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:تقديم :أوال
أهمية الموضوع ومالحظات 

وتساؤالت تمهيدية



العوامل والعوامل الداخلية من ، بالعديد التعليمية هج االمنتجديد يتأثر-
،المناهج السائدة قصور ب، فمنها ما يرتبط الخارجية

تصيب تلك التيأو ومنها ما يرتبط بالتغيرات التي تطرأ على المجتمع 
تأثير ما بحكم، التي تمس النظام التعليمي أو ،وأسرهم وبيئاتهم التالميذ

…وعالميا محليا والعلمية يستجد على الساحة التربوية 
هو أن ، التربوييفسر حدوث التطوير و اإلصال ح في المجال ما إن -

.  يتأثر به التربية و التعليم نشاط اجتماعي باألساس ، يؤثر فيه المجتمع و

أن البد ، كذلكبما أن المجتمعات تخضع باستمرار للتحول ، فإن التربية و 
ومن هنا .مما يسمح لها بالتكيف مع االحتياجات الجديدة ، باستمرارتتطور 

ذلك .اجمثالي للمنهيكون من الخطأ االعتقاد في إمكانية االنتهاء إلى نموذج 
ي أن األنظمة التعليمية تعمل على التالؤم باستمرار مع التغيرات ف

بما فيها …و المؤسسات المجتمعاتاالحتياجات و الناتجة عن تحول 
...  المؤسسات العلمية 



من دواعي التطوير ، الضغوط التي تمارس من خالل كذلك -

أو من ةكاالت تمويل مشاريع التنمية الدوليوالمنظمات و البنوك و

ات خالل بعض الجامعات ذات الصيت العالمي أو من خالل الشرك

ي متعددة الجنسيات أو مكاتب الدراسات ومن يرتبط بها من ذو
...أو مباشرة من بعض الحكومات…المصالح

اصة ، تكمن أهمية البحث العلمي والتربوي بخأين  والسؤال اآلن  

تبطة في صنع السياسات التعليمية عموما واتخاذ القرارات المر

الخصوص؟على بتطوير وتجديد المناهج التعليمية 

:نعتقد وكجواب مبدئي وأولي أن هذه االهمية تكمن في 



ار الوقت توثيق الصلة بالقضايا والمشكالت التعليمية المطروحة واختي-1

القرار ودراسة مدى مالءمته للظروف وللحاجيات المناسب لصنع 

..واالولويات

نعتقليل المخاطر الناتجة عن القرارات االرتجالية والظرفية، ألن ص-2

 بد القرار مسالة جد هامة ، انها اختيار راشد وحكيم بين بدائل، اختيار ال

.  أن يستند إلى المعرفة وبالتالي الى نتائج البحث العلمي

اتيجياتكما تكمن أهمية هذا الموضوع في بيان كيف يمكن لتخطيط االستر-3

،األدوار تلك تحقيق أن يحرص على 

بينقطيعة وأن تتجاوز األنظمة التعليمية بالتالي ، ما نالحظه من 

السياساتنع االصال ح وبين البحث التربوي وتضييق الفجوة  بينه وبين ص

.التعليمية 



والبرامج ة التعليميالتربوي والسياسة العالقة بين البحث تمثل -4

ولكنهم ، الباحثينتناولها العديد من االصالحية ، فجوة وربما قطيعة 

جتها خاصة معال( والقوانين التطبيقية)ال يتناولون دائما سبل وآليات 

.بالتنظيمات التربوية وبالمناهج التعليميةيتعلق ، فيما 

التخطيط من طبيعة الدور الذى يقوم به انطالقا -5

داده ، وأساليب إع( نموذج المجلس االعلى للتعليم)االستراتيجي

أن يكون يمكن، (المنظمةالعلمية مبدئيا بناء على المنهجية )واشتغاله 

ي السياسة من صانعبحكم  قربه تلك الفجوة؛ في تضييق عامالً مهماً 

، وقربه التربوي واإلداري والتقنيالتنظيم في طبيعة عمله و بحكم 

.هإليالموكولةبفضل تشكيلته والمهام أيضاً من الباحثين 



لعل أول سؤال يجب طرحه فيما يخص العالقة  بين البحث-6

ستفيد التعليم هو إلى أي حد تتجديد مناهج التربوي وبين / العلمي 

ن في التعليم ، مما يجري حولنا وم...مناهجنا وطرقنا ووسائلنا 

تطورات يشهدها العالم في شتى المجاالت وخاصة في المجال 

العلمي، وكيف تؤثر في المدرسة ؟ 

رفية الفلسفية واالسس المعاالسسنحن في العادة نتحدث عن -

وتطويرها، والنفسية واالجتماعية للتنظيمات التربوية ولبناء المناهج

فكيف يحدث ذلك وهل يحدث أصال في منظومتنا التعليمية ؟

وهل هناك مواكبة فاعلة للتطورات العلمية وللنظريات و 

الباراديكمات المعاصرة ؟



عدم ويمكننا أن نالحظ منذ اآلن ،وكجواب عن هذا السؤال، -7
واالجتماعية المعرفية )والعلمية وضو ح األسس الفلسفية 

لى ععند التطبيق و لبناء المناهج وخاصة ...(التربوية/والنفسية
.  المستوى العملي اإلجرائي 

أن هذه األسس وعلى الرغم من توفرها الضمني بل كما -
وحضورها بشكل عام وفي بعض األحيان بشكل غامض ،في 
، ال ...النصوص والوثائق الرسمية وإلى حد ما في الكتب المدرسية

اختيار تشكل دائما إجماعا وطنيا مما يؤثر حتما في تحديد األولويات و
.غايات وأهداف منظومة التربية والتعليم وبرامج إصالحها



