مدخالت العملية التعليمية و أثرها على طبيعة مخرجاتها
(

1

هذا العمل هو ترجمة لبحث كتبه و ترجمه الكاتب للغة الفرنسية و نشرة في مجلة الجامعي العدد العاشر
تحت عنوان ) Réflexionx sur l'échec scolaire :

تعاني كثير من الدول من ظاهرة فشل العملية التعليمية  ،و قد أجريت العديد من البحوث إلبراز العالقة بين هذه الظاهرة و
المستوى االقتصادي و االجتماعي لها.
يفترض هذا العملل أ الفشلل الدسا لي يمألن أ يألو نتيهلة ااهميلة المعالاة أو التلي تحظلا بهلا المعلاسف المفهوميلة فلي
البرنامج الدسا ي .إ التأكيد علا اكتساب المعاسف اإلجرائية يمألن أ يسلاهف فلي إنهلاع العمليلة التعليميلة.و يمألن أ يلد ل هلذا
العمللل فللي إاللاس المفهللو الهديللد لعمليللة التعللليف التللي ترتأللي علللا التعري ل الهديللد لوظيفللة المللدسى  ،إنهللا تعمللل علللا التللدليل علللا
ا تااعتنا عالج بعض حاالت فشل العملية التعليمية بتيويد الاالب باادوات الضروسية التي تمأنه من ا تيعاب المادة الدسا ية.
لذلك  ،نحاول إبراز ا بيعة العالقة التي يمأن أ توجد بين نهاع العملية التعليمية و بين:
 – 1المعاسف الهاهية لدى الاالب عند بدء العملية التعليمية .
– 2المعاسف اإلجرائية.
 – 3التياس التربوي المسما " إداسة العمليات الذهنية ".
 – 1المعارف الجاهزة لدى الطالب عند بدء العملية التعليمية .
كمللا يعللرف الهميل  ،أ الماصللود بالعمليللة التعليميللة للليل مهللرد عمليللة إلاللاء معلومللات و لأنهللا عمليللة تفاعللل بللين حللدث
تعليمي و حدث تعلمي  .ترتأي هذه العملية علا مستوى كفاءة المتعلف في بداية عملية التعلف  .بتعبير آ ر  ،يمأن الالول أ عمليلة
تحديد ااهداف و النشا اات المالوب الايا بها من ارف المتعلف تحدد اناالقا من دسجة كفاية المتعلف ذلك ا المعلوملات التلي
يمتلأهللا المللتعلف فللي بدايللة العمليللة التربويللة لهللا دوس مهللف الوال تلللك العمليللة  .يالل فيليللب ميريللو  Philippe Meirieuعلللا تلللك
المعلوملات إ لف " المعلاسف الهللاهية للدى الااللب عنلد بلدء العمليللة التعليميلة و يعتبرهلا مأونللا أ ا ليا فلي العمليللة التعليميلة  .ياللول
فيليب ميريو  Philippe Meirieuفي هذا الخصوص  " :إ الشئ الهوهري في عملية التعلف  ،إنه – و بصفة تناقضية " المعاسف

