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 المعرفة والعلم: -1

 المعرفة: 

عبارة عن مجموعة المعاني والتصورات، اآلراء، المعتقدات والحقائق التي تتكون لدى اإلنسان نتيجة       
 (1982لمحاوالته المتكررة لفهم الظواهر واألشياء المحيطة به. )عبد الباسط، 

ليس مرادفا لمفهوم العلم فالمعرفة تتضمن معارف علمية واخرى غير علمية، فكل علم والمعرفة مفهومها 
 معرفة إال أنه ليس بالضرورة أن كل معرفة علما.

والفرق يكمن بين العلم والمعرفة على أساس األسلوب والمنهج التفكيري الذي تم من خالله تحصيل 
 المعرفة.

ي تنشأ من المالحظة والدراسة والتجريب والتي تتم بهدف تعرف فالعلم هو عبارة عن المعرفة المنسقة الت
 طبيعة وأصول الظواهر التي تخضع للمالحظة والدراسة.

وهومجموع الخبرات اإلنسانية التي تجعل اإلنسان قادرا على التقدير، أو فهم الظواهر الكونية من أسباب 
 وآثار.

 تلقائي. " العلم هو االستدالل الفكري أما املعرفة فهي علم

 املعرفة أوسع وأشمل من العلم."

تعتبر المعرفة ضرورية لإلنسان ألن معرفة الحقائق هي التي تساعده على فهم المسائل التي يواجهها 
يوميا، فبفضل المعارف التي يتلقاها يوميا يستطيع أن يتعلم كيف يجتاز العقبات التي تحول بينه وبين 

 أهدافه التي يصبو إليها.

 المعرفة

  معرفة علمية معرفة                            غير علمية)شبه علمية(     
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 مصادر المعرفة:

هي المرحلة التي كان اإلنسان يعتمد فيها على حواسه لمعرفة كل ما يدور  المعرفة الحسية: -1
حوله، وهي ال تزال مستمرة لوقتنا الحالي، ويمكن تسميتها بمرحلة طفولة العلم، وهي اولى 

 المصادر التي اعتمد عليها اإلنسان في تفسير الظواهر.
 "حواسنا تخدعنا"

بعض الحكماء  كانت تفسر الظواهر تبعا ألفكار قة:مرحلة االعتماد على التقاليد ومصادر الث -2
والقدامى، وهي معارف متوارثة تتحول في كثير من األحيان إلى تقاليد يحافظ عليها األجيال كما 
قد تكون المعرفة مفروضة من طرف القبيلة أو السلطة بشكل أعم، وهذا ما نجده في العصور 

 فرضا. الوسطى، حيث كانت الكنيسة تفرض بعض الحقائق
وهي معرفة تعتمد على التأمل والحوار والتدليل، فهي مرحلة اعتمد فيها على  المعرفة الفلسفية: -3

التدليل المنطقي من خالل استنتاجات منطقية وهذا ما نجده في أفكار أفالطون وأرسطو، إال أن 
 هر.هذه المعرفةتخدع الباحث أحيانا ألنها ترتكز على العمليات العقلية والحوار الما

جراء التجارب  مرحلة المعرفة العلمية: -4 وهي مرحلة التحقيق العلمي من خالل وضع الفروض وا 
 .واستخالص النتائج، وهي مرحلة تحويل الظاهرة الكيفية إلى كمية

وهي ال تقف عند المفردات الجزئية التي يقوم اإلنسان ببحثها، بل تتجاوز ذلك حتى يصل إلى 
 قوانين ونظريات عامة.

ذا املجال يقول أوغست كونت:"عن املعرفة العلمية جاءت في مرحلة متأخرة من تطور العقل وفي ه

 اإلنساني، حينما استطاع أن يفسر الظواهر تفسيرا علميا."

 ماهي مصادر المعرفة العلمية؟ المعرفة العلمية: مصادر        

 تحاول االبستمولوجيا باعتبارها فرع مختص في دراسة المعرفة العلمية اإلجابة على هذا التساؤل:          

ترى إحدى اآلراء الناشئة عن االبستمولوجيا أن المعرفة العلمية ناشئة أصال عن التجربة، أي أنها ناشئة 
 من مالحظة الواقع.
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استقرائي، فاإلستقراء يقدم المالحظة على االستنتاج، فهو ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن العلم      
 ينطلق من مالحظات جزئية للوصول إلى أحكام عامة.

غير أن عملية المالحظة يمكن ان يقوم بها العديد من األشخاص، وهذا ما يؤدي إلى تعدد المالحظات 
كل، ألنه ليس بإمكاننا تنظيم حول ظاهرة من الظواهر، دون أن يكون بإمكاننا التقدم في فهم هذه المشا

 هذه المعطيات تنظيما محكما ومنسقا، ومنه فإن المالحظة ال تضمن لنا تطور المعرفة العلمية.

وهذا ما أدى بالعلماء إلى طرح المصدر الثاني للمعرفة العلمية والمتمثل في عملية االستنباط أو      
نية تدور جميعها في العقل بعيدة عن الواقع، االستنتاج. واالستنباط يتمثل في مجموعة عمليات ذه

فالباحث يحاول إثبات أن ما يصدق على الكل يصدق على الجزء أيضا من خالل إثبات أن الجزء يقع 
 ضمن الكل.

لوحده دون إخضاعه للواقع قد يؤدي إلى نتائج نظرية غير أكيدة، لذا فإن الجمع  غير أن التخمين الفكري
 بين األسلوبين يؤدي إلى نتائج أفضل من حيث الدقة والمصداقية.

 

 

 

 

 

 

Mouinir M. Touré, introduction à la méthodologie de recherche, éd 

l’Harmattan, 2007, p 08 

االستقراء: عملية تفكيرية يتم االنتقال بها من الخاص إلى العام، أو من الجزئيات إلى الكل )يعتمد فيها على "

 "املالحظة(

إلى الحقائق باالعتماد على  مباديء وقوانين وقواعد  االستنتاج: عملية تفكيرية تمكن املتعلم من الوصول "

 "صحيحة، فينتقل فيها املتعلم من العام إلى الخاص أو من الكليات إلى الجزئيات، أو من املقدمات إلى النتائج.
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 االبستمولوجيا: مفهوم مدخل إلى -2

 العلمية المعرفة بنقد تهتم التي و نسبيا، النشأة الحديثة المعرفية العلوم من بستمولوجيااال تعتبر     
 واآلليات بالمفاهيم االهتمام حيث من ، للواقع تهاوتفسيرا ، نشأتها ظروف و مبادئها عن الكشف بهدف

 العلوم إلى ينتمي معرفي مجال فهي التعليمية أما . العلوم مختلف في إليها المتوصل والنتائج المنهجية
 بهدف ، التعليم متطلبات ضوء في للمعالجة العلمية والمعطيات المفاهيم بإخضاع تهتم التي التربوية
 العلمية بالمعرفة اهتمامهما خالل من يتجلى المفهوم بين فالعالقة ؛وعليه البيداغوجي األداء تفعيل

 .معينة شروط ضمن وتطورها

ما عالقة االبستمولوجيا باألنشطة البدنية والرياضية؟                                                        : اإلشكالية
 ؟ الرياضية البدنية األنشطة ميدان علميةإبراز  في االبستمولوجيا دور ما

 تعريف االبستمولوجيا:

 يرجع العلم نظرية théorie de la science حرفيا تعني بستمولوجيااال Epistémologie كلمة إن     
 (épistémologie) 1906 لسنة la rousse illustré المعجم إلى الفرنسية المعاجم في ظهورها

 موضوع وهو .  épistémé   بستمياال: يونانيتين كلمتين من صيغ مصطلح بستمولوجيافاال

 . المنهج علي ويدل, سةراد , نظرية ,نقد, علم :معانيها ومن .logos اللوغوسو  . مولوجيابستاال

 المعرفة العلم هذا يعني و ، " العلوم علم " هي اللغوي االشتقاق حيث منإذن   بستمولوجيافاال     
 أصولها لمعرفة تهدف ، بالعلوم الخاصة والنتائج للمبادئ النقدية سةراالد أنها علي، الالند أندري ويعرفها.

