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ملخص
أن تكوووون المةرسووووة اليوووووى ملفتحووووة علوووا الملاووووو الةوووولاعي والوووورو الم اوالتيووووة وووي أحووووة المرامووووي األساسووووية التووووي
تسوووعا إليهووووا المبووووا رات التربولووووة الحاليووووة فووووي موووول عووووالم معووووولم لوووو من بالفعاليووووة والل اعووووة  ،فالمعرفووووة التووووي ت ووووتو
صووتبتها موون عمووو الللرلووة الةوولاعية والت ليووة ووي اللاجحووة ووكت وم وومو ا بلغووة الحا وور فووي رسووم معووالم مةرسووة
قولوووة تةوووةر الكفوووا ات وتستةوووةر جميووو أ وووكال الف ووول والغيووواع اللفعوووي .تهوووة

وووذه الةراسوووة إلوووا اسوووتلاا

ملوووا ر

الووورو الم اوالتيوووة ا ووول واليووول المةرسوووة المغربيوووة ب ميووو أسوووت ها وإلوووا الوووةعو إلوووا احت وووان م وووروع مةرسوووي
متكامووول تتر وووا ا لووو قواعوووة الفكووور ا تووواجي الم ووواوالتي

ووومن مسوووار

وووامن ،وسووو إ را وووات بال ملوووة ،ل خةوووية

تعلميوووة قوووا ر علوووا صووول حوووراى ح ي وووي وعلوووا تح يوووو ذاتهوووا واسوووت تليتها فوووي .مووون اليووووى .وال تسوووتثلي الةراسوووة
أل ا ور ال يم والخةوصيات الث افية ةعامات أساسية للبغي أن ترتكا عليها المةرسة الم اوالتية.
الكلمااااات المفتاحيااااة :المةرسووووة الم اوالتيووووة  ،التكووووولن ،المعرفووووة المهليووووة والخذماتيووووة ،ال وووويم ،البوووورا لغم الةوووولاعي،
التلمية ،سو ال غل
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The Entrepreneurial School and the Discourse of Development Project between the
Reality of plans and the Challenges of the job Market
(The Moroccan School as a Case Study)

Abstract
Enabling today’s school to be open up to the industrial logic and the entrepreneurial spirit is
deemed one of the basic goals put forward by the current educational initiatives in a
globalized world, which rests on effectiveness and efficiency. The knowledge that derives its
strength from the depth of the industrial and/or technical theory is successful in form and
content in terms of the prerequisites of the present through devising significant milestones for
a strong school that exports competencies and imports all forms of failure and utilitarian
absence. This study aims to explore the aspects of the entrepreneurial spirit within the circles
of the Moroccan school with all its levels and call for the embracing of an integrated
educational project within which the rules of an entrepreneurial thought guarantee an
educational character capable of making a real movement and attaining its independence and
autonomy at present time despite numberless constraints and challenges.

Keywords: entrepreneurial school, training, professional and service knowledge, values,
industrial paradigm, development, job market
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مقدمة
مووون أ وووم التحوووةلات التوووي لرفعهوووا المختةوووون فوووي ال وووان التربووووج اليووووى وووو جعووول التربيوووة موذجوووا للتتقوووي العلموووي
واالقتةوووا ج والت لوووي .فالمعرفوووة التربولوووة لوووم تعوووة موووا ا ووو مووون قبووول مرحلوووة فحسووول مووون مراحووول فهوووم سووويرور
األ ووويا واسوووتيعاع يفيوووات حوووةوشها بووول أ وووح
جمي أصلا

وووكت جةلوووةا مووون التةووولي المعرفوووي ال ابووول ل جووور والتابيوووو ا ووول

روع الحيا العامة لإل سان.

ول وووة ر وووا ووو ال البووواحثون علوووا اصوووية ن ت للوووة المعرفوووةن مووون وووتل إلحاقهوووا بم موعوووة مووون المفوووا يم مووون قبيووول
التسولو ،التةبير،التسيير ،التا يل الت لي ،الخوصةة) التي ال تكتفي ف
عن مةرسوووة السوووو ن  Ecole du Machéبووول فوووي التاسوووي

بتحولل المةرسة الا او لسما
أل وووا لم موعوووة مووون العتقوووات الةللاميوووة ال ةلوووة

الةا عة لحراى تلموج.
إن نت للووووة ن المعرفووووة ال لمكوووون تفعيلهووووا إال موووون ووووتل ووووابتو  Habitusاسووووتعةا ات تابي يووووة) قووووالم علووووا نالع للووووة
الت ليووة ن علووا حووة تعبيوور بيرجااي  ، 2012ص  ) 103و التووي تسووعا إلووا تحولوول التربيووة إلووا لوواى ت لووي ،مووللم
وملوووت  .ترموووي فوووي فووو

الوقووو

إلوووا األ وووذ بلمووووذ ال اعوووات المتخةةوووة الكاللوووة فوووي الم سسوووات التعليميوووة باعتبار وووا

ف وووا لتفعيووول وووذه نالت للوووةن أو نالمكللوووة المعرفيوووةن  ، 1997 ، Derouet et Dutercqص  .)168إن تحولووول
الللووواى التربووووج إلوووا م اولوووة لسوووتةعي ووور ا ع ت يوووين ت معهوووم إرا موحوووة وللخرطوووون تحووو عمووول جمووواعي موحوووة
وقيووووا موحووووة  .وبالتووووالي فووووان أحووووة أ ووووةا

ووووذا التوجوووو الم وووواوالتي ووووو إحووووةا م موعووووات مهليووووة متخةةووووة

متخةةووووين معلوموووواتيين ،مووووةرا ملةووووات الكترو يووووة ،عوووواملين ت ليووووين ،أسوووواتذ
الوقووو

بوووورا  )...وتتغيووووا ووووذه الةراسووووة

علووا العةلووة موون المفووا يم موون مثيوولة ع للووة المعرفووة ،الم اولووة التربولووة ،المعرفووة الت ليووة ،البوورا لغم الةوولاعي

فوووي التربيوووة ....وتلالوووو مووون إ وووكالية بووور تتمثووول فوووي يفيوووة التاسوووي

لم وووروع مةرسوووة م اوالتيوووة فوووي أفوووو متالبوووات

سو ال غل و تح واق مةرسة وطلية لها ةوصياتها.

