قراءة نؼدوة لؾؽتاب املدردي لؾػؾسػة اخلاص بالسـة
الـفائقة الشعبة العؾؿقة
عبد الؼادر مالػي



ؼـؿّل مصعؾماظؿػؾلػ ،مومطؿومػقممعرادمعـف مضؿـماظلقوقماظذلبقيماٌعؿؿدمعـمضؾؾم
اجملؿؿعوتماظيتمترؼدمهؼقؼمتؽقؼـمغؼدي معؿشؾعومبوظػؽرماير،مأيمتؽقؼـمعقارـم
(عدغل)مصوحلمطبدمممورـف،مضدراتمسؼؾقيمومصؽرؼيمتلوػؿمؼبمبـوءماظذاتماظؼودرةمسؾكم
حؾماٌشوطؾمموماالغدعوجمؼبماظقدطماظذيمتقجدمصقف.مصؿـمصعؾماظؿػؾلػمؼدركمذاتف،م
ومؼدركمشرلةمضؿـمحدودمعؽوغقيمضدمتؽقنماجؿؿوسقي ،مدقودقيمومثؼوصقي .معـؾمػذام
اظػعؾمظؼلمادؿقلوغومعـمضؾؾمأغظؿيمحؽؿمأرادتمأن متؾلطمدقودتفومعـمخاللمغظومم
تربقي مربؽؿ مو معقجف معـؾ مػذا ماظعؿؾ مادؿؾزم متشرؼعوت مترعبً مبؼقاغني موعرادقؿم
تـظؿماظػعؾماظذلبقي،موػلمبذظؽمالمتفؿؾمعودةماظػؾلػيمعـمحقٌمأغفومعودةمدقودؼي،م
هؿوجمإظبمضؾط.م م
سرصًماظػؾلػيمعـمخاللمتورطبفومطـشوطمصؽريمحر،معضوؼؼوت وماغػراجوت،م
حلىمرؾقعيمتعوعؾماظلؾطيمايوطؿي مععفو.مإذاممتّماظؿضققؼمسؾقفو،مصفذامؼعينمأغفوم
ؾبتقرجمايوطؿ،مومإذامأصرجمسـفو؛مصفذامؼعينمأنماظلؾطيمعؿـقرة.معـؾمػذهمايوظيم
سرصًمؼبمأغظؿيمإدالعقيمعقزتمصذلاتمعـماظؿورؼخماإلدالعل،مومسرصًمطذظؽمبلوروبوم
و ممتقزت مبفو مأوروبو ماظعصقر ماظقدطك ،مأؼـ مطوغً ماظؽـقلي ممتلؽ مبقدػو ماظلؾطيم
اظروحقي مو ماظلؾطي ماظعؾؿقي .مصويراك ماظلقودل مو ماالجؿؿوسل ماظذي مطون مطوظؿقورم
اظؽفربوئلماٌؿـووبمعومبنيمضدمومععمصعؾماظؿػؾلػ،مجعؾمعـماظػؾلػيمتلخذمعؽوغيم
خوصيمؼبماظـظومماظذلبقيم.م م
ظعؾمعومدؾؼمذطرهمملمؼؿفوػؾمصذلةمتورطبقيمأؼـمطوغًمتقطؾمسؿؾقيماظؿعؾقؿ إظبم
اظػقؾلقف،مصؿورؼخماظققغونماظذيمسرصًمصقفماظػؾلػيمأسؾكماٌراتىمظؾؿعرصي،مومرؾعًم
اظـؼوصي ماظققغوغقي مبداؼيً معـ مدؼراط موصقال مإظب مأردطق مصوحى مطؿوبل ماظلقودقيم
واٌقؿوصقزؼؼو.مطذظؽمسـدماظعربموماٌلؾؿنيموماظيتمسرصًمأولمعدرديمواٌمدليمعـم
أدؿوذ مربوضر جبوععي معلؿغوٍ ،مو مبوحٌ معشورك ممرطز ماظؾقٌ مؼب ماألغـروبقظقجقو ماالجؿؿوسقي مواظـؼوصقي،م
وػران،ماىزائر .م
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ضؾؾ ماظؽـدي مإظب مابـ مرذد مصقؾلقف مضررؾي مصوحى مطؿوبل ماظـػس مو ماظضروري مؼبم
اظلقودي عـؾمػذؼـماظرعزؼـمؼبماظػؾلػيمعؽـوماظػؾلػيمعـماظقظقجمؼبماظػعؾماظذلبقي.م م
تدلزمعـؾمػذهمايوظيمأنمظؾػؾلػيمتورطبو مطـشوطمصؽريمترجؿمؼب معوممتمتلظقػفمعـم
صؽرمحرمومغؼدي،مومعـفمطؿودةمتعؾقؿقيمتؾٍماٌـظقعوتماظذلبقؼي،1موذظؽمٌومظؾػؾلػيم
عـمدورمؼبمتؽقؼـماظروح.مخرجًمضرورةمتعؾقؿماظػؾلػيمدقاءمؼبماظطقرماظـوغقيمأومؼبم
اٌلؿقيماىوععلمدفوالمؼبمطؾمعـمصرغلومومأٌوغقو،مخوصيمعومتعؾؼممقؿقيمتدرؼسم
اظػؾلػي ،موػـو مصبدر ماإلذورة مإظب مػقفؾ 2مطػقؾلقف و مطؿدرس مظؾػؾلػي م؛ مإذ مطونم
ؼدرسماظػؾلػيمبدونمبرغوعٍمصؾلػل.مومعـفمأتًماظؿعؾقؿيمظلـيم 0:;8مأؼـمؼشورمإظبم
سدم ماظؾدء مبوظـلؼ ماظػؾلػل مظلؾقـقزا مأو مػقفؾ مأو مبرعـقدس مألصالرقن مبؾ ماظػؾلػيم
صبىمأنمتدرسمطقحدةمومملؿقؼنيمزبؿؾػنيم؛ماٌلؿقىماألدبلموماٌلؿقىماظعؾؿل .3م
طونمسؾكمأدؿوذماظػؾلػيمبػرغلومؼبمػذهماظػذلةمأنمضبددمبرغوذبفماظػؾلػلمواضعوم
عؾودئ ماظؿػؽرل ماظدؼؽورتل ،مو ماحملدد مؼب معؼوظف محقل ماٌـفٍ مطكظقي مظؾـوء مدرودفم
اظػؾلػقي.مشرلمأنماظؿعؾقؿيمظعومم 40;81مجوءتمواضعيمعالحظوتمحقلمطقػقيمتؼدؼؿم
اظدرس ماظػؾلػل مبوظـلؾي مظألضلوم ماظػؾلػقي ،محبقٌ مأذورت مأن ماظدصذل ماظذي مطوغًم
تدونمبفماظدروسممؼعدماٌدوغيماظقحقدةماظيتمؼعؿؿدمسؾقفوماظؿؾؿقذمٌراجعيمدرودفم؛م
وػلمبذظؽممـوبيماظؽؿوبماٌدردل.مومظعؾمأولمطؿوبمعدردلمعقجفمظألضلومماظػؾلػقيم
طونمعـمتلظقػمصؾقلقونمذوظل( )Challaye Félicien؛ماظذيمزفرمسومم;0;1موماظذيم
سـقن مبوظػؾلػي ماظعؾؿقي مو ماألخالضقي مو مدسؿ ممفؾد مثوغل مهً مسـقان مسؾؿ ماظـػسم م
و ماٌقؿوصقزؼؼو؛ مو مدسؿو ماظؽؿوبني مبؽؿوبني مآخرؼـ م؛ ماألول مخوص مبوٌؼول ماظػؾلػلم م
و ماآلخرمعقجزمظؿورؼخمطدلؼوتماظػؾلػيموسؾؿماىؿول ،مو متزاعـ مبـػسماظػذلة مصدورم
طؿوبمعدردلمآخرمظـمأرعونمطقصقؾلم()Armand Cuvillierمسومم0;99مهًمسـقانم
( )Manuel de philosophieمادؿؿر مؼب ماالدؿكدام مو مبطؾعوت معؿفددة مإظب مشوؼيم
;;;.50م م
ؼؿضؿـ ماظؽؿوب ماٌدردل ماألول مثالثي مأػداف :مدرادي ماٌلوئؾ معـؾؿو مػل مربددةم
بدلغوعٍ ماظػؾلػي مظؾؿعؾقؿ ماظعوم م( ،)Enseignement publicمهؼقؼ مضراءة مو موضقحم
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

 2مأغظرمبقدوعي،مسؾداظؼودرم؛مصؾلػيماألدؿوذمعؼوبؾمأدؿوذماظػؾلػيم،مضؿـم"اظػؾلػيم؛ماظذاطرةموماٌمدليم؛معـم
تـلقؼم:مربؿدمشوملمومأغبدمطروعلم؛معـشقراتماظؽرادؽم()crascم9881؛مصم 1م
3

Instruction pédagogique in Brunot Poucet ; Op.cit. ; pp : 382-383
Ibid., p p : 386-387
5
Voir la marge n°46 et n°49 in Brunot Poucet, ibid. pp 91: <-249
4
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أطـرمممؽـنيمبودؿكدامماظؽؾؿوتماًوصيمبوظؾغيماألطـرمادؿعؿوال،مومظقسمػـوكمعذػىم
رزلل مظؾدوظي مؼؾؿزم مبف معدرس ماظػؾلػي ،عـو مسؾقف مإال ماحذلام مايرؼوت ماظػردؼيم
واألخالضقيمظؾؿالعقذ.6مظؽـماشلدفماظـوغلمؼلرلموصؼماًطماظرزللماحملددمؼبماظؿعؾقؿيم
ظعومم،70;91مومعـفمؼؿضحمأنمظؾلؾطيمدخؾمؼبمتقجقفمربؿقىماظدرسماظػؾلػلمعـؾفم
عـؾماظدروسماألخرى،مومذظؽمعـمخاللموضعمدقوديمتقجفماٌـظقعيماظذلبقؼي.مصؿوم
ػلماألػدافماٌلطرةموماٌقضقسيمضقدماظؿقؼقؼمعـمخاللماظدلاعٍم؟ م
برغوعٍماظػؾلػيمعـؾؿومجرتمسؾقفماظؿؼوظقد،معؼلؿمإظبمضلؿني :م
قسم خصص لؾػؾسػة العؾؿقة م :مؼؿضؿـ مدروس ماإلدراك ،ماظذاطرة ،ماظؿكقؾ،م
اظؾغي ،ماظذطوء ،ماٌـطؼ ،ماظؿػؽرل ماظعؾؿل ،ماظرؼوضقوت ،ماٌعرصي ماظؿفرؼؾقي ،ماظؿورؼخ
واظصرلورةماظؿورطبقي،معشوطؾمعرتؾطيمبوظؾققظقجقوموماٌعورفماًوصيمبوإلغلونم(سؾؿم
اظـػس مو مسؾؿ ماالجؿؿوع) ،مايؼقؼي ،ماٌودة ماظروح م(اظػؽر) ،ماألظقػقي ،مصؽرة ماٌعرصيم
اٌقؿوصقزؼؼقي.
قسم خصص لؾػؾسػة العؿؾقة م:مؼؿضؿـماظدروسماإلحلوسموماظـشوط،ماظعقارػم
(اظؾذةموماألمل،ماالغػعول،ماٌققل،ماظشعقر)،ماظعودةموماإلرادة،ماظشكصقيموخصوئصفو،م
االسذلاف مبوآلخر مو ماظعالضوت ماىؿوسقي ،ماظؿؼـقي مو ماظصـوسي ،ماظصـوئع م(اٌفـ)،م
األدوات،ماآلالت،ماظػـموماإلبداعماظػين،موماظؿلعؾماظػين،ماىؿول،ماظطؾقعيموماظػـ،م
اظػـقن ماىؿقؾي ،مايقوة ماألخالضقي ،اظضؿرل ،ماظؿفربي ماألخالضقي ،ماظقاجى،م
اٌلموظقي ،ماًرل و ماظشر ،ماظػضوئؾ ،ماظؿصقرات ماظؽدلى مظؾققوة ماألخالضقي،مم
األخالضقوتموماٌمدلوت،ماحذلامماظشكص،ماظعداظيموايؼ،ماظعوئؾي،ماظشغؾمواٌللظيم
االجؿؿوسقي ،ماظدوظي مو ماٌذاػى ماظلقودقي ،ماألعي ،ماظعالضوت ماظدوظقي،اظقرـم
واإلغلوغقي،مصؽرةمايضورة،معشؽؾيمايرؼي،ماظقجقدموماظؼقؿي،ماإلغلونمومعصرله.
ػذهماٌلوئؾمعؿقضػيمسؾكماألدؿوذمؼبماظؿعوعؾمععفو.8ممم م
اظػؾلػيمومطؿومأذرلمآغػو،معودةمدقودؼيمومتعؿدلمعودةمخؿوعقيمظؾؿلؿقيماظدرادلمؼبم
اظـوغقي،مصفلمعقجفيمأدودومظألضلومماظـفوئقي،مصوظؿؾؿقذمؼؽقنمبلـمععنيمومملؿقىم
ععرؼبمميؽـمهدؼدهمعـمخاللماظدلاعٍماٌؼدعيمظفمخاللمصذلاتمتؽقؼـفمموماالعؿقوغوتم
اظيت ماجؿوزػو محؿك مؼصؾ مإظب ماألضلوم ماظـفوئقي ،موعـف مسؾقف مأن مصبؿوز ماعؿقونم
اظؾؽوظقرؼومظقصؾمإظبماىوععي.م م
6

