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 الملخص

مالمسة موضوع أثر املتمثالت يف جلب انتباه  إىل البحث هبدف
املتعلمني للمشاركة يف بناء الدرس الفلسفي مبستوى اجلدع املشرتك 

 وقد التحليلي، املنهج االستكشايف الباحث واتبع الثانوي،بالسلك 
دليل االستمارة بغية جتميع البيانات بطريقة موضوعية، من  قام  ببناء

خالل استجواب عينة من املدرسني ملادة الفلسفة باجلذع املشرتك ، 
املنتمني إىل نيابة مراكش ، أكادميية مراكش تانسيفت احلوز، من 

فردا ، استخدم الباحث االستمارة 30دد أفرادها خالل عينة يبلغ ع
كأداة ملعاجلة  السؤال اإلشكايل لليحث: " ماهي أمهية املستوى 
التمثلي يف بناء الدرس الفلسفي ؟ وكيف ميكن للمدرس حتفيز 
املتعلمني على اإلفصاح عن متثالهتم ؟" والتحقق من الفرضيات 

دور التمثالت يف   :يلالتا النحو على املطروحة. وقد جاءت النتائج
توجيه العمل املدرسي ومتكينه من آليات ملموسة لتحفيز املتعلم على 
اإلخنراط التلقائي واالجيايب يف بناء الدرس الفلسفي ، مشاكل الدرس 
الفلسفي تستوجب مشروعية اعتماد التمثالت وتوظيفها، * عدم 

مثالت االهتمام باجلانب السكولوجي للمتعلم ينعكس سلبا على الت
يف الدرس الفلسفي ، وأخريا االهتمام مبوضوع التمثالت له اثر اجيايب 
يف االرتقاء جبودة التعلمات يف مادة الفلسفة باجلذع املشرتك.وخالصة 

تغيري  : القول فتحقيق ما سبق ذكره رهني بتطبيق التوصيات التالية

املدرسني لنشاطهم و تعاملهم مع املتعلم و املادة املعرفية وكذا اخلطأ 
ومحولة التلميذ،تعليم الطفل الكيفية والطريقة اليت ينبغي أن يعرف 
ويتعلم هبا، التعرف عن األنساق التفسريية اليت يعتمدها املتعلم يف 
تصوره ملادة الفلسفة، بلورة خطة ناجعة تقييم املعلومات القدمية، 
وتفكيك العوائق اليت سبق وأن تكونت خالل احلياة اليومية واليت تعيق 
اكتساب املعرفة العلمية،  هتيء التالميذ وإعدادهم لتطوير وتغيري تلك 
التمثالت األولية من خالل مناقشتها وحتديد مكامن اخللل فيها و 
حتفيزهم للتساؤل والبحث عن معرفة أخرى لتصحيح أو إغناء تلك 

استثمار املدرس حلوارات  -عن طريق الصراع املعريف، التمثالت
التالميذ املتنوعة ومساعدهتم على استكشاف طبيعة تصوراهتم حول 
موضوع الدرس وبالتايل توجهيهم لعقد مقارنة بني املعرفة اليت انطلقوا 

 منها يف بداية الدرس واملعرفة اليت انتهوا إليها بعد املناقشات.

لدرس الفلسفي، التمثالت، األستاذ، املتعلم، ا :يةحاتالكلمات المف
 التحفيز

إن عملية اإلصالح والتجديد اليت عرفتها املنظومة الرتبوية 
باملغرب مند فجر االستقالل إىل يومنا هذا واليت ستعرف قفزة كربى 
مع الشروع يف األجرأة الفعلية لبنود ومقتضيات امليثاق الوطين للرتبية 

منها تأطري املدرسة املغربية تأطريا عصريا والتكوين ، كان اهلدف 
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واسرتاتيجيا، وتأهيل القطاع التعليمي، وجعله قادرا على االستجابة 
للتحوالت اجملتمعية يف شىت أبعادها وحمافظا على ثوابت اهلوية الوطنية 
واحلضارية لالمة، ويف نفس الوقت تزويده بطاقة حيوية ملواكبة 

ات السريعة للمعرفة ، وباعتبار التعليم املستجدات واملعاصرة والتدفق
قضية وطنية  حتتل املرتبة الثانية من حيث االولوية بعد قضية الوحدة 
الرتابية، فان منطلق هذا االهتمام الكبري لكل القوى احلية يف اجملتمع ، 
هو ذلك االقتناع الراسخ واحلاسم بدور الكبري الذي تلعبه املدرسة يف 

 ة والتنمية الشاملة . حتقيق الرتبية اجليد

ان املدرسة اجلديدة اليت يتوخاها اجلميع اليوم هي تلك 
املدرسة املنفتحة على احمليط ، املتجددة باستمرار ، املفخمة باحلياة 
والشفافية واحلوار والدميقراطية ، والقادرة على تنويع االنشطة 
 وفضاءات التعلم ... هلذا فربح هذا الرهان مشرتك ، يتطلب من
املدرسة بكل اسالفها ان تغري وظائفها من مدرسة التلقني والتلمذة 
السلبية ، أن تتخلى على بيداغوجية التخزين والشحن وااللقاء 
والعرض واالستظهار ، وأن تنتقل اىل مدرسة البناء والتفاعل والتنشيط 

 واالنفتاح على الذات واحمليط . واملشاركة

لقد كان عمق اإلصالح الرتبوي مند مطلع القرن الواحد 
التعلمية ،  –والعشرين ، هو جعل املتعلم يف قلب العملية التعليمية 

واحملور اليت تدور حوله دوائر االهتمام والتفكري والفعل ... فهذا 
التحول يف برامج اإلصالح، يتوخى باألساس جعل املتعلم منفتحا 

التعلم مدى احلياة ومتشبعا بقيم احلوار  على الواقع، قادرا على
والتسامح وممارسة النقد ومقدار العمل واملثابرة ... لكن حتقيق هذه 
الغاية عملية شاقة ، تقتضي اعادة النظر بشكل جذري يف طريق 
اشتغال املنظومة الرتبوية بكل مكوناهتا ، واقرتاح البدائل املناسبة اليت 

اس ويف نفس الوقت تستلهم ما هو تنطلق من الواقع املغريب كأس
 هذا اجملال .اجيايب من التجارب األجنبية الرائدة يف 

فاملدرسة مطالبة اليوم بالوعي التام حباجات املتعلم النفسية 
واملعرفية واجلسمية يف تكاملها وتفاعلها ، وبالعناية باهتماماته وميوالته 

عال الرتبوية مع ، مما يستوجب تكييف مجيع املمارسات الصيغية والف
والربامج   حاجات التعلم وخصوصيا ته وجتديد يف طرق التدريس

 واملناهج .

إن املتعلم بوصفه املستفيد االول من خدمات مؤسسات 
الرتبية والتكوين من خمتلف  أسالكها انطالقا من التعليم االويل 

ي ،ومرورا بالتعليم االبتدائي واالعدادي ، ووصوال اىل التعليم الثانو 
والتاهيلي ، ينبغي أن يكون عنصرا فاعال يف هذه املنظومة ، شريكا يف 
اختاد كل القرارات اليت هتمه . من هذا املنظور ، عمل امليثاق الوطين 

للرتبية والتكوين على إحداث قطيعة ابستيمولوجية مع النماذج الرتبوية 
دية السابقة اليت تتاسس على تصورات شكلية وطرائف بيداغوجية تقلي

، تعامل املتعلم على أنه صفحة بيضاء ال ميلك أية معرفة او أفكارا 
سابقة ويفتقر اىل متثالت قبلية وتفسريات عفوية، ومن مت فدور 
املدرسة هو ممارسة وظيفة التلقي السليب من خالل وضعية تعليمية 
يهيمن عليها االستاذ واحملتوى ، فاملطلوب حسب بنود امليثاق الوطنية 

ة والتكوين  لتجاوز هذه الوضعية السلبية ،العمل على توفري مجيع للرتبي
الشروط املادية والبيداغوجية والرتبوية أمام املتعلم لكي يتمكن من 
تفجري طاقته ، ويعرب عن ميولته  مبعىن إعادة الدور االجيايب للمتعلم يف 

، بناء الدرس من خالل اعتماد مقاربة تفاعلية بني الثالوت التعليمي 
وقبول االختالف داخل فضاء يسوده احلوار البناء، وحرية التعبري، 

 واحرتام االخر .

لقد استند امليثاق لتحقيق هذه الغاية على جمموعة من 
املستجدات الرتبوية واليت من شاهنا لعب دور حاسم يف ها االصال . 

قة هلذا دعا امليثاق اىل االستناد اىل معطيات وافرازات العلوم ذات العال
الوطيدة بالرتبية والثلوين منها البيكولوجيا وعلم االجتماع والتاريخ 
واللبا بنات والفلسفة ، اضافة اىل ابتكار طرائف جديدة وفعالة ، 

 قاربات دي شكلية تربوية حديثة .وتبين م

لقد انصبت اهتمامات الباحثني مبختلف مشارهبم على 
ايا اليت ميكن ان تعرف معرفة وحتديد ومعاجلة كل االشكاليات والقض

هذا االصالح ا وان حتد من فعاليته فمنهم من اهتم مبيالة املنهج 
وكيفية بنائه من حيث االمسى واملدخالت واملخرجات ومنهم من اوىل 
اهتمامه لقضايا احملتويات او الكيفيات او الوسائل الطرائف او 

الديد التقنيات بينما فئة اخرى جعلت من االشتغال على املسائل 
من  املسكية يب  التخطيط والتقومي  والتبسيط ... البوابة اليت ميكن

 خالهلا ولوج عامل االصالح .

ومسامهة منا يف هذا اجملهود اجلبار الذي ينتظم اجلميع 
يندرج هذا البحث الرتبوي املتواضع ، والذي حياول ان يالمس 

عموما موضوعا طاملا شكل حقال خصبا الستغالل الفكر االنساين 
والرتبوي خصوصا.... يتعلق االمر مبوضوع التمثالت ودورها يف توجيه 
العمل املدرسي ومتكينه من آليات ملموسة لتحفيز املتعلم على 

 يف بناء الدرس الفلسفي . اإلخنراط التلقائي واالجيايب

رغم أمهية البحث السوسيولوجي والرتبوي  يف رصد 
املتعلمني للمشاركة يف بناء  موضوع أثر املتمثالت يف جلب انتباه

الدرس الفلسفي مبستوى اجلدع املشرتك بالسلك الثانوي ، فال ميكن 
النظر إليه من زاوية واحدة ألن  دراسة هذه القضية، تشرتك فيه كل 
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وتربوي  فروع املعرفة االنسانية  وتتقاطع يف مقاربته ما هو سوسيولوجي
 وحقوقي ونفسي وقانوين .

تمثالت يف جلب انتباه املتعلمني إن دراسة أثر امل
للمشاركة يف بناء الدرس الفلسفي مبستوى اجلدع املشرتك بالسلك 
الثانوي ، حتتاج رؤية كاملة وتصورا شامال إلشكالية تتوىف تعريف 
مفهوم التمثالت وجماالت توظيفها ، وخمتلف املقاربات املتعمدة يف 

نتباههم للمشاركة يف بناء تناوهلا ، وأثرها يف حتفيز املتعلمني و جلب ا
 الدرس الفلسفي مبستوى اجلدع املشرتك بالسلك الثانوي.

وكيفية اإلشغال عليها يف الدرس  التمثالتموضوع 
الفلسفي، من أكثر املواضيع تداوال يف جمال األحباث والدراسات اليت 
تنتمي إىل علم اإلمجاع أو علم النفس أو علم الرتبية وغريها من العلوم 

رى املهتمة بالتعليم .... إهنا الظاهرة اليت أقلقت بال الفاعلني األخ
الرتبويني واملمارسني البيداغوجيني، فالتمثالت يف الدرس الفلسفي 
حتظى بعناية خاصة، نظرا لدورها الرئيسي يف وضع أسس تربية عملية 
وفلسفية سليمة، فمن خالل استيعاب وتوظيف التمثالت ، وسالمة 

معها، ميكن بناء وتشكيل مواقف واجتاهات  منهجية التعامل
وسلوكات اجيابية للمتعلم اجتاه الدرس الفلسفي .... فقد احتلت 
مسألة االهتمام باالشتغال على التمثالت كمنطلق لبناء الدرس 
الفلسفي مكانة بارزة داخل البحث العلمي والرتبوي، وشغلت اهتمام 

ختالف ختصصاهتم  العلمية العديد من الباحثني الدارسني واملفكرين با
ومشارهبم الفكرية وتواجهاهتم السياسية والبيداغوجية ...، هذا 
اإلشتغال نتج عنه تراكم معريف اليستهان به يف مقاربة هذه القضية 
الشائكة ، واليت ما فتئت تتجدد كل يوم وتفصح عن أوجه ومفارقات 

يب مند بداية مل تكن معروفة من قبل ، فلقد عمل الفكر الرتبوي املغر 
االستقالل على تقدمي حلول ووصفات معقولة ولو بشكل حمتشم، 
حول كيفية االشتغال على التمثالت واستمر احلال على هذا الشكل 
بني مد وجزر ، اىل أن أتى امليثاق الوطين الرتبية والتكوين والذي جعل 
من قضية األخذ بتمثالت التعلم والعمل على توظيفها كأساس لبناء 

 نشطة التعليمية .األ

غالبا ما يصطدم أثناء ممارساته الصفية  الفلسفةإن مدرس 
بأشكال تفسريية وأنساق عفوية، حياول من خالهلا املتعلم أن جييب 
على التساؤالت واإلشكاالت اليت يطرحها الدرس الفلسفي ، رغم أن 
هذه التمثالت قد تفقد يف بعض األحيان طابعها العلمي والفلسفي 

طقي والعقلي ،إال أن املطلوب حسب األدبيات الرتبوية املعاصرة ، واملن
هو االشتغال عليها وحماولة مقاربتها من كافة األوجه املمكنة ، بغية 
الكشف عن عناصر الفضول والرغبة اليت هتيمن على قدرات املتعلم 
واهتماماته ورصد األخطاء املعرفية لديه ، وحتديد العوائق اليت تعرقل 

وتعلم املتعلم يف الدرس الفلسفي. فاملتعارف عليه أن املتعلم  حتصيل
يأيت اىل مادة الفلسفة حممال مبجموعة من األفكار القبلية واألحكام 
اجلاهزة، والتمثالت اليت اكتسبها من تفاعل الذات مع احمليط ، فتتولد 
لديه الرغبة يف توظيف هذه احلمولة الفكرية يف تفسري وحتليل ملختلف 

 ضايا اليت يطرحها الدرس الفلسفي .الق

 إشكالية البحث

إن مستوى اجلذع املشرتك هو احملطة األوىل اليت يصطدم 
، لذلك فمن الطبيعي أن يواجه هذا اإلصطدام  بالفلسفةفيها املتعلم 

مبجموعة من التصورات املسبقة، والرواسب العفوية، واألحكام القيمة، 
واملعرفية، ورغم هذه احلمولة ميكن أن تتخذ  والتمثالت اإلجتماعية

أشكال املقاومة والرفض والصراع املعريف، إال أن املطلوب هو كيفية 
حتويل هذه التمثالت إىل حمفزات إجيابية للتفاعل مع الدرس الفلسفي 
، فاملتعلم يف اجلذع املشرتك تتقادفه عوامل اخلوف واحلزن والقلق 

لى التعامل مع الدرس الفلسفي، مما يطرح والالمباالة أثناء إقدامه ع
إشكاالت عويصة تتمحور حول كيفية حتويل هذا اخلوف والقلق إىل 
رغبة قوية لدى املتعلم يف معرفة هذا العلم الغريب، واإلطالع عليه 
واإلقبال على دراسته بكل تلقائية. إن عدم املباالة والرفض والسخرية 

ل الدرس الفلسفي يف اجلذع املشرتك اليت ترافق عدة متثالت املتعلم حو 
، هو احلافز الكبري لنا جبعل هذه القضية موضوعا لبحثنا البسيط ، 
حماولني من خالله تقدمي سند معريف وتربوي أدايت للمدرسني يف كيفية 
التعامل مع متثالت املتعلم، ومنهجية التعامل معها بشكل حيفز هذا 

اء الدرس الفلسفي، فنحن واعون املتعلم على االخنراط التلقائي يف بن
متام الوعي أن االشتغال على التمثالت يف الدرس الفلسفي، هو أحد 
املؤشرات اليت متكن املتعلم من عقد مقارنة بني معارفه السابقة 
واملعارف الفلسفية اجلديدة املكتسبة داخل الفصل، فالتمثالت هي 

ريق ملمارسة أجنع السبل جلعل هذا املتعلم ومساعدته على رسم ط
التعلم الذايت واجلماعي يف بناء معارفه الفلسفية، ومصاحبته يف تعلمه  
وتكوينه وحبوثه، ودعوته إىل التعرف على أخطائه واستثمارها يف بناء 
املعرفة الصحيحة ... كما أن هذا العمل من شأنه أن يقدم إطارا 

ت اليت تربويا وبيداغوجيا لتمكن مدرس الفلسفة من تشخيص املرجعيا
تنبين عليها متثالت املتعلم ، وتوجيهها حنو حتقيق األهداف املسطرة 

 دي العقالين التنويري املنطقي.وتعويد املتعلم على ممارسة الفكر النق

إن دراسة التمثالت حتتاج رؤية كاملة وتصورا شامال 
إلشكالية، تتوخى تعريف مفهوم التمثالت وأمهيتها ووظائفها وعالقتها 

والتقنيات املعتمدة يف رصد  واألساليبة، والعوائق والكفايات باملعرف
التمثالت وخصوصيات التوظيف الديداكتيكي هلا، واملقاربات 
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املعتمدة ملعاجلة التمثالت .إن هذا املبتغى هو ما يصبو هذا البحث 
 : حتقيقه، من خالل حماولة معاجل اإلشكالية اليت يطرحها

يف بناء الدرس الفلسفي ؟ "ماهي أمهية املستوى التمثلي 
 وكيف ميكن للمدرس حتفيز املتعلمني على اإلفصاح عن متثالهتم؟"

اإلشكايل للبحث ، ميكن من إضفاء   الطرحإن هذا 
مقاربات متعددة يف اجتاه التحليل واملناقشة واملعاجلة املخصصة له ، 
دون أن ننسى الوقوف عند األسئلة الفرعية اليت تشكل منحى 

