نظرٌة جانٌه
صاحب هذه النظرٌة هوعالم نفس فرنسً ساهم فً تطور علم النفس السلوكً وتطوٌر نظرٌات
التعلم وقد " اكتسب خبرة فً بحوث التعلم ثم اهتم بمشكالت التدرٌب العسكرٌة الحربٌة  ،و
مشكالت التربٌة ُ
منذ واهتم بتحلٌل العمل و التصنٌف ،وقد استخدم البروفٌسور جانٌٌه الرٌاضٌات
وسطا ً الختبار نظرٌته عن التعلم وتطبٌقها  ،وتعاون مع مشروع الرٌاضٌات لجامعة مٌرالند فً
دراسة تعلم الرٌاضٌات وتطوٌر المنهج.
نظرٌة جانٌٌه
ٌرى جانٌه ان التعلم هو تغٌر شبه دائم فً سلوك الفرد نتٌجة مروره بخبرات أو تدرٌبات فً موقف
تعلٌمً معٌن وتركز النظرٌة على محتوى التعلم وكٌفٌة تنظٌمه وتقدٌمه لهذا المتعلم أي انه ٌؤكد فً
العملٌة التعلٌمٌة على الجانب الكمً المعلومات وتنظٌمها ولذلك ٌرى جانٌه أن استعداد المتعلم لتعلم
معلومة جدٌدة ٌتوقف على مقدار امتالكه للمعلومات االساسٌة الالزمة لتعلم المعلومة الجدٌدة.
وٌرى ان التعلم ٌتضمن ثمانٌة أنماط مرتبة هرمٌا من البسٌط الى المعقد على افتراض ان كل تعلم
اعلى فً الهرم ٌعتمد على إتقان مادونه
وٌؤكد جانٌٌه على أن عملٌة تحلٌل المهام أو المطالب (  Task Analysisتحلٌل العمل التعلٌمً )
مهمة جداً فً التعرف على بنٌة وتعاقب المعلومات التً تقدم وتعرض على الفرد المتعلم ،وهذا ما
أطلق علٌه جانٌٌه البناء الهرمً للتعلم.
أنواع التعلم عند جانٌه
وٌرى جانٌه أن هناك ثمانٌة أنواع أو أنماط للتعلم متدرجة تدرجا ً هرمٌا ً مترابطاً ،فتبدأ من أبسط
أنواع التعلم التً تعتمد على االستجابة لمثٌر ما  ،إلى أ صعب أنواع التعلم التً تعتمد على حل
المشكالت .وحددها جانٌه على النحو التالً:
1تعلم االستجابة لإلشارات والعالمات:ٌعتبر هذا النوع هو أبسط أنواع التعلم البسٌط الذي ٌحدث لدى األطفال ووصف بأنه ٌشمل
االنفعالٌة غٌر المحددة وٌفسر استجابة الخوف لدى الصغار وٌعبر هذا النوع عن التعلم الشرطً
البسٌط  .فمثالً ٌتعلم الطفل أن صراخ األب ٌعنً أنه غاضب وأن العقاب سٌتم ،أو أن النار مؤلمة
إذا لمسها .وبذلك ٌكون الشرط الالزم لهذا النوع هو وجود المثٌر الذي ٌستثٌر االستجابة األولى
لدى المتعلم.
2التعلم عن طرٌق الربط بٌن المثٌر واالستجابة:ٌختلف هذا النوع عن النوع األول ألن االستجابة هنا حركٌة وإرادٌة ومحددة تعتمد على المحاولة
والخطأ .وٌرى جانٌه أن األطفال ٌتعلمون اللغة بصورة جزئٌة خالل هذا النوع حٌث أن الطفل
ٌعطً استجابات تؤدي إلى التعزٌز.
3تعلم سلسلة متتابعة من الترابطات:ٌتم التعلم هنا عن طرٌق الربط بٌن وحدات من االرتباطات التً تعلمها سابقا ً وٌشترط فً هذا النوع
 ،القدرة على إعادة ترتٌب هذه الوحدات بصورة مناسبة .وٌتمثل هذا النوع فً تعلٌم المهارات
العملٌة كالمهارات الٌدوٌة.
