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مكدرس وأمهيته يف اصالح بيداغوجيا التعلمي
الباحث الاجامتعي :همنته ّ
د .وفاء كردمني
املعهد العايل للعلوم النسانية مبدنني .تونس
 امللخص:ابلعامتد عىل جتربتنا يف التدريس بقطاع التعلمي العايل التونيس ،واش تغالنا بأطروحة
ادلكتوراه يف عمل الاجامتع حول الس ياسات الرتبوية وحتولهتا يف تونس دراسة سوس يولوجية
يف النظمة الرتبوية بتونس( ،)2008-1958حماوةل منا لتشخيص الواقع الرتبوي وفق مقاربة
سوس يولوجية دلراسة النظمة الرتبوية ،والكشف عن خصوصية التجربة التونس ية.أردان أن ّنبني
يف هذا املقال دور الباحث الاجامتعي :همنته مك ّدرس وأمهيته يف اصالح بيداغوجيا التعلمي
ومايه الطرق واملناجه اليت ينصح هبا ويعمتدها أثناء أدائه ملهنة التدريس ،بعد عرض ّ
لك من
عنرص ادلراسات السابقة لهذا البحث واليت تعد من الراكئز الساس ية ّاليت يعود الهيا الباحث
توصل اليه الباحثون من مسائل يف موضوع البحث املدروس ،وعرض
للوقوف عىل أخر ما ّ
الصعوابت اليت يعاين مهنا النظام الرتبوي التونيس ،كام بيّنا الصالح اذلي ّمت يف قطاع التعلمي
التونيس وذكل بتطبيق املقاربة احلديثة "املقاربة ابلكفيات" ،وذكر أ ّمه تبعاهتا ونتاجئها عىل
املنظومة الرتبوية التونس ية.
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-Résumé:
D’après notre expérience dans l'enseignement supérieur
tunisien, et d’après notre étude que nous avons fait dans notre thèse
en sociologie sur «Les politiques éducatives et ses transformations en
Tunisie: étude sociologique autour des systèmes éducatifs (19582008)», ce travail de recherche est considéré comme une tentative de
diagnostique (évaluation) de la réalité de la situation éducative et la
particularité de l’expérience tunisienne et cela d’un point de vue
sociologique. Nous voulons montrer dans cet article, le rôle du
sociologue en tant qu’un enseignant et son importance dans la
réforme de la pédagogie de l'éducation. La sociologie en tant qu’une
action éducative nous permet aussi de poser des questions sur les
moyens et les méthodes qui sont recommandés et approuvés au cours
de l'exercice de la profession d'enseignement, après avoir vu toutes les
études précédentes de cette recherche, ce qui est l'un des composants
principaux qui inspirent au chercheur à repérer les derniers résultats
des chercheurs dans ce sujet traité, nous voulons aussi examiner les
difficultés rencontrées par le système éducatif tunisien, dans
l’application de l'approche moderne "approche par compétences", et
étudier les conséquences liées à cette Approche éducative.
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 مقدّمة:ا ّن املنظومة الرتبوية الثابتة ل تامتىش مع ّ
التغّيات اجملمتع ّية املتسارعة ،ذلكل ل ب ّد من
التفكّي يف جتديد رساةل وأدوات معل املنظومة الرتبوية ابلبالد التونس ية .ول ّن عامل الغد حيتاج
اىل أفراد ميتلكون القدرة عىل حتليل الوضعيات املعقدة وعىل تأويل املعطيات املتضاربة وعىل
التأليف بيهنا واس تنباط احللول ،فهو ما يتطلّب كفاايت ومواهب ينبغي احلرص عىل تطويرها
يتعمل كيف ّ
يف سن مبكرة .فاملؤسسة الرتبوية اليوم مطالبة ابعداد فرد ّ
يتعمل؟ وكيف يعمل؟
وكيف يعيش مع الخرين؟ وكيف يندمج يف جممتعه؟
ملّا نتح ّدث عن التفكّي يف جتديد املنظومة الرتبوية ،فاهنا حامت ل ختلو من العديد من
الصعاب والهاانت .مفايه خمتلف الصعوابت اليت يعاين مهنا النظام الرتبوي التونيس؟ وعند
تطبيق املقاربة احلديثة للرتبية "املقاربة ابلكفاايت" ،اليت تمتركز عن طريقها العملية الرتبوية عىل
املتعمل اىل درجة اعتبار ّ
ّ
املتعمل الركةزة الساس ية للعملية الرتبوية التعليمية ،مفا املقصود هبذه
املقاربة؟ ومايه خمتلف نتاجئها عىل قطاع التعلمي بر ّمته؟ و فامي يمتث ّل دور الباحث الاجامتعي ملا
ميهتن همنة التدريس وأمهيته يف اصالح بيداغوجيا التعلمي؟
 ادلراسات السابقة:السابقة من املصادر ّالرئيس ية ّاليت يعود الهيا الباحث للوقوف عىل أخر
متث ّل ادلّ راسات ّ
توصل اليه الباحثون من مسائل يف موضوع البحث املدروس .فهيي تساعد عىل تشخيص
ما ّ
الواقع وتعني عىل حتديد وصياغة املشالكت البحثية كام تسامه يف تواصل البحوث وما يؤدّي
اليه من اثراء للمعرفة العلم ّية وتاكملها.
أ -دراسات أجنبية:
 اشاكلية اعادة انتاج اجملمتع لنفسه:تعترب اشاكلية اعادة انتاج اجملمتع لنفسه من أ ّمه املواضيع ّاليت أنشغل هبا علامء الاجامتع
حماولني كشف حمتوى مراحل هذا النتاج لفهم الرسار الاكمنة وراء اش تغال الوحدات
الاجامتعية اكلعائةل واملدرسة .ومن أبرز علامء الاجامتع ا ّذلين تناولوا هذه القض ّية نذكر "بيار
بورديو"  Pierre Bourdieuو"جون لكود ابرسون" Jean Claude Passeronيف مؤلَّفهام
"اعادة النتاج" la reproduction (Bourdieu (P) et Passeron (JC), 1970)،و ّتقر
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مقوةل اعادة النتاج أ ّول بأ ّن ّ
لك نفوذ يمتكّن من أن يفرض معاين مع ّينة ابعتبارها مرشوعة
ويفرضها عن طريق اخفاء عالقات النّفوذ .والنّظام التعليمي هو ا ّذلي يفرض هذه املعاين واثنيا
ي ّمت حتديد حمتوى هذه املعاين الثقافية ويكون توزيعها متباينا عىل الفراد فيكون بذكل وجود
عدم تاكفؤ ثقايف بني الفراد الاجامتعية .ول تتحقق هذه العمليّة ا ّل عن طريق النّظام التعليمي
فيكتسب بذكل دورا ف ّعال يف اعادة انتاج البناء ّ
الطبقي يف اجملمتع .فعىل ّالرمغ من ال ّترصحي
مؤسسات التعلمي يف
تروج لها أنظمة التّعلمي فا ّن ّ
بدميقراطية التّعلمي وتاكفؤ الفرص التعليمية ّاليت ّ
مؤسس عىل معايّي ّ
الطبقة املهينة يف اجملمتع .فاملدرسة
واقع المر تضطلع مبه ّمة انتقاء اجامتعي ّ
الس يطرة بواسطة النّجاح .وتواصل املدرسة هم ّمهتا يف الاختيار
القوة و ّ
تساعدها للحصول عىل ّ
الاجامتعي بنجاح ابهر فتحظى ابلقبول والتّأييد من قبل ّ
حّت أولئك املستبعدين واملرفوضني يف
السامح ّ
للقةل من الفراد
ال ّتعلمي ،نتيجة لعمل ّية تربويّة تعليم ّية ايديولوجية تفيض دوما اىل ّ
املتاكملني مع قمي الطبقة املهيمنة للوصول اىل أعىل املراتب التعليم ّية ،وأيضا اىل مقّة الهرم
الاجامتعي .فالتّالميذ املنمتون اىل ّ
السائد
الطبقة املهيمن علهيا يضفون رشع ّية عىل النّظام التعليمي ّ
السبب ّالرئييس يف فشلهم ادلّ رايس ،فقد
حني ّ
يرصحون بأ ّن ظروفهم الاجامتعية املرتدّية يه ّ
املؤسسات التّعليمية بأن ّه من املس تحيل جتاوز الفجوة بني ثقافهتم الرسية واملعايّي
وقع تلقيهنم يف ّ
الثقافية للنجاح املدريس.
 حتاليل املدرسة الفرنس يّة":ألن توران":Alain Touraineحاول "ألن توران" يف مؤلّفه :انتاج اجملمتع Production de la société,
 )1973)Touraineفهم مياكنزمات اجملمتع ووحدات اش تغاهل وانتاجهّ .
فبني بأ ّن املدرسة كفضاء
اجامتعي يلعب دورا ابرزا يف احلياة الاجامتع ّية فهيي ا ّما أداة انتاج التّوازن الاجامتعي
والاس تقرار أو وس يةل من وسائل تعميق اعادة انتاج الفوارق الاجامتع ّية مثلام ذهب اىل ذكل
عامل الاجامتع الفرنيس "بورديو".
