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اخلاص بالسـة قراءة نؼدوة لؾؽتاب املدردي لؾػؾسػة 
 الشعبة العؾؿقة  الـفائقة

 عبد الؼادر مالػي 

ضؿـماظلقوقماظذلبقيماٌعؿؿدمعـمضؾؾممومطؿومػقممعرادمعـفم،صعؾماظؿػؾلػمؼـّؿل
مبوظػؽرمايرمتؽقؼـمغؼدياجملؿؿعوتماظيتمترؼدمهؼقؼم تؽقؼـمعقارـم،مأيمعؿشؾعو

ضدراتمسؼؾقيمومصؽرؼيمتلوػؿمؼبمبـوءماظذاتماظؼودرةمسؾكممورـف،)عدغل(مصوحلمطبدممم
مذاتف،.مصؿـمصعؾماظؿػؾلػمؼدركمقجدمصقفتاالغدعوجمؼبماظقدطماظذيممحؾماٌشوطؾممو

عـؾمػذاممثؼوصقي.دقودقيمومماجؿؿوسقي،ومؼدركمشرلةمضؿـمحدودمعؽوغقيمضدمتؽقنم
دتفومعـمخاللمغظوممتؾلطمدقومحؽؿمأرادتمأناظػعؾمظؼلمادؿقلوغومعـمضؾؾمأغظؿيم

م مو متشرؼعوتمترعبًمبؼقاغنيموعرادقؿممعقجفتربقيمربؽؿ مادؿؾزم ماظعؿؾ مػذا عـؾ
،ماظػؾلػيمعـمحقٌمأغفومعودةمدقودؼيتـظؿماظػعؾماظذلبقي،موػلمبذظؽمالمتفؿؾمعودةم

مهؿوجمإظبمضؾط.م

مطـشوطمصؽريمحر،معضوؼؼوت ماغػراجوت،مسرصًماظػؾلػيمعـمخاللمتورطبفو و
مّتماظؿضققؼمسؾقفو،مصفذامؼعينمأغفومإذامععفو.مماظلؾطيمايوطؿيؾمحلىمرؾقعيمتعوع

مأصرجمسـايوطؿقرجمتؾب مإذا مؼعينمأنماظلؾطيمعؿـقرة،مو مايوظيمفو؛مصفذا معـؾمػذه .
،مومسرصًمطذظؽمبلوروبومعقزتمصذلاتمعـماظؿورؼخماإلدالعلمسرصًمؼبمأغظؿيمإدالعقي

ماظلؾطيم مبقدػو ممتلؽ ماظؽـقلي مطوغً مأؼـ ماظقدطك، ماظعصقر مأوروبو مبفو ممتقزت و
مطوظؿقورم مطون ماظذي ماالجؿؿوسل مو ماظلقودل مصويراك ماظعؾؿقي. ماظلؾطي مو اظروحقي
اظؽفربوئلماٌؿـووبمعومبنيمضدمومععمصعؾماظؿػؾلػ،مجعؾمعـماظػؾلػيمتلخذمعؽوغيم

ميم.مخوصيمؼبماظـظومماظذلبق

إظبمظعؾمعومدؾؼمذطرهمملمؼؿفوػؾمصذلةمتورطبقيمأؼـمطوغًمتقطؾمسؿؾقيماظؿعؾقؿ
،مومرؾعًمقفماظػؾلػيمأسؾكماٌراتىمظؾؿعرصي،مصؿورؼخماظققغونماظذيمسرصًمصػقؾلقفاظ

ماظلقودقيم مطؿوبل مصوحى مأردطق مإظب موصقال مدؼراط معـ مبداؼًي ماظققغوغقي اظـؼوصي
ماٌ مطذظؽمسـدماظعربمو لؾؿنيموماظيتمسرصًمأولمعدرديمواٌمدليمعـمواٌقؿوصقزؼؼو.

                                                                                                                                        
ممجب وضرربمأدؿوذ معشورك مبوحٌ مو معلؿغوٍ، موععي ماألغاظرطز مؼب مواظـؼوصقيؾقٌ ماالجؿؿوسقي م،ـروبقظقجقو

م.اىزائروػران،م
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مط مصوحى مضررؾي مصقؾلقف مرذد مابـ مإظب ماظؽـدي مؼبمضؾؾ ماظضروري مو ماظـػس ؿوبل
مم.اظػعؾماظذلبقيعـؾمػذؼـماظرعزؼـمؼبماظػؾلػيمعؽـوماظػؾلػيمعـماظقظقجمؼبماظلقودي

معوممتمتلظقػفمعـمطـشوطمصؽريمترجؿمؼبموعـؾمػذهمايوظيمأنمظؾػؾلػيمتورطبتدلزم
ظؾػؾلػيم،موذظؽمٌوم1تؾٍماٌـظقعوتماظذلبقؼيصؽرمحرمومغؼدي،مومعـفمطؿودةمتعؾقؿقيم

ؼبماظطقرماظـوغقيمأومؼبمضرورةمتعؾقؿماظػؾلػيمدقاءمخرجًمعـمدورمؼبمتؽقؼـماظروح.م
خوصيمعومتعؾؼممقؿقيمتدرؼسم،مأٌوغقوؼبمطؾمعـمصرغلوموممدفوالماىوععلاٌلؿقيم
ماظػؾلػي مػقفؾ، مإظب ماإلذورة مصبدر مطؿدرسمظؾػؾلػيطػقؾلقفم2وػـو مطونمو مإذ م؛

أؼـمؼشورمإظبمم8;:0.مومعـفمأتًماظؿعؾقؿيمظلـيمؼدرسماظػؾلػيمبدونمبرغوعٍمصؾلػل
مبرعـقدس مأو مػقفؾ مأو مظلؾقـقزا ماظػؾلػل مبوظـلؼ ماظؾدء ماظػؾلػيممسدم مبؾ ألصالرقن

م.3صبىمأنمتدرسمطقحدةمومملؿقؼنيمزبؿؾػنيم؛ماٌلؿقىماألدبلموماٌلؿقىماظعؾؿل

ػذهماظػذلةمأنمضبددمبرغوذبفماظػؾلػلمواضعومطونمسؾكمأدؿوذماظػؾلػيمبػرغلومؼبم
م مظؾـوء مطكظقي ماٌـفٍ محقل معؼوظف مؼب ماحملدد مو ماظدؼؽورتل، ماظؿػؽرل درودفمعؾودئ

81;0اظؿعؾقؿيمظعومم.مشرلمأنماظػؾلػقي
جوءتمواضعيمعالحظوتمحقلمطقػقيمتؼدؼؿمم4

ماظػؾلػقي مظألضلوم مبوظـلؾي ماظدرسماظػؾلػل مطوغًم، ماظذي ماظدصذل حبقٌمأذورتمأن
ماظؿؾؿقذمٌراجعيمدرودفم؛ متدونمبفماظدروسممؼعدماٌدوغيماظقحقدةماظيتمؼعؿؿدمسؾقفو

.مومظعؾمأولمطؿوبمعدردلمعقجفمظألضلومماظػؾلػقيموػلمبذظؽممـوبيماظؽؿوبماٌدردل
وماظذيمم;1;0؛ماظذيمزفرمسومم(Félicien  Challaye)طونمعـمتلظقػمصؾقلقونمذوظل

ماظـػس مسؾؿ مسـقان مهً مثوغل ممفؾد مدسؿ مو ماألخالضقي مو ماظعؾؿقي مبوظػؾلػي ممسـقن
ماٌقؿوصقزؼؼو مآخرو مبؽؿوبني ماظؽؿوبني مدسؿو مو ما؛ مبوٌؼول مخوص ماألول م؛ مظػؾلػلمؼـ

ماىؿولمو موسؾؿ مظؿورؼخمطدلؼوتماظػؾلػي معقجز ماآلخر مصدورم، مبـػسماظػذلة متزاعـ و
هًمسـقانمم99;0سوممم(Armand Cuvillier)طؿوبمعدردلمآخرمظـمأرعونمطقصقؾلم

(Manuel de philosophie)مشوؼيمم مإظب معؿفددة مبطؾعوت مو ماالدؿكدام مؼب ادؿؿر
0;;;

5
مم.

م ماظؽؿوبماٌدردلماألول مػلمربددةممأػداف:ميثالثؼؿضؿـ معـؾؿو ماٌلوئؾ درادي
م ماظعوم مظؾؿعؾقؿ ماظػؾلػي م(Enseignement public)بدلغوعٍ موضقحم، مو مضراءة هؼقؼ

                                                                                                                                        
1 Voir  Instruction pédagogique in  Brunot Poucet ; Enseigner la philosophie (Histoire d’une 

discipline scolaire 1860-1990) ; Préface de Claude Lelievre, Paris, CNRS éditions, 1999 ; p : 

381  
ـم"اظػؾلػيم؛ماظذاطرةموماٌمدليم؛معـم،مسؾداظؼودرم؛مصؾلػيماألدؿوذمعؼوبؾمأدؿوذماظػؾلػيم،مضؿأغظرمبقدوعيم2

م1م؛مص9881(مcrascومأغبدمطروعلم؛معـشقراتماظؽرادؽم)متـلقؼم:مربؿدمشومل
3 Instruction pédagogique in  Brunot Poucet ; Op.cit. ; pp : 382-383 
4 Ibid., p p : 386-387 
5 Voir la marge n°46 et n°49  in  Brunot Poucet,  ibid. pp  <91: -249 
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ومظقسمػـوكمعذػىمم،أطـرمممؽـنيمبودؿكدامماظؽؾؿوتماًوصيمبوظؾغيماألطـرمادؿعؿوال
ماظػؾلػي، معدرس مبف مؼؾؿزم مظؾدوظي مرزلل مايرؼوت ماحذلام مإال مسؾقف اظػردؼيمعـو

وصؼماًطماظرزللماحملددمؼبماظؿعؾقؿيممظؽـماشلدفماظـوغلمؼلرل.م6واألخالضقيمظؾؿالعقذ
،مومعـفمؼؿضحمأنمظؾلؾطيمدخؾمؼبمتقجقفمربؿقىماظدرسماظػؾلػلمعـؾفم917;0ظعومم

عـؾماظدروسماألخرى،مومذظؽمعـمخاللموضعمدقوديمتقجفماٌـظقعيماظذلبقؼي.مصؿوم
مسيمضقدماظؿقؼقؼمعـمخاللماظدلاعٍم؟ػلماألػدافماٌلطرةموماٌقضق

مضلؿني:برغوعٍماظػؾلػيمعـؾؿومجرتمسؾقفماظؿؼوظقد،معؼلؿمإظبم

ممقسم خصص لؾػؾسػة العؾؿقة مؼؿضؿـ ماظؿكقؾ،م: ماظذاطرة، ماإلدراك، دروس
مااظؾغي ماظرؼوضقوت، ماظعؾؿل، ماظؿػؽرل ماٌـطؼ، ماظؿفظذطوء، ماٌعرصي ماظؿورؼخرؼؾقي، ،

غلونم)سؾؿمعرتؾطيمبوظؾققظقجقوموماٌعورفماًوصيمبوإلعشوطؾم،مواظصرلورةماظؿورطبقي
ماالجؿؿوع( مسؾؿ مو ماألظقػقيم،اظـػس م)اظػؽر(، ماظروح ماٌودة ماٌعرصيمايؼقؼي، مصؽرة ،

اٌقؿوصقزؼؼقي.

:مؼؿضؿـماظدروسماإلحلوسموماظـشوط،ماظعقارػممقسم خصص لؾػؾسػة العؿؾقة
،ماظشكصقيموخصوئصفو،موماإلرادةماظعودة،ماظشعقر(،ماالغػعول،ماٌققل،م)اظؾذةموماألمل

ماظصـوسي مو ماظؿؼـقي ماىؿوسقي، ماظعالضوت مو مبوآلخر ماالسذلاف م)اٌفـ(، ،ماظصـوئع
األدوات،ماآلالت،ماظػـموماإلبداعماظػين،موماظؿلعؾماظػين،ماىؿول،ماظطؾقعيموماظػـ،م

ماألخالضقي،اظ مايقوة ماىؿقؾي، ماظضؿرلػـقن ماظقاجى،م، ماألخالضقي، اظؿفربي
ماًرلاٌلموظقي ماألخالضقي، مظؾققوة ماظؽدلى ماظؿصقرات ماظػضوئؾ، ماظشر، م،مو

،ماظشغؾمواٌللظيمؾياظعوئ،ماظعداظيموايؼ،ماحذلامماظشكص،ماألخالضقوتموماٌمدلوت
ماظاالجؿؿوسقي ماظلقودقي،مدوظي، ماٌذاػى ماظدوظقيمو ماظعالضوت ،اظقرـماألعي،
،ماإلغلونمومعصرله.قجقدموماظؼقؿيعشؽؾيمايرؼي،ماظ،مي،مصؽرةمايضورةواإلغلوغق

مممم.8ػذهماٌلوئؾمعؿقضػيمسؾكماألدؿوذمؼبماظؿعوعؾمععفو

عودةمدقودؼيمومتعؿدلمعودةمخؿوعقيمظؾؿلؿقيماظدرادلمؼبم،ماظػؾلػيمومطؿومأذرلمآغػو
اظـوغقي،مصفلمعقجفيمأدودومظألضلومماظـفوئقي،مصوظؿؾؿقذمؼؽقنمبلـمععنيمومملؿقىم

وماالعؿقوغوتمممخاللماظدلاعٍماٌؼدعيمظفمخاللمصذلاتمتؽقؼـفععرؼبمميؽـمهدؼدهمعـم
ماعؿقونم مصبؿوز مأن مسؾقف موعـف ماظـفوئقي، ماألضلوم مإظب مؼصؾ محؿك ماجؿوزػو اظيت

ماظؾؽوظقرؼومظقصؾمإظبماىوععي.م

                                                                                                                                        
6 Brunot Poucet ,Op.cit. ; pp : 248-249 
7 Ibid., p : 250 
8 Voir  Instruction pédagogique in  Brunot Poucet, ibid., pp  379-380 
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ماظؿؾؿقذم محقوة مؼب محوزلي معللظي ماىوععي مإظب ماظـوغقي معرحؾي معـ ماالغؿؼول طقن
إذم،متقظًمعودةماظػؾلػيمأصعىماٌفؿوتماظذلبقؼيمومبفذاماٌـقك،ماٌراػؼ(م-)اظشوب

ماظقدطم مداخؾ ماالغدعوج مسؿؾقي مسؾقف متلفؾ محؿك مأخالضقو ماظؿؾؿقذ متقسقي مسؾك تعؿؾ
وؼلؾؽمدؾقكمعقارـمعؿقؾقومبؼقؿماٌقارـيموماحذلامماظغرل.مصفؾمعـؾمػذهم،ماًورجل

متؿ مسؾكمأن ماظذلبقيمضودرة متورطبفو معـمخالل ماظيتمأوطؾًمظؾػؾلػي قؼؼمعـماٌفؿي
وماٌقجفمظألضلومماظـفوئقيمبوظـوغقؼيماىزائرؼيم؟مومػؾممخاللماظؽؿوبماٌدردلمظؾػؾلػي

مظؾذلبقي ماظؿقجقفل ماظؼوغقن مدطره مأنممعو ماظػؾلػي ممؼدور ماظذلبقؼي مظؾؿفوم ماحملدد و
هؼؼفم؟مومػؾماظػؾلػيمطؿودةمتربقؼيمومعـؾمعومحددػوماإلصالحمضودرةمسؾكمهؼقؼم

ماإلصالحم؟اٌالعحماٌرجقةمعـم

 التحؾقل 

ظؿقؾقؾمعـؾمػذهماإلذؽوظقيماسؿؿدغومسؾكمهؾقؾمذبؿقسيمعـماظقثوئؼمصودرةمعـم
مؼبمجفوتمزبؿؾػيمؼربطفؿمحؾؾمدريمواحدمممـؾمؼبماٌـظقعيماظذلب قؼيمومغرصـدػو

م:اٌكطـطماظؿوظل
م
م
م
م
مممممممممممم
م
م
م
م

ماظؽؿقيماسؿؿدغو مسرضمظؾـؿوئٍ مدون ماٌضؿقن مهؾقؾ متؼـقي محقٌماسؾك مغوضؿصر،
ماظالممسؾكماظؿقؾقؾماظؽقػلمظؾقثوئؼ مو ماظؿـوشؿ معقارـ متقضقح مبنيماظقثوئؼمضصد تـوشؿ

ماظرزلقيموماٌدوغيماٌدردقيمٌودةماظػؾلػيماٌقجفيمظألضلومماظعؾؿقيم.

