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   التربوي النفس علم إلى مدخل: لفصل األولا
  

  مقدمة
 بشكل النفس علم مع التربیة دمج من ،البد یجب كما التلمیذ فھم المربون إلى یتوصل حتى

 كسائر الجدید العلم ھذا أن غیر ،"التربوي النفس علم" اسمھ علم الدمج ھذا عن یتمخض
 موضوع تحدید تم حیث العشرین، القرن من الثالثینات في إال یتطور لم النفس علم فروع

 طرق في كثیرة أبحاث انتشرت و الحساب و التھجي و كالقراءة الدراسیة المواد سیكولوجیة
  .التدریس

 وتحدد التربوي النفس علم محتوى حول الرئیسیة األفكار تركزت الستینات في و
  . المتمیز و المستقل كیانھ لھ أصبح موضوعھ،و

  
   مواضیعھ و مجالھ تحدید و التربوي النفس علم تعریف - 1   
  :  التربوي النفس علم تعریف  -   1- 

  .التربویة المواقف مختلف في اإلنساني للسلوك العلمیة الدراسة ھو:  التربوي النفس علم
 النظریة بالدراسات أساسا یھتم النفس علم فروع من وتطبیقي نظري فرع  أنھ كما  

 إمكاناتھم وتنمیة النشء وتربیة الدراسة مجال في النفس علم لمبادئ التطبیقیة واإلجراءات
  . التعلم و التعلیم  عملیتي على خاصة بصفة ویركز وشخصیاتھم

 والدراسة التربویة المنظومات سیكولوجیة بأنھ صادق أمال.  ود حطب أبو فؤاد. د یعرفھ و
  ) . 2002 وصادق حطب أبو( التربویة العملیات خالل یصدر الذي اإلنساني للسلوك العلمیة

  
 علم میادین من المیدان ذلك بأنھ التربوي النفس علم فیعرفون) 2002( آخرون و توق أما

 المدرسة، في وخصوصا التربویة المواقف في اإلنساني السلوك بدراسة یھتم الذي النفس
 التي النظریة و التجریبیة الطرق و المبادئ و والمفاھیم بالمعلومات یزودنا الذي العلم وھو

  . كفاءتھا من تزید و التعلیم و التعلم عملیة فھم  في تساعد
 السلوك بدراسة یعني الذي المجال ذلك ھو التربوي النفس علم أن ) 2002( الزغول یذكر و

 التربویة المشكالت إلى التعرف في ویسھم األفراد، لدى التعلیم و التعلم مواقف في اإلنساني
  ) .2005جادوا، أبو.( منھا التخلص و حلھا على العمل و
  

 و العقلیة عملیاتھ و اإلنساني للسلوك المنظمة الدراسة ھو التربوي النفس علم أن نستخلص
 الھادفة التربویة المواقف في ، العالقة ذات الجسمیة األنشطة و الشعوریة و االنفعالیة
 ، االجتماعیة و الجسمیة و العقلیة النواحي من المتكامل السوي النمو على الفرد لمساعدة
  ) 2005 أبوجادو،(  بھ یحیط ما و نفسھ مع التكیف على قادرا لیصبح

  
  : التربوي النفس علم موضوع و مجال – 2- 

 لتدریب الالزمة األساسیة المقررات من la psychopédagogie التربوي النفس علم یعد
 و التدریب برامج في الموجھین و المعلمین إعداد و التربیة، معاھد و كلیات في المعلمین
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 المجال في العاملین النفسیین األخصائیین وإعداد مستویاتھا و أنواعھا بمختلف التأھیل
  . المدرسي

  
 تعدیل میادین في العاملین من غیرھم و المعلمین تزوید ھي العلم لھذا الجوھریة المھمة و

 التعلم مسائل و التربیة مشكالت تتناول التي الصحیحة النفسیة بالمبادئ اإلنساني السلوك
  .التربویة المواقف في مرونة أكثر و إدراكا أوسع و فھما أعمق یصبحوا لكي المدرسي

  
 النفس علم موضوعات و مجاالت تحدید في الباحثون علیھا اعتمد التي الطرق أھم من و

 أكثر أن  فوجدوا ،  المیدان ھذا في كتبت التي المؤلفات محتوى تحلیل ، التربوي
  : ھي تكرارا الموضوعات

  . االجتماعي و االنفعالي و الجسمي و المعرفي النمو -1  
 أثر انتقال و ، فیھ المؤثرة العوامل تحدید و قیاسھ طرق و نظریاتھ و التعلم عملیات - 2

  . التدریس موقف تنظیم و التعلم وتوجیھ ، التدریس طرق و للتعلم االستعداد و التدریب
 االختبارات بناء أسس و ، التحصیل و الشخصیة سمات و العقلیة القدرات و الذكاء قیاس - 3

  . التربویة و النفسیة االختبارات شروط و التحصیلیة
   . أنفسھم التالمیذ بین و المعلمین و التالمیذ بین االجتماعي التفاعل - 4   
  . المدرسي و االجتماعي التوافق و للفرد النفسیة الصحة - 5
  التالیة التعلم بمشكالت التربوي النفس علم موضوع و مجال Ausubel أوزوبل ویحدد 

 بھا االحتفاظ و المعلومات اكتساب في تؤثر التي التعلم عملیة من الجوانب تلك اكتشاف-  1
  . طویلة لمدة

  .  المشكالت حل على القدرة و المدى بعید التعلم تحسین - 2
 المعرفة اكتساب و بالتعلم العالقة ذات للمتعلم المعرفیة و الشخصیة الخصائص اكتشاف - 3
 التي التعلیمیة البیئة في المتبادلة الشخصیة العالقات و االجتماعیة الجوانب اكتشاف كذلك و ،

 النموذجیة الطرق و التعلم دافعیة عوامل اكتشاف و ، الدراسیة المادة تعلم نتائج في تؤثر
  . المادة ھذه الستعاب

   التعلم توجیھ كیفیة و تقدیمھا و التعلیمیة المواد تنظیم في كفایة الطرق أكثر اكتشاف - 4
  )2005جادوا، أبو.( محددة أھداف نحو استثارتھ و

 وكیفیة المختلفة النمو لمراحل األساسیة الخصائص بدراسة إذن التربوي النفس علم یھتم
 عمریة مرحلة كل تناسب التي الدراسیة المناھج إعداد في و التربوي المیدان في تطبیقھا

:                                                                                               أنھ كما ، التعلم و التعلیم لعملیتي األساسیة المبادئ واستخدام تطبیق بكیفیة ویھتم. معینة
  .النفس علم في العلمي البحث من المشتقة والمعارف الحقائق من مجموعة على یعتمد  -  1
  .المدریس  العمل مجاالت في السلوك دراسة على یركز - 2
  .المعارف و البیانات تنظیم و تجمیع و يالعلم للبحث منھجا یتبنى -  3
  .للتعلم األساسیة الشروط و المبادئ دراسة  -  4
  .السلیمة االتجاھات و العادات على األطفال تعوید  - 5
  .التعلیمیة المناھج افضل لمعرفة التجارب إجراء -  6
  .التالمیذ ذكاء لقیاس النفسیة باالختبارات االستعانة -  7
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 ھو  التربوي النفس علم موضوع أن معطیات، من ذكرناه ما خالل من باختصار نستنتج و 
. المدرسي التعلم

  
  .التربوي النفس علم أھداف–
  

 ومشكالت عامة بصفة التربویة المشكالت لحل الضروریة المساعدة التربوي النفس علم یقدم
  المدارس في المعلمین ممارسات خالل من تظھر المشكالت ھذه مثل ، خاصة بصفة التعلیم

  : ھي مجالت خمس في تقع التربوي النفس علم استخدامات و ،
 والتعلیم عامة بصفة المدرسة أھداف أنھا التعلیمیة باألھداف یقصد:  التعلیمیة األھداف –1

  .خاصة بصفة
 األھداف صیاغة طرق مع التربوي النفس علم یتعامل:  التالمیذ نمو خصائص -  2

 حتى التلمیذ خصائص مراعاة ینبغي األھداف صیاغة فعند التعلیم في استخدامھا و وتصنیفھا
  . التلمیذ ھذا عند الجید التعلم حدوث كیفیة معرفة یمكن

 و للتالمیذ المعرفیة القدرات تنمیة بھا یمكن التي الطرق معرفة ینبغي:  التدریس طرق -  3
 المختلفة النمو مراحل في االنفعالیة و االجتماعیة و الجسمیة الجوانب في تنمیتھم طرق كذلك

  . التالمیذ تعلیم أسالیب معرفة إلى باإلضافة ، الرشد إلى الطفولة من
 الجدیدة األسالیب نكتسب بھا التي الطرق مع التعلم عملیة تتعامل:  التعلم عملیة طبیعة -  4

 والطرق. التدریس طرق اختیار على تساعدھم حیث المعلمین تھم الطرق ھذه و السلوك في
  .نتائج أفضل تحقیق و األھداف تحقیق أجل من المعلمین یختارھا التي

 یبین ذلك كل … المختلفة بأنواعھا االختبارات بواسطة التعلم تقویم یتم:  التعلم تقویم -  5
  ) 1990 ، منسي. ( المدرسة في واستخداماتھ التربوي النفس علم أھمیة

 ھامة متغیرات ثالثة أو رئیسیة مجاالت ثالثة في التربوي النفس علم في البحوث تركز و 
  . التدریس طرق و ، التلمیذ خصائص ، التعلیمیة األھداف ھي

 – وجدانیة – معرفیة(  األھداف ھذه طبیعة على مبنیا یكون أن ینبغي التدریس طرق فاختیار
 یعمل التربوي النفس فعلم ، بتعلیمھم المدرس یقوم الذین التالمیذ طبیعة على و)  حركیة نفس
  . التدریس طرق اختیار یتم أساسھا على التي المعلومات توفیر على

 مھمة و وظیفة  ھي إنما ، التعلیمیة العملیة مع یتعامل ھو و التربوي النفس عالم مھمة إن
 بأكبر ، فیھا المرغوب النتیجة على للحصول إتباعھا یجب التي الوسائل یقرر الذي الخبیر
  . للمعلم بالنسبة النفس علم دراسة أھمیة كانت ھنا من و ، الكفایة من درجة

 النفس علم أسس تطویر ھو و أال مزدوج غرض تحقیق إلى ، التربوي النفس علم یھدف و
 من ینھل فإنھ الغرض ھذا یحقق لكي و ، التربویة العملیة تطویر أجل من تطبیقھا و العام

 الصحة و الفردیة الفروق و النمو و التعلم میادین بخاصة و ، األخرى النفس علم میادین
  . غیرھا و ، التوجیھ و اإلرشاد و النفسیة
 یسعى التربوي النفس علم أن) Goodwin &  Klausmeir( كلوزمایر و جودوین ویرى

  : ھما أساسین ھدفین تحقیق إلى
 تشكل بحیث ، منھجي نحو على تنظیمھا و المتعلمین و بالتعلم الخاصة المعرفة تولید – 1 

  . التعلم و بالتالمیذ صلة ذات معلومات و مبادئ و نظریات
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 یتناول علم فھو ، التربوي النفس علم علیھ ینطوي الذي النظري الجانب إلى الھدف ھذا یشیر
 نتائجھ و التعلم طبیعة في یبحث  حیث ، المختلفة التعلیمیة األوضاع في المتعلم سلوك دراسة

  . التعلیمیة التعلمیة بالعملیة العالقة ذات المتعلم خصائص في و ، قیاسھ و
 في تطبیقھا و استخدامھا من التربویین و المعلمین تمكن أشكال  في المعرفة ھذه صیاغة-  2

  . التعلیمیة التعلمیة المواقف
 و المبادئ ھذه تنظیم من البد إذ ، التطبیقي جانبھ إلى التربوي النفس لعلم الھدف ھذا یشیر

 ، وفعالیتھا صدقھا مدى بیان و اختبارھا و استخدامھا من المعلمین تمكن أنماط في النظریات
 األوضاع إلى معارف من إلیھ یصلون ما تطبیق إلى التربوي النفس علماء یلجأ ولذلك

 أفضل تحقیق لضمان نتائج، من عنھا یسفر ما ضوء في بتعدیلھا ویقومون المختلفة، التعلیمیة
  ).2005جادوا، أبو. (فیھا المرغوب النتائج

 إلى الوصول في العلمي نشاطھ وراء من ، المطاف نھایة في ، التربوي النفس علم یھدف و
 في السلوك بمثابة ھي التي المتغیرات بین النظامیة العالقة یفسر أن بھا یستطیع التي المعرفة
 خالل من إال ذلك یتأتى ال و ، السلوك ھذا إحداث إلى المؤدیة العوامل و ، التربویة المواقف

  : التالیة األھداف تحقیق
  : la compréhension: الفھم- 1

  .السلوك یحدث)  ؟ لماذا و كیف؟(  السؤالین عن اإلجابة في الھدف ھذا یتمثل
 حدثت الذي الشكل على تحدث لماذا و ، األشیاء تحدث كیف یعرف أن یرید منا واحد كل إن
 ، تجریبیا إثباتھ یمكن نوع من تكون أن یجب ، للظاھرة حقیقیا فھما تقدم التي األفكار و بھ،

  . أخرى أفكار طریق عن بسھولة نقضھ یمكن ال ومما
  : la prédiction:  التنبؤ– 2

 الفھم معیار إن)  یحدث؟ متى و یحدث؟ ماذا(  السؤالین عن اإلجابة في الھدف ھذا یتمثل
 قیمة ذات تكون الفھم لزیادة محاولة أي بأن القول یمكن ولذا التنبؤ، ھو العلماء یتبناه الذي
 إلى الوصف یؤدي حین أو األصلیة الظاھرة عن الدقیق التنبؤ ھي الوصف نتائج تكون حین

 تقیم فبالعلم أخرى ناحیة من ، األصلیة بالظاھرة عالقة ذات أخرى ظواھر عن التنبؤ
 أن باإلمكان یكن لم التي التنبؤات بإجراء فیھ تسمح الذي المدى إلى النظریات و المفاھیم

  . النظریات و المفاھیم ھذه غیاب في تحدث
   le contrôle: الضبط- 3

 تسھم التي المستقلة المتغیرات أو العوامل بعض في  التحكم في الباحث قدرة الضبط، ویعني
 المجال في المتغیرات ھذه ضبط و. أخرى متغیرات في أثرھا لبیان ، ما ظاھرة إحداث في

  .  تفاعلھا و لتنوعھا ، السھل باألمر لیس التربوي
 المتغیرات بین العالقات من نوع إیجاد على تقوم  الضبط و التنبؤ و الفھم عملیات أن نستنتج 

 الزمنیة العالقات على یقوم التنبؤ و ، المنطقیة العالقات على یقوم فالفھم ، االھتمام موضوع
  . السببیة أو الوظیفیة العالقات على الضبط یقوم بینما ،
  
  
  . للمعلم بالنسبة التربوي النفس علم فوائد و أھمیة –3
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 في تصلح ال للمھنة تربویا و نفسیا إعدادا المعد غیر المعلم إلیھا یلجأ التي الطرق كانت إذا
 التربوي النفس علم یقدمھ  الذي فما ، المدرسي التعلم طرق أفضل إلى للوصول معظمھا

  ؟ اإلعداد من النوع ھذا یتلقى الذي للمعلم
 و معقدة التعلم و التعلیم عملیة أن التربوي المیدان في خبراتھم و تجاربھم من المعلمون یدرك

 على المعقودة األھداف تحقیق من تمكنھم التي المھارات اكتساب إلى بالحاجة یشعرون
 و التعلم في نظریات من لدیھ بما التربوي النفس علم ویسعى ، فعالیة و بكفایة التعلیم

  مقدما ، التالمیذ بین الفردیة الفروق مراعیا ذلك تحقیق إلى النفسي القیاس في اختبارات
 ھذا في النفس علماء أجراھا تجارب صورة في والمبادئ النظریات لھذه العلمي األساس
  . المیدان
  : یلي فیما للمعلم بالنسبة التربوي النفس علم فوائد و أھمیة نلخص أن ویمكن
  : التربویة العملیة حول صحیحا لیس ما استبعاد

 التي التربویة اآلراء استبعاد على المعلم یساعد أن التربوي النفس لعلم الرئیسیة المھام من 
 و الشخصیة الخبرات على تعتمد التي تلك خاصة و ، دقیقة غیر مالحظات على تعتمد

 اآلراء ھذه تقبل و ، العلمیة الحقائق مع دائما یتفق ال التي ، العام الفھم و الذاتیة األحكام
 لعلم الرئیسیة المھام إحدى  ھذه و. المنظم العلمي البحث إال یحسمھا ال العام الفھم و ، العامة
  .التربوي النفس

  : المدرسي التعلم تفسر التي الصحیحة المبادئ و القواعد من بحصیلة المعلم تزوید-    2
 الصحیحة المبادئ و القواعد من بحصیلة المعلم تزوید ھي التربوي النفس لعلم الثانیة المھمة

  .المدرسي التعلم في نظریة تمثل التي
 یمكن التي المنظم العلمي البحث)  نتائج(  ھي العلم ھذا یوفرھا التي المبادئ و القواعد و

 المبادئ أحد أن نجد فقد عامة بصفة و.  كلھا في  لیس و التربویة المواقف معظم في تطبیقھا
 یصلح ال و التدریس طرق بعض أو التربویة الممارسات لبعض یصلح قد السیكولوجیة

 من مجموعة توفرت إذا مالءمة أكثر یكون قد المبادئ ھذه بعض أن بل ، اآلخر للبعض
 في اآلخر بعضھا یصلح قد بینما ، المعلم و للتالمیذ النفسیة الخصائص و المدرسیة الشروط
  . آخرین معلمین و تالمیذ مع أو مختلفة تعلیمیة ظروف

 التربوي النفس علم من المعلم بھا یتزود التي المدرسي التعلم مبادئ معظم فإن ذلك مع و
 بتجمیع مثال یتصل ما المبادئ ھذه من و ، التربویة المواقف و الممارسات لمعظم تصلح

 التقویم طرق و التدریس طرق و التعلیمیة المسائل استخدام و تدریسھم و تصنیفھم و التالمیذ
  . ذلك غیر و
  :    التربویة للعملیة الوظیفي و النظري الفھم و العلمي الوصف مھارات المعلم إكساب- 3

 الوظیفي و النظري الفھم مھارات المعلم إكساب أیضا التربوي النفس لعلم الرئیسیة المھام من
 معتمدا ، فاعلیة أكثر و مدى أعمق و نطاقا أوسع الفھم ھذا یصبح بحیث التربویة للعملیة

  .علیھا القائمة البحث طرق و المنظمة العلمیة المالحظة على
 النفس علم أھداف تحقیق خالل من إال المعلم في مھارتھ و العلمي الفھم ھذا یتحقق ال و

 و الوصف: ھي و عامة بصفة العلم أھداف عن جوھرھا في تختلف ال التي و التربوي
  . الضبط و التنبؤ و التفسیر

  
  : التربویة للعملیة العلمي التفسیر على المعلم تدریب- 4
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 أنھ التربوي النفس علم إسھامات أھم ومن العلمي الفھم مكونات من التفسیر أن إلى أشرنا 
 السلوك أنماط مختلف تفسیر على قادرا یصبح بحیث التفكیر من النوع ھذا على المعلم یدرب

 أن المعلم یستطیع بھذا و ، الزمن من لفترة استمرت إذا خاصة و التلمیذ عن تصدر التي
 تلمیذ قسمھ في یوجد قد فمثال ، تثیره ال التي و االھتمام تثیر التي السلوك أنماط بین یمیز
 الدراسي بالتخلف علیھ الحكم في یتعجل ال ذلك ومع ، األسئلة أو للتعلیمات استجابتھ في بطئ

 أن إلى ذلك من یتوصل قد و ، منظمة علمیة بطریقة مالحظتھ یبدأ وإنما ، التعلم بطئ أو
  . سمعھ ضعف إلى یرجع إنما االستجابة في التلمیذ بطئ

 التفكیر أو التفسیر ھو العلمي الفھم من أخر نوع على تدرب بأنھ المعلم ھذا یوصف وھكذا
 التربوي النفس لعلم دراستھ خالل من ، التفكیر من النوع ھذا على المدرب المعلم و.  السببي
 المسئولة العوامل ما أو ؟ التالمیذ سلوك یسبب الذي ما:  التالي السؤال على اإلجابة یحاول

 للعملیة األفضل الفھم نحو واسعة بخطوات المعلم یتقدم بھذا و ؟ السلوك ھذا إحداث عن
 المواقف في خاصة و ، دفاعیة أو انفعالیة تالمیذه لسلوك استجابتھ تكون ال و ، التربویة
  . القسم داخل النظام اضطراب مثل المشكلة التربویة

  : وضبطھ التالمیذ بسلوك العلمي التنبؤ على المعلم مساعدة - 5
 التعلم في الفشل و بالنجاح المرتبطة العوامل دراسة الرئیسیة التربوي النفس علم مھام من

 ، نضجھ مستوى و المتعلم شخصیة و ، وسائلھ و التعلم طرق: العوامل ھذه ومن ، المدرسي
 االنفعالي والجو ، الدافعیة و ، المحیطة االجتماعیة والظروف و الوراثیة العوامل و

 من الكثیر الكتشاف بعید شوط التربوي النفس علم أمام یزال ال بالطبع و ، للتعلم المصاحب
  .فیھا یتم التي الشروط و التعلم خصائص

 العوامل تحدید في تفید التي البحوث نتائج من ھائلة ثروة الحاضر الوقت في یوجد ذلك مع و
  .خارجھ أو القسم داخل سواء التعلم في المؤثرة

  
  . التربوي النفس علم في البحث مناھج – 4
  

 فیھا تستخدم تساؤالت عن إجابات أو ، المشكالت حلول إلى للتوصل منظمة عملیة البحث
 ، معین مجال في الباحثین بین علیھا متعارف و مقبولة ، المالحظة و االستقصاء في أسالیب

  .   جدیدة معرفة إلى تؤدي أن یمكن و
 یطبق و یستخدم فإنھ ، التربوي النفس علم في البحث في المستخدم العلمي المنھج كان أیا و

 التصمیم وضع ، الفروض أو فرضیات وضع و المشكلة تحدید ھي و العلمي البحث خطوات
 نشر و الفرضیات أو الفروض واختبار ، تطبیقھ و التجریبي التصمیم تنفیذ و التجریبي

  : ھي فئات ثالث في التربوي النفس علم في البحث مناھج أنواع أھم تصنیف ویمكن.  النتائج
  : la méthode descriptive الوصفي المنھج-1  
 اآلالت اكتشاف بعد ، العشرین القرن في التربوي النفس علم في الوصفي المنھج تطور 

 ھذا یقوم و.  بسرعة العالقات تحدید و األرقام و البیانات تصنیف تستطیع التي الحاسبة
 في للتأثیر الباحث قبل من محاولة أیة دون الواقع في تحدث كما الظاھرة دراسة على المنھج
 أو الحاالت بعض في وقوعھا أثناء الظاھرة دراسة یتم وقد ، الظاھرة ھذه عوامل و أسباب

  . أخرى حاالت في وقوعھا بعد
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 عن كیفي أو كمي وصف تقدیم إلى الدراسات من النوع ھذا مثل في الباحث یسعى و        
:  بینھا من البیانات لجمع أدوات عدة المنھج ھذا في الباحث ویستخدم ، المدروسة الظاھرة

