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ذ .عبد العزيز العلوي األم ـ ـ ـ ـراين
ادلدرسة العليا لألساتذة  /جامعة موالي إمساعيل مكناس
تقدمي :
صدر عن اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي تقرير خاص ابلرتبية على القيم ابدلنظومة الوطنية
للرتبية والتكوين والبحث العلمي يف شهر يناير  . 2012وىو التقرير الذي حيمل الرقم  . 12/1 :يتكون نص
التقرير من أربعٌن صفحة  ،يف نسختو الرقمية  ،موزعة بٌن مقدمة وقسمٌن رئيسيٌن  ،إضافة إىل توصيات ختامية
والئحة لإلحاالت  ،مث قائمة للمصادر وادلراجع ادلعتمدة يف اصلازه .
يعد ىذا التقرير األول من حيث طبيعة ادلوضوع الذي يتناولو  ،وادلتعلق ابلرتبية على القيم مبنظومة الرتبية
والتكوين ابلبالد  ،ابلرغم أن اجمللس سبق لو أن أصدر رأاي يف موضوع دور ادلدرسة يف تنمية السلوك ادلدين يف
يونيو  ، 2002و نظم أشغال ندوة وطنية يف شهر ماي من نفس السنة للتداول ومناقشة نفس ادلوضوع  ،كما
نشر دراسة ابللغة الفرنسية تتناول موضوع تقومي اثر الربامج التعليمية على حقوق اإلنسان وادلواطنة يف يناير
 .2002ىذا إىل جانب اىتمام اجمللس مبكون الرتبية على القيم يف كل الواثئق ادلرجعية اليت أصدرىا مؤخرا ،
وخاصة الرؤية اإلسرتاتيجية  ، 2030-2012واليت جعلت من الرتبية على القيم يف إطار التنشئة االجتماعية
لألفراد واحدة من أىم الوظائف اخلمس للمدرسة ادلغربية الوطنية .ونظرا ألمهية ىذا التقرير  ،واإلشكاالت اليت
طرحها  ،والتحدايت اليت تواجو ادلدرسة الوطنية يف ىذا الباب  .حتاول ىذه ادلسامهة تقدمي قراءة نقدية لنص
التقرير ومقاربة التيمات وادلعطيات الواردة فيو  .وذلك من خالل رؤية دتحيصية مزدوجة  ،تتناول اجلوانب الشكلية
وادلتعلقة ببنية وشكل نص التقرير من جهة  ،واجلوانب ادلضمونية من جهة أخرى .
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أوال عرض موجز ملضامني التقرير:
أعد واضعو التقرير مقدمة تشتمل على ثالث نقاط رئيسة  ،وقد جاءت على الشكل األيت  :الرتبية على
القيم رافعة أساسية لتنمية وأتىيل الرأمسال البشري  ،حيث مت التأكيد على االمهية اليت تكتسيها الرتبية على القيم
ابلنسبة للمجتمع  ،ابعتبارىا تشكل أحد مرتكزات احلياة االنسانية سواء يف جانبها الفردي أو اجلماعي  .وىو
األمر الذي جيعل منها مسؤولية متقامسة تضطلع هبا ادلدرسة  ،إىل جانب ابقي مؤسسات التنشئة االجتماعية
األخرى كاألسرة ووسائل اإلعالم  ،وابقي ادلؤسسات ذات الصلة ابلرتبية  .مع التأكيد  ،وبقوة  ،على مركزية
ادلدرسة  ،نظرا للفرتة الزمنية اليت يقضيها الفرد يف حياة التمدرس .
كما تشكل الرتبية على القيم رسالة تربوية راقية تفرض ذاهتا إبحلاح شديد يف اجملتمع ادلعاصر .وذلك لكون
ادلنظومة القيمية دتثل نسقا مركبا ثالثي األبعاد  ،فهي تطال كال من الفكر واخلطاب  ،إىل جانب العواطف
وادلشاعر اإلنسانية ،كما ترتجم يف سلتلف أشكال السلوك وادلمارسة لدى األفراد داخل اجملتمع  .فالقيم ليست
سوى رتلة من ادلبادئ وادلعايًن ادلتقامسة بٌن األفراد ذلا وظيفة توجيهية للمفاىيم و التمثالت واألحكام وادلواقف
واالجتاىات  .ىذا إىل جانب اعتبارىا مرجعيات مؤطرة للعيش ادلشرتك  .كما أن أاثر الرتبية على القيم ال هتم فقط
ميادين التعليم والتكوين والبحث العلمي  ،بل تطال رلاالت اخرى دتس عمق التنمية البشرية والبيئية  ،و مؤشراهتا
الدالة كاإلنصاف وادلساواة وحتقيق الدديوقراطية وزلاربة التهميش واذلشاشة االجتماعية .
