
1 
 

 ملخص محاضرات مادة علم النفس العام لطلبة المرحلة األولى قسم اللغة العربية ــ كلية التربية األساسية / جامعة  ديالى

 ملخص المحاضرة اليوم والتاريخ
طه من أجواء وعوامل متنوعة يف هذا العامل الذي إنَّ الومضة األوىل لكّل العلوم نبعت من التأّمل لدى األنسان األّول بعد أْن أتثّر مبا حيي نظرة اترخيية 1/12ربعا األ

تطورت هذه نعيشه ، فنشأت مع هذا التأّمل بداايت فلسفة هذه الظواهر على وفق ما يراه ، فأّول ما نشأت وقتذاك الفلسفة ، وشيئًا فشيئًا تبلورت و 
بداية فلسفية ، تصديقاً  علم النفس ن البديهي أْن تكون بدايةمالتأمالت لتصبح نظرايت ومفاهيم اعتمدها اإلنسان يف التأسيس للعلوم األخرى ،  و 

بيعتها ، ولذا كانت مباحث العلماء خاضعة لغاايت ، وقّلما وجد فيلسوف مل يكن له أثر يف البحث عن النفس وطللحكمة القائلة الفلسفة أم العلوم 
ى دعائم وأسس فلسفية ، وكان حتليلهم لألمور النفسية عميقاً ، وكان آلاثرهم سحر ومجال ، إاّل أهنم مع ذلك كله مل يتوصلوا إىل أتسيس علم النفس عل

 وضعية اثبتة وراسخة ؛ ألنَّ أفكارهم كانت خليطاً من اخليال واحلقيقة .

بدا لنا من خالل ما تقّدم يف النبذة التارخيية عن علم النفس وما ذكر يف تعريفه شيئًا ما حول مفهومه ، وميكن إضافة شيئ جديد  م علم النفسمفهو 
هذه النفس ملفهوم علم النفس فنقول : إنَّه العلم الذي خيتص بدراسة النفس وعواملها من طريق املالحظة والتجريب للسلوك الظاهر على ما يتجسد من 

منطقة الالوعي سواًء أكانت نفسًا إنسانيًة ، أم حيوانيًة ، أم نباتيًة ، وكذلك ما تستبطنه من مشاعر وأحاسيس ال تظهر للعيان ، بل تبقى مكبوتة يف 
 .اليت متثل النسبة الكبرية من مساحاهتا . كّل ذلك وغريه تكّفل به العلم الذي يدرس النفس والذي نسميه )علم النفس(

لكل علم أهداف خاصة به تتناسب معه ، وتتواءم مع مدايته ، وتنسجم مع أسسه وركائزه ، وعلم النفس حاله حال العلوم  أهداف علم النفس
 األخرى له أهداف متنوعة ومتعددة نذكر أمّهها على النحو اآليت :

 إلنسان من سلوك نتيجة ملا مير به من مواقف ، أو مشاهدات : يتطلب فهم السلوك تسجيل ما جيري جرّاء ما يقوم به ا فهم السلوك وتفسريه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
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ذا اإلنسان ، أو وانطباعات وتصورات جتعله قائمًا هبذا السلوك دفعًا ألمل ما ، أو إشباعًا لرغبة معينة . وهذا يتطلب أواًل فهم الدوافع اليت حتّرك ه
 ي القوة والضعف يف شخصياتنا ، وما لدينا من إمكانيات واستعدادات . حتّرك غريه من الناس الذين يعيش وسطهم.كما يتطلب منا معرفة نواح

  من املؤّكد أّن فهمنا ألية ظاهرة مت رصدها وتشخيصها ، ومعرفة أسباهبا وخصائصها ميّكننا من التنبؤ حبدوثها  :التنبؤ مبا سيكون عليه السلوك
لى ذلك ، أنَّ ظاهرة التنشئة اخلاطئة للطفل والظروف الصعبة اليت يعيشها يف مرحلة مرًة أخرى وابلتايل التحّكم فيها عند تكرار حصوهلا ، ومثال ع

ت لدينا الطفولة ستمهد الطريق إلصابته ابألمراض النفسية يف املراحل الالحقة من سين عمره ، وبذلك استطعنا أن نتنّبأ مبصريه ومستقبله ، فنثب
 االبتعاد عن هذه التنشئة ألطفالنا . 

  عندما نتمّكن من حتديد عوامل ودوافع السلوك جتاه اآلخرين ، سنتمّكن ابلنتيجة من التحّكم يف سلوكنا هذا ك والتحّكم فيه ضبط السلو :
 وضبطه وتعديله وحتريره وحتسينه حنو األفضل ، لكي يكون سلوكاً فضياًل ومحيداً حيظى ابلرضا والقبول.

 رية تنوع تصنيفها من قبل الباحثني ، واملهتمني هبذا العلم ، وميكن أْن جنملها على النحو اآليت :لعلم النفس فروع كث فروع علم النفس 2/12الخميس
 .يادين علم النفس مل األساسية: ويشتمل على املبادئ  علم النفس العام .1
 يدرس التعّلم عند اإلنسان واحليوان . :علم نفس التعّلم  .2
 لكائنات احلية مبا فيها اإلنسان.: ويشتمل على كافة مصطلحات ا علم نفس احليوان .3
 : ويشتمل على املناهج التجريبية لدراسة موضوعات حمّددة. علم النفس التجرييب .4
 : يهدف هذا النوع إىل املقارنة بني السلوك الصادر عن أنواع الكائنات احلية املختلفة وبضمنها اإلنسان. علم النفس املقارن .5
 األفراد واجلماعات والسالالت. : يدرس الفروق بني علم النفس الفارق  .6
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 : يدرس مراحل منو اإلنسان من قبل املولد )اجلنني( إىل الشيخوخة. علم نفس النمو .7
 : يعىن بصورة خاّصة بدراسة األفراد ضمن اجملموعات. علم النفس االجتماعي .8
 : يدرس الفروق الفردية بني األفراد يف مسات الشخصية وأبعادها. علم نفس الشخصية .9

 : يهدف إىل مساعدة األسوايء الذين يواجهون مشكالت متنوعة نتيجة لتعرضهم ملواقف عصيبة . لنفس اإلرشاديعلم ا .11
 : يدرس العملية التعليمية على وفق املكتشفات واحلقائق اليت توصل إليها الباحثون من العلماء. علم النفس الرتبوي .11
 يعىن بدراسة الشذوذ العقلي. :علم نفس الشواذ  .12
 : يطبق مبادئ علم النفس يف جمال الصناعة حلل املشكالت املتعلقة ابلعمل. فس الصناعيعلم الن .13
 : يدرس الدوافع اليت تدفع املستهلك إىل شراء السلعة ويقيس االجتاه حنوها. علم النفس اجلنائي .14

 قدر األفضل حنو الواقع وتغيري املعارف لرتسيخ مجيعاً  هتدف فهي ، عام بشكل العلوم بني وثيق ترابط هناك:  األخرى ابلعلوم النفس علم عالقة
 بعلم النفس علم عالقة عن احلديث وسيقتصر. الطبيعية واملوارد ، اإلنسانية للطاقات الكامل االستثمار من تسّخره مبا اإلنسانية سعادة وحتقيق اإلمكان
 . العلوم هذه من البشرية األجناس وعلم ، االجتماع وعلم ، األعضاء وظائف

.  ببعض بعضها األعضاء عالقة ويدرس ، حدة على البشري اجلسم أعضاء من عضو كلّ  وظيفة يدرس الذي العلم ذلك هو: األعضاء وظائف علم
 نشاط يدرس أنَّه أي ، فيه ويعيش ينمو الذي اجملتمع ضمن اإلنسان سلوك يدرس الذي العلم ذلك هو آخر وبتعبري ، سلوكي علم هو : االجتماع علم
 . للدراسة أساس كمنهج االجتماعية الظواهر على ويرّكز االجتماعية والتجمعات اجلماعات يدرس كما ، ابجملتمع عالقتهو  الفرد
 التسلسلي وأصوله ، أجداده وأجداد ، اإلنسان أجداد:  مثل العائلية واحنداراته وحيد كإطار اإلنسان يدرس الذي العلم هو : البشرية األجناس علم
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 .  اليوم وحىت القدم من
م ، ويف ذروة كّل مدرسة من هذه املدارس عدد كبري من 1931ــ1891هناك أربع مدارس رئيسة يف علم النفس ازدهرت بني سنة مدارس علم النفس : 

 علماء النفس يتمسكون ابلعقيدة إبخالص ، ويعملون وسعهم لرفد منهجهم اخلاص يف تفسري السلوك . 
 أو مرحلة الطفولة، أو الشخصية ، أو نسب الذكاء ، أو الالشعور أو األحالم ، أو سلوك احليوان ، البداية ابملرض العقلي تم يف هتمل :  املدرسة البنائية

ات منتظمة طبقاً يصدر دقّ  مولعاً بدراسة أتثري املرتونوم )جهاز بندولية ميكن أنْ ) ويليهام فونت( كان . بتحليل بنية الشعور وحتليل اخلربة تاهتمبل . 
مة لبنية الشعور عند الراشدين وذلك عن طريق تقسيم الشعور إىل معمله يف أملانيا إبجراء حتليالت منظّ  يفهذا العامل قام ) ده الباحثلزمن الذي حيدّ ل

حليل اخلربة الشعورية أفضل طريقة لت ول إىل االستبطان وهتوصّ ثّ   .استكشاف كيفية تفاعل عناصر اخلربة الشعورية مع بعضها البعض عناصر أولية ، ثّ 
  . (أي مبدأ )املالحظة الذاتية

