نظريات التعلم:
ت�صورات عن ت�أ�سي�س الفعل التعلميني املا�ضوية والراهنية
						

تقدمي عام:
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احمد البوعزاوي

يف �سياق علم
النف�س الرتبوي �ستتم
حماولة مقاربة مو�ضوع
الرتبية وذلك با�ستح�ضار
م�ضامني علم النف�س
لينطلق العمل بحثا يف
�إ�شكالية التعلم من خالل
اعتماد منهجي التجريب
واملالحظة ك�آليتني
ال�شتغال كل من علم
النف�س التجريبي
وعلم النف�س العيادي
وذلك باالقت�صار على
العالقة بني املثريات
 les stimulusواال�ستجابات
 les réponsesيف حتليل
عدد من الظواهر
الإن�سانية.

❝

لقد �أعطت الأنوار دفعة قوية ملجال البحث العلمي
املمنهج يف خمتلف املجاالت وذلك بناء على الرغبة يف
توخي النتائج العلمية الدقيقة بعيدا عن الت�أويل والعمومية؛
ولكن يف مالزمة للن�سبية نظرا للتنوع والتعدد الذي تعرفه
الظاهرة الإن�سانية والتي قد ال تقبل التعميم يف كثريا
من احلاالت على اعتبار الظروف البيئية التي حتول
دون ذلك.
وكما هو معلوم� ،سيت�سع جمال ا�شتغال العديد من
العلوم من بينها علم النف�س الذي �سيعلن عن ا�ستقالله
عن الفل�سفة لي�شمل بالدرا�سة والتحليل كل من احليوان
و�أي�ضا الإن�سان من خالل درا�سة ال�سلوك �أو الت�صرف
وذلك باعتماد �أ�س�س منهج البحث العلميعلى �أ�سا�س
حتديد فر�ضيات االنطالق من �أجل اخللو�ص �إىل نتائج
مربهنةوبالتايل العدول عن الت�أمل الفل�سفي� ...إنهابال
�شك رغبة م�ؤكدة يف اخل�ضوع ملنطق التجربة.
ويف �سياق علم النف�س الرتبوي �ستتم حماولة مقاربة
مو�ضوع الرتبية وذلك با�ستح�ضار م�ضامني علم النف�س
لينطلق العمل بحثا يف �إ�شكالية التعلم من خالل اعتماد
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منهجي التجريب واملالحظة ك�آليتني
ال�شتغال كل من علم النف�س التجريبي
وعلم النف�س العيادي وذلك باالقت�صار
على العالقة بني املثريات les stimulus
واال�ستجابات  les réponsesيف حتليل عدد
من الظواهر الإن�سانية ،غري �أن هذا الو�ضع
�سيدفع بعلماء النف�س لالعرتاف بعدم كفاية
العالقة مثري – ا�ستجابة للإحاطة بكنه
جمال الدرا�سة ،ليتم بعد ذلك اعتماد مبد�أ
اال�ستبطان والذي �سيثبت بدوره ق�صوره يف
تناول الظواهر الإن�سانية بالدرا�سة والتحليل
وبالتايل تناق�ضه واملو�ضوعية العلمية.
واال�ستبطان كان مبعنى اعتماد �شهادة الفرد
مو�ضوع التجربة من خالل ما �سي�أتي يف
طي حديثه عما يح�سه وي�شعر به وكدا عما
راكمه من جتارب �شخ�صية وهذا الأمر يعد
مثريا لال�ستغراب ...فكيف �سنعتمد كالما
– غايتنا منه الو�صول خلال�صات علمية
 �صادرا عن �أ�شخا�ص من الوارد �أن تكونت�صريحاتهم غري �صحيحة �أو رمبا تعاك�س
�شعورهم احلقيقي؟
ميكننا �أن نعترب �أن البداية يف البحث
يف العالقة بني املثريات واال�ستجابات
وفق املنهج التجريبي لدى البيهافيوريني
كانت �سنة  1913مع الباحث الأمريكي
جون واط�سن J.B Watsonوذلك من خالل
مالحظة ا�ستجابات الكائن احلي .لذلك
يعترب واط�سن م�ؤ�س�سا ورائدا للمدر�سة

