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❞

�أهمية هذا التعليم
بالن�سبة �إىل الطفل؛
لكونه يه ّيئ هذا الأخري
وفعالية،
ب�سال�سة ّ
لالنتقالَ ،
�إىل الطور التعليمي
املُوايل ،بعد تزويده
بجملة من املبادئ
الأ�سا�سية يف القراءة
والكتابة واحل�ساب ،ونقله،
بتدر ٍج ،من حميطه
ُّ
أ�رسي املحدود لالنفتاح
ال
ّ
على العامل اخلارجي،
واكت�شاف الواقع املجتمعي
الذي يعي�ش يف كنفه،
ون�سج عالقات ب َ ْينية �أو
ْ
متعددة بني �أقرانه.

❝

ُيق�صد بـ«التعليم الأويل» ،يف �أدبياتنا الر�سمية،
ذلك التعليم الذي يتلقاه الطفل قبل التحاقه باملدر�سة
االبتدائية ،حني يكون ُعمره مرتاوح ًا بني �أربع �سنوات كاملة
و�ست �سنوات .وجتعله منظمة اليوني�سيف ُمرا ِدف ًا «للتعليم
الأ�سا�سي» ()Enseignement fondamental؛ من منطلق �أنه
«يكفل للطفل التمر�س على طريق التفكري ال�سليم ،وي�ؤ ّمن
واخلبْات التي ت�سمح
له ح ّدا �أدنى من املعارف واملهارات ِ
له بالته ُّي�ؤ للحياة ،وممار�سة دوره ك ُمواطن ُمن ِتج» (املنهل
الرتبوي ،352/ 1 ،بت�صرف).
ويهدف التعليم الأويل – كما جاء يف املادة  63من
«امليثاق الوطني للرتبية والتكوين» – �إىل «تي�سري التفتح
البدين والعقلي والوجداين للطفل ،وحتقيق ا�ستقالليته
وت ْن ِ�ش َئته االجتماعية؛ وذلك من خالل:
 -1تنمية مهاراته احل�سية احلركية واملكانية والزمانية
والرمزية والتخ ّيلية والتعبريية.
 -2تعلم القيم الدينية وا ُ
خل ُلقية والوطنية الأ�سا�سية.
 -3التم ُّرن على الأن�شطة العملية والفنية (كالر�سم
والتلوين والت�شكيل ولعب الأدوار والإن�شاد واملو�سيقى).
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 -4الأن�شطة التح�ضريية للقراءة
والكتابة باللغة العربية ،خا�صة من خالل
�إتقان التعبري ال�شفوي ،مع اال�ستئنا�س باللغة
الأ ّم لتي�سري ال�شروع يف القراءة والكتابة
باللغة العربية».
ومن هنا تت�أ ّكد لنا �أهمية هذا التعليم
بالن�سبة �إىل الطفل؛ لكونه يه ّيئ هذا
ب�سال�سة وف ّعالية� ،إىل
الأخري لالنتقالَ ،
الطور التعليمي املُوايل ،بعد تزويده بجملة
من املبادئ الأ�سا�سية يف القراءة والكتابة
واحل�ساب ،ونقله ،بتد ُّر ٍج ،من حميطه
أ�سري املحدود لالنفتاح على العامل
ال ّ
اخلارجي ،واكت�شاف الواقع املجتمعي الذي
ون�سج عالقات َب ْينية �أو
يعي�ش يف كنفهْ ،
متعددة بني �أقرانه .كما يروم التعليم الأويل
غ ْر�س جمموعة من ال ِقيم يف نفو�س الأطفال،
وتدريبهم على �أن�شطة متنوعة َ�سعي ًا �إىل
تنمية مهاراتهم وقدراتهم ومداركهم .و�إن
هذه الأهمية الأكيدة َلتتّ�ضح ،ب�صورة �أجلى،
عند مقارنتنا بني حت�صيل متعلم ا�ستفاد من
التعليم الأويل وبني حت�صيل �آخ َر مل ي�ستفد
منه� ،أو مل ُتتَح له فر�صة اال�ستفادة منه،
ُ
حت�صيل الأول،
ل�سبب من الأ�سباب؛ �إذ يكون
ٍ
أعم� ،أكرث و�أجن َع ،وقدر ُته على
يف الغالب ال ّ
التفتح واالندماج وم�سايرة العملية التعليمية