أهداف الدراسة
 إعووووةا م ووووروع مةرسووووة م اوالتيووووة مبليووووة علووووا التةووووورات الةوووولاعية والت ليووووة وموا بووووة لسوووويرور العووووالم
المعولم و للاميت .


الووووتخل

موووون قيووووو وتبعووووات معرفووووة مةرسووووية مسووووتهلكة ال تسووووالر متالبووووات العةوووور وا عووووتن عوووون ف وووول

الللرلة المعرفية الخالةة لوحة ا في مل التغيرات االقتةا لة ،السياسية ،االجتماعية والث افية.


التا يووووة الووووةالم علووووا ور ال وووويم المةرسووووية فووووي مةوووواحبة و عووووم م ووووروع المةرسووووة الم اوالتيووووة وإلحاقهووووا
باللموذ الث افي المحلي.
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ور التكوووولن فوووي اال ت وووال مووون مرحلوووة ا تسووواع المعوووار
إلا ا

إلوووا مرحلوووة ا تسووواع الخبووورات اال ت وووال مووون الوووتعلم

ا.).



المةرسة الم اوالتية ي لوان قيا للمست بل وقا ر علا صل حراى علا مستو جمي األصعة .



ور الم سسوووووات ال امعيوووووة فوووووي صووووو ل ،تتبووووو وت يووووويم بووووورات الالبوووووة الم بلوووووين علوووووا إعوووووةا م وووووارلعهم
الم اوالتية.

أهمية الدراسة
ال لمكووون أن كتفوووي بالتةوووفيو للمووووذ مةرسوووي قوووالم علوووا معرفوووة لرلوووة عيووور متاوووور  ،فعوووالم اليووووى لرفووو
التةووولي

تحوووةلات جةلوووة ال تسوووتاي المعرفوووة الكتسووويكية ومله ياتهوووا التوافوووو معهوووا إال مووون وووتل ةوووال

و الت للووووة .ووووذه البوابووووة ال تةووووليعية للمعرفووووة المةرسووووية ووووي ال ووووعار ال ةلووووة للتغييوووور وم ووووروع المةرسووووة
الم اوالتيوووة إحوووة

وووذه البوابوووات التوووي تسوووعا وووذه الةراسوووة إلوووا تو وووي أ ميتهوووا فوووي سووويا تةوووور علموووي

قيوووو  ،فالمةرسوووة فوووي عةووور ا الحوووالي ماالبوووة باقتبوووا

الللرلوووة الةووولاعية

ووومن فووو

جةلوووة ل ووو

الووورو

الم اوالتية وقيا الم ارل الخاصة بها.

المدرسة المقاوالتية بلغة التداخل التخصصي
إن الحوووةلث عموووا لسوووما بالمةرسوووة الم اوالتيوووة لسوووتلاى اسوووتةعا جميووو التخةةوووات،وال لمكووون فوووي ملووو االحتكووواى الوووا
رجيسوووية تخةةوووية تووواعم ا حاطوووة ال ووواملة بال

وووية  ،فسوسووويولوجيا التلليموووات مفهووووى الم اولوووة) وسوسووويولوجيا

المهوووون المهللووووة وسووووو ال وووووغل) إلووووا جا وووول سوسوووويولوجيا التربيوووووة ال وا وووول المعرفيووووة) وعلوووووى ا ار وعلووووووى
االقتةوووا وعلووووى ال وووا ون ،لهوووم معليوووون .وووذا التموووا .العوووابر للتخةةوووات مثمووور وقوووا ر علوووا ح وووة ر.موووة مفا يميوووة
تكووووون أ وات أساسووووية للوقووووو

عوووون قوووورع موووون والوووور ا

المتغيووورات .فواقووو المةرسوووة المغربيوووة علوووا

ووووكالية المعرو ووووة ومحاولووووة م اربتهووووا ا اتقووووا موووون وووول

وووو م وووا ل التوجيووو والم وووروع ال خةوووي للتلميوووذ وعلوووا

وووو طبيعوووة

البووورام الم ووورر واليوووات التكوووولن وم وووال الخبووورات فوووي مووول متالبوووات سوووو ال وووغل لاووور أ ثووور مووون سووو ال وتب وووا
أ ووم التحووةلات الح ي يووة التووي واجههووا اليوووى ووو يووف لمكوون للفكوور الم وواوالتي أن لةووير فوواعت تربولوواك و يووف توول
ال مدر سة في صل م اولة اجحة استراتي يا من

تل ت رلل ذا الفكر الم اوالتي من الفكر المةرسيك

إن أ وووم موووا أفر.تووو العولموووة واصوووافافاتها ال ةلوووة وووو التوووااو بوووين الفكووور الةووولاعي الم ووواوالتي والللرلوووة التربولوووة˓
ول وووة سوووع م موعوووة مووون األعموووال إلوووا التعرلوووف بهوووذا الخووو ال ةلوووة الوووذج ألح تووو الللرلوووة الةووولاعية با صوووت
البيوووةاعوجي مووون بيلهوووا تووواعIndustrialiser l 'éducation

