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مقجمة:
الشاس لضدػ متداويغ وإنسا كل شخرضة تختمف عغ األ خخػ في جػانب مختمفة ،مشيا الجانب
الجدسي ،والشفدي ،واالجتساعي والعقمي ،مسا يجعل كل شخرضة متفخدة ومشفخدة عغ األخخػ .بل
لع يعج األمخ متػقفا عشج حجود الفخوؽ بضغ األفخاد والجشدضغ ،بل تجاوزتو الجراسات الدضكػبضجاغػجضة
إلى مدتػػ الفخد كحات غضخ مشدجسة عمى مدتػػ السؤىالت واإلمكانات .فعمى السدتػػ العقمي
مثال بضشت دراسات العالع األمخيكي (ىاوارد جاردنخ) بخرػص الحكاءات الستعجدة والتي شكمت
مشعصفا كبض اخ عمى مدتػػ الترػرات السختبصة بالفخوؽ ،أف الحكاء العاـ كسفيػـ أضحى وفق ىحه
الشطخية محط تداؤؿ؛ إذ أف الفخد الػاحج قج يكػف ذكضا في مجاؿ ،ومتػسصا في مجاؿ ثاف ،وأقل
ذكاء في مجاؿ ثالث .وقذ عمى ذلظ في الجػانب الذخرضة األخخػ .وىحا االختالؼ يشبغي األخح
بو داخل الفعل التعمضسي التعمسي وفق استخاتضجضات بضجاغػجضة وديكجاتضكضة مغ أجل تجاوزىا
ومخاعاتيا .والبضجاغػجضا الفارقضة تسثل القمب مغ ىحه البضجاغػجضات التي تتشاوؿ بالجراسة ىحا
االختالؼ والتشػع في االستعجادات والقجرات .ولسا تحققو عشج تصبضقيا مغ حطػظ متداوية وتكافؤ
فخص حقضقضة بضغ التالمضح عغ شخيق االعتخاؼ بالفخوقات والعسل مغ داخميا.
ونتضجة ليحا االختالؼ قػة وضعفا بضغ الستعمسضغ جاءت ىحه البضجاغػجضا لتحج مغ ضاىخة الفذل
الجراسي ،وتقجـ نفديا باعتبارىا بضجاغػجضا مخنة تكػف فضيا التعمسات متشػعة ومتعجدة حتى يدتصضع
كل التالمضح التعمع حدب إمكاناتيع الصبضعضة في الفيع وامتالؾ السعخفة.
كسا تتأسذ عمى مبجإ وجػد مجسػعة فػارؽ بضغ الستعمسضغ تحكع عمى الفرل الجراسي
بالالتجانذ واالختالؼ .ومغ ثع تعتخؼ بالتسضح كذخز لو تسثالتو الخاصة أثشاء عسمضة التعمع،
كسا أنيا بضجاغػجضا متشػعة تقتخح عجة مقاربات في مجاؿ التعمع .وىي بحلظ تقف ضج أسصػرة القدع
الػاحج أو الستجانذ ،والحؼ بسػجبو يتعضغ عمى كل التالمضح العسل بشفذ الػتضخة في نفذ السجة
الدمشضة واتباع نفذ السدارات.
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السحاضخة األولى
مفيػم البيجاغػجيا:
البضجاغػجي  le pèdagogueفي العرػر القجيسة ىػ العبج الحؼ يخاقب األشفاؿ ويخافقيع في
خخوجيع لمتكػيغ أو الشدىة واألخح بضجىع ومراحبتيع .وتتكػف البضجاغػجضا مغ حضث االشتقاؽ
المغػؼ في األصل الضػناني مغ شقضغ ىسا:
 Pédosوتعشي الصفل agogé ،متعشي القضادة وكحا التػجضو.
أما مغ حضث االصصالح فتحىب معطع الجراسات السعاصخة إلى التسضضد في البضجاغػجضا بضغ
استعسالضغ متكاممضغ ىسا:
أ_ البضجاغػجضا عمى السدتػػ الشطخؼ :وىي ذلظ الحقل السعخفي الحؼ ييتع بجراسة الطػاىخ التخبػية
والسشاىج والتقشضات بيجؼ الخفع مغ نجاعة وفعالضة الفعل البضجاغػجي.
ب_ البضجاغػجضا عمى السدتػػ التصبضقي :وىي ذلظ الشذاط العسمي الستسثل في مختمف السسارسات
والتفاعالت التي تتع داخل السجرسة بضغ السجرس والستعمسضغ.
فالبضجاغػجضا تعشي التشطضخ الحؼ يقرج بو فيع الطػاىخ التخبػية ودراسة السشاىج والتقشضات بغضة
الخخوج بتعسضسات ونساذج تصبضقضة تسج السجاؿ التخبػؼ بأفكار وإجخاءات مػجية لتخشضج وعقمشة
األنذصة والسسارسات التصبضقضة.
ويذضخ مضاالرؼ Mialaretإلى أف كمسة  pèdagogueحجيثة العيج إذ يعتقج أنيا تخجع إلى
سشة  5841في حضغ يذضخ قامػس لضتخؼ littrèإلى أنيا ضيخت سشة  5151مع كالفغ Calvin
إلى أف األكاديسضة الفخندضة اعتسجت ىحا السفيػـ سشة  5611والحؼ انتذخ خالؿ القخف التاسع
عذخ.
أما بالشدبة لجوركايع  Durkheimفإنو يعتبخ البضجاغػجضا بسثابة الشطخية التصبضقضة لمتخبضة كسا
تعشي لو تخبضة األشفاؿ ،وىي بالشدبة إلضو تختمف عغ مفيػـ التخبضة التي تعشي بالشدبة إلضو الفعل
الحؼ نسارسو عمى شخز ما.
وبعج الحخب العالسضة الثانضة بجأ اىتساـ السخبضغ بعمع الشفذ التكػيشي وعمع الشفذ التخبػؼ ،حضث
تقمز مفيػـ البضجاغػجضا وأصبح يعبخ عسا وصمت إلضو نتائج البحػث العمسضة والتصبضقضة لعمع
3

الدضكػلػجضا .وبالتجريج انتقل مرصمح البضجاغػجضا لضربح تعبض اخ عغ مسارسات السجرسضغ بالسجارس
االبتجائضة حضث بجأوا يحسمػف لقب البضجاغػجضضغ . Les pèdagoguesكسا يحسمػف لقب السخبضغ.
كسا أف البضجاغػجي أيزا ىػ مغ تتجمى وضضفتو في معخفة مغ نخيج تكػيشو وبأية محتػػ وشخائق
ووسائل وألية أىجاؼ.
فالبضجاغػجضا إذف:
_تشصمق مغ أسئمة مجققة مشيا ماذا نعخؼ عغ التعمع اإلنداني الحؼ يدسح لشا ببشاء استخاتضجات
تعمضسضة ناجعة ليحا الستعمع مغ ذاؾ.
_ البضجاغػجضا ىي كل نذاط يقػـ بو السجرس مغ أجل تشسضة تعمع معضغ لجػ الستعمع.
_ البضجاغػجضا ىي االستخاتضجضات التي يقػـ بيا السجرس كاإلرشاد والػصاية والسخافقة وتضدضخ التعمع
لجػ الستعمع.
ومغ أمثمة البضجاغػجضات :ىشاؾ البضجاغػجضا الفارقضة ،والتحكع  ،والخصإ ،والمعب ،والسذخوع
واالكتذاؼ  ،والسذكالت ،واألىجاؼ والكفاءات ،والتعاقج إلخ.
مفيػم الجيجاكتيظDidactique :
تشحجر كمسة ديجاكتضظ مغ حضث االشتقاؽ المغػؼ مغ األصل الضػناني Didactikos
أو;  Didaskeinوتعشي حدب قامػس روبضخ الرغضخ  Le petit Rebertدرس أو عمع
 enseignerويقرج بيا اصصالحا كل ما ييجؼ إلى التثقضف وإلى ما لو عالقة بالتعمضع .وقج
عخؼ دمحم الجريج الجيجاكتضظ في كتابو "تحمضل العسمضة التعمضسضة"بأنيا" :ىي الجراسة العمسضة لصخؽ
التجريذ وتقشضاتو ،وألشكاؿ نتطضع مػاقف التعمضع التي يخزع ليا الستعمع قرج بمػغ األىجاؼ
السشذػدة ،سػاء عمى السدتػػ العقمي السعخفي أو الػججاني االنفعالي أو الحدي حخكي السيارؼ،
كسا تتزسغ البحث في في السدائل التي يصخحيا تعمضع مختمف السػاد  ،ومغ ىشا تأتي تدسضة
"تخبضة خاصة" أؼ خاصة بتعمضع السػاد الجراسضة (الجيجاكتضظ الخاص أو ديجاكتضظ السػاد) أو
"مشيجضة التجريذ" السصبقة في مخاكد تكػيغ السعمسضغ والسعمسات في مقابل التخبضة العامة
(الجيجاكتضظ العاـ)التي تيتع بسختمف القزايا التخبػية ،بل وبالشطاـ التخبػؼ ميسا كانت السادة
السمقشة".
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فيي مغ جية تيتع بالسادة وما يسكغ أف يصخحو تجريديا مغ صعػبات مختبصة بسحتػاىا
ومفاىضسيا وبشضتيا ومشصقيا ،ومغ جية ثانضة بالستعمع مغ خالؿ بشاء وتشطضع وضعضات تعمع تكدبو
معارؼ مقجرات وكفا يات ومػاقف وقضع ،ومغ جية ثالثة بالسجرس ودوره في تدضضخ عسمضة التعمع
والتحرضل.
وقج قدع الباحثػف الجيجاكتضظ إلى قدسضغ ىسا:
أ_ الجيجاكتضظ العامة Didactique géniral :وىي التي تدعى إلى تعسضع خالصة نتائج أبحاثيا
عمى مجسػع السػاد التعمضسضة ،إذ تيتع بجراسة القػانضغ العامة لمتجريذ وما تثضخه التفاعالت الشدقضة
بضغ األقصاب الثالثة  :السجرس ،الستعمع ،السعخفة.
ب_ الجيجاكتضظ الخاصة Didactique spésiale :والتي تيتع بالشذاط التعمضسي داخل الرف
في ارتباشو بالسادة الجراسضة ،أؼ التفكضخ في السادة مغ حضث محتػاىا وأىجافيا واستخاتضجضات
تجريديا ،كأف نقػؿ ديجاكتضظ المغة وديجاكتضظ الخياضضات وديجاكتضظ العمػـ الخ.
فالجيجاكتضظ الخاصة ىي دراسة السادة التعمضسضة عمى مدتػيضغ:
_السدتػػ اإلبدتسػلػجي وىي معخفة السادة مغ حضث شبضعتيا وبشضتيا ومشصقيا ومشاىج دراستيا.
_ السدتػػ البضجاغػجي :أؼ استخاتضجضات وتقشضات ووسائل تجريذ السادة.

مفيػم البيجاغػجيا الفارقية:
إف تعبضخ البضجاغػجضا الفارقضة أو التفخيق البضجاغػجي تعبضخ ججيج ندبضا مغ حضث السعجع
السدتعسل في الدضاؽ الفخندي ،وكاف أوؿ مغ استعسمو ىػ السعيج البضجاغػجي الػششي(الدابق عمى
 )NRPفي سشػات الدبعضشضات ،وعخؼ المفع انتذا ار كبض اخ في سشػات الثسانضشضات مغ القخف
العذخيغ( .الحدغ المحضة ،1252،ص .)551
ويعج (لػيذ لػغخاف )Louis legrand 1973 ,أوؿ مغ استعسل كمسة بضجاغػجضا فارقضة،
ويعتبخ مغ روادىا الحيغ وضعػا ليا أسذ تصبضقيا في السضجاف التخبػؼ.
ويعخفيا بأنيا" :إجخاء تخبػؼ يدتعسل مجسػعة مغ الػسائل التعمضسضة التعمسضة قرج إعانة األشفاؿ
السختمفضغ في العسخ والقجرات والدمػكات ،والسشتسضغ إلى فرل واحج ،مغ الػصػؿ بصخؽ مختمفة
إلى نفذ األىجاؼ"( .أحسج أوزؼ ،1221 ،ص .)11
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وتشصمق البضجاغػجضا الفارقضة مغ اعتبار أف التالمضح غضخ متداويغ ومتذابيضغ في قجراتيع العقمضة
والشفدضة واالجتساعضة ،ومغ ثع تخػ أف كل فخد لو شبضعتو ومػاصفاتو وشخيقة تعمسو الخاصة .إذ ال
يػجج متعمساف:
 يتعمساف بشفذ الدخعة. يتعمساف في نفذ المحطة. يدتعسالف نفذ تقشضة الجراسة. يحالف السذاكل بشفذ الصخيقة. يستمكاف نفذ السخدوف الدمػكي. ليسا نفذ السرالح. محفداف بشفذ األىجاؼ( .الحدغ المحضة ،1252 ،ص .)515وعمضو يشبغي التعخؼ عمى خرائز التالمضح بذكل أفزل عمى مدتػػ حضاتيع السجرسضة،
وغضخ السجرسضة ،وعمى مدتػػ سضخورات تعمسيع ،كسا مغ الزخورؼ التعخؼ عمى التالمضح بذكل
أفزل عمى مدتػػ ال تجانذ حضاتيع السجرسضة والالمجرسضة .
ومغ ثع جاءت البضجاغػجضا الفارقضة لتحتخـ:
 الفػارؽ الفخدية بضغ التالمضح ووتضخة عسل كل واحج مشيع. الدجل السعخفي الخاص بكل تمسضح. الحالة الػججانضة والتحفد الجاخمي. الخصاشة اإلجخائضة التعمسضة. تعخيف البيجاغػجيا الفارقية: تعخيف (ىالضشا بخزسسدكي:)Halina przesmyckiعخفت (بخزسسدكي) البضجاغػجضا الفارقضة بأنيا" :بضجاغػجضا الدضخورات؛ إنيا تدتخجـ إشا ار مخنا
تكػف التعمسات ضسشو واضحة ومتشػعة بسا فضو الكفاية حتى يتسكغ التالمضح مغ التعمع وفق
مداراتيع الخاصة السختبصة بامتالؾ السيارات"Przesmsyscki) H,1991, p 10).
 تعخيف (رايسػنج:)Raymond H, 5141,6

يعخؼ (رايسػنج )5141،البضجاغػجضا الفارقضة بأنيا" :إجخاء تخبػؼ يعتسج عمى مجسػعة متشػعة مغ
الػسائل واألسالضب التعمضسضة التعمسضة قرج مداعجة الستعمسضغ السختمفضغ في العسخ والقجرات
والدمػكات والسيارات والسشتسضغ إلى فرل واحج لمػصػؿ بصخؽ مختمفة إلى نفذ األىجاؼ".
(.(Raymond. H, 1989, p 47
تعخيف ديكػرت":مجسػع اإلجخاءات الجيجاكتضكضة اليادفة إلى تكضضف سضخورة التعمضع والتعمع لمفخوقات
السيسة بضغ الستعمسضغ بغضة إتاحة فخصة لبمػغ أقرى ما يسكغ مغ األىجاؼ الجيجاكتضكضة لكل واحج
مشيع ".
إف كمسة تكضضف التعمضع والتعمع ىشا تعشي مخاعاة الفخوؽ الطاىخة بضغ الستعمسضغ والستسثمة في
الفخوروقات العقمضة كالفخوقات في الحكاء والحاكخة والترػرات الحىشضة وأنساط التفكضخ واستخاتضجضات
التعمع والقجرات العقمضة األخخػ .وكحلظ الفخوقات الدػسضػ إقترادية والسختبصة باالنتساء االجتساعي
والثقافي ونسط القضع والسدتػيات المغػية واالختالفات الدضكػلػجضة الستسثمة في اختالؼ االىتسامات
ومدتػػ الحػافد والخغبات.
وبالتالي فإنشا نتعامل مع تالمضح غضخ متجاندضغ ومختمفضغ مسا يدتجعي تشػيع الصخائق التعمضسضة
وتكضضفيا مع خرائز الستعمسضغ
وإف أحدغ مغ أبخز ىحه الفخوقات ىػ( بضخف  )Burns1971في مدمساتو التي تقػؿ:
_ال يػجج متعمساف يتجرجاف ويتقجماف بشفذ الدخعة.
_ال يػجج متعمساف مدتعجاف لمتعمع في نفذ اآلف.
_ ال يػجج متعمساف يدتخجماف نفذ التقشضات في التعمع.
_ ال يػجج متعمساف يحالف السذاكل بشفذ الصخيقة.
_ ال يػجج متعمساف يستمكاف نفذ االىتسامات.

_ ال يػجج متعمساف متحفداف لتحقضق نفذ األىجاؼ.
(البضجاغػجضا الفارقضة :ىي مجسػع األنذصة والصخؽ الستشػعة القابمة لالستجابة لحاجات الستعمسضغ).
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( يفضج لفع البضجاغػجضا الفارقضة بأنو :مجيػدا تشػيعضا مشيجضا قابال لإلجابة عمى تشػع التالمضح).
(البضجاغػجضا الفارقضة ىي :شخيقة ندتخجـ فضيا مجسػعة متشػعة مغ الػسائل وإجخاءات التعمضع
والتعمع والصخؽ السختمفة والتي تدسح لمتالمضح السختمفي األعسار واالستعجادات والكفايات والسعارؼ
غضخ الستجاندة لبمػغ أىجاؼ مذتخكة).
(البضجاغػجضا الفارقضة ىي :أف يشػع السجرس بضجاغػجضتو ،ومعشاه تجاوز كل شخيقة ميضسشة إلى شخؽ
أخخػ مكسمة).
(التفخيق البضجاغػجي ىػ :السعخفة بتشػع استخاتضجضات التعمضع والسعخفة بدماف استعساليا ومع مغ
يجب ذلظ ،إنيا االستجابة لتشػع الستعمسضغ باستخاتضجضات متشػعة).
كسا عخفيا مخاد بيمػؿ  :وضع الصخائق واألسالضب السالئسة لمتفخيق بضغ األفخاد والكفضمة بتسكضغ
كل فخد مغ تسمظ الكفايات السذتخكة (السدتيجفة مغ قبل السشيج ) فيي سعي متػاصل مغ لتكضضف
أسالضب التجخل البضجاغػجي تبعا لمحاجضات الحقضقضة لألفخاد الستعمسضغ .ىحا ىػ التفخيق الػحضج الكفضل
بسشح كل فخد أوفخ حطػظ التصػر واإلرتقاء السعخفي.
البضجاغػجضا الفارقضة ىي :مخاعاة السجرس لسجسػعة متشػعة مغ السخكبات(شخائق ووسائل وإجخاءات)
أثشاء التجريذ لتالمضحه الحيغ يختمفػف في مجسػعة مغ الخرائز والرفات والستسثمة في قجراتيع
وعسمضاتيع العقمضة ومضػليع الػججانضة والحدضة الحخكضة والتي تجعميع يختمفػف عمى مدتػػ الحفع
والفيع والتحمضل والتخكضب والتصبضق والتقػيع قرج تحقضق الكفايات التي يدعى إلى تحكسيا لجييع.
ندتشج مغ ىحه التعاريف أف البضجاغػجضا الفارقضة ىي بضجاغػجضا السدارات ،ألنيا تعتسج شخائق
وأسالضب متشػعة تسكغ كل متعمع مغ اكتداب الكفايات السشذػدة وفق خرػصضاتو وقجراتو
وحاجاتو.
ومغ ثع:
 تجعل التمسضح في مخكد اىتسامات العسمضة التعمضسضة التعمسضة ،وتيتع بحاجاتو وإمكانضاتو وقجراتو. تقتخح عمى الستعمع وضعضات تعمضسضة تعمسضة في إشار مدارات بضجاغػجضة متشػعة وكحلظ وسائلمختمفة إلنجازىا.
 تقتخح عمى عجد كبضخ مغ التالمضح أبػابا متعجدة المتالؾ السعارؼ والسيارات والسػاقف.8

 البضجاغػجضا الفارقضة ال تكسغ في تفخيق األىجاؼ بل تتضح لجسضع التالمضح تحقضق أىجاؼ مػحجةبصخؽ ووسائل مختمفة.
والبيجاغػجيا الفارقية أيزا:
 _5ىي استخجاـ مجسػع األنذصة والصخؽ الستشػعة القابمة لإلستجابة لحاجات الستعمسضغ.
 _ 1ىي تشطضع القدع بذكل يدسح لكل تمسضح بالتعمع في شخوط تشاسبو بذكل أحدغ.
 _ 5ىي شخيقة تبحث في وضع مجسػعة متشػعة مغ الػسائل وإجخاءات التعمضع والتعمع مغ أجل
الدساح لمتالمضح الستعجدؼ األعسار واالستعجادات والسعارؼ غضخ الستجاندة السجسعضغ في نفذ
القدع ببمػغ األىجاؼ السذتخكة أو السذتخكة جدئضا بصخؽ مختمفة.
 _8ىي االىتساـ بالذخز دوف التخمي عغ جساعضتو ،كسا يجب الشطخ إلضيا كجيشامضة تحزخ في
كل نذاط بضجاغػجي  ،وىي لحطة ضخورية في التعمع كمو.
 _1ىي أف يعخؼ السجرس أف التالمضح يختمفػف في مدتػيات تعمسيع ،وبالتالي فيػ مصالب بأف
يخاعي ىحه االختالفات في جسضع العسمضات التي يقػـ بإنجازىا داخل القدع وخارجو.
 _1ىي أف يزاعف السجرس السدالظ البضجاغػجضة في عالقتيا بالفػارؽ السخصػدة بضغ التالمضح.
_ 6ىي مخونة مشيجضة مغ شخؼ السجرس ،والتي ىي عامل نجاح بالشدبة لمتالمضح ،وىي التي
تدسح لكل واحج مشيع ببشاء استخاتضجضتو الخاصة.
 _ 4ىي أف يشػع السجرس بضجاغػجضتو ،ومعشاه تجاوز كل شخيقة ميضسشة إلى غضخىا تكسضمضة.

تاريـــخ البيجاغػجيا الفارقية:
لقج انصمق االىتساـ األولي بالبضجاغػجضا الفارقضة مشح بجاية القخف العذخيغ ،في إشار االىتساـ
الدضكػلػجي بسقايضذ العقل ،ووضع الخوائد السختمفة لقضاس ندبة التعمع واالكتداب
واالستضعاب ،والتسضضد بضغ الستعمسضغ عمى مدتػػ الحكاء العقمي .وكانت التصبضقات األولى
في ىحا السجاؿ تمظ التجارب التخبػية السختبصة بسذخوع بالف دالتػف ( )Plan Daltonسشة
1910ـ ،وقج شبقتيا السخبضة األمخيكضة ىضمضغ باركيػرست، )Helen Parkhurst( 1
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بالتخكضد عمى فرل دراسي يتكػف مغ أربعضغ تمسضحا مغ أعسار مختمفة ،فذخعت باركيػرست
في تقجيع أنذصة فخدية مختمفة ومتشػعة ومتعجدة ،تتالءـ مع قجرات كل تمسضح عمى حجة .وقج
تختب عغ ذلظ ضيػر البضجاغػجضا الفارقضة .ومغ جية أخخػ ،استفادت البضجاغػجضا الفارقضة،
بذكل مغ األشكاؿ ،مغ شخيقة ونضتكا ( )Winnetkaسشة 1913ـ ،اعتسادا عمى الترحضح
الحاتي ،واالشتغاؿ في فخيق جساعي.
ىحا ،وقج انتقمت ىحه الصخيقة التخبػية األمخيكضة إلى أوروبا مع انبثاؽ التخبضة الحجيثة القائسة
عمى الحخية ،والمعب ،والتعمع الحاتي ،واالستقاللضة ،وتعمع الحضاة عغ شخيق الحضاة ،وتسثل
الفكخ التعاوني ،واالستخشاد بجيسقخاشضة التعمضع والتعمع ...وأيزا مع ضيػر الصخائق الفعالة
القائسة عمى التشذضط البشاء واليادؼ ،وتجخيب آلضات تخبػية وديجاكتضكضة ججيجة ومعاصخة
مبشضة عمى آخخ مدتججات البضػلػجضا ،وعمع الشفذ ،وعمع االجتساع...
وىكحا ،فقج تسثميا روبضخ دوتخانذ( )Robert Dottrensفي مجرستو مضل( )Mailبجشضف،
كسا شبقيا أيزا سمضدتضغ فخيشضو( )C.Freinetفي مجرستو التشذضصضة القائسة عمى الفكخ
التعاوني ،وإنذاء السصبعة ،وتحخيخ جخيجة السجرسة لخصج مختمف الفػارؽ الفخدية بضغ
الستعمسضغ  ،وإيجاد الحمػؿ السشاسبة لحلظ ،فزال عغ وضع قػائع لمسجرسة التفخيجية .بضج أف
الذخز الحقضقي الحؼ نحت مرصمح البضجاغػجضا الفارقضة ىػ لػؼ لػكخاف( Louis
 ،)Legrandفي سشػات الدبعضغ مغ القخف الساضي؛ إذ وجج نفدو أماـ مذكل تخبػؼ
عػيز أال وىػ وجػد متعمسضغ مختمفضغ ومتسضديغ ذىشضا وعقمضا ووججانضا وحخكضا ،داخل فرل
دراسي واحج ،وأماـ مجرس واحج ،مع وجػد مقخرات وبخامج دراسضة واحجة .وبصبضعة الحاؿ،
أثار ىحا التػحضج مذاكل كثضخة أماـ التالمضح الحيغ تختمف بضئاتيع االجتساعضة واالقترادية
والثقافضة والشفدضة ،حضث ال يدتصضعػف استضعاب السقخرات والجروس بالػتضخة نفديا .فيشاؾ
تالمضح متسضدوف يدتػعبػف الجروس بدخعة فائقة ،وىشاؾ مغ يدتػعبيا ببطء ،وىشاؾ مغ ال
يدتػعبيا إشالقا ،وىشاؾ معػقػف ذىشضا أو لغػيا أو حخكضا...ومغ ثع ،فالتخبضة القائسة عمى
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التػحضج غضخ صالحة في ىحا السجاؿ .ومغ ىشا ،فقج أضحت البضجاغػجضا الفارقضة ىي الحل
السشاسب ليحه السعزمة التخبػية.
كسا بخزت أعساؿ (كػزيشي( ،)Cosinetفخيشي ( ،)Freinetوأرؼ  ،)Ouryحضث بضغ كل
مشيع عمى حجة ووفق إفادتو الخاصة ،أف التمسضح يتػاجج بخغباتو وانذغالتو وغشاه؛ كسا أنيع
اقتخحػا بضجاغػجضا يعاد تػجضييا إلى الستعمع ومخاكد اىتساماتو الحقضقضة ،وفي ىحا الرجد يبضغ
كػزيشي ،بأنو يشبغي قمب العالقات ما بضغ السجرس والتمسضح مغ أجل مديج مغ التداؤؿ حػؿ
كضفضة تعمع التمسضح .وفي ىحا االتجاه يقتخح بضجاغػجضا لمعسل بالسجسػعات  ،تأخح بعضغ
االعتبار مختمف شخائق الفيع لجػ التالمضح.
أما )فخيشي( فيػ يعتقج أف البضجاغػجضا يتعضغ عمضيا أف تتضح السخور إلى مخحمة الخشج؛
وذلظ مغ خالؿ تشطضسيا لتفاعالت اجتساعضة متػاتخة وممسػسة بػاسصة بضجاغػجضا متعاونة ،
بحضث يديع التالمضح في عسل مذتخؾ ،كاإلشخاؼ عمى شبع جخيجة مجرسضة  ،أو تحجيج قػاعج
اشتغاؿ الفرل الجراسي.
أما أوري فبجوره يخكد عمى تعمع الحضاة الجساعضة مغ خالؿ مسارسة مجمذ الفخيق .حضث
تقػـ كل مجسػعة مغ التالمضح خالؿ الفتخة الرباحضة بتشطضع عسل الضػـ الجراسي ،وبذكل
يتضح لكل تمسضح التػفخ عمى حضد زمشي يذعخ في ضمو باالرتضاح واألماف والحخية والقجرة.
في ىحا الػقت تع تشطضع أشكاؿ أخخػ مغ التفخيق ،تسثمت في الفرػؿ االنتقالضة ،بخزت
مجسػعات السدتػيات حدب السادة الجراسضة والتي اتدست بتجانديا حدب وتضخة التعمع ،وقج
تع وضعيا قضج التصبضق في مادة المغة الفخندضة والخياضضات ،والمغات الحضة ،وذلظ في جسضع
مدتػيات الدمظ اإلعجادؼ بالسؤسدات اإلعجادية التجخيبضة .ثع شبقت بعج ذلظ في مادة
التاريخ والجغخافضا والتخبضة البجنضة .وسخعاف ما تست وضعشة أنذصة متعجدة ومتجاخمة السػاد،
بيجؼ تفخيق البضجاغػجضا بذكل مغايخ في كافة السػاد الجراسضة انصالقا مغ أىجاؼ مذتخكة.
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وبحكع ارتباط البضجاغػجضا الفارقضة بغايات إصالح الشطاـ التخبػؼ؛ فقج اتخحت في سشة
 1977شكل دعع وتعسضق مغ شأنيسا معالجة الرعػبات الكبخػ لجػ التالمضح.
وفي سشة  1981تع إحجاث السشاشق التخبػية ذات األولػية كأداة فعالة لسكافحة التفاوتات
بالسجرسة ؛ إذ أنيا تأخح بعضغ االعتبار الالتجانذ الدػسضػ إقترادؼ والثقافي لجػ التالمضح .
كسا شجد لػرجاف Legrandمغ خالؿ تقخيخه حػؿ إصالح السؤسدات اإلعجادية عمى
الصابع

االستعجالي لتصبضق البضجاغػجضا الفارقضة ،والتي غالبا ما تع تقجيسيا الحقا في

الجوريات الػ ازرية عمى أنيا تذكل عامل تحفضد وتقجـ .حضث بخزت إمكانضة إدراج التفخيق
عمى شكل مذخوع السؤسدة والسذخوع الذخري لمتمسضح.
وفي الػقت الخاىغ ،أصبح وضع البضجاغػجضا الفارقضة قضج التصبضق

بالدمظ االبتجائي

ومختمف بشضات السؤسدة اإلعجادية والثانػية مغ قبضل مدارات االكتذاؼ والسدارات الستشػعة
والجراسات السػجية والتضتػ ار وبضجاغػجضا السذخوع وأجيدة السداعجة والجعع .كسا أصبحت
السعاى ج الجامعضة لتكػيغ السجرسضغ تقتخح تجاريب في إشار التكػيغ السدتسخ حػؿ ىحا
السػضػع.
ويزاؼ إلى ذلظ ،أف تبمػر إصالح تخبػؼ ججيج مشح 1975ـ ،ويدسى بإصالح
آبي( ،)Réforme Habyوييجؼ إلى القزاء عمى الفػارؽ الفخدية ،وخمق إعجادية مػحجة،
مغ خالؿ القزاء عمى السجرسة ذات الذعب والسدالظ الستعجدة ،وإعصاء األىسضة لألقداـ ال
لمذعب والتخررات والسدالظ .في حضغ يسضد فضمضب مضخيػ ( )Philippe Meirieuبضغ
التفخيق والتفخيج مغ جية ،وبضغ جساعات الحاجة وجساعات السدتػػ .ومغ ثع ،تخاعي
البضجاغػجضا الفارقضة خرائز كل متعمع داخل جساعة القدع .بسعشى أف الستعمع يتصػر ويشسػ
ذىشضا ومعخفضا ووججانضا وحخكضا داخل الفرل الجراسي ،وال يسكغ عدؿ التمسضح عغ باقي
الجساعة ،ميسا كانت عػائقو االستضعابضة .بسعشى أف التمسضح يتعمع داخل الجساعة الستشػعة
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والسختمفة .وبيحا ،يكػف التعمضع لضذ فارقضا بذكل مغ األشكاؿ ،حضث نخمق نػعضغ مغ
الجساعة داخل الفرل الجراسي :جساعة الحاجة وجساعة السدتػػ ،مغ أجل خمق فخص
العسل والسداعجة والتعاوف والتشافذ اإليجابي .أؼ :إف جساعات السدتػػ في خجمة جساعات
الحاجة ،والعكذ صحضح أيزا في مجاالت أخخػ يبخز فضيا الزعاؼ مغ التالمضح.
وقج ضيخت  -الضػـ -مجسػعة مغ الجراسات التخبػية الغخبضة تيتع بالبضجاغػجضا الفارقضة لكل
مغ  :فضمضب بضخنػد( ،)Philippe PERRENOUDفي دراستو (البيجاغػجيا الفارقية مغ
السقاصج إلى العسل)  ،وماريظ فضمضب ( )Marhic Philippeفي (التعميع الفخدي :محاولة
لفيع الفذل الجراسي)  ،وسابضغ كاىغ ( )Sabine Kahnفي (البيجاغػجيا الفارقية) ،
وباتػ وبضشدضسػف( )Battut, E., & Bensimon, D.في (كيف تخاعى الفػارق الفخدية في
التخبية)  ،وبخزيدسكي ( )Przesmycki, H.في (البيجاغػجيا الفارقية)  ،وزاخارتذػؾ
( )Zakhartchoukفي كتابو (مغ أخصار البيجاغػجيا الفارقية)...
وتأسضدا عمى ما سبق ،تصػرت الجراسات التي تشجرج ضسغ البضجاغػجضا الفارقضة ابتجاء مغ
سشػات الثسانضشات مغ القخف العذخيغ حتى سشػات األلفضة الثالثة ،مع تصبضق نطخية األىجاؼ،
ونطخية الكفايات ،واالستعانة بشطخية الحكاءات الستعجدة ،وتسثل بضجاغػجضا اإلدماج ،واألخح
بالدضكػلػجضا السعخفضة.
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السحاضخة الثانية
الترػر الشطخي والتصبيقي لمبيجاغػجيا الفارقية
ٌمكن عرض أهم التصورات النظرٌة والتطبٌقٌة للباحثٌن المشتغلٌن بالبٌداغوجٌا الفارقٌة
انطالقا منن اسسنو والمرجاٌنات التنً تنطلنا منثنا حٌنن تنر أن النال تجنانو بنٌن التالمٌن
على مستو المارفً والجسمً والنفسً واالجتماعً واالقتصادي هو ال ي ٌنبغً أن ٌأخ ه
المننندرو بانننٌن االعتبنننارأ بنننأن ٌقنننوم بممارسنننات اسنننتراتٌجٌة متمثلنننة فنننً تصنننور وتطبٌنننا
وضنناٌات وأنشننطة وطراوننا ووسنناوا وتقوٌمننات متنوعننة لتحقٌننا التالمننات المتنوعننة بتنننو
التالمٌ
وإف الترػر الشطخؼ لمبضجاغػجضا الفارقضة يتسحػر برفة أساسضة حػؿ الالتجانذ بضغ
الستعمسضغ في عسمضة التعمع الحؼ يتأثخ سمبا وإيجابا بالسدتػػ السدتػػ السعخفي والشفدي
واالجتساعي والثقافي واالقترادؼ مسا يدتجعي القضاـ بسسارسات وأنذصة متشػعة مغ شخؼ
السجرس مغ أجل تفاعل أكبخ عجد مسكغ مغ التالمضح مع السجرس والجرس وما يشاسبو مغ
شخائق وأسالضب لتحقضق األىجاؼ .حضث تبجو البضجاغػجضا الفارقضة بيحا السفيػـ تقجـ حال
لسحاربة الفذل الجراسي واستغالؿ أقرى ما يسكغ استغاللو لقجرات الستعمسضغ وإمكاناتيع.
ويسكغ عخض آراء بعس السخترضغ في ىحه البضجاغػجضا فضسا يمي:
التفخيق البيجاغػجي عشج دالتػن(خصة دالتػن)le plan dalton:
عخفت ىحه التجخبة بشطاـ دالتػف ندبة لمزاحضة التي وقعت فضيا السجرسة (دالتػف) .وتػجج
في مجيشة  Massachusettesفي الػاليات الستحجة األمخيكضة ،وذلظ مابضغ سشة 5152
وسشة  5112مغ قبل السخبضة  Helene Parkereseوتقػـ ىحه التجخبة عمى السبادغ
التالضة:
_ مشح كل تمسضح فخص العسل والتقجـ في البخنامج حدب قجراتو الحقضقضة(مخاعاة صعػباتو
الحاتضة ،ومخاعاة ندقو الخاص في التعمع).
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_ إيراؿ كل التالمضح إلى أىجاؼ مذتخكة.
_ اعتساد مبجإ التعاقج في العسل بضغ كل مغ التمسضح والسعمع .ويكػف تشطضع العسل حدب
الشطاـ التالي بعج تقدضع التالمضح إلى أفػاج حدب حاجاتيع أو صعػبتيع:
الفتخة األولى  :تحجيج األىجاؼ وأسالضب العسل مجة  52ديقة.
_ الفتخة الثانضة :عسل ضسغ الػرشات (مختمف السػاد أو السحتػيات) مغ ساعتضغ وثالثػف
دقضقة.
_ الفتخة الثالثة :مشاقذة الرعػبات والحمػؿ (ثالثػف دقضقة).
التفخيق البيجاغػجي عشج روبخت دوتخيغRebert Dotrens:
وىػ التعمع اإلفخادؼ بسجرسة (مايل ) mailبجشضف في سػس اخ وىي تجخبة استػحاىا ىحا
السخبي مغ التجارب الدابقة وشبقيا في مجرسة ابتجائضة سشة  5151محاوال التػفضق بضغ
العسل الجساعي  Enseignement collectifوالعسل الفخدؼ

