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نموذج متتني طبقات اإلدراك املعريف لتحسني قوة التعلم :منحى جديدا يف فلسفة التعليم والتعلم
أ.د /حممد بن عبد اهلل النذير
أستاذ املناهج وطرق تدريس الرياضيات ،كلية الرتبية
مؤسس ومدير سابق للمركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية ،جامعة امللك سعود ،السعودية
ملخص
تطرح املاقالة احلالية منحى جديد يف جمال التعليم والتعلم ،يتعلق بفكرة وجود طباقات غري
منظورة يف اإلدراك املعريف تتصل باملعرفة وسياقاهتا ،من ناحية البعد الذهني ،والبعد العاطفي ،وأن
اإلدراك املعريف ُينسج يف عاقل املتعلم ،وهذا املنحى قد يؤدي لتطوير قوة التعلم ويمتّنه .تناولت الورقة
مفهوم اإلدراك املعريف ،وبعض النظريات يف جمال الدماغ ووظائفه واستثامرها يف جمال التعليم
والتعلم ،ويف النهاية ٌقدم نموذج للطباقات املختلفة وتفاعلها فيام بينها.
الكلامت الداللية :طباقات اإلدراك املعريف ،نظريات التعلم ،قوة التعلم ،نامذج التعلم ،قوة التعلم.
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Abstract:
The present paper present a new approach in the teaching and learning Field.
That relates to the concept of "invisible" layers of Cognitive cognition related to
knowledge and its contexts in terms of Mentalistic, emotional, and Cognitive
cognition was woven into the Learner mind learner, which may lead to the
development and strength of learning . The paper dealt with the concept of cognitive
cognition, and some brain theories and its functions, and there investment in the field
of education. At the end, the writer presented a model of different layers of cognitive
cognition and their interaction with each other.
Key words: cognitive cognition layers, learning theories, Teaching and learning,
learning models, Learning Power.
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مقدمة
يرسين أن أشارك يف العدد األول من "املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية" التي تصدر
عن "املؤسسة الدولية آلفاق املستاقبل" بماقالة علمية ،تستثمر اطروحات عديدة يف الرتبية ،ويمكن أن
تكون بذاهتا فلسفة تربوية تعليمية ،فاقد بدأت فكرة هذا املوضوع منذ أكثر من عرش سنوات ،وما زلت
أضيف عليه ما يستجد من تأمالت وأفكار ومستحدثات ،وإنني أوجه الشكر لسعادة األستاذ الدكتور
عل-مشكورا -للكتابة يف أحد املوضوعات العمياقة؛
هشام بركات؛ مؤسس هذه املجلة الذي ألح ّ
فأرجو أن أكون حاقاقت شيئا من طموح سعادته يف هذه املاقالة العلمية الفكرية ،التي أرى أهنا قد
تؤسس ملنحى فلسفي جديد يف جمال الرتبية بعامة ،ويف جمال املناهج والتعليم والتعلم بخاصة.
ويمكن تاقسيم املاقالة احلالية إىل عدد من املكونات وهي:
 أوال-ملخص.
 ثانيا-مدخل :أساس الفكرة.
 ثالثا-االفرتاض والتساؤل الفكري واألمهية.
 رابعا"-تروس" سيمور بابرت ونظرية بياجيه.
 خامسا-مؤرشات وجود طباقات اإلدراك املعريف.
 سادسا-املنظور اإلسالمي للمكونات املعرفية والوجدانية.
 سابعا-االستنتاج ونموذج طباقات اإلدراك املعريف.

