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ملخص:

نأمللم مللل خل ل دللسة الد ارةللة محاولللة احللط ااةللس يو المنكل للاذ التللل تمي ل

للم نمللوس توا لللل

بيللداجوجل مللل مننللور ننرقللة الع للد البيللداجوجل ،اااتااردللا منكل للاذ معةةللة يصضللا لجللود

عللم التوا للم

البيداجوجل اند م نموس ؛ النموس المتمر ل حلول ااةلتاس والنملوس المتمر ل حلول الكالل  ،وقلد تحلددذ

دسة المنكل اذ ل منكل اذ ااةتمولوجصة ومنكل اذ ةوةيولوجصة ومنكل اذ ةص ولوجصة ويخرى بيداجوجصة
الكلمات المفتاحية :التوا م البيداجوجل ،الجود  ،المرتك اذ.

Quality pedagogical communication; search the foundations
and pillars
Abstract :
We hope through this study attempt to search the grounds or premises that
characterize each model of communicative pedagogical from the perspective of
the pedagogical theory of contract, as the premises are also Foundation for
Quality did pedagogical communicate at each model;-centered teacher and model
model student-centered, and these starting points defined in the premises
epistemological The premises sociological and psychological perspectives and
other pedagogical
Keywords: Pedagogical communication, quality, foundations.
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م دمة:

التربصلة وقضلاصادا ابلر التلارقت وتتلالل ال تلراذ ملا ان لذ يل تكلول مجلال للن لد والتةلاعل ،شلأنها لل سلل

شأل ال ضاصا ال لة صة الكبرى ،لسا ص وم دد نا دادنا الى ارض تل ااةس والمنكل اذ التل قام اليها لم
توا لللل  ،مللا ت رردللا ننرقللة الع للد البيللداجوجل ،إس يل دنللا نمللوسجيل للل مننللور ننرقللة الع للد

نمللوس

البيداجوجل ،يحددما

حول ااةلتاس يندرج ضمن النموذج التربوي التقليددي ،يتأةلس ملا

ةص ل متمر

صشير إلى سل ابد الحق من ف الى ادم تكا ع يو توا ل ا لل بليل ااةلتاس والكالل  ،ااةلتاس يتموقل
صللس ةلللكة مهصمنللة و مال ل للمعر للة وةلليد يللتح م للل الوضللعصة البيداجوجصللة إس ينللس صعلللم مةللا ا اادللدا

التعلصمصللة والعامللة والمرحلصللة ،ودللو يللتح م للل المعللار المدرةللة اااتاللارة م للد ار لهللا ،و للل يةللالي
وص للود لعاللة الللتعلم وقننمهللا يو صضللاكها..يما الكالل

يتموقل

الت للوصم،

متل للل ةلللبل تللاا ل ةللتاس صأخللس منللس معار للس

وقنهم مل خبراتس .ونموس آخلر يندرج ضمن النموذج التربدوي الحدديث ،ينبنلل اللى إالاد التكلا ع والتلوا ل،
وتضييق المةا ة ال ا لة بيل ااةتاس والكال  ،بجعم قواادة وبنودة يكثلر وضلوحا وم لر بهلا لل

م ارةللصم ومةللاكر ومللس راذ ون للوص ،متمر ل حللول الكال ل

لص ة

وادتماماتللس ،وتعةللس لمحورقتللس للل النشللا

البيداجوجل ،ودامشصة ااةتاس واكت اءة بدور التوجصس وتصةير التعلم .

و للل الح ص للة د للسا الت للنيف ل للصل التوا للم البي للدااوجل ال للسي اخترن للاة يرض للصة للتحلي للم–م للل الناحص للة

الت يصمصة -يبدوا يكثر شموال وانةجاما م دالالذ م هوم الع لد البيلداجوجل ويك ار لس الث ثلة المت االلة (ااةلتاس
 -الكالل

– المعر لة) ،اااتااردلا مشل لة وم ونلة لمللا صكللق الصلس لل ااد

الديللداكتص ل الللسي يشللار إلصللس ليل

الث ثللة امللا دللل يقكللا

ميرقللوPH. Meirieu

التربلوي االمثللط البيللداجوجل يو

 ،حي لط ينللتع اللل تحليللم ت االلم دللسة ااك ل ار

للمثلللط المشللار إلصللس ،للل وضللعصة تعلصمصللة –تعلمصللة ثل ط

ليروراذ يو يشل ال مللل

الع للد -صم للل يل نرتك ل اليهللا للل تحليللم م هللوم وياعللاد التوا للم البيللداجوجل وااةللس التللل ارتك ل اليهللا-
اندما ص ول يهلا يحلد العنا لر م

دل(:)1

لصا ملل الت االم يو م ل لا ليلعل

لل ااجلل

دور الضلمير المةلتتر،

 -ال لليرور ااولللى :ص للول يهللا الت االلم مثم ل ار بلليل ااةللتاس والمعر للة ،بينمللا ص للول الكال ل

دللو الثالللط

المر للوو ،وال صعن للل سلل ل إق للاء وج للودي ل للس ،وانم للا ي للدل ال للى ة لللبيتس للل التل للل و للل اختص للار المض للاميل

وااددا

التعلصمصة.

و ينتع ال دسة ال يرور ملا صم لل يل نكللق الصلس الع لد المتمر ل حلول ااةلتاس المتأةلس مثلملا يشلرنا

إلصس ضمل النموس التربوي الت ليدي.

 -ال لليرور الثانصللة  :ص للول يهللا التنللاجم بلليل ااةللتاس والكالل

المللتعلم ال تللا بينمللا المعر للة للل النللم،

وقتجلى دسا التناجم ل كبصعة الدور السي ص وم اس ااةتاس  ،المتمثم ل دور الوةصط بليل المعر لة والكالل ،
حيلط ي ارالى صلس ااةلتاس خ و للصاذ الكالل  ،صعملم اللى إيجلاد "منك للة مجلاور للنملو" مل الملتعلم ق للد
مةاادتس الى بناء معار س(.)2

 -ال لليرور الثالثللة  :يل للى يهللا دور ااةللتاس ليللدخم الكالل

المللتعلم للل ا قللة مواجهللة مااشللر مل

المعر ة  ،يو ابر وةاكة محدود ل ةتاس السي صم ل ااتاارة دهنا مةه .
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و ل لتا ال يرورتيل الثانصة والثالثة ينتع اندنا الع د المتمر

النموس التربوي الحديط.

مثلما يشلرنا إلصلس ضلمل

حول الكال

و للل دللسا ا كللار صللأتل دللسا الاحللط ل للرض ا جااللة اللل الةلعال اللرلصس التللالل :مللل بلليل

التوا م البيداجوجل بيل الكال

للصل "نمللاس "

وااةتاس ،ما ت رردا ننرقة الع د البيداجوجل :ملا دلل ي ضلم دلسة ال لصل

ل ضوء معايير الجود العالمصة؟
وال ا جااللة العمص للة اللل دللسا الة لعال اعيللدا اللل االختاللار اامبرق للل الللسي اللاد مللا تح مللس انكاااللاذ

العينللة المختللار ض ل اللل محللدوديتها؛ إنمللا تكللول باحللط ااةللس والمرتك ل اذ االاةللتمولوجصة والةللص ولوجصة
والةوةلليولوجصة و للسا البيداجوجصللة التللل ينكلللق وقتأةللس اليهللا للم نمللوس  ،للد حاولنللا احللط سلل

التربوي لكم نموس ودسا الى النحو السي صأتل ارضس ابر دسة الن ا :

للل التلراط

أوال :المرتكزات اإلبستمولوجية:

ويدددراد اللالمرتك اذ ا اةللتمولوجصة دنللا مجمللوو المنكل للاذ وااةللس التللل صةللتند إليهللا النمللوس التوا لللل

والمتعل ة ام در وكبصعة عم المعر ة و ص صاذ تحوقلس لل المدرةلة يو لل الموقلف التعلصملل التوا للل إللى
إنت للا واكتة للا ( ،)3واااة للتمولوجصا م للا د للو معل للوم ماح للط ن للدي يه للتم ا ح للص يدواذ المعر للة و الش للرو
الةوةيو ث ا صة و الع بصة الدماجصة نتاجها.

أ-في النموذج التواصلي المتمركز حول األستاذ:

التوا للم ااحللادي ،المتمر ل حللول شللخص ااةللتاس امننللري ا ا ل م وبللاعض النمللاس

تللأثر ي للحا

التربوصة وت وراتهم الننرقة ل عم المعر ة وكبصعتس ،والتل تنكلق مل مجمواة ملل المةللماذ ،ت ضلل اال علم

التربللوي التوا لللل مللل الناحصللة المعر صللة البنالصللة إلللى الدوجماكصللة وت ضللل اللس مللل الناحصللة الوجدانصللة الع ل صللة

إلى الةلكوصة

()4

ومنكوق دسة المةلماذ ل جانبها المعر ل البنلالل ،يتجللى صملا صعت لدة دلسا االتجلاة ملل يل

المعر للة ساذ وجللود قبلللل للل الواقل الموضللوال عللالم معكللى من
ودللل معر للة ي لصللة ونصللة(،)5
ان

للم اللل الللساذ المتعلمللة ومةللت م انهللا،
اللل دللسا الوجللود المن

للحصحة مكل للة تعللادل الح ص للة ،ييللل يترتل

للم للمعر للة

للال يصضللا للوةلليلة ول لصللاذ واالةللتراتيجصاذ التعلصمصللة اللل الللساذ المتعلمللة ،تللعدي إلللى الدجماكصللة التللل

س رنادلا وقنجللر انلس للل الجانل

الع ل للل الوجلدانل ممارةللاذ قمعصلة ويةللالي

الساذ ،تكال ال علم التوا للل التربلوي اكلاا ال ةلرقة ،تةلتهد

الث ا صللة وال والل

إخضلاو الكالل

االجتمااصللة وارجامللس الللى االمتثللال ااامللى لةلللكة ااةللتاس

لل للو و للرض الة للصكر

()7

جرقلة

()6

م روضللة ملل خللار

الملتعلم وتشل يلس و لا لل لصم
م للدر للمعر للة امللا دللل يدا

دول م ارا للا لخ و للصاذ الم للتعلم النمالص للة انك ق للا م للل مننوم للة م للل الت للوراذ

االخت الصة الةلبصة ص ترضها وص صمها دسا النموس الى شخص المتعلم وا لس منها:
 -ت ور الكال

المتعلم الل ةلبل من عم ال اام ،ومةتهل جادم ناقص ين و إلى الشر ومخللوق -

ما دو ل الت ور المةصحل -ملدنس االخكيللة ودور التربصلة ا ل
مللل رواة ل

دلسة النلوا و الشلرقر وتخلص لس ارشلد

الك ولللة ،بتوجيهللس نحللو ال ضلليلة والخ ل ص ،وحشللو سدنللس االمعلومللاذ يللم لن لللس مللل وضللعصة

الجادم إلى العار  ،ودسا ما حدى" اماري جو ي شوماار دولولو ونيللل وقردلال" الأل ينعتهلا اانهلا مننوملة
تعارضصة تعارض الك م سا الكبصعصة الشرقر االرجم العاقم المتحضر بو

س النموس السي ينا ل الو ول

إلصس

()8
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 -ومنها يصضا الت لور ا اةلتمولوجل لع لم الكالل
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الملتعلم اأنلس والاء لار