Enseignement

 Individualistوتقػـ ىحه التجخبة عمى الخصػات التالضة:
_ إلقاء الجروس عمى كافة تالمضح الفرل مغ قبل السعمع.
_ إجخاء تقضضع أولي تذخضري ذو شابع تكػيشي.
_ عسل فخدؼ( ترحضح األخصاء ،ودعع السكتدبات).
_ تقضضع السكتدبات الحاصمة مغ قبل السعمع قرج أخح الق اخرات السشاسبة.
_ عسل فخدؼ انصالقا مغ مجونة القدع.
_ تساريغ لمتكػيغ وإثخاء السكتدبات.
التفخق البيجاغػجي عشج فخايشاي: c . Freinet
تدتيجؼ تجخبة (فخايشاؼ) في التفخيق البضجاغػجي قجرة التالمضح عمى االستقاللضة والتكفل
الحاتي بعسمضة التعمع  ،وذلظ مغ خالؿ تذجضع السبادرات الفخدية والعسل الجساعي (ضسغ
األفخقة) وذلظ برفة تمقائضة وتصػعضة واختضارية عبخ إنجاز العجيج مغ األنذصة نحكخ مشيا:
_ كتابة الشز الحخ.
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_ السخاسمة السجرسضة.
_ إنجاز البحػث والجراسات السضجانضة.
_ العشاية بالتعاضجية السجرسضة.
_ إنجاز محكخات تعمسضة متشػعة برفة تعاقجية.
كسا أف التالمضح يسدكػف بصاقات شخرضة لستابعة نتائجيع السجرسضة وتصػرىا برفة
مدتسخة.
كسا أف مجونة فخاناؼ تذتسل عمى أربعة أنساط مغ السحكخات ىي:
_ محكخات حدب الصمب.
_ محكخات األجػبة.
_ محكخات الخوائد.
_محكخات إصالح الخوائد.
التفخيق البيجاغػجي عشج ىاليشا بخزمدكي(:)2992
تخػ (ىالضشا بخزمدكي) أف البضجاغػجضا الفارقضة ىي بضجاغػجضا الدضخورات أؼ تمظ التي
تزع إشا ار مخنا مغ حضث التعمسات الػاضحة بسا يكفي والستشػعة حتى يدتصضع التالمضح
التعمع حدب معارفيع ومياراتيع.
وتخػ بأف البضجاغػجضا الفارقضة ىي بضجاغػجضا مفخدنة تعتخؼ بالستعمع كذخز لو تسثالت
(ترػرات) خاصة عغ وضعضة التكػيغ.
كسا تخػ أنيا بضجاغػجضا متشػعة وتخػ بأف الستعمسضغ ال يذتغمػف بشفذ اإليقاع وبشفذ
السجة وبشفذ السدارات.
وتتسثل أدوات التفخيق عشجىا حػؿ ثالثة جػانب متسثمة في السثمث الجيجاكتضكي وىػ:
الستعمع والسعخفة والسؤسدة.
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وتخػ بأف الستعمسضغ يشبغي أف يػزعػا إلى عجة مجسػعات تذتغل في نفذ الػقت لتحقضق
نفذ األىجاؼ وحدب شخائق متشػعة حدب اختالفات التالمضح وفي مجسػعات وفي زمغ
واحج عمى محتػيات مختمفة لتحقضق أىجاؼ معخفضة ومشيجضة وسمػكضة.
التفخيق البيجاغػجي عشج جػن ميذال زخارتذػك (:)0222
يسضد (زخارتذػؾ) بضغ شكمضغ متجاخمضغ في البضجاغػجضا الفارقضة ىسا:
_التفخيق الستتالي والسدسى بالبضجاغػجضا الستشػعة.
_ التفخيق الستدامغ وىػ األصعب ،حضث أف الستعمسضغ ال يذتغمػف بشفذ الصخيقة في نفذ
الػقت رغع أف لجييع نفذ السياـ السختمفة الػاجب القضاـ بيا ،وىحه ىي البضجاغػجضا السقرػدة
بالسعشى الجقضق.
وتسارس البضجاغػجضا الفارقضة حدب (زخارتذػؾ) وفق االستخاتضجضة التالضة:
 _5أدوات(وسائل) التعمع :االستخجامات ،والػسائل البرخية والدسعضة وكل ما لو عالقة
بالػسائل التكشػلػجضة الحجيثة.
_1شخائق التعمع :والتي ليا عالقة مباشخة مع الستعمع مغ تحمضل وتخكضب واستكذاؼ...
 _5وضعضات التعمع :وضعضات االستساع الشذضط والسذاىجة والبحث والتقػيع التكػيشي
واإلنتاج الذخري...
 _8درجة اإلرشاد :أؼ تأشضخ الستعمسضغ ،والتجخل الفارقي في مجسػعات العسل ولحطات
االشتغاؿ باستقالؿ.
 _1تجبضخ الدمغ :تشػع الحرز الفارقضة.
 _1التحفضد :مداعجة الستعمسضغ وتحفضدىع بتقجيخ أنذصتيع.
 _6تشطضع القدع :العسل مع الجسضع أو العسل حدب السجسػعات.
_ 4أشكاؿ العسل :لحطات لعخض األستاذ ،لحطات لمبحث ،لحطات لمتسخيغ ،لحطات
لمتقػيع.
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 _ 1التعمضسات السعصاة :تعمضسات واضحة ،تعمضسات تذتغل عمضيا السجسػعات ،تعمضسات
كتابضة أو شفػية ،تعمضسات تذتسل عمى أمثمة وأمثمة مزادة.
 _52أشكاؿ التقػيع :تفخيق شخؽ التقػيع وأدواتو.
 _55السحتػيات :استغالؿ محتػيات متعجدة لشفذ اليجؼ التعمضسي.
التفخيق البيجاغػجي عشج تػم ليشدػن:
لضذ ليحا الباحث شخيقة واحجة يسكغ اتباعيا في تصبضق البضجاغػجضا الفارقضة ،وإنسا
التفخيق عشجه ىػ االستجابة لحاجات الستعمسضغ ،ولحلظ يخػ ضخورة الػقػؼ عشج السبادغ
العامة التي تحتخـ وتخاعي قجرات الستعمسضغ ،كػضعيع في مجسػعات متشاسقة وتعجيل التقػيع
في إشار السشياج الجراسي بسا يحتػيو مغ أىجاؼ ،معارؼ ،وشخائق.
التفخيق البيجاغػجي عشج نػرد لػنج:
يخػ ىحا الباحث أف التفخيق يتسثل في تفخيق السحتػيات والصخائق ،وىػ يخػ أف أؼ
تغضضخ أو تفخيق وضعضة تعمضسضة معضشة يشصمق أوال مغ أف ىشاؾ محتػػ أو عشاصخ أساسضة
يجب أف يتحكع فضيا جسضع التالمضح ،ثع يعسل بعج ذلظ االشتغاؿ عمى درجة التعقضج التي
تتساشى مع قجرات وحاجات كل تمسضح باستخجاـ شخائق متشػعة مغ أجل الػصػؿ إلى
مخخجات متشػعة.
ويشطخ ىحا الباحث إلى التفخيق البضجاغػجي وفق ترػريغ :األوؿ :يدتميسو مغ صشافة
(بمػـ) والثاني مغ السشياج األساس السػجو.
ففي صشافة بمػـ نجج القجرات السعخفضة مختبة تختضبا مغ البدضط إلى السعقج أؼ مغ التحكخ
ثع الفيعُ ثع التصبضق والتحمضل والتخكضب والتقػيع فالتفخيق ىشا يكػف حدب القجرات.
أما الترػر الثاني فيػ المجػء إلى السشياج األساس أو الخسسي والحؼ يتصمب مغ السجرس
فيسا عسضقا لو مع معخفة مجػ مالءمتو مع قجرات وحاجات التالمضح ،بحضث يشبغي لمسجرس
معخفة أىجاؼ السشياج وما ىي الكفاءات التي يشبغي أف يتحكع فضيا الستعمسػف كل حدب
قجراتو.
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التفخيق البيجاغػجي عشج لػرغان:
يعتبخ لػرغاف البضجاغػجضا الفارقضة وجيا مغ بضجاغػجضا التحكع التي شػرىا بمػـ  ،حضث
تػضف التقػيع التكػيشي لمتحكع في التعمسات الحؼ يحمل ويذخز ويرشف الرعػبات لجػ
الستعمسضغ.
التفخيق البيجاغػجي عشج فيميب ميخيػ:يجعػ (مضخيػ) إلى التخكضد عمى استخاتضجضة التعمع
القائسة عمى الذحشات العاشفضة السختبصة بالتجارب الدابقة والعالقات االجتساعضة لجػ الفخد،
باإلضافة إلى اإلجخاءات السعخفضة التي استقخت لجػ التمسضح مغ خالؿ التجارب الدابقة.
ومغ ثع اقتخح فضمضب مضخيػ حرة تعمضسضة بتصبضق البضجاغػجضا الفارقضة والتي تجور حػؿ
أربع مخاحل ىي:
_ االكتذاف :مغ خالؿ وضعضات تعمسضة مختمفة يتعخؼ التمسضح عمى السػضػع السعشي
بالجراسة ،حضث يحاؿ التمسضح إلى تجخبة أو معخفة سابقة ،وما مجػ تػسعو فضيسا.
_ اإلدماج :أؼ كضف يجمج كل تمسضح السعمػمة الججيجة بالدابقة وبأية زمغ أؼ أف ىشاؾ
مدالظ وشخؽ تعمسضة تختمف مغ تمسضح آلخخ وىشا نمجأ إلى التفخيق الستدامغ.
_التقػيع :يقضذ السجرس في ىحه السخحمة مكتدبات التالمضح
_ العالج :باالرتكاز عمى الشتائج السحرل عمضيا يقتخح السجرس عالجات فارقضة بمجػئو إلى
تفخيق متدامغ مغ ججيج.
التفخيق البيجاغػجي عشج فيميب بيخنػ :يشصمق فضمضب بضخنػ مغ مقػلتو" :إف أشفاؿ لضذ ليع
نفذ مدتػػ الشسػ ونفذ الخأسساؿ الثقافي والمغػؼ  ،وال نفذ السػارد واالستعجادات أو نفذ
إيقاعات التعمع ،فيؤالء ال يسكشيع أف يحرمػا عمى نفذ الخبح مغ نفذ التعمضع" ومغ ثع يخػ
أنو يجب االنصالؽ مغ الالمباالة إلى االختالؼ وتسكضغ غضخ الستسكشضغ بصخيقة نذضصة
وواضحة وشخعضة ،ولضذ االنصالؽ مغ تكافؤ الفخص ،ألف السداواة الرػرية التي تيضسغ
عمى السسارسة البضجاغػجضة ال ترمح إال إلقشاع وتبخيخ الالمباالة بالشطخ إلى التفاوتات
الػاقعضة في التعمع وأماـ الثقافة السجرسة أو السصمػبة ،ويخػ بأف التفخيق البضجاغػجي ىػ
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الشزاؿ ضج الالمباالة  ،وبحضث نجعل كل تمسضح في وضعضة خربة بالشدبة إلضو وذلظ مغ
خالؿ:
_عجـ محق ىػيتو وأمشو وقابمضتو الحىشضة.
_أف تكػف الػضعضة ليا معشى ،تحخكو ،وتصخح عمضو تحجيا.
_تتسػقع في مشصقة نسػه القخيبة أؼ قابمة لمتحكع.
ويسكغ حرخ البضجاغػجضا الفارقضة حدب( فضمضب بضخنػ) في الشقاط التالضة:
_ يقع التفخيق البضجاغػجي ضسغ مشطػر التسضضد اإليجابي ورفس الالمباالة ،وىي تدتيجؼ
التالمضح الحيغ يعانػف صعػبات في التعمع والشسػ.
_ التفخيق البضجاغػجي يكػف في الػسائل وأشكاؿ العسل ولضذ أىجاؼ التكػيغ وال الصسػحات
الزسشضة التي يشسضيا السجرس تجاه كل تمسضح .لضذ لمتفخيق البضجاغػجي شخيقة ووسائل خاصة
بل يسكغ تػضضف جسضع الصخؽ والػسائل وتكػف في جسضع السدتػيات والتخررات.
_ التفخيق البضجاغػجي ىػ دلضل عمى الجػدة والسػثػقضة والسعشى وخرػبة وضعضات التعمع
شضمة األسبػع والدشة الجراسضة.
_التفخيق البضجاغػجي يعشي تشطضع العسل حدب مجسػعات الحاجة والسدتػػ وتشػع األعسار
والجعع السجمج.
_يشبغي التفكضخ في التفخيق البضجاغػجي ضسغ فخيق عسل لتبادؿ وجيات الشطخ الستعجدة
حػؿ التالمضح وحػؿ تقدضع العسل وتذكضل السجسػعات وكضفضة االشتغاؿ عمى األىجاؼ
والػسائل.
ومغ ثع يخػ (فضمضب بضخنػ) بأف البضجاغػجضا الفارقضة تغضخ دور كل مغ السجرس والتمسضح.
_ بالشدبة لمسجرس:
_ سضفقج السجرس الحجخة السغمقة وتربح الحجخة الجراسضة متشقمة
_ اإليساف يتعجد جساعات العسل واإلحاالت.
_ العسل بذفافضة ،أؼ أماـ أنطار الدمالء واآلباء واألميات.
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_ التعاوف السيشي السكثف والتفاوض الجائع.
_ مػاجية التالمضح ذوؼ الرعػبات الخاصة.
_ العسل بػضعضات مذكالت والتعجيل التفاعمي أثشاء التعمسات.
_ مسارسة التقػيع التكػيشي التفخيجؼ الحؼ يقػـ عمى السالحطة السدتسخة لمتالمضح أثشاء العسل.
_ ترػر وبشاء عجة ديجاكتضكضة متشػعة.
_ بالشدبة لمتمسيح:
_ تتسثل ميشة التمسضح إما بالقضاـ بالحج األدنى أو القضاـ بسا ىػ أحدغ ،وبخاصة في لحطة
التقػيع.
_تجعل الستعمع في وضعضات تعمسضة خربة.
_ تتصمب البضجاغػجضا الفارقضة تغضض اخ عسضقا لػضائف السجرسة والسجرس.
_ البضجاغػجضا الفارقضة ثػرة ضج الفذل السجرسي والالمداواة.
_ تقػـ البضجاغػجضا الفارقضة عمى تعاقج ديجاكتضكي ومؤسداتي يعصي معشى لمتعمع والعسل
السجرسي.
_ تقػـ البضجاغػجضا الفارقضة عمى الحػار بضغ السجرس والتمسضح.
_ تقػـ البضجاغػجضا الفارقضة عمى التشػع،أؼ ضج التسخكد ومخكدية البخنامج الجراسي.
وقج اقتخح (فضمضب بضخنػ) حمػال لسػاجية االختالفات بضغ التالمضح تتسثل فضسا يمي:
_تػزيع التالمضح عمى مجسػعات وتشذضصيا واألخح بعضغ االعتبار االختالفات السػجػدة بضشيا.
_ تحدضغ عالقة السجرس مع تالمضح ىػ التعامل معيع بإيجابضة.
_ حدغ اختضار األسالضب الجيجاكتضكضة مغ شخؼ السجرس والتي تتالءـ مع كل تمسضح مػجػد
في الجساعة.
 غاية البيجاغػجيا الفارقية: _5تحقضق تكافؤ الفخص بضغ تالمضح الفرل الجراسي الػاحج وتصػيخ القجرات التعمسضة لجػ
الستعمسضغ.
21

 _1محاربة الفذل الجراسي ،وذلظ مغ خالؿ ربط السعارؼ والجالالت بشسػ كل متعمع ،فيي
استخاتضجضة لمشجاح ،كسا أنيا تشتطع حػؿ وضعضات تعمع وتقضضع تتالءـ مع الحاجات
والرعػبات الشػعضة لجػ التالمضح ووفق سضخورات متشػعة ،فيي تتضح ليع:
 الػعي بقجراتيع. تصػيخ قجراتيع إلى كفايات. تغحية رغبتيع في التعمع. االنعتاؽ مغ الفذل عبخ تكخار وضعضات متذابية يحققػف فضيا الشجاح. بشاء ىػيتيع. تشسضة تشذئتيع االجتساعضة ،مغ خالؿ تعمسيع السقابمة ما بضغ وجيات نطخ مختمفة". _ 5تجفع في اتجاه تصػيخ السشطػمة التخبػية بتبشي تصبضق شخائق وأسالضب تعمضسضة تعمسضة
متشػعة قائسة التعاوف تارة والتفخيج والتعمع الحاتي تارة أخخػ وبشاء وضعضات وأنذصة
ديجاكتضكضة تخاعي الفػارؽ العقمضة الػججانضة والحدضة الحخكضة.
ومغ ثع فيي تخاعي عشج التالمضح:
 إيقاعاتيع البضػلػجضة. تحفضدىع وحبيع لالستصالع وأذواقيع. شاقتيع الشفدضة والجدسضة. أنساشيع الفكخية واالستجاللضة. صػرىع الحىشضة. أنساشيع التػاصمضة والتعبضخية السفزمة._ معارفيع الدابقة.
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_4تخاعي حاجات الستعمسضغ العقمضة والشفدضة والجدسضة واالجتساعضة أثشاء وضع البخامج
والسشاىج وجعميا تتالءـ مع مضػليع ورغباتيع وقجراتيع مغ أجل تحقضق الشجاح والجػدة
والتسكغ مغ الكفايات السدتيجفة.
_ 5تجعل مغ تكػيغ السجرس سػاء قبل الخجمة أو أثشاءىا عمى البضجاغػجضات الحجيثة
والبضجاغػجضا الفارقضة أم اخ ضخوريا.
كسا تعسل البضجاغػجضا الفارقضة عمى تحقضق ثالثة أىجاؼ أساسضة لتعمسات التالمضح وىي:
_ إغشاء التفاعل االجتساعي والسعخفي:
يتضح التفاعل االجتساعي الجيشامضكي والغشي تبعا ألعساؿ السجرسة البشائضة و
(بضاجي )Piajetو(فالػف )wallonنسػا معخفضا أفزل ألنو يتضح في اآلف نفدو الفعل والتبادؿ
مع إبخاز وأىسضة ميسة معضشة.
تحديغ العالقة ما بيغ الستعمع والسجرس:
بشاء عمى مختمف األعساؿ السشجدة في مجالي فضديػلػجضا أعراب السخ والدضكػلػجضا ،
تديع االنفعاالت اإليجابضة في الثقة ،واألماف في التحفضد الحؼ ال يتحقق أؼ تعمع مغ دونو،
زد عمى ذلظ أنيا انفعاالت تضدخ معالجة وتخديغ السعمػمات  .إذف فجػدة العالقة ما بضغ
التمسضح والسجرس تبقى عمى درجة عالضة مغ األىسضة  ،خاصة أنو مشح ثالثة عقػد مغ الدمغ
تدايجت حجة التػتخات العالئقضة واتخحت شكل :ال نعاقج وال نشتسي لمشطاـ السجرسي .وبالتالي
فإف أؼ مقصع بضجاغػجي فارقي يقػػ مغ خالؿ أخحه بعضغ االعتبار الفخد وتشطضع تفاعمو.
تعمع االستقاللية:
يبضغ العجيج مغ أخرائضي الدضكػلػجضا أمثاؿ (روجخس )rogersأف إتاحة تحخيخ الخضاؿ
واإلبجاع تضدخ الفيع  .لحلظ يحتاج التالمضح في اآلف نفدو إلى إشار أمشي ومجاؿ لمحخية ،
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حضث يتستعػف بحق االختضار واتخاذ القخار والججيج وتحسل السدؤولضة ،وبسا أف الدضخورة
العامة لمبضجاغػجضا الفارقضة السقتخحة في ىحا السشحى؛ فيي تيجؼ إلى إرساء إشار مخف يذكل
فزاء لتعمع االستقاللضة ،فيي تتضح الشسػ السعخفي وتقجـ التمسضح.
شخوط تصبيق البيجاغػجيا الفارقية:
يجسع الباحثػف في مجاؿ البضجاغػجضا الفارقضة أف شخوط تصبضقيا يتسثل في تػفضخ مجسػعة
مغ الذخوط مشياالعسل بالفخيق والتذاور والتشطضع السخف الستعساؿ الدمغ واإلعالـ السشتطع
لكافة الذخكاء وحل السذاكل .وىحه الذخوط مغ شأنيا أف تحجث تغضخات عمى مدتػػ
اليضاكل والعقمضات مع تػفخ مشاخ مشفتح وإرادة صادقة مذتخكة ما بضغ السجرسضغ واإلدارة.
_ العسل بالفخيق :ألف العسل بالفخيق يتسضد بالحضػية بغضة ضساف حضد زمشي كاؼ لتحقضق
أىجاؼ البضجاغػجضا الفارقضة ،كسا أف بشاء حج أدنى مغ األدوات الستسثمة في جخد األىجاؼ
والقضاـ بتقضضع تذخضري لرعػبات التالمضح وإنجاز حرضمة في ختاـ السقصع البضجاغػجي
وصضاغة بصاقات عسل متشػعة ومالئسة ،عمى أف يتع ىحا في إشار عسل الفخيق ألنو يثضخ
التفاعل ما بضغ أعزاء الفخيق حضث تتزح األىجاؼ ويديج مغ اإلبجاعضة في بشاء السقاشع
البضجاغػجضة.
_ التذاور :أؼ السذاركة مغ خالؿ الفخيق في تجاريب لتدضضخ االجتساعات أو تجاريب تيع
البضجاغػجضا الفارقضة ،حضث أف التذاور يقتزي شابع الزخورة ألنو يحقق الخضا واالرتضاح
ويحقق فعالضة البشاء الجساعي ،وتشطضع الفخيق يتحجد في خسذ نقاط ،ىي:
_ الفزاء :يدتحدغ تيضئتو بػاسصة شاوالت تشتطع عمى شكل دائخؼ أو عمى شكل Uوىػ
شكل يتضح نقاشا ديسقخاشضا.
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_ التاريخ والسجة الدمشضة والصابع الجورؼ :تسثل ساعة زمشضة في األسبػع حجا أدنى لسباشخة
التذاور .عمى أف التذاور يتسضد بالشجاعة كمسا قرخت مجتو وسصخت حجوده برفة قبمضة وتع
احتخاميا.
_ األىجاؼ العامة لمتذاور بذأف الدشة الجراسضة.
_ ججوؿ األعساؿ :يشبغي أف يكػف لكل اجتساع صضاغة ججوؿ األعساؿ وأف يزصمع كل
عزػ بجور السشذط بالتشاوب.
_ السشذط :مغ السيع أف يزصمع أحج أعزاء الفخيق بجور السشذط والسخجع؛ عمى أف يتع
استبجالو برفة مشتطسة حتى يتدشى تفادؼ الخسػؿ داخل الجساعة.
_ مخونة تشطيع استعسال الدمغ :يسثل الصابع الكالسضكي الستعساؿ الدمغ عائقا أماـ تصبضق
البضجاغػجضا الفا رقضة .ذلظ أف تفخيق السحتػيات والصخائق يتصمب أيزا ىضكمة الدمغ بصخيقة
مشاسبة ،حتى يتدشى مالء متو مع تفخيق السحتػيات والصخائق.
_ اإلعالم السشتطع لمذخكاء :قج يسشى السذخوع البضجاغػجي بالفذل في حاؿ عجـ تبمضغ
السعمػمات حػؿ محتػياتو وأىجافو وسضخانو لمذخكاء السعشضضغ وىع برفة خاصة؛ التالمضح
والسجرسضغ واآلباء والفخيق اإلدارؼ.
األسذ الشفدية لتصبيق البيجاغػجيا الفارقية:
انصمقت البضجاغػجضا الفارقضة مغ العجيج مغ البحػث الدضكػلػجضة واإلكمضشضكضة واالجتساعضة
والتخبػية التي اىتست بإنجاح التفخيق البضجاغػجي ويتعمق األمخ في ىحا الرجد:
_ أخح تسثالت التالميح بعيغ االعتبار:
تذكل التسثالت الحىشضة واالجتساعضة كسادة لمفكخ والسعخفة حدب (مػسكػ فضتذي
 Moscovitciنساذج تفدضخية لمعالع الحؼ يبشضو كل كائغ بذخؼ مشح والدتو ،بغضة فيسو
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والتكضف معو والعسل داخمو والتػاصل مع اآلخخيغ ،وىحه السفاىضع السذكمة والسبشضة مغ
السعارؼ والسعتقجات ىي التي تعصي معشى لمحضاة.
وأثشاء عسمضة التعمع يػضف التالمضح ىحه التسثالت التي قامػا بتذكضميا مغ خالؿ فزائيع
الخاص (السحضط األسخؼ ،واالجتساعي ،والثقافي ،واالقترادؼ )...والتي تع بشاؤىا مغ خالؿ
تبادالت داخمضة وخارجضة .وعمضو يشبغي أخح السجرس لتسثالت تالمضحه بعضغ االعتبار وإبخازىا،
حضث يتسكغ السجرس مغ معخفة شبضعة ىحه الترػرات التي يفعميا التالمضح في أؼ عسل
مصمػب مشيع.
_ وسائط بشاءالتسثالت :يتعمع الصفل حدب (بضاجي) مغ خالؿ ربصو ما بضغ التعمسات التي
يقػـ ببشائيا بػاسصة اإلصغاء والتخديغ والفيع ،وتقجيع اإلجابات حتى يحقق التػازف بضغ
تسثالتو الخاصة التي امتمكيا ،والتسثالت السقجمة مغ قبل السجرس ،وىحه العسمضة يحجث فضيا
صخاع معخفي بضغ ترػراتو األولضة وبضغ التسثالت التي يتع تمقضشيا لو ،وبالتالي يتع إيجاد
تسثالت أخخػ تسثل مػاد ججيجة لمفكخ والسعخفة ،وىػ األمخ الحؼ يعشي أف التمسضح يقبل
بالتخم ي عغ جدء مغ تسثالتو القجيسة واإلبقاء عمى البعس مشيا ،والتي يختارىا تبعا لميجؼ
مغ العسل الحؼ يخيج التػجو إلضو.
_ مكانة التفاعل االجتساعي :بالشدبة لمسشطخيغ في مجاؿ سضكػلػجضا الشسػ ،يعج التفاعل
االجتساعي الحؼ يقتزي تبادالت تػلج فعال تبادلضا ما بضغ شخرضغ أو عجة أشخاص،
أساسضا بالشدبة لمشسػ الفكخؼ ،ما داـ يػلج إعادة بشضة الفكخ .لحلظ يشبغي تشطضسيع في
وضعضات تعمع تتشػع فضيا التفاعالت االجتساعضة.
يبضغ بعس الباحثضغ أمثاؿ (جضمي (Gillyأف الرخاع الدػسضػ معخفي يسثل مرج ار لمتقجـ،
إذ يقػـ التالمضح بسقارنة االختالفات في إجابتيع ويشدقػف وجيات نطخىع تبعا لصخيقة
تفاوضضة.
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لحلظ يشبغي تشطضسيع في وضعضات تعمع تتشػع فضيا التفاعالت االجتساعضة بيجؼ إثارة وإثخاء
التفاعالت السعخفضة التي تبشي ليع معارفيع الخاصة.
_ تأثيخ الحاجيات الديكػلػجية:
تتسطيخ ىحه الحاجات في تقجيخ الحات واالتراؿ واالنتساء والتعمق والقخب والتػاصل
والكخامة .ومشح الػالدة تتذكل لجػ الػلضج مجسػعة مغ الحاجات الدضكػلػجضة تؤثخ عمى
الشجاح في تعمسو وىي:
_ الحاجة إلى االحتساء واإلشسئشاف.
_ الحاجة إلى اإلحداس بالستعة.
_الحاجة إلى القجرة عمى الفعل.
أ_ فالجاجة إلى اإلشسئشان أو البشية :ىي كل ما يغحؼ الذخز داخل السحضط الجاخمي
والخارجي لو فضديػلػجضا وسضكػلػجضا وفكخيا مع تسكضشو مغ الشسػ في جػ آمغ .وانصالقا مغ
حاجاتيع إلى األماف يقػمػف بإعادة تفعضل تسثالتيع القجيسة واستعساليا ألنيع عمى معخفة بيا
وسبق ليع تجخيبيا إيجابضا ،زد عمى ذلظ أنيا مذحػنة انفعالضا .وفي بعس األحضاف يقػـ
بعس التالمضح بخد فعل تمقائي سمبي اتجاه التسثالت الججيجة فضشدووف ويخفزػف نتضجة عجـ
إحداسيع باألماف .وىشا تتجخل البضجاغػجضا الفارقضة.
ب _ الحاجة إلى اإلقخار :تجفع ىحه الحاجة بالذخز إلى إثبات وجػده في أعضغ اآلخخيغ.
وتتسطيخ في الجػانب التالضة:
_ الحاجة إلى اإلنتساء والتعمق :وىسا متػاججاف بقػة لجػ التالمضح عبخ مخاحل نسػىع ،حضث
تديع ىحه الحاجة في بشاء ىػيتيع االجتساعضة ،وذلظ عبخ الحاجة إلى السػافقة االجتساعضة.
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_ الحاجة إلى تحقيق الحات واالترال :وذلظ بيجؼ اليضسشة عمى العالع والتسكغ مغ الفعل
عغ شخيق تجارب ججيجة ،وتختبط ىحه الحاجات بذكل وشضج بالحاجة إلى اإلثارة والستعة.
_ الحاجة إلى تقجيخ الحات والكخامة :تبضغ العجيج مغ البحػث أف بعس صعػبات التالمضح
مخدىا كػف ىؤالء يعضجوف تفعضل واجية سمبضة بخرػص صػرتيع الحاتضة أثشاء مػاجية أؼ
مقصع تعمسى .ومغ ثع تكبح ثقتيع في قجراتيع والخغبة في االنخخاط في العسل ويدتدمسػف
ليحه الرػرة الدمبضة.
ج_ الحاجة إلى اإلثارة :تجفع ىحه الحاجة بالتمسضح إلى التأكج مغ أنو يحضا مغ خالؿ حخكضتو.
ومغ ثع فإف البضجاغػجضا الفارقضة تسشح التالمضح العجيج مغ فخص التحفضد والشجاح عبخ تمبضة
ىحه الحاجات والتي تؤثخ في تصػر تسثالتيع ومعارفيع .وتتسثل ىحه الفخص في:
_ يذعخ التالمضح أنيع محط إقخار وإثارة عبخ إبخاز أفكارىع ومكتدباتيع ،خاصة أنيع يتأكجوف
أف إجاباتيع يتع استعساليا بذكل ممسػس في بشاء محتػػ مذتخؾ بػاسصة مجسػعات مرغخة
أوال ثع عمى مدتػػ الفرل كمو.
_ تػلج السجسػعة الرغضخة (ما بضغ تمسضحيغ وأربعة تالمضح) إحداسا باألماف مغ حضث حجسيا
الرغضخ وبعجىا ع غ الشطخ الحؼ يعتبخ عامل تقضضع أو نقج في بعس األحضاف مغ قبل
السجرس والدمالء.
_ يثخؼ ىحا التشطضع كحلظ التفاعل السعخفي مغ خالؿ مػاجيات ومفاوضات متػاتخة ومتشػعة
تتصمبيا التعمضسة السقجمة.
مغ خالؿ ىحه الصخيقة يتسكغ التالمضح الحيغ يتسضدوف ببطء الػتضخة والخجل واالنصػاء عمى
السدتػػ الذفيي وضعف الثقة في الشفذ مغ التجخل شفاىضا وكتابضا واتخاذ مبادرات ،ألنيع
يذعخوف بالحساية في ضل ىحه الػضعضة حضث يسكشيع االشتغاؿ لسجة زمشضة معضشة مغ دوف
أؼ تجخل خارجي.
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وقج بضغ (روجخز  )Rogersأنو انصالقا مغ الخغبة في التعمع ىشاؾ ارتباط ما بضغ اإلحداس
السخكب لحخية التفكضخ والتعبضخ واإلحداس باألماف.
إف ىحه الصخيقة التعاونضة داخل الفرل الجراسي تغحؼ وتحفد التالمضح لتعمع الحق بحكع
شابعيا السصسئغ ،وتجفع بالتالمضح إلى تجخيب عجة أدوار أخخػ مذابية وتذكل إثبات وجػد
وقج تكػف أداة عالجضة لبعس االختالالت فضسا يتعمق بتقجيخ ذواتيع.
خرائز البيجاغػجيا الفارقية:
 _1التفخيق بيغ الستعمسيغ :أؼ تشطخ إلى الستعمسضغ عمى أنيع لضدػ سػاسضة في جػانب
شخرضة كثضخة ،عمى السدتػػ العقمي والػججاني واالجتساعي والجدسي والثقافي واالقترادؼ
وىحه كميا عػامل تؤثخ عمى تعمع الستعمع إيجابا وسمبا.
 _2ىي بيجاغػجيا عمسية عسمية :فيي تشصمق مغ تذخضز معضغ بأدوات وأسالضب عمسضة
دقضقة كالػائد واالختبارات مغ أجل رصج واقع الستعمسضغ ومدتػاىع ثع ترشضفيا  ،لضقجـ العالج
السشاسب لكل فئة مغ الستعمسضغ.
 _3مخاعاة حاجيات ومتصمبات الستعمسيغ العقمضة والػججانضة واالجتساعضة والبضئضة وغضخىا...
_4البيجاغػجيا الفارقية ىي بيجاغػجيا فخدانية تعتخؼ بالستعمع في تسثالتو وترػراتو وكل
ما يسضد شخرضتو.
 _5البيجاغػجيا الفارقية بيجاغػجيا متشػعة  ،حضث تقتخح مجسػعة مغ السدارات التعمضسضة ،
تخاعي أثشاءىا قجرات الستعمسضغ وتدتحزخ ذكاءاتيع.
 _6البيجاغػجيا الفارقية تتبع عسل الستعمع مغ خالؿ تقجيع التغحية الخاجعة التي تحلل لو
الرعػبات.
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 _7ىي بيجاغػجيا تشػيعية :أؼ تدتعسل مجسػعة مغ الػسائل والتقشضات تتشػع حدب نػع
السحتػػ واليجؼ ،وحدب نػع الدماف والسكاف ،أؼ أنيا تعتسج عمى أنذصة تتشػع مغ فتخة
ألخخػ ومغ حرة إلى حرة أخخػ.
_8البيجاغػجيا الفارقية ىي بيجاغػجيا ذات مجاخل متعجدة :أؼ يقجـ فضيا الجرس الػاحج
بصخؽ واستخاتضجضات متشػعة وأدوات ووسائل مختمفة ،أؼ التحخكات واألسالضب والتجخالت
السختمفة.
 _9ىي مقاربة ال تعسل عمى التشػيع في التقشيات والػسائل فقط ،وإنسا تدعى كحلظ إلى
تشػيع محتػيات التعمع داخل الرف ،وبالتالي فيي تعسل عمى التشػيع في الصخائق
والسحتػيات معا.
 _10البيجاغػجيا الفارقية تدتحزخ شخرية الستعمع وتحتخميا وتقجرىا ،وتشطخ إلضيا نطخة
شاممة متكاممة في جػانبيا السعخفضة ،والػججانضة ،والحذ حخكضة.
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السحاضخة الثالثة
مخجعيات البيجاغػجيا الفارقية
تقع البضجاغػجضا الفارقضة في قمب البضجاغػجضات الحجيثة األخخػ ،لسا تتدع بو مغ تفتح
وتشػع .فيي متفتحة في مقارباتيا وتقشضاتيا وأدواتيا .ألنيا تقتبذ وتأخح مغ بضجاغػجضات

أخخػ وتدتخجـ عجة مقاربات بضجاغػجضة حدب خرػصضات كل متعمع مغ أجل الحج مغ
صعػبات التعمع الستعجدة والستشػعة .وىي أيزا بضجاغػجضا متسضدة ألنيا تعتخؼ بالتمسضح
كذخز لو دوافعو وتسثالتو الخاصة أماـ الػضعضات التعمسضة .وألنيا بضجاغػجضا تقػـ عمى
أسذ فمدفضة ونفدضة ومعخفضة واجتساعضة وبضجاغػجضة تشصمق مشيا .فيي بضجاغػجضا مؤسدة
عمى محتػيات عمع الشفذ ،وعمع نفذ الصفل ،وعمع الشفذ الفارقي ،وعمع الشفذ التخبػؼ.
حضث استشجت عمى عجة أسذ أو مخجعضات نطخية ،نفدضة ،واجتساعضة ،وتخبػية ،ساىست في
إثخاء وبشاء ىحه البضجاغػجضا.
فسغ الشاحيةالشفدية :تزع الثقة في إمكانضة الكائغ اإلنداني وقابمضتو لمتخبضة وتحتخـ
شخرضتو وتشصمق مغ مبجإ تكافؤ الفخص بضغ جسضع الستعمسضغ.
كسا تقتزي القابمضة التخبػية  éducabilitéوالتي كسا يخاىا (مضخيػ) فضقػؿ":ما مغ شيء
يزسغ ألخرائي البضجاغػجضا أنو استشفح كافة السػارد السشيجضة ،وما مغ شيء يثبت لو عجـ
بقاء وسضمة لع يتع اكتذافيا ،والتي قج تشجح في الجػانب التي مشضت بالفذل".وبالتالي ال مجاؿ
لمقػؿ بأف ىحا الستعمع ال يدتصضع أف يتعمع أو ال يشجح أو محكػـ عمضو بالفذل .فالبضجاغػجضا
الفارقضة تثق بإمكانات األفخاد وتعتبخ االختالفات والفخوقات قائسة ومػجػدة ،وبالتالي نتعامل
معيا ونجفع كل فخد إلى بحؿ أقرى جيج وشاقة مسكشة لضتقجـ في التحرضل ويتغمب عمى
الرعػبات ،وأف نجعل األىجاؼ والسحتػيات والصخائق تتكضف وتتالءـ مغ أجمو ال أنو ىػ

يتكضف مغ أجميا .كل التالمضح مجعػوف لتحقضق األىجاؼ السخسػمة ،ولكغ كل سضرميا

بصخيقتو الخاصة ،وعبخ مدارات مفزمة لجيو وزمغ إنجاز معجؿ ومكضف مع جيجه ووتضخة

عسمو ومدتػػ استعجاداتو وحػافده .وإذا ما استصعشا أف نحقق ىحا نكػف فعال شبقشا مبجأ
الجيسقخاشضة في التعمضع ألف كل تمسضح أخح حطو كامال داخل الفرل والسؤسدة مغ العشاية
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واالشتغاؿ والسذاركة والتحرضل والتقجـ حدب قجراتو وشاقتو .وال يعاني مغ التأخخ والعجد
والشقز في األداء وعجـ الفاعمضة واإلقراء السجرسي.
وىحا يداىع في محاربة التأخخ والفذل الجراسي .ذلظ أف السجرس حضشسا يشػع مغ األىجاؼ
والصخائق والتقشضات والػسائل وأسالضب التقػيع لكي تتالءـ مع خرػصضات التالمضح وعشجما

يحفدىع ويفتح ليع باب االستقاللضة ويربحػف مدؤولضغ عغ اختضاراتيع وفقا لحاجاتيع

ويشاقذيع ويفاوضيع إف ىحا ال يدعيع إال أف يعضجوا الشطخ في عالقاتيع بالسعخفة والسجرسة.
إف كل الجراسات بضشت أف كل الحػاجد يسكغ تجاوزىا مغ شخؼ التمسضح وكل الرعػبات
يسكغ تحلضميا متى عسمشا مع التمسضح ودخمشا معو في عالقة حب وعصف وتعاوف وفيسشا

صعػباتو ومذاكمو التي تؤثخ عمضو سمبا وحاولشا مداعجتو عمى حميا وانتقمشا بو مغ السػاقف

الزاغصة السحخجة الثقضمة عمضو والتي يكخىيا إلى مػاقف أخخػ يختارىا ويحبيا ويقبل عمضيا

وأعجنا الشطخ في التقػيع بسشطػره التقمضجؼ ووضعشا تقػيسا تكػيشضا مخنا ليحا التمسضح يشصمق مغ
واقع قجراتو ،وأصبح معضارنا في التقػيع معو ىػ مجػ تقجمو بالسقارنة مع نفدو وما كاف عمضو
ولضذ بالسقارنة مع زمالئو مع العشاية السدتسخة بجعسو ومدانجتو نفدضا واجتساعضا إف أمكغ

ذلظ ،يسكغ أف يقمز الفػارؽ اتجاه زمالئو وقج يمتحق بيع .وبالتالي فإف التمسضح لضذ ىػ
الديء ،ألنو في كثضخ مغ األحضاف ال يخجع التأخخ إلى التمسضح بقجر ما يخجع إلى عػامل
عاشفضة مختبصة بالتمسضح أو مشاخ القدع ،أو العالقة مع السجرس أو اتجاىو الدمبي نحػ
السادة.

