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 . لعريب يف العامل ا   الرتبية املعرفية وس يكولوجية الإرشاد 

 1الغايل أ حرشاو 

 ملخص 

ىل تدعمي هنسعى يف هذ  فكرة قابلية الكفاءات املعرفية للرتبية والإرشاد والعالج، وابلتايل التأ كيد عىل أ ن الورقة اإ

جياد حلول فعلية ملشالك الاكتساب والتعمل تكيف والاندماج ، وال هممة الس يكولوجيا املعارصة أ صبحت تتجسد يف اإ

عرب التدخل والإرشاد، أ حضت من ال مور بليهتا للرتبية احلياة اليومية. مفسلمة ليونة قدرات الإنسان املعرفية وقا يف

ل دليل واحض عىل ذكل. فال يكفي أ ن  املؤكدة حاليا. وما الربامج واملناجه املتعددة املتوفرة حىت الآن هبذا اخلصوص اإ

 يمتتع الشخص بكفاءات معرفية وقدرات ذهنية عالية ليك ينجح يف حتقيق خمتلف املهام والاكتساابت بسهوةل

فروض أ ن ينجح أ يضا يف التوظيف اجليد لتكل الكفاءات يف ش ىت جمالت احلياة. وهنا تمكن أ مهية وجناعة، بل امل

وفعالية طرق التشخيص املعريف وبرامج الرتبية املعرفية وخاصة عىل مس توى تقومي كفاءات الإنسان املعرفية  

غناء أ داءاته عرب التأ كيد عىل أ ن سبب أ ي  حسني تعلامته واإ وتطويرها مث توعيته بفعالية تعمل الاسرتاتيجيات الالزمة لت 

فشل حممتل ل يرتبط ابلنقص يف القدرة والكفاءة بل ابلعجز يف الاش تغال املعريف واجملهود الشخيص الضعيف أ و 

 الإحساس ابلعجز املكتسب.

 . يةالرتبية املعرف الكفاءات؛ التشخيص املعريف؛ برامج الإرشاد الرتبية املعرفية؛ :اللكامت املفتاحية 

Cognitive education and counseling psychology in the Arab world 

El Rali Aharchaou 
Abstract 

This work aims to provide evidence to back up the belief that cognitive competences 

are likely to be improved and analyzed, assuming, hence, that modern psychology’s 

task is to find feasible solutions for issues such as acquisition, learning, adaptation 

and integration in everyday life. It is now proven that human cognitive capacity is 

flexible and predisposed to improve by counseling and intervention. This reality is 

confirmed by the the available Programs and methods used to enhance cognitive 

flexibility. It is not sufficient to have high cognitive abilities in order to success in 

achieving different tasks easily and efficiently, but it is necessary also to use these 

capacities in different situations. This fact highlights the importance of cognitive 

diagnostic and programs of cognitive education especially in the evaluation of 

cognitive competences and its development. It contributes also to making aware of 

the efficiency of strategy learning in improving learning and enhancing performance. 

This can be done by asserting that the cause of any failure does not depend on 
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competence deficiency but it could be related to a deficit in cognitive functioning 

and personal weak effort or acquired feeling of deficiency. 

Keywords: Cognitive education; Counseling; Competences; Cognitive diagnostic; 

Cognitive educational programs. 
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 مقدمة 

لقد أ صبحت ظاهرة تدبري الكفاءات اليت حتتل موقعا ابرزا داخل اجملمتعات املعارصة وس ياقاهتا السوس يواقتصادية  

امتم اذلي همتني ابملوارد البرشية. وهو الاهب الباحثني وامل س تأ ثر ابهامتم أ غلاملطبوعة بقوة املعرفة وكثافة الابتاكر، ت 

جنده يمتزي برتكزي واحض عىل قدرات تعمل ال شخاص يف س ياق تتطور فيه املعارف املدرس ية وتتغري فيه ال دوار  

جراء ىل املهنية برسعة كبرية. لكن ما املقصود ابلكفاءات املعرفية؟ ما يه أ ساليب قياسها واإ أ ي حد ات تشخيصها؟ واإ

ماكنية تربيهتا وتطويرها وترش ي يصح القول  دها؟ابإ

جياد أ جوبة مقنعة ل س ئةل حمورية من هذا القبيل سيشلك بدون أ دىن شك   أ كيد أ ن العمل يف هذا الورقة عىل اإ

وتربوية  مسامهة علمية ذات نتاجئ جد اإجيابية، وخاصة ابلنس بة للباحثني العرب املهمتني بظواهر س يكولوجية 

التعمل وتدريس قواعد التفكري وتعيني سريورات   ويف مقدمهتا: تربية اذلاكء وتعلميرشاد والتوجيه تس توجب الإ 

 الاكتساب وحتديد أ ساليب التكيف والاندماج، وذكل لعتبارات عديدة أ مهها

وتربيهتا واليت   * كثرية يه الإشاكليات والقضااي اليت أ صبحت تُطرح وتُناقش خبصوص مشلك قياس الكفاءات

ن اكنت يف املش تغلني العرب بعمل النفس والرت توجب علينا حنن ي  بية أ ن هنمت هبا ونأ خذها مأ خذ اجلد. فاملسأ ةل واإ

مقاهما ال ول نظرية فاإن أ بعادها العملية واس تلزاماهتا التطبيقية أ حضت من ال مور املؤكدة. فتبعا لل فق املس تقبيل 

عديالت  رشاد بشلك عام ستتعرض لتغيريات وتية التقومي والإ الراحج أ ن س يكولوجملسار البحث يف هذه املسأ ةل ف

 معيقة وذكل بفعل زايدة الطلب الاجامتعي وارتفاعه يف جمال تمنية الكفاءات والتأ كيد عىل أ مهية تربيهتا وتطويرها.  

ىل أ مهيته يف امليادين التكوينية واملهنية اليت تراهن عىل رسعة تمنية  صبح وير املهارات، أ  املعارف وجناعة تط * ابلنظر اإ

، وبغض النظر عن ثنائية املقارابت أ و تنوعها، يشغل ماكنة مرموقة  le diagnostic cognitifالتشخيص املعريف 

حدى غاايته ال ساس ية تمكن يف جتاوز الرصد  رشادها. فاإذا اكنت اإ يف جمال تقومي قدرات التعمل وتطوير الكفاءات واإ

الاختالل يف اش تغالهتا  لسريورات املعرفية الضمنية ومظاهرابلتايل تعيني اداء بني ال فراد والبس يط لفروق ال  

الفعلية، فاإن بعض اخلاصيات الس يكولوجية اجلوهرية ويف مقدمهتا خاصية اذلاكء جيب أ ن ختضع للرتبية وأ ن تشلك 

 موضوعا للتوجيه والإرشاد والتعلمي التعوييض. 

ي للس نوات ال خرية، تجديد الس يكولويج يف بعده الإرشادمهية يف جمال ال احملاوةل ال كرث أ  * تشلك الرتبية املعرفية 

حبيث أ صبح الاهامتم ينصب عىل تطوير الاش تغال اذلهين لل شخاص والرفع من قدرهتم عىل التعمل والتكيف  

ذا اكن الإقبال الكبري  هذه  عىل برامج ومناجهوالاندماج عرب توظيف طرق جديدة للتكوين والتأ هيل والإرشاد. واإ

لنس بة ملسامههتا يف جتاوز كثري من مشالك وصعوابت التكوين والتأ هيل وحض مدى أ مهيهتا وجناعهتا وخاصة ابالرتبية ي

ماكنية قياهما عندان يف الوطن العريب بدور فعال وبصورة أ ساس ية يف جمال تصيري  ننا ل نستبعد اإ والاندماج، فاإ

 اب تعرثها ومظاهر مجودها. ة عىل جتاوز أ س بة أ كرث جناعة وقدر املنظومة الإرشادية العربي

بعد هذا اجلرد املقتضب ل مه الاعتبارات الاكمنة وراء اختياران يف هذه الورقة ملوضوع "الرتبية املعرفية اكإطارجديد  

ىل حماوةل الإجابة عىل ال س ئةل احملورية ا  كل لسابقة التحديد وذلس يكولوجية الإرشاد يف العامل العريب"، ننتقل الآن اإ

 ة حماور أ ساس ية.ابعامتد ثالث

 . مفهوم الكفاءات املعرفية 1

هناك اإجامع ش به اتم عىل أ ن الكفاءة عبارة عن مجموعة من القدرات واملهارات اليت تشلك البنية ال ساس ية 

ارف خمتلف أ نواع املع للسريورات املعرفية. فهيي متثل مس توى الوعي ودرجة املهارة اليت يس تطيع هبا الفرد اس تخدام

