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يف النظرية الرتبوية للمعنى

إعطاء معنى للمدرسة*

يختفي في داخل كل واحد منا أمر ال يظهر إال مبساعدة نظرة الغير.  كما يوجد في داخلنا شيء غريب، ال نسمعه إال بفضل إنصات اآلخر له.  فنحن ال 
منلك احلقيقة في ذواتنا وال نستطيع سوى االقتراب منها، مهما بلغت مجهوداتنا، ألن لكل واحد نصيبه من العماء.

ميشال دوفالي

التي كانت تشكل إحدى  الهندسة  التالميذ ال يعلمون أن  املثال، فإن 
احلضارة  من  مصدرها  تستمد  اإلغريق،  لدى  سة  املدَرّ السبع  املواد 
القطع  ترسيخ  إعادة  حتتم  النيل  فيضانات  كانت  حيث  املصرية، 
على  جديد  من  وتوزيعها  ضفافه  على  املوجودة  اخلصبة،  األرضية 
مستغليها، ما أدى إلى ابتكار الكسور )Fractions(ر]1/3، 3/5، 
... الخ[. وميكننا أن نذكر أمثلة عديدة داخل مختلف املواد والتأكيد 
سة نزعت من سياقها التاريخي. وليس غريبًا أن  على أن املعرفة املدَرّ
تبدو للتالميذ وكأنها وقائع ضبابية، هدفها الوحيد هو السماح بوضع 
باملاضي؛ ذلك  املعارف غير مرتبطة  فإن  املقررات. وبصيغة أخرى، 
داخل  جتّذر  دون  احلاضر،  في  معيش  زمن  هو  املدرسي  الزمن  أن 
الشروط التاريخية النبثاقه ودون اهتمام أيضًا باستعماله الشخصي أو 
االجتماعي وبداللته في املستقبل. وبالتالي، فإن املعنى نادرًا ما يبنى 

من خالل احملتويات التي مت تدريسها.

وهناك أسباب أخرى يعرضها التالميذ، لتفسير فقدان معنى املدرسة 
واحلال  بالتعلم،  يهتم  أن  للتلميذ  ميكن  فكيف  باملدرسة.   واملعنى 
إن  بل  االجتماعي،  للنجاح  ضمانة  يعد  لم  الدراسي  النجاح  أن 
استثمار الزمن والطاقة، ال يؤدي في أحسن األحوال، إال إلى الرضا 
الذي ميكن  فاملعنى  الذات، دون أي ربح اجتماعي؟   النرجسي عن 
جديدة،  امتيازات  حتقيق  في  األمل  على  يتوقف  باملدرسة،  إيجاده 
التشغيل الذي أصبح صعبًا في زمننا.  فبدون مستقبل  على مستوى 

واضح، تفقد املدرسة مبرر وجودها.

وقد تبدو املدرسة، باعتبارها فضاًء الكتساب املعرفة، مبثابة واقع بالغ 
الشفافية.  واحلال، أن األمر عكس ذلك.  فما يحدث بها، يندرج 
مواجهته  خالل  التلميذ،  يكتشفها  التي  املعقدة  العالقات  إطار  في 

للمعرفة وللقانون، أي أثناء مواجهته للعالم ولذاته ولآلخرين.

التالميذ  يطرحه  الذي  اجلوهري  السؤال  يكون  أن  في  غرابة  وال 
بخصوص املدرسة اليوم، هو سؤال حقيقة هذا املكان ومعناه.  فلكل 
اكتشاف  بغرض  باملدرسة،  تربطه  التي  العالقة  فهم  نصيبه من  تلميذ 
املعنى في داخلها.  ولكل مدرس نصيبه الكافي في مساعدة التالميذ 
في  صعوبة  التالميذ  هؤالء  يجد  ملاذا  لكن،  املعنى.   هذا  بناء  على 

اكتشاف معنى املدرسة؟

ومنقطعة  بل  استعمالها،  عن  منفصلة  املعرفة  لهم  تتبدى  ما  غالبًا 
 Usage( اإلجرائي  باالستعمال  مرتبطة  غير  ألنها  الفكر،  عن 
التعلم،  أجل  من  يتعلمون  أنهم  يعتقدون  فهم   ،)Opérationnel
املكتسبة.   املعرفة  بواسطة  الواقع  حتليل  أجل  من  بالضرورة  وليس 
يتلقى  التلميذ  كان  وملا  ومحلاًل.   فاعاًل  عنصرًا  ليست  املعرفة  فهذه 
ما  نادرًا  التي  املتنوعة  واملعارف  املدرسة  املواد  من  سياًل  اليوم  خالل 
بلعبة  شبيهة  له  تبدو  املعرفية  احلصيلة  فإن  بينها،  فيما  مترابطة  تكون 
أة ال  معقدة ال ميلك مفاتيحها.  ذلك أن املدرسة تعرض معارف مجَزّ
تساعد التالميذ على بناء أمور واضحة، ألنها ليست معارف من أجل 
املستقبل.  فاملعارف ال ترتبط إال ملامًا بشروط تكونها.  وعلى سبيل 
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باالكتشافات  االهتمام  املفيد،  غير  من  سيكون  أخرى،  جهة  من 
املعرفية، في الوقت الذي ال يوجد ما ميكن اكتشافه، بل فقط زخم من 
املعلومات غير املؤشكلة في الغالب.  فكم عدد الدروس واحملاضرات 
التي يتعني طرحها  الفعلية  البداية إلى تدقيق األسئلة  التي تسعى منذ 
واأللغاز التي يجب شرحها؟ ولو كانت عمليات االكتساب باملدرسة 
تعتبر مبثابة وضعيات غامضة، ألمكن للمدرسة على أقل تقدير، أن 
يجد  وركحًا  التعلمات   )Théâtralisation( ملسرحة  فضاء  تكون 
املرء متعة في أن يكون متفرجًا إن لم يكن ممثاًل فوقه.  فاملعني ينبثق 
كان  ولو  حتى  وضعية،  داخل  والشخصي  الوجداني  االنخراط  من 
عن  احلديث  ميكننا  املعارف،  اعتباطية  عن  وفضاًل  محدودًا.   أفقها 

معطى سلبي آخر، وهو غياب االنخراط الوجداني.

للقيام  الكافية  الطمأنينة  تغيب  عندما  التعلم،  حصول  ميكن  فكيف 
به، وعندما يكون ذهن التلميذ منشغاًل بتدبير العالقات الصراعية مع 
للمؤسسة  العام  املناخ  يسمح  ال  وعندما  أبويه،  مع  أو  آخرين  تالميذ 
ببناء هوية جماعية مرتبطة باملشروع املشترك بني املدرسني والتالميذ، 
والقاضي بتشكيل جماعة من الباحثني عن العيش والتعلم معًا؟ فاملعنى 
ينبثق أيضًا من االنخراط الوجداني املشترك داخل وضعية معينة.  وهو 

أمر صعب، داخل مناخ فاسد مرتبط بأجواء العنف الكامن.

إن وجود املعنى باملدرسة ليس أمرًا بديهيًا، ألن املناهج املتبعة واملناخ 
الدراسي  النجاح  بني  الترابط  التعلمات، وغياب  فيه  تتم  الذي  العام 
والشغل، وأيضًا غياب داللة احملتويات، تعتبر جميعها حتديات في 
اكتشاف  على  التالميذ  يساعدوا  أن  املدرسني  وعلى  املدرسة.   وجه 
سنعمل  ما  ذلك  األمر؟  هذا  حتقيق  ميكنهم  فكيف  باملدرسة.   املعنى 

على اقتراحه في الصفحات التالية.

1. من املعنى العادي إىل املعنى 
باملدرسة

بنا.   احمليطة  املوضوعات  تهم  إحساسات  ببناء  حواسنا  لنا  تسمح 
على  يتوفر  الذي  الشخص  هو  السليم،  احلس  ذو  اإلنسان  ويعتبر 
املستقيم  اخلط  معنى  أن  كما  انفعال.  وبدون  برزانة  احلكم  قدرة 
الدالالت  هذه  بني  ربطنا  ما  وإذا  يتخذها.  التي  الوجهة  مع  يتطابق 
التفكير  القدرة على  متطابقًا مع  لنا  يبدو  املعنى  فإن  للكلمة،  الثالث 
برزانة، بغرض حتديد اجتاه التفكير. فنحن جند معنى للحياة ونعطي 
معنى لوجودها، عندما نكون قادرين بشكل ما وبدون غضب، أي 

بحكمة، على التوجه بالفكر وجهة محددة.

1-1 يوجد املعنى يف رزانة الوجهة احملددة للفكر
إن إعطاء معنى للمدرسة، يتضمن مسألة العالقة بالقانون الذي يسعى 
باملعرفة  العالقة  مسألة  وأيضًا  العالقات،  داخل  الطمأنينة  إقرار  إلى 
التي تفترض النفاذ إلى حقيقة ما يتم تدريسه. ويقتضي إيجاد املعنى، 
بناء مجموعة من نقط االرتكاز وحتديد مجموعة من القيم التي تسمح 
لنا بتنظيم عاملنا اخلاص واالنخراط داخل عوالم اآلخرين. هكذا ينبني 
اإلحاطة  على  القادرة  املنخرطة،  للذات  الواعي  الفعل  داخل  املعنى 
بينها وبينه. ويتجلى املعنى في  بانخراطها، وأيضًا على اتخاذ مسافة 

فهو  ألفعالها.   وتفسيرها  انخراطها  بني  الذات  تقيمها  التي  الرابطة 
يوجد في صميم بناء الشخصية، ألن إعطاء معنى للفعل وللحياة، هو 
الهوية.   بناء  أي  واملهني،  الشخصي  واملشروع  والغاية  الهدف  حتديد 

وميكن للمدرسة أن تكون مسرحًا لهذه العمليات.

بالنسبة  معنى  التعلم  وضعية  تكتسب  ال   2-1
الذي  الهدف  مع  تطابق  ما  إذا  إال  للمتعلم، 

يروم حتقيقه
وميكننا تصور هذا الهدف من خالل ثالثة مستويات، وهي: الواقع، 

املخيال، الرموز.

