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ل ا ال
ي ا الد ي  ال

1. السياق
»دعم االرتقاء  تندرج محتويات هذه احلقيبة ضمن مشروع: 
من  والوقاية  واملواطنة  املدني  والسلوك  التسامح  بقيم 
السلوكيات املشينة يف الوسط املدرسي« (APT2C) بفضاءات 

احلياة املدرسية من خالل إعداد مصوغات ودالئل للتكوين.

الوطنية،  التربية  ويتم تنفيذ هذا املشروع بشراكة بني وزارة 
والرابطة  باملغرب،  اإلمنائي  املتحدة  األمم  وبرنامج 

احملمدية  للعلماء.

احلياة  أندية  منشطي  األساتذة  قدرات  تعزيز  إلى  ويهدف 
من  والوقاية  التسامح،  قيم  تعزيز  موضوع:  يف  املدرسية 
من  مجموعة  عبر  املدرسي،  الوسط  يف  اخلطرة  السلوكيات 
العمليات املرتبطة بالبناء البيداغوجي ملختلف األنشطة ذات 

الصلة: التصور والتصميم، واإلجناز، والدعم والتقومي...

2. الدواعي )المبررات(
بها األساتذة منشطو  التي يضطلع  األنشطة  تبني من خالل 
األندية املتوافرة يف احلياة املدرسية )األندية الصحية، أندية 
البيئة...( أن للحياة املدرسية وظائف فاعلة  أندية  املواطنة، 
السلبية،  الظواهر  انتشار مخاطر بعض  وقوية يف احلد من 
التي متت معاجلتها فى أندية احلياة املدرسية، كما هو األمر 
بالنسبة للوقاية من فيروس نقص املناعة البشري / السيدا، 
إلى  أدى  الذي  الشيء  البيئة،  جتاه  السلبية  املواقف  وتغيير 
وحمالت  تدخالت  تنظيم  على  واملتعلمات  املتعلمني  تشجيع 
املناعة  نقص  فيروس  مخاطر  انتشار  من  للحد  تثقيفية 

البشرية، والسلوكيات اخلطرة الضارة بالبيئة.

إال أن السلوكيات اخلطرة )املشينة( اتخذت أبعادا أخرى داخل 
املؤسسات التعليمية ومحيطها، ومنها العنف متعدد املظاهر، 
والغش، والتطرف واإلدمان على املخدرات القوية. ومما زاد 
يف انتشار هذه األمراض االجتماعية سرعة حتصيل املعلومات 
يف شأنها وتبادلها، عن طريق مواقع التواصل االجتماعي دون 
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أي احتراز مواز إلبراز مخاطرها.

وتزايد  البانية،  القيم  مجال  يف  املتنامي  التردي  هذا  وأمام 
حجم السلوكيات املشينة، مت جعل فضاءات احلياة املدرسية 
السلوكيات استباقيا، وعالجها  للوقاية من هذه  تربويا  وعاء 

حني حدوثها، وذلك من بعدين:
املعرفة 	  بأسناد  املدرسية  احلياة  فضاءات  تأثيث 

الرقمية لتواكب ما تعج به الفضاءات األخرى من هذه 
األسناد؛

على 	  املدرسية  احلياة  فضاءات  منشطي  تدريب 
وواقع  الظرفية  تتطلبه  مبا  األسناد  هذه  مع  التعامل 
السلوكيات  ملواجهة  تثقيفية  أسناد  باتخاذ  احلال، 

السلبية الكاسحة للمؤسسات التعليمية ومحيطها.
استعداد  وعلى  غني  التربوي  الفضاء  فإن  آخر  جانب  ومن 
لتمرير أي مبادرة جادة يف مجال مكافحة السلوكيات املشينة، 

لعدة عوامل، منها:
اعتبار املتعلمني واملتعلمات من بني الفئات الهشة؛ 	 
احتواء الفضاء التربوي عموما على عدة بيداغوجية 	 

تيسر للمتعلمني واملتعلمات اكتساب معلومات صحيحة، 
حول طبيعة السلوكيات املشينة، وكذا املهارات احلياتية 

واملمارسات  والسلوكيات  املواقف  تغيير  أجل  من 
املعرضة  للخطر؛

على 	  واملتعلمات  املتعلمني  وكفايات  قدرات  تنمية 
توظيف األسناد الرقمية يف نقل رسائل تربوية وتثقيفية 

وقاية أو عالجا من السلوكيات املشينة؛
تعزيز مكانة املدرسني التنشيطية، من خالل تكوينهم 	 

املهني يف مجال التواصل و امتالكهم تقنيات التنشيط، 
يف  األولوية  ذوي  الفاعلني  بني  من  ليكونوا  تؤهلهم 

التثقيف ضد السلوكيات املشينة؛
اعتبار املدرسة عبر مختلف العصور مركزا لإلشعاع 	 

يف محيطها.
ومن باب توطيد وتعزيز إسهام األساتذة يف االستجابة الداعمة 
ملشروع »دعم االرتقاء بقيم التسامح والسلوك املدني واملواطنة 
والوقاية من السلوكيات املشينة يف الوسط املدرسي«، اتضح 
أنه من الضروري ضمان حتقيق تكوين ذي جودة يف املوضوع 
جودة  ذي  تكوين  وأي  التربوي.  املجال  يف  العاملني  لفائدة 
هذه  وتعتبر  بيداغوجية.  وحقائب  أسانيد  إعداد  يستلزم 

احلقيبة جزءا من عدة التأهيل.
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 3. األهداف والكفايات

3.1   الهدف العام 

بناء القدرة على اإلسهام يف: »تعزيز قيم التسامح، والسلوك 
املدني، واملواطنة، والوقاية من السلوكيات املشينة يف الوسط 

املدرسي«.

3.2  األهداف اخلاصة 

حول 	  العلمية،  واحلقائق  املعلومات  ومتلك  امتالك 
قيم التسامح، والسلوك املدني، واملواطنة، والوقاية من 

السلوكيات املشينة يف الوسط املدرسي؛

كفايات 	  استضمار  من  واملتعلمات  املتعلمني  متكني 
وقيم بانية، يتملكونها ويتمثلونها كقناعات، يستبطنونها 

ويسلكون وفقها؛ 

مثيرة 	  أنشطة  إلى  والكفايات  القيم  هذه  ترجمة 
وجذابة؛ 

وأداة 	  كتقنية   (Gamification) »التلعيب«  اعتماد 

عن طريق  والقيم،  الكفايات  لتحقيق  نفسه  الوقت  يف 
مختلف  ضمن  التفاعلية،  التسلية  على  تقوم  أنشطة 
من  الغاية  تكون  حيث  التشاركي،  التواصل  أساليب 
قدرات  تنمية  املدرسية،  احلياة  فضاءات  أنشطة 
من  الشباب  عالم  به  يعج  ما  يف  واملتعلمات،  املتعلمني 
مبثابة  اعتمادها  بهدف  املتعددة،  »التلعيب«  تقنيات 
التقنيات واألدوات يف الوقت نفسه، لتحقيق الكفايات 

والقيم التمنيعية؛

إلى 	  احملصلة  العلمية  واحلقائق  املعلومات  ترجمة 
وضعيات معيشة، ومواقف إجرائية، بفعل امتالك جملة 
من تقنيات التواصل والتنشيط، وآليات جتاوز صعوبات 
الذهنية  اخلرائط  املواجدة،  )احملاكاة،  التواصل 

والتمايزات، رؤية الذات...(.