(. فرمغ صعوبة الإقرار حىت  2002لتواصلية )عبد الرمحن العبدان، اصة املعارف اللغوية والرايضية واوأ شاكلها وخ

الآن بمنوذج نظري متاكمل للكفاءة املعرفية نظرا للتباين الواحض بني اجتاهني اثنني يف هذا النطاق: أ وهلام يقول بوحدة  
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ذلي تقيسه وتشخصه  ن تعريفها عىل أ هنا متثل النشاط اها، اإل أ نه ميكالثاين يقول بتنوعمكوانت هذه الكفاءة و 

 .tests de la cognitionاختبارات املعرفية 

نسان ابلترصف الفعال أ مام سلسةل من املهام  ذن، فعىل أ ساس أ ن الكفاءة متثل النشاط اذلهين اذلي يسمح لالإ اإ

معينة  حمددة. فأ ن متتكل معارف أ و قدرات يهنا أ و يف قدرةتنحرص يف معرفة بع والوضعيات بغية التحمك فهيا، فهيي ل 

نسان كفء. فكثريا ما ميتكل الناس املعارف والقدرات لكهنم يفشلون يف جتنيدها لتوظيفها عند   ليعين بتاات أ نك اإ

ذ أ ن بعض الكفاءات تس تد عي معارف مدرس ية احلاجة. كام أ نه يصعب اكتساب لك املعارف لبناء كفاءة معينة؛ اإ

،  Perrenoudف ترصحيية وأ خرى معارف اإجرائية )لزم معارف عامة وبعضها يتطلب معار خاصة( وأ خرى تس ت)

(. فالكفاءة لتعين الهنل من خزانة اذلاكرة فقط بل تتجىل ابل ساس يف ابتاكر املعارف اجلديدة وبناهئا ويف 7: 1998

 املتنوعة.وعهيا بشلك قصدي ملواهجة املشالك والوضعيات 

 رفية اءات املع ص الكف . تشخي 2

ىل املسعى املهنجي اذلي يساعد عىل تفييء املبحوثني عىل أ ساس نوع اش تغاهلم املعريف  يشري التشخيص املعريف اإ

وجودته وفعاليته بدل مس توى أ داهئم اللكي. ففضال عن الاهامتم ببيان سريورات احلل العامة واملشرتكة، فاإن  

صاحهبا، ميثل الإجراء ف الاسرتاتيجيات وال داءات اليت تالاش تغال وخمتل ات الفرعية وأ مناطالرتكزي عىل السريور 

ىل منوذج املهمة طار هذا املنظور يمت الاستناد اإ اذلي يصف  Tâche-Problèmeاملشلكة -اذلي لبد منه. ففي اإ

اصة عىل مس توى بني املبحوثني وخ خمتلف الإجراءات والعمليات الباعثة عىل الفشل ويُعنين ابلتايل مصادر الفوارق

عداد مثل هذا المنوذج يس تلزم املرور مبراحل  س تخدام الاسرتاتيجيات واختيار الإ ا ذا اكن اإ جراءات املالمئة. واإ

نشاء منوذج معريف للمبحوث اذلي حيل املشلكة 1متنوعة أ مهها: ( اس تخراج المتثالت احملمتةل للمشلكة من هذا 2( اإ

ادلي يطابق لك اإجراء  ( صياغة بروتوكول احلل4اءات احلل زمة لتدبري اإجر مليات اذلهنية الال( حتديد الع 3المنوذج 

حمدد، فاإن دور التشخيص املعريف، ورمغ اتساع مفهومه وشساعة مدلوهل لكونه حييل عىل الفعل والتدخل يف 

 :(5-4: 2004نشاطات الإنسان اخملتلفة،يتحدد يف امليادين الثالثة التالية )أ حرشاو،

 ة ابس تخدام الاختبارات. لكفاءات املعرفي * ميدان تقومي ا

 * ميدان املساعدة عىل التعمل من خالل تشخيص معارف املتعمل وتعيني مظاهر حدودها ونواقصها.

-Nguan* ميدان حتليل همام المنو املعريف وخاصة من منظور الاسرتاتيجيات املس تعمةل يف وضعيات التفكري )

Xuan  ،آخرون ( وقضااي Hoc ،1987و  Nguan-Xuan؛ Gilléron ،1976وهمام التسلسل ) (1983وأ

 .(Bastien ،1987املنطق الراييض )

لكن ما يس توجب الإشارة هنا هو أ ن املاكنة املرموقة اليت تس ند حاليا لتقومي الكفاءات وتشخيصها املعريف قد 

هرالنجاح  رص يف حتديد مظاام س نوحض ذكل، تنحبدلت يف العمق حاجات علامء النفس والرتبية. فال مهية مل تعد، ك

ن وراء ال داءات والسلواكت القابةل للمالحظة. ما يه الطريقة اليت اتبعها املبحوث والفشل، بل يف فهم ما يمك

)املريض، التلميذ...( لبلوغ الإجابة املنتظرة؟ أ ين يواجه صعوابت ومشالك؟ وكيف ترصف أ مام تكل الصعوابت 

 واملشالك؟ 

ىل مرحةل التدخل الفعل س ئةل حمطة أ ساالإجابة عىل هذه اتشلك  ال واملساعدة املمثرة والإرشاد الناجع. س ية للمرور اإ

رشادية )أ و عالجية( مكؤرش عىل طبيعة  ويعين هذا أ ن السلوك أ و ال داء املالحظ جيب أ ن يتخذ يف أ ية حماوةل اإ

ؤرش. فالغلط  احلقيقي لهذا امليص وترمزي املعىن النشاط وصعوابته، حبيث عىل املرشد أ ن ميحور معهل حول تشخ 

ليه  هنا كخطأ  بل مكؤرش عىل خلل يف الاش تغال وأ ن حتليهل يشلك نقطة الانطالق الرضورية يف لجيب أ ن ينظر اإ

رشاد واملساعدة. اإن فهم ما يدور يف رأ س املبحوث يفرتض من املرشد، وبناء عىل مالحظاته،  لك مسعى لالإ

ىل نظرية   من حتقيق تكل الاس تدللت يكون يفبارشة. وللمتكن لميكن معاينته م  اس تدللت حول واقع حاجة اإ
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معينة عن الاش تغال املعريف للمبحوث أ ثناء ممارس ته ل نشطة معينة. ول بد من الإشارة هنا اإىل أ ن الس يكولوجيا  

لتعامل مع اليب وطرق جديدة ل املعرفية احلالية أ صبحت تشلك املرجعية النظرية البديةل اليت توفر مفاهمي وأ س

ن عىل مس توى ورات املركزية ادلاخلية بكيفية عل السري  ىل نتاجئ ذات أ مهية تطبيقية اإ مية دقيقة عادة ما تفيض اإ

 التوجيه والإرشاد أ و التشخيص والعالج. 

، Richardميكن التفريق بني مقاربتني كبريتني يف حتليل الكفاءات املعرفية من منظور التشخيص املعريف ) 

1996:) 

السريورات املعرفية عند مس توايهتا ادلنيا والعليا للمعاجلة. فهيي تس تنتج عىل ال داءات وحتلل ارقية تركز ىل فال و

الكفاءات انطالقا من حتليل ال داءات املقيسة وذكل ابس تعامل مهنجية حتمكها وهجتان للنظر: ال وىل جد قدمية، 

يثة، تركز  التحليل العاميل. والثانية جد حد ابعامتد تقنيات خمتلف الاختبارات تركز عىل الرتابطات بني ال داءات يف

 يف حتليلها لل داءات عىل وضعيات جتريبية مقننة تساعد عىل عزل خمتلف سريورات املعاجلة. 

فهيي  والثانية عامة تركز عىل الكفاءات وحتلل السريورات املعرفية ك نشطة كونية ل ختتلف سوى يف جزئيات قليةل.