مسا يجعل التجخل التخبػؼ والبضجاغػجي أم اخ ضخوريا .وذلظ بفتح نقاش مع التمسضح وندسع

آراءه ونفيع شبضعة مذكمو ثع نبشي خصة إلنقاذه وإعادة إدماجو وإشخاكو وتحفضده.
ومغ الشاحية التخبػية :ىشاؾ الكثضخ مغ الشطخيات التخبػية التي فدخت عسمضة التعمع،
وساىست في حل الكثضخ مغ السذكالت التخبػية ،وقج اشتقت مشيا البضجاغػجضا الفارقضة
السفاىضع واآللضات التي يسكغ أف تداعجىا عمى تسكضغ كل فخد  -حدب إمكانضاتو  -مغ
الشجاح والتأُثضخ اإليجابي في شخرضتو وفي السجتسع.
ويعج (لػيذ لػغخاف )1973 Louis Legrandأوؿ مغ استعسل كمسة بضجاغػجضا فارقضة،

ويعتبخ مغ روادىا الحيغ وضعػا ليا أسذ تصبضقيا في السضجاف التخبػؼ ويعخفيا كالتالي:
(ىي إجخاء تخبػؼ يدتعسل مجسػعة مغ الػسائل التعمضسضة التعمسضة قرج إعانة األشفاؿ
32

الستخمفضغ في العسخ والقجرات والدمػكات والسشتسضغ إلى فرل واحج مغ الػصػؿ بصخؽ
مختمفة إلى تحقضق األىجاؼ)( .أحسج أوزؼ ،2006 ،ص .)55
ومغ الشاحية السعخفية  :تخاعي التفاوت السمحػظ بضغ الستعمسضغ في شخيقة إكدابيع
السعارؼ السصمػبة وفي تسثالتيع وأنساط تفكضخىع واستخاتضجضة تعمسيع.
ومغ الشاحية االجتساعية :تطيخ عمى مدتػػ قضع الستعمسضغ ومعتقجاتيع وأنساط تشذئتيع
االجتساعضة وتسثالتيع الثقافضة.
ومغ الشاحية البيجاغػجية :تعصي األىسضة لمستعمع وتشطخ إلضو عمى أنو شخيظ بضجاغػجي
باعتباره جدء مغ الشذاط السقتخح وأنو قادر عمى التفاعل معخفضا واجتساعضا.
ومغ ثع أصبحت البضجاغػجضا الفارقضة تفخض عمى السجرس أف يشػع ويعجد مغ األنذصة
والصخائق البضجاغػجضة السشاسبة .وىػ مجعػ إلى تخصضط عجة وضعضات إلدماج التالمضح في
الحضاة السجرسضة والػعي بقجراتيع لتجاوز الثغخات والتعثخات .غضخ أف العائق الخئضدي أف ىحه
البضجاغػجضا في كثضخ مغ األحضاف ما تتجاوز عجتيا البضجاغػجضة بكثضخ عجة السجرس السحجودة
وبالتالي تقف عجة السجرس القمضمة كعائق تسشع تصبضق ىحه البضجاغػجضا فزال عمى وجػد

عػائق أخخػ مختبصة بصبضعة السشياج ومحتػياتو وشخقو ووسائمو وتقػيسو.
وعمضو فإف البضجاغػجضا الفارقضة ال تتحقق إال بذخوط مشيا:
_ اإليساف بتشػع األفخاد واختالفاتيع مغ حضث شخؽ التحرضل.
_ اإلقخار بتشػع السعارؼ بتشػع الستعمسضغ.
_ تصبضق البضجاغػجضا الفارقضة يعشي تغضض اخ عسضقا لػضائف السجرسة.
_ تجخل وتعاوف جسضع الذخكاء :الستعمسػف ،السجرسػف ،اإلدارة ،اآلباء.

وتعتسج البضجاغػجضا الفارقضة في تصبضقيا عمى جسمة مغ السخجعضات أىسيا:
بيجاغػجيا التحكع:
وصاحب ىحه البضجاغػجضا (بشضامضغ بمػـ) الحؼ اقتخحيا في شضكاغػ()1974_1971
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وىي بضجاغػجضا تزع ىجفا ليا لمتحكع في التعمسات وتحقضقيا  ،بحضث تسكغ أغمب الستعمسضغ
مغ تحقضق األىجاؼ التعمسضة .حضث يحىب دعاة ىحه البضجاغػجضا إلى أف الفذل الجراسي غضخ
مبخر لتحقضق الكفايات ألف عجـ تحقضق الشجاح الجراسي لمستعمع يسكغ أف يفدخ بعجـ نجاعة
الصخائق التخبػية ولضذ بعجـ قجرة الستعمسضغ عمى اإلنجاز وأنو كمسا وفخنا لمستعمسضغ ضخوؼ
تعمع مشاسبة فإف التحكع في التعمسات يكػف مسكشا.
البيجاغػجيا الترحيحية:
وصاحب ىحه البضجاغػجضا (بشضامضغ بمػـ) أيزا والتي اقتخحيا في شضكاغػ(.)1974_1971
وىي بضجاغػجضا تيجؼ إلى التحكع التاـ في السيارات والسعارؼ وىي نسػذج وضعتو (أنا
بػنبػار )1970حضث عخفتيا عمى أنيا بضجاغػجضا تسارس عشج مالحطة فخؽ داللي كسي أو
كضفي بضغ الشتائج السحققة واألىجاؼ الستػخاة لجػ الستعمسضغ وتدتجعي ىحه البضجاغػجضا
مالحطة وتذخضز الحالة مع مع مقارنتيا بالحالة السشتطخة ثع وضع تجخالت ترحضحضة
تالئع الػضعضة السدتشتجة مغ التذخضز .فيحه البضجاغػجضا ىي بضجاغػجضا تقػيسضة ،ألنيا
تجسع السعمػمات حػؿ السكتدبات وتداعج عمى اتخاذ قخار وتخصضط تجخل ترحضحي حتى
يتع تحقضق األىجاؼ الستػخاة.
وقج اقتخحت (أنا بػنبػار) إجخاءيغ رئضدضضغ يسكغ القضاـ بيسا لترحضح فعل التعمضع والتعمع
ىسا:
_1التعخؼ عمى الفػارؽ الدمبضة في التعمع كسا وكضفا ،أؼ التعخؼ عمى درجة وكثافة الشتائج
السجرسضة وعمى نػع الثغخات وشبضعة األخصاء ومػاشغ الشقز والزعف عشج الستعمسضغ في
كل مخحمة مغ مخاحل عسمضة التجريذ والتعمع.
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 _ 2تعػيس الشقز السالحع بػصفات واستخاتضجضات ترحضحضة في صضغة مياـ وأعساؿ
وتجخالت لمجعع والترحضح حتى تتحقق الكفاءة السصمػبة وتدتسخ ىاتضغ العسمضتضغ حتى
تتحقق األىجاؼ السدصخة.
 _3عمع الشفذ االتكػيشي:
إف ىحا العمع يجرس الخرائز والسسضدات التي يتسضد بيا اإلنداف في كل مخحمة نسائضة
وخاصة الشاحضة العقمضة وحجود شاقتيا ،وفي معخفة أنػاع التفكضخ والحاكخة حضث تجخل في ىحه
السخحمة لتؤدؼ دو ار ميسا في الشذاط الفكخؼ مغ أجل التحفضد والتعبئة .فزال عمى الفخوقات
بضغ الجشدضغ في عسمضة التعمع .وتػجج عجة أىجاؼ يحاوؿ عمساء عمع نفذ الشسػ الػصػؿ
إلضيا مغ خالؿ دراساتيع وبحػثيع وىي:
الكذف عغ تغضخات الشسػ السذتخكة وىل ىي تغضخات جساعضة أو فخدية والسسضدة لمدمػؾ
واالىتسامات واألىجاؼ مغ مخحمة ألخخػ .ومتى تحجث ىحه التغضخات والكذف عغ مدبباتيا
وكضفضة تأثضخ ىحه التغضخات في الدمػؾ .والتشبؤ بيا لمتحكع فضيا في كل مخحمة مغ مخاحل
العسخ.
وتكسغ أىسضة عمع نفذ الشسػ في أنو يداعج األخرائضضغ الشفدضضغ في جيػدىع لسداعجة
األشفاؿ والسخاىقضغ والخاشجيغ والذضػخ خاصة في مجاؿ عمع الشفذ العالجي والتػجضو
واإلرشاد الشفدي والتخبػؼ والسيشي .ويعضغ عمى معخفة قػانضغ ومبادغ الشسػ وتحجيج معايضخه
في اكتذاؼ أؼ انحخاؼ أو شحوذ في سمػؾ الفخد ،وتتضح معخفة أسباب ىحا االنحخاؼ وتحجيج
شخيقة عالجو ،كسا يداعج في معخفة خرائز األشفاؿ والسخاىقضغ وفي معخفة العػامل التي
تؤثخ في نسػىع وفي أسالضب سمػكيع وفي شخيق تػافقيع في الحضاة وفي بشاء السشاىج وشخؽ
التجريذ وإعجاد الػسائل السعضشة في العسمضة التعمضسضة.
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كسا يؤدؼ إلى فيع الشسػ العقمي ونسػ الحكاء والقجرات العقمضة الخاصة واالستعجادات
والتفكضخ والتحكخ والتخضل والقجرة عمى التحرضل في العسمضة التخبػية ،حضث يتػصل إلى
أفزل شخؽ التخبضة التي تشاسب السخحمة والسدتػػ .كسا يفضج في إدراؾ السجرس لمفخوؽ
الفخدية بضغ تالمضحه وأنيع يختمفػف في قجراتيع وشاقاتيع العقمضة والجدسضة ومضػليع...وىكحا ال
يكتفي السجرس بالتخبضة الجساعضة بل يػجو انتباىو أيزا إلى التخبضة الفخدية حضث يخاعي كل
فخد حدب قجراتو.
 _4نتائج البحث في عمع الشفذ الفارقي:
يعتبخ عمع الشفذ الفارقي فخع مغ فخوع عمع الشفذ العاـ ،وىػ ييتع بػصف وشخح ودراسة
الفخوؽ الفخدية بضغ األفخاد والجساعات اعتسادا عمى وسائل عمسضة كاالختبارات والخوائد التي
تقضذ االستعجادات والقجرات الشفدضة والجدسضة والعقمضة ودراستيا دراسة عمسضة لشعخؼ كضف
نتعامل معيا .ومغ خالؿ الشتائج التي راكسيا الجارسػف في ىحا السجاؿ ،وججوا أف الفخوؽ
بضغ األفخاد عجيجة ومتشػعة وتتسطيخ في عجة مدتػيات وتأخح أشكاال متعجدة نخكد فضيا عمى
الجػانب الستعمقة والسؤثخة في عسمضة التعمع مشيا:
_فخوق في مدتػيات الشسػ السعخفي Niveaux de croissance :ال شظ أف الشسػ
السعخفي عشج األفخاد يتع برفة متجرجة ،كسا يحكخ بضاجي ،وىػ يختمف في قػتو وضعفو مغ
فخد آلخخ تبعا لعػامل متعجدة مشيا الػراثة والبضئة كالعػامل الغجدية واليخمػنضة والتغحية
والسحضط الثقافي لمفخد ...وقج أكج عمع الشفذ الفارقي ىحه االختالفات وبضغ أف األفخاد ال
يختقػف إلى مدتػػ معخفي واحج لشفذ السخحمة العسخية  ،وأف الشسػ العقمي ال يكػف بشفذ
الػتضخة عشج جسضع األفخاد.
_ فخوق في ندق التعمع Le rythme d’appretissage :أصبح مغ البجييي مالحطة
الفخوؽ بضغ التالمضح داخل الفرل الجراسي الػاحج مغ حضث الشدق السعتسج خالؿ عسمضات
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تسمظ السف اىضع واستعابيا ،فيشاؾ مغ يتعمع مثال القخاءة والكتابة أو الخياضضات برفة سخيعة
وسيمة في حضغ يجج البعس اآلخخ بطءا وصعػبة لتحقضق نفذ التعمسات.
_ فخوق في مدتػى األنساط أو األساليب السعتسجة في التعمعLes styles cognitifs:
أبخزت أعساؿ مجسػعة مغ الباحثضغ السيتسضغ بعمع الشفذ السعخفي أمثاؿ

De La

granderie 1980أف الستعمسضغ يدتخجمػف ويسضمػف إلى أنساط أو أسالضب مختمفة خالؿ
عسمضة تعمسيع .ويسكغ تعخيف أسمػب التعمع كسا عخفو  w.Keefeبأنو ":خرائز عقمضة
وعاشفضة وفضديػلػجضة تذضخ وبذكل ثابت ندبضا إلى كضف يجرؾ التالمضح ويجضبػف ويتفاعمػف
مع فزاء التعمع" .أؼ كل ما يتعمق بالسػاد والبخامج وشخائق التجريذ والػسائل الجيجاكتضكضة
وغضخىا .أما األسمػب السعخفي فقج عخفو " "monique lindrd1990بأنو استعجادات ثابتة
ندبضا ودائسة عشج الفخد مغ أجل استقباؿ ومعالجة السعمػمات حدب أنساط تفزضمضة
مختمفة".وىي مختبصة باإلدراؾ والسعخفة والحاكخة  .وأسالضب التعمع أعع وأوسع مغ األسالضب
السعخفضة .وبالتالي فإف أسالضب التعمع تدتحزخ األبعاد السعخفضة والتي يطيخ فضيا الفخوقات
بضغ الستعمسضغ وخاصة ف ضسا يخز تػضضف القشػات السفزمة مغ سسع أو برخ أو لسذ أو
في العالقة مع السجا ؿ والتي ليا تأثضخ في تكػيغ السفاىضع واالحتفاظ بيا .كسا تتزسغ
أسالضب التعمع األبعاد العاشفضة مغ رغبة في االنتباه الجافعضة والفزػؿ والجج والسجاومة في
العسل واالستعجاد لالمتحانات ،والسعشى الحؼ يعصضو كل تمسضح لمعسل السجرسي وكضف يتسثل
السشتػج السجرسي ولساذا يتعمع؟ ومجػ االندجاـ الحاصل بضشو كحات ليا خرػصضاتيا
ورغباتيا وشسػحاتيا وبضغ السجرسة وما تحققو ليا عمى شكل بخامج ومشاىج .ونػع الرػرة
التي يكػنيا الستعمع حػؿ ذاتو ىل ىي إيجابضة أـ سمبضة...أما األبعاد الفضديػلػجضة فتتسثل في
الفخوقات بضغ الجشدضغ والصاقة التي يسمكيا لسػاصمة التعمع ،والعػامل السختبصة بالرحة
والتغحية والفخوقات الحخكضة والفخوقات السختبصة بسثضخات السحضط مغ ضػء وضػضاء وىجوء
وحخ وبخد.
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فخوق في التاريخ الذخري لكل تمسيح :لكل تمسضح تاريخ مجرسي خاص بو ،وجسمة صػر
مخافقة لحلظ التاريخ ،مغ نجاح أو فذل ،ولمبعس لجيو صػرة سضئة عغ الحات ،باإلضافة إلى
قمة الثقة وتقجيخ الحات ،والبعس يطغ أنو لغ يشجح ،أو أف الشجاح مختبط بالحع وكخـ
السجرس ،والبعس يياب الجخػؿ في التعمسات ،فضزع آلضات دفاعضة( الخفس ،الدمبضة،
الرخاع ،الغضاب  ) ...والبعس ال يخيج التػرط داخل الجساعة ،والبعس تدعجيع القػانضغ
والقػاعج ،ونػعضة الجراسة التي تمقاىا ،ونػعضة السعمسضغ الحيغ درسػه ،وزمالؤه وشبضعة العالقة
التي ندجيا معيع وكضف كانػا يعاممػنو ...ىحا التاريخ سػاء كاف سمبضا أو إيجابضا يؤثخ في
إحداساتو  ،وىػ الحؼ يػجييا كسا يػجو سمػكاتو وردوده مدتقبال .وبالتالي فيػ الحؼ يتحكع
في نجاحو أو فذمو  .إف كل استجاباتو الحقا تكػف مختبصة ومجيشة ليحا التاريخ.
 _5عمع الشفذ السعخفي:
حضث أصبح ىحا العمع أكثخ ما يخكد عمى الجػانب الستعمقة بالحاكخة وأسالضب التفكضخ وأسالضب
التعمع ،كسا ضيخ أف شخيقة استجعاء الحاكخة وتعبئتيا يقػـ بجور أساسي في الشذاط الفكخؼ
لسا ليحه الحاكخة مغ نذاشات مختمفة كالحاكخة الحدضصة ( البرخية ،الدسعضة ،الرػتضة،
التجخيجية ،الصػيمة السجػ ،القرضخة السجػ.)...
وعمع الشفذ السعخفي أحج فخوع عمع الشفذ العاـ ،وىػ يخكد عمى محاولة فيع سمػؾ اإلنداف
مغ خالؿ محاولة فيع ما يجخؼ داخل عقل اإلنداف مغ عسمضات مختمفة قبل حجوث
االستجابة ،ومحاولة فيع أسمػب تشاوؿ اإلنداف لمسعمػمات وتكػيغ السعخفة.
وقج عخفو العمساء بعجة تعاريف مشيا:
عخفو )نضدخ (Neisser 1986بأنو" :العمع الحؼ يجرس العسمضات التي مغ خالليا تجخل
السعمػمات الحدضة إلى الجماغ وكضف يتع تشطضسيا وخدنيا واستعادتيا واستخجاميا في مجاالت
الحضاة الضػمضة".
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وعخفو )سػلدػ (Solso1988بأنو العمع الحؼ يجرس كضفضة اكتداب السعمػمات مغ حػلشا،
وكضف يتع تسثضل ىحه السعمػمات وتحػيميا إلى معخفة".
وعخفو(البخ النجت )Haber Landtعل أنو" :دراسة آلضة معالجة السعمػمات وما يتزسشيا
مغ عسمضات االنتباه والتحكخ والمغة وحل السذكالت والسشصق".
السػاضيع التي نتاوليا عمع الشفذ السعخفي:
لقج تعجدت اىتسامات عمع الشفذ السعخفي ،وذلظ بدبب تعجد اىتساماتو والتي عالجيا مغ
قبل واآلف .فسغ السػاضيع التي عالجيا مغ قبل ىي:
اإلنتباه :وىػ أحج العسمضات السعخفضة التي تعسل عمى تشدضق التعامل مع السثضخات البضئضة
العجيجة مغ أجل تخكضد اإلنتباه واإلدراؾ عمى مثضخات محجدة مغ خالؿ الحػاس السختمفة.
اإلدراك :وىػ القجرة عمى فيع وتحمضل السعمػمات التي تشقميا الحػاس إلى العقل اإلنداني.
الحاكخة :تدتقبل السعمػمات في مخاكدىا السختمفة ثع تعسل عمى تحمضميا وتخمضدىا وتخديشيا
واستخجاعيا عشج الزخورة.
التفكيخ والتخيل :وييتع بسعالجة السعمػمات واتخاذ الق اخرات السشاسبة حػلو ،والقجرة عمى بشاء
الرػر العقمضة .
المغة :أؼ اكتداب المغة وتصػيخىا وفيسيا وتحخيخىا وتخكضبيا.
حل السذكالت :أؼ القجرة عمى حل السذكالت واستخاتضجضات ومخاحل حميا.
تسثيل السعمػمات :آلضة تشطضع وتدجضل السعمػمات في الحاكخة وشخؽ تسثضل السعمػمات
الدسعضة والبرخية.
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األسذ البيػلػجية لمسعخفة :أؼ ربط الدمػؾ السعخفي باألجيدة الجدسضة والحدضة ،ودراسة
ودور الجياز العربي في تشطضع وربط العسمضات السعخفضة.
الشسػ السعخفي :أؼ االىتساـ بجراسة الشسػ السعخفي لمفخد مشح مخحمة الصفػلة حتى السخاحل
العسخية الستقجمة.
األنساط السعخفية :ويتشاوؿ البحث في الفخوؽ بضغ األفخاد في أسالضب معالجة السػضػعات
وتحقضق اإلدراؾ والفيع لمسثضخات الحدضة التي يتعامل معيا الفخد ،فمكل فخد أسالضب مفزمة
في التعامل مع السعمػمات والسػاقف الحضاتضة الضػمضة.
ومغ السػاضيع التي عالجيا اآلن ىي:
عمع األعراب السعخفي :وييتع بجراسة دور الجماغ في تفدضخ العسمضات السعخفضة مغ خالؿ
إصابات الجماغ (حػادث ،تمف) وتحجيج جػانب القرػر السعخفضة الشاتجة عغ اإلصابات في
مجاالت المغة واإلدراؾ واالنتباه والحاكخة وغضخىا...
الحكاء اإلصصشاعي :وييتع ىحا السػضػع بسعالجة جعل الحاسػب يقػـ بعسمضات معخفضة مغ
خالؿ ترسضع البخامج الحكضة التي تحاكي العقل اإلنداني ،وتصػيخ الشطع الخبضخة لمقضاـ
بعسمضات معخفضة.
اتجاه معالجة السعمػمات :يجرس الخصػات والسخاحل التي تتع مغ خالليا معالجة الػضػعات
وفق نطاـ معالجة يتدع بالتدمدل والتشطضع.
تشسية التفكيخ :كالتفكضخ اإلبجاعي ،والتفكضخ الشاقج ،والتفكضخ التأممي ،والتفكضخ السجخد،
والتفكضخ السشصقي ،والتفكضخ ما وراء السعخفة ،الحؼ يتشاوؿ التفكضخ في التفكضخ مغ خالؿ
التخصضط والسخاقبة والتقػيع لعسمضات التفكضخ السختمفة لمفخد خالؿ تعاممو مع ميسات معضشة.
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اتجاه العسميات السػزعة السػازية :أؼ دراسة العسمضات السعخفضة مغ خالؿ تتبع السثضخات
الحدضة في شبكة التخابصات العربضة داخل أجداء الجماغ السختمفة لفيع كضفضة حجوث
االستجابة السعخفضة.
 _6الدػسيػ بشائية:
أؼ السشصمقات االجتساعضة التي يشصمق مشيا كل متعمع ،،حضث تشصمق ىحه الفكخة آخحة بعضغ
االعتبار الجانب الحىشي واالجتساعي لمستعمع ،فبالشدبة لمجانب االجتساعي تخػ ىحه الشطخية
بأف الستعمع يكتدب عالقتو االجتساعضة مغ العالع السحضط بو ،ومغ ثع يتقسريا قبل أف
يفيسيا ويتكضف معيا ،ثع تؤثخ فضو فضتػاصل معيا ،ومغ ثع يدتجضب الستعمسػف لمػضعضات
التعمضسضة حدب ما يحسمػنو مغ قضع اجتساعضة وترػرات ومعمػمات اكتدبػىا مغ فزائيع
األسخؼ واالجتساعي والثقافي واالقترادؼ والجغخافي ...وبالتالي فإنو مغ األفضج أف يأخح
السجرس تسثالت الستعمسضغ بعضغ االعتبار والعسل عمى إبخازىا عشج كل وضعضة تعمضسضة تعمسضة
حتى يتسكشػا مغ التفاعل اإليجابي داخل الرف.
ويخػ (فضجػتدكي) أف ما يقػـ بو الصفل بتعاوف مع غضخه الضػـ يدتصضع القضاـ بو بسفخده
غجا ،وبالتالي فإف مشصقة الشسػ القخيبة حدب (فضجػ تدكي) ىي مدافة تفرل بضغ ما
يدتصضع الصفل القضاـ بو حضشسا يكػف وحضجا وما يدتصضعو حضشسا يكػف صحبة الخاشج أو
األقخاف.
ترػر الدػسيػ بشائية لشسػ السعارف:
أ_ األساس البشائي:
تخػ البشائضة أف السعخفة لضدت نتضجة لتمقي سمبي مشفعل لمسػضػعات الخارجضة .بل ىي
ثسخة لشذاط الحات ،وأف ىحا الشذاط يعالج باألساس األفكار والسعارؼ والترػرات التي سبق
لمحات امتالكيا حػؿ مػضػع التعمع ،حضث تبشي الحات معارفيا بػاسصة نذاط انعكاسي
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(تأممي) مشرب عمى ما تعخفو الحات مغ قبل .ثع تقػـ مغ خاللو بتكضضف معارفيا الخاصة
مع مدتمدمات الػضعضة التي تػاجييا ،ومع الخرائز التي تقػـ ىي نفديا بفظ رمػزىا في
مػضػع التعمع .كسا يشر ب نذاط الحات عمى معارفيا التي ىي في تفاعل مدتسخ مع
الػقائع الفضديائضة واالجتساعضة التي تمتقي مغ خالليا الحات مع مػضػع التعمع.
ب_ األساس التفاعمي:
يدتجعي البعج التفاعمي الػضعضات التي تػاجييا الحات وترصجـ معارفيا داخميا
بسػضػعات ججيجة ،أؼ يتعمق األمخ بإقامة تفاعل بضغ معارؼ قجيسة لجػ الحات وبضغ الججيج
السصمػب مشيا تعمسو مغ خالؿ ما يقجـ ليا فضو مغ وضعضات مقخونة بدضاقات محجدة .إف
البعج التفاعمي ىػ ذلظ البعج الحؼ تبشي فضو الحات معارؼ ججيجة وتغضخ معارؼ قجيسة مغ
خالؿ محضصيا الفضديائي السادؼ واالجتساعي ،وعمضو فإف الشذاط االنعكاسي لمحات الستعمسة
ال يكػف مسكشا إال إذا كاف ىشاؾ تفاعل مع السحضط الفضديائي واالجتساعي.
ج_ األساس االجتساعي:
تذكل التفاعالت االجتساعضة في الػسط السجرسي مكػنا جػىخيا مغ مكػنات سضخورة بشاء
السعارؼ .وتتكػف ىحه التفاعالت االجتساعضة مغ التبادالت التي تتع بضغ األقخاف مغ جية،
وبضغ األقخاف والكبار مغ جية أخخػ .ويختكد ىحا البعج في سضخورة بشاء السعارؼ عمى
جػانب ثالثة ىي:
_ التفاعالت االجتساعضة التي تثضخ الرخاعات االجتساعضة الحىشضة بضغ الفخد ونفدو ،وبضغ
األفخاد بعزيع مع بعس.
_تشجرج السجرسة والسعارؼ العمسضة (السحتػػ) في إشار محضط اجتساعي تحكسو غايات
ومقاصج.

42

_ مدؤولضة الستعمع األخالقضة تجاه السعارؼ التي يبشضيا ،وىي معارفو ىػ بالزخورة.
وبالتالي فإف األبعاد الثالثة السحكػرة (البشائضة ،التفاعمضة ،االجتساعضة) تتآزر فضسا بضشيا ويغحؼ
كل واحج مشيسا اآلخخيغ عمى نحػ مدتسخ لبشاء السعارؼ.
_نطخية الحكاءات الستعجدة:
صاحب ىحه الشطخية ىػ (ىػارد جاردنخ  )Haward Gardnerوالحؼ يخػ أف ىشاؾ فخوؽ
فخدية في تػزيع الحكاء ما بضغ األفخاد ومغ ثع يشبغي مخاعاتيا في الجانب البضجاغػجي.
وتعخؼ ىحه الشطخية الحكاء بأنو :إمكانضة بضػلػجضة نفدضة تذسل ثالث عشاصخ ىي :
مجسػعة مغ السيارات التي تسكغ الفخد مغ حل السذكالت التي ترادفو في الحضاة الضػمضة،
والقجرة عمى ابتكار نتاج مفضج أو تقجيع خجمة ذات قضسة داخل ثقافة معضشة ،ثع القجرة عمى
اكتذاؼ مذكالت ومدائل تسكغ الفخد مغ اكتداب معارؼ ججيجة .وىحا التعخيف الحؼ قجمو
جاردنخ يبعج الحكاء عغ السجاؿ التجخيجؼ السفاىضسي لضجعمو شخيقة إجخائضة عسمضة يطيخ في
العسل الدمػكي الضػمي يجعل السخبضغ أكثخ تبر اخ بأىجافيع وعسميع.
ومغ بضغ ىحه الحكاءات:
_الحكاء السػسيقي :وىػ القجرة عمى التعخؼ عمى الشغسات واأللحاف ،ويتكػف ىحا الشػع مغ
الحكاء مغ خالؿ الحداسضة لألصػات واإلحداس بصبقة الرػت ونغستو ،ويتستع صاحب ىحا
الشػع مغ الحكاء بحداسضة مخىفة ألصػات البضئة والتسكغ مغ إنتاج الشغسات والتسضضد فضسا
بضشيا ،ويطيخ ىحا الحكاء في فتخة مبكخة لجػ األشفاؿ مغ خالؿ القجرة عمى العدؼ بذكل
جضج عمى آلة مػسضقضة ،فزال عغ ذلظ تػجج مشاشق في الجماغ بالجية الضسشى تقػـ بجور
ميع في السضل إلى السػسضقى واإلحداس بيا وإدراكيا.
ويطيخ ىحا الحكاء بذكل واضح لجػ مؤلفي األلحاف ،وميشجسي الرػت ،والسغشضغ،
والسػسضقضضغ ،وقائج األوركضدتخا.
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_ الحخكي الحكاء الحذ (الجدسي) :وىػ القجرة عمى التآزر بضغ العقل والجدج وتآزر
أعزاء الجدع عسػما فضسا بضشيا  ،حضث يدتخجـ الفخد جدسو كمو أو جدء مشو لمتعبضخ عغ
األفكار والسذاعخ ،وىحا الشػع مغ الحكاء يفشج االعتقاد الذائع بأف الشذاط الجدسي يعسل
بسعدؿ عغ الشذاط العقمي ،ويتصمب ىحا الحكاء السعخفة بالجدع والقضاـ بسيارات فضديقضة محجدة
 ،كالتآزر والتػازف ،والقػة ،والدخعة ،والسخونة ،ويستاز صاحب ىحا الحكاء بالقجرة عمى
اكتداب السعخفة مغ خالؿ اإلحداس الجدسي ،ويؤدؼ الحخكات بذكل جضج وحدغ ،ولجيو
القجرة عمى اإلحداس باألشضاء ،ويتسكغ مغ التقمضج والسحاكاة ألؼ سمػؾ ويدسح ىحا الحكاء
لألشفاؿ الستعمسضغ باالستخجاـ الجقضق لمجدع مغ أجل القضاـ بأية حخكة مشدقة ودقضقة ،ونجج
ىحا الحكاء لجػ الخياضضضغ ،والجخاحضغ ،والسضكانضكضضغ  ،والشجاريغ ،والحجاديغ ،والفشانضغ،
والخاقرضغ.
_الحكاء السشصقي الخياضي :يػصف بأنو ذكاء األرقاـ والتعامل معيا بفاعمضة وكفاية ،ويذضخ
إلى التفكضخ العمسي ،والقجرة واالستجالؿ االستقخائي واالستشباشي وصاحب ىحا الحكاء لجيو
القجرة عمى التفكضخ بذكل مجخد ومشصقي ولجيو ميارات التفكضخ الشاقج وحل السذكالت،
واكتذاؼ األشكاؿ والترشضفات والعالقات بضغ مختمف األشضاء غضخ السفيػمة ،كسا يستمظ
القجرة عمى التخسضغ واالستشتاج وتشطضع األفكار والتتابع .وتقجيع البخاىضغ لعسل األشضاء.
ويطيخ بذكل واضح لجػ عمساء الخياضضات واإلحراء والسيشجسضغ ومبخمجي الكسبضػتخ
والسختخعضغ والسحاسبضغ.
_الحكاء المغػي :وىػ مػجػد عادة في مشصقة خاصة في الجماغ وىي مشصقة بخوكا التي
تعتبخ بسثابة مكاف إلنتاج البشاءات المغػية وىػ ذكاء الكمسات الحؼ يطيخ مغ خالؿ سيػلة
التعامل مع المغة والقخاءة والكتابة والتحجث ورواية القرز ،وصاحب الحكاء المغػؼ يبجؼ
قجرة عالضة عمى تحكخ األسساء واألماكغ والتػاريخ واألشضاء ويطيخ بذكل واضح لجػ الشقاد
والكتاب والذعخاء والخصباء..
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_ الحكاء السكاني  :يػجج ىحا الحكاء في الجية الضدخػ مغ الجماغ ألنيا ىي الستحكسة في
الدضخورات السكانضة .ويػصف ىحا الحكاء بأنو ذكاء الرػرة ،والقجرة عمى إدراؾ العالع
البرخؼ بجقة ،وترػر السكاف الشدبي لألشضاء في الفخاغ ،وتكػيغ صػر وتخضالت عقمضة
الستعساليا في حل السذكالت ،ويتصمب ىحا الشػع مغ الحكاء الحداسضة لمػف والخط والذكل
والصبضعة ،والسجاؿ والسداحة ،والعالقات التي تػجج بضغ ىحه العشاصخ .وىحا الحكاء يتصمب
اإلحداس البرخؼ ويتصاب القجرة عمى التفكضخ بالرػر والػعي باألشكاؿ واأللػاف والتخكضبات
والشساذج التي تحضط بالفخد .وصاحب ىحا الحكاء لجيو القجرة عمى التفكضخ التخضمي العقمي
بػاسصة الرػر والسجدسات ،ووضع ترػرات برخية واضحة ،والعسل باأللغاز ،ورسع
وقخاءة الخخائط قخاءة دقضقة ،وتشدضق األلػاف وفغ الجيكػر ،والشحت ،والخسع ،والتمػيغ ،يػجج
ىحا الشػع مغ الحكاء لجػ الفشانضغ ،مغ الخسامضغ ،والشحاتضغ ،وميشجسي الجيكػر،
والسعساريضغ ،والسالحضغ ،والصضاريغ وأشباء الجخاحة التجسضمضة خاصة.
_الحكاء البيغ شخري ( االنفعالي)  :وىػ ذكاء األشخاص ذوؼ الحجس الحؼ يدسح ليع
بحداسضة مفخشة اتجاه مختمف مضػؿ االخخيغ.
وىشاؾ عجة تعخيفات لمحكاء االنفعالي مشيا:
عخفتو السخدومي( ،2002ص )1:بأنو":معخفة الفخد لشفدو واآلخخيغ الحيغ يتعامل معيع".
وعخفتو العكايذي( ،2003ص )23:بأنو :قابمضة الفخد عمى فيع مذاعخه ودوافعو
وانفعاالتو والتحكع بيا وقجرتو عمى فيع مذاعخ اآلخخيغ".
وعخفو خمضل( ،2004ص )1:بأنو" :االستعساؿ الحكي لمعػاشف ،إذ يدتصضع الفخد أف
يجعل عػاشفو تعسل مغ أجمو أو لرالحو باستعساليا في تخشضج سمػكو وتفكضخه بصخائق
ووسائل تديج مغ فخص نجاحو في السجرسة والعسل والحضاة".
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وقج أضيخت نتائج البحػث العمسضة أف الحكاء االنفعالي يعج أحج الستصمبات الزخورية لمشجاح
األكاديسي والشجاح في مجاؿ العسل والتفاعل مع اآلخخيغ .كسا يداعج عمى تديضل عسمضة
التفكضخ ويديع في تصػيخىا ويداعج عمى حل السذكالت في ضػء تفكضخ الفخد مغ التفكضخ
الجضج بحالتو االنفعالضة ،ومغ ثع تحجيج أنسػذج لمدمػؾ الحؼ يسارسو الفخد عمى وفق ىحا
الفيع( العكايذي ،2003 ،ص.)10:
كسا يديع الحكاء االنفعالي في عسمضة التعمع ،إذ تذضخ األبحاث التخبػية إلى أف الرحة
العاشفضة أساسضة وميسة لمتعمع الفعاؿ  ،ألف العشاصخ األساسضة لمحكاء االنفعالي كالثقة وحب
االستصالع ،وضبط الشفذ والقجرة عمى التػاصل  ،والقجرة عمى التعاوف واالنتساء ،ىحه كميا
عشاصخ تؤثخ في عسمضة التعمع إيجابا.
وقج تػصمت (باكخ )2002في دراستيا التي ىجفت إلى التعخؼ عمى العالقة بضغ الحكاء
االنفعالي واألداء السجرسي إلى أف 17في السئة مغ األداء يعػد إلى الحكاء االنفعالي.
_ الحكاء الصبيعي :وىػ القجرة عمى السعخفة ومالحطة األشضاء والطػاىخ الصبضعضة ومعخفة
خرائريا وفػائجىا ومخاشخىا وأوجو استغالليا.
_الحكاء االجتساعي  :وىػ قجرة الفخد عمى التفاعل مع اآلخخيغ والتػاصل معيع  ،وىحا الشػع
مغ الحكاء نججه عشج الدضاسضضغ ورجاؿ الجيغ والسيتسضغ بالذؤوف االجتساعضة.
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السحاضخة الخابعة
أىجاف البيجاغػجيا الفارقية
تتسثل غاية البضجاغػجضا الفارقضة في محاربة الفذل الجراسي ،وذلظ مغ خالؿ ربط السعارؼ
والجرايات ،بشسػ كل متعمع ،فيي كاستخاتضجضة لمشجاح؛ تشتطع حػؿ وضعضات تعمع وتقضضع
تتالءـ مع الحاجات والرعػبات الشػعضة لجػ التالمضح ،ووفق سضخورات متشػعة .ومغ ىحه
األىجاؼ:
أوال:
مغ حيث األىجاف الستعمقة بالسشياج:
 -1أىجاف تترل بالسحتػيات ،والصخق واألساليب:
 تصػيخ وتكضضف السحتػيات السعخفضة بسا يتالءـ مع األىجاؼ والغايات السشتطخة. تشػيع الصخؽ واألسالضب ،واختضار أنجعيا بسا يتالءـ مع السحتػيات السكضفة واألىجاؼالسخسػمة.
 -2أىجاف ذات شابع عالئقي:
 تصػيخ العالقة بضغ مختمف أقصاب العسمضة التخبػية ،معمع/تمسضح. تحجيج مختمف السياـ السترمة باألشخاؼ؛ تمسضح/معمع /ولي  /مؤسدة... -3أىجاف ذات شابع مؤسداتي:
 إعادة تشطضع العسل السجرسي (عسل فخدؼ ،عسل جساعي). إعادة الشطخ في الصخؽ السعتسجة في التقػيع. -4أىجاف تترل باإلنتاجية:
 تصػيخ نػعضة اإلنتاج (مالمح خخيجي السجرسة). الحج مغ ضاىخة الفذل الجراسي.47

 التقمضز مغ ضاىخة التدخب السجرسي. -5أىجاف ذات شابع تخبػي /قيسي /اجتساعي:
 اعتبار شخرضة السعمع في جسضع أبعادىا؛ السعخفضة ،الػججانضة ،االجتساعضة. اكتداب قجرة أفزل عمى التكضف االجتساعي ،والتفاعل اإليجابي مع الستغضخات. تصػيخ قجرة الستعمع عمى تحسل السدؤولضة واالستقخار. إيجاد دافعضة أفزل لمعسل السجرسي ،واالرتقاء االجتساعي. تحػيل القجرات إلى كفايات (تسكضشيع مغ تػضضف ما يكتدبػنو مغ معارؼ في حضاتيعالضػمضة).
ثانيا:
مغ حيث األىجاف الستعمقة بالستعمع:
 تػعضتيع بقجراتيع. تصػيخ قجراتيع إلى كفايات. تغحية رغبتيع في التعمع. االنعتاؽ مغ الفذل عبخ تكخار وضعضات متذابية يحققػف فضيا الشجاح. بشاء ىػيتيع. تشسضة تشذئتيع االجتساعضة ،مغ خالؿ تعمسيع السقابمة ما بضغ وجيات نطخ مختمفة. تحفضدىع إلى التعمع مغ خالؿ تكػيغ االنفعاالت اإليجابضة لجييع ،كالثقة ،والستعة،واألماف.
 تحخيخ الخضاؿ واإلبجاعضة لجييع ،وإفداح مجاؿ الحخية ليع ،وتذجضعيع عمى االختضار،واتخاذ القخار ،والتججيج ،وتحسل السدؤولضات( .عبج الكخيع غخيب ،2011 ،ص .)86،85
كسا تيجؼ البضجاغػجضا الفارقضة إلى التسضضد بضغ التالمضح عمى مدتػػ:
 إيقاعاتيع البضػلػجضة. تحفدىع وحبيع لالستصالع وأذواقيع.48