ف كتااًب من جزأين بعنوان )مبادئ علم النفس( ألّ ، وقد  م الطبتعلّ  وليام جيمسمؤسسها  أمريكية املنشأوهي مدرسة  : ةياملدرسة الوظيف 
دة اجملال ا حمدّ مدرسة البنائية اليت كان يعتقد أهنَّ لدة فعل لر ك جاءت امتلك قدرة يف استنتاج وتركيب املبادئ النفسية ألعقد املشكالتو  . م1811عام

ومجيع أجزاء ، الغرائز املختلفة  نَّ إر بفكرة دارون القائلة : أتثّ ، و) مبصطلح جديد وهو )السيال الشعوري وليام جيمس جاءو   .اصطناعية وبال معىن
 إنَّ  : قال .  (أبن العضو ميوت مبوت وظيفته) وهو املبدأ املعروف، بقاء الكائن احلي  هلا وظيفة ألنَّ  ؛تستمر يف بقائها ووجودها  اجلسم ال ميكن أنْ 

  ؟ . يكون له وظيفة دالة فلماذا إذن نشعر الشعور اإلنساين جيب أنْ 
كان  . يمة للجدل العلمن أقوى املدارس وأكثرها عرض( ، وهي اه )السلوكيةنظامًا علميًا لعلم النفس مسّ  جون واطسونأنشأ :  املدرسة السلوكية

أو ، يف دراسة اإلنسان نفسياً أال وهو : عدم وجود وسيلة موضوعية لدراسة الشعور  اً جسيم هناك خطأً  واطسون عامل نفس وظيفي ولكن اهتدى إىل أنَّ 
 ــعلم نفس املثري )درسة السلوكية تعرف ابسم امل .أو ما ، ا جعله يقول بعدم وجود فروق بني البنائية والوظيفية سواء كان السؤال ملاذا العقل الواعي مّ 

م قد أمهلوا جوانب هامة من السلوك ال ميكن ن أبهنَّ و اهتم السلوكي . معظم أنواع سلوكنا هو نتاج للبيئة املباشرة من حولنا أنَّ إذ ترى س( .  )م (االستجابة
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   . م قد أنكروا املشاعر واألفكاروا أيضاً أبهنَّ واهتم،  (والعمليات الالشعورية ، والتفكري ، االنفعاالت)مالحظتها مثل
يعزى ظهور علم النفس و .   ة فعل أخرى ضد البنائية يف أملانياردّ هذه املدرسة ك تنشأ( . اجلشطلت )اخلربة الكلية تعين مفردة: مدرسة اجلشطلت

اخلربة الكلية ليست جمموعة  مؤسسي مدرسة اجلشطلت أنَّ  من ( ومهاكوهلر)و  (ماكس فرهتيمر) يرى . اجلشطليت إىل الصور املتحركة يف الربوجكتور
. (واألزرق، واألخضر ، األمحر (اللون األبيض هو نتاج خلط ثالثة ألوان ابلتساوي  قالوا أنَّ  : مثال . الكل أكرب من جمموع أجزائه نَّ إبل ، أجزائها 
وابلتايل فال داعي لتدريب ، اإلحساس الشعوري ميكن دراسته من خالل اخلربة الكلية  يرون أنَّ كما  . اللون األبيض أكرب من جمموع أجزائه فريون أنَّ 

 م . رة يف جمال اإلدراك والتعلّ إسهامات مؤثّ  مدرسة اجلشطلت أسهمتوقد  . مالحظني لذلك
مل تكن ردة  . (سيجموند فرويد)سسها مؤ  . من أكثر املدارس شهرة يف علم النفس ويف خارج هذا العلمتعّد هذه املدرسة :  مدرسة التحليل النفسي

ه العقل جببل م فرويد مفهوم العقل الباطن وشبّ قدّ  . هدفها العالج وفهم السلوك . أصول هذه املدرسة من علم األعصاب والطبوكانت  . فعل للبنائية
رت يف الفكر أكرب ثالث هزات أثّ  نَّ إيقال  .  الالشعورحمكومون مبحفزاهتم ودوافعهم املختبئة يف ناسال نَّ إقال  . من اجلليد العائم معظمه حتت املاء

  :هي نسايناإل
  .بل جرم ضئيل فيها، األرض ليست مركز الكون  نَّ إ كوبرنيكوسقول  .1
  . احندروا من سالالت حيوانية دنيا ناسال نَّ إ دارونقول  .2
 .ه الالشعورأن الشعور ال يسيطر على سلوكنا ولكنّ  فرويدقول  .3

العقل الباطن ، الغريزة اجلنسية ، االنفعاالت والسلوك  : يد يف جذب االنتباه إىل مناطق كانت مهملة من قبل علماء النفس مثلأسهمت أعمال فرو 
  . ومرحلة الطفولة، والصراع ، املرضي 

من أوائل و  . مها القواتن األوىل والثانية والتحليل النفسي السلوكية تسمى ابلقوة الثالثة يف علم النفس وذلك ابعتبار أنَّ :  مدرسة علم النفس اإلنساين
ه مولود ولديه كما أنّ  . وقدرة على اإلبداع، اإلنسان حر ولديه إرادة ووعي  ن أنَّ اير  يـ   اللذان(  كارل روجرز ، أبراهام ماسلوو )  قادة هذه املدرسة 
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عبارة عن : عملية مستمرة بطول احلياة نفسها وليست هدفًا هنائياً حتقيق الذات و   .(يتبع طاقاته فيما يسميه ماسلو )حتقيق الذات القدرة على أنْ 
العامل  د لإلنسان ومبوجب ذلك سنجد أنَّ إذا درسنا اإلدراك الذايت املتفرّ  ه ال ميكن فهم السلوك اإلنساين إالّ ن أنَّ ايير مها  . يصل إليه يستطيع الفرد أنْ 

  . ليس واحداً لدى مجيع األفراد
چڻ  ڻۀ  ۀ  ہچ مثل قولـــــــه تعالـــــىات ــــمن اآلي عدده اإلسالم النظر إىل ــــــلقد وجّ :  واملسلمني يف علم النفسدور علماء العرب 

ض ويتعرّ  ،(1)
اترة أخرى يتناول و  ، ألخيه هابيلابن آدم قابيل النفس من خالل استعراضه حلادثة قتل  القرآن الكرمي لطبيعة الدوافع النفسية السلبية واليت تتمثل يف قتل

ي ــر فـــكما عين بتوجيه النظ رحم املرأة مرورًا مبرحلة الطفولة والرشد إىل مرحلة الشيخوخة ن النطفة يفابلعرض جوانب النمو املختلفة لإلنسان منذ تكوّ 
چڤ  ڤ  ڦ ٹ  ٹ  ڤ    چ تعاىل  النفس يف قوله

إمنا بُعثت  : يقول يف احلديث الشريف ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاألكرم ويف اجلانب األخالقي جند الرسول ، (2)
ليس الشديد : قول الرسول الكرمي دمحم بن عبدهللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يف  يف احلديث الشريف واالنفعاالتابلنفس والدوافع  االهتمامكذلك  .(3) م مكارم األخالقألمتّ 

ةع  ر  ابلص  
املسلمني إىل  عناية الدين اإلسالمي ابجلوانب النفسية قد دفعت العلماء وهكذا جند أنَّ  ،(5)ند الغضبا الشديد الذي ميلك نفسُه عإمنّ ،  (4)

عام  1111أكثر من  ذهم يقومون إبسهامات جوهريّة يف جمال علم النفس منتوجعل،  والسلوك من تعامالت وتصرفات وتفاعالت، اهتمامهم ابلنفس 
سمىعلى الرغم من عدم ظهوره بصورة الع ،

ُ
 .لم أو حتت هذا امل

 فاإلدراك، واإلدراك يف مفهومه مراتب  ح لنا كيف يدرك العقل الكليات ،وضّ ف ،لقد اهتم ابن سينا ابإلدراك احلّسي :  (هـ824)تإسهامات ابن سينا

                                                           

 . 21( سورة الذارايت ، اآلية الكرمية 1)
  . 8ــ  7( سورة الشمس ، اآليتان الكرميتان 2)
 . 353، ص 16لشيخ اجمللسي ، ج (  حبار األنوار ، ا3)

 ( الص ر ع ة : أي املصارع القوي الذي يصرع خصومه .4)
 . 531( مشكاة األنوار ، الطربسي ، ص5)
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إىل الذهن  انتقالهمن مادة ، ولكن يف حالة  باملوضوع اخلارجي مركّ   أنَّ وبنّي  صورة الشيء اخلارجي إىل الذهن ، انتقال : احلّسي : هو أدىن مرتبة وهو
 .يتجرد من ملحقات املادة ه الفإنَّ ــ   كان غري مادي وإن ــعن طريق احلواس 

السلوك  ويرى أنَّ  .ه اهتمامه ابلسلوك اإلنساينفلقد وجّ  ايل من أكثر علماء املسلمني يف إسهاماته النفسية ،الغزّ  دّ يع : (هـ505)تايل إسهامات الغزّ  
،  اً كليّ   اً سلوك ا أن يكونهناك ثالثة أنواع للسلوك فهو إمّ  أنَّ  ه يرىكما أنَّ (.نزوعي جانبجانب إدراكي ، وجانب وجداين ، و ) جوانب ةد وله ثالثمعقّ 

لصراع الذي ينشأ وماهية ا ه اهتمامه مبوضوع الدوافع سواء الفطرية أو املكتسبة ،كذلك وجّ  . أي غري إرادي اضطراري، وآخر  اً جزئي اً أو سلوك
 . العادات السيئة والتخلص من، م وطريقة اكتساب العادات احلسنة كذلك اهتم ابلتعلّ . بينهما

 

 ملخص المحاضرة اليوم والتاريخ
تؤثّر يف هذه الكائنات احلية  الكائنات احلية كائنات مستجيبة ، واحلياة كما يراها علماء النفس مكوَّنة من املنبهات ، أو املثريات اليت:  السلوك 8/12األربعا 