Pierre Moeglin

ن) .(2017فبعوووةما سوووار

التللووويم الت وووافي والللووواى التربووووج جلبوووا إلوووا جلووول فوووي إطوووار موووا لسوووما بوووالملاو الموووا و  ،ا وووتغل الملاوووو ا تووواجي
الم اوالتي علا ت الم ور البعة الث افي وصل للفس معا لة جةلة تبوأت لها مكا ا ا ل التةورات التربولة.
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إن االعتوووورا

بهووووذا اال توووورا الةوووولاعي للللرلووووة التربولووووة للووووةر تحوووو

ووووة

اسووووتراتي ي و للووووامي و ووووو لووووو

م اولووة تربولوووة تموووا بوووين ا لتةوووور التربووووج واليوووات الم ووروع الةووولاعي .بلوووا ا علوووا وووذا المعاوووا˓ تحولووو الللرلوووة
البيةاعوجية إلا ورش وح ل عمل للتلم وفو حكامة إ تاجية ارتبا بالتكلفة مرلا  ، 0202 ،ص . )16

المدرسة ،المقاولة والقيم
ال لسوووت يم الحوووةلث عووون الم اولوووة التربولوووة ون ال ووويم الث افيوووة المسوووتوحا مووون قلووول التووورا المغربوووي و راسوووة تواف هوووا أو
عوووةى تواف هوووا مووو الم وووروع التربووووج الم ووواوالتي ال ةلوووة .فالموووذ رات التربولوووة علوووا عوووة ا الكبير م وووروع التلميوووذ
المبوووةع االجتمووواعي ،م وووروع نألوووفن ،م وووروع ا وووا 0).الوووذج ووو

علوووا التوجهوووات المهليوووة والخةماتيوووة لوووم تووول

ت وووكيل ر لوووا وا وووحة حوووول طبيعوووة وووذه التوجهوووات فوووي عتقتهوووا بوووال يم وان ا ووو

فوووي

وووذه األ يووور حا ووور ب وووو فوووي

الميثوووا الووووطلي للتربيوووة والتكوووولن وفوووي الكتووواع األبووويط موووا وووي حا ووور فوووي الخاووواع ال ةلوووة الوووذج تبلتووو الوووةوالر
السا ر علا تلالل المخا ا ستع الي والر لة ا ستراتي ية.
لعتبووور الموووتعلم محوووور الرحوووا الوووذج توووةور حولووو مختلوووف األ ووواة التربولوووة ،موووا أ ووو عةووول العمليوووة التواصووولية
المةرسوووية وقلووول عمليوووة التغييووور والت ةلوووة .فكووول الللرلوووات الحةلثوووة التوووي تتبلوووا ق وووية الموووتعلم تسوووعا باألسوووا

إلوووا

اسووتثمار وووذا المكووون التربووووج الب ووورج لترت ووا بووو مسوووت بت فووي سووولم الم تموو .فوووالمتعلم وووون وقووو المسوووت بل ،الوووذج
لسم طمو الفكر ا سا ي ب كل عاى أمالان ،0111 ،ص ) 97
وتفعوويت لهووذا التوجوو  ،تسووعا المللومووة التربولووة إلووا ت ولووة ملكووات المووتعلم موون ووتل تعالووا سوو ال يمووي.0فكمووا ووو
معلوووووى ،فبلووووا

خةووووية المووووتعلم ال لتوووواتا بووووةون اسووووتةعا ال وا وووول الووووثت ة ال ا وووول المعرفووووي ،ال ا وووول اال فعووووالي،

ال ا وووول السوووولو ي.ل ول فيليااااب ميريااااو()0205ةن علينااااا ال نعلاااام المااااتعلم تعلاااام اال ااااتغا ال تعلاااام الااااتعلم  .فووووالتعليم
الوووذج لوووروى ووول المعرفوووة فحسووول للموووتعلم لعتبووور تعليموووا عووواجاا علوووا م ابهوووة تحوووةلات التغييووور والت ةلوووة ،بيلموووا الوووتعلم
المل ووووو

ووووو ذاى الووووذج لسوووواعة المتعلمووووين علووووا إعاووووا معلووووا لتعلموووواتهم حتووووا لتمكلوووووا موووون التوصوووول إلووووا معرفووووة

ذواتهووووم ،إ راى تمووووثتتهم  ،قبووووولهم للتبووووا ل الفكوووورج ،وقووووةرتهم علووووا التعاقووووة موووو ذواتهووووم وموووو محووووياهم .إذن فووووالتعلم
ل وووول أن لراعووووي البعووووة الوجووووةا ي والسوووولو ي .وال لووووتم تاصوووويل ووووذلن البعووووةلن إال موووون ووووتل سووووو موووون ال وووويم لووووتم
اسوووتةماجها فوووي مكو وووات خةوووية المتعلم .يوووف إذن تت وووكل العتقوووة بوووين ال ووويم وم وووروع المةرسوووة الم اوالتيوووةك وموووا
ي ال يم التي للبغي استحةاشها ألجل سيرور ذا الم روعك
للالوووو الموووتعلم و وووو علوووا عتبوووة بلوووا الم وووروع ال خةوووي مهليوووا وووان أو حياتيوووا مووون ت اربووو االجتماعيوووة ومووون سووو
ال يمي المكتسل ،فيبلي بذلك معالير معيلة ومن تم ل

تةورا لمست بل .

