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الفكر والرتبية

 1. تأمالت يف تناقضات املدرسة 
النشيطة

املدرسي  الفشل  ضد  يكافحون  الذين  املدرسني  بني  من  جند 
والالمساواة، العديد من مناصري البيداغوجيات اجلديدة. وسأقتصر 
هنا على البيداغوجيات التي حتيل على املدرسة النشيطة أو اجلديدة، 
بيداغوجيا  إلى  االنتماء  تدعي  التي  املجددة  التيارات  مالمسة  دون 

التحكم أو التكنولوجيات اجلديدة.

ويبدو تبني مبادئ املدرسة النشيطة ألول وهلة، متالئمًا مع الصراع 
البيداغوجيات  فيه  تشدد  الذي  بالقدر  وذلك  املدرسي،  الفشل  ضد 
ونشاطه  و«معيشه«  وجتربته  ومشروعه  الطفل  أهمية  على  اجلديدة 
أستحضر  فإنني  ذلك،  ومع  وبنائها.  املعارف  امتالك  في  الشخصي 
على  النشيطة،  البيداغوجيات  بإمكان  أن  مفادها  التي  الفرضية  هنا 
الرغم من انشغالها مبسألة دمقرطة التعليم، أن تخلق مسافات جديدة 
التقليدية. فهي  بني املدرسة والطبقات الشعبية أو الطبقات املتوسطة 
تساهم رمبا، في خلق المساواة جديدة، من خالل ضبابية وحركية 
وعدم  اإلبستيمولوجية،  ونسبيتها  للتقييم،  ورفضها  قواعدها، 
اهتمامها باملعرفة، وتركيزها على الطفل واحليز الذي تخصصه للعب 
وللمتعة، وتشديدها على التعلمات األساسية. وتلك هي الفرضيات 

التي سنناقشها هنا.

املبهمة  الصيغة  بالبيداغوجيات اجلديدة. وتشير هذه  يتعلق  األمر  إن 

هل البيداغوجيات 
اجلديدة نخبوية؟ 1

فليب بيرنو

»اآلباء  بعيد  أو  قريب  من  تستوحي  التي  املمارسات  إلى  ما،  نوعًا 
 ،)Decroly( وديكرولي   ،)Freinet( فريني  مثل  املؤسسني« 
وديــــري   ،)Montessori( ومونتسوري   ،)Ferrière( وفريير 
 ،)Claparède( وكالبريد   ،)Bovet( وبوفــي   ،)Dewey(
وبياجيه   ،)Neil( ونيل   ،)Dottrens( دوترين  من  كل  وحديثًا 
 ،)Rogers( وروجرس   ،)Steiner( واشتاينر   ،)Piaget(
 ،)Oury( وأوري   ،)Ferry( وفيري   ،)Hameline( وهاملني 
و«غير  والنشيطة«  »احلديثة«  البيداغوجيات  عن  املدافعني  بعض  أو 

املوجهة« و«التشاركية« أو« املؤسساتية«.

مستوى  على  للنقد  قاباًل  االجتاهات  من  اخلليط  هذا  وسيكون 
وهناك  أصيلة،  فكرة  مؤلف  لكل  ألن  البيداغوجية،  األفكار  تاريخ 
اختالفات وتناقضات كثيرة بني املؤلفني. وينبغي على سوسيولوجيا 
احلركات، التي تنتسب إلى املدرسة احلديثة، اجلديدة أو النشيطة، أن 

تأخذ خصوصية كل اجتاه بعني اعتبار.

التدريس،  هيئة  وسط  األفكار  هذه  بذيوع  هنا  سأهتم  جهتي،  ومن 
املؤسسة.  النصوص  إلى  جميعهم  يرجعون  ال  املدرسني  أن  ذلك 
فأغلبهم يتشبع ببعض األفكار املتداولة، ألنها تساير املوضة الثقافية، 
الكفاية  ستربط  التي  النموذجية  البيداغوجيا  ما  بطريقة  حتدد  وألنها 
الذهنية، باحترام القيم الكبرى مثل التوازن والتطور واحترام الذات 
من  الكثير  وفي  والدميقراطية.  واالستقاللية  والسعادة  والتشارك 
املدرسة  حركات  داخل  األرثوذكسيون  املناضلون  يتأسف  األحيان، 
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واضحة  فكرة   )dilution( تذويب  على  اجلديدة،  أو  احلديثة 
يتم  بحيث  حقيقي،  مجتمعي  ملشروع  أحيانًا  ومدعمة  املنطلق  في 
املنفصلة  التقنيات  أو  األفكار  من  عدد  داخل  النهاية،  في  اختزالها 
عن كل منظور سياسي، واملدمجة بشكل مصطنع في مسعى تقليدي 
جتديد  حركات  قامت  أن  منذ  ذروته،  اخللط  بلغ  وقد  عام.  بشكل 
الرياضيات  مجال  في  والديداكتيكات   )curriculum( املنهاج 
البيداغوجيات  لغة  بتبني  اليقظة،  أنشطة  في  أو  والبيئة،  األم  واللغة 
اجلديدة ومساعيها، دون أن تعترف بذلك صراحة، مثل التعبير احلر، 
أشياء  وإجناز  والتواصل،  اجلماعي،  والعمل  والبحث،  واللعب، 
الوظيفي،  أو  الطبيعي  والتعلم  والتجريب،  واملالحظة،  ملموسة، 
خارج  املوجودة  التجربة  وإدماج  املشاريع،  بواسطة  واالشتغال 
املدرسة بداخل حياة القسم. هكذا، ستكون البيداغوجيات اجلديدة 
قريبة إلى حد ما، من النموذج التعبيري )expressif(، املهيمن في 

الروض،2 واملمتد إلى املستويات األخرى من البرنامج الدراسي.

باملدرسة  التدريس  هيئة  داخل  األفكار  هذه  انتشار  نوعية  هي  فما 
ببحث  القيام  يجب  ذلك،  ملعرفة  تطبيقها؟  يتم  وكيف  اإللزامية؟ 
موسع، على أساس تعريف مدقق للبيداغوجيات اجلديدة، وسيكون 
املدرسني  من  محددة  مجموعة  اكتشاف  احلالة،  هذه  في  املمكن  من 
هذا  طرف  من  املوصوف  املسعى  ووضوح،  بانتظام  يطبقون  الذين 
املفكر املؤسس، أو تلك احلركة املنتمية إلى املدرسة اجلديدة. عندها 
التحديد  هذا  لكن  املذكورة.  الهيئة  داخل  قليلة  انقسامات  سنجد 
البيداغوجيات اجلديدة،  الصارم سيكون خادعًا، ألن االنخراط في 
ينفلت جزئيًا من مراقبة املنظور األرثوذكسي. فالعديد من املدرسني 
النشيطة  املدرسة  خطوات  أو  مبادئ  األحيان،  بعض  في  يستلهمون 
فريق  إلى  أو   ،)informel( نظامية  غير  شبكة  إلى  االنتماء  دون 

تربوي، بل ودون االنخراط في حركة منظمة.

