
: نموذج روبرت جانیھ

 :نموذج روبرت جانيه 

بأنه عالم نفس تجريبي لم يهتم بتطوير نظرية تعلم تعمل على تفسير كيفية   )Robert Gagne(يوصف روبرت جانيه 

حدوث التعلم اإلنساني ، وإنما بحث في تطوير نموذج للتعلم من خالل محاولته التوفيق بين النظريات السلوكية والنظريات        

لذلك اهتم جانيه بتوضيح الشروط والظروف الخارجية التـي   .المعرفية وبحث التطبيقات الممكنة لها في العملية التدريسية 

 تساعد في حدوث 
 هرم جانيه  )11(شكل رقم 

  

 

السلوكية التي تعتبر حدوث التعلم كاستجابة لموقف أو مثير محدد ، إضافة إلى كما هو حال النظريات  بهالتعلم واالحتفاظ 
 .اهتمامه بالشروط والظروف الداخلية الالزمة لحدوث التعلم كما تفسرها النظريات المعرفية في علم النفس

ويظهر تأثر جانيه بنظريات التعلم السلوكية من خالل تعريفه للتعلم باعتباره تغير شبه دائم في سلوك الفرد ناتج           

عن مروره بخبرة أو تدريب في موقف تعليمي محدد ، إضافة إلى تأكيده على ضرورة تحليل األهداف التربوية إلى أهـداف   

سلوكية بسيطة توضح المهام المختلفة التي ينبغي على المتعلم تحقيقها تدريجياً حتى بلوغ الهدف النهائي كما عبر عنـه          

   .في نموذجه عن التعليم المبرمج اسكنر

وإضافة إلى الشروط الخارجية المؤثرة في حدوث التعلم ، وجه جانييه اهتمامه أيضا إلى العمليات العقلية كشروط داخلية       

 .، ونظرية انتقال أثر التعلم الجشتالتضرورية لحدوث التعلم ، األمر الذي يوضح تأثره كذلك بالنظريات المعرفية كنظرية 

 .وانعكاساتها على طرائق التدريس بياجيهوسنحاول في اآلتي تقديم ملخصاً مركزاً ألنماط التعلم ومجاالته عند 

: 

اهتم جانيه كما أوضحنا سابقاً بمالحظة الشروط أو الظروف الالزمة لحدوث التعلم ولذلك فهو يحدد ثمانية أنماط        

صفحة 1



: نموذج روبرت جانیھ

من الشروط عبر عنها من خالل ثمانية أنماط من التعلم قام بترتيبها بصورة هرمية من البسيط إلى المعقد بحيـث يعتمـد      

ويعد حل المشكالت أرقى أنماط التعلـم     .تعلم التلميذ وإتقانه ألي نمط من أنماط التعلم على تعلم وإتقان النمط الذي يسبقه 

ومن العمليات العقلية العليا التي يتطلب تعلمها على قدرة الفرد على تنظيم المعرفة وتحليلها وتركيبهـا والوصـول إلـى       

ويتطلب تعلم الفرد لحل المشكالت تعلمه للقواعد والمفاهيم ، ومن غيـر     .لذلك وضعها جانيه في قمة هرمه.معرفة جديدة  

 .وهكذا فتعلم أي نمط من أنماط التعلم مرتبط بتعلم النمط الذي يسبقه      ...الممكن تعلم القواعد والمفاهيم إال بعد تعلم التمييز 

 .ومعنى ذلك إن تعلم معرفة جديدة في نظر جانيه يعتمد على طبيعة ومقدار امتالك الفرد خلفية معرفية سابقة حولها 

1- Signal Learning  :  

االسـتجابات االنفعاليـة لمثـير أو         بهأبسط أنماط التعلم ويقع في قاعدة الهرم ، والمقصود  اإلشارييعد التعلم  

مثيرات شرطية ، تعتمد استجابة الفرد لها على مستوى قدراته العقلية كشروط داخلية وعلى نوعية المثيرات التي تدفـع          

المتعلم للقيام بالسلوك المرغوب ، واقتران المثير الشرطي بالمثير غير الشرطي الذي يعمل كمعزز كما توضحه نظريـة           

 .كشروط خارجية بافلوف إليفاناالشتراط الكالسيكي 

2- – )R Learning –S ( 

من أنماط التعلم كما يرى جانيه باالستجابة اإلرادية لمثيرات محددة ، كما عبرت عنه نظريـة             يتعلق هذا النمط 

وتعتـبر نظريـة التعلـم      .  السـكنر اإلجرائي    االشراطوكذا نظرية     لثورندايكالتعلم بالمحاولة والخطأ أو االختيار والربط  

