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يف الفكر الرتبوي

الهدف العائق 
ووضعيات التعلم*

فليب مرييو

اإن فهم الكيفية التي تعالج من خاللها و�صعيات التعلم اليوم، يقت�صي على ما يبدو يل، القيام بانعطاف تاريخي، ي�صمح باإبراز حركتني مهّمتني 
)didactisation(، وحركة  الديداكتيكي  البناء  ما؛ حركة  اإىل حد  كاريكاتوري  ب�صكل  و�صاأدعوهما  الو�صعيات؛  هذه  تنظيم  �صاهمتا يف 
ال�صياغة النهائية )finalisation(.  لنقل بب�صاطة، اإن هناك تعار�صًا يف الوقت احلايل ويف املجال البيداغوجي بالتحديد، بني موقفني اأ�صا�صيني؛ 
حيث يوؤكد الأول على �صرورة عقلنة التعّلمات والهتمام بخا�صيتها ال�صمولية والن�صقية؛ ويقر الثاين باأننا ل نتعلم يف احلقيقة، اإل الأ�صياء 

التي لها معنى بالن�صبة للذات التي تندرج �صمن خطوات اإرادية وت�صتثمر يف ن�صاط حر وخمتار.

 )formateurs( وباإيجاز، نقول اإن احلركة الأوىل هي التي �صاهمت يف تنظيم اأمكنة نوعية خم�صو�صة للتعّلمات وموؤطرة من طرف مكونني
العملية«؛ وقد اتخذت هذه الأمكنة ا�صم  الذين ميار�صون ن�صاطهم يف »احلياة  يتوفرون على الكفاءات )compétences( املميزة للمهنيني 

»املدار�س«.

اأما احلركة الثانية التي كانت موجودة قبل الأوىل، فهي التي تربز ح�صول التعلم عن طريق الن�صاط املبا�صر للذات املنخرطة يف و�صعية الإنتاج؛ 
وهي الو�صعية املوجودة قبل ن�صاأة املدار�س التي مت حتيينها من طرف بيداغوجيي »الرتبية اجلديدة« و«الطرق الفعالة«، الذين حددوا ما ن�صميه 
اليوم انطالقًا من �صيغة ديوي )Dewey( بـ »بيداغوجيا امل�صروع« )pédagogie du projet( التي توؤكد على اأهمية التعلم من خالل 

.)learning by doing( الفعل

1( البناء الديداكتيكي والصياغة النهائية:

لي�شت �ملدر�شة يف �حلقيقة موؤ�ش�شة قدمية جد�ً، فتاريخها ل يتعدى، 

من خالل �ل�شكل �ملعروف لدينا، قرنني �إىل ثالثة قرون على �لأكرث؛ 

و�إذ� ما نظرنا �إليها من ز�وية تنظيمها حلياة �لأطفال و�ليافعني، فاإنها لن 

تتجاوز �لقرن من �لزمان.  فهل يعني هذ� �أن �لإن�شان مل يتعلم قبل 
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�لندرة )raréfier( على  �أن �ملدر�شة وجدت »لإ�شفاء   ،1971 �سنة 

نظاماً  �أدخلو�  �ملدر�شني  �أن  على  موؤكد�ً  ذلك  ف�شر  وقد  �ملعارف«.  

�أن  قبل،  من  و�حد  كل  باإمكان  كان  حيث  هناك  لالنتقاء،  �شارماً 

يتعلم بحرية، عرب �لنهل من �مل�شادر »�لطبيعية« للمعارف؛ ومن ثم 

�حتكرو� ن�شر �ملعارف وتوزيع �شهاد�ت �متالكها.  �شحيح �أن �إليت�س 

�لنزعة �لمتثالية  للو�قع، وهي  ما  �إىل حد  لنا ظاهرة مطابقة  و�شف 

�سو�سيولوجيو  و�سفها  كما  �لغربية  للمدر�شة   )conformisme(

 ،)Bourdieu( بورديو  �أمثال   ،)reproduction( �لإنتاج«  »�إعادة 

Es-( و�إ�شتابلي   ،)Beaudelot( بودلو  �أو   ،)Passeron )ببا�سرون 

.)tablet

�إليت�س،  قدمه  �لذي  �لو�شف  من  �لقريبة  �لنزعة،  هذه  وتقرتن 

 )Violence symbolique( �لرمزي«  »�لعنف  هي  �أخرى  بظاهرة 

�ملمار�س ح�شب �لباحثني �ملذكورين من طرف �لطبقات �لجتماعية 

codes so-( �لجتماعية  و�ل�شفر�ت  �للغة  يف  �ملتحكمة   ململحظوظة،

باأن للجميع  �إياها  ciaux( و�ملهيمنة على �لأو�شاط �ملحرومة، موهمة 

�حلظوظ نف�شها، لأن نقطة �لنطالق و�حدة بالن�شبة لهم كلهم.  وهذه 

بـ  �إليت�س  دعاه  ما  على  �لجتماعية  �ل�شرعية  وت�شفي  ذكية  �شيغة 

»�إ�شفاء �لندرة على �ملعارف«.