قبول  يجب  واملمارسات،  للتمثالت  واملتمايز  املعقد  الواقع  ولضبط 
االشتغال مع مجموعات مبهمة )ensembles flous(، غير متوفرة 
النشيطة  األقليات  فإن  املثال،  على محددات واضحة. وعلى سبيل 
احلاملة لنموذج بيداغوجي متماسك وطائفي أحيانًا، حتاط مبجموعة 
صراع  في  بالكاد  املنخرطني  النخبويني،  املتعاطفني  من  قاّرة  غير 
نضالي. وميكن أن نالحظ ظواهر شبيهة في احلقل السياسي: ففيما 
األيديولوجيات  تصبح  حزب،  بكل  واملنخرطني  القادة  دائرة  وراء 
عن  أحتدث  عندما  وأنا  ومتنافرة.  ومتناقضة  ومتوهجة  ضبابية 
املبهمة.  املجموعة  هذه  على  أحيل  فإنني  اجلديدة،  البيداغوجيات 
فاألمر يتعلق هنا بتبني جزء ال يستهان به من هيئة التدريس، لبعض 
املكتوبة  املصادر  إلى  عودة  دون  واحلديثة،  النشيطة  املدرسة  أفكار 
بأن  ما،  مبعنى  اإلقرار  وميكننا  منظمة.  حركات  في  انخراط  وال 
 variable( االنخراط داخل البيداغوجيات اجلديدة هو متغير مستمر
continue( ميتد من املنظور األرثوذكسي ]النظري والعملي[، إلى 
من  مجموعة  حتديد  املقررة،  العتبة  وفق  وميكننا،  التام.  اإلقصاء 
املدرسني، املعروف عنهم اقتناعهم بالبيداغوجيات اجلديدة. لكننا، 
وفي جميع احلاالت، سنتجاوز أقلية املناضلني املتشددين والعنيدين. 
هكذا، فإن السؤال حول معرفة ما إذا كانت هذه البيداغوجيا نخبوية، 

سيطرح بصيغ مختلفة.

 2. ســؤال ذو حـديـن

 ،)Freinet( فريني  لدى  وبخاصة  املؤسسني،  بعض  لدى  نالحظ 
واملساواتية  الدميقراطية  البيداغوجبا  ملفصلة  مقصودًا  مجهودًا 
التعلم على طرق  تؤسس  نشيطة  ببيداغوجيا  )égalitaire( وربطها 
طبيعية أكثر. ونحن ال جند االنشغال نفسه لدى كل »مذهبيي« املدرسة 
النشيطة. فقد ظل بعضهم، ممن هم أقرب إلى الطب أو السيكولوجيا 
الفرد  حول  تام  بشكل  متمركزين  السياسي،  االلتزام  إلى  منهم 
وقد   .)sujet épistémique( إبستيمية«  »كذات  أو  ]كشخص 
تغافلوا عن إدماجه االجتماعي، وكأن التطور املتناغم لطفل مستقل 
باملدرسة.  والالمساواة  املدرسي  الفشل  زوال  آلي  بشكل  يعادل 
إلى  شك،  دون  أقرب  اجلديدة  البيداغوجيات  في  االنخراط  ويعتبر 
وكلما  لفريني.  النقدية  النضالية  إلى  منها  الالسياسية  الرؤية  هذه 
أن  دون  باملفرد،  الطفل  عن  احلديث  في  البيداغوجي  الفكر  أمعن 
بعض  ممارسة  خطر  تزايد  العينيني،  األفراد  تنوع  االعتبار  بعني  يأخذ 
بالبيداغوجيات اجلديدة، لبيداغوجيا أكثر نخبوية  املدرسني املقتنعني 
فالبيداغوجيات اجلديدة تظل معرضة للنخبوية، حتى  مما يعتقدون. 
ال  الواقعي4  املنهاج  أن  ذلك  »دميقراطية«.3  منطلقاتها  كانت  ولو 
عليها،  يشتغل  التي  القيم  أن  كما  للمدرس،  التامة  للمراقبة  يخضع 
وتنظيم العمل واألهداف البيداغوجية املفضلة، ومواقفه إزاء التقييم، 
جديدة  مسافات  تخلق  أن  جميعًا  ميكنها  والعمل،  للتعلم  وتصوره 
سأعاجلها  التي  الفرضيات  وتتأسس  واملدرسة.  األسرية  الثقافة  بني 
بتفصيل، ال على القراءة النقدية للنصوص املؤسسة التي قد تكشف 
عليه  تصير  أن  ميكن  ما  على  بل  مريب،  صمت  وعن  غموض  عن 
البيداغوجيات اجلديدة، عند ذيوعها بشكل واسع، وبخاصة وسط 
على  يتأسس  ال  حتليلي  أن  إلى  وأشير  االبتدائي.  في  التدريس  هيئة 
البيداغوجيات اجلديدة باخلصوص، بل هو  بحث ميداني ممتد ويهم 
والتقومي،6  األم،5  اللغة  بتحديد  تتعلق  عديدة،  أعمال  من  ينبثق 
جتربة  على  خاص  بشكل  يتأسس  وهو  التعلم.7  داخل  والتمايز 
  8 .)rhapsodie( شعبية«  »مقطوعة  مشروع  ضمن  عملي  بحث 
فقد تضمن هذا املشروع هدفًا مزدوجًا، متثل في محاولة فهم أفضل 
ألسباب الفشل املدرسي، والعمل على احلد منه. وعلى مدى سبع 
سنوات، واجه املدرسون والباحثون بوضوح أكبر، التناقض املمكن 
بني هدفني هما: دمقرطة التعليم، والتقليل من الالمساواة بخصوص 
والعالقة  املدرسي  العمل  طبيعة  وحتويل  جهة،  من  املدرسي  النجاح 
إطار  وفي  أخرى.  جهة  من  النشيطة،  املدرسة  باجتاه  البيداغوجية 
التفكير  اختار  تربوي،  فريق  مع  مباشرة  اشتغلت  املذكور،  املشروع 
في »معنى العمل املدرسي«. هكذا، سمح لنا املشروع والبحث عن 
التناقضات  بعض  مبالحظة  للتالميذ،  بالنسبة  داللة  األكثر  األنشطة 
املقاصد  بني  وبخاصة  الحقًا،  بوصفه  سأقوم  ما  وهو  قرب،  عن 

الدميقراطية والنتائج الواقعية للبيداغوجيات النشيطة.