الهدف اإلستراتيجي: بناء القدرات

ميكن  مبا  التكوين  حقيبة  ستفي  أعاله،  م  املَقدَّ إلى  استنادا 
أن  شأنها  من  التي  القدرات،  بناء  من  واملتعلمات  املتعلمني 
أنواعها،  مبختلف  املشينة  السلوكيات  مخاطر  من  متنعهم 
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تستنبت، بدلها سلوكيات قومية. ويتعلق األمر بتنمية القدرات 
يف اجلوانب التالية:

اجلانب املعريف/ املعلوماتي: والقصد من ذلك توفير 	 
قاعدة معرفية يف مجال املعلومات األساسية التي تعتبر 
حيز  ويدخل ضمن  احلياتية.  املهارات  لتحقيق  سبيال 
هذا اجلانب كل ما يتعلق بالسلوك السليم ومحدداته، 
السليمة،  احلياة  وأمناط  الشامل))(،  مبعناها  والصحة 

والتسامح وقبول االختالف ضمن العيش املشترك....

اجلانب املنهجي: ويتعلق األمر فيه مبختلف األساليب 	 
والطرائق واألدوات والتقنيات، التي تيسر نقل املعارف 
إقدارهم  بهدف  واملتعلمات،  املتعلمني  إلى  واملعلومات 
مكونات  ويدخل ضمن  املهارات احلياتية.  امتالك  من 
هذا اجلانب طرائق تغيير السلوك، ومعايير التحقق من 
تغيره، إضافة إلى التمكن من آليات وتقنيات التواصل 

والتنشيط والتقومي.

»الصحة هي  العاملية:  الصحة  دستور منظمة  الصحة الوارد يف  تعريف   )((
واجتماعياً، ال مجّرد انعدام املرض  حالة من اكتمال السالمة بدنياً وعقلياً 

أو العجز«.

على 	  بالقدرة  املتعلق  وهو  اإلستراتيجي:  اجلانب 
تخطيط وتنظيم اللقاءات وحلقات التدرب على متلك 
من  ذلك  يتبع  وما  التمنيعية،  واملواقف  السلوكيات 
عمليات تتعلق ببناء شبكات التتبع والتقومي، وفق معايير 

ومؤشرات التمكن والنجاح.

القصدية، 	  األنشطة  مجموع  وهو  العملي:  اجلانب 
التي  والكفايات  والقدرات  املهارات  من  عدد  لبناء 
السلوكيات  من  واملتعلمات  املتعلمني  متنيع  شأنها  من 
نوعية  وكفايات  وقدرات  مهارات  إما  وهي  املشينة، 
اإلدمان،  أو  التطرف،  مثل  من  معني  مبوضوع  ترتبط 
مختلف  معطيات  تستدمج  ... عرضانية  التحرش،  أو 
املواضيع، بكيفية عضوية، لتمكني ا املتعلمني واملتعلمات 
التي  الوضعيات  مختلف  مع  اإليجابي  التعامل  من 

يواجهونها يف حياتهم اليومية. 
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هة في إعداد الحقيبة  4. المنطلقات الموجِّ

تتمثل يف جملة من العمليات، منها:

استحضار جودة اخلدمات التي ستفي بها احلقيبة 	 
على مستوى التكوين )معرفيا ومنهجيا وتثقيفيا...(؛

القدرة على مالمسة واقع كل مستفيد من اعتمادها، 	 
عن طريق استحضار مختلف درجات ذكائه، ومشاغله، 

واهتماماته...؛

اجلرأة املسؤولة واحملسوبة يف اختراق املستجدات، 	 
واالجتهاد العلمي يف إيجاد األجوبة املقنعة؛

وتبني 	  املستفيدين  النتظارات  الدقيق  التشخيص 
مقاصدها؛

القدرة املنهجية يف التواصل والتنشيط والعرض؛	 

يف 	  يروج  ملا  والشامالن  الدقيقان  والفهم  املعرفة 
العالم من مظاهر سلوكية وثقافية وروحية/عقدية؛

املعايير 	  العملية يف ظل  وبناء اإلجراءات  التخطيط 

التوصيفية جلودة املنتوج الذي يتم تقدميه؛

يف 	  مصداقية،  ذات  علمية  مرجعيات  إلى  االستناد 
ينظمه  الذي  التكوين  موضوع  التخصصات  مختلف 
املشروع لفائدة املستفيدين، عبر دورات تكوينية، أو أثناء 
األكادمييات  مختلف  تنظيمها يف  سيتم  التي  اللقاءات 

اجلهوية للتوفية باملقاصد سالفة الذكر...

5.  منهجية و مراحل إعداد الحقيبة

من باب االستجابة إلى معايير اجلودة املرتبطة بإعداد حقيبة 
املراحل  باعتماد  اإلجناز  على  اخلبراء  جلنة  أكبت  التكوين 

املنهجية التالية:

إحداث جلنة قيادية يرأسها الدكتور أحمد عبادي، 	 
األمني العام للرابطة احملمدية للعلماء؛

تنظيم سلسلة لقاءات تأطيرية؛	 

وضع إطار مرجعي إلجناز احلقيبة؛	 

االتفاق على خطة مفصلة إلجناز احلقيبة: 	 
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حتديد موضوع االستشارة يف مجال املشروع و يتعلق 	 
األمر بـ:

الثانوي  التعليم  أساتذة  لتكوين  حقيبة  إعداد   -
اإلعدادي والتأهيلي يف موضوع دعم »االرتقاء بقيم 
من  والوقاية  واملواطنة  املدني  والسلوك  التسامح 

السلوكيات املشينة يف الوسط املدرسي«.

يف  االتفاق  حصل  التي  اإلجناز  بخطة  االلتزام   -
كل  خصوصيات  يخص  فيما  مرونة  مع  شأنها، 

تخصص. 

التنسيق مع اخلبراء واملسؤولني إلعداد احلقيبة؛ 	 

اإلعداد العلمي حملتويات احلقيبة، ويتعلق األمر هنا 	 
باملرحلة املنهجية إلجناز عمليتني:

جتميع  الصلة:  ذات  الوثقية  األبحاث  جتميع   -
مما  احلقيبة  لبناء  الضروية  والبيانات  املعلومات 
جتريبها  مت  التي  الوطنية،  املناهج  يف  موجود  هو 
تقارير  منهجية،  وثائق  )دالئل،  عليها  واملصادقة 
املدرسية،  باحلياة  املتعلقة  املناهج  دراسات، حتليل 

االستجابة  التكوينات،  تقارير  التجارب،  تقارير 
مت  التي  املشينة،  السلوكيات  من  لنماذج  التربوية 
والعدة  الوطنية،  التربية  وزارة  طرف  من  إجنازها 
لألساتذة  بالنسبة  تطويرها  مت  التي  البيداغوجية 
الي أجنزها  الوثائق  املناهج عمليا،  تنزيل  من أجل 
ذات  احلديثة  الوثائق  وكل  واملتعلمات  املتعلمون 
واملواطنة  املدني  والسلوك  التسامح  بقيم  الصلة 
وكاالت  وثائق  و  املشينة،  السلوكيات  من  والوقاية 
األمم املتحدة ذات الصلة باملوضوع : املنظمة العاملية 
ملكافحة  املشترك  املتحدة  األمم  برنامج  للصحة، 
صندوق  اإلمنائي،  املتحدة  األمم  برنامج  السيدا، 
ملكافحة  العاملي  الصندوق  للسكان،  املتحدة  األمم 
السيدا و السل و املالريا، اليونيسكو، اليونيسيف؛ 

- حتليل األبحاث الوثقية من أجل حتقيق: تلخيصات 
بيبليوغرافية و أبناك للمعلومات والصور ذات الصلة 
والوقاية  واملواطنة  املدني  والسلوك  التسامح  بقيم 

من السلوكيات املشينة.