 .الموضوعي وثقلها قيمها و المنطقية

 إرساء ،بهدف نتائجها و وفروعها املختلفة العلوم مبادئ نقدية معالجة يعالج الذي املبحث عن عبارة إذن فهي"

 "موضوعيتها. ،ودرجة العلوم قيمة تجديد يشهد أنه كما ، املنطقي أساسها

 بهدف ، لها موضوعا العلمية المعرفة من تتخذ االبستمولوجيا أن نستنتج السابقة التعريفات ومن     
 مع تطورها حلراوم تاريخها في بالخوض ، للواقع تهاوتفسيرا ومقارباتها ونشأتها ، مبادئها عن الكشف
 وتطور العلم مفاهيم لتشكيل الثاقب الفحص بهدف التقهقر هذا أسباب و تقهقرهارات فت عن الكشف
 نقدية. مقاربة ضمن داللتها
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  فمصطلح.. يالغو  تحليله عند المعرفة بنظرية عالقته ويتضح اإلنجليزية، اللغة في فاالبستمولوجيا      
Epistemologie  اليونانية الكلمة من مشتق الفرنسية اللغة في Epistémé العلم" تعني التي" 

 وبالتالي ، "نظرية" أي "Logos" اليوناني أصله في يعني الذي "Logie" والمقطع "العلمية المعرفة" أو
 .العلم نظرية" ياحرف تعني "بستمولوجياا" كلمة فإن

دراسة  تعني والتي ، العلوم فلسفة تعني الكلمة هذه أن فيه يرى بستمولوجيالال تعريفا الالند" أندريه"ويقدم
 ومداها وقيمتها ، "النفساني ال" المنطقي معناها تحديد بغية ونتائجها وفروضها العلوم لمبادئ نقدية

 (650 653  ص ، 2001،الالند اندريه( .الموضوعي

 العلمية المعرفة إلى تنظر المعاصرة االبستمولوجيا أن فيرى ( jean piaget ) بياجي جون أما     
 التكوينية االبستمولوجيا فمهمة. المعروف الموضوع و العارفة الذات بين تفصل تعد لم فهي تكاملية، نظرة

 l’épestimologie génétique  و التاريخية جوانبها جميع من العلمية المعارف نمو في لبحثا 
 التكويني المنهج هو ةدراسال لهذه ضروريا يعتبره و بياجي يقترحه الذي المنهج و .المنطقية و النفسية
 :بقوله االبستمولوجيا مهمة بياجي يحدد و .النفسي والتحليل المنطقي التاريخي التحليل بين يجمع الذي
 علم في الحالي نشاطها و تاريخها على باالعتماد العلمية المعارف نمو التكوينية االبستمولوجيا تدرس
 يفوت، سالم) التكويني النفسي تشكيلها على و المنطقي مظهرها على أخرى جهة ومن جهة، من معين

 (188 ص ، 1888

 : episteme يونانيتين كلمتين جمع من مؤلفة كلمة Epistemology بستمولوجيااال أو المعرفة نظرية
 .  النقديبالمفهوم  العلوم دراسة اذا فهي سةدرا ، نقد ، علم ، حديث : بمعنى logos و علم بمعنى
 ذاته بحد المصطلح ، المعرفة منظور و طبيعة يدرس الذي الفلسفة فروع أحد المعرفة نظرية تعتبر

     1854سنة  فيرير فريدريك جيمس االسكتلندي الفيلسوف هو صاغه من أن يعتقد بستمولوجياا
 العلوم مناهج علم عن بهذا تختلف وهي ، العلوم فلسفة بأنها الفلسفي معجمه في الالند يعرفها

 نتائجها و فروضها و العلوم أنواع كافة مبادئ نقدي بشكل تدرس بستمولوجيااال ألن ) ميثودولوجيا(
 تحليل حول يدور الفلسفي الفرع هذا في النقاش و الجدل معظم. قيمتها بيان و المنطقي أصلها لتحديد
 تدرس( التبرير(  التعليل و ، االعتقاد ، الحقيقة مثل والمصطلحات تاز يبالترم ارتباطها و المعرفة طبيعة

 بكلمات . المختلفة المعرفة إدعاءات وكحل بالشك تهتم كما المعرفة، إنتاج وسائل أيضا بستمولوجيااال
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 تحليل ؟تهاماهي هل المعرفة ممكنة أم غير ممكنة؟ األسئلة عن تجيب أن بستمولوجيااال تحاول أخرى
 اإلجابة طرق أن مع وواألهم من هذا وذاك كيفية توظيفها؟   ؟عليها الحصول يتم كيف ؟ ةطبيعة المعرف

 .حدة على النظريات هذه من كل فحص عمليا يمكن فإنه بطةامتر  نظريات باستخدام يتم األسئلة هذه عن

 البحث في أهداف العلوم وحدودها وعالقاتها والقوانين التي تحكم تطورها:وتتناول أيضا: 

ألنهم ال يرون الفائدة من دراستها، وهنا يأتي  بعض الطلبة يعرضون عن دراسة بعض العلوم مثال:     
 دور االبستمولوجيا، هذا العلم الذي يوضح لنا:

 ما ندرسه؟  -

 كيفية ارتباط ما ندرس بالواقع. -

 نحتاج ما ندرس ونطبقه.متى  -

 وما فائدة دراسة المعلومة منفصلة عن الثمرة. -

العالم ينتج فرضيات ويجري تجارب لغرض التأكد من صحتها، ولكن عندما يتساءل عن تأثير هذه 
 الفرضيات وتجاربها على تصوراتنا للواقع والحقيقة يصبح ابستمولوجيا.

نها تطرح إشكالية ارتباط العلوم بالواقع ونتاج ذلك تقدم العلم لكن أهمية االبستمولوجيا خصوصا الحديثة أل
 على الفلسفة بفضل هذا العلم.
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 البحث االبستمولوجي والبحث العلمي: -3

العلم ال يفهم بدون إطاره الفلسفي والتاريخي، والفلسفة هي تلك الشجرة الضخمة التي تؤلف      
ربة في التربة، أما العلوم المتفرقة بما فيها طب وهندسة وكيمياء الميتافيزيقيا فيها الجذور العميقة الضا

 وفيزياء، ابستمولوجيا أنتروبولوجيا فهي فروعها الممتدة في السماء.

 طبيعة البحث العلمي:

كلمة بحث تدل على عملية التفتيش والتقصي، أما كلمة علمي فهي منسوبة إلى العلم والعلم يعني  إن    
  المعرفة المنظمة والمنسقة.

فهو عبارة عن الفحص والتقصي المنظم الذي يهدف إلى الزيادة في المعرفة الحاضرة، ويتم بطريقة      
 ماري ماكدونالد( Mary Macdonald)تسمح بالنقل والنشر، والتعميم والتنوع. 

