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هذ يف تدعه�سعى ٕاىل ٔ�نالورقة �ىل الت�ٔ�ید والعالج، و�لتايل وإالرشاد +لرتبیة املعرف,ة الكفاءات قابلیة فكرة مي
والتعمل :ك8ساب ملشالك فعلیة <لول ٕاجياد يف تتجسد ٔ�صبحت املعارصة السGیكولوج,ا و:ندماج، والIمة تك,ف

+لرتبیةيف وقابلیهتا املعرف,ة إال�سان قدرات لیونة الیوم,ة. مفسلمة اQٔموراحلیاة من وإالرشاد، ٔ�حضت التدUل �رب
�ٔن Xكفي ذY. فال �ىل واحض دلیل ٕاال اخلصوص هبذا اQٓن حىت املتوفرة املتعددة واملناجه الربامج <الیا. وما املؤكدة
gسهوi و:ك8سا�ت املهام خمتلف حتق,ق يف ینجح ليك �الیة ذهنیة وقدرات معرف,ة rكفاءات الشخص Xمتتع

ٔ�مهیةوجنا�ة، بل امل zمكن احلیاة. وهنا جماالت شGىت يف الكفاءات لت| اجلید التوظیف يف ٔ�یضا ینجح فروض ٔ�ن
املعرف,ة إال�سان كفاءات تقومي مسGتوى �ىل وUاصة املعرف,ة الرتبیة وrرامج املعريف ال8شخیص طرق وفعالیة

و تعلامته لتحسني الالزمة :سرتاتیجیات تعمل بفعالیة توعیته مث �ٔيوتطوXرها س�ب ٔ�ن �ىل الت�ٔ�ید �رب ٔ�داءاته ٕاغناء
ٔ�و الضعیف الشخيص وا�هود املعريف :شGتغال يف �لعجز بل والكفاءة القدرة يف �لنقص Xرتبط ال حممتل فشل

املك8سب. �لعجز إالحساس
املعرف,ة؛: املعرإالرشادالرتبیة الرتبیة rرامج املعريف؛ ال8شخیص .ف,ةالكفاءات؛

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 

competence deficiency but it could be related to a deficit in cognitive functioning 

and personal weak effort or acquired feeling of deficiency.

النفس1 �مل إال�سانیةشعبة والعلوم اQٓداب املهراز، لكیة هللا، فاس، املغرب.ظهر عبد rن محمد سGیدي ، �امعة



.

ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Issue 3, summer 2017. 8
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مقدمة
السوس�یواق	صادیة وس�یاقاهتا املعارصة ا�متعات دا�ل �رزا موقعا حتتل اليت الكفاءات تدبري ظاهرة 1ٔصبحت لقد

5بتاكر،  وكثافة املعرفة بقوة ا>ياملطبو9ة 5ه<م الAرشیة. وهو �ملوارد واملهمتني الباحDني H1ٔلب �ه<م Kس�تIٔJر
اLٔدوار فNه وتتغري املدرس�یة املعارف فNه تتطور س�یاق يف اLٔشTاص تعمل قدرات 9ىل واحض برتكزي ]متزي جنده

وٕاجرا قNاسها 1ٔسالیب يه ما املعرفNة؟ �لكفاءات املقصود ما cبرية. لكن eرس9ة gداملهنیة 1ٔي وٕاىل Kشخیصها؟ ءات
وkرش�یدها؟ وتطو]رها kربmهتا ٕ�ماكنیة القول یصح

شك 1ٔدىن بدون سmشلك القuیل هذا من حموریة xس�ئLٔ مقzعة 1ٔجوبة ٕاجياد 9ىل الورقة هذا يف العمل 1ٔن c1ٔید
س�یكولوجNة بظواهر املهمتني العرب �لباحDني �ل�س�بة ٕاجيابیة، و�اصة �د نتاجئ ذات 9لمیة وkربویة مسامهة

سريورات وتعیني التفكري قوا9د وتدر�س التعمل وتعلمي ا>اكء مقدمهتا: kربیة ويف والتوجNه إالرشاد Kس�توجب
1ٔمهها 9دیدة العتبارات و5ندماج، وذ� التكNف 1ٔسالیب وحتدید 5ك�ساب

الكفاءا قNاس مشلك خبصوص وتُناقش تُطرح 1ٔصبحت اليت والقضا� إالشاكلیات يه واليت* كثرية وkربmهتا ت
يف اكنت وٕان �ٔJاجلد. فاملس �ذٔJم �ذهأJون هبا هنمت 1ٔن والرتبیة النفس بعمل العرب املش�تغلني حنن 9لینا یتوجب
املس�تقuيل لٔ فق املؤكدة. ف	بعا اLٔمور من 1ٔحضت التطبیقNة واس�تلزاماهتا العملیة 1ٔبعادها فٕان نظریة اLٔول مقا¤ا

�ٔJاملس هذه يف البحث وتعدیالتملسار س�	عرض لتغیريات 9ام eشلك وإالرشاد التقومي س�یكولوجNة 1ٔن فالراحج
وتطو]رها.  kربmهتا 1ٔمهیة 9ىل والتcٔJید الكفاءات kمنیة جمال يف وارتفا9ه 5ج<عي الطلب ز�دة بفعل وذ� معیقة

kمنیة رس9ة 9ىل kراهن اليت واملهنیة التكوی�Nة املیاد]ن يف 1ٔمهیته ٕاىل املهارات، 1ٔصبح* �لنظر تطو]ر وجنا9ة املعارف
املعريف مرموقةle diagnostic cognitifال�شخیص ماكنة تنوعها، �شغل 1ٔو املقار�ت ثنائیة عن النظر ، وبغض

الرصد جتاوز يف kمكن اLٔساس�یة Hا�ته ٕاgدى اكنت وٕارشادها. فٕاذا الكفاءات وتطو]ر التعمل قدرات تقومي جمال يف
Lٔا لفروق اش�تغاالهتاالAس�یط يف 5خ	الل ومظاهر الضمنیة املعرفNة السريورات تعیني و�لتايل اLٔفراد بني داء

Kشلك و1ٔن �لرتبیة ختضع 1ٔن جيب ا>اكء �اصیة مقدمهتا ويف اجلوهریة الس�یكولوجNة اخلاصیات بعض الفعلیة، فٕان
التعویيض. والتعلمي وإالرشاد �لتوجNه موضو9ا

املعرفNة الرتبیة �رية، * KشلكLٔا �لس�نوات إالرشادي بعده يف الس�یكولو¾ الت¿دید جمال يف 1ٔمهیة اLٔكرث احملاو�
والتكNف التعمل 9ىل قدرهتم من والرفع لٔ شTاص ا>هين 5ش�تغال تطو]ر 9ىل ینصب 5ه<م 1ٔصبح حبیث

uالك إالقuال اكن وإالرشاد. وٕاذا والتJٔهیل �لتكو]ن �دیدة طرق توظیف 9رب هذهو5ندماج ومzاجه Éرامج 9ىل ري
والتJٔهیل التكو]ن وصعو�ت مشالك من كثري جتاوز يف ملسامههتا �ل�س�بة و�اصة وجناعهتا 1ٔمهیهتا مدى یوحض الرتبیة
تصیري جمال يف 1ٔساس�یة وبصورة فعال بدور العريب الوطن يف Ìعند قNا¤ا ٕاماكنیة Íس�uعد ال و5ندماج، فٕاننا

العرب إالرشادیة مجودها.املنظومة ومظاهر تعرثها 1ٔس�باب جتاوز 9ىل وقدرة جنا9ة 1ٔكرث یة
ٕاكطار�دید املعرفNة ملوضوع "الرتبیة الورقة هذه يف Ìیار	اخ وراء الاكمzة 5عتبارات Lٔمه املق	ضب اجلرد هذا بعد

احملوریة xس�ئLٔا 9ىل إال�ابة حماو� ٕاىل اLٓن العريب"، ن�	قل العامل يف إالرشاد وذ�لس�یكولوجNة التÔدید السابقة
1ٔساس�یة. حماور ثالثة �ع<د

املعرفNة1 الكفاءات . مفهوم
اLٔساس�یة الب�Nة Kشلك اليت واملهارات القدرات من مجمو9ة عن عبارة الكفاءة 1ٔن 9ىل Öم ش�به ٕاجامع هناك

اس�تTدا الفرد هبا �س�تطیع اليت املهارة ودر�ة الوعي مس�توى متثل املعرفNة. فهÚي املعارف�لسريورات 1ٔنواع خمتلف م
العبدان،  الرمحن والتواصلیة (عبد والر�ضیة ا�لغویة املعارف و�اصة حىت2002و1ٔشاكلها إالقرار صعوبة ). فرمغ

بوgدة یقول النطاق: 1ٔوهلام هذا يف اثنني اجتاهني بني الواحض �لتبا]ن نظرا املعرفNة �لكفاءة م	اكمل نظري Éمنوذج اLٓن
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و�شخصهمكوت هذه الكفاءة  تق�سه ا�ي ال�شاط متثل ٔ#هنا %ىل تعریفها ميكن ٔ#نه ب12وعها، ٕاال یقول والثاين
املعرف7ة .tests de la cognitionاخ>بارات

