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 علم النفس التربوي 

 

علم النفس التربوي : هو الدراسة العلمية للسللو  االنسلاني اللذي يصلدر خلالل 

 وية , وليس له عالقة في دراسة السلو  في بقية المواقف . الترب العمليات

تعلم فلي المواقلف التعليميلة . اللذي يتلقلاا المل    Learningلذلك فإنه يهتم بلالتعلم

هملين فلي وتتضح طبيعة علم النفس التربوي ملن خلالل تركيلزا عللر نملرين م  

 العملية التعليمية وهما :

 كيف يتعلم الناس ؟  -1

 ماهي نفضل طرق تعلمهم ؟   -2

 نهمية دراسة علم النفس التربوي

عتبر تأشيرة دخول لكل شلخ  يملتهن التعلليم إن دراسة علم النفس التربوي ي    

عتبللر االرشللاد سللتوياته مللن ريللاا االطفللال حتللر تعللليم الكبللار الللذي ي  م  بكافللة 

ون الزراعي نحد صورا وبما إن المرشد الزراعلي نحلد االشلخال اللذين يقومل 

يسلر لله معرفلة ملا يحلد  خلالل بهذا المهمة فإن دراسة علم اللنفس التربلوي ت  

تعلملين فلي الموقلف التعليملي . ويتملل  ملن العملية التعليمية وردود نفعلال الم  

  المرشد الزراعي الذي يقوم بتعليم الفالح مهارة نو تزويدا بمعلومة معينة ما يلي 

 ستواهم المعرفي .تعلمين وم  ة ( ونفسية الم  معرفة المهارة ) المادة التعليمي - 1

 بل إيصال هذا المادة .تحديد س   - 2

عيق عمليلة اللتعلم تعلم عادة الر عقبات نثناء العملية التعليمية ت  يتعرا الفرد الم  

  عللر تللك العقبلات والوصلول اللر لل والت للتغاحل وتجعله يبذل الكثير ملن الم  

علم نو تعلقلة بلالم  العقبات خارجلة علن سليمرة الفلرد وم  االهداف وقد تكون هذا 

 بإسلوب تقديم المادة التعليمية .

مارسات منها ما وعندما يندمج الفرد في عملية تعليمية فإنه سيؤدي العديد من الم  

حلاول طئ وهلي التلي ي  ناس  للمثير وهي التي سيختارها ومنها ما هلو خلاهو م  

واالبتعاد عنها وكلتا الحالتين تلتم ملن خلالل علدد لها جهد االمكان تجنبها نو تقلي

 من اآلليات النفسية تؤدي ذلك منها :

التمييز : هو قدرة الفرد علر التعلرف عللر االسلتجابة الموفقلة وتمييزهلا  -1

 عن غيرها.

 االستجابة الموفقة . االنتقاء : هو إختيار -2

              جها ربط الخبرة التي إكتسبها حديثا مع سابقتها ودم االندماج : هو -3

 بشخصيته .                

      لموفقة في موقف معين الر المواقفميم االستجابة االتعميم : هو تع -4

    شابهة التي سيمر بها الحقا .األخرى الم                 
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 ؤثرة في عملية التعلم العوامل الم  

نظلام تعليملي خلال ملن تغيرات إذا ما عولجت فإنها تصل اللر حدد بلوم ثالثة م  

 العيوب الر حد ما وهذا المتغيرات هي :

 تعلم في تعليمه لتلك المادة .المدى الذي وصل اليه الم   -1

 تعلم .مدى مالئمة المادة التعليمية للم   -2

 . نحو التعلم تعلممدى دافعية الم    -3

 ويرى بلوم إن هنا  ستة مستويات معرفية لألهداف التعليمية هي :

 تعلم علر تذكر ما تعلمه سابقا .المعرفة : وهي قدرة الم  مستوى  -1

مستوى الفهم : وهو قدرة الفرد علر عرا الملادة وفهمهلا كفهلم العالقلة  -2

 بين المناخ ونمو النبات .

 التمبيق : وهو قدرة الفرد علر ممارسة المهارة التي تدرب عليها . -3

 عناصرها االولية .التحليل : وهو قدرة الفرد علر تجزئة مادة التعلم الر  -4

التركيل  : وهللو قلدرة الفللرد عللر تركيلل  وتجميلع االجللزاء لتكلون كللل  -5

 تكامل .م  

التقويم : وهو نعلر المستويات ونعقدها ويتضمن القدرة علر إعماء قيمة  -6

 ( 1لألشياء .  كما موضح في شكل ) 

 

  
 (  يوضح مستويات المعرفة عند بلوم 1شكل )                             

 

 المعرفة   

 التركي 

 التقويم

 التمبيق

 التحليل

 الفهم    



 6 

 مكونات العملية التعليمية 

 تتكون العملية التعليمية من اإلجابة علر األسئلة التالية

 لماذا نتعلم ؟ وتمثل االهداف .  -1

 ماذا نتعلم ؟ وتمثل المحتوى التعليمي .  -2

 طرائق التعليم .كيف نتعلم ؟ وتمثل   -3

 ( 2هل تم التعليم ؟ وتمثل التقويم .ويمكن تمثيل ذلك بالشكل )   -4

 
                            

 (  يبين عناصر العملية التعليمية   2شكل )                                   

( إن كل عنصر من عناصر العملية التعليمية يؤثر ويتأثر  2يتبين من الشكل )   

  .ببقية العناصر كما يتضح إن االهداف ترتبط مع جميع عناصر العملية التعليمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحتوى        

 طرائق التعليم     االهداف    

 التقويم         
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 الدافعية في التعلم 

 

مفهوم الدافعية : إن المعنر الحرفي للدافعية هو إحدا  الحركة وهو يشلير علادة 

 نوع واحد من الحركة وهو السلو  .  الر إستثارة 

 الحظته نو قياسله بصلورة مباشلرة إن صعوبة دراسة الدافع تكمن في صعوبة م  

 وينقسم تأثير الدافع في عملية التعلم الر  :

عللرف بانهلا االسلتثارة الموجلودة داخللل : وت   ثيلرات (  داخليلةدوافلع ) م    -1

تعلم نحوهلا فيشلعر بالرغبلة فلي إداء العملية . والتي تجذب المل   النشاط نو

العمل . ويملق برونر عللر االثلارة الداخليلة بأنهلا مكافئلة لللذات . وملن 

 خالل ذلك يثبت التعلم .

ثيرات ( خارجية : وهلي االثلارة الموجلودة خلارج الموضلوع دوافع ) م    -2

وال توجللد عالقللة تربمهللا بلله اال  مللن حيللث الهللدف وتتمثللل فللي الحللوافز 

والمكافئات المادية والمعنوية . ويرى برونر إن االثارة الخارجية نوع من 

 .ؤثرات العابرة او المؤقتة ينتهي نثرها التعليمي بمجرد الحصول عليهاالم  

  

 :  ية دراسة الدافعيةنهم

ي عد موضوع الدافعية ملن نكثلر الموضلوعات فلي عللم اللنفس التربلوي  نهميلة 

وإثارة إلهميتها في نجاح عملية التعلم إذ ت عد الدافعية شرط نساسلي ملن شلروط 

 التعلم بل إنه يمكن القول ) ال يوجد تعلم بدون دافعية ( وتبرز نهميتها في :

 ن يكون في مرحلة من االستقرار واالتزان .تحر  وتنشط السلو  بعد ن  -1

سلاعد الفلرد عينة دون ن خرى ني إن الدافعيلة ت  توجه السلو  نحو وجهة م    -2

 علر إختيار الوسائل لتحقيق نهدافه .

 المحافظة علر إستدامة السلو  طالما يبقر االنسان مدفوعا .   -3

 

 إستثارة الدافعية في التعلم 

عينلا ملن تعلم الماقة الكامنة التي تدفعه ألن يسلك سللوكا م  الدافعية للم  مثل ت        

علد شلرطا اساسليا لحلدو  اللتعلم الجيلد وإن وجود الدافعية للتعلم ي   نجل التعلم .

. هنا  كثير من االبحا  تشير الر إن البشلر يسلعون  وبدونه يصبح التعلم ثقيال

لتي تختللف علن تللك التلي إعتلادوا ثيرات انحو إستثارة ننفسهم ويستمتعون بالم  

 عليها . 
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 : ستثارة الدافعية نحو التعلم شروط  إ 

 التعلم . االبتعاد عن النشاطات الروتينية في  - 1

 . تعلمينلدى الم   إثارة دافع ح  االستمالع    - 2

 ناسبة لكل موقف تعليمي .توفير وسائل التعليم الم    - 3

 باشرة .تقديم المعلومات م  تقديم االسئلة عوضا من   - 4

 توفر الظروف التي تساعد علر إثارة إهتمام المتعلمين .  - 5

 تعلم للتعبيرعن نفكارا ومشاعرا بحرية تامة .إعماء فرصة للم    - 6

 

 الوظائف التعليمية للدافعية

 : الوظيفة االستثارية   -1

 سببة له .االستثارة : هي تنشيط نو تحريك السلو  وال تكون م  

 ثارة تكمن في مصدرين هما :طبيعة االستإن 

 علم في الموقف ي دور الم  فلبيئة وتتمثل ااالستثارة الخارجية : ومصدرها  -ن 

 التعليمي .         