 ، الرأي استفتاءات و كاالستبیانات المسحیة األدوات و المقابلة و المنظمة المالحظة
  . المختلفة بأنواعھا االختبارات و المقاییس و ، المذكرات و ، والوثائق ، والسجالت

  : التربویة البحوث من النوع ھذا في المستخدمة الطرائق من الثنین عرض یلي وفیما
 ، الزمن عبر الدراسة موضوع الظاھرة الباحث یتتبع الطریقة ھذه في:  الطویلة الطریقة- أ

 علیھ فإن ، سنوات خمس إلى المیالد من الطفل لدى المعرفي النمو في یبحث الباحث كان فلو
 صغیرة عینات على الطریقة ھذه وتطبق ، الفترة ھذه طوال المعرفي نموه تطور مالحظة

 و ، الوقت و والصبر الجھد من مزیدا الطریقة ھذه وتتطلب ، واحد فرد إلى تصل قد ، جدا
  .األحیان أغلب في نتائجھا تعمیم یصعب

 فیقسم ، الجھد و للوقت توفیرا الطریقة ھذه استخدام إلى الباحث یلجأ:  العریضة الطریقة -ب
 یأخذ ثم ، الباحث یحددھا عمریة فترات إلى ، عبرھا الظاھرة تتبع المراد الزمنیة الفترة

 وجود لكمیة الحسابي المتوسط یحسب ثم ، فرعیة عمریة فترة تمثل عینة كل ، كبیرة عینات
 التي الفئات من ، فئة لكل حسابیة متوسطات استخراج إلى النھایة في لیصل فئة لكل الظاھرة

  . عبرھا الظاھرة نمو تتبع المراد الكلیة الزمنیة المرحلة لتمثل حددھا كان
 معاییر تصبح جداول شكل على للظاھرة دقیقة أوصافا یقدم أن الوصفي الباحث من ینتظر

 الباحث من ینتظر لذلك إضافة ، آخرین أفراد على تطبیقھا یمكن و ، المدروسة للظاھرة
 العالقات نوعیة و ، بالظاھرة العالقة ذات العوامل أو المتغیرات عن یكشف أن الوصفي
  ). 2005، جادو أبو(  الدراسة موضوع للظاھرة بالنسبة المتغیرات لھذه الوظیفیة

  . اإلنسانیة الدراسات في استخداما أكثر األسلوب ھذا زال ما و
 المنھج یستخدم الذي الباحث إن:  la méthode expérimentale:  التجریبي المنھج - 2

 یحدث كما ، الدراسة تتناولھا التي الظواھر وصف مجرد على یقتصر ال بحثھ في التجریبي
 یدرس إنما و ، معینة لواقعة التأریخ مجرد إلى یقتصر ال أنھ كما ، الوصفیة البحوث في عادة

 أخرى متغیرات في ویتحكم ، مقصودا تغییرا بعضھا في یحدث و ، الظاھرة ھذه متغیرات
  . المتغیرات ھذه بین السببیة العالقات إلى لیتوصل

  : التجریبي المنھج من لطریقتین عرض یلي فیما و
 نستكشف أن نحاول  الذي المتغیر أو العامل ھو المستقل المتغیر:  المستقل المتغیر طریقة - أ

 التابع المتغیر أما ، تغییره أو بمعالجتھ الباحث یقوم الذي الظرف أو الحالة ھو أو ، تأثیره
 أثر یدرس أن الباحث أراد إذا.  مثال ، بقیاسھا الباحث یقوم الذي السلوك أو االستجابة فھو

 المتغیر ھو التحصیل و ، المستقل المتغیر ھو  لذكاءا یكون ، التحصیل في الذكاء مستوى
  . التابع

 من العدید في متكافئتین مجموعتین تكوین على الطریقة ھذه تعتمد:  التجریبیة المجموعة -ب
 ،مستوى الدراسیة السنة ، الجنس ، الزمني العمر ، الذكاء:  مثل قیاسھا یمكن التي المتغیرات
– pré قبلي اختبار باستخدام وذلك ، الدراسي التحصیل test ، المتغیر تحدید ذلك یتبع ثم 

 ھذه ، التدریس في جدیدة طریقة المثال سبیل على و المجموعتین إحدى على سیدخلھ الذي
 الثانیة المجموعة تترك نفسھ الوقت في و ، التجریبیة المجموعة باسم تعرف ، المجموعة

 التصمیم حددھا التي الزمنیة الفترة انتھاء وبعد ، الضابطة المجموعة وتسمى ن حالھا على
 جدیدة طریقة باستخدام تدریسیة فعالیات و أنشطة خاللھا من قدمت التي و ، التجریبي
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 أسلوب باستخدام الضابطة المجموعة فیھ استمرت الذي الوقت في و ، التجریبیة للمجموعة
 فرد لكل بدرجات فیخرج ، post –test بعدي اختبارا الباحث یجري ، نفسھ المعتاد التدریس

 اإلحصائیة للمعالجة یخضعھا ذلك وبعد ، الخام الدرجات اسم علیھا یطلق المجموعتین من
 إحصائیة داللة ذات فروقا البعدي االختبار على المجموعتین أداء بین كان إذا ما لیستكشف

  . المجموعتین من أي لصالح
 في التحكم التربوي النفس علم في  للباحث یمكن الجید التجریبي بالتصمیم أن نستنتج و

 الحكم وضالل البحث أخطاء إلى تؤدي و التابع المتغیر في تؤثر قد التي األخرى العوامل
  . السببیة العالقة على

 ما لتقدیر اإلحصائیة الطرق ، تجاربھم في التربوي النفس علم میدان في الباحثون ویستخدم
 أنھا أم التابع المتغیر و المستقل المتغیر بین سببیة عالقة وجود إلى حقا تعود النتائج كانت إذا
 بین الفروق أن إلى للنتائج اإلحصائي التحلیل من نصل فحینما.  المصادفة حدود تتجاوز ال

 كافیة بدرجة المصادفة مستوى تتجاوز أنھا أي ، دالة)  المعالجات مختلف من( المجموعات
  .المتغیرین بین سببیة عالقة بوجود القول إلى بنا یؤدي ذلك فإن الثقة من

 إلى أصال إكلینیكي كلمة تشیر:  la méthode clinique العیادي أو اإلكلینیكي المنھج
 ھذا امتد ،ثم خاص بشكل والمرضیة عام بشكل العادیة غیر الظواھر بدراسة مرتبط شيء

.  إكلینیكیة حالة أیة دراسة في تستخدم التي الطرق وتختلف ، توافقھ و الفرد تقییم إلى المعنى
 سلوك عن تفصیلیة معلومات جمع على التربوي النفس علم في اإلكلینیكیة الطریقة تعتمد و

 ثقافة أو محلیا مجتمعا أو أسرة أو مدرسة أو شخصا الحالة تكون وقد. حالة أو بذاتھ فرد
  . الدراسة موضوع للحالة مفصل و دقیق وصف إلى بذلك وتھدف ، كاملة

 أن إال ، اإلكلینیكیة الحاالت دراسة في المستخدمة الطرق في اختالف وجود إلى أشرنا كما
  :كلھا أو بعضھا التالیة النقاط في تشترك أن یمكن الطرق ھذه

 الفحص طریق عن المعلومات ھذه على الحصول ویمكن: الحالة عن المعلومات جمع- 1
 جدا كبیر عدد اآلن یتوفر و ، السیكولوجیة االختبارات باستخدام أو ، حالة دراسة أو ، الطبي

 المھني التوجھ و الدراسي التحصیل و الذكاء اختبارات و ، الشخصیة السمات اختبارات من
.  

 إلى اإلكلینیكي الباحث یتوصل ، لدیھ  المتوفرة المعلومات على استنادا:  الحالة تشخیص- 2
  . الضعف و القوة مراكز تحدید یعني والتشخیص ، المدروسة الحالة تشخیص

 خالل من االستكشاف في الباحث مساعدة في المتوفرة المعلومات تفید:  الحالة تفسیر- 3
  . بالمشكلة العالقة ذات المتغیرات و العوامل تحدید وفي ، السابقة معارفھ و خبراتھ

 بحلول تزوده أنھا یعتقد التي الفرضیات بوضع الباحث یبدأ:  العالجي التصمیم وضع- 4 
 العوامل من عامل ھي المعلم یتبعھا التي التدریس طریقة أن مثال اكتشف فإذا ، الحالة لمشكلة

 تطبیق أن مفادھا فرضیة یضع أن یمكن عندئذ ، تالمیذه لدى الدراسي التأخیر عن المسؤولة
 ظاھرة من تقلل أن یمكن التدریس في)  الحوار طریقة تطبیق(  مثال أخرى تدریس طریقة
 وضعھا التي الفرضیات من المنبثق العالجي التصمیم وضع ذلك یلي ، الدراسي التأخر
 و المستقلة المتغیرات قیاس على قادرا الباحث یكون أن التصمیم ھذا في المھم و ، الباحث

  . التابعة المتغیرات
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 الفترة نھایة في و الحالة على العالجي تصمیمھ بتطبیق الباحث یقوم:  الفرضیات اختبار - 5
 ، المدروسة الحلة في تغیر من التصمیم ھذا أحدثھ ما أثر بقیاس ،یقوم التطبیق لھذا المحددة
  . رفضھا أو الفرضیة قبول إلى األمر نھایة في لیصل

 التحسن من نوع إلى یصل أن اإلكلینیكي المنھج یستخدم الذي الباحث من ینتظر: النتائج– 6
 une conduite العالج في طریقة شكل على دراستھ نتائج ینشر أن یستطیع وعندئذ ،

thérapeutique.   
 علم في تطبیقھا و استخدامھا یمكن التي المناھج أنواع لمختلف شرحنا خالل من نستنتج
 للظاھرة دقیقا وصفا یقدم أن الوصفي المنھج یطبق الذي الباحث من ننتظر أن التربوي النفس

 یقدم أنھ أي ، المتغیرات بین الوظیفیة العالقات بعض عن یكشف وأن ،  الدراسة موضوع
 یكشف أن منھ فیتوقع التجریبي المنھج یطبق الذي الباحث أما.یدرسھا التي للظواھر تفسیرا

 الفروق عن یكشف أو ، إحصائیة داللة العالقة لھذه كان إذا ما و المتغیرات بین العالقة عن
  . اإلحصائیة دالالتھا وعن المتغیرات بین
 للعالج طریقة وضع إلى یتوصل أن اإلكلینیكي المنھج یطبق الذي الباحث من ننتظر أننا كما

.  
 النفس علم میدان في اإلكلینیكي أو العیادي المنھج طبقوا الذین النفس علماء أشھر من و

 بصفة اإلنساني للنمو دراستھ فيjean piaget  جیھ بیا جان السویسري العالم التربوي
  . خاصة بصفة المعرفي للنمو داستھ و عامة

  
  .األخرى النفس علم بفروع التربوي النفس علم عالقة

  
 عن منفصال لیس أنھ إال ، النفس لعلم التطبیقیة المیادین من میدان التربوي النفس علم یعتبر

 یلي وفیما ، تطبیقیة أو أساسیة كانت سواء األخرى النفس علم فروع عن أو األخرى المیادین
  : الفروع أو المیادین تلك بعض و العلم ھذا بین العالقة نعرض

  
 la psychologie du)  النمو سیكولوجیة( التطوري أو االرتقائي النفس علم - 1

développement :  
 اإلنساني السلوك على تطرأ التي التغیرات بدراسة التطوري أو  االرتقائي النفس علم یھتم
 ھم و والمراھقین األطفال نمو دراسة الفرع ھذا اھتمامات ومن.  الحیاة مراحل مختلف في

 إسھامات أكبر كانت وقد.  التربوي النفس علم بھا یھتم التي التربویة للعملیة تنتمي فئة أكبر
 و الجسمي و االنفعالي و المعرفي النمو بحوث ھي ، التربوي النفس علم میدان في  العلم ھذا

 تؤثر التي البیئیة الظروف و المبكرة االتجاھات على التعرف في كذلك أفاد و ، االجتماعي
 و المراھقین و األطفال عند الشخصیة سمات و العقلیة القدرات تنمیة في ظاھرا تأثیرا

  . الراشدین
 النفسیة الفروع بقیة یزود ألنھ ، جمیعا النفس علم فروع أھم من الفرع ھذا اعتبار یمكن

 النفس لعلم التطبیقیة المیادین جمیع في منھا یستفاد اإلنسان عن نمائیة نفسیة بحقائق األخرى
  . عامة بصفة الحیاة في و ،
  
  : la psychologie expérimentale التجریبي النفس علم - 2
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 باستخدام ، المختبر في  اإلنسان سلوك بدراسة التجریبي النفس علم میدان  في الباحث یھتم
 النفس علم اھتمامات  وترتكز.  األھمیة و الدقة غایة في للضبط وسائل و  التجریبیة الطریقة

 استجابات طبیعة دراسة مثل النفسیة بالظواھر المرتبطة المشكالت دراسة على التجریبي
 مضبوط تجریبي موقف ضمن ، والتذكر التعلم و اإلدراك وطبیعیة الحسیة للمثیرات األفراد

 تأثیرھا أو تأثیره قیاس ،و عوامل عدة أو واحد عامل في التحكم خاللھ من نیمك بحیث ،
 بدأت النفس علم مخابر في أجریت التي البحوث بعض وھناك. الفرد استجابة طبیعة على

 التعلم لمشكالت حلول من نتائجھا تقدمھ ما خاصة و التربیة بمشكالت المھتمین انتباه تجذب
 تفسر النتائج ھذه بعض أن إلى باإلضافة ، التدریس آالت و المبرمج التعلیم مثل المدرسي

  . المدرسي التعلم ظواھر
 عند التجریبیة و العلمیة االتجاھات تنمیة في إذن التجریبي النفس لعلم األكبر اإلسھام یتمثل

  . التعلیم و التربیة بمشكالت المھتمین
  
  :  la psychologie sociale  االجتماعي النفس علم - 3

 الجماعات و األفراد بین االجتماعي التفاعل یدرس الذي العلم ذلك ھو االجتماعي النفس علم
 على المعروف من و. أبحاثھ و لتجاربھ إخضاعھا و البشریة االتجاھات دراسة إلى ویسعى ،

 التالمیذ مع یتعامل ھو و التدریس و التعلیمي عملھ في وقتھ من كبیرا جزءا یقضي أنھ المعلم
 على قادرا لیصبح الجماعي السلوك مبادئ فھم إلى ماسة بحاجة فھو ولذلك كجماعات

 أنھ كما. تعطلھ أو التعلم تسھل التي و الجماعیة المواقف في تؤثر التي العوامل مع التعامل
 لدینامیات فھمھ تسھل بمعلومات تزوده نتائج من االجتماعي النفس علم یقدمھ ما إلى بحاجة

  .أعضائھا سلوك في أثرھا و الجماعة
  

  : la psychothérapie العالجي النفس علم 4-
 التربوي التوجیھ و النفسي اإلرشاد و النفسیة الصحة بمجاالت المھتمون النفس علماء  یقوم

 التي البحوث من بكثیر العالجي النفس علم و النفسیة و االجتماعیة الخدمة و العقلي والطب
 یتلقون الذین األفراد سلوك عن مالحظات جمع على یعتمد الذي و اإلكلینیكي المنھج تستخدم

 و مشكالت فھم في البحوث ھذه أسھمت وقد ، االنفعالیة الصعوبات بسبب فردیة مساعدات
 أي التالمیذ بسلوك تتصل كانت سواء التربویة المواقف في اإلنساني السلوك صعوبات
  .المعلمین أو المتعلمین

  
  : la psychologie du conseil et de l’orientation التوجیھ و اإلرشاد نفس علم - 5

 التي الخدمات جمیع في النفس علم مبادئ تطبیق على التوجیھ و اإلرشاد نفس علم یقوم
 یعینھ مھنیا أو تربویا توجیھا أم ، استعداداتھ و التلمیذ لقدرات دراسة كانت سواء ، یقدمھا

 إلى یرمي نفسیا إرشادا أو ، القدرات ھذه مع یتفق الذي العمل أو التعلیم نوع اختیار على
  .خارجھا أو المدرسة داخل حیاتھ في التكیف على الفرد مساعدة

  
 La psychologie des mesures ou La النفسي القیاس  أو  القیاس نفس علم- 6

psychométrie.  
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 التربوي النفس علم میدان تجدید في كبیرا إسھاما النفسي القیاس أو القیاس نفس علم أسھم لقد
 ثم ، الشخصیة سمات و العقلیة القدرات و الذكاء قیاس حركة نشأة مع وخاصة ، البدایة منذ

 الدقة ھو و الھامة العلم مطالب أحد لتحقیق سعیا عامة بصفة التربوي بالقیاس االھتمام ازداد
 ، القیاس من ما درجة توفر دون معینة نتائج حدوث على البرھان المستحیل فمن.  الكمیة
 مثل المدرسي التحصیل في قیاسھ یمكن ما على تركز التي الكمیة البرامج ظھرت ولذلك

  . المعلومات حفظ و المھارات اكتساب
 تستخدم أن یمكن التي الطرق ابتكار األخیرة السنوات في النفسي القیاس علماء استطاع وقد
 كالتفكیر( القیاس على مستعصیة تبدو كانت التي المعرفي السلوك جوانب بعض قیاس في

  . االجتماعي و االنفعالي و المزاجي السلوك جوانب قیاس إلى باإلضافة). االبتكاري
  
  
  :  la  psychophysiologie الفیزیولوجي النفس علم - 7

 و متماسكة  بیولوجیة وحدة بوصفھ الشخص على عادة الفیزیولوجي النفس علم یركز
 و الحس أعضاء دراسة وتسھم ، متنوعة بوسائل الخارجیة لبیئتھا تستجیب ، متكاملة

  . ككل اإلنسان فھم في الفیزیولوجي و التشریحیة الوجھة من العضالت و الغدد و األعصاب
 ، األعضاء، بوظائف الصلة ذات الموضوعات من كثیرا الفیزیولوجي النفس علم ویدرس
 العصبیة الخصائص كذلك یدرس و.  اإلنساني السلوك في تؤثر  التي تلك وخاصة

 السلوك أیضا العلم ھذا یدرس ،كما فیھا تؤثر التي العوامل و الحواس ،و وخصائصھا
  .2005جادوا، أبو( السلوك ھذا مثیرات أو مؤثرات و الطفل في وتطوره

 العملیة أطراف جمیع مساعدة في أساسیا دورا الفیزیولوجي النفس لعلم أن  ھنا من یتضح 
 على بناء التعلیم و التعلم عملیة أثناء اإلنساني السلوك تفسیر في ، المعلم سیما وال ، التربویة

  . الفیزیولوجیة و البیولوجیة أسسھا
  
  . التربوي النفس لعلم األساسیة المفاھیم و المصطلحات أھم تعریف – 6

 و التالمیذ بین الفردیة للفروق معرفتھ ھو التربوي النفس علم من المدرس یستفید ما أھم من
-الذاكرة( المعرفیة العقلیة قدراتھم  وفي االنفعالیة قدراتھم في بعض عن بعضھم اختالف
.  عندھم التعلم دوافع أو دافعیھ في و)  الخ…اإلدراك اإلحساس-االنتباه- النسیان-التذكر

  . لوحده مفھوم أو مصطلح كل نعرف  أن ونحاول
  

  : Apprentissageالتعلم
 النفس علم مجال في و عامة بصفة النفس علم مجال في األساسیة المفاھیم من التعلم إن 

 المفھوم لھذا محدد تعریف وضع السھل من لیس فإنھ ذلك من وبالرغم خاصة بصفة التربوي
  . تعاریفھ تعددت لھذا و

 یتصف كان الذي سلوكھ أن وجدنا یكبر، عندما سلوكھ بین و صغیر طفل سلوك بین قرنا إذا
  كبیرا ا عدد اكتسب ألنھ ذلك ، الدقة و السرعة و باالنتظام یمتاز أصبح ، عشوائیة بحركات

 تكن لم أشیاء الزمن مرور مع واقتبس ، فیھا عاش التي االجتماعیة البیئة خبرات من
 الخبرة و االكتساب تأثیر عن الناتج السلوك في والتغیر التبدل ھذا إن.  قبل من لدیھ موجودة

  .  بالتعلم نسمیھ ما ھو
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  .  بعضھا نذكر أن باختصار لو و نحاول  التعلم تعاریف لتعدد نظًرا  
  

I’apprentissage: (du latin appréhendere) «prendre ».
Saisir. Acquisition dune nouvelle conduite à la suite d’un 

entraînement particulier. L’apprentissage est un processus adaptatif 
grâce auquel l’individu fournit des réponses adéquates à certaines 

situations.(  Sillamy ;1980). .  
  

 تتفاعل معین، بنشاط اإلنسان قیام عن ،ینشأ الخبرة و السلوك في تعدیل أو تغیر ھو  التعلم
 الكائن بھا زود التي الفطریة الدوافع و االستعدادات مجموعة مع الخارجیة البیئة شروط فیھ

  ).  2005الرحو، سعید( الحي
 یكتسب التي العملیة ھو و.سلوكھ في تغیرات عنھا ینتج و الفرد نشاط من تنتج عملیة  التعلم
 دوافعھ طریقھا عن ویرضي ، مشكالتھ عن بھا یتغلب جدیدة وسائل طریقھا عن الفرد

  ). 2003، سلیم( وحاجاتھ
 تأثیر تحت یحدث أي موقف أو لمثیر استجابة ینتج األداء في الدائم شبھ التغیر ذلك ھو التعلم

  ). 2002 صادق و حطب أبو( التمرین أو التدریب أو الممارسة أو الخبرة
 من علیھ یستدل ،ولكن مباشرة مالحظتھ یمكن ال الفرد سلوك في دائم شبھ تغیر عملیة التعلم
 الفرد أداء تغیر في یظھر كما ، الممارسة نتیجة وینشأ الفرد من یصدر الذي السلوك أو األداء

  ) . 2005جادو، أبو(
 على تؤثر بصورة ، منھا قائم ھو لما تعدیلھ أو السلوك من جدیدة ألنماط الفرد تبني ھو التعلم

  ) .1983القوصي،( ذلك بعد واتجاھاتھ الفرد ھذا أداء مستقبل
 العدید إشراك یستوجب ، وفاعلیة بنجاح التعلم عملیة إلتمام أن التعاریف ھذه من نستخلص

  . النسیان و التذكر:  بینھا من و العقلیة العملیات من
  
  : Motivationالدافع أو  الدافعیة - 

( مثل النزعات من كبیرة مجموعة تحركھ السلوك ھذا أن نجد اإلنسان سلوك في تمعنا إذا
 إلى تھدف التي) الخ…االطالع حب– االستطالع حب-االجتماع حب- الجنس– األمومة
 ھي غیرھا و النزعات ھذه مثل إن و النوع حفظ و الفرد بقاء على فتعمل معینة غایات تحقیق

  ) .الدوافع أو بالدافعیة( تسمى ما
 ، اإلنساني السلوك یوجھ الذي  ھو فالدافع ، اإلنساني السلوك في ھاما دورا الدوافع وتلعب 
 إنسان كل تھم الدوافع ودراسة. فھمھ و ه تفسیر على یساعد اإلنساني السلوك دوافع معرفة و
 ھذه استثارة و للتعلم دوافعھم معرفة طریق عن تالمیذه تعلیم في یرغب الذي المعلم خاصة ،

 كان و.   تفسیره و سلوكھم فھم على تحملھ الناس من غیره لدوافع اإلنسان معرفة و.  الدوافع
 النظریة و الفكریة توجھاتھم اختالف على الباحثین من العدید الھتمام محور الدافعیة مفھوم

 اختلفت و األساسیة النفسیة و المفاھیم من كغیرھا الدافعیة  مفاھیم و تعاریف تعددت لھذا و.
  . بحثھ مجال حسب وكل أخرى إلى ونظریة فكریة وجھة من و أخر إلى باحث من

 أو ، وتوجیھھا ضبطھا على تعینھ الذاتیة لدوافعھ اإلنسان معرفة أن  راجح عزت أحمد یؤكد
  ).1990، منسي( عنھا الصادر السلوك تحریر أو  ، إشباعھا إرجاء
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  .باختصار لو و الدافعیة تعاریف أو مفاھیم بعض تعریف إلى نتطرق أن سنحاول 
Motivation (du latin motivus, «mobile »,de,  movere ) , 

«  mouvoir ».Ensemble des facteurs dynamiques qui déterminent. La 
conduite d’un individu.  Toute motivation implique des modifications 

physico-chimiques, physiologiques, motrices et mentales de 
l ‘organisme. (Sillamy,1980).