1

المذكرات التربوية رقم  18/4164و149

يتجاوز معنى القيم هنا الدالالت التأملية والفلسفية السائدة في التراث األدبي الكالسيكي ألن القيم المطروحة في عالقتها مع الطرح المقاوالتي
هي قيم تدبيرية وليست مجردة.
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وفووي ووذا الةووة للووةر حووةلثلا عوون ال وويم باعتبار ووا العمووو الف وورج الووذج لسووتلة عليوو المووتعلم لبلووا

خةووية متكاملووة

وملس مة م ذاتها ومحياها قا ر علا اال تيار واتخاذ قراراتها ب ان مواقفها المست بلية.
فوووال يم توجووو الموووتعلم ،ت علووو لفكووور فيموووا ل ووووى بووو مووون أعموووال ا يوووة أو مسوووت بلية ،و وووي أل وووا بمثابوووة معوووالير موجهوووة
لل ووواط .فت ربة المةرسوووية ت وووي

الموووا الغالوووات بالوسوووالل الكفيلوووة لتح ي هوووا ،وعالوووات اليووووى تختلوووف عووون عالوووات األمووو

 ،لهوووووذا احت ووووول المةرسوووووة ال وووووكل وال الووووول الم ووووواوالتي لةرجوووووة ارتوووووب معهوووووا الوشوووووا بالم سسوووووات االقتةوووووا لة
والسياسية واالجتماعية األ ر

م روع ا ما الت ار ي).

وفوووي وووذا الةوووة ت وووول سووويمون لموفووووار  ، 0112ص  )35ن كااال ر باااة تصااانع المر اااوب فيااا والمشاااروع يصااانع
النهاياااة  .اتووو األبعوووا الةالوووة ال تسوووتثليها المةرسوووة م اولوووة الن فكووور الم اولوووة مووون أصووولها أن تكوووون بلوووا تعاقوووةلا
لست ووور

المسوووت بل

وووكل مووون أ وووكال ال ووويم المال وووة علوووا حوووة تعبيووور ر باااوتيني الااا ي تلووواول ق وووية الم وووروع فوووي

العةلة من تب وم االت ة نا ثربولوجيا الم روع و نقواعة الم روعن.
وللووةر فكوور بوووتيلي فووي ق ووية الم ووروع تحوو

وو ش ووافي لست وور

بوابووات المسووت بل ،و بحووةلثلا عوون م ووروع

الم اولوووة المةرسوووية  ،لمكووون ال وووول أن فكووور الم اولوووة مرتباوووة بتوجووو .ملوووي  ،أج أ هوووا قالموووة علوووا اللاعوووة ال وووا
التووووي ت ووووو إلووووا الووووتحكم فووووي المسووووت بل .فهووووي فووووي البةالووووة حلووووم  ،إر وووواص  ،تةووووور  ،لتحووووول إلووووا فكوووور قابلووووة
للتةوووليف ،مترجمووووة إلوووا أ ووووةا

وتحك مهووووا ر ا وووات ال تسووووتثلي مسوووالة ال وووويم موووون حيوووث أن فكوووور أج م ووووروع

تلالووو ممووا ووو معاووا فووي الواقوو  ،ومووا سووعا إلووا تحسوويل أو ت وواو.ه ،فهووو ل سووة للووا عتقووة ا سووان بممكلاتوو
أل وو ح وول مفتووو مووون أجوول ت وواو .و وووعيات الرا لة.وبهووذا المعلووا  ،للوول المةرسوووة الم اوالتيووة ارطووة الارلوووو
التوووووي تغيوووووي تح ي هوووووا ولوووووو باستح وووووار جالوووووي لل ووووويم المبوووووا ر  ،التفاوت،االبتكار،المسووووو ولية،الت ةلة،تةبير
األ.مووة) وذلووك بت ووخي

الو ووعيات واعتمووا اليووات لت وواو .الوول

ال الم .ووذه ا ليووات ووي مووا تسووعا إليوو اليوووى

الم اولووووة التربولووووة اليوووووى فووووي موووول مووووا لسووووما با تلووووارات المسووووت بل الووووذ ا االصووووالاعي ،المفاو ووووة ،الهيملووووة
المر ة…)
التربية على المقاوالتية  :خطاب تنمية أم عنوال أزمة؟
سوووعا ملاوووو الم اولوووة فوووي الت ربوووة التربولوووة الكلةلوووة موووثت إلوووا توووةرل
حوووةو ال امعوووة مموووا أ

الفكووور الم ووواوالتي ملوووذ سووولك االبتوووةالي إلوووا

إلوووا تغييرجوووةرج فوووي وووكل بعوووط المفوووا يم األساسوووية حيوووث توووم اال ت وووال موووثت مووون مفهووووى

التلميوووذ إلوووا مفهووووى الابوووون وتحولووو الم سسوووات التعليميوووة أ وووب موووا لكوووون إلوووا م ووواوالت مختةوووة فوووي إعوووةا عموووال
لفالة م اوالت أ ر .
فوووي وووذا السووويا ˓ ا ت وووةت الباحثوووة

 )0202 JoelleTremblayوووذا التوجووو الوووذج لفووور المةرسوووة مووون محتوا وووا

الح ي ي الذج سعا الما إلا لو إ سان حر وسعية.
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لوووم لعوووة الحوووةلث عووون ن التربيوووة ن بووول عووون ن التكوووولن ن وأصوووبح المعوووار
مةووواحبا وموجهوووا لةرجوووة أصوووب معووو فووو

الموووةر

ن قوووةرات ن ولوووم لعوووة األسوووتاذ مةرسوووا بووول

مرو وووا علوووا مووو معوووين مكيوووف ل ميووو و وووعيات التوووةرل .

ووووذه ناللمذجووووةن فعوووو الباحثووووة السووووالفة الووووذ ر إلوووو ا تحميوووول المسوووو ولية للمةرسووووين لكووووو هم لرأسووووون ووووذه الخاووووة
التلمياية ولوجهون سهامها المةمر في وج التتميذ.
ت ول الباحثة جوللة

ن ل ة أقةيلا في تكولللا لمةرسي المست بل األسا
لذلك تم إسلا مهمة تةرل

الذج ترتكا علي مهلتهم المست بلية والذج ترتكا علي المعرفة فسها.

