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الفكر والرتبية

إسرتاتيجيات التكوين الـذاتي
دراســة ثـالث حـاالت*

فليب غابيليي – إيف دومونبرول

 تقديـم:

أساسيات  وراء  ففيما  ملموسة.  ومشاريع  إستراتيجيات  داخل  جتسيدها  خالل  من  إال  قيمتها  تكتسب  أن  املنهجية  للعناصر  ميكن  ال 
يتميز بخصوصيات  الذاتي  للتكوين  يبدو أن كل مجال معرفي وكل مادة تخصصية، تشكل موضوعًا  الذاتي،  التعلم   )fondamentaux(

مهمة على مستوى إستراتيجية الدراسة.

وينبغي على املتعلم ذاتيًا )auto-apprenant( أن يأخذ هذه اخلصوصيات بعني االعتبار، كي يجعلها متالئمة مع مشروعه، أو على األقل، 
بناء  أثناء  إلخ(  املدرب، اخلبير ...  املكون،  النصائح اخلارجية وعلى االختصاصي )املطبق،  فائدة االعتماد على  مع خطة عمله. وتلك هي 
املشروع. فاالختصاصي هو وحده الذي ميكن أن يخبر املتعلم، وبسرعة، باحليثيات واحلساسيات والصعوبات اخلفية املقترنة مبجال تكوينه الذاتي 

املستقبلي.

الراهنة  ومتطلباتهم  حاجياتهم  وتعميق  صياغة  ضرورة  على  مرارًا  املشاركون  أكد  املقاوالت،  ببعض  عليها  أشرفنا  دراسية  حلقات  وخالل 
بخصوص التكوين الذاتي. طبعًا، فإن هذه احلاجيات واملطالب متنوعة، وال ميكننا معاجلتها بتفصيل هنا. ومع ذلك، فمن بني اإلشكاليات التي 
غالبًا ما توقف عندها املشاركون، هناك ثالث حاالت تبرز، بشكل كبير، مدى شساعة مشاريع التكوين الذاتي. وتتميز هذه املشاريع بالتكرار، 
ذلك أن أساسها يظل واحدًا على الرغم من تنوع صياغتها، وبحصول اإلجماع بخصوص احلاجة إليها، وهو اإلجماع الذي أقره مشاركون لم 

يقدموا املطالب نفسها. وهذه احلاالت الثالث هي:

تعلم لغة حية وإتقانها. وسنعالج هنا احلالة املتداولة بكثرة وهي تعلم اإلجنليزية. «
الرفع من مستوى مادة مدرسية علمية. وسنعالج هذه املشكلة من الزاوية احلساسة بالنسبة للمتعلم الراشد، وهي زاوية الرياضيات. «
التعميق الشامل للمعارف. وسنتوقف هنا عند الرغبة املتزايدة في تنمية الثقافة العامة. «
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 1. دراسة الشخص لغة حية مبفرده: 
حالة اإلجنليزية

متكن  األم،  لغته  غير  أخرى  لغة  تعلم  في  مبكرًا  الطفل  شرع  كلما 
على  اللسانية  النظرية  تؤكده  ما  ذلك  الرشد.  سن  بلوغه  عند  منها 
اللسان  املزدوجي  األطفال  جتربة  على  ذلك،  في  معتمدة  األقل، 
)bilingues( الذين ترعرعوا في مناخ متعدد الثقافات، متارس فيه 

لغات عديدة يوميًا.

من جانب آخر، فإن اللغات ال تشكل بالنسبة ألغلب األفراد، سوى 
أغلبها.  في  نسيت  مضامني  بتعلم  موسومة  لطيفة،  مدرسية  ذكرى 
معرفيًا  مجااًل  تشكل  ال  األجنبية  اللغة  أن  يعي  أن  عليه  ذلك،  ومع 
لغة  نتعلم  ال  فنحن  أخرى،  وبصيغة  األخرى.  املجاالت  باقي  مثل 
حية، كما نتعلم الرياضيات أو التاريخ. وبالفعل، فعلى عكس هاتني 
هي  اللغات  فإن  مضامني،  عن  عبارة  هما  اللتني  األخيرتني  املادتني 
جسديًا  انخراطًا  تقتضي  فهي  وممارسات.  مضامني  نفسه  الوقت  في 
للمتعلم، ولهذا السبب يتردد العديد من األشخاص أو يخجلون أو 

ال يجرؤون على التحدث بلغة أجنبية )مع اعترافهم بهذا العجز(.

اللغات احلية، واختيارنا اإلجنليزية  ينطبق على كل  ما سنعاجله هنا، 
التغاضي  ميكن  ال  عاملية،  لغة  كونها  إلى  أساسًا  يرجع  منوذجًا، 
عنها. لهذا، فإن غياب ممارستها يشكل عائقًا، ليس بالنسبة للمهني 

فحسب، بل أيضًا بالنسبة ملواطن العالم البسيط.

1-1. األبعاد الثالثة للغـــة
ميكن تصور اللغة األجنبية، كما هو الشأن بالنسبة لكل مجال معرفي، 

من منظور ثالثي األبعاد:

من  مجموعة  من  مكونة   )savoir( كمعرفة  نتصورها  فنحن  أ( 
الكلمات وقواعد النحو والتركيب واملعلومات املتنوعة، املتعلقة 

باحمليط الثقافي للغة )حضارة، عادات ... إلخ(.
ممارسة  حول  مهيكل   )savoir-faire( كإتقان  ونتصورها  ب( 
ملموسة وسهلة لهذه اللغة، عن طريق التعبير الشفوي والقراءة 

والكتابة.
اللغات  بعض  ممارسة  ألن   ،)savoir-être( التواجد  وكحسن  ج( 
تدفع من يتكلمها )ولكونه يتكلمها(، إلى تغيير مواقفه وسلوكاته 
اللتني  واليابانية  األملانية  كمثال،  هنا  ونستحضر  محاوريه.  إزاء 
املتكلم  نهاية اجلملة فيهما، مبقاطعة  الفعل عند  ال يسمح وجود 
بسهولة، ألنه ال ميكن معرفة ما يريد قوله، طاملا لم يتلفظ بالكلمة 

األخيرة من عبارته.

1-2. ملاذا يتعني دراسة اإلجنليزيـة؟
اإلجنليزية  دراسة  وفي  عمومًا،  ما  لغة  دراسة  في  املرء  ينخرط  ال 
املجهودات  كل  حتمل  درجة  إلى  محدد،  مشروع  دون  خصوصًا، 
ظرفي  حافز  كل  جتنب  ينبغي  أخرى،  وبصيغة  بذلها.  املطلوب 
الناس  غالبية  جتمع  التي  بالرابطة  يتعلق  األمر  بأن  علما  ومجاني، 
باإلجنليزية في عصرنا هذا، التي يعبر عنها مثاًل مبا يلي: »يجب إتقان 

احلديث باإلجنليزية«، »ينبغي علَيّ دراسة اإلجنليزية لفائدة عملي«، 
»إذا ما أتقنت احلديث باإلجنليزية، فستنفتح أمامي دون شك، آفاق 
مهنية أخرى« ... إلخ. وستصبح هذه املبررات ضروريات خاطئة، 
نشاطه  في  اإلجنليزية  إلى  حاجة  غير  في  املعني  الشخص  كان  ما  إذا 
مضافة،  شخصية  استيهامات  تتولد  األحيان،  غالب  ففي  اليومي. 
غير مرتبطة بالواقع الفعلي، ما دامت املعرفة باللغة لم تصبح ضرورة 
معناه  أجنبية،  بلغة  فاحلديث  املذكور.  للشخص  بالنسبة  موضوعية 
التقدم خطوة إلى األمام باجتاه اآلخر. وتقترن هذه اخلطوة، بدرجات 
لذلك،  مأمول.  هو  ما  حتقيق  بعدم  أو  التعثر  من  باخلوف  متفاوتة، 
هذا  مثل  في  مبفرده  لالنخراط  بقوة،  معنيًا  املرء  يكون  أن  الالزم  من 
التعلم. فال يكفي تعلم اللغة من أجل »معرفتها« فحسب، بل يجب 
تعلم  أن  كيف  جميعًا  لنتذكر  محدد.  مبشروع  أيضًا  ذلك  يقترن  أن 
بعض  أن  صحيح  وإلزام.  إكراه  مبثابة  كان  املدرسة،  في  اإلجنليزية 
إذا كان آخرون قد حتفظوا من هذا  تقبلوا األمر جيدًا، لكن  التالميذ 
النوع من االرتباط باللغة األجنبية، فذلك ألن تعليمها لم يرتكز على 

دافع محدد، يبرز فائدة ما يتم تعلمه بالنسبة ملن يتعلم.

دافع  لكل  مصدرًا  تعتبر  التي  واملشاريع  احلاجيات  بخصوص  أما 
على  ضمنها  من  نذكر  أن  وميكن  متنوعة.  فإنها  اإلجنليزية،  لدراسة 

سبيل املثال:

املشاريع املهنية:
مع  « أو   )anglophone( باإلجنليزية  ناطق  ببلد  متكررة  اتصاالت 

محاورين من جنسيات مختلفة، يستخدمون اإلجنليزية لغة للتواصل.
مداخلة، عرض، محاضرة، تلقى باإلجنليزية في إطار جلسة عمل. «
انتقـــال إلى اخلارج ... إلخ. «

املشاريع الشخصيـــة:
الرغبة في االتصال بأشخاص ناطقني باإلجنليزية )في إطار عائلي  «

أو أصدقاء(.
)السينما  « اإلجنليزية  باللغة  املعروضة  التعبير  بوسيلة  الشغف 

األمريكية، اإلنترنيت، كتب كوميدية ... إلخ(.
وتلقيهم  « السادسة  بقسم  التحاقهم  عشية  األبناء  مراقبة  في  الرغبة 

التعلمات األولى بخصوص هذه اللغة ... إلخ.

1-3. خـلط ال بد من التنبيــه إليه
دراسة  في  جديد  من  الشروع  قبل  يترددون  املتعلمني  بعض  زال  ما 
تواجه  أساسية  صعوبات  ثالث  بوجود  ترددهم  معللني  اإلجنليزية، 
ينبغي  الذي  القاموس  شساعة  اللغة،  نحو  وهي:  ذاتيًا،  املتعلم 
بشكل  اللغة  بهذه  للتحدث  كاٍف  مستوى  بلوغ  واستحالة  تعلمه، 

سليم، بعد جتاوز سن معينة.