4تعلم تسلسالت ارتباطٌه لفظٌة:ٌتم التعلم هنا بتكوٌن السالسل اللفظٌة من وحدات ارتباطٌة لفظٌة ولٌست حركٌة فتصبح الجمل

مكونة من وحدات تعلم مفهومة لدى الطفل ألنها تتكون من مفردات مرتبطة ببعضها فجملة الولد
ٌلعب بالكرة مكونة من تسلسل ارتباط بٌن كل مفردة من مفردات هذه الجملة :الولدٌ ،لعب ،بالكرة.
5تعلم مهارات التمٌٌز:ٌشٌر جانٌه إلى أن التمٌٌز هو القدرة على التفرٌق بٌن المدخالت المتشابهة بحٌث ٌستطٌع الطفل
االستجابة لهذه المدخالت بدقة وهذا ٌتطلب تكوٌن سالسل مترابطة والتفرقة بٌنها كالتمٌٌز بٌن
أسماء األلوان ،األشكال ،الكلمات  ،الحروف.
6تعلم المفاهٌـم:ٌعتمد هذا النوع من التعلم على إدراك الطفل للخصائص المجردة لألشٌاء وتتبع السمات المشتركة
لهذه الخصائص  .فالربط بٌن الصفات المجردة (الصور الفعلٌة )للكرسً (مثال) مع خصائص
الكرسً ٌحدث ما ٌسمى بتعلم المفهوم .
وٌرى جانٌه أنه من خالل تعلم الم فاهٌم ٌتمكن المتعلم من تعمٌم ما تعلمه فً مواقف أخرى.
7التعلم من خالل تطبٌق المبادئ والقواعـد :عرف جانٌه القاعدة بأنها سلسلة مكونة من مفهومٌن أو أكثر ُتمكن الطفل من االستجابة للمثٌرات أو
المواقف بطرٌقة واحدة تحكمها قاعدة معٌنة .وهذا ٌلزمه التعزٌز الفوري واستجابة المتعلم تذكر
المتعلم للمفاهٌم التً تعلمها سابقاً ،والتً تكون قاعدة تعلمه ،استخدام ألفاظ تساعد المتعلم على
الربط بٌن المفاهٌم بحٌث ٌستخرج منها القاعدةٌ ،قوم المتعلم بتطبٌق القاعدة ،ثم ٌحدد المعلم القاعدة
بدقة.
8حـل المشكـالت:هذا النوع من التعلم هو أعلى مستوى للتعلم حٌث ٌستطٌع الطفل أن ٌستخدم المفاهٌم والقواعد
والمبادئ فً حل ما ٌواجهه من مشكالت .وهذا غاٌة التعلم عند جانٌه ،فالمستوٌات الثالثة العلٌا
المتمثلة فً تعلم المفاهٌم ،تعلم القواعد والمبادئ ،وحل المشكلة ،هً مستوٌات التعلم المرغوبة فً
حٌن أنه فً مرحلة ما قبل المدرسة ٌكون الطفل قد أتقن األنواع المتدنٌة من التعلٌم.
تحٌل المهام أو المطالب ( العمل التعلٌمً ) وتصمٌم التعلم

Task Analysis And Designing Learning
ٌرى جانٌٌه أن هناك عدة عوامل أو متغٌرات تؤثر على تحقٌق التعلم الناجح ,وذكر أن هناك ثالثة
مؤشرات رئٌسٌة من خاللها ٌمكن التأكد من استعداد الطالب أو عدم استعداده للتعلم ،وٌمكن أن
نلخص هذه المتغٌرات أو العوامل فٌما ٌلً :
1.االنتباه وٌعتبر من العوامل أو الحاالت الداخلٌة وله مستوٌات  ،فعلٌة االنتباه إلى المثٌرات التً
لها عالقة قوٌة بالموضوع المراد تدرٌسه عملٌة مهمة وتزٌد من فعالٌة ونجاح التعلم والتعلٌم.