 االستثارة الداخلية : ومصدرها االفكار الصادرة من القشرة الدماغية  -ب 

 للشخ  .        

حتفظا بنفسه تعلم فإنه يسرح في نحالم اليقظة ليبقر م  ستثر دافعية الم  وإذا لم ت   

علم فردا له حضور وربما بعد فتلرة داخل الصف بإستثارة تكفي نن يحسه الم  

 وة من النوم .يفقد إستثارته ليسرح في غف

 

 : ح  االستمالع واالثارة 

نملقا لتوجيله مكن نن نتخذ من ذلك م  ح  لالستمالع وي  ع رف االنسان بأنه م  

عملية التعليم , ففي تجربة قام بها العالم ) مادي ( عللر االطفلال حيلث سلمح 

    ملن االسلتثارةلهم باللع  في  لع  موضوعة علر خمسة مناضد فيهلا نسلبة 

, ( فقلللد 100, ,  75, ,  50, , 25) صلللفر,  ,  بنسلللبة  ) حداثلللة (

, ( حيلث 75 -, 25إختار االطفال المناضد التي فيها نسبة حداثة بلين   ) 

وجد إن الحداثة هي نكثر خصائ  المثير نهمية فلي إثلارة حل  االسلتمالع 

 . وهذا ما يدفع الشخ  للتعلم من خالل ح  االستمالع 

 

 

 

 

 



 9 

 : الوظيفة الباعثة  - 2

إن الوظيفة الباعثة للدافعية تعنلي المتغيلرات البيئيلة التلي لهلا تلأثير عللر    

 الفرد والتي تتمثل بالتشجيع نو المدح نو الذم نو المنافسة نو التعاون .

نتبتت دراسة ) شميدت ( إن الشخ  الذي يمتلك ثقة عالية بنفسه فإن نسلوب 

ملا الشلخ  اللذي ال يمتللك المدح خير وسيلة إلستثارة نشاطه نحو العمل , ن

 الثقة العالية بنفسه فإن الذم والتأني  ي عتبر نكبر باعث له نحو العمل .

 تلأثرا بلالتوبيف فلي إسلتثارة كما نكدت دراسلة ) هيرللو  ( إن اللذكور نكثلر

دافعيتهم نحو العمل بينما نظهر المدح والتشجيع تأثيرا نكثر في دافعية البنات 

 نحو العمل .
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 نظريات الدافعية في التعلم

 

 نظريات الحاجات :

 : هي كل ما يشبع الدافع .  الحاجة

ول مللن وضللع نظريللة الحاجللات ي عللد هنللري مللوراي ن  نظريلة مللوراي : -1

بالحاجات االساسية للحياة , فقلد حلاول إعلداد قائملة باألهلداف  وإرتباطها

التي يحاول االنسان المعاصر تحقيقها وقد ندر  إن هنا  حاجلات تلرتبط 

بالحفاظ علر التوازن الفسليولوجي لألنسلان وقلد  نطللق عليهلا الحاجلات 

م ونخلرى ذات مصلدر نفسلي الفسيولوجية ووجدها نكثر نهميلة فلي اللتعل

 الحاجات حس  المحاور التالية : يها الحاجات النفسية  وقد نظمنطلق عل

 حاجات تؤثر في مستوى االداء .    -ن  

 حاجات تتصل بالعالقة مع الناس . -ب 

 حاجات تؤثر في عادات العمل والنظام .  -ت 

إن الفرد كل مرك  وإن ني سلو  مدفوع يمكن  نظرية ماسلو : يرى ماسلو - 2

تعلدد الدافعيلة نن يشبع  حاجات كثيرة في نفس الوقت ني إن السلو  االنسلاني م  

الحاجات علر شكل هرم نطلق عليه مدرج الحاجلات وكملا فلي  وقد رت  ماسلو

 . (  3 شكل ) 

 
 (  يوضح مدرج الحاجات لماسلو 3شكل )                         

 حاجة  

 الجمال   

 الحاجة  الر   المعرفة

   

 لذاتحاجات  تحقيق  ا

 حاجات  الح   االنتماء

 الحاجات   الفسيولوجية

 حاجات اإلحترام والتقدير

 حاجات  االمن  والسالمة
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 الحاجات الفسيولوجية  -ن 

الحاجات الفسيولوجية نكثر هيمنة علر سلو  اإلنسان ، وفي  اعتبر ماسلو

حالللة عللدم إشللباعها تتالشللر الحاجللات األخللرى ، ويللؤدي إشللباع الحاجللات 

، لسللو   ، ، وهلذا تصلبح دوافعلا الفسيولوجية إلر إشباع الحاجات األخلرى تباعلا

 الفرد .

 الحاجة إلر األمن والسالمة  -ب 

 . وال يقتصر هذا الشعور علر الكيان المادي وتتضمن شعور الفرد بالممأنينة   

شلعرا فضلل العملل اللذي ي  للشخ  ، وإنما األمن النفسلي والمعنلوي . فلالفرد ي  

 ي يحصلل عليهلا منله مقارنلة، بالعمللباألمان علر الرغم من األجور الواطئة الت

، للمستقبل .الذي ي    كسبه دخال، نفضل دون نن يحقق له تأمينا

 لح  واالنتماء الحاجة إلر ا  -ت 

تتمثل بالحاجات الخاصة باالنتماء واالتحاد وتكلوين األسلر والصلداقات ، للذلك 

 تجانسة ليشعر بانتمائه إليها . فضل العمل مع مجموعة م  ن الفرد ي  فا

 الحاجة إلر االحترام والتقدير   -  

 الفلردملع اللذات واآلخلرين ، فيكلون نسجمة تتمثل هذا الحاجة بإقامة عالقات م  

، بالتقبل والتقدير .م    تمتعا

 الحاجة إلر تحقيق الذات   -ج 

مارسلة قدراتله  تتمثل بالحاجات الخاصة بنجلاح الفلرد فلي التعبيلر علن ذاتله وم  

ومواصلة تموير شخصيته والقدرة علر اإلبداع واالبتكار وكملا يقلول )ماسللو( 

                        هلللللو التمللللللع بلللللأن يكلللللون الشلللللخ  كلللللل ملللللا يسلللللتميع نن يكلللللون .

ويؤكد )ماسلو( بلأن سلعادة اإلنسلان تتوقلف عللر مسلتوى هلذا الحاجلات التلي 

 يستميع الوصول إليها ويحققها .

الحاجة الر المعرفة : ترتبط هذا الحاجة بالتعلم وت ظهلر الحاجلة اللر معرفلة  -ح

 االمور والرغبة في التحليل والتنظيم وإيجاد العالقة بين األشياء . حقائق

الحاجة الر الجمال : تظهلر هلذا الحاجلة فلي ميلل االنسلان اللر نشلياء دون  -خ

             سلللواء كلللان فلللي المأكلللل والمشلللرب والمللللبس نو القللليم والعلللادات .  ن خلللرى

كتسلبة تتكلون منلذ المفوللة عنلدما الجمالية والذوقية هي حاجات م   إن الحاجات 

 رته .  مالحظة ما يحبه وما يكرهه نفراد نس يبدن المفل
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 : نظريات العزو

 

 ة ) االثارة ( الر موقعين داخليلةصنف رونر الدافعي :   رونر ( نظرية )  -1

 وخارجية وقد عزى سب  نجاح الفرد او فشله الر موقع الضبط  .

الللذين يعللزون سللب  نجللاحهم نو فشلللهم الللر نسللباب يتحملللون  فاالشللخال

 مسؤوليتها يكون الضبط لديهم داخليا  .

نما االشخال اللذين يعلزون سلب  نجلاحهم نو فشللهم اللر نسلباب خارجيلة 

 ويبحثون عن سب  خارج ننفسهم يكون موقع الضبط لديهم خارجيا .

اب نجاحهم نو فشللهم إن الناس يعزون نسب يعتبر فينر  :  نظرية ) فينر (  -2

الت منفصلة االر نسباب داخلية نو خارجية , ثم يقسم هذا االسباب الر مج 

. 

فإذا كان مركز التحكم نو الضبط لدى الفرد داخليا فقد يعزو نجاحه او فشللهم 

 الر قدراته الذاتية .

نما إذا كان مركز التحكم نو الضلبط للدى الفلرد خارجيلا فيعلزي الفشلل اللر 

ليس مسؤوال عنها وخارجة عن إرادته مثل الحظ نو صلعوبة المهملة عوامل 

 وما الر ذلك من االسباب التي يراها خارج قدراته الذاتية نو سيمرته عليها .
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في التعلم الفروق الفردية  

 

:  مفهوم الفروق الفردية   

الفرديللة عللن المتوسللط االنحرافللات  عللرف الللبعف الفللروق الفرديللة بأنهللا )ي    

ختلفة (                                                          الجماعي في الصفات الم    

عرفها البعف إنها ) تلك الصفات التي يتميز بها كل إنسلان علن غيلرا ملن كما ي  

(                   األفراد سواء، كانت تلك الصفة جسمية نم في سلوكه االجتماعي  

ة كلالمول واللوزن وهيئلة ولعل نشهر هلذا الفلروق تبلدو فلي الصلفات الجسلمي

                                                                                        الجسم .  

