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  مدخل

الق�ل إن لعل� ال�ف� تار�خ ���ل، إذ حاول اإلن�ان م�� م�ـات ال�ـ��� فهـ� ذاتـه وفهـ� اآلخـ���  ����

عــ� ���ــ� ت�ــ�راته الفل�ــ��ة، ولــه تــار�خ ق�ــ�� ��ــف�ه عل�ــًا مع��فــًا �ــه م�ــ� أن أن�ــئ أول م���ــ� 

�ـار�ة م. ولق� اس��اع عل� ال�ف� رغ� ال�ع��ات ال�ي واجه�ـه واألف�ـار ال�� 1879لعل� ال�ف� عام 

لعل�ائـه وال��ـاهج ال���لفـة ل��ارسـه أن ��ــ� م�ان�ـه بـ�� ���ـة العلـ�م و��ــ�ح عل�ـًا م�ـ�قًال ب�اتـه، فقــ� 

ن�ـح علــ� الـ�ف� فــي ف�ـ�ة ��اســ�ة فـي ال��ــف عــ� ال���ـ� مــ� أسـ�ار العقــل ال��ـ�� وت��ــف� ن���اتــه 

اتهـا ال�ـا���ل�ج�ة ش��ًا ف���ًا و��ه�� علـى صـ�قها وصـ�ة ف�ضـ�اتها خـالل قـ�رتها علـى ت���ـ� ن���

و�خ�اعها لل��ارسة ال���ان�ة. وه� ن�اج ���عـي ل�ـا شـه�ته ال��ـ��ة مـ� ت�ـ�ر عل�ـي و�ن�ـاني علـى 

مــ�� ال�ــار�خ. وان �ــل ال��ــ�رات وال��ــاوالت وال�ف�ـــ��ات بــ�ءًا مــ� ال�فــاعالت األولــى لإلن�ــان مـــع 

وأوجـ�ت لـه م�ان�ـه العل��ـة، وان ب���ه وان�هاءًا �ع�� ال�ه�ة العل��ة، ق� مه�ت ال���� لعل� الـ�ف� 

ــ� فــي ج��ــع م�االتــه واه��اماتــه و��ائــ� ال��ــ� ��ــه وال��ــائج  ال��ــ�رات ال���ــ�ة ال�ــي شــه�ها هــ�ا العل

ــــل أصــــ�ح الــــ�ع� ��لقــــ�ن عل�ــــه ع�ــــ� ال�ع�فــــة  ــــ�م ال�ه�ــــة ب ــــه مــــ� العل ال�ــــي ت�صــــل إل�هــــا جعل

ا علــ� الــ�ف� ال�عاصــ�، فــ�خل علــ� ال�ــا���ل�ج�ة، ومــع تــ�اك� ال�ع�فــة تعــ�دت ال��ــادی� ال�ــي یهــ�� بهــ

الـــ�ف� إلـــى ال��ـــ� وال��رســــة وال��ـــ�ع وال�ـــ��ة وقاعـــات ال��ــــاك� مـــ� أب�ابهـــا ال�اســـعة، وأصــــ��� 
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ال�ع�فــة ��ـــل�ك اإلن�ـــان وهـــ� یـــ�عل� و��ـــ�ج و��فاعـــل مـــع اآلخـــ��� جـــ�ءًا أساســـ�ًا مـــ� ال�ع�فـــة العامـــة 

  الالزمة ع� ال��� .
  

  ال���ر ال�ار��ي لعل� ال�ف�.

  ـــ�ائي �ـــان ال�ـــاس فـــي هـــ�ه ال��حلـــة مق��عـــ�� �ف�ـــ�ة وجـــ�د �ـــائ� غ�ـــ� م�حلـــة الف�ـــ� اإلن�ـــاني ال�

م��ـ�س داخـل اإلن�ـان �عـ�� إل�ـه �ـل مـا ی�علـ� ���اتـه ال�ف�ـ�ة هـ�ه ال�فـا��� ب��ـ� أساسـا علــى 

  تأمالت ب�ائ�ة ان��ق� م� ���عة ال����ع ال��ائي ال�الي م� أ� م���ر فل�في أو عل�ي.

 تع� الفل�فة أم العل�م وذل� الن ج��ـع العلـ�م و��ـ��ها علـ� الـ�ف� قـ� �انـ�  ال��حلة الفل���ة :

م����ـة ت�ـ� لـ�اء الفل�ــفة . ف�عـ� هـ�ه ال��حلــة ال��ا�ـة الفعل�ـة ل��ضـ�ع علــ� الـ�ف� ح�ـ� أصــ�ح 

ف�عًا م� ف�وع الفل�فة في ذل� ال�ق�. وفق� ت��ق فالسفة ال��نـان عـ� ال��ـاة الفل�ـ��ة �قـ�له� أن 

لــف عــ� ال��ــ� فــي ���ع�ــه و�اله�ــا جــ�ه�ان م��ــای�ان وهــ�ا رأ� أفال�ــ�ن ح�ــ� أكــ� الــ�ف� ت��

علــى ق�ــ�ة ال��ائ�ــة ال�ف�ــ�ة وال��ــ��ة أ� ف�ــل بــ�� الــ�ف� وال��ــ� وأع�قــ� ان الــ�ف� أو الــ�وح 

ــ�ة وان ال��ــ� مــ� عــال� ال�اد�ــات فهــ� إلــى زوال. أمــا أرســ�� ��قــ�ل أن الــ�ف� و��فــة  ت�قــى خال

� و�ـ�رك ومـ� غ��هـا ال ��ـ�ن، أ� أن ال��ـ� والـ�وح ���نـان جـ�ه�ًا واحـ�ًا، ال��� بها ���ـا و��ـ

و�ان للفالسفة الع�ب ال��ل��� أرائه� في ال��اة ال�ف��ة أو ال�وح�ة لإلن�ـان م��ـ��ة مـع م�ـاد� 

ال�ی� اإلسالمي ال���ـ� ���ـاد ال ���لـف الغ�الـي عـ� ابـ� سـ��ا وعـ� الفـارابي فـي ق�ـ�ة أساسـ�ة 

� لها صفة روحان�ة وهي ت��لـف عـ� ال�ـ�ن إذ أنهـا خالـ�ة وت��ـل جـ�ه� اإلن�ـان مفادها أن ال�ف

ب���ا ���ن ال��ن فـان. وقـ� سـادت االت�اهـات الفل�ـ��ة ال��نان�ـة أو الع���ـة اإلسـالم�ة ���ـا ی�علـ� 

�ال��ـــاة ال�ف�ـــ�ة فـــي إ�ارهـــا العـــام ق�ونـــا ع�یـــ�ة �هـــ�ت خاللهـــا تف�ـــ��ات تف�ـــ�ل�ة أخـــ��. وفـــي 

ــــ�امى م�ــــأث�ة �االس���ــــافات العل��ــــة ع�ــــ� ال�ه�ــــة بــــ �أت م�اجعــــات ع�یــــ�ة ألراء الفالســــفة الق

واس�قالل �ع� العل�م ع� الفل�فة م�ل الفل� والف���ـاء وال����ـاء، وسـادت ال��عـة ال�����ـة فل�ـفة 