اٌرجعقيم
اظعوعيم
 ظؾؿـوػٍ

مممعـفٍماظػؾلػي
 ومدظقؾماألدؿوذ

الؽتاب املدردي 
 لؾػؾسػة

اإلؼدؼقظقجقوماظرزلقيم
ظؾلؾطيمؼبمتقجقفم
 اظػعؾماظذلبقيم

إؼدؼقظقجقوماظػوسؾنيمؼبم
مصقوشيمصعؾماظؿػؾلػ

 

إؼدؼقظقجقوماظػوسؾنيم
ؼبمصفؿمومتقجقفماظػعؾم

 )CNP)اظذلبقي

اظؼوغقنماظؿقجقفلم
 ظؾؿـظقعيماظذلبقؼي
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9لؾؿـظومة الرتبووةالوثقؼة الرمسقة األوىل املؿثؾة يف الؼانون التوجقفي 
مم 

مؼب مجوء معو ماظذلبقؼيمخوصي مؼبماٌـظقعي مدورػو مو ماٌدردي مأوالمعؽوغي ماٌودةمهدد
ماظيتم مو مسشر ماظقرـقي،ماظذلبقؼيمظؾؿـظقعيماألدودقيماًؾقيماٌدرديمتعؿدلاظلوددي

م.اظؼقؿموماٌعورفمإلؼصولماٌػضؾماظػضوءموػل

ماٌعدلةمضؿـقومسـمإؼدؼقظقجقوماظلؾطي:ظؾقثقؼيموممسؾكمعلؿقىماٌضؿقنماظؼقؿل

معفومم مأبرز مأن ماٌودة مؼب ماظذلبقيمحبقٌمحدد ماظػعؾ متقجقف مؼب ماألم ماظقثقؼي تعد
ماظؼقؿمتؽؿـمماٌدردي معـ مأػؿفو، ؼبمتردقخمذبؿقسي معوملوٌبمعزودمعقارـمتؽقؼـم:
مقرـقياظ مصقفمواظؿلثرلمععفمواظؿؽقػمحقظفمعـماظعوملمصفؿمسؾكمضودر، مسؾكموعؿػؿح،

مسؾكمعؿػؿحوم،مواظدميؼرارقيمبوظلؾؿمدؽوعؿؿمذبؿؿعمرطوئزمإردوءوم،ماظعوٌقيمايضورة
مواٌعوصرةمواظرضلماظعوٌقي مؼؿؼوزلفوماظيتماظؼقؿماعؿالكمسؾكماظؿالعقذمملوسدة،
،مواظؿلوعحماآلخرمواحذلاممواظؿضوعـمواظعؿؾماظعؾؿمإظبمتلؿـدمواظيتماىزائريماجملؿؿع
مصؾيمشلومإصبوبقيموعقاضػمضقؿمترضقيموبضؿون ماًصقصمسؾك، محؼققممؾودئ،
ماالجؿؿوسقيمواظعداظيمواٌلوواةماإلغلون ماًوصيم، ماظؼقؿ مسبق ماظؿقجف مإػؿول دون

ممإظبم معؿشؾعمجقؾمتؽقؼـبوإلدالممأؼـمتشرلماٌودةماظـوغقيمومعـمخاللمعومجوءمصقفو
موايضورؼيمواظـؼوصقيمواألخالضقيماظروحقيموضقؿفماإلدالمممؾودئ مؼـؾغلممطؿوم. ال
بوظدوظيمودوظيمعـفمظؼقؿيماألدودقيماظيتمؼفدفمإظقفوماظؼوغقنمخوصيمعومتعؾؼمإػؿولما
ماظؼوغقنمالمؼغػؾمسؾكماظؼوغقنمودوظيماىؿفقرؼيمضقؿمترضقيإذمؼشرلمإظبم،ماظؼوغقن مو .

مؼؾلم:م معو ماالووه مؼبمػذا ماىزائرؼيمصفوء مبوظؼقؿ موربطفو ماظعوٌقي مرطوئزمإردوءاظؼقؿ
مبمعؿؿلؽمذبؿؿع مواظدميؼرارقيماظلؾؿؼقؿ ،مواٌعوصرةمواظرضلماظعوٌقيمسؾكمعؿػؿح،
متلؿـدمواظيتماىزائريماجملؿؿعمؼؿؼوزلفوماظيتماظؼقؿماعؿالكمسؾكماظؿالعقذمعلوسدةو
مواظؿلوعحماآلخرمواحذلاممواظؿضوعـمواظعؿؾماظعؾؿمإظب موعقاضػمضقؿمترضقيمضؿون،

مواظعداظيمواٌلوواةماإلغلونمحؼققممؾودئماًصقص،مسؾكمصؾي،مشلومإصبوبقي
م.مماالجؿؿوسقي

ماظقثقؼيمبوظؽػوءاتم:ىماٌضؿقنماٌعرؼبموماٌعدلمسـفمؼبمسؾكمعلؿق

م مغصماظقثقؼي مؼب موجوء مأؼضو، ماظـوغل ماظػصؾ مؼب م ماٌدرديممخوصي، معفوم معـ أن
ماظؽػوءاتم)اظؼدرات( مهؼقؼ مب، متؼقم مأن ماٌدردي مسؾك مظدىماٌدغلمايسمؿـؿقيإذ

موتلوويمواإلغصوفماظعداظيمعؾودئمبؿؾؼقـفؿماٌقارـيمضقؿمسؾكموتـشؽؿفؿماظؿالعقذ
.مماٌقارـنيمبنيمواظؿضوعـماظغرلمواحذلاممواظؿلوعحمواظقاجؾوتمايؼققمؼبماٌقارـني

                                                                                                                                        
ماظؿقجقفلماظؼوغقنمؼؿضؿـم،:988مدـيمؼـوؼرم98ماٌقاصؼم;019مسوممربرمم01مؼبمعمرخم81 - :8مرضؿمضوغقنم 9
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ماظؿؿققزمغؾذمو،ماألشؾؾقيمرأيمضؾقلععمموايقارطذظؽمتـؿقيماظؼدرةمسؾكمبـوءماظـؼوشم
م.ممواظعـػ

مب متؼقم مأن ماٌدردي مميؽـمودائؿي،موعؿقـيمعالئؿيمبؽػوءاتماظؿالعقذمؿزوؼدسؾك
مظؾؿالعقذمؼؿقحمموماٌشوطؾ،موحؾمحؼقؼقيمتقاصؾموضعقوتمؼبمبؿؾصر،متقزقػفو،
مواالضؿصودؼي،مواظـؼوصقيماالجؿؿوسقيمايقوةمؼبمصعؾقو،مواٌلوػؿي،مايقوةمعدىماظؿعؾؿ
ماٌعرصيمأدواتمؼبمؿقؽؿومؼضوفمإظبمذظؽماظؼدرةمسؾكماظماٌؿغرلات،مععماظؿؽقػموطذا
ماظعؿؾقيمظؾققوةمواظؿقضرلماظؿعؾؿمسؿؾقوتمؼلفؾممومواٌـففقيماظػؽرؼي مإدعوجععم،

موررائؼفماظؿعؾقؿمأػدافموؼبماظؿؾؿقذ،مربقطمؼبمايدؼـيمواالتصولماإلسالممتؽـقظقجقوت
مظؾؿؿدرس،ماألوظبماظلـقاتمعـذمبػعوظقي،مادؿكداعفومسؾكماظؿالعقذمضدرةمعـمواظؿلطد

ماٌعرصي مذبؿؿع مؼب مبوالغدعوج مودبؿؿ م، مخالل معـ ماظشغؾ مسومل مؼب ماألجقولمتقسقيو
موايصقلموالئؼيمطرمييمحقوةمأجؾمعـمحوزلومسوعالمبوسؿؾورهماظعؿؾ،مبلػؿقيماظصوسدة
ماٌقاردمذغػومتعقؼضمتؽػؾمدائؿيمثروةماًصقص،مسؾكموبوسؿؾورهماالدؿؼالظقي،مسؾك

مم.ظؾؾالدمدائؿيمتـؿقيموتضؿـماظطؾقعقي ماظؽػوءاتمجوء مؼبممعقًضقوايدؼٌمسـ أطـر
ماظؿالعقذ متلػقؾ مؼب ماٌدردي مدور مإظب متشرل ماظيت مو ماظلوددي ماٌودة مبؿؾؾقيموذظؽ،

مإسودةعـممتؽـفؿماظيتماألدودقيمواظؽػوءاتماٌعورفمبؿؾؼقـفؿ،ماألدودقيمفؿحوجقوت
م.مموتـظقؿفوماٌؽؿلؾيمفؿوعفوراتمفؿععورصمادؿـؿور

 10الثانقة : املرجعقة العامة لؾؿـاهجالوثقؼة الرمسقة 

م مأنزتمػذه متدوؼـ معـ م ماظقرـقماىـيوثقؼي ممي مغشلمم(CNP)ظؾؿـوػٍ ماظذي و
مذبؾسماظقرـقي،مبوظذلبقيماٌؽؾػماظقزؼرم،ظدىمؼـشل:مومجوءمصقفومم88ماٌودةمؼؿضلم
ممظؾدلاعٍمورين ماظذي مشلومضضقيمطؾمبشلنماضذلاحوتموتؼدؼؿماظرأيمبنبداءمػؼؽؾو
مػذامصالحقوتمهددماظؿعؾقؿقيمواظقدوئؾمواٌقاضقًمواظطرائؼمبوظدلاعٍمسالضي
مماظؿـظقؿمررؼؼمسـمودرلهمتـظقؿفموطقػقوتموتشؽقؾؿفماجملؾس

صػقؿنيمظؾقاجفيم)بوظؾغؿنيماظػرغلقيم،مجوءتماظقثقؼيمبوظؾغؿنيماظعربقيموماظػرغلقي
ماظعربقي( مو م، ماظعربقي( مو ماظػرغلقي م)بوظؾغؿني ماحملؿقؼوت مثالثمصفرس معـ اٌؼدعي

مومعـمصػقؿنيمبوظـلؾيمظؾغيماظػرغلقيم.،مصػقوتمبوظـلؾيمظؾغيماظعربقي

ماظؿقجقفلم مبوظؼوغقن ماٌؿضؿـي ماظـؼوط مأبرز معؿضؿـي مجوءت ماظعربقي مبوظؾغي اٌؼدعي
م م: معـفو م م مواظؿعّؾؿظؾذلبقي ماظؿعؾقؿ مٌؽوغؿفمؼبمعلور ماظؿؾؿقذ مادؿعودة مؼؽقنم،مضرورة و

                                                                                                                                        
اٌمرخممم80-80اٌرجعقيماظعوعيمظؾؿـوػٍم،ماظؾفـيماظقرـقيمظؾؿـوػٍم،مععدظيموصؼماظؼوغقنماظؿقجقفلمظؾذلبقيمرضؿمم 10
مم،موزارةماظذلبقيماظقرـقي.:988جوغػلمم98ؼبم
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م موصؼ مضدذظؽ مؼػّضؾ مسؼؾفممنقذج مادؿعؿول مسؾك موطػوءاتف ماظدلػـي مسؾك ماظؿؾؿقذ رات
ممومؼلؿحمبؿقضرلماظؿؾؿقذمإظبماظؿـؿقيماٌلؿؿّرةمظؽػوءاتفمبؿعؾقؿفمطقػمؼؿعّؾؿ،م،ماظـوضد

.مومعـفمؼلخذمموؼؿؽّقػموؼؿصّرفمبؽّؾمادؿؼالظقيمؼبمزبؿؾػموضعقوتمايقوةماظققعقي
ماظؿ مسؾك مضوئؿ ماظؿعؾؿ مسؿؾقي مؼب مجدؼدا معرطزا 11ػوسؾاظؿؾؿقذ

ماالغػعول  مسؾك مظقس ،مو
ماظؽػوءات موصؼمعؾدأ ماظذلبقي مؼصؾحمصوسالمؼبمسؿؾقي ماظؿصقر م موصؼمػذا واظيتممواظؿؾؿقذ

مصقفم مواظؿلثرل ماًورجل ماحملقط معع ماظؿلضؾؿ معـ معفوراتممتؽـف مخالشلو ؼؽؿلىمعـ
ماٌػق مظغرلهبوظعؿؾ مو مظف مبوٌـػعي مؼعقد ماظذي ماالغدعوجمد مسؾك مؼلوسده معؾدأ موػق .
مؼبمواالغلفو مممـؾ مصرسقو مغلؼو مؼؿضؿـ مسوعو مغلؼو مؼعؿدل ماظذي مو ماحملقط مداخؾ م
م.12اٌدردي

صؾلػيمجدؼدةمسبـمأعوممٌعـكماٌـفوج،مومحلىماظقثقؼيممجوءمؼبماٌؼدعيمتقضقح
ماظشوعؾيم ماظؿـؿقي مسؾك مبؾ ماٌعرصي، مسؾك معـصّؾو ماالػؿؿوم مؼعد ممل مإذ ماظذلبقي، ظؾػعؾ

م موتـؿقي ماٌعرؼب مصوظؿػّؿح مظؾؿؾؿقذمظؾؿؾؿقذ. مواالجؿؿوسقي مايرطقي مو ماظـػلقي اىقاغى
ماٌمّدليم معلموظقي مهً مشلو مؼؿعّرض ماظيت مايقوة موورب مخالل معـ مبفو ؼؾبؿؽّػؾ

ؼبمإرورمدؼـوعقؽّلمم(Curriculum)اظذلبقؼي،محقٌمتؿؽّػؾمصرقماٌرّبنيمبؿقجقفمدرلتف
عؼقوسماظؽػوءاتمومتؼقمماٌؼوربيمبوظؽػوءاتمسؾكمم.مظؿؽقؼـف،موبـوءمذكصقؿفموطػوءاتف

اظؿؾؿقذمعـماطؿلوبفومصعؾقو،مأيمأّغفمسـدعومؼقاجفموضعقيمعشؽؾي،مسؾقفم وماظيتمؼؿؿؽـ
معالئؿي محؾقل موإصبود ماظقضعقي، مػذه مسؾكمهؾقؾ مضدرتف مؼدلز مأن محؾقلم، متؼدؼؿ و

ماالغدعوج معـ ممتؽـف مبدؼؾي مغوجعي معـم، ماالغؿؼول مصقفو مؼؿؿ ماظذلبقؼي مايرطي مأن أي
م.عشؽؾيمإظبموضعقيمإدعوجقي–وضعقيم

صػقيمومتقزسًمربوورهمسؾكمعومم()مؼؿلظػمغصماظقثقؼيمعـمأربعيمومػبلني
ماألدس،م.IIم-.مأدسماٌـوػـٍم،I -م:مؼؾل .مإسدادماٌـوػٍمIII -إرورماظؿؽّػؾمبفذه

م ماٌلوراتمواظؿعؾقؿم.IVم-اىدؼدة موتـظقؿ ماٌـظقعي مػقؽؾي ،- Vم ذبـوالتماٌقادم.
 .جفوزماظؿؼقؼؿمواظضؾط VI. -(،م-اظػؾلػي–)عـفوماظعؾقمماالجؿؿوسقيمواإلغلوغقيم