الرلا يات والفر سية مثت ألساتذ تابعوا تكوللهم في تخةةات أ ر من مثل التارلخ

والعلوى .لم تعة الما المعرفية مهمة ب ةر أ مية المله واليات التةرل ن ،0202،Tremblay).ص )12
فوووي السووولك الثوووا وج موووا فوووي السووولك ال وووامعي توووم اسوووتةعا

وووذا ال وووكل الةووولاعي فوووي جميووو جالياتووو  ،ألن التهافووو

علووا احت وووان المتفوووقين وووان وموووا بغوورت موووا ج أج لهووة

إ سووواع الم سسوووات أرباحووا بير .فوووي ووذا ال وووان ،تتووواب

الفيلسوفة الباحثة ة ا لهذه الموجة التةليعية والتب يعية للح ل الةراسي قاللة ة

« عوت تامين جو التةرل

بإشرا وتلول الموا المعرفية˓ أصب الةفاع عن جو العتقة م شرا علا قرارات ا ارات

ال امعية من تل التوميف الةولي لللخبة والخبرا » ،0202 ،Tremblay).ص )051
أصوووب الحوووةلث اليووووى عووون ن رأسوووملة العمليوووة التربولوووة ن مووون وووتل ملاوووو الووورب والتكلفوووة .لوووذلك لمكووون أن فسووور
ا قبووووال المتاالووووة علووووا لمووووةن الم ووووروع ن ا وووول الف ووووا التربوووووجةن الم ووووروع البيووووةاعوجي˓ م ووووروع الم سسووووة˓
م وووروع التمكوووين˓ م وووروع التلميوووذ˓ن والوووذج لفسووور الميووول

حوووو لوووو م اولوووة تربولوووة ال تسووولم مووون اال االقوووات إذا موووا

ا ااحوووو عوووون اصوووويتها التربوووووج الخالةووووة واستسوووولم لملاووووو الوووورب عوووووت السووووعي إلووووا تح يووووو سووووعا رفا يووووة
ا سان.
إكراهات بالجملة
لب ووووا م ووووروع الم اولووووة التربولووووة فووووي اللموووووذ المةرسووووي المغربووووي أسوووويرا لم موعووووة موووون التةووووورات اللابعووووة عوووون
طمووووو ال لكفووووي بمفوووور ه بوووول للاموووو التسوووول ال يووووة باليووووات التغيوووور الح ي ووووي علووووا صووووعية وووول ال بهووووات الم ووووروع
ال خةووووي للتلميووووذ ،ال وووويم ،التوجيوووو التربوووووج ،المهللووووة ،تةوووولي المعرفووووة. )...وال ووووك أن الر ووووان الووووذج لسووووم ووووذه
المرحلوووة البيةاعوجيوووة اليووووى وووو يوووف تبلوووا قاعوووة تربولوووة ملاموووة لتاوووور مهلوووي و فوووا اتي مسوووالر لمتالبوووات العةووور.
والحةلث عن المةرسة المغربية و حةلث عن تفاوتات و إ را ات

ملها فيما للية

 م امين المذ رات الرامية إلا تفعيل الفكر الم اوالتي ال تتوافو م واق الم تم المحلي وإ را ات .
 عموووت مفهوووى الم ووروع ال خةووي لوو شر علووا تمووثتت التلميووذ لمعا يوو ولخلووو لووة

ووذا األ يوور لبسووا علووا

مستو الفهم واألجرأ .
 الوشووووالو التربولووووة المت ووووملة للم ووووروع تسووووتمة أبعا ووووا ومرجعياتهووووا موووون تةووووورات عربيووووة ال تموووو بةوووولة
بواق مةرستلا المحلية.
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 قةوووور التوجيووو المةرسووووي فوووي مووول الغووووت

الاملوووي المخةووو

لوووو وع ووواه علوووا عووووم افوووا الم ووووروع

ال خةي للتلميذ وتبيان اوط العرل ة.
 التي و المعرفووي الووذج لعووا ي مل و التلميووذ فيمووا لتعلووو بتحووةلات سووو ال ووغل ومحة ات و ال ةلووة فووي موول معرفووة
عير امية وعير صا عة لحراى مهلي.
وووذه ا را وووات أشبتوووث صوووحتها العةلوووة مووون الةراسوووات واألبحوووا التربولوووة و .تهوووا الكثيووور مووون األطروحوووات
ال امعيوووة التوووي تلاولوووو ب وووكل وووواص ق وووية الم وووروع ال خةووووي للتلميوووذ
)88

لعوووورال  ، 0202،ص 59-

 ،والتالوووو إلووووا م ووووروع المةرسووووة الم اوالتيووووة للوووواى البووووة أوال بتةووووحي المسووووارات الةاعمووووة لهووووذا

الم روع من قبيل ق ية التوجي التربوج والبرام والم ررات وعير ا.