الق�ن�� ال�ا�ع ع�� وال�ام� ع��، و�ه� في ه�ه الف��ة �عـ� الفالسـفة الـ�ی� �ـان لهـ� اثـ� ولـ� 

ه�ر عل� الـ�ف� واسـ�قالله عـ� الفل�ـفة مـ� خـالل دعـ�ته� إلـى االب�عـاد عـ� تف�ـ��ات ج�ئ�ًا في �

ما وراء ال���عة لل��ا� ال�ف�ي وتأك��ه� ع� أه��ة ال��اس في اك��ـاب ال�ع�فـة، و�ـان مـ� بـ�� 

ح���ـا  1879ه�الء د��ارت، ه���، ل�ك، ه��م. و��رخ عل� ال�ف� ب�صفه عل�ًا م�ـ�قًال فـي عـام 

األل�ـــاني ولـــ�� ف�ـــ� أول م���ـــ� ت����ـــي لعلـــ� الـــ�ف� فـــي جامعـــة ل��ـــ�ك مع��ـــًا لعلـــ�  ان�ـــأ العـــال�

 ال�ف� وصفه العل�ي ال�امل.

  

  تع��� عل� ال�ف�

  : Psychologyإن م��لح عل� ال�ف� 
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: هــ� م���عــة مــ� ال�قــائ� العل��ــة  العلــ�و  .والع�ل�ــات العقل�ــة  هــ� علــ� دراســة ال�ــل�ك

: هــــ� أ� ن�ـــا� ��ــــ�ر مـــ� ال�ــــائ�  ال�ـــل�كو  .م���ــــة  ت�صـــل إل�هــــا العل�ـــاء ��ــــ�ق عل��ـــة

  اإلن�اني.(ج��ي أو عقلي أو اج��اعي أو انفعالي)

  

  أه��ة عل� ال�ف� :

یهــ�ف علــ� الــ�ف� إلــى ت��ــ�� أحــ�ال الفــ�د وال����ــع مــ� ال�اح�ــة ال�قا��ــة واالج��ا��ــة والعقل�ــة    

وال�ف�ـ�ة وال��ــ��ة. وتعـ� ال����ــة م�ـاًال خ�ــ�ًا ل����ـ� ال�ع�فــة ال�ف�ـ�ة فــي دراسـة األ�فــال وال�ــالغ�� 

ا، فعلـ� الـ�ف� ألجل ال�ع�ف على ال��ـائ� ال�ـل���ة ل�ـل م�حلـة مـ� م�احـل ال��ـ� ال�ـي ��ـ�ون بهـ

یهــ�� ب�راســة ســل�ك الفــ�د وهــ� ی�فاعــل مــع اآلخــ��� فــي م�ــاالت ال��ــاة �افــة. وهــ� ِ�ُ◌ع�ــى أ��ــا 

���ــاع�ة الفــ�د علــى فهــ� ذاتــه وت��یــ� ق�راتــه و�اقاتــه ��ــا ��ــاع� الفــ�د علــى فهــ� العــال� مــ� ح�لــه 

�فـة الفـ�د �علـ� الـ�ف� و�ال�الي م�اع�ته في ت�ق�� ال��اف� مع ذاته ومع اآلخـ���. ومـ� ه�ـا �انـ� مع

وما ت�صل إل�ه م� ن�ائج ض�ورة ال غ�ى ع�ها ل�ل ف�د مـ� أفـ�اد ال����ـع والسـ��ا ون�ـ� ن�ـ�� فـي 

عال� س��ع ال�غ��� وال��ـ�ر ��ـع� ��ـه الفـ�د �ـال���� مـ� عـ�م األمـ� واالسـ�ق�ار و���ـاج إلـى ع�ل�ـات 

سـة مـادة علـ� الـ�ف� ضـ�ور�ة ل���ـع ت���� م����ة، وله�ا أع�ت ال���� م� ال�امعات فـي العـال� درا

  ال�ل�ة.

  أه�اف عل� ال�ف� :

ـــــ� أر�عـــــة أهـــــ�اف رئ��ـــــ�ة هـــــي ال�صـــــف     ـــــ� آخـــــ� إلـــــى ت�ق� ـــــل أ� عل ـــــ�ف� م� ـــــ� ال ��ـــــ�ه�ف عل

description و ال�ف��� ،interpretation  و ال���� ،prediction وال���� ،control  

 ل�صف اDescription :  

ه� اله�ف األساسـي أل� علـ� فال�احـ� ال�ف�ـي ��ـف ال�ـ�اه� ال�ف�ـ�ة عـ� ���ـ� ج�ـع ال�قـائ�    

ع� ال�ـل�ك و ال��ـائف العقل�ـة لل��صـل إلـى صـ�رة د��قـة م��اسـ�ة عـ� تلـ� ال�ـاه�ة مـ�ًال ��ـ�ه�ف 

ال�احــ� ال�ف�ــي ال�عــ�ف علــى ال�ــل�ك العــ�واني ع�ــ� األ�فــال فــي ال�وضــة، ���ــ�ل ج�انــ� ال�ــل�ك 

  واني ل�یه� ���ق عل��ة م���ة.الع�

  ال�ف���Interpretation :  

وهــ� ال�عـــ�ف علــى األســـ�اب ال�ــي أدت ل�ـــ�وث هــ�ه ال�ـــاه�ة، ل��ــل إلـــى تف�ــ�� هـــ�ه ال�ـــاه�ة .    

(وفي ال��ال ال�اب� فق� �ف��ض إن م�اه�ة سـل�ك ع��ـ� یـ�د� إلـى العـ�وان) و�ذا ث�ـ� مـ� دراسـات 

ادة ال�ــل�ك العــ�واني ع�ــ� األ�فــال فــإن ذلــ� ی�صــل ال�ــاح��� ع�یـ�ة إن م�ــاه�ة الع�ــف تــ�د� إلــى ز�ــ

  إلى إم�ان�ة ت�ق�� اله�ف ال�ال� وه� ال���� .

  ال����Prediction:  
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إن فه� سل�ك اإلن�ان م� خالل وصفه وتف���ه ��اع� علـى ال���ـ� �ال�ـل�ك ال�ق�ـل ، أ� إذا وجـ�    

ال�فل في أس�ة ���دها ج� الع�ـف، فإن�ـا ���ـ� أن ن��قـع إن هـ�ا ال�فـل سـ���ن عـ�وان�ًا ع�ـ�ما ���ـ� 

  ب���ة اح��ال ����ة.

