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 البويرة –المركز الجامعي أكلي محند أولحاج 

 معهد العلوم اإلنسانية و االجتماعية

 السداسي الثاي –علم النفس المدرسي  10المستوى: ماستر 

 .....األستاذ لرقط عليPédagogie...2015-2014...مقياس: البيداغوجيامحاضرات 

 مقدمة:

حتسُت معيشتو و حتقيق الرفاىية و السعادة و اذلناء، لذا كاف لزاما و  لألحسنمنذ القدمي إىل التطلع  اإلنسافلقد دأب  
عليو أف جيد وسائل تساعده على بلوغ ىذه األىداؼ و عوامل تيسر لو استعماؿ ىذه الوسائل، و منهج يضبط تلك العوامل، 

ناىج اليت حتقق أمسى ما يصبو إليو فعكف ادلنظروف و ادلفكروف و الفالسفة على االضطالع مبهمة إجياد الوسائل و العوامل و ادل
تصل هبا، لكن كثرة ا من أىداؼ. و من بُت ما جند كوسيلة لتحقيق ذلك الًتبية و علومها و فروعها و كل ما اإلنساف

ادلصطلحات ادلستعملة يف الًتبية و تداخلت ادلفاىيم و أصبح يكتنفها الغموض و ذلك راجع لكثرت ادلدارس الفلسفية من جهة 
و نفرؽ بُت كل منها ، و نب الوظيفي لكل مصطلح من جهة أخرى. فكاف لزاما علينا أف نوضح بعضا من تلك ادلفاىيم و اجلا

أال و ىو "البيداغوجيا" فال بد أف نعرج على مفهـو الًتبية و علومها األساسية يف اجملاؿ الًتبوي إذا كنا بصدد تبياف أحد ادلفاىيم 
 هاية إىل تصور حوؿ البيداغوجيا و معناىا.و بعض ما اتصل هبا لنصل يف الن

 تحديد بعض المصطلحات: -0

 التربيةEducation  إرادي ادلقصود أو غَت اإلرادي أو الال: تتمثل الًتبية يف ذلك العمل الواعي أو الالواعي
ا األولوف صاحلة ادلقصود الذي يقـو بو الكهوؿ إزاء األطفاؿ قصد تعليمو مجلة من ادلعارؼ و الرموز و القيم اليت يراى

لالندماج داخل اجملتمع. فالًتبية إذا دترير للمعارؼ سواء كانت معارؼ حضارية ) التاريخ مثال ( أو علمية ) 
رياضيات، فيزياء، بيولوجيا....( أو عملية ) ادلعارؼ اخلاصة باحلرؼ و ادلهارات اليدوية...( ، و الًتبية كذلك دترير 

، القيم اجلمالية، األدوار االجتماعية..( سواء كاف ذلك دتريرا مقصودا األخالقيةالقيم للقيم السائدة داخل اجملتمع ) 
) سلوؾ الكهوؿ عامة ميثل دروسا غَت مقصودة يف القيم االجتماعية(، و )دروس األخالؽ مثال( أو غَت مقصود 

على معاشرة الرموز، و الرموز اليت الًتبية مرة أخرى ىي دترير للرموز بل تكاد تكوف على حد اعتبار ) أالف ( تدريبا 
و منها اذلنداـ )  –ىي أىم نسق رمزي للعنصر البشري  –عديدة و متنوعة فهناؾ اللغة  لألطفاؿيعلمها الكهوؿ 

فهناؾ أزياء ترمز للنساء و أخرى للرجاؿ، و ىناؾ أزياء ترمز للفرح و أخرى للحزف...( و منها السلوؾ اجلسمي ) 
ء...( كما أف كلمة الًتبية قد يصلح استعماذلا مع النبات و احليواف قصد إيصاذلا إىل صفة الضحك، التأثر، البكا

"الفعل الذي  ....(.........و يعرؼ "دوركهامي" الًتبية على أهنااألبقارمثل ) تربية النحل، تربية  لإلنسافذات فائدة 
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...و ىي عند ـ للحياة االجتماعية"حتدثو األجياؿ الراشدة يف األجياؿ اليت مل تنضج بعد النضج الالز 
"أفالطوف""إعطاء اجلسم و الروح كل ما ميكن من اجلماؿ و الكماؿ ليصبح الفرد عضوا صاحلا يف اجملتمع"...و ىي  
كذلك عند " أرسطو " إعداد العقل لكسب العلم كما تعد األرض للنبات و الزرع" و الغرض منها الوصوؿ إىل 

 السعادة.