�أك َرب؛ الأم ُر الذي َي ُحول دون حتقيق مبد�إ
تكاف�ؤ الفر�ص بني �أطفالنا الذين َي ِل ُجون
املدر�سة االبتدائية! ولتَالفِ هكذا َو ْ�ضع ،جند

يلح على �ضرورة مرور الطفل مبحطة
امليثاق ّ
ين�ص ،يف مادته  ،64على
التعليم الأويل؛ �إذ ّ
�أن الذين يحقّ لهم االلتحاق بهذه املدر�سة
هم الأطفال الوافدون من التعليم الأويل� ،أ ّي ًا
كان نوعه .ومبا �أننا – يف املغرب – نعي�ش
مرحلة انتقالية – ن�أ ُمل �أ ّال تطول كثري ًا –
التدريجي لل َه ْيكلة اجلديدة
يُ ِّيزها الإر�سا ُء
ّ
ر�سم ّيا ،يف قطاع الرتبية والتعليم،
املُتب ّناةْ ،
طفل ا�ستكمل ال�سنة ال�ساد�سة
فقد ُ�سمِ ح ل ّأي ٍ
من عمره� ،سواء �أكان ُم ْ�ستفيد ًا من التعليم
ما قبل املدر�سي �أم ال ،بالت�سجيل يف املدر�سة
�ست �سنوات،
االبتدائية .و�إذا �أبان الطفل ابنُ ّ
لدى التحاقه بهذه املدر�سة ،عن م�ؤهالت
وقدرات ومهارات متيزه من �سائر زمالئه يف
مما اكت�سبه خالل مرحلة التعليم
الف�صلّ ،
الأويل ،ف�إنه ميكن الإ�سراع يف ترقيته ملتابعة
درا�سته يف م�ستوى �أعلى ،بعد �إخ�ضاعه لفرتة
مالحظة .فقد ورد يف املادة  67من امليثاق �أنه،
خالل املرحلة االنتقالية املُ�شار �إليها �سابق ًا،
«يتم ت�سريع وترية االرتقاء الدرا�سي للأطفال
ّ
الذين تابعوا التعليم الأويل ،بعد مرحل ٍة
لل ُمالحظة م ّد ُتها ثالثة �أ�شهر .ويت�ض ّمن هذا
الت�سري ُع �إمكانَ انتقالهم املبا�شر �إىل م�ستوى
�أعلى يف املدر�سة االبتدائيةَ ،وفق �شروط
تربوية مو�ضوعية حم ّددة».
�إن الوزارة ال َو�ص ّية على ال�ش�أن الرتبوي
والتعليمي ببلدنا ت�سعى �إىل ج ْعل التعليم الأويل
ح ْلقة �أ�سا�سية ،وحمطة �إلزامية يف نظامنا
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احلوا�ضر كما يف البوادي واملناطق النائية،
مبجرد بلوغهم �سنَّ الرابعة ،وي�ستفيدون
موحد ،ومن �أن�شطة
من برنامج درا�سي ّ
تربوية ُت ِع ُّدهم لولوج املدر�سة االبتدائية
بحظوظ مت�ساوية ومتكافئة يف موا�صلة
ُ
امل�سري الدرا�سي ،و َ
والهدر
تُ ِّنبهم ال َّت ْكرار
ْ
املدر�سي .بل �إن تعلُّ َمهم يف هذه املدر�سة
امتداد وا�ستمرار لتعلماتهم يف مرحلة
الرتبية الأولية ،وتطوي ٌر وتعميق لها .ولذلك،
ن�ص امليثاق ،يف مادته  ،60على « َد ْمج التعليم
ّ
الأويل والتعليم االبتدائي لت�شكيل َ�س ُيْورة
تربوية ُمن�سجمة ،ت�س ّمى «االبتدائي» ،م ّد ُتها
ثماين �سنوات ،وتتك ّون من �سلكني»؛ ُي ْدعى
�أ ّو ُلهما «ال�سلك الأ�سا�سي» ،ويتو ّزع �إىل
قوام ٍّ
كل منهما �سنتان؛ ي�شكل الأول
�شطرينُ ،
ما ي�سمى «التعليم الأ ّويل» ،على حني ميثل
الثاين ،الذي يقابل ال�سنتني الأو َل َييْ من
التعليم املدر�سي االبتدائي« ،ال�سلك الأول
من التعليم االبتدائي» ،وقد جعل امليثاق
هذه ال�سنوات الأربع «مرحلة �إدماج وت ْه ِييء
للمتعلم؛ ُت ِع ُّده وت� ّؤهله ملتا َبعة درا�سته بكيفية
�سليمة» (الكتاب الأبي�ض ،اجلزء الثاين).
