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 الفصن األوه 

 عمي  النفس الرتبوى
 تعريف عمم النفس التربوي :

 اإلنساني في مختمف المواقف التربوية. ىو الدراسة العممية لمسموك عمم النفس التربوي :
فرع نظري وتطبيقي من فروع عمم النفس ييتم بالدراسات النظرية واإلجراءات   كما أنو

لدراسة وتربية النشء وتنمية إمكاناتيم وشخصياتيم التطبيقية لمبادئ عمم النفس في مجال ا
 التعمم و التعميم .  ويركز بصفة خاصة عمى عمميتي

و يعرف بأنو سيكولوجية المنظومات التربوية والدراسة العممية لمسموك اإلنساني الذي يصدر 
 ( . 2002أبو حطب وصادق خالل العمميات التربوية )

 كما يعرف : 
ن ميادين عمم النفس الذي ييتم بدراسة السموك اإلنساني في المواقف بأنو ذلك الميدان م 

التربوية وخصوصا في المدرسة، وىو العمم الذي يزودنا بالمعمومات والمفاىيم و المبادئ و 
 فيم عممية التعمم و التعميم و تزيد من كفاءتيا .  الطرق التجريبية و النظرية التي تساعد في

 كما يعرف : 
التربوي بأنو ذلك المجال الذي يعني بدراسة السموك اإلنساني في مواقف التعمم و  عمم النفس 

          التعميم لدى األفراد، ويسيم في التعرف إلى المشكالت التربوية و العمل عمى حميا 
 و التخمص منيا

لذلك يمكن تعريف  عمم النفس التربوي بأنو تمك  الدراسة المنظمة لمسموك اإلنساني  
   لذى ىو نتاج لمعمميات المعرفية و العقمية و االنفعالية و الشعورية و األنشطة وا

الجسمية ، في المواقف التربوية اليادفة لمساعدة المتعممين والمعممين  عمى النمو السوي 
المتكامل من النواحي العقمية و الجسمية و االجتماعية ، ليصبح قادرا عمى التكيف مع 

 . نفسو و ما يحيط بو
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 أىداف عمم النفس التربوي :
 الفيم  :-
 يتمثل ىذا اليدف فى اإلجابة عن السؤالين :كيف ولماذا يحدث السموك .  

أن كل واحد منا يريد أن كيف تحدث االشياء ، ولماذا تحدث عمى الشكل الذى حدثت بو ، 
اتو تجريبيا  ، ومما واالفكار التى تقدم فيما حقيقيا لمظاىرة ، يجب أن تكون من نوع يمكن إثب

 ال يمكن نقضو بسيولو عن طريق أفكارا آخرى .
 التنبؤ :-
يتمثل ىذا اليدف فى االجابة عن السؤالين ) ماذا يحدث ، ومتى يحدث ؟ ( إن معيار الفيم  

الذى يتبناه العمماء ىو التنبؤ ، ولذا يمكن القول بأن أى محاولة لزيادة الفيم تكون ذات قيمة 
ئج  الوصف ىى التنبؤ الدقيق عن الظاىرة األصمية أو حين يؤدى الوصف حين تكون نتا

الى التنبؤ عن ظواىر آخرى ذات عالقة بالظاعرة األصمية ، من ناحية آخرى ، من خالل 
العمم تقيم المفاىيم والنظريات الى المدى الذى تسمح فية بإجراء التنبؤات التى يمكن باإلمكان 

 ىيم والنظريات .أن تحدث فى غياب ىذه المفا
 الضبط : - 
ويعنى الضبط قدرة الباحث فى التحكم فى بعض العوامل أو المتغيرات المستقمة التى تسيم  

فى إحداث ظاىرة ما ، لبيان أثرىا فى متغيرات آخرى ، وضبط ىذه المتغيرات فى المجال 
لفيم والتنبؤ التربوى ليس بألمر السيل ، نظرا لتنوعيا وتفاعميا . نستنتج أن عمميات ا

والضبط تقوم عمى إيجاد نوع من العالقات بين المتغيرات موضوع االىتمام ، فالفيم يقوم 
عمى العالقات المطقية ، والتنبؤ يقوم عمى العالقات الزمنية ، بينما يقوم الضبط عمى 

 .  العالقات الوظيفية أو السببية
  

 * موضوعات عمم النفس التربوي ومجاالتو :  
لقائمون عمى دراسة عمم النفس التربوي موضوعات عديدة وارتبط بيا موضوعات تناول ا

 فرعية أخرى 
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 والجدول التالي  يوضح تمك الموضوعات :  
 المجال وـــــــــموضوعات

 التطور والتعمم الجانب المعرفي ــ األخالقي ــ الجسدي ــ المغوي ــ االجتماعي ــ االنفعالي . 
التفكير ــ التعمم ــ نظريات التعمم ) السموكية ــ المعرفية  -إدارة الصف وضبطو التخطيط الصفي ــ

 ــ االجتماعية ــ اإلنسانية ( . 
 التعمم والتعميم

 الدافعية لمتعمم دور الدافعية في التعمم ــ نظريات الدافعية ) اإلنسانية ــ االجتماعية ــ التحميمية ــ المعرفية ( . 
 التقويم الواجبات ــ التغذية الراجعة .  -شروطيا  –رات ــ أنواع االختبارات االختبا-القياس 

 
 * أىمية عمم النفس التربوي : 

من خالل األىداف العامة والخاصة لعمم النفس التربوي تتضح أىميتو في مجاالت عديدة 
ن ىذا يمكن استخداميا من خالل موضوعاتو المختمفة ولعل المعمم ىو  األكثر استفادة م

 العمم ويمكن تمخيص أىمية عمم النفس التربوي في النقاط التالية: 
بالمبادئ واألسس والنظريات التي تفسر وتتحكم بعممية التعمم والتعميم من  المعممتزويد  -1

 أجل فيميا وتطبيقيا داخل الصف الدراسي 
اىر وتفسيرىا ميارات البحث العممي الصحيح التي تساعد في فيم الظو المعمم إكساب  -2

 بطريقة عممية . 
 في التعرف عمى مدخالت عممية التعمم ومخرجاتو .  المعمممساعدة  -3
االستفادة من المبادئ والمفاىيم والنظريات النفسية في مجاالت النمو والدافعية والذكاء  -4

يقات والتفكير وحل المشكالت وغيرىا لفيم عمميات التعمم والتعميم وتوجيييا وتقديم التطب
 التربوية الصفية في ىذه المجاالت

 

 * عمم النفس التربوي والتدريس :
تعتبر عممية التدريس ركن أساسي من أركان العممية التربوية حيث يتم من خالليا إحداث 
كسابو المعارف والخبرات والقيم وأنماط السموك األخرى  التغيرات المطموبة في سموك المتعمم وا 

التدريس عمى تزويد المتعمم بالمعرفة فحسب بل يتعدى ذلك إلى وال يتوقف دور عممية 
تطوير القدرات والميارات العقمية والحركية والوجدانية ، ويمعب عمم النفس التربوي دورًا ىامًا 
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في عممية التدريس ، إذ يزود المعمم بالمعرفة العممية المنظمة المتعمقة بعممية التعمم والتعميم 
 د المعمم عمى اتخاذ القرارات التالية : التي من شأنيا تساع

 
 أواًل : القرارات المتعمقة بأشكال التعمم 

يزود عمم النفس التربوي المعممين بنتائج األبحاث والدراسات الخاصة بموضوع التعمم 
الصفي والعوامل المؤثرة فيو . كما ويقدم معمومات عن أشكال التعمم المختمفة وكيفية التعامل 

شكال من خالل التعرف عمى المبادئ والقوانين التي تحكم اكتساب المعمومات مع ىذه األ
الخاصة بكل شكل ، مما يمكن المعمم من اختيار المبادئ والطرائق واألساليب المناسبة 

 .لطبيعة المواقف التعممية  ــ التعميمية المختمفة
  

 ثانيًا : القرارات المتعمقة باألىداف ونواتج التعمم
ىداف حصيمة الخبرات المنوي إكسابيا لممتعممين بعد المرور بالخبرة التعممية تمثل األ

ــ التعميمية . إن مثل ىذه الخبرات تتطمب من المعمم التخطيط المسبق ليا من حيث االختيار 
والتنفيذ والتقويم . ويمعب عمم النفس التربوي دورًا بارزًا في ذلك من خالل مساعدة المعمم 

اع نواتج التعمم والتغيرات المنوي إحداثيا في سموك المتعمم من حيث صياغتيا عمى تحديد أنو 
 وتنويعيا ، األمر الذي يمكن المعمم من تنفيذ ميمة التدريس بسيولة ويسر . 

 
 ثالثًا : القرارات المتعمقة باختيار طرق وأساليب التدريس      

ر طرائق وأساليب ووسائل يسيم عمم النفس التربوي في مساعدة المعممين عمى اختيا
التدريس المناسبة إلنجاح عممية التعمم لدى المتعممين ، فمن المعروف أن طرق وأساليب 
التدريس تتباين في فعاليتيا تبعًا الختالف المواضيع وخصائص الطمبة . إذ أن إتباع طريقة 

دة الدراسية واحدة في التدريس قد ال يتناسب مع جميع المواد الدراسية أو محتويات الما
الواحدة من جية أو مع خصائص الطمبة من جية أخرى . فعمى سبيل المثال ال تصمح 
طريقة المحاضرة لتدريس مادة الرياضيات لألطفال ، في حين أنيا يمكن أن تستخدم مع 
طمبة المرحمة الثانوية . وعميو فإن عمم النفس التربوي َيمكن المعممين من تنويع طرائق 

 ريس وفقًا لطبيعة المحتوى الدراسي وخصائص الطمبة . وأساليب التد
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 رابعًا : القرارات المتعمقة بالمشكالت الصفية      
يواجو المعمم في الكثير من الحاالت مشكالت صفية متعددة منيا ما ىو إداري يتعمق 

لمواد باألنظمة والتعميمات المدرسية أو إدارة الغرفة الصفية ، أو أكاديمية ترتبط بطبيعة ا
والمناىج الدراسية ، أو مشاكل خاصة بالطمبة مثل المشاكل النفسية والتحصيمية ، األمر 
الذي يستدعي منو التعامل مع ىذه المشكالت بجدية وحذر . ويسيم عمم النفس التربوي 
بتزويد المعممين بالخبرات والميارات واألساليب واإلجراءات المناسبة لتشخيص مثل ىذه 

 تعامل معيا بفاعمية بيدف معالجتيا والتخمص منيا . المشكالت وال
 

 خامسًا : القرارات المتعمقة بخصائص الطمبة وحاجاتيم   
من المعروف أن الغرفة الصفية تمثل بيئة اجتماعية مصغرة تشتمل عمى مجموعة 
من األفراد الذين يختمفون في خصائصيم واىتماماتيم وميوليم وحاجاتيم تبعًا الختالف 

امل الثقافية واالجتماعية واالقتصادية . كما أن الطالب في المستويات الصفية والعمرية العو 
المختمفة يختمفون أيضًا في خصائصيم النمائية وحاجاتيم ، األمر الذي يستدعي من 
المعممين التعامل مع مثل ىذه الفروق واالختالفات . يزود عمم النفس التربوي المعممين 

لمبادئ العممية المتعمقة بكيفية مراعاة الفروق الفردية بين أفراد المجموعة بالمعرفة واألسس وا
الواحدة ، باإلضافة إلى كيفية تحديد الخصائص النمائية ومطالب وحاجات النمو لممتعممين 
مما يساعدىم عمى اختيار الخبرات المناسبة لكل مرحمة عمرية وكذلك أفضل األساليب 

 والطرق لتقديميا .
 

 : القرارات المتعمقة بكيفية إثارة الدافعية لدى المتعممينسادسًا 
يعد التدريس عممية تفاعمية ذات طابع اجتماعي تتطمب التواصل والحوار المتبادل 
بين المعمم والطالب وبين الطالب أنفسيم لتحقيق التعمم المرغوب . وقد تفشل عممية 

عل في أثناء العممية التعممية ــ التعميمية التدريس في بعض األحيان لغياب دافعية األفراد لمتفا
بسبب عدم معرفة المعممين بأساليب إثارة وتحفيز الطمبة ، أو بسبب جيميم بأىمية إثارة 
الدافعية نحو التعمم ، أو بسبب سموك المعمم الممل الذي يخمو من اإلثارة والتشويق ، أو 

بتزويد المعممين بالمعرفة النظرية  ألسباب نفسية تتعمق بالطالب ويسيم عمم النفس التربوي



 التعلم   -الفصل األول  

 

 
6 

المتعمقة بالدافعية والعوامل المرتبطة بيا وأىميتيا في عممية التعمم ، كما ويوفر ليم المعرفة 
التطبيقية بكيفية إثارتيا والحفاظ عمييا من خالل دراسة سيكولوجية االنتباه والدوافع والحاجات 

 وكيفية إشباعيا . 
 

 مقة بعممية التقويم                                           سابعًا : القرارات المتع
يتطمب من المعممين إجراء عممية التقييم لمحكم عمى مدى تحقق أىداف التعمم لدى 
المتعممين ومدى مناسبة طرق وأساليب التدريس المتبعة ، وذلك من أجل اتخاذ القرارات 

 كم عمى تعمم الطمبة النيائي . المناسبة حول مدى تقدم عممية التعمم أو الح
باإلضافة إلى اتخاذ قرارات تتعمق بالنجاح والرسوب والترفيع إلى الصفوف األخرى ، أو 
التخاذ بعض التدابير واإلجراءات المناسبة لتالفي األخطاء ونقاط الضعف في عممية 

شكال وأساليب التدريس . ويوفر عمم النفس التربوي لممعممين المعرفة العممية المتعمقة بأ
ووسائل القياس والتقويم المناسبة ، وكيفية إدارتيا وتصحيحيا وتفسيرىا واتخاذ القرارات 

 المناسبة في ضوء نتائجيا . 
 
 : ستخدامات عمم النفس التربوي تقع في خمس مجاالت ىيا
ميم األىداف التعميمية : يقصد باألىداف التعميمية أنيا أىداف المدرسة بصفة عامة والتع –1

 بصفة خاصة.
خصائص نمو التالميذ : يتعامل عمم النفس التربوي مع طرق صياغة األىداف  –  2

وتصنيفيا و استخداميا في التعميم فعند صياغة األىداف ينبغي مراعاة خصائص 
 التمميذ حتى يمكن معرفة كيفية حدوث التعمم الجيد عند ىذا التمميذ .

ق التي يمكن بيا تنمية القدرات المعرفية لمتالميذ و طرق التدريس : ينبغي معرفة الطر  – 3
كذلك طرق تنميتيم في الجوانب الجسمية و االجتماعية و االنفعالية في مراحل النمو 

 المختمفة من الطفولة إلى الرشد ، باإلضافة إلى معرفة أساليب تعميم التالميذ .
التي بيا نكتسب األساليب طبيعة عممية التعمم : تتعامل عممية التعمم مع الطرق  – 4

الجديدة في السموك و ىذه الطرق تيم المعممين حيث تساعدىم عمى اختيار طرق 
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التدريس. والطرق التي يختارىا المعممين من أجل تحقيق األىداف و تحقيق أفضل 
 نتائج.

ين كل ذلك يب… تقويم التعمم : يتم تقويم التعمم بواسطة االختبارات بأنواعيا المختمفة  – 5
  ) 1991أىمية عمم النفس التربوي واستخداماتو في المدرسة . )منسي ، 

 
 
 
 



 التعلم   -الفصل األول  

 

 
8 

 
 يـــــالتعم

 
 تعريف التعمي 

 

لقد تعرض كثير من عمماء النفس لتعريف عممية التعمم ، وفيما يمي سنعرض لبعض 
 ىذه  التعريفات  لنرى إلى أي حد تتفق . وماىية نقاط االختالف بينيما .

 

 ودورث( يعرف Woodworth التعميم بأنو نشاط من قبل الفرد يؤثر في نشاطو )
المقبل فيحسنو ويزيده قدرة عمى التكيف . فمن طريق التكرار والتمرين والخبرة عند 
تعمم موضوع ما ، تقل االستجابات غير الضرورية وتزيد االستجابات الصحيحة التي 

 تدل عمى الحذق والميارة .
 

  جيتس( ويعرفGatesال ) تعمم بأنو عبارة عن عممية اكتساب الطرق التي تجعل
اإلنسان يشبع دوافعيـ أو يصل إلى تحقيق أىدافو وىذا يأخذ دائماً  شكل حل 
المشكالت ، فتفسير عممية التعمم في رأيو تتضمن موقفا ما ونشاط يقوم بو الفرد 

التي يقوم بيا استجابة لذلك الموقف، وتتم عممية التعمم نتيجة المحاوالت المتكررة 
 الفرد عند مواجيتو . 

 

 التعمم مفيوماً  افتراضياً  يشير إلى حدوث عممية حيوية تحدث داخل الكائن الحي
 ,Smithويستدل عمييا من السموك أو األداء الخارجي القابل لممالحظة والقياس )

1993 . ) 
ر عمى التعمم ىو التغير الذي يحدث في سموك الكائن الحي وينطوي ىذا التغي

اكتساب سموك أو خبرة جديدة أو التخمي والتوقف عن سموك معين أو التعديل في 
السموك في محاولة من الفرد لمتكيف مع المواقف والمثيرات التي يواجييا طوال 

 .حياتو
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 خصائص التعمم : 
عممية مستمرة ليس ليا حدود ، تبدأ منذ الوالدة وتستمر طوال الحياة . فاإلنسان في  -

ناء حياتو يواجو المواقف والمثيرات البيئية واالجتماعية المتعددة ، مما يتطمب منو أث
التفاعل معيا واالستجابة ليا ، األمر الذي يدفعو إلى تعمم خبرات وأنماط سموكية 

 جديدة  أو التعديل في الحصيمة السموكية الموجودة لديو .
تعد مؤشراً  لتأكيد دور الخبرة ىو عممية التفاعل مع البيئة المادية واالجتماعية  -

 والممارسة في عممية التعمم .
التعمم ينطوي عمى التغيرات التي تطرأ عمى السموك نتيجة الخبرة والممارسة فقط حيث  -

أن التغيرات التي تطرأ عمى السموك اإلنساني نتيجة عوامل كالتعب والمرض والنضج 
ا ال تعد تعمماً  ألن مثل ىذه أو النمو أو تعاطي مخدر أو دواء أو النوم وغيرى
 التغيرات مؤقتة وسرعان ما تنتيي بزوال المسبب . 

التعمم ىو التغير شبو الدائم أو الثابت نسبياً  في السموك ، فالتغير المؤقت في  -
 السموك ال يعد تعمما ، إذ يجب أن يمتاز ىذا التغير بالثبات واالستمرار . 

ىر السموكية كالعقمية والحركية واالنفعالية يشتمل التغير في التعمم جميع المظا -
واألخالقية واالجتماعية ، وربما يكون التغير في السموك نحو األحسن أو األسوأ، أي 
ربما يتعمم الفرد سموكاً  مقبوالً  أو سموكاً  خاطئاً  تبعاً  لمنتائج المترتبة عمى تفاعمو 

 مع المثيرات والمواقف المتعددة . 
 

 التعميم والتعمم ؟ :  ماىر الفرق بين
ىناك من يخمط بين عمميتي التعمم والتعميم بحيث يستخدمون ىذين المفيومين 

 كمرادفين لإلشارة إلى عممية واحدة . 
 

 الفروق بين التعميم والتعمم مايمي : 
إن عممية التعميم منظمة وىادفة ، في حين أن عممية التعمم ليس بالضرورة أن تكون   -

 كذلك .
 ة التعميم تتم وفق منياج محدد ، في حين أن عممية التعمم قد ال تتطمب ذلك إن عممي  -



 التعلم   -الفصل األول  

 

 
11 

إن عممية التعميم محددة في زمن معين )فترة التعميم الرسمي( ، في حين عممية   -
 تبدأ منذ الوالدة وربما تستمر حتى الموت .  التعمم 

ين أن إن عممية التعميم تتم في مؤسسات أعدت خصيصاً  ليذا الغرض ، في ح  -
عممية التعمم ال تتطمب بالضرورة وجود مؤسسات خاصة ، إذ قد يحدث التعمم في 

 الشارع أو البيت أو المدرسة أو أي مكان آخر . 
تيدف عممية التعميم إلى تحقيق أىداف معينة أو نواتج تعميمية مرغوب فييا )التعمم   -

خبرات المرغوب وغير المرغوب( ، في حين قد يتعمم الفرد من خالل عممية التعمم ال
 المرغوب فييا . 

إن عممية التعميم تتطمب جيات رسمية لإلشراف عمييا وتنفيذىا لدى األفراد ، في   -
 حين قد ال تتطمب عممية التعمم ذلك ، حيث ربما تعتمد عمى ذاتية الفرد ومجيوده . 

ي في بعض األحيان ربما ال تؤدي عممية التعميم إلى إحداث التغير المطموب ف  -
سموك األفراد بسبب سوء اإلجراءات المتخذة لتنفيذىا أو بسبب غياب الدافعية 
واالىتمام من قبل الفرد ، في حين يظير التغير في سموك األفراد بسبب عممية التعمم 

 لوجود دوافع لدييم لمتعمم . 
 

 أهىية التعمي يف دراسة وتفسري السموك
 

من أىم فروع عمم النفس ،   Psychology of Learningتعتبر سيكولوجية التعمم  -
ألن فيم مبادئ وأسس عممية التعمم يساعد مساعدة كبيرة في فيم كثير من استجابات 

 األفراد في مواقف السموك المختمفة . 
فأغمب ميولنا ، واتجاىاتنا ومعتقداتنا والخرافات التي نتمسك بيا ، وخصائص سموكنا   -

دًا متميزين فيما بيننا وعمى الرغم من أن األمراض متعممة أي أننا نتعمم كيف نكون أفرا
العقمية في بعض الحاالت تكون ناشئة عن أسباب عصيبة ، إال أنيا في أغمب 
األحيان تكون نتيجة تعمم أساليب السموك غير المتوافق والفشل في تعمم أساليب 

لك فإن عممية السموك المتوافق ... وىكذا في أساليب السموك اإلجرامي واإلنحرافي ، لذ
التعمم تيم أي فرد يحاول في موقف ما ان يؤثر في تعمم األفراد اآلخرين ، ويندرج 
تحت ذلك الطالب الذي يحاول أن يعمم نفسو أمور كثيرة معقدة ، وأولياء األمور الذين 
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تقع عمييم مسئولية تعمم وتربية أوالدىم ، واإلراد العاممين .. معممين ، وموجيين ، 
 ياسة ، والصحافة ، واإلعالم ، ورجال الدين وغيرىم .  ورجال الس

وفي الحقيقة فإن عمماء النفس ال يعنون مصطمح التعمم النشاط العضمي الحادث    -
المتضمن في االستجابة ، ولكن يعنون بمطصمح التعمم الممارسة في اكتساب القدرة 

ض منيم يشير عمى تحريك عضالت الجسم ، ولذلك فإن التعمم من وجية نظر البع
بين أحداث ، أي أن التعمم ىو ارتباط ما بين مثير   Associationالى عممية ارتباط 

Stimulus  واستجابةResponse   وليس التعمم في االستجابة ذاتيا ، ولكن التعمم
فالفرد  R – Sفي العالقة االرتباطية بين مثير واستجابة ، وىو ما يرمز لو بالرمز 

من السموك عندما يتمكن من إصدار مجموعة معينة من االستجابات  يتعمم نمطًا معيناً 
، ويتعمم كذلك ممارسة األعمال األكثر تعقيدًا والتي تتكون من مجموعة االستجابات 
البسيطة ، ولكنو ال يتعمم حركات العضالت ذاتيا كما سبق أن بينا ، ولذلك حينما 

نطق ذاتيا ، ولكن نعني الكممات نقول أن الكالم متعمم ، ال نعني بذلك عممية ال
 الصادرة عن الطفل واربتاط ىذه الكممات بالمعاني التي يتعمميا . 

والتعمم يعتبر ضرورة في كثير من مواقف الحياة ، كما يعتبر األساس في تفسير   -
كثيرمن مظاىر السموك البشري السوي منيا وغير السوي ، ولذلك فإنو يؤثر عمى 

ولما كان المعممون واآلباء ال يستطيعون تغيير كثير من أغمب مواقف حياتنا ، 
مظاىر السموك المرتبطة بالنضج فإن جيودىم تركز بالدرجة األولى عمى التعمم ، 
وعمى اعتبار أن الوسيمة الرئيسية الكتساب الفرد كثير من المعارف والميارات وتكوين 

 ة التعمم . العادات السموكية واالتجاىات التي تعتبر اليدف من عممي
 

 عواون التعمي : ـ 
 ( النضجMaturation: ) 

 

 وا وعنى النضج :ـ
جميع التغيرات التي تطرأ عمى المظاىر الجسمية لمفرد والمحكومة بالمخطط الجيني   

الوراثي والتي ليس لمعوامل البيئية أثر فييا فيو اكتمال نمو األعضاء واألجيزة الجسمية 
والدقيقة واألجيزة الحسية والعصبية بحيث تصبح قادرة عمى  المختمفة كالعضالت الكبيرة

القيام بوظائفيا المتعددة . إن التغيرات الناتجة عن النضج تعتمد عمى وراثة الفرد ، بحيث 
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التحتاج إلى عوامل الخبرة والتدريب إلحداثيا أو تطويرىا . فنمو أجيزة الكالم التي تمكن 
كبيرة والدقيقة وتحقيق التآزر الحس ـ حركي تعد من الفرد من النطق ، ونمو العضالت ال

 األمثمة عمى النضج . 
 

 كيف يؤثر النضج عمى التعمي :  
من خاللو يمكن الفرد من تعمم أنماط متعددة من السموك يتعذر اكتسابيا دون اكتمال  -

 نضج األجيزة الحسية الخاصة بيا .
يمكنو من اكتساب الخبرات المتعددة يساعد الفرد عمى التفاعل مع البيئة ، األمر الذي  -

. فعندما يتمكن الطفل من المشي ، فإن ذلك يعني أنو أصبح قادراً  عمى التحرك في 
 البيئة المحيطة وبالتالي زيادة فرص التعمم .

تعمم بعض الميارات كالكتابة والقراءة والتي يتركز بيا حاسة البصر عمى الميمات  -
ىنا نالحظ أن النضج والتعمم مترابطان ويسيمان في األكاديمية ذات العالقة . ومن 

 حدوث عممية النمو لدى األفراد  . 
 

 ( : Readinessاالستعداد )

ما معنى االستعداد ؟ : ىي الحالة التي يكون فيو الفرد قادراً  عمى تعمم ميمة أو 
لنضج خبرة ما ويرتبط االستعداد في كثير من الحاالت بعامل النضج ، حيث يزود عامل ا
 األفراد باإلمكانات والقابميات التي تثير استعدادىم لتعمم خبرة أو اكتساب ميارة ما . 

 
 وا هو  دور االستعداد يف التعمي : 

دور االستعداد في التعمم أنو في كثير من األحيان قد ال يحدث التعمم لدى األفراد بسبب 
يتوقف عمى مقدار استثارة المتعمم  غياب أو عدم توفر االستعداد الكافي لمتعمم فاالستعداد

وتدريبو لمقيام بميمة ما . وبيذا فإن االستعداد يشير إلى حالة ترتبط بالنضج الداخمي لمفرد 
 وعمميات التدريب والخبرة .
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 بني نوعني ون اإلستعداد : 
ميمات ويتمثل في الحالة العامة التي يكون فييا الفرد مستعداً  لتعمم ال االستعداد العام :

وينجح فييا ، ومن األمثمة عمى ذلك سن دخول المدرسة لتعمم الميارات األكاديمية 
 كالقراءة والكتابة .

: وىو توفر قابميات معينة خاصة لتعمم ميمة ما ، وىو ما يسمى بالشرط  االستعداد الخاص
 الداخمي .

 
 ( : Motiationالدافعية )

ر سموكاً  ما لدى الفرد وتوجو ىذا السموك وتحافظ :  ىي حالة داخمية تستثيمامعنى الدافعية 
عمى استمراريتو . وتمثل الدافعية حالة نقص أو توتر داخمي بحاجة إلى خفض أو إشباع قد 

 ينشأ بسبب عوامل داخمية كالجوع مثاًل أو بسبب عوامل خارجية كالحاجة إلى التقدير .
 

 ( :Experienceالتدريب والممارسة أو الخبرة )
بالتدريب بأنو الخبرة أو الممارسة وىي فرص التعامل التي تتم بين الفرد يقصد 

والمثيرات المادية واإلجتماعية التي يصادفيا في بيئتو إذ أن مثل ىذه الفرص والتفاعالت 
تسيم في تزويد الفرد بالخبرات والمعمومات عن األشياء والمثيرات المختمفة ، ويتحدد في 

 مك األشياء وفقاً  لنتائج تفاعالتو معيا . ضوئيا نمط السموك حيال ت
 
 Motivationالدافعية 
من المبادئ المقررة في عمم الفسيولوجيا أن كل كائن حي يميل إلي االحتفاظ بتوازنو  

الداخمي الفيزيقي والكيميائي من تمقاء نفسو ، فإن حدث ما يخل بيذا التوازن قام الجسم من 
ميات الالزمة الستعادة توازنو ، فإذا ارتفعت درجة حرارتو زاد تمقاء نفسو وبطريقة آلية بالعم

إفراز العرق ، وعندما تزداد شدة اإلضاءة المواجية لمعين تضيق حدقتيا ، ويسمى ىذا المبدأ 
، ويرى أغمب عمماء النفس أن ىذا المبدأ ال يقتصر فقط Homeostasis باستعادة التوازن 

فسيولوجية بل يصدق أيضًا عمي تفسير السموك  عمي تفسير السموك الصادر عن حاجات
الصادر عن حاجات نفسية واجتماعية ، فمدرسة التحميل النفسي ترى أن مصدر كل سموك 
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حالة من التوتر المؤلم ، ووظيفة السموك وىدفو ىو خفض ىذا التوتر واستعادة توازن الفرد، 
ظ بحالة من التوازن في كذلك ترى مدرسة الجشطمت أن الكائن الحي يميل إلي االحتفا

عالقتو بالبيئة المادية واالجتماعية . فإن اختل ىذا التوازن شعر الفرد بحالة من التوتر تدفعو 
إلي القيام بنوع من السموك الظاىر كالمشي أو السموك الباطن كالتفكير أو بيما معًا ، وىو 

أن مبدأ استعادة التوازن سموك يستيدف إزالة ىذا التوتر واستعادة التوازن ، وىكذا يتضح 
 يعمل عمي المستوى النفسي االجتماعي كما يعمل عمي المستوى الفسيولوجي.

 معنى الدوافع وقياسو :
مفيوم الدافع من المفاىيم الشائكة في عمم النفس ، وال يتسع المقام لمخوض في  

ف الرئيسية تفاصيل ىذا الخالف ، وحسبنا ان نذكر معنى ليذا المفيوم الذي يشمل الوظائ
التي يؤدييا في السموك فنقول : إن الدافع ىو حالة داخمية لدى الكائن العضوي أو تكوين 

 فرضي يمكن أن يستنتج من الشواىد السموكية اآلتية :
زيادة مقدار الطاقة والجيد المبذول بحيث تصبح استجابات معينة أكثر سيطرة من  - أ

 اقف .  غيرىا من االستجابات لنفس المثيرات او المو 
اتثارة حاجة معينة لدى الكائن العضوي ، إذا توافرت يتحقق لمكائن العضوي توازنو -ب

 ويسيل توافقو وسموكو العادي .  
 زيادة توتر الكائن العضوي نتيجة ليذه الحاجة ، وىذه الحالة ىي ما يسمى الحافز .  -ج
لكائن العضوي أكثر حساسية تنظيم السموك وتوجييو ، فحالة الحافز المشار إلييا تجعل ا -د

 لمثيرات معينة بحيث يستجيب عمى نحو يرتبط بإحراز ىدف معين . 
التكيف لمظروف الخارجية : فحين يواجو الكائن العضوي تغيرًا ف مستوى المثيرات التي  -ىـ

 .يتعرض ليا ، فإن ذلك يؤثر في حدة االستجابات ووجيتيا ومحتواىا وصورتيا النوعية
  

أن مفيوم الدافع مفيوم مركب يشمل مفاىيم االستثارة والتنشيط والحاجة  وىكذا نجد 
والحافز واليدف والباعث ، وقد حدث خمط بين ىذه المفاىيم في بعض األحيان ، إال أن 
الدافع في كل األحوال ىو المفيوم األكثر عمومية ويدل عمى تكوين فرشي ال يمكن 

نما يستنتج من األداء الظاىر الصريح لمكائن العضوي كما يتمثل في المقاييس  مالحظتو وا 
 المستخدمة في الوقت الحاضر لقياس الدافعية .  
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 تعريف الدافع :
الدوافع ىي الطاقات التي ترسم لمكائن الحي أىدافو وغاياتو لتحقق التوازن الداخمي أو  

 تييئ لو أحسن توافق مع البيئة الخارجية .  
 

 ث : ـــالباع
الباعث عمى بعض المواقف التي تنشط الدافع وترضيو في آن واحد يطمق اصطالح  

كرؤية الطعام أو وجود جائزة أو مكافأة أو منافسة ، أو غير ذلك مما يطمح الفرد في 
الوصول إليو ، ويطمق أيضًا عمى المعايير والقوانين االجتماعية التي تجبر الفرد عمى تعديل 

 سموكو وفقًا لمطالب المجتمع .  
 
 ة :ـــــغايال

ليو يتجو السموك ، وىي النياية التي يقف عندىا   الغاية أو اليدف ىي ما يشبع الدافع وا 
 السموك .  

 

 خصائص السموك الحيوي الناتج عن الدافع :
لو صفة الغرضية ، حيث إن إشباع الدافع ينيي حالة التوتر وعدم االتزان الناشئة عن  -1

 ىذا الدافع .  
أي أن لمكائن الحي لو القدرة عمى أن يحرك نفسو حركة ذاتية  لو صفة التمقائية ، -2

 تمقائية تجاه ىذا الدافع .  
 االستمرار ، يستمر سموك الكائن الحي تجاه الدافع حتى يحقق حالة اإلشباع المطموبة   -3
تغير السموك وتنوعو ، يتغير سموك الكائن الحي ويتنوع حتى يتحقق اليدف الذي يرمي  -4

 حي وىو إشباع ىذا الدافع . إليو الكائن ال
يتغير سموك الكائن الحي إذا ما تحقق اليدف الذي كان يرمي إليو الكائن الحي وىو  -5

 إشباع الدافع .  
 التوافق العام وبمقتضى ىذا التوافق يتم إشباع الدافع .  -6

مفيوم يدل عمي العالقة الديناميكية بين  Motive في ضوء ىذه المفاىيم يتضح أن  الدافع 
الكائن الحي وبيئتو ، ويبدأ بظيور الحاجة وما ينشأ عنيا من حافز وسموك موجو 

 نحو غرض أو باعث معين .
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 خصائص الدافعية  : 
تبدأ الدافعية بتغير في نشاط الكائن الحي وقد يشتمل ذلك بعض التغيرات الفسيولوجية  -1

 التي ترتبط خاصة بالدوافع البيولوجية.
ة استثارة فعالة ناشئة عن ىذا التغير ، وتستمر ىذه الحالة كالما لم تتميز الدافعية بحال -2

 يتم إشباع الدافع.
تتميز الدافعية بأنيا توجو السموك نحو تحقيق اليدف، أي أن سموك الفرد يتجو نحو ما  -3

يحقق إشباع الدافع ، ولذلك فإنيا تتضمن استجابات اليدف " الغرض والباعث " 
 المتوقع الوصول إليو.

 
 -أنواع الدوافع:

 تقسم الدوافع الى عدة تقسيمات :  
 آراء العمماء حول تقسيم الدوافع : 

فنجد بعض عمماء النفس يتحدثون عن دافع واحد رئيسي يكمن خمف نشاط األفراد ، فيقول  
البعض أنو الدافع إلي تحقيق الذات، بينما يتحدث البعض اآلخر عن المحافظة عمي الذات 

ينما يرى البعض الثالث أنو الدافع إلي تقدير الذات ، ويقصد جميعيا ذات وتحسينيا ، ب
 المعنى.

 لذا تقسم الدوافع الى : 
 أنواع الدوافع  : 

 دوافع بيولوجية :  - أ
 الدوافع األولية والدوافع البيولوجية " الفطرية ":

أو زيادة  ويقصد بيا الدوافع التي يكون ليا أساس عضوي ، أو الدوافع التي تنشأ عن نقس
في شيء ما يرتبط بالتكوين العضوي لإلنسان ، وىي دوافع ذات وظيفة حيوية تعمل عمي 

 حفظ بقاء الكائن الحي ، وىذه الدوافع فطرية غير متعممة وغير مكتسبة ، انواع الدوافع : 
ىناك أربع دوافع بيولوجية ىامة ، وىي دافع األمومة ، ودافع العطش ، ودافع الجوع ، 

ع الجنسي ، وىناك دوافع بيولوجية أخرى تقل في المرتبة وفي األىمية في مجال والداف
وتجنب  –التعمم بالذات عن الدوافع األربعة السابقة ىي : الدافع لتجنب األلم الجسمي 
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 –والدافع لمراحة  –والدافع لمبحث عن اليواء الطمق  –والدافع لإلخراج  –البرد والحر 
 . ، وىذه الدوافع يشترك فييا اإلنسان والحيوان. والدافع لمرياضة البدنية

 

        و تتوقف قوة الدافع البيولوجي عمى نوعو وعمى شدتو ، ويؤثر التركيب 
الفسيولوجي لجسم اإلنسان او الكائن الحي في شدة الدافع ، فالغدد الصماء وعمميات البناء 

ي تؤثر كميا بدرجة ما في شدة واليدم وأجيزة الجسم المختمفة وعمى األخص الجياز العصب
الدافع والحاجة ، ولذلك نالحظ اختالف األفراد في استجاباتيم وسرعة تمك االستجابة بالنسبة 

 لتمك الدوافع البيولوجية المختمفة ، 
 

 دوافع اجتماعية مكتسبــة :-ب
، الدوافع االجتماعية ليست فطرية كالدوافع العضوية ، وىي ليست نتيجة حتمية لمنمو  

وغنما تكتسب بالتعمم أثناء التنيشئة االجتماعية لمفرد وتحت تأثير العوامل الثقافية ، وخبرات 
الحياة التي يمر بيا األفراد ، ومن ىذه الدوافع االجتماعية المكتسبة دافع التقدير اجتماعي ، 

طالع .... ودافع السيطرة ، ودافع التممك ، ودافع اليرب ، ودافع المقاتمة ، ودافع حب االست
 الخ.  

 
 

 ب( الدوافع الثانوية أو الدوافع النفسية " المكتسبة ":
ويقصد بيا الدوافع التي لم يتضح ليا أصل عضوي ، ونحن نفضل استخدام ىذه  

العبارة عن تمك العبارة الشائعة التي تعرف الدوافع الثانوية بأنيا تمك الدوافع ذات األصل 
بارة األولى أننا نرى أن في العبارة الثانية خطأ عمميًا ، فنحن النفسي، والسبب في تفضيمنا لمع

ال نستطيع أن نثبت عمميًا أن الدوافع الثانوية ليا أصل نفسي ، وغاية ما يمكن قولو ىو أننا 
لم نكتشف بعد ليذه الدوافع أصاًل عضويًا ، والذي يدفعنا إلي ىذا الحذر ىو ما بدا يستجد 

الميدان ، فقد اكتشف أصل عضوي لدافع كان يعتبر فيما مضى عمينا من معمومات في ىذا 
دافعًا نفسيًا ، ونقصد بو الدافع إلي األمومة حيث أظيرت الدراسات أن ىذا الدافع يرتبط 

 الذي تتزايد نسبتو في الدم في أثناء فترة الرضاعة. Ptolactin بإنزيم البروالكتين 
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ون وجود أصل بيوكيميائي أو نيورولوجي وقد بدا بعض المشتغمين بعمم النفس يتوقع 
لبعض الدوافع التي ظن أنيا بعيدة عن التكوين العضوي لإلنسان ، مثل الحادة إلي اإلنتماء 

 ، والحاجة إلي الحب ، والحاجة إلي تقدير الذات ، والحاجة إلي تحقيق الذات.
 

 الدوافع النفسية : 
يا كثيرة ، كالدافع إلي التنافس ، والدافع وتتعدد الدوافع النفسية لمفرد ، واألمثمة عمي 

إلي النجاح ، والدافع إلي االستقالل ، والدافع إلي التعاون ، والدافع إلي االنتماء ، ويرى عدد 
كبير من عمماء النفس أن الفرد يكتسب ىذه الدوافع ، وأن األفراد قد يختمفون فيما بينيم من 

ينشئون فييا ، وليذا يميزونيا عن النوع األول التي حيث ىذه الدوافع باختالف الثقافات التي 
 فطر عمييا اإلنسان.

( الذى يرى أن   1972) Masslow ويوجد عالم من عمماء النفس وىو  ماسمو  
دوافع اإلنسان تنظم في شكل ىرمي ذو مستويات متدرجة ، فيوجد في قاعدتو الحاجات 

ا الستمرار حياة الفرد، أو تمك التي يؤدي الفسيولوجية المختمفة وىي تمك التي يمزم إشباعي
 -عدم إشباعيا إلي إيذاء الفرد عضويًا:

  الحاجة إلي األمن والطمأنينة ، وتمثل الحاجة األساسية التي يمزم إشباعيا حتى يستطيع
 الفرد أن ينمو نموًا سميمًا.

 .الحاجة إلي االنتماء والحب 
 " الحاجة إلي تقدير الذات " االعتبار 
  إلي تحقيق الذات " اإلنسانية "الحاجة 
 .الحاجة إلي الفيم والمعرفة 

ويرى ماسمو أن ىذه الحاجات النفسية إن لم يتوافر لمفرد فرص إشباعيا فقد يؤدي 
 ذلك عمي اضطرابو نفسيًا.

 

 ويقدم عالم آخر : 
حاجة نفسية " ، ويبدو من ىذه القوائم ومن  15قوائم تضم أعدادًا من ىذه الدوافع "  

ىا مدى اختالف الميتمين بموضوع الدوافع في طريقة تناوليم ليذا الموضوع وال بأس من غير 
ىذا االختالف، فكل يتحدث بالطريقة واألسموب الذي يرى فيو مزيدًا من تنظيم ما لدينا من 
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معمومات بحيث يصبح من السيل عمينا تناول ىذه المعمومات بصورة سيمة ومقبولة عمميًا ، 
 التصنيف الثنائي لمدوافع الذي يرى وجود دوافع فطرية ودوافع مكتسبة.وحن نميل إلي 

 
 طرق قياس الدافع :

 ( أن قياس الدافع يتم بالطرق التالية  : 6896يرى فؤاد أبو حطب ) 
قياس الظروف السابقة : وتفيد في معرفة خصائص الدافعية التي يأتي بيا المفحوص إلى  - أ

لباحث نظام االختبار القبمي لتحديد درجات الحدة في الموقف التجريبي ، وىنا يستخدم ا
أنواع معينة من الدوافع، وذلك بتطبيق االختبارات أو وسائل التقرير أو الطرق اإلسقاطية 

 لقياس دوافع معينة 
قياس الظروف الراىنة في الموقف التجريبي : وفي ىذه الطريقة يقوم الباحث بالتأثير  -ب

 فحوص أثناء الموقف الذي يتناول فيو سموكو بالتحكم . في حالة الدافعية عند الم
استنتاج الدافع من بعض جوانب السموك : ال نستطيع القول بالطبع أن الشروط المحدثة  -ج

لمدافع تتكافأ تمامًا معو ، فقد تؤدي الى ظيوره أو عدم ظيوره ، ومن ذلك أن الشخص 
لجوع ، كما ان بعض التعميمات قد منا الذي يصوم عن الطعام عدة أيام قد ال يشعر با

 تؤدي الى استثارة دافع اإلنجاز لدى بعض الناس وليس لدى البعض اآلخر.
 

البد إذن أن يحدث تأثير معين في السموك قبل أن نجزم بأن الظروف المحدثة لمدافع   
جيو أدت الى ظيوره بالفعل ، وقد أشرنا الى ان من آثار الدوافع في السموك أنيا تنظمو وتو 

فمثاًل إذا الحظنا أن الحيوان في المعمل ينأى عن  ) أي تؤدي الى انتقاء أىداف معينة (
الطعام ويقبل عمى الماء قمنا أنو يشعر بالعطش وليس بالجوع ، كما يمكن أن نستنتج وجود 
 الدافع عند التمميذ من نوع المكافآت التي تؤثر فيو ، وكذلك فإن شدة االستجابة أو تكرارىا أو

 –كالمال  –سرعتيا قد تكون ليا داللتيا عمى وجود الدافع ، فمثاًل حين يسود موضوع معين 
في أحاديث الشخص وخياالتو وأحالمو فإن ذلك يوحي بوجود دافع معين لديو ، غال ان 
استنتاج الدافع من السموك مباشرة أمر يصعب تحقيقو ، بل قد يكون مضماًل ويتطمب ميارة 

نما تتحكم فيو  فائقة من الباحث ، وخاصة أن سموك الشخص ال تحددة الدوافع وحدىا ، وا 
عوامل أخرى كالخبرة السابقة والقدرات العقمية والموقف البيئي الراىن ، وما يتضمنو من 
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مثيرات خارجية ، فقد يتعمم الشخص ان الحصول عمى المال وسيمو الحصول عمى التقدير ، 
التقدير ، أما كسب المال ىو وسيمة ليذه الغاية، وقد  ويكون الدافع لديو ىو الحصول عمى

يحصل شخص آخر عمى التقدير بالحديث عن الفن أو بخدمة اآلخرين ، ومعنى ذلك أننا ال 
نستطيع أن نستنتج الدافعية من السموك إال إذا كانت لدينا معرفة دقيقة بخبرات الفحوص 

 ذي يوجد ويسك فيو .  السابقة ، وأمكننا أن نتحكم في الموقف الراىن ال
وجد عمماء النفس إن تكوين اإلنسان وعممياتو الحية الحركية تتطمب إشباع حاجات  

معينة ف يظروف خاصة ببعض أساليب نشاط معين حتى يمكنو أن ينأ صحيحًا من 
الناحيتين النفسية والجسمية ، فاإلنسان يعيش في بيئة معينة ىي المجتمع الذي يتطمب بدوره 

د نوعًا من المعرفة ، وأسموبًا من الميارة ومجموعة معينة من العالقات الوظيفية ، من الفر 
ياىا ،  وىذه كميا أمور ضرورية لمفرد حتى يمكنو أن يتكيف مع ىذه البيئة ويكون متفاعاًل وا 
والحاجات ىي أسس مشاكل التكيف التي تواجينا ، بمعنى أن الشخصية ال تتحقق ليا 

مة التي تيدف الى توافق اإلنسان مع البيئة الخارجية إال إذا أشبعت الصحة النفسية السمي
  -ىذه الحاجات ، وىذه الحاجات يمكن أن تكون إما  : 

 

 ولدوافع ثالث وظائف ىامة في عممية التعمم ىي  : 
 ة:ـــــــىدفي

لطابع أى أنيا تضع أمام المتعمم أىدافًا معينة يسعى لتحقيقيا ، بمعنى أنيا تطبع السموك با
الغرضي ، فكل دافع يرتبط بيدف معين يسعى الى تحقيقو ، وحسب حيوية اليدف ووضوحو 

شباعو   منشطة :  وقربو أو بعده حسب ما يبذل الفرد من نشاط في سبيل تحقيقو وا 
أى إنيا تمد السموك بالطاقة وتثير النشاط ، فالتعمم يحدث عن طريق النشاط الذي يقوم لو 

النشاط عند ظيور دافع أو حاجة تسعى الى اإلشباع ويزداد بزيادة الدافع الفرد ، ويحدث ىذا 
 ، فالدافع ىي الطاقات الكامنة عند الكائن الحي والتي تجعمو يقوم بنشاط معين .

 و: ــــتوجييي
أنيا تساعد عمى تحديد أوجو النشاط المطموبة لكي يتم التعمم ، فالدوافع تجعل الفرد  -ج

ف وييمل بعضيا اآلخر ، فعندما يقوم الفرد بقراءة كتاب تحت يستجيب لبعض المواق
تأثير دافع معين كمراجعة درس مثاًل أو تحضير موضوع ، ال يتنبو إال الى األجزاء 
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المتصمة بما يقوم بعممو وال يدرك غيرىا إال إدراكًا سطحيًا بخالف ما إذا كان الدافع 
 ىو تعمم الكتاب كمو .  

 
أىمية تحديد العمل تحديدًا واضحًا عند القيام بالتعمم ، فمجرد القراءة وتبرز ىذه الناحية  

أو التدريب وسيمة غير منتجة لمتعمم والدراسة المنتجة أو التعمم المنتج ىو التعمم الغرضي 
 الموجو نحو أىداف معينة . 

 

 عالقة الدوافع بالتعمم :
 الدوافع والتعمم : 
تسيم في التربية بوجو عام والتعمم بوجو خاص ، تعد الدوافع من أىم العوامل التي  

فالتعمم الناجح ىو التعمم القائم عمى دوافع التالميذ وحاجاتيم ، وكمما كان موضوع الدرس 
مشبعًا ليذه الدوافع والحاجات كممًا كانت عممية التعمم أقوى وأكثر حيوية ، ولذلك ينبغي ان 

شئة لدييم ويتفق مع ميوليم ورغباتيم ، يوجو نشاط التالميذ بحيث يشبع الحاجات النا
وطبيعي أن عمل المدرس ال ينبغي لو أن ينصرف الى إشباع ميول التالميذ ودوافيم الراىنة 
نما يجب أن يعمل عمى خل قميول ودوافع جديدة تعمل عمى إنماء شخصياتيم  فحسب ، وا 

كسابيم الميارات والمعارف واالتجاىات النافعة .   وا 
 

( أن العمماء اىتموا لسنوات طويمة بمسألة العالقة بين  1986و حطب ) يرى فؤاد أب 
الدوافع والتعمم ، وكان السؤال األساسي ىو ىل تؤدي زيادة الدافع الى زيادة استجابات 

زيادة مقدار ما يأكمو المفحوص  اليدف المرتبط بيذا الدافع ، أي ىل زيادة الجوع تؤدي الى
ذا الموضوع بالنسبة لعدد من الدوافع المختمفة وعمى كثير وأجريت تجارب عديدة حول ى ،

من الحيوانات واألطفال والكبار ، وبالنسبة لمختمف أنواع التعمم حركيًا كان أم لغويًا ، وثبت 
أن التعمم يصل الى ىأقصى درجات الكفاية حين تكون الدوافع بدرجات متوسمطة ، وىناك 

 مًا الى تسييل التعمم واألداء ؟ تساؤل أخر ىل تؤدي زيادة الدوافع دائ
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تؤكد األدلة التجريبية المتوافرة في الوقت الحاضر أن زيادة الدافع الى حد معين تؤدي  
الى تسييل األداء ، ولكن الدرجات المتطرفة من الدافعية ) قوة أو ضعفًا ( قد تؤدي الى نوع 

تج عن الضعف الجسماني ) مع من التدىور والتعطل في األداء ، وىذا األثر المعطل قد ين
زيادة الدافعية ( أو ظيور استجابات ودخيمة او ظيور بعض الحاالت االنفاعية كالقمق في 

 حالة زيادة الدافعية ، أو التبمد االنفعالي في حالة نقصان الدافعية . 
 

أما متى يتداخل الدافع مع التعمم واألداء فإن ذلك يعتمد عمى طبيعة العمل نفسو  
عمال البسيطة في التعمم الشرطي الكالسيكي العاب ييسرىا أقوى الدوافع التي استخدميا فاأل

الباحثون ، ولكن حتى يصل مستوى الدافع إلى حد اإلنياك الفسيولوجي لمكائن العضوي فإنو 
يواجو أبسط األعمال بتباطؤ ، وبتزايد صعوبة األعمال ينخفض تدريجيًا المستوى الذي عنده 

دوسون ، وقد توصال  –ز في تيسير التعمم ، وىذا ىو ما يسمى قانون بركس يساعد الحاف
م ومعنى ذلك أن الحد األنسب من 1918إليو في تجربتيما المشيورة التي أجرياىا عام 

الدافع الذي يتيسر عنده التعمم يعتمد عمى صعوبة العمل ، فالتحسن في اكتساب األعمال 
دافع إذا قورن باكتساب األعمال البسيطة ، وباختصار فإن المعقدة سرعان ما يتعطل بزيادة ال

دوسون يمكن صياغتو عمى النحو التالي : " إن الحد المناسب من الدافعية  -قانون بركس  
 لتسييل التعمم يتناقص كمما زادت صعوبة العمل ". 

 

ري وفي تجربة أخرى قام بيا " بورش " حول دور العوامل الدافعية في الحل االستبصا 
لممشكالت أعطى مجموعة من الشمبانزي عددًا من المشكالت تتطمب استخدام الحبال 
والعصي لجذب شريحة من البرتقال موضوعة خارج القفص ، وقد تعرضت ىذه الحيونات 
لتدريب منفصل عمى استخدام العصي والحبال ، وبالتالي لم تكن المشكمة اكتساب ميارة 

نما ربط بين الميارا  ت التي تم اكتسابيا بالفعل لمحصول عمى المكافأة .  بسيطة ، وا 
 

" بقياس دافعية الحيوانات وذلك بحرمانيا من الطعام لفترات مختمفة ، بورشوقام "  
 12ساعات ،  6مجموعات حرمت من الطعام لفترات أطواليا ساعتان ،  6وتوافرت لديو 

أن المستويات المختمفة  ساعة عمى التوالي ، فوجد 48ساعة ،  36ساعة ،  24ساعة ، 
من الدافعية ليا آثار مختمفة في سموك حل المشكمة ، ففي المستويات الدنيا من الدافعية 
استغرفت الحيوانات وقتًا أطول ، كما قمت الحمول االستبصارية ، وكان يسيل تحويل 
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 24لمستويات المتوسطة من الدافعية )وخاصة مستوى انتباىيم عن اليدف ، أما في ا
( أظيرت الحيوانات درجة عالية ن الكفاءة حيث تميز سموكيا بالمرونة في استخدام اعةس

 الميارات ، كما تميز بالغرضية حيث كان موجيًا نحو الطعام . 
 

دوسون ، أنو  –، وتتفق مع قانون بركس  بورش"من أىم النتائج التي توصل إلييا "  
ارات الحيوانات أقل كفاءة ، وكمما زاد ساعة ( ص 24يعد الحد المناسب عمى الدافعية ) 

الحرمان قمت الكفاءة ، ويبدو أن سوء األداء في حالة الدافعية العالية يعود ألسباب تختمف 
عنو في حالة الدافعية المنخفضة ، لقد كان الجوع شديدًا عند الحيوان لدرجة أنو ركز عمى 

 –ات الخرى من حولو الطعام فحسب وضاق مدى انتباىو عن استيعاب بعض الموضوع
 التي قد تكون مفيدة في تحقيق اليدف .   –كالعصي والحبال 

 
 أمثمو لبعض الدوافع وعالقتيا بالتعمم المدرسي :

( أنو ال تمعب دوافع الجوع والعطس وا أللم وغيرىا 1997ال يذكر عبدالقادر كراجة )  
    وافع الداخمية الذاتية كاالستطالع دورًا واضحًا في التعمم البشري ، بينما يزيد االىتمام بالد

( واالستكشاف )عند مونتجمري( والنشاط )عند كالرك ىل( والمعالجة )عند )عند برالين
ىارلو ترفل ( واالتقان والكفاءة )عند ىوايت( والحاجة الى االستثارة )عند بتمر( ودوافع 

عند فستنجر( وىذه الدوافع  اإلنجاز واالنتماء )عند مكميالند وفرانش( والدوافع المعرفية )
تختمف عن غيرىا من الدوافع في أنيا يتم إشباعيا أو اختزاليا بالتعمم الناجح ذاتو ، وفيما 

 يمي عرض لبعض الدوافع ذات العقة بالتعمم المدرسي .  
 

 دافع اإلنجاز :  -6
ورة اىتم العالم األمريكي المعاصر ماكميالند بدراسة دافع االنجاز واستخدم في ذلك ص 

بطاقات من  4معدلة من اختبار تفيم الموضوع لينري موري فكان يعرض عمى المفحوصين 
دقائق موجيين بأسئمة عديدة ،  5ىذا االختبار عمى شاشة ثم يطمب منيم كتابة قصة في 

وكانت الصور إما مختارة أو معدة لتوحي بموضوعات فييا معمي اإلنجاز ، ثم تصحيح 
 ى اإلنجاز فييا . القصص تبعًا لتحميل محتو 
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ويعرف ماكميالند اإلنجاز بأنو األداء في ضوء مستوى محدود لالمتياز والتفوق ، أو  
ىو ببساطة الرغبة في النجاح ، والسؤال اآلن ىو ىل يسيل دافع اإلنجاز التعمم واألداء ؟ ، 

األفراد  وتوكد بعض الدراسات القميمة التي أجريت بيدف محاولة اإلجابة عمى ىذا السؤال ان
من ذوي اإلنجاز العالي يتعممون ويؤدون االستجابات أسرع وأدق من ذوي اإلنجاز المنخفض 
، إال أننا يجب أن نستنتج من ذلك أن المجموعة األولى تؤدي أداء أفضل من المجموعة 
 الثانية في كل عمل تقوم بو ، فالواقع أنيم قد ال يمتازون في األعمال الروتينية أو المممة أو

 التي ال تقدم تحديًا كافيًا ليم ، فمن الضروري أن يؤثر إحساسيم باإلنجاز .  
 

