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يف الفكر الرتبوي

االشتغال بواسطة 
األهداف*

جان بوطي

التالميذ  وتعبئة  والتحفيز  التن�صيط  طرق  عن  احلديث  ي�صتدعي 
امل�صاريع،  اإجناز  اأجل  من  دقيق  ب�صكل  التعّلمات  وتخطيط 
ال�صتئنا�س مبعطيات البيداغوجيا بوا�صطة الأهداف. ويتعني علينا 
البيداغوجيا،  هذه  وحدود  اأهمية  واإبراز  حتديد  اخل�صو�س،  بهذا 

وقبل ذلك، حتديد معنى الهدف.

1. ما املقصود بالهدف؟

1.1 من احلرب إىل البيداغوجيا
مدينة  على  فال�شتيالء  �لع�شكري.  �ملجال  من  م�شتمدة  �لكلمة  �إن 

�أهد�ف.  عبارة عن  �إ�شرت�تيجي، هي  موقع  وق�شف  قنطرة  وحما�شرة 

هو  �أو�شع،  م�شروع  �شمن  تندرج  �لأفعال  هذه  باأن  �لإقر�ر  ويجب 

هذه  در��شة  فبعد  �لوطني.  �لرت�ب  ��شتعادة  �أو  �لعدو  موقع  �حتالل 

ت�شمح  �لتي  �ملر�حل  �لع�شكرية، حتديد  �لأركان  هيئة  تقرر  �لغايات، 

خلطة  تابع  منظم  فعل  هو  �لع�شكري  �لهدف  فاإن  لذلك،  ببلوغها. 

�شاملة.

مع  �لتعامل  �لالزم  من  �أنه  �شنالحظ  �حلربية،  ل�شتعارتنا  وبتتبعنا 

حمددة  و�ملوقع،  و�لقنطرة،  ]فاملدينة،  متيزها  خالل  من  »�لأهد�ف« 

جميعها بدقة[، بغر�س توقع �لو�شائل �لتي يجب ��شتعمالها.

هكذ�، �شيتم �للجوء بح�شب �ل�شروط �خلا�شة، �إىل �ملدفعية �أو �لطري�ن 

�أو �ملدرعات �أو �لعمليات �لفد�ئية �أو �حل�شار. ونعتقد �أن هذه �جلولة 

يف �مليد�ن �لع�شكري، �شت�شاعدنا على تو�شيح دللة مفهوم �لهدف. 

وبالفعل، فاإن �ملجتمع يحدد غايات �لرتبية ومر�ميها �لكربى ]معرفة 

�لإطار  هذ�  يف  تبدو  ما  وغالباً  �لخ[.   ... و�حل�شاب  و�لكتابة  �لقر�ءة 

طموحات نبيلة من قبيل: تكوين �ملو�طنني �مل�شوؤولني وتنمية �حل�س 

�لخ.   ... �لريا�شية  �لقدر�ت  وتنمية  �لفني  �لذوق  وتكوين  �لنقدي 

ببلوغ مثل هذه  �لتي �شت�شمح  �ملر�حل و�لو�شائل  وهنا تطرح م�شاألة 

�لغايات.

2.1 املدخل بواسطة الربامج
مت على �لدو�م، ت�شور مر�حل �لتح�شيل �لدر��شي، �نطالقاً من �إح�شاء 

لو�ئح �ملحتويات وحتديد �ل�شن �أو �مل�شتوى مبو�ز�ة مع ذلك �لإح�شاء. 

�ملفاهيم،  من  جمموعة  عر�س  تتوقع  مثاًل،  �ل�شاد�س  �لق�شم  فرب�مج 

�أن  �أ�شا�س  على  ع�شرة،  �لثانية  �أو  �لعا�شرة  �شن  �كت�شابها يف  يفرت�س 

تعالج �لأق�شام �لالحقة مفاهيم �أخرى. وهنا تربز م�شكلتان، وهما:

كيف نتاأكد من �أن �لتالميذ ��شتوعبو� ما عر�س عليهم؟ «

وهل �أخذنا بعني �لعتبار معارفهم �لأ�شا�شية، قبل �لقيام بنقل  «

�ملعارف �جلديدة؟

باأن  يقر  تقريباً،  فاجلميع  دقيق.  �إىل فح�س  يحتاج  �لأول  �ل�شوؤ�ل  �إن 

كل طالب، مثاًل، ملزم قبل �للتحاق باجلامعة، باأن يكون متحكماً يف 

�لإمالء. وباإمكاننا �لتحقق من ذلك، كما �قت�شت �لعادة، من خالل 

و�حلال،  �لتالميذ.  لكتابات  دقيق  فح�س  عرب  �أو  �لإمالء  يف  �ختبار 
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نو�جه  فنحن  برمته.  �حلقل  �حتو�ء  �إمالئية،  عملية  لأية  ميكن  ل  اأنه 

فقط عدد�ً حمدود�ً من �لكلمات و�لقو�عد. ولذلك، كان هذ� �لنوع 

لنا  تقدم  ل  للتلميذ  �ل�شخ�شية  �لكتابة  �أن  كما  ناق�شاً.  �لتحقق  من 

معلومات حول �ملجال �لذي ن�شميه »�إمالء«.

وف�شاًل عن ذلك، فاإن هذ� �لأخري ل يكت�شي �ل�شيغة �لنمطية نف�شها. 

كانت 
 1

ا

 

)B. Pivot( بيفو  برنار  ينظمها  كان  �لتي  �لإمالء  فبطولة 

تهدف �إىل �لتحقق من �شيء �آخر، وهو: معرفة معنى بع�س �لكلمات 

�لنادرة و�لقدرة على �كت�شاف مقالب �شاحب �لربنامج، و�أي�شاً �لقدرة 

على مو�جهة �لظروف �لتي يتم فيها �لختيار ]قاعة كبرية، متناف�شون 

عديدون، وجود كامري�ت �لتلفزة ... �لخ[.

�أما �ل�شوؤ�ل �لثاين، فيحيلنا على �إجر�ء�ت �لتقييم �أو على ح�شيلة غري 

توقع  ب�شكل منظم، عند مدخل كل مقرر. وحتى يف حالة  موؤ�ش�شة 

فمن  يظل مطروحاً حول مدى جناعتها.  �ل�شوؤ�ل  فاإن  �حل�شيلة،  هذه 

�لثغر�ت؛  من  �لعديد  دقة،  �لأكرث  �لختبار�ت  تت�شمن  �أن  �ملمكن 

�أن تلميذ�ً �جتاز  باأنها تتحقق من �ملعارف باخل�شو�س. و�حلال،  علماً 

بنجاح مادة �لنحو، ل يعرب �شوى عن قدرته على �لإجابة بدقة د�خل 

بعد  ي�شتكون،  كثريين  مدر�شني  �أن  ومعلوم  معينة.  �ختيارية  و�شعية 

�إخ�شاع �لتالميذ لختبار�ت خا�شة، من كون كتابات هوؤلء، تت�شمن 

�لأخطاء نف�شها �لتي مت �لتنبيه �إليها �أثناء �لدر�س. وهنا ت�شبح م�شاألة 

�لنقل �أمر�ً م�شكوكاً فيه. وبالفعل، ل تكفي در��شة قو�عد �لتطابق يف 

فاملدخل  ب�شكل �شحيح.  تطبيقها  يتم  �لنحو ول حتى فهمها، لكن 

�إىل �ملعرفة بو��شطة �ملحتويات �ملحددة �شلفاً يعترب حمبطاً، لأنه ي�شعب 

�لربهنة على متكن �لتلميذ من هذه �ملحتويات وقدرته على تعبئتها يف 

�لوقت �ملنا�شب.