2.الدوافع وتكتسب أهمٌتها ألنها تحفز المتعلم على االنتباه إلى جمٌع المواقف والنشاطات التعلٌمٌة
ففذا كان المتعلم  ،ففذا كان المتعلم منتبها ً لما ٌعرض وما ٌحدث فً المدرسة ففن استجابته تتأثر
إٌجابٌا ً وتحدث عملٌة التعلم الفعال.
3.مستوى النمو :حٌث حدد جانٌٌه أن المتعلم خصائص معرفٌة وطبٌعٌة ،ومن خالل معرفة

الخصائص السابقة عن المتعلم ففنه باإلمكان تحدٌد ما ٌستطٌع المتعلم أن ٌفعله وماال ٌستطٌع أن
ٌفعله فً كل مرحلة من مراحل النمو.

*القدرات اإلنسانٌة ونظرٌة جانٌٌه
أكد جانٌٌه أن القدرات اإلنسانٌة ما هً إال نتاج للتعلم وهذه القدرات تشمل:
1.المعلومات اللفظٌةVerbal Information
وهذه المعلومات تتكون من حفظ وتذكر المعلومات.
2.المهارات الذكائٌةIntellectual Skills
وتتضمن قدرة الطالب على إنجاز أو القٌام بأي عمل ،فهً تركز على ما ٌستطٌع أن ٌعمله الفرد
وال تركز على ماذا ٌعرف الفرد.
3.إستراتٌجٌات المعرفةCognitive Strategies
تعتبر إستراتٌجٌات المعرفة نوعا ً خاصا ً من المهارات الذكائٌة وهً قدرات داخلٌة منظمة،
وٌستخدمها المتعلم لتوجٌه عملٌاته المختلفة فً التعلم والتذكر وغٌرها من العلمٌات األخرى.
4.االتجاهاتAttitudes
وهً حاالت داخلٌة تؤثر على تصرف الفرد تجاه أشٌاء معٌنة أو معلومات أو أحداث معٌنة.
5.المهارات الحركٌةMotor Skills
وتستخدم هذه المهارات عندما ٌزاول الفرد النشاطات التً تحتاج إلى مهارة وحركة ،مثل الضرب
على اآللة الكاتبة أو العزف على اآللة الموسٌقٌة أو قٌادة السٌارات ،وغٌرها من النشاطات
الرٌاضٌة المختلفة والتً تتطلب مهارات حركٌة معٌنة.

والعوامل الخارجٌة تشمل:
1.التجاوز وٌقصد به التنظٌم المؤقت لألشٌاء أو الحاالت.
2.اإلعادة.
3.التعزٌز.
4.
أما العوامل الداخلٌة فتشمل:
1.المهارات الحقٌقٌة.
2.المهارات الذكائٌة ( العقلٌة ) واالستراتٌجٌات ذات العالقة بالمعلومات السابقة لدى الفرد.

التطبٌقات التربوٌة لنظرٌة جانٌٌه

القت نظرٌة جانٌٌه القبول عند كثٌر من التربوٌٌن ،فقد تم تطبٌقها فً تطوٌر بعض مناهج
الرٌاضٌات وأٌضا ً تم تطبٌقها فً تنفٌذ الدروس والنشاطات التعلٌمٌة المختلفة.
معلم الرٌاضٌات ونظرٌة جانٌٌه
ٌرى جانٌٌه أن معلم الرٌاضٌات هو مصمم ومدٌر عملٌة التدرٌس ،وهو الشخص الذي ٌصدر
أحكاما ً وتقٌٌما ً لتعلم الطالب ،وٌؤكد على ضرورة استمرار التقٌٌم بصورة دورٌة للتأكد من تحقٌق
األهداف المنشودة .فعلى معلم الرٌاضٌات أن ٌكون ملما ً بمستوٌات طالبه المختلفة ،وأن ٌبدأ
تدرٌسه من الموقع أو المستوى الذي وصل إلٌه الطالب ،فالنقطة األولى األساسٌة هنا هً أن ٌكون
جانًٌ واإلبعاد التربوٌة لها ومدى فعالٌة تطبٌقها على درجة تعلم طالبه.