  ال����Control :  

�ــ�� وال���ــ�) أل� �ــاه�ة نف�ــ�ة فــان ذلــ� ��ــاع�نا فــي ع�ــ� ت�قــ� األهــ�اف ال�الثــة (ال�صــف وال�ف   

ت�ق�ـــ� الهـــ�ف ال�ا�ـــع وهـــ� الـــ����. أ� إن مع�ف��ـــا ����عـــة ال�ـــل�ك والع�امـــل ال�ـــ�ث�ة ��ـــه ���ـــ� أن 

�ق�دنـا إلـى ال�ـ���ة علـى ال�ـل�ك مـ� خـالل الــ���� ب�لـ� الع�امـل. ففـي ال��ـال ال�ـاب� فـإذا مـا ع�ف�ــا 

ك العـــ�واني ع�ـــ� األ�فـــال ���ـــ� الـــ���� وال�ـــ���ة وم�ـــع ال�ـــل�ك أن م�ـــاه�ة الع�ـــف ت��ـــ� مـــ� ال�ـــل� 

  .لالع��� في ال��س�ات ال�ي ی��اج� بها األ�فا

  

  ف�وع عل� ال�ف� :

ل�ـا �ـان علـ� الـ�ف� ی��ـ� أساسـًا فـي الع�امـل ال�ـ�ث�ة فـي سـل�ك ال�ائ�ـات ال��ـة وأه�هـا اإلن�ــان،    

  ���لفة ال�ي ی�عامل معها اإلن�ان.فان ت��ر عل� ال�ف� جعله ی��اول م�االت ال��اة ال

  أوال: االت�اه ال����   

: یـــ�رس ســـل�ك األفـــ�اد وال��اعـــات فـــي Social Psychologyعلـــ� الـــ�ف� االج��ـــاعي -1

 ال��اقف االج��ا��ة ال���لفة وال�أث�� ال���ادل ب�� األف�اد وال��اعات.

ال�ف�ـــ�ة : ی��ـــ� فــي ن�ـــأة االضــ��ا�ات Abnormal Psychologyعلــ� نفـــ� ال�ـــ�اذ -2

واألمـ�اض العقل�ــة مـع م�اولــة وضـع أســ� ل�����ـها وســ�ل لعالجهـا. (كــان��اف األحــ�اث 

 وال�ل�ك اإلج�امي واإلدمان ... الخ).

ــ�ف� ال��ــ���ي -3 : یــ�رس م�احــل ال��ــ� ال���لفــة Developmental Psychologyعلــ� ال

امــة ال�ــي ت�ــف ال�ـي ���ازهــا الفــ�د فـي ح�اتــه وال��ــائ� ال�ف�ـ�ة ل�ــل م�حلــة وال��ـاد� الع

 م���ة ه�ا ال��� واالرتقاء ع�� م�احل ال�ف�لة وال��اهقة وال��اب وال����خة.

: ی��� فـي مـ�� عالقـة وارت�ـا� Physiological Psychologyعل� ال�ف� الف���ل�جي -4

ســــل�ك ال�ــــائ� ال�ــــي �الع�ل�ــــات واألن�ــــ�ة ال��ــــ��ة ال���لفــــة أ� یــــ�رس عالقــــة ال��ــــائف 

 ��ة (ك�أث�� ز�ادة أو نق�ان اله�م�نات على ال�ل�ك) .الف�ل��ة �ال��اه� ال�ل� 

ــــارن  -5 ــــ�ف� ال�ق ــــ� ال : یهــــ�� ب�راســــة األن�ــــا� ال�ــــل���ة ComparativePsychologyعل

ومقارن�ها ألن�اع ال�ائ�ات ال��ة فه� �قـارن بـ�� سـل�ك اإلن�ـان وسـل�ك ال��ـ�ان. و�ـ�� سـل�ك 

 الغ�� س��. ال�فل وسل�ك ال�اش� و��� سل�ك ال��� ال��� ��ل�ك ال���
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: ��ـ�ه�ف ��ـف وت��یـ� الفـ�ارق  Differentional Psychologyعلـ� الـ�ف� الفـارق  -6

ال�ــــل���ة بــــ�� األفــــ�اد وال��اعــــات أو ال�ــــالالت مــــ� فــــ�ارق فــــي الــــ��اء أو ال���ــــ�ة أو 

االســ�ع�ادات والقــ�رات ال�اصــة، ��ــا یــ�رس أســ�اب هــ�ه الفــ�ارق م�ــ���ًا إلــى ال�قــائ� ال�ــي 

 ف�.���ف ع�ها عل� ال�

  

  ثان�ا: االت�اه ال����قي

یهـ�� ب�راسـة ال�ـل�ك اإلن�ـاني فـي  : Educational Psychologyعلـ� الـ�ف� ال���ـ��  -7

ال��اقف ال�����ة وه� ی�ودنا �ال�عل�مات وال�فا��� وال��ـاد� وال�ـ�ق ال������ـة وال����ـة ال�ـي 

 ت�اع�نا في فه� ع�ل�ة ال�عل� وال�عل�� وت��� م� �فاءتها.

: یهـــ�� ب�راســـة ال�ـــ�وف االج��ا��ــــة Criminal Psychologyال��ـــائيعلـــ� الـــ�ف�  -8

واالق��ـــــاد�ة وال�ف�ـــــ�ة واألســـــ��ة ال�ـــــي تقـــــف وراء ال����ـــــة، ف�ـــــًال عـــــ� االه��ـــــام ب��ل�ـــــل 

خ�ـــائ� ش��ـــ�ة ال��ـــ�م، إلـــى جانـــ� االه��ـــام ب�راســـة ان�ـــح ال�ـــ�ل ل��اجهـــة ال����ـــة 

 وال�قا�ة م�ها ومعال��ها.

: یهـــ�� ب�راســة ال���ـــة الع�ـــ���ة و����ـــة Military Psychologyعلـــ� الـــ�ف� الع�ـــ���  -9

ال���ــ� لهــا، ��ــا یهــ�� ب��ز�ــع ال���ــ�ی� علــى صــ��ف ال�ــ�� ��ــا یــ�رس ش��ــ�ة ال�قاتــل 

واالض��ا�ات ال�ف��ة ال�ي �عاني م�ها، ورفع ال�وح ال�ع���ة و����ة م�اجهة اإلشـاعات ال�ـي 

 ی��ها الع�و.

: وهـــ� یهـــ�� ب����ـــ� م�ـــاد� علـــ� Industrial Psychologyعلـــ� الـــ�ف� ال�ـــ�اعي -10

الــ�ف� ل�ه��ــة ال�ــ�وف ال����ــة وال�اد�ــة واالج��ا��ــة للعامــل فــي م�ــ�ان الع�ــل ل�فــع م�ــ��� 

 ال�فاءات اإلن�اج�ة وحل ال���الت ال�ي تع��ض الع�ل�ة اإلن�اج�ة.

ـــ�ف� الق�ـــائي -11 ـــ� ال : و��ـــ�� ب�راســـة الع�امـــل ال�ف�ـــ�ة Judicial Psychologyعل

��ــة �إت�ــاذ القــ�ار فــي م�ــال الق�ــاء وال�ــي ��ــاه� ف�هــا �ــل مــ� لــه عالقــة وال�ــ�وف ال��

 ���ال الق�اء �القاضي أو ال��عي العام أو ال��امي أو ال�اه� أو ال��ه�.