Brunot Poucet ,Op.cit. ; pp : 248-249
Ibid., p : 250
8
Voir Instruction pédagogique in Brunot Poucet, ibid., pp 379-380
7
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طقن ماالغؿؼول معـ معرحؾي ماظـوغقي مإظب ماىوععي معللظي محوزلي مؼب محقوة ماظؿؾؿقذم
(اظشوب -ماٌراػؼ)،مومبفذاماٌـقك متقظًمعودةماظػؾلػيمأصعىماٌفؿوتماظذلبقؼي،مإذم
تعؿؾ مسؾك متقسقي ماظؿؾؿقذ مأخالضقو محؿك متلفؾ مسؾقف مسؿؾقي ماالغدعوج مداخؾ ماظقدطم
اًورجل،م وؼلؾؽمدؾقكمعقارـمعؿقؾقومبؼقؿماٌقارـيموماحذلامماظغرل.مصفؾمعـؾمػذهم
اٌفؿي ماظيت مأوطؾً مظؾػؾلػي معـ مخالل متورطبفو ماظذلبقي مضودرة مسؾك مأن متؿقؼؼ معـم
خاللماظؽؿوبماٌدردلمظؾػؾلػيموماٌقجفمظألضلومماظـفوئقيمبوظـوغقؼيماىزائرؼيم؟مومػؾم
عو مدطره ماظؼوغقن ماظؿقجقفل مظؾذلبقي مو ماحملدد مظؾؿفوم ماظذلبقؼي ممؼدور ماظػؾلػي مأنم
هؼؼفم؟مومػؾماظػؾلػيمطؿودةمتربقؼيمومعـؾمعومحددػوماإلصالحمضودرةمسؾكمهؼقؼم
اٌالعحماٌرجقةمعـماإلصالحم؟ م
التحؾقل
ظؿقؾقؾمعـؾمػذهماإلذؽوظقيماسؿؿدغومسؾكمهؾقؾمذبؿقسيمعـماظقثوئؼمصودرةمعـم
جفوتمزبؿؾػيمؼربطفؿمحؾؾمدريمواحدمممـؾمؼبماٌـظقعيماظذلبقؼيمومغرصـدػومؼبم
اٌكطـطماظؿوظل :م
م
عـفٍماظػؾلػيممم الؽتاب املدردي
اٌرجعقيم
م اظؼوغقنماظؿقجقفلم
لؾػؾسػة
ومدظقؾماألدؿوذ
اظعوعيم
م ظؾؿـظقعيماظذلبقؼي
ظؾؿـوػٍ
م
ممممممممممم م
م اإلؼدؼقظقجقوماظرزلقيم
إؼدؼقظقجقوماظػوسؾنيم
إؼدؼقظقجقوماظػوسؾنيمؼبم
م ظؾلؾطيمؼبمتقجقفم
ؼبمصفؿمومتقجقفماظػعؾم
صقوشيمصعؾماظؿػؾلػم
م اظػعؾماظذلبقيم
اظذلبقي ((CNP
م
اسؿؿدغو مسؾك متؼـقي مهؾقؾ ماٌضؿقن مدون مسرض مظؾـؿوئٍ ماظؽؿقي ،محقٌ ماضؿصرغوم
سؾكماظؿقؾقؾماظؽقػلمظؾقثوئؼ مضصدمتقضقح معقارـماظؿـوشؿ موماظال متـوشؿ مبنيماظقثوئؼم
اظرزلقيموماٌدوغيماٌدردقيمٌودةماظػؾلػيماٌقجفيمظألضلومماظعؾؿقيم .م
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الوثقؼة الرمسقة األوىل املؿثؾة يف الؼانون التوجقفي لؾؿـظومة الرتبووة 9م م
هددمأوالمعؽوغيماٌدرديمو مدورػومؼبماٌـظقعيماظذلبقؼيمخوصيمعومجوء مؼب ماٌودةم
اظلوددي مسشر مو ماظيت متعؿدل ماٌدردي ماًؾقي ماألدودقي مظؾؿـظقعي ماظذلبقؼي ماظقرـقي،م
وػلماظػضوءماٌػضؾمإلؼصولماٌعورفموماظؼقؿ.م
سؾكمعلؿقىماٌضؿقنماظؼقؿلمظؾقثقؼيموماٌعدلةمضؿـقومسـمإؼدؼقظقجقوماظلؾطي :م
تعد ماظقثقؼي ماألم مؼب متقجقف ماظػعؾ ماظذلبقي محبقٌ محدد مؼب ماٌودة مأن مأبرز معفومم
اٌدردي متؽؿـم مؼب متردقخ مذبؿقسيمعـماظؼقؿ ،أػؿفو :م متؽقؼـ معقارـ معزود مبوٌعوملم
اظقرـقي ،مضودر مسؾك مصفؿ ماظعومل معـ محقظف مواظؿؽقػ مععف مواظؿلثرل مصقف ،موعؿػؿح مسؾكم
ايضورةماظعوٌقي،مومإردوءمرطوئزمذبؿؿعمعؿؿودؽمبوظلؾؿمواظدميؼرارقي،مومعؿػؿحمسؾكم
اظعوٌقي مواظرضل مواٌعوصرة ،مملوسدة ماظؿالعقذ مسؾك ماعؿالك ماظؼقؿ ماظيت مؼؿؼوزلفوم
اجملؿؿعماىزائريمواظيتمتلؿـدمإظبماظعؾؿمواظعؿؾمواظؿضوعـمواحذلامماآلخرمواظؿلوعح،م
وبضؿون مترضقي مضقؿ موعقاضػ مإصبوبقي مشلو مصؾي ،مسؾك ماًصقص ،ممؾودئ محؼققم
اإلغلون مواٌلوواة مواظعداظي ماالجؿؿوسقي ،مدون مإػؿول ماظؿقجف مسبق ماظؼقؿ ماًوصيم
بوإلدالممأؼـمتشرلماٌودةماظـوغقيمومعـمخاللمعومجوءمصقفوممإظبمتؽقؼـ مجقؾ معؿشؾعم
مؾودئ ماإلدالم موضقؿف ماظروحقي مواألخالضقي مواظـؼوصقي موايضورؼي .م مطؿو مال مؼـؾغلم
إػؿولماظؼقؿيماألدودقيماظيتمؼفدفمإظقفوماظؼوغقنمخوصيمعومتعؾؼمعـفمبوظدوظيمودوظيم
اظؼوغقن،مإذمؼشرلمإظبمترضقي مضقؿ ماىؿفقرؼي مودوظي ماظؼوغقن.موماظؼوغقنمالمؼغػؾمسؾكم
اظؼقؿماظعوٌقيموربطفومبوظؼقؿماىزائرؼيمصفوءمؼبمػذاماالووهمعومؼؾلم:مإردوء مرطوئزم
ذبؿؿع معؿؿلؽ مبؼقؿ ماظلؾؿ مواظدميؼرارقي ،معؿػؿح مسؾك ماظعوٌقي مواظرضل مواٌعوصرة،م
وعلوسدة ماظؿالعقذ مسؾك ماعؿالك ماظؼقؿ ماظيت مؼؿؼوزلفو ماجملؿؿع ماىزائري مواظيت متلؿـدم
إظب ماظعؾؿ مواظعؿؾ مواظؿضوعـ مواحذلام ماآلخر مواظؿلوعح ،مضؿون مترضقي مضقؿ موعقاضػم
إصبوبقي مشلو مصؾي ،مسؾك ماًصقص ،ممؾودئ محؼقق ماإلغلون مواٌلوواة مواظعداظيم
االجؿؿوسقيم.م م
سؾكمعلؿقىماٌضؿقنماٌعرؼبموماٌعدلمسـفمؼبماظقثقؼيمبوظؽػوءاتم :م
جوء مؼب مغص ماظقثقؼي مأؼضو ،موؼب ماظػصؾ ماظـوغل مخوصي ،م مأن معـ معفوم ماٌدرديمم
هؼقؼ ماظؽػوءات م(اظؼدرات) ،مإذ مسؾك ماٌدردي مأن متؼقم مبؿـؿقي مايس ماٌدغل مظدىم
اظؿالعقذ موتـشؽؿفؿ مسؾك مضقؿ ماٌقارـي مبؿؾؼقـفؿ معؾودئ ماظعداظي مواإلغصوف موتلوويم
اٌقارـني مؼب مايؼقق مواظقاجؾوت مواظؿلوعح مواحذلام ماظغرل مواظؿضوعـ مبني ماٌقارـني م.م
 9مضوغقن مرضؿ م 81 - 8:معمرخ مؼب م 01مربرم مسوم م; 019ماٌقاصؼ م 98مؼـوؼر مدـي م ،988:مؼؿضؿـ ماظؼوغقن ماظؿقجقفلم
ظؾذلبقيماظقرـقي .م
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طذظؽمتـؿقيماظؼدرةمسؾكمبـوءماظـؼوشموايقار مععمضؾقل مرأي ماألشؾؾقي،مو مغؾذ ماظؿؿققزم
واظعـػم.م م
سؾك ماٌدردي مأن متؼقم مبؿزوؼد ماظؿالعقذ مبؽػوءات معالئؿي موعؿقـي مودائؿي ،مميؽـم
تقزقػفو ،مبؿؾصر ،مؼب موضعقوت متقاصؾ محؼقؼقي موحؾ ماٌشوطؾ ،ممو مؼؿقح مظؾؿالعقذم
اظؿعؾؿ معدى مايقوة مواٌلوػؿي ،مصعؾقو ،مؼب مايقوة ماالجؿؿوسقي مواظـؼوصقي مواالضؿصودؼي،م
وطذا ماظؿؽقػ معع ماٌؿغرلات ،مومؼضوفمإظبمذظؽماظؼدرةمسؾكماظؿقؽؿ مؼب مأدوات ماٌعرصيم
اظػؽرؼي مواٌـففقي ممو مؼلفؾ مسؿؾقوت ماظؿعؾؿ مواظؿقضرل مظؾققوة ماظعؿؾقي ،معع مإدعوجم
تؽـقظقجقوتماإلسالممواالتصولمايدؼـيمؼبمربقطماظؿؾؿقذ،موؼبمأػدافماظؿعؾقؿموررائؼفم
واظؿلطد معـ مضدرة ماظؿالعقذ مسؾك مادؿكداعفو مبػعوظقي ،معـذ ماظلـقات ماألوظب مظؾؿؿدرس،م
ودبؿؿ مبوالغدعوج مؼب مذبؿؿع ماٌعرصي ،مو مؼب مسومل ماظشغؾ معـ مخالل متقسقي ماألجقولم
اظصوسدةمبلػؿقيماظعؿؾ،مبوسؿؾورهمسوعالمحوزلومعـمأجؾمحقوةمطرمييموالئؼيموايصقلم
سؾك ماالدؿؼالظقي ،موبوسؿؾوره مسؾك ماًصقص ،مثروة مدائؿي متؽػؾ متعقؼض مغػوذ ماٌقاردم
اظطؾقعقي موتضؿـ متـؿقي مدائؿي مظؾؾالد .مجوء مايدؼٌ مسـ ماظؽػوءات معقضًقو مأطـر مؼبم
اٌودة ماظلوددي مو ماظيت متشرل مإظب مدور ماٌدردي مؼب متلػقؾ ماظؿالعقذ ،موذظؽ مبؿؾؾقيم
حوجقوتفؿ ماألدودقي،مبؿؾؼقـفؿ ماٌعورف مواظؽػوءات ماألدودقي ماظيت ممتؽـفؿ معـ إسودةم
ادؿـؿورمععورصفؿموعفوراتفؿماٌؽؿلؾيموتـظقؿفوم.م م
الوثقؼة الرمسقة الثانقة  :املرجعقة العامة لؾؿـاهج
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أنزت مػذه موثقؼي م معـ متدوؼـ ماىـي ماظقرـقي م مظؾؿـوػٍ م( )CNPمو ماظذي مغشلم
مؼؿضلماٌودةم88مومجوءمصقفوم:مؼـشلم،ظدىماظقزؼرماٌؽؾػمبوظذلبقيماظقرـقي،مذبؾسم
ورين مظؾدلاعٍ مو ماظذي مؼؽؾػ مبنبداء ماظرأي موتؼدؼؿ ماضذلاحوت مبشلن مطؾ مضضقي مشلوم
سالضي مبوظدلاعٍ مواظطرائؼ مواٌقاضقً مواظقدوئؾ ماظؿعؾقؿقي مهدد مصالحقوت مػذام
اجملؾسموتشؽقؾؿفموطقػقوتمتـظقؿفمودرلهمسـمررؼؼماظؿـظقؿ م م
جوءتماظقثقؼيمبوظؾغؿنيماظعربقيموماظػرغلقي،مصػقؿنيمظؾقاجفيم(بوظؾغؿنيماظػرغلقيم
و ماظعربقي) ،مصفرس ماحملؿقؼوت م(بوظؾغؿني ماظػرغلقي مو ماظعربقي) ماٌؼدعي معـ مثالثم
صػقوتمبوظـلؾيمظؾغيماظعربقي،مومعـمصػقؿنيمبوظـلؾيمظؾغيماظػرغلقيم .م
اٌؼدعي مبوظؾغي ماظعربقي مجوءت معؿضؿـي مأبرز ماظـؼوط ماٌؿضؿـي مبوظؼوغقن ماظؿقجقفلم
ظؾذلبقيمممعـفوم:مضرورةمادؿعودةماظؿؾؿقذمٌؽوغؿفمؼبمعلورماظؿعؾقؿمواظؿعؾّؿ،مومؼؽقنم
10ماٌرجعقيماظعوعيمظؾؿـوػٍم،ماظؾفـيماظقرـقيمظؾؿـوػٍم،مععدظيموصؼماظؼوغقنماظؿقجقفلمظؾذلبقيمرضؿم80-80ماٌمرخمم
ؼبم98مجوغػلم،988:موزارةماظذلبقيماظقرـقي.م م
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ذظؽ موصؼ ممنقذج مؼػضّؾ مضدرات ماظؿؾؿقذ مسؾك ماظدلػـي موطػوءاتف مسؾك مادؿعؿول مسؼؾفم
اظـوضد،مممومؼلؿحمبؿقضرلماظؿؾؿقذمإظبماظؿـؿقيماٌلؿؿرّةمظؽػوءاتفمبؿعؾقؿفمطقػمؼؿعؾّؿ،م
وؼؿؽقّػموؼؿصرّفمبؽؾّمادؿؼالظقيمؼبمزبؿؾػموضعقوتمايقوةماظققعقي م.مومعـفمؼلخذم
اظؿؾؿقذ معرطزا مجدؼدا مؼب مسؿؾقي ماظؿعؾؿ مضوئؿ مسؾك ماظؿػوسؾ 11و مظقس مسؾك ماالغػعول،م
واظؿؾؿقذموصؼمػذامماظؿصقرمؼصؾحمصوسالمؼبمسؿؾقيماظذلبقيموصؼمعؾدأماظؽػوءات مواظيتم
ؼؽؿلى معـ مخالشلو معفورات ممتؽـف معـ ماظؿلضؾؿ معع ماحملقط ماًورجل مواظؿلثرل مصقفم
بوظعؿؾ ماٌػقد ماظذي مؼعقد مبوٌـػعي مظف مو مظغرله .موػق معؾدأ مؼلوسده مسؾك ماالغدعوجم
واالغلفوم مداخؾ ماحملقط مو ماظذي مؼعؿدل مغلؼو مسوعو مؼؿضؿـ مغلؼو مصرسقو مممـؾ مؼبم
اٌدردي .12م
جوءمؼبماٌؼدعيمتقضقح مٌعـكماٌـفوج،مومحلىماظقثقؼيمسبـمأعوممصؾلػيمجدؼدةم
ظؾػعؾ ماظذلبقي ،مإذ ممل مؼعد ماالػؿؿوم معـصؾّو مسؾك ماٌعرصي ،مبؾ مسؾك ماظؿـؿقي ماظشوعؾيم
ظؾؿؾؿقذ .مصوظؿػؿّح ماٌعرؼب موتـؿقي ماىقاغى ماظـػلقي مو مايرطقي مواالجؿؿوسقي مظؾؿؾؿقذم
ؼؾبؿؽػّؾ مبفو معـ مخالل موورب مايقوة ماظيت مؼؿعرّض مشلو مهً معلموظقي ماٌمدّليم
اظذلبقؼي،محقٌمتؿؽػّؾمصرقماٌربّنيمبؿقجقفمدرلتف( )Curriculumمؼبمإرورمدؼـوعقؽلّم
ظؿؽقؼـف،موبـوءمذكصقؿفموطػوءاتف م .مومتؼقمماٌؼوربيمبوظؽػوءاتمسؾكمعؼقوسماظؽػوءاتم
وماظيتمؼؿؿؽـ اظؿؾؿقذمعـماطؿلوبفومصعؾقو،مأيمأغّفمسـدعومؼقاجفموضعقيمعشؽؾي،مسؾقفم
أن مؼدلز مضدرتف مسؾك مهؾقؾ مػذه ماظقضعقي ،موإصبود محؾقل معالئؿي ،مو متؼدؼؿ محؾقلم
غوجعي مبدؼؾي ممتؽـف معـ ماالغدعوج ،مأي مأن مايرطي ماظذلبقؼي مؼؿؿ مصقفو ماالغؿؼول معـم
وضعقيم–عشؽؾيمإظبموضعقيمإدعوجقي .م
ؼؿلظػمغصماظقثقؼيمعـمأربعيمومػبلني م( ) مصػقيمومتقزسًمربوورهمسؾكمعوم
ؼؾل:م م.I -مأدسماٌـوػـٍم -،م .IIمإرورماظؿؽػّؾمبفذهماألدس.III -،مإسدادماٌـوػٍم
اىدؼدة م -م .IVمػقؽؾي ماٌـظقعي موتـظقؿ ماٌلورات مواظؿعؾقؿ ،م .V -مذبـوالت ماٌقادم
(عـفوماظعؾقمماالجؿؿوسقيمواإلغلوغقيم–اظػؾلػي،)-م .VI -جفوزماظؿؼقؼؿمواظضؾط.
نتقجة عامة م
ؼؿضؿـماحملقرماألولم(أدسماٌـوػـٍ)مذبؿؾماظؼقؿماظيتمحددػوماظؼوغقنماظؿقجقفلم
ظؾذلبقيمواظددؿقرمخوصيماألحؽومماٌؿعؾؼيمبوظؼقؿماظقرـقي ،مصوٌـفوجمبينمأدودومسؾكم
اظؼقؿ ،م و مبوظؿوظل مسؿؾقي ماظؿصـقػ ماٌعؿؿد مسؾقفو مؼب ماظؿقؾقؾ ماظؽؿل مو ماظؽقػل م(عوم
 1ماظؿػوسؾم( )Interactionمعػفقممعرطزيمؼبماظؿػوسؾقيماظرعزؼيماظيتمترتؽزمسؾقفومدقدقؾقجقوماظؿػفؿقيماألعرؼؽقي،م
روادػؿوم:معرتقن،مجقرجمػربرتمعقد،مومإؼرصـمجقصؿونم.مم م
12معؾدأمجقػريمؼبمغظرؼيماألغلوقمظؿوظؽقتمبردقغزمومترتؽزمسؾقفومطذظؽمدقدقؾقجقوماظؿػفؿقيماألعرؼؽقي .م
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طبص مبوىوغى ماٌعرؼب م–اظؽػوءات -مو معو مطبص مبوىوغى ماإلؼدؼقظقجل– ماظؼقؿ)م
جوءتمربددةمؼبماحملوور ،مومبوظؿوظلمترتقىماظقثقؼيمدوسدتمسؾكمسؿؾقيماظؿقؾقؾم
اظؽؿلموماظؽقػلم.ماخؾبؿصًّمعفؿيماظذلبقيمؼبمغؼؾماظؼقؿماظيتماخؿورػوماجملؿؿعمظـػلف،م
ومغشرلمػـومإظبمأبرزماظؼقؿماظيتمتعؿؾماظذلبقيمسؾكمتردقكفومؼبماٌؿعؾؿمومػلماظؼقؿم
اٌشذلطيمبنيمطؾّماألسضوءم:مدقودقيموأخالضقي،مثؼوصقيموروحقي،موماظيت متفدفمإظبم
تعزؼزماظقحدةماظقرـقي ومطذظؽماظؼقؿماظػردؼي :موجداغقيموأخالضقي،معبوظقي،مصؽرؼيم
وإغلوغقيمعؿػؿّقيمسؾكماظعومل،مومتؿضؿـمػذهماظؼقؿ،مضقؿمصرسقيممتـؾًمؼبماظؿػؿّحمسؾكم
ايرطيماظؿؼدّعقيماظعوٌقيمواالغدعوجمصقفو.مومتعدمعـمأبرزماظؼقؿماظيتمأثورتماغؿؾوػـومؼبم
سؿؾقي ماظؿقؾقؾ مإذ معـ مخالل ماٌػردتني مإذا مأخذتو مسؾك محدا م؛ مصؾفو معضوعنيم
إؼدؼقظقجقو مزبؿؾػي ،مصفـوك مايرطي ماظؿؼدّعقي مو ماظيت موصػً مبوظعوٌقي ،مو ماالغدعوجم
واظيت متـؿؿل مإظب متـظرل مدقدققظقجل مو مظف متقجف مإؼدؼقظقجل مآخر ،مصفؾ مػـوكم
هصقؾمحوصؾ،مأممأنمػـوكمهؿقؾمعؽـػمظؾؿعـقنيم.مممممم م
المزاظًمضقؿماظقرـقيمثوبؿيمؼبمأدسماٌـفوج،مإذمتعؿؾمسؾكمتـؿقيماظشعقرمبوالغؿؿوءم
إظبمأعّيمواحدةموذعىمواحد،موػقمذعقرمؼرتؽزمسؾك ماظذلاث ماظؿورطبلمواىغراؼب،م
وايضوري مواظـؼوؼب ،ماظذي مؼرعز مإظقف ماإلدالم مواظؾغؿني ماًوصؿني مبوألعّي م(اظعربقيمم
واألعوزؼغقي)،موطذاماظعؽبؾَؿمواظـشقدمواظعؿؾيماظقرـقي،مومػلمبذظؽمتشرلمإظبمأدسماظدوظيم
اظقرـقيماظيتمتقصػمبلغفومعبفقرؼي م مومدميؼرارقيم،وتعؿؾماٌـظقعيماظذلبقؼيمسؾكم
تردقخ مضقؿ ماىؿفقرؼي مطوٌقارـي ،مواظؿضوعـ ،مواحذلام ماظغرل ،مواظؿلوعح و مػـو
غؿلوءل ،مػؾمػلمذاتفوماظؼقؿماىؿفقرؼيماٌعروصيمؼبماظـزسيماىؿفقرؼيم؟مأممأنمػـوكم
تصقر مخوص مشلذه ماظؼقؿ ،مخوصي مو مأغفو متعؿؿد مسؾك ماظدميؼرارقي مطؾدؼفقي متؼؿضلم
حرّؼيماظؿعؾرلماظيتمتؿطؾّىمبدورػومتـؿقيماظؼدرةمسؾكماإلصغوءمظؾغرلمواحذلاعف،موطذام
اظؼؾقلمحبؽؿماألشؾؾقيم–مععماحذلاممحؼققماألضؾّقيم–مسـمررؼؼماالضذلاعمؼبمحولمسدمم
هؼؼماإلعبوعم؟ معـؾمػذهماظؾدؼفقيمتعدمطػوءةمؼلؿقجىماطؿلوبفو،مضصدمبـوءمأدسم
اظدوظيماظيتمػلمورـقيممومذعؾقي،موسؾقفمومجىمغؼؾ ماظدميؼرارقيمطؼقؿي مظألجقولم
وجعؾماظؼلؿمماظذلبقيماٌرحؾيماألوظبمظذلدقكفوم.مأعومعومتعؾؼمبوظدوظيمعـمحقٌمػلم
ورـقي مو مذعؾقي مصفل متؼقم مسؾك مذبؿقسي معـ ماظؼقؿ مو مجى مغؼؾفو مبوٌؿورديم
اظدميؼرارقي ،معـ محقٌ مػل متعؾرل مسـ مدقودة ماظشعى مؼب مخدعي ماظشعى مو مصػيم
اظشعؾقي مظؾدوظي متؼؿضل مبروز ماظقسل ماظشكصل مواىؿوسل مؼب مآن مواحد مؼعؿؾ مسؾكم
هصنيمعؽوغيماظشكصقيموماغلفوعفو مبوظـلقٍماالجؿؿوسلمحؿكمؼؿقؼؼماالغلفوم.م
ممومؼؼؿضلمتـؿقيمموارـة مصوسؾيمؼبمخدعيماىؿوسي،مأومبوٌعـكماظـلؼلم؛مأنمؼؼقمم
طؾمصردمبدورهمداخؾماىؿوسيم .ومعـفمطوغًماٌـظقعيماظذلبقؼيم:مورـقيممومدميؼرارقيمم
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ومسصرؼيمعؿػؿقيمسؾكماظعوملمومعقحدة.موماٌعـكمعـمذظؽمأنمتؼدّممبرغوذبومإجؾورؼوم
واحدا،مضبؿقيمسؾكمضوسدةمعشذلطيمعـماظؼقؿمواٌقاضػموماظؽػوءات .م
سلؾ ماحملقر ماظـوغل م(إرور ماظؿؽػّؾ مبفذه ماألدس) معو مػق مأػؿ م مخوصي معو متعؾؼم
بوٌرجعقيماظيتمادؿؾفؿًمعـفوماٌـظقعيماظذلبقؼيموماظيتمتؼقممؼبماألدوسمسؾكماٌؾودئم
اٌمدّلي مظألعّي ماىزائرؼي م :ماإلدالم ،ماظعروبي ،مو ماألعوزؼغقي ،مو ماظيت موجى مسؾكم
اٌـظقعيماظذلبقؼيمتعزؼزػومومذظؽمبؿفذؼرماظعؿؾقيماظذلبقؼيمؼبماالغؿؿوءماىزائريموؼبم
اظشعقرمبوالغؿؿوءمإظبمذعىمواحد.موعـفمبـقًمسؾكمأدودنيمػؿوم :م
 ماظضؿرل ماظقرين :مؼرتؽز مسؾك ماالحذلام ماظؿومّ مظالخؿقورات ماألدودقي م(اإلدالم،ماظعروبيمواألعوزؼغقي )،مواظرعقزماٌؿـّؾيمظألعّيماىزائرؼيم(اظعؾؿماظقرين،ماظـشقدماظقرينم
سؾكماًصقص،ماظعؿؾيماظقرـقي)،موسؾكماظؿقؾّلمبوٌقاضـػماإلصبوبقيماظيتممتؽّـمعـم
ايػوزمسؾكمػذاماظضؿرلمورسوؼؿفمواظدصوعمسـفم .م
 م ضؿرل ماٌقارـي :مؼرتؽز مسؾك ماظؼقـؿ ماألدودقي مظألعّي ،مواظيت متظفر معـ مخاللماحذلامماظغرل،ماظؿضوعـ،ماظؿعوون،موروحماظؿلوعح .م
 ماظؿقدي  :ماٌـظقعي ماظذلبقؼي مسؾقفو مأن مترصع ماظؿقدي مو مصؼ ماظؿققالت ماظيتمؼشفدػو ماظعومل مو ماظذي مدصع مبوالغؿؼول معـ محوظي مدقودقي مو ماضؿصودؼي مضوئؿي مسؾكم
عرطزؼيماظؿلقرلمإظبمحوظيماظؿلقرلماظدميؼرارلموصؼمضقؿماىؿفقرؼيمواظدميؼرارقيّ ،مموم
دصع مبوٌـظقعي ماظذلبقؼي مأن متعؿؿد مسؾك موضعقوت موخدلات متربقؼي متلوؼر ماظؿقجفم
اظدميؼرارل ،متػضّؾ مبدورػو متـؿقي مروح مايرّؼوت ماظػردؼي ،موتعزّز مروح ماظؿضوعـم
واظؿؿودؽ ماالجؿؿوسل .مطؿو مأغّفو متدلز مضقؿي ماظعؿؾ مواٌـوصلي مبوالدؿقؼوق ،مودقؽقنم
االػؿؿوممخوصّومبـفوسيماظؿعؾقؿماٌؿـقحموإظزاعقيماظـؿوئٍ،مومػذامعوممتؾقفماظعقٌي .مػذام
اإلعالء مادؿقجى متؼودؿ ماظؼقؿ ماٌؿعؾّؼي مملؿؼؾؾ ماإلغلوغقي م(حؼقق ماإلغلون ،موحؼققم
األضؾّقوت،مواظدصوعمسـماظؾقؽي،م...اخل).موسؾكماٌـوػٍمأؼضوماظؿقضرلمظؾؿـوصليماظيتم
البدّ معـفو ،مبؿعزؼز ماظؿعؾّؼ مبوشلقؼّي ماظقرـقي ،موبؿـؿقي ماظؽػوءات ماظضرورؼي مظعؿؾقيم
اظؿؽقّػ ماظـوجح معع مسومل ماظؿقاصؾ ماٌؿعدّد ماظـؼوصوت ،مودقق ماظعؿؾ ماظدوظقي .موسؾقف،م
وجىمسؾكماٌـوػٍماظذلبقؼيمأنمتلعكمإظبمإدراجمؼبمأػداصفوماٌعؾقعوتماٌقضقسقيمحقلم
اظـؼوصوت موايضورات ،موتطقّر مايرف مواٌفـ موأدقاق ماظعؿؾ .مزد مسؾك مذظؽ مضرورةم
اظؿقؽؿمؼبمتؽـقظقجقوماإلسالمموماالتصولماظذيمؼؼقممسؾقفمسوملماظققممومعومميررهمعـمضقؿم
ذات معضؿقن مإؼدؼقظقجل مضد مؼفدد ماظقحدة ماظقرـقي ،مو مذظؽ مٌو متلوػؿ مبف مػذهم
اظؿؽـقظقجقومؼبمبـوءماىوغىماظالوسلمظدىماظؿؾؿقذ،معـمخاللممترؼرػومظصقرموأصقات.م
ومظؿػوديمعـؾمػذهماٌطؾوتمسؾكمعلؿقىماظقسلمادؿقجىمسؾكماٌـوػٍمتزوؼدماظؿالعقذم
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بشؾؽوت اظؼراءة ماظـؼدؼي مظؾقثوئؼ ماٌكؿؾػي ماألمنوط ماظيت مؼؿؾؼّقغفو موسؾك ماٌدرّدني مأنم
ؼزوّدوػؿمبوألدواتماظػؽرؼيمواظقدوئؾماٌودّؼيماظضرورؼيمشلذهماظؼراءات.مواظيتمتعدمعـم
أبرزماظؽػوءاتماظيتمصبىمأنمؼؿؾؼقػو .م
أعومعو متعؾؼ مبوٌضؿقنماٌعرؼب مصؼد ارتؾطمأدودومبوٌؼوربيمبوظؽػوءات ماظيتمتضؿـفوم
احملقرمذاتفمؼبماظعـصرماٌؿعؾؼمبؿطؾقؼماٌؼوربيمبوظؽػوءاتموماظذيمجوءمصقفمعومؼؾلم:م
إنّماٌؼوربيمبوظؽػوءاتمتذلجؿمأػؿّقيماظعـوؼيممـطؼماظؿعؾّؿماٌرطّزمسؾكماظؿؾؿقذموأصعوظفم
وردودمأصعوظفمإزاءماظقضعقوتماٌشؽؾي،مؼبمعؼوبؾمعـطؼمتعؾقؿمؼرتؽزمسؾكماٌعورفماظيتم
ؼـؾغلمإطلوبفومظؾؿالعقذ.مومعـفمؼؿدربماظؿؾؿقذمسؾكماظؿصرّفم(اظؾقٌمسـماٌعؾقعي،م
تـظقؿ موضعقوت موهؾقؾفو ،مإسداد مصرضقوت ،متؼدؼؿ مايؾقل )...موصؼ ماظقضعقوتم
اٌشؽؾيماٌكؿورةمعـمايقوةماظققعقيماظيتمميؽـمأنمهدثمظف.موػذهماظقضعقوتماٌؽقّغيم
ظؾقضعقوتماظؿعؾّؿقيمػلمصرصيمظؿـصقى موتعزؼزماظؽػوءات،م موعـفمحددمععـكماظؽػوءةم
سؾكمأغّفوماظؼدرةمسؾك متطؾقؼ مذبؿقسيمعـظّؿي معـماٌعورف مواٌفوراتمواٌقاضػماظيتم
متؽّـمعـمتـػقذمسددمعـماألسؿولم.tachesم مإغّفوماظؼدرةمسؾكماظؿصرّفماٌؾينمسؾكم
وـقد موادؿعؿولمذبؿقسيمعـماٌقارد مادؿعؿوال مغوجعو .مصوظؽػوءةمبفذا ماٌعـك متعينم
اٌعرصيمومػلمتشؽؾماٌضؿقنماٌعرؼبمظؾقثقؼي.موماظؽػوءاتماٌطؾقبمتـصقؾفومأومتـؿقؿفوم
(خوصّيمبوٌقادممأومسرضقي)متؽقنمععقورامالخؿقورماظقضعقوتماظؿعؾّؿقي،مواألػدافماظيتم
ؼـؾغلمهؼقؼفومعـمخاللمعضؿقنماٌقادم .م
معومتعؾؼمبوظؽػوءاتمعـمحقٌماظؿصـقػموماظؿـظقؿ :ممرشؿمأنّمتصـقػماظؽػوءاتمؼبمصؽوتمػقمتصـقػماسؿؾورل،مإالّمأغّفمالمؼؼؿصرمسؾكم
االغشغول ماالدؿعراضل مصؼط مصفق متصـقػ مميؽّـ معـ متـظقؿفو مؼب متدرّج معـلفؿ مسؾكم
اٌراحؾ،موعـماظؿعرّفمأطـرمسؾكمرؾقعيماظـشوروتماظيتمميؽـمأنمتؼقممبؾـوئفو،موعـم
ترذقدممعلورماظؿعؾقؿمواظؿعؾّؿ.م
أ .طػوءاتمذاتمروبعمتقاصؾل:ماظؽػوءةمذاتماظطوبعماظؿقاصؾلمتعينمطؾّمعقودؼـم
اظؿقاصؾ مواظؿعؾرل مواظؿؾودل ماظشػفل موشرل ماظشػفل .مصوظؾغوت :ماظعربقي ،ماألعوزؼغقي،م
واألجـؾقي،موزبؿؾػماظؾغوتماظؿعؾرلؼيمإغّؿومتعؿدلمودوئطمظؿـؿقيماظؽػوءاتمذاتماظطوبعم
اظؿقاصؾل .متعدّماظؾغيماظعربقيمػلماٌػؿوحماألوّلماظذيمصبىمأنمميؿؾؽفماٌؿعؾّؿمظقؿؿؽّـم
عـ ماظقصقل مإظب مزبؿؾػ معقودؼـ ماظؿعؾّؿ .مصفل مظقلً ماٌودّة ماظؿعؾقؿقي ماظيت مهؿؾم
اظؿعؾّؿوتمصقلى،مبؾمػلمأؼضومودقؾيمغلٍموصقوغيمسالضوتمعـلفؿيمععمربقطفو؛م
وػلمبفذهماظصػيمتؽقنماظؽػوءةماظعرضقيماظؼوسدؼيماألوظب.م م
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مب .مطػوءات مذات مروبع معـففل :موػل مطػوءات متؿؽقّن معـ مضدرات موععورفم
إجرائقي متفدف مإظب موـقد ماظؼدرات مظؿطؾقؼ ماإلجراءات مؼب محؾّ موضعقوت معشؽؾي،م
وتؽققػ موإسداد مإجراءات مجدؼدة مضصد محؾّ موضعقوت معشؽؾي مجدؼدة ممل مؼلؾؼم
حدوثفو .م
مج .مطػوءات مذات مروبع مععرؼب :موػل مسؾورة مسـ مذبؿقع ماظؽػوءات ماظؼوسدؼيم
اٌرتؾطيممكؿؾػماٌعورفماظيتمميؽـموـقدػومطؿقاردمؼبمتـؿقيماظؽػوءات .م
د.مطػوءاتمذاتمروبعماجؿؿوسلم(اىؿوسقيمواظشكصقي):موػلمذبؿقعماظؽػوءاتم
اإلدعوجقي ماظيت مؼب مإعؽوغفو مأن موـّد ماٌقارد ماظشكصقي مو/أو ماىؿوسقي مظؾػقج محقلم
هؼقؼمعشروع .م
وغشرل مإظب مأنّ مػذه ماظؽػوءات معـ مزبؿؾػ ماظطؾوئع ممل متػصؾ مػـو مإالّ مسؾك مدؾقؾم
اظعرض موعـففقي ماظؿؼدؼؿ ،موظؽـّفو مؼب مايؼقؼي متؿػوسؾ موتؿؽوعؾ مؼب ماظـشوروت ماظيتم
تلؿكدعفومبدرجوتمزبؿؾػي،مععمشوظؾقيمإحداػومسؾكماألخرى.موعـفمميؽـمإدراج :م
اظؽػوءات ماظعرضقي ( :)Compétence transversaleمأو معو مسرصً مؼب ماٌـوػٍم
بوظؽػوءاتماًوصّيممفولمعـماٌقادمبوظؽػوءاتماظيتمترجعمإظبمذبوالتمأخرىمعـم
اٌقاد ماٌعؿؿدة مؼب ماٌلؿقى مغػلف .موال مؼـؾغل مأن مؼؽقن متداخؾ ماٌقادم
 interdisciplinaritéو/أوماظؿشوركماألصؼلمظؾؿقادمtransdisciplinaritéمذبرّدمذعور،م
والمبدّمعـمدقودةماٌـطؼماظشؿقظلمبصػيمدائؿيمؼبمبـوءماٌـوػٍماظشوعؾيمومظقسماظغرضم
عـماٌـطؼماظشؿقظلماشلقؿـيمبؾماظؿؼودؿمؼبماظؽػوءاتمومبـوءمعـطؼماالدؿػودةمعـماٌقاد.م م