3.1 ضرورة استخدام أدوات جديدة وهي: األهداف
لكي يكون �لهدف �لبيد�غوجي �إجر�ئياً، يتعني �أن ي�شتجيب لأربعة 

معايري، وهي:

1 . )Univoque( �لأحادية  �لأ�شكال  باأكرث  �ملتعلم  ن�شاط  حتديد 

�ملمكنة.

�لإحالة على �شلوك قابل للمالحظة مو�شوعياً ومبا�شرة، بحيث . 2

يكون منتظر�ً عند نهاية �لتكوين.

و�شف �ل�شروط �لدقيقة �لتي يجب �أن يالحظ فيها هذ� �ل�شلوك.. 3

تو�شيح م�شتوى �ل�شروط، وبالتايل �ملعايري �لتي ت�شتخدم لتقييم . 4

�لتعلم.

لنو�شح �لآن هذه �لنقاط:

�إن �لرغبة يف �أن يكون تلميذ ما مب�شتوى معني، قادر�ً على �إجناز . 1

ن�س �شحيح من �لناحية �لإمالئية، لي�س هدفاً �أحادياً. وبالفعل، 

فاإن �لإمالء ينق�شم �إىل جمالني كبريين، وهما: جمال �لقو�عد 

]وهو �لإمالء �ملتد�ول[.  ]�أي �ملطابقة[، وجمال �ملعجم  النحوية 

تطابق  مثل  �أخرى،  تفرعات  منهما  و�حد  كل  د�خل  وجند 

جانب من زيارة مركز �ملعلمني يف نعلني.
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�لخ.   ... �ملفعول  و��شم  و�لفاعل  و�لأفعال  و�ل�شفات  �لأ�شماء 

يعترب  و�ل�شفة،  �ل�شم  بني  تطابق  و�شع  �قرت�ح  فاإن  باملقابل، 

ن�شبياً هدفاً �أحادياً، لكن ذلك يفرت�س �كت�شاب مفهومي �ل�شم 

و�ل�شفة، و�إدر�ك �لعالقات بينهما. وتندرج هذه �لعملية د�خل 

فهم �ملعنى، �ملرتبط ببنية �جلملة.

ما �ملق�شود ب�شلوك مو�شوعي قابل للمالحظة؟. 2

الريا�سة . 3 مبادة  �لثابث،  �لعمود  مترين  يف  �لتلميذ  جناح  يعترب 

قاباًل للمالحظة، لأن �شكله �مللمو�س لن يطرح  �لبدنية، �شلوكاً 

�أي م�شكل �أمام �ملخت�شني �ملكلفني بالتحقق من �كت�شاب هذه 

�ملهارة. �أما بالن�شبة لالأن�شطة �مل�شماة »ذهنية«، فاإن �ل�شلوك غالباً 

ما ي�ستع�سي على �ملالحظة. �شحيح �أن �لقدرة على و�شع تطابق 

�ملتعلم[، هي عبارة  �أنتجه  ن�س  ]د�خل  و�ل�شفات  الأ�سماء  بني 

عن �شلوك قابل للمالحظة دون مناق�شة. لكن، يجب �لتاأكد من 

�أن ن�س �لتلميذ يختلف عن �لن�س �ململى، ومن �أن �شروط �إنتاجه 

تقت�شي ��شتعمال �ل�شفات. وتبدو �ل�شعوبة كبرية، عندما يتعلق 

�لأمر مبالحظة �شلوكات مرتبطة باملجال �ل�شو�شيو-وجد�ين.

يالحظ . 4 �لتي  �لدقيقة  �ل�شروط  و�شف  يجب  �أخرى،  جهة  من 

هذ� �ل�شلوك يف �إطارها. وبالرجوع �إىل مثالنا حول �لإمالء، ميكننا 

�أن نو�شح �أن �لن�س من �إنتاج �لتلميذ، وهو لي�س ن�شاً مملى، لأنه 

من  �أنه  �إ�شافة  وعلينا  �أخرى؛  قدر�ت  �حلالة،  هذه  يف  يفرت�س 

]�إذ  �أن يتوفر هذ� �لإنتاج على حجم يفوق �ل�شفحة  �ل�شروري 

ل ميكن مثاًل قبول �إنتاج من �سطرين[ و�أن �ملو�شوع مالئم كما 

باأنه مينع على  �أن نو�شح  �أن زمن �لإنتاج حمدد. و�أخري�ً، يجب 

�لتلميذ �للجوء �إىل �ملعجم �أو �إىل �أي كتاب مرجعي �آخر.

ي�شمح م�شتوى �ل�شروط بالبث يف �ل�شعوبات �لتي ت�شتوجب . 5

�ل�شفة  بخ�شو�س  مثاًل،  معينة.  مرحلة  يف  �لعقوبة  �إ�شد�ر 

�ملقرتنة با�شمني مفردين �أو با�شم مذكر و�آخر موؤنث �أو يف حالة 

�لقلب )inversion( �لذي تكون فيه �ل�شفة منف�شلة بذ�تها، 

يتعني  فاإنه  �إىل مترين �لإمالء،  و�إذ� ما عدنا  بد�ية �جلملة.  عند 

دون  للتطابق  �شكاًل  تت�شمن  �لتي  �لن�شو�س  بنوع  �لإحاطة 

غريه، ومعجماً خا�شاً، ومميز�ت �أ�شلوبية ... �لخ. وميكننا �أن نقبل 

ن�شبة من �لأخطاء، باعتبارها »عادية« ]لأنها قد ترجع �إىل عامل 

�ل�شدفة، �أو �إىل تدبري �شيئ للوقت، �أو �إىل عو�مل �نفعالية غري 

متوقعة[.

2. أهمية البيداغوجيا بواسطة األهداف

جترب هذه البيداغوجيا املدرسني على الصرامة   2.1
يف تقدم العمل

وبالفعل، فاإن �لأمثلة �لتي قدمناها، تربز �شرورة تق�شيم �لغاية �ل�شاملة 

]اأو  �أهد�ف فرعية  �أهد�ف، بل �إىل  ]وهي »�لتحكم يف �لإمالء«[ �إىل 

جزئية[، تعزل �ل�شعوبات �لتي يتعني معاجلتها.

من  بنوع  �لقيام  مثاًل،  �مل�شروع  بيد�غوجيا  �إطار  يف  �ملمكن،  فمن 

�ل�شر�مة، باختيار �لتعّلمات �ملندرجة يف �إطار عملية تطورية، من بني 

�لتعّلمات �ملمكنة، ثم �لتفكري فيها ب�شيغ �لأهد�ف �لقابلة للمالحظة. 

فاملعلم مطالب دوماً بالت�شاوؤل حول �إمكانيات �ملتعلمني، عند �قرت�حه 

�لعمل«  »خطط  �أن  و�ملالحظ  له.  �ملر�فقة  وللتعّلمات  للم�شروع 

�ملفاهيم  �إح�شاء  ]و�ملتمثلة يف   )Freinet( فريني �ملقرتحة من طرف 

البيداغوجيا  من  قريبة  تلميذ[،  لكل  بالن�شبة  �كت�شابها  يجب  �لتي 

بو��شطة �لأهد�ف، وذلك بالقدر �لذي تكون فيه هذه �ملفاهيم �أحادية 

�أو مرتبة منطقياً.

