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 الفصل األول 

 اساسيات علم النفس التربوي

 :التربويمدخل الى علم النفس 
بدأ االهتمام بتطبيق مبادئ علم النفس في المجال التربوي مع نهاية القرن التاسع عشر 

 م،1888المعلم في عام  ألعدادبعد ان تقرر اعتبار علم النفس التربوي مادة ضرورية 
عندما عقدت الجمعية التربوية القومية في الواليات المتحدة االمريكية وقررت ذلك مما 

 النفس التربوي الجامعات كتخصص رئيسي.مهد لدخول مادة علم 
إال أن علم النفس التربوي المعاصر اتجه لمزيد من تحديد موضوعه األساسي وهو 

ومن أكثرها شيوعًا ما اقترحه روبرت  منظومة،التعلم المدرسي أو التعلم في شكل 
ن في كما مبيم وفيه تتألف المنظومة األساسية للعملية التعليمية 1962عام جليزر

 لوكية،الس التربوية والمدخالتاألهداف  هي:من أربعة مكونات رئيسية الشكل االتي 
جراءاته،وعمليات التعلم وأساليبه   والمكون األخير هو التقويم التربوي. وا 

 

 

 

 التغذيـــــــة الراجعـــــــة

 الشكل يوضح المنظومة االساسية كما اقترحها روبرت جيلزر

 ألول في نموذج جليزر.المكون األهداف تحديدًا سلوكيًا وهذا هو احديد ت -1
بمجموعة البيانات عن األوضاع جليزر حددها يالمكون الثاني المدخالت السلوكية و  -2

اتهم السابقة في التعلم ومستوياتهم وقدر  الطلبة خبرات تشملو  الطلبةالراهنة لسلوك 
 االرتقائية.العقلية ومستوياتهم 

التقويــــم 

 التربـــــــــــوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدخــــالت

 السلوكيـــــة
 عمليات التعلم

 واجراءاته واساليبه

األهـــــداف 

 التربويــــة



 
 
 
 

 

  
 

جراءاته وأساليبه التعلم عمليات هو ثالث مكونال -3  لو والتي ليميةالتع العملية تنفيذ أو وا 
 لتربوية.ا األهداف تتطلبها التي التغيرات إحداث إلى تؤدي المنشود النحو على تمت

 والغرض عليها وأ لها التربية عملية على حكماً  ويضمن التربوي التقويم هو رابعال مكونال -4
 عليها نحصل المعلومات التيو  التربوية األهداف تحقق مدى تحديد األحوال جميع في
 أو لتربويةا العملية عناصر بعض في النظر نعيد تجعلنا التربوي التقويم عملية من

والمدخالت  ويةالترب لألهداف راجعة بتغذية تقوم التربوي التقويم معلومات أن أي تعديلها
   (.2011 )الديب، جميعاً  التعلم وعملية السلوكية
اي السلوك  في المواقف التربوية( اإلنساني)دراسة السلوك بــ علم النفس التربوي  ويتحدد

 لصف،اوبالمشكالت التي تواجه المعلم في غرفة  الصفية،في مواقف التعلم والتعليم 
كلية أو أو تدريس القراءة للمبتدئين بالطريقة ال ،الدراسيالتحصيل كضعف التالميذ في 

لوم ع الجمع بين الجنسين في مرحلة الدراسة الثانوية أو تدريس العلوم على صورة
 والتربوية.وغيرها من االهتمامات التعليمية  عامة

 التربوي؟لماذا دراسة علم النفس 
ُيعد من بين اآلراء التي اعتمدها وقدمها العالم النفسي التربوي المعاصر ديفيد اوزوبل 

1969 David P. Ausubel    ان دراسة علم النفس التربوي تمثل سمة او عالمة
ن يقوم بالتعليم اذ تيسر لم مستوياتها،دخول في معترك الحياة التدريسية بكافة  تأشيرةاو 

سات وتشير الدرا الصفاو التدريس ان يمتلك بصيرة نافذة لمالحظة ما يحدث داخل 
ان ما يحدث داخل الصف المدرسي هو محور التربية المدرسية اذ مهما هيأت المدرسة 

الصفي بين المدرس وطالبه هو االساس في  فأن التفاعل واجراءات،من مستلزمات 
 (.2012 العزاوي،نجاح المدرسة او فشلها في تحقيق اهدافها المرسومة )

 
 



 
 
 
 

 

  
 

 التعليم:خصائص مهنة 
ان المعلم يجب ان يمتلك االهتمام والدافعية  Owen,et.al 1978يرى اوين وزمالئه 

ة التخصصي والتدريب الميداني ومعرف األكاديميالعلمي  باألعدادويتحصن بمهنته 
مستوى المتعلمين ومراحلهم العمرية والعقلية وخلفياتهم االقتصادية واالجتماعية وتلك 
مرتكزات اساسية تحققها دراسة وتعلم حقائق علم النفس التربوي ودراسة االستدالل 

 السياسي.ع قالفلسفي وامتالك الوعي االجتماعي والتعرف على التحليل االقتصادي والوا
ان التعليم يجب ان يكون  W. James 1899وليم جيمس  أكد فن:التعليم  -1

م ال تولد والعلو  فن،وايمانه ان علم النفس والتعليم  علم،مما هو  أكثردائمًا فنًا 
اذ البد من وجود وسيط قوامه عقل خالق ليقوم بعملية  مباشرة،فنونًا بطريقة 

ان فن التعليم ينمو في قاعة الدرس ويتطور من  االبتكار،التطبيق عن طريق 
 والفهم.خالل المالحظة الملموسة المشوبة بالتعاطف 

 يكااما الرأي الذي اعتمده العالم النفسي التربوي ثورند علم:التعليم  -2
E.L.Thorndike  فأن نجاح اي مهنة تقاس بارتكازها واستقرارها على حقائق

ومبادئ علمية وبهذا فان التعليم مهنة مدعاة الى التحسن فيها نحو االفضل 
من خالل تجنب المواقف والمعلومات الخاطئة وتبني االنفتاح الذهني واتباع 

 العلمية.الطرائق 
يعتبر من  Owen,et.al 1978اخذًا برأي اوين وزمالئه  التعليم علم وفن : -3

االمور المقبولة ان يتبنى علم النفس التربوي رايًا مفاده ان التعليم علم وفن 
فالتعليم فن شأنه في ذلك شأن الفنون المعروفة كالرسم والتمثيل والخطابة وتلك 
على سبيل المثال ايضًا فنون تتمثل بالجانب التدريسي العملي التطبيقي، اما 

مًا فأن كل فن البد من ان ينهل من نوع معين من انواع اعتبار التعليم عل
المعرفة االنسانية ، فالرسام فنان البد ان يعرف خصائص االلوان ، والتعليم فن 



 
 
 
 

 

  
 

وية من حقائق ومبادئ وقواعد المواد العلمية التربالبد ان يستقي طرائقه واساليبه 
جانب نظري يقي فني و النفسية اذاً ففي مهنة التعليم جانبان متكامالن جانب تطب

 علمي .
التعليم عملية انسانية : التعليم فن تؤطره وتحيط به العواطف والقيم تلك التي  -4

 G. Hightال يمكن اخضاعها للمنهج العلمي ، هذا ما اضافه جلبرت هايت 
الى التعليم من كونه فن وعلم ، فالتعلم يمتلك اطارًا انسانيًا بحت خارجًا  1957

ي فهو ال يشبه حل معادلة كيميائية بل هو اقرب الى تكوين عن المجال العلم
لوحة فنية او قطعة موسيقية رائعة بوجود المعلم الكفء ، التعليم ليس اتباع 
قواعد وصيغ محددة تفترض االلتزام بفقرات متتالية ال يمكن الحياد عنها اذ بهذا 

ية التربوية وضياعًا للعمليعد فسادًا للمادة العلمية االكاديمية وعرقلة لفهم الطلبة 
 في شراك الذاتية الخاطئة .االنسانية 

 التربوي:تعريف علم النفس 
 وتأهيلهم ينالمعلم لتدريب الالزمة األساسية المواد من التربوي النفس علم يعتبر
 لمدرسيا التعلم طبيعة تتناول التي النفسية والمبادئ باألسس يزودهم ألنه

دراكاً  فهماً  أكثر ليصبحوا  لمشكالتا مواجهة في مرونة وأكثر لهممع لطبيعة وا 
 .العمل هذا عن الناتجة

)دراسة خصائص المتعلم والمعلم وتفاعلهما معًا  ويعرف علم النفس التربوي بـ
 ودراسة نتائج التفاعل على صورة تغيرات ايجابية ادائية ملحوظة(.

 السلوك دراسةب يهتم الذي النفس علم فروع من الفرع ذلك )انه ويمكن تعريفه بـ
 الجسمية طةواألنش والشعورية واالنفعالية والمعرفية العقلية وعملياته اإلنساني

 سويال النمو على الفرد لمساعدة الهادفة التربوية المواقف في العالقة ذات



 
 
 
 

 

  
 

 تحققي وحتى واالجتماعية، واالنفعالية والجسمية العقلية النواحي من المتكامل
   به(. يحيط ما ومع نفسه مع السليم التكيف

 هل يمكن إعداد معلم بدون علم النفس التربوي؟
في حــالــة جهــل بعض المعلمين بمبــادئ علم النفس التربوي قــد يلجــأ بعضـــــــــــــــهم إلى 

 ق:ائغير علمية بحثا عن انسب وسائل التدريس ومن هذه الطر  اساليب
 .  والخطأ المحاولة أسلوب استعمال -1
 . الخبرة ذوي زمالء أو القدامى معلميه محاكاة -2
 التقليدية. التربوية القواعد على االعتماد -3

 هو:ومن خالل ما تقدم نجد ان علم النفس التربوي 
 وتطبيقي.علم نظري  -1
 المعلم.محوره المتعلم اواًل ثم  -2
 فاعاًل.يدرس التغييرات االيجابية نتاجًا  -3
    المرغوبة.هدفه تحقيق النتاجات التربوية  -4

 التربوي:اهمية علم النفس 
 في يجري ما فهم تحاول التي التطبيقية النظرية العلوم من التربوي النفس علم يعتبر

 المعلومات بعض المدرسين إعطاء يحاول الذي العلم هو التربوي المدارس فعلم النفس
يمكن و  ،المختلفة المواقف في التعلم عملية على تيسير للعمل التي يحتاجونها المفيدة
  -باآلتي: اهمية علم النفس التربوي للمعلم  ايجاز

 التعليمية.يساعد المعلم على تصميم واعداد االهداف  -1
 عليم.التمعرفة المعلم بحقائق عن اصول التعلم واسسه واساليب مراعاته في  -2
 .المتعلم نمو مستوى يالئم الذي التعلم نوع تحديد -3



 
 
 
 

 

  
 

 .ممكن تعلم أفضل لضمان التعلم مادة تنظيم -4
 الفعال.يساعد المعلم على بناء اسس التفاعل الصفي  -5
 .التعلم بمادة المتعلم اهتمام إثارة -6
 .التعلم لموقف المتعلم انتباه استمرار لضمان الدافعية توفير -7
 .للمتعلم المعرفي النمو مستوى تالئم بطريقة التعلم مادة عرض -8
 .الصفي التعلم موقف في القرارات واتخاذ المشكالت حل على القدرة تنمية -9

 .والمتعلم المعلم بين الفعالة االتصال طرق تحديد -10
 .ممكن تعلم أفضل لضمان الصفي االنضباط على الحفاظ طرق تحديد -11
 .التعلم نواتج على وتأثيرها التعلم قياس طرق تحديد -12

 التربوي:اهداف علم النفس 
 وهما: تحقيق هدفين أساسيينعلم النفس التربوي إلى  يسعى

كل وتنظيمها على نحو علمي منهجي بحيث تشوالطالب المعرفة الخاصة بالتعلم  توليد .1
 نظريات ومبادئ ومعلومات ذات صلة بالطالب والتعلم.

هذه المعرفة في أشكال تمكن المعلمين والتربويين من استخدامها وتطبيقها في  صياغة .2
 المواقف التعلمية التعليمية.

ري الذي يهتم بتناول دراسة سلوك المتعلم في الهدف األول إلى الجانب النظ ويشير -أ
لعالقة في ا ذاتاألوضاع التعليمية المختلفة، فيبحث في طبيعة وخصائص المتعلم 

 -بـ: وتتحدد االهداف النظرية  التعليمية،العملية 
ج ظاهرتي التعلم والتعليم والعوامل المؤثرة فيهما وتفسير نوات )فهمالفهم والتفسير  -1

 والمتعلم(.االحداث التي تتخلل العالقة بين التعلم والتعليم وبين المعلم 
قدرة المعلم لرؤية ما يحدث عن بعد من تغيرات تعليمية لدى الطلبة  )زيادةالتنبؤ  -2

 يرات(.تغوالتخطيط لتلبية توقعاته في االحداث التعليمية من 



 
 
 
 

 

  
 

ول الى نتائج الوص الطلبة،استخدام طريقة جديدة على تعلم  إثر )تتبعالتحكم والضبط  -3
لك على ذ وأثردراسة اثار الدافعية في التعلم  تدريسه،تساعده على اثراء اساليب 

 الطلبة(.تحصيل 

نظيم ت فيالعملي المتمثل  التطبيقيالثاني يشير إلى الجانب  والهدف -ب
 واستخدامها وتطبيقها في المواقف التعليمية. وصياغة هذه المعرفة

 -باآلتي: يمكن تحديد االهداف التطبيقية العملية 
 الصفية.تجريب نتائج ايجابية في المواقف  -1
 نشطًا.جعل الصف مختبرًا  -2
 الصف.االستفادة من التجارب العالمية المفيدة وادخالها في  -3
 الصف.االستفادة من نتائج البحوث والدراسات في  -4
 الصف.الربط بين النظرية والتطبيق داخل غرفة  -5
 المختلفة.تحسين الممارسات الصفية بعمليات وبرامج التدريب  -6

 :األخرى بالعلومالتربوي  النفس علم عالقة
 الخرى،ايرتبط علم النفس التربوي بعالقات متبادلة مع علم النفس العام والعلوم 

عض عرض موجز لعالقة علم النفس التربوي بب يأتيوفيما  منها،فيفيد ويستفيد 
 العلوم.هذه 

 
الفروع  حدأيعد علم النفس التربوي  العام:عالقة علم النفس التربوي بعلم النفس  -1

التطبيقية لعلم النفس العام ويصب اهتمامه على السلوك االنساني في المواقف 
س العام بالنقاط النفويمكن تحديد العالقة بين علم النفس التربوي وعلم  التربوية،

 -: االتية



 
 
 
 

 

  
 

ان يستفيد من علم النفس العام مادام االخير  لعلم النفس التربوييمكن  -أ
 يدرسها.يدرس سلوك المعلم والمتعلم كواحد من انماط السلوك التي 

يتشابه علم النفس التربوي مع علم النفس العام في طريقة البحث وهي  -ب
 هم والضبط والتنبؤ.وفي االهداف وهي الف العلمية،الطريقة 

كان يظن في الماضي ان علم النفس التربوي هو مجرد تطبيق للمعرفة  -ت
حديث ان علم النفس التربوي ال التربوية،في علم النفس العام على المواقف 

شاف كما انه يسعى الى اكت منظمة،هو تجريب لهذا التطبيق بطريقة علمية 
ع قونظريات حول السلوك االنساني في المواقف التربوية التي قد ت مبادئ

س العام وبذلك فعلم النفس التربوي ليس علما فضمن اهتمامات علم الن
 غاياته.م اه أحدتطبيقيا فحسب بل هو علم نظري ايضا وان كان التطبيق 

 يهتم علم نفس النمو بدراسة عالقة علم النفس التربوي بعلم نفس النمو: -2
يشترك و  لتغيرات التي تطرا على السلوك االنساني في مراحل الحياة المختلفة ،ا

الشباب والمراهقة و  مراحل عمرية معينة كالطفولةفي العلمان ) التربوي والنمو( 
نمائياً وغيرها تربويا  ميدان علم  في تطوير ، حيث اسهم علم النفس التربوي وا 

المعرفي واالنفعالي وميدان  نمونفس النمو من خالل االبحاث في مجاالت ال
ئية االتجاهات المبكرة والظروف البي التعلم االجتماعي ، وافاد في التعرف على

القدرات العقلية وسمات الشخصية عند  في تنمية ظاهراً  تأثيراالتي تؤثر 
 .االطفال والمراهقين والراشدين

س التجريبي نفيهتم علم ال عالقة علم النفس التربوي بعلم النفس التجريبي: -3
بدراسة المشكالت المرتبطة بالظواهر النفسية البسيطة ومن بين تلك المشكالت 

مثل  المدرسي مشكالت التربية حيث قدم هذا العلم حلوال لمشكالت التعليم
ن ظواهر كثير م التعليم المبرمج والوسائل التعليمية ومساهمته في تفسير



 
 
 
 

 

  
 

ي تنمية التجريبي يتمثل ف لعلم النفس اال ان االسهام االكبر المدرسي،التعليم 
 .بمشكالت التربية االتجاهات العلمية التجريبية عند المهتمين

حديد ميدان تهذا العلم في  أسهملقد  النفسي:عالقة علم النفس التربوي بالقياس  -4
والقدرات العقلية  حركة قياس الذكاء نشأةعلم النفس التربوي خاصة مع 

يلية المهارية والتحص ولقد اظهرت الكثير من االختبارات الشخصية،والسمات 
ا قياسا كميا محدد وواضح التي تزيد من دقة العملية التربوية كونها تعطي

 قياس بعض جوانب السلوك كما انه قد ابتكر طرائق تستطيع الفرد، ألداء
الى قياس جوانب السلوك  والذكاء واالبتكار( اضافة )كالتفكيرالمعرفي 

 واالنفعالي.جي المزا
جتماعي يفيد علم النفس اال عالقة علم النفس التربوي بعلم النفس االجتماعي : -5

في فهم طبيعة العالقات االجتماعية التي تربط االفراد بعضهم ببعض وتحدد 
ر السلوك الجماعي باعتبا مبادئديناميكية )حركة( الجماعة، ويساعد في فهم 

مجتمعه وب وبأسرتهان هناك عالقات اجتماعية تربط الطالب والمعلم بزمالئه 
، لذا فان علم النفس التربوي وعلم النفس االجتماعي يشتركان في حل 

والتربوية الناتجة عن العالقات االجتماعية بين الطالب  االجتماعيةالمشكالت 
ة اخرى في البيئة المدرسية والبيئة االجتماعية م من جهة وغيرهما من جهلوالمع

، ويستثيران جوانب التفاعل االجتماعي بين عناصر العملية التربوية في 
 .تطوير قدرات الطالب االكاديمية واالجتماعية 

 فيها:خصائص شخصية المعلم المرغوب 
القاعدة االساسية في النظام التعليمي هو المدرس وعليه تبنى جميع اآلمال الحالية ان 

بير في بناء ك وللمدرس دورُ  التعليمية،والمستقبلية التي تهدف الى تحسين العملية 
فاعل معه إذ يت التربوية،وتنمية وتطوير المجتمعات كأحد العوامل المؤثرة في العملية 



 
 
 
 

 

  
 