 واالستجابة اليت تقوم هبا تلك الكائنات ما هي إالّ ترمجة للوصول إىل التكامل . 
د، هلذا فسلوكه على درجة عالية من التعقيد، تؤثر يف تشكيله وصياغته عوامل عديدة يصعب حصرها، ولعّل تداخل اإلنسان كائن معقّ : معىن السلوك

 لوضع قوانني عامة حتكم هذا السلوك. تيح جماالً يهتا املتبادلة ال هذه العوامل بتأثريا
م ، وحنن نتعلَّ  ، يتم من خالل املالحظة والتعليم والتدريب م )مكتسب(، وهو يف غالبيته سلوك ُمتعلَّ  بيئتهو حالة من التفاعل بني الكائن احلي  : السلوك
نا بفعل تكراره املستمر حنيله نَّ إ، و  م إجيابياً ، كان هذا التعل   ومقبوالً  يكون منضبطاً وظيفياً  السلوك أنْ  ما أتيح هلذا. وكلّ  ات البسيطة منها واملعقدةيالسلوك

النشاط الذي يصدر عن إذن السلوك هو :  . يتحول إىل عادة سلوكية تؤدي غرضها بيسر وسهولة وتلقائيةسالذي سرعان ما ، و إىل سلوك مربمج 
 . ه مع ظروف بيئة معّينة حملاولة تعديلها ، أو تغيريها على وفق ما لديه من انطباعات ومفاهيم فطرية أو مكتسبةالكائن احلي نتيجًة لتفاعل
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 كما يف الشكل اآليت :   جوانب رئيسة ةلسلوك ثالثيكاد يتفق علماء النفس على أنًّ ل:  جوانب السلوك

 

                                    

 (1شكل رقم)                                                           

 جوانب السلوك                                                        

 يف املستقبل كري تفكوالتصور  ،أبنك جالس يف احملاضرة مثاًل عندما تدرك اإلدراك . ف التخيل ــالتصور  ــالتمييز  ــيتناول اإلدراك و :  اجلانب املعريف 
 .التمييز بني الساخن واحلار ، أوالطفل بني األشخاص الغرابء ووالديه كتمييز تمييز  وال وما ترغب فيه من حال ،

 ي ، املش ـــاآللة الكاتبة  الورقة ، أو الكتابة على ــاالستجابة إلشارات املرور ــ فتح الباب  ــ الكرة: مثل االستجاابت احلركية ) ضرب اجلانب احلركي
 .لركض ( اأو 
 ــغضب ال ــزن احل ــفرح ال ــضحك ال) واليت تظهر على معامل اجلسد الظاهرة والكامنة مثل  : هو احلالة االنفعالية املصاحبة للسلوكاجلانب االنفعايل 

 ( .كرهال ــ باحلُ 
 

 الفطرية بدوافعه حمفَّزاً  بيئته أو ، حميطه يف واضح نشاط من كاإلنسان ، احلي الكائن به يقوم ما للسلوك الكلية النظرة تعين:  للسلوك الكلية النظرة 9/12الخميس
 اليت العوامل من كّلها تعد   واحملّفزات احلاجات عن فضالً  ، والثانوية الرئيسة والرغبات واالنفعاالت ، املكتسبة أو ، املوروثة الدوافع ألنَّ  ؛ واملكتسبة

 السلوك
جانب 
 معريف

جانب 
 حركي

جانب 
 انفعايل
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 .  ما ألمل دفع أو ، ما حاجة إشباع أو ، ما هدف لتحقيق معني بنشاط القيام على اإلنسان هذا حتمل

 العوامل املؤثرة يف السلوك

تعّد الوراثة والبيئة من أهم املؤثرات يف السلوك ؛ ألنَّ الكائن احلي بصورة عامة ال ينفّك عن هذين العاملني املهمني ، فهو مولود :  البيئة والوراثة
 مات والصفات ، ويفتح عينيه على البيئة اليت يعيش فيها . وسنوضح ابختصار هذين العاملني على النحو اآليت :ألبوين يرث منهما الكثري من الس

الوراثة من العوامل املهّمة اليت تؤثّر يف السلوك عن طريق املورواثت )اجلينات( ، وللوراثة دور كبري يف النمو والسلوك اإلنساين  تعدّ أواًل : عامل الوراثة : 
اً ، يق احملافظة على النوع ، ونقل الصفات العامة من جيل إىل جيل آخر ، وحفظ النوع من االنقراض ، فاإلنسان ينجب إنساانً ، والقط يلد قطمن طر 

 واخلروف يلد خروفاً وهلّم جرّا . 
 : العوامل الوراثية املؤثرة يف السلوك يف البيئة اجلنينية

( كروموسومًا ، فإذا ما كان  46أو شكلها الطبيعي عند األب واألم ، إذ أنَّ عددها الطبيعي هو ) اختالف أو شذوذ يف عدد الكروموسومات ،  .1
 عددها أكثر من ذلك تسبب مرض املنغولية ، وإذا كان أقل ينتج عنه التخّلف العقلي .

األب واألم دّمهما موجبًا ال توجد مشكلة الذي يسّمى ابلعامل الريزيسي ، وهو أحد مكّوانت الدم ، فإذا كان  R-H Factorعامل الريسس ـ  .2
 ء .، أّما إذا كان دم األم  سالب ودم اجلنني موجب بوراثته من أبيه فسيؤدي إىل اضطراب يف توزيع األوكسجني ، وتدمري كراّيت الدم احلمرا

وهناك أمراض اخلالاي العصبية والنخاع الشوكي اليت هناك بعض األمراض اليت تنتقل ابلوراثة ، واليت نقلتها جينات متنّحية ومنها البول السّكري ،  .3
 ثبت أهّنا تنتقل ابلوراثة مّا يؤدي إىل الشلل والعمى ، والضعف العقلي فيؤثر يف سلوك الطفل .

يف منّوه وسلوكه . ومن عوامل البيئة هي كّل ما حييط ابإلنسان ، وتبدأ من بيئة الرحم ، وهي بيئة اجلنني األوىل اليت تقوم بدوٍر أساٍس  : اثنيًا : البيئة
 البيئة اجلنينية اليت تؤثر يف السلوك :
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 : ينبغي أن يكون غذاء األم احلامل متوازانً يف عناصره األساسية من الربوتينات والكربوهيدرات والفيتامينات واألمالح. غذاء األم .1
 طبيعية ؛ ألنَّه جزٌء من تركيبها الفسيولوجي.: إذا أصيبت األم أبمراٍض ؛ فإنَّ ذلك يؤثّر يف اجلنني بصورة  مرض األم .2
 : إنَّ عمر األم له دور كبري يف تكامل منو اجلنني مّا يؤثر على سلوكه الحقاً. عمر األم .3
 : إنَّ حالة األم االنفعالية هلا أثر واضح يف سلوك اجلنني ، كاخلوف والقلق والتوتّر. احلالة االنفعالية والنفسية لألم .4

 : ، وجتعله يسلُك منحىًن معّيناً، ومن هذه العواملخرى تؤثر يف سلوك اإلنسان وهناك عوامل أ
 ونعومًة وليناً.  ، بينما املرأة أكثر هدوءً  ، فنرى الذكر أكثر جرأًة وخشونةً ا : فالذكر واألنثى خمتلفان بسلوكياهتماجلنس 
 بينما يّتسُم كبار السن ابلرزانة واهلدوء. ، : فالشباب هم األكثر جرأًة وإقداماً وهتّوراً يف بعض احلاالتالعمر 
 مثل العادات والتقاليد.نسان : وهي الظروف االجتماعية احمليطة ابإل العوامل االجتماعية ، 
 فاإلميان ابهلل تعاىل واالنصياع ألوامره جيعل اإلنسان يسلك سلوك املطمئن الواثق بعيداً عن اخلوف واحلزن. العوامل الدينية : 
 وللمجتمع الذي حييط به يؤثر يف سلوكه الشرائي وطبيعة حياته، الوضع املادّي للشخص نفسه  : قتصاديةالعوامل اال. 

 

 ملخص المحاضرة اليوم والتاريخ
ًا ما ، وعلى الرغم مّا ينماز به تعّد الدوافع من أهم العوامل املؤثرة يف استجابة املتعّلم ، السيما الطفل عندما حناول أْن نعّلمه موضوع:  معىن الدوافع 11/12األربعا 

 نسان.السلوك اإلنساين من التعقيد والغموض ، إالّ أنَّه من السهل إرجاعه يف النهاية إىل أسباب تسبقه وتتعّلق مباشرة ابحلالة الداخلية لإل
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 ريفات مثل :يف ميدان علم النفس العام ، وميكن أن نذكر بعضاً من هذه التع Motiveهناك تعريفات كثرية للدافع 

 احلالة الداخلية أو اخلارجية اليت حتّرك سلوك اإلنسان وتوّجهه حنو حتقيق هدف ، أو غرض معني ، وحتافظ على استمراريته حىت يتحقق ذلك 
 اهلدف.

 .اصطالح يطلق على البواعث الذاتية أو الباطنية تتمثل بقوة داخلية موجهة كنتيجة مباشرة خلربة اإلنسان يف احلياة 
 احملددة غايته إىل ينتهي حىت وتواصله ، معّينة ظروف يف اإلنسان سلوك تثري اليت حلالةا هو .  