معامة نتقجة

ذبؿؾماظؼقؿماظيتمحددػوماظؼوغقنماظؿقجقفلم(مأدسماٌـوػـٍ)ماحملقرماألولمؼؿضؿـ
ماظقرـقي مبوظؼقؿ ماٌؿعؾؼي ماألحؽوم مخوصي مواظددؿقر مظؾذلبقي مسؾكم، صوٌـفوجمبينمأدودو

م)عومم،اظؼقؿ ماظؽقػل مو ماظؽؿل ماظؿقؾقؾ مؼب مسؾقفو ماٌعؿؿد ماظؿصـقػ مسؿؾقي مبوظؿوظل و
                                                                                                                                        

،مفومدقدقؾقجقوماظؿػفؿقيماألعرؼؽقيعػفقممعرطزيمؼبماظؿػوسؾقيماظرعزؼيماظيتمترتؽزمسؾقم(Interaction)اظؿػوسؾمم1
م،مومإؼرصـمجقصؿونم.ممروادػؿوم:معرتقن،مجقرجمػربرتمعقد

م.دقدقؾقجقوماظؿػفؿقيماألعرؼؽقيعؾدأمجقػريمؼبمغظرؼيماألغلوقمظؿوظؽقتمبردقغزمومترتؽزمسؾقفومطذظؽمم12
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م ماٌعرؼب ماإلؼدؼقظقجلموم-اظؽػوءات–طبصمبوىوغى مطبصمبوىوغى اظؼقؿ(مم–عو
مؼبماحملوور ماظؿقؾقؾم،مجوءتمربددة مدوسدتمسؾكمسؿؾقي مبوظؿوظلمترتقىماظقثقؼي و

اظؼقؿماظيتماخؿورػوماجملؿؿعمظـػلف،مًمعفؿيماظذلبقيمؼبمغؼؾمّصؿؾبخاماظؽؿلموماظؽقػلم.
مػلماظ مو مؼبماٌؿعؾؿ ماظيتمتعؿؾماظذلبقيمسؾكمتردقكفو ماظؼقؿ مإظبمأبرز مغشرلمػـو ؼقؿمو

متفدفمإظبموماظيت،ماٌشذلطيمبنيمطّؾماألسضوءم:مدقودقيموأخالضقي،مثؼوصقيموروحقي
ماظقرـقي ماظقحدة متعزؼز مطذظؽماظؼقؿ وجداغقيموأخالضقي،معبوظقي،مصؽرؼيمماظػردؼي:و

ضقؿمصرسقيممتـؾًمؼبماظؿػّؿحمسؾكم،مومتؿضؿـمػذهماظؼقؿ،موإغلوغقيمعؿػّؿقيمسؾكماظعومل
ومتعدمعـمأبرزماظؼقؿماظيتمأثورتماغؿؾوػـومؼبممصقفو.ايرطيماظؿؼّدعقيماظعوٌقيمواالغدعوجم

مصؾفو م؛ محدا مسؾك مأخذتو مإذا ماٌػردتني مخالل معـ مإذ ماظؿقؾقؾ عضوعنيممسؿؾقي
مزبؿؾػي مإؼدؼقظقجقو ماظيتموصػًمبوظعوٌقي، مو ماظؿؼّدعقي مصفـوكمايرطي ماالغدعوجم، و

مآخر مإؼدؼقظقجل متقجف مظف مو مدقدققظقجل متـظرل مإظب متـؿؿل مواظيت مػـوكم، صفؾ
مأممأنمػـوكمهؿقؾمعؽـػمظؾؿعـقنيم.مممممم،مهصقؾمحوصؾ

غؿؿوءماظشعقرمبوالـؿقيم،مإذمتعؿؾمسؾكمتقؿماظقرـقيمثوبؿيمؼبمأدسماٌـفوجالمزاظًمض
موذعىمواحد مواحدة مؼرتؽإظبمأّعي مذعقر مسؾكماظذلاثماظؿورطبلمواىغراؼب،موػق ،مز

م) مبوألّعي ماًوصؿني مواظؾغؿني ماإلدالم مإظقف مؼرعز ماظذي مواظـؼوؼب، اظعربقيمموايضوري
ومػلمبذظؽمتشرلمإظبمأدسماظدوظيم،م،موطذاماظعؽبَؾؿمواظـشقدمواظعؿؾيماظقرـقيواألعوزؼغقي(

معبفقرؼي ماظيتمتقصػمبلغفو ماظذلبقؼيمسؾكممماظقرـقي م،وتعؿؾماٌـظقعي مدميؼرارقي و
مواظؿلوعح ماظغرل، مواحذلام مواظؿضوعـ، مطوٌقارـي، ماىؿفقرؼي مضقؿ مػـو تردقخ  و

،مػؾمػلمذاتفوماظؼقؿماىؿفقرؼيماٌعروصيمؼبماظـزسيماىؿفقرؼيم؟مأممأنمػـوكمغؿلوءل
ماظؼقؿ مخوصمشلذه متصقر م، مأغفو مو مخوصي مطؾدؼفقي ماظدميؼرارقي مسؾك تؼؿضلمتعؿؿد

متـؿقيماظؼدرةمسؾكماإلصغوءمظؾغرلمواحذلاعف،موطذام حّرؼيماظؿعؾرلماظيتمتؿطّؾىمبدورػو
سـمررؼؼماالضذلاعمؼبمحولمسدممم–ععماحذلاممحؼققماألضّؾقيمم–اظؼؾقلمحبؽؿماألشؾؾقيم

بـوءمأدسمضصدم،معـؾمػذهماظؾدؼفقيمتعدمطػوءةمؼلؿقجىماطؿلوبفوم ؟مهؼؼماإلعبوع
مذعؾقي مو م ماظيتمػلمورـقي ماظدوظي ظألجقولمماظدميؼرارقيمطؼقؿيموسؾقفمومجىمغؼؾ،

وجعؾماظؼلؿمماظذلبقيماٌرحؾيماألوظبمظذلدقكفوم.مأعومعومتعؾؼمبوظدوظيمعـمحقٌمػلم
مو ماظؼقؿ معـ مذبؿقسي مسؾك متؼقم مصفل مذعؾقي مو مبوٌؿورديممورـقي مغؼؾفو جى

متعؾاظدميؼرارقي مػل محقٌ معـ مدقو، مسـ ماظشعىرل مخدعي مؼب ماظشعى مصػيممدة و
مسؾكم مؼعؿؾ مواحد مآن مؼب مواىؿوسل ماظشكصل ماظقسل مبروز متؼؿضل مظؾدوظي اظشعؾقي

مبوظـل ماغلفوعفو مو ماظشكصقي .مقٍماالجؿؿوسلمحؿكمؼؿقؼؼماالغلفومهصنيمعؽوغي
مؼؼؿضلمتـؿقيم أومبوٌعـكماظـلؼلم؛مأنمؼؼقمم،مصوسؾيمؼبمخدعيماىؿوسيمموارـةممو
ومعـفمطوغًماٌـظقعيماظذلبقؼيم:مورـقيممومدميؼرارقيمم داخؾماىؿوسيم.طؾمصردمبدورهم
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ومسصرؼيمعؿػؿقيمسؾكماظعوملمومعقحدة.موماٌعـكمعـمذظؽمأنمتؼّدممبرغوذبومإجؾورؼوم
م.طيمعـماظؼقؿمواٌقاضػموماظؽػوءاتواحدا،مضبؿقيمسؾكمضوسدةمعشذل

م ماظـوغلسلؾ ماألدس)ماحملقر مبفذه ماظؿؽّػؾ مم(إرور مأػؿ مػق متعؾؼممعو معو خوصي
اٌؾودئمبوٌرجعقيماظيتمادؿؾفؿًمعـفوماٌـظقعيماظذلبقؼيموماظيتمتؼقممؼبماألدوسمسؾكم

ماألعوزؼغقي مو ماظعروبي، ماإلدالم، م: ماىزائرؼي مظألّعي ماٌمّدلي ماظيتموجىمسؾكم، و
م ماظعؿؾقيماظذلبقؼيمؼبماالغؿؿوءماىزائريموؼبماٌـظقعيماظذلبقؼي مذظؽمبؿفذؼر مو تعزؼزػو

مدنيمػؿوم:و.موعـفمبـقًمسؾكمأدبوالغؿؿوءمإظبمذعىمواحدماظشعقر

مظالخؿقوراتماألدودقم:قريناظضؿرلماظم- ماظؿوّم مسؾكماالحذلام م)اإلدالم،مؼرتؽز ي
(،مواظرعقزماٌؿـّؾيمظألّعيماىزائرؼيم)اظعؾؿماظقرين،ماظـشقدماظقرينماظعروبيمواألعوزؼغقي

بوٌقاضـػماإلصبوبقيماظيتممتّؽـمعـمسؾكماًصقص،ماظعؿؾيماظقرـقي(،موسؾكماظؿقّؾلم
م.مايػوزمسؾكمػذاماظضؿرلمورسوؼؿفمواظدصوعمسـف

مخاللمم- معـ مواظيتمتظفر مظألّعي، ماألدودقي ماظؼقـؿ مسؾك مؼرتؽز ماٌقارـي: ضؿرل
ماظؿلوعح.اظؿضوعـ،ماظؿعوون،موروحمماحذلامماظغرل،

م اظؿقديم- مصؼ ماظؿقديمو مترصع مأن مسؾقفو ماظذلبقؼي ماٌـظقعي اظؿققالتماظيتم:
ماظعومل مسؾكممؼشفدػو مضوئؿي ماضؿصودؼي مو مدقودقي محوظي معـ مبوالغؿؼول مدصع ماظذي و

مموم،واظدميؼرارقّياىؿفقرؼيمعرطزؼيماظؿلقرلمإظبمحوظيماظؿلقرلماظدميؼرارلموصؼمضقؿم
موخدلا موضعقوت مسؾك متعؿؿد مأن ماظذلبقؼي مبوٌـظقعي ماظؿقجفمدصع متلوؼر متربقؼي ت

مم،اظدميؼرارل ماظؿضوعـمتػّضؾ مروح موتعّزز ماظػردؼي، مايّرؼوت مروح متـؿقي بدورػو
مبوالدؿقؼوق مواٌـوصلي ماظعؿؾ مضقؿي متدلز مأّغفو مطؿو ماالجؿؿوسل. مواظؿؿودؽ ودقؽقنم،

ػذامم.ومػذامعوممتؾقفماظعقٌي،ماالػؿؿوممخوّصومبـفوسيماظؿعؾقؿماٌؿـقحموإظزاعقيماظـؿوئٍ
م ماظؼقؿ مادؿقجىمتؼودؿ مملؿؼؾاإلعالء موحؼققماٌؿعّؾؼي ماإلغلون، م)حؼقق ماإلغلوغقي ؾ

ماظؿقضرلمظؾؿـوصليماظيتم األضّؾقوت،مواظدصوعمسـماظؾقؽي،م...اخل(.موسؾكماٌـوػٍمأؼضو
مظعؿؾقيم ماظضرورؼي ماظؽػوءات موبؿـؿقي ماظقرـقي، مبوشلقّؼي ماظؿعّؾؼ مبؿعزؼز معـفو، البّد

ماظـؼماظؿؽّقػماظـوجحمععمسوملماظؿقاصؾ ماظدوظاٌؿعّدد ماظعؿؾ مودقق موسؾقفوصوت، ،مقي.
وجىمسؾكماٌـوػٍماظذلبقؼيمأنمتلعكمإظبمإدراجمؼبمأػداصفوماٌعؾقعوتماٌقضقسقيمحقلم

مو ماظعؿؾاظـؼوصوتموايضورات، موأدقاق مايرفمواٌفـ مذظؽمضرورةمم.تطّقر مسؾك زد
اظؿقؽؿمؼبمتؽـقظقجقوماإلسالمموماالتصولماظذيمؼؼقممسؾقفمسوملماظققممومعومميررهمعـمضقؿم

مإؼدؼ معضؿقن ماظقرـقيذات ماظقحدة مؼفدد مضد مقظقجل مػذهم، مبف متلوػؿ مٌو مذظؽ و
.معـمخاللممترؼرػومظصقرموأصقات،ماظؿؽـقظقجقومؼبمبـوءماىوغىماظالوسلمظدىماظؿؾؿقذ

تزوؼدماظؿالعقذمومظؿػوديمعـؾمػذهماٌطؾوتمسؾكمعلؿقىماظقسلمادؿقجىمسؾكماٌـوػٍم



 عبد الؼادر مالػي

:: 

ماٌدّردنيمأنم بشؾؽوت موسؾك ماظيتمؼؿؾّؼقغفو ماألمنوط ماٌكؿؾػي مظؾقثوئؼ ماظـؼدؼي اظؼراءة
ؼزّودوػؿمبوألدواتماظػؽرؼيمواظقدوئؾماٌوّدؼيماظضرورؼيمشلذهماظؼراءات.مواظيتمتعدمعـم

مأبرزماظؽػوءاتماظيتمصبىمأنمؼؿؾؼقػو.

ماٌعرؼب مبوٌضؿقن متعؾؼ معو مبوظؽػوءاتا صؼدمأعو مبوٌؼوربي ظيتمتضؿـفومامرتؾطمأدودو
احملقرمذاتفمؼبماظعـصرماٌؿعؾؼمبؿطؾقؼماٌؼوربيمبوظؽػوءاتموماظذيمجوءمصقفمعومؼؾلم:م
ماٌؼوربيمبوظؽػوءاتمتذلجؿمأػّؿقيماظعـوؼيممـطؼماظؿعّؾؿماٌرّطزمسؾكماظؿؾؿقذموأصعوظفم إّن

ورفماظيتموردودمأصعوظفمإزاءماظقضعقوتماٌشؽؾي،مؼبمعؼوبؾمعـطؼمتعؾقؿمؼرتؽزمسؾكماٌع
.مومعـفمؼؿدربماظؿؾؿقذمسؾكماظؿصّرفم)اظؾقٌمسـماٌعؾقعي،مؼـؾغلمإطلوبفومظؾؿالعقذ

ماظقضعقوتم موصؼ مايؾقل...( متؼدؼؿ مصرضقوت، مإسداد موهؾقؾفو، موضعقوت تـظقؿ
اٌشؽؾيماٌكؿورةمعـمايقوةماظققعقيماظيتمميؽـمأنمهدثمظف.موػذهماظقضعقوتماٌؽّقغيم

وعـفمحددمععـكماظؽػوءةمم،موتعزؼزماظؽػوءاتمظؾقضعقوتماظؿعّؾؿقيمػلمصرصيمظؿـصقى
معـماٌعورفمواٌفوراتمواٌقاضػماظيتم معـّظؿي مسؾكمتطؾقؼمذبؿقسي ماظؼدرة سؾكمأّغفو

ماظؼدرةمسؾكماظؿصّرفماٌؾينمسؾكمم.مtachesمتّؽـمعـمتـػقذمسددمعـماألسؿولم إّغفو
مغوجعو مادؿعؿوال معـماٌقارد موادؿعؿولمذبؿقسي موـقد مبفذا. اٌعـكمتعينممصوظؽػوءة

ظؽػوءاتماٌطؾقبمتـصقؾفومأومتـؿقؿفوماوممظؾقثقؼي.تشؽؾماٌضؿقنماٌعرؼبمماٌعرصيمومػل
أومسرضقي(متؽقنمععقورامالخؿقورماظقضعقوتماظؿعّؾؿقي،مواألػدافماظيتممم)خوّصيمبوٌقاد
معـمخاللمعضؿقنماٌقادم.مؼـؾغلمهؼقؼفو

ماظؿـظقؿ:عومتعؾؼمبوظؽػوءاتمعـمحقٌماظؿصـقػمومم-

صرمسؾكمرشؿمأّنمتصـقػماظؽػوءاتمؼبمصؽوتمػقمتصـقػماسؿؾورل،مإاّلمأّغفمالمؼؼؿم
م مصؼط ماالدؿعراضل مسؾكماالغشغول معـلفؿ متدّرج مؼب متـظقؿفو معـ متصـقػمميّؽـ صفق

اٌراحؾ،موعـماظؿعّرفمأطـرمسؾكمرؾقعيماظـشوروتماظيتمميؽـمأنمتؼقممبؾـوئفو،موعـم
 ترذقدممعلورماظؿعؾقؿمواظؿعّؾؿ.م

اظؽػوءةمذاتماظطوبعماظؿقاصؾلمتعينمطّؾمعقودؼـمم:تمذاتمروبعمتقاصؾلطػوءا . أ
ماألعوزؼغقي،م ماظعربقي، مصوظؾغوت: ماظشػفل. موشرل ماظشػفل مواظؿؾودل مواظؿعؾرل اظؿقاصؾ
واألجـؾقي،موزبؿؾػماظؾغوتماظؿعؾرلؼيمإّغؿومتعؿدلمودوئطمظؿـؿقيماظؽػوءاتمذاتماظطوبعم

وحماألّولماظذيمصبىمأنمميؿؾؽفماٌؿعّؾؿمظقؿؿّؽـماظؾغيماظعربقيمػلماٌػؿتعّدمماظؿقاصؾل.
مهؿؾم ماظيت ماظؿعؾقؿقي ماٌوّدة مظقلً مصفل ماظؿعّؾؿ. معقودؼـ مزبؿؾػ مإظب ماظقصقل عـ

؛موصقوغيمسالضوتمعـلفؿيمععمربقطفوماظؿعّؾؿوتمصقلى،مبؾمػلمأؼضومودقؾيمغلٍ
موػلمبفذهماظصػيمتؽقنماظؽػوءةماظعرضقيماظؼوسدؼيماألوظب.م
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موععورفمم مضدرات معـ متؿؽّقن مطػوءات موػل معـففل: مروبع مذات مطػوءات ب.
موضعقوتمعشؽؾي،م محّؾ ماإلجراءاتمؼب مظؿطؾقؼ ماظؼدرات موـقد متفدفمإظب إجرائقي
مؼلؾؼم ممل مجدؼدة معشؽؾي موضعقوت محّؾ مضصد مجدؼدة مإجراءات موإسداد وتؽققػ

محدوثفو.

