
اأبحاث معرفية، 2015، العدد :6، �ص.�ص.14-11

مقدمة يف املعرفية، والرتبية، والثقافة

2
 وبنعي�سى زغبو�ش

1
م�سطفى بوعناين

جامعة �سيدي حممد بن عبد اهلل

كلية الآداب والعلوم الإن�سانية- ظهر املهراز - فا�س

خمترب العلوم املعرفية – فا�س

بقدر ما كثر الحديث، في العقود الثالثة األخيرة، عن »مجتمع املعرفة«، و»مجتمع 

املعلومات« يكثر الحديث اليوم عن »مجتمع الهوية والثقافة« و»مجتمع التربية« أيضا.. 

 في مجتمع املعرفة، 
ً
 من املعلومة ليكون منخرطا

ً
 متمكنا

ً
- نحتاج مواطنا

ً
واليوم - تحديدا

تربيته،  في   
ً
مؤهال الغير،  لثقافات   

ً
قابال وثقافته،  هويته  في   

ً
متجدرا  

ً
مواطنا ونحتاج 

السياق  يمليه  الذي  والثقافي  املواطنة واالندماج االجتماعي  تنمية حس  في   
ً
ومنخرطا

التنموي للمجتمع.  

إن النظر في ثوابت التعالق املقرر في العمق الثالثي ألعمال هذه الندوة: املعرفية، 

والتربية، والثقافة يدفعنا إلى استحضار مفهوم »التربية املعرفية« باعتباره أهم محاولة 

للتجديد البيداغوجي في السنوات األخيرة، حيث تتمظهر مستويات البحث الصريح عن 

مجاالت جديدة لتطوير الوظيفة الذهنية لألفراد وتنمية قدرات التعلم عندهم، والرفع 

من مستوى التأقلم مع سياقهم الفكري واملعرفي والثقافي أيضا.

 لتحوالت سريعة، تمس مضامينه تماما كما 
ً
من هذا املنطلق، يعتبر التعلم خاضعا

تمس أشكاله ومناهجه؛ وهو ما يستلزم بناء مشروع تربوي معاصر يأخذ بعين االعتبار 

فإذا كان  واإلبداعية للمتعلم.  والوجدانية،  واملعرفية،  واالجتماعية،  األبعاد النفسية، 

1- أستاذ اللسانيات العربية واللسانيات املعرفية بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا )كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 

 . )LASCO( ومدير مختبر العلوم املعرفية ،)ظهر املهراز- فاس

- أستاذ السيكولوجيا املعرفية بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا )كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ظهر املهراز-   2

. )LASCO( نائب مدير مختبر العلوم املعرفية ،)فاس
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البحث العلمي يمنح أهمية أكثر للتفكير حول فهم امليكانزمات املعرفية باعتبارها دعامة 
النتائج  هذه  تفعيل  على  العمل  الضروري  فمن  وتجويده،  التعليم  لتطوير  أساسية 
َدّرَِس 

ُ
ُن فهم أساليب االشتغال املعرفي للطفل امل ِ

ّ
وأجرأتها في الحقل التعليمي؛ حيث ُيَمك

من تكييف تعليمه وفق خصوصيات املتعلم بغية خلق شروط التعلم الناجع. يبدو من 
 بالبحث عن أجوبة متقاطعة 

ً
الهام، إذن، إدماج هذا البعد في تكوين املدرسين ارتباطا

بتقاطع التخصصات واألطر املرجعية لألسئلة التالية: 

كيف يتعلم الطفل؟ ما السيرورات أو املسارات املعرفية التي يوظفها؟ ما ميكانزمات 
اكتساب املعارف وتحويلها واستعمالها؟ ملاذا نن�سى بعض ما نتعلمه؟ ملاذا نخطئ أحيانا؟ 
 أساليب 

ً
كيف نثّبت مكتسبات املتعلم ونحفز لديه روح املالحظة واإلبداع؟ هل توجد فعال

مختلفة للتعلم؟ كيف نفسر اضطرابات التعلم وصعوباته؟ ما أسباب الفشل املدر�سي؟

 في:
ً
 من هذه األسئلة يتحدد املسعى األسا�سي ألعمال هذه الندوة متمثال

ً
انطالقا

التربية  أساليب  تطوير  في  املعرفية  العلوم  مساهمة  النقاش حول  إثارة   -
وأنماطها، ومالحظة تأثير املتغيرات الثقافية عليها.

- وضع نظريات التعلم في واجهة النقاش التربوي املعرفي من خالل مكوناتها 
األساسية: املتعلم، واملدرس، ومضامين التعلم، ومناهجه وسياقاته، تركيزا 
ميكانزمات  بفهم  املرتبطة  وبنياتها  املعرفية  املسارات  أو  السيرورات  على 

اإلدراك، واالنتباه، والذاكرة ... 

وامتداداتها، وحدودها، واختبار  تقويم املمارسة التربوية وتقييم نجاعتها،   -
أفضل سبل التطور التي تنفتح أمامها على ضوء املعارف الحديثة املنبثقة 
عن البحث في العلوم املعرفية مادامت التربية املعرفية قد تأسست على  
وتعلم  التعلم،  وتعلم  الذهن،  وظائف  وتطوير  املعرفية،  البنيات  تربية 

التفكير. 