الكائنات  « يشمل  الذي  اخلارجي  العالم  هو   )Réalité( فالواقع 
بينها.  وتكشف معرفة الواقع  التي ترتبط فيما  واألشياء والقواعد 
أمام املتسائل، مسافة غير قابلة للتجاوز، بني هذا الواقع وما فهمه 
مني  ينفلت  ما  معرفة  في  األمل  هو  التعلم  أن  ذلك  بخصوصه. 
النظر في تفسيرات  املستقبل ستعيد  املنجزة في  النظرية  دومًا، ألن 
تعتبر مؤقتة وغير خالدة، وهي  الواقع  اليوم.  ولهذا، فإن معرفة 
تتفادى كل ما هو نهائي.  ونحن مننح املعنى لألشياء وللوضعيات 
التي نحياها، ألننا نعتقد أننا نعرفها ونهيمن عليها. مثاًل، ميكنني 
هذا  خالل  من  أبتغي  ألنني  الفيزياء،  تدريس  في  معنى  أجد  أن 

العلم، فهم املادة اجلامدة.

أفعالنا  « ردود  مع  فيتطابق   ،)L’imaginaire( املخيال  أما 
الشخصية جتاه تأويل ومفهمة )Conceptualisation( العالم.  
املخيال  من  جزء  لألشياء،  مننحها  داللة  كل  داخل  يوجد  وبذلك 
الذي يشخصها.  فبواسطة هذا األخير، نعطي معنى للمعارف التي 
 )G.Bachelard( تساهم في تنميته.  وقد وضح غاستون باشالر
ذلك بطريقة رائعة، حينما أكد أن معرفة الواقع تستمد من خياالتنا.  
بتخيل  الفيزياء ألنه يسمح لي  أن أجد معنى في تدريس  فبإمكاني 

اجلزء الالمتناهي الصغر، الذي ال أعرفه ولرمبا لن أعرفه أبدًا.

اخلطاب  « يطابق  فإنه   ،)Symbolique( رمزي  هو  ملا  وبالنسبة 
حول األشياء أو الكائنات التي يجد فيها رموزًا أي تأوياًل حلقائق 
الذي  التأويل  املعنى في هذا  الواقع. ويكمن  مخفية وراء مظاهر 
نرومه بخصوص األشياء املجاورة لنا.  فبإمكاني -مرة أخرى- أن 
أجد املعنى في تدريس الفيزياء، ألنه يقنعني بأن اإلنسان سيسيطر 
على محيطه، باعتباره األقوى. فنحن نسعى إلى التعلم، لندرك 
نكتشفها،  التي  األشياء  في  احلاضرة  الرموز  نفسه،  اآلن  في 
في  هو  التعلم  أن  ذلك  ذاتها،  املعرفة  عملية  عن  الناجتة  والرموز 
  .)Savoir( عن طريق املعرفة )Pouvoir( الغالب، بناء السلطة
ونستخلص من ذلك، أن التعلم املؤسس لعالقتنا بالعالم، مستمد 
مثالني  ونقترح  ومما هو رمزي.   واملخيال  الواقع  من  دائم  بشكل 

لتوضيح هذا األمر.

قائاًل:  « الروض  من  األخير  القسم  في  يعلن  الذي  فالتلميذ 
املمكنة  الثالثة  املستويات  هذه  على  يحيل  القراءة«،  تعلم  »أريد 
أول،  معنى  في  الرمزي.   املخيال،  الواقع،  وهي:  للتحليل، 
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يكون لها طفل.

1-3 يقتضي البحث عن املعنى الذي يشكل بعدًا 
متجاورة  ألفاظ  فحص  التعلم،  يف  رئيسيًا 
احلاجة،  مثل  أحيانًا،  بينها  التمييز  ويصعب 

والطلب، والرغبة، واحلافز
فاحلاجة )Le Besoin(: هي كل ما يعتبر ضروريًا للحياة.  هكذا،  «

فنحن نحتاج إلى التنفس والنوم والغذاء واجلنس. وسواء أحببت 
والشعور  احلب  وإلى  التغذية  إلى  أحتاج  فإنني  كرهته،  أم  ذلك 
بأنني محبوب.  وتتضمن احلاجة بعدًا عضويًا؛ مثاًل ميكن للطفل 
أن يكون محتاجًا إلى تناول السكر، ألنه يعاني من نقص في هذه 

املادة، على مستوى عضويته.

أما الطلب )Demande La( فهو ما تعبر عنه الذات ويندرج في  «
واقعية.   غير  أو  واقعية  حاجة  عن  الطلب  يعبر  وقد  الكالم.  إطار 
الطلب لن  أمه؛ لكن هذا  مثاًل، ميكن لطفل أن يطلب حلوى من 
من  يعاني  يكن  لم  إذا  السكر،  إلى  الفسيولوجية  حاجته  يعكس 

نقص في هذه املادة على مستوى العضوية.

الكان  « جاك  لدى  تعني  فهي   )Désir Le( الرغبة  وبخصوص 
في  تختزل  ال  فهي  والطلب.  احلاجة  بني  الفاصل   )J.Lacan(

على  العمل  إرادة  لدي  أن  على  القراءة«  تعلم  »أريد  عبارة  تدل 
الكالم  هذا  ويحيل  ذلك؛  على  أصر  وأنا  النصوص  رموز  فك 
أريد  فأنا  خياليًا:  بعدًا  أيضًا  يتضمن  لكنه  الوضعية.  واقع  على 
وسأفعل  راشدًا  التعلم  هذا  بفضل  سأصبح  ألنني  القراءة،  تعلم 
الراشدين. وأخيرًا، ميكننا فهم  أبواي؛ أي سأكون مثل  يتقنه  ما 
أبعاد هذا  هذا الكالم باعتباره كاشفًا لبعد رمزي، يقتضي إدراك 
فبالنسبة  الرشد.  سن  مع  متماثلة  القراءة  يجعل  الذي  املخيال 
لهذا الطفل، يعتبر هذه السن على األرجح، رمزًا للقوة وللحرية 

وإلمكانية السيطرة.

معها،  « حوار  خالل  أعلنت  طالبة  خطاب  فيهم  الثاني،  املثال  أما 
أنها رغبت منذ طفولتها في أن تصبح معلمة بالروض. وميكن فهم 
هذا اخلطاب أيضًا وفق املستويات الثالثة املذكورة. فعلى مستوى 
الواقع، أبانت هذه الطالبة عن رغبتها في أن تعلم أطفااًل صغارًا، 
فهي  املخيال،  مستوى  وعلى  أستاذة.   أو  ممرضة  تكون  أن  ال 
رغبت منذ مدة في أن تصبح معلمة بالروض، ألنها تشعر بقدرتها 
على مساعدة أطفال في فترة عمرية حرجة، على النمو، أو أنها 
صلبها.   من  ليسوا  أطفال،  مع  حية  عالقة  جتربة  تعيش  أن  تريد 
وبخصوص البعد الرمزي، فإن اإلشراف على أطفال بالروض، 
ميكن أن يتطابق مع رغبة الطالبة املذكورة، في جتاوز ما تعرضت 
له خالل طفولتها، ولرمبا مع رغبتها الطفولية غير املتحققة في أن 

من ورشة حول منظومة عباءة اخلبير قدمها اخلبير لوك أبووت في مقر مشروع وليد وهيلني القطان لتطوير البحث والتعليم في العلوم برام الله.
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األولى، ألن وراء احلاجة يوجد االستيهام )Fantasme(.  كما 
في  احلاجة  يترجم  ال  الكالم  ألن  الثاني،  في  تختزل  أن  ميكن  ال 
في  يرغب  ال  أمه،  من  حلوى  يطلب  الذي  فالطفل  شموليتها.  
لم  فإذا  حنانها.   في  يرغب  ما  بقدر  بيولوجي  ملطلب  االستجابة 
حنانها،  على  يدل  مبا  وعوضتها  احللوى  بشراء  األخيرة  هذه  تقم 
فإنها ستكون قد استجابت لطلبه. وغالبًا ما تفهم الرغبة من خالل 
هو  الطلب  أن  كيف  الكان  جاك  بني  اإلطار،  هذا  في  الطلب. 
دومًا طلب حب اآلخر.  وستكون الرغبة هي جعل اآلخر معترفًا 
كتب  وعندما  اآلخر«.  رغبة  هي  اإلنسان  »فرغبة  اخلاصة.  برغبته 
اآلخر،  النفساني  احمللل  هذا   ،)S.Freud( فرويد  سيجموند 
أن  بذلك  عنى  فإنه  املعرفة«،  موضوع  في  الرغبة  هو  »التعلم  بأن 
التعلم يتشكل مبكان بني احلاجة إلى التعلم احملدد لتطور الشخص 
والطلب الذي نادرًا ما يعبر عنه بصيغة التعلم. وضمن هذا الفاصل 
بالدافع  التي دعاها فرويد  التعلم  تنبثق رغبة  بني احلاجة والطلب، 

.)Pulsion Epistémophilique( احملب للمعرفة

ويتعني  الوالدة  منذ  التعلم  يف  الرغبة  توجد   4-1
السماح بطلبها

بالطفل  املهتمني  النفسانيني  احملللني  صدقنا  ما  إذا 
منذ  تظهر  التعلم  في  الرغبة  فإن   ،)Pédopsychanalystes(
 Problématique( الوالدة وتنشط في مرحلة اإلشكالية األوديبية
عالقة  في  الرضيع  ينخرط  والدته،  فمنذ    *.)Oedipienne
وبتميزه  اخلارجي  بالعالم  وعيه  عدم  من  الرغم  على  أمه،  مع  شيئية 
قلقًا  جتعله  تبعية،  عالقة  األم  بثدي  ستربطه  هكذا،  اآلخرين.  عن 
ومتشنجًا عند غيابه، وبالعكس مرتاحًا عندما يستجاب لطلبه.  هكذا 
ينبثق الرضيع الواعي بوجوده، من خالل التوتر بني احلاجة التي متت 
اخلارجي  املوضوع  هذا  وسيتجلى   . تلَبّ لم  التي  واحلاجة  تلبيتها 
-املتمثل في تلبية حاجته إلى الغذاء، من طرف الثدي الذي سيكتشف 
الطفل بأنه في ملك أمه – باعتباره من سيجعل منه طرفًا آخر، منزعجًا 
من املعرفة وراغبًا فيها بلهفة في الوقت نفسه.  وهذا هو الدافع احملب 
 W.( بيون  ميز  الصدد،  هذا  وفي  املعرفة.  إلى  الدافع  أو  للمعرفة 
R. Bion( بني ثالثة روابط لدى الرضيع، رمز إليها باحلروف )ح( 
و)ق( و)م(.  فاحلرف األول يشير إلى احلب، على اعتبار أن الطفل 
يعيش عالقة حب مع اآلخرين املهتمني به.  ويحيل احلرف الثاني على 
إزعاجه.   يتسبب في  باحلقد جتاه من  الطفل  احلقد، حيث يشعر هذا 
كيفية  يتعلم  الطفل  أن  منطلق  املعرفة، من  إلى  الثالث  احلرف  ويرمز 
والتوقع  االستباق  ويتعلم  احمليط،  وعلى  اآلخرين  على  التعرف 
أيضًا.  وستنشط الرغبة في املعرفة خالل حلظة اإلشكالية األوديبية.  
اكتشافه  مع  الطفل  لدى  سيكبران  األم،  معرفة  إلى  والدافع  فالرغبة 
أن  كما  اآلخر،  هذا  رغبة  موضوع  وأنها  غيره،  آخر  في  ترغب  أنها 
اإلخوة واألخوات واألصدقاء يشاركونه فيها.  ويبدو دافع املعرفة هنا 
حل  أثناء  معرفي  حصر  من  سيشكو  لكنه  اجلنسي،  بالليبيدو  مرتبطًا 
املشكلة األوديبية، ما سيؤدي، حسب احملللني النفسانيني، إلى ثالثة 