        وهو نشاط علمي يتمثل في جمع المعطيات وتحليلها بهدف اإلجابة عن مشكلة بحث معينة.     
 . (Maurice  Angersموريس انجرس  )

"فالبحث العلمي هو عرض مفصل أو دراسة متعمقة تمثل كشفا لحقيقة جديدة أو لتأكيد حقيقة موجودة أو 

 لها."إضافة ش يء جديد 

 طبيعة البحث االبستمولوجي:

 هذه بدارسة يهتم الذي العلم هي االبستمولوجيا و ، والموضوع الذات بين العالقة بمثابة العلم يعتبر    
 خالل من اإلنسان وعي و نمو مع تنمو و تتطور العالقة هذه يجعل المتبادل التأثير فهذا ، العالقة
 بنظرية ترتبط اإلبستمولوجيا أن لنا يتبين هنا ومن ، العلمي النشاط مقدمتها وفي ، المختلفة نشاطاته
 و المعرفة اكتساب طرق وتدرس العلوم مناهج تتناول ألنها بالميتودولوجيا، و العلوم وبتاريخ المعرفة
 على يقوم ونقديا علميا فحصا ، العلمي التفكير و العلمية المعرفة فحص زاوية  من ، وحدودها طبيعتها
 قدر أكبر على المؤسس ، بالعالم اإلنسان وعي تدرس إذن فاإلبستومولوجيا . معا االستنتاج و قراءاالست
 تحرر إذا إال علميا يصبح أن يمكن ال فهو االبستمولوجي البحث بخصوص أما ، الموضوعية من ممكن
 يمكنها الذي ،األمر والتحقيق االختبار على يقوم الذي العلمي المنهج على ارتكز و الفلسفية الجذور من
 مميزاته. و بخصائصه والتحلي العلم في االندماج من
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 خالصة:

جراء التجارب لغرض بإنتاج فرضيات و البحث العلمي يهتم        تأثيرمن صحتها، وللتساؤل عن  التأكدا 
 الواقع.والفرضيات على الواقع يأتي البحث االبستمولوجي ليطرح إشكالية ارتباطها بهذه التجارب 

دراجها في سلم الواقع الذي نعيش فيه،  ليس إدراك العقل للمعلومة فحسب ولكن توظيف تلك المعلومة وا 
وهذا أبسط ما يقال في هذا العلم الواسع العميق. فالحصول على المعلومة فقط لن تأهلنا ألن نكون في 

المعلومة، ولذا توظيف معلومة واحدة مصاف الدول المتقدمة علميا وتكنولوجيا، هذه الدول التي توظف 
 لربما أفضل بكثير من الحصول على مئات المعلومات.
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 عالقة االبستمولوجيا بالعلوم األخرى: -4
 مع العلم بقضايا مهتم كفرع بستمولوجيااال موضوع يتداخل عالقة االبستمولوجيا بالعلوم المعرفية: -1

 كنظرية معها تتقاطع يجعلها ما لها موضوعا العلم والمعرفة من تتخذ التي المعرفية العلوم من العديد
 . الميثودولوجيا و العلوم وفلسفة المعرفة

 :عالقة االبستمولوجيا بنظرية المعرفة  

 ، الحقيقة مثل بالترميزات والمصطلحات ارتباطها و المعرفة طبيعة بتحليل المعرفة نظرية تهتم     
 كما ، المعرفة إنتاج وسائل أيضا المعرفة نظرية تدرس كما وغيرها ... والتبرير  التعليل و االعتقاد،

 عن تجيب أن المعرفة نظرية تحاول أخرى بكلمات . المختلفة المعرفة ادعاءات حول تهتم بالشكوك
 طرق أن ومع             ."  ؟ المعرفة على الحصول يتم كيف " " المعرفة؟ هي ما " : األسئلة
 النظريات هذه من كل فحص عمليا فإنه يمكن مترابطة نظريات يتم باستخدام األسئلة هذه عن اإلجابة
 استنادا المعرفة ونظرية االبستومولوجيا بين التمييز ضرورة العلماء المعاصرين أغلب ويرى حدة على
 أنواع كل المعرفة نظرية تتناول حين في العلمية بنظرية المعرفة تهتم االبستومولوجيا أن إلى

 أساسية: اتجاهات ثالثة نجد المفهومين هذين بين التمييز وعند المعارف.

 ولم نفسه بالمعنى اللفظين يستخدمون والذين اإلنجليزية باللغة الناطقون الفالسفة يعتمده : األول االتجاه
 فروع من الفرع ذلك بأنه المعرفة نظرية أو األبستمولوجيا يعرفون ،فنجدهم الميدانيين بين تفرقة أية يقيموا
 المفهوم على للداللة اللفظان يستخدم وبالتالي وحدودها المعرفة . طبيعة دارسة إلى ينصرف الذي الفلسفة
  .نفسه

 االبستومولوجيا مفهومي بين يقربون الذين الفالسفة االبستمولوجيين موقف فيمثل : الثاني االتجاه أما
 صورة في تبحث االبستمولوجيا ألن ، بالنوع الجنس عالقة هي هؤالء حسب بينها فالعالقة المعرفة ونظرية
 من وحيد شكل على تقتصر االبستمولوجيا أن حيث العلمية المعرفة هي و المعرفة صور من خاصة
 ُنرجع عندما يمّحي ما سرعان التمييز فإن ذلك من الرغم وعلى. العلمية المعرفة وهو ، المعرفة أشكال
 المعرفة على المعرفة تعبير يطلقون الذين المؤلفين لدى الحال هي كما ، وحده الجنس هذا إلى النوع

 .معرفي مدى أي من خال لفظي لعب ذلك عدا ما كل أن ويرون وحدها العلمية
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 أية هناك تكون أن يرفضون الذين و المنطقية الوضعية إلى المنتمون الفالسفة فيمثله :الثالث االتجاه
 هو فقط واحد نوع إلى كله المعرفة جنس عندهم تخول حيث ، المعرفة ونظرية االبستمولوجيا بين عالقة
 في ضينراف العلم لقضايا منطقيا تحليال تكون ال المعرفة في نظرية بأية يعترفون فال ، العلمية المعرفة
  . المعرفة نظرية و االبستمولوجيا بين عالقة أية هناك تكون أن ذاته الوقت

 جداال عرفت التي العالقات أكثر من العلم نظرية و المعرفة نظرية بين فالعالقة سبق ما على بناء     
 أية أن يعتبرون العلماء ولكون ، جهة من لغويا المصطلحين لتقارب ر ا نظ الفالسفة و العلماء بين

 معارف هي األخرى المعارف أنواع باقي أن اعتبار على) علمية معرفة هي هنراال الوقت في معرفة
 .العلم نظرية في دارسة بالتالي هي المعرفة نظرية في دارسة أية وأن (  العلمية المعرفة عن سابقة

 :عالقة االبستمولوجيا بفلسفة العلوم 

 والمضامين رضات ا واالفت الفلسفية األسس بدارسة يهتم الذي الفلسفة فروع فلسفة العلوم أحد     
 والعلوم ، البيولوجياو  والرياضيات الفيزياء مثل الطبيعية العلوم فيها بما ، المختلفة العلوم ضمن الموجودة

 الصلة وثيقة العلوم فلسفة تكون المفهوم بهذا السياسية والعلوم االجتماع وعلم النفس علم مثل االجتماعية
 العلوم وفلسفة اإلبستمولوجيا بين راعس يزداد أن الدقيق التمييز شأن من أن بالنشيه يرى باألبستمولوجيا

 االبستمولوجي للمبحث الفلسفية السمة على يعترض من فثمة األخيرة، العبارة هذه مرونة راءج من وذلك
 إلى نظرنا فإذا . علمية معرفة لكل قبلي معيار تعيين في تمثل لالبستمولوجيا األولى المهمة أن ويرى
 ممارستها طرازا من طرز أو ، فصولها من فصال اإلبستمولوجيا أن وجدنا األوسع بالمعنى العلوم فلسفة
 :العلم لفلسفة مختلفة وجوه أربع بتمييز " العلوم فلسفة في قراءات " كتاب صاحبا النحو هذا وعلى

 ·  بالمجتمع و بالعالم عالقاته دارسة  -

 اإلنسانية. القيم مجموعة داخل العلم لوضع السعي -

 . الطبيعة فلسفة تسميته يمكن ما لبلوغ تجاوزها و العلم نتائج من تنطلق التي الفكرية المحاوالت -