ومن التجارب اليام حول ىذا الدافع ىو تجربة إليزابيث فرانش حيث طمبت من  
مجموعة من طالب الطيران أداء عمل بسيط من أعمال الشفرة تحت ثالثة ظروف :  ظرف 

عرضية بأن الباحثة تقوم بتجريب بعض  االسترخاء حيث أعطيت لممفحوص تعميمات
االختبارات ، وظرف دافعية العمل حيث تؤثر في مستقبميم ، وظروف الدافعية الخارجية 
اعتمادًا عمى باعث أو مكافأة لممفحوصين الخمسة الذين ينتيون من العمل قبل غيرىم ، وتم 

ع اإلنجاز بصورة لفظية قياس دافع االنجاز بصورة لفظية من اختبار غيرىم ، وتم قياس داف
من اختبار ماكميالند ، ثم قسمت كل مجموعة من المجموعات الثالث الى مجموعتين : 

 مجموعة اإلنجاز المرتفع ، ومجموعة اإلنجاز المنخفض . 
 

وتؤكد نتائج ىذه التجربة أنو تحت ظروف االسترخاء ال توجد فروق دالة بين أداء  
إلنجاز المنخفض ، أما في ظروف دافعية العمل فكان مجموعة اإلنجاز العالي ومجموعة ا

أداء مجموعة اإلنجاز العالي أفضل من أداء مجموعة اإلنجاز المنخفض ، وقد تكون نتائج 
ظروف الدافعية الخارجية في غاية الطرافة ، فقد وجدت الباحثة أن مجموعة اإلنجاز 

من العمل أسرع منيا ،  المنخفض أدت أفضل من مجموعة اإلنجاز المرتفع ، أي انتيت
وتؤكد نتائج بحوث أخرى أن ذوي الحاجات الى اإلنجاز العالي ال يتيسر استثارة دوافعيم 
بالجوائز والمكافآت الخارجية إنيم يؤدون أفضل ما يؤدون حين يحصمون عمى بعض الرضا 

 ز .  نتيجة إلنجاز العمل إنجازًا جيدًا في ضوء محك معين من محكات التفوق أو االمتيا
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 دافع االنتماء : -2
كون وىو من الدوافع االجتماعية اليامة أيضًا ، ويختمف عن دافع اإلنجاز ، بل قد ي 

في بعض األحيان نقيضة ، فالشخص الذي يوجو دافع اإلنجاز قد يقدم إساىامات ىامة 
ذا كان الشخص من  لممجتمع ، إال أنو قد ال يكون عمى عالقة طيبة بمن يحيطون بو ، وا 
ذوي الحاجة الى اإلنجاز يفضل العمل مع الخبراء لالنتياء من العمل ، فالشخص ذوي 

 ل العمل مع األصدقاء حتى ولو أثر ذلك في كفاية العمل .  الحاجة الى االنتماء يفض
 

ويعرف عالم النفس البريطاني موراي دافع االنتماء بأنو " االقتراب واالستمتاع بالتعاون  
مع أخر حميف ، أي أخر يحب الشخص أو يشبيو ، والحصول عمى إعجاء وحب موضوع 

والء لو " ،  وبيذا يشير الى الرغبة في مشحون انفعاليًا ، والتمسك بصديق واالحتمفاظ بال
كما  –اإلبقاء عمى عالقة حميمو وصديقة مع األخرين ، ويقاس ىذا الدافع عند ماكميالند 

 ببعض صور اختيار تفيم الموضوع .  –ىو الحال في دافع اإلنجاز 
 

وي لقد قامت فرنش بدراسة مقارنة بين أداء األفراد من ذوي دافع اإلنجاز وغيرىم من ذ 
دافع االنتماء في مستويين مختمفيين وكان العمل بالنسبة لجماعة تتألف في مستويين 
مختمفين وكان العمل بالنسبة لجماعة تتألف من أربعة أشخاص ىو إعادة تكوين قصة 

مفردات  5جممة أو عبارة ، و يعطي لكل فرد من أعضاء الجماعة  21قصيرة تتألف من 
ألخرين بيا دون أن يرييم البطاقات ، ويصصح لعمل في عمى بطاقات ويمكنة أن يخبر ا

ضوء عدد الجمل أو العبارات التي يتم تأليفيا باإلضافة الى درجة إنياء العمل وحدود الوقت 
المسموح بو ، وكان نصف الجماعات يتألف من أفراد من ذوي اإلنجاز المرتفع والنصف 

 األخر من ذوي االنتماء المرتفع . 
التجريبيان عبارة عن معمومات تغذية راجعة مختمفة ، ومعنى ىذا ان  وكان الشرطان 

كل جماعة كانت تتوقف عدة مرات أثناء العمل وتعطي معمومات عن مدى تقدميا ، وقد 
أخبر نصف جماعة اإلنجاز ونصف جماعة االنتماء بأنيم يعممون بكفاية مع ذكر أمثمة 

نجازه ، ولذلك سمى  عمى ىذا التحسن ، وجميع ىذه المعموم ات تدور حول القيام بالعمل وا 
ىذا بشرط التغذية الراجعة المرتبطة بالعمل ، أما النصفان اآلخران لمجماعتين فقد أعطيا 
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تغذية راجعة مرتبطة بالمشاعر ، والتي صيغت في عبارات تؤكد الوئام االجتماعي داخل 
 الجماعة مثل مدح جو الصداقة والعمل الجماعي . 

ج ىذه التجربة أن جماعات دافعية االنجاز أدت أفضل في شرط التغذية وتوضح نتائ 
الراجعة المرتبطة بالعمل ، بينما ادت جماعات دافعية االنتماء أداء أفضل في شرط التغذية 
الراجعة المرتبطة بالمشاعر ، ومن الواضح أن المعمومات التي ترتبط ارتباطًا وصيقًا بالعمل 

دافعية األفراد من ذوي دافعية اإلنجاز وليس ذوي دافعية االنتماء  من –بل قد تزيد  –تساعد 
. كما ان األفراد من ذوي دافعية االنتماء يستجبون لممعمومات التي تتصل أكثر بالجوانب 
اإلنسانية في المواقف أفضل من استجابة ذوي دافعية اإلنجاز ، وقد الحظت فرنش أيضًا أن 

مختمفًا ، فقد كانت جماعات اإلنجاز أكثر  حرصًا عمى  الجو العام لنمطي الجماعات كان
إكمال العمل ، كما كان يتجادل أفرادىا بعنف ، بينما كانت جاماعات االنتماء أكثر ىدوءًا 
 وأقل توترًا ،  وأظير أفراداه اىتمامًا حميمًا وصداقة بين بعضيم البعض وبين الفاحصين . 

 
 الحاجة الى االستثارة :-2

تعتبر الكائن العضوي يسعى أساسًا  –عند كالرك ىل  –رة التقميدية لمدافعية كانت النظ 
الختزال االستثارة ، فمثيرات الحافز سواء كانت من داخل الكائن العضوي أو من خارجو 
تؤدي بو الى النشاط حتى يجد وسيمة تختزل بيا ىذا الحافز ، ولممكافأة وظيفة اختزال 

 و . الحافز والمثيرات المصاحبة ل
واإلنسان والكائنات المعضوية عامة تسعى الى تجنب االستثارة البيئية الزائدة والتوتر  

 –الداخمي الزائد ، فعند جيد العمل وضواء النيار نبحث عن المثيرات مرة أخرى ، ويبدو لنا 
نبحث عن مستوى مناسب من االستثارة دون زيادة شديدة  –دونسون  –حسب قانون بركس 

 يد . أو نقص شد
وتعطينا الدراسة اليامة التي قام بيا بركوستون وىورن وسكون التي أجريت عمى  

الحرمان مثااًل لما يمكن أن نسميو الحاجة الى االستثارة البيئية الخارجية ، وفي ىذه التجارب 
يعزل المفحوصون عزلو تامة عن جميع مصادر االستثارة ، بحيث يكون االتصال الحسي 

جي في أضيق الحدود ، مع إشباع حاجاتيم األولية وتوفير أساليب الراحة ، مع بالعالم الخار 
عطائيم مكافأة مجزية ، وذلك  إشباع حاجاتيم األولية وتوفير أساليب الراحمة التامة ليم وا 
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ساعة متصمة وقد لوحظ أن ىؤالء المفحوصين أضطربوا بسبب نقص االستثارة  24لمدة 
بالحاجة الى االستثارة شعورًا قويًا ورغم ان الباحثين طمبوا منيم  الخارجية والداخمية ، وشعروا

البقاء في ىذه الحالة أطول فترة ممكنة ) لمحصول عمى مكافأة أكبر ( فإن أغمبيم لم يستمر 
ألكثر من يومين أو ثالثة أيام ، لقد فضموا أن يعمموا عماًل صعبًا بأجر أقل في بيئة من 

 ن ىذه الراحة الشديدة والعزلة التامة . المثيرات الخارجية بداًل م
 
 دافع االستطالع :-4

من أىم جوانب المثير التي تشير لدى الكائن العضوي مياًل نحوه جانب الجدة في ىذا  
المثير ، ويمكن تعريف الجدة في ضوء مقدار الخبرة السابقة بالمثير ، وقد يستعصى عمينًا 

ف معرفة كاممة خبرة المفحوص السابقة بالمثير ، وكمما أحياناً أن نحدد درجة الجدة ألننا نعر 
كان المثير جديدًا يشتثير االستطالع واالستكشاف ، إال أنو إذا كانت الجدة تامة أو إذا 

 عرض المثير عرضًا مفاجئًا فقد يستثير الخوف أو اإلحجام . 
ستكشاف ، ورغم أن الجدة ىي أكثر خصائص المثير اىمية في استثارة االستطالع واال 

إال ان بعض الخصائص األخرى ليا اىميتيا ، فقد برىن بوالين عمى انو بتثبيت درجة األلفة 
فإن األطفال يميمون الى استطالع المثيرات القائمة في الموقف عمى اختالف أشكاليا ، كما 

عًا ان لعناصر المفجأة وعدم التوقع والتناقض أىميتيا ، وفي رأي بعض الباحثين أن ىذه جمي
من جوانب الجدة ، والتي تفقد أثرىا بالتعود ، ويبدو انو غذا لم يتوافر دافع قوي يرتبط بحاجة 
أخرى من حاجات اإلنسان فإنو سوف يعتبر أي مثير ىدفاص ، مع تفضيل المثيرات األقل 

 ألفو . 
 

 دافع العجمة : -5
كثير من الحيوانات  يمكن القول أن الرغبة في تناول األشياء ومعالجتيا لذاتيا تميز 

العميا واإلنسان ، وقد استطاع ىارلو وزمالؤه ان يدرب مجموعة من القردة عمى حل األلغاز 
الميكانيكية بالعمل المتصل ، وقد لوحظ ان عدد االستجابات الصحيحة يتزايد تدريجيًا في 

خاصية  يومًا حتى سارت ىذه الحيوانات تفقد 12خالل فترة التدريب اليومي يبمغ طوليا 
نما إتقان  –ليس االستطالع واالستكشاف  –الجدة في ىذه المدة ويصبح الدافع األساسي  وا 
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معالجة األشياء وتناوليا ، وكما ان دافع االستطالع الذي تستثيره المثيرات الجديدة يتأثر 
 بالتشبع أي بإبقاء المغز في قفص القرد مثاًل لفترة طويمة . 

دم الباحثون أي مكافأة خارجية بل قد ثبت أن إضافة وخي ىذه الدراسات لم يستخ 
نما ما  استخدام الطعام كمكافأة لمحيوان عمى حل المشكمة لم يجعل التعمم أكثر كفاءة ، وا 
حدث ىو تغيير السموك العام فحينا أعطى الحيوان الطعام كمكافأة خارجية ، تحول الى 

قل ميمو واىتمامو بالمعالجة في ذاتيا استخدام حل المغة الميكانيكي لمحصول عمى الطعام و 
، وىذا ما يحدث بوجو عام حينما يتحول النشاط الذي يتضمن جزاؤه الداخمي والذاتي الى 

 استجابة لمحصول عمى مكافأة .  
ومن المعروف أن األطفال الصغار يرغبون في القيام بأعمال كثيرة كالجري والقفز  

، ويبدو ىذا اوضح ما يكون حين يتعمم الطفل المشي  والتسمق والقبض والقذف والفتح والغمق
، فيو يجذب نفسو ويتقدم بضع خطوات ثم يسقط فيجذب نفسو مرة أخرى ويحاول من جديد 
، وىذا النشاط ال يجازي بأي نوع من المكافأة الخاراجية البسيطة ، فالواقع أن الطفل يعاني 

لوصول الى اىدافو ، ومع ذلك يجد في ىذا من األلم ويكون في بداية التعمم أقل نجاحًا في ا
لذة كبيرة ، وىذه الرغبة التمقائية في النشاط ومعالجة  –التناول والمعالجة في ذاتيا  –النشاط 

األشياء وتناوليا في ذاتيا سرعان ما تفتر بعد ما يتعرض الطفل لمتعميم الرسمي ، حيث 
درجات المدرسية واستحسان المعممين تتحول الدوافع الذاتية الى استجابات لمحصول عمى ال

 واآلباء ومواصمة التعممف ي المراحل التالية . 
 

 الدافع المعرفي :-6
كثيرًا ما نشعر بالسرور البالغ من ممارسة األنشطة العقمية حين تقرأ األشعار او نحل  

يل عمى األلغاز أو نقرأ القصص البوليسية وقد يكون شيوع العاب الكممات المتقاطعة أكبر دل
ذلك ، وعند كثير من العمماء والميندسين ورجال األعمال واألطباء والفنانين واألدباء 
والمعممين كيون المعنى الحقيقي لمرضا عن العمل ىو مواجية المشكالت ومقابمة التحديات 
وحل المسائل الصعبة ، ومن ىنا فغن الدافع المعرفي يمعب دورًا ىامًا في التعمم المدرسي ، 

تقان المعمومات وصياغة المشكالت ويت مثل في ىذا الدافع في الرغبة في المعرفة والفيم وا 
 –وحميا ، وقد يكون ىذا الدافع أقوى دوافع التعمم المدرسي عمى اإلطالق ، وقد يكون مشتقًا 
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من دوافع االستطالع واالستكشاف والمعالجة التي أشرنا غمييا ، ويرى  –بطريقة عامة 
وافع األخيرة ليا خصائص دافعية احتمالية ، كما أنيا غير محدودة في أوزويل أن الد

محتواىا ، وتتحقق قوتيا الدافعية في التعبير وتتحدد في االتجاه مع نمو الفرد نتيجة لممارسة 
الناجحة وتوقع النواتج المشبعة في الممارسة التي ستؤدي في المستقبل ، واستيعاب قيم 

ة األسرية واالجتماعية التي يتوحد معيا ، ويكتسب الفرد دوافع األشخاص اليامين في البيئ
معرفية خاصة تعتمد عمى خبرات معينة ، ومعنى ىذا أن الدافع المعرفي يبين بوضوح 

 العالقة المتبادلة بين الدافعية والتعمم . 
وقد تناول بعض العمماء الدافع المعرفي في إطار نظرية موراي في الشخصية ، ففي  
تجريبية قام بيا كوىن وستوتالند وولف عرف الباحثون ىذه الحاجة بانيا حاجة الى  دراسة

إعادة بناء وتنظيم المواقف بطريقة أكثر تكالمًا وأوضح معنى ، أي أنيا حاجة لفيم العالم 
الخارجي وجعمو أكثر معقولية ، وبالطبع فإن عنصري التكامل والمعنى يتحددان فرداً تبعًا 

لسابقة وقدرتو عمى الوصول الى ىذا التكامل ، وتختمف المواقف في اىميتيا لخبرة المرء ا
بالنسبة لمختمف األفراد في استثارة ىذه الحاجة وتنشيطيا ، ويوجد افتراض أساسي وراء ىذه 
الحاجة ىو أن مشاعر التوتر والحرمان تنشأ من إحباطيا ، وعمى ذلك إذا وجد المرء في 

ىذه الحاجة وينتج حالة من التوتر واإلحباط ، ويؤدي الى  موقف غامض يحول دون إشباع
ظيور مشاعر سالبة إزاء الموقف ، وقد يؤدي الى الجيود إيجابية إلعادة بناء الموقف 

 وتنظيمة وزيادة فيمو . 
وحاول ىؤالء الباحثون اختبار آثار مختمف درجات الغموض عمى أداء ثالث  

في ، وقد تعرض نصف األفراد في كل مجموعة مجموعات تختمف في درجة الدافع المعر 
لمثير واضح المعالم ، والنصف اآلخر لمثير غامض وكالىما عبارة عن قصة تدور حول 
مقابمة شخصية بين طالب عمل وصاحب عمل ، كما قيس الدافع المعرفي بطريقتين : 

الث احدىما قائمة المواقف وتتكون من مجموعة من المواقف االفتراضية لكل منيا ث
استجابات محددة منيا استجابة واحدة أعدت لتبين الرغبة في الحصول عمى معمومات اكثر 
وتقيس درجة فيم الموقف ، وثانييما مقياس يحدد فيو المفحوص األىمية النسبية لخمس 
حاجات ىي : اإلنجاز واالنتماء والمعرفة واالستقالل والتقدير ، وتؤكد نتائج ىذه التجربة أن 
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غامش أثار مقدارًا من اإلحباط أكبر من المثير الواضح ، وتزايدت درجة الغموض المثير ال
 لدى أولئك الذي كانت لدييم درجة عالية من الدافع المعرفي . 

 
 الحاجة الى التقدير والتنافس :-7

من الشائع في المجتمع الحديث أن اإلنسان يزيد من مقدار الجيد المبذول عندما  
حينما يعرف انو سيحصل عمى التقدير االجتماعي حينما يحصل وينجز يتنافس مع غيره ، و 

، وقد أمكن التأكد من ذلك في كثير من التاجرب التي أجريت عمى مواقف التعمم المدرسي ، 
عمى تالميذ المدرسة الثانوية لدراسة أثر الدوافع التنافسية  1929ومن ذلك تجربة مالر عام 

ج ىذا البحث يمكن ترتيب الدوافع حسب قوة أثرىا في التعمم المختمفة في التعمم ، ومن نتائ
 عمى النحو التالي : 

 العمل لمصمحة من ىم من جنس واحد  - أ
 العمل لممصمحة الشخصية-ب
 العمل لمصمحة الجماعة التي تتكون باختيار التالميذ . -ج
 العمل لمصمحة جماعة يكونيا المعممون .  -د
 

  المفاىيم المرتبطة بالدافعية :
مثل الحاجة والحافز ، الغرض والباعث ، فيجدر بنا أن نوضح المقصود من تمك المفاىيم  

 حتى يتسنى لنا تعرف " الدافعية " تعريفًا محددًا.
 
 :Needالحاجة  -
 معنى الحاجة :  -

ىي حالة لدى الكائن الحي تنشأ عن انحراف أو حيد الشروط البيئية عن الشروط البيولوجية 
لحفظ بقاء الكائن الحي، ومن ثم تنشأ حالة عدم اتزان بين الكائن الحبي المثمى الالزمة 

 وبيئتو الخارجية ، األمر الذي يجعل الكائن الحي يركز نشاطو لتحقيق حالة االتزان.
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 الحاجات النفسية  : 
 الحاجة لمحب :  -6

و الطفل في حاجة لحب المحيطين بو والمشرفين عمى شئون حياتو ، وىذه الحاجة تنم 
من اعتمادة عمييم اعتمادًا كبيرًا وخاصة األم ، فاألم تمثل عنده مصدر الغذاء فيي التي 
ترضعو أو تطعمو ومصدر األمن ألنو ال يشعر بو إال في جوارىا ، ثم يبدأ الطفل في تبادلو 
مع أفراد األسرة األخرين الذين يمنحونو الحنو والعطف ، وتستمر ىذه الحاجة عندما يكبر 

ويبدأ في تكوين الصداقات أو عالقات المحبة مع أفراد من جنسو ثم مع أفراد من الطفل 
الجنس اآلخر ، وعندما يترك في العديد من المجاالت االجتماعية التي تعتمد عمى محبة 
الناس وعمى العالقات الطيبة التي تجمعيم ، والطفل الذي يفتقد في المدرسة العطف والمحبة 

ثل لو المدرس في صورة األب الذي يمجأ إليو ، ويبثو ىمومو ويعرض والحنان والذي ال يتم
 عميو مشاكمو ،  سيبحث باستمرار عن مصدر أخر يعوضو ىذا النقص .  

 

 الحاجة لألمن والطمأنينة  :   -2
ال تقتصر الحاجة لألمن عمى األطفال ، بل إن الكبار أيضًا في حاجة دائمة لمشعور  

ذلك في بحثيم عن الوظائف المستقرة ذات الدخل الثابت  باألمن واالستقرار ، ويتمثل
 والمستقبل المضمون ، وفي اىتماميم بالمعاشات ، و في تأمينيم لحياتيم بإدخال المال . 

 

 الحاجة لمنجاح  :  -3
يحتاج الطفل منذ نشأتو ألن يحقق بنجاح بعض األعمال التي يقوم بيا ، فالنجاح دافع ىام 

نجاح أخر ، وىذه حقيقة تربوية ىامة ، فالتدرج من السيل الى لمفرد ويقوده عادة الى 
الصعب من األىمية بمكان في التعمم ، حيث إن فشل الطفل أو التمميذ عادة ما يثبت ىمتو 

 ويوقف نشاطو . 
 الحاجة لمحرية  :   -4

يحتاج الطفل الحرية في تصرفاتو وأعمالو ولعبة ، فالحرية حاجة أو دافع في الفرد  
مكانية تصرفو وتحممو مسئولية ىذا التصرف ، فالطفل يريد أن يميو ويقفز مرتبطة  بفرديتو وا 

، والصبي يريد أن يخرج مع رفاقو في مجموعات لمعب الكرة ، والمراىق يجب أن يكون حرًا 
في اختيار زمالئو وفي اختيار مالبسو ... إلخ .  والبالغ يجب أن يكون لو حرية تفكيره 



 التعلم   -الفصل األول  

 

 
32 

ب فمسفي معين مثاًل ، ولكنو في المجتمعات المعاصرة يشعر بأنو مقيد وحرية اختياره مذى
بما تفرضو عميو مصمحتو الشخصية أو مصمحة المجتمع ، فال حرية لو إال إذا تجرد عن 
الخضوع لرغباتو الخاصة أو رغبات من حولو من الناس وألزم نفسو بالخضوع لمخالق وحدة 

ايير التي تحدد حرية األفراد داخمو ، واألفاد يجب دون سواه . يتصرف ، فالمجتمع يضع المع
 أن يتصرفون وفقًا ليذه المعايير . 

 
 الحاجة لمتقدير االجتماعي :  -5

الطفل في حاجة الى التقدير والى إثبات ذاتو ، وتتبين ىذه الحاجة في محبتو لمن ييتمون 
عندما يولونو عناية  بأمره ، كما تبين بوضوح في تنافسو الى محبة األبوين وشعوره بالرضا

خاصة ، وفي شعوره بالضيق والغضب عندما يفضمون أحد أخوتو عميو ، أو عندما يحنون 
عمى طفل أخر غيره ، وكذلك في عالقتو بالناس عمومًا عندما يقبل عمى من يحترمونو 

 ويقدرون ذاتو .  
 
 الحاجة لالنتماء  :   -6

الى جماعة منذ المحظات األولى في حياتو اإلنسان في حاجة الى الغير والشعور بأنو ينتمي 
، ونالحظ ذلك عمى الطفل الصغير واعتماده عمى أمو في الشيور األولى من حياتو في 
كافة متطمبات ىذه الحياة ، ثم عمى أمو وأبيو وكافة أفراد أسرتو بعد ذلك ، فمن األسرة 

التي توجو سموكو وتتحكم يكتسب المغة وأساليب السموك االجتماعي وأغمب القيم واالتجاىات 
 في تصرفاتو ، وغير ذلك من النواحي التي تطبع سموكو بطابع معين يالزمو بقية حياتو .  

ويالحظ ذلك في سموك المراىقين عندما يرغبون في االنضمام الى مجموعات من مثل  
لرياضية سنيم ونوع العالقة الوثيقة التي تربط بينيم ، وفي رغبتيم اإلنضمام الى النوادي ا

والجمعيات وغير ذلك من أوجو النشاط االجتماعي ، والوقت الذي يقضونو في ىذه األوجو 
من النشاط وتفضيميم إياىا عمى أوجو النشاط الفردي ، ومن ىنا تبدو أىمية تنظيم ىذه 
العالقة بين الفرد والجماعة وتوجيو الطفل والشباب عمى األسس التعاونية والمشاركة 

 لسممية . االجتماعية ا
 



 التعلم   -الفصل األول  

 

 
33 

 

 : Driveالحافز  -
 معنى الحافز :  -

ىو ما ينشط السموك ويييئو لمعمل فقط ، فيو يجعل الفرد حساسًا لبعض جوانب 
 البيئة كرائحة الطعام أو سموك الجنس اآلخر ، لكن السموك ال يوجيو حافز . 

عضوية بأنيا المثيرات الداخمية أو األجيزة ال Drive Mechanismsوتعرف آليات الحافز 
 البادئة بالنشاط التي تييئ الكائن الحي لمقيام باستجابات متمايزة.

 
 :Purpose & Incentive الغرض والباعث  -
 معنى الغرض :  -

الغرض ىو الموضوع الخارجي الذي يختزل الحاجة أو يشبعيا ، ويرتبط بالغرض ما 
 " .  الباعثيسمى " 

 معنى الباعث : 
 يحتمل حين الحصول عمييا أن تشبع الظروف الدافعة. وىو عبارة عن موضوعات أو أشياء

             
 -ماىى العالقة بين الدافعية والتعمم:

 -لتوضيح العالقة بين الدافعية والتعمم نذكر المثال التجريبي اآلتي:
وضع فأي شبعان في قفص ، فأخذ يجول ويمعب ويدخل في الطرق المفتوحة والمقفمة عمي 

مكان وآخر ، وىنا نجد أن الفأر كان يتجول في القفص مستكشفًا ،  حد سواء ال فرق بين
ولكن حينما وضع نفس الفأر في نفس القفص وىو في حالة جوع لوحظ أن سموكو تغير 
تماما عن الحالة األولي وأصبح ال يستوي عنده الطريق المفتوح والطرق المغمق ، بل أنو 

الخروج من القفص لكي يصل إلي  يبحث عن أسيل الطرق الممكنة التي توصمو إلي
 الطعام.
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من ىذا المثال نجد أن الفأر في الحالة األولى ال يسعى لمخروج من القفص ، وبالتالي لم 
يتعمم الخروج من المتاىة ، ففكر العمماء في طريقة تجعمو يحاول الخروج ، فتوصموا إلي 

 وضعو وىو في حالة جوع في القفص.
 

الموجو ال يصدر عن الكائن الحي إال إذا كان لديو دافع ،  مما سبق نجد أن السموك 
وحيث أن التعمم ىو تغير في السموك نتيجة لنشاط يقوم بو الكائن الحي إذا ال يحدث تعمم 
بدون دافع ، وبعبارة أخرى الدافع يعتبر شرط ضروري لحدوث عممية التعمم ، وكمما كان 

ة المتعمم عميو واىتمامو ، ولكن إذا زادت شدة الدافع الدافع قويًا زادت فاعمية التعمم أي مثابر 
فالخوف الشديد من الفشل في االمتحان قد يعطل الطالب عن  –عن حد معموم عطل التعمم 

 التحصيل.
 

 كيف يستفيد المعمم من دوافع الطالب؟
عمي الرغم من أن المعمم يجد صعوبة بالغة في االستفادة من الدوافع البيولوجية في  

قف التعميمي، فإنو يمكن أن يستفيد من الكثير من العناصر الممثمة والمتاحة لو بالموقف المو 
 التعميمي في إثارة الدوافع لدى الطالب نحو التعمم ومن ىذه العناصر:

 
 -ميول الطالب: -6

يمكن لممعمم أن يربط بين ميول الطالب ونواحي الدراسة المختمفة ، فاالىتمام بصيد السمك 
ربطو بدراسة عمم األحياء وخاصة األحياء المائية ، وأما إذا كان ميل الطالب مثاًل يمكن 

نحو الطيران ، فيمكن لممعمم فيو أن يربط بين ىذا الميل ودروس الجغرافيا عن طريق دراسة 
ذا كان ميل الطالب في ناحية ما كالتصوير مثاًل فيمكننا ربط  خطوط الطيران العالمية ، وا 

كيمياء أو البصريات في الطبيعة ، وعند استثمار الميل كدافع يجب أن ىذا الميل بدروس ال
نيتم بالميول الموجودة فعاًل أي الميول الظاىرة ، ولكن يجب استثمارىا إلي أقصى حد مكن 
، فقد ينقمب الميل إلي نفور ، وليذا إذا بدأ المعمم بالميول الظاىرة فإنيا تؤدي إلي إثارة 

 سمسمة ال نياية ليا. الميول الكامنة ثم يبدأ
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ويجب أن تكون العالقة بين أسموب النشاط المتعمم والميول عالقة مباشرة وليست  
بعيدة بحيث يتحقق الرضا واإلشباع بطريقة مباشرة ، فينشط الطالب إلي ما سيأتي بعد ذلك 

 من أساليب األداء.
 
 -اليدف من التعمم : -2

يثير دوافع التالميذ إزاء موضوع معين  يعتبر اليدف ميم فى موضوع التعمم حيث الذى
بطريقة مستمرة أن يناقشيم المعمم في بداية الدراسة في موضوعات المنيج المقررة ويأخذ 
رأييم في مختمفة الموضوعات ، ويحدد بعض الكتب الخارجية التي يمكن لمطمبة أن يستعينوا 

يارة المتاحف أو الحدائق أو بيا التوسع في المنيج ، كما يخطط لبعض الرحالت الثقافية كز 
المعارض أو غير ذلك مما قد يغطي جزاءًا من المنيج ، وال شك أن اإلشارة إلي بعض 
أبواب الصحف والمجالت التي تعالج موضوعات متصمة بالمنيج تؤدي وظيفة كبيرة في ىذه 

،  الناحية ، وىذه السبل تسيم مساىمة طبيعية في تحقيق دافعيتو من إزاء موضوع معين
ومن الوسائل التي تساعد عمي وضوح األىداف معرفة الموضوع المراد تعممو في البداية ، 
معرفة عامة قبل دراستو تفصيميًا ودراسة أجزائو ، فقد أكد عمماء الجشطالت مبدأ أن الكل 
أكبر من مجموع األجزاء وابق عنيا في اإلدراك ، ولكي نفيم أي موضوع من الموضوعات 

 كرة عامة.يجب أن نأخذ ف
 
 -االختبارات المدرسية: -3

بينت الدراسات التجريبية التي أجريت في ىذا الموضوع أن االختبارات الشيرية أو النصف 
فترية ىي خير السبل لدفع الطالب لمتعمم الجيد ، وبذل الجيد نحو مقابمة المشكالت التي 

لطالب بمواعيد ىذه يتضمنيا موضوع ما من موضوعات المقررات الدراسية ، ويجب إخبار ا
االختبارات مقدمًا ، وال ينبغي عقدىا بطريقة فجائية ، إذ أن االختبار من حيث ىو دافع 

 يجب أن نعطيو الفرصة كي يعمل.
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ويفضل ىنا أيضًا أ، يحتفظ طالب بسجل خاص يدون فيو نتائج ىذه االختبارات  
ى يتسنى لو الحكم عميم ويقارن عمل الشير الحالي بالشير الماضي مقارنة موضوعية حت

ستواه ومدى تغيره تقدمًا أو تأخرًا، وىذه المعرفة تمثل دافعًا قويًا لتشجيع الطالب لمعمل 
وخاصة إذا كانت ىذه االختبارات من النوع الموضوعي الذي يسعى الطالب أن يصححو 

حو فئة بنفسو أو زميمو ، وبذلك نتجنب ما قد يثيره بعض الطالب من تحيز أستاذ المادة ن
 من الطالب دون فئة أخرى.

 
 -وجود مستوى لمعمل: -4

وجود مستوى لمعمل وبذل الجيد لموصول إليو دافع يمكن استعمالو في المدرسة ، فالطالب 
غالبًا ما يبحث عن ىذا المستوى ويحاولن أن يسعى إليو ، والمعمم ىو الفرد الوحيد الذي 

 -راعي :يساعد عمي رسم المستويات لطالبو ، وعميو أن ي
 . الفرق بين الطالب في قدراتيم وميوليم واستعداداتيم 
 .أن تكون المستويات ممكن الوصول إلييا ويمكن تحقيقيا لدى الطالب 
 
 -المكافأة أو الباعث: -5

إذا صوحب تحقيق المستوى بجزاء كأن يكافأ الطالب الذي حقق مستواه مكافأة تتمثل 
سل إلي المنزل أو في إعالن صحيفة المدرسة في مدح أمام الفصل أو في تقدير مكتوب ير 

، فإن ىذا الدافع الذي يتمثل في تقدير مستويات األعمال يؤدي دوره تمامًا في التعمم في 
 مراحل التعميم المختمفة.

ولذلك يجب عمى القائمين عمى التعميم  أن تمارس نوعًا من التقدير الفعال ، وأن 
أن تكون العممية التعميمية ليا دور إيجابي فعال بحيث تترك الموقف الحيادي المائع ، ويجب 

 يدرك الطالب مقدمًا ما يمكن أن تكون عميو نتيجة عممو وجيده.
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 العوامل التي تسيل عممية التعمم
 -( : الدافع :6)

يعتبر الدافع شرط ضروري لكل تعمم ، فال تعمم بدون دافع ، وذلك ألن التعمم ىو 
نشاط يقوم بو التمميذ ، والتمميذ ال يقوم بنشاط من غير دافع ،  تغير في السموك ينجم عن

وكمما كان الدافع قويًا زادت فاعمية التعمم ولكن لوزادت شدة الدافع إلي حد معموم عطل 
 -التعمم. مثال لذلك :

خوف التمميذ الشديد من الفشل في االمتحان قد يعطل التمميذ عن التحصيل ، ولكن 
 يذ يكمن في مدى ما يحققو من إشباع خالل ما يمارسو من أنماط سموكية مفتاح دافعية التمم

يحدث التعمم سواء كان متصاًل بمادة دراسية أو بمشكمة شخصية أو اجتماعية ، عندما 
تصبح االستجابات التي سبق أن تعمميا التمميذ غير مناسبة الشباع حاجاتو ، وىكذا فإن 

نما ألنو التمميذ ال يتعمم حل المسائل الحساب ية ألن لديو مياًل فطريًا ليذه األعمال ، وا 
يستطيع من خالل ىذه األعمال إشباع حاجاتو إلي الشيرة بين أقرانو من التالميذ ، أو إلي 
التقدير من معممو ووالديو ، أو إشباع حاجتو إلي االنتماء ، أو ألن ىذا التعمم وما يرتبط بو 

 من اتقان يتفق مع مفيومو لنفسو.
 

 -( التعزيز :2)
أ( فالمدرس يستخدم الدوافع لكي يضمن استمرار التالميذ في مواجية المشكالت الضرورية ، 

 ومواصمة العمل عمي حميا.
 ب( يقود الدافع التالميذ إلي مواقف أنتجت التعمم.
 ج( وباإلضافة يسيم الدافع مباشرة في التعزيز.

يد، ويجب أن يعرف المعمم أنو إذا نجحت د( يستثير اشتجابات نافعة يتعمميا إزاء مثير جد
ذا حدث وواجو  استجابة معينة في إشباع حاجة التمميذ ، فإن ىذه االستجابة تعزز وتدعم ، وا 
التمميذ بعد ذلك موقفًا مشابيًا ، فإنو يميل إلي إعادة ىذه االستجابة ، أم إذا لم تنجح ىذه 

ن التوتر الذي ينتج عن المحاوالت غير االستجابة في إشباع الدافع الذي استثار السموك فإ
الناجحة سوف يدفع التمميذ إلمي االستمرار في محاوالتو حتى يتوصل في نياية األمر إلي 

 استجابة تتيح لو إشباعًا وحفاظًا لتوتره.
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يتصل التعزيز بالناحية الوجدانية التي تقوم عمي االتصال الشخصي والعالقة الودية  
فالمعمم الناجح ىو الذي يشجع تالميذه بأنواع التعزيز المستخدمة سواء بين المعمم والتمميذ، 

أكانت مادية أو لفظية موجبة أو سالبة ، ولكن التعزيز المادي أفضل من التعزيز المفظي ، 
وكذلك التعزيز أفضل من التعزيز السالب، كما أن الجمع بين التعزيز المادي والمفظي 

ن األحوال من اصطناع كمم نيا عمي حده ، ألن التعزيز الموجب والسالب أفضل في كثير م
السالب يستخدم أيضا مع التعزيز الموجب لكف السموك المعوج حتى يستقيم فيثاب عميو 
التمميذ، وتعتبر الدرجات والجوائز تزكي روح التنافس بين التالميذ الستفزاز مالدييم من دوافع 

 إلي التعمم.
ا بالكتابة عمي السبورة أو بالكالم الشفيي وذلك ألنيا واستخدام اإلجابة الصحيحة أم 

من أقوى دوافع التعمم ، فيي تجعل العمل أكثر تشويقًا وتنشط ميل التالميذ فتدعم 
 االستجابات الصائبة وتثبتيا.

ذا أراد المعمم تشجيع نوع معين من السموك أو ذم نوع آخر فعميو أن يكشف المثيرات  وا 
 ي السموك المطموب.المميزة والتي تؤدي إل

 
 -النشاط الذاتي :

ومعناه ىو تعمم القائم عمي بذل الجيد والنشاط الذاتي ، واستجابة التمميذ لما يسمعو 
من المعمم وأن يفكر فيو ويحاول تطبيقو ومناقشتو مع نفسو. وىو النشاط الذي يجعل التالميذ 

يذ ال يستطيع الوصول إلي يفكرون ويبذلون كل جيدىم في حل المشكالت بأنفسيم ، فالتمم
حل المسائل حال صحيحًا إال إذا بذل جيده في التفكير محاواًل بنفسو عدة مرات ويصيب 
ويخطأ فيعمم نفسو بنفسو وبالتالي يكون المعمم قد اتاح الفرصة لمتالميذ في الفصل لمتعمم 

 الذاتي .
ثارة أىداف التالميذ في األمر الذي يعمل عمي تحقيق النمو االنفعالي والعقمي والحركي ،  وا 

 الصف.
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 -الفيم والتنظيم :
أي تنظيم المواد التي يقوم بتدريسيا مثاًل يستطيع تقسيم مادة أقسامًا مناسبة بحيث 
يربط بين أجزاء ىذه المادة وبين موضوعات الدوافع والتعمم ، كما يجب الربط بين 

واحي النظرية والتطبيقية لممادة حتى موضوعات التذكر واالنتباه والتفكير ، والربط بين الن
يمكن فيميا ، أو ربط المادة وربطيا بخبرات ماضية ، والتنبؤ بما يتوقع حدوثو نتيجة 

 لمختمف االستجابات ، وىذا يساعد عمي فيم المشكمة وتعمميا.
 

 -التكرار الموجو:
ومثمر البد التعمم يحتاج إلي تكرار أكثر من مرة ، ولكن لكي يكون ىذا التكرار مفيد 

أن يقترن بالتعزيز واالنتباه والمالحظة وفيم الموقف والتمييز بين االستجابات الخاطئة 
والصائبة والنظر إلي الموقف من زوايا عديدة. ولذا فإن التكرار يجب أن يكون مقترنًا 

 بالتعزيز ، وتوقيت التعزيز.
 

 -انتقال أثر التعمم :
ت أو ميارات معينة يؤثر في اكتساب معناه أي أن اكتساب معمومات أو عادا

معمومات أو عادات أو ميارات أخرى.فمثاًل تعمم المواد الحسابية تقوي التفكير بوجو عام في 
 حل مشاكل الحياة اليومية وفي النواحي السياسية والتجارية والقانونية .

تعمم واكتساب بمعنى أن أثر التعمم أو التدريب عمي موضوع، أو ميارة معينة قد ينتقل إلي 
 موضوع آخر ، أو ميارة أخرى مشابية لتمك التي سبق تعمميا أو قريبة منيا.

 
 Positive transferأواًل: االنتقال الموجب :  

أي أن تعمم عمل أو ميارة معينة يعطل التدريب أو التعمم لموضوع آخر كما يحدث  
د. حيث إن تأثير تعمم إحداىا قد أحيانًا في تعميم لغتين مثل الفرنسية واإلنجميزية وقت واح

 يؤثر سمبيًا عمي تعمم اآلخرى إذا تم التدريب أو التعمم في نفس الوقت.
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 :Motor Patternsتعمم األنماط الحركية  
يتمثل ىذا النوع في تعمم األنماط الحركية المتعددة التي تساعد الفرد عمي تحقيق األىداف  

يؤدي بو إلي تحقيق ىدف معين ، فإن ىذا من شأنو أن ، فعندما يدرك الفرد أن فعاًل ما س
 يشكل دافعًا لدى الفرد في تعمم مثل ىذا الفعل أو النمط الحركي.

نما انصب اىتمامو عمي   كما أسمفنا سابقًا لم يبد تولمان اىتمامًا بالحركات العضمية ، وا 
ة لالنتقادات التي إدراك الفرد ألىمية مثل ىذه الحركات في تحقيق األىداف ، ولكن نتيج

وجيت إليو من قبل العديد من عمماء النفس أمثال جثري وغيرىم ، اضطر إلي األخذ بعين 
االعتبار أىمية مثل ىذه الحركات ، وال سيما عندما يرتبط تعمميا بتحقيق أىداف يسعى إلييا 

 الكائن الحي.
 

 انتقال اثر التعمم :
؟ أي في النواحي السياسية والتجارية بوجو عامكير ىل يمكن عند تعمم الرياضيات يقوي التف
 والقانونية وفي حل مشاكل الحياة اليومية؟

 وان دروس مشاىدة الطبيعة تقوي المالحظة بوجة عام؟
 وان حفظ الشعر يقوي الذاكرة بوجة عام ؟

 وىل اذا تعممنا المغة االنجميزية سيل عينا تعمم الفرنسية 
حترام لمقوانين في ساحة المعب ينتقل اثره فيبدو في تعممو وىل ما يتعمم الرياضي من نظام وا

 مع الناس ؟
؟وىل مايتعممة الطالب من مباديء فكرة وخمقية في المدرسة او الجامعة يفيد منو في حياتو 

 العامة ؟
تدل التجارب عمي ان اكتساب معمومات او عادات او ميارات معنية يؤثر في معمومات او 

  عادات او ميارات آخري
 أنواع انتقال اثر التعمم :

 انتقال اثر التعمم  االيجابي أي يسيل التعمم السابق التعمم  الالحق - 
 من أمثمة االنتقال االيجابي  :  -
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إن معرفة المغة الفرنسية تسيل عمل المغة اإليطالية ,وان عمل الجبر يسيل تعمم  -
الطاولة .وان تدريب اليد التفاضل والتكامل ,وان تعمم التنس يساعد عمي تعمم كورة 

اليمني عمي أداء عمل معين يؤدي في تحسن في أداء اليد أليسري ليذا العمل نفسو 
 ,بل قد ينتقل إلي اثر التعمم من اليد إلي الساق 

 
  inhibition أن  التعمم السابق  يعطل  التعمم الالحق. انتقال اثر التعمم السمبي :  -2

 مبي: من األمثمة عمي االنتقال الس
إن معرفتك رقم التيمفون الجديد لصديقك تتداخل مع الرقم القديم فيخط بينما. وان  

وجود أو اكتساب طرق وحركات خاطئة في التدريب عمي عمل معين تعوق المتدرب عمي 
األداء الصحيح ليذا العمل.فنتعمم الكتابة عمي المكاتب بإصبع واحدة يعوق تعميميا بطريقة 

جد صعوبة في نطق لغة أجنبية بطريقة صحيحة بسبب األسموب الذي الممس,وكثير ما ن
 تعود ناه في نطق لغاتنا القومية.

 

 ثالثًا: االنتقال غير واضح أو غير محدد:
معناه عدم حدوث االنتقال من عمل إلي آخر ، أو من ميارة إلي أخرى ، مثل ىذه  

 المواقف قد تكون غير واضحة أو غير محددة.
 

 نتقال اثر التعميم :_تجربة توضح ا
والتجربة آالتية تبين ىذين النوعين من االنتقال المتوازين المذين يكونان اإلطار 
 الخارجي لمنجمة السداسية التي ال يري إال صورتيا في المرة ويكون السير في عقب الساعة 
ثم يسجل الزمن لكل محاولة وعدد األخطاء _إي الخروج من المتوازين _في كل 

تخمص الصعوبة في ىذه التجربة ,والي تعوق الشخص عن التقدم السريع الصحيح,في منيا.و 
انو مضطر إلي القيام بمجموعات جديدة من الحركات المتآزرة تختمف ما لديو من مجموعات 

وىذا ىو االنتقال السمبي.وقد لوحظ إن الرسم يكون في أول األمر متعرجا  متا زره وتعودننا _
محاولة تقريبا يجب تحسين  15نقل األخطاء والزمن بالتدريج وبعد وبو أخطاء كثيرة ثم

 مالحظ عند اغمب األشخاص .
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فإذا ما أعيدت ىذه التجربة باليد أليسري إلي لم تدرب كان الزمن الالزم لمتعمم 
من واألخطاء إلي ما يرتكبيا المفحوص اقل منو في حالة اليد اليمني ,وذلك لدي جميع 

اء _وىذا ىو االنتقال االيجابي .بل لقد بدت أثار ىذا ة دون استثنأجريت عمييم التجرب
 االنتقال بنوعية حين استخدمت الساقان بدل من اليدين إلجراء نفس التجربة .

 
 نظريات انتقال اثر التعمم : 

 
 :التدريب الشكمي -6

من أشيع ىذه األفكار الخاطئة إن االنتقال يحدث عن طريق التدريب الشكمي وىو  
خائي عمي مذاىب التربية القديمة يزعم إن مناىج الدراسة يجب إن تضمن مواد  مذىب

دراسية ,قد ال تكون ليا قيمة ثقافية أو معنية لمطالب ,لكنيا تقوي))ممكات العقل((كممكة 
الذاكرة أو ممكة الحكم أو ممكة التفكير العممي.وكمما كانت المادة أصعب كان أثرىا أعمق 

ذا كان المذىب فوق ذالك إن الممكة التى دربت في ناحية قويت في في فتقوية الممكة .ل
سائر نواحييا .فالتدريب عمي حفظ الشعر أو حفظ التاريخ أو حفظ األرقام يقوي الذاكرة بوجو 
عام ,والتدريب عمي لتعبر أو كتابة القصص يقوي ممكة التخيل بوجو عام,والتدريب عمي 

يقوي ممكة التفكير بوجو عام في مجالت السياسة  المنطق او عمي حل المسائل الرياضية
والتجارة واالقتصاد وغيرىا وان قراءة سعر اإلبطال وتاريخيم ويزيد من وطيبة الفرد ,وان 
الطالب يكتسب األمانة حين يقرا قصصا عن نجاح األمانة في الحياة فكان الممكة كالسكين 

 . مي شحذت قطعت الجمد والورق والقماش والخشب وغيرىا
 
 النظريات الحديثة:-
 نظرية العناصر المتماثمة:  (6)

يرى ثور نديك" إن انتقال عامل التشابو بين االستجابات ما يسمي تعميم االستجابة  
وفييا يتم إصدار استجابة جديدة تتشابو بدراجات مختمفة مع االستجابة السابقة لمثير قديم 

بكممة ألمانية التي تتشابو مع االستجابة  ,ومثل ذلك إن يتعمم الطفل االستجابة الجديدة
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القديمة باإلنجميزية)مع عدم تغير المثير وىو كممة مدرسة بالغة العربية (ما ىو نوع االنتقال 
 الحادث في ىذه الحالة؟.

واالنتقال الموجب والسالب يمكن ان ينتج عن ىذا الموقف .وىذا يعني وجود عوامل 
 درجة التشابو بين االستجابات. إضافية في موقف التعمم ,إلي جانب

 

ثر التدريب يحدث بين موقف من مواقف التعمم وموقف أخر عمي أساس ما يوجد أن إ
من عناصر متماثمة في الموقفين .كما ذادت ىذه العناصر زادت انتقال اثر التعمم,وكما قمت 

لة الكاتبة الي ىذا االنتقال ,وبناء عمي ىذا يحدث انتقال اثر التدريب من الكتابة عمي اآل
العزف عمي البيانو بالدرجة التي يشتمالن بيا عمي ميارات مماثمة مثل التوافق بين اإلصبع 
العين ,وال تقصر عناصر التشابو بين الموفقين عمي الميارات الحركية بطبيعية الحال فقد 

ب عمي تتخذ صورة بيانات وعمميات أو مبادئ وتعميمات واتجاىات ,وعمي ىذا نجد ان التدري
عممية الجمع ينتقل أثرة  إلي تعمم الضرب الن التمميذ في العممية األخيرة استخدم كثير من 
عممية الجمع ,وتعمم األداء والتواريخ في دراسة تاريخ العرب قد يساعد في دراسة األدب 
العربي حيث تتصل الموضوعات في المادتين بنفس الفترة الزمان ,حيث نجد عناصر متماثمة 

 حتوي المادتين الدراستين.في م
 
 (نظرية األنماط المتماثمة:2)

وتشير ىذه النظرية إلي إن تتشابو النمطان أو الصيغتان الكيتان,فاأللعاب الرياضية التنافسية 
تسيم في نجاح الجنود في أدائيم في المعركة ,ويستند ىذا الرأي  إلي انتقال اثر التدريب 

عند العب الكرة المتنافس نمطا سموكيا يتماثل ما يقوم بو  ووفقا لنظرية تشابو األنماط ,نجد
الجندي ,فكال الموقفين مثال يتطمبان ىجوما عدوانيا ضد خصم وكالىما يقتضي القدرة عمي 
تنفيذ التعميمات او األوامر يحدث انتقال اثر التدريب وافقا لنظرية العالقات أو األنباط  الن 

وفيقا يقوم بو األفراد بأداء عمميات متصمة ,ويفسر كل الناشطين يتضمن عمال جماعيا ت
 النجاح في التفكير وفي التصرف اكثر من تكتيكات خاصة.
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 نظرية التعميم: (3)
وتقوم ىذه النظرية عمي تطبيق المبادئ والتعميمات عمي المواقف المختمفة المتعمم 

ميذ ان يصوبوا اسميما فكمف مجموعتين من التال يستطيع ان يعم الخبرة في موقف ان يراه.
نحو ىدف مغمور تحت الماء وان يقذفوه.وقد ظير اليدف في غير موضعو بسبب انكسار 
الضوء وقبل ان تبدأ ىذه الممارسة شرح مبدأ انكسار الضوء ألحدي المجموعتين دون 
االخري,ولقد اقترف أعضاء الجماعتين أخطاء متشابو وصححوا أخطاءىم تدريجا عن طريق 

والخطاء.ثم غير عمق اليدف وأمكن لمجماعة التي فيمت مبدأ انكسار الضوء ان المحاولة 
تطبيقو عمى الموقف الجديد بحيث تفوقت عمى أفراد الجماعة األخرى الذين لم يمموا بالحقائق 

 الخاصة عن انكسار الضوء . 
رد وانتقال األثر عن طريق التعميم ال يقوم عمى عناصر وجزئيات صغيرة درب عمييا الف

إثناء الممارسة ، وتظير كمكونات فعمية لموظائف الجديدة ، فالتعميم شكل من أشكال الفيم 
ينطبق عمى مواقف أخرى غير الموقف الذي حدث فيو التدريب عمى ان يكون من نفس الفئة 
. وينبغي ان نالحظ ان مجرد المبدأ ال يتضمن انتقال اثر التدريب او التعميم الى المواقف 

 ، فينبغي ان يتمكن المتعمم من إمكانية التطبيق عمى المواقف الجديدة . الجديدة 
 
 ( نظرية تكوين االتجاىات : 4)

تؤدي ىذه النظرية ان االنتقال يحدث عند تكوين اتجاىات عامة ومثل عميا وذلك الن 
معظم التدريب الذي يمر بو الطفل يعدو المجال المباشر الذي يحدث فيو التدريب وبين " 

اجنر " انو بتأكيده لمنظافة والنظام واألناقة ال في مواقف معينة بل كمثل اعمي ان يتحقق ست
انتقال اثر التعميم عمى نحو اتم الى مجاالت كثيرة من سموك التمميذ فقد وجد في التجربة 
التي أجراىا حين جعل النظافة والنظام واألناقة مثاًل اعمي ودفًا عامًا يتصل بمادة دراسية 

نة " اقتصاد منزلى " ان التمميذ ولو أنيم تحسنوا اكبر تحسن في المادة الدراسية التي معي
 حدثت فييا التدريب إال إن اثر التدريب قد انتقل إلى مواد دراسية أخرى . 
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 ما ىي شروط انتقال اثر التعميم : 
 

 الشروط الموضعية :
وعناصر المادة أو الميارة الثانية   ( تشابو محتويات وعناصر المادة األولى مع محتويات1) 

فتعمم المغة اإلنجميزية يسيل تعمم الفرنسية لتشابو كثير من الكممات فييا ، وتعمم لعبة التنس 
تعمم تنس الطاولة ، لكنو ال يسيل تعمم الكره الطائرة ، أو أية لعبة أخرى ال تشبو لعبة التنس 

 في عناصرىا .
 

فمعرفة المغة العربية أو اإلنجميزية أو الفرنسية تعين  :يل( تشابو طرق التعميم والتحص2) 
عمي تعمم أي لغة حي الصينية الن ىناك طرقا خاصة لتعميم المغات بوجو أخري.وتعميم 
الطريقة العممية في حل مسائل الطبيعة يسيل حل المسائل في العموم االخري.كذلك الحال 

و يسيل التصويب باليسري إن استخدم الفرد في تعميم التصويب إلي اليدف باليد اليمني فان
 نفس طريقة التعمم في التصويب :

 
 تشابو مبادئ التعمم في الحالتين: (3)

بتعميم مجموعة من التالميذ مباديء انكسار الضوء,وترك  guddفقد قام )جد(
مجموعة اخري لم يعمميا ىذه المباديء,ثم كمف المجموعيتين التصويب باسيم الي ىدف 

في الماء,فكان نجاح الجمعيتين متساويا تقريبا.لكنة عندما ازاح اليدف في موضعة مغرور 
الي موضع اخر ارتبك التالميذ الذين ال يعرفوا  مباديء انكسار الضوء,اما االخرين تكيفوا 

 بسرعة لمموقف الجديد.
 

 (الشروط الذاتية:2)
 : (الذكاء 6)

ياء والمواقف المختمفة أي عمي ما الذكي اقدر عمي ادراك  اوجة التشابة بين االش
(ادراك 2ينطبق عمي موقف ينطبق أيضا عمي مواقف اخري شبيو بو_اي اقدر عمي التعميم.)

المعمم ادراكا صرحيا ما بين المواقف من العناصر المشتركة.فال يكفي ان يتعمم الطالب 
ن يعرف قاعدة او مبدا في درس من الدروس عمي انو قطع مستقمة من المعرفة,يجب ا

 بوضوح ان ىذه القاعدة او المبدا يمكن تطبيقة في مواقف اخري .
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 العادات والميارات التي يتم انتقالو
 انتقال اثر من طريقة إلي طرق التعمم-1

 فتعمم الطرق الصحيحة لمذاكرة الجغرافيا يسيل طريقة مذاكرة مادة أخري: 
 الت أخريانتقال عاده اثر أو قاعدة أو ميارة من مجال إلي مج-2
انتقال اثر اتجاه نفسي كالثقة النفس من حل المسائل الحسابية الفصل إلي حل مشكالت -3

فالطالب الذي تتاح لو فرص لمتعبير الفصل قد تنمو لديو ىذه القدرة خارج  الحياة.
 الفصل في الندوات والمناظرات وغيرىا .

 

 االنتقال السمبي:
ن يعطل التعميم السابق التعميم الالحق.ومن األمثمة يحدث االنتقال السمبي ألثر التعميم حي

عمية في التعميم المفظي إننا في نياية العام قد نستمر في كتابة التاريخ العام الماضي في 
أو نستمر في كتابة شير مايو بدل من شير يونيو..إي في التعميم الحركي يبدو في ، رسائمنا

الي اليسار نجد صعوبة في سوق سيارة أخري إن من تعمم سوق سيارة اخري عجمة قيادتيا 
عجمة قيادتيا إلي اليمين ومن المعروف ان مدربي كرة القدم ال يرحبون بممارسة لعبي كرة 
لمسباحة الن السباحة تؤدي إلي طراوة العضالت   ورخاوتيا في حين يتطمب لعب كرة 

ل التدريب عمي وجود عضالت لتكفي المبادئ السابقة وحدىا لموصول إلي أفضل تعمم,فقد د
 أنيا تسيل التعمم والتذاكر جميعاطرق تكفل الوقت والجيد فضل عمي 

 

 :من ىذه الطرق السميمة  لمتعميم
 الطريقة الكمية والطريقة الجزئية:-1

والمقصود بالطريقة الجزئية ىي إن يجزء المتعمم المادة إلي أجزاء ويتقن كل جزء منيا عمي 
 ألجزاء. حدة ,ثم يؤلف أخيرا بين ا

 

 الطريقة الكمية : 
 خاص لالجزاء  بكميتيا دون تجزئة ان يركز انتباىو عمى الما دة دون انتباه 
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 ويتوقف نجاحو فى تمك الطريقة  عمي عدة عوامل  : 
 منيا طول المادة ونوعتيا وصعوبتيا وسن المتعمم وذكاؤه وخبرتو...

ال تكون المادة طويمة أو صعبة,وحين الطريقة الكمية تفضل عمى  الطريقة الجزئية حين 
تكون ليا وحدة طبيعية او تسمسل منطقي.مثل دراسة عالقات ىامة وان يفيم بعض األجزاء 
التي ال يستطيع فيميا أال في مالبستيا الكمية,وىذا ماال يتنسي لو إن قسم الفصل إلي 

او في الصعوبة  أجزاءأو  دروس  أو كل جزء عمي حدة.أم إن كانت المادة  تتصف بالطول
 فيحسن  تجزئتياإلي أجزاء مالئمة يتألف كل جزء منيا وحدة ، ثم تدرس وحدة عمي وحدة ...