تشابهين في  فبالرغم التشابه الذي قد يحصل بين الناس اال إنه لم نجد فردين م   

منهما لموقف واحد وإن التشابه في بعف الصفات ال يعني التمابق  كل  إستجابة 

تمابقة توجد بينهم فروق في الصفات فكل فرد فريد من نوعه وحتر التوائم الم  

الجسمية والقدرات العقلية والسمات الخلقية واالجتماعية ويمكن ان ترجع هذا  

ظ نن تالميذ الفصل  الح وفي العملية التعليمية ي   الفروق الر الوراثة والبيئة  

تساوين فيما يملكونه من  تجانسين وال م  الواحد رغم تقاربهم في السن  ليسوا م  

                       . .        صفات وخصائ  ، فال يوجد تمابق تام بين االفراد  

  ، حيث قال هللا سبحانه وتعالر  عتبر الفروق الفردية سنة من سنن هللا في خلقه ت  
   يقسمون رمحة ربك حنن قسمنا بيهنم معيش هتم يف احلياة ادلنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم  امه

 22الزخرف    بعضا خسراي ورمحة ربك خري مما جيمعون

وهذا االخلتالف والتملايز بلين األفلراد نعملر للحيلاة معنلر ، وجعلل للفلروق   

يعني ننه لو تساوى جميع األفراد الفردية نهمية في تحديد وظائف األفراد ، وهذا 

في نسبة الذكاء  فلن يصبح اللذكاء حينلذا  صلفة تميلز فلردا، علن ذخلر وبلذا ال 

عد ظاهرة الفروق الفردية من نهم حقائق وت   ح جميع األفراد إال لمهنة واحدة يصل

سلتوياتهم العقليلة ، فملنهم العبقلري حيث يختلف األفلراد فلي م  نساني الوجود اإل

ومغفل وهلذا يسلب  تملايز  وبليدوالمتفوق جدا، والمتفوق والعادي وتحت المعدل 

التي تحدد المهنة نو المهمة التي يسلتميع إنجازهلا .   مواهبهم وسماتهم المختلفة

       .   .                        .                            (  1 )كملللا مبلللين فلللي جلللدول 
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       يبين درجات ذكاء االفراد والمهام التي يستميعون إنجازها  - 1 -جدول  

 االعمال التي يستميع القيام بها درجة الذكاء ت

ال يستميعون حماية ننفسهم نو القيلام بلأي عملل  درجة 20نقل من  1

 مهني

يستميع القيام بأعمال بسيمة مثل غسل المالبس  درجة 40 2

 وكيها

 يستميع القيام ببعف االعمال المنزلية  درجة 50 3

 صالح األثا  المنزليإيستميع  درجة 60 4

 يستميع نن يقوم باألعمال الزراعية  درجة 70 5

 العباقرة والمفكرون والمبدعون درجة فما فوق 140 6

 

 

 العقليالعمر       

 100   ×         نسبة الذكاء  =                          

 

 

 نسالي  مراعاة الفروق الفردية في التعليم  :

                                                        :  التدري    في اسالي   التنويع -1 

  ,نكثر من نسلوب في إيصال الفكرة للمتعلمين مثل ) الحوار  يج  إستخدام   

القصة (  و تنويع األمثلة عن المفاهيم  وإتاحة الفرصة  , تمثيل األدوار 

للمتعلمين للتعليق وإبداء الرني من خالل األمثلة الواقعية في بيئاتهم المحلية  

   .  ة وخلفياتهم الثقافي

                                                                       :    التنويع الحركي  -2 

علم من موقعه ، فال يظل طول  ر الم  يغي يعني التنويع الحركي ببساطة نن ي    

، في مكان واحد علر نن نال يبالغ المعلم في حركاته داخل  ، نو واقفا الوقت  جالسا

 القاعة . 

                                                                                :   الصمت - 3 

ن من األسالي   علر الرغم من نن التوقف عن الكالم نو الصمت للحظات كا 

التي يستخدمها الخمباء منذ القدم للتأثير علر سامعيهم وجذب انتباههم ، فإن  

تأثيرا في العملية التعليمية لم يخضع للدراسة والبحث إال منذ وقت قري  ،  

والواقع نن الصمت والتوقف عن الحديث لفترة قصيرة ، يمكن نن يستخدم  

.             تحسين عملية التعلم والتعليم اعد علريسكأسلوب لتنويع المثيرات مما 

                                                                   .        

 الزمني العمر    



 15 

:  التنويع في استخدام الحواس  -4    

نن قللدرة المتعلمللين تللزداد علللر االسللتيعاب  بشللكل جللوهري إذا اعتمللدوا فللي 

السمع والبصر ، ولكن غالبية ما  نكثر من حاسة وخاصة  تحصيلهم علر استخدام

يحد  لدينا في التعليم ال يخاطل  إال حاسلة واحلدة وهلي حاسلة السلمع ، وهلذا 

س ، وعليله نن يعلد يعني نن المعلم ال ينبغي له نن ينسر نن للملتعلم خملس حلوا

تعلم ، وهنللا يجل  تنويللع المثيللرات عنلد الملل   درسله بحيللث يسلتغل كللل الحللواس

نتقال من حاسة ألخرى وهذا ما يتم إستخدامه في الحقول االيضاحية لتدري  االو

 ..                                                          الزراع علر المهارة المملوبة  

                                                                                   .  

     .:                                                                           التعزيلللللز  - 5

، في خلق الظروف التعليمية الجيدة فلي قاعلة اللدرس و نن  إن للمعلم دورا، رئيسا

، تتحقق من خالله علم علر عمليات الثواب والعقاب تخلق إطارا، م  سيمرة الم   ناسبا

ليمية ، ونحن نفضل نن نشير إلر عملية الثواب والعقاب هلذا نهداف العملية التع

بأنها عملية تعزيز لسلو  المتعلمين ونن إثابة السلو  المرغوب فيه ، يزيلد ملن 

، ني عقل  حلدو  السللو   احتمال تكرار هذا السلو  ، وكلما كان التعزيز فوريا

علزز تكلرارا ، ألن ال تعلم يشلعر مل  مباشرة كلما زاد احتملال حلدو  السللو  الم 

تعة والسرور . كما نن علماء اللنفس االجتملاعي يضليفون إللر ذللك نن هلذا بالم  

تعلم المعزز وحدا ، بل يتعدى ذلك إلر التلأثير فلي التأثير ال يقف عند سلو   الم  

                                                                         .  سلو  رفاقه ايضا 

                                                                      

                         :في إعداد المناهج   مراعاة الفروق الفردية  -6               

مكلن نن يتعلمله ؟ تعلم من جميع النواحي :  كيف يلتعلم ؟ وملا ي  يج  النظر للم    

؟ ما العلادات التلي يجل  نن يكتسلبها ؟ فلليس  التي يحملهاهات والقيم وما االتجا

المحتوى مجرد مجموعة من الحقائق والمعارف وإنما هو مرك  يتضلمن كافلة 

يلذ ودوافعله بملا يتضلمن تنف تعلم وإمكانياتلهالنواحي مع دراية كاملة بمبيعة المل  

        .                                                    الملللنهج عللللر نفضلللل  صلللورة . 
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 الذاكرة

 

الذاكرة : هي العمليلة العقليلة التلي يلتم فيهلا تسلجيل وحفلظ وإسلترجاع الخبلرة 

 وميول وسلو  . الماضية من مدركات ونفكار

وهي مفهوم يصع  دراسته ألنها تهلتم  بالعمليلات الداخليلة التلي تتصلل بخلزن 

وإذا عرفنا السلو  بأنه نشلاط مركل  فاللذاكرة  , المعلومات وإستعادتها فيما بعد

هي الركيزة االساسية المميزة لهذا النشاط بأبعادا المعرفية والوجدانية والحركية 

من خالل عملية االدرا  الحسلي  الواقعوإن الكائن الحي بدون الذاكرة سيرتبط ب

) هنا واآلن ( ني االستجابة لموقف معين فلي  المباشر فقط ني إنه سيخضع لمبدن

زمن معين وبلدونها يلرى الفلرد تكلرار المواقلف وال يسلتميع تعلمهلا . وبلدون 

جلارب الماضلي فلي سللوكه فلي الوقلت كرة ال يمكن نن يسلتفيد الفلرد ملن تالذا

. وما االدرا  واللوعي اال عمليتلان عقليتلان تعتملدان غالبلا  الحاضر والمستقبل

 . ضر علر المقارنة بين الماضي والحا

الظاهرة من خالل القوانين التلي ا في االهتمام بهذ الر ) نرسمو (  يعود الفضل

 طرحها كالترابط والتشابه والتضاد في خزن المعلومات وإستردادها .

