
 

 
 / مراد حكيم بباوي د

 استاذ المناهج وطرائق التدريس والخبير التربوي
 

،  الم تمعاا المتطااور  مااو تطااور ال  اار  التةميااذصاابع عمةيااا مصاااحبا لت ربااا تعناادما  إن الحيااا 
عااااد  الااااذو توااااو  وىي تاااا  عةاااا  

حياتاااااا  إمااااااا عواماااااا  تاااااا  ر  اااااا  
 تمااااااار  باإلي اااااااال لو بالساااااااةل ،

إن  التةميااااذصااااور الموناااا  عنااااد 
 اناااااح بالحااااال لو باااااال ر  ،بعاااااد  

: وهوو موقف ا حدسا كال نواط ،

 التلميذأن الموضوع الماثل أمام 
يوقوووووووو  لمليووووووووا  ال  ه وووووووو  
واالستدالل العقلو    ويود إ ىلو  
الحووووووودش الم ايووووووو  والعيوووووووان 
الملموووش ف  يميوول ىليوون أو ي  وو  

غياار  ياا  لحاساايس  التةميااذموضااوا الما اا  لمااا  اللو لن  ،لو الو اادان   الطااع الالطااعط  أتي ثووم يوو م وون 
 وناااااد تنبااااا  هاااااذ  التااااا ا   ل ااااا  يااااا ت . وان عااااااصح خاصاااااا

.   يحدث  يشعر بالت  ر اصن عاصح ذ رياح ماضيا لةتةميذ
ن سا   التةمياذلو التوحد وهو لن يضو   التقمصلالوج ان  

؛  تتحواااق  مااار بفاااا  ااا  حياتااا  لةخبااار  التااا موضاااو ا  ااار 
بينفما مشار ا و دانيا ؛ وهذا هو ما ي ع  هناك مشاار ا 

آصمف  ول راحف       يوزمالئ  وبين  وبين معةم التةميذبين 
، ويىفاار عةاا  نسااماح الو اا  مااا يشااير إلاا  ت فاا  لمواناا  



ل  عاط ااا يشاوبفا سااةوك معفاا إذا  انااح عاط اا سااميا والتوحاد  الساةوك الاذي يوااو  با  المعةا  لو المعةمااا 
 التةمياذنتي ا لةتومص الو دان  ، ودصلت  المعنويا ، وشحنت  الو دانيا . ومعن  هاذا لن ، عدوان  ونصو 

 لعنا  الم تماو، ولن  انتارل مان الحادس ا صاة   لفذا العن    هذ  الحالا ند ن ذ إل  ال ي يا الو دانيا 
ممارساا العنا   بذات  خال   التةميذوهنا يحس ،  ور  يناير الحيا  وخاصا بعد وت ير  مش الحل ارت  الذو 

ا اتاااا  ماااان واليدياااا  لو ماااان زمالئااااا لو يلةحصااااو  عةاااا  احت
     .م تمع 

  اااااا  الم تماااااو المصااااااري  اصحااااااداث اصخيااااار ومااااان 
التااااا  يمااااار بفاااااا التعةاااااي  المصااااارو وخاصاااااا العنااااا  ضاااااد و 

بوااص  ءاح غيار المح بااح ساواالتةمياذ، وخاصاا المتعةماين
وحاال بمااا يولاد الحواد وال ايى داخا  ال صا  الدراسا   الشاعر

غيار مح بااا  لو حارق شااعر  تاا  لخاارو،اصنتواا  عناد ال تااا  
دون لن تارو النخاو  المصاريا   لما   موا  الحاضارينبالمترو 
 .   الد اا عن هذا الىة  البين ا صيةا

المتمياازاح  التةميااذاحعااد  ت ااري  باإلضااا ا إلاا  ىاااهر  
، نااد يضااو  العناا  احرغ  ماان و ااود ال  اااءبااالغياار المح باااح 

ساااةوك متااا  را  ب، ن ل ااا   عااا  رد  عااا  مضااااد لااا  هاااو الساااائد  
بصااااا ا عاماااااا مااااان عنااااا  وضااااارل  المعةمااااين غيااااار المسااااائو  

ي ون مردود  عن  مضاد ل     الواو  والابطب ب ا   ، لةتالميذ
  .   الم تمو ما هو  مي  و مين

التعةيمياااااااا و ااااااا  التعةاااااااي  ي ااااااال لن تعتماااااااد العمةيااااااااح 
) دون اسااتخدا   اا  تناااو  المحتااوو التعةيماا   والت اااه  بااين المعةاا  وتةميااذ والتواادير لحاال النا حااا عةاا  ا

ماان خااال  لنشااطا تااد و العناا  والضاارل لةتعةااي  والح ااى والتةوااين  
 وحااال ال يااار وحااال الاااوطن إلااا  نباااذ الحواااد وتااادعو إلااا  المواطناااا 