 مية .والبّد للسلوك من دافع ، وأنَّ أبسط أنواع الدوافع وأكثرها بدائية هي الدوافع الفيزيولوجية بطبيعتها واليت ترتكز على احلاجات اجلس

 على النحو اآليت :ميكن تلخيص وظيفة الدوافع :  وظيفة الدافع

: إذ تنّشط الدافعية الفرد ليسلك السلوك الذي يشبع حاجاته ، وخيّفض عدم االتزان ، أو التوتّر عنده ، والوصول إىل حالة  الوظيفة التنشيطيةأواًل : 
التزان ، وعدم االستقرار ، والتوتّر املستمر : أّن الفرد عندما يكون لديه دافع يظل يف حالة عدم ا مبعىناالتزان يتم من طريق نشاط الفرد حنو هدفه . 

 حىت يصل إىل هدفه الذي يشبع به هذا النقص.
: يوجه الدافع نشاط الفرد حنو غرٍض معنٍي ؛ لتحقيق اهلدف املنشود ، وهذا التوجيه يسهم يف اختيار سلوك الفرد وفقاً مليوله ،  الوظيفة التوجيهيةاثنياً : 

 جه الفرد حنو مصدر الطعام ، وليس مصدر املياه ، ودافع العطش يوجهه حنو مصدر املياه ، وليس حنو مصدر الطعام .واجتاهاته ، فدافع اجلوع يو 
بع هذا الدافع يف : الدوافع توجه سلوك الفرد ، فالفرد الذي يريد أن يتعّلم اللغة العربية يتوجه إىل كتب اللغة العربية ، وإىل مصادر املعرفة اليت تش إذن

 تعّرف واالستطالع لّلغة العربية ، أي أنَّ الدوافع توجه السلوك حنو هدفها ، أو حنو أهداف حمددة . حب ال
: وتسمى التدعيمية أيضاً ، إذ تعمل الدوافع على تعزيز تدعيم االستجابة الصحيحة اليت نتج عنها األثر الطيب الذي اّدى إىل  الوظيفة التعزيزيةاثلثاً : 
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 وهذا السلوك مييل إىل التكرار .  اشباع حاجة الفرد ،
 كن تصنيف الطرق اليت تقيس الدافعية إىل ثالثة أنواع ، وعلى النحو اآليت :مي:  قياس قوة الدافع 11/12الخميس

يقوم هبا ، وذلك من : وهي الطرق اليت ميكن من طريقها قياس الدافع الذي يظهر يف سلوك الفرد من طريق املهام واألعمال اليت  طرق االستنتاجأواًل : 
 خالل حتليل املواقف اليت يتفاعل فيها الفرد . 

: تعتمد هذه الطريقة على التقارير الشخصية اليت يذكرها الفرد عن نفسه ، وميكن أن نتوصل إىل هذه املعلومات عن طريق  التقرير الشخصياثنيًا : 
 وافعه . سؤال الفرد مباشرة عّما يريد ، ومن خالل إجابته نتعّرف على د

: تعتمد هذه الطرق على أن يطلب من الفرد أْن يقوم إبظهار رّد الفعل جتاه بعض املثريات املبهمة ، أو غري الواضحة ، مثل :  الطرق اإلسقاطيةاثلثاً : 
( ، T.testختبار تفّهم املوضوع )الصور اليت ميكن أن حتمل أكثر من معىن وأكثر من عنوان . ومن االختبارات الشائعة االستخدام يف قياس الدافعية ا

 ( اآليت :2أو اختبار بقع احلرب ) رورشاخ ( كما يف الشكل رقم )

 

 ( 2الشكل رقم )                                                         

 اختبار رورشاخ                                                         
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 عية صور متنوعة حبسب دوافعها ، وميكن أْن نعرض هذه الدوافع على وفق اآليت :للداف: أنواع الدوافع

مها مثل : دوافع اجلوع ، العطش ، األمومة ، ، فال حيتاج الفرد إىل تعلّ  نسان وهو مزود هبايقصد هبا تلك الدوافع اليت يولد اإل : الدوافع الفطريةأواًل : 
 موإطعامه م، فحماية الصغار وااللتصاق هب ع االمومة من الدوافع الفطرية اليت يسهل مالحظته لدى احليوانداف نَّ إ:  دافع األمومة :مثال . اجلنس

، إذ يقوم أحد الوالدين هبذه املهمة حىت يشتد عود الصغار بعض الشيء  ظاهرة مشاهدة عند أنواع كثرية من احليواانت معند فراقه موسرعة العودة إليه
  . ، أما عند الثدييات فتقع هذه املهمة على األم اون الذكر واألنثى يف رعاية الصغاروالطيور غالباً ما يتع

، كالدافع إىل  نسان وبيئته اليت يعيش فيهانسان من البيئة من خالل التفاعل بني اإليقصد هبا تلك الدوافع اليت يكتسبها اإل : الدوافع املكتسبةاثنيًا : 
أو ، دة الرغبة للمشاركة يف النشاطات العقلية املعقّ ، وهي  دافعية التحصيل : مثال . السيطرة وحب االستطالع وغريهاو ،  االجناز والتحصيلو ، االنتماء 

للبعض بينما للبعض اآلخر  ، وختتلف من فرد إىل آخر فإجناز املهمات الصعبة والوصول إىل املعايري العالية من اإلجناز شيء مهم جداً  احلاجة إىل املعرفة
  .م حبسب مصدر استثارهتا : مها الدوافع اخلارجية والدوافع الداخليةز بني نوعني من الدافعية للتعلّ منيّ  . وميكننا أنْ  طريقة كافياً  ة النجاح أبييعترب
 أو حىت األقران .  ، أو أولياء األمور إدارة املدرسة ، أو مهي اليت يكون مصدرها خارجياً كاملعلّ  : الدافعية اخلارجية ، 

 وسعيًا وراء الشعور مبتعة  م مدفوعًا برغبة داخلية إلرضاء ذاته، حيث يُقِدم على التعلّ  م نفسهفهي اليت يكون مصدرها املتعلّ  : الدافعية الداخلية ،
 .مالتعلّ 

 مقارنة بني الدوافع  األولية والثانوية 

 دول اآليت :ميكن أْن نقارن بني الدوافع األولية ، والدوافع الثانوية من طريق اجل
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 ( املقارنة بني الدوافع األولية والثانوية2جدول رقم )

 الدوافع الثانوية الدوافع األولية

 التفصيل ت التفصيل ت

من البيئة اليت يعيش فيها من  املولوديكتسبها  1 تولد مع املولود وال حيتاج إىل تعّلمها 1
  معهاخالل التفاعل 

ند مجيع متشاهبة يف األداء واملستوى ع 2
 مصاديقها )تطبيقاهتا(

ختتلف حبسب الفروق الفردية بني مصاديقها  2
 )تطبيقاهتا(

تكون مفتوحة وتعتمد على امليول واالجتاهات  3 تكون حمدودة على العموم 3
 طردايً 

تبقى احلاجة إليها على الرغم من إشباعها ،  4 تنتهي عند إشباعها يف األعم األغلب  4
 يها حبسب امليول واالجتاهاتالنبعاث احلاجة إل
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 ملخص المحاضرة اليوم والتاريخ
يعيش اإلنسان يف تقّلب مستمر وتغرّي دائم ، فال متضي حياته على وترية واحدة ، أو على منط واحد ، فاإلنسان يشعر ابحلب أحياانً :  االنفعاالت 22/12األربعا 

 أحياانً وابخلوف أحياانً أخرى .  وابلكره أحياانً أخرى ، ويشعر ابألمن والطمأنينة

 هناك تعريفات متعّددة لالنفعال نذكر منها ::  تعريف االنفعال 

  . حالة عامة تؤثر يف مجيع أوجه النشاط اليت يقوم هبا الكائن احلي ، سواء كانت أوجه نشاط نفسية أو فسيولوجية 
 املثريات الداخلية واخلارجية اليت يتعّرض هلا ، وتشتمل هذه االستجابة على استجابة متكاملة يصدرها الفرد تعتمد على إدراكه ألبعاد ومعاين 

 عدد من التغريات الوجدانية املرّكبة ، وتتضمن أيضاً حدوث تغريات يف نشاطات خمتلف أجهزة اجلسم الداخلية .
 لالنفعال عدة خصائص ميكن أْن نعرضها على النحو اآليت :: خصائص االنفعال

 تغرّي مفاجئ تشمل الفرد كله . االنفعال حالة .1
 االنفعال ظاهرة نفسية ال حتدث فقط من جمرد تغريات عضوية . .2
 لكل انفعال مظهر خارجي . .3
 االنفعال حالة شعورية ال يستدل على جانبها الداخلي إالّ بواسطة التأمل الباطين . .4
 قد يكون لالنفعال مظهر داخلي وعضوي . .5

نفعال : تلك التغريات اليت حتدث يف أثناء النشاطات املختلفة يقصد ابملتغريات الفسيولوجية املصاحبة لال:  فنفعا التغريات الفسيولوجية املصاحبة لال
 ألجزاء اجلسم الداخلية واخلارجية ، واليت حتدث نتيجة التعّرض ملوقف ، أو منّبه ما ، أو حدث مثري لالنفعال .
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 اء ، ومكّوانت األجهزة الداخلية للجسم يف أثناء االنفعال وعلى النحو اآليت :وفيما يلي نعرض التغريات اليت تطرأ على بعض أجز 
 يصاحب االنفعال حدوث امحرار وتوّرم وانتفاخ يف األغشية الداخلية املوجودة داخل املعدة ، كما تزداد انقباضات عضالهتا ، وترتفع  املعدة :

 ر اإلنسان حبموضة املعدة يف املواقف املثرية للتوتر .  نسبة اهليدروكلوريك املوجودة فيها ، والذي يتضح يف شعو 
 يرتفع ضغط الدم يف اجلسم أثناء االنفعال ، وحيدث متدد يف األوعية الدموية ما يزيد من كمية الدم قرب سطح اجللد والذي  ضغط الدم :