APT2C11الدليل التقديمي /

 6. محتويات الحقيبة التكوينية  

على  القدرة  بناء  املتمثلة يف  اجلامعة«،  »الكفاية  إن حتصيل 
اإلسهام يف: »تعزيز قيم التسامح، والسلوك املدني، واملواطنة، 
والوقاية من السلوكيات املشينة يف الوسط املدرسي« ال ميكنه 
أن يتحقق، منهجيا، إال عن طريق جتزيء »الكفاية اجلامعة« 
حدة،  على  منها  كفاية  كل  يتم حتصيل  فرعية،  كفايات  إلى 

باعتبارها »مهارة« أو »قدرة«، دون تنافر بني قدرة وأخرى؛ 

و لهذا السبب املنهجي. مت وضع دالئل متعددة، يتغيى كل دليل 
منها، حتقيق كفاية فرعية، ويؤدي مجموع الدالئل إلى حتقيق 

الكفاية العامة: »الكفاية اجلامعة«.

تتكون احلقيبة التكوينية من 8 دالئل، هي: 

حيث . 1 من  التكوينية،  احلقيبة  يقدم  تقدميي:  دليل 
السياق واألهداف واملكونات، مع تناول كل ما يتعلق بأدوات 
وإجراءات التتبع والتقومي، املتمثلة يف األنشطة املبنية على 
والتتبع،  القياس  ومؤشرات  وشبكات  والروائز،  النتائج، 

وطرائق حتليل محتويات تقارير التتبع ...؛

الدليل املرجعي: باعتباره فرشا مؤطرا لباقي الدالئل، . 2
وقاعدة بيانات معرفية من حيث املفاهيم واملضامني املتعلقة 
التطرف  املشني،  السلوك   :(APT2C) املشروع  مبحتويات 
قيم  املدني،  السلوك  اإلنسان،  حقوق  والعنف،  واإلرهاب 

املواطنة...، وكذا من حيث املقاربات واملنهجيات؛

دليل الذكاء الوجداني: يهتم بتحليل املشاعر، واألفكار، . 3
وما ينجم عنها من تكيفات سلوكية ظن، بحيث يسعى إلى 
مواكبة املتعلمني واملتعلمات قصد تعزيز قدراتهم التمنيعية؛

والتحريكية: . 4 الرقمية  التثقيفية  األسناد  دليل 
توظيف  طرائق  توضح  علمية/تقنية،  بطاقات  مجموعة 
األدوات  إبراز  تتغيى  ومضمونا،  شكال  الرقمية  األسناد 
مضامني  إنتاج  يف  توظيفها  وكيفية  والتحريكية،  الرقمية 

جاذبة ومؤثرة؛

تنشيطي، يستهدف، عن . 5 دليل  التفاعلي:  دليل املسرح 
بأمناط  املرتبطة  املستجدات  أهم  تفعيل  التمثيل،  طريق 
التواصل عن قرب، وتقنيات التنشيط التثقيفي، ومنهجيات 
والتمايزات،  املشينة  السلوكيات  حوامل  وتفكيك  حتليل 

واخلرائط الذهنية، واحلوارات اخللفية...؛
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دليل املهارات احلياتية والتثقيف بالنظير: يفي ببيان . 6
مخاطر اإلدمان، والعنف، والتطرف واإلرهاب، وغيرها من 
السلوكيات املشينة، وآثارها على الفرد واجلماعة، وسبل 

التمنيع منها؛

الفيديو . 7 بألعاب  يرتبط  ما  بكل  يعنى  التلعيب:  دليل 
وكيفية  وتصورها  تعريفها،  حيث  من  املتحركة،  والرسوم 
فضاءات  داخل  وتوظيفها  وإنتاجها،  وهندستها،  بنائها، 

احلياة املدرسية؛

التربوي« . 8 »املشروع  ببناء  يهتم  املشاريع:  بناء  دليل 
التي  والفعاليات،  األنشطة  جميع  من  تركيبة  باعتباره 
مردود  على  احلصول  أجل  من  املتاحة،  املوارد  تستخدم 
بدءا  واملتكاملة،  املترابطة  املراحل  ويوضح  معني،  نفعي 

بفكرة املشروع، وانتهاء بالنتائج املتوخاة منه؛

7. الفئات المستهدفة من الحقيبة التكوينية  

الثانوي  التعليم  أساتذة  بداية  احلقيبة  هذه  من  يستفيد 
فترة  أثناء  املدرسية  احلياة  منسقو  والتأهيلي  اإلعدادي 
التكوين، على أساس أن تعم الفائدة فاعلني آخرين باعتبارهم 
مشاركني يف تنزيل مقتضيات املشروع إلى أنشطة عملية يف 

فضاءات احلياة املدرسية:

األساتذة منسقو احلياة املدرسية: الذين مت تدريبهم من 	 
طرف خبراء الرابطة احملمدية للعلماء؛ 

طرف 	  من  تدريبهم  يتم  الذين  املتطوعون:  األساتذة 
األساتذة منسقي احلياة املدرسية؛

طرف 	  من  تدريبهم  يتم  الذين  النظراء:  املثقفون 
األساتذة املتطوعني؛

طرف 	  من  تثقيفهم  يتم  الذين  واملتعلمات:  املتعلمون 
املثقفني النظراء.
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MEN - RMO هيئة التنسيق واإلشراف

هيئة املنسقني اجلهويني

هيئة األساتذة  منسقي احلياة املدرسية

هيئة األساتذة املتطوعني واملثقفني النظراء باملؤسسات التعليمية

هيئة  التتبع والتقومي لكل املراحل، وعلى مستوى كل املتدخلني

هيئة تدريب وتكوين منسقي احلياة املدرسية
أطر وخبراء الرابطة احملمدية للعلماء

األطر املشرفة 
بالرابطة احملمدية 

للعلماء

خبراء الرابطة 
احملمدية للعلماء 

)بناء وهندسة 
التكوين، املضامني، 

املواكبة والتتبع 
والتقومي(

املهندسون 
والتقنيون بالرابطة 
احملمدية للعلماء 

)بناء الوسائط(

عمال على جعل املشروع يحقق 
أهدافه البد من اعتبار الهيئات 

التالية:
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املدني،  والسلوك  التسامح،  قيم  جتعل  أن   ●
يف  اخلطرة  السلوكيات  من  والوقاية  واملواطنة، 
برنامج  من  يتجزأ  ال  جزءا  املدرسي،  الوسط 

التربية والتكوين؛

● أن متكن األساتذة املكونني املتطوعني من متلك 
املدرسي،  الوسط  يف  احلال  واقع  حتليل  أدوات 
وتشخيص السلوكيات املشينة األكثر انتشارا فيه؛ 

جناعة  األكثر  احلاجيات  لتحديد  تؤهلهم  أن   ●
)الكبسوالت  املشينة  السلوكيات  ضد  للتمنيع 
القصص  الفيديو،  ألعاب  القصيرة،  واألفالم 

املصورة، اإلذاعة والتلفزة املدرسيتان،...(؛

بنائها  على  للتدرب  الفرصة  لهم  تهيئ  أن   ●

وإنتاجها وتوظيفها. 