أمام هذا التردد املشروع، نقترح ثالثة أجوبــة:

بخــصوص النحــو  .1-3-1
هناك ماليني الناطقني باإلجنليزية في العالم، يتوفرون على مستوى عاٍل 
من فهم اللغة وممارستها، لكن ليست لديهم معارف نحوية. فالنحو 
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اإلجنليزي مادة تهم أساسًا التالميذ والطلبة واملدرسني واللسانيني، أما 
بالنسبة ملن ميارسها فتكفيه معرفة معقولة لبعض املبادئ.

القـاموس  .2-3-1
إذا كان من املفيد التوفر على قاموس لغوي غني، فإن ذلك ال يعتبر 
في  الفرد،  طرف  من  يوميًا  املستخدم  العلمي  فالقاموس  ضروريًا. 
محلية  تعبيرات  أو  كلمة   800 و   400 بني  يتأرجح  األم،  لغته  إطار 

)ويعتبر الرقم األخير خاصًا مبن يتوفرون على ثقافة أوسع(.

مجال  أو  املهنة  بحسب  تقني،  قاموس  ذلك  إلى  ينضاف  أن  وميكن 
يستحسن  األحوال،  جميع  وفي  الفرد.  يزاوله  الذي  النشاط 
االستخدام الشفوي السهل للكلمات املتداولة، بدل معرفة الكلمات 

الدقيقة التي يتسم استعمالها بنوع من التردد.

املستـوى األفضــل  .3-3-1
املتعلــم ذاتيًا  بخصوص املستوى الذي يتعني بلوغه، من الواضح أن 
وال  لسانيًا  وال  اللسان  مزدوج  يصبح  أن  إلى  يسعى  ال  لإلجنليزيــة، 

مدرسًا للغة املعنية. فما يهم هو اجلانب اإلجرائي املتمثل فــي:

فــهم أفضل ملا يقال )التلقـــي(. «
تبلــيغ الفكرة بشكل أفضــل )اإلرســال(. «
الراجعة  « والتغذية  )التبادل  الرسالة مفهومة من طرف اآلخر  جعل 

.))feed-back(

املمكن  ومن  مفيدة.  أشياء  قول  هو  شيء،  كل  وقبل  أواًل  يهم  فما 
وبتقنيات  تقنية  مبعارف  اإلجنليزية،  في  املتوسط  املستوى  يعوض  أن 

تواصلية مالئمة. والعكس غير صحيح.

من أحد لقاءات احللقة البحثية: الدراما في سياق تعلمي.
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1-4. مبادئ مـوجهـة لتكوين ذاتــي نـاجـح

استكمال مبدأ الفائدة مببدأ املتعـة  .1-4-1
نتابعها  إليها، فإننا لن  إذا ما شرعنا في دراسة لغة ما ألننا في حاجة 
نعمل  للغة،  العملية  الفائدة  جانب  فإلى  مبتعة.  تذوقناها  ما  إذا  إال 
سريعًا على إضافة متعة قراءتها وسماعها وتكلمها. وهو ما يتحقق 
بواسطة موسيقى هذه اللغة وإيقاعها، بل وشعور التناغم مع ثقافتها 
بها بشكل أفضل، ألنها مجربة  التي تصبح معروفة ويتم اإلحساس 
من الداخل. ومن املمكن تقوية العالقة بني احلاجة إلى املنفعة ومتعة 
ومختلف  نتعلمها  التي  اإلجنليزية  بني  الروابط  عن  بالبحث  الذوق، 
)إجنليزية  مهنية  طبيعة  من  أكانت  سواء  املتعلم،  اهتمامات  عوالم 
الرياضة  )إجنليزية  شخصية  أو  إلخ(   ... اقتصادية  تقنية،  علمية، 
يؤدي  الذي  املهني  للوهم  نخضع  أال  وعلينا  إلخ(.   ... والفن 
لغة  مثاًل  واحدة،  مختصة  لغة  سوى  تعلم  ميكن  ال  أنه  االعتقاد  إلى 
مجال النسيج أو التسويق )marketing( أو الصناعة. وينجم هذا 
االعتقاد عن اخللط بني: تعميق قاموس يتسم باخلصوصية واستيعاب 
املعرفة  تكملة  إال على  يعمل  األولى ال  فتعلم  بالشمولية.  تتسم  لغة 

املسبقة وإغنائها بالثانية.

االنخراط يف املمارسة بانتظام  .2-4-1
وهذه  منتظمة.  ممارسة  مسألة  األول  املقام  في  هو  اللغة  تعلم  إن 

املمارسة ضرورية لألسباب التالية:

يتم  « ال  كرهناه،  أو  ذلك  أحببنا  ما،  أجنبية  لغة  وقاموس  نحو  إن 
معاودة  وعند  لهما.  استعمال  هناك  يعد  لم  ما  إذا  إال  هجرهما 
مدة  عنها  واملتخلى  باملدرسة  املدروسة  اإلجنليزية  باللغة  االحتكاك 
تنحصر في  بقايا،  املرء ال يستعيد سوى  فإن  أكثر،  أو  عشر سنني 
التفاهم. وفي أسوأ  أفعال »أكل، وشرب، ونام«، على مستوى 
حاجة،  في  اللسانية  فالذاكرة  شيء.  أي  منها  يبقى  ال  احلاالت 
أكثر من غيرها للشحذ. ويجب أن تنسى الكلمات والصيغ مرات 

عديدة قبل أن تستوعب.
ال ترجع القدرات املعرفية املستعملة خالل ممارسة اللغة، إلى مجرد  «

تخزين املعطيات واستعادة العناصر املسجلة بالذاكرة. فاألشخاص 
الذين يتكلمون بهذه الطريقة، ينتجون كالمًا مفهومًا بالكاد، تنقل 
يتم احلديث جيدًا  لهذا، ولكي  للغتهم األم.  اللسانية  البنيات  فيه 
بلغة ما يجب أن تفهم بنياتها ووظيفتها بشكل ال شعوري. وكما 
أن املوسيقي ال يفكر في ما يقوم به أثناء عزفه، بل يشتغل من خالل 
بسهولة  يتم  أجنبية،  بلغة  التعبير  فإن  كذلك  أفعاله،  ردود  تنظيم 
تبنى اجلمل  أي مجهود، وعندما  بذل  بدون  املفردات  تأتي  عندما 

تلقائيًا بطريقة املتكلم األجنبي نفسها.

التــروي قـلـيـالً  .3-4-1
ال ميكن للشروط املتحدث عنها أن تنجز، إال باالعتماد على ممارسة 
يتمان يوميًا. طبعًا، فهما ال يستوجبان وقتًا  للتدريب،  وعلى وقت 
طوياًل، لكن ينبغي أن يخضعا للتنظيم. وفي الواقع، فنحن ال نتعلم 
اللغة عن طريق الذاكرة، بل بالتعود عليها واستدماجها. فاملتعلم يجد 
نفسه في وضعية الطفل. وعليه أواًل أن يتدبر أمره وأن يتعلم بالسماع 

مت  للغة،  الالشعوري  باالستدماج  يبدأ  وبذلك،  بالتخيل.  وأحيانًا 
يتعلم كيف يفهم دون أن يتدخل، بعدها يحاول التعبير بطريقة متعثرة 
أفكاره  يتمكن من ترجمة  النهاية. هكذا،  بثقة في  البداية، لكن  في 
إلى  السعي  إن  له.  ملكًا  أصبحت  التي  اللغة  داخل  تلويناتها،  بكل 
على  واقعي  غير  أمر  القصير،  املدى  على  التعبير  في  قدرة  اكتساب 
الرغم من مشروعيته. اللهم إذا ما مت االكتفاء بلغة مفككة، قد تكون 
التحدث  يريد  من  حلاجيات  كافية  غير  تبدو  لكنها  للسياح،  مفيدة 

باإلجنليزية لغايات مهنية.

التعلم  إسرتاتيجية  تبني  على  العمل   .4-4-1
احلسي املتعدد اجلوانب

يتوزع املتعلمون إلى أصناف عدة؛ معرفية، وبصرية وسمعية. وهذا 
من  فإن  لذلك،  للغات.  الذاتي  للتعلم  بالنسبة  محايدًا  ليس  التمييز 
باالستعمال  له  الذي يسمح  املفضل  أسلوبه  اكتشاف  املتعلم  مصلحة 
 .)supports pédagogiques( البيداغوجية  لدعاماته  املالئم 
عبر  نظريًا  مير  اللغة،  مجال  في  الفعال  التعلم  فإن  ذلك،  ومع 
لها  املطابقة  الدعامات  لكل  أي  القنوات،  لكل  املشترك  االستعمال 
)نص، صورة، صوت(. ويبدو هذا التركيب أسهل في مجال اللغة 
بالسوق،  جودة  ذات  بيداغوجية  دعامات  لوجود  نظرًا  اإلجنليزية، 
مثل: القواميس، الوسائل السمعية البصرية، فيديو التعليم، أقراص 

مدمجة ... إلخ.

ولى  قد  واحد،  كتاب  بواسطة  اللساني  التعلم  زمن  أن  إذن،  يتضح 
النظامي  اللهم في اإلطار  فنتائجه لم تكن مقنعة جدًا،  دون رجعة، 
اللغات  بعض  في  أو  والسنسكريتية(  )الالتينية،  امليتة  اللغات  لتعلم 
العربية،  )الروسية  اخلصوصية  من  نوعًا  كتابتها  تكتسي  التي  احلية 

اليونانية، الصينية ... إلخ(.

الشفوية  السمعية-  الدعامات  تفضيل  دائمًا  يتم  عام،  وبشكل 
ويعيد  يسمعه  ما  ويكرر  املرء  ينصت  )حيث   )audio-oraux(

القراءة ويجيب ... إلخ(.

نبرات  على  املتعلم  يتعود  »سحرية«،  بطريقة  اإلجنليزية  تعلم  وبدل 
ومقامات صوتية أصيلة.

أم مببتدئ  كبري  األمر مببتدئ  يتعلق  هل   .5-4-1
زائف؟

نسيتم كل شيء عنها  قد  كنتم  أو  تعلم اإلجنليزية،  لكم  يسبق  لم  إذا 
 grand( »منذ زمن طويل، فإنكم ستدرجون في خانة »املبتدئ الكبير
ميكنكم  طبعًا،  البيداغوجيني.  تعبير  بحسب   )commençant
سمعية  وسيلة  على  معتمدين  الذاتي،  تعلمكم  في  فورًا  االنخراط 
بصرية نصح بها مدرس أو مكون في اإلجنليزية. لكن احتمال التخلي 
قاعدة غائبة ال ميكن  كبيرًا، ألن هناك  العملية يظل  السريع عن هذه 

للتكوين الذاتي وحده أن ينتجها.