�لعامل  بلد�ن  يف  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  تطور  فاإن  ذلك،  عن  وف�شاًل 

تاأكيد  بكل  لهما  كانت  قد  �لغربي،  �لنمط  على  و��شتغالها  �لثالث، 

�ملفيدة يف كثري من  �لتقليدية  �ملعارف  تهمي�س  �شلبية، حيث مت  �آثار 

مالئمة  بطريقة  �جلديدة  �ملعارف  نقل  من  �لتمكن  دون  �لأحيان، 

وفعالة.

لكن، ما مل يقله �إليت�س وما يبدو �أنه جتاهله، هو �أن �ملدر�شة مل تن�شاأ 

لتكري�س �لنتقائية و�إق�شاء بع�س �لأفر�د من �ملعرفة، بل �إن �لعك�س 

 learning( هو �لذي ح�شل، لأن �لتعّلم عن طريق �ملحاكاة و�لفعل

by doing( �لذي كان معمماً، مل يكن مر�شياً.

�ل�شابع  �لقرن  منذ  �لأمر  هذ�   )Coménius( كومنيو�س  ف�شر  وقد 

�أكد  حيث  �لكربى«؛  »�لديد�كتيك  بـ  �ملو�شوم  موؤلفه  �شمن  ع�شر، 

ap-( و�ملتعلم )Compagnon )للى �أن ��شتغال �ل�شانع »�لتقليدي« 

prenti( معاً، ل ي�شمح باإر�شاء هذ� �لأخري و�لزبون يف �لوقت نف�شه.  

فاإذ� ما ترك �ملتعلم على هو�ه، ف�شيكون يف ذلك م�شيعة للوقت و�إتالفاً 

بنف�شه،  بالعمل  �ل�شانع  قام  �إذ�  �أما  للزبون؛  و�إزعاجاً  �لعمل  لأدو�ت 

فاإنه �شري�شي �لزبون، لكن �ملتعلم لن يتعلم �شيئاً.

نواجه  اأن  �إذ ميكننا  ب�شكل كبري،  �حتمالياً  يظل  �لو�شع  �أن هذ�  غري 

�شعوبات جمة قبل تعلم كيفية جتاوز حو�جز يف متناولنا، ندعوها �ليوم 

.)pré requis( »مكت�شبات �شابقة«

»�لو�قع« ظرفية  تتم يف ظل هذ�  �لتي  �للقاء�ت  فاإن  �آخر،  من جانب 

بع�س  مو�جهة  يف  بحظوظنا  مرتبطة  فهي   ،)conjoncturelles(

�أن  ميكننا  ل  و�أخري�ً،  �لأ�شخا�س.   ببع�س  �للتقاء  �أو  �لو�شعيات 

نخطئ دون عقاب، وبخا�شة يف و�قع �ملجتمع �لإنتاجي �لذي يتعني 

»�لعمل  و�شعية  ففي  تقدير؛  �أقل  على  �لبقاء  �أو  �لقوت  ك�شب  فيه 

�أو  �لعمل  �ملجازفة بفقد�ن  باملبادرة دون  �لقيام  �حلقيقي«، ي�شتح�شن 

�ل�شحة �أو �حلياة حتى.  ومن �ل�شروري تنظيم �لأمكنة �لتي ميكن �أن 

نخطئ فيها دون تعر�س للخطر؛ وحتليل �أخطائنا كي ل نكررها عندما 

تكون �لرهانات �أكرب.  ونحن نن�شى �أن هذه هي مهمة �ملدر�شة، فهي 

مكان اخلطاأ �ملمكن و�ملحاولة �ل�شرورية و�لتعلم �لنظامي و�لتدريجي، 

.)L’aléatoire social( حيث نتخل�س من �لحتمالية �لجتماعية

هكذ�، د�شن كومنيو�س ما دعوته باحلركة �لكربى للبناء �لديد�كتيكي 

طرف  من  و�إغناوؤها  تبنيها  �شيتم  �لتي  �حلركة  وهي  للمعارف، 

�لعديدة  �ملعارف  �قتطفو�  �لذين   )encyclopédistes( �ملو�شوعيني 

بغر�س  �أنتجتها،  �لتي  �لجتماعية  �لو�شعيات  من  �ملنظمة،  وغري 

عر�شها بطريقة منظمة وترتيبها، ح�شب تعقدها �ملتنامي.

قد  �لجتماعي،  لالنتقاء  كو�شيلة  �ملدر�شة،  منتقدي  �أن  يل  ويبدو 

قامت �شد �لعتباطية  لهذه �حلركة.  فهي  �لإيجابي  جتاهلو� �جلانب 

خم�شو�شاً  ف�شاء  و�أن�شاأت  �حلياة،  يف  �لقائمة  و�لالم�شاو�ة  و�لظلم 

للتعّلمات وحررته من �لإكر�هات �ل�شارمة لالإنتاج.  وهذه هي �ملدر�شة 

بالأ�سا�ش ويف �لأ�شل. فهي مبثابة جت�شيد للحظوظ �ملتوفرة للجميع من 

�أجل �لتعلم بارتياح، دون �خل�شوع ل�شياق �أ�شري �أو مهني �أو جغر�يف 

�لتي متت  �أن �ملدر�شة هي �ملو�شوعة  نن�شى  �أل  حمدد.  ويجب علينا 

تعترب  و�لتي   ،)L’encyclopédie institutionnalisée( ماأ�ش�شتها 

�لكتب �ملدر�شية �متد�د�ً لها، بهذ� �لقدر �أو ذ�ك من �لنجاح.