 - 1نركي في هذا العمل علا بعض المعايات ( المد الت ) التي يمأن أ يأو لها دوس في نهاج العملية التعليمية أو في فشلها أي علا نتيهة العملية التعايمية ( المخرجات ) و
نسنعمل عباسة " نهاج أو فشل العملية التعليمية " للتعبيرعن " المخرجات اإليهابية أو السلبية للعملية التعليمية ".
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الهاهية لدى الاالب عند بدء العملية التعليمية " ،و بالتحديد  ،نالا االستألاز التلي تسلتند عليهلا المعلوملات و المهلاسات الهديلدة
التي يأتسبها المتعلف أثناء العملية التربوية ". 2
إ عملية الربط بين المعلوملات و المهلاسات التلي تلف ا لتيعابها و المعلوملات و المهلاسات الهديلدة هلي عمليلة تألوين يالو
بها المتعلف .إ ذلك ياودنا إللا الالول إ المعلوملات ال تسلتوعب علن اريل اإللالاء و لألن علن اريل البنلاء  3اللذهني للمعلوملات و
بالتالي يمأن لنا أ ناول أ نهلاع العمليلة التعليميلة لليل نتلاج مهلرد إس لال للمعلوملات ملن الرف الملدسى يلتف ا لتابالها ملن الرف
الاالب و لأنه يعتمد أوال علا ابيعة المعاسف الموجودة لدى الاالب في بداية العملية التعليمية .إ هذه المعاسف المسماة " أولية
" هللي وللروسية لبلللوا ااهللداف المنشللودة مللن العمليللة التعليميللة .ياللول فيليللب ميريللو  Philippe Meirieuفللي هللذا الخصللوص " :
للايا بعملية تعليمية  ،يهب أ يأو لدى المتعلف بعض المعاسف ااولية علا هيئة كفاءات و مهاسات يستعملها الاالب من الل
ا تراتيهيات معينة "  . 4تلعب هذه المعاسف ااولية دوسا مهما بل إ وروسة وجودها  -لتأوين المعلوملات  -يصلل إللا دسجلة أ
سيشلاس كوتييله  Richard L. Côtéيلدعو المدس لين الالالين عللا حسلن لير العمليلة التعليميلة إللا التأكلد ملن وجلود المعلوملات أو
المهاسات ااولية لدى الالبة قبل البدء في عملية التعليف  " :إنه من المهف  ،التأكد قبل البدء في العملية التعليميلة  ،ملن أ الااللب
يمتلك اافأاس اا ا ية ( معلومات – مهاسات ذهنية أولية ) التي يمأن للمعلومات الهديدة أ تتفاعل معها و التأكد من حضوسها
أثنللاء العمليللة التعليميللة "  .5تاللره هللذا الباحلله إلللا هللذا المووللو مالاللا عليلله ا للف المهللاسات الذهنيللة ااوليللة .يعتبللر سيشللاس كوتييلله
 Richard L. Côtéهذه المعاسف علا شاكلة ااشياء المأتسبة  ،6و بالرجو إلا بعض أقوال غانييه  R. M. Gagnéأكد
علا وروسة أ لذ هلذه المعلوملات فلي اإلعتبلاس لنهلاع العمليلة التعليميلة و ذللك حلين يالول " :بالنسلبة لالانيي  ،إ المهلاسات ااوليلة
هي المهاسات المنبثاة من عملية تعللف لاباة و الملتحملة فلي عمليلة اللتعلف الالحالة .إ المهلاسات ااوليلة ولروسية الكتسلاب مهلاسات
جديدة و ذلك بأونها تأو جيءا من عملية التعلف الهديدة " .7
كما ب و أشرنا إليه من الل أقوال فيليب ميريو  Philippe Meirieuالذي يمثل – بالنسبة لي – المدس ة الفرنسية
و أقوال سيشاس كوتي  Richard L. Côtéالذي تمثل بدوسه المدس ة اانهلو – اكسونية  ،تعاي هاتين المدس تين أهمية
بالغة لإل تعدادات الذهنية للمتعلف قبل البدء في عملية التعلف .علا الرغف من أ هذين الباحثين قد تارقا إلا ما ماه فيليب ميريو
 " Philippe Meirieuالمعاسف الهاهية لدى الاالب عند بدء العملية التعليمية " ،يمأن لنا أ نفهف  ،معتمدين علا
المصالحات المستعملة من قبل سيشاس كوتي  ، Richard L. Côtéأ " المعاسف الهاهية لدى الاالب عند بدء العملية
التعليمية ال تغاي نفل الواق في كال الحالتين .نستاي أ نفهف أ هدف اال تالف هو نتيهة اإل تالفات علا مستوى
المصالحات المستعملة من قبل هذين الباحثين .بالنسبة لفيليب ميريو ،تتأو " المعاسف الهاهية لدى الاالب عند بدء العملية
التعليمية " من نوعين من المعاسف المأتسبة ااولية  :من جهة  ،المعلومات و التصوسات ( التي نسميها الأفاءات ) و من جهة
- P.Meirieu, apprendre … oui, mais comment, Paris, Les Editions ESF, 2 Edition, 1988, p 129
 -3أال ج .بياجي علا عملية البناء هذه إ ف اإل تيعاب للفأرة الهديدة و إجراء مواءمة أو تعديل
4
- P. Meirieu, Stratégies d’apprentissage, Les chemins de l’apprendre, Cahiers pédagogiques, n° 246, 1986, p 13
5
-R. L. Côté, Psychologie de l’apprentissage et enseignement, une approche modulaire d’autoformation, Canada,
Québec, gaëtan morin, 1987, p 138
 " -6إ المهاسة هي ثمرة عملية التعلف و تعتبر أ ا ية إلمتالكها .إ عملية التعلف هذه قد تأو س مية أو غير س مية ( عروية )  .إذا أسدنا – علا بيل المثال  -معرفة ما إذا
الاالب يمتلك المهاسة الذهنية لحل المعادالت من الدسجة ااولا  ،ناترع عليه حل مهموعة من المعادالت لف يسب له حلها .تسمح لنا النتيهة النهائية بمعرفة ما إذا لدى الاالب مهاسة
2

حل معادالت من الدسجة ااولا "

.R. L. Côté . .p 65

 - 7نفل المرج  ،ص 65
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أ رى  ،المهاسات ( التي نسميها الادسات ) "  . 8يبين فيليب ميريو  Philippeابيعة العالقة الموجودة بين الأفاءات و المهاسات
قائال  " :إنه ال يمأن الفصل – من الناحية التهريبية – بين هاذين الواقعين .و ال يمأن التعبير عن الأفاءات إال بالمهاسات و ال
يمأن للمهاسات أ تعمل في الفراا "  . 9وا تعمل سيشاس كوتي  Richard L. Côtéمن جانبه عباسة " ا تعدادات و مهاسات
ذهنية " تاسة للتعبير عن المهاسة عندما يتعل اامر مثال بالتعرف علا مدى قدسة المتعلف علا الايا بنشا معين  .لاد تف التعبير عن
هذه الفأرة من قبل هذا الباحه علا النحو التالي  " :يمأن التعرف علا المهاسة الذهنية ااولية عند ارع السؤال التالي  :ما هي
المهاسات الذهنية الواجب توافرها لدى الاال ب قبل البدء في العملية التعليمية لأي يستاي بلوا ااهداف المنشودة من العملية
التربوية ؟  " 10و تاسة أ رى بمعنا " كفاءة " كما يمأن أ نالحظه في التعري الذي أعااه وا تعمل سيشاس كوتي Richard
 L. Côtéل" المهاسة الذهنية ااولية " و ذلك من الل العباسة التالية  " :إ المهاسة الذهنية ااولية هي مهاسة يمأن أ
تستخد كأ اى لعملية تعلف جديدة حيه أنها تصبح جيءا مأونا لهذه العملية" . 11
كما أشرنا لاباا  ،إ نحديلد ااهلداف التعليميلة يهلب أ يألو وفل مسلتوى كفلاءة الملتعلف فلي بدايلة العمليلة التعليميلة و
ذلللك ا ااهللداف التعليميللة الذهنيللة تخض ل لترتيللب محللدد .علللا للبيل المثللال إذا سجعنللا إلللا ترتيللب أو تصللني  12ب .ى .بلللو
لألهداف التربوية الذهنية  13نهدها مصنفة علا النحو التالي :
 – 1معرفة
 – 2فهف
 – 3تابي
 – 8تحليل
 – 0ا تنتاج
 – 6تاويف
اناالقا من هذا التصني يمأن أ ناول أ المعاسف ااولية التي تد ل في إااس ما نسميه " الأفاءة " تظهر في أعلا
التصني  ،هذا في الوقت الذي نالحظ فيه أ ااهداف التي تعبر عن " مهاسة " تا في أ فل التصني  .هذه المالحظة تاودنا إلا