و ُيط َلق على الثاين ا�صطالح «ال�سلك
املتو�سط» ،وميت ّد من ال�سنة الثامنة �إىل
ّ
ال�سنة الثانية ْ
ع�شرة من عمر املتعلم ،كما
ُيدعى «ال�سلك الثاين من التعليم االبتدائي».
�إن هذا الطموح «الر�سمي» يظل بعيد ًا

عن الواقع بكثري! ذلك ب�أن ن�سبة الأطفال
املغاربة ،ما بني  4و � 5سنوات ،امل�ستفيدين من
التعليم الأويل ،وفق برنامج تربوي ع�صري،
�سجل املجل�س
ال تكاد تتجاوز ال ُع ُ�شر؛ كما ّ
عام
الأعلى للتعليم يف تقريره الأول ال�شهريَ ،
 ،2008على الرغم من �أن هذا التعليم ي�شكل
أحد الأورا�ش التي حتظى ب�أولوية ظاهرة،
� َ
عامليا ،يف �أي �إ�صالحات تربوية حقيقية.
كما �أن التعليم الأويل العمومي لدينا� ،إىل
ح ّد الآن ،يعاين من عدة معيقات و�إ�شكاالت
وتعرثات هيكليا وتنظيميا وت�شريعيا وماديا
وماليا وب�شريا؛ ِمنْ ِمثل النق�ص امللحوظ
على م�ستوى البنيات التحتية ،و�ضعف ت�أهيل
املُ َر ّبني .كما �أن املراكز اجلهوية ملهن الرتبية
والتكوين ،بو�صفها جتربة جديدة ُتع َّلق عليها
�آمال ِع ٌ
را�ض للرقي بقطاع التعليم املغربي،
تتوفر على م�سلك لت�أهيل �أطر هي�أة التدري�س
يف التعليم الأويل والتعليم االبتدائي ،ولكنّ
الواقع الفعلي ي�ؤكد �أن االهتمام ،يف هذا
التكوين والت�أهيل ،يركز – عرب �أغلب
جمزوءاته املد َّر�سة – على التعليم يف املدر�سة
�ست �إىل اثنتي ْ
ع�شرة �سنة)!
االبتدائية (من ّ
الأم ُر الذي يدعو �إىل بذل جهود �إ�ضافية –
على �أكرث من م�ستوى – للنهو�ض بالتعليم
الأويل نظريا وع َمليا؛ بحيث يلزم تخ�صي�ص
ما يكفي من املجزوءات لتكوين الأ�ساتذة
املتد ِّربني فيه ،و�إعدادهم ملُ َ
با�ش َرة عملهم فيه
�إذا �أُ ْ�س ِندت �إليهم �أق�سام يف الطور التمهيدي،
�سواء الأول �أو الثاينَ ،ب َد َل االقت�صار على
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تدري�سه يف جمزوءة واحدة ،داعمة ال رئي�سة؛
كما هو ال�ش�أن الآن ،ت�ستهدف حتقيق كفاية
ِم ْهن ّية �أ�سا�سية لدى الأ�ساتذة املتدربني هي
«التمكن من املعارف الوظيفية املرتبطة
ُ
بخ�صو�صيات التعليم الأويل لتخطيط وتدبري
وتقومي خمت ِلف الو�ضعيات التعلمية املرتبطة
به» .كما يلزم توجيه عناية الأ�ساتذة املك ِّونني
لهذه املجزوءات بحثا وتدري�سا وتكوين ًا
�صاحب ًة .ومن جهتها ،فالوزارة َم ْد ُعوة
و ُم َ
�إىل توفري البنيات ال�ضرورية ال�ستثمار
هذه الكفاءات املُك َّونة ،و�إىل ت�سريع وترية
جمهوداتها يف هذا امليدان ،يف �أفق حتقيق
رهانها الإ�سرتاتيجي الكبري� ،أو االقرتاب
من ذلك على الأقل ،وهو تعميمه واالرتقاء به
�إىل م�ستوى تطلعاتنا جميع ًا .وجتدر الإ�شارة
�إىل �أن «الربنامج اال�ستعجايل» كان قد دعا،
يف �أول م�شاريع املجال الأول (� ،)E1.P1إىل
«تطوير التعليم الأويل» ،عرب اتخاذ جملة من
التدابري والإجراءات احلقيقية؛ ملا يكت�سيه
هذا التعليم من �أهمية بالغة يف اللحظة
الراهنة خ�صو�ص ًا.