كل اجلوانب املمكنة هلذه القضية االجتماعية والرتبوية ، اإلحاطة ب
وأيضا يف منحي رصد وحتديد معامل هذه اإلشكالية من خالل تناول 

 -االسئلة الفرعية التالية:

 األسئلة الفرعية للبحث
 ما طبيعة التمثالت عند متعلم اجلذع املشرتك ؟ -1
 ما مصدر التمثالت عند متعلم اجلذع املشرتك ؟ -2
  عن متثالته خبصوص الدرس الفلسفي ؟ هل يعرب املتعلم -3
املشرتك على املشاركة يف الدرس اجلذع  متعلم هل حتفز التمثالت -4
 ؟
 ما أشكال هذا التحفيز ؟ -5
  هل تعوق التمثالت بناء الدرس الفلسفي ؟ -6
 هل يهتم املتعلم بتمثالت زمالئه  يف مادة الفلسفة؟ -7
ثالت املتعلمني يف الدرس كيف يتعامل  املدرس ديداكتيكيا مع مت -8

 ؟الفلسفي
ما نوع  االسرتاتيجية الديداكتيكية اليت يوظفها  املدرس يف  -9

 التعامل مع متثالت املتعلم يف درس الفلسفة ؟
 فرضيات البحث

نفرتض أن عدم اإلهتمام باجلانب السكولوجي للمتعلم ينعكس  -1
 التمثالت يف الدرس الفلسفي . سلبا على 

نفرتض أن عدم التأطري اجليد للمدرس فيم خيص كيفية حتفيز  -2
املتعلم على اإلفصاح عن متثالته ، له أثر سليب على النتائج الدراسية 

 يف مادة الفلسفة باجلذع املشرتك.
نفرتض أن اإلهتمام مبوضوع التمثالت له أثر اجيايب يف اإلرتقاء  -3

 علمات يف مادة الفلسفة باجلذع املشرتك. جبودة الت
 المفاهيم االجرائية

هو العمل الذي يضع أعباء ثقيلة على  مفهوم تشغيل الفتيات:أ( 
الفتاة، والذي يهدد سالمتها وصحتها ورفاهيتها، أي العمل الذي 

عن الدفاع عن حقوقها، الذي  قدرهتهيستفيد من ضعف الفتاة وعدم 
كعمالة رخيصة بديلة عن عمل الكبار، و  عمل الفتيات يستغل

يستخدم وجود الفتيات وال يساهم يف تنميتهن، و الذي يعيق تعليم 
متدرس الفتاة وتدريبها ويغري حياهته ومستقبلها. وقد منع تشغيل 
الفتيات حىت سن الثامنة عشرة يف األعمال اليت حيتمل أن تعرض 

بسبب  بصفة عامة االطفال للخطر صحة أو سالمة أو أخالق
 طبيعتها أو الظروف اليت تؤدى فيها.

لعاملة ا أو خادمة املنزل أو اخلادمة مفهوم الخادمة في البيوت:ب( 
وعادًة ما تعمل  املنزلية اخلدمة يف املنزل، هي كل فتاة تعمل يف جمال

و اخلادمة هي االنثى اليت تعمل لدى الغري بصفة  .عند األسر الثرية
مستمرة أو خالل أوقات حمددة، وتتقاضى أجرا نظري عملها وتؤدي 
أعماال ذات طبيعة معاونة، تعتمد على اخلربة اآللية واجلهد البدين، وال 

ومستويات  حتتاج ملؤهالت خاصة إال يف النادر، حسب ظروف
وجماالت العمل . وهي ظاهرة اجتماعية راسخة يف جمتمعنا املغريب، 
تضرب جبذورها يف أغوار التاريخ. ومل ينكرها البعض أو يعتربها ظاهرة 

 سلبية، بل تعايش معها كظاهرة اجتماعية طبيعية.
النمو يشمل كّل التغرّيات الفسيولوجّية واالنفعالية  مفهوم النمو:ج( 

ة  اليت تنتاب الذات االنسانية، سواء كانت من ناحية والعالئقي
املظاهر اجلسمانية، أو التغرّيات العقلّية والسلوكّية واالجتماعّية. النمو 
حركة دائمة وتغري متصل يسعى لغاية هنائية وهي االكتمال، تتواىل 
هذه احلركة يف التسلسل قدمًا لألمام، وتتتابع يف سياق تنتقل فيه 

مرحلة سابقة إىل مرحلة الحقة دون ختط ألي من الشخصية من 
املراحل ، وتنتقل العمليات العقلية والوظائف النفسية من عمليات 
دنيا إىل عمليات عليا واعية غري مباشرة. وهوسلسلة متواصلة من 
التغريات اليت حتدث نتيجة للنضج واخلربة وأن النمو يتضمن تغرياً  

تألف بالضرورة من إضافة بعض كيفياَ. وذلك يعىن أن النمو ال ي
البوصات إىل طول الفرد أو حتسني مقدرته ، ولكن النمو يف احلقيقة 
هو عملية معقدة لدمج تركيبات ووظائف عدة.وهو التغريات اجلسمية 
والفسيولوجية من حيث الطول والوزن واحلجم والتغريات اليت حتدث 

فية والسلوكية يف أجهزة اجلسم املختلفة والتغريات العقلية املعر 
 . واالجتماعية اليت مير هبا الفرد يف مراحل منوه املختلفة

عملية حتقيق الشخص لذاته ، يستثمر فيه  :النمو النفسيمفهوم  د(
الفرد كل إمكاناته ومؤهالته وقدراته احلقيقية والواقعية توظيفًا  ميكنه 

وبني  من حتقيق التوازن واملعادلة بني احلاجات والدوافع  من جهة ،
 البيئة واحمليط والرتبية واألخالق من جهة ثانية.

يهتم بدراسة كل مظاهر النمو املرتبطة  :ه( مفهوم النمو االجتماعي
بنتائج عملية التنشئة واالدماج االجتماعي اليت خيضع هلا  الفرد يف 
األسرة واجملتمع ويف مجاعة الرفاق ، وذلك باعتماد قواد ونظم احلياة 

ملعايري واألدوار واالجتاهات والقيم االجتماعية والتفاعل االجتماعيةكا
 االجتماعي.

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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يشكل اجلانب االنفعايل احد االبعاد   :لنمو االنفعاليامفهوم  و(
االساسية اليت يتم الرتكيز عليها يف دراسة يدرس منو الفرد. ويضم هذا 
البعد االنفعاالت املختلفة وتطورها مثل احلب والكره والتهيج واحلزن 
والتغريات اليت تطرأ على الفرد يف مراحل النمو املختلفة، ويف تفاعل  

 واحمليط البيئي.كبري بني املكون الوراثي 
يتعلق االمر بكل مايؤشر على منو  :مفهوم النمو العقلي ي(

الوظائف العقلية والبنيات الذهنية والعمليات العقلية العليا مثل الذكاء 
واإلدراك والتذكر واحلفظ واالنتباه والتخيل والتفكري  والرتكيب 
 والتحليل والنقد... إخل ، كما يهتم كذلك بتفسري عمل اجلهاز

 العصيب والدماغ واحلواس.
 عينة البحث

-2012بدأت إجراءات الدراسة خالل املوسم الدراسي 
واختريت عينة البحث وفقا شروط أمهها  العالقة املباشرة  2013

باملوضوع. وتعد هذه العينة مناسبة جدا لألغراض البحث احلايل 
لتابعة الثانويات التأهيلية ا.حيث روعي يف هذه العينة أن تشمل مجيع 

.  ومن اجل ضمان قدرة هذه العينة على للمديرية اإلقليمية ملراكش
متثيل اجملتمع اإلحصائي املدروس ، مت التأكيد على أمهية حجم العينة 
، حيث بلغت ثالثني أستاذة وأستاذ، يدرسون مادة الفلسفة مبستوى 
 اجلدع املشرتك ، أو مروا بتجربة تدريس هذا املادة هبذا املستوى يف

 السنوات املاضية.

نتائج البحث وصدق حمتوياهتا تتوقف  موضوعيةملا كانت 
على نوع العينة ومدى متثيلها للمجتمع األصلي للبحث، فان عملية 
انتقاء هذه العينة ختضع لشروط الدقة والعلمية ،اليت تسمح وتعطي 
فرصا وحظوظا متساوية لوحدات اجملتمع األصلي بالظهور على أساس 

 منهج البحث.االختيار العشوائي ، سالكني بذلك أهم خطوات 

إن جمتمع الدراسة يف هذا البحث هو مجيع األستاذات 
واألساتذة الذين يدرسون أو سبق هلم أن درسوا مادة الفلسفة مبستوى 
اجلدع املشرتك ، واملنتمني إىل املديرية االقليمية ملراكش ، التابعة جلهة 

 أستاذة وأستاذ. 30أسفي، من خالل عينة تضم  -مراكش

على تراب إقليم مراكش ، وقد كان  موزعةإن هذه العينة 
عدد دالئل االستمارة الصاحلة بقدر عدد أفراد العينة ، وبذلك تكون 

 يف املائة. 100نسبة دالئل االستمارة املسرتجعة من أفراد العينة 

ملا كانت موضوعية نتائج البحث وصدق حمتوياهتا تتوقف 
لبحث ، فان عملية على نوع العينة ومدى متثيلها للمجتمع األصلي ل

، اليت تسمح وتعطي  والعلميةانتقاء هذه العينة ختضع لشروط الدقة 

فرصا وحظوظا متساوية لوحدات اجملتمع األصلي بالظهور على أساس 
 االختيار العشوائي ، سالكني بذلك أهم خطوات منهج البحث.

إن جمتمع الدراسة يف هذا البحث هو مجيع املدرسني ملادة 
ذع املشرتك ، املنتمني إىل نيابة مراكش ، أكادميية مراكش الفلسفة باجل

فردا. وميكن 30 أفرادهاتانسيفت احلوز، من خالل عينة يبلغ عدد 
 -: تقسيم عينة البحث إىل فئتني أساسيتني

يف املائة من  80مدرسا من اجملال احلضري ملراكش بنسبة  20 -1
 جمموع افراد اجملتمع األصلي للبحث 

يف  20مدرسني من اجملال الشبه احلضري ملراكش بنسبة  10 -2
املائة من جمموع افراد اجملتمع األصلي للبحث .   إن هذه العينة موزعة 
على تراب نيابة مراكش ، وقد كان عدد االستمارات الصاحلة بقدر 
عدد أفراد العينة ، وبذلك تكون نسبة االستمارات املسرتجعة من أفراد 

 ملائة.يف ا 100العينة 
توزيع أفراد العينة حسب اجلنس واملستوى التعليمي  -1-جدول رقم 

 واالقدمية العامة
 النسبة التكرار املعطيات العامة

 اجلنس
 23 07 ذكر
 77 23 أنثى

 
املستوى 
 التعليمي

 00 00 باكالوريا
 50 15 إجازة
 33 10 ماسرت
 27 05 دكتورة

 
 االقدمية
 العامة

 16 05 5اقل من 
5-10 08 26 
10-20 09 32 

 2O 08 26اكثر من 
 اداة البحث 

إن تنوع املتدخلني والفاعلني يف جمال  رصد اثر توظيف 
يف حتفيز املتعلم على االخنراط التلقائي يف بناء الدرس  التمثالت

الفلسفي، وما ينتج عن هذا التنوع يف تعدد اساليب واليات  وادوات 
هذا الرصد ، تفرض ضرورة تنويع تقنيات مجع املعطيات  انسجاما مع 
الطبيعة االستكشافية امليدانية للموضوع و بغية االملام الشامل 

 -لصدد سيتم اعتماد تقنيتني أساسيتني مها:بتفاصيله. ويف هذا ا

تعتمد على استثمار املعطيات االحصائية  أ( تقنية التحليل الوثائقي:
 وحتليل التقارير املنجزة.
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أعدت االستمارة للبحث بناء على عدد من  ب(تقنية االستمارة:
املتعلمني يف  القراءات املنهجية حول اثر االنطالق من رصد متثالت

تيسري عملية مشاركتهم الذاتية والفعالة يف بناء املعارف املتعلقة 
بالدرس الفلسفي مبستوى اجلدع املشرتك بسلك التعليم الثانوي 
التأهيلي، واملؤشرات اليت تنضوي حتتها جمموعة من األسئلة املتعلقة 
مبواقف أفراد العينة وآرائهم حول املوضوع ، وذلك بغية جتميع 
البيانات بطريقة موضوعية، من خالل استجواب عينة من األستاذات 
واألساتذة الذين يدرسون مادة الفلسفة يف مستوى اجلدع املشرتك) 

أستاذ(، استخدمت الباحث االستمارة كأداة للدراسة ،  30حوايل 
وذلك ملناسبتها هلدف الدراسة وطبيعة أفراد العينة . وقد ضمت أسئلة 

حماور أساسية وأربعة عشر مؤشرا : خيتص احملور األول  االستمارة ثالثة
ببيانات شخصية وعائلية عن املدرسة واملدرسة الذي يدرس مادة 
الفلسفة ، وخيتص احملور الثاين برصد مدى اهتمام مدرسي الفلسفة 
بكل ما يدور ويطرأ يف الفصول الدراسية اخلاصة بتدريس الفلسفة ، 

بيان تصورات مدرسي الفلسفة حول أمهية بينما خيتص احملور الثالث بت
توظيف التمثالت يف بناء الدرس الفلسفي باجلذع املشرتك ، ليتناول 
احملور الرابع واألخري بعض احللول اليت يقرتحها أفراد العينة لالرتقاء 
جبودة املمارسات الصفية للمدرسات واملدرسني املكلفني بتدريس مادة 

 الفلسفة .

ساسي من الدراسة هو رصد أثر إذا كان اهلدف األ
التعامل االجيايب لألساتذة مع متثالت املتعلمني يف الرفع من جودة 
تدريس مادة الفلسفة  ، وكذا تشخيص وظائف أسباب هذه الظاهرة  
وجتلياهتا وأبعادها املختلفة ، من اجل اخلروج باستنتاجات وخالصات  

إننا حرصنا كل تقارب هذه اإلشكالية من كل جوانبها املمكنة ،ف
احلرص على أن يكون مضمون االستمارة ترمجة لفرضيات البحث 
واشكاليته ،مما حثم علينا منح أمهية  كربى لتحضري أسئلتها وإعداد 

 مضامينها وجتريبها املؤقت ، مث ترميم نواقصها فتوزيعها .

بسلوكنا هذه اخلطوات ، توصلنا يف النهاية إىل وضع 
مؤشرا أساسيا ، يكون املبحوثون  14ة يف هيكلة املقابلة املتمثل

بواستطها مطالبني باإلجابة على أسئلتها ، وهذا االختيار يكون له 
 -: عدة مربرات ميكن تلخيصها يف النقاط التالية

 .إجابات واضحة ذات قيمة تشخيصية احلصول على -1
 .سهولة تفريغ نتائج االستمارة -2
 . صياغة حماور االستمارةاللبس يفجتنب الضبابية وكل أشكال  -3
 .هرة انطالقا من نتائج االستمارةسهولة قياس الظا -4

 مراحل إعداد دليل االستمارة

االطالع على دراسات  وجتارب سابقة يف دراسة الظواهر  -اوال
 الرتبوية ،قصد  حتديد أهم األساليب املوظفة يف الدراسات امليدانية .

العلمي يف إعداد االستمارات وكذا االطالع على األسلوب  -ثانيا
 أنواعها ، قصد اختيار املالئم منها لدراسة الظواهر الرتبوية ،

مراجعة وتصفح كل ما أجنز حول موضوع تناول مكانة  -ثالثا
 التمثالت يف املنظومة الرتبوية  قدر اإلمكان نظريا ومنهجيا وميدانيا.

متثالت املتعلمني يف حتديد املؤشرات األساسية قضية استثمار  -رابعا
 تدريس مادة الفلسفة ، واليت ستشكل بنية االستمارة وحماورها.