املدرسني  فليس كل  السريعة،  التعميمات  لكن، علينا االحتياط من 
كسالح  يعتمدونها  اجلديدة،  البيداغوجيات  في  املنخرطني 
محررة  مدرسة  نتخيل  أن  املمكن  ومن  املدرسي.  الفشل  ملواجهة 
)libératrice( وننسى الالمساواة، عبر نفينا للروابط بني التعّلمات 
طبقات  إلى  منقسم  مجتمع  داخل  اإلنتاج،  إعادة  وآليات  املدرسية 
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البيداغوجيات  في  املعلمني  من  العديد  انخراط  لكن  اجتماعية. 
اجلديدة، يرافقه رفض »للمدرسة احملافظة« ولدورها االنتقائي. ومن 

بني املدرسني األكثر اقتناعًا بالطرق النشيطة، جند أشخاصًا:

يسارية«،  « »ميوالت  على  ويتوفرون  االجتماعي  الظلم  يقبلون  ال 
كيفما كان انتماؤهم احلزبي وسلوكهم السياسي.

يتذمرون من الفشل املدرسي ويرفضون اعتباره أمرًا حتميًا، لذلك  «
يتبنون أيديولوجيا الهبة )don(، ويساندون سياسات الدمقرطة. 

إنهم باختصار »مساواتيون«.
ينحازون إلى بيداغوجيا أكثر دميقراطية وتشاركية، في إطار العالقة  «

مع التالميذ وتنظيم العمل.
ومصاحله  « الطفل  حاجيات  أساس  على  التعلمات  بإقرار  يهتمون 

احلقيقية، آخذين بعني االعتبار، جتربته و«معيشه« خارج املدرسة.
اآلباء  « احلياة، وفي إشراك  منفتحة على  املدرسة  يرغبون في جعل 

في األنشطة املدرسية.
أن  « ويعتبرون  واملهن،  الثقافات  تراتبية  من  نقديًا  موقفًا  يتخذون 

االختالفات تتحول اعتباطيًا إلى المساواة، هناك حيث يرى فيها 
البعض تراتبات »طبيعية«.

مناص  ال  إجابة  املدرسني  لهؤالء  بالنسبة  النشيطة  املدرسة  وتبدو 
أن  مفادها  التي  الفكرة  فإن  لذلك،  املدرسي.  الفشل  حملاربة  منها 
البيداغوجيات اجلديدة أن تكون نخبوية، متجاوزة ميوالتها  بإمكان 
الدميقراطية املفترضة، تستدعي التحليل، ألنها تتعارض مع امليوالت 

املصرح بها.

احلركات  عن  الثقة  وتنزع  الشكوك  وحدها  الفرضية  هذه  تثير  وقد 
سهلة  انتقادات  وتواجه  الغالب،  في  أقلية  تشكل  التي  البيداغوجية 
وجائرة، صادرة عن خصوم التجديد البيداغوجي والدمقرطة الثقافية.

تأثيرات  وجود  احتمال  مجرد  فإن  حاليًا،  القائم  للجدل  وبالنسبة 
األكثر  التيار  يدعم  أن  ميكنه  البيداغوجيات،  هذه  لدى  نخبوية 
محافظة، وهو التيار الداعي إلى العودة إلى املعارف واالنضباط وبذل 

املجهود، كحل وحيد لـ »أزمة املدرسة«.9

لذلك، فإنني أؤكد هنا على نقطتني هما:

إلى  « يرجع  ال  فذلك  والالمساواة،  الفشل  تنتج  املدرسة  كانت  إذا 
املنظومة  ضمن  ضئياًل  جانبًا  تشكل  التي  اجلديدة  البيداغوجيا 
يفضل  الذي  احلالي  املدرسي  فالتنظيم  الكاملة.  املدرسية 
حتول  التي  اآلليات  يتضمن  والنمطية،  الروتينية  البيداغوجيات 

االختالفات الشخصية والثقافية إلى ال مساواة مدرسية.

وهي  « الداخلي،  بالنقد  اجلديدة  البيداغوجيات  في  تأمالتي  تقترن 
ال تهدف إلى مكافحة تطور املدرسة النشيطة، بل إلى التحكم في 

تأثيراتها السلبية احملتملة.

أما بالنسبة للفرضيات الالحقة، فيجب التعامل معها في ضوء معطى 

بانسجام  تفعيلها  يتم  التي  النشيطة  البيداغوجيات  أن  وهو  أساسي، 
واستمرارية، تشكل استثناًء، فهي تظل قائمة عبر صراعها ضد املنطق 
املهيمن. ومن الصعب التمييز داخل األقسام التي تتجاوز فيها الطرق 

النشيطة والبيداغوجيات التقليدية، بني تأثيراتها املتوالية.

 3. أيديولوجيا قريبة من الطبقات 
املتوسطة اجلديدة

يساهم املدرسون املتشبعون بالبيداغوجيات اجلديدة، في نظام للقيم 
ميكن أن حتدد خصائصه العامة من خالل املالمح التالية:

يتم تفضيل الشخص في تفرده، مقابل الدور النظامي أو االنتماء  «
إلى جماعة مــا.

»  )Self-Control( الذاتية  وللمراقبة  لالستقاللية  القيمة  تعطى 
واملسؤولية الشخصية واستدماج املبادئ املنظمة، أكثر من اخلضوع 

لقواعد صارمة.
عالقات  « مقابل  وللتعاون  النظامي  غير  لالجتماع  القيمة  تعطى 

الهيمنة أو املنافسة.
يتم التأكيد على املساواة في الكرامة وفي حقوق األشخاص، فيما  «

وراء االختالفات في اجلنس والطبقة االجتماعية واألصل القومي 
أو العرقي.

تتم الدعوة إلى احلوار وإلى احلل السلمي للنزاعات وإلى التشاور  «
الدميقراطي.

يتم الدفاع عن قيم التسامح واحترام االختالفات. «
الذات،  « وحتقيق  والتوازن،  الشخصية،  انفتاح  على  تأكيد  هناك 

وزمن احلياة واملتعة واإلبداعية.
املشروع  « تفعيل  خالل  من  ينجز  عماًل  بوصفها  احلياة  تعريف  يتم 

الشخصي وفن العيش.