املهام من سلس@ ٔ#مام الفعال Fلترصف لٕالHسان Lسمح ا�ي ا�هين ال�شاط متثل الكفاءة ٔ#ن ٔ#ساس ٕاذن، فعىل
ال فهيا، فهQي التحمك بغیة معینةوالوضعیات قدرات ٔ#و معارف متت] حمددة. ف\ٔن قدرة يف ٔ#و بعیهنا معرفة يف تنحرص

عند لتوظیفها جتنیدها يف یفشلون لكهنم والقدرات املعارف الناس ميت] ما كفء. فكeريا ٕاHسان ٔ#نك iبتا الیعين
�سjت الكفاءات بعض ٔ#ن ٕاذ معینة؛ كفاءة لبناء املعارف لك اك2ساب یصعب ٔ#نه مدرسjیةاحلاqة. كام معارف دعي

ٕاجرائیة ( معارف ؤ#خرى ترصحيیة معارف یتطلب وبعضها %امة معارف �سjتلزم ، Perrenoud({اصة) ؤ#خرى
ويف7: 1998 وبناهئا اجلدیدة املعارف ابتاكر يف Fٔ�ساس تت�ىل بل فقط ا�ا�رة خزانة من ا�هنل التعين ). فالكفاءة

والوضعیات املشالك ملوا�ة قصدي �شلك املتنو%ة.وعهيا

املعريف اشjتغاهلم نوع ٔ#ساس %ىل املبحوثني تفييء %ىل Lسا%د ا�ي املهنجي املسعى ٕاىل املعريف ال2شخیص Lشري
واملشرتكة، فٕان العامة احلل سريورات ب�7ان �ه�م عن اللكي. ففضال ٔ#داهئم مسjتوى بدل وفعالیته وجودته

السريو %ىل إالجراءالرتكزي تصاحهبا، ميثل اليت وأ�داءات �سرتاتیجیات وخمتلف �شjتغال ؤ#مناط الفرعیة رات
املهمة منوذج ٕاىل �س12اد یمت املنظور هذا ٕاطار م1ه. ففي البد ا�ي یصف Tâche-Problèmeاملشلكةا�ي

الفوار مصادر Fلتايل ویُعّني الفشل %ىل الباعثة والعملیات إالجراءات مسjتوىخمتلف %ىل و{اصة املبحوثني بني ق
مبرا¬ل املرور Lسjتلزم ا�منوذج هذا مeل ٕا%داد اكن املالمئة. وٕاذا إالجراءات واخ>یار �سرتاتیجیات اسjت±دام

ٔ#مهها: املشلكة1م>نو%ة حيل ا�ي ´لمبحوث معريف منوذج هذا2) ٕاHشاء من ´لمشلكة احملمت@ ا�متثالت ) اسjتخراج
ال3ا�منوذج احلل) حتدید ٕاجراءات لتدبري الالزمة ا�هنیة ٕاجراء4عملیات لك یطابق ا½ي احلل ¾روتو�ول ) صیا¿ة

يف والتد{ل الفعل %ىل حيیل لكونه Àمدلو وشسا%ة مفهومه ا�ساع املعريف، ورمغ ال2شخیص دور حمدد، فٕان
التالیة (ٔ#حرشاو، الثالثة املیادÂن يف اÄتلفة،یتÃدد إالHسان ):H2004 :45شاطات

�خ>بارات. Fسjت±دام املعرف7ة الكفاءات تقومي * م7دان
ونواقصها. ¬دودها مظاهر وتعیني املتعمل معارف �شخیص {الل من التعمل %ىل املسا%دة * م7دان

التفكري ( وضعیات يف املسjتعم@ �سرتاتیجیات م1ظور من و{اصة املعريف ا�منو Êام حتلیل -Nguan* م7دان

Xuan ،ال2سلسل (1983و#ٓخرون ) وقضاHoc ،1987 ÍوNguan-Xuan؛ Gilléron ،1976) وÊام
الرÍيض ( .)Bastien ،1987املنطق

قد املعريف و�شخیصها الكفاءات لتقومي ¬الیا �سjند اليت املرموقة املاكنة ٔ#ن هو هنا إالشارة Lسjتوجب ما لكن
تعد،  مل والرتبیة. فأ�مهیة النفس %لامء ¬اqات العمق يف مظاهرالن�احبدلت حتدید يف ذÓ، تنحرص سjنوحض كام

املبحوث اتبعها اليت الطریقة يه ´لمالحظة. ما القاب@ والسلواكت أ�داءات وراء Âمكن ما فهم يف والفشل، بل
الصعوFت ت] ٔ#مام ترصف و�یف ومشالك؟ صعوFت یواqه ٔ#Âن املنتظرة؟ إالqابة (املریض، التلمیذ...) لبلوغ

واملشالك؟
الناجع. �شلك وإالرشاد املمثرة واملسا%دة الفعال التد{ل مر¬@ ٕاىل ´لمرور ٔ#ساسjیة حمطة أ�سjئ@ هذه %ىل إالqابة

طبیعة %ىل %الج7ة) مكؤرش ٕارشادیة (ٔ#و ßحماو ٔ#یة يف یت±ذ ٔ#ن جيب املالحظ أ�داء ٔ#و السلوك ٔ#ن هذا ویعين
�ش حول ãمع ميحور ٔ#ن املرشد %ىل وصعوFته، حبیث املؤرش. فالغلطال�شاط لهذا احلق7قي املعىن وèرمزي خیص

يف الرضوریة �نطالق نقطة Lشلك ãحتلی ؤ#ن �شjتغال يف {لل %ىل مكؤرش بل êخط\ٔ هنا ٕالیه ینظر ٔ#ن الجيب
مالحظاته،  %ىل املرشد، وبناء یفرتض من املبحوث رٔ#س يف یدور ما فهم واملسا%دة. ٕان لٕالرشاد مسعى لك
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واق حول نظریةاس�تدالالت ٕاىل �ا�ة يف �كون �س�تدالالت �ت حتق�ق من م+ارشة. و&لمتكن معای.-ه الميكن ع
الس�یكولوج�ا 7ٔن ٕاىل هنا إالشارة من بد معینة. وال ٔ@?شطة ممارس�ته 7ٔثناء &لمبحوث املعريف �ش�تغال عن معینة

و7ٔ مفاهمي توفر اليت Oالبدی النظریة املرجعیة Qشلك 7ٔصبحت احلالیة معاملعرف�ة &لتعامل �دیدة وطرق سالیب
مس�توى ]ىل ٕان تطبیق�ة 7ٔمهیة ذات نتاجئ ٕاىل تفيض ما ]ادة دق�قة ]لمیة aك�ف�ة اcاbلیة املركزیة السريورات

والعالج. الkشخیص 7ٔو وإالرشاد التوج�ه
املعريف (  الkشخیص مmظور من املعرف�ة الكفاءات حتلیل يف oبريتني مقاربتني بني التفریق ، Richardميكن

1996:(
Qس�ت.-ج &لمعاجلة. فهxي والعلیا اcنیا مس�تو|هتا عند املعرف�ة السريورات وحتلل أ@داءات ]ىل {ركز فارق�ة أ@وىل
قدمية،  �د &لنظر: أ@وىل و~تان حتمكها مهنجیة �س�تعامل وذ� املق�سة أ@داءات حتلیل من انطالقا الكفاءات

يف أ@داءات بني الرتابطات ]ىل �دیثة، {ركز{ركز �د العاميل. والثانیة الت�لیل تقmیات �ع�د �خ-بارات خمتلف
املعاجلة. سريورات خمتلف عزل ]ىل Qسا]د مقmنة جتری��ة وضعیات ]ىل لٔ�داءات حتلیلها يف

Oقلی جزئیات يف سوى ختتلف ال oونیة ٔ�?شطة املعرف�ة السريورات وحتلل الكفاءات ]ىل {ركز ]امة . فهxيوالثانیة
هيمها ما لك ٔ@ن �نویة عنایة ٕاال وجودهتا &لنk��ة تويل وال Oضئی بصورة ٕاال اخلبري �لسلوك ]الق-ه يف �ٔ@داء الهتمت
ا ي ال.شاط حتلیل هو هيمها ما لك 7ٔن إال�ابة. مبعىن ٕا]داد سريورات داbل وجمراه ذاته �د يف ال.شاط هو

و�لتايل إال�ابة ٕانتاج ٕاىل املبحوث ٕاىل7ٔوصل الرتدد، الرجوع وbاصة: فرتات ال.شاط هذا عن معلومات تقدمي
صعبة. وضعیات يف املعمتدة الوراء، التصحی�ات، أ@خطاء، السلواكت

7ٔساس�یkني: فكرتني ]ىل التoٔªید رضورة ¬رى الت�دید لهذا تبعا
املعروضتني املقاربتني ٔ@ن م-عارضة كثنائیة السابق ا¯متیزي ٕاىل النظر نk��ةتفادي ب�هنام القامئة الفروق رمغ تتاكمالن

