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ملخص
تمكن أمهية هذا الكتاب يف جدة موضوعه وخصوبة أحباثه وغىن حمتوايته .وقد بسطنا
يف هذه الورقة فكرته املركزية القامئة عىل مركزية العالقة بني منظومة التعلمي ومنظومة
التمنية ولك ما يرتبط هبا من أساليب تعلميية /تعلمية وممارسات بيداغوجية ووسائط
تدريس ية ومبادئ املشاركة واحلوار وادلميقراطية وقبول الآخر .واعمتدان يف ذكل عىل
مجموعة من املشاريع والتجارب الرتبوية الناحجة واملنتجة وابخلصوص يف ميادين "التعلامت
املرئية" والاكتساب املبكر للمعارف عند الطفال الصغار.
اللكامت املفتاحية :الرتبية املبكرة؛ املرجعية النفسرتبوية؛ الكفاءة؛ الداء؛ التعمل املريئ.
In order that learning becomes visible and tangible
El Rhali Aharchaou

Abstarct
The importance of this book consists in the novelty of its object,
the fertility of its themes and the richness of its content. We
presented in this paper its essential idea based on the centrality
of the relationship between education and development and all
associated methods of teaching / learning and pedagogical
practices and principles of participation, dialogue, democracy
and acceptance of the Another. This work grounded in a series
of successful projects and effective and productive educational
experiences in the areas of perceptual learning and early
learning in young children.
 19تأليف الكوداي جودييس ،اكرال ينادلي و مارا كريش يفسيك .ترمجة :عيل عاشور اجلعفر.
 20شعبة عمل النفس ،لكية الآداب والعلوم االإنسانية ،ظهر املهراز ،جامعة س يدي محمد بن عبد هللا ،فاس ،املغرب.
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مقدمة
ال جدال يف أن الاهامتم ابلطفوةل وتربيهتا يف املراحل العمرية املبكرة ،صار ميثل أحد
الرهاانت الساس ية اذلي تضعه اجملمتعات املتقدمة يف مس هتل انشغاالهتا التمنوية وذكل
بفعل اقتناعها بأن الاستامثر يف هذا اجملال ال بد وأن يفيض اإىل نتاجئ اقتصادية
واجامتعية جد مرحبة ت َُو ِّف ُر عىل ادلوةل أموالا وجمهودات كبرية غالبا ما اكنت تضطر اإىل
اإنفاقها يف حماربة اجلهل والمية والفقر والاحنراف .فالكيد أن مضاعفة الاهامتم هبذه
الفئة العمرية وبأساليب رعايهتا وهتييهئا للتعمل املنظم ،هو اذلي دفع هبذه اجملمتعات اإىل
اعامتد الربامج الرتبوية املبكرة وإاىل وضع صغار الطفال يف مؤسسات وفضاءات تربوية
تتوفر فهيا ظروف الرعاية والمن والسالمة ،فضال عن الرشوط البيداغوجية
الرضورية لتمنية الشخصية يف أبعادها الوجدانية واملعرفية والاجامتعية والفنية.
جتمع الدبيات النفس ية والرتبوية عىل أمهية الس نوات امخلس الوىل من احلياة وعىل
دور أساليب الرعاية والرتبية املتبعة خاللها يف تشكيل مالمح خشصية الطفل
املس تقبلية ويف تفتق قدراته وملاكته عىل التعمل والاكتشاف وحب العمل والنجاح.
فقد ثبت أن الطفال اذلين يس تفيدون من تعلمي أويل خالل هذه املرحةل عادة ما
يمتزيون عن غريمه ابحلافزية العليا والتواصل املطرد والداء اجليد والنجاح ادلرايس .فاإذا
اكنت الرتبية املقصودة تمتظهر يف خمتلف أشاكل الرعاية النفس ية والاجامتعية والرتبوية
واملعرفية للطفال ،فهي ابملعىن اذلي تس تخدم وفقه يف هذه القراءة عبارة عن ممارسة
بيداغوجية حتمكها مرجعية نفس ية  -تربوية تمتظهر معاملها يف س يكولوجية منو املعارف
واكتساهبا ويف بيداغوجيا التدريس وتعلمي الكفاايت.