 دراسة "جيمس صومال كوملان" James Samuel Colmanس نة:1966ا ّن املساواة يف الفرص ال ّتعليم ّية ،املعروفة أيضا ابمس دراسة كوملانEquality of ،
) )educational opportunityColman, 1966اكن بتلكيف من الوزارة اخلارجيّة
الص ّحة والتّعلمي و ّالرعاية الاجامتع ّية يف س نة  1966لتقيمي مدى توافر
للولايت املتّحدة ،من ّ
فرص تعليميّة متاكفئة للطفال من العرق اخملتلف أو اللون أو ادلّ ين أو الصل القويم ،وقد
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أجريت هذه ادلّ راسة لحاكم قانون احلقوق املدن ّية لعام  .1964وخيدم مكثال لس تخدام املسح
الس ياسات الوطن ّية.
الاجامتعي كداة لصنع ّ
لقد ّمت احلصول عىل هذه البياانت من عيّنة وطنيّة من املدارس يف الولايت املتّحدة
وتشمل بياانت عن ّ
الطلبة ،العمر واجلنس والعرق والهويّة العرقيّة واخللفية الاجامتع ّية
والاقتصاديّة واملواقف جتاه التّعلمي والتّ ّعمل والهداف املهنيّة واملواقف العنرصي ّة .وتر ّد أيضا عىل
عرشات املعلّمني اختبارات أاكدميية مو ّحدة .هذه ادلّ رجات تعكس الداء عىل اختبارات تقيمي
القدرة والجناز يف املهارات اللّفظ ّية ،والفهم والقراءة ،و ّالرايضيات ،وبياانت عن املعلّمني
ومديري املدارس وتشمل املواد والاكدميية وتقيمي مرفق اللّفظيّة و ّالراتب والتّعلمي واخلربة يف جمال
الس نوات
التدريس واملواقف جتاه العرق .وقد أثبتت هذه ادلّ راسة وجود عالقة قويّة بني عدد ّ
ّاليت يقضّ هيا ّ
املؤسسة التّعليميّة وبني ّ
الظروف الاجامتعيّة والاقتصاديّة للوادلين.
املتعمل يف ّ
ب -دراسات عربية:
* دراسات حول مناذج تربوية انحجة ابدلول الاسكندانفية
 جتربة التعلمي يف دوةل ادلامنارك :دراسة ادلكتور حسن عامثن دهب ،دراسة أمني محمد النبوي،ودراسة سعود اكبيل:
لتعل
يعترب النظام التعليمي يف ادلمنارك من أفضل النظم ا يمية يف العامل ،فهو جماين يف لك
مراحهل ،ويرصد لاكفة املتعلّمني همام اكنت أوضاعهم أو ماكنهتم الاجامتعية راتب شهري لتغطية
نفقاهتم التعليمية .ويس هتدف هذا النظام التعليمي اكفة املتعلمني (املمتةزين وذي التحصيل ادلرايس
ترسب أبناهئا .كام ي ّمت مع هذا
الضعيف) وكنتيجة لهذا التو ّجه شهدت املدرسة ادلمناركية غياب ّ
"املتعمل أىت اىل املدرسة ّ
ّ
للتعمل" (غياب اللكي ملفهويم الخفاق
النظام التعليمي تطبيق مبدأ
والنجاح اىل معر  14س نة ّ
للمتعمل) ،فيمت الرتكةز فقط عىل تمنية القدرات اذلاتية للمتعمل (تشجيع
تكوين الفهم والاستيعاب).
أ ّما العملية التعليمية :فبعد انهتاء مرحةل التعلمي السايس ،تبدأ مرحةل أخرى يه "تعمل
البحث عن املعرفة" عرب تقس مي املتعلمني ايل مجموعات للبحث املهنجي يف مواضيع متعددة
حسب املواد ادلراس ية ،وتقوم لك مجموعة بتقدمي نتاجئ معلها للمريب من أجل تقيمي البحث
اذلي جيب أن يتسم ابملوضوعية ويكون موثق ابملراجع العلمية( .دهب .)2014 ،وأ ّما يف
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املعاهد العليا يعمل الطلبة يف حلقات دراس ية ،يلتقون فهيا مبنازهلم أو يف املركز التعليمي ّ
حلل
الامترين املطلوبة مهنم كام ابماكهنم تنظمي أنفسهم يف جلان علمية ،وجلان دراس ية أو جلان طلبة.
وتتبىن هذه اللجان مصاحل الطلبة عىل نطاق واسع ،وتطالب بتوفّي رشوط خاصة ابحملتوى
ادلرايس وجبودته ونوعيته .ميكن للجميع التأثّي يف احملتوى ادلرايس برتش يح أنفسهم للجنة
ادلراس ية( .النبوي.)1998 ،
طريقة التعلمي تعمتد عىل مبدئنيّ :
يتعمل املتعلمون أفضل أثناء اللعب والاس متتاع ،وهلم
احلرية يف املشاركة وأخذ القرارات املتعلّقة ابملدرسة (ل تتبع املدرسة مهنج ًا دراس ي ًا موحد ًا).
وتمتحور املدرسة حول ّ
املتعمل ،وبيئة التعلمي جيب تعديلها وتطويرها لتعكس الظروف المثل
لتمنية هذه القدرات ،اعادة بناء (طريقة) و(ماكن) التعلمي فاملدارس لها تركيبهتا امل ّمتةزة ،اليت علهيا
أن تكون قابةل للتكيف والتشلك مع احتياجات املتعلّمني وهو انقالب جذري يف فكر
املتعمل ،فال لسلوب التعلمي عن ظهر قلبّ ،
التعلمي.فيكون التخطيط مس متر لكيفية بناء ّ
فاملتعمل
هو من يبحث عن املعلومة بنفسه( .اكبيل .)2010 ،كام تتوافق الربامج التعليمية يف ادلمنارك مع
مؤهالت قطاع العمل وتأخذ بعني الاعتبار متطلبات ال ّتلميذ ومراعاة مواهبه.
 دراسة محمد عبد هللا اخلازم حول التجربة التعليمية يف السويد.شهدت دوةل السويد حتول كبّيا يف جتربهتا التعليمية مع بداية التسعينات متث ّلت يف
انتقالها من املركزية اىل الالمركزية مبنح املقاطعات صالحيات فأصبحت بذكل ش به مس تقةل
مال ًّيا وتنظيم ًّيا عن الدارة املركزية ،مع الاحتفاظ ابلراكئز الساس ية من انحية مراقبة اجلودة
واملناجه الوطنية (الالزتام مبهنج وفلسفة تعليمية وطنية موحدة ،مع مرونة اضافية متنح للمدارس
المتةز يف اضافة نشاطات اضافية أو اس تخدام طرق تعليمية متطور) .وتبين ما يُعرف ابملدارس
املس تقةل ،فأسست بعضها حتت تصنيف مؤسسات رحبية (جتارية)،وغّي رحبية .فارتفعت نس بة
املتعلمني امللتحقني هبذا النوع من املدارس من  %2س نة  1992اىل  % 14.1يف املراحل
الولية ،و % 25.1يف املرحةل الثانوية س نة  .2014ومل تتخىل احلكومة عن دورها الف ّعال بل
سامهت يف دفع الرسوم ادلراس ية للمتعلمني يف اكفة أنواع املدارس ششلك عادل .وقد نتج عن
حتسن ملحوظ يف نتاجئ ّ
املتعمل السويديفي الاختبارات واملعايّي ادلولية( .اخلازم،
هذه التحولت ُّ
.)2016
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 جتربة التعلمي يف الرنوجي ( المم املتحدة:)2004 ،يمتتع التعلمي يف الرنوجي بأولوية س ياس ية كبّية ،فهو جماين يف اكفة مراحهل ويضمن احلق
فيه عن طريق الترشيعات والمتويل املقدّم من ادلوةل ،كام يضمن تاكفؤ الفرص للجميع يف جمال
التعلمي بغض النظر عن اخللفية الاجامتعية أو املالية أو السن أو اجلنس ...وقد سعت دوةل
الرنوجي اىل زايدة الرتكةز عىل جودة التعلمي من خالل الصالح الشامل مليدان التعلمي ،ففي
س نة  2000خصصت ادلوةل  900مليون من الكروانت الرنوجيية دلمع اجلهود اليت تبذلها
املدارس يف سبيل حتسني نوعية التعلمي يف الفرتة  ،2003-2000فانصبت اجلهود عىل اس تخدام
تكنولوجيا املعلومات والتصال يف التعلمي وتمنية املوارد البرشية والربامج المنائية واملشاريع
التجريبية( .ادلورة املوضوعية ،2004 ،ص  .)71مفا ّميةز نظام التعلمي الرنوجيي هو الابتعاد عن
املركزية بفسح اجملال أمام املدرسني وحكومات البدلايت لتحديد السلوب ادلرايس والدوات
املس تخدمة .كام جتري دامئا التنقيحات يف القوانني والترشيعات لتدريبات املعمل وكذكل مراجعة
للقوانني املتعلقة ابلرتبية بغية احلصول عىل نظام تعليمي مرن يؤمن نطاق عريض من الكفاءة ويعدّ
جملمتع خيضع اىل تغّيات مس مترة ،وحتسني نوعية حياة الساكن.