األدبيات أو ، سواء فيشائعا يكن مفهوم المنهاج لم -8
إلى عهدالتعليميةوكانت البرامج . قطاع التعليمفي الممارسات 

سها المعرفية التي يتم تدريالمحتويات قريب ، تختزل في لوائح 
كما كانت تختصر في جداول و . في مختلف المستويات 

فعمل .المواداستعماالت الزمن ، تحدد التوزيع األسبوعي لتلك 
يد تخطيط البرامج ، وحتى يثبتوا تميزهم عن هذا التقلفي الرواد 

محتويات ، على التركيز على التلميذللكبرى أهميةالذي يولي 
مضامينها ، وبدل المادة الدراسية 

curriculum : المنهاجمصطلحنحتفتم 

جملة ما تقدمه المدرسة من »الذي يعرف بشكل عام ، بكونه و 
لمساعدة المتعلم ، على النمو … معارف و مهارات و اتجاهات 

.«شخصيتهو السليم في جميع جوانب المتوازن 



•

:،هياألسئلة التي نطرحها األن بخصوص تجديد المناهج في بلداننا-9
؟التعليمي وكيف ايعود أمر بناء المنهاج لمن –•

؟جتمعالمومن يتخذ القرار في ضبط احتياجات التالميذ و تحديد أولويات -
؟و بالتالي رسم األهداف واختيار المحتويات واألساليب

ومعيقاته ؟والتجديد وما هي دواعي و آليات التطوير 

وخاصة ، … وغيرها هذه األسئلة كل •

ممارسة المنهاج وتطبيقه في المدرسة معيقات بارتبط منها ما 

…على ضوء المستجدات في مجال البحث العلمي والتربوي المغربية
ائية تثبت، أن بناء المنهاج ليس مجرد مسألة تقنية وال يطر ح قضايا إجر

سياسيةو ، بل يطر ح بناء المنهاج و في المقام األول ، قضايا فلسفيةفحسب 

ات وثقافية ، حيث تتدخل المبادئ و االنتماءات و جماعاجتماعية علمية وو

…  والمصالحالضغط 



ن المخططيالعالقة بين -ثانيا

وصناع القرار و الباحثين 

حثأو معيقات توظيف نتائج  الب

التربوي في إصال ح /العلمي

.  التعليم وتطوير مناهجه



:مما ورد في الرؤية االستراتيجية حول البحث العلمي: تقديم 

العلمي اعتبارا لكون البحث: واالبتكاربالبحث العلمي والتقني النهوض 

، ... ماعياستراتيجية في تحقيق التطور، االقتصادي واالجتمكانة يحتل 

في امها مدعوة لتطوير نظالمدرسة، فإن قدرتها التنافسية عالميا، وتعزيز 

وخاة المتإن بلوغ األهداف . العلمي، لالنخراط في المسار التطوريالبحث 

أهم ية، سياسة استشرافاعتماد العلمي، يقتضي تنمية البحث بخصوص 

لى نتائج عاالعتماد -المدرسي، ثقافة البحث منذ التعليم ترسيخ -: ركائزها

من جودة من أجل الرفع، ...واإلنسانية التقنية، في مختلف المجاالت البحث 

التعليم مستوى، وكذا على التأهيليالثانوي المناهج والبرامج، والسيما في 

.الفاعلين التربويينبتكوين االرتقاء وكذا العالي، 

:  عشرةالرافعة الرابعة 

واالبتكاربالبحث العلمي والتقني النهوض 



ال يكون ذلك ممكنا دون إقرار نظام 

األكاديمياالعتماد

Accréditation académique
مؤسسة تربط بين المعايير وبين إمكانيات اليتمثل في النماذج التي

هيزاتها وجودة بناياتها وتج...( أو كليةوالبحث تكوين للمدرسة أو مركز ) 

ما أو ...مناهجها وأنشطتها العلمية والتربوية ومشارعها ووأطرها 

.  باالعتماد األكاديمييعرف في العادة 



لعلمي، قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث ا

ن حصاد، أمام مجلس الحكومة، الخطوط العريضة لبرنامج العمل مالسيد محمد 

البحث أجل تطبيق الرؤية االستراتيجية إلصالح منظومة التربية والتكوين و

.العلمي

علمي، إرساء نظام وطني لضمان جودة التعليم العالي والبحث ال»

وتحسين التنسيق بين مكونات منظومة البحث العلمي

واالبتكار

«.نجاعتهاوضمان 
accréditation constitue «des certificats officiels présentés par 

un organisme reconnu affirmant que le programme ou 
l'institution d'enseignement répond aux critères requis». 