ال�سلوكيةالتي قامت بتجاربها على احليوانات
حماولة بذلك تعميمها على الإن�سان ،دومنا
تفكري فيالظاهرة ال�سيكولوجية املتميزة
واملتنوعة التمظهر ،نظرا لكونها ف�سرت
فيزيولوجياعالقة املثريات باال�ستجابات
ال�صادرة عن اجلهاز الع�صبي دون الأخذ
بعني االعتبار لل�شخ�صية ،1حيث تتحدد هاته
الأخرية كرتكيب ديناميكي متكامل وفريد
مت�ضمن �أحيانا لبع�ض ال�صفات امل�شرتكة
بني الأفراد ،يف حني �أن الو�ضعية تف�سر على
�أ�سا�س �أنها جمموع الظروف املميزة التي
يوجد فيها الفرد والتي تربطه مع اجلماعة
والبيئة التي يعي�ش ويتحرك فيها.
وهنا �سر املفارقة بني علم النف�س
الكال�سيكي الذي فقد تنظيمه وغائيته
باقت�صاره على درا�سة ال�سلوك من خالل
مفهوم اال�ستجابة الع�ضوية دون اعتبار لل�شعور
ليف�سح املجال �أمام علم النف�س احلديث
الذي �سيهتم بالدرا�سة العلمية للت�صرف
خ�صو�صا عند مراقبة ما ي�صدر عن الأطفال
عند تعر�ضهم للمواقف التي �سيتم التفكري
فيها م�سبقا من �أجل �إخ�ضاعها للمنطق...
غري �أن النتائج �ستبقى ن�سبية بطبيعة احلال
نظرا لالختالفات الواردة على م�ستوى
ال�شخ�صيات وكذلك الو�ضعيات ناهيك عن
اختالف الثقافة املجتمعية عموما.
مل يحظ �أي مو�ضوع من مو�ضوعات
علم النف�س مبا حظي به مو�ضوع التعلم من
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عمق يف البحث والدرا�سة؛ فالتعلم وثيق
االرتباطبالب�شرية منذ ن�ش�أتها:
فما املق�صود بالتعلم وكيف تطورت
وتعاقبت النظريات التي اهتمت به وجعلته
مو�ضوعها وغايتها؟
I.Iالإطار املفاهيمي:
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التعلم هو ن�شاط ذاتي يقوم به املتعلم
ليح�صل على ا�ستجابات لدوافعه الفردية
ويك ّون مواقف ي�ستطيع بوا�سطتها �أن يجابه
كل ما قد يعرت�ضه من م�شاكل يف حياته
اليومية .والتعلم يف عالقته بالعملية الرتبوية
برمتها يهدف �إىل متكني املتعلم من احل�صول
على اال�ستجابات املنا�سبة واملواقف املالئمة
ق�صد حماولة النجاح يف مواجهة الو�ضعيات
التي �سي�صادفها.
وملزيد من التحديد ميكننا �أن ن�ستعني
مبا ذكره عبد احلق من�صف 2للتمييز بني
التعلم مبعناه ال�سيكولوجي من جهة ومبعناه
البيداغوجي من جهة �آخرى وهو ما من �ش�أنه
�أن ي�سعفنا للإحاطة �أكرث مبفهوم التعلم.3
والتعلم ال ميكننا درا�سته �إال من خالل
متابعة ومراقبة ال�سلوك املالحظ ،فقد اعتربه
جيلفورد« J.P Guilfordتغريا يف ال�سلوك ناجت
عن اال�ست�شارة» .غري �أن تعاريف من هذا
القبيل �ستعترب م�شكلة يف حد ذاتها ،حيث
�سيثبت لدى �أخ�صائيني يف علم النف�س �أن

ال�سلوك ال يعترب م�ؤ�شرا عن التعلم كما �أن
غيابه لي�س دليال على عدم حدوثه.
«التعلم هو عملية اكت�ساب ل�سلوك �أو
ت�صرف معني ...يتم هذا االكت�ساب يف
و�ضعية حمددة ومن خالل تفاعل ما بني
الفرد املتعلم واملو�ضوع اخلا�ص بالتعلم».
وقد عملت بع�ض النظريات الرتبوية على
اال�ستدالل على حدوثه من خالل ترجمته �إىل
تفكري على اعتبار �أن التفكري يعد ا�سرتاتيجية
من �ش�أنها ا�ستدعاء املعارف ال�سابقة وحماولة
فهم عنا�صر امل�س�ألة باعتبارها متكاملة.
«-النظرية»

تعترب النظرية «�إن�شاء تنظرييا للعقل،
يربط النتائج باملبادئ مقابل ممار�سة يف
نظام الوقائع :ما يكون مو�ضوعا ملعرفة
متجردة ،م�ستقلة عن تطبيقات».4
IIIIنظريات التعلم:

لقد جاءت نظريات التعلم نتيجة
حماوالت لفهم ما يجري يف خبايا عقل الطفل
البالغة التعقيد ،ف�سادت يف �أواخر القرن
 19م �أفكار ملفكرين وعلماء مثل ب�ستالوزي،
هاربارت ،جون لوك وغريهم كثري حماولة
تطبيق مبادئ علم النف�س على الرتبية من
�أجل �إيجاد تعليم قائم على �أ�س�س علمية.
1.1النظرية الرتابطية �أو املحاولة واخلط�أ
لثورندايكEdward Lee Thorndike 5
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بد�أت نظرية ثورندايك يف التعلم
عند ن�شر �أطروحته لنيل �شهادة الدكتوراه
�سنة  1898حول مو�ضوع« :ذكاء احليوان»،
فا�ستطاع �أن يكون له ت�أثري مبا�شر على
نظريات التعلم وعلى علم النف�س والرتبية
عموما .لكنها اقت�صرت على اعتبار التعلم
خربة فردية خا�صة �أو عملية تغيري ع�ضوية
داخلية حتدث يف اجلهاز الع�صبي لكل كائن
على حدة مع تغييب كامل للبعد االجتماعي
وهو ما�سارت عليه خمتلف النظريات ذات
املرجعية ال�سلوكية...
6
فالتعلم عند ثورندايك هو تغري �آيل
يف ال�سلوك يتجه تدريجيا �إىل االبتعاد عن
املحاوالت اخلاطئة �أي من خالل تكرار
املحاوالت الناجحة التي ت�ؤدي �إىل �إزالة حالة
التوتر والو�صول �إىل حالة الإ�شباع.
وقد عرفت نظرية ثورندايك بالرتابطية
نظرا لأنه اعتقد �أن التعلم عملية ت�شكيل
ارتباطات بني املثريات وا�ستجاباتها
خ�صو�صا �إذا ما مت تعزيز املكاف�أة كما جربه
على احليوانات ،حيث و�ضع قطة يف قف�ص له
باب ميكن فتحه �إذا �سحبت القطة اخليط
املدىل داخل القف�ص ،وبالتايل تتمكن
مناحل�صول على الطعام (املكاف�أة) املوجود
خارج القف�ص ومع تكرار هذه التجربة تبني
�أن الوقت الذي ت�ستغرقه القطة يتناق�ص
تدريجيا �إىل�أن �أ�صبحت ت�سحب اخليط فور
دخولها للقف�ص ليف�سرحتقق التعلم بتقوية
الرابطة بني املثري واال�ستجابة.