ل بصورة ضئيةل ولاء يف عالقته ابلهتمت ابل د ل عناية اثنوية ل ن لك ما هيمها   لسلوك اخلبري اإ تويل للنتيجة وجودهتا اإ

عداد الإجابة. مبعىن أ ن لك ما هيمها هو حتليل النشاط اذلي  هو النشاط يف حد ذاته وجمراه داخل سريورات اإ

نتاج الإجابة وابلتايل ىل اإ صة: فرتات الرتدد، الرجوع اإىل هذا النشاط وخا تقدمي معلومات عن أ وصل املبحوث اإ

 راء، التصحيحات، ال خطاء، السلواكت املعمتدة يف وضعيات صعبة.الو 

 تبعا لهذا التحديد نرى رضورة التأ كيد عىل فكرتني أ ساس يتني:

ىل المتيزي السابق كثنائية متعارضة ل ن املقاربتني املعروضتني ت  -  نتيجة ق القامئة بيهنامتاكمالن رمغ الفروتفادي النظر اإ

شاكلية التشخيص املعريف اذلي أ صبح حيظى مبقعد الرشف يف جمال تقومي قدرات التعمل   جسالت حادة تثريها حاليا اإ

رشادها.   وتطويرالكفاءات واإ

دماج احل - اةل من خالل  الإقرار بأ ن لك تشخيص معريف يؤدي وظيفتني اثنتني: ال وىل من طبيعة وقائية تتعلق ابإ

تتجىل يف حتديد سبب الصعوابت اليت تعاين مهنا حاةل ضعفها. والثانية من طبيعة عالجية د مظاهر قوهتا و حتدي

رشاد واملساعدة وبرامج الرتبية املعرفية.  خضاعها لالإ  معينة قبل اإ

 . تربية الكفاءات املعرفية 3

ماكنية تعليتلخص املرشوع العلمي والعميل للرتبية املعرفية يف جتس يد   واسرتاتيجيات التعمل  مي قواعد التفكريمسلمة اإ

(Sorel ،1987 عرب مسعى التكوين الهادف اإىل تطوير الاش تغال اذلهين والقدرة عىل التعمل والتفكري واملواهجة )

 L’éducabilité cognitiveوالتكيف والاندماج. فهذا املرشوع اذلي يقول بفرضية قابلية اذلاكء للرتبية املعرفية 

ورقة عىل التعريف هبا من خالل أ ربعة  واخلصائص اليت س نعمل يف هذه ال عة من املقوماتيتكون من مجمو 

( املبادئ 5( ال شاكل 4( ال سس 3( ال صول النظرية ومربرات الظهور2( املفهوم والهداف 1حماورأ ساس ية يه: 

ىل تفاصيل هذه احملاور نرى ل أ نه وقبل النفاد اإ املرشوع تعود  ىل أ ن أ صول هذا رضورة  الإشارة اإ  وفعلية الربامج. اإ

ىل التصورات Itard (1775-1838 )و  Montaigneالبيداغوية الفارقة املمتثةل ابخلصوص يف أ عامل  من هجة اإ

ىل التصورات الس يكولوجية املمتثةل  Victor de l’aveyronحول تربية الطفل املتوحش  ومن هجة أ خرى اإ

ابحثون أ مثال بثبات اذلاكء. مفثلام يذكر بذكل  طروحات القائةل( الرافضة لل  1909) A.Binetابل ساس يف أ عامل 

Paour (1988و )Loarer (1998  ،اكن اذلاكء يشلك يف بداية القرن العرشين املوضوع ال كرث حسرا وجاذبية ،)

ماكنية بناء طرق وأ ساليب لرتبية اذلاك ىل الرتكزي عىل مدى اإ ص ء وتطويره وابخلصو حيث ذهب كثري من الباحثني اإ

ذ س يعمل ابحثون ملتأ خرين ذهنبا. وهذا أ مر سيس متر دلى ال شخاص ا ىل حدود الس بعينيات من نفس القرن؛ اإ اإ
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قامة برامج للرتبية  Feuerstein (1979( و1972) Garberو Smith (1971)Hebertو  Littleأ مثال  ( عىل اإ

آنذاك.  املعرفية عىل شالكة برامج الرتبية التعويضية اليت اك   نت سائدة أ

 وال هداف. املفهوم 3-1

التعريف: تشري الرتبية املعرفية بصورة عامة اإىل الربامج واملامرسات املعمتدة يف ميدان تربية اذلاكء واملعرفية  

cognition  :عامة، سواء 

واقص أ و  هبدف تسهيل المنو املعريف والاش تغال اذلهين دلى أ شخاص أ سوايء ليعانون ابلرضورة من أ ية ن -

ماكنية جتاوز جل دة ما يتعلق ال مر هنا برتبية معر رفية حمددة. وعاقصورات مع رشاد الشخص وتوعيته ابإ فية قواهما اإ

 املشالك والصعوابت اليت يواهجها يف وضعيات ومواقف التعمل والتكيف والتوافق والتواصل والاندماج. 

ئية اليت عطلت المنو التكوينية والامن عن خمتلف العوامل أ و هبدف تصحيح بعض النواقص املعرفية اخلاصة النامجة  -

 remédiationشخص وأ عاقت ابلتايل اش تغاهل اذلهين. وعادة ما يتعلق ال مر هنا ابلعالج املعريف املعريف لل 

cognitive  لظواهر س يكولوجية من قبيل: التأ خر اذلهين )خاصة اخلفيف واملتوسط( وعرس القراءةDyslexie  

 Aphasie (Loarer  ،1998 :122.)مث احلبسة   Dyscalculاحلساب  رس وع  Dysgraphieابة وعرس الكت

 تتحدد يف ال بعاد الثالثة التالية:  ال هداف اليت 

 تربية بنيات املعرفة وتطوير وظائف التفكري:  أ (

اخملزنة يف  فبخصوص بنية املعارف، فاملؤكد حاليا أ ن الإنسان ليكتسب املعارف عىل شلك مجموعة من املفاهمي

طار تصوري يتخذ صيغة ى بطريقة ترامكية غري منظمة، بل اإ رة البعيدة املداذلاك ن هذه املعارف عادة ما تندمج يف اإ

 البنية اليت قد تمتظهر يف أ حد ال شاكل  الثالثة التالية: 

ء ىل فئات من ال ش يااليت تعين الفعل اذلهين اذلي نقطع مبوجبه الواقع املادي والاجامتعي اإ  La catégorieالفئة 

 (.Rosch ،1976اخلاصيات املشرتكة ) واملواضيع ذات

دراكنا للواقع )المتثالت(. فهيي  Le schémaاخلطاطة  اليت تعين مجةل من املعارف املرتابطة فامي بيهنا واليت ترتمج اإ

 (.Schank ،1980عبارة  عن بنية من الوقائع واملعطيات اليت تصلح لمتثيل املفاهمي الشامةل )

ىل أ ن امل اليت تشري  La théorieالنظرية  طار نظرايت اإ يَن يف اإ ََ تَََبْ ََ عارف اليت يكتس هبا الإنسان تنتظم وَت

معينة حول اذلات بش ىت أ فعالها وعالقاهتا ومتثالهتا وترصفاهتا والكون مبختلف اكئناته احلية وغري احلية، املتحركة 

خل )واجلامدة، الإنسانية واحليوانية والنباتية...  (. Wellman، 1990؛ Spelke ،1991 ؛Carey ،1985اإ

 أ ما خبصوص وظائف التفكري وأ نشطته فهيي تتوزع عىل مجموعة من السريورات والآليات من قبيل:

اذلي يشلك النشاط اذلي عن طريقه يكون الشخص معرفة عن حميطه بناء عىل ما  la perceptionالإدراك 

عرب  س ية وتفكيك املعلومات ومعاجلهتا ويل املعطيات احل ظيفته تتحدد يف تأ  يس تقبهل عرب حواسه من معلومات. فو 

، حيث هتمت ابملثريات  Bottom-upشلكني اثنني من املعاجلات: أ ولهام تصاعدية موهجة بواسطة املعطيات 

دراكية. واثنيهتام تنازلية موهجة بواسطة املفاهمي ىل معطيات اإ يث ختص ح  ، Top-downالفزييقية اليت حتولها اإ

 ة القابةل للتأ ويل والتفسري. الرمزي -اللفظيةاملعلومات 

 Entitéesاذلي هو عبارة عن نشاط ذهين حتمكه مجموعة من الكياانت اذلهنية  La représentationالمتثل 

mentales   ما مفهوم معني )مزنل، ذرة، حيوان( أ و رمز اليت تشلك معرفة معينة حول الكون ويمتظهر عىل شلك اإ

 ، مكعب، جشرة(.صورة ذهنية )وجه)س، أ ، ÷، ؟( أ و  جمرد

اذلي هو عبارة عن سريورة ذهنية تسمح بعزل جانب واحد بقصد منذجته وصورنته من  Abstractionالتجريد 

 خالل معليات ذهنية حمددة اكلتبس يط والتعممي والانتقاء والتخطيط.
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عدد حمدود من  ت تأ كيده خبصوص واهما تعممي ما ثباذلي هو عبارة عن سريورة ذهنية ق Géneralisationالتعممي 

 عدد كبري من احلالت قد يشمل جممتعا بأ مكهل.  احلالت املفردة عىل

ىل الوضعية املراد  Analogie القياس  اذلي يتحدد يف نقل السريورات اليت أ ابنت عن جناعهتا يف وضعيات سابقة اإ

 معاجلهتا. 

