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تعريف ل يداغوجي     ا ب ل   للخطأ     ا

.صوابا الخطأ و خطأ الصواب يعتبر عقلي فعل أو ذهنية حالة بأنه الخطأ للند يعرف       
المعطات التعليمات اتستيعاب أو فهم في المتعلم لدى قصور فالخطأ البيداغوجي المنظور ومن  
عتبر القبول معايير مع تنسجم ل معرفة بإعطاء تسلوكيا .المدرتسين يترجم لدن من یالمرتقبة و .  

ات في الخطأ داغوج یالب ثة ی ات ومحركا منطلقا یالحد م یلعمل .والتعلم یالتعل

لفرق يداغوجي     ا ب ل ين     ا لخطأ     ب غلط     و     ا ل   :     ا
بين كبيرا تداخل نجد حيث مفهومه تحديد صعوبة إلى تفضي للخطأ الشكالية الحمولة إن  

لخلل نتيجة أو فهم لسوء نتيجة الناقصة المعرفة من حالة الخطأ اعتبار . فيمكن والغلط الخطأ  
يعتقد يجعله المتعاقد ذهن في يقوم ما هو الغلط اعتبار يمكن بينما,والتعلم التعليم تسيرورة في  

حقيقتها غير على أشياء .

ال مث
 ُأس "صييفر أن لتلميييذه مثل الرياضيييات أتسييتاذ قييال إذا الفصييل داخييل اعتيييادي نشاط في  

وهذا "صفر تساوي ( صفر  " )محييدد  فميين غييير شكل هنا بالطبع، صحيحا ليس "  الطييبيعي !
 ففييي الصييحيح، غييير الجييواب بنفييس فسيييجيب السؤال نفس الفصل خارج التلميذ تُسلئل إذا أنه

هكذا عن مسؤول غير لنه خطأ ارتكب التلميذ الحالة هاته !ُلّقن ..ذلك

 "أولي ليس عدد "اثنان أن ما تقويم في "أولي وأجاب عدد " اثنان أن مثل التلميذ لقنا إذا أما   
 ونقصييد الصحيح، غير الجواب  مسؤولية يتحمل الحالة هاته في ..غلطا فهو ارتكب التلميذ فهنا
 أو النتبيياه عييدم أو الييتركيز قليية عيين الناتجيية الذاتييية التقصيييرية المسؤولية التلميذ، بمسؤولية هنا

 أو عليييه المطروحيية المهميية علييى يجيييب أن العادييية الظييروف فييي للتلميييذ يمكيين بحيييث تعييب
.بنفسه يصحح أو الجابة يستدرك
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ذا     على لخطأ     يؤشر     ما مكن     كيف     و     ا مل     ي عا ت ل   معه؟     ا

الصحيحة الجوبة إلى بالضافة وهو للمدرس، اليومي العمل في حاضر عنصر الخطأ إن  
وعلى المنطقي التستدلل على وقدرتهم التعلم، في لصعوباتهم ومؤشر التلميذ لتحصيل مقياس  

التالية المعيقات أحد عن ناتجا يكون أن يمكن .التجريد كما

أو العقيمية، التعلم واتستراتجيات الباليية، التيدريس طرق على : مؤشر     المدرس     طرائق    
والوتسائل الطرائق تنويع عيدم للتعليم، تسيريع نسق لليدرس، تحضييره وطريقية الميدرس كفاءة  

للمتعلم تسلبي تصور المهنية، للهوية تسلبي تصور التواصل، على المعلم قدرة عدم البيداغوجية،

 
النتباه، قلة للمعرفة، نظرته أو للمتعلم الذهني المستوى على دليل  يكون  :     المتعلم     مستوى  
حالة مرض، الذهنية، مداركه في ضعف التواصل، على المتعلم قدرة عدم الدافعية، ضعف  

متوترة اجتماعية

للمتعلم، الذهني المستوى تجاوز تعلمها، الواجب بالمعرفة المر : ويتعلق     المعرفة     طبيعة  
المعارف صعوبة المتعلم، ميولت  مع التلمؤم عدم

بشكل معه التعامل فإن وبالتالي التستاذ، لعمل الذاتي للتقويم معيارا كذلك الخطأ يعتبر و   
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أن بداية المدرس على يجب إذ  التعلمية، التعليمية العملية تطوير في يسهم وممنهج معقلن  
ضرورية كمراوغة التلميذ احترام ينبغي و المدرتسة للفلئة النفسية  الحالة يراعي