 يتسبب يف امحرار الوجه عند الشعور ابلغضب ، أو اخلجل ، أو التوتّر .
 تنشط أثناء التعّرض لالنفعال املناطق العصبية املسؤولة عن التحّكم يف االنفعال ، إذ يتحّكم يف السلوك االنفعايل للفـــرد  اجلهاز العصيب :

، الفصوص اجلبهية اليت تتضمن  Limbic System، اجلهاز النطقي  Hypothalamusمناطـــق فـي اجلهـاز العصـيب وهي )اهليبوثالموس
 العصبية للعمليات العقلية العليا ، ومنها االنتباه والتذّكر واإلدراك والتفكري( ، إذ يقوم االنفعال على إدراك الفرد ألبعاد ومعاينالعديد من املراكز 

 املواقف واملثريات الداخلية واخلارجية اليت يتعّرض هلا . 
 ينخفض يف حاالت احلزن ، ولكن ال تعّد التغريات يف : يزداد التوتّر يف عضالت اجلسم عند التعّرض النفعال الفرح ، و  اجلهاز العضلي

وفق  نشاطات اجلهاز العضلي من املؤشرات الداّلة على االنفعاالت الفعلية لدى الفرد ، فهو يستطيع البكاء أو الضحك أثناء التمثيل ، أو على
دث تغريات يف نشاطات عضالت العني أثناء املشاجرات مقتضيات اجملاراة االجتماعية دون أن يشعر ابلفعل ابنفعال احلزن ، أو السرور كما حت

والغضب ، وميكن رصد النشاط الكهرابئي لعضالت اجلسم وحتديد التغريات اليت حتدث فيها مصاحبة لالنفعال من خالل استخدام جهاز 
 .  Electromyogram (EMGالرسام الكهرابئي لنشاط عضالت اجلسم )

 نبضة يف الدقيقة عند التعّرض  150لقلب وفقاً لشّدة االنفعال ، إذ تبني أنَّ سرعة ضرابت القلب تصل إىل : تتغري قوة وسرعة ضرابت ا القلب
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 نبضة يف الدقيقة .  80ــ  70لالنفعال ، بينما يكون عدد هذه النبضات يف حالة اهلدوء يرتاوح بني 
 الدم ، ويف جتلطته ، وهو ما يسبب االصابة جبلطات القلب واملخ ،  : يصاحب التعرض لالنفعال ، أو للمشقة النفسية زايدة كثافة جتّلط الدم

 وخمتلف أجزاء اجلسم عند التعّرض لدرجات مرتفعة من املشّقة النفسية أو االنفعال . 
 عليها الفرد ، إذ يساعد : يؤثر االنفعال على نشاط الكليتني ، وتتغري نسبة املاء واألمالح يف اجلسم وفقًا للحالة االنفعالية اليت يكون  لكليتانا

ذي يساعد التوتر على التقليل من إفرازات اجلسم للماء واألمالح والتقليل ابلتايل من معّدل ، وكمية التبّول ، وحيدث العكس أثناء االسرتخاء ال
 على زايدة إفراز اجلسم للماء واألمالح ، ومن ثّ يكثر معّدل ومقدار التبّول .

  ّات بعض الغدد الصّم يف اجلسم أثناء التعرض لالنفعال ، فعلى سبيل املثال تنبسط الغّداتن فوق الكليتني ويزداد : تتغري نشاط الغدد الصم
عند التعّرض خلطر مفاجئ ، ويف حاالت اخلوف والغضب ، ويساعد هرمون االدرينالني  Adrenalinافرازمها هلرمون االدرينالني 

Adrenalin يف الدم ، وتساعد زايدة كمية السّكر يف الدم ، ولكن بشرط أاّل تزيد على حّد معني على  على تنشيط الكبد إلفراز السّكر
مة الشدائد تعبئة اجلسم ابلطاقة الالزمة ملواجهة املواقف املثرية للمشقة ، وتغذية العضالت وزايدة نشاطها ، ومن ّث زايدة قدرة الفرد على مقاو 

 وانتهاء آاثر التعب بسرعة .
 النظرايت اليت فّسرت االنفعال 22/12الخميس

  :تنّوعت النظرايت اليت فّسرت االنفعال يف ميدان علم النفس ، وهناك أربع نظرايت تناولت مكوانت االنفعال سنقوم بعرضها على النحو اآليت
ب ألنَّنا نتشاجر مع أحد ، ونشعر ابخلوف : يتصور وليم جيمس يف نظريته أنَّنا نشعر ابألسى ألننا نبكي ، ونشعر ابلغض نظرية وليم جيمسأواًل : 

الة االنفعالية تلي السلوك ألنَّنا نرجتف ال كما يظن أبنَّنا نبكي ألنَّنا حزينون ، أو نضرب أحدًا ألننَّا غاضبون ، أو نرجتف ألنَّنا خائفون ، مبعىن أّن احل
 كي كارل النج .املعرّب عن انفعالنا ، ال أْن تسبقه . ويّتفق معه عامل النفس الدمنار 



18 
 

: يرى أّن ردود فعل اجلسم الفسيولوجية ال تتمايز متايزًا كافيًا الستثارة االنفعاالت املختلفة ، مبعىن أنَّ ضرابت القلب Cannonنظرية كانُن اثنيًا : 
، أو حرارة اجلسم تبدو بطيئة جداً لتولد املتسارعة ال تؤثر على اخلوف ، أو الغضب ، أو احلب . كما أّن التغري يف سرعة ضرابت القلب ، أو التنفس 

ر كما فعل جيمس انفعااًل مفاجئًا ، فليس هناك فارق زمين بني اخلربة االنفعالية ، والتغريات الفسيولوجية ميكننا من أن نرّتب الواحد منهما على اآلخ
حنو القشرة الدماغية مسبباً الوعي الذايت ابخلربة االنفعالية ، ويف  والنج ، بل كالمها حيدث يف نفس الوقت ، ويفسران ذلك بكون املثري االنفعايل يتوجه

حتس فيها نفس اللحظة يتوجه حنو اجلهاز العصيب السمبثاوي متسببًا يف االستثارة اجلسمية الفسيولوجية مبعىن قلبك يبدأ ابلدق بنفس اللحظة اليت 
 ابخلوف دون أْن يكون أحدمها سبباً واآلخر نتيجة .

: افرتضت هذه النظرية أنَّ مثّة مكونني مها : االاثرة اجلسمية واخلربة املعرفية مثل : أان خائف ، فهو يؤيد نظرية جيمس ــ  نظرية العاملني لشاشرت اثلثاً :
ت مهما تنوعت فهي من حيث أنَّ االنفعاال Cannonالنج من جهة خربتنا االنفعالية املتنامية مع وعينا ابالستثارة اجلسدية ، ويؤيد نظرية كانُن 

الستثارة اليت منر هبا متشاهبة يف مكوانهتا الفسيولوجية ، ويرى أنَّ اخلربة االنفعالية تتطلب تفسريات واعية حلالة االستثارة ، أي جيب أْن نفكر يف حالة ا
 ية مل تتم .لكي نعطيها تفسرياً ، أو أنَّ عدم وعينا ، أي تفكريان بعض األحيان ال يعين أنَّ العمليات املعرف

: عّدل جوزيف لودو النظرية املعرفية عندما أعلن أنَّ هناك أنظمة دماغية خمتلفة لالنفعاالت املختلفة بعض هذه األنظمة  نظرية جوزيف لودورابعًا : 
األخرى على التفكري والتفسري ،  تعمل كما تعمل ابخلربة االنفعالية اخلاصة ابألفعال املنعكسة مستقلة عن التفكري والتفسري ، بينما تعتمد األنظمة

لتفسري فاخلوف مثاًل يعتمد على نشاط األميجداال )مركز ضبط االنفعاالت( دومنا حاجة إىل التفسريات املعرفية ولكن الشعور ابلذنب يعتمد على ا
 املعـــــريف وذكرايت األحداث ، أو املواقف املاضية املشاهبة. 

ا توحي لخآخرين بنوع إنَّ لالنفعاال:  أمهية االنفعاالت ت فوائد ووظائف متنوعة ، فهي تثريان وتساعدان على تنظيم خرباتنا وحتافظ عليها ، فضاًل عن أهنَّ
 االنفعال الذي حيتمل أْن تقوم به . وميكن بيان أمهية االنفعال على النحو اآليت :

شيئاً مهّماً سوف حيدث ، فاحليوان الذي يصبح خائفاً عندما يرى عدّواً قادماً  : إذ تدفعنا االنفعاالت إىل العمل ، وهي مبثابة إشارة إىل أنَّ  اإلاثرة .1



19 
 

 يصبح أكثر استعداداً لالستجابة والدفاع عن نفسه ، وابلتايل احتماالت بقائه على قيد احلياة أكثر .
ّرك نظام الطوارئ يف اجلسم ، ففي حالة الطفل ، فإنَّ على اختالفها وتضاّدها ، مثل : الغضب ، والفرح ، وحت قوًة وزمخاً االنفعاالت للسلوك  تعطي .2

 االنفعال يتكّون من عّدة مكّوانت يف حالة اإلاثرة وعلى الرتاتبية اآلتية :
 . إدراك املوقف االنفعايل 
 . تغريات فسيولوجية داخلية 
 . تغريات جسمية خارجية 
 . خربة شعورية 
 . تكّيف للموقف االنفعايل 

يف تنظيم خرباتنا فحاالتنا االنفعالية هي اليت تشّكل إدراكنا لذاتنا ، وإدراكنا لخآخرين ، فإذا وافق أْن كان مدّرسك يف حالة : إذ تساعدان  التنظيم .3
 غضب ، فإنَّه قد ال يكون من املناسب أن تطلب منه السماح لك بتسليم واجب مدرسي يف وقت آخر متأخر عن املوعد املقّرر لذلك ، وقد يكون

 انشئاً من خالف حول مشكلة أسرية يف اليوم السابق ، أو بسبب انزعاجه من زمحة السري يف طريقه للعمل. غضب املدرس
: إنَّ احليوان اهلائج ميكن أْن يهاجم ، والشخص اخلائف ميكن أْن يهرب يف احلال ، بينما الشخص املبتهج مييل إىل  توجيه السلوك واحملافظة عليه  .4

ا حتافظ على استمرارية السلوك ، فعندما كأكل أطعمة حلوة العمل والنشاط ؛ ألنَّ اال نفعاالت هي موّجهات للسلوك ، وهلا أدوار تكيفية . كما أهنَّ
 املذاق يدفعنا شعور حنو البحث عن أطعمة أخرى حلوة املذاق لنأكلها .  