مضؿون مادة الػؾسػة وفق املـاهج
جوءمؼبماحملقرماًوعس.Vمذبـوالتماٌقادم(معـفوماظعؾقمماالجؿؿوسقيمواإلغلوغقي–
اظػؾلػي) ،مخوصي معو متعؾؼ ممودة ماظػؾلػي ،مصؾعؾ معو متلعك مإظقف ماظعؾقم ماالجؿؿوسقيم
واإلغلوغقي–ممػفقعفومايدؼٌ–ممبـوءممنوذجمتػؽرلمالمترتؽزمسؾكماظقصػمواٌعوؼـي،م
بؾمسؾكماظؾقٌمواالدؿؼصوء مضصدمتـؿقيمروحماظـؼد مواإلبداعمواالبؿؽورمظدىماٌؿعؾّؿ،م
صفل متؼقم مبوظؿـػلرل مواظؿقؾقؾ ماظـؼدي مظؾؿورؼخ مواىغراصقو ،مواٌمدّـلوت ماالضؿصودؼيم
واالجؿؿوسقي مواظـؼوصقي؛ مطؿو متعؿين مأؼضو مملوئؾ ماإلغلون مواظقجقد مواظؽقن ،مععم
االػؿؿومماظدائؿمبوإلتؼون.مإظبمجوغىمذظؽ،مصفلمتـؿّلمععـكماظؼقؿماظقرـقيمواإلغلوغقي،م
وتـرلماظقسلمملوئؾماظؾقؽيمواحملقطم.م م
ػـوكم م صفؿمخورهمظؾػؾلػيمطػؽرمأوالمومطؿودةمتعؾقؿقيمأدرطفوماظغربمٌومشلومعـم
ضدرةمسؾكمبـوءمايضورة،مصؼدمدوػؿًماظػؾلػيمتورطبقومؼبمبـوءمايضوراتمدقاءًمؼبم
;:
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اظغرب مأو مؼب ماظعومل ماإلدالعل مزعـ مبغداد مو مضررؾي .13موسؾقف مصؿـ مواجى ماٌـظقعيم
اظذلبقؼي مأن متعقد مظؿعؾقؿ ماظػؾلػي مؼب ماظؿعؾقؿ ماظـوغقي ماظعوم مواظؿؽـقظقجل معؽوغؿف،م
وتعطقفماظؿـودؼماظذيمؼـؾغلمأنمؼؽقنمسؾقف.موعـ اظضروريمهدؼدماألػدافماٌلـدةم
إظقف موذرحفو ،موتقجقف معضوعقـف ماٌؿـقسي مسبق متعؾّؿ ماظؿػؽرل مواظـؼد ماٌقجف مظؿالعذةم
اظؿعؾقؿ ماظـوغقي ماظذؼـ مػؿ مؼب مدـ ماٌراػؼي ماٌعروصي مبوالضطرابوت مو مسدم ماظؿـودؼ مؼبم
اٌقاضػ،م ممومؼلؿؾزممتعؾقؿماظػؾلػيمتقجقفماٌراػؼمسبقمادبوذمعقضػمؼدلزمذكصقؿفم
اظيتمتؿففمسبقماظـضٍموماظؿؿودؽ .موالمؼـؾغلمؼبمتصقريمأنمتؾبعؾّؿماظؿقوراتماظػؾلػقيم
(اظؼدميي معـفو موايدؼـي) مسؾك مذؽؾ مععورف مزبزّغي ،مبؾ مؼـؾغل مأن متؼدّم مبطرؼؼيم
متؽّـماظؿالعقذمعـمصفؿمػذهماظؿقوراتمؼبماظؿلؾلؾماظؿورطبلمظؾػؽرماإلغلوغلمحبـومسـم
ايؼقؼي،مدوظؽنيمؼبمذظؽمررضومسؼالغقي،موذبوبفيمغلؾقيمظمراءمواظؿصقّراتماظػؾلػقيم
حقل معلوئؾ ماإلغلون مواظعومل .موأعو مؼؿعؾّؼ مبؿقدؼد ماٌضوعني ،مصننّ ماألوظقؼي متعطكم
ظؾؿقضقسوت ماظػؾلػقي ماظيت ممتؽّـ ماظؿالعقذ معـ ماتّكوذ معقاضػ مغؼدؼي مووه ماألصؽورم
اىوػزةموايؼوئؼماٌطؾؼي.موظؿدرؼىماظؿالعقذمسؾكماظؿػؽرل،مصنغّفمعـمايؽؿيمأنمغعؾّؿم
اإلبلؿؿقظقجقو ،موصؾلػي ماظعؾقم ،مواٌلور ماظؿورطبل ماظذي مذفد متػؿّؼ مإنوزات ماظػؽرم
اظؾشريماظؽدلى،موػذامعومميؽّـفؿمعـماخذلاقمدرّماًطوبماظػؾلػل.