 

 متى تفضل الطريقة الكمية ؟ 
تفضل الطريقة الكمية لدى الكبار واألذكياء وذلك لما ليم من قدرة عمى إدراك 

انيا أفضل في حفظ الشعر  العالقات اليامة بين المعاني واستيعاب المادة كوحدة . كما ظير
ال فيجب تجزئتيا . غير أنيا قد ال تالءم الطفل ألنو يريد ان  ان لم تكن القصيدة طويمة وا 

 يشعر انو حفظ شيئًا وال صبر لو عمى االنتظار حتى يتم تحصيمو الموضوع بأسره.
 

 متى تفضل الطريقة الجزئية ؟ 
 تقديمو او تخمفو .  الطريقة الجزئية عندما يريد المتعمم معرفة  بمدى

من عيوب الطريقة الكمية حتى مع الكبار انيا تقتضى من المتعمم تكرار األجزاء السيمو دون 
 داع حين تختمف أجزاء المادة في صعوبتيا .

 
 ما أفضل طريقة فى التعمم : 

 الطريقة الكمية أم الجزئية في التعمم :  
داية التعمم  ، حيث يبدأ الطالب  بدراسة مميزات الطريقتين ، الطريقة الكمية أفضل  فى ب

الكل واستيعاب معناه االجمالى ، أما الجزئية فأنو  يركز اىتمامو  عمى األجزاء الصعبة 
 بتحصيميا جزء ثم جزء ، ثم يدمج كل جزء في اإلطار الكمي .

 ىل  الطريقة " الجزئية التراجعية " أفضل من الطريقة الجزئية البحتة ....  
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ألولى في ربط كل جزء بحفظ او يستوعب معناه بالجزء السابق الذي تم تحصيمو وتتمخص ا
. وقد يبدو انيا طريقو بطيئة أي تستغرق وقتًا طويال  ، لكن التجريب يدل عمى انيا أكثر 

 اقتصادًا لموقت . 
 طريقة التسميع الذاتي :  –2

أثناء التحصيل او بعده  استرجاع ما حفظو او فيمو الفرد من مادة يحصميا وذلك معناىا :
 بمدة معقولة .

 ما فوائد التسميع الذاتي : 
يبين لمفرد مدى تقدمو ، وىذا عامل تدعيم يساعد عمى اختيار االستجابات الصائبة  –1

 وتثبيتيا 
كما ان شعور المتعمم بانو سيسمع لنفسو بعد قميل يعتبر دافعًا ، والتعميم المقصود أجدى  –2

 من التعميم العارض 
 أنيا تقوم عمى النشاط الذاتي لممتعمم ، وىو أفضل أنواع التعمم .  – 3

 التعمم  المركز أم الموزع : ىل ما ىو األفضل 
دلت التجارب عمى أن التعمم الموزع عمى فترات  أفضل بوجو عام من التعمم المركز 

ارات في وقت واحد . ويصدق ىذا المبدأ عمى استظيار الشعر والنثر وعمى كسب المي
الحركية ، كما تتضح فائدتو في تعمم األعمال الصعبة أو الطويمة أكثر من في األعمال 

مره مثال ، فاألفضل  25اليسيرة أو القصيرة فان اقتضى استظيار موضوع معين أن يكرر 
مرة في يوم واحد وفي جمسة واحده  25مرات من أن يكرر  15أن يكرر في يومين كل يوم 

دقائق عمى خمسة أيام من أن يكرر لمدة  11فاألفضل أن يكرر لمدة  ولو لزم حفظ موضوع
دقيقة أو  25دقيقة في يوم واحد ومن أن يكرر في يومين  51دقيقة ومن تكراره لمده  51

دقيقة . دراستو عمم النفس ساعة واحدة كل يومين لمدة عشر أسابيع  17ثالثة أيام كل يوم 
 يام الثالثة األخيرة قبل االمتحان .ساعة في األ 35أفضل من دراستو لمدة 

 ويبدو ان التعميم الموزع أفضل من المركز وذلك : 
 الن التعميم المركز يؤدي غالبًا الى التعب او الممل . –1
 ترك التعمم فترة من الزمن يجعل المتعمم يقبل عميو بعد انتيائيا باىتمام وأنجاز  اكبر   –2
 من االستجابات الصحيحة ، في أثناء فترة الراحة . االستجابات الخاطئة تنسى أسرع  –3
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 الفصل الثاني 
 نظريات التعلم

 

تعد نظريات التعمـ محاوالت لتفسير السموؾ اإلنساني بيدؼ تنظيـ المعرفة والحقائؽ 
 والمبادئ حوؿ التعمـ . 

 وتقسـ نظريات التعمـ إلى ثالث أقساـ وىي :
 القسـ األوؿ : 

 النظريات اإلرتباطية :
ي اإلرتباط ونظرية اإلقتراف وتضـ نظرية اإلشراط الكالسيكي وآراء جوف واطسوف ف

وكذلؾ نظرية ويمياـ ايستس . حيث تؤكد ىذه النظريات عمى أف التعمـ ىو بمثابة تشكيؿ 
إرتباطات بيف مثيرات بيئية واستجابات معينة . وتختمؼ فيما بينيا في تفسير كيفية تشكؿ 

 مثؿ ىذه اإلرتباطات . 
 

 : القسـ الثاني
 النظريات الوظيفية:  

ية نموذج المحاولة والخطأ )نظرية الحافز( ونظرية )التعمـ اإلجرائي( وتضـ نظر  
لتي تتشكؿ بيف حيث تؤكد عمى الوظائؼ التي يؤدييا السموؾ مع اإلىتماـ بعمميات اإلرتباط ا

. وتصنؼ النظريات المذكورة في الفئتيف أعاله ضمف المدرسة السموكية المثيرات والسموؾ
 عمـ والنواتج المترتبة عمى عممية التعمـ وذلؾ كما سيرد الحقا .التي تؤكد دور البيئة في الت

 

 القسـ الثالث :
 النظريات المعرفية : 

وتضـ نظرية الجشطمت ونظرية النمو المعرفي لبياجيو ، ونموذج معالجة المعمومات 
والنظرية الغرضية إلدوارد تولماف ، حيث تيتـ ىذه النظريات بالعمميات التي تحدث داخؿ 

رد مثؿ التفكير والتخطيط واتخاذ القرارات والتوقعات أكثر مف اإلىتماـ بالمظاىر الخارجية الف
 لمسموؾ . 
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 ( :  Classical Conditioningنظرية اإلشراط الكالسيكي )
 ( .Pavlov 1849-1936ايفاف بافموؼ )

 Conditioningتعرؼ ىذه النظرية بأسماء مختمفة مثؿ اإلشراط اإلستجابي )
Respondent( أو اإلشراط البافموفي )Pavlovian Conditioning أو التعمـ االنعكاسي )

(Reflexive Learning ولقد جاءت ىذه النظرية نتيجة لمالحظة الحظيا الطبيب الروسي )
بافموؼ في أثناء إجرائو لمتجارب عمى نشاط الجياز الغدي حيث الحظ أف حيوانات المختبر 

ة وسيالف المعاب مجرد سماع خطوات الحارس الذي يقدـ لو وىي الكالب تبدأ باالستجاب
الطعاـ أثناء سيره بالقرب مف المختبر إف مثؿ ىذه المالحظة دفعت بافموؼ إلى التساؤؿ عف 

 السبب وراء ىذا السموؾ لذا قاـ بدراسة الجياز العصبي وعممية التعمـ . 
ؿ الحارس بنفس وقد افترض بافموؼ أف حيوانات المختبر تعممت أف تسمؾ حيا

الطريقة التي تسمؾ بيا حياؿ الطعاـ نتيجة القتراف ىذا الحارس بتقديـ الطعاـ لعدد مف 
المرات. وتوصؿ بافموؼ إلى العديد مف المبادئ والقوانيف التي تحكـ ىذه العممية اعتماداً  

 عمى نتائج التجارب التي قاـ بيا . 
 

 
 ( : تجربة بافموؼ 1شكؿ )

 ى اإلشراط :تجارب بافموؼ عم
لمتأكد مف صحة فرضيتو فيما يتعمؽ بمبدأ اإلشراط الذي استنتجو مف مالحظة سيالف 
لعاب الكالب عند سماع صوت أقداـ الحارس، استخدـ بافموؼ في إحدى تجاربو صوت 
الجرس كمثير قدمو لكمب التجربة، حيث الحظ عدـ ظيور أية استجابة مف الكمب حياؿ ىذا 

ذه الخطوة األولى في تجربتو، وفي الخطوة التالية قدـ صوت الجرس المثير، وقد كانت ى
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وىو بمثابة مثير محايد ليس لو تأثير في سموؾ الكمب ثـ اتبعو بالطعاـ والذي يشكؿ المثير 
الطبيعي ، أي بطبيعتو يحدث السموؾ لدى الكمب ، إذ ال يحتاج الكمب ليتعمـ كيؼ يستجيب 

( المثير الطبيعيالكمب ىي سيالف المعاب وكانت لمطعاـ )إليو . فكانت اإلستجابة مف قبؿ 
،وىي استجابة طبيعية غير متعممة . كرر إيفاف بافموؼ عممية تقديـ الجرس )المثير 

( لعدد مف المرات ، األمر الذي أدى بالنياية إلى المثير الطبيعيالمحايد( متبوعاً  بالطعاـ )
تيجة لتكرار االقتراف بينيما . أى تعمـ أف أصبح الكمب يستجيب لمجرد سماع الجرس كن

الكمب أف يستجيب لذلؾ المثير بنفس االستجابة التي يؤدييا لممثير الطبيعي ومف ىنا أصبح 
صوت الجرس مثيراً  شرطياً  واستجابة سيالف المعاب التي يحدثيا تسمى باالستجابة 

 الشرطية . 
ب صفة المثير الطبيعي وىذا يشير إلى أف المثير المحايد )صوت الجرس( اكتس

 )الطعاـ ( .
 

 المرحمة األولى لمتجربة : 
 صوت الجرس )مثير محايد(                             ال استجابة )السيالف لمعاب ( .

 المرحمة الثانية مف التجربة : 
 سيالف المعاب . صوت جرس )مثير محايد( + طعاـ )مثير طبيعي (            

 عدد مف المرات تكرار االقتراف ل
 سيالف المعاب .   صوت جرس )ـ . محايد( + طعاـ ) ـ . طبيعي ( 
 سيالف المعاب .   صوت جرس  )ـ .محايد( + طعاـ ) ـ . طيؼ (

 

 المرحمة الثالثة  :
 سيالف المعاب )س . شرطية(.   صوت الجرس  )ـ . شرطي ( 

 

 تجربة الطفؿ ألبرت :
لخوؼ لدى الطفؿ مف األرنب ذو الفراء األبيض ففي ىذه التجربة ، تـ اشراط سموؾ ا

والحيوانات األخرى المشابية لو ، حيث تـ إقراف األرنب األبيض بصوت مدوي مرتفع ، 
 األمر الذي أدى إلى تشكؿ سموؾ الخوؼ لدى ىذا الطفؿ مف األرنب . 
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 . خوؼ (أرنب أبيض )مثير محايد(           ال استجابة )ال استجابة، عدـ وجود استجابة 
 خوؼ )استجابة طبيعية(  أرنب )مثير محايد(+ صوت مدوي )مثير طبيعي ( 
 خوؼ )استجابة طبيعية(   أرنب )مثير محايد( + صوت مدوي )مثير طبيعي(
 خوؼ )استجابة طبيعية(  أرنب )مثير محايد( + صوت مدوي )مثير طبيعي( 

 خوؼ )استجابة شرطية(                أرنب )مثير شرطي (
 

 المفاىيـ الرئيسية في نظرية اإلشراط : 
 المثير الطبيعي أو المثير غير الشرطي : 

ويعرؼ بأنو أى حدث يمكف أف يحدث استجابة لدى الكائف الحي بطريقة الإرادية .  
نما يستجيب لو بصورة طبيعية .  أي ال يحتاج الكائف الحي ليتعمـ كيؼ يسمؾ حيالو ، وا 

معاب عند الحيواف وقد يثير الشيية عند اإلنساف بصورة تمقائية . فالطعاـ يؤدي إلى سيالف ال
كما  أف الضوء الشديد قد يؤدي إلى إغالؽ العيف ، والصوت الشديد قد يؤدي إلى اليمع 
والخوؼ ، ونفخة  اليواء في العيف تؤدي إلى الرمش وغيرىا مف المثيرات األخرى التي 

 صورة طبيعية . تستجر سموكاً  الإرادياً  لدى األفراد ب
 

 المثير المحايد :
وىو المثير أو الحدث الذي ليس لو تأثير في سموؾ الفرد ، ولكف يمكف أف يطور  

 الفرد حيالو سموكاً  وفقاً  لمبدأ اإلشراط . 
 

 المثير الشرطي : 
وىو الحدث الذي يكوف محايدًا ويصبح قادراً عمى استجرار اإلستجابة الشرطية تتجو 

 مثير الطبيعي ، بحيث يكتسب صفتو . القترانو بال
 

 اإلستجابة الطبيعية )غير الشرطية ( :
وىي اإلستجابة الطبيعية الالإرادية التي يؤدييا الكائف الحي حياؿ المثيرات الطبيعية التي 

 التحتاج إلى تعمـ . 
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 المبادئ العامة لمتعمـ الشرطي : ػ 
 التكرار : 

ي والمثير غير الشرطي يؤدي إلى تقوية اإلرتباط أف تكوف التالـز بيف المثير الشرط
بيف المثير الشرطي واإلستجابة الشرطية فبتكرار المصاحبة بيف صوت الجرس والطعاـ يقوي 
فراز المعاب . وبالرغـ مف أىمية التكرار في التعمـ الشرطي إال أنو مع  اإلرتباط بيف الجرس وا 

فالطفؿ ال يحتاج عادة إلى االحتراؽ مف  ذلؾ يمكف أف يحدث التعمـ مف مرة واحدة فقط ،
 ليب الشمعة عدة مرات لكي يتعمـ االبتعاد عف النار . 

 

  Extinctionاالنطفاء  
أف تكرار التالـز بيف صوت الجرس والطعاـ في تجربة بافموؼ أدى إلى تكويف  

فراز المعاب ، بحيث أصبح صوت الجرس وحدة كاف يا االرتباط الشرطي بيف صوت الجرس وا 
إلفراز المعاب . وحينما تكرر قرع الجرس بعد ذلؾ عدة مرات متتالية عمى فترات متقاربة 
بدوف طعاـ بدأت كمية المعاب تقؿ تدريجياً  حتى تتالشى نيائياً  ، ولـ يعد لصوت الجرس 

 أي تأثيراً  عمى إفراز المعاب . وقد سمى بافموؼ ىذه الظاىرة باإلطفاء . 
تجابة الشرطية ال تظؿ مختمفة بقوتيا باستمرار ، بؿ في عرضو ويتضح مف ذلؾ أف االس

لمضعؼ والزواؿ إذا امتنع التصاحب بيف المثير الشرطي )صوت الجرس( وبيف المثير غير 
الشرطي )الطعاـ( . فتقديـ الطعاـ يعمؿ عمى تدعيـ االستجابة الشرطية ، وانقطاع الطعاـ 

 نطفاء توصؿ بافموؼ إلى أىمية التدعيـ .يؤدي إلى ضعفيا وانطفائيا ، ومف تجارب اال
  

 استجابة شرطية             صوت الجرس 
 إسالة المعاب              صوت الجرس 

 يقؿ إسالة المعاب   صوت الجرس                              
 

  Reinforcementالتدعيـ 
الحي يمكف أف يتعمـ اتضح مف ىذه التجارب أىمية التدعيـ فى عممية التعمـ فالكائف 

استجابات جديدة إذا دعمت ىذه االستجابات عمى نحو ما ، ويمكف تعريؼ التدعيـ في 
اإلشراط المأثور بأنو تقديـ المثير غير الشرطي )الطعاـ( الذي يثير االستجابة الشرطية 
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)إفراز المعاب ( عقب المثير الشرطي )صوت الجرس ( مباشرة . وذلؾ ألف الطعاـ يسيؿ 
 ث االستجابة الشرطية .حدو 

  

  Spontaneous  Recoveryاالسترجاع التمقائي  
إف االنطفاء ال يؤدي في الواقع إلى زواؿ االستجابة الشرطية نيائياً يمكف ظيور 
االستجابة الشرطية عقب فترة مف الراحة ال يتعرض فييا الحيواف ألي تدعيـ لالستجابة 

حدوث المثير الشرطي ، ففي تجربة بافموؼ لما  الشرطية نجد أف االستجابة تحدث بمجرد
أحضر الكمب إلى المعمؿ بعد عدة أياـ مف االنطفاء التجريبي ساؿ لعابو بمجرد سماع 
 صوت الجرس ، وظيور االستجابة عقب انطفائيا عمى ىذا النحو يسمى االسترجاع التمقائي 

 
    Generalizationالتعميـ 

بط بمثير شرطي معيف يمكف أف تثيرىا منبيات أخرى إف االستجابة الشرطية التي ترت
شبييو بالمنبو الشرطي ، فإفراز المعاب لصوت جرس ذوي رنيف معيف يمكف أف يحدث 
لصوت جرس آخر ذي رنيف  مختمؼ ، أو حدوث الخوؼ عند طفؿ معيف بالفأر، فإف 

طفؿ ، وكمما بعض الحيوانات األخرى الشبيية بالفأر مثؿ القطط والكالب قد تثير خوؼ ال
زاد الشبة بيف المنبو الجديد وبيف المثير الشرطي كانت االستجابة الشرطية لممنبو الجديد 

 أقوى ، وتسمى ىذه الظاىرة بالتعميـ . 
 

  Discriminationالتميز 
مبدأ التعميـ أف الحيواف الذي تعمـ إفراز المعاب لصوت معيف يفرز لعابو أيضا إذا 

ف إذا نظمنا التجربة بحيث أف صوتا معينا يدعـ دائما بتقديـ سمع أصوات مشابيو ، ولك
الطعاـ لمكمب . وأف األصوات األخرى ال تدعـ فال تثير االستجابة الشرطية ، وتسمى ىذه 

 الظاىرة بالتمييز . 
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 العالقات الزمنية :
 يحدث األشراط عادة إذا الـز المثير الشرطي قبؿ المثير غير الشرطي بفترة زمنية 

قصيرة جداً  )في حدود الثانية( فإذا طالت الفترة الزمنية تدريجياً  ضعؼ األشراط تدريجياً  
 حتى إذا ما زادت الفترة الزمنية عف حد معيف أمتنع حدوث األشراط . 

 توجد عدة تطبيقات تربوية يمكف االستفادة منيا في المجاؿ التربوي وىي : 
 

 الكالسيكي .التطبيقات التربوية لنظرية األشراط 
تشكيؿ العادات الحميدة واالتجاىات نحو األشياء مف خالؿ اقتراف ىذه األشياء 
بأنشطة محببة أو مثيرات تعزيزيو. وكذلؾ تشكيؿ وتقوية بعض األنماط السموكية االجتماعية 

 واألكاديمية مف خالؿ إقرانيا بالمعززات . 
ات بمثيرات منفرة . تعميـ محو بعض العادات السموكية مف خالؿ تالـز ىذه العاد

بعض الميمات التعميمية مف خالؿ استخداـ مبادئ التعميـ والتمييز ، كتعمـ الحروؼ واألرقاـ 
 واألسماء واألشكاؿ . 

تنمية بعض جوانب السموؾ المغوي المتعمؽ بالتعرؼ عمى األشياء وتسميتيا وكذلؾ الكالـ 
 لصورة أو إقراف المفظ أو الكالـ بمعزز .لدى األطفاؿ . ويتمثؿ ذلؾ مف خالؿ قرف المفظ با

عالج المخاوؼ المرضية مف خالؿ إزالة الرابطة بيف مثير الخوؼ واستجابة الخوؼ  ويتـ 
  .ذلؾ مف خالؿ استخداـ إجراءات إزالة فرط الحساسية التدريجي الستجابة الخوؼ

 

حـر ىذه ( بتجربة مماثمة عمى القطط والكالب فقد Thorndikeوقد قاـ )تورنديؾ 
الحيوانات مف الطعاـ فترة مف الزمف ، ثـ وضعيا بعد ذلؾ في أقفاص مغمقة ذات فتحات 
ووضع أماميا طعاماً شيياً  ، تالحظ أف الحيواف كاف ينتقؿ مف ركف إلى ركف محاوالً  أف 
يجد المخرج لنفسو ، فينيش الفتحات تارة بمخالبو وتارة بأسنانو ولكنو يخطئ المرة بعد المرة 

تى يصادفو التوفيؽ فتنجح إحدى حركاتو العشوائية التي توصمو إلى العالـ الخارجي ، ح
وبذلؾ يتمكف مف الحصوؿ عمى نصيبو مف الطعاـ وعندما تعاد التجربة بعد ذلؾ عدة مرات 
نجد اختالفا كبيرا يطرأ عمى سموؾ الحيواف ، كما نجد اختصارا كبيرا لمطرؽ ، فالمحاوالت 

 جيا وتبدأ المحاوالت الناجحة تتخذ صفة تتسـ بالدقة وعدـ التردد . الفاشمة تقؿ تدري
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وفي رأي ثورنديؾ أف تعمـ الحيواف قائـ عمى أساس وجود روابط معينة تنتيي بتثبيت 
الحركات الناجحة وزواؿ الحركات الفاشمة ، فالحيواف يكوف روابط بيف المواقؼ ورد الفعؿ ، 

، بينما عامؿ الضيؽ يعمؿ عمى إضعافيا وزواليا في وعامؿ االرتياح يقوي ىذه الروابط 
النياية كما أف إدراؾ اليدؼ لو أثره في تقوية الروابط بيف الموقؼ ورد الفعؿ ، فالحيواف 
يعمؿ دائما عمى تكرار الحركات أو االستجابات التي تؤدي بو إلى إشباع غاية معينة ، كما 

إشباع لدوافعو ، ويعتقد ثورنديؾ أف ىذه  أنو يتجنب تكرار الحركات التي لـ يكف ورائيا
الروابط آلية ، بمعنى أف الحيواف المذكور لـ يبد تصرفا ذكيا ، ولكف يتضح مف منحنى 
دراكيا ، وأف الصعوبات  التعمـ الذي قدمو نتيجة أبحاثو أف ىذه الحيوانات قد أفادت بذكائيا وا 

 طأ فترة طويمة .العديدة التي كانت تعترضيا دفعتيا إلى المحاولة والخ
 

 مفاىيـ ومبادئ نظرية المحاولة والخطأ 
 أوالً  : التعمـ مف خالؿ المحاولة والخطأ : 

يرى ثورنديؾ أف االرتباطات بيف المثيرات واالستجابات قد تتشكؿ وفقاً  لمبدأ 
المحاولة والخطأ. فعندما يواجو الفرد مواقؼ مثيرة معينة يتطمب منو االستجابة ليا ، فإنو 

مجأ إلى محاوالت سموكية معينة ، وبالتالي فإنو يحتفظ باالستجابات المناسبة ويتخمى عف ي
االستجابات غير المناسبة . وبيذا فإف الرابطة بيف الوضع ألمثيري واالستجابة تتقوى وتكرر 
استخداـ تمؾ االستجابة عندما يواجو ذلؾ الوضع مستقبالً  أو أية أوضاع أخرى مشابيو . 

معنى فإف التعمـ عند ثورنديؾ يقـو عمى مبدأ الوصوؿ إلى االستجابة الصحيحة وبيذا ال
المناسبة لموضع ألمثيري وفقا لممحاوالت التي يقـو بيا الفرد . األمر الذي يؤدي إلى تقوية 

 الرابطة بيف ىذا الوضع ألمثيري وتمؾ االستجابة . 
 

 تجربة المحاولة والخطأ ) تجربة القط ( : 
ؾ قطة جائعة في صندوؽ يمكف فتحو مف خالؿ الضغط عمى رافعة ، وضع ثورندي

ووضع خارجو قطعة سمؾ ، بحيث يشكؿ الصندوؽ وضعاً  مثيراً  يقتضي مف القط التعامؿ 
معو لمتخمص منو والخروج لتناوؿ السمكة ، ولقد قاـ القط بعدد مف المحاوالت العشوائية 

دوؽ في محاولة منو لمتخمص مف ىذا الوضع ، كالقفز والمواء والتسمؽ والخربشة داخؿ الصن
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وكانت مف إحدى حركاتو العشوائية ىي الضغط عمى الرافعة ، األمر الذي أدى إلى فتح 
 الصندوؽ والخروج وأكؿ السمكة . 

وضع ثورنديؾ القط في الصندوؽ مرة أخرى ، والحظ أف القط عاود استخداـ 
ج إلى زمف أقؿ لفتح الصندوؽ ، ومع تكرار الحركات العشوائية ، ولكف في ىذه المرة احتا

التجربة الحظ ثورنديؾ أف الزمف الذي يستغرقو القط في فتح الصندوؽ أخذ يتناقص عمى 
نحو تدريجي إلى أف أصبح القط بمجرد وضعو في الصندوؽ يقـو مباشرة بالضغط عمى 

مف خالؿ المحاوالت  الرافعة . وبيذا فإف القط تعمـ االستجابة الصحيحة ليذا الوضع المثيري
 التي قاـ بيا ، حيث تخمى عف االستجابات الخاطئة واحتفظ فقط باالستجابة الصحيحة . 

 
 ( : يوضح نظرية ثورنديؾ 2شكؿ )

 
 قوانني نظرية احملاولة واخلطأ : 

 ( :Law of Effectقانوف األثر )
الرابطة بيف  وىو ينص عمى أف النتائج المترتبة عمى السموؾ ىي المسئولة عف تقوية

الوضع ألمثيري وذلؾ السموؾ ، حيث أف االرتباطات التي تتبع بسرور أو متعة تتقوى في 
 حيف أنيا تضعؼ إذا اتبعت بحالة مزعجة أو عدـ رضا . 

 

 قانوف األثر يمكف أف يصاغ عمى النحو التالي : 
ف يتكرر استخداـ استجابات معينة في أوضاع مثيريو معينة إذا اتبعت بحالة م

 السرور أو الرضا أو اإلشباع .
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يضعؼ استخداـ استجابات معينة في أوضاع مثيريو معينة إذا اتبعت بحالة مف األلـ أو 
 الضيؽ.

 

 ولتفسير قانوف االثر : 
عندما تتحكـ المدرسة عادة في توجيو سموؾ الطفؿ عف طريؽ تييئة الحوافز ، وىذه 

مف مدح وذـ ، ونجاح وفشؿ ، وأثر معرفة تتضمف الثواب والعقاب في مظاىرىما المختمفة 
الطفؿ لنتائج أوجو نشاطو التي يقوـ بيا وقيمتو بعد رسـ الخطط ووضع األىداؼ حتى تتـ 
عممية التعمـ بشكؿ يشبع حاجات الطفؿ ، ويعتبر مف سموكو في اتجاه مرسـو . وقد صاغ 

وليذا القانوف مظيراف ...  ثورنديؾ قوانينو في التعمـ وأىميا قانوف األثر كما ذكرت سابقا ً 
عؼ إذا صحبيا أو تبعيا عقاب ما أحدىما يتمخص في أف الرابطة بيف المؤثر ورد الفعؿ تض

 وقد كاف ليذا القانوف أثره في بنياف أثر الدوافع وخاصة الثواب والعقاب في عممية التعمـ .
، فأثر الثواب عادة  يتساوياف في أثرىما وقد أثبت كثير مف التجارب أف العقاب والثواب ال

أقوى مف أثر العقاب ، كما أف العقاب اليمنع الكائف الحي مف تكرار الخطأ الذي عوقب 
عميو، بينما يؤدي الثواب إلى تكرار مايثاب عميو ، وكاف لو ليذه النتائج أثرىا في ميداف 

أثر العقاب التربية، ومدى استغالؿ ىذيف الحافزيف فيو فمف التجارب اليامة التي دارت حوؿ 
تمؾ التي قاـ بيا أيستس وكاف ليا أثر كبير في التوصؿ إلى اعتراضات ميمة ىامة عمى 

 استعماؿ العقاب كوسيمة لمتعمـ .
 

كما يعتبر المدح نوعاً  مف الثواب ، والذـ نوعاً  مف العقاب ومف التجارب المشيورة 
ي لكؿ منيما في تعمـ مادة بلبياف أثر كؿ منيما تجربة قامت بيا ىارلوؾ توضح األثر النس

، إذ أعطت اختباراً مبدئياً  في الجمع لمجموعة مف التالميذ ، ثـ قسمت عمى أساسو الحساب
ات سمسمة مف اإلختبارات في المجموعة كميا إلى أربع فئات متكافئة ، ثـ أعطت ىذه الفئ

مجموعة الثانية ، ، استعممت الثناء مع المجموعة األولى ، بينما استعممت الذـ مع الالجمع
وتجاىمت المجموعة الثالثة ، فال مدح والذـ ، أما الفئة الرابعة فاستخدمتيا كمجموعة ضابطة 
تعمؿ تحت الظروؼ العادية السائدة في المدرسة ، فقد كانت النتائج التي توصمت إلييا ىي 

ف ىذا أف الثناء المستمر يؤدي إلى نتائج أحسف مف الذـ المستمر كحافز لعمؿ مدرس م
ف كانت المجموعة التي  النوع كما وجدت أف أثر كؿ مف الثناء والذـ أجدى مف التجاىؿ وا 
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تجاىميا أبدت تقدماً  يفوؽ الفئة التي اتخذتيا ضابطة وتركتيا تعمؿ في الظروؼ العادية 
التي تسود المدرسة كذلؾ يعتبر النجاح ثواباً  ، ويعتبر الفشؿ عقاباً  ، فالنجاح يؤدي إلى 

تقدـ المطرد والفشؿ يؤدي إلى التأخر ، لذلؾ فقد اعتبر ثورنديؾ قانوف األثر ىو القانوف ال
األساسي في التدريس والتعمـ ، ودعى إلى تحويؿ انتباه المعمـ عف العقاب إلى ميوؿ التالميذ 
ودوافعيـ ، وذلؾ يجعؿ الدرس مصدر سعادة لمتالميذ واستخداـ المكافأة بأشكاليا كالمديح 

 ي أو الدرجات والتقديرات مف التعمـ .المفظ
 

 ( Law of Readinessثانياً : قانوف االستعداد ) 
يشير مفيـو االستعداد عند ثورنديؾ إلى الحالة المزاجية التي يكوف عمييا الفرد عند مواجية 
الوضع ألمثيري . فقد استخدـ ثورنديؾ حالة الوصالت العصبية لمداللة عمى ىذه الحالة . 

 ف ىناؾ ثالثة قوانيف فرعية لقانوف االستعداد تتمثؿ في : ػويرى أ
إذا كانت الوحدة العصبية لدى الفرد عمى استعداد ألداء سموؾ ووجد ما يتيح أو  -

 يسيؿ ظيوره ، فإف ذلؾ يؤدي إلى الشعور باالرتياح أو الرضي . 
يقو ، فإف إذا كانت الوحدة العصبية لدى  الفرد عمى استعداد ألداء سموؾ ووجد ما يع -

 ذلؾ يؤدي إلى اإلحباط وعدـ الرضا أو االرتياح .
إذا لـ تكف الوحدة العصبية لدى الفرد مستعدة ألداء سموؾ ما وأجبر عمى أدائو ، فإف  -

 ذلؾ يؤدي إلى الشعور بالضيؽ وعدـ االرتياح . 
 

 ( : Law of Exerciseرابعاً  : قانوف التدريب )
 والذي يوجد عمى قانونيف ىما : 

 

 :  تتقوى االرتباطات أو الوصالت العصبية باالستعماؿ والممارسة     قانوف االستعماؿ
: تضعؼ االرتباطات أو الوصالت العصبية نتيجة عدـ االستخداـ    قانوف اإلىماؿ

 والممارسة.
 القوانيف الفرعية لنظرية المحاولة والخطأ : 
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 ( Response Variationقانوف تنوع االستجابة )
قدرة المتعمـ عمى استخداـ استجابات متنوعة لمواجية الوضع ألمثيري مف أجؿ  يمثؿ

 الحصوؿ عمى الرضا واالرتياح . 
 

 ( :   Law Attitudeقانوف االتجاه )
وىو يعني تأثر السموؾ بنوع االتجاه الذي يظيره الفرد تجاه الوضع المثير ، حيث أف 

 يسيؿ ظيور السموؾ حياؿ ذلؾ المثير .وجود اتجاه إيجابي لدى الفرد نحو مثير معيف 
 

 ( : Law of Prepotency of Elemensقانوف قوة العناصر )
وىو يعني االستجابة االنتقائية التي يؤدييا الفرد إلى العنصر األقوى في الوضع 

 ألمثيري ، حيث يختار الفرد عادة العنصر األقوى في الموقؼ ألمثيري كي يستجيب لو . 
 

 ( : Belongingnessء )قانوف االنتما
يتمثؿ ىذا المبدأ في أف االرتباطات تتشكؿ بسيولة بيف العناصر التي تنتمي إلى 

 نفس الموقؼ أو المجموعة أو الوضع المثيري .
 

 ( : Law of Response by Analogyقانوف االستجابة بالمناظرة أو المماثمة )
ألوضاع المثيرية الجديدة وىو يعني قدرة المتعمـ عمى تعميـ االرتباطات إلى ا

 المشابية لألوضاع التي تـ تشكيؿ االرتباطات فييا 
 

 التطبيقات التربوية لنموذج ثورنديؾ : 
يمكف ليذا النموذج أف يستخدـ بفعالية في تطوير سموكيات األفراد في مجاالت 

 متعددة كالعسكرية والتربوية والمينية والحرفية وغيرىا ويتمثؿ ذلؾ في : 
 ب الميني والحرفي مع ضرورة توفير التغذية الراجعة في أثناء وبعد عممية التدريب . التدري

تنمية الميارات الحركية والعادات االجتماعية واألعماؿ الفنية كالتمثيؿ وأعماؿ المسرح مف 
 خالؿ إتاحة فرص الممارسة . 

 تطوير وتنمية الميارات األكاديمية مف خالؿ : 
 مؿ أو الممارسة الفعمية وربط خبرات التعميـ بالحياة العممية . التعمـ مف خالؿ الع -أ
التعمـ باالكتشاؼ مف خالؿ توفير مصادر التعمـ وتوجيو الطالب إلييا بحيث يصموا  -ب

 إلى المعمومات بأنفسيـ . 
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 -: (سكنر ) نظرية االشتراط اإلجرائي نظرية
عامؿ أساسي في عممية ينتمي سكنر لمدرسة ثورنديؾ فيو ربطي وييتـ بالتعزيز ك

إذ أنو ييتـ بدراسة الظيرة السموكية مف خالؿ دراسة السموؾ نفسو أي عف طريؽ  –التعمـ 
دراسة العالقة بيف المثيرات واالستجابات ولـ يتعرض لمتكوينات الوسيطة وقصرر أىتمامو 

وصفي عمي الظاىرة السموكية كما تحدث وكما نشاىدىا. وىو ليذا ينيج المنيج العممي ال
 الذي تسير وفقًا لو العمـو الطبيعية.

 

 االشتراط اإلجرائي ) سكنر (
ييتـ بالطرؽ المتبعة في ضبط السموؾ أكثر مف اىتمامو بمثير معيف يستدعي 
نما تعتمد  استجحابة محدودة فعممية الوصوؿ لمطعاـ ال تستدعييا ببساطة رؤية الطعاـ وا 

دىا ببساطة الشروط البيئية مثؿ درجة الجوع عمي عدد مف العوامؿ أو المثيرات التي تحد
 والظروؼ االجتماعية التي قد تحوؿ بيف الفرد وبيف تناوؿ الطعاـ وغير ذلؾ مف المتغيرات .

 

 التعزيز في الشرطية اإلجرائية :
يأتي التعزيز بعد حدوث االستجابة ... وىذا ىو السبب في تكرار ىذه االستجابة عند 

ومف ىنا وجو االختالؼ بيف شرطية بافموؼ وسكنر في حدوث الموقؼ مف جديد ، 
 االجراءات وتفسير السموؾ.

 

 -( :1التجربة )
يبدأ سكنر باختيار نوع السموؾ الذي يريد دراستو والذي يمكف لمحيواف أف يتدرب عميو 
وأف يكرره والذي تتيسر مالحظتو وتسجيؿ نتائجو وىكذا حتى يطمئف إلي سالمة الترتيبات 

مكانية الخروج منيا بتفسيرات محددة عف عممية التعمـ. التجريبية  وا 
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 عمي الفئراف واستخداـ فييا صندوؽ سكنر . : 1تجربة

 ويتركب الصندوؽ مف شبكة مف السمؾ يسمح بمالحظة سموؾ الحيواف  .  
رافعة تتصؿ بجياز يعمؿ في حالة الضغط عمييا ولو بسيط عمى قفؿ دائرة كيربية تعمؿ 

 عة مف الطعاـ الذي يفضمو الحيواف في وعاء داخؿ القفص . عمى اسقاط قط
 
 
 
 
 

 
 
  

 ( :  يوضح نظرية سكنر 3شكؿ )
 

المطموب مف الحيواف الجائع عند وضعو في الصندوؽ الضغط  المطموب مف التجربة : 
 عمي الرافعة ، والتعزيز ىو الحصوؿ عمي الطعاـ نتيجة الضغط عمي الرافعة.

 

 -أر عمي تحريؾ البمية ووضعيا في ثقب معيف :(: تدريب الف2تجربة )
 

 –تبدأ التجربة بسماع الفأر صوت رنيف وتقديـ الطعاـ عند لمس الرافعة  المرحمة األولى :
وتكرر التجربة بحيث ال يقدـ الطعاـ إال إذا ضغطت الرافعة ، وبعد أف يتعمـ الفأر ضغط 

ثانية وىي تقديـ الطعاـ عندما  الرافعة بصورة منتظمة لمحصوؿ عمي الطعاـ تبدأ مرحمة
وفي مرحمة تالية ال يقدـ الطعاـ إال إذا حرؾ البمية  –يضغط عمي الرافعة ويمييا لمس البمية 

والذي يجعؿ الفأر يتعمـ ىذا النمط مف السموؾ النيائي ، في اتجاه الثقب ثـ وضعيا فيو
 المطموب ىو التعزيز المباشر لكؿ حركة يجرييا في اتجاه التعمـ.
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 -لعب كرة الطاولة: –( عمي الحماـ لتدريبو عمي رفع الرأس 3تجربة )
يبدأ التدريب بمالحظة حركة رأس الحمامة فإذا وصمت إلي الخط الذي يمثؿ مستوى 

وتكرر ىذه العممية كمما ارتفعت رأس الحمامة فوؽ الخط  –مرتفع يقدـ ليا الطعاـ بسرعة 
ي حركة رأي الحمامة وزيادة ارتفعاىيا عف الخط المحدد ، نتيجة لذلؾ نالحظ تغير واضح ف

       األسود وفي النياية تسير وىي مرفوعة الرٍأس ويندر أف تنخفض عف المستوى المعيف 
 ) تكونت عندىا عادة رفع الرأس(

 

 -سبب نجاح حيوانات سكنر في اكتساب انماط السموؾ المعينة :
 لتدريب عمييا.حسف اختياره االستجابات المناسبة التي يمكف ا -
 أنواع التعزيز التي تناسب الحيواف المستخدـ. -
 الفترة الالزمة لمتدريب عمي كؿ استجابة أو حركة. -

 
 -المعنى اإلجرائي لمتعزيز عند سكنر ىو :

أف تعزيز االستجابة المعينة أثناء التدريب يقوي سموكو في المستقبؿ ألنو يسمؾ بكيفية 
الحمامة إنما يكمف في أنيا ظمت ترفع رأسيا حتى بعد مشابية التغير الذي حدث في سموؾ 

 إنتياء التدريب وىذا نتيجة تعزيز االستجابة المعينة أثناء التدريب.
 -والتعزيز عند سكنر لو جداوؿ معينة تحدد النظاـ الذي يتـ فيو وىذا النظاـ إما يعتمد عمي:

 التعزيز الدوري: 
 ز والتعزيز الذي يميو .تحديد الفترة الزمنية بيف تقديـ كؿ تعزي  -

 " بنسبة التعزيز : 
أف تحدث حالة التعزيز بعد عدد مف االستجابات طبقًا لظروؼ التجريب ويسمى ىذا  -

 النظاـ ".
 : التعزيز الدوري

تقديـ التعزيز بعد فترات زمنية محددة ) متساوية (. تقـو فكرتو عمي أساس أف   -
 ال تخضع لتعزيز منتظـ.االستجابات التي نؤدييا في حياتنا اليومية 
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 -مثاؿ لذلؾ :
الفرد الكؼء يستمر في تأدية عممو بكفاءة بالرغـ مف عدـ استماعو لكممات التشجيع 

التاجر يستمر في عممو وتجارتو بالرغـ مف عدـ حصولو عمي تعزيز  مف رئيسو باستمرار.
 يومي يرضيو ) الربح(.

التجريبي ، فالفأر في تجارب سكنر ال  لقد أخذ سكنر ىذا المبدأ العاـ وأخضع لو نظامو 
نما حسب نظاـ تجريبي محدد كؿ  يعطي لو الطعاـ بعد كؿ مرة يضغط فييا عمي الرافعة وا 

وقد تبيف لسكنر نتيجة التجارب التي أجريت  دقائؽ أو أربعة حسب التنظيـ الموضوع. 3
وحدة الزمف (  عمي ىذا التنظيـ أف معدؿ االستجابات ) عدد االستجابات التي تحدث في

يزداد كمما قمت الفترة الزمنية بيف تقديـ تعزيز واخر ، فمعدؿ االستجابة في حالة التعزيز كؿ 
 دقائؽ أكبر منو كؿ ست دقائؽ. 3
 
 

 -التعزيز الدوري عند سكنر:
 معناه أف يأتي التعزيز  بعد فترات مختمفة ولكف في متوسطيا تعادؿ الفترة الزمنية المحددة.

 -يز :نسبة التعز 
استجابة ) فإف  52مثاًل يقدـ الطعاـ عد كؿ  –تقديـ التعزيز بعد عدد  ثابت مف االستجابات 

 (.52-1نسبة التعزيز ىنا تكوف 
 

 -نسبة التعزيز عند سكنر :
نما تتغير مف تعزيز آلخر ولكف بشرط أف يظؿ متوسطيا  ال تبقي فيو نسبة التعزيز ثابتة وا 

 -كما ىو محدد. مثاؿ :
 استجابة . 55استجابة أو بعد  11فقد يأتي التعزيز بعد  52-1ت النسبة إذا كان

 

 -اإلنطفاء عند سكنر :
يحدث عندما يتكرر إجراء االستجابة بدوف تعزيز ، ويحدث االنطفاء تدريجيًا أي يقؿ معدؿ 

 ظيور االستجابة حتى تختفي في النياية تمامًا. 
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 -مثاؿ لذلؾ :
الرافعة لكي يحصؿ عمي الطعاـ إذا كرر ىذا الموقؼ عدة الفأر الذي تعمـ الضغط عمي 

مرات بدوف الحصوؿ عمي الطعاـ فإف معدؿ ضغطو عمي الرافعة يقؿ بالتدريج حتى يتوقؼ 
 ويسمى ذلؾ  بأف االستجابة قد انطفأت . 

 فكمما زادت عدد مرات التعزيز أثناء التدريب كمما حدث اإلنطفاء ببطئ.
 يبية التي تؤثر في تكوف االستجابة .يتأثر كذلؾ بالشروط التجر 

 -التمييز والتمايز عند سكنر :
 التمييز: 

 ومعناه  تمييز مثير معيف ال تحدث االستجابة اإلجرائية إال في وجوده. 
 

 -مثاؿ :
إذا تعمـ فأر الضغط عمي الرافعة لمحصوؿ عميا لطعاـ في وجود ضوء معيف فالفأر سيتعمـ 

جد الضوء ولف تحدث االستجابة إذا لـ يوجد وليس معنى ذلؾ الضغط عمي الرافعة عندما يو 
نما شرط فقط في الموقؼ التجريبي ال تحدث  أف الضوء ىنا ىو الذي يحدث االستجابة وا 

 االستجابة إال في وجوده.
 

 -المايز : خاص باالستجابات :
مطموبة يحدث نتيجة تعزيز االستجابة عندما تحدث بشكؿ معيف أو بدرجة معينة )

 (.حدوث التعمـل
فمثاًل إذا كاف المطموب ضغط الفأر عمي الرافعة بقوة معينة فإف إجراء ىذه االستجابة 
بالشكؿ المطموب )تمايزىا( يحدث عندما ياتي التعزيز أثناء التدريب ، أي أف التعزيز يحدث 

 عندما يضغط الفأر عمي الرافعة بيذه القوة وال يحدث إذا ضغط بقوة أقؿ.
رار تعزيز ىذه االستجابة المتمايزة يتعمـ الحيواف إجراء االستجابة بالشكؿ وىكذا باستم
أمكف لسكنر بيذه الطريقة تدريب الحيوانات عمي استجابات غاية في القوة ) فريدة  المطموب.

فمثاًل درب حمامة عمي أف تمتقط ) الحب ( طعاميا مف فوؽ بقعة سوداء عمي  في نوعيا(.
 قطعة مف الورؽ. 
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 عمى ذلؾ :  تجربة
عة \ثـ وضعيا داخؿ قفص بو ؽ –ساعة  52كاف يحـر الحمامة مف الطعاـ لمدة 

مف الورؽ عمييا بقعة سوداء وكاف يعزز حركة الحمامة المتجية ناحية الورقة بتقديـ الطعاـ 
واستمر في ذلؾ حتى تعممت أف تمتقط الحب مف فوؽ الورقة ثـ عزز االستجابة التي تمتقط 

فوؽ القعة السوداء عمي الورقة وال يعزز االستجابات األخرى وفي النياية  فييا الحب مف
 تعودت الحمامة إلتقاط الحب مف فوؽ البقعة السوداء.

  
 -تطبيقات تربوية لنظرية التعمـ عند سكنر  :

محاولة تشكيؿ سموؾ األطفاؿ عمي نحو مشابو لما تـ في ىذه التجارب عمي الحيواف ، وذلؾ 
نماط السموؾ المطموبة سواء في القراءة أو الكتابة أو غيره وصياغتيا في عف طريؽ ضبط أ

صورة إجراءات يمكف تدريب التالميذ عمييا وتعزيز كؿ خطوة أو استجابة صحيحة توصؿ 
 إلي نمط السموؾ المطموب تعممو.

  يجب أف تتبع التعزيز إجراء االستجابة مباشرة ، واذا تأخر التعزيز فأنو اليؤتى بثماره 
 مثاؿ : 

الدرجة التي يأخذىا التمميذ في االمتحاف تأتي بعد تصحيح الكراسات أي بعد انقضاء فترة 
 طويمة عمي القياـ بالواجب المدرسي وىذه الفترة تضعؼ تأثير التعزيز أف لـ تعطمو تمامًا.

 -تعزيز االستجابة في مواقؼ التعمـ المدرسي ىي تعزيز الفعؿ المتكامؿ. مثاؿ لذلؾ :
 
نتظار المدرس بقولو حسنًا لمتمميذ بعد إجراء جميع خطوات ضبط الميكروسكوب ويرى ا

سكنر أف التعزيز بيذه الكيفية ال يؤتي ثماره بالنسبة لتعمـ مجموعة االستجابات المميدة 
لمسيطرة عمي الفعؿ المتكامؿ أو النمط الكمي لمسموؾ المطموب تعممو ، ألف التعزيز بيذا 

كمو وبيمؿ االستجابات المؤدية إليو والتي قد يكوف بعضيا لـ يؤدي  الشكؿ يشمؿ الفعؿ
بالطريقة السميمة تمامًا.  أما لو تتبع المدرس بالتعزيز كؿ خطوة سميمة يخطوىا التمميذ في 
استعماؿ لمميكروسكوب فإف أثاره ستعـ الموقؼ كمو بخطواتو العديدة وسينجح التمميذ في 

 كوب بالشكؿ المطموب.النيابة في استخداـ الميكروس
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التعميـ البرنامجي أحد النتائج األساسية لنظرية سكنر والتي تعتمد عمي تعزيز كؿ استجابة 
صحيحة يؤدييا الفرد أثناء تعممو ففيو يقسـ الدرس إلي عدد مف الموضوعات أو الخطوات 

الصحيحة توضع في صورة أسئمة يحاوؿ الفرد اإلجابة عمييا ثـ يراجع إجابتو عمي اإلجابة 
 -التي تقدـ لو عقب كؿ سؤاؿ. مثاؿ :

 -الكتب المبرمجة او آلة التعميـ المبرمج :
 2اإلجابة  ---- 2السؤاؿ  ----- 1اإلجابة  ------السؤاؿ 

 وبيذه الكيفية يأتي التعزيز بعد كؿ خطوة يخطوىا التمميذ وعقب كؿ سؤاؿ يجيب عميو.
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 ( نظرية جثري ) التعلم االقرتاني

 
 ( 1959-1886ية جاثري اإلفتراضية ) نظر 

ـ وقد عاصر خالؿ ىذه الفترة عالـ النفس 1121ـ وتوفي عاـ 1111ولد جاثري في عاـ 
الروسي المشيور بافموؼ والعالـ األمريكي جوف واطسوف رائد المدرسة السموكية وأوؿ مف 

ي بو وبنظرية ـ وقد تأثر جاثر 1112أدخؿ عمـ النفس السموكي واإلرتباطي في أمريكا عاـ 
" والذي يرجع  1121 -1182بافموؼ وكذلؾ بكتاب ذكاء الحيواف الذي ألفو ثورنديؾ ػ مف " 

الفضؿ إليو في إيجاد مصطمح اإلرتباطي والذي أحدث انتباه كبير لعمماء النفس في ذلؾ 
 الحيف . 

 
 

وعمى " 1121 -1112وقد كاف جاثري يعمؿ أستاذاً  لعمـ النفس في جامعة واشنطف مف " 
الرغـ مف أف دراسة جاثري الجامعية كاف يغمب عمييا تخصص الفمسفة أكثر مف عمـ النفس 

 إال أف تفسيره لمتعمـ آثار اىتماـ كثير مف الباحثيف وعمماء النفس أمثاؿ واطسوف . 
 

ـ نشر جاثري كتابو سيكولوجية التعمـ بعد مراجعتيوتنقيحو وفي  عاـ 1125وفي عاـ 
 النيائي في دراسة بعنواف "اإلرتباط باقتراف" .ـ أوضح تصوره 1121

 

ويمثؿ جاثري المنظريف الذيف يعتمدوف عمى مبدأ واحد في تفسيراتيـ فقد اعتقد جاثري أنو 
يمكف إرجاع حدوث التعمـ إلى اإلقتراف فإذا كاف عندنا اقتراف باستجابة معينة وصاحب ذلؾ 

 ركة مع اإلستجابة .حركة معينة فإنو عند تكرار الموقؼ تحدث نفس الح
 

 نظرية اإلقتراف 
يعني جاثري بيذا اإلقتراف أو اإلرتباط األولي بيف المثير واإلستجابة اليحتاج أف يكوف 
انعكاساً  أو سبؽ تعممو ألف كؿ حركة أوعنصر مف عناصر السموؾ تصاحب مباشرة نمطاً  

تقترف المثيرات والحركات  معيناً  مف أنماط المثيرات وبالتالي فإف كؿ مافي األمر عنده أف
معا في آف واحد وبذلؾ يصوغ جاثري قانوف تعممو الوحيد )اإلقتراف( والذي يعد األساس في 

قوانيف التعمـ كميا في قاعدة واحدة أساسية  نموذجو وبيذا استطاع أف يحقؽ كما بدا لو جميع
 ىي قانوف اإلقتراف الشرطي .
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منبثؽ عف قانوف اإلقتراف المذكور والمرتبط بو يتدرج جاثري في نموذجو ليظير قانونو ال
 ارتباطاً  مباشراً  ىو التعمـ مف محاولة واحدة  .

ألنو ينظر لمموقؼ التعميمي)أف مركب المثير يصؿ إلى قوتو اإلرتباطية الكاممة في ألوؿ 
 فرصة يقترف فييا مع استجابة ما ( . 

 . ويعني ذلؾ أف التعمـ يجب أف يكوف مف محاولة واحدة 
يرى جاثري أف التعمـ المركب يمكف أف يشتؽ مف ىذيف القانونيف )اإلقتراف والتعمـ مف ثانيا : 

محاولة واحدة ( مع بعض اإلضافات الثانوية ولتوضيح ذلؾ ناقش جاثري ثالث 
 قضايا رئيسية ىي : 

 

 مبدأ التأني ) التزامف بيف المثير واإلستجابة ( : -1
ثير الشرطي والمثير الطبيعي والحد األنسبب ليذه بدالً  مف الفصؿ الشرطي بيف الم

الفترة التي تختمؼ تبعاً  لطبيعة اإلستجابة الشرطية ومقياس اإلسترداد المستخدـ ذلؾ ألف 
 نظرة ينبغي أف يكوف الترابط الحقيقي ىو ما بيف المثير واإلستجابة المتأنييف . 

دد مف المثيرات واإلستجابات ومعنى ىذا أف أي موقؼ ) مثير ػ إستجابة ( يتألؼ مف ع
حيث بعضيا في العالـ الخارجي وبعضيا في عالـ المفحوص الداخمي واألخيرة ىي األكثر 

 أىمية ألنيا ىي التي تؤثر في المفحوص عمى نحو أكبر .
 
 مبدأ الربط بيف المنبيات والحركات :  -2

مثير واإلستجابة يرى جاثري أف التحسف في التعمـ اليتـ نتيجة تقوية اإلرتباط بيف ال
فالتحسف يشير إلى مايحدث لألفعاؿ المركبة أو اإلستجابات المعقدة وليس إلى الحركات 
البسيطة أى أف التحسف يخص السموؾ الكامؿ وليس السموؾ النوعي مف ىنا يتطابؽ مفيوـ 
الربط بيف المنبيات والحركات عند جاثري ومفيـو التدريب عند ثورنديؾ في حالة تطوير 

وؾ الكامؿ عند اإلنساف والداعي إلى الربط بيف المنبيات والحركات ىو أف بعض السم
اإلرتباطات الخاطئة التي تتـ في بعض المحاوالت لمسموؾ النوعي تتداخؿ مع األداء الكامؿ 
الصحيح فتحدث مايالحظ مف عدـ توفيره لمحؾ اإلتقاف إذاً  البد مف التخمص مف الترابطات 
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عؿ السموؾ الصحيح يصدر لممنبو الذي كاف يحدث مف قبؿ لمسموؾ الخاطئة ويتـ ىذا بج
 الخاطئ . 

 

 مبدأ التداخؿ اإلرتباطي : -3
يؤدي التداخؿ اإلرتباطي إلى اإلنطفاء الذي يحدث خالؿ تعمـ استجابة مختمفة 
ومنافسة لموقؼ المثير وبناءاً عميو فإف اإلنطفاء عنده ليس مجرد التضاؤؿ في قوة العادة أو 

 جع إلى فحص التكرار غير المعززأنو ير 
 

 التعمـ االقترانى : تجػػربػػػػػػػة 
استخدـ جاثري و ىورتف جيازاً  فيو الكثير مف المالمح المشتركة مع صندوؽ  

المشكالت الذي استخدمو ثورنديؾ حيث كاف يحبس الحيواف في صندوؽ بو عمود يبرز مف 
ذا ماانحدر العمود مف وضع رأسي  فإنو يفتح باب صغيراً  يسمح لمحيواف أرض الصندوؽ وا 

باليرب لمحصوؿ عمى طعاـ ووضعت آلة تصوير لتسجيؿ كؿ حركة مف حركات القط في 
حدى المظاىر  المحظة التي يدفع فييا العمود وقد صورت المئات مف مرات اليروب ىذه وا 

محوظاً  المميزة لحركة القطط في الصندوؽ كانت األوضاع النمطية المتعاقبة تكراراً  م
لمحركات عندما كاف تنحدر العمود وكانت ىناؾ اختالفات واسعة في اإلستجابات بيف 
الحيوانات المختمفة لكف الحيواف الواحد كاف يميؿ إلى استخداـ نفس الحركة لتحريؾ العمود 
مف تجربة إلى أخرى وقد أمسؾ جاثري و ىورتف بتالبيب ىذا التكرار كإثبات لمبدأ جاثري 

اإلرتباطي في نفس الحركة لتحريؾ العمود مف تجربة إلى أخرى فإذا كانت آخر  في التعمـ
حركة عقمية تعمؿ في موقؼ ما ىي الحركة التي ترتبط بالمثيرات المتعمقة بيا فإنو يستتبع 
ذلؾ أف الحركات الخاصة التي رفعت العمود . والتي سمحت لمحيواف باليرب ىي الحركات 

ف ىذه الحركات ىي التي تسبب في التغير المفاجئ في المثيرات " التي ينبغي تكرارىا ذلؾ أل
والسبب في اإلحتفاظ الممحوظ بالعمؿ الختامي المؤدي إلى اليرب أف ىذا العمؿ ينقؿ القط 
مف الموقؼ الذي ىو فيو وبالتالي اليسمح ألي استجابات جديدة أف تصبح مرتبطة بموقؼ 

كررت تمؾ اإلستجابات التي كانت األخيرة في  صندوؽ المغز  " وباختصار فإف القطط قد
 الحدوث في ذلؾ الوضع ألنو لـ تحدث أي استجابات أخرى كي تحؿ محميا . 