ولإبر�ز �ملنظور �لذي �شاهم �ملو�شوعيون يف �إقر�ره، ميكننا �ل�شت�شهاد 

ب�شهولة مبثال تعلم �للغة �لفرن�شية، �لذي مت �لنظر �إليه، مثله مثل تعلم 

باقي �ملو�د، كتعلم م�شتقل عن �ملمار�شات �لجتماعية �ملرجعية.  فما 

يتعني  فاإنه  و�حتمالية،  متكافئة  ول  متعددة  �ملمار�شات  هذه  د�مت 

�للجوء �إىل قو�عد موحدة حتظى بالإجماع وثابتة، وهي �لقو�عد �لتي 

وب�شكل  بعد  فيما   )Jules Grévisse( غريف�س  جول  �شي�شميها 

دقيق، قو�عد »ح�شن �ل�شتعمال« )bon usage(.  هكذ�، يجب �أل 

لالأطفال،  �لو�قعية  �لتو��شلية  �لو�شعيات  �لفرن�شية على  تعلم  يعتمد 

�لو�شعيات  هذه  عن  �لبتعاد  ذلك،  من  �لعك�س  على  يجب  بل 

 )universalité( كونية  على  �لنفتاح  ت�شمن  ل�شانية  مناذج  وفر�س 

تو��شل  �إطار  بها، يف  �ملتكلمني  توحيد كل  فيها  يفرت�س  �لتي  �للغة 

�لتعليمات  وتو�شح    .)Communication rationnelle( عقالين 

هو  »�لإن�شاء  �أن  على  موؤكدة  بدقة،  �لأمر  هذ�   1866 ل�سنة  الر�سمية 

ملقطع خ�شع  �لذ�كرة،  على  و�عتماد�ً  �لكتابة  طريق  �إنتاج عن  �إعادة 
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ن�شره  �لذي  الكتابة«  فن  »تعلم  موؤلف  يف  وجند  وللتف�شري«.   للقر�ءة 

جول بايو )Jules Payot( �سنة 1913، كل �ملبادئ �ملوؤ�ش�شة للت�شور 

�ل�شكلي لتعليم �لفرن�شية، حيث متت مر�جعة كل �مل�شطلحات، وفق 

قاعدة ترتيبية؛ وكل �ل�شيغ �لأ�شلوبية و�لق�شايا �لنحوية.

و�شت�شتلهم �لكتب �ملدر�شية هذ� �لت�شور ملدة طويلة؛ ويف هذ� �لإطار 

ت�شمنت مقدمة كتاب مدر�شي من جمموعة كالر�ك )Clarac( �سنة 

1961، ن�شاً و��شحاً جاء فيه: »ل ميكن للطفل �أن ي�شتفيد من ن�شائح 

معلمه و�أن يتعلم ب�شهولة ودقة، �إل �إذ� ما عمل على �إغناء م�شطلحاته 

بنف�شه.  و�إذ� ما طلبنا منه ت�شجيل ما ير�ه وما يفكر فيه، قبل �لقيام 

ب�شكل  لالأ�شلوب  �لرهيبة  �مل�شاكل  حل  حول  مف�شلة  بتمارين 

منهجي، ف�شنكون كمن يطلب منه حتليل مربهنة )théorème( قبل 

�أن يتعلم تعريف �ملثلث �أو �لد�ئرة؛ و�أن يعزف قطعة على �لبيانو قبل 

�للغة  لتعلم  �ل�شكلية  للخا�شية  و��شح  ت�شور  وهذ�  نوتاتها«.   در��شة 

و�ل�شروط �ل�شرورية لإجناز »تعبري �شخ�شي«.

�لقو�عد  كل  مبر�جعة  مطالب  �لطفل  �أن  �ملنظور،  هذ�  من  يت�شح 

�لل�شانية �ل�شرورية لكتابة �أدبية جيدة؛ فعليه �أن يتعلم �لنحو، منطلقاً 

ميار�س  و�أن  معقدة؛  جمل  �إىل  تدريجياً  لي�شل  �لب�شيطة  �جلملة  من 

�أو ذ�ك من �لنجاح، درو�س  �لإعر�ب و�ل�شرف ويتحمل بهذ� �لقدر 

�مل�شطلحية و�لأ�شلوبية.  ويتعني �أن ينجز ذلك ب�شكل جيد من حيث 

عبد �ملح�شن �لقطان خالل ح�شوره ور�شة توظيف �لر�شوم �ملتحركة يف �لتعليم.
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»ما  و�شعية  �إىل  �لعودة  من  نوعاً  �أي  �لديد�كتيكي،  �لبناء  عملية  مع 