اإذا اكن موضوع هذا الكتاب حول "التعمل املريئ" يندرج مضن هذا الس ياق ،فاإن
الهدف املركزي اذلي يوهجه يتلخص يف تقدمي مقاربة شامةل لسريورة التعمل ،تزاوج بني
ما هو فردي وما هو جامع  ،بني ما هو خصويص وما هو كوين ،بني ما هو معريف
وما هو تمنوي .وهو الهدف اذلي تطلب حتقيقه اعامتد ثالثة اإجراءات أساس ية:
أولها هو أنه وفضال عن اس تحضار أمه نتاجئ الحباث وخالصات املامرسات املرتبطة
بسريورة التعمل وس ياقاهتا املتنوعة ،هناك رهان واحض عىل استنطاق مركزية العالقة بني
التعمل والتمنية ولك ما يرتبط هبا من قمي ادلميقراطية واملشاركة واحلوار واملواطنة وقبول
الآخر .ويف هذا الصدد ذهب مؤلفو هذا الكتاب القمي اإىل التنصيص عىل أمهية اجملمتع
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املثقف اذلي ينبن عىل مدارس منوذجية تزاوج يف وظيفهتا بني تعلمي املتعلمني املعارف
والكفاايت واملهارات وبني تلقيهنم القمي والعواطف والخالق .فعملية التعمل ال متثل من
منظور هؤالء" مرشوعا تربواي فقط ،بل يه مرشوع اجملمتع اذلي جيب أن ينعم فيه
املواطنون ابلتعمل والخذ والعطاء واملشاركة يف اكتساب املعرفة وبناهئا " (ص– 10 .
.)11
اثنهيا يتلخص يف اعامتد مؤلف هذا الكتاب عىل ثالثة أوراش كربى للعمل اجلاد
واملتواصل:
الورش الول هيم حصيةل جتربة رجييو اإمييليا يف التعمل امجلاع واهامتهما الكبري من خالل
مراكزها ومدارسها لرعاية الطفوةل وتربيهتا ،بلك ما هو برصي قابل ل إالدراك والفهم
والنقل للآخرين يف صور وأشاكل جمسمة.
الورش الثاين يتعلق حبصيةل البحث التعاوين بني مرشوع الصفر اذلي ميثل مجموعة
أحباث مس تقةل يف لكية هارفارد للرتبية ومراكز رعاية الطفوةل ورايض الطفال يف رجييو
اإمييليا ابإيطاليا .وهو تعاون يس هتدف ابخلصوص توضيح طبيعة فهم التعمل امجلاع
والفردي وكيفية توثيقه وتصيريه مرئيا ،وابلتايل مساعدة املدرسني وغريمه عىل فهمه
ودمعه وتقيميه .مبعىن التطلع اإىل وضع خربة هاتني املنظمتني العريقتني اليت مشلت 60
س نة من املامرسة الرتبوية وادلفاع عن حقوق الطفل ،رهن اإشارة الطراف الساهرة
عىل تعمل الطفل ليك يصبح تعلام مرئيا كام توحض فصول ومضامني هذا املؤلف.
الورش الثالث خيص أمهية الاستامثر يف التوثيق ابعتباره أداة قوية للتواصل مع خمتلف
الطراف املعنية ابلرتبية واملدرسة ورعاية الطفوةل.