سلوكات، وهي:

في  للمعرفة  احملب  الدافع  هذا   )Refoulement( كبت  أ( 
الالشعور، مع كبت الدافع اجلنسي، ما سيؤدي إلى خوف مطلق 

من املجهول، إذ تبدو املعرفة خطيرة في هذه احلالة.  وتلك هي 
والذين   ،)S. Boimare( بوامار  عاينهم  الذين  األطفال  حالة 
التعلم.  فهؤالء  املعرفة، لكنهم كانوا يخشون  يرغبون في  كانوا 
الشك  مواجهة  من  يتهيبون  كانوا  التعلم،  رفضوا  الذين  األطفال 
هاتني  أن  اعتبار  على  تعلم،  كل  ضمن  احلاضرين  والنقصان 
موضوعتني  حول  متمفصاًل  جدًا،  قدميًا  خوفًا  تنشطان  احلالتني 
معرفتهما  في  الرغبة  كبت  مت  واجلنس[،  املوت  ]وهما  رئيسيتني 

بشكل تام.
مستوى  على  الدوافع  نقل  أي  )Sublimation(؛  التسامي  ب( 
أعلى، بحيث تعوض الرغبة في املعرفة بالفضول الفكري الهش.  
فوجود املعرفة من أجل املعرفة، يجد مبرره في اهتمامنا بشيء آخر 

أهم، قائم في مكان آخر.
وهنا  املعرفة،  في  بالرغبة  والتسامي  محرم  هو  ما  انتهاك  إمكانية  ج( 

تبدو عملية املعرفة ممكنة.

من ورشة حول منظومة عباءة اخلبير قدمها اخلبير لوك أبووت في مقر 
مشروع وليد وهيلني القطان لتطوير البحث والتعليم في العلوم برام الله.
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وحتى ال توجد مثل هذه احملرمات املعرفية الالشعورية لدى الطفل، 
مع  والصدق  الصراحة  اّتباع   )M. Klein( كالين  ميالني  اقترحت 
محرمة.   أو  مستحيلة  ألسئلة  وجود  ال  بأنه  يشعروا  لكي  األطفال، 
األسئلة  بعض  أن  الطفل  الحظ  إذا  أي  العكس،  حدث  ما  وإذا 
فقيرًا »وعاجزًا عن  الكبت، سيكون  املنبثق من  مستحيلة، فإن فكره 
مالئم  هو  وما  صحيح  هو  ما  بني  الفكرية،  األسئلة  داخل  التمييز 
للسلطة«.  فكيف ميكن للطفل الذي منع من طرح بعض األسئلة أن 
أو  قلعة  منها مثل  له جزء  يبدو  الذي  الوقت  املعرفة، في  يتجرأ على 

محرم ال ميكن مواجهته؟

التلميذ  لدى  يثير  أن  باملدرسة  التعلم  بإمكان  أن  كيف  نفهم  هكذا، 
بالنسبة  وموقعتها  شخصيته  ببناء  له  تسمح  جدًا،  عتيقة  وضعيات 
أن  مفادها  التي  الفكرة  قبول  لذلك، وجب علينا  حمليطه األسري.  
الذات، وبأن وضعيات  التعلم جتد مصدرها في الشعور  في  الرغبة 

التعلم املدرسي تعيد تفعيل اخلوف أو الرغبات القدمية.

يف  غرض  إىل  املعرفة  يف  الرغبة  تتحول  ال   5-1
التعلم، إال إذا ما خضعت لشرط انبثاق احلافز 

)Motivation(
فلكي يحصل التعلم، يتعني أن تكون الرغبة موجودة. لكن هذا األمر 
غير كاٍف، إذ يجب حتريك الرغبة واالنتقال إلى الفعل.  ويعتبر احلافز 
محركًا للرغبة، غير أن هذه احلركة ال ميكن أن توجد إال بشرط تصور 
مستقبلي، يتمثل في الطموحات التي يشكل احلقل السوسيو-مهني 
أكثرها بروزًا بوصفه شكاًل اجتماعيًا.  فاحلافز هو امتداد للرغبة في 

الفعل.

هكذا، لن تكتسب األهداف واملشاريع ]الطموحات[ فعاليتها خالل 
انطالقة الفعل، ما لم تكن مدعمة من طرف احلافز.

الهدف  يكون  ال  عندما   )Extrinsèque( اخلارجي  احلافز  ويوجد 
لبلوغه.  وهو ما  للنشاط املستخدم  املطلوب حتقيقه موضوعًا خاصًا 
مبنصب  تعييننا  يتم  لكي  أجنبية،  لغة  تعلم  نقرر  عندما  مثاًل،  يتجلى 
في اخلارج. وأيضًا عندما يقرر تلميذ متابعة الدراسة بسلك علمي، 
الداخلي  احلافز  ويكون  جتاري.  بقسم  الحقًا  التسجيل  أجل  من 
حتقيقه،  املطلوب  الهدف  يكون  عندما  موجودًا،   )Intrinsèque(
مثاًل،  يحدث  ما  وهو  لبلوغه.  املستخدم  للنشاط  خاصًا  موضوعًا 
اكتسابه  بعد  فقط،  متعته  أجل  من  باللغات  الشخص  يهتم  عندما 
لكفاية لسانية دنيا )Minimale(.  فاملتعة احلقيقية في التعلم، تتمثل 
في االنتقال من احلافز اخلارجي إلى الداخلي. ولن يكون هناك تعلم 
إال إذا ما وجدت الذات املتعلمة معنى في وضعية التعلم التي حتياها.  
أم  الرغبة واحلافز، داخليًا كان  العالقة بني  قائمًا ضمن  املعنى  ويبدو 
خارجيًا.  لهذا، ميكن للمرء أن يكون راغبًا في غياب احلافز، كما هو 
الشأن بالنسبة للتالميذ الذين يعلنون عن رغبتهم في التعلم، لكنهم 
املدرس،  باستطاعة  تلبيتها. وسيكون  التحرك من أجل  يفشلون في 
من جهته، البحث عن احلافز دون إثارة الرغبة. فالقصد احملدد للفعل 
الذي حتدث عنه الفالسفة، يجد ترجمته على املستوى السيكولوجي 

داخل الرغبة واحلافز.

يتعلق األمر في التعلم إذن، بفعالية جتاه رغبة التلميذ وحافزه.  ومن 
املشروع والتعاقد على ذلك، لكن  أن يساعد كل من مفهوم  املمكن 
يجب علينا اقتراح منوذج كامل للتعلم، لكي ال نظل منحصرين داخل 

هذين املكونني.

2. صعوبة اإلحاطة مبسألة املعنى

حتدثنا عن أهمية تصور املعنى باعتباره عالقة بالرغبة، وأشرنا إلى أن 
املعرفة،  في  رغبة  إلى  التعلم  في  الغرض  يعني حتويل  التعلم،  قبول 
منذ  حاضرًا  الواقع  هذا  دام  ما  شخصيًا،  انخراطًا  يقتضي  ما  وهو 
الذي  البحث  هذا  أن  غير  املعنى،  عن  بحث  هي  فاحلياة  الوالدة. 
عدة  ألسباب  وذلك  سيتعقد،  التربوي  التفكير  صميم  في  وضعناه 

جنملها في أربعة، هي كما يلي:1

إن املعنى املنسوب إلى األحداث التي نعيشها، حميمي وشخصي  «
عندما  معنى  ذات  احلياة  تعتبر  األشخاص،  لبعض  فبالنسبة  جدًا. 
ينجحون اجتماعيًا بواسطة املال أو السلطة، وبالنسبة لآلخرين، فإن 
احلياة تكتسب معناها عندما تتمكن الروحانية )Mysticisme( من 
إبعادهم عن نداء الثروة. ويرى البعض أن احلياة األسرية املبتهجة 
هي وحدها التي تعطي للحياة معنى، في حني يرى البعض اآلخر 
في  نفسه  للنشاط  يكون  وقد  املهنية.  حياتهم  في  يكمن  املعنى  أن 
بالنسبة آلخر. وهذا األمر  بالنسبة لتلميذ وليس  الرياضيات معنى 
من  مجموعة  قيادة  يتعني  حيث  التعليم،  صعوبة  يشكل  الذي  هو 
تبرز  وهنا  مشترك.  لنشاط  معنى  يعطوا  لكي  املختلفني،  التالميذ 

.)Pédagogie Différentielle( أهمية البيداغوجيا الفارقية
ال يكمن املعنى في الوضعيات التي نحياها، ألن كل وضعية تنتظر  «

معنى محددًا. فال الرياضيات وال التربية البدنية تتوفران على معنى 
ذاته  املعنى في  باعتبارهما مادتني دراسيتني، ألنه ال شيء يتضمن 
أي  الوضعية،  داخل  نضعه  أو ال  املعنى  نضع  فنحن   .)En Soi(