 علوم التربيةsciences de l’éducation  تاريخ الًتبية،  الًتبية: و تعرب عن كل ادلواد العلمية ادلتصلة بعلم (
نظريات الًتبية، علم النفس الًتبوي، القياس الًتبوي، علم اجتماع الًتبية، اقتصاديات الًتبية، التخطيط الًتبوي، الًتبية 

تدرس غرض الًتبية من ناحية طبيعة الفرد و بيئتو  اإلنسافعلـو ادلقارنة....( و يرى "روبل" أف العلـو ادلتصلة بالًتبية 
و تطوره يف حُت أف علم الًتبية يدرس الطرؽ اليت تتم هبا ىذه العملية. كما تطلعنا ادلوسوعة الفرنسية بتعريف علـو 

نوعة و تتخذ منهجية العلـو الًتبية فحواه "أف علـو الًتبية ىي رلموع العلـو اليت تدرس الظاىرة الًتبوية من أبعادىا ادلت
 مزدوجة: فهي من ناحية تستعمل اإلنسانيةكطريقة يف البحث " و ىذا يعٍت أف عالقة علـو الًتبية بالعلـو   اإلنسانية

و توظف لفائدة الًتبية ) مثل مراحل النمو، القيادة، االتصاؿ....(،  اإلنسانيةأىم االكتشافات اليت جّدت يف العلـو 
و توظفها يف البحوث الًتبوية   اإلنسانيةى تستعمل علـو الًتبية منهجية البحث ادلعتمدة يف العلـو و من ناحية أخر 

 و السريري ) التعمق يف دراسة فئة زلدودة لعدة سنوات(....اخل. اإلحصائيكادلنهج الوصفي و التجرييب و 

  التعليم enseignement : ىل التلميذ يف موقف يكوف فيو ىو عملية نقل ادلعارؼ و ادلعلومات من ادلعلم إ
للمعلم الدور األكثر تأثَتا، يف حُت يقتصر فيو دور التلميذ على اإلصغاء و احلفظ و التسميع ، و يستعمل فيو الطرؽ 

 اإللقائية مثل احملاضرات و الشرح و الوصف و التفسَت...

 التعلم apprentissage : ة و التدريب و دحدث ىذا التعديل يعرؼ التعلم بأنو تغيَت يف السلوؾ عن طريق اخلرب
اجلديدة، و يكوف الدور األساسي يف  الفرد لدوافعو و بلوغ أىدافو، و ىو كذلك تكيف مع ادلواقف إشباعأثناء 

حبيث يسعى لتعديل سلوكو أو تغيَت أدائو سواء على مستوى السلوؾ الظاىر،  ادلوقف التعليمي للمتعلم حبيث يسعى
لتفكَت و أمناطو ، ومنو نسمع بالتعليم ادلعريف، التعلم العقلي، التعلم اللفظي، التعلم االنفعايل أو العمليات العقلية كا

 غَت ذلك... إىلالوجداين، 

 اإلستراتيجية stratégie  يقصد باإلسًتاتيجية ادلنحى و اخلطة و اإلجراءات و التكتيكات و الطريقة و األساليب:
ت أو نواتج تعلم زلددة و منها ما ىو عقلي أو معريف أو نفسي اجتماعي، أو اليت يتبعها ادلعلم للوصوؿ إىل سلرجا

نفسي حركي أو رلرد احلصوؿ على معلومات، و ال ميكن اعتماد إسًتاتيجية معينة إال إذا حتددت األىداؼ ، إذ 
ثاؿ: فإف ادلعلم الذي عليها تتوقف عملية اختيار االسًتاتيجيات ادلناسبة للخروج بنواتج تعليم معينة، فعلى سبيل ادل

يؤمن بأف اذلدؼ من التدريس ينحصر يف تزويد التالميذ بأكرب كم من ادلعلومات سيختار اإلسًتاتيجية اليت تتضمن و 
صوؿ ادلعلومات بأقصر الطرؽ و أسرعها أال و ىي طريقة اإللقاء، أما إذا كاف اذلدؼ تنمية عقل الطفل و تفكَته فإنو 