وي�ؤكد ثورندايك على �أن قانون الأثر
 loi d’effet 7هو الأهم يف عملية التعلم كما
�أنه حاول �أن يدعو �إىل االهتمام برغبات
وحاجات املتعلمني من خالل جعل امل�ؤ�س�سة
التعليمية ف�ضاء رحبا ال�ستقبالهم مع الت�أكيد
عن �ضرورة التخلي عن العقاب الذي �سيعتربه
غري م�ساهم يف تثبيت التعلم.
ومن املمكن �أن تت�ضح لنا الر�ؤية بالعودة
لقانون املران...« la loi d’exerciceغري �أن
ثورندايك عدل من قانون املران بت�أكيده على
�أن جمرد تكرار احلركات ال ي�ؤدي �إىل عملية
التعلم بل يجب �أن ينتج عنها حالة �إ�شباع لكي
يحدث التعلم .والواقع �أن هذا التعديل ميثل
تغريا كبريا يف نظر ثورندايك �إذ جعل الأثر
ذا القيمة يف عملية التعلم قا�صرا على الأثر
الطيب الذي ي�ؤدي غلى حالة ارتياح� ...أما
8
العقاب فال نتيجة له يف هذا التعديل»
البد من الإ�شارة لال�ستنتاجات التي
ظلت حت�سب ل�صالح نظرية املحاولة واخلط�أ
والتي من املفرو�ض ا�ستمرارية العمل بها
لأنها كانت موفقة فيما �أ�شارت �إليه:
 �إعطاء التلميذ فر�صة بذل اجلهد يفالتعلم وذلك من خالل املحاولة.
 ربط مواقف التعلم مبواقف م�شابهةحلياة التلميذ اليومية.
 الرتكيز على الأداء واملمار�سةبدل الإلقاء.