للمعارف  كالسيكية  هيكلة  من  باالنطالق  ينصح  احلالة،  هذه  وفي 
مثاًل(.  ليلية  )دروس  جماعي  درس  بواسطة  أمكن،  إن  األولى 
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جدًا،  طويلة  التحرك«  أجل  »من  األولى  املرحلة  تكون  أال  ويجب 
بحيث تستمر ما بني ثالثة إلى أربعة أشهر مبعدل حصتني في األسبوع 
الكبير،  للمبتدئ  وبالنسبة  الدروس(.  بني  شخصي  بعمل  )وتعزز 
فإن االنطالق بدرس جماعي يعتبر حاسمًا، ألنه يسمح باالكتساب 
الفوري واملؤكد لعادات جيدة ولردود أفعال أساسية في مجال التعبير 

والتحكم في نبرة الصوت وفي البنيات األساسية للغة.

عند نهاية هذه املرحلة األولى املؤطرة من طرف بيداغوجي مختص، 
ميكنكم أن تتابعوا وحدكم مسار التكوين الذاتي.

قبل،  من  واستعمل  اكتسب  الذي  املتعلم  فهو  الزائف،  املبتدئ  أما 
اللغة اإلجنليزية )قد يكون عبر ورش لسانية خالل فصل  عناصر من 
الصيف(، لكنه لم يعد ميارسها الحقًا، وبذلك فإن التركيب اللغوي 
توفره  من  الرغم  فعلى  بالفقر.  يتسمان  لديه،  الكلمات  واستعمال 
على أسس مقبولة، فإنه يجد نفسه غير قادر على املشاركة في حوار 

أو على كتابة اللغة املعنية بشكل سليم.

1-5. اسرتاتيجيات مربحــة

وفي جميع األحوال، فإن املتعلم هو الذي يختار طريقته في التكوين 
احترام  عليه  األحيان،  أغلب  في  النجاح  من  يتمكن  ولكي  الذاتي. 

النقاط األربع التالية:

اليوم  يف  مرتني  بل  يومية،  دراسة  فــرتة   .1-5-1
أوقات  يف  أمكن،  وإذا  ومساء(،  )صباحًا 
حمددة خللق ردود أفعال تركيزية بسرعة.

وتكتسي مدة الدراسة أهمية أقل من التنظيم. ومن األفضل في هذا 
مدة  يوم،  مرتني كل  االشتغال  الذاتي،  للتكوين  املخصوص  اإلطار 

15 دقيقة بدل االشتغال مرة في األسبوع، مدة ساعتني.

أفضل  لضمان  االستيعاب  إيقاعات  احرتام   .2-5-1
حتكم يف بنيات اللغة.

تقدم  وفق  مهيكلة  بالسوق،  املتوفرة  البصرية  السمعية  فالوسائل 
يسهل اّتباعه إلى حد ما، بحيث مت وضعه على أساس مجموعة من 
الدروس. ويجب في إطار التكوين الذاتي، أال تتم مباشرة أي درس 
وكمثال  السابق.  الدرس  ملضمون  استيعابه  قبل  املتعلم،  طرف  من 

على ذلك:

فــهم النص اإلجنليزي قراءة وسمــاعــًا. «
انطالقًا من  « النص اإلجنليزي،  %60 من  القدرة على فهم حوالي 

ترجمته الفرنسية.
التعرف على %80 من مفردات الــدرس. «

من جانب آخر، ال شيء يجبر املتعلم على تكريس عدد األيام نفسه 
حني  في  سريعًا،  بعضها  يدرس  أن  املمكن  فمن  الدروس.  لكل 
يتطلب البعض اآلخر جلسات عدة الستيعابه. وعادة ما يتعلق األمر 

هنا بالدروس األكثر أهمية.

تعلم منظــم للقاموس، من أجل اإلغناء   .3-5-1
السريع للقدرة على التعبري.

ويوجد في كل لغة أجنبية قاموس منفعل )وهي الكلمات التي نتعرف 
التي  الكلمات  )وهي  فعال  وقاموس  السماع(  أو  القراءة  عند  عليها 
القاموس األول يتضمن  فإن  بالتالي،  تعبئتها عند احلاجة(.  نستطيع 
أكبر عدد من املفردات، مقارنة بالثاني. لكن الفائدة ترتبط بالثاني، 
في حالة ما إذا مت إغناؤه باملفردات. واحلال، أن أفضل طريقة إلغناء 
املفارق  اجلانب  من  الرغم  وعلى  وباستمرار،  بسرعة  األخير،  هذا 
للمسألة، هي التعلم عن طريق احلفظ. صحيح أن القاموس ال يحفظ 
بدقة، لكن احلفظ اليومي لالئحة قصيرة )من خمس أو ست كلمات 
إستراتيجية  تشكل  محدد،  سياق  إلى  تنتمي  األكثر(  على  تعابير  أو 

مربحة لسببني:

ألن التمرين في حد ذاته ليس منفــردًا. «
ألنه يسهل مراجعة الكلمات والتعابير فيما بعــد. «

عند  مباشرة  بهما  االلتقاء  يتم  عندما  والتعبير،  املفردة  تعلم  ويتحقق 
توجد  القاموس،  تعلم  مجال  ففي  الفرنسية.  في  يقابلهما  ما  قراءة 
القاعدة التالية: »تساوي الكلمة الواحدة الصوت + املعنى«. لهذا، 

يجب تذكر صوت الكلمات ومعناها في الوقت نفسه.

فنحن  سياقهما.  في  التعبير  أو  الكلمة  تذكر  األفضل  من  وأخيرًا، 
نتذكر جملة كاملة، أفضل من تذكر كلمة معزولة.

املدروسة  اللغة  بثقافة  جسدي  انــدماج   .4-5-1
لتدبري التقبـل الالواعي لنغمة وبنيات اللغة.
إلى  فاالستماع  البداية.  في  سمعيًا  االندماج  هذا  يكون  أن  وميكن 
اإلذاعة البريطانية بضع دقائق )أثناء مسابقة السيارات مثاًل(، يساهم 
فيها  التحكم  ويسهل  اللغة  مع  تعامله  في  املتعلم،  الوعي  نضج  في 

الحقًا.

وميكن إمتام هذا االندماج، بعد شهور عدة، بقراءة نصوص األخبار 
الدروس  في  اقتراحها  مت  التي  لتلك  مغايرة  متخيلة،  نصوص  أو 
خصوصًا  التدريجي،  التقدم  احترام  يجب  أيضًا،  وهنا  اليومية. 
عندما ندرس وحدنا. فمن غير املفيد االطالع بسرعة على نصوص 
الذائعة  األجنلوساكسونية  املجالت  نصوص  أو  العظيمة،  الروايات 
ألن   ،))News week( نيوزويك   ،)Times( الصيت)التاميز 
قراءتنا،  أوقات  أغلب  إلى قضاء  بنا حتمًا  مثل هذا اإلجراء سيؤدي 
حاملني قاموسًا مزدوج اللغة، من أجل التحقق من معنى هذه الكلمة 
أو تلك. ويجب أن تظل القراءة متعة، كما أن هذه األخيرة تقتضي 
يختار  أن  املتعلم  لهذا، على  املفردات.  األدنى من  التحكم في احلد 
)مثل  اللغة  املزدوجة  اجلرائد اإلخبارية  قراءة  يتمثل في  حاًل مريحًا، 
املوجهة  املبسطة  والروايات  املصورة  والقصص   )Vocable جريدة 
يشعر  أن  ما  لكن،  باإلجنليزية.  الناطقني  املراهقني  جمهور  إلى 
املتعلم باالرتياح عند قراءته هذه النصوص البسيطة، حتى ينتقل إلى 
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 Agatha( إنتاجات تتطلب مجهودًا أكبر، مثل روايات أغاثا كريستي
 )William Shakespeare( شكسبير  وليم  أما   .)Christie

فيستحسن قراءته فيما بعد.

 2. الـرفـع من املستوى يف الــريـاضيـات

2-1. ملـاذا الـريـاضيـات؟

إن دواعي استئناف الراشد لدراسة الرياضيات، سواء لالستئناس بها 
لتعزيز معارفه وتكملتها، متعددة ومتنوعة. وغالبًا ما تكون هذه  أو 

احلاجيات من طبيعة مهنية، مثل:

تهييء متارين رياضية الجتياز امتحان أو مباراة. «
العمل  « في  الرياضية  التقنيات  بعض  استعمال  إلى  احلاجة 

)إحصائيات، هندسة(.
وبالتقنيات  « باألرقام  املعرفة  من  أدنى  حدًا  يستدعي  منصب  تقـلد 

الكمية للتدبير ... إلخ.

وأحيانًا يكون الدافع لدارسة الرياضيات شخصيًا أكثر، بل »وعائليًا« 
مثل:

» .)terra incognita( الفضول املعرفي جتاه أرض معرفية مجهولة
الشعور بضرورة سد بعض الثغرات. «
الرغبة في مساعدة األبناء الذين يجدون صعوبة مع هذه املادة ...  «

إلخ.

أو  املدرسني  لغير  بالنسبة  الرياضيات  فإن  احلال،  كان  وكيفما 
أن  ويجب  أداة،  شيء  كل  قبل  هي  عال،  مستوى  ذوي  الباحثني 
للمعرفة  الواضحة  الفائدة  أن  التجربة  وتبني  مستعملها.  تفيد 
الرياضية بالنسبة ملجاالت عدة، ال تشكل في حد ذاتها عونًا يسمح 
يطرح  هنا  ومن  املعاند.  للمتعلم  السيكولوجية  احلواجز  بتجاوز 

السؤاالن:

هل بإمكاننا الرفع من مستوانا في الرياضيات عند سن الرشد؟ «
هل نستطيع القيام بذلك وحدنا، خارج إطار التكوين املهيكل؟ «

املعلمة فيفيان طنوس مع طالباتها في الروضة.
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سيكون جوابنا باإليجاب، مع التأكيد على:

بالرياضيات،  « متأخر  بشكل  االستئناس  في  الكبرى  الصعوبة 
وبخاصة بالنسبة للمتعلمني ذوي التكوين األدبي.