 شاقتيع الشفدضة والجدسضة. أنساشيع الفكخية ،واالستجاللضة. صػرىع الحىشضة. أنساشيع التػاصمضة ،والتعبضخية السفزمة. معارفيع الدابقة.ويسكغ تمخيز أىجاف البيجاغػجيا الفارقية فيسا يأتي:
 التقمضز بضغ الفػارؽ والصبقات االجتساعضة. الحج مغ ضاىخة الفذل السجرسي. تحقضق ديسقخاشضة التعمضع ،وتكافؤ الفخص بضغ جسضع الستعمسضغ. تسكضغ كل تمسضح مغ بمػغ أقرى ما يسكغ أف يرل إلضو التصػر السعخفي واكتدابالكفايات.
 اعتبار شخرضة التمسضح في جسضع أبعادىا السعخفضة والػججانضة واالجتساعضة. تشسضة قجرة التمسضح عمى التكضف مع مختمف الػضعضات التي يفخضيا محضصو السجرسيواالجتساعي.
 تحدضغ العالقة مجرس/تمسضح ،تمسضح/تمسضح. تحقضق الخغبة في التعمع لجػ التمسضح. تشسضة قجرة التمسضح عمى االستقاللضة والتعمع الحاتي. تحقضق جػدة التخبضة والتكػيغ ._ تحقضق التشسضة البذخية.
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السحاضخة الخامدة
أشكال تشطيع التالميح اعتسادا عمى البيجاغػجيا الفارقية:
يعتبخ العسل بالسجسػعات مغ أىع أشكاؿ العسل التي يعتسجىا السجرس في إشار
البضجاغػجضا الفارقضة وتتذكل السجسػعات وفق معايضخ مختمفة:
 -1مجسػعات حدب السدتػى :يتع في إشار ىحه السجسػعات تػزيع التالمضح حدب:
 مدتػاىع السعخفي (مجسػعة الستفػقضغ ،مجسػعة الستػسصضغ ،مجسػعة الستعثخيغ). إيقاعيع في العسل (مجسػعة التالمضح الحيغ يستازوف بدخعة في األداء أو العكذ) قجراتيع أو شخيقتيع في العسل (حدغ اإلصغاء). -2مجسػعات حدب الحاجات:
يعتبخ ىحا الشسػذج وسضمة لمجعع أو اإلغشاء( :مخاجعة تعمسات سابقة ،تعمع مشيجي في مادة
معضشة )...وبالتأكضج يفتخض عجة إجخاءات مشيا:
 بخمجة دقضقة لمتعمسات في كل مادة دراسضة ،وتحمضل واضح لمحاجات والسياـ ،وتحجيجاألىجاؼ واألداءات السصمػبة.
 إجخاءات دقضقة لمتقػيع قرج رصج حاجات كل تمسضح ضسغ مجسػعة القدع. تحجيج دقضق لمسعارؼ والسيارات السختبصة بكل مادة دراسضة. تحجيج بضجاغػجي القتخاح أدوات وشخائق لمتفخيق حدب حاجات التمسضح. -3مجسػعات حدب االىتسامات :يتع في ىحا اإلشار تػزيع التالمضح في مجسػعات خالؿ
مجة زمشضة محجودة لجراسة محػر أو مذخوع يتع اقتخاحو إما مغ قبل السجرس أو الستعمسضغ
(إعجاد ممف حػؿ مػضػع معضغ ،معخض إلنتاجات الستعمسضغ  . )...وتتذكل السجسػعات
اختضاريا حدب اىتسامات كل تمسضح ويسكغ أف تزع تالمضح مغ فرػؿ مختمفة.
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 -4الػرشات :تتذكل ىحه السجسػعات في إشار يختمف عغ إشار األنذصة السجرسضة (عادة
في مكاف آخخ خارج السؤسدة ) وتعتبخ وسضمة لمشجاح واإلنتاج خاصة بالشدبة لمستعمسضغ
الحيغ فقجوا الخغبة في العسل.
 -5العسل في مجسػعة ضسغ مجسػعة القدع :إلنجاز نذاط معضغ يسكغ لمسجرس أف يصمب
مغ التالمضح تذكضل مجسػعات صغضخة لسجة محجودة ،وتكػف ىحه السجسػعات مؤقتة وصالحة
لفتخة معضشة وتتذكل إما اختضاريا أو مغ قبل السجرس حدب معايضخ عجيجة.
تصبيق البيجاغػجيا الفارقية دخل القدع:
قجمت (ىالضشا بخزمدكي ،2004 ،ص ) 99 ،98نسػذجا لمعشاصخ التي يسكغ أف تخزع
لمتفخيق في البضجاغػجضا الفارقضة داخل القدع في الجػانب التالضة:
 -1تفخيق محتػيات التعمع :وىحا يعشي اقتخاح وضعضات تعمسضة ،وأىجاؼ متفاوتة حدب
مدتػػ كل مجسػعة مغ التالمضح.
 تفخيق سضخورات التعمع :وتسخ ىحه العسمضة بالسخاحل التالضة: مشاقذة مدضخة مغ قبل السجرس. تعتسج العسمضة األساسضة عمى استقاللضة الستعمع ،وتػضضف دعائع واستخاتضجضات مختمفة. الخالصة الجساعضة تذارؾ فضيا كل مجسػعة تالمضح القدع ،وذلظ بعج أف تجضب عغاألسئمة الستعمقة بالسيسة التي أنجدوىا.
 تتسثل ىحه السخحمة في عسل تقػية فخدية. -2تفخيق بشضات التعمع :وتشقدع إلى ثالثة مخاحل:
 تييء :يبقى القدع مػحجا لسجة خسذ دقائق مغ أجل تحمضل نتائج التذخضز األولي. تقدع جساعة القدع إلى ثالث مجسػعات ،تذتغل لسجة نرف ساعة ،حدب شخيقة عسلمدتقمة.
 خالصة جساعضة :يجتسع القدع مغ ججيج لسجة خسدة عذخ دقضقة لتقجيع خالصةجساعضة( .حسج هللا اجبارة ،2009 ،ص .)85
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دور السجرس في تدييخ مقصع تعميسي اعتسادا عمى البيجاغػجيا الفارقية:
 يحجد أىجاؼ السقصع. يقػـ بتدضضخ استعساؿ الدمغ بذكل مخف. يقتخح الخصة البضجاغػجضة السالئسة. يقػـ بتشػيع إستخاتجضة العسل. يختار الفزاء السالئع لمتعمع. يختار وسائل بضجاغػجضة متشػعة تخاعي الفخوؽ الفخدية لمستعمسضغ. يشطع العسل في مجسػعات حدب السؤىالت والحاجات وانصالقا مغ نتائج التقػيعالتذخضري.
 يذجع عمى الحػار والشقاش بضغ أفخاد السجسػعة الػاحجة. يذجع كل مجسػعة عمى عخض نتائج أعساليا مرحػبة بالتبخيخات الالزمة. يخصط لمتقػيع. -يثسغ نجاحات التالمضح ويػجييع لفيع أخصائيع وتحمضميا ومػجيتيا.
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السحاضخة الدادسة
مذاكل البجاغػجيا الفارقية:
تعخؼ البضجاغػجضا الفارقضة مجسػعة مغ السذاكل والرعػبات والعػائق ،مثل :انفراؿ الشطخية
عغ الػاقع  ،وتبايغ شسػح السجرس وواقع التصبضق .بسعشى أف السجرس لجيو شسػحات كبضخة
في تجاوز الخمل الحؼ يعانضو القدع عمى مدتػػ الفػارؽ الفخدية ،لكغ واقع القدع برفة
خاصة ،وواقع السجرسة برفة عامة ،ال يؤىمو لسسارسة نطخياتو الفارقضة بذكل ناجع؛ لػجػد
مثبصات سػسضػاجتساعضة واقترادية تحػؿ دوف تسثل ىحه البضجاغػجضا بذكل الئق .لحا تدتسخ
الحضاة الجراسضة داخل الفرل الػاحج بالػتضخة الدابقة نفديا ،بسختمف مذاكميا وفػارقيا
السختمفة والستشػعة ،ويربح السجرس أماـ قدع يختمف فضو الستعمسػف معخفضا ،وذكائضا،
وذىشضا ،ووججانضا ،وحخكضا .ومغ ثع ،يفتقخ ىحا السجرس إلى األدوات والعجة الالزمة لسػاجية
ىحه الطاىخة السعقجة والسخكبة التي تتجاخل فضيا عػامل مختمفة ،مشيا ماىػ ذاتي وماىػ
مػضػعي.
وال نشدى أف نقػؿ :إف السجرسضغ أنفديع ال يتمقػف تجريبا عسمضا عمى مػاجية الرعػبات التي
تصخحيا األقداـ الجساعضة السػحجة عمى مدتػػ الجيجاكتضظ ،وقج يدودوف بسجسػعة مغ
الشطخيات والترػرات التجبضخية ،لكغ الػاقع مختمف عسا ىػ نطخؼ ،فال بج مغ الشدوؿ إلى
السضجاف لتجخيب مختمف الصخائق والػسائل الجيجاكتضكضة لسعخفة األصمح مشيا ،بغضة الحج مغ
ضاىخة الفػارؽ الفخدية التي تدخخ بيا األقداـ الجساعضة ذات البخامج والسشاىج السػحجة.
ويالحع لػكخاف " بعضغ البرضخة أف البضجاغػجضا الفارقضة تػاجو عخاقضل في مدتػػ التصبضق،
ألنو غالبا ما ال يقع إعجاد السجرسضغ تقشضا وميشضا لسثل ىحه السشاسبات .فالتكػيغ في معاىج
السعمسضغ مازاؿ يعتسج عمى مبجإ التعمضع الجساعي ،وحتى عشجما يتعخض السكػنػف إلى إفخاد
التعمضع ،فإنيع يتعخضػف إلضو كإمكانضة نطخية ال يعاضجىا التجريب الفعمي عمى القضاـ بحلظ
بسجارس التصبضق".
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ومغ السذاكل التي تحػؿ دوف تصبضق البضجاغػجضا الفارقضة وجػد مشاىج وبخامج ومقخرات
دراسضة مػحجة ،أو وجػد مقخرات مػحجة عجيجة بعشاويغ مختمفة ،تػحج العسمضة التعمضسضة
التعمسضة عمى مدتػػ األىجاؼ ،والكفايات ،واألنذصة ،والسحتػيات ،والصخائق البضجاغػجضة،
ووسائل اإليزاح ،وآلضات التقػيع والجعع والتػلضف؛ وىحا يتشافى بذكل مغ األشكاؿ مع
خرػصضات كل متعمع عمى حجة .وفي ىحا الرجد ،يخػ أحسج شبذػب ،في كتابو ( التخبية
بيغ التعميع والتعمع)  ،أف " مغ العخاقضل السعضقة لتصبضق البضجاغػجضا الفارقضة بالفرػؿ ،وجػد
السشاىج السػحجة .إف السشياج السػافق لخوح البضجاغػجضا الفارقضة ىػ ذاؾ الحؼ يختفع إلى
مدتػػ العسػمضات لضتخؾ لمسعمع إمكانضة اختضار األنذصة السختمفة باختالؼ الفخؽ داخل
الفرل الػاحج".
إذف تعخؼ البضجاغػجضا الفارقضة ،في الشطاـ التخبػؼ والتعمضسي ،مفارقة صارخة بضغ الشطخية
والتصبضق ،وتفاوتا شاسعا داخل مخاكد التكػيغ وكمضات التخبضة بضغ التكػيغ الشطخؼ والسسارسة
العسمضة.
الحمػل السقتخحة لمحج مغ الفػارق الفخدية
ثسة مجسػعة مغ الحمػؿ التي يسكغ اقتخاحيا لمحج مغ ضاىخة الفػارؽ الفخدية التي تػجج
داخل الفرل الجراسي الػاحج ،ويسكغ حرخ ىحه الحمػؿ في التػجضيات التالضة:
تصبيق الصخائق الفعالة:
البج مغ تسثل الصخائق البضجاغػجضة الفعالة لتحقضق تخبضة إبجاعضة ذات مخدودية ناجعة ،وتعػيج
الشرء عمى الجيسقخاشضة ؛ والسضسا أف ىحه الصخائق الفعالة مغ مقػمات التخبضة الحجيثة
والسعاصخة في الغخب.
وقج ضيخت ىحه الصخائق الفعالة في أوروبا في أواخخ القخف التاسع عذخ وبجاية القخف
العذخيغ ،مع ماريا مػنتضدػرؼ(  ،) Maria Montessoriوجػف ديػؼ( ،)Dewey
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وكالباريج(

 ،)Claparideوكخششذتايخ(  ،)Kerschensteinerوفخيشضو( ،)Freinet

وكارؿ روجخز(  ،)Rogersومكارنكػ(  ،)Makarenkoوأولضفضضو ريبػؿ( ،)Reboul
وفضخيضخ(  ،)Ferrièreوجاف بضاجضو( ...،)J.Piaget
وتعتسج ىحه الصخائق الفعالة الحجيثة عمى عجة مبادغ أساسضة ىي :المعب ،والحخية ،وتعمع
الحضاة عغ شخيق الحضاة ،والتعمع الحاتي ،والسشفعة العسمضة ،وتفتح الذخرضة ،واالىتساـ
بالفػارؽ الفخدية ،واالعتساد عمى الدضكػلػجضا الحجيثة ،واالستيجاء بالفكخ التعاوني ،وتسثل
شخيقة التدضضخ الحاتي ،وتصبضق الال تػجضيضة  ،وديسػقخشة التخبضة والتعمضع...
الحكاءات الستعجدة:
إذا كاف جاف بضاجي( )Jean Piagetيقػؿ بأحادية الحكاء اإلنداني عمى السدتػػ السعخفي.
ومغ ثع يحرخه في الحكاء الخياضي السشصقي باعتباره أرقى الحكاءات اإلندانضة ،فإف ىشاؾ
مغ يقػؿ بتعجد الحكاءات لجػ اإلنداف ،وخاصة الباحث الدضكػلػجي األمخيكي ىػارد
غاردنخ( )Howard Gardnerالحؼ ألف مجسػعة مغ الج ارسات حػؿ نطخية الحكاءات
الستعجدة مشح .1983

ومغ ثع ،تعج نطخية الحكاءات الستعجدة فمدفة سضكػبضجاغػجضة ججيجة لمحج مغ ضاىخة الفػارؽ
الفخدية داخل الفرل الجراسي؛ ألنيا تؤمغ بالتشذضط الفعاؿ ،وخمق السػاىب والسبادرات
والعبقخيات السختمفة والستشػعة ،وتداعج الستعمسضغ عمى التعمع الحاتي ،واستغالؿ قجراتيع
الحكائضة في مجاالت متشػعة .وتدعى ىحه الشطخية أيزا إلى إعادة الثقة في الستعمع في

مختمف الثقافات األخخػ التي تتعارض مع الثقافة الغخبضة السخكدية؛ ألف الحكاء الخياضي
السشصقي لضذ ىػ الحكاء الػحضج الحؼ يحقق الشجاح في الحضاة ،فثسة ذكاءات أخخػ مبجعة

تؤمغ السدتقبل لمستعمع .كسا أف نطخية الحكاءات الستعجدة عبارة عغ آلضات ديجاكتضكضة
وبضجاغػجضة فعالة  ،تداىع في تشذضط الجروس ،وتحػيميا إلى ميارات وقجرات كفائضة إجخائضة
تعسل عمى تسيضخ الستعمع بذكل جضج ،وجعمو أماـ وضعضات معقجة لسػاجيتيا أو التأقمع معيا.
كسا أنيا نطخية صالحة لسعالجة التعثخ الجراسي ،ومحاربة العشف والذغب داخل الفزاءات
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التخبػية التعمضسضة ،والقزاء عمى التدخب واليجر والفذل الجراسي ،ومعالجة الكثضخ مغ

معػقات التعمع لجػ الستعمسضغ العاديضغ أو مغ ذوؼ االحتضاجات .

وأىع مضدة تتدع بيا ال شطخية أنيا تشبشي عمى فمدفة التذجضع والتحفضد ،وغخس الجافعضة في

نفدضة الستعمع .ومغ جية أخخػ ،تدتشج إلى الصخائق البضجاغػجضة الفعالة التي تذػؽ السعمع
والستعمع عمى حج سػاء ،وتعسل عمى تقػية الصالب والستعمع معا..

األخح بالتشذيط التخبػي:
مغ السعخوؼ أف التشذضط تقشضة حخكضة إيجابضة وديشامضكضة ،تداىع في إخخاج الستعمع مغ حالة
الدكػف الدمبضة نحػ حالة الفعل اإليجابي ،عغ شخيق السداىسة واإلبجاع واالبتكار والخمق،
وإنجاز الترػرات الشطخية ،وتفعضميا في الػاقع السضجاني لضدتفضج مشيا اآلخخوف.
فكع ىي األنذصة العجيجة في مجاؿ التخبضة والتعمضع ،ألف السؤسدة التخبػية بسثابة مجتسع
مرغخ! فجسضع القزايا والسػاضضع التي تؤرؽ السجتسع يسكغ أف تؤرؽ السجرسة اإلبجاعضة،
مادامت ىحه السؤسدة مػجػدة في حزغ السجتسع السكبخ .لحا تعسل ىحه السجرسة عمى
إدماج الستعمسضغ في السجتسع اإلبجاعي لضكػنػا مػاششضغ صالحضغ ،ويربحػا شاقات فاعمة
نافعة لمػشغ واألمة عمى حج سػاء.
ومغ أىع األنذصة التي يسكغ أف يقػـ بيا الفزاء التخبػؼ اإلبجاعي ،يسكغ الحجيث عغ
الشذاط التخبػؼ ،والشذاط الفشي ،والشذاط األدبي ،والشذاط العمسي ،والشذاط الثقافي ،والشذاط
اإليكػلػجي (البضئي) ،والشذاط االجتساعي ،والشذاط االقترادؼ ،والشذاط الجيشي ،والشذاط
الخضخؼ ،والشذاط الدضاسي ،والشذاط اإلعالمي ،والشذاط السجني ،والشذاط الخياضي ،والشذاط
الدضاحي....
وعمضو ،فممتشذضط أىسضة كبخػ في مجاؿ التخبضة والتعمضع لكػنو يخفع مغ السخدودية الثقافضة
والتحرضمضة لجػ الستسجرس ،ويداىع في الحج مغ الدمػكضات العجوانضة ،مع القزاء عمى
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الترخفات الذائشة لجػ الستعمسضغ ،كسا يقمل مغ ىضسشة بضجاغػجضا اإللقاء والتمقضغ ،ويعسل
عمى خمق روح اإلبجاع ،والسضل نحػ السذاركة الجساعضة ،واالشتغاؿ في فخيق تخبػؼ.
تحقيق مجرسة التعاير:
إذا كانت السقاربة الرخاعضة ال تخػ في السجرسة سػػ فزاء لمتصاحشات اإليجيػلػجضة
والصبقضة ،وفزاء لمتفاوت االجتساعي والثقافي والمغػؼ واالقترادؼ .فقج تختب عمى ىحا
مشصقا واستشتاجا أف أدػ الػاقع السشيار بالسجرسة التخبػية إلى الفذل واإلفالس الالزمضغ،
حضث صارت السجرسة عشج الكثضخ مغ السالحطضغ ،مؤسدة الخضبة والسأساة والرخاع الججلي
والتشاقزات الرارخة .بضج أف ىشاؾ مغ يعارض ىحا الصخح الرخاعي ،فضعتبخ السقاربة
الرخاعضة ذات أبعاد سضاسضة وحدبضة ضضقة ،تشصمق مغ ترػرات ماركدضة أو ىضجضمضة أو
مشصمقات ڤضبضخية أو ألتػسضخية ،ومغ ثع تفتقج ىحه الترػرات خاصضة الحضاد والسػضػعضة
والتحمضل العمسي السشصقي.
وعمضو ،فمضذ مغ الزخورؼ أف تكػف السجرسة فزاء لمرخاع والتصاحغ العخقي والمغػؼ
والثقافي وانعجاـ تكافؤ الفخص ،بل يسكغ أف تكػف مجرسة ديسقخاشضة ،وفزاء لمحخية واإلبجاع
واالبتكار ،ومكانا إلذابة الفػارؽ االجتساعضة ،وبضئة مشاسبة لتعاير الصبقات ،وتػحضج الخؤػ
والتصمعات بضغ الستعمسضغ .ومغ ثع ،عمى السؤسدة التخبػية أف تحيب كل الخالفات السػجػدة
بضغ التالمضح عمى السدتػػ االقترادؼ واالجتساعي والثقافي والمغػؼ ،وتحخيخ الستعمسضغ
السشحجريغ مغ الفئة الجنضا مغ عقجىع الصبقضة الذعػرية والالشعػرية ،وتخمضريع مغ مخكب
الشقز عغ شخيق تشفضح السذاريع السؤسداتضة ،وتقجيع األنذصة إلمتاع التالمضح وتدمضتيع
وتخفضييع ،وتكػيشيع تكػيشا ذاتضا ،يسحي كل الفػارؽ التي يسكغ أف تػجج بضغ الستسجرسضغ
داخل السجرسة الػاحجة.
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البيجاغػجيا اإلبجاعية:
البضجاغػجضا اإلبجاعضة ىي نطخية تيجؼ إلى بشاء مدتقبل تخبػؼ حجاثي ،يقػـ عمى الخمق و
التصػيخ واإلبجاع واالكتذاؼ والخمق ،بعج السخور الزخورؼ مغ مخحمة الحفع البشاء ،ومخحمة
التقمضج و السحاكاة و التجريب ،وذلظ كمو مغ أجل خمق مجتسع متشػر كفء ،قادر عمى
مػاجية التحجيات السػضػعضة والػاقعضة والجولضةعمى جسضع األصعجة و السدتػيات والقصاعات
اإلنتاجضة .بضج أف ىحه الشطخية التخبػية اإلبجاعضة ال يسكغ أف تحقق ثسارىا السخجػة إال في
مجتسع العسل و الحخيات الخاصة و العامة والجيسقخاشضة الستخمقة.
وال يسكغ تصبضق ىحه البضجاغػجضا الججيجة إال إذا أسدشا مجارس الػرشات والسختبخات ،وعػدنا
الستعمع عمى حب اآللة والفغ و التجخيب العمسي ،و تصبضق الشطخيات ،و دربشاه أيزا عمى
فعل التشذضط التخضمي و الخياضي ،و ساعجناه عمى تسثل فمدفة السشافدة والتدابق و
االختخاع.
العسل الجساعي:
يعج الفكخ التعاوني مغ أىع اآللضات لخمق األنذصة الحقضقضة؛ ألف االشتغاؿ في فخيق
تخبػؼ داخل جساعة معضشة يداعج التمسضح عمى التفتح الفعاؿ والشسػ اإليجابي ،واكتداب
السعارؼ والتجارب لجػ الغضخ .كسا يبعجه عغ كثضخ مغ الترخفات الذائشة ،ويجشبو أيزا
الرفات الدمبضة ،كاالنكساش ،واالنصػاء ،واالنعدالضة ،واإلحداس بالخػؼ والشقز والجونضة،
ويداعجه عمى التخمز مغ األنانضة ،واالبتعاد عغ حب الحات .واليسكغ لمجوؿ أف تحقق
التقجـ واالزدىار إال إذا اشتغمت في إشار فخؽ جساعضة ،كسا نجج ذلظ في الغخب والػاليات
الستحجة األمخيكضة مثال.
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تصبيق ديشاميكية الجساعة:
تعج ديشامضكضة الجساعة مغ اآللضات السيسة التي يدتعضغ بيا التشذضط التخبػؼ والجيجاكتضكي
بغضة خمق مػاشغ صالح ،وبشاء شخرضة متػازنة سػية سضكػلػجضا وأخالقضا واجتساعضا .ومغ
ثع ،فيي مشيجضة ميسة في عالج الكثضخ مغ الطػاىخ الشفدضة الذعػرية والالشعػرية لجػ
الستعمع  .كسا أنيا تقشضة تشذضصضة ىامة ،يسكغ االستعانة بيا أثشاء تشفضح العسمضة التعمضسضة
التعمسضة .وىي أيزا شخيقة فعالة في التشذضط التخبػؼ والفشي ،وإجخاء مشيجي لمتحكع في
التشطضع الحاتي لمسؤسدة .ومغ ثع ،تدتجمج ديشامضكضة الجساعة الستعمسضغ ،ضسغ جساعات
تخبػية داخل الفرل الجراسي ،مغ أجل معالجتيع نفدضا واجتساعضا ،بتصػيخىع وتخويزيع،
وتخبضتيع عمى الفكخ الجيسقخاشي ،وتعػيجىع عمى التعامل الذفاؼ الػاضح ،والتعامل الرادؽ،
والسعايذة الحقضقضة لسذاكل السجرسة والسجتسع واألسخة عمى حج سػاء.
فمدفة الذخاكــة:
مغ السعمػـ أف الذخاكة نػعاف :شخاكة داخمضة ،وشخاكة خارجضة .وما ييسشا في ىحا الدضاؽ
ىػ ما يدسى بالذخاكة الجاخمضة التي يداىع فضيا جسضع الفاعمضغ في تجبضخ السؤسدة تدضض اخ
وتشذضصا وإشخافا ،وخاصة مغ قبل السجرسضغ ،واألساتحة ،والستعمسضغ ،ورجاؿ اإلدارة،
والسذخفضغ التخبػيضغ ،وأسخ التالمضح ،ومجمذ التجبضخ ...ومغ ثع ،ال يسكغ خمق مذاريع
تخبػية تخجـ السؤسدة ،مغ قخيب أو مغ بعضج ،إال باختضار مػاضضع الذخاكة ذات األولػية
والزخورة القرػػ ،كسحاربة اليجر السجرسي عغ شخيق الجعع التخبػؼ ،وتقجيع ساعات
إضافضة تصػعضة لخجمة التالمضح ،ومداعجتيع عمى مخاجعة دروسيع ،وإنجاز واجباتيع
وفخوضيع السشدلضة أو الفرمضة ،مع تجريبيع عمى التصبضق السشيجي والتحمضل التخكضبي
والتقػيسي ،واألخح بضجىع مغ أجل الدضخ بيع نحػ ثقافة التعمع الحاتي والتكػيغ السدتسخ ،وسج
كل ثغخات التعثخ والشقز لجييع ،بإرشادىع ومحاورتيع بصخيقة ديسقخاشضة تقػـ عمى التػجضو
الرحضح.
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تفعيل الحياة السجرسية:
يقرج بالحضاة السجرسضة ( )la vie scolaireتمظ الفتخة الدمشضة التي يقزضيا التمسضح داخل
فزاء السجرسة ،وىي جدء مغ الحضاة العامة لمتمسضح .وىحه الحضاة مختبصة بإيقاع تعمسي

وتخبػؼ وتشذضصي متسػج حدب ضخوؼ السجرسة وتسػجاتيا العالئقضة والسؤسداتضة .وتعكذ

ىحه الحضاة السجرسضة ما يقع في الخارج االجتساعي مغ تبادؿ لمسعارؼ والقضع ،وما يتحقق مغ
تػاصل سضكػ اجتساعي وإنداني .وتعتبخ الحضاة السجرسضة جدءا مغ الحضاة العامة الستسضدة
بالدخعة والتجفق التي تدتجعي التجاوب والتفاعل مع الستغضخات االقترادية والقضع االجتساعضة
والتصػرات السعخفضة والتكشػلػجضة التي يعخفيا السجتسع ،حضث تربح السجرسة مجاال خاصا
بالتشسضة البذخية

والحضاة السجرسضة ،بيحا السعشى ،تعج الفخد لمتكضف مع التحػالت العامة ،والتعامل بإيجابضة،
وتعمسو أسالضب الحضاة االجتساعضة ،وتعسق الػضضفة االجتساعضة لمتخبضة؛ مسا يعكذ األىسضة

القرػػ إلعجاد الشرء ،أشفاال وشبابا ،لسسارسة حضاة قائسة عمى اكتداب مجسػعة مغ القضع
داخل فزاءات عامة مذتخكة.

ويعشي ىحا أف الحضاة السجرسضة آلضة إجخائضة صالحة لمحج مغ الفػارؽ الفخدية السػجػدة بضغ

الستعمسضغ.

البيجاغػجيا السؤسداتية:
ضي ػػخت السجرس ػػة السؤسد ػػاتضة ،باعتبارى ػػا اتجاى ػػا تخبػي ػػا ح ػػجيثا  ،ف ػػي فخند ػػا  ،وتعتب ػػخ أف
اإلصػػالح يجػػب أف يسػػخ عبػػخ السؤسدػػة ،باإلضػػافة إلػػى البشضػػات االقترػػادية واالجتساعضػػة ،
ومػػغ ثسػػة يجػػب االىتسػػاـ بسفيػػػـ اإلدارة الحاتضػػة والتدػػضضخ الػػحاتي مػػغ أجػػل تحقضػػق االسػػتقالؿ
الحاتي لمستخبضغ في إشار مؤسدي مفتػح".
وتػػخفس ى ػػحه البضجاغػجضػػة الججي ػػجة السجرس ػػة الثكشػػة الت ػػي تخش ػػق التمسضػػح بشطامي ػػا االنز ػػباشي
البضخوقخاشي الحؼ يحج مغ حخية التمسضح .ومغ ثع ،تتحػؿ السجرسة إلى صشجوؽ أسػػد ،أو إلػى
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ثكش ػػة عد ػػكخية ال ت ػػؤمغ إال بالشط ػػاـ واالنز ػػباط عم ػػى حد ػػاب حخي ػػة التمسض ػػح ،وعم ػػى حد ػػاب
أنذصتو الثقافضة والفشضة والخياضضة والعمسضة.
ليػػحا ،تقتػػخح البضػػجاغػجضا السؤسدػػاتضة مجرسػػة فارقضػػة مخنػػة ومشفتحػػة ،تشبػػع قػانضشيػػا مػػغ التفاعػػل
الجاخمي ألفخادىا ،قرج االنتقاؿ بالسجرسة مغ مؤسدػة التمقػضغ والتػجضػو واالنزػباط القػاتع نحػػ
مؤسدػػة إبجاعضػػة فاعمػػة وفعالػػة مبجعػػة ومبتك ػخة ،تدػػعى إلػػى تحقض ػق التقػػجـ واالزدىػػار والدػػعادة
الفزمى.
البيجاغػجيا الال تػجييية:
يعػػج ج ػػاف جػػاؾ روس ػػػ(  ،)Rousseauوأولضفضض ػػو ريبػػػؿ( Reboul