تتألّف الوثقؼة الرمسقة الثالثة من وثقؼتني :

الوثقؼة اخلاصة بربنامج الػؾسػة و الدلقل األدتاذ
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وثقؼي متشرف مسؾقفو موزارة ماظذلبقي ممؼؿضل ماٌودة م ;1مواظيت مجوء مصقفو م :مضبددم
اظقزؼرماٌؽؾػمبوظذلبقيماظقرـقيماٌدوغوتماًوصيمبوظؽؿىماٌدردقيمواظقدوئؾماظؿعؾقؿقيم
واظؿففقزاتماظؿؼـقيماظذلبقؼي.مم م
جوء مؼب معؼدعي ماظدظقؾ متعرؼػ مخوص مبوظؽػوءة م( )compétenceسؾك مأغفو مؼبم
اٌدرديماظلؾقطقي ،معومصبلدهماإلغلونمعـمأسؿول،مخدعيمٌطؾقبمعوموحفيمعو،موؼبم
دقوقمعو.موارتؾطمتعرؼػفومبوظؼدرةمطذظؽمعـؾؿومجوءمؼبماظقثقؼيماألوظب،مإذمسرصًممبلغفوم
اظؼدرةم( )capacitéمبؾغيمسؾؿماظـػس،مػلماظطوضيماظؽوعـيمؼبماإلغلون،معـمضقةمبدغقيم
وضقةمهؿُؾماٌؿوسى،مومػلمأؼضو،ماٌؾؽوتمواالدؿعداداتماٌقجقدةمبوظؼقةمالمبوظػعؾ،م
 13تعؾقؼمعؾينمسؾكمخدلةماظؾوحٌمؼبماظؿعؾقؿماظـوغقيمطلدؿوذمٌودةماظػؾلػي،مومسؾكماظؿؽقؼـماألدودلمظؾؾوحٌم
(دطؿقراهمؼبماظػؾلػي)
 14مبرغوعٍماظػؾلػيمظؾلـقاتماظـوظـيم/مثوغقيمظؾعشىم:مآدابمومصؾلػيم،مظغيمأجـؾقي،مرؼوضقوتموسؾقممورؼؾقيم
وتؼينمرؼوضلمومتلقرلموماضؿصود،موزارةماظذلبقيماظقرـقي،مظؾلـيماظدرادقيم . 988:-9889م
;8

قراءة نؼدوة لؾؽتاب املدردي لؾػؾسػة

ؼبمايقوةماظذػـقيمظدىماإلغلون،معـمضقةماظذطوء،مومضقةماإلدراكم،وضقةماظؿكقؾ،موضقةم
اٌالحظي ،مو ماظؼدرات مػل ممـوبي ماظؼوسدة ماظيت مترتؽز مسؾقفو ماظؽػوءات مؼب ماظـفوؼيم
واظؼدرة مسؾك ماإلنوز مظقلً مإنوزا ،موظقلً مصعال مضوبال مظؾؼقوس ،موإمنو مػل مذبردم
ادؿعدادمطوعـ،مؼمػؽبّؾمصوحؾفموؼرذقفمظؾدخقلمؼبمذبولماألصعولمواألغشطي.مأعومصقؿوم
ؼؿعؾؼ مبوٌعطقوت م ماٌعرصقي ،مصال مبد معـ مأن متؽقن مخطيً مظؾعؿؾ موعشروسو مظف ،مألغفوم
ظقلً مذبرد مععرصي مظذاتفو ،مبؾ مععرصي موسؿؾ ،مصوظشكص ماظؽػء ،مػق معـ مؼعرفم
طقػ مؼعؿؾ مؼب مذبول ماظػؾلػي ،معـ محقٌ مأغفو متؿؿقز مسـ ماٌقاد ماظعؾؿقي مواظؿؼـقي،م
صوظػؾلػيمتعؿؿدمأدودومسؾكماظردمسؾكماظلمالماظػؾلػل.مم م
بينمعضؿقنمعودةماظػؾلػيمعـمضؾؾماجملؿقسيماٌؿكصصيمظؾؿودةم(،)GSDمومعوموردم
سـماظدظقؾمأنمعودةماظػؾلػيمعـماٌػروضمأنمهؼؼمطػوئؿنيمخؿوعقؿنيمبوظـلؾيمظؾشعىم
اظعؾؿقيموماظؿؼـقيوماظرؼوضقيم :م
مطػوءةماظؿقؽؿمؼبماظػؽرماظـلؼلم م مطػوءةمخقضموورب مصؾلػقي،مؼبمررحماظؼضوؼوماظػؾلػقيمومصفؿفومومعـممثيماالرتؼوءمإظبمربووظيمحؾفومبطرائؼمعـففقي .م
ومؼـدرجمسـمػوتنيماظؽػوئؿنيمطػوءاتمربقرؼيمخوصيمبؽؾمطػوءةمخؿوعقيم .م
بوظـلؾيمظألوظبمثوغقي:م م
مإدراكماظعالضيمبنيمعؿؼوبؾني،مإذمؼعؿؿدماظؿػؾلػمسؾكمصقرماٌػورضوتمموماظؼدرةمسؾك ماظؿؿققز مبقـفو ،مو معو مميؽـ معـ مهؼقؼ مػذه م ماظؼدرة ماظؿقؽؿ مؼب مآظقوت ماظؿػؽرلم
اٌـطؼلم .م
 ماظؿق ّؽؿمؼبمآظقوتماظؿػؽرلماٌـطؼلمعـمخاللماألدواتماظيتمهصـماٌؿعؾؿمعـماالغزالضوت مأعوم ماآلراء ماظػؾلػقي ،مو ماظيت مؼلؿـؿرػو مإجرائقو مؼب مهصني متػؽرلهمم
وادؿدالالتف،مومعـمثؿماإلرالعمسؾكمذلءمعـماظذلاثماظػؾلػل،مومأنمؼؼدممغظرةمذوعؾيم
سـماٌدرطوتمبؾعدمغظرمومدعيمصدرم .م
مماطؿلوبماظػفؿماظلؾقؿ،مومايقارماٌمدس،مومػقمعطؾىمملمؼعدمصؾلػقوموعـطؼقومصؼط ،مبؾ مأصؾح معطؾؾو ماذذلطً مصقف مصؾلػي ماظعقٌي ،مو معـطؼ محقار مايضورات .معوم
ميؽّـمعـماظػفؿماظلؾقؿمػقممإدراكمعـطؼماٌذػىمومغلؼف،مومعضؿقنمأرروحؿف،مومعـفم
المطبشكمسؾكماٌؿعؾؿمعـماظدخقلمؼبمثؼوصيماآلخرؼـ،مومالمطبشكمسؾقفمطذظؽمعـم
اظقضقع مؼب ماظـظرة ماألغوغقي ماالغطقائقي مأو ماظشعقر مبوظؼصقر مو ماظـؼص .موعـ مػـو مدقفم
ؼؿفؾكماظؿقجفماإلؼدؼقظقجلمظصوحىماٌدوغي .م
بوظـلؾيمظؾلـيماظـوغقيمثوغقي :م
;0
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م-ماٌؿورديماظػعؾقيمظؾؿػؾلػ،مومػلمشوؼيمبقداشقجقيمدوعقيمؼلعكمإظقفوماظدرسم
اظػؾلػل،معـمخاللماالتصولمبوٌشؽالتماظػؾلػقيماظؽدلىمومؼؽقنمبوظعؼؾموماىقارح،م
ومؼؿؿؽـمعـمصفؿفومومهؾقؾفومبوٌـطؼماظلؾقؿ،موماظؿؿؽـمعـفومموماحؿضوغفوممومميؾؽم
عـمعـففقيمسؼؾقيمورأيمددؼدم .م
 م ماظقسل ممو مصبري مؼب ماظعومل معـ مضضوؼو مصؽرؼي مو ماغشغوالت مجدؼدة ،مو مػذامظؿقؼقؼماظغرضماآلتل:مدبطلماظؿزعًماٌذػيبم؛ماالغطقاءمسؾكماظذاتم؛ماإلضؾولمسؾكم
ضفيمايقوةمؼبمعبقعمأبعودػوماظزعوغقيمواٌؽوغقيماظؼدمييمومايدؼـي .م
صفؾمػذهمػلماظؽػوءاتماظيتمؼرجكمهؼؼفومعـمصعؾماظؿػؾلػم؟ م
ظعؾ ماظقضقف مأعوم معػردات معـؾ ماظؿقصني معـ ماظقضقع مؼب ماغزالضوت مأعوم ماآلراءم
اظػؾلػقيموعؾـومغػفؿمأنماآلراءماظػؾلػقيمصبىمايذرمعـفو،مطلنماظرأيماظػؾلػلمشرلم
عؾينمسؾكماٌـوضشيممومتؼدؼؿمايفٍ،مومعفؿومطونماظرأيماظػؾلػلمصفقمؼبماألصؾمؼؼقمم
سؾك ماظصقغ ماإلضـوسقي ماظيت ممتؽـ ماظػقؾلقف معـ مإضـوع مشرله مسـ مصقي معقضػف،م
واظػؾلػي مػل مذبؿقسي معقاضػ معـ م :مأوال معـ ماظعومل ماٌعقش ،مو مثوغقو معـ ماحملقط،م
وثوظـومعـماظعؾؿمومغؿوئفف،مورابعومعـماظؿؼـقيم.موماظؽؾمارتؾطمبوإلغلونم.موماظػؾلػيم
بفذاماٌلؿقىمعـماظؿػؽرلمإغلوغقيم.مومظعؾماظػؾلػيمطؿطؾىمإغلوغلموجىمجعؾفومؼبم
عؽوغؿفوماإلغلوغقيمعـمحقٌمأغفومدبدمماإلغلون،مومتدسؿفمبكظقوتماظؿػؽرلماظعؼالغلم
اظـؼديماٌؿـقرمسؾكماظطرؼؼيماظؽوغطقيم.ممممممم م