ترجمتهما  �ملوؤ�ش�شة[، يجب  �أو  �ملعلم  ]من طرف  �لغاية  وعند حتديد 

�ختز�ل  ميكننا  ل  �إذ  �ملدى،  وقريبة  ومتو�شطة  بعيدة  �أهد�ف  �إىل 

حترير  يقت�شي  مثاًل،  �لآخر.  للبع�س  بالن�شبة  بع�شها  �ل�شفات  تبعية 

قادر�ً  �لتلميذ  يكون  �أن  �لتالية:  �لكفايات  يف  �لتحكم  �أدبي،  �إن�شاء 

يكون  واأن  �ملدر�شي[،  �ملعيار  ]وهو  �ملتد�ول  �ملعيار  وفق  �لكتابة  على 

حترير  وعلى  معيارياً،  مقبولة  بنية  وفق  �لإن�شاء  ت�شميم  على  قادر�ً 

مقدمة وخامتة ب�شكل ي�شتجيب لقو�عد دقيقة، وعلى �لتحكم يف فن 

بعر�ش  ي�شمح  منطقي،  ��شتدلل  و��شتخد�م  و�لأمثلة  �ل�شت�شهاد 

اأن  �لبيان،  عن  وغني  جمانية.  تاأكيد�ت  �إىل  �للجوء  دون  �لأفكار 

�ملعارف �لأدبية �شتكون حا�شرة بقوة، كما يجب �أن تكون كل نقطة 

من هذه �لنقاط مو�شوعاً لتمرين خا�س.

على  األهداف  بواسطة  البيداغوجيا  ترتكز   2.2
املتعلم

ل ميكن ت�شور �أي تعلم بو��شطة �لأهد�ف، دون حتديد »�حلالة �لأولية« 

للتلميذ، �أي �لقيام بت�شخي�س دقيق ما �أمكن، ملعارفه وملكامن �شعفه. 

لكن  �لختبار�ت،  على  �لت�شخي�س  هذ�  يعتمد  �أن  �ملمكن  ومن 

قبل.  من  تلقاها  �لتي  �لدرو�س  معلومات حول  �أخذ  �أي�شاً  ي�شتحب 

�لتلميذ يوجد يف  �أن  �إنه ل يكفي معرفة  ولتو�شيح هذ� �لأمر نقول، 

ق�سم معني، لكي تكون لدينا فكرة و��شحة عن »حالته �لأولية« على 

عتبة �ل�شنة �لدر��شية. فهل در�س �ملعلم �ل�شابق �لربنامج باأكمله؟ وهل 

ميكن  هل  �ملتكرر؟  �ملر�س  ب�شبب  �لتعلم  فرت�ت  عن  �لتلميذ  غاب 

تف�شري ثغر�ته بعدم �جنذ�به �إىل هذه �ملادة �أو تلك؟ �أل يالقي يف و�سطه 

�ملدر�شي، بل ومن بع�س �جلو�نب  �لعمل  �لعائلي، حو�جز متنعه من 

�خلا�شة يف �إطار هذ� �لعمل؟

بعد حتديد �لأهد�ف، ي�شبح من �ل�شروري حتقيق هذ� �لتفريد، ولكن 

من �ملاأمول- دون �أن يكون يف ذلك �أي �إزعاج– �أن حتدد لكل تلميذ 

�شل�شلة من �لأهد�ف، و�أن يكون هناك �قتناع باأن �لتالميذ لن يبلغو� 

�لأهد�ف نف�شها عند نهاية �ل�شنة �لدر��شية. و�ملالحظ يف هذ� �لإطار، 

�أن جتان�س �ملجموعة عند نهاية �ل�شنة، ي�شكل ��شتثناًء �أو لنقل، اإنه وهم 

يخطر ببال �ملعّلم.
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يف  النظر  األهداف  بواسطة  البيداغوجيا  تعيد   3.2
األشكال التقليدية للتقييم

نعرتف، دون �أن نغامر يف جمال �لدو�شيمولوجيا ]�أي علم �لتنقيط[، 

باأن عالمة 8 على 10 يف �لإمالء مثاًل، لي�شت لها �أية قيمة �إجر�ئية. كل 

ما ميكن تاأكيده بهذ� �خل�شو�س، هو �أن �لتلميذ ماهر يف هذ� �ملجال. 

لكن، ل �شيء يف �لتقدير �ملرقم، ي�شمح بالتعرف على �لثغر�ت �أو نقط 

�لقوة. فالنقطة تت�شمن دوماً جانباً كبري�ً من �لعتباطية؛ وهذه م�شاألة 

مطروحة با�شتمر�ر.

خالف  �أي  يثري  ول  للمالحظة  قاباًل  يكون  �ل�شلوك  فاإن  باملقابل، 

جزئياً.  ولي�س  كلياً  مكت�شباً  ويكون  فا�شاًل[؛  �أم  ناجحاً  �أكان  ]�شو�ء 

يقطع  فالتلميذ  �لبدنية،  �لريا�شة  يف  ذلك  من  �لتاأكد  �ملمكن  ومن 

بحركات  ويقوم  يقطعها؛  ل  �أو  ثانية،   14 ظرف  يف  مرت   100 م�سافة 

�إيقاعية على �لأر�س �أو ل يقوم بها؛ وينجز مترين �لعمود �لثابت اأول 

م�شتوى  على  لكن  هنا،  �لتنويعات  بع�س  حت�شل  �أن  وميكن  ينجزه. 

�لقدمني على �لأر�س  �شيغ �لإجناز فقط؛ مثل ر�شاقة �حلركة وثباث 

بعد �لقفزة و�ل�شرعة بالن�شبة مل�شافة 100 مرت. ومن �ملمكن �أل توؤخذ 

هذه �لعنا�شر بعني �لعتبار، �إذ� ما مت �لإقر�ر باأن �لنتيجة وحدها كافية.

�مل�شتحيل،  من  لي�س  ولكن  �ل�شعب،  من  يبدو  ذلك،  مقابل 

تلميذ  فباإمكان  باملعارف.  خا�شة  تعلمات  على  باملماثلة  �ل�شتدلل 

عدد  �نتقاء  على  قادر�ً  كان  �إذ�  �لنبات،  علم  يف  كفاءته  �إبر�ز  مثاًل، 

يكون  حيث  مفرو�شة،  تعليمات  وفق  وترتيبها  �لنباتات  من  حمدد 

ن�شبة من  بقبول  ين�شح  �لإطار،  �أو خاطئاً. ويف هذ�  �لنتقاء �شحيحاً 

»م�شتوى  عن  حديثنا  عند  �مل�شاألة  هذه  على  �أكدنا  ]وقد  �لأخطاء 

�ل�شر�مة«[. ففي �لريا�شيات، تعترب �لقدرة على حل معادلة من نوع 

�ألغوريتم دقيق، �شلوكاً  )ax=bc(، وبالتايل حتديد قيمة )x( بوا�سطة 

قاباًل للمالحظة. ويكفي �أن نزود �ملتعلم بعدٍد كاٍف من �ملعادلت من 

هذ� �لقبيل، لكي نتاأكد من �أن �لألغوريتم قد مت تخزينه يف �لذ�كرة 

و��شتعمل ب�شكل مالئم.

ويف جمال �لتعبري �لكتابي، ميكننا �لتاأكد من قدرة �لتلميذ على �إنتاج 

ن�س �شردي مقت�شب، حدد طوله بدقة وخ�شع خلطاطة معلنة ومالحظة 

مو�شوعة م�شبقاً. ويح�شل �لنقا�س عندما يتعلق �لأمر باإقر�ر ما �لذي 

يتعني �إز�لته ]�لأخطاء �لإمالئية، �أم �لأخطاء �لرتكيبية، �أم �لختيار 

وما  �ل�شر�مة.  م�شتوى  �إىل  �أخرى  مرة  نعود  وهنا  للكلمات[.  �ملوفق 

لهذ�،  كبري.  ب�شكل  جزئياً  يظل   ]ax=bc[ �لريا�شيات  ب�شدد  قلناه 

�لتلميذ  فيها  يتمكن  �إ�شرت�تيجية،  د�خل  �لهدف  هذ�  �إدماج  يجب 

من معرفة �مل�شائل �لتي يت�شمن فيها هذ� �لنوع من �ملعادلت بذور 

�حلل. وبذلك يتم �إدماج �أهد�ف �لنقل، بحيث �شت�شاغ هذه �لأخرية 

هذه  ��شتعمال  تقت�شي  �لتي  �مل�شائل  معرفة  على  »�لقدرة  يلي:  كما 

�ملعادلة«. ت�شمح لنا هذه �لأمثلة، بالإقر�ر على �أنه من �ملمكن و�شع 

�إجر�ء�ت للتحقق من �لكفاء�ت، �أكرث مو�شوعية من �لتقدير �ملرقم. 