من اجل حفز أفراد العينة وجلب انتباههم اىل املشاركة  -خامسا
الفعالة يف الدراسة واإلجابة بدقة على أسئلة االستمارة ، بدأهنا بتوجيه 

، مث  شكر خاص عن جمهوداهتم يف اغناء البحث الرتبوي ببالدنا
استهالل االستمارة  ببطاقة شخصية عن املبحوث تضم بيانات عن 
السن واملستوى التعليمي واالقتصادي ، مع الرتكيز على إغفال وكتمان  
كل ما ميكن أن يشري أو يكشف عن هوية املستجوب أو يدل على 

 شخصيتهم ، التماسا للعناصر املوضوعية و األمانة العلمية .
اعة االستمارة املوظفة ، اقرتحنا هذه املقابلة حرصا على جن -سادسا

على عينة جتريبية من األساتذة  بإقليم مراكش ، وبناء على نتائج 
 .التجربة مت تعديل بعض األسئلة وإزالة البعض األخر

 مضامين االستمارة
أثناء بناء مضامني االستمارة، مت االنطالق من عنصرين            

 -: أساسيني
مدى اهتمام مدرسي الفلسفة بكل ما يدور ويطرأ يف  : األولالعنصر 

 الفصول الدراسية اخلاصة بتدريس الفلسفة .
تصورات مدرسي الفلسفة حول أمهية توظيف  : العنصر الثاين

 التمثالت يف بناء الدرس الفلسفي باجلذع املشرتك.
 -: وتتكون االستمارة من احد عشر مؤشرا أساسيا هي

 . التمثالت عند متعلم اجلذع املشرتكطبيعة  -1
 مصدر التمثالت عند متعلم اجلذع املشرتك . -2
  تعبري املتعلم)ة( عن متثالته خبصوص الدرس الفلسفي . -3
 املشرتك على املشاركة يف الدرس حتفيز التمثالت ملتعلم)ة( اجلذع  -4
 أشكال هذا التحفيز.  -5
  لبناء الدرس الفلسفي . إعاقة التمثالت -6
 اهتمام املتعلم بتمثالت زمالئه  يف مادة الفلسفة. -7
ثالت املتعلمني يف الدرس تعامل املدرس ديداكتيكيا مع مت -8

 .الفلسفي
نوع  اإلسرتاتيجية الديداكتيكية اليت يوظفها  املدرس يف التعامل  -9

 مع متثالت املتعلم يف درس الفلسفة .
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 تقديم االستمارة
إذا كان اهلدف األساسي من الدراسة هو رصد تصورات 
مدرسي الفلسفة باجلذع املشرتك حول أمهية التمثل يف بناء الدرس 
الفلسفي ، وكذا تشخيص وظائف التمثالت ومصادرها وأبعادها 
املختلفة ، من اجل اخلروج باستنتاجات وخالصات  تقارب هذه 

حرصنا كل احلرص على أن اإلشكالية من كل جوانبه املمكنة ، فإننا 
يكون مضمون االستمارة ترمجة لفرضيات البحث واشكاليته ، مما 
حثم علينا منح أمهية  كربى لتحضري أسئلتها وإعداد مضامينها 

 وجتريبها املؤقت ، مث ترميم نواقصها فتوزيعها .
بسلوكنا هذه اخلطوات ، توصلنا يف النهاية إىل وضع هيكلة 

مؤشرا أساسيا ، يكون املبحوثون بواستطها  11 االستمارة املتمثلة يف
مطالبني باختيار أجوبة من مقرتحات ، وهذا االختيار يكون له عدة 

 -: مربرات ميكن تلخيصها يف النقاط التالية
 احلصول على إجابات واضحة ذات قيمة تشخيصية . -1
 سهولة تفريغ نتائج االستمارة. -2
 .اللبس يف صياغة حماور االستمارة جتنب الضبابية وكل أشكال -3
 سهولة قياس الظاهرة انطالقا من نتائج االستمارة . -4
 طبيعة ونوع البحث (7

يف ظل افتقار الدراسات السابقة لشرط التحيني يف 
املعطيات واملؤشرات ، وذلك يف حدود معرفتنا، تصنف الدراسة 

ى الكشف احلالية ضمن البحوث االستكشافية التحليلية اليت تتوخ
واالستطالع والتوسع يف حتليل جوانب االشكالية وحتليل النتائج 

 املتوصل  اليها واغناء الرتاكم املعريف للظاهرة مبؤشرات جديدة حمينة. 
 منهج البحث (8

اعتمدنا إللقاء الضوء على حيثيات االشكالية الواردة يف 
البحث  االجابة على اسئلتها ، على منهج املسح االجتماعي  بالعينة 
، وذلك ال جمال وجمتمع البحث جد واسعني ،فهذا املنهج  يتيح مجع 
نعطيات ميدانية كافية نسبيا للدراسة العلمية للموضوع. الشيء الذي 

املتعلقة هبذا البحث  جترى وفق  املنهج  جيعل هذه الدراسة
االستكشايف االستطالعي امليداين : حول النماذج والتطورات 

التمثالت  وجتلياهتا يف التفسريية اليت يديل هبا املستجوبون حول اثر 
 .بناء الدرس الفلسفي باجلذع املشرتك باملديرية اإلقليمية مبراكش

 ( األساليب اإلحصائية المعتمدة9
عة البحث واملشكلة اليت ندرسها ، تفرض اعتماد طبي

أسلوب إحصائي يقوم على حساب النسب املئوية لالجابة عن كل 
 -: سؤال ، مث مقارنة النتائج بني النسب وفق اخلطوات التالية

حساب النسب املئوية لإلجابات على كل سؤال من أسئلة  -أوال
 االستمارة بالنسبة ملدرسي الفلسفة باجلذع املشرتك.

حساب جمموع اإلجابات على كل عنصر او مؤشر  ونسبها  -ثانيا
 املئوية لتعرب عموما عن سلبية االجابة او لتمثل اجيابياهتا .

على  رغبة يف جناح الدراسة وحتقيق أهدافها . عملنا
مضاعفة اجلهود قصد إبراز حماور االستمارة وتوجيهها حنو ما خيدم 
البحث ويعمل على اغناء مضامينه وإثراء حماوره سعيا وراء اإلملام قدر 
املستطاع بكل ما يتعلق مبوضوع البحث ، وهذا ما ستربزه بقية فصول 

 البحث.
تعترب عملية تفسري النتائج ، من أهم العمليات املكونة 

حث السوسيولوجي و الطبيعة امليدانية، ألنه ميكن من الوقوف على للب
دالالت هه النتائج، وإبراز معاملها الكربى ، قصد اخلروج برؤية 
موضوعية تنطلق من الواقع ، وتعود إليه ، وتقدم حلوال معقولة حلل 

 املشكلة املطروحة .
 حدود البحث  (10

 -يتحدد إطار هذا البحث مبا يايت :
 التحديد المكاني -أوال  

اقتصر البحث على تراب املديرية االقليمية مراكش املنتمية 
اسفي، حيث مت اختيار اقليم مراكش   -إداريا إىل أكادميية مراكش

كمكان إلجراء الدراسة العتبار اساسي، يتجسد يف كون اقليم 
مراكش حيتل املرتبة االوىل وطنيا من حيث جودة املؤشرات الرتبوية 

 طاع التعليم، والكفايات املهنية ملدرسي مادة الفلسفة.لق
 التحديد الزمني -ثانيا  

وذلك 2013 -2012أجريت الدراسة خالل املوسم الدراسي
 بالتوزيع املباشر ألدوات البحث

 التحديد الموضوعي -ثالثا  
حتديد اإلطار املوضوعي للبحث باستطالع أراء وتصورات 
املستجوبني من مدرسي الفلسفة باجلذع املشرتك املنتمني اىل نيابة 

 مراكش حول موضوع التمثالت.
 دواعي البحث (11

يتمثل باخلصوص يف معرفتنا هلذا املوضوع * أولهما اعتبار ذاتي : 
هين املرتاكم، من هنا الذي ارتبطنا به من حيث التكوين والنشاط امل

فان هذا العامل سيساعدنا إىل حد كبري يف إجراء الدراسة يف ظروف 
مناسبة،  ينضاف إىل ذلك الرغبة واالهتمام الشخصي مبسألة 

 التمثالت يف املنظومة الرتبوية.
يف ضرورة معرفة الواقع الرتبوي  يثمتل :* ثانيهما اعتبار موضوعي

لتدريس الفلسفة باجلذع املشرتك، وحتقيق مقاربة ميدانية لكل جتلياته، 
حبيث تعثرب هذه الدراسة ضرورة علمية وشرط أساسى ملواجهة 

 التحديات املتنامية اليت يفرضها الدرس الفلسفي يف كل اجملالت .
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 أهمية البحث (12
 -من االعتبارات : الدراسة اىل عددتستند امهية 

*  يربز الواقع العلمي باملغرب أن األحباث الرتبوية اليت تباشر قضية 
بالدرس الفلسفي قليلة  تعد على رؤوس األصابع ، وال  التمثالت

 –كما سبق ان اشرنا   –سيما يف اجلذع املشرتك ملا متثله هذه القضية 
من حساسية وخصوصية ، فال ختفى على احد أن اغلب الدراسات 
اليت تتناول هذه القضية تاخد طابعا نظريا و تقنيا حمضا . ويف هذا 

راسة ضمن األحباث اليت تواجه هذه السياق ميكن تصنيف هذه الد
 االشكالية ميدانيا يف الثانوية  املغربية .

* تتسم هذه الدراسة باجلرأة يف طرح ، حيث تباشر الدراسة هذه 
القضية على الرغم من حساسيتها يف إطار معاجلة القضايا الرتبوية 

 مهما كانت درجة حساسيتها وخصوصيتها .
ات اإلصالح والتأهيل واالرتقاء * تندرج هذه الدراسة ضمن موج

 جبودة افعال تدريس الفلسفة باجلذع املشرتك .
* أمهية الدراسة تنبع كذلك من مكانة موضوع التمثالت يف الرقي 
بتدريس الفلسفة وحتبيبها اىل املتعلم ، ومن هنا فان دراسة هذه 
القضية وحتديد معاملها ووضعها يف مسارها اإلحصائي ، كل هذا 

مسار العمل على بناء تصورات علمية وفكرية ميكنها أن يصب يف 
تعمل على حماصرة هذه الظاهرة ، ومن مث العمل على فهمها  

 وتوظيفها بشكل معقلن.
 ( أهداف البحث13

النظرية واملفاهيم املتعلقة هبذا البحث يف منحى  * استعراض األطر
الدرس الفلسفي املقاربة األولية ألهم مشاريع دراسة أمهية التمثالت يف 

 باملغرب مبا تستلزم من عناصر التشخيص والعالج والتحليل .
* تطوير تقنيات بيداغوجية خاصة بتحفيز املتعلم ذهنيا ونفسيا وعرفيا 

 لكي يفصح عن متثالته يف الدرس الفلسفي.
* حتسني اخلدمات اليت ميكن للمدرس تقدميها للجماعة الصفية قصد 

حلة اإلفصاح عن التمثالت ومناقشتها يف حتفيز أعضائها الجتياز مر 
 الدرس الفلسفي يف ظروف جيدة. 

*  املسامهة الفعلية يف إجياد احللول الواقعية للتعامل السليم مع قضية 
 التمثالت يف الدرس الفلسفي 

* رصد تصورات أفراد العينة حول موضوع التمثالت وعالقتها 
 بتدريس الفلسفة للتلميذ املغريب .

بعض املقرتحات والتوصيات اليت من شأهنا أن تساهم يف * تقدمي 
تدليل الصعوبات اليت تقف حجرة عثرة أمام مسلسل اإلصالح 

 من جودة الدرس الفلسفي باملغرب.والتأهيل الضروري للرفع 
 
 

 منطقة البحث (14
مركب من كلمتني  ) مراكش ( أصله أمازيغي أموراكوش

كلمة تامورت أو  األمازيغ'أمور' و 'أكوش' أي أرض اهلل. ويستعمل 
 .. أمور اليت تعين البالد كثرياً يف تسمية الّبلدان واملدن

ا املدينة احلمراء، الفسيحة األرجاء، وصفت مراكش بأهن
 املرابطنياجلامعة بني حر وظل ظليل وثلج وخنيل، عاصمة دولة 
ن: مراكش واملوحدين والسعديني، قال فيها صاحب وفيات األعيا

مدينة عظيمة بناها اإلمام يوسف وهي قاعدة بالد املغرب وقطرها 
ومركزها وقطبها، فسيحة األرجاء، صحيحة اهلواء، بسيطة الساحة 
ومستطيلة املساحة، كثرية املساجد، عظيمة املشاهد، مجعت بني 
عذوبة املاء، واعتدال اهلواء، وطيب الرتبة، وحسن الثمرة، وسعة 

 .بركتهاحلرث، وعظيم 
كلم جنويب غريب العاصمة   327تقع مراكش على بعد 

كلم جنوب  239، طنجةكلم جنويب غريب  580، الرباطاملغربية 
كلم  177، بين ماللكلم جنويب غريب  196، الدار البيضاءغرب 
 .أغاديركلم مشايل شرقي   153و الصويرةشرقي 

عدد مدارس مراكش ستة أشهرها مدرسة بن يوسف 
واملدرسة العباسية ومدرسة حومة باب الدكالة، ومدرسة الشعب 
ومدرسة املواسني ومدرسة حومة سيدى حممد بن صاحل، كما يتواجد 

 -املدينة العديد من مراكز التعليم العايل من ضمنها: يف
معة مراكش اليت مَت املعروفة أيضاً بإسم جا :جامعة القاضي عياض -1

 كلية  13وتضم  1978انشاؤها عام 
الذي أنشأته عام  املعهد الوطين للعلوم التطبيقية يف مراكش -2

 وزارة التعليم العايل وتتخصص يف اهلندسة واألحباث العلمية 2000
عام  أمحد بانيسالذي أسسه  :املعهد العايل للعلوم التجارية -3

صص يف علوم التجارة وإدارة ويتمتع بإدارة خاصة ويتخ 1987
 .األعمال

 مبراكش اجلامعة اخلاصة -4
 منطقة البحث (15

تشكل قضية التمثالت وكيفية استثمارها يف الدرس 
الفلسفي حقال علميا  وخصبا جملموعة من الباحثني والدارسني 
،والسيما يف العقود األخرية  من القرن العشرين .وميكن القول ان 
املكتبة املغربية بدات تغتين اىل حد كبري بعطاءات الدراسات واألحباث 

التمثالت بصورة عامة ، ومع أمهية العطاءات ميكن القول أن حول 
الدراسات اليت كرست نفسها لدراسة التمثالت يف عالقتها بالفلسفة 
مازالت يف باكورهتا األوىل وما زالت هذه القضية حتتاج اىل مهم 

 الباحثني وجهودهم .

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9_%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4&action=edit&redlink=1
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اليت حاولت أن تعاجل واقع تدريس الفلسفة  فالدرسات
وي التاهيلي بشكل عام ودور التمثالت بشكل خاص  بالعليم الثان

تعاين من ندرهتا واكتسائها للباس املقاالت  والشدرات املنتشرة هنا 
وهناك. ، اذ قلما جند دراسات تربوية متكاملة وجمموعة يف جملدات أو  
كتب ميكن الرجوع اليها عند االقتضاء . .فدراسة مثل هذه القضية 

ا من اليقظة واإلحساس باملسؤولية . تستوجب احلذر وتقضي مزيد
ولذلك فإننا ستعرض يف هذا السياق بعض الدراسات اجملانسة 

 إلشكالية حبثنا والقريبة من هاجسه .
يرى الباحث مشيشل طوزي الواردة دراسة ميشل طوزي : 

يف كتابه '' بناء القدرات والكفايات يف الفلسفة ''    أن احلاجة إىل 
بالتمثالت والذي يعرض األهداف النواتية ، نابعة هذا الفصل اخلاص 

من كون التفكري الفلسفي يعد سواء تعلق األمر فيه باملفهمة أو 
باألشكلة قطيعة مع اآلراء الشائعة ،ذلك أن التلميذ ميتلك متثالت 
مسبقة عن الفلسفة وعن املفاهيم اليت تتناوهلا ،وهو مل يقدم بعد على 

ا أن جنعله يفكر أال نتسرع يف استبعادها لذا ممارستها وعلينا إذا أردن
سيقوم يف املقام األول بتحليل الوسائل املمكنة والكفيلة بإظهار هذه 
التمثالت بكيفية واضحة من أجل تناوهلا ديداكتيكيا ، لريى بعد 
ذلك ما هي الوسائل املمكنة الكفيلة بإجراء القطائع الضرورية من 

 أجل جتاوزها .
مفهم '' التمثل '' بدل عن مفهوم '' يستعمل الباحث 

الرأي '' و '' احلكم املسبق '' لكونه ميتاز بالقدرة على اإلحالة إىل بعد 
فرداين وإىل بعد اجتماعي ، يتعلق مبحتويات وحقل هذا التمثل كما 

 أظهر ذلك دوركامي .
من هنا يكون تلميذ السنة الثانية باكالوريا من التعليم 

ي ،  ه متثال معينا عن مدلوالت الربنامج الدراسالثانوي قد كون لنفس
 كاحلرية والسعادة والشغل .

إن هذا التمثل عن الفلسفة وعما ينبغي أن يكون عليه 
الفكر الفلسفي ممارسة وتدريسا وهو ما يهمنا كباحثني ألنه يعرب عن 
املوقف الشخصي للتلميذ ،ميكن أن يشكل عائقا أمام تعلم الفلسفة 

 ئي وذلك لعدم يقينه ولسمته التقريبية .يف القسم النها
كل تدريس   إن متسك التلميذ العنيد بتمثالته حيد من جناعة

 -للفلسفة و  يؤدي إىل :
 إىل إبداء مواقف عدائية رافضة لتدريس الفلسفة . دفع التلميذ -1

 علمية على تلك التمثالت .–إضفاء صبغة شبه  -2

لتمثالت عدة لتجميع وإظهار ا Migneهلذا يقرتح 
املسبقة ، ليعقبها بعد ذلك تدريس جيعل التلميذ يف مواجهة املعرفة 
العلمية لكن املعرفة الفلسفية ليست هلا نفس املنزلة اليت تتمتع هبا '' 

املعرفة العلمية '' لدى جيب التوجه صوب األعمال اليت أجنزها فريق 
تيكيا أن تؤسس ألبريتيين وأساتذة العلوم اإلقتصادية ،واليت حتاول ديداك

التمثالت على عالقة جدلية بني القطيعة واإلستمرارية :انطالقا من 
 -ة التمثالت اخلاصة بالتالميذ ب :مواجه

 الفكر املكون واملكون لكبار الفالسفة . -1

 إحداث قطيعة ميكروسكوبية يف نسق متثالت التالميذ . -2

 .إعطاء الفرصة ملواجهة آراء التالميذ بعضها لبعض  -3

لقد اقرتح الباحث بعض العدد املمكنة اليت ال معىن  لكل 
فة ، وهي )أي العدد منها يف ذاته وإمنا من منظور ديداكتيكا الفلس

 -املقرتحة ( :
تسمح اللغة الصورانية بانبثاق التمثالت انطالقا من جدر '' نسق  -1
 الوجدانية '' للفرد . –القيم  –

 –يشتغل '' فرز اجلودة '' على مستوى أكثر ارتباطا بالدماغ  -2
منطلقا من حتديدات املدلول ، فيسمح بتعيني مدى قرب أو بعد متثله 

 عن هذا املفهوم أو ذاك ومقارعته معرفيا بتمثالت أقرانه .

 التأطير النظري إلشكالية البحث :القسم الثاني
العديد من التساؤالت  لقد آثار مفهوم التمثالت :تعريف التمثالت

حول تعريفه وحتديده اإلصطالحي واالشتقاقي واألكادميي 
والسيكولوجي واإلجرائي، هذه التساؤالت اليت أدت إىل خلق تراكم 

–معريف وعلمي كبري ال ميكن ألي باحث تربوي أو إطار مؤسسايت 
أن  -مهما كان توجهه العلمي والفكري أو خصوصيات جمال انشغاله

ذا الرتاكم أو ينقص من قيمته أو يستغين عنه هنائيا، الشيء يستهني هب
الذي يرفض ضرورة إبراز معامل هذا الرتاكم املعريف املتعلق بتعريف 

 -مثالت من خالل العناصر التالية :مفهوم الت
تعدد التعاريف وكثرهتا وتنوعها واختالفها، بل تناقضها 

هو حتديد مفهوم أحيانا وإن كانت كلها تصب يف جمال واحد أال و 
 التمثالت .