بالمحاولة والخطأ حدوث التعلم كنتيجة حدوث ارتباطات بين المثير واالستجابة ، وأن التعلم بالمحاولة والخطأ أكثر أنمـاط   

  .التعلم تميزاً حيث يشعر المتعلم بأنه أمام موقف إشكالي ينبغي عليه مواجهته والوصول إلى حل مناسب له 

فتؤكد على إن معظم سلوك اإلنسان هو سلوك إجرائي محكوم بنتائجه كما أوضـحنا        السكنراإلجرائي  االشراطأما نظرية  

 . اسكنرذلك سلفاً لدى معالجة نموذج 

3- Motor Chaining : 

يتطلب حدوث التعلم في هذا المستوى قدرة المتعلم على ربط مجموعة أو سلسلة من المثيرات باستجابات وأفعال    

حركية متنوعة بحيث تكّون استجابة كلية ، كتعلم التلميذ تركيب األجهزة أو تعلم المهارات األخرى كالسباحـة والكتابـة              

 .والقراءة وغيرها 

4-  )Verbal Chains( : 

من أجل تعليم األطفال مهارات المحادثة والقراءة فإنهم بحاجة إلى تكوين ارتباطات بين مجموعة أو سلسلة من المثيرات       

باستجابات متكررة كما يحدث في النمط السابق إال أن االختالف بينهما يكمن في أن االرتباطـات بيـن المثيـر       )الكلمات( 

واالستجابة في هذا النمط تعتمد على األلفاظ ال على الحركة فيكون المتعلم قادراً على فهم الجمل من خالل ربط مجموعة          

 .من المفردات ببعضها

5-  Multiple Discrimination : 

 .يكون المتعلم في هذا المستوى قادراً على االستجابة لمثيرات مختلفة والتمييز بينها ، كتمييز األلوان واألشـكال  

فيكون باستطاعته مثالً التعرف على مجموعة من صور الحيوانات المعروضة عليه والتمييز بينها وفقاً لمعيار أو معاييـر   
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 .معينة 

فميز مثالً بين مجموعة من صور الحيوانات التي تعرض عليه باالستناد إلى معايير معينة كالريش أو الشعر أو الحراشف    

 .التي يكسو جلدها 

6-  Concept Learning : 

عند امتالك المتعلم القدرة على التمييز بين األشياء واألحداث وفقاً للونها أو حجمها أو شكلها يتطور لديه تدريجياً 

القدرة على التمييز بين هذه األشياء والحوادث باالعتماد على الخصائص المشتركة التي تميزها عـن غيرهـا كتصنيـف        

فعندما تنمو لديه قدرة التمييز بين األشياء وفقاً لمعيار معين فإنه يستطيع من خالل   .الحيوانات وفقاً لخصائصها المشتركة  

  .التعرف على الخصائص المشتركة لألشياء إلى تعلم المفهوم

7-  Rules : 

يتحقق للمتعلم في هذا النمط من التعليم القدرة على إدراك العالقة بين مفهومين أو أكـثر سـبق لـه تعلمهـا            

 :وقد أوضح جانيه خمس خطوات لتدريس القواعد على النحو اآلتي.وتوظيفها لتكوين قاعدة أو مبدأ 

 تعريف المتعلم بنوع األداء المتوقع بعد حدوث التعلم .1

 استرجاع المتعلم للمفاهيم التي تتكون منها القاعدة .2

 توجيه المتعلم لترتيب المفاهيم بالتسلسل الصحيح الذي يقود إلى تطوير القاعدة .3

 يعطي المتعلم بعض األمثلة على القاعدة .4

8-  Problem Solving : 

ويعتبر اكتساب الطالب للمفاهيـم         .يمثل تعلم حل المشكالت أرقى أنماط التعلم في نموذج جانيه وأكثرها تعقيداً      

وقدرته على تكوين ارتباطات بين مفهومين أو أكثر من المفاهيم التي تعلمها وتوظيفها لتكوين قاعدة أو مبـدأ كمتطلـب            

 :ويتكون حل المشكلة من خمس خطوات هي .سابق لتعلم حل المشكالت

 عرض المشكلة            .1

 إعادة صياغة المشكلة من خالل تعريف إجرائي            .2

 تكوين الفروض لمعالجة المشكلة            .3

 اختبار الفروض            .4

 اختيار الحل الصحيح            .5

: 

أوضح جانييه من خالل التسلسل والتتابع الهرمي ألنماط التعلم التي استعرضناها ،إن تعلم الفرد عملية متدرجة            