     
 وبیئتھ الحي الكائن بین الدینامیكیة العالقة على للداللة أطلق عام مصطلح:  الدافع أو الدافعیة

 بطریقة تكونت فكرة  یعني وإنما ، مالحظتھا یمكن سلوكیة ظاھرة یعني ال الدافع ولفظ
  ) .395ص1971، الغریب( االستدالل

 فالكائن ، معین وقت في و معینا سلوكا یسلك ألن الحي الكائن تدفع التي الطاقة ھو:   الدافع
 یتم حتى النشاط ھذا في یستمر و ینشط تجعلھ داخلیة بقوة سلوكھ في مدفوعا یكون الحي
  ) . 2005جادوا، أبو( الدافع ھذا إشباع
 و تنظیمھ و استمراره و السلوك استثارة إلى تؤدي الحي الكائن في داخلیة حالة ھو:  الدافع

  ). 2002، صادق و& حطب أبو( معین ھدف نحو توجیھھ
 أو ھدف تحقیق نحو وتوجھھ سلوكھ تحرك التي الخارجیة أو الداخلیة الحاالت ھي:  الدافعیة
  2002 قطامي، و قطامي( الھدف ذلك یتحقق حتى یتھ استمرار على وتحافظ ، معین غرض

. (  
 التوازن إعادة أجل من الفرد تحرك التي الخارجیة و الداخلیة الظروف مجموعة ھي الدافعیة

 یكون قد الھدف وھذا ،و معین ھدف إلى للوصول نزعة إلى یشیر بھذا فالدافع ، اختل الذي
  ) .2003، آخرون و توق( خارجیة رغبات أو داخلیة حاجات إرضاء

 إلى یرمز و انفعاالت و حاجات من الفرد بداخل ما كل یتضمن فرضى تكوین ھو الدافع
  ).1990، منسي( البیئة و الفرد بین العالقة

 الدافعیة وباألخص والتعلیم التربیة میدان في الدافعیة أو الدافع مفھوم إلى ننظر أن أردنا وإذا
 النظریات و المدارس اختالف إلى راجع ھذا و تعاریفھ في كبیر تباین نجد فإننا للتعلم

  : المختلفة النظریات حسب التعاریف ھذه أھم ومن.لھ المفسرة
 تحرك التي ، المتعلم لدى الخارجیة أو الداخلیة الحالة: السلوكیة النظر وجھة من الدافعیة
  .غایة أو ھدف تحقیق نحو توجیھھ و استمراره على تعمل و تھ أداء و سلوكھ

 المعرفیة وبناه المتعلم معارف و أفكار تحرك داخلیة حالة:المعرفیة النظر وجھة من الدافعیة
 توازن حالة إلى للوصول ، األداء استمرار أو لمواصلة علیھ تلح ، انتباھھ و وعیھ و ،

  . معینة معرفیة
 طاقتھ أقصى الستغالل المتعلم تحرك داخلیة استثارة حالة: اإلنسانیة النظر وجھة من الدافعیة

 تحقیق مواصلة و للمعرفة دوافعھ إشباع إلى ویھدف ، فیھ یشترك تعلیمي موقف أي في
  ).1999قطامي،(الذات

  
  : oubli النسیان- 3
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 فوائدھا تتجلى التي الوقت ففي ، سیئاتھا و حسناتھا لھا إنسانیة نفسیة ظاھرة النسیان یعتبر
 تتجلى مضارھا فإن ، فیھا مرغوب غیر أخرى معلومات أیة أو مؤلمة خبرات تذكر عدم في
. حركیة أو كانت لفظیة ما استجابة لتنفیذ الالزمة و المھمة الخبرات بعض استدعاء عدم في
 أنھا بالضرورة یعني ال المعلومات استرجاع على القدرة عدم أن إلى األدلة بعض تشیر و

  . فیھا موجودة تعد لم و الذاكرة من تالشت
  التعلم على أثرھا و النسیان مشكلة إلى النظر لفتوا العصور مر على العلماء و الفالسفة إن

  التعاریف بعض باختصار  نقدم و).  النسیان العلم آفة(  مقولة في المسلمین علماء قال  وقد
  . النسیان لمفھوم

  
Oubli (du latin oblivio,de oblitare, « effacer ». Perte momentanée ou 

définitive des souvenirs :     
Des psychologues tels que Hermann Ebbinghaus(1850-1909)et 
Henri Pieron(1881-1964) ont montré que l'oubli est fonction du  

temps écoulé depuis l’apprentissage.(Sillamy,1980)   
  

 الجزئي أو الكلي الفقدان في تتمثل ،و االستدعاء و التذكر لعملیة العكسیة العملیة ھو النسیان
 و اكتسابھ یتم ما بین الفرق بداللة نسیانال یقاس ما عادة و.الخبرات لبعض المؤقت أو الدائم ،

  ) . 2003، 74 ص الزغلول، ر.ع و الزغلول.ن( تذكره یتم ما
 من سابقا تعلمھ تم ما لبعض كلي أو جزئي ، نھائي أو مؤقت طبیعي فقدان ھو النسیان
  ).2003، 537 ص ، سلیم( مھارات و معارف
 عندھا ، الماضیة الذكریات من ذكرى استرجاع على القدرة عدم أو الفشل ھو النسیان
 في و ، النفس أعماق في لیمكث ، التذكر و الشعور نطاق من ذكریاتنا من كبیر قسم ینسحب

  ).2005، 173،ص الرحو(  الالشعور
  
  et Mémorisation La Mémoire: التذكر و الذاكرة –4

 الثقافات مختلف في)  للتعلم المعرفیة النواتج من باعتبارھا( ھامة مكانة الذاكرة مسألة تحتل
 أو السلوك أنماط من مجموعة إصدار المتعلم یستطیع حینما الذاكرة تتمثل و. العصور و

 و.  إجرائیة صورة في تعلم نواتج إلى الذاكرة ترجمة خاللھا من یمكن التي األداء أسالیب
 طریق عن تعلمھا بعد ، فیھ تخزن المعلومات ھذه وأن للمعلومات مخزنا إال ھو ما العقل
  . اإلنسان بھا یقوم التي المعرفیة العملیات أحد ھو التذكر و.الحفظ

   Mémoire  et Mémorisation(du latin memoria, de 
memorare, «rappeler ». Conservation des informations du passe avec 

capacité de les rappeler ou de les utiliser.  
Sans la mémoire, la vie est impossible(Sillamy,1980).   

  
 تكمن التي القوة إنھا ، العقلیة العملیات لكل الكبیرة األھمیة ذو األساسي المحور ھي الذاكرة

 و ، تعلمھا یستطیع ال و الحیاة تكرار الفرد یرى بدونھا إذ ، عقلي نفسي نشاط كل وراء
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 الرحو(بالحاضر مرورا المستقبل  في منھ نستفید و الماضي نمد  أن یمكن ال بدونھا
  ).2005، 141،ص

 أو ذھنیة صور ھیئة على ، الماضي في تعلمھ و الفرد كسبھ ما كل استرجاع ھو التذكر
 و وأرقام ألفاظ من الخبرات و المھارات و المعلومات استرجاع یتضمن إذن فھو.  غیرھا
  ).2005 ،140 ص ، الرحو(الخ...معاني
 الفرد تعلمھ أن سبق ما استرجاع أنھ كما ، المعرفي للبناء األساسیة المكونات أحد ھو التذكر

  ).1990، 163منسي،ص(معلومات من بھ احتفظ و
 الواعي االستقدام و لالحتفاظ مخصصة ذاكرة  كلمة ، النفس علماء من لكثیر بالنسبة

 عن ویعبر ، التعلم عملیة في الضروریة و األساسیة األجزاء من الذاكرة وتعتبر ، للماضي
 ، سلیم( التذكر بعملیة الذاكرة، في المخزنة المعلومات الستدعاء نستخدمھا التي العملیة

  ) .2003، 523و 522ص
 المعقدة العملیة ھذه حول المختلفة النظر وجھات یمثل أن یمكنھ للذاكرة وحید تعریف یوجد ال
  . عام بشكل نقول أن نستطیع ولكننا ،
 و معینة خبرة فرید بشكل تمیز التي للمعلومات االنتقائي التمثیل على القدرة ھي الذاكرة أن 

 أو بعض إنتاج إعادة و ، الحالیة الذاكرة بنیة في منظمة ،بطریقة المعلومات بتلك االحتفاظ
 ، جادو أبو(محددة شروط أو ظروف تحت ، مستقبال معین زمن في المعلومات ھذه كل
  ).2005، 219ص

 فإنھ الذاكرة، في المخزنة المعلومات الستدعاء نستخدمھا التي العملیة ھو التذكر أن بما و  
 سلیم( فعال تعلم نتاج ھو الفعال التذكر و.  بالتعلم مرتبط إًذا ، االستبقاء و بالحفظ مرتبط

،2003 .(  
   
   

  : Intelligence الذكاء - 5
 تعني) ذكاء( الكلمة ھذه أصبحت و العربیة اللغة إلى الیوناني أصلھا من ذكاء كلمة ترجمت
  . التوقد و الفطنة

 البسیطة منھا ، متفاوتة مستویات و مختلفة مظاھر في یبدو نفسیة فعالیة باعتباره الذكاء إن
. التفكیر درجات أرفع إلى ترتقي التي المعقدة و ، البیولوجیة بالحیاة وثیقا ارتباطا ترتبط التي

  . الفھم و اإلبداع و التالؤم:  ھي ثالثة أغراضا یحقق فإنھ ، تفاوتھ و مظاھره اختالف على و
    Intelligence (du latin intelligentia, de intellegere ), 

«comprendre »).Aptitude cognitive générale innée.
On peut la mesurer avec une certaine précision à l’aide de tests qui 

permettent d’établir un Q.I.(quotient intellectuel) (Sillamy,1980).  
  

 المالئمة الصفات اكتشاف على القدرة ھو)  Rex  Knight  نایت(تعریف حسب الذكاء
 بعضھا وعالقتھا أمامنا الموجودة األفكار صفات أو ، بالبعض بعضھا عالقتھا و لألشیاء
 تحقیق إلى یتجھ الذي اإلنشائي التفكیر أو ، العالقات في التفكیر على القدرة أنھ كما. بالبعض

  ).2005، 228،ص الرحو(ما ھدف
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 على القدرة فھو برغسون عند أما.  التالؤم و التنظیم و التركیب ملكة ھو سبنسر لدى الذكاء
 ھو سبیرمان عند الذكاء تعریف أما. التجرید على القدرة فھو كروا دوال وعند. اآلالت صنع

  . المتعلقات و العالقات إدراك
 على القدرة أنھ كما ، الجدیدة المشكالت حل في التفكیر على القدرة ھو كالبارید عند الذكاء
  ).2005، 228ص ، الرحو(العقل اشتغال حسن أو التعلم
 التكیف على القدرة و ، التجرید على القدرة أنھ كما ، الفھم و المعرفة على القدرة ھو الذكاء

 كلھ ھذا من شيء ھو و. الحیاة بھا تواجھنا التي للمشاكل حلول إیجاد و ، الجدیدة المواقف في
  ).2003، سلیم(

  .الذكاء لتفسیر نظریات عدة وھناك
  
  :Attention االنتباه - 6

 العملیات من للعدید الرئیسیة المتطلبات أحد كونھا في أھمیتھا تكمن حیویة عملیة االنتباه یعد
 یدور لما الفرد إدراك یكون ال ربما العملیة ھذه فبدون ، التعلم و التذكر و كاإلدراك العقلیة
  .التذكر عملیة في صعوبة یواجھ وقد ، جلیا و واضحا حولھ

 معینة منبھات على الوعي تركیز یعني ، ما منبھ في للوعي تركیز و توجیھ عملیة االنتباه ُیعدُّ
  .المنبھ لھذا تأویلیة عملیة ھو إذا.  نفسھا اللحظة في أخرى منبھات استبعاد و

 باعتباره تعریفھ باختصار لو و نحاول أننا إال االنتباه تعریف حول النظر وجھات تعدد رغم
 بصفة المتعلم و المعلم سلوك في و عامة بصفة اإلنساني السلوك في الھامة الظواھر من

  .  التعلیم و التعلم عملیات في یعني ، خاصة
Attention (du latin attendere,de tendere « tendre vers » Concentration 

de la conscience sur  un objet.
  L’attention prépare  et oriente la perception.Elle mobilise l’esprit et 

le fixe sur un fait, un événement ou une idée(Sillamy,1980)
 ما نتذكره أو نعرفھ أو ندركھ ما كل أن یرى الذي ،)w.Jamse جیمس ولیام(  عند االنتباه

 في واحد مثیر من أكثر إلى انتباھھ یوزع أن للفرد یمكن وال. االنتباه لعملیة نتاج إال ھو
 وع الزغلول.ن( لھ بالنسبة اعتیادیا أو مألوفا أحدھا كون حالة في إال نفسھ الوقت

  ) .الزغلول.ر
 الطاقة محصلة بمثابة ھو االنتباه أن یرى حیث)  Broadbentبرودبنت( عند االنتباه

  ). 97،2003ص الزغلول. ر ع و الزغلول.ن(المعلومات معالجة لنظام المحدودة
 یحدث التي الحالة وھو الفرد یھم معین مثیر نحو موجھة و مركزة استجابة ھو االنتباه
 االنتباه و.إلیھ الحاجة حین إلى بھ االحتفاظ و الذاكرة في تخزینھ یجري و التعلم معظم أثناءھا

 شيء في تركیزه و الشعور توجیھ ھو و معرفیة عملیة في العقلیة الطاقة استخدام أیضا ھو
  ) .539،2003سلیم،ص( فیھ التفكیر و أدائھ أو لمالحظتھ استعدادا معین

 أجزاء بعض إلى أو جدید سلوكي موقف نحو الفرد شعور بتوجیھ تقوم وظیفیة عملیة االنتباه
 ھو االنتباه أن الشرقاوي أنور یؤكد و.  لھ بالسبة مألوفا الموقف كان إذا إلدراكي المجال من

 الخارجیة المثیرات من تنشأ معینة حاسیة عملیات على الشعور تركیز أو بأورة عملیة
 انتباھھ الفرد یغیر أن یمكن األوقات من وقت أي في و للفرد السلوكي المجال في الموجودة

  ).156،1990منسي،ص(تسجل التي المثیرات من أي إلى
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 الحسیة المستقبالت من المعلومات نقل تضبط التي العملیات من مجموعة عن عبارة االنتباه
  ).2005جادوا، أبو(واحدة ثانیة تستغرق و المدى قصیرة الذاكرة إلى

  :فھو أساسیة خصائص لالنتباه أن النفس علم في معروفا أصبح قد و
  ).االنتباه من األحسن تقدیم:( العقلیة المعالجة یحسن- 1
  ).تعبا اإلنسان یترك لالنتباه الطویل التركیز:(الجھد یستنزف- 2
 آخر أمر إلى للتوجھ االنتباه من القلیل إال یبقي ما أمر في التركیز: ( بالحدودیة یتصف- 3

  ).132،2005الرحو،ص)(غیره
  
  . Perceptionاإلدراك و Sensation اإلحساس - 7

) اللسان- العینان- الجلد- األذن-األنف( ھي و الحس أعضاء تتأثر عندما اإلحساس یحدث
 اإلنسان یحس وعندما ، فیھا فیزیولوجیة آثارا تترك التي الداخلیة أو الخارجیة بالمنبھات
  .الداخلي العالم و الخارجي العالم على یطلع و ، باألشیاء

 الظواھر أو األشیاء لتأثیر كنتیجة ینشأ ، النفسیة العملیات أبسط من اإلحساس اعتبار یمكن و
 الحشویة التغیرات و الحاالت لتأثیر كذلك أو.الخارجي العالم في المتواترة األحداث أو ،

 أو الظاھرات أو األشیاء لھذه الفردیة للخصائص انعكاس التأثیر ھذا على بترتب و الداخلیة،
  . الداخلیة أو الخارجیة األحداث

 المھتمین و عموما النفسیة بالدراسات المختصین لدى كبرى أھمیة اإلدراك موضوع یحتل
 یتم خاللھا من التي الرئیسیة العملیة یمثل فھو ، الخصوص وجھ على المعرفي النفس بعلم
  .بھا الخاصة المعاني إعطاءھا و الخارجي العالم في األشیاء تمثل
 بخصائص تتعلق موضوعیة أو خارجیة عوامل ، العوامل من بنوعین اإلدراك عملیة تتأثر
 األمور من ذلك غیر إلى ، رائحتھ أو صوتھ أو حجمھ أو لونھ أو شكلھ حیث من المنبھ

    الفرد بحالة تتصل ذاتیة بمؤثرات أیضا اإلدراك عملیة تتأثر كما. المختلفة بالمنبھات المتعلقة
 و الشخصیة سمات و الحواس سالمة و الماضیة الخبرة حیث من ، اإلدراك بعملیة یقوم الذي

 تحویل عملیة اعتبار على اإلدراك تعریفات غالبیة تشترك. المشاعر و المزاج و التوقعات
 الخاصة المعاني وإعطاءھا تفسیرھا خالل من معینة عقلیة تمثیالت إلى الحسیة االنطباعات

  .اإلدراكونلخص باختصار بعض تعاریف اإلحساس و .  بھا
  

Sensation (du latin sensatio, «compréhension », de sentire, 
«sentir »).Message d’un récepteur sensoriel enregistre et «décodé » 

par les centres nerveux supérieurs.
Il existe autant de sortes de sensations que d’appareils récepteurs 

sensoriel (sensations visuelles, olfactives, gustatives, auditives, 
douloureuses, thermiques,etc.)(Sillamy,1980).

Perception (du latin percipere, «saisir par les sens »).
Opération mentale complexe par laquelle une personne prend 

conscience de faits ou d’événements extérieurs.
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La perception est une construction de l’esprit dans laquelle 
interviennent non seulement les éléments fournis par nos organes des 

sens, mais encore nos connaissances, qui viennent compléter les 
données sensorielles(Sillamy,1980).  

 العصبي الجھاز إلى ترد التي الحسیة للمعطیات تجمیع أو التقاط عملیة ھو اإلحساس
  ).135،1990منسي،ص( المختلفة الحس أعضاء طریق عن المركزي
 العضو على یقع لمنبھ النفسیة االستجابة أي ، الحسیة للمؤثرات نفسي انطباع ھو اإلحساس
  ).114،2005الرحو،ص( الدماغ إلى ینتقل و الحساس

 مراكز تأثر و اإلنسان حواس أحد انفعال من مباشرة ینشأ الذي النفسي األثر ھو اإلحساس
 جادوا أبو(الخمس الحواس من حاسة بواسطة المثیرات استقبال وھو ، الدماغ في الحس

،2005.(  
 -  العضویة االحساسات -  الحركیة االحساسات - بینھا من و لإلحساس أشكال عدة ھناك

  . بالتوازن اإلحساس
 لباحثین لكنھا) 2003الزغلول، و الزغلول( كتاب من مأخوذة لإلدراك تعاریف أربعة ھناك

  . آخرین
  .عقلیة صورة إلى تحویلھا و الحسیة االنطباعات تجمیع عملیة ھو اإلدراك
  . الحسیة للمعلومات فھم و تفسیر عملیة ھو اإلدراك
  . الحسیة المجسات بھا تأتي التي المعلومات تفسیر عملیة ھو اإلدراك
 الحواس بھا تأتي التي الحسیة االنطباعات تحویل من المعاني إلى التوصل عملیة ھو اإلدراك

 نتائجھا لكن و شعوریة ال عملیة ھي و ، معینة عقلیة تمثیالت إلى الخارجیة األشیاء عن
  .شعوریة

  : ھي و معا مترابطة أبعاد ثالثة من تتألف التعقید بالغة نفسیة عملیة اإلدراك و
  . االنفعالیة العملیات– الرمزیة العملیات– الحسیة العملیات- 

 واإلدراك ، الحواس إحدى على تقع التي للمنبھات استقبال عملیة اإلحساس أن نستخلص
 نبضات ماھیتھا مرمزة رسائل شكل على ، الدماغ إلى تنتقل التي للمحسوسات ترجمة عملیة

  .    والدماغ الحس أعضاء بین ما تصل التي الحسیة األعصاب عبر تسري كھربائیة
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  مقدمة

التعلم من المفاھیم األساسیة في مجال علم النفس، و بالرغم من ذلك فانھ لیس من السھل 
وضع تعریف محدد لمفھوم التعلم، وذلك ألنھ ال یمكننا مالحظة عملیة التعلم ذاتھا بشكل 

مباشر، و ال یمكن اعتبارھا وحدة منفصلة  أو دراستھا بشكل منعزل،فالتعلم یعتبر عملیات 
  .                                                           دل علیھا من مالحظة السلوكافتراضیة یست

لقد اقترح علماء النفس العدید من التعریفات لمفھوم التعلم، غیر انھ ال یمكننا االعتماد على 
  .تعریف واحد

  
  
  تحدید مفھوم التعلم - 1
     

وال یمكن مالحظتھ . یعرف التعلم عموما، بكونھ عملیة  تغییر ،شبھ دائم في سلوك الفرد
و قد یتفق علماء النفس .مباشرة، ولكن یستدل علیھ من أداء الفرد ، وینشأ نتیجة الممارسة 

عموما، على أن التغیرات السلوكیة الثابتة نسبیا تندرج تحت التغیرات المتعلمة، وھذا یعني 
  . یرات المؤقتة في السلوك ال یمكن اعتبارھا دلیال على حدوث التعلمأن التغ

و . ویشیر ھذا التعریف أن التعلم تغییر في الحصیلة السلوكیة أكثر ما ھو تغییر في السلوك 
قد اكتشف المختصین في علم النفس أن السلوك ال یعتبر مؤشرا للتعلم، وان غیاب السلوك 