فيما  مرتبطة  القيم  هذه  كل  أن  على  بالتأكيد  يسمح  شيء  ال  طبعًا، 
تستحوذ  أال  أيضًا  البديهي  ومن  حقيقيًا.  نسقًا  تشكل  بحيث  بينها، 
كل  لدى  املذكورة  القيم  جند  فنحن  هنا،  اجتماعية  طبقة  أية  عليها 

األوساط، وذلك بحسب التصورات واألصول املختلفة.

متميز  بشكل  جندها  التي  تلك  من  جدًا  قريبة  القيم  هذه  أن  واعتقد 
الطبقة  في  هنا  وأفكر  اجلديدة.10  املتوسطة  الطبقات  من  قسم  لدى 
اجلديدة  الصغيرة  بالبرجوازية   11 )Bourdieu( بورديو  دعاها  التي 
التي يهيمن بداخلها، مأجورو القطاع الثالث، املشتغلون في الصحة 
والوسائط  والبحث  الثقافي  والنشاط  االجتماعي  والعمل  والتعليم 
معاجلة  أو  التواصل  مهن  وتساهم  العامة.  العالقات  أو  واإلشهار 
من  مصادره  يستمد  الذي  اإلنسانية  العالقات  تيار  في  األشخاص، 

السيكولوجيا أو التحليل النفسي.

بل  فحسب،  املهنية  املمارسات  من  بنمط  القيم  هذه  مثل  ترتبط  وال 
حتمي  التي  نسبيًا،  االمتياز  ذات  االجتماعية  بالشروط  أيضًا  ترتبط 
بالالعنف،  الفرد  يؤمن  فلكي  الشغل.  عالم  قساوة  من  جزئيًا 
يختار  أن  له  األفضل  من  االختالف،  في  وباحلق  احلوار،  وبإمكانية 
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حيه السكني وجيرانه، وأال يواجه يوميًا بعالقات التنافس أو الهيمنة.

برؤية  تسمح  ال  األعمال  أو  الصناعة  عالم  جتربة  فإن  الواقع،  وفي 
التقليدية  البيداغوجيات  وتشترك  االجتماعية.  للعالقات  مثالية 
للسلوكات  املستمرة  املراقبة  مثل:  النقط  بعض  في  العالم  هذا  مع 
التراتبية والنظام واالنضباط  القواعد والسلطة  واإلحلاح على احترام 
لو  وحتى  واملردودية.  الدائم  واملجهود  واملنافسة  الفردي  والعمل 
عالم  في  املهيمنة  القيم  مع  الصلة  اجلديدة  البيداغوجيات  قطعت 
الشغل )خارج األجهزة التي توجد فيها الطبقات املتوسطة اجلديدة(، 
فإنها لن تقترب من ثقافة وجتربة الطبقات الشعبية والطبقات املتوسطة 
عنها.  تبتعد  بل  والفالحون(،  واحلرفيون  الصغار  )التجار  القدمية 

وهي تبتعد أيضًا عن قيم جزء من أطر القطاع اخلاص.

 4. التنظيـم اخلفــي

الذي  والالمرئية،  املرئية  البيداغوجيات  بني  القائم  التناقض  هنا  جند 
تتميز  اجلديدة  12،فالبيداغوجيات  )Bernstein( برنشتاين  أدرجه 
 )fluctuant( مستقر  وغير  متمايز  بالكاد،  مشفر  مرن،  بتنظيم 
اإلحاطة  وتصعب  واضح  غير  أنه  أي  بحالة،  حالة  بشأنه  ويتفاوض 
به بشكل تام. وفي قسم يشتغل وفق البيداغوجيات اجلديدة، ميكننا 

مالحظة االجتاهات التالية:

يفترض أن كل واحد يعرف ما يجب عليه فعله، فليست هناك إذن  «
بتفاصيله.  نشاطه  مراقبة  إلى  وال  بالتعليمات  تزويده  إلى  حاجة 
وهو ما يقتضي استقاللية ضرورية للتالميذ الذين يطلب منهم منذ 
استعمال  تدبير  على  قادرين  ويكونوا  يرغبوا  بأن  املبكرة  طفولتهم 
مشروعهم  خدمة  في  كموارد  وبالوثائق  باملعلم  واالستعانة  الزمن 

الشخصي.
بني  « تام  انفصال  هناك  فليس  غامضة.  أو  متحركة  احلدود  تعتبر 

وبني  السلطة،  وعالقة  املساواتية  العالقة  بني  واللعب،  العمل 
وما  بالفريق  يتعلق  ما  وبني  التعاون،  وحلظات  الشخصي  العمل 
املزاج  وفق  احلدود  وضع  يعاد  هكذا،  حدة.  على  واحد  كل  يهم 

واحلاجيات ودينامية جماعة القسم.
احترام  « األطفال  من  ننتظر  فنحن  مطلقة؛  سلوك  قاعدة  توجد  ال 

االجتماع  قيم  بعض  وتفعيل  املهنة  أخالقيات  وسنن  سائدة  روح 
والتضامن واحترام الغير.

تسمح  « فهي  سلفًا،  محددة  سنن  وفق  »االنحرافات«  تعاقب  ال 
ومرونة   )interprétatif( تأويلي  خطاب  بتفعيل  باألحرى 
لكل  معنى  بإعطاء  تسمح   )Casuistique( فردية  أخالقية 
لو  وحتى  »فعله«.  وما  التلميذ  بحسب  وذلك  إشكالي،  تصرف 

من ورشة عمل حول الترجمة ضمن برنامج الدراما في سياق تعلمي.



126

ية
رتب

وال
كر 

لف
ا

رؤى تربوية - العددان الثامن والثالثون و التاسع والثالثون

فهي  »أخالقية«،  طبيعة  من  تظل  فإنها  نادرة،  العقوبات  كانت 
إلى  العودة  تفادي  وإلى  باملسؤولية،  واعيًا  الفرد  جعل  إلى  تسعى 

ارتكاب اخلطأ، أكثر مما تسعى إلى »الزجـر«.
تتخذ  « التي   )Normes( املعايير  حول  التالميذ  مع  التفاوض  يتم 

دام  ما  بينهم أخالقيًا،  فيما  التالميذ  تربط  داخلية،  شكل مؤسسة 
ينتظر منهم احترام القواعد التي ساهموا بأنفسهم في حتديدها.