ارتباط التعريف املعطى للتمثالت ارتباطا وثيقا باجملال 
جيا الذي يشتغل عليه الباحث أو الدارس سواء كان تربويا أو سيكولو 

 أو فلسفيا أو سوسيولوجيا .
العالقة الوطيدة اليت تربط مفهوم التمثالت بالبنية 

واملواصفات البيداغوجية والرتبوية للمنظومة الرتبوية  الديداكتيكية
بشكل عام، واليت ينظر إليه من زاوية معينة تتحكم فيها جمموعة من 

 اخلصوصيات الفكرية والثقافية والبيداغوجية .
تأثري تعريف مفهوم التمثالت بالتحوالت اجلذرية والعميقة 

يف بداية االستقالل،  اليت تعرفها املنظومة الرتبوية، مفهوم التمثالت
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ليس هو مفهوم التمثالت أثناء اعتماد التدريس بيداغوجيا األهداف 
وليس هو مفهوم التمثالت حاليا، أي منذ مطلع األلفية الثالثة أو ما 
يسمى بعشرية امليثاق الوطين للرتبية والتكوين، واليت تزامنت مع عصر 

 املنافسة الرقمية .الثورة االلكرتونية والطرق السيارة للمعلومات و 
 لداللة االشتقاقيةا (1
التمثل مصطلح مشتق من مثل ميثل، متثل له  :في اللغة العربية -أ

فأرسنا إليها روحنا <<الشيء أي تصور وتشخص له قال تعاىل 
(، يقول ابن 17)سورة مرمي ، اآلية  >> فتمثل هلا بشرا سويا 

 :له الشي ماثل الشيء شاهبه، ومثل<<منظور يف لسان العرب 
صوره حىت أنه ينظر إليه وامتثله هو تصوره ... ومثلت له كذا متثيال، 
إذ صورت له مثاله بكتابة وغريها ... ويقال وامتثلت مثال فالن، " 
احتذيت حدوه وسلكت طريقه ... وامتثل منه اقتص" )ابن منظور،، 

.( فالثمتل هو شبيه الشيء. وجاء يف املعجم 613صفحة  1990
"مثل الرجل بني يدي فالن مثوال: قام بني منتصبا ومثل زال الوسيط 

 ( .2009عن موضعه" )حممد شرقي،، 
من خالل التحديد اللغوي ميكن استنتاج أن كلمة متثل 
حدد معناها كعملية تفكري، هلا ارتباط وثيق مبجموعة من الصور 
الذهنية حول املوضوع املصور لذلك ميكن التأكد على أن مادة "مثل 

ص  2009نها )سعيد حليم، ، يف الغة العربية تدور على معان م" 
199 ) 

املشاهبة واملناظرة ماثل الشيء أي شاهبه وناظره ومن ذلك 
 حتت الثماتل :أي حنتها على غرار مثال يف الواقع أو الذهن .

اإلحتداء واإلتباع كقوهلم: امتثلت سلوك فالن إذ  
 حدوت حدوه واتبعت خلقه.

 م امتثلت منه إذ اقتصت منه جلرم فعله .القصاص كقوهل 
 اإلنتصاب والقيام كقوهلم امتثلت فالن بني يدي فالن . 
 الزوال من مكان إىل مكان . 

يذهب " ليرتى" يف اللغة الفرنسية إىل  : في اللغة الفرنسية -ب
نفس املعىن املوجود يف الداللة يف اللغة العربية، فالتمثل هو استحضار  

 Laألشياء إىل الذاكرة أو إىل الذهن. } حيدد قاموساألشخاص أو ا
grande Larousse   مصطلح التمثلreprésentation  

بوصفه حضور الشيء ومثوله أمام العني أو يف اخليال بواسطة الرسم 
. وجاء يف معجم "الالند" التمثل 5أو النحت أو اللغة أثناء الكالم {

 la land ,, 1968) هو كل ما هو حاضر يف الذهن "
P.921). 

ويف معجم "يرون" : " التمثل هو حمتوى ملموس لفعل 
(. أما املعجم املوسوي للرتبية والتكوين 2009ذهين " )حممد شرقي،، 

فيعرف التمثل بكونه " فعل ذهين يتناسب الفرد من خالله مع 

( . أما بالرجوع إىل 2009الشيء" )حممد شرقي،، 
فيعرف فعل "مثل   PETIT ROBERقاموس

"représenter  ،،( : 2009بتعريفات نذكر منها )حممد شرقي
إحضار عرض مثول أمام العني بتقدمي موضوع غائب أو مفهوم إىل 

 بإثارة صورته كي تظهر بواسطة موضوع يشبهه أو متاثله . الذهن 
على العموم ميكن القول إن مفهوم الثمتل يف اللغة 

"  la represrntationدة ،فكلمة"  الفرنسية يكتسي حلال متعد
الذي يعين  representareأي التمثل مشتق من فعل الالتيين 

متعددة كالرسم والنحث  إحضار الشيء إىل الذهن بواسطة وسائل
 واللغة .

 الداللة االصطالحية (2
جيمع  املهتمون بالدراسات  :الداللة السوسيولوجية  -أ

املرور عليه مرور الكرام دون مساءلته ومقارعته الن  السوسيولوجية
أغلب األحباث االجتماعية تتخذه منطلقا لسرب أغوار الظواهر 

 االجتماعية ومقاربتها علميا وإجرائيا .
إن هذه األمهية اليت يضطلع هبا مفهوم الثمتالت يف 

االجتماعية هو ما أوحى لرواد علم االجتماع العمل على  األنساق
توحيد اجلهود يف حماولة للخروج بتعريف هو حد للتمثالت على األقل 
يف حدوده الدنيا، فالعناصر املشرتكة بني خمتلف التعاريف 
السوسيولوجية، تتجلى يف كون التمثالت هي تصورات اجتماعية 

قيم ومعايري السلوك والذوق  وتفسريات سوسيولوجية تنبين على شكل
والقول ووظيفتها األساسية هي تأسيس وبناء احلياة االجتماعية 
الذهنية اعتمادا على التفاعالت القائمة بني األفراد واجلماعات، 

 وبالتايل فهي ال تقبل الشكل أحيانا .
لقد اكتسى مفهوم التمثالت شهرة   تعريف "دوركهايم": -1 -أ

مي" كرائد من رواد علم االجتماع،  باعتباره كربى مع "إميل دوركها
شكل من أشكال املعرفة االجتماعية ونظام من أنظمة التفسري 
للمجتمع وملختلف ظواهره ، يقول "إميل دوركهامي" : التمثالت هي 
ذلك التدفق الداين من صور احلياة، تدفع بعضها البعض كتدافع جمرى 

إهنا تتغري بتغري احلياة  النهر دائم السيالن وال تبقى على حاله.
االجتماعية وإذا كانت التمثالت شخصية فاملفاهيم ال شخصية، ومن 

، Durkheimخالهلا تتمكن العقول من التواصل " )
1968،P65 فالتمثل حسب "دوركهامي" يعكس احلياة الواقعية .).

من جهة ويعمل على متثيل هذا الواقع من جهة ثانية، فالتمثالت 
هلا عالقات وطيدة باألوضاع واملكانة واملوقف واالجتاه أمناط وأنواع 

واإلرث الثقايف واملستوى املعريف والنفسي للفرد واهلدف من هذا 
 التمثالت دائما هو بناء احلياة االجتماعية وضمان استمرارها .
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يربط "بورديو" مفهوم التمثالت سواء تعريف "بيريورديو" :  -2 -أ
أو من حيث الكيفية املعتمدة يف متثل  من حيث نوعية هذه التمثالت

، واليت تعين منظومة  habitusالواقع االجتماعي مبا يعرف عنده ب 
من اإلدراكات والتقديرات واليت تعطي ملكانة الفرد داخل اجملتمع معىن 
معني، فالثمثالت عند "بورديو" مبثابة اجلهاز املسؤول عن إصدار 

اعية كتربير عملية إعادة اإلنتاج طابع املشروعية على الفوارق االجتم
للتفاوت الطبقي، يقول "بورديو" : " إن التمثل الذي يكون لدى 
األفراد عن وضعهم يف القضاء االجتماعي ... يتولد عن التمثل الذي 
يكون أصول اإلدراك والتقدير اليت تتولد بدورها عن وضعية معينة 

أمسال الرمزي واليت تدخل حتددها املكانة يف توزيع اخلريات املادية والر 
يف اعتبارها التمثالت اليت تكون لدى اآلخرين عن هذه الوضعية 

 .(.5ص  1990...." )بيريبورديو ،، 
بالعودة إىل الدراسات  :تعريف علم االجتماع المغربي - 3 -أ 

االجتماعية باملغرب، جند أن القاسم املشرتك ملفهوم التمثالت يف 
تلف كثريا عن ما هو معروف عند مجيع سياقه السوسيولوجي ال خي

علماء االجتماع األجانب، فالتمثالت يف قاموس علم االجتماع 
املغريب مبثابة آلة ذهنية واجتماعية تقول على متثل تشكيالت 
ومكونات اجملال االجتماعي مبختلف أبعاده. يقول حممد "بوغايل": "  

زال من سجالت كل متثل إال ومينح معطياته وتنظيماته ولو كان خمت
ديناميكية خاصة بالشخص وبالتايل فهي التقبل الشكل أحيانا " 

 .( 121ص  2009)العريب السلماين،، 
لقد نال مفهوم التمثالت حظه من  الداللة السيكولوجية: -ب

العناية والدراسات السيكولوجية كما يف املفاهيم األخرى اليت هلا دور 
 فهم خمتلف جتلياهتا الظاهرية أساسي يف بناء الذات اإلنسانية، ويف

والباطنية، ومن مت تفسري كل السلوكات وردود األفعال الصادرة عن 
اإلنسان يف خمتلف مراحل حياته. وإذا كان مفهوم التمثل من املفاهيم 
السيكولوجية اليت ينتاهبا بعض  اخللط وعدم الدقة يف االستعمال على 

يد معامل الداللة حد التعبري "حممد شرقي"، فان عملية حتد
السيكولوجية هلذا املفهوم أمر صعب وليس باهلني، نظرا لغزارة اإلنتاج 
املعريف الذي رافق استعمال هذا املفهوم يف الدراسات التقنية، والتدخل 
املالحظ يف توظيفه من خالل عالقته مبفاهيم أخرى، مثل اإلدراك 

 واالنفعال والتفاعل ...
يعترب من املفكرين الذين أولوا  ":تعريف "أحمد أوزي -1-ب

اهتمام منقطع النظري ملسالة التمثالت، حبيث تعترب مسامهته يف هذا 
اجملال ذات قيمة علمية كبرية فقد خصص األستاذ "أمحد أوزي" تقريبا 
فصال كامال من كتابه "الطفل واجملتمع: دراسة نفسية اجتماعية لصورة 

قوف عند التحديدات اللغوية الطفل املغريب من خالل الرواية "، للو 
والسيكولوجية ملفهوم التمثل، فحسب "أوزي" التمثالت طريقة عامة 

تتأسس عليها املعرفة اإلنسانية بالواقع بأبعاده النفسية واالجتماعية، 
هذه املعرفة توظف جهازا معرفيا ونفسيا جل معلوماته ومعطياته منتقاة 

ي" يف احلواس واخلربات من الواقع عرب وسائل متعددة، حددها "أوز 
والعالقات االجتماعية، يقول "أمحد أوزي" : " يدل مفهوم الصورة أو 
التمثل يف علم النفس على العملية الذهنية أو النفسية اليت يتم مبوجبها 
إعادة تركيب أو إنتاج حسي أو ذهين ملوضوع ما .... ورغم أن 

فق على اعتباره مفهوم التمثالت يستخدم يف عدة علوم فإهنا تكاد تت
نتاج عملية تفاعل بني املعطى التقين و االجتماعي. )امحد أوزي،، 

   (. 101ص  2000
يعرف مفهوم التمثل بكونه   :fisher" تعريف فيشر -2 -ب

إما استحضار مفهوم يف غيابه و إما حينما يعيد التمثل فعل  <<
جوع اإلدراك يف حضوره األكمل ما ينقصه من معارف إدراكية  بالر 

 fisher ،،1978) >>إىل موضوعات أخرى غري مدركة حاليا 
Page 117 فالتمثالت  حسب "فيشر" تتأسس على الصورة .)

الذهبية اليت يكوهنا اإلنسان واليت يتخذها منظارا حياول من خالهلا 
 الفهم البسيط ملكونات الذات يف عالقتها التفاعلية بالواقع . 

جند أن اجلهاز الداليل للدراسات  :الداللة السيكومعرفية  -ج 
السيكومعرفية، حتدد التمثالت بأهنا ضرورة معرفية وشبكة من املفاهيم 
تنتظم على شكل منط من أمناط التفسري والتأويل، فكل إنسان له 
إطار مرجعي يعتمد عليه يف بناء تفسريات للواقع واملعطيات واحلاالت 

التمثل هو <<ن بياجي" : اليت تواجهه يف حياته اليومية. يقول "جا
إما االستحضار الذهين ألشياء ومواضيع غائبة وإما  إكمال املعرفة 
اإلدراكية ألشياء حاضرة أمامنا بالرجوع إىل األشياء غري حاضرة يف 

 .(. 63.ص2005)ميشل طوزي ،،  >>تلك اللحظة 
لقي مفهوم التمثالت اهتمام الباحثني  الداللة الديداكتيكية : -د 

، 20ال الرتبية والديداكتيكية منذ بداية سبعينات القرن يف جم
خصوصا يف أوربا وأمريكا الشمالية، فقد كان اهلم األكرب لدى هؤالء 
الباحثني يف البحث عن اإلسرتاتيجية املالئمة تربويا وديداكتيكيا 

 وبيداغوجيا لتوظيف التمثالت يف األنشطة الرتبوية والتعليمية .
لتمثل باعتباره : " عملية استحضار " اleifيعرف "اليف 

شيء أو مصطلح عن طريق صورة أو كالم أو رمز أو عالمة وهو 
الكالم أو الصور أو الشكل أو الرمز الذي جيعل الشيء أي املصطلح 
حمسوسا وهو سريورة سيكولوجية يتم عربها ادارك شيء أو صورة عن 

هذا التعريف " ف17طريق احلدس أو اإلدراك الستحضار التفسري..." "
ينطلق من كون التمثل ما هو إال عملية استحضار شيء أو مصطلح 
عرب أشكال تعبريية متعددة تشمل الصور والكالم والرموز والعالمات. 
مما جيعل هذا التعريف يتحدد ضمن إطار النظرة الفلسفية للمعرفة 

اء اإلنسانية باعتباره ينطلق من احلدوس مرورا باملفاهيم، وصوال إىل بن
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فيعرف  "GRONDAN - DEVECHI"االقكار. أما 
التمثالت بكوهنا : " بنية ذهنية كامنة أو منوذج تفسريي بسيط 
منطقي ومنظم وذي أصول متعددة ميكن أن يستعمل يف وضعية معينة 
لطرح أو حل مشكل معني، بصيغة أخرى، يف حياتنا العام وأمام 

تمثالت اليت منلك، وضعية تنتظر جوابا نعمد إىل حتريك عدد من ال
ويف نفس السياق يعرف  حملاولة اإلجابة عن هذه الوضعية..."

"JEAN MEIN"  بكونه :" منوذجا شخصيا أو عملية تنظري
ملعارفنا ومعلومات هتدف إىل حل مشكل معني". ونفس املعىن جنده 

حيث يقول: "التمثالت هي الكيفية  "DEVELEY"يف تعريف 
شخصية معلوماته السابقة، ملواجهة  اليت يوظف هبا الفرد بصورة

 مشكل معني خالل وضعية معينة".
أولت الدراسات والبحوث الفلسفية اهتماما   :الداللة الفلسفية -ه 

، خصوصا يف شقه املتعلق بالبيداغوجيا وفن كبريا ملوضوع التمثالت
تدريس الفلسفة، اهتمام نابع باألساس من كون التفكري الفلسفي 
يشكل قطيعة مع اآلراء الشائعة، وجتاوزا ألفكار احلس املشرتك، 
فالتلميذ كما يقول املتخصصون يف تدريس الفلسفة، يأيت إىل املؤسسة 

فلسفة وعن خمتلف خطابتها التعليمية متسلحا بتمثالت مسبقة عن ال
فالتعامل السليم مع هذه التمثالت،   ومفاهيمها واشكالياهتا، ومن مت

يقتضي عدم رفضها منذ الوهلة األوىل أو استبعادها، بل جيب تشجيع 
املتعلم وحتفيزه على اإلدالء هبا ولو كانت خاطئة، الهنا متثل البوابة 

 .األساسية جلعل املتعلم ميارس فعل التفكري 
وبالرجوع إىل عالقة التمثالت بتدريس الفلسفة بشكل 
خاص، وباخلطاب الفلسفي بشكل عام، ميكن أن نستشف 
اإلرهاصات األوىل لظهور االهتمام مبفهوم التمثالت منذ الفلسفة 
اإلغريقية، رغم أن تبلور هذا املفهوم مل يتم بشكل واضح إال يف 

لى وضع مفهوم الرأي املرحلة املعاصرة، فمثال "أفالطون"، عمل ع
موضع تساؤل ومناقشة، واعتربه عائقا أمام الوصول إىل احلقيقة 
املوجودة يف عامل املثل. ونفس االهتمام جنده عند أستاذه "سقراط" 
من خالل الشعار الذي وضعه ملنهجه التوليدي "اعرف نفسك 
بنفسك". ودون القيام بعملية استكشاف لتشكل مفهوم التمثالت 

تاريخ الفلسفة، والذي سنتحدث عنه يف الفصول القادمة عرب مسار 
من هذا البحث، ميكن أن نعرف التمثل يف الداللة الفلسفية من 
خالل املثال الذي أورده "ميشيل طوزي" يف كتابه "بناء القدرات 

، فيمكن القول إمجاال أن هذه -15-والكفايات يف الفلسفة"
... وتكون نتيجتها يف  التمثالت تشكل عائقا أمام تعلم الفلسفة