الهتمام ا والمعارف واالتجاهات وبقدرهذا التفاعل الخبرات  طريق ويكتسب عنالمتعلم 
والتطور الذي يلحق بمستوى المدرس بقدر ما يؤدي الى نمو الطلبة واالرتقاء بهم الى 

 االبداع.مستويات 
م في العملية التعليمية بفعل تغير المفاهي المدرستغيير طبيعة الدور الذي يؤديه 

والتجديد والتجريب التربوي وما تمخض عنه من تطوير ممارسات التربوية، والنظريات 
يعد  والتطوير المهني للتربية فلمالتربوي، جديدة تهدف الى تحسين مدخالت النظام 

رية وغايتها ولكنه اصبح مهنة وسيلتها النظ والمحاكاة،التعليم حرفة يتم تعلمها بالتقليد 
  . (11 ،ص 2005 ،)الحردانيالتطبيق 

جوانب دور المدرس وتتغير بتغير المواقف التي تفرضها العولمة وثورة  تتعددو 
 Folkك وهذا ما يؤكده وول فول االتصاالت والمعلوماتية والتقدم العلمي والتطور التقني

بقولـه: "إن هناك جوانب كثيرة لدور المدرس المعاصر بقدر ما تضيفه المستحدثات 
 . الجديدة في المجاالت التربوية

ؤديها من أنبل الرسائل التي ي والصنائع وانهالمهن  أشرفالفارابي أن التعليم ويرى 
 )إنما)اإلنسان مستشهدا على ذلك بقول الرسول الكريم محمد )صلى اهلل عليه وسلم( 

( إذا أحببت أن تعرف ثقافة Cooper( ويرى كوبر )1986 )جرادات،بعثت معلما(( 
 لميها.معبلد من البلدان فانظر إلى 

ن العمران )التقدم الحضاري( بحاجة إلى العلم والعلم بحاجة إلى إويقول أبن خلدون 
 (.1شكل ) المعلم،التعليم يبرز بالضرورة الحاجة إلى 

 

 بحاجة إلى           بحاجة إلى           بحاجة إلى                       

    

 الحاجة الى المعلميبين ( 1شكل )

العمران )التقدم 

 الحضاري(

 المعلم التعليم العلم



 
 
 
 

 

  
 

ان المعلم الكفؤ هو الذي يحدث تغيرات مرغوبة في سلوك التالميذ لذا من الضروري 
 -معرفة شخصية المعلم المرغوبة التي يمكن تحديدها باالتي :

ان من العوامل المرتبطة بالجانب النفســي الخاصــة بالمعلم  الخصائص النفسية : .1
 هذه أبرز ومن ، االنفعالية الســـــــــــمات من بمجموعةالمعلم   يتمتع ان هو الناجح 

 محًبا ، بارزة شـــــخصـــــية ذا ، أحاســـــيســـــه وفى انفعاالته يف متزًنا يكون أن الســـــمات

 ، طلبته شــخصــية يحترم وأن ، بنفســه واثًقا يكون وأن ، المهنة بآداب ،ملتزًما لطلبته
 وان يتحلى بالصبر والمرح والعطف واالهتمام بهم .   ، معهم حازًما

صحة جيدة خالية من األمراض والعاهات المزمنة الخصائص الجسمية)البدنية(:  .2
واألمراض المعدية التي تقف عائقًا أمام المعلم لقيامه بأدواره وتؤثر ســـــــــــــــلبًا على 

، ومظهر الئق ذات طالقة لغويةأدائه داخل غرفة الصــــف، وحواس قوية ســــليمة، 
 (.1997قمبر وآخرون). جذاب، ورشاقة وخفة أداء 

االلمام بالمعرفة االكاديمية في مجال تخصـــــــصـــــــه  الخصـــــائص والقدرات العقلية: .3
ضرورة امتالكه قدرة عالية من التفكير العلمي اإلبداعي الناقد، وحل المشكالت، و 

وغزير  ع األفق،والتحليل والتطبيق، باإلضـــــــــــافة لكونه ذكيًا وســـــــــــريع الفهم وواســـــــــــ
 . المعارف

 المجتمع ألن االجتماعية بالمهاراتالمعلم  يتصـــف يجب :االجتماعيةالخصــائص  .4

 طلبه من أعضـــــــائه بين االجتماعي التفاعل على يقوم إنســـــــاني مجتمع المدرســـــــي

داريين ومعلمين  معهم التعــــاون المعلم على الواقع هــــذا ويفرض األمور وأوليــــاء وا 

 والعدل بالموضـــــوعية يتميز أن كذلك فعالة إيجابية عالقات على والمحافظة جميًعا

 تعامله يف ســــواء الشــــخصــــية والنظرة االنحياز عن والبعد الطلبة ومعاملة الحكم يف

 ، إخفاقاتهم أو إنجازاتهم وعلى تعلمهم نتائج على حكمة يف أو ، الطلبة مع اليومي
 . أمينة يدا في همأن الطلبة يشعر حتى

 ح؛وناج واع   بجيل المجتمع تزويد على قادراً  المعلم تجعل جميع هذه الخصائص
 اشل،ف بجيل المجتمع تزويد وانعدامها لدى المعلم بشكل جزئي او كلي يؤدي إلى



 
 
 
 

 

  
 

 لدى خاطئةال االتجاهات على تعديل يعمل بل فحسب أفرادًا صالحين يربي ال فالمعلم
ومن الضروري القاء الضوء على بعض المشاكل التي يعاني منها المعلم  المتعلمين،

عمان  البحرين ، االردن ، )العراق ،والتي حددت من قبل مكتب اليونسكو للتربية في 
فقد تم حصر المشكالت في ، سوريا ، السودان ، مصر ، لبنان ، تونس ، المغرب ( 

 هذه الدول من خالل :
وهي ضعف مواكبة بعض المعلمين للتطورات العلمية  خاصة بالمعلمين : مشكالت -أ

في مجال تخصصهم او فيما يتعلق بتدريس الموضوعات التي يعهد اليهم بتدريسها ، 
التناقض بين االدوار التي تطلب من المعلم وبين الواقع في المجتمع وعدم اتباع اساليب 

 ة .طلبة وقلة استخدام الوسائل التعليميحديثة واتباع اساليب تقليدية في تقويم ال
وهي الرسوب ، التسرب ، ضعف المستوى الدراسي  مشكالت خاصة بالطلبة : -ب

 العام لبعض الدارسين ، الغياب .
وهي قلة متابعة ادارات المدارس للمستوى  مشكالت خاصة بإدارة المدرسة : -جـ 

العلمي للطلبة والميل لدى بعض االداريين الى السلوك االداري التسلطي وقلة اهتمام 
فهمهم جدواها ) ابو فودة ،  بعض ادارات المدارس بمجالس اآلباء والمعلمين لعدم

2008     .) 
 : محاور فاعلية العملية التعليمية

التعليمية بشكل فاعل وكفء من خالل محاور ربما تعد اساسيات يتجلى تحقيق العملية 
  -فاعلية العملية التدريسية او التعليمية وهي :

بضرورة ان تحتوي مناهج   R. Travers 1973يعتقد تريفرز  السلوك الفعال :-1
اعداد المعلمين والمدرسين قائمة في اشكال السلوك الصفي الفعال التي يجب ان 

، وقد اثبتت الدراسات ان هناك عالقة ايجابية بين تحصيل يمارسها كل مدرس 
الطالب وجدية المدرس اثناء التدريس ، ان الفاعلية الهادفة تثمر عن مستوى 



 
 
 
 

 

  
 

عند المدرسين الذين يمتلكون القدرة على خلق استثارة  تحصيلي جيد وتتمثل خاصة
علمية في الصف تلك االستثارة التي تبقى في ذاكرة الطلبة عن نشاط بعض المدرسين 

 والتي يحملونها طوال حياتهم .
ان المدرس المتحمس يحقق لطالبه تحصياًل افضل ويضم مصطلح  الحماس : -2

وك يتمثل باهتمامه بما يفعله الطلبة ، المدرس )المتحمس( صنفًا واسعًا من السل
واثبتت نتائج االبحاث والدراسات ان هناك اصناف متعددة للسلوك الذي يظهر في 
ارتباط عالي وثبات مع تحصيل الطلبة وهي الوضوح والتغير في اساليب التدريس 
والحماس والتوجيه نحو انجاز المهمات والتصرف الجدي ومنح الطالب فرص التعلم 

. 
بأن االستعداد والتلقائية في ردود افعال الطلبة  1899يؤكد وليم جيمس  تلقائية :ال-3

لموقف المدرس تشكل ايضًا البداية والدليل على ان الطالب يستطيع ان يقدم او 
 مكن المدرس ان يمسك بزمام الدرس وتوجيه التعلم .يفعل شيئًا وبالتالي يت

لقد قدم وليم جيمس مفهومي التركيز واالهتمام مؤكدًا دورهما في فاعلية  االهتمام :-4
العملية التعليمية ويطرح نهجًا يمكن من خالله اثارة اهتمام وشغف الطلبة بالدرس ، 

المدرس من ان في عقول طلبته شيئًا يهتمون به وكذلك يلتفتون اليه  يتأكدوذلك بأن 
مامهم في تقديم المادة العلمية وفق نهج يثير اهت ويعتنون به ، وهو عندما يبدأ المدرس

من خالل انعكاس المدرس بالمادة او الموضوع واختياره بداية تثير فيهم الشغف 
 والتركيز على الشيء الجديد في درس اليوم بكل سهولة وبساطة .

من  Good&Brophyتتجلى فاعلية العملية التدريسية عند كود وبروفي  التوقع :-5
خالل التوقع الذي يتبين من اسلوب تعامل المدرس مع طلبته اثناء محاولتهم االجابة 
عن اسئلة الدرس فالمدرس الكفء يتيح لجميع الطلبة االجابة عن اسئلته بغض 
النظر عن فكرته السابقة وتوقعه عنهم جيدين او غير جيدين وال ينتقد اجاباتهم 



 
 
 
 

 

  
 

منهم ، وتتأثر توقعات المدرسين بجنس وخاصة اجابات غير الجيدين الخاطئة 
الطالب واسمه وفي الجاذبية الجسمية التي يتمتع بها الطلبة كما اكدتها ابحاث 

Berscheid & Wais 1973  . 

 :العوامل المؤثرة في فاعلية العملية التعليمية 
أن عملية التعلم والتعليم نفسها ال تحدث في معزل عن عوامل كثيرة أخرى بل إنها  
ل من تؤثر في فعاليتها، ولقد لخص كالتي بجملة من العوامل  وثيقاً  بط ارتباطاً تر ت

العوامل التي تؤثر في فاعلية عملية التعلم والتعليم  (1968ودوين ك)كالوسيمار و 
 -: سبعة عوامل رئيسية وهي وبالتالي في تحقيق األهداف التعليمية في

تعتبر خصائص المتعلم من أهم العوامل التي تقرر فاعلية  -خصائص المتعلم : -1
التعلم وذلك الن المتعلمين يختلفون بعضهم عن البعض في مستوى قدراتهم العقلية 
 والحركية وصفاتهم الجسدية ويختلفون في قيمهم واتجاهاتهم وتكامل شخصياتهم

راعى من يجب ان توهذا ما يطلق عليه بـ ) الفروق الفردية بين المتعلمين ( التي 
 .قبل المعلم في المواقف التعليمية 

نما يتعداه إلى  -خصائص المعلم : -2 ال يقتصر تأثير المعلم على شخصية المتعلم وا 
إن فاعلية التعلم تتأثر بدرجة كفاءة وذكاء وقيم واتجاه وميول وشخصية  ،ما يتعلمه

  .المعلم
مستمر بين سلوك المتعلم من الواضح أن هناك تفاعل  -سلوك المعلم والمتعلم: -3

والمعلم هذا التفاعل يؤثر في نتائج التعلم، هذا وترتبط شخصية المعلم الواعي 
لم وبين بين المعلم والمتع ق تدريس فعالة قائمة على أساس من التفاعلائالذكي بطر 

  .المتعلمين انفسهم 
ئل ترتبط فاعلية المعلم بمدى توفر التجهيزات والوسا -الصفات الطبيعية للمدرسة: -4

التعليمية الضرورية المتعلقة بمادة التعلم فال يمكن مثال تعلم السباحة دون وجود 



 
 
 
 

 

  
 

، وال يمكن تعلم العزف على البيانو دون وجود بيانو، وتكون درجة للسباحة  بركة
ة من المدارس مختبر اللغفاعلية تعلم اللغة االنكليزية أفضل في المدارس التي فيها 

  .التي ال يتوفر فيها مثل هذا المختبر وهكذا
يميل بعض التالميذ بطبيعتهم إلى مواد دراسية معينة بينما  -المادة الدراسية: -5

ينفرون من مواد دراسية أخرى، ومن هنا نرى أن تحصيل المتعلم الواحد يختلف 
ل من ا تحصيله في اللغات أفضفي المواد الدراسية المختلفة ، فقد نجد مثال طالب

تحصيله في الرياضيات أو العلوم، إال أن التنظيم الجيد والعرض الواضح لمادة 
  .الدراسة يزيد من فاعلية التعلم

يتألف الصف المدرسي من مجموعة من األفراد  -صفات المجموعة )المتعلمين(: -6
ما يختلفون في ية كيختلفون في قدراتهم العقلية وقدراتهم الحركية وصفاتهم الجسد

اتجاهاتهم وميولهم وقيمهم، باإلضافة إلى هذا الفهم أيضا يختلفون في خبراتهم 
علم والتعليم إن فاعلية الت ،السابقة النتمائهم إلى طبقات اجتماعية واقتصادية مختلفة

تتأثر بالتركيبة االجتماعية التي يتكون منها الصف المدرسي، كما تتأثر بمدى 
 . جانس في التركيبة االجتماعية للمدرسةالتباين والت

لعوامل يقصد بالقوى الخارجية تلك ا -القوى الخارجية التي تؤثر في فاعلية التعلم:-7
التي تؤثر في موقف تجاه التعلم المدرسي، فالبيت والبيئة الثقافية التي يعيش فيها 

ه داخل كالمتعلم تعتبر من العوامل المهمة التي تحدد صفات الشخصية ونمط سلو 
غرفة الصف، وبالتالي تلعب هذه العوامل دورا مهما في تحديد فاعلية عملية التعلم 

وتعتبر نظرة المجتمع إلى المدرسة من أهم العوامل الخارجية التي تؤثر ، التعليم–
في فاعلية التعلم ، فبعض المجتمعات تتوقع من المدرسة أن تعمل على تطوير 
شخصية المتعلمين فكريا واجتماعيا وجسديا وانفعاليا، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف 

ت يل، في حين أن مجتمعاتوفر هذه المجتمعات ألبنائها فرص الدراسة والتحص



 
 
 
 

 

  
 

أخرى ترسل أبنائها للمدرسة للتخلص من مشاكلهم داخل البيت، وهذه المجتمعات 
ال تشجع أبنائها على بذل الجهد المتواصل وبالتالي ال تستطيع المدرسة أن تقدم 

( يبين العوامل المؤثرة في 2شكل )،  لهم الشيء الكثير في سبيل تعلمهم وتعليمهم
 التعليمية . فاعلية العلمية

 

 
 
 
 
 
  (2شكل )

 العوامل المؤثرة في فاعلية العملية التعليمية

 
 
 

فاعلية 
العملية 
التعليمية

القوى 
الخارجية

صفات 
المجموعة

المادة 
الدراسية

خصائص 
المتعلم

خصائص 
المعلم

سلوك المعلم
والمتعلم

الصفات 
الطبيعية 
للمدرسة

عدم تحقيق بعض او  تحقيق االهداف التعليمية 

 اغلب االهداف التعليمية

نتيجة التأثير االيجابي 

 للعوامل

نتيجة التأثير السلبي 

 للعوامل



 
 
 
 

 

  
 

 الفصل الثاني
 الدافعية في التعلم

 :الدافعية تعريف 
الكبيرة  هميةلألمما ال شك فيه ان الدافعية استقطبت الكثير للبحث عن مفهومها وذلك 

التي لها في مجال التعلم ، لذا فقد عرفت تعريفات كثيرة وذلك حسب التوجهات الفكرية 
 .والنظرية للباحثين 

 : وفيما ياتي بعض هذه التعريفات 
من  حرك الفردت)توق( بانها مجموعة من الظروف الداخلية والخارجية التي  عرفها -أ

عين م اجل اعادة التوازن الذي اختل ، فالدافع بهذا يشير الى نزعة للوصول الى هدف
 . ، وهذا الهدف قد يكون ارضاء حاجات او رغبات خارجية او داخلية

 عية حيث قال :ان الرغبةعرفها )سالي(الذي كان اول من استخدم مصطلح الداف -ب
 . التي تسبق الفعل)السلوك( وتحدده تسمى الفقرة الدافعة او المثير الدافع

 . عرفها )جيلفورد( بانها كل تغيير في السلوك ناتج عن استثارة-ج
لداخلية ا قة : هي مجموعة العواملبويمكن ان تعرف تعريفا شامال لكل التعريفات السا

حقيق ت حاجة او إلشباعد الى القيام بسلوك معين مستمر والخارجية التي تدفع الفر 
 . رغبة للوصول الى الهدف المطلوب

 : الدافعية والتعلم
ان اهمية الدافعية من الوجهة التربوية كونها هدفا تربويا في ذاتها في استثارة دافعية 
الطلبة وتوجيهها ، وتوليد اهتمامات معينه لديهم ، تجعلهم يقبلون على ممارسة نشاطات 
معرفية وعاطفية وحركية خارج نطاق العمل المدرسي، وفي حياتهم المستقبلية ، هي 

الهامة التي ينشدها أي نظام تربوي ، كما تتبين اهمية الدافعية من االهداف التربوية 
يمية اهداف تعل إلنجازمن الوجهة التعليمية من حيث كونها وسيلة يمكن استخدامها 



 
 
 
 

 

  
 

معينة على نحو فعال ، وذلك من خالل اعتبارها احد العوامل المحددة لقدرة الطالب 
 طالب ، فتوجه انتباهه الى بعضعلى التحصيل ، الن الدافعية لها عالقة بميول ال

النشاطات دون االخرى ، وهي على عالقة بحاجاته فتجعل من بعض المثيرات معززات 
 . تؤثر في سلوكه وتحثه على المثابرة والعمل بشكل نشط وفعال

دوامه  انتباه المتعلم ، وتحافظ على بأثارةوللدافعية دور فعال في التعلم كونها تقوم 
، فالدافعية هي قوة ذاتية تحرك السلوك وتوجهه نحو تحقيق هدف  طيلة فترة التعلم

معين ، وتحافظ على استمرار ذلك السلوك مادامت الحاجة قائمة لذلك ، كما يمكن 
للدافعية ان تستثار اما بعوامل داخلية ذاتية ) حاجات وميول واهتمامات( او عوامل 

 ( .خارجية بيئية ) االشخاص واالفكار واالشياء
عب الدافعية دورا هاما في تعلم الطلبة بنوعي عواملها الداخلية والخارجية ، اال ان وتل

وة في ، واشد ق ، واطول دواماً  كثيرا من الدراسات اثبتت ان العوامل الداخلية اكثر اثراً 
استمرار السلوك التعليمي لدى الطالب من العوامل الخارجية ، كالمعززات والحوافز، 