 ،)Olivierوك ػػارؿ

روجخز(  )C.Rogersمغ أىع مشطخؼ البضجاغػجضا الالتػجضيضة
تشبشي الالتػجضيضة عمى الػتعمع الػحاتي ،والتدػضضخ الذخرػي ،واعتسػاد السػتعمع عمػى نفدػو فػي
إنج ػػاز واجبات ػػو ،وأداء أعسال ػػو .وىش ػػا ،يتح ػػػؿ الس ػػجرس إل ػػى مذ ػػخؼ مخش ػػج ،وال يت ػػجخل إال إذا
شمب مشو الستعمع ذلظ .وتعتسج الالتػجضيضة عمى الحخية والعفػية والتمقائضة ،وبشػاء السعخفػة عػغ
شخي ػػق الت ػػجريج السشصق ػػي والذخر ػػي ،واالبتع ػػاد ع ػػغ ش اخئ ػػق الت ػػجريذ التمقضشض ػػة القائس ػػة عم ػػى
اإلك ػخاه والتمقػػضغ والحفػػع  ،أو تػػجخل السػػجرس تعدػػفا وحضفػػا فػػي أعسػػاؿ التمسضػػح إرغامػػا وقد ػ اخ ،
وتػجضػػو رغبات ػػو كس ػػا يذ ػػاء دوف استذػػارتو ف ػػي ذل ػػظ .وت ػػدرع ىػػحه الصخيق ػػة الثق ػػة ف ػػي الس ػػتعمع،
وتعػػػده عمػػى السثػػابخة الذخرػػضة والػػتعمع الػػحاتي وحػػب السغػػامخة ،واالسػػتعانة بكفاءاتػػو وقج ارتػػو
الحاتضة لحل السذاكل والػضعضات ،وتصػيع الرعػبات التي تػاجيو فػي السجرسػة والحضػاة عمػى
حج سػاء.
الجرامـــــا التعميسيــــة:
نعشي بالجراما التعمضسضة مدخحضة السشاىج والبخامج والسقخرات الجراسضة لخجمة الصفل الستعمع،
وتحقضق الػضائف التخبػية والتعمضسضة مغ وراء تقجيع الخبخات التعمضسضة داخل الفرل الجراسي.
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ومغ ىشا ،تشبشي الجراما التعمضسضة عمى شخح الجروس وتفدضخىا ،في ضػء آلضات تشذضصضة
درامضة ،كاستخجاـ األلعاب ،وتبادؿ األدوار ،وتقمضج الذخرضات.
ويتصمب تجريذ الحداب ،مثال ،استخجاـ مجسػعة مغ األلعاب التسثضمضة .بضشسا تدتمدـ قخاءة
الشرػص السدخحضة أو القررضة أو الذعخية مغ الستعمع تقمضج األصػات الغضخية نصقا
وحخكة وتعبض اخ وتذخضرا .كسا تحتاج مػاد التخبضة اإلسالمضة إلى التسثضل الجرامي لتذخضز
مجسػعة مغ السػاقف والقضع األخالقضة ،قرج تعمسيا واكتدابيا وتسثميا.
ىحا ،ويتحػؿ السجرس ،في الفرل الجراسي ،إلى مخخج مدخحي ،بتػضضف خصاب تػاصمي
درامي ،سػاء أكاف لفطضا أـ غضخ لفطي ،عغ شخيق تذغضل المغة السعبخة ،واستخجاـ الحخكات
اليادفة .في حضغ ،يذك ل التالمضح السسثمضغ والسذاىجيغ الخاصجيغ عمى حج سػاء .أما القدع
ومرصبتو ،فيسا بسثابة الخذبة السدخحضة  .بضشسا تذبو السقاعج والصاوالت والكخاسي والرػر
السعمقة عمى الججراف ما يدسى بالتأثضث الدضشػغخافي.
ىحا ،ويسكغ" استخجاـ ىحا الشػع مغ السدخح التعمضسي عمى أوسع نصاؽ لتقجيع مختمف السػاد
والسشاىج الجراسضة ،بذكل يخبط الصفل بسجرستو...لسا فضو مغ تذػيق ،ولمجور اإليجابي الحؼ
يعصضو لمصفل في العسمضة التعمضسضة ،بحضث يكػف  -ىشا -التسثضل مدتخجما كصخيقة لمتعمضع.
أؼ :إنو شخيقة لتعمضع السػضػعات .في حضغ ،تكػف الجراما اإلبجاعضة والتسثضل التمقائي ،فيػ
الػسضمة التي يسكغ عغ شخيقيا أف يربح األشفاؿ قادريغ عمى استخجاـ التسثضل ال كػسضمة
لمتعمضع ،بل كإجادة التسثضل ،حتى يدتصضع األشفاؿ فيع التاريخ والجغخافضا ،أو االقتخاب مغ
السػضػعات العمسضة ،أو تحوؽ القرز الجيشضة واألدبضة .وبيحا الفيع ،نقتخب مغ نػع آخخ
في السدخح السجرسي ،ىػ مدخح السشياج ،والحؼ يعتسج فضو عمى األشفاؿ بعج إجادتيع لمتسثضل
بػاسصة الجراما اإلبجاعضة والشذاط التسثضمي لمصفل أو التسثضل التمقائي؛ ألنو بجوف ىحه السخحمة
اليسكششا اإلقجاـ عمى تقجيع مدخحضات السشياج".
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ومغ السعخوؼ أف لمجراما التعمضسضة وضائف كثضخة ،فيي تداعج عمى تػضضح الجروس
وشخحيا ،وتحلضل الرعػبات ،والجسع بضغ التدمضة والتعمضع ،وإفادة العقل وإمتاع الػججاف،
وتحخيظ الصفل الستعمع ذىشضا ووججانضا وحخكضا لبشاء دروسو اعتسادا عمى ذاتو ،عغ شخيق
السحاكاة والتقمضج وتبادؿ األدوار الجرامضة .كسا تداىع الجراما التعمضسضة في إبعاد التكخار
والخوتضغ ،وتفادؼ رتابة الجروس التي تجعل الستعمع مشفعال وسمبضا ،غضخ فاعل وال مداىع.
كسا تجشب السجرس فجاحة الصخائق البضجاغػجضة التقمضجية القائسة عمى التمقضغ والتػجضو والحفع.
تصبيق الكفايات والسجدوءات:
تشرب بضجاغػجضا الكفايات عمى الستعمع ،فتعشى بتصػيخ كفاياتو وقجراتو ومؤىالتو ودراياتو
ومياراتو وإتقاناتو ،بػضعو أماـ الػضعضات -السذكالت التي تدتػجب حال ناجعا انصالقا
مغ سضاؽ ما .بسعشى أف بضجاغػجضا الكفايات ىي مقاربة تخبػية ججيجة ،تعصي األولػية لمستعمع
الحؼ يسمظ القجرة عمى اكتداب السعارؼ والسػارد التي يشبغي تػضضفيا أثشاء مػاجيتو
لمػضعضات الرعبة والسعقجة.
وعمضو ،تيجؼ ىحه السقاربة التخبػية السعاصخة إلى تكػيغ متعمع كفء ،يعخؼ كضف يدتثسخ
السعخفة ويػضفيا ،ويعخؼ كضف يشسي تفكضخه بصخيقة مضتامعخفضة .أضف إلى ذلظ ،أف ىحه
السقاربة ال تيتع بالسحتػيات والسعارؼ كسا ىػ حاؿ السجرسة التقمضجية ،بقجر ما تيتع بالكضف
والػعي بصخيقة اكتداب السعارؼ والسيارات والسػاقف والكفايات التػاصمضة والثقافضة
والسشيجضة .بسعشى أف ىحه الشطخية تخبط الكفايات بالػضعضات داخل سضاؽ تجاولي ما.
وأىع إيجابضة تستاز بيا ىحه السقاربة التخبػية ىػ إعادة الشطخ في مقايضذ التقػيع واالختبار،
واالستعانة بالتقػيع اإلدماجي الكفائي في الحكع عمى الكفاءات والقجرات التعمسضة .ومغ مدايا
ىحه السقاربة كحلظ أنيا تتبع الحضاة الذخرضة لمستعمع شػاؿ مداره الجراسي ،فتقضع عالقة
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تفاعمضة إيجابضة بضغ الستعمع والسعمع ،مع تجحيخ الشذاط التعمسي في الحضاة الذخرضة لمستعمع،
فزال عغ التخكضد عمى ماىػ كضفي ومشيجي وميارؼ.
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السحاضخة الدابعة
تحميل أنساط شابع الالتجانذ لمستعمسيغ
ال تجانذ السدتػيات الجراسضة بضغ الستعمسضغ ماىػ إال نتضجة لالتجانذ لسجسػعة مغ
اإلشارات السخجعضة لمستعمسضغ ،وتتسثل في اإلشار الحضاتي لجػ الستعمسضغ ،وتذسل اإلشار
الدػسضػ إقترادؼ واإلشار الدػسضػ ثقافي واإلشار السجرسي.
_1الالتتجانذ عمى مدتػى االنتساء الدػسيػ اقترادي:
تؤثخ االختالفات الدػسضػ ميشضة ما بضغ آباء التالمضح في تذكضل تفاوت السدتػيات الجراسضة،
مثل ما كذفت عشو تحالضل كل مغ (بػدلػ( ، ) Baudelotوستابمي )Establetرغع أنو
يتقمز في السخحمة االبتجائضة ،ويطيخ في السخاحل األعمى حضث أف ىشاؾ مقايضذ ذات شابع
سضكػ وججاني فدخت نػع الرعػبات التي يتعخض ليا التالمضح اثشاء التسجرس.
 _2الالتجانذ عمى مدتػى األصل الدػسيػثقافي :حضث يؤدؼ ىحا الالتجانذ عمى ال
تجانذ عمى مدتػػ الشتائج السجرسضة عبخ اختالفات التخمضد الثقافي لجػ التمسضح والحؼ
يطيخ مغ خالؿ عشرخيغ :المغة والقضع.
مغ حيث المغة :يعج االختالؼ ما بضغ لغة السجرسة ونطضختيا لجػ التالمضح عامل لالتجانذ
سػسي ثقافي وعمى ىحا األساس  ،بإمكانو أف يفزي إلى صعػبات وسمػكات لمفذل.
المغة األم لمتمسيح :في حاؿ استعساؿ التمسضح داخل البضت لمغة غضخ السجرسضة سضكػف لجيو
نقز عمى مدتػػ السكتدبات القبمضة السصمػبة  ،وىػ األمخ الحؼ يتصمب شخائق خاصة حتى
يتسكغ التمسضح تعمع لغة السجرسة لضتجارؾ تأخخه.
السدتػى المداني :يدتعسل العجيج مغ التالمضح تبعا ألصػليع وسشيع وانتسائيع االجتساعي ،
تخمضدات لدانضة تختمف عغ نسط تخمضد السجرسة بخاصضتضغ أساسضتضغ ىسا:
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أ_معجع محجود :نتضجة لشقز السيارة يدتعسل التالمضح تخمض اد محجودا في كع ضئضل مغ
الكمسات الستجولة ويختدلػف تعبضخىع في فعل دوف ربصو مسا يؤدؼ معشى داخل جسمة مراغة
(فاعل،مفعػلبو،صفة).
ب_ داللة السعجع :حضث يتع تحخيف الكمسات عغ الجاللة التي تقخىا السجرسة كبعس
الكمسات التي يتعمسيا التالمضح بصخيقة خاشئة.
وبالتالي فإف السحتػػ السجرسي يكتدب بجرجة أقل بالشدبة لمتالمضح الحيغ ال يججوف بالبضت
نفذ التخمضد المغػؼ الحؼ تدتخجمو السجرسة وال نفذ السيارة في استعساؿ السفاىضع السجخدة،
بالسقابل  ،فإف التالمضح الحيغ يشتسي آباؤىع إلى فئات ميشضة أو ليع مدار دراسي معضغ،
يدايخوف تخمضد السجرسة ،يجج التالمضح إجابات ألسئمتيع في محضصيع السجرسي ،وىػ ما
يداعجىع في تصػرىع الجراسي.
القيع :تسخر الثقافات عمى اختالفيا حدب البمج األصمي أو الصبقة االجتساعضة لمتالمضح ،
قضسا أخالقضة وديشضة قج تتعارض مع نطضختيا التي تشقميا السجرسة عبخ خصابيا وتسثالتيا إلى
التالمضح .وعشجئح يغحؼ التالمضح صخاعا يؤدؼ إلى العدوؼ واالنغالؽ والعشف مسا يذكل
صعػبات مجرسضة لمتالمضح.
الالتجانذ عمى مدتػى اإلشارات الديكػ أسخية:
تسثل اإلشارات الدضكػ أسخية أنداؽ التشطضع لجػ األسخ مغ أجل تخبضة أبشائيا ،ويتػاجج
حدب ىحه الدضكػلػجضا ثالثة أنػاع مغ اإلشارات الدضكػ أسخية وىي:
_اإلشار السخن :حضث تكػف قػاعج التشطضع والقػانضغ داخل األسخة واضحة بالشدبة لمصفل كسا
يسكغ مشاقذتي ا أو االعتخاض عمضيا تبعا لمطخوؼ .كسا تسشح األسخة لمصفل فخصة التخاذ
مبادرات وتحسل مدؤولضات والتستع بشػع مغ االستقاللضة في حجود معضشة.
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_اإلشار الستذجد :يفخض ىحا اإلشار سمػؾ وخزػع الصفل لقػاعج محجدة برفة نيائضة دوف
إمكانضة مشاقذتيا ومغ دوف استقاللضة أيا كانت الطخوؼ.
اإلشار الال مشدجع :ال يتع اإلعالف عغ قػاعج التشطضع والقػانضغ ،لكغ اآلباء يقخروف بذكل
عذػائي وفػضػؼ في آخخ لحطة بذأف ما يسكغ لمصفل القضاـ بو أو إتضانو أو العكذ .حضث
لع تكغ الحجود واضحة.
كسا قج يتبشى اآلباء إشا ار تخبػيا يختمف عغ اآلخخ ويتشاقس معو.
ومغ خالؿ دراسة ىحه اإلشارات  ،تػصل عالع الشفذ (لػتخؼ ) lautreyإلى الكذف عغ
العالقة ما بضغ سضخورات الشسػ الفكخؼ لجػ األشفاؿ وتشطضع وسصيع األسخؼ .وتػصل إلى أف
مدتػػ االختالفات الفكخية بضغ التالمضح أصميا في التفاوتات الدضػ اقترادية الػاردة في
الشطاـ التخبػؼ واألسخؼ  .ومغ خالؿ االستصالعات ،الحع ىحا الباحث أف اإلشار السخف
ىػ األكثخ إتاحة لمشسػ السعخفي  ،بضشسا يبقى اإلشار الال مشدجع ىػ األسػأ.
الال تجانذ عمى مدتػى االستخاتيجيات األسخية:
يتسضد التالمضح كحلظ في ال تجانديع مغ حضث االستخاتضجضات التي يتبشاىا آباؤىع .وبشػع
مغ الػعي بالشدبة لسدتقبميع ،وبالشدبة لبعس التالمضح تغخس فضيع ىضسشة الرػرة األسخية
والشساذج التي يقجميا ليع وسصيع األسخؼ بذكل يجعميا تػجو مػاقفيع إزاء السجرسة والسػاد
السجرسة ،والتي قج تػلج لجييع إحداسا ومػاقف بالقبػؿ أو الخفس.
كسا تؤثخ األسخة مغ خالؿ انذغاليا أو العكذ بسدتقبل الصفل أو تغالي في تقجيخ إمكاناتو
أو تبخضديا ،وتبعا كحلظ لمجعع الحؼ تقجمو لمصفل فتتػلج لجيو الخغبة في الجراسة أو يراب
باإلحباط.
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تججر اإلشارة إلى أف السػقف الحؼ يجخد مغ التحفضد إلى أقرى حج والحؼ يقتزي تبخضذ
الصفل أو السجرسة واستحزار مدتقبل مطمع تصبعو البصالة والبأس يؤثخ سمبا عمى األشفاؿ.
وعشجما تخاعي البضجاغػجضا الفارقضة ىحه االختالفات وتأخحىا بعضغ االعتبار تجعل التمسضح أكثخ
فاعمضة في تعمساتو وأكثخ مدؤولضة .ومغ ثع تبخىغ عمى أف بإمكاف التمسضح تحقضق الشجاح
واستعادة الثقة في قجراتو الذخرضة رغع ما يكتشف ىحا األمخ مغ صعػبات ومغ شػؿ الشفذ
مغ قبل السذخفضغ والتمسضح ألف التسثالت الحىشضة السختبصة باألسخة ليا تأثضخ كبضخ عمى
سضكػلػجضة التمسضح.
شابع التشػع عمى مدتػى اإلشارات السجرسية:
يتجخل ويؤثخ تشػع اإلشارات السجرسضة عمى التالمضح حضث يػلج تأثض اخ عمى السجػ الصػيل
نػعا ما عمى الشتائج الجراسضة لمتالمضح عبخ تقاشع السطاىخ الدمبضة في العػامل الثالثة
التالضة:
التسػضع الفزائي لمسجرسة ومسيداتيا:
يعج اختالؼ مػقع وتسػضع السؤسدة في (وسط قخوؼ  ،حزخؼ ،مجيشة صغضخة أو
كب ضخة) ومجػ تػفضخ الذخوط السادية فضيا وتػفضخ الػسائل البضجاغػجضة ووسائل الخاحة ووسائل
الشقل .ىي عػامل مؤثخة .
إشار التكػيغ السدتعسل مغ قبل السجرسيغ:
ذلظ أف السجرس الحؼ يدتعسل إشا ار مخنا يتضح الشسػ السعخفي لتالمضحه ،فيػ يسكشيع بالفعل
مغ مسارسة حبيع لالستصالع ورغبتيع في اتخاذ السبادرات عبخ استكذاؼ تشػع كبضخ في
مدارات العمع.
سمػك السجرسيغ تجاه التالميح:
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يعج تأثضخ سمػؾ السجرسضغ في نتائج تالمضحىع عمى درجة كبخػ مغ األىسضة .وقج تع
تدمضط الزػء برفة خاصة عمى نػعضة ىحا التأثضخ مغ قبل كل مغ (جاكبدػفjacobspn
وروزنتاؿ  )Rosenthalالمحاف قاما برضاغة نطخية التػقع prédictionوالتي تفضج بسصابقة
نتائج التالمضح مػضػع الجراسة النتطارات وتػقعات مجرسضيع ،وىي تػقعات غالبا ما تتخح
شكل وسع برفات معضشة  ،ويتعمق األمخ في ىحا السشحشى بسا يرصمح عمضو بسفعػؿ(أثخ)
بجسالضػف. Effet Pygmalion.
ومغ خالؿ دراسات كشجية حػؿ تأثضخ التػقع ،بضشت ىحه األخضخة أف السجرس عشجما يرجر
حكسا إيجابضا بذأف تمسضح معضغ ،فإنو يػلضو مديجا مغ االىتساـ  ،ويذسمو بسديج مغ الخعاية،
وبرفة خاصة ،ويمتسدو في أغمب األحضاف بصخيقة مضدخة مغ خالؿ شخحو ألسئمة تػضضحضة
أؼ مغ خالؿ سمػكات لفطضة أو غضخ لفطضة (مداح ،ابتداـ )..وأكثخ دؼءا مقارنة بباقي
التالمضح .عشجئح ومغ خالؿ تفاعل مدتسخ يذعخ التمسضح مغ جية في االمتثاؿ النتطارات ىحا
السجرس ،ومغ جية أخخػ االستكذاؼ بشػع مغ الستعة والسبادرة بحضػية  ،إذ يذعخ أنو محط
تذجضع لمقضاـ بحلظ ،ألنو يحزى بالقبػؿ حتى في حاؿ ارتكابو لخصإ.
وبخالؼ ذلظ فإف السجرس الحؼ يدع تمسضحا معضشا عمى أنو ضعضف قمسا يتاح لو مج التمسضح
بإشارة اعتخاؼ بإيجابضة ،ذلظ أف ىحا السجرس يتػقع بأف استخجاع محتػػ تجريدو ىل سضقجـ
برػرة مكافئة بجرجة أقل أو غضخ مكافئة برفة قصعضة .عشجئح تتخسخ لجػ التمسضح فكخة
اعتقاده بزعف مدتػاه ،فدضدتجخميا برفة مكثفة ندبضا تبعا لساضضو الجراسي أواألسخؼ
لجرجة أف ىحا االعتقاد يسحػ رغباتو ويديل متعة االستكذاؼ لجيو ،ويػلج سمػكا سمبضا عمى
السدتػػ الدضكػلػجي.
شابع التشػع عمى مدتػى سيخورات التعمع لجى التالميح:
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يقرج بيحا الصابع فيع ما يجخؼ أثشاء بشاء التعمع ألف ىشاؾ جسمة مغ سضخورات التعمع يختمف
فضيا التالمضح فضسا بضشيع .ومغ بضغ الجػانب التي يختمف فضيا التالمضح:
_ شابع التشػع عمى مدتػى تحفيد التالميح عمى التعمع:
بالخغع مغ أف تشطضع الػضعضات في البضجاغػجضا الفارقضة تتدع بغشاىا وبتشػعيا إأل أنو ال يسكغ
لمتمسضح التعمع ما لع تكغ لجيو الخغبة في التعمع .وفي الدضاؽ السجرسي يسكغ لمتحفضد أف يكػف
متػلجا عغ الفعل أو متػلجا عغ مكافأة خارجضة .ويختمف التحفضد مغ تمسضح آلخخ نتضجة
لمعػامل التالضة:
_ السعشى الحؼ يعصضو التمسضح لمتعمع.
_تػجو اىتساماتو.
_الحاجة التي يدتذعخىا لمقضاـ بالتعمع.
_ الستعة التي يذعخ بيا أثشاء التعمع.
_ درجة الحضػية التي يتػفخ عمضيا لسباشخة التعمع.
_الرػرة الحاتضة وصػرة اآلخخيغ التي استجخميا.
كسا تججر اإلشارة إلى أف ىشاؾ دوافع أخخػ لمتحفضد ليا عالقة بكل شخرضة مغ شخرضات
التالمضح.
وفضسا يمي شخح ليحه العػامل التي تختمف مغ تمسضح آلخخ.
معشى التعمع :حضشسا ال يجج التمسضح معشى لمتعمع السقتخح ،فإنو يباشخ ىحا األخضخ بشػع مغ
التأفف أو ال يباشخه أصال ويتخح ىحا السعشى مطيخيغ:
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_السعشى العام :أؼ السعشى عمى السجػ الصػيل ويتعمق األمخ بسكانتو وأىسضتو داخل العسل
السجرسي بالشدبة لسدتقبل التمسضح .وتختبط قضسة التعمع بذكل وثضق بالػضعضة الدػسضػ
إقترادية لألسخ والشساذج التي تيع السيغ التي يسكغ لمتمسضح مسارستيا ،فبعس التالمضح
يرخحػف فضسا يفضجنا ىحا التعمع ما داـ مرضخؼ ىػ البصالة؟
_ السعشى الخاص  :أؼ السعشى عمى السجػ الستػسط والقرضخ وىػ متزسغ في السخامي
واألىجاؼ وشخوط العسل السخاد إنجازه وأىسضة إنجازه بالشدبة لمتمسضح في الحاضخ مغ أجل
قجرتو عمى مباشخة ميسة ما والشجاح فضيا.
تػجيو مخاكد االىتسام :مغ خالؿ السخاحل التي يسخ بيا التالمضح بضػلػجضا وسمػكضا وخاصة
خالؿ مخحمتي البمػغ وأزمة السخاىقة يػجو التالمضسح العجيج مغ اإلىتسامات إلى خارج السجرسة
وىػ األمخ الحؼ ال يػلج لجييع الخغبة في التعمع.
_ حاجة التمسيح إلى مباشخة التعمع :ذلظ أف بإمكاف ىحه الحاجة أف تػلج الخغبة التي تبقى
قابمة لمتغضخ تبعا لمدضاؽ األسخؼ وعالقات التالمضح بسجرستيع كسا أف ىحه الحاجة قج تغصي:
_ الحاجة إلى إرضاء شخز يتخحه التمسضح كشسػذج أو يخذاه اآلباء والسجرسػف والدمالء
والسشذصػف...
_ الحاجة إلى الحرػؿ عمى مكافأة( ىجية ،سمػؾ ودؼ ،اعتخاؼ ،نقصة ،جضجة ،عالقة
متسضدة.)..
_ الحاجة المحطضة لتحقضق نذاط في أفق مذخوع أكثخ اتداعا اكتدبو التمسضح.
_ الستعة في التعمع :يعج ىحا اإلحداس غاية في األىسضة إف لع يكغ أساسضا ما دامت الستعة
تػلج الخغبة .وىي تتخح مطاىخ عجة في إشار السجرسة:
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_ الستعة في الفعل عمى مدتػػ التعمع وعجـ التداـ الدمبضة في وضعضة جسػد .الستعة في
االستكذاؼ ،واالكتذاؼ الحاتي لعشاصخ العسل السصمػب.
_ الستعة في إرضاء ذوؽ معضغ أو مخكد اىتساـ أو حتى شغف ما .وذلظ بفزل اعتخاؼ
التمسضح بسعضذتو وحاجاتو الذخرضة كسا ىػ الحاؿ في بضجاغػجضتي العقج والسذخوع.
_ الستعة في فيع ما يقاؿ وما يػضح داخل الفرل ،وىػ األمخ الحؼ يحضل عمى الصخيقة
السدتعسمة مغ قبل السجرس وأخحه بعضغ االعتبار لتسثالت تالمضحه.
_ الستعة في استكساؿ مذخوع معضغ عمى شكل إنجاز قابل لمسعايشة مغ قبل اآلخخيغ.
_ الستعة في حضازة االعتخاؼ اإليجابي بالعسل السشجد.
حيػية التمسيح في مباشخة التعمع :ال يسكغ لمتمسضح الستعب أف يػاصل ميسة معضشة حتى وإف
رغب في ذلظ ،ويخجع ىحا الشقز في الحضػية بصبضعة الحاؿ مغ حالتو الرحضة ومخاحل نسػه
البضػلػجي  ،باإلضافة إلى كػف استعساالت الدمغ السكثفة والثقضمة مع حسػلة معضشة مغ
العسل ال تحتخـ إيقاعات التضقع والشذاط لجػ التمسضح.
الرػرة الحاتية وصػرة اآلخخيغ :تججر اإلشارة في ىحا الرجد إلى أف العجيج مغ الجراسات
تتفق عمى أىسضة الرػرة الحاتضة في بخوز الخغبة وتأثضخىا في الشجاح .فخغع أف التمسضح يبشي
لشفدو صػرة ذاتضة معضشة ،وإذا ما بخذ ذاتو باعتقاده أنو غبي وأنو ال يفيع أو أنو لع يفيع
أبجا ،تشعجـ لجيو كل رغبة في العسل .كسا تعج صػرة اآلخخيغ ميسة بجورىا في سضخورة
التحفضد .ذلظ أف التمسضح في حاؿ تغحيتو لمثقة أو الػججانضة إزاء الكبار ،يسكغ أف تػلج رغبتو
أو تتػلج مغ ججيج .ومغ ثع يحطى بالجعع أو تكبح مبادراتو تبعا لسػقف ىؤالء األشخاص.
الال تجانذ عمى مدتػى إقاعات التعمع واالكتداب:
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يؤدؼ سػء فيع تشػع إيقاعات التضقع والسجيػد والتبادالت االجتساعضة والتخديغ لجػ
التالمضح إلى ارتكاب أخصاء والتي تؤثخ سمبا بفعل امتجادىا إلى تخصضط استعساؿ الدمغ
والجروس عمى صحتيع الجدسضة والعربضة.
إف ىحه اآليقاعات بضػلػجضة ،ويػلج تزاربيا مع اإليقاعات السجرسضة قمقا يجفع بالتالمضح
إلى مديج مغ االغتخاؼ مغ احتضاشي الصاقة لجييع .ومغ ثع يشدحب بعس ىؤالء مغ مشصق
غخيدة البقاء .فضتع وسسيع برفات مغ قبضل ( انعجاـ التحفضد أو الكدل ) ،أما اآلخخوف فإنيع
يتجاوزوف إمكاناتيع بفعل ضغػط شجيجة مدتجخمة يسثميا اآلباء والسجرس والدمالء والشقصة
والشطاـ  ...وىػ األمخ الحؼ يتخجع بالسغاالة في الحخكضة أو بالال مباالة وندعة التغضب
وأعخاض مخضضة أخخػ.
التيقظ :تدداد درجة التضقع ما بضغ الثامشة والشرف والتاسعة صباحا  ،وترل ذروتيا ما بضغ
الداعة ا لعاشخة والعاشخة والشرف ثع تتشاقز بعج ذلظ .وما بضغ الداعة الحادية عذخ
والشرف والثالثة بعج الدواؿ .ثع يحجث فخاغ مصبػع بالغفػة أو الجػع أو العضاء ،وتبقى أسػأ
لحطة ىي الداعة الثانضة بعج الدواؿ  .حضث يتدايج عجد حػادث الدضخ بالشدبة لمكبار وفي
حػالي الداعة الثانضة والشرف والثالثة والشرف بعج الدواؿ تتدايج درجة التضقع وترل ذروتيا
مغ ججيج حػالي الداعة الثامشة كي تتشاقز خالؿ المضل ،إلى أف يحجث فخاغ ثاف حػالي
الداعة الثالثة صباحا.
كسا تتغضخ ىحه اإليقاعات كحلظ تبعا لتػزيع أياـ العسل عمى مجػ األسبػع وتبعا الستعساؿ
الدمغ.
السجيػد:
تكػف درجة اإلصغاء لجػ التالمضح الحيغ يحجث عشجىع فخاغ أقل ،إذ يتثاءبػف أو يتحخكػف
أكثخ أو يخكشػف إلى الخاحة أو يغفػف .وعشجئح يعجدوف عغ السبادرة لجرجة أف أضعف
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اإلنجازات تكػف حػالي الداعة الثامشة صباحا وفي الفخاغ الحؼ يكػف بضغ الداعة الثانضة
عذخ والثانضة بعج الدواؿ.
التبادالت المفطية :يحجث إشباع لمتبادالت المفطضة داخل الرف تطيخ في صػرة انعداؿ أو
رفس أو حتى بكاء في الفتخة ما بضغ الداعة العاشخة والشرف والحادية عذخة والشرف
صباحا وفي بجاية فتخة الدواؿ .وفي حالة تخرضز فتخة عذخيغ دقضقة لالرتخاء فإف ذلظ
يؤدؼ إلى إثارة التضقع والتعمسات السعخفضة مغ خالؿ السبادرة والتبادالت.
التخديغ:
تتدايج درجات نذاط الحاكخة قرضخة السجػ ما بضغ الداعة الثامشة والعاشخة صباحا .أما فتخة
الدواؿ فضتدايج فضيا نذاط الحاكخة الصػيمة السجػ وىي ضخورية لمجعع والشقل مغ أجل
االستخجاع.
والبضجاغػجضا الفارقضة تشرح بالسشاوبة بضغ بضغ التفكضخ والعسل الفخدؼ والحؼ يكػف في حالة
التضقع وما بضغ العسل في مجسػعات صغضخة مغ أجل البقاء عمى االنتباه الشذط لمعسل خالؿ
حضد زمشي يتخاوح ما بضغ  20و 25دقضقة .وبالتالي فيي تقتخح إعادة الشطخ في استعساؿ
الدمغ وفق السعصضات الكخونػ بضػلػجضة لحالة التضقع والغفػة .وإعادة تشطضع الجروس وفقيا،
مثال تخؾ الذخوحات السخكبة أو السعقجة أو السجخدة ألوقات الحروة بالشدبة لمتضقع وتقجيع
أنذصة مخترخة أو مختدلة تتغضخ وفق أوقات مشطسة مغ خالؿ تقشضات العسل بالسجسػعة
ألنيا مفعسة بالحخكة والكالـ واالرتخاء والسخح والشذاط إلى مابضغ الحادية عذخة والثانضة بعج
الدواؿ.
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السحاضخة الثامشة
الالتجانذ عمى مدتػى مخاحل الشسػ العسمياتي:
تبعا لمشطخية البشائضة لجػ بضاجي تػجج ثالث مخاحل تيع الشسػ العسمضاتي لمبشضات
السعخفضة،وىي:
_ السخحمة السمسػسة( الحدضة) التي تسكغ مغ الفيع عبخ الفعل في الػاقع (الػسائل الحدضة).
_ السخحمة الػسصضة(شبو الحدضة) وىي التي يكػف فضيا الشذاط مػزع ما بضغ السمسػس
والسجخد.
_ السخحمة الرػرية (السجخدة) والتي يدتخجـ فضيا التفكضخ االفتخاضي االستشتاجي والتي تسكغ
مغ االستجالؿ بػاسصة التجخيج .
كسا تبضغ األبحاث التي أجخيت أف التالمضح عشج ولػجيع الدشة األولى مغ التعمضع الستػسط
يتػزعػف الشدب التالضة:
_ يػجج  44بالسئة في السخحمة السمسػسة.
_ يػجج  50بالسئة في السخحمة الػسصضة.
_ يػجج  6بالسئة في السخحمة الرػرية.
والسفخوض أف ىحه السعمػمات ال يشبغي استعساليا مغ أجل فخز وترشضف التالمضح وتكػف
بسثابة معايضخ لمحكع عمى قضسة التالمضح ،وإنسا تػضح لشا كضفضة تعمضسيع والتعامل معيع مغ
أجل تػجضو اختضار األنذصة التي تيسيع في فزاء تػاججىع حتى يتدشى الجفع بيع باتجاه ما
ىػ صػرؼ عبخ سمدمة مغ العسمضات الستجرجة والسخصصة.
وال تسثل الفخوقات معايضخ لمحكع عمى قضسة التالمضح .وإنسا تسثل استضزاحا وتبضاف لكضفضة
تعمسيع مغ أجل تقجيع األنذصة التي تشاسبيع في فزاء تػاججىع حتى يتدشى ليع التقجـ بيع
نحػ التجخيج عبخ سمدمة مغ العسمضات الستجرجة والستدمدمة.
التشػع عمى مدتػى التسثالت الحىشية:
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االنتباه والتخضل والتخديغ والفيع واالستخجاع ىي سضخورات ذىشضة لتحقضق التعمع وىي حخكات
ذىشضة تتع عمى شكل تسثالت ذىشضة لمسعمػمات التي يشبغي إدماجيا .وىي تتػلج مغ خالؿ
إدراكات سسعضة وبرخية وشسضة وذوقضة وحخكضة .حضث يقتزي استعساؿ تسثل ذىشي برخؼ
مغ أجل التخديغ ،إعادة الشطخ ذىشضا في السعصى السخاد تعمسو ،بضشسا يقتزي التساس تسثل
سسعي إعادة التمفع بيحا السعصى.
ومغ ثع فإنو بالشدبة لمسجرسضغ عمضيع أف يكػنػا عمى وعي بحلظ ،ألف ىشاؾ بعس السجرسضغ
ليع تسثالت ذىشضة برخية فإنو أثشاء التجريذ يدتخجـ عبارات مغ قبضل ( ىل تخوف ،نالحع
أف )...إف ىحه العبارات تبجو لمتمسضح الحؼ لجيو تسثل ذىشي برخؼ أمخ بجييي في استعساليا
مغ قبل السجرس ،لكغ التمسضح الحؼ لضذ لجيو ىحا لتسثل يتضو ألف األشكاؿ واألرقاـ التي
تطيخ أماـ أعضشيع ال تعشي بالشدبة إلضيع أؼ شيء ،إنيع يعايشػنيا لكغ ال يخدنػنيا .
وبالشدبة لمتالمضح يػاجو العجيج مغ التالمضح صعػبات مشيا:
_ مذكمة عمى مدتػػ تسثالت ذىشضة مبيسة وغضخ دقضقة ذلظ أف السعاني التي ولجتيا ىحه
التسثالت تتدع بالتجني مغ حضث وضػحيا ،فعمى سبضل السثاؿ قج يقػـ تمسضح يعاني مغ قمة
البرخ أو قمة الدسع باستخجاع ناقز لمسعمػمات السدجمة في ذىشو.
_ مذكمة مخدىا لمتحػؿ الجاخمي مغ معمػمة ذىشضة برخية إلى معمػمة ذىشضة لفطضة والعكذ
صحضح ،فقج يشقل التمسضح ما ىػ مجوف عمى الدبػرة بصخيقة خاشئة ثع يحػليا إلى معمػمة
لفطضة خاشئة.
وبالتالي فإف البضجاغػجضا الفارقضة تؤكج عمى األخح بعضغ االعتبار ىحا التشػع في أشكاؿ
التسثالت الحىشضة لمتمسضح مشح السخاحل األولى لمتعمع ،مغ خالؿ تخصضط لمتعمع والتعمضع قائع
عمى السػاءمة بضغ الرػر الحىشضة الستشػعة لمتالمضح.
التشػع عمى مدتػى أنساط التفكيخ واستخاتيجيات االكتداب:
تختمف األسالضب السعخفضة أو أسالضب االكتداب التي يتع استعساليا في كل نذاط تعمسي مغ
تمسضح آلخخ وىحه األسالضب ىي:
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الفكخ االستقخائي pensée inductive :يشصمق ىحا الشسط الفكخؼ مغ عجة وقائع بيجؼ
االستجالؿ عمى قانػف يسكغ الحقا مغ تختضب وفيع ىحه الػقائع .كسا يدتعسل الفكخ
االستقخائي في مجاؿ التعمضع عشجما يكػف ىشاؾ تجسضع وترشضف لعشاصخ مغ أجل الػصػؿ
إلى مفيػـ عاـ مثال أو فكخة عامة .وكحلظ بالشدبة لمتالمضح حضشسا يشصمقػف في تعمسيع عبخ
سمدمة مغ الػضعضات التعمسضة لمػصػؿ إلى فكخة معضشة مغ خالؿ وضعضات اإلدماج في
مختمف السػاد.أؼ االنصالؽ مغ الجدء إلى الكل.
الفكخ االستشباشي :pensée déductiveيشصمق ىحا الشسط الفكخؼ مغ قانػف عاـ أ حكع
عاـ بيجؼ االستجالؿ عمى الشتائج التي يسكغ التػصل إلضيا في ضػء ىحا القانػف .ويدتعسل
ىحا الشسط الفكخؼ داخل الفرل لتفدضخ الشرػص أو البخىشة عمى قاعجة رياضضة مثال.
الفكخ الخالق pensée créatrice:يتسضد ىحا الشسط الفكخؼ بالقضاـ بأنذصة غضخ متػقعة
ومألػفة وىػ اإلتضاف بعشرخ ججيج مغ خالؿ الخبط ما بضغ عشاصخ تشتسي لسجاالت مختمفة
الفكخ الجياليتيكي :يترػر ىحا الشسط الفكخؼ العالقات ما بضغ حقائق مجخدة مختمفة مغ
خالؿ السقارنة .ومغ ىحا السشصمق يقػـ ببشاء األنداؽ.
الفكخ الستقارب pensée Covergente:يعسل ىحا الشسط الفكخؼ بالتفكضخ بصخيقة واحجة
والقجرة عمى اكتذاؼ إجابة واحجة صحضحة.
الفكخ الستباعج pensée divergente:يشتج ىحا الشسط الفكخؼ عجة شخائق لحل مدألة،
وكحا عجة إجابات  ،ويختبط ىحا الشسط بذكل وثضق بالفكخ الخالؽ.
الفكخ الستذابو :يصمع ىحا الشسط بصخح عالقات تذابو ما بضغ أشضاء مختمفة.
استخاتيجيات اكتداب السحتػى:
_ االستخاتيجية الذسػلية أو التخكيبية :يقػـ التمسضح مغ خالليا صضاغة فخضضة أولضة حػؿ
السػضػع السقجـ ،انصالقا مغ مجسػع كافة السعمػمات السقجمة ،حضث يتعمع بصخيقة حجسضة
كمضة ،ثع يخاجع فخضضتو مغ خالؿ مقارنتيا بالسعمػمات الججيجة.
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_االستخاتيجية التحميمية :يخكد التمسضح عمى مقصع معضغ أو فكخة جدئضة ،ثع يشتقل إلى أخخػ
عشجما يتأكج مغ تح ققيا ،وتتدع ىحه االستخاتضجضا بصػليا ،كسا تتصمب جيجا مزاعفا غضخ
أنيا فعالة في اكتداب السعمػمات.
_ االستخاتيجية الستدمدمة :يزضف التمسضح فضيا عشر اخ ججيجا في كل مخة لسكتدباتو
الدابقة ،حضث تكػف ىحه اإلضافة بالذكل التالي:أ__ب__اب__ج__أب ج __د__أ ب ج
د.
وعمضو مغ األفزل تشطضع وتخصبط وضعضات تعمسضة تدتجعي ىحه االستخاتضجضات والتي تالئع
أنساط التفكضخ االستقخائي ،واالستشباشي ،والخالؽ ،والجيالكتضكي.
التشػع عمى مدتػى التػاصل والتعبيخ:
يختمف التالمضح عمى مدتػػ شخائقيع في التعبضخ والتػاصل ،ويطيخ ىحا التشػع في
الجػانب التالضة:
_ الذبكة السفزمة في العالقات :يفزل بعس التالمضح العسل بسفخدىع ،وآخخوف في إشار
مجسػعة ،وبعس التالمضح ال يتػاصمػف إال مع السجرس ،وآخخوف مع أصجقائيع ،بضشسا
يتػاصل آخخوف بسخونة مع كمضيسا ،ومغ ثع يديل التالمضح أو يرعبػنو تبعا لصبضعة ىحه
العالقة.
_ الشسط السفزل في التعبيخ :يعبخ بعس التالمضح بذكل أفزل شفيضا بضشسا يعبخ اآلخخوف
كتابضا بذكل أفزل.
_ درجة التػجيو السقبػلة :يختمف التالمضح في تػضضح التعمع السخغػب فضو والتي يسكشيع
تفزضميا وقبػليا ،فبعزيع يصمب مغ السجرس تقجيع السديج مغ السعمػمات والتػضضحات
والػسائل( ،ترامضع ، ،تجقضقات ،تكخار الذخوحات.)...
_ سخعة االستجابة :يدتجضب بعس التالمضح عمى وجو الدخعة ،لكغ مع ارتكاب أخصاء في
بعس األحضاف ،بضشسا يحتاج آخخوف إلى مجة زمشضة أشػؿ لالستجابة والتفكضخ.
شابع الالتجانذ عمى مدتػى السكتدبات القبمية:
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يتع تذخضز ىحا الالتجانذ بػاسصة تقضضع تذخضري ألف التالمضح يدتػعبػف السقخر
الجراسي بصخيقة متفاوتة .كحلظ تتجخل االختالفات الحاكخية ما بضغ تػضضف الحاكخة شػيمة
السجػ والحاكخة قرضخة السجػ أثشاء عسمضة التعمع .فالحاكخة قرضخة السجػ تقػـ خالؿ بزع ثػاف
بتمقف السعمػمات ومقارنتيا مع القجرة عمى التسكضغ مغ تجشضج السعارؼ.
أماالحاكخة شػيمة السجػ فيي تقػـ بإعادة بشضشة السعصضات الدابقة مغ خالؿ تحمضميا بيجؼ
إدراج داخميا معصضات ججيجة .فيي ميسة ججا في التعمع ألف التالمضح سضتخجمػنيا في تخديغ
السعمػمات.
التصبيق العسمي لمبيجاغػجيا الفارقية:
تشصمق البضجاغػجضا الفارقضة مغ التمسضح كسشصمق وذلظ بإشخاكو في بشاء تعمسو مغ خالؿ مشحو
حخية التشطضع الحاتي لتعمسو والتكفل بو ومتابعتو بصخيقة مخنة تتضح لو الشسػ السعخفي بصخيقة
سمدة ومدتقمة .وذلظ بجفعو إلى التداؤؿ بخرػص عسمو والدعي إلى إيجاد استخاتضجضات
ترحضحضة خاصة بو مغ أجل تحقضق تقجمو.
يتحقق التفخيق البضجاغػجي داخل فرل دراسي ال متجانذ عشجما يكػف السجرس قاد ار عمى:
_ األخح بعضغ االعتبار كل ما يعخفو التمسضح مدبقا حػؿ مػضػع السقصع البضجاغػجي في
السخحمة األولى.
_ إغشاء ىحه السعمػمات عبخ التفاعل في ضل مجسػعات مرغخة في السخحمة الثانضة.
_ إعادة تشطضع في ضل السجسػعة الكبخػ لسختمف الشتائج عمى شكل محتػػ واحج مذتخؾ
بضغ الجسضع في السخحمة الثالثة.
والسجرس ىشا عمضو أف يختار ضسغ اإلمكانضات الستاحة الصخيقة والتقشضة والجعامات أو
الػسائل التي تحقق لو بذكل أفزل ما يخيج تحقضقو مغ أىجاؼ.
ومغ مقتزضات التصبضق العسمي لمبضجاغػجضا الفارقضة عشج تصبضق مقصع تعمضسي ضخورة:
 _1االنصالق مغ الفخد:
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وىحا في السخحمة األولى حتى يكػف بسقجور التمسضح الحقا اإلسياـ في اإلنجاز الجساعي
لمعسل ،وذلظ مغ خالؿ االنخخاط فضو بيجؼ اكتدابو بذكل أفزل.
ويقرج باالنصالق مغ الفخد :أؼ تشطضع لحطات التفكضخ لجػ التمسضح حضث:
_ يبخز ما يتخضمو التالمضح وما يعخفػنو مدبقا عغ السػضػع.
_ يدداد وعضا وإدراكا لمسػضػع.
_ يقػمػف بتبمضغ ذلظ بصخيقة معضشة؛ كتابي ،شفيي ،حخكي ،فشي...
كيفية االنصالق مغ الفخد:
تػجج العجيج مغ الصخائق والتقشضات البضجاغػجضة والتي ليا أىسضة خاصة بالشدبة لمتمسضح ،ومشيا:
_ اتباع مشيجضة متباعجة تقبل عجة إجابات صالحة ،أو مشيجضة متقاربة تقبل إجابة واحجة
صالحة ندتسخ في استعساليسا
نخاعي في اآلف نفدو األفكار والسعارؼ واألحكاـ ووجيات الشطخ واألحاسضذ والسعتقجات
والقضع والخغبات والحكخيات ...
تشطيع السخحمة الفخدية لمتفكيخ:
_ تحجيج مجة ىحا التشطضع ما بضغ دقضقة واحجة وخسذ دقائق مغ أجل تخكضد الصاقة
_تثبضت آثار اإلجابات الفخدية وتدجضميا
_ االنصالؽ مغ الفخد بصخيقة متباعجة
_االنصالؽ مغ الفخد بصخيقة متقاربة مغ أجل قضاس السعارؼ عبخ أشكاؿ السخاقبة أو
التذخضز األولي مغ أجل استثسارىا في السخحمة الثانضة حضث يتع تػزيع التالمضح تبعا
الختالفاتيع في اإلنجاز والسدتػػ.
إرساء التفاعل االجتساعي السعخفي في ضل مجسػعات مرغخة:
أ_ الغخض مغ استعسال تقشيات السجسػعة:
_ تفظ تقمضز وانحدار التػاصل :بحضث يكػف التمسضح قاد ار عمى التعبضخ عغ وجية نطخه مغ
خالؿ تسػضعو في ضل وضعضة عبخ وسضط آخخ قج يكػف تمسضحا أو شخرا راشجا مسا
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يداعجه فضسا بعج عمى االنجماج برفة تجريجضة داخل السجسػعات مغ أجل التعبضخ عغ
أفكاره.
_ تتضح التشذئة االجتساعضة :تحقق ىحه التقشضات تشطضع وضعضات التفاعل االجتساعي  ،حضث
يتعمع التالمضح التفاوض والتجبضخ بذأف الرخاعات التي تتػلج في ضميا أشكاؿ الخفس
والعجوانضة والمعب وعالقات اليضسشة والدمبضة والقضادة.
_ تػلج الثقة بالشفذ :قج يجج تمسضح قمضل الػثػؽ بشفدو أو محبط بفعل سمدمة مغ اإلخفاقات
صجفة أماـ إرادة السجرس إلى التجخل لتػضضح وتفدضخ تعمع معضغ لدمالئو  ،وىػ األمخ الحؼ
يديع في استخجاعو لمثقة في قجراتو الخاصة.
_ تثضخ التحفضد :تحقق تقشضات السجسػعة وضعضات ديشامضكضة وذلظ مغ خالؿ التحخؾ
والحجيث مع الدمالء وتشطضع الفزاء بذكل مغايخ واتخاذ السبادرات والق اخرات ،ولعب األدوار
وتػزيع السياـ حضث يبخز لجػ التالمضح حب االستصالع والخغبة في العسل.
ب_ كيفية استعسال تقشيات السجسػعة :يختبط نجاح السخحمة الثانضة في ضل عسل السجسػعة
باتباع الخصػات التالضة:
_ تقجيع تعميسة واضحة :يدتحدغ التحقق مغ فيسيا مغ شخؼ التمسضح مع تجويشيا عمى
الدبػرة
_ االستيالل في كل مخة بسخحمة التفكيخ الفخدي:
_ اشتخاط األثخ :أو الخغبة أو الجافع حتى يجعل التالمضح يدتأندػف بو في البشاء التجريجي
لمتعمسات .
_ تػقيت مخاحل إنجاز العسل :تبضغ الجراسات حػؿ العالقة ما بضغ السجة الدمشضة لسيسة معضشة
ونجاعتيا  ،أنو عشجما يتع تحجيج السجة بذكل واضح وتتدع بقرخىا ،تدداد اإلنتاجضة ألنو غالبا
ما يحطى بتقجيخ التالمضح الحيغ يعايذػنو كتحج .أما السجرسػف فإنيع يذعخوف بشػع مغ الخضا
واالرتضاح ،ألنيع يحرمػف في وقت وجضد عمى إنتاج مبشي بذكل جضج وقابل لالستغالؿ
برفة فػرية.
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_ إعادة التشطيع الجساعي لشتائج كل مجسػعة :أيا كانت التقشضة السدتعسمة؛ يؤدؼ العسل
بػاسصة السجسػعة بالتالمضح إلى التقجـ ،ألنو يتبع الدضخورة الجاخمضة إلدماج السعارؼ.
ج_ لحطات استعسال تقشية السجسػعة :تدتخجـ تقشضة الجساعة في السخحمة الثانضة مغ
الدضخورة العامة لمبضجاغػجضا الفارقضة في الجرس وفق مجد زمشضة معضشة وتبعا لميجؼ الستػخى
مغ قبل السجرس.
_ في بجاية أو وسط الجرس بيجف:
_ تحقضق ديشامضكضة الفرل الحؼ يتػاجج في ضل فخاغ متعمق بالتضقع.
_ فظ انحدار التػاصل _.تجسضع معمػمات مثال مغ خالؿ الدوبعة  Brain stormingتقجيع
سؤاؿ عاـ مغ قبضل (ماذا تعخفػف عغ...؟ أف يسج بالعجيج مغ العشاصخ الزخورية لمجرس.
_ إثارة حب االستصالع وجاىدية التالمضح لتعمع ججيج ،ومغ ثع الجفع بيع إلى القضاـ بجور
السكتذفضغ والفاعمضغ في نفذ الػقت.
_ في وسط الجرس:
يتضح ىحا األمخ الػضع الفػرؼ قضج التصبضق لتعمع متقغ ،وضبط الجرس مغ خالؿ اإلبخاز
السمسػس لالختالفات عمى مدتػػ االنتباه والفيع ثع معالجتيا.
_ في ختام الجرس:
ىشاؾ تقشضة يرصمح عمضيا بتقشضة فضمضبذ والتي تسكغ التالمضح مغ القضاـ بعسل مدتقل خارج
الفرل الجراسي كحرز السداعجة الفخدية أو بضجاغػجضا السذخوع ،أو الشػادؼ أو مكتبة
البمجية ،أو البضت.
بعس تقشيات العسل الجساعي السصبقة في الفرل الجراسي:
ىشاؾ العجيج مغ التقشضات السصبقة داخل الرف الجراسي ذات العالقة بالبضجاغػجضا الفارقضة
تيع التعمع السعخفي بالشدبة لمستعمع والتي مغ خالليا تثضخ العجيج مغ التفاعالت بضغ الستعمسضغ
ومغ ىحه التقشضات:
_1تقشية:16.8.4.2.1
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_ في البجاية تقجـ التعمضسة لسجضع تالمضح الفرل ،حضث تقػـ بػصف الصخيقة وشخح
السػضػع السخاد معالجتو.
_ يقجـ السػضػع مبضشا أىسضتو وبأنو مفضج لمجساعة حضغ االنتياء مغ إنجازه.
_ تحجيج مخاحل اإلنجاز عمى الذكل التالي:
 _1تجوـ السخحمة الفخدية لمتفكضخ خسذ دقائق.
 _2يتػزع التالمضح مثشى مثشى عبخ التجاور ،ويتعضغ عمضيع القضاـ بتخكضب إجاباتيع خالؿ
ثساني دقائق.
 _3يتػزع التالمضح إلى مجسػعات مغ أربعة أفخاد ويذتغمػف بشفذ التعمضسة (إنجاز تخكضب
اإلجابتضغ الدابقتضغ) خالؿ عذخ دقائق.
 _4يتػزع التالمضح يتػزع التالمضح عمى مجسػعات مغ ثسانضة أفخاد وبشفذ التعمضسة خالؿ
خسدة عذخ دقضقة
_ يشجد التخكضب الجساعي عبخ تػجضو الصمب لكل مجسػعة تجويغ اإلنتاج الشيائي عمى
الدبػرة ،ويدتحدغ تػزيع أوراؽ كبضخة مع أقالـ لبجية والصمب مغ التالمضح القضاـ خالؿ
السخحمة األخضخة بتجويغ التخكضب الشيائي بذكل مقخوء ،بحضث يسكغ إلراؽ ىحه األوراؽ عمى
الججراف مثال واستغالليا بذكل سخيع  ،وتجوـ ىحه السخحمة ما بضغ عذخ وعذخيغ دقضقة.
_ بيجؼ تقجيع عسل شخري لمجعع والتقػية ،يشبغي أف يصمب مغ كافة التالمضح نقل التخكضب
الحؼ تع ترحضحو وإثخاؤه .وتعج ىحه التقشضة مغ ضسغ أنجع التقشضات؛ إذ أنيا تسكغ في حضد
زمشي مغ  50دقضقة مغ التجريذ تبعا لصخيقة فارقضة لمتعمسات الرعبة مغ خالؿ إنتاج
ممخرات أو ججاوؿ أو بضانات يخاد تعمسيا في وقت الحق.
تقشية فيميبذ:6.6 Phillips
تشدب ىحع الصخيقة إلى مبتكخىا فضمضبذ ويجؿ  6.6عمى ستة مذاركضغ خالؿ ست دقائق ؛
إذ يتػزع التالمضح إلى مجسػعات مغ ستة افخاد ويختاروف رئضدا ليع وكاتبا ومقخرا.
 _1السخحمة األولى الفخدية:
83