 اجلة ادلعلومات للتوصل إىل استنتاجات و مفاىيم.سيؤكد على إسًتاتيجية مع
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 المنهاجprogramme  ادلنهاج يف رلاؿ الًتبية و التعليم ىو تلك الوثيقة ادلكتوبة اليت تشتمل على عناصر :
أساسية خاصة مبادة أو نشاط معُت يف مستوى دراسي معُت، ففي اللغة العربية للسنة األوىل متوسط صلد ) األىداؼ، 

ى و طرؽ التدريس و التقومي( و هبذا فادلنهاج ىو رلموعة من ادلواد الدراسية و موضوعاهتا اليت يتعلمها و احملتو 
 التالميذ.

 : pédagogie البيداغوجيا -2

مبعٌت طفل، و ادلقطع  paidosأو   paisو أصلو  pedو ىي كلمة يونانية مركبة من مقطعُت األوؿ 
الكلمة تعٍت إذا توجيو  action de conduireدة و التوجيو مبعٌت القيا ogogéو أصلو  agogieالثاين 
 و قيادهتم أو تربيتهم. األطفاؿ

ادلأخوذ  pédagogieو البيداغوجيا مفهـو متداوؿ عند ادلهتمُت بالًتبية يف بالد ادلغرب العريب ، و مصدره الفرنسي 
 الشرؽ العريب و تأخذ مكاهنا ) الًتبية (، ، كما أهنا لفظة غَت مستعملة دتاما يف paidagogiaبدوره عن اليونانية 

حىت يف القضايا التطبيقية و اإلجرائية و لعل ذلك راجع إىل تأثر ىذه البلداف بالثقافة األصللوسكسونية خالفا لبلداف 
شبشوب  ادلغرب العريب ادلتأثر بالثقافة الالتينية أساسا. و يرجع ىذا التحفظ يف استعماذلا حسب ما أورده الدكتور أمحد

 يف كتابو علـو الًتبية إىل ما يلي:
دوف سواىم من ادلتعلمُت ،  باألطفاؿالبيداغوجيا مفهـو زلدود، فصدر الكلمة اليوناين جيعل ىذا العلم يهتم  .1

 بينما الًتبية تتجو اليـو إىل شرائح عمرية متعددة ) األطفاؿ ، ادلراىقوف، الكهوؿ، الشيوخ.....(

عل البيداغوجيا علما تطبيقيا تخت  بالًتبية ادلدرسية دوف سواىا و الواضح أف الًتبية إف التعاريف التقليدية جت .2
 العائلية و االجتماعية حتتاج كذلك إىل ترشيد.

مفهـو البيداغوجيا زلدود من ناحية أنو جيعل منها رلموعة الطرؽ و الوسائل التطبيقية اليت ترشد العملية  .3
حتتاج زيادة على كل ذلك و قبلو إىل معرفة نظرية حىت تكوف واعية و متحكم الًتبوية، بينما القضية الًتبوية 

 فيها.

عن لفظ " البيداغوجيا " و  االستغناءاجتهت منذ أواخر الستينيات إىل  األحباثو من أجل كل ىذه األسباب فإف 
ية الالزمة للمريب حىت يتحكم يف تعويضو بعبارة  " علم الًتبية " و ذلك للداللة على سلتلف ادلعارؼ النظرية و التطبيق

عملو الًتبوي و يرشده. لكن مبا أف اجلزائر من دوؿ ادلغرب العريب اليت مازالت تستعمل ىذه اللفظة يف تعامالهتا الًتبوية 
 سنحاوؿ أف نوضح مفهومها و معناىا و ما حتويو من أبعاد.

 : مصطلح البيداغوجيا
موعة الطرؽ و الوسائل اليت دتكننا من أف نعُت تالمذتنا على ادلرور البيداغوجيا ىي رل :""برجر" Berger يقوؿ -

 من طور الطفولة إىل مرحلة الكهولة".
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عامل االجتماع الفرنسي البيداغوجيا " ىي علم نظري ذو ىدؼ عملي يقدـ لنا   Durkheimدوركهامي  يذكرو  -
 احلل دلشكلة التعليم الفٍت".

