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 أي منهاج تعليمي ألية مدرسة؟

 

 مفتش منسق مركزي ال التوجيه التربوي/  بقلم، عبد العزيز سنهجـي

          



         

…  

 

 مل يعد مستساغا أن تظل املدرسة يف معزل عن التحوالت السوسيواقتصادية والتكنولوجية

، و ال تساهم  مـن موقعهـا يف قيـادة وتـأطري      فية واملهنية اليت يشهدها العاملواملعر والدميغرافية

تناغمـا وانسـجاما مـع    أكثـر   يف اجتاه جعلها  هاووظائفها أدوار  عربالتغيري االجتماعي املطلوب، 

اإلجـراءات واملسـاطر،    تنفيـذ موقـع   مـن دفعهـا للخـروج    عرب وذلك ، املشروع اتمعي املستقبلي

ملختلف إشكاليات  املالئمةلول احلإجياد و ،واختاذ القرار واإلبداع التجديد سريوراتيف  والدخول

، وتعزيـز  احلديثـة  بنـاء املعرفـة  إكسـاب منـاهج    مـن  واختالالت الشأن التربوي، ومتكني التلميذ

وحتقيق الذات والعيش املشترك مـع   للعمل تهاقابليمهاراته احلياتية، وتوسيع خرباته، وتطوير 

ليـة  إن عم. متطلبـات العوملـة  تعقـد  جماـة مصـاعب احليـاة يف ظـل      قصد إقداره على اآلخر، 

، يف اعتقادنـا، إن هـي أغفلـت آليـة املنـهاج التعليمـي كـأهم قنـاة         املراجعة هذه، لن تكون ناجعـة 
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يوضــح  الغايــات واألهــداف  عــامنســقي إطــار وك، لتصــريف األدوار واملهــام اجلديــدة للمدرســة

الوسـائل  واملقررات واملضـامني والكتـب واملراجـع وأنشـطة احليـاة املدرسـية وطرائـق التـدريس و        

ويوجـه   ،يـؤطر الـتفكري البيـداغوجي   ، و...التعليمية وآليات التقـومي واملرافـق املدرسـية    واملواد

والعمليـات  حيـدد اخلـربات واألنشـطة    و ،مساطر إداريـة املمارسة امليدانية عرب خطط تربوية و

علـى النمـو   بقصد مسـاعدة هـذه السـاكنة     ،اخارجه  هاداخل لساكنتها سواءاليت تقدمها املدرسة 

 ويضـمن تفاعلـها   يف االجتاه املرغوب اجتماعيا، الذي يؤدي إىل تعديل سلوكها الشامل واملتكامل،

يعترضـها  و مـن مشـكالت   جههامناسبة ملا يواحلوالً  تبتكر وجيعلها ،مع بيئتها وجمتمعهااإلجيايب 

  .حتدياتمن 

ميثاق التربيـة  ( ليمي من تراكمات وإجنازات وإنتاجاتمبسح موجز ملا يوفره املنهاج التعو

المتحانـات،  ل أطـر مرجعيـة   كتب مدرسـية،  بيض، توجيهات تربوية رمسية،الكتاب األوالتكوين، 

، إطار وطين لإلشـهاد، مصـوغات   بيداغوجية دالئل، إطار مرجعي للريادة، إطار مرجعي للتجديد

 نظامنـا التعليمـي ال يشـكو مـن     ، يتضـح أن  ...)مشاريع إصالحية موارد رقمية، وطنية، تكوينية 

من تعددها وكثرا وتضارا وسوء  مناالتعليمي،  وإ للمنهاجاملؤطرة التصورات  النظرية  ضعف 

 منـهاج خمتلـف التراكمـات ضـمن    وهيكلـة  هندسة يف  ،املشكل يكمن أساساو. ترصيدها وتنسيقها

، يف وهـذا يطـرح  . مـن جهـة ثانيـة   ميـدانيا    تـه وأجرأ هاتـ تطبيقيف و  ،من جهة متكامل تعليمي

على عـدم اإلدراك العميـق بـأن فعاليـة املنـهاج       األوىل حتيل :ثالث إشكاليات أساسية  ،تقديرنا

يف ، وخاصـة  مؤطرة لبناء املنهاج استراتيجيةتتوقف أساسا على اعتماد مقاربة نسقية التعليمي 

جمال هندسـة املنظومـة التربويـة شـكال ووظـائف وأدوارا وهيكلـة وجتسـريا وتشـعيبا وحقـوال          

معرفية، مبا يتماشى مع السياسـة الوطنيـة يف جمـال البحـث العلمـي والتكنولـوجي والتحـوالت        
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قتصـاد واملسـتقبل وجمتمـع املعرفـة     املهنية واألولويات الكربى واألوراش الواعدة اليت تطبـع اال 

يف تلـك احللقـة الـيت جيـب أن تـؤمن الـربط بـني         ،الثانيـة  اإلشكالية تتجسدبينما . واالتصال

كجهـاز    التأطري واملراقبـة والضـبط  اجلانب النظري والتطبيقي للمنهاج، واملتمثلة أساسا يف جهاز 

التكوين  يف ضعف كفاية ،تمظهر الثالثةت يف حني. مؤمتن وضامن للترتيل السليم ملقتضيات املنهاج

لسياسـات  لمن طرف الفاعلني التربويني املنفـذين   األساس واملستمر الكفيلني بتجسيد روح املنهاج

  .التربوية

مسـتويات  مكونـات و سامهت إىل حد بعيد يف إذكاء الفوارق بني  ،إن اإلشكاالت السابقة 