ىلاذلي يعين الانطال Déductionالاس تنباط  الانطالق من قضية عامة لبلوغ  الوقائع، مبعىن  ق من املفاهمي اإ

 صة معينة ابس تخدام عدد متغري من املراحل. خال

ىل املفاهمي، مبعىن الانطالق من قضية خاصة لبلوغ   Inductionالاس تقراء  اذلي يعين الانطالق من الوقائع اإ

 قضية عامة وفق عدد متغري من املراحل. 

اصة أ و الطرق وال ساليب املأ لوفة  رور عربالإجراءات اخلرشة دون املة مبابصور واعد التفكريب( تعلمي التعمل وق 

مداد الشخص مبعارف عامة )ذاكء( حول كيفية التعمل الناجع  لكتساب املعارف. ويتعلق ال مر هنا ابخلصوص ابإ

مداد الفرد بكفوالتفكري الهادف والتكيف املتوازن والتواصل البناء والاندماج املتوافق. مبعىن  اءات عامة عن   اإ

جراءات الاأ س س تنباط والاس تقراء وهمارات القياس والتجميع والتجريد والتعممي مث  اليب الفهم والتحليل واإ

 اسرتاتيجيات التخطيط والتوقع واملواهجة واملراقبة.

ماكنية تربيته وتوظيفه يف حتقيق مس توايت جيدة ج( تشكيل اذلاكء وتمنيته ، من من المنو والتطور مع التسلمي ابإ

التكيف والتوافق، من التأ هيل والاندماج مث من املراقبة واملواهجة  كتساب، من التواصل والتفاعل، من التعمل والا

ىل أ ن الفرق بني الرتبية املعرفية والرتبية التعويضية اليت سادت  البناءة للمشالك والصعوابت. ولتفوتنا الإشارة هنا اإ

ىل حدود أ وائل ال  وشواذ، يف حني  ال وىل تشمل مجيع ال شخاص أ سوايء العرشين، يه أ ن س بعينيات من القرناإ

 اكنت الثانية تقترص فقط عىل ال طفال املهمشني غري احملظوظني اجامتعيا أ و املتأ خرين ذهنيا أ و املصدومني نفس يا.

 ال صول النظرية ومربرات الظهور .  3-2

 ثالث مرجعيات أ ساس ية  سوف لن  بية املعرفية يفل صول النظرية للرت مفن حيث ال صول النظرية: ميكن اإجامل ا

لهيا لحقا ويه ) نف آخرون،  Loarer؛ Merle ،1992صل فهيا هنا ل ننا س نعود اإ  (:1997وأ

، مبعىن فعل L’actionيف المنو املعريف، وخاصة يف جانهبا اذلي يؤكد عىل أ مهية الفعل  Piagetنظرية بيايج  -

عل ميثل أ ساس بناء مجيع أ نواع املعرفة وتكوهنا، حبيث أ ن هذا الفسريورة انبناء  ها مع حميطها ، يفاذلات يف تفاعل

 املعارف واذلاكءات عند بيايج.  

 ابلنس بة للوساطة الاجامتعية والثقافية للتعمل والاكتساب.  Brunerو  Vygotskyأ طروحات  -

مهية س بة ل  ابلن  Compioneو  Brownو  Flavell أ مثال Les cognitivistesأ عامل ومناذج املعرفانيني  -

آل لك تربية معرفية.   السريورات املطامعرفية يف حتديد أ فق ومأ

 املربرات ال ساس ية لظهور الرتبية املعرفية يف العنارص ال ربعة التالية: تتلخص :  ومن حيث مربرات الظهور 

الاش تغال   كفاءات وسريوراتأ كرث عىل دراسة الالتطور ال خري للس يكولوجيا املعرفية اليت أ حضت تركز أ كرث ف -

لسلوك، حبيث أ صبح حتليل النشاط املعريف، وابخلصوص نشاط الوظائف املعرفية العليا،  بدل ال داءات وأ ساليب ا

ميثل الهدف املركزي دلى غالبية الباحثني املتخصصني يف س يكولوجية التقومي والإرشاد املعرفيني. ومن هنا برزت 

حيح بعض النواقص والقصورات  عة الربامج املعرفية يف تقومي وتص ات املبكرة وجناب الكشف عن الكفاء أ مهية أ سالي

 احملمتةل. 

جياد حلول فعلية ملشالك التكوين والتأ هيل والتكيف والاندماج اليت أ صبح الإنسان املعارص يواهجها يف ش ىت  - اإ

لكها عوامل تس تدعي تعلمي والشغل ، نظام الإنتاج وال  منايح احليات وخاصة ال رسية واملدرس ية واملهنية. فتحولت
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واصل والتكيف وهمارات جيدة للمتثل والتخطيط والتوقع واملراقبة وكفاءات انجعة ملواهجة املشالك  قدرات عليا للت

 وتدبري لك ما هو جديد. 

  ريا ما اندى هبا التطبيقية اليت كثاستامثر تطورات الثورة املعرفية وأ بعادها الس يكولوجية الهائةل يف حتقيق املشاريع  -

صبحت جد مواتية أ مام هؤلء، وابخلصوص لك املامرسني ل ساليب التقومي والتوجيه  علامء النفس والرتبية. فالفرصة أ  

والإرشاد، للبحث عن فهم لكفاءات الإنسان املعرفية أ كرث مصداقية من ذكل الفهم اذلي عادة ما اكن يوفره معامل 

املعرفية للنجاح والفشل، للتكيف ة لتعيني السريورات ة أ صبحت ماسحلاج. فا Quotient itellectuelاذلاكء 

والاندماج، للتواصل والتفاعل يف خمتلف اجملالت والقطاعات املدرس ية واملهنية والصحية، حىت نصبح أ كرث قدرة 

 Lesت املعرفية عىل بلورة طرق وبرامج مالمئة لإرشاد ال شخاص ومساعدهتم عىل جتاوز الاختالل

dysfonctionnements cognitifs   و صعوابت التعمل والتواصل ومتكيهنم من اسرتاتيجيات مواهجة املشالك

 وحلها. 

أ ما العنرص الرابع فيتجىل يف خمتلف العوامل اليت سامهت يف خلق الظروف املالمئة لتجديد الرتبية املعرفية   -

وبية ب البدلان ال وروبية وأ مرياك اجلنرا واسعا يف أ غلرف حىت الآن انتشاوانطالقهتا احلقيقية. وهو التجديد اذلي ع

فضال عن الولايت املتحدة ال مريكية، حيث تأ سست مجعيات متنوعة يف هذا اجملال وعىل رأ سها: امجلعية ادلولية  

ل وروبية  وامجلعية ا 1988س نة  International Association of Cognitive Educationللرتبية املعرفية 

 European Association for Mediated Learning and Cognitiveل املعريف لتعلميي والتعديللتوسط ا

Modifiability  وظهرت جمالت متخصصة هبذا الإمس مثل: اجملةل ادلولية للرتبية املعرفية والتوسط  1992س نة ،

 International      Journal of Cognitive Education and Mediatedالتعلمي 

Learning(Laorer آخ  (.1996 رون،وأ

 . أ سس الرتبية املعرفية 3-3

 تتحدد أ سس الرتبية املعرفية يف مكونني رئيس يني:

اليت يه عبارة عن مجموعة من اخلصائص احلارضة يف أ غلب برامج الرتبية  فهناك أ ول املقومات املشرتكة للربانمج 

 (:Coulet ،1996: 179-182) ر ال ربعة التاليةاملعرفية واليت ميكن اإجاملها يف املظاه

 أ ( اقرتاح تربية تعويضية: 

تمكن نقطة انطالق برامج الرتبية املعرفية يف مساعدة ال شخاص ذوي الصعوابت اخملتلفة. فربانمج الإغناء ال دايت 

(PEIدلى فيورش تني ) Feuerstein عداده ملساعدة املهاجرين الصغار اذلين ترضروا عالئق يا ومعرفيا أ ثناء  مت اإ

نشاؤه ملواهجة   Higelé( دلى هجيل ARLملنطقي )الثانية. وبرانمج ورشات التفكري ا احلرب العاملية  ومساعديه مت اإ

عداد برانمج هيد س تارت   Headصعوابت التأ هيل اليت يعاين مهنا بعض الراشدين. نفس ادلوافع اكنت أ يضا وراء اإ

Start ضمن تينيات من القرن العرشين، واذلي تمريكية خالل الس  لايت املتحدة ال  الضخم للرتبية التعويضية يف الو

( مركز للتكوين القبلمدريس. ويف الوقت احلايل يبدو أ ن التطورات احلاصةل يف عامل الشغل وخاصة عىل 13000)

ىل  مس توى التوجه حنو الوظائف واملهن اليت تس تلزم نشاطات عالية يف تدبري ومراقبة سريورة الإنتاج، قد أ دت اإ