التعمل قدرات تقومي جمال يف الرشف مبقعد حيظى 7ٔصبح ا ي املعريف الkشخیص ٕاشاكلیة �الیا تثريها �ادة جساالت
وٕارشادها. وتطو�رالكفاءات

ا ٕ�دماج تتعلق وقائیة طبیعة من اثنkني: أ@وىل وظیف-ني یؤدي معريف Qشخیص لك بªٔن حلا¼ من bالل إالقرار
�ا¼ مهنا تعاين اليت الصعو�ت س�ب حتدید يف تت�ىل ]الج�ة طبیعة من وضعفها. والثانیة قوهتا مظاهر حتدید

املعرف�ة. الرتبیة وaرامج واملسا]دة لٕالرشاد ٕاخضاعها ق+ل معینة

جتس�ید يف املعرف�ة &لرتبیة والعميل العلمي املرشوع التعملیتلخص واسرتاتیجیات التفكري قوا]د تعلمي ٕاماكنیة مسلمة
)Sorel ،1987واملوا~ة والتفكري التعمل ]ىل والقدرة ا هين �ش�تغال تطو�ر ٕاىل الهادف التكو�ن مسعى ) ]رب

املعرف�ة &لرتبیة ا اكء قابلیة بفرضیة یقول ا ي املرشوع و�ندماج. فهذا L’éducabilité cognitiveوالتك�ف

7ٔربعة bالل من هبا التعریف ]ىل الورقة هذه يف س�نعمل اليت واخلصائص املقومات من مجمو]ة من یتكون
يه:  والهداف1حماور7ٔساس�یة الظهور2) املفهوم ومربرات النظریة ) املبادئ5) أ@شاكل4) أ@سس3) أ@صول

¬ر احملاور هذه تفاصیل ٕاىل النفاد وق+ل 7ٔنه الربامج. ٕاال تعودوفعلیة املرشوع هذا 7ٔصول 7ٔن ٕاىل إالشارة رضورة ى
7ٔعامل يف �خلصوص Oاملمتث الفارقة البیداغویة التصورات ٕاىل ~ة ) Itard)17751838و Montaigneمن

املتوحش الطفل {ربیة املمتثVictor de l’aveyronOحول الس�یكولوج�ة التصورات ٕاىل 7ٔخرى ~ة ومن
7ٔعامل يف 7ٔمÔال�A.Binet)1909ٔ@ساس �حÔون بذ� یذoر ا اكء. مفثلام بÖ+ات Oالقائ لٔ�طرو�ات ) الرافضة

Paour)1988و (Loarer)1998 ،و�اذبیة حسرا ا@ٔكرث املوضوع العرش�ن القرن بدایة يف Ùشلك ا اكء )، اكن
ا اك لرتبیة و7ٔسالیب طرق بناء ٕاماكنیة مدى ]ىل الرتكزي ٕاىل الباحÔني من كثري ذهب ء وتطو�ره و�خلصوص ح�ث
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�ح�ون س
یعمل ٕاذ القرن؛ نفس من الس
بعی��ات !دود ٕاىل س$س
متر ٔ&مر ذهنبا. وهذا املت.ٔخر,ن ا4ٔش2اص 6ى
Bلرتبیة1979(Feuerstein) و1972(GarberوHebert)Smith)1971و Littleٔ&م�ال Dرامج ٕاقامة ) Gىل

اك اليت التعویضیة الرتبیة Dرامج شالكة Gىل &ٓنذاك.   املعرف�ة سائدة نت
وا4ٔهداف31 . املفهوم

واملعرف�ة اYاكء Zربیة م�دان يف املعمتدة واملامرسات الربامج ٕاىل Gامة بصورة املعرف�ة الرتبیة التعریف: bشري
cognition:امة، سواءG

ٔ&یة من �لرضورة الیعانون ٔ&سوhء ٔ&ش2اص 6ى اYهين وkش
تغال املعريف اmمنو bسهیل &ٔوهبدف نواقص
pل جتاوز ٕ�ماكنیة وتوعیته الشخص ٕارشاد قواxا معرف�ة برتبیة هنا ا4ٔمر یتعلق ما حمددة. وGادة معرف�ة قصورات

وkندماج. والتواصل والتوافق والتك�ف التعمل ومواقف وضعیات يف یوا�ها اليت والصعو�ت املشالك
النامج اخلاصة املعرف�ة النواقص بعض تصحیح هبدف اmمنؤ&و عطلت اليت وال�ئیة التكوی��ة العوامل خمتلف عن ة

املعريف �لعالج هنا ا4ٔمر یتعلق ما اYهين. وGادة اش
تغا� �لتايل ؤ&Gاقت Bلشخص  remédiationاملعريف

cognitiveالقراءة واملتوسط) وعرس اخلف�ف اYهين (�اصة ق�یل: الت.ٔخر من س
یكولوج�ة Dyslexieلظواهر

الك احلساب�Dysgraphieابة وعرس احل�سةDyscalculوعرس ).Aphasie)Loarer ،1998 :122مث
التالیة: الثالثة ا4ٔبعاد يف تت�دد

املفاهمي من مجموGة شلك Gىل املعارف ال,ك سب إال¡سان ٔ&ن !الیا املعارف، فاملؤكد ب��ة  ا¥زنة يف ف�خصوص
صیغة یت2ذ تصوري ٕاطار يف تندمج ما Gادة املعارف هذه ٕان م©ظمة، بل ªري Zرامكیة بطریقة املدى البعیدة اYا¬رة

التالیة: الثالثة ا4ٔشاكل ٔ&!د يف Zمتظهر قد اليت الب��ة
وkج®عي املادي الواقع مبوج�ه نقطع اYي اYهين الفعل تعين ا4ٔش
یاءاليت من ف±ات ٕاىل

املشرتكة ( اخلاصیات ذات ).Rosch ،1976واملواضیع
Bلواقع (اmمتثالت). فه³ي ٕادراكنا ترتمج واليت ب$هنا ف¶ املرتابطة املعارف من مج· تعين اليت

الشام· ( املفاهمي mمتثیل تصلح اليت واملعطیات الوقائع من ب��ة عن ).Schank ،1980عبارة
نظرhت ٕاطار يف َ◌,َن وَتَ◌تََنبْ ت��ظم إال¡سان ,ك س
هبا اليت املعارف ٔ&ن ٕاىل bشري اليت
احلیة، املتحركة وªري احلیة اكئناته مبختلف والكون وترصفاهتا ومتثالهتا وGالقاهتا ٔ&فعالها Ãش
ىت اYات حول معینة

والنباتیة.. واحلیوانیة ). Wellman،1990؛ Spelke ،1991؛ Carey ،1985.ٕاخل (واجلامدة، إال¡سانیة
ق�یل: من واÇ4لیات السريورات من مجموGة Gىل تتوزع فه³ي ؤ&¡شطته التفكري وظائف خبصوص ٔ&ما

ما Gىل بناء حمیطه عن معرفة الشخص ,كون طریقه عن اYي ال�شاط Ìشلك اYي
معلومات. ف من حواسه Gرب Íتق�
GربÌس ومعاجلهتا املعلومات وتفك�ك احلس
یة املعطیات ت.ٔویل يف تت�دد وظیف�ه

املعطیات بواسطة مو�ة تصاGدیة املعاجلات: &ٔوالهام من اثنني �ملثرياتBottom-upشلكني هتمت ، ح�ث
املفاهمي بواسطة مو�ة تنازلیة ٕادرا¬یة. وÔن$هتام معطیات ٕاىل حتولها اليت ختص، Top-downالفزيیق�ة ح�ث

اBلفظیة والتفسري.املعلومات Bلت.ٔویل القاب· الرمزیة
اYهنیة الك�اØت من مجموGة حتمكه ذهين ¡شاط عن عبارة هو  EntitéesاYي

mentalesرمز معني (مزنل، ذرة، ح�وان) ٔ&و مفهوم ٕاما شلك Gىل و,متظهر الكون حول معینة معرفة bشلك اليت
ذهنیة (وpه، مكعب، جشرة).÷د (س، ٔ&، جمر  صورة ، ؟) ٔ&و
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من وصورنته منذج
ه بقصد وا�د �انب بعزل �سمح ذهنیة سريورة عن عبارة هو ا(ي
والتخطیط. و0نتقاء والتعممي اكلت3س2یط حمددة ذهنیة معلیات ;الل

ذهنیة سريورة عن عبارة هو منا(ي حمدود >دد خبصوص تBٔ@یده ث3ت ما تعممي قواFا
.HٔمكBب جممتعا Nشمل قد احلاالت من @بري >دد >ىل املفردة احلاالت

املراد الوضعیة ٕاىل سابقة وضعیات يف جناعهتا عن ٔ\]نت اليت السريورات نقل يف یت^دد ا(ي
معاجلهتا.