أوال -ملخص
قدّ م الكاتب يف هذه املاقالة العلمية طرحا جديدا يف جمال التعليم والتعلم بعامة ،يتعلق بفكرة
وجود طباقات "غري منظورة" يف اإلدراك املعريف  Cognitionتتصل باملعرفة وسياقاهتا من ناحية
بعدي :الذهني  ،Mentalisticوالعاطفي  ،Emotionalوأن اإلدراك املعريف ينسج يف عاقل
امل تعلم(والعاقل هنا مكان ما يف اجلسم قد يكون حمله الدماغ أو يكون حمله الاقلب) بنسيج يتمثل يف
طباقات تعمل عىل توسيع اإلدراك يف العاقل ليستوعب املعرفة بمناظريها املختلفة ،ويتوصل إىل كنه
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وحاقياقة املعرفة كام هي يف الوجود( وهو أساس فلسفة العلم)؛ وهذا بدوره سوف يزيد من قوة التعلم
ويمتّنه ،ومعلوم أن تطوير عمليات التعلم ونواجته هي املستهدفة من عمليات التعليم.
وقد عرض الكاتب مفهوم اإلدراك املعريف ،وبخاصة يف بعدي العاقل :الذهني والعاطفي،
وأحدث النظريات يف جمال الدماغ ووظائفه واستثامرها يف جانب التعليم ،وأضاف الكاتب أفكارا قد
تعرض ألول مرة يف سياق توسيع اإلدراك من خالل عمليات التعليم التي تؤدي لاقوة التعلم؛ ربطا
بأحدث األفكار الرتبوية والتعليمية والطبية يف جمال الدماغ .ثم يف هناية املاقالة قدم الكاتب أنموذجا
للطباقات املختلفة وتفاعلها فيام بينها.
ستكون هذه األفكار حديثة ومتهيدية ربام إلطالق منحى أو توجه جديد يف جمال التدريس
واملناهج الدراسية ،وهو خالصة تأمل طويل لسنوات عديدة ،ودراسات نظرية فكرية وبالرجوع إىل
املصادر اإلسالمية أيضا يف بلورة الفكرة من جذورها وتأصيلها.

ثانيا-مدخل :أساس الفكرة
كنت يف حرية من أمري يف تسمية الطباقات بعد أن لفت االنتباه هلا  -كام سيأيت -مكتشف لغة
اللوغو الربجمية "سيمور بابرت"؛ وكان أمامي جمموعة مسميات مثل :طباقات التعلم ،قوة املعرفة أو
التعلم ،اإلدراك الاقلبي ،طباقات اإلدراك املعريف .ولكن رأيت أن أنسبها تعبريا عن الفكرة هو مسمى
"طباقات اإلدراك املعريف".
وقدمت هذه الفكرة مرتني؛ مرة يف ملتاقى علمي يف مركز التميز البحثي لتطوير تعليم العلوم
والرياضيات بجامعة امللك سعود ( ،)2016ومرة يف مؤتم التعليم يف قطر( ،)2017وبحضور عدد
كبري من الرتبويني .والطرح هنا سيكون طرح املجتهد؛ فاقد حيالفني التوفيق ،وقد أكون أخطأت يف
التاقدير أو البلورة ،فهو منظور ذايت تأمل ،حيمل أفكارا جديدة ،ويف الوقت نفسه ال يمكن الاقطع به،
وهو مثار للبحث ومزيد من السرب ،وأظنه سيفتح أفاقا جديدة يف التعليم والتعلم وفلسفتهام.
أدرس طالب املاجستري يف ختصص مسار تعليم الرياضيات بجامعة امللك سعود
وبينام كنت ّ
عام 1428هـ- 2008/ماقرر 555هنج :احلاسب اآليل وتعليم الرياضيات؛ أثار اهتاممي عبارةhttps://doi.org/10.29009/ijres.1.1.7
241
International Journal of Research in Educational Sciences

أ.د /حممد بن عبداهلل النذير
املجلد ( )1العدد (2018 )1م

ترتبط بالطباقات املعرفية؛ ملبتكر الربجمة بلغة اللوغو (سيمور بابرت) الذي ألف كتابا فيها (عواصف
الفكر :الكمبيوتر واألطفال واألفكار الاقوية) ،وأشار إىل أيام طفولته ،وأنه كان شديد الغرام بالرتوس
التي تستخدم يف ناقل احلركة داخل صندوق ناقل الرتوس (اجلري بوكس) يف السيارات؛ فكان يتخيل
نفسه أحد الرتوس ،وأن هناك طباقات يف تكوين املعرفة.
وتواصلت مع فكرة الطباقات منذ عام 1428هـ ،2008/ومع الوقت بدأت أشعر بوجود
تلك الطباقات ،وأقتنع هبا وبأمهيتها ،وأهنا موجودة يف دماغ وقلب ومشاعر اإلنسان؛ غري أهنا تتطلب
جتميع وربط وحياكة "نسج" من أجل مت ّثل املعرفة بجوانبها املتعددة بالصورة احلاقياقية كام هي يف
ال كون كام خلاقها اهلل سبحانه وتعاىل .وهلذا تأسيسا عىل الفكرة البد من تناول مفهوم "اإلدراك
املعريف"  Cognitionالذي هو أساس تكوين املعرفة ،إذ يوجد جدل قديم وناقاش كثري حول مفهوم
"اإلدراك" بعامة.
ويمكن تعريف "اإلدراك املعريف" بأنه العملية العقلية التي تنتج يف الوعي الذايت بتنبيه أحد
أعضاء احلس عندما حيدث مثري ما .وهو الذي يزود الذاكرة والتفكري والتصور واالستدالل
تكون
باملعطيات اخلام .وحيلو يل أن أعرف "اإلدراك املعريف" بأنه "مناظري" العاقل واالستبصار الذي ّ
صورة معرفية لألشياء واألفكار متاما مثل فكرة املنظور اهلنديس؛ وذلك بتامزج طباقات من الدماغ
والاقلب وما شابه ،والذي ينسج العاقل فيه زوايا ومناظري للشكل املتخيل واملدرك" كام يف (شكل.)1