وعلى ىذا األساس  ،فان أصحاب التقرير اعتمدوا يف إعدادىم لو على تصور للرتبية على القيم يقوم على
مقاربة شاملة تستدعي سلتلف األبعاد النفسية  ،االجتماعية  ،وادلدنية والثقافية والبيئية  ،ىذا إضافة إىل اجلوانب
ادلرتبطة ابللغات وادلعارف والكفاايت .وذلك نظرا للسياق الوطين والدويل ادلطبوع ابلتحول وتعدد ادلرجعيات
اخلاصة ابلرتبية على القيم  ،حيث يعد الدستور اجلديد  2011مرجعية القيم ادلشرتكة دلختلف مكوانت األمة ،
اىل جانب ادلواثيق واالتفاقيات ادلوقعة من قبل ادلغرب يف رلاالت حقوق الطفل وادلرأة ومناىضة التعذيب وادلساواة
بٌن اجلنسٌن و حقوق األفراد يف وضعيات خاصة .
كما خصص القسم األول من التقرير لتشخيص واقع وحتدايت الرتبية على القيم  .وذلك من خالل الوقوف
على نقطتٌن أساسيتٌن  :ادلكتسبات اليت اعتربىا التقرير مهمة  ،ويتوجب ترصيدىا وتطويرىا  ،وىي رلموع الواثئق
الرمسية  ،اليت مت إنتاجها  .واليت تعد مبثابة مرجعيات مهمة للرتبية على القيم داخل الفضاء ادلدرسي  ،بدءا
ابلدستور اجلديد  ، 2011ومرورا ابدليثاق الوطين للرتبية والتكوين  ، 2000والكتاب األبيض  ، 2002وابقي
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النصوص التشريعية القانونية كمدونة األسرة وإصالح نظام احلالة ادلدنية  ،ومدونة الشغل والقانون اجلنائي
واجلنسية الصادر مؤخرا  .ىذا ابإلضافة اىل عدد من الربامج اخلاصة ابلرتبية على حقوق اإلنسان والرتبية على
ادلواطنة والتسامح و ادلساواة  .كما بٌن التقرير بعض ما حتقق من اصلازات اخلاصة على مستوى وزارة الرتبية
الوطنية والتكوين ادلهين  ،وأمهها إرساء ادلرصد الوطين دلناىضة العنف ابلوسط ادلدرسي سنة  ، 2012وتعزيز
ادلقاربة احلقوقية يف دفاتر التحمالت اخلاصة ابلكتب ادلدرسية اجلديدة  ،وإصدار دليل احلياة ادلدرسية .2002
وعلى الرغم  ،من كل ىذه ادلكتسبات  ،فان ذتة عدد من االختالالت واإلشكاالت اليت ما تزال قائمة ،
شلا يطرح عددا من التحدايت الكربى على واقع الرتبية على القيم ابدلدرسة الوطنية  .ومن أمهها استمرار العمل
بربامج متعددة وسلتلفة تفتقر اىل التنسيق واىل اعتماد مقاربة إدماجية قائمة على ترصيد ادلكتسبات ،وزلدودية
ادلالئمة ادلنتظمة ألغلب ادلضامٌن والواثئق ادلرجعية ادلقدمة للمتعلمٌن مع ادلستجدات التشريعية وادلؤسساتية
وادلعرفية احلاصلة يف البالد  .ىذا إىل جانب  ،التفاوت الكبًن بٌن الربانمج الدراسي وواقع ادلمارسة الرتبوية يف
ادلدرسة  ،حيث يتم اختزاذلا يف رلرد مادة دراسية .كما أشار واضعو التقرير يف ىذا القسم اىل معضلة التعارض
الصارخ بٌن القيم وادلبادئ ادلضمرة والصرحية للمواد الدراسية ادلختلفة  ،شلا ينتج عنو تضارب يف التمثالت
واالجتاىات السلوكية لدى ادلتعلمٌن  .إضافة اىل زلدودية صلاعة الطرق الرتبوية ادلعتمدة  ،بسبب ىيمنة شلارسات
تعليمية غًن مالئمة ألىداف وغاايت الرتبية على القيم  ،من خالل الرتكيز على شحن ذىن ادلتعلمٌن ابدلعلومات
يف ظل وجود عالقات بيداغوجية تتسم ابلسلطوية والعنف  ،إىل جانب إشكالية ضعف وغياب تكوين جاد
ومتٌن للفاعلٌن الرتبويٌن يف رلال الرتبية على القيم  .كما أن أدوار الشركاء  ،يف ىذا الصدد  ،ما تزال دون
ادلستوى ادلطلوب .
