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تّم إح��داث مرك��ز البح��وث والّدراس��ات في ح��وار الحض��ارات
يخض��ع .2005 ج��وان 27واألدي��ان المقارن��ة بسوس��ة في 

المرك���ز لإلش���راف الم��زدوج ل���وزارة التعليم الع��الي والبحث
العلمي ووزارة الشؤون الّدينّية.

كل الباحثين القارين العاملين فيه منتدبون من قبل وزارة التعليم
الع���الي ويع���ودون ب���النظر إلى اإلدارة العام���ة للبحث العلمي

التابعة لهذه الوزارة.
 تب��نى المرك��ز توجه��ا2014-2013منذ مفتتح السنة الجامعية 

يقضي بتوجيه البحث العلمي فيه وجهَة خدمِة األهداف الوطني��ة
في التنمية الشاملة حضاريا وفكريا وثقافي��ا وتربوي��ا واجتماعي��ا

 ديس��مبر27واقتصاديا. ولذلك قّرر المجلس العلمي المنعقد في 
 إنش��اء أربع��ة ف��رق بحث في المرك��ز تهتم بالمج��االت2013
التالية:

حوار الحضارات واألديان والمذاهب اإلسالمية-
تجديد الفكر الديني والحضاري-
اإلصالح التربوي-
التنمية االجتماعية واالقتصادية والمالية اإلسالمية-

نصومتخصوهم  باحث��ا 12يضّم المرك��ز في ال��وقت الحاض�ر 
وعلم االجتماع وعلوموالفلسفة  في الحضارة والعلوم اإلسالمية

.التربية والعلوم القانونية واالقتصادية
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جمعية تطوير التربية المدرسية جمعي��ة ثقافي��ة تربوي��ة تأسس��ت
، غير أنها لم تنخ��رط فعلي��ا في النش��اط إال من��ذ1989منذ سنة 

ح��والي عش��ر س��نوات. ومن أب��رز أه��دافها االهتم��ام بالتربي��ة
والتعليم في مختل��ف مراحل��ه. مقره��ا االجتم��اعي بق��ابس وله��ا

وباج��ة وسوس��ةوناب��ل حاليا ثالثة عشر فرعا في جهات تونس 
والمهدي��ة وص��فاقس وس��ليانة وق��ابس وقفص��ة وقبلي وت��وزر
ومدنين وتطاوين. للجمعية مجلة تربوي��ة س��نوية ع��رفت بمجل��ة
"الفاعل التربوي". للجمعية مشغالن كب��يران:� التجدي��د ال��تربوي
واإلص��الح ال��تربوي في ك��ل جوانب��ه البيداغوجي��ة والمؤسس��ية
والمنهاجي���ة. ونش���اطها متن���وع فه���و يش���مل التك���وين وتنظيم
المدارس التربوية والرحالت وعقد الندوات والورشات ويتطل��ع

إلى القيام بتجارب بيداغوجية تجديدية وببحوث تربوية.
للجمعية شركاء وطنيون عديدون مثل المركز الوط��ني للتجدي��د

 والمرك��ز الوط��ني لتك��وينةالبي��داغوجي والبح��وث التربوي��
المكونين في التربي��ة والتفقدي��ة العام��ة للتربي��ة والمعه��د األعلى
للتربي��ة والتك��وين� المس��تمر ومرك��ز البح��وث والدراس��ات في

. حوار الحضارات واألديان المقارنة
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اتفاقية تعاون وشراكة

أمضيت بين جمعية تطوير التربي��ة المدرس��ية ومرك��ز البح��وث
 اتفاقي��ة التع��اون2014 فيف��ري 1والدراس��ات بسوس��ة ي��وم 

والشراكة التالية:

التنسيق لإلسهام المشترك في الجه��ود الوطني��ة الخاص��ة.1
باإلصالح التربوي

تنظيم أنشطة تربوي��ة مش��تركة من أج��ل تط��وير التربي��ة.2
المدرسية في كل مراحلها

التعاون في إنجاز بحوث تربوية ميدانية تجديدية.3
التعاون من أجل نشر ثقافة تربوية إصالحية وتجديدية .4
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لورقة العلمية للملتقىا

بم��ا حّفز تزايد موج��ات اإلره��اب والتعص��ب واالنغالق
يحمل���ه من أخط���ار ته���ّدد اس���تقرار البالد وتزع���زع أمنه���ا