()9

يو

اا حةاس والتجربة ،والسي نجد مرجعيتس ل ال لةل ة الحةلصة التلل ارتاكلذ اال يلةلو

ل حة بصضلاء تنكال
اليونلانل يرةلكو لل

ال رل الثالط قبم المص د ،و رنةصس بص ول وت ورة الوضلعل اللسي ص تلرض يل دنلا ا الاذ يو يودلام تحلول

بلليل الع للم والمعر للة

()10

وال يلةللو

والمربللل ا نجلي ل ي جللول لللو  .John lokeدللسة ال لة ل ة التللل تعتبللر

المعر ة صال مةت م ،والتجربلة يةلاس معار نلا ملل خل ل ياملال الحلواس اااتااردلا الملدخم ااةلاس لتأةلصس
م م هوم ومعر ة ،ومل ثمة اا ار والمعانل -وا لور يخلص انلد يول ااملر -ثملر ا د اركلاذ الناتجلة

اللل امللم مختلللف الح لواس؛ للل ا قاتهللا م ل ااشللصاء ،ثللم يتة ل ح للم التجربللة اعدلللس مللل خ ل ل الترااكللاذ
والتدااصاذ ،لصشمم م ال ور وااشصاء(.)11

وقتبلليل مللل دللسا يل موقللف دللسا التصللار موقللف لةل ل خبللري تجرقبللل ،صعتبللر المعر للة مةللت لة اللل الللساذ،
ما ص ترض يل سدل الكال

والمحصط الخارجل دو الم در الحاةم ل تكوقل دسة المعر ة

()12

قللادر الللى اةللتصعا

المعللار والم للادصم المجللرد د عللة واحللد  ،لللسا معللايير الجللود احةللاس توج ل

الملتعلم جيلر
مخاكبتللس

برة للالم توا لللصة تتض للمل مع للانل ومعلوم للاذ اة للصكة يول اام للر ،ث للم االرت للاء ا للس ت للدرقجصا إل للى المعلوم للاذ
والمعار ااكثر تع يدا ،مل خ ل ت كصعها وتج لتها إلى وحداذ تصةلر للس ملل جهلة ثانصلة ،ح نهلا وتخ قنهلا
الةترجااها وقذ الكل

ا لور مكاا لة للعنا لر المعر صلة المتضلمنة لل الرةلالة التوا للصة اا للصة شل

ومضللمونا ،ولللل يتللأتى للم سلل إال مللل خل ل للرض الننللام للل الموقللف التعلصمللل ،الللسي دللو ا خللر معكللى
خلارجل يللتم تكبص للس مللل خل ل إش ل ار الةلللو اللالمثيراذ والحلوا

والتع ق ل اذ المناةللاة( .)13ومللل يدللم ممثلللل

دسة ال لة ة التربوصة الخبرقة ل ال رل  19ل يوربا  Condillacل رنةا  Herbart ،ل يلمانصا)

وال للى العمللوم صم ننللا يل ن للف ال للى يدللم دللسة ااك للر الننرقللة المتعللدد لهللسا التوج للس و للا لم للا جللاء للل
الت نيف السي تبناة رحاتل

()14

-

الى النحو الموج يدناة:

للمعر للة انللد ي كللول قصمللة ووجللود مةللت م ،ودللل اد ار للكلصللاذ الثابتللة ،ودللد

ال عللم

التربوي التوا لل إخضاو ال رد الملتعلم للكلم الثابلذ ،المتمثلم لل قلوانيل ومعةةلاذ الدوللة والكا لة
االجتمااصللة التللل تمثلللس ،مللا يتجلللى دللد
ل دراتهم .وقترت
-

التربصللة يصضللا للل املصللاذ ال للر التللل تكللال اا لراد و للا

ال دسا إل اء للكاقة الحيوصة لل رد واخضااس للكلل وللتنمصط االجتماال.

االنةللاة ل كللار ا اةللتمولوجل الللسي ص دمللس روبللم وديجللم يتجلللى للل م هومهمللا للتربصللة

اانهللا املصللة تكشللف يو اةتكشللا  ،يللتم مللل خ لهللا اكتشللا

ال للوى الكامنللة للل ال للرد ،اللل كرقللق

ااةللللة ا صحالصللة ة لواء مللل خ ل ل الترمي ل الةللتخ ار ال للو الدا عللة مثلمللا دللل انللد روبللم ،يو مللل
خ ل ل التنشلللة مللا صكرحهللا ديجللم ساللال ال للرد لتمثللم المعةةللاذ ال المللة  ،و للل لتللا ال للورتيل

ال عم التربوي ،عم خارجل قةري
-

يما ننرقة االنضاا الش لل التل تعمل يل ال رد يولد املكاذ جير مدربلة ،وونص لة ال علم

التربللوي دللو تحوقللم دللسة الملكللاذ إلللى اللاداذ وممارةللاذ مللل خ ل ل التللدرق
وت للدصم المعلومللاذ الجللاد امللا يللت ءم مل الملكللة الملراد تنميتهللا ،وحةل

والتم لرقل والتللروصض

ديللوي للال دللسا النللوو مللل

المض للاميل والمع للار اعي للد ا للل ادتمام للاذ ال للرد وساذ وج للود خ للارجل واعي للد ا للل ع للم الما للادي

واالبتكار
-

ل م ابم دسة الننرقة صكلر توجهلا آخلر ،م لادة يل الع لم للصس ملكلاذ جلاد وانملا دلو
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قللدر الللى إنتللا التمللث ذ ،ودور ال عللم التربللوي دللو تشل يم الع للم مللل خل ل امتثللال الملواد التربوصللة
الم لمة ،وصعتمد احة

دربارذ ةبنةلر اللى مجموالة م ارحلم يو خكلواذ تبلدي االتحضلير والهلد

منهللا اةللتخ ار الت للوراذ ال دصمللة التللل منهللا تنللتع الت للوراذ يو التمللث ذ الجديللد  ،وبت االهمللا للل

مرحلللة التكبيللق يللتم تش ل يم الع للم مللل دللسا المحتللوى ،ول ةللتاس للل مننللور دللسا الت للور المر ل ي
والمحللوري مللل انت للاء المحتللوى وارضللس ،وال ش ل يل للل دللس مللا يشللار ديللوي تهمللص
الحيوصة للكال

المتعلم.

وصة للت اد م للل للم د للسا ال للسي ارض للناة  -خ

لللل للكاقللة

للة للمرتكل ل اذ ا اة للتمولوجصة الت للل تأة للس اليه للا ج للود

النمللوس التوا لللل المتمر ل حللول ااةللتاس  -يل الح ص للة معلومللة مةللا ا ،وساذ وجللود قبلللل وموضللوال للل
الواق و ل الكت

والمراج  ،ومل صم لل يل صمتلكهلا ااةلاتس  ،ملا يل وةلالم ويدواذ تو ليم دلسة المعلار

النهالص للة ،موج للود خ للار ساذ الكالل ل

الم للتعلم ،و للل ي للد م للل صمتلكه للا ،ويي معر للة خ للار المعر للة المة للكر

والم للرر تع للد خك لأ ينا للل ر ضللها واةللتاعاددا  ،بللم والمعاقاللة اليه للا .وال للى

للعيد الكاللل

المللتعلم ثمللة

ا ت ارضللاذ يةاةللصة ينبنللل اليهللا دللسا النمللوس تتحللدد للل جملللة الت للوراذ الةلللبصة الم امللة حولللس تنكلللق مللل
ااتاارة الل جادم وضعيف وال صةتكص قصاد ساتس واتخاس ق ارراذ توجس حصاتس ولسا هو لل حاجلة إللى ملل
ص وم م امس ل دسة المهام.

و للم دللسة اال ت ارضللاذ دللل التللل يثللرذ اشلل م مر ل ي ويةاةللل للل يل صأخللس التوا للم

وتش يم ةلو ال رد المتعلم و ق يددا

دل خار ساذ المتعلم واعيد ال ادتماماتس..

للص ة التنمللصط

ب-في النموذج التواصلي المتمركز حول الطالب:
يمللا ي للحا

التوا للم التشللار ل ،المتمر ل حللول الكال ل  ،للدنهم صةللتندول ،الللى ا للس مللا س للر للل

النمللوس الةللابق ،إلللى ا اةللتمولوجصة الع نصللة

()15

وننرقللة الع للم المللاقبلل؛ التللل ت ضللل اللأل ا للم الكال ل

يتللو ر الللى ي للار قبلصللة ةللاا ة الللى ا حةللاس والتجربللة()16وللمعر للة وجللود ي لرتاط اللالوجود ا نةللانل للكالل
المتعلم ،السي دو وجود موضوال مةت م ال المحلصط ،وقتمتل بدم انلاذ معر صلة وقلدراذ س الصلة وخ لالص
ةص ولوجصة نمالصة ،تعدلس للنمو والتكور وتم نلس ملل المشلار ة لل املصلاذ االكتةلا
وتةلتوج

–ابتللداء ملل ال للرل  -18ا قلرار بتمللاي ة واالاتل ار

البيداجوجصللة ،ااختصللار الم لللم مللل الم لواد والمتماشللل م ل

وا نتلا المعر لل

()17

ااخت لس وااتاللار خ و لصاتس للل االختصللاراذ

ضللولس ،المةللتجي

لتةللاعالتس التل الصللة ،امللا صعللودة

الى الت ير الن دي المةت م

()18

وبناء –ولصس إل اء -المعر ة ل دسا النموس اااتااردا جير مةت لة ال الساذ ،مةار سدنل إيجلابل يلتم
مللل قبللم الللساذ المتعلمللة ا للور متدرجللة مللا بلليل بصاجصللس

()19

ا ضللم الت للاا ذ التللل تجللري للل الموق للف

التوا لللل والوضللعصة التعلصمصللة التكوقنصللة ،ومللا تنكللوي الصللس مللل تاللادل لل راء والم ارنللاذ ت ضللل اللالمتعلم إلللى

حالللة مللل ال تلوا ل والشل المعر للل

()20

الكال

تد عللس إلللى بللسل الجهللد ال اللاد دللسا التلوا ل الم للود ،لمللا تعللرض لللس

الملتعلم ملل مواجهلس مااشلر مل تجلار جديلد ( ،)21اةلت ذ م وناتلس المعر صلة والوجدانصلة ،لملا تحمللس

دسة الوضعصاذ مل تحدصاذ ومش ذ ،حدذ باعض الااحثيل يل صةميها بل "وضعصاذ تنا و" .