 .العلم للغة المنطقي التحليل -

تعنى  أن الفلسفة شأن ومن ا. َعَرض إال تخاطبهم ال ،وهي العلماء صنع من ليست فاألبستمولوجيا     
 وتبيان تتناولها التي الموضوعات وتحديد العلمية المعرفة سبل إيضاح بهدفم، علو  بفلسفة عناية عفوية
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العلماء،  بمعرفة يمرّ  الفلسفية المعرفة هذه مسار ولكن ، الحقيقة مضمار في أساسها تبيان أي صحتها،
على  البرهان عن عاجزة لكنها ، البرهان بآلية متصلة و الحس من متحررة معرفة هي العلمية فالمعرفة
 أن الفيلسوف على يترتب ولذا مقالها أساس على ذاتها في العثور عن وعاجزة الخاصة، براهينها حقيقة
 حقيقته شروط على ينطوي ما آخر، مكان في ليكتشف العلم صعيد بتخطي األوقات من وقت في يعترف
 و المعرفة موضوع العلمية المعرفة في تجد ال إنها :العلوم فلسفة من الفلسفة إفادة نلمس وهنا .الخاصة
 .خصوصيتها يميز ما كذلك تجد بل حسب،

 عالقة االبستمولوجيا بعلم المناهج:  -2

 ومعناها اليونانية méthodos   من مشتقة هي و méthode من تأتيا اشتقاق الميثودولوجيا     
 العمليات مجموعة على تدل باتت الكلمة تطور وبعد ، … إلى المؤدي المنهج  -االحق – أو إلى الطريق
 أو أمر حقيقة عن الكشف أجل من نهايته إلى بحثه بدء من العالم بها يقوم التي الممارسة والعملية العقلية
 . إليه للوصول الموضوعة الفرضيات على البرهان و ما واقع

 المعتمدة البحث لمناهج الوصفية سةراالد فهو المنطق، من جزءا méthodologie المناهج علم يعتبر و
 كما والنتائج األسس في المناهج عن فضال تبحث نقدية دارسة هي االبستومولوجيا بينما .العلوم شتي في
 بين الالند  بها قام التي التفرقة هذه بأن " بالنشيه روبير " ويرى . الفلسفية موسوعته في الالند يرى

 من جزءا الميثودولوجيا كانت حيث عشر التاسع القرن تخص تفرقة هي المناهج وعلم االبستمولوجيا
 الموضوعي وبعدها وقيمتها العلوم مبادئ في تبحث أن لالبستمولوجيا يمكن ال بأنه ويضيف ، المنطق

 بين الفصل يمكن ال بأنه االستخالص يمكن وعليه .المستخدمة المناهج طبيعة و قيمة حول التساؤل دون
 تكون عندما يبدأ االبستمولوجي التفكير أن " بياجيه " منهم و العلماء من مجموعة يرى فكما المفهومين

 يستغني أن يمكن ال فاالبستمولوجي ، العلمين بين التكامل على يشدد بذلك هو و. العلوم في أزمات هناك
 عملية حلرام بيان في مهمة العلمية المناهج دارسة ألن ، العلوم مناهج دارسة عن النقدية دارسته في

 . االبستمولوجية للدارسة األساسية المجاالت من تعتبر التي العلمي الكشف

 في الوصفية املستخدمة الدارسة يقدم املناهج علم أن في تتمثل املناهج علم و االبستمولوجيا بين فالعالقة إذن

 التي املبادئ الرامية الستخالص النقدية الدارسة إلى ذلك االبستمولوجيا تتعدى ثم العلمية املعارف تحصيل

 . العلمي التفكير عليها ينطوي 
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 فمن العلمية المعرفة ونظرية المناهج علم بين تاما فصال الفصل يمكن ال أنه القول يمكن كخالصة و
 حول يتساءل أن دون نقدية دارسة العلوم من علم أي وقوانين مبادئ االبستمولوجي يدرس أن الصعب
 . والقوانين النتائج إلى للوصول العلوم هذه تستخدمها التي الوسائل وقيمة طبيعة

 عالقة االبستمولوجيا بالعلوم اإلنسانية: -3

 أحد لإلبستمولوجيا تقدم للكلمة، الواسع بالمعنى علوم هي حيث من ، اإلنسانية العلوم إن     
 بالعلوم بعالقتها شبيه المبدئية، الناحية من هي، العلوم بهذه اإلبستمولوجيا عالقة فإن ولذا .موضوعاتها
 إنها .عليها منه تهيمن أعلى مستوى في إليها بالنسبة تقع واإلبستمولوجيا الطبيعة. بعلوم أو الرياضية
 ومآزق عن مباشرة االبستمولوجي التفكير انبثاق وبقدر .العلو متفاوت أعلى مستوى من عليها تهيمن
 للرياضيات الداخلية فاإلبستمولوجيا: نوعيته باعتبار العمل هذا من قريب جد قريبا يبقى نجد العلمي العمل

 نرى، بينما .اإلنسانية العلوم عن بةراالغ كل غريبة وهي ئقها،راوط الرياضيات بروح انطباعا قويا مطبوعة
 يتنازعون والتي واللغويون االقتصاد وعلماء النفس وعلماء علماء بها يقوم التي التحليالت أن ذاته، لسبب
 موضوع تشكل التي ذاتها البحوث بطابع مطبوعة لزات ال ومتابعتها، ساتهمراد معالجة طريق حول فيها
 العلم رواء ما يتميز مثلما طبيعتها حيث من عنها از يتمي أقل أنها اأخير  يعني ال ذلك ولكن العلوم.  هذه
 فإنه أوسع جملة ضم له ليتسنى موضوعه عن مبعدة إلى الفكر يرجع وكما .يتناوله الذي العلم عن

 جملة تتناول التي العامة اإلبستمولوجيا أن ندرك وبذا .الجملة لهذه النوعي الجانب منفشيئا  شيئا يتخلص
 .الفيزياء أو الرياضيات إلى انتمائها من بأكثر اإلنسانية العلوم إلى تنتمي أنها يبدو ال العلوم

 نقلب ونحن نتساءل، أن وسعنا وفي يبدو، مما اتعقيد أكثر األمور فإن ذلك، من الرغم وعلى     
 االعتبار أوجه بعض من اإلنسانية العلوم إلى برمتها اإلبستمولوجيا تنتمي هالّ  :عقب على رأسا المنظور

 كثير شغل وقد ."إنسانية"أو "معنوية"المسماة العلوم جهة من هو اإلبستمولوجيا موقع أن المالحظ، من .
 كرسيه واحتل ،)والسياسية المعنوية العلوم أكاديمية(في قعدهم  )باشالر )ومنهم اإلبستمولوجيين، من

 ..)اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية( في الجامعية

 جهة فمن اآلتي:  النحو على لنا يبدو إنما اإلنسانية بالعلوم اإلبستمولوجيا عالقاتوفيما يخص      
 .وجزئي ضيق ولكنه خصب تصور فذاك العلمية، اللغة تحليل على اإلبستمولوجيا قصر عدم أولى،
 وبنشأة تدريجيا العلم ببناء المتصلة البحوث األولى وبالدرجة لإلبستمولوجيا، أوسع بحوث حقل وقبول
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 جراء من العزوف أخرى، جهة ومن اإلنسانية العلوم إلى اللجوء تستلزم البحوث وهذه ونموه، العلمي الفكر
 على بوضعها اإلبستمولوجيا شأن من الحطّ  وعدم اإلنسانية، العلوم ضمن اإلبستمولوجيا تصنيف عن ذلك
 دوما جلي غير التفريق كان ولو حتى ،وعاموض اتخاذ إلى هي تهدف التي العلوم بعض مع المساواة قدم
 من سيطلبها التي التعاليم وبين باالبستمولوجي خاص هو ما بين والوسائل، الغاية بين العملية الناحية من