مروبعم مذات مطػوءات ماظؼوسدؼيممج. ماظؽػوءات مذبؿقع مسـ مسؾورة موػل ععرؼب:
ماٌرتؾطيممكؿؾػماٌعورفماظيتمميؽـموـقدػومطؿقاردمؼبمتـؿقيماظؽػوءات.

د.مطػوءاتمذاتمروبعماجؿؿوسلم)اىؿوسقيمواظشكصقي(:موػلمذبؿقعماظؽػوءاتم
محقلم مظؾػقج ماىؿوسقي مو/أو ماظشكصقي ماٌقارد موـّد مأن مإعؽوغفو ماظيتمؼب اإلدعوجقي

مؼقؼمعشروع.ه

مسؾكمدؾقؾم مإاّل ماظؽػوءاتمعـمزبؿؾػماظطؾوئعمملمتػصؾمػـو مػذه مأّن وغشرلمإظب
ماظـشوروتماظيتم مؼب موتؿؽوعؾ متؿػوسؾ مايؼقؼي مؼب موظؽـّفو ماظؿؼدؼؿ، اظعرضموعـففقي

مإدراج:اػومسؾكماألخرى.موعـفمميؽـمتلؿكدعفومبدرجوتمزبؿؾػي،مععمشوظؾقيمإحد

ماظعرضقي ماٌـوػٍم(Compétence transversale) اظؽػوءات مؼب مسرصً معو مأو :
مبوظؽػوءاتماظيتمترجعمإظبمذبب التمأخرىمعـمووظؽػوءاتماًوّصيممفولمعـماٌقاد

ماٌقاد متداخؾ مؼؽقن مأن مؼـؾغل موال مغػلف. ماٌلؿقى مؼب ماٌعؿؿدة ماٌقاد
interdisciplinarité و/أوماظؿشوركماألصؼلمظؾؿقادمtransdisciplinaritéذبّردمذعور،مم

ومظقسماظغرضمدائؿيمؼبمبـوءماٌـوػٍماظشوعؾيموالمبّدمعـمدقودةماٌـطؼماظشؿقظلمبصػيم
معـماٌـطؼماظشؿقظلماشلقؿـيمبؾماظؿؼودؿمؼبماظؽػوءاتمومبـوءمعـطؼماالدؿػودةمعـماٌقاد.م

 مضؿون مادة الػؾسػة وفق املـاهج 

–اظعؾقمماالجؿؿوسقيمواإلغلوغقيفومذبـوالتماٌقادم)معـ.مVجوءمؼبماحملقرماًوعس
ماظػؾلػي ممودة متعؾؼ معو مخوصي ماظػؾلػي(، م، معو ماالجؿؿوسقيمصؾعؾ ماظعؾقم مإظقف تلعك

بـوءممنوذجمتػؽرلمالمترتؽزمسؾكماظقصػمواٌعوؼـي،ممم–مػفقعفومايدؼٌم–واإلغلوغقي
مظدىماٌؿعّؾؿ مواالبؿؽور مواإلبداع مروحماظـؼد متـؿقي مضصد ،مبؾمسؾكماظؾقٌمواالدؿؼصوء

م مواٌمّدـلوتماالضؿصودؼيمصفلمتؼقم ماظـؼديمظؾؿورؼخمواىغراصقو، بوظؿـػلرلمواظؿقؾقؾ
مععم مواظؽقن، مواظقجقد ماإلغلون مملوئؾ مأؼضو متعؿين مطؿو مواظـؼوصقي؛ واالجؿؿوسقي
االػؿؿومماظدائؿمبوإلتؼون.مإظبمجوغىمذظؽ،مصفلمتـّؿلمععـكماظؼقؿماظقرـقيمواإلغلوغقي،م

مؽيمواحملقطم.موتـرلماظقسلمملوئؾماظؾق

شلومعـمصفؿمخورهمظؾػؾلػيمطػؽرمأوالمومطؿودةمتعؾقؿقيمأدرطفوماظغربمٌوممػـوكم
مؼبماظػؾلػيمصؼدمدوػؿًم،مضدرةمسؾكمبـوءمايضورة تورطبقومؼبمبـوءمايضوراتمدقاًء
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م مؼب مأو مضررؾياظغرب مو مبغداد مزعـ ماإلدالعل مصم.13اظعومل ماٌـظقعيموسؾقف مواجى ؿـ
م متعقد مأن معؽوغؿف،ماظذلبقؼي مواظؿؽـقظقجل ماظعوم ماظـوغقي ماظؿعؾقؿ مؼب ماظػؾلػي ظؿعؾقؿ

اظضروريمهدؼدماألػدافماٌلـدةموتعطقفماظؿـودؼماظذيمؼـؾغلمأنمؼؽقنمسؾقف.موعـ
ماٌؿـقسي معضوعقـف موتقجقف موذرحفو، مظؿالعذةممإظقف ماٌقجف مواظـؼد ماظؿػؽرل متعّؾؿ سبق

ماٌعر ماٌراػؼي مدـ مؼب مػؿ ماظـوغقيماظذؼـ مؼبماظؿعؾقؿ ماظؿـودؼ مسدم مبوالضطرابوتمو وصي
ممومؼلؿؾزممتعؾقؿماظػؾلػيمتقجقفماٌراػؼمسبقمادبوذمعقضػمؼدلزمذكصقؿفم،ماٌقاضػ

أنمتؾبعّؾؿماظؿقوراتماظػؾلػقيمؼبمتصقريموالمؼـؾغلمماظيتمتؿففمسبقماظـضٍموماظؿؿودؽ.
مبطرؼؼي متؼّدم مأن مؼـؾغل مبؾ مععورفمزبّزغي، مذؽؾ مسؾك موايدؼـي( معـفو م)اظؼدميي
متّؽـماظؿالعقذمعـمصفؿمػذهماظؿقوراتمؼبماظؿلؾلؾماظؿورطبلمظؾػؽرماإلغلوغلمحبـومسـم
ايؼقؼي،مدوظؽنيمؼبمذظؽمررضومسؼالغقي،موذبوبفيمغلؾقيمظمراءمواظؿصّقراتماظػؾلػقيم

مواظعومل. ماإلغلون معلوئؾ متعطكمموأعومحقل ماألوظقؼي مصنّن ماٌضوعني، مبؿقدؼد ؼؿعّؾؼ
ماألصؽورممتظؾؿقضقسو مووه مغؼدؼي معقاضػ ماّتكوذ معـ ماظؿالعقذ ممتّؽـ ماظيت اظػؾلػقي

اىوػزةموايؼوئؼماٌطؾؼي.موظؿدرؼىماظؿالعقذمسؾكماظؿػؽرل،مصنّغفمعـمايؽؿيمأنمغعّؾؿم
ماإلبلؿؿقظقجقو مإنوزاتماظػؽرم، متػّؿؼ ماظذيمذفد ماظؿورطبل مواٌلور ماظعؾقم، وصؾلػي

 اخذلاقمدّرماًطوبماظػؾلػل.اظؾشريماظؽدلى،موػذامعومميّؽـفؿمعـم

 الوثقؼة الرمسقة الثالثة  من وثقؼتني :تتأّلف 

 14الوثقؼة اخلاصة بربنامج الػؾسػة و الدلقل األدتاذ

ممؼؿضلم ماظذلبقي موزارة متشرفمسؾقفو م:اظيتموم1;ماٌودةوثقؼي مصقفو مضبددمجوء
ماظؿعؾقؿقيمواظقدوئؾماٌدردقيمبوظؽؿىماًوصيماٌدوغوتماظقرـقيمبوظذلبقيماٌؽؾػماظقزؼر

م.مماظذلبقؼيماظؿؼـقيمواظؿففقزات

مخوص متعرؼػ ماظدظقؾ معؼدعي مؼب مأغفو( compétence)مبوظؽػوءةمجوء ؼبممسؾك
ٌطؾقبمعوموحفيمعو،موؼبم،مخدعيمعومصبلدهماإلغلونمعـمأسؿولم،اٌدرديماظلؾقطقي

إذمسرصًممبلغفوم،م.موارتؾطمتعرؼػفومبوظؼدرةمطذظؽمعـؾؿومجوءمؼبماظقثقؼيماألوظبدقوقمعو
بؾغيمسؾؿماظـػس،مػلماظطوضيماظؽوعـيمؼبماإلغلون،معـمضقةمبدغقيمم(capacité)اظؼدرةم

وضقةمهُؿؾماٌؿوسى،مومػلمأؼضو،ماٌؾؽوتمواالدؿعداداتماٌقجقدةمبوظؼقةمالمبوظػعؾ،م

                                                                                                                                        
13
تعؾقؼمعؾينمسؾكمخدلةماظؾوحٌمؼبماظؿعؾقؿماظـوغقيمطلدؿوذمٌودةماظػؾلػي،مومسؾكماظؿؽقؼـماألدودلمظؾؾوحٌم 

 اظػؾلػي(م)دطؿقراهمؼب

ثوغقيمظؾعشىم:مآدابمومصؾلػيم،مظغيمأجـؾقي،مرؼوضقوتموسؾقممورؼؾقيمم/برغوعٍماظػؾلػيمظؾلـقاتماظـوظـيمم14
م. :988-9889وتؼينمرؼوضلمومتلقرلموماضؿصود،موزارةماظذلبقيماظقرـقي،مظؾلـيماظدرادقيم
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ؼبمايقوةماظذػـقيمظدىماإلغلون،معـمضقةماظذطوء،مومضقةماإلدراكم،وضقةماظؿكقؾ،موضقةم
محظياٌال ماظـفوؼي، مؼب ماظؽػوءات مسؾقفو مترتؽز ماظيت ماظؼوسدة ممـوبي مػل ماظؼدرات مو

مظقلًمإنوزا مسؾكماإلنوز مواظؼدرة مظؾؼ، مضوبال مػلمذبردمقوسوظقلًمصعال موإمنو ،
.مأعومصقؿومظؾدخقلمؼبمذبولماألصعولمواألغشطيادؿعدادمطوعـ،مؼمػؽبؾمصوحؾفموؼرذقفم

ماٌعرصقي مبوٌعطقوتم مؼؿعؾؼ مع، مبد مأصال مظفـ موعشروسو مظؾعؿؾ مخطًي متؽقن مألغفومن ،
موسؿؾظقلًمذب مععرصي مبؾ مظذاتفو، مععرصي مؼعرفمرد معـ مػق مصوظشكصماظؽػء، ،

م مؼبمذبول متاظػؾلػيطقػمؼعؿؾ محقٌمأغفو معـ مواظؿؼـقي، ماظعؾؿقي ماٌقاد مسـ ،مؿؿقز
مصوظػؾلػيمتعؿؿدمأدودومسؾكماظردمسؾكماظلمالماظػؾلػل.مم

،مومعوموردم(GSD)ؿقسيماٌؿكصصيمظؾؿودةمبينمعضؿقنمعودةماظػؾلػيمعـمضؾؾماجمل
سـماظدظقؾمأنمعودةماظػؾلػيمعـماٌػروضمأنمهؼؼمطػوئؿنيمخؿوعقؿنيمبوظـلؾيمظؾشعىم

ماظعؾؿقيموماظؿؼـقيوماظرؼوضقيم:

مطػوءةماظؿقؽؿمؼبماظػؽرماظـلؼلمم-

مصفؿفصؾلػقيمطػوءةمخقضمووربم- مو ماظػؾلػقي معـممثيم،مؼبمررحماظؼضوؼو مو و
م.حؾفومبطرائؼمعـففقياالرتؼوءمإظبمربووظيم

مومؼـدرجمسـمػوتنيماظؽػوئؿنيمطػوءاتمربقرؼيمخوصيمبؽؾمطػوءةمخؿوعقيم.

مبوظـلؾيمظألوظبمثوغقي:م

اظؿػؾلػمسؾكمصقرماٌػورضوتمموماظؼدرةم،مإذمؼعؿؿدمإدراكماظعالضيمبنيمعؿؼوبؾنيم-
م مػذه مميؽـمعـمهؼقؼ معو مو مبقـفو، مؼبمآظقوتماظؿػؽرلممسؾكماظؿؿققز ماظؿقؽؿ اظؼدرة

ماٌـطؼلم.

معـمّؽاظؿقم- مؼبمآظقوتماظؿػؽرلماٌـطؼلمعـمخاللماألدواتماظيتمهصـماٌؿعؾؿ ؿ
ماظػؾلػقي ماآلراء مأعوم ماالغزالضوت مإجرائق، مؼلؿـؿرػو ماظيت متػؽرلهممو مهصني مؼب و

غظرةمذوعؾيم،مومأنمؼؼدممرالعمسؾكمذلءمعـماظذلاثماظػؾلػل،مومعـمثؿماإلوادؿدالالتف
مسـماٌدرطوتمبؾعدمغظرمومدعيمصدرم.

مووعـطؼقمو،مومػقمعطؾىمملمؼعدمصؾلػقاطؿلوبماظػفؿماظلؾقؿ،مومايقارماٌمدسمم-
مأصؾحصؼط مبؾ ماظعقٌيم، مصؾلػي ماذذلطًمصقف معومعطؾؾو مايضورات. محقار معـطؼ مو ،
ومعـفم،مإدراكمعـطؼماٌذػىمومغلؼف،مومعضؿقنمأرروحؿفمػقمـمعـماظػفؿماظلؾقؿمميّؽ

،مومالمطبشكمسؾقفمطذظؽمعـمؿعؾؿمعـماظدخقلمؼبمثؼوصيماآلخرؼـالمطبشكمسؾكماٌ
مدقفم مػـو موعـ ماظـؼص. مو مبوظؼصقر ماظشعقر مأو ماالغطقائقي ماألغوغقي ماظـظرة مؼب اظقضقع

مؼؿفؾكماظؿقجفماإلؼدؼقظقجلمظصوحىماٌدوغي.