كل ىذه اإلشكاالت العميقة  ،واليت تواجو منظومة الرتبية على القيم  ،يفرض على النظام الرتبوي سلسلة
من التحدايت الكربى تساءل قدرات وصلاعة ادلنظومة الرتبوية إزاء حتدي الرتبية على القيم  .وىو ما حيد من قدرة
وقوة ىذه ادلنظومة على ادلسامهة الفعلية يف تنمية وأتىيل الرأمسال البشري  ،وحتقيق التنمية البشرية ادلستدامة  .كما
تناول القسم الثاين من ىذا التقرير  ،وادلعنون أبفاق التطوير والتغيًن  ،إلبراز ادلبادئ ادلوجهة للوثيقة واليت ديكن
اختزاذلا يف كون ادلدرسة دتثل ادلرآة ادلتجددة جملتمع متغًن  ،وحتصٌن ىذا األخًن مرتبط بتحصٌن البيئة الرتبوية ،
وىو ما ال يتم إال عرب ترسيخ منظومة الرتبية على القيم يف الوسط ادلدرسي وإشراك كل الفاعلٌن  .كما حدد
القسم الثاين رلاالت الرتبية على القيم  ،وىي سبعة رلاالت تشمل ادلناىج والربامج والتكوينات  ،واستثمار
الوسائط ادلتعددة والفضاء الرقمي يف ىذا اجملال  ،إضافة إىل اجملال اخلاص ابحلياة ادلدرسية واجلامعية  ،والفاعلون
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الرتبويون ابعتبارىم القلب النابض لكل نشاط تربوي داخل ادلؤسسة التعليمية  .إىل جانب عالقات ادلؤسسة
الرتبوية ابلشركاء واحمليط السوسيو-اقتصادي وابقي الفاعلٌن ادلؤسساتيٌن واجملتمع ادلدين  .ىذا ابإلضافة إىل أمهية
البحث العلمي الرتبوي وضرورة إدماج الفئات يف وضعيات إعاقة وتلك اليت تعاين من اذلشاشة .
وقد ختم نص التقرير بتقدمي رلموعة من التوصيات اخلتامية لتجاوز ادلعضالت وادلشاكل اليت حتد من فعالية
الرتبية على القيم  ،ومن أىم ىذه ادلقرتحات اليت جاء هبا واضعو التقرير نشًن إىل ضرورة وضع برانمج وطين
وجهوي لتفعيل إسرتاتيجية الرتبية على القيم على ادلدى القريب  ،وإعداد ميثاق تربوي تعاقدي وطين للرتبية على
القيم  .كما مت التأكيد على أولوية وضع إطار مرجعي عام دلنظومة القيم ادلستهدفة ورلاالت الرتبية عليها  ،وذلك
من خالل حتديد بقيم اجملال ادلدرسي  ،وتشتمل على كل من قيم االنتماء الديين والوطين  ،وقيم ادلواطنة احمللية ،
واحملافظة على البيئة وتنميتها ادلستدامة  ،وقيم البيئة ادلدرسية .ىذا وقد أوصى التقرير  ،بضرورة تنويع ادلقارابت
واألساليب ادلعتمدة لتفعيل الرتبية على القيم من خالل ثالث مقارابت رئيسة وىي  :ادلقاربة الوقائية  ،ومقاربة
قائمة التمييز االجيايب مث ادلقاربة االستشرافية  ،مع التأكيد على أمهية تعزيز أدوار الرصد والتقييم ادلنتظم لربامج
الرتبية على القيم من خالل االعتماد على شبكة للمؤشرات لقياس ادلواقف واالنفعاالت واالجتاىات والسلوك .