la

35

2.2نظرية الإ�شراط الكال�سيكي او
اال�ستيجابي لبافلوف Ivan Petrovitch Pavlov
يف واقع الأمر قام بافلوف بتجارب
خمتربية من �أجل فهم ال�سلوك وذلك عن
طريق حماولة فهم وظائف �أع�ضاء ج�سم
الكائن احلي ،حيث �أنه �أجرى على الكلب
عملية جراحية على م�ستوى الغدد اللعابية
جتعله يتحكم يف قيا�س �إفراز اللعاب بعد
اال�ستجابة ال�شرطية بالإ�ضافة �إىل درا�سته
للجهاز اله�ضمي للكالب فقرر البحث يف
العوامل الداخلية.
تف�سر خطوات عملية الإ�شراطنظرية
بافلوف الدماغية ،حيث االعتقاد ب�أن املثري
ال�شرطي يحدث �أوال ولذلك فهو يثري الن�شاط
يف مراكز اجلوع يف الدماغ مع فتح ممر
ع�صبي جديد ي�صبح معه املثري ال�شرطي
بديال ...فاجلر�س الذي كان يف البداية مثريا
�شرطيا دون ا�ستجابة لعابية� ،أ�صبح فيما بعد
مثريا �شرطيا با�ستجابة �شرطية.
وملزيد من الفهم للإ�شراطالبافلويف �أو
الكال�سيكي �أو اال�ستيجابي البد من التعريف
مبا يلي:
•اال�ستجابة غري ال�شرطية :اال�ستجابة
االنعكا�سية غري املتعلمة.
مثري حمايد :ال ي�ستثري �أي ا�ستجابةمثري طبيعي (غري �شرطي) :يعمل على�إظهار اال�ستجابة االنعكا�سية غري املتعلمة.
•اال�ستجابة ال�شرطية :اال�ستجابة املتعلمة
التي ت�شبه اال�ستجابة الطبيعية.
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مثري �شرطي :هو املثري املحايدبعدما �سبق املثري الطبيعي عدة مرات
و�أ�صبح ي�ستثري ا�ستجابات انعكا�سية ولكن
قوته �أ�ضعف.
غري �أنه الحظ �أن كميته تقل �شيئا ف�شيئا،
بعد تكرار دق اجلر�س ،دون تقدمي الطعام
�إىل �أن انقطعت وهو ما عرفه بالإنطفاء.
يعترب بافلوف الإ�شراط مبد�أ �أ�سا�سيا
يف التعلم عند كل من احليوان والإن�سان
على ال�سواء دون اكرتاث بدور الفهم يف هذه
العملية كما �أنه �أعلى من �ش�أن التعزيز من
خالل ربطه بدوافع املتعلمني احلقيقية.
وهو ي�شري �إىل �أن التعلم يحدث عندما
يكت�سب املثري املحايد القدرةعلى جلب
ا�ستجابة جديدة نتيجة اقرتانه مبثري
قادر على �إحداث نف�س اال�ستجابة ب�صورة
انعكا�سيه طبيعية.
3.3النظرية الإجرائية �أو نظرية الإ�شراط
الإجرائي ل�سكرنB.F Skinner
يعد �سكرن من بني علماء النف�س
االرتباطيني وم�ؤ�س�سا للتيار ال�سلوكي
الراديكايل ،فهو ينتمي اىل مدر�سة
ثورندايك ويعد مت�ؤثراب�أعمال بافلوف ...لقد
ان�صب اهتمامه على درا�سة توقع ال�سلوك
وكيفية التحكم يف ذلك ال�سلوك الظاهر
الذي من املمكن مالحظته دون االرتباط
مبحددات ف�سيولوجية �أو عقلية بني املثريات
واال�ستجابات على اعتبار �أن علم النف�س هو
علم ال�سلوك الظاهر.
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مييز �سكرن بني عن�صرين م�ستقلني عن
بع�ضهما البع�ض ال�سلوك واجلهاز الع�صبي،
بحيث يكون لكل منهما �أ�ساليبه وطرائقه
ومعطياته اخلا�صة.
يعتربال�سلوك بالن�سبة �إليه هو الن�شاط
ال�صادر عن الكائن احلي والذي من
املمكن مالحظته وقيا�سه ويفرق بني منطني
من ال�سلوك:
ال�سلوك اال�ستيجابي الذي ينتزع منالكائن احلي نتيجة لت�أثري مثري خارجي؛
ال�سلوك الإجرائي بحيث هو �سلوكتلقائي عملي ي�صدره الكائن احلي يف بيئته
ليجري تعديالت عليها من �أجل حتقيق
منفعة خا�صة له...
وبالتايل يكون التعلم من وجهة نظره
عبارة عن تغيري يف احتماالت حدوث
اال�ستجابة نتيجة الإ�شراط الإجرائيla loi
 du conditionnement opérantوالإ�شراط
الإجرائي هو عملية التعلم التي ت�صبح
فيها اال�ستجابة اكرث احتماال للحدوث
�أو التكرار...
وكتطبيق عملي للنظرية الإجرائية يف
ميدان الرتبية جند فكرة التعليم املربمج
 l’enseignement programméكما جاء بها
�سكرنعلى �أ�سا�س �أن تكون املادة العلمية
متدرجة ويف كل مرحلة يعقبها التعزيز حتى
يتم االنتقال اىل املرحلة املوالية (تعزيز
اال�ستجابة الإيجابية املرغوب فيها).وهو ما

�سيمهد لثورته العلمية يف جمال التعليم من
خالل ت�صوره عن الآلة التي �ست�ساعد املتعلم
يف تثبيت الربنامج التعليمي املتدرج الذي لن
ي�سمح له باملرور للمرحلة املوالية �إال بعد فهم
م�ضامني املرحلة ال�سابقة والتي من �ش�أنها
�أن تت�أكد بالإجابات ال�صحيحة ال�صادرة
عن املتعلم.
4.4النظرية اجل�شطالتية Wolfgang Köhler
مع جميء هذه النظرية �أ�صبحنا نتحدث
عن الإدراك وهذا يظهر نقطة حتول مهمة يف
�سريورة التعامل مع التعلم ك�سلوك ظاهري
وقابل للمالحظة ال�شيء الذي مل نعهده
مع املدار�س ال�سلوكية ،فالتعلم وفق هاته
النظرية �سي�صبح هو �إعادة تنظيم الإدراك
�أو العامل ال�سيكولوجي عند املتعلم.
واجل�شطلت مبعنى تقدمي بنية دالة
لل�سلوك الذي يقوم به الكائن احلي على
�أ�سا�س �إدراكه لنف�سه وللموقف الذي يوجد
فيه .وهذه النظرية يعود الف�ضل فيها ل Max
 Wertheimerمن خالل مقولته امل�شهورة:
«الكل �سابق لأجزائه »..واجل�شطلت لي�س
مبعنى املجموع املكون من الأجزاء �أو القطع
الذي قد جتمع عنا�صره ب�شكل ع�شوائي ...بل
هو كل مرتابط الأجزاء بانتظام ،حيث تكون
الأجزاء املكونة له مرتابطة فيما بينها وفيما
بني الكل ذاته.
ومع هاته النظرية �سي�صبح للتعلم
معنى �آخر �سيتجاوز ما وقفت عنده �أبحاث
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ال�سلوكيني�« :إن التعلم احلقيقي هو مبثابة
الو�صول �إىل الفهم العميق ملا كان المعنى له
قبل التعلم �أو مبثابة التجربة التي ن�صل فيها
�إىل اال�ستب�صار احلقيقي».ميكننا �أن نعود
يف هذا الباب من �أجل مزيد من التعميق
ملا ذكره م�صطفى نا�صف 12يف كتابه:
«نظريات التعلم».
كما �سي�صبح ب�سببها للو�ضعية مكانا
واعرتافا ب�أهميتها ،بالإ�ضافة �إىل �أن التعلم
�سريتبط بحل الو�ضعية-امل�شكلة من خالل
حتليل عنا�صرها ومكوناتها .وباعتماد
مفهومي الإدراك واال�ستب�صار « :هو حتقيق
الفهم الكامل للأ�شياء كهدف للتعلم».
ليتولد عن ذلك مفهوم االنتقال الذي
�سيكون دليال على حتقق الفهم من خالل
انتقال اال�ستب�صار الذي مت الو�صول �إليه �إىل
مواقف �آخرى.
ورمبا نلم�س ح�سب هاته النظرية تب�شريا
ب�ضرورة التفكري يف وظيفية التعلمات،
فاملعرفة �أو امل�شكلة الميكن للمتعلم �أن ي�شتغل
عليها دون تفكيك لعنا�صرها ومكوناتها وفهم
مليكانيزمات ا�شتغالها و�إعادة ت�شكيلها يف كل
له معنى �أو ما ي�سمى ب�إعادة التنظيم.
�إذا ما فكرنا فيما حملته النظرية
اجل�شطلتية للتعلم� ،سنجد �أنها اعتربته
عملية تتم ب�شكل كلي يتج�سد فيه الفهم
كمكون بارز لت�ضيف �أن اخلربة واملعرفة
املراد تقدميهما للمتعلمني من املفرو�ض �أن