من شأنها:

يوكل إلى فريق األساتذة منسقي احلياة 

املدرسية، يف كل مديرية إقليمية، تخطيط 

وتنزيل مخرجات التكوين املركزي

لفائدة األساتذة املكونني املتطوعني

عبر ورشات إقليمية
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ي ل ال ال
قي   ي ال ي  ي ي 

ي  الت
تتمحور حول جوانب أساسية من  إن مواضيع هذه احلقيبة 
باألنشطة  األمر  ويتعلق  واملتعلمات،  للمتعلمني  العامة  احلياة 
البانية للسلوك السوي املتمثل يف: التربية على القيم، وحقوق 
االختالف،  وقبول  املدني،  والسلوك  واملواطنة،  اإلنسان، 
والتسامح يف إطار العيش املشترك، واعتبار النوع االجتماعي، 
والوقاية من اإلدمان، وجتنب  السلوكيات املؤدية إلى اإلصابة 
البشري  املناعي  العوز  وفيروس  جنسيا  املنقولة  بالتعفنات 
من  انطالقا  واإلرهاب...،  التطرف  ضد  والتمنيع  والسيدا، 
ميكن  التي  األساسات  من  مجموعة  بني  املتكامل  الربط 
القيم  على  التربية  وأنشطة  الصحية،  األنشطة  يف  إجمالها 
حني   ، استحضاره  مت  ما  وهذا  واملواطنة.  اإلنسان  وحقوق 
نهاية اإلجناز، مع  التصور حتى  إعداد احلقيبة، من  مراحل 
استحضار املقاربات واملنهجيات،... التي من شأنها أن حتقق 
هذا التكامل بني األنشطة، ويتعلق األمر باملقاربة التشاركية، 

النوع  ومقاربة  اإلدماجية،  واملقاربة  احلقوقية،  واملقاربة 
االجتماعي،  ضمن بناء تفاعلي كما توضحه اخلطاطة أسفله.  

وجلعل محتويات هذه احلقيبة أكثر فعالية يرجى االسترشاد 
بالبيانات التالية: 

احلقيبة 	  هذه  اعتبار  يجب  ال  االستخدام:  يف  املرونة 
بها حرفيا  التقيد  الكتب اجلاهزة،  يستوجب  رزنامة من 
أثناء ورشات العمل، ولكنها عبارة عن اقتراحات معلوماتية 
ومنهجية حملتويات وطرائق  التكوين. ويبقى األهم أن تكون 
يتم احلرص  وأن  تكوينية واضحة،   لكل جلسة  األهداف 

املقاربة
 التشا ركية

مقاربة النوع 
االجتماعي

املقاربة
احلقوقية

املقاربة 
اإلدماجية
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على حتقيقها يف نهاية كل جلسة؛

ترك حيز لإلبداع الشخصي: ال يجب اعتبار احلقيبة 	 
كمرجع يصاحب مستعمله طيلة جلسة التكوين، فمن املهم 
أن تكون اخلطوات جاهزة يف ذهن املستعمل قبل الشروع 
يف التكوين. وعليه أال ينسى أن يترك لنفسه حيزا لإلبداع 
الشخصي واملبادرة الفردية دون أن يشّكل ذلك خلاًل، ال يف 

الوقت احملدد للتكوين، وال يف موضوع التكوين ذاته؛

الوقت عامال مهما 	  اعتبار عامل الوقت: يعتبر عنصر 
تكويني  نشاط  كل  ربط  يتم  السبب    ولهذا  التكوين،  يف 
الوقت  التأكد من ضبط  لذا يجب   ، بفترة زمنية محددة 
يجعل  أال  على  نشاط،  لكل  احملّددة  بالفترة  وااللتزام 
مستعمل احلقيبة من ضبط الوقت هاجسا كأن يعتمد على 
ساعة طيلة الوقت، مما يجعل منها مصدراً للقلق بالنسبة 
له وللمستفيدين من التكوين، من خالل تكرار النظر إليها 

وبشكل ملحوظ؛

احلقيبة 	  تقترح  املناسبة:  التنشيطية  التقنية  اختيار 
أكثر من تقنية تنشيطية لتحقيق الهدف املراد التوصل إليه 
من خالل مواضيع التكوين. ولذلك يبقى على مستعمليها  

اختيار التقنية التي تتناسب وواقع التكوين، ألن املكون هو 
ألنه  التكوين  يناسب حصص  ما  يختار  أن  بإمكانه  الذي 

أعرف به من غيره؛ 

على مستعمل احلقيبة أن يراعي اإليجاز يف 	  اإليجاز: 
هو  املهم  ألن  للمتكونني،  يقدمها  التي  املعرفية  اجلوانب 
تفعيل أدوار املستفيدين من التكوين وحثهم على املشاركة 
عن طريق بناء وضعيات تكوين تشجعهم على البحث الذاتي 

حلل اإلشكاالت املتعلقة باملوضوع املتحدث فيه؛ 

مع 	  يتعاملوا  أن  املكونني  على  والوضوح:  الدقة 
البيانات  دقة  حيث  من  بوضوح  التكوين  من  املستهدفني 
النابعة  القضايا  واعتبار  للمفاهيم  الدالالت  وصدق 
يوميا.  هاجسا  إليهم  بالنسبة  تشكل  والتي  وسطهم،  من 
مباشر،  بشكل  األسئلة  توجيه  خالل  من  ذلك  ويتحقق 
وآرائهم بشكل واضح،  بإبداء مواقفهم  املتكونني  ومطالبة 
ومن املهم جداً الربط بني القضايا موضع التكوين وواقع 
صلة  ذات  املطروحة  القضايا  أن  من  والتأكد  املتكونني، 
مباشرة باملدرسة ومحيطها، ودعم ذلك بأمثلة من الواقع 

املعيش لتقريب األفكار وتوضيح املقاصد. 
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ل ل ال ال

يي ال  لي 

1. السلوك: تعريفه ومكوناته 
إن الهدف األساس من مشروع: »دعم االرتقاء بقيم التسامح 
والسلوك املدني واملواطنة والوقاية من السلوكيات املشينة يف 
الوسط املدرسي« (APT2C)  يكمن يف تعديل سلوك املتعلمني 
منذ  علما  اإليجابي،  إلى  السلبي  من  تغييره  أو  واملتعلمات، 
البدء، أن السلوك ال يقوم يف الفراغ وال يأتي من العدم، بل 
ميتلكها  التي  املعلومات  يف:  تتمثل  وأسس  ضوابط  حتكمه 
التثقيف،  عملية  خالل  الظاهرة  مجال  يف  املجموعة  أفراد 
واملعايير األخالقية، واألدوار االجتماعية، والقيم واملعتقدات 
الرأي  وكذلك  املستهدفة،  الفئة  السائدة يف محيط  الروحية 
العام... وهي كلها عوامل متداخلة ومترابطة تؤدي بالفرد إلى 
ملا تقدمه  إيجابا  أو  أولية لالستجابة سلبا  تبني استعدادات 
"مواقف"  االستعدادات  هذه  وتسمى  تثقيفية.  رسائل  من 

(attitudes). وهي محركات السلوك وليست السلوك ذاته. 

