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يف الفكر الرتبوي

أهمية وحدود 
البيداغوجيا بواسطة 
األهداف*

»طرقنا ل يحدها الإح�صاء وم�صاكننا غري بادية«.دانيال هاملني
�سان جون بري�س )Sain John Perse(، اأمطار، 1943

مما ل �صك فيه، اأن القارئ �صي�صدر عنه رد فعل جتاه الرتدد الذي �صيطبع درا�صتنا. فهو �صيجد فيها ب�صكل جلي، امل�صكلة التي تطرحها كل 
»ملقت�صيات  التاأثري احلتمي  تاأكيد  اإىل  ول�صنا يف حاجة  باملو�صوع.  النقدية  بالإحاطة  الأمر  يتعلق  الرتبية، عندما  بها تكنولوجيا  تقوم  حماولة 
اأمريكا  ]قادم من  ما هو جديد  بكل   ،)praticiens( املطبقني  اإىل   )décideurs( املقررين  البيداغوجيني، من  افتتان  يف�صر  فهو  الع�صر«، 
باخل�صو�س[. لكن ل يكفي العرتاف بهذا التاأثري اأو التنديد به، فهناك يف املدخل بوا�صطة الأهداف مزايا كثرية بالن�صبة للبيداغوجيا، بقدر ما 

توجد هناك ثغرات، وهو ما �صنتطرق اإليه يف هذه ال�صفحات.

البيداغوجيا  إىل  موجهة  انتقادات   )1
بواسطة األهداف:

�شنحاول �لآن ر�شم بع�س �حلدود، من خالل عر�س خم�شة �نتقاد�ت 

�أ�شا�شية لهذه �لبيد�غوجيا.

بواسطة  »ضيق«  ملدخل  ميكن  األول:  النقد 
تكيف  لتصبح جمرد  التعّلمات،  أن يقلص  األهداف 

نفعي للمتعلمني مع املهام املوكولة إليهم

وبالفعل، فاإن منوذج �لتكيف يظل هو �لأكرث مالءمة بالن�شبة للمقاربة 

لل�شلوكات  جرد  وو�شع  �ملهام  حتليل  يتم  هكذ�،  �لأهد�ف.  بوا�سطة 

و�لتحقق  لكت�شابها  �ل�شرورية  و�ملناهج  �لو�شائل  وحتديد  �ملنتظرة 

و�شاطة  هناك  يكون  �أخرى،  �إىل  مهمة  فمن  �ملكت�شبات.  هذه  من 

بتالميذ  تعلق  �شو�ء  بالتكيف،  �لتكوين  �أن  و�حلال،  لالأهد�ف. 

�لبتد�ئي �أو بطلبة �جلامعة �أو بر��شدين يجددون معلوماتهم، ل يالئم 

ب�شكل تام، �لتحليل �لدقيق و�جلزئي للمهام؛ �أو لنقل مع دو مومنالن 

)M. de Mont Mollin( »يف كل عمل يدوي تكمن �شعوبة �لتعلم 

)1(

يف فهم �ملهمة، بطريقة �أو باأخرى«.

 

يف  وح�شرها  معني  جمال  بد�خل  �لأهد�ف  تقلي�س  يعترب  هكذ�، 

لئحة من �لإتقانات »�ملفيدة«، من �لعمليات �لتي ل ي�شك �أحد يف 

من  �لرغم  على  جمازفة،  مبثابة  �شيكون  �كت�شابها  كان  و�إن  �أهميتها، 

مغز�ه �ل�شيا�شي؛ لأن �ل�شوؤ�ل �لذي �شيظل قائماً هو: من �مل�شتهدف 

من هذه �لفائدة؟ �شحيح �أن �لبيد�غوجيا �ملتمركزة حول �ملحتويات، 

معيار  لكن  �شررها،  وعن  بل  جدو�ها،  ل  عن  �لغالب  يف  �أبانت 

�لفائدة نف�شه يظل ملتب�شاً. فو��شعو �لأهد�ف يقومون د�خل �ملعارف 
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�لأهد�ف.  »�شتخدم«  �لتي  �ملحتويات  باختيار  و�لتقنيات،  و�لعلوم 

�لعك�س  بل  �ملحتويات،  خدمة  يف  �لأخرية  هذه  تكون  لن  وبذلك، 

هو �ل�شحيح. وف�شاًل عن ذلك، �نطالقاً من �أي معيار �شيقوم وا�سعو 

�لأهد�ف باختيار�تهم، وباحل�شم يف ما هو مفيد بالن�شبة للمتعلمني؟ 

فالهتمام »بالتخفيف« من �لرب�مج، عرب �لإحالة على �أهد�ف حمددة 

بتعابري »�لقدر�ت«، �أو »�لكفايات«، �أو »�ملهام«، �أو »�حلركات«، ميكن 

�أن يجاور �لرغبة يف »تطهري« هذه �لرب�مج نف�شها من �ملقاربة �لنظرية 

تلّم�شه  �لذي  �خلطر  وهو  نقدية.  روؤية  طياتها  �لتي حتمل يف  لالأ�شياء 

جلنة  تو�شيات  د�خل  و�لجتماعية  �لقت�شادية  �لعلوم  مدر�شو 

�لعلوم  تعليم  توجيه  �إعادة  �إىل  �لتي دعت   )Fourastié( فور��شتيي 

 )Thila( ثيال  كتب  وقد  �لثانوي.  بال�شلك  و�لقت�شادية  �لإن�شانية 

بهذ� �خل�شو�س ما يلي: »�أدت �مل�شاحلة �لكبرية بني �ملدر�شة و�حلياة، 

�لنظرية،  ور�ء  فيما  �ملمار�شة  و�إبر�ز  �لتلميذ  �هتمام  �إثارة  يف  و�لرغبة 

�إىل نتائج غريبة على م�شتوى �لرب�مج. هكذ� �شيتم تعلم كيفية ملء 

�ل�شيك، وهذ� �أمر مفيد. لكن، من �لآن ف�شاعد�ً، لن يتم تدري�س دور 

�لبنوك يف خلق �لعملة ووظيفتها د�خل �لنظام �لر�أ�شمايل، على �لرغم 

نف�شه،  �ل�شياق  ويف  تناق�شات.  من  تخلو  ل  �لدر��شة  هذه  كون  من 

�لجتماعي،  �ملوؤمتن  مهمة  لي�شغل  �لتلميذ  بتهييء  �لهتمام  �سيتم 

دون �إدر�ج م�شاألة �لتنظيم �لقت�شادي لل�شحة. وهذ� كما نرى، حتويل 

�حلالية  �لو�شعية  �أن  هذ�  يعني  ول  �لجتماعية.  �لعلوم  مل�شار  فعلي 

من  �نطالقاً  �شمولية،  نظرة  باإعطاء  �لأقل  على  ت�شمح  لكنها  مريحة، 

�أدنى من  �أمام حد  �أنها ترتك �ملجال مفتوحاً  معطيات ملمو�شة، كما 

)2(

�لنقد«.