عوامل تعثر توظيف نتائج البحث العلمي في االصالح

:العامل السياسي : أوال

العلمية ، نالحظ أن السلطة السياسية ال تلجأ دائما لنتائج البحوث-1

خاصة إذا رأت فيها ما يمكن أن يتعارض مع توجهاتها وربما مع 

مصالحها، أما إذا حدث العكس فإنها قد تجعل من نتائج البحوث

.وسيلة لتبرير اختياراتها وقراراتها

العمل كما نالحظ اختالف العقلية و الخلفية العلمية في اسلوب-2

ار وما القرصناع / ما بين المسؤولين... والمنهجية وااللتزام المهني

.الباحثين بين 

ما يميز اتخاذ القرار ضرورة االستجابة السريعة -3

ت في حين أن عمل الباحثين يتطلب بعض الوق...وعدم الصبر

...ويتميز بالبطء والحذر



طبيعة النظام السائد من حيث تطبيق المركزية -4

دامالنظم المركزية ال تقبل في العادة استخ)والالمركزية 

تقويمنتائج البحوث العلمية وما تتضمنه من فهم وتحليل و

ونقاش، وخاصة عندما يتعلق االمر بتطبيقها جهويا 

؛( ومحليا

عدم تقبل المشاركة؛-5

.مقاومة التغيير -6



لموضوع اجزئيا من البحوث تتناول في العادة وتوخيا للدقة ، جانبا -7

وتركز على عينة صغيرةالتحديد ، وتشتغل وبنوع من التخصص ومن 

احب في حين أن ص... على بعض األدوات مثل االستبيان او االختبارات

ة القرار الذي يروم االصال ح والذي يتعامل مع قضايا شائكة ومعقد

مثال،التعليم كأزمة 

معية الظروف المجتواألخذ باالعتبار، مفروض عليه النظرة الشمولية 

...     والظرفية الدولية و السياسية والمالية والضغوط 

ر من قد تصاغ نتائج البحوث بمفاهيم وعبارات صعبة وقد تكث-8

اجة في حين يكون السياسي في ح...البيانات واالحصاءات والجداول

.إلجابات وحلول إجرائية وواقعية



ة البحوث في الغالب ما تكون فردية لغاية الحصول على شهاد-9

شكيك هي البحوث الجماعية، ومن هنا ربما تالمهنية، و قليلة وللترقية 

مكاتب الخبراتإلى يلجأونو ونزاهتها ، موضوعيتهاالبعض في 

...االجنبية

...قلة ، تضارب، تضخيم : مشكلة االحصائيات -10

.مشكلة االطالع على البيانات وفي الحق الوصول الى المعلومة-



:التدابير ذات األولوية/إشكالية االولويات: ثانيا
حثين وعدم االتفاق بين المسؤولين  و البااالولويات غياب مفهوم -1

حول اولويات االصال ح وحول اهمية مواضيع البحث ذات األسبقية و

رهين االستعجال ،ويبقى دائما ما قد يتوصل اليه الباحثون من نتائج

صناع بالتشريعات التطبيقية والتي هي من اختصاص المنتخبين و

.السياسة التعليمية في نهاية المطاف

:ومما يعمق هذه االشكالية 

ل نالحظ ضعف العالقة والتواص:غياب مخططات وشبكات البحث -2

ج ذلك ومن نتائ...بين الجامعات وبين مؤسسات التكوين ومراكز البحث

واضيع ضعف التعاون ، تكرار البحوث ،انعدام التراكم، االبتعاد عن الم

...(  ذات االهمية وضياع الوقت في القضايا الهامشية



لى نشير إلى أن المجلس األع)انعدام أو ضعف الوسائط المعرفية -3

ت والتي يكون من مهامها الرئيسة توصيل أولويا( مطالب بهذا الدور

ث العلمي العمل والبحث من صناع القرار إلى الباحثين ونقل نتائج البح

يمكن أن إذن الوسيط... لتكون أولويات للسياسة التعليمية و لإلصال ح 

يوجه البحوث ومن جهة اخرى يحدد او على االقل يبلور اولويات 

.السياسة التعليمية

لنشر نظرا لضعف التواصل وان الجهات العلمية ال تبذل الجهد الكافي

 الوقت وال نتائج بحوثها العلمية ،والجهات المسؤولة ليس لديها الوتبلبغ

...  التخصص الكافي 

:وقنوات تفعيل دور الوسيط لذلك نقتر ح تطوير الوسائل -4

باإلكثار من المنشورات المحكمة و اللقاءات والمؤتمرات والبرامج

...االعالمية 



نذكر بمنصة وضعتها وزارة )وإنشاء شبكات ومنصات المعلومات -

ارة التعليم العالي تحت مسمى أطروحتي فضال عن موقعها وموقع وز

...(التربية الوطنية وغيرها على االنترنيت

:وبهذا الخصوص تقترح الرؤية االستراتيجية 

جزة والدراسات المنأعمال البحث جميع لشاملة معلوماتية إرساء شبكة •

في ة الرائدة الدوليوالدراسات والملتقيات الوطني، والتقارير الصعيد على 

.  واالبتكارالبحث العلمي والتقني جاالت ممختلف 



ؤسسات كما نقتر ح أن تتولى الوكالة الوطنية لتقويم و ضمان جودة م-5

فضال عن المجلس األعلى )aneaqالتعليم العالي والبحث العلمي 

وما وبين ، المحدثة مؤخرا، بعض مهام الوساطة بين الباحثين عم(للتعليم
.المسؤولين صناع القرار في وزارة التربية الوطنية



:طبيعة قطاع التربية والتعليم: ثالثا
صعوبة–كثرة العوامل والمتغيرات –معقدة –متشابكة °

؛...المفاهيم وتعدد التعاريف، وتضارب النتائج

اعتبارات أخالقية خاصة في البحوث الميدانية ؛° 

.(..االختبارات)صعوبات القياس و قلة أدوات القياس أو ضعفها ° 

؛...التي تتصف بالصدق والثبات



عدم االستقرار العلمي والقطيعة بين-رابعا

. نفسهاالمجتمعات العلمية
ما نالحظه في الفجوة والجفاء ليس فقط بين السياسيين والباحثين ، بل

عبير عن في النشاط التربوي كتالقطيعةالحقيقة هو ازدياد الشكوى من 

مية عموما مشكل الهوة التي تفصل بين نتائج البحوث والنظريات العل
.وبين ممارساتنا خاصة على مستوى تكوين المدرسين