شكل( :)1يوضح املنظور اهلنديس وكأن العاقل املدرك ينسج منظورا قد يكون ببعد أو بعدين أو ثالثة
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وكتصوير ملفهوم اإلدراك ربطا باملنظور البرصي والزمني يمكن أن حيدث اختالف يف رؤية
الصورة التالية (شكل :)2

شكل( :)2يوضح منظور خمتلف لفتاة وامرأة كبرية يف السن

فإن ُنظر إليها يف بمنظور أمامي فسنرى فتاة صغرية ،بينام لو ُغ ّري يف املنظور من جهة أخرى
فسريى أمرا خمتلفا متاما ،إذ سيكون هناك صورة المرأة عجوز كبرية يف السن .وهلذا عند تكوين
ُ
املعرفة املدركة لاقضية ما أو مفهوم ما فأنه ينبغي نسج مناظري متعددة لتكوين صورة إدراكية سليمة
وأقرب للواقع احلاقياقي هلا.
ثالثا-االفرتاض والتساؤل الفكري واألمهية
أمام املدخل السابق للموضوع؛ يمكن طرح هذا االفرتاض والتساؤل اآلتيني:
االفرتاض :يعتمد قوة اإلدراك (اإلدراك هو اإلحاطة العلمية) عىل وجود طباقات متتالية
تنسج املعرفة نسجا ثنائيا (طباقة ذهنية ،طباقة عاطفية) متزامنا -وليس منفصال -ومتتّنها.
التساؤل :كيف يمكن معرفة تلك الطباقات؟ وأين مكاهنا يف اجلسد؟ وكم يتم تكوينها
وتسلسها؟
األمهية :يتوقع أن حيدث تغيري يف تصميم املناهج الدراسية واسرتاتيجيات التدريس ،بل ربام
حيدث تغيريا يف منظومة التعليم والتعلم؛ وفاقا هلذا الطرح واالرتكاز عىل طباقات اإلدراك
املعريف « ...وربام يكون ثورة معرفية فلسفية يف ختصص التعليم والتعلم».
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رابعا-تروس سيمور بابرت ونظرية بياجيه
يشري سيمور بابرت إىل "الرتوس" ومدى تأثريها يف تكوين البنى املعرفية باقوله ":أعتاقد أن
العمل «بالرتوس» وخاصة «التفاضلية/الدفرنس» أثر عىل نموي الريايض يف ذهني أكثر من أي يشء
آخر تم تدريسه يل يف املرحلة االبتدائية" .وكانت صورة الرتس تتفاعل يف ذهنه إىل درجة أهنا أصبحت
تكوينا مرنا يساعده يف ختيل املعرفة الرياضية مثل« :جداول الرضب» و«معادالت الدرجة األوىل يف
متغريين» فكان يتخيلها يف ذهنه وكأهنا «تروس تفاضلية» (شكل.)3