لبلوغا(ي یعين 0نطال >امة قضیة من 0نطالق الوقائع، مبعىن ٕاىل املفاهمي من ق
املرا�ل. من م
غري >دد ]س2تmدام معینة ;الصة

قضیة لبلوغ ;اصة قضیة من 0نطالق املفاهمي، مبعىن ٕاىل الوقائع من 0نطالق یعين ا(ي
املرا�ل. من م
غري >دد وفق >امة

املBٔلوفة واpٔسالیب الطرق ٔ\و اخلاصة >ربإالجراءات املرور دون مuارشة بصورة
الناجع التعمل @یفwة >امة (ذاكء) حول مبعارف الشخص ٕ]مداد ]خلصوص هنا اpٔمر املعارف. ویتعلق الك~ساب

املتوافق. مبع و0ندماج البناء والتواصل املتوازن والتكwف الهادف عنوالتفكري >امة �كفاءات الفرد ٕامداد ىن
مث والتعممي والتجرید والتجمیع القwاس وFارات و0س2تقراء 0س2ت�uاط وٕاجراءات والت^لیل الفهم ٔ\سالیب

واملراقuة. واملوا�ة والتوقع التخطیط اسرتاتیجیات
جwد مس2تو�ت حتقwق يف وتوظیفه �رب�
ه ٕ]ماكنیة ال~سلمي والتطور، منمع ا�منو من ة

واملوا�ة املراقuة من مث و0ندماج التBٔهیل والتوافق، من التكwف والتفا>ل، من التواصل و0ك~ساب، من التعمل
سادت اليت التعویضیة والرتبیة املعرفwة الرتبیة بني الفرق ٔ\ن ٕاىل هنا إالشارة والصعو]ت. والتفوتنا �لمشالك البناءة

ا ٔ\وائل �دود �نيٕاىل وشواذ، يف ٔ\سو�ء اpٔشmاص مجیع �شمل اpٔوىل ٔ\ن العرش�ن، يه القرن من لس2بعی�wات
نفس2یا. املصدومني ٔ\و ذهنیا املتBٔخر�ن ٔ\و اج�عیا احملظوظني ¢ري املهمشني اpٔطفال >ىل فقط تق
رص الثانیة اكنت

الظهور32 ومربرات النظریة اpٔصول
ٕاجامل النظریة: ميكن اpٔصول حwث لنمفن سوف \ٔساس2یة مرجعیات ثالث يف املعرفwة �لرتبیة النظریة اpٔصول

ويه (  الحقا ٕا�هيا س2نعود pٔننا هنا فهيا ):1997و\ٓخرون، Loarer؛ Merle ،1992نفصل
µبیا الفعلPiagetنظریة ٔ\مهیة >ىل یؤكد ا(ي �ا¹هبا يف املعريف، و;اصة ا�منو ، مبعىن فعل L’actionيف

تفا> يف ٔ\نواعا(ات مجیع بناء ٔ\ساس ميثل الفعل هذا ٔ\ن و�كوهنا، حبیث املعرفة ان3½اء سريورة حمیطها ، يف مع لها
 .µبیا عند وا(اكءات املعارف

و0ك~ساب.Brunerو Vygotskyٔ\طرو�ات �لتعمل والثقافwة 0ج�عیة �لوساطة ]ل�س2بة
املعرفانیني ومناذج pٔمهیةCompioneو Brownو Flavellل ٔ\م¾اLes cognitivistesٔ\عامل ]ل�س2بة

معرفwة. �ربیة لك ¿ل Bوم ٔ\فق حتدید يف املطامعرفwة السريورات
الظهور مربرات حwث التالیة:تتلخصومن اpٔربعة العنارص يف املعرفwة الرتبیة لظهور اpٔساس2یة املربرات

ٔ\كرث �ركز \ٔحضت اليت املعرفwة �لس2یكولوجwا اpٔ;ري 0ش2تغالالتطور وسريورات الكفاءات دراسة >ىل فBٔكرث
العلیا،  املعرفwة الوظائف Ãشاط املعريف، و]خلصوص ال�شاط حتلیل ٔ\صبح السلوك، حبیث ؤ\سالیب اpٔداءات بدل
�رزت هنا املعرفwني. ومن وإالرشاد التقومي س2یكولوجwة يف املتخصصني الباح¾ني ¢البیة Çى املركزي الهدف ميثل

ٔ\سال والقصوراتٔ\مهیة النواقص بعض وتصحیح تقومي يف املعرفwة الربامج وجنا>ة املبكرة الكفاءات عن الكشف یب
.Ëاحملمت
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ش�ىت يف یوا�ها املعارص إال�سان ٔ�صبح اليت و�ندماج والتك"ف والت)ٔهیل التكو*ن ملشالك فعلیة 1لول ٕاجياد
واملهنیة. ف5حوال واملدرس�یة أ>رسیة و=اصة احلیات Dس�تدعيمAا@ عوامل والشغل ، لكها والتعلمي إالنتاج نظام ت

املشالك ملوا�ة Lجعة وكفاءات واملراقPة والتوقع والتخطیط Yلمتثل ج"دة و]ارات والتك"ف Yلتواصل \لیا قدرات
وتدبري لك ما هو [دید.

املشاریع حتق"ق يف dالهائ الس�یكولوج"ة و�ٔبعادها املعرف"ة الثورة تطورات هبااسfgر Lدى ما كثريا اليت التطبیق"ة
والتوج"ه التقومي ٔ>سالیب املامرسني لك هؤالء، وrخلصوص ٔ�مام مواتیة [د ٔ�صبحت والرتبیة. فالفرصة النفس \لامء
معامل یوفره اكن ما \ادة اzي الفهم ذ| من مصداق"ة ٔ�كرث املعرف"ة إال�سان لكفاءات فهم عن وإالرشاد، Yلبحث

والفشل، Yلتك"ف Quotient itellectuelاzاكء  Yلن�اح املعرف"ة السريورات لتعیني ماسة ٔ�صبحت . فاحلا[ة
قدرة ٔ�كرث نصبح والصحیة، حىت واملهنیة املدرس�یة والقطا\ات ا�االت خمتلف يف والتفا\ل و�ندماج، Yلتواصل

�خ5الال جتاوز \ىل ومسا\دهتم أ>ش�اص ٕالرشاد مالمئة و�رامج طرق بلورة املعرف"ة\ىل  Lesت

dysfonctionnements cognitifsاملشالك موا�ة اسرتاتیجیات من ومتك"هنم والتواصل التعمل صعوrت و
و1لها.

املعرف"ة الرتبیة لت�دید املالمئة الظروف =لق يف سامهت اليت العوامل خمتلف يف ف"ت�ىل الرابع العنرص ٔ�ما
اzي الت�دید احلق"ق"ة. وهو اجلنوبیةوانطالقهتا ؤ�مر*اك أ>وروبیة الب�ان ٔ��لب يف واسعا انgشارا ا>ٓن حىت عرف

ا�ولیة ر�ٔسها: امجلعیة و\ىل ا�ال هذا يف م5نو\ة مجعیات ت)ٔسست أ>مر*ك"ة، ح"ث املت£دة الوال¤ت عن فضال
املعرف"ة أ>وروبیةوامجلعیة1988س�نةYInternational Association of Cognitive Educationلرتبیة

املعريف والتعدیل التعلميي  YEuropean Association for Mediated Learning and Cognitiveلتوسط

Modifiabilityوالتوسط1992س�نة املعرف"ة Yلرتبیة ا�ولیة dم»ل: ا� إالمس هبذا م5خصصة جمالت ، وظهرت
International Journal of Cognitive Educationالتعلمي and Mediated 

Learning)Laorer ،1996و�ٓخرون.(
33

رئ´س�یني: مكونني يف املعرف"ة الرتبیة ٔ�سس تت£دد
الرتبیة �رامج ٔ��لب يف احلارضة اخلصائص من مجمو\ة عن عبارة يه اليت

املظا يف ٕاجاملها ميكن واليت التالیة (املعرف"ة أ>ربعة ):Coulet ،1996 :179182هر

أ>دايت إالغناء ا¾تلفة. فربLمج الصعوrت ذوي أ>ش�اص مسا\دة يف املعرف"ة الرتبیة �رامج انطالق نقطة Àمكن
)PEIف"ورش�تني \الئFeuerstein) �ى ترضروا اz*ن الصغار املهاجر*ن ملسا\دة ٕا\داده ٔ�ثناءمت ومعرف"ا ق"ا

املنطقي ( التفكري ورشات الثانیة. و�رLمج العاملیة ملوا�ةHigelé) �ى ه�يل ARLاحلرب ٕا�شاؤه مت ومسا\دیه
س�تارت هید �رLمج ٕا\داد وراء ٔ�یضا اكنت ا�وافع الراشد*ن. نفس بعض مهنا یعاين اليت الت)ٔهیل  Headصعوrت

Startال يف التعویضیة Yلرتبیة تضمنالضخم العرش*ن، واzي القرن من الس�ت´Aیات =الل أ>مر*ك"ة املت£دة وال¤ت
\ىل13000( و=اصة الشغل \امل يف dاحلاص التطورات ٔ�ن یبدو احلايل الوقت القPلمدريس. ويف Yلتكو*ن ) مركز