أن املعنى يبنى.
هناك عالقة بني املعنى والغاية التي ننشدها.  وحتى لو كانت هذه  «

التلميذ  أيضًا مكونًا الواعيًا.  وقد يجد  فإنها متثل  الغاية واعية، 
معنى في درس الفيزياء، ألن النجاح في هذه املادة سيسمح له بأن 
في  املعنى  آخر  تلميذ  يجد  قد  لكن،  تقنيًا.  يصبح  أن  في  يطمح 
 ،)Bricoleur( اليدوية الفيزياء، ألن جده كان يهوى األعمال 
األشغال  قاعة  إلى  دخل  كلما  رمزيًا  يستحضره  فهو  لذلك 

التطبيقية.
القصد  « بني  الذات  تقيمها  التي  العالقة  في  املعنى  يوجد  وأخيرًا، 

]أي ما ترمي إليه[ والفعل ]أي ما تقوم به[.  وتطابق هذه العالقة 
التلميذ  سيبحث  هكذا،  التعلم.   في  الرغبة  والفعل،  القصد  بني 
من  يتمكن  وقد  يعمله؛  ما  داخل  املعنى  عن  باملدرسة،  املوجود 
املعنى يكمن  لنا، فإن  التعلم. وبالنسبة  إذا ما طور رغبته في  بنائه 
يحيل  القصد  لكون  والفعل،  القصد  بني  الربط  على  القدرة  في 
على الرغبة كما أن الفعل يحيل على احلافز. وبالتالي، فإن املعنى 
انخراطه،  وبني  بينه  مسافة  وضع  على  الفرد  قدرة  في  سيتحدد 
األحاسيس  ومن  املعاشة  الوضعيات  من  التحرر  ثم  واالرتباط 

اخلاصة، من أجل تصورها بشكل هادئ.
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3. املعنى داخل التعّلمات املدرسية: 
منوذج عام

إن مساعدة التالميذ على إعطاء معنى للمدرسة، هو في آخر املطاف، 
إعطاء معنى ملا يبرر هذه املؤسسات أي للتعلمات.  ويحصل التعلم 
عندما متتلك الذات موضوعًا معرفيًا، لذلك ميكن حتديد معنى النشاط 

املدرسي بالنسبة للتلميذ، في خمسة مداخل ممكنة، وهي:

أو  الذهني  املستوى  أفضل؛ سواء على  الذات بشكل  3-1. معرفة 
األكثر  الطرق  استباق  على  القدرة  يعني  ما  وهو  الوجداني، 
فعالية من أجل التعلم.  ويذهب كل من الفكرة القدمية حول 
املعرفي، في هذا االجتاه.   الطبائع واملفهوم احلالي لألسلوب 
 L’élève( السيكولوجي  التلميذ  على  الرهان  سيكون  هكذا 
بطرق  املتعلقة  املعرفة  لهذه  رهان  مبثابة   )Psychologique

وجوده وعمله.

إدراك  هنا  يخص  فالرهان  معرفته.   يجب  مبا  اإلحاطة   .2-3
داخل  موضعتها  على  والقدرة  ضبطها  يجب  التي  املعارف 
سة واالستعداد لتصور عالقاتها مبحتويات أخرى،  املادة املدَرّ
وملكة إدراك شروط انبثاقها التاريخي.  ويتعني على التلميذ 
 )épistémologue( في هذه احلالة أن يصبح إبستيمولوجيًا

إزاء معارفه.

املمكن.   واستخدامها  التعلم  وضعية  بني  العالقات  إدراك   3-3
يتم  بحيث  شخصي،  األول  مستويني:  على  ذلك  ويحصل 
مشروع  إطار  في  مرجعية،  اجتماعية  ممارسات  إلى  اللجوء 
شخصي.  والثاني مهني، ينقل فيه هذا االستعمال إلى مجال 
املشروع املهني.  ويفضل في هذه احلالة، التلميذ اإلستراتيجي 
بني  إقامتها  ميكنه  التي  للروابط  نظرًا   )L’élève Stratège(

وضعية التعلم ومشروعه الشخصي من جهة أخرى.

التالميذ  متثالت  على  فباشتغاله  التعلم.   عملية  في  االنخراط   4-3
التقييم  بعمليات  واالهتمام  تتضمنها  التي  العوائق  إلبراز 
وإيجاد  اكتسابها،  بطريقة  املكتسبات  وبإدغام  التكويني 
آليات  وخلق  جماعية،  هوية  بتحديد  الكفيلة  الوسائل 
أن  للمدرس  ميكن  شخصية،  بأعمال  القيام  على  تساعد 
الذي سيؤخذ تصوره بجدية.   للتلميذ  أكبر  انخراط  في  يأمل 
مهتم  مدرس  بفضل  املنخرط  التلميذ  هذا  تسمية  وأقترح 
 L’élève( املنهجي  بالتلميذ  التنويه،  يستحق  فاعاًل  بجعله 

.)Méthodologue

3-5 الوقوف على بعد مسافة محددة من وضعية التعلم.  ويتم ذلك 
على مستويني: مستوى عمليات التعلم القائمة بفضل أنشطة 
ميتا-معرفية، ومستوى وضعية التعلم برمتها، على اعتبار أن 
القسم  املدرس وأيضًا جتاه وضعية  املتخذة جتاه  التباعد  أنشطة 
برمتها، خالل احلديث عن آليات الضبط هذه، هي مكون من 
بالتلميذ  النشاط  العملية.  وسيتعلق رهان هذا  مكونات هذه 

.)L’élève Analysant( احمللل

يستدعي منا هذا اجلرد بعض املالحظات.  فمن غير املمكن أن حتظى 
كل هذه املداخل املتعلقة باملعنى، بامتيازات قارة داخل كل وضعية من 
وضعيات التعلم.  لذلك يتعني علينا أال نعتبر وجودها بشكل كلي، 

إال على مدى زمني طويل.

]وهو  محددة  فترة  في  التالميذ،  لدى  ما  مدخل  تيسير  املمكن  ومن 
الذهني[،  التدبير  بإجراءات  املهتمني  املدرسني  بعض  به  يقوم  ما 
على  الحقًا  يساعدهم  ما  يفعلونه،  ما  داخل  املعنى  يكتشفوا  لكي 
اجلرد،  هذا  تلخيص  وباستطاعتنا  أخرى.  ممكنة  مداخل  اكتشاف 
في  النفسانيني  احملللني  بعض  أعمال  في  بقوة  حاضرة  فكرة  ضمن 
)Cifali(،ا3  وسيفالي  )Impet(،ا2  إمبيت  مثل  التربية،  مجال 
فهو  نفسه.   الوقت  للرباط في  تعلم هو رباط وفك  أن كل  ومفادها 
رباط بني التلميذ والوضعية واملدرس واجلماعة واحملتوى، وهو فك 
للرباط مع املعطيات نفسها، حتى يتسنى لهذا التلميذ تصور التزاماته 
املعرفية والوجدانية بوضوح. ونقترح اآلن تفسير هذه املداخل املتعلقة 

باملعنى، لتكتمل الصورة املقدمة.

4. املداخل املمكنة

التلميذ السيكولوجي  1-4
الكائنة  هذه  ]النفسية[،   )Psyché( بسيشي  أسطورة  جميعًا  نتذكر 
الفانية التي حاولت في فترة طويلة من حياتها، اللقاء مبحبوبها إيروس 
 ،)Aphrodite( أفروديت  وهي  األخير  هذا  أم  أن  غير   ،)Eros(
أجنزتها  وفعاًل،  األعمال.  مبئات  بالقيام  وأمرتها  زواجهما  رفضت 
عن  البحث  إلى  ترمز  أيضًا،  هي  ربة  أصبحت  بل  كاملة،  بسيشي 
فإن  وباملماثلة،  الصعوبات.  كانت  مهما  بلوغه  إلى  وتسعى  املثال 
التلميذ السيكولوجي سيكون مطالبًا ببحث دؤوب عن املعرفة، على 

املستويني الذهني والوجداني وعن آلياتها العملية.

ونستحضر هنا، نظرية الطبائع للوسني )Senne Le( الذي اعتبر أن 
نتاج لالنفعال ]من منطلق أن الشخص االنفعالي هو  الشخصية هي 
الذي يضطرب أمام أحداث قليلة األهمية[ وللنشاط ]لكون الشخص 
من  محيطه  على  ويؤثر  وينجزها  مشاريع  يحمل  الذي  هو  النشيط 
حلظته  يعيش   )Primaire( األولي  ]ألن  الصدى  ولرجع  خاللها[ 
الراهنة وال يهمه املاضي.  والثانوي )Secondaire( يحس بصدى 
املاضي بداخله[. وانطالقا من هذه الثالثية )Trilogie(، ميز لوسني 
بني ثمانية أمناط من الشخصية وهي: شخصية الغضوب واالنفعالي 
والثانوي.   النشيط  وغير  املنفعل  وغير  واخلامل  واألولي  والنشيط 
واالنفعالية  الوجدانية   )Invariants( الثوابث  فكرة  إقرار  مت  وهنا 
التي تقيم ما مياثلها على املستوى املعرفي. ويهدف مفهوم األسلوب 
والوجدانية- املعرفية  الثوابث  عن  البحث  إلى  اليوم،  املعرفي، 
التي  الفكرة  مع  يتطابق  وهو  البشرية.  السلوكات  داخل  االنفعالية 
مفادها أن سلوكاتنا املعرفية والوجدانية تظل موحدة على الرغم من 
رد  يكون  كيف  معرفة  في  فيتلخص  الرهان  أما  الواضحة.   مرونتها 

فعلنا وفق هذا السلوك أو ذاك، ضمن ظرفية معينة.
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 104 من  مكونة  استمارة  من  األول  املقطع  اإلطار،  هذا  في  وندرج 
 Dunn et( وبرايس  دون  األمريكيان  الباحثان  وضعها  أسئلة، 

Price( بغرض السماح للمتعلمني مبعرفة ذواتهم:

أحتاج للهدوء كي أدرس.. 1
أريد أن أسعد أبوي باحلصول على نقاط جيدة.. 2
أحتاج إلضاءة قوية كي أدرس.. 3
أريد أن يقال لي بالضبط ما الذي يجب علي أن أفعله.. 4
أركز أكثر، عندما أشعر بالدفء.. 5
أحتاج إلى طاولة أو مكتب كي أدرس.. 6
االستلقاء . 7 أو  مريح  كرسي  على  اجللوس  أريد  أدرس،  عندما 

على السرير.
أريد أن أدرس مع صديق أو أصدقاء عدة.. 8
أريد أن يكون عملي املدرسي متقنًا.. 9

في العادة أحس بالراحة عندما يكون اجلو دافئًا وليس باردًا.. 10
العمل . 11 من  العادة،  في  لي  بالنسبة  أهم  املدرسية  األنشطة  تعتبر 

املدرسي.
أدرس بشكل أفضل في الصباح.. 12
غالبًا ما أواجه صعوبات في إنهاء األعمال التي يجب علّي القيام . 13

بها.