-P. Meirieu, Stratégies d’apprentissage, op cit, p 12

 -9نفل الصفحة.

- -R. L. Côté, p 57

8

10

 -11نفل الصفحة.
 " -12مهموعة مرتية من ااهداف تتعل  ،من ناحية  ،بعملية اكتساب المعلومات و  ،من ناحية أ رى  ،بالمهاسات و الادسات الذهنية التي تسمح
با تعمال تلك النعلومات"
R. LEGENDRE, Dictionnaire actuel de l’éducation, Montréal, Guérin, 2 Edition, 1993, p 1376
 " -13تصني لإلهداف التربوية اإلدساكية ووعه ب.ى.بلو م مهموعة من الممتحتين اامريأيين لتحديد ترتيب أنوا العلو و المهاسات الذهنية التي
يمأن أ توجهما في عمليتي تعري المهاسات و تادييف نتاذج عملية التعلف" نفل المرج – ص 2121
05

الاول أ ما نسعا إلا بلوغه  ،في أغلب ااحيا  ،من وساء العملية التعليمية هي ااهداف التي تهتف أو تركلي عللا حفلظ المعلوملات
بينما تباا ااهداف التي تهتف بالمهاسات  14في اي النسيا .
لأي تنهح العملية التعليمية  ،أعتالد أنله عللا الملدسى أ ينظلر إللا الملنهج الدسا لي عللا أنله مهموعلة مهلاسات ذهنيلة يلتف
ا تيعابها من قبل الاالب  .و يتالب ا تيعاب هذه المهاسات ا تيعاب المعاسف ااولية التي تعتبر شراا ال تيعاب الملنهج الهديلد.
بتعبير آ ر  ،يمأننا أ الاول إذا عما يستاي  15الاالب الايا به في نهاية العملية التعليمية .يمأن للملدسى أ يلدسم ملا إذا كانلت
17
" المعاسف الهاهية لدى الاالب عند بدء العمليلة التعليميلة "تسلمح لله ببللوا ااهلداف 16المنشلودة ملن وساء العمليلة التعليميلة
منللذ الحصللت التعليميللة ااولللا .و علللا العأللل مللن ذلللك  ،إذا فأرنللا فللي المللنهج الم لراد تدسيسلله علللا أنلله عبللاسة عللن مهموعللة مللن
المعلومات ناو بإلاائها فذلك يعني  ،إلا حلد ملا  ،تغييلب دوس الملتعلف فلي العمليلة التعليميلة و هلو ملا يلؤدي إللا مضلاعفة لعوبات
الاالب الدسا ية و بالتالي إلا ير العملية التعليمية في ظروف  ،أقل ما يمأن الاول عنها ،غير مساعدة علا نهاع هذه العملية.
 – 2المعارف اإلجرائية
يركي المفهو الهديد لعملية التعليف علا تسهيل عملية التعلف .تتالب عملية التسهيل هذه – من قبل المدسى – فهف اآللية
المؤديللة إلللا ا للتيعاب المللادة الدسا للية الهديللدة .يعتبللر فهللف آليللة عمليللة الللتعلف جللوهر النشللا التعليمللي .ياللول ميشللال دوفلللي M.
 DEVELAYفي هذا الخصوص  " :إ عملية فهف كي يتعلف الاالب هو جوهر النشا التعليمي "  18و يذهب هذا الباحه
إلا أبعد من ذلك حيله يالول  " :إ وظيفلة الملدسى للف تعلد عمليلة التلدسيل و لألن السلهر عللا أ يلتعلف اآل لرين "  .19إ ذللك
ياودنا إلا الاول أ أي حلدث تعليملي نلاجح يرتألي و يضل ملن ولمن أولوياتله فهلف ملا يالو بله الااللب أثنلاء عمليلة اللتعلف أي معرفلة
ابيعة النشا الذي ياو به المتعلف ال تيعاب محتوى المادة الدسا ية.
إ عملية سبط نهاع العملية التعليمية بفهف الارياة التي يتبعها الاالب أثناء عملية التعلف يعالي لهلذه العمليلة بعلدا جديلدا :
إ اام للر يتعل ل ب " المع للاسف اإلجرائي للة "  .باريا للة أوو للح  ،يمأ للن الا للول أنن للا  ،ف للي الموق ل التعليم للي  ،نا للو أم للا ن للوعين م للن
المعلومات  :معلاسف مفهوميلة و معلاسف إجرائيلة .إ الفلره بلين هلذين النلوعين ملن المعلاسف تلف اإلشلاسة إليلة ملن قبلل كريسلتيا جلوسج
 C. GEORGEعندما قال  " :إ اللتعلف هلو عبلاسة علن اكتسلاب معلاسف إملا مفهوميلة أو إجرائيلة .إنله الفلره بلين " المعرفلة" و"