شكل( :)3يوضح تصور لشكل الرتوس التفاضلية يف الذهن

ويشري سيمور بابرت إىل نظرية بياجيه باقوله ":اطلعت عىل نظرية «بياجيه» وصدمت أنه
يتحدث كلية عن الظاهرة اإلدراكية لعملية التمثيل( )Assimilationبمعزل عن (املكون العاطفي)
الذي مل يتطرق له «بياجيه»" .ولذلك فسيمور بابرت صمم لغة اللوغو عىل أساس فكرة "السلحفاة"
باعتبارها كائنا حيا حيبه األطفال ويألفه ،ومن ثم يتوقع أن يندمج الطفل-أثناء التعلم-مع
السلحفاة(عاطفيا) ليبني عليها تعلام(ذهنيا).
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وهذه إشارات أخرى إىل طبقات علم املعرفة كام يسميها سيمور بارت:
 أي يشء يمكن أن يكون سهال إذا أمكن متثيله إىل جمموعة نامذج (مثل الرتوس) موجودة
لديك تألفها ،وتتعامل معها ،فإن مل تستطع فكل يشء سيبدو صعبا!!
 األمر الذي أشار إليه «بياجيه» « :فهم التعلم ال بد أن يكون تطوريا» أي يعود إىل تطورات يف
طباقات علم املعرفة  ..فام يتعلمه الفرد ،وكيف يتعلمه ،يعود إىل نوع النموذج (التصوري
العاقل املمثل فيه).
 ذلك األمر يدعونا إىل التساؤل :كيف تنمو الرتاكيب الذهنية واحدا تلو اآلخر ،وكيف يتكون
الشكالن :املنطاقي (الذهني) والعاطفي؛ خالل هذه العملية؟ مما يؤكد أمهية دراسة أصول
علم املعرفة.
 إن عمل «بياجيه» أعطى سيمور بابرت إطارا جديدا للنظر يف «تروس» طفولته ،فالرتوس
يمكن استعامهلا لتوضيح عدة أفكار رياضية وعلمية متاقدمة؛ مثل :نظرية الزمر ،واحلركة
النسبية يف الفيزياء؛ فإهنا ترتبط باملعرفة اجلسدية (الرتكيبات احلركية لدى الطفل) حيث
يتاقمص الطفل «الرتس» ويفهم هبذا التاقمص تصور حركة الرتوس بتخيله أنه يدور معها!
 العالقة تلك ذات جانبني :التجريدي واإلحسايس التي تعطي «الرتوس» الاقوة لتناقل
الرياضيات والعلوم املتاقدمة إىل الذهن(فأصبحت الرتوس وسيط/أداة للناقل املعريف
الاقوي).
خامسا-مؤرشات وجود طبقات اإلدراك املعريف
هل هناك مؤرشات تدل عىل وجود طباقات لإلدراك املعريف سواء منفصلة أو مدجمة؟ يف
الواقع هناك عدد من التوجهات واألفكار التعليمية وأيضا الطبية يف جمال الدماغ تشري بوضوح إىل
وجود طباقات لإلدراك املعريف وليس جمرد طباقة واحدة فحسب ،ومن ذلك ما يل:
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 -1فكرة نصفي الدماغ :ففي عام 1960م اكتشف العامل روجر سبريي أن لكل نصف من الدماغ
(األيمن واأليرس) عم ً
ال خاص ًا به .وعن هذا االكتشاف نال به جائزة عام 1960م .ولكل
نصف عىل حده وظائف ختتلف عن اآلخر .فروجر سبريي اكتشف أن الدماغ بعملياته
الذهنية ليس منطاقة واحدة ،وإنام يمكن تاقسيمه إىل شاقني ،حيث توجد عمليات ختص الشق
األول :األيرس ،واملعني بالعمليات الذهنية املرتبطة بالدقة واملعلومات وتدفاقها واألرقام
واملنطق ،بينام يعنى الشق الثاين :األيمن بالعمليات الذهنية املرتبطة بحاالت اإلبداع والتصور
الكل املدعم باللون والصورة واملشاعر العاطفية .ويوضح شكل( )4توصيف عمليات كال
من شاقي الدماغ :األيرس واأليمن.

شكل( :)4يوضح العمليات الذهنية لشاقي الدماغ األيرس واأليمن

 -2دراسة هارفارد :أوضحت أحدث الدراسات يف علم صناعة الاقرارات الاقيادية أن الاقرار
الذي يبدأ من «التفكري الوجداين أو العاطفي» أكثر رسعة من الاقرار الذي يأيت من «التفكري
الذهني املنطاقي» .فالدماغ يميل إىل العاطفة أكثر يف استجاباته الختاذ قرار ما ،ذلك أن طريق
االستجابة يف حالة "العاطفة" حييل الاقرار إىل االستجابة التلاقائية املبارشة ،بينام يف حالة
االستجابة التي تعتمد عىل املنطق/العمليات الذهنية األكثر ستتجه املعاجلة من منطاقة اللوزة
إىل منطاقة اللحاء الصدغي ماقدمة الدماغ؛ ويف هذه احلالة تتأخر االستجابة .ويف ذلك إشارة
أن اختاذ الاقرار يتكون ضمن أكثر من طباقة "ذهنية" أو "عاطفية"(.شكل.)5
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شكل( :)5يوضح خطي اختاذ الاقرار بالعاطفة أو باملنطق