بحاجات وقيم واتجاهات واهتمامات وتطلعات الطالب ، لذا فهي  كون االولى ترتبط
 . تترك اثرا اعمق لديه

يًا إذ يعد وتتحفز ذات ،والدافعية الداخلية تلبي غالبًا االحتياجات البشرية االساسية 
الفضول والحاجة الى الكفاية الذاتية اساسًا للدافعية الداخلية ، فأن احدى المهمات 

يس ليس إخافة الطلبة ليقوموا بواجبهم المدرسي ولكن كيفية تعزيز الرئيسة في التدر 
الفضول بوصفه دافعًا للتعلم . وبما ان االنسان يشعر بالسعادة من  واستعمالفضولهم 
الى المدى الذي يمكن ان يساعد عنده المدرسون الطلبة  بشكل جيد ، باألمورالقيام 

في تطوير االحساس بالمقاييس التي ستمكنهم من مالحظة انهم يطورون مهارات 
ذلك يمكن  هدافهم ، كلأمتزايدة ، وجعلهم يعّلمون انفسهم ويسجلون تقدمًا وتوجهًا نحو 

 .(Mckeachi,1997:350)دافعية للطلبة ألن يصبحوا متعلمين مستقلين ــزز الــن يعأ



 
 
 
 

 

  
 

ددة ـداف المحـحققوا االهـن ان يــرة ويمكـابـر مثـًا اكثــزين داخليــة المحفـــا ان الطلبـكم
ديهم ــون لــلمي ، ويكــاط العــي النشـن االشتراك فـوقف عــر للتــل بكثيـر اقـع خطـاكثر م
                       رـة شخصية اكبــصلحمًا ـلك الطلبة المحفزين داخليــر ويمتــي اكبـم ذاتــتنظي
 (Levesque,Zuehlke,Stanek&Ryan,2004:68. ) 

أما بالنسبة للطلبة الذين يظهرون توجهًا خارجيًا فأنهم يقومون بمهمة معينة بوصفها 
ة ــوسيلة لتحقيق غاية مرغوبة ، وبشكل أنموذجي تعزيز خارجي ، بمعنى ان الدافعي

ى نتيجة يمكن فصلها ) ـحصول علـجل الأن ــداء النشاط مأ ارجية تشير الىـالخ
Bgorklund&Bering,2002:347 او ( . إذ انها تمثل القوة الموجودة خارج النشاط

موضوع التعلم ، وتستعمل عادة لدفع المتعلم نحو العمل للقيام به واالهتمام به ، وفي 
اني ع التعلم نفسه ) الكنهذِه الحالة يكون التعلم وسيلة لتحقيق هدف خارج موضو 

 (.88- 87: 1998،والكندري، 
ان الدوافع الخارجية هي دوافع غير ذاتية لكنها ترتبط بظروف التعلم ارتباطًا وثيقًا و 

اس ، أو ـور او احترام النـتعلم في التقدير االجتماعي او الظهممباشرًا ، وذلك لرغبة ال
لص من خبغية الحصول على جائزة أو الت ان هنالك فرقًا بين طالب يكره العمل ويتقنه

العقاب ، وبين طالب آخر يحب العمل ويتقنه ويحصل على مكافأة نتيجة عمله إذ ان 
الف تعلمه الى مواقف تطبيقية مشابهة بخ الطالب الثاني يستفيد من تعلمه وينقل ما

ط ترتب ال التي ( . وان الدافعية الخارجية152:  2001الطالب االول ) شكور ، 
ة بهدفه ، تؤدي الى فقدان الطلبة لحب التعلم في حياتهم المستقبلي لم والـبموضوع التع

 ( .  40: 1999مما تعلموه في المدرسة ) سليمان ، 
الطلبة الذين يمتازون بتوجه داخلي  نّ أ( Newby,1991وقد أظهرت دراسات نيوباي ) 

 نجازإليشتركون في أداء المهمة ليست بوصفها وسيلة للحصول على شيء ما بل 
المهمة بوصفها هدفًا نهائيًا مرغوبًا فيه لذاته ، إذ يوظف الفرد مجهوده بسبب الرغبة 



 
 
 
 

 

  
 

 ةفي التفوق . اما الطلبة الذين يمتازون بتوجه خارجي فأنهم يزيدون من الدافعي
والمجهود للحصول على شيء مرغوب فيه ، ويميلون الى المهمات التي تظهر قدراتهم 

 ( .141: 1994وكفاياتهم مقارنة باآلخرين ) حسن ، 
 سادسًا: عناصر دافعية التعلم:

( انه هناك عدة عناصر تشير إلى وجود الدافعية لدى الفرد وتتمثل 2008يرى غباري )
 في:

 . حب االستطالع:1
فضوليون بطبعهم فهم يبحثون عن خبرات جديدة ويستمتعون بتعلم األشياء  األفراد

الجديدة ويشعرون بالرضا عند حل األلغاز وتطوير مهاراتهم وكفايتهم الذاتية. والمهمة 
األساسية للتعليم هي تربية حب االستطالع عند الطلبة واستخدامه كدافع للتعلم فتقديم 

ستطالع عند الطلبة يتوجب االستطالع لديهم، مثيرات جديدة للطلبة يثير حب اال
 كاستثارة الفضول بطرح أسئلة أو مشكالت يبحث عن حلول لها.

 . الكفاية الذاتية:2
يعني هذا اعتقاد الفرد أن بإمكانه تنفيذ مهمات محددة أو الوصول إلى أهداف، فالطلبة 

 الذين لديهم شك في قدرتهم ليست لديهم دافعية للتعلم.
 االتجاه:. 3

يعّد اتجاه الطلبة نحو التعلم خاصية داخلية وال تظهر دائمًا خالل السلوك االيجابي 
 لدى الطلبة وقد يظهر فقط بوجود الدروس.

 . الكفاية:4
اية هي دافع داخلي نحو التعلم يرتبط بشكل كبير مع الكفاية الذاتية والفرد يشعر فالك

 بالسعادة عند نجاحه في انجاز المهمات.
 



 
 
 
 

 

  
 

 
 . الدوافع الخارجية:5

ات توفير بيئة استثارية تحارب الممل وينبغي على استراتجيبالمشاركة الفعالة تقضي 
بداعية وقابلة للتطبيق وأن تبتعد عن الخوف والضغوط، كما أن  التعلم أن تكون مرنة وا 
للعالمات قيمة جيدة كدافع خارجي والتعزيز شكل أخر من أشكال الدوافع الخارجية أن 

 منح المعلم شهادة أو تشجيع للتلميذ حين يتقنون التعلم.ي
 (30،ص2012منقول من )االموي، (165ص2008)غباري، 

 : وعلى المعلم ان يقوم ببعض المهمات لتوفير الدافعية لدى الطلبة منها
توفير ظروف تساعد على اثارة اهتمام التالميذ بموضوع التعلم وحصر  -1

 . اهتمامهم فيه
  المناسبة للمحافظة على هذا االهتمام المرتبط بموضوع التعلمتوفير الظروف  -2
الظروف المناسبة لتشجيع اسهامات التالميذ الفعالة في تحقيق الهدف  توفير -3

 . المطلوب
 . تشجيع اسهام التالميذ في النشاطات الموجهة نحو تحقيق الهدف المطلوب -4
ة ، وحجب ت المناسبتنظيم عملية تعزيز السلوك نحو تحقيق النجاح واالستجابا -5

 . التعزيز عن انماط السلوك التعليمي غير المناسب
 :الوظائف التعليمية للدافعية 

للدوافع دور هام في عملية التعلم وفي الموقف التعليمي ومن اجل معرفة هذا الدور 
 -يمكن تحديد اربعة وظائف للدوافع في عملية التعلم هي :

سلوك ال يسبب ال الدافعاولى وظائف الدوافع حيث ان  هي  _ الوظيفة االستثارية:1
وانما يستثير الفرد للقيام بالسلوك وافضل درجة استثارة للدافع هي الدرجة المتوسطة 
حيث انها تؤدي الى افضل التعلم اما اذا نقصت عن المتوسط فتؤدي الى الرتابة 



 
 
 
 

 

  
 

ابة والقلق ، والرتقلق والملل واذا زيدت بشكل كبير نسبيًا فتؤدي الى االضطراب وال
 .تشتتان جهود المتعلم 

وهي تتعلق بمستوى الطموح لدى الطالب وخبرته السابقة في  _ الوظيفة التوقعية:2
ت ، والتوقع هو اعتقاد مؤق النجاح أو الفشل وتوجيهها إلى درجات النجاح في الصف

كن ل بأن الغرض الذي يسعى الكائن الحي الى تحقيقه سوف يتحقق بسلوك معين
ين لهذا ففي اكثر االحيان يكون هناك تباين ب .الغرض ال يتفق بالضرورة مع التوقع 

المتحقق والغرض الذي يتوقع الكائن الحي تحقيقه وبالتالي هناك تباين بين االشباع 
المتوقع للحاجة واالشباع الفعلي للحاجة ، ولكي يدفع المعلم تالميذه الى التوقع عليه 

 مكن عمله لتعلم مهمة معينة .ان يشرح لهم ما ي
تتحدد الوظيفة الباعثة عندما يكافئ المدرس تحصيل الطالب  _ الوظيفة الباعثة:3

 بالطريقة التي يشجع فيها جهود الطالب المبذولة في اتقانه المادة العلمية المقررة ،
فالبواعث هي اهداف موضوعية او رموز يستخدمها المدرس لتحقيق زيادة في حيوية 
الطالب تتمثل بالمدح او التشجيع والذم او التأنيب اللفظي او الكتابي ، ان اثر البواعث 

الن نتائج البواعث تؤثر في التعلم المتوقع وتمنح البد ان يقدم في الوقت المناسب 
 .ة ولكي تصبح فيما بعد مصدرًا اساسيًا للدافعية نحو التعلم الطالب اعتبارًا بالقناع

ان الوظيفة الباعثة للدافعية تعني المتغيرات البيئية التي لها تأثير ديناميكي مكتسب 
والتي تمثل بأنماط واساليب متعددة للمدح او التشجيع والذم او التأنيب وكذلك تضم 

 المنافسة والتعاون .
 ستعمالاان الوظيفة التهذيبية تتطلب من المدرس  : او التهذيبية _ الوظيفة العقابية4

الثواب والعقاب اللذين يشكالن التجسيد الواقعي لمفهومي المدح والذم ومن هنا تظهر 
 ,Thorndikeوحدة الوظيفة الباعثة والوظيفة التهذيبية حيث تناول ثورندايك وتتبين 

دراسة في الثواب والعقاب كما لو كانا وجهين لعملة واحدة احدهما يثبت   1911



 
 
 
 

 

  
 

السلوك واالخر يستبعده او يزيله اال ان االستثارة المنفردة ) العقاب ( لها آثار معقدة 
 .في السلوك 

 ان العقاب والثواب قد يؤديان دورهما كمرشدين للمتعلم English, 1962وبرأي انجلش 
ب ، ولكن هناك خطأ في استعمال الثوالمتعلم مستواه في ضوئهما او كعالمات يقيس ا

والعقاب كباعثين للتعلم فالدرجة في المدرسة قد تصبح الهدف الذي يبحث عنه الطالب 
بداًل من اكتساب المبادئ العلمية والمهارات الالزمة ، وبداًل من ان ترشد او توجه 

الطالب  مالمتعلم من خالل ايقاع العقاب عليه فانه من المحتمل جدًا ان يقتصر تعل
على كره الشخص الذي يعاقبه لذا نرى ضرورة ان يدرك المدرس ان العقاب كوسيلة 
تهذيبية يعد امرًا عديم القيمة وخاصة اذا كان قاسيًا وغير واضح في اسبابه مما يؤدي 
الى خلق مقاومة واستياء من قبل الطالب وبالتالي كره المدرس وتجنب تعلم المادة التي 

، اما الثواب ففي صوره المتعددة قد اثبتت دراسات وبحوث كثيرة انه ارتبطت بالعقاب 
افضل تهذيب وباعث قوي فالرضا عن اجادة العمل لدى الطالب يعد احسن مكافأة 

  وحافز نحو التعلم . 

  : استراتيجية استثارة دافعية الطلبة او المتعلمين نحو التعلم
ر عايير التي يمكن ان تساعد المحاضتوصلت ابحاث علم نفس التربوي الى عدد من الم

او المدرب او االستاذ على انتقاء الخبرات التعليمية التي من شانها ان تستثير دافعية 
المتعلمين او الطلبة وتزيد اهتمامهم ورغبتهم في تحقيق االهداف التعليمية والتربوية . 

يصار الى السبل التي من الممكن ان  1969اذ حدد كل من كالوسماير وكودوين 
 ايجاد دافعية للتعلم في ضوئها وذلك وفق االتي :



 
 
 
 

 

  
 

مناقشة مفردات المادة المنهجية المقررة والكتب والمصادر التي يمكن االعتماد  -1
عليها واالنشطة التي البد من ممارستها وتقديمها والتقديرات التي تمنح جراء انجاز 

  .المهمات
علمين، واالقناع لحاجات الطلبة او المتتنظيم الموقف التعليمي لكي يضفي االرتياح  -2

أي من خالله تطمين لتحقيق اشباع حاجات ذات مستوى معرفي راق كالحاجة الى 
  .الفهم واالتقان والسيادة العلمية

  . البحث عن استخدام انماط واساليب متعددة ألجل الباعثية للتعلم -3
جعل النشاطات التعليمية التي يقدمها المتعلم او الطالب تترك اثرها في تحقيق تعلم  -4

يحمل معنى عن طريق خلق المنافسة الجماعية في المحاضرة او القاعة او الدرس 
 . او الصف

اتباع نهج التفاعل االجتماعي مع المتعلمين او الطلبة الذي يتسم بالتعامل الرسمي  -5
  . نهجها تحقيق تعلم جدي فاعل ومنظم والحماس والدفء اذ في

في تحديد بعض المعايير التي    Carrison & Magoon،  1972ويسهم كاريسون وماكون 
  :لها الدور في استثارة الدافعية ومنها

  . ارتباط الخبرات التعليمية ارتباطا وثيقا باألهداف -1
  . تنويع الخبرات التي توفر للمتعلم فرص الممارسة العلمية -2
الفروق الفردية بين المتعلمين وتوفير االساليب المناسبة لقدراتهم وميولهم  ةمراعا -3

  . وخبراتهم السابقة
 . تزويد المتعلمين بالتغذية الراجعة المنتظمة -4
  .استخدام عبارات الثناء والتشجيع اللفظي -5

 
 



 
 
 
 

 

  
 

 الدرس : قاعة في الطلبة لدى الدافعية إلثارة المتبعة األساليب
 جعلت األسئلة وهذه المتعدد الجواب ذات األسئلة أنواع احد وهي : التحفيزية األسئلة طرح .1

 . لها االستجابة وتتطلب أحيانا مستحيلة وربما غالبا ممكنة غير مواقف في الطالب
 اهرةظ او لشي أكثر او صورتين عرض على األسلوب هذا ويعتمد : الصورية األلغاز عرض .2

 او حويرالت هذا عن الطلبة وُيسال بسيطا تحويرا الصورتين تلك إحدى في الشي ويحور ما
 . الصف في المشاركة نحو وتدفعه الطالب تثير وهذا حصل الذي االختالف

 نذم حدثت التي الوقائع لبعض عرض على األسلوب هذا ويعتمد : الجارية اإلحداث عرض .3
 . الدرس موضوع نحو الطلبة دافعية إثارة في الحياة اليومية بغية قريب وقت

 لدراسة كمدخل الطرائف إلحدى المعلم عرض على اإلجراء هذا ويعتمد : الطرائف عرض .4
 . الدرس موضوع

 مخططه رةقصي رحله او بزيارة القيام األسلوب هذا ويتضمن : االستطالعية الميدانية لرحالتا .5
 . معين موضوع الطلبة لدراسة كمدخل األماكن إلحدى سلفا

 كمدخل(  سبيان قصيرة) تمثيلية بأدوار بالقيام الطلبة بعض يكلف وبمقتضاه : األدوار تمثيل .6
 . الموضوعات لبعض لدراسات

 طريق عن الطلبة لدى المعرفي القلق استثارة على االسلوب هذا يعتمد : المتناقض الحدث .7
 او احله في يتحيرون حيلة او مسالة او لغز وهو عليهم المناقض بالحدث يسمى ما عرض
 . تفسيرها

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

  
 

 الفصل الثالث 

 الذاكرة والنسيان

 الذاكرة :
 على دليل الدوام هذا ومثل الخبرة آلثار النسبي الدوام الى يشير الذاكرة مفهوم إن

 الذاكرة فإن ولهذا ، واتقانها التعلم عملية الستمرار منه بد ال شرط بل ال التعلم حدوث
 المتعلمة الخبرة تراكم فبدون ، االخر وجود منها( Learning ) كل يتطلب والتعلم

 تدفق يتوقف التعلم ،وبدون تعلم هناك يكون أن يمكن ال بها واالحتفاظ ومعالجتها
 اجترارية ذاكرة الى عندئذ الذاكرة وتتحول المختلفة االتصال قنوات عبر المعلومات

 من السلوك على تطرأ تعديالت أو تغيرات حدوث الى يشير التعلم كان فإذا مرضية
 هذه تثبيت عملية هي الذاكرة فإن ، والمكتسبة المتعلمة السابقة الخبرة تأثير جراء

 العديد تجمع وهكذا اللزوم عند لالستخدام جاهزة وابقائها وحفظها والتعديالت التغيرات
 واالحتفاظ التذكر في تؤثر التي العوامل أن علىالمعاصرة  الدراسات والبحوث من

 التي الشروط أن كما ، واالكتساب التحصيل في تؤثر التي نفسها هي واالسترجاع
 هي واالسترجاع التذكر مستويات وأن ، االحتفاظ تيسر التي نفسها هي التعلم تسهل
 معالجة نظام أن الباحثون ويرى ، المعرفية النظر وجهة من التعلم مستويات نفسها

 مجال في لإلفادة مختلفتين استراتيجيتين يستخدم أن يمكن االنسان لدى المعلومات
 : وهما والذاكرة التعلم

 ومرغوب محدد تعليمي مثير بمعالجة الفرد يقوم حيث المتسلسلة المعالجة استراتيجية
 ، الهدفية غير االخرى المثيرات ويتجاهل ، المعالجة لحظات من لحظة كل في فيه

 وقت في جميعها المتزامنة المثيرات ترميزالى  وتشير المتوازية المعالجة واستراتيجية
 التعلم أن يتبين ، هنا من االخرى المثيرات واهمال الهدفي بالمثير االحتفاظ ثم ، واحد



 
 
 
 

 

  
 

 منهما كل وان ، متطابقان االحيان من كثير وفي متداخالن مصطلحان هما والذاكرة
 تقريًبا مترادفين أصبحا ولهذا ، عليه ويدلل بواسطته ويقاس االخر عن ليعبر يستخدم

 في يعمله ما فإن ما موضوع في طلبته تحصيل لقياس اختباًرا المعلم يضع فحين ،
 ، الوقت نفس في الطلبة هؤالء عند واالسترجاع التذكر عملية قياس هو االمر حقيقة
 على مؤشًرا فقط ليست االختبار هذا على الطالب عليها يحصل التي الدرجة وان