ات لتساعدها يف التعبري عن مشاعرها فالتعبريات الوجهية اليت : إنَّ معظم احليواانت طّورت ألنفسها أنظمة حمدودة ، وفّعالة من االرشاد التواصل .5
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ولذلك  تظهرها يوجد هبا مجيعاً دالالت على سلوكها احملتمل جتاه احليواانت ، أو خملوقات أخرى ، فالكلب ال يستطيع أْن يقول من فضلك ابتعد ،
 فهو ينبح ، وهي أفضل رسالة إىل الشخص املار من أمامه . 

ّد فعل عام حيدث عند اإلنسان ، وهو انفعال إنساين أساسي يعّرف أبنَّه انفعال غري سار ، وشعور مكّدر بتهديد هّم مقيم مع عدم : هو ر القلق  .6
ن القلق استقرار وراحة وإحساس ابلتوتّر وشّد وخوف دائم ال مربر له من الناحية املوضوعية ، ويتعّلق هذا اخلوف يف املستقبل اجملهول كما يتضم

 ابة مفرطة ملواقف ال تعين خطراً حقيقياً ، واليت قد ال خترج من الواقع عن إطار احلياة العادية . استج
  Fearاخلوف 

مبا يظهر  اخلوف انفعال قوي يشعر به الفرد عند مواجهته خطراً حقيقيًا ، أو ومهيًا ، وله عالمات خاّصة تظهر على وجه اخلائف وبدنه ، وهي شبيهة
 .  وبدنه من عالمات الغضب حىت ليصعب التفريق بينهما على وجه الغضبان

، ويف حالة اخلوف يزداد افراز غدة الكظر من هرمون  بنّي العلماء أنَّ هناك خوفًا غريزاًي متقّدمًا على كّل جتربة فردية ، وخوفًا كسبيًا متولدًا من التجربة
ده يف التفكري ، أو اهلرب ، ما خال انفعال اخلوف الشديد فإنَّه يشل تفكري اإلنسان لكي يزّود اخلائف بطاقة اضافية تساع Adrenalinاالدرينالني 

جتربة على قطة إذ  Cannonوحركته ويقع فريسة سهلة أمام خصمه . كما أنَّ للخوف أتثرياً مضراً على األحشاء الداخلية ، فقد أجرى األستاذ كانُن 
بواسطة اجلهاز املذكور وهي تقوم بعملية اهلضم بصورة اعتيادية ، ّث أظهر أمامها كلبًا ختشاه تلك  وضعها يف جهاز أشعة فبدت منه معدهتا وأمعاؤها

 القطة فتوقفت حركة املعدة عن اهلضم وبدت عليها عالئم اخلوف .
 ANGERالغضب 

فاع عن النفس ، أو لغريزة حفظ البقاء الفردي. ميثل الغضب هو االنفعال النفساين املقارن لغريزة الكفاح واملقاتلة ، وهو املظهر االجيايب لغريزة الد
ّصة ، كإظهار الغضب صورة جلية من االنفعاالت القوية اليت تدفع الفرد وتزّوده بكثري من الطاقة والشعور به يكون مصحوابً بتعبريات وجهية وبدنية خا
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 ذلك ، وهي ــ على رأي دارون ــ بقااي ما كان يظهره اإلنسان القدمي يف األسنان واتساع حدقة العني وحتريك اليدين والرأس وعلو الصوت وخشونته وغري
، ث  (1)للغضب درجات متنوعة أدانها العتب واملوجدة ، وفوق ذلك السخط ، ث الغيظ ، فالتلظي صراعه إلرعاب خصمه من الناس ، أو احليواانت .

يد ، وإذا استوىل الغضب على اإلنسان وفار فائره مل تؤثر الرتبية واالعتبارات االجتماعية يف إيقافه ، فالتلّهب ، والفوران ، وأخرياً اهليجان الشد (2)التضّرم
ويفقد  عند حّده ، وضبط نفسه ، واحلكم عليها . بل قد تزول الرمحة من قلبه ، وتغلي فيه مراجل العداوة ، وتلتهب انر البغضاء ، ويظلم عقله ،

يف الغضب قوله لعبد هللا بن العباس هنع هللا يضر عند استخالفه إاّيه على البصرة : س ِع  عليهما السالمن اإلمام علي بن أيب طالب . وّما ورد ع(3)الشعور ابلعدل
ِلِسك  وُحكِمك  ، وإاّيك  والغضب  فإنَّه ط ريٌة ِمن  الشيطانِ   .  (4)النَّاس  بوجِهك  وجم 

 ونتائجها العوامل الداخلية واخلارجية أسباب
خلص من رتك األسباب والنتائج يف جوانب ، وتفرتق يف جوانب أخرى ، فهي تشرتك يف كوهنا ردود فعل ملسببات خارجية ، أو داخلية يقوم الفرد ابلتتش

ا معني الست مرار نشاط الفرد حالة التوتر املصاحبة هلا حىت يشعر ابلراحة واالطمئنان ، مثل الشعور ابجلوع ، والعطش ، أو املرض ، واخلطر . كما أهنَّ
ف واتقاد جذوة طموحاته وحتقيق ذاته واثبات وجوده فيما لو كانت يف حدودها الطبيعية ، مثل حب احلياة وحتقيق األهداف املتنوعة على اختال

صل لبعض األجهزة يف جسم مساحتها الزمانية يف إشباع الرغبات املتنوعة ، وتفرتق يف انعكاساهتا وما يرتّتب عليها من أثٍر داخلي وخارجي . كما حي
  الفرد من تغري يف أداء وظائفها االعتيادية سلباً ، وإجياابً.

 
                                                           

 .    1286( لظي : لظى : توقَّد وتلّهب ، واشتدت حرارته . ينظر املنجد يف اللغة العربية املعاصرة ، نعمه   وآخرون ، ص 1)

 . 377واضطرم غضباً ، وتضرَّم عليَّ : تغضَّب . ينظر أساس البالغة ، للزخمشري ، ص  ( ضرم : علّي فالٌن ،2)

 . 258ــ  257( ينظر علم النفس ، مجيل صليبا ، ص 3)

 . 622( هنج البالغة ، حتقيق قيس هبجت العطار ، ص 4)
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 ملخص المحاضرة اليوم والتاريخ
، والصانع يقوم  التعّلم غري املقصود من أكثر الظاهرات النفسية شيوعًا وانتشارًا ؛ فاألمهات يعّلمن أطفاهلّن ، واألطفال يعّلم بعضهم بعضاً :  التعّلم 29/12األربعا 

ونظرًا ألمهية عملية التعّلم يف علم النفس سواء من الناحية التجريبية ، أو التطبيقية  بتعليم الصبية ، وكّل منا يتعّلم مبفرده عددًا ال حيصى من األشياء .
بعضهم يكاد يعين هبا السلوك الذي هو موضوع علم  أنَّ كثريًا من علماء النفس يعتربها احملور واألساس يف الدراسات النفسية . بل إنَّ  هلجارديقّرر 

 . (1)النفس كما هو معروف
 . (3). أو اكتساب املعرفة (2)ع ِلْمُت الشيء  أ ْعل ُمه ِعلماً ، ع ر فْـُته ، قال ابن بري : علم وف ِقه  ، أي تعّلم وتفقَّهالتعّلم يف اللغة من :  معىن التعّلم

كثرية ، ومتنوعة . يرتبط البعض منها ابلتخصص ، أو العلم الذي يرتبط به هذا التعريف . " وليست التعاريف كما وأّما يف االصطالح فهناك تعاريف  
التعّلم من املفاهيم األساسية يف جمال علم النفس ، وابلرغم من ذلك فإنَّه ليس من السهل وضع . كما أنَّ " ( 4)يقول هيلجارد موضعًا للخالف بينهم "

هوم التعّلم ، وذلك ألنَّه ليس ابإلمكان مالحظة عملية التعّلم ذاهتا بشكل مباشر ، وال ميكن اعتبارها وحدة منفصلة ، أو دراستها تعريف حمدد ملف
يتصل بعلم  لذا سنذكر منها بعضاً ما.  (5)بشكل منعزل . فالتعّلم يـُْنظ ُر إليه على أنَّه من العمليات االفرتاضية اليت يستدل عليها من مالحظة السلوك "

 النفس ، وعلى النحو اآليت :
 (6)تطور وتعديل يف االجتاهات اليت تتحكم يف الوظائف السيكولوجية. 