 -14عنلدما يتعلل ااملر ملثال بتلدسيل لغلة أجنبيلة  ،يمأننلا أ نالول أ علد التركيلي عللا الهانلب المهلاساتي فلي التلدسيل يمألن أ يألو أحلد اا لباب الأامنلة وساء فشلل العمليلة التعليميلة
حيه يهب الاالب نفسه عاجيا عن التعبير باللغة ااجنبية بعد مضي عدد من نوات الدسا ة.
 -15ا تااعة من ناحية الادسات و المهاسات.
 -16إذا حددنا كهدف نهائي " جعل الااللب يأتلب نصلا باريالة لليمة فلي الماولي "  ،علينلا أ نتأكلد أ المتعلملين يهيلدو تصلرف اافعلال المسلاعد المسلتعملة عنلد تصلري الفعلل
فللي الماوللي و همللا "  " êtreو " " avoirو أ الالبللة يعرفللو اافعللال التللي تصللرف مل الفعللل المسللاعد "  " êtreو اافعللال التللي تصللرف مل الفعللل المسللاعد "  " avoirو أ يلرا
يمييو بين مختل أزمنة الماوي.
 -17نستاي أ نذكر  ،علا بيل المثال  ،حالة تلدسيل لغلة أجنبيلة  .تمثلل اللغلة ااجنبيلة  ،فلي هلذه الحاللة  ،موولو الملادة الدسا لية .عنلدما يلتعلف ااملر بنلدسيل أ لوات اللغلة ااجنبيلة
بحيه يهري تدسيل تلك المادة باللغة ااجنبية  ،ناول  ،في هذه الحالة  ،أ اللغلة ااجنبيلة هلي أداة عمليلة اللتعلف بينملا تمثلل أ لولت اللغلة الفرنسلية محتلوى الملادة التعليميلة .بتعبيلر آ لر ،
يمأن الاول أ عد إجادة اللغة ااجنبية يحيل دو ا تيعاب محتو منهج أ وات اللغة ااجنبية.
- M. DEVELAY., " De l’apprentissage à l’enseignement : pour une épistémologie scolaire", Paris, ESF, 1992, p
162
 -19نفل الصفحة.
18
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كيفيللة المعرفللة " تتعل ل المعللاسف المفهوميللة بللالمحيط الابيعللي و اإلجتمللاعي بمللا فيمللا ااشللخاص  ،و تتعل ل المعللاسف اإلجرائيللة
باافعال أو السلوم و العمليات التي ياو بها الفرد للو ول إلا أهداف ". 21

20

نظرا لابيعة الدوس الذي يمأن أ تلعبه المعاسف اإلجرائية التي يمتلأها الاالب في العملية التعليمية  ،يدعو المربو إلا ما
يسللما ب " تعللليف كيفيللة عمليللة الللتعلف" اناالقللا مللن معايللات هللذا التيلاس التربللوي الهديللد  ،يمأللن الاللول إ عللد امللتالم لللبعض هللذه
المعلاسف اإلجرائيللة يمألن أ تأللو مسللؤولة و للو جيئيللا علن فشللل العمليللة التعليميلة .يمأللن الالول  ،بتعبيللر آ للر  ،أنله بتيويللد المللتعلف
بالمعللاسف اإلجرائيللة المنا للبة يمأللن لنللا أ نسللهل لهللف عمليللة الللتعلف .إ عمليللة التسللهيل هللذه تمثللل بالنسللبة لشللاسل حللاجي Ch.
 HADJIجوهر بل و الغاية من وجود العملية التعليمية  .ياول هذا الباحه في هذا الخصوص  " :تعرف عملية التعليف بأنها عملية
منظمة تهدف إلا مساعدة المتعلمين علا امتالم اادوات الذهنية التي يمأن اكتسابها من الل المنهج الدسا ي ". 22
وملن جانبله  ،علرف ملاسم بلرو  ، M. BRUعمليلة التعلليف بالاريالة التاليلة  " :إ عمليلة التعلليف هلي عمليلة لل ظلروف
مادية و إعالمية و عالئاية تهدف إلا دف الاالب إلا االنخرا في أنشاة تمأنه من بناء و اكتساب معاسف و مهاسات جديدة".
فلي نفلل السلياه تبلرز ب. .بلاسث  B. M. BARTHأهميلة اادوات المسلتخدمة ملن قبلل الفلرد فلي موقل تعليمي.أنهلا
تصل إلا الاول أ " إيصال التالميذ إلا التفأير و إلا امتالم منههية جيدة في التعلف ليسلت جديلدة فلي حلد ذاتهلا  ،الهديلد هلو
الاول بأ ارياة التعلف هي أكثر تأوينية من الشئ الذي نتعلمه و بالتالي علينا أ نركي علا تعليف" اره اللتعلف " التلي ملن شلأنها أ
تستعمل في كل المواق التعليمية".
اناالق للا م للن ه للذه المعاي للات يمأ للن أ نا للول أ ح للاالت الفش للل الدسا للية يمأ للن أ تأ للو نتيه للة ع للد ام للتالم الا للالب
للمعاسف اإلجرائية ااولية التي تمأنهف فهف و إعااء معنا للمنهج الدسا ي .في الحاياة  ،لأي " نضلمن" نتلائج العمليلة التعليميلة ،
أسى وروسة تحديد – من قبل المدسى – ابيعلة اادوات الواجلب ا لتخدامها ملن قبلل الملتعلف ال لتيعاب الملنهج و ذللك منلذ مرحللة
تحضير الدسوى .إ اتبا هذا اا لوب في التعليف يسمح للملدسى بلالتعرف عللا ابيعلة الصلعوبات التلي يالقيهلا المتعلملو و بالتلالي
باقتراع و تبني اره تدسيسية تحسبية.