 دراسة العابد مهيوب:تمكن أمهية هذه ادلراسة ،يف كوهنا حتاول تسليط الضواء عىل مكوانت الفكر الرتبوي
عند ماكل بن نيب أحد أعظم رجالت الفكر يف اترخي اجلزائر املعارص .وذكل يف أطروحته
املقدّ مة لنيل شهادة ادلكتوراه يف عمل الاجامتع بعنوان "الفكر الرتبوي عند ماكل بن نيب"
(مهيوب )2014 ،فقد قام اببراز املعامل الكربى للفكر الرتبوي ل ن نيب اذلي تضمنه مرشوعه
الصاليح واحلضاريّ ،
فبني طبيعة الفكر الرتبوي دليه ،والبعد الرتبوي لنظرية ادلورة
احلضارية ،والرتبية :املفهوم والهداف والبعاد ،وكذكل الرتبية الاجامتعية :املفهوم ،الرشوط،
القيود ،املبادئ ،السس والبعاد ،والرتبة الخالقية وعالقاهتا ببناء ادلورة احلضارة ،البعد
الرتبوي للمرشوع التمنوي عند بن نيب .وقد أ ّقر مهيوب بأ ّن الرتبية عند ماكل بن نيب يه :معلية
تثقيف متواصةل وتمتثل هذه العملية يف ذكل احملتوى النفيس اذلي يتأسس عىل تركيب عنارص
ثقافة اجملمتع يف بنية خشصية الفرد (انسان ما قبل وما بعد املوحدين) .وتأخذ الرتبية من خالل
تعريفها بعدين أساس يني هام :أ ّول :الرتبية معلية تثقيف :يعطهيا معىن (املهنج) اذلي تتشلك من
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خالهل وحدة الثقافة اليت تعكس حضارة اجملمتع .واثنيا :الرتبية معلية متواصةل :وهذا يبعد هبا أن
تكون ظرفية متعلّقة مبرحةل من مراحل احلياة أو حقبة اترخيية مع ّينة ،بل يه معلية ديناميكية
التطور من
تطور اجملمتع أخذة يف الاعتبار لك ما ينتج عن هذا ّ
(غّي اس تاتيكية) متطورة مع ّ
ّ
وحتول عىل اكفة الصعدة( .مهيوب 2014 ،ص .)13-12
تغّي ّ
 دراسة املنصف وانس:تطرق "املنصف وانّ س" يف كتابه "ادلّ وةل واملسأةل الث ّقافيّة يف تونس"(وانس)1988 ،
ّ
ه
اىل نظام التّعلمي خاصة بعد حصول البالد التونس ّية عىل الاس تقالل ،فقد ا متت تونس اهامتما
خاصا مبجال التعلمي امياان مهنا بأن ّه أفضل سبيل لتحقيق الهنّ ضة بعد خروج املس تعمر .فالتّعلمي
"جمال جديرا ابلهامتم لرثاء املوضوعات ّاليت يثّيها وخصوص ّية التّجربة التّونس ّية يف هذا اجملال".
هيمت اطالقا
الس ياسة التّعليميّة يف تونس من مبدأ أسايس وهو أ ّن الاس تعامر الفرنيس مل ّ
وتنطلق ّ
بتعلمي ّ
حق مشاع وتضمنه ّ
لك القوانني ادلّ ول ّية .واكنت نس بة
الطفل التّونيس يف حني أ ّن ال ّتعلمي ّ
التّمدرس دلى التونس يني منخفضة جدّا يف تكل الفرتة نتيجة س ياسة العزل والقصاء ّاليت
متارسها فرنسا.
 دراسة محمّد عابد اجلابري:أ ّقر "محمّد عابد اجلابري" يف مؤلّفه "التّعلمي يف املغرب العريب :دراسة حتليليّة نقديّة
لس ياسة التّعلمي يف املغرب وتونس واجلزائر"( ،اجلابري )1989 ،بأ ّن نس بة التّمدرس يف صفوف
الطفال التونس يني يف املرحةل الاس تعامريّة ضعيفة جدّا حيث قدّرت نس بة التّالميذ يف الابتدايئ
بـ  %6وقد ورثت البالد التونس ّية من الاس تعامر ثالث قضااي كربى يف ميدان التّعلمي أل ويه:
قض ّية الازدواجية الث ّقافيّة وهيمنة اللّغة الفرنس ّية ،قض ّية تعدّد املدارس وأنواع التّعلمي وتعدّد
العقليات وقض ّية خنبويّة التّعلمي .ونتيجة للكّ هذه املشالك وجدت البالد التّونس يّة نفسها يف وضع
ل حتسد عليه خصوصا فامي يتعلّق بقضااي التّعلمي ّاليت اكنت وراء الاختالفات والانقسامات احلادّة
دلى النّخبة املثقّفة التّونس يّة حول مرشوع اصالح التّعلمي "هل التّعلمي أم النّخبويّة"؟ هل
التّعريب أم الازدواجية؟ هل التّوحيد أم ال ّتعدّديّة؟
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 دراسة "سامل لبيض":اهمت "سامل لبيض" يف دراسة هل بعنوان "خطاب الهويّة يف النّظام ّالرتبوي أثره عىل
الش باب ّ
ّ
الطاليب يف تونس" (لبيض )2008 ،ابلصالحات ّالرتبويّة خاصة ّاليت أىت هبا قانون
 1958والنّظام التّعليمي اجلديد ّ 1991
فبني خمتلف الهداف ّاليت رمت الهيا وكشف عن أ ّمه
املساوئ ّاليت خلّفهتا هذه الصالحات ّالرتبويّة ابجملمتع التونيس.
 دراسة "سهام حةزاوي":توصلت الباحثة يف أطروحهتا "حول مدرسة الغد" (حةزاوي )2005 ،اىل ان مالمح
النظام الرتبوي يف ظ ّل مرشوع مدرسة الغد ي ّمتةز بغياب الانسجام بني ادارة ادلوةل واقتناع
املربّون جبدوى الصالح الرتبوي ابعتبارمه طرفا فاعال يف العملية الرتبوية ،وهو ما س يؤدي اىل
انعاكسات خطّية عىل الفعل الرتبوي ويكون الصالح املزمع اجنازه حمكوما عليه ابلفشل قبل
الرشوع فيه.
بعد العرض اذلي مقنا به خملتلف هذه ادلراسات ندرك بأن ّه همام اكنت مواقفهم وخلفياهتم
اليديولوجية ،فاهنّ م يتفقون تقريبا حول مسأةل التأكيد عىل أ ّن اعادة هيلكة بىن املؤسسة
التعليمية وحدها ل ميكهنا أن حتقق تغيّيا داخلها ال اذا صاحبه تغيّيا يف مواقف وممارسات
املعنيني بأمر الرشاف عىل سن الترشيعات والقوانني واملعايّي اخلاصة مبجمتعهم.
* املقارابت الرتبوية التونس ية املعمتدة بعد الاس تقالل:
أ -املقاربة ابلهداف خالل الفرتة البورقيبية:
ان الربانمج الرتبوي القامئ عىل الهداف يقع فيه حتديد الهداف العامة انطالقا من
احملتوى املعريف للربانمج ،و ّيفرع لك هدف عام اىل أهداف ممةزة تفرع بدورها اىل أهداف
وس يطة مث اىل أهداف اجرائية (معرفية وهمارية ووجدانية) (بوزيد ،2004 ،ص .)41
 تطبيق املقاربة ابلهداف مع ارساء الصالح الرتبوي  1958ومردوديهتا:مت تطبيق هذه املقاربة يف برامج التعلمي التونيس مع أول اصالح تربوي لس نة  1958اثر
حصول البالد التونس ية عىل اس تقاللها .فقد وضع بورقيبة نظام تعليمي مس تحدث منحوت من
التعلمي الفرنيس يؤسس لشعب تونيس حدايث عىل الشالكة الفرنس ية .هذا الصالح الرتبوي هل
خلفية نظرية تقليديةّ ،مت فيه اس تعامل املنوال النقيل .واكن ّمه املقاربة ابلهداف هو حتقيق
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النتاجئ لهذا مفسار التعلمي و ّ
التعمل يقاس ابلنتاجئ اليت حيققها .ر ّكز املسار عىل الكيف évolution
 :certifاجلودة ،ونس بة النجاح تر ّكز عىل "الكفاايت الساس ية التعلّمية العابرة خملتلف املواد
التعلّمية" وعىل اجلانب التلقيين .واملريب هو الوحيد صاحب املعرفة واملعلومة .وقد لقي هذا
املرشوع حظه من النجاح يف نس بة المتدرس فانترش التعلمي و ّمعم يف اكمل ربوع الوطن بني
الانث واذلكور .وكون جيل توىل املشعل والقيادة يف التعلمي التونيس والدارة التونس ية .وهو ما
سامه يف ختلص ادلوةل يف أواخر الس بعينات من الطار الجنيب.
