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يف الفكر الرتبوي

الرهانات اإلتيقية 
للحكامة الرتبوية

د. عز الدين اخلطابي

 تقدمي

ل مو�صوع احلكامة عمومًا، واحلكامة الرتبوية خ�صو�صًا، جماًل لهتمام الفاعلني يف امليادين ال�صيا�صية والقت�صادية والرتبوية واحلقوقية،  �صكَّ
اقرتنت  املعنى،  وبهذا  الخ.   ... والتوا�صل  والالمتركز  والتناوب  والتعاقد  والت�صارك  والتخليق  والرقابة  وامل�صوؤولية  التدبري  بق�صايا  لرتباطه 
احلكامة بح�صن تدبري ال�صاأن العمومي، وبت�صجيع امل�صاركة الفعالة للمواطنني، عرب جمعيات املجتمع املدين، ف�صاًل عن ممثليهم على امل�صتويات 
املحلية واجلهوية والوطنية. كما اقرتنت بتفعيل ثقافة احلوار فيما يخ�س اتخاذ القرارات وتطوير املبادرات؛ وبذلك تاأ�ص�صت على جمموعة من 
القواعد الإتيقية ال�صرورية لبناء جمتمع قوامه احلرية والدميقراطية والعدالة. وملا كان جمال الرتبية والتكوين هو »الطريق امللكية« نحو ا�صتنبات 
هذه القيم؛ ومبا اأن اخلطاب الإتيقي يف جمال الرتبية، اأ�صبح يكت�صي ال�صدارة حاليًا يف النقا�صات الدائرة بني الفاعلني الرتبويني وال�صيا�صيني، 
اإىل درجة اأن العديد من املهتمني اأ�صبحوا يتحدثون عن »املنعطف الإتيقي«، كمرحلة مميزة للخطابات البيداغوجية املعا�صرة،1 فاإن الت�صاوؤل 
الأ�صا�صي الذي يواجهنا هو كالتايل: ما هي الرهانات الإتيقية للحكامة الرتبوية؟ وباأي معنى ميكن لهذه احلكامة اأن ت�صاهم يف حت�صني جودة 

املنتوج الرتبوي؟

ونقرتح ملعاجلة هذه امل�صاألة، التوقف عند املحاور الأربعة الآتية:

يف دللة مفاهيم الإتيقا والقيم واحلكامة ثم احلكامة الرتبوية. «
رهانات الإتيقا. «
من براديغم اليقني اإىل براديغم الرتياب. «
التجليات الإتيقية للحكامة الرتبوية. «
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1( يف داللة املفاهيم

1-1( عن اإلتيقا:
فاإذ�  �لأخالق؛  بدللة  مقارنتها  خالل  من  �لإتيقا  دللة  تتحدد 

كانت �لأوىل تركز على فكرة �ل�شعادة و�حلياة �لطيبة )كما هو ال�ساأن 

مبداأ  �إىل  �لثانية ت�شتند بالأ�شا�س  فاإن  �أر�شطو و��شبينوز� مثاًل(،  لدى 

�لو�جب )كما هو �لأمر بالن�شبة لكانط(. لذلك �قرتنت �لإتيقا مبا هو 

 
2
مبا هو كوين و�شمويل. �لأخالق  و�رتبطت  خا�س ومتعدد ومتنوع، 

وما  عادل  هو  ما  حول  و�لتحاور  �لت�شاوؤل  ميد�ن  هو  �لإتيقا  فمجال 

لكون  �لفعل،  هذ�  وقيمة  معنى  وحول  جيد  ب�شكل  فعله  يتعني 

منظورها  حيث  من  وتختلف  عدة  �أوجهاً  تتخذ  �لإن�شانية  �ملبادر�ت 

�لأخالق حول  يتمحور جمال  باملقابل،  و�أفيد.  و�أجود  �أف�شل  هو  ملا 

فاإن  مور�ن،  �إدغار  يرى  وكما  و�لإلز�م.  و�ملعيار  و�لقاعدة  �لو�جب 

�لإتيقا »تت�شكل يف �لأذهان، �نطالقاً من �لوعي باأن �لكائن الب�سري 

هو فرد ينتمي �إىل جمتمع و�إىل نوع. وكل و�حد منا يحمل يف ذ�ته هذ� 

�لو�قع، لذلك يجب على كل تنمية ب�شرية �أن ت�شمل يف �لوقت نف�شه، 

بالنتماء  و�لوعي  �ملجتمعية،  و�مل�شاركة  �لفردية،  �ل�شتقاللية  تنمية 

3
للجن�س �لب�شري«.