ضرورة وجود دافع قوي للدراسة، يسبق أي مشروع آخر. «

2-2. الرياضيــات يف املــدرســة

حتمًا  يتموقع  الرياضيات،  دراسة  استئناف  أمام  الرئيسي  العائق  إن 
فإن  وبالفعل،  الوجدانية.  ذاكرته  في  وبخاصة  املتعلم  ذهن  في 
الرياضيات امُلدرسة في االبتدائي والثانوي، هي التي هيكلت رؤيتنا 
اعتقدنا  فقد  الصدد.  هذا  في  فهم  سوء  هناك  أن  ويبدو  للمادة. 
إال  الغالب  في  نعمل  لم  حني  في  الرياضيات،  درسنا  أننا  كتالميذ 
مالئمة.  وغير  سيئة  بيداغوجية  طرق  من  انطالقًا  مالمستها  على 
فإن  املادة،  هذه  بخصوص  -طبيعيًا–  املوهوب  التلميذ  وباستثناء 
الطفل املمدرس ينجز التمارين بطريقة آلية في الغالب. فهذا الطفل 
يكتسي  ال  بشيء،  منشغاًل  نفسه  يجد  الرياضيات،  يتعلم  الذي 
بالنسبة إليه أية ضرورة داخلية. فغالبًا ما يكون الدافع خارجيًا وسلبيًا 
ومؤسسًا على انتظار املراقبة أو االمتحان. فالرياضيات التي تعلم في 
املدرسة، تعتبر ألسباب ال يسمح املجال مبناقشتها هنا، خارجة عن 
احلياة. وهي تعالج، فضاًل عن ذلك وبفعل قانون البرامج املدرسية، 
 )matière- outil( أداة – كمادة خالصة ومعزولة، وليس كمادة 
تكنولوجية  حملتويات  املتضمنة  املسالك  تالميذ  استثنينا  ما  إذا  )اللهم 
القرن  في  اإلغريق  رياضيات  عن  هنا،  بعيدين  ونبدو  فيزيائية(.  أو 
اخلامس قبل امليالد، التي كان تعليمها يرتبط متامًا بتعليم علم الفلك 
والفلسفة واملوسيقى. فما الذي ينقص التعليم التقليدي للرياضيات 
في الواقع؟ ينقصه، بكل بساطة، التحكم والتجسيد والفهم العميق 
ذهني  متثل  غياب  في  هكذا،  ذاته.  جوهرها  في  الرياضية  للبرهنة 
سليم، يظل االختيار الوحيد املقترح على غالبية املتعلمني، هو التذكر 
ما  عكس  وعلى  أيضًا  هي  معرفية،  فعالية  من  نحد  فنحن  اخلالص، 

يعتقد، عبارة عن إتقان وعن حسن التواجد.

2-3. فهـم األبعـاد الثالثــة لعالـم الرياضيــات

هو  املعارف  من  ومتنًا  مبنية  معرفة  تشكل  الرياضيات  أن  صحيح 
 )théorèmes( واملبرهنات  النظرية  باملفاجآت  غني  لتاريخ  نتاج 
باقي  مثل  لغة  هي  فالرياضيات  الكفاية.  فيه  مبا  بعد  توضح  لم  التي 
متعلم  فإن  لهذا،  عقالنية.  أكثر  بطريقة  مشيدة  لكنها  اللغات، 
القاموس  يقابل  ما  في  بالتحكم  اشتغاله،  أثناء  مطالب  الرياضيات 
والتراكيب اللغوية والقواعد النحوية، وذلك على شكل رموز وصيغ 

واستدالالت وبراهني منطقية.

على  أتينا  التي  فاملفاهيم  اإلتقان.  من  نوع  أيضًا  هي  والرياضيات 
ذكرها ليست جامدة. وال ميكن أن يدعي كل من اختزنها في ذاكرته، 
أنه يعرفها. ذلك أن عالم الرياضيات هو أيضًا مجال التطبيقات، وهو 
عالم ذهني يتعني على املتعلم أن يعرف كيف يشتغل في إطاره على 
يؤدي  بالرياضيات  فاالشتغال  يستعملها.  وكيف  املدروسة  املفاهيم 

حول  والتساؤل  البراهني  اكتشاف  إعادة  وإلى  البناء  إعادة  إلى  دومًا 
الطرق اجلديدة للتوصل إلى نتيجة معينة.

بحل  تسمح  ذهنية  أداة  شيء،  كل  وقبل  أواًل  هي  الرياضيات  إن 
مشكالت صورية بطريقة منطقية. لكنها تساهم أيضًا في هيكلة تصرف 
الفرد الذي يلج عاملها، وغالبًا ما مت إغفال هذا البعد ضمن التعلمات 
باملعنى اجلمالي  الرياضيات مبكرًا للبعض، كذوق  األولية. فقد تبدو 
التعامل مع  للكلمة. وقد يفضل بعض األشخاص منذ صغر سنهم، 
األرقام واألعداد، عبر البحث عن العالقات والصدف والترابطات، 
وقتهم.  من  عديدة  ساعات  العمل  هذا  يستغرق  أن  املمكن  ومن 
متعة  فإن   1 ،)Piatelli Palmarrini( بلمريني  بياتيلي  أكد  وكما 
تهزم  أن طبيعتنا  اكتشاف كيف  لذة  الرياضيات تكمن، مبعنى ما، في 
من طرف عقلنا. وبهذا املقتضى، فإن هاوي الرياضيات سيتعلم إدراك 
الوضعيات  رموز  فك  يتعلمه،  ما  بني  ومن  مختلفة.  بطريقة  العالم 
–وفيما  مباشرة  النظر  على  قدرته  وتطوير  املنطقية  اخلصائص  عبر 
والصورية  املجردة  اخلصائص  إلى  وحدها–  الرياضية  الكائنات  وراء 
لألشياء. وهنا يكمن، دون شك، معنى الرياضيات التي ميكن تعريفها 

بوصفها ذوق االستثمار املنطقي للخصائص الصورية للعالم.

أربعـة  الرياضيــات:  أمام  الراشد  وضعية   .4-2
مفاتيـح

التعميــق  .1-4-2
الراشد  املتعلم  فإن  أوليًا،  يتلقى تكوينًا  الذي  الصغير  باملتعلم  مقارنة 
يعايش االشتغال على الرياضيات وحل التمارين املعقدة في الغالب، 
بطريقة مغايرة. فهو يعلم ملاذا اختار هذا التعلم وما هو الربح املنتظر 
من املجهود الذي يقوم به. فقد اكتسب نضجًا يسمح له بفهم أفضل 
وتأخذ  يواجهها.  التي  الرياضية  الكيانات  بني  للعالقات  وأعمق 
التمارين نفسها التي يحلها املتعلم صغير السن من جهة، والراشد من 
جهة أخرى، معنى جديدًا بالنسبة لهذا األخير. فهو يسعى أكثر من 
األول، إلى فهم طبيعة البرهان الذي يتعامل معه، وبذلك يكون هذا 
الراشد  املتعلم  البرهان عملية منجزة على مستوى اخليال. وسيكون 
مطالبًا باالستعمال الدقيق لكل ما يتوفر عليه من عالمات، حتى يفهم 
بشكل أفضل، العالقات املنطقية التي جتمع بينهما. فبالنسبة إليه، ال 
تنحصر غاية تكوينه الذاتي في التمرن على حل مشكالت رياضية، 

بقدر ما تتمثل في فهم طبيعة هذه املشكالت.

املتعة  .2-4-2
أثناء حديثه عن دراسة الرياضيات، اعتبر بياتيلي بلمريني )في مؤلفه 
املذكور(، هذه الدراسة مبثابة »السلسلة الوحيدة التي يستحب العمل 
في داخلها«. وبذلك أثار مسألة متعة دراسة الرياضيات كبعد أساسي 

بالنسبة للتعلم الذاتي لدى الراشد.

من املؤكد أن املتعة ال تشكل إال نادرًا، مقدمة لقرار التكوين الذاتي 
االلتزام.  عن  الغالب  في  ينبثق  القرار  هذا  لكون  الرياضيات،  في 
ولهذا، فإن الرهان الذي سيتبلور خالل الدراسة، هو اكتشاف املتعة 
واإلشباع الذهني املرافق ملجهود البناء، ثم التغلب على وضعيات أو 
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عناصر املقاومة.

الـحق يف اخلطــأ  .3-4-2
الدائم  اخلوف  مبناخ  ذاكرتنا  املدرسية  الرياضيات  وسمت  ما  غالبًا 
احمليط بها، واملتمثل في اخلوف من اخلطأ ومن البرهنة غير الصحيحة 
ومن احلل اخلاطئ. وبالنسبة للمتعلم الراشد، فإن الرؤية املعتمدة هي 
على العكس متامًا من هذا اخلوف. فمن الالزم أن يكون قرار استئناف 
املنتظرة.  لألخطاء  الواضح  بالقبول  مرفوقًا  الرياضيات،  دراسة 
حتمًا  سيغلط  الرياضيات،  دراسة  في  وحده  سينخرط  الذي  فالفرد 
الكمال  البحث عن  املفيد،  وسيرتكب األخطاء وسيتعثر. ومن غير 

منذ البداية، ولو على مستوى متارين بسيطة.

وعلى العكس من ذلك، يجب البحث عن اخلطأ وارتكابه، كي يتم 
التعلم من خاللـه.

الـذاكــرة  .4-4-2
في هذا العالم املجرد، ليس املطلوب هو التخيل واالبتكار واإلعالن 
هو  املطلوب  بل  خصائصها،  عن  أو  الرياضية  الكيانات  وجود  عن 
مسلك  وبناء  تكوين  إعادة  من  للتمكن  العميق،  والفهم  االكتشاف 
الرياضية ال حتفظ عن ظهر قلب،  البرهنة  فإن  لهذا،  ذاتيًا.  البرهان 
بقدر ما يتم جتسيدها واستدماجها من طرف املتعلم. فمتى ننسى لغة 
لذلك،  أخرى.  بأمور  ننشغل  وعندما  يوميًا  منارسها  ال  عندما  ما؟ 
الداخلي  املسار  لتلمس  البداية،  منذ  مجهود  بذل  املتعلم  على  ينبغي 
األحوال،  جميع  في  وعليه  عليها.  يشتغل  التي  الرياضية  للبرهنة 
البرهان في ذهنه. ومن هنا،  يترسخ  أن  قبل  ينسى مرات عديدة  أن 
ضرورة أن يعيد املتعلم من جديد كل آثار البرهان بنفسه، وأن يحتفظ 
بها في دفتر خاص، حتى يتمكن من العودة إليها بسهولة عند احلاجة.

البصرية  تعلمهم،  قنوات  توليف  في  الراغبني  املتعلمني  وبإمكان 
فعاليتها،  تأكدت  ما  غالبًا  التي  التالية  بالتجربة  القيام  والسمعية، 

وهي:

تسجيل البراهني الرياضية شفويًا على آلة مسجلة بعد دراستها. «
اإلنصات إليها مرات عديدة في األيام املوالية، مع القيام بإعادة بناء  «

ذهني للبرهنة املكتوبة.