التالية الجراءات نقترح حيث الخطاء، تصحيح مشروع في وتوريطهم  لشراكهم 
• السؤال بوضع وذلك تركيز لحظة في أي النتباه مشروع في التلميذ بوضع المدرس يقوم  

على الخطأ إيجاد حاولوا ثم السبورة، في تسأكتبه ما إلى انتبهوا مثل يقول أن :  شفويا  
الجماعية الجوبة تلقي يتفادى أن

• إجابة أن إلى التستاذ يشير الفصل، داخل تلميذ طرف من ارتكب الخطأ كان حالة في  
؟ زميلكم قاله فيما الخطأ :كالتالي أين المجموعة على السؤال ويطرح خاطلئة التلميذ  
القران بين المعرفي الصراع إذكاء أجل من وذلك

• و التستراتيجيات لمعرفة للتعبير له أكبر هامش بترك التلميذ مع بيداغوجي حوار فتح  
  التي قادته إلى الفشل في المهمة المطلوبة منه، مع التدخل للتصحيح فيالخطوات

 المرحلة المناتسب لجعل التلميذ يكتشف خطأه بنفسه، و هكذا نحصل على فعالية التعلم
مطبقين بذلك طريقة التستكشاف على أن ما نكتشفه بأنفسنا ل ننساه أبدا

• من اجتيازه بعد الممكنة الجال أقرب في المحروتسة الفروض تصحيح المدرس يراعي  
على فقط التصحيح أثناء يركز و السريعة، الراجعة التغذية تتحقق حتى التلميذ طرف  

ترددا الكثر الخطاء
• علجه المراد الخطأ في التلميذ توريط تهدف بعناية، مختارة تمارين إعطاء

• التذكير عند الرياضيات حصة بداية في الكبر الهمية ذات الخطاء تذكير إعادة  
القبلية بالمكتسبات

• التي الخطياء نوعيية حسب ومتنوعية عدييدة طرقيا يتبع أن المدرس من يسيتحسن و  
الوتسائيل على .درس فالعتمياد كيل ظروف تقتضييه ميا وحسب القسم، في يلحظهيا  
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التفكير مهارات من المتعلمين وتمكين التعليم أتسياليب في التنويع أو التعليميية،  
الوقوع وتجنيبهم المتعلمين أخطاء بتصحيح      كفيلة الطرق من وغيرها والتستيعاب  

 فيها

لخطأ     مقال ين     حسب     :ا ت ي نظر ل ة     ا لسلوكي ة     و     ا ي ئ ا ن ب ل   ا
التالية النظريات باختلف الخطأ إلى التصور يختلف  
   السلوكية     النظرية     حسب     الخطأ
ذلك .خطأ و يتحقق بدون تعلما يستهدف أن التعليم على يجب السلوكية المدرتسة حسب  

هذف تحقيق نحو موجها التلميذ "الجيدة بحيث يصبح "الجابات وتعزيز والتكرار بالتمرين  
التعليم  السلوكية ترفض).نموذجا و من خلل هذا المنطق فإن  النظرية المبرمج (تدريجيا

 .الخطأ و تعتبره أمرا مقصيا يمكن أن يعاقب مرتكبه و هذا ما تقتضيه النظرية الديداكتيكية
.المعيارية  

 تعتيبرهذه المدرتسة الخطيأ عياهة تترك آثارا ضارة بالنسبة للمتعلم لذلك يجب التخلص منه
 بواتسطة تمارين ملئمة أو تكرار المحتويات التي لم يتمكن منها المتعلم مع تعزيز الجابات

.الصحيحة فل مجال للخطأ من منظور النظرية السلوكية لذلك تعتمد طريقة التكرار من خلل  
المثير و التستجابة حتى تصل إلى انعكاس شرطي يصبح معه التعلم روتينيا

  البنائية     النظرية     حسب     الخطأ
فيما عائقا   يشكل ل حتى يعالج بل يقصى أن يجب ل التعلم اتستراتيجيات أحد الخطأ البنائية تعتبرالنظرية

الوظيفية الديداكتيكية النظرية وهي بعد، 
ترتكز الجديدة فالمعارف المتضاربة، المعارف تنظيم لعادة تسيرورة هو التعلم فإن المدرتسة هذه حسب   

ّند أن يمكن التي السابقة المعارف على  لنتاج المتعلم  يواجهها   التي الصعوبات على يدل الخطأ و ُتف
 له، يتصدى و التلميذ يواجهه أن يجب "المعرفي الذي "الصراع مفهوم عن هنا نتكلم أننا أي جديدة، معارف
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.المعرقلة الصعوبات تجاوز أنه يعني جديدة لمعرفة بنائه و المتعلم قبل من الخطأ تصحيح و  