ةكما نجد من يتحدث بمرارة عن القطيعة بين المجتمعات العلمي-

في والتي من المفروض أن تنضج النظريات وتنشأ النماذج. نفسها

. أحضانها 



وقد ال نغالي إذا العلميإذن هناك نوع من عدم االستقرار-

تيه بين قلنا بأن القطيعة يعاني منها الباحث الواحد ذاته والذي ي

النماذج العديد من االختصاصات ويغازل الكثير من 

. و الباراديكمات

والسؤال اآلن ، ما هي أسباب هذه القطائع وما أسباب حالة 
انعدام االستقرار العلمي ؟ 



للمناهج ة واالسس العلميللبحث الخلفية النظرية تزيد إشكالية هلو-

ربما التعليمية و لألداء التربوي عموما، من تعميق أسباب الفجوة و

ثلة سواء القطيعة ، أي ما نسميه بوضعية التشويش الباراديكمي، المتم

في تعدد المشارب والنظريات بتعدد األساتذة وبتعدد الجامعات

...   هموالمصادر األجنبية التي ينهلون منها في بحوثهم وفي أطروحات

.بالباراديكمأو في غياب أو انعدام الوضو ح أصال  

.ربويةوما ينتج عن ذلك من اختالط في الخلفية النظرية للبحوث الت



غير النماذج وإنزالها في سياقاستيرادفي أم يكمن المشكل -

مات وما دور الجهات األجنبية الممولة للبحث من منظ...سياقها 

ن دولية ومكاتب للدراسات والتي قد تفرض على الباحثي

تالئم المحليين والمسؤولين عن الشأن التربوي نماذج معينة،

يات أجندتها وال تساير بالضرورة األولويات الوطنية والحاج
الحقيقية للمواطنين؟



و الباراديكماتالنماذج -ثالثا

للبحث النظرية أو الخلفية 
:التربوي

تعريفات أساسية



النظريات والتوقعات                           الظواهر االجتماعية

نموذج
والخلفية النظريةالعلمي حول العالقة التفاعلية بين البحث 

معطيات البحثالمفاهيميالنموذج 

الخطوة التجريبية

ةالتفسيريالخطوة



تعريف الخلفية النظرية ووظائفها-1

، نقصد بالخلفية النظرية ما يسمى عادة في مجال البحث العلمي

ي مجال والتي تتضمن نتائج البحوث السابقة ف"بالدراسات السابقة"

د منها والتي يستفي... تخصص البحث ،من قوانين ونماذج ونظريات

ات جمع أدووالباحث في اختيار وصياغة إشكاليات بحثه وفرضياته 

سيطبع اإلطار العام الذيوالبيانات واالتجاه الذي سيسير فيه البحث 

.ستتميز وبحثه وستظهر فيه النتائج 
.فيها الباحثسيتموقعالتي "المدرسة"إنها بكلمة واحدة 

:وعموما فإن للخلفية النظرية، وظائف متعددة لعل من أهمها 

وظيفة اإليحاء للباحث (  Heuristique)الوظيفة االستكشافية -1

أن يختار تحدد للباحث مجاال للتوجيه يستطيع في ضوئهنهاإوإرشاده، 

اإليحاء نافعة فيكما أنها . البيانات ما يصلح للتجريدومن المعلومات 
.تقديم النماذج التي ترشدها وباإلشكاليات وخلق األبحاث 



تقدم اإلطار التصوري الذي ينظم : الوظيفة الموجهة ــ 2

دونها إيجاد ما يبدو بويعين العالقات المتبادلة بينها وو يصنف الظواهر 

بية معلومات ال صلة بينها ،إنها تلخص الوقائع في صورة تعميمات تجري

علمية النظرية تضع للباحث اإلجراءات الالخلفية كما أن.في نسق منطقي

.مجاال للتوجيه لهتحدد و القيام ببحثه عند التي سيتبعها

من ة حيث تستخدم األفكار لتمكين مجتمع المعرف: الوظيفة العملية -3
.يبحث ما أو بذل جهد تكنولوجي أو مهنإشكالية االستمرار في العمل في 

تكوين، المؤسساتوكما تفيد الخلفية النظرية ، المراكز البحثية بالكليات 

وين بتفصيل برامجها ومشاريعها وتحديد مواضيع البحث ومواضيع التك
 .انطالقا من تلك المحتوياتالمهنية وضعيات البناء و 

ستر االممقررات وفكثيرا ما تعكس وحدات التكوين والبحث 

اإلشكاالت العلمية التي تسود في فترة والقضايا ...و الدكتوراه 

.  في العلممعينة 



ام ،على تساعد النظريات والخلفية النظرية بشكل ع:الوظيفة التنبؤية -4

، فالتنبؤ يعنيواتجاه البحوث حولها معرفة اتجاه الظاهرة مستقبال 

.الوقائع إلى الحاالت المجهولة واالنتقال من المعلوم من الحاالت 

فجمع التي تمنحها للبحثالقيمة العلمية ، من الوظائف الهامة للنظرية-5

اً أمرتفسر النتائجوالبيانات باالعتماد على نظرية تدعم المعطيات 

ً حتى ال يعد البحث ضرورياً  ة بين العالقة الجدليو عليه فإن . ناقصا

يجب مراعاتها البحث العلمي على قدر كبير من األهميةوالنظرية 

من طرف الباحثين 

ن كلوذلك أل. و تقدم النظرية عددا كبيراً من المفاهيم التي تثري العلوم 

علمية مميزة ، إضافة إلى أنه ويتضمن خبرة اجتماعية " مفهوم " 

. يعد تلخيصاً لكثير من الحقائق التي تكون النظرية 





تعريف مكونات الخلفية النظرية 
النظرية-النموذج –المنظور 



:  تعريف المنظور -2
الطبيعة )، نظرة خاصة للواقع paradigmeيشكل المنظور 

سلوكي اآللي للكون أو المنظور ال-مثل المنظور الميكانيكي ( والمجتمع

لإلنسان،إنه مجموعة من الحقائق  التي تلعب وظيفة المسلمات و

المنطلقات والتي تمثل نظرة عامة حول مجال أو حقل من الحقول، 

تسهل التواصل والتطوير، وتسهل موضعه دراسة ظواهر معينة 

وتكون هذه الحقائق الممثلة لمنظور، موجهة لوضع الفرضيات .