مـن مهـارات   ، بشـكل مقصـود،   خيطـط للتالميـذ  فيمـا   فـاوت صـريح  ت يربزاملنهاج؛ حيث غالبا ما 

مـن   ،عـرب املنـهاج املطبـق    يكتسـبونه فعليـا يف الواقـع    ماو ،ضمن املنهاج الرمسي ومعارف ومواقف

فهم وتأويل الفـاعلني  تضارب يف عمليات اهلدم وإعادة البناء و نتيجة أومتغري  زمن مدرسي خالل

 .لـه  مأو تأييـده  مدرجـة محاسـته  وكـذا ل  ،وغاياتـه  ج الرمسي وأهدافهاضمون املنهيف امليدان  مل

يربز منهاج آخر خفي نتيجة تفاعل التالميذ فيما بينهم سواء داخـل   ،وعلى هامش املنهاج املطبق

اإلشــكاالت  إن .مصــادر املعرفــة غــري النظاميــة خارجــه، أو نتيجــة اللجــوء لــبعض   الفصــل أو

للتأمل والدراسة بكل ما يتطلبـه   هنا هاحتبقى يف حاجة لتدقيق ومتحيص، ونطر فااملرصودة سل

ومنتظمـة  من حيطة وحذر منهجيني، وخاصة يف ظل غياب دراسات تقييمية علمية شاملة  األمر

، اليت يفترض أن تقـدم بعـض اإلجابـات الشـافية     وحىت الدراسات واألحباث والتقارير. للمنهاج

ونشـري   .ئـه أجزاالقتـراب مـن بعـض    املنهاج يف مشوليته وإمنا حاولت ا  حول املوضوع، مل تتناول

ــا  ــن  هن ــاين م ــر الللجــزء الث ــي لتقري ــى التحليل ــس األعل ــيم للمجل ــرالو ،2008 ســنةللتعل  تقري

، يف اية املوسـم  حول نتائج الربنامج الوطين لتقومي التحصيل الدراسي 2009املوضوعايت لسنة 
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ووزارة التربيــة الوطنيــة املنجــز بتعــاون بــني الــس األعلــى للتعلــيم  ،2008 – 2007الدراســي 

قـدما رأيـا متكـامال    أن ي سـتطيعا يمل  انلـذ لوا، والتعليم العـايل وتكـوين األطـر والبحـث العلمـي     

يبقى دائمـا  الكل ألن مة الكل انطالقا من األجزاء، اكحم وعليه، يصعب . وواضحا  حول املنهاج 

  . أجزائهأكرب من 

رفع التحديات الداخلية على قادر متكامل شامل وإن التفكري  اليوم يف بناء منهاج 

، ملية والوطنية واجلهوية واحملليةيف أبعادها العا استحضار اللحظة التربوية يقتضي واخلارجية 

حتوالت طالت اتمع والثقافة واالقتصاد  وتطبعها   واليت تتميز برهانات وحتديات العوملة،

ااالت التربوية والتكوينية واملهنية وبدأت تؤشر وأزاحت احلواجز واحلدود يف ... والسياسة

النقالب يف صيغ التربية وأشكال التكوين وأمناط املهن منبئة بتطورات يصعب اإلملام ا 

 اتوعليه، يصبح املنهاج هنا مطالب بتقدمي أجوبة مناسبة حول كيفي. والتحكم يف جمرياا

وإعداد األفراد لتدبريها ومواجهة  ،واستباقها املستقبلية،اآلنية و استيعاب هذه التحوالت

لسيادة اسدة االستراتيجية الوطنية التوجهات ترسيخ ، وحمطاا ومنعطفاا ومآالا

واالنفتاح على  ...الدولة يف جوانبها االقتصادية والثقافية واحلضارية والتارخيية واللغوية 

ندماج والتصاحل مع احمليط االجتماعي العام املعطيات واحلقائق اجلهوية واحمللية حتقيقا لال

  .للمدرسة

التأسيس ملنهاج متكامل ومندمج يف اللحظة التارخيية الراهنة، يتطلب استيعاب وجتاوز إن 

إعمال جمموعة من املبادئ العامة، و ،احلايل مييلب واختالالت الواقع التربوي التعأعطا

ملية بإبراز اجلوانب الوظيفية والع والقاضيةكمداخل أساسية موجهة لبناء املنهاج املأمول، 

حلاجات التعلمات يف احلياة االجتماعية للتلميذ، واملستجيبة للمنهاج، املرسخة الستعمال 
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إن أكرب التحديات . واالجتماعيةة االندماج يف القطاعات املنتجة وملتطلبات التنمية االقتصادي

عرب التخلي  ،االنتقال من منطق التعليم إىل منطق التعلمهو ربح رهان   ،اليت تواجه املنهاج اليوم

يف البحث عن كيفية  تنخرط برؤية أخرى هوتعويض ،جيب أن نفعل بالتلميذالتفكري مبا  عن

، وحمفز وقراراته  بشكل مسؤول ومستقللتلميذ طريقة ومنهجية يف بناء تعلماته اهذا إعطاء 

معرفية، وداخل من أقطاب أو حقول عرضاين ومنطلقة  مية مهيكلة مبنطق ورات تعلضمن سري

بني كل املتدخلني والشركاء يف الشأن  مناخ تربوي يطبعه التفهم والتنسيق والتعاون والتواصل

ومتكينها من آليات التفاعل  ةالسوسيوبيداغوجيأمال يف إخراج املدرسة من عزلتها  ،التربوي

  2013ماي  20الرباط،                                                                     .املنظم مع اتمع