غالبًا ما أحتاج إلى من يذكرني مبا يجب علّي فعله.. 14

وقد أخذت االستمارة بعني االعتبار، أربعة وعشرين مجااًل تتعلق بـ:

احلاجة  األثاث،  املناخ،  اإلضاءة،  الصوت،  املباشر:  املادي  املجال 
إلى األكل أثناء العمل، احلاجة إلى احلركة.

السياق االنفعالي: حافز شخصي، حافز مرتبط مبنتظرات الراشدين، 
حافز مرتبط مبنتظرات املدرسني، مثابرة، روح املسؤولية.

التلميذ للعمل مبفرده، تفضيله للعمل مع  احمليط اإلنساني: تفضيل 
أقرانه، تفضيله للعمل مع الراشدين.

أدوات العمل: تفضيل العمل بأدوات صوتية )Sonores(، بصرية، 
.)Esthétiques( ملسية وجمالية

أوقات اليوم: تفضيل العمل في الصباح أو بعد الظهر أو في املساء.

بأقرانه،  نفسه  قارن  الذي  التلميذ  يتمكن  االستمارة،  هذه  ملء  بعد 
من معرفة الظروف التي تساعده على التعلم، والتي دعاها العديد من 

الباحثني باملتغيرات الذاتية )Variables –Sujets( للتعلم.

وقد جمع جان بيير أسطولفي )J. P. Astolfi( ا4 مختلف األعمال 
املتعلقة مبفهوم األسلوب املعرفي، وذلك في اجلدول التالي:

من ورشة حول منظومة عباءة اخلبير قدمها اخلبير لوك أبووت في مقر مشروع وليد وهيلني القطان لتطوير البحث والتعليم في العلوم برام الله.
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التبعية للمجال
الثقة باملعلومات ذات مصدر داخلي. «
أهمية السياق االجتماعي. «
امليل إلى عرض املعطيات كما اقترحت. «
احلاجة إلى أهداف خارجية. «

االستقاللية عن املجال
الثقة في املرتكزات الشخصية ذات مصدر داخلي. «
تعلم غير مرتبط بالسياق الوجداني واالجتماعي. «
امليل الشخصي إلى إعادة هيكلة املعطيات. «
حتديد ذاتي لألهداف. «

تأمل
امليل إلى إرجاء اجلواب للتأكد من صحة احلل. «
تفضيل التردد على السقوط في اخلطأ. «

اندفاع
امليل إلى اإلجابة بسرعة حتى ولو مت ارتكاب األخطاء. «
رفض التردد. «

إنتاج
امليل إلى امتالك املعرفة باتخاذ موقف ملتزم. «
التعلم عن طريق الفعل. «
أهمية النشاط احلركي للمتابعة ]شفوي، خطي، حركي[. «

استهالك
امليل إلى امتالك املعرفة باتخاذ موقف متحفظ. «
التعلم بواسطة املالحظة. «
استدماج التعلم دون جتليات حركية. «

)Formalisation( شكلنة
امليل إلى العمل بانتظام وفق اإلمكانيات الذهنية املتوفرة، كيفما كان  «

نوع املهمة.
العمل وفق منط وحيد »دون توقف«. «

)Idéalisation( منذجة مثالية
امليل إلى تبني املستوى الذهني املطلوب وفق خصوصيات املهمة. «
إمكانية العمل بحسب تنوع املستويات وبـ »اقتصاد«، عندما تسمح  «

الظروف بذلك.

تشديد
ولو  « والتناقضات،  والتعارضات  البحث عن االختالفات  إلى  امليل 

أدى األمر إلى الزيادة في حدتها.
اإلصرار على وجود مسافة إزاء ما هو معروف سلفًا. «
شعور املتعة جتاه ما هو جديد. «

مساواة
وعادات  « املعروفة  والعناصر  املنظمة  العالقة  عن  البحث  إلى  امليل 

التفكير، ولو أدى األمر إلى عدم إدراك التفاصيل األصلية.
امليل إلى إرجاع اجلديد إلى ما هو معروف. «
شعور باملتعة جتاه ما هو متوقع. «

سمعي
سرد  « خالل  من  ديناميتها  تشكيل  بإعادة  املعرفة  استرجاع  إلى  امليل 

مراحلها.

بصري
تصور  « خالل  من  الصورة  بناء  بإعادة  املعرفة  استعادة  إلى  امليل 

عناصرها.
  

التلميذ  فإن  املثال،  عن  للبحث  حياتها  كل  نذرت  بسيشي  أن  وكما 
السيكولوجي مطالب، بدون شك، باستغراق مدة طويلة في معرفة 
أن  املؤكد  غير  من  فإنه  ذلك،  عن  وفضاًل  للتعلم.   الشروط  أفضل 
]فتفضيلي  املذكورة  الشروط  معرفته  مبجرد  للتعلم  مستعدًا  يكون 
إلى  مكتبي  مصباح  حمل  بإمكاني  أن  يعني  ال  اخلفيفة،  لإلنارة 
املدرسة لالشتغال[.  من جهة أخرى، فإن مثل هذه األعمال متحي 
اخلاصية  هذه  تعميم  في  الشك  املمكن  ومن  احملتويات،  خاصية 
]فبإمكاني  املؤسساتية  الظروف  جميع  مستوى  وعلى  املواد  كل  على 
الرياضيات، ألنني أجنح فيها جيدًا  العمل وحدي في مجال  تفضيل 
االشتغال  تفضيل  باستطاعتي  فإن  باملقابل،  التركيز.   إلى  وأحتاج 
أحس،  ألنني  الفرنسية،  ملادة  بالنسبة  صغيرة  مجموعات  ضمن 
باالفتقار إلى األفكار التي يتعني على االنطالق منها[.  وأخيرًا، فإن 
معرفتنا بالشروط املفضلة للتعلم، ال ترشدنا إلى الطريقة التي نتعلم 

بواسطتها.

التلميذ  حصر  في  يكمن  املعرفي،  األسلوب  فكرة  خطر  فإن  طبعًا، 
داخل منوذج معني وجعله غير مهتم بالتغيرات الطارئة على سلوكه، 

داخل  املتقاربني،  التالميذ  جمع  في  وأيضًا  التعلم،  ظروف  نتيجة 
املدرسي.   التنظيم  معيار  هو  التجانس  يصبح  بحيث  نفسه،  األقسام 
أفضل  معرفة  تكوين  على  التلميذ  مساعدة  أن  لنعترف  لكن، 
السلوك، وعلى تعديل محيط تعلمه، تسمح  بخصوص طريقته في 
له بإعطاء معنى للمعرفة، من خالل التعرف على الشروط التي تيسر 

الطريق نحو التعلم.

التلميذ اإلبستيمولوجي  2-4
التي  املعارف  وبني  بينه  مسافة  وضع  على  قادرًا  التلميذ  هذا  سيكون 
املادة  داخل  ووضعها  داللتها  إدراك  أجل  من  ضبطها،  عليه  يتعني 
أو  نفسها  املادة  ضمن  أخرى،  معارف  مع  عالقاتها  وفهم  سة  املدَرّ
واالجتماعية  التاريخية  الشروط  مع  والتكيف  مغايرة،  مواد  ضمن 

النبثاقها.

بفعل  لالمتالء  معرض  ببئر  شبيهًا  ذهنهم  التالميذ  من  العديد  ويعتبر 
يجب  التي  املعارف  تدبير  عليهم  أن  يشعرون  فهم  املستمر.   التعلم 
استيعابها، على شكل سيل ممتد.  كما يحسون باحلاجة إلى اإلسراع 
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تعلم  من  اعتقادهم،  حسب  يتمكنوا،  حتى  تعلموه،  ما  نسيان  في 
أشياء جديدة.  فهم يتصورون التمثل في إطار عملية التذكر وحدها.  
أغلب  في  باألولوية  يحظى  التذكر  أن  طاملا  موقفهم  نتفهم  ونحن 

املواد، على كل أشكال االكتساب األخرى.

للمفاهيم،  جتميع  هو  ليس  فالتعلم  خاطئ.   التصور  هذا  مثل  لكن 
جتريدًا.   أكثر  أخرى  مفاهيم  بناء  أجل  من  بينها،  فيما  ربطها  هو  بل 
فهم  يجب  املصرية،  احلضارة  عن  اإلغريقية  احلضارة  مييز  ما  فلفهم 
طبيعة الدين في كل منهما واحلالة التقنية واملعرفة العلمية والفن وبنية 
أفهم  أن  علّي  السمكة،  تتنفس  كيف  أفهم  ولكي  لديهما.  املجتمع 
أن الهواء ليس هو الفراغ، ألنه يتكون من غازات عديدة، وأن هذه 
بالشرايني  املليئة  التنفسية  األعضاء  أن  كما  املاء،  في  تنحل  األخيرة 
الدموية لدى السمك، هي عبارة عن صفحات يحصل عبرها التبادل 
جسور  بخلق  نتعلم،  ونحن  املنحل.   والهواء  األسماك  دماء  بني 

معرفية بني املعارف املتجزئة داخل مادة معينة أو بني مواد عدة.