2-5. صعــوبـات جمة
حتديًا  الرياضيات،  دراسة  في  الفردي  االنخراط  مشروع  يشكل 
طموحًا. وفيما وراء الذكريات السيئة للمرحلة املدرسية التي حتدثنا 
عنها، تتميز املادة نفسها مبجموعة من اخلصائص الداخلية التي تعيق 

وتربك نفاذ الشخص إلى الرياضيات مبفرده، وهــي:

واإلتقانات  « املعارف  عليه  ترتكز  الذي  الذهني  املسعى  كــون 
ولكونها  األشخاص.  ألغلب  بالنسبة  طبيعيًا  ليس  الرياضية، 
متميزة بالتجريد التام، فإنها تبدو مختلفة جدًا عن طريقة تفكيرنا 
فنحن  بالواقع،  لها  عالقة  ال  الرياضيات  أن  ومعلوم  احلدسي. 
الرياضية  احلقائق  خاصية  أن  كما  مجردة،  كيانات  على  نشتغل 

ضرورية وال مناص منها. وهناك حلول صائبة وأخرى خاطئة.
رمزية  « أبجدية  على  مبنية  ذاتها،  حد  في  لغة  الرياضيات  تشكل 

األساسي  فالدور  جدًا.  غنية   )alphabet symbolique(
صيغًا  تستخدم  الرياضيات  وكون  الرموز،  من  انطالقًا  للبرهنة 
فكريًا  استئناسًا  تتطلب  مادة  منها  يجعالن  جدًا،  مكثفة  رمزية 

مسبقًا، بل مراجعة منتظمة للرموز األساسية التي انبنت عليها.
وأخيرًا، تعتبر الرياضيات مادة خاصة جدًا، ال مكان فيها للذاتية  «

فإن  وعليه،   .)humain( إنساني  هو  وملا   )subjectivité(
والوجدان  والعواطف  باحلساسية  لها  عالقة  ال  الرياضيات  دراسة 
على  قانونه  فرض  أبدًا  يستطيع  ال  فحدسنا  الذاتي.  والتأويل 

خصائص الكيانات الرياضية.

2-6. الريـاضيـات والتكويــن
طبيعي  حل  األفق  في  يبرز  الصعوبات،  هذه  كل  عرض  بعد 
عالم  باكتشاف  القيام  في  الراغب  املتعلم  على  نفسه  يفرض  تقريبًا، 
من  املدرسي  املسار  استئناف  وهو:  اخلاصة،  بوسائله  الرياضيات، 
ثالث  من  مقترح  وإليكم  وتيرته.  وتسريع  هيكلته  إعادة  مع  بدايته 

مراحل، إلعادة هيكلة ممكنة للتكوين الذاتي في الرياضيات.

بجمع  املدرسني  أحد  نصائح  على  بناء  املتعلم  يقوم  األولى:  املرحلة 
التوثيقي من كتب  األساس  ويتكون هذا  رياضية مرجعية.  معطيات 
القسم  إلى  ابتدائي  السادسة  قسم  من  بدءًا  الرياضيات،  في  مدرسية 
النهائي بالثانوي )أدبيًا كان أو علميًا، وذلك بحسب التوجه األولي 

للمتعلم(.

بعدم  ينصح  خام،  مادة  سوى  املدرسية  الكتب  هذه  تشكل  وال 
الغالب،  في  الكتب  هذه  تبدو  وبالفعل،  مباشرة.  عليها  االشتغال 
وكأنها موضوعة فقط من أجل تالميذ حتدوهم رغبة قوية في الدراسة، 
ضعف  فإن  آخر،  جانب  من  الرغبة.  هذه  تعزيز  أجل  من  ليس  لكن 
العديد منها، يرجع إلى انطالقها من مستوى مجرد عال جدًا، يربك 
كل مبتدئ، وبخاصة إذا كان يدرس مبفرده. كما أن الكتب املدرسية 
تهمل متامًا البعد التاريخي للحقائق الرياضية. وكمثال على ذلك، فإن 
مبرهنة فيثاغورس )Pythagore( تبدو كمفهوم دون جسد، موجود 
بواسطة  آليًا،  التلميذ  عليه  يتعرف  بحيث  واملكان،  الزمان  خارج 

أوليات )axiomes( خاضعة للذاكرة وليست مفهومة فعليًا.

الرياضية  املجاالت  في  تقدمه  بناء  ذاتيًا  املتعلم  يعيد  الثانية:  املرحلة 
الكبرى وانطالقًا من مضامني الكتب املدرسية. وبالفعل، فإن من بني 
املتعلمون من مختلف  يواجهها  التي  للصعوبات  األساسية  األسباب 
األعمار، جند عدم فهم التمفصالت بني مختلف املجاالت الرياضية. 
التكاملي  احلساب  في  يستشعرونها  التي  الصعوبات  أن  واحلال، 
 ،)trigonométrie( املثلثاث  حساب  أو   )calcul intégral(
اجلبر  مجال  في  كبيرة  ثغرات  من  أو  جهل  من  تنبع  ما  غالبًا 
)algébre(، بل وحتى في احلساب )arithmétique(. وفعاًل، 
في  تراتبية صارمة  املواد،  في غيرها من  الرياضيات، كما  في  توجد 
جبر،  هناك  يكون  لن  وتطبيقه،  للحساب  معرفة  فبدون  املعارف. 
وال  تكاملي  حساب  هناك  يكون  لن  وتطبيقه،  للجبر  معرفة  وبدون 
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مع  سيارة،  صنع  مبحاولة  شبيه  فاألمر  إلخ،   ... املثلثات  حساب 
منطقي  تسلسل  اقتراح  وميكن  احملركات.  بتكنولوجيا  التام  اجلهل 
املستوية  اإلقليدية  – الهندسة  – اجلبر  احلساب  يلي:  كما  للمراجعة 
املثلثات  حساب   )calcul différentiel( التفاضلي  احلساب   –
األسس  هذه  كل  مراجعة  الالزم  فمن  الوصفية.  اإلحصائيات   –

األولية، في املقام األول.

حدة  على  مجال  كل  اكتشاف  في  املتعلم  يشرع  الثالثة:  املرحلة 
ابتدائي  والسادسة  واخلامسة  الرابعة  من  وذلك  جبر،  )حساب، 
البداية، وعلى مستوى  في  يقوم  فهو  بالثانوي(.  النهائي  القسم  إلى 
األولى  الدروس  مبراجعة   ،)autodiagnostic( ذاتي  تشخيص 
الكتب املدرسية، في مختلف املجاالت  املقترحة من طرف  واألمثلة 
املذكورة. ويحدد نقطة انطالقه من املكان الذي يجد فيه صعوبات في 

احلل، بل وفي الفهم.

في  يشرع   ،)auto- évaluation( الذاتي  التقييم  هذا  إجناز  بعد 
قبل.  من  عرضت  التي  الطرق  أساس  على  الذاتي  التكوين  عملية 
ونسجل بهذا اخلصوص، كما هو الشأن بالنسبة لتعلم اللغات احلية، 
في  دقيقة   30 إلى   20 بني  ما  متتد  منتظمة،  بدراسة  القيام  ضرورة 

مرحلة أولى، وتضاف إليها ساعة للمراجعة خالل نهاية األسبوع.

ويستحسن  للعمل،  وحيدة  دعامة  املتعلم  سيختار  اإلطار،  هذا  وفي 
أن تكون عبارة عن ملف كبير، يتضمن أوراقًا قابلة للتبديل، منفصلة 
بعضها عن بعض، بحسب املجاالت املدروسة. ويستخدم هذا امللف، 
للحفاظ على املالحظات الشخصية وعلى املفاهيم والبراهني املدروسة 
في الكتب املدرسية. ويستحب االشتغال في املرحلة األولى، بطريقة 
كالسيكية، أي باستعمال الورق والقلم. بعد ذلك، ميكن للمتعلم أن 
يستخدم برامج تعليمية )didacticiels( متوفرة بالسوق، تقترح عدة 
متارين تطبيقية وللمراجعة أيضًا. ويستحسن أن يوجه املتعلم اختياره 

نحو البرامج التعليمية التي تتضمن في الوقت نفسه:

على  « أيضًا  وباحلصول  والقواعد  التعريفات  مبراجعة  يسمح  درسًا 
أمثلة لتدقيق وتوضيح املوضوعات.

يتابع تقدم املتعلم، خطوة خطوة، ويكرر أو  « »أستاذًا« إلكترونيًا، 
يقترح متارين جديدة، إلى أن يتحكم هذا املتعلم في املوضوع.

 3.  تنمية الثقافة العامة وتعميقها

لن نحاجج هنا حول ضرورة التوفر على ثقافة عامة جيدة. فحضارة 
تدبيرها  ينبغي  التي  للوضعية  املتنامي  والتعقد  املتسارعة  املعلومات 
لدفع  معقولة  أسباب  جميعها  هي  للتكيف،  الدائم  واملطلب  يوميًا 
وهذا  الشمولية.  الرؤية  اكتشاف  إعادة  إلى  عاجل،  بشكل  الفرد 
رهان صعب في غياب شبكات ثقافية مضبوطة. وسواء تعلق األمر 
بالطالب أو املهني أو باملواطن العادي، فإن املقاربة املوسعة واملندمجة 
في آن، ملمارساتهم االجتماعية، تعتبر ذات أهمية. ومتر هذه احلركة 
ثقافية. هكذا، تبدو  املزدوجة عبر امتالك وتفعيل مفاتيح من طبيعة 
للحياة  أسلوبًا  تبدو  ما  بقدر  متخصصة،  مادة  مجرد  الثقافية  التنمية 

ومنطًا لالشتغال االجتماعي وعالقة بالعالم وباآلخرين. فعلى عكس 
ما يالحظ في أغلب مجاالت املعرفة، التي ميكن أن نتجاهل بعضها 
ال  الفرد  اختيار  أن  ذلك  الثقافة.  أمام  اختيار  هناك  ليس  قصد،  عن 
اخلضوع  قبول  معناه  التثقف  وعدم  الثقافية.  مادته  جودة  سوى  يهم 
للحد األدنى من الثقافة واالنخراط دون وعي في ثقافة دونية حقيقية. 
ومع ذلك، ال ميكن تبرير اختيار الثقافة العامة باملنتظرات االجتماعية 
الثقافية  التنمية  فإن  املعنى،  املهنية وحدها. وبهذا  فقط، وال احلاجة 
داخلي  لدافع  نتاج  شيء،  كل  قبل  فهي  قرار،  عن  تنتج  ال  للفرد 
الرغم  وعلى  ذاتها،  هدف  هي  احلقيقة  فالثقافة  وجودية.  ولضرورة 
الذي  الدائم  االستثمار  فإن  مفيدة،  تكون  أن  تنميتها  بإمكان  أن  من 

تتطلبه، سيكون نتيجة لنشاط غير نفعي.