وعلى هذا األساس، يتطلب تغيير السلوك أو تعديله أن يتمرن 
األستاذ املكون واملثقف النظير على ذلك، ألن السلوك ليس 
من قبيل اللباس الذي ينزع بسهولة ويستبدل بآخر كلما دعت 
يقتضي  قائم  معني  سلوك  عن  التخلي  إن  لذلك.  الضرورة 
بالضرورة التأثير القوي يف أسسه وضوابطه ومحدداته  التي 
محددات  أن  إليه،  اإلشارة  جتدر  ومما  املوقف.  منها  ينبني 
السلوك تتباين من حيث قوتها وضعفها، وكذلك  فهي تختلف 
من مجموعة إلى أخرى. وهذا ما يفرض على املثقف النظير 

اعتماد مقاربات مختلفة واستراتيجيات متنوعة.

2. تغيير السلوك
واملعرفية  املهارية  واإلجراءات  العمليات  من  جملة  هناك 
التي على األستاذ املكون واملثقف النظير أن ميتلكاها خالل 
ملمارسة  اإلستراتيجية  الكفايات  مبوجبها  ليكتسبا  التكوين، 
النشاط التثقيفي بشكل فعال، يساعدهما على تبديل السلوك 

املشني لدى املتعلمني واملتعلمات. ومن هذه الكفايات:
تنمية املميزات  الكاريزمية؛	 

التي 	  املستهدفة  الفئة  خلصوصيات  اجليدة  املعرفة 
يتعامالن معها )عاداتها، معارفها، أمناط عيشها،...(؛
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واملعلومات 	  احلقائق  نقل  يف  املتمثلة  العلمية  األمانة 
على صدقها  التشويش  دون  ومبسطة  واألخبار مشروحة 

العلمي؛

املرونة املتمثلة يف إميان كل من األستاذ املكون واملثقف 	 
مبوضوع  املرتبطة  املعارف  كل  ميتلكان  ال  بأنهما  النظير 
معني، مما يدفعهما للبحث والتقصي، مع الفئة املستهدفة، 

على مراحل، كأن يتناوال يف كل مرحلة جانبا معينا.

 3.  دور المواقف في تغيير السلوك
سلوكياته  يحرك  الفرد،  لدى  أوليا  استعدادا  "املوقف"  يعتبر 
مبحيطه  عالقاته  طبيعة  ويوضح  إدراكه،  وينظم  ويوجهها، 
على  القوي  تأثيره  يف  املوقف  أهمية  وتكمن  االجتماعي. 
استجابات الفرد سلبا أو إيجابا جتاه موضوع معني. وهكذا 
يكون املوقف دافعا للسلوك وسابقا له. ومن املؤكد أن املوقف 
الفرد ومن محموله  التي مير بها  يتكون من خالل اخلبرات 
باخلبرة  مكتسب  "استعداد"  أو  "ميل"  فهو  ولذلك  الثقايف. 

والتقليد واحملاكاة والتفاعل مع احمليط االجتماعي.

ونظرا لهذه األهمية التي يكتسيها املوقف يف تغيير السلوك، 

يكون من الالزم على األستاذ املكون واملثقف النظير االهتمام 
عمليات  كل  يف  واعتبارها  واملتعلمات،  املتعلمني  مبواقف 

التثقيف.

للمثقف  النظراء  بعض  يستجيب  ال  ما  كثيرا  أن  واملالحظ 
يف  محدودة  استجابة  يظهرون  أو  املطلوب،  بالشكل  النظير 
سالف  إلى  يعودون  ما  وسرعان  معه،  التي جتمعهم  اللحظة 

ممارساتهم وسلوكياتهم بعد انتهاء اللقاء.

ويف مثل هذه الوضعيات، يكون على املثقف النظير أن يشخص 
العوامل التي حالت دون حدوث االستجابة وفق ما كان مرتقبا؛ 
وهذا ما يعرف بـ "عوامل مقاومة التغيير"، وتكون مرتبطة إما 
باملوقف القدمي الذي يراد تغييره، وإما باملوقف اجلديد الذي 

يرتقب تنميته. ومن هذه العوامل ما يلي :

استقرار املوقف يف معتقدات الفرد. ومثاله أن الغش يف 	 
االمتحان  نباهة وذكاء؛

يرى 	  كأن  املوقف اجلديد،  بأهمية  النظير  اقتناع  عدم 
فيه تهديدا حلياته. ومثاله اعتقاد البعض أن اإلقالع عن 

التدخني ينجم عنه تهميش وإقصاء من طرف املجموعة؛

وجود مؤثرات مضادة للموقف اجلديد الذي يدعو إليه 	 



APT2C19الدليل التقديمي /

املثقف النظير. ومن هذه املؤثرات املضادة املواقف السلبية 
يف  شريك  أنها  ترى  التي  االجتماعية  الفئات  بعض  عند 

التثقيف ولم تشرك )بعض املتعلمني(؛

ضعف املوقف اجلديد الذي يدعو إليه املثقف النظير 	 
باملقارنة مع املوقف القائم. ومثال ذلك موقف االستهانة بـ 
"من يشارك يف السهرات الليلية املختلطة"، بسبب ما ترسخ 
لدى البعض من أن هذه السلوكيات غريبة ال يتالءم  واقعها 
مع الواقع املغربي. ويف مثل هذه احلاالت والوضعيات التي 
يكون املوقف فيها متصلبا مقاوما للتغيير، يصبح من الالزم 
على املثقف النظير أن يسلك مسلكا آخر، وهو العمل على 
تغيير املواقف ذاتها، ألنها املرتكز الذي يتحكم يف التغيير.

4.  طرائق تغيير الموقف 
هي طرائق كثيرة نذكر منها:

العمل على إضعاف املوقف املقاوم للتغيير، والتشكيك 	 
فيه من خالل إبراز جوانبه الضعيفة.

العمل على إضعاف املوقف ذاته عن طريق الزيادة يف 	 
معارف الفرد وثقافته. وهذا يقتضي  تعددية يف اللقاءات 

التثقيفية مع املستهدفني.

املستهدف. 	  للفرد  االجتماعي  الدور  تغيير  على  العمل 
يحتلها  التي  املكانة  أو  املركز  االجتماعي  بالدور  ويقصد 
الفرد  جعل  اإلجراء  هذا  ويقتضي  املجتمع.  يف  النظير 
املستهدف يغير النظرة إلى ذاته، وأن يدرك نفسه شخصا 
آخر مغايرا  ملا كان يعرفه عن نفسه سابقا )هو شخص 
مع  يتنافى  احلالي  وسلوكه  مسؤول،  وهو  عليه،  يعتمد 

مكانته احلقيقية يف املجتمع...(.

الفرد 	  لدى  تنميته  املرغوب  اجلديد  املوقف  ربط 
يف  تأثير  ذات  أنها  تبني  مرجعية  بشخصية  املستهدف 
سلوكه. وتنتقى هذه املرجعية حسب مجال اهتمام الفرد 

املستهدف.