لر يو وق لا اللى ااةلتاس  ،لالتعلصم للم
وم تضى دسا يل المعر ة جير ثابتة ونةبصة ت رقبصلة ،للم تعلد ح ا

صعد ص ضل ا ور كبصعصة  -ما دو ةالد مل قبم -إللى اللتعلم امجلرد تح لق ااةلتاس االنجاالة واللتم ل ملل
المللاد المتعلمللة ،التللل ةللراال مللا ت للير متجللاو  ،اقللد ل صمتهللا مللا لللم يجللدددا ،اح للم التكللور المتةللارو .إس
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يضحى جاصلة دورة إتاحلة شلرو ةلص ولوجصة وا ل صلة ومادصلة تةلهم لل تحرقل النشلا البيلداجوجل ،وتم لل
المتعلملليل مللل يلصللاذ اكتةللا

المعر للة وانتاجهللا ،ودللو للل للم سلل ال يرتكل الللى ةلللكتس ،بللم الللى ا قتللس

اكلبتللس مةللااد ووةللصط ،بو ل س يحللد انا للر يو م ونللاذ المحللصط الللسي صحللصط اللالمتعلم

()22

ااتاللار المننومللة المعر صللة ،التللل اليهللا الكال ل
للموارد المعر صلة

()23

المللتعلم ،والللى وجللس الخ للوص تمث تللس ال ارةللخة والةللاا ة

يو حلول الد ارصلة التلل يلراد ملل الكالل

ااةللتاس مللل ضللرور يل صعللص

يتوج ل

الصللس

الملتعلم اكتشلا ها وبناعودلا وملا ص رضلس دلسا اللى

للل وضللعصة قكصعللة ياةللتمولوجصا م ل الد ارصللة المرجعصللة وم ل معار للس الخا للة

بسل التدخم جير المرجو

حول دسة الدراصة()24حتى يتجن

صس ،ل ةيرور بناء المتعلم لمعار لس ملل وجهلة

ننر دسا الت ور االاةتمولوجل.
ومنكلللق سلل

مللا يكللدذ الد ارةللاذ الحديثللة للل مااحللط التعلمصللة يل المللتعلم ال صللأتل إلللى المدرةللة وا لللس

ل حة بصض للاء بللم محمل ل اع للد ت للوراذ

()25

ومع للار قبلصللة له للا يدميتهللا للل ةلليرور ال للتعلم واالكتش للا

والاحط(حمللداوي ،2010 ،ص )14ودللو مللا يلم ل إلصللس ااش ل ر حلليل ااتبللر الخكللأ نللادر بيداجوجصللة ون كللة
االنك ق-ولصس تعثر ل الكرقق -ل بناء المعر لة ،ويل المعر لة ال تبلدي ملل ال ل ر وانملا ت لكدم امعر لة
ةاا ة مةتعملة وموجود مل قبم

()26

ونادر

وبهسا ااخكلاء انلدة ،لحنلاذ خا لة ضلمل املصلاذ بنلاء المعر لة

()27

حصة دالة الى دينامصة التعلم ،هل واشف تم ل ملل معر لة تملث ذ الملتعلم وننرقاتلس المترةلخة،

ودليم الى حضور الساذ وجهلها ل آل واحد .وبناء الصس لال الخكلأ جلال والع لا

مل ةيرور االكتشا  ،يولد ل

مصم المعر ة ،وقوجد داخم

يرور المعر ة

وقللد رضللذ دللسة المنكل للاذ ا اةللتمولوجصة كااعللا خا للا الللى

الجللود العالصللة ،جعلللذ منللس يبللدو أنللس حلوار ي للل دالللري صشللار
بيداجوجصة

()29

حوا

ال يرتك

ما ل النموس ااحادي الى الحوا

داخلصة ،تعتبر رجااذ وميول و ضول المتعلم وحاجاتس)

()28

الصلس الجلل.انلس جل ء

يو التعلم.

للور ال عللم التوا لللل البيللداجوجل سا

صللس للم ااكل ار

ال االلة ،امللا صشللاس حل للة

الخارجصة التن صط والع ا  ،وانما يرتك اللى

ثانيا :المرتكزات(المنطلقات) السوسيولوجية:

ونعنل االمرتك اذ الةوةيولوجصة مجمواة ااةس االجتمااصة  -خل صاذ ننرقلة -الدااملة لهلسا النملوس
التوا للل يو سا  ،اااتالار يل ال اصلاذ التربوصلة لل مختللف اللننم التربوصلة ملا صشلير .دوالندشلير تةلتمد
م للل مننوم للاذ ال للصم االجتمااص للة .و ه للم الةصاة للاذ التربوص للة احةل ل

ل.دين للو صة للتوج

من للا االدرج للة ااول للى

اةللتدااء مننومللاذ ال للصم التللل توجههللا ةلواء انللذ م للر بهللا يو جيللر م للر بهللا يو دللل مجمللوو العوامللم
الشللارحة التللل تشللر الع قللة التربوصللة وتللتح م احة ل

بوةللتص

()30

للل الةلللو اذ التربوصللة وتحللدد م للدردا

ومنشأدا االجتماال.

أ-في النموذج التواصلي المتمركز حول األستاذ :

تعتبللر المعةةللاذ التربوصللة والللى يرةللها الجامعللة وةلليلة يو يدا لتح يللق جاصللاذ اقت للادصة خدمللة ةللوق

الش ل م وا نتللا  ،يو جاصللاذ اجتمااصللة اااتاللار يل لكللم مجتم ل ضللروراتس ومتكلااتللس وحاجاتللس مللل الك للاءاذ

المختل للة ،ال صم للل لللس التخلللل انهللا وتتحللدد ونص للة التننللصم التربللوي مللل خ ل ل الممارةللة التربوصللة للل إاللاد

إنتل ل لا ال ل للصم االجتمااص ل للة والمع ل للايير ال صمص ل للة الث ا ص ل للة الة ل للالد مث ل للم المة ل للاير واالمتثالص ل للة والنن ل للام والض ل للاط
الساتل()31اااتاار التربصة ةيرور تصةر ل راد اندماجهم ل مجتمعاتهم ،وتعلمهم ملا صشلير هوسدي جدان ملل
خل ل ل المعةة للة التربوص للة وا للالتكوقل المعر للل الخ للالص يترتل ل

ان للس تهم للص

للث ا للة المهنص للة؛ ي للف ص ون للول
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نموسجا للةلو الجيد ،ال ياضاء االيل ل المجمواة ،ار ضة للةلو اذ التل تتةلم االتعلاول ورو المالادر

وتحمللم المةللعولصة والدصم راكصللة التللل تعتبردللا مع للر لةل ول ودللدوء العملصللة التعلصمصللة ،ومعص للة للللدور المر ل ي
ل ة للتاس المالل ل الوحي للد لنة للق المع للار المدرة للة ،وناقله للا ااةاة للل ل جص للال

()32

ت

م للا ة للصاتل بصان للس اشل ل م

يلل يكثر ل المرتك اذ البيداجوجصة.
د للسا للل ضللوء دللسة المعللانل والت للوراذ ،صم ننللا هللم وت ةللير كبصعللة معللايير جللود النمللوس التوا لللل

المتمر ل حللول ااةللتاس  ،مللل خ ل ل اد ار الونللالف المحللدد للتعلللصم والتربصللة للل نللم دللسا النمللوس  ،والتللل

صحللدددا "مللاري لللود اللايصكو" للل الح للاة الللى الث ا للة وا يللديولوجصا الةللالدتيل ،ضللمانا الةللتمرار المجتم ل ،
ودصمنللة جيللم الللى جيللم بهصمنللة خكااللس ا يللديولوجل المتح للق للل املصللة ن للم المعللار وتبلص هللا التللل تكا ل
العملصلة التوا للصة البيداجوجصلة للل دلسا النملوس امللا دلل منهلر خلارجل لهللسة الونص لة االجتمااصلة ،والونص لة

ااخلرى دلل تلل التللل تجةلددا الوضلعصة البيداجوجصللة لل ةللكة ااةلتاس

ةللجيل شل ار البلرامع والم للرراذ

وااد للدا  ،الت للل د للل للل الح ص للة منه للر لة لللط يكب للر د للل ة لللكة المعةة للة التربوص للة وة لللكة ا ي للديولوجصا

االجتمااص للة الداام للة

()33

اااتاارد للا-يي ة لللكة ااة للتاس  -ة للبيم ل للتعلم الواجل ل

لترةيت المةاير واالمتثالصة ل ن وس ااجصال

()34

ولسل

لس تر

والكاا للة ،ووة لليلة المجتمل ل

االدتمام ل دسا النموس

التربصلة

اأدلدا

اما دلل ن لم لل لصم الث ا صلة واالجتمااصلة ملل جيلم خلر يكثلر ملل االدتملام بت نصاتهلا ،يي االدتملام امتكلالاذ
ا ض الننر ال ادتماماذ وحاجاذ المتعلم وقوانيل نملوة واواملم نضلجس ،ملل خل ل  -ملا حلدط

المجتم

مل التربصلة المةلصحصة  -إرجاملس ااالمتثلال اااملى لةللكة ااةلتاس

()35

اااتالارة تمثيلم وتجةليد واقعلل لةللكة

المعةةللة يو الننللام ،الللسي صشللرال ل ةللتاس الننللر للجمااللة البيداجوجصللة ،ننللر متعالصللة ،للل حاجللة ماةللة
صةم لس الدخول ل ا قاذ شخ صة إنةلانصة مل دلسة الجماالة الدونصلة ،مخا لة لدال ةللكتس

لمعار س،

ومهابتس ،مما قد صعرضس لن د المجتم وةخرقة كلبتس منس

()36

ودو ما سد

إلصس دور اصم حليل يوضل يل المعةةلة التربوصلة لل دلسا النملوس ساذ كلاا دمجلل ،دلد

التربصة يها دو تكييف الجيم الناشئ م حصا الجمااة ،وبسل

دل ننلام التربصلة دلو وةليلة المجتمل

ال رد ل بنصاتس ،ووةيلتس ل ن م ا رط الث ا ل المعر ل ال صمل

دملا

اصلة ةلامصة ،اااتالار يل الث ا لة ملاد ورو

الهوصللة ،ودللل التللل توجللس حر للة المجتم ل وت اا تللس ،ليتمثللم قصمللس الرم قللة ،للل حصاتللس الواقعصللة االجتمااص لة

المشتر ة

()37

و ل دراةاذ ةوةيولوجصا التربصة ما دل اند لوي التوسدير المعةةلة التربوصلة ومنهلا الجامعلة معةةلة

يو يدا إيديولوجصة للدولة يو للكا اذ الةالد ت ف اال ا يمام م تكلور اجتملاال ،رجلم إةلهامها لل التكلور

االقت ادي والت نل ،ونص تها ااةاةصة المحا نة الى بنصة المجتم ال الم ،وت وقلدة األصلاذ اةلتم اررة

()38

ملل

خل ل ن للم المعللار وا رط الث للا ل ،تعيللد بهللا إنتللا الع قللاذ االقت للادصة واالجتمااصللة التللل اللاد مللا تكللول
قالمة الى االةت ل الكا ل ،إس ينها-يي المعةةلة -ال تع لس ال لوارق االجتمااصلة حةل

تمارةس مل املصاذ االنت اء واال ك اء ،وقتجلى دسا احة

روجي ايسدطابيلي وررسدتان بودلدو حتلى اللى

مة للتوى الوة للالم الديداكتص ص للة ،للل ل للة الت للدرقس الت للل تخاكل ل
البرجوا قة ،يو الكا ة البرجوا قة ال

مللا يتنللاقض احة ل

رى ،يترت

بلم تنتجهلا املا

ل للة معين للة ،ا للاد م للا تك للول يبن للاء الكا للة

انس اكبصعة الحلال شلم واجل يبنلاء الكا لة العمالصلة ودلسا

دللسة الد ارةللاذ م ل مبللدي تةللاوي الحنللوة وتكللا ع ال للرص للل االرت للاء االجتمللاال ،بللم

ت داد الهو ام ا بليل تلو و الكا لاذ االجتمااصلة لل الم ارحلم التعلصمصلة المت دملة والااخص التعللصم الجلامعل،
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يترت ل

انللس االتأكيللد تاللايل للل حنللوة االنتةللا

د  .مختار بروال

إلللى المهللل والونللالف العلصللا انهللا تتكل ل

تللأدص يالللى ال

ص م إلصس إال يبناء الكا اذ البرجوا قة

()39

ون للس الموقللف نةللجلس م ل د ارةللاذ بورديدددو وباسدددرون التللل ينج ل ذ حللول التعلللصم الجللامعل وا قتللس