نما ، الموضوع هذا في تحصيله  التي المعلومات تذكر على قدرته على أيًضا مؤشر وا 
 . الموضوع بهذا والمتعلقة ذاكرته في بها االحتفاظ استطاع

 تعريف الذاكرة :
ها ومن درستها التي واالتجاهات النظريات اختالف حسب الذاكرة تعاريف اختلفت لقد
 :يلي ما
 يغدو وبدونها الماضي بحوادث باالحتفاظ تقوم ذهنية فاعلية :أنها على الذاكرة تعرف 

 استحضار على اإلنسان تعين فالذاكرة ، ومحدودا فقيرا اإلنسان لدى الذهني النشاط
 . المستقبل في منها لالستفادة وأخطائه الماضي تجارب

 المعلومات باختزان تقوم التي العقلية الوظائف إحدى "أنها على أيضا تعرف كما
 ذلك إلى الحاجة عند واسترجاعها تعلمناها أو علينا مرت التي والمعارف والخبرات

 بقاء أو استبقاء أو حفظ أنها على الذاكرة ( George Miller) ميلر جورج ويعرف
 والمعلومات الذكريات مستودع أنها ذلك ومعنى "اكتسابها السابق والمعلومات المهارات
 . المختلفة واالجتماعية الحركية المهارات ثم العقلية والمعارف

 هي وبارو وفرانسواز دورون لروالن النفس علم معجم حسب أيضا الذاكرة وتعرف
 . واسترجاعها بها واالحتفاظ المعلومات اكتساب على القدرة



 
 
 
 

 

  
 

 له سبق التي والخبرات المعلومات استعادة من الفرد تمكن ذهنية قدرة هي الذاكرة إذن
 ذاكرتنا في فاستوعبناه بنا مر أو تعلمناه أن لنا سبق ما نتذكر فنحن وتخزينها تعلمها

 .الحاجة وقت ونستدعيه
 :الذاكرة انواع
 هي : الذاكرة من أنواع ثالثة هناك

 مخزن بوجود يعتقد حيث الخمسة بالحواس المرتبطة الذاكرة هيو: الحسية الذاكرة -1
 كل المعلومات في وخزن حفظ فيها يتم الحواس ذهه من كل حاسة في للمعلومات

 العين التي تراها المرئيات او صور المرئيات خزن فيها يتم بصرية ذاكرة فهناك حاسة
 االذن الصوتية التي تسمعها الذبذبات او األصوات خزن فيها يتم سمعية ذاكرة هناكو

 وهناكوالضغط  والبرودة والوزن الحرارة مثل إحساسات خزن فيها يتم لمس ذاكرة وهناك
 .ذوقية  وذاكرة شمية ذاكرة

 ذات المعلومات وخزن الحفظ عن المسؤولة الذاكرة وهي : المدى قصيرة الذاكرة -2
 وهي للفرد اليومية بالحياة العالقة ذات المعلومات او اليومي المتواصل االستعمال
 هواتف ارقام كتذكر واحد يوم الى نصف ساعة من الزمني اهمدا يبلغ التي المعلومات

 .واالرقام  األسماء من قائمة تذكر او معينة

 التي يبلغ المعلومات وخزن حفظ عن المسؤولة الذاكرة وهي  :المدى بعيدة الذاكرة-3
 بعض إحداث كتذكر كله اإلنسان عمر وربما سنين او ايام وأشهر الزمني مداها

 .طويلة  زمنية منذ فترات حدثت التي األمور بعض تذكر او الطفولة
 :وجهات نظر معاصرة في تفسير الذاكرة 

عا الفرضي ما ييسر لها مجاال واس ان النظريات المعاصرة وجدت في مفهوم  التكوين 
لدراسة الذاكرة ، ان الدافع والتعلم والشخصية والتفكير وكذلك الذاكرة كلها  عمليات ال 

 يمكن معرفتها  االمن خالل السلوك  لمعرفة الدافع  او االداء لمعرفة التعلم .
 



 
 
 
 

 

  
 

 وجهة النظر المعرفية :-1
 ثة هي :فسرت هذه النظري الذاكرة وفق جوانب رئيسية ثال

 الترميز . -1
 التخزين . -2
 االستعادة او االسترجاع . -3

وتؤكد النظرية المعرفية على جانب االستعادة وقد حددت السبل الستعادة المعلومات 
 من خالل :

 .عملية االسترجاع  -أ
 التعرف . -ب
 اعادة التعلم .  -ت

ولقد ضمت وجهة النظر المعرفية مجموعة من النماذج المعاصرة لتفسير الذاكرة 
 منها :

  R.Attinson & shiffrenشفرين  -نموذج انكسون

تمثل المرحلة االولى في معالجة المعلومات وهي مرتبطة الذاكرة الحسية :  -1
بمختلف الحواس ووظيفتها االحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة لمدة قصيرة جدًا 

 تكفي لمعالجة اكثر المعلومات .
يتم تخزين المعلومات من خالل اعادة ارسال المعلومات  :الذاكرة قصيرة المدى -2

الحسية الى المخزن ذي المدى القصير فأن كان الفرد منتبهًا الى المعلومات 
لوقت قصير اي تحويل الترميز الى كلمات وبعدها تمر المعلومات الى الذاكرة 

 قصيرة المدى .
اكرة بعيدة المدى فأنها اذا لم تنقل المعلومات الى الذ :الذاكرة طويلة المدى  -3

تؤل الى النسيان اما اذا تم تحويلها الى المخزن ذي المدى الطويل فيجب ان 



 
 
 
 

 

  
 

نتعامل معها بطريقة اكثر عمقًا وذلك من خالل استخدامنا لوسائل حفظ جديدة 
ألجل فهم المادة واضفاء معاني عليها وربطها بمعلومات وافكار موجودة فعاًل 

وفي ادناه مخطط لـ ) اتكنسون و شفرين ( يمثل  ، في المخزن طويل المدى
 طرق االحتفاظ بالمعلومات او فقدانها ) نسيانها ( :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3شكل )
 شيفيرين يمثل طرق االحتفاظ بالمعلومات او فقدانها ) نسيانها (و مخطط يمثل نموذج اتكنسون 

 الذاكرة الحسية

انتباه الى 

 المعلومات 

 تتحول المعلومات الى الذاكرة ذات المدى القصير اذا احتجنا اليها 

 الذاكرة طويلة المدى 

تحفظ المعلومات في 

 الذاكرة قصيرة المدى
تنسى المعلومات بعد 

 ثانية تقريبا   15

 المدىالذاكرة قصيرة 

تنسى المعلومات بعد 

 جزء من الثانية

تعامل الشخص 

 مع المعلومات

 المعلومات الواردة

 ال

 نعم

 ال

 ضعيف

 عميق



 
 
 
 

 

  
 

 : وجهة نظر السلوكية -2
ان وجهة نظر السلوكية تؤيد تفسير الذاكرة على انها عملية ناتجة او تابعة للتعلم  

 :وتفسر وفق المفهومات االتية 
 المتغيرات او المثيرات او المدخالت .-أ

 التخزين . -ب
 االستجابات او المخرجات . -ج
ظر السلوكية بشكل اساسي بعملية التخزين ، وقد تباينت وجهات  نوتهتم وجهة ال   

النظر السلوكيين القدامى والجدد في تفسير حدوث الخزن  أي ماذا يحصل بين المثير 
الل ن خواالستجابة وقد اعطى اغلب منظريها  اهمية للزمن في تخزين المعلومات م

عمليتي التأكل والتداخل . اما كيف  تفسر وجهة النظر السلوكية العودة بالسلوك 
ظر نالمتعلم  من خالل  عملية االسترجاع  التلقائي ، ان نموذج الذاكرة من وجهة  ال

النظريات  تالفباخالسلوكية هو حدوث ارتباط بين مثير واستجابة  وان االرتباط يختلف 
رة تؤكد على ارتباط فسيولوجي ، اما عند بافلوف فأنه اقتران في القش، فنظرية ثورندايك 

 الدماغية .
 : التطوجهة نظر الجش -3

ان الذاكرة يمكن تفسيرها من خالل عملية االدراك الحسي تلك  1972يرى تولفنك     
الظاهرة العقلية المعرفية التي تعد نقطة التقاء المعرفة بالواقع تطرح الجشتالت رأيها 

نها مؤكدة ستقبال المعلومات قبل تخزياعتبارها عملية ادراكية تهتم باذاكرة بالسير لتف
  -على عمليات يضمها المصطلح ) االدراك الحسي ( وهي : 

 عملية االحساس  -ا
 عملية االنتباه  -ب
 الوعي  -ج 



 
 
 
 

 

  
 

ستقبال المعلومات أي انها تؤكد في تفسير الذاكرة بدءا اان وجهة الجشتالت تهتم ب 
بعملية االحساس الذي تتمثل بالمعلومات الناتجة عن المتغيرات االساسية الطبيعية 

 واالجتماعية  والتنظيمية وقد اولته اهمية من خالل عمليتي الترميز والتنظيم . 
نتقاء الل عملية االختبار واالاما دور عملية االنتباه  فتتمثل بتخزين المعلومات  من خ

 إضفاءبفي استقبال المعلومات  وتصنيفها وتحليلها . اما عملية الوعي . فأنها تتمثل 
المفاهيم والمعاني والعالمات فضال عن اهمية التنظيم في عملية الخزن واضفاء 

 المعاني واالستعادة .

اساسيتين  الل عمليتينان تفسير الذاكرة للجشتالت يقتصر على عملية االحساس من خ 
 -هما :

: أي تفسير المعلومات او تشفيرها او استقبالها كي يسمح بتشكيلها ومن ثم  الترميز
تخزينها . وقد فسرت عملية الترميز او الشفرة هي العملية الالزمة ألعداد المعلومات 

حتى   ةللتخزين وهي كثيرا ما تتضمن تحليل او ربط المادة بالمعرفة او الخبرة السابق
 يمكن ان تجد المعلومات فيما بعد . 

تسهيل عملية خزن المعلومات او الحقائق ومن ثم  اساسي فيللتنظيم دور  :التنظيم
 للمعلوماتمصرف منظم  وقد عرفت الذاكرة بأنها استعادتها،سهولة 

 (.1991:)االزيرجاوي

 :الذاكرة عمل آليات
 بمختلف مرتبطة المعلومات وهي معالجة في االولى المرحلة الحسية الذاكرة تمثل

 ،تكفي لمعالجة جدا قصيرة لمدة الذاكرة في بالمعلومات ووظيفتها االحتفاظ ، الحواس
 ان يبدو ولكن الخمس الحواس من منفصلة لكل حسية ذاكرة ناكهالمعلومات، و أكثر

 عاملة كذاكرة تعمل فإنها المدى قصيرة الذاكرة ،اما نفسها بالطريقة تعمل جميعها



 
 
 
 

 

  
 

 في للتخزين جاهزةالمعلومات  لجعل أعمق معالجة تجري المرحلة هذه وفي ،مؤقتة
 ونشطة فاعلة بطريقة نفكر وعندما المطلوبة االستجابة او ألداء المدى بعيدة الذاكرة
 العاملة الذاكرة تحتفظ وال العاملة في الذاكرة تكون فإنها بها نواعي ونكون ما فكرة حول

 المعلومات من بقدر قليل كذلك تحتفظ ولكنها الزمن من فقط محددة لمدة بالمعلومات
 وقراءة الواحد الوقت في افكار عدة في فقط تفكر ان تستطيع فانك أخرى وبعبارة

 جدا والطويلة المعقدة بالجمل يتعلق اما فيما الواحد الوقت في فهمها او عبارات قليلة
 نهايتها ، وتنتقل الى الوصول من يقترب الجملة عندما بداية ينسى ما عادة القارئ فان

 ترميز عمليات خالل من األمد طويلة الذاكرة األمد الى قصيرة الذاكرة من المعلومات
 في المتوافرة المعلومات على تجري والتي المتعلم التي يكتسبها التحكم بها آليات تقوم

 قومي قد التي الترميز عمليات أنواع  )هكسو جرين( وقد اورد المدى قصيرة الذاكرة
 مع االتصال في الحواس المستخدمة بنوع مباشر ترتبط بشكل والتي المتعلم بها

 :وهي  المادي واالجتماعي المحيط
 .واللون والشكل الحجم حيث من األشياء تمثيل يتم وفيها :البصري الترميز  -1
 .تردده ودرجة شدته حيث من الصوت سمات تمثيل يتم وفيها: الصوتي الترميز  -2
 بالنسبة للترميز الحال وه كما الصوت سمات تمثيل يتم وفيه : النطقي الترميز  -3

 .المطلوب الصوت إلنتاج الالزمة العضالت حركات يضيف غير انه الصوتي
 بعمل للقيام الالزمة واألعمال الحركات تتابع تمثيل يتم وفيه الحركي : الترميز  -4

 .ما
او  بطريقة  يرتبط التمثيل ذاهو لألشياء المعنى تمثيل يتم وفيه: المعنى ترميز  -5

 .البصري والترميز الصوتي مع الترميز بأخرى
 ذا التمثيله ويرتبط كلمات خالل من المعلومات تمثيل يتم وفيه :اللفظي الترميز  -6

 .  بالتمثيل الصوتي



 
 
 
 

 

  
 

 هناك عوامل كثيرة تؤثر في قدرة الفرد على التذكر منها :
قدرته على اكتساب  -من حيث )عمره الزمني :) المتعلم (ما يتعلق بالفرد  .1

ومدى اقباله  -اتزانه االنفعالي -وخبراته السابقة -المعلومة وحفظها واسترجاعها
 على التعلم(.

هل تتسم بالوضوح والتسلسل الموضوعي المنطقي، هل  المادة المراد تعلمها: .2
تراعي ميول ورغبات المتعلمين، هل راعى المدرس االسس العامة للتعليم الجيد 
والتسلسل الموضوعي والربط المنطقي، والبدء من البسيط الى المركب ومن 

 السهل الى الصعب ومن المحسوس الى المجرد.

من العوامل التي تؤثر في  الصحي الوضعيعتبر  الوضع الصحي للمتعلم: .3
القدرة على التذكر فكلما كان المتعلم يتسم بالصحة كلما كان اقدر على التخزين 

 والتنظيم اللذان يساعدان على التذكر.

تعد من المعوقات التي تؤثر في عمل الذاكرة المشاكل االجتماعية واالنفعالية:   .4
 بشكل فعال وسليم.

س لطريقة التدريالتدريس والوسائل التعليمية : العوامل المتعلقة بطرائق  .5
والوسائل التعليمية اثر كبير في درجة تذكر التالميذ للمادة الدراسية فالمعلومات 

من حاسة تكون اثبت من المعلومات التي يستمدها  بأكثرالتي يستمدها المتعلم 
 بحاسة واحدة فمن يرى ويسمع يتعلم افضل ممن يرى او يسمع فقط .

 
 
 
 



 
 
 
 

 

  
 

 : مفهوم النسيان
ان الفالسفة والعلماء على مر العصور قد لفتو النظر الى مشكلة النسيان وأثرها في 

ثر عن العلماء المسلمين مقولة )افة العلم النسيان ( بمعنى ان المرض آالتعلم وقد 
ويعتبر عالم النفس االلماني )ابنجهاوس( أول ، الذي يصيب المتعلمين هو النسيان 

يان بشكل كمي كما انه اول من رسم منحنى االحتفاظ او التذكر والذي من درس النس
  0يدل على ان النسيان يكون سريعا في التدريب ثم يبدأ بالتباطؤ مع مرور األيام 

هو عجز الفرد او فشله في استعادة واسترجاع المعلومات واألفكار : ويعرف النسيان 
او هو الفقدان التدريجي لما  0ياته والخبرات التي سبق تعلمها في وقت سابق من ح

 0سبق ان اكتسبه الفرد من معلومات وخبرات

  : النسيانفي تفسير  ةنظري
درس العلماء وخاصة علماء النفس التربويين ظاهرة النسيان في محاولة للتعرف على 
نقاص أثارها  أسبابها وفهم طبيعتها ومعرفة العوامل المؤدية اليها من اجل تقليل وا 

 . السلبية الكبيرة على تعلم التالميذ والتحصيل في المدرسة
  : نظرية التداخل

حدث عندما يحدث تشابه او تداخل الى حد ما بين بموجب هذه النظرية فان النسيان ي
مادتين او موضوعين الن تعلم المادة االولى قد يؤدي الى حدوث تشوش في تعلم 

توفرت درجة من التشابه بينهما فلو ان طالبا مثال قد درس ماد  المادة الثانية اذا ما
عض الى نسيان بالتاريخ وأعقبها مباشرة بدراسة مادة الجغرافية فان هذا قد يؤدي 

معلومات المادتين لوجود درجة من التشابه بينهما ولو درس هذا الطالب مادة التاريخ 
وأعقبها بدراسة مادة اللغة االنكليزية او الرياضيات فان احتمال نسيان المعلومات يكون 
 داقل من الحالة االولى لعدم وجود التشابه فيما بين المادتين ومادة التاريخ فنقول انه ق

  .هذا التداخل في الحالة الثانية حصل تداخل في الحالة االولى ولم يحصل مثل



 
 
 
 

 

  
 

وتعتبر نظرية التداخل أكثر نظريات النسيان اهمية وأقدمها تفسيرا وأكثرها شيوعا 
وأوسعها ابحاثا ودراسة علمية ومن االمثلة التي تؤكد على ان التداخل يحصل فيس 

بل تلفونيا وطلبنا منه ان يديره في قرص تلفون لكن ق الذاكرة اننا لو أعطينا فردا رقما
ان يفعل ذلك أعطيناه رقما اخر فانه سوف لن يتذكر الرقم االول اما اذا أعطيناه الرقم 

ي هذه والتداخل يحصل ف ثم قرأنا عليه عدد من الحروف فان كمية النسيان ستكون اقل
  : الحالة يكون على نوعين هما

 ( :كف الرجعيالتداخل القبلي )ال-1
ان من العوامل التي تؤثر على مستوى االحتفاظ والنسيان لألشياء المتعلمة هو كمية 
ونوع الخبرات التي تحدث بين التعلم االصلي وزمن قياس االحتفاظ وتميل بعض 

ن الكف الرجعي يمكن ان يكون أالى ان توضح ب الدراسات التي أجراها )اوزبل (
مشكلة من مستوى اقل في حالة التعلم الصفي مما هو عليه في حالة تعلم المقاطع 
عديمة المعنى وان اوزبل وأعوانه قد استخدموا مادة ذات معنى ليتم تعلمها في االصل 
وكانت تدور حول نوع محدد من البوذية كما كانت المادة الالحقة عن البوذية نفسها 

د وجدوا ان هذا النوع من التداخل ينشط االحتفاظ بدال من إعاقته وقد اعتقدوا بان وق
التعلم الجديد كان بمثابة مراجعة وتوضيح المتعلم لألصل اما بوستمان وستارك فقد 
أوضحا ان ظهور بعض اآلثار الكفية للعمل الالحق قد يرجع الى ادوات القياس 

اج المترابطة فعندما يكون مقياس التداخل هو المستخدمة وحتى في حالة تعلم االزو 
الة هو في ح اختبار اختيار من متعدد فانه لن يوجد هناك كف رجعي باستثناء ما