يمعب رئضذ السجسػعة دور السدتػجب ،لضعصي دقضقة واحجة لكل فخد ولشفدو حػؿ السػضػع
السقتخح .وىي السجة الدمشضة التي تعادؿ ست دقائق.
_ يتسثل دور الكاتب في تجويغ كل استجػاب مع تفادؼ تكخار السعمػمة التي سبق تقجيسيا.
ولتدضضخ ىحه السيسة الرعبة التي تحجث تخددا لجػ التالمضح يدتحدغ إعصاء الكاتب ورقة
كبضخة وقمع المباد مع إخباره أف تقخيخ السجسػعة سػؼ يتع إلراقو عمى الدبػرة حتى يتدشى
لمفرل بكاممو قخاءتو .لحلظ يدتحدغ الكتابة بخط مقخوء قجر اإلمكاف.
_ يتسثل دور السقخر في إلراؽ التقخيخ عمى الدبػرة وقخاءتو لكافة تالمضح الفرل.
 _2السخحمة الثانية:
مع انتياء االستجػابات يقػـ أفخاد السجسػعات خالؿ مجة زمشضة تتخاوح ما بضغ  10،5دقائق
بإعادة قخاءة ومشاقذة استجػاباتيع وترحضحيا وتجػيجىا وحتى إضافة معمػمات ،نتضجة
لمتفاعل واإلبجاع الحؼ يحجث عشج االستساع لكل استجػاب.
_3السخحمة الثالثة:
يتع إنجاز تخكضب السعمػمات انصالقا مغ السمرقات ،وفي بعس األحضاف قج يستج ىحا
العسل بػاسصة استعساؿ ثاف لتقشضة فضمضبذ إذا تدشى ذلظ ألف وقت الحرة  30دقضقة.
تقشية السذخوع:
_ يشطع التالمضح في مجسػعات مغ ثالثة أو أربعة أفخاد سػاء بصخيقة االختضار أو تبعا
إلشارات السجرس التي تشاسب معايضخ التفخيق السختارة بفزل التذخضز األولي مثال أنساط
التعبضخ أو االختالفات في السكتدبات القبمضة.
_ يػزع السجرس عمى كل مجسػعة وثائق مختمفة حتى وإف كانت تيع ىجفا متصابقا مع شمبو
مغ تمسضح تقجيع تقخيخ بذأف عسمو ,كسا يبضغ السجرس بأف كل إنتاج مغ مغ شخؼ التالمضح
سضكػف مفضجا عمى مدتػػ التخكضب الشيائي لمجرس .حتى يػلي التالمضح مديجا مغ االىتساـ
بعسل اآلخخيغ ،مع انخخاشيع بجيشامضكضة في عسميع.
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_ تذتغل السجسػعات ما بضغ 10و 20دقضقة تبعا لمصابع التخكضبي لمتعمع ،ثع يقجـ كل تمسضح
خالؿ دقضقتضغ أو ثالث ما قاـ بإنجازه.
_ يشجد السجرس تخكضب مختمف التقاريخ مع ترحضحيا وإثخائيا بسعمػمات تكسضمضة وججيجة
(عذخ دقائق) ثع يعضج السجرس إشالؽ العسل بالسجسػعة.
استخاتيجيات السعالجة لتحقيق التقجم:
تػجج عجة استخاتضجضات لسعالجة التعمع السشذػد مغ أجل التقجـ في السحتػػ الحؼ يذكل
الرعػبة لجػ التالمضح ومغ بضشيا:
استخاتيجية السخاجعة:
تقتزي ىحه االستخاتضجضة إعادة أو اختداؿ التعمع غضخ السكتدب مغ خالؿ استعساؿ نفذ
السخاحل ونفذ الػسائل ونفذ الصخيقة كسا قجمت في الدابق .وتتسثل إيجابضة ىحه
االستخاتضجضة في مداعجة التالمضح الحيغ لع يشتبيػا أو اعتخضتيع صعػبات عمى مدتػػ
التحكخ أو لع يكغ لجييع االستعجاد سابقا لمعسل والفيع (انحدار ،عضاء ،رفس السحتػػ ،نقز
في الشزج اإلجخائي.)...
استخاتيجية التججيج:
تقتزي تقجيع التعمع السخاد اكتدابو بػسائل ومحتػيات ججيجة مع تغضضخ نقصة االنصالؽ أو
السشاوبة مغايخة لسخاحل التفخيق الثالث.
استخاتيجية االنفتاح:
تقتزي ىحه االستخاتضجضة التخمي عغ التعمع بيجؼ دراسة محتػػ آخخ ،يتع اختضاره بذكل
يتضح إعجاد ىحا االكتداب السؤجل في انتطار نزج التالمضح ذوؼ صعػبات التعمع وتتصمب
ىحه االستخاتضجضة درجة عالضة مغ الجقة واالندجاـ عمى مدتػػ تجرج السقاشع البضجاغػجضة.
استخاتيجية الشريحة السشيجية:
تقتزي ىحه االستخاتضجضة االشتغاؿ عمى الصخائق أكثخ مغ السعمػمات .وذلظ مغ خالؿ
نرح التالمضح بذأف تشطضع أدواتيع في العسل ،وتشطضع زمشيع السجرسي ،والتسكغ مغ التعمسات
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األساسضة الستعمقة بتجاخل السػاد ،أؼ القخاءة والكتابة واإلصغاء والسالحطة والتػاصل وحفع
الجروس والتخديغ وتحػيل معمػمة مغ شكل معضغ إلى شكل آخخ ...
استخاتيجيات متعمقة بالصخائق ::والستبعة في السقصع البضجاغػجي األوؿ مغ خالؿ السشاوبة
ومشيا:
_ شخيقة استقخائضة أو استشباشضة.
_ شخيقة تحمضمضة أو تخكضبضة.
_ شخيقة تشصمق مغ السجخد إلى السمسػس.
_ شخيقة متقاربة أو متباعجة.
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السحاضخة التاسعة
بٌداغوجٌات ذات صلة بالبٌداغوجٌا الفارقٌة
البضجاغػجضا الفارقضة مغ خرائريا أنيا بضجاغػجضا مشفتحة ومتشػعة ،متشػعة في مقارباتيا
وتقتضاتيا وأدواتيا وخصصيا ،ومشفتحة عمى بضجاغػجضات أخخػ ألنيا تدتجعي وتقتبذ مغ
بضجاغػجضات أخخػ لتدتفضج مشيا .ألف الػاقع التخبػؼ واقع مخكب ومعقج مسا يتصمب االستعانة
بالسقاربات البضجاغػجضة األخخػ مغ أجل حل السذاكل وتحقضق األىجاؼ والصسػحات .ومغ
ىحه البضجاغػجضات:
 _ 1بيجاغػجيا الجعع
مفيػم الجعع البيجاعػجي:
ىػ مكػف مغ مكػنات عسمضة التعمضع والتعمع ،يذغل في سضاؽ السشاىج الجراسضة؛ وضضفة
تذخضز وضبط وترحضح وتخشضج تمظ العسمضات مغ أجل تقمضز الفارؽ بضغ مدتػػ تعمع
التالمضح الفعمي واألىجاؼ السشذػدة عمى مدتػػ قخيب أو بعضج السجػ ،وتتحقق ىحه الػضضفة
بػاسصة إجخاءات وأنذصة ووسائل وأدوات تسكغ مغ تذخضز مػاشغ الشقز أو التعثخ أو
التأخضخ ،وضبط عػامميا لجػ الستعمع ،وتخصضط وضعضات الجعع ،وتشفضحىا ثع فحز
مخدوديتيا ونجاعتيا .كسا أنو مجسػعة مغ الػسائل والتقشضات البضجاغػجضة التي تتبع داخل
الفرل أو خارجو في شكل أنذصة ومسارسات ،بيجؼ تالفي ما قج يعتخض الستعمسضغ مغ
صعػبات معخفضة عمى الخرػص ،تحػؿ دوف إبخاز القجرات الحقضقضة ،واإلمكانات العقمضة
لمستعمسضغ .وتيجؼ ىحه العسمضة إلى إيجاد نػع مغ التجانذ داخل عشاصخ الفرل ،وتجاوز
كل أشكاؿ التعثخ ،والتأخخ التي تؤخخ سضخ عسمضة التعمع الصبضعي لجػ الستعمع ،وذلظ
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بإعصائو فخصا لتجارؾ مجاالت ضعفو ،وكل ذلظ مغ أجل إبعاد ىحا الستعمع عغ الخسػب
والتخمف الجراسي.
الجعع لغة :ىػ السدانجة والتقػية ،والفعل دعع يجعع دعسا شخرا أو شضئا أعانو وقػاه ،ويقاؿ
دعع البشاء أؼ أسشجه خػؼ سقػشو وقج يعشي أيزا دفع الذيء السائل لضدتقضع.
أما مفيػـ الجعع في السجاؿ التخبػؼ فضعشي" :إسعاؼ التمسضح الستعثخ في دراستو وجعمو
قادر عمى الستابعة والسدايخة باستسخار".
 ,,,,وىشاؾ عجة تعاريف لمجعع التخبػؼ مشيا:
" -5مجسػعة مغ إجخاءات وتكضفات واستخاتضجضات تيجؼ إلى ترحضح ثغخات التعمضع والتعمع
مغ أجل تقمضز الفارؽ بضغ األىجاؼ الستػخاة والشتائج الفعمضة"" .مجسػعة مغ التقشضات والػسائل
التخبػية التي تيجؼ إلى تسكضغ التالمضح الستعثخيغ دراسضا ،مغ تجاوز الرعػبات الحاتضة
والسػضػعضة التي تػاجييع أثشاء العسمضة التعمضسضة حتى يتأتى ليع متابعة دراستيع برػرة شبضعضة
لػقايتيع مغ الخسػب والتكخار".
" -3ىػ تجخل بضجاغػجي يتسثل في مجسػع اإلجخاءات ،واألنذصة التي تشصمق سػاء مغ نتائج
التعمع السجرسي لمستعمسضغ ،أومغ السؤشخات السحرل عمضيا بػاسصة التقػيع التذخضري اليادفة إلى
تعػيس مػاشغ الشقز ،ومعالجة الرعػبات لجػ ىؤالء والخفع مغ مدتػػ مكتدباتيع ،وضبط،
وتخشضج مجيػداتيع ،قرج تعديد فخص الشجاح ،ومحاربة التعثخ الجراسي
أىجاف الجعع:
ييجؼ الجعع البضجاغػجي إلى دعع وتتبع السدار الجراسي ،وتػفضخ الذخوط السشاسبة لتحقضق
الشجاح الجراسي ،وذلظ مغ خالؿ:
 تذخضز مػاشغ الزعف لجػ الستعمع ،ثع تحلضل العقبات ،والرعػبات التي تػاجييع. القزاء عمى الفخوقات الفخدية في سضخورات التعمع ،وتقمضز التفاوت بضشيع. تفادؼ مداوغ التعمضع الجساعي الستسثمة في عجـ إيالء االىتساـ إلى االختالؼ في وتضخة مدايخةالجروس بضغ التالمضح.
 تحدضغ أداء الستعمع ،وتخسضخ مكتدباتو ،وتصػيخ مياراتو انصالقا مغ إمكانضاتو.88

 الخفع مغ مخدودية التعمع ،والقزاء عمى كل عشاصخ التعثخ الجراسي التي تخجع إلى عػاملديجاكتضكضة (أسالضب التجريذ ،شخائقو ،عالقة مجرس /تمسضح،شبضعة األىجاؼ).
 الػقاية مغ بعس الدمػكات الال تػافقضة مثل؛ الجشػح ،العشف ،نقراف الجافعضة... دعع الستعمع خالؿ مدار تسجرسو ،انصالقا مغ أنذصة السخاجعة ،وتقػية التعمسات.أنػاع الجعع:
تختمف أنػاع الجعع باختالؼ األىجاؼ السخاد تحقضقيا ،وباختالؼ الرعػبات والعػائق التي تعضق
عسمضة التعمع لجػ التالمضح .ومغ أىع أنػاع الجعع:
 -1دعع داخمي:
وىػ ما يسكغ أف يقجـ مغ أنذصة داخل الفرل في مختمف الػحجات التعمضسضة وفق خصة
مبخمجة بذكل دقضق ،وذلظ مغ خالؿ ما يسكغ أف يقجـ مغ أنذصة داعسة خالؿ الجرس ،وبضغ
فقخاتو أو عشج نياية مجسػعة مغ السخاحل.
 -2دعع خارجي:
وىػ كل أشكاؿ الجعع التي تتع خارج فزاء الفرل أو السؤسدة ،كأنذصة تكسضمضة ذات صمة
بسحتػػ الجرس أو مغ خالؿ وحجات أخخػ في شكل دروس خاصة ،وأنذصة تقػية.
وىشاؾ أنػاع أخخػ مغ الجعع تقػـ بو السؤسدة العادية يختبط بإنجاز الجروس والحرز وىػ يشقدع
إلى عجة أقداـ ،وىي:
 -1دعع وق ْائي:
وىػ مختبط بالتقػيع التذخضري ونتائجو ،ألنو يخمي عبخ إنجازه إلى الػقاية مسا سضأتي الحقا
مغ مذاكل وصعػبات ،ومغ أمثمتو ما يقػـ بو السجرسػف في بجاية الدشة مغ دعع لمجروس الدابقة
عشجما يكتذفػف نقرا ما ،وذلظ خالؿ أسبػع أو أسبػعضغ ،بغخض سج ىحا الشقز مغ السعارؼ
الدابقة التي يفتخض أف تكػف مكتدبة ،كالخجػع لحخوؼ سابقة ،أو قػاعج رياضضة ،أو لغػية ،أو
رياضضة ،أو مفاىضع عمسضة.
 -3دعع فػري:
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وىػ دعع يقػـ عمى تتبع العسمضات واألنذصة التي يتزسشيا الجرس ،وتعضضغ الثغخات التي
تعتخض الستعمسضغ أثشاء سضخورة التعمع أو اإلنجاز ،أو بشاء السفيػـ .أؼ عشج تصبضق األنذصة فػ ار
لجعسيا بذكل صخيح ومباشخ ،وأحضانا بذكل ضسشي ،وذلظ مغ خالؿ اإلعادة ،والتكخار،
والتػضضح ،والتذخضز ،والترحضح.
 -4دعع مخحمي:
يتع عادة بعج تخاكع عجد مغ السعارؼ والخبخات ،أؼ بعج تقجيع سمدمة مغ الجروس في مخحمة
دراسضة معضشة.
العشاصخ السدتيجفة بالجعع:
يشرب الجعع أوال وقبل كل شيء عمى الستعمع ألنو السعشي األوؿ بعسمضة الجعع لمقزاء عمى كل
ما يعارض تعمسو .لكغ ىشاؾ عشاصخ أخخػ يشرب عمضيا الجعع ،تجخل كعشاصخ فاعمة ومؤثخة في
عسمضة الجعع وىي:
 السجرس :وذلظ مغ أجل رفع الكفاءة لجيو ،عبخ التكػيغ السدتسخ مغ خالؿ التعخؼ عمىالسدتججات ،والصخائق الججيجة ،وتقشضات التشذضط ،والتحفضد.
 دعع الكفايات والسحتػيات :وذلظ حضشسا تكػف مرجر لتعثخ التالمضح ،وذلظ بإعادة صضاغتياوتكضضفيا مع خرائز الستعمسضغ.
 وبالشدبة لمكفايات ىل ىي كفايات معخفضة ،أـ وججانضة ،أـ نفدضة حخكضة؟. كحلظ ىل يتعمق الجعع بكفايات أساسضة ،نػعضة ،أـ مدتعخضة ،أـ مشيجضة ،أـ تػاصمضة ،أـتكشػلػجضة؟
إجخاءاتو:
ىشاؾ خصػات وإجخاءات مختبصة بإنجاز الجعع البضجاغػجي وىي:
 -1إجخاءات التقػيع وضبط نتائجو.
 التذخضز أؼ رصج األخصاء أو الرعػبات ووصفيا ،وتحمضميا ،أؼ معخفة أسباب الرعػباتأو األخصاء.
 -2خصة الجعع وتختكد عمى:
90

 تحجيج األىجاؼ لمسجسػعة الستعثخة وىل ىي مذتخكة أـ فارقضة. تحجيج الفئة السدتيجفة وزمغ الحرة أو الحرز. تحجيج السحتػيات ،الدضخورات ،والصخائق. تحجيج الػسائل والسػارد. تحجيج التقػيع وأدواتو.أساليب الجعع التخبػي في السقاربة بالكفايات:
تختبط خصة الجعع التخبػؼ في إشار السقاربة بالكفايات بشتائج االختبارات التذخضرضة مغ جية،
وبشتائج التقػيع التكػيشي مغ جية أخخػ .كسا تختبط ىحه الخصة بزخورة البخمجة والتخصضط الجضج
لمسقخرات والجروس وتحجيج األىجاؼ.
ىحا وقج وججت عجة أسالضب لمجعع التخبػؼ .وسػؼ نتشاوؿ نسػذجضغ ىسا :الشسػذج لفخنكفػني،
والشسػذج األنجمػسكدػني.
أوال:
الشسػذج الفخنكفػني:
يتع الجعع مغ خالؿ ىحا الشسػذج وفق الصخيقة التالضة:
 -1خالؿ األنذصة العادية لمفرل:حضث تقجـ السداعجات مغ شخؼ السعمع لمستعمع  ،بإعادة
وتبدضط الذخوح أو العشاصخ التي لع يتسكغ مغ استضعابيا ،وىحه السداعجات تتػقف بسجخد أف
يتسكغ التمسضح مغ المحاؽ بدمالئو.
كسا يسكغ لمسعمع أف يذكل مجسػعات مؤقتة عمى أساس مدتػػ فيع التالمضح لألنذصة متى
وججوا صعػبة فضيا ،ويقػـ التالمضح في إشار ىحه السجسػعات بأنذصة تعمسضة ،كإنجاز تساريغ
تسكشيع مغ تحرضل السعمػمات األساس ،وذلظ لسجة نرف ساعة يػمضا أو ساعتضغ في األسبػع.
كسا قج تمجأ اإلدارة السجرسضة أو السجرس إلى تذكضل مجسػعات قارة لمسدتػػ في الفرل الػاحج
عشجما يتبضغ وجػد عجد مغ التالمضح يبجوف تعث اخ وضعفا في جػانب مذتخكة ،ويحتاجػف إلى دعع
شػيل األمج يستج خالؿ سشة كاممة.
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كسا يسكغ المجػء  -عشج الزخورة  -إلى تذكضل صفػؼ كاممة لمسدتػػ إذا تبضغ أف مجسػع
تالمضح الرف الػاحج ال يسكشيع مدايخة التعمضع العادؼ .كسا يسكغ إعادة ىحا الفرل لالنجماج مججدا
في التعمضع العادؼ بذكل تمقائي عشجما يتسكغ تالمضح الفرل مغ تحرضل ما فاتيع ،والمحاؽ
بدمالئيع.
أما في الحالة التي يبجؼ فضيا التمسضح صعػبات خاصة وال يسكغ لمسجرس مػاجيتيا وعالجيا،
فيشا يتجخل األخرائي وأخرائضػ التػجضو السجرسي لسعخفة األسباب والسذكالت التي حالت دوف
تحقضق السدتػػ السصمػب .وتتع عسمضة التجخل ىحه مغ خالؿ:
 شخح السجرس لألخرائي الشفدي أو السخشج الشفدي ،شبضعة الرعػبة. يفحرو األخرائي لمبحث عغ األسباب واقتخاح الحػؿ.أما في حالة التمسضح الحؼ يعاني مغ صعػبة حادة والحؼ ال يدتصضع أف يتكضف مع األنذصة،
والدمغ العادؼ ،فإنو يػجو إلى السؤسدات التخبػية الخاصة ،ويقػـ بتذخضز ىحه الحالة:
 السعمع. األخرائي الشفدي. شبضب الرحة السجرسضة.حضث تقخ المجشة السخترة التي يخأسيا السفتر بشقل التمسضح مغ السجرسة العادية إلى السجرسة
الخاصة ،كسا تخشج المجشة أسخة التمسضح ،وتداعجىا عمى تقبل ومػاجية السذاكل التي تعتخضيا.
ىحا ويسكغ ترشضف اإلعاقة العقمضة إلى ثالث فئات:
 فئة اإلعاقة العقمضة الخفضفة أو البدضصة :وىحه الفئة تػجو إلى قدع التػافق ،وىحا الشػع مغاإلعاقة يعاني أصحابو مغ صعػبات في الشسػ الجدسي أو العقمي أو االنفعالي (العالئقي) وفي
نياية كل سشة دراسضة يقػـ السعمع أو السؤسدة التخبػية بتقػيع عاـ لمتقجـ الحاصل ،وتقخر فضسا إذا
كاف التمسضح سضدتسخ في قدع التػافق أـ ال.
 فئة اإلعاقة الستػسصة :وىي إعاقة يػجو صاحبيا إلى التعمضع الخاص ،حضث يتمقى تعمضسا مكضفا. أما في حالة اإلعاقة الذجيجة أو الحادة ،فإف التمسضح يػجو نحػ مؤسدة شبضة تخبػية لتخبضتوتخبضة حدضة حخكضة ،وعقمضة.
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أساليب الجعع التخبػي في السسارسات األنجمػسكدػنية:
تعتبخ البمجاف األنجمػسكدػنضة مقارنة مع البمجاف الفخنكػفػنضة أكثخ ثخاء واىتساما بسػضػع الجعع
التخبػؼ ،وذلظ مغ خالؿ اىتساميا بالخفع مغ جػدة التعمضع ،ووضع الخصط واإلستخاتضجضات لمػقاية
مغ الفذل الجراسي ،ومغ ثع تجسعت لجييا حرضمة ىامة مغ الشطخيات والشساذج ،والسسارسات،
والتصبضقات العسمضة ،ساعجىا في ذلظ عسميا بسبجأ الالمخكدؼ ،سػاء في تخصضط السشاىج ،أو في
تشطضع الحضاة السجرسضة داخل السؤسدات التعمضسضة.
ونختار ىشا ثالث نساذج ىي األكثخ استخجاما ،وىي:
 -1التجريذ اإلتقاني:
انتذخ ىحا التعمع عمى يج باحثضغ مخمػقضغ ،أمثاؿ (كاروؿ ( ،)llCarroبمػـ،)Bloom
(بمػؾ ،)Blockوغضخىع .وىػ تعمع إتقاني قائع عمى استخجاـ بعس الػسائل والتقشضات التي تداعج
عمى التجريذ ،وعمى ترحضح عسمضاتو ،مثل :حمقات درس تزع مجسػعات صغضخة مغ الستعمسضغ،
والتعمضع الفخدؼ ،واستخجاـ الػسائل البجيمة ،مثل كتب السصالعة التكسضمضة ،ودفاتخ التساريغ ،والتعمضع
السبخمج ،والسعضشات الدسعضة البرخية ،واأللعاب التعمضسضة.
ويشصمق ىحا الشسػذج مغ التدمضع بأف التالمضح أو معطسيع ،قادروف عمى تعمع جسضع الػحجات
الجراسضة السقخرة ،وإتقانيا إذا وفخت ليع الفخصة لحلظ.
 -1تفخيج التعميع:
لقج ضيخت جيػد تخبػية لتفخيج التعمضع في الػاليات الستحجة األمخيكضة في بجاية الدتضشات،
أسفخت عغ اقتخاح مجسػعة كبضخة مغ اإلستخاتضجضات التخبػية في تخصضط بخامج محجدة ليا قجرة
كبضخة عمى تفخيج التجريذ ،ىجفيا تحقضق تعمضع يؤكج إيجابضة الستعمع ،ويخاعي خرائرو وحاجاتو.
ومغ ىحه البخامج:
 بخنامج التعميع السذخز لمفخد :يقجـ ىحا البخنامج لمستعمع وحجات محجدة التشطضع والتتابع ،ثعيتخؾ لو حخية التقجـ وفق سخعتو الخاصة ،ذلظ أنو بضشسا يدتصضع بعس التالمضح االنتياء مغ دراسة
وحجتضغ أو ثالث في أسبػع واحج ،قج يسزي غضخىع ثالثة أسابضع في وحجة واحجة.
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وقج وضع ىحا البخنامج في مخكد بحػث تصػيخ التعمع بجامعة (ستدبػرج في بشدمفانضا) خالؿ
الدشة الجراسضة ( )1964_1963عمى يج (روبخت جالسضخ )Rebert glasser
 بخامج التعمع شبقا لمحاجيات :تقجـ ىحه البخامج لمستعمع بجائل واختضارات متشػعة مغ األنذصةوالػسائل تتشاسب مع بعس التالمضح ،وىي بخامج تقػـ عمى أساس التعمع الحاتي.
 بخامج التخبية التعػيزية :وىي تعػيزضة ألنيا تدعى إلى تعػيس القرػر الحؼ يعػد إلىالطخوؼ الرعبة وإلى الحخماف الحؼ يعاني مشو الستعمع.
وىي بخامج ضيخت مشح ( )1964بالػاليات الستحجة األمخيكضة ،خررت ألبشاء الجساعات
السيسذة مغ الدػد ،والسمػنضغ ،والجالضات التي تعضر في ضػاحي السجف ،واألحضاء الفقضخة .وقج
خررت ىحه البخامج ألسباب إندانضة ،واقترادية ،وسضاسضة ،وىي بخامج تدعى إلى إكساؿ الشقز
الحؼ يعاني مشو أشفاؿ الفئات الزعضفة ،والسحخومة مغ السجتسع .وذلظ مغ خالؿ عػف تخبػؼ،
ودعع معخفي إضافي ،وتقجيع أنذصة أكثخ شسػلضة ،لتقػية الجافع لجػ الستعمع ،واألسخ نحػ السجرسة
والجراسة بذكل عاـ.
ىحا ويسكغ تقجيع الشسػذج االفتخاضي لتقجيع حرة الجعع البضجاغػجي في مادة الخياضضات يججر
في بجاية تقجيع الجعع األخح بالخصة السختبصة بالبضجاغػجضا الفارقضة ،وىي:
أوال:
إجخاءات التقػيع والتذخيز لتحجيج األىجاف ىل ىي مذتخكة أم فارقية؟
 فارقضة البشضات :أؼ تكػيغ فئات مغ التالمضح  .مثال  (:أ ،ب ،ج ،د). فارقضة السحتػيات والدضخورات. فارقضة الػسائل. فارقضة التقػيع.أما بالشدبة لمفئات:
أ-

الجضجة عجدىا:

ب-

الحدشة عجدىا:

ج -

الستػسصة عجدىا
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د-

الزعضفة عجدىا:

ثانيا:
تختيب األخصاء ومعخفة نػع الرعػبة:
مثال  :مغ خالؿ تقجيع تسخيغ معضغ في الخياضضات نحجد:
نػع التسخيغ

عجد التالمضح السخصئضغ.

5
1
5

52
51
51

ثع نفدخ ،ونحمل لساذا أخصأ التالمضح مغ خالؿ وضع ججوؿ:
التسخيغ 1

األسباب

أخصأ فضو  16تمسضحا

العالج
رسع الججوؿ وحفطو

عجـ حفع ججاوؿ التحػيالت

لعجـ القجرة عمى:
االنصالؽ مغ األجداء إلى

عجـ معخفة آلضة التحػيل

السزاعفات ومغ السزاعفات
إلى األجداء
التخكضد عمى جدء مغ الحل
فسعخفة وفيع وتفدضخ األخصاء ىي الكفضمة بتعجيل خصط السجرس ،وأسالضب تعمضسو،
وخرػصضات التالمضح.
وعمى ضػء ىحه الشتائج ،أؼ نتائج التساريغ والفخوض واالختبارات تحجد األىجاؼ لكل فئة.
 -1فارقية األىجاف:
األفػاج
عجد التالمضح

الكفايات

ؼأ

ؼب

ؼج

ؼد

عجد التالمضح

عجد التالمضح

عجد التالمضح

عجد التالمضح

تحققت لجييع

فئة تحققت لجييا الكفايات

الكفايات بدالسة

صعػبات في
تحقضق الكفايات
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و يدخ
الدمغ

وشبضعة حرة إغشاء

الحرة

أو بعزيا
حرة تخكضد وتثبضت

وإثخاء

قج تكػف األىجاؼ مذتخكة لمفئات الثالث وذلظ حدب كل حرة.

حرز دعع
وعسل مشدلي

 -2فارقية السحتػيات:
رغع أف األىجاؼ قج تكػف مذتخكة ،وقج تكػف خاصة بكل فئة .كحلظ بالشدبة لمسحتػيات قج تكػف
خاصة بكل فئة.
 فقج تخرز لمفئة أ محتػيات تتسثل في تساريغ إغشاء وتػسع. أما الفئة :ب،ج ،فتخرز ليع محتػيات مختبصة بالتثبضت والتخكضد. أما الفئة :د ،فتعصى ليع محتػيات لتحقضق األىجاؼ. -2أما فارقية الديخورات والصخائق:
فيي تختمف مغ فئة إلى أخخػ ،عسل فخدؼ ،عسل جساعي ،تعمع ذاتي...
 -3فارقية التقػيع:
قج يكػف التقػيع ذاتي ،أو تقػيع السجرس.
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الحاضخة العاشخة
 _2بيجاغػجيا التحكع

تعػد بضجاغػجضا التحكع لبشضامضغ بمػـ ( )1979الحؼ اقتخحيا في شضكاغػ]-1971( [1
 ،)1974و لخريا في ججوؿ يدسح التعمضق عمضو بتجقضق سبل تعسضق بضجاغػجضا التحكع.
إلى وقتشا ىحا ،يتسضد التعمضع السجرسي أو الشطاـ السجرسي برفة عامة باالختضار واالنتقاء

حضث يتع إقراء التالمضح الزعاؼ عمى حداب السػىػبضغ و الشبغاء .و قج اقتشع السجرسػف
جخاء ذلظ بالسرفاة ،فتع إتباع مشحى التالي(:الستفػقػف ػ الجضجوف ػ الستػسصػف ػ الزعفاء ػ
الستأخخوف ػ الزعفاء ججا).

وقج دعا دوالنجشيضخ إلى دؽ ناقػس الخصخ حػؿ ىحا السشحى الحؼ يتزسغ خمصا بضغ
األىجاؼ االنتقائضة لخوائد السػاقف واألىجاؼ التكػيشضة لمتكػيغ والتعمضع حدب قػلتو أف
"التعمضع لضذ ىػ االنتقاء ،بل عمى العكذ ىػ إجياد الشفذ لكي يشجح الكل" ،أؼ أنو صخاع
ضج مشحشى غػس .Gauss
وأشار بمػـ ( )1971( )Bloomإلى أف ىشاؾ ىج ار بضجاغػجضا لمسجرسة السعاصخة يتجمي
فضسا يمي:
_  1/3مغ التالمضح يتعمع جضجا.
_  1/3مشيع يتعمع قمضال.
_  1/3يفذل في الجراسة.

ويحجث ىحا كمو نتضجة التقػيع ،وشخؽ و وسائل التعمضع السعتسجة ،مسا يػلج عشج التالمضح

االستجابة المتحانات نياية الدشة وحجىا .كسا أف الشقط تتخجع انتطارات السجرسضغ.

ويخػ السجافعػف عغ بضجاغػجضا التحكع أف التخمي عغ الترشضف والسشافدة بضغ األفخاد يسكغ
مغ الػصػؿ إلى تحكع عاـ في األىجاؼ السدصخة ،حضث انصمقػا مغ فكخة أف مفيػـ الفذل
الجراسي غضخ معمل كسا أف إمكانضة التخبضة غضخ محجودة ،وكحا اإلخفاقات السجرسضة التي يجب

أف تفدخ قبل كل شيء بعجـ فعالضة الصخؽ البضجاغػجة بجؿ عجد التالمضح .فإذا أمشا لجسضع
التالمضح شخوط التعمع الزخورية و السشاسبة فإف التحكع يكػف عاما ،مسا يجعػ إلى شخح
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سؤاؿ ىاـ ىػ:ىل يسكغ ربط الفذل الجراسي بالعػامل الخارجضة عغ السجرسة مثل ماىػ جضشي
وتكػيشي أو ببضئة كل تمسضح عمى حجة؟

يسكغ اإلجابة عمى ذلظ بأف كل ىحه العػامل الفخدية (االختالفات والفػارؽ ) الخاصة بالتعمع
السجرسي تتحجد بسقضاس واسع ولضذ بالتعمضع أو بالسسثمضغ أنفديع.
عػض

دوالنجشيضخ

)1971( Deladsheere

مشحى  Gaussغػس

بسا

أسساه "بضجاغػجضا مشحى ."Jيتعمق األمخ باختالفات أساسضة مغ حضث الشتائج واإلستخاتضجضات
الجيجاكتضكضة،حضث تػصمت إلى تحقضق حج أدنى مغ اإلنجازات( )95%في األىجاؼ حدب
بمػـ؛ ليحا يجب أف يحتخـ التعمضع الذخوط التالضة:
_ تعخيف التحكع عمى شكل أىجاؼ.
_ تحمضل أىجاؼ البضجاغػجضا إلى مخاحل تعمضسضة.
_ الدمغ اإلضافي لمتكػيغ و التعمضع
_ تقػيع الشتائج ولضذ التالمضح.
يتدايج االىتساـ ببضجاغػجضا التحكع أكثخ فأكثخ،ألف الخىاف ميع ججا .فاألمخ يتعمق بإقراء
االختضار عغ شخيق الفذل كسشيجضة بضجاغػجضة .وتأمضغ السخدودية في التعمضع إلى حج أقرى

بػاسصة تعسضع الشجاحات السجرسضة .وقج قجمت ىحه البضجاغػجضا كحل خارؽ مغ شخؼ
البعس ،ومغ شخؼ اآلخخيغ قجمت كخىاف لغ يتحقق أبجا .فيحه السقاربة البضجاغػجضة
الججيجة ليا مذاركات وارتباشات ضخسة وكبضخة تتجاوز الغصاء السجرسي.