                                                           

 . 533( املرجع يف علم النفس ، سعد جالل ، ص 1)

 . 379، ص  7( لسان العرب  ، البن منظور ، ج2)
 . 1115( املنجد يف اللغة العربية املعاصرة ، انطوان نعمه وآخرون ، ص 3)

 . 534( املرجع يف علم النفس ، سعد جالل ، ص 4)

 . 146( علم النفس الرتبوي ، صاحل دمحم أبو جادو ، ص 5)
 . 217علم النفس العام ، فرايز وآخران ، ص  (4)
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  ، أو  عملية تغري ، أو تعديل يف سلوك الكائن احلي ، أّدى إليها قيام الكائن احلي نفسه بنوع من النشاط حبيث يشرتط أاّل يكون هذا التغري
 .(1)ج ، أو النزعات املوروثة ، أو احلاالت املؤقّتة كالتعب والتخدير وما إىل ذلكالتعديل قد مّت نتيجة للنض

 (2)تغري يف السلوك انتج عن استثارة. 
 Learning Conditions شروط التعّلم

املرغوب فيها . ويشري  أوصى جانييه وآخرون بتصنيف أهداف التعّلم حسب خمرجات عملية التعّلم ، وهذا يعين ضرورة األخذ بعني االعتبار النتائج
ادة الدراسية التعليم وفقًا جلانييه إىل جمموعة االسرتاتيجيات املستعملة يف ضبط احلوادث أو الشروط كافة اليت ينطوي عليها الوضع التعليمي . كامل

دد جانييه نوعني من الشروط اليت جيب ضبطها ليكون والكتاب املدرسي والنشاطات املتنوعة اليت يقوم هبا كّل من املعّلم واملتعّلم يف أثناء التعليم ، وحي
 التعليم فّعااًل ، ومها : 

 : وهي شروط خاصة ابملتعّلم ذاته ، كالقدرات ، أو املهارات املتوافرة لديه ، ومستوى دافعيته ، أو رغبته يف التعليم . شروط داخلية .1
الشروط ذات العالقة ابالسرتاتيجيات التعليمية كتقدمي املادة ، أو الوضع املثريي  : وهي شروط خاصة ابلبيئة التعليمية اخلارجية ، أي شروط خارجية .2

 . (3)، واستعمال التغذية الراجعة 
 التعّلم والنضج

Learning  and maturation 
ال حيّبذ تعليم صغار األطفال أمراً هناك عالقة بني التعّلم والنضج ، فكالمها عبارة عن منو ، فالتعّلم يعتمد كثريًا على النضج العضلي والعقلي ، ف

                                                           

 . 534ل ، ص ( املرجع يف علم النفس ، سعد جال1)

(2)J. Guilford : General Psyehology , p. 345 
 . 132( ينظر : علم النفس الرتبوي ، صاحل دمحم أبو جادو ، ص 3)
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ألطفال تعّلم ما من األمور حيول بينهم وبني تعّلمه نقص يف القدرة العقلية ، أو احلركية خشية إصابتهم ابلتأخر والشذوذ ؛ ألنَّ من العسري على صغار ا
.  ونضج عقلي،  نضج جسماينا اليومية ، فالنضج نوعان : يطلب منهم تعّلمه وهم يف هذا السن ، واألمثال يف ذلك كثرية ومستمدة من خربتنا وحياتن

 بيد أنَّه مع شيء من التحليل نستطيع توضيح االختالف بينهما يف اآلمور اآلتية :
 اليت  التإنَّ التعّلم عبارة عن تغري حيدث نتيجة لنشاط يقوم به الكائن احلي ، أما النضج فهو عملية طبيعية متتابعة ، تقّدمية ، حتدث يف احلا

 تكون فيها أعضاء اجلسم يف حالة مخول اتم ، كالنوم مثالً .
 تدريب مثاًل إنَّ النضج عملية منو مستمر حتدث دون إرادة ؛ وهي عملية أتيت من الداخل وتعتمد اعتماداً نسبياً على أتثري شروط املثري اخلارجي كال

 هنا بعد ذلك.. ومن األمثلة اليت توضح ذلك ظهور الريش على الطيور ث طريا
 يني من اجلنس إنَّ التعّلم يؤدي إىل ظهور استجاابت معينة لدى الفرد متّيزه عن غريه ، بينما يوجد النضج مبظاهره املختلفة عند مجيع األفراد العاد

 . (1)نشؤون فيها ويتأثرون هبااإلنساين ، كما أنَّه يظهر يف نفس العمر وعلى حنو ماثل يف األطفال ، على الرغم من اختالفهم يف الظروف اليت ي
سه أْن إنَّ اخلصائص النظرية املتعّددة لتفسري عملية التعّلم ، وإن كانت حتاول التأكيد على منط واحد من أنواع التعّلم وحتاول يف الوقت نف:  أنواع التعّلم

 تعّددة من التعّلم . ومن هذه األنواع :تضع مجيع األمناط األخرى حتت هذا النمط الواحد ، فمن املناسب أْن منيز بني أمناط م
 ويصل أقصى ما يستطيع أن يصله لدى فالسفة االنكليز  أرسطو: إنَّ احلديث عن الرتابط كأساس من أسس التعّلم يبدأ مع  التعّلم الرتابطي

 لرتابط فقد كانت التجاور والتشابه والتضاد .الرتابطيني يف القرنني الثامن والتاسع عشر . وقد كانت األفكار هي املوضوع األساس . أّما قوانني ا
  إنَّ دراسة االرتباط بني املنبهات والرجاع ، والسيما تطوير ما يعرف ابملنبهات التعويضية ترجع إىل الدراسات اليت قام هبا  االشرتاط :

فإنَّ االشرتاط يشتمل على م . وبصورة أساسية 1911يف حوايل   Twitmyer تويتماير، و Bekhterevبكرتيف، و Pavlovابفلوف

                                                           
 . 24ــ  23( ينظر : سيكولوجية التعّلم ، مصطفى فهمي ، ص 1)
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  .صف هبذه الصفةعرض منبهني متجاورين زمنياً إىل درجة كبرية ، وإنَّ أحد هذين املنبهني له قابلية طبيعية يف حصول الرجع املعني واملنبه اآلخر ال يت
 ما يقوم به املتعّلم هو اختيار االستجابة الصحيحة من بني العديد من االستجاابت املمكنة ، وإنَّ جتارب صندوق احلرية : إنَّ  التعلم ابحملاولة واخلطأ

على الرجع الصحيح تقدم لنا مثاًل جيداً ملثل هذا النوع من التعّلم يف املخترب السيكولوجي . يقوم الكائن احلي املستثار بفعاليات متنوعة وأخرياً يقع 
 ي يؤدي إىل حصول الكائن احلي على املكافأة . الذ
  لك مواقف يظهر فيها حل املشكلة : على النقيض من معظم األمناط التعليمية اآللية اليت تعّرضنا هلا بعض التعّرض ، فإنَّ هنااالستبصار والفهم

 فجأة )من طريق االستبصار( ، أو يكون فيها الكائن احلي فامهًا للمشكلة مع عدم اشرتاط وجود اخلربة السابقة أو وجود القليل منها حيدث
أو عندما يكون العمل املستعمل يف حل  ،االستبصار والفهم على أكثر من احتمال ، كاحتمال أْن تكون املشاكل قابلة للحل وفق مبدأ عام 

 . (1)املشكلة واحداً ، أو بسيطاً على األقل

                                                           

 . 227 ــ 225ينظر : علم النفس العام ، فراير وآخران ، ص  (1)
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بذل علماء النفس جهدًا كبريًا يف حماوالهتم لتفسري التعّلم عند الكائن احلي ، السيما اإلنسان ، وقد استقطبت قضااي التعّلم اهتمام : نظرايت التعّلم 23/12الخميس
وال بد من اإلشارة هنا إىل أنَّ  وغريهم . وديفيد أوزبل،  وأدوين جثري،  وإيفان ابفلوف،  أدوارد ثورندايكمشاهريهم يف القرن العشرين أمثال : 

صل مبوضوع ما . وتكون هذه احلقائق والقوانني قابلة للتحقيق التجرييب ، أّما مفهوم النظرية يف العلوم الطبيعية إطار عام يشمل احلقائق والقوانني اليت تتّ 
تفسر الشروط املتنوعة يف املوقف التجرييب . وعلى  أو التكوينات االفرتاضية اليت يتوقع منها الباحث أنْ ، النظرية يف علم النفس فيقصد هبا املسّلمات 

ويف أثناء تفسري العلماء .(1)عبارة عن وجهات نظر مؤدية بتجارب تساعد على تفسري التعّلم  هذا األساس ستكون النظرايت اليت سنتحدث عنها
 ا النظرايت اآلتية :ــــــا وأبرزهــات عديدة يف هذا اجلانب أمههــــّلم ظهرت نظري كيفية حدوث التعنيالقدماء واحملدث

: صاحب النظرية األساسية يف هذا النوع من التعّلم هو العامل الروسي ايفان  Conditioning Learningنظرية التعّلم الشرطي  : أوالً 
يته وميكن تلخيص نظر وكان خمتصاً بعلم وظائف األعظاء / الغدد اهلضمية ،  Evan Petrovich Pavlovم( 1936ــ  1849برتوفش ابفلوف )

نعكاسي عند يثري عند ظهوره الفعل اال اصطناعي مع منبه طبيعي ملدة كافية صار إبمكان املنبه االصطناعي أنْ  Stimulusإذا اقرتن منبه ابلقول : )
ة ال ينفذ إىل ( ، وقد استخلص هذا القانون من جتاربه العديدة اليت أجراها على الكالب . فقد أخذ كلبًا ووضعه يف غرفة خاصّ غياب املنبه الطبيعي

أو منظره ، وكان يدّق له جرسًا أبوقات معينة قبل داخلها الصوت وتركه وحده مربوطاً أبربطة مرحية إىل منضدة جتارب ، لكي ال يتأثر بصوت شخص 
ة طويلة حىت عرف الكلب أنَّ مساع صوت اجلرس معناه ببضع ثوان . ودأب على هذا العمل مدّ  ((مسحوق اللحم اجملفف))أن يقّدم له الطعام وهو 

الطعام سال لعاب الكلب كاملعتاد وصار املنبه االصطناعي  م لهيقدّ  لكلب من دون أنْ لحضور الطعام بعد ثوان قليلة . وملا أمسع ابفلوف صوت اجلرس 