اللالتو ق الكا للل للمجتمل تو لللذ مللل خ لهللا إلللى يل المدرةللة والجامعللة آلللة للمحا نللة الللى ن للس البنصللاذ
االجتمااصللة ،واا للاد إنت للا المجتم ل الكا ل(العا للادي ،2008 ،ص )4وتبرق للر ا قاتللس ،بدا للاد إنت للا ن للس
ا قللاذ ا نتللا  ،ون للس الللنمط االجتمللاال ،مللل خل ل ا رط المعر للل والث للا ل الللسي صمللررة الننللام التربللوي،
اجتمااصة جاد  ،دسا الننام السي يتكلابق مل المجتمل الكا لل دلو ملل

لتكوقل شخ صاذ ي رادة و ق قوال

للن كا للة متمي ل تمة ل ام اليللد الث ا للة ويدواتهللا ااةاةللصة واللااخص المعر للة والل للة ،صحللا

الث ا ل لهسة الكا ة التل

الللى الن للوس

نعتس وقعدي ونص تس االجتمااصة الدمجصلة ملل خل ل إضل اء الشلراصة اللى الث ا لة

المةصكر اااتااردا دل الريةمال الرم ي السي صضمل لها اةتمرار الةصاد االجتمااصة

()40

وقللد يكللد االنتربولوجيللول الللى دللسة الونص للة الح انصللة للتربصللة والتعلللصم ابللر التللارقت الكوقللم للاشلرقة ،للل
للتها يل ال للرد صةللتاكل ث ا للة مجتمعللس وصةللتلهمها للل مواق للس وتمث تللس،

د ارةللاذ اانثروبولوجصللا الث ا صللة خ

وتتشل م انللدة مللا صةللميها ارلللف لينتللول االشخ للصة ااةاةللصة التللل توجللس ةلللو صاتس وتللتح م للل اةللتجاااتس

()41

ل للونص تل التعل للصم والتنش لللة االجتمااص للة ومعةة للاتها دور حاة للم للل تك للوقل د للسة الشخ للصة ااةاة للصة ود للسا

التمل  .مثلملا يشلار إللى سلل جلول دوي لل ن لدة لونص لة التربصلة الت ليدصلة ،اأنهلا-يي الملدارس والجامعلاذ-
نموس للبنصاذ ت ام للتأثير الى اةتعداداذ اا راد السدنصة وااخ قصلة

()42

للمجتمل الللسي ينتجهللا اةلتم اررقتس امللا تشلربس ي لرادة مللل قللصم ومعلايير؛

االجتمااصلة ،هلل يدا رلصةلة تلعمل

لرقحة يو ضللمنصة مةلتتر  ،مللل وضل

المعةةللة االجتمااصللة ،ةللاا ة الللى وجللوددم ووجللود الجمااللة البيداجوجصللة التللل ينتمللول إليهللا ،وساذ كللاا

قةللري-ال دور لهللم وحرقللة للل اختصاردللا وال ص بللم بت ييردللا-يللعدي الخللرو انهللا إلللى اواق ل

وخصمللة تكللال

احبها ل ش م ا وااذ مادصة ومعنوصة

()43

ب-في النموذج التواصلي المتمركز حول الطالب:

ت ةللر وت هللم معللايير جللود الع قللاذ التوا لللصة البيداجوجصللة المحللدد للل دللسا النمللوس  ،للل ضللوء م للادصم

الن س االجتمااصلة التعلاول والتالادل والت االم ...،التلل تعتبلر إم انصلاذ الملتعلم وقد ارتلس و ردانيتلس ملا تعتبلر
تللأثير محللصط الللتعلم ودورة للل انللدما ال للرد للل المجتمل

()44

وونص للة التربصللة يو الجامعللة وجاصاتهللا للل دللسا

النةلق ؛ اااتاللار يل المللتعلم للالل اجتمللاال اكاعللس ،للس بنصللاذ حر صللة ووجدانصللة وسدنصللة  ،ت تضللل ضللروراذ

النمللو مةللااد شخ لليتس الللى الللتعلم والت للت واالكتمللال ،دللل جاصللاذ ث ا صللة يو إنةللانصة خال للة ،تةللتجي

النتنللاراذ وتمللث ذ الكلاللة المتعلمللول وانش ل االتهم التللل مللل بينهللا التكيللف م ل متكلاللاذ الحصللا االجتمااصللة
المعا للر متكلاللاذ الحداثللة

()45

ومتكلاللاذ مجتم ل الدصم راكصللة ،وحاجللاذ العدالللة االجتمااصللة ،امللا صح للق

الت لوا ل بلليل المتكلاللاذ ال ردصللة واالجتمااصللة معللا .وبهللسا المدرةللة والجامعللة مللا يع للد جللول ديللوي لصةللذ

معةةللة محا نللة ،ا للدر مللا دللل يدا للت للدم االجتمللاال جاصاتهللا ال

للوى المةللادمة ال علصللة للل انللدما ال للرد

وخرقجيها ل المحصط االجتماال ،ال مل خ ل تنشلتهم اجتمااصا حة

ولكل يصضا مل خ ل إشلراكهم لل

الحر صللة االجتمااصللة بدم ركللة التعلللصم واتاحللة ال للرص يمللام الجمص ل ل رت للاء للل الهللرم االجتمللاال ،وت يي لر
وضعهم الةوةيو االقت ادي احة

والمنا

ا دارقة واالجتمااصة

()46

إم اناتهم وقلدراتهم ،اااتالار يل التكلوقل والشلهاد يةلاس الحصلا المهنصلة

ولصس الوض الكا ل مل صحدد سل  ،ما دو ل التربصة الك ةص صة.
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والح ص ة يل ثنالصة المحا نة والتكوقر يو الت ليلد والتحلديط لل ا قلة التربصلة الالمجتم ابلر تلارقت ال لر

التربوي الكوقم ،لم ص ل يننر إليها دالما الى ينها ثنالصة متوا قة ومت ملة انهلا ا قلة جدلصلة

لحص يل

التربصللة يدا المجتم ل ووةلليلتس للل االةللتم اررقة والتجللدد ،لكنهللا للل ساذ الوقللذ وةلليلتس للل التكللوقر وتح يللق

التلوا ل للل المجتمل بر ل ال لوارق بلليل الكا للاذ االجتمااصللة

()47

وايل

النمللوس التربللوي الت ليللدي مللا صشللير

هلفسديوس يل اللدول الكبلرى قلملا تهلتم االتربصلة العمومصلة ملل خل ل تكلوقل الع لول المبدالة والعا رقلة خدملة
ادلدا

المواكنلة والوجلود االجتملاال ل لراد ،ا لدر ملا لال تر ي دلا اللى دصمنلة الم لال الخا لة الال و

المادصة والعة رقة(.)48
بينما ل دلسا النملوس الحلديط ،التضلاد والتنلاقض بليل ال ردصلة والن الاذ االجتمااصلة ،ملا دلو إال تنلاقض

م الوم ،نلادري ال وجلود ح ص للل للس ،والنملو االجتمللاال لل الشخ لصة ا نةللانصة ال ص لن الا كراة الخللارجل
ما تدال التربصة الت ليدصة ،هو كري كاعل ل ساتصة ا نةال ،والتربصلة الحديثلة تدرجلس

تربوصللة قالمللة مللا دللل للل د ارةللاذ جللول ديللوي وبصاجصللس الللى االنضللاا

المحتللوى التربللوي ،ولكللل اأةللالي
اللساتل مللل خل ل االعللا

الحرقة ال ردصة ،بدل يةالي

لل واال للد ااخ قص ل للة ،يترتل ل ل

أحلد يدلم م لادر

الجمااصللة اااتااردلا الشل م الكبصعللل الللسي تنمللو صلس الن اللة االجتمااصللة للل ضللوء

مر قة اانا ،ض الى ينها احترام وت بلم جيلر واو

ا كراة الخارجل التل تع

ان ل للس ل للل المة ل للت بم انح ار ل للاذ ل للل الة ل لللو االجتم ل للاال واخ ل للت ل ل للل تل ل لوا ل

الشخ صة(.)49
والجامعللة يو االتحديللد الجمااللة البيداجوجصللة للل ال
معر صا حة

للم يو ال االلة للل ضللوء دللسا الت للور لصةللذ مجللاال

ما ت ورة البيداجوجصا الك ةص صة ،وانما دلل مجلال ن ةلل اجتملاال؛ يتميل ا لم الخ لالص

التللل تمي ل المجمواللة مللل تحديللد للمواق ل والونللالف ،وت ةللصم ل ل دوار ،ومللا ص للاحبها مللل ت للاا ذ ن ةللصة
اليهللا تننللصم ساتهللا ل اصللاذ -دللل اكبللر مللل التكللوقل المعر للل الخللالص ال للالم الللى ت للدصم

اجتمااصللة يوج ل

مضللاميل جللاد  -دول يل تللدام بهللا واللل الكال ل

امللا يللدور حولللس ،وتكةللاس يدواذ م ادصمصللة ،تضللمل لللس

ممارةللة الت يللر ،وتتللص لللس هللم الواقل  ،وتدربللس الللى تعلللم الللتعلم

()50

ااةتاس المااشر

اعيللدا اللل الحاجللة الدالمللة إلللى وةللاكة

وقد ةادم ل دسا التحول الكوبرنيري ل الت وراذ االجتمااصة لل علم التربلوي الد اواملم منهلا بلرو

المجتم ل ل ال ل للناال الح ل للديط وبل للرو الدولل للة
االجتمااصللة

()51

ص ل للال لل للل ي ل للتح م وقرةل للم م ل للالر اا ل ل لراد وقل للننم تل ل للتهم

وانت للال المجتمعللاذ ااوروبص للة م للل ااننمللة االة للتبدادصة الملكص للة إل للى ااننم للة الدصم راكص للة،

ونشوء الننام الريةمالل الى يد الكا ة البرجوا قلة ،وملا ح تلس ملل انت لاراذ لل شلتى المصلاديل االقت لادصة
والةصاة للصة واالجتمااص للة والث ا ص للة

()52

إال يل اب للر د للسة العوام للم د للو م للا

واالجتمااص للة م للل ت ي للر للل النن للر للنة للال وتحدي للدا للك ول للة ،ترتل ل
المهضللومة مللل آلللة المجتم ل ااةللم الح للاة الللى دوقتللس واالنللدما

للاح

دلللسة التحل لوالذ الةصاة للصة

انه للا المن للادا اح للوق ا نة للال ال للرد

صللس ،يثمللرذ م اة ل

اللد  ،منهللا ا ا ل ل

العالمل لح وق ا نةال 1948م ،وا ا ل العالمل لح وق الك م  1959السي تبنتس ا اة اامم .وي ا

يننر لل رد اأنلس ثلرو ااملم ومةلت بم المجتمل  ،ون كلة االنكل ق اةلكور ا لرقة ملا ةلماة شدومبار دوالو

وفويرهدداهن

()53

ينا للل احت لرام ردانيتللس وت للردة ،هللو مللا يللسد

جللول ديللوي المنكلللق والمحللور وال اصللة ودللو

الهادي والمرشد ،وقصمة ال صم ،والريةمال ااكبلر لل املصلة التنمصلة

()54

يو ملا يلسد

لانط لل و ل س للتربصلة
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الحديث للة اأنه للا حاج للة إنة للانصة خال للة ،جعل للذ ال للساذ ا نة للانصة وحاجاته للا د للل م للدر للم جاص للاذ التربص للة
وي عالها

()55

ثالثا :المرتكزات(المنطلقات) السيرولوجية:

أ -في النموذج التواصلي المتمركز حول األستاذ:

ت ل للأثر النم ل للوس التوا ل لللل المتمر ل ل ل ح ل للول ااة ل للتاس ل للل اع ل للدة الة ل للص ولوجل امعكص ل للاذ الة ل للص ولوجصة

الك ةص صة ،وال ال اعض الااحثيل ما دو الشأل اند بالماد يع د اأنس ال توجد ةص ولوجصة محدد ومتة ة
وواضحة ووااصة بساذ المتعلم تعكر يو صةتند إليها دسا النموس  ،خا ة ويل المجلال التربلوي ملا دلو معللوم
ال عللم التوا لللل

خض ل لةللصكر الت يللر ال لة ل ل ،ردحللا مللل اللل مل ،ولللم يللتخلص منللس إال مللعخرا ،وبللسل

البيللداجوجل تللأكر للل يحةللل يحوالللس ام للادصم المعر للة العامصللة ،المرتكل الللى ت للوراذ جيللر المصللة ،لكبصعللة

ا نةللال ،وقد ارت للس الع لص للة ،وقابلصاتللس الن ة للصة ،الت للل ص ل ل

اليه للا الك للاا الميتللا ق ل ااخ ق للل ،الاعي للد ا للل

ااةس العلمصة والموضواصة
وبهسا تأةةذ معايير جود دسا النموس التوا لل المتمر

حول وةاكة ااةتاس ال رقلة بلدل الوةلاكة

الوجدانصللة مللا للل النمللوس الحللديط( ،)56الللى ماللادس ن ةللصة ضللمنصة ،تةللتمد مضللامينها واوالصاتهللا  ،مللل الللم

الن س ا جرالل ،والم الن س ال دراذ والم الن س االمبرق ل ،ومل تمث ذ الم الن س الترااكل ،ال المة اللى
التللرااط الموج للود بلليل اا للار مللا دا للا إليهللا يرة للكو ،حيللط ت للتم املصللة التل لرااط بواة للكة التش للااس والت اب للم
والتجللاور ال مللانل والم للانل( ،)57ومللل مننللور الةللص ولوجصة الةلللو صة التللل ان ل

ادتمامهللا الللى الةلللو صاذ

الخارجصة ال ابلة للم حنة والتكمصم وال صاس ،والى دور العوامم الخارجصة المحصكلة ،التلل تجرجل إليهلا يةلاا
ال شم الدراةل()58والى ترةيت المحتوى وجرس المعلوماذ ال كرقلق التكلرار والتلداصم ا يجلابل يو الةللبل،

وال لللم تشل م دللسة المعلومللاذ ودللسا المحتللوى دمللا معر صللا للكالل المللتعلم ،الللسي ال جيهللتم اللس ،وال جيلت لذ إلللى
حاجاتللس ،ااةللتاس دللو الللسي يختللار المثيلراذ مللا اختاردللا الةلللو يول لحيوانللاتهم للل تجللاربهم .ودللل تمللث ذ
ةص صة ،ننلرذ لهلا ملا ص ل ها بصاجصلس إللى اللس اء –اااتالارة ملكلة قلادر اللى معر لة الواقل  -نةلق ملل

الترااكللاذ المص انص صللة ومةلة ل مللل التللدااصاذ وردود اا عللال ،ومللل ثمللة للالتعلم صحللدط مللل خ ل ل تج قللئ
موضللوو المعر للة إلللى انا للر متدرجللة ،ص للل تعلللم اعضللها ليللتم التعللر الللى الا صللة ،اللل كرقللق التللداال
والتلرااط

()59

النموس

وا رجلام ومختلللف يةلالي

التع قل والتع قلر .خا للة يل الع قلة التوا لللصة التربوصلة للل نلم دللسا

ما صشير إليها بصاجصس قالمة الى ااملل؛ الض ط مل جهة والتل ل مل جهة يخرى

()60

وصم ل يل ن هم يكثر دسا النموس التوا لل ل ضوء معكصاذ الةص ولوجصا ال ردصة التل ت ةلرة لل اكلار

ا قللة ااةللتاس ال للوي االكالل
الللى الكالل

الضللعيف ،ومللا يترتل

انهللا مللل للرض ال للوي ا للارة واةللط ةلللكتس ودصمنتللس

الضللعيف ،بو ل س للل حاجللة إلللى معار للس  ،ممللا صشللرال لللس التللدخم ودللو مللا نلمةللس يكثللر انللد

اتاللاو يدلللر الللسيل ص ةللرول دللسا النمللوس

للل ضللوء مللا صةللتمت اللس الكاار(ااةللاتس ) مللل شللعور اللال و  ،للل

ا قللتهم اال ل ار(الكلاة) اااتاللاردم متللاو لهللم وميللدال شللااو رجاللاتهم للل الكمللو وميللولهم للل الت للوق
والتمللام ،ونجللا الكالل

االنةللاة لهللم ،وةلليلة تح للق لهللم اامللال ،وتشل م لهللم ت كصللة ،وتعل

م انتهم بيل قومهم ،لسا ينا ل التعامم معهم –يي الكلاة-اما يتعامم اس اا

ةلللكتهم ،وتر ل

م يبنالس الع ا  ،مل منكلق

كبصعللتهم المصالللة إلللى الشللر اللال كر ( ،)61المنةللاقة إلللى الميللول ال اةللد الكةللم واللهللو ،ت للر هم اللل ا قاللال
التل للالل الللى الللتعلم واالكتةللا

المعر للل الللى وجللس التحديللد ،يتوج ل

لت للوصم ةلللو هم دللسا ،وت للر اتهم دللسة،
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مللنعهم مللل التوا للم مل العللالم الخللارجل ومعللاملتهم ااالنع للاس الشللركل الللسي ي لربط بلليل الكااللة واللللس مللل
جهة وبيل الع صال واالم مل جهلة ثانصلة ملل خل ل إثلابتهم لملا يكلااوا ،يو معلاقبتهم لملا ا لوا ،يترةلت
انلددم دلسا ا شل ار الت ملل بليل الكاالة والللس  ،وبليل المع لصة وااللم؛ ينلد عوا إللى الكاالة لشلوقهم إللى

الثوا

وتكلعهم إلى اللس  ،وصحجمهم ال الع صال خشيتهم مل االم السي قد يلحق بهم إل علوا سل (.)62
ومللل مننللور الةللص ولوجصا التحليلصللة مللا دللل انللد روقللد ،يللدر دللسا النمللوس

للل ةللصاق ودالالذ م هللوم

الت مص ،اااتاار يل الترااط بيل الجمااة يتم بواةكة ليبيدصة ،ودسة الروااط اما دلل ت ملص تلد

ال لرد لكلل

ص للول ش للبيها ا للال ير ،يو صش للبهس ال ي للر ،والجماا للة البيداجوحص للة اأك ار ه للا وم وناته للا تخضل ل له للسا؛ ااة للتاس

تعوصض لما صةمصس روقد ل نا المثلالل ملل خل ل ا قتلس االكلالة ،التلل دلل تكلرار للع قلة اابوصلة الالت مص
التحللوقلل( ،)63والكال ل للل دللسا يللت مص المواقللف وااوامللر ،جليثسبللذ شخ للصة ااةللتاس  ،يتولللد انللس تهمللص
لكاقاتس ،واجت ار ل الساذ ،واراد مةلواة جراء تل صس الخارجل الم روض الصس ما يس ر بصاجصس.

واند ااولو رايري ص هم وقدر دسا النملوس ملل خل ل ملا يوضلحس ملل يل ااةلاتس مخلوقلاذ يو النلاذ

ةللهلة االن صللاد ،والتللأقلم ،والكلاللة مخللا ل للمعلومللاذ ،وال لل للادرقل م لللحة للل حج ل
الح اة الى الجيم المتأقلم م نرو

الح ص للة ورجاللة للل
ملا

ال هر ،تع ق ا لةلكتهم اابوصة ،دنس يناةبهم ا ا اء الى الوضل

دو وتكرقس إااد إنتاجلس ملل خل ل الت ليلم يو إل لاء ال لدر ا بدااصلة انلد الكلالة المتعلمليل( ،)64خا لة ويل
ااةاتس الناذ خاضعة وو

هم ما ويل ةبق بصانس.

ومل مننور الم ن س الملكاذ يو ال دراذ؛ ا نةال يولد ودلو مل ود املكلاذ ،صم لل

خ ل م قلد ملل الجهلد ومضلاا ة التلدرق

ل لها وتنميتهلا ملل

وتر يل االنتالاة واالضل ط الخلارجل ،واللجلوء إللى يةلالي

االنت لاء

وال ر (ال للل وقاة للم،2012،ص )84ود للسا الل للسي يت للص لن للا هلللم الكل للاا التة لللكل ل للل الع ق للة التوا ل لللصة
البيداجوجصة بيل ااةتاس وكلبتس
يمللا انللد يقكللا

الجشللكالتصة

للودلر ص هللم دللسا النمللوس

للل ضللوء ت للورقهم لصللة الللتعلم الللسي يللتم اللل

كرقق االةتا ار ،التل دل املصة ا لصلة داخلصلة ،جيلر محلدد  ،تتلص

لل لرد اللتعلم اشل م تلدرقجل وم لاجئ،

ودو ما يوحل نواا ما احرقة اللتعلم للكالل  ،ااملر اللسي جعلم اللاعض يننلرول إللى دلسا االتجلاة اأنلس ص ةلر

النملوس التوا للل المتمر ل حلول الكالل  .وملا دلو بلسل  ،ال انك قلس مللل اكلار للل شلمولل ال تج قلللل
ما دو اند الةلو ييل ،صةتوج

تدخم ااةتاس

()65

ل تحديد المضاميل وةير العمم التربوي ووجهتس.

ومللل مننللور الةلليبرنتص ا يللدر يصضللا دللسا النمللوس  ،مللل خ ل ل ت للوقردا للعملصللة التعلمصللة اانهللا تللتم اللل

كرقق الضاط الساتل السي ينكلق مل مجهود ساتل يبسلس المتعلم لت حص ال لارق بليل ملا ينجل ة وبليل الهلد

الم لراد بلوجللس ،وبت سصللة راجعللة مللل ااةللتاس ؛ دللسا المجهللود الللساتل ،قللد ص للول احرقللة وماللادر ساتصللة لت للحص

ال مةار ولبلو دد

ل ساذ المتعلم مل خ ل الت اام م المحلصط ،وانلددا يلدر دلسا االتجلاة ملا دلو انلد

والمجه للود الم للاح

ل للس م للل توجص للس خ للارجل دد للس إرض للاء ااة للتاس وال للتخلص م للل وض للعصة مجب للر وم ل لرة

الكثير مل الدارةيل ضمل االتجاداذ الم ةلر لنملوس التوا للل الحلديط .ملا قلد ص لول دلسا الضلاط اللساتل

اليها ،مما ص ةر دسا النموس السي نحل ا ددة.
اجل

وترت ل

–ت يصمللا-اللل للم دللسة التمللث ذ الةللص ولوجصة لل عللم التوا لللل البيللداجوجل اللد تاعللاذ ،ص ل ها

امال ة ال ر التربوي اانها ةلبصة ،معص لة لنملو العملصلاذ السدنصلة ،تةلهم لل اةلتمرار تمر ل اانلا حلول

اللساذ ،وتكلرس الةللصكر والتاعصلة والعجل الللى ا نتلا  ،والةللبصة والتعللود اللى االةلته

وااخللس ،تماملا مللا
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تعللود للل تعلمللس االجت لرار ة لواء اكرق للة االةتا للار يو ال يللداا  ،ض ل اللل الللتعلم المعقللذ إرضللاء ل اللاء
وااةاتس اةب