وباستثناء بعض األعمال اجلامعية حول التحضير للمدارس العليا أو 
كتب  أو  وحلقات  دروس  بالكاد،  توجد  فإنه  اإلدارية،  للمباريات 
ترتسم  التي  املادة  كون  إلى  ذلك  سبب  ويرجع  العامة«.  »الثقافة  في 
ومشاريع  ومنتظراتهم  األفراد  بحسب  تتغير  الصيغة،  هذه  وراء 
الثقافة  أن  حياتهم وشخصيتهم. وميكننا أن نسجل في هذا اإلطار، 
العامة تشكل حقاًل ال محدودًا، يتحمل فيه الفرد مسؤوليته بنفسه، 
بالنسبة  مفضاًل  مكانًا  تشكل  فهي  التعريف،  حيث  ومن  وبالتالي، 
وحتى  الثقافة  هذه  مادة  استعمال  يؤدي  قد  لكن،  الذاتي.  للتكوين 
الفكرة التي نكونها عنها، إلى انحرافات يتيه املتعلم من خاللها وسط 
مسارات شبه ثقافية خالية من كل قيمة مضافة. لهذا، يوصى قبل بناء 
مشروع التنمية الثقافية، بالرجوع إلى الفكرة التي تتضمنها، ونقصد 

بها: فكرة الثقافة.

3-1: األبعاد الثالثة للثقافة

التحكم يف املعارف: الثقافة كمعرفة  .1-1-3
شيء«.  كل  ينسى  عندما  اإلنسان،  لدى  يترسخ  ما  هي  الثقافة  »إن 
 ،)Edouard Herriot( هريو  إلدوار  الشهيرة  العبارة  هذه  مقابل 
املفاهيم  من  متنوعة  ملجموعة  وامتالك  كتحكم  الثقافة  تصور  ميكننا 
واملعارف في مختلف املجاالت، األدبية والتاريخية والفنية والعلمية 
... إلخ. ومن هذا املنظور، تصبح الثقافة قبل كل شيء، شأنًا من 
أن  غير  بسرعة.  املعطيات  تعبئة مختلف  وقدرة على  الذاكرة  شؤون 
مفهوم الثقافة – احملتويات )Culture-contenus( ليس منسجمًا 
في حد ذاته. فأمام السؤال حول معرفة األمناط احملددة للمعرفة التي 
تؤسس ثقافة عامة، بكل ما في الكلمة من معنى، تبرز )على األقل 

بالنسبة لإلنسان الغربي املعاصر( ثالثة حتوالت كبرى، وهي:

ثقافة اإلنسانيات الكالسيكية )فنون، آداب، فلسفة، تاريخ ...  «
إلخ(.

ثقافة اإلنسانيات احلديثة )علوم إنسانية، سوسيولوجيا، اقتصاد،  «
سياسة، تاريخ معاصر ... إلخ(.

ثقافة العلوم والتقنيات )بيولوجيا، فيزياء، معلوميات، تواصل،  «
تدبير ... إلخ(.

ونسجل أن هذا امليل إلى العزلة وإلى غياب اإلجماع داخل الثقافات 
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األصلية لألفراد، يبرز حينما نسعى إلى حتديد ما ليست الثقافة إياه. 
آند  الروك  وموسيقى  املصورة  والقصة  البوليسية  الرواية  تعتبر  فهل 
رول )Rock’n roll( واألحداث الدولية ومسرح احلي والتصوير، 
إنتاجات ثقافية أم ال؟ ذلك أن التساؤل حول ما يجعل موضوعًا ما، 

ثقافيًا بشكل مشروع، ما زال موضوع نقاشات ال تنتهي.

التفكري بشكل سليم: الثقافة كإتقان  .2-1-3
فيما وراء هذه الرؤية األولى، التبسيطية واملنتشرة، ميكن حتديد الثقافة 
املعلومة.  معاجلة  وأمناط  التفكير  بوصفها مجموعة من عادات  أيضًا 
وبذلك تصبح الثقافة كفاية بشكل تام، تتكون حسب أوليفيي روبول 
في  تتساوى  التي  احلكم«2  على  »القدرة  من   )Olivier Reboul(

إطارها ملكة االستيعاب وتنظيم نقل املعارف وقابليتها.

 Jean( عيتون  جان  منظور  من  التصور  هذا  تقريب  وميكننا 
الذي يعتبر أن »الثقافة هي القدرة على مساءلة الكتب   3 )Guitton
للفكر  استعدادًا  بذلك  تصبح  وهي  واألحداث«.  واألشخاص 
اإلنساني لتوسيع وجهة نظره واتخاذ املسافات واالبتعاد عن اإلطار 
وبوصفها  تقنيًا.  أم  ثقافيًا  أكان  سواء  للتخصص،  الضيق  املرجعي 
إتقانًا، فإن الثقافة ستكون عامة، ألنها ستسمح للفرد املثقف بالربط 

بني البنيات التي تتضمنها املعرفة. لذلك، ستكون على النقيض من 
أرمان  لوي  دعاه  ما  في  قبل كل شيء، بحث  فهي  املنعزلة،  املعرفة 
أيضًا  هي  الثقافة  لكن  املعرفة«.  »ملتقيات  بـ   )Louis Armand(
االختيار  عصر  ففي  معلوماتها.  مصادر  في  التحكم  على  القدرة 
يعتبر  اخلام،  الثقافية  املعطيات  مجال  في   )hyper choix( املفرط 
»مثقفًا« كل من يتوفر على األسس املنهجية التي تسمح بإيجاد أفضل 
الثقافة  إنسان  يعد  فلم  التوجه.  حسن  وبتعلم  املعلومات،  مصادر 
حاليًا، هو الذي يعرف كل شيء حول جميع األشياء، بل هو الذي 
يعرف -بخصوص أكبر عدد من املوضوعات- أي نوع من املعلومات 

ينبغي عليه اكتشافه.

حسن  بوصفها  الثقافة  الفرد:  تطور   .3-1-3
التواجـد

املعارف  متوقع  من  أعمق  بشكل  العامة،  الثقافة  ماهية  تتموقع  أخيرًا، 
أو أمناط التفكير، باعتبارها موقفًا للفكر وفضواًل غير محدود، مرفوقًا 
الثقافي  العالم. وهنا يصبح  التي يطرحها  بحساسية قوية جتاه األسئلة 
دومًا  والتعمق  والدراسة  والفهم  واملساءلة  واالندهاش  للمعرفة  تذوقًا 
ال  املثقف  فاإلنسان  واألحداث.  واألشخاص  املوضوعات  فهم  في 
يسعى إلى معرفة كل األجوبة، بل إلى فهم أكبر عدد من األسئلة، ليس 

من إحدى فعاليات مسار الطفولة املبكرة.
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ألن ذلك مفيد له، بل ألنه يشعر بحاجة داخلية إليه في املقام األول.

املفارقــة الثقافيــة  .4-1-3
يتأكد  التواجد،  وحسن  واإلتقان  املعرفة  بني  التمييز  هذا  من  انطالقًا 
أن التقدم على طريق الثقافة العامة، ال ميكن خلطه مبعرفة أكبر عدد 
من املفاهيم فقط، حتى ولو كانت منبثقة من مجاالت مختلفة جدًا. 
فالثقافة احلقيقية ناجتة في الواقع عن صيغة للفكر وعن موقف داخلي 
من العالم. وهنا نصل إلى صميم املفارقة الثقافية. وبالفعل، فالتفكير 
في الثقافة العامة انطالقًا من مضامينها وحدها، يؤدي إلى ممارسات 
ضيقة األفق، غالبًا ما تكون اعتباطية. ونحن نتساءل إزاء ذلك: كيف 
ميكن رفض واقع أن كل ثقافة حقيقية ال تنبسط إال انطالقًا من مركب 

سابق للمعارف؟

بالتثقيف(، حتدد  السابق  ثقافة تقتضي معرفة )كان يعبر عنها في  إن كل 
املعطيات، داخل مجال معني. وتظل هذه  بوصفها كمية ال متناهية من 
األخيرة  هذه  وبإمكان  للثقافة.  كاٍف،  غير  لكنه  ضروريًا  شرطًا  املعرفة 
والترتيب  واإلدماج  التمييز  على  شمولية  قدرة  بوصفها  كيفيًا  تعرف  أن 
والتدقيق واحلساسية أمام األحداث واملوضوعات واألشخاص. ولهذا، 
فإن الثقافة ال تتعارض مع املعرفة، فهي قبل كل شيء تنسيق ذكي للمعرفة 

ووعي بالروابط والعالقات القائمة بني مختلف مواد املعرفة.

3-2. خلق الفرد شروط تطوره الثقافــي
باختيار  يتعلق  فاألمر  بنفسه.  نفسه  املرء  يثقف  أن  السهل  من  ليس 
حضارة  فيه  أصبحت  عصر  في  مدعمًا  مجهودًا  يتطلب  حياتي، 
الصورة والتحكم عن بعد وتغيير الفضائيات، تساهم في حتريرنا من 

القيود وتبعدنا عن االنتباه العميق.

حول بعض املسالك شبه الثقافيــة  .1-2-3
الصباح  من  وجودنا  تغطي  التي  دومًا  بنا  احمليطة  للمعلومة  ميكن  ال 
ثقافية موثوقا منهًا. وقد سبق أن أكدنا  إلى املساء، أن تشكل قاعدة 
لم  ما  الوقائع،  فهم  ميكننا  ال  فنحن  معرفي.  وهم  مجرد  األمر  أن 
منتلك نظرية حولها. واحلال، أن مختلف الوسائط تنشر الوقائع دون 
النماذج التي تسمح بتأويلها. وبصيغة أخرى، فإن املعطيات الثقافية 
اخلام، املستمدة من التلفزة والكتب أو خالل املناقشات، لن تكتسب 
قيمتها ما لم يكن متلقيها ميتلك مسبقًا السنن التي تسمح بفهمها، من 
أجل إدراجها في إطار شمولي. فليس باستطاعة الواقعة أو احلدث، 
خلق املعنى بذاتهما، فهما يقومان بذلك من خالل عالقتهما الدائمة 

بخطاطة وبنية ذهنية موجودة سلفًا.