 ي عىل الرتبية املعرفية. الطلب الاجامتع زايدة

ن اذلاكء ل يشلك قمية اثبتة همام اكن سن الشخص  ب( مسلمة ليونة القدرات املعرفية: ن ال خذ ابلفرضية القائةل اإ اإ

رب برامج التدخل ونوع الرتبية اليت تلقاها، يعين مضنيا التسلمي بوجود قابلية لرتبيته أ و اإماكنية لتمنيته وتطويره ع 

 ة للرتبية املعرفية. دة. وهذه واحدة من املهام ال ساس يالإرشاد واملساعو 

احلقيقة أ ن الهدف ال سايس لربامج الرتبية املعرفية ل يتحدد يف  ج( بناء قدرات ومعارف قابةل للتحويل والتعممي:

ت العامة  ملعارف واملهارابل يف مجموعة من االرتكزي عىل املعارف اخلاصة كام جندها يف حمتوايت الربامج ادلراس ية، 



 . لعريبيف العامل ا   الرتبية املعرفية وس يكولوجية الإرشاد 

 

ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 2, Issue 1, summer 2017. 15 

 

ك قدرة تكينفية جد قوية ملواهجة املشالك والوضعيات اجلديدة. وهذا ما يفرس املاكنة الهامة  اليت تسمح للمتعمل ابمتال

ماكنية حتويل وتع جامع لك واضعي برامج هذه الرتبية عىل اإ ممي اليت حتتلها نشاطات حل املشالك يف الرتبية املعرفية واإ

 املهنية واملدرس ية.  ىل وضعيات احلياة اليومية ال خرى،اءات املكتس بة اإ القدرات والكف

مما يالحظ عىل برامج الرتبية املعرفية املوجودة حىت الآن كوهنا تمتزي ابنتقائية مكشوفة   د( الانتقائية النظرية للربامج: 

ما جند كذكل  مامتثةل، واندراات مرجعيات نظرية خبصوص اس تلهاماهتا لامنذج عمل النفس. فنادرا ما جند برامج ذ

طار ن حدى نتاجئ هذا التباين يف صعوبة توضيح  برامج تكتفي ابإ ظري وحيد لصورنة طريقهتا ومسعاها. وتتلخص اإ

 الآليات املس تعمةل يف خمتلف هذه الربامج.

د عىل وساطة اته يس تدعي الاعامتاليت قواهما أ ن تطوير اذلاكء وتربية كفاءوهناك اثنيا وظيفة الوساطة املعرفية 

médiation   معينة. فهذه الوساطة يه اليت تعرب عن خمتلف الاختيارات النظرية لواضعي برامج الرتبية املعرفية

خبصوص عالقة الشخص املس هتدف ابلتوجيه والإرشاد مع   médiateurوأ يضا خمتلف مس توايت تدخل الوس يط 

ذا اكن الإجامعوجه أ و املرشد. و املهام واملشالكت املعمتدة من دلن امل  ىل حد ما حول اإجامل ال عام  اإ ل  حاصال اإ

عن البناء النش يط لذلاكء وأ طروحات فيجوتسيك   Piagetال ساس ية يف هذا النطاق يف تصورات بيايج 

Vygotsky  وبريرنBruner  حول الوساطة الاجامتعية للمنو والتعمل ومناذج فالفيلFlavell  وبراونBrown  

براز املقت املطامعلتعلامعن ا Sternbergغ وسرتنرب  صود بوظيفة الوساطة مكحدد أ سايس للرتبية املعرفية  رفية، فاإن اإ

 يس تلزم اعامتد اخلطاطات والتصورات التالية: 

ىل بنية  -ابلنتقال من بنية منطقية Piagetيمتزي المنو يف منظور بيايج  أ ( خطاطة بيايج الثنائية القطب:  رايضية اإ

ىل مواهجة اضطراب بنياهتا املعرفية مجموعة ردود أ فعال اذلات الهادفة وازن اليت تغطي تشغيل سريورة الت أ خرى عرب اإ

أ نه  Piagetواش تغالها ابعامتد عنرص من حميطها أ و من نظاهما املعريف اخلاص. وهكذا فاملالحظ ابلنس بة لبيايج 

ن اكن هناك حديث عن عوامل أ خرى للمنو، اكلنضج واخلرب  ينشئ بنياته  عي، فاإن الطفل ة والتحول الاجامتحىت واإ

ىل عىل النشاط اذلي يضفيه عىل حميطه. فاملوضوع الاجامتعي ل حيظى عنده بأ ي موقع يذكر. اعامتدا ابدلرجة ال و

وهذا موقف تعرب عنه خطاطته الثنائية القطب اليت قواهما أ ن المنو املعريف يمت يف الغالب يف اإطار التفاعل ذات  

sujet ↔  موضوعobjet هتييء الظروف البيئية لذلات لتبين ذاكءها  خر ل تتجاوز حدودأ ن وساطة الآ  يث، حب

اذلي يفضل بشلك خاص تكييف خمتلف الربامج ادلراس ية  Piagetعرب نشاطها اخلاص. وهذا ما يؤكد أ ن بيايج 

لرتبية   واقع ال مر اب لامنيئ، مل هيمت يفملس توى منو التالميذ التلقايئ عوض التدخل الإرادي للرفع من هذا املس توى ا

ل بصورة عرضية.  (. وقد أ اثر  Piaget ،1969 ،1975فهو يتحدث جبالء اتم عن "الرتبية الفكرية" ) املعرفية اإ

موقفه هذا انتقادات كثرية ترمجهتا ابخلصوص بعض املقرتحات النظرية القوية املمتثةل أ ساسا يف أ طروحات الرصاع  

( واليت تعرتف لكها بدور الآخر يف المنو املعريف Mugny ،1981و  Doise)تعلـم الاجامتعـي السوس يومعريف وال 

(Loarer ،1998 :128.) 

 ب( خطاطة فيجوتسيك وبريرن الثالثية القطب: 

تنبين هذه اخلطاطة الثالثية القطب اليت يتفاعل فهيا لك من اذلات واملوضوع والآخر عىل تصورات فيجوتسيك 

Vygotsky رن وبريBruner للوساطة . 

ماكنية تربية اذلاكء أ و ما أ صبح ينعت  :Vygotsky تصور فيجوتسيك ذا اكنت أ غلب الربامج والطرق القائةل ابإ اإ

تؤكد عىل دور الوس يط )املرشد، املريب، املدرس، املكون، الآخر( يف هذا النطاق، فاإن   cognitionابملعرفية 

بارشة مع احمليط بل لبد من وس يط عن تفاعالته امل هنا أ ن تمتخض فقط هذا ما يربهن عىل أ ن تعلامت الفرد ل ميك

ىل حد أ ن   يربط بينه وبني هذا احمليط. فهذا التصور هو اذلي أ صبح يتقامسه معظم واضعي برامج ومناجه التكوين، اإ

تعمل من هجة  أ غلب البيداغوجيات احلديثة، مبا يف ذكل تكل املمتركزة عىل مس توايت التعمل من هجة وكفاءات امل 
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يط يف سريورة الاكتساب عامة وتعلمي التعمل وتربية رة تَدخُّل الفاعل البيداغويج كوس  أ حضت تسمل برضو أ خرى،

 اذلاكء خاصة. 

ل دورا اثنواي يمكن يف  Piagetيف حني أ ن التفاعالت الاجامتعية واملامرسات الرتبوية مل متثل يف نظرية بيايج  اإ

اس يا يتجىل يف بَْنيَنَِة هذا المنو ية متنحها دورا أ سالثقاف-ارخييةلتا  Vygotskyوتسيك تفعيل المنو، فاإن نظرية فيج

ما  intériorisationوادلفع به حنو ال مام. فالنشاط الس يكولويج يف هذه النظرية عبارة عن حصيةل اس تدخال 

 وقبل لك للغوي مثال هو أ ول(. فالنشاط اVygotsky ،1985متثهل خمتلف العالقات الاجامتعية يف ثقافة معينة )

يُس تدَخل عىل شلك سلوك اجامتعي هو اذلي يودل دلى الفرد ما  ثل وس يةل للتواصل الاجامتعي اذلييشء مي 

اإىل  interpsychiqueيسمى ابللغة ادلاخلية. واحلقيقة أ ن سريورة الاس تدخال هاته، أ و املرور من البينفيس 

مزية )خرائط، لغة، أ ماكن، أ دوات مادية ور ل الإنساين بواسطة، تمت يف اجملاintrapsychiqueالضمنفيس 

ىل استيعاب خمتلف هذه  ذكرايت( عادة ما تؤثر يف الواقع ويف الآخر ويف اذلات نفسها. فعىل أ ساس كوهنا تؤدي اإ

ىل تشكيل خمتلف الوظائف الس يكولوجية، فهيي تس توجب تدخال تربواي عىل شلك وس يط يتوسط  ال دوات واإ