�ملتعلمني  طرف  من  حتديدها  مت  �لتكوين  �أهد�ف  �أن  �فرت��س  وعلى 

مطروحاً،  يظل  �مل�شكل  فاإن  �ملكونني،  مع  تفاو�س  �إطار  يف  �أنف�شهم، 

»�لقاعدة«  من  �نبثقت  �شو�ء  ملتب�شة  تظل  مفيد،  بتعلم  �ملطالبة  لأن 

�أو من »�لقمة«. وغالباً ما يقت�شر دور �ملكونني، �شمن هذ� �لتفاو�س، 

مثاًل،  هوؤلء  يفر�س  عندما  �مل�شاركني،  م�شروع  على  �لعرت��س  يف 

وم�شبعة  مقلقة  نفعية  با�شم   ،)Recettes( »بالو�شفات«  �لكتفاء 

باأيديولوجيا، ل يدركها �ملد�فعون �أنف�شهم عن هذه �لنفعية.

بواسطة  »ضيق«  ملدخل  ميكن  الثاين:  النقد 
األهداف، أن يهمل الفعل لفائدة السلوك

يرتبط �لنقد �لثاين بالأول. فاإذ� كان كل تكوين، هو يف �ملقام �لأول، 

زيادة يف �لقدرة على »�لنقل«، فاإنه ل ميكن �أن يختزل يف »�لتمكن« 

�ملتوقعة  �ل�شروط  مع  �ل�شلوك  بتالوؤم  ت�شمح  حمدودة،  كفايات  من 

هيمان  يوجهها  �لتي  �لرئي�شية  �ملاآخذ  فاإن  �ل�شدد،  وبهذ�  لظهوره. 

بني  خلطهم  هي  �ل�شلوكية،  �لأهد�ف  عن  للمد�فعني   )Hyman(

. وكما هو معلوم، فاإن هذ� �لأخري يتجاوز �ل�شلوك، 
)3(

�ل�شلوك و�لفعل

�لد�خلي  �لنظام  مع  �ل�شلوكات  من  للعديد  متف�شاًل  ي�شكل  لأنه 

للتحليل وللنقد.

 )Léontiev( ليونتيف  وجهها  �لتي  �ملوؤ�خذة  هي  بال�شبط،  وهذه 

لل�شلوكية 
  )4(

وغلرب�ن )Galperin(، �ملخت�شان يف علم �لنف�س �لرتبوي

 من 
)5

غ

(

)Skinner( لأمريكية �لتي يعترب �شكيرن� )Behaviorisme(

�لتعلم،  لن�شاط  ت�شكل مقاربة جتزيئية  �أنها  ممثليها، حيث لحظا  �أبرز 

عرب �إلغائها جلانبه �لذهني. لأن من يتعلم، لي�س هو من »يقوم ب�شلوك«، 

فاإن »عملية �لفهم« ل تختزل يف  بل هو من »يقوم بفعل«. وبالتايل، 

لئحة من �ل�شلوكات �ملالحظة �لتي ت�شهد على هذه �لقدرة �ل�شاملة 

�لتي  �ل�شلوكات  م�شاعفة،  بطريقة  تتجاوز  �لفهم«  »فعملية  و�ملبهمة. 

ت�شمح بح�شورها، وذلك لعتبارين �ثنني:

�ل�شياق  « عن  ينف�شل  �أن  �شلوك  لأي  ميكن  ل  جهة،  فمن 

�لجتماعي �ملحدد له. و�إذ� ما رجعنا �إىل مثال ثيال �ملذكور، فاإن 

»�لقدرة على ملء �ل�شيك«، ت�شكل هدفاً خا�شاً، �شليماً، مقبوًل 

ومرغوباً فيه �أي�شاً. لكن هذ� �ل�شلوك ل ميكن �أن ي�شبح فعاًل، �إل 

�إذ� ما »فهم« من طرف �ملتعلم، �شمن �ل�شياق �ل�شو�شيو-�قت�شادي 

�لذي تتمف�شل فيه هذه �حلركة.

ب�شيغة  « �أو  تعّلماته،  �ملتعلم من منطق  فاإن متكن  �أخرى،  من جهة 

�أ�شا�س  هو  يظل  �ملعرفية،  ��شرت�تيجياته  من   )Brunner( برونر 

�لتعلم.

�ملتعلقة  �لفر�شيات  حول  تلتف  �أن  �لإ�شرت�جتيات  لهذه  ميكن  ول 

بالكيفية �لتي ي�شتغل بها ذهننا »من �لد�خل«. وبذلك، يظل �ل�شوؤ�ل 

�ملطروح: ما �ملق�شود بكوين �أعرف؟

القصري  املدى  داخل  األفق  تقليص  الثالث:  النقد 
وإقصاء للمدى للبعيد

ربط  على   
)7

غ

(

)Popham( بوفام  �أو   
)6

غ

(

)Mager( ميجر  �إ�شر�ر  �إن 

�شياغة �لقدر�ت مبلفوظ �ل�شلوكات �لقابلة للمالحظة، يقل�س ب�شكل 

مثري حقل �لبيد�غوجيا بو��شطة �لأهد�ف. فهو يق�شي �ملدى البعيد 

�إجنازها  يظل  ت�شرفات  حما�شرة  �حلظ[  ]حل�شن  ميكن  ل  لأنه  �أوًل، 

مقرتحاً، د�خل تخطيط »�إلز�مي و��شتباقي«، ح�شب تعبري ماكدونالد 

على  �لتكوين  تاأثري  فاإن  هكذ�،   
)8

غ

(

.)Mac Donald Ross(رو�س

�ملدى �لبعيد، حتى ولو كان ظرفياً، كما هو �ل�شاأن بالن�شبة للتكوينات 

لتاأثري�ت و��شتعد�د�ت وظروف  نتاج  �أو  يبدو دوماً كرتكيب  �ملهنية، 

ظهورها  توقع  بيد�غوجية  »عقلنة«  لأية  ميكن  ل  و�أحد�ث،  و�شروط 

وتفاعلها.

ول يعني ذلك، عدم جدوى و�شع �لأهد�ف �لعامة، ول �لتخلي عن 

كل حماولة لتحديد �أن�شطة تعّلمية �أو ثقافية عامة، بتعابري �لت�شرفات 
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�مل�شتقبلّية للتالميذ �أو �لطلبة.

ثغرات على املدى املتو�صط:
على  مالئماً  �ل�شلوكية،  وب�شيغته  �لأهد�ف  بو��شطة  �ملدخل  ي�شبح 

�لن�شاط  تعلم  فيها  يكون  �لتي  �ملهنية  للتكوينات  �ملتو�شط،  �ملدى 

�لتقني قاباًل للتق�شيم �إىل حركات خمتلفة. لكن، ما �أن نغادر جمال 

فالو�شف  و��شحة.  �ملقاربة  هذه  حدود  تبدو  حتى  �جلزئي،  �لعمل 

�ل�شلوكي للكفايات �لتي يتعني �كت�شابها، يرجع �إىل تعليمات منهجية 

�أكرث من رجوعه �إىل مطلب �شروري. فهو ي�شري �إىل توجه مثمر، لكنه 

يلتقي عند حلظة معينة، بعتبة لن يعود فيها �ملنهج مفيد�ً، يف حالة �إذ� 

ما جتاوزها. وباعتبار هذ� �ملدى �ملتو�شط مو�شوعاً حمدد�ً للتكوين، ما 

د�م ميثل حلظة �لعودة �إىل �مليد�ن، فاإنه يكون متوقعاً وغري متوقع. لذلك 

فهو ي�شتدعي نقل �ملكت�شبات با�شم هذ� �لت�شكيك نف�شه. من جهة 

�أخرى، فاإن لئحة �أهد�ف �لتكوين، تظل تافهة باملقارنة مع تعقد وعدد 

�لأهد�ف �لتي ميكن �أن تنك�شف من خالل جرد على �ملدى �ملتو�شط. 