م:ـوغقيمثوغقيلـيماظبوظـلؾيمظؾ
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شوؼيمبقداشقجقيمدوعقيمؼلعكمإظقفوماظدرسماٌؿورديماظػعؾقيمظؾؿػؾلػ،مومػلمم-م
،مؼؾموماىقارحاظػؾلػل،معـمخاللماالتصولمبوٌشؽالتماظػؾلػقيماظؽدلىمومؼؽقنمبوظع

وماحؿضوغفوممومميؾؽممماظؿؿؽـمعـفوومؼؿؿؽـمعـمصفؿفومومهؾقؾفومبوٌـطؼماظلؾقؿ،موم
معـمعـففقيمسؼؾقيمورأيمددؼدم.

م- مضضوؼوم معـ ماظعومل مؼب مصبري ممو ماغشغوالتمجدؼدةماظقسل مو مصؽرؼي مػذام، و
ظؿقؼقؼماظغرضماآلتل:مدبطلماظؿزعًماٌذػيبم؛ماالغطقاءمسؾكماظذاتم؛ماإلضؾولمسؾكم

م.غقيمواٌؽوغقيماظؼدمييمومايدؼـيضفيمايقوةمؼبمعبقعمأبعودػوماظزعو

مصفؾمػذهمػلماظؽػوءاتماظيتمؼرجكمهؼؼفومعـمصعؾماظؿػؾلػم؟

ماظؿق معـؾ معػردات مأعوم ماظقضقف ماآلراءمظعؾ مأعوم ماغزالضوت مؼب ماظقضقع معـ صني
طلنماظرأيماظػؾلػلمشرلم،ماظػؾلػقيموعؾـومغػفؿمأنماآلراءماظػؾلػقيمصبىمايذرمعـفو

عؾينمسؾكماٌـوضشيممومتؼدؼؿمايفٍ،مومعفؿومطونماظرأيماظػؾلػلمصفقمؼبماألصؾمؼؼقمم
معقض مصقي مسـ مشرله مإضـوع معـ ماظػقؾلقف ممتؽـ ماظيت ماإلضـوسقي ماظصقغ ،مػفسؾك

ماٌعقش ماظعومل مأوالمعـ م: معقاضػمعـ مػلمذبؿقسي مواظػؾلػي معـماحملقط، مثوغقو ،مو
معـماظؿؼـقيم.موماظؽؾمارتؾطمبوإلغلونم.موماظػؾلػيم،موثوظـومعـماظعؾؿمومغؿوئفف ورابعو

بفذاماٌلؿقىمعـماظؿػؽرلمإغلوغقيم.مومظعؾماظػؾلػيمطؿطؾىمإغلوغلموجىمجعؾفومؼبم
ومتدسؿفمبكظقوتماظؿػؽرلماظعؼالغلم،مغفومدبدمماإلغلونعؽوغؿفوماإلغلوغقيمعـمحقٌمأ

ماظـؼديماٌؿـقرمسؾكماظطرؼؼيماظؽوغطقيم.ممممممم

 الوثقؼة اخلاصة بالؽتاب املدرديم

ماٌودةم ممؼؿضك متلظقػفو مأحؽوم مضعً ماظؽؿىمتلظقػمذبولمؼػؿحمأؼـم0;مو
ماٌدردقي،ماٌمدلوتمؼبمعدردلمطؿوبمأيمتقزؼعمأنمشرل،ماظقرـقيمظؾؽػوءاتماٌدردقي
اظقرـقيمبوظذلبقيماٌؽؾػماظقزؼرمميـقفمالسؿؿودمطبضع

مم ماٌمظػني معـ مذبؿقسي مؼب ممتـؾً ماظقرـقي ماجملؿقسيمم–اظؽػوءة معـ شوظؾقؿفؿ
م مظؾؿودة ماحملقرؼيم-م(GSD)اٌؿكصصي مبوظؽػوءات ماًؿوعقي ماظؽػوءات م ،مربطقا

مإظبمطػوءاتمعرحؾقيمذؽؾًمبرغوعٍماظػؾلػي م،موجزئًماألخرلة ماظدلغوعٍمإظبمو ترجؿ
هًمسـقانممإذؽوظقوتم،مطؿوبمعدردلمعقجفمظؾشعىماظعؾؿقيموماظرؼوضقيموماظؿؼـقي

ومػقمعـمتلظقػمحلنيمسؾدماظلالمم؛مسؾدماظؾطقػم،مصؾلػقيمعؿؾقسيمبـصقصمزبؿورة
؛مهًمإسدادمومإذرافمعبولماظدؼـمبقضؾلمحلـ،مومرؾعممربؿدمإبؾعقدن،معوحل

ماٌؿـؾيمؼبماظدؼقانماظقرينمظؾؿطؾقسوتم مظذظؽ،مو ماٌكقظي ماظرزلقي مو ماظقحقدة بوشلقؽي
م. 9889دـيماظطؾعم،م(ONSP)اٌدردقيم
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مماملدونة املدردقة من حقث الشؽل

م معـ ماٌدردقي ماٌدوغي مصمتؿلظػموثقؼي مؼؾل: مسلؾًمعو مو مم-، م-اٌؼدعي
صفورسمم-اىزءماًوصمبوظدروسموماىزءماًوصمبوظـصقص،م،مصفرسماحملؿقؼوت

،معصودرمضلؿماإلذؽوظقوت،معصودرمضلؿماظـصقصماٌكؿورةم-األسالمم،أزلوءمماظؽؿوب:
ماظؽؿوب.م- ماإلذؽوظقوتممربؿقؼوت معـ مذبؿقسي مؼعوجل مبوظدروس ماًوص اىزء

م.ؼبماظؽػوءاتماحملقرؼيموماٌؿضؿـي،مماٌرحؾقيمأوماًوصيماحملؼؼيمظؾؽػوءات

مماملدونة املدردقة من حقث املضؿون

اظؽؿوبماٌدردلماًوصممودةماظػؾلػيمماظؼراءةماألوظبمظؾؿدوغيمأنمواضعلمؼؿضحمعـ
مرؼوضقوت مذعىم: ماظـفوئقي مظألضلوم ماٌقجف مو مورؼؾقي، مسؾقم ،متؼينمرؼوضقوت،

ماضؿصود مو محددمقنؼؽقغم،وتلقرل ماظشؿقظقيمواضد ماظـظرة مسؾك ماظؼوئؿ ماظؽؿوب مععومل
طمأولماظشلءممشؽؾمومطبؿؿفمؼربماظذيصقفومسـدماالدؿـودمإظبمضقلماألبؾفممقامتقررو

ماظؿػؾلػمشؽؾ مأدوسمصعؾ مػق مو متؾنيماظ، م مروظىماظعؾؿم. مبلن مظؾؼقل ماألوظقي ؼراءة
مأنم مبوظؽؿوب،مو ماظعؾؿ متشؾقف مظؾقصقلمسؾكماٌعرصي،مو أوظفمصبىمأنمؼؽقنمصؾقرا

مظؿفووزػو ماظصدل متؼؿضل مععوغوة ماظعؾؿ مرؾى مأن مسؾك مدظقؾ مآخره مؼؽقنمم،ضبصؾ و
اظؿقصقؾمضدمادؿقصكمشرضف،مومؼؿلؿمبذظؽمصعؾماظؿػؾلػمبوٌعوغوةموماظصدل.مأعومسؾكم
علؿقىماظـلؼقيمومعـؾؿومسرصفوماٌمظػمبوظرجقعمإظبمععـوػوماظؾغقيم)اظـلؼقيمغلؾيمإظبم

.موموؾًمأؼضومسُطػموماغؿظؿمبعضفمسؾكمبعضمعـوهومع،ماظـلؼمومععـوهمغلؼماظؽالم
ومبـكمدرودفموصؼمغلؼماظقضعقوتماظؼوئؿم،مغلؼقؿفمسـدعوممادؿقصكماٌؼوربيمبوظؽػوءات

مسؾكماظقضعقيم ،موبـقًماظدروسمظؿقؼقؼم(Situation-problème)اٌشؽؾيمم–أدودو
ماظذلبقؼي مظؾؿـظقعي ماظؿقجقفل ماظؼوغقن مؼب مدؾػو مػدفمدطر مبؿقؼقؼ، م مذظؽ بعدممو

اىزئرةمؼبمزؾماظعقٌيمدونمإشػولمظإلذؽولماظدائؿمبنيماألصوظيمممواٌعوصرة.معـمػذهم
اظؿؿودفوماظزاوؼيمؼؽقنماظؽوتىمضدماشبرطمؼبمغلؼقيمعلؾؼيمذاتمعضوعنيمععرصقيمميؽـم

مظؾدرس ماألوظل ماظؾـوء مجـؾلعـ مبشـؽؾ مؼؾـرز ممل ماإلؼدؼقظقجـل ماٌضؿـقن مأن مإال ،م.
.مومسؾقفمدـؿؿؾعماظؽوتىمؼبمغلؼقؿفمومعـمعالربفماٌؿقصرةمؼبماظدرسماألولمبوظرشؿمعـ

ماظدرسماألول.

م متقزؼع ممّت مظؾدلغوعٍاٌضؿقن مماٌعرؼب ماووػل مواًوصيموصؼ ماحملقرؼي اظؽػوءات
واظؽػوءاتماًؿوعقي.

مواظيتمتصىمؼبمم مترعلمإظقفماإلذؽوظقي ماظؽػوءاتموصؼمعو تلؿفدفماألوظبمصقوشي
مبوظـ معضؿقنماظـفوؼي محقل معالحظؿف مميؽـ معو مو ماًؿوعقي. ماظؽػوءة مضؿـ مأي وغقي،
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مجفؿـوم معـ ماظذيماسؿدل مو ماظؼقؿل، مو مظؾفوغؾنيماٌعرؼب معػصؾي متؽـ ممل مأغفو اظقثقؼي
ماٌضوعنيم متدلز مػقؽؾؿفو مؼب ماٌدردقي ماٌدوغي مأن مشرل م. مظؾلؾطي ماإلؼدؼقظقجل اظؿقجف

لماظذلاتؾقيماظؿوظقيم:ماٌعرصقيمومطقػمميؽـمأنمؼؿؾؼوػوماظؿؾؿقذمعـمخال

مم:(Savoir-faire)ماظعؿؾ-ععرصي   مؼقضعمم–تؾينمسؾكموضعقي مأؼـ عشؽؾي
.م15اٌؿعؾؿمؼبمعشؽؾمؼلؿقجىمسؾقفمحؾفممعورصف

ٌُعؾؿمؼبمتقجقفماظؿؾؿقذمبنسوغؿفم(Savoir - savant)اٌعرصي-ععرصي  :مؼؿدخؾما
معـفمؼؿفقؽؾماظدرسمبقداشقجقو مبعؿؾقيماشلقؽؾيم،ممعورصفمو ماظؿقجفمو مأو ماظؼقؿ مترر
اإلؼدؼقظقجلماظذيمترؼدهماشلقؽيماظرزلقيم.

مبوظقضعقيمم(Savoir-être)اظقجقد-ععرصي  مؼعرف معو مأو مإغؿوجقي مععرصي أو
ماٌؿعؾؿماٌفورةماظيتم،ماإلدعوجقي:مأيمتدعٍماٌعرصؿنيمومتـؿٍمععرصي ؼدلزمعـمخالشلو

ماٌؼولماظػؾلػلوماظيتمتصوغمعـم،موماظذلطقىاطؿلؾفومؼبماظؿقؾقؾموماظـؼد ،مخالشلو
.16ومػقماظؿؿرؼـماألدودلماظذيمؼؼقممبف،مواظذيمؼعدمعـمأػؿمعومؼـؿففماٌؿعؾؿ

وعـفم،ماٌضؿقنماإلؼدؼقظقجلم:معؿضؿـمؼبماظقثقؼيمومؼؿؿمإبرازهمسـدمتػؽقؽماظقثقؼي
مظؾقثقؼي ماإلؼدؼقظقجل ماظؿقجف مؼؿفؾك مظؾق، ماظرزلل مواصؼًماظؿقجف ماظلوبؼيمصفؾ ثوئؼ

مأرادهمواضعماٌدوغيمقجقفل)اظؼوغقنماظؿ مأخذتماووػو ،موماٌرجعقيماظعوعي(مأممأغفو
ماٌدردقيم؟م

سقجلمصقفومعللظيمارتؾطًمماألوظل:اٌشؽؾيممعشؽؾؿني::متضؿـًماإلذؽوظقيماألوظب
اإلحراج.ماظدػشيموعؿكمؼـرلمصقـوماظلمالم،مبـمظؽؾمدمالمجقاب،موماٌشؽؾيماظـوغقي

وماظؾداػيماظػؾلػقيمتؼقلمأنمظؽؾمعشؽؾم،ماظؾداػيمتؼقلمأنمظؽؾمدمالمجقابمم
محؾ.

م،مبلنمظؽؾمدمالمجقابم؟ػؾمؼصحماظؼقلمماملشؽؾة األوىل: 

ومػلمتضعماٌعـكمبفومؼبموضعقيم،مؼؼدمماظؽوتىمدؾلؾيمعـماألدؽؾيمتؼؿضكمإجوبي
مومميؽـمتصـقػفومإظبم:ممعشؽؾي–

م  

                                                                                                                                        
15 François-Marie Gérard, Xavier Roegiers, Des manuels scolaires pour apprendre concevoir, 

évaluer, utiliser), édition De Boeck Université, Bruxelles, 9888 . p p : 48-49 
16 Bruno Poucet, enseigner la philosophie, Op.cit., p : 324  
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م
م

ممفرىم متؽؿلى ععورف
ماظعودةم

معرتؾطيمممععورفمضوئؿيمسؾكماظؾداػيم معؿؼورعي ععورف
مبـم:م
ماٌعرصيماظؿورطبقيم-
ماٌعرصيماظؽقؿقوئقيم-

ماظيتمم- ماظـوغقؼي مادؿ عو
متدرسمبفوم؟م

معؿكمادؿؼؾًمبالدكم؟م-مؼلوويمطؿم؟مم=+م-
مبلقطمم- ماىلؿ ماٌوء ػؾ

مأومعرطىم؟م

  العؿؾي:معارف ارتبطت بالذكاء 

ماظلمال مآغلم()أعو محؾ مإظب ماظذيمضبؿوج مطؿوبف، ماظؿؾؿقذ مغلك مسـدعو مػق ػؾم،
مؼلؿعرلمطؿوبمآخر ماظؾقًمأم مإظب مؼرجع مسشر، مأعوعف مأن مو مضؾؾمم()خوصي دضوئؼ

مايصي.بداؼيم

 :  معارف ارتبطت مبعارف متؼارعة

ماظلمالم اظلمالماظذيمؼضعماظؿؾؿقذمؼبمم)،ماظذيماسؿدلهماظؽوتىمربرجوم()بقـؿو
:مػؾماالدؿـلوخماظعالجلمحاللمأممحرامم؟مخرلمأممذرم؟مغوصعمصفق،م(عشؽؾ-وضعقي

مأ مترتؾط مععورف مسدة معع مسرضل متؼورع متؼؿضل مايؾ مسؿؾقي مػـو م؟ مضور دودومأم
،ممعـكمأنماظؿؾؿقذمؼلؿـؿرمععورصفمؼبمسدةمذبوالتمظققؾمبوألخالقموماظدؼـممموماظعؾؿ
ماٌشؽؾماظذيمؼقاجففم.