التدريس وهو  ما هاو  ، وعندما يشرا المعة     والشعور باصنتماء
متعار  عةي  عبار  عن عمةياا ت اعا  تحادث باين التالمياذ والمعةا  
وعناصااار البيئاااا المختة اااا التااا  يفيئفاااا المعةااا  مااان ل ااا  إ سااااابف  
المعةوماح والمفاراح واصت اهاح وني  الخيار والحاق وال ماا  التا  

لي ون لفا مردود بالم تمو    صور  ساةوك إي ااب  ينب   تحويوفا 
ةت اعاا  ل، و اا  هااذ  العمةيااا يسااتخد  المعةاا  لساااليل عديااد   سااوي 

ال عةاا  مااو تالميااذ   وبااذلك يصاابع التاادريس بم فوماا  الواسااو معباارا  



حاااداث ت يااارا  وم تمعااا  مااان ال سااااد ،ا تااابيئصااايانا و  اسااات ال  طااارقاساااتخدا  التااادريل عةااا  عااان عمةياااا  وا 
وم وناتفاا بحياث تساتحث الماتعة  وتم نا  مان ا ، عن طريق تنىي  لو إعاد  تنىي  عناصرها مموصود  يف

اصساات ابا لو الويااا  بعماا  لو لداء سااةوك معااين  اا  ىاارو  معينااا وزماان محاادد لتحويااق لهاادا  موصااود  
 ومحدد  .
  

الاا   هناااك حا ااا لن نااا ي اال التنوياا  إلاا  وه
 ااااا  هاااااذا بنياااااا نانونياااااا مختة اااااا  ااااا  التعةاااااي  لمعال اااااا 

ينتفااك حرمااا  الوصااور، وهااو مااد سااةطا المحاساابيا لماان
م اااا  التربياااا الوويماااا، ولن ي اااون المعةااا  ال اساااد عبااار  

نحتاااال الاااا   ماااا  التعةاااي  ل يااار  لمااان ص يحتااار  ناااانون 
 ن المعةاا  عاااد  ت هيةاا  ا  تفيئااا وتعاادي  سااةوك المعةاا  و 

والضااارل ل ااارط السااايطر  وباااث الماااتم ن ي اااون ناااادرا  عااا  لداء عمةااا  بمفاااار  ، دون الحا اااا إلااا  العنااا  
  الشخصيا لو الدينيا عة  تالميذ .ات اهات  

 انتشااار ال  اار الاادين  المتسااةطا ن ماان المساائوليا مااو الم تمااو  هااذا ص ين اا  العناا  السااائد  اا  
ومعفاااا يحااا  الوتااا  واإلياااذاء والمتطااار  ، والاااذي يتااايع الاااتف   عةااا  ال يااار بح اااا ال فااااد  ااا  سااابي  ا .. 

، والتعدي عة  الحريااح وخاصاا ماو اصن االح ا منا  وغياال الواانون  ا  الاردا لمان تساول  ن سا  واإلص 
صبسااا   ااول لي عاا  ماان ذاتاا   ااالدا  لةم تمااو ، معتباارا ن ساا  حااام  ال ضاايةا وهااو الااذئل  اا   ااول حماا  

ياء ىة ، و   و   من ا بر ال ضيةا ، وهو يمأل الدنيا  سادا  ،ويعد عة  حباح سبحت     من الما   مو ،
 ا  النفاياا ي اون العنا  هاو الساائد  واد ) سااد  ...، ب سا  التادين والادين مانف  باراءمن ا خرين  ار  ونتا 

 .ال ساد  ساد 
العن  ما يمارس من عن  منزل  بين ا ل وا   ، والت رنا بين ا بناء  اسبال ذلك وص يع   من

،وممارسا المنفج الخ      الت رنا بين البنح والولد... وعد  متابعتف   بنائف   لةتعر  عة  حسان ساير 
  دراستف  ،وتووي   سةو ف .

تخااذ الحاذر  ا  معامةاا وعة  ا سر  إماداد لبناائف  باال  ر الاواع  ت اا  ماا يحادث باالوطن ا ن وا
تح ىفاا  ماان التااورط  اا  ا خاارين، وعااد  مساااير  العناا  بااالعن  ،باا  بالح مااا واسااتخدا  لساااليل د اعيااا 

وعةيناا لتدخين لو اإلدمان المسابل لةعن .لةمبيواح  امش الح ما يدعون لنف  لصدناء، والدا عون  بنائنا 
والتن ايس  لةت ةل عة  لوناح ال ارا  التعةيميا وال نيا ا نشطا من  بنائنا بممارسا للوان   سمعن   باء لن

ساااواء  ااا      ااا  ساااةو ف لتعااار  ذاتياااا  عةااا  ناااواح  الواااو  وناااواح  الضاااع ا ماااا تتااايع عاان ناااوو ال ضااال 



  لداء البادء  اا  تطااوير لساااليلوبالتااال  ي ااون الماتعة  نااادرا  عةا  ا تشااا   ،الناواح  المعر يااا لو الساةو يا
رشاد من إل  مستوو ل ض  بتو ي         .لهة  وا 

 