أما االإجراء الثالث فيتجىل يف العمل عىل توفري اإجاابت مقنعة عىل الس ئةل احملورية
التالية :ما طبيعة التعمل امجلاع ومىت تصبح اجملموعة مجموعة للتعمل؟ ما يه أمه طرق
توثيقه وتقيميه ودمعه؟ من ذا اذلي يعد جزءا من مجموعة التعمل امجلاع والتوثيق؟ ما
عالقة التعمل الفردي ابلتعمل امجلاع داخل املدرسة وما دور التوثيق يف امجلع بيهنام ويف
اختيارات املدرسني لبيئات التعمل وس ياقاهتا؟
قبل الاخنراط يف مشوار اس تحضار أمه أفاكر ومعطيات هذا الكتاب ،وابخلصوص
تكل اليت تتوفر فهيا اإماكنية االإجابة عىل الس ئةل السابقة ،وقبل تقدمي أمه الانطباعات
اليت تكونت دلي من خالل القراءة املتأنية الفاحصة لفصوهل ومضامينه ،أرى رضورة
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التسطري عىل أمر أعتربه غاية يف المهية ،وهو واجب هتنئتنا لدلكتور عيل عاشور
اجلعفري عىل الرتمجة الناحجة لهذا املؤلف القمي اإىل لغة الضاد حبرفية واحرتافية عالية اإن
عىل مس توى الفاكر واملفاهمي املتخصصة أو عىل مس توى املامرسات البيداغوجية
والساليب التواصلية املرتبطة هبا .وميكن اإجامل مقومات ومعامل القراءة املقصودة يف
الانطباعني التاليني:
 .1أمهية الكتاب وخصوبة موضوعه وغىن مضامينه
تمكن أمهية هذا الكتاب يف جدة موضوعه وإاشاكليته وخصوبة أحباثه وجتاربه وثراء
مضامينه وحمتوايته .فقد تطلب بسط فكرته املركزية القامئة عىل مركزية العالقة بني
منظومة التعلمي ومنظومة التمنية ولك ما يرتبط هبا من أساليب تعلميية /تعلمية
وممارسات بيداغوجية ووسائط تدريس ية ومبادئ املشاركة واحلوار وادلميقراطية وقبول
الآخر ،الاعامتد عىل مجموعة من املشاريع والتجارب الرتبوية الناحجة وابخلصوص جتارب
رجييو اإمييليا وأحباث مرشوع الصفر .ونقدم فامي ييل أمه الوقائع اليت توحض معامل أمهية
هذا املؤلف املمتزي:
أ) احلقيقة أن كتاب "حىت يصبح التعمل مرئيا وملموسا" اذلي يشلك يف الصل
حصيةل الحباث التدخلية للتعاون الرتبوي بني رجييو اإمييليا ابإيطاليا ومرشوع الصفر
بلكية الرتبية هبارفارد ،جاء اكمال يف بنيته وهندس ته ،مامتساك يف أجزائه وفصوهل ،غنيا
يف معلوماته وأطروحاته ،وازان يف تصوراته ومقارابته ومغراي يف جتاربه ومناذجه .فرهانه
السايس املمتثل يف حتدي احلدس التقليدي للحباث الرتبوية من خالل اإبراز دور
املدرسة كفضاء لتوثيق مسار التعمل وتطوره ا إالنساين ابعامتد عدد من ال ُعدَ ِّد والوسائط
االإجرائية املالمئة لتبس يط املفاهمي والفاكر واستيعاهبا ،مل يكن هل أن يس تقمي ويتحقق
لوال جناح طامق الباحثني الساهر عىل تأليفه يف بلورة مقاربة شامةل لعملية التعمل
امجلاع  ،تزاوج بني الفردي وامجلاع  ،بني اخلصويص والكوين ،بني الرتبوي والتمنوي،
وابعتامند لغة برصية جمازية حتمكها وسائط مرئية ملموسة اكلصور واجملسامت والشاكل.
ب) الواقع أن موضوع هذا الكتاب بقدر ما هو خصب وجذاب بقدر ما هو صعب
ومعقد .فلضبط عنارصه وإاشاكلياته املتنوعة (تربوية ،معرفية ،اجامتعية ،عصبية،
لغوية ،)...وللمتكن من مقوماته ومرجعياته اخملتلفة (س يكولوجية ،بيداغوجية ،منطقية،
لسانية ،)...اكن لزاما عىل أحصابه أن يتسلحوا بكفاءة الباحث املمترس وهمارة ادلارس
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احملرتف وفلسفة اخلبري املامرس .فبدون جمامةل فاإن املؤلف احلايل قد جنح فعليا يف تقدمي
اإحدى املساهامت الرتبوية املتفردة اليت ستشلك بدون أدىن شك اإطارا تربواي رحبا
لفق مس تقبيل واعد يف جمال الاهامتم بسريورة التعمل والتخطيط لساليب ممارس هتا.