ومن مميز�ت هذه �لإجر�ء�ت، ف�شاًل عن �ل�شر�مة �لتي �شيتحلى بها 

�ل�شلوك  د�م  فما  ذ�تي.  بتقييم  �ملتعلم  لقيام  �إمكانية  هناك  �مل�شحح، 

�ملنتظر قد و�شف مبا يكفي من �لدقة، فاإن �ملتعلم �شيدرك بنف�شه، �إىل 

�أي حد بلغ �لهدف �ملر�شوم.

تتجه البيداغوجيا بواسطة األهداف كلية نحو   4.2
النجاح

ما ر�شمناه بخ�شو�س �لتقييم، يبني كيف �أن �لتعلم يهدف �إىل و�شع 

�شلوكات ل حتتمل �لتقريب )approximation(. فنحن نوجد �أحياناً 

يف و�شعية، تكون فيها �لأهد�ف �ملحددة يف �لبد�ية، غري متحققة كلية. 

لكن، �إذ� ما مت �لتفكري ب�شر�مة ومبنطقية يف تقدم هذه �لأهد�ف، فاإن 

عدد�ً كبري�ً منها �شيتحقق؛ �للهم �إذ� ما تخلينا عن م�شاعدة �لتالميذ.

فباإمكان متعلم يف �لنجارة، �أن يهيئ يف مرحلة معينة من تعلمه، لوحاً 

و�شيتمكن  �ملطلوبة.  �لأحجام  وفق  ويقطعه  مالئم،  ب�شكل  خ�شبياً 

�أو  »�لربغي«  �أو  �ل�شمغ  بو��شطة  �لقطع،  هذه  جتميع  من  بعد،  فيما 

للخ�شب،  �لقاطع  �ملق�س  يف  �شيتحكم  ذلك،  بعد  �لدقيقة.  �مل�شامري 

للقيام بتقطيعات دقيقة وجتميع �أجز�ء عديدة، بح�شب نوعية �لتعليب. 

ويف كل مرحلة من مر�حل تعلمه، �شيكون قد �كت�شب كفاية ما، �أي 

�سيكون قد �أجنز �شلوكاً تتطلبه هذه �ملهنة.

من  �لرغم  فعلى  �ملدر�شي.  �ملجال  على  تقريباً  نف�شه  �لأمر  وينطبق 

عدم حتكم �لتلميذ مثاًل، يف �لإمالء كلية، لأن هذه �مل�شاألة م�شتحيلة 

�لتحقيق، �إل �أن باإمكانه �أن ي�شتعمل ب�شكل �شليم، عدد� من �لقو�عد 

حمدودة  معجمية  عدة  على  و�لتوفر  �شيوعاً،  �أكرثها  �شمن  �ملختارة، 

ومقبولة، خ�شو�شاً �إذ� ما مت �نتقاء �لكلمات �لأكرث تد�وًل. فاحلا�شوب 

�لذي �شمح بو�شع �شكل هذ� �لكتاب، يتوفر على مر�جع لالأخطاء، 

�أمر  �ملتد�ولة، وهذ�  بالكلمات  �ملتعلقة  �لأخطاء  �كت�شاف  وميكن من 

 )Heuristique( مثل  لكلمات  بالن�شبة  يتدخل  لن  طبعاً،  حممود. 

اأو  �جلملة[  بناء  يف  ]�نقطاع   )anacoluthe( �أو  ]�كت�شاف[ 

)Behavioriste( ]�شلوكي[. لكن هذه �حلدود مقبولة على �أية حال.

�أهمية  تكت�شي  �لأهد�ف  بو��شطة  �لبيد�غوجيا  �أن  �شبق،  مما  يت�شح 

�لأويل  �لتعليم  بر�مج  �أن  �ل�شدد،  بهذ�  و�ملالحظ  بها.  ي�شتهان  ل 

�ل�شلك  نهاية  عند  �كت�شابها  �ملطلوب  �لكفايات،  بتعابري  �شيغت  قد 

مطالب  �لتلميذ  �أن  على  �لتاأكيد  مت  مثاًل،  �لنحو  ففي  �لدر��شي. 

�لتعرف على عالمات  �لقدرة على  نهاية كل �شلك »باكت�شاب  عند 

�لوقف، و�لرتكيب، و�شيغ �لأفعال، وو�شف خمتلف �أ�شكال �جلمل 

خمتلف  وعلى  �أي�شاً[،  �لأمر  و�شيغة  و�ل�شتفهامية،  ]�لت�شريحية، 

مكونات �جلملة، و�لتعرف على �ملجموعات �لرتكيبية وبنائها«. وتبدو 

مو�شوعي  ب�شكل  للمالحظة  قاباًل  �شلوكاً  »�لتعرف«  على  �لقدرة 
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ومبا�سر بالن�شبة ملن يدر�س وي�شع هذه �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

3. تطبيقات البيداغوجيا بواسطة األهداف
داخل القسم

إقرار تعاقد التعلم  1.3
�لتلميذ  بني  تعاقد  وجود  �لأهد�ف  بو��شطة  �لبيد�غوجيا  تفرت�س 

و�ملعلم. فاملتعلم يطلب �أو يقبل �نطالقاً مما يعرفه ]وهي »�حلالة �لأولية«[ 

باأن يقرتح عليه �ملدر�س �شل�شلة من �لأن�شطة، بحيث يكون هو �ل�شامن 

لتحقيق �ل�شلوكات �ملنتظرة من هذه �لأن�شطة.

هذه  مثل  �شياغة  على  قادر�ً  دوماً  يكون  ل  �لتلميذ  �أن  �شحيح 

�لأحيان،  غالب  يف  يقرتح  �لذي  هو  �ملدر�س  فاإن  ولهذ�،  �ملطالب. 

 )leonin( ل�شلوك �ملاأمول، بل ميكن �لقول �إن هذ� �لتعاقد تع�شفي�

�إىل حد ما، ما د�م �لتلميذ يخ�شع للمعلم. وعلى �لرغم من كل �شيء، 

�لتعّلمات  تف�شري  �جتاه  يف  ت�شري  و�لدقيقة،  الوا�سحة  ال�سياغة  فاإن 

�لتي  �لنتائج  نفعله وما هي  �ل�شرورية. فنحن نعرف ماذ� نفعل وملاذ� 

ننتظرها. ومن �ملمكن �أن يحدد �لتعاقد مبنا�شبة �إجناز �مل�شروع، وبذلك 

يخف طابعه »�لتع�شفي«.

نحو تعليم فارقي  2.3
كما  �لتعليم  تفريد  �إىل  �أ�شا�شاً  �لأهد�ف  بو��شطة  �لبيد�غوجيا  ترمي 

للت�شور،  وقاباًل  ممكناً  �لتفريد  هذ�  ويعترب  �إىل ذلك.  �لإ�شارة  �شبقت 

ومن  حالياً[.  �حلو��شيب  تي�شره  ما  ]وهو  »مربمج«  تعليم  �لإطار  يف 

و�لت�شاوؤل  للمدر�شة،  �حلايل  �لإطار  يف  ذلك،  فائدة  مناق�شة  �ملمكن 

عما �إذ� كان هذ� �لتفريد مرغوباً فيه �أو ممكناً �أو مثمر�ً. وبدون �خلو�س 

يف �لتفا�شيل، نالحظ بب�شاطة �أن باإمكان �لتفريد �أن يعار�س �جلمعنة 

متعلقة  �أهد�ف  توقع  �مل�شتبعد،  غري  من  لكن   .)socialisation(

�لآخرين  �إىل  �لإن�شات  على  �لقدرة  مثل  �جلماعة،  د�خل  بالعمل 

و�لتعاون و�لتعا�شد و�لتو��شل �لو��شح و�مل�شوؤولية و�ملبادرة ... �لخ.