» auto-( الذاتي  التقييم  وعلى  الثقة  على  العمل  مراقبة  ترتكز 
أنفسهم«  على  »االعتماد  التالميذ  على  وينبغي   ،)évaluation
للشروع في العمل واستكمال املهمة ومراقبة ما يقومون به، دون 
أن ينتبه املعلم دومًا، إلى أفعال وحركات كل واحد منهم، بحيث 
يصحح أدنى خطأ ويتدخل عند أول تباطؤ في بذل املجهود! ويبدو 
مثل هذا التنظيم املدرسي أسهل معايشة وأقل ضعفًا وأمتع من منظور 
االستقاللية املمنوحة لكل واحد في إطار املناخ اإليجابي املنفرج. 
لكنه يتطلب من التالميذ الشيء الكثير. فهو يجعلهم باستمرار في 
تبرير  عليهم  يتعني  الذين  املسؤولني  واحملاورين  الشركاء  وضعية 
النسبية  الراحة  من  يحرمهم  وهو  بشأنها.  والتفاوض  اختياراتهم 
على  بإجبارهم  وذلك  باملؤسسة؛  إستراتيجية  عالقة  عن  الناجتة 
املجموعة. وفضاًل عن  والتماهي مع مسعى  املشاركة واالنخراط 
حاجة  في  الذين  التالميذ  يحرم  اخلفي،  التنظيم  هذا  فإن  ذلك، 

إليه، من اإلكراهات القوية ومن نقط االرتكاز البسيطة والثابتــة.

اجليدين  التالميذ  بتميز  يسمح  االشتغال  هذا  مثل  فإن  عام،  وبشكل 
من  االستفادة  باستطاعتهم  والذين  محددة،  مصالح  لديهم  الذين 
احلريات املمنوحة لهم، دون إفراط في استعمالها، والذين ال يحتاجون 
إلى من يوجههم دومًا أثناء عملهم. طبعًا، فإن البيداغوجيات اجلديدة 
تنطلق من مبدأ أن الطفل فاعل ومستقل ومسؤول عما يفعله. ويحيل 
هذا التعريف على منوذج ثقافي وعلى وظيفة عالئقية، قريبني، لكن 

بشكل غير متساٍو، من قيم األسر وتنظيمها.

 5. رفـض التقييـم واالنتـقـاء

اجلديدة،  البيداغوجيات  في  املنخرطون  املدرسون  يكون  ما  غالبًا 
للتنقيط  معارضني متامًا لالنتقاء املدرسي مبختلف أشكاله، وبخاصة 
الذي يساهم في خلق التراتب بني التالميذ ويؤدي إلى التكرار بالنسبة 
للبعض منهم، وهم حساسون جدًا جتاه الندوب )stigmates( التي 
يتركها التقييم املدرسي واالنتقاء الناجت عنه، لدى التالميذ الفاشلني. 
شيء  وإيجاد  الفوارق  محو  في  النجاح  بيداغوجيا  روح  وتتمثل 
إيجابي لدى اجلميع، وإظهار تقدم كل واحد بدل إظهار درجته في 
أمكن، وإعطاء  ما  االنتقاء  أيضًا سعي إلبعاد  الترتيب. وهناك  سلم 
الفرص من جديد، واالقتناع بأن املشاكل ستحل مع الوقت، والتأكيد 

على ضرورة عدم التسرع في احلكم بالتكرار أو إلغاء مسلك ما.

ومن املمكن، إذا ما طبق هذا املوقف باعتدال على مدى سنوات عدة، 
وبالنسبة  للفوارق.  القاسي«  »الواقع  التالميذ من مواجهة  أن يحمي 
بتفادي  تأثيرات إيجابية ستسمح  التالميذ، فإن لهذه اجلماعة  لبعض 
فشل  إلى  املؤقتة،  الصعوبات  أو  التطور  إيقاع  داخل  الفوارق  حتويل 
دائم. أما بالنسبة للبعض اآلخر على العكس، فإن الفوارق ستتفاقم 

التالميذ  هؤالء  سيجد  بحيث  والصعوبات،  الثغرات  ستتراكم  كما 
التي  اللحظة  في  فيها،  رجعة  ال  مأساوية  وضعية  داخل  أنفسهم 
يواجهون فيها تقييمًا انتقائيًا حقيقيًا. وقد يرغب املعلمون املتشبعون 
النظام  داخل  امتداداته  موقفهم  يجد  أن  في  اجلديدة  بالبيداغوجيات 

املدرسي أو املجتمع.

فإن  صارخًا،  التناقض  ويكون  كذلك،  األمر  يكون  ال  وعندما 
التالميذ احملميني أكثر، ميكن أن يواجهوا تراتبات وأحكامًا هدامة، 
اجلديدة  للبيداغوجيات  منح  ما  وإذا  يقاومونها.  كيف  يتعلموا  لم 
الوقت والوسائل، فإنها ستنتج، دون شك، أفرادًا مؤهلني ومستقلني 

ومستعدين ملواجهة املنافسة والتراتبية وعنف العالقات االجتماعية.

لكن املدرسة النشيطة ال تبلغ غاياتها دومًا، وقد تدفع ببعض التالميذ إلى 
االنتقال إلى ميادين أخرى، لم يكونوا مهيئني لها ذهنيًا وال وجدانيًا.

 6. العـالقـة باملعرفـة وحمركـات 
التعلم

حول  املتمركزة  الشمولية  مبقاربتها  اجلديدة  البيداغوجيات  تتميز 
للمواد  األكادميي  التقطيع  حول  متركزها  من  أكثر  الشخص،  وحدة 
التي  املشاريع  وتشجيع  االنفتاح  نحو  ميلها  يبرز  وهنا  املتخصصة. 
العلمي.  النشاط  أو  البيئة  ومعرفة  والتعبير  الرياضيات  من  كاًل  تهم 
وكيفما كان مبرره، فإن هذا االنفتاح يحرم التالميذ من معالم تسهل 
أنشطتهم  وتنظيم  بذلك  آبائهم  وإخبار  به  يقومون  ما  على  تعرفهم 
النسبية  من  نوع  احلدود،  هذه  حركية  إلى  وينضاف  املتعددة.  اليومية 
املعرفية. فعلى الرغم من أن النحو والعلم يبدوان كبناءين متينني فكريًا 
بل حالتان مؤقتتان  يعودا حقيقتني راسختني،  لم  فإنهما  واجتماعيًا، 
قابلتان للتجاوز. ومن هنا مت التأكيد على املالحظة والنقد، أكثر من 
املمكن  ومن  السلطة.  حجة  وعلى   )dogme( املعتقد  على  التأكيد 
مطمئنة  غير  رمبا،  البعيد  املدى  على  احملررة  املواقف  هذه  تكون  أن 
كثيرًا لألطفال الصغار الذين سيفضلون، دون شك، التشبث ببعض 
إدراك  قبل  واإلتقانات،  املعارف  ببعض  والتحكم  املؤقتة  اليقينيات 
جانبها االعتباطي )arbitraire(. طبعًا، فإن املدرسني املنخرطني في 
تطور  ومستوى  سن  االعتبار  بعني  سيأخذون  اجلديدة  البيداغوجيات 
املدرسني، سيبذلون  من  كغيرهم  بتربيتهم وهم  كلفوا  الذين  التالميذ 

جهدهم لهيكلة التعلم وتنظيم تقدمه وبنائه على أسس متينة.