وهو النجاح اذلي ميكن التدليل عليه من خالل املقومات التالية:
* ابلرمغ من كون أن لك فصل من فصول هذا الكتاب قد وضعه ابحث واحد أو
أكرث ،فال بد من التأكيد عىل أن خمتلف أفاكره ومضامينه قد تبلورت مضن س ياق
حيمكه البحث العلم التعاوين .مفحتوايته اليت جاءت مصاحبة مبجموعة من النصوص
والقصص اجملسمة عرب صور وأشاكل ومناظر ،قد مت توزيعها عىل ثالثة أجزاء ،لك
جزء يتكون من مجموعة فصول .فبعد املقدمات المتهيدية اليت ينطلق هبا الكتاب
وابخلصوص مقدمات لك من هوارد جاردنر واكرال رينادلي الذلان سلطا الضوء عىل
اترخي هذا العمل التعاوين وأهدافه ،وقبل تأمالت هذين الباحثني حول أمهية ومغزى
الحباث املشرتكة املوثقة يف اخلامتة ،جند هذا املؤلف يتوزع اإىل ثالثة أجزاء:
اجلزء الول يتناول ابلعرض والتحليل والنقاش قضااي التعمل امجلاع والتوثيق من
وهجات نظر ابحيث رجييو ويركز يف فصوهل عىل اإبراز ماكنة املدرسة مبختلف مكوانهتا
وأطرافها (اإدارة ،مدرسون ،تالميذ ،أآابء) كفضاء يقوم بدور حموري يف تيسري معلية
التعمل؛ حبيث أن "بيئة املدرسة وفضاءها وعالقاهتا وأساليب تعاملها ونظاهما ،لكها
عوامل تؤثر سلبا أو اإجيااب يف معلية التعمل اليت تتطلب اس تخدام وسائط ديداكتيكية
متنوعة ولغات لفظية ومرئية وأساليب حتليلية وموس يقية وشعرية وحس ية ودرامية "
(ص ص .)153 -150 .وهذه مسأةل تعرب عهنا مضامني الفصول الس بعة املكونة لهذا
اجلزء واليت تعاجل عىل التوايل :مراكز رعاية الطفوةل ورايض الطفال كفضاءات ثقافية
(الفصل  ،)1أمهية التنظمي ودوره يف جودة العالقات داخل املدرسة (الفصل ،)2
احلياة اليومية ابملدرسة (الفصل  ،)3التوثيق والتقيمي :ما العالقة؟ (الفصل  ،)4توثيق
املوثق (الفصل  ،)5حمادثة مع مجموعة من املعلمني (الفصل  ،)6وأخريا املدرسة ماكان
للتعمل امجلاع لولياء المور (الفصل.)7
اجلزء الثاين يس تعرض النتاجئ الولية للبحث التعاوين املنجز حول التعمل امجلاع
للصغار والكبار وابخلصوص مسأةل التوثيق املريئ وذكل ابعامتد أربعة فصول :أولها مت
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ختصيصه لفضول الفهم ،واثنهيا واثلهثا ل"لفاكس" و"مدينة رجييو اإمييليا" ،ورابعها
للشلك والوظيفة والفهم يف مجموعات التعمل.
اجلزء الثالث والخري يرصد أآراء أحصاب مرشوع الصفر يف التعمل امجلاع والتوثيق بناء
عىل زايرهتم ملراكز ورايض أطفال رجييو اإمييليا واحتاككهم ابلنظرايت واملامرسات
الرتبوية املعمتدة يف تكل املؤسسات وتقيميها وفق الس ياق المرييك .فهو يركز عىل
مجموعة من النشطة االإجرائية اليت يشارك الطفال يف اإجنازها مثل "توجيه رساةل
مكتوبة اإىل خشص معني" وذكل ابعامتد مخسة فصول تناولت عىل التوايل :التنقل عرب
الطليس (الفصل  ،)1أربع سامت للتعمل امجلاع (الفصل  ،)2فهم التوثيق يبدأ من
املزنل (الفصل  ،)3كيف تكون جزءا من يشء هو أكرب منك (الفصل  ،)4وأخريا
عندما تكون االإجابة يف حاةل انتظار :وهجات نظر عن أحباث التعلمي (الفصل .)5
* اإذا اكنت لغة هذا املؤلف الضخم لغة علمية شفافة حيمكها منطق السالسة يف التعبري
وادلقة يف املفهوم والوضوح يف الطرح ،حبيث جندها تزاوج بني الصورة املوثقة لكغة
برصية مرئية غري مألوفة يف منظومة التعلمي اليت اعمتدها فريق رجييو ،وبني اللغة اللفطية
الرصحية املألوفة التداول واليت اعمتدها مرشوع الصفر ،فاإن أمه مسلامته ،وابخلصوص
تكل اليت هتم التعمل امجلاع  ،تتلخص يف مجةل من العنارص جنمل أمهها يف الآيت:
 تتكون مجموعات التعمل من الطفال والراشدين عىل حد سواء، يلعب توثيق التجارب التعلميية دورا اإجيابيا يف تدوين أساليب تعمل الطفال وجعلهاأكرث اإجرائية ووضوحا،
 متثل املضامني الفكرية والانفعالية واحلس ية ،البعاد اليت ينشغل هبا أعضاء مجموعةالتعمل.