إالنتاج سريورة ومراقPة تدبري يف \الیة �شاطات Dس�تلزم اليت واملهن الوظائف حنو التو[ه ٕاىلمس�توى ٔ�دت ، قد
املعرف"ة. الرتبیة \ىل �جÑعي الطلب ز¤دة
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الشخص سن اكن �ام �بتة قمية �شلك ال ا�اكء ٕان القائ� أ$"ذ لفرضیة ٕان
وتطو&ره لتمنیته ٕاماكنیة 0ٔو لرتب12ه قابلیة بوجود ال9سلمي مضنیا تلقاها، یعين اليت الرتبیة التد"لونوع Gرامج Iرب

املعرفKة. Nلرتبیة أ$ساسOیة املهام من واSدة واملساIدة. وهذه وإالرشاد
يف یتWدد ال املعرفKة الرتبیة لربامج أ$سايس الهدف 0ٔن احلقKقة

ا]راسOیة، الربامج حمتو[ت يف جندها كام اخلاصة املعارف Iىل العامةالرتكزي واملهارات املعارف من مجموIة يف بل
الهامة املاكنة یفرس ما اجلدیدة. وهذا والوضعیات املشالك ملواiة قویة jد mكKّفKة قدرة Nلمتعمل م1الك sسمح اليت

وت حتویل ٕاماكنیة Iىل الرتبیة هذه Gرامج واضعي لك وٕاجامع املعرفKة الرتبیة يف املشالك Sل wشاطات حتتلها عممي اليت
واملدرسOیة. أ$خرى، املهنیة الیومKة احلیاة وضعیات ٕاىل املك9سOبة والكفاءات القدرات

مكشوفة mمتزي نتقائیة ~وهنا ا$ٓن حىت املوجودة املعرفKة الرتبیة Gرامج Iىل یالحظ مما
Gرامج جند ما النفس. ف�ادرا Iمل ل�ذج اسOتلهاماهتا كذ�خبصوص جند ما م�ث�، و�درا نظریة مرجعیات ذات

توضیح صعوبة يف التبا&ن هذا نتاجئ ٕاSدى ومسعاها. وتتلخص طریقهتا لصورنة وحKد نظري ٕ طار mك1في Gرامج
الربامج. هذه خمتلف يف املسOتعم� ا$�لیات

كفا وmربیة ا�اكء تطو&ر 0ٔن قوا�ا وساطةاليت Iىل �ع�د �سOتدعي ءاته
médiationةKاملعرف الرتبیة Gرامج لواضعي النظریة �خ1یارات خمتلف عن تعرب اليت يه الوساطة معینة. فهذه

الوسOیط تد"ل مسOتو[ت خمتلف معmédiateurو0ٔیضا وإالرشاد املسOهتدف لتوجKه الشخص Iالقة خبصوص
ا ]ن من املعمتدة واملش�ت أ$عاملاملهام ٕاجامل حول ما Sد ٕاىل Sاصال إالجامع اكن املرشد. وٕاذا 0ٔو ملوjه

بیا  تصورات يف النطاق هذا يف فKجوsسيكPiagetأ$ساسOیة و0ٔطروSات N¤اكء ال¥شOیط البناء عن
Vygotsky ریرنGوBrunerلKفالف ومناذج والتعمل Nلمنو �ج�عیة الوساطة BrownوGراون Flavellحول

املعرفKةSternbergربغ وسرتن Nلرتبیة 0ٔسايس مكWدد الوساطة بوظیفة املقصود ٕاGراز املطامعرفKة، فٕان التعلامت عن
التالیة: والتصورات اخلطاطات اع�د �سOتلزم

بیا  م�ظور يف ا®منو م�طقKةPiaget&متزي ب¥Kة من ب¥Kة النتقال ٕاىل ر[ضیة
Iرب املعرفKة0ٔخرى ب¥Kاهتا اضطراب مواiة ٕاىل الهادفة ا�ات 0ٔفعال ردود مجموIة تغطي اليت التوازن سريورة sشغیل

لبیا  فاملالحظ ل¥سOبة اخلاص. وهكذا املعريف نظا�ا من 0ٔو حمیطها من عنرص 0ٔنهPiagetواشOتغالها ع�د
واخل Nلمنو، اكلنضج 0ٔخرى عوامل عن Sدیث هناك اكن وٕان ب¥Kاتهحىت ی¥شئ الطفل �ج�عي، فٕان والتحول ربة

یذ~ر.  موقع ب·ٔي عنده حيظى ال �ج�عي حمیطه. فاملوضوع Iىل یضفKه ا�ي ال¥شاط Iىل أ$وىل اع�دا ]رjة
ذات التفاIل ٕاطار يف الغالب يف یمت املعريف ا®منو 0ٔن قوا�ا اليت القطب الثنائیة خطاطته عنه تعرب موقف وهذا

sujet↔ موضوعobjetذاكءها لت¾ين N¤ات البی¿Kة الظروف هتييء Sدود تتÁاوز ال ا$ٓخر وساطة 0ٔن ، حبیث
بیا  0ٔن یؤكد ما اخلاص. وهذا wشاطها ا]راسOیةIPiagetرب الربامج خمتلف mكKیف "اص Äشلك یفضل ا�ي

املسOتوى هذا من Nلرفع إالرادي عوض التد"ل التلقايئ التالمKذ منو أ$مر لرتبیةملسOتوى واقع يف هيمت ال�يئ، مل
الفكریة" ( عن "الرتبیة Ëم جبالء یتWدث عرضیة. فهو بصورة ٕاال 0ٔ�رPiaget ،1969 ،1975املعرفKة ). وقد

الرصاع 0ٔطروSات يف 0ٔساسا املمتث� القویة النظریة املقرتSات بعض mرمجهتا خلصوص كثرية انتقادات هذا موقفه
وا �ج�عـي (السوسOیومعريف املعريفMugny ،1981وDoiseلتعلØم ا®منو يف ا$ٓخر بدور لكها تعرتف ) واليت

)Loarer ،1998 :128.(



.

ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Issue 3, summer 2017. 16

ف�جو�سيك تصورات �ىل وا�ٓخر واملوضوع ا�ات من لك فهيا یتفا�ل اليت القطب الثالثیة اخلطاطة هذه تن1ين
Vygotsky یرن و4رBruner.9لوساطة

ینعت ٔ@صبح ما ٔ@و ا�اكء Dربیة Hٕماكنیة Iالقائ والطرق الربامج ٔ@Nلب اكنت ٕاذا
النطاق، فٕانHcognitionملعرف�ة هذا الوس]یط (املرشد، املريب، املدرس، املكون، ا�ٓخر) يف دور �ىل تؤكد

مي ال الفرد تعلامت ٔ@ن �ىل یربهن ما وس]یطهذا من البد بل احملیط مع املبارشة تفا�الته عن فقط Dمتخض ٔ@ن كهنا
ٔ@ن lد التكوnن، ٕاىل ومpاجه 4رامج واضعي معظم یتقامسه ٔ@صبح ا�ي هو التصور احملیط. فهذا هذا وبني بpxه nربط

امل وكفاءات yة من التعمل مس]تو}ت �ىل املمتركزة ت{ ذ~ يف احلدیثة، مبا البیداغوج�ات تعمل من yة ٔ@Nلب
وDربیة التعمل وتعلمي �امة �ك�ساب سريورة يف �وس]یط البیداغو� الفا�ل تَد��ل برضورة �سمل ٔ@خرى، ٔ@حضت

ا�اكء �اصة.
بیا� نظریة يف متثل مل الرتبویة واملامرسات �ج�عیة التفا�الت ٔ@ن lني يفPiagetيف nمكن �نو} دورا ٕاال

ف� نظریة ا�منو، فٕان ا�منوالتارخيیة Vygotskyجو�سيكتفعیل هذا بَْنpَxَِة يف یت�ىل ٔ@ساس]یا دورا متنحها الثقاف�ة
اس]تد�ال Iحصی عن عبارة النظریة هذه يف الس]یكولو� أ�مام. فال¢شاط حنو به ما intériorisationوا¥فع

معینة ( ثقافة يف �ج�عیة العالقات خمتلف لك). فال¢شاطVygotsky ،1985متث© وق®ل ٔ@وال هو م¯ال ا9لغوي
ما الفرد ¥ى یو¥ ا�ي هو اج�عي سلوك شلك �ىل ´ُس]تدَ�ل ا�ي �ج�عي 9لتواصل Iوس]ی ميثل يشء

البpxفيس من املرور هاته، @ٔو �س]تد�ال سريورة ٔ@ن ا¥ا�لیة. واحلق�قة 9Hلغة ٕاىلinterpsychique´سمى
ورمزیة (خرائط، لغة، ٔ@ما�ن، ، تمت يف اintrapsychiqueºالضمنفيس مادیة ٔ@دوات بواسطة إال½ساين ال

هذه خمتلف اس��عاب ٕاىل تؤدي �وهنا ٔ@ساس نفسها. فعىل ا�ات ويف ا�ٓخر ويف الواقع يف تؤ¿ر ما ذ�ر}ت) �ادة
یتوسط وس]یط شلك �ىل Dربو} تد�ال �س]توجب الس]یكولوج�ة، فهÀي الوظائف خمتلف �شك�ل وٕاىل أ�دوات