ادلدرس من مساعدة ادلرَّبى على التطبيقية ميكن  اإلنسانيةوجيا علم من العلـو : " البيداغ Leretلَتت  ادلفهـو عند -
 تطوير شخصيتها و تفتحها "

" البيداغوجيا ىي األسلوب أو النظاـ الذي يُػتىَبع يف تكوين الفرد، لذا فهي تتضمن  Foulquiéو يقوؿ فولكييو  -
 هارة يف استعماؿ تلك التقنيات ".إىل جانب العلم بالطفل ادلعرفة بالتقنيات الًتبوية و ادل

 شلا سبق من مفاىيم و آراء ميكننا الوصوؿ إىل عدة استنتاجات تعيننا على فهم البيداغوجيا:
  البيداغوجيا ىي رلموعة ادلعارؼ و الوسائل و الطرائق الًتبوية القابلة للتطبيق يف سلتلف ادلواقف و

 صد ترشيد العملية التعليمية التعلمية.الوضعيات التعليمية اليت يوجد فيها ادلتعلمُت ق

  البيداغوجيا ذلا صلة كبَتة بعلم الًتبية فهي تعطي للًتبية معناىا و من غَت البيداغوجيا تتحوؿ الًتبية إىل
 فعل عشوائي يفقد داللتو و معناه.

 بية يف جانبها العملي و الفٍت عن طريق التصور.ًت البيداغوجيا تبحث يف كيفية جتسيد ال 

 داغوجيا "ىي علم و فن الًتبية أكثر من كوهنا الطرائق و التقنيات ادلستعملة من طرؼ الًتبويُت " البي
  Norbert Sillamyحسب معجم علم النفس لػ: نوربرت سيالمي 

البيداغوجيا هي علم و فن التربية و الذي يتحدد و ميكن بناء مفهـو شامل للبيداغوجيا يتلخ  فيما يلي: 
طرائق و الوسائل و الخطوات و التقنيات و الفنيات و المناهج ، التي تنظم عمل المعلم و في مجموعة من ال

 توجه بغية تحقيق األهداف المنشودة و بلوغ أرقى المستويات بالناشئة.
 

 : psychopédagogie سيكولوجيا البيداغوجيا -3

ن ادلؤلفات ذات الصبغة م فالكثَتإف ظهور مصطلح " سيكولوجيا البيداغوجيا "حديث النشأة نسبيا ، 
ادلرجعية ال تزاؿ جتهلو، إال أف ىذا ادلصطلح يتالقى مع اصطالح علم النفس الًتبوي من الناحية االبستمولوجية، و 

و ادلعروؼ باسم " معجم العلم احلديث " باللغة الفرنسية  قد خص  فصال كامال  1792ادلعجم الذي صدر يف سنة 
يا، أما مصطلح "سيكولوجيا البيداغوجيا " فنجده غَت مستعمل، كما صلد أف ادلدونة دلاديت علم النفس و البيداغوج

اخلاصة بعلم الًتبية ىي كذلك مل تذكره يف رلمل ادلصطلحات اخلاصة هبذا اجملاؿ، إضافة إىل  اليونسكوالصادرة عن 
ال شيء ذلذا  ( اليت ىي األخرى مل ختص  و Encyclopédia Universalisذلك ادلوسوعة العادلية ) 

تارتخو بالضبط ذلك أنو يتداخل يف خضم امتزاج لتيارات حتديد يبدو أف منشأ ىذا ادلصطلح صعب  ادلصطلح ، و
يشَت إىل أف تاريخ نشأتو يعود إىل القرف العشرين و يشَت إىل أنو  Robertفكرية عديدة، غَت أف معجم اللغة الفرنسية 
إما أنو يرجع إىل نظرية  ا " فإف ادلصطلح يُبٌت تصوره على مرجعيات سلتلفة:عند الكالـ عن " سيكولوجيا البيداغوجي
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معينة ) حتليلية، سلوكية، جشتالتية...(و إما أنو يرجع إىل رلموعة الطرائق و ادلناىج الًتبوية اللذاف يأخذاف بعُت االعتبار 
سمية ( الفردية، و السيكوسوسيولوجية ) السيكولوجية ) النفسية ( و السيكوفزيولوجية ) النفس ج رلموعة ادلكونات

النفسية االجتماعية ( ادلميز حلياة اجلماعات الصغَتة يف إطار إحداثها لوضع تربية ما.فنفهم إذا من كلمة "سيكولوجيا 
، تأسيسهاالبيداغوجيا" إما نظرية و إما طريقة و إما رلموعة تطبيقات تربوية اليت ترتكز كلها مرجعيا إما هبدؼ تثبيتها و 