تقدم ب�صفة كلية بدال من الأجزاء على �أ�سا�س
�أن ي�ستثمر املتعلم خرباته ومكت�سباته ويعمل
على توظيفها يف مواقف جديدة م�شابهة...
�إدراك العالقات يف جمال الريا�ضياتمن خالل الربط مثال بني عدد من املفاهيم؛
الطريقة الكلية يف مادة الريا�ضيات بدلالطريقة اجلزئية؛
الرتكيز على التعلم القائم على الفهم.5.5نظرية التعلم االجتماعي Albert
Bandura13

متحورت فكرته حول التعلم باملالحظة �أو
النموذج مبعنى تعلم اال�ستجابات �أو الأمناط
ال�سلوكية اجلديدة عن طريق مالحظة �سلوك
الآخرين �أو من خالل مالحظة النماذج
لذلك يعرف بالتعلم القائم على االقتداء
بالنموذج.
لقد ا�ستطاع باندورا بنظريته حول
التعلم االجتماعي باملالحظة جتاوز املدر�سة
ال�سلوكية التي اهتمت بدرا�سة اال�ستجابات
الظاهرة يف عالقاتها باملثريات اخلارجية،
دون مراعاة للعوامل الداخلية للفرد ودورها
يف حدوث التعلمات...
ويح�صل التعلم باملالحظة ح�سب باندورا
من خالل �أربع عمليات �أ�سا�سية:
االنتباه الق�صدي :ينتبه الفرد وي�ستقبلبدقة ال�سلوك املالحظ؛
االحتفاظ :تخزين ال�سلوك املالحظ يفالذاكرة البعيدة املدى على �شكل رموز؛
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اال�ستخراج احلركي :ي�ستخرج الفرد مامت ترميزه �إىل �أمناط �سلوكية جديدة؛
 الدافعية �أو التعزيز :وهي العواملالتي جعلت الفرد يقتدي بالنموذج �أو تقليد
�سلوكه...
6.6النظرية البنائية Jean Piaget
ميكن اعتبارها م�شروعا �سيكولوجيا
وازنا اعتربت نتائجه مرجعا للبيداغوجيا
واملناهج الرتبوية الفعالة على مدار عقود.
�إن �أول ما �سيميز نظرية بياجي عن
غريها من املدار�س ال�سابقة هو نظرتها
املغايرة للتعلم الذي اعتربه ثورندايك
جمرد حماوالت �أو جمرد تراكم ا�ستجابات
ت�صل بالكائن احلي ح�سب ت�صور �سكرن
�إىل الإجناز الكامل ،يف حني يعد التعلم من
منظور بياجيتفاعال تكيفيا يتم معه متثل
املعارف اجلديدة يف ال�سياق املعريف ال�سابق
بعد مالئمة املعرفة القدمية مع احلقائق
اجلديدة ،فهو ين�ش�أ عن الت�أمل كما �أن
التعزيز يكون ذاتيا نابعا من �إح�سا�س املتعلم
باملتعلم (مو�ضوع التعلم) ولي�س خارجيا.
وهو ما عرف ،يف كثري من الكتابات التي
تناولت نظرية بياجي ،بعملية املوازنة كعامل
حمدد يتدخل يف حتقق التعلم �إىل جانب
العوامل االجتماعية واملادية والن�ضوجية ،فهي
ت�ساعده على جمع �شتات املعلومات املتناثرة
يف فلك نظامه املعريف حتى يت�سنى له فهم
ما يجري حوله حماوال جتاوز التناق�ضات