 0مجموعة قصد في حالتها تضخيم اثر التداخل 
ان التجارب في حالة الحيوانات الدنيا تشير الى ان بعض الطيور غير النشطة كان 
مستوى احتفاظها اكثر من النشطة منها ان الطيور غير النشطة قد اظهرت فقدانا في 
االحتفاظ خالل الساعتين األوليتين بعد التعلم ولكن دون فقدان اضافي خالل الساعات 



 
 
 
 

 

  
 

لذي استغرقته الدراسة ( بينما المجموعة النشطة قد الست الالحقة )وهو طول الزمن ا
اظهرت فقدانا اكثر فاكثر مع مرور الزمن ويبدو انه من شبه المؤكد بأن كمية النشاط 

 0ونوعه هي محددات قوية لمستوى االحتفاظ والنسيان
 ( :التداخل البعدي) الكف التقدمي -2

ل للكف الرجعي وعلى اية حاان الكف التقدمي لم يتصد له الباحثون مثلما تصدوا 
فهناك دليل على ان بعض النسيان قد يكون بسببه ان الكف التقدمي هو تداخل تعلم 

ن قامت مجموعة من االفراد بتعلم مجموعة أعلى استدعاء تعلم الحق ف وتأثيرهسابق 
ء ا( ثم قاموا بعد ذلك بتعلم قائمة مماثلة )القائمة ب( فان االستدعأمن الكلمات )القائمة 

 ( ان هذا النقص فيأالمباشر )القائمة ب( يكون اقل مما لو انهم لم يتعلموا القائمة)
علم القائمة )ا( على القائمة)ب( فعندما يت تأثيرمستوى االستدعاء يقال بسبب تدخل او 

االفراد قوائم من المقاطع عديمة المعنى فان التعلم السابق لقوائم من هذا النوع يكون 
كون واضحا ي الكف التقدمي ال تأثيران ، ر القوائم التي تم تعلمها حديثا معيقا الستذكا

تماما عندما تكون المادة المتعلمة ذات معنى او ان التعلم فرق الحد المطلوب )زائد( 
وهذا الموقف السائد ايضا في حالة الكف الرجعي وهذه ظروف جيدة لعملية التذكر 

مالم تكن هناك ظروفا مخففة لهذه االنواع من الكف فان تعلم أي شيء  ألنهواالحتفاظ 
 0جديد قد تصاحبه صعوبة كبيرة من نوع او اخر 

  : العوامل المؤثرة في النسيان
كتلف في خاليا الدماغ او عمليات الهدم والبناء للخاليا االسباب العضوية : -1

 0الناتجة عن التقدم في العمر
بينت الدراسات ان النسيان يكون اكثر في حالة قيام الفرد وقد الخبرة الالحقة :  -2

وانه ينقص كلما اتبع التعلم قلة النشاط  بتعلم مباشر الحق للتعلم األول ،
 0كالنوم



 
 
 
 

 

  
 

وفيها يقوم الفرد بتذكر ما يرغب في تذكره وانه يميل الى ان ينسى  الدافعية: -3
ذكرها ة التي يتم تيرغب في تذكرة )الكبت( خاصة اذا ارتبطت الخبر  كل ما ال

  0بجانب مؤلم يمس شخصية الفرد مباشرة 

 :(توجيهات النقاص النسيان )التطبيقات التربوية التي يمكن للمعلم ان يمارسها
 0ان يربط المادة التعليمية بموضوعات تهم الطالب وان يربطها بالبيئة  -1
ان يجعل من المادة التعليمية مادة مشوقة وان يربط ابعادها بروابط ذات معنى  -2

 0بللطال
 0ان يستثير دافعية الطالب للتعلم والحفظ للمادة التعليمية  -3
 ( .التعلم الزائد )اتقان التدريب والتكرار -4
 0استخدام اسلوب التدريب الموزع  -5
 0لقيام بالمراجعة الدورية المنظمةا -6
 0المعلم التغيرات العضوية عند الطالب ان يراعي  -7
 0ان يراعي عدم تداخل الخبرات السابقة والالحقة اثناء التعليم -8
 0ان يبسط المعلم المادة التعليمية قدر المستطاع  -9

 .ان يراعي رغبة الطالب في حفظ المادة  -10
ان يلجأ المعلم الى استثارة نوعي التذكر )االستدعاء ،التعرف( من خالل  -11

المتنوعة الخاصة باالستدعاء كاألسئلة الموضوعية واالختيار من االسئلة 
 0متعدد

 

 
 



 
 
 
 

 

  
 

 الفصل الرابع
 انتقال اثر التدريب

ل ، او هو ما يتم تعلمه داختطبيق ما تعلمه في مواقف جديدة ة المتعلم على ر هو قد
 المدرسة من قبل المتعلم لالستفادة منه خارج المدرسة .

 التدريب :اهمية دراسة انتقال اثر 
تكمن اهمية انتقال اثر التدريب في ان التدريب يبقى جامدا ومحددا اذا لم يحدث له 

في  هناتعلم انتقال من موقف تعليمي الى موقف تعلمي اخر فنحن نتعلم لنوظف ما
 0حياتنا التطبيقية او نستعين به في تسهيل تعلم من نوع اخر 

ذا علم سابق في مواقف جديدة او توظيف هفاالنتقال هو العملية التي تجعل استخدام ت
التعلم في اكتساب تعلم جديد اخر او انه تعلم سابق في اداء مستقبلي من نوع جديد 

( ثم يقوم باستخدامها في حياته 10-1فالطفل في بداية حياته يتعلم العد من )، 
مها دالعادية لعد االشياء كقطع الحلوى التي في يده او عدد درجات بيئته ثم يستخ

 0دة المعق الحقا عندما يدخل المدرسة في تعلم مفاهيم االعداد والعمليات الحسابية
عن مبررات االهتمام بالتعلم وانتقال اثر التدريب الهدف منه هو اعداد الطالب للتكيف 
مع الحياة الخارجية العملية حيث انهم يستخدمون ما تعلموه من معلومات ومعارف 

في التعامل مع االخرين وكذلك يستخدمونها في تفسير  وقواعد ومبادئ ومهارات
 0الظواهر التي تحيط بهم وكذلك في فهم المواقف الحياتية للتكيف معها

 ابعاد انتقال اثر التدريب :
 وهي : انتقال اثر التعلماربعة ابعاد لعملية  هنالكحسب تشارلز جوي ان 

 –ية ) المعرفالتعليمية في مجاالتها المختلفة  فألهدافطبيعة االنتقال :  -1
والقواعد  مجميعها قابلة لالنتقال بعد ان يتم تعلمها كالمفاهيالنفسحركية (  –الوجدانية 

 واالتجاهات والميول .



 
 
 
 

 

  
 

نوع االنتقال : ان انتقال اثر التدريب يمكن ان يكون ايجابيًا او سلبيًا فالتعلم  -2
 م الالحق او ميسرًا له .الحالي ربما يكون عائقًا للتعل

حدوث االنتقال : يشير الى البعد الذي يحدث فيه االنتقال هل هو مقصود ام  -3
 غير مقصود ، مخطط ام عرضي .

ويقصد به اما االفقي وهو تعلم من مستوى الصعوبة ام انه اتجاه االنتقال :  -4
تم تعلمه ي عمودي اخذا بالصعوبة كلما انتقلنا الى اعلى في نفس اطار الموضوع الذي

بمعنى هل االنتقال هو تطبيق للمادة المتعلمة في مواقف جديدة تتطلب نفس القدرات 
والمهارات المتعلمة ام انه توظيف الكتساب تعلم جديد ارقى من التعلم السابق واعلى 

 .منه مرتبة في النسق الهرمي لموضوعات المادة المتعلمة

 انواع انتقال اثر التدريب :
الموجب : ويحدث حين يؤدي التدريب على عمل معين الى تسهيل اداء االنتقال  -1

 عمل الحق .
االنتقال السالب : ويحدث حين يؤدي التدريب على عمل معين الى اعاقة او  -2

 تعطيل اداء عمل الحق .
االنتقال الصفري : وهو ما يحدث حين ال يؤثر التدريب على اداء العمل االحق  -3

 . وهذا ما يسمى ) باألثر الصفري لالنتقال (بشكل ايجابي او سلبي سواء 

 : النتقال اثر التدريب الحديثة  اتالنظري
 نظرية العناصر المتماثلة :  -1

قدمها ثورنديك وملخصها أن انتقال أثر التعلم يحدث بين موقفين من مواقف  
 التعلم وموقف آخر على أساس ما يوجد من عناصر متماثلة في الموقفين  كلما

وبناء  علم أثر الت انتقالوكلما قلت قل أثر التعلم  انتقالزادت هذه العناصر زاد 



 
 
 
 

 

  
 

على هذا يحدث انتقال اثر تعلم من الكتابة على اآللة الكاتبة إلى العزف على 
البيانو بالدرجة التي يشتمالن بهما على مهارات متماثلة مثل التوافق بين 

 به بين الموقفين على المهاراتوال تقتصر عناصر التشا ،والعين  اإلصبع
وتعميمات واتجاهات .  مبادئالحركية فقد تتخذ صورة بيانات وعمليات أو 

وعلى هذا نجد أن التدريب على عملية الجمع ينتقل أثره إلى تعلم عملية الضرب 
والتواريخ في دراسة تاريخ العرب قد يساعد في دراسة األدب  األسماءوتعلم  ،

موضوعات في المادتين بنفس الفترة الزمنية ، وحيث نجد العربي حيث تتصل ال
 عناصر متماثلة في محتوى المادتين المتماثلتين . 

 نظرية األنماط المتماثلة :  -2
يفسر أصحاب مدرسة الجشطلت انتقال أثر التعلم تفسيرًا مختلفًا  فلقد بينوا مثاًل 

ه ف آخر فإنأنه حتى ولو لم تكن المكونات واحدة بين موقف تعليمي وموق
يحدث االنتقال طالما تشابه النمطان أو الصيغتان الكليتان فاأللعاب الرياضية 
التنافسية تسهم في نجاح الجنود في أدائهم في المعركة ووفقًا لنظرية تشابه 
األنماط نجد عند العب الكرة المتنافس نمطًا سلوكيًا يماثل ما يقوم به الجندي 

ة ان هجومًا عدائيًا ضد الخصم كالهما يقتضي القدر ، فكال الموقفين مثاًل يتطلب
على تنفيذ التعليمات أو األوامر ، ويحدث انتقال أثر التعلم وفقًا لنظرية األنماط 
ألن كال النشاطين يتضمن عماًل جماعيًا توافقيًا يقوم فيه األفراد بأداء عمليات 

 متصلة . 
 نظرية التعميم :  -3
وتقوم وهو استاذ في جامعة شيكاغو  Judd) جد ( بنظرية هذه النظرية  تسمى 

لمتعلم أن ا (جد)وتعميمات على المواقف ويعتقد  مبادئهذه النظرية على تطبيق 
يكتسب خبرة في موقف معين يستطيع ان يطبقها في موقف اخر يختلف عن حين 



 
 
 
 

 

  
 

ل ، وان التعميم حسب كالوسمير وكودوين يمثالموقف الذي اكتسب فيه هذه الخبرة 
لجسر الذي يربط بين الحقائق الذي يستقرئها المتعلم من وقائع عملية او سلوكية ا

عرفها او مر بها وتلك الوقائع او الحقائق الجديدة التي لن يعرفها سابقًا ، وألجل 
تحقيق انتقال يعتمد على نظرية التعميم يجب على المدرس ان يعتمد على الشرح 

لمادة تأسس القاعدة عليها وتفسير وتوضيح االواضح وتوضيح المبادئ التي تبنى و 
العلمية ، ومثال على ذلك يجب ان يتم تعلم الحساب بطريقة تيسر االنتقال الى 

 . تعلم المبادئ االساسية لمادة الجبر 
 نظرية تكوين االتجاهات :  -4
مثل و عن طريق تكوين اتجاهات عامة دريب يأتي أثر الت انتقالان يؤكد باجلي  

جعل واالمانة كمثل عليا يوأكد باجلي أنه بتأكيده للنظافة والنظام واألناقة  ،عليا 
انتقال اثر التدريب على نحو اتم في مجاالت كثيرة من سلوك التالميذ فقد وجد انه 

راسية في مواد دواالمانة مثاًل عليا وهدفًا عامًا  لنظافة والنظام واألناقةحين جعلت ا
التالميذ في هذه المواد الدراسية وفي المواد الدراسية يتحسن اداء أمكن أن معينة 

 .  االخرى 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

  
 

 الفصل الخامس

  ) الراجعة ( التغذية المرتدة

ان التغذية المرتدة ظاهرة اساسية لكونها عاماًل متغيرًا وحاسمًا في تحديد كفاءة المتعلم 
مثلما هي متغير بارع في تقويم السلوك التدريسي اذ يستخدمها المدرسون لتقويم طرائق 
واساليب وتكتيكات تدريسهم ، وقد اثبتت دراسة قام بها دود وآخرين 

Dodd.et.al,1975 اء الطلبة في مادة الرياضيات من خالل تركيز لتحسين تعلم اد
  المدرسين على تصحيح اخطاء الطلبة ومطالبتهم بإتقان حلها .

 : تعريف التغذية المرتدة
األداء بحيث تمكنه  المعلومات التي يتلقاها المتعلم بعد "بأنها  تعرف التغذية المرتدة

 "من معرفة مدى صحة إجابته للمهمة التعليمية
، بشكل منظم  عملية تزويد المتعلم بمعلومات حول استجاباته"بأنها وتعرف ايضًا 

إلى التعديل  ومستمر ، من أجل مساعدته في تعديل االستجابات التي تكون بحاجة
 "وتثبيت االستجابات التي تكون صحيحة 

ضل فويعرفها " مهرنز وليمان " على أنها "تزويد الفرد بمستوى أدائه لدفعه إلنجاز أ
 على االختبارات الالحقة من خالل تصحيح األخطاء التي يقع فيها" .

 :وقد عرفت التغذية الراجعة بتعريفات متعددة ويمكن القول بأن التغذية الراجعة 

عملية تزويد المتعلم بمعلومات حول استجاباته بشكل منظم ومستمر من أجل هي 
 لىإتغيير االستجابات الخاطئة وتعديل االستجابات التي تكون بحاجة  في مساعدته

 تعديل وتثبيت االستجابات الصحيحة. 



 
 
 
 

 

  
 

لراجعة طريقتين فبعضهم يماثل التغذية ا بإحدىويفسر العلماء وظيفة التغذية الراجعة 
بالمكافأة ويفسرون وظيفتها بمصطلحات من نظرية التعزيز بينما يرى اآلخرون أن 

 ة الراجعة ليست تعزيزًا فحسب بل عملية يتم بها تزويد المتعلم بمعلوماتالتغذي
 تصحيحية. 

كما أنها تثبت المعاني واالرتباطات المرغوبة وتصحح األخطاء وتهذب الفهم الخاطئ 
كما أنها تزيد ثقة المتعلم بنتاجاته التعليمية وتدفعه الى تركيز جهوده وانتباهه على 

 تحتاج الى تهذيب.  المهمة التعليمية التي
نحن نحتاج الى التغذية الراجعة في جميع أمور الحياة وليس في المجال التعليمي و 

نحتاج إليها في البيت وأمور األسرة وفي مكان العمل وبين األصدقاء والزمالء  ،فقط
وهي تنبهنا إلى أمور قد نغفل عنها أو نعتقد أنها سليمة  ،فالمسلم مرآة أخيه المسلم

 وهي عكس ذلك. وصحيحة
 

 : (  الراجعة( المرتدة  التغذية أسس
 العناصر أو ، األسس حصر باإلمكان الراجعة للتغذية السابق المفهوم خالل من

 :  التالي النحو علىعليها  ترتكز التي األساس
 . ما عمال حقق قد الطالب يكون أن وتعني : النتائج  -1
 . الدراسة حجرة في معلومات تعكس بيئة في النتاج يحدث أن وهو : البيئة  -2

 . المنعكسة المعلومات تجاه االنتباه المعلم يوجه بمعنى
ارجاعها  يتم والتي النتائج بهذه المرتبطة المعلومات وتعني : الراجعة التغذية  -3

 . وفهمها لهااستقبا يمكن كمعلومات تعمل حيث ، للطالب
 الطالب قيام أثناء امهواستخدا المعلومات تفسير يتم أن به ويقصد : التأثير  -4

 . التالي الناتج على بالعمل



 
 
 
 

 

  
 

 أن بعد للطالب تقدم معلومات عن عبارة هي الراجعة التغذية أن سبق مما ونستنتج
 .به المكلف بالعمل يقوم
 ؟ مرتدة ) راجعة ( تغذية العبارة أو الجملة تكون متى  /س

 العرب بأن ما شخص أخبرنا فإذا . بالعمل متعلقة تكون أن يجب الراجعة التغذية
 أننا يذكر عندما نهولك ، والسرور بالرضا نشعر فإننا ، حضارة أصحاب والمسلمين

 إلى بالضرورة يشير ال ذلك فإن ، الحضارة لتلك انتماؤنا يهعل يترتب عمل بأي نقم لم
 . راجعة تغذية هي الذات شأن من تقلل أو ، تعزز جملة كل أن
 الربط علينا يجب كما ،سابقا ذكرنا كما ما بعمل ترتبط أن يجب الراجعة التغذية إن بل
 مهانقد التي المعلومات تلك تكون وعندئذ ، المقدمة المعلومات وبين العمل بين

 . راجعة تغذية لآلخرين
 أمر السلبية أو اإليجابية والجملة الراجعة التغذية بين التمييز أن لنا يتأكد سبق ومما
 أما به قام عمل عن الطالب تخبر الراجعة فالتغذية الدراسة حجرة في وضروري مهم

 في تغييراً  ُتحدث أن يتوقع ال ولكن ، سروره من تزيد أن يمكن نهافإ اإليجابية الجملة
 .  كهسلو 

  : ابعاد التغذية المرتدة
 وفق أبعاد المرتدةالتغذية  ألنواعتصنيفا  Holding,1970هولدنك الباحث  وضع

 ثنائية القطب وذلك على النحو اآلتي : 
 ـ تغذية راجعة حسب المصدر ) داخلية ـ خارجية ( : 1

تعتبر التغذية الراجعة من أهم العوامل التي تؤثر في المتعلم ، فهي تشير إلى مصدر 
لومات فمصدر هذه المع ،المعلومات التي تتوافر للمتعلم حول طبيعة أدائه لمهارة ما 

ما أن يكون خارجيا ، وتشير التغذية الراجعة الداخلية إلى  إما أن يكون داخليا ، وا 
لومات خالل استجابته لما يتعلمه وتصبح تلك المعالمعلومات التي يكتسبها المتعلم من 



 
 
 
 

 

  
 

 ،عونًا لتعلم او اداء مهارة الحقة وهذا ما يعرف بالتغذية المرتدة الذاتية او الداخلية 
نى يحصل عليها المتعلم مالخارجية فتشير إلى المعلومات التي  المرتدةأما التغذية 

ة او او في تنبيهات خارجيمصدر خارجي وتظهر بشكل تعزيز لفظي يقدمه المدرس 
 . على الة معينة 

 ـ التغذية الراجعة حسب زمن تقديمها ) فورية ـ مؤجلة ( :  2
ظ مباشرة ، وتزود المتعفالتغذية الراجعة الفورية تتصل وتعقب السلوك المال لم حظ

بالمعلومات ، أو التوجيهات واإلرشادات الالزمة لتعزيز السلوك ، أو تطويره أو 
 . وهي افضل من التغذية الراجعة المؤجلة  تصحيحه

أما التغذية الراجعة المؤجلة فهي التي تعطظى للمتعلم بعد مرور فترة زمنية على إنجاز 
 ول هذه الفترة ، أو تقصر حسب الظروف . المهمة ، أو األداء ، وقد تط

 ـ التغذية الراجعة حسب شكل معلوماتها ) لفظية ـ مكتوبة ( :  3
هناك تأكيد على تقديم تغذية مرتدة مكتوبة او لفظية اما االكثر فائدة هي التي تكون 
مكتوبة ولفظية معاً خاصة لذي االستجابات الخاطئة واكدت الدراسات ان تزويد المتعلم 
بتغذية مرتدة مكتوبة التي تتسم بتحديد حجم ومقدار االخطاء ونوعها تكون اكثر فاعلية 

 .  من وضع عالمة صح او خطأ
 ـ التغذية الراجعة حسب التزامن مع االستجابة ) متالزمة ـ نهائية ( :  4

مل رنة بالعللمتعلم مقت المعلمتعني التغذية الراجعة التالزمية : المعلومات التي يقدمها 
 ، وأثناء عملية التعلم أو التدريب ، وفي أثناء أدائها . 

