
How Students Learn
A Review of some of the Main Theories

كيف يتعلم الطلبة؟
مراجعة لبعض النظريات الرئيسة

1الفصل األول

في حين كان ُينظر إلى التعليم على أنه عملية نقل للمعرفة أو صب المعرفة 
إلى األوعية )العقول( الفارغة، إال أن مجموعة البحوث المتنامية قد أوضحت أن 
النوعية اإلجمالية للتعليم والتعلم يمكن أن ُتحّسن عندما يتاح للطلبة فرص وفيرة 
للمشاركة والتوضيح والسؤال والتطبيق وتوطيد المعرفة الجديدة، واألهم من 

ذلك كله ... تحمل مسؤولية تعلمهم.
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تمهيد:
الهدف األساس لكل املعلمني يجب أن يتمثل يف مساعدة طلبتهم عىل أن يتعلموا. وليك 

يقوموا بذلك بشكل فعال، من الرضوري جًدا أن يعرفوا شيًئا ما حول طبيعة عملية 

 )psychology of التعلم، مبعنى أن يكون لديهم أرضية أساسية يف علم نفس التعلم

)learning . وهذا الفصل مصمم ليك يزودك مبثل هذه املعرفة األساسية وليك يكون 

أيًضا نقطة انطالق للدراسة األكرث تقدًما يف املجاالت التي تشعر أنها ذات صلة أو أهمية 

لك شخصًيا.

يبدأ الفصل بإلقاء نظرة رسيعة عىل ما يتضمنه التعلم ويقدم يف ذلك بعض املفاهيم 

الرئيسة مثل الذاكرة قصرية املدى والذاكرة طويلة املدى والتعزيز. وبعد ذلك يقدم 

لدراسته  اتخذت  التي  الرئيسة  واملداخل  النفس  علم  عامة عىل طبيعة  نظرة  الفصل 

وصلة كل من هذه املداخل بنظرية التعلم. ثم يصف الخصائص الرئيسة لبعض أهم 

النامذج النفسية للتعلم -منوذج “جانيه” )Gagne( للتعلم الهرمي، ومنوذج »بياجيه« 

أحد  نفحص  أن  قبل   -)Kolb( »كولب«  عند  الخربة  ودورة  املعريف،  للنمو   )Piaget(

بعض  بفحص  الفصل  نختتم  ثم   .)Race( ل«ريس«  املوجات  منوذج  النامذج:  أحدث 

أساليب التعلم املختلفة التي ميكن للطلبة أن يتبنوها والتأكيد عىل أهمية تقدير أن 

للطلبة احتياجاتهم الفردية الخاصة وأنهم يجلبون معرفتهم الفردية الخاصة ومصادرهم 

إىل عملية التعلم. 
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ما هو التعلم؟ 
ميكن تعريف التعلم بأنه “تغري دائم نسبًيا يف السلوك يحدث نتيجة للمامرسة أو الخربة”. وهنا 

يؤخذ تعبري “دائم نسبًيا” عادة عىل أنه يعني أن السلوك املتعلم ميكن 

أن يظهر عىل األقل بعد بضع ساعات من حدوث عملية التعلم. وللتعبري 

عن املفهوم نفسه بطريقة أخرى نقول أن التعلم ميكن النظر إليه عىل 

أنه العملية التي يكتسب الشخص فيها القدرة عىل تنفيذ مهمة أو إجراء 

من نوع ما بطريقة طبيعية وسهلة نسبًيا كام لو كانت جزًءا فطرًيا من 

منط سلوكه.

وطريقة حدوث هذا التعلم سوف تعتمد بالطبع إىل درجة كبرية عىل الطبيعة املحددة للمهمة 

األجزاء  أسامء  تعلم  مثل  نسبًيا  البسيطة  املعرفية  املهام  حالة  ففي  تعلمه.  يتم  الذي  اإلجراء  أو 

املادة مبا يكفي ألن   )scanning( التعلم مجرد مسح املختلفة ليشء ما أو نظام مثاًل، قد يتضمن 

تجتاز هذه األسامء الذاكرة قصرية املدى )حيث يتم تخزين املادة بشكل مؤقت( إىل الذاكرة طويلة 