التي قد تعرت�ضه وكمثال عن ذلك؛ نتذكر
�إحدى جتارب بياجيالتي جعلت الطفلة
تعتقد �أن �صب حمتوى كوب من املاء يف كوب
عري�ض �سيحدد نف�س امل�ستوى عند �صبه يف
الكوب الطويل ال�ضيق ..وهو ما كان �سببا يف
انزعاجها واملوازنة �ستكون هنا مبعنى بداية
ال�سري يف طريق حتقق التكيف.
التكيف بدوره يت�ضمن مرحلتني
�أ�سا�سيتني :التمثل واملالءمة ،فالتمثل
�سيتحدد من خالل انتقال املكت�سبات
واخلربات احلديثة وحتولها �إىل معطيات
مثبتة ،غري �أنها �ستظل غري ذات قيمة ملا قد
يلحقها من ت�شويه نتيجة عدم املالءمة والتي
قال عنها م�صطفى نا�صف يف نف�س املرجع
امل�شار �إليه �سابقا� ...« :أما املالءمة فهي
عملية االنتباه التي تخت�ص كلية بالتجربة
اجلديدة وب�صورة م�ستقلة عن اخلربات
ال�سابقة» .
•مرجعية النظرية البنائية:
•لقد انتقد بياجي ال�سلوكيني نظرا لعدم
اعرتافهم بوجود بنية داخلية نف�سية ،كما
�أنه عاب على اجل�شطلتيني نظرتهم اجلامدة
والثابتة للوعي ...م�شريا �إىل مراحل التفكري
املنطقي للطفل؛ كما �أنه عرف كذلك بانتقاده
الوا�ضح للمدر�سة يف �شكلها الكال�سيكي:
«بدون �شك ميكن للطفل �أن يويل للعمل
– املنطلق هنا من خالل ما جاء يف �سابق
كالم بياجي �أن امل�ؤ�س�سة �أو الأ�ستاذ هي من

39

عليه حتديد طبيعة نوع ذلك العمل  -حيزا
قد ينق�ص �أو يزيد من االهتمام واملجهود
ال�شخ�صي ،غري �أن ذلك يبقى رهينا �إذا ما
كان املدر�س مربيا جيدا ،فتعاونه مع تعلميه
�سيحدد هام�شا قيما للن�شاط احلقيقي» .
•التحديد املفاهيمي:
مفهوم املعرفة :يعرفها معجمعلوم الرتبية ب�أنها« :كل الأفكار واملعارف
واملعلومات واملعتقدات والقيم التي تراكمت
عرب ال�سنني واحلقب ،لت�شكل تراثا ثقافيا
ومعرفيا للإن�سان ،والتي تنظم عادة يف �شكل
مذاهب �أو نظريات �أو �أن�ساق �أوتخ�ص�صات
متمايزة عن بع�ضها ،مثل الفل�سفة والفيزياء
والأخالق واملنطق والريا�ضيات»
مفهوم التكيف �« : l’adaptationإنالتكيف هو غاية عملية املوازنة بني اجلهاز
الع�ضوي وخمتلف حاالت اال�ضطراب
والالنتظام املو�ضوعية �أو املتوقعة واملوجودة
يف الواقع»
مفهوم اال�ستيعاب والتال�ؤم16
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:l’assimilation et l’accommodation

•اال�ستيعاب� :إنها �آلية �سيكولوجية ت�سمح
للفرد ب�إدخال مكونات املحيط �إىل العقل،
ليمار�س عليها عملية الإدراك ،الفهم،
الت�أويل والتف�سري� ...إنها عملية «حتويل
املعارف اجلديدة ومتلكها انطالقا من

مفاهيم املتعلم اخلا�صة .وبالتايل فال جمال
ملطالبة املتعلمني بتكرار املادة املقدمة لهم،
ولكن بت�أويلها وفق مفرداتهم اخلا�صة» .
•التال�ؤم� :إنها العملية التي ت�سمح
للفردبتعديل �أن�شطته وعملياته ،وبنياته
الفكرية حتى ت�صبح يف م�ستوى فهم وتف�سري
ما يجري يف الواقع من �أحداث ،ووقائع،
وتغريات خمتلفة.
•-مفهوم املوازنة وال�ضبط الذاتي
19

:l’équilibration et l’autorégulation

•ال�ضبط الذاتي هو ن�شاط الذات يف
اجتاه جتاوز اال�ضطراب.
•التوازن هو و�ضعية التناغم والتوازن مع
املو�ضوع.
مفهوم ال�سريورات الإجرائية :هناتتمركز خال�صة التف�سري البنائي عند
بياجي ،فاملعرفة من منظوره لي�ست فطرية
وال تكت�سب جاهزة من اخلارج وال هي ن�سخ
للواقع �أو انطباعا جتريبيا كما ت�صوره جون
لوك ،بل التعلم هو عملية بناء...
مفهوم التمثل والوظيفة الرمزية:التمثل يف نظربياجي هو بناء للواقع على
م�ستوى �أجهزة الذات املعرفية بوا�سطة
�أدوات الوظيفة الرمزية �أي اللغة.
مفهوم خطاطات الفعل :خطاطةالفعل هو منوذج �سلوكي خايل من املنطق