في ضوء هذه املعطيات، واعتبارًا لسن التالميذ خصوصًا، فإن العالقات 
أقل  بكونها  تتميز  التي  اجلديدة  البيداغوجيات  داخل  القائمة  باملعرفة، 
التالميذ  عمل  تيسر  لن  والتغير،  الذاتية  أمام  املجال  وتفتح  دوغمائية 

القلقني أكثر، الذين ال ميكنهم التعلم إال وفق خطوات مهيكلة جدًا.

على  ينبغي  إيجابي،  كمورد  املعرفة  تقدر  اجلديدة  البيداغوجيات  إن 
أن تكون  بـ »احترام«، يجب  املرء  يتعلم  الفرد متلكه لصاحله. ولكي 
ينطلق  أن  ويجب  مبتعة.  والتعلم  باملعرفة  التحكم  في  رغبة  لديه 
ومصالح  مشروع  من  الفكري،  املناخ  هذا  إطار  في  التعلم  عمل 
شخصية. وهنا أيضًا، سيكون القصد محررًا. غير أن البيداغوجيات 
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تقصي  عندما  وقوية  عديدة  منتظرات  التالميذ  أمام  تضع  اجلديدة 
باخلوف  حصرًا  مدفوع  تعلم  وكل  باملعرفة،  بيروقراطية  عالقة  كل 
بالقواعد  التقيد  مبجرد  أو  املكافأة  نحو  باالجنذاب  أو  العقاب  من 
من  التعلم  يريدون  الذين  التالميذ  حترم  فهي   .)conformisme(
أجل املتعة أو لضمان فوائد اجتماعية من كل مشروعية؛ علما بأنهم 
يريدون التعلم لفائدتهم، ألنهم أدركوا أن التعلم ليس مفيدًا للحياة 
»أخالقية  وستكون  الذات.  لتحقيق  متميزة  صيغة  هو  بل  فحسب، 
وسط  في  يعيشون  الذين  التالميذ  لدى  أكثر  مألوفة  هذه،  املعرفة« 
مع  تتطابق  ألنها  مهيمنة،  قيمة  عن  عبارة  األخالق،  هذه  فيه  تكون 
تكوين  مستوى  على  يتوفرون  الذين  لآلباء  واملهنية  املدرسية  التجربة 

عاٍل، وأيضًا على عالقة شخصية وغير دوغمائية باملعرفة.

 7. وجود الطفل يف مركز العامل

شخصًا  بوصفه  الطفل،  على  بقوة  اجلديدة  البيداغوجيات  ترتكز 
كبير  بشكل  تساهم  فهي  وبذلك  ومسؤواًل.  مبدعًا  نشيطًا،  متفردًا، 
لم  طويلة،  مدة  فمنذ  الطفولة.13  حول  احلديث  الشعور  دعم  في 
من  كبير  بشكل  محميني  يكونوا  ولم  باالمتيازات،  األطفال  يحظ 
والشغل.  واملال  االختالط  ومن  السلطة  عالقات  ومن  الضغوطات 
وكانوا  صناعية،  أو  فالحية  عائلية،  عاملة  يدًا  يشكلون  كانوا  فقد 
شبكات  داخل  مبكرة  سن  في  مندمجني  الراشدين،  مع  يعيشون 
واملنشأة  احمللية  واجلماعة  املمتدة  العائلة  مثل  معقدة،  اجتماعية 
أو  للزوجني«،  كصورة  »الطفل  فكرة  وتعتبر  املزرعة.  أو  الصناعية 
»كموضوع لالستهالك«، ابتكارًا حديثًا. كما أن اإلقرار بكون مصالح 
الطفل فوق كل مصلحة، هو أمر جديد. فقد استخدم الراشدون مند 
مدة طويلة ودون أزمة ضمير، وسائلهم في الهيمنة من أجل إسكات 
أن  واحلال،  العمل.  وعلى  الطاعة  على  وإجبارهم  األطفال  صوت 
ذيوع هذه الصورة اجلديدة للطفولة، مس كل الطبقات االجتماعية، 
وتبدو هذه الصورة أكثر جالء لدى الطبقات الوسطى والعليا، ألنها 
بـ »التعاليم« السيكولوجية والتحليل نفسية، ولكونها مقتنعة  متشبعة 
باالهتمام،  للفضائل وجديرًا  كائنًا حاماًل  الطفل  لكي جنعل من  بأنه 
قوة  استغالل  بعدم  تسمح  للحياة،  ممتازة  شروطًا  له  نوفر  أن  يجب 
عمله، ومبنحه حرية احلركة والكالم وتخصيص الوقت والتعبير عن 

الرغبة في التفاوض معه حول أدق أمور احلياة.

لكل  ميكن  ال  ترفًا  تعتبر  املتقدمة«،  الليبرالية  »التربية  فإن  طبعًا، 
عملها  وألوقات  حياتها  لشروط  نظرًا  حتقيقه،  االجتماعية  الطبقات 
ووضعية سكنها ومداخيلها. صحيح أن طفل املدرسة النشيطة يحظى 
طرف  من  يسمع  صوته  وبكون  باالرتياح  ويشعر  واحلب  بالرعاية 
به، ويختار  يتوفر على دائرة خاصة  أنه  آراؤه، كما  اآلخرين وحتترم 
الترفيه عن النفس. لكن هذه الشروط ال تشكل قاعدة معممة  صيغ 

على كل األوساط.

 8. الشغل واللعب

غالبًا ما تؤكد البيداغوجيات اجلديدة على اللعب، مع استثناء فريني 
)Feinet( الذي يعتبر الشغل قيمة مركزية، وهو رأي مرتبط مبسعاه 

ديكرولي  يؤكد  ذلك،  من  العكس  وعلى  يبدو.  ما  على  السياسي 
فإن  طبعًا،  بامتياز.  نشاط  هو  اللعب  أن  على  ومونتسوري، 
واإلكراه،  واملجهود  الشغل  مفاهيم  تتجاهل  ال  اجلديدة  البيداغوجيا 
الوظيفي.  وللنشاط  والتعلم  الفعل  ملتعة  كبرى  أهمية  تولي  لكنها 
لألنشطة   )ludique( اللهوانية  اخلاصية  على  التأكيد  ويتطابق 
املدرسية، مبا تقتضيه من اعتباطية ومجانية، مع صورة املهن الذهنية 
صورة  مع  تطابقها  من  أكثر  واللهوانية،  واملبدعة  املثيرة  باملهام  الغنية 
الشغل كضرورة اقتصادية وكمهمة من أجل التغذية، تنجز في شروط 

غير مريحة وفي إطار املراقبة املستمرة والتعب وامللل.