و�شعوره  �ملجتمع  د�خل  �لفرد  �نخر�ط  �إذن،  �لإتيقية  �حلياة  تقت�شي 

وللحياة  لالأ�شياء  معنى  �إعطاء  بغر�س  �لعامل،  هذ�  �إىل  بالنتماء 

وتقييمها؛ وهو ما ي�شتدعي �عتماد منظور قيمي لتبني بع�س �ملو�قف 

و�نتقاد �لبع�س �لآخر. ولالإ�شارة، فاإن حقول �لفل�شفة و�ل�شو�شيولوجيا 

ملو�شوع  �أهمية خا�شة  تويل  �حلايل،  وقتنا  �أ�شبحت يف  و�لبيد�غوجيا 

�لقيم وتاأثريها على حياة �لأفر�د وعلى عالقاتهم فيما بينهم. فما هو 

�لتحديد �لذي ميكن �عتماده ملفهوم �لقيم )باجلمع(؟

1-2( عن القيم:
�لأفر�د  لختيار�ت  موجهة  كمبادئ  �لقيم  تعترب  عام،  معنى  يف 

د�خل �ملجتمع ولتفاعلهم فيما بينهم؛ وهي �أي�شاً معايري للحكم على 

و�لت�شرفات  �لأفعال  بتقدير  �رتبطت  وبذلك  و�ل�شلوكات.  �ملو�قف 

و�لوجد�ين  �لفكري  �لفرد  �نتماء  عن  تك�شف  �لتي  �لآر�ء  وبتبني 

�إىل حميطه �ل�شو�شيو-ثقايف. وحت�شر �لقيم يف جمال �لرتبية و�لتكوين 

�لذ�ت  ت�شاهم يف حتول  و�لتعلم  �لتعليم  كغاية وكاأفق، لأن عمليات 

فاإن  �خلارجي عموماً. هكذ�،  وباملحيط  بالآخرين  تطوير عالقتها  ويف 

�ملعارف و�لكفايات و�ملهار�ت �ملكت�شبة من طرف �لفرد، تنمي لديه 

�لآخرين؛ مبعنى  �لأ�شياء ويف  �لتاأثري يف  و�لقدرة على  �لتفكري  حرية 

وهو  باحلياة �لجتماعية؛  �ل�شلة  وثيق  �أ�شكاله،  �لتكوين مبختلف  �أن 

يقت�شي من �لفرد �لقيام باختيار�ت تهم كل ما يعترب ذ� قيمة بالن�شبة 

و�لالمعنى  �لالمبالة  و�شعية  جتاوز  ما  �إذ�  �إل  ذلك  يتم  ول  �إليه؛ 

و�نخرط يف �شوؤون �ملجتمع و�لعامل بكل م�شوؤولية. مثاًل، �إذ� ما تعامل 

�ملرء مع �لت�شامح كقيمة �شامية، فاإن �ل�شوؤ�ل �لذي �شيو�جهه هو: هل 

يتعني عليه �لت�شامح مع �لالت�شامح؟ طبعاً �إذ� كان �جلو�ب بالإيجاب، 

اأقرب  هو  للت�شامح  مبتذل  ملنظور  �ل�شخ�س  هذ�  تبني  معناه  فذلك 

 وباخت�شار، فاإن �لرتبية هي تقييم، وباعتبارها كذلك، 
4
�إىل �لالمبالة.

و�تخاذ  �مل�شوؤولية  لتحمل  �شرط  مبثابة  هو  نقدياً  بعد�ً  تت�شمن  فهي 

�لقر�ر، �أي تدبري �حلياة �خلا�شة و�لعامة. وهذه �إحدى مميز�ت �حلكامة؛ 

فما هي حمدد�تها �لأخرى؟

1-3( عن احلكامة واحلكامة الرتبوية:
حتقيق  بغر�س  �لتدبري،  ح�شن  على  �لعام  معناها  يف  �حلكامة  تدل 

�شو�ء  �لإنتاج،  م�شتوى  و�جلودة على  �لن�شاط  م�شتوى  �لفعالية على 

تعلق �لأمر باملقاولة، �أو بالإد�رة، �أو بالف�شل �لدر��شي. وت�شري �حلكامة 

�إىل حركة �لالمتركز يف �تخاذ �لقر�ر، مع تنوع �لفاعلني �ملعنيني بهذ� 

�لفر�س  وتكافوؤ  و�مل�شوؤولية  �ل�شر�كة  مبادئ  على  حتيل  كما  �خلري؛ 

م�شروطة  مقت�شيات  وهي  �لنفقات؛  وتر�شيد  �لت�شيري  يف  و�ل�شفافية 

بتخليق �حلياة �ل�شيا�شية، وبالتايل بقيام دولة �حلق، �ل�شامنة لحرت�م 

�لقو�نني ولأمن �ملو�طنني وكر�متهم.

وعلى �مل�شتوى �لرتبوي، تعني �حلكامة تدبري�ً جيد�ً لعملية �لتكوين 

وتقييماً ملردوديته، من خالل �كت�شاب �ملتعلمني للمعارف و�لإتقانات 

و�لتفاعل  و�لتعاون  �لت�شارك  عرب  �جلماعة،  د�خل  التعاي�ش  ولكيفية 

من  �لرتبوية  �لأن�شطة  حتدد  �لإطار،  هذ�  ويف  �لقر�ر�ت.  �تخاذ  �أثناء 

خالل �لأهد�ف �مل�شطرة و�لكفايات �لتي يتعني �كت�شابها، من �أجل 

تقييم �لفعالية و�ملردودية. ويتعني �أن تت�شم �حلكامة يف �لرتبية بتحفيز 

�ملتعلم  ليتعرف  �لذ�تي،  �لتعلم  وعلى  �ملبادرة  على  وبت�شجيع  �أكرب 

و�حلكم  ذ�تياً،  �أن�شطته  بتقييم  له  ي�شمح  ما  و�إمكانياته،  قدر�ته  على 

على مدى جناح مهمته. كما يقت�شي �لتعلم �لذ�تي �شر�كة مع �أطر�ف 

�أخرى )متعلمني ومن�شطني(، تي�شر تبادل �خلرب�ت وتعلن عن �نبثاق 

م�شاريع ومهام جديدة.

وباخت�شار، فاإن �حلكامة يف �لرتبية، ت�شتدعي تدبري �لعملية �لتعليمية 

و�لتعلمية ب�شكل جيد، عرب عقلنة �لأن�شطة �لرتبوية ك�شمانة لتح�شني 

باإتيقا  ت�شميته  ميكن  ما  على  ترتكز  فهي  ذلك،  ومبقت�شى  �ملردودية. 

�لرتبوية،  للحكامة  �لإتيقية  و�لرهانات  �لتجليات  �إبر�ز  وقبل  �لتدبري. 

نتوقف �أوًل عند رهانات �لإتيقا ب�شكل عام.