                                                           

 . 144ــ  145ينظر : علم النفس الرتبوي ، صاحل دمحم أبو جادو ، ص  (2)
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. م االقرتاينى هذا النوع من التعّلم ابلتعلّ وهو صوت اجلرس يثري رد الفعل الطبيعي وهو سيالن اللعاب عند غياب املنبه الطبيعي وهو الطعام فسمّ 
 .(1)" ون التعزيز (واكتشف قوانني اثنوية من أمهها : ) قانون االنطفاء ، وقان

األملانية يف علم النفس ،  Gestaltتنسب نظرية االستبصار إىل مدرسة اجلشطالت :   Insight Learning: نظرية التعّلم ابالستبصار  اثنياً 
، إذ كان يعتقد أنَّ التعّلم ال يتم بطريقة تثبيت االستجابة الناجحة من دون تفكري ، ولكّنه يتم إبدراك  Kohler كيلروأبرز من قام بتجارهبا األستاذ 

شكلة واضحة . مجيع املوقف الذي جيد اإلنسان أو احليوان نفسه فيه . وقد صّمم تبعاً لذلك بعض التجارب على القردة بصورة تبدو فيها العقدة ، أو امل
عوبتها تالئم مستوى القردة العقلي ، ومن هنا يتضح اعتقاد كيلر أبنَّ احليواانت تتعّلم مبا لديها من ذكاء ال مبحاوالت عشوائية تصل وافرتض فيها أنَّ ص

إنَّ املوقف يف جتارب كيلر مؤّلف من ثالثة عناصر ، هي : اهلدف ، ث من ذهب إىل نظرية التعّلم الشرطي فيها إىل احلركة الصحيحة ابملصادفة كما ظنَّ 
 ( اآليت :2الوسيلة ويتوسطهما العقبة ، أو العائق كما هو واضح يف الشكل رقم )

 
 (2شكل رقم )                                                                             

 عناصر املوقف عن كيلر                                                                         
 
 

  
 

                                                           
 . 53ــ  52أمحد حسن الرحيم ، ص ينظر : يف علم النفس ،  (1)

 دفـــاهل

 عائق
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يصل إىل هدفه ابلوسيلة على الرغم من وجود العائق ، وأنَّ االستبصار ، أي الوصول إىل احلل حيدث نتيجة حملاولة حل املشكلة ، وهو  ومهمة القرد أنْ 
وترك يف ص وعّلق له موزة يف سقف القفص ، فقد وضع قردًا جائعًا يف قفأييت بصورة سريعة ، أو فجائية بعد إدراك عناصر أو أجزاء املوقف كّلها . 

القرد إىل وجود إحدى زوااي القفص صندوقًا خشبيًا ، ومل يكن إبمكان هذا القرد نيل املوزة بيده لعلّو السقف ، فأخذ يدور يف القفص حمتارًا ، فتنّبه 
وهكذا يظهر من التجارب  ااي القفص ، والوصول إىل املوزة فجذبه إىل أسفل املوزة ث صعد عليه وتناوهلا .العالقة بني الصندوق املوضوع يف إحدى زو 

اجلشطالت أنَّ التعّلم أييت من طريق االستبصار ، وهو التأمل يف أجزاء املوقف بكامله وإدراك ما بينها من  اليت قام هبا كيلر وغريه من علماء مدرسة
؛ ألنَّ عالقات وارتباطات ث ظهور احلل بصورة سريعة أو فجائية . وقد مسيت هذه النظرية ابجلشطالت وهي كلمة أملانية معناها الشكل أو اهليئة 

 . (1)التعّلم الشرطيأو املشكلة كلها ث حياول إجياد احلل هلا ، وهذه النظرية تعارض يف نتائجها ما قررته نظرية  الشخص يدرس هيئة املوقف
من العلماء ذوي االسهامات اهلامة يف جمال علم النفس الرتبوي ، والعلوم  يعّد اوزبل  : Ausubelوزبلادافيد التعّلم ذو املعىن  : نظرية اثلثاً 

 واملبادئواعتقد أبنَّ فهم املفاهيم  Jean Piaget. أتثّر جبان بياجيه ظرية التعّلم القائم على املعىن النفسية واملعرفية ويف جمال التعليم ، وهو صاحب ن
عريف لدى املتعلمني ، واألفكار ميكن حتقيقها من خالل التفكري االستداليل أو االستنتاجي . تبني نظرية اوزبل أنَّ التعّلم ميكن إنشاؤه من خالل البناء امل

ّلم يف تطوير منوه املعريف وتشكيله هذه يستخدمها املتع والقوانني والتعليمات اليت ميكن أنْ  واملبادئإذ حيتوي هذا البناء املعريف على كم هائل من القواعد 
 الفكرة احملورية يف نظرية التعّلم القائم على املعىن ، وقد قّسم اوزبل البناء املعريف إىل :

 التعّلم الثانوي Derivative , subsumption  
 والرئيس التعّلم املرّكبSuper ordinate and combinatorial Learning 

 التعّلم عند اوزبل
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الل عملية املتضمنة يف البناء املعريف للفرد ، واليت يتم اكتساهبا من خ واملبادئالتعّلم عند اوزبل هو : تغري يف السلوك حيدث من خالل استخدام القوانني 
هذه األبنية املعرفية اليت تبدأ  ، تعّلم معارف جديدة يعتمد على ما هو موجود ابلضرورة لدى املتعّلم من معارفيعتقد اوزبل أبنَّ النمو املعريف للفرد .

وإضافتها إىل ما مع مالحظات املعّلمني ، وإدراك األحداث واملواضيع من خالل املفاهيم اليت ميتلكها ، فيتعّلم الطلبة من خالل بناء شبكة من املفاهيم 
  ( يوضح ذلك .3والشكل رقم )زبل ونوفاك ، واليت طورها او  Concept mapميتلكه من بناء معريف ، وهو ما مسّاه اوزبل خريطة املفاهيم 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

 (3شكل رقم )       

 منوذج خريطة مفاهيم  

 

 حاسة النظر حاسة السمع للمسحاسة ا تذوقالحاسة  شمحاسة ال

 احلواس اخلمس

 لداجل لسانال األنف نذاأل العني

 رؤية األشياء

 ومتييز األلوان
السمع ومتييز 

 األصوات
الشم 
 والتنفس

التذوق ومتيز 
 األطعمة

اللمس والتمييز بني 
 واخلشن الناعم
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لتمثيل العالقات بني  ثلىوأنَّ األجهزة أو األدوات التعليمية اليت تستخدم هذه األبعاد من النظرية تسمح بتسهيل التعليم للمتعّلم ، إذ تعّد الطريقة امل
، وأنَّ هذه  عّلم الصمّ األفكار والصور الذهنية والكلمات . كما أنَّ اوزبل رّكز أيضاً على أمهية اإلدراك أكثر من التعّلم ابالكتشاف ، واملعىن أكثر من الت

 .(1)يف املدارس إلدراك ومتيز التعّلمق فقط النظرية تطبّ 
 التطبيقات الرتبوية

 يف املدارس املشهورة لعلم النفس نذكر بعضاً من التطبيقات الرتبوية هلذه النظرايت وعلى النحو اآليت :بعد أن استعرضنا أهم نظرايت التعّلم    
 نظرية التعّلم الشرطي :

 الدراسة . الطلبة مكاانً هادائً للدراسة ، وأن يضعوا فيه الروائح الطيبة والكراسي املرحية حبيث يقرتن ذلك معاختيار  .1
 ، أو دفاتر ختصص لذلك واقرتانه عند القراءة واملطالعة .تلخيص املواد الدراسية على وفق فهم الطلبة يف أوراق  .2
 ل مثرياً شرطياً مقرتانً ابالسرتخاء .اختيار املكان اهلادئ عند النوم ليشكّ   .3

  : نظرية التعّلم ابالستبصار
 للقطعة العام املعىن نفهم مل ما ، اإلعراب من الكلمات مواقع ومعرفة املفردات بفهم الشعر أو ، النثر فهم ميكن ال:  مثالً  األدب موضوع يف .1

 . الشاعر أو الناثر إليه يرمي الذي الكامل واملغزى ، الشعرية القصيدة أو ، النثرية
صعوبتها واتساعها لتالئم مراحل منو الذكاء عند األطفال ، فضاًل ملّا كان التعّلم عملية يقوم هبا الذكاء فالواجب أن تتدرّج املناهج الدراسية يف  .2

جلبال عن كون وسائل التعليم مبّسطة توضح ما يراد منها ، ال أن تكون اخلرائط مثاًل مكتظة ابلعديد من أمساء املدن واألهنار وسكك احلديد وا
 وغريها فال يستطيع األطفال معرفة األشياء املهمة فيها.
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 : املعىن يم ذنظرية التعلّ 
تتعلق بتنمية املهارات املعرفية والعمل على حتقيقها مبا يتعّلق ابلتعّرف واالسرتجاع  وسلوكيةً ،  تعليميةً  اً تضمني اخلطة التنفيذية للمعّلم أهداف .1

 وتركيز االنتباه واإلدراك اجليد مع مراعاة األسس النفسية املعرفية مثل السعة املعرفية ملراحل الذاكرة واالنتباه .
املادة احلالية ابملادة السابقة ؛ ألنَّ تذكر املادة السابقة يساعد على فهم املادة الرتكيز على املفهوم التكاملي اهلرمي يف بناء املعرفة من خالل ربط  .2

 احلالية .
 .(1)بة ومساعدهتم على الفهم والتفكرياستعمال اخلرائط الذهنية لتنظيم املعلومات لدى الطل .3

 

 

يالمدرس  اج  ف 
 
ن أحمد الخ  : عب دالحسي 
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