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افتتاحية العدد
يتن��اول العدد اخلامس والثالثون م��ن مجلة الطفولة العربية “ملف التعلم” .وموضوع التعلم
يعتب��ر م��ن أه��م املواضي��ع التربوية في عال��م الطفولة ،وه��و موض��وع يصعب وصفه ف��ي كثير من
احل��االت ،ووج��ه الصعوبة فيه يكمن في أنن��ا ال نالحظ عملية التعلم ،ولكنن��ا نالحظ نتيجة التعلم،
وه��ذه النتيجة تظهر واضحة على س��لوك املتعلم ال��ذي غالبا ً ما يقوم بعمل ما أمامن��ا ما يدفعنا إلى
احلكم عليه بأن هذا املتعلم قد تعلم شيئا ً ما.
ومعظ��م علماء النفس يتفق��ون على أن التعلم هو تغيير دائم نس��بيا ً في الس��لوك نتيجة للخبرة،
وه��ذا يعن��ي أن التغيرات املؤقتة في الس��لوك ال تعتبر دليالً على التعلم ،كما ه��ي احلال عندما يتكلم
الطفل الرضيع كلمة يعرفها الكبار؛ ألن س��لوك الطفل هذا ال يدل على أنه س��لوك متعلم .كما أن غياب
سلوك ما ال يدل بحال من األحوال على أن الطفل لم يتعلم ذلك السلوك.
كذلك يش��طب علماء النفس من قائمة التعلم التغيرات في السلوك التي تنتج عن النمو أو النضج،
أو التع��ب واإلره��اق ،أو تعاطي الكحول واملخ��درات وما إلى ذلك ،ألن هذه التغي��رات راجعة إلى هذه
األشياء ،وليس إلى التعلم.
وميكن للتعلم أن يحدث بش��كل بطيء ودقيق دون أن يش��عر به املتعلم نفس��ه كالتعلم اإلدراكي،
وهناك أشكال كثيرة للتعلم كالتعلم الشرطي ،والتعلم اإلجرائي ،والتعلم االقتراني ،والتعلم النمطي،
وما إلى ذلك من أشكال التعلم.
ومما الش��ك في��ه أن التعل��م خبرة ش��املة ،مبعنى أن اإلنس��ان يتعلم ف��ي جميع مراح��ل حياته،
فالرضي��ع يتعل��م كيف يتكلم ،والطف��ل يتعلم كيف يطعم نفس��ه ،واملراهق يتعلم كيفي��ة التعامل مع
اآلخرين اجتماعياً ،والراشد يتعلم كيف يؤدي عمله ،ويك ّون أسرته ،وهكذا...
وع��ادة مي��ر التعلم بث�لاث مراحل أساس��ية ،وتس��مى املرحلة األول��ى مبرحلة االكتس��اب ،وفيها
يس��توعب الطف��ل املواد الواج��ب تعلمها ،وتأت��ي بعدها املرحل��ة الثانية ،وهي مرحل��ة انتقال التعلم
إل��ى الذاكرة ،وتس��مى مبرحلة خزن املعلوم��ات ،ثم تتلوه��ا املرحلة الثالثة ،وهي مرحلة اس��ترجاع
املعلوم��ات ،والت��ي يتم فيها أخ��ذ املعلومات من الذاكرة عند االس��تدعاء .وفي هذه املراحل يتس��اوى
التعل��م مع التذكر ،إال أننا نفصل التذكر عن التعلم حتى يس��هل التعرف عل��ى العمليات العقلية التي
تتضمن في كل منهما على حدة.
والله ولي التوفيق،

هيئة التحرير
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:السيرورات املعرفية واستراتيجيات التعلم
منوذج املقاربة التربوية للتكرار الذهني لدى الطفل
 بنعيسى زغبوش.د

 ظهر املهراز،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
فاس ـ املغرب
:امللخص

:تهدف هذه الدراسة إلى بلوغ مطمحني
يتجلى أولهما في حتديد الس��يرورات املعرفية للمتعلم من خالل رصد أهم مكونات الذاكرة
. وأهمية التعرف عليها لتحسني عملية التعلم،وآليات اشتغالها
 باعتم��اد التكرار،ف��ي حني يتجلى ثانيهم��ا في حتديد اس��تراتيجيات التعلم ل��دى املتعلم
. نظرا ً لدوره املهم في حتسني مردودية التعلم أو إعاقتها،الذهني منوذجا ً لها
كما تخلص هذه الدراسة إلى جملة من االقتراحات العملية التي يجب أخذها بعني االعتبار
. التربوية- لتطوير العملية التعليمية
Cognitive Processes and Learning Strategies

Model of Educational Approach of Children’s Mental Repetition
Benaissa Zarhbouch

Faculty of Letters & Humanities, Dhar El Mehraz
Fez _ Morocco
zarhbouchb@yahoo.fr

Abstract
The aim of this paper is twofold: first, it seeks to determine learner’s cognitive
processes through the examination of the memory and the mechanisms of its
functioning; it also resorts, for the same reason, to examine the relevance of
recognising the memory’s role in the promotion of the learning operation. Second,
it aims at specifying the learner’s strategies with a special focus on mental repetition
as a model, for its effect on the learning operation, either positively or negatively.
The article provides a number of suggestions that might be taken into
consideration while targeting the improvement of the pedagogical teaching
operation.
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مقدمة:

ال ج��دال ف��ي أن املنظوم��ة التربوي��ة في الوط��ن العربي (مثله��ا مثل باقي ال��دول) أضحت
تعاني صعوبات وتتخللها عوائق ومش��اكل مرتبطة بتعقد أمناط احلياة املعاصرة ومتطلبات
االندماج فيها ،وميكن رصد هذه العوائق على مستوى محتويات مواد التعليم ومضامينه أوالً،
وعلى مستوى املناهج املوظفة في العملية التعليمية ثانياً ،وعلى مستوى إجراءات مستلزمات
العملي��ة التعليمي��ة على أرض الواق��ع ثالثاً ،وهذا ما يقتض��ي النظر في العالق��ات التواصلية
بني املدرس ،واملتعلم وبني املدرس��ة واملجتمع ،وفق ش��روط جديدة تأخذ بعني االعتبار أبعاد
التفاعل والتكامل والتقاطع بينهم على حد سواء.
وبن��ا ًء على هذا التش��خيص األولي له��ذه الوضعية( ،)1تأتي هذه الدراس��ة لرصد جملة من
تص��ورات الس��يكولوجيا املعرفية ذات األبعاد التربوية التي عملت على دراس��ة هذا اإلش��كال
املركب ،ومحاولة اس��تنطاق نتائجه ،رصد مواطن اخللل فيه ،والبحث عن احللول املالئمة له،
اعتم��ادا ً على نتائج معطيات جتريبية ضمن اإلطار النظ��ري لعلم النفس املعرفي الذي يحاول
أن يرصد مكامن اخللل على مستوى االشتغال الذهني لدى املتعلم ،وليس على مستوى نتائج
التعلم كما كان األمر سائدا ً في الدراسات السيكولوجية قبل ـ املعرفية.
إن تفعي��ل إش��كالية ه��ذه الدراس��ة س��يتم وف��ق ش��روط حتدي��د الس��يرورات املعرفي��ة
واستراتيجيات التعلم من خالل التركيز على األبعاد التربوية لدراسة آلية التكرار الذهني لدى
املتعل��م ،باعتبارها آلية محورية من آليات اش��تغال الذاكرة .واعتب��ارا ً للعالقات اجلدلية التي
تربط مفهوم «التعلم» مبفهوم «الذاكرة» ،فإن دراس��ة أحدهما يس��تلزم بالضرورة اس��تحضار
اآلخ��ر؛ إذ ال ميكن احلديث عن «التعلم» دون حتديد بنيات تخزين املعلومات في الذاكرة ودون
حتديد اآلليات املسؤولة عن تخزين هذه املعلومات واستحضارها عند احلاجة إليها .إن الكشف
عن اس��تراتيجيات اشتغال الذاكرة س��يفضي حتما ً إلى فهم آليات التعلم ،وإذن تطوير العملية
التعليمية وتيس��ير طرائق التعلم وأساليبه ،على اعتبار أن استراتيجيات اشتغال الذاكرة هي
في آخر املطاف اس��تراتيجيات التعلم .وفي هذا الباب ،ستحاول هذه الدراسة اإلحاطة مبجمل
بني��ات الذاكرة وحتديد آليات اش��تغالها ،مادام التعرف عليها ورصدها سيس��اهم في محاولة
تطوير اشتغالها واستثمارها بشكل أمثل في املمارسة التعليمية.
واعتبارا ً لكل ذلك ،فإن بلوغ هذا املسعى يقتضي اإلجابة عن جملة من األسئلة التي ستكون
مدخالً ملعاجلة مضامني هذه الدراس��ة ،حيث س��نتناولها وفق محاور أساس��ية ثالثة ،تتناسل
مبوجبها أسئلة فرعية توضح بعض جوانب التحليل في كل محور:
يتعلق احملور األول بالتس��اؤل عن الس��يرورات املعرفية التي تتدخل ف��ي عملية التعلم من
خالل اإلجابة عن األس��ئلة الفرعية التالية :ما أوجه العالقة بني الذاكرة والتعلم؟ ما سيرورات
االش��تغال املعرفي س��واء في الذاك��رة القصيرة امل��دى أو في الذاك��رة البعيدة امل��دى؟ وما أهم
مكوناتهما؟
وس��يحاول احمل��ور الثاني ،املتعلق باس��تراتيجيات التعل��م ،اإلجابة عن األس��ئلة الفرعية
التالية :ما اس��تراتيجيات التعلم؟ وما اآلليات التي توظفها في أثناء اس��تقبال املعلومات؟ وما
إجراءات معاجلة املعلومات وتخزينها واستحضارها؟
36
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وإذا كنا سنركز في هذه الدراسة على استراتيجية التكرار الذهني باعتبارها محور السؤال
الثال��ث ،فما املقصود باالس��تراتيجية؟ وم��ا امتداداته��ا التربوية؟ وكيف ميكن لدراس��تها أن
تس��اهم في تطوير معاجلة املعلومات لدى املتعلم؟ ث��م ما االقتراحات املمكنة لتطوير العملية
التعليمية من خالل استثمارها بشكل أفضل؟
 1ـ الذاكرة والتعلم:

إن الفرد الذي يتعلم يكتسب عامة معلومات جديدة أو معارف تتعلق مبحيطه ،وبذلك فهو
يتعلم كيف ينظم معلوماته من محيط تنتظم مواضيعه بش��كل معني وتنسج عالقات مختلفة
فيما بينها (مكانية ،زمانية ،سببية…) ،وهذا ينعكس ال محالة على بنية الذاكرة وعلى كيفية
اشتغال آلياتها.
وف��ي هذا اإلط��ار نط��رح إش��كالية الترابط القائ��م بني التعل��م والذاك��رة اعتب��ارا ً للتداخل
والغم��وض ال��ذي يلف عالقاتهم��ا ،فإذا كنا نالح��ظ أن العالقات ب�ين الذاكرة وباق��ي املظاهر
املعرفي��ة تعد عالقات جدلية؛ ألن الق��درات التخزينية ألي جهاز معرف��ي تعتبر جزءا ً مندمجا ً
م��ن قدرات��ه اإلدراكي��ة واالنتباهية واالس��تنتاجية ،فمن الواض��ح أن محاولة دراس��ة الذاكرة
دون دراس��ة التعلم لن تكون مجدية مادام هذا األخير عبارة عن إدراك «املعلومات وتس��جيلها
وخزنه��ا» (بادل��ي  )Baddeley, 1993: 16أي :انتق��ال املعلومات م��ن ذاكرة العمل أو من
الذاكرة القصيرة املدى (الشكل  )2إلى الذاكرة البعيدة املدى (الشكل  .)4وبذلك يستطيع الفرد
تخزين املعلومات بواس��طة التعلم الذي يعتبر جتس��يدا ً للقاء بنية الذاكرة بآليات اشتغالها.
ويتحدد التعلم وفق طريقتني :إما بالتجربة املباش��رة م��ع احمليط ،أو بالتبليغ (دوريDoré
وميرسيي  .)Mercier, 1992: 13إن تعليم اآلباء واملدرسني لألطفال ال يرتكز على استعمال
لغة وصفية متوافقة ،ولكن ُيعني أيضا كيفية انتقاء ما هو مهم ،وحتديد مدى مالءمته وقيمته
التفس��يرية( .)2وعلى أساس ذلك يصبح التعلم س��يرورة معرفية مثله مثل الذاكرة ،أي جهازا ً
منظم��ا ً وديناميا ً للمعارف قائما ً على أس��اس اكتس��اب املعارف من احملي��ط ،وإجراء تغييرات
مهمة عليها (دوري  Doréوميرسيي  .)Mercier, 1992: 2ويتجسد من خالل هاذه النقطة
االلتب��اس احلاص��ل بني الذاك��رة والتعلم ألن كليهما يحي��ل على نفس التعري��ف .وعليه ،فإن
مفهومي «التعلم» و«الذاكرة» يس��تعمالن دائما ً كمترادفني ،عل��ى الرغم من أنهما يحيالن على
واقعني مختلف�ين (بادلي  ،)Baddeley, 1994: 730حيث يعتبر التعلم كل س��يرورة قابلة
ألن تغير سلوكا ً الحقاً ،في حني ُتعَ ينِّ الذاكرة القدرة على استرجاع جتارب سابقة.
وعلى أساس ذلك ،يتميز التعلم بخصائص عدة منها أنه يسجل في سياق تاريخي خاص
ب��كل ف��رد ،وينبني على أس��اس جتربته الس��الفة ،وبذلك يصبح عبارة عن س��يرورة تس��مح
للفرد باس��تعمال جتربته الس��الفة ،املس��جلة في الذاكرة ،لتغيير معارفه وس��لوكاته حس��ب
الش��روط اجلديدة احمليطة الت��ي يواجهها .وبهذا املعنى يعمل التعلم عل��ى تغيير الذاكرة .إن
الفرد ال يس��تطيع اكتس��اب معارف جديدة حول محيطه وتغيير س��لوكه ،إذا لم يكن مبقدوره
مقارنة مداركه احلالية مع الذكريات التي س��بق أن خ ّزنها ف��ي الذاكرة والحظ أن األمر يتعلق
مبعلوم��ات جدي��دة .عكس ذلك ،لن تكون هناك ذاكرة من دون س��يرورة الكتس��اب املعلومات
وحتيينها ( mis à jourدوري  Doréوميرسيي  5ـ .)Mercier, 1992: 4
37
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إن التعلم إذن هو تنظيم للمعارف التي ترتكز في جزء كبير منها على معلومات غير متوافرة
في احمليط اللحظي ،والتي تعتبر ذكريات ألحداث معيشة سابقاً ،ميكن أن تكون هذه الذكريات
حديثة فتمتد إلى جزء من الثانية أو أقدم من ذلك .وهذا التقس��يم أيضا ً يس��هم في خلق تقسيم
آخر ،على مس��توى هندسة الذاكرة ،إلى ذاكرة قصيرة املدى وأخرى بعيدة املدى .مبعنى آخر،
وعلى عكس اإلدراك الذي يس��تعمل املعطيات احلاض��رة في احمليط ،فإن التعلم يكمن في بناء
أو تغيير التمثل الذي ميتلكه الفرد حول محيطه (دوري Doréوميرسيي Mercier, 1992:
.)5
تتمحور إذن إش��كالية هذه الدراس��ة حول كيفي��ة توظيف املعارف الس��يكولوجية لتطوير
العملي��ة التعليمي��ة ،فاملتعل��م يس��تقي معارفه من احمليط بش��كل عف��وي ،لكنه أيض��ا ً يتعلم
مجموعة من املعارف بش��كل منظم ضمن إطار مؤسس��اتي أهمها املدرس��ة .وحسب النظريات
الس��يكولوجية املعرفي��ة ،فإن املتعل��م عنصر فعال يس��اهم بفاعلية في بن��اء معارفه ،ويبني
معارف عفوية قبل كل تعلم مؤسساتي(.)3
وعلى أس��اس ه��ذا التصور فإن دور املدرس��ة هو االنتق��ال مبعارف املتعلم من مس��تواها
األولي إلى مس��تواها العلمي من جهة ،ومن جهة أخرى تطوير استراتيجيات التعلم العفوية
وتدبيره��ا بش��كل أمث��ل .وبذل��ك نس��تخلص أن املتعل��م يتوف��ر على مع��ارف عفوي��ة وعلى
استراتيجيات عفوية أيضاً .ومن هنا نتساءل :ما السيرورات املعرفية التي تتدخل في عملية
التعلم؟ لإلجابة عن هذا الس��ؤال ،البد من وضع ش��كل ملجمل س��يرورات معاجلة املعلومات
وبنياتها املعرفية (الشكل .)1
 2ـ سيرورات االشتغال املعرفي:

تتمثل سيرورات معاجلة املعلومات وأهم مكوناتها في الشكل اآلتي:

الشكل ( )1سيروارت معاجلة املعلومات
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م��ن خالل مالحظتنا للش��كل ( ،)1نالحظ أن «س��يرورات معاجلة املعلوم��ات» ترتكز على
املقومات اآلتية وفق مسارات األرقام املثبتة بجانب السهام:
( )1س��يرورات معرفي��ة :وتض��م ثالث��ة أقس��ام :أ) س��يرورات اس��تقبال املعلوم��ات
(التسجيل احلس��ي ،اإلدراك)؛ ب) س��يرورات االنتباه بش��قيه املوجه واملجزئ،
ث��م االحتف��اظ باملعلومات املهمة من خ�لال آلية التك��رار؛ ج) معاجلة املعلومات
املهمة من خالل ترميزها ،وبواسطتها يتحقق الفهم الذي يتأسس على استرجاع
املعلومات من الذاك��رة البعيدة املدى ،أو يتحقق التعلم من خالل تخزين معارف
جديدة فيها.
( )2س��يرورات مطامعرفية :ونقص��د بها العمليات الواعية التي يق��وم بها الفرد على
عمليات��ه املعرفية في أثناء معاجلة املعلوم��ات مثل الوعي باحلروف التي تكون
الكلمات أو أصواتها ،أو الوعي باالشتغال املعرفي عامة...
( )3لكن هذه املعاجلة لن تتم إال وفق ش��رطني :أ) إما أن الفرد يس��تقبل املعلومات من
احمليط اخلارجي (وس��ط اجتماعي ،وسط مدرسي ،وس��ط طبيعي)؛ ب) أو أنه
يسترجع املعلومات التي سبق أن خزنها في ذاكرته ملقارنتها مع معطيات الواقع
أو إلعادة تنظيمها.
( )4هذه املعاجلة بالطبع ال تكون آلية كما هو الش��أن بالنس��بة ملعاجلة احلاس��وب
للمعطي��ات ،ب��ل تتدخ��ل فيها عوام��ل ذاتي��ة توجهه��ا (االنفع��االت والعواطف،
والدواف��ع واحلوافر ،واملعتقدات) .وهو األمر الذي مييز فردا ً عن فرد آخر ،س��واء
على مستوى التعلم أو الرغبة في التعلم أو مردودية التعلم.
( )5تنت��ج عن هذه العناصر مجتمعة ،نتائج س��يرورة املعاجلة ،والتي تتجس��د في
اتخاذ الفرد لقرار معني وفق الوضعية التي يوجد عليها ووفق املثيرات اخلارجية
التي يستقبلها ،وبذلك يكون القرار إما( :أ) ـ سلوكا ً حركياً ،أي :ضرورات التوجه
في الزمان واملكان؛ أو (ب) ـ سلوكا ً لفظياً ،أي :اخلطاب الذي سينتجه املتكلم؛ أو
(ج) ـ أن الفرد بصدد مراجعة معارفه الس��ابقة ،ومن ث ّم يقوم بإعادة تنظيمها أو
تدعيمها من خالل التعلم املستمر.
 1ـ  2ـ بنية الذاكرة القصيرة املدى وآليات اشتغالها:

ومبا أن املقام ال يسع الستعراض مجمل هذه النقاط وتفصيلها ،فإننا سنخصص ما يلي من
هذه الدراس��ة للنقطة ( )1التي تهتم بالس��يرورات املعرفية كما هو موضح في اإلطار الرمادي
من الشكل ( .)1وعليه فإن مجمل العمليات التي يتضمنها اإلطار الرمادي ( )1تدخل في نطاق
الذاكرة القصيرة املدى (الشكل  ،)2باستثناء التخزين واالسترجاع اللذين ميتدان إلى الذاكرة
البعيدة املدى (الشكل .)4
س��نركز إذن على الذاك��رة القصيرة املدى ،ومنث��ل ملجمل مكوناتها وآليات اش��تغالها في
الشكل (.)2
39

4/26/09 11:56:05 AM

�) 39(��������� ������

العدد السادس والثالثون

مجلة الطفولة العربية

الشكل ( )2مكونات الذاكرة القصيرة املدى وسيرورات معاجلة املعلومات فيها

عند احلديث عن الذاكرة القصيرة املدى ،فإننا نركز القول باخلصوص على بعدها البنيوي
أو ش��كلها الهندسي ،أي :أننا سنعرض ألهم مكوناتها .وعندما نتحدث عن ذاكرة العمل ،فإننا
سنخصص القول على سيرورات اشتغالها .وبذلك وجب التنبيه على هذا الفصل السيكولوجي
املهم في دراس��ة هذا اجلزء من الذاكرة .وعليه فإننا عندما نتحدث عن الذاكرة القصيرة املدى،
فإنن��ا نتح��دث أوال ً عن ذاكرة العمل كما أسس��ها بادل��ي ( ،Badeley )1986ث��م نتحدث عن
الس��جالت احلس��ية والتي تطابق احلواس اخلمس (ملس ،ش��م ،تذوق ،بصر ،س��مع) ،ولكننا
س��نركز فقط على حاستي الس��مع والبصر ،باعتبارهما تقابالن على التوالي الذاكرة اإليكوية
والذاك��رة األيقوني��ة ،نظ��را ً ألهميتهما ف��ي س��يرورات التعلم ولدورهم��ا الكبير على مس��توى
العمليات املعرفية.
كما أننا سنركز على نقطتني وضعتا في إطارين أسودين:
 )1االنتباه :فالعديد من املعلومات تصلنا في كل حلظة ،لكننا نركز على األهم منها فقط،
أما باقي املعلومات ،فتبقى خارج الوعي ،وهو ما أشرنا إليه بالرمز (  )Øفي الشكل (.)2
 )2التك��رار الذهن��ي :فاالنتب��اه إل��ى معلوم��ة معينة معن��اه أنها مهمة ،وم��ن ث َّم تخضع
للتكرار الذهني (وهو بيت القصيد في هذه الدراسة) .وهنا يجد الفرد نفسه أمام احتمالني :إما
أنها معلومات جدي��دة فيقوم بتخزينها في الذاكرة البعيدة امل��دى بعد ترميزها ،encodage
أو أنه��ا معلوم��ة ترتبط مبع��ارف الفرد املخزنة في الذاك��رة البعيدة املدى ،وم��ن ثم فإن الفرد
س��وف يس��ترجع هذه املعلومات ملقارنتها مبا اس��تقبله من اخلارج ،ثم يتخذ قرارا ً معيناً :قد
يكون سلوكا ً لفظيا ً (اإلجابة عن سؤال ،أو التعليق على حديث املخاطب ،أو التدخل في عملية
تواصلية )...أو س��لوكا ً حركي��ا ً (اتخاذ قرار بالتوجه في املكان ،أو القي��ام بحركات معبرة ،أو
سياقة السيارة بشكل مالئم.)...
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إن القيام ببعض النش��اطات الذهنية يفترض التخزين املؤق��ت للمعلومات في الذاكرة
القصيرة املدى ،باعتبارها جهازا ً لتخزين املعلومات ومعاجلتها في أثناء سيرورات التعلم
واالستنتاج أو التفكير والفهم (أتكنسون  Atkinsonوشيفرين  .)Shiffrin, 1968فهي
إذن بني��ة للعبور تكون قدرتها التخزينية جد محدودة وال تس��تقر فيها املعلومة إال لبعض
ث��وانٍ  ،اللهــــ��م إال إذا تدخــــل��ت بعـــ��ض اس��تراتيجيات احملافظة مثل «التك��رار الذهني»
( Doréو.)Mercier, 1992: 8
وتعتب��ر الذاك��رة القصي��رة امل��دى جهازا ً يس��مح بالقي��ام بنش��اطات معينة ،ويس��هم في
االحتف��اظ مبعلومات متوافرة بهدف االس��تعمال اللحظي .وتتدخل هذه الذاكرة في احلس��اب
الذهني مثالً (سميث  Smythوآخرون )1988 ،وفي فهم اللغة (بادلي )Baddeley, 1986
من خالل اس��تعمال ميكانزم��ات حتليل الرموز والترميز اللس��اني (هامرس  Hamersوبالن
 .)Blanc,1983: 136-137وتعالج الذاكرة القصيرة املدى املعلومات التي يشتغل عليها
الف��رد راهنا ،وبذلك فهي تقتصر على النش��اطات املعرفية اجلارية ،مادامت س��عتها محدودة.
وبذلك فقد حاولت بعض األبحاث( )4حتديد سعة الذاكرة القصيرة املدى ،أي :كمية املعلومات
التي يستطيع الفرد معاجلتها في آن واحد .وميكن تلخيصها في مجموعتني:
ـ الدراسة التي قام بها ميلر ( ،Miller )1958وخلص فيها إلى أن الذاكرة القصيرة املدى،
وباس��تخدامها الس��تراتيجيات الترزمي  ،chunkingميكنها االحتفاظ في املتوسط بني  5و9
رزم  .chunksوتتح��دد الرزم��ة كوحدة معرفية مف��ردة وذات داللة مألوف��ة ،وتتعلق طبيعة
الرزمة مبهمة التخزين بالذاكرة ،وقد تطابق الرزمة حرفا ً أو كلمة ،أو رقما ً أو عدداً ،حسب املادة
الواجب تخزينها.
ـ دراس��ة بادلي  Baddeleyوهيت��ش ( ،Hitch )1974التي جتمع بني مهمة االس��تنتاج
وحف��ظ لوائح من األرقام واس��ترجاعها ،وتبني أن تزاي��د عدد األرقام الواج��ب تكرارها يرافقه
تضاؤل ق��درة الفرد على التعلم واالس��تنتاج ،فارتفاع الزمن الضروري لالس��تنتاج لم يرافقه
ارتفاع نسبة األخطاء .وبالتساؤل عن الكيفية التي مت ّكن األفراد من القيام باستنتاجات دقيقة
إذا كانت ذاكرتهم القصيرة املدى مشبعة ،طرح مفهوم ذاكرة العمل.
 2ـ  1ـ  1ـ بنية ذاكرة العمل:

حاول��ت من��اذج حديث��ة تعويض مفه��وم الذاك��رة القصي��رة املدى مبفه��وم ذاك��رة العمل
 Mémoire de travailباعتباره��ا مجموع��ة نش��يطة م��ن القوالب ملعاجل��ة املعلومات،
فعوضا ً عن أن تكون جهازا ً موحدا ً مثل الذاكرة القصيرة املدى ،أصبحت تتكون من س��يرورات
مس��تقلة .وتتمظه��ر ف��ي تنس��يق مجموعة من الس��لوكات التي يق��وم بها الفرد ف��ي نفس اآلن
(قيادة س��يارة واملشاركة في حوار) ،أو االحتفاظ مبسار نشاط معني (استئناف احلديث بعد
انقطاعه لبضع ثوانٍ ) .ال ميكن أن يحتوي هذا اجلهاز الفرعي للذاكرة إال على كمية محدودة من
املعلومات ،خالل الزمن الضروري الس��تعمالها ،ويس��مح مبراقبة وتنظيم العمليات املشتغلة
ف��ي مهم��ات معرفية معينة مث��ل االس��تنتاج ،أو التفكير ،والفه��م والتعلم (برن��ار Bernard
وإرلني .)Erlijn،1994: 805
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وعلي��ه ،فإن مكانة ذاكرة العمل أساس��ية في الس��يكولوجيا املعرفية ف��ي مقاربة معاجلة
املعلوم��ات .إنها تلعب دورا ً محوريا ً في توجيه النش��اطات ألنها مبعن��ى ما «الهيئة التنفيذية
للتفكي��ر» .فق��د حاولت العديد من األبحاث منذجة اش��تغالها .إن إحدى أولى الدراس��ات التي
حاولت استكش��افها كانت دون ش��ك دراس��ة ميلر (Miller )1958الذي أوضح باكرا ً مشكل
تش��بع  surchargeذاكرة العمل .فحس��ب ميلر ،إن س��عة ذاك��رة العمل (التي كانت تس��مى
حينها الذاكرة القصيرة املدى) هي  7عناصر (أكثر أو أقل بعنصرين) .بعد ذلك ،دقق باحثون
آخ��رون النم��وذج من خالل العدي��د من التجارب الت��ي تركز باخلصوص على زمن اس��تجابة
األفراد وتنفيذ املهمات املتعددة (منهجية املهمة املزدوجة)(.)5
وبالتركيز على أهمي��ة املكون الفونولوجي ،اقترح بادل��ي (  )Baddeley,1986منوذجا ً
لذاك��رة العم��ل مكون��ا ً (باإلضافة إلى س��جل املدخ��ل  ،registre d’inputال��ذي يضم متثالً
فونيتيقي��ا ً للعناص��ر الراهنة) ثالثة قوال��ب  ،modulesمتخصصة ،تعال��ج املعلومات وفق
متثل خاص (الشكل :)3