 – 3فشل العملية التعليمية من وجهة نظر التيار التربوي المسمى " إدارة العمليات الذهنية "
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 -20إنها مأونة من مهموعة أفعال تسمح لنا بالو ول إلا الهدف .إننا نتألف دو نيمييي بين الاره و الو ائل و إل تراتيهيات  :ارياة تلخيت نت  ،ارياة تاديف تهربة بارياة
ليمة عن اري الر ف  .اإلشتراتيهية التي نتبعها لأتابة ماال .نفل المرج  .ص4 .
- C. GEORGE., " Comment conceptualiser l’apprentissage ", revue française de pédagogie, n° 72, Paris, INRP,
juillet – Août, 1985, p 62
22
- C. HADJI., " Penser et agir l’éducation "., Paris, ESF, collection pédagogique, p 62
 -23ظهر التياس التربوي المسما " إداسة العمليات الذهنية " من الل أعمال ياول أ .دو ال قاسندوسي  . A. DE LA GARANDERIEيحاول هذا التياس التربوي أ
21

يووح ما يهري في دماا الفرد عندنا يحفظ عن ظهر قلب و يفهف و يفأر "

- M. F. MEIGNEN., Faites - les réussir, Paris, Organisation, 1985, p 27
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من بين الا ره الماترحة لمهابهة الصعوبات الدسا ية التي لها عالقة بالمعاسف اإلجرائية نذكر التياس التربوي المسما " إداسة
العمليات الذهنية "  .يعود فشل العملية التعليمية  -حسب متبعي هذا التياس التربوي – إلا كو أ المتعلمين المعنيين بهذه الظلاهرة
ال يستعملو العمليات الذه نية المنا بة التي تد ل في عملية التعلف .في الواق  ،إ كل نشا ذهني يتاللب الايلا بلبعض العمليلات
الذهنية التي في غيابها تأو كل عملية ا تيعاب شبه مستحيلة .تاول  .ف.ميهيا  M. F. MEIGNENفي هذا الخصوص :
" إ التالميذ الذين ال ينهحو هف التالميذ الذين ال ياومو بهذه العمليات الذهنية  ،إنهف ليسوا عاجيين عللا الايلا بهلا و لألن للف
يتف تعليمها لهف و لف يتو لوا إليها بمفردهف" .تركلي هلذه الباحثلة عللا أهميلة دوس هلذه العمليلات إل لتيعاب المعلوملات قائللة  " :إ
الركييتين اا ا يتين لإلداسة الهيدة للذهن هما المشرو و اال ترجا الذهني للمعلومات )...( .يباا التالميذ – فلي أغللب ااحيلا
– فللي المرحلللة ااولللا مللن عمليللة اال للتيعاب و هللي مرحلللة اإلدسام الحسللي للمعلومللات .إنهللف يللرو أو يسللمعو و لأللن ذلللك للليل
بالشر الأافي لبااء بعض المعلومات في الذهن ".
تاودنا هذه المعايات إلا الاول أ بعض حاالت الفشل التعليمي يمأن أ تأو نتيهلة لعلد املتالم المتعلملين لمنههيلة
التعلف " الناجعة " التي تمأنهف من ا تيعاب المعلوملات أي أ المتعلملين اللذين لليل للديهف مشلرو يسلعو إللا الايلا بله ملن وساء
العملية التعليمية ال ياومو بعملية اإل ترجا الذهني للمعلومات المنا بة للتمأن من ا تيعابها.
ياول أ .دو ال قاسندوسي  A. DE LA GARANDERIEمبتألر التيلاس التربلوي اللذي نحلن بصلدد الحلديه عنله أ كلل
عملية تعلف تتالب و ترتأي علا عنصرين لدسجة أ نتيهة العملية التعليمية ترتبط بحضوس أو غياب هاذين العنصرين .هاذا العنصرا
هما :
 – 1وجود مشرو  24لدى المتعلف
– 2اال تدعاء الذهني  25للمعلومات
يحتل العنصر ااول مركيا أ ا ليا فلي هلذا التيلاس التربلوي .فلي الواقل إ ابيعلة المشلرو المحلدد ملن قبلل الملتعلف هلو اللذي
يحدد  ،إلا حد ما  ،نوعية العملية الذهنية التي ياو بها المتعلف إل تيعاب المعلومات.
بالنسب ة لأيفية حدوث عملية التواف بين المشرز و العمليات الذهنية  ،يمأن لنا إبرازها من الل سجوعنا إلا إ .قريبو E.