انصمق سضدار بضخزيا مغ سؤاؿ جػىخؼ صاغو غاردنخ عمى الذكل التالي :ىل يسكغ أف

نكػف متداويغ ومتفػقضغ في نفذ الػقت؟ فقج حمت روح التشافذ محل السداواة .وحدب
غاردنخ فإف ميسة التخبضة أصبحت اصصضاد السػاىب .ومغ ىشا يصخح الداؤؿ التالي :ىل
ىشاؾ تكافؤ الفخص أو مداواة في الحطػظ أماـ التعمضع؟

_ يسكغ لكل فخد الػلػج إلى مدتػػ تكػيشي حدب استعجاداتو.
_ يجب عمى كل فخد االستفادة مغ السػارد التعمضسضة الحؼ تسكشو مغ تصػيخ قجراتو
الجضغ

_ ال تكػف الحطػظ متداوية إال إذا تػفخت جسضع الػسائل التعمضسضة لكل فخد لتصػيخ قجراتو.
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ومغ خالؿ ما ذكخ و ما الحطو غػلساف ندتخمز أف مبجأ تكافؤ الفخص أو السداواة في
الحطػظ أنتقج ألنو ال يتحقق ،وإذا ما تحقق فإنو يداىع في ضعف السدتػػ العاـ لمحطػظ

أو الفخص السعصاة لألشفاؿ ألنو مبجأ مثالي خاشئ .ومشو يجب استثسار السػارد العسػمضة
مغ أجل تقمضز الالمداواة الستختبة عغ السػارد الخرػصضة.
كسا دعا ىحا األخضخ إلى خمق إستخاتضجضة تعمضسضة ججيجة مغ أجل خمق السداواة في الشتائج
عػض الفخص أو الحطػظ؛ ليحا جاءت بضجاغػجضا التحكع و مشصمقاتيا في السداواة تيجؼ
إلى تحقضق مدتػػ أدنى في أداء الجسضع.

فجسضع اإلستخاتضجضات التحمضمضة لبضجاغػجضا التحكع تشصمق مغ الالمداواة األولضة في
االستعجادات والذخوط والسكتدبات القبمضة لمػصػؿ إلى خمق تجانذ في الشتائج الشيائضة عمى

شكل مدتػػ أدنى لمتحكع ،حضث أف بضجاغػجضا التحكع تؤمغ السداواة في الشتائج ولضذ في
تعخيفيا الكامل وىحا ال يسكغ وغضخ مخغػب فضو ألف السجتسع متعجد االختراصات.
يقػؿ بمػـ بأف ىجؼ التخبضة لع يحج السداواة في الحطػظ بل السداواة في نتائج التعمع،
ومغ أجل تصبضق ىحا اليجؼ يجب عمى السجرس تذجضع التالمضح كمسا احتاجػا لمسداعجة.

ويعارض بمػـ السداواة في الشتائج لبضجاغػجضة التحكع بسبجأ التداوؼ في الحطػظ .فبجاغػجضة
التحكع ما ىي إال متغضخ ديجاكتضكي لمسداواة في الحطػظ.

و مغ ىشا يتزح لشا ىجؼ ىحا العسل الحؼ يتسثل في التحمضل الشقجؼ لبضجاغػجضا التحكع نطخيا
وتخبػيا وإستخاتضجضا وديجاكتضكضاا حتى تتزح معالسيا التصػرية والكذف عغ تصبضقاتيا السسكشة
في الدضاؽ السجرسي.
تعخيف بيجاغػجية التحكع :
ىي بضجاغػجضا تزع ىجفا ليا التحكع الكمي في األىجاؼ السدصخة بحضث يسكغ ألغمب
التالمضح تحقضق الحج األدنى مغ اإلنجازات السحجدة سمفا .ويحىب دعاة ىحه البضجاغػجضا الى

أف الفذل الجراسي غضخ مبخر بسا فضو الكفاية ،ومغ ثع يخاىشػف عمى االمكانضات التخبػية غضخ
السحجودة والالنيائضة التي تتضحيا بضجاغػجضا التحكع ،ذلظ أف عجـ تحقق الشجاح السجرسي
السدتسخ يسكغ تفدضخه  -في نطخىع  -بعجـ نجاعة الصخؽ التخبػية ولضذ بعجـ قجرة التالمضح

عمى اإلنجاز ،وأنو كمسا وفخنا لمستعمسضغ ضخوؼ التعمع السشاسبة ،فإف التحكع في
الكفايات سضكػف عاما.
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نساذج بيجاغػجيا التحكع:
الشسػذج الدمشي لكارول و بمػم:

في السسارسة السجرسضة الضػمضة تكػف الكفاية مدتػعبة عمى مدتػػ التحكع مغ حضث قجرة

كل تمسضح عمى الػصػؿ إلى نياية السيسة السصمػبة .وكمسا كاف التمسضح مػىػبا ،كاف مدتػػ
كبض اخ.

تحكسو

وبالخجػع إلى ذلظ خرػصا في تعمضع المغات الحضة ،فقج عارض كاروؿ(  )1963ىحا

التقجيع .فبالشدبة إلضو ىحا السػقف يػجج في كسضة الدمغ الزخورؼ لتشفضح وإنجاز السيسات

السجرسضة ،ولضذ في مدتػػ التحكع .وعمى العكذ مغ ذلظ ،يقػؿ كاروؿ بأنو لػ أف كل

تمسضح يتػفخ عمى الدمغ الزخوريغ عشجئح يكػف جسضع التالمضح بسقجورىع الػصػؿ إلى

مدتػػ التحكع السصمػب .لكغ لػ أف تمسضحا ال يتػفخ عمى الدمغ الكافي  ،إذف ،فإف مدتػاه
في التحكع يكػف مختبصا بعالقة بضغ الدمغ الحقضقي الحؼ يتػفخ عمضو والدمغ الزخورؼ لتشفضح

وإنجاز ميسة مصمػبة .ىحه العالقة يسكغ تقجيسيا بػاسصة السعادلة التالضة :
مدتػػ التعمع = داللة ( الدمغ الحقضقي  /الدمغ الزخورؼ )

وقج حجد كاروؿ التعمع كتصػر مغ ال تحكع إلى التحكع ،مخو ار مغ متػالضة مغ

السخاحل الػسضصضة .والتقجـ مغ خالؿ ىحه السسخات اإلجبارية يكػف في مخحمة مغ الدمغ
تختمف مغ فخد آلخخ ارتباشا بخرػصضات التعمع وشخوشو الحقضقضة التعمضسضة والتكػيشضة.
وبسعشى آخخ إف ىحيغ الذخشضغ يحجداف أيزا الستغضخيغ األساسضغ لمسعادلة أعاله كسعخفة
الدمغ الحقضقي( أو الستػفخ) ،والدمغ الزخورؼ( أو السثالي).
وزيادة في دفع التحمضل بعضجا والتعسق فضو ،حجد كاروؿ الدمغ الحقضقي بالستغضخات التالضة:
 _1االستس اخرية أو كسضة الدماف التي يخيج التمسضح إنفاقيا حتى يتحكع في السيسة السصمػبة.
 _2حطػظ التعمع أو الدمغ الحؼ وضع في متشاولو.

أما عغ الدمغ الزخورؼ ) ، (Time neededفقج حجده بالستغضخات التالضة:

 _1السػقف مغ السادة ويعشي الدمغ الزخورؼ لتعمع محتػػ مادة في شخوط تعمضسضة مثمى.
 _2جػدة التعمضع ونػعضتو أو اإلجخاء الحؼ مغ خاللو تذجع كضفضة تشطضع السخاحل التعمسضة ،

والفعالضة القرػػ لكل تمسضح .فكمسا كانت جػدة التعمضع كبضخة إال وكانت كسضة الدمغ
الحقضقضة صغضخة وقمضمة.
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 _3القجرة عمى فيع التعمضع أو قجرة التمسضح عمى استعساؿ التكػيغ ،والتعمضع الستػصل بو،

وقجرتو عمى أف يكػف جضجا بعج تعمضع مقجـ ،كسا في حالة جػدة التعمضع والتكػيغ .فكمسا كانت
القجرة عمى الفيع كبضخة كمسا كاف الدمغ الحقضقي قمضال.
وبإدخاؿ ىحه الستغضخات في السعادلة األولضة ،نحرل عمى التسثضل التالي لمشسػذج السقتخح مغ
شخؼ كاروؿ وىػ اآلتي:
الدمغ الحقضقي = حطػظ التعمع  +االستس اخرية
الدمغ الزخورؼ= السػقف مغ السادة +نػعضة التعمضع +القجرة عمى الفيع

مدتػػ التعمع = داللة (حطػظ التعمع  +االستس اخرية  +السػقف مغ السادة +نػعضة التعمضع+
القجرة عمى الفيع).
البيجاغػجيا الترحيحية لبػنبػار:
االستخاتيجيات الجيجاكتيكية:

أ_ االستخاتيجيات الفخدية :الشطاـ الفخداني ؿ كضمخو شضخماف
العشاصخ التي تسضضد نطاـ )psi ( Personalized system of instruction
_ التقجـ الفخدؼ بإيقاع شخري

_ تحكع إجبارؼ في أىجاؼ كل وحجة
_الخفع مغ التعبضخ الكتابي
_استعساؿ السرححضغ والسستحشضغ
ويزضف شضخماف إلى ىحه الخرػصضات غضاب الجداء والعقاب عغ األخصاء.
ب -استخاتيجيات الجساعة
_ تقجيع األىجاؼ السخجػ تحقضقيا عمى شكل:
_ ججاوؿ التخرضز
_ األسئمة التي يجب اإلجابة عشيا في آخخ الػحجة ·
_ ممخرات قرضخة لمسحتػيات
_ تجريذ محتػيات الػحجة
_ تجبضخوإدارة اختبارات التقػيع التكػيغ
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_ تعضضغ الشتائج السقبػلة وغضخ السقبػلة
_ تقػية الشتائج الججية وتجعضسيا
_ترحضح األخصاء
_ تجبضخ وإدارة اختبارات التقػيع مغ ججيج
_ تقػيع التحكع والتسكغ مغ الجرس
_ تحمضل الشتائج
_ تقجيخ نتائج مجسػع الجرس مقارنة بالبخامج التقمضجية
ج ـ اإلستخاتيجية السختمصة:
تقػـ عمى التعمضع السؤسذ السبشي عمى الكفايات لصػرشغ ،وىي صالحة لمتعمضع الجساعي
كسا أنيا صالحة لمعسل السدتقل؛ وليحا ابتجع التعمضع /التعمع عمى شكل خػارزمضة تذتسل
عمى العسمضات الدت التالضة:
-

تحجيج األىجاؼ
التقػيع األولي

-

التعمضع

-

التقػيع التذخضري

-

التػجضيات  :إف االلتداـ الياـ عشج شػرشغ ىػ انجماج السعالجة بالػضعضات السمقاة.
ومغ ىحا تبخز ثالثة أنػاع مغ التػجضيات ىي:
التكخار
اإلحكاـ
اإلغشاء
استخاتيجيات بيجاغػجية التحكع:
بيجاغػجيا األىجاف:
تدتشج بضجاغػجضا األىجاؼ إلى مبجأ بضجاغػجي رئضدي مفاده أف كل عسمضة تعمضسضة يشبغي
أف تشصمق مغ أىجاؼ محجدة يتع تحقضقيا ،فعشجما يخصط السجرس لعسمو فإنو مصالب باتخاذ
ق اخرات متعجدة مثال:

اختضار محتػػ السادة
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تػضضف شخؽ و أسالضب معضشة
الحكع عمى مخد ودية التالمضح

ولكي تكػف ىحه الق اخرات و اإلجخاءات مبشضة عمى أسذ متضشة فإنو مغ الالزـ االنصالؽ مغ
أىجاؼ محجدة.
إستخاتيجيات بيجاغػجيا األىجاف:
جسضع إستخاتضجضات بضجاغػجضا التحكع تبجأ بتعخيف األىجاؼ البضجاغػجضة وىحه العسمضة
تتزسغ سضخورة شػيمة مغ اشتقاؽ الغايات إلى السخامي و األىجاؼ عامة و تخرضرات
األىجاؼ لكل مادة ونػع السحتػػ .وعشجما تحجد األىجاؼ فإنيا تعسل مثل معضار مػحج و
روابط لتشطضع كل تعمضع.
كمسا اقتخبشا مغ القسة أؼ الغايات كمسا كانت الشتائج وتصبضقاتيا ضعضفة وغضخ محجدة
ودقضقة .غضخ اف تحجيج األىجاؼ مغ أجل تحقضق التحكع ،وىحا األخضخ يعخؼ عمى شكل
تغضضخات في الدمػؾ ،وفي ىحه الحالة يعتبخ التعمضع كسخور مغ "سمػؾ أولي" إلى "سمػؾ
نيائي" مخو ار بدمدمة مغ السكتدبات الدابقة أو "الدمػكات الػسضصة".
إذف ،فالتعمضع يعتبخ كتقجـ لمسكتدبات و أيزا ىػ التصػر السشصقي الجاخمي لسادة مجرسضة
معضشة.

عشجما تحجد األىجاؼ فإف تقدضسيا إلى أىجاؼ صغخػ يشتج عغ تقصضع السادة إلى وحجات

أو مفاىضع بػاسصة تحمضل السحتػػ ويسكغ القػؿ بأنو بعج تعخيف األىجاؼ الشيائضة
والسكتدبات الدمػكضة الزخورية فإف التحمضل الدضكػلػجي يتبع تحمضال ناتجا عغ تحمضل
السحتػػ ،ويسكششا أيزا مالحطة بأف معايضخ تحمضل السحتػػ تؤدؼ إلى معخفة السخحمة
السجرسضة و التشطضع السشصقي الكخونػلػجي.

تحميل السحتػى:

مغ بضغ مسضدات بضجاغػجضا األىجاؼ أنيا تدسح باختضار السحتػيات التي ستجرس ارتباشا
ببعس السعايضخ العقالنضة ،وىحه السيسة صعبة ججا ألف التعمضع السجرسي يسخ في إشار
مجالي وزماني محجداف ،وحضث السجرس يجب أف يكضف الكع اليائل مغ السعخفة السػجػدة
بالسػاد .وتعخيف األىجاؼ البضجاغػجضة يتع عمى شكل سمػكات نيائضة ،يخيج أف يعقمغ ىحا
االختضار الحؼ يشرب عمى ثالث مدتػيات أو محتػيات:
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_ما يجب معخفتو.
_ ما يجب أف نعخفو.
_ ما الحؼ ندتصضع معخفتو.

السدتػػ األوؿ ضخورؼ ألجل ىجؼ نيائي معصى ،والثاني يجب أالّ يؤخح إالّ إذا كاف الدمغ

واىتسامات التمسضح يدسحاف بحلظ ،بضشسا الثالث لضذ لو إالّ معشى ثانػؼ لميجؼ نفدو.

وبالشدبة لبضجاغػجضا التحكع واإلتقاف فإنيا تقتخح تأمضغ "ما يجب معخفتو" حتى تتحقق أىجاؼ
البخنامج .واإلختضار وتشطضع السحتػيات الزخورية لألىجاؼ يدسى التحمضل السشصقي أو تحمضل
السحتػػ .ىحا التحمضل مشصقي ألنو يذتسل عمى تشطضع السقاشع التعمضسضة مع معخفة "السشصق
الجاخمي" لمسادة وتحقضق تحمضل السحتػػ كسا ىػ ضخورؼ لتعخيف التحكع و اإلتقاف.

وىحا التحمضل يتع عغ شخيق العجيج مغ التقشضات نحكخ مغ بضشيا:
_ األشجار السشصقضة.
_ أبشاؾ السحتػؼ.
_ األشجار السشصقضة:
يسكغ تقجيع البشضة السشصقضة لمسادة كذبكة مشتطسة بصخيقة ما ،حضث عجد السكػنات يتدايج

تجريجضا في كل مدتػػ مثل أغراف شجخة .ويبجأ التحمضل بإعصاء اليجؼ الشيائي لفرل ما،

ثع نقػـ بتجديئ ىحا اليجؼ إلى وحجات السحتػػ وأيزا تجديئ وحجات السحتػػ إلى وحجات
صغخػ .وىكحا يسخالتحمضل مغ الدمػؾ الشيائي إلى الدمػؾ األولي.
وأما تخصضط السعارؼ فإف البشضة الجاخمضة التي يقػـ عمضيا تتزسغ عشرخيغ أساسضغ:
_وحجات السحتػػ.
_ االتراؿ بضغ ىحه الػحجات:

يسكغ أف تكػف كل مادة مجرسضة مسضدة بصخيقة محجدة بػاسصة سمػؾ نيائي قار وثابت،

ويكػف مقصعا بصخيقة دقضقة أكثخ أو أقل إلى عشاصخ ندسضيا وحجات التعخؼ ،حضث تغصي
كل ما ىػ ضخورؼ.

فكل وحجة مغ وحجة التعخيف يسكغ أف تكػف محجدة ومعخفة عمى شكل أداءات قابمة
لمسالحطة والقضاس.
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بشظ السحتػيات:
لقج تع التخمي عغ التجريذ بالسقخرات التي تحج مغ إمكانضة تحمضل األىجاؼ والسكتدبات

السختارة وتعػيزيا بأبشاؾ السحتػيات حضث أف ىحه األبشاؾ تحتػؼ عمى مجدوءات وتعتبخ
الػسضمة الػحضجة لتشطضع بشظ السحتػيات ،فضتع تخديغ السعمػمات حدب السعضاريغ التالضضغ:
الدضاؽ وسيػلة السعمػمة.
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السحاضخة الحادية عذخة
 _3البيجاغػجيا الترحيحية:

تعج ىحه البضجاغػجضا عامال مغ عػامل التحكع التاـ في السعارؼ و السيارات التعمضسضة فيي

نسػذج تخبػؼ وضعتو أنا بػنبػار سشة 1970؛ إذ عخفتيا كتجخل بضجاغػجي يسارس عشج
مالحطة فخؽ داللي كسي أو كضفي بضغ الشتائج السحققة و األىجاؼ الستػخاة .و تدتجعي
ىحه البضجاغػجضا مالحطة و تذخضز الحالة مع مقارنتيا بالحالة السشتطخة ثع وضع تجخالت
ترحضحضة تالئع الػضعضة السدتشتجة مغ التذخضز .فيحه البضجاغجضا إذف ىي تقػيع ألنيا
تجسع السعمػمات حػؿ السكتدبات و تداعج عمى إتخاذ قخار و تخصضط تجخل ترحضحي
حتى يتع تحقضق األىجاؼ الستػخاة أوالسشتطخة .
تقػـ ىحه البضجاغػجضة عمى الفخضضة التالضة:

إذا ما كانت ىشاؾ تجخالت لترحضح فعل التعمضع و التعمع خالؿ إنجازه فإف الفػارؽ – بضغ

ما نتػخى تحقضقو و ما تحقق فعال – ستتقمز وتشسحي .لحلظ إقتخحت أنا بػمبػار إجخائضغ
رئضدضضغ ىسا:

 _1التعخؼ عمى الفػارؽ الدمبضة في التعمع كسا و كضفا ،أؼ التعخؼ عمى درجة و كثافة
الشتائج السجرسضة ،و عمى نػع الثغخات و شبضعة األخصاء و مػاشغ الشقز و الزعف عشج
الستعمسضغ في كل مخحمة مغ مخاحل عسمضة التجريذ و التعمع.
 _2تعػيس الشقز السالحع بػصفات و إستخاتضجضات ترحضحضة في صضغة مياـ و أعساؿ
و تجخالت لمجعع و الترحضح.

ولتجارؾ ىحه الفػارؽ "الدمبضة" تػصي أنا بػمبػار باعتساد ىحه البضجاغػجضا الترحضحضة التي
قػاميا:

_ رصج و تذخضز الفخوؽ بضغ الشتائج السختقبة و الشتائج السحرل عمضيا.

_ تعػيس ىحه الفخوؽ و ذلظ بترحضح مدار التعمع بذكل يجعل الستعمسضغ يحققػف الكفاءة
السخغػبة؛ وذلظ في كل مخحمة .و تتع إعادة ىاتضغ العسمضتضغ إلى أف يتع تحقضق األىجاؼ
السدصخة سمفا.
بتحمضل نسػذج أنا بػنبػار نالحع أنيا:
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 _1تشصمق مغ مبجأ أف تخصضط الفعل التخبػؼ يتع إعتسادا عمى أىجاؼ تتخجع في صضغة
إجخائضة ،ما نتػخى بمػغو عشج نياية ىحا الفعل أو ما نخيج مغ التمسضح أف يتحكع فضو مغ مياـ

و إنجازات ،و ىحه العسمضة تداعج عمى مالحطة الفػارؽ الكضفضة والكسضة بضغ ما نتػخى
تحقضقو و ما تحقق فعال ،وبالتالي يسكغ التجخل لترحضح ىحه الفػارؽ في إشار بضجاغػجضا
ترحضحضة.
 _2تعتبخ البضجاغػجضا الترحضحضة أف األىجاؼ السحجدة إجخائضا تتزسغ معضا ار لقضاس مجػ

التحكع .فإذا وججت إنحخافات عغ ىحا السعضار فإنو مغ الزخورؼ تذخضز ىحه اإلنحخافات
و ترحضحيا بذكل مدتسخ بػاسصة تجخالت استعجالضة قرج تفادؼ التخاكسات السزخة بعسمضة
التعمع و التحكع.

 _3ال بج مغ معخفة الفػارؽ الدمبضة في التعمع و الػقػؼ عشج األخصاء السختكبة مغ شخؼ
التالمضح ألنيا السشبع الخئضدي لمتعثخ حضث يتع تذخضريا و تحمضميا مغ أجل اقتخاح وصفات
عالجضة.
وخالصة األمخ أف البضجاغػجضا الترحضحضة تخكد عمى "تخصضط الفعل التخبػؼ" بػاسصة
أىجاؼ إجخائضة محجدة مع مدايخة التقػيع التكػيشي لسشجداتو والػقػؼ عشج الرعػبات التي
تػاجيو أثشاء تقجمو نحػ تحقضق اليجؼ السشذػد.
ومغ خالؿ ما ذكخ يتبضغ أف التقػيع التكػيشي يذكل عشر اخ أساسضا في بضجاخػجضا التحكع و
الترحضح.
بيجاغػجيا الفعالية أو الشجاعة العامة:

تعتبخ بضجاغػجضا الشجاعة مغ بضغ الذخوط التي يحتػؼ عمضيا البخنامج الشػعي لبضجاغػجضا

التحكع ،وتيجؼ ىحه البضجاغػجضا إلى تحقضق التحكع في األىجاؼ عشج أغمب التالمضح .وتدتشج
ىحه البضجاغػجضا عمى إستخاتضجضة التجريذ باألىجاؼ والجعع والترحضح.
والبضجاغػجضا الفعالة أو بضجاغػجضا الشجاعة ىي:
_ القجرة عمى الػصػؿ إلى نتائج مشتطخة.
_ تعتبخ كسقضاس تػافق قابمضات التالمضح والشتائج السحرل عمضيا.
_ تحقضق التحكع في مدتػػ معضغ.

_ عامل شخري مختبط بتػازف االستعجادات والتكػيغ.
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وتجخل في بضجاغػجضا الفعالضة العامة استخاتضجضتاف يشطساف شخوط التعمضع ىسا "إستخاتضجضة
تزخضسضة" و"إستخاتضجضة التدػية".
 _1اإلستخاتيجية التزخيسية أو التػسيعية:

ىي تصػيخ االختالفات البضشفخدية بالتكػيغ السحجد باالستعجادات أو القابمضات ويكػف ىحا

التكػيغ فعاال إذا ما تكضف مع استعجادات التمسضح ،وليحا فقج حجد  Cronbachأربع
استخاتضجضات:

_ التكضف مع بخنامج معضغ :تكػف شخوط التعمع متداوية مع اختالؼ في وقت التكػيغ.
_ تكضف األىجاؼ مع الفخوؽ الفخدية :اختضار نػع التكػيغ حدب أىسضة قجرات التمسضح.

_ التكضف بتقمضز في الفخوؽ الفخدية :يتعمق األمخ بالتجريذ الترحضحي حضث يقدع التالمضح
إلى مجسػعات حدب نػع األخصاء السختكبة ويتبعػف بخنامجا استجراكضا.

_ التكضف مع الػسائل.

وىشاؾ خسذ استخاتضجضات أخخػ تع تحجيجىا ىي:
_ انتقاء مغ داخل عجد محجد بالتعػيس.
_ السداواة في الكفاءة األولضة.
_ التكضف مع مختمف أنػاع التعمع.

_ ةتدػية الكفايات مغ البجاية وتغضخ شخؽ التجريذ.
_ اختضار البجائل.
 _2عشاصخ اإلستخاتيجية التػسيعية:
أ_ معيار التكػيغ:

يعشى بتصػيخ قابمضة مػاىب الفخد إلى مدتػػ أعمى ،ويكػف التعمضع فعاال إذا ما تع

التػصل بشجاح إلى الشجاح السجرسي السترف باالستعجادات الفخدية .ويتحقق التكػيغ
السخكد عمى القابمضات تصبضقضا لثالث أنػاع مغ التجارب ىي:

_ االنتقاء :اختضار الحيغ يتػفخوف عمى االستعجادات الستشاسبة مع نػع التكػيغ السحجد.
_ التدارع :يتعمق بالتكػيغ االضافي لمستسضديغ.

_ الفارقضة :معخفة التغضخات في الصخؽ واألىجاؼ التخبػية حدب االستعجادات .
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تتأسذ االستخاتضجضة التػسضعضة عمى التقضضع السعضارؼ في حضغ تػضف بضجاغػجضا
التحكع التقػيع السسعضخ .فاستعساؿ التقػيع يحجد بسقضاس التكػيغ ،بحضث يجب أف يالحع
التقػيع إلى أؼ مجػ يعكذ تػزيع الشتائج الشيائضة تػزيع القابمضات األولضة.
ثع ىشاؾ السداواة في وقت التكػيغ عشج الجسضع مسا يؤدؼ إلى إعادة إنتاج التغضخات األولضة
لمقابمضات بالشتائج الشيائضة.
متغيخات إستخاتيجية التػسيعية:
أ_ التعميع السبخمج:

تقشضة بضجاغػجضة ججيجة تدسح لمفخد بتعمع محتػػ معضغ بسفخده وفق إيقاعو دوف صعػبات

كبضخة و يقػـ التعمضع السبخمج عمى مجسػعة مغ السبادغ البضجاغػجضة الكبخػ مشيا:
مبجأ تكيف التعميع:

يشبغي أف يتكضف التعمضع حدب خرائز التمسضح ،وأف يعتبخ وثضختو الخاصة في التعمضع

ليجا الغخض يكػف مغ الزخورؼ تشػيع زمغ التعمع حدب الحاجات الفخدية و القجرات
الخاصة لكل متعمع.
مبجأ التحفيد السدتسخ لمتعمع:
ىػ تجعضسات مشتطسة ،فبعج كل مقصع تعمضسي أو رائد ،يرل التمسضح فػ ار باإلجابة
الرحضحة ،مسا يجعمو يقجر بشفدو الشتائج التي تػصل إلضيا .وبيحا يتسكغ كل التالمضح مغ

تحقضق أىجاؼ البضجاغػجضا السخسػمة مسا يكػف لو تأثضخات محفدة ىامة.
مبجأ السخاقبة:

يشبغي إجخاء مخاقبة مدتسخة لتعمع التمسضح خالؿ كل مخاحل التعمع قرج ترحضح إجاباتو و

تقضضع و تقػيع أخصائو مباشخة و بذكل فػرؼ دوف انتطار نياية الجرس و دوف مقارنة الشتائج
التي يتػصل إلضيا بغضخىا لجػ غضخه.
ب _.التجريذ بالػحجات:
ىػ شكل مغ أشكاؿ التعمضع يعتسج عمى الػحجات أو السجدوءات اعتسادا كمضا أو جدئضا
غايتو :
_ أف يتسكغ الستعمع مغ التجرج حدب إيقاعو .
_ العسل حدب أسمػبو و شخيقتو.
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_ اختضار مرػغات تعمسو.
_ تذخضز مػاشغ الزعف في تعمسو و ترحضحيا.
مخاحل التجريذ بالػحجات:
مغ خالؿ السبادغ األربعة التي وضعيا دىشػت  D’hainautالسحكػرة سمفا يقتخح ىحا
األخضخ السخور عبخ مخحمتضغ لمتجريذ بالػحجات أؼ :
 تقدضع السادة إلى وحجات عمى شكل مقتصفات مشطسة. تختضب ىحه التقدضسات و تشطضسيا مغ خالؿ السحتػػ.فعػض أف نحافع عمى الججوؿ الدمشي الجراسي (الجروس،األياـ،الجورات )....تشطع محتػيات
التجريذ بالػحجات السقابمة لكل دورة مغ فرل دراسي واحج أو سشة واحجة.
والسخحمة السيسة في التجريذ بالػحجات وفق دىشػت  D’hainautىي تشطضع كل وحجة

(مغ خالؿ السيارات السصمػبة ) مغ الػحجات إلى أقداـ فخعضة مغ خالؿ السحتػػ و في
ىحا الدضاؽ تذسل العسمضات التالضة:
_ تقدضع السادة إلى وحجات.
_ تعخيف كل وحجة مغ خالؿ تحجيج السيارات السصمػبة لمصالب أو التمسضح.
_ مشح الصالب وحجة السعخفة.
_اقتخاح وحجات أخخػ.
_ مخاقبة أداء الصالب في بجاية و نياية كل وحجة.

_ تػفضخ مدارات أخخػ خاصة بالصالب.
ج_ التعميع بسداعجة الحاسػب

ىػ التصبضق األكثخ شجاعة لمتكشػلػجضا في التعمضع ،و لكشيا أيزا أكثخ إثارة لمججؿ.
إف استعساؿ ( )CAIكػسضمة ديجاكتضكضة لمحاسػب و بذكل رئضدي في استبجاؿ لبعس

أنذصتيا كتخديغ البضانات,ترحضح األخصاء ،...في حضغ تع جعميا متاحة ألنذصة أخخػ

عغ شخيق آلشت حضشسا يخػ أف أجيدة الحاسػب تقي مغ التكػيغ الستكخر.

أما مغ مشطػر بضجاغػجضا التحكع ىشاؾ خاصضتاف لمتعمضع بسداعجة الحاسػب يسكغ
اعتبارىسا في غاية األىسضة و يتعمق األمخ بكل مغ :
_ العسل الفخدؼ في التعمضع.
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_ التقػيع التكػيشي.
ويؤكج ىحا الشػع مغ التجريذ عمى ترحضح األخصاء بدخعة ،و كحلظ عمى معخفة األجػبة
في كل لحطة مغ ىحا البخنامج ,حضث يسكغ لمتمسضح أف يدتعسل ذاكخة الحاسػب لسعخفة ما إذا
كاف جػابو صحضحا ،و حدب إيتاؿ  (1962) Uttalيسكغ تحجيج ثالث حاالت ىي:
_ تسضد األخصاء التي يقػـ بيا كل تمسضح
_ تحمضل أخصاء مجسػعة مغ التالمضح و ذلظ بعج السخاجعة.
_ القضاـ باإلجخاءات الالزمة الترحضحضة قبل ضيػر األخصاء.
د_ التجريذ باالختبار:
ىػ نسط مغ التعمضع يذسل مجسػعة مغ التجارب القائسة عمى فخدنو أو تفخيج التعمضع و
التي تذتخؾ في قاسع مذتخؾ أساسي في الحخية السسشػحة لمتمسضح في اختضار الػسائل
السالئسة لتحقضق األىجاؼ .و يتعمق األمخ ىشا بأنطسة تعمضسضة ىي التعمضع السػصػؼ
باألسذ الفخدية و التعمضع بالتعاقج .
في الشدق األوؿ أؼ حقائب الشذاط التعمضسي)(LAP

(Learning Activity

)Packageيدتبجؿ الكتاب السجرسي بسجسػعة دروس صغخػ أؼ بصاقات تشطع حػؿ
السقاشع الكبخػ في درس معضغ و تتزسغ كل بصاقة العشاصخ التالضة:

_ أىجاؼ الجرس.
_ أسئمة التقػيع األولي التي تتضح التحقق ما إذا كاف لمتمسضح (ة) الكفايات الزخورية لسعالجة
مػضػع الجرس.
_ السػضػع السصمػب معالجتو.

_ األجداء الكبخػ لسػضػع الجرس.
_ أنذصة التعمع التي يختارىا كل تمسضح حدب اىتساماتو و إمكاناتو و كحا الػسائل
السالئسة مثل السعضشات الدسعضة-البرخية ،الجراسة في جساعات صغخػ ،الشذاشات داخل
السختبخ ،الشرػص مبخمجة ،السشاقذة مع السخشج.
_ أسئمة التقػيع التكػيشي بالشدبة لكل ىجؼ خاص.
_ اختبارات التقػيع اإلجسالي الستعمقة بالجرس كمو.
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والشدق الثاني ىػ نطاـ ( )IPIو يتخؾ ىحا الشدق حخية أكبخ لمتالمضح ،فيع ال يختاروف
الصخؽ و الػسائل ،بل كحلظ األىجاؼ السخاد بمػغيا.وليحا فمكل مػضػع درجات عجيجة

لمتحكع أؼ أف األىجاؼ ذات مدتػيات مختمفة ،و كل واحج مخفق بصخؽ و معضشات
ديجاكتضكضة.
والشدق الثالث بعج ) (LAPو ) (IPIىشاؾ التعمضع بالتعاقج ،وىحا التعمضع اقتخح مغ شخؼ

دوف  . Dunnففي ىحا التعمضع تكػف لمتمسضح الحخية الكاممة و التامة بحضث ال يختار فقط
األىجاؼ وأنذصة التعمع و معضشاتو الجيجاكتضكضة ،و لكشيع يختاروف وسائل التقػيع كحلظ.

كل ىحه الستغضخات (التعمضع السبخمج ،التجريذ بالػحجات ،التعمضع بسداعجة الحاسػب ،التجريذ
باالختبار) تؤدؼ إلى التكػيغ الفعاؿ مع تػسضع في الفخوؽ الفخدية؛ وليحا فاإلستخاتضجضة
التػسضعضة لضدت ببضجاغػجضا التحكع.
إستخاتيجية التدػية:
ىي إستخاتضجضة عكذ اإلستخاتضجضة التػسضعضة؛ فيي تعتسج عمى الشتائج الشيائضة؛ إذ تيجؼ

إلى إعصاء تكػيغ و تخبضة في مدتػػ االستعجاد الفخدؼ مع تحقضق مدتػػ أدنى لمتحكع مغ

شخؼ الجسضع و مغ أجل الػصػؿ إلى السشفعة العامة و إلى ىحا السدتػػ و إلى نتضجة
مخضضة يجب أف:
_ يشطع التعمضع بالسقارنة مع معضار وحضج لمتحكع.
_ يتع الترحضح بصخيقة دائسة لمفجػات أو الثغخات الدمبضة بالشدبة ليحا السعضار.
_ تعػض روح السشافدة بالتعاوف و السداعجة.

لقج قسشا بتحمضل وبالتفرضل ليحه الذخوط الثالث ولشتحكخ فقط أنو فضسا يتعمق بالسعضار
فإف التكػيغ يشطع حدب األىجاؼ السدصخة .فالتحكع عخؼ بسالحطة صغضخة عغ
السعضار(السعضار األدنى السقبػؿ) .تتأسذ بجاغػجضا التحكع عمى تقػيع تكػيشي مشجمج في
البخامج التعمضسضة مغ أجل ترحضح دائع لألخصاء وىكحا فالتقدضع لو فعل "تكػيشي" وترحضحي

ولضذ انتقائي ومعضارؼ.

نالحع الفخؽ الذاسع الحؼ يجعل مغ بضجاغػجضا التحكع تدػية ولضدت تزخسضة  ،وىاتاف

اإلستخاتضجضتاف األخضختاف تشطساف شخوط التعمضع مسا يسكغ التمسضح مغ متابعة شخيقة لمػصػؿ
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إلى قجرات أعمى أو قرػػ .فبضجاغػجضا التحكع ىي استخاتضجضة لمتدػية ولضدت استخاتضجضة
تػسضعضة.
ندتخمز مغ خالؿ ما تصخقشا إلضو في ىحا العسل أف ىشاؾ نتائج مذجعة لبضجاغػجضا

التحكع ألنيا تجفع الستػسصضغ كي يدايخوا مدتػػ الجضجيغ.
مغ الشتائج الػججانضة لبضجاغػجضا التحكع نجج مايمي:
_ االىتساـ بالسادة.
_ الثقة في الشفذ.
_ السػقف اتجاه التعمضع
_ الخػؼ مغ االمتحانات.
_ روح التعاوف .

_ االندحاب مغ الجرس.
كسا تع تغضضخ دور السجرس (ة) وذلظ بأدوار دائسة ،ىي
_ محافع عمى العادات.

_ معضارؼ (احتخاـ القانػف).
_ خضخؼ(العالقات اإلندانضة).
_ كافي (اختراصي في مجاؿ معضغ).

ومغ وجية نطخ كفايات السجرس فالبضجاغػجضا تتصمب أدوار ججيجة لمسجرس كأف يكػف قاد ار
عمى تحمضل السادة شبقا لتشطضسيا السشصقي و الدماني مع تأمضغ الػسائل الترحضحضة لكل
تمسضح .مع تججيج دور السجرسة (السؤسدة التعمضسضة).
جاءت بضجاغػجضا التحكع لتغضضخ الػضضفتضغ الجائستضغ لمسؤسدة التخبػية كاالنتقاء و ضساف
الجبمػمات (الذػاىج) .وتقتخح بضجاغػجضا التحكع تدػية األداءات البضفخدية والتقمضز مغ

االنتقاء السجرسي ،فيي تشصمق مغ فكخة أف الفػارؽ الفخدية يجب أال تخقى إلى الفػارؽ في
الشتائج.
ومغ ايجابضاتيا نجج:

_ مداواة الشتائج و التعمع السزسػف باألداءات السذتخكة بضغ الجسضع.
_ إزالة السشافدة البضشفخدية واالنتقاء السجرسي.
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_ التقمضز مغ أىسضة الجبمػمات و الذػاىج.
ومغ بضغ مذاكميا نجج مايمي:
_ بضجاغػجضا التحكع مازالت بعضجة لتربح شخيقة عامة لمتعمضع لكل السدتػيات و لكل السػاد.
_ السداواة في الشتائج :ىػ عسل ذو مجػ قرضخ و تأثضخىا ضعضف عمى التعمضع ذؼ السجػ
البعضج لفخد ما.
_ تكافؤ الفخص والسداواة في الشتائج" :ىل يسكغ لمتخبضة أف تعتاد عمى إمكانضات ىحا التمسضح
الستػسط السحجد بػاسصة معايضخ التحكع ؟"

_ الفػارؽ " :عمى أؼ قضاس أف السجرسضغ ليع الحق في تفزضل التالمضح عمى اآلخخيغ".

الستفػقػف مجبخوف عمى انتطار الستأخخيغ والستأخخوف الزعفاء مجبخوف عمى الػصػؿ

الى مدتػػ الستػسط.