  الكالسيكيةنظريات التعلم             الفصل الثاني                                                               

 

 
55 

التعميـ القائمة بالمكافأة أو الثر ، وعمى النقيض مف تجربة ثورنديؾ .الذي قاؿ بأف مكافأة 
لمغز ، الحظ جاثري الطعاـ ىي السبب األوؿ الذي يجعؿ القطط تتعمـ اليرب مف الصندوؽ ا

و ىورتف أف " الطعاـ أو اليرب مف الصندوؽ كاف لو آثار عمى العمؿ مشكوؾ في أمرىا 
 بالمكافأة كمما تقدمنا في إجراء التجربةقططيما كاف يزداد عدـ مباالتو وكاف مف رأييما أف 

 
 مفاىيـ ىامو لنظرية جاثرى : 

 

 :Maturationالنضج 
ث  يرى وجود أنواع مف النضج :  النضج الحسي أىتـ جثري بمفيوـ النضج ، حي

والعصبي والعضمي ضروري لتعمـ العديد مف األنماط السموكية ، ويرى أف  نضج الجياز 
 العصبي الرئيسي لتعمـ الكثير مف االستجابات 

 

 : Contiguityاالقتراف 
 ومعناه : 

عمـ ىي الرابطة التزامف بيف حدوث استجابة ومثير معيف ، فاآللية الرئيسية في الت
الزمنية بيف المثير واالستجابة ، وليس ما يترتب عمي ىذه االستجابة مف نتائج تعزيزية أو 
ليس بسبب اقتراف المثير الشرطي بمثير أخر طبيعي ، وعمي ىذا االساس فإف التعمـ ىو 
بمثابة تشكيؿ عالقات ارتباطية بيف مثيرات واستجابات ، بحيث يتكرر الميؿ إلي حدوث 

 ستجابة لمثير ما سبب أف مثؿ ىذه االستجابة سبؽ وأف تـ استدعاؤىا مف قبؿ ذلؾ المثير.ا
 

 :  Learningالتعمـ  
يعرؼ جثري التعمـ عمي أنو تغير شبو ثابت في السموؾ ، التعمـ الحقيقي يحدث لدى الفرد 

 موقؼ ما  عندما يمتمؾ القدرة عمي تنفيذ سموكيات جديدة مغايرة لسموكيات أخرى ارتبطت في
وال يعني بالضرورة أف التغير الذي يحدث بسبب التعمـ قد يكوف نحو األحسف ، فقد يكوف  

 نحو األحسف أو نحو األسوأ.
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 النسياف : 
يرى جاثري أف النسياف ىو إخفاؽ المثير في إحداث استجابتو الشرطية فيو كالمنع  

رطية عممية مقصودة لذاتيا بينما أو اإلعاقة الشرطية والفرؽ بينيما ىو أف اإلعاقة الش
 النسياف أو اإلخفاؽ في التذكر يعزي إلى مرور الزمف عمى الرباط الشرطي . 

 

والفرؽ إذف فرؽ في انتباه المالحظ وليس جوىرياً  في الظاىرة نفسيا . ويعزو جاثري 
ابات السبب في النسياف إلى تدخؿ استجابات جديدة تؤدي إلى ارتباط المثير القديـ باستج

جديدة ولذلؾ كانت الخبرات التى يتعمميا الفرد ويقبيا النوـ أو الراحة أطوؿ عمراً  في التذكر 
مف الخبرات التي ترتبط باستجابات يعقبيا نشاط وعمؿ فالنسياف في رأي جاثري ليس ضعفاً  
نما النسياف يستدعي عدـ تعمـ نشيط أ و سمبياً  لمرباط الشرطي بيف المثير واإلستجابة وا 

بعبارة أخرى يتعمـ الفرد أف يفعؿ شيئاً آخر في نفس الظروؼ فتتكوف ارتباطات شرطية 
 جديدة تعطؿ اإلرتباطات القديمة عف عمميا . 

 

 المكافأة :
يعتقد جاثري كأي إنساف آخر أف الثواب يؤثر عمى النتائج ولكف رفضو لقانوف األثر  

يتمخص في أف اإلثابة التضيؼ جدياً  ومبدأ التعزيز في اإلشتراط ناتج عف موقفو الذي 
لمتعمـ الترابطي لكنيا تساعد عمى الترتيب اآللي لموقائع في موقؼ التعمـ فيذا الترتيب الذي 
يضع اإلثابة في نياية سمسمة مف األفعاؿ يبعد الكائف الحي عف المثيرات التي تحدث قبيؿ 

نحو ىذه المثيرات ويبقيو عمى  اإلثابة ومف ثـ فاإلبتعاد عف المثيرات يحافظ عمى السموؾ
حالو دوف تغيير فبدالً  مف أف تؤدى قبؿ حدوث اإلثابة ولكنيا لـ تحدث فإف السموؾ في 
نفس الموقؼ قد يطرأ عميو تغيير والفعؿ الذي أدى إلى المكافأة ىو الفعؿ األخير في موقؼ 

 مشكؿ لذلؾ فإف الفعؿ المفضؿ عنده يكرر الموقؼ نفسو . 
 

 العقاب : 
شرطاف ميماف األوؿ أف يكوف المثير العقابي قادراً  عمى إنتاج استجابة مضادة  

لإلستجابة غير المرغوب فييا والمطموب إزالتيا والثاني أف تتوافر عناصر مثيرية مشتركة 
بيف الوضع المثيري الذي يستعدي اإلستجابة موضوع العقاب والوضع المثيري الذي يستدعي 

 كف إيضاح ىذيف الشرطيف بالمثاؿ التالي : اإلستجابة المضادة ويم
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لنفرض أف أماً  قررت عقاب ابنيا الصغير إذا نزؿ إلى الشارع المزدحـ القريب مف البيت 
 وقد فعؿ الطفؿ ذلؾ فعالً  وىاىي تطارده في الشارع وتريد إيقاع العقاب عميو فأيف تصفعو ؟ 

ألنيا تطارده مف الخمؼ إال أف  يبدو مف األكثر مالءمة لألـ أف تصفع ابنيا عمى ظيره
قياميا بذلؾ يشكؿ خطراً  كبيراً ويجعؿ عقابيا غير ناجح إذ يجب عمييا كما يعتقد جاثري 

 ولكي يكوف العقاب أكثر نجاحاً أف تمتؼ حوؿ إبنيا وتصفعو عمى جبيتو لماذا ؟ 
لمثيرات يرى جاثري أف صفع الوجو يؤدي بالطفؿ إلى القياـ باستجابة تراجعية تقترف با

الموجودة في الشارع آنذاؾ أيضاً  ولما كانت األـ تريد أصالً  أف تمنع ابنيا مف السير 
والتقدـ في الشارع لذا يجب إتاحة المجاؿ لإلرتباط بيف الشارع واستجابة التراجع وليس بيف 

 الشارع واستجابة التقدـ فيو . 
 

ف اإلستجابة األولى ىي السير ينطوي ىذا الوضع العقابي عمى استجابتيف ووضعيف مثيري
في الشارع وتستدعييا مثيرات الشارع نفسو واإلستجابة الثانية ىي التراجع الناجـ عف صفع 
الجبية والذي أدى إلى التغير المثيري لمشارع لذلؾ يرتبط ىذا النمط بالتراجع ويعمؿ عمى 

 إضعاؼ نزوؿ الطفؿ إلى الشارع .
سابقيف لمعقاب حيث أدى إلى إنتاج استجابة مضادة يبيف ىذا المثاؿ توافر الشرطيف ال

( كما أف المثير الذي استعدى التقدـ أو السير في الشارع( لإلستجابة األولى )التراجع)
 لممثير الذي حدثت فيو اإلستجابة الثانية وىو الشارع بعد الصفع . 

 

 : Response or movementاالستجابة أو الحركة  
 حركة: معنى  االستجابة أو ال

وبذلؾ أف جثري يرى أف األداء أو الفعؿ  جزء مف األداء أو السموؾ الذي يرتبط بمثير ما . 
(Act  ىو مجموعة مف الحركات أو االستجابات ، وىذا الفعؿ ىو بحد ذاتو اليدؼ النيائي )

أنصب اىتماـ جثري عمي تعمـ  وعميو فإف الحركة ىي االستجابة األولية لذلؾ الفعؿ .
 ألنيا تمثؿ اليدؼ النيائي ألي فعؿ سموكي الحركة 
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 :Inhibitionالكؼ 
ويرى  الكؼ يحدث مف  يحدث الكؼ الستجابة مف خالؿ االنشغاؿ في استجابات أخرى 

يرى أف الوصالت العصبية المرتبطة باستجابة ما ، خالؿ عمؿ النظاـ العصبي المركزي 
 ى ترتبط باستجابة مغايرة يكؼ عمميا مف خالؿ إثارة وصالت عصبية أخر 

االستجابات االنفعالية أو العضمية يمكف منعيا أو كفيا مف خالؿ توليد أنشطة أو أفعاؿ 
األنشطة العضمية يمكف منعيا مف خالؿ اشغاؿ عضالت أخرى بأنشطة  أخرى معاكسة ليا.

انفعالية  كما يمكف إثارة الفرد في أنشطة انفعالية لكؼ ردود  حركية مختمفة عف السابقة .
 أخرى.

 

 :Stimulusالمثير  
معناه  المثير إلي جميع التغيرات البيئية التي يمكف لمحواس التأثر بيا بحيث تحدث تغيرًا 

 جسميًا كاستجابة ليا ، بحيث يتولد عند ذلؾ سمسمة مف األفعاؿ الحركية.
 

 : Stimulus Maintainingاالحتفاظ بالمثير  
 أو المثيرات بفعؿ عوامؿ الدافعية ،تنشأ حالة االحتفاظ بالمثير 

حيث تمثؿ الدافعية مجموعة مف المثيرات الداخمية التي يتبقى نشطة باستمرار حتى أداء  
 فاالحتفاظ يرتبط بمجموعتيف مف المثيرات : االستجابة المطموبة ،

 وىي المثيرات الداخمية التي تدفع الي تنفيذ بعض االستجابات أو الحركات . 
 المثيرات األخرى التي تنتج عف ىذه الجركات .ومجموعة  
وبذلؾ فإف االحتفاظ بياتيف مف المجموعتيف مف المثيرات يستمر لغاية الوصوؿ إلي اليدؼ  

 المتمثؿ في تنفيذ االستجابة الكاممة المناسبة لتمؾ المثيرات.
 

 :Stimuli Produced by Movementالمثيرات الناجمة عف الحركة  
  معناىا :

 موعة المثيرات التي تنشأ عف االستجابات أو الحركات .مج 
 فكؿ حركة بحد ذاتيا ىي مثير منبو لمجمؿ العصبية في مناطؽ الجسـ المختمفة . 
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كما أنيا في الوقت نفسو منبو لممثيرات الخارجية ، وعمي ضوء ىذه الحركة يتحدد شكؿ  
لحركية المعقدة ىي بمثابة مثير الحركة الالحقة، وبمغة أخرى ، فإف كؿ حركة في السمسمة ا

 لمحركة الالحقة وىكذا إلي أف يتـ تنفيذ األداء والعمؿ المطموب 
 

يعرفو جاثري بقولو " إذا اقترف مثير باستجابة فإنو غالباً  مايصبح  اإلقتراف الشرطي :
مستمراً  في اإلرتباط بيذه اإلستجابة " أي أف نمط المثير الذي يباشر عممو وقت ظيور 

تجابة معينة يميؿ إلى إنتاج ىذه اإلستجابة إذا تكرر حدوثو أما إذا انفصمت اإلستجابات اس
 عف مثيراتيا األصمية  فإنو يحدث مايسمى بالكؼ اإلرتباطي .

 

 السموؾ : يفرؽ جاثري بيف نوعيف مف السموؾ : 
 سموؾ يتمثؿ بحركة نوعية مثؿ رفع الرأس أو  اليد أو اإلصبع . -1
فعؿ الكامؿ كميارة السباحة أو ركوب الخيؿ أو الدراجة أو قيادة سموؾ يتمثؿ في ال -5

 سيارة 
التعمـ ىو تغير في السموؾ مف محاولة واحدة حيث يصؿ المثير إلى قوتو  التعمـ :

اإلرتباطية الكاممة في أوؿ فرصة يقترف مع استجابة ما وىذا يعني أف التعمـ يجب أف يحدث 
 و الشئ . مف محاولة واحدة حسب قاعدة الكؿ أ

 

 الدافع:
عند جاثري ىومايدفع الفرد إلى عمؿ ما وىو يعني بو وجود المثيرات التي تنتج 

الحاالت النفسية لمكائف تتألؼ مف مثيرات داخمية قد تبقى طواؿ أداء عمؿ ما  والسموؾ. 
حتى تحدث استجابة ختامية ما " فالحفاظ عمى المثيرات يزاؿ في النياية بفعؿ اإلستجابات 
التي تثيرىا تمؾ المثيرات ذاتيا " فحالة العطش عمى سبيؿ المثاؿ تتألؼ مف طبقة منفردة مف 

افظ عمى النتائج حتى يتـ استيالؾ الماء وفى ىذه العبارات يمكف لنا فيـ المثيرات التي ستح
النتائج التي توصؿ ليا سيوارد فالضغط عمى الرافعة بالنسبة لمفئراف المذكورة حدث في 
حضور كؿ مف المثيرات الخارجية في الصندوؽ والحفاظ عمى المثيرات الناجمة عف الحالة 

ف الطعاـ ومف ناحية أخرى إذا ظؿ جائعاً  بعد الضغط عمى الواقعة المتمثمة في الحرماف م
الواقعة مع أنو سحب مف المواقؼ فإف الفرصة قائمة لمختمؼ اإلستجابات التالية كي تصبح 
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مرتبطة بالمثيرات الحافظة وبعض ىذه اإلستجابات قد التكوف متوافقة مع  الضغط عمى 
التحكـ في آثار المثيرات الحافظة بأف قاـ  الرافعة وىكذا يؤخر األداء الالحؽ )حاوؿ سيوارد

بتغذية جميع الحيوانات بكميات قميمة مف الطعاـ قبؿ البدء في التجربة لكف آثار الطعاـ قبؿ 
 البدء في التجربة لكف آثار الطعاـ المسبؽ ربما كانت قميمة جداً في أحسف األحواؿ ( . 

 

مثيرات قد يخدـ وظيفة أخرى إذا وبجانب دخوليا في اإلرتباطات فإف الحفاظ عمى ال 
لما كانت الدافعية ىي ببساطة مصدر مثيرات فإف الحاالت المختمفة أو اختالؼ المستويات 
في حالة واحدة )عمى سبيؿ المثاؿ ( قميؿ أومزيد مف الطعاـ ىي ببساطة ينبغي النظر إلييا 

شكاالً  مف السموؾ عمى أساس أنيا مثيرات داخمية مختمفة فيما بينيا فالعطش قد يثير أ
 تختمؼ عما قد يثيره الجوع ألف اإلشارات المناسبة لكؿ حاؿ ىي بكؿ بساطة فريدة في نوعيا 
وطريؽ ثالث يمكف مف خاللو أف يدخؿ الحفاظ عمى المثيرات في اإلرتباطات في التتابعات 

ف لحظة )السالسؿ( السموكية المعقدة الطويمة وحيث اليوجد تغيرات مثيرة خارجية واضحة م
إلى أخرى فإف الحفاظ عمى سمسمة مف الحركات ينبغي أف يعزى إلى إشارات أخرى ، وأف 
المثيرات التى تنتجيا الحركة قد تؤدي ىذه الوظيفة إذ أف كؿ استجابة قد تنتج المثير 
لإلستجابة التالية وبالمثؿ فإف مصدراً  مستمراً  لإلشارات الداخمية )أى دوافع( إذ كاف 

ثناء قياـ سمسمة مف اإلستجابات سيصبح مف الناحية النظرية مرتبطاً  بالحركات حاضراً  أ
وسوؼ يدعـ الفعؿ في المستقبؿ ومف المفترض أف الفأر الجائع الذي تعمـ صعود الدرج 
وصعود السمـ وتحريؾ سيارة والزحؼ ونيؿ كريات الطعاـ ستكوف كؿ الحركات المتتابعة 

عنده ووجود ىذا اإلشارات في أوقات أخرى البد مف أف  عنيا مرتبطة بإشارات حاؿ الجوع
يدعـ سمسمة اإلستجابات  بنفس الطريقة التي يمكنبيا ألي مثير خارجي أف يبدأ واحدة أو 

 أكثر مف ىذه اإلستجابات المرتبطة.
 

وعمى الرغـ مف ىذه  الوظائؼ فإف مفيـو الحفاظ عمى المثيرات ليست لو مكانة 
ي نظريات معاصري جاثري ففي حيف يمكف لمثير داخمي دائـ أف يحافظ الدافعية أو الدافع ف

عمى سموؾ ما أو يؤثر عمى حيويتو فإف مثؿ ىذا المثير ىو مجرد فئة أخرى مف المثيرات 
في نظرية جاثري وعمى حد تعبير اثنيف مف الذيف قاموا بشرح نظرية جاثري فإنو )إذا كاف 

ف تمؾ التي يتبعيا قط آخر تغذي تغذية جيدة فإف لمقط الجائع أف يتصرؼ بطريقة تختمؼ ع
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حركاتو ستكوف مختمفة وىكذا فإف حركاتو ستكوف مختمفة وىكذا فإف تعممو قد يكوف مختمفاً  
 كذلؾ فالقط يتعمـ مايفعؿ ومايفعمو أىـ مما تكف عميو حاؿ دافعيتو(.

  التدريب :
ستكماؿ اإلستجابة في مفيومو أنو إعادة لمموقؼ الخاص بالفعؿ الكامؿ لغرض ا

الصحيحة أو بمعنى آخر استبعاد الجوانب السمبية مف اإلستجابة بمثيرات إيجابية واإلستجابة 
 الخاضعة لعممية التدريب ىنا ىي اإلستجابة ذات الفعؿ الكامؿ وليست الحرة النوعية . 

 وىي داللة عمى المثيرات التي اقترنت باستجابة معينة . الشرطيات : 
يرى جاثري أف الكائف الحي حينما يتعمـ استجابات متعارضة أو متضاربة  باطي :الكؼ اإلرت

يحدث اإلنطفاء تبعاً  لمكؼ اإلرتباطي بمعنى أف المثير المصاحب الستجابة ما حينما 
 يصاحب استجابة جديدة تتعارض مف اإلستجابة القديمة فإف اإلرتباط القديـ يتـ إلغاؤه . 

تباطي أو إبطاؿ العادات السموكية غير المرغوب فييا بواسطة ويمكف أف يتحقؽ الكؼ اإلر 
 طرؽ ثالث:

 

حيث يتـ تقديـ المثير المطموب كفة مع مثيرات أخرى تسبب  طريقة اإلشتراط العكسي : -1
استجابة مانعة فيي حالة الكمب الذي كاف ولوعاً  بقتؿ الدجاج أو أكمو فقد أمكف التغمب 

عنقو ونتيجة لمرائحة الكريية حاوؿ الكمب أف  عمى ذلؾ بأف ربطت رمة دجاجة حوؿ
 يتخمص مف رمة الدجاجة وبالتالي يحؿ البعد عف الدجاج بدالً  مف تتبعو وقتمو . 

 

فاستمرار اإلستثارة ينيؾ اإلستجابة فاالستمرار عمى التدريب أمر معيف  طريقة التعب : -2
بة تأخذ في الضعؼ يجعؿ الكائف يتعب وبعد التعب إذا استمر التدريب فإف اإلستجا

 شيئاً  حتى تختفي تماماً  . 
الطفؿ الذي يعبث بكؿ مايقع تحت يده مف أوراؽ بقصد تمزيقيا يمكف لألـ  مثاؿ ذلؾ :

إقالعو عف ىذه العادة السموكية بأف تجعمو يمزؽ كمية كبيرة مف األوراؽ والجرائد والمجالت 
جباره عمى مواصمتو  وبصورة متواصمة حتى يشعر بالتعب واإلجياد والممؿ مع إصرار األـ وا 

ىذا األداء حتى نيايتو ، ففي ىذه الحالة يبدأ الطفؿ في إبعاد  األوراؽ عنو كمية وبالتالي 
تصدر منو استجابة جديدة معارضة لمعادة السموكية القديمة بحيث تقمع عف ىذا السموؾ غير 

 المرغوب فيو . 
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راد بدرجة طفيفة والعمؿ عمى الزيادة مف درجة وفييا يتـ تقديـ المثير المطريقة العتبة :  -3
قوة ىذا المثير شيئاً  فشيئاً  حتى يزوؿ أثره وىو في أوج قوتو فإذا كاف لدينا طفؿ يخشى 
الظالـ مثال فإننا ندخمو في حجرة مظممة وىو عمى كتؼ أمو ثـ بعد ذلؾ وىو في يدىا ثـ 

وىو يسمع صوتيا التشجيعي ثـ  ىي في األماـ وراءىا ثـ ىو يدخؿ وأمو وراءه ثـ يدخؿ
 يدخميا بمفرده وبذلؾ يزوؿ الظالـ كمثير لمخوؼ . 

 
 األىمية التربوية لنظرية جاثري :

يمكف اإلستفادة مف نموذج اإلقتراف في مجاالت التربية والتعميـ المختمفة فطالما أف التعمـ  -
ثمر ىو ماحدث يحدث عف طريؽ ارتباط بيف أحداث حسية وأحداث حركية فإف التعمـ الم

عف طريؽ العمؿ وبالتالي نشاط الفرد في الموقؼ التعميمي ىو الذي يزوده بمواد التعمـ 
 المختمفة طالما أف موضوع التعمـ يقترف بحركة أو نشاط مف الفرد المتعمـ . 

ولذلؾ استفاد عمماء التربية وخاصة المتخصصيف منيـ في المناىج وطرؽ التدريس مف ىذا 
ا عميو منيج النشاط أحد مناىج التدريس الشائعة وخاصة في مراحؿ العمر المبدأ وأقامو 

 المبكرة .
يمكف اإلفادة مف الطرؽ المختمفة التي تضمنتيا النظرية بقصد إبطاؿ العادات السموكية  -

حالؿ عادات سموكية محميا مرغوب فييا لدى األفراد .  غير المرغوب فييا وا 
وـ عمى اإلقتراف البسيط بيف النوع مثير واستجابة وأنو وحيث أف التعمـ في ىذه النظرية يق -

يحدث في محاولة واحدة فإنو يمكف استخداـ ىذا النوع مف التعمـ في التدريبات المختمفة 
داخؿ المدرسة مثؿ تعمـ الطفؿ جدوؿ الضرب وعمميات الجمع وتكممة العبارات المغوية 

 جاوز زمني يؤدي إلى تعمميا .المعينة حيث أف اقتراف األحداث أو ازدواجيا في ت
 = .......... x1 2= ........   2+2= ........      3+3فحينما نذكر المثيرات 
 فإف استجابة التمميذ .
" تؤدي إلى  3+3" لمثير "  1" وىكذا فاإلستجابة "  35، 12، 1تكوف عمى الفور " 

 ميذ بالربط بينيما وىكذا .....اإلزدواج أو اإلقتراف بيف مثير واستجابة حيث يتـ تعميـ التم
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كما يمكف اإلستفادة مف مبدأ اإلشتراط العكسي في عالج الكثير مف مخاوؼ األطفاؿ 
ومختمؼ أنواع السموؾ السيئ لو تغير المرغوب فيو وتبديمو بسموؾ تربوي بناء عمى األىداؼ 

 السموكية لمتربية .
 

 ي بعض األوساط التعميمية وىي : ليذه النظرية إيجابيات تسبب في شيوعيا وانتشارىا ف
بساطتيا وسيولة تطبيقيا بعيداً  عما يتطمبو التطبيؽ العممي الدقيؽ لمقوانيف والقواعد  -1

 النظرية .
تتمثؿ قيمة ىذه النظرية في تطبيقاتيا واستخداماتيا في الحقؿ التعميمي والمدرسي بصفة  -5

 خاصة .
الربط بيف المثيرات أو المنبيات تثبت ىذه النظرية كيؼ يمكف اإلستفادة مف عممية  -3

 والحركات لتقوية العادة وتصحيحيا بتعمـ حركات وعناصر جديدة .
أثبتت ىذه النظرية كيؼ أف تعمـ استجابات جديدة تتنافس مع تعمـ اإلستجابات القديمة  -2

 تؤثر عمييا وتضعفيا وتؤدي إلى نسيانيا .  
أف نتمكف بيا مف تحسيف السموؾ أعطتنا ىذه النظرية الوسائؿ التي نتمكف أو يمكف  -2

وتوجييو بحسب الغايات التربوية . كما تتضمف ىذه النظرية باإلضافة إلى ذلؾ مجموعة 
مف اآلراء التي يمكف اإلستفادة منيا في المجاؿ التربوي أو في بعض المواقؼ الخاصة 

 بالعممية التربوية مثؿ :
المثيرات الداخمية إلى حدىا  في أي موقؼ تعميمي ينبغي بحسب ىذه النظرية اختزاؿ - أ

األدنى وتدعيـ األرتباط بيف اإلستجابات الصحيحة والمثيرات المالئمة وقد يتطمب ىذا 
 استخداـ التعمـ الصـ والتدريب الشكمي .

أوضح جاثري قيمة التكرار بأنو ليس في تقوية العادة بتقوية الرابطة بيف المثير  - ب
، فالقيمة التربوية ليذا التوضيح ىي أنو بيف مجاؿ واإلستجابة ولكف في تعمـ حركات جديدة 

التدريب الذي يقصده ثورنديؾ وىو التكرار لتقوية الرابطة عما يقصده ىو وىو استكماؿ 
 نواقص العقؿ الكامؿ بتصحيح الحركات الجزئية حيث تظير فاعمية التكرار . 
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 نظرية احلافز يف التعلم ) هل (

 ة ىؿ  :االفتراضات الرئيسية في نظري
 "  Habitsينطوي التعمـ عمي تشكيؿ عادات " 

 مفيـو العادة :
ىى رابطة مستقرة نسبيًا بيف مثير واستجابة ، فالتعمـ عند ىؿ يقـو عمي أساس اقتراف 
المثير واالستجابة بوجود التعزيز أو المكافأة ، ويرى أف مثؿ ىذا االقتراف بيف المثير 

 ريجي بعدد مرات التعزيز أو التدعيـ.واالستجابة يزداد قوة عمي نحو تد
يطمؽ ىؿ عمي الرابطة بيف المثير واالستجابة اسـ العادة ويفترض أنيا تزداد قوة بعدد  

مرات التدعيـ أو التعزيز ، ومف ىذا فإف قوة العادة ىي دالة عدد مرات التعزيز عمي افتراض 
وجود الحاجات الفسيولوجية ثبات عوامؿ أخرى ، تتشكؿ العادات لدى الكائف الحي نظرًا ل

التي يتولد عنيا دافع لمتحرؾ بسبب حالة الحرماف التي تحدثيا، ويكمف اليدؼ منيا مساعدة 
 الكائف الحي عمي البناء وتمكينو مف التكيؼ مع الظروؼ البيئية المتغيرة.

 
 -تأخير التعزيز يضعؼ قوة العادة :

جود تعزيز معيف فإف قوة مثؿ ىذه العادة إذا تشكمت عادة ) رابطة بيف مثير واستجابة ( بو 
 تضعؼ إذا تـ تنفيذ االستجابة وتأخر ظيور التعزيز .

 أطمؽ ىؿ عمي ىذه الحالة فرضية مماؿ اليدؼ: 
" والتي تنص عمي أف االستجابات التي تكوف أقرب إلي اليدؼ تكوف أقوى مف تمؾ التي  

ألشراط الوسيمي الذي يتضمف تبتعد عف ذلؾ اليدؼ،وقد تنطبؽ مثؿ ىذه الحالة عمي ا
بحيث أف مثؿ ىذه االستجابات تضعؼ   االستجابات الموجية نحو ىدؼ أو غاية معينة ،

قوة ىذه العادة تتأثر  بازدياد الفاصؿ الزمني بيف تنفيذ ىذه االستجابات والمعزز الذي يتبعيا 
لعادة أثناء فترة بوجود مثيرات تعزيزية ثانوية أخرى أو بوجود مثيرات أخرى ال ترتبط با

  . التأخير
يرى ىؿ أف قوة العادة في حالة األشراط الكالسيكي  تتناقص بسبب وجود فاصؿ  

زمني بيف ظيور المثير الشرطي والمثير غير الشرطي ، وقد أطمؽ عمي ىذا االنحراؼ 
ًا الزمني اسـ الالتزامف بيف المثير واالستجابة ، وحتى تكوف العادة مرتبطة ارتباطًا وثيق



  الكالسيكيةنظريات التعلم             الفصل الثاني                                                               

 

 
55 

بخفض الحاجة يفترض أف ال يكوف الفاصؿ الزمني طوياًل ، ويرى ىؿ أف الالتزامف األمثؿ 
 ثانية .½ بيف المثير واالستجابة ذلؾ الذي ال يتجاوز 

لقد وجد ىؿ أف تأثير مثير معيف عندما يقترف باستجابة ما وفؽ فاصؿ زمني قصير يكوف 
افع ، وىذا ما ينجـ عنو زيادة الميؿ لذلؾ في الغالب أكثر ارتباطًا بتناقص الحاجة أو الد

 (. 1111الدافع في إثارة رد الفعؿ المتمثؿ ؼ االستجابة المتعممة ) غازاد وريموندجي 
وانطالقًا مف االفتراض الثاني والثالث فإف منحي التعمـ النيائي المتمثؿ في قوة العادة يتوقؼ 

 -عمي العوامؿ التالية :
جـ التعزيز األولى أو الثانوي في تخفيض الدافع أو المثير ىو دالة نمو موجبة ألثر ح -

 الحافز.
 ىو دالة نمو سالبة لتأخير التعزيز بعد تنفيذ االستجابة. -
ىو دالة نمو سالبة لدرجة الالتزامف بيف المثير الشرطي واالستجابة ، أي أنو دالة سمبية  -

 يذ االستجابة.لمفترة الزمنية التي تفصؿ بيف المثير الشرطي والبدء في تنف
 

 رابعًا: ينعكس أثر حجـ التعزيز في دافعية الباعث:
حجـ التعزيز ىو مظير مف مظاىر التعزيز بحيث كمما كاف حجمو أكبر كاف تخفيؼ الدافع 

 أكبر ، مما يتسبب عف ذلؾ زيادة أكبر في قوة العادة 
ير الباعث ، وىنا حجـ ولزيادة قوة العادة البد أف تتبع االستجابة بتعزيز يخفض دافعية المث

التعزيز غير ميـ بالنسبة لقوة العادة إال أنو مطموب لمتأثير في إثارة المثير الباعث، 
فالمكافآت الكبيرة تعمؿ عمي إثارة المثير الباعث بشكؿ أكبر ، في حيف أف المكافآت 

 الصغيرة تؤثر عمي نحو أقؿ في ىذا الباعث ، فعمى سبيؿ المثاؿ : 
تاجية العامؿ مف خالؿ تقديـ أكبر في األجر لكؿ قطعة إضافية ينتجيا ألف يمكف زيادة ان 

مثؿ ىذا اإلجراء يساعد في زيادة شدة الباعث لديو لالنتاج ، مما يتسبب معو بالتالي زيادة 
 في قوة العادة.
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 عدد مرات التعزيز يقوي العادة عمي نحو متناقص: 
عدد مرات التعزيز،  أف كؿ تعزيز إضافي  قوة العادة تعتمد إلي درجة كبيرة عمي 

يشتمؿ عمي تخفيؼ في شدة المثير الباعث ، وعميو فإف كؿ استجابة معززة تساىـ عمي نحو 
أقؿ مف االستجابة السابقة في قوة العادة.  أى  أف أثر التعزيز في قوة العادة يتناقص عمي 

األولى تسيـ عمي نحو أكبر  نحو تدريجي مع عدد مرات التعزيز ، بحيث أف مرات التعزيز
 في قوة العادة مقارنة مع المرات المتالحقة.

وتبقى قوة العادة في تزايد إليح بحيث ال تضيؼ أي استجابات أخرى معززة أية زيادة  
 إلي قوتيا.

 
 تتمثؿ آثار التعزيز في خفض الحافز ) الباعث ( :

باعث أو الدافع ، فيو يفترض ىؿ أف دور التعزيز يتوقؼ عمي قدرتو عمي خفض ال  
يرى أف المعززات ترتبط دائمًا بدوافع نوعية عند الحيواف واإلنساف ، إذا أف األحداث التي 
تعزز التي تختزؿ الحاجات البيولوجية ألنيا األساس لجميع أنواع الدوافع ، وعميو فإف الكائف 

ات لقد افترض ىؿ الحي يميؿ إلي تعمـ السموكيات التكيفية التي تساعده عمي خفض الحاج
في كتباتو النظرية األولى أف التعزيز يرتبط بخفض الحاجات البيولوجية ، وقد يكوف ىذا 
مناسبًا في حالة المثيرات الطبيعية التي ترتبط بحاجات معينة مثؿ الطعاـ لخفض حاجة 
الجوع ، والماء لخفض حاجة العطش ، ولكف في حالة المثيرات المحايدة التي تصبح 

ثانوية وفقًا لمبدأ األشراط كيؼ ليا أف تخفض الحاجة البيولوجية ؟ إف مثؿ ىذه  معززات
             المسألة شكمت تحديًا حقيقيًا لنظرية ىؿ مما دفعو إلي استخداـ تعبير خفض الحافز

( بداًل مف خفض الحاجة ، فالحافز أو المثير الحافز ىو بمثابة متغيرات توسطية )الباعث
جة كبيرة بالعمميات التي تنتج الحاجات البيولوجية ، ويمكف خفض مثؿ ىذا ترتبط إلي در 

 المثير الحافز في وقت يسبؽ خفض الحاجة الفعمي 
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 : يمكف لممثيرات المحايدة أف تصبح مثيرات تعزيزية
يرى ىؿ أف باإلمكاف أف تصبح المثيرات المحايدة مثيرات تعزيزيو ثانوية مف خالؿ  

يرات التعزيزية األولية كالطعاـ والشراب والحاجات البيولوجية األخرى، ومثؿ ىذه اقترانيا بالمث
المثيرات يمكف أف تؤثر في السموؾ في المواقؼ المختمفة ، وىذا يتضمف ضرورة أف تقترف 

 ىذه المثيرات بمثيرات أولية ليا القدرة عمي خفض الحافز )الباعث(.
 

ا تقـو بوظيفتيا ألنيا تعمـ كبواعث تثير الدوافع فالمثيرات التعزيزية األولية بطبيعتي 
وتعمؿ عمي إشباعيا ، لذلؾ فالعممية التي يصبح مف خالليا المثير المحايد معززًا ثانويًا 

 تتوقؼ عمي اقترانو بمثير طبيعي ، أو باعث يرتبط بإشباع دافع أو حاجة.
 

 ألشراط األصمي:يمكف تعميـ العادات إلي مثيرات جديدة غير تمؾ المتضمنة في ا
ينطوي مفيـو السموؾ التكيفي عمي المرونة في االستجابة إلي المواقؼ المختمفة ،  

فإذا ما تعمـ فرد ما سموكًا معينًا في موقؼ معيف ، فإنو مف الممكف ليذا الفرد استخداـ مثؿ 
 ىذا السموؾ في مواقؼ أخرى مشابية ، وىذا بالطبع يشير إلي مفيـو تعميـ التعمـ 

 -رض ىؿ وجود ثالثة أنواع مف العميـ وىي :افت
 تعميـ المثير:

االستجابة التي ارتبطت بمثير معيف أثناء عمميات االشتراط يمكف أف تعمـ إلي  وىى  
 مثيرات أخرى تترافؽ أو تتجاور مع ذلؾ المثير.

 :  تعميـ االستجابة
شتراط يمكف أف ويقصد بو أف المثير الذي ارتبط باستجابة معززة أثناء عمميات اال

 يرتبط بمجموعة استجابات أخرى ، غير تمؾ المتضمنة بعممية التعزيز.
 :  تعميـ المثير واالستجابة

ويحدث ىذا النوع عندما ترتبط مثيرات غير متضمنة بعممية االشتراط أو التعزيز 
األصمي باستجابات أو ردود فعؿ ىي أيضًا غير متضمنة في التعزيز ، ولكنيا تقع ضمف 

 طقة متعمقة بو.من
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 تنشط السموكيات المتعددة بفعؿ الدوافع:
اى أف الدوافع تعمؿ عمي إثارة السموؾ وتنشيطو ألف الدافع يعكس الحاجة الكمية لدى 

( عندما تصبح ممحة ويتولد عف دافعالعضوية فالحاجات البيولوجية  تتحوؿ إلي حالة حافز )
لمثير الباعث الذي يخفض مثؿ ىذا الدافع ، ذلؾ استجابة أو سموؾ غالبًا ما يوجو نحو ا

 ويمثؿ المثير الباعث المعزز أو المدعـ الذي يعمؿ عمي خفض الدافع.
واعتمادًا عمي ذلؾ، فإف المكافئة أو التعزيز التي تصمح لتقوية عادة معينة قد ال تصمح 

لخفض  ( قد ال تنفعوع مثالً لتدعيـ أخرى ، والحوافز تعمؿ عمي خفض دافع معيف )كالج
 دافع آخر مثؿ العطش.

 

 : Basic Conceptsالمفاىيـ األساسية في نظرية ىؿ  
 العادة  

  العادة  ىى الوحدة األسياسية في نظرية ىؿ
يرى ىؿ أف الكائف الحي   وفيي تشير إلي رابطة مستقرة نسبيًا بيف مثير واستجابة معززة ، 

ميا في مثؿ مواقؼ تعمميا أو يتعمـ عادات تستقر في حصيمتو السموكية بحيث يستخد
 المواقؼ األخرى المماثمة ليا.  

ويرى ىؿ أف التدريب أو ممارسة العادة غير كاؼ لزيادة قوتيا ويتوقؼ دور التدريب في 
زيادة قوة العادة ، عمي وجود المكافأة أو التعزيز ، حيث أف قوة العادة ىي دالة العدد مرات 

 األخرى.التعزيز عمي اعتبار ثبات العوامؿ 
فالتدريب يؤثر في قوة العادة فقط بوجود المكافأة أو التعزيز ، وأف المحاوالت األولى مف 
التدريب ينتج عنيا زيادة كبيرة في قوة العادة ، ومع التقدـ في عمميات التدريب ، فإف 

 المحاوالت الالحقة تضيؼ زيادة أقؿ في قوة مثؿ ىذه العادة  
 الدافع الحافز 
الدافع إلي الحاجات البيولوجية األولية لدى الكائف الحي،  يرى ىؿ أف مثؿ ىذه يشير مفيـو 

ف الحي إلي الدوافع ىي المحركات األساسية لمتعمـ والسموؾ ، إذ أف الحرماف منيا يدفع الكائ
 .توليد السموؾ المناسب
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وتشمؿ الحوافز الرئيسية مثؿ الجوع والعطش والحفاظ عمي درجة الجسـ والتنفس ،  
والتخمص مف الفضالت والنـو والراحة والنشاط والجماع والتخمص مف اآللـ واألمومة والرعاية 
وغيرىا، وينجـ عف مثؿ ىذه الدوافع حالة حفز كمي  وىى تختمؼ مف دافع إلي أخر ، 
وتسمى حالة الحفز ىذه بالمثير الحافز ، وىو بمثابة المكوف الحقيقي لمدافع ، فعمى سبيؿ 

الطعاـ في حاؿ الجوع يعد مثيرًا حافزًا مالئمًا ليذه الدافع ، في حيف تعزيز  المثاؿ ، وجود
 الجوع في حالة العطش ال يعد مثيرًا حافزًا مناسبًا 

 
 الحوافز الثانوية :

وىي مجموعة المثيرات المحايدة باألصؿ التي يتزامف حدوثيا أو جودىا مع الحوافز  
تيجة ليذا االقتراف قادرة عمي توليد السموؾ الذي األولية بحيث تصبح مثؿ ىذه المثيرات ن

 تحدثو الحوافز األولية 
 فعمى سبيؿ المثاؿ :  

تزامف حدوث مثير ما مع الجوع ، فيمكف ليذا المثير توليد سموؾ البحث عف الطعاـ في 
 المناسبات التي يتعرض فييا الكائف الحي لمثؿ ىذا المثير.

 الباعث:
عف  كمية التعزيز أو التدعيـ الذي يتـ الحصوؿ عميو ،  يشير ىؿ أف الباعث عبارة 

ومثؿ ىذه الكمية التعزيز ال تؤثر عمي نحو مباشر في قوة العادة ، ولكنيا تؤثر في مستوى 
الدافعية لألداء والسموؾ ، إذ أنيا تؤثر في السموؾ مف خالؿ تغيير مستوى الدافعية لدى 

 الكائف الحي  .
 دينامية شدة المثير:

ر ىذا المفيـو إلي أف المثير األقوى في الموقؼ األشتراطي يعمؿ عمي استثارة يشي 
نما  استجابة قوية، وىذا بالطبع يعني أف الموقؼ االشتراطي ال يتضمف مثيرًا واحدًا فقط وا 

 مجموعة مف المثيرات حيث أف  المثير األقوى في ىذا الموقؼ يؤدى إلى استجابة أقوى.
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 :Reaction Potentialابة سادسًا : جيد االستج
يشير جيد االستجابة إلي األداء النيائي الذي يظيره الكائف الحي في موقؼ ما ، 

 Dوالحافز  Hويعتمد ىذا الجيد عمي تفاعؿ مدخالت األشتراط المتمثمة في قوة العادة 
 بالمعادلة التالية: Eويمكف التعبير عف جيد االستجابة  Vوشدة المثير  Kوالباعث 

 دينامية شدة المثير × الباعث  Xالحافز  Xاالستجابة = قوة العادة جيد 
 

 قوة العادة المعممة:
ويقصد بيا أف االستجابة التي ارتبطت بمثيرات معينة في األشراط األصمي يمكف ليا  

أف ترتبط بمثيرات أخرى لـ تتضمف في ذلؾ األشراط ، ومثؿ ىذه االستجابة ربما تؤثر في 
 لتي تظيره العضوية في موقؼ ما.جيد االستجابة ا

 

 الكؼ االستجابي والكؼ الشرطي :
يشير مفيـو الكؼ االستجابي  إلي حالة حفز سمبية تؤدي بالكائف الحي إلي عدـ  

االستجابة ويبدو ذلؾ جميًا في الميؿ إلي عدـ إعادة استجابة تـ تنفيذىا لمتو يرتبط الكؼ 
يؿ العضوية إلي التوقؼ عف استجابة ما بسبب االستجابي بحالة اإلعياء والتعب ، إذ تم

 التعب.
ويعتمد ىذا الكؼ عمي مقدار الجيد ) الشغؿ ( الالـز إلنتاج استجابة ما بحيث يتبدد  

مثؿ ىذا الكؼ بوجود فترات راحة بيف مرات تنفيذ االستجابة ، وىكذا فإف ىذا النوع مف 
 الكؼ مؤقت يزوؿ بوجود الراحة  .

 :الكؼ الشرطي  
دث نتيجة الفشؿ في االستجابة بحيث أف ىذا الفشؿ يتعزز ويصبح عادة متعممة تمتاز فيح

بالثبات والديمومة، وعندما يتحدد كؿ مف الكؼ االستجابي والكؼ المشروط معًا ينتج عنو ما 
 يسمى بجيد الكؼ المجمع لمعادة  .

 

 -التذبذب السموكي  :
ؿ أبعاد أربعة ىي : احتماالت يفترض ىؿ أف جيد االستجابة يمكف قياسو مف خال 

ظيور االستجابة وكمونيا وسعتيا ومقاومتيا لالنطفاء ، وبذلؾ فإف التذبذب السموكي يحدث 
عندما تتغير سعة االستجابة ومدة كمونيا مف محاولة إلي أخرى ، وىذا يعني أف االستجابة 
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محاولة وضعيفة في  قد تحدث في محاولة وال تحدث في التي تمييا ، أو أنيا تكوف قوية في
 محاولة أخرى.

 

 عتبة رد الفعؿ:
يشير مفيـو عتبة رد الفعؿ إلي الحد األدنى مف الجيد االستجابي الذي يجب توفره  

لدى الكائف الحي التي تحدث استجابة معينة ، ويتوقؼ الجيد االستجابي عمي تفاعؿ أربعة 
 الموقؼ األشراطي.مدخالت ىي قوة العادة والدافع والباعث وشدة المثير في 

 

 التعزيز األولى:
يرتبط مفيـو التعزيز األولى بعممية خفض المثير الحافز ، إذ أف ىذا التعزيز يحدث  

فقط عندما يتـ تخفيض المثير الحافز ، أما في حالة عدـ حدوث خفض في المثير الحافز 
ات الطبيعية التي فإف الباعث ال يعتبر معززًا ، ويشتمؿ التعزيز األولي عمي جميع المثير 

 تعمؿ عمي إشباع الحاجات مثؿ الطعاـ والشراب.
 

 التعزيز الثانوي:
يمكف لمثير محايد ما أف يصبح معززًا ثانويًا إذا اقترف بالتعزيز االولي وفؽ آلية  

االشراط الكالسيكي بحيث يصبح مثؿ ىذا المثير قادرًا عمي استدرار جزء مف االستجابة 
ه العممية تتطمب حدوث ثالث حوادث بتتابع سريع يتضمف : تقديـ المطموبة ، إف مثؿ ىذ

 مثير محايد فالمثير الحافز ، ثـ انخفاض في المثير الحافز.
وبناء عمي ذلؾ ، فإنو إذا اقترف مثير محايد بتخفيض مفاجئ لممثير الحافز فإف ىذا  

كف استخدامو المثير المحايد سيكتسب خصائص تعزيزية ، ومثؿ ىذا المعزز الثانوي يم
 لجعؿ مثير محايد آخر مثيرًا معززًا مف خالؿ مبدأ االقتراف أو االشراط.

 

 مفيوـ التعمـ التمييزي :
يتطمب التعمـ التمييزي أف يتعمـ الفرد االستجابة إلي مثير ما دوف غيرىا مف المثيرات 

تـ تعزيز تمؾ األخرى التي يتضمنيا االشراط األصمي ، ويحدث ىذا النوع مف التعمـ عندما ي
االستجابة وحدىا أثناء عمميات التدريب ، وىذا يعني أف مثؿ ىذه االستجابة ضرورية في 

 الجيد االستجابي النيائي.
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 التعلم القصدي عند توملان

 

 :Expectancies and cognitive Mapsالتوقعات والخرائط العقمية 
اإلدراؾ والتوقعات ، ومثؿ يرى تولماف أف التعمـ ينطوي عمي اكتساب معرفة ترتبط ب 

ىذه المعرفة تدوؿ حوؿ البيئة التي يوجد فييا ، ومكاف األىداؼ الميمة بالنسبة لو ، والكيفية 
التي مف خالليا يمكف االنتقاؿ مف مكاف إلي آخر ، أو التحوؿ مف وسيمة إلي وسيمة أخرى 

 مع الحفاظ عمي التوجو نحو اليدؼ.
العالقة بيف مثيريف أو أكثر أو بيف واالستجابة لو ومثير ويرى أف وحدة المعرفة تتمثؿ في 

آخر يتبع مثؿ ىذه االستجابة يطمؽ تولماف عمي العالقة بيف المثير واالستجابة والمثير الذي 
( ، حيث يشير 5ـ – 1س – 1يتبعيا  بالتوقع والتي يمكف تمثيميا عمي النحو التالي : ) ـ

ستجابة ، ولتذكر ذلؾ ، فمنأخذ المثاؿ التالي إذا ( إلي المثير األوؿ الذي يسبؽ اال1)ـ
( عندىا 1( ، فالضغط عميو يمثؿ االستجابة )س1اعتبرنا مفتاح الجرس المثير األوؿ )ـ

 (.5نتوقع سماع صوت الجرس )ـ
فيو يرى أف الكائف الحي يتعمـ توقعات ، وأف مثؿ ىذه المعرفة تكتسب كنتيجة  

ث والمثيرات البيئية ، ويمكف النظر ىنا إلي المثير الذي لتعرض ىذا الكائف وانتباىو لألحدا
يتبع االستجابة عمي أنو بمثابة نتائج السموؾ أو ما يشير إلي المكافأة أو التعزيز ، ويرى 
تولماف أف مثؿ ىذه المكافأة ال تشكؿ في األساس ىدؼ التعمـ أو السموؾ ، أي أنيا في حد 

نما يكفي االقتراف بيف األحداث التي ذاتيا ليست غاية السموؾ ، فيي ليست ض رورية ، وا 
 نخبرىا لحدوث التعمـ.

( يقوي بالتكرار ، أي في كؿ مرة فييا 5ـ-1س-1يفترض تولماف أف التوقع ) ـ 
( دوف أف 1وس1تظير مثؿ ىذه األحداث بالتسمسؿ ذاتو ، ويضعؼ عندما يحدث كؿ مف )ـ

يو اسـ انطفاء أو محو التوقع ، ويعني ذلؾ ( لعدد مف المرات ، وىذا ما يطمؽ عم5يتبع بػ )ـ
أنو إذا أخفؽ توقع أو إدراؾ فرد بأف سموكًا ما في موقؼ معيف قد ال يؤدي إلي الغرض الذي 

 يسعى إليو ، فإف ىذا يقود بالتالي إلي تحوؿ ذلؾ الفرد إلي وسيمة أخرى.



  الكالسيكيةنظريات التعلم             الفصل الثاني                                                               

 

 
54 

النتقاؿ وعممية يستخدـ تولماف مفيـو التوقع لتفسير أثر كؿ مف التدريب والتعميـ وا 
تنافس االستجابات ويرى أف سمسمة مف التوقعات يمكف أف تتوحد معًا في وحدة أكبر، أي 
 إمكانية الربط بيف عدة توقعات في سمسمة مترابطة يصار إلي تفعيميا معًا مواجية موقؼ ما.

إذ يرى أنو إذا كاف لدي  Inferenceأشار تولماف إلي ما يسمى بعممية االستدالؿ  
( ومثير 5( فإذا ما حدث ارتباط جديد بيف المثير الثاني )ـ5ـ-1س-1رد توقع معيف ) ـالف

 ـ*(. – 1س – 1فإف ذلؾ سيؤدي بالفرد إلي االستدالؿ عمي توقع جديد ىو ) ـ آحر ـ*
ويشير مثؿ ىذه االستدالؿ إلي العممية التي مف خالليا تعمؿ بعض األحداث  

اختيار استجابة الحقة ، وىكذا فالكائف الحي أثناء تفاعالتو التعزيزية الجديدة في التأثير عمي 
مع المواقؼ يكتسب المعرفة حوؿ البيئة بحيث يتـ تنظيميا عمي شكؿ خرائط عقمية لممكاف 
ومواقع األىداؼ والوسائؿ الممكنة المؤدية ليا ، وليس مجرد ارتباطات بيف مثيرات 

 واستجابات.
لحي يستخدـ المعرفة المتوفرة لديو عف البيئة ومعرفة وجود واعتمادًا عمي ذلؾ ، فإف الكائف ا

 األىداؼ ) الخرائط المعرفية ( لموصوؿ إلي ما يسعى إليو أو ما يرغب في تحقيقو.
 

 التعمـ مقابؿ اآلداء:
ميز تولماف بيف التعمـ واآلداء ، وحسب اعتقاده أنو ليس بالضرورة أف ما يتـ تعممو  

 Latentموؾ ، وىذا ما يطمؽ عميو بالتعمـ الكامف يظير عمي نحو مباشر في الس
Learning  ومف ىذا المنطمؽ ، فإف كثيرًا مف الخبرات التي يتـ تعمميا تبقي كامنة حتى ،

تسمح الفرصة لظيورىا أو عندما يتطمب الموقؼ استخداـ مثؿ ىذه الخبرات ، وىذا التفسير 
جتماعي ، الذي يرى أف مالحظة سموكيات يتفؽ إلي حد كبير مع أفكار باندورا في التعمـ اال

النماذج وتعمميا مف خالؿ المحاكاة ال يني بالضرورة ممارستيا في الموقؼ الذي تـ تعمميا 
نما تخزف عمي نحو معيف مف التمثيؿ ليصار استخداميا الحقًا عندما تقتضي  فيو ، وا 

 الحاجة.
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معرفة يتعمميا الكائف الحي إف مفيـو التوقعات عند تولماف ىو بمثابة أجزاء مف ال 
وتبقي مثؿ ىذه األجزاء كامنة في الذاكرة حتى تصبح الحاجة ممحة الستخداميا في تحقيؽ 
ىدؼ ما فكؿ جزء مف ىذه المعرفة ىو توقع بحد ذاتو يبقى كامنًا في الذاكرة ، ويصبح نشطًا 

د تولماف مف عندما يكوف ىناؾ ىدؼ ال يتحقؽ إال مف خالؿ ىذا التوقع ، ومف ىنا ، يع
أوائؿ عمماء النفس الذيف تعرضوا إلي مسألة التعمـ الكامف والتمييز بيف األداء والتعمـ فحسب 
وجية نظره فإف الكائف يتعمـ كيؼ يقوـ بعمؿ ما لكنو ال يقوـ بالعمؿ ذاتو إال عندما يحفز 

 لذلؾ.
لتوقع ( يتحوؿ فقط إلي نشاط أو فعؿ عندما يصبح ىدؼ ىذا ا5ـ-1س-1فالتوقع )ـ 

( محفزًا عمي نحو قوي وموجب  ففي تجاربو التي أجراىا عمي الفئراف ، وجد 5المتمثؿ في )ـ
أف مثؿ ىذه الفأراف تعممت خريطة المكاف وشكمت ما يسمي بالتوقعات لكنيا لـ تستعمؿ مثؿ 

 ىذه المعرفة الى حيف توفر سبب جوىري لذلؾ وىو الحاجو الي الطعاـ. 
س االستجابات ) التوقعات ( إذ يرى أف الميؿ إلي استخداـ ردة فعؿ ما يؤكد تولماف مبدأ تناف

أو توقع معيف وربما تتنافس مع توقعات أو استجابات أخرى وىذا يشير إلي أف استخداـ 
توقع ما يعتمد عمي مدى ارتباطو بتحقيؽ ىدؼ خاص في موقؼ أو لحظة معينة ، وىذا 

المكاف حيث توجد المكافأة أو األىداؼ ، إال إنو يشير أيضًا  ( إلي انو بمجرد تعمـ خريطة 
 باإلمكاف تحقيؽ مثؿ ىذه األىداؼ بوسائط وطرائؽ متعددة غير تمؾ التي استعمميا باألصؿ.

 

 الذاكره قصيره المدي لدي الحيوانات 
استطاع تولماف مف خالؿ تجاربو وأبحاثو إثبات أف لدي الحيوانات القدرة عمي تخزيف 

واقع األىداؼ ممثال ذلؾ في الخرائط المعرفية. لقد أظيرت نتائج الدراسات المعمومات حوؿ م
 أف لدي الحيوانات ذاكره قصيرة المدى تمكنيا مف تذكر المواقع حيث توجد المكافآت فييا ،

وفيو يتاح لمحيواف فرصو  ومثؿ ىذه الدراسات استخدمت إجراء يعرؼ برد الفعؿ المؤجؿ
اـ )المكافأة( في مكاف مميز ، ومثؿ ىذا المكاف يتـ تغيره مشاىدة المجرب وىو يخفي الطع

 مف محاولة ألخرى.
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وبعد فترة يطمؽ الحيواف ، ويالحظ المجرب ما إذا سينجح الحيواف في اختيار المكاف  
المناسب أـ ؿ ففي تجربة قاـ بيا عالـ نفس  وفييا أخفى الطعاـ تحت أحد وعاءيف بينما 

د فترة قصيرة مف الزمف أطمؽ القرد والحظ تنكميؼ أف القرد توجو كاف القرد يشاىد ذلؾ ، وبع
إلي اإلناء الصحيح الذي يوجد تحتو الطعاـ ، ومف نتائج ىذه الدراسة استنتج أف لدي القرد 

 ذاكرة قصيرة المدى لتخزيف الخرائط المعرفية حوؿ المكاف حيث يتوقع وجود المكافأة 
تجارب التي أجرىا تولماف عمي الفئراف ، حيث ومثؿ ىذه النتائج ظيرت أيضًا في ال 

وجد أف الفئراف سرعاف ما كنت تمجأ إلي أقصر الطرؽ لموصوؿ إلي اليدؼ في المتاىات 
 عندما كانت تفتح ىذه الطرؽ أماـ الفئراف.