ضرورة استبعاد التغیرات الناتجة عن ) 1980ویتیج  (یرى   و. لیس دلیال على عدم التعلم
الخبرة  والعمالیات الطویلة المدى كالتي تحدث نتیجة النمو الجسمي أو التقدم في السن أو 

  .التعب أو المرض 
بینما ترى النظریة التربویة التعلم بمفھوم التفكیر  الذي یتطلب استعمال معرفة سابقة و  

. لفھم األفكار في نص ما ، وفھم عناصر المسألة باعتبارھا كلیة واحدةاستراتیجیات خاصة 
أن عدم التحصیل المتعلمین  یمكن . تفترض ھذه النظریة أن المدارس تحدث أثر في التعلم 

  .تعدیلھ من خالل توفیر خبرات تدریسیة مالئمة ، وتعلیمھم كیفیة مراقبة أدائھم وسیطرة علیھ
ویأخذ . ، تعني الدراسة واكتساب معارف " الغوس"موس الفرنسي أما كلمة التعلم في القا

التعلم صفة ارتباط المثیر باالستجابة نتیجة للتعزیز االیجابي بمفھوم السلوكیین، و تغییر في 
ویعتبر عالم البیلوجیا التعلم بمثابة الكیفیة التي تتطور بھا  .  البنیات العقلیة بمفھوم المعرفیین

  .الدماغ شبكة األعصاب في 
  

أن ھناك ستة فرضیات عن التعلم مستندة إلى نتائج البحث التربوي،  ) 1988جونز  (و یرى 
وان ھذه الفرضیات تشكل المفھوم الجدید للتعلم، و لھا اثر حاسم في الكیفیة التي ینفذ بھا 

.التدریس  و یمثل الشكل أدناه الفرضیات الست المذكورة



التعلم الموجھ بالھدف یعني أن المتعلم الماھر یبذل قصارى جھده لبلوغ ھدفین یتمثالن في 
فھم معنى المھمات التي بین یدیھ وضبط تعلمھ، باالظافة لذلك فقد یضع المعلم النموذجي في 

ویعتقد الباحثون في مجال التربیة أن المعلومات المخزنة في الذاكرة عل شكل بنى معرفیة 
تسمى مخططات، ویمثل المخطط الواحد جملة ما یعرفھ المتعلم عن الموضوع ،وھي شدیدة 
الترابط و ذات صفات حیویة، تتیح للمتعلم أن یقوم بأنواع مختلفة من النشاط المعرفي الذي 

.ویعتبر تنظیم المعرفة عبارة عن تركیب  األفكار و المعلومات في بنى منظمة وموحدة
أما فیما یخص ما وراء المعرفة  فالمتعلم یعي و یدرك المھارات و االستراتجیات الخاصة 

  .اك فوق المعرفي للتعلم

وخالصة القول أن التعلم ال یحدث مرة واحدة وإنما یحدث على شكل دفعات في مراحل 
متالحقة،  تبدأ بمرحلة التحضیر وذلك بتنشیط معرفتھ السابقة،  ثم مرحلة المعالجة المباشرة 

وأخیرا مرحلة  .المضبوطة التي تتمیز بتقییم المعرفة الجدیدة ودمجھا وفق المعرفة السابقة
التعزیز  والتوسع ضمن عملیة اإلدراك الكلي للمعنى و إدماجھ  في المخزون المعرفي 

  

إن التعلم یتأثر بالعوامل النمائیة للمتعلم مما یؤدي إلى فوارق متباینة البنى المعرفیة بین 
أن الطلبة المتخلفین في التحصیل یحتاجون إلى 

فرص متنوعة للتدریب على المھارات و تطبیقھا في ظروف مختلفة، على أن یكون ذلك 
. ة راجعة تصحیحیة و بتعلیم مثیر الستراتجیات ما وراء المعرفة

ماھو التعلم؟

التعلم موجھ  1
بالھدف

التعلم ربط معلومات جدیدة بمعرفة 

التعلم یتأثر  
بالنماء
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التعلم الموجھ بالھدف یعني أن المتعلم الماھر یبذل قصارى جھده لبلوغ ھدفین یتمثالن في 

فھم معنى المھمات التي بین یدیھ وضبط تعلمھ، باالظافة لذلك فقد یضع المعلم النموذجي في 
  .سیاق تعلیمھ عددا من األھداف الخاصة بالمھمة

ویعتقد الباحثون في مجال التربیة أن المعلومات المخزنة في الذاكرة عل شكل بنى معرفیة 
تسمى مخططات، ویمثل المخطط الواحد جملة ما یعرفھ المتعلم عن الموضوع ،وھي شدیدة 
الترابط و ذات صفات حیویة، تتیح للمتعلم أن یقوم بأنواع مختلفة من النشاط المعرفي الذي 

. من التفكیر والتخطیط مثل االستدالل والتقییم 

ویعتبر تنظیم المعرفة عبارة عن تركیب  األفكار و المعلومات في بنى منظمة وموحدة
أما فیما یخص ما وراء المعرفة  فالمتعلم یعي و یدرك المھارات و االستراتجیات الخاصة 

اك فوق المعرفي للتعلمالتي یستعملھا في التعلم  ویسمى ھذا النشاط   باإلدر

وخالصة القول أن التعلم ال یحدث مرة واحدة وإنما یحدث على شكل دفعات في مراحل 
متالحقة،  تبدأ بمرحلة التحضیر وذلك بتنشیط معرفتھ السابقة،  ثم مرحلة المعالجة المباشرة 

المضبوطة التي تتمیز بتقییم المعرفة الجدیدة ودمجھا وفق المعرفة السابقة
التعزیز  والتوسع ضمن عملیة اإلدراك الكلي للمعنى و إدماجھ  في المخزون المعرفي 

  .و القیام باجاد الروابط بین المعرفتین و التأكد منھا

إن التعلم یتأثر بالعوامل النمائیة للمتعلم مما یؤدي إلى فوارق متباینة البنى المعرفیة بین 
أن الطلبة المتخلفین في التحصیل یحتاجون إلى )  1988جونزو آخرون،( و یشیر

فرص متنوعة للتدریب على المھارات و تطبیقھا في ظروف مختلفة، على أن یكون ذلك 
ة راجعة تصحیحیة و بتعلیم مثیر الستراتجیات ما وراء المعرفةمصحوبا بتغذی

ماھو التعلم؟

التعلم ربط معلومات جدیدة بمعرفة 2
سابقة

التعلم یتأثر   6
بالنماء

التعلم یتم عبر  5
مراحل

التعلم تنظیم  3   
للمعلومات

التعلم اكتساب  
ذخیرة من البني    

المعرفیة وما  
وراء المعرفیة

                         
التعلم الموجھ بالھدف یعني أن المتعلم الماھر یبذل قصارى جھده لبلوغ ھدفین یتمثالن في 

فھم معنى المھمات التي بین یدیھ وضبط تعلمھ، باالظافة لذلك فقد یضع المعلم النموذجي في 
سیاق تعلیمھ عددا من األھداف الخاصة بالمھمة

ویعتقد الباحثون في مجال التربیة أن المعلومات المخزنة في الذاكرة عل شكل بنى معرفیة  
تسمى مخططات، ویمثل المخطط الواحد جملة ما یعرفھ المتعلم عن الموضوع ،وھي شدیدة 
الترابط و ذات صفات حیویة، تتیح للمتعلم أن یقوم بأنواع مختلفة من النشاط المعرفي الذي 

 یتطلب الكثیر

ویعتبر تنظیم المعرفة عبارة عن تركیب  األفكار و المعلومات في بنى منظمة وموحدة
أما فیما یخص ما وراء المعرفة  فالمتعلم یعي و یدرك المھارات و االستراتجیات الخاصة 

التي یستعملھا في التعلم  ویسمى ھذا النشاط   باإلدر
  
وخالصة القول أن التعلم ال یحدث مرة واحدة وإنما یحدث على شكل دفعات في مراحل  

متالحقة،  تبدأ بمرحلة التحضیر وذلك بتنشیط معرفتھ السابقة،  ثم مرحلة المعالجة المباشرة 
المضبوطة التي تتمیز بتقییم المعرفة الجدیدة ودمجھا وفق المعرفة السابقة

التعزیز  والتوسع ضمن عملیة اإلدراك الكلي للمعنى و إدماجھ  في المخزون المعرفي 
و القیام باجاد الروابط بین المعرفتین و التأكد منھا. السابق 

  
إن التعلم یتأثر بالعوامل النمائیة للمتعلم مما یؤدي إلى فوارق متباینة البنى المعرفیة بین  

و یشیر.المتعلمین 
فرص متنوعة للتدریب على المھارات و تطبیقھا في ظروف مختلفة، على أن یكون ذلك 

مصحوبا بتغذی

التعلم اكتساب  4
ذخیرة من البني    

المعرفیة وما  
وراء المعرفیة
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مراحل التعلم  في معالجة المعرفة                    

  
  
  :   مراحل البحث في التعلم - 2
  
  :تاریخ  البحث في التعلم  إلى ثالث مراحل وھِي) 1976( یقسم ھورتن وتیرنج  
  

  مرحلة ماقبل السلوكیة - 1.2
وقد بدأت ھذه المرحلة بفلسفة جون لوك الذي یقال انھ وضع األساس لنظریة تداعي الخبرة  
بریطانیا،  ویرى جون لوك أن العقل البشري یولد صفحة بیضاء تخط الخبرة علیھا فیما .

  .بعد
. وقد ارتبط مفھوم التعلم بكون العقل البشري یتمیز بعملیات فطریة خاصة مستقلة عن الخبرة

الذي تنسب إلیھ المدرسة التركیبیة في علم النفس أن " ولھم فونت"لعالم األلماني ویرى ا
كما تمیزت ھذه الفترة  بأعمال . المتعلم یالحظ عملیاتھ العقلیة أي یقوم باالستبطان الذاتي

ھرمان ایبنجھاوس في مجال الذاكرة التي لعبت دورا كبیرا في التطور الالحق لتجارب 
وفي الوقت الذي كان فیھ علم النفس التجریبي ال .ل وایدوین جاثري ثورندایك وكالرك ھ

.                                                                                                       یزال في مراحلھ األولى ،كان ایبنجاوس یقدم نظرة منھجیة لدراسة التعلم البشري
  

  سلوكیةالمرحلة ال - 2.2
أما المرحلة السلوكیة  التي تمیزت بنظریة االرتباطین التي تبنھا جون واطسون، وقد جاءت 

نتیجة لتأثیر أعمال العالم الروسي أیفین بافلوف في نظریتھ الشھیرة في الشتراط الكالسیكیة، 
ونظریة ادوارد ثورندایك صاحب التعلم بالمحاولة والخطأ و الشتراط اإلجرائي لبور یس 

  .                                            سكینر  وغیرھم ممن كان لھم بصمات في عملیة التعلم
  

مرحلةالتحضیر
تنشیط المعرفة السابقة من قبل •
المتعلم 

عملیة ادخال المعلومات•

مرحلة المالجة  
المباشرة  
المضبوطة 

تفسیر المعرفة الجدیدة •
دمج المعرفة الجدیدة في •

المعرفة السلبقة  

مرحلة التعزیز 
وتحویل 
المعرفة 

توسیع عملیة االدراك الكلي  •
للمعنى ودمجھ في المخزون  

المعرفي السابق
اجاد الروابط بین العرفتین  •

واستعمالھا في مواقف جدیدة 
عند الحاجة  



في ھذه المرحلة اتجھ علماء النفس إلى  التفكیر  في وضع تخطیط للقدرات المعرفیة و 
  .دافعیة واالرتباط والتعزیز الوجدانیة للكائن الحي في عمالیات التعلم حیث ازداد االھتمام بال

دلت نتائج البحوث أن التعلم یحدث خالل ثالثة مراحل أساسیة، یمكن تقدیمھا على الشكل 

  .إلى الذاكرة وھي المرحلة التي یدخل المتعلم من خاللھا المادة المتعلمة

                                                                            .
و تتضمن القدرة على استخراج المعلومات المخزنة في صورة    

  . یكولوجي للتعلم، ھو معرفة ما ال یقدر تعلمھ
و إنما التعلم یحدث بشكل مستمر في حیاتنا الیومیة 

وال یتعلق األمر بكل ما ھو صحیح فقط، فالخطأ یعد تعلما أیضا، وال یقتصر التعلم على 
إذا التعلم ھو ). 1985ھل(عواطف 

تغییر دائم في سلوك المتعلم  وقد یكون مقصودا أو غیر مقصودا و یتخللھ المرور بالخبرة 
والتفاعل البیئي أما  التغیرات الناتجة عن النضج ال تعتبر تعلما، والتغیرات الطارئة المؤقتة 

  ).165.،ص198

مراحل التعلم
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  المرحلة المعاصرة
في ھذه المرحلة اتجھ علماء النفس إلى  التفكیر  في وضع تخطیط للقدرات المعرفیة و 

الوجدانیة للكائن الحي في عمالیات التعلم حیث ازداد االھتمام بال

  :مراحل التعلم

دلت نتائج البحوث أن التعلم یحدث خالل ثالثة مراحل أساسیة، یمكن تقدیمھا على الشكل 

                                         .  
وھي المرحلة التي یدخل المتعلم من خاللھا المادة المتعلمة:  مرحلة االكتساب

.                                                                            تتمیز بحفظ المعلومات في الذاكرة:   مرحلة االختزان
و تتضمن القدرة على استخراج المعلومات المخزنة في صورة    :  مرحلة االسترجاع

  
یكولوجي للتعلم، ھو معرفة ما ال یقدر تعلمھیعتبر فھم المعنى الس

و إنما التعلم یحدث بشكل مستمر في حیاتنا الیومیة . فالتعلم لیس ما یحدث في غرفة الصف 
وال یتعلق األمر بكل ما ھو صحیح فقط، فالخطأ یعد تعلما أیضا، وال یقتصر التعلم على 

عواطف المعرفة والمھارات و إنما یتضمن تعلم االتجاھات وال
تغییر دائم في سلوك المتعلم  وقد یكون مقصودا أو غیر مقصودا و یتخللھ المرور بالخبرة 

والتفاعل البیئي أما  التغیرات الناتجة عن النضج ال تعتبر تعلما، والتغیرات الطارئة المؤقتة 
1987ولفولك(الناجمة عن التعب والجوع تستثنى أیضا من التعلم

مراحل التعلم

مرحلة  
االسترجاع

مرحلة  
التخزین

مرحلة  
االكتساب

المرحلة المعاصرة - 3.2
في ھذه المرحلة اتجھ علماء النفس إلى  التفكیر  في وضع تخطیط للقدرات المعرفیة و 

الوجدانیة للكائن الحي في عمالیات التعلم حیث ازداد االھتمام بال
    
مراحل التعلم - 3
   

دلت نتائج البحوث أن التعلم یحدث خالل ثالثة مراحل أساسیة، یمكن تقدیمھا على الشكل 
  :التالي

                                         .
مرحلة االكتساب - 
  
مرحلة االختزان - 
مرحلة االسترجاع - 

  .      استجابة
یعتبر فھم المعنى الس

فالتعلم لیس ما یحدث في غرفة الصف 
وال یتعلق األمر بكل ما ھو صحیح فقط، فالخطأ یعد تعلما أیضا، وال یقتصر التعلم على 

المعرفة والمھارات و إنما یتضمن تعلم االتجاھات وال
تغییر دائم في سلوك المتعلم  وقد یكون مقصودا أو غیر مقصودا و یتخللھ المرور بالخبرة 

والتفاعل البیئي أما  التغیرات الناتجة عن النضج ال تعتبر تعلما، والتغیرات الطارئة المؤقتة 
الناجمة عن التعب والجوع تستثنى أیضا من التعلم
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     :أنواع التعلم الرئیسیة- 3
 -  
  

اعترف علماء النفس بوجود أنماط مختلفة للتعلم وھي التعلم البسیط الذي یتمیز باالعتیاد 
حیث یتوقف المتعلم عن االنتباه للمثیرات البیئیة الثابتة دوما كالساعة التي تدق في إحدى 

و االشتراط یشیر إلى اكتساب سلوكیات بوجود مثیرات  بیئیة محددة و نمیز نوعین . الغرف
تراط وھما االشتراط الكالسیكي و االشتراط اإلجرائي الذي سوف یتم الحدیث عنھما من االش

الحقا والى جانب ذلك ھناك التعلم المعرفي ،حیث یقوم المتعلم بالتفكیر بشكل مختلف حول 
  ) .                                 1991،173بیترسون ،(العالقات بین السلوك والحوادث البیئیة

                                 
  نتاج التعلم - 4
  
  :یتم تصنیف نتاج التعلم على النحو التالي 
  
  
  :تكوین العادات - 
یطلق لفظ العادة على أي نوع من السلوك المكتسب و ھو أي سلوك یقوم بھ الفرد بصفة  

ویمكننا القول أن العادة ھي استعداد یكتسب بالتعلم و ال یحتاج إلى . سھلة وآلیة نتیجة التكرار
  .الجھد والتفكیر و التركیز واالنتباه

  
  -:تكوین المھارات  
ق الحركي العقلي، حیث یلعب التكرار دورا كبیرا في تكتسب على مستوى الحركي والتواف 

تكوینھا،و تؤثر التدریبات المستمرة في التوصیالت العصبیة حیث تیسر حدوث العملیات 
و معظم المھارات تبنى على . المتتالیة في المھارة بسرعة ودقة من غیر تركیز لالنتباه
تلعب دورا في تكوین المھارات  استعداد وموھبة وقدرة خاصة باالظافة إلى المیول التي

  .       العلمیة
  
  :تعلم المعلومات والمعاني -  

یتزود الفرد بالمعلومات والمعاني من البیئة التي یتفاعل معھا في محیطھ الطبیعي واألسري 
  .                                                          والمدرسي واالجتماعي والثقافي الحضاري

  
  :         تعلم حل المشكالت - 
  

یعتمد أسلوب حل المشكالت على فھم  الموقف  وتحلیلھ ابتداء من الشعور بالمشكلة والعمل 
على حلھا ثم جمع المعلومات عن موضوع المشكلة  ووضع الفروض المالئمة لھا و التحقق 
من الفروض بالتجربة والممارسة للنشاط و أخیرا الوصول إلى النتائج أو القوانین أو القواعد 

  .                           ى التحلیل بالمقارنة وتنمیة التفكیر االستداللي و االستقرائياعتمادا عل
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  :تكوین االتجاھات النفسیة - 
  

االتجاه النفسي ھو استعداد أو تھیؤ عقلي یتكون نتیجة عوامل مختلفة مؤثرة في حیاتھ تجعلھ 
  .                               ماعیةیؤخذ موقفا نحو بعض األفكار بحسب قیمتھا الخلقیة أو االجت

والواقع أن شخصیة الفرد ،تتكون من مجموعة االتجاھات النفسیة التي تتكون نتیجة التنشئة 
والتربیة والتعلم، فتؤثر في عاداتھ ومیولھ وعواطفھ وأسالیب سلوكھ، ویتصف تعلم 

ى اإلتالف الناتج عن االتجاھات بالتخزین طویل المدى، بینما یتعرض تعلم المعلومات إل
  . عوامل النسیان

  
    
  نظریات التعلم - 5

ونظرا ألھمیة نظریات التعلم وتعدد االتجاھات النفسیة التي تنتسب إلیھا، فسوف نعرض أھم 
النظریات شیوعا في الفكر النفسي أال وھي نظریة التعلم بالمحاولة  الخطأ لثورندایك ونظریة 

ظریة التعلم بالمالحظة لباندورا  التي تنسب إلى نظریة أو االشتراط اإلجرائي لسكینر ون
منحنى التعلم االجتماعي ونظریتي الجشطلت  والنظریة البنائیة التي تنسب إلى المنحنى 

  .           المعرفي
     

  النظریات السلوكیة - 1.5
  
  أالنظریة االرتباطیة لثورندایك أ و التعلم بالمحاولة والخط - ا
   

  : تاریخیةلمحة 
، وبدأ تأثیر أبحاثھ على  8/1874/ 31ولد ثورندایك في ویلمیز بیرج بوالیة ماساشوستسفي  

و ظھرت أبحاث ثورندایك في نظریة .موضوع التعلم في الظھور منذ مطلع القرن العشرین 
الذي یتألف من ثالث "علم النفس التربوي"عندما نشر كتابھ  1914- 1913التعلم في عام 

حدد فیھ قانون التدریب وقانون األثر وھي المبادئ التي وضعھا في ضوء أبحاثھ أجزاء و
أما طریقتھ في البحث فكانت تقوم على المشاھدة وحل المشكالت . التجریبیة واإلحصائیة

  :وذلك على النحو التالي
  
  . وضع العضویة في موقف حل المشكلة - 1
  . ترتیب توجھات اإلنسان أو الحیوان - 2
  .اختیار االستجابة الصحیحة من بین عدة خیارات - 3
  .مراقبة سلوك اإلنسان أو الحیوان - 4
  . تسجیل ھذا السلوك في صورة كمیة - 5 
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وقد كان ثورندایك من أوائل علماء النفس الذین حاولوا تفسیر التعلم بحدوث ارتباطات  بین 
سان والحیوان على حد السواء  المثیرات واالستجابات، ویرى أن أكثر التعلم تمیزا عند اإلن

  )319، 1985نشواتي، (ھو التعلم  بالمحاولة والخطأ، 
  
فالتعلم عند ثورندایك ھو تغیر آلي في السلوك یتجھ تدریجیا إلى االبتعاد عن المحاوالت  

الخاطئة أي نسبة التكرار أعلى للمحاوالت الناجحة التي تؤدي إلى إزالة حالة التوتر 
فعلم النفس عند ثورندایك ھو دراسة السلوك دراسة علمیة .  والوصول إلى حالة اإلشباع

  ).1987،68علیا ن وآخرون،(في السلوك  والتعلم ھو تغیر
  
وقد عرفت نظریة ثورندایك، التي ظلت مسیطرة لعدة عقود من القرن الماضي على  

الممارسات التربویة في الوالیات األمریكیة المتحدة باسم الترابطیة،  ألنھ اعتقد أن التعلم 
ایك، نظریتھ من خالل وقد طور ثورند. عملیة تشكیل ارتباطات بین المثیرات واستجاباتھا

  .أبحاث طویلة، التي قام بھا على أثر المكافأة في سلوك الحیوانات المختلفة 
وإحدى ابرز   تجاربھ كانت على القطة التي توضع  في قفص لھ باب یمكن فتحھ إذا سحبت  

وكانت مھمة القطة الخروج من القفص للحصول على . القطة الخیط المدلى داخل القفص
وقد كرر ثورندایك ھذه التجربة عدة مرات ،فوجد . الموجود خارج القفص) لمكافأةا(الطعام 

أن الوقت الذي  تستغرقھ القطة یتناقص تدریجیا إال أن أصبحت تسحب الخیط فور دخولھا 
  :  وفسر ثورندایك عملیة التعلم كالتالي.القفص 

                       
ق سمك فقویت الرابطة بین المثیر واالستجابة  بعد تمكن القطة من فتح الباب كوفئت بطب

  .                       وأھم مبادئ التعلم التي توصل إلیھا ھي قانون األثر
  

لم یكتفي ثورندایك بوصف التعلم ،بل حاول تفسیره بارتباطات مباشرة بین المثیرات  و 
یة، بل ھي قوانین االستجابات، تتحكم في قوتھا أو ضعفھا قوانین رئیسیة وأخرى ثانو