 إلى عام بوجه يرجعون األمريكيين االبستمولوجيين إن غرضه، ليدرك االجتماعي والتكون النفسي التكون
 .تحليالتهم أجل من المسوغة اللغة مناهل

 أما الصورية العلوم جانب إلى اإلبستمولوجيا نقد صواب ذلك من نستخلص لن ولكننا     
 ولكن .اإلنسانية العلوم مناهل إلى منهجية، وبصورة الغالب، في يلجئون فإنهم األوروبيون االبستمولوجيون

 البديهي من ويبقى .اإلبستمولوجيا لواء تحت العلوم هذه النضواء كاف   سبب أنه لنا يبدو ال هذا رجوعهم
 .هنا تتدخل أن التقارب هذا يملي قد الذي اإلداري اليسر هذا لحوافز ليس أن
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 التعليمية واالبستمولوجيا: -5

 التعليمية:  -1

 يعرفها من العلماء من وهناك  Didactique  األجنبية الكلمة مقابل في تعليمية المصطلح يستعمل     
 التي  didaktikus اإلغريقية الكلمة من مشتقة وهي ، التدريس بطرق يهتم البيداغوجيا من جزء بأنها
 التدريس وطرق أساليب دارسة إلى يسعى الذي العلمي المنحى بأنها يعرفها من وهناك " فلنتعلم " تعني
 تنظيم وألشكال ، وتقنياته التدريس لطرق العلمية الدارسة بأنها تعرف كما المختلفة العلوم في المعرفة ونقل

 أو العقلي المستوى علي سواء المنشودة األهداف بلوغ قصد ، المتعلم لها يخضع التي التعليم مواقف
 يطرحها التي المسائل في البحث تتضمن كما المهاري حركي الحس أو الوجداني االنفعالي أو المعرفي

 المتعلقة الظواهر بالدارسة يتناول الذي العلم هي التعليمية بأن القول يمكن وعموما . المواد مختلف تعليم
 تكوين و التدريس طرق على تركيزها خالل من ، للمتعلم تلقينها و المعرفة نقل وطرق ، بالتدريس
 .المتكونين تكوين عملية عن تنفصل ال التي المكونين

 في والتعديل والتحوير للمعالجة العلمية والمعطيات المفاهيم إخضاع بعملية تهتم إذن فالتعليمية      
 البيداغوجي األداء تفعيل بهدف. المجتمع وطموحات المتعلمين جمهور طبيعة أي التعليم متطلبات ضوء
  . للتلقين الموجه التعليمي المحتوى لتبليغ السبل أنسب وانتقاء

 ، المحاوالت من الكثير وضعت اإلطار هذا وفي ، البيداغوجيا و التعليمية بين التفريق من البد وهنا     
 الصفية الغرف داخل تحصل التي التربوية الظواهر بدارسة يعنى علم البيداغوجيا راء:اآل هذه ومن

 المعلمين تزويد بهدف والتجريب والتشخيص والتحليل الوصف على تعتمد علمية دارسة، وخارجها
 المواقف مختلف في التحكم إمكانية ثمة ومن ، التربوية الظواهر بعض فهم على تساعدهم التي بالحقائق
 . التعليمية

 التي التقنية األساليب من لجملة تجميع " أنها على التطبيقية الناحية من البيداغوجيا تعريف ويمكن     
                  : هما قسمين إلى وتنقسم " لمعرفة نقال عملية إجراءات بةراقلم معايير وضع إلى تهدف

 بغرض والتلميذ المدرس بين بالعالقة ارتباط له ما كل على ينطبق لفظ هي و : عامة بيداغوجيا - أ
                                                                               . التلميذ تربية أو تعليم
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 التعاريف اختالف من وبالرغم . المدرسة المادة حسب التعلم طريقة عن وتعبر : خاصة بيداغوجيا – ب
 : أنها على تجمع أنها إال البيداغوجيا لفظ على أطلقت التي

 األفعال وتوجهات غايات تحديد إلى يهدف والسيكولوجي الفلسفي التفكير علي يرتكز معرفي حقل-
  .شدراوال الطفل على التعليم و التربية وضعية في تمارس التي واألنشطة

داخل  المتعلمين و المعلم من كل ينجزها التي واألفعال الممارسات مجموع من يتكون عملي نشاط-
تطبيقي  والثاني نظري أحدهما شقين للبيداغوجيا أن نستخلص النقطتين هاتين خالل من و الفصل

 تحليل أي المعارف على التعليمية تركز ما بين ، والمتعلم المعلم بين العالقة على تركزإذن  فالبيداغوجيا
 بحيث إبستمولوجي طابع فللتعليمية ، المتعلمين متطلبات فق و تكييفها و وتحليلها نقدها و المعارف هذه
 مع تتالقى المنحى هذا في وهي ، للمتعلمين تبليغها در ا الم التعليمية والمحتويات المضامين على تركز
 االجتماع وعلم البيداغوجي النفس ،وعلم المعرفي النفس كعلم بالتعليم العالقة ذات العلوم من العديد
                    .العلوم بهده وثيقا ارتباطا المرتبطة الرياضية و البدنية النشاطات وتقنيات علوم و التربوي

 التي المقاربة علي االعتماد فيمكننا ، التعليمية تعريف حول المختلفة النظر وجهات تلخيص أردنا ما واذا
 حسبه فالتعليمية منهجها توضيح و المكونة عناصرها تحديد " حيث من التعليمية لمفهوم "غانيون" قدمها
 : تشمل

 تعليمها. غايات و ،وطرق الدراسية المادة طبيعة في التفكير و التأمل 
 وتقنيات كعلوم األخرى التربوية للعلوم المتجددة المعطيات من تنطلق التي الخاصة فرضياتها صياغة 

   .االجتماع علم و والبيداغوجيا النفس كعلم و الرياضية و البدنية النشاطات
 المادة تلك بتدريس المتعلق البيداغوجي للفعل تطبيقية و نظرية دارسة. 

 وال ، وحده بالمدرس وال ، فقط ةالدراسي بالمادة االهتمام في التعليمية مجال ينحصر الومما سبق 
 التعليمية بالظروف وال م(المتعل( المنعزلة العارفة بالذات تهتم ال كما ذاتها بحد التعليمية بالطريقة

        .                   مجتمعة كلها السابقة العناصر ضمن يقع اهتمامها مجال انما ،و واالجتماعية
 مواقف تنظيم ألشكال و ، وتقنياتهرائقه وط التدريس لمحتويات العلمية الدارسة هي فالتعليمية أدق وبمعنى
 من تمكن تطبيقية ونماذج نظريات صياغة إلى الدارسة هذه وتهدف ، المتعلم لها يخضع التي التعلم
 على تجيب أنها أي الحركي الحس أو الوجداني أو العقلي المستوى على سواء المرجوة األهداف تحقيق
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          وتقنياته التدريس طرق أي ندرس؟ كيف .سيةالدرا المحتويات أي ندرس؟ ماذا: التالية األسئلة
 .التربوية المواقف أي ندرس؟ متى

 أهمية التعليمية في علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية: -2

 وتفسير المعرفة تبليغ بقضايا تهتم التي األساسية العلوم حدأ  La didactique  التعليميةتمثل      
 لمجمل المعرفية النواة تمثل أنها كما ، ترهم ا وقد المتعلمين قبل من المعارف مختلف اكتساب مدى
 الرياضية العلوم ضمنها التي التربية علوم و كالبيداغوجيا التعليم بقضايا تهتم التي والعلوم ساتراالد

 بإخضاع تهتم التي العلوم هذه ، واالبستمولوجيا العلوم وتاريخ العلوم وفلسفة النفس وعلم المعرفة ونظرية
 جمهور لطبيعة ر ا نظ التعليم متطلبات ضوء في النقد و للمعالجة التعليمية والمحتويات المفاهيم