الثقايف 	  املجال  مع  اجلديد  املوقف  تكييف  على  العمل 
ال  حتى   )... تقاليده،  قيمه،  )عقيدته،  املستهدف  للفرد 
املوقف اجلديد، سيضيع. فمن  تبنيه  أنه، يف حال  يعتقد 
الشائع عند العموم مثال أن "قول ال" ملن له سلطة علينا   
يتنافى مع األخالق. ولذا يستحسن أن تبنى الدعوة لـ"قول 

ال" على أسس ثقافية ) املهارات احلياتية(.
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واألسناد 	  والدعاية  واالتصال  اإلعالم  وسائل  استثمار 
الرقمية.

املستهدفني، 	  بواقع  املرتبطة  الهامة  األحداث  استثمار 
أفراد  يعرفها  ووقائع  أحداث  النظير  املثقف  يوظف  كأن 
عواقب  لها  كانت  العنف،  عن  ناجتة  املستهدفة،   الفئة 
اقتصادية واجتماعية وصحية... سلبية مثل الترمل واليتم 

والعجز...

ولذلك 	  املستهدفني.  أعني  يف  النظير  املثقف  صورة 
على املثقف النظير أن يتسم، إضافة إلى ما سبق ذكره يف 

معرض احلديث عن مواصفاته، بالسمات التالية:

الصدق يف القول؛- 

الثبات على الرأي املدعم باحلجة؛- 

املوضوعية يف األحكام؛- 

احترام الرأي اآلخر؛- 

حفظ األسرار وعدم إفشائها للغير )كأن يتخذ من - 
بعض األفراد مضربا للمثل(.

5.  مؤشرات التحقق من تبدل السلوك
شدة  خالل  من  املستهدفني  لدى  السلوك  تغير  تتبع  ميكن 

حرصهم على:

االلتزام باملواعيد التي يتم االتفاق على االجتماع فيها 	 
كحصص تثقيفية؛

املساهمة يف التخطيط للجلسات التثقيفية واقتراح ما 	 
يطورها؛

إبراز الرغبة واالهتمام املتزايد بحصص التثقيف؛	 

التعبير عن الرغبة يف تكثيف األنشطة التثقيفية؛	 

كل 	  ملموسة من خالل  نتائج  إلى  الوصول  على  العمل 
األنشطة التثقيفية؛

حول 	  معلومات  )طلب  جديدة  حاجات  عن  التعبير 
السلوك التطريف، استشارة،...(؛

التحرر من حواجز الطابو  واملسكوت عنه، كالتحرج من 	 
يف احلديث عن بعض القضايا اجلنسانية  يف الدين. 
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من  عامل  التثقيفية  للرسائل  الجيد  اإلعداد   .6  
عوامل تبديل السلوك

6.1  مفهوم إعداد الرسائل التثقيفية

يقصد باإلعداد بنية الرسالة )األجزاء املكونة لها(؛ ومضمونها؛ 
)أهم  منها  واملستهدفون  تستغرقها  التي  الزمنية  واحلصص 

أفراد أم مجموعات( وطبيعة املجموعة التي ينتمون إليها .

"دليل  النظراء يف  واملثقفون  النظراء  املثقفني  وسيجد مكونو 
املهارات احلياتية"،  و"دليل الذكاء الوجداني" من هذه احلقيبة 
أن  وعليهم  عاما،  إعدادا  يبقى  أنه  إال  اإلعداد.  لهذا  مناذج 
يكيفوه حسب ما يبرمجونه من أنشطة يف الدورات التكوينية،  
مجموعات(.  أم  )أفراد  اللقاء  من  املستهدفني  مع  انسجاما 
ونشير إلى أن هذا التكييف يدخل ضمن املهارات التي يكتسبها 
املثقف النظير خالل التكوين، الذي من أهدافه إقدار املثقفني 
التثقيفية والتحكم فيها. النظراء على معرفة كل الوضعيات 

6.2  عناصر اإلعداد

ويقصد بها احملددات التي تراعى عند بناء الرسالة التثقيفية 

أو التي تدخل ضمن بنائها، وهي:

باإلجابة 	  ذلك  ويكون  املستهدفني،  توصيف  استحضار 
عن أسئلة من مثل:

من هم ؟ )فرد، جماعة(؛- 

ما هو مستواهم الفكري ؟- 

ما معتقداتهم وتقاليدهم وأصولهم الثقافية ؟- 

باملوضوع -  املتعلقة  السابقة  ومعلوماتهم  خبراتهم  ما 
املزمع مناقشته معهم؟

التحكم يف اختيار 	  اختيار الزمان املناسب: من عوامل 
من  البد  الذي  جماعة(  أو  )فرد  املستفيد  تفرغ  الزمان 

مراعاته.

اختيار املكان املناسب: من املفيد أن يكون املكان مريحا 	 
وبعيدا عن كل مصادر التشويش والضوضاء.

حصة 	  خالل  من  حتقيقها  املراد  األهداف  حتديد 
التثقيف: وذلك ألن لكل موضوع تثقيفي هدفا خاصا به، 
تتم صياغته إجرائيا يف شكل معرفة يكتسبها املستهدف أو 
موقف يتبناه أو سلوك يطبقه وميارسه ويسير عليه. فإذا 
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لم يكن الهدف واضحا أمام املثقف النظير، فإنه لن يعد 
رسالته بالشكل املطلوب؛ ألنه لن يستطيع ضبط األفكار 
والعمليات التي يراد إيصالها إلى املستهدفني وال تقوميها.

بناء مضامني الرسالة التثقيفية: ويتم ذلك من خالل 	 
باملوضوع  تتعلق  التي  واآلراء  واألفكار  املعلومات  انتقاء 
املناقش، وتؤدي إلى حتقيق األهداف املسطرة. ولكي تكون 
املضامني املختارة ذات بعد تثقيفي هام، البد أن تعمل على 

جعل املستفيدين :

لتقومي -  واجتماعية(  )صحية  جديدة  معايير  يكونون 
سلوكاتهم؛

يغيرون النظر إلى أدوارهم االجتماعية ويسعون للقيام - 
بأدوار جديدة خاصة يف مجال معيشهم اليومي؛

يبنون مواقف جديدة نحو الكثير من موضوعات القيم - 
البانية، ومختلف أمناط احلياة السليمة؛

احلفاظ -  يخص  ما  االجتماعية يف  املسؤولية  يتحملون 
على سالمتهم وسالمة نظرائهم؛.

يسدون الثغرات والهفوات التي تركتها األسرة واملدرسة - 

يف ما يتعلق بالنواحي املعلقة بالصحة يف مفهومها العام. 
رسائل  فيه  املتحدث  املوضوع  يشتمل  أن  يحدث  وقد 
مستعصية الفهم أو صعبة التقبل من لدن املستهدفني، 
وهذا يلزم املثقف النظير باحلذر الضروري، فيعد لها 

املعطيات الضرورية من حجج ووسائل إيضاح

بذلك 	  ويقصد  التثقيفية:  الرسالة  فقرات  تنظيم 
ترتيب الفقرات واألفكار األساسية وفق تسلسلها املنطقي 
للمستهدفني  املعريف  العقلي/  املستوى  ومراعاة  من جهة، 

من جهة أخرى؛

الرسالة 	  لتمرير  املناسب  الزمني  احليز  حتديد 
حلجم  مناسب  وقت  تخصيص  به  ويقصد  التثقيفية: 
الفقرات  من  فقرة  تبقى  ال  حتى  التثقيفية،  الرسالة 
أو تعرض بسرعة مخلة تفقدها  األساسية دون مناقشة، 
مع  الوقت  يتناسب  أال  ما،  لطارئ  يحدث،  وقد  أهميتها. 
يخصص  وعندها  نادر،  وهذا  التثقيفية،  الرسالة  حجم 

املثقف النظير وقتا الحقا لتكملة املناقشة...؛

الوسائل 	  مختلف  بها  ويقصد  داعمة:  وسائط  اعتماد 
يف  تسهم  التي  واملثيرة،  اجلاذبة  التوضيحية  واألسناد 
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تبسيط مضامني الرسالة التثقيفية وتيسير فهما، بتحويل 
هذه املضامني من أفكار مجردة إلى ملموسات مشخصة. 