 

 ننواع الذاكرة 

 

تجمعة ملن المبيعلة الذاكرة الحسية : تشمل كل ما يتعلق باالنمباعات الم    -1

والحياة من خالل نعضاء الحس , حيث تتعرا حواسنا الر كميات هائلة 

مللن المعلومللات ورغللم إن الفللرد ال يعيللر لللذلك إهتمللام او إنتبللاا اال إن 

 المعلومات التي تتلقاها حواسنا تدخل الر مخزن االحساس ولكل نوع ملن

الحواس توجد ذاكرة خاصة به فتوجد الذاكرة البصلرية واللذاكرة الشلمية 

 ... الفوالذاكرة السمعية .. 

الللذاكرة القصلليرة المللدى : يمتلللئ يومنللا بسلسلللة مللن االحللدا  التللي لللن   -2

نتذكرها في اليوم التالي ولو تذكر كل منا تفاصيل يومه ألمتأل ت اللذاكرة 

متلللك جهللازا نو مخزنلا للللذاكرة قصلليرة بالمعلوملات التافهللة لللذلك فإننلا ن

بالمهم منها حيث إن الذاكرة قصليرة الملدى تمثلل  ظمكننا باالحتفاالمدى ي  

 بالمعلوملات ظحياة اليومية التلي تتملل  االحتفلاجهازا لمعالجة ظروف ال

لر ( دلمدة قصيرة والتي قد تدوم لمدة نصف ساعة تقريبا ويذكر العالم ) في

( حيلث نلتمكن  2+  7)  ن التعبير عنهلا بالمعادللة إن ذاكرة االنسان يمك

 من تذكر رقم موبايل نو نسم شارع وبعد فترة ننساا .
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ذاكرة المدى البعيلد : إن ملادة خلزين اللذاكرة طويللة الملدى هلي الملادة   -3

المفهومة والتي تستمر لساعات نو نيام نو سنة او عمر االنسان كله . وهي 

المعلومات والحقائق والمفلاهيم بصلورة مماثللة للملادة التي يتم فيها خزن 

 الحقيقية نو يشكل مصغر لها .

إن مخللزن الللذاكرة المويلللة االمللد يخللزن المعللاني واالفكللار لمللدى بعيللد 

ت هلذا سلتعملن  يدة يكون سريعا ودون ني جهد إذا والبحث في الذاكرة البع

ة يكلون مضليعة هملت فان البحث علن المعلومل الرموز باستمرار نما إذا ن  

 للوقت وعملية شاقة .

 

 العوامل التي تؤثر علر عملية التذكر 

           العملر : نكلدت الدراسلات إن النملو السلريع لقلدرة التلذكر بلين سلن          - 1

عملر  ( سنة وإن قملة هلذا التلذكر فلي سلن العشلرين ملن 20 - 10) 

هلذا يتعللق ( سلنة و  45  مئ حتر سلن )باالنسان ثم تأخذ بالتدهور ب

 بنوع العمل نو المهنة التي يمارسها الفرد .

نوع المادة : تبين الدراسات إن المعلومات ذات المعنر هي التي  يتم  - 2

خزنها في الذاكرة البعيدة المدى , فالشعر يكون تذكرا نسهل من تلذكر 

 النثر وتذكر النثر نسهل من تذكر قوائم كلمات غير مترابمة .  

ملادة : تتوقلف المريقلة عللر نلوع الملادة ومسلتواها طرائق تعللم ال - 3

العلمي فهنا  من يقلوم بحفلظ الملادة ككلل مثلل حفلظ قصليدة بأكملهلا 

وتسمر المريقلة الكليلة , وهنلا  المريقلة الجزئيلة حيلث يقلوم الفلرد 

بتجزئة المادة الر مقاطع ومحاولة حفظ وإتقان كل جزء علر حدة مثل 

 علر حدة .  حفظ القصيدة عن طريق حفظ كل بيت

الفروق الفردية : إن االشخال ذوي المستوى العقلي الجيد والدافعية   - 4

 في التعلم هم نكثر حفظا ممن هم دون ذلك .

الجنس : بالرغم من تضارب نتائج الدراسات الخاصة بتأثير الجلنس  - 5

اال إن بعضللها نكللدت إن البنللات يتفللوقن فللي عمليللة خللزن المعلومللات 

يتفوق البنون في خزن المعلومات الرياضية عللر اللغوية وإستعادتها و

 البنات .
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 طرق تحسين عملية التذكر 

المشاركة الفعالة : إن قراءة موضوع ملرة واحلدة ال يكفلي السلتيعابه  -1

  وإسللتذكار مللا فيلله و يمكللن نن تسللاعد المشللاركة الجديللة وهللي طريقللة

SQ2R) (  وتعني المسح )SURVEY( السلؤال , )QUESTION   )

 ( . REVEW(   والمراجعة   )READINGالقراءة    ) 

إشرا  نكثر من حاسلة فلي عمليلة اللتعلم مثلل قلراءة الملادة وتسلجيل  -2

 المالحظات .

تنظيم المعلومات : إن تنظيم المعلومات بشكل جيلد يحقلق اللربط بلين  -3

 لالمعلومات بشكتعلم يسترجع المعلومات القديمة والجديدة وهذا يجعل الم  

 جيد. 

تعلم بشلكل التكرار : إن التكرار يؤدي الر تثبيت المعلومة في ذهن الم   -4

نفضل من خالل إكتشاف معاني الكلمات والربط بلين اجلزاء الملادة إذ إن 

 عتبر تغذية راجعة .بحد ذاته ي   التكرار
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 النسيان

 

 النسيان : هو عجز طبيعي جزئي نو كلي دائم نو مؤقت عن تذكر ما يكتسبه 

 تعلم من معلومات .الم              

كذلك يعني الفشل في ني عملية من عمليلات منظوملة اللذاكرة وقلد يكلون سلب  

الئمة الترميز نو تشويه المعلومة نثناء التخزين في المخزن ) الحسلي ذلك عدم م  

مكن القول إن النسيان ظلاهرة مؤقتلة نكثلر مملا وي    بعيد المدى (نو ال نو القصير

 هي دائمة ويمكن وصفها 

عندما ال يستميع الفرد نن يستعيد نو يتعرف علر حقيقة يتوقلف   فةاآل نو  كنقمة

 عليها مصيرا نو مستقبله  . 

 عندما تموي في ردائها مواقف الحزن واألسر .  كنعمة 

ي عد النسيان جهدا إيجابيا وموقف يحتلاج اللر مهلارة ال تقلل علن مهلارة اللتعلم  

تعلم يحلاول نن لوجية شرطا ملن شلروط اللتعلم ألن المل  وويعتبر من الناحية الباي

 ينسر االجابات الخاطئة لكي يستميع خزن االجابات الصحيحة .

ر فلي اللذاكرة وقلد عنل دراسة حول نستبقاء المادة ذات الم  (قدم العالم ) جيلفورد

  : تبين ما يلي 

 النسيان ال يكون تاما وإنما تبقر بعف اآلثار. - 1 

 النسيان يكون سريعا في البداية ثم يأخذ بالتباطؤ علر مر الوقت . - 2 

 لها . المادة المترابمة المعاني تبقر في الذاكرة نكثر من المواد التي ال معنر - 3

 

 نظريات تفسير النسيان 

 :نظرية التآكل   -1

ع رفت نيضا بنظرية االهمال نو االضمحالل وهي من نكثر النظريات شيوعا 

نسباب النسيان وإن نبسط وجهات النظر في تفسير النسليان  واولها في تفسير

هي نظرية االهملال ) علدم االسلتعمال ( وتلذه  هلذا النظريلة بلأن نسلباب 

ل المعلومة  ولهذا النظرية نساسأ فسليولوجيا إذ ينلتج النسيان هو عدم نستعما

نثر الذاكرة ( في الجهاز العصلبي بسلب  ملرور اللزمن وعللر  عن تدهور )

 هذا فإن النسيان يشبه البهت  ني فقدان اللون تدريجيا مع تقدم الزمن .

فسر نظرية التآكل السب  في عدم وهنا  شواهد ضد هذا النظرية مثل كيف ت  

ياقة نو السباحة بالرغم من تر  االشلخال لهلا سلنين متعلددة , نو نسيان الس

إسللتذكار طاللل  الجامعللة قمعللة شللعرية حفظهللا فللي المرحلللة االبتدائيللة نو 

 ويرى العلماء إن التأكل يكون في نوعين من الذاكرة هما : المتوسمة .
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 : التآكل في الذاكرة الحسية  -ن  

لحسية تختفي في نجلزاء ملن الثانيلة , إن جزءا كبيرا من  معلومات الذاكرة ا

ؤثرة فيله والتلي يتسللمها ملن البيئلة علن وإن إنتباا الفرد الر المعلوملات المل  

طريق الحواس  ومحاولته فهم تلك المعلومات يؤدي اللر إنتقالهلا اللر ذاكلرة 

 المدى القصير . 

