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ذاظػؾدػي(ذمبـكىذسنذأيذ ذتدرؼسذاظػؾدػيذ)أضصدذأدوتذة بؼيذاظػالدػي،ذوممتفـوا
دمالذغؼديذطؿوردتفمذاظتعؾقؿقي،ذدمالذعدتؿر،ذعتجدد،ذعوظدذإلعؽوغوتذذاتذآصوقذ

ذإديذاظـظر،ذو ذزقؾفم ذذاتفو ذاظػؾدػي ذيفذحنيذأن ذيفذطلذعدعىذجدؼدة. ذاظـظر إسودة
ؼبوذروغه.ذػذهذاطػورضي،ذػيذاظيتذدصعتـوذوتدصعـوذظؾوضوفذسؾقفوذعنذأجلذصفمذطـففوذ

ذبتبصرذوػدوء.ذ
ذغـظرذإديذاطدلظيذعنذزاوؼيذسووزذاصدودذاظيتذاغغؾؼـوذصقفو.ذوغمدسذطدعىذ إغـو

ذا ذإدي ذغظرؼي، ذوصراعي ذعـطق ذهلو ذسوطي ذطؿعرصي ذاظػؾدػي ذعػفوم ذعن ظػؾدػيذاالغتؼول
ذوعفورةذ ذ)ضدرة ذواطفورة ذاظؼدرة ذتعؾم ذعـطق ذػو ذآخر ذعـطق ذحيؽؿفو ذعدردقي طؿعرصي

ذاظتػؾدف(.ذ
إغهذعدعىذغظريذعتػتحذسؾىذاطدوئلذاظعؿؾقيذواظوضوئعذاظتعؾقؿقيذاطشخصيذؼوعهذ
ذاطمدديذ ذيف ذعدتضوصي ذوػي ذاظػؾدػي ذؼـصىذسؾى ذاػتؿوعـو ذإن ذعـفو؛ ذوؼتغذى إظقفو

ؿوسيذعنذاطوادذاطدردقيذاظيتذتـدرجذيفذدقوقذطوروطوظقومذاطدردقيذاظثوغوؼيذضؿنذجم
ؼػضيذإديذزضريذاطتعؾمذالعتحونذاظبؽوظورؼو.ذطقفذؼتمذاظتعوعلذععفوذ؟ذوػلذاظتصورذ

ذاصوظيذظتدرؼدفوذميؽنذعنذزؼققذاألداءذاطالئمذظوزقػتفوذ؟ذ
ذ-2-

ذاظػؾدػي،ذضدذارتبطذعنذاظوجفيذاظتورخيقيذبوظػؾدػي،ذع نذحقٌذصحقحذأنذتعؾقم
ذاظػقؾدوفذؼـظرذ ذرد ذإذ ذبذاتفو، ذذاتفو ذطوصقي ذخوص، ذرراز ذعن ذسوطي، ػيذععرصي
وؼبدعذوؼعؾم.ذإنذارتبوطذاظتجربيذاظتعؾقؿقيذظؾػؾدػيذبنبداعذاظػؾدػيذذؽلذؼؼقـوذرادخوذ

.ذظؽنذاستؿودذ1ظدىذاظػالدػيذوممتفينذتعؾقؿفوذ"ذاطـفٍذعرتبطذمبوػقيذاظػؾدػيذذاتفوذ"
ذوضع ذظتربؼر ذاظطرح ذعدوػؿيذذػذا ذوادتبعود ذاظػؾدػي، ذتعؾقم ذيف ذغظر ذطل ذسؾى اظقد

                                                                                                                   
*

)بوظؾغيذذ22-51أرزتذاطداخؾيذبوظتػوسلذاطشرتكذععذاألدتوذذسبدذاظؾطقفذتوجذاظدؼن،ذأغظرذاطداخؾي،ذص.ذ 
 اظػرغدقي(.

**
 ضدمذسؾومذاإلسالمذوذاالتصول،ذجوععيذوػران  

1 Folscheid, Dominique ; Wunenburger, Jean-Jacques : Méthodologie philosophique, voir 

avertissement.- PUF, avant 1992.- pp. VII-XII. 
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اظدؼداطتقؽقنيذؼمديذإديذاظغؾقذاالؼبدتقؿيذوؼؼطعذاظطرؼقذأعومذأيذغظرذؼتوخىذإعؽونذ
ذزؼققذصتوحذيفذػذاذاظشلن.ذ

ذى"ظدىذاظػالدػيذعؼووعيذذدؼدةذظبؾورةذدؼداطتقكذتعؾقمذاظػؾدػيذغتقجيذحذرذعرؼـ
(Défianceذاإلغد ذاظعؾوم ذاسوه ذوتعؾقؿفوذ( ذاظػؾدػي ذبني ذظؾتؿققز ذتردد وغقي،...،