و�إذا كان هذا حال التعليم الأويل
�سجل ،واقعيا،
العمومي لدينا� ،إال �أنّ املُ َّ
تف ّوق التعليمني الأ ّو ِل ّييْ التقليدي والع�صري
عليه ك ّما وكيف ًا .فقد �أثبتت �إح�صاءات �أن
هذا التعليم ما قبل املدر�سي يه ْيمِ ن عليه،
يف بلدنا ،التعليم التقليدي ( ،)66.6%ذو
اجلذور املمت ّدة يف تاريخنا ،والذي كان – وما

زال – يتحقق يف «ا ْمل ِ�س ْيد» وامل�سجد واجلامع
أحد م ّنا قيمة هذا
وال ُكتّاب ،وال يخفى على � ٍ
التعليم و�أهميته على امتداد �أجيال و�أزمان؛
فداخل ف�ضاءاته تل ّقى �آبا�ؤنا و�أجدادُنا مبادئ
القراءة والكتابة واحل�ساب ،وت�ش ّربوا القيم
الدينية وا ُ
خل ُلقية والوطنية وغريها ،وحفظوا
القر�آن الكرمي ون�صيبا وافر ًا من احلديث
النبوي واملتون العلمية ونحو ذلك .بل �إنّ
علما َءنا الأفذاذ ،يف �شتى حقول املعرفة ،قد
تخ ّرجوا من هذه «املدار�س» ،التي مل تكن
تكتفي بتعليم �أبناء الأمة وتكوينهم ،بل بلغ
�إ�شعاعها العلمي واحل�ضاري الآفاق؛ فكان
يق�صدها ط ّال ُب العلم من كل حدب و�صوب
لل َّن َهل من َم ِعني علمائها وفقهائها (حالة
ول�ستُ ُمبا ِلغ ًا �إذا قلتُ
القرويني �أمنوذج ًا)ْ .
�إن كثري ًا من ْ
مُ َرجات هذا التعليم �أرقى
و�أجود ،بدرجات ،من ْ
مُ َرجات باقي �أ�صناف
التعليم الأويل .ويلي التعليم التقليدي ،ح�سب
تلك الإح�صاءات نف�سها ،التعليم الأويل
الع�صري ،الذي يُا َر�س يف ريا�ض الأطفال
(جتربة حديثة العهد عندنا) ويف مدار�س
التعليم اخل�صو�صي ،بن�سب ٍة مئوية مق ّدرة بـ
 ،27.8وبعده – بطبيعة احلال – نظ ُريه يف
القطاع العمومي (.)5.6%
وعلى الرغم من ذلك ،ف�إننا نلحظ – يف
العقود الأخرية – اهتمام املغاربة بالتعليم
الأويل ،وح ْر�صهم على �إدخال ِف َلذ �أكبادهم
�إىل ريا�ض الأطفال وم�ؤ�س�سات التعليم
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مالية �إ�ضافية �أحيان ًا كثرية؛ لوعيهم بفوائده
الكثرية التي تت�ص ّد ُرها تهيئة ه�ؤالء ال�صغار،
من كافة النواحي ،لالنخراط ب�إيجابي ٍة يف
املرحلة التعليمية الآتية .وال يجب �أن نغفل
ما للتحوالت التي �شهدها بلدُنا ،كذلك ،يف
املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ،من �أثر حا�سم يف تزايد االهتمام
بهذا التعليم املب ّكر ،ال�سيما حني تفر�ض
الظروف ،مث ًال ،خروج الأبوين مع ًا �إىل
�سوق ال�شغل...