 .2قمية الكتاب العلمية والتطبيقية وغاايته الساس ية
فضال عن املواصفات السابقة اليت توحض بعض جوانب أمهية هذا الكتاب املمتزي
مبوضوعه ومباحثه واملتفرد بأسلوبه ومقارابته ،نرى رضورة التأكيد عىل أن غاايته
الساس ية تتلخص يف فكرة مركزية قواهما بلورة تصور للبحث املس تقبيل يف جمال
التعمل امجلاع مع حرص خمتلف مقومات وإاجراءات هذا التصور ،وابخلصوص عىل
مس توى تشكيل مجموعات التعمل وكيفية توثيق تعلامهتا وحتديد مظاهر العالقة التفاعلية
بني أطرافها وس ياقاهتا املتنوعة .ويه الغاايت اليت تمتظهر من خاللها قمية هذا املؤلف
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العلمية والعملية وتعرب عهنا مجةل من الاس تنتاجات واخلالصات القابةل للتوظيف
والاستامثر س يكولوجيا وتربواي وتدريس يا .ونفضل اإجاملها مع لك من هاوارد جاردنر
واكرال رينادلي (ص ص )345 -339 .يف الفاكر التالية:
أ) ي ُستشف من حمتوى هذا الكتاب أن الطفال مثلهم مثل الكبار ينخرطون يف تعمل
املعارف عرب توظيف ما ميتلكونه من مؤهالت وقدرات وكفاايت واسرتاتيجيات .فهم
يش هبون الراشدين يف خطوات الاس تكشاف والتعيني والافرتاض والانفعال
والعالقات العاطفية واملتعة والسخرية ...إاخل .وهذا ما يعن أن جتارب الاكتساب عبارة
عن ممارسات تعلمية  /تعلميية يامتثل فهيا الصغار مع الكبار .وهذه فكرة تامتىش مع
املفهوم الس يكومعريف احلديث لسريورة التعمل اذلي يؤكد عىل حقائق أمهها:
* االإنسان عامة والطفل خاصة عبارة عن نظام فعال ملعاجلة املعلومات .فهو عبارة عن
أةل نش يطة للتعمل ،يتوفر عىل كفاايت معرفية ومطامعرفية منذ سن مبكر ويتعمل
ابس مترار ويواجه املشالك ابنتظام.
* دلى الطفل ما يكف من القدرات والكفاايت اليت تؤههل للتعمل والتفكري والفهم واحلمك
ـي عنارص الكون
منذ سن مبكر؛ حبيث جنده يدرك الفوارق بني الش ياء ويُ َف ِّ ُ
ويكتسب يف زمن قيايس عددا كبريا من النشطة والكفاايت املرتبطة ابللغة والتواصل
والتفاعل الاجامتع .
* يشارك الطفل بفعالية ونشاط يف تعلامته وذكل عىل عكس ما اكن ينعت به من
مواصفات اذلهن الفارغ اذلي يتأثر دون أن يؤثر (السلوكية) ،أو الوجدان الاكمن اذلي
ينفعل دون أن يتفاعل (التحليلية) ،أو النشاط اذلايت اذلي يفعل دون أن يتفاعل
(التكوينية) .فقد تبث أن دليه قدرات وكفاايت مبكرة عىل ب َ ْنيَنَ ِّة املعارف املكتس بة
وتنظريها ،وابخلصوص يف امليادين البيولوجية (احلياة – املوت  /الطفوةل –
الش يخوخة )....والفزيايئية (الطاقة – القوة – الرسعة – اجلاذبية )...والنفس ية
الاجامتعية (التفكري – االإدراك – الانفعال – الالكم – العالقة مع الآخر .)...فهو
مبثابة عا ِّلم صغري يبن نظرايته وخيتربها عىل ضوء املعطيات اليت يس تقبلها من الواقع،
ومتعمل صغري يتعمل ابس مترار ويكتشف ابنتظام ويس تفرس بدون انقطاع .فهو يتش بع
بنظرايت الثقافة اليت ينمت اإلهيا عن طريق التعمل والمتدرس والتثقيف.
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ب) الاس تنتاج الثاين هيم معل املعمل وممارس ته البيداغوجية اليت جيب أن تشلك "
نظرية تفسريية " تدمج القصص واحلاكايت والتجارب اخلاصة بس ياقات احلياة املعيشة.