تاريخ هو العلم تاريخ بأن يقول باشلر أن نجد ,التعلم حيث شرط الخطأ أن النظرية هذه مبادئ من لعل و  
أخطائها و أوهامها تنهار ما تسرعان و معينة زمنية حدود في صحيحة تبقى فالنظرية تصحيحها، و الخطاء  

و معينة، زمنية   حدود في نسبية معرفة هي المنطق بهذا ,جديدة والمعرفة بنظرية تجاوزها ثم نفيها ليتم  
ينطلف الذي هو الجيد التعلم أن حيث البيداغوجيا و التربية إلى يمتد بل فقط العلم على ليقتصرالمنطق  

الخطأ يعتبر بياجي أن نجد .جديدة كما مفاهيم بناء قصد تجاوزها و نفيها و بتصحيحها التلميذ أخطاء من  
"التوازن وضعية "التوازن إلى "اختلل وضعية من انتقال هو منظوره من الموازنة .للتعلم فعملية شرطا "  
عسيرة، الفهم عملية تجعل التصدع من بنوع تتسم الولى الوضعية في للمتعلم المعرفية البنيات أن حيث  

لبناء عنها التستغناء يمكن ل أتساتسية كمراحل الخطاء هذه مع التعامل فيتم للخطأ واتسعا المجال يتيح مما  
و التشويش حالة تجاوز و الفهم لتحقيق الملئمة و التستيعاب عمليتي عبر الذات تتدخل إذ المعرفة  

الذات تنتاب التي الرتباك  
ة نظري ل ا ة و  لسلوكي ةا نظري ل ا ة  رن ة  مقا ي ئ ا ن ب ل   ا

أوجه الختلف من حيث النظرة للخطأ  أوجه الشبه من حيث النظرة للخطأ
النظريةالسلوكية النظريةالبنائية  النظريةالبنائية

الخطأ شرط التعلم
النظريةالسلوكية

لتعلميتم ا  
 بالمحاولة والخطأ

والتجربة

الخطأ عاهة
 تتم معالجة الخطأ عن

 طريق  القصاء و المعالجة
من خلل فصله أو التكرار

الخطأ اتستراتيجية للتعلم
 تتم معالجة الخطأ عن
 طريق  معالجة ثمتل ث

التلميذ الخاطلئة

الخطأ ين عن  ت ظري ن ل ا ن  ي ت ها ه  ب قول  ت ما  الشخصي عن  ا  ن ي رأ

 نحن ندعم النظرية البنائية التي تعتبر الخطأ مسألة أتساتسييية لنجيياز التصييحيح والتصييويب حيييث
: تتم عملية التصحيح عبر المستويات التالية
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.رصد التمثلت الكامنة عند المتعلم المرتبطة بالظاهرة المدروتسة·

.اعتبار الخطأ اتستراتيجية للتعليم والتعلم·

.إن الخطأ ليس معطى ينبغي إقصامؤه بل يشكل نقطة انطلق المعرفة العلمية ·

. العتراف بحق التلميذ في ارتكاب الخطأ لن هذا الخير يعتبر شيلئا طبيعيا ومقبول ·

: وكما جاء على لسان  

"  باشلر-  ".الحقيقة العلمية خطأ تم تصحيحه:

"  موران-  ".الخطأ في عدم تقدير أهمية الخطأ:

"  طاغور-  ". إذا أوصدتم بابكم أمام الخطأ فالحقيقة تستبقى خارجه:

  التكرار ليس413<  71 لن 15,413<  15,71:   فمثل عند خطأ مثل التالي
: هي الوتسيلة الناجعة لمعالجته، إذ أّن التلميذ انطلق من الخاصية

أكبر العددين العشريين اللذين لهما نفس الجزء الصحيح  هو الذي جزمؤه العشري أكبر

.و قارن أوًل الجزء العشري لكل من العددين و بالتالي وجب معالجة هذا الثمثل الخاطئ،    
 ويمكن أن تتّم هذه الخيرة مثل بواتسطة تذكيره بأنه ل يمكن القيام بهذه الطريقة في المقارنة إل
 إذا كان لدينا نفس عدد الرقام بعد الفاصلة و في الحالة المعاكسة نضيف صفرا آخر العدد

.ثّم نقارن كما يمكن تعزيز ذلك بمجموعة من المثلة