حلقة

مراقب

تلفظية

مركزي

مذكرة
بصرية-
مكانية

الشكل ( )3منوذج ذاكرة العمل الذي طوره ( Baddeleyو )Hitch

()6

ـ مراق��ب مرك��زي  contrôleur centralغي��ر متخصص يس��تطيع التفاعل م��ع الذاكرة
البعي��دة املدى .إنه وحدة للتدبير املركزي التي تنس��ق مختلف اإلجراءات التي تش��تغل داخل
ذاكرة العمل .وهو اجلهاز الفرعي األكثر تعقيدا ً في ذاكرة العمل؛ إذ يعتبر املس��ؤول عن توزيع
امل��وارد املعرفي��ة بني معاجل��ة املعلوم��ات وتخزينها ،من خ�لال توظيف جهازين مس��اعدين
 auxiliairesومراقبتهما:
ـ األول :حلق��ة تلفظية  boucle articulatoireتعالج املعلومات بش��كل لفظي ،من خالل
تكرارها وترميزها الفونولوجي.
ـ الثان��ي :مذكرة بصرية مكانية  Agenda visuo - spatialتس��مح بتخزين املعلومات
البصرية املكانية ،من خالل االحتفاظ النشيط باملثيرات البصرية والسمعية.
إن أه��م خالصة ميكن تس��جيلها في أثناء دراس��ة ذاكرة العمل ،هي تش��ابهها م��ع الذاكرة
القصيرة املدى ،على مس��توى االحتفاظ باملعلومات لوقت وجيز ،غير أن اشتغال ذاكرة العمل
يتم عبر قوالب خاصة ،وهذا يؤدي إلى توزيع قدراتها ،وفي نفس الوقت تنظيمها بش��كل أدق.
وعل��ى هذا األس��اس يقدم مفه��وم ذاكرة العم��ل إيجابية اجلمع ب�ين قيود بنيوي��ة ،ووظيفية،
وعملية .وعلى الرغم من محدودية سعة هذا اجلهاز فإنه يدير في نفس اآلن نشاطات التخزين
42

4/26/09 11:56:06 AM

�) 42(��������� ������

العدد السادس والثالثون

مجلة الطفولة العربية

ونشاطات املعاجلة .ونتيجة لذلك فإن حتديد سعة هذا اجلهاز ال تكون باملعنى البنيوي ،كما
هو الش��أن بالنس��بة إلى الذاكرة القصيرة املدى ،ولكن مبعناها الوظيفي .وهنا نالحظ وجود
خي��ط رفي��ع يفصل ذاك��رة العم��ل والذاكرة القصي��رة املدى .وميك��ن أن نحدده ف��ي أن لذاكرة
العمل بعدا ً وظيفياً ،في حني تتس��م الذاكرة القصيرة املدى ببعد بنيوي يتأسس على مقابلتها
بالذاكرة البعيدة املدى.
 2ـ  2ـ بنية الذاكرة البعيدة املدى وآليات اشتغالها:

بع��د احلكم على املعلوم��ة بأنها مهمة ،وإخضاعه��ا ملعاجلة معمقة وترميزه��ا ،تنتقل إلى
الذاكرة البعيدة املدى ،والتي ميكن إجمال أهم مكوناتها في الشكل ( )4اآلتية:

الشكل ( )4مكونات الذاكرة البعيدة املدى وآليات اشتغالها

نالحظ أن الذاكرة البعيدة املدى تتكون من عنصرين أساسيني:
(أ) ـ ذاكرة صريحة ،ويتم تخزين املعلومات فيها وترسيخها بواسطة آلية التدعيم.
(ب) ـ الذاك��رة اإلجرائي��ة ،ويتم تطويرها من خالل تكرار العمليات ف��ي أثناء التعلم (تكرار
احل��روف لضب��ط اللغ��ة ،تعلم الكتاب��ة ،التدرب عل��ى الدراجة حلس��ن قيادته��ا ،العزف على
الكمان .)...وبذلك فالذاكرة اإلجرائية تشمل كل املهارات التي اكتسبها الفرد من خالل املمارسة
والتدري��ب .أما الذاكرة الصريحة فتض��م املعارف التي يتوافر عليها الفرد بش��كل واضح ،وقد
تك��ون هذه املعارف ذات طبيعة داللي��ة (داللة الكلمات ،داللة األش��ياء )...وتخزن في الذاكرة
الداللية؛ أو معارف إبيزودية( )7وهي الس��ياقات التي تتموضع فيها األشياء واألحداث وتخزن
في الذاك��رة اإليبيزودية؛ أو معارف أطوبيوغرافية (وهي املعارف اخلاصة بش��خصية الفرد:
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سنه ،أصدقاؤه ،تاريخه )...وتخزن في الذاكرة األطوبيوغرافية.
وإذا كان الباحثون لم يعملوا على حتديد س��عة الذاك��رة القصيرة املدى ألن محتواها هش
وغير قار وسريع االندثار ،على اعتبار أن هذه الذاكرة ليست مخزنا ً باملعنى العام للكلمة ولكن
معب��را ً من الذاك��رة البعيدة املدى وإليها ،ف��إن األبحاث التي تناولت الذاك��رة البعيدة املدى قد
تساءلت عن محتواها بسبب استحالة حتديد سعتها (فورتان  Fortinوروسو Rousseau,
1989؛ ج��وردن  .)Gordon, 1989فالذاكرة البعيدة املدى تعتبر مس��تودعا ً يضم عصارة
جتارب املاضي (دوري Doréوميرسيي  ،)Mercier,1992: 319-320وملدة غير محدودة
افتراضيا ً (برنارد  Bernardوإرلني  .)Erlijn,1994: 805فهي جهاز يوظف مجموعة من
الس��يرورات التي تسمح باستعمال التعلمات الس��ابقة ،ألن مجال استعمالها واسع جدا ً ميتد
م��ن قي��ادة الس��يارة أو التعرف على وج��ه مألوف ،إلى فه��م العالم احمليط (س��ميث Smyth
وآخرون.)1988 ،
وقد تعددت تقس��يمات ه��ذه الذاكرة بتع��دد طبيعة املعلوم��ات التي حتتويه��ا ،باالعتماد
عل��ى نوعية اإلصابات الت��ي تصيبها (س��كوير  ،)Squire, 1987وهذا أمر دف��ع إلى التمييز
الوظيفي األولي بني ش��كلني من الذاك��رة البعيدة املدى ،أي :الذاكرة التي تتضمن الس��يرورات
املعرفي��ة ،والذاك��رة التي تعتبر ذات طبيعة آلية ،وهو التقس��يم الذي س��يتمظهر لدى (كوهن
 Cohenوس��كوير  )Squire ,1980ب�ين «الذاك��رة الصريح��ة» و«الذاك��رة اإلجرائي��ة» أو
«الذاكرة التنفيذية» (الشكل  .)5إنه التقابل القائم على التمييز بني «معرفة أن» savoir que
ال��ذي يطابق معرفة واعية وواضح��ة باملعارف؛ و«امله��ارات»  ،savoir-faireوهي الكفاءة
املكتس��بة التي ميكن أن تتمظهر من دون وعي .أحد األمثلة املش��هورة التي تكشف بشكل جلي
طبيع��ة ه��ذا التمييز نستش��فه ل��دى كل م��ن موني��ي  Meunierوباش��فاليي ()769:1994
 ،Bachevalierومفاده أن تذكر أن قواعد لعبة الشطرجن ليست له عالقة بتذكر أننا لعبنا
الشطرجن البارحة.
الذاكــــــــــرة
الذاكرة الضمنية
الذاكرة الصريحة

املهارات والعادات

األحداث

األشغال

الوقائع

األشراط الكالسيكي
التعلم غير االرتباطي

الشكل ( )5منوذج توضيحي لبنية الذاكرة الضمنية والصريحة

()8

وإذا كان��ت معظ��م األبحاث حول الذاكرة البعي��دة املدى تركز على الذاك��رة الصريحة ،فإن
الذاكرة اإلجرائية أصبح��ت حديثا ً موضوع اهتمام متزايد (أندرس��ون Anderson, 1983:
 .)1985والبد في هذا املجال من حتديد كل مكون من هذين املكونني األساسيني مع ما يستلزمه
العرض من تقسيمات فرعية.
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 2ـ  2ـ  1ـ الذاكرة اإلجرائية:

إن��ه من باب حتصيل احلاصل أن نقول إن الذاكرة اإلجرائية حتتوي على معارف إجرائية،
وبذلك فإن طبيعة املعطيات املتوافرة في الذاكرة حتدد تسميتها .فهذه الذاكرة تسمح بتحديد
كيفي��ة تنفيذ فعل أو متوالية من األفعال ،وتش��ير آليا ً إلى الس��لوك الواجب تبنيه في وضعية
معينة .تنتج هذه املعارف عن ممارسة متكررة ،وتتمظهر في املهارات اإلدراكية ـ احلركية .وإذا
كانت الذاكرة «اإلجرائية» مستقرة على املستوى الزمني وغير متأثرة كثيرا ً بعامل السن ،فألنها
حتت��وي على مع��ارف ال ميكن للفرد التعبير عنها إال من خالل س��لوك معني .فبفضل جلس��ات
تدريبي��ة متكررة ،يصب��ح بإمكان الفرد ركوب الدراجة أو س��ياقة س��يارة أو الس��باحة ،وهي
مهارات ترافقه طول حياته ،وإذا كنا ال نستطيع التعبير عما تعلمناه شفوياً ،فإن االستعراض
بواسطة سلوك متمظهر يوضح تأثيرات التعلم.
 2ـ  2ـ  2ـ الذاكرة الصريحة:

ميك��ن أن نس��جل بش��كل ع��ام أن الذاك��رة البعي��دة امل��دى تض��م أيض��ا ً مع��ارف صريحة
تس��مح بتمث��ل العالقات بني املواضيع واألح��داث في احمليط ،وميكن النف��اذ إلى محتوى هذه
الذاك��رة والتعبي��ر عنه م��ن خالل «ما رأيت أو س��معت» ،لذلك تس��مى أيضا ً «ذاك��رة معرفية»
()Lto ,778:1994؛ ألنه��ا تضم معارف ميكن التعبير عنها بواس��طة كلمات أو متثيل مصور
 .imagéeوميكن تقسيمها إلى ذاكرة «داللية» وذاكرة «إبيزودية» (برنارد  Bernardوإرلني
 )Erlijn,1994: 805حس��ب اإلحالة على معلومات ذات طبيعة عامة ومستقلة عن سياق
معني (اثنان واثنان يس��اوي أربعة) أو صنف أوطوبيوغرافي (ما فعلناه األحد املاضي) .فإذا
كانت الذاكرة اإلبيزودية حتتفظ باألحداث املتعلقة بسيرة الفرد وتخضع لتأثيرات التداخالت
والنس��يان والذاتية وتأثيرات السياق ...فإن الذاكرة الداللية حتتوي على معارف مستخلصة
وجه و ُت ِّ
نظم اس��تقبال املعلومات من احمليط ،حيث ال وجود لل ِّنس��يان باملعنى
م��ن التجربةُ ،ت ِّ
الدقيق للكلمة ،ولكن وجود نوع من صعوبة النفاذ إلى هذه املعلومات.
 2ـ  2ـ  2ـ  1ـ الذاكرة اإلبيزودية:

حتيل الذاكرة اإلبيزودية على ذاكرة أطوبيوغرافية تتعلق بأحداث ش��خصية ميكن حتديد
مجراه��ا ف��ي الزمان وامل��كان (تولف��ن  ،)Tulving, 1983وتعمل على خدم��ة أربعة وظائف
هامة:
ـ التخزي��ن :أي :تخزي��ن أحداث خاصة (مث��ل :عضني البارحـة كلـ��ب اجليـران) (هامرس
 Hamersوب�لان  ،)Blanc,1983: 137وأح��داث عام��ة عاش��ها الف��رد ،أي :كل التجارب
املعيش��ة ف��ي وقت مع�ين ،والت��ي يرتبط فيه��ا كل حدث بس��ياق معني (بادل��ي Baddeley,
.)1994: 731
ـ التذك��ر :وينحصر مثال في تذكر أح��داث خاصة ،مثل تناول وجبـة الفطـ��ور هـذا الصبـاح
(تولف��ن  ،)Tulving, 1972أو تذك��ر أح��داث عام��ة مثل األف��راد الذين عرفناه��م في مرحلة
معين��ة من حياتنا ،أو األنش��طة الت��ي قمنا بها في املاضي ،إلخ .وعلى أس��اس ذل��ك فإن تذكر
إبيزود معني يستلزم أن يكون الفرد قادرا ً على النفاذ إلى جتربة معينة وفق سياق معني.
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ـ تطعم املعلومات القادمة من كل إبيزود على حدة الذاكرة الداللية باعتبارها قاعدة معطيات
غني��ة ومعقدة متث��ل معرفة العالم .وهكذا من املمكن ،في نف��س اآلن ،النفاذ إلى جتربة خاصة
ومعرفة عامة .واس��تعمال هذين املصدري��ن من املعلومات للرفع من مرونة الس��لوك الواجب
تبنيه.
ـ إن الذاك��رة اإلبيزودي��ة مهمة للتوجه في الزمان واملكان؛ ألن وعين��ا باملكان والزمان الذي
نوجد فيهما يتم تدعيمه عندما نكون على علم بكيفية الوصول إليهما ،وهذا يسهم في توجيهنا
نح��و اله��دف .وبذلك تكمن أهميتها ليس فقط ف��ي تذكرنا ملا فعلناه ،ولك��ن أيضا ً لتذكيرنا مبا
سنفعله في املستقبل (.)Baddeley , 1994:731
إن أه��م نتيج��ة ميكن اس��تخالصها في هذا الباب ه��ي صعوبة اختبار الذاك��رة اإلبيزودية
مادام��ت تتميز بطبيع��ة أوطوبيوغرافية متغ ّيرة حس��ب األف��راد (برن��ارد  Bernardوإرلني
 .)Erlijn, 1994: 806وتكم��ن صعوب��ة فحصه��ا في كون املعلومات الت��ي حتتويها ذات
إسنادات مختلفة ومتعددة تتعلق باللحظة التي وقع فيها حدث معني ،وبالسياق الذي مت فيه،
وباخلصائص احلس��ية والرمزيـة لهـذا احلـدث (دوري Doréوميرسيي Mercier, 1992:
 .)345كما ميكن أن ترتبط الذكرى بذكرى أخرى عندما تكون لهما خصائص مشتركة ،وهذا
يزيد من تعقيد هذه الذاكرة ،وصعوبة الكشف عنها.
 2ـ  2ـ  2ـ  2ـ الذاكرة الداللية:

تعتب��ر الذاكرة الداللية عصارة عدة إبي��زودات (بادلي )Baddeley, 1994: 731؛ وبذلك
فهي ال ترتبط بتجارب شخصية محددة ،بل تشكل قاعدة معارف عامة ومعزولة عن السياق،
يبنيه��ا الف��رد انطالقا ً من جت��ارب مختلفة وم��ن التربية الت��ي تلقاها .ونقصد ع��ادة بالذاكرة
الداللية ذاكرة الوقائع  faitsواملفاهيم ،أي :مجموع املعارف املفهومية املكتس��بة التي تس��مح
لنا بفهم عاملنا احمليط انطالقا ً من س��ؤال «ماذا أعرف؟» (بادلي  .)Baddeley,1993: 16إن
الذاك��رة الداللية ،كم��ا يؤكد تولف��ن ( ،Tulving )1972ه��ي معرفة العالم ،وبذل��ك غالبا ً ما
يعتبر هذا اجلهاز في الس��يكولوجيا املعرفية مس��ؤوال ً عن فهم املواضيع كيفما كانت طبيعتها
س��واء البصري��ة أو اللمس��ية أو اللس��انية (بري��ت  Peretsوبيلفيل  Bellevilleوالروش��يل
 .)Larochelle,1994: 116إنه��ا آلية تخزين تتدخل في متثل العالم اخلارجي ،وتتضمن
تخزين اخلصائص الضروري��ة آلليات املفهم��ة  ،conceptualisationمثل التفييء (الكلب
حيوان) ،واالرتباط الداللي (كلب ،قط…) .إنها باختصار نس��ق افتراضي يعبر عما اختزنته
الذاك��رة م��ن معارف ووقائ��ع لفظية (أحرش��او ،)116 :1993 ،وتس��مح لن��ا بتخزين معاني
الكلمات (هامرس  Hamersوبالن  ،)Blanc,1983: 136-137لذا فإن اختبار كفاءتها يتم
من خالل اختبار معرفة األفراد بالكلمات التي تنتمي إلى املفردات املتداولة (برنارد Bernard
وإرلني .)Erlijn,1994: 806
ُتظهِ��ر إذن املقارنة املنهجية بني الذاكرة الداللي��ة والذاكرة اإلبيزودية اختالفات ذات أهمية
نظرية كبيرة ،ومتيل احلجج التجريبية إلى تأكيد هذا التمييز ،على اعتبار أن بعض املصابني
بفقدان الذاكرة يحتفظون بذاكرتهم الداللية سليمة في حني تصاب ذاكرتهم اإلبيزودية إصابة
بليغ��ة .وبذل��ك فإن العالق��ات بني هات�ين الذاكرتني مهم��ة إذا أردن��ا أن نفهم جي��دا ً العمليات
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السيكولوجية التي تو ّلد معارف مالئمة انطالقا ً من جتارب فريدة ُومتعدِّدة و ُمتغيِّرة.
 3ـ استراتيجات التعلم:
 3ـ  1ـ آليات استقبال املعلومات:
 3ـ  1ـ  1ـ التسجيل احلسي:

التس��جيل احلس��ي س��يرورة ُتخ َّزن بواس��طتها املعلومات في س��جل  ،registreأو ذاكرة
حس��ية (الش��كل  )2لفترة زمنية جد قصيرة ،ويخضع جزء منها فقط لعمليات االنتباه .فكلما
كان االنتباه مركزا على مثير أو حدث ،كانت معاجلته املعرفية عميقة ،وانتقل إلى ذاكرة العمل
أو الذاكرة القصيرة املدى .وميكن حتليل الس��يرورة االنتباهية من زاويتني مختلفتني :االنتباه
االنتقائ��ي أو املوجه ،ويتمثل في توجيه االنتباه إلى مثيرات خاصة من احمليط ،مع التغاضي
ع��ن معلوم��ات أخرى غي��ر مالئمة حاضرة ف��ي نفس الوق��ت .واالنتباه املوزع ال��ذي يكمن في
جتزيء االنتباه بني العديد من املعلومات املتالزمة .وهنا نالحظ مدى ارتباط االنتباه بالترميز
وعمقه وعالقته بالتخزين؛ إذ كلما كان االنتباه مركزا ً كان الترميز أعمق.
3ـ1ـ2ـ ّ
الترميز:

تعرف باسم ال ّترميز مجموع عمليات حتويل املعلومات احلسية إلى متثالت ذهنية مؤقتة
أو دائم��ة .وتش��كل عملي��ات الترميز «مدخ�لات» لذاكرتنا وهي الوس��يط بني احملي��ط وعاملنا
الذهن��ي .فعمليات الترميز إذن عبارة عن مصفاة معقدة تس��تقبل املثيرات القادمة من احمليط،
دخ��ل عليها التنظيم والضبط الالزمني و َت َ
و ُت ِ
خض��ع للمراقبة اآللية من قبل عاداتنا االجتماعية
والفردي��ة وحوافزن��ا؛ كما َتخض��ع للمراقبة الواعية من قبل مش��اريعنا وتوجهات س��لوكاتنا
الواعية (تبرغني .)Tiberghien, 1991: 10
وإذا كان اجلزء األكبر من إدراكاتنا احلسية ُيصفى بني اإلدراك ،والتخزين البعيد املدى ،فإن
طبيع��ة الترميز تبقى متغيرا ً مهما ً في املعادلة التي تفيد أن كيفية ترميز املثير حتدد إمكانيات
حض��وره في الذاكرة .فإذا كانت املعلومات ترمز صوتي��ا ً  phonétiqueفي الذاكرة القصيرة
امل��دى (أتكنس��ون  Atkinsonوش��فرين  ،)Shiffrin, 1968فإن ترميزها ف��ي ذاكرة العمل
ميكن أن يكون صوتيا ً أو لس��انيا ً أو بصريا ً ـ مكانيا ً( ( visuo-spatialeبادلي Baddeley,
 .)1986وإذا كان َتش ُّكل اآلثار القصيرة املدى يتم آليا ً في غالب األحيان ،فإن الترميز البعيد
امل��دى يتش�� َّكل إرادياً ،إذ يرتكز ترميز املع��ارف في الذاكرة الداللية على دالل��ة األحداث أو على
عالقاتها .فلربط عنصر جديد مع ما نعرفه مسبقاً ،يتدخل املعنى ويصبح الترميز أغنى وأعقد
من الترميز املؤسس فقط على األصوات أو على اخلصائص البصرية للحروف.
وإذا كان كراي��ك  Craickول��وكارت ( Lockhart )1972يمُ يِّزان مس��تويات متعددة من
املعاجل��ة عند م��رور املعلومات من الذاكرة القصي��رة املدى إلى الذاكرة البعي��دة املدى ،فإنهما
يقصدان أن املعاجلة ،على املس��توى السطحي ،تكمن في التحليل البسيط للخصائص املادية
ُ
ٍ
صوت ما و َر َّن ُته؛ إلخ) ،وتكمن املعاجلة األعمق في
مرئي وزواياه؛ كثاف ُة
(خطوط شك ٍل
للمثير
ٍّ
التعرف على ش��كل املثي��ر أو داللته .وبذلك ُيحدِّد عمق املعاجلة طبيع�� َة الترميز والتمثل الذي
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س�� ُي َ
حتفظ ب��ه في الذاكرة ،كما ُيح��دِّد دميومة الذكرى ،مادام أن املعاجل��ة املعمقة ُتن ِتج ذكرى
متبل��ورة أكثر ،تتك َّون من عدة إس��نادات ،وت��دوم أكثر من املعاجلة الس��طحية (دوري Doré
وميرس��يي  )Mercier,1992: 322:323التي ال ُت ِّ
وف��ر اخلصائص الالزمة ملرور املعطيات
إلى الذاكرة البعيدة املدى .وهنا نتس��اءل :ما اآلليات التي تعمل على االحتفاظ باملعلومات في
الذاكرة؟
 3ـ  3ـ  2ـ االحتفاظ:

تش��كل احلدود الزمنية لالحتفاظ خاصية تمُ يِّز الذاكرة القصيرة املدى عن الذاكرة البعيدة
امل��دى .فالذكري��ات احملفوظ��ة في الذاك��رة البعيدة املدى تدوم س��نوات حتى لو تأثرت س��لبا ً
ُ
(تداخ��ل) .أما الذاكرة القصيرة املدى ،فإنها هش��ة
(التالش��ي) أو عُ ِّوض��ت مبعلومات جديدة
ومؤقتة بشكل كبير ،إذا لم ُتعا َلج املعلومات فيها بشكل متواصل ،فإنها لن تدوم أكثر من بضع
ثوانٍ  ،حيث يصيبها التلف أو ُتع ّوض مبعلومات جديدة.
نتلم��س إح��دى احلج��ج القوي��ة ف��ي الس��يكولوجيا املعرفي��ة ،الت��ي تدعم وج��ود وظيفة
االحتفاظ ،من «منحنى الوضع التتابعي»  Courbe de position sérielleاحملصـل عليه
م��ن مهمـات التذ ّكر ا ُ
حلر (فورت��ان  Fortinوروس��و  )Rousseau,1989والذي ي ُكون على
ش��كل  ،Uحي��ث ي ُك��ون التذكر أفض��ل بالنس��بة إلى العناص��ر التي تظه��ر في البداي��ة (تأثير
األولوي��ة  )effet de primautéوفي نهاية اللوائح (تأثي��ر الراهنية ،)effet de récence
أم��ا العناصر املتواجدة بينهما فإنها تخبو بس��رعة ،وتكون نس��بة تذكرها جد ضئيلة (دوري
 Doréوميرسيي  .)Mercier, 1992: 224وإذا ارتكزنا على منـوذج أتكنسون Atkinson
وش��يفرين ( ،Shiffrin )1968فإننا نفس��ر هذه النتائج بكون العناص��ر املوجودة في بداية
الالئحة تخصع للتك��رار الذهني فتنتقل إلى الذاكرة البعيدة املدى ،ليتم اس��ترجاعها منها في
أثن��اء اختبار التذكر .أما العناص��ر األخيرة في الالئحة فإنها ماتزال موض��وع التكرار الذهني
ف��ي أثن��اء التذكر ،ومن ثم فه��ي متوافرة ف��ي الذاكرة القصي��رة املدى .أما العناص��ر املوجودة
في الوس��ط ،فإنها لم ُتخ ّزن بعد في الذاكرة البعيدة املدى ،وبس��بب الس��عة احملدودة للذاكرة
القصي��رة امل��دى ،فإنها تكون مصدر حتوي��ل من قبل عناص��ر جديدة وردت إل��ى الذاكرة ،ولم
تخض��ع للتكرار الذهني بع��د .وبذلك نصل إلى وجود آلية لالحتف��اظ تخص الذاكرة القصيرة
املدى (التكرار الذهني) ،وآلية أخرى تخص الذاكرة البعيدة املدى (ال َّتدعيم) .وبذلك س��نفصل
الق��ول ف��ي آلية التك��رار الذهن��ي باعتبارها س��يرورة مهمة لالحتف��اظ باملعلومات املنش��طة،
وباعتبار أهميتها في عملية التعلم.
 3ـ  3ـ  2ـ  1ـ آلية التكرار الذهني:

تتمي��ز الذاكرة القصيرة املدى بكونها هش��ة بش��كل كبير ،بحيث ال ت��دوم فيها املعلومات إال
لزم��ن أقص��اه  40ثانية ،ومن ثم تندثر منها املعلومات بس��رعة .وعليه ،فه��ذه الذاكرة حتتاج
إلى ميكانيزم لتثبيت املعلومات فيها ،واحملافظة عليها منشطة قبل تالشيها .هذه اآللية هي ما
يسمى في الدراسات السيكولوجية في هذا امليدان بآلية «التكرار الذهني».
ُيعتبر التكرار الذهني خطابا ً داخل ّياً ،وهو أهم آلية لتنشيط املعلومات في الذاكرة القصيرة
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املدى قبل تالش��يها ،وإذن احلفاظ عليها ُم َّ
نش��طة في انتظار ُخضوعه��ا لل ّترميز ،وانتقالها إلى
الذاكرة البعيدة املدى ،أو اندثارها كلية إذا كانت أهميتها ضئيلة مقارنة مع املعلومات الواردة.
وإذا كان االحتف��اظ القصير امل��دى باملعلومات ال يتجاوز بضع ثوانٍ  ،ف��إن هذا احليز الزمني ال
يسمح للمعلومات باالستقرار في الذاكرة إال بتدخل آلية التكرار الذهني .وقد عرفت هذه اآللية
اهتماما ً بالغا ً من لدن مجموعة من الباحثني نوجزها في النماذج اآلتية:
ـ منوذج ال ُكو َمة (بترسون  Petersonوبترسون  :)Peterson, 1959ويفيد أن النسيان
القصير املدى ينتج عن انتقال العناصر إلى خارج الكومة  pileبسبب ورود معلومات جديدة؛
س��جل في الذاكرة البعيدة
ويندث��ر العنصر إذا وصل إلى حدود الكومة ولم ُيك َّرر ذهنياً ،أو لم ُي َّ
املدى بعد ترميزه.
ـ منوذج ال َّتمرير امل ُ َ
س��تمر (أتكنسون  Atkinsonوشيفرين  :)Shiffrin, 1968ويفيد أن
التكرار الذهني يستطيع متديد مدة االحتفاظ القصير املدى عن طريق التمرير املستمر للمعلومة
داخ��ل الذاكرة القصي��رة املدى .من دون هذه العملية املتكررة ،س��تخبو املعلومات بس��رعة أو
ُتع َّوض مبعلومات جديدة .و ُيعتبر التكرار الذهني في هذا النموذج سيرورة خاضعة للمرا َقبة
 ،processus contrôléأي :أن الفرد ينفذها بإرادته ،في محاولة منه للحفاظ على تنشيط
املعلومات املُه َّمة(.)9
ـ من��وذج تك��رار احملافظة وتك��رار البلورة (كراي��ك  Craickوتولف��ن :)Tulving, 1975
يعم��ل تكرار احملافظة  autorépétition de maintienعلى إعادة تنش��يط املعلومات في
نفس مس��توى املعاجلة ،ومتريرها لالحتفاظ بها ُم َّ
نش��طة ملدة قصي��رة .ويعمل تكرار البلورة
 autorépétition d’élaboratiorعلى تعميق ال َّترميز ليس فقط لالحتفاظ باملعلومات
ولكن أيضا ً لضمان َتوا ُّفرها الحقاً .فين ُتج عن األول معاجلة سطحية واحتفاظ ضعيف وقصير
الدميوم��ة؛ وين ُتج عن الثان��ي معاجلة أعمق تحُ�� ِّول الذكرى إلى معرفة و ُتخ ّزنه��ا في الذاكرة
البعيدة املدى.
ـ منوذج االش��تغال املعرفي اآللي (فاغنر  :)Wagner, 1981ويفترض أن التكرار الذهني
س��يرورة آلية تستثمر سعة الذاكرة القصيرة املدى بشكل ج ّيد ،وينطلق عندما ُت َّ
نشط معلومة
معينة بشدَّة ،ويكون تأثيره هاما ً على ترميز املعلومات وانتقالها إلى الذاكرة البعيدة املدى.
نس��جل إذن مالحظتني ،كخالصة ملا عرضنا له في مناذج التكرار الذهني :تتمثل األولى في
ُّ
َس��تغل
اش��تغال التك��رار الذهني في حيز ما ،وه��ذا احليز هو الذاكرة القصيرة املدى ،ومن ثم ي
جزءا ً من س��عتها .وتتجل��ى الثانية في مس��اهمة التكرار الذهني في تعمي��ق الترميز وتخزين
املعلومات بشكل مالئم .وهو ما يوضح بجالء أهميته في العملية التعليمية كما سنوضح ذلك
الحقاً.
وبن��اء عل��ى النم��اذج الس��الفة ،ميك��ن اعتب��ار أن ع��دم االحتف��اظ باملعلوم��ات ينتج عن
مسألتني:
ـ التالش��ي  :estompageانطالقا من أن للمعلومة دميومة قصيرة ،فإنها تبدأ في التدهور
مبجرد تكونها إذا توقف التكرار الذهني ،فاسحة املجال لتوافد معلومات جديدة.
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ـ التداخل :ومفاده أن خصائص معلومات جديدة تداخل مع خصائص معلومات أقدم إذا لم
يتدخل التكرار الذهني للحد من تكون معلومات جديدة(.)10
 3ـ  4ـ  2ـ تأثير النسيان على اشتغال الذاكرة القصير املدى:

حاولت عدة نظريات ش��رح ظاهرة النس��يان القصير املدى ،وسنحاول إجمالها في اثنتني:
نظرية التالشي ونظرية التداخل (فورتان  FortinوروسوGordon&Rousseau, 1989
.) 1989
ـ َتعت ِب��ر نظري��ة التالش��ي  estompageأن للمعلوم��ة دميوم��ة جد محدودة ف��ي الذاكرة
القصيرة املدى ،بحيث تبدأ في التالش��ي مبجرد َتك ُّونه��ا؛ وكلما طال فاصل االحتفاظ ،ضعفت
املعلومة إلى أن تندثر كلية .وإذا كان بإمكان س��يرورة التكرار الذهني تأجيل تالشي املعلومة،
فإن َتو ُّقف هذه الس��يرورة يفسح املجال لظهور النس��يان .لكن هذا االفتراض يَشرح بصعوبة
النس��يان ال��ذي نالحظه في بعض الظواه��ر ،خاصة في «تأثير كام�ين» l’effet de Kamin
(كام�ين  ،)Kamin, 1957ال��ذي يفيد أن النس��يان يتمظه��ر أكثر في املدى املتوس��ط منه في
امل��دى القصير أو البعيد ،والذي س��بق أن أش��رنا إليه «مبفهوم األولوي��ة» و«مفهوم الراهنية»
سابقاً.
ـ ويتمظهر التداخ��ل  interférenceإذا تواجدت مجموعة من املعلومات في نفس اآلن في
الذاك��رة القصيرة امل��دى أو في ذاكرة العمل ،بحيث ُتش�� ِّوش كل معلومة على باقي املعلومات.
كما َتعتبر نظرية التداخل أن املعلومات تبقى س��ليمة ألجل غير ُمحدَّد بعد َتش�� ُّكلها ،وعلى هذا
األساس ال يَن ُتج النسيان عن التالشي املُتد ِّرج ألثر ذاكروي ،ولكنه يَن ُتج عن تداخل املعلومات
فيما بينها .وبناء عليه ،ال يستطيع التكرار الذهني التصدي للنسيان من خالل االحتفاظ بسالمة
املعلوم��ات ،ولكن من خالل احلد من َتك�� ُّون معلومات جديدة .وباعتبار الذاكرة القصيرة املدى
ذات سعة محدودة ،فإن التداخل ،حس��ب دوري  Doréوميرسيي (Mercier )344:1992
يعتبر ميالً ملعلومة حديثة إلى حتريك معلومة أقدم(.)11
إن ختمنا لظاهرة النسيان يحتم تسجيل مالحظتني أساسيتني:
ـ األول��ى ه��ي أن النس��يان ليس فقط ض��رورة ولكنه مفيد ف��ي الغالب؛ إذ يعتب��ر مفهوما ً ال
يمُ كن جتاهله بالنس��بة إلى الباحثني الذين يدرسون الذاكرة ،فالنسيان هو الذي يمُ يِّز الذاكرة
اإلنسانية عن ذاكرة األجهزة االصطناعية.
ـ والثانية هي أن النسيان عمليات لل َّتصف َّية واالحتفاظ مبا هو مهم والتخلص مما دون ذلك،
ومن َث ّم يفيد النسيان في التخلص من جزء من الكمية الهائلة من املعلومات التي نصادفها كل
يوم ،والتي لن تفيد في املس��تقبل .وهنا نس��تحضر ديلس��ارت ( Delsarte )2001 :57الذي
يق��ول إن الف��رد ال يخ��زن إال حوالي  1%من املعلوم��ات التي يتلقاها خالل حياته .فإذا س��لمنا
باحتم��ال أن جه��از ذاكرتنا ُير ِّمز و ُيخ ِّزن كل ما يصل إليه ،فس��نكون مضطرين الفتراض جهاز
ذاكرة ضخم مبصادر معتبرة للتخزين ذات مردودية هزيلة على مس��توى االشتغال .وعموما
نلخص عملية النسيان في الشكل (:)6
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عدم فعالية مؤشرات
االسترجاع

فشل التدعني
تداخالت

ترميز

الفاصل الزمني
لالحتفاظ

استرجاع

تغيرات سياقية بني الترميز واالسترجاع

الشكل ( )6منوذج توضيحي ألسباب النسيان

()12

نس��تنتج مما س��لف أن التكرار الذهني آلية عفوية وفطرية لدى املتعلم ،قد ينتج عن س��وء
تدبيره��ا صعوبات في التعلم .إن االس��تثمار األمثل لطاقة هذه اآللي��ة هو ما يحولها من مجرد
آلية فطرية وعفوية إلى استراتيجية يتحكم املتعلم في تشغيلها وتوظيفها بشكل ناجع للرفع
من كفاءة املتعلم في التعلم .وفي هذا الباب نتس��اءل :ما األس��س التجريبية التي تؤكد وجود
استراتيجية التكرار الذهني؟
 4ـ االمتدادات التربوية الستراتيجية التكرار الذهني:

نقص��د مبفهوم االس��تراتيجية هي تلك املتوالية م��ن اإلجراءات املنتق��اة لبلوغ هدف معني
باستثمار أمثل للكفاءة ،ويكون الهدف من تعليمها هو متكني املتعلم من أدوات قابلة للتحويل،
وكفيلة مبس��اعدته على تعلم التعلم ،وحل املشاكل املدرس��ية أوالً ،ثم مشاكل احلياة اليومية
ثانيا ً(.)13
 1ـ  4ـ التكرار الذهني بني النمو والتعلم:

وهن��ا نطرح الس��ؤال اآلتي :هل اس��تراتيجية التك��رار الذهن��ي خاضعة للنم��و أو مرتبطة
بالتعلم؟
لإلجابة عن هذا الس��ؤال ،نستحضر جملة من النماذج التي تناولت هذه املسألة بالدراسة
والتحلي��ل .فق��د توصل فالفي��ل  Flavellوآخرون ( )1966من دراس��ة جتريبي��ة إلى أن عدد
األطفال الذين يس��تطيعون التكرار الذهني يرتفع مع الس��ن ،وبذلك نستنتج أنها استراتيجية
خاضعة للنمو .وهي نفس النتيجة التي توصل إليها نوس  Nausوآخرون ( )1977من خالل
دراسة جتريبية خلصت إلى أن التكرار الذهني يصبح تراكميا ً وناجعا ً مع التقدم في السن.
إال أن ه��ذا الطرح ،يعارضه طرح آخر ،ومفاده أن التكرار الذهني مس��ألة قابلة للتعلم .ففي
جترب��ة كين��ي  Keeneyوآخ��رون ( ،)1967توصل الباحث��ون إلى أن األطفال ق��ادرون على
تعلم التك��رار الذهني وتوظيفه .وفي نفس االجتاه توصل��ت جتربة كوون  Cowanوآخرون
( )1991إلى نتيجة تفيد إمكانية حتسني مدى الذاكرة بعد التعلم .وهو نفس االستنتاج الذي
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توص��ل إلي��ه فرانك��س  Franksوآخرون ( )1982ف��ي جتربة مهمة على أطف��ال في وضعية
الفش��ل الدراس��ي ،حيث يس��تطيع هؤالء األطفال حتس�ين كفاءته��م بعد التدرب عل��ى التكرار
الذهني.
نس��تنتج إذن ،ومن خالل اس��تحضار النماذج الس��الفة ،أن التكرار الذهن��ي متعلق بالنمو
ولكنه أيضا ً قابل للتعلم .لكن املش��كل الذي يطرح نفس��ه بإحلاح هو أن األطفال ،حسب فايول
 Fayolومونتاي ( ،Monteil )1949ال يحتفظون بهذا اإلجراء بعد تعلمه ،وال يحولونه إلى
مهمات أخرى ،إذ مت تسجيل  % 66من التخلي عن إجراء التكرار الذهني بعد تعلمه .وعليه فإن
املتعلم قادر على التكرار الذهني ولكنه ال يوظفه .ملاذا؟
للجواب عن هذا الس��ؤال ،س��وف نتطرق إلى املتغيرات التي تؤثر في هذه املسألة وجنملها
في ســـت نقاط:
 4ـ  2ـ مالءمة اإلجراء للمهمة:

إحدى األسباب التي جتعل املتعلم ال يستعمل إجراء التكرار الذهني هو عدم إدراكه ألهميته.
مبعنى آخر عدم وعي املتعلم بأهمية التكرار الذهني في مهمة معينة .وقد مت إثبات هذه املسألة
م��ن خالل جتارب حول اإلدراك من جهة والتخزي��ن بالذاكرة من جهة ثانية .فقد أثبتت جتربة
ويلم��ان  Wellmanوآخ��رون ( ،)1975وجتربة إيبل  Appelوآخ��رون ( )1972أنه عندما
تكون املهمة بس��يطة (اإلدراك) يكون الطفل قادرا ً على تطوير نشاطات خاصة بالتخزين ،لكن
األمر يختلف عندما تتعقد املهمة.
يكمن املش��كل إذن في مدى وعي الطفل بأن هذا اإلجراء يتوافق بشكل أفضل مع هذه املهمة.
وهنا يطرح اإلشكال اآلتي :كيف نقنع الطفل بأهمية تشغيل هذا اإلجراء أو ذاك؟
 4ـ  3ـ التغذية الراجعة :feed-back
لتوضيح هذه املس��ألة ،نستحضر جتربة كينيدي  Kennedeyوميلر ،(1976) Miller
اللذين قاما بتدريب مجموعتني من األطفال على التكرار الذهني ال يقومون بذلك عفوياً :حصلت
مجموع��ة واحدة على تغذي��ة راجعة (كأن نقول للمتعلم :س��يكون أداؤك أفضل عندما تكرر)،
وكانت النتيجة أن هذه املجموعة اس��تطاعت االحتفاظ باإلج��راء وحتويله بعد التدريب .وقد
توص��ل داي  (1986) Dayإل��ى نف��س النتيجة في مهم��ة االحتفاظ باملعلوم��ات املهمة .كما
توصل ماك جيلي  McGillyوسيغلر  (1989) Sieglerإلى نتيجة مشابهة في مهمة التذكر
املتتالي ،إذ إن تش��غيل االس��تراتيجية املالئمة (تكرار بس��يط/تكرار تراكم��ي /ال تكرار) يبقى
رهني جناحها ورهني التغذية الراجعة التي يتلقاها املتعلم.
نس��تخلص مما س��لف أن ع��دم وعي الطف��ل بأهمية اإلجراء ي��ؤدي إلى ع��دم توظيفه ،وأن
حتس��ن األداء يتوقف على م��دى الوعي مبالءمة اإلجراء وعلى التغذي��ة الراجعة ،لكن حضور
التغذي��ة الراجعة غير ٍ
كاف لتحويل اإلجراء إل��ى مهمة أخرى .وهو األمر الذي وضحته جتربة
ران��دل  Rindelوس��برينغر ( ،Springer )1980والتي مفادها أن التغذية الراجعة كان لها
تأثير في سن التاسعة ،ولم يكن لها تأثير في سن احلادية عشرة ،وكانت النتيجة ملتبسة في
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سن السابعة .وهنا نتساءل :متى تعتبر التغذية الراجعة مفيدة؟
 4ـ  4ـ التقدير الشخصي للذات:

إن البع��ض م��ن األطفال في وضعية دراس��ية صعب��ة ،ال يعي أهمية اإلجراء املس��تعمل
نتيجة لعدم إدراكه أن جناحه أو فشله متعلق مبجهوده الشخصي ،وهو ما يسميه شاتيي
 Chatierولوتري « (1992) Lautreyبإحس��اس العجز املكتسب» .فحسب بتكوسكي
 Butkowskyوويل��وز  ،(1980) Willowsيرج��ع الفش��ل ف��ي القراءة إلى إس��ناده إلى
القدرات الضعيفة للطفل ،وليس إلى املجهود القليل املخصص للقراءة ،فالقراء غير اجليدين
يخصص��ون وقتا ً أقل بـ  % 40للق��راءة من القراء اجليدين .وعليه ،فالقارئ االس��تراتيجي،
حس��ب باريس  Parisوآخرون ( ،)1990يعتبر نفس��ه فاعالً في تعلمه اخلاص ،ومسؤوال ً
عن كفاءته ،ويشعر بقدرته على حتديد أهدافه ،ويربط سببيا ً بني أفعاله اخلاصة والنتائج
املترتب��ة عنه��ا .والعكس صحيح بالنس��بة إلى الطفل في حالة الفش��ل .فه��ذا األخير يعمل
عل��ى تطوير تقنيات دفاعية حلماية التقدير الش��خصي لل��ذات والتخفيف من القلق لتفادي
تنش��يط انفعاالت مرتبطة بوضعيات الفش��ل الس��ابقة ،وهو ما يؤدي إلى ظهور س��لوكات
س��لبية من قبيل عدم االلتزام بالقراءة ،وإس��ناد الفش��ل لعوامل خارجية ،وجتنب املهمة ما
أمكن ،واالحتفاظ بالصعوبة في مستوى منخفض.
لكن املالحظ أنه حتى عندما تتوافر الش��روط السابقة ،فإن األفراد ال يستعملون إجراءاتهم
وال يحولونه��ا إال نادراً .وقد مت إثبات ذلك ف��ي جتربة الجن  Langeوبيرس (1992) Pierce
الت��ي انصب��ت على التدريب عل��ى التفييء ال��ذي يليه تذكر .فق��د الحظ الباحثان حتس��نا ً في
كفاءة التفييء ،وحتس��نا ً ضئيالً في كفاءة التذكر .ملاذا؟ سنتطرق لإلجابة عن هذا السؤال في
النقطة املوالية.
 4ـ  5ـ الكلفة املعرفية:

إن مفه��وم ذاك��رة العمل مرتب��ط مبفهوم امل��وارد املعرفية .ه��ذه األخيرة ،كم��ا يقول فوالن
 Foulinوموش��ان  ،(20:1998) Mouchonمتثل «الطاقة الذهني��ة املعبأة من قبل الفرد
للقي��ام مبهمة معينة» .وباعتبار أن هذه املوارد محدودة مادامت س��عة ذاكرة العمل محدودة،
فإنها غير قادرة على االحتفاظ باملعلومات ومناولتها في نفس الوقت إذا كانت عديدة أو كثيرة
أو معقدة .مبعنى آخر ،إن جناح مهمة ما يتعلق بتدبير محكم للموارد املعرفية املتوافرة .ولكن
ذلك ليس كل شيء .إن القدرة على النجاح في مهمة ما يرتبط أيضا ً مبستوى اخلبرة في مجال
مع�ين .نالحظ إذن وجود بعدين يحددان النجاح في مهمة معينة :أحدهما يرتبط بخصائص
املوارد املعرفية الضرورية إلجناز املهمة ،وثانيهما يرتبط مبستوى اخلبرة لدى الفرد.
وإذا كان��ت موارد الذاكرة القريبة املدى مح��دودة زمنيا ً ( 20ثانية كحد أقصى) ،ومن حيث
الس��عة ( 7عناصر ،وقد تكون أكثر أو أقل بعنصرين حس��ب ميل��ر  ،) Miller,1958فإنه من
املنطقي أن كل مهمة تستلزم كمية من املوارد املعرفية ،تختلف حسب اإلجراءات املعبأة (آلية ـ
خاضعة للمراقبة) .فكلما كان اإلجراء مراقبا ً استدعى كمية أكبر من املوارد املعرفية.
ويتم تقدير الكلفة املعرفية مثالً مبهمة رئيس��ية (تش��غيل االس��تراتيجية) ومهمة ثانوية
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(الق��رع املنتظ��م واإليقاع��ي) .فف��ي جترب��ة بيترس��ون  Petersonوبيترس��ون )(1969
 ،Petersonوم��ن خ�لال مهمة االحتفاظ مبجموعات من ثالثة حروف والعد العكس��ي ثالثة
فثالثة ،الحظا أن النس��يان يتمظهر في غضون  18ثانية بنس��بة  .% 90أما في جتربة بادلي
 Baddeleyوهيت��ش  ) 1974) Hitchالت��ي تتأس��س عل��ى اجتي��از رائز االس��تنتاج مع
حف��ظ لوائح م��ن  0إلى  8أرقام ،فق��د الحظا أنه كلما كث��رت األرقام تباطأ االس��تنتاج .وبذلك
يت��م التش��ويش عل��ى املهمة من خالل اس��تدعاء الذاك��رة واالس��تنتاج في نف��س الوقت .وقد
كانت النتيجة هي أنه كلما تزايدت األرقام تضاءلت القدرة على االس��تنتاج .فقد ارتفع الزمن
الض��روري لالس��تنتاج إل��ى  % 50وبقيت األخطاء في ح��دود  .% 5أما ف��ي جتربة غوتنتاغ
 (1984) Guttentagالت��ي تنصب على تش��غيل التكرار الذهن��ي التراكمي ،من خالل تكرار
العدي��د م��ن العناصر في نفس الوق��ت ،فقد توصل الباح��ث إلى أن التك��رار الذهني التراكمي
يتميز بكلفة تنازلية حس��ب الس��ن أو املس��توى التعليمي؛ إذ ينخفض إيقاع القرع مع التقدم
في مس��توى التعليم .كما س��جلت جتربة بوركلوند  Bjorklundوهارنيش��فيجر )(1987
 Harnishfegerوقائ��ع مش��ابهة فيما يخ��ص التفييء في أثناء التذك��ر احلر ،وتوصل إلى
انخفاض الكلفة بني القسم الثالث والسابع.
نس��تنتج إذن ،أن الكلف��ة تك��ون مرتفع��ة لدى الصغ��ار واملبتدئ�ين ،فكلم��ا انخفضت كلفة
استعمال اإلجراء سهل توظيفه ،وأدى إلى حتسن جناعته .كما ال يجب إغفال الكلفة الوجدانية
لتش��غيل اإلجراءات ،والتي تنتج أساس��ا عن املقارنة االجتماعية في القس��م ،من خالل تقومي
الكفاءة باملقارنة مع اآلخر.
 4ـ  6ـ املعارف السابقة:

إن العنصر األكثر تأثيرا ً في تعبئة اإلجراءات يتجلى في معارف الفرد السابقة (أو مستوى
اخلبرة) املرتبطة بامليدان املفهومي ،والتي يتم استدعاؤها من الذاكرة البعيد املدى .فقد أكدت
جتربة ش��ي  (1978) Chiبخصوص مدى األرقام وتذكر قطع الش��طرجن ،أن األطفال العبي
الش��طرجن كانوا أكثر كفاءة من الراش��دين الذين ال يعرفون الشطرجن .كما أكدت جتربة نوس
 Nausوأورنس��تاين  (1990)Ornsteinم��ن خالل تكرار العناصر املعجمية ،أن ممارس��ي
كرة القدم كرروا عناصر أكثر من غير املمارسني.
وهنا نس��جل أن للمعرفة السابقة تأثيرا ً أهم من قيود النمو .وهو ما أكدته جتربة كي Kee
ودايف��س (1990) Daviesالت��ي توصلت إلى أن تالؤم املفاهيم يحس��ن الكف��اءة ،ويقلل من
الكلف��ة املعرفية ،من خالل إقامة عالقات دالة بني املفاهيم .وبذلك فإن اس��تعمال نفس اإلجراء
بالنسبة إلى نفس الفرد وفي نفس اللحظة يستلزم كلفة معرفية حسب امليدان املفهومي الذي
يطب��ق عليه .وبذلك تس��مح املعارف الس��ابقة باالنطالق اآلل��ي والعفوي إلج��راءات ذاكروية
معينة .وهي املس��ألة التي متت دراس��تها من طرف مجموعة من الباحثني ،نلخص أهمها فيما
يلي:
الحظ بوركلوند  Bjorklundوجاكوب��س  (1985) Jacobsوجود جتميع دال في أثناء
التذك��ر عندما تك��ون العناصر مرتبطة دالليا ً (مثالً :قط ـ كلب ،مش��ط ـ ش��عر .)...يتعلق األمر
إذن بتجمي��ع آل��ي ينتج عن طبيعة تنظيم االقت��ران في الذاكرة الداللي��ة (فالفرد لم يبحث عن
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هذا التجميع إرادياً) .كما توصلت جتربة بيركمير  (1985) Birkmireإلى اس��تخالص جيد
للفكرة العامة للنص املقروء كلما توافر الفرد على معارف سابقة بخصوص املوضوع.
نس��تخلص إذن ،أن توظيف اإلجراءات يكون عفويا ً إذا قام الفرد مبهمة يتوافر بخصوصها
عل��ى مع��ارف س��ابقة ومنظم��ة تتعل��ق مبي��دان مرجع��ي .وباملقاب��ل يب��دو أن تعب��يء نفس
االس��تراتيجيات ف��ي غياب املع��ارف الس��ابقة يعتبر أندر وأق��ل جناعة .فعندما يتم تنش��يط
اإلج��راءات آلي��ا ،فإنه��ا تتدخل دون الوع��ي بها .إن تطوير هذا اجلانب يس��تدعي اس��تحضار
الدراسات املطامعرفية وهو األمر الذي يخرج عن مجال دراستنا احلالية(.)14
 4ـ  7ـ التنشيط اآللي لإلجراءات والوعي بها:

إن طرح هذه املس��ألة بهذا الشكل يوحي وكأنها تنطوي على تناقض :االشتغال الواعي من
جه��ة ،وم��ن جهة أخرى االش��تغال اآللي .إن حل هذا اإلش��كال يجد بعض مقوماته في مش��كل
اكتساب االستراتيجيات ،والذي يطرح من خالل املرور من اشتغال آلي لإلجراءات إلى تعبيء
واع .يتعل��ق األمر إذن
واع ومعم��م إلج��راءات مندمجة ف��ي اس��تراتيجية يتم تدبيرها بش��كل ٍ
ٍ
بأليل��ة  automatisationاإلجراءات وحتويلها إل��ى إجراءات واعية وقابلة للتعبيء بهدف
ح��ل املش��اكل والفهم والتعل��م .إال أن بلوغ ه��ذا الهدف ال يحت��م التدريب فق��ط ،فالتدريب غير
ٍ
مي ّكن من التحويل (كما أش��رنا إلى ذلك س��ابقاً) .وعليه ،ميكن
كاف لوح��ده ،مادام التدريب ال َ
احلصول عل��ى النجاعة القصوى من خالل دمج التدريب على املع��ارف الصريحة واإلجرائية
(تعل��م القاعدة وكيفي��ة تطبيقها( )15م��ع املعلومات املتعلقة بش��روط تعبئة اإلج��راءات ومع
التغذية الراجعة .إنه األمر الذي قاد باريس  Parisوجاكوبس(  )Jacobs, 1984إلى اقتراح
«التعلم باالس��تراتيجيات املبررة» الذي ميزج بني التلقني املباش��ر والوعي به (املطامعارف)
والتدريب.
 5ـ خالصات واقتراحات لتحسني التعلم:

إن أهم ما ميكن تسجيله هو أن تكوين رصيد معرفي حول الذاكرة ميكن أن يسهم في تطوير
معرفتنا العامة« ،إذا تقبلنا كون الذاكرة ليس��ت شكالً بس��يطا ً للمعرفية ولكنها شكل املعرفية
نفسه» (تبرغني  .)Tiberghien,1991: 9ومن ثمة ،فإن فهم آليات الذاكرة سيؤدي حتما ً
إل��ى فهم باق��ي اآللي��ات املعرفية .وعلي��ه ،فإن االس��تعمال اجليد لالس��تراتيجيات وس��هولة
توظيف اإلجراءات يستلزم معرفة مختلف اإلجراءات وتأثيراتها احملتملة وشروط استعمالها
وك��ذا االقتناع بنجاعتها؛ ثم القدرة على انتقاء اإلجراء املالئم وتعبئته وتدبيره .وأخيرا ً أهمية
املعــــــرف��ة الس��ــــابقة فــــ��ي ميــدان مفـــهوم��ي معـــني .فقـــ��د أكدت جتــرب��ة رابيــنوفيتش
 (1988) Rabinowitzأن األفراد ُيث ّمنون إيجابيا إجراء التفييء وسهولة استعماله وفائدته
عندما يش��تغلون على عناصر منطية قص��د تذكر الحق ،أكثر من املش��تغلني على عناصر غير
منطية .في هذا املجال ،يكون املجهود قليالً والتحويل سهالً.
لك��ن هذه املقاربة ال تعوض التلقني املباش��ر والتدريب اإلجرائي وش��رح ش��روط التطبيق،
وإمن��ا تبدو بالعك��س متوافقة مع صيغ أخرى للتدخ��ل ،والتي يجب أن تق��ود كلها إلى العمل
عل��ى التحوي��ل التدريجي للتعلم من امل��درس إلى املتعلم .فاالس��تراتيجية ال تصبح عفوية إال
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بتوافر ح��د أدنى من املعارف ،والقيام مبهمة محددة بدقة ،وتواف��ر إجراء مالئم وقابل للتدبير
معرفي��اً ،واالقتن��اع بنجاعة املجهود املب��ذول .وبذلك ميك��ن تطوير النظ��ام التعليمي لتكوين
متعلمني استراتيجيني قادرين على حتويل معارفهم واستراتيجيات اشتغالهم ومالءمتها مع
ميدان الش��غل ،حتى ال نسقط في إعادة التكوين للتالؤم مع متطلبات سوق الشغل .وهو األمر
الذي ميكن أن نصل إليه من خالل تخصيص حصص دراسية لتلقني االستراتيجيات وتدريب
املتعلمني على كيفية توظيفها(.)16
فانطالقا ً من أن س��عة الذاكرة مح��دودة كما وضحنا ذلك أعاله ،فإنه م��ن املنطقي أن كفاءة
الذاك��رة تنخفض عندما تكثر اإلس��نادات والعناصر التي يجب االحتف��اظ بها أو معاجلتها في
نف��س الوق��ت .وعليه ،فإنن��ا نقترح اخلط��وات املوالية للبلوغ إلى اس��تثمار أمث��ل لكفاءة هذه
الذاكرة ،ومن ثم توظيفها الناجع في العملية التعليمية:
 تخصيص حصص لتدريب املتعلمني الصغار على تطوير قدراتهم املعرفية. تدريب املتعلمني على التوظيف والتش��غيل العملي الستراتيجياتهم العفوية وشحذهاوترقيتها.
 تنظي��م األدوات وامل��واد على ش��كل وحدات دالة ،م��ع عدم اإلكثار من األلوان واألش��كالاملعقدة ،وتقدميها في سياقات واقعية ودالة.
 عدم االقتصار على السرد التراكمي للمعلومات بل عرضها على شكل مشاكل تستوجباحل��ل ،مع مراعاة اس��تعمال وس��ائل تقدمي املعلوم��ات املعبرة والغنية مثل الوس��ائط
املتعددة واملتفاعلة.
 التدرج في الصعوبات :تعلم حل مشاكل بسيطة واالنتقال إلى املشاكل املعقدة. توظيف وضعيات تعليمية حلل املشاكل ،وتعليم املتعلم كيفية حل املشاكل في املدرسةوكيفية توظيف هذه املعرفة في احلياة العامة بعد ذلك.
 التركي��ز على أن مس��اعدة املتعلم على الوعي بأهمية قدراته املعرفية وآليات اش��تغالهاملعرفية من جهة ،والوعي بأهمية توظيف املنتجات الثقافية ( artefactsخرائط ،كرة
أرضية ،وسائل اإليضاح ،األدوات التي تستعمل عامة في التدريس )...ملساعدة املتعلم
على تدبير أمثل لقدراته املعرفية ومن ثم الرفع من مردوديته التعليمية.
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الهوامش
 1ـ	
2ـ