و إما هبدؼ شرحها أو هبدؼ العمل هبا ميدانيا.) إذا ىي نظرية أو طريقة يراد تثبيتها و تأسيسها او شرحها أو العمل 
 هبا يف ميداف الًتبية..(

و يقًتب من مصطلح " سيكولوجيا البيداغوجيا" مصطلح علم "النفس البيداغوجي" و يسميها البعض " 
ي دراسة اآلليات العقلية ادلستعملة لتعلم سلتلف ادلواد الدراسية، و ىو مصطلح اقًتحو البيداغوجيا العالجية ". و ى

( الظاىرة أو ادلستعملة عند الفعل   procéssusesو ىو دراسة السلوكات و اآلليات )  Mialaret"مياالري" 
دث بُت العناصر ( بصيغة أخرى ىو دراسة التفاعالت الكثَتة اليت حت l’action pédagogieالبيداغوجي ) 

 نفسها. ادلوجودة يف ادلوقف الًتبوي و تأثَتات سلوكات ادلتعلمُت على الوضعية الًتبوية
، و pédagogie thérapetiqueكما يقًتب منها كذلك مصطلح " بيداغوجيا نفس عالجية " 

يستعمل عالقة مبنية على تنطلق من التحليل النفسي و تتصور العمل الًتبوي باعتباره موقفا شامال  إسًتاتيجيةىي 
قصد إزالة العوائق النفسية اليت يصادفها يف عملو و اليت جتعلو يتخذ مواقف ادلقاومة و الرفض، كما أهنا  لألخر اإلصغاء
بالقلق و فقداف الثقة يف الذات و يف اآلخر، و تعترب أطروحة كارؿ روجرز حوؿ العالج النفسي  اإلحساسحترره من 

للبيداغوجيا النفس العالجية، حيث ترجم مبادئ البيداغوجيا يف حتليلو لوظيفة ادلدرس الشبيهة الالتوجيهي منوذجا 
اليت تنشأ بُت ادلدرس و ادلتعلم  relation d’aideبوظيفة ادلعاجل النفسي و تنبٍت ىذه الوظيفة على عالقة مساعدة 

يعرب ادلدرس عما يعتقده و دحس بو، و أف يقبل  ، كما تنشأ عالقة ادلريض بادلعاجل النفسي، و تفًتض ىذه العالقة أف
و ميكن شلا  ادلتعلم و يصغي لو دوف إظهار مواقف احلكم أو التهديد ) عبد اللطيف الفاريب، سلسلة علـو الًتبية (.

أ مكانا وسطا بُت علم النفس الذي تخت  بدراسة التغَتات اليت تطر  تتبوأسبق أف خنل  إىل أف سيكولوجيا البيداغوجيا 
على األفراد ) ادلتعلمُت ( خالؿ تطورىم و تفسَتىا و يهتم كذلك بالسلوؾ الذي يقدـ أو يؤخر ىذا التطور، و بُت 
الًتبية اليت تستغل ىذه الدراسة لتقدـ بعض ادلبادئ الصاحلة لتفعيل ادلؤسسات الًتبوية و إدارهتا، فادلعرفة الدقيقة و 

ية الًتبوية . لكن طبعا دوف إغفاؿ اجلوانب األخرى للمتعلم فعلى غرار ادلعمقة للمتعلم ىي أوؿ شروط صلاح العمل
اجلانب النفسي ىناؾ اجلانب االجتماعي و البيولوجي و الفلسفي زيادة على أف الفرد يتأثر باجلوانب السياسية و 

ال ميكن أف  اإلنسافاالقتصادية للمجتمع الذي يعيش فيو، فادلتعلم كائن متعدد األبعاد و كما قيل " أف كل ما يهم 
يبقى غريبا عن الًتبية " لذلك صلد أف سيكولوجيا البيداغوجيا هتتم بدراسة سلوؾ ادلتعلم يف اإلطار ادلدرسي اخلاص و 
تعكف على حتليل قضايا تكيفو مع ىذا اإلطار اجلديد، و يف ىذا السياؽ يقوؿ "مياالري": "إف دخوؿ الطفل يف زليط 