 GREBOTالتي تاول في هذا الخصوص  " :تتميي إداسة العمليات الذهنية مسة أنوا من العمليات هي  :االنتبلاه – الحفلظ –
التفأيللر – الفهللف – التخيللل .و هأللذا يمأللن الاللول أ مفهللو و ابيعللة المشللرو هللي الركيللية اا ا للية التللي تحللدد نللو و صللائت
عمليللة اال للترجا الللذهني الواجللب الايللا بهللا مللن قبللل المللتعلف للللتمأن مللن تابي ل ذلللك المشللرو  .بتعبيللر آ للر  ،حسللب تيللاس إداسة
العمليات الذهنية  ،يرتأي الحدث التعليمي علا املتالم مشلرو يحلدد نوعيلة العمليلات الذهنيلة الواجلب الايلا بهلا .إ عمليلة املتالم
المتعلف لمشرو هو الذي يمأنه إذا من الايا بعملية إ تدعاء ذهنية التي تعتبر هي اا رعنصرا أ ا ليا فلي التيلاس التربلوي المسلما "

 - 24تعرف إ .قريبو  E. GREBOTالمشرو ب " العملية الذهنية التي عن ارياها يأو الفرد بنية النشا الذي ياو به عند الايا بعملية اإل ترجا الذهني للمعلومات "
" -25

E. GREBOT, " Images mentales et stratégies d'apprentissage ", Paris, ESF, 1994, p 24.
إ اإل ترجا الذهني للمعلومات هو ذلك النشا الذي ياو به الفرد عندما ياو بتصوس أو إحضاس ااشياء المدسكة حسيا " .
E. GREBOT., op cit, p 15