ـّ ماظؽوتىمظؽ مضؾؾ معـ مضدم ماظذي م ماألوظبمماظؿصـقػ ماظـالث ماألدؽؾي مصقف ؼعؿدل
معؾؿذظي مايػظ، مأو ماٌلظقف مأو ماظعودة مصقفو متؿقؽؿ مضؿـم، مصـػ ماظرابع اظلمال

ماظيتمتؽؿلى ماٌعطقوتماظعؾؿقي مػلمتعدلمسـ ماٌؽؿلؾوتمو ماًوعسم، ماظلمال بقـؿو
شرلمأنماظلمالماظلودسم،متضؿـماظقضعقوتماظعؿؾقيماظيتمهؿوجمإظبمحؾقلمبراشؿوتقي

ماألدؽؾيماظيتمتـرلماظؿقترماظـػللموماظعؼؾل.صـػمضؿـم
م

ماٌرتؾطيمماألدؽؾيماٌؾؿذظيم األدؽؾي
مبوٌعورفماٌؽؿلؾيم

ماٌرتؾطيم األدؽؾي
مبويؾقلماظدلاشؿوتقيم

متـرلم ماظيت األدؽؾي
ماظؿقترم

0-9-8 1 1 8 
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ماظـوغلمعـماألدؽؾيمت قضعقوتمشرلمعؿفوغليمحبقٌمالمتلؿفقىماظؼدممؼبماىزء
معـماظؿؾؿقذٌطؾىمظؾقػؾيماألوظبم ماطؿلوبفو ماٌرجق مسؾكماظؿؿ،ماظؽػوءة قزمقومػلماظؼدرة

ماظػؾلػل ماظؿػؽرل ماظيتمتلؿدسك مبنيماألدؽؾي ماظؿػؽرلم، ماظيتمتلؿدسل وبنيماألدؽؾي
ماظعؾؿل.

مطب مأؼـ ماألوظب مظؾقضعقي ماألوظقي مؿوصوظؼراءة معؽون ماظؿؾؿقذ مصقفو مسطؾؿفر ،مضضوء
،موماظؼطقعيماظيتمحدثًمبنيماٌعورفماظؾلقطيمقضعقيماظيتمسوؼشفومدؼوةممصؾقرغلوواظ

م م–)اٌقؿوصقزؼؼقي مضدعفو ماظيت ماظعؾؿقي م)اٌعطقوت ماظعؾؿقي ماٌعرصي مو متورذؾيأردطق(
م.17ضغطماىقياظظؿػلرلم

 املضؿون اإلودوولوجي 

ؼقضعميدماآلنمؼبموضعقيمؼؿؾنيمأنماظؿؾؿقذمملمعـمخاللماظؿقؾقؾمدوظػماظذطر،م
ماظؿؿق معـ ممتؽـف مؼؽؿلىمطػوءة ماظيتمتؿطؾىمتػؽرلامقأن متؾؽ مخوصي مبنيماألدؽؾي ز

م مصؾلػقو. ماسؿدل ماظؽوتى مأّن ماظػؾلػل ماظلمال ماظطؾقعيمضد موراء ممو مأدودو ارتؾط
،مإذمترتؾطمأدودومبؼضوؼوماظقجقد،مومظؾؿقؿوصقزؼؼومعـقومآخرمؼبماظػؾلػي،م)اٌقؿوصقزؼؼو(

مظؾؿقجقداتم ماألوظب ماظعؾؾ مسـ مبوظؾقٌ ماظػؾلػل ماظؿػؽرل مربط ماظؽوتى موأن خوصي
بودؿكدامماالدؿـؾوطماظعؼؾلم)االغؿؼولمعـماظؽؾمإظبماىزء(.مصؿومػلماظقضعقيماألغلىم

ما مايؾ مػلمسؿؾقي معو مو مؼبمعشؽؾم؟ ماظؿؾؿقذ ماظؿػؽرلماظيتموعؾ معفورة ظيتمتؽلؾف
ماظيتاظػؾلػل ماظػؾلػقي ماٌعورف مػل موعو معـمم؟ ماظؿؾؿقذ ممنؽـ محؿك مسؾقفو غلؿـد

اطؿلوبمعفورةماظؿػؽرلماظػؾلػلم؟مأالمتعدمسؿؾقيمحفزماظػؾلػيمؼبماظؿػؽرلماٌقؿوصقزؼؼلم
مدونمهدؼدمععـوهممعقضػومإؼدؼقظقجقوم؟م

ماٌشؽؾموماإلذؽوظقيمم:اٌشؽؾيماظـوغقي ماظؿوظل:ومصقفمؼطرحماظلمالم،مؼعوجلمصقفو
معؿكمؼـرلمصقـوماظلمالماظدػشيموماإلحراجم؟م

معشؽؾيم؟ؼلؿدرجماألدؿوذماظدرسمبلمالمػؾمظؽؾمدمالم

،مؼلذلدؾماألدؿوذمؼبموضعماظػرقمبنيمطؾمعـماٌشؽؾيموماٌعضؾيموماظؼضقيمواٌللظي
ثؿمؼـؿؼؾمإظبموضعماظػرقمبنيماٌشؽؾموماإلذؽوظقيمومػـومؼرؼدمهؼقؼمطػوءةمربقرؼيم

شرلمأغفمؼػفؿمماٌؿـوضضوت.قزمبنيمقءةماٌرحؾقيمومػلماظؼدرةمسؾكماظؿؿسلؾؿفومػذهماظؽػو
عـمػذامايرطيماظػؽرؼيمأنماظؽػوءةماٌرجقةمػقمإدراكماظؿؾؿقذمطقػمؼـؿؼؾمعـماظلمالم

وػـومسـدعومغربطمبنيماظدرسماألولمممإذؽوظقي.ضعمعشؽؾمثؿمإظبموضعممإظبمواظػؾلػلم

                                                                                                                                        
رؼوضقوتمم:ؾلػقيمظؾلـيمثوظـيمثوغقي،ماظشعىاٌدوغيم:معبولماظدؼـمبقضؾكمحلـم)تلظقػوموإذراصو(مإذؽوظقوتمصم17

مممم01-00صمصم:م9889،مدؼقانماٌطؾقسوتماٌدردقيمؾقيمتؼينمرؼوضقوتمتلقرلموماضؿصودسؾقممورؼ
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م ماًوصي ماظؽػوءة مأن مؼدرك ماظـوغل ماظدرس مبنيمو ماظؿؿققز مسؾك" م"اظؼدرة مػل ظألول
م)سؾؿقي ماٌعورفماظيتمؼلؿدرجفو مخالل معـ ماظعؾؿل مو ماظػؾلػل ماظلمال تورطبقي،م،

ثؿمؼـؿؼؾمبعدمػذاماظؿؿققزمإظبمطػوءةمعرحؾقيمأخريموػلماظؼدرةمعـمصقوشيم،مصؾلػقي(
مصؾلػ متػؽرلا ماضؿضل مو ماظدػشي مأثور مدمال معـ ماإلذؽوظقيمإذؽوظقي متصوغ مسؾقف مو قو

مسؾؿقو..مومإذامأثورماظلمالماظدػشيموماضؿضلماظؿػؽرلماظعؾؿلمصقغماٌشؽؾمصؾلػقو

:مؼعوجلمصقفومعشؽؾيمتطوبؼماظػؽرمععمذاتف،مومعشؽؾيمتطوبؼفمععماإلذؽوظقيماظـوغقي
ومؼبماظقضعقيماٌشؽؾيمذاتفومحبقٌماظقاضع.موػـوماٌضؿقنماٌعرؼبمتضؿـمبعدامإؼدؼقظقجق

م:ند

م معع ماظػؽر متطوبؼ مذاتفعشؽؾي مبوٌـطؼممإذ، ماظدروسماًوصي م مخالل معـ ؼؿؾني
،مشرلمأنم18اظصقريم)اظؼقوسمايؿؾل(مومػلمدروسمالزاظًمتـؼؾمطوػؾماٌؿعؾؿمظؾػؾلػي

حبقٌماسؿؿدمسؾكموضعقيمعشؽؾيمتؿعؾؼمبوظذلاثم،مؼبمػذاماظؽؿوبمتغرلمذؽؾمتؼدميف
ماإلدالعل ماظعربل ماٌعؿزظي، معشؽؾي مػل موخؾصمم19و ماٌمظػ مصقفو مادذلدؾ ماظيت و

ماظردقلم مأتًمبعد ماٌعؿزظي ماظؼقوسمايؿؾلم: ماالدؿـؿوجمأو مارتؾطًمبـؿقفي بـؿقفي
،مومدؾؿ(مومطؾمعومأتلمبعدماظردقلم)صؾكماهللمسؾقفمومدؾؿ(ممبدسيم)صؾكماهللمسؾقف

مطونمعـماٌػروضمأنم مإالمأغف ماإلؼدؼقظقجل. مؼؿفؾكماظؾعد مػـو مو مبدسي. إذنماٌعؿزظي
ماظؿؾؿقذت مربقط معـ معشؽؾي موضعقي ماٌؽؿلؾيمؾين ماٌعورف معـ ماألعر مظزم مإن مو ،
(préacquis)20مأومعـماٌعورفماٌدردقيماألخرىمحؿكمتؿقؼؼماظؽػوءةماظعرضقيمأؼـم،

.ممممواإلغلوغقيمخوصيمؼبماظعؾقمماالجؿؿوسقي21تـؿؼؾماٌعورفمعـمعودةمإظبمأخرى

ماظؿفرؼيبم مأو ماالدؿؼرائل مبوٌـطؼ مدرسمارتؾط ماظقاضعم: معع ماظػؽر متطوبؼ عشؽؾي
م ماإلدالعل ماظلقودل مبوظؿورؼخ مارتؾطً معشؽؾي موضعقي مسؾك مبوظػذلةماًوؼعؿؿد وص

ماظعؾودقي مإظب محقٌمأذور ماٌفؿديمبوهلل، مصفم22اًؾقػي ماظعدل مهؼقؼ ؿعماظذيمأراد
مؿفؿقوغظؽـفمذعرمخب،مؼبمايفٍمدؾمععفؿ،موادذلأسقونمبينمػوذؿمظقلؿـفضمػؿؿفؿ

مععمأعر متقارؽفؿ ماألتراكو ماىـد ماء م. ماطؿلوبمضقاسدمؼؾبراد ماٌشؽؾي ماظقضعقي عـمػذه
.موؼدركمعـموراءمظؽؾمومػلمعـمدروسماٌـطؼاالدؿؼراءموماغؿؼولمايؽؿمعـماىزءمإظبما

                                                                                                                                        
أغظرم:مسؾدماظؼودرمعوظػلم،مصؾلػيماظذلبقيمأعوممأزعيماظدرسماظػؾلػلمومصؼماظدلغوعٍماظرزللمظؾؿودةم،معـشقراتمم18

م–،مدارماظؽؿوبماظعربلم9888اظعددماظـوغلمدؾؿؿدلممزبدلماٌللظيماظذلبقؼيمؼبماىزائرمؼبمزؾماظؿقدؼوتماظراػـيم،
م80،مصم:ماىزائر

مم18-10ص:اٌرجعماظلوبؼ،ممصممماٌدوغي،م19
20 François-Marie Gérard, Xavier Roegiers, Des manuels scolaire pour concevoir, évaluer, 

utiliser), Op.cit. . p : 71    
21 Ibid, p.p. : 56 

مم89-81مص:مذاتفو،اٌدوغيمم22



 عبد الؼادر مالػي

;: 

ؼـ.مػذهماظقضعقيماٌشؽؾيمأنمهؼقؼماظعدلمارتؾطمبوظلؾػماظصوحلمسفدماًؾػوءماظراذد
اظؿؾؿقذممدرسماٌـطؼمهؼقؼمطػوءةمربقرؼيممتـؾًمؼبماطؿلوبمأدواتمهصـؼرادمعـم

مإنمأرادماٌمظػمربطماظؿؾؿقذمبلصوظؿفعـماالغزالضوتماظػؾلػقي مإسطوءم،م.مومحؿكمو أو
ماٌعوصرة مو مسـمإذؽوظقيماألصوظي محقلمإذؽوظقيم،مصؽرة مأنمطبصصمدردو طونمسؾقف

مماألصوظي مظققؼؼمطػوءة ماٌعوصرة ماظـؼوصوتمو مبنيمايضوراتمو ربقرؼيمومػلمايقار
 وهؼقؼماالغدعوج.

واظـوغقيم،م،ماألوظبمؼبماظعؼالغقيموماظؿفرؼؾقينوعوجلمصقفومعشؽؾؿتاإلذؽوظقيماظـوظـي:م
تفدفماإلذؽوظقيمهؼقؼمطػوءةمربقرؼيمتضؿـًمإدراكموماظقجقدؼي.مومؼبماظدلاشؿوتقي

مغلؼف مػـ،معـطؼماٌذػىمو مو مربؿقىمأرروحؿف. مو مؼطرحموضعقي مضوئؿيمم–و عشؽؾي
سؾكماظؿقاصؾمبنيماٌذؼعموماظشوبمحقلماٌعورفماظؼؾؾقي،موػؾمػلمصودضيمأمماٌعورفم
اظؿفرؼؾقيمػلماظيتمتصدق.مشرلمأنماالسذلاضماظذيمغقجففمظصوحىماٌدوغيمظقسمؼبم

موضعقي مصقوشي مأػؾم-طقػقي معػفقعفو مضبدد موطؿو ماٌػروض معـ ماظيت مو عشؽؾ
ماظؾقدا م)االخؿصوصمؼب ماإلغطالق ماظيتمتعرفمطذظؽمعشؽؾ مو  Problème deشقجقو

départ)23وسؿؾقيم،ممعـكمأنماظقضعقيمتطرحمعشؽؾمسؾكماٌؿعؾؿممومسؾقفمأنمضبؾفم
بوظـلؾيم،مومػلماظؿعرفمسؾكماظػؽرماظـلؼل،مايؾمتؽلؾفماظؽػوءةماٌرجقةمعـماظدرس

اظػؾلػقيماظؽدلىموماظيتمترعبًممظصوحىماٌدوغيماظػؽرماظـلؼلمػقمعومؼعرفمبوألغلوق
بوٌعـكماظؾـققيممؼذلطىمعـمم(Système)بوٌذاػىماظػؾلػقيماظؽدلى.مشرلمأنماظـلؼم

عؿـوشؿيمومعـلفؿيمصقؿومبقـفوموماظؾـققؼيمدقاءمطوغًمسـدمم(structures)سدةممبـقوتم
مظقيمأظؿقدرلMichel Foucault)معقشولمصقطق مأو مطؾقدمLouis Althusser)م( مأو )

أوماظقحدةماظيتمطؾفؿمتؽؾؿقامسـماظؾـقوتم(Claude Levy-Strauss)مذذلاوسمظقػل
صوألولمتؽؾؿمسـماإلبلؿؿلموماظذيمميقزمبنيماٌعورفم،موؿعفؿمحؿكمؼؿقؼؼماالغلفوم

،موماظـوغلمتؽؾؿمسـموحدةمورطبقيموماٌـطؼماظذيمطونمضبؽؿفواظيتمعقزتماظػذلاتماظؿ
ماظؾـققؼ مو ماٌورطلقي مبني معبع مو مياشلقؿـي ماظؾـققؼيم، مبني معبع ماظـوظٌ و

واألغذلوبقظقجقومومتؽؾؿمسـمومحدةمصؾيماظؼرابيمطقحدةموؿعمومهؼؼماالغدعوجمبنيم
ومػقماظؿقورماظذيمأثرمسؾكماظػؽرماألعرؼؽلموتؽقغًماظؾـوئقيم،مأصرادماظعشرلةماظقاحدة

ذام،مومؼبمػوماظـلؼقفمومطقػمؼؿقؼؼماالغدعوجاظقزقػقيموماظيتمتـرلمعللظيماألغلوقم
مرعقز مأسؿول مإظب ماظرجقع معـ مالبد مطون ماإلظزاممم24اجملول مواظؾـققؼي. ماظقزقػقي اظؾـوئقي

معللظيم مو ماظـلؼ مصؽرة مسبق ماظعوٌل ماظؿقجف مػق معـؾ مإظب ماظؿعرض مإظب مؼدصعـو اظذي
االغدعوجمومضدمأذرلمإظبمػذهماظػؽرةمبوظقثقؼيماظرزلقيماظـوغقيم)اٌرجعقيماظعوعيمظؾؿـوػٍ(م
                                                                                                                                        
23 Ibid, p.p. : 68-69 
24 Voir, Talcott Parsons, Le système des sociétés  modernes, Dunod, Paris , 1973 
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;; 

مبوظعؾو مسـفو مسدل مداخؾمو مبدوره مصرد مطؾ مؼؼقم مأن مػق ماٌعينماظـلؼل م: ماظؿوظقي رة
اىؿوسيم.مومػلماظػؽرةماىقػرؼيماظيتمؼؼقممسؾقفوماظؿػؽرلماظلقدققظقجلماألعرؼؽلموم

ماظعوملماألنؾقدؽلقصقغلماظذيماسؿؿدماٌؼوربيمبوظؽػوءاتمعـذمسؼقدمعـماظزعـم.