2( رهانات اإلتيقا:

اأن   
5
�لأخالقي، و�لقانون  �لإتيقا  له حول  ن�س  يف  ريكور  بول  �عترب 

يتخذ  �لذي  »�أنا«،  �ملتكلم  �شمري  خالل  من  يربز  �لإتيقي  �لفعل 

�لفعل �حلر. لكن �لأنا  �لعامل ويج�شد  �ملبادرة ويعطي معنى لأ�شياء 

�لفاعلة مطالبة باأن تكت�شف �لآخر وباأن تتفاعل معه، لأن ��شتقالليتها 

وحريتها وفعاليتها وثيقة �ل�شلة بالعناية بالقريب وبالعد�لة �لتي تريد 
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�أن ينعم بها كل و�حد. فالعالقة �لإتيقية ت�شتدعي �لتفاعل بني حرية 

�أن �لآخر ل ي�شكل فقط  »�أنت« كاآخر. ذلك  »�أنا« وحريتك  �لذ�ت 

�لت�شكيلة �حلميمية ملعناها.  �ملقابل للذ�ت، بل يندرج �شمن  �لوجه 

�أي  و�لحرت�م،  و�ملودة  �لعناية  عرب  �حلميمية  �لعالقة  هذه  وتتجلى 

�لعد�لة  حتقيق  ميكن  ل  �لتي  و�لجتماعية  �لعاطفية  �لتبادلت  عرب 

د�خل �ملجتمع بدونها. فال حرية يف عامل يفتقر �إىل هذه �لقيم، لأن 

يتحقق،  �أن  يجب  وبنموذج  عنها،  �لدفاع  يتم  بق�شية  ترتبط  �لإتيقا 

يجب  و�لت�شامح  و�مل�شاو�ة  �لعد�لة  مثل  وبقيم  �إجنازه،  يتعني  وبعمل 

�لتي  �لدميقر�طية  وهي  �أ�شا�شية  مب�شاألة  �لقيم  هذه  وتقرتن  تكري�شها. 

يحددها ريكور من خالل مفهومني. ففي �ملفهوم �لأول، تعترب �لدولة 

�بتكار  على  تعمل  بل  �ل�شر�عات،  باإلغاء  تقوم  ل  عندما  دميقر�طية 

�إجر�ء�ت ت�شمح لها باأن تعرب عن نف�شها، وباأن تظل قابلة للتفاو�س؛ 

وبهذ� �ملعنى �شتكون دولة �حلق هي دولة �لنقا�س �حلر و�ملنظم. وهذ� 

�لنموذج �ملتعلق بالنقا�س �حلر هو �لذي ي�شاهم يف ت�شكل ما يعرف 

بالر�أي �لعام.

فيه  �لذي ميكن  �لنظام  �لدميقر�طية هي  فتعترب  �لثاين،  �ملعنى  �أما يف 

مبثابة  �إذن  فهي  �لقر�ر.  �تخاذ  �مل�شاركة يف  �ملو�طنني،  لأكرب عدد من 

�أن  ومعلوم  و�ملحكومني.  �حلاكمني  بني  �مل�شافة  فيه  ت�شيق  نظام 

ت�شريعية  �إىل  �ل�شلطة  تق�شيم  يف  �شاهمت  �لتي  هي  �مل�شاركة  هذه 

وتنفيذية وق�شائية مع �لإقر�ر بكون ��شتقاللية �لق�شاء مرتكز�ً �أ�شا�شياً 

للدميقر�طية. و�أي�شاً �إىل �عتبار �شنع �لقر�ر ناجتاً عن �لتفاو�س �حلا�شل 

خمتلف  على  �ملجتمع  بها  يزخر  �لتي  و�لفعاليات  �حلكومات  بني 

�مل�شتويات: �لقت�شادية و�ل�شيا�شية و�لنقابية و�لثقافية و�جلمعوية.

وعلى هذ� �لأ�شا�س، فاإن كل م�شروع �إتيقي ينبثق من د�خل و�شعية 

ت�شتلزم �لختيار و�لت�شارك و�لتقييم، و�شيكون طموح �لإتيقا هو مد 

�جل�شور بني �حلرية كمنطلق و�لقانون كغاية؛ ما د�مت �حلياة �لإتيقية 

هذه  �أن  و�ملالحظ  فيها.  و�لتحكم  �لو�شعيات  تدبري  على  تنبني 

ميكن  ل  بحيث  �حلكامة،  جمال  توؤثث  �أ�شبحت  جميعها،  �ملفاهيم 

�حلديث عن ت�شارك بدون دميقر�طية ول عن مبادرة بدون حرية، ول 

عن فعالية بدون م�شوؤولية. وهو ما �أقره ريكور يف حتديده لعالقة �لإتيقا 

�إتيقي،  هو  ملا  �متد�د�ً  ي�شكل  �شيا�شي  هو  ما  �أن  معترب�ً   
6
بال�سيا�سة،

لأنه يفتح �أمامه جماًل للممار�شة؛ وهو �أي�شاً �متد�د ملطلب �لعرت�ف 

�ملتبادل �لذي يجعلني �أقول: »�إن حريتك ت�شاوي حريتي«؛ ذلك �أن 

�أ�شا�شاً يف خلق ف�شاء�ت �حلرية. وبهذ� �ملعنى  �إتيقا �ل�شيا�شة تتمثل 

هو  ما  د�ئرة  د�خل  �لإتيقي  للق�شد  تفعيل  هي  �حلق  دولة  �شتكون 

�إطار  يف  �لقانون  �أمام  بالت�شاوي  وتنتظم  �لأدو�ر  و�شتتحدد  �شيا�شي. 

موؤ�ش�شاتي، ما يك�شب �لأفر�د �شفة �ملو�طنة؛ لأن �ملو�طن من حيث 

�لتعريف، هو ع�شو بجماعة �شيا�شية، يتمتع بكل �حلقوق ويتحمل كل 

�أن تكون  �مل�شوؤوليات ذ�ت �ل�شلة بهذ� �لنتماء. ول ميكن للحكامة 

ويعترب  �لعمومي  ن�شاطه  ميار�س  مو�طن  هناك  يكون  �أن  بدون  جيدة، 

نف�شه م�شوؤوًل.