         . التعليمية العملية تفعيل أجل من المعتمدة المناهج من المسطرة األهداف تحقيق وطموحات المتعلمين
 موضوعها رلتعقد ا نظ المجال هذا في خصوصية الرياضية و البدنية النشاطات تقنيات و علوم وتكتسي

 عالقته و والبدنية حركي الحس و العقلية و المعرفية النواحي من بشمولية وتكوينه باإلنسان واهتمامها
 والطرق المعرفية المداخل تتعدد وبالتالي، السياسية ... و االقتصادية و االجتماعية النواحي من بغيره

 . فيها المعتمدة التكوينية واألساليب

 متطلبات وفق التعليمية ،والطرق البيداغوجية المضامين تكييف حيث من التعليمية مجال وهو     
 .بها المرتبطة اإلشكاالت مختلف تجاوز أجل من العلوم هذه خصوصية وفق و المتعلمين واحتياجات

 عالقة االبستمولوجيا بالتعليمية: -3

 نقطة في يتفقان المفهومين هذين أن نستخلص والتعليمية اإلبستمولوجيا بمفهومي التعريف من خالل     
 ومشروعيته ومبادئه نشأته حيث من العلم تدرس فاألبستمولوجيا ، العلمية بالمعرفة اهتمامهما وهي جوهرية
 . للمتعلمين العلوم مختلف لتبليغ التعليمية والطرق األساليب التعليمية تدرس بينما

 نقاط ثالث في الرياضية العلوم في التعليمي للبحث كأداة اإلبستمولوجيا مساهمة تحديد ويمكن     
 يلي: كما أساسية

 تسهم أن يمكن العلوم وتاريخ اإلبستمولوجيا بين الموجود للتقاطعرا نظ :  المفاهيم دالالت تطور 
 وتطور تشكل حول مهمة خلفية )المتعلم( المتلقي مساعدة في التاريخية المقاربة خالل من االبستمولوجيا
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 ظهرت التي والظروف العلمية اإلضافات لمختلف العام السياق على الضوء تلقي فهي المفاهيم دالالت
 . اإلضافات هذه فيها

 والمعرفة العلمية المعرفة بين الفرق عن اإلبستمولوجيا تكشف : التعليمي والنقل االبستمولوجيا 
 ، تعليمها الجاري والمعرفة العارفة الذات بين الفصل أي بالموضوعية ترتبط التي والقواعد العلمية غير

 و للطالب السابقة المعرفة إلى باإلضافة ،هذا المعرفية العملية في الفاعلين مختلف تأثير أيضا وتوضح
 التعلم اتجاهات تطوير وفي المعرفة لتحصيل أمامه معرفيا عائقا األحيان من كثير في تعتبر والتي التلميذ
 حدود تضع حين وخاصة العلمية المعرفة مجال في سلبا تؤثر المعرفة عنالتصورات الزائفة  أن ذلك لديه
 .للعلم
  في لالبستمولوجيا األساسي اإلسهام هذا ويعد ويعد التعليمية:العوائق االبستمولوجية والعوائق 
 المجال هذا في خصوصية من العلوم هذه تكسيه لما خاصة الرياضية و البدنية النشاطات علوم تعليمية

 المعرفة موضوع بين الفصل في صعوبة لها الدارس فيجد باإلنسان واهتمامها موضوعها لتعقدرا نظ
 إسهاما اإلبستمولوجيا تقدم أن يمكن و ، )للمعرفة المتلقي أو الباحث( العارفة والذات ) المدروسة الظاهرة(

 في المساعدة وبالتالي أخرى جهة من تجاوزها ومحاولة جهة من العقبات هذه على التعرف في مهما
 .التعليمية األهداف تحقيق
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 العائق االبستمولوجي:-6
تشكل الفكر مفهوم العائق االبستمولوجي بالنسبة للمعرفة العلمية ضمن كتابه: صاغ غاستون باشالر      

 من العلمية المعرفة ويطرح قضية  « la formation de l’esprit scientifique  » 1938العلمي 
 العلمية المعرفة مسألة نبحث فعندما Les obstacles épistémologiquesالمعرفية  العقبات منطلق

 العقبات منطلق من المسألة طرح ينبغي بأنه االقتناع إلى نتوصل ما سرعان لتقدم العلوم النفسية والشروط
 .اإلبستمولوجية

 وفي العلمي للتفكير التاريخي التطور إطار في دارسته تتم أن يمكن " المفهوم هذاوحسب باشالر      
 في يكون أن عن بعيد هو العلمي الفكر تاريخ في نصادفه ما كل ألن أيضا التربوية الممارسة سياق

 .الفكر هذا لتطور الفعلية الخدمة
أو التي تم ، أو الخاطئة هو مجموع األفكار والتصورات المسبقةتعريف العائق االبستمولوجي:  -1

التي ترجع إلى المعرفة العامة، والتي تؤثر في عمل العالم  راستبعادها مع تقدم الفكر العلمي، أو األفكا
 ، وتعوقه عن بلوغ الحقيقة الموضوعية للظواهر التي يدرسها.دون وعي منه

 أنواع العوائق االبستمولوجية: -2

العوائق االبستمولوجية:            من عددا العلمية للمعرفة تهراءق خالل من باشالر يستنتجو       
 في تمت التيو أو االتصال األول بالظاهرة  ىتكمن في المالحظة األول األولى: التجربة : األول العائق
 .المعرفي كمراالت من الناتج النقد يفقدها مما زمنيا متقدمة ظروف

مثال: الحركة الظاهرية للشمس: يرفض البعض القاعدة الفلكية القائلة بأن األرض تدور حول الشمس، 
                            ويتمسكون بفكرة تفيد العكس ألن حواسهم تقر ذلك.                   

 تطور كبح على عمل شيء من ما إنه " باشالر يقول تعميم المتسرع والسهل:ال عائق : الثاني العائق
يزال  ما والذي ، بيكون إلى أرسطو من ساد الذي للتعميم الخاطئ المذهب فعل كما العلمية المعرفة
مثال: بعد وصف سقوط بعض األجسام على األرض، يتم ." للمعرفة األساس المذهب كثيرة لعقول بالنسبة

استخالص النتيجة العامة: جميع األجسام تسقط.                                                  
 أشياء على تدل فتصبح استخدامها أثناء تتمدد ألفاظ هناك أن ويعني: اللفظي العائق :الثالث العائق
 مثاال باشالر هنا ويعطي .كبير حد إلى ومبهما مشوشا استخدامها من يجعل مما األصلية داللتها خارج
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                            . الظواهر من كثير عن للتعبير تستخدم أن يمكن التي االسفنجة بلفظة
 طويلة لعصور العلماء جهود ضياع في تسببت التي الجوهر فكرة أي :الجوهري العائق الرابع: العائق
مثال: الرخام بارد، الصوف دافيء ...والواقع أن الحرارة . ظواهرها من بدال األشياء جواهر عن بحثا

والبرودة ليستا من صفات المادة. )جواهر األشياء أولى من ظواهرها(                                                      
 تعمل التي مجاالتها غير مجاالت في مالعلو  بعض إدخال به ويعني :اإلحيائي العائقالخامس:  العائق
 . الفيزياء و الكيمياء علم في (البيولوجيا)  األحياء إدخال خصوصا فيها

 ذاتها حد في العلوم هذه بمشروعية متعلقة أخرى إشكاليات األستاذ يجد الرياضية العلوم مجال وفي     
 طيلة المعلمين و األساتذة مع اإلشكالية هذه تستمر وقد بل ، المتعلمين مع التصاله األولى الوهلة منذ
 على الذاتية وتغليب اإلصالحية النزعة كتأثير أخرى عقبات أمام وقوفهم نتيجة وذلك التدريس حلرام