قبل مدر�شية« )préscolaire(، يتم فيها تك�شري �خلا�شية �ل�شطناعية 

ملا كان �شل�شتني فريني يدعوه بال�شكولئية )Scolastique(، بغر�س 

�إعادة بناء �ملعارف �نطالقاً من و�شعيات �جتماعية يعي�شها �لتالميذ، 

�ملقاربة  ت�شعى  وبينما  ممكن.   قدر  باأكرب  ��شتثمارها  عليهم  ويتعني 

�ل�شكلية �إىل �إبعاد �لتلميذ عن كل �نخر�ط �جتماعي �أو �شيكولوجي 

�أننا ل ميكننا �أن ننطلق  وعن م�شاحله �لفورية، تعترب �ملقاربة �لوظيفية 

�شوى من »�لذ�ت بالفعل«، على �لرغم من �أننا ل ن�شعى �إىل �إبقائها 

عرب  �لنتقال،  بتنظيم  يتعلق  فالأمر  تقدمها.   نريد  بل  هي،  حيث 

و�شاطات متتالية من �للغة �لتلقائية ذ�ت �لهتمامات �لأولية، �إىل لغة 

مبنينة ذ�ت �هتمامات �أدبية؛ وبالتايل �إدر�ج �لتعلمات �شمن دينامية 

�إيجابية  �ملمار�شات  هذه  مثل  نتائج  كانت  وقد  للذ�ت.   �شخ�شية 

يف  �جلدل،  يقبل  ل  ب�شكل  �شاهمت  �إذ  �لتالميذ،  حتفيز  بخ�شو�س 

ت�شجيع �لعديد من �لتالميذ على ممار�شة �لكتابة؛ وهذ� �أمر مهم.

-ومن  �لفرن�شية  للغة  �لوظيفية  �ملقاربة  �إطار  يف  �ملمار�شني  �أن  غري 

عن  �لتخلي  �إىل  �ملوؤدية  �لأ�شباب  �شريعاً  �كت�شفو�  فريني-  �شمنهم 

»�لن�س  ففي  للمدر�شة.   �ملوؤ�ش�شة  �حلركة  طرف  من  �ملمار�شة  هذه 

�لتلميذ  �أب�شط �شيء يتعني على  �أن  �لذي �قرتحه فريني، جند  �حلر« 

فعله عندما ل يعرف �لتعبري عن �شيء ما، هو �لتخلي عن قوله ولي�س 

�لنخر�ط يف بحث عن �مل�شطلحات.

�شرورة  ت�شمح  ل  لالإن�شاء،  �لنهائية  �ل�شيغة  فاإن  �آخر،  جانب  من 

مبو�جهة كل �ل�شعوبات �لنحوية �أو �لل�شانية بطريقة منتظمة؛ و�أخري�ً، 

لنا  ي�شمن  �شيء  فال  �جلماعية،  �لكتابة  مبهمة  �لتالميذ  يقوم  عندما 

�أكرث للكتابة- هم  �أولئك �لذين هم يف حاجة  �أن �لأقل كفاءة -�أي 

�لذين �شي�شتغلون؛ بل �لأ�شح �أنهم �شيهم�شون با�شم �جلودة �لالزمة 

للمنتوج يف �شيغته �لنهائية.

�لتي جتمع بني �خل�شوبة  �لوظيفية  �لبيد�غوجيا  هكذ�، �شاهمت هذه 

�جلماعية«،  »�ملمار�شات  من  معقدة  �شل�شلة  ميالد  يف  و�ل�شذ�جة، 

مثل �ملر��شلة �ملدر�شية و�شحيفة �لق�شم �أو �ملدر�شة و�لكتابة �مل�شرتكة 

للق�ش�س �أو للرو�يات و�إجناز م�شرحيات �أو �أفالم �شينمائية.  وتتميز كل 

هذه �لأن�شطة بتاأكيدها على عاملني حا�شمني وهما: �شرورة �كت�شاف 

�أن�شطة تعطي معنى للتعّلمات؛ و�إر�دة  �إىل �لتعلم من خالل  �حلاجة 

حتفيز �لتلميذ عرب تنمية روح �مل�شاركة )coopération( لديه، ولي�ش 

عرب دفعه �إىل �ملجار�ة )rivalité( �أو �ملناف�شة )concurrence(، ويف 

�لو�قع، فاإن در��شة �شلوك �لتالميذ �ملوجودين د�خل هذه �لو�شعيات، 

»�لديد�كتيكيني  منظور  مفارق،  ب�شكل  يدعمان  عائقني  تربز 

�لتعلم  يف  �لرغبة  بني  �خللط  يتم  ما  غالباً  فمن جهة،  �ملو�شوعيني«.  