فالكتاب ينصص عىل أن معل املعمل ال جيب أن خيزتل فقط يف جمرد القيام بتجارب
وأنشطة احلياة اليومية ،بل ال بد من أن يشلك أداة لبناء النظرايت وإاعادة التقيمي.
وهذه مسأةل جند لها صدى واسعا يف املنظور الس يكومعريف احلديث لسريورة التعمل
ومعل املعمل ووظيفة املدرسة عامة .وهو الصدى اذلي ميكن التعبري عن بعض معامله
من خالل اس تحضار املعلومات التالية:
* لكنا نعمل أنه من همام املدرسة وابخلصوص يف مراحلها الولية ،متكني الطفال من
الاكتساابت املعرفية واملطامعرفية ذات امحلوةل العامة ،وابلتايل هتييهئم للتعلامت
الساس ية الالحقة وبفرص متساوية .وجتدر االإشارة هنا اإىل أن الزاد املعريف للطفل
ميثل أحد العوامل املبارشة لنجاحه أو فشهل ادلرايس .فقد اتضح أن الفرق بني املتعمل
الناحج واملتعمل الفاشل ال يعود اإىل التفاوت يف الطاقة الفكرية الالزمة ملعاجلة املعلومات،
بل اإىل نواقص معرفية ودافعية هتم القصور يف البنيات املفهومية والاسرتاتيجيات
املعرفية للضبط اذلايت واملراقبة التنفيذية وتقدير اذلات...اإخل .وكام اتضح أن الطفل ال
يأيت اإىل املدرسة وهو عبارة عن صفحة بيضاء ال يعرف أدىن يشء ،بل جي ء اإلهيا وهو
مزود مبعارف وكفاايت ل إالدراك والتفييء والتعمل والتواصل والتفكري .ويه املعارف
والكفاايت اليت يتوجب عىل املعمل واملدرسة عامة برباجمها ومناجهها املتنوعة العمل عىل
اإغناهئا وتصحيحها وتطويرها حنو الفضل.
* الثابت أن أنواع املعارف اليت يكتس هبا الطفل منذ سن مبكر ،وإان اكنت تتدرج مما
هو حمسوس معيل خاص اإجرايئ اإىل ما هو جمرد مفهويم عام ترصحي  ،فهي تتفاعل
وتتاكمل فامي بيهنا سواء عىل مس توى الانبناء والتطور أو عىل مس توى التعمل والانتقال
من حاةل اإىل أخرى .فاملعارف اليت حيتاهجا الطفل ملامرسة أنشطته اذلهنية من تفكري
وتعمل وحل املشالك تتحدد حسب املقاربة املعرفية الوظيفية يف ثالثة أنواع أساس ية
يه )1 :العمليات اذلهنية اليت يه عبارة عن أفعال ملموسة اس تدجمها الطفل داخليا
وأصبحت عىل شلك متثالت يوظفها يف امليادين اخملتلفة )2 .املفاهمي اليت يه عبارة عن
كياانت ذهنية ُحتفظ يف اذلاكرة البعيدة املدى وتتعلق ابلش ياء والحداث والفعال
والعالقات وتأخذ شلك خطاطات أو فئات أو نظرايت )3 .النظمة الرمزية املمتثةل يف
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الرموز الصوتية واحلركية والكتابية والرايضية وتشلك أدوات رضورية للمعرفة وصياغهتا
وصورنهتا وتبليغها.
* العمل ببيداغوجيا تعددية حيمكها من هجة أوىل النظام املعريف للمتعمل يف لكيته وتنوعه
ومرجعياته اذلاتية واملوضوعية ،ومن هجة اثنية الفضاء املدريس الغن واملتنوع يف
موارده البرشية ووسائهل الرتبوية وبنياته التحتية ،ومن هجة اثلثة املرشوع الرتبوي اذلي
يتوقف جناحه عىل مجموعة من الرشوط ويف مقدمهتا :تفريد التعمل وجعل املتعمل حمورا
لالكتساب وتعلميه همارات التفكري وحل املشالك واختاذ القرار ،فضال عن اعامتد
التجهزيات الرتبوية واللوجيستيكية املدمعة ابلوسائط التدريس ية النظرية والعملية،
اللفظية واالإجرائية الرضورية.