 :التآكل في ذاكرة المدى القصير  -ب 

                تختفلللي ملللن ذاكلللرة الملللدى القصلللير خلللاللنثبتلللت الدراسلللات إن الملللادة 

( ثانية ولكي نقلل ملن التآكلل فلي ذاكلرة الملدى القصلير يجل   20 -  15) 

وقد تبين إن المال  الذي يكت    ) غير مسموع ( إعادة المادة بصوت واطئ

المالحظات في المحاضرة ويناقش ما جلاء فيهلا فلي ذهنله يكلون قلد إسلتعاد 

رات في ذاكرة المدى القصير وهذا سيجعل قسما منهلا قلد خلزن المادة عدة م

 في الذاكرة بعيدة المدى . 

 

 :نظرية النسيان عن دافع  -2

إسللتنتج علمللاء الللنفس إن كثيللر مللن النسلليان يكللون بسللب  دوافللع الفللرد . 

وإن  ؤلملة  والمعانلات عنلد إسلترجاعها يحلاول الفلرد نسليانهافالذكريات الم  

الحواد  السارة نكثر من الغير سارة . وقلد نعتبلرت  الناس يميلون الر تذكر

 هذا النظرية ) الكبت ( نكثر الموضوعات تأثيرا في دافعية  إنخفاا التذكر 

اللذي  عالجون النفسيون مثل التنويم المغناطيسليلي  يستخدمها الم  اوهنا  نس

ي التل يجعل المادة المكبوتة تمفو علر السمح ويستميع االنسان تذكر االشياء 

عادة .  وقد تصدى رجال القلانون والقضلاء لظلاهرة فشلل لم يستمع تذكرها 

الفلرد لكلل ملا  االسترجاع نثناء االستماع لشهادة الشلهود ومحاوللة إسلتذكار

 يحيط بالقضية .

 

 :نظرية التداخل  -3

عتبر نكثر النظريات نهمية وإن كثير من االدلة العلمية تؤكد إن ظلاهرة ت        

لتفسير العلمي للنسيان في اللذاكرة بعيلدة الملدى حيلث ال يوجلد التداخل هي ا

دليل علر حدو  التآكل في الذاكرة بعيدة المدى . بينما يعتبلر التآكلل السلب  

االساس في الذاكرة الحسية والقصيرة المدى . إن تفسير النسليان حسل  هلذا 

 النظرية هو إن المادة ت فقد عندما تحل محلها مادة ن خرى .
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 قسم هذا النظرية الر نظريتين فرعيتين هما :وت

 : ) الكف البعدي ( التداخل القبلي   -ن 

مكن نن يعلوق ) يكلف القلدرة ( عللر إسلترجاع   ويعني إن التعلم  الجديد  ي     

المللادة  مكللن نن يعيللق إسللترجاعالتعللليم السللابق . ني إن تعلللم المللادة ) ب ( ي  

ني إن المعلومات الجديدة تلؤثر عللر إسلترجاع الملادة التلي   السابقة  ) ن ( .

 قبلها .

 

 :  ) الكف القبلي ( التداخل البعدي -ب 

 وهو تأثير تعلم سابق علر إستدعاء تعلم الحق .

 مكن نن يعيق إسترجاع المادة السابقة  ) ب ( .ني إن تعلم المادة  ) ن (  ي  

   دة ) ن ( ثم تعلمت المادة ) ب ( فإن االسلتدعاء المباشلر للملادةفلو تعلمت الما

 . يكون نقل بسب  تداخل المادة ) ن ( ) ب (
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 (   ختيار والربط نظرية األ   نظرية ثورندايك  )

 

يملق علر هذا النظرية العديد من التسميات منها نظرية المحاولة  والخملأ        

 نو النظرية االرتباطية  نو  نظرية الوصالت العصبية .

إهتم ثورندايك بقياس الذكاء بدراسة الحيوان وي عتبر نول من ندخل الحيوان اللر 

رة التلي إسلتخدمها المختبر النفسي وإدخالله الصلناديق الم   فلي تجاربله عللر حيل 

 القمط .

 الوقائع التجريبية 

نجرى ثورندايك  تجاربه علر العديد من الحيوانلات ولكلن نكثرهلا كلان عللر    

ط فتحهلا بلأكثر ملن القمط حيث صمم نوعا من االقفلال الميكانيكيلة يمكلن للقل 

وبهلذا   ( ) شد حبل معي ن , إدارة زر من االزرار , نو تحريك عتللة طريقة مثل

لقط  ويحصل علر المعام حال خروجه من القف  . وكانت الفتلرة بلين يتحرر ا

الوجبتين ثال  ساعات  فيأخذ ثورندايك القط ويضعه في القف  وتكرر التجربة 

 هكذا مع كل وجبة طعام , ني إن موقف التجربة يتمثل في :

 حالة لم تشبع عند القط ) هي حالة الجوع ( . - 1

 رة القط ) هو القف  ( .عائق لم يسبق نن مر في خب -2

 خموات ومحاوالت يقوم بها القط للتغل  علر العائق ) فتح  باب القف  ( . -3

 تحسن سلو  القط ) يقاس بالمدة التي يستغرقها في فتح باب القف  ( . - 4

علدم إن الحيلوان يشلرع فلي بلادم االملر فلي التعبيلر علن  ثورندايك الحظ     

حركات عشوائية محاوال فتح باب القف  . وملع الرضا من هذا السجن ثم يقوم ب

ساعدا علر الخروج إستمرار التجربة وجد ثورندايك إن القط بدن يأتي بحركات ت  

 من القف  وفلتح البلاب بمريقلة ذليلة  وبلدنت الحركلات العشلوائية فلي اللزوال

تدريجيا حتر إنه لم يعد الحيوان يفعلها وتعلم القط حيلة فتح الباب والخروج ملن 

 القف  .

(  محاولة تكفي لتعليم الحيوان التغل  علر هلذا  22وجد ثورندايك إن حوالي ) 

شللكلة , كمللا وجللد إنلله بعللد المحللاوالت العشللرة االولللر  بللدن الحيللوان يللتعلم الم  

هلذا  ثم بلدن  ثانية ( 160زمن المحاولة االولر ) الئمة ,  حيث كاناالستجابة الم  

ثانيللة  (  15) الللر يللنخفف الللر نن وصللل فللي المحاولللة العاشللرة  التوقيللت

ثللوان فقللط وإسللتمر هللذا الوقللت لبقيللة   ( 7الللر )  (  22 والمحاولللة رقللم )

 ( فصاعدا . 22 المحاوالت بعد المحاولة )

ي الخروج من القفل  وحصلوله إعتمد ثورندايك في تفسير نجاح الحيوان ف     

علللر الهللدف علللر اسللاس فسلليولوجي والللذي يقصللد بلله تسللهيل فللي وظللائف 

االعصاب وليس تعزيز عالقات عصبية جديدة وإن وظيفة االرتباط هي مساعدة 
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. وتقتصر وظيفلة اللتعلم صة  بكل مثير لكي تقوم  بمهامهاالمراكز العصبية الخا

عال لدى الكائن الحي نتيجة لعوامل وراثية علر تدعيم وتقوية االرتباط الموجود ف

نشار ثورندايك الر علدم جلدوى االسلالي  التقليديلة فلي عمليلة اللتعلم ونسللوب 

حاضرة القائم علر االلقاء ألن إلقاء المعلومات ليس هلو عمليلة اللتعلم الفعلال الم  

ملأ حاوللة والخ ونعتبر إن نشاط التعلم الذاتي هو االساس للتعلم , فملن خلالل الم  

  .تعلم الفرد االستجابات الصحيحة ي

 ويرى ثورندايك إن تحقيق التعلم الجيد يتمل  مراعاة االمور التالية :

 األخذ في االعتبار ظروف الموقف التعليمي .  -1

 نن يكون هنا  إرتباط بين االستجابة والموقف التعليمي .  -2

 الموقف .األخذ في االعتبار االستجابة المرغوب ربمها بهذا  -3   

     نن تصمم مواقف التعلم بشكل يجعلها مواقف الحياة ذاتها  ونن تعمل علر  -4  

 تتملبها حياة الفرد .  تكوين إستجابات     

 

 نهم التمبيقات التعليمية  التي ركز عليها ثورندايك        

للفلرد ملن التربلوي  التعلم القائم علر االداء  , ألنه نكثر فاعلية في النملو  -1

 التعلم القائم علر االلقاء .

ر الصلع  وملن الوحلدات البسليمة ضرورة التدرج من التعليم السهل ال  -2

 االكثر تعقيدا . الر

مارسلة المحاوللة هلارة ألن م  مارسلة المتعلم م  إعماء الفلرل الكافيلة للمل   -3

 من تعلم الفرد المهارات وخاصة الحركية .يض والخمأ

 عدم إغفال الثواب الذي يتمثل في قانون األثر في تحقيق سرعة التعلم   -4

 وفاعليته .                
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 (  نظرية االشراط الكالسيكي البسيط    )   نظرية بافلوف 

 

السلوكيون رغم الخالفات بينهم عللر إن عللم اللنفس يجل  نن يؤسلس  إتفق     

الحظتله دون ملا مكلن م  علر دراسة موضوعية تتنلاول مظلاهر السللو  اللذي ي  

 خفي منه .