  .م بعد إنهاء المتعلم لالستجابة في حين أن التغذية الراجعة النهائية تُقد

 : ( السلبية  -اإليجابية )ـ التغذية الراجعة  5
هي المعلومات التي يتلقاها المتعلم حول إجابته الصحيحة  التغذية الراجعة اإليجابية :

ان اخبار المتعلم  Anderson.et.al,1971وقد اكدت دراسة اندرسون وجماعته ، 



 
 
 
 

 

  
 

ترجاعه من عملية اسوتسهل تزيد بأن اجابته صحيحة اي تقديم تغذية مرتدة ايجابية 
 لخبرته في المواقف األخرى . 
قد و : تلقي المتعلم لمعلومات حول استجابته الخاطئة ،  والتغذية الراجعة السلبية تعني
ان اخبار المتعلم  Barrniger & Gholson 1979اكدت دراسة بارنجر وكهولسن 

بأن اجابته عن سؤال من اسئلة االمتحان غير صحيح اي تقديم تغذية مرتدة سلبية 
عن  ثربما يؤدي الى تحصيل دراسي افضل واسرع اضافة الى سعي المتعلم للبح

 . االجابة الصحيحة مما يخلق مقاومة لعوامل النسيان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

  
 

 الفصل السادس
 التعلم

 :( Learningالتعلم ) 
يعتبر التعلم من المفاهيم االساسية لعلم النفس وليس من السهل وضع تعريف محدد 

 التعلم.لمفهوم التعلم ويكمن ذلك في اننا ال نستطيع ان نالحظ عملية 
يعرف التعلم بأنه تغيير وتعديل في السلوك ثابت نسبيا" وناتج عن التدريب ويمكن ان 

 لنضج.ايكون ناتجا" بفعل او تأثير عوامل مثل النمو او  والتعلم يكون تعلما" حينما ال
ويعرف ابو عالم التعلم بانه ))تعديل في السلوك او تغير في االداء نتيجة الخبرة او 

عثمان وانور الشرقاوي بانه ))عملية تغيير شبه دائم في سلوك  التدريب(( كما عرفه
 الفرد نسبيًا نتيجة الممارسة ويظهر في تغير االداء لدى الكائن الحي(( .

ويتمثل التعلم في ان هناك مجموعة من المعارف والمهارات تقدم للمتعلم ويبذل المتعلم 
اء في ى الفرق بين حالة االبتدجهدا" بهدف تعلمها او اكتسابها ويتحدد اكتسابها بمد

الموقف وحالة االنتهاء منه فاذا زاد هذا الفرق في االداء تضمن ذلك حصول تعلم ، 
لذا يقاس التعلم بوحدة االداء واالداء هو السلوك الظاهر الذي يتم فيه قياسه لتحديد 

 درجة التعلم .
ي تغيير او تعديل فونالحظ من خالل التعاريف السابقة ان التعلم عبارة عن عملية 

السلوك نتيجة اكتساب خبرة ولكي يتبع هذا التعديل في السلوك يجب ان يقوم المتعلم 
بنشاط معين ويتحكم في توجيه واثارة مجموعة العناصر والقوى الموجودة في البيئة 

 الخارجية باإلضافة الى تحريك مجموع الدوافع واالتجاهات والميول المزود بها .
 
 
 



 
 
 
 

 

  
 

 التعلم :خصائص 
 التعلم عملية تحدث نتيجة تفاعل الفرد مع البيئة . -1
 التعلم عملية تشمل كافة السلوكيات والخبرات المرغوبة والغير مرغوبة . -2
 التعلم عملية تراكمية تدريجية . -3
 التعلم عملية تتم بصورة مقصودة او غير مقصودة . -4
التعلم عملية شاملة متعددة المظاهر فهي تتضمن المظاهر العقلية واالنفعالية  -5

 واالخالقية واالجتماعية والحركية واللغوية .
التعلم شبه دائم وثابت نسبيًا اي ان التغيير في السلوك يجب ان يتكرر ظهوره  -6

  في المواقف المتعددة .
 

 : شروط التعلم الجيد
تحدث عملية التعلم نتيجة لتفاعل الفرد مع بيئته واكتسابه انماط سلوكية جديدة تساعده 
على التكيف مع البيئة وبناء على هذا فالتعلم ال يحدث صدفة لكنه يخضع لشروط 
معينة ومعرفتها تساعد المتعلم على اكتساب خبرات جديدة كما تساعد المعلم على اداء 

 لة وتؤدي ثمارها بشكل جيد واهم الشروط الالزمة لتحقيقرسالته التربوية بصورة فعا
 تعلم جيد : الدافعية ، النضج ، الممارسة .

الدافعية : ان وجود الدافعية عند الفرد شيء اساسي في عملية التعلم وال يمكن  -1
ان تتم بدونه لذلك وضعت التربية الحديثة نصب اعينها ناحية اسساية المتمثلة 

وافع المتعلمين نحو المواقف التعليمية عن طريق احتواء في ضرورة استثارة د
الدروس على خبرات تثير دوافع التالميذ وتشبع حاجاتهم ورغباتهم فكلما كلن 
الدافع لدى الكائن الحي قويًا كان نزع الكائن الحي نحو النشاط المؤدي الى 

د المتعلم يتعلم ر حيث الفالتعلم قويًا ، فالدافعية يقصد بها رغبة الفرد في التعلم 



 
 
 
 

 

  
 

اذا كانت له الرغبة في التعلم والقدرة عليه واتيحت له الفرصة وقدم له االرشاد 
 .المناسب 

 هامًا للتعلم فهي تعني تكرار اسلوب النشاط شرطاالممارسة : تعتبر الممارسة   -2
مع توجيه معزز فال يمكن الحكم على حدوث التعلم اال بالممارسة وال يمكن 

لتعلم قد تم اال اذا تكرر الموقف وظهر التحسن في االداء ، الحكم على ان ا
كما تعد الممارسة عملية مهمة في تعلم المواد المعرفية بالمدرسة حينما يتيح 
المعلم لتالميذه ممارسة المادة المتعلمة عن طريق االسئلة والمناقشة تحت 

عين من مالى مستوى  وصلوااشرافه وتوجيهه وارشاده فهو يتعامل مع افراد 
 النضج الذي يعتبر ضروريًا لفهم عملية التعلم .

تلفة الحي في مظاهره المخ نالنضج : يتمثل في عملية النمو التي تالزم الكائ -3
ويشمل النمو الجسمي والحركي والعقلي واالنفعالي ونمو الجهاز العصبي 

خير ال الواللغوي ولذلك يعتبر عاماًل اساسيًا مؤثرًا في عملية التعلم حيث هذا ا
يتحقق اال اذا كان الفرد على مستوى من النضج يمكنه القيام بالنشاط الالزم 
للتعلم وقد يكون عقليًا او انفعاليًا او اجتماعيًا حسب نوع النضج الذي يتطلبه 
التعلم المراد تحققه ، كما يقصد بالنضج التغيرات الداخلية في الفرد التي تؤدي 

نستخلص ان الدافعية قوة داخلية تحرك المتعلم  ، اخيراً الى تكوينه العضوي 
ليؤدي نشاط معين ولتحقيق ذلك يجب االعتماد على الممارسة المعززة بمثيرات 
وان يكون المتعلم كامل النضج جسميًا وعقليًا ويعتبر كل من الدافع والنضج 
شرطان اساسيين في عملية التعلم وتظهر اهميتهما في العمل الممارس من 

 . تعلم والمعلم طرف الم
 
 



 
 
 
 

 

  
 

  : التعلم يغير في
نال التعلم عناية كبيرة في معامل علم النفس وبالتالي نشأت الحاجة الى  االداء: -أ

تعريف متفق مع االغراض التجريبية ولنضرب مثال لذلك اذا اردنا ان نعلم فأرا الخروج 
بذل ن الحيوان سيأمن صندوق على شكل متاهة فحبسناه فيه وهو في حالة جوع ف

اقصى جهد للوصول الى الطعام الخارجي لحاجته الشديدة اليه ويجب ان نتذكر ان 
ة مثل هذا الموقف الذي يتعلق بالخروج من المتاهبالفأر لم يسبق له ان مر في خبرته 

وبتكرار هذه العملية عدة مرات مع تكرار نفس الشروط يمكن ان نقيس مدى التغير ، 
 0لوك الحيوان في اكتساب طريقة الخروج من المتاهةالذي يحدث فيس س

ييسر  نهألاذن فالتعلم عبارة عن تغيير في االداء نتيجة الممارسة وهذا التعريف مفيد 
لنا قياس التعلم الحادث لدى الكائن الحي اثناء التجربة عن طريق قياس الزمن الذي 

قة بافي كل محاولة عن السج من المتاهة فاذا نقص الزمن و يستغرقه الحيوان في الخر 
وهذا  ،وثبت اخيرا عند حد معين استطعنا ان نجزم ان ثمة تغيرا في اداء الكائن الحي 

التغيير يخضع لعوامل الممارسة الن ثمة تغييرات في االداء تخضع لعوامل التعب 
سكرات او لعوامل النضج وهذه كلها تغييرات ممثال او تعاطي المخدرات او شرب ال

 0ستطيع ان نسميها تعلما ن الكائن الحي ال في سلوك
 :االنفعالي التنظيم - ب

 يتمثل كما االنفعالية العادة نهام ظهرم من اكثر يأخذ االنفعالي التنظيم في التغير
 من روبلهل كنمط العصابي المرضي السلوك نهاوم ئدةاالس والميول العواطف في

 النوع ذاه ان شك وال والقيم اتهاالتجا اكتسابنها وم الحياة في توقعيةكال المواقف
 السبيل لنا وينير البشري السلوك دافها تنوع عن االول المسؤول يعتبر التغير من
  مهم.ايا مستقبل في عهمودواف الناشئة اتهاتجا لتحديد بها نزود التي القدرة مدى امام

 :االنفعالية العادات - ج



 
 
 
 

 

  
 

 وكثيرا السائدة الميول تسمى واحيانا االفراد سلوك في كثيرا تتحكم االنفعالية العادات
 معج نحو كالميل سائد بميل كهمسلو  في جهينمو  اليومية حياتنا في افرادا نصادف ما

 اما ذلك الى وما العلماكتساب  نحو والميل والمفاخرة رهالتظا نحو الميل او المال
 من كهمسلو  في تؤثر السائدة الميول ان الى نشير ان فيجب باالطفال يتعلق فيما

 : ناحيتين
 او مختلفة صورة للمغامرة كالميل الطفل عند سائدة صحيحة غير ميول وجود -1

 واالساليب والسرقة الكذب الى احيانا الطفل يضطر الذي والمفاخرة رهللتظا الميل
 .  الجنائي السلوك من االخرى

 االطفال من النوع ذاه نقابل ما وكثيرا الطفل لدى اطالقا سائدة ميول وجود عدم -2
 فال ويسرق يكذب فقد شيء يأب يهتم فال شيء كل نحو محايد باتجاه يتميز وهو

 الى االنقياد سهل يكون ما غالبا السائد الميل عديم الطفل الن وذلك اطالقا يهتم
 بأمه يعجب او له صديقا يحب الذي الطفل اما االجتماعي غير السلوك او الجناح

 االجتماعي غير السلوك الساليب انحداره احتمال فان سهلمدر  عميق باعجاب يشعر او
 االجتماعي غير السلوك واساليب نهدو  حائال ستقف المشاعر ذهه الن وذلك بعيدة

 موضوع او تهعاطف موضوع صراحة او ضمناً  يذسيؤ  ذلك من شيئا فعل ان نهأل
 . السائدة لهميو 

 :والقيم االتجاهات- د
 اتهاالتجا هذه ان بيد لموقف او لموضوع او لفكرة رفض او قبول استجابة وه االتجاه
 او مستويات الى الفرد يصل وبالتالي االجتماعي سلوكنا في البلورة نحوجه تت الجزئية
 ويتأكد المستقبل في يهعل يكون ان يود الذي الفرد نوعسه بنف فيقرر للسلوك معايير

 الفرد يصل كذاهو واالنتباه تمامهاال يستحق الذي وهو واالمور االشياء أي من سهبنف
 والمثل المستويات هذه تعمم وحينما العليا لهمث تكوين الى تهمستويا تحديد طريق عن



 
 
 
 

 

  
 

 المعايير من نوعا القيم من يجعل الذي االمر مهقي تصبح معينا اطاراً  وتاخذ العليا
 بمواقف كهاحتكا نتيجة الفرد نهايكو  التي المختلفة بالمستويات تتأثر االجتماعية

 التي البيئة من مباشر غير او مباشر تعلم لعملية وعهلخض ونتيجة معينة خارجية
 غير او االصدقاء او المدرسة او الشارع او االسرة البيئة ذهه اكانت سواء يهاف ينمو
 . نهتكوي وفي تهحيا في يهعل تؤثر قد التي االخرى المؤثرات من ذلك

 كبير حد الى يتعلق نهابتكوي والعناية له ودوافع للسلوك جهاتكمو  تعمل اتهواالتجا
 الحرب ازاء واالتجاه االستعمار ازاء فاالتجاه والحضارة االمة تراث على بالحفاظ
 ذهه كل التنمية ازاء واالتجاهوحقوق االنسان  المرأة حرية ازاء واالتجاه والسالم

 . يهاف والتعديل بهااكتسا الى العناية جهتو  ان يجب الموضوعات

 :المعرفي التنظيم - هـ
 منا فكثير والتعليم بالتربية المختصين لدى شيوعا االكثر وه التغير من النوع ذاه لعل
 تساعده التي االمور هي الطالب عند المعلومات وكثرة المادة غزارة ان يتصور الزال
 اال يمثل ال المعلومات اكتساب ان الى نشير ان يجب ولذلك الحياة في النجاح على
 راتمهاال اكتساب بهبجان يوجد اذ المعرفي التنظيم في التغيير جوانب من واحدا جانبا

 . التفكير طريقة واكتساب المختلفة
 :اللغة واكتساب التعلم
 الن اللغة واكتساب الكالم نمو الباحثين شغلت التي النفسي النمو مظاهر مها من

 لهوميو  تهورغبا افكاره عن فيعبرته  ببيئ االنسان بها يتصل التي الوسيلة وه الكالم
 غيره عن االنسان تميز  رةهظا اللغة ان ونالحظ الخارجية البيئة لفهم وسيلة نهاا كما
 وسائل جميع باللغة يقصد اذ والكالم اللغة بين فرق وثمة االخرى الحية الكائنات من

 الكتابة لغة تشملفهي  ومشاعره افكاره عن للتعبير االنسان بها يرمز التي االتصال



 
 
 
 

 

  
 

 االصوات االنسان فيها يستعمل التي الحديث ولغة والصور واالشكال الرسم لغة أي
 . ومشاعره افكاره عن للتعبير الكلمات أي المتصلة المحددة
 تعبير اساليب يكتسب ان قبل به الخاصة تهلغ وضع في يبدأ الطفل ان ويالحظ
 تلك تقارب عنده من اصوات اخراج طريق عن الكالم الطفل ويتعلم اللغوية المجتمع
 يرشده عصبي تنظيم أي نعلم فيما الطفل يرث والله حو  ممن عهايسم التي الكلمات

 . معين صوت الخراج لهااستعما يجب العضالت أي عن بدقة
 :الحركية اراتمهال واكتساب التعلم

 ما اول ان الى يرجع ذلك ولعل الحركي السلوك في التغير وه التعلم رهمظا اول ان
 سلوك مثال فالمشي السلوكية التنظيمات بهذه يتعلق تغيرات من الطفل على يطرأ

 حوالي الى ظهورها يتأخر نكا وان المشي على بالقدرة مزودا يولد واالنسان حركي
 الناس من مجموعة الى نظرنا فاذا المشي طريقة نتعلم نحن ولكن الميالد بعد عام
 مئهادا في مختلفون افراد عهايتب التي المختلفة االنماط من لدهشنا عام طريق في تسير
 انماط نا حركي سلوك والكتابة حركي سلوكي الطعام تناول وطريقة الوظيفة لذات
 المحترفين االفراد تميز التي الحركية اراتمهال في تكمن الحركي السلوك في العليا التعلم

 تفصيلية لدراسات الحاجة امس في االن اننا شك وال المختلفة والصناعية الفنية نمهلل
 في دخلنا وقد الثقيلة الصناعات في وخاصة المختلفة الصناعات في الحركية للعادات
 . المبدع باالنتاج يتميز صناعية حضارة طور
 االعمال من عمل اجراء في والدقة ولةسهال منوهي  التعلم لعملية نتيجة اذن ارةمهفال

 لقوانين وتخضع المجال ألجزاء متدرج فصل اال هي ما اراتمهال اكتساب وعملية
 .التعلم

 



 
 
 
 

 

  
 

 نهوقواني التعلم نظريات
 :والخطأ بالمحاولة التعلم نظرية-اوال

 Edwardترتبط هذه النظرية ارتباطًا وثيقًا باسم الرائد السيكولوجي ادوارد لي ثورنديك 
Lee Thorndike   اهتم بقياس الذكاء ثم بدراسة الحيوان ويعتبر اول من ادخل

الحيوان الى المختبر النفسي وادخاله الصناديق المحيرة التي استخدمها في تجاربه على 
وهو يعتبر اعظم المنظرين في مجال اتعلم على القطط والكالب لدراسة التعلم والذكاء 

قال لتنظير والتطبيق التربوي والذكاء وانتاالطالق ألعماله الرائدة في مجال التجريب وا
اثر التدريب وهو اول من شغل كرسي استاذية علم النفس التربوي في تاريخ علم النفس 
وكان هذا اعظم تقدير لرجل نذر حياته العلمية كلها لحل مشكالت التربية من وجهة 

    .نظر علم النفس 
 التالي النحو على وذلك المشكالت وحل المشاهدة على تقوم كانت ثورندايك طريقة ان
: 