ج) أما اثلث الاس تنتاجات هبذا اخلصوص فريتبط ابللغة املس تخدمة يف هذا الكتاب؛
حبيث يالحظ أن هناك تفضيال واحضا للغة املرئية اجملازية عىل سائل التواصل الخرى
وابخلصوص وسائل العرض السمعية املمتثةل يف اللغة اللفظية .ويبدو أن مرد هذا
التفضيل يمكن يف اقتناع مؤلف هذا الكتاب ،وبصورة خاصة فريق رجييو ،بأن صغار
الطفال يعشقون اس تخدام هذه اللغة البرصية رمغ لك ما تثريه من اس تفهامات دلى
الباحث املتحمس للغة اللفظية الرصحية .والواقع أن هذا الاختيار ال يش ُّذ عن التوجه
العام للمنظور الس يكومعريف احلديث لسريورة التعمل والاكتساب .فقد تبث أنه وعىل
عكس اللكمة املكتوبة اليت تس تلزم بلوغ سن معني وكفاايت خاصة لقراءهتا ونطقها
وفهمها ،فاإن الصورة اليت ختاطب برص الطفل وعقهل وخياهل عادة ما يتفاعل معها
ويدرك مدلولها منذ سن مبكر .وعليه هناك اإقرار واحض بأن الصدارة يف لك ما يكتس به
هذا الخري قبل سن السادسة تكون للصورة وللك ما هو برصي مريئ ،حيث جنده
يفضل الش ياء املألوفة والرسوم والصور اليت حتيك قصصا بس يطة وحىت بعض الصور
اخليالية الهزلية امجليةل يف رسوماهتا واملعربة يف خطوطها وألواهنا.
يف اخلالصة نشري اإىل أن هذا املؤلف القمي ورمغ تفضيل أحصابه للك ما هو مريئ
اإجرايئ عىل لك ما هو لفظ مفهويم يف سريورة التعمل ،ورمغ تشديدمه عىل الرتابط
والتالزم بني التعلمي والتعمل ،بني التوثيق والتقيمي ،بني التعمل الفردي والتعمل امجلاع ،
وابلتايل تشكيكهم يف اجلهود اليت حتاول المتيزي الواحض بني هذه املفاهمي واملامرسات
اخملتلفة ،فهو ميثل يف الواقع املرشوع اذلي يتحدى ما هو مألوف ،حيث جنده يراهن
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عىل جتديد منظومة التعلمي يف مراحلها املبكرة من خالل قلب العالقات واملعادالت بني
اخلطاطات النظرية واملامرسات العملية ،بني الانطباعات احلدس ية والوقائع التجريبية،
بني املعارف واملطامعارف عند الصغار والكبار مث أخريا بني أسس التمنية املعرفية
وراكئز التمنية الاقتصادية والاجامتعية .فالواحض من هندس ته ومضامينه وجتاربه وأفاكره
املبنية عىل جتارب وممارسات مدارس رجييو اإمييليا وعىل بنيات ونظم التعلمي المريكية،
أن مؤلفيه قد اخنرطوا فعليا يف اس تكشاف عامل التعمل والتعلمي مبقوماته وس ياقاته
املتعددة مع العمل عىل استنطاق ماكنة لك من الصغار والكبار عىل ركوب رهاانته
وجماراة حتدايته وجتاوز مشالكه .فغايته القصوى تمكن أساسا يف حتفزي خمتلف الباحثني
والرتبويني والفاعلني يف املنظومة التعلميية عىل الاخنراط يف اسرتاتيجية تربوية هادفة،
قواهما اإعادة التفكري يف التصورات النظرية واملامرسات التطبيقية لهذه املنظومة،
وابلتايل املسامهة من خالل الرتكزي عىل خصائص التعمل الفردي وامجلاع يف اإرساء
دعامئ وأسس الشعور امجلع لسريورة التعمل والاكتساب وغرس ثقافة احلب
والاجنذاب يف نفوس الناش ئة املمتدرسة أو ما تسميه اكرال رينادلي بــ"ثقافة احلب "
(ص  .)25ابختصار اإنه مؤلف قمي يغري ابلقراءة ،أو عىل الحرى فهو يشلك ابمتياز
أحد أمه املراجع احلديثة العهد اليت ميكن الاسرتشاد هبا يف ميدان بيداغوجيا التعلمي ما
قبل املدريس عامة وتعمل املعارف الساس ية خاصة.
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