املدى )حيث تخزن املادة عىل أساس طويل املدى أو دائم(. أما يف حالة مهام التعلم األكرث تعقيًدا 

والتي تتضمن نشاطات معرفية عالية املستوى )مثل التحليل أو الرتكيب( أو مزيج من النشاطات 

املعرفية وغري املعرفية فإن ذلك سوف يتضمن تنفيذ املهام مبا يكفي لرتسخ أمناط السلوك املطلوبة 

ألدائها بسهولة. وهذا املفتاح الرئيس للتعلم الفعال يسمى »التكرار«. فيام يرتبط املفتاح الرئيس 

اآلخر مبفهوم »التعزيز« الذي يشري إىل نتائج األفعال. حيث إن السلوك الذي ُيكافأ يحتمل أن يتكرر، 

والسلوك الذي ُيهمل يحتمل أن يذبل، أما السلوك الذي ُيعاقب فيحتمل أن ُيكبت عىل املدى القصري 

وليس أن يتغري عىل املدى البعيد.

مثة خاصية أخرى لعملية التعلم وهي أن كاًل من املادة والسلوك املتعلمني مييالن إىل االختفاء 

مع الوقت إذا مل يتم الرجوع إىل املادة أو السلوك بشكل دوري. فالقدرة عىل تذكر مادة بسيطة 

تتعلق بالحقائق مثاًل تهبط عموًما إىل نحو )%25( من قيمتها األصلية بعد أسبوع تقريًبا من تعلم 

املادة، وتستمر يف الهبوط بعد ذلك إىل أن تختفي يف النهاية بالكامل ما مل يتم الرجوع إىل املادة 

بعد ذلك. ويف مقابل ذلك إذا روجعت املادة عىل فرتات مناسبة )مثاًل بعد يوم أو أسبوع أو شهر 

وما إىل ذلك( فسوف ترتسخ أكرث يف الذاكرة طويلة املدى حتى تصبح ثابتة بشكل دائم يف النهاية. 

اليشء نفسه تقريًبا ينطبق عىل املهارات املتعلمة األخرى التي تتطلب يف أغلبها أن تتم مامرستها أو 

استخدامها بانتظام ليك تصبح جزًءا دامئًا من مخزون املتعلم.
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المداخل النفسية المختلفة إلى التعلم: 
علم النفس هو فرع العلم الذي يهتم بدراسة السلوك والخربة. وترجع أصول هذا العلم إىل 

القرن الثالث قبل امليالد عندما بدأ الفيلسوف اليوناين »أرسطو« يف بحث طبيعة العقل اإلنساين. 

وظل علم النفس فرًعا من الفلسفة حتى أواخر القرن التاسع عرش عندما ظهر من يعرتف به كنظام 

 )Wilhelm Wundt(»علمي مستقل وأصيل. كان ذلك يف املقام األول بفضل أعامل »ويلهيلم ونت

الذي أسس أول مخترب علم نفس يف جامعة »ليبزج« )Leipzig يف 1879(. ومنذ ذلك الحني تطور 

النفس إىل واحد من أكرب العلوم املوجودة عىل اإلطالق، ونتيجة الهتاممه بالسلوك البرشي  علم 

وطرائق تغيريه كان له تأثرٌي هائٌل عىل الفكر الرتبوي.

ورغم أن علم النفس – بال شك – نظام معريف علمي وراسخ ومعرتف به عاملًيا؛ فهو مازال من 

جوانب كثرية “علم غري ناضج” مبعنى التعبري الذي يستخدمه به مؤرخ وفيلسوف العلم “توماس 

العلم  فرع  أن  أطروحة  »كون«  قدم   ،)1962( عام  نرش  مؤثر  كتاب  يف   .)Thomas S. Kuhn(”كون

هذا يصل إىل النضج الحقيقي فقط عندما يكتسب منوذًجا إرشادًيا، وهذا األخري عبارة عن منوذج 

)model( أسايس يحظى بقبول عام ومجموعة من املعتقدات ومناهج البحث. وفًقا ملعيار »كون« 

فإن علم النفس بالتأكيد مل يبلغ بعد هذه املنزلة حيث إنه ما زال يتميز مبداخل أو مدارس كثرية 

التحليل  املدارس:  أو  املداخل  هذه  أهم  املامرسني.  بني  عمومًيا  قبوالً  أحدها  يكتسب  مل  مختلفة 

املعريف.  النفس  وعلم  العصبي-البيولوجي،  واملدخل  اإلنساين،  النفس  وعلم  والسلوكية،  النفيس، 

وسوف نلقي نظرة عىل كل من هذه املداخل ونرى كيف أثرت عىل أفكارنا حول طبيعة عملية 

التعلم.