 العارفة الذات بين وسيطا اإليديولوجيا تصبح حيث اإليديولوجية تراالتفسي على واالعتماد الموضوعية
 التخصصات مختلف بين العلوم بهذه المشتغلين لدى الحاصل االلتباس إلى إضافة المعرفة وموضوع

 يحد ما وهو والسطحية بالعمومية هؤالء تحليالت الواقع،واتسام في الممارسة الرياضية النشاطات وأنواع
 إحداث الرياضية العلوم في المعلم و األستاذ على يتحتم ،وعليه وتحليلها الظواهر تشخيص علمية من

 اإلشارة إغفال دون " التلقائي الفهم " أرون ريمون عليه أطلق ما أو السطحية تراالتفسي هذه مع قطيعة
 المعقد كواإلدرا المبسط كراكاإلد الرياضية الممارسة واقع كراإد أشكال واختالف تنوع إلى المجال هذا في

 ذهن بينزا حاج تقف التي العوائق هذه من الرياضية العلوم ولتتخلص والميدان للواقعزأ المج كراواإلد
 .باشالر تعبير حسب إبستمولوجية قطيعة إحداث من البد لها الدقيق والفهم المتلقي

 القطيعة االبستمولوجية: -3

 والمفكرين العلماء أوساط في واسع بشكل انتشر الذي االبستمولوجية القطيعة مفهوم باشالريبين      
 ال ، العلمية والنظريات المفاهيم تعرفه الذي التطور أن إلى معناه في ويشير ، التخصصات مختلف من

 أو معنى يأخذ التطور إن " بل ، سابقتها الحالية المعرفة أو النظرية فيه تكمل ، خطي مسار وفق يسير
 والمناهج واألدوات المعلومات ،في فيها النظر ويعاد السؤال فيها يتغير كيفية تراوطف قطائع صيغة

 البحث على التصور هذا مارسه الذي التأثير نوع خفي وغير ، " التجريبية أو التحليلية والنماذج
 المتعلم يحملها التي المشاعة الثقافة بين االتصال أو االنقطاع أشكال عن يبحث انبرى الذي الديداكتيكي

 . لديه تكوينها في المدرسة ترغب التي العلمية والثقافة



والرياضية البدنية األنشطة ابستمولوجية محاضرات  أولى ماستر 
 

 المفهوم"فهي جديدة، ومعرفة قديمة معرفة بين القاطع الفصل عن تعبير هي الباشالري بالمعنى القطيعةو 
.                           العلوم تطور في الكيفي االنتقال ترافت عن باشالر نظر في يعبر الذي

                                                                                           (   130  ص 1984 ، وقيدي)
 هذه وتعكس . العلم وتأزم الفكر في تحج سببا وصارت وتعممت شاعت عندما جارية معرفة عن التخلي يتم حيث

 قديم علمي فكر التفكير، في مطينن بين فاصلة قطيعة تعبر عن سيكولوجية فكرية وطفرة نوعيا انتقاال القطيعة

 .جديد علمي وفكر
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 التفكير االبستمولوجي في األنشطة البدنية والرياضية: -7

 العلوم من العلمي مرجعها وتحول ، هوية أزمة خضم في EPS كان ، السبعينيات نهاية في      
                                                                            . اإلنسانية العلوم إلى البيولوجية

 :مستويين حول تساؤلين على يعتمد جديًدا مجاالً  وقدمت STAPS مجال االبستمولوجيا دخلت عندما
                                                       . المعرفة مجال في العلوم ثورة حول التساؤل
            مستقل؟ علم تطوير فكرة البدنية الممارسات في الفاعلة الجهات بعض ترغب ولماذا كيف
 يةزاو  وتعتبر Staps  عالم فيزايا الم من العديد وبياجي باشالر قدمه الذي المعرفي المنهج قدم حيث

  التأسيسية المسألة على الضوء لتسليط طريقة أحسن هي و الرياضية البدنية األنشطة تاريخ لفهم أساسية
 عن التعبير تتيح ، المعرفة على نقدية نظرة تطرح التي و العملية و النظرية بين العالقة STAPS ـل

                         : أجل من المعرفة نظرية تستخدمSTAPS  عالم في بالموضوع الصلة وثيقة قضايا

                                                              .نسبي العلمية الحقيقة مفهوم أن إثبات -
                                                 . والتطبيق النظرية بين كبيرة فجوة هناك أن ثباتإ -

 تنفصل وال تاريخًيا مشروطة ، تدريجًيا تطويرها تم مؤسسة ، بشري بناء" أنه على العلم باشالر وتصور
 . المجتمع عن منفصل أنه على العلم إلى ُينظر يعد لم وكذلك األخرى البشرية واألنشطة المؤسسات عن
 العلم بين أوسع نطاق وعلى البدنية والتربية العلم بين العالقة حول أسئلة هذا المعرفة نظرية مفهوم يثير

                                             : رئيسيين محورين على المعرفي التحليل سيركز . والتعليم
                  البدنية الممارسات مجال في العلمية المعرفة بها تستخدم التي الطريقة وتحديد التنوير -
 .البدنية للممارسات ذاته حد في العلمي الوضع في التفكير -

 (:Parlebas ( : )Une science, un objet spécifique) بارليباس بيير ابستمولوجيا -1

 االجتماع لعلم أستاًذا أصبح ، 1987 عام وفي (EPS) في والرياضة البدنية للتربية أستاذ أول هو     
                                                                          . 5 باريس جامعة في الرياضي

 أن يجب التي الشروط تحديد فيه يحاول .الحركي الفعل هدفه يكون مستقل معرفي مجال تطوير في بحث
 . ةالبدني األنشطة علمية على للحصول البدنية الممارسات تكتسبها
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     :البدنية للتربية العلمية لألسس األساسية المتطلبات

 الرياضية التربية وتطور العلم تطور بين العالقة معرفة. 
 الميكانيكية باآلالت اإلنساني الجسد تمثيل وكيفية العلمية النماذج معرفة . 
 البدنية التربية تطور على المؤثرة والعوامل العلوم معرفة . 

 :لبارليباس البدنية للتربية المحتملة العلمية المعايير

 أن وذكر ممزًقا EP ووصف ، البدنية للتربية المعاصرة الحالة في بارليباس فكر ، السبعينيات بداية في 
                                 : معايير في التفكير إلى دفعه مما ، ال أم علمية ستكون البدنية التربية

                                                            .بحثها ومجال موضوعها تحديد ضرورة -
                               . البدنية التربية في باستخدامها تسمح التي المعرفة نوع تعرف أن عليك -
                                     .تحقيقها على قدرتها من والتحقق وأهدافها ضهاراأغ تحديد ضرورة -
.              الشروط وتحديد البدنية التربية مجال في تجريبية سةراء دراإج إمكانية من التحقق يجب -
              .الحاضر تاريخه إلي البدنية التربية في المستخدمة األساليب لمختلف نقدية سةجراء دراإ -

 فإن ولذلك إليه مرامست لجوًءا هناك وأن ؛ العلمية المعرفة على تقوم البدنية التربية أن بارليباس يؤكد
             .المشكلة تكمن وهنا . البدنية التربية مكونات أحد هو علًما البدنية التربية جعل في الرغبة
 خالل من علًما البدنية التربية جعل" إلى "البدنية التربية في علمي معيار استخدام من بارليباس ينتقل
 األنشطة مجال في المنتجة أو المستخدمة المختلفة المعارف سةرالد ، الجينية المعرفة نظرية تطوير
 علم : مستقل علم خلق هو ذلك في وطموحه الجديد للحقل العلمي الطابع من التأكد ويريد البدنية

                    . (Sience de l’action motriceالحركية، أو علم العملية الحركية ) الممارسة
( ومهتمة واقعيا بما un monisme théoriqueإن نظرية العملية الحركية تدعو إلى النظرية األحادية )