 -3فكرة أنواع التعلم :كثري من التصنيفات ملجال األداء أو األهداف التعليمية /نواتج التعلم
تصنفه إىل ثالثة أقسام هي :املعريف واملهاري والوجداين(العاطفي) ،وظهور كثري من
التصنيفات واملستويات لكل منها ،وكان مما يؤخذ عليها مجيعا هو نزوعها للفصل بني تلك
األنواع؛ مما أحدث مشكلة يف اكتساب الطالب لنواتج التعلم الثالث :املعريف واملهاري
والعاطفي .ولكن هناك شبه إمجاع عىل وجود األقسام الثالثة ،وهذا مؤرش لوجود الطباقات
ولكنها –حسب فكرة أنواع التعلم-تعمل بمعزل عن بعضها البعض ،وبانفصال تام ،وهذا –
برأيي-أحد أهم املآخذ عىل تلك الفكرة ،بينام فكرة طباقات اإلدراك املعريف تاقوم عىل الدمج
املنظم بينها ،ومن ثم حدوث الفاعلية يف التعلم.
 -4التعلم الرسيع :ياقوم عىل أساس أفكار نظريات التعلم وفيص الدماغ ،إضافة لعلم النفس
العصبي واملعريف ،وتأخذ فكرة التعلم الرسيع بأن التعلم يتطلب إدماج املعرفة نفسها
باجلوانب العاطفية؛ لتفسح للدماغ للتمدد والتوسع املعريف بأرسع ما يمكن ،ويستثمر التعلم
الرسيع موجات الدماغ يف التعلم ،وحتديدا يف حالة" ألفا" التي هي طباقة عاطفية تعتمد عىل
االسرتخاء واهلدوء ،وشكل( )6يوضح أنواع املوجات واحلركة املوجية للدماغ كنبضات
عصبية.
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شكل( :)6يوضح النبضات العصبية للدماغ يف عدة حاالت

 -5اخليال يغلب الواقع(احلقيقة) :مبدأ تاقوم عليه فكرة «السينام» ،وهي أن اخليال يتغلب عىل
احلاقياقة ،فكأن التعلم يف هذه احلالة الذي يلاقي عليه بظالله املشهد نفسه املركب من الصورة
والصوت واألداء واإلحساس واحلركة والضوء لتكون مزجيا من الصورة التي تنتاقل إىل
اإلطار املعريف لإلنسان عىل هيئة طباقات(خيال/عاطفة ،حاقياقة/منطق) .كام أن من أرسار قوة
تعلم الرياضيات والعلوم عىل سبيل املثال تعتمد عىل قوة «اخليال» وهو أقرب «للطباقة
العاطفية».
 -6نظرية هريمان للهيمنة الدماغية :وضع هريمان نظريته عام 1976م حيث قسمت الدماغ إىل
وبني أن لكل
أربعة أجزاء متجاوزة نظرية العامل روجر سبريي الذي قسم الدماغ إىل شاقنيّ ،
من شاقي الدماغ األيمن واأليرس عم ً
ال خاص ًا به ،كام جتاوز هريمان-أيضا -نظرية ماكلني
التي قسمت الدماغ يف السبعينات إىل ثالثة أقسام هي :دماغ الزواحف ،ودماغ الثدييات،
ودماغ اإلنسان العاقل .وقام هريمان بدمج نموذج سبريي ونموذج ماكلني يف نموذج واحد
وهو نموذج هريمان الرباعي الذي انطلاقت منه نظريته .وبحسب نظرية هريمان يناقسم الدماغ
إىل أربعة أقسام (هذا التاقسيم رمزي وليس عضويا "فسيولوجيا") ،وكل قسم خيتص
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بوظائف عاقلية معينة؛ فمنطاقة ربع اليسار األعىل و لوهنا أزرق و سامها ( Aاملوضوعي)،
ومنطاقة ربع اليسار السفىل و لوهنا أخرض وسامه ا ( Bالتنفيذي) ،ومنطاقة ربع اليمني السفىل
ولوهنا أمحر وسامها ( Cاملشاعري) ،وأخريا منطاقة ربع اليمني العليا ولوهنا أصفر و سامها

D

(اإلبداعي) و كل منطاقة ختتص بطرياقة معينة لعمل العاقل.
ويوضح شكل( )7املناطق األربع يف نظرية هريمان للسيطرة الدماغية.