والرغبة يف �ملعرفة.  ومن �لبديهي �أن يرغب تلميذ يو�جه �شعوبة يف 

�إطار مهمة عزيزة لديه، يف جتاوز هذه �ل�شعوبة.  مثاًل، �إذ� �أر�د معرفة 
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توقيت عر�س م�شل�شله �لتلفزيوين �ملف�شل وكان ل يعرف �لقر�ءة، فاإنه 

�شيعمل على تلقي �ملعلومات �ملتعلقة بالرب�مج �لتلفزية.  لكن رغبته 

يف �ملعرفة ل تعني رغبته يف �لتعلم، بل �إنه يريد يف غالب �لأحيان �أن 

يعرف دون �أن يتعلم �أو �أن يعرف باأقل قدر من �لتعلم.  )هكذ�، وفيما 

يتعلق بامل�شل�شل �لتلفزيوين، فاإن هذ� �لتلميذ �شيبحث عن �شخ�س 

�أو يكون قادر�ً على قر�ءة �لربنامج مكانه؛ ولن  يعرف �شاعة �لعر�س 

يرى �شاحبنا �أية فائدة تذكر يف تعلم �لقر�ءة، معترب�ً �إياها خطوة مملة، 

و�سعية  �لتعلم �شمن  �أن  هو  نن�شاه كثري�ً،  وما  �أطول(.   وقتاً  ت�شتلزم 

و�أي�شاً  و�جلهد  �لوقت  م�شتوى  على  �لثمن  باه�س  �شلوك  هو  معينة، 

على �مل�شتوى �ل�شيكولوجي، لأنه يتطلب تفادي �لبحث �ملبا�شر عن 

�لفعالية، من �أجل �لنخر�ط يف بحث ذهني، �حتمايل، جنهل م�شبقاً 

حالة �لرتياح �لتي قد يوفرها لنا.

ومن جهة �أخرى، ل بد من �لإقر�ر باأن �لأهد�ف ل تتحدد يف �مل�شروع 

�ملمكن  فمن  با�شتيعابها.   ي�شمح  �لذي  �ملتنامي  �لتعقد  نظام  وفق 

قبل  �ملهمة،  لطبيعة  نظر�ً  مريع،  ب�شكل  معقدة جد�ً  �أهد�ف  تربز  �أن 

�لأهد�ف �لب�شيطة �ل�شرورية لفهم �لأوىل )فالتلميذ �لذي يرغب يف 

�إجناز حتقيق حما�شي ل�شحيفة ق�شمه، حول مبار�ة يف كرة �لقدم �شبق 

�مللحمي  �لت�شخيم  تقنية  لدر��شة  م�شطر�ً  يكون  لن  �شاهدها،  �أن  له 

من  ترجى  فائدة  �أية  يرى  لن  وهو  )agrandissement épique(؛ 

هذه �لدر��شة(.

 )objectif- obstacle( العائق  الهدف   )2
:)Obstacle – objectif( والعائق الهدف

التي   )aller-retour( �جلولة  هذه  من  �ليوم  لنا  تبقى  �لذي  ما 

��شتخل�شت منها �لو�شعيات �لجتماعية لتعاد �إليها فيما بعد، �إن مل 

يكن �لإح�شا�س بوجودنا �أمام مبد�أين ديد�كتيكيني متناق�شني وهما: 

�لبناء �لديد�كتيكي ومبد�أ �ل�شياغة �لنهائية؟

يعر�سها  قد  لكنه  للمعارف،  �ملنظم  �لكت�شاب  ي�شمن  �لأول  فاملبد�أ 

»للدور�ن يف فر�غ«.  �أما �ملبد�أ �لثاين، في�شمن �إدماج �ملعارف، لكنه 

قد يوؤدي �إىل طريق م�شدود و�إىل �إفقار مكت�شبات �لتالميذ.  و�أنا مقتنع 

�لأخرى،  لفائدة  �ملقاربتني  باإحدى  �لت�شحية  ميكن  ل  باأنه  �شخ�شياً، 

و�أعتقد  بينهما.   متف�شل  �لنجاح يف خلق  هو  �لأ�شا�شي  �لرهان  وباأن 

�أنه من �لالزم �أن ن�شتمد من �ملقاربة �لديد�كتيكية، حتديد �لأهد�ف 

 objectifs( لتي �شمح �لتحليل �ل�شارم بعزلها و�عتربها �أهد�فاً نو�تية�

�أنه يلزم �إبر�ز  noyaux( �أ�شا�شية، يتعني بلوغها؛ لكنني �أعتقد �أي�شاً 

هذه �لأهد�ف �شمن م�شعى مينح معنى لكت�شابها.

وباإيعاز  �لع�شرين  �لقرن  �ل�شبعينيات من  �ملنظور، برزت يف  ومن هذ� 

من هيلني روميان )Hélène Romian( وجمموعات �لبحث باملعهد 

يف  �لدر��شات  من  �شل�شلة   ،)INRP( �لبيد�غوجي  للبحث  �لوطني 

جمال تعلم �للغة �لفرن�شية، حاولت �لربط بني متارين »�لتعبري« ومتارين 

»�لبنينة«.  ومت �لتعبري عن ذلك بالقول: »لقد �لتقت متطلبات �ملربي 

�ملتمثلة �أ�شا�شاً يف م�شاعدة �لتلميذ على �لتقدم بو��شطة متارين منظمة 

نظر  وجهة  من  �ملحددة  و�لتعبري  �لتو��شل  �إىل  باحلاجة  �للغة،  لتعلم 

�لتلميذ« )خطة جتديد �للغة �لفرن�شية، 1971(.