03

إداسة العمليات الذهنية"  .تعبر  .ف.ميهيا عن ذلك قائلة  ":إ وجود مشرو و الايا بعملية ا تدعاء ذهنية هما وروسيتا لأل
عملية ذهنية " .
و قلد أشلاس انتلوا دوال قلاسودوسي  ، Antoine DE LA GARANDERIEملن جانبله  ،عللا أهميلة عمليلة اإل لتدعاء
الللذهني للمعلومللات مرك ليا علللا عالقتهللا بعمليللة الفهللف حيلله قللال  " :إ التلميللذ الللذي ال ياللو بعمليللة ا للتدعاء ذهنيللة للمعلومللات
للمعلومات ال يتو ل إلا فهف المعلومات ا عملية الفهف هي وليدة عملية اال تدعاء الذهني للمعلومات و ليل لعملية اإلبصاس".
انتلوا دوال قللاسودوسي  Antoine DE LA GARANDERIEتللدعو إلللا الاللول أ الفشللل يهللد مأانلله فللي العمليللة
التعليمية عندما ال تأو هذه العملية مسبوقة أو مصاحبة بمشرو  .في هذا الخصوص إلا إ .قريبو  " : E. GREBOTيدعو تياس
إداسة العميات الذهنية  ،ومنيا  ،المتعلمين  ،إلا العمل علا وو أنفسهف في ووعية اال تدعاء الذهني للمعلومات قبل بداية عملية
التعلف ".
إ السلؤال اا ا للي الللذي يمأللن أ نارحلله و الللذي يمأللن أ يأللو  -إلللا حللد مللا  -للببا أو هللدفا مللن ذكللر هللذا التيللاس
التربوي هو  " :إلا أي حد تسمح لنا معايات تياس إداسة الهمليات الذهنية ببلوا ااهداف المنشودة ؟
لإلجابة علا هذا السؤال نستاي أ ناول – حسب نتائج البحوث التي تف الايا بها في إااس تياس إداسة العمليلات الذهنيلة
– إ الهدف أا ير من هذه الارياة هو اقتراع حلول لمشألة الفشل الدسا ي .في الواقل  ،تنالل هلذه الاريالة ملن تحليلل العنا لر
التي تؤدي دوسا مهما أو التي لها عالقة بنتائج العمل ية التعليمية و تحاول اقتراع ا تراتيهية تعليمية تساعد المتعلف عللا الحصلول عللا
نتائج إيهابية .لاد تمت اإلشاسة إلا هذه الفأرة من ارف أ .قريبو  E. GREBOTعلا النحو التالي :
" تحاول إداسة العمليات الذهنية أ تتنبأ بالنتائج السلبية للعملية التعليمية و ذلك القتراع" منههية تعليمية عالجية " و تعمل جاهدة
من أجل الحصول علىأفضل النتائج ".
لبلللوا أفضللل النتللائج فللي نهايللة العمليللة التعليميللة  ،إنالل مؤ للل تيللاس إداسة العمليللات الذهنيللة التربللوي مللن الفللرض الاائللل إ
المتعلمين ال يديرو عملية تعلمهف بارياة واحدة و إ هذا اإل تالف هو نتيهة عدد ملن العنا لر التلي يمألن أ نلذكر ملن بينهلا "
ابيعللة المشللرو المحللدد مللن قبللل المللتعلف" و بالتللالي نللو عمليللة اال للتدعاء الللذهني المنهللية عنللد تعاملنللا الحسللي مل معايللات المللادة
الدسا ية .باري أووح  ،نستاي أ ناول أ الفرد يستخد – في الموق التعليمي – نشااا ا تدعائيا ذهنيا للمعلومات علا هيئة
وس معية أو بصرية .لذلك يمأن الاول أ إحدى النتائج التربوية التي يمأن أ تنبث من هذه الاره في العمل و التي يمأن أ
تأو لها تأثير عاى نتائج العملية التعليمية تا في مسلتوى نوعيلة العالقلة الموجلودة بلين المثيلر المسلتعمل ملن قبلل الملدسى  :لمعي
( ااب ) أو بصري ( السبوسة ) و اريالة تعللف الااللب .حلول هلذه الناالة و بلالرجو إللا أعملال انتلوا دوال قلاسودوسي Antoine
 DE LA GARANDERIEتالول  .ف.ميهيلا  " : M. F. MEIGNENبلين انتلوا دوال قلاسودوسي Antoine DE
 LAأ اإل تراتيهيات التعلمية ليست موحدة لدى كل المتعلمين ،لذا فإ بعض ااشخاص هف بصريو و يتعاملو مل المعلوملات
علا هيئة وس ذهنية  ،و آ رو يتعاملو م المعلومات علا هيئة وس معية .إنهف يتعلمو و يفهمو انعين بأنفسهف اابات
أو متذكرين للخاابات التي تف ماعها .أما بالنسبة للمدس ين  ،ياول هذا الباحه  " :للمعلف ارياة عمل ا ة به و التلي يفرولها
علا االبه .يوجد من بين هؤالء الاالب من يستعمل نفل ارياة عمل المدسى  ،أما المتباو من الالبة فيالقو عوبات دسا لية.
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( )...علا المدسى أ يستخد عدة اره تعليمية م تالميذه و علا التالميذ أ يحاولوا اكتسلاب و تنميلة الالره التعليميلة التلي للف
يأونوا يستعملونها  ،إنها  ،في أغلب ااحيا  ،الو يلة اانه للنهاع.
تاودنللا أق لوال أعمللال انت لوا دوال قللاسودوسي إلللا الاللول أ ارياللة التعللليف المتبعللة مللن قبللل المللدسى يمأللن أ تأللو مصللدس
الصعوبات التي يالقيها بعض المتعلمين الذين يعانو من مشاكل دسا ية .و لأي نتمأن من تذليل تللك الصلعوبات علينلا اتبلا الره
تدسيل مختلفة.
و علا الرغف من ذلك  ،ال يمأن لنا أ نستخلت من ذلك أ مهلرد التوافل بلين عمليلة التعلليف و ابيعلة عمليلة اإل لترجا
الذهني المنهية من قبل الاالب تؤدي بالضروسة إلا نهاع العملية التعليمية .فلي الواقل  ،يسلتوجب نهلاع العمليلة التربويلة إدسام دسجلة
معينة من النملو عللا مسلتوى اإل لترجا اللذهني للمعلوملات .بتعبيلر آ لر  ،نالول أنله لألي تألو هنلام عمليلة تعللف  ،بلل لنهلاع هلذه
العملية  ،يهب أ تبلغ عملية اال لترجا اللذهني للمعلوملات دسجلة تتنا لب مل دسجلة ابيعلة النشلا الملراد الايلا بله .فلي الحايالة ،
تمللر عمليللة اال للترجا الللذهني للمعلومللات  ،أثنللاء تاوسهللا  ،بللأسب مراحللل تسللما " الدسجللة " أو " المسللتوى" .قامللت إ .قريبللو E.
 GREBOTبتاديف هذه المستويات علا النحو التالي :
" – 1المسلتوى ااول  :تتميلي ااشلياء المسلترجعة ذهنيلا فلي المسلتوى ااول بمحتواهلا و عالقاتهلا بااحلداث الحسلية )...( .يالقللي
الاالب الذي يأتفي بالمستوى ااول من اال ترجا الذهني بالضروسة عوبات دسا ية في وقت معين.
 – 2المسللتوى الثللاني  :إ ااشللياء المحتويللة علللا صللائت المسللتوى الثللاني مللن اال للترجا الللذهني هللي الحفللظ عللن ظهللر قل لب و