)Psychoanalysis( التحليل النفسي
كانت مدرسة التحليل النفيس أول مدارس الفكر النفيس يف التطور وما زالت هي ما تنرصف 

النفس«، ويرجع  الناس عندما تذكر كلمة »علم  إليه أذهان كثرٍي من 

 Sigmund(»ذلك يف املقام األول إىل تأثري مؤسسها »سيجموند فرويد

Freud(. عمل »فرويد« يف »فينا« عند منعطف القرن العرشين وطور 

النظرية التي تذهب إىل أن اإلنسان الفرد يعيش يف حالة مستمرة من 

الرصاع الداخيل نتيجة لطلبات األجزاء املختلفة من الشخصية، خاصة 

العليا«  و«األنا  »األنا«  للشخصية:  أساسية  مكونات  ثالثة  »فرويد«  وميز  الالشعور.  مستوى  عىل 

و«الهو«)the ego, superego and id(. ومن بني هذه الثالثة ميكن النظر إىل »األنا« عىل أنها الجزء 

الواعي العقالين من العقل، بينام متثل »األنا العليا« و«الهو« جانبني متصارعني من العقل الالشعوري. 

وطبًقا »لفرويد« فإن »األنا العليا« هي القوة الفطرية التي متثل الدافع نحو نفس الفرد املثالية. 

الداخيل  والدافع   )eros( الحب  إما من خالل غريزة  نفسها  تعرب عن  بدائية مامثلة  قوة  و«الهو« 
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املعروف “بالليبيدو” )الغريزة الجنسية( أو من خالل غريزة التدمري أو املوت )thanatos(. ووفًقا 

“لفرويد” فإن الفرد حسن التوافق يستخدم “األنا” لتحقيق توازن معقول بني الطلبات املتعارضة 

“لألنا العليا” و”الهو”، ويواجه مشكالت فقط عندما يختل التوازن بينهام بدرجة واضحة. ويتضمن 

التحليل النفيس محاولة حل مثل هذه الرصاعات الداخلية بالبحث عن إشارات ومفاتيح ملا يحدث 

يف العقل الالشعوري للفرد.

تطورت أفكار “فرويد” عىل يد عدد من العلامء ما بعد الفرويدين مثل “كارل يونج« و»إريك 

اريكسون« و»ألفريد أدلر«)Carl Jung, Erik Erikson and Alfred Adler( الذين عدلوا ووسعوا 

النفس  علامء  من  كثرياً  أن  ورغم  النفيس.  للتحليل  الخاصة  »مدارسهم«  وأسسوا  »فرويد«  أفكار 

الحديثني يختلفون بشكل كبري مع كثري من األفكار التي قدمها »فرويد« واتباع ه، فقد كان ملدخل 

التحليل النفيس تأثرٌي هائٌل عىل علم النفس وعىل املجتمع بشكل عام. لكنه مع ذلك مل يؤثر كثرًيا 

عىل الفكر الرتبوي السائد أو نظرية التعلم، وال ميثل مدخاًل ُينصح املعلمني بأن يستخدموه يف يشء. 

إن املعلم دون التدريب الكايف عىل التحليل النفيس تعد أية محاولة له »للعب دور املعالج النفيس« 

مع طلبته خطرة للغاية وميكن أن تلحق بهم أرضاًرا نفسية دامئة. مبعنى أن التحليل النفيس يجب أن 

ُيرتك للخرباء. وإذا بدأ طالب يف أن يصبح استبطانًيا يف أثناء جلسة التدريس أو اإلرشاد يكون عليك 

أن تقف لالسرتاحة أو تستخدم نظام إحالة مالئم.