ويف اخلتام  ،يشًن واضعو التقرير اىل أن التوصيات السابقة  ،ىي رلرد مداخل لالرتقاء مبنظومة الرتبية على القيم
يف الوسط ادلدرسي  .غًن أن تفعيل كل ذلك مرىون بعدد من الشروط وادلستلزمات  ،منها توفًن االمكاانت
ادلادية والبشرية والتشريعية الكافية  .كما يتوجب ىذا ادلشروع فتح عدد من األوراش على صعيد ادلؤسسات
التعليمية  ،لتدارس ىذه اإلشكاالت والقضااي اليت هتم الرتبية على القيم وتعبئة سلتلف الفاعلٌن الرتبويٌن والشركاء
وخلق نقاش عمومي على ادلستوى الوطين لتوجيو السياسات العمومية يف ىذا اجملال.
اثنيا مالحظات نقدية للتقرير :
ال بد من التأكيد بداية  ،أنو ال ديكن إنكار اجلهد ادلبذول  ،الذي بذلو واضعو التقرير من أجل إعداد
وإصلاز وإخراج ىذه التقرير إىل حيز الوجود  ،والعمل على نشره وتقدديو للمهتمٌن والفاعلٌن الرتبويٌن  .خاصة
على مستوى جتميع عدد من اخلالصات واالستنتاجات الواردة يف دراسات وتقارير سابقة . 1كما أن ال أحد
 -1استحضر التقرير عددا مً الخالصات والتوصيات التي وردت في ثقارير وطىية مهمة سابقة ومً أهمها  :ثقرير املجلس الاقتصادي
والاجتماعي والبيئي حول املساواة بين اليساء والرجال  ، 6102.وثقرير املجلس الوطني لحقوق إلاوسان  :التربية على املواطىة وحقوق إلاوسان
فهم مشترك للمبادئ واملىهجيات  ، 6102والتقرير الختامي لهيئة إلاهصاف واملصالحة  .6112وبعض التقارير الصادرة عً املىدوبية السامية
للتخطيط .
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ينكر أمهية االجتهاد التجميعي ادلبذول  ،خاصة عندما يتعلق األمر  ،مبؤسسة دستورية تسعى جاىدة إىل حتقيق
إرتاع توافقي حول ما تصدره من واثئق واجتهادات  .لكن تبقى األعمال التجميعية عددية اجلدوى عندما يغيب
عنها ادللمس ال رتكييب  ،حيث يضيع اخليط الناظم لرؤية ورسالة التقرير  .وابلتايل تضيع إشكاليتو ادلركزية وتقل
جدواه الوظيفية علميا وعمليا.
 .1مالحظات هتم شكل وبنية التقرير:
ابلرغم من أن التقرير صادر عن مؤسسة وطنية  ،مهمتها تتبع وتقومي السياسات العمومية يف رلال الرتبية
والتكوين  .فان التقرير ينتمي  ،وحبكم طبيعتو الشكلية  ،اىل التقارير ذات الطبيعة الوصفية  .فمنذ بداية نص
التقرير واىل هنايتو ،يالحظ غياب ادلعطيات والبياانت الكمية والنوعية على حد سواء .وىو ما يفسر ىيمنة اللغة
السردية وخالء ادلنت ادلكتوب من معطيات رقمية شلثلة يف جداول أو رسوم بيانية داعمة وموضحة كما ىو معمول
بو يف عدد من التقارير الصادرة عن ادلنظمات الدولية ادلهتمة بتقومي الربامج والسياسات الرتبوية يف العامل  .شلا أفقد
التقرير طابعو العلمي والعملي على السواء حيث يصعب على القارئ ادلهتم ابلشأن الرتبوي أو صانع القرار ،
اخلروج مبعطيات مضبوطة ودالة من ادلنظور اإلحصائي ديكن استثمارىا واستغالذلا مستقبال  .كل ىذا جعل من
مضمون خطاب ىذا التقرير أقرب إىل البياانت اليت تصدرىا بعض اذليئات احلزبية أو النقابية  .ىذا مع العلم  ،أن
التقرير ،وضمن توصياتو اخلتامية  ،يؤكد على ضرورة اعتماد آليات مضبوطة لتقييم األثر اخلاص بربامج الرتبية على
القيم مبنظومة الرتبية والتكوين .و توظيف شبكات خاصة للتقييم تتضمن مؤشرات قابلة للقياس .