3ـ
4ـ
5ـ
6ـ
7ـ

8ـ
9ـ
 10ـ
 11ـ

 12ـ
 13ـ
 14ـ
 15ـ

 16ـ

للمزيد من التفاصيل حول واقع التربية بالوطن العربي ،راجع :أحرشاو (.)2005
فاألطف��ال ،حس��ب بلي��غ  Billigوإدواردس ( ،Edwards )1994 :745يتعلم��ون كي��ف ي ِ
َصفون،
ويسردون ،وينسون .يتعلمون كيف يركزون اهتمامهم على كل ما هو مهم ،وميثالن لذلك باملالحظات
في حصص العلوم ،حيث يتعلم األطفال أال يحتفظوا إال مبا هو مرتبط بالنظرية العلمية املقدمة إليهم،
وترك ما دون ذلك جانباً.
للمزي��د م��ن االط�لاع حول هذه النقط��ة وعن العالقة ب�ين النم��و والتعلم ،ميكن مراجعة :أحرش��او
والزاهير (.)2000
لالطالع على خالصة هذه األبحاث ،راجع :دوري  Doréوميرسيي (.Mercier )1992
راجع :زغبوش (.)2003
نقالً عن (.Baddeley )1994 : 734
اإلبيزود  l’épisodeمن  épeisodiaفي التراجيديا اليونانية ،ومن بني معانيها أنها حركة ثانوية
تتص��ل بطريق��ة غير مباش��رة باحلركة الرئيس��ية لتكوين الكل .راج��ع محمد الكغ��اط ()22 :1993؛
ومحمد الكغاط ( .)1996ولم نستعمل مصطلح “مشهد” لنميزه عن .scène
نقالً عن (.Baddeley )1994 :732
مث��ال كالس��يكي في هذا اإلطار هو التمرير املس��تمر لرقم الهاتف ذهنيا ً حت��ى نتمكن في النهاية من
تركيبه على الهاتف.
للمزي��د م��ن التوضي��ح حول ه��ذه النقاط ،ميك��ن الرجوع إل��ى :دوري  Doréوميرس��يي ()1992
.Mercier
نظن أن هذا االستنتاج غير صائب ألن التداخل ال يتجسد في حتريك عنصر معني ،بل في مدى تشابك
واخت�لاط اخلصائص املميزة لعنصر معني مع عنصر آخ��ر لدرجة يصعب معها حتديد خصائص كل
منهما على حدة ،وكذلك األمر بالنس��بة إلى تالش��ي معلومتني وامتزاج خصائصهم��ا ،وإذن تداخلهما
على مستوى الذاكرة القصيرة املدى.
نقالً عن تبرغني (.Tiberghien )1991 :13
للمزي��د م��ن االطالع حول هذه النقط��ة ميكن الرجوع إلى مق��ال فاي��ول  Fayolومونتوي ()1994
 ،Monteilأو إلى ترجمته العربية ضمن :زغبوش (.)2005
ميك��ن الرج��وع إلى مق��ال فايول  Fayolومونت��وي(  Monteil ( 1994للمزيد م��ن التفاصيل ،أو
االطالع على منوذج الوعي الفونولوجي وتعلم القراءة عند الزاهير (.)2004
مث�لاً ،ال يكف��ي أن نعلم الطفل قاعدة نحوية ،بل يجب أن نش��رح له كي��ف يطبقها على أمثلة عملية
حتى يس��توعبها (مثالً قال النحوي إذا أتاك اسم ُمع ّرف بأَل بعد إشارة فع ْ
َط ٌف أو َبد َْل) .نفس الفكرة
جنده��ا لدى ش��ولتز  Schoultzوآخ��رون ( ،)2001حيث ال يكفي تقدمي املنتج��ات الثقافية املصنعة
( artefactsخريطة ،كرة أرضية) للطفل كي يفهم بعض املفاهيم الفلكية ،بل يجب شرح دور هذه
املنتجات الثقافية ودورها في عملية التعلم.
راجع زغبوش (.)2000
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دعوة إلى الباحثني العرب
للمشاركة في مجلة الطفولة العربية بثوبها اجلديد
تس��ترعي اجلمعية الكويتية لتقدم الطفول��ة العربية عناية الباحثني الع��رب إلى أن مجلة
الطفول��ة العربية تعتزم انتهاج خطة إص��دار جديدة اعتبارا ً من العدد ( )33ـ ديس��مبر 2007
وفقا ً للمحاور اآلتية ،والتي س��تصبح مبثابة امللفات اخلاصة ألعداد املجلة ،وسيكون كل محور
منها عنوانا ً بارزا ً ألغلفتها:
 1ـ األطفال والدميقراطية.
 2ـ األطفال وثقافة التسامح.
 3ـ األطفال والعلوم.
 4ـ	

األطفال وثقافة الصورة.

 5ـ األطفال وفضاء اللعب.
 6ـ	

األطفال والثقافة اإللكترونية.

 7ـ األطفال والعدالة التربوية.
 8ـ	 مدارس املستقبل ألطفال ما قبل املدرسة والرياض ( املبنى ـ التأثيث ـ اللعب ـ
وسائل اإليضاح ـ اخلبرات ...إلخ).
لذا ،فإنه يس��عد اجلمعي��ة الكويتية لتق��دم الطفولة العربي��ة دعوة الباحث�ين العرب أينما
وجدوا للمساهمة في مجلة الطفولة العربية ببحث يعدونه خصيصا ً ألي من احملاور املذكورة،
هذا وس��تقوم اجلمعية بتقدمي مكافأة مالية رمزية٭ تشجيعا ً لألبحاث والدراسات املقدمة ،على
أن تكون تلك األبحاث وفقا ً لقواعد وشروط النشر في املجلة التي يجدونها على موقع اجلمعية
اآلتيwww.ksaac.org.kw :
آملني اس��تجابتكم الكرمية ،م��ع موافاتنا بعنوان الدراس��ة التي ترغبون ف��ي إعدادها وفقا ً
للمحاور الثمانية املذكورة ،ومن ثم تزويدنا بدراستكم حال االنتهاء منها.
ترسل جميع املكاتبات على العنوان اآلتي:
اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
مجلة الطفولة العربية
ص .ب 23928 :ـ الصفاة13100 :
دولة الكويت
هاتف ،4748479 ،4748250 :فاكس4749381 :
البريد اإللكترونيhaa49@qualitynet.net :
٭ ( 500دوالر أمريكي) لألبحاث امليدانية والتجريبية ،و( 150دوالرا ً أمريكياً) لألبحاث والدراسات النظرية.
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Abstract
Introducing technology in childhood education is a controversial issue that has generated

a heated debate among academics in the field. The opponents assert that potential risks of
computers use in childhood education outweigh the promised benefits. The harms would

affect social, physical and cognitive aspects of child development. The proponents contradict
this negative view of computer use in childhood education. On the contrary, they claim, that

computer use in childhood education can be beneficial if it is used appropriately. Like use of
any other technology, the proper use could maximize the benefits and minimize the negatives.

For the proponents, children develop better on social, cognitive and psychological domains
with the use of computers. Generally speaking, research acknowledges the benefits of computer

use in childhood education; however, it stresses its proper and appropriate use to make the
best of promise of technology.

مضامني استخدام احلاسوب في تعليم الطفولة
 وفاء سليمان عوجان.د

قسم العلوم التربوية واالجتماعية ـ كلية األميرة عالية اجلامعية
جامعة البلقاء التطبيقية ـ األردن
:امللخص

 حيث أثار كثي��را ً من النقاش في األوس��اط،إدخ��ال التقني��ات في تعلي��م األطفال موضوع جدل��ي
 فاملعارض��ون الس��تخدام التقنيات يدّع��ون وجود مخاطر من اس��تخدام،األكادميي��ة في ه��ذا احلقل
 ومعرفية في، وجسمية، حيث هناك مخاطر اجتماعية،احلاس��وب في تعليم األطفال تزيد عن املنافع
 وعلى العكس من ذلك يدّعون، أما املدافعون فيعارضون وجهة النظر ه��ذه.تط��ور النمو عن��د األطفال
أن إدخال احلاس��وب في تعليم األطفال له منافع إذا اس��تخدم بطريقة س��ليمة مثله مثل استخدام أي
 وحس��ب ه��ؤالء املدافعني فإن، ويقلل الس��لبيات، فاالس��تخدام الصحيح يعظم املنافع،تقني��ة أخرى
 وبشكل عام فإن،األطفال ينمون من ناحية اجتماعية ومعرفية ونفس��ية أفضل باستخدام احلاسوب
 ويؤكد على حسن،البحث العلمي في هذا املضمار يقر مبنافع اس��تخدام احلاسوب في تعليم األطفال
. وجتنب سلبيات تقنية احلاسوب في تعليم األطفال،االستخدام للحصول على أفضل النتائج
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Introduction:
Children worldwide are being invaded by technology products from all walks of life, TV

programs, video games and recently computer technology. As with any other technology,
computer use in early childhood education has both dark side and bright side. Introducing
technology in childhood education is a controversial issue and has generated much of a heated

debate among academics in the field. The opponents argue that potential risks of computers
use in childhood education outweigh the promised benefits. The harms would affect social,

physical and cognitive aspects of child development. The proponents contradict this negative

view of computer use in childhood education. Unlike others, they claim, that computer
use in childhood education can be beneficial if used appropriately. Like use of any other

technology, the proper use could maximize the benefits and minimize the negatives. For the
proponents, children develop better on social, cognitive and psychological domains with the

use of computers. Generally speaking, research acknowledges the benefits of computer use in
childhood education, however, it stresses the proper and appropriate use to make the best out
of technology.

A report published recently by Alliance for Children (Cordes & Miller, 2000) has generated

a heated debate on introducing computers in childhood education. In spite of the promises

for a brighter future made by computer advocates, the report warns that potential risks to
children outweigh the promised benefits. Critics of computer use by young children in early
childhood contend that technology has damaging effects on their physical, cognitive, socialemotional, and psychological development.

The risks to physical development include repetitive stress injuries, vision problems, lack

of exercise and obesity, and possible exposure to harmful toxic emissions and electromagnetic
radiation. Some experts argue that computers are not appropriate for young children.

Possible Cognitive development harms include decreased creativity and reduced

imagination, impaired language and literacy skills, poor concentration and little patience for
hard work.

Risks to emotional and social development include social isolation from peers and adults,

decreased motivation, loneliness, depression, as well as potential exposure to pornography,
violence, drugs, and race hatred via Internet access.

Yet, a wealth of literature contradicts this negative view of computer use in childhood

education. The positive view argue that technology when used appropriately, can enhance

child’s learning opportunities for active engagement in the process, cooperative learning,
frequent interaction and feedback, and a sense of connection to real-world contexts and

applications. It has been found there were several advantages for computers in the areas

of fine motor skills, language and communication, reading readiness skills, mathematical
thinking, academic achievement, creativity, critical thinking, problem solving, self-concept,
self-confidence, cooperation, motivation, and positive attitudes towards learning.
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Purpose of the Study:
The purpose of this study was to explore the impact of computer technology in childhood

education. Computer technology for the purpose of this study means the collection of computer
hardware and software designed for use in education environment of children. The study
sought to answer the following questions:

- How appropriate to introduce computers in early childhood education?
- Which role computers play to foster better and faster learning of children?
- How suitable to leave children work alone on computers?
- What are the benefits and hazards of computers on children?

Significance of the Study:
Childhood is a critical period in a human life characterized by rapid growth and development.

Children are active participants in their own development, reflecting the intrinsic human

drive to explore and master own environment. In addition to their remarkable linguistic and

cognitive gains, children exhibit dramatic progress in their emotional, social, physical and
moral capacities.

Jordan is embarking on ambitious program to improve its education system. Part of this

program is to implement a huge inter-school infrastructure to support implementation of ICT
in education. This study examines the implications of technology in early childhood education.
Result and recommendations of the study are being made available to make the best of
technology implementation in early childhood education in our program. Such knowledge can
contribute to healthy childhood development in an expanding learning environment.

Discussion:
Early childhood represents a time of rapid growth and learning for children. During these

years, children are curious to discover the world around them and eager to learn. They acquire
the reading skills that prepare them for future schooling and life.

How appropriate to introduce computers in early childhood education?
Alliance for Children (Cordes & Miller, 2000) published a report which generated a much

heated debate on introducing computers in childhood education. In spite of the promises for a

brighter future made by computer advocates, the report warns that potential risks to children

outweigh the promised benefits. Critics of computer use by young children in early childhood

contend that technology has damaging effects on their physical, cognitive, social-emotional,
and psychological development.

Intensive use of computers by adults is related to job stress and serious injuries. Putting

emphasis on computers for children who have growing bodies are vulnerable to stress, and
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could have serious health consequences to children. Unhealthy consequences could include

sedentary lifestyle, obesity, visual strain, and risk for repetitive stress injuries. Other
development injuries may include delays in children’s ability to coordinate sensory impressions

and movement as a result of being subjected to electromagnetic radiations. Moreover the
ergonomic design of computer is made with adult users in mind and children may not adapt

to the right position when using computers. Even college students have been complaining of
computer-related pain, it was reported that students experiencing pain in their hands have
started using computer since their childhood years. Such problems make it inappropriate to
introduce computers to children education. (Cordes & Miller, 2000).

Critics claim that technology in schools wastes time, money, and childhood itself. They

accuse computers of speeding up the pace of learning and cutting down on essential learning
experiences. They warn that television, computers, and video games could never replace storytelling by the parents to the child, or even a collective game played by the family.

Critics argue that technology could hinder the proper interaction needed in child

development. It isolates the child and cripples their imaginative growth. Children today prefer
to stay home watching television and playing on the computer or video games rather than

going outside and play police and robbers. This inhibits their use of imagination and growth of

social skills. Sitting inside is not healthy for not getting the fresh air or the proper exercise their
bodies need. Lack of exercise could bring these children obesity and its serious problems.

Judy Van Scoter and Suzie Boss found in their research that on a typical day two to seven-

year olds used up eleven minutes on a computer, and over three hours watching television and

videos contrary to well-established standards that limits screen time to a maximum of two
hours a day for young children. (Scoter & Boss, 2002).

Even Bill Gates, chairman and CEO of Microsoft, confessed in a recent speech that he

prefers printed paper to computer screens for extensive reading:

... Reading off the screen is still vastly inferior to reading off of paper. Even I, who have

these expensive screens and fancy myself as a pioneer of this Web Lifestyle, when it comes

to something over four or five pages, I print it out and I like to carry around with me and
annotate. And it’s quite a hurdle for technology to achieve to match that level of usability.
(Darnton, 1999).

Contrary to negative view a number of studies have been carried and supported the use

of computers in children education. Gimbert & Cristol claim that infusion of technology in
childhood education has two folds, for it transforms teacher thinking and actions and, young

children learn in meaningful ways. The positive impact will be long term on curriculum and
teaching practice. (Gilbert & Cristol, 2004).

Judy Primavera et al in a study have indicated that computers are becoming indispensable

in the homes of families with children. Computer penetration is raising and has increased

from 48% to 70% between years 1996 and 2000 while Internet access has jumped from 15%
to 58% in the same period. (Primavera, Wiederlight & DiGiacomo, 2001).
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Jack Powell carried longitudinal study over ten years to investigate the relationship between

computer use and achievement. Results of the study showed a positive statistical relationship
between achievement and the use of computers in childhood education. (Powell, 1999).

These educators who support the use of technology in childhood education argue that

the problem lies in the inappropriate use of technology rather than in the technology itself.
Inappropriate uses of technology can hinder learning, for example, if children spend most of
their time picking fonts and colors for multimedia reports instead of planning, writing, and
revising their ideas. (Bransford; Brown & Cocking, 2000).

Anne Bednar, an educator at University of Eastern Michigan says “it is not the technology

which is detrimental but its inappropriate use. In classrooms where technology is used
appropriately with young children, the effects are very positive”. (Bednar, 2004).

Acknowledging the benefits of technology in childhood education, Arizona State University

West has embarked on a six-year program to fully integrated technology (100%) in its early

childhood teacher preparation program. Results showed that graduates of this program were
better equipped to use technology in their classrooms. This program shows that technology
alone does not make things happen but dedication of people and time could make the

difference. The change should start from teacher preparation who will guide children through
their educational live. (Kelly; Wetzel; Padgett; Williams & Odom, 2004).

Researchers do not recommend use computers for children under three years old because

computers do not match their learning style. Children younger than three are developmentally
within preoperational stage of Piaget’s development theory. Preoperational children are

working on their mastery of language skills which is the building block for other future
knowledge. Children at this age are extremely active, mobile and have difficulty sitting still;
they are full of movement and change focus frequently. At this stage, children learn through

their sensory receptors, eyes, ears, mouths, hands, and legs. Computers are not an appropriate
choice for developing skills children are learning to manage, crawling, walking, talking, and
making friends. (Haugland, 2000).

At age three to four years children are developmentally ready to start using computers.

However, timing and support is crucial at this age. Children need to take their time and not

to be rushed. Adult support should be there when children get frustrated or when nothing

happens when they click several options. Children at this age who use computers, with other

supporting activities, have significantly greater developmental gains in intelligence, nonverbal
skills, structural knowledge, long-term memory, verbal skills, problem solving, and conceptual

skills when compared to children gains without computer experiences in similar classroom
settings. (Haugland, 2000).

In summary, introduction of computer in early childhood education is beneficial if

brought in appropriately. It is critical to have children before three years of age on computers.

Ergonomics of computer environment (desk, chair, keyboard, mouse & screens) need be
adapted to the childhood development level. Integrating children protection from harmful
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material should be an essential component in the education system. Teacher preparation
should be carried out prior to the transition to computer aided education. Therefore we urge

on proper planning of this fundamental change in childhood education prior to computer
introduction.

Which role computers play to foster better and faster learning of children?
Nature has arranged human development in a timed sequence of gradual growth. According

to Piaget’s “genetic epistemology”, theory children go through four primary cognitive
structures: sensorimotor, preoperations, concrete operations, and formal operations. In the

sensorimotor stage (0-2 years), intelligence takes the form of motor actions. In the preoperation
period (3-7 years), the intelligence is intuitive in nature. The cognitive structure in later stages
more logical and then develops abstract thinking. The Alliance for Children report, agues that

thirty years of research on childhood education technology has produced no concrete evidence
linking child’s learning achievements to computer use in school. In fact, children prior to the
operational period are still developing their sensory motor skills and computer use at this
stage may be at odds with human biology and development psychology.

A counter argument claims that the nature of children’s interactions appears to follow a

developmental trend, which has implications for the social use of computers with children of

different ages. Initially, their social exchange consists of an egocentric focus on turn taking.
Gradually, they become more peer-oriented, offering to help and teach and finally, they are
able to work collaboratively even without adult intervention.

Computers offer unique opportunities for learning. Computer activities when coupled

with suitable off computer activities can yield the best results; they can augment and
enhance hands-on activities but not replace them. It has been found that children exposed to

development software showed gains in intelligence and nonverbal skills. Others who worked

on both activities were improved in verbal, problem-solving and conceptual skill in addition
to the aforementioned gains. Appropriate use of technology in the classroom must expand,

enrich, individualize, differentiate, and extend the overall curriculum. The use of technology
in childhood program must not be a goal unto itself. (Bowman; Donovan & Burns, 2001).

Computers can also benefit teachers by gaining knowledge into the child’s thinking process

while observing them on computers. These gains may take a yearlong to arrive at not after few
months of observation. Moreover, ongoing long-term observation can guide us on the child’s
growth path. (Bowman et al., 2001).

As new technologies become more interactive, it is now easier to create environments in

which students can learn by doing, receive feedback, and continually refine their understanding

and build new knowledge. The concern of educators is that software developers are generally
driven more by the game and play market than by the learning potential of their products.
(Bransford, Brown & Cocking, 2000).

The US Federal Government has issued the “No Child Left Behind Act of 2001” for short
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“NCLB”. The Act urges schools, among other things, to introduce technology at all levels in
teaching the young in order to prepare them for their own future and that of the nation as
a whole. NCLB emphasized that children should read at the third grade and be technology
literate by the eighth grade. (Department of Education-USA).

President George W. Bush commented on the use of technology by saying: “We cannot

assume that our schools will naturally drift toward using technology effectively. We must
commit ourselves to staying the course and making the changes necessary to reach our goals

of educating every child. These are ambitious goals, but they are goals worthy of a great nation

such as ours. Together, we can use technology to ensure that no child is left behind”. (Patrick,
2004).

One Laptop per Child (OLPC) is a non-profit association founded recently by an MIT

professor, Nicolas Negroponte, with a goal to provide a $100 laptop per child around the world
to expand their learning experience. Negroponte quoted saying “It’s an education project, not

a laptop project”. The OLPC advocates five core values: (1) child ownership; (2) low ages;
(3) saturation; (4) connection; and (5) free and open source. The association founders and
sponsors push for the introduction of computers in childhood education at early age of six
years. (OLPC.org., 2007).

Contrary to critics, research pointed out that educational computers do not isolate

children; in fact, they were catalytic agents for positive social interaction. It has been found

that children spent nine times more talking positive to their peers while on computers than
while doing puzzles. Moreover, they prefer to work with their peers rather than alone. Further,

cooperation on a computer provides context for developing a sustainable interaction that can
be transferred to play in other areas.

Further, working on a computer can bring about new forms of collaborative work such

as helping or instructing, and discussing and building upon each others’ ideas In one study,

computers added a new dimension of participation, peer interaction, in which children developed
a different sense of social relations, assisting each other and cooperating to solve problems and
complete tasks. Computer activity was more effective in stimulating vocalization than toys in
a regular preschool environment and evoked higher levels of social play. (Clements, 1995).

In summary, computers offer great opportunity for children learning. They foster collective

attitude & team-working towards problem solving. More collaboration & interaction could

develop among children while working in groups on computers. While on computer, children
may exchange and play different roles; at one point a tutor role for helping others and at
another point learner role getting help from others.

How suitable to leave children work alone on computers?
Vygotsky (1978) states:
“Every function in the child’s cultural development appears twice: first, on the social level,

and later, on the individual level; first, between people (inter-psychological) and then inside
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the child (intra-psychological). This applies equally to voluntary attention, to logical memory,
and to the formation of concepts. All the higher functions originate as actual relationships

between individuals”. A second aspect of Vygotsky’s theory is the idea that the potential for
cognitive development depends upon the “zone of proximal development” (ZPD): a level

of development attained when children engage in social behavior. Full development of the
ZPD depends upon full social interaction. The range of skill that can be developed with adult

guidance or peer collaboration exceeds what can be attained alone” (Theory into Practice
(TIP) database, 2004).

Vygotsky’s theory focuses on culture as a transmission medium from generation to the

next generation. Tools of the culture used are language and social interaction. Working with

adults and peers who are more skilled is essential for children to acquire the ways of thinking,

knowing, and behaving that make up culture. Hence, knowledge is constructed through active
and social interactions with others.

A number of studies were carried out on whether children can learn better alone on

computers without adult support or if adult tutor in there to help the children. The results of

these studies were in line with Vygotsky ZPD that the potential of education is expanded and
benefit maximized if a tutor supported children on computer.

At University of Wisconsin-Whitewater, USA, a study has shown that it is inappropriate to

have children work alone on computers without adult supervision and help. (Chang, 2001).

At Bar Ilan University, Israel, another study has shown that children education was better

off on aspects of cognitive performance, abstract thinking and visual-motor coordination

if adult teacher mediated their engagement in computer activity over their peer who used
computer technology without adult observation. (Nir-Gal & Klein, 2004).

In summary, zone of proximal development at childhood is expanded with children

working on computer supported by qualified adults. Therefore achieving higher benefits and
enhancing education & learning experience.

What are the benefits and hazards of computers on children?
Computers are sophisticated machines designed for adult bodies and their mental

capacities in mind. Adults who used them extensively on the jobs have suffered injuries

related to computer usage. Nonetheless, no body can argue against the solid benefits that were
gained from computers in both business and education. Children like adults can benefit from
computers but how we get the maximum benefit and minimize the risks has been studied

extensively by education research. It can be looked at the impact of computers on childhood
education from three prospectives: Physical & Health, Emotional & Social, and Cognitive &
Intellectual.

Physical & Health:
Children are growing and vulnerable bodies. Emphasizing the use of computers at this stage
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could subject children several health problems that impact their proper physical development.

Computers may distract families and schools from looking after children’s true needs and may
multiply their existing problems. Children may be placed at increased risk for repetitive stress
injuries, visual strain, obesity, and other unhealthy consequences of a sedentary lifestyle.

Staying long time at a keyboard, constantly repeating a few fine hand movements, may

hinder children’s musculoskeletal normal development in hands, wrists, arms, and neck.
It is almost impossible for children to follow the guidelines for healthy posture when using

computers. The monitor is either too low, causing neck strain, or the keyboard too high for
healthy arm, wrist, and hand posture. Computers are adult-sized tools and children have to
adapt to them.

Long hours on a computer screen put children are at risk of visual fatigue. Encouraging

computer in children education will force them to spend more time on the screen in addition

to TV time. Constant focus on same distance, at same angle, inhibits blinking; eyes are open
wider causing near-sightedness in childhood. Hedge recommends that children take a break

from computer work every twenty minutes and spend no more than about forty-five minutes
in any hour at a computer, and avoid spending more than four hours a day at computers and
video games - including time spent both at home and school.

Health professionals believe that childhood obesity has increased since last decade. In

addition to change in nutrition habits, electronic media was a main cause of obesity in children
by diverting them from active playing to spending more time sitting in front of a screen at home

and school. Diabetes, a serious, incurable disease associated with obesity was rarely diagnosed

in childhood, is also now rapidly increasing among children. Obesity may cause children other
chronic health problems as adults, such as high blood pressure and heart disease.

Results of a longitudinal medical study carried linked watching two or more hours of

television a day in childhood and adolescence with serious long-term health risks. Researchers
followed a thousand children from birth through young adulthood and found a strong

correlation between screen watching and obesity, raised blood cholesterol, smoking, and poor
cardiovascular health. (Hancox; Milne & Poulton, 2004).

Lack of exercise is bad for learning. Child development experts emphasize that moving in

three-dimensional space stimulates both sensory and intellectual development. “...As a child

learns to put movements in order, brain areas are primed to put words and ideas into a logical
sequence. For example, some seemingly simple task such as hammering-a natural activity for
young children- teaches complex scheduling of the exact...” (Healy, 1998).

Emotional & Social:
Developmental experts say that face-to-face interactions offer children the most emotionally

maturing experiences. With the recent increase in purchase of home computers, and Internet

connections to home, as well as school connections, children are likely to spend even less time
interacting face-to-face with parents and friends. Even when teachers and students are together
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in the classroom, they may be distracted from each other by the powerful new information
technologies in their midst.

Instead of boosting the sense of community, highly computerized schools may actually

weaken it, especially as Internet and e-mail options proliferate. The U.S. National Science
Board in 1998 admitted that prolonged exposure of children to technology environment may

harm children’s emotional and psychological development in ways that would hardly build
strong communities.