)Behaviourism( السلوكية
تكمن أصول السلوكية يف أعامل عامل النفس الرويس “إيفان بافلوف”)Pavlov( عىل الكالب؛ 

أفكاره  فيه  يطور  “فرويد”  كان  الذي  تقريًبا  نفسه  الوقت  فيف 

“جون  األمرييك  النفس  عامل  كان  النفيس   التحليل  عن  األساسية 

أعامل  لتطوير  األسس  يضع  “فينا”  يف   )John Watson(”واطسون

جديدة  كاملة  مدرسة  يصبح  سوف  ما  إىل  و«فرويد«  »بافلوف« 

ومؤثرة جًدا يف علم النفس. دفع »واطسون« بأن املدخل »الفرويدي« 

القائم عىل املالحظة الذاتية )االستبطان( أنتج نتائج سيئة وأن علم 

النفس إذا كان له أن يصبح علاًم حقيقًيا فإن بياناته يجب أن تكون قابلة للمالحظة والقياس مثل 

بيانات »بافلوف«. إن مدخل »واطسون« والذي سيعرف الحًقا بـ »السلوكية« تبنى الدراسة املنظمة 

للسلوك القابل للمالحظة كبؤرة له. ويدفع السلوكيون بأن كل السلوك تقريًبا ُمتعلم وأن الوظيفة 

الرئيسة لعلم النفس يجب أن تتمثل يف اكتشاف القوانني األساسية للتعلم. ويف املقام األول بفضل 

أعامل عامل النفس السلويك األمرييك الالحق »سكرن«)B.F. Skinner( يف الخمسينات أصبح للسلوكية 

تأثرٌي كبرٌي عىل الفكر الرتبوي.
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إن النظرية النفسية السلوكية التي متثل يف نظر كثري من الناس أول نظرية علمية حًقا للتعلم 

يعرف عموًما  ما  إىل  تستند 

أو  “املثري/االستجابة”  باسم 

“املثري/ عىل  القائم  التعلم 

هذه  تفرتض  االستجابة”. 

النظرية أن التعلم قد حدث إذا اِنُتزعت استجابة معينة من املتعلم عندما يوضع يف موقف معني 

وُيعطى مثرياً معيناً. إن تعلم السلوك املعقد نسبًيا ميكن أن يتحقق من خالل سلسلة مالمئة من 

مواقف “املثري/االستجابة”. ويف كل مرحلة يجب عىل املتعلم أن يشارك بشكل نشط عن طريق أداء 

ذلك  يسمى  الصحيحة.  اإلجابة  شكل  عىل  فورية  مرتدة  تغذية  له  تقدم  وبعدها  محددة  مهمة 

“التعزيز” املتوال. دفع “سكرن” أيًضا بأن كل خطوة “مثري/استجابة” متوالية يجب أن تكون صغرية 

مبا يكفي لضامن أن يكون املتعلم دامئًا صحيًحا يف استجابته. إن استخدام هذه الخطوات الصغرية إىل 

جانب “التعزيز املتوال” أدى إىل ما يرى علامء النفس السلوكيون أنه طريقة ذات كفاءة لتشكيل 

السلوك . كانت أعامل “سكرن” األصلية تجرى عىل الحيوانات، يف الغالب عىل “الحامم”. أما أعامله 

اآلتية التي تطورت من هذه األعامل األصلية فكانت تجرى عىل البرش وكانت مسؤولة يف املقام 

األول عن إطالق مسرية حركة التعلم املربمج التي سيطرت عىل الفكر الرتبوي التقدمي يف الستينات 

إىل  أدت  بدورها  وهذه  السبعينات.  وأوائل 

 open(”املفتوح “التعلم  مثل  حديثة  تطورات 

 distance(”بعد عن  و”التعليم   ،)learning

الحاسوب”،  عىل  املعتمد  و”التعلم   ،)learning

 computer-based(”املتعددة و”الوسائط 

learning and multimedia(. ورغم أن منوذج 

أو  ُرفض  قد  للتعلم  األصيل  السلويك  “سكرن” 

ُعدل كثرًيا عىل األقل منذ فرتة طويلة من جانب 

كثري من علامء النفس الرتبويني فإن تأثريه عىل الفكر الرتبوي من املحتمل أنه أكرب من تأثري أي عامل 

 individualized learning(”الفردي التعلم  “طرائق  يستخدم  معلم  كل  إن  حقيقة،  آخر.  نفس 

methods( اليوم يدين »لسكرن« بالكثري.