ما يالحظ كذلك من حيث شكل نص التقرير  ،طابع التكرار واستعادة العديد من األفكار وادلعطيات يف مواطن
سلتلفة من ادلنت  .فعلى سبيل ادلثال  ،أشار التقرير يف مقدمتو اىل فكرة معروفة لدى اجلميع  ،وىي ادلتعلقة ابعتبار
الرتبية على القيم تشكل مسؤولية متقامسة تضطلع هبا ادلدرسة إىل جانب مؤسسة األسرة ووسائل اإلعالم  ،وابقي
ادلؤسسات االجتماعية والسياسية والتثقيفية ذات الصلة ابلرتبية على القيم .فهذه الفكرة  ،سنجدىا تتكرر يف أكثر
من مناسبة خاصة يف احملور األول من القسم الثاين من التقرير  ،ضمن ادلبادئ ادلوجهة اليت يستند عليها واضعو
التقرير  ،ويف اجملال اخلامس من رلاالت الرتبية على القيم  .وصلد ذات الفكرة حاضرة ضمن التوصيات اخلتامية
للتقرير .واألمثلة الدالة على ميزة التكرار وإعادة اجرتار ادلعطيات ذاهتا متعددة يف منت التقرير.
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 .2مالحظات هتم مضمون التقرير :
على الرغم من أمهية األفكار وادلعطيات الواردة يف ىذا التقرير  ،وابلرغم من اجملهود الذي بذلو واضعوه يف
جتميعها من تقارير وطنية ودولية سابقة ذات الصلة مبوضوع القيم والرتبية عليها ،إىل جانب استغالل عدد من
اخلالصات الرئيسة الصادرة عن رلموعة من الواثئق وادلذكرات والدالئل الصادرة عن الوزارة الوصية على قطاع
الرتبية والتعليم  ،أو تلك اليت أصدرىا اجمللس األعلى للتعليم يف مناسبات سابقة  .فان ادلالحظ  ،أن ادلضمون
العام للتقرير جاء ضعيفا من حيث داللتو  ،ويفتقد إىل كثًن من اجلدة واجلدية يف عرض و معاجلة إشكالية الرتبية
على القيم ابدلنظومة الرتبوية الوطنية ،سواء تعلق األمر ابلقسم األول من التقرير  ،والذي حاول رصد واقع
وحتدايت منظومة الرتبية على القيم  ،من خالل اإلشارة إىل االختالالت والصعوابت اليت ما تزال قائمة أمام حتقيق
األىداف ادلنتظرة من الرتبية على القيم  .فمن ادلؤكد لدى غالبية ادلهتمٌن ابلشأن الرتبوي ببالدان ،صعوبة اختزال
إشكالية الرتبية على القيم يف رلرد تشخيص ادلشاكل والصعوابت اليت تواجو ىذه ادلنظومة ابلوسط ادلدرسي
واجلامعي  .ألن اجلميع يعي جيدا ىذه الصعوابت ،وىي معروفة لكل ادلهتمٌن وادلشتغلٌن يف احلقل الرتبوي
ببالدان .وفيما يلي ،نقدم بعضا من ادلالحظات النقدية  ،وذلك لتجاوز بعض النقائص وسد بعض الثغرات اليت
تتخلل نص التقرير .
أ .االنتقائية يف إبراز و ترصيد املكتسبات السابقة :
لقد حاول واضعو التقرير عرض معظم اإلشكاالت اليت تواجهت ،وما تزال تواجو منظومة الرتبية على القيم
ابدلدرسة ادلغربية  .لكن مل تتم اإلشارة قط إىل اإلشكال القدمي اجلديد الذي واجو اللجنة األوىل  ،و اليت أوكل
إليها إعداد منهاج خاص ابلرتبية على حقوق اإلنسان يف منتصف التسعينات من القرن ادلاضي  ،ما دامت
منظومة حقوق اإلنسان دتتح من ادلرجعيات القيمية ادلختلفة سواء الدينية أو الكونية  .ففي أواخر سنة 1992
بدأ يف ادلغرب نقاش تربوي بٌن ادلختصٌن ابلشأن الرتبوي حول مسألة كيفية تفعيل الرتبية على حقوق اإلنسان