معظم األحيان، هي التغاضي عن اجملهود والصرامة الضروريني 
ملمارستها، حىت وإن حظيت لدى التالميذ هبالة اجيابية من 
استيهامات التعبري الفلسفي احلر. بل إن التمثالت املتعلقة مبضامني 
الربنامج ومبؤلفها، تعترب هي نفسها  بسبب عدم يقينها ومستها 

قريرية، مبثابة عائق أمام املعرفة الفلسفية، خصوصا بالنسبة للدور الت
الذي تلعبه على مستوى ديناميكية فكر التلميذ، إهنا تتجدد من 
حيث هي عوامل للتوازنات النفسية واملعرفية  يف جتربته ومصلحته 
وقيمه الشخصية باخلصوص. ال حتتوي التمثالت إذن على ماهو 

إمنا على أبعاد سلوكية وانفعالية ومعيارية  معريف واجتماعي فقط، و 
كذلك، إهنا تكون وهي ترتجم حاجات معرفية، مصحوبة يف نفس 

 الوقت مبقاومة كبرية حتول دون تغريها. 
بعد أن خصصنا الفصل األول من هذا : تاريخ دراسة التمثالت

البحث للوقوف عند تعريف مفهوم التمثالت، ورصد خمتلف 
اليت قاربته،  سنعمل على ختصيص الفصل الثاين التحديدات الداللية 

للحديث عن تاريخ تشكل مفهوم التمثالت واإلحاطة باملراحل 
الكربى وإبراز مالحمها  عرب مساره الطويل بدءا مبرحلة املخاض، مرورا 

 مبرحلة النشأة، وصوال إىل مرحلة النضج.
لية، يتميز اإلنسان بأنه ال يذوب يف حاضره ك: مفهوم التاريخ -1

بل انطالقا من حاضره يعيش مستقبله، وكثريا ما يعيد تنظيم حاضره 
انطالقا من رؤية مستقبلية، إال أن جدلية احلاضر واملستقبل غري 
معزولة عن املاضي، إذ كثريا ما يستلهم اإلنسان ماضيه ويعيد صياغته 
حسب متطلبات عصره وتطلعاته  للمستقبل، والتاريخ هو ذاكرة 

تلف نشاطاته املادية والفكرية، حيث يدرس هذا اإلنسان  اإلنسان مبخ
ككائن له ماض، وكحدث يف حلظة زمنية مضت، مبعىن أن التاريخ 

 يطلعنا على أفعال اإلنسان الذي ينتسب جملتمع أو حضارة ما .
تلك  يقصد بتاريخ التمثالت : مفهوم تاريخ التمثالت -2

املرجعيات والدراسات التارخيية اليت هتتم بدراسة البدايات األوىل 
لظهور مفهوم التمثالت وظروف نشأته، وخمتلف املراحل واألشواط 
التارخيية اليت ميزت مسريته، و طبيعة تطور النظريات الفكرية والعلمية 
ا اليت تناولت موضوع التمثالت. كما يهتم هذا التاريخ بواقع بلورة هذ

املفهوم داخل املنظومة الرتبوية قدميها وحديثها، ونوعية التغريات 
الطارئة عليه باملوازاة مع تبدل األحوال يف األمم واألجيال، وتغري 

 األزمنة واألمكنة.
إن السؤال الذي  : المرجعيات التاريخية لمفهوم التمثالت -3

ولدت يطرح نفسه بإحلاح هنا، هل التمثالت مفهوم وظاهرة جديدة 
من العدم؟ وإذا كان اجلواب بالنفي، فما هي املراحل التارخيية الذي 
مر منها هذا املفهوم؟ وما هي التغريات اليت طرأت على هذا املفهوم ، 

 حسب األوضاع التارخيية اليت مرت ومتر منها البشرية؟
لقد أشرنا سابقا إىل أن ظاهرة التمثالت حتد أسسها 

لوم اإلنسانية، ويف اإلنتاجات العلمية، ويف العلمية واملعرفية يف الع
املقاربات البيداغوجية، وهذه اجملاالت مبثابة املصادر األساسية يف 

 دراسة التمثالت يف عالقتها  بأطرها املرجعية والتارخيية.
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يعترب العامل السوسيولوجي "إميل  علم النفس االجتماعي: -أ
، رغم أن 1898" أول من استعمل مفهوم  التمثل سنة دوركهامي

االهتمام هبذا املفهوم ينتمي حبيس اجلانب والتصور االجتماعي، 
حيث نالحظ إغفال التمثالت الفردية كعناصر فاعلة وذات أمهية  
كربى يف سريورة بناء املعرفة، "فدوركهامي" يؤكد أن اإلنسان الذي ال 

اإلنسان، ألنه ليس إذ ذاك كائنا يفكر باستخدام املفاهيم ليس ب
اجتماعيا، إذ إرجاع إدراكه إىل اجلانب الفردي فحسب سيجعل منه  

 كائنا يسلك منحى الغرائز".
، 19لقيت إشكالية التمثالت مع هناية القرن  :النظرية العلمية -ب 

اهتماما كبريا بفعل توسع النشاط العلمي، حيث يالحظ تطور هذا 
س العلمية خالل هذه الفرتة، فاإلنتاجات العلمية املفهوم بتطور املدار 

سامهت يف تطور مفهوم الداللة العامة للتمثالت  19يف القرن 
واستعماالته ووظائفه، تطورات رافقت االنتقال من الوضعية إىل 
الوضعية العلمية. ويكفي هنا اإلشارة إىل أعمال ل "غاستون  

ن ما مساه بالعوائق باشالر" الذي جعل مفهوم التمثالت تندرج ضم
 اإلبستمولوجية .

أكد "جان بياجي" كرائد االجتاه  : علم النفس التكويني -ج
البنائي، أن البنية الذهنية ميكن متثيلها بواسطة ما مساه باخلطابات عند 
الطفل، فالطفل حسب "كالباريد" يفسر كل ظاهرة جديدة أو 

املنتظمة على شكل  مشكلة تواجهه من خالل شبكةاملعارف
خطاطات وشيمات ذهنية تسمح للطفل بإدماج املعارف اجلديدة مع 

 املكتسبات السابقة.
عرف موضوع التمثالت يف الفرتة  : البيداغوجيا المعاصرة -د

األخرية، تطورات كبرية، خصوصا على املستوى البيداغوجي، وذلك 
ملتعلم على راجع إىل أمهية التمثالت كعامل حاسم من أجل حتفيز ا

االخنراط التلقائي واالجيايب يف معاجلة وضعيات التعلم اليت يوجد فيها، 
فالتمثالت يف البيداغوجيا املعاصرة سريورة وبنية ذهنية توظف يف 

 التعلمية. -العملية التعليمية
إذا كانت الدراسة العلمية للظواهر اإلنسانية مل  مصادر التمثالت:
ي عرف ظهور جل املدارس املختلفة يف ، الذ19يبدأ إال مع القرن 

السوسيولوجيا والسيكولوجيا، فإن التناول العميق ملفهوم التمثالت هو 
كذلك مل يأخذ جمراه العلمي احلقيقي إال يف السنوات االوىل من القرن 

، تناوال متخضت عنه جمموعة من النظريات والتفسريات حول 20
 ند الطفل.أصل التمثالت ومصادرها وكيفية تكوهنا ع

إن عملية البحث يف أصل التمثالت ليس باألمر اهلني، 
فلقد كشفت األحباث والدراسات املختصة، أن التمثالت عند املتعلم 
رهينة بنضجه ووجود تطابق بني املعطيات املتعلقة بنمو الذكاء 
وخصوبة القدرات العقلية، وذلك يف انسجام تام مع البنية 

اخلصائص مثال، التميز بني الذات والعامل  السيكولوجية املتميزة ببعض
اخلارجي، بني احملسوس واجملرد، النفي واإلثبات "دون إغفال الدور 
الكبري للسياق االجتماعي والثقايف الذي  يبقى الوسط الطبيعي 

 لتغذية التمثالت كما يقول حممد شرقي" .
التمثل عملية ذهنية ونتاجا هلذه العملية يف نفس الوقت، 

اجا لبناء تكون فيه الذات واملوضوع حاضرين من غري وجود أي نت
قطيعة بني العامل اخلارجي والعامل الداخلي، وبالتايل فالتمثل وفق هذا 

 االعتبار هو نظرة شاملة للحياة العقلية يف امتداد الفردية واالجتماعية
إن القيام بعملية استقراء ملختلف الدراسات اليت تناولت أصل 

تخذ ثالث اجتاهات ى املتعلم، ميكن القول أهنا تالتمثالت لد
 -أساسية:

إن املتعلم يتلقى املعلومات واملعارف الذي يبين : االتجاه األول  -1
 :  هبا متثالته من مصادر متنوعة ميكن ذكرها من خالل ما يلي

يلعب الوسط االجتماعي والثقايف للمتعلم الوسط االجتماعي :   -أ 
دورا كبريا وأساسيا يف تكوين التمثالت لدى املتعلمني، فالعوامل 
االجتماعية والثقافية املتأصلة يف كيان اجلسد وحالة العقل واحلس، 
حامسة يف تكوين الشخصية وتكييفها مع الظروف احمليطة، وتوجيهها 

ل أن ينمو بعيدا عن بيئته حنو اختاذ القرارات، فاإلنسان يستحي
االجتماعية، بل العكس إنه يعيش يف وضعية تفاعل معها، يتأثر 
بثقافتها وعاداهتا، ويكيف نفسها وفقا هلا، فالتمثل هو " صياغة 
ذهنية ختتزل الواقع اخلارجي بكل تعقيداته وتشابكاته يف تصور حتيله 

ص  2012رسالقيم واملعايري السائدة اجتماعيا" )امحد لعمش، ، ما
143.) 

وعادة ما مييز علماء السوسيولوجيا بني نوعني من الوسط 
 -االجتماعي اللذين هلما أثر مباشر على املتعلم :

تعترب األسرة الوسط األول اليت يرتىب فيها املتعلم،  األسرة : -1-أ
واللبنة األساسية اليت ينمو بني أحضاهنا، فهي املزود األول للمتعلم 
باملعارف واملعلومات واحللول اليت حتتاجها يف حياته اليومية، فالشرارة 
األوىل اليت توقد يف املتعلم رغبات التعلم واالكتشاف والبحث 

سرة، فقد أوضحت عدة دراسات أجريت حول أمهية والتفكري هي األ
األسرة، أن كثريا من أفكار املتعلم ومتثالته وتصوراته وسلوكاته ما هي 
يف األصل إال انعكاس للحياة األسرية، فعادة ما يطرح األبناء أسئلة 
متعددة، حول ظواهر أو مشكالت أو أحداث أثارت انتباههم، وهنا 

نعا من الوالدين أو يواجه سؤاله بالقمع، قد يتلقى املتعلم جوابا مق
فيلجا  الطفل إىل مداواته املعرفية الشخصية كسبيل وحيد للحصول 
على اجلواب، يقول "امحد اوزي": " وجدير بالذكر أن الذي يكون 
شخصية الطفل ليست هي األوامر والنواهي اليت يوجهها الوالدان إىل 

اجلو العام السائد يف  الطفل، وإمنا الذي يكون هذه الشخصية هو
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األسرة... وذلك من خالل سلوك األبوين وحضورمها" ومن خالل 
،ص 1996سلوك اإلخوة واجلريان..." )كامل حممد حممد عويضة،، 

205 . ) 
من األمور املتعارف عليها بني السكولوجيني، أن  :المجتمع  -2-أ

ة االجتماعية الفرد يقتبس الكثري من سلوكاته وأفكاره ومتثالته من احليا
من خالل التفاعل القائم بني الفرد واجملتمع، وباعتماد أسلوب 
االختبار  أو اإلكراه، الرغبة أو الرهبة، كما أن املواقف املتخذة إزاء 
الثقافة السائدة يف اجملتمع تتعدد لنتفرغ إىل موقفني أساسيني: موقف 

ا واالنصياع جيعل من الثقافة اجملتمعية عنصرا مقدسا جيب االقتداء هب
هلا والعمل هبا بل الدفاع عنها، وموقف ينظر إىل العادات والتقاليد 
والقيم اجملتمعية مبثابة عائق حيد من احلرية الفردية. الشيء الذي 
يستوجب عملية الثورة عليها وضرورة اخلروج عنها، وبني املوقفني 
السابقني ظهر موقف آخر حاول أن يسلك طريق الوسط. يقبل ما 

و سائد وما هو متعارف عليه داخل اجملتمع مع االحتفاظ بإمكانية ه
تعديلها وتطويرها... انطالق من اجملتمع ترتبط درجة صحتها أو 
بطالهنا باملستوى والوعي الثقايف للمجتمع " فكلما كان اجملتمع 
جمتمعا مثقفا واعيا، كلما كانت املعارف والتصورات السائدة أقرب إىل 

قع، وكلما كان اجملتمع متخلفا تسوده اخلرافات والتصورات احلقيقة والوا
املهزوزة، واالنطباعات السخيفة كلما كانت املعارف والتصورات 

ص  2009السائدة بعيدة عن الواقع واحلقيقة" )سعيد حليم، ، 
199 .) 

من هذا املنظور ميكن القول إن التمثالت اليت يكون 
جيابية أو صفة السلبية اعتمادا مصدرها اجملتمع، تتسم إما بطابع اال

على األمناط السلوكية والعادات واملعايري والدالالت والقيم 
واملعتقدات، يقول الباحث "مصطفى حدية" : ويعين هبا كذلك 
عملية اكتساب القيم واملعايري والتمثالت االجتماعية... عن طريق 

سم آلية اإلدماج ولغرض حتقيق تكيف الفرد مع سياق اجتماعي يت
 (.  138ص  27/1993بالدينامية والتغيري" )عمر امسني،، 

يعيش املتعلم داخل مناخ إعالمي ومعريف غين  وسائل اإلعالم : -ب
يف جمتمع اليوم، وذلك بفضل التطور اهلائل الذي عرفته وسائل 
اإلعالم وتكنولوجيا االتصال والتواصل، مما سهل عملية التدفق السريع 

وتشجيع االنفتاح على جتارب اآلخر القريب للمعلومات واخلربات 
والبعيد، مما جعل هذا املتعلم يستقي متثالته انطالقا مما تروجه وسائل 
اإلعالم وهو أمر حتمي ال ينبغي إغفاله أثناء التوظيف الديداكتيكي 
مليوالت املتعلم وانتقاداته وتساؤالته ومتثالنه، يقول عبد اللطيف 

السمعية البصرية من الوسائل اليت تساعد  الفاريب :" تعترب الوسائل
املتعلم على اكتساب املعرفة، واالتصال بعامل األخبار والوقائع، فعن 
طريق الصوت وحدة أو الصورة وحدها أو مها معا يستطيع املتعلم 

التفاعل مع عامل فين توفره له وسائل التكنولوجيا احلديثة" )عبد 
فاجلميع ينبغي أن يعلم أن ،(.  125ص  1996اللطيف الفارايب،، 

املتعلم له مصادر متعددة للمعرفة الشخصية، من بينها وسائل اإلعالم  
 التلفاز واحلاسوب واالنرتنيت .كاملذياع و 

تعترب الثقافة املشرتكة املشاعة بني أفراد اجملتمع من  التراث : -ج 
الفرد وكيانه، وبقدر ما يكون  أكرب العوامل املسامهة يف بناء شخصة

هذا العامل راسخا يف األفراد، مستوليا على حياهتم اليومية، بقدر ما 
يكون اجملتمع قادرا على احملافظة على تراثه واستمراره عرب األجيال..." 
ذلك املخزون احلضاري املرتاكم ... مما يعرب عنه باسم الرتاث الذي 

تالحقة، وحقيقة األمر إنه يف التعلم يتكون مع الزمان عرب األجيال امل
االجتماعي تكتسب االستيعابات بكلياهتا عن طريق االقتداء أكثر مما 
تكتسب جزئية بعد أخرى عن طريق احملاولة واخلطأ" )عبد اللطيف 

  ،(. 125ص  1996الفارايب،، 
ال ميكن االستهانة بوظيفة العامل التارخيي، يف إذكاء  التاريخ : –د 

رد يف بناء متثالته والتعبري عنها بكل الوسائل املمكنة، محاس الف
فالذكريات التارخيية اليت يشرتك فيها أفراد األمة جتعلهم يشعرون 
بعظمة أجدادهم، وملعان اجنازاهتم احلضارية، مما يشجعهم على متثل 
هذه األحداث، ومواصلة اجلهود يف احلفاظ عليها. والعامل التارخيي " 

لقاؤه وذلك أن بعض الناس ال يتخذون املاضي خطر كامن جيب إ
مصدر العربة واالستلهام، بل يتخذون مفخرة باألجداد واألجماد، 
مستعيضني خبيال عن واقع احلاضر وأمل املستقبل، فتتحول منفعته إىل 

ص  1982)عبد السميع جوبلي ،، ضرر، وقوته إىل ضعف" 
502). 

على التطرف إىل خمتلف  لقد ركز هذا االجتاهاالتجاه الثاني :  -2
اآلليات وامليكانيزمات اليت يوظف املتعلم يف تفسري مجيع الظواهر 
واملشكالت اليت تعرتض حياته اليومية، فهو يسعى دائما إىل تقدمي 
حلول شخصية لكل مشكالته بعيدا عن إزعاج اآلخرين ، وعادة ما 

مر اطالع تكون التفسريات من األشياء اخلاصة اليت يريد املعين باأل
اآلخرين عليها أو قد يكون ممن يفتخر هبذه التفسريات على اعتبار 
أهنا تفسريات صحيحة موثوقة من نتاج جمهود خاص ومتميز" )سعيد 

 (. 199ص  2009حليم، ، 
ويف هذا اإلطار يقول امحد اوزي "... إن هذه املؤثرات 

لنفسي املتكررة العامة هي اليت تكون بناء شخصية الطفل وغشاؤها ا
الذي يطبعها يف املستقبل جبملة من التوجهات والقيم اليت جتعله 
شخصا متميزا بالصراحة والود واللطف واملبادرة الشخصية والطاعة 
واحرتام السلطة أو العكس، شخصا يغلب عليه الطابع األناين 

بالرجوع إىل إعمال الباحث  والفردي والثوري والعصيان.."
"MOXOVICI كأحد رواد هذا االجتاه جند احلديث عن "
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ص  2000آليتني أساسيتني وراء تكون التمثالت )امحد أوزي،، 
 ( هي :  101

حيددها "موسكوفيشي" بكوهنا عبارة عن تنظيم  آلية الموضعة : -أ
خاص للمعارف املتعلقة باملوضوع وهي معارف جزئية مت انتقاؤها من 

معيا، يف املرحلة األوىل تتكون لدى خالل جممل املعلومات الرائجة جمت
الفرد خطاطة من الصور، وهنا يتمكن الفرد من تكوين ما ميكن 
تسميته بصورة املفاهيم... ويف املرحلة الثانية تصبح اخلطاطة بديهية 
أي واقعا اجتماعيا تفضل عن سياقها وتصبح قابلة لالستعمال يف 

ل األمر إىل حد سياقات خمتلفة ومتعددة ونستعص عن التساؤل ويص
 ينسى منعه أنه املصدر الذي ابتدع ذلك التصور أو تلك الفكرة.