ـــ�ف� اإلرشـــاد�  -12 ـــ� ال ـــ� الـــ�ف� االرشـــاد� Counseling Psychologyعل : یهـــ�� عل

���ـــاع�ة االفـــ�اد االســـ��اء علـــى حـــل م�ـــاكله� و����ـــة م�اجهـــة مـــا �ع��ضـــه� مـــ� ضـــغ�� 

ح�ات�ــة م��لفــة وال�غلــ� عل�هــا ســ�اء �ــان ذلــ� فــي م�ــال ال�راســة او الع�ــل او االســ�ة ح�ــ� 

ی�عامــــل مــــع ال��ــــ�الت ال�ف�ــــ�ة وال�����ــــة وال�ه��ــــة ومــــ� م�ضــــ�عات علــــ� الــــ�ف� االرشــــاد 

ل�ف�ــي االســـ�� وال�واجـــي واالرشـــاد ال�ه�ـــي ، لـــ�ل� فهـــ� یهـــ�� ���ـــاع�ة الفـــ�د علـــى ت�ق�ـــ� ا

 ال�ف�ي في �افة ال��االت .ال��اف� 
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: هــــ� العلــــ� الــــ�� یــــ�رس و��ــــ�� ClinicalPsychologyعلــــ� الــــ�ف� اإلكل����ــــي  -13

و�عـــالج ال�ـــل�ك غ�ـــ� ال�ـــ�� او ال��ـــ�الت واالضـــ��ا�ات ال�ف�ـــ�ة وال�ـــل���ة .واالخ�ـــائي 

ل�ف�ي االكل����ـي ���ـع ل�ـ�ر�� م��ـف ل��ـ��� وعـالج م�ـ�الت نف�ـ�ة م�عـ�دة واك��هـا ا

 ش��عا ال�ي ی�عامل معها االخ�ائي االكل����ي ت��ل القل� واالك��اب وال��ف وال�ساوس .

 

  م�ارس عل� ال�ف� :

ال����ـ� ال�ف�ـي : س��� ه�ه ال��رسة بـ (ال�����ة) ألنها تهـ�� ب�صـف ال��ـاء أو ال��رسة ال�����ة -1

لإلن�ــان ومــ� ه�ــا جــاء اســ�ها . و�عــ� ولــ�� ف�نــ� م�ســ� ال��رســة ال�����ــة. وهــ� أول مــ� قــام 

ولهـــ�ا فـــإن هـــ�ا العـــام �عـــ� ال��ا�ـــة ال�����ـــة لعلـــ� الـــ�ف�  �1879إن�ـــاء م���ـــ� لعلـــ� الـــ�ف� عـــام 

��ه��ـة خاصـة ب�صفه عل�ًا م��قًال، إذ أنف�ـل فـي هـ�ا العـام مـ� الفل�ـفة وأصـ�ح عل�ـًا م���ـ�ًا �

وت�ـارب ال�ــع�ر  والع�ل�ـات العقل�ــة فـي ال��ـ� العل�ــي، وت�ـ��� هـ�ه ال��رســة علـى دراســة الـ�عي

وال�ع��ـ� عــ�  دواتهـ�فـي  .وهـ�ان اإلفــ�اد ی�ـأمل�ن ) introspectionعـ� ���ـ� ال�أمـل ال�ـا��ي (

ـــ� أو أحـــالم ال�ـــ�م وأحـــالم ال�ق�ـــة) أثـــ�  تع���ـــه� م�ـــاع�ه� لغ��ـــًا (كـــال��ن أو الغ�ـــ� أو القل

 ل����ات ب���ة م��دة. 

ســ��� هــ�ه ال��رســة �ال�����ــة ألنهــا  م�ســ� هــ�ه ال��رســة ولــ�� جــ��� . ال��رســة ال�����ــة : -2

ت�� �أن و��فة ال�ع�ر أو الع�ل�ات العقل�ة ت���ل ���اع�ة الف�د علـى ال���ـ� مـع ال���ـة إال إنهـ� 

راســة الع�ل�ـات العقل�ــة ال علــى أســاس ب��ه ��ــا فعــل ال�����ــ�ن بـل اه��ــ�ا لـ� یه��ــ�ا ب��ل�ــل ع�اصـ

  ك�نها حقائ� م�ج�دة بل ل�ورها في ت���� الف�د ل����ه .

 

ســ��� �الغ�ضــ�ة ألنهــا تــ�� �ــأن ســل�ك ال�ــائ� ال�ــي یهــ�ف إلــى ت�ق�ـــ�  ال��رســة الغ�ضــ�ة : -3

غ�ض مع�� و�ن ما ی�د� إلى ت�ق�� ذل� الغـ�ض هـ� وجـ�د ال���ـة أو الـ�افع فـي داخـل ال�ـائ� 

 ال�ي . وم� ه�ا فإن ال�ل�ك م� وجهة ن�� ه�ه ال��رسة سل��ًا ق���ًا .

  ) م�س� ه�ه ال��رسة 1938-1871و�ع� ول�� م��وجل (

) أو صــ�رة Shape) �ل�ــة أل�ان�ــة مع�اهــا شــ�ل (Gestaltكل�ــة ج�ــ�ال� (�رســة ال��ــ�ال� : م -4

)Form وتع�ــي ال�ــل م��امــل . إذ یــ�� أصــ�اب هــ�ه ال��رســة أن ال�ــل اك�ــ� مــ� األجــ�اء ذلــ� (

ألن ال�ــل هــ� الــ�� ��ــ�د مع�ــى ع�اصــ�ه وأج�ائــه . أ� أن ال�ــ�ء لــ�� لــه مع�ــى إال مــ� خــالل 

 ال�ل .

  (ك�هل�و��ف�ا وماك� ف�ت���) م� أب�ز م�س�ي ه�ه ال��رسة .�ع� �ل م� 

یــــ�� أصــــ�اب هــــ�ه ال��رســــة أن ال�ــــ�اه� ال�ف�ــــ�ة ��ــــارة عــــ� وحــــ�ات م��املــــة م���ــــة ول��ــــ� 

م���عة م� الع�اص� أو األج�اء ذل� أن ت�ل�ل ال�ل إلى ع�اص�ه ال �ع�ي ف��ة عـ� ال�ـل . و���ـل 
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ن ال�ل�ك �ع��� علـى أسـ� إدراك�ـة وم�ت��ـة �ع�ل�ـات عقل�ـة اإلدراك ال��ت�ة األولى في ال��رسة ، و�

ی�عامل بها الف�د تعامًال �ل�ًا ل�ي ���ج �إسل�ب خاص �ـه إزاء أ� م�ـ�لة ی�عـ�ض لهـا . وت��ـ� علـى 

ال�انــ� ال��ــ�ع مــ� ال�ف��ــ� و�ن ال�ف��ــ� ال���قــي هــ� ال�ف��ــ� ال��ــ�ج . إن الــ�عل� ��ــ�ث عــ� ���ــ� 

  .االس���ار

  

  :��Behaviorismةال��رسة ال�ل� 

تهــــــــــ�� هــــــــــ�ه ال��رســــــــــة ب�راســــــــــة ال�ــــــــــل�ك ال�ــــــــــاه� لل�ــــــــــائ� ال�ــــــــــي عــــــــــ� ���ــــــــــ� ال���ــــــــــ� 