فيتم في المستويات األربعة األولى تعلم األشياء والخصائص من خالل استخدام طرق مباشـرة ،         .من البسيط إلى المعقد  

تعتمد على القيام بأنشطة متسلسلة ومتتابعة ، بحيث يكون تعلم النمط األول أساساً لتعلم النمط الثاني ويكون تعلم النمـط        

  .الثانية أساساً لتعلم النمط الثالث وهكذا حتى يتحقق الهدف النهائي

كما يمكن لألطفال تعلم التمييز أو تصنيف األشياء وكذا تعلم المفاهيم عن طريق المالحظة المباشرة أو التجريب ، وعندما       
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تتطور قدراتهم العقلية بحيث يصبحون قادرين على ممارسة العمليات المجردة فيمكنهم تعلم المفاهيم من خالل االستقصاء        

 .وحل المشكالت 

ويعد تعلم القواعد أكثر أنواع التعلم تعقيداً في نموذج جانييه ، لتميزها بصفة الشمول والتعميم على مجتمع الظواهر التي          

تتضمنها ، ويتطلب تعلمها معرفة المتعلم بالمفاهيم األساسية التي تتضمنها ، وإدراك العالقة فيما بينها ، وتطبيق القاعدة          

لذلك يتطلب تعلم القواعد تطور قدرة المتعلم على استخدام طرائق التفكير العلمي المنظم كاالسـتقصاء          .في مواقف معينة 

  .وحل المشكالت 

، أصبح    )التعلم البسيط (وبعد أن جمع جانيه في بحوثه الالحقة أنماط التعلم األربعة األولى في نمط واحد أسماه        

التعلم البسيط ، التعلم التمييزي ، تعلم المفاهيم ، تعلم القواعد ، وتعلم حل          :هرم جانييه يتكون من خمسة أنماط فقط هي  

وفي ضوء ذلك طور جانيه خمسة مجاالت للتعلم ، وحدد الشروط الخارجية والداخلية الضرورية لتعلم كل منها  .المشكالت 

  :وذلك على النحو اآلتي 

 : Intellectual Skillsتعلم المهارات العقلية  )1

 .وأخيراً حل المشكالت  –وتشمل على تعلم التمييز ، تعلم المفاهيم المحسوسة والمجردة ، تعلم القواعد 

  Verbal Informationتعلم المعلومات اللفظية  )2

  Attitudes Learningتعلم االتجاهات  )3

  Motor Skillsتعلم المهارات الحركية  )4

 Cognitive Strategiesتعلم االستراتيجيات المعرفية  )5

: 

: 
تحديد الهـدف  (تحديد ما الذي ينبغي على المتعلم تعلمه ويكون قادراً على أدائه في نهاية العملية التدريسية أي                     -1       

 . )النهائي

 .تحليل الهدف النهائي إلى أهداف سلوكية صغيرة قابلة للمالحظة والقياس             -2      

  .عمل اختبار قبلي لتشخيص خبرات التعلم السابقة لدى المتعلم             -3      

تحديد المتطلبات القبلية إلنجاز المهمة النهائية ، أي تحليل مهمات التعلم إلى مهمات فرعية أصغر وفقاً لتسلسل        

األهداف السلوكية وتعاقبها المنطقي فيكون تنفيذ المهمة في المستوى األدنى متطلب لتنفيذ المهمة في المستوى الذي يليه      

 :حتى إنجاز المهمة النهائية في أعلى مستوى وفقا لخريطة التعلم لجانيه كما يوضحها الشكل اآلتي
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 خريطة التعلم لجانيه )12(شكل رقم 

: 
  :مراحل لتصميم الدرس على النحو اآلتي 9أوضح جانيه 

 Getting attention of the learners :جذب انتباه المتعلمين        .1

  Informing the learners of the objective :إعالم المتعلمين بالهدف        .2

 Stimulating recall of prior learning :استرجاع التعلم السابق         .3

 Presenting the stimulus :)المحتوى(تقديم المحفز         .4

 Providing learner guidance :تزويد المتعلم باإلرشادات والتوجيهات        .5

 Eliciting performance :تحفيز األداء        .6

 Providing feed back :التزويد بالتغذية الراجعة        .7

 Assessing Performance :تقويم أداء المتعلم        .8

  Enhancing retention and transfer:تحسين االحتفاظ وانتقال أثر التعلم        .9

  

   أوزبلنموذج   برونر  نموذج  بياجيهنموذج   اسكنرنموذج 
  

 الصفحة الرئيسة
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