بالتربي��ةمن جدي��د وطمأنينتها الفاعلين التربويين على االهتم��ام 
على القيم. فإثر وقوع العديد من األح��داث اإلرهابي��ة المؤس��فة،
ت���داول الف���اعلون ال���تربويون والمثقف���ون، من خالل نقاش���ات
عمومية ومفتوحة، في شأن مراجعة المناهج التعليمية والتربوية�
لتف��ادي ك��ّل م��ا يمكن أن ينمي مظ��اهر التط��رف والتعص��ب أو
يعّزز كّل ما يمكن أن ي��دعم ويرس��خ قيم الحري��ة والكرام��ة م��ع

التسامح والمشاركة اإليجابية.
غير أن لالهتمام بالتربية على القيم دواف��ع أخ��رى أعم��ق    

تتص��ل بالخل��ل الهيكلي المالح��ظ في المن��اهج التربوي��ة حيث
اهتمت هذه المناهج بشكل أساسي بالتربي��ة العقلي��ة بينم��ا الن��وع
األول يعّد في حّد ذات��ه من بين ش��روط اس��تكمال غاي��ات الن��وع
الثاني، كما تعّد التربية على القيم من شروط حسن اس��تثمار م��ا
ي��راكم من إنج��ازات علمي��ة. فمن دون ترس��يخ القيم الس��امية
والشعور الوطني ووجدان المواطن�ة والخل��ق الحمي�د ال نض��من
انتفاع األفراد والمجتمع والدولة بما تحص��ده من إنج��ازات على
المس��توى العلمي والتق��ني. فم��ا قض��ايا الفس��اد ال��تي ث��ار عليه��ا

كم��ا أن تك��رر الشعب التونسي إاّل نتائج ل��ذلك النقص الخط��ير.
أحداث العنف المدرسي الموج��ه ض��د الم��ربين وتفش��ي مظ��اهر
االس��تهتار ب��آداب التعام��ل الحض��اري في المجتم��ع والخ��واء
ال�روحي ال�ذي يع�اني من�ه الش�باب بم�ا يدفع�ه إلى انته�اج أح�د
س��لوكين متط��رفين: االنحالل الخلقي أو التعص��ب ال��ديني، ك��ل
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ه��ذا يع��ود بمل��ف التربي��ة على القيم إلى واجه��ة االهتمام��ات
التربوية.�

وجمعية تطوير التربية المدرس��ية ال��تي انتبهت من��ذ وقت    
مبك��ر إلى أهمي��ة ه��ذا البع��د اله��ام في تك��وين شخص��ية المتعلم
وخصص��ت ل��ه بعض��ا من نش�اطاتها خالل الس��نوات الماض��ية،
تشاطر اليوم مركز البحوث والدراس��ات في ح��وار الحض��ارات
واألديان القناع��ة في اس��تمرار التأكي��د على أهمي��ة التربي��ة على
القيم، مثلم���ا ورد ذل���ك في البي���ان الخت��امي ال���ذي ص���در عن

 ديس��مبر19-17المدرس��ة الش��توية بت��وزر ال��تي انعق��دت أي��ام 
 باالشتراك بين المركز والجمعية التي كانت دوما سّباقة2013

خالل الف��ترة ال��تيفي حرك��ة اإلص��الح ال��تربوي حيث نظمت  
تلت الث��ورة التونس��ية وإلى ح��ّد الي��وم أربع��ة ملتقي��ات فكري��ة
وطنية. وتناول المشاركون بالّدرس في الملتقى األّول )ديس��مبر

( إصالح المنظوم��ة التربوي��ة التونس��ية انطالق��ا من نق��د2011
وتحليل المكاسب والهنات باعتبار مطالب أجيال ما بع��د الث��ورة

وانطالق�ا من الملتقى الث�اني والفلسفة التربوية التي تقوم عليه�ا.
تحّول اهتمام الجمعية من هذا المشغل العام إلى  تناول إص��الح
مكّونات المنظوم��ة التربوي��ة واح��دا بع��د آخ��ر وبطريق��ة لولبي��ة
تفاعلية لتقديم البدائل العملية بمرجعيات نابعة من المبادئ  التي
نادت بها الثورة. فكان موضوع الملتقى الثاني الذي أنجز بدوز

( حول تطوير عمل المدّرس وتاله ملتقى ثالث2012)ديسمبر 
( حول تمهين عمل الم��دّرس . وتن��اول2013بالمهدية )مارس 