رقي التعليم الأويل ،وتو ُّفقه
ويتوقف ّ
يف �إعطاء نتائج ج ّيدة ،وجناح املد ّر�سني �أو
املُ َر ِّبني فيه ،على مراعاة جملة من الأمور،
واالهتداء �إىل �أقوم االختيارات البيداغوجية
والديدكتيكية يف �أثناء ممار�سة العملية
الرتبوية والتعليمية خالل فرتة التعليم ما
قبل املدر�سي؛ �إذ �إن املر ّبي يتعامل مع طفل
ذي خ�صو�صيات كثرية ،بيولوجيا ونف�سيا
وح ّ�س َحرك ّي ًا؛ لذا،
وانفعاليا وذهنيا واجتماعيا ِ
ُّ
التفطن لهذه املِيزات الطفولية،
ف�إن عليه
و�أخذها يف االعتبار الكامل ،لدى مزاولته
عم َله داخل الريا�ض �أو م�ؤ�س�سات الرتبية
الأولية ،وعدم معاملة هذا الطفل بالنهج
عامل به متع ِّلمو املدر�سة االبتدائية �أو
الذي ُي َ
ما بعدها .و�سيكون عمله �أجنع ،و�أدا�ؤه �أجنح،
كلما َح َّ�صل دراية كافية بال�سيكولوجيا وعلم
خا�ص على
االجتماع وعلوم الرتبية ،مع ٍ
تركيز ّ

ما له �صلة ب�سيكولوجية الطفولة .ومن املعلوم
ال�سوي�سري جان بياجيه
�أن عالِ النف�س
ّ
أحد �أبرز دار ِِ�سي هذه املرحلة
(ُ )J.Piagetي َع ّد � َ
من حياة املتعلم ال�صغري ،املُت َع ِّمقني يف ر�صد
تطور التفكري لديه ،ويف بيان كيفية �سعيه
�إىل حتقيق التوازن مع اخلارج عرب جملة من
الآليات .وقد َخ َل�ص من درا�سته هذه الطفول َة
�إىل تق�سيم م�سار تطور الفكر لدى الطفل �إىل
�أربع مراحل ُع ْمرية معروفة ،تتوافق ثانيتها
– وهي مرحلة ما قبل العمليات احل�سية �أو
العيانية – مع فرتة التعليم الأويل غالب ًا،
نف�سها التي ي�س ّميها د� .أحمد �أوزي
وهي ُ
“الطفولة املب ِّكرة” ،التي ميتاز تفكري الطفل
بح ّ�سيته وحمدوديته وك ّليته ،وي�شرع
خال َلها ِ
هذا ال�صغري يف اكت�شاف العامل اخلارجي
والبيئة املُحيطة به ،و�إدراك العالقات
وال�ضوابط االجتماعية .كما �أنها مرحلة بناء
�شخ�صية الطفل �شعوريا وال�شعوريا ،و�إقباله
الكبري على ال ّل ِعب ...وعلى هذا الأ�سا�س ،ف�إن
ثمة عدد ًا من احلاجات لدى طفل التعليم
الأويل ،ال منا�ص للمربي من مراعاتها خالل
عمله الرتبوي التعليمي ،وقد �أجملها “الدليل
البيداغوجي للتعليم االبتدائي” يف الآتي:
 -1االنتقال من جمال التمركز حول
الذات �إىل جمال �إدراك الذات.
 -2اكت�شاف قدراته وتغرياته اجل�سمية.
 -3حتديد عالقته بالن�سبة �إىل ال َآخرين،
وبالن�سبة �إىل الأ�شياء املُحيطة به.