داخل ادل ؤسسة التعليمية ادلغربية  .ىل إبحداث مادة خاصة ابلرتبية على حقوق اإلنسان تضاف إىل قائمة ادلواد
الدراسية السابقة ؟ أم إبدماجها ضمن ادلواد الدراسية اليت أطلق عليها ادلواد احلاملة  ،وىي مخس م ـواد ( اللغة
العربية  ،الفرنسية  ،الرتبية اإلسالمية  ،االجتماعيات  ،الفلسفة والفكر اإلسالمي) .يعلن واضعو التقرير عن تبين
مقاربة شاملة يف إعداد تصورىم للرتبية على القيم  ،تستدعي األبعاد ادلختلفة النفسية واالجتماعية وادلدنية
والثقافية والبيئية  ،واجلوانب ادلرتبطة ابللغات وادلعارف والكفاايت  .والواقع أنو من يطلع على نص التقرير ،
يالحظ غياب العديد من األبعاد ادلختلفة دلعاجلة و ومناولة موضوعة الرتبية على القيم  .وىو ما أسقط التقرير يف
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مشكلة تعميم بعض التوصيات اليت انتهى إليها  ،كما ىو الشأن مثال فيما يتعلق مبسألة غياب إطار منهجي
لتقومي التعلمات القيمية  .حيث ديكن التساؤل حول جدية وفعالية األنشطة التقوديية ادلوجهة للقيم ادلدرسة  .فهل
من ادلقبول وادلعقول تبين مقرابت تقوديية للقيم  ،ىي ذاهتا ادلعتمدة لتقومي ادلعارف ادلدرسية ؟
ب .تعارض بني مبادئ القيم على أي مستوى ؟:
يشًن التقرير  ،وضمن تشخيصو لواقع االختالالت اليت تعرفها منظومة الرتبية على القيم  ،إىل مسألة التعارض
بٌن القيم وادلبادئ ادلضمرة والصرحية لبعض ادلواد الدراسية ادلختلفة  .شلا يؤدي إىل تضارب يف التمثالت
واالجتاىات والسلوك لدى ادلتعلمٌن  .وىذا توصيف صحيح ،غًن أن ادلوضوعية العلمية تقتضي البحث عن
أصول ادلشكلة ومصادرىا احلقيقية .فال يتعلق األمر فقط بتعارض بٌن ما ديكن أن نسميو ابذلوية القيمية .لكل
مادة دراسية  .بل إن ادلشكل يعود أساسا إىل االختالفات واخلالفات بٌن ادلرجعيات والغاايت اليت تؤطر وتوجو
منظومة الرتبية على القيم ابلوسط ادلدرسي .ففي الوقت الذي صلد الكتاب األبيض (يونيو  ، )2002وخاصة يف
جزئو األول االختيارات والتوجهات الرتبوية العامة ادلعتمدة يف مراجعة ادلناىج الرتبوية  ،وحتديدا على مستوى
اختيارات وتوجهات يف رلال القيم تؤطر ادلرجعيات ادلنطلق للرتبية على القيم مبنظومة الرتبية والتكوين ببالدان،و
انسجاما مع روح ومنطوق ادليثاق الوطين للنربية والتكوين ( )2000الذي يؤكد على ادلرتكزات الثابتة وادلتمثلة يف
قيم العقيدة اإلسالمية  ،وقيم اذلوية احلضارية ومبادئها األخالقية والثقافية وق مي ادلواطنة جنبا إىل جنب مع قيم
حقوق اإلنسان ومبادئها الكونية  .فهذا التعدد والتنوع يف ادلرجعيات القيمية بقدر ما يطرح أسئلة مقلقة  ،خاصة
على مستوى التنزيل و األجرأة العملية يف الواقع الرتبوي  .فالتعدد يف ادلرجعيات والغاايت ال يشكل دوما مصدر
غىن ولكن قد يسقط يف تصارع ادلرجعية  .خاصة على مستوى حدود قبول وتقبل قيمة من القيم داخل نسق
قيمي مرجعي مقارنة بنسق قيمي أخر  .ومن األمثلة الدالة على ذلك قيمة ادلساواة بٌن الرجال والنساء  ،حدود
قيمة احلرية يف التعبًن والرأي بٌن الدين قيم الالئكية /العلمانية و عقيدة األمة ... ،اخل.