التكنولوجيا  :حليف أم عائق؟
إن التاور الذج تعرف التكلولوجيا مثير لل ةل ˓ فللاى الحواسيل ˓واللمو السرل الذج تعرف ال رلة العالمية منح يث
قيم ومعالير ةماتية جةلة ورقمية ت عللا تسا ل أ ثر من أج وق

استحةا

ة يف أشرت ذه التكلولوجيا بابعا ا

المت عبة علا ال مدر سة الم اوالتيةك
الح ي ة أن ذه الوسالل لم تكن لوحة ا لتخلو التغيير في كل المعرفة الم اوالتية˓ وبذلك لم تتمكن ذه الوسالل من التخفيف
من حة التراتبية ا ل الم سسات ت اسم المعلومة اللعلي بال رور هالة التراتبية ) ˓فالللاى الت لي ال ل ةر علا تحةلة
السلو ات  .قة لكون تاشيره وا حا علا مستو اللتال ˓ اال تبارات و األ ةا
باللرو

المسار بمعلا أ ن تاشيرات مرتباة

الما لة التي تفسر وعية الخةمات الم ةمة .لكن المللرلن للفكر الم اوالتي في المةرسة ل ة معلمهم علا سبية

عوامل الل ا التي توفر ا ذه الوسالل ˓ وتحةشوا في م ابل ذلك علا ة
 العوامل ا سا ية و التلليمية.
 أ مية الم روع في عيون ال المين علي .
 التعاون و التلسيو في العمل.
 الةعم ا ارج واألسرج للم روع ال خةي للتلميذ.
 التةبير الر ية والتةميم المع لن لخاوات الم روع الم اوالتي .
تمثل العتقات بين الفاعلين أحة ر الا الل ا ˓ ول ة توصل
المةار

إلا

المةال التربولة السا ر علا أجرأ الع لية الم اوالتية ا ل

رور عةى اال رار لف نأوطوبيان ا ت عل ذه الوسالل ارقة و متفوقة) .فا فراط في تم ية الذ ا

االصالاعي مثت قة لخلو وعا من الو م الذج للبغي التخل

مل

ما أب

إلا فعل

Entreprise Ressource

)Planning /ERPوقة ل لل سالر عير متوقعة،
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فالتكلولوجيا ال تستاي أن تتوق سلو ات الفاعلين وقة لكون ا فراط في استخةامها أ ب باأل لمة الوميفية البالة  .إذا
ا

لاى من تكلولوجيا فت بة أن تلالو من مر الة الفاعل و ا تلارات ˓ أج م سسة لبلا ت ار ي مرتب بما لسما

بالوعي الممكن والوعي با شار الملتلر ) ب يرن و ، 0125 ،ص.) 202
الفكر المقاوالتي والخطاب الجديد لمفهوم اإلنسال
ال وووك أن سياسوووات الحا ووور وووي سياسوووات توووةجين و ح ووور علوووا الكفوووا ات واالجتهوووا ات ˓ و وووي بوووذلك تستةوووةر
جميووو أ وووكال بووورو .نا سوووانن الوووذج أصوووب برل ووو للمحوووي ا ووول والووور الفسوووا وال وووا والابو يوووة و ا ووول أروقوووة
الموووال و األعموووال  ،ليةوووب إ سوووا ا جرلحوووا للبوووذ حلووو العثووور˓ أ وووب موووا لكوووون ب ثوووة تتحلووول فوووي طرل هوووا إلوووا التت وووي
والوووا الووواوال .لوووذلك تبووور .المةرسوووة الم اوالتيوووة محاولوووة لتلتفوووا

مووون جةلوووة حوووول مو ووووعن ا سوووانن باعتبووواره

اللمووووذ الح ي وووي لكووول بلوووا تلمووووج جوووا وفعوووال ،فتلميوووة ا سوووان وتمكيلووو مووون إحوووتل ات ا وووات ال ابيوووة وووو صوووا
لحراى ح ي ي .
ول وووة سوووبو أن أ وووة ثيووورون ومووون بيووولهم 'ولليووواى بيةل'و'ارسووول وج'و 'ولليووواى الفوووان 'علوووا

ووورور تلميوووة ا سوووان

وتووووةعيم م ووووار ت الاوعيووووة ووووتل مراحوووول االستك ووووا  ،البلووووا  ،التخاووووي  ،الت رلوووور والت ووووولم .فالب وووور ووووم الثوووورو
الح ي يوووة ل موووم موووا جوووا فوووي ت رلووور األموووم المتحوووة ˓والب ووور فووواعلون مر الوووون فوووي م وووارل التلميوووة والبلا .البوووة إذن
موووون توسووووي فوووورص ا بووووةاع ا سووووا ي

ووووومبيترو يا ر ،0225 ،ص )87فووووي إطووووار م اربووووة وووومولية للتلميووووة ا وووول

الح وووول التربوووووج ت موووو فووووي ان واحووووة بووووين الذاتيووووة الملفعيووووة والملاووووو الم تمعووووي المر وووول ،وتلةووووهر فيوووو رو
األفرا  Liberal Leaderبرو ال ماعة وال يا ات .
بهوووذا المعلوووا  ،ال بوووة مووون إ وووراى ا سوووان فوووي م وووروع التلميوووة˓فوووي التخاوووي وفوووي صووول ال ووورار ˓ال بوووة مووون احتوووراى
ةوصووويات

فاعووول ذج إرا حامووول لم وووروع ذ لوووي و معرفوووي و مووون تحرلوووره مووون م ووواعر الغربوووة وا تلارلوووة مووون

وووتل إ وووباع حاجاتووو و رعباتووو علوووم الووولف

ا سوووا ي علوووة 'أبرا ووواى ماسووولو ، 1972 ،ص  . (3-4لووو الحوووو فوووي

التلميوووة وووارل فاسووويك )1985 ،موووا لووو الحوووو فوووي المةللوووة فوووةلرلكومالور ،)0222 ،لووو الحوووو فوووي العةالوووة باعتبار وووا
إ ةوووافا رولوووا )0111،موووا لووو الحوووو فوووي رسوووم معوووالم السياسوووة و تفعيووول م وووار ت الةراسوووات السياسوووية والعتقوووات
الةوليوووة علوووة رلالووو و روجووور ، ).لووو الحوووو فوووي التوووةبير العوووا ل للثوووروات وتو.لعهوووا ˓ لووو الحوووو فوووي الم وووال وفوووي
السووولاة فو وووو ˓ )0120 ،وووذه الترسوووا ة الح وقيوووة ال بوووة مووون اسوووتةعالها ا ووول الرسوووالل المعرفيوووة الموجهوووة ل جيوووال
المةرسية حتا لسمها الامو والرعبة في االرت ا باألوطان.
إن تلميوووة ال يووول المةرسوووي ال ةلوووة بوابوووة حوووو تلميوووة األجيوووال التح وووة  .وووذه الللووور ال ووومولية الع ت يوووة وووي ر وووان ذو
.اولووووة صوووواعة لتفاعوووول فيوووو الووووذاتي بووووالم تمعي ˓ المحلووووي بووووالوطلي والخوووواص بالعوووواى  .إ هووووا سوووويرور العةالووووة بلغووووة
رولا)التووووي عليهووووا أن تت وووواو .مووووا لسووووما با ووووكال 'االلووووتت