 . مشكلة حل يتطلب موقف في) المتعلم (  العضوية وضع  -1
 . الحيوان او االنسان جهاتتو  ترتيب  -2
 . خيارات عدة بين من الصحيحة االستجابة اختيار  -3
 .الحيوان او االنسان سلوك مراقبة  -4
 . كمية صورة في السلوك ذاه تسجيل  -5

 ارتباطات بحدوث التعلم تفسير حاولوا الذين النفس علماء اوائل من ثورندايك كان وقد
 االنسان عند تميزا العلم اشكال اكثر ان ويرى واالستجابات المثيرات بين تربط او تصل

 عندما التعلم من النوع ذاه ويتضح والخطأ بالمحاولة التعلم هو سواء حد على والحيوان
 . الهدف الى للوصول يهعل والتغلب لهح يجب مشكال وضعا المتعلم واجهي

 



 
 
 
 

 

  
 

 : ثورندايك عند التعلم قوانين
 : االثر قانون 1-
 او مصحوبة الرابطة هذه وتكون واستجابة مثير بين للتعديل قابلة رابطة تتكون عندما
 الرابطة هذه كانت اذا اما تكون قوية نهافا  واالرتياح الرضى من بحالة متبوعة

 . تضعف فانها االنزعاج او الضيق من بحالة متبوعة او مصحوبة
 عدل وقد المكافاة هو التعلم عملية تفسير في الرئيس العامل ان ثورندايك ويقصد

 يؤدي الذي الطيب االثر على اقتصر بحيث االثر قانون االخيرةته كتابا في ثورندايك
 من ليس العقاب عن الناشئة االرتياح عدم حالة ان وذكر واالرتياح الرضا الى

 القوانين من االثر قانون اصبح التعديل ذابهو  الروابط ذهه تضعف ان الضروري
 . االنساني التعلم في الرئيسة

 :التدريب قانون 2-
 الرابطة تثبيت الى يؤدي المحددة واالستجابة المحدد المثير بين الربط عملية تكرار ان

 القانون هذا صياغة ويمكن الطلبة اذهان في رسوخا اكثر تعلم الى وبالتالي تهاوتقوي
 :التالي النحو على
 فان متعادلة االخرى العوامل وكانت واستجابة مثير بين للتعديل قابلة رابطة تكونت اذا

 . قوة الرابطة ذهه يزيد التكرار
 : ماه شقين القانون لهذا ان ثورندايك ويرى

 التكرار طريق عن تقوى االرتباطات ان الى يشير الذي: االستعمال قانون -أ
 . والممارسة

 وتنسى تضعف واالستجابة المثير بين الرابطة ان يتضمن: مالهاال قانون -ب
 .لها ماها طريق عن



 
 
 
 

 

  
 

 واالستجابة المثير بين المتعلمة الرابطة تكررت ما اذا نهاا" القانون ذاه في والفرضية
 ان المبدأية تهصور  في القانون ذاه ضمن وقد مهاتعل يتم نهفا المرات من كبير لعدد
 عام بعد لهبتعدي ثورندايك قام لذلك "الخطأ تكرارمه تعل في يساوي الصواب تكرار

يه بتوج واتبعت واستجابة مثير بين رابطة تكررت اذا":نها على اقتصر حيث  1930
 مها .تعل يتم نهفا وارشاد
 :االستعداد قانون 3-
 لقانون الفسيولوجية االسس ويصف إضافي كمبدأ االستعداد قانون ثورندايك اقترح
 الضيق او بالرضى الشعور الى المتعلم يهاف يميل التي الظروف يحدد فهو االثر
 المتعلم لدى استعداد هناك كان اذا سهلوا افضل بطريقة يتم الربط ان ثورندايك ويعتقد
 بالربط القيام المتعلم لدى االستعداد ويفسر المعنية واالستجابة المثير بين بالربط للقيام
 الضيق او االرتياح معنى القانون ذاه وفق ثورندايك يبين المعنية واالستجابة المثير بين
. 

 : ثورندايك لنظرية التربوية التطبيقات ومن
 الطالبيه ف يوجد الذي التعليمي الموقف ظروف االعتبار بنظر يأخذ ان المعلم على .1

. 
 .الموقف بهذاطها رب المرغوب االستجابة اعتباره في المعلم يضع ان .2
جهد  الى يحتاج نهأل بمعجزة يحدث ال الروابط تكوين ان االعتبار بعين االخذ .3

 . عديدة مرات االستجابة ذهه المتعلميها ف يمارس فترة والى
 في رابطة من اكثر تكوين وتجنب الضعيفة الروابط تكوين تجنب المعلم على .4

 . والموقف االستجابة بين االرتباط تقوية على كذلك والعمل الواحد الوقت
 تها . ذا الحياة لمواقف بهةمشا لهايجع نحو على التعلم مواقف تصميم .5
 . االلقاء على القائم وليس االداء على القائم التعلم على التركيز .6



 
 
 
 

 

  
 

 البسيطة الوحدات ومن الصعب الى سهلال من علمتال عملية في بالتدرج تمامهاال .7
 . تعقيدا االكثر الى

 االشراط الكالسيكي : نظرية -ثانيا  
 الذي بافلوف ايفان الروسي البيولوجي عالم يدي على الكالسيكي طااألشر  سةادر  بدأت
 سيالن يدرس بافلوف كان فعندما،  الهضم عمليات على أبحاثه نتيجة نوبل جائزة نال

 في الطعام وضع لمجرد فقط ليس لعابه يسيل الكلب أن الحظ الكالب عند اللعاب
نما فمه  أن حاولف بافلوف اهتمام ذلك أثار وقد أيضاً  الطعام طبق رؤية لمجرد وا 

 ضوء رؤية مثل من أخرى عوامل نتيجة لعابه يسيل الن الكلب تعليم إمكانية يدرس
 . شابه وما ، صوتية نغمة سماع أو

بأجراء عملية جراحية بسيطة لكلب فتح بوساطتها ثقبًا في خده وادخل فيه  قام بافلوف
أنبوبة زجاجية تصل ما بين احدى فتحات الغدة اللعابية وبين وعاء تتجمع فيه قطرات 

عي االلعاب التي يفرزها الكلب. وبعد انتهاء هذه العملية قام بافلوف بتقديم مثير صن
ية استجابة نحو هذا المثير )لم تحدث استجابة )محايد( مثل صوت الجرس فلم تحدث أ

 افراز اللعاب(.
بعد ثوان قليلة من سماع صوت الجرس قدم له الطعام وسجل جهاز جمع اللعاب 
الكمية المسالة وبعد عدد من المزاوجات بين المثير الصنعي والطبيعي وجد بافلوف أن 

وحده يستثير سيالن اللعاب في غياب المثير الطبيعي. وبعد  المثير الشرطي اصبح
 ر حدوثها. وقد فسر بافلوف هذه الظاهرةاذلك أعاد بافلوف هذه التجربة فالحظ تكر 

بأن الكلب تعلم توقع تقديم الطعام وأن الجرس قد اكتسب القدرة على اسالة اللعاب وقد 
( 4، والشكل رقم ) س الشرطي(جديد اسم الفعل )المنعكأطلق على هذا االكتشاف ال

 .يبين لنا كيفية حدوث االستجابة 
 



 
 
 
 

 

  
 

 

 (4شكل )
 تجربة بافلوف لحدوث االشتراط الكالسيكيمراحل 

 
ادت دراسات وابحاث تجريبية في مجال االشتراط  :نماذج االستجابة الشرطية 

ن العالقة ا، الكالسيكي او االشتراط البسيط الى وجود نماذج من االستجابات الشرطية 
الزمنية بين تقديم المثير الشرطي وتقديم المثير غير الشرطي هي المحك الرئيسي 

 والعامل المشترك بين هذه النماذج جميعًا وهي كاالتي :  
 الذي الوقت سنف في الشرطي المثير تقديم فيها ويتم: المتزامن االشتراط لذج االوالنمو 
 وفي لطعاما مع الجرس يقدم أي،  الطبيعي المثير هو الشرطي، غير المثير فيه ُيقدم
 على عرفللت الوقت للكلب يتاح ال ألنه المثيرين كال بين تداخل يحدث الموقف هذا

ال توجد استجابة 

مثير  مشروطة

 اشتراطي

 قبل االشتراط قبل االشتراط

غير توجد استجابة 

 مثير طبيعي طبيعية مشروطة

 بعد االشتراط خالل االشتراط

توجد استجابة 

 اشتراطية 

 

غير توجد استجابة 

مثير  طبيعية مشروطة

 اشتراطي

 استجابة

 استجابة

 استجابة

 استجابة

1 

4 3 

2 



 
 
 
 

 

  
 

 اللعاب، الةإس في أتت التي االستجابة ألن الطبيعي المثير وجود في الشرطي المثير
 .الجرس من وليس الطعام من جاءت

 بعد لكلبل الشرطي المثير تقديم يتم هنا:  البعديالنموذج الثاني االشتراط الرجعي او 
 ثانًيا لجرسا تقديم ثم أواًل  الطعام تقديميتم  أي،  الطبيعي الشرطي غير المثير تقديم
 المثيرين كال بين تداخل لوجود نتيجة ضعيًفا يكون الموقف هذا خالل التعلم فإن ثم ومن
 .مجدي غير اإلشراط من النوع هذا أيًضا يعتبر وبهذا

 غير المثير متقدي قبل الشرطي المثير فيه يقدم والذي :المرجأ النموذج الثالث االشتراط
) بضع قصير بوقت الطعام تقديم قبل (الجرسالشرطي ) المثير تقديم أي الشرطي،

 بهذاو  الشرطي غير المثير تقديم حتى يستمر والذي ثواني او اجزاء من الثانية ( 
 أفضل من اإلشراط من النوع هذا ويعتبر المثيرين كال بين تداخل وجود لنا يتضح

 اإلشراط عن النتائج أفضل أعطت والتي بافلوف، استخدمها التي األساليب،
 .الكالسيكي
الذي يقدم فيه المثير الشرطي ويتم سحبه قبل تقديم  :اشتراط االثر الرابعالنموذج 

المثير الغير شرطي وبالتالي توجد فترة زمنية بين تقديم المثيرين اطول مما توجد في 
ويفترض في هذا النموذج ان المثير الشرطي يترك اثرًا في  ئنموذج االشراط المرج

  .بيعيرطي ويؤدي الى ارتباطه بالمثير الطالذاكرة يستمر حتى بعد استبعاد المثير الش
بمفرده  الطبيعي الغير شرطي المثير فيه يقدم والذي :االشتراط الزمني النموذج الخامس

ويطلق عليه االشتراط الزمني حيث يتكرر تقديم المثير الطبيعي على فترات زمنية ثابتة 
يًا االمر و كانت مثيرًا شرطويبدو ان الكائن الحي يتعامل مع هذه الفترات الزمنية كما ل

 الذي يجعله يأتي باستجابات شرطية وفقًا لهذه الفترات الزمنية الثابتة .
 
 



 
 
 
 

 

  
 

 :االشتراطي الكالسيكي  التعلم مفاهيم وظواهر في
 -درس بافلوف نوعين من الكف هما :: الكف  -1

وهو الذي يرجع الى تغيرات فجائية في  الكف غير الشرطي او الداخلي : -أ
الجهاز العصبي للكائن الحي او الى بعض التغيرات في الخصائص 
 الطبيعية والكيميائية للدم مما يتسبب عنها عدم ظهور االستجابة الشرطية.

: وهو عدم ظهور االستجابة الشرطية كليًا  الخارجيالكف الشرطي او  -ب
ة حدوث أي شيء غير عادي او او ضعف قوتها بشكل واضح وذلك نتيج

غير متوقع قبل او اثناء تقديم المثير الشرطي مما يضعف االستجابة او 
 .يمنعها من الظهور في الموقف التجريبي 

 يةالشرط االستجابة أو المتعلمة االستجابة ظهور عدم وهو: االنطفاء قانون  -2
 تكوين بعد أنه بافلوف الحظ وقدالطبيعي ،  بالمثير تعزيزها لعدم نتيجة

 مرات دةع باستمرار الشرطي المثير بتقديم قام الكلب، لدى الشرطية االستجابة
 بدأت ةاالستجاب أن فوجد) المثير غير الشرطي (  الطعام تعزيز بدون متتالية
 الشرطي المثير أو الجرس ان: بمعنى نهائيًّا اختفت حتى بالتدريج؛ تتالشى
 المثير ينب الرابطة تكرار بعد الشرطية، االستجابة وهي اللعاب، إفرازات ُيعطي

 لطعاما التجربة من يسحب بدأ الطبيعي، أو الشرطي غير المثير مع الشرطي
 للعابا إفرازات كانت الطعام، بدون مرة الجرس قدم فعندما فقط، الجرس ويقدم

 طعام بدون جرس أخرى مرة كررها موجودة، التعلم شدة زالت ما ألنه موجودة
 سالجر  أن أحس الكلب ألن اللعاب إفرازات أو اللعاب، إسالة كمية تقل بدأت
 تنطفئ بدأتف وخامسة، ورابعة ثالثة وكررها الطبيعي، بالمثير تدعيم وراءه ليس
 في اللعاب تسال ال الجرس سمع كلما الكلب، سلوك من تمحو أو تزول أو



 
 
 
 

 

  
 

 تكون أن البد ألن المتعلمة االستجابة انطفاء بقانون يسمى ما وهذا ، النهاية
 .الحي الكائن سلوك في تبقى حتى االستجابة لهذه تدعيم هناك

 آنًفا، كرناذ كما السابقة الكلب استجابة انطفاءان  :التلقائي االسترجاع قانون  -3
 بعد للكلب، يالشرط المثير قدم إذا أنه لبافلوف تبين فقد نهائي، بشكل يكون ال

 هذه في تجابةاالس فإن -فيها يستريح كي كافية زمنية بفترة االستجابة انطفاء
 حدثي لم ما طوياًل  تستمر ال العودة هذه أن إال جديدة، مرة للظهور تعود الحالة
 حتمالا فإن كذلك سريًعا، الحالة هذه في االنطفاء يكون حيث جديد، تعزيز
 بعد نأ أي ،القوية غير التعزيزات حالة في يقل التلقائي، االسترجاع ظهور
 أو قدمي بدأ الجرس، بوجود اللعاب إفرازات وهي الكلب، لدى االستجابة انطفاء
 الجرس عزيزبت ويستمر تلقائيًّا، االستجابة تعود فهنا الطعام، ثم الجرس يربط
 ذاوا   الحي، الكائن سلوك من تمحو ال المتعلمة االستجابة أن أي،  الطعام مع

 .طويلة لفترات تستمر فإنها قوية كانت
 راطإش تم كما معين، مثير إلى االستجابة إشراط يتم عندما :التعميم قانون  -4

 لديها صبحي األصلي، للمثير المتشابهة األخرى المثيرات فإن بالصوت، الطعام
 ستجابةا تعلم أن نجد الكلب تجارب وفي االستجابة، نفس استدعاء على القدرة
 صبحي الرنانة، الشوكة أو الجرس، كصوت مثير أي سماعه عند اللعاب، إسالة
 خرىأ مثيرات ألي يتعرض عندما االستجابة، تلك استدعاء على قادًرا الكلب

 من وفالخ استجابة لديه الكلب عضه الذي الطفلعلى ذلك  مثالو  ، متشابهة
 خرآ حيوان أي مشاهدة عند تظهر االستجابة هذه أن نجد عنها، والبعد الكالب
 .الكلب يشبه

 التعميم عتبري حيث التعميم، لظاهرة مكّملة عملية التمييز يعتبر :التمييز قانون  -5
ن المتشابهة، للمثيرات استجابة  أن معنىب شدتها، في الدرجة في اختلفت وا 



 
 
 
 

 

  
 

 التمييز ماأ األصلي، المثير تشبه التي المثيرات، إلى يستجيب الحي الكائن
 في يميز أن بمقدوره الحي الكائن أن بمعنى المختلفات، إلى استجابة فيعتبر
 تحدث ال ثم ومن الموقف، في الموجودة المختلفة المثيرات العملية تلك

 ،اءانطف لها فيحدث األخرى االستجابات أما المعزز، للمثير إال االستجابة
 دون ألحدهما يتم التعزيز وكان مًعا، يحدثان مثيران هناك كان إذا آخر بمعنى
: أي خر،اآل دون فقط المعزز للمثير االستجابة يتعلم الحي الكائن فإن اآلخر،

 لصوت،ا لمثير متعّلم والكلب مثاًل، الضوء بافلوف تجارب في قدمنا لو أننا
 .الجرس عن مختلف مثير الضوء ألن للضوء؛ يستجيب ال فإنه

  :التطبيقات التربوية لنظرية بافلوف
ضرورة حصر مشتتات االنتباه في غرفة الصف فقد تبين ان االشراط يحصل  -1

ر فيه تكث بشكل ايسر حين يقدم المثير الشرطي وغير الشرطي في موقف ال
 0عالقة لها بالموقف التعليمي  ال ىالمثيرات المحايدة ال

ضرورة ربط تعلم التالميذ بدوافعهم من جهة وتعزيز العمل التعلمي من جهة اخرى  -2
  .الى انطفاء االستجابة المتعلمة الن غياب المثير غير الشرطي يؤدي

تعتبر عملية التعميم والتمييز من العمليات المهمة التي يمكن االستفادة منها في  -3
تفسير كثير من مظاهر التعلم االنساني وان التمييز بين الوحدات غير المتشابهة 

الحقائق  من االساليب المهمة في تعلمواختالف االستجابات لتباين المثيرات يعتبر 
 0والمعارف او المفاهيم والمبادئ في اية مناهج دراسية

يمكن االستفادة من افكار بافلوف عن انطفاء االستجابة في ابطال العادات السيئة  -4
 0التي تظهر عند التالميذ اثناء القراءة والكتابة

في  لتي يعتمد عليها االنيعتبر التعزيز الخارجي كذلك من المبادئ االساسية ا -5
 0التعلم



 
 
 
 

 

  
 

تعديل السلوك السيما في المجال االنفعالي والقاء الضوء على طرق اكتساب  -6
راطي تالعادات وعملية التطبيع الثقافي لشخصية االنسان ويستخدم االجراء االش

 0في كثير من عمليات المعالجة السلوكية لالنحرافات التي تصدر عن االفراد
 لجشطالت :نظرية ا -ثالثا  

 السيكولوجي الفكر مذهب في ممثلة م1912 حوالي ألمانيا في الجشطالت نظرية نشأت
 لذيا فرتهيمر ماكس رائدها يد على( الجشطالت النفس علم) باسم يعرف كان الذي
 تشابهال على يشتمل الذي االمتالء قانون وأوضح اإلدراك في كثيرة دراسات له كان

 ، التربية مجال في وتطبيقاته اإلنسان عند التعلم بدراسة واهتم ، واإلغالق والتقارب
 هذا نأ وقال األساسية ومكوناته وحداته إلى السلوك تحليل فكرة على اعترض كما

 المدرسة هذه ارأفك انتشار في الفضل يرجع بينما،  معناه يفقد السلوك يجعل التحليل
 األول قام حيث ؛(1941-1886) كوفكا و( 1967-1887) كوهلر من كل إلى

 تنظيمو  باالستبصار التعلم مبدأ بتوضيح وانتهى القرود على عديد تجارب بإجراء
 .والخطأ بالمحاولة التعلم من بدال السابقة الخبرات

 تجربة كوهلر على الشمبانزي :
الشمبانزي في حظيرة في سقفها ثمرات الموز وبها عدة صناديق فارغة  وضع كوهلر

حاول الشمبانزي في البداية القفز نحو الموز لكنه لم يصل إليه واستمر في محاوالته 
المتخبطة عندها  اهتدى فجأة إلى وضع الصندوق تحت مكان الموز والصعود إليه 

ل إلى وضع عدة صناديق فوق ولكنه لم يفلح أيضا وبعد عدة محاوالت أخرى توص
 بعضها والصعود عليها وأخيرا ظفر بالموز .