 Vygotsky س يكولوجيا فيجوتسيك امتعيا. فاإذا اكن المنو ل يشلك يفواته املبنية اجيف طور المنو وأ د بني الفرد

( مثيال أ و رشطا للتعمل )أ و الرتبية( لكون أ ن هذا ال خري يس بقه ويسببه، فاإن دور الوس يط يف هذه 1985)

 zone proximale duللمنو املنطقة اجملاورة الس يكولوجيا ويف بناءاهتا املعرفية الفردية يمتظهر من هجة عرب مفهوم 

developpement   جنازه مبفرده وما يقدر عىل فعهل وحتقيقه اليت متثل الفارق القامئ بني ما يقدر املتعمل عىل فعهل واإ

مبساعدة الآخر. ومن هجة أ خرى عرب القانون اجلوهري للمنو، حبيث أ ن لك وظيفة نفس ية عليا تظهر مرتني خالل 

اخيل )أ ي كوظيفة مضنفس ية(. ة بينفس ية( ومرةأ خرى كنشاط فردي دامتعي )أ ي كوظيفرة كنشاط جامعي اجالمنو: م

ىل أ ن طبيعة مساعدة الآخر للطفل حتيل عند فيجوتسيك  عىل أ دوات الراشد الثقافية  Vygotskyهذا ابلإضافة اإ

تضبيطية ل شاكل ر وأ يضا ال داة ال موضوع، وتشلك اللغة ادلعامة احلقيقية للفك-اليت يدرهجا يف التفاعل: ذات

 (.Vygotsky ،1985 :108السلوك ال خرى )

أ و الوساطة   la tutelleحاول تدقيق خصائص ما يسميه ابلوصاية   Brunerالواقع أ ن بريرن  :Brunerتصور بريرن  

la médiation ( وذكل بتخصيص الوظائف التضبيطية للويص أ و الوس يط عىل النحو الآيتBruner ،1983 :

261-280:) 

وغه الهدف ومساعدته عىل الإجناز فضال عن مراقبته ليك ل يهترب من يه انتباهه وتسهيل بل تعمل وتوجيع امل تطو  -

رشاده حنو احلل املالمئ.   مواهجة املشالك واإ

طار الت - فاعالت منح اللغة اليت يه أ ساس لك متثل ولك تواصل صفة ال داة املمتازة للبناءات املعرفية احملققة يف اإ

 . الاجامتعية

 موضوع. -اصل وتقاليده يف بلورة افرتاضات عن وضعيات وهمام التفاعل: ذاتدور شلك التو  التأ كيد عىل -

 : Sternbergوسرتنربج    Flavellج( تصور فالفل  

لقد أ حضت املطامعرفية تشلك يف الس يكولوجيا املعرفية املعارصة املفهوم املفتاح لإبراز وفهم مظاهر الاش تغال  

ذا اكن مداملعريف دلى الإنس جراءات املراقبة اليت يوظفها يف لول هذا املفهوم يتلخص يف معارف هان. واإ ذا ال خري واإ

تدبري اش تغاهل املعريف اخلاص، فاإن املساهامت ال ساس ية اليت جشعت عىل خلق تيار للبحث يف هذا املفهوم تمكن 

  ال طفال وسلواكهتم  اس ته لترصفاتبدر . فSternbergنربج وسرت  Flavellيف ال عامل املطامعرفية للك من فالفل 

ىل أ ن القدرات املطامعرفية اليت تمنو  Flavellجتاه مواقف وهمام التذكر وحل املشالك والقراءة توصل فالفل  اإ

(. أ ما Wellman ،1977و Flavellوتتطور بشلك تدرجيي تشلك العامل ال سايس يف ال داءات املعرفية لهؤلء )

ىل امهل التص من أ عفقد خل  Sternberg سرتنربج تعيني مجموعة من املطامكوانت جريبية حول اذلاكء اإ
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métacomposantes  ن مراقبة النشاط املعريف عرب انتقاد الارساتيجيات املالمئة حلل املشالك واملهام اليت تَُؤمنِ

 (.Sternberg ،1985اخملتلفة )

ىل أ ن نتاجئ خمتلف ال   لب ة أ صبحت تؤخذ بعني الاعتبار يف أ غجمال املطامعرفيعامل اليت متت يف تبعا ملا تقدم نشري اإ

آخر، املكونة خلطاطة أ شاكل الوساطة، -موضوع-طرق الرتبية املعرفية. فلكها تؤكد عىل التفاعل بني العنارص: ذات أ

ا فاعل. وأ كرث من هذحبيث أ ن الوعي ابملعارف ومراقبهتا وتضبيطها وتوظيفها بطريقة اسرتاتيجية لكها تعكس هذا الت

ن نوع مطامعريف لكوهنا تعمل عىل متكني ال طفال من الهدف الرئييس لهذه الطرق هو من  ميكن القول اإ

 الاسرتاتيجيات العامة ذات ال مهية القصوى عىل مس توى خلق الوعي ابل نشطة املعرفية وحسن مراقبهتا وتدبريها. 

 . أ شاكل الرتبية املعرفية 3-4

( 27( أ مهها يف )1992) Sorelتعد ابلعرشات، حيث جيمل  رفية اليت أ صبحترامج الرتبية املع نقصد هبا أ نواع ب

ذا اكنت أ مه هذه ال شاكل تتجىل يف س بعة برامج يه: برانمج الإغناء  خضاعها للتصفية والتقومي. واإ شلك بعد اإ

 Higeléلصاحبه  (ARL)ومساعديه وبرانمج ورشات التفكري املنطقي  Feuersteinلصاحبه  (PEI)ال دايت 

  Paourلصاحبه  (PAO)وبرانمج التعلامت الإجرائية  Papertلصاحبه  (LOGO)ج اللوغو ومساعديه وبرانم

( PAPECAوبرانمج تمنية القدرة عىل التعمل ) De la granderieلصاحبه  (PGM)وبرانمج التدبري اذلهين 

ننا لن هنمت هناRamainمث برانمج رامن  Berdaumلصاحبه  ل ابلربامج الث ، فاإ ا ل مهيهتا وكرثة الثة ال وىل نظر اإ

جراءاهتا ونتاجئها . تداولها وانتشار   ها فضال عن قمية التقوميات اليت أ نيطت ابإ

 و مساعدوه( Feuerstein. برانمج الإغناء ال دايت )3-4-1

 أ ( ال هداف 

 * تمنية الوظائف املعرفية والعمل مبسلمة قابليهتا للتطوير والإغناء. 

 نظرايت. يف مقدمهتا: اخلطاطات والفئات وال عرفية للتفكري وتعديل البنيات امل* 

 * اإغناء الاش تغال املعريف للمبحوث وحتفزيه عىل بناء منوه املعريف اذلايت. 

 * التخفيف من الفشل ادلرايس أ و عالجه بصفة هنائية. 

 ب( الوسائل 

خل. والقياس والتعممي * متارين منطقية فردية هتم معليات الاس تنباط والاس تقراء  ...اإ

من املشالك اليت تتطلب حلول وتبدو مضاميهنا متأ ثرة ببنود اختبارات  اذلاكء غري اللفظية واحملايدة   ة هائةل* بطاري

 ثقافيا. 

* الاعامتد عىل أ ربع مراحل للتطبيق: أ ولها تتعلق مبد املبحوث بتعلاميت الربانمج ) مع مطالبته ابلتفكري أ ول(.  

ع بني احللول املقدمة من دلن لك مبحوث مة أ و مشلكة. واثلثهتا ترتبط ابمجلال اخلاص بلك هما هتم حتديد اجملواثنيهت

ماكنية تعممي احللول املقدمة عىل وضعيات   قامة رصاعات سوسومعرفية بيهنا.أ ما املرحةل الرابعة فتخص اإ قصد اإ

 ومواقف أ خرى. 

ىل 10ة تتكون من * تبادل ال دوار والتفاعل داخل مجموعات صغري   مبحوث.  12 اإ

الوساطة مكحدد أ سايس لتنفيذ حصص الربانمج ) مبعىن ان للوس يط أ مهية كبرية وخاصة عىل مس توى  امتد* اع

حساس املبحوث ابلكفاءة ومراقبة اندفاعيته(.  توضيح حيثيات وتعلاميت الاس تجابة ملضامني الربانمج مع تعزيز اإ

 * القراءة والكتابة غري مطلوبتني.

ن ثقافيا أ و من مس توايت منخفظة دراس يا ويش تكون من شدون  حمرومومراهقون ورا فة:ج( الفئة املس هتد 

 صعوابت يف هذا الباب أ و من اتخر ذهين. 