ف�جو�سيكبني الفر  س]یكولوج�ا يف ´شلك ال ا�منو اكن اج�عیا. فٕاذا املب¢�ة ؤ@دواته ا�منو طور يف Vygotskyد

هذه1985( يف الوس]یط دور س1®ه، فٕان ́و ´س]بقه أ��ري هذا ٔ@ن الرتبیة) لكون 9لتعمل (ٔ@و رشطا ٔ@و ) م¯یال
مفهوم �رب yة من nمتظهر الفردیة املعرف�ة بناءاهتا ويف 9لمنوالس]یكولوج�ا اºاورة  zone proximale duاملنطقة

developpementوحتق�قه فع© �ىل یقدر وما مبفرده وٕاجنازه فع© �ىل املتعمل یقدر ما بني القامئ الفارق متثل اليت
�الل مرتني تظهر �لیا نفس]یة وظیفة لك ٔ@ن 9لمنو، حبیث اجلوهري القانون �رب ٔ@خرى yة ا�ٓخر. ومن مبسا�دة

مضنفس]یة). ا�منو:  �وظیفة دا�يل (ٔ@ي فردي ك¢شاط بpxفس]یة) ومرةٔ@خرى �وظیفة اج�عي (ٔ@ي جامعي ك¢شاط مرة
ف�جو�سيك عند حتیل 9لطفل ا�ٓخر مسا�دة طبیعة ٔ@ن ٕاىل Hٕالضافة الثقاف�ةVygotskyهذا الراشد ٔ@دوات �ىل

التفا�ل: ذات يف یدرyا 9لفاليت احلق�ق�ة ا¥�امة ا9لغة ٔ�شاكلموضوع، و�شلك التضبیطیة أ�داة ؤ@یضا كر
أ�خرى ( ).Vygotsky ،1985 :108السلوك

4ریرن ٔ@ن HلوصایةBrunerالواقع ´سمیه ما خصائص تدق�ق الوساطةlla tutelleاول ٔ@و
la médiation) ا�ٓيت النحو �ىل الوس]یط ٔ@و 9لويص التضبیطیة الوظائف بتخصیص : Bruner ،1983وذ~

261280:(
من nهترب ال ليك مراق®ته عن فضال إالجناز �ىل ومسا�دته الهدف بلوNه و�سهیل ان�®اهه وتوج�ه املتعمل تطویع

املالمئ. احلل حنو وٕارشاده املشالك مواyة
ال ٕاطار يف احملققة املعرف�ة 9لبناءات املمتازة أ�داة صفة تواصل ولك متثل لك ٔ@ساس يه اليت ا9لغة تفا�الت مpح

�ج�عیة.
التفا�ل: ذات وØام وضعیات عن افرتاضات بلورة يف وتقالیده التواصل شلك دور �ىل موضوع.التÙٔ�ید
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�ش�تغال مظاهر وفهم ٕال�راز املف�اح املفهوم املعارصة املعرف�ة الس�یكولوج�ا يف )شلك املطامعرف�ة ٔ-حضت لقد
يف یوظفها اليت املراق3ة وٕاجراءات ا89ٔري هذا معارف يف یتلخص املفهوم هذا مدلول اكن إالEسان. وٕاذا Gى املعريف
Jمكن املفهوم هذا يف Nلبحث تیار 8لق Rىل جشعت اليت ا9ٔساس�یة املساهامت اخلاص، فٕان املعريف Yاش�تغا تدبري

فالفل من للك املطامعرف�ة ا9ٔعامل وسلواكهتمSternbergنربج وسرت Flavellيف ا9ٔطفال لترصفات . ف3دراس�ته
فالفل توصل والقراءة املشالك وhل التذiر وjام مواقف JمنوFlavellجتاه اليت املطامعرف�ة القدرات ٔ-ن ٕاىل

لهؤالء ( املعرف�ة ا9ٔداءات يف ا9ٔسايس العامل )شلك تدرجيي vشلك ). ٔ-ماWellman ،1977وFlavellوتتطور
املطامكو}تSternbergج سرتنرب  من مجموRة تعیني ٕاىل ا~اكء حول التجری��ة Yعام-ٔ من 8لص فقد

métacomposantesواملهام املشالك حلل املالمئة �رساتیجیات انتقاد Rرب املعريف ال�شاط مراق3ة ن تَُؤّمِ اليت
).Sternberg ،1985ا�تلفة (

ا9ٔ خمتلف نتاجئ ٔ-ن ٕاىل Eشري تقدم ملا ٔ-�لبتبعا يف �عتبار بعني تؤ8ذ ٔ-صبحت املطامعرف�ة جمال يف متت اليت عامل
العنارص: ذات بني التفاRل Rىل تؤكد املعرف�ة. فلكها الرتبیة الوساطة، موضوعطرق ٔ-شاكل خلطاطة -ٓخر، املكونة

ال هذا تعكس لكها اسرتاتیجیة بطریقة وتوظیفها وتضبیطها ومراق3هتا £ملعارف الوعي ٔ-ن هذاحبیث من تفاRل. ؤ-كرث
من ا9ٔطفال متكني Rىل تعمل لكوهنا مطامعريف نوع من هو الطرق لهذه الرئ©يس الهدف ٕان القول ميكن
وتدبريها. مراق3هتا وحسن املعرف�ة E9ٔ£شطة الوعي 8لق مس�توى Rىل القصوى ا9ٔمهیة ذات العامة �سرتاتیجیات

34
ٔ-نواع هبا جيملنقصد £لعرشات، ح�ث تعد ٔ-صبحت اليت املعرف�ة الرتبیة يف (�Sorel)1992رامج ) 27) ٔ-مهها

إالغناء يه: �ر}مج �رامج س�بعة يف تت¶ىل ا9ٔشاكل هذه ٔ-مه اكنت والتقومي. وٕاذا Nلتصف�ة ٕاخضاعها بعد شلك
املنطقيFeuersteinلصاح3ه(PEI)ا9ٔدايت التفكري ورشات و�ر}مج Higeléلصاح3ه(ARL)ومساRدیه

اNلوغو و�ر}مج إالجرائیةPapertلصاح3ه(LOGO)ومساRدیه التعلامت Paourلصاح3ه(PAO)و�ر}مج

ا~هين التدبري التعمل (De la granderieلصاح3ه(PGM)و�ر}مج Rىل القدرة Jمنیة ) PAPECAو�ر}مج
هنRamainمث �ر}مج رامن Berdaumلصاح3ه هنمت لن وكرثة، فٕاننا 9ٔمهیهتا نظرا ا9ٔوىل الثالثة £لربامج ٕاال ا

ونتاجئها .  ٕ£جراءاهتا -ٔنیطت اليت التقوميات قمية عن فضال وانÂشارها تداولها
ا9ٔدايت (341 إالغناء مساRدوه)Feuerstein. �ر}مج و

وإالغناء. NلتطوÃر قابلیهتا مبسلمة والعمل املعرف�ة الوظائف * Jمنیة
والنظرÆت.* والفÇات مقدمهتا: اخلطاطات ويف Nلتفكري املعرف�ة الب��ات تعدیل

ا~ايت. املعريف منوه بناء Rىل وحتفزيه Nلمبحوث املعريف �ش�تغال * ٕاغناء
هنائیة. بصفة RالÌه ٔ-و اGرايس الفشل من * التخف�ف

و�س�تقرا �س�ت�3اط معلیات هتم فردیة مÎطق�ة والتعممي...ٕاخل.* متارÃن والق�اس ء
واحملایدة اNلفظیة �ري ا~اكء اخ�بارات ب�Îود م�ÓٔÔرة مضام�هنا وتبدو hلوال تتطلب اليت املشالك من Öهائ * بطاریة

ثقاف�ا.
ٔ-وال).  £لتفكري مطالبته الرب}مج ( مع بتعلØت املبحوث مبد تتعلق Nلتطبیق: ٔ-والها مراhل ٔ-ربع Rىل * �عÙد

م3حوثوÚن© لك Gن من املقدمة احللول بني £مجلع Jرتبط مشلكة. وÚلثهتا ٔ-و jمة �لك اخلاص اÝال حتدید هتم هتا
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وضعیات �ىل املقدمة احللول تعممي ٕاماكنیة ف�خص الرابعة املر!  ب&هنا.ٔ#ما سوسومعرف'ة رصا�ات ٕاقامة قصد
ٔ#خرى. ومواقف

صغري مجمو�ات دا4ل والتفا�ل ا9ٔدوار من* تبادل تتكون مGحوث.12ٕاىل10ة
مسHتوى �ىل و4اصة Jبرية ٔ#مهیة MلوسHیط ان الربRمج ( مبعىن حصص لتنف'ذ ٔ#سايس مكXدد الوساطة * اع]د

اندفاعیته). ومراقGة `لكفاءة املبحوث ٕاحساس تعزcز مع الربRمج ملضامني hسHتgابة وتعلiت ح'ثیات توضیح
مطلوبتني mري والك�ابة .* القراءة