يرات المبيعية المؤثرة علر الكائن الحي في البيئلة التلي يعليش فيهلا ثفيدرس الم  

  في في البيئة من تغي ردد وما يحد  كما يدرس حركات العضالت وإفرازات الغ  

 تغيرات االساسية في تجارب التعلم الشرطي :الم  

تعلمة  مثل ) إفلراز الستجابة غير اإل -1 شرطية : هي إستجابة طبيعية غير م 

 لعاب الكل  في تجارب بافلوف (

تعلمة  ) شرطية :  هي إستجابة غير طبيعيةالستجابة اإل -2 مثل  ) إفلراز   (م 

 الجرس ( لعاب الكل  عند سماع صوت

المثيللر الشللرطي : هللو مثيللر غيللر نصلليل ) صللناعي (   مثللل  ) صللوت  -3

 الجرس في تجارب بافلوف (

فلوف تمثلل فلي تصلميم نجهلزة خاصلة المنهج الموضوعي التجريبي عند بلاإن 

مه لعن عا عزل الحيوان ي سرقفلة وهذا الحجرات ت  صغيرة م   تتكون من حجرات

حتويلات الحجلرة المعمليلة فلي ذللك الباحلث وم  ختلفة بما ثيراته الم  الخارجي وم  

خي نو السلوكي للحيوان . لذلك فلإن نتلائج تجاربله ؤثر علر النشاط الم  وكل ما ي  

ؤثر عللر نتلائج مكلن نن تل  شتتة التي ي  تحت هذا الظروف تستبعد كل العوامل الم  

 التجربة .

 الوقائع التجريبية : 

 م الشرطي الكالسيكي بما يلي :تمثلت الوقائع التجريبية في التعل       

إختيار مثير وإستجابة يرتبمان بعالقة فمرية مثل مثير المعام بشلرط نن  -1

يكون الحيوان جائعا . فيسمر المعام مثير طبيعي وإفراز اللعاب  إستجابة 

 طبيعية .

إختيار مثير جديلد ال يلرتبط باالسلتجابة المبيعيلة بلأي عالقلة فمريلة نو  -2

تعلمة وقد يكون هذ فهو ال يرتبط بلإفراز لعلاب   ا المثير صوتا نو ضوءام 

 الكل  بأية صلة .

 وقد صمم بافلوف الموقف التجريبي علر النحو التالي :

 ظهور مثير محايد ) صوت الجرس ( مثير شرطي .  -1

 ظهور مثير طبيعي ) المعام ( .  -2

 ( . دور إستجابة طبيعية )إفراز اللعابص  -3
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وت الجلرس ( تتبعله إسلتجابة إن عرا المثيلر الشلرطي ) صل  بافلوف  ال حظ

 ) إفراز اللعاب ( حتر وإن لم ي تبع بالمثير المبيعي ) المعام ( طبيعية

إستنتج بافلوف حدو  التعلم الشرطي حيث نصبحت إستجابة إفلراز اللعلاب فلي 

تعلملة للم تكلن تربمهلا هذا الحاللة إسلتجابة شلرطية وإنهلا نصلبحت  إسلتجابة م 

 عالقة قبل موقف الخبرة هذا . الجرس نية بصوت

 

 خترف تجربة ب  

كان بافلوف يستخدم في تجاربه مثيرا طبيعيا موجبا كالمعام في حلين إسلتخدم   

ؤلما كالصدمة الكهربائيلة حيلث كلان يلملس ثيرا م  خترف م  فالديمير ب   عاصرا م  

هربائية علر سلط صدمة كثم ي    الكل  عند قدمه الخلفية اليسرى ) مثير شرطي (

ذلي بسلح  القلدم  قدمه االمامية اليمنر ) مثير طبيعي ( عندها يقوم الكل  بشكل

) إستجابة غير شرطية ( وبعد علدة ملرات ملن إقتلران المثيلر الشلرطي اليمنر 

بالمثير المبيعلي إصلبح تقلديم المثيلر الشلرطي وحلدا يسلب  إسلتجابة شلرطية 

 الحيوان نلم الصدمة .)جذب القدم اليمنر ( وبهذا الحالة يتجن  

ثيرات المبيعية تأثيرا واضحا علر سللو  الحيلوان فلي تكلوين يتبين إنه كان للم  

نمط السلو  االنعكاسي كما يحد  فلي سللو  االنسلان , فملثال عنلدما نسلمع او 

 نضع نقما من عصير الليمون علر اللسان يسب  زيادة في كمية اللعاب  .

ذا ظهر المثيلر الشلرطي بلدون تلدعيم بلالمثير وقد تبين من تجارب بافلوف إنه إ

                نعكس الشلللرطي يضلللعف نو ينمفلللأ . مثلللل تكلللرارالمبيعلللي فلللإن الفعلللل المللل  

) رن الجرس (  بدون تقديم المعام فإن كمية لعاب الكلل  تأخلذ بالتنلاق  شليئا 

فشيئا حتر تزول تماما وحتر السلو  الحركي للحيوان مثل حركة الرنس بإتجلاا 

مصللدر الصللوت بللدن يضللمحل حتللر تالشللر وهللذا مللا سللماا بللافلوف بالنسلليان 

 )اإلنمفاء( .
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 التمبيقات التعليمية لنظرية االشتراط الكالسيكي :

 

 يحتاج كثير من نسالي  السلو  والمهارات اللر إحلدا  عمليلات إقتلران  -1

 كما في تعلم  النمق الصحيح للكلمة وطريقة كتابتها .

 االستفادة من عمليتي التعميم والتمي ز في تفسير كثير من مظاهر التعلم  - 2

 .االنساني     

 

ختلفلة ( وإصلدار يحلد  بلين الوحلدات غيلر المتشلابهة ) مثيلرات م   فالتمي ز

 .ختلفة إستجابات م  

تشلابهة وإصلدار نفلس االسلتجابات لهلذا             م  فيحد  بين الوحدات ال التعميمنما 

 ثيرات .الم  

 ضرورة ربط التعلم االنفعلالي وملا يتعلمله الفلرد رغلم إن اللتعلم االنفعلالي  -3

     كتساب الميول نو تغيير االتجاهات .إي فيتمثل 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

 جرائي  )  نظرية سكنر ( ظرية االشتراط  ال ن

 

نحلو دراسلة السللو   اعتبر سكنر نحد علماء النفس القالئلل اللذين توجهلوي        

ها ملن خلالل دراسلة السللو  نفسله . وللم نحثوا عن الظاهرة السلوكية وقوانيوب

يخرج عن إطار الظاهرة السلوكية اللر مجلاالت نخلرى كالفسليولوجيا رغلم إن 

 سلوكية .األحدا  الفسيولوجية قد تكون لها عالقة باالحدا  ال

إعتمد سكنر عللر قلانون االثلر لثورنلدايك فلي تفسلير اللتعلم وفلق التعزيلز      

الموج  ونعتبرا قانونا واضحا في تفسلير السللو  وزيلادة معلدل االسلتجابة  . 

وقد إنص  إهتمام سكنر علر االسلتجابات الصلادرة ملن الفلرد ) ذاتهلا( ولليس 

وملن نمثللة ذللك سللو  المشلي ثيرات الموجودة فلي الموقلف السللوكي علر الم  

والكالم وتناول المعام حيث إنها عمليات سلوكية تتكون من مجموعة إجرائية ال 

هلو المسلؤول علن هلذا االسلتجابة . فملثال  عتبلريرتبط كل منهلا بمثيلر معلين ي  

االستجابة االجرائية للحصول علر المعام ال تنشأ عند رؤية المعام فقط بل إنهلا 

وى حافز الجوع والظروف االجتماعيلة للموقلف السللوكي إستجابة تخضع لمست

 والعديد من المثيرات االخرى بعضها يكون داخليا والبعف اآلخر خارجيا .

 :مفاهيم التعلم االجرائي 

عينللة مللن البيئللة الخارجيللة يللرتبط بسلللو  إجرائللي نو المثيللر : نجللزاء م   -1

 إستجابي .

رد ظهلور المثيلر ) ني إنله جل : يظهلر هلذا السللو  بم   السلو  االستجابي -2

 لمنبه (    إستجابة

حددة في البيئة الخارجية لهذا النمط ثيرات م  توجد م   السلو  االجرائي : ال -3

ثيراته من ذثارا هو فلي البيئلة  وال يلرتبط ستدل علر م  من السلو  وانما ي  

 سبقا . حددة م  ثيرات م  بم  

 

  : التجريبيةاالجراءات 

عرف بصندوق سكنر ويختلف هذا الجهلاز فلي نجرى سكنر نبحاثه علر جهاز ي   

جلرى عليله الدراسلة . وهلو التكوين والحجم طبقا إلختالف الكائن الحي اللذي ت  

ظلم حاج  للصوت يحتلوي عللر رافعلة ووعلاء طعلام  . عبارة عن صندوق م  

الوعلاء فيتناولهلا الحيلوان وحينما ي ضغط علر الرافعلة تنزللق كلرة المعلام فلي 

تمتعلا بقسلط ملن حريلة االسلتجابة فهلو يسلتميع نن ويأكلها  . وكلان الحيلوان م  

 يضغط علر الرافعة بأي جزء من جسمه للحصول علر المعام . 
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ي الحظ إن الحيوان في هذا التجربة يبقر  في الجهاز التجريبي وهو في حالة      

السلتجابات يتوقلف عللر الحيلوان نفسله وال إستجابة دائملة وعليله فلإن مقلدار ا

يتوقلف عللر الباحلث لللذلك إعتبلر سلكنر معلدل االسللتجابة درجلة قيلاس الللتعلم 

 االجرائي .