وعندما يحكي أطفال الطبقات الشعبية الذين يتعلمون بقسم نشيط، 
أبناءهم  وكأن  يشعرون  آباءهم  فإن  املدرسة،  في  يومهم  قضوا  كيف 
بذل أي مجهود،  منهم  يطلب  لم  اليوم، بحيث  يلعبون طوال  ظلوا 
ولم يفرض عليهم أي إكراه، وبالتالي فهم لم يتعلموا أي شيء. فهذه 
اكتساب  فيها  اللعب وال يكون  بواسطة  التعلم  فيها  يتم  التي  املدرسة 
معروفة  غير  مدرسة  هي  واملنافسة،  واملجهود  لأللم  مرادفًا  املعارف 
لدى جيل اآلباء. وبالنسبة لألشخاص غير العارفني بالسيكولوجيات 
واملهني،  املدرسي  العمل  جتربة  أن  كيف  يفهمون  ال  الذين  السائدة 
اجلديدة  البيداغوجيات  فإن  اللعب،  بواسطة  التعلم  فكرة  وفق  تتم 
ليست جادة وال محط ثقة. ومع ذلك، هناك بال ريب اعتراف لدى 
بحيث  سعادة،  أكثر  األطفال  جتعل  بأنها  االجتماعية،  الطبقات  كل 
يذهبون إلى املدرسة دون قلق، بل بشغف، إال أن فعاليتها ال حتظى 
والتجار  واحلرفية  العمالية  األوساط  فإن  هكذا،  الكاملة.  بالثقة 
الصغار واملستخدمني، ال يحملون البيداغوجيا اجلديدة على محمل 
مسافة  ويخلق  ومعلمهم،  األطفال  يقصي  الذي  األمر  وهو  اجلد. 

أخرى بني املدرسة والوسط العائلي.

 9. تفضيل التعلمات األساسية

التقليدي،  املدرسي  العمل  باحتقارها  اجلديدة  البيداغوجيات  تتميز 
املعادة  وللتصحيحات  احلفظ  طريق  عن  وللتعلم   )drill( للحفر 
في  أساسي  هو  ما  يخفي  الذي  التفاصيل  وهوس  املرات،  مئات 
اللغة  تعليم  في  احلاصل  التجديد  على  وباعتمادها  امليكانيزمات. 
األم والرياضيات وعلوم البيئة، أصبحت هذه البيداغوجيات تفضل 
البنيات األساسية للفكر واللغة، مقابل تراكم  التطور الذهني وتعلم 
املعارف واإلتقانات اجلزئية التي حتظى باألهمية في املدرسة التقليدية.

النصوص  حفظ  في  طويل  وقت  يستغل  ال  النشيطة  املدرسة  ففي 
القيام  في  كبيرة  طاقة  تستنفد  وال  الكلمات،  والئحة  والقواعد 
بعمليات حسابية وتكملة بعض اجلمل أو حتويلها وفي صرف األفعال 
األطفال  جعل  هو  به  القيام  يتم  فما  تنتهي.  ال  حسابية  مسائل  وحل 
منخرطني في أنشطة شاملة، تسمح بتوظيف اللغة واالستدالالت في 

جميع أبعادها.

للفكر  األساسية  اآلليات  وعلى  الشاملة  األنشطة  على  التأكيد  وهذا 
وللغة، يحرم جزءًا من التالميذ من ورقة رابحة، ضامنة للنجاح في 
التلميذ  يكون  أن  النشيط،  القسم  في  يكفي  إذ ال  التقليدي،  التعليم 
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منضبطًا وملتزما بالقواعد ومتقنًا لعمله ولتمارينه، وأن يعرض أعماله 
بشكل دقيق لكي يعتبر تلميذًا جيدًا.14 ففي القسم املذكور، يتم تقدير 
واتخاذ  وتبليغها  الفرضيات  صياغة  على  والقدرة  واملشاركة  املخيال 
الرغم  على  التقليدية،  املدرسية  الفضائل  أن  واحلال،  املبادرات. 
من أنها ال تثير احلماس من منظور التعريف الطموح للمعرفة، فإنها 
في متناول أكبر عدد ممكن من املتعلمني، ألنها ال تتطلب ثقافة عامة 
وال شخصية أو مستوى ذهنيًا متطورًا فوق العادة، بل تستدعي فقط 
اإلرادة احلسنة والعمل. وقد ال يتضمن جزء من النجاحات، بالتعليم 
باكتساب  فقط  يتعلق  ألنه  البعيد،  املدى  على  داللة  أية  اإلجباري، 
عادات وآليات تخفي غياب التحكم العقلي في البنيات العميقة للغة 
أيديولوجيًا موسعًا، ألن  نقاشًا  األمر  ويثير هذا  الرياضي.  الفكر  أو 
األسئلة التي تفرض نفسها هنا هي: ما املقصود باملعرفة؟ وهل يسمح 
التحكم بدقة في عدد محدد من املعارف واإلتقانات، بتعبئتها بفعالية 
داخل وضعيات منطية؟ أم أن األمر يتطلب التوفر على وسائل متنوعة 
ومفصل  سريع  وبتعلم  الوضعيات  أشكال  كل  مع  بالتكيف  تسمح 

وضروري للقواعد ولإلجراءات وللغة اخلاصة مبجال معني؟

ستختار البيداغوجيات اجلديدة املقترح الثاني دون نقاش، خالقة بذلك 
تنوعًا غير مسبوق للفشل املدرسي. فهي ترد فشل التالميذ في بعض 
األحيان، إلى عدم قدرتهم على املشاركة في أنشطة البحث أو لعب 
دور مهم في تدبير املشروع، علمًا بأن العمل اجلاد سيضمن جناحهم 
في التعليم التقليدي. هكذا، ستواجه البيداغوجيات اجلديدة، خطر 
جتاوز رسم الطريق أمام التالميذ اجليدين الذين يتحكمون باألدوات 
لالنخراط  استخدامها  ميكنهم  والذين  والتعبير،  للفكر  األساسية 
بشكل مستقل وتشاركي في أنشطة أكثر تعقيدًا وغنى، في حني سيظل 
التالميذ غير املتحكمني مبا هو أساسي، مجرد متفرجني على مبادرة 

التالميذ األكثر حظًا ومشاركتهم وتطورهم.