  . و تسمى ھذه الروابط بقوانین التعلم ). 1985نشواتي(تفسیریة 
                                                                              

  القوانین الرئیسیة - 1   
  
فإنھا عندما تكون الرابطة بین المثیر واالستجابة مصحوبة بحالة ارتیاح :  قانون األثر - 1

). 1913،71ثورندایك،(تقوى، أما إذا كانت مصحوبة بحالة ضیق أو انزعاج فإنھا تضعف
ویرى ثورندایك العمل الرئیسي في تفسیر عملیة التعلم ھو المكافأة، ویعتقد أن العقاب ال 

  ).                                                         1983،80الشرقاوي،(یضعف الروابط 
  ):التكرار(قانون التدریب  - 2

إن تكرار الرابطة بین المثیر واالستجابة یؤدي إلى تثبیت الرابطة وتقویتھا وبالتالي یصبح 
  :                           یرى ثورندایك أن لھذا القانون شقین ھما. التعلم أكثر رسوخا

  ر والممارسة               الذي یشیر أن الرتباطات تقوى بفعل التكرا: قانون االستعمال - أ
  .                               الرابطة تضعف بفعل الترك وعدم الممارسة: قانون اإلھمال -ب
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یصف األسس الفسیولوجیة لقانون األثر ، فھو یحدد میل المتعلم إلى : قانون االستعداد - 3
غ ثورندایك ثالث حاالت لتفسیر ویصو) 1997،273كراجة(الشعور بالرضي أو الضیق

  :االستعداد و ھي
  
  .                   تكون الوحدة العصبیة مستعدة للعمل، وتعمل، فعملھا یریح الكائن الحي - 1
  .                تكون الوحدة العصبیة مستعدة وال تعمل، فان عدم عملھا یزعج الكائن الحي - 2
تكون الوحدة العصبیة مستعدة للعمل، وتجبر للعمل فان عملھا یزعج الكائن  - 3

  :                                           أما القوانین الثانویة فھي). 1993،30القطامي،.(الحي
  :قانون االنتماء- 1

تجابة أكثر في ھذا القانون، الرابطة تقوى بین المثیر واالستجابة الصحیحة كلما كانت االس
انتماء إلى الموقف، لھذا تجد الفرد یمیل إلى رد التحیة بانحناء الرأس أكثر ما یكون میلھ إلى 

ویعتبر قانون . ولھذا تكون إثابة العطشان بالماء أقوى من إثابتھ بالنقود. االستجابة بالكالم
یجعل نموذجھ أقرب االنتماء من أھم القوانین التي أضافھا ثورندایك لنموذجھ و ھذا القانون 

  .                                                      إلى النموذج المعرفي 
  :قانون االستقطاب - 2

تسیر االرتباطات في االتجاه الذي كانت قد تكونت فیھ بطریقة أیسر من سیرھا في االتجاه 
تجابة للكلمة العربیة بما المعاكس، فإذا تعلم الفرد قائمة مفردات عربیة انجلیزیة فان االس

).                                                                      1997،275كراجة،(یقابلھا باالنجلیزیة یكون أكثر سھولة من االستجابة العكسیة
  : قانون انتشار األثر - 3

ال یقتصر على الربط ، حیث یرى أن أثر  اإلثابة 1933وضع ثورندایك ھذا القانون بعد عام 
وعلى سبیل . فقط، وإنما یمتد إلى الروابط المجاورة التي تتكون قبل إثابة الرابطة وبعد إثابتھا

المثال فإذا عزز المعلم أثناء التعلیم كلمة في ما بین  الكلمات ، فان التعزیز ینتقل إلى الكلمة 
وھكذا . الرتباطات المجاورة لھالسابقة والالحقة في السلسلة أي أن الثواب یؤثر أیضا في ا

  .یرى أن الثواب یقوي حتى االرتباطات غیر الصحیحة المجاورة لالرتباط المثاب
    
  : قانون التعرف - 4

یسھل على المتعلم ربط وضع مثیري معین باستجابة معینة إذا تمكن المتعلم من التعرف على 
ایك انھ إذا كانت عناصر الموقف ویرى ثورند. الوضع وتمیزه نتیجة مروره بخبراتھ السابقة

الجدید معروفة ، فان ذلك یسھل التكیف للموقف أكثر مما لو كانت العناصر غیر معروفة، 
فمثال یسھل على المتعلم حل مسألة حسابیة إذا تعرف المتعلم على األرقام والرموز المستعملة 

  .فیھا
  

  5-  :قانون االستجابة المماثلة
یكون تصرف المتعلم إزاء وضع جدید مشابھا لتصرفھ مع الوضع القدیم وھذا یعني انھ  

  .استفاد من خبراتھ السابقة
  :  قانون قوة العناصر وسیادتھا - 6 
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تتجھ استجابة المتعلم للعناصر السائدة في الموقف أكثر مما تتوجھ إلى العناصر الطارئة غیر 
  ) .1987،77علیان وآخرون،(السائدة

  
  
  :خصائص التعلم بالمحاولة والخطأ- 3
  
یستخدم عند األطفال الصغار الذین لم تنم عندھم القدرة على التفكیر االستداللي و  - 

  .االستقرائي وقد یستعملھ الكبار في حاالت االنفعال
  .یستعمل التعلم بالمحاولة والخطأ النعدام عمل الخبرة والمھارة في حل المشكالت المعقدة - 
لھذا التعلم أن یكون أساس اكتساب بعض العادات و المھارات الحركیة وتكوینھا مثل یمكن  - 

  .السباحة و ركوب الدراجة
  
  : التطبیقات التربویة لنظریة ثورندایك - 4
  

ثورندایك أول من شغل منصب أستاذیة علم النفس التربوي  في تاریخ علم النفس، وقد اھتم 
في استفادة المعلم منھا في عملھ داخل الصف، وھذه  ثورندایك بثالث مسائل أساسیة، تؤثر

  :األمور ھي
  .تحدید الروابط بین المثیرات و االستجابات التي تتطلب التكوین أو التقویة أو اإلضعاف - 
  .تحدید الظروف التي تؤدي إلى الرضي أو الضیق عند التالمیذ  - 
  .استخدام الرضا أو الضیق للتحكم في سلوك التالمیذ - 
یرى ثورندایك على المعلم والمتعلم تحدید خصائص األداء الجید حتى یمكن تحدید    - 

تشخیص األخطاء، كي ال تتكرر ویصعب تعدیلھا فیما بعد،ألن الممارسة تقوي الروابط 
  .                            الخاطئة  كما تقوي الروابط الصحیحة

عملیة التعلم ،بحیث كان ناقدا للكثیر من و  یرى ثورندایك أن قانون األثر األھم في 
الممارسات التربویة السائدة ، خاصة العقاب، وطالب بان تكون غرف الصف مصدر سعادة 
وتھیئة للبواعث  المدرسیة ،كما حدد الدور االیجابي للمتعلم المنبعث من موقف التعلم حیث 

                            .               أن حاجاتھ ورغباتھ ھي التي تحدد استجاباتھ
مھمة المعلم، ھي استثارة رغبة التلمیذ في االستجابة واالندفاع في المحاولة والخطأ وذلك  - 

  :بااللتزام بالنصائح التالیة
          

  .أن یؤخذ في عین االعتبار الموقف التعلیمي الذي یوجد فیھ التلمیذ - 
  .لم وذلك بالمحاولةأن یعطي التلمیذ فرصة بذل الجھد في التع - 
  .تجنب تكوین الروابط الضعیفة وتقویة االرتباط بین االستجابة والموقف - 
  .ربط مواقف التعلم بمواقف مشابھة لحیاة التلمیذ الیومیة - 
  .التركیز على األداء والممارسة ولیس على اإللقاء - 
البسیطة إلى  االھتمام بالتدرج في عملیة التعلم من السھل إلى الصعب من الوحدات - 

  .الوحدات المعقدة
  .عدم إغفال أثر الجزاء لتحقیق السرعة في التعلم و الفاعلیة والمحافظة عل الدافعیة - 
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إن علم النفس التعلم ، كان ومازال في "یرى ادوارد تولمان في أھمیة نظریة المحاولة والخطأ

إدخال التحسین علیھ في األساس مسألة اتفاق مع ما جاء بھ ثورندایك أو اختالف ومحاولة 
أجزاء ثانویة ، ویبدو أننا جمیعا في أمریكا سواء أكنا علماء نفس الجشطلت أو الفعل 

المنعكس الشرطي أو الجشطلتیون الجدد، قد اتخذنا من ثورندایك بطریقة ظاھرة أو خفیة 
ورندایك نقطة بدایة لنا ، ولكن العالم الذي بذل جھدا كبیرا لتطویر األفكار التي قدمھا ث

واالستفادة منھا في مجال التطبیق العملي ھو العالم األمیركي الشھیر 
  ) .1982،208جابر،"(سكینر

   
)سكینر(نظریة االشتراط اإلجرائي -ب
  
 لمحة تاریخیة 
  
  

في بلدة ساسك ویھانا في الشمال الشرقي من والیة  1904ولد بورس فریدریك سكینر عام 
محامیا ذا طموحات سیاسیة، یعمل لدى إحدى " ولیام  آثر سكینر "وقد كان  والده . بنسلفانیا 

فھي امرأة ذكیة وجمیلة وتتبنى " جرس مادي سكینر"أما والدتھ .شركات السكك الحدیدیة
لم یستخدم والد سكینر العقاب البدني في تنشئتھ، غیر . فلسفة ثابتة في الحیاة ال تحید عنھا
  .أخرى لتعلمیھ األنماط السلوكیة الجیدة أنھما لم یترددا في استخدام أسالیب

  
ویشیر سكینر إن . ویبدو أن حیاة سكینر المبكرة كانت تزخر بالشعور باألمن واالستقرار 

والتحق سكینر . حیاتھ المدرسیة كانت ممتعة محاطا دوما بالكتب  التي شغف والده بقراءتھا 
واد شملت اللغات بكلیة ھاملتون، حیث تخصص في األدب اإلنجلیزي،  ودرس م

وبعد أن . الرومانسیة، وأسلوب الخطاب ، وعلم األحیاء واألجنة والتشریح والریاضیات
فشلت محاوالت سكینر في أن یصبح كاتبا ، فاھتم بمیدان علم النفس وذلك بجامعة ھارفارد 

  .1928في خریف
وتأثر منھجھ سنوات تحصل على منحة التجریب على الحیوان 5أثناء إقامتھ بالجامعة لمدة 

 936و في عام ".  تحكم في البیئة تتحكم في السلوك"وكان شعاره. في لبحث بمنھج بافلوف
، وظھر 1945، حصل سكینر على وظیفة مدرس في جامعة مینیسوتا وظل فیھا حتى عام1

، وكان وصفا مفصال لبحوثھ حول الفئران، 1938عام )سلوك الكائنات(أول عمل ضخم لھ 
، ولكنھما لم تنشر إال عام )والدان تو(كتب روایتھ الشھیرة  1945وفي صیف عام 

وتولى منصب رئیس قسم علم النفس في جامعة أندیانا، ورغم كثرة المسؤولیات .1948
، أصبح عضوا في قسم علم 1947اإلداریة إال أنھ واصل األبحاث على الحمام وفي عام 

  .النفس بجامعة ھارفارد
ندایك فھو ارتباطي مثلھ یھتم بالتعزیز كعامل أساسي في عملیة ینتمي سكینر إلى مدرسة ثور 

و سكینر  احد علماء النفس الذین اھتموا بدراسة األمراض  السلوكیة من خالل دراسة . التعلم
. السلوك نفسھ
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  أنواع السلوك عند سكینر - 1 
    

  : یمیز سكینر بین نوعین من السلوك وھما
  
و یمثل الستجابات ذات طابع انعكاسي فطري مثل إغماض العینین :  السلوك االستجابة - 

  . عند التعرض لمنبھ قوي أو المشي اآللي و منعكس المص عند المولود حدیثا
السلوك اإلجرائي  یتم ھذا السلوك من اإلجراءات المنبعثة من العضویة على نحو تلقائي  - 

معینة ، وتقاس قوة االشتراط اإلجرائي بمعدل االستجابة بعدد دون أن تكون مقیدة بمثیرات 
یعرف السلوك اإلجرائي بأثره على البیئة، و ).  1985نشواتى(تكرارھا  ولیس بقوة المثیر

لیس بواسطة مثیرات قبلیة مثال على ذلك قیادة السیارة ركوب الدراجة المشي على األقدام 
نر ثالثة أنواع من المثیرات التي تتحكم في السلوك ویمیز سكی. بھدف الوصول إلى المكان ما

  :اإلجرائي وھي
  
المثیر المعزز و یقصد بھ كل أنواع المثیرات  االیجابیة التي تصاحب السلوك اإلجرائي   - 

  .كالمعززات اللفظیة والمادیة واالجتماعیة والرمزیة  
  
ظي واالجتماعي أو الجسدي، المثیر العقابي ویقصد بھ كل أنواع العقاب، مثل العقاب اللف - 

  .التي تلي حدوث السلوك اإلجرائي، وتعمل على إضعافھ
  
المثیر الحیادي  ویقصد بھ المثیرات التي تؤدي  إلى إضعاف السلوك اإلجرائي أو تقویتھ  - 
  ).2000الروسان،(
  
  :تجارب سكینر 
استخدم سكینر صندوقا أطلق علیھ اسمھ وھو عبارة عن صندوقا بداخلھ رافعة یمكن الضغط  

علیھ ویوجد أیضا بداخل الصندوق وعاء للطعام ، حیث وضع فیھ سكینر فأرا جائعا ، مما 
وكان .  جعل الفأر یقوم بسلوك استكشافي وكان الضغط على الرافعة أحدى االستجابات

إن تزوید الفأر بالطعام یسمى بالتعزیز العرضي، . بتقدیم الطعام لھ سكینر یعزز ھذا السلوك
ألن استجابة الضغط على الرافعة صدرت بالمصادفة، ولیس كوسیلة للحصول على الطعام، 

وقد توصل سكینر إلى االشتراط اإلجرائي عن .وھي االستجابة التي تمیز التعلم اإلجرائي
  . طریق التعزیز

  
  :ینرجدول التعزیز عند سك

  
أما . عندما یتعلم الفرد سلوك جدیدا یتم تعزیزه مباشرة ویسمى ھذا اإلجراء بالتعزیز المستمر

إذا وصل المتعلم إلى مرحلة اإلتقان، یستحسن تقدیم التعزیز من فترة ألخرى ویسمى ھذا 
على وھناك أربع أنماط أساسیة للتعزیز المتقطع  اثنان منھ یعتمد . اإلجراء بالتعزیز المتقطع

مقدار الوقت الذي یمر بین المعززات وتسمي جداول التعزیز الزمني، أما النوعان اآلخران 
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فرستر و (فیعتمدان على عدد االستجابات المقدمة بین المعززات و تسمى بجداول النسبة
  ).1957سكینر،

فصل ویتخذ التعزیز سواء كان نسبیا أو زمنیا، شكال ثابت أو متغیر من االستجابات، وقد ی 
و قد . بین كل استجابتین معززتین، في تعزیز نسبي، عدد ثابت أو متغیر من االستجابات

تفصل بین كل تعزیزین في التعزیز الزمني، فترة زمنیة ثابتة أو متغیرة بغض النظر عن 
  .عدد االستجابات المنبعثة خالل ھذه الفترة

  ات والزمن المقارنة بین جداول التعزیز الثابتة والمتغیرة لالستجاب
  

المتقطعة/ جداول التعزیز المتغیرة المستمرة/ الثابتةجداول التعزیز 
  تعد أكثر فاعلیة بعد بناء السلوك

تحافظ على استمراریة السلوك وتكراره 
  بشكل أكبر

  تعد أكثر مقاومة لالنطفاء 
  یسھل تقدیمھا بین الحین واآلخر 
یبقى الفرد في حالة نشاط دائم بحثا عن  

  المعزز
تعمل على خفض معدل تكرار السلوك إذا  - 

  لم یحصل التعزیز نھائیا
  تعد أكثر اقتصادیة من حیث كلفتھا- 
تصبح العضویة أكثر نشاطا وحیویة- 

  تعد أكثر فاعلیة عند بدایة السلوك
  تحافظ على استمرار السلوك وتكراره 
  تعد أقل مقاومة النطفاء 

  یصعب تقدیمھا باستمرار
  عد التعزیزیخمد سلوك الفرد ب

تعمل على ظھور السلوك المرغوب فیھ - 
  وتكراره عند تعزیزه

  تعد أقل اقتصادیة من حیث كلفتھا- 
تصبح العضویة أقل نشاطا وحیویة - 

  
  
  

  -2:تصنیف المعززات
  نمیز أكثر من طریقة في تصنیف المعززات ومنھا  
  
  :المعززات األولیة والمعززات الثانویة - 
  

تتمثل في المثیرات التي تؤدي إلى تقویة السلوك دون خبرة سابقة ودون المعززات األولیة 
تعلم وتسمى أیضا بالمعززات غیر الشرطیة أو المعززات الطبیعیة غیر المتعلمة و منھا 

أما المعززات الثانویة فھي التي تكسب خاصیة التعزیز من خالل . الطعام والشراب والدفء
  .تي تسمى بالمعززات الشرطیة أو المتعلمةاقترانھا بالمعززات األولیة، وال

  
  :المعززات الطبیعیة والمعززات الصناعیة - 
  
  : ا لمعززات الطبیعیة - 
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ھي التوابع ذات العالقة المنطقیة بالسلوك ومن األمثلة على ذلك ابتسامة المعلم للطالب، أما  
طالب كالعالمات فھذا إعطاء المعلم نقاطا للطالب یمكن استبدلھا فیما بعد بأشیاء یحبھا ال

  ).1987الخطیب، (یعتبر تعزیزا اصطناعیا
  
  :التعزیز الموجب و التعزیز السالب - 
التعزیز الموجب ھو إضافة مثیر معین بعد السلوك مباشرة، مما یؤدي إلى احتمال حدوث  

نفس السلوك في المواقف المماثلة  ومنھا المدیح وتكریم الفائزین  وزیادة الراتب وتقبیل 
لوالد لطفلھ أما التعزیز السالب فھو التخفیف من العقوبة المفروضة على الفرد نتیجة للقیام ا

بسلوك مرغوب فیھ، إلغاء إنذار وجھ للطالب لتقصیره في الدروس ، نتیجة لسلوك الجتھاد 
وتعتبر المعززات السالبة مثیرات تزید من احتمال ظھور االستجابة . الذي أظھره فیما بعد

  . ھابعد زوال
   

  :العقاب عند سكینر - 3
یؤكد أن ھناك نوعین .  یعتقد سكینر أن العقاب یمكن أن یكون عامال مھما في تعدیل السلوك 

من العقاب الموجب والسالب، و یعمل ا لعقاب الموجب على تقدیم مثیر غیر محبب أو مؤلم 
ویشیر العقاب السالب إلى . إلى الموقف یعمل على إزالة أداء االستجابة غیر المرغوب فیھا

محبب من الموقف أو إزالتھ للعمل على التوقف عن أداء االستجابة غیر حذف مثیر 
منع الطفل من الحصول على الحلوى في حالة االستمرار في سلوك : مثال. المرغوب فیھا

  .نزع اللعبة عند عدم استجابة الطفل لمطالب الوالد. غیر المرغوب فیھ
   

   تشكیل السلوك - 4
ملیة تحدید الھدف السلوكي المرغوب فیھ، وتجزئتھ إلى تتم إجراءات تشكیل السلوك على ع 

ویتم تعزیز كل خطوة . سلسلة من الخطوات المتتابعة التي تقترب تدریجیا من بلوغ الھدف
وال یحدث االنتقال إلى خطوة تالیة إال . على حدة بالترتیب المؤدي إلى تحقیق الھدف المنشود

ا، ویستمر ھذا النوع من التقریب المتتالي إلى أن إذا أتقنت العضویة أداء الخطوة السابقة لھ
والسلوك اإلجرائي ھو سلوك معزز،   یعتبر والخطوة . یتمكن من تحقیق السلوك المطلوب

األولى في التشجیع ظھور السلوك المحدد، وھو انتظار السلوك المرغوب فیھ، ثم إتباعھ 
  ).2005أبو جادو (بتعزیز 

  
  :تعدیل السلوك - 5

  :السلوك وفق المبادئ التالیةیتم تعدیل 
  .ا لسلوك تحكمھ نتائجھ - 
  .التركیز على السلوك القابل للمالحظة المباشرة - 
  التعامل مع السلوك على أنھ ھو المشكلة ولیس كمجرد عرض لھا - 
  السلوك غیر المقبول تحكمھ القوانین نفسھا التي تحكم السلوك المقبول - 
ل یخضع لقوانین تعدیل السلوك و منھجیة تجریبیة، یمكن السلوك اإلنساني لیس عشوائیا ب - 

  :أن تأخذ األشكال التالیة
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  زیادة احتمال ظھور سلوك مرغوب فیھ - 
  تقلیل احتماالت ظھور سلوك غیر مرغوب فیھ - 
  إظھار نمط سلوكي ما، في المكان والزمان المناسبین - 
  ).2005أبو جادو(تشكیل سلوك جدید  - 
  
  :التعلیم المبرمج - 6
،حیث شھدت الوالیات المتحدة 1954ففي عام. یعتبر سكینر أول مبتكر للتعلیم المبرمج 

األمریكیة نقصا في عدد المعلمین، اقترح سكینر التعلم المبرمج بناء على ما توصل إلیھ من 
نتائج االشتراط اإلجرائي ویعتبر التعلیم المبرمج أسلوب التعلیم الذاتي ، إذ یعطي المتعلم 

  .لیم نفسھ، حیث  یقوم البرنامج بدور الموجھ نحو تحقیق أھداف معینةفرص تع
  

إن مفھوم التعلیم المبرمج من أكثر التطبیقات التربویة أھمیة لمبادئ االشتراط اإلجرائي 
  :والذي یقوم على االستفادة من مبادئ التعلم اإلجرائي ومن مزایا التعلیم المبرمج ما یلي

  
ت التربویة مثل تزاید عدد التالمیذ و مشكلة الفروق الفردیة، یسھم في حل بعض المشكال - 

  .ونقص عدد المعلمین
  .یركز على المتعلم باعتباره محور العملیة التربویة مع تنبیھ الدافعیة - 
  .یضمن تغذیة راجعة فوریة - 
  .التعزیز المستمر لمھودات المتعلم - 
  .المعلمین لیس ھناك وجود لمثیرات منفرة التي قد یحدثھا بعض - 
  
  التطبیقات التربویة لنظریة سكینر -  7
  
   

  :اقترح سكینر الخطوط التربویة العریضة للمعلمین وھي
  

  .      استخدام التعزیز االیجابي بقدر اإلمكان - 1   
ضبط المثیرات المنفرة في غرفة الصف وتقلیلھا، حتى ال یزداد استخدام أسلوب العقاب  -  2

  .أو التعزیز السالب
ضرورة تقدیم التغذیة الراجعة، سواء كانت في صورة تعزیز موجب أو سالب أو عقاب  -  3