إف السيع في ىحه البضجاغػجضا ىػ التأشضخ الدمشي لمتعمع عغ شخيق أخح معمػمات مػضػعضة
قبل وبعج الشذاط ،وخاصة حػؿ كل ما يتعمق بالسعصضات السعخفضة والعاشفضة ،وحضث يرضخ
التقػيع التكػيشي بػضائفو التعجيمضة عشر اخ أساسضا في التعمضع.
وعمى عكذ البضجاغػجضا الكالسضكضة السشصمقة مغ السقخر مدبقا والتي تصالب بتجريدو لمتالمضح
بذكل متذابو فإف بضجاغػجضا التحكع تحاوؿ أف تزع محتػيات ىحا البخنامج الجراسي في
متشاوؿ التالمضح حضث نعخؼ الخرائز السعخفضة والعاشفضة لمتالمضح قبل الشذاط البضجاغػجي.
فسا ييع ىشا ىػ جػدة السعمػمات في عالقتيا باألىجاؼ البضجاغػجضة الستػخاة .ويعشي ذلظ
تحمضل خرائز االنصالؽ والشتائج السحرل عمضيا والسعارؼ واالستعجادت العاشفضة.
سسضت الصخيقة التي شػرىا بمػـ ومداعجوه بتحمضل األىجاؼ البضجاغػجضة والتي
اجتاحت أوروبا في سشػات الدتضشضات -الدبعضشضات ،وكانت الفكخة األساسضة ليحه السػجة ىي
عجـ االىتساـ بسحتػيات السقخر ألف االىتساـ كل االىتساـ سضشرب عمى الصخيقة التي
يتعاشى ويتحكع بػاسصتيا التمسضح في السحتػيات؛ وذلظ ما سسي بتخجسة البخامج إلى سمػكات
قابمة لمسالحطة .فسثل ىحا التحمضل يطل ميسا بالشدبة لمتفخيق البضجاغػجي.
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السحاضخة الثانية عذخة
 _4بيجاغػجيا الخصأ
مقجمة :
لقج تغضخ وضع الخصأ بذكل كبضخ في الدشػات األخضخة .إذ لع يعج يعتبخ ذنبا مقتخفا يجب
التكفضخ عشو ،أو لع يعج يؤخح عمى ىحا الشحػ ،وبالتالي أصبح مغ السالئع البحث عغ أصل

الخصأ ،إلعادة بشائو بصخيقة صحضحة .إذ صار مغ الزخورؼ تحمضل الخصأ لتحجيج صعػبات

التالمضح .والعسل عمى أف يحمل بذكل جضج مغ قبل السعمع وكحلظ أف يتفيسو الصفل ،ألف
الخصأ يجب أف يداعج في التكػيغ .ألجل ذلظ ،فإنو يعتبخ مخحمة عادية مغ التعمع ،وأف يتع
التعامل معو في جػ مغ الثقة بضغ السعمع والتمسضح .ألنشا ونحغ نتعمع ،ىشاؾ مخاشخة بارتكاب
أخصاء ،ثع أف نجخؤ عمى تجخيب األدوات التي نتحكع فضيا في الػضعضات التي نػاجييا،

ألف الخصأ ناد ار ما يكػف مغ قبضل السرادفة .في الػاقع ،ىػ فعل ناتج عغ سببضة مشصقضة

ما ،ولو تفدضخ معضغ ،لحا يدتحق أف يتع فيسو وتحمضمو .فالصفل الحؼ يختكب خصأ فيػ يشتج
شضئا ما ،وبالتالي فإف الخصأ لضذ عجما أو ال شيء .بل يعبخ عغ معشى ولو داللة عمى خمل
في عشاصخ العسمضة التعمسضة ،إنو مؤشخ يكذف لشا عغ صضخورة التعمع والعػائق التي تحػؿ
دونيا ،ومشو تربح دراسة الخصأ أم اخ ميسا ،ومدألة بضجاغػجضة البج مشيا لبشاء التعمع عمى
أسذ صحضحة.
إف تحمضل الخصأ يقجـ فائجة مزاعفة ىي تقػيع مجػ مالءمة التجريذ ومغ ثسة تحجيج
احتضاجات كل تمسضح .وبالتالي فإنو يبشي األساس لقػاعج بضجاغػجضا فارقضة .تيتع بتفخيج
التعمضع ،واعتبار كل متعمع عالع خاص بحج ذاتو ،وقج أفادت ىحه البضجاغػجضا كثض اخ في
تصػيخ التخبضة والتعمضع الخاص ،كسا نجحت في التعمضع العاـ .الف تحمضل الخصأ عامل ميع
في الفعل البضجاغػجي عشج كل متعمع .لحا اىتست السجارس البضجاغػجضة الحجيثة بالخصأ في
استخاتضجضتيا لمتعمع.
تحجيج السرصمحات :الخصأ ،الخصيئة ،الغمط.
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الخصاء ُّ
صأَ ،وأخصأ الصخيق :عجؿ عشو،
َخ َ
الخ َ
ضج الرػاب وقج أ ْ
تعخيف الخصأ لغةَ :
صأُ و َ ُ
ِ
وليذ
ويقاؿ لسغ أراد شضئا ففعل غضخه ،والخصأ مالع ُيتعسج ،والخطء ما تُعسج .وفي التشديل( َ
صأ ُْتع بو).
َخ َ
شاح فيسا أ ْ
عميكع ُج ٌ

ِ
ػطء:
أما الخصضئة فيي الحنب عمى عسج ،قاؿ تعالى( إّنا كّشا خاشئيغ) أؼ آثسضغ ،والخ ُ
الحنب في قػلو تعالى( إن قتميع كان ِخصأً كبيخا  ).أؼ اثسا.
الخصأ اصصالحا :يعخفو (الالنج) بأنو:
أ_ بالسعشى االيجابي فعل فكخؼ يحكع عمى ما ىػ كاذب بأنو صادؽ ،أو العكذ ارتكب
خصأ.
ب_ بالسعشى الدمبي حالة فكخية تعج الباشل حقا ،أو العكذ.
ج_ بالسعشى السحايج إقخار كاذب ،فاسج ،زائف
أو أف الخصأ نقضس الرػاب وىػ أف تحكع عمى شيء بأنو باشل وىػ حق ،أو تحكع عمضو
بأنو حق وىػ باشل .فالخصأ إذف في الحكع ال في اإلحداس وال في الترػر.
الخصأ أداة لمتعمع ،الخصأ وسضمة لمتصػر ،الخصأ دافع لإلبجاع ،الخصأ يحجد مشيج السعالجة
كسا يحجد شبضعة السذكمة مثل صعػبات التعمع .انصالقا مغ الخصأ يبشى الجرس ونرل الى
اليجؼ ،السسارسة تتصمب تعمسا مبشضا عمى ترحضح األخصاء ولضذ عمى حذػ الحاكخة ،ألف
ىحا التعمع ىػ الحؼ يحقق الكفاية التي تجوـ ،ولضذ حفع السعخفة ثع تشدى.
اإلشار الشطخي لبيجاغػجيا الخصأ:
الشطخة الدمبية إلى الخصأ  :كاف االعتقاد في السجرسة الكالسضكضة أف الخصأ عالمة فذل،
ودلضل خمل ،وابتعاد عغ الحل ،ومؤشخ عمى عجد في التعمع ،يخجعو البعس الى تسضد
التمسضح بالكدل ،وعجـ بحؿ أؼ جيج أو عسل ،وليحا يجب مػاجية الخصأ بالعقاب لخدع
الستعمع ،اعتقادا مشيع أف الخصأ متعسج نتضجة السمل ،وعجـ التخكضد واالنتباه واالنذغاؿ
بالمعب والعبث والالمباالة ،وتحسل السدؤولضة لمتمسضح أو السعمع ،أو كالىسا .فسثال تشطخ
السجرسة الدمػكضة إلى الخصأ نطخة سمبضة وتعتبخه مؤش اخ عمى فذل االستجابة ،ألنيا تخكد
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فقط عمى االستجابة الشاجحة وتجعل مشيا أساس حجوث التعمع ،وتغفل أف حرػؿ
االستجابة الرحضحة يسخ بسحاوالت خاشئة ،وأف تمظ السحاوالت حتسا ساىست في نزػج

السحاولة الشاجحة.

أما الشطخة اإليجابية لمخصأ :ال يخجع الخصأ إلى تعسج التمسضح دائسا ،ألف ما يالـ عمضو
التمسضح مغ قمو تخكضد مثال ،وفخط حخكة لضدت أفعاال إرادية بل تخجع إلى شبضعة تكػيغ

التمسضح وسساتو ،إذ ُيعتخؼ بالفزل الحؼ أحجثتو دراسات الفخوؽ الفخدية ،إذ كذف دوف
شظ عمع الشفذ الفارقي عغ وجػد فخوؽ فخدية في الدسات الشفدضة عقمضة ووججانضة ،كسا
ىي بارزة في الخرائز الجدسضة .وكاف الكتذاؼ الفخوؽ في الحكاء مع (ألفخد بضشو)

الجور الحاسع في تصػر دراسة الفخوؽ والتأكضج عمى أف األخصاء قج تخجع إلى اختالؼ
قجراتيع .وبالتالي يجب أف يشطخ لمخصأ انو جدء مغ سضخورة التعمع ،ومخحمة ميسة لمػصػؿ

إلى التعمع.

الخصأ مغ مشطػر نفدي (جان بياجيو):
يخجع الفزل لألعساؿ اليامة ؿ(جاف بضاجضو  (Jean Piagetفي الشسػ السعخفي لجػ
الصفل ،وتصػر ىحا الشسػ مغ مخحمة إلى أخخػ ،قج احجث ثػرة تخبػية كبخػ ،مكشت السخبضغ
مغ إدراؾ الكثضخ مغ السدائل التي تعضق تعمع الصفل ،وكضف تحجث األخصاء ،وبالتالي اتّجو
التفكضخ إلى كضفضة صضاغة السعارؼ التي تتشاسب مع ذىغ الستعمع ،وأيزا ما ىي الصخيقة
السثمى في جعل التالمضح يدتػعبػف أكثخ؟ وبالتالي تع تجاوز السقاربة باألىجاؼ التي كانت
تعبخ عغ عالقة السثضخ باالستجابة ،وىي حرضمة أعساؿ الدمػكضة ،خاصة ما قجمو(ادوارد

ثػرانجايظ ،1949) ، Edward Thorndike)( 1874و(جػن واشدغ Watson

1958). ، John)( 1878وبالتالي تع التػصل إلى أىسضة أف يدعى الستعمع إلى السعخفة،
مغ خالؿ نذاط مشطع يقػـ السعمع بتػجضيو واستثساره إلنتاج الكفاءة لجػ الستعمع ،واالستفادة
مغ حرػؿ األخصاء ،وتجشب الصخيقة الكالسضكضة التي تعتسج عمى تمقضغ السعمػمات ،واعتبار

األخصاء عالمة فذل ،وإرىاؽ ذىغ الستعمع بالسعارؼ ومصالبتو بحفطيا واستطيارىا ،دوف
فيع أو مداىسة في بشائيا.
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ويكػف األمخ أكثخ أىسضة إذا تعمق األمخ بالخصأ ألنو يعبخ عغ صضخورة التعمع ،إذ الخصأ
ناتج عغ فعل التمسضح ،ويختبط ب -عسمضة التػازف ،وإعادة التػازف (وىي عسمضة ضخورية عشج

بضاجضو) ،وأيزا ب -وضعضات الرخاعات االجتساع معخفضة بضغ التالمضح.
يعخؼ الخصأ كشقضرة
وبالتالي تذخيح مشصق ارتكاب الخصأ لتحدضغ التعمسات .ومشو لع يعج ّ
أو خمل وإنسا كثسخة لإلنتاج .ىحا الشسػذج يعصي لمخصأ وضعا إيجابضا.
ونحغ نتعمع مغ الصبضعي أف نخصئ ،فقط الحؼ ال يفعل أؼ شيء ىػ الحؼ ال يخصئ أبجا،
فالخصأ شاىج عمى جخياف صضخورة فكخية ،وىػ إشارة عمى ما يػاجيو تفكضخ التمسضح وىػ
برجد القضاـ بحل مذكمة.
الخصأ مغ مشطػر ابيدتسػلػجي (غاستػن باشالر):
قجـ (غاستػف باشالر  (Gaston Bachelard 1884 1962أعساال ميسة ججا في
االبدتػمػلػجضا إذ شكمت مشعصفا بار از حضغ ّنبو إلى ضخورة االىتساـ بالخصأ في السعخفة
العمسضة عسػما ،وفي التخبضة خرػصا ،وأشارت إلى دور العػائق األبدتسػلػجضا في السعخفة
حضث يقػؿ(باشالر) ":عشجما نبحث في الذخوط الشفدضة إلنجازات العمع ،نرل تقخيبا إلى ىحه
القشاعة ،أنو يجب شخح مذكل السعخفة العمسضة مختبصا بسرصمح العػائق".
ويؤكج أف نذأة السعخفة العمسضة كانت نتضجة ترحضح أخصاء ،إذ يقػؿ أيزا ":نتعخؼ مغ
خالؿ مزادة السعخفة الدابقة ،وذلظ بتحصضع السعارؼ الخاشئة ،متجاوزيغ العػائق التي
أعاقت صفاء عقمشا ذاتو".
ونقشع ،أف " :الخصأ
كسا يزضف أف لمخصأ دو ار إيجابضا في تصػر السعخفة ،وعمضشا أف َنقتشع ُ
لضذ ش اخ ألف السعخفة العمسضة تتأسذ عمى أنقاض السعخفة الداذجة الخاشئة بعج
تجاوزالعائق".
مفيػم العائق السعخفي:
ما مفيػـ العائق؟  :Obstacleلضذ في مفيػـ (باشالر) لمعائق عمى أنيا الرعػبات
التي تتعمق بالطاىخة السجروسة مغ حضث تذابظ عشاصخىا وتعقجىا ،وإنسا يخبط العائق بالحات

العارفة ،فالعائق ذو شبضعة داخمضة بحضث تعػؽ الحات عغ السعخفة الرحضحة ،فيي عػائق
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نفدضة ترضب العمساء والستعمسضغ عمى الدػاء ،وتدبب تأخخ وإعاقة لتصػر السعخفة العمسضة
في السجاؿ التخبػؼ كسا ىػ في السجاؿ العمسي.

يعتبخ(باشالر) أف التسثالت التي تتخسخ في ذىغ الستعمع عمى شكل أفكار مدبقة ،والتي

تع اكتدابيا مغ خالؿ التجارب السباشخة السختبصة بالسجاؿ الثقافي واالجتساعي  ،تكػف

حسػلة معخفضة عمى شكل مجسػعة مغ العػائق اإلبدتسػلػجضا التي تزسخ وتقاوـ اكتداب
قدع باشالر العائق إلى أنساط تتدبب في ارتكاب األخصاء أو
السعخفة العسمضة الججيجة ،لقج ّ
تكخارىا مغ ججيج ،تمظ العػائق التي حجدىا باشالر في انساط وىي:
عائق التجخبة األولى :وىػ ناتج عغ السعخفة التي ندتقضيا مغ تجخبتشا األولى ،أؼ االنصباع
الحؼ نخخج بو مغ التجخبة األولضة البدضصة ،ويتخسخ ذلظ االنصباع في الحىغ ويتحػؿ إلى
حقضقة غضخ قابمة لمشقس.
عائق لفطي :وىػ استخجاـ الفاضا في غضخ مجلػالتيا ،أؼ مجا از بحضث تؤدؼ إلى خمط
وتعسضة عمى السعاني الحقضقضة السخادة بدبب عجـ استخجاـ مرصمحات محجدة السعاني.
العائق الجػىخي :وىػ عجـ تدسضة الطاىخة باالسع العمسي الجقضق الحؼ يقابميا ،أؼ أف
الغالؼ ال يجؿ عمى محتػاه.

العائق اإلحيائي :وىػ إضفاء أحاسضدشا ومذاعخنا عمى الطاىخة ،ومضمشا إلى التعامل مع
الطػاىخ الخارجضة ،واألشضاء بإسقاط حضاتشا الجاخمضة.

تصػر بيجاغػجيا الخصأ في ضل السقاربات البيجاغػجية الحجيثة:
تختبط السذكمة في السقاربة بالكفاية بسفيػـ أساسي وميع وىػ العائق :الحؼ ىػ اعتقاد خاشئ
وىػ بسثابة حقضقة في ذىغ التمسضح تعضق تعمسو ،ومغ السحتسل وقػع التمسضح في الخصأ ،لحلظ
ركدت الكفايات عمى تقشضغ مشيجضة التعامل مع الخصأ ،وتجاوز الشطخة الكالسضكضة الدمػكضة

التي تقابل الخصأ وتتجاوزه بالعشف أو التحقضخ دوف معالجتو ،وىحا التحجيج يحضمشا إلى

بضجاغػجضا الخصأ باعتبارىا خصابا أساسا ورئضدا في مقاربة التجريذ بالكفايات ،حضث التعامل
مع الخصأ كسرجر أساسي لمزبط والتقجـ والتعمع ،شخيصة أف يحمل ويفيع وذلظ بتصبضق
الخصػات اآلتضة:
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الخصأ والسقاربات الحجيثة:
لقج نذأت بضجاغػجضا الخصأ مغ الثػرة السعخفضة التي عخفتيا العمػـ التخبػية بالتػازؼ مع

انجازات عمع الشفذ السعخفي ،وفضديػلػجضا الجماغ ،وفي نفذ الػقت وبالتػازؼ كانت تتصػر

بضجاغػجضا ت تصبضقضة أخخػ وتت ذكل استخاتضجضات تعمسضة معتسجة في ضل السقاربة بالكفاية،
نحكخ مشيا:
بيجاغػجيا حل السذكالت  :وىي بضجاغػجضا نذأت مغ أعساؿ (جػف ديػؼ John
 )Deweyالحؼ أسذ التخبضة الحجيثة وفق الفمدفة البخاغساتضة التي تؤمغ بالشجاح فشادػ
بجيسقخاشضة السجرسة وتحػيميا إلى ورشة مفتػحة عمى الػاقع ،ايسانا بسقػلتو (التخبضة ىي
تبشى ىحه
الحضاة) ،ونادػ بزخورة تحػيل الجروس إلى مذكالت يدعى التالمضح إلى حميا .ثع ّ
الفكخة الكثضخ مغ البضجاغػجضضغ ووضفػىا في السقاربة الججيجة ،وقج نجحت ىحه البضجاغػجضا
في تصػيخ السجرسة ذات التػجو التقشي والحخفي ،كسا ساىست في تصػيخ السجتسع صشاعضا،
مغ خالؿ تصػيخ األبحاث والسذاريع تكشػلػجضا ،وتحػيميا الى انتاج مادؼ يدتفضج مشو
السجتسع.
البيجاغػجيا الفارقية :ضيخت نتضجة تصػر عمع الشفذ الفارقي ،ودراسة الحكاء واكتذاؼ
تسايد البذخ في قجراتيع الحىشضة ،فسغ السػىػب إلى الستخمف ،فجاءت ىحه البضجاغػجضا

لتكػف مػجية لألفخاد حدب متصمباتيع وقجراتيع وامكانضاتيع" ،وىي تشجرج ضسغ بضجاغػجضا
الدضخورات ،وىي تزع قضج االستعساؿ اشا ار مخنا..كي يتعمع التالمضح تبعا لسداراتيع الخاصة،
الكتداب الجرايات واالتقانات ،تشتطع البضجاغػجضا الفارقضة انصالقا مغ عجة عشاصخ تسضد
اختالؼ التالمضح وىي كسا يمي:
– االختالفات السعخفضة في درجة اكتداب السعارؼ..
– االختالفات الدػسضػثقافضة ،كالقضع واالعتقادات..
 االختالفات الدضكػلػجضة وتذسل الػاقع السعضر والذخرضة.ومغ خرائز ىحه البضجاغػجضا :تفخيج التعمضع ،استقاللضة الستعمع ،وعي الستعمع بقجراتو ،تشػيع
التعمع وفعالضة الستعمع ،العسل عمى تأسضذ عالقة احتخاـ وثقة بضغ السعمع والستعمع .وقج نجحت
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ىحه البضجاغػجضا لتكػف مشتجا ججيجا تحت الصمب ،كسا ساىست كثض اخ في تصػيخ التخبضة
والتعمضع الخاص ،مع الفئات السختمفة مغ الستعمسضغ ،خاصة في تصػيخ السشاىج والػسائل

والبخامج لمفئات الخاصة وذوؼ االحتضاجات.

بيجاغػجيا السذخوع :وىي عبارة عغ استخاتضجضات عسمضة لتقجيع مشجدات وأعساؿ تختبط
بالحاجات االجتساعضة ،أو ىي دراسات مضجانضة تيجؼ الى حل السذكالت االقترادية
واالجتساعضة والتخبػية ،بتقجيع أعساؿ وإبجاعات تفضج الػسط االجتساعي والرشاعي ،وىي
اساسا تيجؼ الى ربط التعمع بالػاقع االجتساعي ،وتحػيل السعخفة الشطخية الى معخفة تصبضقضة
مشتجة ومفضجة .وقج نجحت ىحه البضجاغػجضا في التخررات التقشضة ،وقج تع تبشضيا في بخامج
السرانع لتصػيخ إنتاجيا ،وتسػيل السذاريع السشتجة ،كسا نجحت في اكداب الستعمسضغ
السيارات الحخفضة ،والكفاءات العسمضة في السجارس السيشضة والتقشضة.
البيجاغػجيا التعاونية :وىي استخاتضجضة تعسل عمى دمج مجسػعة مغ التالمضح في مذخوع
واحج ،بحضث يتع تقدضع الستعمسضغ إلى مجسػعات صغضخة تكمف بإنجاز عسل واحج ،ومشو تشتج

وتفعل
السشافدة بضغ السجسػعات ،وبضغ أفخاد السجسػعة الػاحجة لتحرضل القضادة والتفػؽّ ،

أيزا قضع التعاوف والتزامغ ،والسثابخة والذعػر بالسدؤولضة بضغ أفخاد السجسػعة ،فضحرل

التعاوف والتكامل إلنجاز عسل ما ،ويذعخ كل واحج بأىسضتو في السجسػعة ،وأنو ساىع بقدط

ميع في انجاز العسل ،فضتعمع التالمضح مغ بعزيع البعس ،ألف الربي لمربي ألقغ كسا
يقػؿ ابغ سضشا.
استخاتيجية تقػيع ومعالجة الخصأ :تاريخ العمع ىػ تاريخ الخصأ ،الخصأ شخط التعمع ،الخصأ
استخاتضجضة ناجعة لمتعمع ،مػاجية الخصأ وتحمضمو ومعالجتو (.السعالجة إما فخدية او ضسغ
مجسػعات إو جساعضة) ويتع ذلظ مغ خالؿ:
أ -افتخاض الخصأ ب -مػاجية الخصأ ج -تحمضل الخصأ د -معالجة الخصأ.
يختمف وضع الخصأ وشخيقة معالجتو ،باختالؼ الشطخيات السعخفضة إذ:
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في السجرسة الدمػكية :تؤكج ىحه السجرسة عمى أف التعمضع يجب أف يدتيجؼ تعمسا خاؿ مغ
األخصاء ،وىحا يتحقق بالتسخيغ والتكخار وتعديد السحاوالت الشاجحة ،وتجشب السحاوالت
الفاشمة ،فالتمسضح مػجو تجريجضا لضتصػر لتحقضق اليجؼ(أؼ تعمضع مبخمج).
أما السجرسة البشيػية :فتخػ أف التعمع سضخورة مغ إعادة تشطضع السعارؼ الستعارضة عسػما،
ألف السعارؼ الججيجة مؤسدة أصال عمى أنقاض معارؼ قجيسة ،أعضج الشطخ فضيا ،وتع
فحريا ،فالخصأ يؤشخ إلى صعػبات يجب أف يعالجيا ويتجاوزىا التمسضح لضؤسذ معخفة
ججيجة ،إذ يحضمشا ذلظ إلى الرخاع السعخفي السذيػر الحؼ يجب أف يحمو التمسضح ،بترحضح
الخصأ مغ التمسضح ،وتذضخ أيزا عمى أنو تجاوز صعػباتو لبشاء اجابة صحضحة.
أما في الترػرات التي أنتجتيا الشطخية السعمػماتضة فتخػ أف سبب األخصاء ىػ خمل أو
سػء في تسثل الػضعضة ،أو لالستخاتضجضة أو الجػاب ،أو مخاقبة غضخ كافضة .إذ يقجـ
البضجاغػجي (أستػلفي) ثالثة مفاىضع لمخصأ يختبط كل مفيػـ بشسػذج بضجاغػجي:
في الشسػذج التمقيشي :التمسضح وحجه مدؤوال عغ الخصأ ،وذلظ بدبب االىساؿ وعجـ االنتباه،
ألنو كاف مغ السفخوض تجشب الػقػع في الخصأ ألنو يعبخ عغ خمل بضجاغػجي .في ىحه
الحالة معالجة الخصأ تكػف بسعاقبة التمسضح ،ويعخؼ أستػلفي ىحا الػضع بالفاشل.

يجدء السعخفة إلى أىجاؼ قخيبة
في الشسػذج الدمػكي :يتحسل السدؤولضة السعمع ،ألنو لع ّ
السشاؿ لمتالمضح ،إذف قجرتو لمتكضف مع القجرات الحقضقضة لألشفاؿ ىي إذف محل اعادة نطخ.
السعالجة السصمػبة تذتسل عمى تػقي األخصاء ،بسعشى اعادة الشطخ في الخصػات الرغضخة
لمبخمجة التعمضسضة التي تختب عشيا الخصأ حدب (أستػلفي).
في السقاربتضغ الدابقتضغ يختبط مفيػـ الخصأ بالغمط بشفذ الػضع ،إذ العامل السذتخؾ ىػ
أف الخصأ مؤسف ويتصمب الشجـ ،وىػ يعبخ عغ الفذل ،وبالتالي يحسل وضعا سمبضا يتصمب
العالج ،بخغع أف الػسائل السدتعسمة تختمف بضغ السقاربتضغ.
في السقاربة البشائية :الخصأ ُيخبط بالعائق الحؼ يػاجيو التمسضح ،ومغ الزخورؼ أف يتجاوزه
مغ أجل بشاء معخفة ججيجة ،ىحه الفكخة مختبصة بالبشضػية ،اليجؼ لضذ في مشع األخصاء أو
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رفزيا وإنسا يجب أف نعسل عمى اضيارىا لشتسكغ مغ معالجتيا لشقػـ في الشياية مغ إزالتيا
مغ مشتجات التالمضح.
ىشاؾ نقصة ميسة وىي أف السعمع يبحث عغ معشى لتمظ األخصاء ،ألنو كسا يذضخ (أستػلفي)
يعتبخ مؤش اخ وشاىجا عمى سضخورات التعمع الفكخية أثشاء جخيانيا ،وكحلظ كإشارة لسا واجيو
تفكضخ التمسضح وىػ برجد حمو لمسذكمة .لحا يربح لمخصأ معشا ومجلػال مفضجا في سضخورة
التعمع.
بيحه السقاربة األخضخة ،نقػؿ أف الخصأ لو مفعػؿ بشائي وإيجابي ،ما داـ ىػ مؤشخ عمى

تصػر ترػرؼ ييجؼ الى تحقضقو التمسضح .ومغ دراسة الخصأ وتحمضمو ،ندتشتج أنػاع أخصاء
الستعمع :وىي األخصاء الجساعضة ،األخصاء الفخدية ،األخصاء الذائعة.
تحميل أسباب أخصاء الستعمع:
إف البحث عغ األسباب التي تجعل الستعمع يخصئ تحضمشا إلى سؤاؿ ميع وىػ كضف
نجعل مغ الخصأ عامل تعمع إيجابي؟ وعمضو يسكغ أف نحجد أسباب وشبضعة الخصأ.
مكغ العسل عمى حرخ األخصاء الذائعة لجػ الستعمع ،مغ تحجيج شبضعة ىحه
لقج ّ
األخصاء ،واألسباب التي تخجع إلضيا ،ومشو تديل مػاجيتيا ومعالجتيا ،ويسكغ تمخضريا في
ما يمي:
أ -سبب نسائي :يخجع خصأ الستعمع إلى تكمضفو بإنجاز عسل يتجاوز قجراتو العقمضة،
ومػاصفاتو الػججانضة ال سسضدة لمسخحمة الشسائضة التي يعضذيا .كأف نكمف متعمسا لع يتجاوز 12
سشة حدب مخاحل (بضاجضو) الشسائضة بسدألة رياضضة فضيا تجخيج (مجاىضل ومعادالت) فال
يشجح في حميا ألنو لع يرل بعج إلى السخحمة التجخيجية ،وبالتالي نكمفو بسا ال يقجر عمضو مغ
الشاحضة الشسائضة.
ب – سبب معخفي :صعػبة معخفضة تخجع إلى عجد عغ فيع السػضػع ،أو السفيػـ الحؼ لع
يشجح السعمع في تقجيسو ،أو يقجمو خاشئا أو مبيسا ،أو نعبخ عمضو بعبارات غضخ مشاسبة،

فضكػف السعمع ىػ الحؼ يػقع الستعمع في الخصأ ،وىي أخصاء شائعة عشجما ال ترل السعخفة
الرحضحة إلى الستعمع ،وذلظ عشجما ال يكػف السعمع كفؤا ،أو يعاني نقرا في التكػيغ
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السعخفي أو البضجاغػجي  ،أو يكمف بتجريذ مادة أو وحجة لضدت مغ تخررو ،فحتسا ال
يشجح في إيراؿ السعخفة إلى الستعمع.
ج -سبب ِخصصي :ويخجع الخصأ ىشا إلى الخصة االستخاتضجضة أو الكضفضة التي يعتسجىا
السعمع ،أو ي دتخجميا الستعمع في تعمسو وإنجازه ،ويخجع ذلظ إلى غضاب مخصط التعمع ،وانعجاـ
التجريب والتصبضق ،ونقز التغحية الخاجعة الكتذاؼ شخؽ وكضفضات ججيجة لمحل ،والتسكغ مغ

الصخؽ السكتدبة وحرػؿ االتقاف والسيارة.

د -سبب تعاقجي  :قج تشتج األخصاء عغ غضاب االلتداـ بسقتزضات العقج التعمسي ،القائع بضغ
السعمع والستعمع إزاء السحتػػ السعخفي السقجـ ،أؼ أف يكػف السصمػب مغ الستعمع مبيسا ،أو
أف تغضب التعمضسات السحجدة لسا ىػ مصمػب مغ الستعمع ،أو تكػف غامزة ،أو ممتبدة أو

حتى خاشئة إف وججت.
ه – سبب ديجاكتيكي  :ويتعمق األمخ بأقصاب عسمضة التعمع ( متعمع ،معمع ،محتػػ) ويخجع
ذلظ إلى األسمػب السعتسج أو الصخيقة الستبعة في التجريذ ىي التي قج تجفع الستعمع إلى
الخصأ ،إضافة إلى السحتػيات وشبضعتيا ،واألىجاؼ ومجػ ووضػحيا ،ونػع التػاصل القائع،
والػسائل التعمضسضة ،وتكػيغ السعمع في حج ذاتو..
مرادر الخصأ:
بعج تحمضل أسباب حجوث الخصأ يتبضغ لشا أف ىحه األسباب مختبصة بثالػث عسمضة
التعمع ،وىي السرادر األساسضة لحجوث الخصأ متسثمة في :الستعمع ،السعمع ،السعخفة ،وأف
الخصأ يتعمق بأحج أشخاؼ ىحه السعادلة ال محالة ،ولعل ضبط مرجر الخصأ وشبضعتو كفضل
بتضدضخ عسمضة السعالجة:
وعاء نسأله بالسعخفة كسا كاف في الصخيقة التمقضشضة ،وإنسا ىػ صانع
الستعمع :الستعمع لضذ
ً
لمسعخفة ،ولحلظ يجب أف نشصمق أوال مغ مبجأ ىاـ وىػ حق الستعمع في الخصأ :خاصة ماداـ
التعمع لع يشتو ،والكفاءة في حالة بشا ء ،كسا أف التعمع مبشي عمى السحاولة وتجاوز األخصاء،
وترحضح السعارؼ الخاشئة ،فضربح الخصأ دلضل السحاولة والشذاط ،ال مؤشخ الفذل والعجد،
ومشو يسكغ تذخضز أسبابو ،والعسل عمى تجاوزىا إلى التسكغ مغ الكفاءة بإتقاف.
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السعمع :في السجرسة الكالسضكضة ،ووفق الصخيقة التمقضشضة ونقل السعخفة ،فيػ الدضج الحؼ يستمظ
السعخفة ويشقميا ويمقشيا لتالمضحه ،وىػ محػر العسمضة التعمضسضة ،وتحقضق أىجافو يكػف في

إتسامو لعخض درسو وىػ عشػاف نجاحو ،ىكحا ىي صػرة السعمع في السجرسة الكالسضكضة،
وفق شخيقة الحفع والتمقضغ ،لكغ تغضخت ىحه الرػرة في السقاربة الحجيثة ،وأصبح السعمع (ىػ
يدخع التعمع ويعصي الثقة لمستعمع ،يحصع ما ىػ خاشئ
السػجو) يخافق
ويذجع الستعمع ،كسا ّ
ّ
مغ السعخفة ،مع السحافطة عمى العالقة والخوابط بضشو وبضغ الستعمع .وىػ في تكػيغ مدتسخ،
ويججد معمػماتو باستسخار ،وىػ الزامغ لعسمضة التعمع .وعمضو فالسصمػب مغ السعمع أف يقػـ
بالجور السصمػب مشو وفق السقاربة الحجيثة ،لضتحقق السصمػب.
اء مغ السجرسة أو األسخة أو
السعخفة :ىي كل ما يسكغ أف يتعمسو الستعمع مغ معارؼ ،سػ ً
السحضط ،فيي نتاج مسارسة يػمضة لمستعمع ،وتفاعل دائع ومدتسخ مع محضصو .إذف الػسط
الحؼ نعضر فضو ىػ مرجر تعمسشا ،وبالتالي يجب عمضشا أف نحدغ كضفضة التعمع مغ ذلظ

الػسط بإيجاد الػسائل السشاسبة ،وتصػيخ وتشػيع وسائط التعمع السختمفة ،وتضدضخىا لتكػف في

متشاوؿ الستعمع ،والعسل عمى تػفضخ الصخؽ الكفضمة بتحقضق أفزل تعمع .ولحلظ يعسل
البضجاغػجي وف عمى وضع البخامج السعخفضة بسا يتشاسب مع أشػار التعمضع ،وأصشاؼ
الستعمسضغ ،حتى يتع تضدضخ السعخفة وضبصيا في شكل دروس وتصبضقات وتساريغ ،وفق
محاور ومشاىج ،ومخصصات مجروسة.
وعمضو تتسضد السقاربة الحجيثة :بالتعمع الفعاؿ في الشذاط العمسي ،إذ يدتحزخ خرػصضات
فزاء مفتػحا
الستعمسضغ ويعتسج السخونة في التعامل مع الستعمع ،كسا يجعل مغ فزاء القدع
ً
يػفخ لمستعمسضغ أنذصة تدتجضب لحاجاتيع واىتساماتيع ،فيػ تعمع محكػـ بسجسػعة مغ
الذخوط والػسائل التي تثسغ دور الستعمع في عسمضة التعمضع والتعمع ،مغ بضشيا:
الجافعضة :السذاركة الفعمضة واإليجابضة في أنذصة التعمع.
االستضعاب :أف يكػف التعمع لو معشى يداعج عمى الفيع.
التسمظ :الذعػر بامتالؾ الشذاط التعمضسي ،الستعمع صاحب الشذاط واإلنتاج.
السحاولة :تعجد السحاوالت وتكخار التجارب قرج تحدضغ األداء.
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الشجاح :تػقع الشجاح والعسل عمى الػصػؿ إلضو.
التذجضع :تذجضع اإلنتاج الفكخؼ واإلبجاع واالبتكار.
كسا أف ىحا التعمع يعتسج عمى:


التسخكد حػؿ الستعمع.



الشسحجة لتبدضط الطػاىخ السعقجة.



السذكل كسحخؾ لمشذاط العمسي.



مػاجية الترػرات التمقائضة مع الشساذج السراغة عمسضا.



تشػع التقشضات والػسائل.
وبشاء عمى ىحه السعصضات فإف السقاربة بالكفايات تعتسج نطخة أشسل وأعع مسا كانت عمضو
محكخة الجرس في بضجاغػجضا األىجاؼ.
ما نتػصل الضو ىػ أف الخصأ جدء مغ سضخورة التعمع ،ولضذ كسا كاف يعتقج مطي اخ مغ
مطاىخ الفذل ،ومؤش اخ عمى اخفاؽ التمسضح في التعمع .وانسا نجحت بضجاغػجضا الخصأ في
تحمضمو وتفدضخه ،ومعخفة ألضاتو ،وذلظ كفضل بسعخفة العػائق التي تدببو ،ومشو يربح مغ
الضدضخ تجاوزه وبشاء معخفة صحضحة عمى أنقاضو .ألف حجوث الخصأ شبضعي في التعمع،
ومغ يعسل يخصئ ال محالة ،وبالتالي يتعمع مغ أخصائو ،وقج عسمت بضجاغػجضا الخصأ عمى
تذخضز كل ما يتعمق بالخصأ مغ أسباب وأنػاع ،ومشو قجمت لمسعمع تذخيحا واؼ لصبضعة
أخصاء الستعمع ،لحا يدخت لو كضفضة التعامل معيا ،ومكشتو مغ األدوات الكفضمة بتػقع ومعخفة
األخصاء الذائعة التي يدقط فضيا الستعمع ،وقجمت لو في نفذ الػقت الػسائل واآللضات
لسعالجة تمظ األخصاء ،وما عمضو سػػ اتقاف استخجاـ تمظ األدوات ،ويتأتى ذلظ مغ خالؿ
التكػيغ الجضج لمسعمسضغ ،وذلظ بالتخكضد عمى الجانب العسمي والسضجاني ،والعسل عمى تسكضشيع.
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خاتسة:
في األخضخ يسكغ القػؿ أف البضجاغػجضا الفارقضة رغع قجـ اسخجاميا إال أنيا تذكات نطخيا
وتصبضقضا في الدبعضغ سشة األخضخة فقط حضشسا تصػرت مختمف العمػـ وخاصة الشطخيات
التخبػية  ،وعمع الشفذ الفارقي وعمع الشفذ العربي .فطيخت بضجاغػجضات حجيثة استفادت
مشيا البضجاغػجضا الفارقضة عمى السدتػػ الشطخؼ والعسمي.
عمى أف الخؤية الػاضحة لمبضجاغػجضا الفارقضة ال تكفي كسا يجسع الكثضخ مغ الباحثضغ ما لع
تعضج الشطخ في مجسػعة مغ العػامل مشيا:
_ إعادة الشطخ في أسالضب تكػيغ السجرسضغ بتجريبيع عمى بشاء وضعضات تعمضسضة تعمسضة
تخاعي الفخوؽ الفخدية بضغ الستعمسضغ واستخجاـ األسالضب والتقشضات الحجيثة في التجريذ
وأسالضب التقػيع البجيل.
_ إعادة الشطخ في كضفضة تػزيع التالمضح واشغاليع بسا يتشاسب والتقشضات الحجيثة ،وفي نطاـ
الػقت وتػزيع الحرز.
اقتخاح أنذصة عمى التالمضح ليا معشى بالشدبة ليع.
تشطضع الفزاء والدمغ ؛ أؼ تفخيق األزمشة (اإلقاعات) أ] احتخاـ إيقاعات التعمع ويكػف الدمغ
في خجمة إيقاع تعمع التمضح.
_ احتخاـ األسالضب السعخفضة لمتالمضح وذلظ بتكضف السجرسضغ معيا ،ومخاعاة الحاجات
والقجرات.
_ تخرضز حرز قارة لمجعع واستثسارىا لدج الثغخات والشقائز السخصػدة في إنجازات
التالمضح.
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