ىل  80: من د( مدة الربانمج  ساعة موزعة عىل مجموعة من احلصص.  200اإ
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 ه( النتاجئ احملققة: 

جيايب عىل الكفاءات املعرفية العامة    والعددي واملاكين.تفكري الاس تقرايئاملرتبطة خاصة ابل * تأ ثري اإ

ماكنية تعممي ذكل التأ ثري الإجيايب عىل الاكتساابت املدرس ية ) ادلراسات الهندس ية واخلطية( واملهنية ) ال نشطة  * اإ

 الصناعية والتصمميية(.

جيايب خبصوص تقدير اذلات والسلوك داخل الفصل والاجتاه حنو املدرسة راقبة.  والفشل وعوامل امل * انعاكس اإ

 مسؤولية والاندماج الاجامتعي والضبط الانفعايل والشعور ابل من. الانعاكس مل يكن كذكل ابلنس بة لل  لكن هذا

 * تأ ثريات اإجيابية تتسع وتزتايد مع التقدم يف السن.

 و مساعدوه(  Higeléبرانمج ورشات التفكري املنطقي )  3-4-2

 أ ( ال هداف 

 عممي والاس تلزام والتضمني. س تنباط والاس تقراء والقياس والتةل ابخلصوص يف الات املنطقية املمتث* تمنية العمليا

 * تطوير املس توى املعريف العام  والتحفزي عىل الاس تقاللية وتقدير اذلات. 

 * تمنة الاش تغال اذلهين والتحريض عىل التعلامت املدرس ية واملهنية.

جراءات بفعل التد ة يف  ل الرصاعات السوس يومعرفية املتضمنواملشالكت وبفع ريب عىل حل املهام* بناء معليات واإ

 مجةل احللول احملمتةل. 

 ب( الوسائل 

 * متارين للتفكري املنطقي الراييض تركز ابخلصوص عىل منطق القضااي واختبارات الرتكيب. 

ىل  5من  * متارين للرصاع السوس يومعريف والتفاعل املتبادل داخل مجموعات منسجمة تتكون  .عنارص 6اإ

طالع املبحوث عىل مضامني املهام اليت ة من حصص الرب* تتكون لك حص  انمج من أ ربع مراحل: أ ولها تتعلق ابإ

يه عبارة عن مشالكت تعمتد الورقة والقمل. واثنيهتا هتم حتديد اجملال اخلاص بلك هممة. وتمكن اثلثهتا يف امجلع بني 

قامة رصاعات س مبحوث وذكل من أ جلخمتلف احللول املقدمة بواسطة لك  وس يومعرفية. أ ما املرحةل الرابعة  اإ

 فتتجىل يف حماوةل تعممي احللول املقدمة لتشمل وضعيات وهمام أ خرى. 

 : مراهقون وراشدون يعرفون القراءة لكهنم يعانون من نواقص فكرية وصعوابت دراس ية.ج( الفئة املس هتدفة 

ىل  40من  د( مدة الربانمج:  من احلصص.  موزعة عىل مجموعة ساعة 50اإ

 جئ احملققة: لنتا ه( ا 

جيايب عىل اختبارات الرتكيب ومنطق القضااي والتطور املنطقي، وابخلصوص معليات الاس تنباط  * تأ ثري اإ

 والاس تقراء والقياس والتعممي. 

 ة.* عدم وضوح ودلةل التأ ثري السابق ابلنس بة للمس توى املعريف العام وتقري اذلات والاس تقاللي

 وضعيات التعمل.  يف الوضعيات القريبة جدا من لأ ثري ال سايس اإ * ليمتظهر الت

 : Papertلصاحبه  Logo. برانمج لوغو3-4-3

 أ ( ال هداف 

 * تمنية اذلاكء وتطوير كفاءات حول التفكري وتعمل التعمل عرب برانمج معلوميايت. 

 * بناء سريورة المنو اذلايت لقدرات املبحوث املعرفية. 

املفروض أ ن حتقق يف هذا املضامر نتاجئ أ فضل غة الربجمة املعلومياتية اليت من  للمبحوث عرب لسهيل المنو املعريف* ت 

 من تكل اليت حيققها احمليط الطبيعي.

اليت تسمح للمبحوث بقيادة سلحفاة عىل الشاشة لرمس أ شاكل حتددها   Logoتعمل لغة الربجمة لوغو  ب( الوسائل: 

نشاءمس املربع اذلي ت الربانمج، مثل رتعلاميت وتوجهيا مربع من اللوغو) عبارة  هو عبارة عن شلك لخيتلف عن اإ
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عن لعبة تتكون من قطع متنوعة ال شاكل وال لوان( اذلي ميثل نشاطا مأ لوفا دلى املبحوث. واحلقيقة أ ن انتقال  

ىل امل نشاؤه عفواي بواسطة اللوغو اإ تفكري تيض الرتكزي وال ربع كنشاط منظم يقاملبحوث من املربع كنشاط مأ لوف يمت اإ

 ميثل السريورة الإجرائية لتنفيذ هذا الربانمج. والوعي واملراقبة والتوقع، 

 . أ طفال ومراهقون ج( الفئة املس هتدفة: 

 : غري حمددة. د( مدة الربانمج

 ه( النتاجئ احملققة: 

 ل هداف املتوخاة. * حسب ادلراسات التقوميية اخملتلفة فاإن هذا الربانمج مل حيقق لك ا

 الرايضيات واملتغريات املعرفية اكلإبداعية وحل املشالك مث املتغريات الشخصية دم ابلنس بة لتعمل* تأ ثري ش به منع

 اكلعاطفية والاجامتعية. 

ل يف تعمل اللوغو وليس يف بناء  ىل همام أ خرى، حبيث أ ن تعمل اللوغو مل يفد اإ * غياب لإماكنية حتويل الاكتساابت اإ

  وضعيات أ خرى. بةل لالستامثر يفاتيجيات ذهنية قااسرت 

 . مبادئ الرتبية املعرفية وفعالية براجمها 3-5

ىل  فضال عن توضيح مفهوم الرتبية املعرفية وأ صولها وأ سسها وأ شاكلها، نرى رضورة التطرق ولو بصورة خمترصة اإ

ىل اجلوانب الفعاةل لرباجمها ال    ساس ية.الآليات املرتبطة مببادهئا العامة واإ

 عامة ملبادئ المفن حيث ا 

براز مظاهر التطورات احملققة بفضل مبادئ  لا واقع أ ن أ مهية الامنذج الس يكولوجية تمكن من الناحية التفسريية يف اإ

 (:Coulet ،1996 :195-197الرتبية املعرفية اليت تتجىل يف العنارص الس بعة التالية )

وارد يف املطامعرفية، ينصب عىل  لرتكزي، وكام هوملبحوث، حبيث أ ن االوعي ابلسريورات املعرفية اليت يوظفها ا -

مداده ابملساعدة الالزمة للنجاح ه ذه السريورات لمتكني هذا ال خري من املعرفة اجليدة لش تغاهل اخلاص، وابلتايل اإ

 يف املهام اخملتلفة. 

ة  حتويلها من وضعي قصد تسهيل معلية  بيهنا des pontagesالربط بني املعارف بأ نواعها اخملتلفة وخلق جسور  -

 ل خرى ومن هممة ل خرى. 

الرتكزي عىل جحج وتربيرات أ داءات املبحوث من خالل الاعامتد عىل ال دوات الرمزية الواردة يف تصورات  -

السابقة اذلكر واملمتثةل أ ساسا يف اللغة ويف المتثالت اخلطية املطبوعة  Brunerوبريرن  Vygotskyفيجوتسيك 

 ثقافة. ابل 

اطه اخلاص، وابخلصوص تكل اليت تساعده عىل حتويل القواعد واس تخراهجا من نش توليدبحوث عىل حتريض امل  -

آليات الاس تقراء والقياس والتعممي.   املعارف من حاةل ل خرى ومن هممة ل خرى عرب أ

رة والنتاجئ ني النتاجئ املنتظ، وذكل هبدف متكني املبحوث من املقارنة بla prévisibilitéالرتكزي عىل التنبؤية  -

 صةل بصورة فعلية. احمل

لهيا املبحوث وذكل بقصد متكينه من بناء  - الرتكزي عىل مظاهر التفاعل والتبادل والتواصل داخل اجملموعة اليت ينمتي اإ

 مواقفه أ ثناء سريورات من النوع السوس يومعريف. 