ولكن رمغ ما متكنت منه املقاربة ابلهداف من حتقيق الكثّي مما يطمح اليه اجملمتع
التونيس ،ال أهنا ل ختلو من العديد من الاخفاقات اليت حالت بيهنا وبني جناعهتا يف الربامج
التعليمية يف تكل الفرتة اكلطابع العمويم والشامل الشديد الطموح اذلي اتسمت به الربامج
املتبعة ،فالهداف لها أبعاد عاملية وانسانية وحّت حمتوى الصالحات يف غالبيته يبدو ذا
مرجعية عاملية مقارنة ابلماكنيات الواقعية ،وهذا ما حدا ابلبعض اىل ربط حمتوى الربامج
ووضعيهتا ابلخفاق املدريس .ففكرة الاقتباس والاس تّياد .قد تكون صاحلة يف حيهنا ،لكن
نقلها اىل وسط غّي مؤهل لستيعاهبا قد يكون هل مردود سليب (بن نيب ،1986 ،ص ،)60
ونقصا فادحا يف حتقيق املبادئ اليت قام علهيا نظام التعلمي بتونس .ورصامة الربامج واملناجه
الرمسية اليت ل ترتك فرصة للمريب التعمق فهيا لتحقيق الضافة وخلق روح املبادرة والبداع
وترك بصمة خاصة يف أداء مادته التدريس ية .وهذا ما أدى ابلسلطة الس ياس ية من خالل هذه
النتاجئ اىل التفكّي يف اصالح التعلمي من جديد ورضورة مراجعة الاختيارات التعليمية.
 املقاربة ابلهداف مع الصالح الرتبوي لس نة  1991ومردوديهتا:مت ّت اعادة النظر يف هيلكة التعلمي ،المر اذلي اس توجب اقرار نظام التعلمي السايس
وارسائه ابتداء من الس نة ادلراس ية  .1990-1989وكذكل ّمت مراعاة ّالظرفية العاملية لهناية
الامثنينات وبداية التسعينات ،املتسمة ابلتفتح الاقتصادي املزتايد وحاجة ادلوةل التونس ية
املتأكدة للتقنيني اذلين س يواهجون لحقا تعقيدات المناط التقنية املرتبطة ابلشغل .فشملت
مس تجدات املدرسة الساس ية املناجه والربامج وسعت اىل حتقيق التوازن بني املواد العلمية
واملواد الدبية ،ومت تعريب املواد العلمية وتدريسها لتالميذ التعلمي السايس .أما املنوال املعمتد
مع الصالح الرتبوي لس نة  ،1991فهو املنوال السلويك .وأصبح للتعلمي هدف التغيّي يف
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السلوك ،فقام عىل ثنائية مثّي واس تجابة .و ّمت فرض العديد من املناجه املعينة لدلرس عىل
الترصف يف طريقة العمل.
املدرس ابلربامج الرمسية ولكن هل حرية ّ
املريب ،ف ّمت تقييد ّ
ولكن رمغ هذه التغّيات احلاصةل عىل مس توى نسق والربامج التعليمية هناك العديد من
اخمللفات لهذا الصالح ،فظهور التعلمي السايس اذلي ر ّكز عىل المك والهشاشة يف النوع تسبب
يف ضعف تكوين التلميذ وتدين نتاجئه ادلراس ية .وأما عن جتربة التعريب اليت خاضها هذا
الصالح فقد تعرثت لنه ّمت تعريب اخلطاب فقط أ ّما املصطلحات فمل يمت تعريهبا،وأدى هذا اىل
اختناق جتربة التعريب .كام يوجد تناقض بني ما اندى به القانون السايس وما هو موجود يف
الواقع خاصة عندما أ ّكد عىل وجوب الاعتناء ابللغات احليّة وخاصة مهنا اللغة الفرنس ية مفا رأيناه
بعد ارساء هذا القانون هو الضعف امللحوظ دلى التالميذ وخاصة يف املراحل الوىل من التعلمي.
ان الرتامك الهائل للمعارف النظرية والعلمية اليت اكنت تليب احلاجات يف فرتات سابقة من
خالل املقاربة ابلهداف ،أصبحت ل تامتىش مع واقعنا الاجامتعي الشديد التغّي .لهذا ابت من
الرضوري اعادة التفكّي يف أصناف املعرفة وما ينبغي تدريسه ،والتخيل عن املامرسات التقليدية.
بّ -ممةزات املقاربة احلديثة للرتبية:
تر ّكز املقاربة الرتبوية احلديثة عىل أمهية الانتقال من مس توى متركز العملية الرتبوية عىل
املتعمل ،اىل درجة ي ّمت معها اعتبار ّ
املريب اىل ّ
املتعمل الركةزة الساس ية للعملية الرتبوية التعليمية.
وهذا مضن املقاربة ابلكفاايت مفا املقصود هبذه املقاربة؟ متث ّل الكفاية حسب "ألن راي"
 Alain Reyقدرة الفرد عىل بناء عدد من السلوكيات املالمئة لعدد كبّي من الوضعيات
اجلديدة (Rey, 1996).ول تمتث ّل الكفاية يف مجموع املعلومات اليت حيتاهجا الفرد للقيام بنشاط
فكري أو معريف أو هماري ،بقدر ما تمتث ّل يف القدرة عىل ادماج املعلومات واملعارف واملهارات
املكتس بة قصد اجياد ح ّل مالمئ ملشلك جديد (شبشوب ،1999 ،ص .)31
تطورا ملحوظا خالل الصالحات الرتبوية املتتابعة
وقد شهد قطاع التعلمي يف تونس ّ
منذ الاس تقالل والبحوث العلمية اليت هتدف اىل التجديد يف طرق التدريس ،ف ّمت ادخال
"الكفاايت" اىل املناجه املؤسسة الرتبوية التونس ية مع الصالحات الخّية ،واكن الهدف من
وراهئا حتسني مردودية النظام الرتبوي التونيس .حيث تطمح املقاربة ابلكفاايت لرفع حتدايت
القرن احلادي والعرشين وما يتطلّبه من مزامحة تس تدعي بدورها اجلودة ،كام تطمح اىل ارساء
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تدرجيي جملمتع تربوي يصبح فيه الفرد معلّام ومتعلّام .وقد ّمتةزت بيداغوجيا الكفاايت خبمس
خصائص أساس ية:
 تعمتد بيداغوجيا الكفاايت عىل نظرة جديدة اىل املناجه املدرس ية بتأكيدها عىل بناء الكفاايتوتطويرها ل عىل ترامك املعارف وجتميعها.
للتعمل :جبعل ّ
 تعمتد عىل بناء نظرة جديدة ّالتعمل املدريس يتو ّجه حنو القضااي املعيش ية.
 بناء نظرة جديدة للتقيمي املدريس وجعهل تقيامي تكوينيا ابلساس واعامتد التقيمي املعياري. بناء نظرة جديدة لدوار ّفاملدرس جيب أن يتخلّص من الساليب
املدرس والتلميذّ ،
لك من ّ
التقليدية يف التعلمي ويعمل عىل النصات لتالميذه وقادر عىل قيادهتم لكتساب الكفاايت.
 وتعمتد بيداغوجيا الكفاايت عىل بيداغوجيا الفارقيّة اليت تأخذ بعني الاعتبار خصوصيات الفردومكوانته وأفاكره وعقليته ،أي تأخذ بعني الاعتبار الفروق الفردية يف درجات الفهم
ّ
والاستيعاب(.شبشوب ،1999 ،ص .)36
تتسم ابلفاعلية
اذن حسب هذا املرشوع ل ميكننا تأسيس أ ّي تعلمي أو ثقافة مدرس ية ّ
اذا مل نعمتد أساليب الرتبية احلديثة اليت تمنّي التفكّي املنطقي العلمي والعمل امجلاعي ،واملؤسس
لكفاايت الابتاكر يف مناخ مدريس ميلء ببيداغوجيا احلوارية النش يطة .ورضورة توفر
بيداغوجيا املرشوع فهيي الطريقة الكفيةل ابعادة تشكيل العالقة بني أطراف العملية التعليمية
وذكل بتحديد ما جيب عىل ّ
حصة ادلّ رس .وتساعد هذه البيداغوجيا
املتعمل القيام به خالل ّ
ّ
املتعمل يف بناء معرفته بنفسه عرب املشاركة امجلاعية والطريقة احلوارية.
ال ا ّن هذه املقاربة اجلديدة تواهجها العديد من صعوابت يف مؤسساتنا الرتبوية ،كعدم
تأهيل العنارص التعليمية واختالف الوسائل البيداغوجية ،...فاملقاربة ابلكفاايت اليت أ ّسسها
للمتعمل دورا أساس يا يف مسار ّ
"جون بيايج" متنح ّ
"متكل املعارف" (apprentissage du
) .savoirsفتتبىن هذه املقاربة منطقا مغايرا يدعو اىل اعادة النظر يف طبيعة العالقات بني
عنارص معل ّية التعلمي و ّ
التعمل .فتضع املعارف يف خدمة الكفاايت وتؤسس ملامرسات بيداغوجية
جديدة ،وتريس منوذجا تعليميا يضع ّ
جمرد
املتعمل يف قلب العملية التعليمية .أ ّما ّ
املدرس فقد أصبح ّ
وس يط أو أداة لنقل املعرفة.