»�أزمة  بـ  �ملو�شوم  �ل�شهري  ن�شها  يف  �آرندت  حنا  �إليه  �نتبهت  ما  وهو 

�لطفل  تربية  م�شوؤولية  يتحمل  �ملربي  �أن  �عتربت  حيث   
7
�لرتبية«،

عبد �ملح�شن �لقطان خالل لقائه موظفي �ملوؤ�ش�شة.
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على �ملو�طنة، وتاأهيله لالنخر�ط يف �لعامل، و�حلر�س على منو موؤهالته 

فعل  �شمنياً  تالزم  فهي  �عتباطية،  لي�شت  �مل�شوؤولية  وهذه  ومو�هبه. 

�لرتبية �لذي يعد �ليافعني لالنخر�ط يف عامل د�ئم �لتغري. لهذ�، يجب 

على من يرف�س حتمل م�شوؤولية �لعامل �أل ينجب �أطفاًل، كما يجب 

�أل يكون له �حلق يف �مل�شاهمة يف تربيتهم.

الرتبية،  حالة  يف  تتخذ  �لعامل  جتاه  �مل�شوؤولية  فاإن  �أخرى،  جهة  من 

م�شوؤوًل عن  بو�شفه  دوره  على  تتاأ�ش�س  �ملعلم  ف�شلطة  �شلطة.  �شكل 

�لر��شدين؛  كل  ميثل  كان  لو  كما  �ملتعلم  �إليه  ينظر  بحيث  �لعامل، 

فهو �لذي يبلغ له �لأ�شياء قائاًل: »هذ� هو عاملنا«. وقد لحظت حنا 

تقوم يف  �أ�شبحت  �ليوم،  �ل�شلطة  �أن  كيف  �خل�شو�س،  بهذ�  �آرندت 

�إىل �حلد �لذي ميكن  �لعمومية و�ل�شيا�شية بدور مثري للجدل،  �حلياة 

فيه �حلديث عن »�ختفائها«. و�ملق�شود باختفاء �ل�شلطة بكل ب�شاطة، 

�ختفاء �لإر�دة يف حتمل �مل�شوؤولية، لأن �ل�شلطة �حلقيقية ترتبط حيثما 

وجدت، بامل�شوؤولية جتاه م�شار �لعامل. ومما ل �شك فيه، �أن هناك عالقة 

و�ختفائها  و�لعمومية  �ل�شيا�شية  �حلياة  �ل�شلطة يف جمال  �ختفاء  بني 

يف �ملجالت ما قبل �ل�شيا�شية �خلا�شة بالأ�شرة و�ملدر�شة. فكلما ز�د 

�حلذر جتاه �ل�شلطة د�خل �لد�ئرة �لعمومية �نتظاماً، ز�د �حتمال �نتقاله 

�إىل �لد�ئرة �خل�شو�شية.

و�إذن، تقت�شي �ل�شرورة �أن يكون هناك وعي بامل�شوؤولية �ملتبادلة بني 

�ملدر�س و�ملتعلم وباأهمية �لتعاون فيما بينهما؛ وبذلك ي�شبح �لن�شاط 

خمتلف  مبو�جهة  ي�شمح  ��شتك�شايف،  عمل  عن  عبارة  �لبيد�غوجي 

�سمن  وفعالية،  بن�شاط  حلها  على  و�لعمل  وم�شاءلتها  �لو�شعيات 

تدبري جيد ياأخذ ��شم �حلكامة.

�لرتبوي،  �ملجال  يف  �حلكامة  هذه  جتليات  �إبر�ز  �لآن،  علينا  ويتعني 

و�لفاعلية  �مل�شوؤولية  وحتمل  �لقر�ر  �تخاذ  م�شتوى  على  وبخا�شة 

ز�ويتني،  من  �مل�شاألة  معاجلة  نقرتح  �لإطار،  هذ�  ويف  و�لالمركزية. 

�لرتياب«،  بر�ديغم  �إىل  �ليقني  »بر�ديغم  من  �لنتقال  ز�وية  وهما: 

 
8
وهذه �ل�شيغة مقرتحة من طرف �لبيد�غوجي �لفرن�شي فليب مرييو؛

وز�وية �لتجليات �لإتيقية للحكامة �لرتبوية. فاإىل �أي حد ميكن لهذه 

�ملقت�شيات �أن ت�شاهم يف �إدماج �ملو�طن ويف �نخر�طه �لفعلي يف �مل�شار 

�لتنموي للمجتمع؟

براديغم  إىل  اليقني  براديغم  من   )3
االرتياب:

يقرتن هذ� �لنتقال بالتحولت �لتي طالت حقل البيداغوجيا، والتي 

حددها مرييو يف ثالثة م�شتويات، وهي: �لتحول من �لنزعة �لتايلورية 

�لبنائية؛  �إىل  �ل�شلوكية  �مل�شروع �جلماعي؛ ومن  �إىل فكرة  �لرتبية  يف 

9
ومن »معايري �لنجاح« �إىل »موؤ�شر�ت �لنجاح«.

له،  موؤلف  تايلور و�شع يف  �أن  �ملعلوم  �لأول: من  �لتحول  بخ�شو�س 

تنظيم  �أي   
10

للم�شانع؛ �لعلمي  بالتنظيم  �شماه  ملا  �لعامة  �ملبادئ 

مهام  �إىل  وتق�شيمها  �لإنتاج  �أهد�ف  بتحليل  ي�شمح  ب�شكل  �لعمل 

تتالءم مع قدر�ت �لعمال، بغر�س �إجنازها باأكرب قدر من �لفعالية؛ ومن 

�أكد  وكما  بالتايلورية.  تعرف  و�أ�شبحت  با�شمه،  �لعملية  �قرتنت  هنا 

�لفردي  �حلكم  »تعوي�س  تقت�شي  �لعملية  مردودية  فاإن  نف�شه،  تايلور 

لكل �شخ�س معني بالإنتاج، بالروؤية �لعلمية �لتي تروم �حل�شول على 

11
�أف�شل �إنتاجية ممكنة«.