  .فور صدور سلوك المتعلم
  
الحرص على تسلسل الخطوات لالستجابات التي یجریھا المتعلم وتتابعھا، وتقدیم التغذیة  - 4

  ).2005أبو جادو(الراجعة في كل ما یتعلمھ التلمیذ 
راط اإلجرائي  العالج النفسي السلوكي في تقویم المشكالت وقد استفاد من مبادئ االشت

السلوكیة غیر السویة أو بعض العادات غیر المرغوب فیھا ، كما أضاف سكینر تحذیرات 
  :للمعلمین خاصة بالممارسة الصفیة و التي قد تقترن بسلوكیاتھم أو بالمادة الدراسیة منھا
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  .علیقات المؤلمة لذاتھمالسخریة من استجابات المتعلم وتقدیم الت - 
  .استخدام األسالیب العقابیة المختلفة - 
  الوظائف البیتیة االظافیة الكثیرة والصعبة - 
  إرھاق نفسیة الطلبة باألعمال اإلجباریة - 
  ).1968سكینر(إلزام المتعلم بنشاط ال یرغب فیھ  - 
  .إلزام المتعلم بالجلوس بصمت طول مدة الدرس  - 
  

52.-النظریات المعرفیة
  
  ا- نظریة القشطلت في التعلم 
   

  لمحة تاریخیة
  
مؤسس النظریة القشطلتیة وانظم إلیھ  ولفنج كوھلر ) 1943- 1880(یعتبر ماكس فرتیمر  
وقد نشرا أبحاث النظریة أكثر من فرتیمر )  1941- 1886(وكیرت كوفكا ). 1967- 1887(

  .وأسس نظریة المجال )  1947- 1891(ثم ارتبط بھم كیرت لیفن 
متحدة في العشرینات على ید كوفكا وكوھلر ولدت النظریة في ألمانیا وقدمت إلى الوالیات ال 

ظھرت النسخة االنجلیزیة للتقریر الذي یضم تجربة كوھلر المشھورة عن حل  1925وفي 
المشكالت عند الشمبانزي ، وأول المنشورات كان مقال تحت عنوان اإلدراك مقدمة للنظریة 

  ).1983غازدا(الجشتلطیة 
ي الثلث األول من القرن العشرین، وظھر كتاب لقد شاعت نظریة ثورندایك وذاع صیتھا ف 

، واحتوى على نقد تفصیلي للتعلم بالمحاولة والخطأ  وقد أید بما 1924عام) نموا لعقل(كوفكا 
و أبرز كوھلر دور االستبصار  في التعلم  أعتبره . أجراه كوھلر من تجارب على القردة

ة تستطیع أن تحصل على الثواب  دون أن بدیال للتعلم بالمحاولة والخطأ ، وبین كیف أن القرد
  .تمر  بمحاوالت وأخطاء  وتثبیت المحاوالت الناجحة والتخلص من المحاوالت الخاطئة

   
لقد ظھرت السیكولوجیة الجشطلت في ألمانیا في نفس الوقت الذي ظھرت فیھ المدرسة 

التسمیة إلى إن كلمة الجشطلت معناھا صیغة أو شكل، وترجع ھذه . السلوكیة في أمریكا
دراسة  ھذه المدرسة المدركات الحسیة حیث بینت أن حقیقة اإلدراك تكمن في الشكل والبناء 

و ثارت ھذه المدرسة على نظام علم النفس و خاصة . العام ، ولیس في العناصر واألجزاء
 على المدرسة االرتباطیة وفكرة االرتباط ، و  قالت بأن الخبرة تأتي في صورة مركبة  فما

وال یمكن رد السلوك إلى مثیر واستجابة،  فالسلوك الكلي ھو .  الداعي لتحلیلھا إلي ارتباط 
  . السلوك الھادف  الذي یحققھ الفرد بتفاعلھ مع البیئة 

  
  :األسس التجریبیة للنظریة  - 1 
  
عابت مدرسة الجشطلت على ثورندایك،  أن األقفاص التي كان یستخدمھا في تجاربھ ال  

تسمح للحیوان بإظھار قدرتھ على التعلم ، ألن  المزالیج  واألزرار و غیرھا من المفاتح 
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األقفاص مخبأة و ال یمكن للحیوان معالجتھا إال عن طریق الصدفة ، وھو یلتمس الخروج 
ن االختبار المناسب لقیاس القدرة على التعلم یجب أن تكون عناصره من مأزقھ، في حین أ

واضحة  أمام العضویة ، فان كانت لھ القدرة على المالحظة  وإدراك العالقات تسنى لھ حل 
  .المشكالت 

وھما تجارب )1913 1917(وتمیزت أبحاث كوھلر بنوعین من التجارب ما بین عامي
  .عصيمشكالت الصندوق وتجارب مشكالت ال

  
  العوامل المؤثرة على االستبصار - 2 
  

  :لقد میز القشطلت عوامل مؤثرة على التعلم بواسطة االستبصار وھي
  
  :مستوى النضج الجسمي - 1

  .إن النضج الجسمي ھو الذي یحدد إمكانیة قیام المتعلم بنشاط ما للوصول إلى الھدف
  
  :مستوى النضج العقلي - 2

تطور نمو المعرفي، ما ھو أ كثر نموا وخبرة یكون أكثر  تختلف مستویات اإلدراك باختالف
  .قدرة على تنظیم وإدراك عالقات مجالھ

  
  تنظیم المجال - 3
نقصد بتنظیم المجال ھو احتوائھ على كل العناصر الالزمة لحل المشكلة مثال في تجارب  

جال إلحدى و افتقار الم) الدافع(والجوع ) الموز(والھدف ) الوسیلة(القشطلت وجود العصا
  .  العناصر یعرقل  تحقق التعلم

  
   الخبرة - 4
ویقصد بھا األلفة بعناصر الموقف أو المجال بحیث تدخل في مجال المكتسبات السابقة مما   

  .یجعل المتعلم ینظم ویربط أجزاء المجال بعالقات أكثر سھولة
  
  
  :المفاھیم الرئیسیة في نظریة الجشطلت  - 3
  
تعني بنیة خاصة متأصلة بالكل أو النمط بحیث تمیزه عن غیره من ) التنظیم: (البنیة - 

  . األنماط األخرى وتجعل منھ شیئا منظم ذا معنى أو وظیفة خاصة
،  وعلیھ فان البنیة )الكل(وتحدد البنیة وفقا للعالقات القائمة بین األجزاء الترابطیة للقشطلت 

  .جزاء الكل على ما كانت علیھتتغیر بتغیر العالقات، حتى لو بقیت أ
  
استبعاد التفاصیل التي تؤدي إلى إعاقة إدراك العالقات الجوھریة في : إعادة تنظیم  - 

  .الموقف
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  .ھو ما یترتب من إجراء العالقات القائمة بین أجزاء الكل:المعنى - 
  
القائمة بین  من خالل إدراك العالقات) الكل(ھو الفھم الكامل للبنیة الجشطلت : االستبصار  - 

أجزائھ وإعادة تنظیمھا بحیث یمكن  االستدالل عن المعنى  ویتشكل ذلك في لحظة واحدة  
  .ولیس بصورة متدرجة 

  
:فرضیات نظریة الجشطلت - 4
  
التعلم یعتمد على اإلدراك الحسي أي أن كل المدركات المخزنة في الذاكرة یتم التعرف  1 

  .الحواسعلیھا وإدخالھا إلى الذاكرة بواسطة 
  
التعلم ھو إعادة تنظیم المعارف حیث یعتمد التعلم على فھم العالقات التي تشكل المشكلة  - 2

          .أو الموقف التعلیمي وذلك بإعادة تنظمیھا لداللة على معناھا
  
  التعلم  ھو التعرف الكامل على العالقات الداخلیة  - 3
لم تكن مترابطة و إنما ھو اإلدراك الكامل  ال یمكن اعتبار التعلم مجرد ارتباط بین عناصر 

للعالقات الداخلیة للشيء المراد تعلمھ، وجوھر التعلم ھو التعرف على القوانین الداخلیة التي 
  .تحكم موضوع التعلم

  
یتعلق التعلم بالحصول على العالقة بین االستعمال الصحیح للوسیلة و بین تحقیق الھدف - 4

  .ا االستعمالأو النتائج المترتبة عن ھذ
  
االستبصار یجنبنا األخطاء الغبیة و  إن  فھم واستنتاج العالقات المنطقیة بین عناصر   -  5

  .المشكلة یؤدي حتما إلى تجنب الخطاء
  
إن  الفھم یؤدي إلى عملیة تحویل المعارف من موقف إلى آخر أي تطبیقھا في مجال  - 6

  .تعلمي مشابھ للموقف األول
  
إن التعلم الذي یتم عن طریق االستبصار ) ال یتعرض للنسیان(التعلم الحقیقي ال ینطفئ  - 7

  . یصبح جزءا من الذاكرة طویلة المدى،  بالتالي تكون نسبة تعرضھ للنسیان ضعیفة
  
ال یحتاج التعلم عن طریق االستبصار إلى مكافأة بل كثیرا ما تكون نتائج التعلم الناجح  - 8 

شعور باالرتیاح و االبتھاج الناتج عن القدرة على إدراك المعنى  فیمثل ھذا النشاط خبرة 
ا إذ. سارة في حد ذاتھا، فھذا الشعور یترك نفس األثر الذي تتركھ المكافأة في التعلم السلوكي 

  .التعلم باالستبصار ھو مكافأة  في حد ذاتھ
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التشابھ یلعب دورا حاسما في الذاكرة  فإذا كانت النظریات السلوكیة تعتمد على االقتران  - 9
والتكرار والتعزیز في تثبیت التعلم ، فان النظریة القشطلتیة تعتمد على قانون التشابھ في 

  .ستدعاءھا أثناء التعرض لتعلم جدیدالعالقات  المخزنة في الذاكرة  والتي یتم ا
  

  : قوانین التعلم في نظریة الجشطلت
  

إن التعلم ھو عملیة إدراك أو تعرف على األحداث باستخدام الحواس، حیث یتم تفسیرھا 
وقد اعتبرت القوانین التي تفسر عملیة اإلدراك قوانین . وتمثیلھا وتذكرھا عند الحاجة إلیھا

  :لتفسیر التعلم، ومنھا
  
  :قانون التنظیم - 1 

  .یتم إدراك األشیاء إذا تم تنظیمھا وترتیبھا في أشكال وقوائم، بدال من بقائھا متناثرة
  
یعتبر ھذا القانون أساس  عملیة اإلدراك ،  إذ ینقسم المجال :  مبدأ الشكل واألرضیة - 2

والخلفیة و األرضیة  . اإلدراكي إلى الشكل وھو الجزء السائد الموحد المركز لالنتباه
  .المتناسقة  المنتشر علیھا الشكل في البیئة

  
وھي العناصر المتماثلة المتجمعة معا و یحدث ذلك نتیجة التفاعل فیما : قانون التشابھ - 3

  .بینھا
  
إن العناصر تمیل إلى تكوین مجموعات  إدراكیة تبعا لتموضعھا في : قانون التقارب - 4

  .المكان
  
  و مبدأ الشكل واألرضیةیوضح مبدأ التقارب  1الشكل 
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تمیل المساحات المغلقة إلى تكوین وحدات معرفیة بشكل أیسر من : قانون االنغالق - 5

المساحات المفتوحة  ویسعى المتعلم إلى غلق األشكال  غیر المتكاملة للوصول إلى حالة 
  .االستقرار اإلدراكي 

  
  
  

  قمبدأ التشابھ واالنغال 2یمثل ھذا الشكل 
  
  
  
  

  
  
أي نمیل إلي إدراك مجموعة األشیاء التي تسیر )أو االستمرار:  (مبدأ التشارك في االتجاه - 6

في نفس االتجاه على أنھا استمرار لشيء ما ، في حین یتم إدراك األشیاء التي ال تشترك 
  ). 1998كاسین(معھا  باالتجاه على أنھا خارج نطاق ھذا االستمرار 

  ك في االتجاه تدرك على أنھا تنتمي إلى نفسوھكذا فان األشیاء التي تشتر
  . المجموعة
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یشیر ھذا المبدأ إلى الطبیعة التبسیطیة التي یمتاز بھاو النظام اإلدراكي :  مبدأ البساطة  - 7
اعتمادا على ھذا المبدأ، فإننا نسعى إلى إدراك المجال على أنھ كل منظم یشمل .  اإلنساني

كس المیل إلى تكوین ما یسمى بالكل الجید الذي یمتاز على أشكال منتظمة وبسیطة فھو یع
  .باالنسجام واالنتظام واالتساق

  

  
  یوضح مبدأ االتجاه المشترك                              3شكل رقم
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  یوضح مبدأ البساطة 4شكل رقم 
على أنھ المربع الشكل ) األصفر(على أنھ شكل أسطواني و المقطع ) األخضر(ندرك المقطع 

.  بینما الشكل الرمادي مستطیل
  
طو ال یختلف مفھوم الذاكرة عند القشطلت عن ما ھو عند أرس: الذاكرة و نظریة األثر - 7 

حیث یرى أن االنطباع الحسي المدرك یتقاطع مع األثر الذاكري المخزن، فالنظریة 
القشطلتیة  ترى أن االنطباعات الحسیة تخزن في الذاكرة على نحو مماثل، أي  بنفس 

  .الصیغة و  الشكل التي تواجد علیھا األثر الذاكري،  ویختزن بنفس اآللیات العصبیة
اع ھي بمثابة إعادة تنشیط ألثر ذاكري معین،  من خالل استخدم فعملیة التذكر أو االسترج 

ھلجار د و  بویر (نفس النشاط العصبي المستخدم في عمالیات اإلدراك األولیة لھذا األثر 
  :ویعود سبب النسیان إلى عاملین ھما). 1982

  
  .صعوبة تنشیط األثر أثناء عملیة التذكر - 1
  
  .اآلثار الذاكریة األخرىاضمحالل األثر بسب التداخل مع  - 2
  

تؤكد نظریة القشطلت الطبیعة الدینامكیة للذاكرة، حیث ترى أن النظام اإلدراكي نشیط وفعال 
یعمل بصورة دائمة،  في تنظیم مكونات الذاكرة،  في ضوء المستجدات الناجمة من فعل 

ار الذاكرة یتم فالكثیر من أث. التفاعالت المستمرة والمتكررة مع الخبرات الحسیة البیئیة
دمجھا مع آثار أخرى أو تتداخل مع غیرھا و  قد یؤدي ذالك ربما إلى صعوبة في عملیة 

  .التذكر

  
: التطبیقات التربویة لنظریة القشطلت

  
  : یمكن أن نستفید من فكرة التعلم باالستبصار في عدة نواحي، نذكر منھا ما یلي 
  
تعلیم القراءة والكتابة لألطفال الصغار، حیث یفضل إتباع الطریقة الكلیة بدال من الطریقة  - 1

  . الجزئیة، أي البدء بالكلمات ثم األصوات والحروف
تستخدم النظریة الكلیة في تقدیم خطوات عرض موضوع ما لتسھیل فھم الوحدة الكلیة  - 2

  .للموضوع
بیر الفني   نجد الكل یسبق الجزء ، واإلدراك الكلي   یؤثر تستخدم الطریقة الكلیة  في التع - 3

في تكوین الصورة الجمالیة للشيء ، فالرسم یعتمد على رسم الھیكل ثم توضیح التفاصیل 
  .واألجزاء بالتدریج

یعتمد التفكیر في حل المشكالت باستخدام النظریة الكلیة عن طریق حصر المجال الكلي  - 4
  .فھم العالقات التي توصل إلى الحل للمشكلة ویساعد ھذا في
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  : تقویم نظریة القشطلت 
  

یتفق علماء النفس غیر أتباع القشطلت، أن ھذه المدرسة قد أسھمت مساھمة جدیرة في فھمنا 
لإلدراك الحسي آال أنھم یرون أن ھذا اإلسھام ما ھو إال تحسین لحقائق معروفة ، ولیس 

ل واألرضیة لیس أساسھ فكرة مبتكرة،   إال أنھ یمكن أساسھا كشفا جدیدا، فالتمیز بین الشك
القول أن  علماء القشطلت قد درسوا العالقة بین الشكل واألرضیة ووضحوا القوانین التي 

  .تحكم ھذه العالقة توضیحا تفصیلیا
وعلى العموم  فان نظریة االستبصار  كان لھا أثر عظیم  على التربیة ، فلم یعد المعلمون  

یرا بالتكرار  والتدریب البسیط ، مما  أدى  بالمعلمین إلى تكثیف جھودھم  في یھتمون كث
إن مبادئ التربیة القشطلتیة . الوصول  إلى انتقال أثر التعلم إلى المواقف الجدیدة المتنوعة

فالریاضیات . لعبت دورا رئیسیا في ا لسیاسات التربویة  وممارساتھا في السنوات األخیرة
ا من البرامج التعلیمة التي طورت ما بین الخمسینات والستینات، والتي تم  الحدیثة  وغیرھ

تطبیقھا في  الوالیات المتحدة  كانت في معظمھا مبنیة على التعلم القائم على االكتشاف 
  ).1983غازدا،(
  

  أو نظریة التعلم االجتماعي) لباندورا(نظریة التعلم بالمالحظة-ب
  
  

   مقدمة
لى أھمیة التفاعل االجتماعي و المعایر االجتماعیة و السیاق الظروف تركز ھذه النظریة ع 

  .االجتماعیة في حدوث  التعلم، ویعني ذلك أ ن التعلم ال یتم في فراغ بل في محیط اجتماعي
وقد اثبت للكثیر من الناس أن األنماط السلوكیة و االجتماعیة و غیرھا یتم اكتسابھا من خالل  

أن التقلید یزرع في اإلنسان منذ الطفولة، "مالحظة ، وكما قال أرسطو المحاكاة والتعلم بال
وأحد االختالفات بین الناس و الحیوانات األخرى یتمثل في أنھ أكثر الكائنات الحیة محاكاة، 

  ) . 1980غازدا،"(ومن خالل المحاكاة یتعلم أول دروسھ
لى  باندورا  الذي لخص بحثا ویعود الفضل في االھتمام بموضوع التعلم بواسطة المحاكاة إ

كما اشترك مع   )التعلم االجتماعي من خالل المحاكاة(قدمھ إلى ندوة نبرا سكا یحمل عنوان
ریتشارد ولترز وھو أول طالب یشرف علیھ باندورا في دراسة الدكتورة، في نشر كتاب 

بحث حول ، وقد أصبح ھذان العمالن سبب ال)التعلم االجتماعي وتطور الشخصیة( یحمل اسم
  .موضوع المحاكاة خالل العقد التالي

  
اھتم باندورا و ولترز  بالتمیز بین اكتساب استجابات المحاكاة وأدائھا ، دون أن یتم تحدید  

ولقد أوضح باندورا  أن عملیتي التمثیل ). التعلم(وتحلیل اآللیات الالزمة للتعلیم بالمالحظة 
كما أكد على أن ھذا ).  1980غازدا (م بالمالحظة الخیالیة وللفضیة ضروریتان كي یتم التعل

ویمكن شرح ذلك بكون العوامل ). 1977باندوزا" (التحدید المشترك"النوع من التفاعل 
الشخصیة والعوامل البیئیة غیر االجتماعیة تتفاعل فیما بینھا، حیث یصبح كل عامل محددا 

تمیز بالنسبیة حیث یمكن أن تتغیر تبعا ویرى باندورا أن  القوة في السلوك التفاعلي، ت. لآلخر
كما یحدد باندورا السلوك االجتماعي بكونھ یمیل دوما إلى التعمیم  . لتغیر العوامل البیئیة



43

فالشخص الذي :والى الثبات لمدة زمنیة غیر محدودة، و یمكن أن ندرج المثال التالي للشرح 
ما إلى العدوانیة في الكثیر من یمیل إلى التصرف بعدوانیة في موقف معین، سوف یمیل دو

  .                                                                                           المواقف المشابھة
  
  

  مفھوم التعلم بالمالحظة- 1      
  

یفترض ھذا النموذج من التعلم أن اإلنسان كائن اجتماعي یتأثر باتجاھات اآلخرین 
ومشاعرھم وتصرفاتھم وسلوكھم، أي یستطیع أن یتعلم منھم نماذج سلوكیة عن طریق 

ویشیر التعلم بالمالحظة إلى إمكانیة التأثر بالثواب والعقاب على نحو بدلي . المالحظة والتقلید
أو غیر مباشر وقد أفاد باندورا في إحدى دراستھ على ریاض األطفال بتقسیم التالمیذ  إلى 

    :ت كما یليخمس مجموعا
  
قام أفراد المجموعة األولى بمالحظة رجل یعتدي جسدیا ولفظیا على دمیة كبیرة بحجم  - 1

  . إنسان، مصنوعة من المطاط، و مملوءة بالھواء
  
  .وقام أفراد المجموعة الثانیة بمشاھدة األحداث نفسھا مصورة في فلم سینمائي - 2
  
  .المشاھد العدوانیة السابقة نفسھا، في فیلم كرتونوقام أفراد المجموعة الثالثة بمشاھدة  - 3
  
  .أما أطفال المجموعة الرابعة فلم تّعرض لھذه المشاھد، فكانت المجموعة الضابطة - 4
  
  .أما المجموعة الخامسة فشاھدت شخص یعتبر مثاال للنوع المغلوب المسالم غیر العدواني - 5
. فل في وضع مشابھ للنموذج المالحظبعد االنتھاء من عرض ھذه النماذج، تم وضع كل ط 

  وقام المالحظون بتسجیل سلوك ھؤالء األطفال من عبر الزجاج وتم استخراج معدل 
  :االستجابات العدوانیة كالتالي

  
  توزیع معدل االستجابات العدوانیة: 1جدول رقم

  
المجموعة 

الخامسة
المجموعة 

الرابعة
المجموعة 

الثالثة 
المجموعة 

الثانیة
المجموعة 

األولى
المجموعات

42 52 198 92 183 معدل 
االستجابات 

العدوانیة
  أن متوسط االستجابات العدوانیة . من خالل ھدا الجدول یتضح لنا من نتائج ھذه الدراسة

للمجموعات الثالث األولى التي تعرضت إلى نماذج عدوانیة، یفوق كثیرا متوسط استجابات 
المجموعة الرابعة الضابطة، التي لم تتعرض لمشاھدة النماذج كما تبین نتائج المجموعة 
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الخامسة التي تعرضت لنموذج مسالم غیر عدواني أقل من متوسط استجابات المجموعة 
:را ثالثة أثار للتعلم بالمالحظة وھيو یقترح باندو. الرابعة

  
إن التمثیالت  الصوریة والرمزیة المتوفرة عبر الصحافة والكتب و : تعلم سلوكیات جدیدة - 1

السینما والتلفزیون و األساطیر والحكایة الشعبیة  ، تشكل مصادر مھمة للنماذج، وتقوم 
. حظتھا والتأثر بھابوظیفة النموذج الحي، حیث یقوم المتعلم بتقلیدھا بعد مال

    
قد یؤدي مالحظة بعض السلوكیات التي تمیزت بالعقاب إلى تجنب : الكف والتحریر - 2

إن معاقبة المعلم ألحد تالمیذه على مرأى من اآلخرین، فینقل أثر العقاب إلى ھؤالء . أدائھا
جأ البعض وقد یل.التالمیذ بحیث یمتنعون عن أداء السلوك الذي كان سببا في عقاب زمیلھم