الملتقى الّرابع الذي أنجز بتوزر باالشتراك مع مرك��ز البح��وث
والدراسات بسوسة محورا أساسيا  في ك��ّل عم��ل ترب��وي وه��و

التقييم بمختلف مستوياته وأشكاله.
وتفاعال مع أحداث الّساعة وحاج�ات المجتم��ع خصص�ت    

مرك��زالجمعي��ة، بالتع��اون للم��رة الثاني��ة م��ع ش��ريكها المتم��يز 
البحوث والدراسات حول حوار الحض��ارات واألدي��ان المقارن��ة
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 موضوع الملتقى الخامس المزمع إنج��ازه في المدرس��ةبسوسة،
27 م��ارس والخميس 25الربيعية  ال��تي س��تنتظم بين الثالث��اء 

 بنزل من��ارة بالحمام��ات الجنوبي��ة ) ن��زل ليالس2014مارس 
»قيم بديل'''ة س���ابقا( للتربي���ة على القيم وجعلت���ه تحت ش���عار:

حيث س��يكون موض��وع التربي��ة على القيم، لمدرس''ة جدي''دة«
منطلق��ا لع��روض وورش��ات عم��ل تق��وم بتحلي��ل القيم البديل��ة
المنش��ودة  ومش��روعية البحث فيه��ا وط��رح إش��كاليات تعليمه��ا
وتعّلمه��ا ومناقش��ة المنهجي��ات المقترح��ة للتربي��ة على الحري��ة
والكرامة والمواطنة  والنزاهة وحب العم��ل والع��دل والمس��اواة
وغيرها من القيم  التي جاءت في ن��داءات الث��وار والمعتص��مين
والمطالب الشعبية، إلى جانب القيم األص��يلة المتعلق��ة ب�األخالق
الحمي��دة والتربي��ة الروحي��ة، كم��ا س��يتناول التحلي��ل والنق��اش
وظائف المدرس��ة الجدي��دة وأدوار المدّرس��ين وإط��ار اإلش��راف

اإلداري والبيداغوجي لتحقيق األهداف الجديدة .
فكيف يمكن ألجيل تونس ما بعد الثورة ، من أطفال وشبان    

وكي��ف نجع��ل من المدرس��ة أن يرفعوا رؤوسهم بكامل قاماتها؟
فضاء رحبا يتيح لهم االنطالق والبناء المتوازن لشخصيتهم؟

وتفص��يال لبعض مض��امين الس��ؤالين الج��وهريين الم��ذكورين 
سنحاول البحث عن إجابات ألسئلة تتفرع عنها:

 )محور الغايات(( – لماذا القيم؟1
(- ما هي القيم التي نريد؟2

يبعث على ه��ذا الس��ؤال التع��دد المالح��ظ في المرجعي��ات   
القيمية. فهنالك القيم الحديثة مثل قيم المواطن��ة الفاعل��ة وحق��وق
اإلنسان ومكافحة الفساد، وهنالك القيم األص��يلة مث��ل طلب العلم
لذاته وتوقير العلماء واحترام المربين، وهنال��ك قيم الث��ورة مث��ل
الحري��ة والكرام�ة والعدال��ة االجتماعي��ة، وهنال��ك القيم الجمالي��ة
مثل ال��ذوق الرفي��ع ومحّب��ة الجم��ال...الخ. ك��ل ه��ذا في ارتب��اط
بن��وع المدرس��ة ال��تي نري��دها: ه��ل هي مدرس��ة زبائني��ة تق��دم
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خ��دمات للتلمي��ذ بم��ا ه��و زب��ون ينتظ��ر منه��ا بض��اعة معرفي��ة
ومه���ارات تؤهل���ه القتح���ام س���وق الش���غل، أم هي  مدرس���ة
المواطنة، أم هي مدرس��ة المجتم��ع وثقافت��ه ومثل��ه العلي��ا أم هي

مدرسة لبناء الشخصية وتفتق المواهب الفردية؟ ...الخ.�
( م''ا هي االس''تراتيجيات واألس''اليب الفض''لى للتربي''ة' على3

القيم وتقييم المكتسبات في هذا المجال؟
رغم المح��اوالت المتك��ررة ال��تي ق��امت به��ا ال��وزارات     