A study by the American Association of University Women Educational Foundation

challenges the motivation claim computers in classroom learning. On the contrary, it found

that computers bore many children-girls. In addition, many boys seem more interested in
violent video games than educational software.

Computers can create addiction or obsession for children, which in turn hinder their other

abilities. It has been reported in the media that some people spent more that three consecutive
days continuously on an online game. The time children spend on computers in addition to

that on televisions and video games, may contribute to developmental delays in children’s
ability to coordinate sensory impressions and movement and to make sense of the results.

The emphasis on connecting every child to the Internet raises a number of issues related

to exposing children to a flood of commercial messages promoting everything from candy and

electronic toys to pornography, violence, drugs, and race hatred. The impact of media and
online material can be seen right away, such as when a child watches heroes’ fighting and

then copies their moves during play. For most of the time, the impact is not so immediate or
obvious. It occurs slowly as children see and hear certain messages repeatedly, such as the
following:

- Fighting and other violence used as a way to “handle” conflict.
- Cigarettes and alcohol shown as cool and attractive, not unhealthy and deadly.
- Sexual action with no negative results, such as disease or unintended pregnancy.
In fact, media and online material desensitize children. That is, make them tolerant to

violence and exposure to explicit material. It is predicted that exposure to extensive or graphic
portrayals and humorous portrayals of such material is of particular concern as a long-term

effect for heavy viewers. Some of such material is programmed in children’s animated series
routinely, intended to be funny with the realistic consequences not shown. (American Academy
of Pediatrics, 2005).

The US Federal Government enacted in December 2000 the “Children’s Internet Protection

Act (CIPA)” to protect children against violent and explicit online material. Under this Act

schools must implement Internet Safety Policy to protect against access, through computers
with Internet access, to visual depictions that are obscene, violence, child pornography, or
harmful to minors. The school or library must also certify that it is enforcing the operation of

such filtering or blocking technology during any use of such computers by minors. The Act
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entitles schools to receive federal funds who are undertaking actions to put in place “Internet
Safety Policy” and to procure the filtering or blocking technology.

The nature of the software used could selected could define the behavior outcome that

children may display or internalize. It was found that drill-and-practice software tend to make
students more isolated from each other, more competitive and more dependent on the teacher,
while open-ended programs encouraged cooperative efforts. (Clements, 1995).

National Association for the Education of Young Children advocates the integration of

computers into the learning environment as one option among others to augment children’s

social and cognitive abilities. However, it warns against using computers to replace other
valuable learning tools. (NAEYC Position Statement, 1996).

Cognitive & Intellectual:
Computers, which are supposed to accelerate the pace of children’s cognitive development,

reflect the same mechanistic approach to education as a narrow focus on raising standardized

test scores. Because all aspects of children’s growth are so well integrated, however, the

concentration on cognitive skills, narrowly conceived, actually can backfire. Failing to meet
children’s emotional and physical needs, as discussed above, can take a toll on academic
learning as well.

Educational psychologist Jane Healy, a former school principal, notes that creativity

involves the ability to generate “personal and original visual, physical, or auditory images ‘mind-images’ in the words of one child”. Nevertheless, she adds; “Teachers find that today’s

video-immersed children can’t form original pictures in their mind or develop an imaginative
representation. Teachers of young children lament the fact that many now have to be taught

to play symbolically or pretend - previously a symptom only of mentally or emotionally
disordered youngsters.

Some scientists suggest that popular simulation programs that many schools are using to

teach biology and other subjects will dampen the natural, open-ended curiosity and creativity
of children. They may lead students to passively accept that the programmed constraints

of the simulations neatly capture what is actually a far more complex and less predictable
reality. One physicist put it this way: “My concern is that we are tending to expose students

to too many contrived, controlled versions of reality rather than nature as its raw, untidy

self. If our schools’ curricula included an hour of bird watching or rock collecting, or fossil
hunting or astronomical observing for every hour spent in virtual reality, I could be content,
but increasingly that seems not to be the case.

Computer use may also undermine the sense of wonder and reverence that young children

typically bring to their encounters with the real world of rocks, bugs, and stargazing. Such

wonder, especially if parents and teachers share in it, can powerfully motivate young learners
in the healthiest way possible. Computers hamper the analytic, abstract thinking and make
children appear more mechanistic than childlike.
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Computers support and can activate multimedia communication: audio, visual and

animation thereby enriching children learning and education experience. This comes in

line with the multi-channel communication theory, which argues that humans have several
communication channels to send and receive data. If information is presented by way of two

or more of these channels, there will be additional reinforcement and consequently greater
retention, thereby improving learning. (Bagui, 1998).

In summary, computers can create an environment of peer cooperation and social

interaction, which can help extensive use of language. However, hazards are real and need be
addressed properly prior and during introduction of computers in early childhood education.
The hazards & harms include physical, health, emotional, cognitive and intellectual aspects

of child development. Child Protection Laws need to address the proper exposure of children
to computer technology and Internet otherwise, adverse effects may fire back on society in

few generations. Nonetheless, computers and Internet provide a vast medium for expanding
childhood education and learning experience.

Conclusion:
Children at this age group have tendency to engage in technological activity with an

enthusiasm, curiosity and lack of inhibition that creates an optimum opportunity for
development. The question is not whether technology fit in children’s lives, but how to ensure
that children get the benefit of the powerful learning opportunities without suffering its
potential harms of the computer and Internet technology.

It is undeniable that Computer has invaded the childhood space without permission and

children became technology oriented. This has made a pressure on educators from two angles,

the first is to catch up with a fast evolving technology and the second is how to maximize the
benefit while minimizing the potential harms. Research has indicated that teacher training

and integrating computers in childhood education at appropriate time are essential to reap
the benefits of technology.

It is recommended that in the course of integrating technology in childhood curriculum to

take the following points:
*

Develop a program continuous training for school teachers. This program must

keep teacher with technology evolution. Technology mastery should be integrated
in teacher evaluation and career development.

*

Introduce the appropriate technology at the proper time. Children should be

exposed to computers after three years of age. Computer environments should
suits child’s physical development needs.

*

Integrate technology in classrooms not in separate lab to enhance children work

*

Load computers with protection software to prevent access to inappropriate

on computers as part of education.
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material when children are online.
*

Have adults with children to guide and provide help when needed. It is

*

Select appropriate software that encourage good social behavior and instigate

*

Use computers as tool to advance and add-on traditional learning not to replace

inappropriate to leave children alone on computers.
children to build higher thinking processes.

it. It can create a framework of active motivating learning environments that are
learner and knowledge centered.

*

Make sure that children read well at grade three before they get deeply hocked

*

Carry out quantitative studies to see where progress was made with computer

on computers.

and were improvements need to be done. Use holistic approach to take account
of both impacts on children behavior and their learning experience.

Needless to say, computers offer great promise for better children education, but they pose

a serious potential harm to children if not used appropriately or properly. Adult monitoring

and discretion plays a key role in helping children attaining the goal of better education.
Computers can be powerful pedagogical tool, rich source of information, and a context for
extension of human capabilities into social interactions supporting learning.
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كتاب العدد

جودة اجلودة في التربية
تأليف  :د .نخلة وهبة

الناشر :مجلة علوم التربية ( ،)6الرباط  -املغرب2005 ،
عدد الصفحات 175 :
عرض ومراجعة :أ.د .عبدالفتاح أحمد حجاج
كلية التربية  -جامعة اإلسكندرية

بحس��ب اصط�لاح فلس��فة العلم فإن ل��كل عصر م��ن املفاهيم
واملف��ردات م��ا يتميز به ،ويعك��س طبيعة املناخ العقلي الس��ائد،
بحيث تصب��ح تلك املفاهي��م «النغمة» ـ إذا ج��از التعبير ـ املميزة
للعصر ،ولعل��ه ليس من املبالغة القول :إن مفهوم «اجلودة» وما
يتصل ب��ه من عائلة من املفاهيم هو األكثر ش��يوعا ً وس��يطرة في
جمي��ع املجاالت بعامة ،وفي مجال العل��وم االجتماعية والتربية
على وجه اخلصوص.
وم��ن ثم فإن هذا الكتاب ميث��ل محاولة جادة قام عليها باحث
جا ّد ومتميز توافرت له م��ن أدوات ومهارات وكفايات التحليل ما
ال يتوافر لكثيرين من غيره ،محاوال ً اس��تجالء املفهوم من مختلف
جوانب��ه فى ص��ورة تأصيلي��ة ،فضالً ع��ن التأكيد عل��ى اجلوان��ب التطبيقية والقي��م العملية
املتضمنة فى ذلك املفهوم ،وهذا أمر أعطى الكتاب قيمة مضافة في املكتبة العربية.
ومفهوم اجلودة شأنه في ذلك شأن العديد من املفاهيم يتمتع بجالل ووقار وهيبة ،بحسب
تعبير «بوش��امب» وهذا أمر أغرى ،ويغري الكثير من الناس على اإلفراط في اس��تخدامه ،كما
ه��و ح��ادث في ثقافتنا العربي��ة مما أصاب املفهوم بق��در غير ضئيل م��ن االلتباس والغموض
واإلبه��ام ،لدرج��ة أنه ميكن القول :إن املرء ال يدري ع��ن أي أمر يتحدث ،أو أي موضوع يعالج.
ومن هنا تصبح احلاجة ماسة وملحة وضرورية إلى عمل علمي رصني يقدم ضبطا ً «للنغمة»،
واس��تجالء للمفه��وم ومضامين��ه ،وهنا تكمن أهمية وقيم��ة هذا الكتاب مبا ميثل��ه من محاولة
علمية مدقق��ة ومتأنية تثري املكتبة العربية وذوي االختصاص الذين يس��عون للوقوف على
مدل��والت هذا املفهوم ومش��تقاته وم��ا يتصل به ،وكذا س��بل اإلفادة من تطبيق��ه واألخذ به في
مجال التربية.
وينقسم الكتاب إلى قس��مني :األول منهما يقع في  104صفحات ،تضم خمسة فصول تدور
جميعها حول مفهوم «اجلودة» و«جودة اجلودة» مع التأكيد على اجلانب التربوي .أما القسم
الثان��ي م��ن الكتاب ،وال��ذي يغطي  68صفحة ،فقد اش��تمل على ما أطلق علي��ه املؤلف مالحق
عددها سبعة تعالج قضايا شتى ومتنوعة في امليدان التربوي .والكتاب من نشر مجلة «علوم
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التربية» في الرباط عام .2005
اس��تهل الكاتب كتابه مبقدمة بعنوان «اجلودة ـ القضية» أكد فيها احلقيقة التي يغفل عنها
الكثيرون ،وهى أن اجلودة في حقل التربية تختلف عنها في ميدان الصناعة؛ إذ إن املتعلم وهو
منتج اجلهد التربوي ليس سلعة ،كما أن املدرسة ليست خط إنتاج ليؤكد الكاتب على ضرورة
«أن نتفق على أن اجلودة في التربية هي باختصار شديد ،جودة اخلريج» ،ويضيف إلى ذلك أن
«جودة» اخلريج تختلف جذريا ً عن جودة السلع املصنعة .ففي حني أن الثانية جودتها حالة
منتهي��ة ف��إن جودة اخلريج حالة صي��رورة ال تبلغ منتهاها في أي مرحل��ة من مراحل حياته.
وعَ �� ّرج املؤلف بعد ذل��ك في مقدمته على إبراز املنظور التاريخي ملفهوم اجلودة كأس��اس لفهم
اجل��ودة في التربية ،مؤكدا ً أن اجلودة والرداءة ليس��ا من زاوي��ة تاريخية ـ مفهومني جديدين،
بل إنهم��ا ميتدان بجذورهما إلى بدايات الفكر اإلنس��اني املتعلق مبعايي��ر التصنيف والتمييز
بني األش��ياء .كما ينبه الكاتب في مقدمة الكتاب إلى حقيقة مفاهيمية مؤداها أنه حينما ينتقل
املفه��وم من املي��دان األصل إلى مي��دان جديد فإنه ينتق��ل محمالً ببعض املضام�ين واملدلوالت
املأخ��وذة عن امليدان األصل ،ولكنه ال يلبث أن «يتأقلم» ليكتس��ب ويكتس��ي مبضامني ومعانٍ
جدي��دة من امليدان الذي انتقل إليه ،ونعني به هنا مي��دان التربية ،وعليه ،فلقد أضحى مفهوم
اجل��ودة في مي��دان التربية ليس مجرد مفهوم ع��ادي ،وإمنا واجهة أو عنوان معظم مش��اريع
اإلصالح والتطوير التربوي السيما في الفترة الراهنة.
وق��د أنه��ى املؤلف مقدمته بطرح س��ؤال بالغي يتطلب ق��درا ً من التأمل وإعم��ال الفكر حيث
يتس��اءل« :هل تغ ّيرت السياس��ات التربوية مع تبني مفهوم اجل��ودة أم إن األلفاظ وحدها قد
تغيرت؟» وهذا هو بيت القصيد ،أو باألحرى لب وجوهر احلوار.
بع��د عرض تل��ك املقدمة املوحية مبضمون ما س��يرد ف��ي فصول الكتاب انتق��ل الكاتب إلى
الفص��ل األول ،وال��ذي تخير له عنواناً« :اجل��ودة واملناخ التربوي» حيث ب��دأه بتحليل ملفهوم
اجل��ودة به��دف إزالة االلتب��اس والغموض ال��ذي يكتنف اس��تخداماته ،مؤك��دا ً أن املغاالة في
استخدام املفهوم بعلم أو غير علم وبضوابط أو من دون ضوابط قد أفرغ املفهوم من مضامينه
وح ّوله إلى عنوان أجوف .وفضالً عن ذلك فإن غالبية الكتابات
األصلية ،وأفقده وقاره الدالليَ ،
تتمحور حول الشروط الواجب توافرها إلنتاج اجلودة ولتناول اجلودة ذاتها وكيفية حتققها،
واألهم من ذلك التأكد من هذا التحقق ،وهذا ما ميكن أن يشار إليه على أنه قياس اجلودة.
يشير الكاتب أيضا ً إلى أن توافر شروط إنتاج جيدة قد يتضمن تقدمي خدمة تتصف بقدر من
اجلودة ،ولكنه ال يضمن إنتاج مخرجات تتصف باجلودة ،وال يضمن احلصول على مخرجات
تتص��ف مبقدار من اجلودة مس��ا ٍو للمقدار الذي اتصفت به ش��روط اإلنت��اج .ولعل ذلك مبثابة
القواع��د أو املب��ادئ احلاكمة في هذا الصدد التي تنس��حب على ميدان العم��ل التربوي .كما أن
املؤلف يأخذ على األدبيات في هذا املوضوع أنها قلما تتناول مفاهيم تربوية محورية وأصيلة،
مثل «التعلم اإلتقاني» و«التميز» و«املهنية» ،وهي كلها أمور تصب في جوهر اجلودة ،وتعتبر
من أساس��ياتها ،ويتس��اءل الكاتب عن العوامل التي أدت إلى إغفال تلك املفاهيم احملورية في
املجال التربوي مقدما ً تفس��يره له��ذه الظاهرة على أنها في اجلملة تع��ود إلى البيئة التربوية
أو املن��اخ املدرس��ي (الثقافة اخلاصة بكل مؤسس��ة) باعتبار ذلك العام��ل الفعال في جناح أو
إخفاق مس��اعي حتقيق اجل��ودة ومن ثم يتناول املؤل��ف بالتحليل املناخ التربوي للمدرس��ة،
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عارض��ا ً ألهم العوامل التي تش��كل املناخ التربوي في املدرس��ة :تعريف املؤسس��ة ووظيفتها،
تاريخ نش��أة املدرس��ة وتطوره��ا ،الفلس��فة التربوية للمدرس��ة ،السياس��ة التربوية احملددة
واملعلنة ،املرجعية املعرفية املعتمدة ،التوقعات املتبادلة ،العرف والعراقة (الثقافة الس��ائدة
في املدرسة).
وق��د ق��دم املؤلف حتليالً وصفيا ً لتلك العوامل التي تش��كل املناخ التربوي في املدرس��ة مبا
يش��هد بالفهم العميق والدقيق خلصوصية البيئة املدرس��ية والعوامل املش��كلة لها ،وهذا أمر
يسهم في فهم تلك البيئة التعليمية وسبل حتقيق اجلودة فيها.
أم��ا الفصل الثاني والذي ج��اء بعنوان« :اجلودة وبطانتها» فقد اس��تهله املؤلف بتوضيح
منطق��ي لس��بب اختيار ذلك العن��وان ،ذلك أن مفهوم اجل��ودة يعاني من حالة م��ن التداخل أو
التقاطع مع مفاهيم مش��ابهة أو مقاربة له .وإنها ليس��ت مبعزل ع��ن املفهوم الرئيس ممثالً في
اجلودة ،بل هي تكاد أن تكون حلمة وسدى منه ،أو بحسب تعبير الكاتب أنها جميعها تقع في
«بطان��ة اجلودة» ،ومن ثم يطلق عل��ى تلك العائلة من املفاهيم (املفاهيم ـ البطانة) ،هذا ويأتي
ف��ي مقدمة تلك املفاهيم :الصالحية ،املالءمة ،الكفاءة ،التوس��ع ،تعمي��م التكنولوجيا ،الوفرة.
ويعلّ��ق الكاتب عل��ى ما تذهب إليه جم��وع التربويني في الع��ادة إلى التركيز ف��ي اهتماماتهم
وكتاباته��م على تل��ك املفاهيم الرديفة (البطانة) عوضا ً عن التوجه مباش��رة إلى الهدف ممثالً
في التركيز على اجلودة واستخدام األساليب املناسبة لدراستها وحتليلها وسبر أغوار طرائق
تبنيه��ا ،بدال ً من إضاعة الوقت واجلهد في معاجلة قضايا هامش��ية ،مثل تلك املفاهيم الفرعية
املذكورة آنفاً.
أم��ا الفصل الثالث فقد جاء بعنوان« :تطوير املؤسس��ة التربوي��ة واجلودة» ويبدأ بالتأكيد
عل��ى وجود إش��كالية ضبط وحتديد املؤسس��ة التربوية م��ن جهة ،ومن ثم حتدي��د الكيان أو
املوقع داخل املؤسس��ة الذي يتعني أن تس��كنه حالة اجلودة ،وملعاجلة تلك اإلش��كالية عرض
بإسهاب لثالث وجهات نظر متباينة يسعى كل منها لتحليل مفهوم املؤسسة التربوية وموقع
اجلودة منها ،فاألولى تتعامل مع املؤسس��ة التربوية باعتبارها «فندقاً» تعليميا ً يقدم «خدمة
تربوية» تتوافر فيها أسباب الرفاهية األكادميية.
ومن هنا يتعني أن جتهز املؤسسة بجميع التسهيالت التي تكفل إتاحة تلك اخلدمة التربوية
املنش��ودة .وعليه فإن وجهة النظر هذه تشدد على أن معايير اجلودة هي في واقع األمر جودة
البنية الفيزيائية للمؤسسة .أما وجهة النظر الثانية فيرى أصحابها أن «الشهادة» هي املنتج
النهائ��ي ،ومن ثم فإن جودتها هي جودة عناصر هذه الش��هادة .وبعب��ارة أخرى فإن التجويد
ينبغ��ي أن ينصرف إلى العوامل املؤثرة في جودة الش��هادة ممثلة في إع��داد وتدريب وتأهيل
املعلمني ،وحتس�ين مناه��ج التعلي��م ،واألخذ مبقتضي��ات التكنولوجي��ا التعليمي��ة ،وتطوير
أس��اليب التقومي وما ش��ابه ذلك .أما وجهة النظر الثالثة والتي ينتصر لها مؤلف الكتاب فيرى
مشيعوها أن «التغير في سلوك اخلريج» هو املنتج الفعلي النهائي للمؤسسة ،والدال احلقيقي
جلودتها.
ويخل��ص م��ن عرض وجهات النظ��ر تلك إلى أن اجل��ودة الفعلية للمؤسس��ة التربوية إمنا
تس��كن عناصر ه��ذه العوامل مجتمعة ،أو بعب��ارة أخرى ما ميكن أن نفهم من��ه ما يطلق عليه
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«اجلودة الش��املة» ،وهذا أمر يتطلب تطويرا ً جلميع عناصر املنظومة التعليمية في املؤسسة
التربوية لضمان حتقيق اجلودة.
ف��ي ضوء ذلك كان من الطبيع��ي أن يعالج الكاتب في ذلك الفصل مفهوم التطوير واملفاهيم
الرديف��ة له ،واملتصلة به الش��ائعة ف��ي اخلطاب التربوي .وفى ذلك فقد صن��ف عائلة املفاهيم
املرادف��ة وف��ق درج��ة فعاليتها وأثرها ف��ي حتقيق اجلودة ،وذل��ك على النحو اآلت��ي :املفاهيم
التشغيلية/اإلنتاجية (التفعيل والتنشيط) ،املفاهيم الوسائلية (التعديل والتغيير) ،املفاهيم
الغائية (التحديث والتطوير).
وينتهي املؤلف من تلك التحليالت إلى أن التطوير عملية شاملة تتناول جميع أبعاد وجوانب
النظام التعليمي ،بدءا ً بالبنية التحتية ،ومرورا ً بالتشريعات والعالقات والسياسات ،وصوال ً
إلى البيئة الثقافية التي يعمل داخلها ومن خاللها النظام.
والتطوي��ر به��ذا املعنى يتطلب ذهني��ة جديدة ،وخلق من��اخ ثقافي مختل��ف ،واألخذ بعني
االعتب��ار األبعاد التاريخية للنظام التعليمي .وفي ضوء ذلك تصبح اخلطوة األولى في تطوير
املناخ التربوي تبني مشروعات تعكس تطلعات املؤسسة التربوية ،وتسعى إلى تغيير املناخ
الس��ائد واس��تنفار الكفاءات واملهارات والقدرات املتاحة وتوظيفها بطريقة تضمن النجاح في
حتقي��ق اجلودة ،ومب��ا ال يتعارض أو يتصادم مع ثوابت املؤسس��ة التربوي��ة واملجتمع الذي
تنتم��ي إلي��ه .ويختت��م الكاتب الفصل بطرح س��ؤال يتس��م باألهمي��ة ممثالً ف��ي« :كيف نطور
صيرورة الفعل التربوي لتضمن جودة اخلريج؟».
ويؤكد أن الصيرورة ال تعني ،وينبغي أال تعني ،نقل املعلومات للمتعلم واكتس��ابها ،وإمنا
تعني مجمل مناحي احلياة والنش��اطات في املؤسسة التعليمية .ومن ثم فإن التطوير ينبغي
أال يخت��زل في تطوي��ر جانب دون اجلوانب األخ��رى ،وإمنا يجب أن يط��ول كل املجاالت ،وهذا
أم��ر يتحتم معه ضرورة تبني قيم وأخالقيات ومب��ادئ في العمل والتعامل ،وحتديد أولويات
واضح��ة وبرام��ج تنفيذ محددة ،ومس��تويات إجن��از موصفة ومعي��رة ،ونظ��ام حوافز عادل.
وبعبارة أخرى ،فإن الوصول للجودة يعني «حتسني الكيفيات بجميع أشكالها وأنواعها».
والفص��ل الرابع من الكتاب جاء بعنوان« :اجلودة :تنوع التعلم وتنويع التعليم» يس��تهل
الكاتب الفصل بالتأكيد على أن تنويع التعليم وتنوع التعلم ميكن اعتبارهما من شروط إنتاج
اجل��ودة ،ومن ثم يتناول بالتحليل مفهوم التن��وع ومكوناته ،مؤكدا ً على أن تنوع التعلم ميثل
أح��د أهم عناصر عمليات االس��تيعاب والفهم واالكتس��اب ل��دى املتعلم ،وكذل��ك يذهب إلى أن
التعلم يتفاوت من فرد إلى آخر وفق استعداداته وإمكاناته ،وهي تلك التي ميكن أن نلمس أنها
تعكس تراكم اخلبرات وتأثيرات العوامل البيولوجية واالجتماعية والثقافية .ويش��ير الكاتب
إلى أن قضية التنوع في التعلم لم تعد اليوم محل نقاش وجدال كما كان احلال في الستينيات
م��ن القرن املاض��ي ،كما لم يعد التنويع ف��ي التعليم موضوعا ً خالفيا ً بني املش��تغلني بالعلوم
التربوية والنفس��ية كما كان من قبل .ويلفت املؤلف االنتباه إلى أن معظم من تناولوا موضوع
التنوي��ع في التعلي��م ،ال يعيرون اهتماما ً بخلفيات��ه الفكرية وافتراضاته وش��روطه املعرفية،
مؤك��دا ً أن التنوي��ع مفهوم مرك��ب يرتكز عل��ى أربعة مفاهيم أخ��رى ،هي :االخت�لاف ،التعدد،
االستبدالية ،التكافؤ .وعليه ،فإن تنويع التعليم يعني التدخل املقصود والواعي من قبل املعلم
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الس��تخدام أكثر من طريقة أو استراتيجية أو أس��لوب إلحداث التعلم لدى كل متعلم ،مع األخذ
في االعتبار منط التعلم والذي يختلف من تلميذ إلى آخر .وفي ضوء ما تقدم من معاجلة يشير
الكات��ب إلى أن تنويع التعليم كما ينبغي أن تس��تخدمه املؤسس��ة التعليمي��ة يتضمن فعلني:
م��ا توفره املؤسس��ة التعليمية من مقوم��ات تنفيذ التنوي��ع وصيغه املمكن��ة ،ووضعها حتت
تصرف املعلم .أما الفعل الثاني فيتمثل فيما يقوم به املتعلم من تكيف وتفاعل مع أحد النماذج
أو بدائ��ل التعلي��م .ولقد انتهى املؤلف بع��د حتليله ملفهومي تنوع التعل��م وتنويع التعليم إلى
خالص��ة مفاده��ا أنه« :ال ميك��ن احلديث عن تنويع التعلي��م إذا كنا ال نؤمن بتن��وع التعلم ،وال
ميكن أن نؤمن بتنوع التعلم إذا كنا ال نؤمن بالفروق الفردية ،وال ميكن تسويغ منطية التعليم
وأحاديته إذا كنا نؤمن بالفروق الفردية».
ويختتم املؤلف الفصل بإثارة سؤال جدير بالتدبر والنظر وفحواه أنه هل يستطيع أي معلم
تنويع تعليمه ،ويجيب عن ذلك بالنفي ،حيث إن املعلم في الغالب ال ميلك الفكر التربوي الالزم
فت��رة مح��دودة كما هو متوقع ،أو التقني��ات الالزمة واملهارات املطلوبة التي تيس��ر له االنتقال
من اس��تراتيجية تعليمية ألخرى لبلوغ جودة التعلم .كما أن املعلم ـ في وضعه الراهن ـ ليس
اختصاصي��ا ً حقيقي��اً ،بل إن ممارس��اته تظل رهن معايي��ر وقواعد داخلي��ة وخارجية ُت ْف َرض
عليه ،فيرى نفس��ه وفقا ً لها مدفوعا ً إلى االنكفاء واالنصياع ويصبح فيها منفذا ً ألوامر خارجية
ال شأن له في تغييرها أو تبديلها.
أم��ا الفصل اخلامس فهو بعنوان« :اجلودة في غرفة الص��ف» ويبدأه املؤلف بالتأكيد على
أن م��ن أصعب األمور في قضية جودة التعليم هو ما اصطلح على تس��ميته «اجلودة في غرفة
الص��ف» والتي يش��ير إليها الكاتب بأنه��ا «اجلودة في عهدة املعلم» .وعليه ،يعرض خلمس��ة
عوامل أساس��ية ،يرى أنها تقف وراء تلك الصعوبة املش��ار إليها ،وتتمثل في :ضبابية خطاب
اجل��ودة ،صعوب��ة إقناع أط��راف العملي��ة التعليمية بأن الدرج��ة التي يحص��ل عليها املتعلم
ليس��ت بالضرورة دالة على جودة التعلي��م أو جودة التعلم ،وصعوبة إقناع األطراف املش��ار
إليه��ا ب��أن توافر اإلمكان��ات املادية م��ن جتهي��زات وأدوات ال يعني بالضرورة ج��ودة التعليم
أو ج��ودة التعلم ،وصعوبة إقن��اع أطراف العملي��ة التعليمية بأن االعتقاد ب��أن جودة طرائق
التعليم توص��ل بالضرورة إلى جودة التعلي��م وجودة التعلم ،وأخي��را ً صعوبة إقناع أطراف
العملية التعليمية بأن وظيفة التقومي هي حتس�ين وتيسير جودة التعلم ،وليست احلكم على
أداء املتعلمني وتصنيفهم وفقا ً للدرجات التي يحصلون عليها .وعليه يصبح السؤال املنطقي،
وكما يتس��اءل الكات��ب« :ما احلل إذاً؟» ويجيب ع��ن ذلك ـ بعد تناول تل��ك القضية من مختلف
زواياه��ا وعرض اآلراء واالجتهادات املختلفة حولها ـ ب��أن جودة التعليم تزداد أو تنقص تبعا ً
التس��اع قدرة املتعلم عل��ى هضم ما تعلمه ،وحتويله إلى عنصر مكون لش��خصيته ،وتوظيفه
بالتالي في وضعيات جديدة كلي ًة .وبعبارة أخرى تتأس��س جودة التعليم على قاعدة انتقال
أثر التعلم وتتغذى من تكرار حدوثه .فاملعلم الذي ينجح في بناء وإعادة بناء تعليمه وتقوميه
كيم��ا يتحقق انتقال أث��ر التعلم لدى املتعلم ،يكون قد أجنز تعليما ً ذا جودة أكيدة ،وكذا املتعلم
حني يس��تطيع أن يبرهن عل��ى أن أثر تعلمه املدرس��ي قد انتقل حني مواجهة مش��كالت خارج
املدرسة ( توظيف املعرفة واخلبرات التعليمية) يكون قد أجنز تعلما ً ذا جودة أكيدة.
وفى القس��م الثاني م��ن الكتاب ،والذي يضم مالحق س��بعة تتن��اول موضوعات متنوعة،
نعرض لها على النحو اآلتي:
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امللح��ق رق��م ( )1وعنوان��ه« :م��أزق املوضوعية ف��ي عالقته��ا بالعلمية» ،وقد تن��اول فيه
الكات��ب حتليل ماهية العلم مع بيان جذوره وأصوله م��ن الناحية األثيمولوجية ،في محاولة
للتعرف على طبيعته وموقع املوضوعية منه ،وهذا أمر دفع الكاتب إلفراد حيز لتحليل مفهوم
املوضوعي��ة وما يتس��م ب��ه من أس��س وضوابط وص��وال ً لتحدي��د الطريقة األمثل الس��تخدام
املوضوعية في البحث العلمي ،ولعل أبرز ما مييز هذه املعاجلة للموضوع إثارة األسئلة التي
تش��غل بال املهتمني واملش��تغلني بالبحث بأكثر مم��ا يقدم من إجابات .وعلي��ه ميكن القول إن
الكاتب يثير حالة من احلوار س��يكون لها بالقطع مردودها وانعكاساتها على مجريات البحث
العلمي.
امللحق رقم ( )2وعنوانه« :مس��ألة متهني التعليم في الدول العربية» وتدور هذه الدراس��ة
ح��ول الكيفي��ة التي تبدو عليها مهن��ة التعليم في الدول العربية في ض��وء التطورات املعرفية
احلاصل��ة في ميداني العلوم االجتماعي��ة والعلوم التربوية .ويبادر الكات��ب إلى التأكيد على
رؤيت��ه اخلاص��ة ،ومؤداها أن «ممارس��ة التعليم ف��ي البالد العربية التزال (ش��غلة) لكس��ب
العي��ش ،ولم تتحول بع ُد إلى مهنة ،وإن فرص حتولها ضئيلة جدا ً ضمن الظروف االجتماعية
واالقتصادية والثقافية الس��ائدة في معظم الدول العربية» .وفضالً عن ذلك يؤكد املؤلف ـ وهو
في ذلك على حق وصواب ،أن املعرفة التربوية معرفة أكادميية مجردة مستعارة في معظمها
َّ
يتس��ن لها بعد بلوغ االرتباط املباش��ر مبا يجري من ممارس��ات
من ميادين معرفية حليفة لم
داخل املؤسس��ة التربوية .وفي ذلك يتناول الكاتب بالتحليل الشروط الكفيلة بتحول التعليم
من ش��غلة لالس��ترزاق إلى مهنة لالحتراف .وقد أكد املؤلف في هذا السياق أن املعلم منوط به
القيام بالعديد من األدوار واملهام ،وأنه طاملا ظل عاجزا ً أو مقيدا ً عن االضطالع بها ،فإن احلديث
عن متهني التعليم في البالد العربية يظل بعيد املنال.
امللحق رق��م ( )3وعنوانه« :ثقافة احلرية في املؤسس��ة التعليمية في لبنان» وقد اس��تهل
الكات��ب هذه الدراس��ة بتقدمي مجموعة من النظ��رات حول «احلرية» مبا يوض��ح موقفه منها،
وكمدخ��ل ملعاجل��ة وتق��ومي ثقاف��ة احلرية ف��ي املؤسس��ات التعليمية ف��ي لبنان ،وذل��ك وفقا ً
ملعيارين« :مس��توى توزيع جرعات احلرية ،ومس��توى حجم جرعة احلرية» وعليه يتساءل
الكات��ب بصراحة ووضوح «هل هناك ثقافة حرية في املؤسس��ة التعليمية في لبنان؟» ويؤكد
أن احلدي��ث ينبغ��ي أن ينصرف إلى ثقافة احلرية وليس إلى ممارس��ات اس��تثنائية حدثت أو
حتدث في مؤسسات تعليمية بعينها.
ويخل��ص من ذل��ك كله إلى أن الواقع يش��ير إلى وجود عوامل «تخنق املؤسس��ة التعليمية
في س��عيها لبناء ثقافة حرية حقيقية» ويقدم مجموعة من الشواهد والدالئل التي تدعم وجهة
نظره واملوقف الذي يتبناه.
امللحق رقم ( )4وعنوانه« :مس��ألة العدالة في التربية» ويس��تهل الكاتب هذه الدراسة بأن
اخلطاب التربوي املعاصر يزخر بالعديد من املفاهيم التي تستحث حتقيق العدالة في التربية
مؤكدا ً أن حجم جرعة العدالة يتوقف على زاوية النظر إلى املفهوم وطريقة استخدامه .وعليه،
كان من املنطقي أن يكون السؤال املنطقي واحملوري ملعاجلة املوضوع هو :ماذا تعني العدالة؟
وكيف تتجسد في الفكر التربوي والسياسة التربوية واملمارسة التعليمية؟ وعند أي حد ميكن
االكتفاء مبا يتحقق من العدالة؟ ولإلجابة عن هذه األس��ئلة قدم املؤلف حتليالً فلسفيا ً منطقيا ً
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ملفه��وم العدالة وعالقته باملفاهيم املرتبطة ،ولقد بنى املؤلف على ذلك املفهوم وجهة نظره في
جتس��يد الفكر والسياسة واملمارسة التربوية ،وكذلك احلد الذي عنده ميكن القول بأن العدالة
قد حتققت بصورة مقبولة.
امللحق رقم ( )5وعنوانه« :املوهوبون صناعة عربية للتصدير فقط» وتتناول هذه الدراسة
قضية رعاية املوهوبني في البالد العربية .وملناقشة ذلك استهل الكاتب دراسته باحلديث عن
املوهب��ة وطبيعتها واملوهوبني و خصائصهم وعالقة املوهب��ة واملوهوبني بالتفوق واملتفوقني
مش��يرا ً إلى تعدد وتباين وجهات النظر في هذا الش��أن ،وأش��ار املؤلف إل��ى أنه على الرغم من
ه��ذا التفاوت في النظر إلى ه��ذه القضيةّ ،
فإن وجهات النظر املختلف��ة تتفق على تثمني قدرات
املوه��وب والعمل عل��ى تنميتها وتوظيفها إلى أبعد حد مس��تطاع ،أما األم��ر الثاني فيتمثل في
تفادي اإلجابة الصريحة واملباشرة عن سؤالني رئيسني وهما :ملاذا العناية اخلاصة باملوهوب؟
وأي مس��تقبل يفترض للموهوب أن يبلغه؟ ويزعم الكاتب أن الس��ائد في الدول العربية يتمثل
في إتاحة الفرصة للموهوب كي يبلغ أقصى ما متكنه منه قدراته واستعداداته ،غير أن الواقع
يش��ير بجالء إلى عكس ذلك ،وبدرجة أكد معها الكاتب في نهاية دراس��ته أن الدول العربية قد
س��لكت في مس��ار رعاية املوهوبني عكس حركة التاريخ؛ ألنها لم تنش��غل بإقامة املؤسس��ات
والهي��اكل الق��ادرة عل��ى احتضان اإلبداع ،قب��ل إعداد وتأهي��ل الكوادر البش��رية املالئمة ليجد
املوه��وب نفس��ه محاطا ً بني مطرقة اإلحباط وس��ندان إغ��راء االغتراب ،فيغ��ادر قبل أن يكتمل
نضج موهبته فيخسر كل شيء.
امللحق رقم ( )6وعنوانه« :بني التعليم (اإلعداد) والتدريب» ويستهل الكاتب هذه الدراسة
بالتأكيد أن الغاية واملقصد من التدريب إكس��اب املتدرب مه��ارات محددة يتم التدريب عليها،
وم��ن أجلها ،وم��ن ثم فإن محتوى برامج التدري��ب عادة ما ينطلق م��ن االحتياجات التدريبية
بغ��ض النظر ع��ن تاريخ املت��درب وطموحاته ومن جه��ة أخرى ،فإن التعليم يوجه لش��خص
املتعل��م عادة ،حيث ال تكون املهارة الت��ي يتم تعليمها و تعلمها غاية بحد ذاتها .بعبارة أخرى
ميكن النظر إلى التعليم على أنه يس��تهدف انتقال أثر التعل��م ،في حني أن التدريب ـ في معظم
حاالته ـ يس��تند على املعارف الس��ابقة لدى املتدرب ،والتي اكتس��بها من التعليم .وعليه فإن
التعلي��م ميث��ل القاع��دة األساس��ية للتدريب ،ولي��س العكس بصحي��ح .وفى ضوء م��ا تقدم،
وبالنظ��ر إلى مب��دأ التعلم مدى احلي��اة فإن كال األمري��ن أي :التعليم والتدري��ب يكمل أحدهما
اآلخر ،ويشتركان في املقصد النهائي املمثل في جتويد وحتسني جودة اإلنسان أي املتعلم.
امللح��ق رقم ( )7وعنوان��ه« :التقومي التكويني في خدمة التعليم» وقد بدأ الكاتب دراس��ته
حول التقومي التكويني الذي يرتكز إلى االمتحانات وما يفرزه من مشاعر الرهبة واخلوف لدى
املتعلم ،والتعلق بنتائجها وعدم اإلميان والثقة إالّ بأحكامها لدى املجتمع ،وعليه ،فقد أضحى
االمتح��ان هدفا ً في حد ذاته ،وانفصل ع��ن عملية التعليم ،وحتول املعل��م إلى موزع للدرجات
متناس��يا ً أن مهمته األساس��ية هي التعلي��م وما يترتب عليه من تعلم .م��ن ذلك ميكن أن نتبني
أن ه��ذه الصيغة في التق��ومي قد أورثتنا قص��ورا ً واضحا ً في تقدير نواجت التعل��م ،وعليه فلقد
نحا املنش��غلون بهذه األم��ور نحو األخذ بصيغة التقومي التكويني أي املتابعة التش��خيصية ـ
التصحيحية للمتعلم حتى التأكد من حصول التعلم.
ويرتك��ز التق��ومي التكويني على جملة من املس��لمات ،وال ميكن األخذ ب��ه ،واإلفادة منه دون
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العم��ل مبوجبه وهي :قدرة اإلنس��ان على التعلم ،مهم��ة املعلم هي التأكد م��ن حدوث التعلم،
وج��وب ع��دم انتقال املعلم من وحدة إلى أخرى إال بعد التأكد من إتقان املتعلم لها ،مهمة املعلم
تقومي أداء املتعلم وليس ش��خصه ،وأخيرا ً فإن املتعلم الذي لم يس��تطع التعلم في املرة األولى
ميك��ن أن يتعل��م في م��رات الحقة ،وعلي��ه فإن ه��دف التق��ومي التكويني الوقوف عل��ى أخطاء
وصعوب��ات التعلم ومحاولة تصويبها والتأكد من أن املتعل��م ـ كل متعلم ـ قد أتقنها بالصورة
املطلوب��ة ،وه��ذا أمر يعني عدم مقارنة ما يتقنه املتعلم مبا يتقن��ه أقرانه ،بل مقارنة تعلمه في
ضوء املس��تهدف من تعل��م الوحدة ولعل ذلك ما ميث��ل ميزة التقومي التكوين��ي في رفع درجة
دافعي��ة املتعل��م والقضاء عل��ى روح التنافس وش��يوع روح التعاون ب�ين املتعلمني .ويختتم
الكات��ب دراس��ته بأن األخذ بصيغ��ة التقومي التكوين��ي ال تتطلب تدريبا ً خاص��ا ً وال اختبارات
بعينها أو ما شاكل ذلك ،بل إن جل ما تتطلبه هو االقتناع األصيل لدى املعلم بأن مهمته تعليم
اجلميع ،والتأكد من تعلم اجلميع.
خامتة:

لع��ل العرض الس��ابق للكتاب وما حواه وما أثاره من قضايا ف��ي املجال التربوي والتركيز
عل��ى قضية اجل��ودة وجتويدها في مج��ال التعليم والتعلم ،يش��هد لكاتبه بأن��ه خاض غمار
ميادي��ن متنوعة ،وس��بر أغوار مفاهي��م كثر من حولها اللغط اتس��مت بااللتب��اس والغموض
واإلبهام.
ق��ام الكات��ب بذل��ك كله بلغ��ة علمية رصين��ة تتوجه إلى الق��ارئ املتخصص ،الذي ينش��د
التوضيح املنطقي لألفكار ،ولعل في طرافة العنوان الذي تخيره املؤلف لكتابه «جودة اجلودة
في التربية» ما ينبئ مبسار املعاجلة في الكتاب من أن األمر ال يتوقف عند حد اجلودة كما ترد
في ميدان اإلنتاج الصناعي ،وإمنا السعي الدينامي احلثيث إلى بلوغ أقصى درجات التجويد
ملنتج التربية ،ونعني به اخلريج.
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املقاالت

نحو مقاربة معرفية لسيكولوجية الطفل وسيرورة االكتساب
في العالم العربي
أ .د .الغالي أحرشاو

رئيس وحدة النمو وسيرورات اكتساب املعارف
شعبة علم النفس ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،ظهر املهراز ،فاس
Aharchaou_rhali@yahoo.fr
مقدمة:

األكيد أن االهتمام في هذه املقالة بسيكولوجية الطفولة في عالقتها بتربية الطفل ورعايته
وحمايته وتأهيله وحتقيق اندماجه ،جاء نتيجة االقتناع بأن السيكولوجيا في العالم العربي
إن أرادت فع�لاً أن تق��وم بدوره��ا املطلوب ،فال مناص له��ا من االنفتاح عل��ى قطاعات املجتمع
احليوية ،وف��ي مقدمتها قطاعات التربية والتكوين ،التثقيف والتنش��يط ثم الصحة والعالج،
كفضاءات تطبيقية تعج بالظواهر واملش��كالت والصعوبات التي من املفروض أن تساهم هذه
السيكولوجيا في دراستها وتقوميها وإيجاد حلول لها.
وجتدر اإلش��ارة بهذا اخلصوص إل��ى أن أهم خالصة انتهينا إليها من خ�لال االهتمام بهذا
املوضوع على امتداد العشر سنوات األخيرة هي أنه ،وبالنظر إلى واقع السيكولوجيا املعاصرة
ومقوماتها احلالية ،ميكن اإلقرار بحاجتنا املاسة إلى سيكولوجيا جديدة للطفولة وسيرورات
االكتساب (أعني النمو والتعلم) مغايرة لتلك التي كانت والتزال تهيمن عندنا حتى اآلن ،وذلك
العتبارات عديدة أهمها (أحرشاو ،حتت الطبع):
ـ بالتأكي��د أن التح��والت التي ش��هدتها املجتمعات العربي��ة مؤخرا ً في مج��االت االقتصاد
والتربي��ة والثقاف��ة والتكنولوجي��ا واإلعالم ،قد أس��همت إلى ح��د كبير في مضاعف��ة االهتمام
بالطفول��ة وبأس��اليب تربيته��ا وإعداده��ا وتأهيله��ا وحتقي��ق توازنه��ا النفس��ي واندماجها
االجتماعي ،فعلى مدى اخلمسني سنة األخيرة عرفت هذه املجتمعات تغيرات وحتوالت عميقة
ش��ملت بعض جوانب بنياتها السوس��يواقتصادية والدميغرافي��ة والثقافية والتربوية ،وهي
التحوالت والتغيرات التي واكبتها مكتس��بات بنيوية متثلت أساس��ا ً في بعض مظاهر التطور
الت��ي طالت قطاعات ومجاالت حيوية ،كاإلصالح الترب��وي واإلداري والصحي ،واالندماج في
االقتص��اد العاملي ،إال أنه ،على الرغم من هذه املكتس��بات ،فهي الت��زال تعاني من كثير من بؤر
العج��ز واخلصاص التي تعطل طموحها املش��روع في التنمية و ُت َق�� ِّو ُ
ض كل آمالها في حتقيق
هذا الطموح ،مبا في ذلك بؤر العجز والتأخر في مجال البحث العلمي في بعده السيكولوجي.
وم��ن هنا نرى ضرورة التأكيد على أن جناح أية اس��تراتيجية خلدم��ة الطفولة العربية يبقى
مش��روطا ً ف��ي كثير م��ن جوانب��ه مبس��توى ارتباطه ودرج��ة ارت��كازه على أس��س ومقومات
س��يكولوجيا االكتساب ذات التوجه املعرفي .فكما سيأتي تفصيل ذلك في الفقرات الالحقة من
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ه��ذا املقالة ،هن��اك حاجة ملحة إلى مثل هذا االرتكاز الذي ميثل الس��بيل األجنع لدراس��ة هذه
الطفولة ،وفهمها وتأهيلها وحتقيق مطامحها.
ـ اإلق��رار ب��أن س��يكولوجيا االكتس��اب التي عاش��ت خالل العقود الس��تة األولى م��ن القرن
العش��رين حتت سيطرة سلوكية واطسن  Watsonوحتليلية فرويد  Freudوبنائية بياجي
 ،Piagetوهي من االجتاهات السيكولوجية التي تراجع صيتها ،و َق َّل بريقها ،عرفت منذ أوائل
الس��تينيات من القرن املاضي حتوال ً هائالً بفعل ظهور الس��يكولوجيا املعرفية كاجتاه جديد،
وكل م��ا رافق هذا االجتاه من اكتش��افات علمية ،وخاصة على مس��توى كف��اءات الطفل املبكرة
ودور احمليط واآلخر في منوه املعرفي ،وفي تعلماته.
ـ اإلجماع على أن اإلنس��ان عامة والطفل خاصة عب��ارة عن نظام فعال ملعاجلة املعلومات،
إن��ه آلة نش��يطة للتعلم ،يتوافر عل��ى كفاءات معرفية منذ س��ن جد مبكرة ،ويتعلم باس��تمرار
ويواجه املشكالت بانتظام.
ـ التس��ليم بإمكانية إيج��اد حلول فعلية ملش��كالت العجز والتأخر والتعثر بش��تى أنواعها
وذلك من خالل إعداد الطرق والبرامج السيكولوجية املالئمة لتشخيص الكفاءات والنشاطات
الذهنية وتقوميها وتربيتها.
إذن ،إذا كنا في حاجة فعلية إلى سيكولوجيا جديدة للطفل مغايرة لتلك التي كانت والتزال
تهيمن عندنا حتى اآلن ،فالس��ؤال املطروح هو :ما مقومات هذه السيكولوجيا ،وما خصائصها
البارزة؟
 1ـ مقومات سيكولوجية الطفل املأمولة:

نقصد بهذه املقومات مجمل اخلصائص والسمات التي أصبحت تنفرد بها سيكولوجية
الطفل ذات التوجه املعرفي ،والتي ندعو في هذه املقالة إلى اعتمادها كإطار مرجعي أساس��ي
لس��يكولوجية الطف��ل املأمول��ة عندن��ا ف��ي العال��م العربي ،وهي باألس��اس س��ت خصائص
(أحرشاو ،حتت الطبع):
 1ـ  1ـ الفردانية والتفرّ د:

لقد أضحت س��يكولوجية الطفل س��يكولوجيا قائم��ة الذات يس��تحيل اختزالها في منوذج
الراش��د ،أو احليوان ،أو في بعد واحد ،فطريا ً كان أم نفس��يا ً أم اجتماعيا ً أم معرفياً .فقد انتهى
عه��د االخت��زال ،وو َّلى منذ أن اتضح بامللم��وس أن الطفولة مرحلة منائية متت��د من امليالد إلى
س��ن الرابعة عش��رة ،بحيث يختلف مداها الزمني ومكان ممارسة نش��اطاتها املتنوعة عن كل
من الراش��د واحليوان ،وهي بهذا املعنى تش��كل ظاهرة س��يكولوجية فريدة ومتميزة ،يحكمها
س��ياق زمني مح��دد وإطار موضعي مع�ين .فهي عبارة عن ذات س��يكولوجية مف��ردة ومرنة،
تتعلم وتفكر وتواجه املشكالت وحتلها منذ سن مبكر في إطار سياقات محددة تؤطرها عالقات
التفاعل املختلفة .إنها ليست بالذات السيكولوجية الراشدة وال بالذات اإلبستيمية الكونية ،بل
هي بالتحديد َذ ٌ
ات لها من االس��تعدادات والطاقات والكفاءات واالس��تراتيجيات ما يؤهلها ألن
تش��كل ظاهرة س��يكولوجية قائمة الذات ،تتميز بالفردانية والفرادة ،وتس��تحق كامل العناية
على مستوى البحث والتقصي ،وكل الرعاية على مستوى التنشئة والتربية والتعليم.
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 1ـ  2ـ التفاعلية والفعالية:

على عكس الس��يكولوجيات الس��ابقة التي كانت تختزل س��يكولوجية الطفل إما في البعد
السلوكي ـ االجتماعي (الس��لوكية) ،وإما في البعد الوجداني ـ العاطفي (التحليلية) ،وإما في
البعد الذاتي ـ املعرفي (التكوينية) ،فإن س��يكولوجية الطف��ل ذات التوجه املعرفي ،وإن كانت
متيز بني مس��تويني :أحدهما إدراكي ـ معرفي ،واآلخر نفس��ي ـ اجتماع��ي ،فهي تقول بالتفاعل
والتكام��ل الدينام��ي بني هذه األبع��اد كلها ،و ُت ِق ُّر بأهمي��ة وصل اجلوان��ب املعرفية باجلوانب
الوجدانية؛ ألن فهم سيكولوجية الطفل مشروط أوال ً وقبل كل شيء بفهم األساس الذي يحركها
ويوجهه��ا؛ فهي تعتبر اجلانب الوجدان��ي كطاقة ال بد منها لتش��غيل اجلانب املعرفي ،وتنظر
إلى س��يرورة االكتساب كعملية دينامية يتفاعل فيها النمو بالتعلم والذات باملوضوع وباآلخر
اط ٍة  Mdiationمحددة ،ويعني هذا أنه إذا كانت قاعدة الطفل الفطرية تشكل منطلقا ً
س َ
عبر َو َ
لبن��اء كفاءاته ومهاراته فإن جتاربه وتعلماته وخبراته الواقعية وعالقاته مع احمليط واآلخر
متثل احملدد األساس لهذا االنبناء.
واحلقيقة أن إقرار هذه السيكولوجيا ذات التوجه املعرفي بهذا النوع من التفاعل الدينامي
يصاحبه إقرار آخر يتجلى في فعالية الطفل ومس��اهمته النش��يطة في كل ما يتعلمه ويكتسبه
من مع��ارف ،فقد صار ميثل العنصر الفعال الذي يتعلم ويفكر ويواجه املش��كالت ويحلها منذ
س��ن مبكر ،فلديه من القدرات والكفاءات ما يؤهله للتعلم والتفكير والفهم واحلكم منذ سنواته
األولى؛ بحيث جنده:
ـ يدرك الفوارق بني األش��ياء في س��ن جد مبكر؛ إذ يكون على وعي بدميومة املوضوع حتى
بع��د إخفائه في الش��هرين :الراب��ع واخلامس ،ويَعُ ُّد إل��ى حدود اثنني في نفس الس��ن ،ويتهيأ
لتفييء مكونات الكون وعناصره منذ الشهر الثالث.
ـ يتعلم في زمن قياس��ي ع��ددا ً كبيرا ً من النش��اطات والكفاءات وامله��ارات املرتبطة باللغة
والتواصل والتفيؤ والتفاعل االجتماعي.
ـ يش��ارك في تعلماته بفعالية ونش��اط على عكس ما كان ُي ْنعَ تُ به من نعوت ومواصفات
الذه��ن الف��ارغ ال��ذي يتأثر وال يؤث��ر (الس��لوكية) ،أو الوج��دان الكامن الذي ينفع��ل وال يفعل
(التحليلية) ،أو النشاط الذاتي الذي يفعل وال يتفاعل (التكوينية).
 1ـ  3ـ التحول والتغير:

يتع��رض الطفل في هذه الس��يكولوجيا ذات املنظور املعرفي إلى حت��ول من حالة العنصر
املبتدئ إلى حالة العنصر اخلبير ،وذلك عبر وس��ائط التدخل املختلفة ،وفي مقدمتها وس��اطة
األس��رة واملدرسة .فكل تعلم يفترض معارف س��ابقة ُت ْب َنى على أساسها معارف جديدة ،ومن
ثم فهو يش��كل سيرورة مسترسلة لتحويل املعارف واالنتقال بها من مستواها البدائي الساذج
إل��ى مس��تواها العلمي املنظم ،فالراجح أن الطف��ل وبالنظر إلى أنواع ه��ذه املعارف وطبيعتها
كما س��يأتي تفصي��ل ذلك الحقاً ،عادة م��ا ينتقل من معارف عامة س��اذجة إلى معارف خاصة
علمية.
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َّ
ظيرُ :
 1ـ  4ـ َا ْلبَ ْنيَ َن ُة
والت ْن ِ

لق��د ثب��ت أن لدى الطف��ل قدرة مبكرة عل��ى بنينة املعارف املكتس��بة وتنظيره��ا ،فهو يبني
انطالق��ا ً م��ن جتاربه اليومي��ة وتفاعالته مع احمليط وم��ع اآلخر مجموعة م��ن النظريات حول
مكونات الكون وخصائص الذات اإلنس��انية ،والتي تتوزع حاليا ً على ثالثة ميادين أساس��ية
(Carey،1985؛ أحرشاو ،قيد الطبع):
ـ املي��دان البيولوج��ي الذي تنطوي فيه نظري��ة الطفل على كائنات متنوع��ة تتميز باحلياة
وامل��وت ،بالصح��ة واملرض ،بالطفولة والش��يخوخة .فقد اتضح على س��بيل املث��ال أن أطفال
الثالثة والرابعة من العمر يدركون أن النباتات مثلها مثل احليوانات تش��كل فئة متميزة تنمو
وحتيا ومترض ومتوت.
ـ امليدان الفيزيائي الذي حتتوي فيه نظرية الطفل على مكونات وخاصيات األشياء اجلامدة
وتفاعالتها السببية ،حيث يتم التركيز هنا على ظواهر مثل الطاقة والقوة والسرعة واجلاذبية
وشكل األرض...إلخ.
ـ امليدان النفس��ي االجتماعي ال��ذي تنبني فيه نظرية الطفل عل��ى معارفه للحاالت الذهنية
وللتفاع�لات االجتماعي��ة ،بحي��ث يتعل��ق األم��ر هنا بظواه��ر مثل :الذه��ن والتفكي��ر واإلدراك
والنس��يان واالنفعال وال��كالم والتواصل ،ثم العالق��ة مع اآلخر .فقد تبني من دراس��ات عديدة
أن الطف��ل يتع��رض في حدود س��ن الرابعة لتغي��رات نوعية مهم��ة في املعرفة الت��ي ميتلكها
بخص��وص االش��تغال الذهني في حذ ذات��ه ،بحيث يصبح ق��ادرا ً على التفريق ب�ين الكيانات
الذهنية والكيانات الفيزيقية وعلى تفس��ير النش��اطات اإلنس��انية باإلحالة إلى حاالت ذهنية
كاملعتقدات والرغبات واملقاصد.
والواق��ع أنه إذا كان��ت هذه النظريات تنمو وتتح��ول بفعل التمدرس م��ن طابعها التلقائي
الس��اذج إلى طابعه��ا العلمي املنظ��م ،فاملؤكد أن الطف��ل املتعلم ال يصل إلى هذا املس��توى من
البنين��ة والتنظير ملعارفه املكتس��بة إال عن طري��ق واحد من األدوار الثالث��ة التالية أو جميعها
(:)Mounoud، 1994
ـ الطفل عالم صغير يبني نظرياته ويراجعها ويختبرها على ضوء املعطيات التي يستقبلها
م��ن الواقع ،فهو مي��ارس عملية التنظي��ر على معارفه ونظريات��ه عبر آلي��ات التجريد الواعي
 Abstraction reflchissanteكم��ا حدده��ا بياج��ي  ،Piagetوالوصف التمثلي اجلديد
 redescription representationnelleكما قالت به كارملوف س��ميث Karmiloff-
 ،Smithفهو ينشئ نظرياته التي تساعده على التفسير والتنبؤ والتعميم .إنه بهذا املعنى
عب��ارة ع��ن فيزيائي صغير يدرك منذ س��ن مبك��رة ظواهر الس��رعة والق��وة واجلاذبية...إلخ،
ورياضي صغير ميتلك منذ س��نواته األولى قدرات العد واحلساب ،وأخيرا ً سيكولوجي صغير
يفهم الرغبات واملقاصد ،ويحلل ظروف اآلخر وتفاعالته وعالقاته.
ـ الطفل متعلم صغير يتعلم بدون انقطاع ويكتشف باستمرار ويتساءل بانتظام ،إنه ميتح
ويتش�� َّبع بنظريات الثقاف��ة التي ينتمي إليها عن طريق التعلم واالكتس��اب .فهو يتعلم أنواعا ً
مختلف��ة من املعارف وأش��كاال ً متعددة من املفاهي��م ،إما بطريقة عفوية س��اذجة ،وإما بطريقة
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منظمة علمية ،كما يتجلى ذلك باخلصوص في اللغة واحلساب واستراتيجيات التواصل.
ـ الطفل عالم ومتعلم صغير في الوقت نفسه ،حيث غالبا ً ما يبني معارفه ونظرياته اجلديدة
بن��اء على نش��اطاته الذهنية الت��ي عادة م��ا تؤطرها وتوجهه��ا جتاربه وخبرات��ه ونظرياته
السابقة اإلعداد.
 1ـ  5ـ التعددية والتنوعية:

أصبح االعتراف بتعدد مس��ارات النمو املعرفي وأشكاله وبتباين أمناطه وسيروراته
وبتن��وع آليات��ه وعمليات��ه م��ن األم��ور املؤك��دة (;Houd, 1999; Mounoud,1999
 .)Troadec,1999فإذا كانت مس��ارات هذا النمو وأش��كاله تت��راوح بني االرتفاع وااللتواء
واالنخف��اض وتخضع للتعددية النمائية بدل األحادي��ة النمائية املوزعة إلى عدد من املراحل،
ف��إن أمناطه وس��يروراته تتراوح ب�ين التباين��ات الضمنفردية األفقية والعمودي��ة التي تربط
مختلف سيرورات منو الطفل وميادينها املعرفية مبسارات متعددة بدل ربطها بنفس اإليقاعات
أو املراحل النمائية ،وبني التباينات البينفردية احملكومة بالس��ياقات االجتماعية والتغايرات
الثقافية ذات التأثير الوازن في سيرورات الطفل املعرفية واستراتيجيات اشتغاله الذهني ،في
ح�ين أن آليات��ه وعملياته لم تعد تتوقف من حيث وظيفتها عند حدود إغناء املعارف الس��ابقة
بأخرى جديدة ،بل أضحت تهتم مبظاهر تراجع هذه املعارف وضعفها وفقرها.
 1ـ  6ـ املواجهة والقابلية للتربية:

إذا كان الطفل يتعلم باس��تمرار و ُي َب ْنينِ ُ ما يكتس��به من معارف بانتظام ،فإنه نادرا ً ما
يبقى بعيدا ً عن مواجهة صعوبات في االكتس��اب والتعلم ومش��كالت ف��ي النمو والتكيف .فقد
ص��ار م��ن املؤكد أن��ه ال يكفي أن يتمتع الطف��ل بقدرات ذهني��ة عالية وبكف��اءات معرفية بارزة
لك��ي يتوفق ف��ي حتقيق كل امله��ام بس��هولة وجناعة كبيرتني ،ب��ل املف��روض أن ينجح أيضا ً
ف��ي التوظيف اجليد لهذه القدرات والكفاءات في ش��تى مجاالت احلياة .والواقع أن املش��كالت
والصعوبات التي يواجهها الطفل ،وإن كانت تتميز في مضمونها العام بالتنوع والتعدد ،فهي
تتحدد في صنفني:
ـ صنف عادي يرتبط بالفش��ل في التعلم أو غيره من النشاطات .وهنا جند الطفل يستخدم
مجموع��ة من االس��تراتيجيات م��ن تلقاء ذات��ه ليتجاوز مثل ه��ذه الصعوبات ،وف��ي مقدمتها
اس��تراتيجيات فكرية صريحة ،كالتخطيط واالس��تدالل وكل ما يرافقهما من إجراءات توقعية
واس��تنباطية واس��تقرائية وقياس��ية ،ثم اس��تراجتيات طبيعية ضمنية كالتوجيه واالنتباه
وتغيير متثل الوضعية.
ـ صن��ف مضط��رب يرتبط بالفش��ل الناجم ع��ن خلل في النم��و كما يتجلى ذلك ف��ي التأخر
الذهن��ي ،وتوجد ل��دى الطفل الذي يعاني من مث��ل هذا اخللل ،وخاص��ة إذا كان خلالً خفيفا ً أو
متوس��طا ً (التأخير الذهن��ي مثالً) ،ليونة في قدرات��ه املعرفية وقابلية لتعلم االس��تراتيجيات
املالئم��ة لتجاوز مث��ل هذه الصعوبات .فق��د مت التوصل إل��ى أن كثيرا ً من املتعلم�ين الذين هم
ف��ي وضعية تعثر دراس��ي يعانون في الواقع من نقص واضح في مراقبة اش��تغالهم املعرفي
102

4/26/09 11:56:38 AM

.indd 102����� ����

العدد اخلامس والثالثون

مجلة الطفولة العربية

وتضبيطه .ويعني هذا أن سبب الفشل يرتبط بالعجز في االشتغال ،وليس بالنقص في القدرة.
وهنا تكمن أهمية وفعالية طرق التش��خيص املعرفي وبرام��ج التربية املعرفية ،وخاصة على
مس��توى تعليم الطفل صاحب الصعوبات في النمو والتعلم ،االستراتيجيات الالزمة لتحسني
تعلماته وإثراء أداءاته عبر توعيته بأهمية تعلم هذه االس��تراتيجيات وإيجابيات اس��تعمالها
في حاالت الفشل الذي يعود في الغالب إلى املجهود الشخصي الضعيف أو اإلحساس بالعجز
املكتسب (أحرشاو 156 :2005 ،ـ .)165
 2ـ خصائص سيكولوجيا االكتساب املأمولة:

عل��ى عكس الس��يكولوجيات الس��ابقة الت��ي كانت تختزل االكتس��اب إما ف��ي التعلم
كس��يرورة خارجي��ة  Processus exogneترتب��ط مبحي��ط الف��رد وظروف��ه االجتماعي��ة
(الس��لوكية بصفة خاصة) ،وإما في النمو كسيرورة داخلية  Processus endogneترتبط
بذات الفرد وإمكانياته البيوس��يكولوجية (بياجي وتشومس��كي ثم فيجوتس��كي إلى حد ما)،
فإن الس��يكولوجيا املعاص��رة ذات التوجه املعرفي ترى في النمو والتعلم الس��يرورتني اللتني
تتكام�لان وتتوحدان في إطار ما يس��مى بس��يكولوجيا االكتس��اب ،وإذا كان يقصد بس��يرورة
االكتس��اب أش��كال التغيرات وصيغ التحوالت التي يخضع لها النش��اط الذهني للمتعلم عبر
عمليتي النمو والتعلم ،وبنتيجة االكتس��اب حصيلة املعارف الناجمة عن س��يرورة االكتساب
في ح��د ذاتها ،فإن إح��دى الكيفيات األساس��ية لتوضيح طبيعة هذه الس��يرورة تتلخص في
التركيز على اخلصائص الثالث اآلتية(:أحرشاو؛ الزاهير 20 :2000 ،ـ :)23
 2ـ  1ـ سيرورة االكتساب كنشاط ذهني:

على أس��اس أن كل س��يرورة اكتساب تشكل نش��اطا ً ذهنيا ً وكل نشاط ذهني هو عبارة عن
نظام ملعاجلة املعلومات وكل نظام ملعاجلة املعلومات هو عبارة عن تشغيل للمعارف وحتريك
للرموز ،فإن هذه السيرورة عادة ما حتمكها مجموعة من احملددات أهمها:
ـ االستناد إلى عمليات الفهم والتذكر واالستنباط.
ـ اجلمع بني املعارف السابقة واملعارف اجلديدة.
ـ األخذ بسيرورة التفاعل بني املتعلم واحمليط.
ـ كل اكتس��اب ال يشكل سيرورة مستقلة بل هو نتيجة للنشاط الذهني الذي ميثل النظام
املسؤول عن بناء التمثالت وإنتاج املعارف.
ـ كل اكتساب عبارة عن سيرورة ذهنية داخلية مراقبة ذاتيا ً من لدن املتعلم نفسه ،بحيث
يشارك بنشاط وحيوية في كل ما يكتسبه من معارف وكفاءات.
 2ـ  2ـ سيرورة االكتساب كنظام من املعارف املتفاعلة:

إذا كانت سيكولوجيا االكتساب املتبناه في هذا اإلطار تتخذ من املعارف ذات احملتويات
واألشكال واملميزات احملددة ،النتيجة الطبيعية لسيرورة كل اكتساب ،فإن أنواع هذه املعارف
وأشكالها ومظاهر اكتسابها تتمظهر على النحو اآلتي:
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أ) من حيث أنواع املعارف:

الثاب��ت أن أنواع املعارف التي يكتس��بها الطفل منذ س��ن مبك��ر ،وإن كانت تتدرج من
حيث ظهورها واكتس��ابها وانتقالها مما هو محس��وس خاص عملي إجرائ��ي إلى ما هو مجرد
عام مفهومي تصريحي ،فإنها تتكامل وتتفاعل فيما بينها سواء على مستوى االنبناء والنمو أو
على مس��توى التطور والتعلم أو على مستوى االنتقال والتحول من حالة إلى أخرى .ومتاشيا ً
مع املقاربة املعرفية الوظيفية ،فإن املعارف التي يكتسبها الطفل والضرورية جلميع نشاطاته
الذهنية من تفكير وتعلم وحل للمشكالت تتحدد في ثالثة أنواع هي (أحرشاو ،الزاهير:2000 ،
27ـ :)31
ـ	 العملي��ات الذهني��ة التي ه��ي عبارة عن عملي��ات حتويل تتخذ صيغة مب��ادئ وقواعد
تطبيقي��ة وتنفيذي��ة تهدف إلى حتقيق مهام مح��ددة ،إنها أفعال ملموس��ة دمجها الفرد
داخلياً ،وأصبحت ذات طبيعة متثلية يوظفها في امليادين املختلفة.
ـ املفاهي��م التي هي عبارة عن كيانات ذهنية أو متثالت في الذاكرة البعيدة املدى ،تتعلق
باألشياء واألحداث واألفعال والعالقات ،وتأخذ شكل خطاطات أو فئات أو نظريات.
ـ األنظمة الرمزية التي تش��كل أدوات ضرورية للمعرفة وخاصة على مس��توى صياغتها
وصورتها وتبليغها إلى اآلخر ،فهي إنتاج ثقافي واجتماعي يتوزع إلى عدة أمناط ،وفي
مقدمتها الرموز الصوتية واحلركية واخلطية ،بحيث تشكل الرموز اللغوية والرياضية
في شكلها املكتوب أهمها وظيفة وأكثرها فائدة.
احلقيقة أن هذه األنواع الثالثة من املعارف تش��كل وحدات معرفية مترابطة ومتكاملة فيما
بينهما ،تنمو وتتطور وتتحول كنظام معرفي متناسق عبر جميع مسارات منو الطفل وأساليب
تعلماته.
ب) من حيث أشكال املعارف:

باالس��تناد إل��ى أن��واع املع��ارف الس��ابقة الذك��ر ،ميك��ن التميي��ز داخلها بني ش��كلني
رئيسيني:
ـ فمن جهة هناك املعارف الطبيعية العفوية الساذجة املرتبطة بالسياق الواقعي.
ـ ومن جهة أخرى توجد املعارف املؤسسة املنظمة العلمية املرتبطة بالسياق املدرسي.
والواقع أن شكل املعرفة هو الذي تركز عليه املدرسة بصفة عامة في القيام بدورها التحويلي؛
بحيث إن مختلف أنواع املعارف :اخلاصة والعامة ( ،)Glazer, 1986احملسوس��ة واملجردة
( ،)Piaget, 1974العملي��ة واملفهومي��ة ( ،)Mounoud, 1994اإلجرائي��ة والتصريحي��ة
( ،)Anderson, 1976تتواج��د عند األطفال منذ س��ن مبكرة قبل ولوج املدرس��ة االبتدائية،
فه��ذه األنواع من املعارف ه��ي التي تتمظهر من حيث محتوياتها ف��ي ميادين معرفية متنوعة
تب��دأ باملعرفة اللغوي��ة ،وتنتهي باملعرفة الس��يكولوجية مرورا ً باملع��ارف الرياضية والفنية
والتواصلية وامليكانيكية وغيرها.

104

4/26/09 11:56:39 AM

.indd 104����� ����

العدد اخلامس والثالثون

مجلة الطفولة العربية

ج) من حيث استراتيجيات االكتساب:

املؤكد أن االكتساب واستراتيجياته ال حتكمه فقط املعارف اخلاصة مبيدان معني (التعلم)،
وال مع��ارف املتعل��م العامة (النمو) وقدراته الذهنية فحس��ب ،ومظاهر االنتق��ال والتحول من
األول��ى إلى الثانية أو العكس ،بل إن املع��ارف وآلياتها في املراقبة والتضبيط تلعب دورا ً مهما ً
ف��ي ه��ذا املضمار .فال يكفي أن يتمتع الطفل بكفاءات معرفية وق��درات ذهنية عالية لكي ينجح
في حتقيق التعلم وحل املشكالت بسهولة وفعالية ،بل املفروض أن يتوفق أيضا ً في التوظيف
اجلي��د واملفيد لهذه الكفاءات والقدرات في ش��تى املجاالت وامليادي��ن ،وباخلصوص تلك التي
ترتبط باحلياة املدرسية.
لهذا ،على املدرسة أن تدرك أهمية هذه األنواع من املعارف وعالقاتها التكاملية في سيرورة
االكتس��اب؛ بحي��ث ال يتعلق األمر بتعلي��م محتويات ومع��ارف خاصة ببعض امل��واد بقدر ما
يهم أيضا ً تعليم قواعد عامة للتفكير واس��تراتيجيات الكتس��اب املعارف واستعمالها ،ويعني
ه��ذا أن مهمة املتعل��م ال تتحدد في التعل��م (أي في تعلم معارف خاصة مبج��ال محدد كاللغة
أواجلغرافية أو احلس��اب) بل ف��ي تعلم التعلم (أي :في تعلم مع��ارف عامة)؛ ومن ثم يصبح
س في الس��ياق الطبيعي إلى فكر
يش ُم ْن َغ�� ِر ٍ
التعل��م س��يرورة لتحويل فكر املتعلم م��ن فكر َم ِع ٍ
مجرد ي َْع ِق ُل ذاته ولغته مبعزل عن أي سياق.
 2ـ  3ـ سيرورة االكتساب كتحويل للمعارف :

عل��ى أس��اس أن هذه الس��يرورة تتوقف ف��ي املنظ��ور املعرفي على نش��اطات املتعلم
الذهنية ،وعلى معارفه احملفزة في أثناء التعلم ،وتفترض باألس��اس تدخل املعارف الس��ابقة
واجلديدة على حد سواء ،فإنها تشكل سيرورة لتغيير املعارف وتطويرها وتعديلها في جوانب
كثي��رة تش��مل طريق��ة إدراك املعلوم��ات وترميزها وتخزينه��ا ثم متثالت املتعل��م للوضعيات
املختلفة وإجراءات احلل باعتماد اس��تراتيجيات جديدة للكش��ف والتدخل واملراقبة والتنفيذ.
وبكلمة واحدة إنها عبارة عن حتويل للمعارف عبر سيرورتني أساسيتني:
ـ	 األول��ى منائي��ة تتعل��ق مب��ا يكتس��به الطف��ل ،حيث تهت��م بظه��ور املع��ارف وتطورها
وباالكتس��ابات الطويلة املعق��دة (اللغة والرياضيات مثالً) .وتركز على الس��ن كمتغير
أساسي لتحول املعارف وترتبط باكتساب القدرات العامة كالذكاء.
ـ الثاني��ة َتعَ ُّل ِم َّي��ة تتعل��ق بكيف يكتس��ب الطفل املعرف��ة ،بحيث تهتم بتح��ول املعارف،
وتغيره��ا وباالكتس��ابات اجلزئي��ة القصي��رة .وتركز عل��ى التمدرس كمتغير أساس��ي
لتحويل املعارف ،وترتبط باكتساب القدرات اخلاصة كاملهارات.
إن س��يرورة االكتس��اب به��ذا املعنى هي س��يرورة لتحوي��ل املع��ارف وتغييرها عبر
نش��اطات التمدرس والتكوين ،حي��ث يتم االنتقال بهذه املعارف من مس��تواها األولي العفوي
الساذج إلى مستواها العلمي املنظم املاهر .فقد صار من املؤكد أن الدور اجلديد للمدرسة يكمن
في حتقيق هذا االنتقال مبعارف املتعلم من شكلها الطبيعي السياقي إلى شكلها العلمي املجرد،
فالطفل ال يأتي إلى هذه املؤسسة صفحة بيضاء وخاوي الوفاض ،بل يجيء إليها وهو محمل
برصي��د معني من املعارف األولية املتنوعة ،إن��ه يأتي إليها وهو مزود مبجموعة من النظريات
الساذجة التي تتحول بفعل التعلم املنظم إلى نظريات علمية أكثر َب ْن َي َن ًة وتنظيماً.
105

4/26/09 11:56:39 AM

.indd 105����� ����

العدد اخلامس والثالثون

مجلة الطفولة العربية

خالصة

إذا أردن��ا اخل��روج بخالصة مما تق��دم فإننا لن جند أفض��ل من محاولة البح��ث عن إجابة
تقريبية للس��ؤال احملوري التالي :ما االس��تراتيجية الالزمة لتكوين وإعداد متعلم عربي فعال
قادر على االبتكار والنقد ،ومواجهة الصعوبات وحل املشكالت؟ (أحرشاو 8 :2005 ،ـ .)9
األكيد أن هذه االس��تراتيجية ال جند لها احلضور املطلوب في مواصفات املدرس��ة الس��ائدة
عندن��ا حتى اآلن في العالم العرب��ي ،وكما ال جند لها أي صدى في املرجعيات الس��يكولوجية
الت��ي تنبني عليها هذه املواصفات؛ ألنها مرجعيات متجاوزة في أغلبها ،ولهذا فنحن متيقنون
من أن أي توجيه ملنظوماتنا التربوية نحو حتقيق األفضل في ميدان التحصيل واالكتس��اب ،ال
ميكنه أن يتجس��د على أرض الواقع إال في إطار إعادة النظر في املرجعيات األساس��ية املؤطرة
لهذه األنظمة لكي تطابق األهداف املتوخاة.
على أي إن املش��كل املطروح يكمن أساس��ا ً في حتديد الكيفية املالئمة لتمكني الطفل العربي
املتم��درس من اكتس��اب املع��ارف وحتصيل املفاهي��م وامت�لاك النظريات ،وهذا مش��كل يحيل
بطبيع��ة احل��ال عل��ى أطراف أخ��رى عدي��دة أهمه��ا :الس��يكولوجيا وكل ما توفره م��ن نتائج
وخالص��ات ومناذج عن س��يرورة االكتس��اب ،ثم التربية وكل ما تس��طره م��ن برامج ومناهج
للتعلي��م والتكوي��ن .وب�ين هذي��ن الطرفني يوجد ط��رف ثالث ه��و املتعلم الذي يش��كل احللقة
األساس��ية لكونه ل��م يعد كما كان في الس��ابق ينعت بالصفح��ة البيضاء أو الذه��ن الفارغ أو
العنصر الس��لبي ،بل أصبح في الس��يكولوجيا احلديثة ذات التوجه املعرفي ينعت بالعنصر
الفعال املاهر الذي يفكر ويفهم ويحكم وينجح ويس��هم بنش��اط وحيوية في كل ما يتعلمه من
معارف ،ومنذ سن مبكرة .فهذا املتعلم العالم أو العالم املتعلم ال يأتي إلى املدرسة وهو خاوي
الوف��اض أو فارغ الذه��ن ،بل يجيء إليها وهو م��زود مبعارف ونظريات معين��ة وما على هذه
األخي��رة ببرامجها املتنوع��ة ومناهجها املختلف��ة إال أن تصوبها وته ّذبه��ا وتغنيها وتطورها.
وبهذا املعنى فاملدرسة التي نتطلع إليها في العالم العربي هي تلك التي بإمكانها أن تلعب دور
الوس��يط أو الوساطة في مجال حتويل معارف الطفل من مستوى س��ياقها الطبيعي التلقائي
الواقعي إلى مس��توى سياقها املدرس��ي العلمي املنظم .مبعنى املدرسة التي توجه الطفل دون
أن ترهبه ،تش��جعه دون أن حتبطه ،حتفزه دون أن تكبله ،توعّ يه دون أن ُت َؤليله ....إلخ .إنها
ببس��اطة تامة املدرس��ة التي تبني وتكون املتعل��م الذكي املاهر القادر عل��ى تصريف املعارف
العلمية املدرسية إلى معارف مهارية مجتمعية.
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األطفال
قصصوأخبار
منأنشطة
اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
 عق��دت اجلمعية الكويتية لتقدم الطفول��ة العربية في يوم األحد املوافق  2008/3/16الندوة
التي حاضر فيها األستاذ الدكتور محمد جواد رضا حول كتابـه املوسوم بـ  ( :إعادة البناء التربوي
للعراق  :استعادة الذات الوطنية )  ،الذي صدر عن اجلمعية في مارس . 2008
 في صباح يوم اخلميس املوافق  2008/3/20وفي العاصمة اللبنانية بيروت حضر الدكتور
حس��ن اإلبراهيم اجتماع الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية ملتابعة التقرير النهائي ملشــروع «تأثير
احلرب اإلسرائيلية ( )2006على أوضاع األطفال في لبنان» ،وفي الساعة الرابعة مسا ًء عقد اجتماع
بني الدكتور حسن ومدير مكتب الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية واالجتماعية الدكتور محمد
صادقي  ،وذلك ملناقش��ة مشروع إنشــاء « املركز اللبناني للدعم النفسي لألطفال والشباب ( 3ــ 18
سنة ) نحو تأمني احلقوق النفسية ألطفال وشباب لبنان» .
وضمن هذا السياق اجتمع الدكتور حسن اإلبراهيم مرة أخرى في يوم  2008/4/18بالقائمني
على هذين املشروعني للوقوف على ما مت بشأنهما .
 في يوم السبت املوافق  2008/3/22اجتمع الدكتور حسن اإلبراهيم مع مدير املكتب اإلقليمي
لليونسكو ببيروت الدكتور عبداملنعم عثمان .
 حضر الدكتور حس��ن اإلبراهيم ـ عضو املجلس التنفيذي ملنظمة اليونيسكو ـ ممثالً عن دولة
الكويت اجتماعات الدورة الـ ( )179للمجلس التنفيذي بباريس (  1ــ. ) 2008 /4/17
 في يوم اخلميس  2008/4/3شاركت
اجلمعي��ة الكويتية لتق��دم الطفولة العربية
وف��د جمعي��ات النف��ع الع��ام الكويتي��ة في
الزي��ارة التي قام بها الوفد إلى س��مو رئيس
مجل��س ال��وزراء الش��يخ ناص��ر احملم��د ،
وق��د مث��ل اجلمعية األس��تاذ الدكتور قاس��م
الص��راف ،وف��ي أثن��اء الزي��ارة ق��ام الوف��د
بتس��ليم س��موه وثيقة اجلمعيات الصادرة
حت��ت عنوان « معكم في بناء الكويت » التي
تؤي��د تصريحات ومواق��ف رئيس الوزراء التي أك��د فيها عزم احلكومة على تطبي��ق القوانني على
اجلمي��ع دون متيي��ز  .وقد أبدى س��مو رئيس ال��وزراء ارتياح��ه لوثيقة اجلمعيات مؤك��دا ً ضرورة
التع��اون ب�ين اجلميع خلدمة املجتم��ع  ،فيما أك��د الوفد من جهته اس��تعداده للقيام ب��دوره بغية
تطبيق القانون بجدية وحزم .
 بدع��وة م��ن معال��ي  /فيصل محمد احلجي بوخض��ور ـ نائب رئيس مجل��س الوزراء ووزير
الدول��ة لش��ؤون مجلس الوزراء ش��ارك الدكتور حس��ن اإلبراهيم في يوم اخلمي��س املوافق  1مايو
 2008في جلس��ة اليوم الثالث ضمن فعاليات ( املنتدى االقتصادي اإلس�لامي الدولي الرابـــــــــــع
«الدول اإلس�لامية  :مش��اركة في التنمية الدولية» ) الذي عُ قد في الكوي��ت خالل الفتـرة من  4/29ـ
 ، 2008/5/1حتت عنوان  « :التعليم والتنمية في العالم اإلسالمي »  .وقد نوقشت في هذه اجللسة
احملاور األساسية اآلتية :
( )1محور التعليم من أجل التنمية املستدامة  ،باملفهوم الشامل للتنمية .
( )2محور التعليم من أجل السالم وحقوق اإلنسان والدميقراطية.
( )3محور املناهج وتدريب املعلمني وتأهيل التربويني .
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من قصص األطفال
إعداد :د.علي عاشور اجلعفر

اسم السلسلة :
اسم القصـــة :
اسم املؤلـف :
		
اسم الرســام :
دار النشـــــر :
مكان النشــر :
سنة النشـــر :
الطبعــــــــــة :

العلوم الطبيعية األولية
أنت واملواد الصلبة والسائلة والغازية
أدريان ماسون ( ترجمة  :نعمة الله محمد
صالح )
كلوديا دافيال
نهضة مصر
القاهرة  -مصر
2006
األولى

التلخيص :

حتت��وي هذه السلس��لة على أربعة أج��زاء  :أنت وامل��واد الصلبة والس��ائلة والغازية ،أنت
والقوى واحلركة ،أنت والتراكيب والنظم  ،وأخيرا ً أنت واخلامات واملواد .بالنسبة للجزء املقدم
هنا « أنت واملواد الصلبة والس��ائلة والغازية» فهو كتاب مليء باملعلومات واألنش��طة اليدوية
املثي��رة جميعها ح��ول املادة وحاالته��ا الثالث وتعريف ل��كل مادة على ح��دة وخصائصها كما
يتح��دث عن ذلك العنصر الرائع وهو املاء الذي من املمك��ن أن يكون في احلاالت الثالث للمادة.
يعرض الكتاب جزء خاص باآلباء واملعلمني إلمدادهم باألفكار واألنشطة وإعانتهم على بعض
األسئلة التي قد يطرحها عليهم األطفال .
اسم السلسلة :
اسم القصـــة :
دار النشـــــر :
مكان النشــر :
سنة النشـــر :
الطبعــــــــــة :

Disney
النظر إلى اللوحات
نهضة مصر
القاهرة  -مصر
2006
األولى

التلخيص :

يعتب��ر ه��ذا الكتاب مدخ��ل للفن��ون لألطفال فه��و يقودهم إلى
املألوف من اللوحات وغير املألوف منها ويصحبهم في هذه الرحلة الفنية املمتعة ميكي ماوس
وأصدقاؤه  ،فيتعرف الطفل على الرس��ومات وحاجة اإلنس��ان لها وبعض األمور التي يراعيها
الفنان من احلجم ،الش��كل ،اللون ،الظل والنور .واللمس��ات التي يضيفها الفنان للوحته الفنية
والتي تعطي تعبيرا ً إما بالثبوت والس��كون أو الس��رعة وإما باله��دوء أو الصخب  .كل ذلك في
هذا الكتاب الذي مت تطعيمه بلوحات فنية عاملية لفنانني مشاهير .كما يعرض الكتاب اخلامات
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الفنية التي يس��تخدمها الفنانون في الرس��م واألسطح التي يرسمون عليها .ويطرح لنا الكتاب
طريق��ة النظر إل��ى اللوحات الفنية حتى يتمكن اإلنس��ان من التمتع بها ،وف��ي النهاية وضعت
مجموعة من املصطلحات التي يستخدمها الفنان.
اسم السلسلة :
اسم القصـــة :
اسم املؤلـف :
		
تصويـــــــــر :
دار النشـــــر :
مكان النشــر :
سنة النشـــر :

موسوعة نهضة مصر
احليوانات
لورانس برينجل (ترجمة :أ.د .سميرة		
أحمد سالم)
نوربرت ووه
نهضة مصر
القاهرة  -مصر
2003

التلخيص :

تقدم هذه املوس��وعة معلومات مهمة حول أكثر م��ن  130حيوان ،حيث تضم معلومات عن
مختلف احليوانات كاألسماك ،احلشرات ،الثدييات ،الطيور وغيرها الكثير .فنجد أن املوسوعة
تعرض للصغار اخلصائص اجلسمية والسلوكية لكل حيوان وما هو الطعام الذي يتغذى عليه
والبيئة التي يعيش فيها وغيرها من معلومات مبس��طة ويس��يرة كل ذلك في صفحة واحدة أو
نصف الصفحة باإلضافة إلى صورة للحيوان .في آخر املوسوعة جتد ثبتا ً باملصطلحات التي
قد حتتاج إلى توضيح وأيضا ً كشاف بأسماء احليوانات جميعها مرتبة ترتيبا أبجدياً.
		