ال رض وا ل ام( .)66و ل م سل ال ش إل اء للساذ وتهملص

وللع قللة معللس التللل جالاللا مللا ص ي ل
ويددا

يهللا الاعللد ا نةللانل وقت لوارى ،إس يل التر ي ل من لل

حللول المحتللوى

التربصة ،وحول تعلصمس يشصاء لم صةم لس حتى يل ص ر يها امحض إرادتلس واختصلارة ،يترتل

نهاصة المكا
يسد

م اناتهلا ،وتعنصملا ل ةلتاس

ما يسد

انلس لل

بصاجصلس تشلا الملتعلم اأخ قصلاذ الكاالة والخنلوو بلدل ا راد الساتصلة الحلر  .يو ملا

جول ديوي إلى يل الكااة والهدوء الم روضال قة ار ل العاد ما تحول بيل الملتعلم والتعبيلر الح ص لل

اللل ةللجاصاة ودواخلللس ،وتع ل

دول الح ص صللة .ومثلللس مللا سدل

انللدة االدتمللام اللالمنهر بللدل المخبللر والتر ي ل الللى المواقللف الم للكنعة

()67

إلصللس روقللد للل تحليلللس اثللر ا حااكللاذ االجتمااصللة التللل تتجةللد للل ااوامللر

والنوادل الى ارقلة التكور الكبصعل االن عالل السي دو ل ريصس تكور لل الكاقلة الليبيدصلة ،يتوقلف النملو
انللد مرحلللة مللل الم ارحللم ،وانللددا اللالت مص يو االتثبيللذ مللث صةللل وص لر ال للرد االمعكصللاذ الن ةللصة لتل ل

المرحلة ،والساذ الخاضعة لهسا المنل وا حالا المةلتمر للرجالاذ الكبصعصلة والميلوالذ ال كرقلة يتحلول انلددا

دللسا ال م ل إلللى منك للة ال شللعور لتصةللير التكيللف بينهللا وبلليل ض ل ط ال م ل االجتمللاال ،دول يل تمللوذ دللسة

الخبراذ ال شعورقة ،حيط تا ى متخ صة ،مترقاة ،تحتع وتهاجم اند م ر لة متاحلة للتعبيلر الل حرمانهلا
مل خ ل النةصال يو الذ اللةال(...)68

ب -في النموذج التواصلي المتمركز حول الطالب:

ينكلق دسا النموس التوا لل ل ت ورة ملل مجموالة م لادصم وت لوراذ صةلتمددا ملل معكصلاذ وح لالق

الةللص ولوجصا الحديثللة ،التللل ت للر ا ابلصللة الشخ للصة ا نةللانصة للتربصللة واالكتمللال مللل منكلللق كبصعتللس البيولوجصللة
التل تةتهد

االةت ل ،تجبرة الالننر لبنيتلس البيولوجصلة يل ص لول تحلذ الرااصلة التربوصلة ملل دول الكالنلاذ

ااخللرى ل تلراذ كوقلللة( ،)69ومللل منكلللق يل الشخ للصة وحللد ةللص ولوجصة بيولوجصللة دللل المح لللة النهالصللة
للنمو ةلةللة ملل الت يلراذ ،وال لرد لالل متكيلف مل نرو لس الخا لة ملا يلسد

اارقلد ،مملا يتوجل

يل

يتأةللس العمللم التربللوي الللى معر للة ح ص صللة؛ بيولوجصللة وةللص ولوجصة ،موضللواصة والمصللة ،للللساذ الاشلرقة ،ومللا
صة للتتاعس سلل ل م للل ض للرور احتل لرام حرقت للس ،و ردانص للة خ ال للس الة للص ولوجصة

()70

وا قرار اال روق ال ردصة بليل المتعلمليل ،والدم التعاملم معهلم

ومج للا ار ميول للس الكبصعص للة،
والتنلوو

تللة واحلد جيلر متملاي  ،لاالخت

للل دللسا المننللور دللو ال للانول الللسي صح للم نمللو الكللالل ا نةللانل الللسي ينا للل احت لرام شخ لليتس النامصللة ،مللل

خ ل االات ار

بنضجها البنيوي ،وااتاار يكلوار نمودا(بصاجصلس ،2012،ص )130حيلط لكلم مرحللة نمالصلة

بوااثها وخ و صاتها وحاجاتها ،تةتوج
ل نمو شخ يتس ما يع د سل يجل

السدل ما تشير اجل

الماء الن س ،ونمو ت يرة المنك ل ما دو ل منكلق بصاجصلس .حصلا

يامال ولصام جصمس ،وبرجةول ،وجول ديوي ،و اارقد ،ح ص ة دينامصة ونشلا

وبناء جير قابم ل خت ال

()71

و للل دللسا سدل

ا شااو ،انك قا مل النشا الساتل لل رد الملتعلم ،عاملم جلودري

ا عم ال ةر الخارجل.

االتجللاة التحليلللل الن ةللل يل الوضل الكبصعللل للنمللو الةلللصم دللو تلبصللة الحاجللاذ ااةاةللصة

والكبصعصة ال كرقة للساذ المتعلمة ،و لصس منل الميلول ال كرقلة وقمعهلا ملا لل الك ارللق وااةلالي
الت ليدصللة التللل يترتل

عللل،

التربوصلة

انهللا مللا ةللبق ويل يشلرنا ،تعكيللم للكاقللة الليبيدصللة ،والكبللذ وقمل لحرقللة ال للرد المللتعلم

امتللداد لل م ل االجتمللاال ،ج لراء ترةللانة ااوامللر والن لوادل التللل يتعللرض إليهللا المللتعلم للل حصاتللس المدرة لصة
والجامعصة.
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ل حة بصضلاء ملا دلل انلد جلول للو وملل معلس،

يما اند بصاجصس واللم اللن س التكلوقنل ا نةلال للصس

بم يولد ودو م ود بدم اناذ كرقة ،وببنصاذ سدنصة متمي ال الراشد لصس ل الدرجة حة
يصضللا ،يتجلللى سل ل

وانما ل النوو

للل التعللارض الموجللود بلليل التمر ل الللساتل الللسي صكا ل ل للة الك للم الوليللد واةللتدالالتس،

والكاا االجتماال السي صمي

ر الراشد ،وبهسا يدر دس النموس وص ةر ل ضوء ما ص لرة بصاجصلس ملل يل

الحصا العضوصة والع لصلة لللساذ ا نةلانصة انبنلاء صكاعهلا التكلور والدينامصلة المةلتمرقل( ،)72وم هوملس للتكيلف

الن ةل ال ري المماثم للتكيف البيوللوجل ،ودلو وضل ت لاالل بليل اللساذ والموضلوو ،يتلو الاحتواء وادملا
الللساذ للموضللوو ،وص ل اةللعل ال للرد المةللتمر لتح لليم الت لوا ل والللتخلص مللل حالللة ال تمللاي

مللا يللداودا

بصاجصس التل تحدط اند مواجهة مش لة يو وضعصة ح ص صة وقتح ق دسا التوا ل ،السي يتمي ا ونس ع نشلكا
ألصلة ةلص ولوجصة يون هلا ال لرد

ودينامل تحر س الحاجة ،ابر يليتيل مت لاالتيل ومت متليل ،دملا؛ االةلتصعا

المللتعلم مللل تل للاء ساتللس الةللتدخال معكصللاذ المحللصط الخللارجل الموضللوال للل البنصللة السدنصللة لساتللس ،والللت عم
مص اني م تن ت مل خ لس الساذ المتعلمة الى ما يجري ل المحصط الخارجل

()73

لتت لم معس .وقترت

اللى

مةتوى الممارةة التربوصة ال دسة الننر التحليلصلة لبصاجصلس ،االنكل ق ملل معجمهلا وم ادصمهلا ،وملل المجلال
الن ةللل للمللتعلم وواقعللس مللل خل ل المعر للة الدقص للة بن ةلليتس ،وقلوانيل تكللور بنصاتللس السدنصللة ،ومللا صةللتداصس مللل
احترام الخت س وتماي ة ،واتاحة الحرقة يمامس لضمال بناء معار س بن ةس ،اعيدا ال م يةالي
بصاجصس ،اةتصعا

تعيق احة

التخلص مل مر قة اانا

الواق الموضوال ل الساذ ،واكتةلا

ا كراة ،التلل

الن الاذ االجتمااصلة ،وتكيلم ملل يملد

()74

وخ

للة التجديللد الللسي جللاءذ اللس يكروح لاذ الللم الللن س التكللوقنل يو الللم الللن س ا نةللل مللا يللداوة

بوةللتص

للرد ع للم ال للى يكروح للاذ الة لللو صة ،خا للة منه للا الة لللو صة ا جرالص للة ،يل وة للاكة ااة للتاس ساذ

الكبصعللة ال رقللة ام للا دللل ن للم للمعر للة وتنمصللة للجان ل

الع لللل ،لللم تع للد ساذ يدمصللة مر قللة للل الممارةللة

التربوصلة ،ويضلحذ وةلاكت س الوجدانصلة الع ل صلة ،التلل بهلا صح لم التلأثير لل شخ لصة الكالل
محور االرتكا

الملتعلم دلل

ل يي ا قة تربوصة(.)75

رابعا:المرتكزات(المنطلقات) البيداغوجية:

يراد الالمرتك اذ البيداجوجصلة لل دلسا الم لام اةلتراتيجصاذ التكبيلق التربلوي المتبنلا لل الممارةلة التربوصلة

وكبصعللة الكللرق البيداجوجصللة وخ ال للها البيداجوجصللة الممي ل  ،وش ل م التننللصم البيللداجوجل لشللا ة الع قللاذ
داخم جمااة ال ةم يو ال لف ،وتلو و اادوار بليل ااكل ار

ال االلة ،وكبصعلة وجاصلة التعاملم التربلوي ال لالم

بينهم ،مما يتص لنلا هلم يوضل لم مل جلود الع قلة التوا للصة التربوصلة واد ار

لور ااملة انهلا لل لم

نموس .