مالوثقؼة اخلاصة بالؽتاب املدردي
مو مضعً مأحؽوم متلظقػفو ممؼؿضك ماٌودة م ;0مأؼـ مؼػؿح مذبول متلظقػ ماظؽؿىم
اٌدردقيمظؾؽػوءاتماظقرـقي،مشرلمأنمتقزؼعمأيمطؿوبمعدردلمؼبماٌمدلوتماٌدردقي،م
طبضعمالسؿؿودمميـقفماظقزؼرماٌؽؾػمبوظذلبقيماظقرـقي
ماظؽػوءة ماظقرـقي ممتـؾً مؼب مذبؿقسي معـ ماٌمظػني م– مشوظؾقؿفؿ معـ ماجملؿقسيم
اٌؿكصصي مظؾؿودة م( )GSDم -مربطقا م ماظؽػوءات ماًؿوعقي مبوظؽػوءات ماحملقرؼي،م
وجزئًماألخرلةمإظبمطػوءاتمعرحؾقيمذؽؾًمبرغوعٍماظػؾلػي،مومترجؿماظدلغوعٍمإظبم
طؿوبمعدردلمعقجفمظؾشعىماظعؾؿقيموماظرؼوضقيموماظؿؼـقي،مهًمسـقانممإذؽوظقوتم
صؾلػقيمعؿؾقسيمبـصقصمزبؿورة،مومػقمعـمتلظقػمحلنيمسؾدماظلالمم؛مسؾدماظؾطقػم
عوحل،مربؿدمإبؾعقدن م؛مهًمإسدادمومإذرافمعبولماظدؼـمبقضؾلمحلـ،مومرؾعم
بوشلقؽيماظقحقدةموماظرزلقيماٌكقظيمظذظؽ،موماٌؿـؾيمؼبماظدؼقانماظقرينمظؾؿطؾقسوتم
اٌدردقيم(،)ONSPمدـيماظطؾعم . 9889م
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املدونة املدردقة من حقث الشؽلم م
تؿلظػ موثقؼي ماٌدوغي ماٌدردقي معـ م مص ،مو مسلؾً معو مؼؾل :م -ماٌؼدعي م-م
صفرسماحملؿقؼوت،ماىزءماًوصمبوظدروسموماىزءماًوصمبوظـصقص،م-مصفورسم
اظؽؿوب:مأزلوءماألسالمم-،معصودرمضلؿماإلذؽوظقوت،معصودرمضلؿماظـصقصماٌكؿورة،م
 مربؿقؼوت ماظؽؿوب .ماىزء ماًوص مبوظدروس مؼعوجل مذبؿقسي معـ ماإلذؽوظقوتماحملؼؼيمظؾؽػوءاتماٌرحؾقيمأوماًوصي،مموماٌؿضؿـيمؼبماظؽػوءاتماحملقرؼي .م

املدونة املدردقة من حقث املضؿونم م
ؼؿضحمعـماظؼراءةماألوظبمظؾؿدوغيمأنمواضعلماظؽؿوبماٌدردلماًوصممودةماظػؾلػيم
و ماٌقجف مظألضلوم ماظـفوئقي مذعى م :مرؼوضقوت ،مسؾقم مورؼؾقي ،متؼين مرؼوضقوت،م
وتلقرل مو ماضؿصود ،مؼؽقغقن مضد محددوا مععومل ماظؽؿوب ماظؼوئؿ مسؾك ماظـظرة ماظشؿقظقيم
وتقررقام مصقفومسـدماالدؿـودمإظبمضقلماألبؾفماظذي مؼربطمأولماظشلءممشؽؾمومطبؿؿفم
مشؽؾ ،مو مػق مأدوس مصعؾ ماظؿػؾلػ .م متؾني ماظؼراءة ماألوظقي مظؾؼقل مبلن مروظىماظعؾؿم
صبىمأنمؼؽقنمصؾقرامظؾقصقلمسؾكماٌعرصي،مومتشؾقفماظعؾؿمبوظؽؿوب،مومأنمأوظفم
ضبصؾ مآخره مدظقؾ مسؾك مأن مرؾى ماظعؾؿ مععوغوة متؼؿضل ماظصدل مظؿفووزػو ،مو مؼؽقنم
اظؿقصقؾمضدمادؿقصكمشرضف،مومؼؿلؿمبذظؽمصعؾماظؿػؾلػمبوٌعوغوةموماظصدل.مأعومسؾكم
علؿقىماظـلؼقيمومعـؾؿومسرصفوماٌمظػمبوظرجقعمإظبمععـوػوماظؾغقيم(اظـلؼقيمغلؾيمإظبم
اظـلؼمومععـوهمغلؼماظؽالم،مومععـوهمأؼضومسطُػموماغؿظؿمبعضفمسؾكمبعض.موموؾًم
غلؼقؿفمسـدعوممادؿقصكماٌؼوربيمبوظؽػوءات،مومبـكمدرودفموصؼمغلؼماظقضعقوتماظؼوئؿم
أدودومسؾكماظقضعقيم– ماٌشؽؾيم(،)Situation-problèmeموبـقًماظدروسمظؿقؼقؼم
ػدف مدطر مدؾػو مؼب ماظؼوغقن ماظؿقجقفل مظؾؿـظقعي ماظذلبقؼي ،مو مذظؽ م مبؿقؼقؼ مبعدم
اىزئرةمؼبمزؾماظعقٌيمدونمإشػولمظإلذؽولماظدائؿمبنيماألصوظيمممواٌعوصرة.معـمػذهم
اظزاوؼيمؼؽقنماظؽوتىمضدماشبرطمؼبمغلؼقيمعلؾؼيمذاتمعضوعنيمععرصقيمميؽـماظؿؿودفوم
عـ ماظؾـوء ماألوظل مظؾدرس .مإال مأن ماٌضؿـقن ماإلؼدؼقظقجـل ممل مؼؾـرز مبشـؽؾ مجـؾل،م
بوظرشؿمعـمعالربفماٌؿقصرةمؼبماظدرسماألول.مومسؾقفمدـؿؿؾعماظؽوتىمؼبمغلؼقؿفمومعـم
اظدرسماألول .م
متّ متقزؼع ماٌضؿقن ماٌعرؼب مظؾدلغوعٍ موصؼ ماووػل ماظؽػوءات ماحملقرؼي مواًوصيم
واظؽػوءاتماًؿوعقي.
متلؿفدفماألوظبمصقوشيماظؽػوءاتموصؼمعومترعلمإظقفماإلذؽوظقيمواظيتمتصىمؼبم
اظـفوؼي مبوظـ وغقي ،مأي مضؿـ ماظؽػوءة ماًؿوعقي .مو معو مميؽـ معالحظؿف محقل معضؿقنم
;8
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اظقثقؼي مأغفو ممل متؽـ معػصؾي مظؾفوغؾني ماٌعرؼب مو ماظؼقؿل ،مو ماظذي ماسؿدل معـ مجفؿـوم
اظؿقجف ماإلؼدؼقظقجل مظؾلؾطي م .مشرل مأن ماٌدوغي ماٌدردقي مؼب مػقؽؾؿفو متدلز ماٌضوعنيم
اٌعرصقيمومطقػمميؽـمأنمؼؿؾؼوػوماظؿؾؿقذمعـمخاللماظذلاتؾقيماظؿوظقيم:م
ععرصي-اظعؿؾ م( :)Savoir-faireمتؾين مسؾك موضعقي م– معشؽؾي مأؼـ مؼقضعم
اٌؿعؾؿمؼبمعشؽؾمؼلؿقجىمسؾقفمحؾفممعورصف م.
ععرصي-اٌعرصي(:)Savoir - savantمؼؿدخؾماٌُعؾؿمؼبمتقجقفماظؿؾؿقذمبنسوغؿفم
معورصفمومعـفمؼؿفقؽؾماظدرسمبقداشقجقو،مومبعؿؾقيماشلقؽؾيممتررماظؼقؿمأوماظؿقجفم
اإلؼدؼقظقجلماظذيمترؼدهماشلقؽيماظرزلقيم.
ععرصي-اظقجقد( )Savoir-êtreمأو مععرصي مإغؿوجقي مأو معو مؼعرف مبوظقضعقيم
اإلدعوجقي:مأيمتدعٍماٌعرصؿنيمومتـؿٍمععرصي،مؼدلزمعـمخالشلوماٌؿعؾؿماٌفورةماظيتم
اطؿلؾفومؼبماظؿقؾقؾموماظـؼد وماظذلطقى،موماظيتمتصوغمعـمخالشلوماٌؼولماظػؾلػل،م
واظذيمؼعدمعـمأػؿمعومؼـؿففماٌؿعؾؿ،مومػقماظؿؿرؼـماألدودلماظذيمؼؼقممبف .
اٌضؿقنماإلؼدؼقظقجلم:معؿضؿـمؼبماظقثقؼيمومؼؿؿمإبرازهمسـدمتػؽقؽماظقثقؼي،موعـفم
ؼؿفؾك ماظؿقجف ماإلؼدؼقظقجل مظؾقثقؼي ،مصفؾ مواصؼً ماظؿقجف ماظرزلل مظؾقثوئؼ ماظلوبؼيم
(اظؼوغقنماظؿقجقفل ،موماٌرجعقيماظعوعي)مأممأغفومأخذتماووػومأرادهمواضعماٌدوغيم
اٌدردقيم؟مم
اإلذؽوظقيماألوظب:متضؿـًمعشؽؾؿني :ماٌشؽؾيماألوظل :مسقجلمصقفومعللظيمارتؾطًم
بـمظؽؾمدمالمجقاب،موماٌشؽؾيماظـوغقي،معؿكمؼـرلمصقـوماظلمالماظدػشيموماإلحراج.
م ماظؾداػيمتؼقلمأنمظؽؾمدمالمجقاب،موماظؾداػيماظػؾلػقيمتؼقلمأنمظؽؾمعشؽؾم
حؾ .م
املشؽؾة األوىل:ممػؾمؼصحماظؼقل،مبلنمظؽؾمدمالمجقابم؟ م
ؼؼدمماظؽوتىمدؾلؾيمعـماألدؽؾيمتؼؿضكمإجوبي،مومػلمتضعماٌعـكمبفومؼبموضعقيم
–عشؽؾيمومميؽـمتصـقػفومإظبم:م م
م
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م

م
ععورف متؽؿلى ممفرىم ععورفمضوئؿيمسؾكماظؾداػيم مععورف معؿؼورعي معرتؾطيمم
بـم:م م
اظعودةم م
اٌعرصيماظؿورطبقيم ماٌعرصيماظؽقؿقوئقيم م معو مادؿ ماظـوغقؼي ماظيتم -م = +مؼلوويمطؿم؟م م -معؿكمادؿؼؾًمبالدكم؟ م مػؾ ماٌوء ماىلؿ مبلقطمتدرسمبفوم؟م م
أومعرطىم؟م م

معارف ارتبطت بالذكاء العؿؾي:
أعو ماظلمال( ) ماظذي مضبؿوج مإظب محؾ مآغل ،مػق مسـدعو مغلك ماظؿؾؿقذ مطؿوبف ،مػؾم
ؼرجع مإظب ماظؾقً مأم مؼلؿعرل مطؿوب مآخر ،مخوصي مو مأن مأعوعف مسشر( ) مدضوئؼ مضؾؾم
بداؼيمايصي .م

معارف ارتبطت مبعارف متؼارعة:
بقـؿوماظلمالم( ) ماظذيماسؿدلهماظؽوتىمربرجو،م( ماظلمالماظذيمؼضعماظؿؾؿقذمؼبم
وضعقي-عشؽؾ)،مصفق :مػؾماالدؿـلوخماظعالجلمحاللمأممحرامم؟مخرلمأممذرم؟مغوصعم
أم مضور م؟ مػـو مسؿؾقي مايؾ متؼؿضل متؼورع مسرضل معع مسدة مععورف مترتؾط مأدودوم
بوألخالقموماظدؼـممموماظعؾؿ،ممعـكمأنماظؿؾؿقذمؼلؿـؿرمععورصفمؼبمسدةمذبوالتمظققؾم
اٌشؽؾماظذيمؼقاجففم .م
ظؽـّ ماظؿصـقػ م ماظذي مضدم معـ مضؾؾ ماظؽوتى مؼعؿدل مصقف ماألدؽؾي ماظـالث ماألوظبم
عؾؿذظي ،متؿقؽؿ مصقفو ماظعودة مأو ماٌلظقف مأو مايػظ ،ماظلمال ماظرابع مصـػ مضؿـم
اٌؽؿلؾوت مو مػل متعدل مسـ ماٌعطقوت ماظعؾؿقي ماظيت متؽؿلى ،مبقـؿو ماظلمال ماًوعسم
تضؿـماظقضعقوتماظعؿؾقيماظيتمهؿوجمإظبمحؾقلمبراشؿوتقي،مشرلمأنماظلمالماظلودسم
صـػمضؿـماألدؽؾيماظيتمتـرلماظؿقترماظـػللموماظعؼؾل .م
م
األدؽؾيماٌؾؿذظيم م األدؽؾي ماٌرتؾطيم األدؽؾي ماٌرتؾطيم األدؽؾي ماظيت متـرلم
بوٌعورفماٌؽؿلؾيم م بويؾقلماظدلاشؿوتقيم ماظؿقترم م
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ؼبماىزءماظـوغلمعـماألدؽؾيمتؼدمماظقضعقوتمشرلمعؿفوغليمحبقٌمالمتلؿفقىم
ظؾقػؾيماألوظبمٌطؾىماظؽػوءةماٌرجقماطؿلوبفومعـماظؿؾؿقذ،مومػلماظؼدرةمسؾكماظؿؿققزم
بني ماألدؽؾي ماظيت متلؿدسك ماظؿػؽرل ماظػؾلػل ،موبني ماألدؽؾي ماظيت متلؿدسل ماظؿػؽرلم
اظعؾؿل .م
صوظؼراءة ماألوظقي مظؾقضعقي ماألوظب مأؼـ مطبؿور مصقفو ماظؿؾؿقذ معؽون مضضوء مسطؾؿف،م
واظقضعقيماظيتمسوؼشفومدؼوةممصؾقرغلو،موماظؼطقعيماظيتمحدثًمبنيماٌعورفماظؾلقطيم
(اٌقؿوصقزؼؼقي م–أردطق) مو ماٌعرصي ماظعؾؿقي م(اٌعطقوت ماظعؾؿقي ماظيت مضدعفو متورذؾيم
ظؿػلرلماظضغطماىقي .17م