اسم القصــة :
		
اسم املؤلف :
		
دار النشــــر :
مكان النشـر :
		
سنة النشــر :
		
الطبعـــــــــة :

موسوعة عالم املواد
كلير ليويلني
نهضة مصر
القاهرة  -مصر
2006
األولى

التلخيص :

تضم هذه املوس��وعة ثمانية أقسام رئيس��ية متثل املواد التي
تتحدث عنها املوس��وعة ،كل قسم من هذه األقس��ام قام بترجمته شخص مختلف .أما بالنسبة
لألج��زاء الثماني��ة فهي :الزجاج ،الورق ،اخلش��ب ،البالس��تيك ،احلرير ،املعادن ،اخلرس��انة ،
واملطاط .تتضمن املوس��وعة الكثير م��ن الصور املعبرة عن املوضوع ال��ذي يتناوله هذا اجلزء
وه��ي تهدف للتعريف باملواد من حولنا  ،حيث ال يس��تطيع اإلنس��ان العيش بدونها فهي مهمة
توجب عليه احملافظة عليها واس��تغاللها أفضل اس��تغالل وإعادة تصنيعها
جدا ً في حياته ،لذا ّ
أكث��ر من مرة .وفي كل قس��م من هذه األقس��ام كان الكات��ب ُيع ِّرف مبعنى هذه امل��ادة وصفاتها
وخصائصها وكيفية إعادة تصنيعها في أشكال ،وطرق احملافظة عليها وإمكانية تدويرها.
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اسم السلسلة :
اسم القصـــة :
اسم املؤلـف :
اسم الرســام :
دار النشـــــر :
مكان النشــر :
سنة النشـــر :
الطبعــــــــــة :

هيا نكتشف
الروائع الفنية في املسائل احلسابية
جريج تاجن
جريج بابروكي
نهضة مصر
القاهرة – نهضة مصر
2005
األولى

التلخيص :

تضم سلسلة «هيا نكتشف» أكثر من  30جزء ،جميعها تعليمية هادفة بأسلوب علمي مبسط
ومش��وق لألطفال .وفي ه��ذا الكتاب يتم تقدمي عدد من األلغاز احلس��ابية ُتعرض بطريقة فنية
مبتكرة وجديدة حيث مت مزج املس��ائل احلس��ابية بلوحات عاملية لكب��ار الفنانني ،وقد صيغت
األلغاز احلس��ابية بطريقة شعرية لتنمي الذوق األدبي لدى األطفال ،اختار املؤلف طريقة فنية
مميزة في حل املس��ائل احلس��ابية حتى ينفي فكرة أن احلس��اب ممل من أذهان األطفال ،وكان
هدفه هو حتفيزهم على التفكير التحليلي واإلبداعي.
اسم السلسلة :
اسم القصـــة :
اسم املؤلـف :
		
اسم الرســام :
دار النشـــــر :
مكان النشــر :
سنة النشـــر :
الطبعــــــــــة :

الطبيعة البكر
الغابات االستوائية
		
جيرارد تشير ( ترجمة  :د.أحمد رياض
السيد )
ريتشارد أور
نهضة مصر
القاهرة  -مصر
2006
الثالثة

التلخيص :

تتن��اول موس��وعة « الطبيع��ة البك��ر” موضوعان أساس��يان هم��ا  :الغابات االس��توائية و
احمليطات .وفي اجلزء اخلاص بالغابات االستوائية وهو ما نعرضه هنا تنقسم املوسوعة إلى
قس��مني؛ األول يتناول املس��تنقعات والثاني الغابات املطيرة .كال القسمني يحتوي على مطوية
لص��ورة متثل احلياة ف��ي هذه البيئة التي يتح��دث عنها املؤلف  ،الصورة مرس��ومة بتفاصيل
وألوان مع ّبرة عن الطبيعة .كما يعرض الكتاب احليوانات التي تعيش في كل من البيئات التي
تناولها وطبيعة األرض في كل بيئة وش��كل احلياة فيها ،كما تضم دليل للكائنات في نهاية كل
فصل.
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اسم القصــــة :
النص العربي :
دار النشــــــر :
مكان النشـــر :
سنة النشــــر :
الطبعــــــــــة :

رحلة في جسم اإلنسان
ماهر محمد محيو
مؤسسة املعارف
بيروت  -لبنان
2007
األولى

التلخيص :

يحك��ي الكتاب قص��ة طفل اس��مه «رامي» يقوم برحلة ش��يقة
داخل جس��م اإلنس��ان يتعرف م��ن خاللها على تكوين هذا اجلس��م
واألعض��اء اخلاص��ة به  ،حيث يدخ��ل من خالل اجللد الذي يحمي اجلس��م ويص��ل إلى الهيكل
العظم��ي وهو الذي يس��اعد اإلنس��ان عل��ى الوقوف باس��تقامة ويس��هل حركته ،وه��ذا الهيكل
العظمي مغطى بالعضالت وهي موصولة بالعظام بطريقة تس��هل حركة اجلسم .تعرف رامي
بعده��ا عل��ى الدم والقلب وال��دورة الدموية ومنها إل��ى الرئتان وعملية التنف��س فيها ،ثم يكمل
رامي طريقه نحو اجلهاز الهضمي ويستكش��ف رحل��ة الطعام من الفم إلى األمعاء .ومن اجلهاز
الهضمي إلى الكلى واجلهاز البولي ،بعد هذه األجهزة يزور جهاز مهم جدا ً في اجلسم وهو الذي
ش��به رامي الدماغ الذي
يأمر بقية األعضاء بالعمل أو عدم العمل إنه الدماغ واجلهاز العصبيّ ،
يتحكم بكل هذه األعضاء بجهاز احلاس��وب .ومن الدماغ إلى احلواس اخلمس التي تن ّقل بينها
جميعها وتعرف عليها ،وقبل نهاية الرحلة يتعرف رامي على اجلهاز التناس��لي واختالفه لدى
اجلنسني وفائدة هذه األعضاء التناسلية في إجناب أطفال جدد .أما ختام هذه الرحلة فقد كان
م��ع أصغر األجزاء وهي اخللية التي تعيش متالصق��ة مع بعضها البعض ويتعرف رامي على
أشكال وأحجام اخللية املختلفة ووظائفها اخلاصة بها.
في نهاية هذا الكتاب العلمي الش��يق اجلميل برس��وماته جند مل��ف تطبيقي خاص بالطفل
ملراجعة ما تعرف عليه من معلومات في هذا الكتاب.
اسم السلسلة :
اسم القصـــة :
اسم املؤلـف :
دار النشـــــر :
مكان النشــر :
سنة النشـــر :
الطبعــــــــــة :

االتصاالت حتت املجهر
األفالم والتصوير الفوتوغرافي
أيان جراهام
مكتبة العبيكان
الرياض  -السعودية
2004
األولى

التلخيص :

تلع��ب االتص��االت دورا ً مهما ً في احلياة احلديثة ،وفي سلس��لة « االتص��االت حتت املجهر»
مت التط��رق إل��ى كافة نواحي االتص��االت  ،حيث حتتوي السلس��لة على أربعة أج��زاء  :األفالم
والتصوي��ر الفوتوغراف��ي ،الراديو والتلفزيون ،ش��بكة االتصاالت الدولي��ة  ،واجلزء الرابع هو
الكت��ب والصحف .وس��نعرض بصورة مبس��طة محتوى اجلزء األول وه��و « األفالم والتصوير
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الفوتوغرافي »  ،حيث يتناول الكاميرات وأنواع األفالم وتقنية الكاميرات الرقمية وما هو مسبار
األقمار الصناعية ،والتقنية احلديثة املس��تخدمة في السينما .كذلك عرض املؤلف الهولوغرام
والص��ور ثالثية األبعاد وتن��اول أيضا ً كيفية التصوير من الفضاء وداخل اجلس��م والكاميرات
التي يتم التصوير بها حتت املاءُ .تفرد املوس��وعة قسم خاص ُيعرض فيه األحداث التاريخية
املتعلقة باألفالم والتصوير بتسلسلها الزمني.
اسم السلسلة :
اسم القصــــة :
اسم املؤلــف :
دار النشــــــر :
مكان النشـــر :
سنة النشــــر :
الطبعـــــــــــة :

آفاق العلوم
الطاقة النظيفة
ديفيد جيفرس
دار الفاروق
القاهرة  -مصر
2008
األولى

التلخيص:

تتألف هذه السلس��لة « آفاق العلوم » م��ن أربعة أجزاء ،أولها
ه��و ما س��نتناوله في إيجاز هن��ا أما اجل��زء الثاني فهو الثقوب الس��وداء ،الثال��ث هو عجائب
التصميمات الهندسية والرابع واألخير هو تكنولوجيا النانو.
أما بالنسبة للجزء األول « الطاقة النظيفة فهو يبدأ باملقصود من الطاقة النظيفة ثم يتطرق
إلى الطاقة الكهرومائية ،طاقة احمليطات وأيضا ً التس��خني بالطاقة الشمس��ية  ،وكيفية توليد
الكهرباء باس��تخدام الطاقة الشمس��ية ،ومنها إلى توربينات الرياح  ،ثم ينتقل بنا املؤلف إلى
الطاق��ة النووي��ة  ،ومن ث��م طاقة احل��رارة األرضية ،والوق��ود احليوي و يليه فص��ل اختار له
املؤلف عنوان ش��يق وهو هواء بال عوادم يتحدث فيه عن كيفية حل مش��كلة عوادم الس��يارات
والش��احنات الت��ي تلوث البيئ��ة .يأتي بعد كل هذا فصل يش��رح فيه كيفية توفي��ر الطاقة ،ثم
الطاقة واملس��تقبل ويختتم موسوعته بفصل يعرض تاريخ تطور الطاقة .في نهاية املوسوعة
جند باب املصطلحات التي مت ش��رح بعض املفاهيم فيه ،كما زودت املوس��وعة القارئ ببعض
املواقع اإللكترونية املتعلقة باملوضوع.
اسم السلسلة :
اسم القصـــة :
اسم املؤلـف :
دار النشـــــر :
مكان النشــر :
سنة النشـــر :
الطبعــــــــــة :

القارات حتت املجهر
آسيا
مالكوم بورتر – كيث لي
مكتبة العبيكان
الرياض  -السعودية
2006
األولى
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التلخيص:

تشتمل سلسلة « قارات حتت املجهر » على ستة أجزاء كل جزء منها يحمل اسم قارة معينة
حتدث عنها في طيات صفحاته .ونعرض هنا اجلزء اخلاص بقارة آسيا ،حيث يتناول املؤلف
بداية القارة بأكملها فيذكر س��ماتها وأهم ما هو موجود بها ،سواء من مبانٍ أو محاصيل وكذلك
األديان التي يدين بها سكان هذه القارة .بعد ذلك يتطرق هذا األطلس املصور إلى الدول املوجودة
في قارة آس��يا ويع��رض فيها أعالمه��ا وديانة كل دولة ومس��احتها وعاصمتها وعدد س��كانها
وعملتها وقد جند صورة توضيحية ألهم ما مييز هذه الدولة .وبعد هذا العرض املبسط للدول
يعود بنا األطلس للحديث عن القارة بأكملها ،الطقس واملناخ فيها ،نباتات القارة وتضاريس��ها
واقتصادها وتاريخ هذه القارة وأهم احلضارات واإلمبراطوريات التي مرت عليها.
تعلم الهيروغليفية
اسم القصــــــــــــــة :
جانيس كامرين (تقدمي  :د.زاهي حواس)
اسم املؤلــــــــــــف :
عربي  /هيروغليفي  :سليمة إكرام – منة الله الدري
جوستافو كامبس
اسم الرســـــــــــــام :
نهضة مصر
دار النشــــــــــــــــر :
القاهرة  -مصر
مكان النشـــــــــــــر :
2005
سنة النشــــــــــــــر :
الثانية
الطبعــــــــــــــــــــة :
التلخيص :

أول فص��ول هذا الكتاب هو قصة الهيروغليفية فيضم هذا الفصل تاريخ تطور الهيروغليفية
على مر الزمان ،وفي الفصل الثاني تعرض املؤلفة ماذا كان يكتبه املصريون القدماء  ،يليه فصل
يبني كيف ُتكتب الهيروغليفية ،بعد هذا الفصل جند صفحة خاصة ُرس��مت برسوم توضيحية
للهجائي��ة الهيروغليفية وم��ا يلي هذه الصفحة من فصول هو تعلي��م للرموز الهيروغليفية مع
شرح مبسط عن ذلك الرمز وكيفية رسم كل رمز بخطوات بسيطة  ،كما مت وضع مكان مخصص
لتجرب��ة رس��م كل رمز .بعد كل هذا جتد تدريبات على م��ا مت تعلمه من رموز ،أما الفصل األخير
فهو خاص بأس��ماء امللوك وكيفي��ة كتابتها .وأرفق مع هذا الكتاب ق��رص ( )CDيحتوي على
اخلط الهيروغليفي .
اسم السلسلة  :البيئة من حولنا
اسم القصـــة  :إعادة التدوير
اسم املؤلـف  :جني جرين
( ترجمة  :سحر محمود جبر  ،مراجعة  :أ.د .محمد علي أحمد)
دار النشـــــر  :نهضة مصر
مكان النشــر  :القاهرة  -مصر
سنة النشـــر 2007 :
الطبعــــــــــة  :األولى
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التلخيص :

تضم سلسلة « البيئة من حولنا » ستة أجزاء أحدها هو « إعادة التدوير » وهو ما سنعرض
محتويات��ه هن��ا ،أما بقية األجزاء فه��ي كاآلتي  :التلوث ،طاقة املس��تقبل ،االحتباس احلراري،
الطعام املعدل وراثيا ً  ،وأخيرا ً احلياة البرية في خطر.
في هذا اجلزء املطروح « إعادة التدوير » يش��رح الباحث في البداية س��بب إعادة التدوير ،
وما هو معنى إعادة التدوير  ،وإلى أين تذهب كل هذه النفايات وإن كانت تتحلل أم ال ،وما هي
النفاي��ات اخلطرة .كما يتحدث عن عالم اإلهدار والتبدي��د ،ويعرض بعدها كيفية إعادة تدوير
كل من املاء ،الزجاج ،الورق ،املعادن ،البالس��تيك واألقمشة كل منها في فصل خاص ،يلي ذلك
فصالن يأخذان طاب��ع النصائح وهما عن تقليل النفايات وإعادة االس��تخدام وإعادة التدوير،
وخطة إعادة التدوير .ال تخلو صفحة من صفحات هذه املوس��وعة العلمية من الصور املعبرة
عن املوضوع ،كما زودت املوس��وعة القارئ ببعض املواقع اإللكترونية اخلاصة بهذا املوضوع
وعرضت في النهاية شرح لبعض املصطلحات التي قد يستصعب فهمها على الصغار.
اسم القصــــة :
اسم املؤلــف :
دار النشــــــر :
مكان النشـــر :
سنة النشــــر :
الطبعـــــــــــة :

املوسوعة حضارات العالم القدمي
د.ميرفت عبد الناصر
نهضة مصر
القاهرة  -مصر
2007
األولى

( اجلزء األول)

التلخيص :

تتكون موس��وعة حض��ارات العالم القدمي من خمس��ة أجزاء؛
اجل��زء األول يتناول حضارة كل م��ن مصر – اليونان – العراق – الصني واملكس��يك ،أما اجلزء
الثان��ي فهو عن حضارة الهند – كري��ت – بيرو – تونس وإيران ،واجل��زء الثالث عن اليابان–
إيطالي��ا – األردن – بريطانيا واس��كندنافيا ،واجلزء الرابع يتناول أمري��كا – نيوزيلندا – جزر
احمليط الهادي – الس��ودان وأثيوبيا – ايرلندا ،أما اجلزء اخلامس واألخير فهو عن أس��تراليا–
جواتيماال – تركيا – سوريا ولبنان – وفنلندا.
تتن��اول هذه املوس��وعة املعرفية حضارات وأس��اطير العالم القدمي ،وم��ا نقدمه بني يديكم
اآلن بلمحة بسيطة هو اجلزء األول الذي عنونت املؤلفة فصوله كما يلي:
 -1مصر « رع » ورحلة الغروب والشروق -2 .اليونان « أبولو» وابنة النهر « دافني ».
 -3العراق (مابني النهرين) « جلجامش» وعش��ب احلياة -4 .الصني « التنني وحكمة الصني
 -5املكسيك ،األزتيك ودوائر الزمان.
وتتميز هذه املوسوعة التاريخية بأنها زاخرة جدا ً بالصور امللونة اجلميلة  ،وفي نهاية كل
فصل تعرض املؤلفة أحد مأثورات تلك احلضارة التي تناولتها.
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أحدث إصدارات الكتب املتعلقة بالطفل
استراتيجيات التعليم والتعلم احلديثة وصناعة العقل العربي

تأليف :حسن شحاتة
الناشر :الدار املصرية اللبنانية
تاريخ النشر2008/1/15 :

حتى باالس��تراتيجيات التلقينية الكالمية واالس��تراتيجيات
التفاعلي��ة اإليضاحية  ،االس��تراتيجيات التنقيبية الكش��فية  ،ثم
مفهوم االتصال البشرى وفنيات بناء األسئلة واستخدامها ...
إن الكت��اب يقدم مادة ثرية  ،تس��هم إس��هاما ً فاع�لاً فى تكوين
الفئ��ات الت��ي يخاطبه��ا  ،مما ييس��ر لهم جميع��ا ً اإلنت��اج املبدع
واملتمي��ز الذى يصن��ع العقل العرب��ي املنفتح فى مس��يرة األلفية
الثالثة ..وأخيرا ً بناء األسئلة واستخدامها ..
رزمة التعلم النشط؛ دليل معلمة الروضة  -مفاهيم وأنشطة
لألطفال  6-3سنوات

تأليف :بسمة فاعور ،ربيع رزق
الناشر :ورشة املوارد العربية
تاريخ النشر2007/12/31 :

تخاطب هذه الرزمة العاملني في مجال رعاية وتنمية الطفولة
املبكرة .وهي تساهم في توفير معلومات عن خصائص طفل هذه
املرحل��ة انطالق��ا ً من األبح��اث احلديثة ,وتتناول التعلم النش��ط
وتعزي��ز مبادئ النه��ج الش��مولي التكاملي ,وهي تقت��رح الطرق
واألساليب املالئمة لتفعيل العملية التعليمية.
مهارات التعلم واالستذكار

تأليف :أنور رياض عبد الرحيم ،هـ.ع.السبيعي
الناشر :دار الثقافة
تاريخ النشر2008/4/1 :

إن اله��دف األساس��ي من ه��ذا الكتاب ه��و تعريف الدارس�ين
وتدريبهم عل��ى بعض املهارات الضروري��ة للنجاح في اجلامعة
أو املدرس��ة ،وتتركز معظم هذه املهارات على ما يس��مى مبهارات
التعلم واالستذكار ،وبالرغم من ورود بعض املعلومات التربوية
والنفسية في هذا الكتاب ،فإن الهدف ليس حفظ هذه املعلومات،
وإمن��ا يقدم ه��ذه املعلومات كمنظم��ات متهيدية أو بن��ى معرفية
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ضروري��ة للتدريب على مهارات التعلم واالس��تذكار املتضمنة لهذا الكت��اب ،ولهذه املعلومات
أهمية خاصة باعتبار أن املكون املعرفي متطلب أساسي للمكون املهاري ،ومع ذلك فإن التركيز
األساس��ي يجب أن ينصب على اكتس��اب تلك املهارات التي تقدمها الوحدات ،وليس على تلك
املعلوم��ات التي يجب أن يوليها املعل��م والطالب دورا ً ثانوياً .إن الهدف ه��و أن يتعلم الطالب
«كي��ف يتعل��م» ،وال يتحقق ذلك إال من خالل إتق��ان مهارات تعلم محدده ض��م هذا الكتاب بني
ضفتيه أهم تلك املهارات.
األلعاب من أجل التفكير والتعلم

تأليف :محمد محمود احليلة
الناشر :دار املسيرة للطباعة والنشر
تاريخ النشر2007/3/1 :

ترتب��ط حي��اة أطفالن��ا باللعب ،حي��ث يتعلمون ويكتس��بون
من خالل��ه معظم س��لوكاتهم احلياتي��ة ،واللعب يت��رك بصمات
واضح��ة على مالمح ش��خصية الطفل ،وبالتالي يش��كل مخزونا ً
معرفي��ا ً يرتب��ط بفهم��ه .والعديد من األلع��اب تثير تفكي��ر الطفل
ذلك النش��اط العقلي املركب والهادف ،والذي توجهه رغبة قوية
ف��ي البحث عن حل��ول أو التوصل إلى نواجت أصلي��ة للعبة التي
ميارس��ها .وملا كانت األلعاب بهدفها القدمي احلديث أداة فاعلة من
أدوات تعلي��م التفكي��ر أو التدريب علي��ه فهي تعتمد عليه وال تنفصل عنه ،وهو هدفها األس��مى
ونتاجها ،ولكون اللعب يسير في خطوات منظمة مير بها كل العب أثناء لعبه ،فإنه يعد نظاما ً
يسعى إلى اكتساب الطفل مزيدا ً من املعرفة التي ال ميكن التوصل إليها إال من خالل التفكير.
من هنا يتضح أن للعب عالقة وطيدة بالتفكير كأسلوب حياة ومصدر رئيس للتعلم ،وعندما
نتحدث عن مدى حتقيق أهداف املنظومة التربوية بعامة والتعليمية بخاصة ،ونوعية الهداف
وكميته��ا ومدى أصالتها وحدتها ،كأننا نعرف التفكير واإلبداع كناجت محدد لها ،وعندما نذكر
أن اللعب يس��ير في خطوات منظمة تؤثر وتتأث��ر كل منها باألخرى ،فإن حتديد هذه اخلطوات
واختب��ار صحتها ومدى ارتباط كل منها باألخرى ،وم��دى حتقيقها لألهداف التي وضعت من
أجلها ،يقودنا إلى التحدث عن التفكير واإلبداع كعملية عقلية.
وم��ن هنا يأتي هذا الكتاب مس��اهمة من املؤل��ف في تلبية احتياجات ملموس��ة لدى أولياء
األم��ور واملعلمني لتعلي��م أطفالهم املعارف املختلف��ة من خالل األلعاب الت��ي تعتمد على إثارة
التفكي��ر وتعليم��ه ،والتي تؤدي بالتال��ي إلى تعلم فعال ي��دوم أثره ،وفي الوقت نفس��ه يلبي
احتياج��ات خاصة لدى األطفال الذين يعانون من صعوبات تعليمية خاصة في بعض املواد
الدراسية.
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تقومي جتربة التعلم النشط فى املدرسة االبتدائية فى جمهورية
مصر العريبة

تأليف :مجوعة باحثني
الناشر :املركز القومي للبحوث التربوية والتنمية
تاريخ النشر2007/1/1 :

التعل��م النش��ط ( )active learningكمصطل��ح ظه��ر ف��ى
السنوات األخيرة من القرن العشرين ؛ وزاد االهتمام به بشكل كبير
مع بدايات القرن احلادي والعشرين ؛ وكأحد االجتاهات التربوية
والنفسية املعاصرة ذات األثر اإليجابى الكبير على عملية التعلم
داخ��ل الصف وخارج��ه ؛ حيث بدأت منظمة اليونس��يف جتربته
فى مدارس املجتمع مبصر عام 1992؛ والتي بدأت بأربعة مدارس ؛ وأخذت في التزايد والنمو
حتى بلغت ( )201مدرس��ة فى العام الدراس��ى 2002/2001موزعة على محافظات أسيوط
وسوهاج ؛ وقنا .
وفى ضوء هذا تأتي هذة الدراسة لتقومي التجربة ؛ وحتديد مالها وماعليها.
الدماغ والتعلم والتفكير

تأليف :ذوقان عبيدات ،سهيلة أبو السميد
الناشر :دار الفكر للنشر والتوزيع
تاريخ النشر2007/1/1 :

هذا كتاب يركز على مفاهيم بسيطة ومتكاملة في موضوعات
الدماغ والتعلم والتفكير.
وجاء ش��امالً للمفاهيم املختلفة في إطاره��ا التطبيقي العلمي
مسترش��دا ً بتج��ارب عديدة بذلت لتطوير تعلي��م التفكير في عدد
من املدارس في بعض األقطار العربية.
إنه كتاب يدعو إلى التفكير من أجل التعليم ،والتعليم من أجل التفكير ،والتعليم بوس��اطة
التفكير .وال يدعو إلى تعليم التفكير كمادة مستقلة أو حتى كمهارات مستقلة.
وه��و كتاب اش��تمل على نتائج البح��وث احلديثة في الدم��اغ وتطبيقاته��ا التربوية ،وبني
أهمية خبرات املعايشة واالنغماس في عمليات التعلم وأهمية استخدام احلواس التسع عشر
جميعها في التعلم ،دون أن يخوض في التركيبات املعقدة للدماغ.
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دعوة إلى الباحث 5العرب
للمشاركة في املرحلة الثالثة 2009-2004
من مشروع مبار„ العبد الل tاملبار„ الصباÕ
للدراسات العلمية املوسمية
تسترعى اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية انتباه الباحثني العرب بأنها سوف تبدأ
باستقبال ومتويل اخلطط البحثية للمشاركة في مشروع الدراسات العلمية املوسمية ،والذي
يهدف لتشجيع الباحثني القيام بالدراسات والبحوث املتعلقة بالطفولة العربية واحتياجاتها
وفقا ً للقواعد التالية:
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚

يجب أن يعالج موضوع الدراسة مشكلة متعلقة بالطفولة العربية ،وتعطى أولوية
للدراسات ذات االمتدادات االقليمية.
يجب أن تكون الدراسة أمبريقية ،مع التقيد بأن يكون احلد األعلى لصفحات الدراسة
خمسني صفحة فقط.
مدة الدراسة ثمانية أشهر من تاريخ املوافقة عليها.
يقدم الباحث خطة تفصيلية للدراسة ،وتخضع هذه اخلطة للتحكيم وفق شروط
اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية.
يلتزم الباحث التزاما كاماً مبا جاء في خطة الدراسة التي متت املوافقة عليها.
يلتزم الباحث بتقدمي تقارير مرحلية عن كيفية سير الدراسة.
ال ُتقبل الدراسات والبحوث املستلة من رسائل املاجستير أو الدكتوراه أو بحوث سبق
نشرها.
ال تلتزم اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية بإعادة املشروعات التي ال حتظى
باملوافقة.
يتقدم الباحث للجمعية مبيزانية مالية لتكاليف البحث من كل وجوهه.
تقوم اجلمعية بدراسة خطة البحث والتكاليف املالية ،وعند إقرارها توقع مع الباحث
عقدا ً ينظم عملية التنفيذ وتغطية التكاليف املالية اخلاصة بها.
تكون حقوق النشر الناجمة عن البحث العلمي محفوظة للجمعية على أن يوضع اسم
الباحث على الدراسة التي يقوم بتنفيذها.
ترسل جميع املكاتبات حتت اسم الدراسات املوسمية إلى رئيس املشروع على العنوان
التالي:

الدكتور /حسن علي االبراهيم
رئيس مجلس اإلدارة
اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
ص.ب 23928 :الصفاة
الرمز البريدي � 13100 :دولة الكويت
تلفون4748479 / 4748250 :
فاكس4749381 :
البريد اإللكترونيe-mail:haa49@qualitynet.net :
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