اآلخر إلى تحریر االستجابات المكفوفة أو المقیدة، وخاصة عندما ال یواجھ النموذج عواقب 
.سیئة أو غیر سارة

  
فالتسھیل یتناول االستجابات . تختلف عملیة تسھیل السلوك عن عملیة تحریره: التسھیل - 3

أما تحریر .  التركو , المتعلمة غیر المكفوفة والمقیدة والتي یندر حدوثھا بسب النسیان
السلوك، فیتناول االستجابات المكفوفة التي ترفضھا البیئة أو تنظر إلیھا على أنھا سلوك 

  .سلبي
  
  :تحلیل التعلم االجتماعي - 3

  .    2نالحظ أربع مراحل للتعلم من خالل النموذج، الملخصة في الجدول رقم
  مراحل التعلم بالمالحظة وخصائصھ:  2الجدول رقم

  
التعلم بالمالحظةخصائص  مراحل التعلم بالمالحظة

شرط أساسي لحدوث التعلم،یتأثر بخصائص 
النموذج ومستوى النمو والنضج، و الدافعیة 

.والحوافز والحجات 

مرحلة االنتباه

ضرورة التواصل، وتمثیل األداء في الذاكرة 
بواسطة التدرب وتكرار النموذج إلجراء  

  .وسلوك النموذجالمطابقة بین سلوك المتعلم 
   

مرحلة االحتفاظ

أھمیة التغذیة الراجعة التصحیحیة في تشكیل 
السلوك المرغوب فیھ ، حیث  تحتاج إلى 

. مراقبة دقیقة من قبل المعلم أو النموذج

مرحلة إعادة اإلنتاج

تتشابھ مع نظریة االشتراط اإلجرائي وذلك 
ألھمیة التعزیز و العقاب وتأثرھما على 

یمل المتعلم إلى . الدافعیة في أداء السلوك
تكرار السلوك المعزز وتجنب السلوك 

مرحلة الدافعیة



. المعاقب علیھ

دافعیة تقلید النموذج أو عدم المثابرة في محاكاتھ حسب المخطط 

  

یتمیز تعلم اإلنسان بالتصور أو المعرفة ، وتتضمن 
ھذه المعرفة النظم اللغویة والصور الذھنیة والرموز الموسیقیة والعددیة، وتصبح المعرفة 

  .عمل رئیسي في مجالت وظیفیة  مثل اإلدراك وحل المشكالت والدافعیة

یؤدي حدوث االستجابة إلى نتیجة ایجابیة أو 
سلبیة و محایدة ،فھي تمارس تأثیرھا على رصید السلوك و تأخذ ھذه التأثرات ثالث أبعاد 

  .یبین أبعاد التأثیرات لمختلف الستجابات وخصائصھا

العوامل المؤثرة في التعلم بالمالحظة

یمل المتعلم إلى تقلید     
األشخاص المتشبھین  في 
االھتمامات والخلفیات ،  
والنماذج الحیة أكثر من 

النماذج المتلفزة
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المعاقب علیھ

  :     العوامل التي تؤثر على التعلم بالنموذج
دافعیة تقلید النموذج أو عدم المثابرة في محاكاتھ حسب المخطط تتلخص العوامل المؤثرة في 

  :فرضیات التعلم بالمالحظة

  :تستند الفرضیات الخاصة لشر ح ا لتعلم بالنموذج إلى

یتمیز تعلم اإلنسان بالتصور أو المعرفة ، وتتضمن : الكثیر من التعلم اإلنساني معرفي
ھذه المعرفة النظم اللغویة والصور الذھنیة والرموز الموسیقیة والعددیة، وتصبح المعرفة 

عمل رئیسي في مجالت وظیفیة  مثل اإلدراك وحل المشكالت والدافعیة

یؤدي حدوث االستجابة إلى نتیجة ایجابیة أو :  التعلم اإلنسانينتاج االستجابات مصدر 
سلبیة و محایدة ،فھي تمارس تأثیرھا على رصید السلوك و تأخذ ھذه التأثرات ثالث أبعاد 

  3كما یوضحھا الجدول رقم 

یبین أبعاد التأثیرات لمختلف الستجابات وخصائصھا: 

العوامل المؤثرة في التعلم بالمالحظة

یمل المتعلم إلى تقلید 
األشخاص ذو القدرات 

العالیة واألداء الملحوظ،  
والذین یتمیزون بالتفوق 

.في األداء

یمیل المتعلم إلى تقلید األشخاص 
ذو الجاذبیة العالیة أو 

الشخصیات المھمة

  
  
العوامل التي تؤثر على التعلم بالنموذج - 4 

تتلخص العوامل المؤثرة في 
  :التالیة

  

  
فرضیات التعلم بالمالحظة -5  
  

تستند الفرضیات الخاصة لشر ح ا لتعلم بالنموذج إلى
  
الكثیر من التعلم اإلنساني معرفي- 1 

ھذه المعرفة النظم اللغویة والصور الذھنیة والرموز الموسیقیة والعددیة، وتصبح المعرفة 
عمل رئیسي في مجالت وظیفیة  مثل اإلدراك وحل المشكالت والدافعیة

  
نتاج االستجابات مصدر - 2

سلبیة و محایدة ،فھي تمارس تأثیرھا على رصید السلوك و تأخذ ھذه التأثرات ثالث أبعاد 
كما یوضحھا الجدول رقم 

  

: 3الجدول رقم
  

یمیل المتعلم إلى تقلید األشخاص 
ذو الجاذبیة العالیة أو 

الشخصیات المھمة



46

خصائص األبعاد الثالثة اد التأثیرات لمختلف االستجاباتأبع
تكوین الفرضیات حول أي سلوك نتائجھ 

ناجحة، تستخدم ھذه الفرضیات كدلیل للعمل 
المستقبلي القائم على االحتماالت لالستجابة 

.بمختلف أنواع السلوك

المعلومات

المعلومات المكتسبة من خالل الخبرة، 
تصبح باعثا للسلوك في الوقت الحاضر رغم 

  حضور شروط الباعث فيعدم 
البیئة 

الدافعیة

زیادة التكرار االستجابة السابقة یؤدي  إلى 
تدعیم االستجابة

التعزیز

  
یكتسب اإلنسان الكثیر من السلوكیات عن : التعلم عن طریق المالحظة مصدر ثاني للتعلم - 3

اللغة والعادات طریق مراقبة ما یفعل الناس والذي یحدث عندما یفعلون ذلك، مثل اكتساب 
.الثقافیة واالتجاھات واالنفعاالت

  
یتأثر االنتباه بالسن والجنس و : تتأثر عملیة االنتباه بالنموذج والمالحظة وظروف الباحث - 4

.المستویات االقتصادیة إلى جانب الجاذبیة المتبادلة والقوة االجتماعیة التي یتم إدراكھا
  
یمكن تعزیز االحتفاظ  بعدد من استراتجیات :االحتفاظالترمیز واإلعادة یساعدان عملیة  - 5

اإلعادة والتدوین الرمزي اللفظي والتصوري، وھو الذي یفسرا لسرعة في االكتساب 
  .واالحتفاظ الطویل المدى

                                                                                    
تعمل :تتضمن صورا عقلیة وأفكار لتوجیھ األداء الظاھرعملیة االستخراج الحركي  - 6

الصور العقلیة واألفكار المكتسبة كمثیرات داخلیة شبیھة بالمثیرات الخارجیة التي یقدمھا 
.النموذج، حیث یتم اختیار االستجابات على أساسھا وتنظیمھا على المستوى المعرفي

  
یعتمد اكتساب السلوك على توفر :ذاتيتتأثر الدفعیة بالتعزیز الخارجي والبدیل وال - 7

. البواعث الضروریة لذلك ، المتمثلة في أنواع التعزیز المقدمة من طرف النموذج المالحظ
  .                                                      فیؤدي ذلك إلى كبت السلوك أواعاداتھ

  
: خالل التوضیح المادي أو الصور تنتقل معلومات االستجابة في التعلم بالمالحظة من - 8

تعتبر المھارات اللفظیة المكتسبة من الولدین أكثر الطرق في نقل المعلومات عن االستجابات 
المراد نمذجتھا، كما یعتبر التمثیل بالصور لسلوك النموذج مصدر آخر الكتساب المعلومات 

                          . من خالل وسائل اإلعالم كالتلفاز و جھاز الكمبیوتر والسینما
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أكد باندورا ، أن مالحظة النموذج ،یؤدي : التعرض للنموذج قد یؤدي إلى  آثار مختلفة - 9
  .                                              إلى كف السلوك أو تحریره أو تعلم سلوكیات جدیدة 

  
  :                                ماعیةالتعلم بالمالحظة مصدر لتعلم المبادئ والقواعد االجت-10

   
یمكننا التعلم بالمالحظة من اكتساب القواعد والمبادئ االجتماعیة، وذلك من خالل مالحظة 

حیث یرسم المتعلم صورة مجردة للعناصر العامة . النموذج وتقلیده وفقا للتعزیز المقدم إلیھ
                                                             .              في سلوك النموذج الذي یراد تطبیقھ

إن التمایز و االختالف المتباین في النماذج المقدمة ، :التعلم بالمالحظة مصدر لإلبداع -11
  .                                                         یؤدي إلى احتمال ظھور سلوك مستحدث

  
  
  :التطبیقات التربویة - 6

      
. یقدر اتجاه التعلم بالمالحظة، بكونھ نموذجا للتدریس الحالي لما یوفر ه من خبرات تعلیمیة

  . حیث یخضع التعلم إلى المالحظة وأداء ا لسلوك ثم  الجزاء
  
   

  :النظریة البنائیة لجون بیاجي في النمو المعرفي - ج
  

یتوجب على المعلم معرفة سلوك تالمیذه وكیف یتعلمون وماذا یتعلمون وكیف یوظفون 
وللحصول على ھذا النوع من المعرفة علیھ أن یدرس عملیات النمو . ویحولون مكتسباتھم

حیث تقوم نظریة . المعرفي، التي تمثل نقطة التقاء بین علم النفس النمو وعلم النفس التربوي
و سنتناول بالشرح في ھذا الفصل،  أھم . االكتساب وفقا للنمو العقليبیاجي بشرح عملیة 

.                                                                  المفاھیم التي جاءت في ھذه النظریة وكیفیة تطبیقھا في المجال التربوي
  
  :لمحة تاریخیة  
  

، وقد كان في طفولتھ المعا،  ذا رغبة     1896ولد جون بیاجي في نیوشتل بسویسرا عام 
  .نشر أول مقال علمي وھو في العاشرة من عمره. عالیة في االستطالع

وفي الحادیة عشرة من عمره، عمل مساعدا في مختبر المتحف التاریخي الوطني، ثم أصبح  
بح بعد نال أول شھادة جامعیة  في الثامنة عشرة من جامعة نیوشتل،  وأص. خبیرا بالمتاحف

. سنة 21وتحصل على شھادة الدكتوراه في العلوم الطبیعیة وعمره . ذلك موظفا في جنیف
  .وقد اشتھر خارج سویسرا، بالعمل مع بینھ في باریس في تصمیم اختبارات الذكاء

ویعتبر بیاجي  من أھم علماء النفس الذین قدموا نظریة شاملة لتفسیر الذكاء وعملیات 
حیث تسلم  جراء ذلك إدارة  1921كتاب في علم النفس التطوري عام  و ألف أول . التفكیر

  . مركز جان جاك روسو للعلوم التربویة في جنیف
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أما المرحلة الثانیة من أبحاثھ، . بحثا  في حقل علم الحیوان  20قام  بیاجي بنشر ما یزید عن 
ألعوام في ا) جاكلین ، لورنس ،و لووسین(فقد تضمنت والدة  أطفالھ الثالثة 

، مما وفر لھ مختبرا سیكولوجیا لتدوین مالحظتھ الخاصة بالنمو 1925،1927،1931
وكرس أبحاثھ كلھا لدراسة النمو العقلي عند األطفال محاوال بذلك فھم شكل . المعرفي 

أضف إلى ذلك، اھتمامھ بالدافعیة واإلدراك واالتجاھات والقیم عند . التفكیر عند الراشد
أبحاثھ تأثیرا كبیرا في الوالیات المتحدة األمیركیة ، حیث ترجمت أبحاثھ من والقت . األطفال

  .   الفرنسیة إلى االنجلیزیة  في العشرینات من القرن الحالي
                                     

  :النمو المعرفي عند جون بیاجي - 1
                                                  

  الوظائفو  البنیة العقلیة ي إلى النمو المعرفي من زاویتین وھماینظر بیاج
أما البناء العقلي فیشیر إلى حالة . و یرى أن النمو المعرفي ال یتم إال بمعرفتھما .العقلیة 

تشیر إلى العمالیات التي الوظائف العقلیة و  .التفكیر التي توجد في مرحلة ما من مراحل نموه
  .تفاعلھ مع مثیرات البیئة  التي یتعامل معھا یلجأ إلیھا الفرد عند

  
یھتم بیاجي بتطور التراكیب أو األبنیة المعرفیة ، حیث یؤكد أن الوظائف العقلیة عند اإلنسان 

أما األبنیة العقلیة فال تتغیر مع مرور الزمن نتیجة . موروثة وبالتالي فھي ثابتة ال تتغیر
  :وظیفتین أساسیتین للتفكیر ال تتغیر مع تقدم العمر ھماویضیف بیاجي . تفاعل الفرد مع البیئة

  نزعة الفرد إلى ترتیب العمالیات العقلیة التنظیمحیث تمثل وظیفة  التنظیم والتكیف، 
أما التكیف فتمثل نزعة الفرد إلى التالؤم مع . وتنسیقھا في أنظمة كلیة متناسقة ومتكاملة 

  .البیئة 
یة تحدث استجابة لمطالب البیئة،  ویتم التكیف من خالل تغیرات في العضوالتكیف  ویعتبر

فھو تعدیل المعلومات الجدیدة أي التغیر  االستیعابفأما . االستیعاب والمماثلةعملیتین ھما 
فھي التغیر في األبنیة العقلیة لجعلھا  المماثلة وأما.في المحیط لجعلھ یوافق البنیات العقلیة

  .امتوافقة مع البیئة التي یواجھھ
  
لیشیر إلى البنیة العقلیة ،  السكیماأو  شام ولتفسیر العمالیات العقلیة استخدم بیاجي مصطلح 

وقد یكون الشام بسیط جد كما ھو الحال في منعكس الرضاعة ، أو یكون معقد كما ھو الحال 
ویعتبر بیاجي النمو المعرفي یتقدم نحو التفكیر األكثر تجریدا ، ومما ال .في استخدام اللغة

ي تبنى علیھ العمالیات شك فیھ ھو كون العمالیات العقلیة المكتسبة مبكرا حجر األساس الذ
ولقد حدد بیاجي أربع عوامل لالنتقال من مرحلة نمو إلى . المعرفیة األكثر تعقیدا فیما بعد 

  .                                                                   أخرى
  
اسق یرتبط النمو المعرفي  بصفة عامة  بنضج الجھاز العصبي المركزي والتن: النضج - 1

الحركي، فوظیفة المشي  تتطلب نمو العضالت ونضجھا باالظافة إلى نضج األعصاب 
  .                                                           المتحكمة فیھا
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إن تفاعل الطفل مع بیئتھ المادیة، یزید من نسبة نموه، وذلك : التفاعل مع الخبرة المادیة - 2
  .      التي تمكنھ من الوصول إلى التفكیر المعقدبزیادة عدد خبراتھ 

  
یعتبر اكتساب الخبرات بواسطة استعمال اللغة      : التفاعل مع البیئة االجتماعیة - 3 

  للتواصل مع مجموعة الرفاق، واالكتساب المدرسي مؤشرین لزیادة معدل
                                                                                  .                                                 النمو المعرفي 
  
ھو عملیة تنظیم ذاتي یستوجب استعادة حالة التوازن في حالة عدم التوازن : التوازن  - 4

التي تمر بھا العضویة، وذلك باستخدام سلسلة لمتناھیة من االستیعاب والمالئمة  یمكننا شرح 
البكاء عند الرضیع الجائع تعبیرا عن حالة التوتر أو عدم : "ن خالل المثال التاليذلك م

العب والمناغاة عند الرضیع بعد أخذ الطعام، تعبیرا عن استرجاع حالة التوازن " " التوازن
  ".        حالة اإلشباع"والوصول إلى 

  
  .عن فقدان حالة التوازن تعبیرا"توتر وقلق التلمیذ أمام مشكلة تعلیمیة یستعصى حلھا"  
  .             یعبر عن زوال حالة التوتر واستعادة التوازن"حل المشكلة بشكل صحیح" 

            
  
  
  



  

یرى بیاجي أن للطفل قدرات فطریة تمكنھ من التفاعل مع البیئة  والتزود بالخبرات 
فالمولود حدیثا یتمكن من التفاعل مع الوسط باستخدام انعكاسات 

  .          فطریة تمكنھ من التحكم في المحیط والتكیف معھ، مثل المص والقبض على األشیاء

االنعكاسات إلى سلوك ھادف، حیث یقوم الطفل بالجمع بین الھدف والوسیلة 
                                                                  .  

عملیة االستكشاف تحدث في تسلسل منطقي، فال یستطیع الطفل إدراك وفھم مبادئ الجمع 
  .  بعد اكتساب ثبات الموضوعات ویتم التقدم في ھذه السلسلة ببطء وبشكل تدرجي

  ).            1985الطواب، (تؤثر البیئة التي یعیش فیھا الطفل في معدل النمو الذي یسر فیھ 

العوامل المؤثرة 
في النمو المعرفي

التفاعل مع 
البیئة 

االجتماعیة

التفاعل 
مع البیئة 
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  :  االفتراضات األساسیة في نظریة بیاجي

یرى بیاجي أن للطفل قدرات فطریة تمكنھ من التفاعل مع البیئة  والتزود بالخبرات 
فالمولود حدیثا یتمكن من التفاعل مع الوسط باستخدام انعكاسات .  . بواسطة اكتشفھ للعالم

فطریة تمكنھ من التحكم في المحیط والتكیف معھ، مثل المص والقبض على األشیاء

االنعكاسات إلى سلوك ھادف، حیث یقوم الطفل بالجمع بین الھدف والوسیلة 
.                                                                  باستخدام وسائل جدیدة لالستكشاف

عملیة االستكشاف تحدث في تسلسل منطقي، فال یستطیع الطفل إدراك وفھم مبادئ الجمع 
بعد اكتساب ثبات الموضوعات ویتم التقدم في ھذه السلسلة ببطء وبشكل تدرجي

تؤثر البیئة التي یعیش فیھا الطفل في معدل النمو الذي یسر فیھ 

      :مراحل النمو المعرفي عند بیاجي
                                                     

العوامل المؤثرة 
في النمو المعرفي

التفاعل  
مع البیئة 

المادیة
التوازن لنضج

  
االفتراضات األساسیة في نظریة بیاجي - 2
  
یرى بیاجي أن للطفل قدرات فطریة تمكنھ من التفاعل مع البیئة  والتزود بالخبرات  - 1

بواسطة اكتشفھ للعالم
فطریة تمكنھ من التحكم في المحیط والتكیف معھ، مثل المص والقبض على األشیاء

  
االنعكاسات إلى سلوك ھادف، حیث یقوم الطفل بالجمع بین الھدف والوسیلة  تتحول - 2

باستخدام وسائل جدیدة لالستكشاف
عملیة االستكشاف تحدث في تسلسل منطقي، فال یستطیع الطفل إدراك وفھم مبادئ الجمع  - 3

بعد اكتساب ثبات الموضوعات ویتم التقدم في ھذه السلسلة ببطء وبشكل تدرجي والطرح إال
تؤثر البیئة التي یعیش فیھا الطفل في معدل النمو الذي یسر فیھ  - 4
  
مراحل النمو المعرفي عند بیاجي - 3

                                                   

العوامل المؤثرة 
في النمو المعرفي

لنضجا
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یتفق علماء النفس النمو  على أن نمو اإلنسان  یتضمن خاصیتي االستمرار وعدم االستمرار 
فھو یسیر على نحو مستمر خالل مراحل محدودة ، حیث تتزامن خصائص النمو المستمر 

كما یستخدم مفھوم المرحلة لیشیر إلى التغیرات .وخصائص النمو المرحلي في الحدوث
إذا فھي عبارة عن مجموعة من . ناء فترات النمو المختلفةالحادة التي تمس السلوك أث
  :ولفھم مفھوم المرحلة عند بیاجي البد من التعرض  إلى مایلي. الظواھر واألنماط السلوكیة

   
تتمیز كل مرحلة بفترة تشكیل وفترة تحصیل، أما فترة التحصیل فتتصف بالتنظیم المستمر  - 

تصبح ھذه المرحلة نقطة انطالق لتشكیل المرحلة للعمالیات العقلیة في مرحلة معینة، و
  .                                                                                                                       الموالیة

كل مرحلة من المراحل تتكون في الوقت نفسھ من فترة التحصیل للمرحلة التي سبقتھا    - 
  .                         ا یمكن التأكید على أن المراحل لیست منفصلة عن بعضھا البعضبھذ

                         
ترتیب المراحل ثابت ال یتغیر  إال أن سن تحصیل المرحلة یتغیر حسب الفروق الفردیة  - 

  .یب و الدوافعالمرتبطة بالنضج والبیئة الوراثیة واالجتماعیة باالظافة إلى عوامل التدر
  
یخضع النمو من مرحلة إلى أخرى إلى قانون التكامل، بمعنى أن كل األبنیة المعرفیة  - 

  .                                                            السابقة تدمج ضمن أبنیة المرحلة الالحقة
تبدأ بالمرحة الحسیة یعتقد بیاجي أن كل األشخاص یمرون بأربع مراحل من النمو المعرفي، 

. حیث ال یمكن العودة أو النكوص إلى مرحلة سابقة. حركیة و  تنتھي بمرحلة التفكیر المجرد
  :یمكن لنا أن نلخص مراحل النمو المعرفي في مایلي

  
  :)الى سنتین0(مرحلة التفكیر الحسي الحركي من  - 1
  

تبد حیاة اإلنسان باستخدام الحواس والنشاطات الحركیة التي تتم بشكل تلقائي الستكشاف 
  :                            ویمكننا تلخیص ممیزات ھذه المرحلة كالتالي. المحیط الذي یعیش فیھ

  .یتم التفكیر بواسطة نشاط الطفل   - 
  .یتحسن التآزر الحركي    - 
  .كیةتناسق االستجابة الحر - 
  .یتطور الوعي بالذات تدرجیا  - 
  .تطور فكرة ثبات األشیاء  - 
  .  تظھر البوادر األولى للغة - 
    
                                         :)سنوات 7إلى  2(التفكیر ماقبل العمالیات من  - 2

تمركز حول تعتبر مرحلة انتقالیة وتتمیز بظھور اللغة والتحكم فیھا  باالظافة إلى ظاھرة ال
الذات وعدم ثبات اإلدراك وذلك من حیث الحجم والوزن  والشكل واللون  ، كما یتمیز تفكیر 