)Humanistic psychology( علم النفس اإلنساني
اللتني سيطرتا  الخمسينات والستينات كرد فعل ضد املدرستني  النفس اإلنساين يف  ظهر علم 

عىل علم النفس حتى ذلك الحني: التحليل النفيس والسلوكية. رفض علامء النفس اإلنسانيون مثل 

التحلييل  املدخل   )Abraham Maslow and Carl Rogers(»روجرز و«كارل  ماسلو«  »أبراهام 
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ألنه ينظر إىل البرش كام لو كانوا ال يختلفون عن الحيوانات حيث تقودهم وتسيطر عليهم حزمة 

من القوى الفطرية غري الشعورية. كام رفضوا مدخل السلوكيني ألنهم نظروا إىل الناس عىل أنهم 

ليسوا أكرث من منتجات عدمية التفكري لبيئتهم، وأنهم يتشكلون ويربمجون عن طريق أمناط املكافآت 

والعقوبات التي يتلقونها أثناء حياتهم. ورفض علامء النفس اإلنسانيون هذين النموذجني لإلنسان 

لصالح منوذج أكد عىل تفرد كل شخص فرد وإنسانيته األساسية، واهتموا يف املقام األول مبفاهيم 

طور  سابق  كفرويدي  اإلنسانية.  القيم  ومنو  الذاتية  الخربة  وأهمية  واإلنجاز  الذات  تحقيق  مثل 

العميل)client-centered therapy( استهدف من  »روجرز« نظرية عالجية جديد متمركزة عىل 

خاللها أن يعطي مرضاه املعرفة بالذات واملهارات الرضورية ليك يجدوا بأنفسهم حلوالً ملشكالتهم 

بدالً من إخبارهم فحسب مبا يجب عليهم أن يفعلوه. 

كان لعلم النفس اإلنساين تأثرٌي كبرٌي عىل الفكر الرتبوي التقدمي منذ أوائل السبعينات عندما 

بدأت نتائج البحوث املبكرة ألناس مثل “روجرز” يف أن تجد طريقها إىل التطوير الرتبوي. ومتاًما 

أدت   )programmed learning(”املربمج “التعلم  إىل حركة  “لسكرن”  السابقة  األعامل  أدت  كام 

 the( ”أعامل “روجرز” إىل “مدخل التعلم الحديث املتمركز حول الطالب

modern student-centered learning approach(. ويف هذا املدخل 

مل يعد املعلم ُينظر إليه كخبري ُيسّلم املعرفة والفهم إىل الطالب. كل ما 

هنالك أن املعلم ُيسّهل التعلم حيث يقدم للطلبة أوالً التوجيه حول كيف 

من  التي  التعلم  وخربات  فرص  من  العديد  يقدم  ذلك  وبعد  يتعلمون 

خاللها ميكن أن يحدث مثل هذا التعلم. وكان من أهم تجليات مدخل التعلم املتمركز حول الطالب 

تلك الزيادة الكبرية يف استخدام "التعلم يف مجموعات" )group learning( منذ منتصف السبعينات 

 flexible learning and competence-based( "وظهور "التعلم املرن والتعلم القائم عىل الكفاءة

learning( بعد ذلك. وهذا األخري يحاول أن يربط التعلم املتمركز حول الطالب بالتعزيز السلويك.

)The neurobiological approach( املدخل العصبي- البيولوجي
هذه النظرة الفسيولوجية إىل علم النفس تحاول أن تربط السلوك اإلنساين باألنشطة الكهربائية 

اكتشف عن طريق هذا  كثرًيا مام  إن  املركزي.  العصبي  والجهاز  املخ  التي تحدث يف  والكيميائية 

حول  املتزايدة  فاملعرفة  اإلنساين.  التعلم  وكفاءة  فعالية  تحسني  يف  جًدا  مفيد  أنه  أثبت  املدخل 

كيف تعمل العني واألذن وأعضاء الحس األخرى وكيف تنقل املعلومات إىل املخ مثاًل أدت إىل فهم 

تعالج  كيف  معرفة  تؤدي  نفسها  وبالطريقة  املتعلم.  انتباه  ونحافظ عىل  نجذب  كيف  أكرب حول 