يتعلق األمر بالتأثري الذي متارسه القيمة املرجعية  آلية الترسيخ : -ب
يف تصور مجلة من املثريات، فيصبح الرتسيخ كنسق مرجعي وبذلك 
ميثل نوعا من االمتداد لعملية املوضعة، فيصبح التمثل هو تلك 

 لشبكة اليت يرى منها الواقع.ا
يركز أصحاب هذا االجتاه على عنصر الزمان   :االتجاه الثالث -3

يف مقاربة موضوع شكل التمثالت عند املتعلم، فحسب "برونر" فإن 
 2000تكوين التمثالت مير عرب ثالث مراحل كربى". )امحد أوزي،، 

 (. 101ص 
احلسي والتفاعل املباشر هي مرحلة الفعل  المرحلة العمرية : -أ –3

مع األشياء وهي مرحلة تشكيل املفهوم عن طريق ربطه بأفعال يقوم 
 هلا الطفل نفسه.

هي مرحلة تكوين صور ذهنية لألشياء  المرحلة الصورية: -ب -3
 واملواقف وإمكانية متثيلها برسوم أو صور شبه جمردة 

موز هي مرحلة التجريد واستخدام الر المرحلة الرمزية:  -ج-3
والرتكيز اخلربات املكتسبة، وتكثيفها يف معدالت رياضية رمزية، أو يف 

 .مجل وعبارات ذات دالالت معنوية
إن املتعلم قبل أن يلج : دور التمثالت في عمليات التعليم والتعلم

الفصول الدراسية يكون مسلحا خبلفية ومرجعية معرفية وفكرية نابعة 
رجعية يوظفها املتعلم يف فهم من احمليط االجتماعي والثقايف، م

الظواهر الكونية واملشكالت اليومية اليت يصطدم هبا يف حياته. من 
هذا املنظور أكد علماء النفس والرتبية على ضرورة مراعاة البنيات 
املعرفية للمتعلم يف ختطيط وتدبري عمليات التعلم والتعليم ، ومنطلقهم 

تقتضي متكني هذا املتعلم  يف ذلك هو أن التعلم كعملية بناء وتطور
من  إدماج املعطيات اجلديدة ضمن شبكة املعارف و املكتسبات 

 السابقة .
انطالقا من هذا التقدمي البسيط، ميكن أن نربز أمهية 
توظيف التمثالت يف عمليات التعليم والتعلم باعتبارها آلية و أداة قد 

علمني، تكون ناجعة أكثر يف تطوير وتصحيح ودعم مكتسبات املت
 عرفية و اإلجتماعية و الثقافية.امل
تتجلى األمهية األوىل   التمثالت أساس لبناء التعلمات: -1

يف كوهنا  أساس االنطالق  يف ختطيط وتدبري مجيع األفعال   للتمثالت
الرتبوية واملمارسات التعلمية يف مجيع املواد الدراسية ،  فاملدرس املاهر 
والنشيط هو الذي يعمل على استثمار متثالت املتعلمني يف كل مادة 
من املواد املدرسية، انسجاما مع القاعدة املتعارف عليها يف األدبيات 

رتبوية املعاصرة، واليت تقول أن التمثالت القبلية للمتعلم تشكل ال
قاعدة مناسبة الكتساب معارف جديدة على اعتبار أن املتعلم ال 
يشتغل من فراغ أثناء بناء املعارف واكتساب املهارات، بل على 
العكس من ذلك ينطلق من متثالت معينة إىل بناء متثالت أخرى ذات 

وقدرة أوسع على حتقيق التوازن بني ما حيملونه من قوة تفسريية أكرب،  
التصورات و األفكار، وما يأيت به خطاب املدرس من معارف  
ووضعيات جديدة ،  فالتعلم هبذا املعىن ليس جمرد عملية تلقني ونقل 
ملعارف جاهزة، ولكن أيضا سريورة حتويل للتمثالت األولية للتالميذ 

كانت خاطئة، أو تعميقها  إن    إىل أساس بيداغوجي لتصحيحها إن
كانت صحيحة، وجعلها مستندا لبناء واكتساب املعارف واملهارات 

 واملواقف اجلديدة .
إن : التمثالت ورهان الرفع من جودة األداء التربوي للمدرس -2

حتقيق ما سبق ذكره رهني بتغيري املدرسني ملمارساهتم  وتعامالهتم 
ملعرفية، ألن اهلدف يف النهاية هو سواء مع املتعلم أو مع  املادة ا

االهتمام بالتمثالت وحتويلها إىل معارف علمية سليمة وصاحلة حلل 
املسائل واملشكالت اآلنية و املستقبلية، والسبيل لتحقيق ذلك هو 

 -: ضرورة الوعي التام للمدرسني بالعناصر احلامسة يف هذا اجملال
يدة فقط، بل تصحح إدراك أن مدرسة اليوم ال تقدم معارف جد -أ

املعارف القبلية وتعطيها مدلوالت جديدة تنسجم مع املعرفة العلمية، 
فوظيفة املدرسة اليوم هو تعليم الفرد الكيفية والطريقة اليت ينبغي أن 

 .يفكر ويعرف هبا
ضرورة التخلص من الفكرة اليت جتعل فعل التعلم يتمحور على  -ب

وتعويضها بالدور اجلديد املتجسد يف املدرس باعتباره مالكا للمعرفة، 
 التوجيه والتنشيط والتسيري وتوفري الظروف املالئمة لفعل التعلم.

اقتناع املدرسني بكون املتعلم هم قطب الرحى يف العملية  -ج
 التعليمية التعلمية.

الرؤية االجيابية لتمثالت املتعلمني، وجعلها عنصرا فاعال يف بناء  -د
 شطة التعليمية.الدروس وتنفيذ األن

التحلي بصفات الدميقراطية وأدبيات احلوار والنقد البناء بعيدا عن  -ه
 أي خلفية إيديولوجية أو فكرية أو اعتقاديه.
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اإلملام باخلصائص العمرية والنفسية واالنفعالية واالجتماعية  -و
 للمتعلمني.

الدراية الكاملة بالطرق الفعالة واألساليب الرتبوية السليمة  -ز
 والتقنيات احلديثة يف التعامل مع متثالث املتعلمني.

حسن تدبري وتنشيط النزاع املعريف لدى التالميذ من أجل  -ح
تصحيح متثالهتم  وصياغة عالقة منطقية بينها وبني األفكار السائدة 

 . يف الفصول الدراسية
إن  :التعرف عن األنساق التفسيرية التي يعتمدها المتعلم -3

لية متكن املدرسني من تشخيص عوائق التعلم لدى التمثالت عم
املتعلم، ورصد خصائصه النمائية، والتعرف على منابع أفكاره 
ومعارفه، كما أن التمثالت بوابة أساسية للوصف الدقيق لالنتماء 
االجتماعي واالقتصادي والثقايف للمتعلم،  فيكفي فقط منح املتعلم 

املرء عن التاريخ االجتماعي فرصة اإلفصاح عن متثالته لكي يتعرف 
واألسري واحلضاري للمحيط الذي يتواجد فيه، فاملعلومات السائدة 
يف هذا احمليط واليت يديل هبا املتعلم هي املرآة العاكسة حلياته اليومية 
وفهم اسرتاتيجياته يف التعلم والتفكري . يف تصوره ملادة التدريس، يعترب 

ب معلومات جديدة، لكن "باشالر" أن املهم ليس هو اكتسا
املطلوب أساسا هو تقييم املعلومات القدمية، أي تفكيك العوائق اليت 
سبق وأن تكونت خالل احلياة اليومية واليت تعيق اكتساب املعرفة 

 .العلمية
التالميذ، هو يف احلقيقة  متكني  إن اإلشغال على متثالت

املدرس من بلورة وضعية تعليمية ملعرفة و فهم منهجية التفكري لدى 
 املتعلم واإلحاطة باألسس اليت تنطلق منها .

إن هذه النقلة  :تهيؤ التالميذ لتطوير وتغيير التمثالت األولية -4
الظروف النوعية يف مسألة التدريس والرتبية تستوجب من املدرس توفري 

املالئمة اليت من شاهنا حتفيز املتعلم على االخنراط التلقائي والفعال يف 
إن كانت صحيحة أو تغيريها ومعاجلتها إن كانت  تطوير متثالت

خاطئة. فهذه املهمة ميكن أن تكون متاحة وميسرة للمدرس إن هو 
 -: أخذ بعني االعتبار املقتضيات التالية

ني التالميذ، وبالتايل التخطيط باعتبار هذه معرفة الفروق الفردية ب  -أ
  .الفروق

حتفيز وتشجيع الصراع و التخلخل املعريف الذي يعرفه املتعلم   -ب
 أثناء جماهبة املعارف السابقة باملعارف اجلديدة.

اجلدية  يف تبليغ املعلومة الصحيحة للتلميذ ومقارنتها بالتمثالت   -ج
 . السابقة الصائبة منها أو اخلاطئة

املرافقة الرتبوية والتوجيه البيداغوجي للمتعلم أثناء عملية التخلص  -د
 من التمثالت السابقة وتعويضها بعملية اكتساب املعرفة اجلديدة.

إدراك أن التعلم إمنا يتأسس على أنقاض معرفة سابقة، حيث كل  -ه
تعلم جديد يتطلب استكشاف املعارف السابقة ما صح منها و ما  

 لدعم الصواب و هدم اخلطأ. كان خاطئا
متكني التلميَذ من التشكيك يف املعارف األولية عرب املكافحة    -و

املنطقية  واملواجهة املباشرة بني ماهو سابق وماهو جديد، عرب اعتماد 
التجارب للتأكد من صحة اجلديد وقدرته على تعويض ما  لديه من 

 متثالت حول املوضوع.
جوبة جاهزة قبل إعطاء الفرصة التالميذ جتنب املدرس إعطاء أ  -ز

للتصحيح الذايت ملعارفهم األولية تدرجييا عرب التجارب واألنشطة 
 شاف الصواب بشكل فردي أو مجاعي.اهلادفة إىل اكت

لقد ساهم تسارع  :التمثالت اعتراف بشخصية المتعلم -5
التحوالت واملستجدات يف اجملال الرتبوي والتقين واالجتماعي يف 

طدام املؤسسة الرتبوية بإكراهات الواقع، واليت تضفي  على العمل اص
الرتبوي نوعا من الروتني واآللية والبطء. إمام هذه الوضعية كان البد 
من البحث عن وصفة طبية تعيد للفصول الدراسية ما فقدته من 
احليوية والنشاط وضعف املردودية واإلنتاجية. والسبيل لتحقيق ذلك 

اسي ينطلق من اخلصائص النفسية واالجتماعية هو خلق جو در 
للمتعلم ، ويستهدف إشباع خمتلف حاجاته وميوالته، ويتأسس على 
رزنامة من الدوافع واحلوافز ذات الصلة املباشرة باملتعلم . ينضاف إىل 
ذلك أن املعرفة ال تؤيت أكلها إال إذا رافقتها مشاعر احلنان والعطف 

 نية .واحملبة واملعامالت اإلنسا
نستفيد إذن مما سبق أن عملية االعرتاف باملتعلم تفرض 
اعتبار أن  احلقيقة متاحة للجميع، وان التعلم يتطلب التواضع و 
القبول باحتمال اخلطأ و احلوار البّناء مع الغري و ضرورة احرتام الرأي 
اآلخر وحسن اإلصغاء والرتكيز املصحوب بنية البحث عن الصواب 

 خر سواء كان األخر حماورا نديا أو متعلما .يف ما يقوله اآل
تساعد عملية اإلشتغال  :التمثالت إدماج للمتعلم في المحيط -6

على متثالت  املتعلم على االحتفاظ باملعلومات الصحيحة، وتتيح له 
إمكانية التكيف مع احمليط و خلق التوازن  مع جل التغريات اليت تطرأ 

" عن الدور الذي تلعبه التمثالت يف حتقيق عليه، فلقد حتدث "بياجي
التواصل و االندماج يف األنظمة املعقدة والكثرية، كالنظام املعريف أو 
النظام االجتماعي أو النظام االقتصادي أو النظام السياسي أو ... 
فاملتعلم سرعان ما يكتشف أن متثالته  ليست دائما مالئمة للمشكل 

خمتلفة، فيدرك أن هناك جمموعة من  املعاجل، ويصطدم بوجهات نظر
األجوبة املمكنة فتبدو له وجهة نظره أقل أمهية  مما كان يعتقد، 
فيعيش صراعا معرفيا دافعيا يقوده إىل البحت عن السبل املمكنة 
لتحقيق عملية االندماج السليم. ويؤدي هذا احلوار الداخلي باملتعلم 
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ات جديدة بني املعارف إىل إعادة تنظيم متثالته و البحث عن عالق
 (.  2009اليت ميتلكها واملعارف اليت سيكتسبها )حممد شرقي،، 

 -التوظيف الديداكتيكي للتمثالت:
 استراتيجيات توظيف التمثالت - 1
إن أهم عمل يتوجب على األستاذ  : قبل بداية الدرس -أ -1

القيام به قبل ولوجه قاعة الدرس، هو القيام مبسح شامل لكل ما له 
عالقة بالوسط االجتماعي للمتعلم أو جبمع املعطيات والتمثالت اليت 
قد يديل هبا املتعلم أثناء مواجهته للمعارف واملفاهيم اليت ستكون بنية 

 الدرس . 
ا املضمار وضع خطة تقوم فالواجب على األستاذ يف هذ

على فعل التنبؤ والتوقع املسبق لكل ما ميكن أن يفصح عنه املتعلم، 
وبناء سيناريوهات متعددة واحتياطية لكيفية التعامل الديداكتيكي 

 والبيداغوجي والرتبوي مع متثالت املتعلم.
ويف هذا الصدد يقرتح املختصون  : أثناء انجاز الدرس -ب -1

 -: املبتغى، اليت تنبين على العناصر التالية خطة لتحقيق هذا
بناء وضعية انطالق حتفز املتعلمني يف إبراز متثالهتم عن طريق   -أ

 تنويع األساليب املعتمدة يف الكشف عنها.
 . حتليل الرتكيب املعريف والبنيوي للتمثالت لدى املتعلمني -ب
عرب توظيف عناصر اتبثت  حتفيز املتعلم على تشخيص متثالته  -ج

جناعتها الرتبوية منها على اخلصوص التناقض والتشكيك، والنزاع 
 املعريف و القلق العلمي وزعزعة التوازن . 

وتدرجيي للمفاهيم واملعارف العلمية  بناء تركيب معريف جديد -د
اجلديدة والصحيحة وتوضيح التناقضات املوجودة بني متثالت 

 لظاهرة املدروسة والواقع. املتعلمني املختلفة ل
حتقيق التوازن املعريف املطلوب عن طريق مقابلة التمثالت   -ه

 باملعرفة العلمية الصحيحة .
إثارة نزاع فكري بني التالميذ حول تلك التصورات 

 .ملناقشتها مجاعيا وجتريبها كي تربز تلك الصحيحة من اخلاطئة
العلمية  إحداث قطيعة بني التصورات اخلاطئة واملعرفة

 .اجلديدة املبنية من طرف املتعلمني
ترك التالميذ يعيشون مراحل الرتاجع والتخلي عن األفكار 
اخلاطئة مث مساعدهتم على القيام بقفزة فكرية تعيد هلم توازهنم وذلك 

 .بتبين تصور جديد عن املفاهيم املستخدمة
توى ومناسبة ملس صياغة األهداف يف صيغة عوائق قابلة للتجاوز -و

  .املتعلمني والشروط اليت يتم فيها التعلم
ختطيط  املسار الذي ميكن من جتاوز التمثالت وعالجها، من  -ز

خالل تدرج بيداغوجي يراعي إمكانات املتعلمني و قدراهتم و يسهل 
  . عليهم يف الوقت نفسه عملية اكتساب املفهوم العلمي

التمثالت وبناء املعرفة اختيار وضعية بيداغوجية مناسبة لتصحيح  -ح
 العلمية اجلديدة .