�إح�شاء  �إىل  بالتايل  و�شتتحول  �شاملة،  �لالئحة  هذه  تكون  �أن  فاإما 

�أي مكان، فبالأحرى يف  ملئات �لكفايات �لتي لن يوجد تركيبها يف 

�شنكون مطالبني خالل  وبالتايل  ناق�شة،  �أن تكون  و�إما  �ملتعلم،  ذهن 

عملية �لتكوين، باكت�شاف �أهد�ف غري مرئية، �شتربزها �أحد�ث حياة 

�جلماعة وم�شاهمات �ملتدربني �أو �ملالب�شات. هكذ� �شتن�شاف، حل�شن 

�لز�ئدة  �لتاأثري�ت  هذه  �إىل   )escomptés( �ملرتقبة  �لتاأثري�ت  �حلظ، 

)adventices( �لتي مل تكن متوقعة، و�لتي يجب »منحها �لمتياز«.

ربح على املدى الق�صري
 
)9

غ

(

 ،)Bloom( بلوم  وحتى  ميجر  مل�شروع  جرد  بعملية  نقوم  عندما 

بو��شطة  �ملدخل  عليه من  �ملح�شل  �لأ�شا�شي  �لربح  �أن  فاإننا نالحظ 

�لأهد�ف، �شيتجلى على �ملدى �لق�شري. وميكننا �أن نت�شاءل هنا، عما 

�إذ� مل يكن �لأمر متعلقاً بكل ب�شاطة، بتعديل حتديثي ل�شروط مر�قبة 

�ملكت�شبات. فالو�شعيات �لتي و�شفها ميجر بخ�شو�س تقييم حتقق �أو 

عدم حتقق �لأهد�ف، هي يف �آخر �ملطاف، و�شعيات �لمتحان �لنهائي 

�أو �لو�شيط �ملعروفني.

 évaluation( �لتكويني  �لتقييم  يكون  �أن  يجب  �أخرى،  جهة  من 

 Mastery[ »�لتمكن«  بيد�غوجيا  يف  وفورياً  معهود�ً   )fornative

ثغر�ته  �أو  �أخطائه  بتخ�شي�س  للمتعلم  ي�شمح  بحيث   ،]Learning

د�خل مقطع �لتعلم. وتوؤدي هذه �ل�شرورة �إىل جتزيء كبري لالأهد�ف 

�إىل درجة حتديد �أهد�ف �شغرى، غالباً ما تتموقع عند �لتقاء �لقدر�ت 

�ملنتظرة و�لو�شائل �لبيد�غوجية.

�ملتحدة  �لوليات  يف  �أجريت  �لتي  �لتجارب  تظل  هذ�،  كل  ومع 

بخ�شو�س �لتاأثري�ت �لناجمة عن معرفة �لأهد�ف من طرف �ملتعلمني 

 )Merril( ومريل   )Duchastel( دو�شا�شتيل  قام  وقد  غام�شة. 

نتيجتني  �إىل  وتو�شال  �لتجريبية  �لأبحاث  هذه  جمموع  بفح�س 

متناق�شتني.

ففي بع�س �حلالت، توؤدي معرفة �لتالميذ بالأهد�ف �ملتبعة، وبالتايل 

حمررة   « نتيجة  �إىل  تاأهيلهم،  �أجل  من  منهم،  �ملنتظرة  بال�شلوكات 

�لقلق وتزد�د »�لإبد�عية«. لكن يف حالت  �إذ يخف   ،»)libérant(

�ل�شلوكات  بتعابري  �لرب�مج  »يوجه« حتديد  نف�شه،  �حلجم  من  �أخرى، 

�ملرتقبة، �لطلبة �إىل »�لقدر�ت« �لتي يجب �كت�شابها، على ح�شاب �أي 

�هتمام �آخر؛ وهنا يزد�د �لقلق و�لعدو�نية. فمعرفة �لأهد�ف �خلا�شة، 

)10(

�أكرث من �لالزم، يوؤدي �إىل �لتهيوؤ �ملت�شرع لالمتحان.

جانب من حفل �ل�شتقبال �لذي نظمته �ملوؤ�ش�شة على �شرف عبد �ملح�شن �لقطان.
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بواسطة  املدخل  يرتكز  من  غالبًا  الرابع:  النقد 
العالقات  لشفافية  ساذج  تصور  على  األهداف، 

اإلنسانية

وهذ� مثال �شاطع على �لت�شور �لذي يتبناه �لعديد من »تكنولوجيي« 

�لرتبية، ب�شدد عالقات �لتكوين خا�شًة، و�لعالقات �لإن�شانية عموماً. 

مفهومة  وجعلها  �ملقا�شد  تو�شيح  يكفي  فاإنه  �لت�شور،  هذ�  وح�شب 

�لرتبوية  و�ملوؤ�ش�شة  �لدر�س  قاعة  ت�شبح  لكي  �جلميع،  �أمام  و�إعالنها 

و«�لإبد�عية«.  »�لتحفيز«  فيها  ينتع�س  »بيوت من زجاج«،  عبارة عن 

منهجياً  طريقاً  �شي�شكل  �لأهد�ف،  بو��شطة  �ملدخل  �أن  �ملوؤكد  ومن 

مالئماً لإز�لة �لعديد من �شوء �لفهم حول �ملقا�شد، �إذ� ما نحن حتدثنا 

�لعالقة  د�خل  ت�شتغل  �لتي  �لثانوية«  »�لعمليات  عن  فرويدية  بلغة 

البيداغوجية.

لكن يظل �شوء �لفهم �لأ�شا�شي، �ملتعلق بالغر�س من �لتعليم و�لرغبة 

تعرب  �لتي  �لأولية«  »�لعملية  �إىل  تعود  �لرغبة  فهذه  قائماً.  �لتعلم،  يف 

�لال�شعور،  �إقر�ر  فيها  وينك�شف  �ملتفردة  تو�ريخها  عن  �لذو�ت  فيها 

)*(

كت�شكل رمزي لالأماكن وللو�شعيات �ملتتالية.

ول ت�شتنفذ �لعقالنية �لوظيفية و�لن�شقية �لتي تقوم عليها تكنولوجيا 

�أخرى، يتعني  �إذ توجد عقالنية  �لأهد�ف، دللة عالقات �لتكوين، 

�لبحث عنها؛ وهي تلعب دور�ً موؤ�ش�شاً د�خل »�لتعاقد �لبيد�غوجي«، 

 J.( فيلو ]�نظر، جان  �لب�شيط لالأ�شياء  »�لتو�شيح«  تنفلت من  لكنها 

)11)
Filloux([.ي 

الوظيفة الليبيدية والوظيفة املعرفية
نتعلم  �لتي  �لأماكن  باأنه د�خل  تاأكيد، ومنذ زمن طويل،  نعلم بكل 

للمتعلم.  �ملعرفية  �لقدر�ت  غري  �أخرى  بعو�مل  �لأ�شياء  تتعلق  فيها، 

حيث   ،)Freud( فرويد  على  بالعتماد  بعيد�ً  نذهب  فاإننا  و�ليوم، 

نكت�شف �أن �لوظيفة �لليبيدية هي من مكونات �لوظيفة �ملعرفية. فاإذ� 

�عتربنا �أن كل طلب هو طلب للحب، ح�شب �لتعبري الفرويدي، فاإن 

طلب �ملعرفة لن يخرج عن هذه �لقاعدة، وبخا�شة عندما يتجلى من 

خالل جانبه �ل�شلبي، ونق�شد بذلك �لتذمر �لتام.