 

 التعزيز وتأثيرا في نظرية االشتراط االجرائي  .

ميز االشتراط االجرائي هلو حلدو  التعزيلز بعلد ظهلور االسلتجابة إن ما ي       

 حلدو ستعمل فلي ثير ي  عدل االستجابة وإن الم  م    ويحد  االشتراط حينما يزداد

  ثير المبيعي واالسلتجابة المبيعيلةاالستجابة الشرطية الالزمة للحصول علر الم  

فالسلو  المشروط ليس رؤية الرافعلة ولكلن الضلغط عليهلا , بعلد ذللك يحصلل 

       الحيوان علر كرة المعام فاالسلتجابة الشلرطية هلي التلي سلبقت حاللة التعزيلز

 ) الحصول علر المعام (

العملال اللذين  إن صياد السمك الذي يصماد سمكة عندما يرمي فيها بسنارته  و

عملر للموظلف فلي يدفع لهم االجر عن كل عمل يقومون بله نو الراتل  اللذي ي  

 موعد معين كلها ننماط  من التعزيز لسلو  الكائن الحي .

 

 قانون االشتراط االجرائي 

مال ظهور االسلتجابة الشلرطية نكد سكنر علر القانون التالي ) تزداد قوة احت    

و إن التعزيلز اإلجرائلي يتوقلف عللر االسلتجابة ال  عززهلا ( تبعت بمثير ي  ن  إذا 

علر المثير الذي استدعر هذا االستجابة . و بهذا فإن االنسان يسلك تبعلا  لنتلائج 

عقبت مثل هذا السلو  في الماضلي و هكلذا يحلد  اللتعلم ني إن ذثلار سبق نن ن

 التعزيز هي لزيادة احتمال ظهور االستجابة في المستقبل .
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 التمبيقات التربوية لنظرية االشتراط اإلجرائي  :

 

الزاوية في االشلتراط اإلجرائلي فلال  إعتماد مبدن التعزيز وإعتبارا حجر  -1

تعلم ؤخذ بنفس األهمية في التعلم اإلنساني فيبلدن بإثلارة إهتملام المل  بد نن ي  

حفز الفرد علر بلذل الجهلد واإلحسلاس بموضوع التعلم الن هذا الرغبة ت  

 زيد من الرغبة في التعلم .بالرضا الذي ي  

تعديل السللو  . لقلد طبلق سلكنر وزملالؤا السللوكية اإلجرائيلة لتعلديل   -2

ملوب دون الرجوع إلر األسباب التي ندت إلر السلو  وإحدا  التغير الم

هذا النوع من السلو  . وقد بدنت تكنولوجيا تعديل السلو  في السبعينيات 

عالجة السلو  وتعديله في مستشفيات األمراا العقليلة كملا كمريقة في م  

 استخدمت في معاهد عالج األطفال المصابين بإضمرابات إنفعالية .

صادفة مع تعزيز عين م  ل عندما يرتبط سلو  م  األسلوب الخرافي . يحص  -3

علين نو ني علين نو قملي  م  كأرتباط نجلاح المالل  فلي االمتحلان بقللم م  

تصرف ليس له عالقة و إنما نوجدا إعتقادا، مبني علر غيلر الحقيقلة لهلذا 

 .التأثير المقابل 

تعلم ملن جهلد التأكيد علر التنشئة االجتماعية والتي تمثلت فيما يبذلله المل    -4

، من مستوى اإلتقلان لملا حلددا الهلدف  لتعزيز كل إستجابة تقترب تدريجيا

 التعليمي . 
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 نظرية الستبصار ) كوهلر (

 

علر ضرورة عدم فصل الكائن الحلي علن بيئتله ألن سللوكه  يؤكد الجشتالتيون 

حليط بله ملن البيئلة وهلم في ني موقف من مواقف حياته نتيجة لتفاعله ملع ملا ي  

يرفضون اإلتجاا التحليللي للسللو  اللذي يتمثلل بارتباطيلة ثورنلدايك وسللوكية 

 واطسن وشرطية بافلوف وسكنر .

التفسليرات التلي وضلعها علملاء  تجلر اهتمام علملاء اللنفس الجشلتالت فلي     

النظرية في اإلدرا  و قد نفذوا إلر تفسير اللتعلم ملن خلالل تفسلير السللو  فلي 

كيف يتعلم الفلرد  :جشتالت للتعلم من إثارة التساؤلإطار الفهم . و قد بدن تفسير ال

 إدرا  الموقف الذي يوجد فيه ؟ بدال  من التساؤل ) ماذا يتعلم الفرد ؟ ( .

 ( هي كلمة المانية وال يمكن ترجمتها إلر االنكليزيلة نو Gestaltكلمة ) إن      

العربية لذلك دخلت هذا الكلمة ضمن مصملحات عللم اللنفس وهلي  الفرنسية نو

نظم الذي يتعالر عللر تعني ) الصيغة نو الشكل نو النموذج نو الهيئة نو الكل الم  

هو نظام  تساق نو نظام . نوإب ترابط األجزاءفالجشتالت كل م     مجموع األجزاء (

 . مة ترابما ديناميكيا فيما بينها ترابكونة له م  تكون فيه األجزاء الم  

فعندما نسمع قمعة موسيقية يعزفها عدد من العازفين نحدهم علر الكمان واآلخر 

فإننا ال ندر  ما يعزفه كل علازف عللر حلدة ,  علر البيانو واآلخر  علر األر 

 تكاملالموسيقية ككل من حيث هي نغمة واحدة متسقة في كل م  بل ندر  القمعة 

   

 األستبصار :  

هو التأمل و إدرا  الفرد الموقلف اللذي هلو فيله . وقلد يحلد  اللتعلم فجلأة       

حاولة واحدة تسبقها فترة تأمل وانتظلار ويكلون اللتعلم بمعنر ننه قد يحد  من م  

في هذا الحالة من القوة ما يقاوم النسليان وكلذلك يمتلاز بأنله سلهل اإلنتقلال إللر 

  ( للمواقف التي حد  فيها  .تشابهة ) التعميم المواقف الجديدة الم  

يحد  التعلم بواسمة عملية إستبصار الكائن الحي للمواقف الموجود فيها من     

وهملا الفهلم عمليتلان عالقات لذلك فأن اللتعلم باإلستبصلار يتضلمن  عناصر نو

 (  )  االستبصار نقوى من البصيرةويقال إن وإدرا  العالقات 

 ستبصار :العوامل التي تؤثر علر عملية اإل

 النضج الجسمي : ني األمكانية العضوية والجسمية . -1

 النضج العقلي : ني األمكانية العقلية لتحقيق اإلستبصار . - 2

                          الحي . تنظيم المجال الموجود فيه الكائن  لمجال :تنظيم ا - 3

 درا  .واإل  تلع  الخبرة دورا  في عملية التعلم الخبرة :  - 4
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 تجارب الجشتالت الكالسيكية في التعلم 

 :تجارب العصا  -1

وضلع الملوزة خلارج ا التجارب في وضلع قلرد فلي القفل  وتتجلر هذ     

تنلاول يلدا مجموعلة ملن القف  بعيدا  علن متنلاول يلدا و قلد وضلعت فلي م  

العصي . و كانت المشلكلة هلي ) هلل يسلتميع الحيلوان إدرا  العالقلة بلين 

 والموزة نفسها ؟ (   كأداة يجذب بها الموزةالعصا 

حاول القرد نن يصل إلر الموزة بيدا لكن كان مجهودا فاشال، فتقهقر بعيدا،     

حاولة نخرى نال ننله فلي النهايلة عن قضبان القف  وجلس ثم قام بعد فترة بم  

إستسلم  وبقر علر هذا الحال نكثر من نصف ساعة ونخيلرا، إضلمجع القلرد 

 للعصي الموجودة بالقرب منه . عر ني إنتباا ولم يعد يهتم بالموز ولم ي  راقدا، 

جاءت مجموعة من القردة الصغيرة كانت خارج القف  وبلدنت تقتلرب ملن 

، وفجلأة وقلف القلرد عللر قدميله ونمسلك بالعصلا   العصي وتهتم بها تدريجيا

 وتمكن من جذب الموزة بمهارة حتر نصبحت بمتناول يدا .

 

 :  اديقتجارب الصن -2

جريت هذا التجارب علر القرد سلمان وهلو نذكلر القلردة التلي إسلتعملها ن    

كوهلر في تجاربه . حيلث وضلع القلرد فلي قفل  وعللق المعلام فلي نعللر 

فلي السلقف نخلذ بلالقفز للحصلول  عللقالقف  وحالما رنى سلمان المعلام م  

، واحلدا، للحصلول عللر عليه المعلام  ) و قد سبق للحيوان نن استعمل صندوقا

علق في سقف القف  (  و كان المعام بعيدا، بحيث يتمل  في هذا التجربة الم  

 وضع صندوقين الواحد منها فوق اآلخر لكي يستميع الحصول علر المعام . 