ه
المعلم ملما ً بنظرٌة
كذلك معلم الرٌاضٌات مسؤول عن تشجٌع طالبه على تعلم المهارات العلمٌة المختلفة ،هذا جزء
أساسً من النقاط التً تركز علٌها هذه النظرٌة .وذكر أن هناك عوامل داخلٌة وعوامل خارجٌة
تؤثر فً عملٌة التعلم ،فعلى معلم الرٌاضٌات أن ٌكون ملما ً بهذه العوامل وأن ٌتحكم فً العوامل
الخارجٌة التً تؤثر فً عملٌة التعلم قدر اإلمكان ،وأن ٌدرس وٌحلل العوامل الداخلٌة لدى
المتعلمٌن وٌستفٌد من ذلك سواء فً التخطٌط أو فً التنفٌذ أو فً التقوٌم للتدرٌس.
والعوامل الخارجٌة تشمل:
5.التجاوز وٌقصد به التنظٌم المؤقت لألشٌاء أو الحاالت.
6.اإلعادة.
7.التعزٌز.
8.
أما العوامل الداخلٌة فتشمل:
3.المهارات الحقٌقٌة.
4.المهارات الذكائٌة ( العقلٌة ) واالستراتٌجٌات ذات العالقة بالمعلومات السابقة لدى الفرد.
فعند دراسة العوامل الخارجٌة والداخلٌة ٌتمكن المعلم من اختٌار النشاطات والمواد التعلٌمٌة التً
تتناسب مع الطالب ومع قدراتهم وخلفٌاتهم.
كذلك ٌجب على المعلم أن ٌكتب األهداف فً صورة سلوكٌة ،وٌضع الهدف األساسً ( النهائً )
فً قمة الهرم التعلٌمً ،وٌنظم األهداف األخرى تحت الهدف النهائً بصورة تحقق التكامل مع
بعضها للوصول إلى الهدف النهائً من تدرٌس أي لألغراض التشخٌصٌة لمعرفة مستوٌات
الطالب والعمل على تحقٌق هذه األهداف بناء على نتائج االختبارات التشخٌصٌة لكً تبدأ العملٌة
التربوٌة من المكان الصحٌح.
وكما ذكرنا سابقا ً ففن جانٌٌه حدد أنواعا ُ مختلفة من التعلٌم ،فعلى معلم ارٌاضٌات أن ٌستفٌد من هذه
األنواع وأن ٌضمنها أثناء اختٌار أسالٌب التدرٌس عندما ٌكون ذلك مناسبا ً للطالب وللمادة العلمٌة،
كذلك ٌجب أن ٌستفٌد من أنواع التعلم التً ذكرها جانٌٌه فً جمٌع العملٌات التعلٌمٌة المختلفة .
وإعطاء العدٌد من األمثلة على المفهوم الواحد ضروري جداً فً ضوء هذه النظرٌة لٌتكون لدى
المتعلم أمثلة مختلفة على المفهوم الواحد ،ولكً ٌتم التخلص من االرتباك والخلط بٌن المفاهٌم.
وعند استخدام أسلوب التعلم عن طرٌق حل المشكالت قدم بعض التوجٌهات لمعلمً العلوم والتً
من شأنها أن تزٌد من فعالٌة هذا النوع من التعلم ومنها:

 1.تطوٌر وبناء عملٌات وخطوات حل المشكالت بطرٌقة سهلة وواضحة.
2.تحلٌل عملٌات أو مهام حل المشكالت للتعرف على المعارف والمعلومات السابقة الضرورٌة
للوصول إلى الحل الصحٌح أو المناسب للمشكلة.