بيقات واستخالص القوانين وإنشاء النماذج والنظريات  وموحية بالتط
.المالئمة 



في شيوع استعمال هذا المصطلح T.S.Kuhnويعود الفضل إلى كوهن 

على نطاق واسع، مما سيجعله يحتل مكانة خاصة بين المفاهيم 

.األساسية في حقل المعرفة العلمية 

ظرية في فإن البحث العلمي البد وأن يستنير بنماذج  نلكوهنبالنسبة 

كما يكون من الضروري الحديث عن المنظور .  إطار منظور شامل

في أي نقاش كلما تعلق األمر بتتبع تاريخ األفكار العلمية وتطورها بل و

.  علمي يدور حول نشأة النظريات واختفائها



غم من إن العلماء والباحثين ينشئون في مجال علمي معين، وعلى الر

أي " مدرسة ضمنية وغير مرئية"تباعدهم وربما عدم تعارفهم، 

لتي بمعنى أنهم يتفقون على  عدد من اإلشكاليات ا..يكونون منظورا

ما يتفقون ك.تتطلب حال، ويقبلونها كإشكاليات صالحة للدراسة والبحث

في الوقت ذاته على الشكل العام الذي ستظهر فيه الحلول 
.في حقل معين



يار هذا وسيعرف المنظور بتعاريف تجعل معناه قريبا من معنى الت

". النظرة العامة إلى العالم والحياة "أو المذهب الفلسفي أو 

ات وهكذا يعني المنظور توجهات عامة تتضمن حصيلة من الفرضي

عدد من والحقائق والحلول المتوفرة في حقبة معينة وفي مجال معين ل

يها ينتمي إلشبه مدرسة ضمنيةاإلشكاليات، حقائق وحلول تكون 
.العلماء



تعريف النموذج-3

ر للعناصالتمثالت االنتقائية إن النموذج هو عبارة عن مجموعة من 

اة تمثالت مبسطة للواقع واختزال ومحاك”األساسية في ظاهرة ما إنه 

لك أداة ، يمكننا من وصفها وتفسيرها بعمق ، فيصير النموذج بذ”له

ي ضرورية في تمثل وتشخيص العناصر والعالقات األساسية ف

.هفيتتموضعالظاهرة من أجل فهمها في إطار السياق النظري الذي 

بحث في بنية مبسطة تستعمل لل”كما تكون صياغة النموذج باعتباره 

، وهو بذلك يكون خطوة أولى“طبيعة الظواهر

تمهد لصياغة النظرية ، بحيث يكون النموذج نظرية في طريق

.التشكل ، نظرية لم تنضج بعد
Simulacroمحاكاة = simulation = 

أمثلة عن النماذج



عن النموذج ( 1)مثال 



عن النموذج(2) مثال 
خطاطة تركيبية بموضوع علم التدريس ومجاالتها



تعريف النظرية-3

والتعريفات والنظرية عبارة عن مجموعة مترابطة من المفاهيم 

القات القضايا التي تكون رؤية منظمة للظواهر عن طريق تحديدها للع
نظاما مجموعةوتشكل تلك ال.بهاالتنبؤ وبين المتغيرات بهدف تفسيرها 

. من الظواهر المتجانسةعددفكرياً متسقاً حول ظاهرة أو 

بـأنها النظرية تعرف كما -

النسق ا هذيتضمن وتفسير لظاهرة معينة من خالل نسق استنباطي”

قة قضايا نظرية توضح العالومجموعة مفاهيم وإطاراً تصورياً 
(تيماشيف)“تنظمها بشكل له معنىوبين الوقائع 

قابل وتهمعطياوإضافة إلى أنها ذات بعد إمبيريقي يستند إلى الواقع 

كما أنها تنبؤية تساعد على تفهم مستقبل الظواهر. لالختبار 

. من خالل التعميم 



النماذج وأنواع–رابعا

الباراديكمات في التربية وعلم 

التدريس  وتصنيفاتها 



أنواع النماذج والمناظير في التربية وعلم التدريس

جويس و فايلتصنيف : أوال

ى أنها هناك تصنيفات كثيرة لكنها تتصف بطابع العمومية، بمعن

س نماذج تصنيفات صالحة لترتيب النماذج التربوية بشكل عام ولي

و فايل الديداكتيك فحسب، وعلى سبيل المثال نذكر تصنيف جويس
Joyce et Weil  واللذان يقسمانها إلى أربعة:

النماذج المستوحاة من الشخصية-1

 Education \Personne(الشخص/التربية)
الالتوجيهيأو منظور تطوير الشخص مثل نموذج روجرز 

نماذج التفاعل االجتماعي-2

\Education(  مجتمع/التربية ) Société 
.ديويأو منظور التفاعل االجتماعي ، مثل  نظرية جون 



النماذج المستوحاة من أسلوب معالجة المعلومات-3

Education \Processus Cognitif ( عمليات عقلية/ التربية  )

ية      وهو منظور معرفي يقوم على التركيز على العمليات العقلية الداخل

برونيرو أوزبيلمثل نماذج كل من . استقبال وتخزين المعلومات
.و طابا

النماذج المستوحاة من تعديل السلوك-4

Education \ Comportement positif
(  السلوك االيجابي /التربية)

مثل المنظور السلوكي في نموذج سكينر  

:  و المنظور التكنولوجي وضمنه يمكن الحديث عن
.ونموذج التدريس الهادف-النسقيوالنموذج -النموذج التواصلي -