الراسخة حول  إلى دحض األسطورة  نفسه، نحن نسعى  في اإلطار 
التلفزة كأداة ثقافية. وحجتها في ذلك، أنه يكفي القيام مبقارنة مكتوبة 
بني املعلومات القليلة، املبثوثة خالل برنامج مدته ساعة، باملعلومات 
احملصل عليها خالل ساعة من قراءة وثيقة تهم املوضوع نفسه. وفي 
)بشكل  مسليًا  يكن  لم  إن  الثقافي،  البرنامج  أهمية  هي  ما  الواقع، 
يخلقه  الذي  الوهم  بخصوص  أما  سلفًا؟  املثقفني  لألشخاص  جيد( 
العرض الثقافي، فإنه يصل إلى ذروته في البرامج الثقافية، حيث أن 
غنى املادة »اخلام« املقدمة حول مختلف املواضيع، ال يضاهيه سوى 

بخصوص  قولنا  فما  البسطاء.  املشاهدين  أغلب  لدى  الفهم  غياب 
التكنولوجيا اجلديدة؟

جديدًا  مصدرًا   )multimédia( املتعددة  الوسائط  تشكل  أال 
للتعلمات املتنوعة املوجودة في متناول اجلميع؟ هنا أيضًا ينبغي علينا 
استعمال  العامة،  الثقافة  مجال  في  املمكن  فمن  التفاهم.  سوء  إزالة 
أقراص مدمجة حول متحف »اللوفر« )louvre( أو متحف »أورسي« 
)musée d’orsay( مثاًل، من أجل التهييء »الثقافي« لزيارة متاحف 
الفنية الكبرى. لكننا نظل هنا،  الواقع، أو لتذكر بعض األعمال  في 
يقتضي  الثقافي  الفعل  أن  ذلك  فقط.  املعرفة  دائرة  في  منحصرين 
بعدين  لتنمية  الضامنة  هي  تكون  املعنية،  للمتاحف  فعلية  زيارات 

آخرين، ال ميكن اختزالهما في الشاشة املعلوماتية، وهما:

اإلتقــان؛ أي فهم العمل الفني في سياقه. «
الطبيعي  « لونه  في  العمل،  هذا  أمام  التأثر  أي  التواجد؛  حسن 

وأبعاده الثالثة.

كيف ينخرط الفرد ثقافيًا من جـديد؟  .2-2-3
ال يعتبر املتعلمون الراشدون متساوين جميعهم أمام الثقافة. فالوسط 
ذاك،  أو  القدر  بهذا  السهل،  واالكتساب  االجتماعية  واألصول 
األذواق  وتشكل  املبكرة  االهتمام  ومراكز  األولى  العامة  للمعارف 
اجلمالية وبلورة اآلراء واملعتقدات حول الذات والعالم، هي جميعها 
أبعاد مهيكلة، منبثقة من ماضي الفرد الراشد، بحيث ال ميكنه التحكم 
فيها. فبإمكان كل واحد أن يقرر في حلظة من حياته، إعادة االنخراط 

ثقافيًا ومتابعة بناء ثقافي جنيني، أو لم يكن موجودًا من قبل.

وال ميكن ملنتظرات التطور الشخصي أن حتقق جناحها، إال إذا ما قبل 
املتعلم احترام الشروط األربعة التالية:

مسار ثقافي عام، يترسخ بالضرورة داخل مشروع ثقافي محدد.  «
فنحن ال » نتثقف » في املطلق، ألن اتخاذ مثل هذا املسار يؤدي حتمًا 
إلى تشتت وضعف وانحراف الدافع. وإذا ما أردنا أن تكون الثقافة 
–لتنبسط  الثقافة  متينة ورؤية من يتثقف واسعة، فينبغي أن ترتكز 

كلية- على مجال وثيمة وسؤال أو مساءلة ذات خصوصية.
أصبح  « فقد  لذلك.  الوقت  يخصص  أن  معناه  املرء،  يتثقف  أن 

يومه  ألن  البنيوية،  الناحية  من  محدودًا  املعاصر  اإلنسان  وقت 
أما بخصوص  املهنية واالجتماعية.  بالعديد من االلتزامات  مليء 
الترفيه عن النفس  وقته احلر، فإنه أصبح بدوره مليئًا بكل أشكال 
إلخ...(.  مجالت  هوايات،  تلفزة،  رحالت،  )رياضة، 
كل  مثل  يقتضي  الثقافي،  الذاتي  التكوين  مشروع  فإن  لذلك، 
لالستعدادات.  فضاء  خلق  األخرى،  الذاتي  التكوين  مشاريع 
أول صعوبة  الفضاء عند  في هذا  النظر  يعاد  أن  املمكن  لكن، من 
تشكل  ثقافية  تنمية  كل  وألن  للتكوين.  عملية  غاية  غياب  وفي 
مجهودًا في حد ذاته، فإنه يتعني أن تكون الفضاءات املخصصة له 
محترمة بشكل صارم، سواء من طرف املتعلم أو من طرف محيطه 

)األسري في غالب األحيان(.
يتميز  « وهو  املتعلم،  طرف  من  سلبية  أية  الثقافي  املشروع  يقبل  ال 
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مجهودًا  يقتضي  إذ  الذاتي،  للتكوين  مشروع  كل  عن  ذلك،  في 
دائمًا في املشاركة والتفكير. ففي مجال الثقافة، يتمثل أسوأ عدو 
الواقعي«  »الزمن  بـ  املسماة  العصرية  املتالزمة  هذه  في  للمجهود، 
أنه  واحلال،  وبسهولة.  مفهومًا  شيء  كل  جعل  إلى  يسعى  الذي 
الدميومة، ألن  في  انخراطًا  تشكل  الثقافة  فإن  املجال،  كان  كيفما 
ليست  لهذا،  شيء.  كل  فيه  اختمر  زمن  احترام  يستلزم  تطورها 
شرط  مجرد  ألنه  واألخالق،  الثقافي  املجهود  بني  عالقة  هناك 
أول لفعالية االنخراط الثقافي. وسيؤدي معنى املجهود هذا وبكل 
ال  طبعًا  ينمي.  أن  دون  يسّلي  ما  كل  من  االحتراز  إلى  بساطة، 
يعني ذلك التخلي عنه نهائيًا، ألن األمر سيكون مؤسفًا، بل يعني 

استهالكه باعتدال.
وأخيرًا، ال ميكن ألي مجهود مكثف في مجال الثقافة أن يترسخ،  «

ما لم يكن متضمنًا لالهتمام واملتعة. فنحن ال نتثقف حتت اإلكراه، 
وعلى الرغم من أن الفعل الثقافي يواجه أحيانًا بعض الصعوبات 

لتحققه، فإنه يظل مصدرًا لالرتياح الفكري واملعنوي واجلسدي.

مثل  ذاتي  تكوين  عن  عبارة  الثقافة  هل   .3-3
التكوينات األخرى؟

نفسها  املنهجية  اإلكراهات  الثقافي،  الذاتي  التكوين  مشروع  يواجه 
غايات  حول  بالتساؤل  يبدأ  فهو  األخرى.  التكوينات  تواجهها  التي 
تكوين  ولنظام  لألهداف  دقيق  حتديد  يليه  وأسبابه،  املشروع  هذا 
فهو  بالزمن.  عالقته  هو  املشروع  هذا  مييز  ما  وأول  مالئم.  معرفي 
اختمارًا  يقتضي  املعطيات  في  التحكم  أن  كما  أطول،  مدة  يتطلب 
ألنه  الثقافي،  الذاتي  التكوين  على  أكثر  األمر  هذا  وينطبق  أطول. 
وال  حقيقية  بداية  على  يتوفر  ال  األخرى،  التكوينات  عكس  وعلى 
طبعًا  تؤدي  حياة  كمشروع  العامة  فالثقافة  أيضًا.  حقيقية  نهاية  على 
التي حتترم  بالزمن  العالقة  الدائم. وتشكل هذه  الذاتي  التكوين  إلى 
الدميومة واالنخراط على املدى الطويل، احلاجز الوحيد أمام األعداء 

التقليديني للثقافة، مثل تبعثر األفكار وتبددها وتشتتها.

أما اخلاصية الثانية ملشروع التكوين الذاتي الثقافي، فتتمثل في كون ما 
يهمله، يكتسي أهمية ما يدرجه نفسها. وبصيغة أخرى، فإنه ما دامت 
الرؤية الثقافية ال تستطيع أن تشمل كل شيء، فيجب أن تكون موضوع 
كل  معرفة  باستطاعتنا  فليس  التخلي.  يتضمن  االختيار  لكن  اختيار، 
أحكام  امتالك  ادعاء  بالنفس،  االعتداد  باب  من  سيكون  كما  شيء، 
حول كل مجاالت املعرفة. لهذا، يعتبر من املهم –وهنا نصل إلى صميم 
حسن تواجد اإلنسان املثقف- تقبل مناطق الثقافة الدنيا بكل طمأنينة. 
فمن حق كل واحد أن يجهل، عن قصد، هذا املجال املعرفي أو ذاك، 
إما لكون املكتسبات السابقة )prérequis( كانت صعبة االستيعاب، 
بالالمباالة وال نهتم باملوضوع املعني. فما يهم ليس  وإما لكوننا نشعر 
أغلب  في  التفكير  استخدام  على  القدرة  بل  النماذج،  كل  معرفة  هو 

املجاالت، انطالقًا من مناذج للتحليل والتركيب، مت التحكم فيها.

أو  األساسية  الثقافية  اإلسرتاتيجيات  بعض   .4-3
لكي نبدأ

في  تتعلق  متعته(  فيها  يجد  )التي  الفرد  بها  يتثقف  التي  الطريقة  إن 
الراهنة.  تعلماته األولى وأيضًا بشخصيته  بتاريخ  منها،  كبير  جانب 

وميكن للثقافة العامة، باعتبارها مشروعًا للتكوين الذاتي، أن تعالج 
من زوايا عدة، بحسب تفضيل:

التخصص أو االنتقاء «
التعميق  « أو   ))nomade( الرحال  بالفكر  )املرتبط  االكتشاف 

.))sédentaire( املرتبط بالفكر اآلبد(
بني  « )الروابط  شبكة  داخل  أو  محددة(  )ملواضيع  املستهدفة  املعرفة 

املوضوعات( ... إلخ.

الضخمة،  املتابعة  بتلك  الثقافة  مقارنة  املمكن  من  فإنه  الواقع،  وفي 
بينها.  فيما  أروقتها  تتداخل  التي  باب،  األلف  املتاهة ذات  بتلك  بل 
نرى  حيث  فوق،  من  إال  املنطقة  هذه  على  التعرف  ميكن  ال  طبعًا، 
نتمكن  أن  دون  لكن  للمعرفة،  الكبرى  والفصائل  التقسيم  خطوط 
وهناك  الداخل،  من  املتاهة  زيارة  باستطاعتنا  لكن،  تعميقها.  من 
ثمن ذلك، هو  نكتشف عند كل دورة، كنوزًا ال حتصى، وسيكون 
فقدان الرؤية الشمولية )vision holistique(. ومن بني مختلف 
اخترنا  ذاتيًا،  املتعلمني  لدى  املتوفرة  الثقافية  التنمية  إستراتيجيات 

اإلستراتيجيات األربع األكثر متثياًل.