أ-في النموذج التواصلي المتمركز حول األستاذ :
صم ننللا الوقللو

الللى المرتكل اذ والمنكل للاذ البيداجوجصللة التللل تأةللس اليهللا النمللوس التوا لللل المتمر ل
التربوي ،االبيداجوجصا التوجيهصة ال المة الى ت ةلصم

حول ةلكة ااةتاس  ،مل خ ل ما صكلق الصس ل ااد

اادوار وتو اهللا الللى انا للر ال عللم التربللوي الللى يةللاس تمثللم ص تللرض يل الكال ل
ااج ال تكوقل ن ةس بن ةس ،وال ص بم الى التعلم واكتةا

الكةللم واللعل  ،ممللا صشللرو للتللدخم البيللداجوجل وقوجل
إجاللارة وارجامللس الللى تل للل ب لرامع واةللته

المتل للل جادللم(،)76

المعر ة وقن ر منها ،ضحصة لميول اةد جراء

الو للاصة الصللس

معللار معللد ةللل ا وجللاد

()77

لت للوصم ميولللس ال اةللد مللل خل ل

مةللا ا ،تماثلللس اااةللتاس اااتاللارة
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النمللوس المحت للسى ا للس ،للم م للا ص للرق بينهم للا دللو قل للة المعلوم للاذ والتجرب للة ،متن للر ب للسل
ولل لليرور النمالصللة للمللتعلم ،ل تةللتجي
المعللار

وم

الت للل تحوقهللا الكت ل

لحاجاتللس وادتماماتللس وال تحتللرم ق لوانيل نمودللا

()78

ل للدور النض للع،
تل ل الب لرامع يو

المدرةللصة ،الت للل ص ل ها يح للد الاللاحثيل اأنهللا م كواللة ااو للال والللروااط،

ولة ال ةصاقها االجتماال والتارقخل والمعر ل العلمل

()79

وصم ننللا يل نر للد دللسة المنكل للاذ مللل خ ل ل تلل ل الماللادس التللل تتأةللس اليهللا دللسة الع قللاذ التل ينص لة
ااحادصللة االتجللاة والتللأثير ،ص ل ها بصاجصللة اانهللا قالمللة ال للى الض ل ط وا كل لراة ،يتشللا

يهللا الكاللل

اأخ قصللاذ الكااللة والخضللوو ،اكثللر ممللا يللتعلم يهللا يللف يبنللل إرادتللس الساتصللة ،حيللط يترت ل

المللتعلم

اللل يي اج ل

يبدصللس ال كال ل  ،الم قللد مللل الض ل ط ااةللتخدام يلصللة المنا ةللة وتونيللف مح للم للةلللكة إلللى يل صمتن ل اةللببها
الكالل

الل إبللداء يرصلس ،خشللصة قمل ااةللتاس لمااد ارتلس ،وص للف الل التوا للم بينلس وبلليل م للس ،الل التاللادل

بينهم مراق (.)80

التربصلة دول

وبهسا ص وم االت ال بيداجوجصا ل مثم دسا النمط ملل الع قلة اللى ادتملام ااةلتاس اأدلدا

ت نصاتها وقترجم سل اللى مةلتوى الناحصلة ااخ قصلة االنضلااكصة داخلم ال

لم الد ارةلل اللسي يننلر إلصلس لل

مثم د سا ممارةاذ تلة واحد منةجمة مت ار ة( ،)81تديردا ةلكة خارجصة تلربط يج الهلا بهصمنتهلا واأدلدا ها
وتخضللعها ل وانينهللا ،ال يتعللدى يهللا ال عللم التوا لللل حللدود ال للدى للل ااتمللادة الللى ااةللالي
وال معصة التل تةتهد

االمتثلال اااملى ،وتةلتدال ا والاذ مادصلة ومعنوصلة

()82

ال جرقللة

لكلم ملل يراد االن ل ذ ملل

دللسا االمتثللال ،الللسي ةللراال مللا ت ح للس ا ح للام ال صمصللة والمعصارقللة الت للنص صة ،وتر ي ل ت للوصم يداءاتللس بل للة

التن صط(.)83

وتتجل للى د للسة التم للث ذ البيداجوجص للة وتت للننم د للسة الع ق للاذ التربوص للة ض للمل تللل ل الك للرق البيداجوجص للة

المةما االت ليدصة يو الك ةص صة ،التل ااد ملا تتمنهلر لل االل الصلة يو الحوارقلة ،اللتلال تةلتندال إللى اللدور

المر ي ل ةتاس ل علل التعللصم واللتعلم ،وال انلذ الكرق لة الحوارقلة تتبنلى اعلض الممارةلاذ البيداجوجصلة
الةعال والجوا
حيط يةالي

التل تةلتثير ادتملام الكلالة ،ملا دلو لل الحلوار الةل راكل ،إال انهملا ال تختل لال ثيل ار ملل

التةيير والضاط والتننصم ،الكرق ة الحوارقة ما دل إال تكلوقر ل ل الصلة ،انهلا ال ت لصم قكصعلة

م ل الت للوراذ التللل قامللذ اليهللا ا ل الصللة حللول ا نةللال وكرق للة اكتةللااس للمعر للة ،واش لراكها للت ميللس للال
ضمل ةلةة يةللة ويجواة مهصأ قا (.)84

على ةبيم التمثيم ال االل الصة نجد نمكصة ي كول -ما يداودا رحاتل -التلل اقت لر يهلا التعاملم

التربللوي ل ةللتاس للل ا قتللس جيللر المتكا لللة مل كلبتللس ،اااتاللارة م للدر المعر للة ،وم صللاس
االدتمللام وال االصللة ،والللى تنمصللة قللدر الكال ل

للحتها ،ومر ل

المللتعلم الللى تح لليم وتخ ل قل المعر للة دول ااتاللار لل للدراذ

الع لصة ااخلرى ،ملل خل ل ااتملاد كلرق تل ينصلة إل الصلة ت رقرقلة ،وةليلة لتبلصلل المعر لة ،ارتكل ذ يةاةلا اللى

يةللالي
تهمص

دوجماكصللة تمحللورذ حللول التك لرار ،والتللدرق  ،والح ل واةللتدااء الللساكر  .و للل للم سل ل بللدول ش ل

لس اء الكال

وحد مل إم اناتس الساتصة وا بدااصة(.)85

وللتمثيم ال الكرق الحوارقة يتبدى لنا اار ا ،النموس الة راكل ،المةمى االحوار التوليدي السي ص ترض

قل لراء اذ متع للدد  ،ولك للل انك ق للا م للل موق للس ا اة للتمولوجل الل ل ار ض لنة للبصة المعر للة م للا تكرحه للا الوجه للة
الة ةلكالصة ،توجللد قلراء اكثلر واقعصللة تعةللس د ار تعلصمصلس وكرق تللس التربوصللة ضلمل دللسا النمللوس المتمر ل

حول ااةتاس  ،بناء الى يل ااةتاس يو المدرس اللسي ال صعلر اكثلر ملل كالالس ومرقلدة ملا ص لرر سلل

لل
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شللعارة " إنللل االلر شلليلا واحللد ،دللو ينللل ال االلر شلليلا" ،دللو يةللتاس ا ت ارضللل ،يكثللر مللل يل ص للول يةللتاس
واقعل ،وتواض منس ليد

المتعلم إلى وضعصة المعر ة والاحط والتةلاعل ،لتوليلد المعر لة ،ملل خل ل

الكال

يةلللواس الته مللل يو ا ص للانل مللا ص للكل الصللس فرنسدددوا شددداتلي مللل خ ل ل ت نصللة الة لعال ،صةللتهد

بهللا

الكشف ال قف معت داذ المحلاور ويشلااة الح لالق التلل صحملهلا ،ا لور ت رقرقلة نهالصلة ،تحلصط املا معر لة
م شللء ،رجلم كااعهلا اللودمل .ومل دلسة الحرقلة يو المجلال اللسي يتر لس للكالل

وص تشف ن ةس بن ةس ،انك قا مل ااتاارة يل المعر ة

الملتعلم لص تشلف يخكاللس

امنة ل ساذ ا نةال ،إال يل دلسا اللتعلم واالكتةلا

يتم تحذ مراقاة وتوجصس ااةتاس وةصكرتس ،وترتك الى دورة المر ي والرلصةل ،إس ينس دو مل صمتل

مام

الماادر والمةعولصة ل ت حص معت لداذ المتعلمليل ودلو ملل صح لم اللى إجاالاتهم اال لحة يو الخكلأ  ،ودلو
السي صعر مةا ا ماسا يرقد وصمتل
ودول الت

الح ص ة يو ا جااة ال حصحة اما ينس دصادا اندة ابتداء

()86

يم اكثر ل المرتك اذ البيداجوجصة التل يةةذ لمختلف الكرق ااخرى التلل تنتملل إللى

دللسا النةللق التربللوي الت ليللدي ،للدل يبللدو جلصللا يللف انللذ دللسة ااةلس البيداجوجصللة اللام

رلصةللا دللو ا خللر

تللأكر للل ضللولس عللم التوا للم البيللداجوجل ضللمل النمللوس التوا لللل المتمر ل حللول ااةللتاس  ،و للا تس
ورتس العمودصة ااحادصة االتجاة و ق قااد المثير واالةتجااة

الى

()87

ب-في النموذج التواصلي المتمركز حول الطالب:

بصاجصلس

ل دسا النموس تتحدد مرتك اتلس البيداجوجصلة ،لل جمللة ملل المالادس والم لادصم ،التلل دلل احةل

ينتجللذ مللل الللرو العامللة ل احللاط الةللص ولوجصة تلت للل حولهللا جمص ل الننرقللاذ التربوصللة وال للصل البيداجوجص لة

التل تأةةذ ل دسا الةصاق وتنتنم ل ضولها انا ر ال عم البيداجوجل .والتل تنكلق مل ضلرور ااتالار

الكال

المتعلم مر ا لل عم البيداجوجل اااتاارة النا لس كرق خا ة ل الت ير والشعور والعمم ،تةلتوج

م اراللا خ ال للس الن ةللصة ،وام اناتللس العلمصللة والمعر صللة ،والتعامللم معللس اال نصللة العالصللة ،التللل ص تضلليها التعلللصم
ل لس شرو وقوااد خا ة ،تنبنل الى احترام شخ صة الكال

ااتاارة ساذ االة ل العمم التربوي تةتوج
الخا صة المهصمنة لل ا نةلال ،يجل
ما صشير " رقدرق

روبم" مل دوا

المتعلم بداكالس م انة خا ة ،بناء الى

ااتاار تل اليتس ل النشا الساتل ،التل تعد لل ننلر "مداريتو"

تحرقردلا والتعبيلر انهلا لل يدوار ومواقلف مرجلو

داخلصة ،ال مل تح ي بدوا

خارجصة ال كرقق الثلوا

هو صمي مل دسة الناحصة -ل حدال س التل يةةها ل ك ال ،ااولوصة يها للع
يجةد التح ي الداخلل وبيل العمم السي صعتبرة مح

يهلا

()88

حتلى تنال

والع لا  ،ولهلسا
اللسي

والع وصلة -بليل اللعل

خارجل.
المتعلم – مبدي دو ا خر يةاةل ل دسة الممارةلاذ

وانك قا مل دسة االاتااراذ جص ة المجال للكال
البيداجوجصللة -لممارةللة حرقتللس وا حةللاس بهللا اااتااردللا مللا يع للد سل ل ردددارل روجدددرز ش للر يةاة للل لكللم

تعلللم

()89

مللل خ ل ل التعامللم المااشللر م ل الكبصعللة اااتااردللا الم للدر الح ص للل للتربصللة ومللل خ ل ل ممارةللة

الشل والتةللاعل والن للد ،التجرقل

والاحللط للأدواذ م ادصمصللة تضللمل لللس دللسة الحرقللة( ،)90وال صعنللل للل مننللور

ثير مل معةةل دسا االتجاة ينس بد ةلا مجلال الحرقلة ص يل

االنضلاا والننلام ،الحرقلة والننلام ملا دلو

انللد مارقللا منتةللوري مبللدليل تربللوقيل ،جيللر متناقضلليل ،وال صم للل ال

للم بينهمللا ،بللم بهمللا تتح للق الماللادر

المةل للت لة الحل للر دول يي إش ل ل ار  ،اااتال للار يل الننل للام واالنضل للاا ةل لللو حل للر يرضل للل رجال للاذ وحاجل للاذ

المتعلم( ، )91ناا مل ساتس مل خ ل احتكاكس المااشر االمحصط والواق الكبصعل وما ص تضصس سل مل مواجهلة
لل لعوااذ ،ولللصس معكلى خللارجل ،رضللتس ةللكة ااةللتاس  ،ةللكة خارجصللة ،جرقاللة الل الكالل

المللتعلم،

جملة الدراسات والبحوث االجتماعية–جامعة الشهيد حمة لخضر-الوادي العدد ،21مارس  .2017ص ص()144-124

138

د  .مختار بروال

جودة التواصل البيداغوجي؛ بحث في األسس والمرتكزات

الل كرقللق إشل ار لةلللو س مللل خل ل ةلةلللة مللل المثيلراذ والتع قل اذ والحلوا ( .)92وم تضللى دللسا اامللر يل
البيللداجوجصا المعا للر لللم تتخلللى ااةللم إتاحللة الحرقللة للكالل

المللتعلم  -مللا يخيللم انللد الللاعض -اللل م ولللة

الةلكة الديداكتص صة ل ةتاس  ،بم احت نذ لس اةلكة ونص صة خا لة تجلد مشلروايتها لل حاجلاذ المتعلمليل
ومك للالبهم ،ود للل الت للل صة للميها اولص للل روب للول ة لللكة ااة للتاس الخبي للر( ،)93ام للا ص دم للس له للم م للل ش للروحاذ
وتوضصحاذ وت ةيراذ صكلبونها انك قا مل حاجلاتهم تللل  ،واللداو إللى الحرقلة دنلا إنملا دلل دالو لممارةلة
التعلم الساتل لصس إال.