ومن هذه الوسائل :

الصور الثابتة والرسوم؛  - 

املجسمات؛- 

الصور املتحركة والفيديوهات؛   - 

امللصقات ؛- 

)العواقب -  البصرية  السمعية  األشرطة  عبر  الشهادات 
اإلرهاب  عن  الناجتة  االقتصادية...  أو  االجتماعية 

والتطرف، ...(؛

شهادات حية؛- 

صور تبرز مخلفات وأضرار العنف، اإلرهاب والتطرف، - 
...؛ 

صور وشهادات عن وضعيات تخل بحقوق اإلنسان؛- 

واإلرهاب -  العنف  مخاطر  حجم  تبرز  إحصائيات 
والتطرف.

أهدافها،  الدعامات هو حتديد  بهذه  يتعلق  فيما  واألساسي 
يف  الشروع  قبل  استثمارها  على  والتدرب  توظيفها،  ووقت 
حصة التثقيف، إضافة إلى اكتساب مهارة استعمال األجهزة 
املتعلقة، بذلك والتأكد من قابليتها لالشتغال، كحامل الصور 

الثابتة أو املسالط أو الفيديو بروجيكتور الخ ...

بصياغة 	  فيها  األمر  ويتعلق  العامة:  االستنتاجات 
بسيطة  جمل  يف  احلصة  من  املستخلصة  العامة  النتائج 

يسهل تذكرها.

أحرزه 	  عما  الكشف  به  ويقصد  الفوري:  التقومي 
احلصة  أعقاب  يف  ومهارات  معارف  من  املستهدفون 
أو سؤالني، على أن يعقبه  التثقيفية. ويكون بطرح سؤال 
احلصص  من  مجموعة  استنفاذ  بعد  مرحلي  تقومي 
املرتبطة مبجال معني. ويكون الهدف من التقومي املرحلي 
هو تبني مدى وضوح الرسائل التثقيفية األساسية ومدى 
املستهدفة. وعن طريق  الفئات  مع  املتبعة  املنهجية  تالؤم 
التقومي كذلك، يتمكن املثقف النظير من ضبط كل عمليات 

التثقيف وحدودها، ومدى حتقق أهدافها.



/ الدليل التقديمي APT2C 24

ا ل ال ال
ي التق التت 

1. وظيفية التقويم  
التسامح  بقيم  االرتقاء  »دعم  و"تقومي":  "تتبع"  عمليتي  إن 
والسلوك املدني واملواطنة والوقاية من السلوكيات املشينة يف 
الوسط املدرسي« (APT2C) تعتبران نشاطاً محوريا يف إدارة 
الذكية   هذا املشروع، يف جناحه واستمراره وحتقيق أهدافه 
املصوغة   من  اجلانب  هذا  يف  سنركز،  لذلك   .(1)(SMART)
األسس  وعلى  املشروعات"،  "تقومي  تعريف  على  التقدميية، 
األساليب  بعض  عرض  مع  النظرية،  الناحية  من  املشتركة 
النظرية  بني  املسافة  تضييق  محاولني  التقومي،  يف  العملية 

))( كلمة SMART مركبة من احلروف األولى للكلمات: 
- Spécifique محدد.

- Mesurable قابل  للقياس.
- Atteignable قابل  للتحقق.

- Relevant ذو أهمية.
- Timely ضمن إطار زمني محدد.

بكيفية  تتعلق  التي  والتطبيق،  موازنني يف ذلك بني األجزاء 
لألسس  التوضيحية  التي  واألجزاء  تطبيقياً،  التقومي  إجناز 

العلمية، أي التي توضح ملاذا نفعل ذلك.

 إن املبدأ اإلداري األساس الذي  يحكم دورة املشروع،  ويوجهها 
يتمثل  اآلثار  النتائج وحتدث  التي مبقتضاها تتحقق  الوجهة 
خاصة يف املتابعة والتقومي. وتبعا لذلك، فإن أول خطوة يف 
املشروع، املبني على النتائج، تكمن يف استثمار وتوظيف ماهو 
تتضمن  التي   ،(input) بـ"املدخالت"  يعرف  ما  وهو  موجود، 

املوارد، واألنشطة، والفاعلني:

املوارد: تشمل اآلليات واألسناد التربوية الكفيلة بتحسني 	 
واللوحات  الذكية،  والهواتف  )احلواسيب،  التعلمات: 
والكبسوالت  املدرسيتان،  واإلذاعة  والتلفزة  اإللكترونية، 

وألعاب الفيديو، والقصص املصورة،...(؛

األنشطة:  ترتبط بالبيداغوجيات النشيطة، املتمثلة يف 	 
املقاربات والطرائق التي تشرك املتعلمني واملتعلمات  فعليا 
وجتعلهم   املشينة،  السلوكيات  ضد  التمنيعية  العملية  يف 
مبادرتهم  على  اعتمادا  ذاتيا،  ومهاراتهم  معارفهم  يبنون 

الشخصية واإلبداعية؛
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الفاعلون: يدخل يف مشمولهم منسقو احلياة املدرسية، 	 
واألساتذة، واملنسقون اجلهويون، واملثقفون النظراء.  

 ،(output) ويفضي االستثماراجليد للمدخالت إلى مخرجات
تتمثل يف بلورة  مقاربات ومنهجيات ووسائط تثقيفية متنيعية 
"االجنازات  أحيانا  عليها  يطلق  املشينة،  السلوكيات  من 
 (Impact) أثر  إحداث   إلى  تؤدي  التي  وهي  الوسيطة". 

بشكل مستمر. 

ووفق هذه السلسلة من النتائج ميكن تبني مكانة عمليتي التتبع  
والتقومي على النحو التالي:

املدخالت 	  مبرحلتي  تتعلق  عملية   :(Suivi) التتبع 
مت  وما  موارد،  من  استثماره  مت  ما  وترصد  واملخرجات، 
إنتاجه من أدوات وأسناد، وبلورته وتطويره من منهجيات 

وبيداغوجيات ومقاربات...؛

التقومي واملراجعة (Evaluation et révision): عملية 	 
تتعلق مبرحلة النتائج، فتحلل ما  أبرزته عملية التتبع من 
لتحقيقيه.  مخطط  هو  مبا  وتقارنها  ومعلومات،  بيانات 
التقدم  الكشف عن  إليها  التقييم موكول  إن عملية  وتبني 

الذي أحرزه املشروع نحو حتقيق األهداف؛

التحقق من اآلثار (Vérification de l’impact): هي 	 
تعد  التي  اآلثار  حصول  من  التحقق  مبدى  تتعلق  عملية 
آخر حلقة يف سلسلة نتائج املشروع، وتركز على التغيرات 
املستمرة أو املتواصلة يف األجل الطويل التي حدثت، وكيفية 
إسهام النتائج املترتبة على املشروع يف إحداث تلك اآلثار 

يف الوسط املدرسي.