جزئي  كمو�شوع  به  �لإحاطة  دوماً  هي  �ملعرفة،  مو�شوع  فمعرفة 

وحيث  و�لرقابة،  و�ملحرمات  و�للعب  �للذة  تتحدث  حيث  للدو�فع، 

من  تاأ�ش�شت  �لتي  �لأوىل  للعالقات  كانبثاق  �لقدمية،  �لرو�بط  تعود 

�أ�شياء جديدة  �إ�شباعاتنا و�حتياجاتنا. فتعلم  خاللها، �شهو�تنا وقرفنا 

�أنت  هم  لي�شو�  حماورين،  مع  عتيق  تفاعل  متابعة  معناه  وفهمها، 

ما  وهو  للتلميذ.  بالن�شبة  مرجعاً  ذلك،  مع  ي�شكلون  ولكنهم  و�أنا، 

 
)12(

بينه باروك )Baruk( ب�شكل جيد بخ�شو�س تعلم �لريا�شيات؛

 ،)Vasquez( وبا�شكيث   ،)Oury( �أوري  �أف�شل،  ب�شكل  وو�شعه 

»�ملوؤ�ش�س«  و�حل�شور  مثاًل،  �حلر«  »�لن�س  بخ�شو�س   
)13(

وزمالوؤهما،

خلطاب �لال�شعور يف ممار�شة �لتعّلمات.

�صفافية وكثافة العالقات الجتماعية
لكن �أماين �ل�شفافية عن طريق �لأهد�ف، ت�شطدم مع كثافة �لعالقات 

مبتذًل  �خل�شو�س  بهذ�  �لتايل  �ل�شوؤ�ل  يبدو  �أن  وميكن  �لجتماعية. 

وهو: هل من �ملنا�شب يف �آخر �ملطاف، �أن تكون »�أهد�ف« �لتكوين 

»و��شحة« �إىل هذ� �حلد؟ وقد در�س �شو�شون )J.F. Chosson( هذه 

)14(

�مل�شاألة، مربز�ً »�لتاأثري�ت �ل�شاذة« لتو�شيح �لأهد�ف.

بو��شطة  �لبيد�غوجيا  »فاإن   :)Québec( كبيك  �أكد خبري من  وكما 

�شتكون  فهل  �ل�شلم«.  زمن  بيد�غوجيا  �لعمق  يف  هي  �لأهد�ف 

مالئمة لإبر�ز نظام تهيمن فيه مناذج �لعالقة �ل�شر�عية؟ ومن جهته، 

تو�شيح  هو  »�لعقالنية«،  لل�شيا�شة  �ملعلن  �لهدف  �أن  �شو�شون  �عترب 

�لختيار�ت �لأ�شا�شية، بو��شطة معلومة بارزة �إىل �أق�شى حد. و�أ�شاف 

و�شالحية  �أهد�فها  بو�شوح  ما،  �شيا�شة  فعالية  تقا�س  »هل  مت�شائاًل: 

�لتي  �ل�شك«  »مناطق  تدبري  على  بقدرتها  �أم  �إجناز�تها؟  موؤ�شر�ت 

�أن  فيه،  �شك  ل  ومما  �ملبادر�ت؟«.  بانبثاق  �ل�شبابي  طابعها  ي�شمح 

تو�شيح �لأهد�ف، يقلل من �ل�شر�عات �لثانوية، لكنه يربز �لتناق�شات 

اخلا�سية  فاإن   
)15(  

)Passeron(،ب با�شرون  بني  وكما  �لأ�شا�شية. 

ظرفيات  يف  متناق�شة،  »فعاليات«  متابعة  هي  للرتبية،  �لأ�شا�شية 

�ملقا�شد، بل  �لغمو�س خماتلة  غام�شة على �لأرجح. ول يعني هذ� 

تاأرجح �للعب �لجتماعي �لذي ت�شري �إليه ��شتعارة �لعميل �ملزدوج 

الأوان،  نعلم بعد فو�ت  ما  )L’agent Double(. فمن جهة، غالباً 

�أننا كنا ن�شنع �شيئاً. ومن جهة �أخرى، �أحياناً ما توؤدي متابعة هدف ما، 

�إىل �لتمف�شل مع متابعات �أخرى بطريقة تتحدى �لعقالنية »�لتوقعية« 

)Prévisionnelle(، و�إن كانت تلتقي عرب كيفيات �أخرى، بالغايات 

�لجتماعية وتناق�شاتها �خلا�شة.

كل  اتخذت  لقد  إلهي!  »يا  اخلامس:  النقد 
احتياطاتي من أجل موت عادل«)*(

�إن �لتوقع �لذي يفر�شه منطق �ملدخل بو��شطة �لأهد�ف يوؤدي على 

ما  ما يبدو �إىل �لنقد �خلام�س. وهذ� �لنقد مزدوج: فمن جهة، غالباً 

�أي مكان لالأحد�ث �لتي قد تغري جمرى  ل ترتك برجمة �لأهد�ف 

�لأ�شياء �ملقررة �شلفاً باأكرث �لطرق عقالنية. ومن جهة �أخرى، ل تتاح 

�لفر�شة �أمام �لطلبة �أنف�شهم لتحديد �أهد�فهم �خلا�شة تدريجياً.

)Open University( مثال اجلامعة املفتوحة
د�ئم  م�شت�شار  وهو   

)16
ا

(

،)Farnes( لفارن�س  حديثة  در��شة  ت�شهد 

�حلا�شل  �لنق�س  هذ�  على  �لعظمى،  بربيطانيا  �ملفتوحة  باجلامعة 

خمترب�ً  ت�شكل  �ملفتوحة  فاجلامعة  �لأهد�ف.  بو��شطة  بالبيد�غوجيا 
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مهماً ل�شياغة �لأهد�ف �لبيد�غوجية. وكان جناح هذه �ملوؤ�ش�شة �لتي 

بزغت �سنة 1969 باهر�ً. ومع ذلك، فاإن فارن�س لحظ ما �عتربه ف�شل 

عقلنة بيد�غوجية متقنة �أكرث من �لالزم.

ما مت  بعد«، غالباً  »للتعليم عن  �ل�شخمة  �ملوؤ�ش�شة  فاإن هذه  وبالفعل، 

باعتبارها مثاًل متميز�ً ملنطق �لعمل. فلم يعد �لتعليم  الرتحيب بها، 

فيها متمركز�ً يف �ملقام �لأول، حول �ملحتويات بل �إن �لأولوية �أعطيت 

لإجناز �لطالب لن�شاطه �خلا�س �لذي تت�شكل �أدو�ته من �ملو�د �ملقدمة 

من طرف �جلامعة �ملفتوحة.

و�إذ� ما تتبعنا مع فارن�س، �لنحر�ف �لتكنوقر�طي لهذه �لتكنولوجيا، 

�إىل  �ملنت�شبني  لدى  تثريها  �لتي  �لأفعال  ردود  من  ننده�س  لن  فاإننا 

�جلامعة �ملذكورة.