و�هـ�ا جعلـ� علـ� الـ�ف� علـ� ال�ـل�ك وأن سـل�ك ال�ـائ� ) Stimulus and Response(واالسـ��ا�ة

ال�ــي ��ــ�ه اآللــة و���ــع لل�ــ�ث�ات ال�ارج�ــة أ� مــا ��ــ�ى ����ان���ــة ال�ــل�ك. و�عــ� عــال� الــ�ف� 

  .) م�س� ه�ه ال��رسة John Watsonن � ي (وا��األم���

ن ی�م� و���ل م��ـ�ف ب�ـأث�� ال���ـة فـي ال�ـل�ك ولـه قـ�ل م�ـه�ر إذ �قـ�ل أع�ـ�ني � أن وا��

م���عـــة مـــ� األ�فـــال األصـــ�اء األســـ��اء وســـأجعل مـــ�ه� مـــا أشـــاء و�غـــ� ال��ـــ� عـــ� مـــ�اه�ه� 

مـــ�ه� ال��ـــامي وال���ـــ� واللـــ�  وم�ـــ�له� وقـــ�راته� وذلـــ� ب�ـــ�ف�� ال���ـــة ال�الئ�ـــة لهـــ� ���ـــ� اجعـــل

  وه��ا .

  Responseاس��ا�ة               Stimulus م���

  

  وم� أه� خ�ائ� ال��رسة ال�ل���ة :

  ت��ل� م� فل�فة أن اإلن�ان �ائ� سل�ي ���ع للق�ان�� ال����ة . -1

ت��ـــــــــــــ� علـــــــــــــى ال����ــــــــــــــة ال����ـــــــــــــة والــــــــــــــ�ور الفاعـــــــــــــل لل���ـــــــــــــة فــــــــــــــي ت�ـــــــــــــ��ل ال�ــــــــــــــل�ك  -2

  اإلن�اني .

ت�ــــــــــــــاول فهــــــــــــــ� الع�ل�ــــــــــــــات  والت��ــــــــــــــ� علــــــــــــــى العالقــــــــــــــة بــــــــــــــ�� ال���ــــــــــــــ� واالســــــــــــــ��ا�ة .  -3

غ�ـــــــــــــ� قابلـــــــــــــة لل��ـــــــــــــاس وال�الح�ـــــــــــــة لـــــــــــــ�ل� ی��ـــــــــــــ�ون اه��ـــــــــــــامه�  لإلن�ـــــــــــــانألنهاال�اخل�ـــــــــــــة 

  على ال��اه� ال�ي ���� مالح��ها و��اسها .

ال�ع��ــــــــــــــــــــــــــ� ی��ـــــــــــــــــــــــــ�ون علـــــــــــــــــــــــــى دور ال�ع��ـــــــــــــــــــــــــ� فـــــــــــــــــــــــــي ت�ـــــــــــــــــــــــــ��ل ال�ـــــــــــــــــــــــــل�ك .و  -4

)Reinforcementهـــــــــــــــــ� م�ـــــــــــــــــل (Tendency  ال�ـــــــــــــــــل�ك الن ی��ـــــــــــــــــ�ر فـــــــــــــــــي ال��ـــــــــــــــــ�ق�ل

  .�� ح��ل ال�ائ� ال�ي على ال�ع���ع

ت�ع�ز وت��ل الى ان ت���ر �ال���ق�ل ،   فأنهان�ائج سارة  إلى(( االس��ا�ات ال�ي تق�د 

  ت�عف  وت��ل إلى أن  ال ت���ر �ال���ق�ل )) فإنهان�ائج غ�� سارة  إلىاالس��ا�ات ال�ي تق�د و 

 في ت���ل سل��ه . اإلن�انال���ة على  ب�أث��أه�ل� دور الغ�ائ� وال�راثة وت�م�  -1
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 .  اإلن�انيفي ال�ل�ك  Learnت��� على دور ال�عل�  -2

  

  :  Cognitiveال��رسة ال�ع���ة 

 األخ�ـ�ةال��ـ�رات  سـاع�تتع� ال��رسة ال�ع���ة م� اح�ث ال��ارس في عل� ال�ف� ��فة عامـة فقـ� 

في م�ال ال�اس�ب وال���رات ال�ق��ة ال�اح��� في علـ� الـ�ف� علـى وضـع ت�ـ�رات ج�یـ�ة لل��ـائف 

��ــ� ن�جــه ان��اه�ــا و��ــ� علــى الع�ل�ــات العقل�ــة ال���ــ��ة فــي مع�فــة العقل�ــة وهــ�ه ال��رســة ت��ــ� 

رسـة ن�رك ون���� ونف�ـ� ون�ـل ال��ـ�الت ونعـالج ال�عل�مـات ون��نهـا ون�ـ��جعها ، جـاءت هـ�ه ال��

دور الع�ل�ــات العقل�ــة وال�ع�فــة فــي ال�ــل�ك . وهــ� �ع�قــ�ون  أه�لــ�كــ�د فعــل لل��رســة ال�ــل���ة ال�ــي 

فـــــي ال��رســــة ال�ــــل���ة ال ت�ـــــلح ��راســــة ال�ــــل�ك ال�عقـــــ� وان ســــ���ل�ج�ة ال���ــــ� واالســــ��ا�ة  إن

ت�عــا  ن�ــاناإلاألهــ�اف .  ع�ف�ــ� و���ــ� و���ــ� القــ�ار و��ــ أن���ــ�  أناإلن�ــانال�ــل����� ت�ــاهل�ا 

لل���ـــ�ات بـــل �ع�ـــل ب��ـــا� علـــى ت�ل�ـــل وتف�ـــ�� ومعال�ـــة  أوآل�ـــالهـــ�ا االت�ـــاه لـــ�� م�ـــ����ا ســـل��ا 

نفهــــ� الع�ل�ــــات العقل�ــــة ال�ســــ��ة بــــ�� ال���ــــ�  أناالســــ��ا�ة . لــــ�ل� ��ــــ�  إع�ــــاءال�عل�مــــات ق�ــــل 

ال�ــــي ت�فاعــــل مــــع }...الــــخ والــــ�اك�ة وال�ف��ــــ� وال���ــــل وال��قــــع  واإلدراكاالن��ــــاه  {واالســــ��ا�ة وهــــي

  م��ون ال�اك�ة وال���ات ال�ا�قة لفه� ال�ل�ك.

  

  

  

  االس��ا�ة   Stimulus                                            Response  م���

  
  

  وم� أه� خ�ائ� ال��رسة ال�ع���ة :

 ت��ل� م� فل�فة أن ال�ائ� اإلن�اني �ائ� عقالني . -1

والــ�اك�ة وال�ف��ــ� وال���ــل وال��قــع وات�ــاذ القــ�ار  واإلدراكاالن��ــاه  {ت��ــ� علــى الع�ل�ــات ال�ع���ــة -2

 ال�ي ت��س� ب�� ال���� واالس��ا�ة .}وحل ال���الت وت���� االن��اعات ....الخ 

ت��ــــ� علــــى ال��انــــ� االنفعال�ــــة وال�ع���ــــة والفــــ�وق الف�د�ــــة . وتعــــ� ع�ل�ــــة معال�ــــة ال�عل�مــــات  -3

Information Processing   اإلن�ــانع�ل�ــة مع���ــة ت�ــه� فــي فهــ� وتف�ــ�� أســل�ب تف��ــ� 

 ومعال�اته العقل�ة لل����ات (وال�عل�مات).