 2. أنواع التقويم  
من املسلم به منهجيا أن يتم تقومي مشروع " دعم االرتقاء بقيم 
السلوكيات  من  والوقاية  واملواطنة  املدني  والسلوك  التسامح 
املشينة يف الوسط املدرسي"،  باعتباره إطاراً منطقيا إلجناز 
رزنامة من األنشطة، لتحقيق أهداف معينة، وبالتالي عليه أن 

يخضع لكل أنواع التقومي التربوية األساسية املتمثلة يف:

 )Evaluation Initiale( 2.1   التقومي التمهيدي

التشخيصي  التقومي  أيضا  عليه  ويطلق  التمهيدي،  التقييم 
أنواع  من  النوع  ذلك  هو   Evaluation diagnostique
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بهدف  التكوين،  عمليات  يف  البدء  قبل  يتم  الذي  التقييم 
تشخيص واقع احلال والتعرف على أهم السلوكيات املشينة 
بالبرنامج  البدء  املدرسي ومحيطه، قبل  الوسط  الرائجة يف 
التدريبي والكشف عن اخللفيات املعرفية للمتعلمني واملتعلمات 
للموضوع.  كما يفيد أيضاً يف حتديد نقطة البدء يف البرنامج 
التكويني، ويف إعطاء تصور للجوانب التي حتتاج إلى اهتمام 
مدى  على  التعرف  يف  إفادته  إلى  إضافة  غيرها،  من  أكثر 
خالل  من  واملتعلمات  للمتعلمني  عند  يحدث  الذي  التقدم 

برنامج التكوين.  

  Evaluation formative 2.2 التقومي البنائي أو التكويني

بدايتها،  منذ  والتثقيف  التكوين  أنشطة  يالزم  تقومي  هو 
من  النوع  هذا  ويكون  املرات.  من  ولعدد  مستمرة  وبصورة 
التقومي مصاحبا لكل خطوة من خطوات التكوين والتثقيف يف 
احلصة الواحدة ، كما ميكن أن يتم دورياً يف فترات متقاربة 
بعد االنتهاء من منجزات فترة تدريبية، خالل الفصل أو العام 
الدراسي، وذلك قصد التعرف على مستوى حتقيق املتعلمني 

التكوينية،  أو  التدريبية  الوحدة  تلك  ألهداف  واملتعلمات 

وتشخيص أسباب القوة والضعف لديهم ، ثم رسم العالجات 

التالية. ولذلك فإن  املناسبة لهم قبل االنتقال إلى الوحدات 

املستمرة  املتابعة  هو  التكويني  التقومي  من  األساس  الهدف 

على  والعمل   ، واملتعلمات  املتعلمني  سلوكيات  تغير  ملستوى 

تقوميها بالتدرج...

Evaluation sommative 3. 2  التقومي اإلجمالي

وهو التقومي الذي يتم عادة يف نهاية الدورة التدريبية للتعرف 

على  احلكم  وإلصدار  التعلم  أهداف  حتقيق  مستوى  على 

والطرائق  التدريبي  البرنامج  وجناعة  املدربني،  فاعلية  مدى 

واملقاربات والتقنيات التربوية املستخدمة وغيرها...  

3. عناصر التقويم 

يتم تقومي املشروع من خالل عناصر، يجمل أهمها يف اجلدول 
التالي: 
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الهدف

●  جتميع منظم وممنهج للبيانات؛

●  حتليل، وتقدمي املعلومات التي ميكن أن تستخدم لتغيير التوجهات، وحتسني الفاعلية، واتخاذ القرارات  املناسبة 

يف ضوء ما يتم التوصل إليه؛
● الكشف عن أسباب عدم التوصل إلى املخرجات كما كان متوقعا، خالفا لعملية "التتبع"  )Monitoring(، التي 
يتعلق األمر فيها بفحص ما إذا كانت املخرجات متناسبة  مع املدخالت، وإذا ما كانت األنشطة الفعلية منسجمة 
مع ما هو مخطط لها، تسجيل الفجوة بني املخطط واملنفذ. أما التقييم فإنه ال يقف عند هذا احلد، وإمنا يهتم 

بأسباب هذه الفجوة وملاذا وجدت؛
●   ال يكتفي بوصف النتائج بل يفسرها.

بيانات مضبوطة ومحددة حول األداء والفاعلية وصدق النتائج املرتبطة باملشروع. املادة

استبيانات، روائز، مجموعات تركيز...األدوات

املنهجية
الفحص والتحليل والتقصي، باعتماد املقارنة، والقياس، استنادا إلى معايير ومؤشرات، ألن محصلة التقييم يجب 
أن تكون  موضوعية، وقابلة للمالحظة والقياس، وليست مجرد آراء وصفية: صنع املقارنات بغرض حتسني اتخاذ 

.C.L.Tayler )9991( القرارات

أهمية 
التقييم

التغذية الراجعة  (Feedback): مبعنى ربط نتائج املشروع باألهداف، وتوفير منوذج لقيم التسامح والسلوك املدني 
واملواطنة والوقاية من السلوكيات املشينة يف الوسط املدرسي، ذي جودة عالية، وقابل للتسويق.
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املؤشرات

أي  كمية  صورة  تأخذ  قد  املطلوبة،  والنتائج  الشروط  ضمن  األنشطة   إجناز  سير  تصف   وبيانات  معلومات 
رقمية(Quantitative) أو صورة نوعية أي كيفية (Qualitative) لذا فان تقييم مشروع " دعم االرتقاء بقيم التسامح 
والسلوك املدني واملواطنة والوقاية من السلوكيات املشينة يف الوسط املدرسي"  يتطلب استخدام وسائل وأدوات 
مت  التي  أنواعها،  مبختلف  واألدوات  األنشطة  جناعة  مدى  عن  دقيق  حكم  إلى  الوصول  بهدف  متنوعة،  تقييم 

استخدامها يف التداريب والتكوينات واحلصص التثقيفية. ومن أهم هذه املؤشرات: 
بروتوكول  املنصوص عليها يف  واملواقَف،  والقيَم  واملهارات  املعارف  التثقيفية،  والتكوينات، واحلصص  التداريب،  أنشطة  ●   تضمن 

املشروع؛
●   ارتباَطها بشكل واضح مبنظومة القيم الكونية املتفق عليها: حقوق اإلنسان، االختالف والتنوع، نبذ العنف والتطرف واإلرهاب، 

مقاربة النوع، عدم الّتمييز واملساواة وحماية الفئات الهّشة... ؛  
●  حرصها على مشاركة املتعلمني واملتعلمات  ومتكينهم؛

●  الّتركيز على اإلشكاالت  التي تهدد سالمة املتعلّمني واملتعلمات يف الوسط املدرسي ومحيطه؛
●  مراعاتها سياقات محّددة وملموسة ومحلّّية؛

●  اشتمالها على منهجّيات الّتعلّم الّتفاعلّية والّتشاركّية
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