املعلومات الحسية واألنواع األخرى من املعلومات يف املخ إىل فهم أكرب ألشياء مثل طبيعة الذاكرة. 
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العصبية- األنشطة  حيث  من  فقط  املعقد  اإلنساين  السلوك  نفرس  أن  املمكن  من  يصبح  قد 

البيولوجية. لكن، يف الوقت الحارض ما زال مثل هذا األمل 

بعيًدا جًدا. ومع ذلك، يثبت املدخل العصبي-البيولوجي 

الرئيس  للفرع  أساسية  بيانات  توفري  يف  جًدا  مفيد  أنه 

الخامس واألخري لعلم النفس: علم النفس املعريف.

)Cognitive psychology(  علم النفس املعرفي
وكانوا  أسود  صندوًقا  باعتباره  اإلنساين  العقل  مع  األوائل  السلوكيني  النفس  علامء  تعامل 

يهتمون فقط بالعالقة بني املدخالت إىل النظام )املثري( واملخرجات من النظام )االستجابة(. ومل تكن 

أي من العمليات التي تحدث بني املثري واالستجابة تستأهل أن تكون اهتامًما مرشوًعا لعلم النفس، 

وذلك ألنها ال ميكن مالحظتها بشكل مبارش. إن عدم الرضا بهذه النظرة الصارمة إىل جانب اإلدراك 

املتزايد أن العمليات العقلية الداخلية عالية املستوى متثل جزًءا مهاًم من علم النفس – أديا منذ ذلك 

الحني إىل تطور علم النفس املعريف. وهو يهتم مبا يحدث بالفعل يف نظام العقل/املخ عندما نفكر أو 

نتذكر أو ننمي مهارات اللغة إىل غري ذلك. كام يهتم بطرائق معالجتنا للمعلومات املتلقاة من العامل 

الفكر الرتبوي، خاصة  تأثرًيا متزايًدا عىل  النفس املعريف  الخارجي. ويف الوقت الحارض ميارس علم 

 artificial( "من خالل الحقل رسيع النمو املعروف باسم »الذكاء الصناعي« "وتصميم أنظمة الخربة

 .)intelligence and the design of expert systems

الذكاء: الذكاء مفهوم ال يتالءم بدقة مع أي من املنظورات السابقة 

لعلم النفس لكن له مضامني ونتائج عميقة عىل املامرسة الرتبوية، حيث 

واملهارات  التفكري  ومهارات  والعددية  اللفظية  املهارات  قياس  ميكن 

املكانية ليك تعطي معامل قدرة الشخص. ومن املفرتض أن معامل الذكاء 

ظاهرًيا  يربر  الذي  املفهوم  هو  وهذا  الناس،  بني  بالطبيعة  موزًعا  يكون 

االختيار يف كل من املدرسة الثانوية واملستوى الجامعي.

)Models of the learning process(نماذج عملية التعلم
والرتبويون  التعليمي  النفس  علامء  طورها  التي  التعلم  مناذج  بعض  إىل  اآلن  انتباهنا  نحّول 

عىل مر السنني. نبدأ أوالً بفحص النامذج الثالث التي أثبتت أنها أكرث تأثرًيا: هرم التعلم “لجانييه” 

أن  قبل   ،)1984( الخربة عند “كولب”  )1969(، ودورة  “لبياجيه”  املعريف  النمو  )1956(، ومنوذج 

نتحول إىل أحد أحدث مناذج التعلم: منوذج املوجات “لريس” )1993(.
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)Gagné’s hierarchy of learning( هرم “جانييه” للتعلم
األنواع  لتصنيف  نظاًما  جانييه«  »روبرت  األمرييك  الرتبوي  النفس  عامل  قدم   )1956( عام  يف 

املختلفة من التعلم من حيث درجة تعقد العمليات العقلية املتضمنة. ميز »جانييه« مثانية أمناط 

تعليمية أساسية رتبها يف نسق هرمي ابتداء من املستوى التعليمي البسيط يف قاعدة الهرم، وانتهاء 

باملستوى التعليمي األكرث تعقيًدا وصعوبة يف قمة الهرم كام يوضحها الشكل اآليت :

ووفًقا »لجانييه« فإن املستويات األعىل للتعلم يف هذا الهرم تبنى عىل املستويات األدىن وهو ما 

يتطلب كميات أكرب تصاعدًيا من التعلم السابق للنجاح يف هذه املستويات األعىل. ومتيل املستويات 

األربع األدىن إىل الرتكيز عىل الجوانب السلوكية أكرث للتعلم، بينام تركز املستويات األربع األعىل عىل 

الجوانب املعرفية أكرث.