من وoشHتكون دراسHیا مqخفظة مسHتوrت من ٔ#و ثقاف'ا حمرومون وراشدون مراهقون
ذهين. yخر من ٔ#و الباب هذا يف صعو`ت

سا�ة موز�ة �ىل مجمو�ة من احلصص.200ٕاىل80: من 

العامة املعرف'ة الكفاءات �ىل ٕاجيايب واملاكين.* ت�ٔثري والعددي hسHتقرايئ `لتفكري 4اصة املرتبطة
واخلطیة) واملهنیة ( ا9ٔ�شطة الهندسHیة املدرسHیة ( ا�راسات hك�سا`ت �ىل إالجيايب الت�ٔثري ذ� تعممي * ٕاماكنیة

والتصمميیة). الصناعیة
املدرس حنو وhجتاه الفصل دا4ل والسلوك ا�ات تقدcر خبصوص ٕاجيايب املراقGة. * انعاكس وعوامل والفشل ة

`9ٔمن. والشعور hنفعايل والضبط hج]عي وhندماج Mلمسؤولیة `ل�سHبة كذ� cكن مل hنعاكس هذا لكن
السن. يف التقدم مع وتزتاید ت�سع ٕاجيابیة * ت�ٔثريات

املنطقي ( 342 التفكري ورشات مسا�دوه)Higelé¢رRمج و

العملی والتضمني.* ¤منیة وhسHتلزام والتعممي والق'اس وhسHتقراء hسHت�Gاط يف `خلصوص املمتث  املنطق'ة ات
ا�ات. وتقدcر hسHتقاللیة �ىل والتحفزي العام املعريف املسHتوى * تطوcر

واملهنیة. املدرسHیة التعلامت �ىل والتحریض ا�هين hشHتغال * ¤منة
الت بفعل وٕاجراءات معلیات يف* بناء املتضمنة السوسHیومعرف'ة الرصا�ات وبفعل واملشت املهام !ل �ىل دریب

احملمت . احللول مج 

الرتJیب. واخ�بارات rالقضا مqطق �ىل `خلصوص ¤ركز الرrيض املنطقي Mلتفكري * متارcن
تتكو م�سجمة مجمو�ات دا4ل املتبادل والتفا�ل السوسHیومعريف Mلرصاع عنارص.6ٕاىل5ن من * متارcن

اليت املهام مضامني �ىل املبحوث طالع ٕ̀ تتعلق مرا!ل: ٔ#والها ٔ#ربع من الربRمج حصص من حصة لك * تتكون
بني امجلع يف ½لثهتا ¿مة. و¤مكن ¢لك اخلاص اÁال حتدید هتم والقمل. و½ن&هتا الورقة تعمتد مشت عن عبارة يه

لك بواسطة املقدمة احللول الرابعةخمتلف املر!  سوسHیومعرف'ة. ٔ#ما رصا�ات ٕاقامة ٔ#Èل من وذ� مGحوث
ٔ#خرى. و¿ام وضعیات ل�شمل املقدمة احللول تعممي Éحماو يف ف�تgىل

دراسHیة. وصعو`ت فكریة نواقص من یعانون لكهنم القراءة یعرفون وراشدون : مراهقون
ة موز�ة �ىل مجمو�ة من احلصص.سا�50ٕاىل40من 

hسHت�Gاط معلیات املنطقي، و`خلصوص والتطور rالقضا ومqطق الرتJیب اخ�بارات �ىل ٕاجيايب * ت�ٔثري
والتعممي. والق'اس وhسHتقراء
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و�س�تقالل ا�ات وتقري العام املعريف �لمس�توى �ل�س�بة السابق الت"ٔثري ودال# وضوح یة.* (دم
التعمل. وضعیات من 1دا القریبة الوضعیات يف ٕاال ا5ٔسايس الت"ٔثري * ال9متظهر

:PapertلصاحBهLogo. @ر?مج لوغو343

معلومGايت. @ر?مج (رب التعمل وتعمل التفكري حول كفاءات وتطو9ر ا�اكء * Qمنیة
املعرفGة. املبحوث لقدرات ا�ايت اVمنو سريورة * بناء

ٔ]فضل*  نتاجئ املضامر هذا يف حتقق املفروض ٔ]ن من اليت املعلومGاتیة الربجمة لغة (رب �لمبحوث املعريف اVمنو gسهیل
الطبیعي. احملیط حيققها اليت lت من
حتددهاLogoتعمل لغة الربجمة لوغو  ٔ]شاكل لرمس الشاشة (ىل سلحفاة بقGادة �لمبحوث gسمح اليت

ا�لوغو( عبارةتعلuت وتوجهي من مربع ٕاyشاء عن الخيتلف شلك عن عبارة هو ا�ي املربع رمس الرب?مج، م~ل ات
انتقال ٔ]ن املبحوث. واحلقGقة �ى م"ٔلوفا yشاطا ميثل وا5ٔلوان) ا�ي ا5ٔشاكل م�نو(ة قطع من تتكون لعبة عن

امل ٕاىل ا�لوغو بواسطة عفو� ٕاyشاؤه یمت م"ٔلوف ك�شاط املربع من والتفكرياملبحوث الرتكزي یق�يض م�ظم ك�شاط ربع
الرب?مج. هذا لتنفGذ إالجرائیة السريورة والتوقع، ميثل واملراقBة والوعي

ومراهقون .]ٔطفال
: �ري حمددة.

لك حيقق مل الرب?مج هذا فٕان ا�تلفة التقوميیة ا�راسات املتو�اة.* حسب ا5ٔهداف
الشخصیة املتغريات مث املشالك و�ل اكٕالبداعیة املعرفGة واملتغريات الر�ضیات لتعمل �ل�س�بة م�عدم ش�به * ت"ٔثري

و�ج�عیة. اكلعاطفGة
بناء يف ول¡س ا�لوغو تعمل يف ٕاال یفد مل ا�لوغو تعمل ٔ]ن ٔ]خرى، حبیث ¥ام ٕاىل �ك¦سا�ت حتویل ٕالماكنیة * غیاب

ٔ]خرى.اس وضعیات يف لالس¦¨ر قاب© ذهنیة رتاتیجیات
35

ٕاىل خمترصة بصورة ولو التطرق رضورة ؤ]شاكلها، ±رى ؤ]سسها ؤ]صولها املعرفGة الرتبیة مفهوم توضیح عن فضال
ا لرباجمها الفعا# اجلوانب وٕاىل العامة مببادهئا املرتبطة 5ٔساس�یة.ا5¶لیات

مBادئ بفضل احملققة التطورات مظاهر ٕا@راز يف التفسريیة الناحGة من Qمكن الس�یكولوجGة ال«ذج ٔ]مهیة ٔ]ن الواقع
التالیة ( الس�بعة العنارص يف تت¾ىل اليت املعرفGة ):Coulet ،1996 :195197الرتبیة

یوظفها اليت املعرفGة �لسريورات (ىلالوعي املطامعرفGة، ینصب يف وارد هو الرتكزي، وكام ٔ]ن املبحوث، حبیث
�لن¾اح الالزمة �ملسا(دة ٕامداده اخلاص، و�لتايل Çالش�تغا اجلیدة املعرفة من ا�5ٔري هذا Vمتكني السريورات هذه

ا�تلفة. املهام يف
جسور و�لق ا�تلفة ب"ٔنواعها املعارف بني وضعیةب¡هنdes pontagesالربط من حتویلها معلیة gسهیل قصد ا

5ٔخرى. ¥مة ومن 5ٔخرى
تصورات يف الواردة الرمزیة ا5ٔدوات (ىل �ع�د �الل من املبحوث ٔ]داءات وترب9رات جحج (ىل الرتكزي

املطبو(ةBrunerو@ریرن VygotskyفGجوgسيك اخلطیة اVمتثالت ويف ا�لغة يف ٔ]ساسا واملمتث© ا�Ïر السابقة
�لثقافة.
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حتویل �ىل �سا�ده اليت ت� اخلاص، و�خلصوص �شاطه من واس#تخرا�ا القوا�د تولید �ىل املبحوث حتریض
والتعممي. والق1اس 3س#تقراء 5لیات 6 �رب ٔ;خرى =مة ومن ٔ;خرى ?ا< من املعارف

التCDؤیة �ىل املقارنةla prévisibilitéالرتكزي من املبحوث متكني هبدف Mوالنتاجئ، وذ املنتظرة النتاجئ بني
فعلیة. بصورة Vاحملص

بناء من متك1نه بقصد Mوذ املبحوث ٕاYهيا یDمتي اليت ا[مو�ة دا^ل والتواصل والتبادل التفا�ل مظاهر �ىل الرتكزي
السوس#یومعريف. النوع من سريورات 6ٔثناء مواقفه

i� والوعي اكkافعیة الوmدانیة �جلوانب معرف1ة.3هqم rربیة لك يف اiايت البعد 6ٔمهیة مث ات