مجرد  من  وليس  املعارف،  بني  القائمة  الروابط  من  ينبثق  فاملعنى 
جتميعها.  كما أن التعلم هو موضعة املعارف داخل ترابطها التاريخي.  
لذلك، فإن أساتذة الرياضيات مطالبون بتدريس تاريخ الرياضيات، 
التاريخ الطبيعي الذي  البيولوجيا مطالبون بإعطاء نظرة عن  وأساتذة 
حتول إلى علوم الطبيعة ثم إلى البيولوجيا حاليًا.  وليس املقصود هنا 

مع  متزامن  بشكل  تاريخ مدرس  هو  املطلوب  بل  دياكرونيًا،  تاريخًا 
اكتشاف مفاهيم املادة.  فمعرفة أن نبير )Néper( كان عاملًا رياضيًا 
إذا  لكن،  أهمية.  أية  تكتسي  ال  عشر،  السابع  القرن  في  اسكتلنديًا 
العالم  هذا  عمل  التي  الرياضية  املسألة  الرياضيات  أستاذ  فسر  ما 
والصعوبات  عصره،  في  العلم  هذا  حالة  كانت  وكيف  حلها،  على 
لبحثه،  الضرورية  الرياضية  األدوات  غياب  بسبب  واجهها  التي 
 logarithmes( العشرية اللوغارمتات  ابتكر  الرغم من ذلك  وعلى 
 )Népériens( النبيرية  اللوغارمتات  ذلك  وبعد   ،)décimaux
-التي حتمل اسمه- فإن هذا األستاذ سيعطي معنى كبيرًا للوغارمتات 
أو  العظماء  تاريخ  بتدريس  إذن  األمر  يتعلق  ال  للرياضيات.  وأيضًا 
بعرض للشخصيات، بل بتدريس تاريخ األفكار وحركات البحث.  
ويتعني إجناز هذا التاريخ وابتكاره داخل مواد عديدة، ما دام التالميذ 
ال يتوفرون على وثائق، اللهم من بعض األحداث التي نادرًا ما تعرض 
تاريخية  فترة  في  القائمة  األفكار  حالة  مع  مبوازاتها  تسمح  بطريقة 
معينة، ومع حالة املناهج والتقنيات املتعلقة باملادة املعنية، ومع األسئلة 
املطروحة للنقاش والكيفية التي بنيت بها املعرفة اجلديدة.  وال غرابة 
في أن تبدو املعارف بالنسبة للعديد من التالميذ، مثل واقع ضبابي، 
بحيث  ونقاشاتهم،  وأفكارهم  البشر  مع  روابط  وبدون  متغير،  غير 
اجتياز  أجل  من  األشياء  فيه  »تدرس  مكانًا  بوصفها  املدرسة  تتصور 
أي  املادة،  ملعنى  التدريجي  اإليجاد  هو  التعلم  إن  فقط«.  االمتحان 
التوصل إلى فهم أسئلتها حول العالم ومناهجها والنظريات الكبرى 

من ورشة حول منظومة عباءة اخلبير قدمها اخلبير لوك أبووت في مقر مشروع وليد وهيلني القطان لتطوير البحث والتعليم في العلوم برام الله.
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التي تبنيها.  وهذه املقاربة تقدمية وغير مكتملة، ألن املادة نفسها تبنى 
]أمنوذج[ مختلف،  براديغم  والثانوي، حول  باالبتدائي واإلعدادي 
وتبدو بوجه مختلف في كل مرحلة.  ومن املؤكد أن الفيزياء مثاًل، ال 

تبدو، وبالشكل نفسه، في املستويات الثالثة املذكورة.

هكذا، فإن إعطاء معنى للمعارف، هو إبراز كيف تسجل احملتويات 
املعنية.   املادة  املعنى، ونقصد بذلك  الذي مينحها  املعرفة  داخل واقع 
أي  املادة؛  لهذه  األنثربولوجية  تدريجي لألسس  اكتشاف  أيضًا  وهو 
فهم األسئلة التي جتيب عنها هذه املادة التي تسمح لإلنسان بالفهم.  
أن  كيف  مثاًل،  للتالميذ  نبني  أن  ميكننا  البيولوجيا،  على  فباشتغالنا 
من   ]%  75 وزن العضوية لدى البشر، يتشكل في ثالثة أرباعه ]أي 
نطرح  احلالة  هذه  وجتعلنا  قبل.   من  سنة  موجودة  تكن  لم  جزيئات 
أنفسنا  نحن  نكن  لم  إذا  نحن،  فمن  الشخص.  هوية  حول  السؤال 
بوجود  املتعلقة  واألسئلة  البيولوجيا  بني  للربط  مناسبة  وهذه  دائمًا؟ 
يشكل  ما  املطاف،  آخر  ففي   .)Métempsychose( التناسخ 
كائنًا  قبل  من  شكل  قد  الغذائية،  السلسلة  طريق  عن  احلي  الكائن 

حيًا آخر.

لكن االهتمام بالكائن احلي هو تساؤل أيضًا حول إحدى اخلصوصيات 
املركزية لإلنسان، أال وهي القدرة على التفكير والعالقة القائمة لديه، 
بني الفكر واملادة. وهذه هي مسألة الثنائية )Dualisme( والواحدية 
وأرسطو   )Platon( أفالطون  من  كل  أثارها  التي   )Monisme(
)Aristote(. وبإمكاننا أيضًا أن نتساءل حول الشيخوخة وحول ما 

إذا كان الشخص هو ما ميثله جسده أم أنه شيء آخر غير اجلسد؟

الرياضيات،  في  السؤال  نطرح  أن  باستطاعتنا  نفسها،  وبالطريقة 
بالتأكيد عبارة  الرياضية.  فهي  العميقة للموضوعات  حول اخلاصية 
نهاية  وال  بداية  له  ليس  الذي  املستقيم  اخلط  ]مثل  فكرية  مناذج  عن 
وال ميكنه أن يتشكل من عدد المتناٍه من النقاط، وإال كان بينها فراغ 
يكون  أن  ميكن  ال  املستقيم  اخلط  فإن  وبالتالي  حجمه،  صغر  مهما 
النهائيًا[. فكيف ميكننا في هذه احلالة، تصور احلقيقة-املقترنة عمومًا 
ميكن  ال  ما  وجود  العلم،  هذا  داخل  نكتشف  عندما  بالرياضيات- 
االنطالق  يتم  التي  املسلمة  مثل   )Indémontrable( عليه  البرهنة 

منها؟

أصبح  الذي  املعلم  أنشطة  لتعدد  مؤسسة  السابقة،  األفكار  لنا  تبدو 
اليوم أستاذ املدارس.  فيجب أال يتطابق التعليم االبتدائي مع مجموع 
سة فحسب، بل يجب أن يتطابق مع ما يتجاوز محتويات  املواد املدَرّ
 )Transdisciplinarités( للمواد  العابر  اجلانب  مع  أي  املواد، 
]علما بأن لفظة )Trans( تتضمن معنى مزدوجًا وهو ما وراء وعبر[، 
الذي يسمح للمرء بأن يفهم ذاته عبر تقدمي أجوبة عن أسئلة مفاتيح، 
مثل أسئلة الوجود والوعي.  ويجب أن يندرج تعدد األنشطة ضمن 

مقاربة أنثروبولوجية للجانب العابر للمواد.

4-3 التلميذ اإلسرتاتيجي
يتعلق األمر بتلميذ قادر على الوعي مبا يستفيده من املعارف املكتسبة، 
على  أو  اخلاص،  مشروعه  أي  الشخصي،  املستوى  على  سواء 

املشروع  يعرض  ما  وغالبًا  املهني.   مشروعه  أي  املهني،  املستوى 
جمة  صعوبات  أن  غير  للتحرك،  إمكانية  باعتباره  اليافعني  أمام 
وقد  به.   القيام  هشة،  وضعية  في  تالميذ  من  يطلب  عندما  تعترضه 
يتساءل املرء حول إمكانية االنخراط في املشروع، عندما يوجد شعور 
الهشاشة والتبعية لآلخرين والالطمأنينة.  ألن يكون العالج في هذه 
إننا نقترح إبراز  احلالة أسوأ من املرض، بخلقه شروط فشل جديد؟ 
مستقبله،  في  التفكير  وضعية  في  جعله  عبر  اإلستراتيجي،  التلميذ 
موجود،  هو  مبا  نفسه،  الوقت  في  واهتمامه  حاضره  ضوء  على 
الطريقة  بأن هذه  وذلك من خالل تصور صيرورته.  ونحن واعون 
في العمل، تستوجب متابعة كفيلة بطمأنة التالميذ الذين يعانون من 
على  القدرة  هذه  إطار  في  بعدان  ويبرز  غيرهم.   من  أكثر  املشاكل 
من  جزء  قذف  عملية  هناك  جهة،  فمن  املشروع.   في  االنخراط 
الذات أمامها )Pro-Jet( وارمتاء )Pro-Jeter Se( داخل مستقبل 
 )Produit( نتاجًا  املشروع  يعتبر  أخرى،  جهة  ومن  محدد.   غير 
وثيق  األول  البعد  يعتبر  وبينما  القذف.  لهذا   )Resultat( ونتيجة 
الصلة بالشخص الذي يتعني عليه اختيار جزء من ذاته بغرض تطويره 
]فإذا ما رغبت مثاًل في أن أكون خبازًا، فألنني أريد إعطاء أهمية أكبر 
للعمل بالليل أو لرمز هذا العمل وهو اخلبز، أو ألن التكوين في هذا 
املجال قصير األمد ... الخ[.  أما البعد الثاني، فيمكن أن ينفصل 
عن الشخص ]فأن يكون املرء خبازًا، معناه أن يكون صانعًا، يشتغل 
في ظروف معينة، تتحدد فيها املداخيل بكذا...[. فقذف جزء من 
عملية  وضمن  األصالة  عن  البحث  ضمن  يندرج  كعملية،  الذات 
بعدها  العملية  لهذه  مينح  املنجز  املشروع  أن  كما  الذاتي؛  االستقالل 

االجتماعي.

ما  بني  يتموقع  املزدوج،  البعد  هذا  خالل  من  املفهوم  املشروع  إن 
هو سوسيولوجي وما هو سيكولوجي. فإعطاء معنى للمدرسة هو 
سأجنيه  الذي  ]ما  الشخصي  املستوى  على  املشروع  في  االنخراط 
الذي سيقدمه  املهني ]ما  املستوى  التعلم بشكل خاص؟[ وعلى  من 
وبخصوص  مهنة  نحو  توجيهي  بخصوص  باملدرسة،  التعلم  لي 
املشروع  في  االنخراط  أن  كما  التوجيه؟[.  لهذا  املواكبة  الدراسات 
قريب  ملستقبل  بالنسبة  ومالئم  فوري  جواب  وضع  معناه  وإجنازه، 
املفيدة  العمل  وسائل  على  والتوفر  جهة،  من  ذاك  أو  القدر  بهذا 
لتحقيق هذا الهدف، من جهة أخرى. فعبر تشكل املشروع، تتجسد 
ومتثالت  واخلطوات  والسلوكات  املوضوعات  داخل  الرغبات 
العوامل  بحسب  وذلك  تطوره.  استباق  تستوجب  التي  الذات، 
املختلفة واملؤثرة في إجنازه.  وبالتالي، فإن املشروع يجد مصدره في 

املعطيات التالية:

الفرد  « يبنيها  التي  التمثالت  يشكل  ماض،  واقع  داخل  في 
بخصوص تاريخه ومحيطه.