ي�شكل مع خطاطات �أخرى �أجزاء الفعل
التي من املمكن �أن تتنا�سق لت�شكل �سلوكا
•حمدودية النظرية البنائية :انتقدت
معقدا �أو خطاطة كلية� ...إنه منطق من طرف �أ�صحاب الت�صور ال�سو�سيومعريف
الفعل العملي الذي ربطه بياجي باملرحلة �أو التعلم االجتماعي التي ترى ق�صورا يف
احل�سية-احلركية.
مفهوم ال�صراع املعريف الداخلي يف حني �أن
التعلم يكت�سي طابعا اجتماعيا.
•مراحل منو وتطور التفكري:
املرحلة احل�سية-احلركية (من الوالدة
جند �أن جميع هاته الت�صورات واملباحث
�إىل �سنتني)
التي تناولت مو�ضوع التعلم بالدرا�سة والتحليل
مرحلة ما قبل العمليات املنطقية (من �أجمعت على تغييب البعد االجتماعي يف كل
من جتاربها وا�ستنتاجاتها وكدا ق�صورا يف
�سنتني �إىل حوايل ال�سنة ال�سابعة)
مرحلة العمليات امللمو�سة (من ال�سابعة ا�ستح�ضار مفهوم ال�شخ�صية والذي �سي�صبح
بعد تطور الأبحاث مركز اهتمام لعدد من
�إىل حوايل ال�سنة الثانية ع�شرة)
مرحلة العمليات التجريدية (تبد�أ البيداغوجيات؛ فالبيداغوجيا الفارقية ترى
يف اختالف �شخ�صيات املتعلمني �أحد �أهم
تقريبا من �سن الثالثة ع�شرة)...
حمددات التفريق �أو التمييز...
• والتعلم:
وتبقى املحدودية مو�ضوعية لكون
دح�ض فكرة الر�أ�س الفارغة و�إثبات
االختبارات الإكلينيكية التي قام بها بياجي
وجود معارف وخربات قبل املدر�سة؛
على جمموعات خمتلفة من الأطفال طرحت
الت�أكيد على التعلم القائم على الفهم؛
عليهم نف�س الأ�سئلة من �أجل املقارنة فيما
يختلف مع املنهج التوليدي ال�سقراطي بينهم على م�ستوى الذكاء ...وهو ما ال
ويتبنى الو�ضعية-امل�شكلة؛
ي�سمح بتقدير حقيقي حلجم الفروقات
املعرفة القبلية للمتعلم �شرط �أ�سا�سي فيما بينهم.
لبناء التعلم؛
وحتى نرى الأمور بو�ضوح �أكرب
البناء ال يتم �إال من خالل ا�ستنتاجات �سن�ستدعي �أحد الت�صورات التي �أ�س�ست على
ا�ستداللية،
مبد�أ ا�ستح�ضار البعد االجتماعي:
✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓
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7.7النظرية ال�سو�سيوبنائية
بالن�سبة �إليه يتحقق التعلم بناء على
التفاعل الذي من املفرو�ض �أن يح�صل بني
املو�ضوع والذات والآخر من خالل العالقات
االجتماعية التي من �ش�أنها �أن تتفاعل يف
�سياق ثقافة معينة.
لقد اعترب �أن ذكاء الطفل يتطور من
خالل عدد من الو�سائل االجتماعية والتي من
بينها اللغة؛ ليتحدث بعدها عن �أهم خال�صة
تو�صل �إليها� ،إنها املنطقة املجاورة للنمو كما
راقت له ت�سميتها La zone proximale de
 développementوالتي تتحدد كفارق بني ما
ب�إمكان املتعلم �أن يقوم به مبفرده وبني ما
�سيقوم به فعال مب�ساعدة الآخرين.
لقد �أبان فيكوت�سكي عن ت�صوره فيما
يخ�ص �شكل منو لغة وتفكري الطفل؛ فهو
يعترب �أن االجتاه ال�صحيح لنمو التفكري
يكون منطلقا من املجتمعي �إىل الفردي على
النقي�ض من الت�صور الذي يراه معكو�سا.
وميكننا �أن نفهم ب�شكل �أكرب ت�صور فكوت�سكي
من خالل االنتقاد الذي وجهه لبياجي كما
جاء على ل�سانه« :و�إذا كان علينا �أن نلخ�ص
عيوب نظرية بياجي ،فنحن كنا نريد �أن
ن�شري �إىل �أنها حقيقة واقعية .و�أن العالقات
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بني الطفل والواقع كانت قد �أغفلت يف هذه
النظرية ثم �إن عملية التن�شئة االجتماعية
تظهر كتوا�صل مبا�شر بني النا�س مما هو
منف�صل عن الن�شاط العملي للطفل .واكت�ساب
املعرفة وما تت�ضمنه من �صور منطقية يعترب
نتيجة ل�ضروب تعديل ميل تفكريه وتكيفه مع
الآخر وال تقوم املواجهة العملية مع الواقع
ب�أي دور يف هذه العملية و�إذا ترك الطفل مع
ذاته فقد ين�ش�أ له فقط تفكري هذياين .ولن
ي�ستطيع الواقع �أن يعلمه �أي منطق».21
تبقى هاته النظريات على اعتبار �شتات
ما حملته ملجال التعلم ذات راهنية نعتربها
مثمرة �إذا ما عملنا على ا�ستثمار �إيجابياتها
ولي�س بالنظر ملا راكمته من �إخفاقات كما
هو احلال بالن�سبة للمدار�س ال�سلوكية ،كما
�أن البنائية �ستظل مرجعا نهلت منه العديد
من املقاربات البيداغوجية �إىل غاية �أن
طورت �شكل ح�ضورها الذي �أ�صبح الفتا
للنظر وحمفزا لعديد من الباحثني واملهتمني
بال�ش�أن الرتبوي ...فكيف ا�ستمرت املقاربات
البيداغوجية يف ت�شكيل تنوعها خدمة للتعلم
املمنهج املبني على �أ�س�س علمية؟ و�إىل �أي حد
ا�ستطاع التنوع البيداغوجي �أن يكون موفقا
يف تي�سري الظروف املواتية حلدوث التعلم؟