المعلومللات التللي تللف حفظهللا أوتوماتيأيللا كهللدول الضللرب و الأتابللة السللليمة للألمللات و كتابللة الشللعر و الت لواسي و الاواعللد التللي تللف
حفظها عن ظهر قلب.
و هأللذا يمأللن الاللول أ الاالللب الللذي يفضللل الحفللظ عللن ظهللر قلللب و الللتعلف بارياللة أوتوماتيأيللة يالقللي للعوبات علللا
مستوى عمليات التصفي و اال تنتاجات و الخيال ال .
 – 3المستوى الثاله  :وهو مستوى التفأير المنااي و اال تنتاجي و كل العمليات الذهنية المنظمة .يتف اللهوء إللا هلذا المسلتوى
من اإل ترجا الذهني للمعلومات عند عملية التعلف ( )...يعأل  ،كذلك  ،هذا المستوى الادسة علا التفأير المهرد الواجب توافره
إليهاد نو من العالقة بين المعلومات و لحل المشأالت و لبناء معلومات جديدة.
 – 8المسللتوى الراب ل  :إ ه للذا المس للتوى ه للو مس للتوى الخي للال .يه للتف الفللرد ال للذي يس للتخد ه للذا المس للتوى م للن االإ للترجا ال للذهني
للمعلومات بااشياء غير المتوقعة و المستحدثة و غير مااباة للواق ".
إ عملية التمييي بين هذه المستويات ااسبعة من عملية اال ترجا الذهني للمعلومات تميي بلين مختلل الالره التلي يتبعهلا
الاالب في المواق التعليمية و تووح لنا بعض أ باب عد بلوا الاالب لنفل المستوى في مختل المواد الدسا ية.
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اناالقللا مللن هللذه المسللتويات يمأ ل ن لمللا لنللا نتسللاءل مللا إذا كللا الاالللب الللذي ال يغاللي كللل مسللتويات العمليللات الذهنيللة
الساب ذكرها محأو عليه بالفشل في المواد الذي يتالب ا تيعابها الايا بعملية ا ترجا ذهنية معينة للمعلومة ال يتف الايا بها من
ارف الاالب.
يمأن لنا أ نهيب علا هذا التساؤل باإلعتماد علا ملا قالتله إ .قريبلو  E. GREBOTفلي هلذا الخصلوص مسلتندة عللا
أعمللال انتلوا دوال قللاسودوسي  Antoine DE LA GARANDERIEقائلللة " :كلنللا نمتلللك مسللتوى مفضللل مللن اإل للترجا
اللذهني للمعلومللات .إ تاللوير ذللك المسللتوى للللتمأن مللن ا لتعمال مسللتويات أ للرى مللن اإل لترجا الللذهني للمعلومللات ممأللن .إ
أفضل ارياة لذلك هو ل نو من الديناميأية م المستويات اا رى من اال ترجا هي باالعتماد علا مستوى اال ترجا الذهني
السللائد لللدى الفللرد ذلللك انلله هللو الللذي يسللمح للله بالنهللاع .تأمللن نهاعللة هللذه الارياللة فللي ا للتعمال اإلمأانيللات الموجللوة الكتسللاب
إمأانيات أ رى.
الخاتمة
فللي النهاي للة  ،يمأ للن الا للول أ معاي للات التي للاس الترب للوي المسللما " إداسة العملي للات الذهني للة "ذات ابيع للة تعم للل عل للا دف ل
المدسى إلا إعادة التفأير في العملية التعليمية .في الحاياة  ،يمأن أ تدف اا ل النظرية لهذا التياس التربوي المدس ين إلا وو
بعض عاداتهف التدسيسية موو التساؤل .بهذا يمأن أ تعتبر المعاسف اإلجرائية أدوات أولية وروسية ال لتيعاب المعلاسف المفهوميلة.
و تنبثل هللذه الارياللة فللي التللدسيل مللن وظيفللة المللدسى الحاليللة فللي إاللاس المفهللو الهديللد للعمليللة التعليميللة  :شللخت مسللهل لعمليللة
التعلف.
ننهي هذا العمل بالاول بأننا حاول نا التركيي علا ثالث ناا أ ا ية و ذلك لابيعة عالقتها م نتائج العملية التعليمية.
لاللد أش لرنا فللي البدايللة إلللا أهميللة " المعللاسف الهللاهية لللدى الاالللب عنللد بللدء العمليللة التعليميللة "  .كمللا أووللحنا  ،أ
المعلومات التي يمتلأها المتعلف في بداية العملية التربوية يمأن أ تألو عنصلرا مسلهال أو معيالا لسلير تللك العمليلة .لالد تارقنلا فلي
النااللة الثانيللة إلللا المعللاسف المسللماة " المعللاسف اإلجرائيللة .إنهللا تلللك المعلومللات التللي يهللب أ يسللتعملها المتعلمللو للايللا بنشللا
ذهني معين .يمأن لنا أ نالول أ ابيعلة النتلائج التلي يلتف الو لول إليهلا فلي نهايلة العمليلة التعليميلة هلي ذات عالقلة بدسجلة ا لتيعاب
المتعلمللين للمهللاسات التللي تعتبللر كأوليللة و وللروسسية ال للتيعاب المللنهج الهديللد .تحللدثنا  ،أ يلرا  ،عللن تيللاس "إدساة العمليللات الذهنيللة"
التربوي .لاد أووحنا – معتمدين علا أعمال مؤ لل هلذا التيلاس التربلوي – أنله يهلدف إللا تيويلد المتعلملين  -اللذين للديهف مشلاكل
دسا لية -بللاادوات التللي تسلمح لهللف بالحصللول عللا نتللائج مروللية .بتعبيلر آ للر ناللول أ تيلاس إداسة العمليللات الذهنيللة يركلي علللا عمليللة
اإل للترجا الللذهني للمعلومللات التللي – حسللب مبتأللر هللذا التيللاس التربللوي – يمثللل الشللر اا ا للي لنهللاع العمليللة التعليميللة .إ عللد
الا يا بهذا النو من العمليات أثناء عملية التعلف ال يؤدي إال إلا فشل هذه العملية.
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E.  قريبو. يمأن التغلب علا هذه الظاهرة انه كما تاول إ. ناول إ الفشل الدسا ي ليل بالادس، كما ب و أشرنا إليه

. )  " إنهللا ليسللت نتيهللة لعللد قللدسة المتعلملين علللا الللتعلف و لأللن لههلل هللؤالء بالارياللة الهيللدة لأتابللة الللنت ( مللثالGREBOT
. 26 "  نالحظ تحسن واوح في مستوى الاالب، عندما تاو بتيويد المتعلمين بالاره الهيدة
 إللا الاللول إ المهلاسات و المعلومللات يمألن اعتباسهللا ملادة أو مووللوعا دسا للياE. GREBOT  قريبلو.تلدفعنا أقلوال إ
. بارباة تصوس المدسى لعمليتي التعليف و التعلف،  و لو جيئيا، بتعبير آ ر ناول إ نت ائج العملية التربوية مرتباة.
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