 اإلن�ان .  سل�ك  في تأث��ها علىمعا ت��� على ال��ان� ال����ة وال���ل�ج�ة  -4

  

  عملیات عقلیة

  )(معالجة معلومات
االنتباه اإلدراك الذاكرة 

 ...الخ التفكیر
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  :  Humanisticال��رسة اإلن�ان�ة 

ال��ــاءة وال���عــة وال�اقــات واالنفعال�ــة وال��ــائ� وال�ــفات  �ال��انــ� اإلن�ــان�ةتهــ�� هــ�ه ال��رســة 

اإلن�ــان��ن إن اإلن�ــان ی���ــ� �إرادتــه ال�ــ�ة ون�ع�ــه ال�ائ�ــة ن�ــ�  عل�ــاء الــ�ف� ع�ــ� اإلن�ــان . و�ــ�� 

�ـــ�� م�ـــ��ه وتغ��ـــ� ال�القـــة . فهـــ� قـــادر عل� �إم�ان�اتـــه)  Self-Actualizationت�ق�ـــ� ذاتـــه (

ب���ه وه� ال���ول ع� سل��ه وأفعاله .وأف�ل ���قة لفه� اإلن�ان ه� أن ن��� إل�ـه ��ـا ی��ـ� هـ� 

فقـــ� تـــ� ال��جـــه ن�ـــ� اع��ـــار ال��ـــاد� إلـــى نف�ـــه و�ـــ�ر�ها ولـــ�� مـــ� خـــالل ال�اقـــع الفعلـــي ال�ـــ�رك . 

  ل�عل ال�عل� أك�� إن�ان�ة واح��اما ل���ة ال��عل� واس�ع�اداته و�م�اناته .اإلن�ان�ة 

  وم� أه� خ�ائ� ال��رسة اإلن�ان�ة :

وال���عــــة ال��ــــ��ة هــــي ا��اب�ــــة فــــي ج�ه�هــــا ، وان . تفــــاؤلي لإلن�ــــان  ت��لــــ� مــــ� م��ــــ�ر -1

 اإلن�ان �ائ� عاقل وم��ع و��عى �اس���ار ل��ق�� ذاته .

ون���ـة الـ�عل� وال��ـج حاجاته  إش�اعت��� وت���ر ن���ة اإلن�ان�ة selfت��� على إن ال�ات  -2

 وم� خالل ال�فاعل ب�� الف�د وال���ة ال����ة .

 العالقة ب�� ال�ال� وال��رس اث� ���� على ال�عل� . -3

 ته�� �ال��ان� االنفعال�ة ب�ف� الق�ر ال�� ی�� ��ه االه��ام �ال��ان� ال�ع���ة . -4

علــــى  ت�ـــاع�هــــ� الـــ�عل� الـــ�� یــــ�� ��ـــه ته��ــــة م�اقـــف وخ�ـــ�ات ون�ــــا�ات  اإلن�ـــانيالـــ�عل�  -5

م�ـاع�ه وانفعاالتـه وت�ـاع�ه علـى  إل�هـارل�ي ت��ح ف�صا  اإلب�ا��ةاس�غالل �اقات ال��عل� 

 ت���� ش����ه .

  ): Clark 1991وت��� �ار��ا �الرك (

 م�اع� ال�ل�ة ن�� أنف�ه� ت�ث� على ال���قة ال�ي ی�عل��ن وفقها . إن 

 ال��ف ع� م�اع� ال�ل�ة وانفعاالته� أساسي لل�عل� . إن 

 . م�اع�ة ال�ل�ة على ال�عي وفه� أنف�ه� ��هل و���ع ال�عل� 

 . إن ال��رس ش�� واقعي �أخ� �االع��ار حاجات ال�ل�ة 

  ان�ة فــــي العالقــــات والــــ�فء واال��اب�ــــة �ــــ�ده اإلن�ـــتأن یه�ـــئ ال�ــــ�رس جــــ�ا صــــ��ا

 والق��ل .

 . إن اإلن�ان �ائ� عاقل واج��اعي و��عى لل�ق�م ن�� األف�ل �اس���ار 

  ال�عل� األم�لكل إن�ان ل��ه الق�رة على اإلب�اع إذا ما أت��� له ف�ص . 

  

  : /  Cognitive social Learningم�رسة ال�عل� ال�ع�في االج��اعي 
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���جة وأسـال��ال���ـ�ة االج��ا��ـة  أسال��وق� أم�� اس��الص مالمح ه�ا االت�اه ع� ���� 

، ون�ـائج ال�راسـات ال��علقـة �ـال�عل� االج��ـاعي والـ�عل� �ال�الح�ـة  Modeling Behaviorال�ـل�ك 

 Albertی�جــع الف�ــل فــي ت�ــ��� ال���ــ� مــ� أف�ــار هــ�ه ال����ــة إلــى عــال� الــ�ف� أل�ــ�ت �انــ�ورا .

Bandura عي.وته�� ن���ة ال�عل� االج��اعي �ال�عل� ال�� ���ث داخل ال��اق االج��ا.  

  و���� ت��ی� االف��اضات ال�ي �ق�م عل�ها ال�عل� ال�ع�في االج��اعي :

  أسل�ب ال���جةی�عل� ال�ل�ة ج�ءا ����ا م� تعل�ه� وف� اس���ام . 

  ــ� ال��اشــ� عــ� ���ــ� ��ــه� الــ�عل� االج��ــاعي فــي ز�ــادة خ�ــ�ات ال�ل�ــة ��ــ�ق ــ�عل� غ� ال

 . ال�عامل مع ال��اذج ال���لفة

 ال�الح�ة . ال�عل� االج��اعي ه� تعل� ���� أن ی��� 

  ال�اش�ة وج��ه� و��ق�ه� االج��ا��ة . إلى��ه� في نقل ثقافة ال����ع  �ال�الح�ةال�عل� 

  تقل��هي ع�ل�ة  ال���جةإن ع�ل�ةImitating . سل�ك آخ��� مه��� له ومعال��ها 

  ت��ــ�� ع�ل�ــة اك��ــاب الــ�عل� �ال�الح�ــة ســل���ات ج�یــ�ة ت�ــه� فــي تغ��ــ� ال�ــل�ك ن���ــة

 ل�الح�ة سل�ك ال���ذج وال�� تلقى م�افأة .

  ال�ع��ـ� �ال��ا�ـةیلع�( Vicarious Reinforcement )  دورا مه�ـا فـي ت��ـي سـل�ك تـ��

 �صل الى ن���ة تع��� سل�ك ال�الح� .مالح��ه اذ ان تع��� ال���ذج ی

   ان الـــــ�عل� االن�ـــــاني هـــــ� و��فـــــة ون���ـــــة مالح�ـــــة ســـــل�ك االخـــــ��� ی��ـــــ� �ازد�ادهـــــا و�قـــــل

 ب�ق�انها .