مت  حيث  طويلة،  مدة  �لنموذج  هذ�  �لتعليمي  �لنظام  �شاير  وقد 

للقيام مبهام حمددة تالئم قدر�تهم �ملفرت�شة؛ وهي  �لتالميذ  تكوين 

هذه  �أن  غري  �ملمكنة.  �لدقة  من  قدر  باأكرب  �إنتاجها  يعاد  �لتي  �ملهام 

�لعملية �لقائمة على تق�شيم �لعمل، خ�شعت للنقد و�أعيد �لنظر يف 

مرتكز�تها. هكذ�، بدل �لرتكيز على �لعمل �لفردي �ملربمج من �أجل 

�لتعّلمي، �شيتم �لعتماد على  �لتعليمي  �ملجال  �لإنتاجية يف  حتقيق 

بيد�غوجيا �مل�شروع �لتي ل ينجز فيها �لفرد مهمة حمددة �شلفاً، بل 

�ل�شخ�شي.  ل�شتثماره  معنى  يعطي  جماعي  ن�شاط  د�خل  ينخرط 

�آليات  وو�شع  �لتقدم  لتحقيق  �لناجعة  �لو�شيلة  هو  �مل�شاريع  فتدبري 

د�خل  �أو  �لدر��شي  �لف�شل  د�خل  �شو�ء  �لفاعلني،  بني  �لتن�شيق 

 وهذ� يعني �نخر�ط �ملتعلمني كافة من خالل توزيع �ملهام 
12

�ملوؤ�ش�شة.

بينهم، �عتماد�ً على موؤهالتهم وميولتهم، بحيث يلعب �ملدر�س يف 

هذ� �لإطار، دور �لو�شيط �أو �ملن�شط �لذي ير�عي حاجيات �ملتعلمني 

دون ��شتفر�د بالقر�ر. هكذ� �شيكون �لهدف �لأ�شا�شي للم�شروع هو 

�إجناز منتوج يكون مبثابة مقيا�س للتحكم يف �ملعارف و�خلرب�ت.

حتول  بالفعل  هناك  �لبنائية:  �إىل  �ل�شلوكية  من  �لنتقال  بخ�شو�س 

نوعي �شيكون له تاأثري كبري على م�شار �لأن�شطة �لتعليمية و�لتعلمية. 

للمالحظة  خا�شعاً  �لإن�شاين  �ل�شلوك  يعترب  �ل�شلوكي  فاملنظور 

و�لقيا�س و�لتقييم، �نطالقاً من مبادئ �أ�شا�شية، وهي: �لإ�شر�ط و�ملثري 

�ل�شهرية  �لتجارب  من  م�شتمدة  مفاهيم  وهي  و�لتعزيز،  و�ل�شتجابة 

لإيفان بافلوف حول �ملنعك�س �ل�شرطي �لذي �أ�شبح فيه رنني �جلر�س 

ت�شدر  كانت  �لكلب،  لدى  ولعابية  حركية  �أفعال  ردود  لإثارة  كافياً 

عادة عند روؤية �لطعام.

هكذ� �شت�شتفيد بيد�غوجيا �لأهد�ف من هذ� �لرت�بط �لثالثي )مثري/

و�لتعّلمية يف عملية  �لتعليمية  �ملمار�شات  تعزيز(، خمتزلة  ��شتجابة/ 

�لإ�شر�ط. وقد ركزت هذه �لبيد�غوجيا على تفكيك مو�شوع �لتعلم 

�إىل وحد�ت جزئية متدرجة من �لب�شيط �إىل �ملعقد، ما ي�شهل مالحظة 

�لن�شاط وتقوميه. لكن هذ� �لإغر�ق يف �لتجزيء، �أخ�شع �لتعّلم لالآلية 

يتنافى مع مفاهيم �لإبد�ع و�ملبادرة و�لنقد؛ ف�شاًل  وللتكر�ر، وهو ما 

بعني  للمتعلم  �لذهني  �لن�شاط  ياأخذ  ل  �لت�شور  هذ�  مثل  �أن  عن 

�لعتبار. وهي �لثغر�ت �لتي حاولت �لبنائية تفاديها، حيث �نطلقت 
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على  �أي  �لذهني؛  ون�شاطه  �لفرد  جتربة  على  تنبني  �ملعرفة  كون  من 

تفاعل �لذ�ت �ملتعلمة بالبيئة �ملحيطة بها. ذلك �أن حل �مل�شكالت 

يتم من خالل �ل�شتيعاب و�لتالوؤم، وهما عمليتان ذهنيتان بامتياز. 

�أ�شا�س  يعترب  �لذهنية  بالعمليات  �لهتمام  فاإن  مرييو،  لحظ  وكما 

نظريات  عن  يتخلى  �أن  وعليه  �لديد�كتيكي،  �ملجال  يف  �لإبد�عية 

�قرت�ح  و�إىل  �لذهنية،  عملياته  م�شاءلة  �إىل  �ملتعلم  ليدفع  �لإ�شر�ط، 

�ملتحررة من  �لو�شعية  لأن  لها عن حلول؛  يبحث  معقدة  و�شعيات 

من قدر�ته  �نطالقاً  تعّلمه  لتدبري  للمتعلم  �لإ�شر�ط هي منا�شبة  قيود 

13
�خلا�شة.