الثقافة بأسلوب انتشاري  .1-4-3
أقل  تتضمن  ألنها  »املثقفني«،  جمهور  وسط  ذيوعًا  األكثر  وهي 
اإلكراهات بخصوص منهجية العمل وتنظيم الدراسة. لذلك، فهي 

تشكل منطًا للحياة أكثر من كونها مشروعًا مبنيًا للتسمية.

فقط  بل  مثقف،  إنسان  يوجد  ال  أنه  مفاده  الذي  املبدأ  من  وانطالقًا 
كدينامية  تتجلى  انتشاري،  بأسلوب  الثقافة  فإن  يتثقفون،  أناس 
واحملادثة  القراءة  بفعل  يوميًا،  حاصل  ثقافي  وكتوتر  مستمرة 
)ندوات،  ثقافية  أحداث  في  واملشاركة  املتاحف  أو  املعارض  وزيارة 
كانت  وملا  إلخ(.   ... موسيقية  أو  مسرحية  عروض  محاضرات، 
نخبوية )élitiste( في الغالب، فإنها تتأسس بالضرورة على دعامة 

ثقافية موجودة من قبل، حيث تعتني بها وتطورها.

وتتميز الثقافة ذات األسلوب االنتشاري، بقربها من الثيمات الثقافية 
النمط  على  الثقافي  املتعلم  عمل«  »برنامج  فإن  لذلك،  الراهنة. 
اإلعالمية-  الوسائط  مبساهمة  متوفرًا-  يكون  أن  ميكن  االنتشاري، 
من خالل املعارض املوسمية وإحياء ذكرى األحداث أو الشخصيات 
من  النوع  هذا  يبدو  وقد  الناجحة.  والدراسات  والروايات  العظيمة 
للموضة،  خاضع  ألنه  للنقد،  قاباًل  احملافظ  للغوي  الثقافية  التنمية 
وبالتالي فهو زائل )éphémère(. غير أن هذه الرؤية تتسم باملبالغة، 

ألن كل شيء يتعلق بالفرد نفسه في الواقع.

فالسعي إلى تعميق مجموع الثيمات الثقافية، املرتبطة باألحداث على 
تعميق  في  االنخراط  فإن  باملقابل،  معقول.  غير  يعتبر  السنة،  مدى 
ثيمتني أو ثالث ثيمات )مثاًل، االحتفاء مبؤلف واالهتمام بحقبة فنية 
برنامجًا  يشكل  أن  ميكن  توترًا(،  تعيش  العالم  من  منطقة  وبتاريخ 
محترمًا، بل ومدخاًل ملوضوع ستظل أهميته قائمة، على الرغم من 

انطفاء أضواء األحداث الكاشفة.
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الثقافة بأسلوب مشرتك  .2-4-3
في  يتمثل  أساسي  بدافع  مشترك،  بأسلوب  الثقافي  املشروع  يتميز 
التدريجي  يتعلق هنا باإلدماج  الداخلي لآلخر. فاألمر  العالم  ولوج 
وبربط ثقافة مجموعة أو أسرة أو »قبيلة« غريبة عن اهتماماتنا، بثقافتنا 
بأسلوب  الثقافي  الذاتي  التكوين  مشروع  سيكون  هكذا،  اخلاصة. 
املهن  بعوالم  بعمق  يهتم  الذي  اإلداري  اإلطار  مشروع  هو  مشترك، 
بشرية،  موارد  تنمية  بحث،  )إنتاج،  مبقاولته  املوجودة  األخرى 
تسويق ... إلخ(. وهو ما ينطبق أيضًا على رب األسرة الذي يقرر، 
بشكل  االنغماس  غريب،  بشخص  بناته(  )أو  أبنائه  أحد  زواج  بعد 

منهجي ومعمق في ثقافة هذا األخير.

ومن حيث التعريف، يعتبر املشروع الثقافي بأسلوب مشترك، متعدد 
التخصصات. فهو يقود املتعلم نحو معاجلة ثقافة اآلخر من زوايا متعددة 
ومتكاملة )لسانية وتاريخية وسوسيولوجية وأدبية وتقنية وفلسفية ... 

إلخ( وللمحافظة على االهتمام إلى جانب املتعة، يتطلب هذا املشروع 
أو  التخصصية  واملوارد  للمهن  أولى  شمولية  رؤية  نحو  بسرعة  التقدم 
للثقافات املدروسة. هكذا، سيسعى املتعلم في املقام األول، إلى إجناز 
الشمولي.  الفهم  لهذا  فعال  ضمان  أجل  من  القراءة،  من  أدنى  حد 
بخصوص  أولية،  وحساسيات  كفايات  اكتساب  بذلك،  واملقصود 

عالم اآلخر، من أجل التواصل معه وتعميق عالقته به.

الثقافة بأسلوب ترحايل  .3-4-3
أكثر  من  شك،  دون  الثقافي،  املشروع  من  الثالث  النمط  هذا  يعتبر 
حتفيز  بخصوص  مخاطرة  أكثرها  من  وأيضًا  للفكر،  إثارة  األمناط 
جنهله  ثقافي  ملجال  واملنهجية  القصدية  باملباشرة  يتعلق  فهو  املتعلم. 
متامًا، لكننا نرغب في التحكم فيه. وهنا يبدو كل شيء ممكنًا، إذ أن 
الرغبة واملتعة واحلدس، هي وحدها التي توجه املكتشف في املجال 
الفكر  ومن  الفينومينولوجيا،  إلى  البيزنطية  الثقافة  فمن  الثقافي. 

راوية في برنامج التاريخ الشفوي – جمع احلكايات.
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النسقي إلى البيو-تقنيات، ومن الفن الصيني إلى موسيقى الباروك، 
وفق  االكتشاف  في  ويشرع  املتاهة  داخل  ويندس  بابًا  املتعلم  يختار 
رغبته. فاألمر يتعلق هنا مبغامرة منهجية، قد يتيه فيها املسافر الثقافي 
املختصني  استشارة  أواًل،  تقتضي  فهي  كبيرة.  بسرعة  املؤهل،  غير 
وبرمجة صارمة للعمل، وبخاصة إذا كان املجال غير معروف بشكل 
جيد في البداية. وال تقتصر املسألة، كما كان الشأن في التكوين الذاتي 
في اإلجنليزية أو الرياضيات، على بناء تصميم يومي للدراسة، إذ من 
مدى  على  مباشرتها،  ستتم  التي  للثيمات  تخطيط  وضع  األفضل 
شهور، بل وحتى على مدى سنة. وسيجبر هذا التخطيط التوجيهي 
أدق،  فرعية  مشروعات  إلى  األساسي  مشروعه  تقسيم  على  املتعلم 
سيشكل بعضها فقط موضوع برمجة صارمة. وبإمكان هذا املشروع 
على  يتعني  لكن،  خالصة.  تسلية  إلى  غيره،  من  أكثر  يتحول  أن 
لعمل  الدنيا  املادية  الشروط  خلق  االنحراف،  هذا  لتجاوز  املتعلم، 

إدماجي صارم، وذلك عبر:

حتديد نظام للتكوين املعرفي يتسم بأكبر حجم ممكن. «
تشكيل وحتيني ملف للتكوين الذاتي يهم الثيمة املختارة. «

الثقافة بأسلوب الزاوية الكبرية  .4-4-3
ومما ال شك فيه، أن هذا الصنف من املشاريع، يشكل الطريق امللكية 
املتعلم مساره  يباشر  الذاتي، حيث  للتدبير  تنمية ثقافية خاضعة  نحو 
يعرفه  مما  سينطلق  وبذلك  املكتسبة.  كفاياته  على  اعتمادًا  الثقافي، 
تتحدد  الكبيرة،  الزاوية  بأسلوب  فالثقافة  نفسه.  اآلن  في  ويحبه 
الذي  املتعلم  املتعلقة بتخصص  النظر  تعميقًا ومتديدًا لوجهة  بوصفها 
تشكل منذ املنطلق. وتعتبر الفكرة املتضمنة هنا بسيطة: فعلى اعتبار 
أو  مفضلة  مادة  تعميق  فإن  بينها،  فيما  متواصلة  املعرفة  مجاالت  أن 
موضوع ثقافي معروف سلفًا، يؤدي حتما إلى مباشرته من وجهات 

نظر أخرى ومعاجلته من زوايا أصلية.

لنأخذ، كمثال، حالة إطار مبقاولة شغوف مبسائل التدبير اإلنساني، 
لكن الكتب التقنية حول املوضوع ال تشفي غليله. فبعد القيام بـ »جولة 
تقنية« حول هذه املسائل، شرع في معاجلتها من زاوية ثقافية لتعميق 
فهمه وتفكيره. وإليكم على سبيل املثال ال احلصر، سلسلة أولى من 

الثيمات الثقافية التي ميكن لفحص سريع أن يربطها بوقائع التدبير:

حياة الزعماء التاريخيني الكبار. «
اإلستراتيجية العسكرية. «
اجلوقة املوسيقية ورئيسها. «
الفريق الرياضي ومدربه. «
مهنة املعلم ... إلخ. «

اعتمادًا  الثيمات،  هذه  من  ثيمة  كل  فحص  املمكن  من  طبعًا، 
أفالم،  دراسات،  روايات،  )موسوعات،  مختلفة  دعامات  على 
غير  املتعلم  كان  وملا  إلخ(.   ... اخلبراء  ملتقيات  محاضرات، 
باختيار محور  فإنه مطالب  املوضوعات،  معاجلة كل هذه  قادر على 
الثقافي«  و«دافعه  ورغبته  ذوقه  بحسب  لديه،  املفضل  الفحص 

)pulsion culturelle( الراهن، ذلك أن أهم شيء هو البداية.

امليادين  هذه  مقاربة  إخضاع  هو  ليس  الهدف  أن  نذكر  األخير،  وفي 
فمن  التدبير(.  إشكالية  )وهي  وحدها  املنطلق  إلشكالية  اجلديدة 
ثيمة  فكل  الثقافية«.  الدومينو  »إستراتيجية  عن  هنا  احلديث  املمكن 
التاريخ  )مثل  آخر  ثقافي  عالم  على  مفتوحًا  بابًا  تشكل  مدروسة، 
واملوسيقى والرياضة والسيكولوجيا والبيداغوجيا(. وبإمكان املتعلم 
وقته  سيشغل  وبذلك  العوالم.  من  بغيره  وربطه  العالم  هذا  تعميق 

وطاقته بشكل أفضل:

عبر تطوير رؤية ذات قيمة ثقافية مضافة حول واقع املرحلة. «
وأيضًا بخلق شروط النفاذ إلى عوالم معرفية جديدة. «

ترجمة: د. عز الدين اخلطابي
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