�شرورياً.  �أمر�ً  يعترب  ما  غالباً  بالتعلم،  �حلا�شل  �لتمايز  فاإن  باملقابل، 

فاإذ� ما �نتبهنا �إىل و�قع كون �لتالميذ خمتلفني، فاإننا �شنقرتح عليهم 

�لنطالق  ت�شخي�س  �أن  و�حلال،  خمتلفة.  تعلمية  �إ�شرت�تيجيات 

�أي�شاً  بل  �مل�شتويات،  تنافر  باإبر�ز  فقط  ي�شمح  ل  �لأولية«[،  ]»�حلالة 

�ملوجه  على  �لتاأكيد  هنا  ونريد  �لتعلم.  و�أ�شاليب  �لعقليات  تباين 

التايل: اإن البيداغوجيا بو��شطة �لأهد�ف تزودنا بو�شائل مفيدة لإقر�ر 

بيد�غوجيا فارقية.

تعديل الربامج بتعابري األهداف  3.3
�لتي  �لرب�مج  �شياغة  �إعادة  يكفينا  �أنه  �لعتقاد  �خلطري  من  �شيكون 

تت�شمن �ملحتويات، بجعل كل مفهوم م�شبوقاً بال�شيغة �ل�شحرية: »�أن 

يكون قادر�ً على ... ». فباإمكان در�س يف �لنحو حول �ملفعول به مثاًل، 

�كت�شاف  على  قادر�ً  ]�لتلميذ[  يكون  »�أن  �لتايل:  �لهدف  يعلن  �أن 

�ملفعول به«. ويف �حلقيقة، فاإن �لأمر يتعلق هنا ب�شياغة ز�ئفة لالأهد�ف. 

و�إذ� ما رجعنا �إىل ما كتب يف �لبد�ية، فاإنه يتعني �إ�شافة و�شف لل�شلوك 

جانب من زيارة مركز �ملعلمني يف نعلني.
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مفعول  كل  على  �لتعرف  على  قادر�ً  يكون  »�أن  قبيل:  من  �ملنتظر، 

به، د�خل �شل�شلة من �جلمل �لتي ل تت�شمنه جميعها«. ]فا�ستيعاب 

مفهوم ما، يعني �إدر�ك �لت�شابهات و�لعمل على �لتعميم �نطالقاً من 

بالت�شابهات  �لنخد�ع  عدم  �أي  بالتمييز؛  و�لقيام  دقيقة  خ�شائ�س 

�ل�شلوك  فيها  �لتي �شيالحظ  �ل�شروط  �إ�شافة  �أي�شاً  �لظاهرة[. ويجب 

�لختيار�ت  ذ�ت  و�لأ�شئلة  بالق�شم  �لكتابي  �لمتحان  مثل  �ملنتظر، 

�لإظهار  �أ�شكال  من  �شكل  كل  �أو  و�لت�شديد،   ،)Q.S.M( �ملتعددة 

... �لخ. وبالفعل، فمن �ملمكن �أن توؤدي �لو�شعية �إىل خ�شائ�س غري 

متوقعة. وعلينا �أن نتعود مثاًل على �لتحقق، كما هو �ل�شاأن يف �لأ�شئلة 

�ل�شر�مة،  م�شتوى  نحدد  �أن  علينا  بقي  �ملتعددة.  �لختيار�ت  ذ�ت 

ما بني منح ن�شبة خطاأ مقبولة، �أو �إز�لة �جلمل �ملت�شمنة لقلب �لبنية 

فعل /فاعل/ مفعول به، �أو �لإبقاء فقط على �جلمل �لتي يظهر فيها 

�ملفعول به، ب�شيغة ��شمية.

وتكرار  التعلم  بني  اخللط  عدم  على  العمل    4-3
السلوك املنتظر

د�خل  تكر�ره  عرب  �لتحقق،  �أ�شكال  على  �لتمرين  حماولة  متيزت 

منظومتنا �ملدر�شية، بالت�شاع. ونق�شد بذلك، �أن �لإمالء �لذي ميكنه 

يتم  ما  غالباً  �لإمالئية،  �لكفايات  من  للتحقق  �أد�ة  يكون  �أن  مثال، 

خلطه باإ�شرت�تيجية �لتعلم.

ومن هنا، مور�س �لإمالء يومياً ومتت �لإ�شادة بفو�ئده مدة طويلة. لكن، 

]�لقا�شي بعدم  �ملنتظر  �ل�شلوك  �أن تكر�ر  يوؤخذ باحل�شبان، هو  ما مل 

�رتكاب �أخطاء �إمالئية[ ل يوؤدي بال�شرورة �إىل �إقر�ر هذ� �ل�شلوك.

للم�شائل  �ملنتظم  فالتكر�ر  �لريا�شيات،  على  نف�شه  �لأمر  وينطبق 

�لريا�شية، ل يوؤدي حتماً �إىل حلها. ومما ل �شك فيه، �أن �لإ�شرت�تيجية 

يف  �لتحكم  يف  تتمثل  �مل�شائل  من  معني  نوع  مبعاجلة  ت�شمح  �لتي 

�أهد�ف و�شيطة.

وميكننا ��شتلهام �لنموذج �ملنظم للتعليم �ملربمج، �ملتمثل يف ما يلي:

�أمام  « �ملوجود  �ملتعلم  �أن  يعني   :)reproduction( �لإنتاج  �إعادة 

�ملثري )stimulus(، ل يعمل �شوى على �إعادة �إنتاجه، و�شت�شاغ 

�أح�شى، و�شف،  و�شح،  �أعلن،  مثل:  �أفعال  مب�شاعدة  �لتعليمات 

��شت�شهد. ويتعلق �لأمر هنا مبرحلة �لتعميم، �نطالقاً من مالحظة 

عنا�شر خمتلفة، منتمية للق�شم نف�شه.

ترتيب  « على  �لقدرة  مبعنى   :)conceptualisation( �ملفهوم  بناء 

و�نتقاء ومعرفة ومطابقة �جلو�نب �لدقيقة �ملميزة للمفهوم. و�شتقوم 

�لعملية �لذهنية هنا على �لتمييز؛ فنحن نتعرف على �ل�شيء عن 

طريق �لختالف �أو �لتعار�س.

�لإنتاج )production(: �أي تطبيق �لقو�عد وحل �مل�شاكل ]على  «

�شرط �أل تت�شمن �شوى حل و�حد[.

هكذ� ت�شمح �ملرحلتان، �لأوىل و�لثانية، مبالحظة �شلوك �أحادي فعاًل. 

عزل  �أجل  من  متنوعة،  خ�شائ�س  �عتماد  �إىل  فيوؤدي  �لإنتاج  �أما 

�لألغوريتم �لذي �شي�شاهم يف حل �مل�شاألة.

ملحوظة: ل حتيل لفظة م�شاألة �إىل �لريا�شيات فح�شب، فاإنتاج ن�س 
مثاًل، يعترب »م�شاألة« يتم حلها بو��شطة �ألغوريتمات متنوعة ]مثل بلورة 

�حلبكة، و�لت�شميم، و�لتحرير، و�لتحقق، ولرمبا �إعادة �لكتابة[.