ت .الدعوة إىل إعمال املقاربة اإلدماجية الشاملة يف املقدمات وتنكر هلا يف التوصيات:
لعل أىم مالحظة نقدية ديكن توجيهها إىل مضمون التقرير  ،السقوط يف بعض حاالت التناقض يف عرض وتقدمي
بعض األفكار ادلركزية يف نص الوثيقة  .األمر الذي يدفع إىل التساؤل عن قوة البناء ادلنطقي للرؤية والقضية اليت
حياول واضعو التقرير الدفاع عنها والتأكيد عليها .ففي الوقت الذي يدعو فيو التقرير إىل اعتماد مقاربة إدماجية /
تشاركية  /شاملة ووظيفية تستحضر ادلدرسة ورسالتها اخلاصة ابلرتبية على القيم داخل قلب اجملتمع ،ويف ادلقابل
يكون ىذا األخًن مبختلف مبادئو ومكوانتو حاضر داخل بينة احلياة ادلدرسية .وذلك لتجاوز التحدايت
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واإلش كاليات اليت توجو منظومة الرتبية والتكوين  .يالحظ غياب األخذ مببدأ ادلقاربة اإلدماجية عندما يتعلق
األمر ،أبىم مرحلة يف نص التقرير  ،وادلتعلقة ابلتوصيات اخلتامية.فقد حددت الوثيقة قيم اجملال ادلدرسي .و
تشمل اآليت  :قيم االنتماء الديين والوطين  ،قيم ادلواطنة احمللية  ،قيم احملافظة على البيئة وتنميتها ويف األخًن صلد
رلاال رابعا يهم" قيم البيئة ادلدرسية"  .فهذا الفصل ادلنهجي  ،فصل غًن طبيعي وال يتماشى و ادلنظور البيداغوجي
اجلديد ،و القائم على جعل ادلرجعية الوظيفية أساس األنشطة التعليمية و التعلمية  .وذلك من خالل إعداد
وضعيات تربوية دالة وفعالة لدى ادلتعلمٌن  ،وترتجم مبدأ جعل ادلدرسة مفعمة ابحلياة وأتىيال لألفراد للعيش و
التعايش و السلوك االجيايب  .كما أن ىذا التصنيف يعيد تكرار واجرتار اإلختالالت السابقة  ،اليت ختتزل الرتبية
على القيم يف ادلقارابت الصنافية االختزالية  .شلا يرتك بقية الفاعلٌن الرتبويٌن من مدرسٌن ومتمدرسٌن ومؤطرين
ومشرفٌن يف حالة من التيو والتناقض .
ث .استغراق يف الدعوة لتقييم املردودية اخلارجية وإغفال تقييم املردودية الداخلية:
أكد التقرير ضمن توصياتو اخلتامية على ضرورة اعتماد آليات لتقييم األثر اخلاص بربامج ومناىج الرتبية على
القيم .وذلك من خالل العمل إرساء ادلرصد الوطين للقيم و خلق مراصد جهوية  .واعتماد شبكات للتقومي
والتقييم تشتمل على أدوات قياس ومؤشرات مضبوطة  .وكل ذلك لرصد أثر ىذه الربامج ادلعتمدة على مستوى
ادلردودية اخلارجية  .لكن العجيب والغريب  ،ىو تناسي قياس ادلردودية الداخلية للتعلمات وادلكتسبات القيمية،
وىي ادلسألة  /ادلشكلة اليت ظلت معلقة يف معظم الربامج وادلناىج الدراسية اخلاصة مبنظومة القيم  .حيث مازال
نظام التقومي الرتبوي يقوم ادلعارف من خالل التحصيل الكمي  ،وىي ذات الطريقة ادلعتمدة لتقومي التعلمات
القيمية  .مع العلم  ،أن اكتساب النسق القيمي وبنائو عند ادلتعلم ال خيضع لنفس منطق اكتساب ادلعارف
التحصيلية األخرى  ،نظرا للطبيعة السيكولوجية للقيم  .فمما ال شك فيو أن القيم ترتبط ارتباطا وثيقا مبختلف
جوانب وأبعاد شخصية ادلتعلم  ،بداية ابجملال اإلدراكي – ادلعريف  ،و اجملال الوجداين – االنفعايل  ،و انتهاءا
ابجملال السلوكي  .2فما يالحظ من خالل األنشطة التقوديية ادلعتمدة  ،قصورىا على تقييم مكتسبات ادلتعلمٌن يف
اجملال ادلعاريف  .أي بكل ما يتعلق بفهم مضمون وداللة القيم ادلراد اكتساهبا دون التمكن من سرب األبعاد األخرى
الوجدانية و السلوكية  .شلا جعل غالبية ادلتعلمٌن يقومون بسلوكات تتناىف وما حصلوه يف ثنااي الدروس .فمثال
ليس ىناك تفصيل للجوانب واألبعاد ادلتعلقة ابلبعد النفسي فمن ادلعلوم أن األحباث السيكولوجية  ،اليت تتناول
 -2مبارك ربيع ( ،)3102نحن والتربية دراسة في إستراتيجية التربية والتنمية ،منشورات المعارف ،دار
نشر المعرفة ،الرباط ،ص.031 .