  ان ع�ل�ة ال�عل� �ال�الح�ـة ت��ـ�� ع�ل�ـة ال���ـل ال�ـي ��ارسـها ال�ـ�عل� �اسـ���ام الع�ل�ـات

 Expectanceال��قع الداء ��ل� العقل�ة لل���ل على ال��افاة وال�ع��� ال���ت� على ا

  ل�ل�ك ال���ذج ال�� ی�� مالح��ه .

 

 ال�ل�ك (م��دات ال��ا� ال�ف�ي ) والع�امل ال��ث�ة في 

  أن الع�امل ال��ث�ة في ال�ل�ك هي :

: تـــ�ث� ال�راثـــة علـــى ال�ـــل�ك Heredity, Biological  ال���ل�ج�ـــة ال�راثـــةال��ـــ�دات  -1

مـــ� خـــالل تأث��هـــا علـــى األب��ـــة ال��ـــ��ة . م�ـــل ال�هـــاز الع�ـــ�ي ،  ال�ـــ���ل�جيوال��ـــا� 

الع�ــالت ، ال��ــ�ق�الت ال��ــ�ة والغــ�د ال�ــ�اء . وال�راثــة ت�ــ�ل إم�ان�ــات الفــ�د الف��ــ�ة . 

��ال�راثة ت��قل �ع� ال��ائ� ال����ة ���ل م�اش� مـ� اآل�ـاء (األم و األب) إلـى االبـ� 

ألقـارب . وقـ� ت�ـ�ن هـ�ه ال��ـائ� ج�ـ��ة �ـال��ل أو ���ل غ�� م�اش� مـ� األجـ�اد أو ا

أو الق�ــ� أو لــ�ن ال��ــ�ة أو لــ�ن العــ�� أو عقل�ــة �الــ��اء أو �عــ� االســ�ع�ادات ال�اصــة 

كاالس�ع�اد ال��اضي أو الف�ي أو اللغ�� ... الخ . وق� ت��ن ه�ه ال��ـائ� سـ��ة أو غ�ـ� 
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مع �ع�ها م��نـة مـا ��ـ�ى س��ة . وت��قل ه�ه ال��ائ� ع� ���� ال���ات ال�ي ت���ع 

وقـــ� اهـــ�� العل�ـــاء ب�راســـة اثـــ� ال�راثـــة فـــي ت��یـــ� ال��ـــائ� العقل�ـــة ) .تال�ـــ� وم�ســـ�ما(

وغ�ـ� ال���اثلـة واألشـقاء وال����ة ل�� األف�اد واع���ت على ال�قارنة بـ�� ال�ـ�ائ� ال���اثلـة 

  واألب�اء واآل�اء.

امـل ال�ارج�ـة ال�ـي ���ـ� أن : هي م���عـة مـ� الع� Environmental  ال���ةال���دات  -2

تــ�ث� فــي ال�ــل�ك ، فال���ــة االج��ا��ـــة هــي ال�ــ� االج��ــاعي العـــام الــ�� ��ــ�� ��ــه الفـــ�د 

و��أث� �ه ��ل ما ���له م� ق�ان�� ومعای�� و��� م��لفة تهـ��� علـى نـ�احي ح�ـاة الفـ�د ف�هـا 

 . وم�ها 

 

. وال��ــار�ة ال��ــ�ر ال��ــار� 2.ال���ــة ال�غ�ا��ــة مــ� ح�ــ� ال��قــع وال��ــاخ وال��ــار��.1

.ال���ــة االج��ا��ـــة ومــا ت��لــه مــ� عــادات و�ــ�� وتقال�ـــ� 3اإلن�ــاني ومــات��زه مــ� م��ــ�ات 

وال��رسـ�ة ح�ـ� یـ�ث� ال�ـ� ال�ف�ـي فـي هـ�ه . ال���ـة األسـ��ة 4وأش�ال العالقات االج��ا��ة 

.ال���ــة ال�قا��ــة واالدوار االج��ا��ــة �لهــا تــ�ث� ت�ــ��ل 5ء ش��ــ�ة الفــ�د. األوســا� فــي ب�ــا

ومــ� خــالل تفاعــل الع�امــل ال�راث�ــة والع�امــل ال����ــة ت��ــ�ن ش��ــ�ة الفــ�د  سـل�ك الفــ�د .

 و����د سل��ه في م�ا�� مع��ة .

  عل� ال�ف� ال����� والع�ل�ة ال�عل���ة :

الــ�ف� ت�ــ�را  �فــ�وع علــ أك�ــ�مــ� Educational Psychologyالــ�ف� ال���ــ��  �عـ� علــ�

ن���ـة وت�����ـة فـي الع�ل�ـة ال�����ـة وفـي م�ـاالت ال�علـ�� فهـ� �قـ�م  أه��ـةل� ل�ـا لـه افي العـ اوان��ار 

ال�ف�ــ�ة لل���ــي وال�علــ� ل�ــي ��ــاع�ه علــى ت��ــ�� الع�ل�ــة ال�عل���ــة وال�����ــة  وال��ــاد�ال�عل�مــات 

وفهـ� سـل�ك ال�ـ�عل� وتقــ��� ال�ع�فـة لـه ،وت���ــة ش��ـ��ه مـ� م��لـف ال��انــ� ل��ـ�ن م�عل�ـا ناج�ــا 

  �اقة م���ة له . �أق�ىوقادرا على االس�فادة م� ال���ات ال�عل���ة 

  

ه� م��ان م� م�ادی� علـ� الـ�ف�  :  Educational Psychology عل� ال�ف� ال�����  �ع�ف

الــ�� یهــ�� ب�راســة ال�ــل�ك اإلن�ــاني فــي ال��ا�ــ� ال�����ــة وخ��صــًا فــي ال��رســة . وهــ� العلــ� 

الــ�� ی�ودنــا �ال�عل�مــات وال�فــا��� وال��ــادئ وال�ــ�ق ال������ــة وال����ــة ال�ــي ت�ــاع� فــي فهــ� 

  ءتها .ع�ل�ة ال�عل� وال�عل�� وال�ي ت��� م� �فا

  

  أه��ة عل� ال�ف� ال����� ودوره في خ�مة الع�ل�ة ال�عل���ة :

أن ع�ل�ــة الــ�عل� وال�علــ�� هــي م�ــ�ر االه��ــام األساســي لعلــ� الــ�ف� ال���ــ��، ��ــا أن دراســة 

هــــ�ه الع�ل�ــــة ل��ــــ� غا�ــــة فــــي حــــ� ذاتهــــا، و�ن�ــــا هــــي وســــ�لة ل��ق�ــــ� األهــــ�اف ال�����ــــة وال�عل���ــــة 
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 ال���ــ�دة.   و�ذا �ــان ت��یــ� هــ�ه األهــ�اف �قــع علــى عــات� الفل�ــفة ال��اســ�ة ال�ــائ�ة فــي ال����ــع،

ــ� الــ�ف� ال���ــ�� ت��ــ�د فــي  اك��ــاف األســال�� وال�ــ�ق واإلجــ�اءات ال�ــي ���ــ� (فــإن م�ــ�ول�ة عل