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 -4ت�أكيد �شخ�صيته.
 -5تنمية م� ّؤهالته ال�شخ�صية.
 -6تنمية ثقته بنف�سه وبالآخرين.
 -7تنمية مهاراته اجل�سدية احلركية
واملكانية والرمزية والزمانية والتعبريية.
 -8الأمن والطم�أنينة.
وي�ستدعي تقد ُمي �أن�شطة تربوية مالئمة
لهذا الطفلُ ،مت ِّ�سمة بنجاعتها وجدواها
امل�ؤ ّكدةَ ،
عدد من املُقا َربات
العمل مبقت�ضى ٍ
البيداغوجية الف ّعالة ،ويف طليعتها –
كما يذكر جميل حمداوي – بيداغوجيا
الكفايات ،وهي املدخل املُتب ّنى ر�سميا يف
خمت ِلف �أطوار التعليم املدر�سي باملغرب،
وبيداغوجيا التن�شيط ،والبيداغوجيا
الفارِق ّية ،ونظرية الذكاءات املتعددة،
والدراما التعليمية ،وغريها من الطرائق
امله ّمة ،عالوة على بيداغوجيا ال ّل ِعب ،علما
ب�أنّ طفل هذه املرحلة �أك ُرث �إقباال على
الألعاب ،و� ْأم َي ُل �إىل التعلم من خالل اللعب
والر�سم والتلوين و�سرد احلكايات اخليالية
والريا�ضة البدنية ...ومن هنا ،نرى انبناء
برامج التعليم الأويل ،يف البلدان املتقدمة
احل�سية الهادفة،
خا�صة ،على هذه الأن�شطة ّ
بخالف ما ُي ْر�صد� ،أحيان ًا ،يف تعليمنا الأويل
ي�سجل د .حمداوي – من تركيز على
– كما ّ
�شحن �أذهان الأطفال باملعارف والأفكار ،يف
تراجع درجة اعتماد الألعاب الرتبوية!
مقابل ُ

ْاح� ،إىل �إيالء اللعب
ويدعو الكاتب ،ب�إل ٍ
عناية كربى يف مرحلة الطفولة املبكرة ،و�إىل
اتخاذه َ
�سبيل الطفل �إىل التعلم واالكت�ساب
والتفتح وبناء �شخ�صيته ،ما دام هذا الطفل
“كائن ًا لعب ّيا بامتياز”؛ على ح ّد عبارة جميل
حمداوي .ويعار�ض ق�ضية �إرغام هذا الطفل،
يف تلك الفرتة من حياته ،على التعليم...
وبالإ�ضافة �إىل هذا التدبري
البيداغوجي ،ي�ستوجب التعليم الأويل تدبري ًا
ديدكتيكيا منا�سبا وناجع ًا �أي�ض ًا؛ بحيث �إن
َّ
امل�سطر ،وتدري�س
منهج تنفيذ برناجمه
موا ّده ومك ِّوناته ،يختلف عن ذاك املُ َّت َبع يف
ُ
وتف�صيل ذلك
املراحل التعليمية الالحقة.
– كما يو�ضح حمداوي – �أنه يلزم ،يف
املرحلة الأولية ،حتديد �أهداف الربنامج
الدرا�سي املختلفة ،وم�ضامي ِنه التي تركز
ح�سي ويدوي ،وعلى مترير
على ما هو ّ
الئحة من القيم الأ�سا�سية .كما ينبغي تنويع
الأن�شطة التعليمية – التعلمية مبا يراعي منو
الطفل املُ�ست ْه َدف بها من جميع النواحي،
واختيار الو�سائل الديدكتيكية التي متتاز
ي�س َمح ُمب َ
خاط َبة
بطابع الت�شخي�ص ،الذي ْ
حوا�سه ،بعيدا عن �أي جتريد يتجاوز قدراته
ّ
العقلية والذهنية ،وتوظيف الطرائق الفعالة
واملعا�صرة املنا�سبة ،واعتماد �أ�شكال و�صيغ
تقوميية متعددة ومتنوعة قادرة على حتقيق
الغايات ا َمل ْر ُجوة من القيا�س والتقومي...