4. حتليل نقدي

كيف نتحقق من الفهم بواسطة السلوك؟  1.4
فالأهد�ف  �ملجالت.  باختالف  �ل�شعوبة  هذه  حدة  ترتبط  ما  غالباً 

�لنف�شية �حلركية )psychomoteur(، كما تت�شور يف الريا�سة البدنية، 

ل تخ�شع لنقا�س من هذ� �لقبيل. كل ما هنالك، هو �إمكانية �لقيام 

بحركة �شهلة على �لعمود �لثابث �أو بحركات �إيقاعية مت�شل�شلة على 

�أو بالقفز، دومنا حاجة �إىل »�لفهم« باملعنى �حل�شري للكلمة.  �لأر�س 

]وتدعى  �لأفعال  ردود  طريق  عن  مثارة  باإ�شر�طات  يتعلق  فالأمر 

�لع�شالت  ت�شغيل  �إىل  توؤدي  �لتي  �لعاملة«  »�لإ�شر�طات  بـ  �أي�شا 

�ملغطاة باخلطوط )Stries( و�خلا�شعة لالإر�دة، على عك�س �لإ�شر�ط 

�شوى  ي�شتدعي  ل  �لذي   )Pavlov( بافلوف  طرف  من  �ملو�شوف 

.])lisses( لع�شالت �ملل�شاء�

ولتو�شيح �شعوبة �لفهم، �شناأخذ �لقر�ءة كمثال. فكل و�حد منا يقر 

باأن �لقر�ءة هي �إم�شاك باملعنى، وميكننا �لتاأكد من ذلك، عندما ندعو 

�إىل قر�ءة �لتعليمات، فاإذ� ما �أجنزت هذه �لأخرية، فاإننا �شن�شتنتج باأنها 

فهمت. لكن، عندما يتعلق �لأمر بكتابات �أكرث تعقيد�ً، فاإنه ي�شعب 

�أ�شئلة ذ�ت �ختيار�ت متعددة،  �إجناز  �لتحقق من �لفهم. وهنا يتعني 

ي�شتفاد منها �أن �لن�س �شيفهم، �إذ� ما كانت �لأجوبة �شحيحة. وهذ� 

�أمر غري موؤكد!

فبع�س �لأ�شئلة يرتبط بالذ�كرة فقط، وبع�شها �لآخر ي�شتدعي جمرد 

قر�ءة ثانية للن�س، و�أخري�ً فاإن بع�شها يتطلب �ل�شتدلل ]�أي عملية 

 .])implicites( �شمنية  عنا�شر  من  �نطالقاً  �ملعنى  تبني  منطقية 

و�حلال، �أن هذه �لأخرية تعترب دقيقة وي�شعب ت�شورها.

تفادي  إىل  يؤدي  السلوكات،  على  التشديد  إن   2.4
التساؤل حول ما يقع فعليا بذهن املتعلم:

1.2.4 اجملال املعريف
وعلماء  �شكيرن  �أن  ذلك  �لتعلم.  بخ�شو�س  جزئياً  لحظناه  ما  وهو 
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�لأ�شود«  »�ل�شندوق  يف  تدخل  كل  يرف�شون  �ل�شلوكيني،  �لنف�س 

وهو �لدماغ. فالأمر يتعلق هنا مب�شلمة فل�شفية ومنهجية، تنطوي على 

م�ساوئ، عندما تتعلق بالأهد�ف �ملعرفية ذ�ت �شلة بالذهن.

�شلوكات  مالحظة  �ملاألوف،  من  نقل  مل  �إن  �جلائز،  من  �أنه  و�حلال، 

هذ�  يكون  �أن  دون  �أكرث،  �أو  مفهوم  ��شتيعاب  �شالحية  �إقر�ر  تروم 

ال�ستيعاب و�قعياً. فهناك دوماً، خطورة �ل�شقوط يف نوع من �لرتوي�س 

�ل�شلوك  هذ�  �أن  علماً  �ملاأمول،  �ل�شلوك  �إىل  �ملوؤدي   )dressage(

�شيكون �آلياً. وبكرثة ت�شبثنا بالإتقان، نن�شى باأنه من �ملمكن �أن يكون 

�ملوؤدي  باملثري  �أي  �ل�شالحية،  ب�شروط  �لت�شبث  فاإن  هكذ�،  �سطحياً. 

�إىل �ل�شتجابة �ملنتظرة، �شيغطي �لثغر�ت �ملعرفية يف بع�س �حلالت. 

وعلى �شبيل �ملثال، فاإن �لتلميذ �لذي تعّلم حل �شنف من �مل�شائل 

بدقة، �شيجد نف�شه عاجز�ً �أمام �ل�شنف نف�شه �ملقدم يف ظروف مغايرة 

�أو ب�شياغة غري ماألوفة لديه. وهذه هي م�شكلة �لنقل �لتي حتدثنا عنها 

من قبل.

�شحيح �أنه من �ملمكن ت�شور �أهد�ف �لنقل وتنويع �لظروف و�ل�شياغة، 

لكن نادر�ً ما يتم ��شتنفاذ �ملو�شوع. فمن �ل�شائع �أن �لكفاية �ملدر�شية 

ل تعباأ يف »�حلياة �ليومية«.

2.2.4 اجملال السوسيو-وجداين
�إذ� كانت �لأمور ل تخ�شع جميعها للمالحظة يف �ملجال �ملعريف، فاإن 

�ل�شعوبة �شتكون �أكرب يف �لد�ئرة �ل�شو�شيو- وجد�نية؛ فمن �ملفيد يف 

جمال �لرتبية، توقع �شلوكات مثل: �حرت�م �لغري، �لنز�هة، �ل�شتقامة، 

من  وغريها  �ملعريف  �لف�شول  �ملجهود،  بذل  يف  �لرغبة  �ل�شجاعة، 

�ل�شلوكات �ملرتبطة جزئياً مبجال �لإتيقا.

وبالفعل، من �ملمكن �أن نحدد ملبادرة تربوية، �أهد�فاً متعلقة بالجتماع 

على  بالتعرف  ت�شمح  �لتي  »�ملوؤ�شر�ت«  قبيل  من   )sociabilité(

بذل  �أثناء  و�ملثابرة  و�ل�شجاعة  �لآخرين  و�حرت�م  �لتعاون  �شلوكات 

موؤدب،  باأنه  تلميذ  و�شف  ن�شمع  �أن  �ملاألوف  ومن  �لخ.   ... �ملجهود 

مثل:  قر�ئن  على  نعتمد  فاإننا  �حلالت،  هذه  ويف  و�شجاع.  متعاون 

دون  �لعمل  متابعة  �مل�شاعدة،  �ل�شخ�شية،  �لأغر��س  �إعارة  �لتحية، 

�لرت�خي �أمام ق�شاوته.

ومع ذلك، فاإن �لأمور لي�شت بهذه �لب�شاطة. فلح�شن �حلظ، ينفلت 

�ل�شلوك  فهل  �ملالحظة.  من  منه،  كبري  جزء  يف  �لد�خلي  �ملوقف 

يف  �مل�شاكل؟  لتفادي  و�جهة  جمرد  �أنه  �أم  فعاًل،  �شادق  �ملهذب 

وهذه  لالحرت�م«،  �خلارجية  »�لعالمات  عن  �حلديث  يتم  �جلي�س، 

وللمالحظة.   )codifiables( للت�شفري �لقابلة  �لعالمات هي وحدها 

من جهة �أخرى، وكما لحظ د�نيال هاملني )D. Hameline(: »فاإن 

�نعكا�س  هي  �كت�شابها،  يتعني  �لتي  �ملو�قف   )taxinomie( �شنافة 

لالأيديولوجيا �ملهيمنة د�خل جمتمع معني«،3 ولهذ�، فاإن جزء�ً مهماً 

من �لرتبية، ينفلت من �لبيد�غوجيا بو��شطة �لأهد�ف. ويتعني عليه 

اأن يكون كذلك، �إذ� ما �أردنا تفادي �لرتوي�س و�لإ�شر�ط.