 
 :Reinforcement  &Expectancyالتعزيز والتوقع  

يث أف األثر البعدي ليس العامؿ لقد عارض تولماف بشدة قانوف األثر عند ثورنديؾ ، مف ح
الحازف في تكويف االرتباط بيف المثير واالستجابة وتقوية مثؿ ىذا االرتباط ، فيو يرى أف 
مجرد حدوث أو اقتراف األحداث معًا كاؼ لتشكيؿ االرتباط فيما ينيا، بحيث ال يكوف التعزيز 

أثرًا غير مباشر في عممية  أو العقاب الزمًا أو ضروريًا لذلؾ ، ويرى تولماف أف لمتعزيز
 التعمـ ، ويتمثؿ ىذا األثر في جذب انتباه الكائف الحي إلي مثيرات أو توقعات محددة.
 – Signإف مثؿ ىذا القوؿ يقودنا إلي الحديث عف ما يسمى بالتوقعات اإلشارية الشكمية  

Gestalt Expecations   “ة ما بحيث تعني أف الفرد يتوقع أف تكوف البيئة منظمة بطريق
أف بعض المثيرات تؤدي إلي مثيرات أخرى ، وبذلؾ فإف بعض المثيرات ربما تشكؿ إشارة 
لحدوث مثيرات أخرى ، فإف الفرد ربما يركز انتباىو إلي بعض المثيرات مثؿ ىذه المثيرات 

 تعد بمثابة إشارات إلي مثيرات أخرى ممثمة بالتعزيز أو المكافأة.
بالتعزيز الثانوي الذي ينتج عف اقتراف مثير محايد مثير تحدث تولماف عف ما يسمى  

( محفزًا 5ـ-1س -1( في التوقع ) ـ5تعزيزي تـ تحفيزه في توقع معيف ، فإذا كاف المثير )ـ
واقترف بو مثير محايد آخر )ـ*( ، فإف المثير الثاني يصبح محزًا وذا قيمة بالنسبة لمكائف ، 

ي تؤدي إلي أىداؼ ذات قيمة فإنيا تصبح أيضًا أىدافًا وانطالقًا مف ذلؾ فإف المثيرات الت
 ذات قيمة فرعية لمكائف.
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  Types of Learningأنواع التعمـ :
 -لقد ميز تولماف بيف ستة أنواع مف التعمـ وذلؾ عمي النحو اآلتي :

 :Cathexisالنوع األوؿ: تعمـ تركيز الطاقة النفسية 
الطاقة النفسية عمي ىدؼ معيف دوف غيره مف ويتمثؿ ىذا النوع في الميؿ إلي تركيز 

األىداؼ األخرى ، وغالبًا ما يرتبط مثؿ ىذا اليدؼ بإشباع حاجة أو دافع ، فعندما تنشأ 
حاجة أو دافع لدى الفرد ، فإف الطاقة النفسية تميؿ لتتركز حوؿ اليدؼ أو الباعث الذي 

عاـ يحدث الجوع ، وىذا يتسبب يشبع مثؿ ىذه الحاجة فعمى سبيؿ المثاؿ ، الحرماف مف الط
في ميؿ الكائف الحي لتركيز الطاقة النفسية عمي الباعث الذي يشبع مثؿ ىذه الحاجة وىو 

ىماؿ أية دوافع أخرى ) عاقؿ   (.1111الطعاـ وا 
 

 :Equivalence Bielfsالنوع الثاني : تعمـ االعتقادات المتكافئة 
واقؼ التي يمارسيا ىي في حد ذاتيا مكافئة ويتمثؿ ىذا النوع في تعمـ الفرد بأف بعض الم

لمتعزيز أو العقاب أي إدراكات يشكميا الفرد بأف بعض األوضاع ىي معادلة لمتعزيز أو 
العقاب ، وىذا بالطبع ال يشكؿ اعتقادات حوؿ التعزيز أو العقاب الذي سيحصؿ عمييا في 

نما يرتبط باإلدراؾ بأف األوضاع أ و المواقؼ بحد ذاتيا مكافأة بعض المواقؼ واألوضاع ، وا 
 (.Klein 1987لمثؿ ىذا التعزيز أو العقاب )

 

 :Field Expectanciesالنوع الثالث : تعمـ التوقعات حوؿ المجاؿ  
يشير ىذا النوع إلي تكويف إدراكات حوؿ تنظيـ البيئة والمثيرات الموجودة فييا ممثاًل ذلؾ في 

أي طريؽ يسمؾ لموصوؿ إلي ىدؼ ما ، وما ىي الخرائط المعرفية ، فالكائف الحي يتعمـ 
الوسائؿ واألدوات المناسبة لتحقيؽ األىداؼ كما يتعمـ أي المثيرات أو األحداث التي يمكف 

 أف تؤدي إلي مثيرات أو أحداث معينة ) التعمـ اإلشاري (
 

 :Field Cognition Modesالنوع الرابع : تعمـ أنماط اإلدراؾ المجالي  
نوع إلي الميؿ إلي تعمـ بعض الخبرات عمي نحو أسيؿ مقارنة بغيرىا مف ويشير ىذا ال

الخبرات األخرى ، ومثؿ ىذه الخبرات تشكؿ صيغًا مف اإلدراؾ المجالي تسيـ في تعمـ 
خبرات أخرى ، فعمى سبيؿ المثاؿ ، الميؿ إلي تعمـ المغة واستخداميا في اعديد مف المواقؼ 
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عمـ المغة واستخداميا يسيؿ تعمـ العديد مف األشياء األخرى يعد كبيرًا لدى اإلنساف ، ألف ت
 ويسيؿ عممية تحقيؽ العديد مف األىداؼ.

 
 :Dirve Discriminationالنوع الخامس: تمييز الدافع 

يتمثؿ ىذه النوع في قدرة الكائف الحي عمي التفريؽ بيف الدوافع المختمفة كالعطش والجوع وما 
ف األىداؼ والغايات ، ويرتبط ىذا النوع مف التعمـ بتعمـ تركيز يترتب عف ذلؾ مف التمييز بي

الطاقة النفسية التي تمت اإلشارة إليو سابقًا عمي دافع معيف ، إذ أف التمييز بيف الدوافع 
يوجو الكائف الحي لتركيز ىذه الطاقة عمي بواعثيا الخاصة بيا عندما يستثار أي منيا ، 

يز بيف دافع الجوع ودافع العطش مف قبؿ الكائف الحي يساعده فعمى سبيؿ المثاؿ ، تعمـ التمي
في تركيز الطاقة النفسية عمي الباعث الذي يرتبط بكؿ منيما عندما يصبح مثؿ ىذا الباعث 

ففي حالة العطش مثاًل يتـ تركيز الطاقة النفسية عمي شرب  Valenceميمًا أو متكافئًا 
 . Ormord 1111في حالة الجوع   الماء ، في حيف يكوف التركيز عمي الطعاـ
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 نظرية اجلشطلت ) التعلم باالستبصار( 
 

 ما الذى دفع الى ظيور نظرية جديدة ؟ 
فػػي تجاربػػو ال  انتقػػدت مدرسػػة الجشػػطمت ثػػور نػػديؾ حيػػث إف األقفػػاص التػػي كػػاف يسػػتخدميا

رار وغيرىػػا مػػف مفػػاتيح تسػػمح لمحيػػواف بإظيػػار قدرتػػو عمػػي الػػتعمـ,الف المػػزاليج واالوكػػر واألز 
األقفاص مخبأة وخافية بحث ال يستطيع الحيػواف معالجتيػا وىػو يمػتمس الخػروج مػف مأزقػو,إال 
عف طريؽ المصادفة في حيف إف االختبار الصالح لقياس القدرة عمي التعميـ محبب إف تكػوف 

ة وادراؾ جميع عناصره واضحة ماثمػة إمػاـ عينػي الحيواف,فػاف كانػت لديػة قػدرة عمػي المالحظػ
 العالقات تسني لو إف يحؿ المشكمة بغير ىذا التخبط الذي تفرضو طبيعة المشكمة .

 تجارب كوىمر عمي الشمبانزي:
 

 التجربة األولى : 
مف تجارب كػوىمر  حيػث انػو وضػع احػد القػرد العميػا,وىو جػائع فػي حظيػرة يتػدؿ عمػي 

بذراعػو أو بػالثوب إليػو.وكاف  سقفيا بعض ثمرات المػوز ممػا ال يسػتطع الحيػواف الوصػوؿ إليػو
بػػػالحظيرة عػػػدة صػػػناديؽ فارغػػػة تقػػػع فػػػي مجػػػاؿ إدراؾ الحيػػػواف فبػػػدا الحيػػػواف بمحػػػاوالت كثيػػػرة 
لموثػػػػوب لػػػػـ تنتػػػػو بالنجػػػػاح طبعػػػػا وكػػػػاف يستسػػػػمـ بعػػػػدىا ويرتػػػػد إلػػػػي مػػػػؤخرة الحظيػػػػرة غضػػػػباف 

وثػب  أسفا,وعمي حيف فجأة انػدفع إلػي اقػرب صػندوؽ واخػذ يزحػو حتػى أصػبح أسػفؿ المػوز ثػـ
عميو فمـ يفمح في بموغ غايتو,فبدئت عمية مظاىر اليأس واالنفعاؿ.وعمي حيف فجػاه انػدفع إلػي 
صػػندوؽ أخػػر واخػػذ ينظػػر إليػػو تػػارة  والػػي المػػوز طػػوال,ثـ دفػػع دفعػػة خفيفػػة,ثـ عػػاد ينظػػر إلػػي 
الموز مري أخري,حتى إذا مػا صػبح الصػندوؽ قػارب قوسػيف او ادنػي مػف مسػقط المػوز حممػة 

الصػػندوؽ االوؿ,حتػػي انتيػػي  الػػي وضػػع صػػندوؽ ثالػػث,ثـ وثػػب عمييػػا جميعػػا  فوضػػعو عمػػي
واستولي عمي غنيمتو فرحا بيا وجديرا بيا ايضا... وفي تجربة اخري استعاف القرد بصػا حػيف 
لـ تكفو الصناديؽ الموجودة امامو وحدىا الحقمنو اكتشؼ ))مبدا((ال يقاؿ في روعتو عػف مبػدا 

ذي عػدة مراحػؿ ,لكننػا يجػب اال ننسػي انػو فػي معالجتػو لممشػكمة الوصوؿ الي القمر بصاروخ 
 عف طريؽ المحاوالت واألخطاء الصرحية ...
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 التجربة الثانية : 
وضع القرد في حظيػرة واجيتيػا فػي قبضػاف حديد,ووضػح خػارج الحظيػرة ثمػرات المػوز   

الحيواف,قصػػبتاف ممػا ليسػتطيع القػرد بموغػػو بػذراعييا .وكػاف بػداخؿ الحظيػػرة وفػي مجػاؿ إدراؾ 
أحداىما طويال واالخػري قصػيرا وكػؿ منيػا لتكفػي وحػداىما طريػؽ أكثػر مػف سػاعة يجػرب كػؿ 
قبضا بمفردة وفشؿ في طبيعة الحاؿ  ,حتى يأس واستسمـ وارتد إلي مؤخرة الحظيرة . ثػـ اخػذ 
يمعػػب بالقصػػبتيف,وبينيما  ىػػو كػػذالؾ إذا بطػػرؼ قصػػبة يمػػج فػػي طػػرؼ االخػػري ,عػػف طريػػؽ 

ة فيمػػػا يبػػػدو عنػػػد وثػػػب القػػػرد عمػػػي التػػػو إلػػػي وجػػػو الحظيػػػرة واخػػػذ  يسػػػتخدـ القصػػػبة المصػػػادف
المركبة في جػذب المػوز ,وبينمػا ىػو كػذلؾ إذا انفصػمت القصػبتاف بػالموز لكنػو لػـ يقػؼ ليأكػؿ 
المػػػوز بػػػؿ طفػػػؽ بجػػػذب باداتػػػة المبتكػػػرة أشػػػياء أخػػػري ممقػػػاة عمػػػي األرض وقػػػد بػػػدا عمػػػي وجػػػو 

ح اإلنسػػاف بمسػػالة حميػا أو اختػػراع وفػؽ إليػػة .فممػا أعيػػدت عميػػة أمػرات الفػػرح والرضػا كمػػا يفػر 
التجربة في اليـو الثاني لـ يمبث غير بضع ثواني ثـ شبؿ القصبتيف كمػا فعػؿ بػاألمس بػؿ لقػد 
استطاع فػي تجػارب تاليػة إف يركػب قصػبة طويمػة مػف ثػالث قصػبات قصػار.وبما بجػدر ذكػره 

إدراؾ الحيػػػواف أزادت المشػػػكمة صػػػعوبة أو  مػػػري اخػػػري  اف القصػػػبتاف إف لػػػـ تكػػػف فػػػي مجػػػاؿ
 تعتذر عميو حميا كاف البعيد عف ))عيف((الحيواف بعيد عف ))عقمة((.

 التعمـ عند نظرية  الجشطمت:
خػػرج أصػػحاب ىػػذه المدرسػػة مػػف تجػػاربيـ الكثيػػرة عمػػي اإلنسػػاف والحيػػواف إف الػػتعمـ ال يػػتـ -1

التفكيػػر والػػذكاء بػػؿ عػػف طريػػؽ عػػف طريػػؽ المحػػاوالت العميػػاء الخاليػػة مػػف المالحظػػة و 
 االستبصار  . 

 
 معني االستبصار:

ىو اإلدراؾ الفجائي او المفيػـو الفجػائي لممبػيف أجػزاء المواقػؼ األساسػية مػف عالقػات 
لـ يدركيا الفرد مف قبؿ,وذلؾ إثنػاء محػوالت وأخطػاء تطويػؿ أو تقصػير أو ىػؿ الحػؿ الفجػائي 

 ستبصار فيـ المشكمة وعرؼ ما بحب عممة لحالة لممشكمة سواء سبقتو محوالت وأخطاء .واال
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 -كيفية التعمـ باالستبصار :
التعمػػيـ باالستبصػػار يحػػدث بصػػورة فجائيػػة ال بصػػورة تدريجيػػة كمػػا فػػي التعمػػيـ بالمحػػاوالت -1

 واألخطاء ويبدو عمي ىيئة انخفاض مفاجئ في منحة التعميـ
 ركوا االلتفاؼ حوؿ العقبة الجزء الي استخداـ الحمية كالتفاؼ حوؿ العقبة فح-3
اف الحػػؿ الػػذي يظفػػر بػػو الفػػرد عػػف طريقػػة االستبصػػار فػػي موقػػؼ يفيػػد منػػو فػػي  التعمػػيـ:-2

 مواقؼ أخري جديدة تختمؼ عف الموقؼ االولبعض االختالؼ .
 إف سيكولوجية التعمـ عند الجشطمت تقـو عند سيكولوجية االدراؾ الحسي .-2
 يقـو عمي ))الفيـ الكمي((لمموقؼ كمة الجزائة فردي . إف التعمـ باالت بصار ال بد إف-1
 

 نتائج تجريبية عف االستبصار:
اجري كثير مف العممػاءممف إتبػاع مدرسػة الجشػطمت وغيرىـمتجػارب مختمفػة عمػي الحيوانػات 

 الدنيا والعميا وعمي األطفاؿ الراشديف فخر جوا منيا بالنتائج  االتية.
يوانػػات الػػدنيا ولكنػػو يتضػػح  فػػي تعمػػـ الحيونػػات إف األستبصػػار ال يتضػػح فػػي تعمػػـ ح -1

العميا وخاصة القرود وذلؾ لما ليػا مػف قػدرة اكبػر مػف المالحظػة ,كمػا انػو بتضػح عنػد 
 الراشديف منو لدي األطفاؿ ,وأكثر وضوحا  لدي الكبار:

 

 خصائص االستبصار:
 معرفة عناصر المجاؿ اإلدراكي مواستخداميا استخداما مباشرا -1
 نظيـ ىذه العناصر إعادة ت-5
 النظر في مجاؿ اإلدراكي موما يتضمنو مف عناصر مكوحدة -3
 قد يظير االستبصار فجاه وقد يظير تدريجا -2
قد يكوف االستبصار جزئيا ,أي يػتمف جػزء مػف المشػكمة ,وقػد يكػوف كميػا او يتضػمف جميػع -2

 العالقات التي يقـو عمييا مجاؿ اإلدراكي كمو.
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 ى نظرية الجشطمت : مبادىء التعمـ لد
 

 قوانيف تنظيـ اإلدراؾ:
 (FINGURE_GROUNDمبدأ الشكؿ والخمفية )-1

تؤكػػػد نظريػػػة الجشػػػطمت اف األشػػػياء الحسػػػية تكػػػوف منظمػػػا عمػػػي شػػػكؿ صػػػورة وخميفػػػة بحيػػػث 
تشػػكيؿ كػػؿ منتظمػػا يعطػػي معنػػي معػػيف او يػػؤدي وظيفػػة ما,فعنػػدما ننظػػر الػػي شػػيء مػػا ,فننػػا 

(وتسػمي االجػزاء المحيطػة figureاكثر مف غيره يعرؼ بالشكؿ)نالحظ جزءا ىاما سائدا يبرز 
(ويػػتـ التميػػز بػػيف الشػػكؿ والخميفػػة وفقػػا لعػػده عوامػػؿ منيػػا :     الحجػػـ Groundبػػو بالخميفػػة)

 (power?higard1981والموقع والتبايف .)
ويؤدي كؿ مف الشكؿ والخمفية معا معني معينا ,ويختمؼ ىذا المعني فػي ضػوء محاولتنػا  فػي 

ركيػػز انتباىنػػا لجوانػػب محػػددة مػػف المواقػػؼ.ففي الغالػػب ,نػػدرؾ أشػػكاال عمػػي خمفيػػات بحيػػث ت
يجمػػد الفػػرد الػػي فيػػـ وتفسػػيرىا.وعموما فػػاف ادراكاتنػػا  لألشػػياء  ىػػي ادراكػػات كميػػة ثػػـ تصػػبح 
تفصيمية جزئية  وفي الشكؿ )التالى (ندرؾ الشكؿ عمػي اف دائػرة مزخرفػة فػي بدايػة األمػر ,ثػـ 

وىػي البيضػاء  ومػع تركيػز االنتبػاه نػدرؾ الخميفػة وىػي األشػكاؿ الممونػة باألسػود  ندرؾ أشكاال
 )الشياطيف( أو خفافيش أو نسور .

 
 
 
 
 

 
 يبيف مبدأ الشكؿ ( 4)شكؿ

 
يدرؾ الشكؿ ككؿ عمػي انػو قطعػة مزخرفػة ثػـ يػدرؾ الشػكؿ وىػي األجػزاء الممونػة بػاألبيض ثػـ 

 الخميفة الممونة األسود وىي الشياطيف
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 (:Similarityمبدأ التشابو)-2
ينص ىػذا المبػدأ عمػي األشػياء التػي تشػترؾ وتتشػابو فػي بعػض الخصػائص كػالموف او 
الشػػػكؿ او الحجػػػـ تتػػػزع إلػػػي اف تػػػدرؾ عمػػػي انيػػػا مجموعػػػة واحػػػدة ,األمػػػر الػػػذي يسػػػيؿ عمميػػػة 

 ىذا المبدأ . يوضح الشكؿ )التالي( تعمميا وتذكرىا أكثر مف العناصر غير المتشابية .
 
 
 
 

 :  يوضح إدراؾ األشياء في ضوء مبدأ التشابو (5)شكؿ
 

الحػػظ إف األعمػػدة يػػتـ إدراكيػػا بشػػكؿ  أسػػرع وأسػػيؿ مػػف الخطػػوات العموديػػة نظػػرا الحتوائيػػا 
 عمي عناصر متماثمة ومتشابيا .

 

 (Abroximityمبدأ التقارب )-3
بعػا لدرجػة تقاربيػا يوضػح  ىػذا المبػدأ إف العناصػر تميػؿ إلػي إف تجمػع مػف تكوينػات إدراكيػة ت

نمػػػا مػػػع  المكػػػاني والزمػػػاني ففػػػي الحيػػػاة الواقعيػػػة ال نتعامػػػؿ مػػػع أحػػػداث او منبيػػػات منفصػػػمة وا 
مجموعات مف اإلحداث أو المنبيات التي تشترؾ في خمفية واحدة.فالعناصػر أو األشػياء التػي 

بعض يتقػػارب وجودىػػا فػػي المكػػاف يػػتـ إدراكيػػا  كمػػا اف األصػػوات تسػػمع قريبػػا مػػف بعضػػيا الػػ
نميػػؿ اف نػػدركيا ككػػؿ ,واألحػػداث التػػي يتػػزامف حػػدوثيا تػػدرؾ عمػػي انيػػا تنتمػػي الػػي مجموعػػة 

 واحدة .
 

 (:Closureمبدأ اإلغالؽ)-2
يشػػػػير مبػػػػدأ اإلغػػػػالؽ الػػػػي اف األشػػػػياء التػػػػي تمتػػػػاز بالتكامػػػػؿ او االسػػػػتقرار ىػػػػي أيسػػػػر لمفيػػػػـ 

ف وحػػػدوث يسػػػيؿ ادراكيػػػا واإلدراؾ مػػػف األشػػػياء الناقصة.فالمسػػػاحات المغمقػػػة تميػػػؿ الػػػي تكػػػوي
عمػي نحػػو أيسػػر مػػف المسػػاحات المفتوحػػة.ولكف فػػي حالػػة المسػػاحات المفتوحػػة ينػػزع الفػػرد الػػي 
مػػػػؿء الفػػػػراغ فػػػػي تمػػػػؾ المسػػػػاحات فػػػػي محاولػػػػة لموصػػػػوؿ الػػػػي حالػػػػة االكتمػػػػاؿ او االسػػػػتقرار 

دراكيا.  )اإلغالؽ( مف اجؿ فيميا وا 
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منتظـ ويعمػؿ عمػى إكمػاؿ الػنقص  فالفرد يميؿ إلي إدراؾ الشكؿ الغير منتظـ عمى انو
في فالموسيقى مثػؿ يحػاوؿ ادارؾ المقطوعػة الموسػيقى ككػؿ ويحػاوؿ سػد الثغػرات فييػا . وىػذا 
يثير الى نزعو األفراد الػى تكػويف الكػؿ الجيػد الػذي يمتػاز باالنتظػاـ والبسػاطة  واالسػتقرار مػف 

    ىػو موضػح فػي الشػكؿ خالؿ إكماؿ الػنقص وسػد الثغػرات فػي المعمومػات الناقصػة وذلػؾ كمػا
 )التالى( 

 
 
 
 
 
 

 : يوضح مبدأ اإلغالؽ في اإلدراؾ(6)شكؿ
 

( عمى أساس انػو مكػوف ب( عمى أساس انو كمب والشكؿ )أوفقًا لمبدأ اإلغالؽ يدرؾ الشكؿ )
 مف دائرتيف ومثمث ومربع بالرغـ مف عدـ اتصاؿ الخطوط . 

 

 (    common Directionمبدأ االتجاه المشترؾ )  – 5
يشير مبدأ االتجاه المشترؾ او ما يسمى بمبدأ التشارؾ باالتجاه إلى أف العناصر التى تتحػرؾ 
او تسير في اتجاه معيف تدرؾ عمى انيا استمرار لموقؼ معػيف ، وبالتػالي فيػي تنتمػي 
إلػػى مجموعػػة واحػػدة وبطبيعػػة الحػػاؿ فػػاف إدراكيػػا وتػػذكرىا يكػػوف أسػػيؿ مػػف العناصػػر 

 (  التاليت مختمفة كما في الشكؿ )التي تسير في اتجاىا
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 : يوضح مبدأ االتجاه المشترؾ في االدراؾ (7)شكؿ
 

الدوائر يف الشكل ) ب ( تدرك على انها تنتمي اىل جمموعه واحددة اادا الددوائر يف  دكل )د( تددرك علدى انهدا          

 تنتمى اىل تلك اجملموعة 

 

 تطبيقات نظرية الجشطمت التربوية : 
د ىذه النظرية مف النظريات الكمية التػي تؤكػد وحػدة الخبػرة وصػيغتيا الكميػة الف عمميػة تع -1

تحمييػػا او تجزئتيػػا الػػى وحػػدات صػػغيرة يفقػػدىا المعنػػى األمػػر الػػذي سػػيزيد فػػي صػػعوبة 
  -تعمميا . ويمكف تمخيص استخداماتيا التربوية عمى النحو التالي : 

عداد المناىج استخداـ الطريقة الكمية في التعميـ وط -  رؽ التدريب وا 
إعداد المواقؼ التعميمية بشكؿ يساعد المتعمـ عمى إدراؾ المعاني الكمية المتضمنة فييا  -

 وعدـ تجزئة الخبرات التعميمية إلى وحدات صغيرة حتى ال تفقد معانييا . 
شكؿ استخداـ أسموب حؿ المشكالت في التدريس ، والذي يتضمف إعداد البيئة التعميمية ب -

يساعد المتعمـ عمى اكتشاؼ العالقات القائمة في المواقؼ التعميمية مع ضرورة تقديـ 
 بعض التوجييات واإلرشادات لممتعمـ لمساعدتو عمى تنظيـ عممية اإلدراؾ والتفكير . 

تنظيـ الخبرات التعميمية بشكؿ معيف وفقًا لمبادئ التنظيـ اإلدراكي حتى تبدو مميزة وذات  -
 يجذب انتباه المتعمـ الذي يسيؿ عميو عممية إدراكيا وتعميميا .   طابع معيف 

 

 د

 

 ب
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 الفصل الثالث 

 االجتماعية  –نظرية التعلم املعرفية 
 

 

 :Basic Featuresالمالمح الرئيسية لنظرية بياجيو  
، وتنبع مثل ىذه السمات  ةاإلنمائيىنالك عدد من السمات التي تميز نظرية بياجيو  

من افتراضاتيا الرئيسية حول موضوع التعمم والنمو اإلنساني ، وفيما يمي عرض ليذه 
 : السمات

تعد نظرية بياجيو في األساس نموذجًا بيولوجيًا ينظر إلي اإلنسان عمي أنو بناء ذاتي  اواًل:
التنظيم وىو مصدر كل األنشطة التي يقوم بيا ، فاإلنسان حسب ىذا المنظور لديو 
القدرة الذاتية عمي إعادة تنظيم نفسو ، وىو ليس مجرد مجموعة من المدخالت 

 والمخرجات  .
 :Intellectual Developmentمو العقمي عند بياجيو الن

ة التي من خالليا تتطور مثل ىذه فياىتم بياجيو منذ البداية بأصل المعرفة والكي 
المعرفة ، ونظرًا لتخصصو في مجال البيولوجيا فقد أدرك بإمكانية توظيف مفاىيم ومبادئ 

فراد ، وىكذا نجد أن اىتمام بياجيو عموم األحياء لفيم ودراسة عمميات النمو المعرفي لدى األ
 ىما : رئيستينانصب بالدرجة األولى عمي مسألتين 

 كيف يدرك الطفل ىذا العالم والطريقة التي يفكر من خالليا بيذا العالم؟ -
 كيف يتغير إدراك وتفكير الطفل بيذا العالم من مرحمة عمرية إلي أخرى؟ -

التي تمكنيم من التكيف مع البيئة التي حاول بياجيو من خالل نظريتو خصائص األطفال 
يعيشون فييا ويتفاعمون معيا ، ثم تفسير التغيرات التي تطرأ عمي مثل ىذه الخصائص عبر 

 مراحل النمو المختمفة.
 ويرى بياجيو أن النمو المعرفي يتضمن جانبين أحدىما كمي واآلخر نوعي )وظيفي(: 

 .ة المعرفية عن موجدات ىذا العالم يرتبط الجانب الكمي في عمميات تشكيل األبني
 في حين يتناول الجانب النوعي التغيرات التي تطرأ عمي األبنية المعرفية والوظائف العقمية . 
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ائد لدى الفرد في مرحمة عمرية فالبناء المعرفي يتضمن نوعية الخبرات وأسموب التفكير الس 
ة التي يستخدميا الفرد في تفاعالتو أما الوظيفة العقمية فتشير إلي العمميات المعرفي، ما

  . المستمرة مع المثيرات البيئية
 .يرى بياجيو أن األبنية المعرفية قابمة لمتغير في ضوء عمميات التفاعل المستمرة مع البيئة  

 .أن الوظائف العقمية ىي مكونات فطرية موروثة غير قابمة لمتغير  كما
لبعد عمي اإلدراكات الحسية المباشرة إلي قدرة النمو العقمي يسير من التركيز أحادي ا 

 . أو قابمية متعددة األبعاد واألفكار باإلضافة إلي التفكير االستداللي  
لمداللة عمي البنية المعرفية  Schema استخدام بياجيو مصطمح السكيما  

Cognitive structure 
ت البيئية ، فيي تزداد عددًا وتعقيدًا ويري أن البنى المعرفية تتعدد وتتنوع تبعًا لطبيعة الخبرا 

 .من جراء عمميات التفاعالت المستمرة مع المثيرات البيئية 
ويقترح بياجيو أن بعض ىذه األبنية يكون بسيطًا كما ىو الحال في بعض المنعكسات 
الطبيعية أو معقدة كتمك التي ترتبط بالمغة واإلجراءات المعقدة ، ويرى أنو من خالل عمميات 

 نمو فإن البنى البسيطة تخضع لمتغير والتعقيد في ضوء عمميات التفاعل.  ال
 

 أنواع المعرفة عند يباجيو :
 المعرفة الشكمية:

ىي معرفة مباشرة ترتبط بخصائص األشياء والمثيرات بمعناىا الحرفي وال تتبع عن 
دة ما ترتبط أية محاكمات عقمية يجرييا الفرد حيال ىذه األشياء ، ومثل ىذه المعرفة عا

بالشكل الذي تكون عميو األشياء في العالم الخارجي ، وليذا السبب سميت بيذا االسم 
في ىذا العالم يعتمد عمي معرفة الشكل العام لمثل ىذه األشياء وخير  فالتعرف عمي األشياء

مثال عمي ذلك عندما يرى الطفل الرضيع حممة زجاجة الرضاعة سرعان ما يضعيا في فمو 
دما يرى حيوان ما يسير عمي أربع أرجل يطمق عميو كممة عو ، إذ أن مثل ىذه ، وعن

 .الشكل وليس عمي أية عممية عقمية االستجابات جاءت بناء عمي معرفة تعتمد عمي
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 المعرفة اإلجرائية  :
وتعرف باسم معرفة اإلجراء أو الفعل وتنبع مثل ىذه المعرفة من طبيعة المحاكمات 

ية التي يجرييا الفرد ، فيي معرفة غير مباشرة وال ترتبط باألشياء بمعانييا والعمميات العقم
 الحرفية.

إن مثل ىذه المعرفة تقوم عمي االستدالل والمحاكمة العقمية ، وتعني بالدرجة األولى 
بالكيفية التي تتغير عمييا األشياء من حالة إلي حالة أخرى ، تتخذ ىذه المعرفة عدة 

ميات النمو التي يمر فييا الفرد خالل المراحل المختمفة ، إذ تتغير من مستويات تبعًا لعم
 مرحمة إلي مرحمة الحقة خالل عمميات التكور المعرفي.

 
 العمميات األساسية في النمو  :

 : عممية التوازن -1
ليام والحاسم في النمو العقمي ، فيي عممية ديناميكية  تالزم الفرد خالل اىي العامل   -2

التو المستمرة مع ىذا العالم ، ومن خالليا يسعى الفرد إلي التخمص من عمميات تفاع
حاالت االضطراب أو االختالل التي تحدث بفعل التفاعالت المستمرة والوصول إلي 
 حالة من االتزان بين بناءه  المعرفي ،تشتمل عممية التوازن عمي قدرتين فطريتين ىما 

ومثل ىاتين القدرتين   Adaptationكيف وقدرة الت Organizationقوة التنظيم  -3
تتفاعالن وتندمجان معًا ضمن البناء المعرفي لمفرد لمساعدتو عمي تحقيق نوع من 

 : عل معيا االتواؤم مع البيئة التي يعيش فييا ويتف

 قدرة التنظيم  :
تعد قدرة التنظيم نزعة فطرية تولد لدى األفراد بحيث تمكنيم من تنظيم خبراتيم  
األفراد يولدون وىم مزودون ببعض البني ، تيم المعرفية في بني معرفية نفسية وعمميا

المعرفية البسيطة وبعض االستعدادات التي تمكنيم من تنظيم الخبرات الخارجية في ضوء ما 
يوجد لدييم من تكوينات أو أبنية ، وىذا بالتالي  يسمح ليم من إعادة تنظيم بعض األبنية 

 طات جديدة.لتكوين أبنية أو مخط
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فقدرة التنظيم تمكن الفرد أن يكون فاعاًل في البيئة سواًء عمي المستوى الجسمي أو  
النفسي جسميًا التنظيم يساعد ف التنسيق بين عدد من األعضاء واألنظمة الجسمية استجابة 
لمتطمبات البيئة وعمي الصعيد النفسي ، فالتنظيم يتضمن تكامل البنى المخية والحسية 

 ابة لممثيرات البيئية التي تواجو الفرد.استج
وبيذا المنظور ، فإن األفراد يولدون وىم مزودون ببعض القدرات التنظيمية البسيطة  

التي تتطور وتتشابك معًا لتصبح أنظمة أو بنى معرفية أكثر تعقيدًا فمن خالل قدرات التنظيم 
وتتيح لو إعادة البنى المعرفية يعمل الفرد عمي استدماج خبرات وبنى معرفية جديدة ، كما 

عادة التشكيل  الموجودة لديو أصاًل ، وعميو فالتنظيم ينطوي عمي عمميات الجمع والترتيب وا 
واإلنتاج لألفكار والخبرات لتصبح نظامًا معرفيًا متكاماًل ، أي تنظيم المعرفة عمي نحو 

، ولدييم بنى معرفية  تصبح فيو ذات معنى وقيمة بالنسبة لمفرد فعمى سبيل المثال يولد
منفصمة مثل البنية المعرفية المتعمقة بالنظر إلي األشياء والتركيز عمييا ، والبنية المعرفية 
المتعمقة بمسك األشياء ومعالجتيا ومن خالل عمميات النمو تتيح لو قدرة التنظيم دمج ىاتين 

 إلييا بالوقت نفسو. النيتين معًا في بنية أكثر تعقيدًا تتمثل في مسك األشياء والنظر
 

 التكيف:
نزعة فطرية تولد مع اإلنسان وتمكنو من التأقمم والتعايش مع البيئة من  ىوالتكيف  

 خالل تعديل أنماطو السموكية استجابة لمطالب البيئة ، 
ىو بمثابة استعداد بيولوجي عام لدى اإلنسان يساعده عمي العيش في بيئة معينة ، ويمكنو 

رق وأساليب تفكيره باختالف فرص التفاعل والمراحل العمرية التي يمر بيا من التنويع في ط
ففي الوقت الذي تعمل فيو قدرة التنظيم داخل الفرد، نجد أن قدرة التكيف تعمل في الخارج 

من خالل ىذه العممية يعمل الفرد عمي تحقيق نوع من التوازن مع ما يجري من متغيرات في ف
 ، مما يتيح لو بالتالي فرصة العيش والبقاء. البيئة التي يتفعال معيا

 متكيف عمميتين متكاممتين ىما :ول
 

ومثل ىاتين العمميتين متالزمتان  Accommodation، والتالؤم   Assimilationالتمثل 
حيث أن التمثل بدون تالؤم ، أو التالؤم بدون حدوث التمثل قد ال يؤدي الى حدوث النمو 

 رد. المعرفي السميم لدى الف
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 :  Assimilationعممية التمثل  
عممية تشويو في الواقع الخارجي ليتالءم مع البناء الداخمي لمفرد أو ىي عممية دمج ىى 

، فيي عممية تغيير في ىذه الخبرات لتصبح مألوفة ، ي لمفردفالعالم الخارجي في البناء المعر 
خبرة لتتالءم مع ما ىو موجود فعاًل فعندما نتمثل خبرة ما ، فيذا يعني أننا نعدل في ىذه ال ،

، وأبنية معرفية ، حيث يستخدم وفق ىذه العممية البني المعرفية واستراتيجيات طةلدينا من أنش
ل تعديل الخبرات يتتضمن عممية التمث حبث التفكير الموجودة لدية لتفسير الواقع الخارجي 

  . الفردالجديدة بما يتناسب مع األبنية المعرفية الموجودة لدى 
 :فعمى سبيل المثال

الطفل الذي يرى الحصان ألول مرة ربما يستخدم البني المعرفية الموجودة لدية لمتعامل  
مع ىذه الخبرة بحيث يطمق عميو اسم " كمب كبير " عمى اعتبار أن لدية بنية معرفية 
سابقة حول الكمب ، كما وقد يضع الطفل في فمو كل شيء يمسكو عمى اعتبار أنو 

    .طعام 
 

  Accommodationالتالؤم 
يشير مفيوم التالؤم الى عممية تغيير أو تعديل البني المعرفية الموجودة لدى الفرد  

لتتناسب مع الخبرات الخارجية فوفقًا ليذه العممية ، يسعى الفرد الى تعديل خبراتو وأساليب 
، وىي مكممة ليا في ة التمثل تفكيره لتتالؤم مع الواقع الخارجي ، فيي عممية معاكسة لعممي

فعند حدوث عممية التالؤم يعني ذلك توليد بني معرفية جديدة ، أو تعديل في  الوقت نفسو.
وفيما يمي مخطط توضيحي لمعمميات األساسية المعرفية المرتبطة ، البني المعرفية السابقة 

 بالنمو حسب نظرية بياجية 
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 التوازن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العمميات األساسية في النمومخطط يوضح 
 

 :   Schemesالسكيما 
تعرض بياجيو الى مفيوم السكيما في معرض حديثو عن النمو العقمي، ويري أن  

السموكية من  وأنماطيماألفراد خالل نموىم العقمي تصبح لدييم القدرة عمى تنظيم أفكارىم ، 
نفسيو أطمق عمييا بياجيو اسم  توليد بني إلىأجل التكيف مع البيئة ، وىذا بالطبع يؤدي 

 .السكيما 
معيا المثيرات البيئية حتى  تتالءمتمثل السكيما نوعًا من األطر المفاىيمية التي يجب أن 

يستطيع الفرد التفاعل معيا ففي الوقت الذي تكون فيو قدرتي التنظيم والتكيف ثابتة  غير 
ات الخبرة ، وىكذا نجد أن األفراد خالل غير كنتاج لعمميتقابمة لتغير ، فإن السكيما قابمة لم

عمميات التفاعل مع البيئة عبر مراحل النمو المختمفة يطورون عمى نحو ثابت سكيمات 
 جديدة والتي تعد ميمة الستمرار عمميتي التنظيم والتكيف مع البيئة . 
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  Stages of Cognitive developmentمراحل النمو المعرفي حسب نظرية بياجيو 
 

   Sensor – Motor Stageحركية  –ً : المرحمة حس أوال
تمتد ىذه المرحمة منذ الوالدة وحتى نياية السنة الثانية من العمر ، ويعتمد الطفل في  

ىذه المرحمة عمى استخدام الحواس المتعددة واألفعال الحركية الكتشاف العالم المحيط بو 
ىذه المرحمة كما يالحظ بالمرحمة الحس  والتعرف عمى األشياء الموجودة فيو وفيميا وتسمى

حركية ، ألن استراتيجيات التفكير والتعمم التي يستخدميا الطفل تعتمد عمى االتصال الحسي 
 المباشر باألشياء ، واألفعال والمعالجات التي يقوم بيا حيال األشياء 

نما يعتمد عمى األنشطة الحس و  ية والحركية طفل ىذه المرحمة ال يستطيع التفكير ، وا 
في تفاعالتو مع ىذا العالم ، فيو يبدأ ببعض األفعال الفطرية االنعكاسية أو البني األساسية 

سموكية أكثر تعقيدًا ، وفي  أنماطوسرعان ما تتطور ويجري التعديل والدمج فييا لتشكيل 
رموز نياية المرحمة ، يبدأ الطفل في تشكيل نظام رمزي قائم عمى استخدام المغة وبعض ال

 لتصبح الحقًا إحدى أساليبو المعرفية .   ىاألخر 
حركية  –ست فترات فرعية في كل منيا تأخذ الجوانب الحس  إلىيقسم بياجيو ىذه المرحمة 

 مظاىرًا مختمفة. 
يمارس الطفل األفعال االنعكاسية مثل المص وتحريك اليدين والرجمين والقبض ،  

ىذه األفعال غير مقصودة وييدف الطفل من وراءىا واالستجابة لمضوء ، وتكون في الغالب 
الحركة في حد ذاتو ، وتسود مثل ىذه األفعال خالل الشير األول من العمر ، وىي تمثل 

ولى عمومًا يكون الطفل سمبي في ىذه المرحمة بحيث يعتمد كميًا عمى اإلثارة القادمة الفترة األ
 ئية . من البنية حيث ال تصدر عنو أية استجابات إجرا

 

مصدر األصوات ويتبع األشياء  إلىينسق الطفل بين حواسو واستجاباتو، حيث يمتفت  
المتحركة في بيئتو بصرياً كم ا وتظير أيضًا الحركات غير المقصودة التي  تكون متتابعة 
وموجية نحو الذات تسود مثل ىذه المظاىر خالل الفترة الثانية التي تمتد من الشير الثاني 

 شير الرابع من العمر . وحتى ال
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يمارس الطفل ردود الفعل الدائرية الثانوية حيث يكرر بعض االستجابات لمتأكد من  
أن ىزىا ىو السبب في إحداث ألكثر من مرة لمتأكد من  شوخشيخةنتائج معينة فقد ييز ال

الب لمتأكد من أن ذلك يؤدي الى تحريك السرير وفي الغ برجميو، وقد يركل الوسادة الصوت
يكرر الطفل أفعالو لمتأكد من السبب والنتيجة ولتحقيق المتعة والتسمية أيضًا ويعرف ذلك 

والموضوعات الخارجية ، إذ  باألشياءبعممية التيقن ، وفي ىذه الفترة يظير الطفل اىتمامًا 
ان معظم حركاتو مقصودة بحد ذاتيا وموجية لمعالم الخارجي ، وتستمر ىذه الفترة ما بين 

 حركي .  –الحس  التآزرير الخامس والثامن من العمر بحيث تزداد قدرة الطفل عمى الش
حركي ، ويستطيع التوفيق بين ردود الفعل الدائرية  –الحس  التآزريحقق الطفل  

الثانوية ، ويستخدم السموك الحركي ىنا كوسيمة لمحصول عمى شيء أو إزالة بعض العقبات 
لوسائل والغايات ، ويبدأ باستحدام بعض الوسائل لموصول التي تعترضو يميز الطفل بين ا

الى نتائج معينة كأن يرفع الوسادة لمبحث عن لعبتو تحتيا ، وعميو فإن األفعال الحركية التي 
يمارسيا الطفل في ىذه الفترة ىي وسيمة لتحقيق ىدف معين وليس مجرد تسمية تمتد ىذه 

ولى من العمر ، وفييا يدرك الطفل ظاىرة بقاء الفترة بين الشير التاسع ونياية السنة األ
إذ أنو يدرك ان األشياء تبقى موجودة في البيئة بالرغم  Permanency  Objectاألشياء 

من اختفائيا من مجالو الحسي ، فعمى سبيل المثال ، يدرك الطفل أن لعبتو في مكان  ما 
ه الفترة يدرك استقاللية جسمو عن بالرغم من عدم إحساسو بيا أو رؤيتو ليا ، كما انو في ىذ

 البيئة المحيط بو . 
يمارس الطفل ردود الفعل من الدرجة الثالثة ويصبح قادرًا عمى التفريق بين االستجابة  

والنتائج المترتبة عمييا ، أي أنو يتعرف عمى خصائص االستجابات كما وتتطور قدرتو عمى 
الموقف الواحد ، فعمى سبيل المثال قد يمد  إنتاج وابتكار عدد من االستجابات لمتعامل مع

الطفل يده لتناول شيء ما ، فإذا ما فشل ربما يستخدم عصا لتقريب ىذا الشيء إليو ، أو قد 
يمجأ الى استجابات مبتكرة أخرى يمارس الطفل مثل ىذه األفعال الحركية في الفترة الواقعية 

لعمر ويالحظ أن الطفل في ىذه الفترة عشر من ا ما بين الشير الثالث عشر والشير الثامن
 أساليبيطور وسائل معرفية جديدة الكتشاف العالم والتعرف عميو ، ويتمثل ذلك في استخدام 

المحاولة والخطأ والتجريب والعبث باألشياء ، ويصبح الطفل قادرًا عمى المشي ، األمر الذي 
كما ويبدأ الطفل في ، مجوداتياالتحرك في بيئتو والتعرف عمى خصائص  ىعم يساعده
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لكنيا ال تشكل في حد ذاتيا نظامًا فعميًا  اآلخريناستخدام بعض الرموز المغوية لمتفاعل مع 
 لمتفكير 
يظير الطفل في نياية ىذه المرحمة ، أي بين الشير التاسع عشر والشير الرابع  

لتخطيط والعشرين من العمر بعض األنماط السموكية التي تعتمد بدرجة بسيطة عمى ا
 بسبب ىدفيووالتخيل ، كما ويبتكر بعض الوسائل لموصول الى الغايات وتصبح أفعالو أكثر 

سيطرتو عمى المشي والتحرك واإلمساك باألشياء ومعالجتيا لذلك تسمى ىذه الفترة باسم فترة 
حركية  –التأليف أو المزج أو االختراع وعمومًا يمكن تمخيص أىم خصائص المرحمة الحس 

 لنحو اآلتي  :عمى ا
يعتمد الطفل عمى االتصال الحسي المباشر واألفعال الحركية كأداة تفكير في ىذا العالم  -

يكون الطفل كثير التمثل في ىذه المرحمة العمرية نظرًا لقمة خبراتو لذلك كثيرًا ما يميل 
الطفل الى التعميم ، ومثل ىذه الخاصية توقع األطفال في بعض األخطاء في عمميات 

 .  كدرااإل
 يمجأ الى المحاكاة والتقميد والمحاولة والخطأ والعبث باألشياء كأدوات الكتساب المعرفة .   -
حركي ، ويصبح أكثر قدرة عمى السيطرة عمى أفعالو  -الحس التآزريحقق الطفل  -

 وحركاتو . 
يدرك الطفل استقاللية جسمو عن البيئة المحيطة ، إذ يتطور لديو الوعي بمفيوم الذات  -

 األشياء .  ديمومةيدرك الطفل ظاىرة بقاء أو 
التيقن التي من خالليا يكرر الطفل  رةيتعرف الطفل عمى السبب والنتيجة من خالل ظاى -

 استجابات ه لمتأكد من أنيا السبب في نتائج معينة . 
المغوية  المفرداتيكتسب الطفل بعض الرموز المغوية ممثاًل ذلك في اكتسابو لبعض  -

البيا ترتبط بأسماء األشياء أو تعبر عن حاالت معينة وفي الغالب يستخدم والتي في غ
 ىذه المفردات لمتعبير عن حاجاتو وال تشكل إحدى أدوات التفكير لديو . 
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 مرحمة ما قبل العمميات  
 تمتد ىذه المرحمة من سن الثالثة حتى السابعة من العمر ، 

ي وتسمى بمرحمة ما قبل العمميات ألن الطفل ال وتعرف أيضًا باسم مرحمة التفكير التصور  
المعرفية بشكل واضح ومنظم بالرغم من تطور  العممياتيكون قادرًا عمى استخدام أو إجراء 

 بعض المظاىر المعرفية لدية فيي مرحمة انتقالية 
طيع الطفل مثاًل إدراك مفيوم ستال توجد فييا أية عمميات منطقية بصورة ناضجة إذ ال ي

وما تمتاز بو ىذه المرحمة أن تفكير الطفل يكون فييا  المقموبيةتفاظ أو مفيوم الفئة أو االح
يعتمد فيو عمى الصورة أو الشكل وليس تفكيرًا استنباطيًا ينتقل  Transitiveانتقاليًا تحويميًا 

من العام الى الخاص وال استقرائيًا ينتقل من الخاص الى العام ، ومن جية أخرى نجد أن 
كير الطفل في ىذه المرحمة صوري الطابع يرتبط بالمظير الخارجي لمشيء ، فإذا ما تغير تف

 ىذا المظير فإن الشيء يفقد خصائصو ولم يعد كما كان  
 

 وفيما يمي أىم الخصائص المميزة ليذه المرحمة : 
 مفرداتالأواًل : اتساع دائرة النشاط المغوي لدى الطفل في ىذه المرحمة من حيث زيادة عدد 

. ففي ىذه المرحمة تزداد قدرة الطفل عمى استخدام المغة  المفرداتواالستخدام ليذه 
عمى األشياء وينحصر استخدامو المغوي لمتعبير عن  والداللةلمتسمية والتصنيف 

 األشياء المادية المحسوسة التي يخبرىا عمى نحو مباشر في بيئتو .  
فإن االسم يرتبط بالشيء في ضوء خصائص معينة  بالنسبة لطفل ىذه المرحمة ،ثانيًا : 

بحيث يفقد ىذا الشيء االسم عندما تتغير خصائصو الظاىرية فعمى سبيل المثال ، 
التراب لم يعد ترابًا عندما يصب عميو الماء بحيث يرى الطفل بأنو أصبح ) طينًا ( 

 ولم يعد ترابًا . 
إال أنيا ال تشكل أداة تفكير يعتمد عمييا الطفل  بالرغم من استخداماتو المتعددة لمغة ، ثالثًا :

في ىذه المرحمة ألن تفكيره ال زال يعتمد عمى اإلدراك الحسي والفعل الحركي والتمثيل 
الصوري فيو يخدم المغة لمتعبير عن حاجاتو والحدي عن الذات ) األنا ( والداللة 

من خالليا ، فيو  لكنو ال يستطيع التفكير اآلخرينعمى األشياء والتواصل مع 
يستطيع مثاًل القيام ببعض األعمال مثل إرشادك عمميًا الى الطريق التي تؤدي الى 
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المدرسة ، لكنو ال يستطيع وصف ذلك من خالل الكالم أو التفكير من خالل المغة 
ولعل المظير المعرفي المميز لمغة في ىذه المرحمة ىو استخداميا كأداة استفيام أو 

، إذ يطرح العديد من األسئمة حول بعض الظواىر واألشياء في حب االستطالع 
 سبيل الحصول عمى إجابات معينة 

تزداد قدرة الطفل في ىذه المرحمة عمى المحاكاة والتقميد ويبدأ في لعب األدوار  رابعًا :
من خالل محاكاتيا ، كما ويميز الطفل جنسو ويتجو نحو تعمم األدوار  المختمفة

 س وذلك كما تفرضيا الثقافة السائدة . المرتبطة بالجن
يمتاز تفكير الطفل في ىذه المرحمة بأنو أحادى القطب ، حيث أنو ال يستطيع  خامسًا :

التفكير في األشياء ولكن وفق بعد واحد فقط فمو أعطى الطفل مجموعة من الكرات 
ائص من ألوان وأحجام ومواد مختمفة وطمب منو تصنيفيا في مجموعات وفقًا لمخص

التي تجمع بينيا ، فنجد أنو سيقوم بتصنيفيا وفق بعد واحد كالمون مثاًل ميماًل 
بالوقت نفسو األبعاد األخرى وىي الحجم ومادة الصنع . ففي ىذه المرحمة قد ال يعي 
الطفل أن الكممة الواحدة ربما تحتمل أكثر من معنى واحد ، وأن المشكمة الواحدة 

ة ويمكن عزو ذلك الى ان الطفل لم يدرك مفيوم يمكن أن تحل بأكثر من طريق
بعد فقدرة الطفل عمى التعامل مع المشكالت     Reversibilityالمقموبية أو التبادلية 

والمواقف التي تتطمب تفكيرًا معكوسًا تكون محدودة في ىذه المرحمة فمثاًل ال يدرك 
  9×  7يعطي ناتج  7× 9الطفل أن 

المرحمة أحيانًا إصدار بعض األحكام الصحيحة لكنو بالوقت يستطيع طفل ىذه  سادسًا :
نفسو يفشل في تعميل مثل ىذه األحكام فيو لم يصل الى درجة من النمو  تمكنة من 

 تفسير وتعميل األشياء عمى نحو منطقي بعد . 
 ال يدرك طفل ىذه المرحمة مفيوم االحتفاظ ، والذي يعني ان األشياء ال تتغير بتغير سابعًا :

منظورىا أو شكميا الخارجي ، وتسمى مثل ىذه الظاىرة بثبات اإلدراك  فالطفل ىنا ال 
يدرك مبدأ االحتفاظ بالعدد أو الكتمة او الحجم أو الشكل لقد اختر بياجيو ىذه الظاىرة 
بالعديد من التجارب مثل تجارب الطين والسكر والخرز والمساطر واستنتج أن أطفال 

 ن إدراك مبدأ االحتفاظىذه المرحمة عاجزين ع
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فمو أحضرنا لمطفل ستة فناجين وستة صحون ووضعنا كل فنجان فوق صحن وسألنا الطفل 
أييما أكثر ، فنجد أنو سيجيب بأنيما متساويان من حي العدد ، ولكن إذا قمنا بوضع 
الفناجين فوق بعضيا وكذلك وضعنا الصحون فوق بعضيا ، وسألنا الطفل أييما أكثر 

ا سيجيب بأن عدد الفناجين أكثر وفي تجربة أخرى لو وضعنا أمام الطفل إناءين من فعندى
نفس الحجم كما في الشكل التالي ، وسكبنا فييما نفس المقدار من الماء ثم سألنا الطفل 

شك سيجيب أنيما متساويان ، فإذا تم سكب أحد  أييما يحوي كمية أكبر من الماء فإنو بال
( في إناء أخر مختمف في الشكل او الحجم )ج( ثم سألنا الطفل إذا كان اإلناءين ) مثاًل ب 

اإلناءان ) أ ، ج ( يحويان نفس الكمية ، فإنو سيجيب بالنفي ويصر عمى أن اإلناء )ا( 
 يحوي كمية ماء أكثر من اإلناء ) جـ( ، وذلك كما ىو موضح في الشكل التالي : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 شكل ) ( يوضح مفيوم االحتفاظ
 

ما في تجربة المساطر فنجد أن الطفل يقرر بأن المسطرتين ىما من نفس الطول أ
عندما توضعان أمامو بجانب بعضيما البعض ، ولكن عندما نمسكيا معًا ونبرز أحد أطراف 
أحدىما عن األخرى ، فإن الطفل يرى ان المسطرة البارزة ىي األطول . ويرجع السبب في 

مبدأ االحتفاظ في ىذه المرحمة الى كونو لم يطور مبدأ في عدم قدرة الطفل عمى إدراك 
والذي يعني أن النقص في جانب أو بعد يمكن تعويضو    Compensationالتعويض بعد 

 .في بعد أخر ، وذلك بسبب أن الطفل يعتمد عمى اإلدراك البصري وليس التفكير المنطقي
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 مفيوم االحيائية 
ادات ، فيو يعتقد أن لألشياء أرواحًا ، وىي تحس صفة الحياة عمى الجم إسقاطوىي 

كما ىو الحال عند الكائنات الحية ، فنجده يتكمم مع ألعابو ويضرب الحائط ويتصرف  وتسمع
مع توسيع خبرات الفرد وأساليبو المعرفية من حيث أنيا تساىم في النمو المغوي لديو وتطوير 

 المعب اإلييامي ، وتطوير قدراتو عمى عمل التخيالت واالبتكار .  
 

 : الذات  تاسعًا : سيادة حالة التمركز حول
مركز ليذا الكون وأن كل شيء لدى طفل مرحمة ما قبل العمميات ، فيو يعتقد أنو   

فيو ىو موجود أصاًل لخدمتو ، كما ويعتقد أن األشياء تأخذ الشكل الذي يراه ىو ، فيو   يوجد
بل ال يعتقد بوجودىا أصاًل ونجد أيضًا أن طفل ىذه المرحمة ال  اآلخرينيعي وجيات نظر 

لفيم وجيات نظرىم ، وال يستطيع إدراك أن األشياء  اآلخرينيع أن يضع نفسو مكان يستط
يمكن ان تختمف باختالف مواقعيا وبناء عمى ىذه الخاصية ، نالحظ أن ضمير األنا ىو 
األكثر تكرارًا في عبارات ومفردات الطفل ، فيو غالبًا ما يتحدث عن اىتماماتو وحاجاتو 

 .  اآلخريننفسو حاجات ورغبات ورغباتو ميماًل بالوقت 
ونظرًا ليذه الخاصية ، نجد أن مستوى النمو االجتماعي يكون منخفضًا عند أطفال ىذه 

 المرحمة ، كما ان جماعات المعب سرعان ما تتشكل وسرعان ما تتالشى . 
 

يرى بياجيو ان الطفل يتخمص من ىذه الخاصية تدريجيًا من خالل عمميات التفاعل 
المستمرة، إذ يجد الطفل نفسو مضطرًا الى أن يستمع ألراء ووجيات نظر االجتماعي 

األخرين وان يدخميا في اعتباره ، باإلضافة الى ذلك يكتشف الطفل أنو ال يستطيع الحصول 
دائمًا عمى كل ما يرغب ويكتشف أيضًا أن ىناك من ينافسو أو يتفوق عميو وىكذا فإن 

 ه الخاصة مع دخول المرحمة الالحقة  . الطفل يتخمص عمى نحو تدريجي من ىذ
 

حكم الطفل عمى األشياء واإلفعال يعتمد عمى نتائجيا وليس القصد أو النيو التي تقف 
وراؤىا ، فالفعل الذي يسبب ضررًا أكثر ىو أكثر سوءًا من الفعل الذي ينتج عنو ضرر أقل 

 بصرف النظر عن المقاصد الكامنة وراءىما .  
ل ىذه المرحمة مشيدين لولدين ، أحدىما يساعد والدتو وعن دون فمو عرضنا عمى طف

قصد أسقط عشرة صحون وكسرىا في حين الثاني معتمدًا كسر صحنًا واحدًا ، ثم سألنا 
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الطفل أييما أكثر ضررًا ويجب أن يتمقي العقاب جزاءًا لعممو ، عندىا سيجيب بالطبع الطفل 
 األول وذلك ألنو أحدث ضررًا أكبر .

 

 مة العمميات المادية : مرح
تمتد ىذه المرحمة مع بداية السنة الثامنة الى نياية السنة الحادية عشرة من العمر وفييا 
يستطيع الطفل القيام بالعديد من العمميات المعرفية الحقيقية المرتبطة باألشياء المادية التي 

عمميات منطقية والبحث  يصادفيا أو تمك التي خبرىا في السابق وعميو يستطيع الطفل إجراء
صدار األحكام والتنبؤ بالحوادث المستقبمية ، ولكن عمى  عن األسباب وعمل االستدالالت وا 

 المستوى المادي المحسوس 
  : وفيما يمي أبرز معالم ىذه المرحمة 

تنمو لدى الطفل في ىذه المرحمة قدرات الترتيب والتصنيف والتبويب لألشياء ويصبح 
كير فييا في ضوء أكثر من بعد واحد فمو أعطى طفل في ىذه المرحمة قادرًا عمى التف

مجموعة كرات من الوان وأحجام ومواد صنع مختمفة ، وطمب منو تشكيل مجموعة منيا وفقًا 
لخصائص مشتركة ، فيو سينجح في تصنيفيا أخذًا بعين االعتبار األبعاد الثالثة وىي : 

 المون والحجم ومادة الصنع . 
 