المتتالي��ة للتربي��ة والثقاف��ة والم��رأة واألس��رة وغيره��ا ممن له��ا
عالقة بالتربي��ة على القيم ف��إّن المن��اهج والطرائ��ق� والوس��ائل لم
تس��تطع إلى ح��د اآلن االنعت��اق من النق��ل التقلي��دي للقيم بش��كل
فاتر، وعبر طرق تقليدية وتلقينية منغلقة على نفس��ها، فمناهجن��ا
وطرائقنا ال تولي كبير عناية لعناصر الشخصية، بل تدفع الفرد
للبحث عن وسائل الخالص من األس��رة ومن المدرس��ة، وَتَحيٍُّن
الف��رص للخ��روج من ال��بيت ومغ��ادرة القس��م، والتب��اطؤ في
االلتح��اق ب��ه. فاألس��اليب التربوي��ة لم تع��د ترض��ي طموح��ات
األجيال الناشئة، وال تستجيب لتصورات المجتمع وآماله. ألنه��ا
ال تتيح له فرص التجّدد، وال تلّبي حاجته إلى التط��ور والتق��دم،
ِفَي على المن���اهج من تط���ور وتجدي���د بتح���يين رغم م���ا ُأض���ْ
للمعارف ، وتعزيز للبرامج بالوسائل السمعية البصرية...� فه��ل

من بديل؟
(أّي مدرس''ة جدي''دة نري''د؟ )م''ا هي وظائفه''ا وم''ا هي أدوار4

ي�راهن الف�اعلون ال�تربويون� التونس�يون، بع�د الفاعلين فيها؟(:
الث��ورة، على المدرس��ة لتق��وم بوظ��ائف جدي��دة ألّنه��ا تحتض��ن
اإلنسان في أك��ثر مراح��ل حيات��ه أهمي��ة ب��أدوات ووس��ائل منه��ا
المعارف والقيم والمهارات قصد تكوين الم��واطن الن��افع لنفس��ه
ولوطن��ه ولإلنس��انية جمع��اء. وإذا ع��دنا إلى عه��ود قديم��ة نج��د
أرسطو يرى أن »الفضيلة ليست معرفة أو ملكة طبيعية، وإنم�ا
هي عادة ُتكتسب من خالل ما يماثلها من أعمال" وهو عين م��ا
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ذهب إليه ابن خلدون عندما ق��ال أن االتص��اف باالس��تقامة إنم��ا
يتأتى من تكرار العمل الص��الح. ومن ثم��ة تب��دو أهمي��ة التربي��ة
األص��يلة ال��تي ال تس��عى إلى تطوي��ع اإلنس��ان وتدجين��ه وش��حنه
وإنما إلى تكوين إنسان راشد  مثق��ف ومس��تقل. وب��التركيز على
التك��وين ع��وض التلقين. فمن خالله��ا يتض��ح أن " الفض��يلة ال
تلقن وإنما تكتسب" بواسطة األنشطة واألعمال والتجارب ال��تي
يض��طلع  به��ا  اإلنس��ان. ومن مهم��ات المدرس��ة توعي��ة المتعلم
بالقيم النبيلة وحفزه على التحّلي بها في سلوكه وممارسته. وهو
يكتس��ب، في مقاب��ل ذل��ك، المناع��ة لتف��ادي الرذيل��ة بم��ا له��ا من

 وحيات��ه ومحيط��ه األس��ري واالجتم��اعي.خط��ورة على تكوينه
ونجد بعض المثقفين يشّككون في وظيفة المدرس��ة لعجزه��ا عن
تكوين إنسان ديمقراطي أو مواطن فاع��ل إيج��ابي. فعلى ال��رغم
من استهدافها القيم النبيلة فهي تجد عوائق لتحقيقه��ا على الوج��ه
األفضل، وذلك نتيجة ت��دخل عوام��ل كث��يرة تح��ول دون تحقي��ق
األه��داف المنش��ودة. وه��ذا يجع��ل م��ا يتلق��اه المتعلم ض��ربا من

المثالية لكونه يعاين في حياته وتجاربه ما يناقضه ويناوئه.
فم��ا هي م��ا هي وظ��ائف المدرس��ة الجدي��دة؟ وم��ا هي أدوار

الفاعلين فيها من مدرسين وإطار إشراف إداري وبيداغوجي؟

اللجنة التنظيمية
رئيس ف��رع الجمعي��ة)د. حسن الجمني: منسق عام -

بنابل(.
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مفيدة الشابي )الكاتبة العامة للمركز(-
ظافر هالل )متصرف المركز(-
مراد الشريف: كاتب عام الجمعية-