واألسري  « االجتماعي  حمليطه  وإدراكه  حلاضره  الفرد  حتليل  في 
واالقتصادي ومعرفته ألنساق قيم املجموعة التي ينتمي إليها.

فكرة  « على  يحيل  ما  وهو  وبقائه،  باستمراريته  الشعور  ضمن 
إجناز  ييسره   ،)Construction Identitaire( هوياتي  بناء 

املشروع.5
خالل  « من  إستراتيجيني  يصبحوا  أن  التالميذ  مساعدة  وتقتضي 
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تطوير بيداغوجبا املشروع، العمل اعتمادًا على الدعامات املختلفة 
التالية:

وضعيات  • املسماة  البحث،  أنشطة  تشجع  التي  التعليم  مناهج 
.)Situations Problèmes( مشاكل

أدوات تنظيم مكتسبات التالميذ بفضل مرجعية الكفايات التي  •
يجب  التي  أو  املتحققة  مكتسباته  مبوضعة  واحد  لكل  تسمح 

حتقيقها، ومبعرفة الزميل الذي ميكنه أن يقف بجانبه.
مقاربة  • وفق  بها،  القيام  يتعني  التي  التوجيه  إجراءات 

نفس-قياسية  فقط  وليس   )Ecologique( بيئية 
 )Interactive( تفاعلية  أو   )Psychométrique(

واجتماعية.6

على  باإلحالة  ليس  التوجيه،  بتصور  يتعلق  األمر  فإن  وبالفعل، 
املستهدف  املستقبل  على  التلميذ  تدل  التي  االستعدادات  اختبارات 
املعلومات  على  باإلحالة  وال  النفس-قياسية[  املقاربة  هي  ]وهذه 
اختيار  على  تساعده  قد  التي  املمكنة،  املسالك  حول  له  املقدمة 
طريقه، باالعتماد على برنامج توجيهي ]وهذه هي املقاربة التفاعلية 
واالجتماعية[، بل وفق العالقات التي يقيمها التلميذ مع محيطه، في 
إطار األنشطة التي يحياها في املدرسة التي تدفعه إلى بناء مكانه وليس 
إيجاده فحسب ]وهذه هي املقاربة البيئية[.  ومعلوم أن اإلستراتيجي 
املدى  يفكر في وقوع األحداث على  الذي  العسكري هو  املجال  في 
البعيد ويتصور اإلجراءات التي يجب اتخاذها إلى حني بلوغ ساحة 
بل  البعيد،  املدى  يفكر على  الذي ال  فهو  التكتيكي  أما  العمليات.  
ساحة  في  به  القيام  يجب  الذي  الفعل  ويقرر  القصير،  املدى  على 
من  تعلمه  يتم  وملا  للمدرسة  معنى  إعطاء  فإن  وعليه،  العمليات.  
بني  التنسيق  إلى  السعي  هو  مهني،  أو  شخصي  مشروع  بناء  خالل 
بعمل  القيام  أي  الغايات،  ببلوغ  تسمح  التي  األفعال  من  مجموعة 
سيكولوجيا  إطار  في  املنجزة  األبحاث  عملت  وقد  إستراتيجي.  
هذا  ضمن  مراحل  أربع  إبراز  على  )Quebec(،ا7  بكبيك  امليوالت 

النشاط، وهي: االكتشاف، البلورة، التخصيص، اإلجناز.

فاالكتشاف يؤدي في أبعاده املختلفة واملتعددة، إلى فحص املمكنات 
دون إكراهات أو رقابة ذاتية. وتتمثل البلورة في اختيار طريق للحل، 
القيام  الضروري  من  فإنه  لذلك،  عديدة.  إلمكانيات  املكان  يترك 
الرئيسية  الرهانات  املعطيات، حتى تظهر  الوضعية وترتيب  بتوضيح 
بعني  التخصيص  تأخذ مهمة  أن  القرار حولها. ويجب  التي ستتخذ 
عليه  نقدر  وما  نريد  مبا  نفسه،  اآلن  في  يهتم  الذي  االجتاه  االعتبار، 

وبالقيم التي مت ترسيخها والواقعية التي مت فرضها.

الفعل.   مستوى  إلى  املقاصد  مستوى  من  االنتقال  فهو  اإلجناز،  أما 
هكذا، فإن التلميذ اإلستراتيجي الذي يفكر جيدًا في املدرسة بصيغ 
املشروع، سيربط بني رغبته والواقع وبني مخيال المتناٍه وفعل مبني 

يستهدف الفعالية.

التلميذ املنهجي  4-4
تعني لفظة )Méthodos( حرفيًا: باجتاه الطريق.  فالتلميذ املنهجي 
هو الذي يبني منهجه في التعلم، ويصبح بالتالي تكتيكيًا.  ففي مكان 

بوعي  بالتقدم  له  تسمح  العمل،  في  طريقة  لنفسه  يضع  التعلمات، 
التالميذ على عدم توفرهم  وليس بشكل عشوائي. وغالبًا ما يؤاخذ 
على مناهج للعمل، وعدم معرفة التصرف أمام نشاط مدرسي معني.  
هذه  تطوير  فيها  يكمن  التي  املناسبات  حول  التساؤل  ميكننا  طبعًا، 
الطريقة في تنظيم املهام املدرسية. وسنقول بخصوص التلميذ احمللل 
بأن القدرة على اتخاذ مسافة من الفعل والتفكير فيه، حتصل بواسطة 
التلميذ  شرط  هو  احمللل  التلميذ  أن  فيه،  شك  ال  ومما  االجتهاد. 

املنهجي.

التلميذ، ملساعدته على  لدى  تطويرها  التي يجب  الكفايات  فما هي 
ما  إذا  املعرفة؟  اكتساب  عملية  في  املعنى  يجد  لكي  وتوجيهه  الفعل 
االهتمام  علينا  فسنقول:  مقتضبة  عبارة  في  اجلواب  اختصار  أردنا 

جديًا بفهمه.  وهنا تبرز أربعة أبعاد يتعني فحصها، وهي:

باعتباره ممكنًا )Possible( وجائزًا  « إلى تصور فكره  التلميذ  دفع 
)Plausible(، لكنه يقتضي مواجهة فكر الغير.

إثارة الشك في صميم تفكير التالميذ لكي يقارنوا ما بني وجهات  «
الفكري  النقاش  داخل  ينبني  الفهم  بأن  يقتنعوا  ولكي  نظرهم، 
مهمة  بها  تقابل  فكرة  أول  كانت  ولرمبا  األفكار.  بني  والصراع 

مدرسية هي بالضبط، البدء بالشك في األفكار الذاتية.
وإثارة  « عليها  واالشتغال  االعتبار  بعني  التالميذ  متثالت  أخذ 

نقاشات معرفية بصددها. وتشكل هذه املقتضيات جميعها، طرقًا 
قد تسمح بإقناع التلميذ بأن املرء ال يتوفر وحده سوى على اآلراء 
)Opinions( )وبأنه لن يطور( وجهات نظره ويغنيها إال إذا ما 

جعلها تواجه فكر الغير.
إن السماح للتلميذ بأن يصبح منهجيًا أو تكتيكيًا، يعني مساعدته  «

على مواجهة األسئلة ووضع احلدود واقتراح األهداف التي يتعني 
بلوغها.  ومن املمكن أن يكون التعاقد مساعدًا في ذلك.

أهم  التعاقد،  بصيغة  التفكير  إلى  التلميذ  دفع  أن  البيان،  عن  وغني 
من دفعه إلى التفكير بصيغة املشروع.  فاألمر يتعلق بتنظيم وضعيات 
التعلم؛ ارتكازًا على اتفاق متفاوض بشأنه بني التلميذ واملدرس، حول 
احملتويات التي يجب اكتسابها واملناهج التي يتعني تطويرها أو السلوك 
يشكل  أن  ميكن  شيء  كل  فإن  اعتقادنا،  وفي  ضبطه.  يجب  الذي 

موضوع تفاوض في الوضعية املدرسية، باستثناء البرامج والتقييم.

وبالفعل، فمن املمكن التعاقد حول الوسائل التي سيتم استخدامها، 
واملؤشرات  وشكله،  التقييم  ومدة  طلبها،  سيتم  التي  واملساعدات 
يضفي  التعاقد  إن  حتديدها.   مت  التي  األهداف  بلوغ  على  املؤكدة 
الزمنية )Temporalité( على الفعل، ألنه يضع دومًا أجاًل محددًا.  
ألن  مسؤولني  واملتعلم،  املدرس  وهما  الطرفان،  يصبح  وبذلك 
التعاقد ال يتبع خطًا واحدًا، وال يجعل كل طرف على حدة، متموقعًا 
داخل املهمة التي سينجزها.  ومن البديهي أن يضفي اخلصوصية على 
العالقة ويؤدي إلى التعامل مع التلميذ في إطار خصوصيته، ويتعامل 
بالتالي مع فكر التالميذ وعملهم بجدية. ومن املمكن أن يتسم التعاقد 
بالنسبية فيما يتعلق باكتساب احملتويات وحتويل السلوكات والنجاح 

في املشروع وحل الصراع.
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التلميذ  التربية،  حول  التأمالت  وضعت   *،1989 قانون  ومنذ 
لالنتقاد  تعرضت  الصيغة  هذه  أن  علما  التربوي،  النظام  مركز  في 
]لكونها لم تعْر اهتمامًا للمعرفة التي يجب اكتسابها، ولكونها حتيل 
على تصور متجيدي للطفل وكأنه ملك )L’enfant roi([. واحلال 
يتعني  ما  التلميذ، وهو  التربية وضعت من أجل  أن  تعني فقط،  أنها 
بوصفه  بجدية،  معه  التعامل  يجب  أنه  هنا،  ونضيف  نسيانه.   عدم 
ذاتًا متعلمة تتحمل مسؤولية تعلمها داخل احلياة املدرسية.  وتقتضي 

املسؤولية االحترام في إطار الصرامة واالهتمام في إطار اإللزام.