شكل( :)7يوضح املناطق األربع لنظرية هريامن للسيطرة الدماغية

 -7نظرية الذكاءات املتعددة :وهي نظرية وضعها عامل النفس هاورد جاردنر عام 1983م وترى
وجود عدد من الذكاءات "الاقدرات" وليس عىل قدرتني فاقط –كام كان شائعا يف مفهوم
الذكاء-مها :الاقدرة اللفظية والاقدرة الكمية "املنطاقية" ،واللتني اعتربتا تاقليديا مؤرشي الذكاء
الوحيدين يف اختبارات الذكاء) ، (IQويف عام 1990م أشار جاردنر إىل مخس قدرات
إضافية

وهي:

باإلضافة

–للفظي

والكمي-الذكاء

البرصي/املكاين،

والذكاء املوسياقي/النغمي ،والذكاء اجلسمي/احلركي ،وذكاء املعرفة الذاتية/معرفة
النفس/العاطفي ،وذكاء معرفة االخرين/االجتامعي ،والحاقا وحتى عام 2016م أضاف
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جاردنر ذكاءين عىل النظرية ومها :ذكاء عامل الطبيعة “البيئي" ،وذكاء التعليم ،وكان قد ذكر
عن إمكانية اعتبار املعرفة الوجودية "الكونية" كذكاء منفصل إال أنه مل يبت باألمر بشكل
حاسم .وهذا التنوع يف الذكاء جيل بوضوح وجود طباقات متعددة تؤثر يف اإلدراك املعريف
والذكاء بعامة .ويوضح شكل( )8أنواع الذكاءات املتعددة حسب جاردنر.

شكل( :)8يوضح أنواع الذكاءات املتعددة حسب نظرية جاردنر

سادسا-املنظور اإلسالمي لطبقات اإلدراك املعريف
لفت انتباهي يف الاقران الكريم وجود الطباقتني" الذهني والعاطفي" ،وكانتا واضحتني بشكل
كبري يف سورة الرمحن أو ما تعرف "بعروس الاقرآن"؛ حيث تكررت اآلية ( فبأي اآلء ربكام تكذبان)
(31مرة) وهي برأيي «طباقة عاطفية» ،تأيت بني طباقات «معرفية أو ذهنية» ،فإثارة العاطفية واضحة
واجلن ،فكيف لكام أن تكذبان وأنتام
ومتجلية يف طرح التساؤل " فبأي اآلء ربكام تكذبان" أهيا اإلنس
ّ
أمام حشد هائل من اآليات والبينات الكونية التي ال يمكن لكام إال اخلضوع هلا ،وأنتم سوف
تسلمون هبا بعد مرات من التأمل والتفكري والوعي واإلدراك الذي سيتكون بعد هذا املزيج من
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الذهني والعاطفي بعملياهتام املتمثلة يف توضيح احلاقياقة العلمية والتأمل العاطفي والنفيس الستيعاهبا
جنبا إىل جنب؛ فيحدث تبعا هلم قوة تعلم تؤدي إىل قوة اإليامن التي أشبه ما تكون بـ "علم الياقني".
ومعلوم أن سورة الرمحن مدنية ذات نسق بياين خاص ،فهي تشري إىل الوجود الكوين الكبري،
وإعالم بآالء اهلل الباهرة الظاهرة ،يف مجيل صنعه وإبداع خلاقه ،ويف فيض نعامئه ،ويف تدبريه للوجود
وما فيه ،وتوجيه اخلالئق كلها إليه سبحانه وتعاىل ،ويف الوقت نفسه هي إشهاد عام للوجود كله عىل
الثاقلني :اإلنس واجلن املخاطبني بالسورة عىل السواء ،يف ساحة الوجود عىل مشهد من كل موجود،
مع حتديامها إن كانا يملكان التكذيب بآالء اهلل  ،حتدي ًا يتكرر عاقب بيان كل نعمة كونية..