لعائلي و تدربو على معارؼ  جديدة بادلدرسة من شأهنما أف يفرزا ردود فعل نفسية لدى جديد ـ سلتلف عن احمليط ا
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ريب من تغيَت مسار عملو الًتبوي". و من ىذا ادلنطلق فإف ادلتعلم، و إف حتليل مثل ىذه الردود من شأنو أف ميكن ادل
يح لو من جٍو تعليمي تعلمي شلتاز كالطرائق سيكولوجيا البيداغوجيا توفر ذلذا ادلتعلم حبسب اخلصائ  النفسية كل ما يت

و الوسائل و التقنيات و الفنيات ، و أقوى فروع علـو الًتبية و علم النفس لصوقا بسيكولوجيا البيداغوجيا ىو علم 
 النفس الطفل و ادلراىق، و علم النفس الًتبوي الفارقي، و علم النفس الًتبوي للشواذ.

 : pédagogie interactionnelle البيداغوجيا التفاعلية -4
( الذي يوجد بُت ادلعلم و ادلتعلمُت أو بُت   L’interactionترتكز البيداغوجيا التفاعلية على مبدأ التفاعل ) 

ادلتعلمُت أنفسهم ، و كوهنا هتمتم باجملموعة فهي ال تعًتؼ بالنمط التقليدي الذي يعتمد على التلقُت و اإللقاء، حيث 
عملية التعليمية فهو يلقي ادلعارؼ و التالميذ يستقبلوهنا، كما أف البيداغوجيا التفاعلية تأخذ بعُت يكوف ادلعلم أساس ال

االعتبار عامال أساسيا دحدد موقف ادلعلم أثناء الفعل الًتبوي و ادلتمثل يف دور التفاعالت ادلختلفة ادلوجودة بُت أعضاء 
التعلم ادلنشود و بلوغ األىداؼ ادلسطرة و ادلخطط التايل يوضح  اجملموعة أنفسهم. حيث يهدؼ ىذا التفاعل إىل حتقيق

 ذلك:
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 –د  –ج  –ب  -و ميكننا النظر إىل ىذه التفاعالت على أهنا عجلة تسَت على طريق زلدد ىو العملية التعليمية التعلمية و ) أ
ادلبٍت على الفعل و رد عناصر التفاعل د  ( – ج –ب  -ىػ ( أعضاء رلموعة القسم ) متعلموف، معلم ( حيث ادلتعلموف ) أ

الفعل، و للمعلم دور الضبط و التوجيو فكل ما كاف الضبط و التوجيو صحيحا و سليما حدث التعلم ادلنشود و بُلغت األىداؼ 
لفعلو، مبعٌت أف الفرد يتلقى رد الفعل الصادر من فرد آخر على أنو منبو أو حافز  Eubankادلسطرة. و يوضح العامل "أوبنك" 

أف فعل ادلتعلم األوؿ ىو مبثابة منبو و حافز لفعل ادلتعلم الثاين، فيكوف كل فعل بذاتو ردة فعل ، و كل ردة فعل بذاهتا تستدعي 
حتت إدارة ادلعلم الذي يقـو بتقدمي  و مستقبل ( يف نفس الوقت. و يتم كل ىذا –فعال بذاتو ، فيصبح كل متعلم ) مرسل 

 أهداف مسطرة هدف هدف هدف تعلم تعلم

 أهداف غير مسطرة

 أهداف غير مسطرة
 مس -مر  -ب مس -مر  -أ

 مس -مر  -د مس -مر  -ج مس -مر  -ج

 المعلم موجه و ضابط للتفاعل -هـ



7 

 

توجيهات و إزالة العقبات لضماف السَت احلسن للعملية التفاعلية، و صلد يف الواقع أف اجملاؿ الوجداين و العاطفي ادلعلومات و ال
للمجموعة ) ادلتعلمُت ( ىو الذي ميثل احملرؾ األساسي لألفعاؿ و ردود األفعاؿ ، فاجملاؿ الوجداين لو دور كبَت يف حترير ما لديهم 

تها مكبوتة، فالفعل الصادر من ادلتعلم األوؿ جيعل ادلتعلم الثاين يتفاعل معو و يبحث بداخلو عما من معاين كانت باقية إىل حلظ
يناسبو و يصلح ألف يكوف ردة فعل. لذا على ادلعلم أف يغذي ىذا ادليكانيـز التفاعلي مبا ييسر حدوثو بالتحفيز و خلق الدافعية و 