هلر تجربة أخرى وضع فيها الشمبانزي في قفص خارجه موز ال يستطيع و وأجرى ك
تناوله بذراعه وفي القفص قصبتين ال تكفي إحداهما للوصول إلى الموز ولكن إذا 

ة ام الشمبانزي في البدايأدخلت في بعضهما تمكن الشمبانزي من جذب الموز وقد ق



 
 
 
 

 

  
 

بعدة محاوالت عشوائية وفي النهاية اهتدى إلدخال القصبتين في بعضهما وحصل 
 على الموز .

  لمفاهيم االساسية لنظرية الجشطالت :ا
الصيغة او الشكل او النموذج او الهيئة او الكل المنظم الجشطالت :  مفهوم .1

كل مترابط االجزاء وهو نظام  الذي يتعالى على مجموع االجزاء فالجشطالت
تكون فيه االجزاء المكونة له مترابطة فيما بينها وكذلك فيما بينها وبين الكل 

 ذاته لكل جزء فيه مكانة ودور ووظيفة التي تتطلبها طبيعة الكل .
البنية : و هي القاعدة األصل في كل جشطلت، و هي تتشكل من العناصر  .2

عنصر  ووظيفيا بحيث أن كل تغير فيديناميكا  المترتبة بقوانين داخلية تحكمها
 معين يؤدي إلى التأثير على البينة ككل، و على أشكال اشتغالها و تمظهراتها.

االستبصار : و هو لحظة اإلدراك المتدبر التحليلي الذي يصل بالمتعلم إلى  .3
، أو الموقف اإلشكالي موضوع اكتساب الفهم، أي فهم مختلف أبعاد الجشطلت

 التعلم، و ضبط ترابط أجزائه و أشكاله و صيغ اشتغاله الوظيفي.     
التنظيم : إن سيكولوجيا التعلم الجشطلتية تحدد سيرورة التعلم في عملية الكشف  .4

عن الصيغ التنظيمية التي تحكم بنية الجشطلت فإذا كان مجال الموقف التعلمي 
ح ، فإن هذه المبادئ المنظمة له تصب مفاصلهمية تحدد يحمل قاعدة بنية تنظي

 الحقل المباشر لفعل التعلم.
اعادة التنظيم : ينبني التعلم عل اعادة الهيكلة والتنظيم نحو تجاوز اشكال  .5

 الغموض والتناقضات ليحل محلها االستبصار والفهم الحقيقي .
ال ، من حصول التعلم، إاالنتقال : ال يمكن التحقق حسب المدرسة الجشطلتية .6

بشرط تعميمه على مواقف متشابهة في البنية األصلية، و مختلفة في أشكال 
التمظهر. إن التعلم يعني قدرة المتعلم على نقل لحظة استبصاره إلى مواقف 



 
 
 
 

 

  
 

متنوعة ذات صلة بالمشكلة األصلية " فاالستبصار الحقيقي هو الذي ينتقل 
 ة ".إلى المجاالت المرتبطة و المالئم

الدافعية األصيلة: ترى المدرسة الجشطلتية أن تعزيز التعلم ينبغي أن يكون  .7
دافعا داخليا، أي نابعا من الذات فالمتعلم الذي ينتصر على موقف إشكالي، و 
يفك مختلف أبعاد بنيته و مبادئ انتظامها و يحقق فهم المعنى الحقيقي أي 

ا ة تجاوزه للغموض، و هذا ماالستبصار بالموقف يسعد بلذة باطنية و بسعاد
 و دائم  للتعلم. يشكل عامل تعزيز داخلي فعال

الفهم والمعنى: إن تحقيق التعلم يقتضي الفهم العميق للعناصر و الخصائص  .8
سياق م فثومن  عنى الذي تنتظم فيه هذه المحدداتو بالتالي الكشف عن الم

 معنى صائصها الالتعلم يساوي االنتقال من وضعية تكون فيها عناصرها و خ
 لها، أي غامضة أو متناقضة إلى وضعية تصبح فيها العالقات الوظيفية بين

فالفهم إذن هو كشف استبصاري لمعنى  ،األجزاء ذات معنى، أي قابلة للفهم
الجشطلت، أي تحليل  انتظام عناصر و مكونات الحقل اإلشكالي، و االنتقال 

 . على مستوى إدراك المتعلمبها من وضعية الالمعنى إلى وضعية المعنى 
 

 :العوامل المؤثرة في حدوث عملية االستبصار 
النضج الجسمي : أي االمكانية العضوية والجسمية التي يتمتع بها الكائن الحي  -7

 لتحقيق عملية االستبصار حسبما يتطلب الموقف .
 النضج العقلي او القدرة : أي االمكانية العقلية لتحقيق عملية االستبصار . -8
تنظيم المجال : ان التعلم ما هو اال وظيفة مباشرة لتنظيم المجال الموجود فيه  -9

الكائن الحي ان وجود الوسائل الكافية يعني وضوح المجال امام المتعلم ليتيح له 
 ان يتغلب على العائق ويصل الى الهدف .



 
 
 
 

 

  
 

راك وقد دالخبرة : تلعب الخبرة دورًا في عملية التعلم كما تلعب دورًا في عملية اال -10
عرفت الخبرة عند الجشطالت بأسم االلفة وااللفة تتضمن وجود خطة او فكرة 
معرفية عن الظاهرة الموجودة في الخبرة المباشرة للفرد والتي تكون بالتالي القدرة 

 .على الفهم 
 : التطبيقات التربوية لنظرية الجشطلت

لى ع لإلجابة وليسيجب أن يكون تأكيد المعلم األساسي على الطريقة الصحيحة  .1
اإلجابة الصحيحة في حد ذاتها، وذلك لتنمية الفهم واالستبصار بالقواعد والمبادئ 

 ولة عن الحل مما يزيد فرص انتقالها إلى مشكالت أخرى.ؤ المس
التأكيد على المعنى والفهم، فيجب ربط األجزاء دائما بالكل فتكتسب المغزى، فمثال  .2

التاريخية أكبر مغزى لها عند ربطها باألحداث الجارية تكتسب األسماء واألحداث 
 أو بشيء أو بشخص هام بالنسبة للطالب.

ق والجوانب األساسية لها بحيث يحق التعليميةإظهار المعلم البنية الداخلية للمادة  .3
اإلدراكي لها بالمقارنة بالجوانب الهامشية فيها، مع توضيح أوجه الشبه بين  الظهور

مة الحالية وما سبق أن تعلمه الطالب مما يساعد على إدراكها بشكل المادة المتعل
 جيد.

ظهار  .4 تنظيم مادة التعلم في نمط قابل لإلدراك مع االستخدام الفعال للخبرة السابقة، وا 
 النمط ككل. معكيف تتالءم األجزاء 

تدريب الطالب على عزل أنفسهم إدراكيا عن العناصر والمواد والظروف التي تتداخل  .5
 مع ما يحاولون حله من المشكالت.

 : االكتشاف والتعلم
 يمثل دافع االكتشاف والتحكم الجذور االولى للرغبة في المعرفة واالستزادة منها ولوال

زيد ي وجود هذا الدافع لما وضع االنسان من اطار حدوده ومعرفته الشيء الكثير الذي



 
 
 
 

 

  
 

ة من فع يكون موجها بتأثير الرغبعن المعرفة الضرورية للبقاء البيولوجي ان هذا الدا
معرفة البيئة وليس بالسعي وراء الطعام او الماء وتشير التجارب على الحيوانات الى 

ل ان التحكم في االشياء هو شك وجود سلوك اكتشاف البيئة عند انواع من العضويات
من اشكال نشاط االكتشاف ويظهر هذا السلوك عند صغار الحيوانات فالقردة مثال 
تستمتع بتفكيك االجهزة واعادة تركيبها وتظهر مهارة فائقة في القيام بهذا العمل ويبدو 

افية كان الثواب الذاتي من االشباع الناجم من التحكم في هذه االشياء من درجة قوية و 
 .الستمرار القردة بهذا العمل وتحسين تلك المهارة 

يأخذ سلوك التحكم شكل االكتشاف في كثير من االحيان وخاصة عند البشر فقد و 
شكل واضح ان صغار االطفال يشدون حبال لتحريك لعبة باشارت تجارب بياجيه و 

فرد وتتزايد رة للان جذور سلوك االكتشاف راسخة في الطفولة الباك، معلقة فوق اسرتهم 
هذه النزعة للمعرفة عن االطفال بشكل سريع للغاية في السنوات الرابعة والخامسة 

 ألهميةونظرا 00ويتمثل ذلك في االسئلة الالمتناهية عن االشياء وكيف تتحرك ؟ولماذا؟
هذا الدافع في التحصيل والتعلم فيما بعد فيجب ان يوظف بشكل مناسب لكي يحقق 

  0ه اقصى مايمكنالفرد من ورائ
التعلم االستكشافي يتطلب من الطفل ان يبذل مجهودا عقليا وهذا المجهود يميل الى 
ان يزيد من قيمة العمل ان النشاطات تصبح ذات قيمة الى الدرجة التي تبذل فيها 

تولد ان ت ان اماان الجهد يزيد من القيمة الدافعية للعمل وبذلك فان الدافعية ، الجهود 
 0موجودة او انها تتعاظم ان تكن موجودة لم تكن 

 : منحنيات التعلم
إثناء  على أداء اإلنسان ان منحنيات التعلم تتناول دراسة التغيرات الكمية التي تطرأ

        لتعلم نتيجة لعمليات ا اكتسابه لمهارة معينة ويمكن التعبير عن التحسن في األداء
بمحاوالت عديدة للوصول  ما يقوم المتعلم) من خالل طرق وأساليب التعلم ( ، فعند



 
 
 
 

 

  
 

م بياني عنها في صورة رس الى التعلم الصحيح للمهارة ، هذه المحاوالت يمكن التعبير
الممارسة  مستقل ) نوع يسمى )منحنى التعلم ( وهو عبارة عن عالقة وظيفية بين متغير

أي نوع األداء المراد األداء  ومقدارها وعادة ما يمثلها عدد المحاوالت ( ومتغير أخر هو
وحينما يتعلم اإلنسان ويتقن ما تعلم فان متغيرات كمية وكيفية تحدث إثناء ، تعلمه 

ريق رؤيتها عن ط التعلم ، وان هذه التغيرات التي تحدث في التعلم والتي يمكن
لذي يمثل ا المالحظة تسمى بمنحنى التعلم والذي نعبر عنه باإلحصاء الخطي البياني

ق عن طري من خالل تسجيل هذا األداء وهذا التحسن في التعلم،  التحسن وحدودهكمية 
 تكوين شكل هندسي بصري يسهل إدراكه يوضح لنا خط االنحدار او الصعود لألداء
 ويسجل على محوريين أفقي وعمودي االول يمثل المقدار والثاني يمثل عدد المرات او

قدار م بمنحنى التعلم وهو رسوم بيانية تسجلوبالتالي يظهر ما يسمى  الوحدات الزمنية
 التغيير الناتج في حالة االداء المتكرر لنشاط معين ، اذن هو صورة لكمية مقدار

 . التغيير الحاصل في االداء
( منحنىنهاية ال –وسط المنحنى  –ويتحدد المنحنى بثالث عوامل هي ) بداية المنحنى 

. 
 : كن المعلم استخدامها ومن أمثلتهاانواع من المنحنيات للتعلم يم وهناك

 . منحنى النجاح -1
 .منحنى الخطأ -2
 .الزمني منحنى-3
ثناء ا منحنى النجاح : هو الذي يبين مقدار النجاح او مقدار زيادة التحصيل في -1

اره حركيه مه التعلم مثال يمكن للمعلم تسجيل المقدار الذي حققه الفرد عند تعلم
الرماية ب الهدف في كرة القدم او الدقة في اصابة الهدفمعينه مثل التصويب على 

ومن خالل ذلك يتمكن المدرب بنظرة واحده للمنحنى معرفة نتيجة النجاح فيتعلم 



 
 
 
 

 

  
 

 مهاره معينه في زمن معين كما ويظهر التحسن بزيادة كمية اداء الفرد في كل
  .لنجاح( يبين منحنى ا5، شكل ) محاولة والرسم البياني يسمى منحنى النجاح

 
 
 
 
 
 
 

 (5شكل )
 النجاحيبين منحنى 

 منحنى الخطأ : وهو عكس المنحنى السابق حيث يقوم المعلم بتسجيل عدد -2
 لتعلمااالخطاء التي يرتكبها الفرد اثناء تعلم مهاره حركيه معينه اثناء عملية 

وبطبيعة الحال كلما تقدم مستوى الفرد في اثناء عملية التعلم او كلمة اكتسب 
 . مثال كلما قلت بذلك االخطاء التي يسجلها الحركيةالجيد للمهارة  التوافق

التحسن في نقص عدد االخطاء التي يرتكبها الفرد اثناء القيام  وقد يظهر
 كتابة صفحه على االله الطابعة هوبعد االخرى ك الواحدة بعملية من العمليات

 0يسمى بمنحنى الخطأ الرسم البياني الذي يبين ذلك
ى فيها معرفة مد منحنى الزمني : توجد هناك بعض االنشطة التي تحتاجال -3

كما  لألداءالمسجل  تقدم الفرد في اثناء عملية التعلم من خالل معرفة الزمن
 ألداءل الالزمةل كمية الوقت اذ يتضمن تسجي ،هو الحال في السباحة مثاًل 

ر ويظه ،بنقص الزمن المسجل  وبطبيعة الحال يظهر التحسن في االداء

 الوحدات التدريبيةعدد 

 مقدار 

 النجاح

 9   8   7  6  5  4  3   2  1 



 
 
 
 

 

  
 

ة من القيام بعملي الفرد في يأخذهالتحسن في االداء بنقص في الزمن الذي 
ن رسم م العمليات الواحدة بعد االخرى كالقيام بجمع عدد من االرقام او نسخ

 بياني الذي يبين ذلك ويسمى المنحنى الزمنيالرسوم وما الى ذلك والرسم ال
 . ( يبين المنحنى الزمني 6شكل )

 

 

 

 

 
 
 (6شكل )

 يبين المنحنى الزمني
 :-التعلم  منحنيات اشكال

 ( السريعة البداية ذات( السلبية التعلم منحنيات -أ
 االولى المراحلخالل  وسريع واضح تحسن يظهر التعلم منحنيات من النوع هذا ان
 يمكن و السريعة البداية منحنيات احياناً  تسمى المنحنيات هذه فان فبذلك التعلم من

 التالية الحاالت في السريعة البداية ذو او السلبية التعلم منحنيات على هامن الحصول
-: 

 .التعليمي بالموقف سابقة خبرة المتعلملدى  يكون عندما 1-
 باتقان يقوم ثم البداية في التعليمي للموقف ةالكلية الصور  المتعلم يكتسب عندما 2-

 .التفاصيل

 التحسن

 في

 الزمن

 1  2   3  4  5  6  7   8   9  الوحداتعدد 



 
 
 
 

 

  
 

 .التعليمي الموقف بتنظيم المتعلم يقومعندما  3-
 همابين والعالقات االجزاء المتعلم يدرك حيث سهل التعليمي الموقف يكون ان 4-

 . بسهولة 
 ( : البطيئة البداية ذات المنحنيات ) اإليجابية التعلم منحنيات -ب

 يتزايد ثم ، للتعليم االولى المراحل في  بطيئ متحسناً  تعلماً  المنحنيات ذهه في نالحظ
 المنحنيات من النوع ذاه ويسمى التعلم محاوالت في التقدم مع تدريجياً  التحسن معدل
 : التالية الحاالت في يهاعل الحصول ويمكن البطيئة البداية
 .ومعقد صعب المتعلم به يمر الذي التعليمي الموقف يكون ان -1
 التعليمي الموقف في سلبياً  تدخال للمفحوص السابق التعلم يتدخل حين -2
 .البداية في االداء عن ةعام صوره تكوين في صعوبة المفحوص يجد ان -3
 .التعلم بموضوع ةسابق خبره ذو المتعلم يكون ال ان -4
 .االمر بداية في التعلم على واالقبال الحماس نقص -5

 الفردية الفروق ها،من ةمتعدد عوامل على يتوقف التعلم عملية اثناء المتعلم تقدم ان
 النشاط وطبيعة التعليم لعملية ةالمصاحب والفشل النجاح خبرات واثر المتعلمين بين
 .الفرد هيتعلم الذي

 :-للتعلم النموذجي المنحنى -ج
 النصف في التقدم ان ويالحظ تقريباً ( S) الالتيني الحرف من النموذج ذاه يقترب
 ما وقليالً  افتراضي المنحنى وهذا سريع الثاني النصف في التقدم بينما بطيء االول
 دون التعلم في يبدأ الذي الشخص على المنحنى هذا ينطبق حيث الواقع فی يحدث
 .التعلم يتم حتى طويال زمناً  ويأخذ هايتعلم التي العملية في تماماً  خبره سابق

 المنحنى الفردي والجمعي للتعلم : -د



 
 
 
 

 

  
 

وهو المنحنى الذي يعبر عن التغيير في االداء للفرد المنحنى الفردي للتعلم :  -1
الواحد في موقف تعليمي معين ونالحظ انه في منحنى تعلم االفراد ظهور بعض 

علم ة التي لم يستطيع المتالذبذبات في المنحنى وهذا يعود الى عوامل الصدف
شاط الدافعية مما يؤثر على ن وتذبذبالسيطرة عليها ومن تلك العوامل التشتت 

، ولذلك يفضل ان على عدد من المنحنيات ألفراد الفرد المتعلم اثناء التجربة 
مختلفين تحت نفس الشروط التجريبية ونضيفها الى بعضها حتى نبعد تأثير 

لفردي للتعلم ال يعبر لنا اال عن حالة فردية معينة يمكن الذبذبات وان المنحنى ا
 .ان نناقشها داخل اطار الشروط العامة للفرد المتعلم 

المنحنى الجمعي : وابسط الطرق التي تستعمل في تكوين المنحنى الجمعي  -2
طريقة المحاوالت المتماثلة بالنسبة ألفراد مختلفين وهذه الطريقة تستعمل في 

( يبين 7وشكل) دد الكلي للمحاوالت بالنسبة لجميع االفرادحالة تساوي الع
 . المنحنى الفردي والمنحنى الجمعي

 

 

 

 

 

 

 (7شكل )
 يبين المنحنى الفردي والمنحنى الجمعي للتعلم

 الجمعياالداء  متوسط االداء الفردي

 عدد المحاوالت  عدد المحاوالت 
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