 بية معرفية. اذلايت يف لك تر ت مث أ مهية البعد الاهامتم ابجلوانب الوجدانية اكدلافعية والوعي ابذلا -

 ومن حيث صدق الربامج وفعاليهتا 

ذا اكنت النتاجئ املس هتدفة من خالل برامج الرتبية املعرفية تتحدد أ ساسا، ورمغ اختالف صياغهتا حسب أ شاكل  اإ

رس ية عىل التعلامت املدالربامج، يف اإغناء وتطوير الاش تغال اذلهين لل فراد بصورة دامئة وابلعمل عىل حتريضهم 
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،  Loarerكثرية ومتنوعة يكفي أ ن جنملها يف املقومات ال ربعة التالية)فاإن معايري تقومي هذه الربامج يه واملهنية، 

1998 :143-144:) 

: مادام أ ن هدف طرق الرتبية املعرفية هو تطوير الاش تغال اذلهين، أ ( معيار تطوير ال داءات يف اختبارات اذلاكء

ت قد اعمتدت يف غالبيهتا عىل اإجراء  رات اذلاكء. فالتقوميات اليت أ جريالنجاح يف اختباأ هنا ستساعد عىل  فاملؤكد

الاختبارات عىل ال قل يف مرتني: يف بداية التكوين )اختبار قبيل( ويف هناية التكوين )اختبار بعدي(، وبعد ذكل 

 برانمج التكوين. غرياملس تفيدين من تمت مقارنة التطورات احلاصةل عند املبحوثني املس تفيدين و 

: الواقع أ ن طرق الرتبية املعرفية ل ختزتل يف تعمل املهارات احملدودة بل يه ب( معيار حتويل الاكتساابت وتعمميها

ْكساب ال فراد الكفاءات العامة اليت ستشلك ال رضية املالمئة لتكيفهم املس تقبيل مع 
ِ
تراهن عكس ذكل عىل ا

يف خمتلف امليادين  عامة واملشرتكة حبيث ميكن توظيفهاادة ما تنعت ابل. فهذه الكفاءات عالوضعيات اجلديدة

ْكساب الفرد بعض الاسرتاتيجيات املعرفية، بل 
ِ
ذن يف ا واملضامني. فهدف لك برانمج للرتبية املعرفية ل يتحدد اإ

 (.Büchel ،1995 :10خرى )يتعلق بتمنية وتطوير سريورات التعمل والتفكري وحتويل املعارف من وضعية ل  

ذن فعىل ذا اكنت هذه احلصيةل  أ ساس اإ دراسة مدى قابلية حصيةل التكوين للتحويل والتعممي ميكن معرفة ما اإ

ل يف الوضعيات املامثةل لتكل اليت  تشلك اإجراءات عامة للفكر أ م أ هنا عبارة عن كفاءات خاصة حملية ل تس تعمل اإ

مج قد اكء ل يكفي للربهنة عىل أ ن الربانيف اختبارات اذلأ ن النجاح الكبري شلكت أ ساس اكتساهبا. ويعين هذا 

حقق هدفه عىل مس توى تعمل اإجراءات الفكر العامة. فدراسة مدى قابلية حصيةل الاكتساب للتحويل والتعممي يه 

يف جمال مساعدة  اليت تسمح مبعاينة نتاجئ برانمج الرتبية املعرفية عىل الاكتساابت املدرس ية واملهنية وخاصة

 يتعلموا كيف جيب أ ن يتعلموا. ملس تفيدين من أ نا

حدى الطرق ال خرى دلراسة تعممي حصيةل الاكتساب ابلتحقق من  ج( معيار احلفاظ عىل النتاجئ احملصةل: تتعلق اإ

فاإن هذا  أ ن هذه ال خرية ل ختتفي مبارشة بعد التكوين. فاإذا اكن التكوين يشلك فرصة مواتية لمنو الفرد معرفيا

آخرون،  Feuerstein؛ Higelé ،1994ابلبنيوي ) ذلي ينعته البعضالتغري ا ( ل ميكنه أ ن خيتفي أ و  1980وأ

يمنحي هكذا وبرسعة. فباعامتد فكرة أ ن التطورات ميكهنا أ ن تشلك أ ساس لك اكتساب جديد، جند فورنش تاين 

Feuerstein  اذلين وت بني املبحوثنيقت، حبيث أ ن التفايراهن حىت عىل فرضية أ ن الانعاكسات تزتايد مع الو 

 Feuersteinين مل يس تفيدوا من أ ي تكوين، يتعمق حىت بعد فرتة التكوين ذاهتا )تلقوا تكوينا ونظراهئم اذل 

آخرون،  (. وهذه فكرة تتساوق مع مبادئ كثري من برامج الرتبية املعرفية اليت ل تراهن عىل اإغناء 1979وأ

ىل بناء الاش تغال املعريف حفسب،  ذلايت للقدرات املعرفية. سريورة للمنو ا بل تسعى اإ

احلقيقة أ ن انعاكسات برامج الرتبية املعرفية عىل المنو  د( معيار الانعاكسات الإجيابية عىل ادلافعية والشخصية:

جيابيهتا  الشخيص عادة ما ل تكون منتظرة رمغ أ هنا واردة. فال مر يتعلق عىل سبيل املثال بتحسني صورة اذلات و  اإ

عادة  ماكنية الاندماج والرفع من قدرة التحفزي وتسهيل واإ التحمك يف اذلات. فتبعا خلصوصيات الربانمج جيب أ خذ  اإ

هذه املظاهر الشخصية املتنوعة يف الاعتبار، حبيث أ ن قياسها يس تدعي اعامتد سلسةل من ال دوات ويف مقدمهتا: 

أ مهية دورها يف ميدان التكوين  سقاطية. وكام أ نات املوضوعية والإ املقابالت والاس امترات واملالحظات والاختبار 

 تلزم اعامتدها كعوامل مساعدة عىل التقومي املوضوعي. يس  

 خالصة 

شاكلية تشخيص الكفاءات وتربيهتا مل تعد متثل املطمح الكبري  ىل أ ن اإ كخالصة ملضامني هذه الورقة نشري اإ

لعلمي احملدد خملتلف ا تشلك املسعى افقط، بل أ صبحت أ يض لل شخاص ذوي الصعوابت عىل الصعيد املعريف 

س يكولوجية والرتبوية ذات الآاثر الإجيابية والنتاجئ املضمونة يف ش ىت جمالت احلياة اليومية وخاصة  املامرسات ال 

وري،  جمالت: التعلمي والتكوين، التأ هيل والتشغيل، التوجيه والإرشاد مث التكيف والإدماج. ولهذا يبدو من الرض 
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ذا أ ردان ف توظيفها يف مثل هذه اجملالت، الاخنراط يف هذا  سات أ ن تتأ صل عندان وأ ن نس تفيد منعال لهذه املامر اإ

 املسعى من خالل الانفتاح عىل ال بعاد التالية: 

لك ابعامتد تربية معرفية مبنية عىل ميادين املعارف اخلاصة كرهان أ سايس ل الاش تغال عىل ميادين معرفية حمددة -

ىل احلاةل الراهنة ملنظومة املعاية. فبالحتاكم ممارسة بيداغوج رف وسريورات تعمميها كام تؤكد عىل ذكل اإ

آلياته وأ ساليبه ومبحيط بيداغويج خصب يف مكوانته وس ياقاته   الس يكولوجيا املعرفية، ميكن القول بتعمل متنوع يف أ

ليه هويس تجيب لتعدد أ نظمة اذلهن ومس توايته. فالتعمل اذلي حن عىل تدريب املتعمل  ذكل اذلي ينبين ن يف حاجة اإ

س تخدام الفعال ملعارفه اذلاتية الشخصية قصد التعامل بعد ذكل مع املعارف املدرس ية. فهذا المنط من عىل كيفية الا

عداد متعمل مسامل يكتفي بتخزين ال   عداد متعمل خبري قادر عىل التفكري بدل اإ فاكر  التعلمي سيسامه بلك تأ كيد يف اإ

 فقط.

ذا فشل ومساعدته عىل مراقبة  للمساعدة املعرفيةددية مبنية عىل برامج اغوجيا تع ل ببيد العم  - قواهما دمع املتعمل اإ

 وتضبيط خمتلف اسرتاتيجياته املعرفية وتكييفها مع خصوصية امليادين والوضعيات واملشالك الرتبوية.

شاكلية الرتبية املعرفية اليت تُ  - شاكلية امل الإقرار بأ ن اإ ي اإ يه اليت جيب أ ن نراهن عىل توظيفها  ساعدات املعرفيةغذنِ

واستامثر طرقها ومناجهها يف ش ىت ميادين احلياة اليومية، وخاصة تكل اليت ترتبط ابل نشطة املدرس ية واملهنية. لكن 

 لامء الرتبية وذكل حتقيق هذا الرهان يبقى مرشوطا حبجم التعاون اذلي جيب أ ن يكون واسعا بني علامء النفس وع

دراك و  بناءات املعرفية اخلاصة هبذا امليدان أ و ذاك والقيام بهتذيهبا  وعي ما يه الآليات املتضمنة يف ال من أ جل اإ

وتطويرها. 
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