وأيضا يف مثل قوله تعاىل (:واتاقوا اهلل ويعلمكم اهلل) الباقرة؛ ارتبطت «الطباقة الذهنية -التعلم
والعلم» بـ «الطباقة العاطفية/اإليامنية -التاقوى»؛ فلحدوث التعلم والعلم جيب حدوث التاقوى.
وكذلك يف قوله تعاىل (:فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون) سورتا النحل واألنبياء؛ ملاذا
املطلوب هنا سؤال أهل الذكر حتديدا ومل ياقل «أهل العلم»؟ ذلك أن أهل "الذكر" تتحرك ألسنتهم
وقلوهبم باهلل سبحانه وتعاىل ،مما يوجد طباقات متتالية عاطفية تندمج يف معرفتهم؛ فتعطيهم قوة يف
اإلدراك املعريف الذي يؤهلهم عن غريهم من العلامء-قليل الذكر-يف اإلجابة األفضل للمستفتي.
وأيضا يف قوله تعاىل(:أرين كيف حتيي املوتى) والسبب ( ليطمئن قلبي) سورة الباقرة؛ وهنا
أيضا طلب إبراهيم عليه السالم «الطباقة الذهنية/تأمل -معرفة إحياء األموات» ألجل تثبيت «الطباقة
العاطفية -اطمئنان الاقلب» ،فكأن قوة اإلدراك املعريف احتاج للذهن ليمزج معه طباقة العاطفة
فرتسخان.
وبتحليل تسلسل الطباقات يف سورة الرمحن؛ فيمكن اخللوص إىل التحليل اآليت:
أول السورة (أية  -1آية  )12وهناك( 12طباقة ذهنية) ،وأول أية تظهر فيها الطباقة
العاطفية(فبأي أآلء ربكام تكذبان).

https://doi.org/10.29009/ijres.1.1.7
251
International Journal of Research in Educational Sciences