اللجنة العلمية:
أ.د رشاد التركي )المدير العام للمركز(-
د. مصدق الجليدي )المدير العلمي للمركز(-
 ()متفقد عام للتربية د. حسن الجمني-

برنامج الملتقى

2014 مارس 25اليوم األول: الثالثاء 

- استقبال المشاركين في المدرسة الربيعية انطالق��ا من الواح��دة
ظهرا

- بين الظهر والمغرب: جولة ترفيهية في المنطقة السياحية.
: عشاء في النزل19- س
افتتاح الملتقى ب��:: 21دق- س30 و20- س 
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 د.حس��ن- كلم��ة ترحيبي��ة من منس��ق اللجن��ة التنظيمي��ة للملتقى
. الجمني )رئيس فرع الجمعية بنابل(

- تق���ديم اإلط���ار العلمي للملتقى من منس���ق اللجن���ة العلمي���ة
 البح��وث والدراس��اتمركزأس��تاذ ب��احث بد.مص��دق الجلي��دي )

 .(بسوسة
األس��تاذ رش��اد ال��تركي )الم��دير الع��ام لمرك��ز البح��وث- كلم��ة 

.والدراسات بسوسة(
كلمة السيد البشير الهاشمي )رئيس الجمعية(.-

- تقديم البرنامج وحيثياته التفصيلية من قبل د. حسن الجمني
دق: مائ���دة مس���تديرة من تنش���يط د. حبيب���ة22- س21- س 

التنش''ئة' االجتماعي''ة لألطف''ال قب''ل س''نالحم��روني بعن��وان:� 
." تحديات الطرح الجديد لموضوع قديم":الدراسة

2014 مارس 26اليوم الثاني: األربعاء 

 )أس��تاذ فلس��فة ج��امعي مؤّه��لد. البش''ير الم''ؤدب:�� 9- س 
اإلتيقا قراءة في" القيم بين النس'بي و المطل'ق " الج'زءمتقاعد(: 

 آداب.4 من كتاب الفلسفة 2
 )متفق��د التربي��ة والتفك��يرأ. لطفي البك'''وشدق: 40 و9- س 

التربية الروحية بين الموجود والمنشود'  اإلسالمي(:
دق: استراحة قهوة20و10س -
الس''يد م''بروك الج''ابريدق: ورشة من تنش��يط 30 و10س -

والس'''يد عض��و هيئ��ة الجمعي��ة وناش��ط م��دني(  )م��رّب
 )متفق��د أول للتعليم االبت��دائي ن��ائب رئيسالفرج''اني بربانة

التربية' على الّسلم.الجمعية(: 
دق: نقاش 20 بعد و12دق- س 10و 11س -

11



دق: غداء30 و12س -
خرجة ترفيهية إلى جهتي قليبية' والهوارية: 18- س14س-
: عشاء في النزل19س -
 من تنش�يطفي النزل سينمائية  سهرة23دق-س 30 و20س -

السيد المبروك الجابري.

2014 مارس 27اليوم الثالث: الخميس 
) متفق��د أول السيد البشير' الهاش''مي: ورشة من تنشيط 9- س 

التربي''ة على المواطن''ة ممارس''ة' منمتقاع�د رئيس الجمعي�ة(: 
خالل عينة معيشة.

: )دكت�ورد. حس''ن الجم''نيدق: ورشة من تنشيط 40 و9- س 
في علوم التربية متفقد عام للتربية ورئيس فرع الجمعية بنابل(:

التربية على الحرية
دق: استراحة قهوة20 و10- س 
:د. مص'''دق الجلي'''ديدق: ورش���ة من تنش���يط 30 و10- س 

التربي''ة )المدير العلمي لمركز البح��وث والدراس��ات بسوس��ة(:
)متفقد ع��امد. رض''ا ساس''ي: +  على النزاهة ومكافحة الفساد

للتربي��ة. م��دير المرك��ز الوط��ني لإلعالمي��ة الموجه��ة للطف��ل(:
التربية على ترشيد االستهالك

دق: نقاش10و11- س 
دق: تالوة البيان الختامي للندوة وتوصياتها 20و 12- س 
 دق: غداء في النزل ثم مغادرة45 و12- س 
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: د.حبيبة الحمرونياألستاذة المحاضرة

والدراس���ات في ح���وارأس���تاذة مس���اعدة بمرك���ز البح���وث 
مختص���ة في "علمالحض���ارات واألدي���ان المقارن���ة بسوس���ة، 

اجتماع األسرة"  ومهتمة بجميع القضايا ال��تي تمس األس��رة في
ظل التغير االجتماعي.