يقوم املدرس يف هناية الدرس بتقومي  بعد نهاية الدرس: -ج -1
إمجايل للوقوف على مدى استيعاب املتعلمني للمعارف العلمية 
اجلديدة اليت ستعوض متثالهتم إن كانت خاطئة، ويتم هذا التقومي عرب 

 -: عمليتني أساسيتني
و الوسائل اليت تسهل على املتعلم جتاوز العوائق و اختيار األنشطة  -أ

 .الوصول لبناء املفهوم
وضع إجراءات عالجية استباقية توقعا لوجود صعوبات يكشف   -ب

 .عنها التقويـــــــــــــم
 المقاربات التربوية المعتمدة لمعالجة التمثالت  -2
األعمال ظهرت نتيجة   :مقاربة اإللغاء أو إزالة التمثالت -أ -2

الكربى اليت أجنزها العلم واملفكر الفرنسي "غاستون باشالر"، واليت 
أبرزت أمهية العائق االبستمولوجي . تنظر هذه املقاربة إىل التمثالت  
كحمولة فكرية ومرجعية معرفية، تكمن أمهيتها يف اجملال التعليمي يف 

قارنتها توفري األرضية املناسبة للكشف عن األخطاء ورصد معاملها وم
باملعرفة العلمية. وحتذر هذه املقاربة من خطورة إمهال التمثالت وعدم 
أخذها بعني االعتبار، ألن من شأن ذلك أن حيوهلا إىل عوائق 
ابستيمولوجية حتول دون اكتساب املعرفة العلمية. ففي دراسة حول 
تاريخ العلوم و اإلبستومولوجيا، توصل "باشالر" إىل خالصة مفادها  

التمثل عائق بيداغوجي مينع املتعلم من امتالك العلوم املوضوعية، أن 
ويضرب مثاال على ذلك من خالل  مفهوم بعض التالميذ لشكل 

األرض و موقعها داخل الكون، فهذا الفهم قد يسهل أو يعيق  
عملية اكتساب املعرفة العلمية املرتبطة بالليل و النهار وتعاقب 

أن شيوع املعتقدات و اخلرافات داخل  األوقات و الفصول، كما أكد
أي جمتمع يؤدي إىل تشكيل عدة عوائق لدى املتعلم بكيفية ال 

 تساعده على التعلم اجليد.
استثمرت هذه املقاربة نتائج : مقاربة مواجهة التمثالت -ب -2

علم النفس التجرييب والتكويين، فالفرد حسب منظور هؤالء العلماء 
 تنبعث من الوسط البيئي واالجتماعي الذي يتفاعل مع املؤثرات اليت

يعيش فيه، ويدرك العامل من خالل أفكاره ومتثالته، ورغم االختالف 
املوجود بني التيارات املشكلة هلذه املقاربة،  حيث يلخص فيه النموذج 
السلوكي هذا التفاعل يف االستجابة الداخلية كمنتوج ملثري خارجي، 

بأن االستجابة تنشأ عن متثالت تكونت  بينما  النموذج البنائي يقر
لدى الفرد، فإن التمثل شكل من أشكال النشاط الذهين الذي جيب 
االعتماد عليه، وبالتايل ميكن القول بأن التمثالت كسريورة تفاعلية، 

 -:وكعملية إجرائية تستلزم تدخل العناصر التالية
 .عامل فيزيائي وطايف واجتماعي وثقايف -أ
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 .بيولوجي ومعريف وسيكولوجينشاط  -ب
 .عالقة تبادلية ذاتية التنظيم بني الذات العارفة وموضوع املعرفة -ج

كما   -واعتبارا هلذه املنطلقات السابقة، ميكن القول 
أن املعرفة ليست انعكاسا للواقع  -علمتنا الفلسفة النقدية منذ القدم

احلسية، على شاشة العقل، بل هي تنظيم معريف يستخدم املعطيات 
وهو ما أكدته فيزيولوجيا اجلهاز العصيب،  اليت أبرزت نتائج أحباثها 

 الصيغة اليت تعمل هبا أساليب بناء وترمجة العقل للعامل اخلارجي.
تقوم هذه املقاربة على املزج  مقاربة تطوير التمثالت: -ج -2

املنطقي بني مضامني وأطروحات املقاربتني السابقتني، فهي ال تكتفي 
اعتبار التمثالت جمرد عوائق فقط، بل تنظر إىل التعلم كمحاولة جتاوز ب

هذه العوائق، وكنشاط يستهدف إحداث التغيري يف املفاهيم واملعارف 
اليت تنتظم على شكل متثالت من خالل عملية مواجهتها. فحسب 
منظور هذه املقاربة، ميكن تشبيه التمثالت بذلك اجلهــاز الفـــارز ، 

ن التلميذ من إدراك معاين املعارف واملعلومات اليت تقدم هبا الذي ميك
املدرس، ولذلك فكل ما يعرفه املتعلم، أي متثالته والكيفية اليت بنيت 

 .هبا تفعل فعلها يف ردود أفعال التلميذ جتاه وضعية معينة
 همية التمثل في الفعل البيداغوجيأ -3
 أهمية التمثالت بالنسبة للمدرس -أ -3

عن طريق استخراج متثالت املتعلمني يف بداية كل حصة 
أو درس أو مرحلة دراسية حول مفهوم معني أو ظاهرة معينة، يتمكن 
املدرس من معرفة تالميذته أكثر ومعرفة تفسرياهتم للظواهر واملواضيع 

 والقضايا املطروحة عليهم . 
 .هومالتوفر على أرضية بيداغوجية وتربوية لبداية دراسة املف  -

ميكن من خالل متثالهتم تصنيفهم إىل جمموعات حبث 
 .للعمل على إثبات أو نفي تلك التمثالت

 أمهية التمثالت بالنسبة للمتعلمني -ب -3
اكتشاف املتعلم لتصورات زمالئه واليت تكون خمتلفة عن تلك اليت  -أ

 .لديه مما يغين النقاش ويسمح للمتعلم بتوسيع إدراكاته ومعارفه
 .التمرن على وضع تساؤالت -ب
 .نقل معرفته إىل زمالئه -ج
 .حماولة الربهنة على صحة تصوراته -د
 .تنمية سريورة تطوير معرفته ومفاهيمه املعرفية والعلمية -ه
 .تبين املناهج املالئمة لنفي أو تأكيد تصوراته -و
 .الرتاجع عن التمثالت اخلاطئة وإبداهلا بتصورات صحيحة -ز
رية املناقشة واحرتام اآلخرين وتصوراهتم ومنطق الربهنة اكتساب ح -ح

 .العلمية
إحداث قطيعة مع تلك التصورات اخلاطئة فور بناء املفهوم  -ط

 .الصحيح

إن مستوى اجلذع املشرتك يف  :التمثالت كعائق أمام درس الفلسفة
سلك التعليم الثانوي التأهيلي، هو احملطة األوىل اليت يصطدم فيها 
املتعلم مبادة الفلسفة  ويواجه فيها معطيات التفكري واملمارسة 

راع الفلسفية. وما مييز هذه املواجهة منذ حلظاهتا املبكرة هو ذلك الص
املعريف وتلك الشرارة التنافسية اليت توقد شعلة الشوق والرغبة والفضول 
يف اكتشاف هذا املعطى اجلديد. ومبا أن املتعلم يلج فصل الدرس 
الفلسفي  وهو حممل مبجموعة من التصورات املسبقة والرواسب 
واألحكام القيمة والتمثالت االجتماعية حول مادة الفلسفة،  فمن 

تكون مسالة التعايش بني التمثالت واملعرفة الفلسفية  الطبيعي أن
املستهدفة صعبة وغري متيسرة يف املراحل األوىل، حيث حتتاج إىل بذل 
جهود إضافية وحيز زمين وبيداغوجي وتعامل تربوي عقالين لتحقيق 

 التناغم  املتبادل بني الطرفني.
لقد بينت الدراسات اليت تناولت وضعية الدرس الفلسفي 

الثانوية التأهيلية باملغرب،  أن أغلب التمثالت اليت يديل هبا املتعلم ب
حول الفلسفة نابعة من أرضية تتظافرفيها جمموعة من  العوامل 
واملتغريات على بلورهتا منها على اخلصوص الظروف  الرتبوية،  

  .واملعطيات السوسيوثقافية، واخلصوصيات النفسية واالجتماعية
إن العوامل واملتغريات السابقة الذكر تشكل أصل البنيات 
النفسية واملعرفية للتمثالت، واليت تؤثر تأثريا مباشرا على سري الدرس 
الفلسفي. فنمط اشتغاهلا ضمنها جمموعة من آليات التحضري، 
املقاومة والرفض، جيعلها تأخذ مسارين أساسيني يف عالقتها بالدرس 

تكون اجيابية وصحيحة تستدعي من مدرس الفلسفي، فهي إما أن 
الفلسفة فقط تعميقها وتطويرها، أو خاطئة وغري صائبة تعوق بناء 
األفكار الفلسفية. من هنا فالواجب على املدرس وضع خطة ناجعة 
لتحويل  أحكام القيمة املسبقة واجلاهزة إىل حمفزات اجيابية للتفاعل 

ن تبقى هذه التمثالت يف مع الدرس والتفكري الفلسفي، فال ينبغي أ
 حدود ميكانيزمات الدفاع عن الذات.

ينتج عادة عن عدم العناية بتمثالت املتعلم يف الدرس 
الفلسفي، حتوهلا إىل عوائق متعددة األشكال، تؤول يف هناية املطاف 
إىل عائق مركزي وأساسي هو عائق اخلوف من التفكري واجملاهبة مع 

ذه الوضعية البد أن يعي مدرس الفلسفة  القضايا الفلسفية. ولتجاوز ه
كل الوعي أن إقدام التلميذ على دراسة التفكري الفلسفي تطبعه 
جمموعة من اخلصوصيات ترتاوح من جهة  بني الرغبة يف معرفة هذا 
العلم الغريب اجلديد واإلطالع على مكوناته و االخنراط  التلقائي يف 

ك اليت تنتاب املتعلم دراسته، ومن جهة ثانية مشاعر اخلوف والش
حول اجلدوى من دراسة الفلسفة، هلذا يالحظ أن اخنراط املتعلم 
ترافقه مظاهر احليطة واحلذر، وهذا راجع إىل أن التفكري الفلسفي 

 يرتبط يف ذهن املتعلم  بعملية خلخلة معتقداته وزعزعة قناعاته. 

http://falsfatyi.marocprof.net/post/91574
http://falsfatyi.marocprof.net/post/91574
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إن طبيعة العالقة اليت جتمع بني التمثالت ومسألة تدريس 
فلسفة ال جيب أن تغطي على املدرس حقيقة وظيفة التمثالت ال

وأمهيتها يف االنطالق حنو بناء وترسيخ املفاهيم الفلسفية.  كما ال 
ينبغي اختاذ هذه العالقة مطية إلصدار أحكام النقص واجلزم بالسلبية 
املطلقة على متثالت املتعلم  واعتبارها عائقا يعوق مسالة تدريس 

لوب عوض هذه االحكام السلبية، هو مراعاة الفلسفة. فاملط
التمثالت واالنتباه إىل أشكال حضورها وجتلياهتا يف كل األحوال 

 سواء أثناء التهيؤ للدروس، أو أثناء إجنازها .  ¡والظروف
وكما سبق الذكر فالتمثالت يف الدرس الفلسفي  هلا 

منه مرجعيات خمتلفة، تتخذ من الواقع املعيش املنبع الذي تروي 
عطشها، فكل متعلم له مرجعية منوذجية، شعورية متماثلة مع املمارسة 
الواقعية اليومية، ومنسجمة مع  الرتابط العالئقي املتماسك، واليت 
تتأسس عليها جمموعة من النماذج التفسريية اليت يوظفها املتعلم. ومن 

باه األمثلة املشهورة على ذلك ما أورده احد املربني  بان طفال سأل أ
عن دخان طائرة تنفثه احملركات، فأجابه بأنه عمامة مسدولة وراءها، 
ورغم مرور الزمن والتأكد من أنه ليس كذلك، ووجود األب يف نفس 
وضعية مشاهبة فمازال يفكر بنفس الطريقة األوىل واملتمثلة يف سدل 
العمامة. فالتمثالت املعرفية ال ميكن تغيريها بسهولة، ألهنا مرتبطة 

انب العاطفي الذي يكتنزه املتعلم يف صورة أبيه، ومتغذية باإلرث باجل
التارخيي والرمزي واحلضاري، فكل ما مت تركيزه وتثبته عرب الزمن من 
خالل االحتكاك والتنشئة االجتماعية يصعب تغيريه، ففي بعض 
األحيان ورمبا أغلب األوقات، من خالل املعايشة والتعود يتم غرس 

ت صائبة أو العكس وال ميكن زحزحتها أو استبداهلا أفكار سواء كان
إال بصعوبة يف بعض األحيان، فعادة احلياة اليومية حتملنا على 

 االعتقاد بأن شيء ما هو أمر ضروري
تتجلى أمهية اكتشاف التمثالت املعرفية  يف الدرس 
الفلسفي يف كوهنا  تشكل أحد املؤشرات اليت تسمح للمتعلم ومتكنه 

معارفه املكتسبة قبل التعلم وبعده باملعرفة الفلسفية، فهي  من مقارنة
من بني أفضل الطرق ملساعدته على أن يكون قادرا على بناء معارفه 

 اخلاصة وعيا وإحساسا وإدراكا بتطورها الحقا.
إن رصد  خمتلف املرجعيات اليت تساهم يف عملية تكوين  

ة على ضبطها متثالت التالميذ من شأنه أن يساعد مدرس الفلسف
وحصرها وتوظيفها بطريقة أمثل، وتوجيهها بغية حتقيق األهداف 

 والغايات املرجوة من تدريس وتعلم الفلسفة.
إن املهمة امللقاة على عاتق مدرس الفلسفة اليوم، هو 
تقدمي صورة اجيابية عن الفلسفة كممارسة للتفكري النقدي والعقالين  

م بتنمية  شعور الرغبة  والفضول لدى واملنطقي والتنويري، كما  انه ملز 
املتعلم  يف ضرورة اكتشاف متطلبات هذا التفكري النبيل بدل اخلوف 

 منه.

باالنتقال إىل دراسة السمات السلبية أو التمثالت اليت 
حيملها جمموعة من التالميذ عند بداية كل موسم دراسي عن مادة 

 -: الفلسفة،  ميكن تسجيل شيوع مستني أساسيتني مها
اعتبار الفلسفة كالم فارغ مبعث للملل والنفور، وانتشار هذا   -1

االعتقاد مرده إىل ما يروج عن الفلسفة يف الشارع، فمقولة "الفلسفة  
كالم فارغ" تعترب صلب األوصاف السلبية واألحكام القد حية 
والواهية اليت ال أساس هلا من الصحة. فقد اقرتنت الفلسفة يف 

ة بالكالم الفارغ وتسفيه الفالسفة، ينضاف إىل ذلك األوساط العامي
ما تؤمن به الغالبية من الناس يف كون الفلسفة مدعاة للشرك واإلحلاد 

.على هذا األساس ميكن احلديث .وأن مصري دارسيها ال يبشر خبري
عن كون التلميذ يلج حصة الفلسفة وهو يف حالة صراع معريف بني 

ي واجلمعي أو الثقافة الشعبية، عرب الوعي الفلسفي و الوعي العام
جمموعة من القيم واملعتقدات والرموز.  ومن مت يعيش هذا التلميذ 
تناقضا معرفيا بني ما يتلقاه من طرف أستاذ مادة الفلسفة، وبني ما 

 ختتزنه ذاكرته  من أحكام ومتثالت جاهزة.  
النظر إلى  إشكاالت  الفلسفة على أنها صعبة المنال   -2

راجع إىل  "إن ما يسميه التلميذ "بصعوبة الفلسفة : ة  الفهممعقد
عدم خضوع هذا التلميذ يف املراحل الدراسية السابقة، إىل تربية تنمي 

،إن غياب حتديد الفلسفة   لديه البحث والنقد واالستدالل والتفكري
كوعي اجتماعي مرتبط بشروط اقتصادية واجتماعية جيعلها صعبة 
الفهم، وهذا له انعكاسه على التلميذ من الناحية الرتبوية حيث تقدم 
له املادة من املوضوع األول  من جمزوءة الفلسفة، على أهنا تتضمن 

 .صعوبة حىت يف تعريفها
الكلية يدخل التلميذ يف إن طابع غياب الرؤية الشمولية 

تعامل مع موضوعات ذات طابع جزئي ال رابط بينها وال ناظم 
حيكمها، وبالتايل كمعلومات غري متناسقة على التلميذ حفظها وعلى 

  .األستاذ تلقينها
ومما ال شك أن هذه التمثالت ما هي إال صورة تبىن من 

لوقت هي خالل مواقف التالميذ من الربنامج الدراسي، ويف نفس ا
ثقافية اليت تلقاها التلميذ خالل -انعكاس لتلك املعطيات السوسيو

عملية الرتبية على اعتبار أن الرتبية ما هي إال جمموعة من العوائد أو 
العادات أو القيم اليت سطرها اجملتمع سلفا ، مبعىن أن النشاط 
التعليمي لإلنسان يقوم كله على اكتساب عوائد حمددة انطالقا من 

أثره مبعطيات خارجية )البيئة واحمليط(. وهنا جتد الفلسفة نفسها ت
"مذمومة" ويف وضعية احتقارية. وهذا راجع باألساس إىل طبيعتها  
كمادة تعتمد على التفكري والتجريد واملفهمة واألشكلة واحملاجة، 
إضافة إىل كون التلميذ يصطدم بالفلسفة يف مرحلة املراهقة، تلك 
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تاز بالعدوانية واالندفاع وحدة التوترات املتمثلة فيما املرحلة اليت مت
 يسمى بالتناقض الوجداين.