املضؿون اإلودوولوجي
عـمخاللماظؿقؾقؾمدوظػماظذطر،مؼؿؾنيمأنماظؿؾؿقذمملمؼقضعميدماآلنمؼبموضعقيم
أن مؼؽؿلى مطػوءة ممتؽـف معـ ماظؿؿققز مبني ماألدؽؾي مخوصي متؾؽ ماظيت متؿطؾى متػؽرلام
صؾلػقو .ماسؿدل ماظؽوتى مأنّ ماظلمال ماظػؾلػل مضد مارتؾط مأدودو ممو موراء ماظطؾقعيم
(اٌقؿوصقزؼؼو)،مومظؾؿقؿوصقزؼؼومعـقومآخرمؼبماظػؾلػي،مإذمترتؾطمأدودومبؼضوؼوماظقجقد،م
خوصي موأن ماظؽوتى مربط ماظؿػؽرل ماظػؾلػل مبوظؾقٌ مسـ ماظعؾؾ ماألوظب مظؾؿقجقداتم
بودؿكدامماالدؿـؾوطماظعؼؾلم(االغؿؼولمعـماظؽؾمإظبماىزء).مصؿومػلماظقضعقيماألغلىم
اظيت موعؾ ماظؿؾؿقذ مؼب معشؽؾ م؟ مو معو مػل مسؿؾقي مايؾ ماظيت متؽلؾف معفورة ماظؿػؽرلم
اظػؾلػل؟ موعو مػل ماٌعورف ماظػؾلػقي ماظيت مغلؿـد مسؾقفو محؿك ممنؽـ ماظؿؾؿقذ معـم
اطؿلوبمعفورةماظؿػؽرلماظػؾلػلم؟مأالمتعدمسؿؾقيمحفزماظػؾلػيمؼبماظؿػؽرلماٌقؿوصقزؼؼلم
دونمهدؼدمععـوهممعقضػومإؼدؼقظقجقوم؟م م
اٌشؽؾيماظـوغقي :ممؼعوجلمصقفوماٌشؽؾموماإلذؽوظقي،مومصقفمؼطرحماظلمالماظؿوظل:م
عؿكمؼـرلمصقـوماظلمالماظدػشيموماإلحراجم؟م م
ؼلؿدرجماألدؿوذماظدرسمبلمالمػؾمظؽؾمدمالمعشؽؾيم؟ م
ؼلذلدؾماألدؿوذمؼبموضعماظػرقمبنيمطؾمعـماٌشؽؾيموماٌعضؾيموماظؼضقيمواٌللظي،م
ثؿمؼـؿؼؾمإظبموضعماظػرقمبنيماٌشؽؾموماإلذؽوظقيمومػـومؼرؼدمهؼقؼمطػوءةمربقرؼيم
سلؾؿفومػذهماظؽػوءةماٌرحؾقيمومػلماظؼدرةمسؾكماظؿؿققزمبنيماٌؿـوضضوت.مشرلمأغفمؼػفؿم
عـمػذامايرطيماظػؽرؼيمأنماظؽػوءةماٌرجقةمػقمإدراكماظؿؾؿقذمطقػمؼـؿؼؾمعـماظلمالم
اظػؾلػلمإظبمو مضعمعشؽؾمثؿمإظبموضعمإذؽوظقي .موػـومسـدعومغربطمبنيماظدرسماألولمم
17ماٌدوغيم:معبولماظدؼـمبقضؾكمحلـم(تلظقػوموإذراصو)مإذؽوظقوتمصؾلػقيمظؾلـيمثوظـيمثوغقي،ماظشعى:مرؼوضقوتم
سؾقممورؼؾقيمتؼينمرؼوضقوتمتلقرلموماضؿصود،مدؼقانماٌطؾقسوتماٌدردقيم9889مصمصم01-00:ممم م
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و ماظدرس ماظـوغل مؼدرك مأن ماظؽػوءة ماًوصي مظألول مػل م"اظؼدرة مسؾك" ماظؿؿققز مبنيم
اظلمال ماظػؾلػل مو ماظعؾؿل معـ مخالل ماٌعورف ماظيت مؼلؿدرجفو م(سؾؿقي ،متورطبقي،م
صؾلػقي)،مثؿمؼـؿؼؾمبعدمػذاماظؿؿققزمإظبمطػوءةمعرحؾقيمأخريموػلماظؼدرةمعـمصقوشيم
إذؽوظقي معـ مدمال مأثور ماظدػشي مو ماضؿضل متػؽرلا مصؾلػقو مو مسؾقف متصوغ ماإلذؽوظقيم
صؾلػقو.مومإذامأثورماظلمالماظدػشيموماضؿضلماظؿػؽرلماظعؾؿلمصقغماٌشؽؾمسؾؿقو .م
اإلذؽوظقيماظـوغقي:مؼعوجلمصقفومعشؽؾيمتطوبؼماظػؽرمععمذاتف،مومعشؽؾيمتطوبؼفمععم
اظقاضع.موػـوماٌضؿقنماٌعرؼبمتضؿـمبعدامإؼدؼقظقجقومؼبماظقضعقيماٌشؽؾيمذاتفومحبقٌم
ند :م
عشؽؾي متطوبؼ ماظػؽر معع مذاتف ،مإذ مؼؿؾني معـ مخالل م ماظدروس ماًوصي مبوٌـطؼم
اظصقريم(اظؼقوسمايؿؾل)مومػلمدروسمالزاظًمتـؼؾمطوػؾماٌؿعؾؿمظؾػؾلػي،18مشرلمأنم
ؼبمػذاماظؽؿوبمتغرلمذؽؾمتؼدميف،محبقٌماسؿؿدمسؾكموضعقيمعشؽؾيمتؿعؾؼمبوظذلاثم
اظعربل ماإلدالعل ،مو مػل معشؽؾي ماٌعؿزظي 19مو ماظيت مادذلدؾ مصقفو ماٌمظػ موخؾصم
بـؿقفيمارتؾطًمبـؿقفيماالدؿـؿوجمأوماظؼقوسمايؿؾل م:ماٌعؿزظيمأتًمبعدماظردقلم
(صؾكماهللمسؾقف م ومدؾؿ)مومطؾمعومأتلمبعدماظردقلم(صؾكماهللمسؾقفمومدؾؿ)ممبدسي،م
إذنماٌعؿزظيمبدسي.مومػـومؼؿفؾكماظؾعدماإلؼدؼقظقجل.مإالمأغفمطونمعـماٌػروضمأنم
تؾين موضعقي معشؽؾي معـ مربقط ماظؿؾؿقذ ،مو مإن مظزم ماألعر معـ ماٌعورف ماٌؽؿلؾيم
(،20)préacquisمأومعـماٌعورفماٌدردقيماألخرىمحؿكمتؿقؼؼماظؽػوءةماظعرضقيمأؼـم
تـؿؼؾماٌعورفمعـمعودةمإظبمأخرى21خوصيمؼبماظعؾقمماالجؿؿوسقيمواإلغلوغقي.مممم
عشؽؾي متطوبؼ ماظػؽر معع ماظقاضع م :مدرس مارتؾط مبوٌـطؼ ماالدؿؼرائل مأو ماظؿفرؼيبم
وؼعؿؿد مسؾك موضعقي معشؽؾي مارتؾطً مبوظؿورؼخ ماظلقودل ماإلدالعل ماًوص مبوظػذلةم
اظعؾودقي ،محقٌ مأذور مإظب ماًؾقػي ماٌفؿدي مبوهلل 22ماظذي مأراد مهؼقؼ ماظعدل مصفؿعم
أسقونمبينمػوذؿمظقلؿـفضمػؿؿفؿ،موادذلدؾمععفؿمؼبمايفٍ،مظؽـفمذعرمخبقوغؿفؿم
ومتقارؽفؿمععمأعراءماىـدماألتراك.مؼؾبرادمعـمػذهماظقضعقيماٌشؽؾيماطؿلوبمضقاسدم
االدؿؼراءموماغؿؼولمايؽؿمعـماىزءمإظبماظؽؾمومػلمعـمدروسماٌـطؼ.موؼدركمعـموراءم
18م أغظرم:مسؾدماظؼودرمعوظػلم،مصؾلػيماظذلبقيمأعوممأزعيماظدرسماظػؾلػلمومصؼماظدلغوعٍماظرزللمظؾؿودةم،معـشقراتم
زبدلماٌللظيماظذلبقؼيمؼبماىزائرمؼبمزؾماظؿقدؼوتماظراػـيم،ماظعددماظـوغلمدؾؿؿدلم،9888مدارماظؽؿوبماظعربلم–م
اىزائر،مصم:م 80م
19ماٌدوغي،مماٌرجعماظلوبؼ،ممصمص18-10:م م
20

François-Marie Gérard, Xavier Roegiers, Des manuels scolaire pour concevoir, évaluer,
utiliser), Op.cit. . p : 71
21
Ibid, p.p. : 56
22ماٌدوغيمذاتفو،مص:م89-81م م
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ػذهماظقضعقيماٌشؽؾيمأنمهؼقؼماظعدلمارتؾطمبوظلؾػماظصوحلمسفدماًؾػوءماظراذدؼـ.م
ؼرادمعـمدرسماٌـطؼمهؼقؼمطػوءةمربقرؼيممتـؾًمؼبماطؿلوبمأدواتمهصـماظؿؾؿقذم
عـماالغزالضوتماظػؾلػقي.مومحؿكمومإنمأرادماٌمظػمربطماظؿؾؿقذمبلصوظؿف،مأومإسطوءم
صؽرةمسـمإذؽوظقيماألصوظيموماٌعوصرة،مطونمسؾقفمأنمطبصصمدردومحقلمإذؽوظقيم
األصوظي موماٌعوصرةمظققؼؼمطػوءةمربقرؼيمومػلمايقارمبنيمايضوراتموماظـؼوصوتم
وهؼقؼماالغدعوج.
اإلذؽوظقيماظـوظـي:متعوجلمصقفومعشؽؾؿون،ماألوظبمؼبماظعؼالغقيموماظؿفرؼؾقي،مواظـوغقيم
ؼبماظدلاشؿوتقي موماظقجقدؼي.موتفدفماإلذؽوظقيمهؼقؼمطػوءةمربقرؼيمتضؿـًمإدراكم
عـطؼماٌذػىمومغلؼف،مو مربؿقىمأرروحؿف.مومػـومؼطرحموضعقي م– معشؽؾيمضوئؿيم
سؾكماظؿقاصؾمبنيماٌذؼعموماظشوبمحقلماٌعورفماظؼؾؾقي،موػؾمػلمصودضيمأمماٌعورفم
اظؿفرؼؾقيمػلماظيتمتصدق.مشرلمأنماالسذلاضماظذيمغقجففمظصوحىماٌدوغيمظقسمؼبم
طقػقي مصقوشي موضعقي-عشؽؾ مو ماظيت معـ ماٌػروض موطؿو مضبدد معػفقعفو مأػؾم
االخؿصوص مؼب ماظؾقداشقجقو مو ماظيت متعرف مطذظؽ معشؽؾ ماإلغطالق م(de Problème
 23)départممعـكمأنماظقضعقيمتطرحمعشؽؾمسؾكماٌؿعؾؿممومسؾقفمأنمضبؾف،موسؿؾقيم
ايؾمتؽلؾفماظؽػوءةماٌرجقةمعـماظدرس،مومػلماظؿعرفمسؾكماظػؽرماظـلؼل،مبوظـلؾيم
ظصوحىماٌدوغيماظػؽرماظـلؼلمػقمعومؼعرفمبوألغلوقماظػؾلػقيماظؽدلىموماظيتمترعبًم
بوٌذاػىماظػؾلػقيماظؽدلى.مشرلمأنماظـلؼم( )Systèmeمبوٌعـكماظؾـققيممؼذلطىمعـم
سدةممبـقوتم()structuresمعؿـوشؿيمومعـلفؿيمصقؿومبقـفوموماظؾـققؼيمدقاءمطوغًمسـدم
عقشولمصقطق م()Michel Foucaultمأومظقيمأظؿقدرل م()Louis Althusserمأومطؾقدم
ظقػل مذذلاوس م( )Claude Levy-Straussمطؾفؿمتؽؾؿقامسـماظؾـقوت أوماظقحدةماظيتم
وؿعفؿمحؿكمؼؿقؼؼماالغلفوم،مصوألولمتؽؾؿمسـماإلبلؿؿلموماظذيمميقزمبنيماٌعورفم
اظيتمعقزتماظػذلاتماظؿورطبقيموماٌـطؼماظذيمطونمضبؽؿفو،موماظـوغلمتؽؾؿمسـموحدةم
اشلقؿـي مو معبع مبني ماٌورطلقي مو ماظؾـققؼي ،مو ماظـوظٌ معبع مبني ماظؾـققؼيم
واألغذلوبقظقجقومومتؽؾؿمسـمومحدةمصؾيماظؼرابيمطقحدةموؿعمومهؼؼماالغدعوجمبنيم
أصرادماظعشرلةماظقاحدة،مومػقماظؿقورماظذيمأثرمسؾكماظػؽرماألعرؼؽلموتؽقغًماظؾـوئقيم
اظقزقػقيموماظيتمتـرلمعللظيماألغلوقموماظـلؼقفمومطقػمؼؿقؼؼماالغدعوج،مومؼبمػذام
اجملول مطون مالبد معـ ماظرجقع مإظب مأسؿول مرعقز 24ماظؾـوئقي ماظقزقػقي مواظؾـققؼي .ماإلظزامم
اظذي مؼدصعـو مإظب ماظؿعرض مإظب معـؾ مػق ماظؿقجف ماظعوٌل مسبق مصؽرة ماظـلؼ مو معللظيم
االغدعوجمومضدمأذرلمإظبمػذهماظػؽرةمبوظقثقؼيماظرزلقيماظـوغقيم(اٌرجعقيماظعوعيمظؾؿـوػٍ)م

;:

Ibid, p.p. : 68-69

23

Voir, Talcott Parsons, Le système des sociétés modernes, Dunod, Paris , 1973
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و مسدل مسـفو مبوظعؾورة ماظؿوظقي م :ماٌعين ماظـلؼل مػق مأن مؼؼقم مطؾ مصرد مبدوره مداخؾم
اىؿوسيم.مومػلماظػؽرةماىقػرؼيماظيتمؼؼقممسؾقفوماظؿػؽرلماظلقدققظقجلماألعرؼؽلموم
اظعوملماألنؾقدؽلقصقغلماظذيماسؿؿدماٌؼوربيمبوظؽػوءاتمعـذمسؼقدمعـماظزعـم .م
صوٌذاػى ماظػؾلػقي م(سؼؾل -مورؼيب ،مبراشؿوتل -موجقدي) ماظيت متعرض مشلوم
اظدرسماظػؾلػلمؼبمػذهماإلذؽوظقيمالمتػلمبوظغرضماٌرجقمعـمصوحيبماظقثقؼيماألوظبم
واظـوغقي،م بقـؿومؼؾيبمشرضمواضعماٌدوغيماٌدردقيمومػذامدظقؾمأغفومصؾؿًمعـماظرضوبيم
– م و مػل مسؾك مذوطؾي ماظرضوبي ماٌؿوردي مؼب ماالتصول مو مضـقاتف مو مبعدة معلؿقؼوت معـم
اٌصدرموصقالمإظبماٌؿؾؼل،مصوظردوظيماٌؿضؿـيمؼبماظدرسممترمسدلماظرضقىمحؿكمتصؾم
إظب ماظؿؾؿقذ مصوظردوظي متـؼؾ معـ ماٌشرع مإظب ماٌمدلي ،مو معـ ماٌعؾؿ مإظب ماظؿؾؿقذ م–،25مم
حبقٌمميررمسـدمتعرضفمظؾؿذػىماظعؼالغلمسؼالغقيماألذعرؼيم(مابـمؼقدػماألذعريم
اظعؼالغلممومتصـقػفمظؾعؾؿ،ماظصـػماألولمالمذؽمصقفم–ؼؼقين،موماظـوغلمبدؼفلمالم
صبؿعماظؿضود ،موماظـوظٌمطليب)26موماظيتمؼؿؾـوػومعمظػماٌدوغي م(عـمحقٌماإلذرافم
وماإلسداد)،مومبوسذلاصفمػق . 27م
اإلذؽوظقيماظرابعي:م متعوجلمصؾلػيماظعؾقمموتؿضؿـمػبسمعشؽالتمجزئقي،موهؼؼم
اظؽػوءةماحملقرؼي مومدبصماٌؿورديماظػعؾقيمظؾؿػؾلػ.مصؽقػمميورسمصعؾماظؿػؾلػم
وصؼماٌدوغيم؟ماٌؿورديماظػعؾقيمظؾؿػؾلػمبدأتمععماظػصؾمبنيمٌوذامغػؽرم؟مومعوذام
غعرفم؟ممومبوظؿوظلمصؿحمصضوءماظػؽرمععمابؿعودهمسـمصضوءماٌعرصي،مومبوظؿوظلماظؿػؽرلم
اظذيمؼرؼدهماظػقؾلقفمطـشوطمومطعؿؾ،معومػقمإالمسالضيمربددةمععماٌعرصي،مصوٌلوءظيم
اظػؾلػقي محقل ماٌعرصي متلتل معـ مسدم ماضؿـوع ماظػؽر مسـ ماٌعورف ماحملصؾ مسؾقفو،28م
وسؾقفماضذلحًمصؽرةماظدورماظذيمعـمواجىماظػؾلػيمأنمتؾعؾفمووهماٌعرصي،مصقزؼوءم
غققتـمالمتعدمبوظـلؾيمظؽوغطمضرورةمضوئؿيمسؾكماظؿػلرلماألعدلؼؼل،مبؾمتػلرلامآخذام
اٌعين مىقاب معؿعوظل مسـ ماظلمال ماظؿوظل م :مطقػ مميؽـ مٌعرصي مو مػل مسؾك ماظعؿقمم
اعدلؼؼقيمأنمتؽقنم؟مواٌعينماٌؿعوظلماظذيمضصدهمطوغطمارتؾطمبوظؿقريموماظؾقٌمسـم
اظشروطماظؼؾؾقيماظيتموعؾماظؿفربيمممؽـيم.مومعـفمترتؾطماظشروطممقضقعماظؿفربي،م
و ماظؼصد معـ مذظؽ مهؾقؾ ماٌػوػقؿ ماٌرتؾطي مبوٌقضقع ،موػل مسؾك ماظغوظى محددقي،م
Voir , Jack Ardoino , Education et politique, édition Anthropos , Paris ,1999, p p : 1-10
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26ماٌدوغيماٌدردقيمذاتفو،مص:م،;8ماشلوعشمرضؿ:م 081م
 27م عؼوبؾيمأجرؼًمععماظلقدمبقضؾؾلمحلـمعبولماظدؼـمرئقسماظؾفـيماٌؿكصصيمٌودةماظػؾلػيموماٌشرفمسؾكم
اظؽؿوبماٌدردلمٌودةماظػؾلػيم،مؼقمماألربعوءم89مأطؿقبرم;988م .م
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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واظيتمتلوػؿمؼبمتشؽقؾ،مومبطرؼؼيمشرلمإعدلؼؼقيماظذاتماظعورصي،مممومصبعؾمسؿؾقيم
اظؿػؽرلمترتؾطمبوإلعؽوغقي.29مسؿؾقيماظربطمبنيماظؿفرؼىموماإلعؽوغقيمػلماظيتمربطًم
اظعالضي مبني ماظػؽر مو ماظػؾلػي ،مممو مدصع مبلظؿقدرل ماظؼقل مبلغف مداخؾ مطؾ مسوملم
صقؾلقف.30مصفؾمدقؿقؼؼمصعؾماظؿػؾلػمبفذهماظؽقػقيم؟مخوصيمومأغـومغؿعوعؾمععم
تالعقذمعـماألضلومماظعؾؿقيم؟م م
اٌشؽؾيماألوظب :تعوجلمايؼقؼيماظعؾؿقيمومايؼقؼيماظػؾلػقيماٌطؾؼي،مبوالسؿؿودمسؾكم
وضعقي م–عشؽؾي ماظؼوئؿي مسؾك محقار مبني مروظؾني مأحدػؿ معؿكرج معـ مععفد ماظػؾلػيم
واظـوغلمعـمععفدماظعؾقم،مومعقضقعمايقارمايؼقؼيمومطقػمتدركم؟مػؾمإدراطـفوم
ثوبً مأم معؿغرل م؟ م محؾؾً ماظقضعقي مبؿؼدؼؿ متصقر معقؿوصقزؼؼل مظؾقؼقؼي ،مو متصقرم
ورؼيبمشلو،مومسـدمتصـقػمايؼقؼيمإظبمعطؾؼيمومغلؾقي،مؼؿؿممترؼرمصـػمآخرمعـم
ايؼقؼي ،مو مػل مايؼقؼي ماظذوضقي ،مواظيت مػل مسـد ماظصقصقي ماٌؿػؾلػي ماظؿقحد مبوهللم
واظقصقل مإظب ماظلعودة .31مو مسؾقف مو مجى ماظؿلوؤل مسـ مايؼقؼي ماظػؾلػقي ،مػؾ مػلم
ععطلمسؼؾلمأممععطلمحللمأممععطلمروحلم؟م م
اٌشؽؾيماظـوغقي:مظــؿؼؾمععماظؽوتىمإظبمدرسماظرؼوضقوتمأوماظؿػؽرلماظرؼوضل،مأؼـم
ؼؼذلح مطقضعقي م–عشؽؾي مععطقوت محلقي متلوسد مسؾك مإدراك ماٌلؿؼقؿ مو مذبؿؾم
األذؽولماشلـددقي،مومػـومغؿلوءلمسـمدورماظؽػوءةماظعرضقيمأؼـمؼؿؿمادؿـؿورماٌعورفم
اٌؽؿلؾي معـ ماٌقاد ماألخرى ،مو مػؾ مؼعؼؾ مأن مغضع متؾؿقذ معـ ماألضلوم ماظعؾؿقي مأعومم
عشؽؾمسـماظرؼوضقوتمطؿعرصيمومطقػمؼؿؿماظؿعوعؾمععفومطؿػؽرلمصؾلػقو،مبوالدؿعوغيم
معطقوت،مومسبـمغعؾؿمأنماظؿؾؿقذمومصؾمإظبمدرجيمالمبلسمبفومؼبماٌعرصيماظرؼوضقي،م
ظعؾماظؿؿققزماظذيمأرذـومإظقفمدوبؼومبنيماٌعرصي موماظؿػؽرل،مأومبنيمصعؾمصؽرمومصعؾم
سرف،مومبنيماظػعؾنيمتؽؿلىمطػوءةمبفومغؿؿؽـمعـماظؿؿققزمبنيماظػعؾني،مصػعؾمسرفم
ؼؼؿضكماٌعرصيمبؼقاسدموماظؼقاغنيماٌـظؿيمظؾؿعرصيمبقـؿوماظؿػؽرلمحقلمإعؽوغقيموووزم
اظصعقبوتموماظعقائؼماظيتمهقؾمتطقرماٌعرصي،مصعـدماظؼقلمأالمميؽـمأنمإظبمدرسيم
أطدل معـ مػذه ماظلرسي ،مأو مغصؾ مإظب مضوسدة مأدفؾ معـ مػذه م .مصوظؿػؽرل مؼػؿح محدودم
اٌعرصيمبعدعومتؽقنمضدمأشؾؼًم.مصوظؿػؽرلمخوصمبػعؾماظؿػؾلػمبقـؿوماٌعرصيمخوصيم

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

29

du Cerf 1986, pp : 23-24

 30م ظقيمأظؿقدرلم،ماظػؾلػيمومصؾلػيماظعؾؿوءماظعػقؼيم،مترعبيموتؼدؼؿم:مرضوماظزاويم،مسققنمصمبم08;1:م
بوغدوغغم،دارماظؾقضوءم،م;،0;:مصم:م; :م
31معدوغيماظؽؿوبماٌدردل،مص 089:م
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بوظعؾؿ،موماظؿػؽرلمحقلماظعؾؿمػقمعومؼعرفمبوإلبلؿقعقظقجقو،32موماظيتماسؿدلتمعـم
ضؾؾمعمدلفو،مصقغيمجدؼدةمظؾؿقوورمععماظعؾؿ،ممعينمايقارماظذيمؼقضحمحدودمم
إعؽوغقي ماظعؾؿ ،مو معـف متؿؾع ماظعؾؿوء مؼب معـؿقجفؿ ماظعؾؿل .33متؿؾع ماظعؾؿ مؼشؿؾ مطؾم
اٌعرفماظعؾؿقيمعـفوماظؿػؽرلماظرؼوضلموماٌعرصيماظػقزؼوئقيموماٌعرصيماظؾققظقجقيمومحؿكم
اٌعورفماظعؾؿقيماٌرتؾطيمبوإلغلونموماجملؿؿع،مصفؾممضدعًمظؿؾؿقذماألضلومماظعؾؿقيمم
حؿك مؼؿعؾؿ م ماظؿػؾلػ م؟ مو مأن مميورس ماظؿػؽرل محقل م محدود ماٌعرصي مو مإعؽوغقيم
وووزػو؟ م
طونمبوإلعؽونمأنمؼلؿـؿرمعمظػماٌدوغيمحقادثمسؾؿقيمحدثًمظعؾؿوءمومؼلؿعؿؾفومم
ؼبموضعقوتمعشؽؾيمبـػسماظشؽؾماظذيمادؿـؿرتمصقفمؼبمماظدرسمماًوصمبوإلذؽوظقيم
األوظبمأؼـممتماالدؿعوغيمبوٌالحظيماظيتمدفؾفومتقرذؾلمسـمدؼوة مصؾقرغلومممومعؽّـفم
عـموضعمضوغقنماظضغطماىقي،مومأنماٌوءمالمميؽـمأنمؼؿفووزم 08.88مم .34معـؾمػذهم
اظقضعقوت ماٌرتؾطي مبؿورؼخ ماظعؾؿ متلوسد مأطـر مسؾك مصفؿ مععين ماظؿػؽرل مسبق ماظعؾؿ،مم
وطقػممتؽـماظعوملمعـموووزماظعقائؼماٌعرصقيم.مشرلمعوممتممترؼرهمعـمعقضػماظصقصقيم
اٌؿػؾلػي 35سـد ماظؿعرض مٌللظي مايؼقؼي ماظعؾؿقي مو مايؼقؼي ماظػؾلػقي مو ماظيت مال متػلم
بوظغرضماٌرجقمعـمايؼقؼي ( )Véritéوماٌشؿؼيمعـمصعؾمحؼؼ( )Vérifierمومؼشؿؼم
عـفومطؾؿيماظؿقؼؼم(،)Vérificationموماٌؿعؾؿمسؾقفمأنمؼؿعرفمسؾكمايؼوئؼماظيتم
اسؿدلتمعطؾؼيموممتمػدعفومسـدمربطمعلؾؿوتفومبوظقاضع،مومبوظؿوظلمؼؿؿمهرؼرمتػؽرلم
اٌؿعؾؿ ،مشرل مأن ماظؿعرض مظؾؿؿصقصي مطبدم ماٌعرصي ماإلشلقي مو مظقس ماٌعرصي ماظعؾؿقيم
اظـلؾقيماظيتمؼعودمصقفوماظـظرمطؾؿومصؽرمؼبماألدسماظيتمبـقًمسؾقفو معـمصرضمأوم
ورؼى مو محؿك ماآلظقوت ماظيت مؼؿؿ مبفو ماظؿفرؼى م .مشرل مأغف مطون معـ ماألصقد مإضوصيم
سالضيماظعؾؿمبوظؿؼـقيمحؿكمؼؽؿلىمعفورةم(طػوءة)ممتؽـفمعـمربطماظعالضيمبنيماظعؾؿم
واظؿؼـقيمخوصيمومأنماألرروحوتماٌعوصرةمأصؾقًمتؿضؿـماظؿؼـقيمطؿشؽؾيمصؾلػقيم
ارتؾطًمبوظؿصـقعمؼبماجملؿؿعوتماٌؿؼدعي.36مم م
اٌشؽؾيماًوعليمؼبمضقؿيماظعؾؿ  :مؼؿضحمعـموضعقيم– معشؽؾيموماٌؿضؿـيميقارم
جرىمبنيماىدمومايػقدمحقلماٌـفزاتماظعؾؿقيماظيتمتلفؾمحقوةماإلغلون،مومعـم
وضعقيم–عشؽؾيمتؿضحمضقؿيماظعؾؿ،مومبوظؿوظلمؼؽؿلىماٌؿعؾؿمطػوءةممتؽـفمعـماظؿؿققزم
Voir, Gaston Bachelard , Le nouvel esprit scientifique ,PUF , 1934 , p p : 6-7

32

Voir , Gaston Bachelard , La formation de l’esprit scientifique ,Vrin, 1938 p :11