التنش''ئة' االجتماعي''ة لألطف''ال قب''ل س''ن: عن''وان المحاض''رة
" تحديات الطرح الجديد لموضوع قديم":الدراسة

كل مرحلة عمرية لها تنشئة تتناسب معها. والمرحلةالملّخص: 
العمري�ة المقص�ودة� هن�ا هي األطف�ال قب�ل س�ن الدراس�ة، حيث
سنتعرض الى دور األس��رة في التنش��ئة "الس��ليمة" لألطف��ال في
ظ���ل التغ���يرات الس���ريعة للمجتم���ع، وعن ض���رورة التواف���ق
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والتناغم مع المؤسسات األخرى التي م��ا انفكت تض��طلع ب��دور
هام في تنشئة األطفال وبدأت في سحب هذا الدور التقلي��دي من
األس��رة، ونقص��د هن��ا دور "الكت��اتيب" و"ري��اض األطف��ال" في
.تنشئة األطفال على القيم، تنشئة "مرغوبة" ويرتضيها المجتمع

مسألة التنشئة االجتماعية لألطفال كعملية مقصودةإذن سنتناول 
ومحاولة لغرس القيم والسلوكات ال��تي يرتض��يها المجتم��ع. فم��ا

 ال��ذي يتطلبالموضوع الق��ديمهي الرهانات والتحديات في هذا 
 ال محالة؟طرحا جديدا

بش���ير الم���ؤدب : المحاضر  ألس'''تاذا
دكتور في الفلسفة،أستاذ مؤهل متقاع��د
عن كلي���ة اآلداب والعل���وم اإلنس���انية

باحث في "اإلتيقا " و حقوق. بصفاقس
 خب��ير في"الفينومينولوجيا"و اإلنس��ان"

التربي��ة على المواطن��ة ض��من جمعي��ة
A.P.E.C

عنوان المداخلة:
اإلتيق''''ا ق''''راءة في"القيم بين النس''''بي

.داب آ4 من كتاب الفلسفة2والمطلق" الجزء
الملخص:

     
 أداب في4ترتكز هذه المداخلة على تقويم لكتاب الفلسفة للسنة 

جزئه الثاني إنطالقًا من قراءة فلسفية فينومينولوجية تكشف عن
م���دى اس���تجابة ه���ذه المعالج���ة للقيم بين" النس���بي و المطل���ق
")العمل و الدولة و األخالق و الفن( إلى مس��ائل االتيق��ا المبني��ة
على بي��ان المفارق��ات و الت��أويالت و التفري��ق بين األخالق و
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اإلتيقا سواء بالتع��ارض بينهم��ا: بين الدراس��ة النظري��ة للمب��ادئ
العملي��ة ) موق��ف م��ا بع��د األخالق ( و التي تحكم االختي��ارات 

بين الوصفات العينية كم��ا يتمس��ك به��ا األف��راد و الجماع��ات أم
للقيم إنطالق��ًا من التجرب��ة  كنظ��رة  ذاتي��ة  بالتمييز  بين اإلتيق��ا

وبين األخالق )بمعنى قواعد العمل ونظام الوجب��ات ( المطابق��ة
لها وزنها الموضوعي و قيمتها الكونية. لتمثالت 

 لطفي البكوش : المحاضر األستاذ
ماجستير في أصول الدين
)اختصاص علم الكالم( 

متفقد المدارس اإلعدادية والمعاهد
للتربية والتفكير اإلسالمي.