4-5 التلميذ احمللل
قد تبدو الصيغة في غير محلها، ومع ذلك فهي حتمل الداللة نفسها 
محلل  فهو  النفساني،  احمللل  عند  الزبون  وضعية  تترجمها  التي 
فاحمللل   .)Analysé( للتحليل  خاضعًا  وليس   )Analysant(
النفساني يخلق بحضوره، ومن خالل صيغ التحليل، الشروط التي 
تسمح ملريضه بالقيام بعملية التحليل بنفسه.  هكذا، لن يكون الزبون 
عملية  أمام  سلبيًا  ]أي  للتحليل  خاضعًا  حتليل،  وضعية  في  املوجود 

املساءلة[، بل محلاًل ]أي فاعاًل[.

ويجب اإلقرار بأن الكفاية القوية التي تسمح بإعطاء معنى للمدرسة، 
يعيشه  وما  بها  يقع  ما  جتاه  مسافة  اتخاذ  على  التلميذ  قدرة  من  تنبثق 
والتفسير،  االنخراط  بني  الفاصل  داخل  يكمن  فاملعنى  بداخلها. 
والتصميم  الغرض  وبني  والعمل،  القصد  بني  وحتليله،  املعيش  بني 
)Epure(. وهناك مسلكان يساعدان التلميذ على أن يصبح محلل 
وطريقة  به،  القيام  مت  عما  االبتعاد  أزمنة  في:  ويتحددان  نفسه، 
أهمية  عن  احلديث  يتم  ما  غالبًا  هكذا،  التعلم.  وكيفية  اإلجراء 

األنشطة امليتا-معرفية بالقسم التي تتعلق بوضعيات التعلم.

فتشكل  التنظيم،  هيئات  داخل  القسم  حياة  عن  االبتعاد  أنشطة  أما 
يتعني  التي   )Télescopique( املنظارية  الرؤية  لهذه  الثاني  املكون 

تطويرها للتحرر مما مت إجنازه.

هكذا، تسمح األنشطة امليتا-معرفة للتلميذ، بالوعي بنشاط التفكير 
لديه. وهي تنقسم إلى مجموعتني:8

التعلم،  في  املتبعة  طريقته  حول  القائمة  املعارف  هناك  جهة،  فمن 
اقتدارًا في  أقل  بأنه  اهتمامه ]مثاًل، أن يعرف  التي تدخل في صميم 
االختبار  خالل  بالقلق  يشعر  وبأنه  الفرنسية،  في  منه  الرياضيات 
الشفوي أكثر مما يشعر به خالل االختبار الكتابي[، وحول املهام التي 
يقوم بها ]تذكر روح النص مثاًل، أسهل من تذكر النص بكامله؛ وبأنه 
إنشائيًا، عليه أن يحاول مرات عديدة، كي يتجاوز  لكي يحرر نصًا 
حتى  يتذكر،  كيف  يعرف  أن  ]عليه  إستراتيجياته  وحول  أخطاءه[، 
يرتكب أقل ما ميكن من األخطاء في اإلمالء[، وطبعًا حول التفاعل 

بني هذه املجاالت الثالثة املذكورة.

ومن جهة أخرى، هناك آليات التنظيم الذاتي التي يستخدمها التلميذ 
اإلجراء  غير  أخرى  إجراءات  بوجود  معرفته  قبيل  من  نشاطه،  أثناء 

الذي اتبعه، والذي أدى به إلى العجز عن حل مسألة رياضية.

ذواتهم  يعرفون  ال  أنهم  الفاشلني،  التالميذ  حول  األبحاث  وتبني 
جيدًا، وال يعرفون طبيعة ما يعرفونه، وال يعتبرون أنفسهم مسؤولني 
 )Auto responsables( ذاتيًا  مسؤولني  وأيضًا  تصرفاتهم،  عن 
عن تعلماتهم.  ويساهم غياب معرفة الذات وصعوبة اإلقرار بإمكانية 

وجود أساليب التقدم ذاتيًا، في منع االجتهاد واالستقاللية.

أجل  من  األنشطة  جتاه  مسافات  بخلق  امليتا-معرفة  تسمح  هكذا، 
مالحظتها بشكل أفضل، واالقتراب من معرفة الذات والوعي بعملية 

الوعي نفسها.

التحاور  أمكنة  أهمية  على  كثيرًا  املؤسساتية  البيداغوجيا  أكدت  وقد 
من أجل وضع مسافة إزاء الصراعات، ومن أبرزها مجلس القسم.  
فهو املكان الذي وضع فيه القسم برمته، بنية تيسر الكالم واإلنصات 
والتحليل واتخاذ القرار.  »ويعتبر مجلس القسم، من خالل طقوسه 
معايشته  كيفية  وعلى  التعقيد  اكتشاف  على  بنفسها  واحملفزة  املعقدة 
للممارسة  بالنسبة  الزاوية  ]جدول األعمال، حتركات[، مبثابة حجر 
البيداغوجية التي ستركز على تنظيم املكان والزمان املهيكلني لألنشطة 
املدرسية والتربوية.  وهو التنظيم املتفاوض بشأنه واخلاضع للمساءلة 

على أقل تقدير.

يشعر  حتى  املجموعة،  داخل  بوظيفة  القيام  تلميذ  كل  على  ويجب 
سلطته  عن  يتخلى  ال  الذي  فاملعلم  اآلخرين.   وباعتراف  بانخراطه 
وال يتنكر لها، بل يتصور بشكل إستراتيجي تطور سلطة أكبر عدد، 
التغيير  في  رغبته  بذلك  يؤكد  وضرورية،  متبادلة  تبعية  إطار  في 
قانون اجلماعة )Groupe( مبثابة  والتطور والتقدير.  وبالتالي يظل 
بالقانون   )Communauté( املجموعة  معرفة  في  ]ويتمثل  مرجع 

وبالقواعد وبخاصيتها األساسية التي ال تنفي تطورها الحقًا[«.9

ما  حتليل  عبر   ،)Affects( املشاعر  إزاء  أمكن،  ما  املسافات  فخلق 
يحصل في حياة القسم، واتخاذ القرارات التي يجب تنفيذها وتنظيم 
التعلمات، تشكل جميعها جزءًا من وظيفة املدرس الذي يسعى إلى 
الفهم كي يعمل.  وفي مكان التحاور، وهو املجلس، يتحمل القسم 
من  أعداد  مجرد  يعد  لم  القسم  ألن  الوظائف،  هذه  مسؤولية  برمته 
األشخاص، بل أصبح واقعًا جماعيًا.  وتعتبر القدرة على اإلحاطة 
تساؤالت  القادرة على خلق  الصارمة،  التربية  أساس  التعقيد،  بهذا 

مشتركة، تؤدي إلى تضامن بناء.

لقد بلغنا نهاية هذا اجلرد ملداخل املعنى، عبر نهلنا من مختلف أوجه 
أو  وخطوات  مفاهيم  صادفنا  الطريق،  وأثناء  املدرسية.   الوضعية 
إستراتيجيات مختلفة.  كما ذكرنا بكون التحدي الذي يواجه التعليم 
املهنية  من  ينبثق  املدرسة،  داخل  املعنى  التالميذ  يبني  كي  اليوم، 
اجلديدة لألساتذة.  فعملية التدريس ال تنحصر فقط في تبليغ املعرفة؛ 
أي إلقاء اخلطابات، بل هي تطوير مجموعة من الكفايات اجلديدة، 

انطالقًا من التلميذ املتعلم.

وسبق لنا أن أكدنا على مكونات وصيغ التكوين األساسي القادر على 
تطوير استعداد الوساطة املنتظرة من األساتذة.  ونحن نتحدث هنا عن 
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املزدوج للنقاش بني األفكار.

أما التضامن، فهو ضروري أيضًا، ألن النقاش لن يصل إلى نتيجة إال 
إذا كان كل طرف واعيًا بقدرته على التعبير داخل مناخ مسالم.  فهو 
تلزم  املعارف، داخل جماعة مصلحية  املدرسة وبلوغ  يقتضي متوقع 

أعضاءها أخالقيًا بالتعاون فيما بينهم.

ومن املؤكد أننا سنفهم اآلن، ملاذا قلنا إن مسألة العالقة باملعرفة ومسألة 
العالقة بالقانون، تشكالن رهانني بالنسبة للمدرسة وللمجتمع أيضًا.

وفي هذا اإلطار، يتعني إعادة التفكير في الوظيفة السياسية للمدرسة.

ترجمة: د. عز الدين اخلطابي

وساطة وليس عن صلة. فهذه األخيرة حتيل على العالقة بني شريكني. 
بني  دومًا  يوجد  الوسيط  ألن  شركاء،  ثالثة  فتفرض  الوساطة،  أما 
وسيط،  املدرس  إن  نقول  وحينما  بينهما.   لقاء  خلق  يروم  فردين، 
التلميذ،  مع  طيبة  صلة  ربط  في  تتمثل  ال  وظيفته  أن  نستنتج  فنحن 
بل في العمل على أن يطور هذا األخير عالقة جيدة باملعرفة.  وهناك 

كلمتان تلخصان هذه الكفايات اجلديدة وهما: الصراع والتضامن.

والتبادالت  للنقاشات  فضاًء  املدرسة  تكون  لكي  ضروري  فالصراع 
الفضاء.   هذا  داخل  للتطور  محركًا  االختالف  ويعتبر  واحملادثة. 
فإذا كان كل واحد منا يفكر مثل اآلخر، فإن أي واحد منا لن يحقق 
التقدم.  باملقابل، عندما ال يكون لنا الرأي نفسه، عندئد يخيم الشك 
على يقينياتنا، ويشرع كل واحد منا في التساؤل.  ونحن نتحدث في 
البعد  هذا  على  للتأكيد  السوسيو-معرفي  الصراع  عن  التربية  مجال 

من ورشة حول منظومة عباءة اخلبير قدمها اخلبير لوك أبووت في مقر 
مشروع وليد وهيلني القطان لتطوير البحث والتعليم في العلوم برام الله.
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