المهوووويمن' أو'التفوووواوت المهوووويمن'أو نالهيملووووة المر ووووةن

ورباسون ،0222،ص  )17وتستةةر جمي أساليل الرأسمالية العاللية الافيلية.
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علوووا وووذا األسوووا

˓ تةوووير التلميوووة فلسوووفة وإر وووا ا تربولوووا علوووا حوووة تعبيووور نسووووتوجن و ن وووارل ما هوووالمن.3ف

وووية

التلميوووة ق وووية أ تقيوووة تفووورت بال ووورور المةوووالحة مووو الوووذات والواقووو مووون وووتل رسوووم ارطوووة طرلوووو تةبيرلوووة
وا حة الوسالل واأل ةا

بو سيون ،1965 ،Ponsioenص . ) 166

علوووةما تحوووة عووون المةرسوووة ال وووا و المسووو ولة عيووور الم ل وووة وعيووور المرتاقوووة) الوووذج تتغيوووا الوووةفاع عووون حوووو
وووية ربوووا جةلوووةا مووون الع ت يوووة المتلوووور التوووي سوووو

ا سوووان فوووي مسووواللة واقعووو والسوووعي إلوووا تغييوووره ˓فإ لوووا

تحرر وووا

مووون المكو وووات الت وووعورلة وتخلوووو لوووةللا ات ا وووات جةلوووة مووون ال وووب الوووذاتي ال وووعورج  .تبعوووا لوووذلك ،علوووا المةرسوووة
الم اوالتيوووة أن ت خلوووو لوووةللا موذجوووا مووون ال خةوووية لتسوووم بوووالحراى اللفسوووي  )Psychic mobilityعلوووا حوووة تعبيووور
نجووواى لير ووور ن ˓ خةوووية تتسوووم بالم وووار ة اال فعاليوووة
ال وووووخ

مووووراج ،1988 ،ص  )87علوووا عووورار موووا لوجوووة علوووة

اليابوووووا ي والكوووووورج علوووووا سوووووبيل المثوووووال ˓ حتوووووا وان ا ووووو المحوووووة ات السوسووووويوش افية عيووووور مت وووووابهة ،

خةوووية تسوووتمة رو التلميوووة وأفكار وووا مووون مبوووا ا نالعوووون الوووذاتين نالمبوووا أ المحليوووةن وناسوووتثار ال هوووو ن بيتووور
وسوتوج ،1968 ،ص 40-45ن).
صوووحي أن العولموووة والرقملوووة موووا أ بووور مع ووولة واجههوووا اليووووى ˓لكووون لغوووة ا سوووان ليسووو مغلوبوووة بوووةليل أ هوووا تتووواعم
وووتا االسوووتراتي يات ˓أمبرل يوووة ا ووو أو ع ت يوووة ˓ قا و يوووة أو شورلوووة ˓علميوووة ا ووو أو فسوووية  .إ هوووا حا ووور فوووي ووول
ووي  ،وبكوول المعووا ي ،فالتلميووة الم اوالتيووة فووي المةرسووة ووو م ووروع عووا

يبووة ا سووان مر ووا تلالووو ملوو

الخاووو وا ليوووات والتوووةابير)الفيوليووو و لوووو ،0222 ،ص .)75-82فوووإذا ا ووو العةلوووة مووون الموووةار

وول

التربولوووة الكبووور

مووووون مثيووووول نمةرسوووووة التحليووووول اللفسوووووي التربووووووجن .ونمةرسوووووة ال ماعوووووةن.ونحل ات الل ا وووووات ال معيوووووةن قوووووة أقووووورت
بمر الوووة الموووتعلم فوووي أروقوووة العمليوووات التربولوووة التواصووولية والتفاعليوووة ˓فعلوووا اسوووتراتي يات التلميوووة بوووةور ا أن ت ووور
بوووةوره محووورى و فاعووول محلوووي ˓و اصووول ل

ووويا

تووواع نأصووول األ ووويا ن للكاتووول '. ) 'Julios Lipsفكووول تلميوووة

صا قة تبتةا من ا سان وتمر بواساة ا سان ألجل ا سان.وتلميذ اليوى و أمل صلاعة المست بل .

توصيات
فووي سوويا مخرجووات ووذه الةراسووة ،وموون أجوول تفعيوول الحمولووة الللرلووة التووي تت ووملها با ر ووا إلووا اسووتةعا العةلووة موون
التوصووويات تحوووو علوووووان نم ووووروع جامعووووة مغربيووووة ملفتحووووة علوووا الفكوووور الم وووواوالتين وقووووا ر علووووا تحفيووووا طتبهووووا
ل يا م ارل م اوالتية مست بلية ) سا او  ،لولةا ، 2014 ،ص  . (212-235ولمكن أن وجا ا فيما للية
 إ حوووتل م وووارل م وووررات م اوالتيوووة بموووا لتلاسووول مووو حاجوووة الالبوووة فوووي إ وووا وتاوووولر م سسوووات صوووغر
اصة بهم.
 فوووت مسوووارات تكولليوووة فوووي الم اوالتيوووة علوووا مسوووتو التوجيووو وجعلهوووا مسوووالك اصوووة لوووذاتها  ،وتعمووويم ذلوووك
في جمي مراحل التمةر

ا عةا ج ،الثا وج وال امعي) .