 ذلك. التعزيز و خلق جو من التنافس الصحي....إىل غَت

 يلي: و من أىداؼ البيداغوجيا التفاعلية ما 

 أشكاؿ جديدة للوضعيات التعليمية. اقًتاحتسعى لتكوين متعلمُت متعودين على  .1

 جتعل ادلتعلم صانعا دلعرفتو من خالؿ تفاعلو مع زمالئو يف إطار اجلماعة. .2

 خاصة و العيش بشكل تعاوين. جتعل القسم كمجتمع صغَت قادر على تسيَت نفسو بنفسو وفق قوانُت و معايَت .3

 تدفع ادلتعلم إىل استشعار احلاجة إىل معرفة العامل الذي دحيط بو. .4

( حوؿ تفاعل عناصر اجملموعات الصغَتة و أف  1711)  Pelz et Andrewsو قد استنتج الباحثاف " بلز و أندروس " 
تاج حيث أف األشخاص الذين ميلكوف صالت متعددة يف التفاعل و تبادؿ األفكار بُت األفراد يؤثر إجيابيا و دحفز على اإلن

 ادلعلومات و تبادؿ األفكار دحققوف نتائج علمية عالية مقارنة باألشخاص الذين يعملوف بشكل منفرد.
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 : pédagogie du projetبيداغوجيا المشروع -5

ية يف خطواتو يُنّفذ حىت النها و ىو مشروع تلقائي منظم يقـو بو ادلتعلموف من أجل حتقيق ىدؼ مرغوب فيو،
الطبيعية و يف بيئة اجتماعية عادية، فالعمل الًتبوي الناجح ىو الذي يقـو على التفاعل اإلجيايب بُت عناصر العملية 
التعليمية التعلمية فيما بينها، إىل جانب العمل اجلماعي ) ادلشاريع ( يكسب ادلتعلمُت اخلربة و ادلهارات و بعض 

سية، كالضبط االنفعايل و الرزانة و حب العمل و القدرة على االستمرار يف العمل حىت النهاية، و حب الصفات النف
  االتقاف و تنمية روح االنتماء إىل اجلماعة.

و عليو ينبغي على ادلريب كمنشط و موجو أف يعمل على تنمية ىذه الصفات و أف يوفر الظروؼ ادلناسبة 
 ادلتعلمُت و اليت تؤدي بدورىا إىل الفعالية. و ادلشروعات البيداغوجية أربعة أصناؼ: إلثارة الروح العلمية يف نفوس

 ادلشروعات البنائية )اإلنشائية (: كمشروع إنشاء مشتلو، بناء منزؿ مبواد بسيطة،....... .1

ادلشروعات االستمتاعية: اخلرجات العلمية، غرس األشجار، مجع اصناؼ الطوابع، تزيُت القسم،  .2
 حلفل........ التحضَت

ة اليت تكوف يف مستوى ادلتعلمُت على حسب ادلشروعات ادلشاكل: و يهتم ببعض ادلشكالت ادلعرفي .3
 وحداهتم الدراسية.

مشروعات مهارية: و يهتم باألشغاؿ ادلهارية اليدوية، كالتشكيل بالطُت، اجلبس، الساعة احلائطية،  .4
 األحواؿ اجلوية......

 ن بين أهم األهداف التي تسعى لتحقيقها ما يلي: م أهداف بيداغوجيا المشروع:
 إثارة االىتمامات العلمية لدى ادلتعلمُت وتعويدىم األسلوب العلمي يف التفكَت. - أ

 غرس حب االستطالع و التنقيب عن احلقائق - ب

 تنمية ادلهارات الالزمة حلل ادلشكالت - ت

 تشجيع استقاللية التفكَت و االبتكار - ث

 التدريب على التفكَت النقدي - ج

 تنمية روح التقدير للعلم و العلماء - ح

 وضع ادلتعلم يف موقف تعزز فيو الثقة بالنفس على أف ينمو إىل أقصى ما دتكنو قدراتو و استعداداتو. - خ

 استغالؿ وقت الفراغ يف عمل نافع و منتج. - د

 خطوات طريقة المشروع:
يف شانو على أف يكوف مرتبط  و ذلك بإشراؾ ادلتعلمُت و التداوؿ معهم اختيار ادلشروع و حتديد أىدافو: -1