ولقد سمیت .الطفل في ھذه المرحلة باال حائیة أي إعطاء  الحیاة لكل شيء جامد أو میت 
بمرحلة ماقبل العمالیات ، لكون الطفل غیر قادر على الدخول في عمالیات ذھنیة بعیدة عن 
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لمنطق  ویعالج أغلب األشیاء عن طریق الحواس فھو یعد األصابع لمعرفة عدد األشیاء ا
:                                                                   وتنقسم ھذه المرحلة بدورھا إلى مرحلتین وھما. مثال

                                                                    
یستطیع الطفل القیام بعملیة تصنیف بسیطة ): سنوات4الى 2(مرحلة ماقبل المفاھیم من - 1 

حسب مظھر واحد  كاللون مثال،  وال یمز الطفل بین األحجام واألوزان، فھو یظن أن الشيء 
الكبیر رغم خفتھ یغوص في الماء وال یطفو والشيء الصغیر رغم ثقلھ یبقى على سطح 

  . الماء
                                                                

  ):                                                 سنوات 7الى 4(المرحلة الحدسیة  من 2- 
.  یتمكن الطفل من التصنیفات المعقدة حدسا أي دون الخضوع لقاعدة یعرفھا أو منطق معین 

وتتمیز  . وخالل ھذه المرحلة یبدأ الوعي التدرجي بثبات الخصائص أو ما یسمى باالحتفاظ
  :                             ھذه المرحلة بالخصائص التالیة 

  .                              رموز الغویة بشكل أكبر ازدیاد النمو اللغوي واستخدام ال - 
  .                                                                 تفكیر المتمركز حول الذات -   
  .                                                       تكوین المفاھیم وتصنیف األشیاء   - 
  . لبصري على التفكیر المنطقيتقد م اإلدراك ا - 
  
  :  سنة 11الى 7مرحلة تفكیر العمالیات المادیة من  - 3
  

یستخدم مصطلح العمالیات لداللة على األعمال واألنشطة العقلیة التي تشكل منظومة معرفیة 
وثیقة،  ویستطیع الطفل خالل ھذه المرحلة التنبؤ بالظواھر وتفسیرھا علمیا ولكن على 

وتزول ظاھرة التمركز حول الذات تدرجیا ، إلى أن یصل الطفل . لموسمستوى مادي وم
أضف إلى ذلك تطور مفھوم .إلى التفكیر االجتماعي عن طریق فھم األخر والتواصل معھ

  :ومن أھم ممیزات ھذه الفترة ھي. االحتفاظ  من حیث الكتلة والحجم و الوزن 
  .حول الذات االنتقال إلى لغة اجتماعیة بعد ما كانت متمركزة - 
  . استخدام الملموس للموضوعات المادیة في التفكیر وحل المشكالت - 
  والمقلوبیة. یتطور مفھوم االحتفاظ - 
  .تطور عمالیات التجمیع والتصنیف وتكوین المفاھیم - 
.الفشل في التفكیر في االحتماالت المستقبلیة  - 
  

  :  ومن بین الصعوبات التي یواجھھا تفكیر الطفل في ھذه المرحلة
  .ضعف القدرة في الوصول إلى استدالالت منطقیة  - 
  .ضعف الطفل في اكتشاف المغالطات المنطقیة - 
).2002توق وآخرون، (العجز في التعامل مع الفروض التي تغایر الواقع  - 

:ة فما فوقسن 12أو 11مرحلة التفكیر المجرد من  -4  
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یظھر في ھذه المرحلة االستدالل المنطقي المجرد الرمزي حیث یتمكن كل األطفال من  
وتتمیز .وتطویر استراتجیات لحلھا دون الرجوع إلى  المادیات . وضع الفرضیات واختبارھا

:ھذه المرحلة  بما یلي
  
  .تتوازن عملیة االستیعاب والمالئمة  - 
  .تطور التفكیر االستداللي - 
  .تطور تخیل االحتماالت قبل تقدیم الحلول   - 
  .التفكیر في احتماالت المستقبل  - 
  .استخدام التفكیر العلمي في تحلیل الظواھر - 
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یلخص مراحل النمو وخصائصھا عند بیاجي: 1الجدول رقم
  

الخصائص العمر الزمني المرحلة
االنتقال من األفعال  

المنعكسة إلى النشاطات 
الھادفة، باستعمال النشاط 

.الحسي الحركي

سنة 2- 0  الحس حركي 

لغة  والتفكیر متمركزان 
حول الذات، والتفكیر في 

. اتجاه واحد

سنوات  7 - 2 ماقبل العمالیات 

فھم قوانین االحتفاظ و 
. الترتیب والتصنیف 

  استعمال التفكیر المنطقي
.باكتساب مبدأ المقلوبیة

سنة    11- 7 العمالیات المادیة  

حل المشكالت المجردة  
بشكل منطقي والتدرج نحو 

التفكیر العلمي واستعمال 
.التفكیر االفتراضي

سنة 11-15 العمالیات المجردة 

    
  : المفاھیم األساسیة  في نظریة بیاجي - 4
  
. ألشكال المعرفیة التي تتشكل من حصیلة الخبراتتحسن ارتقائي منظم : النمو المعرفي 

  .یھدف إلى تحسین عملیة التوازن بین عملیة االستیعاب والمالئمة 
  

ھي مجموعة من القواعد یستخدمھا الفرد في معالجة الموضوعات والتحكم : البنى المعرفیة 
  .في العالم 

  
.ھم وحل المشكالتالصورة الذھنیة للعملیات المختلفة في تحقیق الف: العملیات

  
صورة إجمالیة ذھنیة لحالة المعرفة الموجودة ، تتمثل في تصنیف: االسكیم

وتنظیم الخبرات الجدیدة التي یدخلھا الفرد في أبنیة ذھنیة معرفیة، وھي أسلوب خاص  
  بتمثیل العالم و أحداثھ ذھنیا

.  
.ھ مع المحیطھي العملیات التي یلجأ إلیھا الفرد عند تفاعل:الوظائف العقلیة 
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یشیر ھذا المصطلح إلى كون العملیات العقلیة مرتبة ومنسقة في أنظمة كلیة : التنظیم
متناسقة، ویعتبر میل ذاتي یشكل استعداد یجعل الطفل یقوم بإحداث ترابط بین المخططات 

  .الذھنیة بكفاءة عالیة
  
یشیر ھذا المفھوم إلى الوظیفة العقلیة الثانیة عند بیاجي التي تعبر عن نزعة الفرد :  لتكیفا

  .نحو التالؤم وتألف مع البیئة التي یعیش فیھا
  

یعني إدراك الطفل لألشیاء على أن موضوعاتھا یستمر وجودھا حتى : ثبات الموضوعات 
  .وان كانت بعیدة عن مجال إحساسھ

   
  یعني إدراك أن تغیر الخصائص المادیة لألشیاء ال یغیر بالضرورة من جوھرھا :الحتفاظا
.  

عملیة تعدیل الخبرات والمعلومات الجدیدة لتتوافق مع البنیة العقلیة الحالیة :  االستیعاب
للفرد، وتعني أیضا استخدام الخبرات والمكتسبات السابقة في حل المشكالت الجدیدة المماثلة 

  . أي التغییر في المحیط لجعلھ یتوافق مع البنیة العقلیة الحالیة للفرد  .لمشكلة سابقة
  

ھي عملیة تغییر أو  مراجعة السكیمات  الموجودة عند الفرد خالل مواجھة : المالئمة
وبالتالي ھي التغییر في البنیات العقلیة لتتوافق مع الموقف البیئي . مشكالت وخبرات جدیدة 
. التفكیر في الحصول على حلول جدیدة أو التعلیمي، ویعني ذلك

  
القدرة عل تمثیل الداخلي لعملیة عكسیة بحیث یكون قادرا على التأمل في اآلثار : ةلمقلوبیا

  ).؟1-1)(2 1+1(المترتبة عند إبطال االحتمال األول مثال
ناء في اإل: النتیجة العكسیة. یتصاعد البخار من اإلناء المتواجد على الفرن إذا الماء یغلي

.البراد إذا الماء یتجمد
  

ھو التوازن الذي تسعى إلیھ التراكیب العقلیة أي تحقیق التوازن بین التراكیب العقلیة :الذكاء
البیولوجي النفسي العقلي (والمحیط  وبمعنى آخر تحقیق التكیف في أبعاده المختلفة 

  ).واالجتماعي والوجداني
  
  :لتربويتطبیقات نظریة بیاجي في المیدان ا - 5
  
یرى بیاجي أن التربیة ال تتواجد أال على شكل  نظریات مشكلة من طرف المتعلم  ،الذي  - 

یجب أن یكون عضوا نشیطا وفعال من الناحیة العقلیة والمادیة، وذلك  باستخدام وسائلھ 
  .الخاصة

إن حاالت عدم التوازن التي تعبر عن الحالة الداخلیة للمتعلم عند الفشل في الوصول إلى  - 
  .                   الحلول الناجعة للمشكلة،  قد تصبح منبع لمواصلة الجھود في تحقیق التعلم
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ألطفال، تعتبر وسیلة إن طریقة المقابلة الفردیة التي وضعھا بیاجي في مالحظة سلوكیات ا - 
  .               ناجحة إذا ما استعملھا المربي  في فھم مشكالت التعلم و التمدرس عند التالمیذ

                 
إن التعلم بواسطة حل المشكالت ، جعلت بیاجي یتأكد أن التعلم ال یتم بشكل كلي   وإنما یتم  - 

فالمعرفة األولیة تعتبر قاعدة . قلب بنائيعلى شكل اكتسابات  جزئیة یشكلھا المتعلم في 
إذا لبناء المعرفة یجب تجمیع كل األجزاء في .   األساس الذي تبنى علیھا المعارف الالحقة

  .                                                                                          قالب معرفي كلي
أھمیة نظریة بیاجي وتأثیرھا في دراسة القدرات العقلیة   على) 1985فالفل(لقد أكد   - 

  .                                                                                  المعرفیة  عند األطفال 
إن إتاحة العدید من فرص التفاعل بین المتعلم وبیئتھ الطبیعیة واالجتماعیة یؤدي إلى   - 

  .                                                                      معرفي بشكل أفضلتطور النمو ال
  .مراعاة قدرات الطفل ونموه في بناء البرامج التربویة المخصصة لھ - 
ضرورة االستفادة من أخطاء المتعلم  في بناء المواقف التعلیمیة بتجاوز جوانب الضعف  - 

  .فیھا
ربویة وتدعیم األنشطة التعلیمیة باللعب وجعل المتعلم یشعر بالحریة توفیر األلعاب لت - 

  .وتلقائیة والمتعة أثناء أدائھا

  :سیكولوجیة الدوافع - 6
  
تمثل الدافعیة نقطة اھتمام جمیع الباحثین في میدان التربیة ، حیث ینظر إلیھا على أنھا  

ویتلخص مفھوم الدافعیة في . المحرك الرئیسي لسلوك اإلنسان  والحیوان على حد السواء 
مجموع الرغبات والحاجات   والمیول واالتجاھات التي توجھ السلوك نحو الھدف المراد 

  .تحقیقھ
  

  :تحدید مفھوم الدافعیة - 1.6
  
تعرف الدافعیة بالحالة الداخلیة  التي تسھل وتَوجھ و   تدعم االستجابة، كما أنھا تحافظ على  

ویشیر الدافع إلى مجموعة الظروف الداخلیة . قق الھدف استمراریة السلوك  حتى یتح
وذلك السترجاع حالة التوازن بإرضاء  الحاجات أو الرغبات .والخارجیة التي تحرك الفرد

  .              النفسیة أو البیولوجیة 
  

  :مفھوم دافعیة التعلم - 2.6
  
على أنھا الحالة الداخلیة أو الخارجیة للمتعلم ، التي السلوكیة  ینظر إلى  الدافعیة من الناحیة 

أما من الناحیة .تحرك سلوكھ وأداءه وتعمل على استمراره وتوجھھ نھو الھدف أو الغایة
أفكار ومعارف المتعلم وبناه المعرفیة ووعیھ وانتباھھ،  ، فھي حالة داخلیة تحركالمعرفیة

. وصول إلى حالة التوازن المعرفي والنفسيمواصلة واستمرار األداء لل حیث تلح علیھ على
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و أما من الناحیة اإلنسانیة، فھي حالة استثارة داخلیة تحرك المتعلم لالستغالل أقصى طاقتھ 
   .                          في أي موقف تعلیمي یھدف إلى إشباع رغباتھ وتحقیق ذاتھ

   
  : أنواع الدوافع - 3.6

  :ن الدوافع لدى اإلنسان وھيلقد میز علماء النفس نوعین م 
  
  : الدوافع الفسیولوجیة والدوافع النفسیة - 1 
  
نقصد بالدوافع الفسیولوجیة،  ھي دوافع فطریة أولیة ، التي تنشأ من حاجات الجسم   

أما الدوافع  .الخاصة بالوظائف العضویة والفسیولوجیة كالحاجة إلى الماء والطعام والجنس
وتعتبر . النفسیة فھي دوافع ثانویة مثل حب التملك والتفوق والسیطرة والفضول واإلنجاز

  .   الدوافع األولیة أقل أثر في حیاة اإلنسان  ویتوقف ذلك على درجة إشباعھا
                 

  
  :الدوافع الداخلیة و الدوافع الخارجیة - 2
  
التي توجد في داخل النشاط  التي تجذب المتعلم  نحوھا ، فتؤدي الدافع الداخلي ھو تلك القوة  

ویؤكد . إلى الرغبة في العمل   مواصلة المجھود لتحقیق الھدف دون وجود تعزیز خارجي 
أن التعلم یكون أكثر دیمومة واستمراریة في حالة كون الدوافع داخلیة و غیر ) برونر(

  1لمؤثرة في دافعیة التعلم ضمن البیان رقمو نلخص العوامل ا.مدعمة بتعزیزات خارجیة 
   
  
   

 
  

ظیفة الدافعیة في  و
التعلم 

الدافعیة أو الرغبة 
في القیام  بالعمل 

قدرة الفرد على القیام 
بالعمل 

ما تقدمھ البیئة من 
مواد، (تعزیزات 

)أدوات، ومعلومات
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وتعتبر الدافعیة من أھم العوامل المثیرة للتعلم ، فھي مصدر للطاقة البشریة واألساس الذي  
كما أنھا تعد القوى التي . یعتمد علیھ في تكوین العادات والمیول والممارسات لدى األفراد

لقد أثبت الباحثون على وجود .  تدفع المتعلم إلى تعدیل سلوكھ وتوجھھ نحو الھدف المطلوب
وأكدوا أن دافعیة الطلبة تسھم في تكوین . قة ایجابیة بین الدافعیة ومستوى التحصیل عال

أن للدافعیة في التعلم )1993زیدون وآخرون  (ویذكر . اتجاھات ایجابیة نحو المدرسة
            :                                                                        وظیفة    من ثالثة أبعاد وھي

  .تحریر الطاقة االنفعالیة في الفر د وإثارة نشاط معین من السلوك - 1 
  .االستجابة لموقف معین وإھمال المواقف األخرى  - 2 
  .توجیھ النشاط بغرض إشباع الحاجة الناشئة عنده وإزالة حالة التوتر مع تحقیق الھدف - 3 
   

  :  مكونات الدافعیة - 4.6
الدافعیة تتكون من أربعة أبعاد و ھي اإلنجاز والطموح والحماسة أن )1969كوھین، ( یرى 

  .واإلصرار عل تحقیق األھداف والمثابرة
فقد استخلص ستة عوامل مكونة للدافعیة ، وھي المثابرة و الرغبة ) 1988حسین،( أما

المستمرة  في االنجاز والتفاني في العمل والتفوق والظھور والطموح والرغبة في تحقیق 
  .                     وفیما یلي عرض جدول ملخص ألھم االتجاھات المفسرة لدافعیة التعلم.اتالذ

  یلخص االتجاھات النفسیة و تفسیرھا للدافعیة: 1الجدول رقم  
تفسیرھا للدافعیة االتجاھات النفسیة

ھي حالة تسیطر على سلوك الفرد وتظھر 
على شكل استجابات مستمرة ومحاوالت 

بھدف الحصول على التعزیز موصولة 
.المنشود

االتجاه السلوكي

یعتقد أن السلوك محدد بواسطة التفكیر 
والعملیات العقلیة لیس بواسطة التعزیز 

والعقاب،  و لھذا االستجابات مبنیة على 
  .التفسیرات المقدمة األحداث

 

االتجاه المعرفي

یركز على الحریة الشخصیة والقدرة على 
اذ القرارات  والسعي الذاتي االختیار واتخ
التوجھ نحو إشباع الحاجات .للنمو والتطور

  .والرغبات وتحقیق الذات
   

االتجاه اإلنساني

حسب باندورا، فانھ یعتمد على  األفكار 
والتوقعات حول النتاج الممكن للسلوك و 

إحساس الفرد بالكفایة لذاتیة و وضع 
ر فتحقیق الھدف یؤدي إلى الشعو.  األھداف

.    وبالتالي تحقیق الذات.بالرضا اإلشباع 

االتجاه المعرفي االجتماعي  لباندورا
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ال یمكن قیاس قوة الدافعیة بشكل مباشر،  وإنما بشكل غیر مباشر :   قیاس الدافعیة - 5.6

  : ضمن الطرقتین التالیتین 
  
تقدیر لدرجة الدافعیة عند تعد كمیة الحرمان طریقة : قیاس قوة الدافعیة بواسطة الحرمان  - 

  .المتعلم  وذلك بقیاس الحرمان بالوقت المنقضي مند آخر إشباع 
  
 ال یمكن قیاس كل الدوافع بواسطة الحرمان، لھذا :  قیاس قوة الدافعیة من خالل السلوك - 

تستخدم المالحظة للسلوك كوسیلة لالستدالل عن حالة الدافعیة باالعتماد على االشتراط  
  .ي  اإلجرائ

  
  : عالقة الدافعیة بسلوك األداء - 6.6

  
لقد أكدت الدراسات وجود ارتباط وثیق بین الدافعیة وأداء السلوك، فازدیاد األداء یؤدي إلى 

دود سون على أنھ كلما كانت المھمة صعبة  - كما أكد قانون ییركس. ارتفاع قوة الدافعیة 
وترتبط الدافعیة ومستوى األداء . اءتطلبت مستوى أدنى من الدافعیة وأقصى حد من األد

فكلما كان التعزیز قویا وایجابیا أدى ذلك إلى ارتفاع في .باستخدام التعزیزات المختلفة
  .مستوى األداء وقوة الدافعیة

  
للمحافظة على قوة الدافعیة عند المتعلمین لبدا :   العوامل المؤثرة في قوة دافعیة التعلم - 7.6

  :التالیة من األخذ باإلرشادات 
  
  .تحدید األھداف بشكل واضح و مثیرة لالنتباه - 
  .تعزیز استجابات المتعلم بالحوافز والمكافآت - 
إزالة حالة التوتر والقلق والصراع  في حل المشكالت المطروحة، وذلك  بتقدیم نماذج من  - 

توتر والقلق االستراتجیات الناجعة والفعالة لحل المشكالت دون  تعریض المتعلم لإلصابة بال
  . أمام الصعاب

  . تقدیم للمتعلم طرائق بسیطة وناجعة تمكنھ من التعلم بسرعة وبشكل جید و بأقل مجھود - 
  .تقدیم فرص للمشاركة في تحدید األھداف و اختیار أنواع النشاط الذي یرغب فیھ المتعلم - 
  .اح أو فشل تعوید الطفل على تحمل المسؤولیة الذاتیة لتحمل نتائج أعمالھ من نج - 
  .تعزیز فرص االستقاللیة  واالعتماد على الذات  في اختیار األنشطة وممارستھا - 
  .إثارة استعداد المتعلم   لعملیة التعلم   - 
  .تنظیم طریقة التدریس بكیفیة مثیرة  االنتباه والدافعیة - 
  
  :التطبیقات - 8
  



60

ن أن تتبادر في ذھن الطالب یحتوي ھذا الفصل على أھم االستجوابات واألسئلة التي یمك 
التي تتمحور حول ما یجب أن یعرفھ كل مربي یسھر . أثناء مطالعة ھذه الدروس النموذجیة

وتتمثل ھذه المعارف في الجوانب النفسیة والنمائیة التي . على أداء واجبھ المھني بشكل جید
جاك رسوا ضرورة حیث أكد في ھدا الصدد جون .یجب مراعاتھا  لدى المتعلم أثناء التدریس

لیس بامتھان الحدادة  "و یؤكد أیضا غوجي كزینات في نفس السیاق .معرفة المربي لمرباه
یصبح المتعلم حدادا وإنما  بتعلیم الحدادة أتمكن من معرفة إذا كان بإمكان المتعلم أن یصبح 

ھذا والیك عزیزي الطالب أھم التطبیقات المقترحة ل) . 1992جاستون میالغي . "(حدادا
  .الفصل

  1التطبیق رقم 
  

اشرح مفھوم التعلم من خالل النظریات السلوكیة وبین كیفیة تطبیقیھا في المجال التعلیمي 
  الخاص بتخصصك،  مستفیدا من قوانین التعلم المسندة إلیھا؟

  
   2التطبیق رقم

  
  .یمر التعلم بثالثة مراحل ھامة أذكرھا بالشرح ودعمھا بأمثلة من واقعك التربوي

  3التطبیق رقم
  

یقال أن التعلم ال یمكن مالحظتھ، علل ذلك معتمدا على مالحظتك وإذا أردت قیاس التعلم 
  كیف تبادر في ذلك؟

   
   4التطبیق رقم

  
  اذكر بالشرح أھم العوامل المساعدة على التعلم وبین أھم أنواعھ؟ 
  

   5التطبیق رقم
  

حلل وناقش ھذا القول مدعما ". الستجابةارتباط بین المثیر وا"ھل یمكن اعتبار التعلم مجرد 
  .إجابتك بأمثلة وبراھین من واقعك التربوي

  
  6التطبیق رقم

  
  قارن بین نظریة سكینر وثورندایك   .مشیرا إلى أوجھ الشبھ واالختالف

  7التطبیق رقم
  

  اشرح مفھوم التوازن في نظریة بیاجي ودعم إجابتك بأمثلة من واقعك التخصصي
.  

   8التطبیق رقم 
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اشرح مفھومي المالئمة واالستیعاب وأربط ذلك بوضعیات التعلم مستخدما أمثلة من واقعك  

  .التربوي
  

  9التطبیق رقم  
ماھي أھم مرحل النمو العقلي التي حددھا بیاجي في دراستھ للطفل، وبین أھم خصائصھا 

  ،وإلي أي مدى یمكن تطبیق ھذه النظریة في المجال التربوي؟
  

  10التطبیق رقم
أن التعلم ھو حالة خاصة من حاالت النمو، إذ یتوقف تعلم بعض الخبرات " یؤكد بیاجي

واألنماط السلوكیة على حدوث تغیرات أو تطور في البنى والعملیات المعرفیة لدى 
  . حلل وناقش ھذا القول مدعما إجابتك أمثلة"الفرد

  
  11التطبیق رقم 

لیة التعلم ،اشرح ذلك موضحا الدور الذي تلعبھ تعتبر الدافعیة إحدى العوامل الھامة في عم 
ثم بین الكیفیة التي یجب تطبیق التعلیم للحفاظ على دافعیة  عالیة  لدى   .في تحریك التعلم

     .المتعلمین
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