م)سؼؾل ماظػؾلػقي مبراشؿوتلورؼيبم-صوٌذاػى مشلومموجقدي(م-، متعرض اظيت
اظدرسماظػؾلػلمؼبمػذهماإلذؽوظقيمالمتػلمبوظغرضماٌرجقمعـمصوحيبماظقثقؼيماألوظبم

بقـؿومؼؾيبمشرضمواضعماٌدوغيماٌدردقيمومػذامدظقؾمأغفومصؾؿًمعـماظرضوبيم،مواظـوغقي
معلؿقؼوتمعـمم– مبعدة مو مضـقاتف مو ماالتصول مؼب ماٌؿوردي ماظرضوبي مذوطؾي مسؾك مػل و

صوظردوظيماٌؿضؿـيمؼبماظدرسممترمسدلماظرضقىمحؿكمتصؾم،مظبماٌؿؾؼلاٌصدرموصقالمإ
ماٌمدلي مإظب ماٌشرع معـ متـؼؾ مصوظردوظي ماظؿؾؿقذ مإظب م، ماظؿؾؿقذ مإظب ماٌعؾؿ معـ ،مم25–و

حبقٌمميررمسـدمتعرضفمظؾؿذػىماظعؼالغلمسؼالغقيماألذعرؼيم)مابـمؼقدػماألذعريم
وماظـوغلمبدؼفلمالم،مؼؼقين–صقفماظصـػماألولمالمذؽم،ماظعؼالغلممومتصـقػفمظؾعؾؿ

)عـمحقٌماإلذرافمموماظيتمؼؿؾـوػومعمظػماٌدوغيم26وماظـوظٌمطليب(م،صبؿعماظؿضود
27ومبوسذلاصفمػقم،وماإلسداد(

م. 

،موهؼؼموتؿضؿـمػبسمعشؽالتمجزئقيمتعوجلمصؾلػيماظعؾقمم:ماإلذؽوظقيماظرابعي
ماحملقرؼي مظؾؿػؾلػماظؽػوءة ماظػعؾقي مصؽقػمميورسمصعؾماظؿػؾلػمومدبصماٌؿوردي .

معوذام مو م؟ مغػؽر مظؾؿػؾلػمبدأتمععماظػصؾمبنيمٌوذا ماظػعؾقي ماٌؿوردي م؟ وصؼماٌدوغي
ومبوظؿوظلماظؿػؽرلم،مغعرفم؟ممومبوظؿوظلمصؿحمصضوءماظػؽرمععمابؿعودهمسـمصضوءماٌعرصي

ظيم،مصوٌلوءيعومػقمإالمسالضيمربددةمععماٌعرص،ماظذيمؼرؼدهماظػقؾلقفمطـشوطمومطعؿؾ
مسؾقفو ماٌعورفماحملصؾ مسـ ماظػؽر ماضؿـوع مسدم معـ متلتل ماٌعرصي محقل ،م28اظػؾلػقي
ماظدورماظذيمعـمواجىماظػؾلػيمأنمتؾعؾفمووهماٌعرصي صقزؼوءم،موسؾقفماضذلحًمصؽرة

بؾمتػلرلامآخذام،مغققتـمالمتعدمبوظـلؾيمظؽوغطمضرورةمضوئؿيمسؾكماظؿػلرلماألعدلؼؼل
ماظلمال ماظعؿقممماٌعينمىقابمعؿعوظلمسـ مػلمسؾك مو مٌعرصي مطقػمميؽـ اظؿوظلم:

اعدلؼؼقيمأنمتؽقنم؟مواٌعينماٌؿعوظلماظذيمضصدهمطوغطمارتؾطمبوظؿقريموماظؾقٌمسـم
،معـفمترتؾطماظشروطممقضقعماظؿفربياظشروطماظؼؾؾقيماظيتموعؾماظؿفربيمممؽـيم.موم

مبوٌقضقع ماٌرتؾطي ماٌػوػقؿ مذظؽمهؾقؾ معـ ماظؼصد مو ماظغوظ، مسؾك ،مىمحددقيوػل

                                                                                                                                        
25 Voir , Jack  Ardoino , Education et politique, édition Anthropos , Paris ,1999, p p : 1-10  

م 081مرضؿ:،ماشلوعشم8;اٌدوغيماٌدردقيمذاتفو،مص:مم 26
عؼوبؾيمأجرؼًمععماظلقدمبقضؾؾلمحلـمعبولماظدؼـمرئقسماظؾفـيماٌؿكصصيمٌودةماظػؾلػيموماٌشرفمسؾكمم 27

م.م;988أطؿقبرمم89اظؽؿوبماٌدردلمٌودةماظػؾلػيم،مؼقمماألربعوءم
28

Jorge Larrossa, Savoir et éducation in : Education et philosophie, sous la dir : Jean 

Houssaye, édition, E.S.F, Paris, 1999, p 180. 
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088 

ممومصبعؾمسؿؾقيم،معدلؼؼقيماظذاتماظعورصيإومبطرؼؼيمشرلم،مواظيتمتلوػؿمؼبمتشؽقؾ
.مسؿؾقيماظربطمبنيماظؿفرؼىموماإلعؽوغقيمػلماظيتمربطًم29اظؿػؽرلمترتؾطمبوإلعؽوغقي
ماظػؽر مبني ماظػؾلػيماظعالضي مسوملمو مطؾ مداخؾ مبلغف ماظؼقل مبلظؿقدرل مدصع مممو ،

مصفؾمدقؿقؼؼمصعؾماظؿ30صقؾلقف مغؿعوعؾمععم. مأغـو مو ماظؽقػقيم؟مخوصي ػؾلػمبفذه
متالعقذمعـماألضلومماظعؾؿقيم؟م

ؾؿقيمومايؼقؼيماظػؾلػقيماٌطؾؼي،مبوالسؿؿودمسؾكمايؼقؼيماظعتعوجلم :اٌشؽؾيماألوظب
م م–وضعقي مععفد معـ معؿكرج مبنيمروظؾنيمأحدػؿ محقار مسؾك ماظؼوئؿي اظػؾلػيمعشؽؾي

ماظعؾقم مطقػمتدركم؟مػؾمإدراطـفومواظـوغلمعـمععفد مو مايؼقؼي معقضقعمايقار ،مو
مظؾقؼقؼي معقؿوصقزؼؼل متصقر مبؿؼدؼؿ ماظقضعقي محؾؾً م م؟ معؿغرل مأم مثوبً متصقرم، و

ؼؿؿممترؼرمصـػمآخرمعـم،مومسـدمتصـقػمايؼقؼيمإظبمعطؾؼيمومغلؾقي،مورؼيبمشلو
مايؼقؼي ماظذوضقي، مايؼقؼي مػل مو ماظؿ، ماٌؿػؾلػي ماظصقصقي مسـد مبوهللمواظيتمػل قحد

ماظلعودة مإظب ماظػؾلػقي31واظقصقل مايؼقؼي مسـ ماظؿلوؤل مجى مو مسؾقف مو م. مػلم، ػؾ
مععطلمسؼؾلمأممععطلمحللمأممععطلمروحلم؟م

أؼـم،مظــؿؼؾمععماظؽوتىمإظبمدرسماظرؼوضقوتمأوماظؿػؽرلماظرؼوضلم:اٌشؽؾيماظـوغقي
م مطقضعقي مذبؿؾ–ؼؼذلح مو ماٌلؿؼقؿ مإدراك مسؾك متلوسد محلقي مععطقوت معشؽؾي
ومػـومغؿلوءلمسـمدورماظؽػوءةماظعرضقيمأؼـمؼؿؿمادؿـؿورماٌعورفم،ماألذؽولماشلـددقي

ماألخرى ماٌقاد معـ ماٌؽؿلؾي مأعومم، ماظعؾؿقي ماألضلوم معـ متؾؿقذ مغضع مأن مؼعؼؾ مػؾ و
بوالدؿعوغيم،معشؽؾمسـماظرؼوضقوتمطؿعرصيمومطقػمؼؿؿماظؿعوعؾمععفومطؿػؽرلمصؾلػقو

،مالمبلسمبفومؼبماٌعرصيماظرؼوضقيمذمومصؾمإظبمدرجيومسبـمغعؾؿمأنماظؿؾؿق،ممعطقوت
مإظقفمدوبؼومبنيماٌعرصي وماظؿػؽرل،مأومبنيمصعؾمصؽرمومصعؾممظعؾماظؿؿققزماظذيمأرذـو

،مصػعؾمسرفمفومغؿؿؽـمعـماظؿؿققزمبنيماظػعؾنيومبنيماظػعؾنيمتؽؿلىمطػوءةمب،مسرف
ماظ ؿػؽرلمحقلمإعؽوغقيموووزمؼؼؿضكماٌعرصيمبؼقاسدموماظؼقاغنيماٌـظؿيمظؾؿعرصيمبقـؿو

ماٌعرصي ماظعقائؼماظيتمهقؾمتطقر ماظؼقلمأالمميؽـمأنمإظبمدرسيم،ماظصعقبوتمو صعـد
ماظلرسي مػذه مأطدلمعـ محدودم، مصوظؿػؽرلمؼػؿح م. مػذه مأدفؾمعـ مضوسدة مإظب مغصؾ أو

اٌعرصيمبعدعومتؽقنمضدمأشؾؼًم.مصوظؿػؽرلمخوصمبػعؾماظؿػؾلػمبقـؿوماٌعرصيمخوصيم

                                                                                                                                        
29

 Jürgen Habermas, Morale et communication, tr : Christian Bouchindhomme, Les éditions 

du Cerf 1986, pp : 23-24 
ماظزاويم،مسققنمصمبمم30 ماظعػقؼيم،مترعبيموتؼدؼؿم:مرضو مصؾلػيماظعؾؿوء م:1;08ظقيمأظؿقدرلم،ماظػؾلػيمو

م ;:،مصم:م;:;0،دارماظؾقضوءم،ممبوغدوغغ
م 089ص:ماٌدردل،عدوغيماظؽؿوبمم31
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مبوظعؾؿ مؼعرفمبوإلبلؿقعقظقجقو، معو مػق ماظؿػؽرلمحقلماظعؾؿ ماظيتماسؿدلتمعـم،م32و و
مععماظعؾؿ،مضؾؾمعمدلفو مظؾؿقوور ماظذيمؼقضحمحدودمم،مصقغيمجدؼدة معينمايقار
ماظعؾؿ مإعؽوغقي ماظعؾؿل، معـؿقجفؿ مؼب ماظعؾؿوء متؿؾع معـف مطؾم33و مؼشؿؾ ماظعؾؿ متؿؾع .

ظػقزؼوئقيموماٌعرصيماظؾققظقجقيمومحؿكماٌعرفماظعؾؿقيمعـفوماظؿػؽرلماظرؼوضلموماٌعرصيما
مبوإلغلونموماجملؿؿع ماظعؾؿقيمم،ماٌعورفماظعؾؿقيماٌرتؾطي مضدعًمظؿؾؿقذماألضلوم صفؾم

محقل ماظؿػؽرل مميورس مأن مو م؟ ماظؿػؾلػ م مؼؿعؾؿ محؿك مإعؽوغقيمم مو ماٌعرصي حدود
م؟وزػووو

ملؿعؿؾفومؼعؽونمأنمؼلؿـؿرمعمظػماٌدوغيمحقادثمسؾؿقيمحدثًمظعؾؿوءموموإلطونمب
اظدرسمماًوصمبوإلذؽوظقيمبـػسماظشؽؾماظذيمادؿـؿرتمصقفمؼبممؼبموضعقوتمعشؽؾيم

ـفمصؾقرغلومممومعّؽمدؼوةاألوظبمأؼـممتماالدؿعوغيمبوٌالحظيماظيتمدفؾفومتقرذؾلمسـم
عـؾمػذهمم.34مم08.88ومأنماٌوءمالمميؽـمأنمؼؿفووزم،معـموضعمضوغقنماظضغطماىقي

ماظعؾؿ مسبق مععينماظؿػؽرل مصفؿ مسؾك مأطـر متلوسد ماظعؾؿ مبؿورؼخ ماٌرتؾطي م،ماظقضعقوت
وطقػممتؽـماظعوملمعـموووزماظعقائؼماٌعرصقيم.مشرلمعوممتممترؼرهمعـمعقضػماظصقصقيم

متػلم35اٌؿػؾلػي ماظيتمال مو ماظػؾلػقي مايؼقؼي مو ماظعؾؿقي مايؼقؼي ماظؿعرضمٌللظي سـد
معـم ماٌشؿؼيمعـمصعؾمحؼؼ( Vérité)ايؼقؼيبوظغرضماٌرجق ومؼشؿؼمم(Vérifier)و
ماظؿقؼؼم مطؾؿي مأنمؼؿعرفمسؾكمايؼوئؼماظيتم،م(Vérification)عـفو مسؾقف ماٌؿعؾؿ و

مبوظقاضع ومبوظؿوظلمؼؿؿمهرؼرمتػؽرلم،ماسؿدلتمعطؾؼيموممتمػدعفومسـدمربطمعلؾؿوتفو
ماٌؿعؾؿ ماإلشلق، ماٌعرصي مطبدم مظؾؿؿصقصي ماظؿعرض مأن ماظعؾؿقيمشرل ماٌعرصي مظقس مو ي

معـمصرضمأوم مؼبماألدسماظيتمبـقًمسؾقفو مصؽر مطؾؿو ماظـظر مصقفو ماظيتمؼعود اظـلؾقي
مإضوصيم ماألصقد معـ مطون مشرلمأغف ماظؿفرؼىم. مبفو محؿكماآلظقوتماظيتمؼؿؿ ورؼىمو
م)طػوءة(ممتؽـفمعـمربطماظعالضيمبنيماظعؾؿم مبوظؿؼـقيمحؿكمؼؽؿلىمعفورة سالضيماظعؾؿ

مأصؾقًمتؿضؿـماظؿؼـقيمطؿشؽؾيمصؾلػقيمواظؿؼـقيمخوص مأنماألرروحوتماٌعوصرة يمو
م.مم36اجملؿؿعوتماٌؿؼدعيًمبوظؿصـقعمؼبمارتؾط

عشؽؾيموماٌؿضؿـيميقارمم–ؼؿضحمعـموضعقيمم: اٌشؽؾيماًوعليمؼبمضقؿيماظعؾؿ
ومعـم،مجرىمبنيماىدمومايػقدمحقلماٌـفزاتماظعؾؿقيماظيتمتلفؾمحقوةماإلغلون

ومبوظؿوظلمؼؽؿلىماٌؿعؾؿمطػوءةممتؽـفمعـماظؿؿققزم،معشؽؾيمتؿضحمضقؿيماظعؾؿ–وضعقيم

                                                                                                                                        
32 Voir, Gaston Bachelard , Le nouvel esprit scientifique ,PUF , 1934 , p p : 6-7 
33 Voir , Gaston Bachelard , La formation de  l’esprit scientifique ,Vrin, 1938  p :11 
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36 Voir le manuel de philosophie de la République Française 
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بنيمعومػقمغوصعمومعومػقمضورم.مشرلمأغفمطونمعـماٌػروضمأنمؼقضعماٌؿعؾؿمؼبمعشؽؾيم
اظؼقؿموصؼمعؼقوسممومؼطؾىمعـفمععوىؿفومبردػومإظبمضقؿماظعؾؿموماألخالقمعـفمؼضعمدؾؿ