إن االنطالقة الصحيحة ألي منهاج تعليمي لتدريس 
الفلسفة  جيب أن تبدأ من الوعي بوضعية التعلم كفعل وظيفي يهدف 
إىل إشباع حاجات املتعلم ورغباته، وبقدر ما تكون هذه الوضعية 

ن الواقع الرتبوي تكون النتائج ذات مردودية شاملة وغريها منبثقة م
وعالية. ففشل العديد من التجارب واملشاريع الرتبوية كان نتيجة 

 لغياب التفكري يف الفكر الرتبوي الشامل.
 التأطير الميداني إلشكالية البحث: القسم الثالث

 عرض الجداول والنتائج وتحليلها
 التأطري امليداين إلشكالية البحث: القسم الثالث

 عرض اجلداول والنتائج وحتليلها.
 عند المتعلمين طبيعة التمثالت -2 -الجدول رقم

 ما طبيعة التمثالت عند متعلم اجلذع املشرتك ؟ 1السؤال رقم 
 أخرى نفسية اجتماعية ثقافية دينية املؤشرات
 05 10 25 20 25 التكرار
 % 16,50 % 33 % 84 % 66 % 84 النسبة

  من خالل نتائج البحث امليداين حول طبيعة التمثالت
عند املتعلمني يف الدرس الفلسفي باجلذع املشرتك بنيابة مراكش 

 -: نستنتج مايلي
 من أنواع التمثالت ذات طبيعة دينية.  % 84
 % من أنواع التمثالت ذات طبيعة ثقافية. 66
 %من أنواع التمثالت ذات طبيعة اجتماعية. 84
 %من أنواع التمثالت ذات طبيعة نفسية. 33
 

 التمثالت عند المتعلمينمصدر  -3-الجدول
انطالقا من نتائج البحث امليداين حول املؤشر املرتبط 
مبصادر التمثالت عند متعلم اجلذع املشرتك يف مادة الفلسفة ، يتضح 
أن الوعي العامي و املعتقدات الدينية تأتيان يف املرتبة األوىل كمصدر 

من القيم  %، تليها التمثالت املنبعثة 96للتمثالت بنسبة تصل إىل 
%،بينما يتقاسم الوسط األسري 93السائدة يف اجملتمع بنسبة تتجاوز 

% ، اما التاريخ واحلضارة فهي 84والثقافة الشعبية املرتبة الثالثة بنسبة 
ال تساهم يف تكوين التمثال ت لدى املتعلمني إال بنسبة  

16,50.% 

،  إن منح الفرصة ملتعلم اجلذع املشرتك للتعبري عن متثالته
% من املتعلمني 50يعترب السمة الغالبة يف الدرس الفلسفي :فحوايل 

%،منهم 40واملتعلمات باجلذع املشرتك يعربون عن متثالهتم، مقابل 
يرفضون اإلفصاح عن متثالهتم ، بينما تصل نسبة الذين يزاوجون بني 

 %.10اإلفصاح والرفض اىل 
 تحفيز التمثالت للمتعلمين - 5 –الجدول رقم 

 

جيمع اغلب مدرسي الفلسفة باجلذع املشرتك على أن 
تعلب دور احملفز واملشجع للمتعلمني على االخنراط التلقائي  التمثالت

% أيدت هذا 66,67واالجيايب يف بناء الدرس الفلسفي ، فحوايل 
% من املستجوبني الذين يرون أن التمثالت ال 16,67الطرح مقابل 

 تكتسي أي صبغة حتفيزية للمتعلمني يف مادة الفلسفة.
 أشكال التحفيز - 6 –رقم  الجدول 

السؤال 
 ما أشكال هذا التحفيز ؟ 5رقم 

الدفاع عن  التفكري التفاعل املؤشرات
 املوقف

زيادة 
 جتاوز اخلوف الرغبة

 20 15 10 20 25 التكرار
 %66,67 %50 %33,33 %66,67 %84 النسبة

 

تتنوع أشكال التحفيز يف بناء الدرس الفلسفي يف عالقته 
دور احملرك للتفاعل بني املتعلمني  بالتمثالت ، حبيث تلعب التمثالت

% من جمموع املستجوبني ، كما أن التمثالت تساهم 84بنسبة 
بشكل اجيايب يف تنشيط قدرات التفكري لدى املتعلم وتشجيعه على 
التخلص من كل أنواع اخلوف سواء من املادة آو من مجاعة الفصل، 

ان  % عن هذا املوقف ، ينضاف اىل ذلك66,67وقد عربت نسبة 
التمثالت ترفع من وتزيد من وترية الرغبة واالهتمام بالدرس الفلسفي 

 %.50نسبة تتجاوز 
 عوائق التمثالت في بناء الدرس الفلسفي - 7 –الجدول رقم 

 تعبيرات المتعلمين عن  التمثالت  - 4 –الجدول رقم 
 هل يعرب املتعلم)ة( عن متثالته ؟ 3السؤال رقم 
 احيانا ال نعم املؤشرات
 03 12 15 التكرار
 %10 %40 %50 النسبة

السؤال 
عند متعلم اجلذع املشرتك ؟ ما مصدر التمثالت 2رقم   

الوعي  املؤشرات
 العامي

الوسط 
 االسري

الثقافة 
 الشعبية

القيم 
 السائدة

املعتقدات 
 الدينية

التاريخ 
 واحلضارة

 05 29 28 25 25 29 التكرار
 %16,50 %96 %93 %84 %84 % 96 النسبة

السؤال رقم 
4 

هل حتفز التمثالت متعلم)ة( اجلذع املشرتك على املشاركة يف 
 الدرس ؟

 احيانا ال نعم املؤشرات
 05 05 20 التكرار
 16,67% %16,67 %66,67 النسبة
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لقد أبرزت نتائج البحث واالستقصاء امليداين  وجود 
عالقة وطيدة بني التمثالت وعوائق تدريس الفلسفة باجلذع املشرتك، 

% من املستجوبني على الفكرة القائلة بكون 50ويف هذا اإلطار عرب
% يرون 67 ,16التمثالت تعيق بناء الدرس الفلسفي،مقابل 

 العكس .
 نوع اإلعاقة - 8 –الجدول رقم 

السؤال 
 7رقم 

 ما نوع اإلعاقة ؟ ؟

 صراع المباالة رفض مقاومة املؤشرات
 15 10 20 25 التكرار
 %50 %33,33 %66,67 %83,33 النسبة

 

إن حتليل نتائج البحث امليداين املرتبط بأنواع اإلعاقة اليت 
 -: تنتج عن التمثالت يف الدرس الفلسفي مايلي

الشكل املهيمن لنوع اإلعاقة هو املقاومة اليت يبديها املتعلمون  -1
 %.83,33لتعويض متثالهتم باملعرفة العلمية بنسبة 

رفضا تاما مناقشة متثالهتم   % من املتعلمني برفضون66,67 -2
 ومقارنتها باملعرفة الصحيحة.

% يعيشون صراعا معرفيا داخل فصول تدريس الفلسفة ، 50 -3
صراع جيمع بني التمثالت اليت يفصح عنها املتعلمون واملضمون 

 املعرفة العلمية ملادة الفلسفة.
% 33,33أما ما تبقى من املتعلمني  واليت تصل نسبتهم إىل  -4
وقفهم هو عدم االهتمام والالمباالة مبا تطرحه التمثالت يف فم

 عالقتها ببناء الدرس الفلسفي.
 هتمام المتعلمين بتمثالت زمالئهما - 9 –الجدول رقم 

بينت بعض الدراسات النفسية واالجتماعية أن الفرد عادة 
أو أفكار  ما يهتم بكل ما يقوله زمالئه سواء كانت أجوبة او متثالت

شخصية أو مناقشات ثنائية أو مجاعية ... هذا االهتمام يكون 
موجودا يف مجيع الفضاءات واألجواء النظامية منها أو غري النظامية. 

’ تتأكد لنا هذه الفكرة’ وبالرجوع إىل حتليل معطيات هذا املؤشر 
% من مدرسي الفلسفة باجلذع املشرتك صرحوا 66,67فحوايل 

املتعلم بتمثالت زمالئه مهما كان نوعها ودرجة صحتها  مبسالة اهتمام
% هلم رأي مغاير يسري يف اجتاه انعدام هذا 26,67يف مقابل ’ 

 االهتمام أصال.

 كيفية االهتمام بالتمثالت  - 10-  الجدول

 كيف يهتم هبا ؟ 9السؤال رقم 

 تربوية املؤشرات
سوسيو 
 ثقافية

اجتماع
 ية

 معرفية بيداغوجية نفسية
نفاعل
 ية

تواصل
 ية

 تنويرية تقيمية

 15 10 15 20 25 05 05 15 10 25 التكرار
 %50 %33 %50 %66 %83 %16 %16 %50 %33 %83 النسبة

لقد أكد ت عملية حتليل نتائج البحث امليداين اهتمام 
زمالئه يف مادة الفلسفة باجلذع املشرتك ، إال أن  املتعلم بتمثالت

اخلالف يبقى متعلقا بنوعية االهتمام ومنطه، فاالهتمام الرتبوي 
%، يليها 83واملعريف هو املهيمن يف اجلذع املشرتك بنسبة تصل إىل 

%، يأيت االهتمام ذات الصبغة االجتماعية 66عنصر التفاعل بنسبة 
%، وما تبقى تتقامسه البنيات 50ةوالتواصلية والتنويرية بنسب

%، واملعطيات االبيداغوجية والسيكولوجية 33السوسيوثقافية بنسبة 
 %.16بنسبة 

التعامل الديداكتيكي مع تمثالت  - 11 –الجدول رقم 
 المتعلمين

اتفق مدرسو الفلسفة باجلذع املشرتك على نقطة مفادها 
أن تعامل املمارسني البيداغوجيني  مع متثالت املتعلمني يف مادة 
الفلسفة يتنوع وخيتلف من أستاذ إىل آخر، ومن درس إىل أخر ، ومن 

إىل أخرى ... فالغالبية من املدرسني يعمدون إىل توظيف هذه  جمزوءة
%  من املستجوبني ، بينما نسبة 96التمثالت يف بناء الدرس بنسبة

% من الدرسني يكتفون مبناقشة التمثالت فقط . أما باقي أمناط 93
التعامل الديداكتيكي مع التمثالت فتحضر لدى املدرسني بنسب 

% 16% للرفض و33ملسالة التشكيك و% 66خمتلفة ترتاوح بني 
 % للسخرية.13لعدم االهتمام و

تعترب عملية  : أمهية التمثالت يف بناء الدرس الفلسفي
تفسري النتائج من أهم العمليات املكونة للبحث الرتبوي ذي الطبيعة 
امليدانية ، ألنه ميكن من الوقوف على دالالت  هذه النتائج وإبراز 

خلروج مبخطط موضوعي ينطلق من الواقع ويعود معاملها الكربى قصد ا
 . وتوصيات قابلة للتنفيذإليه حبلول 

السؤال رقم 
 هل تعوق التمثالت بناء الدرس الفلسفي ؟ 6

 احيانا ال نعم املؤشرات

 10 05 15 التكرار

 %33,33 %67 ,16 %50 النسبة

السؤال رقم 
8 

 هل يهتم املتعلم بتمثالت زمالئه ؟

 احيانا ال نعم املؤشرات
 02 08 20 التكرار
 %6,67 %26,67 %66,67 النسبة

السؤال 
 املدرس مع متثالت املتعلمني ؟ كيف يتعامل  10رقم 

 توظيف مناقشة سخرية تشكيك رفض املؤشرات
عدم 

 االهتمام
 05 29 28 04 20 10 التكرار
 %16 %96 %93 %13 %66 %33 النسبة
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ميكن إبراز أهم املؤشرات الدالة على أمهية  : تفسير المؤشرات
توظيف التمثالت يف بناء الدر الفلسفي باجلذع املشرتك من خالل 

 -: املعامل التالية
التمثالت فالغالبية من املدرسني يعمدون إىل توظيف هذه 

% من 93%  من املستجوبني ، بينما نسبة 96يف بناء الدرس بنسبة
 الدرسني يكتفون مبناقشة التمثالت فقط.

لقد أكد ت عملية حتليل نتائج البحث امليداين اهتمام 
املتعلم بتمثالت زمالئه يف مادة الفلسفة باجلذع املشرتك ، إال أن 

طه، فاالهتمام الرتبوي اخلالف يبقى متعلقا بنوعية االهتمام و من
 %.83واملعريف هو املهيمن يف اجلذع املشرتك بنسبة تصل إىل 

الشكل املهيمن لنوع اإلعاقة هو املقاومة اليت يبديها 
 %.83,33املتعلمون لتعويض متثالهتم باملعرفة العلمية بنسبة 

جيمع اغلب مدرسي الفلسفة باجلذع املشرتك على أن 
واملشجع للمتعلمني على االخنراط التلقائي  التمثالت تعلب دور احملفز

 % من املستجوبني.66,67واالجيايب يف بناء الدرس الفلسفي بنسبة 
تتنوع أشكال التحفيز يف بناء الدرس الفلسفي يف عالقته بالتمثالت ، 

% 84حبيث تلعب التمثالت دور احملرك للتفاعل بني املتعلمني بنسبة 
التمثالت تساهم بشكل اجيايب يف من جمموع املستجوبني ، كما أن 

تنشيط قدرات التفكري لدى املتعلم وتشجيعه على التخلص من كل 
 أنواع اخلوف سواء من املادة آو من مجاعة الفصل.

إن منح الفرصة ملتعلم اجلذع املشرتك للتعبري عن متثالته ، 
% من املتعلمني 50يعترب السمة الغالبة يف الدرس الفلسفي ، فحوايل 

 تعلمات باجلذع املشرتك يعربون عن متثالهتم حبرية.وامل
تتنوع طبيعة التمثالت  عند املتعلمني يف الدرس الفلسفي 

 باجلذع املشرتك رغم هيمنة املعطى الديين والثقايف.
إن الوعي العامي و املعتقدات الدينية يأتيان يف املرتبة 

مثالت %، تليهما الت 96األوىل كمصدر للتمثالت بنسبة تصل إىل 
 %.93املنبعثة من القيم السائدة يف اجملتمع بنسبة تتجاوز 

التحقق من الفرضيات: من خالل البحث امليداين ، تبني 
أن موضوع التمثالت ودورها يف توجيه العمل املدرسي ومتكينه من 
آليات ملموسة لتحفيز املتعلم على اإلخنراط التلقائي واالجيايب يف بناء 

ها وتوظيفها يف الدرس له مايربر مشروعية اعتمادالدرس الفلسفي ... 
فعدم االهتمام باجلانب السكولوجي للمتعلم ينعكس سلبا  الفلسفي ،

على التمثالت يف الدرس الفلسفي ، كما ان االهتمام مبوضوع 
التمثالت له اثر اجيايب يف االرتقاء جبودة التعلمات يف مادة الفلسفة 

 باجلذع املشرتك .
 
 

 توصياتالحلول وال
يتضح من نتائج البحث امليداين ضرورة مراعاة املدرس لتمثالت 

 -: املتعلمني يف مادة الفلسفة العتبارات التالية
التمثالت القبلية للمتعلم تشكل قاعدة أساسية إلكتساب  -1

 معارف جديدة واالنطالق السليم حنو اقتحام عامل الدرس الفلسفي. 
 أثناء بناء املعارف.  املتعلم ال تصدر من فراغ متثالت -2
التمثال ت قوة تفسريية لفهم خطاب املدرس وتأويل الوضعيات   -3

 املقرتحة .
املعرفة املقرتحة من طرف املدرس تنزلق عموما حنو واجهة التالميذ  -4

دون تشربيهم إياها وجتعل التعلم ليس جمرد عملية تلقني ونقل ملعارف 
أيضا سريورة حتويل للتمثالت األولية للتالميذ ولكيفية  جاهزة، ولكن

 اشتغاهلم الذهين عموما.
املدرس جيب أن يكون فاعال يف خلق وبلورة هذه املالءمة بني  -5

 متثالت املتعلمني واملعرفة العلمية عرب وضعيات حقيقية و متنوعة.
إن اإلشغال على متثالت التالميذ وهبا، هو يف احلقيقة وضع  -6
لتالميذ ضمن وضعية تعليمية، إنه زعزعة منوذج للتفسري من أجل أن ا

آخر أحسن منه، مما يشكل تقدما بالنسبة للتلميذ  حيل حمله منوذج 
ميكنه من فهم منهجية التفكري و اكتساهبا، ويتحقق ذلك بتوظيف ما 

أو مفهوم الصراع    يسمى: العصف الذهين أو امليتا معرفية
    املعريف. 

 -: يق ما سبق ذكره رهني بتطبيق التوصيات التاليةإن حتق
تغيري املدرسني لنشاطهم و تعاملهم مع املتعلم و املادة املعرفية  -1

 وكذا اخلطأ ومحولة التلميذ. 
 تعليم الطفل الكيفية والطريقة اليت ينبغي أن يعرف ويتعلم هبا. -2
 تصوره التعرف عن األنساق التفسريية اليت يعتمدها املتعلم يف -3

 ملادة الفلسفة. 
بلورة خطة ناجعة تقييم املعلومات القدمية، وتفكيك العوائق اليت  -4

سبق وأن تكونت خالل احلياة اليومية واليت تعيق اكتساب املعرفة 
 العلمية.

هتيء التالميذ وإعدادهم لتطوير وتغيري تلك التمثالت األولية   -5
يها و حتفيزهم للتساؤل من خالل مناقشتها وحتديد مكامن اخللل ف

والبحث عن معرفة أخرى لتصحيح أو إغناء تلك التمثالت عن طريق 
 الصراع املعريف.

استثمار املدرس حلوارات التالميذ املتنوعة ومساعدهتم على  -6
استكشاف طبيعة تصوراهتم حول موضوع الدرس وبالتايل توجهيهم 

داية الدرس واملعرفة اليت لعقد مقارنة بني املعرفة اليت انطلقوا منها يف ب
 انتهوا إليها بعد املناقشات.
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 خاتمة
على هدي أسئلة منهجية هنض العمل يف هذه الدراسة يستوجب فهم 
ظاهرة التمثالت يف الدرس الفلسفي،ويستلهم الوعي الرتبوي هبا 

ق تدريس الفلسفة باجلذع وإشكاالهتا وانعكاساهتا على واقع وآفا
 املشرتك.

السابقة اتضح لنا أمهية التمثل يف بناء فمن الصفحات 
الدرس الفلسفي باجلذع املشرتك سواء من حيث حتفيز املتعلم على 
االخنراط التلقائي والفعلي يف كل حلظات الدرس الفلسفي ، أو من 
حيث تنشيط قدرات التفكري لدى املتعلم وتشجيعه على التخلص من 

 الفصل. كل أنواع اخلوف سواء من املادة آو من مجاعة
لكن البد أن نشري هنا إىل نقط صادفناها أثناء اجناز هذا 
البحث التخلي ، واليت متثل يف احلقيقة عقبة أمام تقدم البحث الرتبوي 
، أال وهي الصعوبات اليت اعرتضت عملنا واليت ميكن إمجاهلا يف 

 -: العوائق التالية
وأمهيتها يف الدرس  ندرة الدراسات الرتبوية اليت تناولت التمثالت -1

 الفلسفي.

 قلة املراجع اليت تطرقت اىل موضوع التمثالت.. -2

 اتساع جمال الدراسة تطلب جمهودا إضافيا. -3

 ضعف التجاوب لبعض املستجوبني من املمارسني البيداغوجيني  -4

ويف اخلتام ، البد من اإلشارة إىل مالحظة هامة يف هذا         
اجلانب ، تتعلق بضرورة مواجهة املشاكل اليت يعانيها الدرس الفلسفي 
باملغرب جبرأة وشجاعة ، والعمل على تكثيف اجلهود لبلورة حلول 
ناجعة وواقعية هلا، ال ن جتاهلها جيعلها تزداد تعقيدا ،والبد كذلك ان 

ب أعيننا أن حتقيق األهداف اليت نصبو إليها ليس باألمر نضع نص
العسري ، فقط ميكن ذلك إن خلصت النيات وتظافرت اجلهود 

 بصدق واخالص.
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