�شحيح �أن هناك تقدماً ل ي�شتهان به على م�شتوى �لتح�شيل. فمن 

مقا�شد  �إز�ء  به  �لقيام  عليه  يجب  ملا  مدركاً  �لطالب  �أ�شبح  جهة، 

و��شعي �لرب�مج؛ فهو ميتلك عقد�ً و��شحاً بخ�شو�س �شروط �لتقييم 

و�حل�شول على �لدبلومات. ومن جهة �أخرى، �أ�شبح ن�شاطه »كمتعلم« 

هو �ملتحكم يف منطق عر�س �لأد�ة وتطوره يف �لآن نف�شه. لكن هذ� 

�لتقدم و�جه عو�ئق مهمة، عر�شها فارن�س كما يلي:

�لدرو�س  يختار  فالطالب  منعدمة.  �شبه  �لطلبة  مبادرة  تعترب  �أ.   

�لتي �شيتابعها بال ريب، لكن فارن�س �شيت�شاءل قائاًل: »هل 

�حلايل،  �لتعليمي  نظامنا  ففي  �آخر؟  �شيء  عن  م�شوؤول  هو 

مت  �لقر�ر�ت  لأن كل  �لتعبري،  �شح  �إن  �آخر،  �شيء  يوجد  ل 

�لطالب  هذ�  على  يجب  ما  تخ�س  وهي  طرفه،  من  �تخاذها 

و�ملعطيات  �لتعلم  �ّتباعه خالل  يتعني  �لذي  و�لنظام  تعلمه، 

ذ�ت  ]مثاًل[،   38 لل�شفحة  قر�ءته  عند  در��شتها  �لو�جب 

�لرتباط مبعطيات �أخرى، ومتى يجب عليه م�شاهدة �لتلفزة �أو 

�ل�شتماع للر�ديو، ومتى وكيف يهيئ و�جباته �لخ ... ول بد 

�أن ي�شتفيدو� من  من معاملة �لطلبة بالطريقة نف�شها، وعليهم 

جتارب �لتعلم نف�شها. ومن �لنادر �أن يكيف �لطالب در�شاً من 

)17(

�لدرو�س مع م�شاحله �خلا�شة، �أو يربطه بتجربته �ملا�شية«.

ب.  ل ت�شجع هذه �ل�شر�مة �لأو�شياء )Tuteurs( على �لرجوع 

قامو�  و�إذ� ما  �لطلبة.  تو��شلهم مع  �إىل جتربتهم �خلا�شة، عند 

�لو�شعية،  على  ر��شني  يكونو�  لن  �لطلبة  هوؤلء  فاإن  بذلك، 

لأنهم يخ�شون من �أن تبعدهم هذه �لإحالة على جتربة معينة، 

عن �لربنامج، و�أن ت�شكل م�شيعة للوقت بالن�شبة �إليهم. فمثل 

هذ� �لأمر، غري متوقع.

 )Individualisation( لتفريد  �أق�شى  حد�ً  بالتايل  نعاين  ت. 

�سح  اإن  منطياً  تفريد�ً  مفارق،  وب�شكل  �أي�شاً  ولكن  �لتعليم، 

خالل  من  و�لإنتاج،  و�لإيقاع  للتقدم  متابعة  فهناك  �لقول. 

و�حدة  هي  �لعمليات  هذه  لكن  نف�شه،  �لطالب  ن�شاط 

]اأو  وحده  �لتقييم  فاإن  �ملطاف،  �آخر  ويف  للجميع.  بالن�شبة 

�لطالب  �أن  ذلك  �لعتبار.  بعني  يوؤخذ  �لذي  هو  �ملر�قبة[، 

بو��شطة  للقيا�س  قاباًل  ومتقدماً،  متنوعاً  ماألوفاً،  �شينجر عماًل 

معايري »مو�شوعية«، �أي متوقعة م�شبقاً وم�شرتكة لدى جميع 

�مل�شار�ت �لفردية.

�أن  ذلك:  وبيان  فوق.  من  �حلقيقية  �لتعلم  حلظات  تتموقع  ث. 

�لفرق �ملكلفة بتهييء �لدرو�س، هي �لتي جترب مهام �لتعلم 

�ملفيدة و�ل�شرورية ب�شكل كبري. فاأع�شاوؤها يجمعون وينظمون 

�ملعارف ويقومون ويختارون �ملو�د وينجزون ويعر�شون �لرب�مج 

لهذه  نهائي  منتوج  �أنه  يبدو  ما  �لطالب  ويتلقى  و�لأن�شطة. 

هياأها  �لتي  �ملادة  من  �نطالقاً  بالتعلم  مطالب  وهو  �لعملية. 

�ملوؤلفون باملثابرة، وكذلك �أع�شاء �جلماعات �ملكلفة بالدرو�س 

�ملتبنى  و�لتقييمي  �لإبد�عي  �ملوقف  �أن  و�ملالحظ  وغريهم. 

من طرف هوؤلء جميعهم، يتناق�س مع موقف �لتلميذ �لذي 

�إىل حد ما، عندما يدر�س �نطالقاً  ي�شدر عنه رد فعل �شلبي 

�ل�شخم و�ل�شابق  �ملعطيات. ولأنه يدرك �ل�شتثمار  من هذه 

�لذي متثله هذه �ملعطيات، ف�شيكون ناكر�ً للجميل �إذ� ما نفر 

منها، ذلك �أن �أ�شخا�شاً موؤهلني �أكرث منه، خ�ش�شو� لها وقتاً ل 

يقدر بثمن! ولهذ�، فلي�س من �لغريب �أن يتعامل �لتالميذ مع 

هذه �ملعطيات يف �لغالب، باعتبارها معطيات ممالة »من فوق«.

�ملفتوحة،  �جلامعة  كون  من  �ندها�س  باأي  فارن�س  ي�شعر  لن  ج.  

تنتج على غر�ر �جلامعة �ملاألوفة، �شلوكات »�شلبية« من قبيل: 

�حل�شري  و�لهتمام  لالأن�شطة،  �لآيل  و�لإجناز  �لالمبالة، 

بالدبلوم، و�لقت�شار على �حلد �لأدنى �ملطلوب، و�لتكا�شل، 

و�لعدو�نية.

عبد �ملح�شن �لقطان وعمر �لقطان خالل ح�شورهما ور�شة توظيف �لر�شوم 

�ملتحركة يف �لتعليم.
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2( مزايا املدخل بواسطة األهداف

حتليالت  �إليها  ن�شيف  �أن  يجب  �لتي  �لنتقاد�ت  هذه  ت�شاهم  هل 

 Mac Donald( عديدة، �أمريكية وبريطانية ]لدى ماك دونالد رو�س

مقاربة  �إق�شاء  يف   
)18(

]مثاًل[،  )Lawson( ولو�شون   )Ross

بيد�غوجية و�عدة على �أية حال؟

لقد �شبق �أن �أكدنا على خا�شية �لتمرين و�لمتحان و�ل�شوؤ�ل �مل�شتفز، 

�ملميزة �أ�شا�شاً ملحاولة �لعقلنة هذه.

وبهذ� �ل�شدد، قدم ماك دونالد رو�س، قبل در��شته �لنقدية لالإفر�ط 

حمتفظاً  ملنهجها،  �إيجابية  ح�شيلة  �لبيد�غوجيا،  لهذه  »�ل�شلوكي« 

فلنفح�شها  �لأهد�ف.  بو��شطة  للمدخل  مز�يا  ع�شر  ت�شمل  بالئحة 

قبل �أن نختم هذ� �لعمل.