من  )�مل�شتعار  �لعائق«  »�لهدف  تعبري  ن�شتعمل  فاإننا  جانبنا،  ومن 

جان لوي مارتينان )Jean-Louis Martinand(، �لخت�شا�شي يف 

وذلك  �ملنجزة مبختربنا،  �لأبحاث  �إطار  �لتكنولوجيا(، يف  ديد�كتيك 

لالإ�شارة �إىل �لأهد�ف �لتي ن�شتطيع �إبر�زها عندما يعرت�شنا عائق �أثناء 

�إجناز مهمة معينة.

كما ن�شتخدم تعبري �لعائق �لهدف، للتاأكيد على �أنه على �لرغم من 

تعرف �ملكون على �لهدف قبلياً )a priori(، فاإنه ل يتم اإدماجه د�خل 

دينامية �لتعلم، �إل �إذ� �كت�شفه �ملتعلم، باعتباره و�شيلة لتجاوز �لعائق.

3(  وضعيات التعلم
:)Les situations- problèmes(

ب�شاأن  �لتفاو�س  يح�شل  �أن  �لتعلم،  و�شعيات  م�شتوى  على  ميكن، 

�لهدف �لعائق، �عتماد�ً على ثالث �شيغ، بحيث يتم �إدماجه د�خل 

و�شعيات �لتناوب �أو و�شعيات �مل�شروع �أو �لو�شعيات – �مل�شاكل.

تربز و�شعيات �لتناوب )Situations d’alternance( من خالل  �أ.  

كتابة  �أو  م�شرحي  عمل  �إخر�ج  )مثل  �لإجناز  ملهام  �لفرد  مو�جهة 

حتقيق �أو تقرير ... �لخ( ومو�جهته عو�ئق، ي�شطر على �إثرها للذهاب 

يف  )تتمثل  تكوينية  مبو�رد  لال�شتعانة  �خلا�شة  �لتكوين  �أمكنة  �إىل 

�لأ�شخا�س �أو �لوثائق(، من �أجل جتاوز هذه �لعو�ئق.  وبهذ� �ملعنى، 

�لإنتاج وزمن  �لتناوب يعتمد على متف�شل زمن  فاإن جناح و�شعية 

�لتكوين �ملنجزين باأمكنة خمتلفة ومع م�شوؤولني خمتلفني؛ لكنهما 

مرتبطان بعائق هدف.

يف  �أما  منوذجية؛  تظل  و�شفناها،  كما  �لتناوب  و�شعية  فاإن  طبعاً، 

حتت  �ملندرجة  للممار�شات  �مللمو�س  �لتحليل  خالل  ومن  �لو�قع 

�لعموم، يتم  فاإننا جند و�شعيات جد متنوعة.  وعلى  �لتعبري،  هذ� 

�لتمييز بني �أربعة �أمناط، وهي:

�لتناوب �ل�شمني غري �ملنظم �لذي ي�شمح للفرد بربط �مل�شاكل  «

�لتي يو�جهها، بحلول يكت�شفها دون �ل�شعي ور�ءها.  ويتعلق 

�لأمر هنا ب�شكل خا�س للتعلم، منت�شر بكرثة يف حياتنا �ليومية.

�لتناوب �لحتمايل، ويتم عندما ترتب �أن�شطة �لتكوين �لنظري  «
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�إ�شارة  �أن تكون هناك  �إىل جانب �لتدريبات )Stages(، دون 

�إىل كون �ل�شتغال يف �حلالتني معاً، يهم مو�شوعات م�شرتكة.

�لتكوين  « �أن�شطة  تروم  عندما  ويح�شل  �ملتجاوز،  �لتناوب 

�أن  دون  تنجز  لكنها  نف�شها؛  �لأهد�ف  حتقيق  و�لتدريبات، 

كما  لالآخر،  مو�ٍز  لأن كل طرف  بينها،  �شلة  �أية  هناك  تكون 

�أن �لتفاعالت بني �مل�شاكل �ملطروحة و�لأجوبة �ملقرتحة، تظل 

رهينة مببادر�ت �ملتعلمني.

��شم  « ووحده،  فعاًل  ي�شتحق  �لذي  وهو  �لتفاعلي،  �لتناوب 

�لتناوب، لأنه ي�شمل �لتعرف على �لعائق �أثناء �لعمل وحتويله 

�إىل هدف، و�لتعرف على �ملو�رد �لتكوينية �لتي ت�شمح بتحقيق 

�ل�شدف و�إعادة ��شتثمار �ملكت�شبات يف �ملبادرة �لأوىل.