ماظـوصع مو مؼؽؿلىاظضور مبوظؿوظل مو مم، ماألخالضقيعفورة مبوٌلوئؾ ماظعؾؿ مربط مأومؼب ،
بوألحرىمربطممضقؿيماظعؾؿمبوظؼقؿماألخالضقيم.مومملمؼؽـمعـماظضروريمؼبمػذهماٌشؽؾيم

مبوظعؾؿ ماظدؼـ مظعالضي مؼؽؿلىم،مدبصقصمسـصر مأن ماإلذؽوظقي ماظغرضمعـ مطون صنذا
مصعؾماظؿػؾلػ معفورة مأنمصعؾماظؿػؾلػمارتؾطم،ماٌؿعؾؿ مأساله موضقـو مطؿو بوظؿػؽرلمو
صؿللظيمأنماظعؾؿم،موطقػمؼلوسدماظعؾؿمسؾكموووزماظعؼؾوت،موعـفماظؿػؽرلمحقلماظعؾؿ

37ضبصـماظعؼقدةموماالدؿشفودمبوظشقخمأغبدماظزغداغل
ومعللظيمضقوسماظعؾؿمومضقوسمم 

مػلمعـمصالحقوتمدرسماظعؾقمماإلدالعقيم.مم38اظدؼـمومأنماظدؼـمؼعؾقمسؾكماظعؾؿ

اًوعلي:متؿضؿـمطػوءةمربقرؼيمضوئؿيمسؾكماظقسلممومصبريمؼبماظعوملمماإلذؽوظقي
،ماالدؿـؿورم،مومعـفومتؿقؼؼمطػوئؿنيمعرحؾقؿنيعـمضضوؼومصؽرؼيموماغشغوالتمجدؼدة

ماظػؾلػق مظؾكدلات ماٌلؿقدثوتاظػعؾل معع ماٌعرصي متؽققػ مو ماظعوٌقي، مميؽـمي مممو .
ػؿومظؾدروسماٌعدلمسـفوممشؽالتمعالحظؿفمعـمصقوشيماظؽػوءتنيماٌرحؾقؿنيمومتلقرل

شؽؾيماظـوغقيماًوصيمبوٌشؽؾيماٌم-قضعقياظحبقٌمغلفؾمؼبم،مسدمماظؿـودؼمبقـفؿو
ماألوظب مبوظغرل، ماظشعقر مو مبوألغو ماظشعقر ماظيتمؼعوجلمصقفو مو ماظيتم، ماظعؾورة ادؿكدام

ماظـلىمإظبماظؾقًماظشرؼػم ،مصؿللظيم)آلمربؿدمصؾكماهللمسؾقفمومدؾؿ(ؼرجعمصقفو
ماظشوئؽيا ماٌلوئؾ معـ مظؾؿؿعؾؿ ماظذاتمبوظـلؾي مإدراك مبوظذاتمأو مظقسل معفومم، معـ و

مؼبمإدراكمذاتف مظؾؿؿعؾؿ مطػوءة مؼبم،ماظدرسماظػؾلػلمتؼدؼؿ معلوسدتفمسؾكماالغدعوجم و
،مظعـػمػقمسدمماظؼدرةمسؾكماالغدعوجألنمعصدرما،ماجملؿؿعمعـمخاللمإدراكماآلخرؼـ

مسؾكمإن ماظؼدرة مومسدم مظغرلهوزمسؿؾمؼعقد مظفمو مإظبم،مبوظػوئدة مؼدصعمإظبماظؾفقء ممو
،موماظؿعرضمٌـؾمػذاماظربطمؼؿقحم39ومذرسقيماظعـػمظقلًمعرتؾطيمبوىفوداظعـػ،م

اظػرصيمظؾؿلوؼالتماًورؽي،موماظذيمبنعؽوغفمأنمؼؿطقرمخوصيمسـدمصؽيمسؿرؼيمدفؾيم
م ماظال مثؼوصي متـؿل ماظػؾلػي مأن ماسؿدلغو معو مصنذا م. ماالدؿؿوظي مو مبوظؿوظلماظؿلثرل سـػمو

معشروعمعدغلم صوظػؾلػيمالم،م40بوٌؿعؾؿمعـماظعـػمومطؾمأسراضفمؼـلىتلوػؿمؼبمبـوء
تلوسدمسؾكمصفؿماظعؾؿمصؼطمبؾمتعؿؾمسؾكمتردقخمضقؿمايقارموماظعقشمععو،مأومبوٌعينم

                                                                                                                                        
م988ص:ممذاتفو،اٌدوغيمم 37
م981مص:مذاتفو،اٌدوغيمم 38
مذاتفو.عـماظصػقيم 811مرضؿ:وماغظرمطذظؽماشلوعشمم،919مص:مذاتفو،اٌدوغيمم 39
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م ماظقجقد مهؼقؼ ماظقجقدممػـو–األغطقظقجل مثؿ معـ معع-و مإرادةم، مؼؼؿضل ماظذي و
موعلموظقيم.

نمسؾكمعللظيماالغدعوجمعـمخاللمهؼقؼمضقؿماظقرـقيمواٌقارـيماظقثقؼؿوظؼدمأيًم
وعـفمادؿقجىمسؾكماظدرسماظػؾلػلم،مؼبمزؾماظؿقدؼوتماظيتمتقاجفماألعيماىزائرؼي

ماظعوٌقي ماظـؼوصي مأعوم موخصقصقؿفو ماحملؾقي مبوظـؼوصي مترتؾط مخوصي مطػوءة ،مهؼقؼ
م.مصؼطمبؾمػلمأؼضومػقؿـيمثؼوصقيدقيمصوظعقٌيمظقلًماضؿصودمحرطيمدؾعمومػقؿـيمدقو

مممخامتة

ٌقارـيماهؾقؾمعضؿقنماظقثقؼؿنيمأنماظؽػوءةماألدودقيمػلممخاللمعـظـومؼؿفؾكم
وماظيتمتؼؿضلمماظعوٌقي،)ععمإدعوجمضقؿماظقرـقي(معـمحقٌمػلمضقؿيمدقودقيمترغقمإظبم

م مبوظؼدرة ماٌعدلمسـفو معؿؿؿيمظألوظبمو مخؿوعقي عـؾمػذهممهؼؼموماالغدعوج.سؾكمطػوءة
وماظػؾلػيم،ماظؽػوءاتمؼؿقضػمسؾكماطؿلوبمأدوظقىمحقارمتفدفمإظبمهؼقؼماظؿػوػؿ

عـمػذهماظزاوؼيمتعدمعـماٌقادماٌمدليمٌـؾمػذامايقار.مبوظرشؿمعـماظؼقلمأنماظػؾلػيم
ماظلقودؼي مععمبـوءم،معـماٌقاد م مايقار مسؾكمتقجقف متؽؿـمؼبماظؼدرة إالمأنمدقودتفو
مظؿقؼق ماٌؿؽـي مأدلف مظؿقؼقؼم"ععم-اظعقش"ؼمعؾدأ مأغطقظقجلم مصوالدؿعوغيممػفقم .

ؼطرحمعؾدأماالسذلافمحقٌمرمبوجملولماالجؿؿوسلموماظلقودلمِقُش،م"عع-اظقجقد"عؾدأم
م.(J.J.Rousseau)ماظذيمؼشؽؾمحفرماظزاوؼيمظؾػؾلػيماالجؿؿوسقيموماظلقودقيمظرودق

ماظشعؾقي ماظلقودة مسؾك ماظؼوئؿي مأدسماىؿفقرؼي مظقضع ماٌؾدأ مػذا مؼلؿـؿر مطذظؽم، و
مايرؼوتم مو ماظػردؼي مايرؼوت مٌؾدأ ماٌؿضؿـ مو ماإلغلون ميؼقق ماألدودقي اٌؾودئ

مععينمايؼماظعوم،ماظعوعي ماظذيمؼؿلدسمعـف مأصؽورم،م(Droit public) و صفلمطؾفو
مؾؿم.تلؿـؿرمظؿؼدؼؿمععينماٌقارـيمظدىماٌؿع

عـؾمعومػلمعقضقيمؼبمبـوءماٌقارـماظصوحلماظذيمطبدممذاتفمممضقؿماٌقارـيمتلوػؿم
عٍماٌقجفمبوٌدوغيماصؿؼورهماظدلغوموعومظقحظمسؾك،ماجملؿؿعؼبمومربقطفمبوظؼقومممفوعفم

مظالغدعوجمٌعـك ماحملؼؼ ماظشغؾ محؾم، معـ مميؽـف مال مؼؿعؾؿف معو مبلن مؼشعر صوٌؿعؾؿ
ماميـؾمخطرموػقمعوظدؼفمعقؾمإظبماظعـػ،ممقؿؽقّنصؼلوسدهمسؾكماالغدعوجمالممعشوطؾفمو

عـمخاللمتقصرلمإعؽوغقيماالغدعوجممذعقرماظشوبمبلػؿقؿف.مإّنم41سؾكماىلؿماالجؿؿوسل
مماظعـػ.إظبممفقؾ،مميؽـمأنمطبػػمعـمحدةمعظدؼف
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دممسؾكموضعماٌؿعؾؿمأعومموضعمجدؼمتؼقممترؼرماظؼقؿمعـمخاللمعضوعنيمععرصقيمؼؿّؿم
محؾف مؼلؿقجىمسؾقف ماٌعقش، مسوٌف مصفؿ معـ معـمايؾمؼؽؿلىمعفوراتممتؽـف ،مو

ماالضؿصودي مو ماظلقودل موذبؿؿعف مضوئؿو، مزال مال ماٌدغل مصوظؿؽقؼـ ماألرضقيم، مصبد و
ماظدروسماظػؾلػقي مؼب ماًصؾي مدرسم، مضؿـ ماٌقارـي مو ماإلغلون مدرسمحؼقق صندعوج

اظعوعيموماظػردؼيمظؾقصقلمإظبمحؼققممايرؼيموماٌلموظقيمومؼدرجمعـمخالشلومايرؼوت
أومبؿعؾرلمآخرمعـم،مومتؽقنمعـمأرضلماظؽػوءاتماظيتمؼؼدعفوماظدرسماظػؾلػل،ماإلغلون

متؽقنمعدسؿيمبلخالقماٌلموظقي ماظؽػوءاتماًؿوعقيمسـدعو متعؾقؿم،مأػؿ ومسؾقفمإضقوم
سمظإلضقوممدروم8::0سوممم(Jules Ferry)اٌدغقيمجوءتمسؾكمإثرمإدرارمجقؾمصرلي
ومغؾذماظعـصرؼيمومحىم،موماظشفوسي،ماظذلبقيماٌدغقيمظؿقجقفماٌؿعؾؿمسبقماإلخالص

ماظؼقؿ،م42اىؿفقرؼي ماظؿطقعم،مؼضوفمإظبمػذه معـم،م(Bénévolat)ضقؿي ماظيتمتعد و
مأبرزماظؼقؿماحملوصظيموماحملؼؼيمظإلدعوجماالجؿؿوسقنيم.م

م مبوتعّد ماٌمرر مايقار ماظعـػممموردي معقاجفي مؼب ماٌدغقي ماظؽػوءاتمظؼقؿ مأبرز عـ
ماظػؾلػي معودة ماظيتمتؼدعفو ماًؿوعقي موضعقيم، ماظقضقفمؼبمطؾ معـ مالبد مطون مسؾقف و

عشؽؾمسؾكمحوظيمتدلزمصقفومضقؿيمعـماظؼقؿماٌرجقةمعـماظؼوغقنماظؿقجقفلموماٌرجعقيم
معومدوؼرتمعـطؼم،ماظعوعيمظؾؿـوػٍ اطؿشوفماظذاتمخوصيمؼبماإلذؽوظقيماًوعليمإذا
ماٌلموظقي،مواآلخرؼـ مو ماظيتمب،مععماظربطمإدراكمعضؿقنمايرؼي مو لخالقماٌلموظقي

إظبماظعؿؾموماظؼدرةمسؾكمؼؿؿماالغؿؼولموعـفمم.تصىمؼبمعصىمواحدمومػقمحؼققماإلغلون
رمػذاماالغدعوجمضؿـمدوظيماظؼوغقنماظيتمتؾـكمسؾكمهؼقؼماالغدعوجماالجؿؿوسل،مومؼمّر

م ماٌلؿؾّدةاأغؼوضماظدوظي ماًصقصقي معـ مبوالغؿؼول ماإلذؽوظقي مدبؿؿ مثؿ مإظبم، ظـؼوصقي
م.اظعقٌيمبؽؾمأبعودػو

                                  مممممممماملدونات و املراجع

 ناتاملدّو

مدـيمؼـوؼرمماٌقاصؼم;019مسوممربرمم01مؼبمعمرخ 81م- :8مرضؿمضوغقنم-
م.اظقرـقيمظؾذلبقيماظؿقجقفلماظؼوغقنمؼؿضؿـم،:988

ععدظيموصؼماظؼوغقنم،ماظؾفـيماظقرـقيمظؾؿـوػٍ،ماٌرجعقيماظعوعيمظؾؿـوػٍم-
م،موزارةماظذلبقيماظقرـقي.:988صدلاؼرمم98ـماٌمرخمبم81-:8اظؿقجقفلمظؾذلبقيمرضؿم

                                                                                                                                        
42 Ibid, p : 133   
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ظغيم،معشىم:مآدابمومصؾلػيثوغقيمظؾمبرغوعٍماظػؾلػيمظؾلـقاتماظـوظـيمم-
وتؼينمرؼوضلمومتلقرلموماضؿصود،موزارةماظذلبقيم،مرؼوضقوتموسؾقمممورؼؾقيمأجـؾقي
م.م:988-9889ظؾلـيماظدرادقيم،ماظقرـقي

عبولماظدؼـمبقضؾكمحلـم)تلظقػوموإذراصو(مإذؽوظقوتمصؾلػقيمظؾلـيمثوظـيمم-
دؼقانم،ماظشعىم:مرؼوضقوتمسؾقممورؼؾقيمتؼينمرؼوضقوتمتلقرلموماضؿصود،مثوغقي

م.م9889اٌطؾقسوتماٌدردقيم

أجرؼًمععماظلقدمبقضؾلمحلـمعبولماظدؼـمرئقسماظؾفـيماٌؿكصصيمعؼوبؾيمم-
أطؿقبرمم89ؼقمماألربعوءم،مٌودةماظػؾلػيموماٌشرفمسؾكماظؽؿوبماٌدردلمٌودةماظػؾلػي

م. ;988

 املراجع بالؾغة العربقة 

مظقيم- م مأظؿقدرل، ماظعػ، ماظعؾؿوء مصؾلػي مو مقؼياظػؾلػي مرضوم، م: موتؼدؼؿ ترعبي
م.م;:;0،ماظدارماظؾقضوء،مسققنمظؾـشر،ماظزاوي

ماظػؾلػيم- معؼوبؾمأدؿوذ ماألدؿوذ ماظؼودر،مصؾلػي م؛م،مبقدوعي،مسؾد ضؿـماظػؾلػي
مطروعل مأغبد مو مشومل م:مربؿد متـلقؼ معـ م ماٌمدلي مو ماظذاطرة معـشقراتم، وػران،

م.9881(، Crasc)اظؽرادؽم

ماظؼودرعوظػل،مم- ماظدرسم،مسؾد مأزعي مأعوم ماظذلبقي مصؼماظدلغوعٍمصؾلػي اظػؾلػلمو
مظؾؿودة ماظرزلل ماظؿقدؼوتم، مزؾ مؼب ماىزائر مؼب ماظذلبقؼي ماٌللظي مزبدل عـشقرات

مدارماظؽؿوبماظعربل.اىزائر،مم،م9888م،اظعددماظـوغل،ماظراػـي
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