1. يعترب منهج هذ� �ملدخل، هو �لوحيد، �ل�شالح للتخطيط �لعقالين 
يف �لبيد�غوجيا، لأنه يبني �لربجمة و�لتقدم حول ن�شاط �ملتعلم. 

�لذي حتدثنا  �ملنطق  بتغري  تتعلق  لأنها  مثرية،  �حلجة  هذه  وتبقى 

�ملنهاج  م�شتوى  على  تغري  عنه  �شينتج  و�لذي  قبل،  من  عنه 

.)Curriculum(

وقد قارن بو�شتل و�يت )Postel Whait( ور��شل )Russel( يف 

جدول كاريكاتوري �إىل حد ما، خ�شائ�س تخطيطني بيد�غوجيني 

�ملدر�س،  ن�شاط  حول  �ملبنية  �لعمليات  تخطيط  وهما:  ممكنني 

 )Legrand( نظر لوغر�ن�[ و�لتخطيط �ملبني حول ن�شاط �ملتعلم 

)19(

�أي�شاً[.

جانب من زيارة مركز �ملعلمني يف نعلني.
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مقارنة بني التعليم املتمركز حول املدر�س والتعليم املتمركز حول املتعلم

متمركز حول املتعلممتمركز حول املدر�ساخل�صائ�س

و�شعية �لتعلم

توجه �لو�شعية نحو �إجناز �ملدر�س، ويتم �لرتكيز على - 

�لتعليم.

توجه �لو�شعية نحو �إجناز �ملتعلم ونحو �لتعليم �ملتفرد، - 

ويتم �لرتكيز على �لتعلم.

يعترب �ملدر�س مبلغاً للمعرفة- دور �ملدر�س

يعترب �ملدر�س م�شخ�شاً ومنظماً وم�شدر�ً حمفز�ً - 

للمتعلم.

�لأهد�ف

ل يتم �لإعالن عن �لأهد�ف بتعابري دقيقة وقابلة - 

للمالحظة.

يتم �لإعالن عن �لأهد�ف بتعابري �شلوكات �ملتعلم - 

وتعر�س قبل بد�ية �لتعلم.

ميكن لكل متعلم �أن يتقدم بح�شب �شرعته �خلا�شة.- يجب �أن ي�شري كل �ملتعلمني بال�شرعة نف�شها.- �ل�شرعة �أو �لإيقاع

اأن�سطة التكوين

يتعلق �لأمر خ�شو�شاً بدرو�س �إلقائية، ويقرر �ملدر�س - 

بنف�شه ��شتخد�م �أو عدم ��شتخد�م �لو�شائل �ل�شمعية 

�لب�شرية.

ت�شتعمل �أن�شطة تكوينية عدة بغر�س �ختيار تعلم - 

�أف�شل، ويتم �عتماد و�شائل �لت�شال على �أ�شا�س 

الفعالية �لتي مت �ختبارها مع �ملتعلمني.

التفريد

يوجه �لدر�س �ملتمركز حول �ملدر�س �إىل جمهور - 

حمدود �لعدد ويف و�شعية “جماعة �ملو�جهة”.

يحظى �لدر�س �ملتمركز حول �ملتعلم بالتفريد، وميكن - 

لأي متعلم ��شتخد�م �ملادة �لديد�كتيكية �ملتوفرة كاًل 

�أو جزء�ً.

تعترب �مل�شاركة فعالة.- تعترب �مل�شاركة غري منتظمة.- �مل�شاركة

يح�شل �لتقييم ب�شكل متاأخر ويف حالت نادرة.- �لتقييم

يكون �لتقييم متكرر�ً وفورياً، ويح�شل بعد تقدمي - 

وحد�ت �شغرية من �ملادة �ملدرو�شة.

�لختبار�ت

يتابع �ملتعلم �لدرو�س ويجتاز �لختبار�ت حول عينة - 

من �ملادة �ملدر�شة حتدد نقطته بخ�شو�س �لدر�س 

برمته.

ُتهياأ �لختبار�ت لقيا�س مدى �لتحكم يف �لأهد�ف - 

�ملحددة عند بد�ية �لدر�س. وتروم تقييم �ملهار�ت 

�ل�شابقة وت�شخي�س مو�طن �لقوة و�ل�شعف لدى 

�ملتعلمني و�لتحكم يف �لأهد�ف.

تاأويل نتائج �لختبار�ت

تعترب �لختبار�ت معيارية ]وي�شتعمل يف هذ� �لإطار - 

منحنى عادي ملنح �لنقط[.

ترتكز �لختبار�ت على معايري، ويعترب جناح �ملتعلم - 

م�شتقال عن جناح �ملتعلمني �لآخرين.

�لتحكم يف �لأهد�ف

ينتظر �أن يكون ثلث �ملتعلمني جيد�ً، و�لثلث �لآخر - 

»ل باأ�س به«، يف حني �شيف�شل �لثلث �لأخري.

ينتظر �أن يتمكن جميع �لطلبة من �لتحكم يف - 

�لأهد�ف، �إذ� ما منح لهم �لوقت �لكايف.

جناح �لدر�س

غالباً ما يتم �حلكم على جناح �لدر�س ب�شكل ذ�تي - 

من طرف �ملدر�س.

ت�شمح �لأهد�ف وعملية �لتقييم للمدر�س، بت�سحيح - 

مادته �لديد�كتيكية، ومعرفة ما �إذ� كان در�شه قد جنح، 

بالنظر �إىل �كت�شاب �ملعارف من طرف �ملتعلم.

�قتب�س هذ� �جلدول عن بو�شتل و�يت ور��شل وغولد �شميد/ غولد�شميد.)20(
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يكون هذا املنهج ملزمًا للمدر�صني، وبخا�صة امل�صوؤولني عن اإعداد   .2
الربامج، بالتفكري يف تهييء، اأن�صطة خا�صة ومف�صلة

�إلز�م  �لأهد�ف،  بو��شطة  للمدخل  �لرئي�شي  �ملك�شب  كان  ولرمبا 

�لدور، وحدهم  بهذ�  يقومون  �لذين  و�لأ�شاتذة  �لربنامج  و��شعي 

�أو مع �ملتعلمني، باإجناز عمل ل ي�شتهدف �ملحتويات فح�شب، بل 

جمموع �لن�شق �لفرعي �لتعليمي– �لتعليمي، وذلك وفق منطق 

تتجلى معامله من خالل حتديد �لأهد�ف.

اإىل حد الآن،  التي ظلت  القيم  ي�صجع املنهج املذكور على تف�صري   .3
)non-dit( صجينة امل�صكوت عنه�

ومع  »�ل�شفافية«؛  حول  �ل�شاذجة  �مل�شلمة  �نتقدنا  �أن  �شبق  لقد 

ذلك، ميكننا �أن نن�شب �إىل �ملدخل بو��شطة �لأهد�ف �إقر�ر و�شيلة 

�شياغة  �أن  كيف  بينا  كما  خفية.  غايات  وجود  عن  لنا  تك�شف 

�لقابل للمالحظة،  �ل�شلوك  بتعابري  �لتي يتعني �كت�شابها  �ملو�قف 

تربز و�شوح �أو عدم و�شوح �لقيم �مل�شتخدمة من طرف �لبيد�غوجيا 

�خلفية للموؤ�ش�شة �ملدر�شية.