ذأنذ ذؼـبغي ذذاتفو(، ذيف ذاضصوصيذحمؿوظي ذذاتذاظطوبع ذبقداشوجقتفو ذهلو )اظػؾدػي
ذذيذ ذاظؽورؼزعوئي ذاظتػؽري ذيف ذتؽؿن ذاطعؾم ذوعشروسقي ذغظرؼو ذاألدوتذة ذتؽوؼن ؼؽون
ذظدرسذعتؿوثل" ذسرضذواحد ذعـطق ذعتطؾىذواحد، ذظؾجؿقع ذؼؽون ذ2اطدتوىذاظعوظي.

ذ)عقشولذروزي(.ذ
ذطوغط ذأرروحي ذغظرهذذ3إن ذيف ذتعؾؿفو ذميؽن ذال ذاظيت ذاظػؾدػي، ذبني ذتػرق اظيت

ذأشؾقذ ذاإلعؽوغقي،ذضدذعؽـًذعنذزؼققذصتوحذدرسونذعو واظتػؾدفذاظذيذحيؿلذػذه
ذوممتفينذ ذاظػالدػي ذبني ذصقؿو ذوبوظتوظي ذاظػؾدػي ذحؼل ذحبقس ذاظـؼوش ذبؼوء غتقجي

اصؼلذوظقسذشريػم،ذؼدتؿدونذعـهذعشروسقيذتدرؼدفوذعنذحقٌذػمذاظػوسؾونذيفذػذاذ
حبؽمذذ4تدخؾفمذوؼرصعوغفوذسنذشريػم.ذؼتغذىذػذاذاظتؿثل،ذغظرؼو،ذعنذأرروحيذػقغل

وممتفينذتدرؼدفو.ذوأدىذذ5أغفوذأرروحيذشوظبيذوعفقؿـيذيفذاظالوسيذاطدرديذظؾػالدػي
وسيذاظػؾدػيذسؼدةذاطؽوبرةذظدىذػمالءذيفذبـقيذالوسقفمذاظػؾدػيذ)عػفومذاظالذلإديذتشؽ

ذبوردؼو ذظبقور ذاطدردي ذاظالوسي ذعػفوم ذعن ذعلخوذ ذظؾبوحٌذظوؼسذبوغتو ذاظذيذ6ػو ،
ذاظطوبعذ ذذات ذاظتجورب ذإدي ذتعزى ذاظيت ذاظذػـقي ذاطعرصقي ذاظبـقوت ذجمؿوع ؼعين
ذاظبقداشوجقوذاظؽالدقؽقي.ذ اطدردي(.ذوبؼيذاألعر،ذواصولذػؽذا،عغؾؼوذضؿنذبرادؼغؿو

إديذحؼلذاظبقداشوجقوذاطعوصرةذإالذععذغفوؼيذاظؼرنذاظعشرؼنذاظـؼوشذَرْحَرَحُيذوملذؼتمذ
ذبؼيذيفذحدودذاهلوعشذوملذ ذسؾىذاجتفوداتذعقشولذروزي،ذإالذأنذاالػتؿوم ادتـودا

ذؼـتؼلذإديذاطرطز.ذذ
ذووصقذ ذاالغتبوه،ذبقؼظي ذاطفقؿنذوملذؼتم ذاظتقور وبؼي،ذواصولذػؽذا،ذجيرفذضد

دتقؿيذاظذيذأرزهذشودتونذبوذالرذيفذعمظػهذعـظورذعتػتحذسؾىذاطؿؽـوت،ذظؾـؼدذاالؼب

                                                                                                                   
2
 Tozzi, Michel : Quelques concepts didactiques tel que fondé par un didacticien philosophe 
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ذاظعؼلذاظعؾؿي ذتدرؼدفو،ذويفذاألشؾى،ذعنذ7تؽوؼن ذوممتفـو ذاظػالدػي ذإظقه ذغظر ذظؼد .
ذاظعوط ذحوعلذألصقذعزدوجذأصقذاطعرصي اظعؾؿقي،ذإذذأخضعذذيأصقذأحوديذيفذحنيذػو

حؼلذاظػالدػيذسؾومذاطودةذاشوعدةذوتطورػوذظؾـؼدذاالؼبدتقؿي،ذإغهذاألصقذاطتداولذيفذ
وبهذؼعرفذغ.بوذالرذوزددذػوؼتهذاظػؾدػقيذواظعؾؿقي.ذوأصقذاطعرصيذاظتعؾقؿقي،ذوػذاذ
ذاإلعؽونذ ذشؾق ذغتقجي ذظدؼفم ذغظر ذعوضوع ذؼؽن ذصؾم ذاظػالدػي ذحؼل ذيف ذعتداول شري