 على سبيل اخلتم

جمعت  وقد  واإلمتام.  التدقيق  إلى  طبعًا  الفرضيات  هذه  حتتاج 
مساعي  االختصار،  بغرض  اجلديدة«،  »البيداغوجيات  خانة  حتت 
بيداغوجية متنوعة قد ال جتد ما يبررها داخل كل نقط التحليل السابقة. 
بيداغوجيته متامًا مع  تتطابق  املرجح أال جند معلمًا  السبب، من  لهذا 
في  التوجهات  بعض  إلى  فقط  أشرت  وقد  أعاله،  املرسومة  املالمح 
مسافة  إقامة  باقتراحي  أنني  هو  ذلك،  من  واألخطر  اإلطار.  هذا 
الشعبية، أخضعت منط عيش  والطبقات  اجلديدة  البيداغوجيات  بني 
واعتمدت  كاريكاتورية  لرؤية  االجتماعية  الطبقات  مختلف  وثقافة 
بعض التصورات النمطية التي قد ال تصلح إال ملرحلة تاريخية داخل 
مجتمع محدد. ونحن نعرف النقاش الذي لم يفِض إلى أية نتيجة، 
حول التساهل أو الصرامة لدى الطبقات املتوسطة والشعبية بخصوص 
متت  وقد  النظافة.  عادات  بشأن  وحتديدًا  الصغار،  األطفال  تربية 
البرهنة في هذا اإلطار، على أكثر األطروحات تناقضًا؟ ومن املمكن 
رعاية  املناطق،  ببعض  أو  الشعبية  الطبقات  من  قسم  لدى  جند  أن 
يحدث  وقد  العليا.  أو  املتوسطة  الطبقات  لدى  جنده  مما  أكبر  للطفل 
املتوسطة.  أو  الشعبية  الطبقات  من  أخرى،  بأقسام  أيضًا  العكس 
املجتمعات  ففي  »طبقية«.  ثقافة  أو  عادة  وجود  مشكلة  نلمس  وهنا 

الثقافات أو العادات األسرية وأيضًا  املعاصرة ينبغي االعتراف بتنوع 
بعض املالمح املشتركة، املرتبطة بشرط مشترك وبوضعية قريبة داخل 
العالقات الطبقية ومبستوى متشابه من التكوين. وبطبيعة احلال، فإن 
الطبقة  إلى  االنتماء  بني  العالقة  بإبراز  مطالبة  التربية  سوسيولوجيا 
ليست  العالقة  هذه  أن  على  أيضًا  وباإلقرار  املدرسي،  والفشل 
املسافة  بعبارات  املدرسي  الفشل  تفسير  يبنى  أن  ويجب  ميكانيكية. 
املسافة  التلميذ واملدرسة بشكل ملموس، ونقصد بذلك  الثقافية بني 
الواقعي ومعايير  الطفل من أسرته واملنهاج  التي يستمدها  الثقافة  بني 

االمتياز التي يواجهها يوميًا داخل القسم.15

إن الهدف من الفرضيات السابقة حول التناقض املمكن بني املشروع 
امللموسة، هو  النشيطة وتأثيراته  االجتماعي والبيداغوجي للمدرسة 
الواقعي.  واملنهاج  األسرية  الثقافة  بني  املمكنة  العالقة  توضيح  إعادة 
تغيير،  كل  داخل  الكامنة  اخلطورة  إبراز  هو  نظري  في  شيء  وأهم 
واملتمثلة في إعادة خلق آليات أخرى لتحويل االختالفات الثقافية إلى 
ال مساواة مدرسية. فهل يكفي حصول التجديد كما تساءل النغوي 
ضد  الصراع  تدعي  التي  اإلصالحات  بخصوص   langouet(16(
الفشل املدرسي؟ إن اجلواب سيكون بالنفي، بالنسبة للبيداغوجيات 
والنتائج،  املقاصد  بني  املمكن  التناقض  يؤدي  أال  ويجب  اجلديدة! 
إلى عدم تقدير انخراط العديد من املعلمني املتشبعني بالبيداغوجيات 
في  أيضًا  وانخراطهم  املدرسي  الفشل  ضد  الصراع  في  اجلديدة، 
والطبقات  املدرسة  بني  املسافة  وتقليص  التعليم  داخل  التمايز  مسألة 

الشعبية.17

وإذا ما كانت املدرسة النشيطة مهددة هي أيضًا بإعادة خلق الالمساواة، 
املدرسة  بني  الثقافية  فاملسافة  نعتقد.  مما  أعقد  األمور  ألن  فذلك 
السوسيو- »للعوائق  الكالسيكي  املجال  في  فقط  تتحدد  واألسرة ال 
ثقافية«، بل متس أيضًا منط احلياة وتصور الطفولة واملعرفة واجلماعة 
والعمل واملجهود واالنضباط. وحتى لو بذلنا كل مجهوداتنا للسماح 
لألطفال احملرومني أكثر، بالتطور وأن يصبحوا مستقلني وأن ميتلكوا 
املعارف واإلتقانات املدرسية األساسية، فإن كل ما نستطيع فعله بنية 
حسنة، هو جعلهم يواجهون تنظيمًا ومعايير غريبة عنهم، بقدر غرابة 
حصل  ما  وإذا  لديهم.  املألوف  العالم  عن  التقليدية  البيداغوجيات 
كيفما  األطفال،  ستمنع  نفسها،  اجلديدة  البيداغوجيات  فإن  ذلك، 
كان أصلهم االجتماعي، من النجاح باملدرسة. لكن ال شيء يسمح 

بإقرار حتمية هذه املسألة.

بقيت في األخير، مسالة سأكتفي بإثارتها على شكل سؤالني وهما: 
باعتبارها  اجلديدة،  البيداغوجيا  داخل  القائمة  الثقافية  املسافة  ما هي 
مطابقة لهدف تربوي وإلرادة إشراك الفرد في ثقافة أخرى؟ وما هي 
فيها؟ وهذه مسألة صعبة، وبخاصة  املتحكم  الالإرادية وغير  املسافة 
التعلم عبر استخدام منط  إقرار  إلى  البيداغوجيات اجلديدة تسعى  أن 
وفق  موجه  مدرسي  عمل  عبر  إقراره  إلى  تسعى  مما  أكثر  للفعل، 

أهداف محددة.

ترجمة: د. عز الدين اخلطابي
عضو احتاد كتاب املغرب
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الهوامـش:
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