أ.د /حممد بن عبداهلل النذير
املجلد ( )1العدد (2018 )1م

وتسلسل الطباقات يمكن تاقريبا رصده كاآليت بالتناوب عدد الطباقات الذهنية والعاطفية؛
والبداية بطباقات ذهنية ثم طباقة عاطفية وهكذا بالتناوب مع اختالف العدد كل مرة حتى تنتهي
اآليات بطباقة ذهنية:
(12طباقة ذهنية)(1-طباقة عاطفية)-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-2-1-1-1-2-
-1-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
و "ما حتته خط هي طباقة ذهنية ،والتي ليس حتتها خط هي طباقة عاطفية" ،ويالحظ أن
التسلسل غالبا واحدة لواحدة ،بمعنى طباقة ذهنية يأيت بعدها طباقة عاطفية؛ إال يف البداية كان هنا
جمموعة حاشدة من الطباقات الذهنية ،وأحيانا يكون هناك طباقتني أو ثالث ذهنية ،واملجال فيام يبدو
بحاجة ملزيد من التأمل والسرب.
وأمة اإلسالم أمة وسط ومتوازنة ،من مثل قوله تعاىل (:وال جتعل يدك مغلولة إىل عناقك وال
تبسطها كل البسط فتاقعد ملوما حمسورا) ،سورة اإلرساء؛ ولذلك كثريا ما يدعو الاقرآن الكريم إىل
التوسط والوسطية ،فاإلفراط يف إحدى الطباقتني (الذهنية) و(العاطفية) يؤدي إىل التطرف :العاقالين
أو ال تطرف العاطفي .كام قد حتدث الغشاوة عىل الاقلب فتتكون طباقة تضلل إدراك اإلنسان ،قال
وهبم وع ََىل سم هع ههم وع ََىل َأبص ه ه ه
َ
اوةٌ )...اآلية ،سورة الباقرة؛ فوجود
اره ْم غ َش َ
ْ َ
َ ْ ْ َ
تعاىل(:خت ََم اهللُّ ع ََىل ُق ُل ه ْ َ
يكون إدراك مناقوص ومبتور بل ربام إدراك معريف خاطئ.
الغشاوة ّ
سابعا-االستنتاج ونموذج طبقات اإلدراك املعريف
باستاقراء آيات الاقرآن الكريم يالحظ أن العاقل أو التبرص أو التعاقل يرتبط بصورة كبرية منه يف
الاقلب ،قال تعاىل( :أفلم يسريوا يف األرض فتكون هلم قلوب ال يعاقلون هبا )...اآلية ،سورة احلج.
ووجد حديثا يف ترشيح الاقلب خاليا عصبية تشبه التي يف الدماغ ،مما يدل عىل التواصل بني الاقلب
والدماغ يف معاجلة املعلومات واإلدراك والفهم؛ وهلذا السيطرة للاقلب يف مسألة التبرص والتعاقل
والتأمل ،ولكن الاقلب يف حراك مستمر مع الدماغ إلنتاج مدرك معريف بأقىص كفاءة ممكنة ،ويعتمد
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هذا املنتج عىل قوة نسج تلك الطباقات وتكرارها والوعي هبا ذهنيا وعاطفيا .وقد جاء يف احلديث "
((أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله ،وإذا فسدت فسد اجلسد كله ،أال وهي
الاقلب))؛ متفق عليه.
ومن خالل ما سبق يمكن تاقديم نموذج طباقات اإلدراك املعريف ومتتينها وفق التصور التايل:
النموذج:
لنعترب اآليت:
 ياقصد بالطباقة الذهنية :كل نواتج العمليات العاقلية واملنطاقية التي حتدث يف الدماغ بعامة؛
والشق األيرس منه بخاصة ،والتي تعمل عىل احلصول عىل املعلومات واحلاقائق وختزينها
(بوعي أو بدون وعي) واستدعائها وتوظيفها وتوسيعها .ومثاهلا :التفكري املنطاقي
واالستداليل ،والتفكري الناقد والتاقاريب ،والتفكري املاوراء املعريف ،واملعلومات ،واحلاقائق،
والتحليل ،والرتكيب.
 ياقصد بالطباقة العاطفية :كل نواتج العمليات التي حتدث يف الاقلب أو يف أجزاء من الدماغ
متصلة باملشاعر واألحاسيس وبخاصة يف الشق األيمن منه .ومثاهلا :التأمل ،واحلدس،
والتفكري اإلبداعي والتباعدي ،واخليال ،والنظرة الكلية ،واجلامل والفن ،واملشاعر،
واالجتاهات ،واإلياقاع ،واالعتاقادات ،واالسرتخاء ،طعام (أكل ورشب) ،واألمن النفيس،
وذكر اهلل.
 الطباقات العاطفية هي األداة التي تعمل عىل االنتاقال بني الطباقات الذهنية بيرس وعمق،
وتوسيع اإلدراك ،ولذلك دجمها يعد أمر رئيسا يف متتني اإلدراك املعريف الذي يعتمد عىل
املناظري املختلفة لزوايا موضوع اإلدراك.
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 قوة اإلدراك املعريف تكون بتكامل الطباقتني الذهنية والعاطفية ومزجهام باستمرار بنسب
وكميات تعتمد عىل نوع وعمق املوضوع املدرك.
 يتم خلط الطباقات :ذهنية "ذ" أو عاطفية "ع" بحسب عنارص املوضوع املدرك مثال( :عميق،
سطحي)( ،طويل الزمن ،قصري الزمن)( ،جديد ،سبق دراسته أو جزء منه)( ،مفهوم ،إجراء)
...إلخ ،وهناك ثالثة نامذج مع أمثلتها ستتضح يف اجلدول أدناه ،ويباقى تاقدير نوع الطباقة
وتكرارها بحسب العنارص الساباقة ياقدرها املعلم نفسه.
والنموذج كام ييل:
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خامتة:
تظل فرص جتريب وتطوير النامذج أعاله قائمة وأويص بإجراء دراسات عديدة حول تلك
النامذج وتطويرها وفاقا لألسس التي بنيت عليها تلك النامذج كام هي واردة يف املاقالة احلالية مع
اإلشارة للماقالة كمرجع ،كام يمكن استثامر تلك النامذج ليس فاقط يف التدريس واسرتاتيجياته وإنام
أيضا يف تصميم املنهج املدريس وأدلة املعلم ،وبناء وحداته املنهجية يف ضوء تلك النامذج واملاقالة
احلالية بعامة.
وأسأل اهلل التوفيق واإلعانة ،راجيا أن يتواصل البحث والتطوير يف أفكار املاقالة احلالية.
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مراجع
 بابرت ،سيمور1409( .هـ) .عواصف الفكر الكمبيوتر واألطفال واألفكار الاقوية "كل
يشء عن لوقو ،كيف اخرتع وكيف يعمل؟" ترمجة :د/حممد امللق ،كلية الرتبية ،جامعة امللك
سعود ،مطابع اجلامعة.
 ماير ،دايف .)2008( .التعلم الرسيع-دليلك املبدع لتصميم وتنفيذ برامج تدريبية أرسع
وأكثر فاعلية ،ترمجة :د/عل حممد ،إيالف ترين للنرش ،ديب.
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