ب�شكل   )pragmatique( نفعية  �لفائدة  تكون  �أن  ميكن  لكن، 

�أكرب، بالن�شبة للم�شعى �لذي يدفعنا بني �لفينة و�لأخرى، و�أمام 

ممار�شاتنا �لأكرث ر�شوخاً، �إىل طرح �ل�شوؤ�ل �ملبتذل �لتايل: »ما هي 

�أهمية ذلك، يف �آخر �ملطاف؟«.

بالتكوين  وي�صمح  التكويني  للتقييم  عقالنيًا  اأ�صا�صًا  املنهج  يوفر   .4
)auto-formation( الذاتي

�لتقييم  تعوي�س  يبدو،  ما  على  �ملتجدد  �لتعليم  �إلز�مات  بني  من 

والناق�ش  وال�سمويل   )évaluation sommative( �لإجمايل 

يتدخل   )évaluation formative( تكويني  بتقييم  و�ملتاأخر، 

م�شتوى  وعلى  �لأهد�ف  م�شتوى جمموع  نقط حمددة، على  يف 

�ملعياري  �لتقييم  �أ�شكال  تعدد  �إىل  �ملنظور  هذ�  ويوؤدي  تطورها. 

)évaluation critérielle( �لذي يوؤثث م�شار �لتكوين باأهد�ف 

و�شيطة وي�شمح للمتعلمني بقيا�س �لتقدم يف كل »مرحلة مرحلة 

)Step by step(«. هكذ� متكن �لبيد�غوجيا بو��شطة �لأهد�ف، 

من �ملر�قبة �لذ�تية للتقدم، بعيد�ً عن �شر�مة �لتعليم �ملربمج.

التعلم ويقلب  لأهداف  تابعًا  التعليم  و�صائل  اختيار  املنهج  يجعل   .5
بالتايل الو�صعية املاألوفة

تابعة  �لو�شائل  يجعل  �لذي  �لقلب  هذ�  يتو�فق  �أن  ويجب 

لالأهد�ف، مع �حل�س �ل�شليم؛ لأن وظيفة �ملدر�س، ل كما نعلم، ل 

تقت�شر على ت�شيري �لتعلمات. فهناك �أهد�ف وظيفية تتغلب على 

�عتماد در�س قدمي  للو�شائل مثل  �لأولوية  �لتعلم وتعطي  �أهد�ف 

وتدري�شه للتالميذ على مدى �شنو�ت عدة، و�فتتاح مترين بفيلم ل 

يكت�شي �أية �أهمية، با�شتثناء كونه ُمهدى من طرف موؤ�ش�شة بغاية 

�لإ�شهار. ومما ل �شك فيه، �أن و�قع �لو�شعيات �لبيد�غوجية يجربنا 

على �لتعامل مع �لبحث عن »ما هو �أكرث مالءمة«. علما �أن �شيانة 

وبعقلنة  �شيء  �أي  قول  بعدم  �لأقل،  تلزمنا على  �لتعلم،  �أهد�ف 

ممار�شاتنا با�شم ��شتفادة �ملتعلمني.

feed-( 6. ي�صكل املنهج اأ�صا�س نظام يتح�صن بف�صل التغذية الراجعة
الرا�صخة:  )back

�لتقييم  معايري  و�شع  �إىل  توؤدي  �لأهد�ف  �شياغة  فاإن  وبالفعل، 

�لأهد�ف  �إىل  بالرجوع  �لأخري،  هذ�  ممار�شة  وت�شمح  و�سروطه. 

للتاأكد من مدى حتققها ]وهذ� هو تقييم �ملنتوج[، و�أي�شاً للتحقق 

�لعملية[.  تقييم  ]وهذ�  ملتابعتها  مالئمة  �لو�شائل  كانت  �إذ�  عما 

وفيما ور�ء »جناح« هذه �لأهد�ف، فاإن �لعودة �إليها متكن من فح�س 

مدى دقتها ]وذلك هو تقييم �لأهد�ف[. وبهذ� �ملقت�شى، �شتكون 

�حللقة �ملكونة من �لعنا�شر التالية:

�أد�ة  ← �لتقييم  ← �ملناهج  ← �ملو�د  ← �ملحتويات  �لأهد�ف 

لتقييم ثابت. وحتى لو �فرت�شنا �أن هذه �ملمار�شة بعيدة يف �لغالب 

عن مثل هذه �لعقالنية، فاإن هذ� �لتحفظ لن يوؤدي بنا �إىل �حتقار 

�لقيمة �لنقدية لهذه �لأد�ة ذ�ت �لتاأثري �لرجعي.

فاإن املنهج  النظام،  هذا  حركة  فيه  ي�صمن  الذي  نف�صه  الوقت  يف   .7
ي�صمح له باكت�صاب متا�صك داخلي، لي�س عن مهام املتعلمني بالن�صبة 

لأهداف التعلم التي يتم تعميقها با�صتمرار
مل  منهاجاً  �لإجر�ئية  �لبيد�غوجية  �لأهد�ف  �شياغة  وتد�شن 

طرف  من  ممالة  وكتابته  �لقوية  وحلظاته  وتقدمة  �أولوياته  فيه  تعد 

منطق �لعر�س �لذي ي�شهد على تقدم فكر �ملدر�س، وما �أن متتلك 

�جلماعة �أو �لأفر�د �ملتعلمون �لأهد�ف، حتماً تنبثق لعبة ميكن فيها 

للمبادرة و�لنخر�ط �ل�شخ�شي و�لتفاو�س و�لبتكار و�لت�شارك، �أن 

تزدهر م�شتقباًل، مع �لإقر�ر بنوع من �لتحفظ، على �أن هناك منطقة 

مرتوكة �أمام �لفاعلني د�خل �ملو�جهة �لبيد�غوجية �مللمو�شة.

الأماين النظرية  الرتبية من جمال  اأهداف  اإخراج  املنهج يف  ي�صاهم   .8
ومينحها حقاًل لالإجناز العملي

من �ملوؤكد �أن هذ� �لقرت�ح �لثامن، مينح ثقة �شاذجة ب�شكل كبري، 

�لأمر مبو�جهة  يتعلق  للقيمة �لإجر�ئية لتحديد �لأهد�ف، عندما 

�أكدنا،  �أن  �شبق  وقد  �لرتبوي.  للخطاب  �لأيديولوجية  �لوظيفة 

قبيل  من  م�شتعملة  �شيغ  على  �ملطبقة  �لأهد�ف  تخ�شي�س  �أن 

»�إبر�ز �لقدرة على �ملبادرة« وغريها من �ل�شيغ �لتي توؤثث خطاب 

وباملو�رد،  بالإكر�هات  �شحياً  وعياً  تخلق  و�ملكونني،  �ملدر�شني 

وتفر�س �شياغات جديدة �أكرث دقة.

ال�صركاء  وباقي  والتالميذ  املدر�صني  بني  بالتوا�صل  املنهج  ي�صمح   .9
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ي�صمح  كما  الو�صوح،  �صعار  حتت  الخ[،   ... زمالء  اإدارة،  ]اآباء، 
التحقق  �صيتم  التكوين،  حول  الأطراف  خمتلف  بني  تعاقد  بو�صع 

منه، عرب التقييم النهائي للتعلمات وللتعليم
هذه  تو�جهها  �أن  ميكن  �لتي  �لعرت��شات  �أثرت  �أن  �شبق  وقد 

�حلجة �ملد�فعة عن �ملدخل بو��شطة �لأهد�ف. فتعاقد �لتكوين هو 

تعاقد موؤقت ومتاأرجح، لكنه ل يخلو من معنى، مع ذلك. فكلما 

كان �لأمل يف �ل�شفافية وهماً، �إل و�شمح جمهود تو�شيح �لنتائج 

�ملرتقبة و�لو�شائل �لتي يجب ��شتخد�مها، باإز�لة �لنباتات �مل�شرة. 