ون علر إرتفاع كبير كما تلم روعي في وضع الهدف نن يك (  كوهلر ) يقول

 الحيوان للحصول علر غرضه .ملها كل الوسائل األخرى التي قد يستع إبعاد

 ا ونظر إلربدن القرد يسح  نكبر الصناديق ووضعه تحت الهدف مباشرة، وارتقا

لكنه لم يقفز ثم نزل من فوق الصلندوق ونمسلك بالصلندوق وإستعد للقفز األعلر

كلل رعتلادة ويالقفل  ويصليح صليحاته الم   اآلخروسحبه خلفه وبلدن يجلري فلي

. وعندما حمل الصندوق في بادم األمر لم يكن  الجدران للتعبير عن عدم رضاا

غيلر سللو  تيقصد وضعه فوق الصندوق األول بل هو بسب  غضلبه . و فجلأة 

الحيوان وتوقف عن الصياح  وسح  الصندوق الثاني ووضعه فلوق الصلندوق 

زعزع وتمكن من الحصلول عللر هدفله  وكلررت األول ثم ارتقر هذا البناء الم  

الر بناء من ثالثلة صلناديق نو نربعلة وللم يكلن الحيلوان التجربة وكانت تحتاج 

ذكر للحصول علر هدفه حيث ندر  العالقة بين الموجودات  فلي يستغرق وقتا ي  

 .بيئته للوصول الر الهدف وهذا ما ي سمر بالتعلم باالستبصار 
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 تحليل الوقائع التجريبية

 وجود دافع :  فالقرد يح  الموز ويحاول الوصول اليه .  -1

 ود عائق : سياج القف  نو السقف العالي .وج   -2

إمكانية حصول االسلتجابات التلي تجعلل الحيلوان يحصلل عللر هدفله .   -3

 علر العصا نو إرتقاء الصناديق . كالقبف

إمكانية تغييلر الحيلوان إلسلتجابته , وللحيلوان القلدرة عللر التمييلز بلين   -4

 مجموعة الدالئل البصرية .

      حيلوان كفتلرة ملن الهلدوء إسلتمرت حلوالي هنا  فترة تردد قد عاناها ال  -5

( دقيقللة سللار فيهللا الحيللوان نحللو قضللبان القفلل  ونمسللك بالعصللا  30) 

ووجهها نحو الهدف في التجربة االولر وسح  الصلندوق ووضلعه فلوق 

توصللل الحيللوان الللر هدفلله بالحللل صللندوق االول فللي التجربللة الثانيللة ال

مللد علللر تنظلليم الموقللف الفجللائي ني عللن طريللق االستبصللار الللذي يعت

وإدرا  العالقات بين الموجودات في البيئة التي يعيش فيها حيث إسلتخدم 

هذا االسلوب في التجارب القادمة ني تعمليم  العصا نو الصناديق وسيكرر

 تشابهة .االستجابة الصحيحة في المواقف الم  

الر إن نول ما يج  االهتمام به في عملية التعلم هلو حلدو   يشير الجشتالت

مارسلله الحيللوان فللي الموقللف الللتعلم الصللحيح وإن السلللو  النللاجح الللذي ي  

 عملية التعلم .  تتم التعليمي يتر  نثرا وهذا االثر ضروري لكي

كوهلر إن موقف القردة في التجارب كان الر حد ملا موقفلا إدراكيلا إذ  إعتبر

كاملة تمكن بعد ذللك الحيلوان تدة م  بصار بعد إدرا  الموقف كوح حد  اإلست

شلابهة شكلة وبدن يستخدم هدا السلو  في المواقف الم  من التوصل الر حل الم  

 الالحقة وهذا ما يسمر بالتعميم .    
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 نظرية المجال 

 

ت عد فكرة المجال وخواصله حجلر الزاويلة فلي نظريلة المجلال وتفسليرها        

حلدد . فلالحواد  علين وم  للتعلم  فاألحدا  مهما تنوعت وتعقدت تقع في مجال م  

والمعارف في هذا الكون تحد  دائما في مجال وسواءا كلان هلدا المجلال ضليقا 

فسلر الحلواد  والمعلارف عينلة ت  صغيرا فإن له خصائ  م   كبيرا نم   تسعانو م  

 المحلية في نماقه . 

 مثال : 

رشلد الزراعلي دور القائلد ويحتلل االجتماع االرشادي يمثل مجاال يحتل فيه الم   

نظم العالقات الموجودة في هذا االجتماع عللر هلذا سترشدون دور االتباع وت  الم  

ملاعي فملثال ني للوم االساس . ويكون لها نثر عام علر االنتباا  والتماسلك االجت

 في المجال كله . يوجه الر نحد الزراع يؤدي الر توتر

هملا فلي ملا يرى المجاليون إن للجو العلام اللذي تلتم فيله عمليلة اللتعلم دورا م    

سترشدون من ميول وإتجاهلات ويهتملون بسللو  الفلرد عللر نسلاس يكتسبه الم  

يتكرر السلو  بصلورة  فإذا لم  التكرار ) عدد مرات حدو  السلو  وإنتظامه (

 عتبر سلوكا شاذا .وجه له ني عناية وي  نتظمة تهمل دراسته ولم ت  م  

 المجال الحيوي للفرد

إنه لكلي نفهلم سللو  الفلرد يجل  نن ننظلر بإهتملام لقلوى البيئلة  ( ليفين )يذكر

ختلفة من جهة ولحالة الفرد نفسه من جهلة نخلرى ويجملع المجلال ؤثراتها الم  وم  

تكامللل . والبيئللة تشللمل تجللارب االنسللان لفللرد والبيئللة فللي كللل م  الحيللوي بللين ا

ويختللف االفلراد علن بعضلهم  وذالمله ورغباتله وحاجاتله . ختلفة وخبراتله الم  

ؤثرة فيله , فالمجلال الحيلوي ختلفلة المل  البعف فلي المجلال الحيلوي والقلوى الم  

تعليمي زارعين يجلسان بجوار بعضهما في االجتماع االرشادي نو ني موقف لم  

 كل منهما عن اآلخر .لختلف تماما م  

 القوى التي تؤثر علر المجال الحيوي للفرد 

مكللن نن يحللد  الللتعلم نو تغييللر فللي ي   المعنللر : يللرى المجللاليون إنلله ال  -1

تعلملة ذات  التركي  المعرفي للمجال الحيلوي دون نن تكلون الخبلرات الم 

بلالموقف التعليملي االرشلادي معنر فلي نفلس الفلرد مملا يجل  االهتملام 

 وجعله ذو قيمة وظيفية للزراع لضمان حدو  التعلم .

عتبر الدوافع الر حلد ملا محلور تفسلير المجلاليين لعمليلة دوافع الفرد : ت    -2

 حركة للفرد نحو التعلم .التعلم فالدوافع هي القوة الم  
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مستوى طموح الفلرد : يعملل مسلتوى طملوح الفلرد كقلوة دافعلة لللتعلم   -3

جرد رغبة الفرد في القيلام بعملل ملا اللر يتفاوت مستوى المموح بين م  و

 مستوى عالي يدفع صاحبه إلنجاز العمل .

عامل الزمن : ي عد الزمن نو السن عامال إيجابيا يساعد علر إتساع نماق   -4

المجال الحيوي للفرد من جهة وتعقدا من جهة نخلرى . فالمجلال الحيلوي 

 المجال الحيوي للشاب . للمفل إضيق ونقل تعقيدا من

ساعد القدرة العقلية عللر تعقلد المجلال الحيلوي للفلرد , القدرة العقلية : ت    -5

فالمجال الحيوي للفرد الذكي نوسع ونكثر تعقيدا من المجال الحيوي للفرد 

العلادي والمجلال الحيللوي للفلرد العللادي نكثلر سلعة وتعقيللدا ملن المجللال 

 الحيوي للمختل عقليا .

نبهلات البيئة : تلع  البيئة دورا هاما في سعة إدرا  الفرد بما فيها ملن م    -6

زارع نشأ ويقيم في قرية يختلف علن المجلال الحيلوي فالمجال الحيوي لم  

 نشأ ويقيم في المدينة . لفرد ذخر

مقا للمجال الحيوي للفرد سواءا ضيف الخبرة السابقة ع  الخبرة السابقة : ت    -7

ؤثر هلذا الخبلرات فلي سللو  الفلرد حة نم فاشلة وتل  كانت هذا الخبرة ناج 

 دة طويلة .لم  

عامل النضج : كلما إزداد نضج الفرد إزداد نماق مجاله الحيلوي وتعقلد   -8

 .(  4)   في الشكل موضح كما ووالعكس بالعكس . 

 

  

  
 (  يوضح العوامل المؤثرة علر المجال الحيوي للفرد 4شكل )               

 

المجال 

الحيوي 

 للفرد

 المعنر

 النضج

 الخبرة السابق

 القدرة العقلية

 الدوافع البيئة

 مستوى المموح

 الزمن