التربية' الروحية بين الموجود والمنشودعنوان المداخلة: 
برامج التربية اإلسالمية' وكتبها نموذجا()

كثر الحديث هذه األيام عن أزمة تعيش��ها المدرس��ة واختل�ف في
توصيفها ويعزو البعض هذه األزمة إلى غياب التنشئة الروحية

وضمور األبعاد السلوكية في المقررات الدراسية. 
تريد هذه الورقة اإلجابة عن األسئلة التالية: 

م��ا المقص��ود بالتربي��ة الروحي��ة؟ م��ا هي مالمحه��ا؟ م��ا-
خصائصها؟ ما حدودها؟ 

ما المرجعية الدينية والتربوية والبيداغوجية للحديث عن-
التربية الروحية؟ 

م���ا هي المح���اذير المحيط���ة به���ذه التنش���ئة؟ وكي���ف-
للمشتغلين بهذه التنشئة تجنبها؟ 

 هذه الورقة برامج التربية اإلسالمية وكتبه��ا الس��تجالءئتستقر
مواطن التعّرض للتربي��ة الروحي�ة وكيفي��ة معالجته��ا وم��ا م��دى
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مراعاته��ا لمس��تويات المتعّلم الذهني��ة والمعرفي��ة. كم��ا تق��ترح
الورقة منهجا في مقاربتها تدريسا وتقييما. 

 

المنّشطان:

مبروك              فرجاني بربانة
الجابري

متفق���د أول للتعليم األساس���ي،
ن���ائب رئيس جمعي���ة تط���وير

التربية المدرسية
عض���و هيئ���ة تحري���ر مجل���ة

الفاعل التربوي

معلم تط����بيق أول  
متقاع����د، عض����و هيئ����ة
جمعي���ة تط���وير التربي���ة
ط م��دني المدرس��ية ومنش��ّ

عالمي.

التربية على السلمعنوان الورشة:' 
ملخص المداخلة:

تتكون الورش��ة من فق��رة نظري��ة وأخ��رى تطبيقي��ة. في الج��انب
النظري سيتّم أوال التعريف بمفهوم الّسلم والّسالم وذكر أنواع��ه
واألط��راف المعني��ة ب��ذلك، وس��يتّم ثاني��ا ع��رض اس��تراتيجيات
الت��دخل ال��تربوي لنش��ر وتوعي��ة المتعلمين لثقاف��ة الس��لم. أم��ا
الجانب التطبيقي فسيشتمل على توظيف بعض التقنيات النشيطة
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لفائ��دة الحاض��رين وتش��ريكهم عملي��ا في ممارس��ة التربي��ة على
السلم من خالل بعض األنشطة.

السيد البشير الهاش��مي:األستاذ المنّشط: 
متفقد جهوي للتعليم االبتدائي متقاعد، له
ع����دة بح����وث ومؤلف����ات في التجدي����د
التربوي، رئيس جمعي��ة تط��وير التربي��ة

المدرسية.

- عنوان الورشة:1
التربية على "قيم المواطنة" في اتصالها بأدوار المدرس: ع''رض

.                                              عينة معيشة
- ملخص المداخلة:2

"ممارسة       " عنصر  المواطنة  "قيم  اخترت من مكونات 
الفكر النقدي " ألهميته القصوى.� س��وف  أعتم��د في الع��رض و
التحلي���ل - كع���ادتي - عين���ة مس���تمدة من مخ���زون تج���ارب
بيداغوجي��ة تجديدي��ة  تط��رح ب��دائل طبق��ا لمقتض��يات التربي��ة

المدرسية المنشودة اليوم.�                                       
من مبررات اختياري عنصر "الفكر النق��دي" أن له��ذا      

الموضوع فضائل على الفرد و المجتمع كما  تؤك��ده الدراس��ات
العلمي��ة: حين نب��ني في المتعلم كفاي��ة النق��د الموض��وعي فإنن��ا

 كف��رد- ض��د الس��قوط في خط��ر التفك��ير  األح�ادي و–نحّصنه 
– كم��واطن –نحرره من هيمنة االخرين علي��ه، و نرس��ي في��ه 

ثقاف��ة الح��وار كآلي��ة لفض النزاع��ات و التع��ايش الس��لمي في
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المجتمع. وسأوظف في هذا السياق مبدأ اإلدم��اج ومب��دأ الدالل��ة
من خالل وضعيات تجسد التفاعل بين العقل والمعيش.

حسن جمني،األستاذ المحاضر: 
متفقد عام للتربية، متحصل على

شهادة الدكتورا في علوم التربية من
جامعة تونس األولى، له عدة مؤلفات

.في هذا االختصاصودراسات  
رئيس فرع جهة نابل لجمعية تطوير

التربية المدرسية.