 3استحدث كارل مانهايم مفهوم التخطيط الشامل Planing Overal
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 التفكيووور فوووي إعوووةا بووورام
وتكون تح إ را

اصوووة مسوووت لة تهوووتم بوووالفكر الم ووواوالتي ،عالتهوووا تكوووولن الالبوووة فوووي وووذا الم وووال

األطر الم اوالتية الممارسة.

 العموووول علووووا إ ووووا حا وووولات أعمووووال وم وووواتل علووووا مسووووتو ال امعووووات بالتلسوووويو موووو األجهووووا الةاعمووووة
السووووا ر علووووا ا ت ووووا الم ووووارل ا بةاعيووووة التووووي لةووووممها الالبووووة وذلووووك قةووووة تلميووووة وترقيووووة الوووورو
الم اوالتية لةلهم.
 اعتموووا الوووذ ا االصوووالاعي ووسوووالل التكلولوجيوووا والتواصووول المعموووول بهوووا فوووي ال امعوووات العالميوووة عووووت
اال تفا بالوسالل الكتسيكية التل ين ،إل ا  ،بحث ،حة


لرلة…).

ووور ش افوووة العمووول الحووور لوووة الالبوووة مووون وووتل االرتكوووا .علوووا األبحوووا الميةا يوووة و وووذلك ملوووا

راسوووة

الحالة ل عمال الحر اللاجحة.
 تكوووولن وتووواطير أسووواتذ مختةوووين فوووي الم وووال الم ووواوالتي لسووواعةون علوووا تتبووو وت يووويم الم وووارل الخاصوووة
بالالبة.
 اسوووتةعا مللووورلن وم ووواولين أجا ووول فوووي سووويا

وووةوات علميوووة مووون أجووول تبوووا ل الخبووورات والت وووارع وفوووت

قلوات را ات ارجية اعمة ما لا ومعلولا لم ارل الالبة المتفوقين.

خاتمة
م ووووروع تووووةرل

الم اولووووة بالمةرسووووة أو ال امعووووة ال لسووووتلة فحسوووول علووووا مبووووررات اقتةووووا لة مح ووووة لكلوووو لا ووووي

فر ووووية ا سوووو اى المتووووةر

موووو واقوووو حاموووول لتحووووةلات جةلووووة  ،ور ووووان المةرسووووة الم اوالتيووووة اليوووووى ووووو تسووووهيل

اال خووراط ب وووكل ال وووابي ا ووول وووذا الواقوو  ،فوووالتاور البيوووةاعوجي ملووواى بم وووارا عووالم متغيووور و لوووي
إال الح ر علا التلمي والسلبية واالستعا ة علهما بخااع تلموج وا

لووواى مووون بوووةلل

و فا .

المةر سوووة اليووووى ،أ ثووور مووون ذج قبووول ،م بووور علوووا قبوووول التحوووةج بتغييووور لامهوووا وبرام هوووا بموووا لسوووت يل لمةووولحة
الموووور الب ووورج.والت ربة الم اوالتيوووة بوووالمعلا الوووذج تلاولتووو الةراسوووة رقوووم ال لوووي

ف ووو فوووي أروقوووة الموووال واالقتةوووا

بوول للسوو م موو الخاوواع ال ةلووة للتلميووة حيووث لةووب ال يوول المةرسووي قووا را علووا االبتكووار والت ةلووة مسووتةعيا فووي وول
مراحل م روع حس ال يمي وفو مواطلة سليمة وواعة .
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سيرة ذاتية
 سااااهام لعاااارايش ،موووون مواليووووة  ،0122مغربيووووة ال لسووووية ،أسووووتاذ بالسوووولك الثووووا وج ا عووووةا ج بووووال ليار  -المغوووورع.حاصووولة علوووا وووها الماسوووتر فوووي علوووم االجتمووواع ،تخةووو

-سوسووويولوجيا التربيوووة .-لهوووا م وووالين فوووي طوووور الابووو

لحموووووتن علووووووان نالم وووووروع ال خةوووووي للتلميوووووذ بوووووين التلليووووور والممارسوووووةن ون صوووووور الموووووةر

فوووووي الواقووووو

االفترا ين.
 باااوكرين كاااريم ،مووون مواليوووة  ، 0120مغربوووي ال لسوووية ،أسوووتاذ باحوووث بالمةرسوووة الوطليوووة للعلووووى التابي يوووة ب امعوووةالحسووون األول بسوووا ات ،حاصووول علوووا وووها الوووة توراه فوووي األ ع الفر كوفوووو ي الم وووارن نتخةووو
مووووا أ وووو حاصوووول علووووا ووووها الماسووووتر فووووي علووووم االجتموووواع نتخةوووو

أ ع فر سوووين،

سوسوووويولوجيا التلميووووةن .لوووو م موعووووة موووون

ا صوووةارات مووون أبر .وووا لووووان وووعرج باللغوووة الفر سوووية

ووور بفر سوووا Vers et déliresن ونالو وووم والسوووفر فوووي

ت ربووة الكتابوووة علوووة عبوووة الكبيووور الخايبوووين ملوووت جمووواعي

ووور ب امعوووة نابووون طفيووولن ال لياووور ) .لهوووتم حاليوووا بابحوووا

و راسات تتعلو بحوار الث افات والفكر الم اوالتي وسوسيولوجيا الفلون.
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