ما �شماه مرييو  �لتقومي، �شمن  �لأمر طبعاً على جمال  وينعك�س هذ� 

كان  فقد  �لنجاح«.  »موؤ�شر�ت  �إىل  �لنجاح«  »معايري  من  بالنتقال 

حيث  �لإجناز�ت،  مر�قبة  يف  غالباً  يختزل  �ملدر�شية  �لأن�شطة  تقومي 

�لنموذج �ملرجعي هو  �ملتعلم مبنتظر�ت �ملدر�س؛ ويكون  نتائج  تقا�س 

مع  �لنقطة  تتنا�شب  بحيث  �ملطلوبة،  للمهمة  �ملنجزة  �ملهمة  مالءمة 

درجة هذه �ملالءمة. غري �أن �لتقومي من �ملنظور �لبنائي، هو يف �أ�شا�شه 

تقومي ذ�تي، ويرتبط مبوؤ�شر�ت عدة حول �ملهار�ت �لذهنية و�لكفايات 

�ملكت�شبة. وبهذ� �ملعنى �شيتم �حلديث عن »موؤ�شر�ت �لنجاح« بدل 

�حلديث عن »معايري �لنجاح«، و�شيكون �ملدر�س مطالباً بالتخل�س من 

�ملنظور �ل�شلوكي �لذي يدعي مر�قبة �لن�شاط ونتائجه، وبالبحث عن 

�لذهنية  �لعمليات  خالل  من  �ملهمة  جناح  على  �ل�شاهدة  �ملوؤ�شر�ت 

�لتي مت بناوؤها. ويلعب �ملوؤ�شر هنا دور�ً �أ�شا�شياً لأنه يف�شح �ملجال �أمام 

�ملدر�س  �جلماعي، كما ميكن كاًل من  و�لتدبري  و�لإبد�عية  التفاو�ش 

و�ملتعلم، من �تخاذ �ملبادرة كل بطريقته.

�مل�شروع،  فكرة  �إىل  �لتايلورية  من  �لتحولت،  هذه  �أن  �لو��شح  ومن 

ومن �ل�شلوكية �إىل �لبنائية، ومن معايري �لنجاح �إىل موؤ�شر�ته، ت�شمح 

بانتقال �لن�شاط �لبيد�غوجي من بر�ديغم �ملر�قبة و�ليقني �إىل بر�ديغم 

ما هو  �إنتاج  �إعادة  به �لبتعاد عن  يق�شد  �لذي  �لنفتاح و�لرتياب، 

�ليقني  و�ّدعاء  �لرتبية  يف  �لتجريبية  وهم  وعن  �لنمطية،  وعن  قائم، 

با�شم عقلنة �لن�شاط �لتعليمي و�لتعّلمي. وهو ما خل�شه مرييو �شمن 

اخلطاطة التالية:

براديغم اليقني

�لتايلورية

)يكون فيها �لفرد مطالبا بالقيام مبهام 

دقيقة ومنتجة(

�ل�شلوكية

)ينجز �لتعلم عرب مر�قبة �ل�شلوكات من 

خالل عمليات �لإ�شر�ط �أو �لربجمة(

بر�ديغم �لتكوين

تق�شيم/ ت�شييء/ �إعادة �إنتاج

مر�قبة �لإجناز�ت

يت�شكل �لتقومي من خالل �ملقارنة بني �ملهمة �ملطلوبة و�ملهمة �ملنجزة من طرف �لفرد

براديغم ال�صك

خطو�ت �مل�شروع

)يتعلم �لفرد عرب �نخر�طه د�خل ن�شاط 

جماعي يعطي معنى ملا يتعلمه(

�لبنائية

)يح�شل �لتعلم عندما ينجز �لفرد 

عمليات ذهنية د�خل و�شعية ما(

بر�ديغم �لتكوين

�شمولية/ ن�شاط/ قدرة

تقومي �لكفايات

14
يتمثل �لتقومي يف �كت�شاف موؤ�شر�ت ت�شمح باإقر�ر مهار�ت ذهنية قارة وقابلة للنقل
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4( التجليات اإلتيقية للحكامة الرتبوية:

يف  للحكامة  ميكن  كيف  وهي:  �أخرى،  ب�شيغة  �ل�شوؤ�ل  �إثارة  ميكننا 

للم�شاكل �لرتبوية �ملطروحة، و�أن ت�شاهم يف  �لرتبية �أن ت�شكل حتدياً 

حت�شني جودة منتوج �لتكوين بالن�شبة للجميع؟ و�جلو�ب �لفوري على 

باأن يكون �لف�شاء �لرتبوي  �أن حتقيق هذ� �لهدف، يقت�شي  ذلك هو 

جماًل لت�شجيع �ملبادر�ت وللم�شاركة �لفعالة يف �إطار تو��شلي م�شوؤول 

غري متمركز حول �لذ�ت. وهنا تكت�شي مفاهيم �لالمركزية و�ملردودية 

�إيالء  تعني  فالالمركزية  �لإجر�ئية.  مدلولتها  و�لتو��شل  و�مل�شروع 

�أكرب يف تدبري �ل�شاأن �لرتبوي، ما �سي�سمح  �جلهات و�لقطاعات دور�ً 

ببلورة جمال عملي تتفاعل يف �إطاره تدخالت �لفاعلني باملوؤ�ش�شات 

 
15

�ملحلية. و�جلماعات  �ملهنية  وبالأو�شاط  �لتكوين  ومبر�كز  �لتعليمية 

وي�شتدعي هذ� �لأمر و�شع �أنظمة للت�شيري �لرتبوي، قائمة على �لتبادل 

تاأخذ  للتنمية �لرتبوية،  �إ�شرت�تيجية  �لتقومي؛ وبلورة  و�لت�شارك وقابلية 

�لإ�شرت�تيجية  هذه  تفعيل  يف  �ملدين  �ملجتمع  �نخر�ط  �لعتبار  بعني 

�حلو�ر  ثقافة  وت�شجيع  �لتكنولوجيا  و��شتثمار  �لقدر�ت  تطوير  وتروم 

التي  �لقيم  على  و�لتعرف  �مل�شكلة،  بالو�شعية  و�لوعي  و�لت�شارك 

ت�شاعد على مو�جهتها، وحتديد خطة عمل لتخاذ �لقر�ر. وعلى �شبيل 

�ملثال، فاإن �شلطة �لقر�ر �ملتفاو�س ب�شاأنها د�خل �لق�شم، ت�شمح بتحفيز 

بال�شيغ و�ملعايري  �أن�شطة �ملتعلمني وحتدد دور �ملدر�س كمن�شط ملتزم 

�ملتفق عليها من طرف �جلماعة. و�شيتجلى هذ� �لتدخل على م�شتوى 

�لأ�شئلة  عن  �لإجابة  وحماولة  �لن�شائح  و�إ�شد�ء  �لأن�شطة  تنظيم 

جماعة  �أع�شاء  بني  تد�وله  مت  ملا  تركيبية  ب�شياغة  و�لقيام  �ملطروحة، 

�مل�شتقبل  مو�طن  لتكوين  ف�شاًء  �لق�شم  يعترب  �ملعنى،  وبهذ�  �لق�شم. 

�ملقتنع بقيم �حلرية و�مل�شوؤولية و�حلو�ر. وبذلك �شي�شتجيب للرهانات 

�لإتيقية �ملتمثلة يف:

�لإقناع؛ �أي يف �لدفاع عن �لقناعات �خلا�شة بو��شطة �حلجة.  •

فاملحاججة لي�شت هي فقط �لتعبري عن ر�أي ما، بل هي �أي�شاً 

لأن  لالآخرين؛  ت�شلح  قد  �لتي  �ملربر�ت  عن  ذ�تياً  �لبحث 

عملية �لإقناع ل ميكنها �إل �أن تكون عمومية.

�لذ�تية،  • �أهمية كربى لال�شتقاللية  �لتي متنح  �مل�شوؤولية  ويف 

لكن يف �إطار م�شوؤول. ذلك �أن �ل�شتقاللية ل تعني �لتمركز 

حول �لذ�ت ومتجيدها، بل هي مقرتنة مببد�أ �لتحاور وت�شرتط 

و�شتتج�شد  �خلا�شة.  ملبادر�تنا  �لآخرين  �لأفر�د  مو�فقة 

�مل�شوؤولية يف ثقة كل طرف من �لأطر�ف �ملتفاعلة، يف قدرة 

يفعله.  وما  يقوله  ملا  �ملدعمة  �ملربر�ت  تقدمي  على  �لآخر 

ومبقت�شى ذلك، �شيتاأ�ش�س �لتفاهم على �للتز�مات �ملتبادلة.

و�أي�شاً يف �أخالقية �لنقا�س؛ وهي �إتيقا �لغريية �لتي توؤخذ فيها  •

�آر�ء �لغري بعني �لعتبار، خالل تبادل �ملعلومات وتقا�شمها. 

وتندرج يف �إطار ثقافة �لعرت�ف بالآخر، و�حلق يف �لختالف 

و�لتحاور بني �لتجارب �ملتعددة �لتي يجب �عتبارها متكافئة 

من حيث كونها �أجوبة حمدودة وخم�شو�شة، على ت�شاوؤلت 

عامة وم�شرتكة.

تهدف  • �ملتخذة  �لقر�ر�ت  لأن  �ملتوخاة،  �لغاية  يف  و�أخري�ً، 

�ل�شالفة  �لقيم  من  �نطالقاً  حمددة،  غايات  حتقيق  �إىل 

�لرهانات  ي�شمل  �لأخري  �لرهان  هذ�  فاإن  وطبعاً،  �لذكر. 

�لأخرى، �إذ ل ميكن لال�شتقاللية �أن تاأخذ معناها �لعميق 

فعال  بغية حتقيق  و�لت�شارك،  و�لتحاور  �لتبادل  �إطار  �إل يف 

يف  كاإر�دة  �لذ�تي  �لتعلم  �إن  مثاًل،  �مل�شطرة.  لالأهد�ف 

�كت�شاب �ملعارف و�لكفايات وتطويرها، وكم�شروع للتنمية 

�ل�شخ�شية، وكتدبري ذ�تي للمو�رد وللو�شائل البيداغوجية، 

ول  �ملن�شط،  �أو  �لو�شيط  �أو  للمكون  تاماً  غياباً  يعني  ل 

�لبيئي  باملحيط  و�ندماجها  �ملتعلم  ذ�ت  �نخر�ط  يلغي 

عالقة  حتماً  تنتج  تعّلمية  و�شعية  كل  لأن  و�لجتماعي، 

بالآخر وباملحيط، وت�شع �ملتعلم �أمام م�شكلة ي�شتدعي حلها 

تو�جد �لآخرين )متعلمني، ومكونني، ومن�شطني، ف�شاًل عن 

�لفاعلني خارج �ملوؤ�ش�شة �لتعليمية، مثل �أع�شاء �جلمعيات، 

�ملردودية  �قرتنت  وبذلك  �لخ(.   ... و�لأمهات  و�لآباء، 

�ملعنيني  �لأطر�ف  بني  �لتفاعل  مببد�أ  �لرتبوية،  �لعملية  يف 

وبرغبة  للم�شاركني  بالن�شبة  �حلقوق  يف  �مل�شاو�ة  وبقاعدة 
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مكييلي، روجي  وكما لحظ  �مل�شاركة.  م�شاهم يف  كل 