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و ّيربر ّ
منظرو هذه املقاربة ،خاصة "فليب برينو" Philippe Perrenoud ،تغليب
جانب "الكفاية" و"املهارة" عىل املعارف ابحلرص عىل اجتناب التلقني وحشو الدمغة مبعلومات
تتسم اليوم شرسعة التجدّد وشرسعة التقادم .فالكفاايت عنده يه همارات رفيعة املس توى تقتيض
ّ
ّ
ادماج موارد معرفية ملواهجة وضعيات معقدة (Perrenoud, 1998).فال حاجة لكرثة املعارف
ومرامكهتا ،خاصة وأهنّ ا أصبحت متاحة بوسائط عديدة غّي مدرس ّية .ولهذا أصبح ّ
املتعمل وفق
هذه املقاربة مسؤول عن اختياره .ومن هنا تبدو هذه املقاربة كهنّ ا ثورة يف جمال التعلمي.
وس تقيض عىل مجيع نواقص املامرسات البيداغوجية القدمية ،وتريس قواعد منوذج تعلمي جديد.
(الشيباين ،2011 ،ص .)138
وقد ّمت تصنيف الكفاايت واملهارات العامة اىل:
 همارات معلية :تكتسب ابل ّمترس والتجريب يف اطار مقاربة حل املسائل ،وتسامه لك املواديف اكساب املتعلمني هذه املهارات خاصة يف العلوم والرايضيات والعالمية والتكنولوجيا.
 همارات مهنجية :تمتثل يف اكساب املتعمل القدرة عىل البحث عن املعلومة الوجهية وترتيباملعلومات وحتليلها وتبني العالقات بيهنا واستامثرها يف تصور احللول البديةل.
 كفاايت املبادرة :تمنية روح الابتاكر دلى املتعلمني واكساهبم القدرة عىل تصور مرشوع والتخطيطلجنازه وتقييمه ابلنظر اىل املعايّي والهداف املرسومة .وتكتسب هذه الكفاايت من خالل أعامل
فردية وجامعية تنجز يف مجيع جمالت ا ّ
لتعمل ويف النشطة املدرس ية املوازية.
 كفاايت سلوكية :تمنية روح املسؤولية والاعامتد عىل النفس والتعاون مع الخرين وتقبل النقدوالرأي اخملالف (القانون التوجهييي عدد .)2002 ،80
ا ّن معلية التعلمي و ّ
التعمل واسعة جدّ ا ول تنحرص يف هذه املس توايت حفسب .ويف هذا
ومدرس ليحلّل هذه
املس توى يأيت دور الباحث الاجامتعي من موقعه كباحث اجامتعي ّ
الوضاع.
مكدرس وأمهيته يف اصالح بيداغوجيا التعلمي:
* الباحث الاجامتعي :همنته ّ
أ -املهنج املعمتد يف حتليل الوضاع التعليمية:
قبل الرشوع يف حتليل الوضاع التعليمية يف البالد التونس ية وذكر أ ّمه الصعوابت اليت
املؤسسة الرتبوية ،فهيي
يعاين مهنا النظام الرتبوي التونيس واليت تمتث ّل أمهّها يف :ضعف مردود ّ
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد ()04

مارس 2017

61

الباحث الاجتماعي مهنته كمدرّس وأهميته في إصلاح بيداغوجيا التعليم

د .وفاء كردمين

تفرز عددا هاما من املنقطعني دون أن يمتكّنوا من الكفاايت املرسومة للتعلمي السايس (كفاايت
القراءة والكتابة واحلساب) .وس يطرة املنحى المكّي عىل الربامج التعليمية :فكرثة املواد واحملتوايت
املعرفية يصعب معها المتيةز بني ما هو أسايس جوهري وما هو اثنوي وعريض .واملركزية
املفرطة يف تس يّي النظام الرتبوي .فاملؤسسة الرتبوية ل ميكن أن تهنض بوظائفها عىل الوجه
املطلوب يف منظومة تربوية مفرطة املركزية اىل حد يضيق معه ّ
حةز املبادرة وتصبح القدرة عىل
التجديد حمدودة .ذلكل لب ّد من ادخال املرونة عىل هيلكة النظام الرتبوي ينطلق أساسا من
املؤسسة الرتبوية خلية بيداغوجية حتدد كيفية التفاعل بني املدرسني واملتعلّمني داخل
جعل ّ
املؤسسة الرتبوية ،وقامئة بذاهتا تعمل يف اطار الهداف العامة للس ياسة الرتبوية وحتت ارشاف
الرقابة العمومية.
اذن سنرشع يف التحليل ابعامتدان عىل املهنج العلمي املمتث ّل يف املدخل النوعي الكيفي:
مفا هو تعريفنا للمهنج؟ ّمث ما اذلي نعنيه ابملهنج الكيفي؟ وملاذا اخرتان أن ّ
نوظف هذا املهنج؟
 تعريف املهنج:عىل حد تعبّي "مادلني غرافييزت" » «Madeline Grawittezهمام اكن نوعه "هو
أسلوب لكونه جيمع أكرث من معليّة تتالىق مجيعا عند بلوغ هدف واحد ،وبلوغ احلقائق املتوخّاة
مع اماكنية تبايهنا والتّأكّد من حصّهتا") .(Grawittez, 1976, p112فاملهنج هو الطريقة اليت
يتّبعها الباحث دلراسة الظاهرة الاجامتعية أي مجةل القواعد واملبادئ من أجل الوصول اىل
احلقيقة العلمية فهو معل ذهين عقيل وهو مبثابة التخطيط النظري والسلوب املنطقي اذلي
يمتتع ابلس تقاللية جتاه املوضوعات .وهو أسلوب مالزم للك معلية حتليل تؤدي الطابع العلمي.
ويعترب املهنج أداة معل مضن املقارابت النظرية يف عمل الاجامتع متعددة املناجه .وأما املهنجية
فهيي التطبيق الفكري والعلمي للمهنج.
 تعريف املهنج الكيفي:هو مهنج اس تدليل يعمتد التأويل والتحليل والربهنة وينطلق من العام اىل اخلاص.
ويرتمج الوضاع حّت نمتكّن من فهم عالقات الارتباط بني ّ
املتغّيات وهو ما يساعد عىل
الوصول اىل اس تنتاجات تسامه يف فهم الواقع .ويرى الباحث الاجامتعي ابلعامتد عىل املهنج
الكيفي بأن السلوك النساين حمكوما دامئا ابلطار اذلي حيدث فيه .ويسعى البحث النّوعي حنو
فهم السلوك النساين والاجامتعي من منظور "املنمتي ّلدلاخل" أي منظور املشاركني حس امب
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يعيشون يف وضع اجامتعي معني مثال فضاء املؤسسة الرتبوية .وتسمح املقاربة الكيفيّة بتعميق
النّتاجئ وذكل بربط ّ
املتغّيات ببعضها البعض يف حماوةل مهنا لجياد القوانني ،ويتعدّى التو ّجه
الكيفي كذكل اىل حتديد عالقات ّ
الظواهر ببعضها من خالل التّأويل ومكثال عىل ذكل ربط
"بيار بورديو" للعالقة بني النّجاح املدريس ،وبني كفاءة الفاكر اخلاصة ابلتّعلمي.(Bourdieu, .
)1964
ويعمتد البحث النوعي عىل منوذج خمتلف للتفسّي ويعرض أس بااب دلمع هدف خمتلف
لالس تقصاء فهو يرى بأن السلوك النساين حمكوم دامئا شس ياق اترخيي ،واجامتعي ،وزماين،
وثقايف .كام يسعى الباحثني النوعني اىل تفسّي الفعال النسانية واملؤسسات الاجامتعية،
والحداث ،والعادات ،وما شابه ،ومن ّمث ينش ئون تفسّي أو صورة ملا جتري دراس ته .ا ّن
الهدف القىص لهذا النوع من الاس تقصاء هو تصوير المنط املعقد ملا جتري دراس ته بعمق اكف
يفرس الباحثني النوعيني أو يوحضون
وتفصيل حبيث يتس ّىن ملن مل ميارسه أن يفهمه .وعندما ّ
مضمون الحداث والفعال ،وما شابه فاهنّ م يس تخدمون معوما أحد أنواع هذا التفسّي :أ ّول:
ملكونة ،واثنيا :تفسّي املعىن ،املضمون
بناء أمناط من خالل حتليل واعادة تركيب الجزاء ا ّ
الاجامتعي للحداث ،واثلثا :حتليل العالقات بني الحداث والعوامل اخلارجية (احلسيين،
 ،2004ص.)519
ويفرض التحليل النوعي املدخل امليكرو سوس يولويج :مفن خالل هذا املدخل ما هي ّمنا
هو حقيقة الواقع .والباحث الاجامتعي من خالل هذا التحليل جيد المتثيلية ويقدّم معطيات
موضوعية واخلوض يف التحليل.ويف اس تعاملنا املهنج الكيفي اعمتدان عىل تقنية املالحظة ،لن
مالحظة ّالظواهر اعتربت قاعدة أساس ية للمعرفة النسانية فال ميكن الاس تغناء عهنا ،لهنا
وس يةل هامة مجلع املعطيات والبياانت.