يطبق.   ما  نادر�ً  ر�بع«  �ملدرج ك�شنف  »�لتناوب  فاإن هذ�  �لو�قع،  ويف 

ت�شاير  و�شائل  و��شتعمال  وجود  يتطلب  �أنه  �إىل  �لتحليالت  وت�شري 

�لتعلمات )�شجل يومي مثال(، كما يتطلب ت�شاور�ً منتظماً وفعاًل بني 

�ملكونني �ملكلفني بالتدريبات و�ملكونني �ملكلفني بالتاأطري �لنظري.

باملبد�أ   )pédagogie du projet( �مل�شروع  بيد�غوجيا  تعمل  ب. 

نف�شه �لذي تعمل به بيد�غوجيا �لتناوب؛ غري �أن �لنف�شال يف 

�أمكنة �لإنتاج و�أمكنة �لتكوين، لي�س تاماً يف هذه �حلالة، ذلك �أن 

�ملكون نف�شه هو �لذي يتحمل م�شوؤولية �لزمنيني ويحدد �لفرتة 

�لتي يو�جه فيها �لتالميذ عائقاً على مقا�شهم لكي يتعلمو� كيفية 

جتاوزه.  لكن �ملكون يوقف متابعة �ملهمة عند هذه �ملرحلة ويدرج 

عملية تعلمية خا�شعة ملنطق �آخر.  فلم يعد �لأمر متعلقاً بالنجاح 

بل بالفهم.  طبعاً، �إن �لفهم هو طريق �لنجاح، لكن �ملطلوب هو 

�أخذ م�شافة زمنية و��شتخد�م و�شائل للفهم وحتمل حلظة �لإحباط 

�ملرتبطة باإيقاف متابعة �ملهمة.

يطالب  �مل�شروع  لبيد�غوجيا  �ملمار�س  �ملكون  فاإن  �ملعنى،  وبهذ� 

�إمتام �لن�شاط ب�شكل مر�س،  بتدبري توتر �شعب، يتمثل يف  دوماً 

جاذبية  �إيقاف  من  و�لتمكن  �إيجابية  دينامية  �أمام  �ملجال  لفتح 

�لر�شا  وبالتايل حتويل  �لتعلم،  �أجل  من  وقت  �لن�شاط، لقتطاع 

بر�شا ي�شعب ك�شفه ويتعلق  �ملنتوج،  �لتماهي مع  �لرنج�شي يف 

بفهم �شيء ما وتو�شيع قدرة �ل�شتيعاب.

ويف �لو�قع، فاإن و�شعية �مل�شروع تت�شمن، على م�شتوى ت�شورها 

جانب من لقاء عبد �ملح�شن �لقطان وعمر �لقطان مبوظفي �ملوؤ�ش�شة بر�م �هلل.
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من  �أخرى،  مرة  م�شتمد  جد�ً،  ب�شيط  مبثال  �ل�شت�شهاد  وميكننا 

جمال �للغة �لفرن�شية.  فقد ��شتغل معي موؤخر�ً عدد من مدر�شي 

من  جمهور  مبو�جهة  مطالبني  �ملدر�شون  هوؤلء  وكان  �لفرن�شية؛ 

�للغة.   م�شطلحات  بع�س  من  بالكاد  متمكن  �شعيف،  م�شتوى 

�ملعنيني  �لتالميذ  �إك�شاب  ميكن  كيف  �لتايل:  �ل�شوؤ�ل  وطرح 

�لديد�كتيكية  �ملقاربة  �قرت�ح  مت  هكذ�،  لغوية؟  م�شطلحات 

هذه  �أفر�د  لتحفيز  للكلمة،  �ل�شكلي  باملعنى  �أي  �حل�شرية، 

قر�ءة  على  ت�شجيعهم  �أو  �لكلمات،  لو�ئح  على حفظ  �ملجموعة 

لكن  )Chateaubriand(؛  �شاتوبريان  �أو   ،)Rabelais( ر�بلي 

�لنتيجة باءت بالف�شل؛ وكان ذلك متوقعاً.  بعد ذلك، �قرتحت 

�ملقاربة �لوظيفية، حيث طلب من هوؤلء �لتالميذ كتابة ن�شو�س 

حرة، بح�شب ما متليه عليهم �للحظة.  ولأنهم ل يتوفرون �إل على 

م�شطلحات قليلة، فقد كان هناك تخوف من �أن تت�شم ن�شو�شهم 

�ملكتوبة بالفقر �ل�شديد.

��شتخد�م  يف  تتمثل  م�شكلة  و�شعية  �لإطار،  هذ�  يف  وحددت 

وج�سدها   )Oulipo( �أوليبو  جمموعة  طرف  من  مقرتحة  تقنية 

جورج برييك )Goerges Perec( برب�عة يف رو�يته »�لختفاء«، 

حيث طلب من �لتالميذ كتابة م�شل�شل، مع منعهم من ��شتخد�م 

�أحد �حلروف يف كل حلقة من م�شل�شلهم؛ وطبعاً و�شعت رهن 

حرية.   بكل  ��شتخد�مها  ميكنهم  خمتلفة،  قو�مي�س  �إ�شارتهم 

�أ�شا�شية  مكت�شبات  �إدر�ج  عرب  �لتالميذ،  ن�شاط  �كتمل  هكذ�، 

بالن�شبة �إليهم، د�خل هذ� �لن�شاط نف�شه.