BOGAتصنيف بوكا : ثانيا

و باراديكمات البحث العلمي لنماذج 
رق بين ال بد من التذكير قبل استعراض هذا التصنيف بالتمييز الذي يف

qualitativesوالبحوث الكيفية أو النوعية quantitativesالبحوث الكمية 
وتقوم  .(paradigme nomothétique)فإذا كانت األولى تستند إلى منظور 

ف كون الغاية منها الكشتأساسا على جمع المعطيات الرقمية واالحصاءات و

نبأ بحدوث عن القوانين والمبادئ التي يمكن تعميمها والتي تفسر الظواهر وتت

هي أساسا التغيرات وتنطلق من إشكاليات وفرضيات تريد التأكد من صحتها و
تهدف ،وتكون موجهة بنظرية ، فإن البحوث الكيفية تسdéductiveاستنباطية 

و تستند على inductifالتوضيح والفهم وهي اساسا استقرائية   

 (paradigme d’intelligibilité)منظور
ظواهروتستهدف إنشاء النظرية ، وتعتمد االتصال المباشر باألشخاص وال

.اتفي حين تعتمد المناهج االستنباطية على وسائل وأدوات لجمع المعطي



BOGAتصنيف بوكا : ثانيا

و باراديكمات البحث العلمي لنماذج 

Positivisteالباراديكم الوضعي-1
Positiviste -Néoالباراديكم الوضعي الجديد-2
Constructivisteالباراديكم البنائي-3
Interprétativiste.التأويلي/ الباراديكم التفسيري-4
البرغماتيالباراديكم المختلط أو -5

Paradigme mixte ou pragmatique         
Numériqueالباراديكم الرقمي -6



لتفسير أسباب حدوث اإلصالح( مناظير)باراديكمات : ثالثا 

.والتجديد في التعليم ومناهجه 



براديكم التوازن-1

براديكم مبدأ الصراع-2

.براديكم التجديد بالمؤثرات الخارجية-3



التربوية المعاصرةالتيارات تصنيف قادري للنماذج و:رابعا
احث على ضوء استقراء ما هو موجود على المستوى العالمي وفق مبإمبيريقيتصنيف )

(التربية المقارنة

يوسف قادري: بقلم

أستاذ باحث

.جامعة باتنة، الجزائر

انظر الجدول رفقته



نية، القيم الروحية الباطالروحاني

اوية، الميتافيزيقا، الط

هللا، الحدس، وحدة 

الوجود

Barbier, Buck, 
Capra, Eliade, 

Emerson, 
Ferguson, 

Henderson, Jung, 

سفات الميتافيزيقا، الفل

الشرقية، الطاوية، 

البوذية، التصوف

الوعي الكوني، 

عرفة الميتافيزيقا، م

قاء، هللا، الفناء و الب

ةالفتح، االشراقي

نمو الشخص، الشخصاني

الالشعور، الوجدان، 

الرغبات، الدافعية،

.  النفعيةاألنا، 

Adler, Angers, 
Freud, Lewin, 
Maslow, Neill, 

Rogers

علم النفس، 

الشخصانية، الفقه،

التحليل النفسي

الرومانسية، 

ة، النزعة الطبيعي

التربية 

، الالتوجيهية

المدارس الحرة، 

حةالتربية المتفت

سيرورات التعلم، النفسي المعرفي

، الخلفيات االدراكية

التصورات الذاتية،

، المالمح البيداغوجية

البناء المعرفي، 

كيرالتفكير في التف

Anderson, 
Bachelard, Piaget, 

Tardif, Taurisson, 
De la Garanderie

، سيالبياجيعلم النفس 

، علم النفس المعرفي

ائيةاالبستمولوجيا البن

النمو المعرفي، 

علم النفس 

التطوري



المصطلحات البارزةالمصادرأهم المنظرونالعناصر البارزة ضمن التيارالتيار

الوسائط المتعددة، التكنولوجي

، تكنولوجيا التواصل

ة وسائل اإلعالم، المقارب

النسقية للتعليم

DicketCarry, Gagné, 
Lada, O'Neill, 

Skinner, Stolovich

ية، السيبرنتيقا، النسق

نظرية التواصل، 

السلوكية، علم النفس

المعرفي

المعلوماتية، البيئة

التعليمية، النموذج 

ى التعليمي، الحد األدن

ات من التكوين، المقارب

النسقية

الثقافة، البيئة االجتماعي المعرفي

االجتماعية، المحددات 

االجتماعية للمعرفة، 

التفاعل االجتماعي، 

جماعات المتعلمين، 

توزيع المعرفة

Bandura, Bruner, 
cooper, Fernay, 

Vygotsky, Johnson & 
Johnson

علم االجتماع، 

االنثروبولوجيا، علم 

النفس االجتماعي

التعلم و التعليم 

ية، التعاوني، البراغمات

ال مركزية الثقافة، 

ةالجماعات التطبيقي

الطبقات االجتماعية، االجتماعي

الحتمية االجتماعية 

شكل للطبيعة االنسانية، م

البيئة و المجتمع، 

ير السلطة، التحرر، التغ

االجتماعي

Bourdieu, Dewey, 
Illich, Lapassade, 

Giroux, Fernay, 
McClaren, Passeron, 

Toffler, Young, 
Stanley

علم االجتماع، 

الماركسية، العلوم 

يا، السياسية، اإليكولوج

علوم البيئة

التربية التقدمية، 

النظرية البنائية، 

النظرية الماركسية، 

ة، التربية التعزيزي

التعليم النقدي، 

الديمقراطية متعددة 

الثقافات

المقررات، المحتويات،األكاديمي

الشعب، التفكير 

المنطقي، التنافس 

دياألكاديمي، الفكر النق

Adler, Bloom, 
Domenach, Lavallée

األدب الكالسيكي، 

امةالفلسفة، الثقافة الع

التعليم األساسي، 

، الجوهرانيةالواقعية، 

ون التربية العامة، الفن

الحرة، الفكر النقدي



التربية الفارقةباراديكمنماذج من : خامسا



«القبعات الست»بونونظرية دي 



لجاردنرنظرية الذكاءات المتعددة 



"  اإلينياجرام"تصنيف الشخصية في 

"  اإلينياجرام"الشخصية في تصنيف 

(:نظرية تساعية أنماط الشخصية)
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النماذج وأنواع–ثالثا