اذن لقد مت الالتجاء اىل تقنية املالحظة اليت متكن الباحث من بناء معرفة شامةل
قوي احلدس حّت يمتكّن من بناء اس تنتاجاته بطريقة علميّة.
للموضوع ويكفي أن يكون الباحث ّ
فبفضل املالحظة متكنا من رصد بعض النتاجئ واملؤثرات الفاعةل يف ّ
املتعمل لمتثالهتم وللتحولت
اليت شهدها قطاع التعلمي .كام متكنا من موقعنا مكدرسني من رصد بعض المياءات واحلراكت
حصة ادلرس أو من خالل حديهثم عن واقع التعلمي التونيس اليوم .وما نمتكّن
للمتعلّمني أثناء ّ
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حنن من مالحظته من حتولت معيقة وجذرية لقيمه وما أل اليه الوضع من عدم اجلدية
والاس هتتار والالمبالة دلى املدرسني ودلى املتعلّمني.
ب -دور الباحث الاجامتعي:
حنن يف جمال التعلمي نبحث عن املعىن كباحثني اجامتعيني والتع ّمق فيه .ومن املدخل
النوعي ميكن أن تكون لنا نظرة استرشافية.vision anticipatif :فهن ّمت ابلعمق وحناول أن
حنرك المور من ادلاخل ،حناول أن نشق ،ونغوص لنفهم المور ونتجنّب الظواهر السطحاء
ّ
اليت ليس لها معق .مع العمل ،ان الباحث الاجامتعي هو الوحيد اذلي يس تطيع أن يغوص
اجلراح ويكشف عن ما هو اكمن وخفي .مفوقف الباحث يف هذا املس توى هو موقف
اكلطبيب ّ
همم ،لن ّه يمتتّع ابجلرأة وس هي ّمت ابلعمق واملسكوت عنه ،ولك المور اخلفية  .le latentونذكر يف
هذا الطار قول "جون كوابنس" :Jean Copansيف مقال هل نرش جبريدة
العامل"mondeleا ّن اختصاص الباحث الاجامتعي حّت وان اكن يتابع التدريس جيب أن يتابع
هذا النفس البيداغويج والبحث" .وأيضا "بيار بورديو" ،وجان لكود ابرسون Jean Claude
 ،Passeronوجان لكود شامربدون  Jean Claude Chamboredonحتدّثوا عن همنة وحرفة الباحث
الاجامتعي يف مؤلّف بعنوان "همنة عامل الاجامتع" " Le métier de
 (Bourdieu, Passeron, Chamboredon, 1968"sociologueبأننا اليوم يف حاجة
اىل دور عامل الاجامتع ،دور الباحث الاجامتعي.
اذن ،ميكننا القول بأ ّن العملية التعليمية ل ميكهنا أن ختزتل يف جمرد تعلمي كفاايت (أكرث
همارات وأقل معارف) .ل ّن النتيجة اكنت ألية ،حيث أصبح هذا النوع من التعلمي (تعلمي
الكفاايت) يفصل املعرفة عن العمل والتفكّي عن التطبيق واذلات عن اجملمتع ،وهيدف اىل انتاج
أفراد متشاهبني حّت يمتكنوا من الس يطرة علهيم ويتحولون اىل أفراد مس هتلكني متق ّبلني غّي
منتجني ومس تليب الرادة ومغرتبني عن واقعهم املعييش ،وهذا ما ل يتطابق مع طموح وحارض
اجملمتع ومس تقبهل .مفعرفة أقل مقابل همارات أكرث هذه املهارات ل تس تطيع مواهجة املتطلبات
وخرجيي هذا النظام س يظلون عاجزين عن البحث والاكتشاف وغّي قادرين
النية للمجمتعّ .
عىل احداث الاس تدلل والاس تنتاج واملقارنة وفهم الشاكليات والنقد البنّاء وحل التناقضات
وبناء املواقف والتفكّي يف املس تقبل و ّ
جمرد أدوات تنفيذ
التحمك يف املصّي .وس يجعل مهنم أيضا ّ
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التطور .بي ام اجملمتع حيتاج اىل تعلمي مي ّكن
مسلويب الرادة وغّي قادرين عىل الفعل والابتاكر و ّ
أفراده من بناء الشخصية وحتقيق اذلات هلم باكفة أبعادها واكتساب القدرة عىل ّ
التحمك وتقرير
مصّيمه .ذلا مفن الرضوري أن يتلقّى الفرد ويمتكّن من مجةل من العلوم واملعارف واملهارات معا
وأن يتساوى امجليع بتاكفؤ الفرص التعليمية دون أي تفرقة.
واكنت نتاجئ تطبيق مقاربة الكفاايت يف قطاع الرتبية والتعلمي بتونس:
 رضب الهوية التونس ية :عرب اس هتداف قطاعها التعليمي ،فاملهمتّون ابلشأن الرتبوي أصبحوايعلنون رصاحة أمام امجليع بأ ّن من أ ّمه مساوئ النظام الرتبوي القدمي التشديد عىل تلقني ّ
املتعمل
املعارف شش ّّت الطرق ،أي أ ّن املعرفة مع مرشوع مدرسة الغد مل تعد ت ّمتةز بأيّة قيمة بل عىل
عدوا وعلهيا أن تتصدّى لها عرب املقاربة ابلكفاايت اليت من خاللها ت ّمت
العكس متاما أصبحت ّ
املتخرج اليوم من املؤسسة الرتبوية هو
تمنية كفاايت املتعلّمني .وأفصحت نتاجئ هذا القرار بأ ّن ّ
انساان فاقدا للمعرفة والعمل والفكر .وأصبح التعامل مع املعرفة بطريقة نفعية برغامتية وهذا ما ّمت
تأكيده يف وثيقة الربامج ّالرمس ّية من أن ّه جيب عقد صةل متينة بني املعارف وس ياق توظيفها يف
املدرسة ويف احلياة العامة وعدم عزل هذا عن ذاك والوعي شرشوط حتقيقها معا" (الربامج
الرمسية ،وزارة الرتبية والتكوين ،2003 ،ص ،)7يف حني أ ّن ال ّ
السلمي يقوم
متيش البيداغويج ّ
عىل املراوحة بني التكوين النظري والتطبيقي يف التعلمي .ومن انحية أخرى تفتقر اىل رؤية أو
منظور ادمايج ،ابعتبارها تؤسس لثقافة يعوزها العمق والامتسك شسبب جتزئة املعارف والفصل
بني املواد .اذن ،فهذه املقاربة البيداغوجية اجلديدة للرتبية أدّت اىل تراجع قيمة املعرفة وتراجع
دور املؤسسة الرتبوية وقدسيهتا بصفة مبارشة.
 تراجع ماكنة ودور املريب يف املنظومة الرتبوية التونس ية:أدّت املقاربة ابلكفاايت اىل هتميش دور املريب وتراجع ماكنته يف املنظومة الرتبوية
التونس ية وأثّرت بذكل تأثّيا سلبيا ابلغا عىل مس تقبهل املهين .اذ مل يعد املريب يف ظ ّل هذه
املقاربة ال منشّ طا داخل املؤسسة الرتبوية ووس يطا وأداة ملساعدة ّ
املتعمل يف العملية التعليمية
وألغي دوره اذلي اكن هو املصدر الوحيد يف انتاج املعرفة والعمل .فوفقا لهذه املقاربة عىل املريب
أن يرتقي مبردوده التعليمي ،ويصبح الاعرتاف مببدأ الاحرتاف ألية لرشعنة منطق السوق
وخوصصة احلقل الرتبوي .وأن يتبّع تكوينا مس ّمتر ًا خمتلف ومتعدد من حيث احملتوايت
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والهداف من أجل رفع كفاءته املهنية ومتكينه من مواكبة املس تجدات والتغّيات الاجامتعية
املقررات الصادرة يف هذا الشأن ،ترمس مجةل من احلدود والضّ وابط اليت تفقد
والعاملية ولكن ّ
املعاين النبيةل للية الاحرتاف والغاية من وراء املطالبة به ورشط توفّره دلى املريب .لهذا ،جيب
احداث التغيّي يف مس توى دور وماكنة املريب حّت يمتكّن من جتديد ممارساته املهنية وجتويدها.
وذكل من خالل استشارته وترشيكه يف تطوير املقارابت البيداغوجية اجلديدة وابداء رأيه فهيا
للهنوض ابلعملية الرتبوية .وحّت يكون راض ومتح ّمسا لواجبه املهين ،عوض أن تفرض عليه
الاختيارات والامتش يات البيداغوجية ،فيصبح غريبا داخل الفصل ويف املؤسسة الرتبوية ويف
املنظومة الرتبوية معوما.