ويهم هذ� �لأمر جمال �لمتحانات باخل�شو�س.

 apprentissage( متفرد  تعلم  اأ�ص�س  بو�صع  املنهج  ي�صمح   .10
)individualisé

�لتعليم  تفريد  حول  �لعقيم  �جلدل  هنا،  نثري  لن  �إننا 

دينو  �أقام  فقد   ،)individualisation de l’enseignement(

)D’Hainaut( برهانه حول �مل�شاألة، ب�شكل يبدو يل مقنعاً. ول 

يتعلق �لأمر بجعل كل متعلم منعزًل ومنغلقاً حول ذ�ته ول بقطع 

�ل�شلة مع �جلمعنة )socialisation( �ملنت�شبة �إىل �جلماعة، �أو مع 

)21(

�لإنتاج �ملنت�شب �إىل �ملجموعة.

�أو  ثالثني  يو�جه  �لذي  ]�ملعلم  �ملو�جهة«  »جماعة  كانت  ما  و�إذ� 

لكونها  فذلك  هدمه«،  يتعني  �لذي  »�لبناء  هي  تلميذ�ً[؛  �أربعني 

ل ترفع من �شاأن �لتفريد ول �جلمعنة ول �لإنتاج. فلي�س �لق�شم، 

�أن  ميكنه  ول  ز�ئفتني؛  وجمموعة  جماعة  �شوى  �ل�شنة،  خالل 

يكون ف�شاًء للحو�ر بني �لأفر�د.

�لوحيد  �ملدخل  هو  لي�س  �لأهد�ف  بو��شطة  �ملدخل  فاإن  وعليه، 

ومنتجة،  متفاعلة  د�ئمة،  فاإقر�ر جمموعة  للتكوين.  بالن�شبة  و�ملمكن 

 ي�شكل مدخاًل ممكناً 
)22(

كما هو �ل�شاأن يف �لبيد�غوجيا �ملوؤ�ش�شاتية،

حتمله  وما  �ملو�جهة«  »جماعة  د�خل  �أخرى،  ثغرة  �أي�شاً  ولكن  �آخر، 

�أوهام. ويف �ل�شياق نف�شه، فاإن »جماعة �لكالم« �ملتمركزة حول  من 

ما يجري وينبثق ويحاك ويتعقد ويحل بني �لأ�شخا�س، ت�شكل �أي�شاً 

]اأي  �ل�شخ�شي  �لتطور  فيها  يثار  بالن�شبة لكل عملية  مدخاًل مطلوباً 

بالن�شبة لكل تكوين[.

به،  خا�شة  �رتكاز  نقط  على  �ملد�خل  هذه  من  مدخل  كل  ويتوفر 

باإمكانها �أن تعمل على تفريد وجمعنة و�إجناز منتوج ما، لكن بتلوينات 

مغايرة وم�شار�ت غري مت�شابهة �أحياناً. لكن، هل يوجد تناق�س حتمي 

بني هذه �لطرق �لثالثة؟

بو�شفه »مكاناً« ذ�  �لفرد،  �ملتعلم  �لأهد�ف ي�شع  بو��شطة  �ملدخل  �إن 

�أولوية يف �ملعامالت. فهو �لذي يدمج ويتعلم ويحدد ذ�ته بذ�ته، كما 

تبنى �لعدة حوله.

مع   )sujet de la formation( �لتكوين  ذ�ت  �أنه  يفرت�س  لذلك، 

ما تت�شمنه لفظة »ذ�ت« )sujet( من �لتبا�س، حيث ميكنها �أن حتيل 

على »�خلا�شع« )assujeti( لنظام حمدد �شلفاً، يفر�س عليه متو�شعه 

يف �ملكان �ملقرر، ول ي�شمح له بالتفاو�س ب�شاأن �نخر�طه. كما ميكنها 

�أن حتيل، �شمن تعار�س مع »�ملو�شوع« )objet(، على �لفرد �شاحب 

�ملبادرة يف �لفعل و«�ملم�شك« بتكوينه �خلا�س؛ فهو مفاو�س وم�شارك 

ومنتج بالت�شارك، ملعارفه وكفاياته وملعارف �لغري وكفاياته.

ويف �عتقادي، فاإن �ملدخل بو��شطة �لأهد�ف، يت�شمن على �لرغم من 

كل �لتحفظات �لتي �أ�شرنا �إليها ميزتني ظرفيتني، وهما: 

�لتاأكيد على �لوظيفة �ملنتجة للمتعلم �أثناء تكوينه �خلا�س، فالتعلم  «

�حلكمة  من  و�شيكون  �لإن�شانية؛  لآثار  منتجان  ن�شاطان  و�لفهم، 

�ملو�رد  م�شكلة  فيه  تطرح  زمن  ففي  منهما.  و�ل�شتفادة  قيا�سهما 

�ملفيد  من  �شيكون  �أف�شل،  ب�شكل  ��شتغاللها  و�إمكانية  وتبذيرها 

تبني ز�وية �لهجوم هذه، للحديث عن �لتكوين. و�ل�شرط �لوحيد 

لذلك، هو �أن نعلم باأنها لي�شت �لز�وية �لوحيدة �ملمكنة.

�لتاأكيد على تفرد ن�شاط »�لتعلم«. ولرمبا كانت هذه هي �لو�شيلة  «

�لتحول  �لأهد�ف،  بو��شطة  �لبيد�غوجيا  �شتجنب  �لتي  �لوحيدة 

�إىل �أد�ة للتاأطري �لتكنوقر�طي للمدر�شني و�ملكونني وكل �ملم�شكني 

بالتكوين. فتفريد �لأهد�ف �إىل حد تفرد �مل�شار�ت و�لإيقاعات، 

يفرت�س  �لأمر  هذ�  لكن  و�لتنميط.  �لتمركز  �سد  �سمانة  هو 

��شتقاللية �ملكونني و�جلماعات �لرتبوية، كما يفرت�س منهم تذكر 

قول ليون �أويل لربون )L. Ollé Laprune(: »�إن كثري�ً من �لنا�س 

)23(

يرغبون يف �أن يقادو�، لأن �ل�شري بدون قيادة يتطلب �جلهد«.

جانب من لقاء عبد �ملح�شن �لقطان مبوظفي �ملوؤ�ش�شة بر�م �هلل.
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وتقييمها  « عليها  و�ل�شتغال  ب�شاأنها  و�لتفاو�س  �لأهد�ف  فتحديد 

ومر�جعتها وتفعيلها، هي رهانات جدية من �أجل »خلق �لدينامية« 

)dynamisation( د�خل ف�شاء �إن�شاين، يجتمع فيه النا�ش لكي 

يتعلمو�.

لكنها  « �لتحديثية،  �خلطو�ت  �أ�شو�أ  من  �لتعّلمات  عقلنة  تكون  قد 

قد تكون �أي�شاً وبالن�شبة لكل و�حد منا، فر�شة متو��شعة ومفيدة 

ل�شتخد�م �لعقل.

ترجمة: د. عز الدين اخلطابي
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