وعلى �لعموم، فاإن بلورة و�شعية تعّلمية، تتمف�شل يف �إطارها عقلنة 

تدريجية للمكت�شبات و�شياغة نهائية و�إعادة ��شتثمار للمعارف، 

تقت�شي �إثارة جمموعة من �لأ�شئلة �لأ�شا�شية، هي كالتايل:

�لذي يج�شد  « للتلميذ  �إك�شابه  �أريد  �لذي  وما  ما هو هديف؟ 

�أن  ميكن  وكيف  �ملعريف؟  �لنمو  مر�حل  من  معينة  مرحلة 

يكون هذ� �لكت�شاب حا�شماً ويف متناوله؟

ما هي �ملهمة �ملقرتحة من طريف لتعبئة �لتلميذ �لتي تتطلب  «

حددتها  �لتي  �ملكت�شبات  و�عتماد  �لعو�ئق  جتاوز  لإجناحها، 

كهدف؟

ما هي �لعدة �لتي يجب علي و�شعها عندما يو�جه �لتلميذ  «

باإجناز �ملكت�شبات �ملالئمة؟ وما هي  �أ�شمح له  ما لكي  عائقاً 

و�لإكر�هات  �إ�شارته  رهن  و�شعها   
ّ

علي يتعني  �لتي  �ملو�رد 

�لتي يجب �إدر�جها ملنعه من جتنب �لتعلم؟

من  « و�كت�شافها  �ملكت�شبات  ��شتثمار  تنظيم  ميكن  كيف 

جديد؟ وكيف ميكن �ل�شماح للتلميذ بالتمييز بني ما �شنعه 

)وهو منتوج )produit( عابر( وما تعلمه )وهي مهارة ذهنية 

قارة وقابلة لإعادة �لإنتاج �أمام م�شاكل من �لنوع نف�شه(؟
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رؤى تربوية - العدد الرابع والثالثون

الهامش:

 �قتطف هذ� �لن�س من �لعمل �جلماعي:
*

.Collectif, La pédagogie: Une encyclopédie pour aujourd’hui, 4e édition, Paris, ESF éditeur, 2001 pp: 289-299

وقد ترجم خ�شي�شاً ملجلة روؤى تربوية.

إحاالت ببليوغرافية:

•	Astolfi J-P., L’école pour apprendre, Paris, ESF éditeur, 1992.

•	Develay M., de l’apprentissage à l’enseignement, Paris, ESF éditeur, 1992.

•	Martinand J-L., Connaître et transformer la matière, Berne et Francfort, Peter Lang, 1986.

•	Meirieu PH., Apprendre en groupe, 5ème édition, Lyon, Chronique sociale, 1993.

•	Meirieu PH., Apprendre, oui mais comment? 10e ed., Paris, ESF éditeur, 1993.

•	Meirieu PH., Enseigner, scénario pour un métier nouveau, 6e ed., Paris, ESF éditeur, 1992.

 خامتة:

للتفكري  �لأ�شا�شية  �ملجهود�ت  من  �لرغم  وعلى  �حلال،  كان  كيفما 

بخ�شو�س  �لتقدم  من  مزيد�ً  يحقق  �أن  ميكنه  �لذي  �لبيد�غوجي 

هذه �مل�شائل، فاإنه يبدو يل �أن �لتوتر �لذي �أ�شرت �إليه منذ �ملنطلق، 

�لتجاوز؛ وذلك  �لنهائية، �شعب  و�ل�شياغة  �لديد�كتيكي  البناء  بني 

�لورق  على  �للهم  �لتوتر،  لهذ�  هناك حل  ولي�س  عديدة.   لأ�شباب 

تعليم  �إىل  ي�شعى  �لذي  فاملمار�س  �لنظرية.   �لت�شور�ت  د�خل  �أو 

�لهتمام  عليه  �أن  و�أعتقد  �ملطلبني؛  بهذين  دوماً  يو�جه  �لآخرين، 

باإدر�ج �لجتاه �لذي ميكن �أن يتعر�س للن�شيان.  وبذلك يت�شح مرة 

�أن ما هو بيد�غوجي )pédagogique Le( يحيا عرب �لتوتر  �أخرى، 

خالل  من  ولي�س  �لديالكتيك  عرب  �ل�شتمر�رية،  خالل  من  ولي�س 

�ملحاولت  كل  �شد  با�شتمر�ر  تاأ�شي�شه  ريب  بال  ويتعني  �لنمطية.  

�لر�مية �إىل �ختز�له يف �أحد مكوناته.

ترجمة: د. عز الدين اخلطابي
ع�صو احتاد كتاب املغرب

جانب من لقاء عبد �ملح�شن �لقطان مبوظفي �ملوؤ�ش�شة بر�م �هلل.
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