3.التأكد التام من أن الطالب فهم طبٌعة المشكلة فهما ً تاما ً وذلك قد ٌكون عن طرٌق سؤال الطالب
لذكر المشكلة التً هو بصدد القٌام بحلها.
4.على المعلم أال ٌتسرع فً إعطاء اإلجابات الصحٌحة على المشاكل أو المهام التً حاول فٌها
الطالب ووجدوا بعض المشاكل الٌسٌرة فً حلها.
وفً التدرٌس باستخدام نظرٌة جانٌٌه ٌتحتم على المعلم أن ٌعرف مستوٌات طالبه ،كما سبق وأن
ذكرنا ،وعلٌه أن ٌبدأ فً تدرٌسه من المستوى الذي ٌحتله لٌتم تعلم الموضوعات الجدٌدة بٌسر
وسهولة .
المنهج ونظرٌة جانٌٌه
أنواع التعلم التً حددها جانٌٌه ( تعلم المفاهٌم ،تعلم القواعد  .....وغٌرها من األنواع األخرى )
تعتبر من ضمن األهداف الرئٌسٌة أو العامة لعدٌد من المقررات ومناهج الرٌاضٌات ،حٌث أن
المفاهٌم العلمٌة تشكل النقاط الرئٌسٌة للمعرفة العلمٌة ،والقواعد العلمٌة تمثل المبادئ والقوانٌن
العملٌة التً باإلمكان تطوٌر النشاطات التعلٌمٌة حولها .والتعلم عن طرٌق حل المشكالت ٌشمل
االكتشاف واالستقصاء وتعلم المهارات العلمٌة المختلفة.
تدرٌس الرٌاضٌات فً ضوء نظرٌة جانٌه
نادى جانٌه باستخدام أسلوب حل المشكالت فً التعلٌم فهو ٌرى أن التعلم ٌنبغً أن ٌتم حور حول
المشكالت ،لذلك فهو ٌؤكد على ضرورة صٌاغة األهداف التعلٌمٌة صٌاغة دقٌقة تتعلق بالمشكلة
موضوع الدراسة ،وأن ذلك الٌتم إال من خالل تحلٌل المشكلة المراد حلها .وعلٌهٌ ،نبغً أن تحلل
أهداف العملٌة التعلٌمٌة إلى أهداف سلوكٌة (إجرائٌة) بسٌطة حتى ٌتمكن المتعلم من أدائها ،وٌمكنه
أداء المهمة النهائٌة وهً حل المشكلة.
وٌرى جانٌه أن على المعلم تحدٌد األداء المطلوب من المتعلم أداؤه فً نهاٌة العملٌة التعلٌمٌة أو
الموقف التدرٌسً ،وٌكون ذلك فً صورة سلوك محدد وواضح ٌؤدٌه المتعلم ،وٌعبر عنه فً شكل
هدف مصاغ صٌاغة سلوكٌة إجرائٌة محددة .كذلك ٌتم تحدٌد المعلومات األساسٌة الالزمة لبلوغ
الهدف ،مع تحلٌل هذا الهدف إلى أهداف جزئٌةٌ ،حتوى كل منها على واحدة من المعلومات أو
المهارات الالزمة لبلوغ هذا الهدف.
وٌستمر تحلٌل كل هدف جزئً إلى أهداف أصغر ٌحتوى كل منها على معلومة معٌنة لبلوغ الهدف
النهائً.
وعلى ذلك ،ففن التعلم كما ٌراه جانٌه ٌكون فً صورة هرمٌة ،بحٌث ٌنبغً على المعلم أن ٌحدد
المهمة النهائٌة للموقف التعلٌمً وٌصٌغها فً صورة هدف ٌوضع فً قمة الهرم ،ثم ٌحدد األهداف
الفرعٌة الالزمة لتحقٌق الهدف الرئٌسً ،وٌضعها أسفل أو تحت هذا الهدف الرئٌسً