عنوان المداخلة:
تربية  الطفل على الحرية

الملخص:

تنطلق المداخلة من األسئلة الجوهرية التالية: ما هي  المساوئ 
ال��تي  تنعكس على الطف��ل ج��راء التربي��ة القائم��ة على العس��ف
والقه���ر؟ م���ا هي مالمح  العس���ف  األس���ري والمدرس���ي في
المجتمع التونسي؟ هل يمكن أن نضع فلسفة لتربي��ة الطف��ل على
الحري��ة تس��اعده على  التح��ّرر من ذل��ك التس��ّلط في المدرس��ة
والمجتمع؟ فيتناول المحاضر بالدرس تلك األس��ئلة  وم��ا يتف��رع
عنها في مقارب��ة وص��فية  لمظ��اهر القه��ر األس��ري والمدرس��ي
تعقبه محاولة تأّملية فإليجاد الحلول التي يمكن اتباعها لمساعدة
الناش����ئة على عش����ق الحري����ة دون التفري����ط في بقي����ة القيم

اإلسالمية والعربية والتونسية.�
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د. مص���دقالمحاض'''ر:  األس'''تاذ
 الجليدي

التربي��ة. أس��تاذ- عل��وم في دكت��ور
والدراس��ات البح��وث بمركز باحث

واألدي���ان الحض���ارات ح���وار في
على بسوس�����ة. يش�����رف المقارنة
تص��در ال��تي التربوي الفاعل مجلة تحرير العلمية. رئيس إدارته

المدرسية. التربية تطوير جمعية عن

في الفس'''اد ومكافحة النزاهة على التربيةالمداخل'''ة:  عن'''وان
التونسية' المدرسية المناهج

الملخص:
تتبنى هذه المداخلة مقاربة وقائي��ة للتربي��ة على قيم النزاه��ة

نطرح إشكالية المقاربة التربويةفإنها ن هنا ومكافحة الفساد. وم
والطرق والوسائل البيداغوجية التي يجب اعتماده��ا في التربي��ة

ه��ذه القيم. لإلجاب��ة على ه��ذه اإلش��كالية، س��نحاول بداي��ةعلى 
تأص��يل ه��ذه التربي��ة في النظري��ات التربوي��ة المهتم��ة بالتنش��ئة
االجتماعي��ة والتربي��ة على القيم بص��فة عام��ة،  بالتعاض��د م��ع
بعض نظريات علم النفس االجتماعي. كما سنؤّصلها في تراثن��ا
التربوي العربي اإلسالمي، ثم سنقترح  استخدام بعض الط��رق
البيداغوجي��ة الحديث��ة المالئم��ة له��ذا الغ��رض مث��ل البي��داغوجيا
المؤسسية وبيداغوجيا المشروع. كم�ا س�نقترح حل�وال مؤسس�ية
ومنهاجي��ة تربوي��ة ع��ابرة للم��واد المش��حونة قيمي��ا للتربي��ة على

النزاهة ومكافحة الفساد.

د.رضا ساسي األستاذ المحاضر: 
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دكت��ور في عل��وم التربي��ة، متفق��د ع��ام للتربي��ة. م��دير المرك��ز
الوطني لإلعالمية الموجهة للطفل.

رئيس فرع تونس الكبرى لجمعية تطوير التربية المدرسية.

التربية' على ترشيد' االستهالكعنوان المداخلة: 
ملخص المداخلة:

اإلجابة عن األسئلة التالية: تحاول مداخلتنا هذه 
- ما مكانة التربية على ترشيد االستهالك في المدرسة التونسية

؟ وماهي وظائف المدرسة االبتدائية في ذلك؟
- م��ا م��دى تواف��ق المن��اهج الّتعليمي��ة بالمرحل��ة االبتدائي��ة م��ع

ترشيداالستهالك؟ أهداف الّتربية 
- م���ا هي أهم المح���اور االس���تهالكّية المس���تهدفة في المنه���اج

المدرسي؟
ذات األولوية في إدم��اج ما هي المجاالت التعليمية والتنشيطية 

التربية على ترشيد االستهالك؟
 كفايات أفقية ؟ -كيف يمكن أن تكون الّتربية على االستهالك

كي���ف يمكن، من خالل ال���برامج الّرس���مية، تط���وير تربي���ة •
المتعّلمين على اكتس���اب س���لوك المس���تهلك الّرش���يد في واق���ع

استهالكي صرف ؟
إدراج الّتربي��ة على االس��تهالك في المن��اهج كي��ف يمكن-

؟ الّتعليمية
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