33

ماٌدوغيمذاتفو،مص:م01

34
35

ماٌدوغيمذاتفو،مص:م089

م
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بنيمعومػقمغوصعمومعومػقمضورم.مشرلمأغفمطونمعـماٌػروضمأنمؼقضعماٌؿعؾؿمؼبمعشؽؾيم
ومؼطؾىمعـفمععوىؿفومبردػومإظبمضقؿماظعؾؿموماألخالقمعـفمؼضعمدؾؿماظؼقؿموصؼمعؼقوسم
اظضور مو ماظـوصع ،مو مبوظؿوظل مؼؽؿلى معفورة مؼب مربط ماظعؾؿ مبوٌلوئؾ ماألخالضقي ،مأوم
بوألحرىمربطممضقؿيماظعؾؿمبوظؼقؿماألخالضقيم.مومملمؼؽـمعـماظضروريمؼبمػذهماٌشؽؾيم
دبصقص مسـصر مظعالضي ماظدؼـ مبوظعؾؿ ،مصنذا مطون ماظغرض معـ ماإلذؽوظقي مأن مؼؽؿلىم
اٌؿعؾؿمعفورةمصعؾماظؿػؾلػ،مومطؿوموضقـومأسالهمأنمصعؾماظؿػؾلػمارتؾطمبوظؿػؽرلم
وعـفماظؿػؽرلمحقلماظعؾؿ،موطقػمؼلوسدماظعؾؿمسؾكموووزماظعؼؾوت،مصؿللظيمأنماظعؾؿم
ضبصـماظعؼقدةموماالدؿشفودمبوظشقخمأغبدماظزغداغل 37مومعللظيمضقوسماظعؾؿمومضقوسم
اظدؼـمومأنماظدؼـمؼعؾقمسؾكماظعؾؿ38مػلمعـمصالحقوتمدرسماظعؾقمماإلدالعقيم.م م
اإلذؽوظقيماًوعلي:متؿضؿـمطػوءةمربقرؼيمضوئؿيمسؾكماظقسلممومصبريمؼبماظعوملم
عـمضضوؼومصؽرؼيموماغشغوالتمجدؼدة،مومعـفومتؿقؼؼمطػوئؿنيمعرحؾقؿني،ماالدؿـؿورم
اظػعؾل مظؾكدلات ماظػؾلػقي ماظعوٌقي ،مو متؽققػ ماٌعرصي معع ماٌلؿقدثوت .مممو مميؽـم
عالحظؿفمعـمصقوشيماظؽػوءتنيماٌرحؾقؿنيمومتلقرلػؿومظؾدروسماٌعدلمسـفوممشؽالتم
سدمماظؿـودؼمبقـفؿو،محبقٌمغلفؾمؼبماظقضعقي -ماٌشؽؾيماظـوغقيماًوصيمبوٌشؽؾيم
األوظب ،مو ماظيت مؼعوجل مصقفو ماظشعقر مبوألغو مو ماظشعقر مبوظغرل ،مادؿكدام ماظعؾورة ماظيتم
ؼرجعمصقفوماظـلىمإظبماظؾقًماظشرؼػم(آلمربؿدمصؾكماهللمسؾقفمومدؾؿ)،مصؿللظيم
اظقسل مبوظذات مأو مإدراك ماظذات مبوظـلؾي مظؾؿؿعؾؿ معـ ماٌلوئؾ ماظشوئؽي ،مو معـ معفومم
اظدرسماظػؾلػلمتؼدؼؿمطػوءةمظؾؿؿعؾؿمؼبمإدراكمذاتف،مومعلوسدتفمسؾكماالغدعوجممؼبم
اجملؿؿعمعـمخاللمإدراكماآلخرؼـ،مألنمعصدرماظعـػمػقمسدمماظؼدرةمسؾكماالغدعوج،م
ومسدمماظؼدرةمسؾكمإنوزمسؿؾمؼعقدمبوظػوئدةمظفمومظغرله،مممومؼدصعمإظبماظؾفقءمإظبم
اظعـػ،مومذرسقيماظعـػمظقلًمعرتؾطيمبوىفود ،موماظؿعرضمٌـؾمػذاماظربطمؼؿقحم
اظػرصيمظؾؿلوؼالتماًورؽي،موماظذيمبنعؽوغفمأنمؼؿطقرمخوصيمسـدمصؽيمسؿرؼيمدفؾيم
اظؿلثرل مو ماالدؿؿوظي م .مصنذا معو ماسؿدلغو مأن ماظػؾلػي متـؿل مثؼوصي ماظال مسـػ مو مبوظؿوظلم
تلوػؿمؼبمبـوءمعشروعمعدغلمؼـلى مبوٌؿعؾؿمعـماظعـػمومطؾمأسراضف،40مصوظػؾلػيمالم
تلوسدمسؾكمصفؿماظعؾؿمصؼطمبؾمتعؿؾمسؾكمتردقخمضقؿمايقارموماظعقشمععو،مأومبوٌعينم
39

37ماٌدوغيمذاتفو،مص:م 988م
38ماٌدوغيمذاتفو،مص:م 981م
39ماٌدوغيمذاتفو،مص:م،919موماغظرمطذظؽماشلوعشمرضؿ:م 811عـماظصػقيمذاتفو .م
Marc Borotto, Enseignement philosophique et éducation à la citoyenneté, in Philosophie de

40

l’éducation : question d’aujourd’hui( L’école et la cité( , Etudes réunis et présentées par Jean
Lombard, édition L’ Harmattan,1999,pp :126-127
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األغطقظقجل مهؼقؼ ماظقجقد م–ػـو م مو معـ مثؿ ماظقجقد-عع ،مو ماظذي مؼؼؿضل مإرادةم
وعلموظقيم .م
ظؼدمأيًماظقثقؼؿو نمسؾكمعللظيماالغدعوجمعـمخاللمهؼقؼمضقؿماظقرـقيمواٌقارـيم
ؼبمزؾماظؿقدؼوتماظيتمتقاجفماألعيماىزائرؼي،موعـفمادؿقجىمسؾكماظدرسماظػؾلػلم
هؼقؼ مطػوءة مخوصي مترتؾط مبوظـؼوصي ماحملؾقي موخصقصقؿفو مأعوم ماظـؼوصي ماظعوٌقي،م
صوظعقٌيمظقلًماضؿصودمحرطيمدؾعمومػقؿـيمدقودقيمصؼطمبؾمػلمأؼضومػقؿـيمثؼوصقي.م م
خامتةمم م
ؼؿفؾكمظـومعـ مخالل مهؾقؾمعضؿقنماظقثقؼؿنيمأنماظؽػوءةماألدودقيمػلماٌقارـيم
(ععمإدعوجمضقؿماظقرـقي)معـمحقٌمػلمضقؿيمدقودقيمترغقمإظبماظعوٌقي،موماظيتمتؼؿضلم
طػوءةمخؿوعقيمعؿؿؿيمظألوظبموماٌعدلمسـفومبوظؼدرةمسؾكماالغدعوج .مو مهؼؼ معـؾمػذهم
اظؽػوءاتمؼؿقضػمسؾكماطؿلوبمأدوظقىمحقارمتفدفمإظبمهؼقؼماظؿػوػؿ،موماظػؾلػيم
عـمػذهماظزاوؼيمتعدمعـماٌقادماٌمدليمٌـؾمػذامايقار.مبوظرشؿمعـماظؼقلمأنماظػؾلػيم
عـماٌقادماظلقودؼي،م إالمأن مدقودتفومتؽؿـمؼبماظؼدرةمسؾكمتقجقفمايقار ممععمبـوءم
أدلفماٌؿؽـيمظؿقؼقؼمعؾدأم"اظعقش -معع".مصوالدؿعوغيممػفقممأغطقظقجلممظؿقؼقؼم
عؾدأم"اظقجقد-عع"،م ُشقِرمبوجملولماالجؿؿوسلموماظلقودلمحقٌمؼطرحمعؾدأماالسذلافم
اظذيمؼشؽؾمحفرماظزاوؼيمظؾػؾلػيماالجؿؿوسقيموماظلقودقيمظرودق م(.)J.J.Rousseauم
ؼلؿـؿر مػذا ماٌؾدأ مظقضع مأدس ماىؿفقرؼي ماظؼوئؿي مسؾك ماظلقودة ماظشعؾقي ،مو مطذظؽم
اٌؾودئ ماألدودقي ميؼقق ماإلغلون مو ماٌؿضؿـ مٌؾدأ مايرؼوت ماظػردؼي مو مايرؼوتم
اظعوعي،موماظذيمؼؿلدسمعـفمععينمايؼماظعوم (،)Droit publicمصفلمطؾفومأصؽورم
تلؿـؿرمظؿؼدؼؿمععينماٌقارـيمظدىماٌؿعؾؿم .م
تلوػؿمضقؿماٌقارـيمعـؾمعومػلمعقضقيمؼبمبـوءماٌقارـماظصوحلماظذيمطبدممذاتفممم
ومربقطفمبوظؼقومممفوعفمؼبماجملؿؿع،موعومظقحظمسؾكماظدلغوعٍماٌقجفمبوٌدوغيماصؿؼورهم
ٌعـك ماظشغؾ ماحملؼؼ مظالغدعوج ،مصوٌؿعؾؿ مؼشعر مبلن معو مؼؿعؾؿف مال مميؽـف معـ محؾم
عشوطؾفمومالمؼلوسدهمسؾكماالغدعوجمصقؿؽقنّمظدؼفمعقؾمإظبماظعـػ،موػقمعومميـؾمخطرام
سؾكماىلؿماالجؿؿوسل.41مإنّمذعقرماظشوبمبلػؿقؿفمعـمخاللمتقصرلمإعؽوغقيماالغدعوجم
ظدؼف،مميؽـمأنمطبػػمعـمحدةمعقؾفمإظبماظعـػ.م م
41

Christine Peyrou-Bonjan, Pour une éducation au politique vers une autre philosophie de
l’enseignement, in L’année de la recherche en science de l’éducation, Année ,0;;; PUF,
p:131
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ؼؿؿّممترؼرماظؼقؿمعـمخاللمعضوعنيمععرصقيمتؼقممسؾكموضعماٌؿعؾؿمأعومموضعمجدؼدمم
ؼلؿقجى مسؾقف محؾف ،مو معـ مايؾ مؼؽؿلى معفورات ممتؽـف معـ مصفؿ مسوٌف ماٌعقش،م
وذبؿؿعف ماظلقودل مو ماالضؿصودي ،مصوظؿؽقؼـ ماٌدغل مال مزال مضوئؿو ،مو مصبد ماألرضقيم
اًصؾي مؼب ماظدروس ماظػؾلػقي ،مصندعوج مدرس محؼقق ماإلغلون مو ماٌقارـي مضؿـ مدرسم
ايرؼيموماٌلموظقيمومؼدرجمعـمخالشلومايرؼوت ماظعوعيموماظػردؼيمظؾقصقلمإظبمحؼققم
اإلغلون،مومتؽقنمعـمأرضلماظؽػوءاتماظيتمؼؼدعفوماظدرسماظػؾلػل،مأومبؿعؾرلمآخرمعـم
أػؿماظؽػوءاتماًؿوعقيمسـدعومتؽقنمعدسؿيمبلخالقماٌلموظقي،مومسؾقفمإضقوممتعؾقؿم
اٌدغقيمجوءتمسؾكمإثرمإدرارمجقؾمصرلي( )Jules Ferryمسومم 0::8مظإلضقوممدروسم
اظذلبقيماٌدغقيمظؿقجقفماٌؿعؾؿمسبقماإلخالص،موماظشفوسي،مومغؾذماظعـصرؼيمومحىم
اىؿفقرؼي،42مؼضوفمإظبمػذهماظؼقؿ،مضقؿيماظؿطقعم(،)Bénévolatموماظيتمتعدمعـم
أبرزماظؼقؿماحملوصظيموماحملؼؼيمظإلدعوجماالجؿؿوسقنيم.م م
تعدّ ممموردي مايقار ماٌمرر مبوظؼقؿ ماٌدغقي مؼب معقاجفي ماظعـػ معـ مأبرز ماظؽػوءاتم
اًؿوعقي ماظيت متؼدعفو معودة ماظػؾلػي ،مو مسؾقف مطون مالبد معـ ماظقضقف مؼب مطؾ موضعقيم
عشؽؾمسؾكمحوظيمتدلزمصقفومضقؿيمعـماظؼقؿماٌرجقةمعـماظؼوغقنماظؿقجقفلموماٌرجعقيم
اظعوعيمظؾؿـوػٍ،مخوصيمؼبماإلذؽوظقيماًوعليمإذامعومدوؼرتمعـطؼماطؿشوفماظذاتم
واآلخرؼـ،مإدراكمعضؿقنمايرؼيموماٌلموظقي،مععماظربطمبلخالقماٌلموظقيموماظيتم
تصىمؼبمعصىمواحدمومػقمحؼققماإلغلون.موعـفمؼؿؿماالغؿؼولمإظبماظعؿؾموماظؼدرةمسؾكم
هؼقؼماالغدعوجماالجؿؿوسل،مومؼمرّرمػذاماالغدعوجمضؿـمدوظيماظؼوغقنماظيتمتؾـكمسؾكم
أغؼوض ماظدوظي ماٌلؿؾدّة ،مثؿ مدبؿؿ ماإلذؽوظقي مبوالغؿؼول معـ ماًصقصقي ماظـؼوصقي مإظبم
اظعقٌيمبؽؾمأبعودػو .م

املدونات و املراجعمممممممم

املدوّنات

مضوغقنمرضؿم- 8:م 81عمرخمؼبم01مربرممسومم;019ماٌقاصؼم مؼـوؼرمدـيم،988:مؼؿضؿـماظؼوغقنماظؿقجقفلمظؾذلبقيماظقرـقي .م
ماٌرجعقيماظعوعيمظؾؿـوػٍ،ماظؾفـيماظقرـقيمظؾؿـوػٍ،مععدظيموصؼماظؼوغقنماظؿقجقفلمظؾذلبقيمرضؿم81-8:ماٌمرخمبـم98مصدلاؼرم،988:موزارةماظذلبقيماظقرـقي .م
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مبرغوعٍماظػؾلػيمظؾلـقاتماظـوظـيم مثوغقيمظؾعشىم:مآدابمومصؾلػي،مظغيمأجـؾقي،مرؼوضقوتموسؾقمممورؼؾقيموتؼينمرؼوضلمومتلقرلموماضؿصود،موزارةماظذلبقيم
اظقرـقي،مظؾلـيماظدرادقيم988:-9889م .م
معبولماظدؼـمبقضؾكمحلـم(تلظقػوموإذراصو)مإذؽوظقوتمصؾلػقيمظؾلـيمثوظـيمثوغقي،ماظشعىم:مرؼوضقوتمسؾقممورؼؾقيمتؼينمرؼوضقوتمتلقرلموماضؿصود،مدؼقانم
اٌطؾقسوتماٌدردقيم9889م .م
معؼوبؾيمأجرؼًمععماظلقدمبقضؾلمحلـمعبولماظدؼـمرئقسماظؾفـيماٌؿكصصيمٌودةماظػؾلػيموماٌشرفمسؾكماظؽؿوبماٌدردلمٌودةماظػؾلػي،مؼقمماألربعوءم89مأطؿقبرم
; . 988م

املراجع بالؾغة العربقة

 مأظؿقدرل ،م مظقي ،ماظػؾلػي مو مصؾلػي ماظعؾؿوء ماظعػقؼي ،مترعبي موتؼدؼؿ م :مرضوماظزاوي،ماظدارماظؾقضوء،مسققنمظؾـشر،م;0;:م .م
 مبقدوعي،مسؾدماظؼودر،مصؾلػيماألدؿوذمعؼوبؾمأدؿوذماظػؾلػي،مضؿـماظػؾلػيم؛ماظذاطرة مو ماٌمدلي م معـ متـلقؼ م :مربؿد مشومل مو مأغبد مطروعل ،موػران ،معـشقراتم
اظؽرادؽم( .9881 ،)Crascم
 معوظػل،مسؾدماظؼودر،مصؾلػيماظذلبقيمأعوممأزعيماظدرسماظػؾلػلمومصؼماظدلغوعٍماظرزلل مظؾؿودة ،م عـشقرات مزبدل ماٌللظي ماظذلبقؼي مؼب ماىزائر مؼب مزؾ ماظؿقدؼوتم
اظراػـي،ماظعددماظـوغل،م،9888ماىزائر،ممدارماظؽؿوبماظعربل .م

املراجع بالؾغة الػرنسقة

- Brunot Poucet ; Enseigner la philosophie (Histoire d’une
discipline scolaire 1860-1990) ; Préface de Claude Lelievre, Paris
CNRS éditions, 1999.
- Christine Peyrou-Bonjan, Pour une éducation au politique vers
une autre philosophie de l’enseignement, in L’année de la recherche
en science de l’éducation, Paris, PUF, Année 1999.
- François-Marie Gerard, Xavier Roegiers, Des manuels scolaire
pour apprendre
(concevoir, évaluer, utiliser), Bruxelles, édition
De Boeck Université, 2003.
- Gaston Bachelard, Le nouvel esprit scientifique, Paris, PUF,
1934.
-Gaston Bachelard, La formation de
l’esprit scientifique,
Paris,Vrin, 1938.
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