ذوتفؿقشذاظػتوحذاظؽوغطيذاضالقذواالدتثـوئي.ذذذ
- 3- 

ذغشرذإديذاستؿودذاظتػؾدف،ذطؿػفومذظتلدقسذاظع ؿؾقيذاظتعؾقؿقيذاظتعؾؿقيذ)سؾىذإغـو
ذظغوؼوتذتتخورجذسنذ ذوعوزػي ذعطواسي ذععرصي ذاظتػؾدفذتصبحذاظػؾدػي عدتوىذعػفوم
ذعنذ ذاطخصوص(، ذروبعفو ذطؾقي ذتػؼد ذأغفو ذإرالضو ذؼعينذػذا ذال ذاإلؼبدتقؿي، حؼؾفو
ذحرطيذ ذيفذحوظي ذؼوعهذظؾؼدراتذاظذػـقي ذإغه ذصعلذععريفذذػينذصعول. ذاستبوره خالل

طعرصيذاظػؾدػقيذوطذاذععورفذعدردقيذوشريذعدردقيذعنذأجلذادتبطونذوأتون،ذؼوزفذا
ذعوذ ذأطثر ذظالرالضقوت. ذعتجووزة ذاظـدبقي ذظألحؽوم ذواطعززة ذاطمددي ذاظـؼدؼي اطدوءظي
ذإغهذ ذوعـجز. ذصورم ذغظري ذعـتوج ذطذظك، ذػي ذحقٌ ذعن ذاظػؾدػقي ذظؾؿعرصي ؼوعه

ذحيقل،وصقذػذهذاظدالظي،ذإديذ:ذ
ذوضعقيذغشوطذ)صعل(ذذأنذاظبـقوتذاظذػـقيذيفذ-
ذأنذغشوطذػذهذاظبـقوتذعتداخل،ذعتػوسل،ذعمثرذ)صعول(ذذ-
ذأنذاظعؿؾقيذاظذػـقيذاظـوسيذسـهذرادخيذوعدتبطـيذسؾىذاظدوامذذ-

إنذاطمدديذاطدردقيذاظثوغوؼي،ذوػيذتدتضقفذاطعرصيذاظػؾدػقي،ذزوهلوذإديذرحمذ
دف،ذاظذيذبدورهذميؽنذأنذؼتمذصقهذإغضوج،ذبودتبطون،ذاظتعؾمذسؾىذاظؼدرةذسؾىذاظتػؾ

ذاظتػؾدف،ذ ذإن ذظقؽونذصقؾدوصو. ذؼـشد ذأو ذطنذغشد ذاطدؾكذوصقذاإلعؽونذواظرشبي ؼعبد
ادتـوداذسؾىذػذاذاظتلرريذواظدالظي،ذميؽنذ)بتشدؼدذاظؽوف(ذعنذإدراكذثالثذصظوتذ

ذاظدوداء ذاظعؾبي ذاظردمذ8تتعوضى،ذيفذصضوء ،ذبتػوسلذععؼدذذيذروبعذخصوصيذ)أغظر
ذ ذرضم ذاطعريف5اظتخطقطي ذاظػعل ذؼتشؽل ذعتعددةذ-(. ذضطع ذعن ذ ذاظعؾبي اظذػينذداخل

ذذاتذدؼـوعقؽقيذدائؿيذوذعدجمي.
صػيذاطدخالتذردذصظيذاصسذاطشرتك،ذوػوذزعنذاظصػر،ذإغفوذاظؾحظيذاظيتذ
ذاظتعؾقؿقيذ ذاظعؿؾقي ذصظي ذتلتي ذثم ذ؛ ذمتوعو ذاظتػؾدف ذضدرات ذاطتعؾم ذصقفو جيفل

                                                                                                                   
7

ت.ذخؾقلذأمخدذذ-ذاظتحؾقلذاظـػدوئيذظؾؿعرصيذاطوضوسقي.تؽوؼنذاظعؼلذاظعؾؿيذ:ذعدوػؿيذيف:  بوذالر،ذشودطون 
-7ص.ص.ذذ-أغظرذبوضصوصذاالدتفالل.ذ-.ذ5891خؾقل،ذاطمدديذاشوععقيذظؾدرادوتذوذاظـشرذوذاظتوزؼع،ذ

21. 
8
 Astolfi, Jean Pierre :  L'école pour apprendre.- Paris, ESF, 1992.- p.115. 
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عؾمذؼتدربذسؾىذاظعؿؾقيذاظذػـقيذاطعرصقي،ذإغهذؼتعؾمذحقٌذاطتذ5اظتعؾؿقي،ذوػوذاظزعنذ
ذصظيذ ذرد ذاطخرجوت ذيف ذوأخريا ذاظتػؾدف؛ ذوعفورات ذضدرات ذاطتدوب سؾى