طفل في عمل االستنتاجات المنطقية المرتبطة باألشياء المادية فمو عرض ينجح ال
عمى الطفل ثالثة مثمثات من أحجام مختمفة ، فإنو من خالل النظر إلييا يستطيع استنتاج 

 عالقة الحجم التي تجمع بين ىذه المثمثات ، كأن يقول إن المثمث 
 من المثمث )ج( إذًا فإن المثمث  )ا( أكبر من المثمث )ب( ، وبما ان المثمث )ب( أكبر

 )أ( ىو أكبر من المثمث )ج( ، وذلك كما ىو موضح في الشكل ) ( 
 
 

 
 
 

 يوضح االستنتاج المنطقي القائم عمى االساس المادي المحسوس
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يطور الطفل مفيوم التعويض حيث يصبح قادرًا عمى إدراك أن النقص في أحد أبعاد  
أخر فالطفل ىنا يدرك ان كمية الماء في اإلناء )أ(  شيء ما يمكن تعويضو من خالل بعد

ىي مساوية لكمية الماء في اإلناء ) ج( لن الزيادة في االرتفاع في اإلناء )أ( تم تعويضيا 
 بالزيادة في العرض في اإلناء )ج( شكل ) (  

 
 
 
 
 
 
 

 شكل رقم  )   ( يوضح مبدأ التعويض
 

م المقموبية ويطور مبدأ ثبات اإلدراك           وباكتساب مفيوم التعويض يدرك الطفل مفيو  
) االحتفاظ ( ، حيث يستطيع الطفل عكس عممية التفكير ، فيو يدرك ان عبارة أحمد أخوك 

بصرف  3+4+5تعطي نفس ناتج  5+  4+  3تعطي نفس معنى عبارة أخوك أحمد ، وأن 
ية التفكير باألشياء بأكثر من النظر عن ترتيب ىذه األرقام  ، وىذا بالتالي يتيح لمطفل إمكان

طريقة كما ويردك مفيوم االحتفاظ من حيث ثبات العدد والحجم والكتمة والوزن ، فيو يدرك 
 ان قطعتي المعجون ليما نفس الوزن بصرف النظر عن تغيير أشكاليا أو لونيا . 

 

المفاىيم نظرًا لزيادة قدرة الطفل عمى التصنيف والترتيب والتسمسل فإنو يبدأ بتكوين  
وعات اعتمادًا عمى بعض الخصائص مالمادية ، حيث ينجح في وضع األشياء في مج

المشتركة بينيا ، وتجدر اإلشارة ىنا الى ان عممية تكوين المفاىيم تعد مؤشرًا لحدوث 
 عمميات تفكير حقيقية منطقية لدى الطفل . 

 

أكثر تفيمًا لوجيات تالشي حالة التمركز حول الذات  حيث يصبح طفل ىذه المرحمة  
وأكثر توجيًا نحوىم ، فيو يظير اىتمامًا واضحًا بآرائيم ووجيات نظرىم  اآلخريننظر 

ويعمل جاىدًا عمى نيل رضاىم كما أنو في ىذه المرحمة يصبح أقل ذاتية وأكثر اجتماعية 
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يقل " إذ  األناويظير ذلك واضحًا وجميًا في ورود ضمير نحن في عباراتو أكثر من ضمير " 
ويستدل عمى ذلك في أن . استخدام المغة المؤكدة عمى الذات لتأخذ الطابع االجتماعي

جماعات المعب في ىذه المرحمة تكون اكثر تماسكًا واستمرارية بحيث تحكميا مبادئ عامة 
 يخضع ليا أفراد الفريق الواحد وليس الى المبادئ الشخصية الفردية . 

 

 : عممية اإلغالق
إحدى قواعد االستنتاج والتفكير المنطقي ، وتنطوي عممية اإلغالق عمى  والتي تعتبر  

أن أي عمميتين يمكن الربط بينيما فإنو ينتج عن ذلك الربط عممية ثالثة ، مثل كل الرجال + 
 كل النساء = كل البشر . 

 

يستطيع حل العديد من المشكالت ذات االرتباط المادي مستخدمًا العمميات المعرفية   
تي طورىا كاالحتفاظ والمعكوسية والتعويض واإلغالق . كما يدرك الطفل في ىذه المرحمة ال

مفيوم الزمن وينجح في التمييز بين الماضي و الحاضر والمستقبل ويستطيع الطفل أيضًا 
 إدراك المكان والمسافة والعالقات اليندسية والعمميات الفيزيائية األولية . 

  

لمرحمة في عمل االستدالالت واالستنتاجات المفظية واكتشاف يفشل الطفل في ىذه ا   
المغالطات المنطقية في العبارات المغوية التي تقدم لو ، فمو قمنا لمطفل العبارة التالية ) أنا 

( نجد أنو ال يدرك المغالطات المنطقية الموجودة فييا . كما  اإلنجابكأمي عاقر ال أستطيع 
لتفكير في االحتماالت المستقبمية دون الرجوع الى الخبرة ونالحظ أن الطفل يفشل في ا

 المادية المحسوسة 
 

يستطيع التفكير في بعض األسباب التي تؤدي الى نتائج معينة ، ولكن تفكيره يكون   
غير منيجي أو غير منظم ، حيث ال يستطيع البحث عن جميع األسباب المحتممة ، و لعل 

 ع الفروض وعدم قدرتو عمى التفكير االحتمالي . ذلك يرجع الى عدم قدرتو عمى وض
  

يستطيع نوعًا ما التفكير من خالل المغة ، فمو طمب منو وصف كيف يذىب الى   
المدرسة ، عندىا نجد أنو يستطيع استحضار الصور الذىنية وتنظيم أفكاره اعتمادًا عمى ىذه 

 الصور لوصف العممية . 
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 مرحمة العمميات المجردة 
الشكمية أو مرحمة التفكير المنطقي ويتم في ىذه المرحمة نمو المفاىيم والمبادئ تبدأ  

التي يتم التعرض إلييا في المراحل السابقة سواء كانت في نطاق المحسوس أو نطاق المجرد 
. وتختمف ىذه المرحمة عن سابقاتيا من المراحل من حيث طبيعة ونوعية العمميات المعرفية 

القيام بيا . فالتغير الذي يحدث عمى العمميات ليس كميًا فحسب . بل  التي يستطيع الفرد
ىو نوعي أيضًا ، إذ تتحول عممية التفكير بعد أن كانت ترتبط بالعالم الخارجي لتصبح 
عممية داخمية خاصة بالفرد ، فالفرد ىنا لم يعد يعتمد عمى العمميات المرتبطة باألشياء 

بل يستخدم العمميات المعرفية القائمة عمى الرموز والمعاني والموضوعات المادية الممموسة ، 
 والمفاىيم المجردة . 

 

يستطيع غالبية أطفال ىذه المرحمة االستدالل المجرد والرمزي ، إذ أن التفكير المجرد  
في المجال المغوي ىنا يعني القدرة المغوية ، أما التفكير المجرد في مجال التصور المكاني 

درة المكانية ، في حين يشير التفكير المجرد في مجال العددي الى القدرة فيو يعني الق
المحسوس والتصورات اإلدراكية  الحسابية وىكذا ففي ىذه المرحمة يتعدى الفرد حدود الواقع

المرتبطة باألشياء المادية ليستخدم عوضًا عنيا الرموز العددية والمغوية والتصورات الذىنية 
، فيو يستطيع الوصول الى النتائج المنطقية دون الحاجة الى الرجوع الى والمفاىيم المجردة 

األشياء المادية أو الخبرات المباشرة  كما يستطيع تصميم مواقف يمكن أن تزوده بالمعمومات 
او المعرفة التي يحتاج إلييا أثناء عممية التفكير ، ممثاًل ذلك في وضع الفرضيات والعمل 

 ار من بين عدة بدائل وفقًا ألسس موضوعية . عمى اختبارىا واالختي
 

يستطيع طفل ىذه المرحمة إدراك جميع االحتماالت والبدائل ، وىذا ما يشير الى  
مفيوم التفكير الترابطي أو التفكير االفتراضي ، إذ من خاللو يعمل افرد عمى صياغة جميع 

ة منيجية منظمة ، وفيما يمي االحتماالت المرتبطة بظاىرة ما ، ويسعى الى اختبارىا بطريق
 :أىم الخصائص المميزة ليذه المرحمة 
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أن األساليب واألنماط التفكيرية في المراحل السابقة قد ال تفي بالغرض لحل العديد من  يدرك
المشكالت لذلك يقل اعتماده عمى األساليب المرتبطة بالمعالجات المادية ، ويصبح أكثر 

 المجرد .  أعتمادًا عمى أساليب التفكير
 

جراء المحاكمات العقمية وا   ليذه الفروض  ختبارتنمو القدرة لدية عمى وضع الفروض وا 
لمتاكد من صدقيا أو عدمو فيو يمجأ الى االستدالل العقمي كمحك رئيسي لموصول الى نتائج 
معينة  ويتضح ذلك جميًا في زيادة قدراتو عمى عمل االستدالالت واالستنتاجات المنطقية 

 يدًا عن األشياء أو الموضوعات المادية . بع
  

تنمو القدرة عمى التفكير المنظم والبحث في جميع األسباب المحتممة لحدوث ظاىرة ما فيو 
 يفكر فيما وراء الحاضر ويركز عمى العالقات أكثر من المحتوى .

 

المحددة نمو القدرات عمى التعميل االستقرائي والذي يتجمى في استخدام بعض المالحظات 
لموصول الى تعميمات ومبادئ معينة ، أي التفكير الذي يسير المالحظات المحددة لموصول 

ك التفكير لالى تعميمات ومبادئ معينة ، أي التفكير الذي يسير من الجزء الى الكل ، كذ
 استنتاجي الذي يتمثل في الوصول الى وقائع وأحداث جزئية من خالل القواعد والتعميمات . 

 

نياية ىذه المرحمة تنمو لدى الفرد مفاىيم المساحة والحرارة والسرعة والحجم والكثافة ، مع 
نما يستدل  ويبدأ بتكوين المفاىيم المجردة التي ليس ليا تمثيل مادي محسوس في الواقع وا 

 والديمقراطيةعمييا من خالل معانييا او اآلثار الدالة عمييا كمفاىيم العدل والحرية واألمانة 
 يرىا . وغ
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 نظرية التعلم بالنموذج )باندورا( 

 
 

 جتربة التعلم باألمنوذج : 

عرض باندورا تجربتو من خالل تكوين ثالث مجموعات من األفراد وقد شاىدت فممًا 
 يعرض نماذج تقوم بسموك عدواني لفظي وجسدي حيال دمية.

تصرفو العدواني،أما  فالمجموعة األولى شاىدت ىذا النموذج وقد عوقب بشدة عمى 
المجموعة الثانية فقد شاىدت نموذجا عزز عمى ىذا السموك، في حين المجموعة الثالثة ، 
شاىدت نموذجا لم يعزز ولم يعاقب عمى ىذا السموك ،   وعندما عرضت ىذه المجموعات 

 الثالث إلي نفس الموقف .
ه عمي السموك العدواني أظيرت المجموعة الثانية والتي شاىدت النموذج الذي تم تعزيز 

ميال اكبر لتقميد السموك العدواني من المجموعتين األولي والثانية ىذا وقد كانت  المجوعة 
األولي اقل ميال لتقميد السموك العدواني الذي شاىدة بسبب خبره العقاب كما إن الفروق في 

ذىا جميعا عمي ممارسة السموك العدواني بين المجموعات الثالث لم تظير عندما تم تحفي
 القيام بمثل ذلك السموك العدواني .

ىذا وقد يحدث التعمم بالمالحظة حتى ولو لم يمتقي النموذج أي تعزيز أو عقاب عمي 
 سموكو .

ففي بعض الحاالت يتم تقميد سموكيات اآلخرين بالرغم من عدم تعزيزىا أو عقابيا 
يتوقع الفرد  في تعمميا يحقق  ويمثل ذلك في تعميم الميارات وبعض أنماط السموك التي

تعزيزىا معينا ,أو الن ىذه السموكيات تعد ذات أىميو بالنسبة لو .ومن األمثمة عمي ذلك تعمم 
الميارات الرياضية وبعض العادات االجتماعية والميارات  الفنية االخري كالرماية وقيادة 

 السيارة والعزف وغيرىا.
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 نواتج التعليم باملالحظة

 

 ع  التعمم  عن طريق المالحظة :أنوا
 

 التعمم بالتقميد  : -1
 فى بعض األحيان ننسخ االستجابات بدقة ودون فيم ,وىذا يطمق عميو التقميد المحض

 

 التعميم بالمالحظة :-2
يعني االىتمام بمشيرات البيئة ويتم دراسة العوامل المؤثرة عمي اإلدراك لتحديد ما 

 من ثم مالحظتو ,أي انو يؤكد عمي أىمية جانب االنتباه يؤثر عمي االنتباه لمنموذج و 
 

 التعمم االجتماعى   -3
ينصب االىتمام ىنا عمي الدور الذي يمعبو األفراد أثناء تفاعميم مع بعضيم البعض في 
عممية النموذجية ,أي انو يؤكد عمي أىميو العالقة بين الفرد القائم بمالحظو النموذج في 

 يستعممو المالحظ ,وبتالي يميل إلي تكراره .تحديد السموك الذي س
 

 التعمم المتبادل -4
يستخدم ىذا المصطمح عندما ال يستطيع المالحظ تحديد نوع السموك فقط ولكن 
عندما يستطيع أيضا تحديد ما يترتب عميو من نتائج وتساعد نتائج السموك عمي تحديد ماإذا 

أي انو يؤكد عمي أىميو مالحظة إثارة السموك كان المالحظ سيقوم بتنفيذ ىذا السموك أم ال,
 بدال من تاكيدة عمي السموك نفسيا.

 
 

 ما معني النموذج:
النموذج ىو أي شيء يمثل مصدرا لمسموك وال تقصر النماذج عمي األشخاص بل تمتد 
لتشمل الحيوانات والكتب والتعميمات والتوجييات والتمفزيون واألفالم او ىو كل من يصدر 

مكن مالحظتو وتقميده .الكممة وبين نماذج الكممات التي تعني أمثمو ,كما في الوسائل سموكا ي
 التعميمية .
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 العوامل المؤثرة في فاعمية النموذج:
 

 التشابو بين النموذج والمالحظة :-1
كمما زاد التشابة بين خصائص النموذج وخصائص المالحظ زاد احتمال حدوث التعمم 

 ائص الجنس والعمر الزمني بالنمذجة ومن ىذه الخص
 

 القرب : - 2
 شروط النموذج ال احد انو عممية التعميم اكثر من الميل التخاذ نماذج بعيدة عنيم .

 

 قوة النماذج: -3
 ىو يعني مركز النموذج ويحدد الباحثون مركز النموذج اعتمادا عمي مدي قوتو .

 

 مكانة نموذج: -4
تمال تقميد المالحظ لمنماذج ذات المكانة تشير كثير من الدراسات إلي زيادة اح

 المرموقة وتشمل المكانة: 
 المركز الذي يشغمة النموذج  - 
 الدور الذي يقوم بو وقوة تاثيره   -
 مدى قدرتة عمي االتصال  -
 كما وتشير المكانة إلي قيمة النموذج وأىميتو. -

ييا زاد احتمال حدوث وبصفة عامة كمما كانت قيم وخصائص النموذج محببة او مرغبا ف
 التعمم , ويشير المنصب الي العمل  الذى يتقمدة .

 والمكانة و  المنصب قد يتدخالن او يحل احدىما مكان األخر  فى التأثير . 
 أمثمة عمى المكانة :  

 المعمم الذي يحترمو طالبو أكثر ميال التخاذه نموذجا يحتذي بو, -
بيا دون مقابمة الشخص  وذلك مثال عن طريق قد يتخذ بعض األشخاص نماذج يقتدون  -

 0وسائل اإلعالم 
 تأثير النموذج:  -5
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ىو التغير في اتجاه الشخص وسموكو الذي يرجع الي شخص او جماعة آخري,وقد يحدث  
 ىذا التغير نتيجة االقتناع بالنموذج .

 
 أنواع التعمم بالنموذج :

 

 النمذجة الحسية : -ا
رات حسية متتابعة تكون مترابطة حيث تتكامل في سموك معين وفييا يتعرض المتعمم لخب
 ويتمثل ىذا النوع بالصور .

 
 النمذجة المفظية :  -ب

أو المجردة :وفييا يحدث التعمم من خالل الوصف المفظي ,حيث تستخدم الكممات في 
 وصف االستجابات بدال من الخبرات الحسية ويتمثل ىذا النوع عن طريقة األفكار.

 
 live modelingنمذجية الحية :ال -2

بالفعل في بيئة القائم modelingتعني وجود النموذج   liveالنمذجية الحية 
بالمالحظة ,حيث تتم المالحظة المباشر لمنموذج من قبل المالحظ في مواقف الحياة طبيعية 

ينبض  ,وذلك اثناء قيام النموذج بالسموك وينبغي إن يكون النموذج الحي أكثر فاعمية ألنة
 بالحياة الواقعية و من المرجح إن ينتبة المالحظ بكل حواسو إلي ما يفعمة النموذج.  

 
 sypolic modeling النمذجة الرمزية

في ىذه النمذجة ال يستعان بالنماذج الحية الواقعية بل يستعان برموزىا من صور     
ن أو األفالم الكرتون ,وكل  ما وكممات ,وىذا األجزاء يتم عادة باستخدام الفيديو أو التمفزيو 

 يكن إن يكون تميزا لمسموك المستيدف .
فالنمذجة الرمزية تقدم في صورة نماذج مصورة عن طريقة الوسائل المرئية والمسموعة 

 ,وفي الغالب تقدم بدون أن يصاحبيا تعميمات مباشرة إلي المالحظ
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 مراحل التعمم بالنموذج :
 Demonstrationمرحمة العرض  -1
 يما يتم تعريف التالميذ بالسموك حيث يتم شرح ذلك السموك ليم بحيث يرونو ويسمعونو.وف

 

 Attenionمرحمة االنتباه  -2
 

وفييا يتم توجيو االنتباه إلي التركيز عمي السموك الذي يتم شرحو ويري الباحث ن ىذه 
 الخطوة تتالزم مع الخطوة أو المرحمة األولي .

 

 مرحمة الممارسة: -3
 ي المعمم الفرصة لمتالميذ لممارسة السموك المناسب.وفييا يعط 

 
 Corrective feedbackمرحمة تقدير التغذية الراجعة التصحيحية  -4

حيث يقدم المعمم لتالميذه التغذية الراجعة المتكررة والنوعية والمباشرة والفورية لتعزيز  
 السموك المناسب والصحيح ويتم تصحيح السموك الخاطئ .

 

 Applicationيق مرحمة التطب -5
وفي ىذه المرحمة يوفر المعمم لمتالميذ بعض األنشطة والمواقف في الفصل لتطبيق ما 
تعمموه ,كما ان ىذه المرحمة تمكن التالميذ من استخدام ماتم تعممو في مواقف الحياة 

 المختمفة.
 

 :  بالمالحظةنتائج التعمم 
 تعمم سموك جديد :-1

يدة ليست في حصيمة الفرد السموكية .فعند مالحظة يتمثل في تعمم سموك او ميارة ج
االخرين ربما نتعمم انماطا جديدة من السموك لم تكن لدينا في األصل.فعمي سبيل المثال قد 
يتعمم الطفل بعض العادات او الحركات من خالل مالحظة سموكيات والده ,كان يتعمم كيف 

معمم تدريب المتعممين عمي الكثير من يمشي او يتحدث او يتعامل مع األشياء .ىذا يمكن لم
الميارات المرتبطة بتدريس بعض المواد وكذلك الكثير من القيم والعادات من خالل استخدام 

 النماذج
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كف او تحرير سموك اآلخرين والنواتج المترتبة عميو قد تعمل عمي كف او تحرير سموك -2
 متعمم لدي األفراد.

 

 مثال لذلك: 
الطالب اآلخرين لقيامو بسموك الغش قد يشكل رادعًا لمطمبة اآلخرين  عقاب الطالب أمام -

 بعدم القيام بمثل ىذا السموك . 
كما ان مكافأة طالب وتكريمو ألدائو األكاديمي المتميز في االمتحانات ربما يشكل دافعًا -

 لمطمبة اآلخرين في تعميم ىذا السموك وتقميده . 
 
 تسييل ظيور سموك : – 3
األفراد لسموكيات اآلخرين ربما تؤدي الى تسييل ظيور مثل ىذه السموكيات  مالحظة  

المتعمقة لدييم إال أنيم ال يستخدمونيا بسبب النسيان او عدم الحاجة ليا ، بحيث يتكرر 
استخدام مثل ىذه السموكيات الحقًا في المواقف المشابية. فالطفل الذي تعمم نقر انفو سابقًا 

 ة ، ربما يعود الييا مجددًا عند رؤيتو نماذج تدرس مثل ىذه العادة . وتوقف عن ىذه العاد
 

 ما ىى مصادر التعميم االجتماعي : 
 التفاعل المباشر مع األشخاص الحقيقيين في الحياة الواقعية . – 1
التفاعل غي المباشر من خالل وسائل اإلعالم المختمفة وال سيما التمفزيون والراديو  – 2

 والسينما .
 قراءة القصص والروايات سواء القصص الدينية او األدبية  – 3
 الشخصيات التاريخية واألسطورية . – 4
 

 ما ىي العوامل التى تتوقف عمييا التعميم االجتماعي : 
 (   Attentionاالنتباه )  – 1

 ويقصد بو انتباه  عدد من العوامل التى قد ترتبط بطبيعة النموذج او المالحظة او السموك
 الذي يعرضو النموذج او النتائج المترتبة عميو . 
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 العوامل المرتبطة بالنموذج :  -اوال: 
وتتمثل في خصائص النموذج كالمكانة والشيرة ودرجة تشابيو مع المالحظ من حيث 
الجنس والبيئة الثقافية والخصائص الشخصية األخرى . فعادة يميل األفراد الى محاكاة 

تي تتمتع بمكانة اجتماعية او فنية او رياضية أكثر من غيرىا ، كما سموكيات النماذج ال
ويميمون الى محاكاة سموكيات األفراد الذين يتمتعون بخصائص شخصية مميزة او 

 األشخاص الذين يشتركون معيم بخصائص معينة . 
يوم الذات العوامل المرتبطة بالفرد : وتمثل بالعوامل المزاجية ومستوى الدافعيو ومف -ثانيا : 

حيث ان األفراد ذو مفيوم الذات المرتفع اقل ميال لتقميد اآلخرين من األفراد ذو مفيوم 
 الذات المنخفض . 

عوامل تتعمق بالسموك : وتتمثل في قيمة وأىمية السموك بالنسبة لمفرد ، كما تتمثل  -ثالثا : 
 بمستوى سيولة السموك او صعوبتو .

 

 (   Retention القدرات العقمية المعرفية  )
 يتطمب التعميم االجتماعي توفر قدرات معرفية معينة مثل : 

 قدرة التخزين في الذاكرة والتذكر واالستدعاء .  -
 القدرة عمى تمثل السموكيات التى يالحظونيا عمى نحو لفظي او صورى او حركي ،-
 القدرة عمى تذكرىا واستدعائيا عند الحاجة . - 
  

 (   Productionاإلنتاج ) 
يتطمب اإلنتاج توفر قدرات لفظيو وحركيو لدى األفراد كي يتسنى ليم أداء السموك 
الذي تم تعممو من خالل المالحظة ففي كثير من األحيان قد يحدث التعمم من خالل 
المالحظة ولكن ال يظير ىذا التعميم في األداء بسبب عدم توفر القدرات المفظية أو الحركية 

يب عمى السموك أو الميارة في مرحمة اإلنتاج يمعب دروًا بارزًا في إتقان ىذا المناسبة فالتدر 
 لسموك .

 
 
  



 االجتماعية  –نظرية التعلم املعرفية                                                                                      الفصل الثالث        

 

 
126 

 (   Incentive or Motiveالدافع أو الحافز ) 
يتوقف ظيور السموك الذي تم تعممو من خالل المالحظة عمى وجود دافع او حافز . 

حاكاتو لسموك ما ربما تتبع بمعزز ويمعب التوقع دورًا ىامًا في ذلك حيث إذا توقع الفرد إن م
 ، فان ذلك سيزيد من دافعيتو لالنتباه لذلك السموك والقيام بو . 

 كما إن تحفيز األفراد وتشجيعيم عمى محاكاة السموك تساىم في النتباه لذلك السموك وتعممو 
 

 التطبيقات التربوية لنموذج التعمم بالمالحظة :
 مارس ىذه العادات والقيم.إن يكون المعمم قدوة لممتعممين ي -
استخدام نماذج من الطمبة الذين يمارسون ىذه العادات والقيم وتعزيزىم عمي ذلك إمام  -

 الطمبة اآلخرين.
تنمية الميارات الرياضية والفنية والحرفية المتعمقة بتدريس المواد األكاديمية من خالل  -

 الم والصور .استخدام النماذج المباشرة وغير المباشرة كاألشخاص واألف
التي ترتكز عمي أسموب )تعديل السموك لدي األفراد من خالل إجراءات اإلدارة الذاتية  -   

 حديث الذات
كف او إزالة بعض السموكيات لدي األفراد من خالل مشاىدىم لنماذج قامت بالسموك  -   

 وتمت معاقبتيا عميو.
الصباحي أو من خالل اإلذاعة تكريم الطمبة من خالل اإلشادة بيم في الطابور  -   

 المدرسية.
 استخدام األفالم التي تشمل عمي مواد تتعمق بالقيم والعادات واالتجاىات االيجابية  . -   
 استخدم القصص والروايات لبث القيم االيجابية    -   
 تنمية العادات والقيم واالتجاىات لدي الطالب  -   
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 الفصل الرابع 

 نظرية التعلم املعرفية املتقدمة 
 

 

 م عند أوزبلنظرية التعل

 

 : أنواع التعمم عند أوزبل
  Representational Learningالتعمم التمثيمي  -1

وىو التعمم الذي يظير تعمم معنى الرموز وتتخذ ىذه الرموز في أول األمر صورة   
 (  .الطعام)الكممات التي يتحدث بيا األطفال لآلباء 

ثم األشياء التي ينتبو إلييا الطفل بنفسو . بعد ذلك تصبح المعاني التي يعطييا الطفل 
 لمكممات تمثل الصورة البصرية لمشيئ الذي انتبو إليو الطفل . 

( مع  الشيئ فإن عرض الرمز وحده يؤدي إلى استثارة الكممةومع التكرار اقترن الرمز )
 الصورة البصرية لمشيئ .

الحظ الطفل أن األشياء المختمفة في بيئتو تعطي ليا أسماء مختمفة ولؤلمثمة المختمفة وي
 تعطى نفس االسم ، وىذا مايسميو أوزبل ) التكافؤ التمثيمي ( . 

كمب ـ قطة ـ عصفورة ـ فيل . وأسماء أخرى مختمفة ليا اسم واحد وىي اسم الحيوانات مثال : 
نا تفسر كيف يكتسب الطفل المعنى  ويقتصر التعمم التفسيري عمى تسمية األشياء وا 

 واألفعال والصفات . 
  Concept Learningتعمم المفاىيم  -2

 يرى أوزبل أن ىذا المفيوم لو معنيان ىما :        
    تفاوت في وىو في كل مرحمة من مراحمة نمو الطفل ، وقد ينشأ  سيكولوجي : معنى - أ

 معنى سيكولوجي ليو وفقا لمخصائص السيكولوجي لو .     

الطفل في المرحمة اإلبتدائية يعرف أن ىناك نوعين من المحاليل ، محمول حمضي  مثال : 
ومحمول قموي ، فالحمضي ىو الذي يحمر ورقة عباد الشمس والقموي ىو الذي يزرق ورقة 

 عباد الشمس .
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أما في المرحمة اإلعدادية فتنمو لديو معارف ألن يعرف أن الحمض ىو عبارة عن أيون 
ود في المركب ، أما القموي فيو عبارة عن أيون الييدروكسيد الموجود في الييدروجين الموج

 المركب .
 

 أما في المرحمة الثانوية فيعرف الطالب التفاعالت الكيميائية لؤلحماض والقمويات ونتائجيا .
ويشير إلى الظواىر في مجال معين بحيث تجمع وتصنف لما بينيا  معنى منطقي :  - ب

 من خصائص مشتركة .

حمض الييدروكموريك ، حمض الكبريتيك ، حمض النيتريك ، ىذه المحاليل ليا  مثال : 
 خصائص مشتركة متشابيو وبالتالي يطمق عمييا أحماض .

 

 يميز أوزبل بين مرحمتين في تعمم المفيوم :
 تكوين المفيوم :  -1

ة وىي عممية اكتشاف الخصائص لفئة من المثيرات بحيث تنتج ىذه الخصائص في صور  
تمثيمية لممفيوم ، وىي صورة يطورىا الطفل من خبرتو الفعمية بالمثيرات والتي يمكن لمطفل 

 استدعاؤىا حتى ولو لم نجد أمثمة واقعية . 
 

 مرحمة اسم المفيوم : -2

وىي المرحمة التي يتعمم فييا الطفل أن الرمز المنطوق يمثل المفيوم الذي اكتسبو بالفعل  
في المرحمة األولى وىنا يدرك الطفل التساوي في المعنى بين الكممة والصورة التمثيمية ، وفي 

 ىذه الحالة تكتسب الكممة خاصية المفيوم ذي المعنى الداللي . 
 

 :   Propositions Learningتعمم القضايا  -3

يقصد بالقضية أنيا قاعدة تعمم أو مبدأ أو جممة مفيدة تربط بين مفيومين أو أكثر وقد  
تدل الجممة عمى تعميم مثل ) الخمية وحدة البناء والوظيفة في الكائن الحي ( أو التدل عمى 

 تعميم مثل ) يحتوي األكسجين عمى رابطة تساىمية ثنائية ( .
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 :  Reception Learningالتعمم اإلستقبالي  -4

ىو الذي يحصل منو المتعمم عمى المادة التعميمية في صورتيا النيائية حيث يتمقى   
المعمومات من المعمم في صورة مرتبة ومنظمة منطقيا ، وبذلك ال يمعب المتعمم أي دور 

 إيجابي في عممية التعمم . 
 

 :   Discovery Learningالتعمم باإلكتشاف   -5

التعمم الذي يحصل عميو المتعمم عمى المادة التعميمية في صورتيا األولية حيث  وىو  
يقوم بترتيبيا وتنظيميا منطقياً  لربطيا ببنيتو يتوصل ىو إلى المعمومات من المفاىيم منيا ثم 

اً  إيجابياً  في عممية التعمم المعرفية ، ولذلك يقوم المتعمم بنوع من النشاط الفعمي فيمعب دور 
ويمكن أن يظير التعمم باإلكتشاف في تكوين المفاىيم والتعمم اإلستقرائي وحل المشكالت 

 واإلبتكار . 
ويرى أوزبل أن التعمم عن طريق الشرح أو اإلستقبال يظل لو اليد العميا وأن أنواع   

التعميم حيث اليستطيع الطفل التعميم األخرى أقل كفاية وبخاصة في المراحل األولى من 
اكتشاف شيئ ذي قيمة ، كما يرى أوزبل أن التعمم اإلستقبالي يوفر الوقت والجيد لممتعمم 
حيث نقدم لو المعمومات جاىزة وعميو أن يبذل الجيد إليجاد الربط بين ىذه المعمومات ببنيتو 

عمى استخدام أسموب التعميم المعرفية ، وبذلك يساعد التعمم اإلستقبالي عمى التذكر . ويعتمد 
والذي يعتمد عمى إعداد التتابع الدقيق لمخبرات التعميمية بحيث ترتبط كل وحدة يتم تعمميا 
بما سبقيا ودرجة اإلتصال بين المعرفية الراىنة لممتعمم ومادة التعمم الجديد ىو مايجعل 

 أسموب التعمم فعال أوغير فعال . 
 

إلكتشاف واإلستقبال ( مع طريقة تناول ومعالجة المتعمم وىكذا يتفاعل أسموب التعمم ) ا
لممادة التعميمية ) ذات معنى أو غير ذات معنى ( لينتج عن ذلك أربعة من أنواع التعمم 

  :ىى
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 :  Meaning Receptionالتعمم اإلستقبالي ذو المعنى  -1

يحدث عندما نقدم المادة التعميمية لممتعمم بشكل نيائي أى يتمقى التمميذ المعمومات   
ببنيتو المعرفية السابقة بشكل نشط فعال أي محددة ومرتبطة منطقياً  ، ويقوم المتعمم بربطيا 

 أنو يقوم بتحصيل معانييا وربطيا بخبراتو . 
 
 : Rote Reception Learningالتعمم اإلستقبالي الصم ) اإلستظياري (  -2

يحدث عندما نقدم المادة التعميمية بشكل نيائي أي يحصل المتعمم عمى المعمومات   
في صيغة مرتبة ومنظمة فيقوم بحفظيا عن ظير قمب واستظيارىا دون أن يربطيا أو 
  يدمجيا ببنيتو المعرفية السابقة ودون التأمل فييا أو ربطيا بما لديو من رصيد من الخبرات .

 
 :  Meaning Full Discovery Learningالتعمم اإلكتشافي ذو المعنى  -3

في ىذه الحالة التقدم المادة التعميمية إلى المتعمم بشكل نيائي بل يقوم باكتشافيا بنفسو  
كمياً  أو جزئياً  ثم يقوم بربطيا ببنيتو المعرفية بشكل نشط وفعال ومنظم حيث يكتشف 

عمومات والبيانات والمقدمة لو وىو يستوعب خالل ذلك معاني ىذه المتعمم العالقات بين الم
 البيانات ويربطيا بخبرتو المعرفية السابقة .

 

 :  Rote Discovery Learningالتعمم اإلكتشافي الصم ) اإلستظياري (  -4

فالمادة التعميمية التقدم لممتعمم بشكميا النيائي ، فيقوم المتعمم باكتشافيا بنفسو كمياً    
المعرفية الموجودة لديو  أوجزئياً  ثم يقوم المتعمم بحفظيا واستظيارىا ، دون أن يربطيا ببنيتو

عميو عمى نحو مستقل ولكنو ، أي أنو يقوم بالبحث عن حل لمشكمة مطروحة سابقا ً 
 يستوعب الحل دون أن يربطو بخبراتو المعرفية السابقة . 

وييتم أوزبل بالتعمم اإلستقبالي ذي المعنى أكثر من غيره من األنواع األخرى ألن غالبية 
المعمومات التي يحصل عمييا المتعمم تكون في صورة جاىزة إذ اليمكن لممتعمم كما يراد 

 تعممو بطريقة اإلكتشاف . 
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ى والتعمم ويخالف أوزبل الكثير من الذين يرون أن التعمم باإلكتشاف ىو تعمم ذو معن
اإلستقبالي ىو تعمم إستظياري ويرى أن كال منيما يمكن أن يكون تعمماً  ذا معنى إذا توافر 

 بيما شرطان :
 

  أن يربط المتعمم المعمومات الجديدة ببنيتو المعرفية ربطاً  يدل عمى المعنى وىذا يرتبط
 بالحالة الذىنية لممتعمم واتجاىاتو عمى معالجة الميمة التعميمية بالرمز والتعميم المناسبين 

  أن تكون المادة الجديدة المتعممة ممكنة المعنى ومعناىا ) أن ترتبط المعمومات الجديدة
 لبنية المعرفية لممتعمم عمى أسس حقيقية وغير عشوائية ( .با
 

 فيناك معياران :  ولتحديد إمكانية المعنى ) المادة ممكنة المعنى (
 : ىو المعنى المنطقي لممادة وتحدد بمجموعة المفاىيم والعالقات التي تربط  المعيار األول

دة باألفكار والمفاىيم المتصمة بيا ىذه المفاىيم ببعضيا معنوياً  إذا ارتبطت المادة الجدي
 الموجودة في البناء المعرفي لممتعمم فإنيا تصبح ممكنة المعنى . 

 : ىو المعنى السيكولوجي ، والمقصود بيا الخبرة لدى المتعمم ىي التي  المعيار الثاني
تجعل عممية التعمم ذي المعنى ممكنة ، وبذلك يجب أن يشتمل البناء المعرفي لممتعمم 

ى المحتوى الفكري المناسب والقدرات الفردية والخمفية المرتبطة بالمادة ، وتكون المادة عم
 ليست ذات معنى في حالتين : 

 

 إذا استوعب المتعمم المادة الجديدة بطريقة غير منظمة وبدون فيم . -

 إذا كانت المادة التعميمية الجديدة مكونة من ارتباطات لفظية معقدة . -

 
 ( أن التعمم ذا المعنى لو أربع مزايا :  Novakويرى نوفاك ) 

 اإلحتفاظ بالمعمومات المتعممة لمدة أطول . -1

المعمومات المكتسبة بالتعمم ذي المعنى ترفع كفاية الفرد في استيعاب معمومات جديدة  -2
 يسيل تعمم المادة التعميمية الجديدة .

 يسيل استرجاعيا ألنيا أصبحت جزءاً  من البنية المعرفية لمفرد .  -3
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 المؤثرة عمى سرعة وفاعمية التعمم ذي المعنى عند أوزبل :   العوامل
 

 : يعتبر أوزبل البنية المعرفية لممتعمم ىي األساس الذي يعتمد عميو في  التعمم السابق
رتبط المعمومات الجديدة بالمعمومات اكساب المتعمم مايريد التزود بو ، حيث ينبغي أن ت

 السابقة الموجودة في بنيتو المعرفية والمتصمة بموضوع التعمم الجديد . 

 

  : حيث تكون المعمومات الموجودة وضوح وثبات وتنظيم المعمومات داخل البنية المعرفية
بالمعمومات  داخل البنية المعرفية تتميز ) بالوضوح والثبات والتنظيم ( بحيث يسيل ارتباطيا

 الجديدة .
 

 

  : فكمما كان مدى ارتباط المعمومات الجديدة بالمعمومات الموجودة في البنية المعرفية
اإلرتباط بين المعمومات الجديدة والمعمومات السابقة في البنية المعرفية ارتباطاً  جوىرياً  

الجديدة ،وتصبح ذات  حقيقياً  كمما كان التعمم أكثر فاعمية حيث يسيل تعمم تمك المعمومات
معنى لممتعمم ويسيل استرجاعيا ، وكذلك أكثر مقاومة لمنسيان ، أما إذا كان اإلرتباط 

 عشوائياً  كان التعمم أقل فاعمية .

  : وترابطيا بشكل منطقي مما يسيل تعمميا تنظيم المعمومات الجديدة المقدمة لممتعمم
 أخرى  وحمايتيا من النسيان فعادة استخداميا في مواقف

 يفترض أوزبل أن : الفروض التي قامت عمييا النظرية : 
لكل فرد متعمم تركيب عقمي ) أوبنية معرفية ( تتألف من المعمومات والمفاىيم والقواعد  -1

والتعميمات والنظريات التي اكتسبيا في المواقف التعميمية السابقة وىذه البنية ىي األساس 
 في عممية التعمم . 

تباط بين المادة التعميمية الجديدة والبنية المعرفية لممتعمم إرتباطاً  جوىرياً  كمما كان اإلر  -2
، كمما كان التعمم أكثر فاعمية حيث يسيل تعمم المادة الجديدة ويسيل تذكرىا ويزداد ثباتيا 

 لدى المتعمم وتصبح ذات معنى لديو ) التعمم ذا المعنى ( .
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 ىناك نوعان ألسموب التعمم : -3

   Reception Learningالتعمم اإلستقبالي :  -

  Discovery Learningالتعمم اإلكتشافي :   -

     تختمف طريقة معالجة المتعمم لممواد التعميمية الجديدة فقد يربطيا ببنيتو المعرفية  -4
 ) التعمم ذا المعنى ( وقد يحفظيا عن ظير قمب ) التعمم الصم اإلستظياري ( .

 

 م األربعة في : تتمايز أنماط التعم -5

 : Meaning Receptionالتعمم اإلستقبالي ذي المعنى  - أ

 :  Rote Reception  Learningالتعمم اإلستقبالي الصم  - ب

 :  Discovery Meaningالتعمم اإلكتشافي ذي المعنى   - ج

 :   Rote Discovery Learningالتعمم اإلكتشافي الصم  - د

 التعمم اإلستقبالي الصم . التعمم اإلستقبالي ذو المعنى أكثر فاعمية من -6

 التعمم اإلكتشافي ذو المعنى أكثر فاعمية من التعمم اإلكتشافي الصم .  -7

 التعمم اإلستقبالي لو اليد العميا عمى باقي أنواع التعمم األخرى . -8

 تعتمد سرعة وفاعمية التعمم عمى :  -9

  البنية المعرفية لدى المتعمم 

 وىرية بين المعمومات الجديدة والمعمومات مدى قدرة المتعمم عمى إحداث ارتباطات ج
 السابقة ببنيتو المعرفية .

  مدى قدرة المتعمم عمى ىضم وتمثيل المعمومات الجديدة لجعميا جزءاً  من بنيتو المعرفية
 مبادئ تعميم محتوى المادة التعميمية :

تعرض والمقصود بو أن :    Progressive differentiationأوالً  : التمايز التقدمي 
األفكار األكثر عمومية أوالً  ثم يتم تمايزىا تدريجياً  في ضوء تفاصيميا وخصائصيا النوعية 
. والتمايز التقدمي لممفاىيم ىو التعديل والتطوير المستمر لمفاىيم الفرد بحيث تصبح أكثر 
م اتساعًا وعمومية وشمولية وكمما استمر الفرد في عممية التعمم ذي المعنى فإن المفاىي

 الموجودة في البنية المعرفية تزداد وضوحاً  وثباتاً  .



 نظرية التعلم املعرفية املتقدمة                                                         الفصل الرابع                       

 

134 

وىو دمج األفكار الجديدة  :  Integrative reconciliationثانياً  : التوفيق التكاممي 
مع محتوى سبق تعممو وتكون النتيجة ىو اإلحتفاظ بموضوع التعمم مع ضرورة الربط الجيد ، 

ق بعد تحوره ويحدث بينيما عممية ربط متكامل مما فالمفيوم الجديد يضاف إلى المفيوم الساب
يؤدي إلى تكوين مفيوم جديد يشمل المفيوم القديم والجديد وتحدث ىذه العممية عندما يكون 
المتعمم أمام مفاىيم كثيرة لظاىرة واحدة فيتم دمج المفاىيم لمخروج بمفيوم أشمل وأعم ويكون 

 بذلك قد حصل عمى التوفيق التكاممي . 
 

 المنظمات المتقدمة ) التمييدية ( : 
عرفيا أوزبل بأنيا مجموعة من المفاىيم أو التعميمات أو المبادئ التي تعريفيا :  -)أ(

تخص أي مادة جديدة عمى أفكار الطالب والتي يزودىم بيا المعمم في بداية الموقف 
 السابقة لدييم .التعميمي لكي تسيل عمييم عممية ربط المعمومات الجديدة بالمعمومات 

 

المحتوى المختصر الذي يعرض لمتمميذ كمقدمة لمتعميم الجديد وترتبط كما عرفيا بأنيا : 
 ىذه المقدمة باستعدادات التمميذ لمتعمم ألنيا تسيل عميو عممية اكتساب المفاىيم الجديدة .

ثانوية (  ومن ىذين التعريفين نجد أن أوزبل جعل المنظمات المتقدمة تمثل ) بنية معرفية
تتكون عند التالميذ في بداية الموقف التعميمي وتتالشى عندما يتم دمج المعمومات الجديدة 

 بنيتيم المعرفية األساسية .داخل 
 

 األسس النفسية لممنظمات المتقدمة : 
 افترض أوزبل وجود بعض األسس النفسية عند استخدام المنظمات المتقدمة : 

عادة في موقف التعمم حيث يقوم بتخزين المعمومات لديو  أن ذىن المتعمم يكون نشطا ً  -1
 بطريقة ىرمية متسمسمة من العام إلى الخاص . 

 أن المعمومات تقدم لممتعمم بطريقة مناسبة حتى يعالجيا دىنياً  .  -2

 يقوم المعمم بتقديم المعمومات ممخصة بطريقة واضحة وشاممة ومتسمسمة .  -3

أن المنظم التقدم األكثر فاعمية ىو الذي يستخدم مفاىيم وتعميمات مألوفة لدى المتعمم .  -4
يجب أن تتضمن معمومات ميمة يحتاج إلييا المتعمم لكي توضح لو مفيوم أو عالقة 

 أىمية استخدام المنظمات المتقدمة في التعمم ذي المعنى عن أوزبل :معينة 
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 وشاممة عن المادة التعميمية المتقدمة لو . أنيا تقدم لممتعمم وجية نظر عامة -1

 تزود المتعمم بمجموعة من الركائز الفكرية والتي تعزز التعمم السابق والالحق . -2

 أنيا تثير لدى المتعمم المفاىيم الموجودة داخل بنيتو المعرفية والمرتبطة بموضوع التعمم . -3

 الجديدة . أنيا تثيراىتمام المتعمم وانتباىو نحو المادة التعميمية -4

 تساعد المتعمم عمى اإلحتفاظ بالمعرفة لفترة أطول . -5

 تعمل عمى تطبيق الفجوة بين المادة المتعممة سابقاً  وبين ماسيتعممو . -6

 معنى بالنسبة لممتعمم .تجعل المادة الجديدة أكبر ألفة وأكثر  -7

 

 استراتيجية استخدام المنظمات المتقدمة  :
المتقدمة ولكنو حدد بعض السمات الستخدام المنظمات  لم يحددأوزبل إستراتيجية محددة

لبعض الوسائل التعميمية . ولقد أوصى أوزبل بمراعاة بعض األمور عند توظيف المنظمات 
 المتقدمة . 

 

 ينبغي أن تكون المنظمات المتقدمة : 
أي تمثل المفاىيم األساسية لمموضوع المطروح واستنتاج العالقات التي تربط  أصمية : -1

 بينيا . 

 واضحة ومفيومة من قبل الطالب .  -2

 شاممة لكل جوانب الدروس وتستوعبيا وتكون مسمسمة منطقياً  . -3

 موجزة وتتكون من الحقائق والمعمومات المفظية المرتبة أو القابمة لممالحظة .  -4

 ومعناىا . عامة في لغتيا  -5

 ليا قوة تأثيرية عمى عممية تنظيم المعمومات في العقل اإلنساني .  -6

 

 أما بالنسبة لمحتوى المادة أو الموضوع فينبغي عمى المعمم : 
اإلطالع عمى المادة الدراسية وتحديد المنظمات المتقدمة التي تشكل الييكل األساسي  -1

 لمموضوع.

 ل مايتعمق بو من معمومات وحقائق .اختيار محتوى كل منظم من حيث النوع وك -2
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أما بالنسبة لممارسات التي ينبغي أن يراعييا المعمم في الموقف التعميمي القائم عمى 
 المنظم المتقدم :

 تحديد األساليب والوسائل التعميمية الالزمة لتعميم ىذه المنظمات وتيسير تعمميا . -1

 . تنظيم المنظمات بشكل منطقي ويتناسب مع وقت الحصة  -2

 تحقيق الممارسة في التعمم عمى المعنى .  -3
 

 أنواع المنظمات المتقدمة :
 ىناك نوعين من المنظمات : 

 منظمات غير مكتوبة  -2      منظمات مكتوبة     -1

 أواًل  : المنظمات المكتوبة وتتمثل في :
ويستخدمو المعمم عندما تكون المادة التعميمية الجديدة المنظم الشارح أو العارض :  -1

غير مألوفة لممتعمم وليس لديو خبرة سابقة . ويعمل عمى تأمين األفكار التي ترتبط 
 باألفكار الموجودة في البنية العقمية ويشتمل ىذا النوع عمى : 

 

من تعريفيا يقدم المعمم المفاىيم لمتالميذ بصورة واضحة تتضتقديم مفاىيم جديدة :  - أ
وخصائصيا ومميزاتيا وأصوليا ، وىذه المفاىيم تسيل لممتعمم فيم المعمومات الجديدة وتسيل 

 عميو أيضاً  التمييز بينيا وبين المفاىيم السابقة لديو .
 

عمى المعمم استخدام التعميمات كمنظمات تمييدية ألنيا ينبغي  تقديم تسميات جديدة : - ب
من المعمومات في عبارات قصيرة وواضحة ومبسطة مما قادرة عمى تمخيص كمية كبيرة 
 يسيل عمى الطالب استيعابيا .

كمما زاد اكتساب اإلنسان لمتكنولوجيا والمعرفة قل تأثره بالعوامل البيئية الطبيعية في مثال : 
 حياتو .

 المنظم المقارن :  -2

ويستخدمو المعمم عندما تكون المعمومات جديدة ومألوفة لدى التالميذ ولدييم بيا خبرة سابقة 
أو عندما تكون المعمومات الجديدة ليا ارتباط باألفكار المتعممة من قبل ويعتمد قيمة المنظم 

 المقارن عمى توفر شرطين أساسيين ىما : 
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 أن يكون المشبة بو مألوفاً  لمطالب . -1

 وجو الشبو والتطابق كثيرة بين المشبو والمشبو بو .أن تكون أ -2

 وييدف ىذا المنظم إلى إرساء المعمومات لدى المتعمم وتيسير عممية استرجاعيا .
 ثانياً  المنظمات غير المكتوبة :

    تتمثل في : أ ـ منظمات سمعية . 
 ب ـ منظمات بصرية .        

 ج ـ منظمات بيانية  .             
فعالية ىذه المنظمات في استخداميا مع تالميذ مرحمة رياض األطفال وذوي  وتتمثل

 االحتياجات الخاصة ومع التالميذ الذين يعانون من صعوبات التعمم . 
 فوائد المنظمات المتقدمة : 

 إعطاء تخطيط عام لممادة التي ستعمم . -1

دة جديدة بطريقة ليا تعمل عمى تضييق الفجوة بين المادة المتعممة وبين مايتعممو من ما -2
 معنى .

 تسيل التعمم وتزيد من سرعتو . -3

 تعمل عمى تنظيم المادة الجديدة وتنسيقيا بطريقة تقمل من احتمال النسيان . -4

إلى تعمم واحتفاظ تعمل عمى التمييز بين المادة الجديدة والمفاىيم السابقة ، وىذا يؤدي  -5
 أكثر .

 أوزبل : مراحل نموذج التعمم المفظي ذي المعنى عند
وييدف إلى تزويد المتعمم بالمرتكزات العقمية الضرورية مرحمة تقديم المنظم المتقدم :  -1

 الحتواء المادة الدراسية ويقوم المعمم في ىذه المرحمة بما يمى : 
 

ثارة اىتماماتيم نحو توضيح اليدف من الدرس الجديد :  - أ وذلك لجذب انتباه التالميذ وا 
مى مساعدة المعمم في اختيار المادة وتخطيطيا عمى نحو المادة الجديدة ، وتعمل ع

 مناسب .

وىي مادة مخططة تتناول مفاىيم ومبادئ وافتراضات عامة ليا عالقة  تقديم المنظم :  - ب
بمادة دراسة معينة وتكون في صورة مبسطة ومشتممة عمى أمثمة توضيحية لمتالميذ ، 
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الدراسية ذاتيا وىي أن المادة الدراسية  وىناك فرق بين مادة المنظم المتقدم وبين المادة
 أقل تجربة وشمواًل من مادة المنظم . 

 

ذا يجب  إثارة وعي وانتباه التالميذ : - ج وىو إجراء ضروري لتطوير بنية معرفية متكاممة وا 
عمى المعمم استخدام تقنيات مناسبة كاألسئمة واألمثمة والوسائل السمعية والبصرية 

 المختمفة الستثارة تمك المعمومات وبيان عالقتيا بالمفاىيم الجديدة موضوع التعمم . 
 

لمادة التعميمية في صورتيا النيائية تيدف إلى تقديم ا مرحمة تقديم المادة الجديدة : -2
 بصورة واضحة تمكن الطالب من فيميا وربطيا بالمعمومات السابقة .

 وتتضمن ىذه المرحمة إجرائين تعميميين ميمين ىما : 
أن يوضح المعمم في شرحو مدى تسمسل المعمومات وتنظيميا حتى يسيل عمى التالميذ  - أ

 معنى .تعمميا وربطيا مما يحقق تعمماً  ذا 

أن يحتفظ المعمم بانتباه الطالب وقت فترة التقديم لممادة التعميمية ، ألن عدم استمرار   - ب
انتباه التالميذ يؤدي إلى قطع التسمسل المنطقي لممادة وتعوق التعمم ذا المعنى ، وعمى 
المعمم اإلحتفاظ بانتباه الطالب من خالل طرح األسئمة المناسبة وطرح المشكالت وعرض 

 ائل التوضيحية . الوس

 ثالثاً  : مرحمة تقوية التنظيم المعرفي : 
وتيدف إلى تثبيت المادة الدراسية في بنية المتعمم المعرفية وأىم اإلجراءات التى يجب   

 أن يؤدييا المعمم في ىذه المرحمة ىي : 
يؤكد التعمم ذو المعنى عمى دمج المادة الجديدة في استخدام مبادئ التوفيق الدمجي :  -1

 البنية المعرفية لممتعمم وذلك من خالل تذكير الطالب باألفكار السابقة . 

فعمى المتعمم القيام بالعديد من النشاطات الداخمية  حث التعمم اإلستقبالي النشط : -2
م وتعزيزىا بتوجيو والخارجية ويجب عمى المعمم استثارة مثل ىذه الشاطات عند المتعم

 أسئمة حول كيفية ربط بعض جوانب المادة الجديدة بالبنية المعرفية الراىنة . 
 

استثارة التفكير التقدمي لدى الطالب لمتمييز بين الجديد  استخدام المنحنى التقدمي : -3
والقديم ويمكن تشجيع ىذا التفكير من خالل إثارة التساؤالت حول المادة وافتراضيا التي 

 كن الوصول إلييا . يم
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فيجب عمى المعمم توضيح المفاىيم واألفكار غير الواضحة باستخدام  التوضيح : -4
 معمومات إضافية جديدة . 

 مما سبق نجد أن نمط أوزبل يرتبط بثالثة جوانب أساسية : الع
 كيفية تنظيم المعرفة .  -

 .كيفية تعامل العقل مع المعمومات  -

 المنيج وفي عممية التعميم .كيفية تصنيف األفكار في  -

 

 دور الدافعية في التعمم القائم عمى المعنى : 
 لو ثالثة مكونات ىي :  achievement motiveيعتبر دافع اإلنجاز 

 

 :  Cognitive motiveأوالً  : الدافع المعرفي 
قوي  لممعرفة ورغبتو في التغمب عمى المشكالت ويظل ىذا الدافع باقيا ً ينبثق من حاجة الفرد

طالما كانت المشكمة باقية بغير حل أو كمما زادت متطمبات حل المشكمة وعند إتمام حل 
 المشكمة تنخفض حدة الدوافع ولذلك فإن عممية التعزيز غير ضرورية في التعمم .