شكل يوضح هرم »جانييه« للتعلم

وفئات أو تصنيفات التعلم الثامين عند »جانييه« ميكن توضيحها يف اآليت :

من  األصل  يف  ويتكون  التعلم  أشكال  أبسط  وهو   :)Signal Learning( اإلشاري  التعلم   -1

االشرتاط الكالسييك الذي عّرفه ألول مرة عامل النفس السلويك “بافلوف”. ويف هذا املستوى “ُيرشط” 

العادة. ويتم ذلك من  االستجابة يف  تلك  ينتج  كنتيجة ملثري ال  استجابة مطلوبة  لينتزع منه  الفرد 

خالل تعريض الفرد أوالً للمثري املختار )الذي ُيعرف باملثري الرشطي( بالتزامن مع مثري آخر )الذي 

ُيعرف باملثري غري الرشطي( الذي ينتج االستجابة املطلوبة يف الطبيعة، وبعد عدد معني من تكرار 

املثريين يتضح أن الفرد يعطي االستجابة املطلوبة عند التعرض للمثري الرشطي وحده. لكن تطبيقات 

االشرتاط الكالسييك يف تسهيل التعلم اإلنساين محدودة جًدا.

حل املشكلة

تعلّم املبدأ

تعلّم املفهوم

تعلّم التمييز

التداعي اللفظي

تعلّم التسلسل الحر�

تعلّم املث� واالستجابة 

التعلم اإلشاري

زيادة

التعقيد

Gagné´s
Pyramid
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الشكل األكرث تطوًرا من  املثري- واالستجابة )Stimulus-response learning(: وهو  تعلم   -2

التعلم الذي يعرف أيًضا بإسم االشرتاط اإلجرايئ )operant conditioning( وتطور يف األصل عىل 

يد “سكرن”. وهو يتضمن تكوين روابط بني املثري واالستجابة املطلوبة لدى الفرد من خالل جدول 

اإلجرايئ عن  االشرتاط  ويختلف  والعقوبات.  املكافآت  استخدام  يقوم عىل  بدقة  “تعزيز” مخطط 

االشرتاط الكالسييك يف أن عامل التعزيز )املكافأة أو العقاب( يقدم بعد االستجابة. إن هذا النوع من 

االشرتاط هو الذي يشكل األساس للتعلم املربمج يف تجلياته املختلفة.

ينمي  التعلم  أكرث تقدًما من  وهو شكل   :)Chaining( )السالسل( الحريك  التسلسل  تعّلم   -3

 linked(مرتبطة أكرث يف سلسلة  أو  سابقتني  »مثري-استجابة«  رابطتني  ربط  القدرة عىل  الفرد  فيه 

املعقدة  “النفس-حركية”  املهارات  معظم  تعلم  خاللها  من  يتم  التي  العملية  وهي   .)sequence

)مثل: ركوب الدراجة أو عزف البيانو(. 

4- تعّلم الرتابطات اللفظية )التداعي اللفظي( )Verbal association(: وهو شكل من السالسل 

تكون فيه الروابط بني املواد املرتبطة لفظية يف طبيعتها. والتداعي اللفظي إحدى العمليات الرئيسة 

يف تنمية مهارات اللغة.

5- تعّلم التمييز املتعدد )Multiple – Discrimination learning(: ويتضمن تنمية القدرة 

عىل صنع استجابات )مختلفة( مالمئة لسلسلة من املثريات املتامثلة التي تختلف عىل نحو منظم. 

وهذه العملية تصبح أكرث تعقيًدا )وبالتال أكرث صعوبة( بسبب ظاهرة التداخل التي يتسبب فيها 

أحد أجزاء التعلم يف منع أجزاء أخرى. ويعتقد أن التداخل من األسباب الرئيسة للنسيان.