من  الغايات  حول  النقاش  يفرغ  ما  غالبًا   3.4
حمتواه:

�ملليئة  �للو�ئح  بعناية،  �لأهد�ف  بو��شطة  �لبيد�غوجيا  خرب�ء  يختار 

اأن  غري  و�ملعرفية.  و�ل�شو�شيو-وجد�نية  �حلركية  �حل�شية  بالأهد�ف 

 taxinomies ou[ لعديد من موؤلفي هذه �للو�ئح �مل�شماة �شنافات�

�لتايل: ما هي غايات  �ل�شوؤ�ل �لأ�شا�شي  taxonomies[، يتجاهلون 

الرتبية؟

ومثلما حدد بيني )Binet( �لذكاء بقوله، �إنه ما يقي�شه �لختبار ]وهو 

 )taxinomistes( ال�سهري[، كذلك فاإن �ل�شنافيني Q.I ر�ئز �لذكاء

اإليها  ت�شعى  ما  هي  �لرتبية  غايات  وكاأن  نعتقد،  ما  على  ي�شتغلون، 

�أهد�فهم. لذلك، لن ي�شتنتج �أحد من كون مهمتهم مرفو�شة ويجب 

تنحيتها. غري �أننا مطالبون باتخاذ �حلذر �إز�ء �لأهد�ف �لعامة �ملقرتحة 

من طرفهم، حيث مل تطرح هذه �لأهد�ف �لأ�شئلة بخ�شو�س �سفافية 

م�شلماً  �أمر�ً  �ل�شيكولوجيون  �عتربها  �لتي  �لجتماعية  �لعالقات 

�إىل هذه �مل�شاألة من خالل ��شت�شهادنا بقولة  �أ�شرنا  �أن  به. وقد �شبق 

هاملني.

�ملعلمني  من  بعدد  �لقطان  وعمر  �لقطان  �ملح�شن  عبد  لقاء  من  جانب 

و�لفنانني مبقر �ملوؤ�ش�شة يف ر�م �هلل.
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يف أغلب احلاالت تستبعد البيداغوجيا بواسطة    4.4
األهداف املبادرة

عندما ي�شرط بلوغ �لأهد�ف باّتباع م�شلك موجه ب�شر�مة، فاإن مبادرة 

عن  كلية  �شي�شدر  �لتكوين  فربنامج  حمدودة.  جد  �شتكون  �ملتعلم 

�مل�شتعملة.  �لو�شائل  ملناق�شة  �إمكانية  �أية  هناك  تكون  ولن  �ملكون. 

�أن  �أن نلخ�س �مل�شاألة بهذه �لعبارة �لكاريكاتورية: »عليكم  وباإمكاننا 

تكونو� جاهلني، و�شنتكلف بالباقي«.

ويوجد هنا تناق�س موؤكد مع نظريات �لتعلم �ملوؤ�ش�شة على �لمتالك 

�لأخري  هذ�  تفادي  يتعني  �إذ  �خل�شيب،  �خلطاأ  على  �أو  �ل�شخ�شي 

ترقبه  يتم  �شيء  فكل  بال�شدفة.  �نبثق  ما  �إذ�  �لأقل،  على  �إلغاوؤه  �أو 

وتنميطه وعقلنته. لذلك فاإن �لعالقات بني �ملعلمني و�لتالميذ تزول 

عن�شر�ً  باعتبارها  تعامل  بل  �أ�شا�شية  تعود  ولن  �ملعاين،  من  مبعنى 

�أغلب  يف  يحظى  ل  �جلماعي  �لعمل  فاإن  �أخرى،  جهة  من  طفيلياً. 

�لأحيان، باهتمام �لخت�شا�شيني يف �لبيد�غوجيا بو��شطة �لأهد�ف. 

ول يعني ذلك، �إق�شاءه بالكامل من طرفهم، بل يعني �شعوبة مالءمته 

مع �شر�مة �لتقدم �ملنجز. وكما �أ�شرنا �إىل ذلك من قبل، فاإن �لتطبيق 

�ل�شيق لهذه �لبيد�غوجيا، �شيوؤدي �إىل تفريد �لتعليم.

واقعيًا،  به،  االحتفاظ  الذي ميكن  ما   .5
من ممارسة التدريس؟

صرامة كبرية على مستوى التخطيط  1.5
فالبيد�غوجيا بو��شطة �لأهد�ف جترب �ملدر�س وبا�شتمر�ر، على معرفة ما 

يفعله وملاذ� يفعله، مع �أخذه �مل�شتوى �لو�قعي للمتعلم بعني �لعتبار. 

�لهدف.  بلوغ  �لتحقق من  عن كيفية  دوماً  يت�شاءل  �أن  عليه  ويجب 

لذلك، عليه �أن يت�شور �إجر�ء�ت لل�شالحية، مغايرة لتلك �ملالحظة 

عادة يف �لو�شط �ملدر�شي، فتحديد »�شلوك قابل للمالحظة مو�شوعياً 

من  �لكثري  �عتماد  ت�شتدعي  �شعبة،  مهمة  عن  عبارة  هو  ومبا�شرة«، 

هو  �لعك�س  بل  باطلة،  ول  م�شتحيلة  لي�شت  �ملهمة  وهذه  �خليال. 

�ل�شحيح.

جتدد البيداغوجيا بواسطة األهداف .. إشكالية   2.5
التقييم

�إذ� ما كان �مل�شتهدف هو �ل�شلوك، ف�شيكون يف جزء كبري منه متناق�شاً 

�أو  ناجحاً  �شيعترب  �ل�شلوك  فاإن  وبالفعل،  �ملرقم.  �لتنقيط  تقليد  مع 

فا�شاًل؛ و�شنكون مطالبني د�خل حياة �لق�شم بو�شع �إجر�ء�ت خمتلفة 

للتحقق من �شالحيته، ومن �ملحتمل �أن نكون جمربين على �إح�شاء 

جمموعة من �لإتقانات �لتي ت�شتعيد كل �ملكت�شبات �لقابلة للت�شور 

عقلياً، لدى هذ� �لتلميذ �أو ذ�ك.

وف�شاًل عن �أهمية هذه �ملقاربة �ل�شارمة، نذكر، على �لرغم من �شقوطنا 

�ل�شلوك  فاإذ� ما كان  �لذ�تي.  �لتقييم  �أنها ت�شمح بعملية  �لتكر�ر،  يف 

قدرته  بنف�شه مدى  �شيدرك  �ملتعلم  فاإن  بدقة،  قد و�شف  �مل�شتهدف 

على �إجنازه. وهذه �إمكانية لت�شور ن�شج �لتلميذ. فلم يعد هذ� �لأخري، 

وبخا�شة بالن�شبة للنقطة �ملذكورة، تابعاً حلكم �لغري �لذي يبدو له يف 

�لغالب، �عتباطياً، ول يدرك بالتايل وجاهته.