 ثانياً  : الحاجة إلى اإلنتماء :
دون رضا الكبار ويقصد بو اإلنتماء إلى جماعة معينة واكتساب رضا األتراب وتقبميم ، فب

يصعب عمى الفرد اكتساب مكانتو في المجتمع ، ولذلك فإن الفرد يشعر بأىمية إبداء 
اآلخرين بموافقتيم عمى مايقوم بو من أعمال وما يحققو من نتائج ، ويصبح ىذا المكون 

 قوياً  مع نمو الفرد واىتمامو بتوافقيم الميني.
 أثر الممارسة في تكوين البناء المعرفي :

 عمل عمى تأكيد المعاني المتعممة الجديدة مما يساعد عمى تذكرىا .ت -

 ترفع من درجة استجابة الفرد لنفس المادة المقدمة في الحاالت التالية . -

 تمكن المتعمم من تعويض النسيان الذي يحدث بين المحاوالت .  -

 بقة .بالمادة الساتساعد عمى التعمم وتذكر المادة التعميمية الجديدة المرتبطة  -
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 سالفصل اخلام

  اجلسء التطبيقي
 

 

 التجسيبى النفظ عله
 

   التجريبى النفس عمم تاريخ

 عمـ ىو التجريبي النفس وعمـ . التجريبي النفس عمـ مؤسس ىو فونت النفس عالـ يعتبر
 ىذا وفي بألمانيا جامعة في النفس لعمم معمل أول بتأسيس فونت قاـ ولقد نسبياً  حديث
 واإلبصار واإلدراؾ باالحساس تتعمؽ التي المشكالت دراسة عمى االىتماـ كاف المعمؿ
 كذلؾ المعمؿ دراسات وانصبت المكاف بإدراؾ تتعمؽ ومشكالت والحساسية والممس والسمع
  . البحث في نسبياً  جديد كميداف الزمف بحوث عمى

 

 ، التذكر ، التعمـ مثؿ العميا العقمية العمميات مف كثير دراسة تـ عشر التاسع القرن وفي
 اإلجرائية اإلساليب تطور مع الدراسات ىذه تطورت ثـ . واإلحساس الحس ، اإلدراؾ

 التجريب مف مشتقة الحديث النفس عمـ في الحقائؽ مف العظمى الغالبية وًاصبحت التجريبية
 النمو نفس عمـ أو االجتماعي النفس عمـ في بحوث كانت سواء كمياً  اعتماداً  عميو ومعتمدة

  . األخرى النفس عمـ بحوث مف غيرىا أو الشخصية نفس عمـ او
 

 : التجريبي النفس عمم أىمية

 اختالفيا عمى النفس عمـ فروع شتى في المشترؾ القاسـ التجريبي النفس عمـ يعتبر •
  . العديدة مجاالتيا في النفسية والبحوث الدراسات مختمؼ بيا تستعيف التي األداة فيو

 عمـ أف المعروؼ ومف حيث مستقؿ عمـ الى النفس عمـ التجريبي النفس عمـ حوؿ •
 ظير عندما إال األخرى العمـو باقي عف ىويتو لو مستقالً  عمماً  يصبح لـ النفس
 الذي المنيج ذات وىو تجريبياً  المختمفة الحقائؽ بدراسة قاـ الذي التجريبي المنيج
  الطبيعية العمـو عميو تعتمد

 الجانب وأما وكمي نظري بشكؿ تصاغ نتائجيا فإف األفراد تقابؿ نفسية مشكمة أي •
 يبدأ ثـ متكاممة دراسة ودراساتيا المشكمة بتأصيؿ يتعمؽ البحوث ىذه في النظري
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 بشكؿ نتائجو بصياغة ينتيي والذي المتعددة بخطواتو التجريبي الجانب في الباحث
 في الثقة ويزيد لمبحث المطروحة المشكمة بطبيعة االستبصار يزيد ما وىذا فني

  . نتائجو

 : شقين الى تنقسم أنيا نجد النفس لعمم المختمفة النفسية الفروع من فرع أي •
 السموؾ قطاعات مف لقطاع المفسرة النظرية األسس يضع الذي : األوؿ الشؽ

 مف الثاني الشؽ وأما موضوعية دراسة لدراساتيا التجريبية األسس يضع ثـ اإلنساني
 في سواء والمنيجية النظرية الفروع اليو انتيت ما يستخدـ فإنو التقسيـ الفروع

  . تطبيقية مشاكؿ لحؿ وذلؾ المنيج في أو الموضوع
 

 : التجريبي النفس عمم تعريف

 العمـ ىو التجريبي النفس وعمـ . المعممي النفس عمـ التجريبي النفس عمـ يرادؼ 
 عف الكشؼ بغية التجريبية المناىج بواسطة المختمفة السيكولوجية الظواىر بحث يتناوؿ الذي

 عمـ أف أي وتفسيرة فيمة الى وتؤدي اإلنساني السموؾ عمى تييمف التي والقوانيف المبادئ
 عمييا نحصؿ أف يمكف التي النتائج وكذلؾ والطريقة المنيج وىو العمـ ىو التجريبي النفس

 اختالؼ عمى النفسية الظواىر والبحث بالدراسة يتناوؿ عمـ فيو لذا المنظمة التجربة بواسطة
   . التجريبي المنيج بواسطة مستواياتيا

 

  : التجربة معنى

 ، مدبر تغير فيي واشرافو الباحث مراقبة تحت تجعميا بشروط مقيدة مقصودة مالحظة ىي
  . الظواىر ظروؼ في عمداً  الباحث بحوثو تغير أي

 بقصد ، التجربة اجراء قبؿ الباحث يرتبيا معينة صناعية ظروؼ في ظاىرة احداث ىي أو
  . افتراضو فرض صحة مف التحقؽ عمى تعينو الظاىرة عف معمومات جمع

  .فرض صحة الختبار طريقة ىي أو

 التجربو منو تبدأ الي الغرض تفصيميا ثـ بيانيا يمي فيما عناصر عدة عمى التجربة وتشتمؿ 
  . منيا اليدؼ وتحديد –
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  التجربة تصميـ •
  ( المالحظات وتسجيؿ ) التجربة تنفيذ •
  . ( التجربة اثناء وسجؿ لوحظ ما ) البيانات تحميؿ •

  ( التقرير شكؿ في ) الييا التوصؿ تـ التي النتائج كتابة •
 

   Hypothesis الغرض : أولًً

 ظاىرة بيف بالعالقة تتعمؽ بعد تثبت لـ تقريبية قضية عف عبارة تعريفو بحكـ الغرض
 = مستقؿ متغير سابؽ أو مصاحب وظروؼ ( اإلداء أو السموؾ = تابع متغير ) مالحظة
   . ( الخارجية البيئية األحداث

 

 : الغرض مصادر

  . البحث موضوع المشكمة عف منظـ تفكير •

  معينة تقريبية نتيجة الى تشير أو تتجو الحقائؽ مف مجموعة •
  المشكمة عف ناقصة أو غامضة اجابة تؤدي استطالعية تجربة •
  معروفة ونظريات قوانيف مف يبدو فيما صحيح منظـ استباط •

 

 يكف وميما خطأه أو صحتو عمى تبرىف الى التجربة يصمـ أف قبؿ الغرض الباحث ويتبنى
  . التجربة عميو تقوـ الذي األساس يصبح وصياغتو تحديده فمجرد – الغرض مصدر

 الى يؤدي سوؼ ( المستقؿ المتعير ) معيف شئ في تغيراً  بأف مبدئي تقرير ىو فالغرض وىكا
  ( التابع المتغير ) أخر شئ في تغير

 

 : التجريبي التصميم -ج

  وتنظيميا التجريبية العممية خطة أو البحث خطة وضع عمى تطمؽ فنية مرحمة
 : وتتضمف

  المتغيرات تحديد •
  الضوابط •
  العممية المصطمحات تعريؼ في الدقة •
  البيانات جمع في تستخدـ والتي ( اختبارات او أجيزة أكانت سواء ) البحث أدوات •
  العينات •
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  البيانات لتحميؿ اإلحصائي األسموب •
ً

 : الخطوات ىذه من لكل تفصيل يمي وفيما
 

  Variables المتعيرات تحديد •
 

 : المتغيرات أنواع
 

  . وسيط متغير ، مستقؿ متغير ، تابع متغير : أنواع ثالثة الى المتغيرات تنقسم

 عنو مستقؿ مادي وجود وليا ، بالفرد المحيطة البيئة يمثؿ فإنو : المستقل المتغير •
  . مؤثرات مف ينتظميا بما

 ىذه تجاه الفرد عف تصدر التي االستجابات او ، السموؾ يمثؿ فإنو : التابع المتغير •
  . المؤثرات

 المستقبؿ المتغير بيف عالقة عف ويعبر فرضي مفيوـ فيو : الوسيط المتغير-ج
  . بينيما ويربط ، التابع والمتغير

 

 : الضوابط (ب

 بقاء لضماف أو مثير متغير تأثير لحذؼ التجريبية الخطة في نضعيا عممية كؿ 
  . ضابطاً  يعتبر التابع المتغير عمى ومطرداً  – ثابتاً  اثره

 ليا أثر أي أف بحيث – ثابتة معينة الظروؼ جعؿ الى ييدؼ لمضبط أخر أسموب وىناؾ
  . المستقؿ المتغير آثار يخفي لف

 جماعتيف الباحث يختار أف أي ، الضابطة الجماعة طريقة األسموب ىذه أشكاؿ وأحد
  . لو تخضع ال ضابطة واألخرى المستقبؿ لمعامؿ تضخع تجريبية

 

 : (اختبارات أو جياز ) تكون ان يمكن البحث وادوات : البحث أدوات
 

 : الى عممية تجربة أي في البحث أدوات تيدف

  ضبطة أو التجريبي الموقؼ في تؤثر متغيرات احداث •
  . التجربة مف المستقاه البيانات تسجيؿ تيسير •
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 : العينات - ىـ

 يتعيف بؿ ، األفراد مف واحدة مجموعة عمى التجربة إجراء األحياف مف كثير في يكفي ال
  . تجريبية والثانية ضابطة األولى المجموعة تسمى أكثر أو مجموعتيف استخداـ

  
 : بالتجربة الخاص التقرير كتابة – و

 ومواد – بيانات عرض عمى التدريب مف قدراً  التجريبية اإلجراءات عمى التدريب يشتمؿ أف ينبغي
  . المعمؿ كراسة في التقرير كتابة عند المطموبة القياس الصورة وىذه ، معيارية بطريقة التجارب

 تقرير كؿ يراعييا أف ينبغي التي التالية القواعد عمى تحتوي أف يجب التقرير ومحتويات
   . القواعد ىذه ضوء في ردائتو أو التقرير جودة عمى الحكـ يمكف وبالتالي

  .(التجربة طبيعة عف ويعبر ) العنواف •

  .( االختبار ووضع الفروض – التجربة مف اليدؼ – الفرض صياغة ) المشكمة •

  البيانات لجمع المستخدمة األدوات + الجياز •
  . ( اإلجراء – التصميـ ) التجربة إجراء طريقة •

  . والخاتمة – والمناقشة – النتائج •
  واليؾ المنيج التجريبي بالتفصيؿ
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 املههج التجرييب
  

يحتػػؿ التجريػػب مكانػػا مركزيػػا فػػي العمػػـو المختمفػػة ، ألنػػو خيػػر مػػا يمثػػؿ قواعػػد المػػنيج 
العممػػي فػػي اى مجػػاؿ يسػػتخدـ فيػػو ، ويعتبػػر ىػػذا المػػنيج مػػف المنػػاىج المؤسسػػة عمػػى التجربػػة 

 التي تنطوي عمى المشاىدة الموضوعية ألفعاؿ تجرى تحت ظروؼ صارمة الضبط. 
ً

ًً:ًتعريفة
ىػػػي طريقػػػة البحػػػث الوحيػػػدة التػػػي تسػػػتطيع أف تختبػػػر الفػػػروض التػػػي تتعمػػػؽ بعالقػػػات 

.)عبـدًالسبب والنتيجة حيث أنيا تمثؿ أصدؽ مػدخؿ لحػؿ المشػكالت  العمميػة منيػا والنظريػة 
 ويؤسس ىذا المنيج عمى التجربة .(ً.2991ًً:281الرحمنًعدس

 

 ملاذا جتسى التجسبة ؟
اث أو االسػتجابات التػي يريػد الباحػث أف يعػرؼ كيػؼ فيناؾ كثير مػف المواقػؼ واألحػد 

تحػػػدث ىػػػذه األحػػػداث ولمػػػاذا تحػػػدث أو أف يعػػػرؼ كيفيػػػة حػػػدوث ىػػػذه الظػػػواىر كمػػػا يريػػػد أف 
يعػػػػرؼ عمميػػػػا أو أسػػػػبابيا فػػػػالفرد يسػػػػأؿ مػػػػا ىػػػػي أسػػػػباب السػػػػموؾ وفػػػػى اى مجػػػػاؿ تكػػػػوف ىػػػػذه 

 األسباب . 
 

 كيف يبدأ الفسد جتسبته ؟
ث مشػػػكمتو فػػػي شػػػكؿ أسػػػئمة دقيقػػػة ومفصػػػمة ومحػػػددة أوؿ خطػػػوة ىػػػي أف يصػػػي  الباحػػػ

حيػػث أف األسػػئمة العامػػة أو العشػػوائية أو المبيمػػة أو الغامضػػة يصػػعب الحصػػوؿ عمػػى إجابػػة 
ذات معنػػى ليػػا ، فػػإذا فػػرض وسػػألنا ىػػذا السػػؤاؿ العػػاـ وىػػو مػػا ىػػي الظػػروؼ المثمػػى لمدراسػػة 

ى إجابػػة نيائيػػة ومػػف أمثمػػة فإننػػا ال نسػػتطيع أف نجيػػب عمػػى ىػػذا السػػؤاؿ وربمػػا ال نحصػػؿ عمػػ
التساؤالت العامة ىؿ سوؼ تنتيي ظاىرة الدروس الخصوصية ،ىؿ سوؼ يكػوف المػدرس فػي 

 السنوات القادمة مثاليا ، ومثؿ ىذه األسئمة العامة ال تصمح موضوعا لبحث تجريبي . 
 

ذا أردنػا أف نصػي  مشػكمة  ولذا فالبد أف نحدد شػيئا معينػا نتناولػو ويمكػف أف نالحظػو وار
مثؿ اسػتخداـ أسػموب حػؿ المشػكالت عمػى التحصػيؿ الدراسػي فػي منػاىج البحػث لػدى طػالب 
كميػػة التربيػػة  ، فإننػػا بػػذلؾ نعػػد مجمػػوعتيف مػػف الطػػالب عمػػى شػػرط أف يكونػػا متكػػافئيف  بقػػدر 

العمػر،  المسػتوى االجتمػاعي واالقتصػادي ، الخبػرة السػابقة ، و تطبػؽ اإلمكاف في  الػذكاء ، 
عمػػػػى  كػػػػال منيمػػػػا اختبػػػػار تحصػػػػيمي فػػػػي مػػػػادة منػػػػاىج البحػػػػث عمػػػػى شػػػػرط أف يعمػػػػؿ أفػػػػراد 
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المجموعة األولى تحت أسموب حؿ المشػكالت بينمػا تعمػؿ المجموعػة الثانيػة بالطريقػة العاديػة 
 حصيال .أو التقميدية ثـ نسأؿ أييما سيكوف أكثر ت

 

وىنػػػػاؾ طريقتػػػػاف لتكػػػػويف تمػػػػؾ المجمػػػػوعتيف و األولػػػػى الطريقػػػػة العشػػػػوائية أمػػػػا الطريقػػػػة 
 الثانية فيي طريقة االختيار أو امتزاج المجموعتيف في طريقة التعييف العشوائي .

 
 

 مثال مفصل للننهج التجسييب :
ادة منػػاىج دراسػػة أثػػر طريقػػة حػػؿ المشػػكالت عمػػى التحصػػيؿ الدراسػػي فػػي مػػ :ًمشــكمةًالبحــث

 البحث لدى طمبة كمية اآلداب .
 وإلجراء ىذا البحث تجريبا يقـو الباحث بما يمي: 

يحػػدد متغيراتػػو مثػػؿ المتغيػػر المسػػتقؿ وىػػو طريقػػة حػػؿ المشػػكالت  والتػػابع الػػذي يتمثػػؿ فػػي  -
 التحصيؿ الدراسي.

منػػػاىج  يحػػدد المتغيػػػرات التػػي تػػػؤثر عمػػى التحصػػػيؿ الدراسػػي لطمبػػػة كميػػة اآلداب فػػػي مػػادة -
البحث مثؿ العمر ، مستوى الذكاء ، التحصيؿ الدراسي ، الجنس .. الػ  وذلػؾ بيػدؼ 

 ضبطيا وحتى نحصؿ عمى تجانس ألفراد العينة .
طالػػػب اختيػػػارا عشػػػوائيا مػػػف  011يختػػػار عينػػػة مػػػف طػػػالب كميػػػة التربيػػػة تبمػػػ  قواميػػػا مػػػثال  -

معرفػػة الػػذيف يتفقػػوف فػػي الػػذيف يتفقػػوف فػػي المتغيػػرات الخارجيػػة المػػراد ضػػبطيا ويمكػػف 
المتغيػػػرات الخارجيػػػة بواسػػػطة تطبيػػػؽ بعػػػض أدوات البحػػػث كاالسػػػتبانة لمعرفػػػة العمػػػر 
والجػػػنس والمسػػػتوى االقتصػػػادي واالجتمػػػاعي ، و تطبيػػػؽ اختبػػػار الػػػذكاء مثػػػؿ اختبػػػار 

 الذكاء المصور ، إعداد أحمد ذكى صالح لمعرفة نسبة الذكاء.
فػي مػادة منػاىج البحػث اختبػارا قبميػا لتحديػد مسػتواىا يختبر عينة البحث اختبار تحصػيمي   -

 قبؿ إجراء التجربة .
يقسـ عينة البحث تقسيما عشوائيا إلػى مجمػوعتيف ، مجموعػة )أ( خمسػوف طالبػا ومجموعػة  -

 )ب( خمسوف طالبا .
يختػػػار أحػػػد المجموعػػػات اختيػػػارا عشػػػوائيا لتصػػػبح أحػػػدىما تجريبيػػػة واألخػػػرى ضػػػابطة كػػػأف  -

 أ( مجموعة تجريبية ، ومجموعة )ب( مجموعة ضابطة .تكوف مجموعة )
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يطبػػؽ طريقػػة حػػؿ المشػػكالت فػػي تدريسػػو لممجموعػػة )أ( وال يطبقيػػا فػػي تدريسػػو لممجموعػػة  -
)ب( وتػػػػدرس المجموعػػػػة )ب( المجموعػػػػة الضػػػػابطة بالطريقػػػػة التقميديػػػػة وىػػػػى الطريقػػػػة 

 العادية في التدريس )طريقة التمقيف(.
 موعتاف( بعديا لالختبار التحصيمى   في مادة مناىج البحث.يختبر عينة البحث )المج -
يقػارف بػػيف نتػػائج االختبػاريف )القبمػػي والبعػػدى( لمعرفػة الفػػرؽ الػػذي أحدثػو تطبيػػؽ طريقػػة حػػؿ -

المشػػػكالت عمػػػى مسػػػتوى التحصػػػيؿ الدراسػػػي لػػػدى المجموعػػػة التجريبيػػػة )أ( فػػػي مػػػادة 
)ب( التػػي درسػػت بالطريقػػة  منػػاىج البحػػث بالمقارنػػة مػػع مسػػتوى المجموعػػة الضػػابطة

التقميدية . ويمكف أف يتـ ذلؾ بواسطة تطبيؽ إحدى المعالجات اإلحصائية التػي تقػيس 
 الفرؽ لمعرفة ما إذا كاف الفرؽ ذو داللة إحصائية أـ ال .

 وتتضح تمؾ الخطوات مف خالؿ الشكؿ التالي:
 
 

    اختبارًتحصيميًقبمي   
 

       

ً)أ(
ًمجموعةًتجريبية

 طريقةًحلًالمشكالت

ًضبط 
ًالمتغيراتًالوسيطة

الجنسًـًمستوىًالذكاءً
ـًالمستوىًالجتماعيً
والقتصاديًـًالعمرً..ً

 الخ

ً)ب( 
ًمجموعةًضابطة
الطريقةًالعاديةً

 التمقينية

  
  

      

        
   اختبارتحصيمىًبعدى   

ً

ًمقارنةًبينًنتائجًالختبارينًالقبميًوالبعدى
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 ولذلؾ يتضح  مما سبؽ وجود مصطمحات معينة في المنيج التجريبي وىى:
 

ً: Treatment التجربةً
وىػػػى عبػػػارة  خطػػػوات إجرائيػػػة معينػػػة يقػػػـو بيػػػا الباحػػػث  إلحػػػداث تغيػػػر مػػػا فػػػي الواقػػػع  

بمتغير معيف عمى مجموعة معينة لمعرفة ما يحدثػو مػف اثػر . فتطبيػؽ طريقػة حػؿ المشػكالت 
 ي المثاؿ السابؽ ىي التجربة .عمى المجموعة )أ( ف

 

ً: Independent Variable المتغيرًالمستقلً
وىػو العامػػؿ التػي تقػػـو عميػة التجربػػة أو الدراسػػة أو السػبب الػػذي يطبػؽ بغػػرض معرفػػة  

أثػػره عمػػى متغيػػر آخػػر فطريقػػة حػػؿ المشػػكالت ىػػي المتغيػػر المسػػتقؿ ويتبػػع المتغيػػر المسػػتقؿ 
احمـدًعـودةًًوفتحـيًممكـاوىًمستقؿ كمػا يػرى فػاف دالػيف ) قانوف معيف وىو قانوف المتغير ال

( . وىػػو عبػػارة عػػف ضػػرورة بقػػاء كػػؿ العوامػػؿ المسػػببة ثابتػػة    مػػا عػػدا واحػػد 2991ً:218
منيػػػا يغيػػػر عمػػػى نحػػػو منػػػتظـ بينمػػػا نالحػػػظ التغيػػػرات المصػػػاحبة أو المتتاليػػػة لممتغيػػػر التػػػابع 

 ىو طريقة حؿ المشكالت.ويعتبر المتغير المستقؿ كما ىو في المثاؿ السابؽ 
 

ً: Dependent Variable المتغيرًالتابعً
وىػػػػو النتيجػػػػة التػػػػي يقػػػػاس اثػػػػر تطبيػػػػؽ المتغيػػػػر المسػػػػتقؿ عمييػػػػا ، ويعتبػػػػر التحصػػػػيؿ  

 الدراسي ىو المتغير التابع .
 

ً: Experimental group المجموعةًالتجريبيةً
تعػد مجموعػة تجريبيػة ألنيػا وىى المجموعة التي تطبؽ عمييػا التجربػة ، فمجموعػة )أ(  

 أخضعت لتطبيؽ طريقة جديدة وىى طريقة حؿ المشكالت .
 

ً: Control group المجموعةًالضابطةً
وىػػى المجموعػػة التػػي تشػػبو تمامػػا المجموعػػة التجريبيػػة فػػي جميػػع خصائصػػيا وتتماثػػؿ  

 معيػػػػا فػػػػي جميػػػػع اإلجػػػػراءات فيمػػػػا عػػػػدا المتغيػػػػر المسػػػػتقؿ ليػػػػا فمجموعػػػػة )ب( تعػػػػد مجموعػػػػة
 ضابطة .
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ً: Extraneous variables المتغيراتًالوسيطةً
ًىيًالمتغيراتًالذيًًيحاولًالباحثًأنًيمغىًأثرىاًعمىًالتجربةً،

أوىػػى المتغيػػرات التػػي يمػػـز ضػػبطيا لتكػػوف بدرجػػة متسػػاوية فػػي المجمػػوعتيف التجريبيػػة  
مػػاعي ،الراحػػة والضػػابطة مثػػؿ الجػػنس ، العمػػر ، درجػػة الػػذكاء ، المسػػتوى االقتصػػادي واالجت

 النفسية .. ال  .
 

ذا لػػػـ يضػػػبط أي مػػػف المتغيػػػرات الدخيمػػػة أو الوسػػػيطة فانػػػو يػػػؤثر فػػػي المتغيػػػر التػػػابع   وار
وييػػػدد صػػػدؽ التجربػػػة . والتجربػػػة تكػػػوف صػػػادقة إذا كانػػػت النتػػػائج التػػػي تسػػػفر عنيػػػا نتيجػػػة 

قػؼ خػارج الموقػؼ لممتغير المستقؿ الذي يتناولو الباحث ، حتى تكوف قابمة لمتعميـ عمػى الموا
،  Internal validity التجريبػي ، والشػرطاف المػذاف ينبغػي توافرىمػا ىمػا : الصػدؽ الػداخمي 

ويقصػػػػد بالصػػػػدؽ الػػػػداخمي أف تكػػػػوف الفػػػػروؽ   External validityوالصػػػػدؽ الخػػػػارجي 
المالحظة في المتغير التابع نتيجة مباشرة لتناوؿ المتغير المستقؿ ، وال تعػزى إلػى شػئ آخػر. 

قصد بالصدؽ الخارجي أف تكوف النتائج قابمة لمتعميـ أو قابمة لمتطبيؽ عمى مجموعػات فػي وي
بيئػػات خػػارج الموقػػؼ التجريبػػي وبعبػػارة أخػػرى فانػػو يمكػػف توقػػع إعػػادة تأييػػد نتػػائج الدراسػػة أي 
تأييد عالقة السبب ػ النتيجة مع المجموعػات األخػرى وفػى مواقػؼ أخػرى وأوقػات أخػرى طالمػا 

ذا أجريػػت الدراسػػة باسػػتخداـ مجموعػػات مػػف الموىػػوبيف فينبغػػي أف الظػػروؼ  تسػػمح بالدراسػػة وار
 أف تكوف النتائج قابمة لمتطبيؽ عمى مجموعات الموىوبيف .

 ولذا يجب ضبط المتغيرات المختمفة التي تؤثر عمى التجربة 
ً

ً:ًً Variable control ضبطًالمتغيراتً
ثػػر عمػػى التجربػػة ومػػف ثػػـ ضػػبطيا عػػدا أي التعػػرؼ عمػػى المتغيػػرات الخارجيػػة ذات األ 

 المتغير المستقؿ وذلؾ بيدؼ :
 حتى يمنع أثرىا عمى النتيجة كأف يبعد الطمبة ذوى نسب الذكاء العالية مثال . عزلياً:

حتى يتـ التأكد مف توافرىا لدى المجموعتيف التجريبيػة والضػابطة عمػى حػد سػواء  أوًتثبيتياً:
 كأف يختار ذوى عمر محدد مثال.
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 ويمكف ضبط المتغيرات بواسطة الطرؽ التالية:
ًضبطًالظروفًحولًالتجربةً: -

ويقصػػد بضػػبط الظػػروؼ الماديػػة والمكانيػػة التػػي تجػػرى فييػػا التجربػػة كػػأف يعػػد المجػػرب حجػػرة 
 عازلة لمصوت أو الضوء لكي يعزؿ المتغيرات غير المطموبة .

 

تثبيتيػػا كػػأف يختػػار درجػػة ذكػػاء اختبػػار بعػػض المتغيػػرات ذات األثػػر عمػػى المتغيػػر التػػابع و  -
واحػػػػدة ودرجػػػػة مسػػػػتوى اقتصػػػػادي واجتمػػػػاعي واحػػػػد يجػػػػب أف تتػػػػوافر فػػػػي أفػػػػراد المجمػػػػوعتيف 

 التجريبية والضابطة .
 

بعد ذلؾ يػتـ تطبيػؽ بعػض المعالجػات اإلحصػائية التػي يسػتطيع الباحػث بواسػطتيا أف يضػبط 
ف تمػؾ المتغيػرات مػف النػوع الػذي المتغيرات ذات األثر عمػى المتغيػر التػابع خاصػة عنػدما تكػو 

ً(ً.2991ًً:182ً)ًًمحمدًمرسىًال يمكف إخضاعو لمضبط المادي أو لمضبط االنتقالي
 ً   

ً:Pre-Test الختبارًالقبميً
وىو االختبار الذي تختبره المجموعتػاف التجريبيػة والضػابطة قبػؿ إجػراء التجربػة بيػدؼ  

ىج البحػػث قبػػؿ التجربػػة وحتػػى يتسػػنى معرفػػة تحديػد مسػػتوى التحصػػيؿ الدراسػػي لػػدييما فػػي منػػا
اثػػر التجربػػة فػػي تحسػػينو وىػػذا االختبػػار يعػػد مػػف االختبػػارات التحصػػيمية فػػي مػػادة معينػػة وىػػو 

 مكوف مف أسئمة إما عمى شكؿ أسئمة مقاؿ او أسئمة موضوعية .. ال  

ً: Post-test الختبارًالبعدىً
ة والضابطة بعػد إجػراء التجربػة بغػرض وىو االختبار الذي تختبره المجموعتاف التجريبي 

تحديد مستوى التحصيؿ الدراسي لدى المجموعػة التجريبيػة والضػابطة فػي مػادة منػاىج البحػث 
بعد إجراء التجربة لقيػاس األثػر الػذي أحدثػو تطبيػؽ المتغيػر المسػتقؿ )طريقػة حػؿ المشػكالت( 

 عمى المتغير التابع )التحصيؿ الدراسي(.
 

ً:True-Experimental Designs التصميماتًالتجريبيةً
ويقصد بيا تمؾ التصميمات التي يتـ فييا ضػبط المتغيػرات الخارجيػة ضػبطا يمنػع مػف  

تأثير عوائؽ الصدؽ الداخمي والصدؽ الخػارجي التػي سػبؽ توضػيحيا إلػى حػد كبيػر ، وكػذلؾ 
 يتـ فييا االختبار والتعييف عشوائيا.

ً
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ًالتصميمًاألولً:
مجموعػػة واحػػدة مػػف األفػػراد حيػػث يطبػػؽ عمييػػا اختبػػار قبمػػي  يسػتخدـ فػػي ىػػذا التصػػميـ 

)اختبػػار تحصػػيمي ( ثػػػـ تخضػػع لممتغيػػر التجريبػػػي )طريقػػة حػػؿ المشػػػكالت ( ثػػـ يطبػػؽ عمػػػي 
نفػػػس المجموعػػػة اختبػػػارا بعػػػديا )اختبػػػار تحصػػػيمي ( ليكػػػوف الفػػػرؽ فػػػي نتػػػائج المجموعػػػة عمػػػى 

 التجريبي .االختباريف البعدى والقبمي ناتجا عف تأثرىا بالمتغير 
 

ًالتصميمًالثاني:
  
في ىػذا  يػتـ تقسػيـ  األفػراد إلػى مجمػوعتيف  عشػوائيا تجريبيػة وآخػري ضػابطة  بحيػث  

تخضع المجموعة التجريبية لممتغير المستقؿ )طريقة حؿ المشػكالت( ويحجػب عػف المجموعػة 
ارا بعػديا لقيػاس الضابطة و تختبر المجموعتيف اختبارا قبميا ، ثـ يػتـ اختبػار المجمػوعتيف اختبػ

 األثر الذي أحدثو تطبيؽ المتغير المستقؿ .
 

ًالتصميمًالثالثً:
  
وفػػػى ىػػػذا التصػػػميـ يػػػتـ تعيػػػيف األفػػػراد عمػػػى المجموعػػػات تعيينػػػا عشػػػوائيا أوال ثػػػـ يقسػػػـ  

األفراد إلى أربع مجموعات ، مجموعتيف تجريبيتيف ومجموعتيف ضابطتيف وذلػؾ بيػدؼ ضػبط 
المتغيػػر التػػابع ) النتيجػػة( فيػػتـ اختبػػار المجموعػػة التجريبيػػة األولػػى أثػػر االختبػػار القبمػػي عمػػى 

والمجموعة الضػابطة األولػى اختبػارا قبميػا دوف تطبيقػو عمػى المجموعػة التجريبيػة الثانيػة كػذلؾ 
المجموعػػػة الضػػػابطة الثانيػػػة وبػػػذلؾ يػػػتمكف الباحػػػث مػػػف أف يقػػػرر اثػػػر المتغيػػػر المسػػػتقؿ مػػػع 

 ( . 024- 011:  0991) أحمد عودة االختبار القبمي وأثره بدونو 
 

ًمميزاتًالمنيجًالتجريبيًً:
يمكػػف معرفػػة اثػػر السػػبب عمػػى النتيجػػة عمػػى اخػػتالؼ تصػػميماتو بمعرفػػة اثػػر السػػبب عمػػى  -

نمػػا تجريبػػا وجزمػػا وىػػذا مػػا ميػػز  النتيجػػة ال اسػػتنتاجا كمػػا يحػػدث بالبحػػث السػػببى المقػػارف وار
 المنيج التجريبي عف غيره مف مناىج البحث .

يتـ فيو ضبط المتغيػرات الخارجيػة ذات األثػر عمػى المتغيػر التػابع ممػا يسػاعد عمػى الجػـز  -
بمقػػدار اثػػر السػػبب عمػػى النتيجػػة . وليػػذه الخاصػػية اثػػر كبيػػر فػػي تقػػدـ العمػػـو حيػػث يمكػػف 

 التنبؤ بصالحية اى تغيير اصالحى في الظاىرة المدروسة .
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أكثػر مرونػة فػي الظػروؼ التجريبيػة  تعدد تصميماتو وتعػدد طػرؽ قياسػو األمػر الػذي جعمػو -
 المختمفة .

 

ًنقدًالمنيجًالتجريبي: -
 يوجد بعض العيوب في المنيج التجريبي ومنيا : 

التجربة تأخذ الشخص مف مجرى حياتو الطبيعية أو يأخػذ المتغيػر المػراد قياسػو بعيػدا عػف  -
 مجراه الطبيعي لإلنساف .

 التجربة مواقؼ صناعية . -
العمػػـو األخػػرى مثػػؿ عممػػاء الفيزيػػاء والكيميػػاء وىػػذا التقميػػد ال نسػػتطيع تقميػػد بعػػض عممػػاء  -

 تطبيقو عمى اإلنساف .
تعقد الظػاىرة اإلنسػانية وصػعوبة ضػبط المتغيػرات ذات األثػر عمييػا ممػا يزيػد فػي صػعوبة  -

 قياس أثر السبب عمى النتيجة .
 اختالؼ الظاىرة اإلنسانية عف الظاىرة الطبيعية . -
يسػػػتطيع الباحػػػث أف يػػػتـ ضػػػبطيا بعػػػد االختبػػػار القبمػػػي وقبػػػؿ االختبػػػار  وجػػػود متغيػػػرات ال -

 البعدى مما يكوف ليا أثر عمى المتغير التابع .
نضػػج أو نمػػو أفػػراد البحػػث بعػػد االختبػػار القبمػػي مثػػؿ النضػػج أو النمػػو الجسػػمي والعقمػػي  -

 ألفراد البحث .
بػار البعػدى وليػذا يصػبح تعود أفراد البحث عمى ما يجب أف تكوف عميو اإلجابػة فػي االخت -

 التغير في نتيجة االختبار البعدى ليس ناتجًا عف التجربة فقط .
وقػػد يكػػوف االخػػتالؼ بػػيف نتيجػػة االختبػػار البعػػدى ونتيجػػة االختبػػار القبمػػي لػػيس ناتجػػا عػػف  -

 التجربة ولكف يمكف أف يكوف االختبار البعدى أسيؿ مف االختبار القبمي .
اء المجموعة التجريبية والضابطة بعد االختبػار القبمػي يمكف أف يحدث غياب لبعض أعض -

جابرًعبدًالحميـدًوًأحمـدًوقبؿ االختبار البعدى والذي سوؼ يؤثر عمى المتغير التػابع  )
(ً،ً)ًجــابر22ًً-1222ًً،22ً(ً،ً)ًربحــىًمصــطفىًوًعثمــانًمحمــد2998ًًخيــريً

(1222ًًًنً(ً،ً)عبدًالرحمنًعـدسًوخخـري1221(ً،ً)ًفانًدالين2991ًعبدًالحميدً
ً(ً.91ًً–1222ًً،92ً)ًعبدًالفتاحًمحمدً
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 التعله ضيكولوجية جمال يف التجسيب

 

 -: بالتعمم الخاصة األبحاث

 -: ىما رئيسييف قسميف إلي بالتعمـ الخاصة والتجارب البحوث تنقسـ 

ما وغالبا ، التعمـ حدوث كيفية عف بالكشؼ تيتـ التي والتجارب األبحاث -0  تعتمد ًً
 . لمدراسة كموضوع الحيوانات عمي والتجارب البحوث ىذه

 وغالباً  التعمـ عممية في تؤثر التي العوامؿ معرفة إلي تيدؼ التي والتجارب األبحاث -1
 .لمدراسة كموضوع اإلنساف عمي والتجارب البحوث ىذه تعتمد ما

 :التعمم في البحث منيج

 الباحث يتبعيا التي الطريقة ىو البحث فمنيج تفكير، وطريقة بحث طريقة ىو المنيج 
 يتضمف كما ، بيا والتنبؤ فييا والتحكـ ووصفيا الظاىرة ليذه وتفسيره ما لظاىرة دراستو في

 دراسة في لمبحث العاـ والمنيج ، مختمفة ومعدات أدوات مف الباحث يستخدمو ما المنيج
 : ىما أساسيتيف طريقتيف عمي العممي المنيج ويعتمد ، العممي المنيج ىو التعمـ عممية

 ما ويدوف دقيقة مالحظة الدراسة موضع الظاىرة الباحث يالحظ حيث ، والتجربة المالحظة
 مضبوطة مواقؼ في السموؾ مالحظة عمي تساعده التي التجارب يصمـ أنو كما ، يشاىده
 .الطبيعية المواقؼ تشبو ومنظمة
 -: والتجربة المالحظة مف كؿ عمي الضوء نمقي سوؼ يمي وفيما

ً
 : المالحظة

 : ىما أساسييف نوعيف إلي المالحظة وتنقسـ 

 -: العابرة المالحظة (أ

 التي الظروؼ أو لمشروط ضبط محاولة بدوف ما لظاىرة تتـ التي المالحظة بيا يقصد
 .المالحظة ىذه فييا تحدث
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 -: المنظمة المالحظة (ب

 ويسجميا ما ظاىرة بمالحظة الباحث يقـو حيث ، المقصودة الدقيقة المالحظة بيا بقصد
 .معينة وأدوات معدات عمي يعتمد وقد
 ، فيو األولى الخطوة إال العممي المنيج في تمثؿ ال المالحظة أف إليو اإلشارة يجب ومما
 الظاىرة في التحكـ عمي يعتمد الذي التجريب خطوة ىي ، أخرى خطوات يتبعيا أ، ويجب

 .والمقارنة القياس في الدقيقة الطرؽ واستعماؿ ، الدراسة موضوع
 

 -: التجريبية الطريقة -1

 شروط تحت ، متعمداً  معينة عوامؿ معالجة لعي التجريبية الطريقة في الباحث يعتمد
 ويحدد ، الدراسة موضع الظاىرة حدوث كيفية مف يتحقؽ لكي ، دقيقاً  ضبطاً  مضبوطة
 موضع لمظاىرة المحددة لمشروط ومضبوط متعمد تغيير ىو فالتجريب ، حدوثيا أسباب
 .وتفسيرىا ذاتيا الظاىرة في الناتجة التغيرات ومالحظة ، الدراسة
 فيناؾ المختمفة المتغيرات معرفة مف البد التجريبي المنيج أو التجريبي البحث نفيـ ولكي
 -:ىي المتغيرات مف أنواع ثالثة

  المستقل المتغير

 المستقؿ والمتغير ليا، محصمة الحي الكائف سموؾ يعتبر التي األحداث أو الظروؼ ىي
 .الدراسة أو البحث موضع الظاىرة حدوث عف المسئوؿ المتغير ىو

 

  التابع المتغير

 يحدث ما عميو ينعكس الذي المتغير ىو أو ، الحي الكائف عف يصدر الذي السموؾ ىو
 .المستقؿ المتغير في تغير مف

 

  الدخيمة المتغيرات

 المستقمة المتغيرات بيف العالقة في تتدخؿ التي ، الفرضية المفاىيـ مجموعة ىي
 . العالقة ىذه في ويؤثر ، التابعة والمتغيرات
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 )        الرئيسية العوامؿ جميع لضبط بمحاولة الباحث قياـ التجريبي البحث ويتضمف
 متغير ) واحد عامؿ ماعدا ، التجربة في التابع المتغير في المؤثرة ( المستقمة المتغيرات

 المتغير عمي تأثيره وقياس تحديد بقصد معيف نحو عمي ويغيره الباحث فيو يتحكـ ( مستقؿ
 .التابع

 ، بعد تثبت لـ قضية عف عبارة والفرض ، ما فر صحة الختيار طريقة ىي والتجربة 
  ( مستقؿ متغير) معيف عامؿ أو معيف وحدث (تابع متغير) معيف عامؿ بيف بالعالقة تتعمؽ

 -:ىي التجربة عناصر

 .اختباره المراد الفرض وصياغة التجربة مف اليدؼ تحديد -0
 . التجربة تصميـ -1

 .المالحظات وتسجيؿ التجربة تنفيذ -2
 .عمييا الوصوؿ تـ التي البيانات تحميؿ -3
 .إلييا التوصؿ تـ التي النتائج كتابة -4

 

  -:التجريب خصائص
 

 -: أىميا من خصائص عدة لمتجريب

 في تحدث ال قد والتي ، دراستيا المراد الظاىرة إلنتاج الفرصة الباحث يعطي -0
 .نادراً  إال الطبيعة

 دقيقة نتائج إلي يتوصؿ أف يستطيع حتى التجربة شروط مف يغير أف لمباحث يسمح -1
 .الدراسة موضع الظاىرة عمي المؤثرة المتغيرات عف ويكشؼ ،

 الطبيعة في توجد كما الظاىرة أف المعروؼ فمف ، قياسيا المراد الظاىرة تبسيط -2
 .الشديد بالتعقيد تتصؼ السموكية الظاىرة وخاصة

 ، النوع في ال الدرجة في فرؽ والتجريب المالحظة بيف الفرؽ أف إلي نشير أف ويجب
 المتغيرات جميع فيو تضبط والذي المالحظة مف المقنف النمط ىو التجريب ألف وذلؾ

 .معينة بطرؽ عمييا ويسيطر
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 -: يمي فيما والتجريب المالحظة بين الفرق نمخص أن ويمكن

 .الطبيعة تقدميا كما الظاىرة ىو المالحظة موضوع إف -
 .حدوثيا شروط مف الباحث يعدؿ كما الظاىرة فيو التجريب موضوع أما -

 

 -: التعمم أنواع

 

 -: ىي رئيسية أنواع خمسة إلي التعمم تقسيم يمكن
 

 -:المفظي التعمم-2

 والحقائؽ المعمومات بعض استيعاب عمي الفرد قدرة تنمية إلي المفظي التعمـ ييدؼ
دراؾ الناقد التفكير عمي الفرد تدريب وكذلؾ ، وقت أي في واسترجاعيا  العالقات وار

 .السميـ والتقييـ الصادؽ والحكـ
 

 -: الوجداني التعمم-1

 .والدوافع والقيـ واالتجاىات الميوؿ بعض الفرد إكساب إلي الوجداني التعميـ ييدؼ
 

 :الحركي التعمم-1

 توافؽ إلي يؤدي بما عضالتو استخداـ عمي الفرد قدرة تنمية إلي الحركي التعمـ ييدؼ
 الكتابة تعمـ : مثؿ المواقؼ مف لموقؼ المطموبة لالستجابة نموذج جديد نوع مف عضمي
 . سيارة أو دراسة قيادة أو الكاتبة اآللة عمي

 

 -: اإلدراكي التعمم-3

 ، جديدة إدراكية نماذج  في والخبرات المثيرات تنظيـ إعادة إلي اإلدراكي التعمـ ييدؼ
 .جديد بشكؿ الموقؼ يدرؾ أف الفرد يستطيع بحيث
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 -:المشكالت حل أسموب تعممً-4

 التغمب يستطع لـ إذا وىو ، البيئة مع تفاعمو أثناء المشكالت مف الكثير الفرد يصادؼ
 الصراع إلي يؤدي قد الذي باإلحباط يشعر فإنو المشكالت مف طريقو يعترض ما عمي

 .النفسي
 نتيجة التوتر أو الرضا عدـ مف حالة عنده تثير موقؼ أي في الفرد يقابميا التي والمشكمة

 حالة إزالة إلي يؤدي المشكمة وحؿ ما ىدؼ عمي الوصوؿ طريؽ يعترض عائؽ لوجود
 المشكالت لحؿ كثيرة أساليب وىناؾ ، بأنيا المشكمة تعريؼ ويمكف ىذا ، الرضا وعدـ التوتر
 :ومنيا تواجينا التي

 فإنو ، لمفرد مألوفة غير عناصرىا بعض ولكف ، وصعبة معقدة المشكمة كانت إذا -
 .المشكمة مف اليروب محاولة في يتمثؿ سمبي أسموب يتخذ

 يحاوؿ فإنو لمفرد مألوفة عناصرىا بعض ولكف ، وصعبة معقدة المشكمة كانت إذا -
 .األخرى العناصر ويتناسى المألوفة العناصر تمؾ مستخدماً  المشكمة حؿ

 المشكمة حؿ يحاوؿ فإنو ، األصدقاء أحد واجيت لمشكمة مشابية المشكمة كانت إذا -
 .صديقو استخدمو الذي الحؿ في األسموب نفس بإتباع

 مف ذلؾ في يشرع فإنو لمحؿ احتماالت الفرد ويرى ، وصعبة معقدة المشكمة كانت إذا -
 .السميـ العممي التفكير مف متتالية خطوات خالؿ

 

 -: ىي المشكالت حل في العممي األسموب وخطوات

 . المشكمة تحديد -0

 .حموؿ عف البحث -1
 .القرار اتخاذ أو البديؿ اختيار -2
 .التنفيذ موضع الحؿ وضع -3
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 التعله جتازب

 

 يتـ الذي البسيط التعمـ فيو يعالج مستوى وىو : البسيط المستوى في التجريب •
 مف التعمـ عمى األفراد قدرة قياس المستوى ىذا ويضـ ، شعورية غير اليو بطريقة
 يكوف وبالضرورة . باالستبصار ، والخطأ بالمحاولة ، باالشتراط التعمـ نظريات خالؿ
 تمؾ مف نظرية كؿ ضوء في التعمـ لقياس تسخدـ التي األدوات في اختالؼ ىناؾ

  النظريات
 

 الميارات اكتساب طرؽ فيو تعالج مستوى وىو : المعقد المستوى في التجريب •
 التأزر ، اليد ثابت ، التدريب أثر انتقاؿ يقاس وفيو ، لإلنساف بالنسبة الحركية
  . لميديف الحركي

 كيفية عف الكشؼ ىو ومضمونيا شكميا باختالؼ التجارب ىذه كؿ مف واليدؼ 
   . اإلنساني التعمـ عممية مع تييمف التي القوانيف وصوغ التعمـ حدوث

  

 األرقاـ سالسؿ ، المعنى خالؿ عف إلجراءىا فيمكف التذكر مجاؿ في لمتجريب أما 
 فيمكف الحسي اإلدراؾ مجاؿ في التجريب مجاؿ في إنو  . البصرية المرئيات تتالى جياز ،

  ال  ... التاكينسكوب تجارب ، النظر بواسطة األطواؿ تقدير تجارب استخداـ
 

  التعله منحنى
  

 عمى لممارسة أخر مقياس أي أو المحاوالت توضع ما عادة التعمـ منحنى رسـ في 
 الصادي " األحداث " عمى األداء مقياس وحدات وتوضع السسيني أو األفقي االحداث
 منحنى عمى الحصوؿ نستطيع ممارسة لكؿ المناسبة األداء قمـ توقيع طريؽ وعف ، أوالرأسي
 يرسـ ما وعادة ، الممارسة عمى األداء انحدار خط ىو التعمـ منحنى فإف إذف ، التعمـ

 األداء مستوى الى المتععممة الفرد يصؿ حتى مبدئيا مف أي كاممة ممارسة لدورة المنحنى
 أو التعمـ في السرعة أو المتعممة المادة مقدار لنا يمثؿ قد المنحنى ىذا ومثؿ ، المطموب

  .فيو الدقة
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وارتفاعا ىبوطا المنحنى شكؿ يحدد ومما  عمى لمتوقيع أساساً  المتخذة الوحدة نوع ىو ًً
 لمممارسة وفقاً  المنحنى ارتفاع الى تؤدي الصحيحة االستجابات تكرار مثؿ الرأسي االحداثي

 التأثير عف يعبر الذي العاـ شكمو ولكف ىبوطة أو ارتفاعو ليس المنحنى في ييمنا وما
  . المتبعة لمممارسات النسبي

 

 : لمتعمم الفردي المنحنى •

 تجريبية دورة في حيواناً  أـ كاف انساف : فرد أداء في التغير يمثؿ الذي المنحني ىو
 نحصؿ أف يحس الذبذبات بعض تأثير والحتماؿ . معيف تعميمي موقؼ وفي واحدة
 والمنحنى ، التجريبية الشروط نفس تحت مختمفيف ألفراد المنحنيات مف عدد عمى

 الشروط اطار داخؿ نناقشيا معينة فردية حالة عف إال لنا يعبر ال لمتعمـ الفردي
  . المفحوص لمفرد العامة

 

 : الجمعي المنحنى-ب

 بالنسبة المتماثمة المحاوالت متوسط حساب طريقة – تكوينة في الطرؽ أبسط مف 
 لجميع بالنسبة لممحاوالت الكمي العدد تسواي حالة في تستعمؿ الطيقة وىذه مختمفيف الفراد
 الفردية بالفروؽ تأثر قد نقطة لكؿ المعياري واالنحراؼ الحسابي المتوسط يكوف وىكذا األفراد
  . المتعمميف لالفراد

 : التعله منحنى أجصاء 
 : أجزاء ثالثة الى لمتعمـ منحنى أي تقسيـ يمكف

  . المنحنى نياية ،  المنحنى وسط ، المنحنى بدء
 

  : المنحنى بدء •

 بداية ذات منحنيات متمايزيف نوعيف الى تشير أنيا نجد التعمـ منحنيات الى نظرنا إذا •
  . سريعة بداية ذات منحنيات ، بطيئة

 بداية في ممموس تقدـ عمى يحصؿ لـ المتعمـ الفرد أف ويعني : البطيئة البداية ذات المنحنى
 وىذا المنحنى في ارتفاع يذكر تقدـ فييا يالحظ ال التي الفترة ىذه ويتبع التعميمي الموقؼ
 ذلؾ وبعد التقدـ بيذا المنحنى ويحتفظ ، المقيسة الفرد قدرة في سريعا ما تقدما يمثؿ االرتفاع
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 ال معينة مرحمة عند يقؼ فالتعمـ يقؼ ثـ النقص في التقدـ ىذا ياخذ المنحنى نياية قرب
 يوجد اإلنساف يتعممو ما كؿ في وىكذا الفرد أداء في يذكر تقدـ أي الموقؼ تكرار فييا يحدث

  . المتعمـ الموضوع في الفرد يتجاوزه أف يمكف ال معيف حد
ً

  : اليضبة

 . ممموس تقدـ المتعمـ  فييا يظير ال التي الفترة ىي •

 يقاس كما األداء في تقدـ ويتبعيا يسبقيا التي التعمـ منحنيات في المسطحة منطقة وىى
  المتتابعة المحاوالت في تقدـ أي المتعمـ يظير ال الفترة ىذه وفي الرسـ بوحدات

 

 :  اليضبة حدوث عوامل 
 

 المرحمة في يكوف أف ، االستجابة مف عميا أنماط اكتساب حالة في يكوف المتعمـ أف •
 تعمـ في كما ، العميا األداء أساليب الى البسيط األداء أساليب مف فييا نتقؿ التي
 الى المفردة الكممات استعماؿ مف فييا ينتقؿ التي المرحمة في تكوف األجنبية المغة
 األسس بيف الربط فييا يحاوؿ التي المرحمة في يكوف الجبر وفي الجمؿ إنشاء مرحمة
   . الجبر في يطبقيا التي واألسس لمحساب دراستو في جمعيا التي

 وتحدث دافعيتو وتنقص حماسة المتعمـ يفتقد الوقت بعد التعممي اليدؼ ممارسة بعد •
  . الجيد بذؿ في تراخي ذلؾ عمى يترتب لما اليضبية

  تعب أو انفعالية استثارة أي الى أو استخدامو يساء الذي الزائد الجيد نتيجة يكوف أو •
 أما الفردية التعمـ منحنيات في فقط توجد العوامؿ ىذه عمييا تنطبؽ التي واليضاب •

 أو الجماعة أداء وسيط مف وتشتؽ الجماعة أداء درجات تمثؿ التي اليضاب
  . المتوسط حساب طريقة الى الغالب في فترجع متوسطيا

 : المنحنى نياية -ج

 ميما يطرد الثبوت وىذا ، المنحنى ىذا نياية في ثبوتاً  نالحظ لمتعمـ منحنى أي في 
ذا ، التشجيع أساليب كانت وميما المحاونالت تكررت  ميارة التعمـ موضوع كاف وار
 الحد يسمى الفرد اليو يصؿ أف يمكف مدى أخر فإف رياضية ميارة كاكتساب بسيطة

 والتي المجردة الموضوعات بعض في يختمؼ األمر ولكف لألداء األقصى الفسيولوجي
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 قد نكوف وبذا ، مناسبة كمية مع يكتسب ما كمية تتعادؿ حيف يتحقؽ األف مف يموح
 نصؿ الجمعية أو الفردية سواء المنحنيات جميع وفي ، لمتحسف األقصى الحد الى وصمنا
 لطبيعة األقصى الحد ىذا يخضع ما وعادة لممنحنى أقصى حد تعتبر عميا قيمة الى

  . المتسعممة التعمـ ومقاييس – المتعمـ العمؿ أو المتعممة المادة

  . مشتتو مثيرات وجود عدـ أو وجود مثؿ التجريبية الظروؼ – ذاتو الشخص قدرة

  : أمريف الى االلتفات يتطمب لممنحنى السميـ والتحميؿ

  .اليضاب – الفسيولوجية الحدود
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 التعله منحنيات أنواع

 
  :  ىي و ، اآلداء في التحسف معدؿ حيث مف مصنفة ، التعمـ لمنحنيات أنواع ثالثة يوجد 

 : الصفرية السرعة ذو المنحنى : أولًً

 وىذا ، ثابتاً  التحسف معدؿ يكوف عندما صفرية سرعة ذو منحنى التعمـ منحنى يسمى  
   . متتابعة مياولة كؿ في ثابت مقدارىا الكسب أو الزيادة أف يعني

 : ىما الصفرية السرعة ذو لممنحنيات نوعاف وىناؾ

 محاضرات وحفظ المحاولة بيف العالقة حالة في كما ، صفرية سرعة ذو صاعد منحنى •
  .  النفس عمـ مادة

  .واألخطاء والزمف المحاولة بيف العالقة حالة في كما ، صفرية سرعة ذو ىابط منحنى •

 : المنحنياف ىذاف يوضحاف التالياف والمثاالت

 بيف العالقة يوضح المنحنى وىذا ، صفرية سرعة ذو صاعد منحنى يوضح (1) مثاؿ
  . والتحصيؿ المحاولة

 5 4 3 2 1  المحاولة

 10 8 6 4 2   النفس عمـ مادة محاضرات وحفظ
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 المحاولة بيف العقة يوضح وىو صفرية سرعة ذو ىابط منحنى يوضح المثاؿ ىذا (2) مثاؿ
  . والزمف

 

 5 4 3 2 1  المحاولة

 15 20 40 35 45   الزمف

 

 
 

 ويمكف ، الحدوث نادر ( الصفرية السرعة ذو المنحنى ) المنحنى ىذا أف نالحظ أف ويجب
 المنحنيات جميع أو المنحنيات معظـ أف الى ذلؾ ويرجع ، اطالقاً  حدوثو يمكف ال أنو القوؿ

  . التحسف معدؿ في تغيرات تظير التعمـ بعممية الخاصة
 

 : السمبية السرعة ذو المنحنى : ثانياًً

 وىذا ، يتناقص التحسف يكوف عندما السمبية السرعة ذو منحنى التعمـ منحنى يسمى 
   . متتابعة محاولة كؿ فيس يتناقص الكسب أو الزيادة مقدار أف يعني
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 اف نالحظ أف ويجب ، السريعة البداية بمنحنيات أحياناً  المنحنيات ىذه وتسمى 
   . يتناقص التحسف ىذا معدؿ ولكف المنحنى ىذا في مستمر التحسف

 

  : ىما السمبية السرعة ذو لممنحنيات نوعان وىناك

 محاضرات ووحفظ المحاولة بيف العالقة حالة في كما ، سمبية سرعة ذو صاعد منحنى •
   .  النفس عمـ مادة

 أو والزمف المحاولة بيف العالقة حالة في كما ، سمبية سرعة ذو ىابط منحنى •
  . األخطاء

  : المنحنيان ىذان يوضحان التاليان والمثالن

 بيف العالقة يوضح المنحنى وىذا سمبية سرعة ذو صاعد منحنى يوضح :2 مثاؿ •
  .  النفس عمـ مادة محاضرات وحفظ المحاولة

 

 5 4 3 2 1  المحاولة

 75 70 60 45 25   الزمف
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  :4 مثاؿ

 . والزمف المحاولة بيف العالقة يوضح المنحنى وىذا . سمبية سرعة ذو ىابط منحنى يوضح
  

 5 4 3 2 1  المحاولة

 10 15 25 40 60   الزمف

 
 

 
 التقدـ عممية اف يعني وىذا ، السريعة البداية بتميز يتمير المنحنى ىذا اف نالحظ أف ويجب
 نحو اتجينا كمما سرعتيا في تقؿ ولكف التقدـ عممية وتستمر ، األمر بدائ في سريعة تكوف
 . المنحنى نياية

  - : التالية الحاالت في المنحنيات مف النوع ىذا عمى ونحصؿ ، ىذا

  سيؿ التعمـ موضوع يكوف عندما •
  . الموضوع ىذا تعمـ في تقيده سابقة خبرة المتعمـ لدى يكوف عندما •

  . الذكاء مف عالية درجة عمى المتعمـ يكوف عندما •

  . العمر مف متقدمة مرحمة في المتعمـ يكوف عندما •
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  . التعمـ موضوع لتعمـ النافعية مف مرتفعة درجة المتعمـ لدى يكوف عندما •
 

 المنحنى نوع مف تكوف عمييا تحصؿ الذي التعمـ منحيات معظيـ أف نالحظ أف ويجب
 تعمـ في تفيده سابقة خبرات لدية ويكوف بالتعمـ يبدأ عادة الفرد ألف ، السمبية السرعة ذو

  . تعممو المراد الموضوع
 

   . اإليجابية السرعة ذو المنحنى : ثالثاًً

 ويعني يتزايد التحسف معدؿ يكوف عندما اإليجابية السرعة ذو منحنى التعمـ منحنى يسمى
  . متتابعة محاولة كؿ في يتزايد الكسب أو الزيادة مقدار أف ذلؾ

  . البطيئة البداية بمنحيات أحياناً  المنحنيات ىذه وتىسمى

 : ىما اإليجابية السرعة ذو لممنحنيات نوعاف وىناؾ

 محاضرات وحفظ المحاولة بيف العالقة حالة في كما ، إيجابية سرعة ذو صاعد منحنى •
  .  النفس عمـ مادة

 أو والزمف المحاولة بيف العالقة حالة في كما ، إيجابية سرعة ذو ىابط منحنى •
   . األخطاء

  . المنحنيان ىذان يوضحان التالين والمثالن

  



اجلسء التطبيقي                                                        الفصل اخلامس                                                          

 

 
167 

  :(5) مثاؿ

 المحاولة بيف العالقة يوضح المنحنى وىذا ، إيجابية سرعة ذو صاعد منحنى يوضح •
  .  النفس عمـ مادة محاضرات وحفظ

 

 5 4 3 2 1  المحاولة

 مادة محاضرات وحفظ •
  .  النفس عمـ

5 15 30 50 80 
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 بيف العالقة يوضح المنحنى وىذا ، إيجابية سرعة ذو ضابط منحى يوضح : (6) مثاؿ
  . والزمف المحاولة

 5 4 3 2 1  المحاولة

 10 30 45 55 60    الزمف

 

 
 

 تكوف التقدـ عممية أف يعني وىذا ، البطيئة بالبداية يتميز المنحنى ىذا أف نالحظ أف ويجب
 كمما أفضؿ التقدـ أو التحسف معدؿ وتكوف ، التقدـ عممية وتستمر ، األمر بداية في بطيئة
  التالية الحاالت في المنحنيات مف النوع ىذا عمى ونحصؿ ، ىذا المنحنى نياية نحو اتجينا
  . مألوؼ غير أو صعب التعمـ موضوع يكوف عندما •

   . الموضوع ىذا تعمـ في تفيده السابقة خبرة لديو ليس المتعمـ يكوف عندما •

  . الذكاء منخفض المتعمـ يكوف عندما •

  . السف صغير المتعمـ يكوف عندما •

  . الموضوع ىذا لتعمـ الدافعية مف منخفضة درجة عمى المتعمـ يكوف عندما •
 
 
 
 



اجلسء التطبيقي                                                        الفصل اخلامس                                                          

 

 
169 

 : لمتعمم النموذجي المنحنى

 اإلنجميزية بالمغة "   " الحرؼ يشبو لمتعمـ النموذجي المنحنى أف التعمـ عمماء بمعنى يرى
 موضوع في تماماً  خبرة سابؽ دوف التعمـ عممية في يبدأ المتعمـ أف يعني يعني وىذا
 في ذلؾ بعد التحسف أو الزيادة تبدأ ثـ ، بالتدريج تزداد ثـ بطيئة البداية فتكوف ، التعمـ

   . النقصاف

 الزيادة بينما ، إيجابية زيادة تكوف المنحنى مف األوؿ الجزء في الزيادة اف آخر وبمعنى
  . المنحنى مف اآلخر الجزء في سمبية تكوف

  . لمتعمـ النموذجي المنحنى يوضح التالي والمثاؿ
 

 المحاولة بيف العالقة يوضح المنحنى وىذا  لمتعمـ النموذجي المنحنى يوضح (7) مثاؿ •
  .  النفس عمـ مادة محاضرات وحفظ

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  المحاولة.