الباراديكمات في التربية وعلم 

التدريس  وتصنيفاتها 
تطور األحقاب -خامسا

في ( الباراديكمية)المنظورية 
المغرب 



تطور األحقاب المنظورية في المغرب -

:  الباراديكماتومرحلة ما قبل ظهور وانتشار النماذج -1

وم التربية وهي مرحلة سابقة على العلم تتصف بعدم التمييز بين عل

وعدم ظهور التدريس كعلم مستقل ،ربما سادت في مدارس تكوين

أواخر )المعلمين والمعلمات وغيرها ، أوائل عهدنا باالستقالل 

.. األمية مع تعميم التعليم وحمالت محو( الخمسينات وأوائل الستينات 

ارسات وربما مازالت مستمرة االنتشار بشكل أو بآخر ويغلب على المم

ن أن التربوية فيها الطابع التقليدي دون تحديد ، وهذه المرحلة يمك
.بالمرحلة البوكماخيةنسميها 



ولكن بنوع من الخلط بالتزامن مع ظهور بعض النماذج مرحلة -2

ظهور وازدهار  المنشورات والمجالت المتخصصة وما عرفته كلية

التربية والمدارس العليا وغيرها من تطور،

ب ، مجموعة من األطر التربوية من مشاربهابفضل التحاق للعمل 

...(  بلجيكية ،فرنسية، كندية)متعددة 

.وفي مقدمتها نموذج األستاذ الناجح كما سنرى

ي علم هذا وسنقتر ح فيما يلي، تصنيفا خاصا للمناظير والنماذج ف

يه التدريس ، والتي أثرت في مراحل الحقة ، في تطور البحث ف

ي و وجدت أصداء لها في مؤسسات البحث ومراكز التكوين عندنا ف

(  ايل مثل تصنيف جويس و ف)المغرب، ذلك أن التصنيفات السابقة 

غوجيا بشكل تنطبق على تطور النماذج في مختلف علوم التربية و البيدا
.  عام وليس بالضرورة في علم التدريس فقط



”المدرس الناجح"منظور-أوال

المدرس"كأبرز مثال على المنظور في مجال  التدريس نجد منظور

و الذي ساد  ، وهو سليل المنظور التقليدي أو التربية التقليدية،"الناجح
Walkerابتداء من أواخر الثالثينات ويمكن إدراج أبحاث والكر 

.ضمنه( 1935)

ار  هي من اآلثمردوديتهوينطلق هذا المنظور من أن فعالية التعليم 

ا  فقد لذ. المباشرة لشخصية المدرس وخصائصه الجسمية والنفسية

تمركزت األبحاث التي  استلهمت هذا التصور، حول محاولة إيجاد

س ، مقياس يبنى  لي"الناجح"للمدرس و" الفعال"مقياس للمدرس 

ء إنجازه انطالقا من السلوك الفعلي والواقعي للمدرس داخل القسم وأثنا
.يتهللدروس، بل انطالقا من الخصائص والقدرات التي تميز شخص



"  تحليل التدريس"منظور : ثانيا

(تحليل العملية التعليمية)

اولة تركزت البحوث في هذا المنظور حول فعالية طرق التعليم ، مح

خاصة بذلك الخروج من العلبة السوداء واالهتمام ببعض المتغيرات ال

ً بالعملية التعليمية، التي تمارس تأثيراً  كانيات المدرس بين إموسيطيا

عليها مرد ودية التلميذ والذي يفسر اختالف النتائج التي يحصلو

.المدرسون على الرغم من تشابه قدراتهم وخصائصهم الشخصية

عي وسينتشر هذا المنظور في أواخر الستينيات حيث سيزداد الو

اء بعض بضرورة تحليل العملية التي تدور داخل القسم وبالتالي إلق
.األضواء داخل العلبة  السوداء

المالحظة  "وكانت أهم الدراسات في هذا المنحنى ، تدور حول 

وعية إيجاد شبكات موض"و" تحليل التفاعالت"و"المنظمة داخل القسم 

ابرز ولعل". لمالحظة وتحليل العملية التعليمية في جميع مكوناتها

.وشبكته الشهيرةFlandersنموذج ضمن هذا التوجه، نموذج 



منظور التدريس الهادف-ثالثا
–األهداف اإلجرائية -: سلوكي بمختلف نماذجه -تكنولوجي وهومنظور

.المعايير في التعليم –بيداغوجيا اإلدماج -الكفايات  

Magerو،  B. Bloomوتلميذه R.Tylerتيلررالف بهوكان من ابرز المشتغلين 

األهداف التربوية على شكل قدرات صياغة على االلحا حينطلق المنظور من 

لوك إن الهدف س."سلوكية ترغب المدرسة في تحقيقها لدى المتعلمينومهارات 

متمدرسالومرغوب فيه يتحقق لدى المتعلم نتيجة نشاط يزاوله كل من المدرس 
".مالحظة وقياس وتقويموهو سلوك قابل ألن يكون موضع