6ٔشاكل حسب صیاغهتا اخ{الف 6ٔساسا، ورمغ تت�دد املعرف1ة الرتبیة �رامج ^الل من املس#هتدفة النتاجئ اكنت ٕاذا
حتریضهم �ىل و�لعمل دامئة بصورة لٔ�فراد اiهين 3ش#تغال وتطو�ر ٕاغناء املدرس#یةالربامج، يف التعلامت �ىل

التالیة( أ;ربعة املقومات يف جنملها 6ٔن �كفي وم{نو�ة كثرية يه الربامج هذه تقومي معایري ، Loarerواملهنیة، فٕان
1998 :143144:(

اiهين،  3ش#تغال تطو�ر هو املعرف1ة الرتبیة طرق هدف 6ٔن : مادام
ٕاجراءفاملؤك �ىل �الب�هتا يف اعمتدت قد 6ٔجریت اليت اiاكء. فالتقوميات اخ{بارات يف الن¡اح �ىل س¢سا�د 6ٔهنا د

Mذ بعدي)، وبعد التكو�ن (اخ{بار هنایة قCيل) ويف التكو�ن (اخ{بار بدایة مرتني: يف يف أ;قل �ىل 3خ{بارات
املس#تف1د�ن املبحوثني عند Vاحلاص التطورات مقارنة التكو�ن.تمت �ر¨مج من و�رياملس#تف1د�ن

يه بل احملدودة املهارات تعمل يف ختزتل ال املعرف1ة الرتبیة طرق 6ٔن : الواقع
مع املس#تقCيل لتك1فهم املالمئة أ;رضیة س¢شلك اليت العامة الكفاءات أ;فراد ْكساب

²
ا �ىل Mذ عكس rراهن

اجلدید املیاد�نالوضعیات خمتلف يف توظیفها ميكن حبیث واملشرتكة �لعامة تنعت ما �ادة الكفاءات ة. فهذه
املعرف1ة، بل 3سرتاتیجیات بعض الفرد ْكساب

²
ا يف ٕاذن یت�دد ال املعرف1ة ºلرتبیة �ر¨مج لك واملضامني. فهدف

وضعیة من املعارف وحتویل والتفكري التعمل سريورات وتطو�ر ب¢منیة ).Büchel ،1995 :10ٔ;خرى (یتعلق
Vاحلصی هذه اكنت ٕاذا ما معرفة ميكن والتعممي ºلتحویل التكو�ن Vحصی قابلیة مدى دراسة 6ٔساس فعىل ٕاذن
اليت لت� Vاملامث الوضعیات يف ٕاال �س#تعمل ال حملیة ^اصة كفاءات عن عبارة 6ٔهنا 6ٔم ºلفكر �امة ٕاجراءات �شلك

هذا اك¢ساهبا. ویعين 6ٔساس قدشلكت الرب¨مج 6ٔن �ىل ºلربهنة �كفي ال اiاكء اخ{بارات يف الكCري الن¡اح 6ٔن
يه والتعممي ºلتحویل 3ك¢ساب Vحصی قابلیة مدى العامة. فدراسة الفكر ٕاجراءات تعمل مس#توى �ىل هدفه حقق

اص ̂و واملهنیة املدرس#یة 3ك¢سا�ت �ىل املعرف1ة الرتبیة �ر¨مج نتاجئ مبعاینة �سمح مسا�دةاليت جمال يف ة
یتعلموا. 6ٔن جيب Åیف یتعلموا 6ٔن من املس#تف1د�ن

من �لتحقق 3ك¢ساب Vحصی تعممي kراسة أ;خرى الطرق ٕا?دى تتعلق
معرف1 الفرد Yمنو مواتیة فرصة Æشلك التكو�ن اكن التكو�ن. فٕاذا بعد مCارشة ختتفي ال أ;^رية هذه هذا6ٔن فٕان ا

�لب1Dوي ( البعض ینعته اiي 6ٔو1980و6ٓخرون، Feuerstein؛ Higelé ،1994التغري خيتفي 6ٔن ميكËه ) ال
فور�ش#تا�ن mدید، جند اك¢ساب لك 6ٔساس �شلك 6ٔن ميكهنا التطورات 6ٔن فكرة وÎرس�ة. فCاعqد هكذا �منحي

Feuersteinال مع تزتاید 3نعاكسات 6ٔن فرضیة �ىل حىت ا�iن�راهن املبحوثني بني التفاوت 6ٔن وقت، حبیث
ذاهتا ( التكو�ن فرتة بعد حىت rكو�ن، یتعمق 6ٔي من Æس#تف1دوا مل ا�iن ونظراهئم rكوینا Feuersteinتلقوا

ٕاغناء1979و6ٓخرون،  �ىل rراهن ال اليت املعرف1ة الرتبیة �رامج من كثري مCادئ مع ت¢ساوق فكرة ). وهذه
حفسب املعريف املعرف1ة.3ش#تغال ºلقدرات اiايت ºلمنو سريورة بناء ٕاىل �سعى ، بل
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ا�منو �ىل املعرف�ة الرتبیة �رامج انعاكسات �ٔن احلق�قة
ا�ات صورة بتحسني املثال س(�ل �ىل یتعلق واردة. فأ-مر ٔ�هنا رمغ م5تظرة 7كون ال ما �ادة وٕاجياب=هتاالشخيص

A�ٔذ جيب الربCمج خلصوصیات ا�ات. فHبعا يف التحمك قدرة من والرفع Pندماج ٕاماكنیة وRسهیل التحفزي وٕا�ادة
مقدمهتا:  ويف أ-دوات من Vسلس اعWد ]سZتدعي ق�اسها ٔ�ن Pعتبار، حبیث يف املتنو�ة الشخصیة املظاهر هذه

وPخHبا واملالحظات وPسWZرات التكوeناملقابالت م�دان يف دورها ٔ�مهیة ٔ�ن وإالسقاطیة. وكام املوضوعیة رات
املوضوعي. التقومي �ىل مسا�دة lعوامل اعWدها ]سZتلزم

الكpري املطمح متثل تعد مل و7رب=هتا الكفاءات Rشخیص ٕاشاكلیة ٔ�ن ٕاىل }شري الورقة هذه ملضامني l{الصة
املعريف الصعید �ىل الصعو~ت ذوي �تلفلٔ�ش{اص احملدد العلمي املسعى Rشلك ٔ�یضا ٔ�صبحت فقط، بل

وAاصة الیوم�ة احلیاة جماالت شZىت يف املضمونة والنتاجئ إالجيابیة ا-ٓ�ر ذات والرتبویة السZیكولوج�ة املامرسات
ال من یبدو وإالدماج. ولهذا التك�ف مث وإالرشاد وال�شغیل، التوج�ه والتكوeن، الت�ٔهیل رضوري، جماالت: التعلمي

هذا يف ا�االت، Pخنراط هذه م�ل يف توظیفها من }سZتف�د ؤ�ن Cعند تت�ٔصل ٔ�ن املامرسات لهذه فعال Cٔ�رد ٕاذا
التالیة: أ-بعاد �ىل PنفHاح Aالل من املسعى

ٔ�سايس �رهان اخلاصة املعارف م�ادeن �ىل مpنیة معرف�ة 7ربیة للك ~عWد
ذ  �ىل تؤكد كام تعمميها وسريورات املعارف ملنظومة الراهنة احلا£ ٕاىل فpاالحHاكم بیداغوج�ة. ممارسة
وسZیاقاته مكوCته يف خصب بیداغو¦ ومبحیط ؤ�سالیبه �̈لیاته يف مHنوع بتعمل القول املعرف�ة، ميكن السZیكولوج�ا

حن ا�ي ومسZتوته. فالتعمل ا�هن ٔ�نظمة لتعدد املتعمل]سZتجیب تدریب �ىل ین(ين ا�ي ذ  هو ٕالیه ±ا°ة يف ن
من ا�منط املدرسZیة. فهذا املعارف مع ذ  بعد التعامل قصد الشخصیة ا�اتیة ملعارفه الفعال PسZت{دام �یف�ة �ىل

ا بتخزeن eكHفي مسامل مHعمل ٕا�داد بدل التفكري �ىل قادر خpري مHعمل ٕا�داد يف ت�ٔ�ید �لك س=سامه ٔ-فاكرالتعلمي
فقط.

مراقpة �ىل ومسا�دته فشل ٕاذا املتعمل دمع قوا´ا
الرتبویة. واملشالك والوضعیات املیادeن خصوصیة مع و7ك�یفها املعرف�ة اسرتاتیجیاته خمتلف وتضبیط

توظیفها �ىل ·راهن ٔ�ن جيب اليت يه
واملهنیة. لكن املدرسZیة ~ٔ-}شطة 7رتبط اليت ºت الیوم�ة، وAاصة احلیاة م�ادeن شZىت يف وم5اجهها طرقها واس�¼ر

و النفس �لامء بني واسعا eكون ٔ�ن جيب ا�ي التعاون حبجم مرشوطا یبقى الرهان هذا وذ حتق�ق الرتبیة �لامء
�هتذeهبا والق�ام ذاك ٔ�و املیدان هبذا اخلاصة املعرف�ة البناءات يف املتضمنة ا-̈لیات يه ما ووعي ٕادراك ٔ�°ل من

وتطوeرها.
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