 مادة محاضرات وحفظ •
  .  النفس عمـ

5 12 20 30 45 65 80 90 95 98 
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  : المنحنى ىضبة

 في أكثر أو ىضبة تظير وقد ، اليضاب تسمى ظاىرة التعمـ منحنيات في تظير 
 ىضبة تظير وقد ىذا ، ىضبة لمتعمـ منحنى أي نياية أف نالحظ أف ويجب ، التعمـ منحنى

 لؾ ويعني ، المنحنى وسط في ىضبة أي يظير ال وقد ، التعمـ منحنى وسط في أكثر أو
   . المنحنى نياية ىضبة وىذي واحدة ىضبة عمى األقؿ عمى يتضمف تعمـ منحنى أي أف

 عدـ يعني وىذا مستوى أو أفقي كخط يبدو الذي المنحنى مف الجزء باليضبة ويقصد 
 ، التعمـ عممية أثناء الفترة ىذه في أو الجزء ىذا في المتعمـ أداء مستوى في تغير أي حدوث
   .والتدريب الممارسة أو المحاوالت استمرار مف بالرغـ وذلؾ

 : ىما اليضاب مف نوعيف بيف نفرؽ أف ويمكف

  . المنحنى وسط في تقع التي اليضاب : أولًً

  . المنحنى نياية في تقع التي اليضاب : ثانياًً

   . اليضاب ىذه حدوث أسباب عمى الضوء نمقي سوف يمي وفيما

  المنحنى وسط ىضبة : أولًً

  -: التالية االحتماالت بأحد اليضبة ىذه حدوث سبب تفسير ويمكف 

 في لمتعمـ قوي دافع المتعمـ لدى وجد ال أي ، بتعممو يقوـ بما االىتماـ المتعمـ فقد •
 ىذا يفتر ثـ ، شديد بحماس التعمـ موضوع عمى المتعمـ يقبؿ فقد ، الفترة ىذه

   . األداء في التحسف توقؼ الى ذلؾ فيؤدي ، الحماس

  . أجنبية لغة  أو الكمبيوتر تعمـ أثناء ذلؾ يحدث قد : مثال

   . يتعمميا التي العممية ي آخر مستوى الى معيف تعمـ مستوى مف المتعمـ انتقاؿ •

 إنشاء مرحمة الى الكممات استعماؿ مرحمة مف المتعمـ انتقاؿ عند ذلؾ يحدث قد : مثال
   . أجنبية لغة تعمـ أثناء ، الجمؿ

ىماؿ التعمـ موضوع مف معيف بجزء كبيراً  اىتماماً  المتعمـ اىتماـ •  ، األجزاء باقي وار
 أجزاء بقية الى الجزء ىذا مف المتعمـ اىتماـ انتقاؿ أثناء اليضبة تحدث حيث

  . التعمـ موضوع

  . التحسف في بعدىا يبدأ ثـ تعممو تـ لما تثبيت بفترة المتعمـ مرور •
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 أف المتعمـ إدراؾ نتيجة اليضبة تكوف فقد ، التعمـ في طريقتو بتغيير المتعمـ قياـ •
 ىذه يغير أف وعميو ذلؾ مف أكثر تحسف الى تؤدي ال طريقة التعمـ في طريقتو
  . التعمـ زيادة عمى تساعده أخرى طريقة عمى يحصؿ حتى فتوقؼ ، الطريقة

 

 : المنحنى نياية ىضبة : ثانياًً

  -: التالية الحتمالت بأحد اليضبة ىذه حدوث سبب تفسير ويمكن

 أي ، أدائو مستوى في الييا يصؿ أف المتعمـ يستطيع التي النياية اليضبة تمثؿ قد •
 المستوى وىذا ، امكانياتو مف اتيح ميما المتعمـ إلبيو يصؿ أف يمكف أداء أقصى
  . الفسيولوجي الحد يمسى

 في المتعمـ يرغب الذي المستى أو المتعمـ يريدىا التي النياية اليضبة تمثؿ قد •
  . الدافعي أو العممي بالحد يسمى المستوى وىذا إليو الوصوؿ

 االمكانيات ظؿ في إلييا يصؿ أف المتعمـ يستطيع التي النياية قد تمثؿ اليضبة •
 أو المادي بالحد يسمى المستوى وىذا ، التعمـ عممية في المتاحة واألساليب
  . البيئي أو الميكانيكي

 حد أو فرضي حد يمثؿ المتعمـ إليو يصؿ أف يمكف أداء أقصى أف نالحظ اف ويجب
 أو الحركي التعمـ في إليو الوصوؿ يمكف وقد ، واقعي عممي واقع منو أكثر نظري

 والوجداني المعرفي لمتعمـ بالنسبة ولكف السباحة أو اآللي الحاسب تعمـ ) منو االقتراب
   . نياية ليما ليس
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 جمال يف التجسيب

 التعله ضيكولوجية 
 

 : البسيط المستوى في التجريب

 : المتاىة تجارب 

 وقد ، اشتراط تجارب بعد التجريبي  التعقيد مراتب أولى المتاىة تجارب تمثؿ 
 تجارب أف وجد وقد ، مبكر وقت منذ التجريبي النفس عمـ الى المتاىة تجارب ادخمت
 . واالنساف الفئراف مف لممفحوصيف جداً  مناسبة المتاىة

  (T) حرؼ أو (U) حرؼ شكؿ عمى عادة يكوف الذي البسيط مف المتاىة صور وتختمؼ 
  . الخروج باب الى ويؤدي ، باألخر منيما الواحد متصؿ األخر والبعض

 مقفمة أو مغمقة كانت لو حتى ، متاىة عبور سموؾ بصدد يكوف حينما اإلنساف أف والواقع
 خطة ووضع اليدؼ تحقيؽ في تساعده التي المؤشرات مف مجموعة لدية يكوف (مغطاة)

 والفكرة ، الخمؼ والى اإلماـ الى االتجاه اليسارأو أو اليميف نحو باالتجاه وذلؾ ، عامة
 مف غيرت ىامة تطور بمراحؿ مرت قد و بسيطة فكرة كانت التجارب لتمؾ األساسية
 في تساعدة األولى المحاولة بعد العامة الفكرة يكوف ما وعادة  األولى اليدؼ مضموف
 في الجزئية المسائؿ مف مجموعة الى المتاىة طرؽ تتحوؿ قد ثـ ومف اليدؼ الى الوصوؿ

   . اليدؼ نحو العاـ االتجاه اطار
 

 : المتاىة تجارب من اليدف

 . متاىة في فأر عبور طرؽ دراسة وىو 

 األمر ، الحيواف الى باإلضافة اإلنساف عمى األف تستعمؿ المتاىة تجارب أصبحت ولقد 
 أنماط وعمى ، مختمفة طرؽ ذات متاىات تصميـ عمى المجرب إمكانية ىو ذلؾ يسر الذي

 ، البعد الثالثي ومنيا ، البعد ثنائي المسطح ومنيا ، المعقد ومنيا البسيط فمنيا ، متعددة
  . الناقص المجاؿ يوضح الذي المكشوؼ ومنيا ، البصري اإلدراؾ يحجب الذي ومنيا
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 : المتاىة تجارب فائدة ما

  المكاني التعمـ مشكالت في تفيد •
  التعمـ عمى المجاؿ وضوح أثر في تفيد •
  . فيو المؤثرة والعوامؿ التعميمي الموقؼ صعوبة في تفيد •

  والخطأ المحاولة طريؽ عف التعمـ في التوجيو أثر ليا •
  . التعممي الموقؼ في التعزيز التوجيو أثر ليا تعتبر •

 

 : المتاىة تجارب في الدرجات نماذج

 ارتباط ببعضيا ترتبط أنيا ورغـ ، المتاىة تجارب في تستعمؿ التي الدرجات أنواع تتعدد
 : يمي فيما المتاىة وتجارب الدرجات أنواع تمخيص ويمكف ، وثيقاً 

  التعمم مستوى الى لموصول الالزمة المحاولت عدد •

 مستوى يكوف حيث ، المفحوصيف األفراد مف مجموعة بيف تكوف ما عادة الطريقة وىذه
 ويترؾ ، األخطاء مف ممكف عدد أدنى صورة في أو الزمف صورة في أما ، التعمـ

 التي لممحاوالت الكمية المجاميع وتفاوت محاوالت مف شاء فيما تعممو يمارس المفحوص
  . الواحد المقرر التعمـ مستوى الى وصوال حيف ، المختمفيف األفراد استغرقيا

  . المستوى الى الوصول قبل حدث الذي الكمي األخطأ عدد •

 المجموع الى بالنسبة ، المتتابعة محاوالتو في األفراد ارتكبيا التي األخطاء تجمع كاف
 مجموعة في الحالة ىذه يتمثؿ الذي التعمـ مستوى الى يصؿ حتى لممحاوالت الكمي
  . الخطأ مف الخالية ، النظيفة المحاوالت مف

 : التعمم مستوى الى الوصول الفرد يستطيع حتى المستغرق الكمي الزمن مقدار -ج

 استغرقة الذي الزمف عف عبارة الكمي الزمف مقدار ألف ، األولى بالطريقة ترتبط الطريقة ىذه
 ضوء عمى التعمـ مستوى يقرر الطيقة ىذه وفي ، المختمفة المحاوالت في الفرد
  . معيف زمني معيار

  متتابعة محاولت في المتاىة من لمخروج المستغرق الزمن مقدار -د

 في الفرد سموؾ يثبت حتى ، المحاوالت مف محاولة كؿ في الزمف يرصد أف بذلؾ ويقصد
 . معيف زمف عند المتاىة عيوف
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 الطؽ عدد تبياف تحاوؿ  ، دقة أكثر أخرى تحميمية طرؽ ثمة أف فيو شؾ ال وبما
 بعمؽ الخاصة بالبيانات الطرؽ ىذه تعنى وقد ، محاولة كؿ في الفرد طرقيا التي المسدودة
 أوف الداخمية الجدراف طريؽ عف معيا التزوج نحو والميؿ ، الطرقات ىذه في الدخوؿ

 الى وما ، األثر تتبع دراسة الى الطرؽ ىذه في التفصيمية الدراسات تتجو كما ، الخارجية
 التعمـ تجارب مف النوع ىا عمييـ يكبؽ الذي المفحوصيف أنواع سموؾ عمى يالحظ مما ذلؾ
 في تترجـ وال ، كيفي قاؿ في تصاغ ما عادة التحميمية الطرؽ بيذه الخاصة البيانات بيداف –

   . األداء تغير عمى ما بطريقة تدؿ أرقاـ صورة
 

 
  



اجلسء التطبيقي                                                        الفصل اخلامس                                                          

 

 
175 

 

 ( يانج ) املكشوفة املتاهة جتربة
 

دارة االستيعاب عمى القدرة دراسة الى باإلضافة المكاني التعمـ طرؽ دراسة : اليدف  وار
  . العالقات

  . ادائي اختبار تعتبر ( المتاىة ) األداء أف مالحظة

 ونقدر سموكو نالحظ ثـ معيف موقؼ  في عادة الفرد نضع االختبارات ىذه في نحف
 ادائو ضوء عمى أي بو سيقـو ما ضوء عمى ككؿ شخصيتو

  
  : األدوات

 بكؿ ويوجد معقدة أو بسيطة صورة أي عمى تكوف أف يمكف ، مكشوفة الخشب مف متاىة
 وسط في دوائر النقط تكوف وقد نياية نقطة تعتبر وأخرى بداية نقطة ، نقطتاف متاىة

  . المتاىة جوانب في فتحات أو ، المتاىات

  . المتاىة طرؽ في لمعبور يستعمؿ ( غالباً  نحاس ) خاص قمـ •

  .  المستغرؽ الزمف لحساب  ( ايقاؼ ساعة أو  ) كرونوميتر •
•  

 
 

ًيونجًشكلًيوضحًمتاىة
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  : التجربة إجراء طرق

  المفحوص بدور واألخر الفاحص بدور احدىما يقوـ طالباف التجربة إجراء في يشترؾ •
 الضمع ىو منو القريب الضمع يكوف بحيث المفحوص أماـ المتاىة الفاحص يضع •

  . البداية نقطة مف القريب

 الضمع ىو منو القريب الضمع يكوف بحيث المطموب – لممفحوص الفاحص يقوؿ •
 . البداية نقطة مف القريب

  النياية نقطة الى ليصؿ ويحركو البداية نقطة في ويضعو بالقمـ المفحوص يمسؾ •
 مف الزمف حساب ويبدأ ) بدقة المحاولة ىذه تستغرقة الذي الزمف الفاحص يحسب •

 عدد حساب مع ، العمؿ يبدأ أف فييا المفحوص مف الفاحص يطمب التي المحظة
  . (  مرة كؿ فى االخطاء

 في ممكف حد أدنى عند الزمف يثبت حيث ، المرات مف عدد الي التجربة ىذه تكرر •
 عشر عف مجموعيا في المحاوالت تقؿ اال مالحظة مع األخيرة محاوالت الثالث

    الفاحص عمى السابقة الخطوات تمؾ تكرر  محاوالت

ً  
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 ً : الول الطالب جداول

 والزمن المحاولت عدد يوضح جدول
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المحاوالت

  الزمف
          

 
 

ًالخطاء وعدد المحاولت عدد يوضح جدول
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المحاوالت

 االخطاء
          

 
 

  : الثانى الطالب جداول

 والزمن المحاولت عدد يوضح جدول
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المحاوالت

  الزمف
          

 
 
 

ًالخطاء وعدد المحاولت عدد يوضح جدول
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المحاوالت

  االخطاء
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 النقاط المناقشة في ويؤخذ ونظرياتو وقوانية التعمـ شروط دراسة ضوء عمى النتائج ناقش
  -: اآلتية

  .التجربة إدارة المتاىة تجربة اطارة في تندرج الذي النظري اإلطار -

 .المختمفة المحاوالت في المتاىة عبورة اثناء لمفرد االنفعالية الحالة -
  وداللتو (البياني الرسـ) األداء منحنى عنو يكشؼ كما لمفرد بالنسبة األداء حالة- 
  والمفحوص الفاحص مف لكؿ التعمـ منحنيات فسر -
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 (كاليو )  املغطاة املتاهة جتربة

 

  التجربة من اليدف

  والممسية العضمية والمعالـ البصرية المعالـ اختفاء حالة في المكاني التعمـ عمى القدرة
 

 : األدوات

 الواحد متصؿ بعضيا طرؽ فييا محفور خشبية قاعدة عف عبارة ىو (كاليف ) متاىة 
 الفاحص ليتمكف مكشوفاً  الرابع الجانب ويكوف جوانب ثالثة ليا مغمؽ واألخر ، باألخر

 يدخؿ زراع فتحة أو كـ بيا بفتحة القماش جوانب احد يزود ، مالحظاتو اجراء مف
 تعتبر فتحة احدىما فتحتاف ليا والمتاىة ، بالمتاىة الخاص بالقمـ ليمسؾ يدة المفحوص

   . الخروج نقطة واألخرى الدخوؿ نقطة

 (كرونوميتر ) إيقاؼ ساعة •

  . بالمتاىة خاص قمـ •
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  . التجربة إجراء خطوات

 بدور واألخر الفاحص بدور احدىما يقوـ ، طالباف التجربة إجراء في يشترؾ •
  . المفحوص

 يكوف أف ويراعي المفحوص يراقبة أف دوف وضع أي في المتاىة الفاحص يضع •
  . الفتحتيف أحدى بو الذي ىوالجانب المواجو الجانب

  : التالية األمور يراعي أف المفحوص مف يطمب •

 مف ما بعد عمى باصابعة بالقمـ ممسكاً  يظؿ أي المتاىة طريؽ بأصابعة يممس ال أف •
  . المتاىة جدار

  . ودقة بسرعة يعمؿ أف-ب

  . الخروج نقطة مف بالخروج إال المحاولة تنتيي ال -ج

  . محاولة كؿ في المستغرؽ الزمف لرصد خاص جدوؿ يعد •

 باإلبتداء لو وبأذف المفحوص أصابع بيف القمـ الفاحص يضع حينما المحاولة تبدأ •
   . الزمف حساب في فوراً  الفاحص ويشرع

 وعدد ، المستغرؽ الزمف ويرصد ، األخرى الفتحة مف بالخروج المحاولة تنتيي •
 االخطاء

 الحاؿ ويستمر المستغرؽ الزمف ويرصد األخرى الفتحة مف بالخروج المحاولة تنيي •
 ثالث في حد ادنى عند المستغرؽ الزمف يثبت حيث التجربة تتكرر أي ذلؾ عمى

   . متعاقبة محاوالت

 ممثالً  فيو السيني االحداثي يكوف حيث ، التعمـ عمى الداؿ البياني الخط يرسـ •
   ( الزمف ) المتابع المتغير ممثالً  الصادي واالحداثي ( المحاوالت ) المستقؿ لممتغير

 ممثالً  فيو السيني االحداثي يكوف حيث ، التعمـ عمى الداؿ البياني الخط يرسـ •
 عدد ) المتابع المتغير ممثالً  الصادي واالحداثي ( المحاوالت ) المستقؿ لممتغير
 )االخطاء

 والدقة األخطاء حذؼ دالة أنو حيث مف الزمف في بالنقص األداء في التغير يقاس •
  . األداء في
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  : الول الطالب جداول

 والزمن المحاولت عدد يوضح جدول
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المحاوالت

  الزمف
          

 
 

 الخطاء وعدد المحاولت عدد يوضح جدول
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المحاوالت

  االخطاء
          

 
 

  : الثانى الطالب جداول

 والزمن المحاولت عدد يوضح جدول
 

 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المحاوالت

  الزمف
          

 
 

 الخطاء وعدد المحاولت عدد يوضح جدول
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المحاوالت

  االخطاء
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 النقاط المناقشة في ويؤخذ ونظرياتو وقوانية التعمم شروط دراسة ضوء عمى النتائج ناقش
  -: اآلتية

  .التجربة إدارة المتاىة تجربة اطارة في تندرج الذي النظري اإلطار -

 .المختمفة المحاوالت في المتاىة عبورة اثناء لمفرد االنفعالية الحالة -
  وداللتو ( البياني الرسـ)األداء منحنى عنو يكشؼ كما لمفرد بالنسبة األداء حالة- 
  والمفحوص الفاحص مف لكؿ التعمـ منحنيات فسر -
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  الكهربائية املتاهة جتربة

  : التجربة إجراء من اليدف

  . التعممي الموقؼ في واإلرشاد التوجيو أثر دراسة

 : التجربة أدوات

 عمى موضوعو وىو فتحتاف بيا الخشب في محفورة متاىة عف عبارة ىو : الجياز •
 المعالـ جميع يحجب أسود بقماس مغطى الخشب مف سقؼ وعمييا خشبية قاعدة

 تسمح األولى الفتحة فتحتاف بو الغطاء وىذا ، المفحوص عف المتاىة البصرية
 مجرى في بو يسير الذي الخاص بالقمـ ليمسؾ الغطاء داخؿ يدة يدخؿ اف لممفحوص

 المفحوص أداء مالحظة بدقة لو تسمح بحيث الفاحص تواجو األخرى والفتحة المتاىة
 تماماً  تنعدـ ، الخاطئ والطريؽ الصحيح الطريؽ فييا المتاىة وطرؽ ، التجربة اثناء

 فإنو خاطئاً  يسمكو الذي الطريؽ أف يدرؾ ولكي ، المفحوص عف البصرية المثيرات
 كيربائية بتوصيالت مجيزة الخاطئة  المتاىة طرؼ أف إذا ، الجرس صوت يسمع
 المفحوص بو يمسؾ الذي القمـ وصؿ ما ا1إذ الكيربائي الجرس يعمؿ بحيث معينة

 مف ويعدؿ خاطئ كو يسؿ الذي الطريؽ أف الى المفحوص فينية الخاطئ والطريؽ
  .ًً  مغمقا الطريؽ يجد ما عادة فإنو استمر إذا وحتى سيرة

  . إيقاف ساعة-ب

 
 شكلًيوضحًرسمةًالمتاىة



اجلسء التطبيقي                                                        الفصل اخلامس                                                          

 

 
200 

 : التجربة إجراء طريقة

 بدور واألخير الفاحص بدور أحدىما يقوـ طالباف التجربة إجراء في يشترؾ •
   . الوضع يتبادالف ثـ المفحوص

 بحيث ( المفحوص يالحظ أف دوف ) يختارة وضع أي في المتاىة الفاحص يضع •
 مواجية المكشوفة الناحية وتكوف لممفحوص مواجية بالكـ المزودة الناحية تكوف

  . لمفاحص

 اصابعة تممس ال بحيث بالمتاىة الخاص بالقمـ ويمسؾ الكـ مف يده المفحوص يدخؿ •
 فتحتي أحدى الى يده وضع في المفحوص الفاحص ويساعد ، نفسيا المتاىة جدار

  . المتاىة

 أف دوف المتاىة طرؼ في بالقمـ تسير اف منؾ المطموب ) لممفحوص الناس يقوؿ •
 سدؽ مسدود طريؽ في دخمت إذا أنؾ والحظ ، الثانية الفتحة مف تخرج أف الى ترفعو
 الطريؽ نحو وأتجو يمكف ما بأكثر الخطأ الطريؽ عف تبتعد أف حاوؿ – التنبيو جرس

 .الصواب
 في ويرصد بدقة المحاولة ىذه في المفحوص يستغرؽ الذي الزمف الفاحص يحسب •

 جدوؿ

  . الجدوؿ نفس في أيصاً  ويرصد محاولة كؿ في الجرس دقات عدد تحسب •

 كؿ في األخطاء وعدد الزمف تدويف مع المحاوالت مف عدد الي التجربة ىذه تكرر •
  . متعاقبة محاوالت ثالث في واألخطاء الزمف يثبت حتى مرة

  . المتاىة داخؿ لمحركة كدليؿ أصبعو يستخدـ ال المفحوص أف الفاحص يالحظ •

 االوؿ الجدوؿ ) خانتيف مف مكوف جداوؿ في  والمفحوص لمفاحص النتائج ترصد •
 عدد يوضح الثانى والجدوؿ  (بالثواني المستغرؽ الزمف و المحاوالت عدد يوضح

 : كاآلتي محاولة كؿ في واألخطاء المحاوالت
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  : الول الطالب جداول

 والزمن المحاولت عدد يوضح جدول
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المحاوالت

  الزمف
          

 
 
 

 الخطاء وعدد المحاولت عدد يوضح جدول
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المحاوالت

  االخطاء عدد
          

 
 
 

  : الثانى الطالب جداول

 والزمن المحاولت عدد يوضح جدول
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المحاوالت

  الزمف
          

 
 
 

 الخطاء وعدد المحاولت عدد يوضح جدول
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المحاوالت

  االخطاء عدد
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 النقاط المناقشة في ويؤخذ ونظرياتو وقوانية التعمم شروط دراسة ضوء عمى النتائج ناقش
  -: اآلتية

  . التجربة إدارة المتاىة تجربة اطارة في تندرج الذي النظري اإلطار -
 . المختمفة المحاوالت في المتاىة عبورة اثناء لمفرد االنفعالية الحالة -
  وداللتو ( البياني الرسـ ) األداء منحنى عنو يكشؼ كما لمفرد بالنسبة األداء حالة- 
  والمفحوص الفاحص مف لكؿ التعمـ تمنحنيا فسر -
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 : النتائج

   . الدرجات مف نموذجيف طريؽ عف النتيجة ىذه في األداء يقاس

  األداء تحسف األخطاء عدد قؿ كمما – األخطاء عدد في يتمثؿ : األول النموذج
 وحتى المتاىة في الدخوؿ لحظة مف المستغرؽ الزمف مقدار في يتمثؿ : الثاني النموذج
 منيا الخروج

 

 : بالقتران التعمم تجربة

          دراسة ، الكمي بالمدرؾ التقييـ مفيوـ دراسة التعمـ في االقتراف دور دراسة : اليدف
  . ( أيضاً  عممية لمتجريب الجياز ويصمح )

 دائرية فتحات تسمع وبو الغطاء وىو األوؿ الجزء : جزئيف مف يتكوف صندوؽ -أ : األدوات
 الصندوؽ مف الثاني الجزء  ، عميو المتفؽ االصطالحي االسـ منيما فتحة كؿ فوؽ
 فصؿ يمكف أنو ويالحظ أخرى دائريرة فتحات 9 الى مقسـ بدورة وىو الجسـ ىو

  . البعض بعضو عف الصندوؽ جزئي

 االصطالحي االسـ دائرة كؿ وأماـ خاص بموف منيا كؿ ممونة دوائر 9 عمييا لوحة
    ( ال  – فيؿ – مدرسة – صاروخ ) عميو المتفؽ

   . القائمة في الموجودة األلواف ذاتيا ىي مختمفة الواف 9 ذات بمية 81 بيا عميو-ج

 : التجربة خطوات

  : التدريبية التجربة : أولًً

  . المفخوص واألخر الفاحص أحدىما ، طالباف الداراسة إجراء في يشترؾ

  . المفحوص أماـ الترجمة وقائمة ، البمى وعميو كامالً  الصندوؽ الفاحص يصنع

 فتحات مف فتحة لكؿ اف الحظ : لممفحوص ويقوـ الصندوؽ الى الفاحص يشير
 الى ويشير القائمة في موجود ىو كما معيف لوف لو االسـ وىذا خاص اسـ الصندوؽ
 . (القائمة الواف ذات مف لكف األلواف مختمفة البمى مف عدد بيا عمبة وىذه القائمة

 المناسبة الفتحة في لوف كؿ مف البمى وضع تتعمـ أف منؾ المطموب ) الفاحص يقوؿ
 (الصندوؽ في لو
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 جميع تكوف أف ويراعى دقيقة لمدة التمييدية العممية ىذه عمى المفحوص يتدرب •
  المفحوص أماـ موجودة التجربة أدوات

  . الخطأ لتصحيح الصندوؽ عيوف في يده بإدخاؿ لممفحوص يسمح ال •

  . الخاصة العمبة في مكانة في ويوضع البمى يفرغ •
 

  الفاصمة التجارب : ثانياًً

 :  األول النمط
  . دقيقة لمدة كميا التجربة ألدوات المفحوص ينظر .0
 عيوف في البمى يضع أف وعميو والصندوؽ البمى لممفحوص ويترؾ القائمة ترفع .1

  الصندوؽ
  بالصندوؽ البمى وضع في المفحوص استغرفة الذي الزمف يحسب .2
  . خطأ الصحيح مكانيا غير في موضوعو بمية كؿ األخطاء وتحسب البمى يفرغ .3
 . األخطاء ىذه عدد و الزمف يحسب مرة كؿ وفي ، مرات خمس التجربة تكرر .4

ً
 األوؿ النمط مثؿ واحدة دقيقة لمدة المفحص يتدرب : الثاني النمط

 لممفحوص البمى وصندوؽ القائمة وتترؾ الصندوؽ غطاء يقمب .0
  المناسبة الفتاحات في البمى يضع اف المفحوص مف يطمب .1
  السابقة الطريقة بنفس األخطاء عدد وكذلؾ محاولة كؿ في المستغرؽ الزمف يحسب .2
  مرات خمس النتيجة تكرر .3

  األخطاء وعدد بالزمف الخاصة المنحنيات ترسـ: النتائج
  . الكمي المدرؾ تكويف وطرؽ االقتراف قانوف ضوء في النتائج ناقش

  
ً
ً
ً
ً
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  : الول الطالب جداول

 والزمن المحاولت عدد يوضح جدول

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المحاولت عدد

 استغرقتو الذي الزمف
 البمي وضع في المفحوص
  الصندوؽ

          

 
 

 الخطاء وعدد المحاولت عدد يوضح جدول

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المحاولت عدد

 البمي عدد ) األخطاء عدد
 مكانة غير في الموضوع
  الصحيح

          

 

  : الثانى الطالب جداول

 والزمف المحاوالت عدد يوضح جدوؿ
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المحاولت عدد

 استغرقتو الذي الزمف
 البمي وضع في المفحوص
  الصندوؽ

          

 

 الخطاء وعدد المحاولت عدد يوضح جدول
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المحاولت عدد

 البمي عدد ) األخطاء عدد
 مكانة غير في الموضوع
  الصحيح
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 المناقشة في ويؤخذ ونظرياتو وقوانية التعمم شروط دراسة ضوء عمى النتائج ناقش
  -: اآلتية النقاط

  . التجربة إدارة المتاىة تجربة اطارة في تندرج الذي النظري اإلطار -
 . المختمفة المحاوالت في المتاىة عبورة اثناء لمفرد االنفعالية الحالة -
  وداللتو ( البياني الرسـ ) األداء منحنى عنو يكشؼ كما لمفرد بالنسبة األداء حالة- 
 والمفحوص الفاحص مف لكؿ التعمـ منحنيات فسر -
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 القرص جتربة

  مقدمة 
 المعقدة التعميمية المواقؼ في التدريجي التعمـ مبدأ تحقيؽ الى تيدؼ التالية التجربة  

 عمميات كذلؾ الفرد بيا يقـ التي التصنيؼ أو التجربة عمميات مف ذلؾ يتضمف بما نسبياً 
 المتعمـ الموضوع فيـ في التدريجي التحسف كذلؾ والتنبؤ النظر بعد أي ، والتوقع الترتيب

  . أجزائو بيف والعالقات
 

 : اليدف 

  . الواضح اإلدراكي المجاؿ في التعمـ نوع اختيار 

  التعمـ في التنظيـ عامؿ أثر اختيار-ب
 مستو خشبي قرص بو صندوؽ األدوات األداء في وصعوبتو التعمـ موضوع أثر-ج

  . أجزاء عدة مف مكوف

 (كونوميتر ) إيقاؼ ساعة-ب

 
ًالقرصًًتجربةشكلًيوضحً

 

 التجربة إجراء طريقة

 ثـ المفحوص بدور والثاني ، الفاحص بدور أحدىما يقوـ ، طالباف التجربة في يشترؾ -
 الوضع يتبادال

  الفكة محاولة أي إجراء قبؿ مركب وىو القرص شكؿ الى المفحوص ينظر -
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  الفؾ طريقة المفحوص يرى أف دوف القرص أجزاء الفاحص يفؾ -
 عالقة عمى تدؿ ال حتى ترتيب دوف الصندوؽ قاعدة عمى القرص أجزاء توضع -

  . ببعضيا األجزاء

 ال مكانة في ويركبة الفحص أجزاء مف جزء كؿ يأخذ أف يذكرة أف لممفحوص الفاحص يقوؿ 
 األجزاء تركيب في تاخذه الذي الزمف ، يجربيا التي الحركات عدد عميؾ سأحسب أف حظ

  . الحؿ في بيا تستعيف كي القاعدة في ثابتة قطعة توجد – 

 الحركات عدد وكذا األخيرة محاوالت فيالثالث الزمف يثبت حتى مرات عدة التجربة تكرر
 . محاوالت  عف مجموعة في المحاوالت تقؿ اال مالحظة مع ( حركة  ) الصحيحة

 : يمي ما الفاحص يحسب 

 بالكروفوميتر الزمف حساب طريؽ عف محاولة كؿ في المفحوص استغرقو الذي الزمف-
  . القرص أجزاء جميع تركيب بالمحاولة والمقصود

 وضع ىو بالحركة المقصود ، القرص لتركيب المفحوص بيا يقـو التي الحركات عدد-
 وعمى حركة عميو وتحسب ، خاطئة أـ صحيحة وضعت سواء مكانيا في القطعة

 القرص تركيب مف المفحوص ينتيي حتى المحاولة خالؿ الحركات تسجيؿ الفاحص
 . صحيحياً 

  الحركات عدد المستغرؽ الزمف ، المحاولة رقـ – خانات ثالث ذي جدوؿ في النتائج تدوف-
 : مف لكؿ بيانياً  رسماً  يرسـ-

  . واألزمنة المحاوالت-أ

  . الحركات وعدد المحاوالت-ب

  . التعمـ نظريات نتائج ضوء في النتائج تناقش
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  : الول الطالب جداول

 والزمن المحاولت عدد يوضح جدول

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  المحاولت رقم

 استغرقتو الذي الزمف
 انتيى حتى المفحوص

 أجزاء جميع تركيب مف
  القرص

          

 

 

  :  الول الطالب جداول

 الحركات عدد المحاولت عدد يوضح جدول

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  المحاولت رقم

 قاـ التي الحركات عدد
 كؿ في المفحوص بيا

  محاولة

          

 
 

  : الثانى الطالب جداول

 والزمن المحاولت عدد يوضح جدول

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  المحاولت رقم

 استغرقتو الذي الزمف
 انتيى حتى المفحوص

 أجزاء جميع تركيب مف
  القرص
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  : الثانى الطالب جداول

 الحركات عدد المحاولت عدد يوضح جدول
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  المحاولت رقم

 قاـ التي الحركات عدد
 كؿ في المفحوص بيا

  محاولة
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 النطس جتسبة
 : التجربة أىداف 

  العالقات إدراؾ عمى يعتمد الذي االنساني التعمـ نمط اختيار-
  .األداء عمى التعمـ موضوع صعوبة أثر اختيار-

  األداء أساليب مختمؼ في ونفسو الفرد بيف مقارنة إجراء-
 

  : التجربة أدوات

  . قطعة عشر أربعة الى مقسـ خشبي نسر صندوؽ -

   . إيقاؼ ساعة -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ًشكلًيوضحًتجربةًالنسر
 

 : الخطوات

     عنو واضحة فكرة يأخذ كي الصندوؽ في مركب وىو النسر شكؿ الى المفحوص ينظر

  ( ثانية  60 – 30 مدة ) 
 عف حاجباً  الجياز صندوؽ غطاء يصبح بحيث المفحوص جية مف الصندوؽ الفاحص يدير
 . الغطاء في ويضعيا منتظمة غير بطريقة النسر أجزاء يفؾ ثـ المفحوص عيني

 شروط ويراعى بذلؾ الفاحص لو يأذف أف قبؿ محاولة أي في العمؿ المفحوص يبدأ ال
  . جديدة محاولة كؿ في السابقة الخطوة
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  النسر تركيب في المفحوص يبدأ

 : يمي ما الفاحص ويسجل

 الزمف حساب طريؽ عف محاولة كؿ في المفحوص استغرقة الذي الزمف-أ
  . النسر أجزاء جميع تركيب ىو بالمحاولة والمقصود بالكرونوميتر

 ىو بالحركة والمقصود النسر لتركيب المفحوص بيا يقوـ التي الحركات عدد-ب
  حركة عمييا تحسب خاطئة أـ صحيحة وضعت سواء مكانيا في القطعة وضع

  مف المفحوص ينتيي حتى المحاولة خالؿ الحركات تسجيؿ الفاحص وعمى
  . صحيحاً  النسر تركيب  

 وكذا األخيرة محاوالت الثالث في الزمف يثبت حتى مرات عدة التجربة تكرار يتـ 
 في المحاوالت تقؿ أال مالحظة مع ( حركة 14 ) الصحيحة الحركات عدد

 . محاوالت عشر عف مجموعيا

 – المستغرؽ الكمي الزمف – المحاولة رقـ / خانات ثالث ذي جدوؿ في النتائج تدوف
  . الحركات عدد

 وأف صفر عمى والجمعي الفردي التعمـ بمنحنيات الخاصة البيانية الرسـو ترسـ
  . الحركات لعدد أخرى وتارة لمزمف تارة يكوف لممحاوالت السيني اإلحداثي

ً
  : الول الطالب جداول

 والزمن المحاولت عدد يوضح جدول
 

 
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  المحاولت رقم

 استغرقتو الذي الزمف
 انتيى حتى المفحوص

 أجزاء جميع تركيب مف
   النسر
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  :  الول الطالب جداول

 الحركات عدد المحاولت عدد يوضح جدول
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  المحاولت رقم

 قاـ التي الحركات عدد
 كؿ في المفحوص بيا

  محاولة

          

 
 

  : الثانى الطالب جداول

 والزمن المحاولت عدد يوضح جدول
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  المحاولت رقم

 استغرقتو الذي الزمف
 انتيى حتى المفحوص

 أجزاء جميع تركيب مف
   النسر

          

 
 

  :  الثانى الطالب جداول

 الحركات عدد المحاولت عدد يوضح جدول
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  المحاولت رقم

 قاـ التي الحركات عدد
 كؿ في المفحوص بيا

  محاولة
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  : المناقشـة

 . ضوء عمى والجمعية الفردية البيانية الخطوات تناقش

  يحتاجو وما التعممي الموقؼ صعوبة التعمـ في المجاؿ وضوح أثر 
 . الخشبي القرص تجربة بنتائج التجربة ىذه نتائج مقارنة
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 لليديو احلركي التأزر جهاز

 
 : التجسبة من اهلدف

  . الدقيؽ البصري التتبع مع معاً  اليديف حركة بيف التنافس يكوف حيث الحركي التعمـ دراسة 
 

 : واألدوات األجهصة
  التأزر جياز
  مستطيالت متوازي شكؿ عمى معدنية عمبة عف عبارة
 الجياز، تشغيؿ عند تضاء حمراء أضاءة ولمبة كيربائي تشغيؿ مفتاح جوانبيا أحد في يوجد

 كما المفحوص فييا يقع التي األخطاء عدد بحصر يقوـ كيربائي عداد الجياز خمؼ ويوجد 
 في يوجد كما ، األخر الجانب في ومثمو مدبدب سف ذو معدني قائـ األخر الجانب في يوجد

  . ممتو مجرى لمجياز العموي السطح

  . بيًرالكي بالتيار الجياز توصيل ويمكن

 الزمن لقياس إيقاف ساعة

 : التجربة إجراء طريقة 

 طالباف التجربة إجراء في يشترؾ

 . بينيما فيما الوضع يتبادال ثـ المفحوص بدور األخر ويقوـ الفاحص بدور أحدىما يقوـ 
  . لمعمؿ ويعد الكيربي بالتيار الجياز يوصؿ

  بالجياز المتصمة األقالـ الى الفاحص يشير
 الجياز أعمى الممتوية المسارات خالؿ مف بيا تسر أف يجب األقالـ ىذه أف المفحوص ويتبع

  . لألداء ويستعد الممونة باألقالـ يمسؾ أف المفحوص مف الفاحص يطمب 

 مف المعدنية األقالـ االثنيف يديؾ تحرؾ أف منؾ المطموب ) لممفحوص الفاحص يقوؿ
 ىناؾ أف والحظ ، المجرى جوانب األقالـ تممس اال بشرط األيسر الجانب الى األيمف الجانب
 ... األخطاء عميؾ يحسب عداد
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 لكؿ الكمي الزمف حساب في يبدأ المحظة نفس وفي لممفحوص البدء إشارة الفاحص يعطي
 لذلؾ المخصصة الساعة مستخدماً  محاولة

 : كاآلتي جدوؿ في عمييا يحصؿ التي البيانات الفاحص يسجؿ ثـ 

  . محاولة كؿ في المفحوص يستغرقة الذي الكمي الزمف

   محاولة كؿ في المفحوص يركبيا التي األخطاء عدد

 عف المحاوالت تقؿ ال وبحيث األخيرة محاوالت الثالث في الزمف يثبت حيث التجربة تكرر 
 . عشرة

  : توضح بيانية رسومات الى السابؽ الجدوؿ في الموجودة البيانات يترجـ 

 . محاولة كؿ في الكمي والزمف المحاوالت عدد بيف العالقة 

  . محاولة كؿ في األخطاء وعدد المحاوالت عدد بيف العالقة 

  . الحركي ( التناسؽ ) بالتأزر يقصد ماذا: ضوء في السابقة التجربة نتائج نناقش

  . عميو حصمت التي البيانية الرسومات بيف واالختالؼ الشبو أوجو أذكر-ب

 لألناث وغيرىا لمذكور فردية منحنيات بيف الميارة ىذه اكتساب نتائج بيف الفرؽ أشرح-ج
  . السبب وعمؿ

  ؟ الميني المجاؿ في التجربة ىذه مف االستفادة يمكف كيؼ وضح -د
 

  :الول الطالب جداول

 والزمن المحاولت عدد يوضح جدول
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  المحاولت رقم

 يستغرقو الذي الكمي الزمف
 محاولة كؿ في المفحوص
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 الخطاء وعدد المحاولت عدد يوضح جدول
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  المحاولت رقم

 يرتكبيا التي األخطاء عدد
 محاولة كؿ في المفحوص

  

          

 

  : الثانى الطالب جداول
 

 والزمن المحاولت عدد يوضح جدول
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  المحاولت رقم

 يستغرقو الذي الكمي الزمف
 محاولة كؿ في المفحوص

  

          

 

 الخطاء وعدد المحاولت عدد يوضح جدول
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  المحاولت رقم

 يرتكبيا التي األخطاء عدد
 محاولة كؿ في المفحوص
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 األصابع حسكة ضبط يف الدقة جهاش
 

 : املستخدم اجلهاز

 والثقوب ( األصابع ميارة مقياس = اكستريمتر ) أو ( االرتعاش مقياس = تريمومتر ) جياز
 لوحة عف عبارة المائمتيف واجيتو أحدى ثالثي منشور ىيئة عمى صندوؽ مف ويتكوف ،

  . واحد مستقيـ خط في فتحات تسعة بيا معدنية

 اليميف الى اليسار مف اتجينا كمما االتساع ينقؿ االتساع حيث مف المستديرة الثقوب وتندرج
 لمجياز الخمفي الوجة أما ، مدبب معدني سف ذو قمـ نيايتو في كيربي سمؾ بالجياز ويتصؿ
  . األخطاء عدد عمى فيحتوي

 

 : العمل خطوات

 المعدني القاع يممس حتى ( اليسار جية ) األكبر السف مركز في المعدني السف ضع •
 السف تالمس عدـ الحظ ، األحمر الضوء أضاءة التالمس حدوث الى ويشير لمثقب

 القمـ بسف تمكث أف الحظ كما ، خطأ حسبت واال المعدنية الثقب حافة المعدني
  المعدنية الموحة عمى الموجودة التسعة الثقوب مف ثقب كؿ في ثانية 30 لمدة المدبب

 السابقة الخطوة في فعمت ما مكرراً  المجاور الثقب الى األكبر الثقب مف بسرعة انتقؿ •
 الثقب الى أخرى مرة بسرة انتقؿ األحمر الضوء ظيور مف ويتأكد ينتيي وحينما
  .أضيؽ ثقب ( التاسع ) األصفر الصقب الى تصؿ حتى وىكذا الثالث

 أف أي ( ثانية 270 = 35 × 9 ) ثانية 275 وىو الثواني محسوب الكمي الزمف •
  . الثابت الزمف متغير

 وبعد قبؿ وذلؾ الحالية القراءة مع لمعداد السابقة القراءة بطرح وذلؾ األخطاء عدد أقرأ •
   . تجريبية محاولة كؿ

 وفي متتالية مرات ثالث في األخطاء تثبت حيث مرات عدة السابقة المحاوالت كرر •
  . الزمف وتقيد األخطاء عدد أحسب مرة كؿ

 عدد بيف العالقة يوضح منحنى برسـ بياياً  عمييا حصمت التي النتائج تمثيؿ حاوؿ •
  .األخطاء وعدد المحاوالت

  . األخطاء مقابؿ في المحاوالت عدد  ×
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   . لديؾ الناتج األداء منحنى ذلؾ بعد فسر ثـ
 

  : الثانى الطالب جداول
 

 لمعداد السابقة والقراءة المحاولت عدد يوضح جدول
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  المحاولت رقم

  لمعداد السابقة القراءة
  

          

 
 لمعداد  الحالية والقراءة المحاولت عدد يوضح جدول

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  المحاولت رقم

 لمعداد  الحالية القراءة
   

          

 
 والفرق المحاولت عدد يوضح جدول

 
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  المحاولت رقم

            الفرق

ً
 والخطاء المحاولت عدد يوضح جدول

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  المحاولت رقم

            االخطاء عدد
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ً : الثانى الطالب جداول
 

 لمعداد  السابقة القراءة المحاولت عدد يوضح جدول
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  المحاولت رقم

 لمعداد  السابقة القراءة
   

          

 

 لمعداد  الحالية القراءة المحاولت عدد يوضح جدول
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  المحاولت رقم

    لمعداد الحالية القراءة
          

 
 

 والفرق المحاولت عدد يوضح جدول
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  المحاولت رقم

  الفرؽ
          

 
 لمعداد  الحالية القراءة المحاولت عدد يوضح جدول

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  المحاولت رقم

  االخطاء عدد
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 التدريب أثر انتقال دلال يف التجريب

  
 في التعمـ عمى القدرة اكتساب أو التدريب أثر انتقاؿ عمى الفرد قدرة قياس : التجربة ىدف

  . التدريب أثر انتقاؿ في المساعدة العوامؿ دراسة أو ، المعكوس البصري التتبع حالة

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

  : األداه

   . المرأة في الرسم جياز •

 لوح عميو مثبت الحامؿ وىذا ، حامؿ عمييا مثبت خشبية قاعدة عف عبارة وىو
 عف إال الكارت رؤية المفحوص عمى يصعب بحيث أفقية بطريقة صغير خشبي
 خالليا مف يرى مرآة بيا توضع الخشب مف برواز الحامؿ ىذا وأماـ ، المرأة طريؽ
  . الكارت

 مسافة وتوجد األخرى داخؿ أحدىما نجمتييف منيا واحدة كؿ عمى مطبوع الكروت عدد-1
  . واحد سنتيمتير حوالي بينيما بيضاء

 . رصاص قمم + إيقاف ساعة

  : األداء طريقة

 والمرأة الحامؿ بيف المسافة في الخشبية القاعدة عمى عميو المرسـو الكارت يوضع •
  . فقط المرأة خالؿ مف إال الكارت ىذا رؤية مف المفحوص يتمكف ال بحيث

 بشرط الكارت في االساسيتيف النجمتييف وسط ثالثة نجمة رسـ المفحوص مف يطمب •
ذا مكانة مف القمـ يرفع إال ويشترط ، فقط المرأة في ناظراً  يكوف أف  أو – ذلؾ حدث وار



اجلسء التطبيقي                                                        الفصل اخلامس                                                          

 

 
273 

 وبذلؾ ، يبدأ حيث مف بالقمـ يرجع أف منو يطمب األساسي الخط عف المفحوص خرج
   . نيايتيا الى المحاولة أوؿ مف الوقت وحساب الساعة توقؼ عدـ مع

 بتكرار ويقوـ اليمنى باليد بالقمـ يمسؾ أف المفحوص مف يطمب األولى المحاولة بعد •
  . المحاوالت

 يمر أف والبد ما نقطة مف ، المفحوص يبدأ أف يجب المحاوالت مف محاولة كؿ في •
 كؿ في الزمف حساب مع – البداية نقطة عند وينتيي – كميا النجمة خالؿ مف

  . محاولة

 الزمف يثبت حتى الزمف حساب في الفاحص ويستمر محاوالتو في المفحوص يستمر •
  . اليمنى باليد متتالية محاوالت ثالث في

 حساب مع اليسرى باليد ولكف أخيرة بمحاولة يقوـ أف المفحوص مف يطمب ذلؾ عند •
  . أيضاً  الزمف

 ليبيف التعمـ منحنى ويرسـ – جدوؿ في والزمف المحاوالت عدد بتسجيؿ الفاحص يقوـ •
  . التدريب أثر انتقاؿ

 : األتية النقاط ضوء في المفحوص مالحظة بعد بالتعميؽ الفاحص يقوـ •

 مف عمييا التدليؿ وكيفية التجربة ىذه في التدريب الثر والسمبي اإليجابي االنتقاؿ-أ
  . البياني الرسـ

 كاف األداء مجاالت مف مجاؿ أي وفي – التجربة ىذه في أثره انتقؿ الذي ما-ب
   . االنتقاؿ

  . التدريب أثر النتقاؿ الذاتية والشروط الموضوعية الشروط-ج

  . التجربة إجراء في تدخمت التي العقمية غير العمميات -د
 
 
 
 
 
 
 
 
 



اجلسء التطبيقي                                                        الفصل اخلامس                                                          

 

 
274 

  : الول الطالب جداول

  والزمن المحاولت عدد يوضح جدول •
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المحاولت

 اليد فى الزمف
  اليمنى

          

 

 الخطاء وعدد المحاولت عدد يوضح جدول
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المحاوالت

 اليمنى اليد 
  االخطاء عدد

          

 
 

 والزمن المحاولت عدد يوضح جدول
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المحاوالت

 اليد زمف
  اليسرى

          

 

  الخطاء وعدد المحاولت عدد يوضح جدول

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المحاوالت

 اخطاء عدد
  اليسرى اليد
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  : الثانى الطالب جداول

 والزمن المحاولت عدد يوضح جدول
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المحاوالت

 اليد فى الزمف
  اليمنى

          

 

 الخطاء وعدد المحاولت عدد يوضح جدول
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المحاوالت

 اليمنى اليد 
  االخطاء عدد

          

 

 والزمن المحاولت عدد يوضح جدول
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المحاوالت

 اليد زمف
  اليسرى

          

 

 الخطاء وعدد المحاولت عدد يوضح جدول
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المحاوالت

 اخطاء عدد
  اليسرى اليد
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 التركس جمال يف التجسيب
 

 عمى الفرد بقدرة عنيا ويعبر الماضي إدراؾ بيا يتـ التي العممية ىو (1)التذكر
 . السابقة خبراتو استرجاع

 حيث ، الماضية الخبرات إدراؾ عمى تنصب وحدة ىو حيث مف لمعقؿ وظيفة التذكر  
 والوظيفة ، منا فرد كؿ حياة تاري  مف ىاماً  جزءاً  تكوف الماضية واألحداث الخبرات أف

 كيؼ اتذكر فانا ، الخاصة خبرتنا في وتحديدة الموضوع أو الموقؼ استرجاع ىي الرئيسية
 عمى عرضت عندما تعممتيا التي الوحدات عدد ىي ما أو ، الماضي الصيؼ أمضيت
  . ال  ... تسمسمية بطريقة المرئيات متالي مخاطرة

 مشكمة عمى التغمب لطريقة اإلنساف فتذكر ، كبير حد الى التذكر عمى يعتمد والتعمـ  
 ىذه نفس عمى التغمب عمى يساعدة المشكمة ىذه ازاء السابؽ موقفو إدراؾ في وسرعتو معينة

 مف العدد لو ممارستو وبعد ، االمر ىذا تعمـ قد يكوف وبالتالي تماماً  تشابييا أخرى المواقؼ
  . الموقؼ ىذا أزاء صعوبة ثمة يجد ال فإنو المرات

 أف ويجب والحفظ والتذكر التعمـ بيف ربط قد التذكر في التجريبية البحوث أف والواقع
 العممية فيو عممية أنو حيث ومف ، األداء في تغيير ىو نتائجو حيث مف التعمـ أف نالحظ
 وجود عف نشأ الذي التعمـ عممية بأثر يتعمؽ فيو الحفظ أما ، التغير ىذا الى تؤدي التي

 طريؽ عف نقسيو ولكف مباشرة نالحظو ال والتذكر كالتعمـ والحفظ . معيف موقؼ في األنساف
 التي األمور استدعاء نستطيع أناف في الحفظ ويظير ، تعممناه الذي والداء الفعؿ في اثارة

 ما تعمـ نعيد أف نستطيع اننا في يظير كما ، عمييا التعرؼ نستطيع واننا سابقاً  تعممناىا
  . بسيولة ىنا التعمـ ويكوف ونسيناه تعممناه أف سبؽ

 
 
 



 تدريبات                                                                  

 

 
392 

 تدريبات :
 ؟ ظمل االجابه الصحيحة التي تراها مناسبة  فى الجدول أسفل األسئمة 

 تمتاز عممية التعميم بأنيا :  – 1
 تتطمب وجود مؤسسات خاصة لألشراف عميها  –أ 

 مستمرة وتراكمية .  –ب 
 مقصودة وتعتمد عمى الجهد الذاتي فقط  –ج 
 ال تشمل كافة أنواع السموك البشري . –د 

 تتضمن عممية التعميم :  – 2
 اكتساب سموكيات وخبرات جديدة . –أ 

 التعديل او التطوير في سموكيات وخبرات متعممة سابقا . –ب 
 التوقف عمى السموك بطريقة معين و االستعاضة عن ذلك بسموك جديد . –ج 
 جميع ما ذكر . –د 

 يمكن تعريف عممية التعمم عمى انيا :  – 3
ي السموكيات والخبرات الثابتة نسبيًا الناتجة من تفاعل الفرد مع البيئة المادية جميع التغيرات ف –أ 

 واالجتماعية . 
 –جميعععع التغيعععرات التعععي تطعععرأ عمعععى سعععموكيات وخبعععرات الفعععرد والمحكومعععة بعععالتخطيط الجينعععي  –ب 

 الوراثي .
 جميع التغيرات السموكية المرغوبة فقط التى تطرأ عمى السموك .  –ج 
 التغيرات السموكية التي تطرأ عمى تفكير األفراد فقط . جميع  –د 

 لقد ارتكزت النظريات السموكية في تفسيرىا لعممية التعمم عمى أفكار :  – 4
 ابقراط  –ب      أفالطون  –أ 

 سقراط  -د       أرسطو  –ج 
 . يؤكد بافموف في نظرية االشتراط الكالسيكي عمى أىمية ..... في عممية التعمم  – 5

 الخبرات السابقة . –أ 
 االقتران بين المثير الشرطي والمثير الطبيعي .  –ب 
 لتغذية الراجعة .  –ج 
 العوامل الوراثية .  –د 

 
 



 تدريبات                                                                  

 

 
392 

 المثير الذي تكتسب صفة  من قبل مثير اخر وفقا لنبدأ االقتران يسمي بالمثير :  – 6
 المحايد  –ب     الشرطي  –أ 

 الثانوي  –د     الطبيعي  –ج 
 المثير الذي يكتسب صفتو من مثير اخر وفقا لمبدأ االقتران يسمى بالمثير : – 7

 الطبيعي  –ب     الشرطي  –أ 
 الثانوي  –ج    غير الشرطي  –ج 

 إعطاء استجابة مماثمة لعدد من المثيرات المتشابية وغير المتطابقة يسمى بــــ :  – 8
 االنطفاء  –ب     التميز  –أ 

 التعميم  –د     الكف  –ج 
 صاحب نموذج المحاولة والخطأ في التعمم ىو :  – 9

 سكنر –ب     بافموف  –أ 
 باندورا  –د     ثورنديك  –ج 

 يعد التعمم من خالل العمل إحدى تطبيقات نموذج .... في التعمم . – 11
 بافموف –ب     ثورنديك  –أ 

 د باندورا     سكنر  –ج 
 ......... في عممية التعمم واكتساب السموك . يؤكد سكنر عمى دور .. – 11

 الخبرات السابقة بنتائج السموك –ب    العوامل الوراثية  –أ 
 د المحاولة والخطأ     االقتران  –ج 

 تغريم آمال خمسة  جنييات نظرا لعبثيا الدائم باألدوات يعد مثاال عمى  – 12
 العقاب االيجابي  -ب     التعزيز النسبي  –أ 

 ال شيء مما ذكر   –د    العقاب السمبي  –ج 
 تقديم المكافآت لمموظفين بشكل دوري منتظم يعد مثاال عمى :  – 13 

 تعزيز الفترات المتغيرة  –ب    التعزيز المستمر  –أ 
 تعزيز النسب الثابتة  –د   تعزيز القدرات الثابتة  –ج 

 ادي يسمى بـــ : السموك الذي يصدر عن الكائن الحي عمى نحو إر  – 14
 السموك العفوي  –ب    السموك االستجابي  –أ 

 السموك اإلجرائي . –د    السموك التمقائي  –ج 
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 التعميم المبرمج ىو احد تطبيقات نموذج ...... في التعمم  – 15
 ثورنديك -ب     سكنر  –أ 

 باندورا –د     بافموف –ج 
 

 عمم االجتماعي عمى نحو ...... يعمل التعزيز والعقاب وفق نموذج الت – 61
 بديمى –ب     رئيسى  –أ 

 ال شيء مما ذكر  –د     ثانوي  –ج 
 

 يتطمب التعمم االجتماعي توفر عدد من العوامل حتى يحدث ، وضح ذلك ؟  – 17
ىناك اعتبارات يجب مراعاتيا عند استخدام الثـواب والعقـاب حتـى يكـون ليمـا التـأثير الفعـال فـي  – 18

 ، وضح ذلك ؟ السموك 
 

 عمى ما يمي :  واحداً أعط مثاال  – 19
 العقاب االيجابي  –ب    العقاب السمبي  –أ 

 التعزيز االيجابي  –د    التعزيز السمبي  –ج 
 

 ىناك مجموعة عوامل تؤثر في عممية التعمم ، تحدث بإيجاز عن ىذه العوامل ؟  – 21
 د ج ب أ م
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

11     
11     
12     
13     
14     
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15     
16     
17     
18     
19     
21     
 
 
 

 قمت بدراسة التعمم . أشرح 
 معنى التعمم  -

 
 
 
 
 
 
 
 

 شروط التعمم  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تدريبات                                                                  

 

 
392 

 معنى انتقال أثر التعمم  -
 
 
 
 
 
 
 

 أنواعو  -
 
 
 
 
 
 
 

 نظرياتو :  -
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 عدد نظريات التعمم وأنواعيا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أشرح بالتفصيل التطبيقات التربوية لكل من النظريات التالية مع توضيح أى من تمك النظريات أفادتك 
 وانت طالب فى التربية العممية ؟

 
 
 
 
 
 

 التطبيقات التربوية لنظرية ثورنديك 
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 التطبيقات التربوية لنظرية سكنر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تطبيقات التربوية لنظرية الجشطمت  ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تدريبات                                                                  

 

 
233 

 
 

 التطبيقات التربوية لنظرية باندورا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أشرح مدى أستفادتك من نظريات التعمم فى تعاممك مع طالبك فى مجال التربية العممية ؟
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