والذي عمل على محاولة تجاوز نموذج الكفاياتوظهر في إطار هذا المنظور 

لة المشكالت التي اعترضت تطبيق نموذج التدريس باألهداف خاصة بمحاو

منها التي يسجل ض، استلهام مبادئ المدرسة المعرفية بدل المدرسة السلوكية 

قال، نموذج التدريس باألهداف في العادة ، لكنه لم  يشكل لوحده تصورا مست

.نفي ضرورة تحديد األهدافيال نموذج الكفايات لكون 



نحو بناء منظور أصيل:رابعا

منظور الملكات

“لنستيقظلقد حان الوقت”

نطلق من تفي التربية والتعليم ، ونؤسس لنا وبأنفسنا نماذج أصيلة 

داثة ، نحو التطور والتجديد والحومن واقعنا وخصوصياتنا ، تراثنا 

ساسي وتتأسس على انخراطنا الفعلي والفعال في البحث العلمي األ

اتنا وفي التطور التكنولوجي العالمي، نماذج تستجيب لخصوصي

ن عادات أولويات أمتنا ، نماذج تخلصنا موالحقيقية اتنايوتلبي حاج
اإلدمان على الترجمة وو سلوكات التبعية واالتكالية 

.الحلول والنظريات الجاهزةو استيراد 



نماذج الباراديكم الرقمي



العلميوالبحثتكنولوجيا المعلومات 

.التكنولوجيا سهلت الكثير من مهام الباحث العلمي-

.توسع هائل في مجال تكنولوجيا المعلوماتهناك -

ماذا تقدم التكنولوجيا للبحث العلمي؟إذا 

.مهام الباحث العلميتسهيل -

.التواصل بين الباحث والمشرفينتسهيل -

:فهيإذا 

(الدراسات والتجارب.) تساعد في اختيار مشكلة البحث وتحديدها-1

....أبحاث–دوريات –مواقع ) تساعد في البحث عن المعلومات وجمعها -2

برامج تحليلية –احصاء –رسوم بيانية ) تنظيم المعلومات وتحليلها -3

واخصائية

.التواصل مع المشرفين-4

.تحليل ومناقشة النتائج ومقارنتها بما توصل إليه اآلخرون-5



:من أمثلة الخدمات التي تقدمها شبكة االنترنت
VIDEO.خدمة المشاركة في المؤتمرات عن بعد-1 -_CONFERUING

PLUG_INS.خدمة النسخ اآللي نسخ الصوت والصورة-2

.البث اإلذاعي -3

.عبر الشبكة الحصول على قواعد بيانات-4

.المجالت والدوريات-5

.المكالمات الهاتفية عبر االنترنت-6

WALS.خدمة المناطق الواسعة للمعلومات-7

CHATالتخاطب -8

TAIKالمحادثة -9

GOPHER.الجوفر االتصال بالهيئات الحكومية10

.شبكة الويب البيانات المتنوعة-11

FTP.خدمة نقل الملفات-12



الجديدالرقمي واإلعالم العصر /التيارفوائد تقنيات 

ومناهجهافي العملية التعليمية 
:هذه الفوائد أبرز ومن

يةالحصيلة المعرفوزيادة،المعلوماتمصادرفيالهائلةالوفرةتحقيق 

سرعةوالمناهجمنهاتعانيالتيالنقصأوجهوسدالمتعلم،لدىوالثقافية

التعليمفيالمرونةوالتشويق، وتوفيراإلثارةوتوفيرالمعلومة،علىالحصول

بعناصرهليميالتعالنظاممالمحتغييرفياهمتسوبالتالي،المتعلمواستقاللية

اقلنمجردمندرسالمدورتغييراإلنترنت فيشبكةساعد وت.المختلفة 

والمقوموالموضحالميسربدورالقيامعلىقادر  مدرسإلىللمعلومات

متلق  مجردمنالمتعلمدورتغييرفيساهمتكماالبناء،ووالمدربوالمرشد
...والمستكشفوالباحثالمستقصيدورإلىللمعارف



خاتمة



خالصة
التيار التربوي الحديث

ولوجية في الثورة التكن)بدأت مالمح التيار التربوي الحديث تتشكل في سياق واقع الحداثة 

و شبكات المعلومة و العولمة االقتصادية و ثقافة العوالم االفتراضيةرقمنةميدان االتصال و 

لى مزيج هذا الواقع الحديث أفرز نظريات تربوية حديثة، اشتملت ع...(. التواصل االجتماعي

ها، المعرفي و انتقائي من أهم التيارات التربوية المذكورة أعاله في إطار النظرية البنائية بشقي

ة، معرفية، سلوكي)الثقافي االجتماعي، حيث برزت من بين النظريات المتمحورة حول المتعلم 

ليمية سواء كانت أما النظريات التي تمحورت حول البيئة التع. النظرية البنائية المعرفية( بنائية

ائية الثقافيةفبرزت أراء علماء البن( حواسيب و وسائط متعددة)اجتماعية تفاعلية أو فيزيقية  

ختلف يشتق االتجاه األول أفكاره من نظرية بياجيه الذي يرى أن التعلم يحدث عندما ي

ح السلوك و الواقع مع توقعات المتعلم مما يفقد الفرد حالة االتزان مشكال بذلك دافعا لتصحي

(.تعلم)المفاهيم 
و Vigotskyأما االتجاه الثاني فيؤكد على السياق االجتماعي و الثقافي للمعرفة كما ينظر 

تيشاركندما غيره ممن يعتقدون أن بيئات التعلم تلعب دورا أساسيا في حدوث المعرفة و ذلك ع

الفعل دراسات إجرائية و بحوث)حلول لمشاكل تواجههم أليجاداألفراد في محاوالت تفاعلية 

. )...(بالمشاركة
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