 تعميق التفاوت الاجامتعي بني املتعلّمني:هذه املقاربة اجلديد ،ل تتجاوز مس توى الشعار املرفوع .مفن خالل جتس يدها عىل
أرض الواقع ،والنظر اىل النتاجئ بعد أن ّمت العمل هبا داخل مؤسساتنا الرتبوية ،نالحظ بأهنّ ا قد
سامهت يف مزيد تعميق التفاوت الاجامتعي ،والتو ّجه حنو رضب معومية التعلمي وجمانيته يف
اجملمتع التونيس .ل ّن الهدف السايس من تطبيق هذه املقاربة يف نظامنا الرتبوي هو احلرص عىل
تطوير املهارات العملية دون الاهامتم ابلتكوين املعريف ّ
للمتعمل .اذلي اذا ما متكّن من كفاايت
املدرسة ،فان ّه حامت س يقوم عىل البحث عن املعلومة وعىل
الفهم والتحليل يف التعامل مع املواد ّ
املعارف من مصادر أخرى خارج فضاء املؤسسة الرتبوية .واليت أصبحت متعددة ومتاحة يف
"جممتع املعرفة" ،جممتع تكنولوجيا املعلومات والتصالت احلديثة .ذلكل ندرك بأ ّن س ياسة ادلوةل
يف ما يتعلّق ابلشأن الرتبوي مل تعد تركّز عىل مبدأ النصاف والعدل واملساواة بني املتعلّمني.
فتعممي التعلمي عن بعد وبواسطة الوسائل التكنولوجية احلديثة ،ل يقوم فيه ا ّلرهان عىل كفاايت
ّ
التعمل بقدر ما يقوم عىل املال والاستامثر يف قطاع التعلمي التونيس.
ا ّن املقاربة ابلكفاايت قد زادت من تعميق أزمة الرتبية والتعلمي يف جممتعنا ،وسامهت يف
تكريس حاةل الهتميش والس ياسة الارجتالية اليت ّ
تتحمك فهيا الطراف اخلارجية عن حقل التعلمي.
فهيي مقاربة ليست انبعة من واقعنا الرتبوي والتعلمي اخلاص ببالدان .فهيي مل تقدر عىل ح ّل
املشالكت اليت يعاين مهنا النظام الرتبوي التونيس كظاهرة الفشل املدريس والانقطاع املبكّر
عن التعلمي واكتظاظ الفصول املدرس ية واهرتاء التجهةزات والوسائل التعليمية املعمتدة يف العملية
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التعليمية .وهكذا يتّضح لنا بأ ّن املقاربة ابلكفاايت حتمل وهجني لعمةل واحدة ففي ظاهرها يه
مقاربة بيداغوجية جديدة ترفع شعار ادلّ فاع عن حقوق ّ
املتعمل وجعهل يف قلب العملية التعليمية
والعمل عىل متكينه من املشاركة يف معل ّية ّ
التعمل ومتكينه من اللّحاق وتطوير كفاايته املعرفية
تكرس التفرقة
واملهارية .لكن ابطهنا يه عبارة عن مقاربة قانونية وس ياس ية واجامتعية وثقافية ّ
بني املتعلّمني وبني الفئات والوساط الاجامتعية .ونعتقد من موقعنا كباحثني يف عمل الاجامتع
ومدرسني بأننا نواجه اليوم عدة مظاهر جعلت من تعليمنا تعلامي رديئا ومفرغا من حمتواه .كام ان
الناظر اىل خمتلف الربامج من التعلمي الابتدايئ اىل التعلمي العايل يرى تأكيدا عىل المك بدل
الكيف ويرى جعزا للمنظومة يف أن ُخت ّرج أجيال من الطلبة ابجلودة املرجوة للهنوض ابلتمنية
وضامن الرفاه هلم وجملمتعهم( .بن عامثن )2011 ،علينا مجيعا أن نتصدى اىل هذه املظاهر ابملرصاد
وأن نعي أنه جيب أن ندخل مرحةل جديدة ل نضمن فهيا النجاح للك طالب بل نضمن فهيا
اجلودة للتعلمي و ّ
التعمل للك التونس يني همام لكّفنا ذكل من هجد ومال ووقت (بن عامثن،
.)2009مفا أحوجنا اليوم أن نضبط وبلك عزم سامت املدرسة واجلامعة اليت نريدها خالية من
لك أشاكل القصاء والهتميش .وأن ّنقمي الوضع احلايل بلك دقّة فنأخذ أجوده وحنافظ عليه
ونصلح و ّنقوم اعوجاجه.
ومدرسني:
ب -طريقة التدريس من موقعنا كباحثني اجامتعني ّ
أثناء قيامنا ابلعملية التعليمية ،أي أثناء القاء ادلرس فنحن نتعامل مع الفراد كجمع يف
ماكن ّ
معني (الفصل) ،نتلكّم اذن عن فاعل يتفاعل وهذا هو الانتصار الول ابملدخل النوعي.
حفسب "جورج زميل" Georg Simmelجيب أن ننظر اىل التفاعل الاجامتعي من خالل
ديناميكية امجلاعة ،هبدف رمس ش بكة العالقات اليت ينصهر فهيا الفراد داخل اجملموعة .فهذا
التفاعل ّ
نعرب عنه يف العلوم الاجامتعية اليومية :الاجامتعية  .la sociabilitéكام علينا أن نركّز
عىل عنرص الاندماج الاجامتعي لاكفة الفاعلني .ويقع تقدمي ادلرس يف شلك أشغال ّ
مسّية
وأنشطة علمية وي ّمت ربطها مبارشة ابلنظرايت العلمية ،يف شلك عروض يلكف هبا املتع ّمل قبل
حصة ادلرس .وهنا نستند يف هذه الطريقة اىل أنسالم لوانرد سرتوس Anselm Leonard
ّ
 Straussوجوليات كرابن  CorbinJulietاذلين يقولن بأن النظرية املتجذرة la théorie
 Enracinéeيف احلقيقة تبدأ ابمليدان ويكون بني امليدان والنظرية تبادل .inter-relier
) (Strauss,Corbin, 1998أي أننا منيش مث نرجع مث حنيط ابملوضوع ،لك هذا هل هدف
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فهيي طريقة ذكية يف العمل ،ويه يف حقيقة المر طريقة متعبة جدا .ويصبح التحليل فيه فن
وفنون ،أي نرى بأ ّن ممارسة هذا النوع من العمل والخالص فيه يعطي نتيجة وحيمل نتيجة
يتحول اىل فنا عندما ننجح ،ومفهوم الفن هو جناح رساةل الباحث .الن ويف هذا املس توى
و ّ
بتدرج اىل عامل أخر :هو عامل الفن :الطرق الفنية لنس تطيع أن ننجح ونغذي التفكّي
دخلنا ّ
وحيصل البداع ،وك ّن بلكمة ابداع  créativitélaل جندها ال يف العلوم الاس تيتيقية فتصبح
لها رشعية يف العلوم الاجامتعية بل أيضا يف املهنجية .وميكننا أن نسمي هذه اللحظة ان ّ
حص
التعبّي بـ" :عمل وفن" ،مفهنة الباحث الاجامتعي ليست كلك املهن وجيب أن يكون دليه نفس
من امحلاس ل من العاطفة ،كام جيب عليه أن يشعر هبذه النشوة يف مس توى املراوحة بني
النظري والتطبيقي .وعلينا أن نتح ّمل هذه الرشوط كباحثني اجامتعيني .ل ّن يف انامتئنا للعلوم
الاجامتعية ل نس تطيع أن نكون موظفني فقط حّت ولو دلينا رساةل التدريس .فالباحث
الاجامتعي اذلي يتوقّف عند هم ّمة املؤدي :هذا ليس ابلباحث الاجامتعي .فهذا ل يعطي شيئا،
هذا ملوك الالكم فقط .الباحث الاجامتعي عليه أن يبحث ويغوص ويطوف حول املوضوع
املدروس.
مدرس ابحث حتيل اىل أفعال تتفاعل ومن هنا تأيت مسؤولية الباحث
اذن ،لكمة ّ
الاجامتعي .جيب أن يكون يف حاةل تفاعل مس ّمترة ،فلك أمرّ ،
حيرك فيه
لك يشء جيب أن ّ
يشء ،يتفاعل مع ّ
لك يشء مع ما يسمع مع ما يقول مع ما يرى ...وأيضا جيب علينا أن نكون
يف انفتاح دامئ وننطلق من حذق اللغات بداية من اللغة العربية واملرور مهنا اىل بقية اللغات.