و�لتفاعل،  �لتو��شل  خلق  يف  ي�شاهم  �لآر�ء  �ختالف  فاإن 

يف  �لنظر  �إعادة  �إىل  �لختالف  هذ�  يوؤدي  �أل  �شرط  على 

�مل�شاركة. فكل و�حد يقبل بتعديل �لن�شق �لقبلي لآر�ئه، 

�لآخرين.  نظر  �جلديدة ووجهات  �ملعلومات  �إدماج  بغر�س 

وهو ما ي�شمح بتحديد دقيق لدور �ملن�شط يف تدبري �لأن�شطة 

�شروط  ظل  يف  �أف�شل  مردودية  حتقيق  بغر�س  �لرتبوية 

فاملن�شط  �لرتبويني.  �لفاعلني  ملنتظر�ت  ت�شتجيب  مالئمة، 

هو منظم �لعمل وموجه �جلماعة؛ وهو ل يتدخل يف عمق 

يتالعب  ول  �ل�شخ�شي  ر�أيه  يقدم  ل  �أنه  مبعنى  �مل�شكلة، 

�مل�شاركة،  �لأفر�د على  باأفكار �جلماعة؛ ويتعني عليه حتفيز 

كما �أنه مطالب بت�شجيل �لختالفات �لقائمة بني �لذو�ت 

�خلال�شات  بني  �لتوفيق  عرب  �جلماعة،  لتقدم  و�لتخطيط 

�ملتو�شل �إليها؛ لأن �لتفاعالت بني �لأفر�د ل بد و�أن توؤدي 

�إىل �تفاق جماعي.

�إن مثل هذه �لتد�بري �شت�شمح للمتعلم مبو�جهة �لتحديات �لتي تثريها 

�لقر�ر�ت  �تخاذ  عمليات  يف  م�شاركته  و�شتدعم  �مل�شكلة،  �لو�شعية 

د�خل �لق�شم، كما �شت�شجعه على �لقيام باختيار�ت يف �إطار م�شوؤول. 

وكفاياته  معارفه  بناء  باإمكانه  ي�شبح  للم�شوؤولية  حتمله  خالل  ومن 

وهي  بعد؛  فيما  تقييمها  �أجل  من  لن�شاطاته،  دقيقة  �أهد�ف  وحتديد 

�لعمليات �لتي ميكنها �أن ت�شاهم يف تطوير قدر�ته �لذهنية و�ملهار�تية 

و�إدماجها يف �ل�شياق �ل�شو�شيو-ثقايف �لقائم.
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واخلالصة:

�ل�شوق  بناًء على منطق  تتمف�شل  �لرتبية  �أن �حلكامة يف جمال  هي 

خاللها  فمن  للمقاولة.  �لقت�شادي  �ملنطق  على  �أدق،  وبتحديد 

و�جلودة  �لتدبري  مفاهيم  على  و�لتكوين  �لرتبية  موؤ�ش�شات  تنفتح 

وبلورة  و�شياغتها،  �مل�شكلة  بت�شخي�س  بدء�ً  و�ملردودية؛  و�مل�شروع 

�لإ�شرت�تيجيات، وحتديد �لأهد�ف �لو�جب حتقيقها، و�نتهاء باعتماد 

�لو�شائل �لتي يتعني ��شتخد�مها لإجناز �مل�شروع وتقوميه.

من جهة �أخرى، ترتبط هذه �حلكامة مبنطق �لتدبري �ل�شيا�شي لل�شاأن 

�لعام، �لقائم على �لدميقر�طية و�لالمركزية، و�تخاذ �لقر�ر�ت بالت�شارك، 

و�حلق يف �لختالف، و�أخالقية �حلو�ر باخل�شو�س »لأن خلق �شروط 

�لأخرية  وهذه  �أ�شا�شية.  قاعدة  يعترب  �لق�شم،  د�خل  �لفّعال  �حلو�ر 

لي�شت مناه�شة للحرية، بل هي �حلرية ذ�تها، لأنها ت�شمح بالتحرر من 

 وبذلك تعك�س �حلكامة 
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هيمنة طرف على باقي �لأطر�ف �لأخرى«.

�جليدة ما ميكن ت�شميته بامل�شاركة �حلرة وباحلظوظ �ملت�شاوية يف ت�شكيل 

��شتقالليتهم؛  خاللها  من  �ملو�طنون  ميار�س  �لتي  وبالإر�دة  �لآر�ء 

م�ستفيدين من �ل�شمانات �لتي يخولها لهم حق �ملو�طنة على جميع 

�مل�شتويات )�قت�شادياً و�جتماعياً وثقافياً وبيئياً(.

�شبقت  وكما  للدميقر�طية؛  مر�دفة  �لأخري  �لتحليل  يف  �حلكامة  �إن 

�ملالئم  �لف�شاء  هو  و�لتكوين  �لرتبية  جمال  فاإن  ذلك،  �إىل  �لإ�شارة 

و�حلرية،  �مل�شاو�ة،  قيم  تر�شيخ  �أجل  من  �لأخرية،  هذه  لتفعيل 

و�لت�شارك، و�لتحاور. وكما �أكد �إدغار مور�ن، »فاإن كل �ملالمح �ملهمة 

للدميقر�طية تت�شم باخلا�شية �حلو�رية �لتي جتمع ب�شكل تكاملي، عنا�شر 

و�لأخوة  و�مل�شاو�ة  و�حلرية  و�ل�شر�ع  �لإجماع  قبيل  من  متناق�شة 
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و�لأيديولوجية«. �لجتماعية  و�لتناق�شات  �لوطنية  و�جلماعة 

روح  مثل  ملمار�شتها،  �ملحددة  �ل�شروط  على  �لدميقر�طية  وتتوقف 

�ملو�طنة وقبول قاعدة �للعبة �لدميقر�طية.

د. عز الدين اخلطابي
املدر�صة العليا لالأ�صاتذة - مكنا�س
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