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موضوع القيم وطبيعة تكوينها لدى األفراد  .وخاصة األحباث ادلرتبطة بعلم النفس االجتماعي ( la
 . )psychologie socialeوتعد نظرية النواة ادلركزية ( )la théorie du Noyau central
لصاحبها ابريك (  3)J.C.Abricواحدة من أىم ادلنظورات التفسًنية اليت ديكن استثمارىا لفهم وتفسًن للبناء
النفسي للقيم  ،ابعتبارىا دتثالت وبناءات ذىنية ونفسية مركبة .،حيث ميز بٌن رلالٌن متداخلٌن ومرتابطٌن ومها :
رلال النواة ادلركزي الذي يتكون من ادلعتقدات واألحكام والقيم الرئيسية .مث صلد رلال اذلامش واحمليط ( le
 ) périphériqueالذي يتكون من التمثالت وادلواقف وسلتلف أشكال السلوك مع العلم أن كل ىذه العناصر
وادلكوانت تنتظم حول النواة ادلركزي وترتبط وتتأثر بو بشكل قوي ،ولذلك فإنو يستحيل تعديل أو تغيًن ادلواقف
أو السلوك لدى الفرد ،دون التمكن من تغيًن مكوانت النواة ادلركزي.
إن إبراز الطابع ادلركب وادلعقد للنسق القيمي لدى الفرد  ،يهدف ابألساس  ،إىل فهم بيداغوجي واضح
ادلعامل ذلذا ادلكون الرئيس يف التعلمات ادلدرسية  .فتدريس القيم يف السياق الرتبوي يقتضي إذن استحضار اجلوانب
واألبعاد ادلختلفة لشخصية ادلتعلم  ،سواء اجلوانب ادلعرفية والعقلية  ،أو اجلوانب الوجدانية العاطفية  .فإعمال
منطق تربوي قائم على القاعدة التالية " افعل وال تفعل " حينما يتعلق األمر لرتبية النشئ على القيم والسلوك
االجيايب  ،يظل منطقا عدمي الفائدة .
خالصة :
ال بد من التأكيد بداية  ،أن ىذا التقرير يعد سابقة تربوية اجيابية يف حقل اإلنتاج العلمي للرتبية والتعليم
ببالدان  .ألن ىذا التقرير وغًنه يشكل بداية لتحقيق الرتاكم ادلعريف ادلطلوب لتطوير وتوجيو ادلمارسات التعليمية
الوجهة الصحيحة  .وخاصة على مستوى منح الشركاء الرتبويٌن وثيقة مرجعية لفهم أوضح دلعضلة الرتبية على
القيم اليت أصبحت تشكل واحدة من التحدايت الكربى اليت تواجو النظام الرتبوي الوطين  .فمن ادلعلوم أن الفهم
الصحيح للمشكل يعد البداية احلقيقية للحل الصحيح والفعال .غًن أن اعتماد واضعو التقرير على ادلقاربة
الوصفية اعرض ومعاجلة ىذا ادلوضوع اإلشكايل  ،أسقط التقرير يف معضلة اجلدوى والفائدة البيداغوجية  .فما
ينتظره عموم  ،ادلهتمٌن ابلشأن الرتبوي ببالدان ىو تقدمي مقرتحات عملية فاعلة ومبنية على خربات وجتارب
ميدانية  ،وليس رلرد ترديد لعدد من ادلقوالت والعبارات لوصف أزمة الرتبية على القيم ابدلنظومة الرتبوية  .وعليو
ديكن القول ،إن التقرير جاء بغرض أساسي واحد ووحيد  ،وادلتمثل يف الوظيفية التوجيهية ،وذلك من خالل
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- J.C. Abric ( 2007), la théorie de noyau central, in la Revue électronique de
psychologie sociale, N : 1pp 65-66
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التأكيد وإعادة التأكيد على مصفوفة " قيم اجملال ادلدرسي " الواجب تعليمها ابدلدرسة الوطنية وعدم احليد عنها
 .لتبقى األسئلة القددية اجلديدة للرتبية على القيم واكتساهبا معلقة .
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