وتولد تكبص ا لهلسة المالادس والمعكصلاذ وااةلس ،بيلداجوجصا المصلة يثملرذ ينةلاق وننرقلاذ تربوصلة و لصل

بيداجوجصة متعدد  ،صكلق اليها ااد ل التراط التربوي ااةم الكرق ال عالة ،رواددا ااوالم:

 -جول ديوي السي ااتبر الر ل ااةاس ل الكرق ة التربوصة الناجحة ااتالار ال عالصلاذ التل الصلة للملتعلم،

وجعم دلد

يتح

التربصلة توجصلس دلسة ال عالصلاذ ،ال ال لر يدا لحلم المشل ذ التلل تواجلس ال لرد ،ونشلا الملتعلم

اكثر لما انذ دسة المش ذ قرقاة منس ،وساذ معنى االنةاة إلصس

()94

 ويو لليل دو رولللل الللسي انكلللق مللل حاجللاذ المللتعلم الت لل صعت للد ينهللا تنهللر للل شللرو نمللوة الن ةلللوالبيول للوجل ،و للل ا قت للس ا للالمحصط المااش للر ةل لواء الكبصع للل الح للل من للس وجي للر الح للل ،يو المح للصط الع للاللل
واالجتمللاال ،والتللل تنهللر اكثللر وتتبلللور للل اضللكرار المللتعلم إلللى الت سصللة والكعللام يو إلللى المحا نللة الللى
الساذ والد او اللى اللن س ،يو انلد العملم والتةللصة .ويل إوالصلاذ ال لر ال تشلت م اشل م معل ول ،بلم تتحلر

و ق دينامصلة تاادلصلة وبتتلاا مت حلق ،احيلط تشلت م إوالصلاذ ا حةلاس وا د ار اعلد إوالصلاذ الحر لة ،واقتلر

يل ص ول مر

االدتمام ل اانشكة موجها إلى ر يةاةصة يو إلى موضوو واحلد ،ار ضلا الت ةلصم الت ليلدي

للمعر للة إلللى ملواد واخت ا للاذ معتب ل ار إصللاة ت ليللد اةللد ،معةللس اللل جهللم االةللص ولوجصا ،واقتللر و للا لللسل
ت ةللصما آخللر صعت للد ينللس اكثللر ارتاللا االونللالف الن ةللصة ،المتمثلللة للل الم حنللة والت لرااط والتعبيللر ،تجم ل

معار س وموادة ل ما اةماة ا تا

الحصا (.)95

 -ومارقا منتةوري ل بيداجوجيتها المعةةة الى تخكلصط وضلعصاذ تربوصلة تشلج اللى االختصلار الحلر

ل نشلكة وتتلص للمللتعلم حرقلة االكتشلا

مللل خل ل تبنلل وةللالم ح ص صلة حلا

ولصةللذ مةلااد  ،مةلت لة اللل

االت االذ الل نصة ،وتش م م ال ااةتاس ودورة ،تجناا ل ت االذ الل نصة التل تعبر ل اكثر يوجهها الل

مر قللة ااة للتاس ال الكالل ل  ،إض للا ة إل للى يل له للسة الوة للالم ميلل تتمث للم للل ونهللا تخاكل ل
تخاك

الحل لواس ،م للا

ال دراذ السدنصة للمتعلم(.)96

 -و اارقد وقانول التكييف الونص ل ل بيداجوجيتس الونص صة السي ميل

اللاد مللا تحشللو بهللا التربصللة الت ليدصللة سدللل الكالل

يهلا بليل المعلار الميتلة التلل

وبلليل المعللار الحصللة الونص صللة

()97

التللل تنكلللق مللل نشللا

الساذ المتعلمة وت االها م المحصط...

إال يل م دعالء الرواد يت دردم ل الح ص ة مل الناحصلة التارقخصلة مالادر ردصلة(اام ،)1859الروةلل

تولةلتوي ،المعةلس ااول لل علم البيلداجوجل ا ج ارللل ،داخلم ال ةللم ،يرتكل

صلس اللى االاتل ار

احرقلة ونمللو

تك للور الك للم(موحل ،1991 ،ص )46تلته للا ممارة للاذ وتج للار بيداجوجص للة ادي للد  ،البي للداجوجصا المة للما
االتحررقللة يو ال توجيهصللة التللل كا للذ امدينللة مرقللو دمبللور  ،ويكل للذ

للصحة تللداو يهللا للتحللرر مللل للم

الةلكاذ التلل صمارةلها ااةلتاس اللى الكلالة المتعلمليل وااكلاءدم لم الحرقلة لل المالادر والتجربلة الساتصلة
والللوال وا نتللا الللساتل يو البيللداجوجصا الع جصللة للل

للص ة روج ل ر( )1902التللل تعللد خيللر نمللوس صعبللر
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ال للى تجةلليد ما للادس التربصللة الحديثللة(موحل ،1991،ص )68والت للل ترتكل ل ال للى قللدر الكاللل

ال للى ال للتعلم

الساتل ،وتر ض الةلو الةلكوي ل ةتاس  ،وتت بلم المواقلف المشلجعة لمالادراذ المتعلم .ملا يتضل سلل ملل
اات ار اذ ارل روجر ن ةس "ل د ترةت للدي انكالاو ص ضلل الأل اللتعلم الوحيلد اللسي يلعثر عل اللى ةللو

ال رد دو السي ص تش س دسا ال رد بساتس ابر خبراتس الشخ صة ،وادر ذ نتيجة لسل يننل ال يجد يي الد ل

يل يكول مدرةا ،لسل

لال البلديم اللسي اقتنعلذ الس دلو  :يل ا ضلم كرق لة صم ننلل اللتعلم بواةلكتها دلل يل

يتخلللى اللل مللوق ل الللد اال ولللو معقتللا ،لكللل يحللاول هللم الكص صللة التللل يت للور بهللا ال يللر تجربتللس الخا للة

وصعصشللها" (من للف ،2007،ص . )171ومنهللا يصضللا البيداجوجصللة التجرقبصللة م ل ال للرد بينصللس وروال ل الللس اء
والبيل للداجوجصا التعاونصل للة التل للل تأةةل للذ الل للى ااتال للار يل التعلل للصم التعل للاونل يةل للاس النجل للا
بيداجوجصل للة

()98

ل للل يي ا قل للة

خكل للة دالتل للول ،وتعاونصل للة رقنصل للس ،واجتمااصل للة ديل للوي ،وت االصل للة بصاجيه مل للا صشل للير الل للى سل ل ل

رحاتل..الت

ود سا ل م تلل النماس التل يوردنادا ،وال يتة الم ام ل يردا ثير -تتنوو وتتو و الكلرق البيداجوجصلة

المون للة اللالننر إلللى مةللاحة تللدخم ااةللتاس مللا بلليل ا ااحصللة المكل للة مللا دللل انللد داللا مللوذ المدرةللة
والمدرس والى ريةهم ايليت  ،إلى ا ل ااةتاس وحج

الكال

انس ما ل التربصة الةلبصة اند جال جلا

روةو ،تتوةكهم تللل اللداواذ التلل تتخلس ملل التعلاول بليل ااةلتاس والكلالة مةللكا ملا انلد ديلوي وبصاجصلس
و رقنصس وجيردم ،و ل م سلل
يها دور ااةتاس احة

و ل الجان

تتلو و اادوار الونص صلة لل علم البيلداجوجل التوا للل ،ا لور ت االصلة ،يتحلدد

 Hetmanل الجان

المعر ل ا ونس منشكا ال مبل ا ومحتكلر للنتلا المعر لل ،

العملل الواقعل مةاادا ال موجها ،و ل المجال الوجدانل االجتماال مت لا ومت هملا ال ةللكوصا

ومحتك ل ار للتنشللصط والتةلليير البيللداجوجل

()99

 ،وقتحللدد دور الكال ل

الت االصة وانتاجيتس العالصة  ،وقدرتس الى االكتشا

للل االيتللس للل الللتعلم الللساتل وايجابيتللس

المةتمر .ما قد تبيل مل خ ل ما ةبق كرحس.

ودسا ما صض ل الى ال عم التوا للل البيلداجوجل سلل الكلاا التشلار ل اا لل ،ثنلالل االتجلاة يو متعلدد

االتجادللاذ .لتن ةللر بللسل الع قللة البيداجوجصللة ال كبصللة التللل ت ترضللها التربصللة الت ليدصللة وت تحهللاالى جمصلل
المتوا ليل ل الموقف التعلصمل التعلمل
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( - )81بصاض ،رقد.)2010( .مرج ةبق س رة ،ص 70

( - )82مومل ،محمد  .)2011(.مرج ةبق س رة ،ص114
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د  .مختار بروال

جودة التواصل البيداغوجي؛ بحث في األسس والمرتكزات
( - )83بصاض ،رقد.)2010( .مرج ةبق س رة ،ص 72

( - )84موحل واخرول  .)1991(.مرج ةبق س رة ،ص139
( - )85موحل واخرول  .)1991(.مرج ةبق س رة ،ص23
( - )86موحل واخرول  .)1991(.مرج ةبق س رة ،ص26

( - )87رحاتل ،العربل .)2010( .مرج ةبق س رة ،ص45
( - )88موحل واخرول  .)1991(.مرج ةبق س رة ،ص46

( - )89من ف ،ابد الحق .)2007( .مرج ةبق س رة ،ص32
( - )90بصاض ،رقد.)2010( .مرج ةبق س رة ،ص 70

(- )91حبيبل ،ميلود .)1993( .مرج ةبق س رة ،ص90
(- )92حبيبل ،ميلود .)1993( .مرج ةبق س رة ،ص90
( - )93روبول ،ي .)2002( .ل ة التربصة :تحليم الخكا
الم ر  :إ رق صا الشرق .ص70

البيداجوجل(امر او ال ،المترجم) .الدار البصضاء،

( - )94موحل واخرول  .)1991(.مرج ةبق س رة ،ص112
(- )95حبيبل ،ميلود .)1993( .مرج ةبق س رة ،ص90
(- )96حبيبل ،ميلود .)1993( .مرج ةبق س رة ،ص90

( - )97من ف ،ابد الحق .)2007( .مرج ةبق س رة ،ص72
( – )98بلحةل ،مخلو

2007(.م) .الع قة التربوصة بيل ااةتاس والتلميس داخم ال ف الدراةل (يكروحة

الد توراة جير منشور ) .جامعة الج الر ،الج الر .ص17

( - )99رحاتل ،العربل .)2010( .مرج ةبق س رة ،ص50
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