األطفال من خالل التعلمات  فإذا كان التعليم التقليدي يهدف إلى تطوير ذكاء 
املدرسية، فإن »التربية املعرفية« تطمح إلى تشكيل الذكاء وتطويره لتسهيل تعلم مختلف 
 بضرورة 

ً
ميادين املعرفة، وتحقيق الحد األق�سى الستقاللية املتعلم في تعلماته، ارتباطا
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االقتناع بأهم ثوابت »التربية املعرفية« املتمثلة في كون الذكاء قابال للتعلم. 

تكمن، إذن، إحدى مظاهر التفاعل املعرفي التربوي في ما أصبح يطلق عليه اليوم بـ 
»علمية التعلم« حيث تعزز الرؤى العلمية العصبية لطريقة اشتغال الدماغ اإلنساني، 
وفهم  التعلمات  بناء  في  جديدة  بيداغوجية  استراتيجيات  لبلورة  متعددة  إمكانيات 
سيروراتها أو مساراتها ذهنيا. لقد حملت األبحاث العصبية املعرفية، في العشرين سنة 
األخيرة، املهتمين باملجال التربوي على االقتناع بأن »فهم وظائف الدماغ«، وتأثره باملجال 
واملحيط بإمكانه أن يقودهم إلى مسالك بحث جديدة قادرة على تطوير املناهج التربوية 
ومجاالت تحقيقها في سياقات تعليمية مختلفة. إنها الرؤية العلمية الجديدة التي تزاوج 
وتجعلهما  للكائن التربوي،  )الثقافة(  والخارجي  )الدماغ/الذهن(  بين العمقين الداخلي 

 في توجيهه، وتقييمه، وتقويمه. 
ً
 رئيسا

ً
ثابتا

من هذا املنطلق تقدم األبحاث حول الدماغ دالئل علمية عصبية )نورولوجية( توفر 
للباحثين معطيات عديدة تتعلق باملسارات أو السيرورات املعرفية ملعالجة املعلومات، 
سواء أثناء تعلم الحساب أو أثناء تعلم اللغة في شقيها القرائي والكتابي، أو أثناء القيام 
بعمليات أخرى مرتبطة بمهام تعلمية معرفية. كما تسمح اإلنتاجات العلمية في العلوم 
املعرفية )العصبية منها بالخصوص(، في حدود ما، الكشف عن البنيات العصبية لدى 
املتعلم، أي كيف ينتظم دماغ الطفل، مهما كان مستواه االقتصادي واالجتماعي، ومهما 
كانت لغته وثقافته، من أجل تحقيق نجاعة التعلم. ذلك أن العلوم العصبية املعرفية، 
بدأت تفسر كيف أن نمو الدماغ يجعل التعلم ممكنا،  من خالل التصوير الدماغي، 

وكيف يؤثر التعلم على إعادة تنظيم الدماغ. 

وألن العلوم العصبية املعرفية تبحث في االختالفات الثقافية لآلليات الكامنة وراء 
الخصوصيات املعرفية والسياقية؛ فإن ندوتنا تدعو الباحثين إلى مناقشة دور الثقافة 
باعتبارها عامال مهما في النمو املعرفي، انطالقا من التساؤل عن الحدود التي يكون فيها 

 ملحيط إيكولوجي.
ً
النمو املعرفي كونيا أو مرتبطا بمجموعة ثقافية معينة أو خاضعا

إن استحضار كل الغنى املعرفي في ممارسة الفعل التربوي، وفق مختلف التوجهات 
النظرية التي تؤطره، كفيل بالتأكد من أن املجال محفوف بصعوبات ال تنجلي وال تتبدد 
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إال بالتمكن الرصين من مجمل الثوابت البيداغوجية، والسوسيوثقافية التي يقتضيها 
الوعاء املعرفي لهذا االنشغال  فيوجه أبعاد النظر فيه بالصيغة العلمية السليمة.

هذه  لوقائع  املدى،  بعيد  الهدف  يتحدد  البحثية،  املقاصد  هذه  بكل   
ً
وارتباطا

الندوة، في الخروج بخالصات تركيبية يمكن توظيفها في تطوير التعليم، من خالل وضع 
خطة مندمجة لتكوين املدرسين بموازاة مع خلق خطة للتكوين في القسم. ويمكن تحديد 

محاور أعمال هذه الندوة كالتالي:

1 - الكفاءات املعرفية والتعلم

2 - صعوبات التعلم واضطراباته )القراءة، الكتابة، الحساب( 

3 - ميكانزمات التعلم ومقتضياته وسياقاته

4 - املطامعرفية ومراقبة التعلم

5 - القراءة والكتابة وإشكالية االنتقال من املرئي إلى املنطوق

وفقا  إنها محاور سيتم تناولها في هذا العدد السادس من مجلة أبحاث معرفية،   
مليادين العلوم املعرفية وخصوصياتها الثقافية املتعددة.