البيداغوجيا بواسطة األهداف إىل تبعية  تؤدي   3.5
اختيار الوسائل التعليمية للغايات

�لتطبيقية  و�لأعمال  و�لربهان  �لإلقائي  �لدر�س  من  كل  �شيو�شع 

و�حد  كل  تعوي�س  و�شيتم  �شك،  دون  �ملنا�شب  مكانه  يف  باملخترب، 

مبهام �أخرى. وبالفعل، فاإن �ملدخل بو��شطة �ملحتويات يتالءم ب�شهولة 

ي�شبح  وهنا  �ملقرر«.  »�إنهاء  هو  يهم  ما  لأن  �لتقليدية،  �ملمار�شات  مع 

لن  �ملطاف،  �آخر  ويف  �لغاية؛  هذه  بف�شل  م�شروعاً  �لطريق  �خت�شار 

�إذ� ما مت  باملقابل،  بعدم ��شتيعاب �لبع�س درو�شه.  يهتم �ملعلم كثري�ً 

�شيعاد  �مل�شتعملة  �لو�شائل  فاإن  �ل�شلوكات،  بو��شطة  �ملدخل  �ختيار 

تطبيقية/  متارين  در�س/  �لثالثية:  تكت�شي  لن  هكذ�،  فيها.  �لتفكري 

�أعمال  باإجناز  مطالبني  �شيكونون  فالتالميذ  �ل�شابقة.  وجاهتها  تقييم، 

تتعقد بالتدريج، �إىل �أن يتحقق �ل�شلوك �أو �ل�شلوكات �مل�شتهدفة. كما 

�شيح�شل �لتناوب بني �أن�شطة �لتعميم ]كاملالحظة و�لتعرف[ والتمييز 

ب�شمان  وحدها،  ت�شمح  �لتي  �لأن�شطة  وهي  و�لرتتيب[،  ]�لإنتقاء 

�لتخلي  �إىل  مدفوعني  �شنكون  �ملنطق  هذ�  و�شمن  �ملفهوم.  مقاربة 

لدينا.  �ملتوفرة  �ملحدودة  �لو�شائل  بفعل  بلوغها  ميكن  ل  غايات  عن 

وعلى �شبيل �ملثال، فاإن مفهوم »�جلملة« �لذي يعالج عموماً، ب�شكل 

مبكر خالل �لدر��شة، �شيوؤجل ب�شبب تعقد �لعمليات �ملنطقية �لتي 

هذ�  لبلوغ  متهد  �لتي  �لتعلمات  توقع  و�شيتم  مكت�شبة.  اأنها  يفرت�ش 

عالقة  و�إقامة  و�لأفعال  �لأ�شماء  على  �لتعرف  مثل  لحقاً،  �ملفهوم 

ومفعولته،  �لفعل  بني  �لتبعية  رو�بط  و�إدر�ك  و�لفاعل،  �لفعل  بني 

�أنطو�ن  قاله  مبا  هنا  ونذكر  �أوًل.  بلوغها  يتعني  و�شيطة  �أهد�ف  وهذه 

دولغر�ندوري )A.de la Garanderie( بخ�شو�س متف�شل �لغايات 

و�لو�شائل و�لتحفيز؛ �إذ يتعني �أن تكون �لو�شائل مغرية. ذلك �أن �إقر�ر 

�شلوكات ناجحة حتى ولو كان طموحها حمدود�ً، ميكن �أن يوؤدي �إىل 

�نخر�ط �لتلميذ يف �لتعلم.

الطريق  األهداف  بواسطة  البيداغوجيا  تفتح   4.5
أمام التعّلمات الفارقية

و�إىل  تلميذ،  لكل  �لأولية«  »�حلالة  �أهمية  �إىل  فعاًل  �نتبهنا  ما  �إذ� 

مكت�شباته �ل�شابقة، و�أي�شاً �إىل عاد�ته يف �لعمل، فاإننا �شنقرتح ب�شكل 

�أف�شل، م�شالك خمتلفة لبلوغ هذ� �ل�شلوك �مل�شتهدف �أو ذ�ك. فالأمر 

باأن  لن�شلم  ذلك،  على  وكمثال  �لفارقية.  بالبيد�غوجيا  هنا  يتعلق 

د�خل  به  �ملفعول  معرفة  على  قادرين  �لتالميذ  جلعل  �شرورة  هناك 

�جلملة �لب�شيطة تركيبياً، �أي دون قلب لعنا�شرها. ومن �ملهم �أن نت�شور 

]�عتماد�ً على نظرية �أنطو�ن دولغر�ندوري[ �أن بع�س �لتالميذ �أكرث 
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مياًل �إىل �ل�شماع منهم �إىل �مل�شاهدة. فامليالون �إىل �ل�شماع �شريتاحون 

د�خل تعلم يطلب منهم فيه، �أن يت�شورو� ذهنياً ما �لذي ميكن و�شعه 

بدل �ل�شم �ملفعول به، �أو �لقيام بتحول للجملة، بحيث ي�شبح �ل�شم 

�شمري�ً لفئة معينة.

لنخت�شر كل ما �شبق يف �جلدول التايل:

البيداغوجيا بوا�صطة الأهدافالبيداغوجيا »التقليدية«

مدخل بو��شطة �ل�شلوكات �لقابلة للمالحظة مبا�شرة.- مدخل بو��شطة �ملحتويات.- 

متمركزة حول �ملتعلمني �لذين حددت حالتهم �لأولية.- متمركزة حول �لغايات وتبليغ �ملعارف.- 

�شر�مة تامة �أثناء حتديد �ملر�حل.- �سرامة غري ثابتة �أثناء حتديد �ملر�حل.- 

يوجد تعاقد و��شح ومف�شر، على م�شتوى �لتعلم.- ل يوجد بها تعاقد حمدد بو�شوح، على م�شتوى �لتعلم.- 

تقييم مقبول، عن طريق مالحظة �ل�شلوك �مل�شتهدف.- تقييم مرقم، مثري للجدل و�إجر�ئي بالكاد.- 

�إمكانية �لتفريد �أو �لتمييز.- حتمل �ملجموعة للم�شوؤولية يف �حلالت �لعادية.- 

متمحورة حول ��شتيعاب �ملفاهيم، و�إن كان �لأمر يت�شمن - 

بع�شاً من �لوهم.

ت�شعب �لإحاطة بالفهم عن طريق �ل�شلوك، كما �أن �ملو�قف �لد�خلية - 

تنفلت من �لتحليل.

تتحكم �لغايات يف و�شائل �لتعلم.- غالباً ما تطرح و�شائل �لتعلم قبل �لغايات.- 

م�شلمات �شلوكية، تقر باأننا نعمل قبل �أن نفهم، �أو من �أجل �أن نفهم.- م�شلمات عقالنية، تقر باأن �لفهم يتم قبل �ملعرفة و�لإتقان.- 

ترجمة: د. عز الدين اخلطابي

عمليات  د�خل  �شريتاحون  �مل�شاهدة،  �إىل  �مليالني  فاإن  باملقابل، 

�لأقالم  و��شتخد�م  �لأ�شهم  وو�شع  �لكلمات  حتت  �خلط  و�شع 

�لفعل  بني  �لعالقة  �إبر�ز  على  �شت�شاعدهم  �لتي  و�مللونة  �ملوؤ�شرة 

و�ملفعول به.

مراجع للتعمق اأكرث:

 • Bloom B. et Coll, Taxonomie des objectifs pédagogiques, tome1, Le domaine cognitif, Presse de l’université de 
Québec, 1976.

 • Hameline D., Les objectifs pédagogiques en formation initiale et en formation continue, ESF, 12e édition, 1995.
 • Le xuan et Chassain J.C, Analyse comportementale, Nathan, coll. Sciences de l’éducation, 1976.
 • Mager R.F., Comment définir des objectifs pédagogiques? Dunod, 2001.
 • Perrenoud P., L’école est-elle encore le creuset de la démocratie? chronique sociale, 2003.
 • Vande velde L. et Vander ELST P., Peut-on préciser les objectifs en éducation? Nathan- labor, 1977.

الهوامش:

* �قتطف هذ� �لن�س من:
Jean Beauté, Courants de la pédagogie, Chronique sociale,Lyon, 5e édition, 2004, pp. 68-83.

وقد ترجم خ�شي�شاً ملجلة روؤى تربوية.

 برنار بيفو هو �شاحب برنامج ثقايف تلفزي يف فرن�شا.
1

2 Daniel Hameline, les objectifs pédagogiques, ESF éditeurs, Paris, 12e ed., 1995, p. 127.
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