)psychologue américain (1874 – 1949
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الرتبوي� .ص.309.كالتايل" :ال�شخ�صية – من
وجهة نظر �سيكولوجية – هي ذلك الكل امل�شكل من
الأن�ساق ال�سلوكية ال�شبه ثابتة املميزة لفرد بعينه
املقررة لأ�ساليبه اخلا�صة يف تكيفه مع املحيط".
 - 2للتعلم تعاريف كثرية ،منها ما هو
�سيكولوجي عام ،ومنها ما هو بيداغوجي خا�ص .فمن
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املق�صود هنا هو معجم الرتبية لرونالد لوجوندر
 –Renald Legendreكما يلي(" :التعلم) جمموعة
من الأن�شطة التي ي�ضعها فاعل ما رهن �إ�شارة
�شخ�ص ما� ،أو يتم ت�صميمها وتخطيطها من طرف
ذلك ال�شخ�ص ذاته ،تكون قادرة على توليد عملية
داخلية لديه يف اجتاه التو�صل �إىل �أهداف حمددة".
�ص.84-85.الكتاب ل "عبد احلق من�صف" يحمل
عنوان "رهانات البيداغوجيا املعا�صرة" .وقد �صدر
عن افريقيا ال�شرق �سنة ،2007
 - 3غريب عبد الكرمي ،2006 ،املنهل
الرتبوي -اجلزء الأول ،الدار البي�ضاء ،من�شورات
عامل الرتبية ،مطبعة النجاح اجلديدة� ،ص.71.
 - 4الالند اندريه  ،2001،مو�سوعة
الالند الفل�سفية-املجلد الأول ،بريوت-
باري�س،من�شوراتعويدات� ،ص.1454.
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 - 6ميكننا �أن ن�شري يف هذا ال�صدد �إىل مفهوم
الت�ألية كما حتدث عنه ميلود التوري يف كتابه" :من
ت�أليةال�سلوكات وتعويدها �إىل �إك�ساب الكفايات
وتقوميها" �ص" .8.الت�ألية هي جمموع الإجراءات
(�أو العمليات) التي جتعل من ال�سلوك فعال ميار�س
بطريقة �أوطوماتيكية ال واعية لدرجة ي�صبح فيها
عادة تنتظم يف الن�سق الكلي ل�سلوكات الفرد ال�شبه 43
ثابتة".
 - 7ر�أينا كيف ربط ثورندايك بني ال�سلوك
واجلهاز الع�صبي من خالل املنطلق ال�سلوكي :مثري
– ا�ستجابة ،لذلك �سيكون قانون الأثر ح�سب ما
فهمناه هو ذلك الأثر الناجت عن الإ�شباع والذي يعمل
با�ستمرار على تقوية االرتباط بني اخلاليا الع�صبية
املتدخلة ال�ستقبال املثري وبني حدوث اال�ستجابة.
 - 8التوري ميلود ،2005 ،من ت�أليةال�سلوكات
وتعويدها �إىل �إك�ساب الكفايات وتقوميها ،فا�س،
مطبعة �آنفو-برانت� ،ص.12.
9 - Ivan Petrovitch Pavlov est un
physiologiste et psychologue russe (1849)1936
10
- SKINNER BURRHUS
FREDERIC, 1968, la révolution scientifique
de l’enseignement, Ed. Dessart, p.48.
Wolfgang Köhlerest un psychologue - 11
)allemand (1887 – 1967
 - 12نا�صف م�صطفى :نظريات التعلم –
درا�سة مقارنة – ترجمة علي ح�سني حجاج ،اكتوبر
 ،1983الكويت ،املجل�س الوطني للثقافة والفنون
والآداب� ،ص.219 .
ملا كان التعلم عملية اكت�شاف للبيئة والذات

ف�إن مظهره احلا�سم هو املظهر املعريف .والتعلم
يعني اكت�شاف طبيعة احلقيقة �أو معرفة ما هو
حقيقي .والتعلم متعلق ب�إدراك ما هو حا�سم يف �أي
موقف من املواقف� .أو معرفة كيف ترتابط الأ�شياء
والتعرف على البنية الداخلية لل�شيء الذي على املرء
�أن يتعامل معه ...و�إذا مل تكن امل�شكلة التي تعر�ض
عليك ذات معنى �أي �إذا كانت بنيتها الداخلية تبدو
مبهمة عليك �أو �إذا ما بدت لك خليطا غري منتظم
من االرتباطات االعتباطية ...ف�إن �إدراكك لهذه
املادة �سيظل غري منظم وباهت وغري متميز ما تتعلمه
يبقى لذلك غري منظم وباهت وغري متميز...
13 - Albert Bandura est un psychologue

canadien

Jean William Fritz Piaget est un

-
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psychologue, biologiste et épistémologue
)suisse (1896 – 1980
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