                                               APS.              (PARLEBAS Pierre,1967, p7–14)يحدث في مجال 

 :Georges Vigarello  فيغارلو ابستمولوجيا -2

: (Des savoirs rattachés à des sciences-mères) 

 الرياضة تاريخ أبحاث مركز مدير وهو ، (Lycée Michelet Vanves EPS ) ثانوية في درس     
 .بفرنسا 1979 إلى 1975 من
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 :لفيغارلوو البدنية للتربية العلمي األساس

 ومفاهيم طرق تستورد بحيث ومتعددة متنوعة تخصصات على البدنية التربية أن فيغارلوو الحظ     
 واضفاء البدنية الرياضة ممارسة تأسيس يتم لكي ، STAPS مجال على تسقطها ثم ، علمية ومعارف
 على بأمثلة فجاء بالعلوم وعالقتها البدنية للتربية تاريخي باستقصاء فيغارلوو قام هنا من .عليها الشرعية

                                                                                       :بينها من ذلك
 وتستند الفيزياء إلى تستند ، هيدروليكية مضخة بأنها الميكانيكي اآللة بنموذج ، الجسم عمليات شرح -

.      عشر التاسع القرن بداية حتى النموذج هذا وسيستمر. 1628عام في الدموية للدورة هارفي اكتشاف إلى
 المعلومات ونظريات اإلنسانية والعلوم األعضاء وظائف وعلم التشريح علم باستخدام الجسم أداء تفسير -
 العصبية ضرااألم بعض أن هيد يالحظ . 1824 عام "األعصاب طب سةراد" في هذا هيد شرح -

 ة.                                                  حركي اتراباضط إلى يؤدي سلوكي بعجز مرتبطة
 ولم فكرة أدنى لدي ليس فيها أخبره Revue EPS مدير توماس ريموند إلى رسالة بياجيه جان كتب -
 البدنية التربية أن بياجيه يوضح لذلك ." المعرفية والتنمية البدنية التربية بين العالقات عن بحث بأدنى أقم
                                                                   .النظرية اختصاصاتنا ضمن تقع ال
 السوائل توزيع هو البدنية التمارين من الغرض وكان ، الصحة لتعزيز توصف التي البدنية التدريبات -
                                                         .اإلنسان صحة ضمان وبالتالي الجسم آلة في
 خالل من الجسم تحسن يحدد الذي ، جسده عن شخص كل يمتلكه الذي التمثيل هو الجسم مخطط -

                                                                             . الرياضية التمارين
 يشترط وال ، الممارسة لتوجيه العلمية المعرفة تستخدم ،تجعلها البدنية التربية خصوصية أن إلى فتوصل

 تكون سةراد : البدنية األنشطة ابستمولوجيا عرف هنا من .فن هي بل علًما، الممارسة هذه تكون أن
                            : إلي يهدف الذي ، المحتمل والنقد الفهم منظور من المعرفة وعمل المنهج،

                                                             . وبرهان دليل يوجد حيث األسئلة طرح -
 STAPS . (VIGARELLO Georges, 1975, p739 – 754)لحقل العلمية األسطورة كسر -

 بها تشير التي الطرق بتحديد معنية فاالبستمولوجيا بارليباس مع مختلف اتجاه في كان وهنا     
 .العلمية المعرفة إلى البدنية الممارسات
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 : التعددية النظرية الموحدة بواسطة موضوع مشترك.Glyseابستمولوجيا  -3
                 (Un pluralisme théorique unifié par un objet commun)              

يوصي بالبحث عن موضوع، حيث يرى أن  STAPSلتجانس وتنوع مقاربات مختلفة في          
 Le corps"جسم اإلنسان"  La corporéitéالموضوع الوحيد الذي يمكن توحيده هو الجسدية 

humain ، ت، والبحث والمقارباالموضوع المركزي سيسمح بإعادة توجيه هذاaps   هنا ستكون موضوع
 ."La corporéité humaine"الدراسة المتضمنة في الموضوع العام المتمثل في الجسم البشري 

 : علم الجمع، مواضيع للبناء:STAPS :C.Prévostابستمولوجيا  -4
Une science plurielle, des objets propres à construire       

مثل كل العلوم، مجموعة من المعارف التي هي أساسا في صيغة الجمع في   STAPSتعتبر بالنسبة له 
. لذا ينبغي EPS؟ دراسة الجسم أو STAPSموضوعها، كما هو الحال في منهجهم. ما هي مواضيع 
 أن يكون قديم حتى يتمكن من طرح مواضيعه الخاصة.

 خالصة:

علم له هدفه وموضوعه، ومعارف تتعلق بالعلوم األم، أو عقالنيات مختلفة موحدة بموضوع مشترك،      
 .STAPSوعلم جمع ومواضيع خاصة للبناء، هذه هي أربعة أنواع رئيسية في ابستمولوجيا 

جريبية نفسها بشكل شرعي علما يتميز بتعددية المشاكل النظرية والت STAPSوهكذا يمكن أن تعتبر      
        .STAPSالتي يمكن حلها ، والمشاكل التي تتعلق بالممارسات والنظريات التي تمت مناقشتها في ميدان 

                                             األنشطة البدنية والرياضية من وجهة نظر ابستمولوجية:
                                                           . البدنية لألنشطة العلمية جعراالم تحديد -
                                                                  . البدن نماذج على الضوء تسليط -
                                           .البدنية الممارسات مجال في المعرفة إنتاج كيفية وصف -
 ، والمطالبة والتأكيد ، الذات على العلمي الطابع التأكيد اجل من المعرفة هذه صحة في شكيكالت -

                                                                                          . بشرعيتها
                     . مطالبها مستوى على محتواها حيث من العلمية للمعرفة الضمنية القضايا زبراإ -
                            . البدنية للممارسات التاريخية األحداث فهم من تمكن التي األدوات توفير -
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                   . نسبية STAPS لمجال العلمية الطبيعة وجعل الثقافية الخصائص نسبية إثبات -
     : مشكالت ثالث نواجه فإننا ، التطبيقية النظرية نسبة من المرء فيها يقترب التي ويةزاال كانت مهما
 الحرية علي وتعتمد التوجيه و مزااإلل ترفض التي العلم رسالة تحريف خالل من : علمية مشكلة -

 .                                                                                             العلمية
 الحقيقة في هو بينما علمية لعملية نتيجة أنه على البدنية التربية تنظير نقدم نحن :أيديولوجية مشكلة -

                                                                     .وفني قيمي حكم عن تعبير مجرد
 بالنفس والثقة دةراكاإل النفسية الجوانب مع يتداخل األداء قياس الن البدنية الممارسات تعقد مشكلة -

 والظروف البيئة تراوتأثي الرياضي األداء تطوير علي تدفع التي االجتماعية والجوانب الذهني والتصور
                                                                                  . والسياسية التاريخية

 . لمنهجها العلمية الطبيعة تؤكد أو كأساس العلمية المعرفة الممارسة تستدعي محايدة ممارسة ليست إنها
                 . القانونية المؤسسية دعائمها وترسيخ ، شرعيتها فقط لتأكيد طريقة هذه أن الواضح من
                     . الرياضية البدنية لألنشطة العلمية البحوث في والتجربة العقل تكامل إلى الدعوة -
                            .الجيد وتكوينهم أسبابها الكتشاف الرياضية المواهب بتاريخ الدقيق االهتمام -
                                .للتدريب متعددة فلسفات على يعتمد الذي هو الجيد الرياضي التدريب -
 من والتقليل الرياضة المنافسات في وتحصينه فاعليته من يزيد للرياضي والنفسي االبيداغوجي االهتمام -

 . والظروف الحظ نظرية

 إختيار أنجع الطرق واألساليب في التدريس الفعال.-

 من خال تحويل النظريات إلى تطبيقات عملية. STAPSالعمل على تطوير ميدان -
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