ذ،ذصقفوذؼتمذمتؾكذبودتبطونذػذهذاظؼدراتذواطفورات.ذ2اظتػؾدف،ذاظيتذمتثلذاظزعنذ
ذ ذاظزعن ذصضوء ذاطعريفذ5يف ذاظػعل ذتعؾم ذؼتم ذأتوغه ذويف ذطػعل، ذاطعرصي ذصضوء ذذذذذذذذذ،

ذ)ذ– ذاالغتؼوظي ذاصسذl'acte cognitif de transitionاظذػين ذععرصي ذبني ذؼؼع ذاظذي )
اطشرتكذاطعطوةذوذاطدتبطـيذوذاطعرصيذاظػؾدػقيذاطبـقيذسؾىذأغؼوضذاألوديذوذبوظتػووضذ
ععفو.ذإغهذ)ػذاذاظػعلذاطعريفذاالغتؼوظي(ذػوذاظذيذغطؾقذسؾقه،ذوذحننذغدتؾفمذاظطرحذ

ذاظتعورضذاظؽوغطي،ذتع ذاظؼدراتذواطفوراتذسؾىذأرضقي ذتعؾم ذاظذيذػو ذاظتػؾدفذو ؾم
ذ؛اظتـوشمذ ذأدودو ذاظػؾدػقي ذواطعرصي ذاظصػر ذاظزعن ذيف ذاطؽتدبي ذاطعرصي ذبني واظتـوشم

ذاظالتوازن ذإديذحوظي ذاظتضود ذاظدوبقذؼتحولذيفذزلذاظتعورضذإديذحد ذإغـوذ9واظتوازن ،
ظتػؾدفذواطتعؾمذظهذداخلذاظؼدمذ)أغظرذغالحظهذبوضوحذحنيذؼتمذاالختالفذبنيذععؾمذا

اظذػينذداخلذ–اظذيذميثلذتؽبرياذإلحدىذضطعذاظػعلذاطعريف (2اظردمذاظتخطقطيذرضم
ذ.ذاظعؾبيذاظدوداء

ذاظذػينذـذ ذبودتبطونذيفذاظػضوء ذمتؾكذاظؼدرة ذوصظي ذشقوبذاظؼدرة ذبنيذصظي إذ
شؾبقتفو،ذتدتقؼظذاطعريفذاظتعؾؿيذردذاصسذاطشرتك،ذطؿعرصيذدوبؼيذعدتبطـيذيفذأ

ذضدرةذ ذتـبثق ذاظعؿقق ذأتوغفو ذاظيتذيف ذاظذػـقي ذاظؾحظي ذإغفو ذعوغعي، ذسؼبي ذإدي وتتحول
ذإؼوػوذ ذععتربا ذبوظؾحظي ذواسقو ذاطعؾم ذأنذؼؽون اظتػؾدفذوتتشؽلذظدىذاطتعؾم،ذذرؼطي
رأمسوالذؼدتثؿرهذمبفورةذعنذأجلذسووزذاظعؼبيذوزؼققذاهلدفذاطتؿثلذيفذاظوصولذإديذ

ذ.ذذتوازنذجدؼد
ذأعو ذبـوءذذمإغـو ذوإسودة ذاهلدم ذإن ذععه، ذوبوظتػووض ذاطشرتك ذاصس ذعع ضطقعي

اطعرصقيذتتحؼقذواطتعؾمذعـخرطذبوسيذيفذاجملفودذاظتعؾؿي،ذواطعؾمذ ـ ظؾبـقوتذاظذػـقي
ذؼدصعذبوطتعؾمذإديذذظكذاألتون.ذذذ

- 3- 
وصقذذإنذاطعرصيذاظػؾدػقيذوػيذتؼبلذأنذتؽونذععرصيذعدردقيذتطؾىذواضعذاصول

ذاظػؾدػيذ ذأدوتذة ذررفذاظػالدػي، ذذكذعن ذبدون ذعتبصرة ذسـوؼي ذإدي ذاظدوبق اظتحؾقل
وسؾؿوءذاظتعؾقؿقي.ذإنذػذاذاشفدذاطتظوصرذػوذاظذيذميؽنذعنذاظوضوفذسؾىذأتونذأغشطيذ
ضدمذاظػؾدػيذيفذاطدرديذاظثوغوؼيذوتؽشفذسنذاطدوظكذاطؿؽـيذظتحدنيذآداءاتذتدخلذ

ذؼيذاظتعؾمذاطدتبطن.ذذاطعؾمذواطتعؾمذظتحؼققذشو
ذ
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