بادلوضوعات ادلقررة و بقية ادلواد الدراسية، حبيث يثَت أنشطة متعددة و ميس رلاالت عمل متنوعة إىل جانب قابليتو 
 للتطبيق و يكوف موافقا دليوؿ ادلتعلمُت و رغباهتم.
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سيم ادلشروع إىل مراحل التخطيط للمشروع و تنظيمو: و يشمل ذلك حتديد األىداؼ احملتمل حتقيقها، مث تق -2
 واضحة ادلعامل و خطوات زلددة، و بياف وسائل التنفيذ و مصادر ادلعلومات و ادلدة الزمنية الالزمة.

تنفيذ ادلشروع: تبدأ رلموعات ادلتعلمُت يف تنفيذ جوانب ادلشروع حتت إشراؼ ادلعلم و مساعدتو وفقا دلا مت  -3
 االتفاؽ عليو.

حلة من مراحل التدريس بطريقة ادلشروع، و فيها يناقش ادلعلم ادلتعلمُت فيما أصلزوه و تقومي ادلشروع: و تعد آخر مر  -4
مدى صلاحهم يف عمليات التخطيط و التنظيم و التنفيذ ، كما يتعرفوف على مواطن الضعف و مواطن اخلطأ كي 

 يعملوا على حتاشيها و جتاوزىا مستقبال.

 

 

 

 

 :pédagogie de l’éveil بيداغوجيا اإليقاظ -6

و الوسائل اليت تنظم الوضعيات الديداكتيكية بكيفية دتكن من إيقاظ النشاط الذايت  و العملياتيقصد هبا األنشطة و 
للمتعلم و حتريك فضولو ألجل البحث و االكتشاؼ و التعبَت، كما أف بيداغوجيا اإليقاظ تواكب و تدعم خطوا الطفل اليت 

حث و التساؤؿ حوؿ الظواىر و حتسُت قدرات ادلتعلم الفكرية و جعلو متفتحا على تفصلو عن زليطو و أساسها التجريب و الب
  :مراحلهازليطو. 

 مرحلة دتهيدية تبدأ بالبحث و االبداع ادلستقل. -1

 مرحلة إعداد منظم يتم فيها حتليل ادلفهـو و تركيز اإلدراؾ و تدقيق األداء. -2

 مرحلة استثمار النتائج ادلتوصل إليها. -3

 ب ادلراحل الثالثة السابقة على عدة رلاالت من األنشطة منها::تنصمجاالتها

 ..اجملاالت الفكرية:تارتخية، جغرافية، اقتصادية، تكنولوجية 

 ...رلاالت مجالية:رسم، موسيقى، أناشيد، شعر 

 ..... رلاالت جسدية يدوية: رياضة، أشغاؿ يدوية، رق 

 :pédagogie de l’imaginaire بيداغوجيا الخيال -7

هبا تلك األنشطة و العمليات ادلنظمة اليت يقـو هبا ادلتعلم بعد مالحظة الوقائع احلقيقية الواقعية، مث  و يقصد
يعطيها بناء خاصا يف الالشعور، فهو إذا بناء ختيلي يقـو ادلتعلم بتكوينو عن احلقيقة ادلعطاة، و ىذه البيداغوجيا تتقاطع 

رين ىامُت، أوذلما أهنما رلاالف واسعاف لإلبداع األديب و العلمي، و كوهنما يشًتكاف يف عنص  مع بيداغوجيا اإليقاظ
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ثانيهما األنشطة و اجملاالت اليت تنمو فيها بيداغوجيا اإليقاظ و اخلياؿ على السواء ) اجملاالت الفكرية، اجلمالية، 
 اجلسدية (.

نتباه، التذكر، التحليل، الًتكيب، و يسمح اخلياؿ للفرد القياـ بعملية الفهم على كل ادلستويات ) اإلدراؾ، اإل
االستنتاج، االحساس ( كما أف قدرة أوملكة التخيل ىي مرتبطة بالالشعور ألف موضوعات التخيل ماىي إال دتثالت 
العامل اخلارجي يف ىامش الالشعور، و بيداغوجيا اخلياؿ هتدؼ ي النهاية إىل تنمية روح اإلبداع و االبتكار و النقد و 

 االستنتاج و حتقيق األىداؼ الشخصية. القدرة على