6- تعلم املفهوم )Concept learning(: ويتضمن ذلك تنمية القدرة عىل صنع استجابة ثابتة 

ملثريات مختلفة تؤلف نوًعا أو فئة من نوع ما. وهذا يشكل األساس للقدرة عىل التعميم والتصنيف 

وما إىل ذلك.

7- تعلم املبدأ )أو القاعدة( )Rule )principle( learning(: : عملية معرفية عالية املستوى 

جدا تتضمن القدرة عىل تعلم العالقات بني املفاهيم وتطبيق هذه العالقات يف مواقف مختلفة مبا 

يف ذلك املواقف التي مل تقابلنا سابًقا، وتشكل األساس لتعلم القواعد العامة أو اإلجراءات ...

8- تعّلم حل املشكلة )Problem solving learning(: أعىل مستوى للعمليات املعرفية وفًقا 

بهدف حل  إجراء  أو  أو خوارزمية  معقدة  قاعدة  اخرتاع  القدرة عىل  تنمية  وتتضمن  »لجانييه«. 

مشكلة معينة، وبعد ذلك، استخدام الطريقة نفسها لحل املشكالت األخرى ذات الطبيعة املامثلة.
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 :)Piaget’s model of cognitive development( منوذج »بياجيه« للنمو املعرفي
فيه  للتعلم حلل  مختلًفا  بياجيه« منوذًجا  السويرسي »جان  النمو  نفس  عامل  قدم   )1969( عام  يف 

التعلم من حيث املراحل املختلفة للنمو اإلنساين وليس من حيث األنواع األساسية للتعلم. ووفًقا 

»لبياجيه« مير الطفل بأربع مراحل عقلية متميزة بني الوالدة والبلوغ كام يعرضها الشكل اآليت .

شكل يوضح مراحل “بياجيه” للنمو املعرفي

1 .:)Sensorimotor stage( مرحلة العمليات الحسية

خارج  املوجودة  واألشياء  أنفسهم  بني  مييزوا  أن  فيها  األطفال  يتعلم  التي  املرحلة  وهي 

أجسامهم. ويتعلمون أن األشياء الخارجية توجد حتى وإن مل تسجلها الحواس، ويطورون وعًيا يف 

النهاية بأن اليشء املألوف يظل كام هو بغض النظر عن تغريات املوقع واالتجاه. كام أنهم يبدؤون يف 

تنمية أفكار أساسية حول السبب والنتيجة. يطلق »بياجيه« اسم املخططات )schemas( عىل هذه 

األفكار األوىل التي ينميها األطفال حول كيف يتعاملون مع عامل األشياء. عىل امتداد املرحلة الحسية 

يظل الطفل متمركًزا حول نفسه كلًيا ويظل غري قادر باملرة عىل أخذ احتياجات أو اهتاممات أي 

شخص آخر يف الحسبان.

2 .)Pre-operational stage( مرحلة العمليات ما قبل اإلجرائية

يف السنتني األولتني من هذه املرحلة يظل الطفل متمركزا جًدا حول نفسه ويظل غري قادر عىل 

النظر إىل املواقف من وجهات نظر الناس اآلخرين. كام مييل إىل تصنيف األشياء من حيث ميزة 

مهيمنة وحيدة بحيث إنه إذا كانت )أ( مثل )ب( يف جانب ما فيجب أيًضا أن تكون مثلها يف الجوانب 

األخرى أيًضا. ومن عمر الرابعة فصاعًدا تقريًبا يبدأ الطفل يف أن يكون قادًرا عىل التفكري واضًعا 

األصناف أو األنواع بعني االعتبار وأن يرى العالقات بني األشياء وأن يعالج مفاهيم العدد األساسية، 

لكنه يظل حدسًيا يف األساس وذلك ألنه رمبا ال يكون واعًيا مبا تتضمنه نظم التصنيف والرتتيب. ويف 

مراحل "بياحية" للنمو 

املعريف

العمليات الحسية 
)من امليالد إىل 

سنتني(

العمليات ما قبل 
االجرائية 

)2-7 سنوات(

العمليات 
اإلجرائية العينية 

)11-7(

العمليات االجرائية 
الشكلية ) من الرشد 

واملراهقة(
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