علينا أن نقوم هبذا املرشوع .فكيف نس تطيع أن ّنعرف مهنجيا وعلميا هذا المتيش؟ من الامترين
والعروض اىل النظرية ،ومن النظرية اىل الامترين والعروض :هذا المتيش هو متيش اشس متولويج
science de la scienceمتيش تفاعيل بني العروض والنظرية العلمية .حيث ل وجود ملهنجية
يف العلوم الاجامتعية دون متيش اشس متلويج :بني النظرايت والرجوع اىل امليدان .لهذا ،علينا
مكدرسني بتلكيف ّ
املتعمل ابلبحث عن املعلومة واس تقصاهئا من املراجع واملصادر العلمية
ّ
يتكون دليه زاد معريف وعلمي ورضورة حسن اس تغالهل وتوظيفه عن طريق
الرئيس ية ،حّت ّ
اجملزئة للمعرفة خاصة عند اجناز الامتحان:
هذه املهنجية .كام جيب الابتعاد عن اعطاء الامترين ّ
ندرب امل ّ
تعمل عىل ألية التأليف
كتعبئة الفراغات ابللكامت املناس بة ،أو الربط شسهم ،...و ّ
والتحليل والاس تنتاج ،وأن نرفض الجاابت بلكمة واحدة أثناء ادلرس .و لنسعى لتطبيق هذه
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املهنجية وسرتون بأنفسمك الفوائد اليت تعود ابلنفع ّ
للمتعمل ،مفن خالل تقنية املالحظة سرتون
بأ ّن ّ
وستتعزز ثقته
املتعمل لن يشعر ابلقلق والقرف وامللل ،وس يكون يف حركة وديناميكية دامئة
ّ
بنفسه بأن ّه ميكن أن يكون مصدر املعلومة واملعرفة من خالل هجده ونشاطه وحبثه املتواصل
املدرسة وتقل الغياابت .ذلا ،فرضورة تأهيل ّ
املتعمل لالندماج الاجامتعي
عهنا ،وس يحب املواد ّ
انطالقا من املعارف اليت يتلقاها عرب املؤسسات التعليمية أصبحت رضورة حمتية .لن ما ينتظره
يف احلياة هو واقع ّ
متحول بوتّية رسيعة جدّة تصل اىل درجة التعقيد.
متغّي ّ
ومدرسني ،ل نقف
بعد هذا العرض حول طريقة التدريس من موقعنا كباحثني اجامتعني ّ
عند طريقة التدريس حفسب ،بل لبدّ من الاهامتم بقطاع التعلمي كلك وحتديد الصعوابت
والهاانت اليت يعاين مهنا مثل :الرتكةز عىل المك بدل الكيف يف خمتلف الربامج التعليمية وذكل
منذ التعلمي الابتدايئ وصول اىل التعلمي العايل ،وجعز املنظومة التعليمية عىل تكوين خمرجات
ت ّمتةز ابجلودة اليت متكّهنا من الهنوض ابلتمنية واجملمتع بأرسه وضامن حياة كرمية لها...ولهذه الس باب
تطرح عىل النظام التعليمي الكثّي من الرهاانت أمهّها ضامن النّجاح وجودة التعلمي للكّ ّ
متعمل همام
لكّفنا هذا المر من هجد ومال ووقت حّت يمتكّن من مواكبة حتولت ومس تجدات املرحةل
النية والاندماج يف اجملمتع ويف احلياة العامة .لهذا فالنظام الرتبوي يف حاجة اىل التعهّد خالل
لك عرشية حّت يواكب ويتجاوز مواطن الضعف .كام يعترب مسؤولية جامعية لالرتقاء بنتاجئ
املتعلّمني ابلشلك املأمول وحتقيق الهداف املرسومة .عرب سعي اللكّ من موقعه اىل العمل عىل
حتسني جودة النظام التعليمي ،فهو مرشوع جامعي حيتاج اىل توضيح أدوار الفاعلني فيه والزتام
ّ
لك طرف مبهامه ،والاقتناع ابدلور املتجدد للمدرسة ومواكبته لروح العرص وانفتاحه عىل
املس تجدات العاملية يف اجملال التعليمي الرتبوي ،والاسرتشاد مبختلف املواصفات واملعايّي ادلولية
مع الاس تفادة من جتارب النظم الرتبوية املشهود لها ابلفاعلية والتطور ،والتقيمي املس متر وادلوري
ملردود املنظومة الرتبوية بغرض دمع الجيابيات وتطوير الرهاانت واقرتاح البدائل الهادفة اىل
معاجلة النقائص املس ّجةل ،مع الاس تفادة من خمتلف التجارب وادلروس املس تخلصة بغرض
ترش يد التوهجات املس تقبلية ودمع املسار الاسترشايف.كام ل خيفى علينا بأ ّن التعلمي هو قضية
س ياس ية واقتصادية وثقافية واجامتعية ول ميكن اخزتاهل يف العملية الرتبوية فقط ،اذ لبد من
ربطه ابملناخ الفكري والطار العام لنوعية احلياة اليت ّمير هبا لك جممتع .وذكل لوجود اخلصوصية
يتكون من القيادة الس ياس ية الرتبوية
الاجامتعية .فهو حيتاج اىل القرار الس يايس الواحض :اذلي ّ
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املسؤوةل عن الاختيارات واحتياجات أنية ومس تقبلية يف قطاع الرتبية والتعلمي والساعية بلك حرص
وجدية عىل حتقيق وضامن الصالح التعليمي .والتنصيص والتأكيد عىل الوعي واحلوار الوطين
والشفافية واملصداقية بني مجيع الطراف املعنية ابصالح املنظومة التعليمية يف جممتعنا حّت
نتفادى الاحتقان املوجود حاليا ،مع وجوب احساس اللك ابملسؤولية والرادة يف التغيّي.
ان مسؤولية اصالح التعلمي يه مسؤولية مشرتكة بني لك مكوانت اجملمتع ابعتبار أن
التعلمي أداة لعادة انتاج اجملمتع ولكيال تنفرد السلطة الس ياس ية هبذا اجملال فان من واجب هيئة
التدريس وابيق الفاعلني من أحزاب وامجلعيات ومنظامت اجملمتع املدين املشاركة يف رمس برانمج
اصالح التعلمي اىل جانب وزارة الرتبية والتكوين ،حّت نضمن تعلامي جيدا وجمانيا لاكفة أبناء
الشعب .اذ لبد للك اصالح تربوي أن يس تحق هذا الامس من الزتامات أخالقية للجميع
جتود نوعية احلياة يف املؤسسات
فضال عىل أن ّه ملزم أيضا بتحقيق الفاكر واملثل العليا اليت ّ
التعليمية ويف احلياة العامة .واليوم ملّا شاهدان تراجع املس توى العام للمنظومة التعليمية برمهتا ويف
لك املس توايت ّنقر بأن الصالح الرتبوي التعليمي ينبغي أن يصبح مطلبا شعبيا ملحا ل يقبل
الانتظار .فالنتظارات املرتقبة من الصالحات الرتبوية القادمة أن ينخرط يف مسارها امجليع
دون اس تثناء أو متيةز ،وتبتعد عن املساومات الس ياس ية وأن يركّز امجليع عىل املصلحة العليا
للقطاع مكحرك أ ّويل للتمنية املس تدامة .فاحلاجة اليوم اىل تقيمي الوضع احلايل بلك دقّة فيأخذ
بأجوده وي ّمت اصالح اعوجاجه حّت يمت الارتقاء باكفة مكوانت املنظومة الرتبوية التونس ية.
وتضبط بذكل سامت املدرسة واجلامعة اليت نريد دون اقصاء أو هتميش ل ّي طرف من
الطراف يف اجملمتع التونيس.
 اخلامتة:ان العملية الرتبوية اليوم أصبحت متشعبة ومتعددة البعاد .وصار من الصعوبة مباكن
فهم معلية التدريس ان حنن حرصانها يف قضااي احملتوايت وطرق تبليغها وأداهئا فقط .كام ان
التطور العلمي يف اجملمتع ،ل يتوقف عىل جمرد القدرة عىل اكتساب املعرفة العلمية مكعلومات
وأساليب ،بل لبد من توفر املناخ اذلي يساعد عىل منح الروح العلمية اليت حترك الشعور
لتقبل العمل وتبليغه يف أن واحد .فالتطور العلمي ل يناط ابملعطيات العلمية حفسب ،بل بلك
الظروف النفس ية والاجامتعية اليت تتكون يف مناخ معني (بن نيب ،1970 ،ص  .)34ونؤ ّكد
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يف هذا املس توى من البحث بأ ّن سعي بعض اجملمتعات النامية من بيهنا البالد التونس ية اىل نقل
مناجه ادلول املتقدمة ،يعد خطأ من الناحية العلمية ،فضال عام يرتتب عليه من أخطار عىل بنية
اجملمتع :فنحن اليوم نقف ،عىل تكوين يفتقر اىل املعارف الساس ية لنحت خشصية ّ
املتعمل
التونيس.ولنكن عىل دراية اتمة بأن ّه ل جدوى من احلديث عن اصالح تربوي اذا ما مل نكن
حنن التونس يني من يضع اصالح واقعنا الرتبوي لننا حنن الدرى مبشالكنا الاجامتعية .وجممتعنا
التونيس هل خصوصيته اليت ّمتةزه عن ابيق اجملمتعات الخرى.
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