.   وأح�انـــا یـــ�ع� علـــ� الـــ�ف� )ب�اســـ��ها ت�ق�ـــ� األهـــ�اف ال�����ـــة ال�ـــي ت�ـــ�دها فل�ـــفة ال����ـــة

ــة، و�ذا ث�ــ� أن (ال���ــ�� إلــى  إعــادة ال��ــ� فــي �عــ� األهــ�اف ال�����ــة إذا ث�ــ� إنهــا غ�ــ� عل��

فهـ� أك�ـ� لع�ل�ـة الـ�عل� و���عـة (.ك�ـا یهـ�ف علـ� الـ�ف� ال���ـ�� إلـى )���قها في غا�ـة ال�ـع��ةت

ال��عل� وال���� ال�عل��ي أخ�ًا في االع��ار ال�فاعل القـائ� بـ�� ال�عل�ـ�� وال�ـ�عل� وم��ـ� الـ�عل� 

ت�و�ـ� ال�علـ� .   ��ـا أن دور هـ�ا العلـ� ال �ق��ـ� علـى )وج�لة الع�امل األخ�� خارج ب��ة ال��رسـة

�ال�عل�مات، و�ن�ا ی�وده أ��ا ب����ة عل��ة فـي م��لـف نـ�احي ع�ل�ـة الـ�عل� وال�علـ��، و�ـ�ل� ��ـع 

ــ� فــي م�قــف ��ــ���ع مــ� خاللــه أن �قــ�ر مــا الــ�� ��ــ���ع أن �فعلــه، ��ــا ��ــ���ع أن �قــ�ر  ال�عل

  ...اإلج�اءات واألسال�� ال�ي ت�صله إلى أه�افه، و����� تل� ال�ي ت�ع�ه ع�ها 

  

  

  

  

  أھمیة علم النفس التربوي للمعلم :

ـــ� علـــى فهـــ� نف�ـــه وفهـــ�  -1 ـــة � ت�و�ـــ�هو  ال�ل�ـــة��ـــاع� ال�عل فـــي ��امـــه   Effectivenessالفاعل�

 . ال�فاعل ال�في ال���� وأس� �ال�ه�ات ال��ر���ة وال�عامل مع ال�ل�ة ���ق م�اس�ة

 ال�في . أدائهال����ة وال��اد� ال�ي ی��فها في ت���� �Foundationsاألس� اإلل�ام  -2

 .�الق�رة على حلهافه� م��الت ال�عل� وال�عل�� ال�ف� -3

 ال��ارسات ال�ع�قة لل�عل� ال�في .و Mistake A voidanceت��� األخ�اء  -4

 ال�ل�ة لل�عل� وال��ار�ة �فاعل�ة . Motivationداف��ة إثارة -5

 .ال�ي ���ون بهاال�راث�ة وال����ة  وال��احل ال��ائ�ة فه� سل�ك ال�ل�ة��اع� ال�عل� على  -6

 في �ل ال��اقف ال���ة .Making Decisionات�اذ الق�ار ��اع� ال�عل� على  -7

اس��عاد �ل ما ه� غ�� ص��ح ح�ل ع�ل�ة ال�عل� وال�ي ق� ت��ل�ر ل�� ال�ع� مـ� خـالل ال�قل�ـ�  -8

ال��ـ� العل�ـي ال�ـ��ح ال�ـي ت�ـاع� علـى فهـ� او ال�قادم ال����� ال�ائ� واك��اب ال�عل� ل�هارات 

  ال��ی�ة وتف���ها ���ق عل��ة . ةال��اه� ال�����

  

  : الع�ل�ة ال�عل���ة وعل� ال�ف� ال����� 

  فاعل�ة الع�ل�ة ال�عل���ة : ت��ق� فاعل�ة الع�ل�ة ال�عل���ة م� خالل ( ار�ع م�اور ) اساس�ة هي  : 
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ع��ــ� ال�ـل�ك الفعــال داخــل ال�ــف ال�راسـي علــى خ�ــائ� ال�ــ�رس و���قــة : � ال�ــل�ك الفعــال -1

  سل��ه وان ه�اك عالقة ا��اب�ة ت��ل ب�� ال�ال� وج��ة ال��رس في ال�ف . 

: و�ع�ـ� علـى ح�ـاس ال�ـ�رس و��ـ� صـ�فًا واسـعًا مـ� ال�ـل�ك ی���ـل �اه��امـه ��ـا �فعلـه  ال��اس -2

�نهـــا . و�عـــ� اســـل�ب ال��اق�ـــة وال�ـــ�ار مـــ� ال�ل�ـــة وت�ـــ��عه� وم�ا�عـــة االف�ـــار ال�ـــي ی�اجه

  ال�سائل ال�ه�ة في ت�ل�� ال��اس داخل ال�ف . 

: ان االســ�ع�اد وال�لقائ�ــة فــي ردود افعــال ال�ل�ــة ل��قــف ال�ــ�رس تعــ� مــ� ال�ســائل ال�ه�ــة  ال�لقائ�ــة -3

 ال�ـي ��ــ���ع ال�الـ� ان �قــ�م اف�ـاره ����ــة وتلقائ�ـة ، و���عــ� عـ� ال��ــ�ج والقلـ� وخلــ� جــ�

 م� ال�احة ال�ف��ة ل��ج�ه ن�ا� ال�ال� الى اتقان وتعل� ال�ادة ال�راس�ة . 

: ه�اك ن���ة تق�ل ان ال�ال� ��ل� سـل��ًا وفقـًا ل��قعـات ال�ـ�رس م�ـه .  expectancy: ال��قع  -4

ال�ــ�رس ال�ــفء ��ــ�ح ال�قــ� ال�ــافي لالجا�ــة علــى اســ�لة ال�ل�ــة �غــ� ال��ــ� عــ� ف��تــه ال�ــا�قة 

�نه� ج�ـــ�ی� او غ�ــــ� ج�ــــ�ی� والی��قـــ� اجــــاب�ه� ال�ا��ــــة بل����ـــاوز عــــ� االجا�ــــة وت�قعـــه عــــ�ه� �ــــ

ال�ا��ـــة مـــ� ال��ـــ�ی� مـــ�ه� وذلـــ� ح�ـــ� ت�قعاتـــه الن اح�ـــاس ال�الـــ� یهـــ�ه ال��قعـــات والســـ��ا 

ال�ــل��ة م�هــا ی�ــ�ك اثــ�ًا فــي نف�ــ�ة ال�الــ� �عــ�م م�ــار��ه فــي الــ�رس وت�ــ�ن دافع��ــه ن�ــ� ال�ــادة 

 لة . وال��رس وال��رس قل�

 تعل���ة : فإلى أه�اال�����ة : ت���فها وت���لها  األه�اف  

تع��� األه�اف ال�����ة : �أنها ال��اجـات ال�هائ�ـة للـ�عل� م���ـة علـى أسـاس مـا سـ���ث 

 م� تغ��ات في سل�ك ال��عل� .

���اب اما �ازالة ه�ا ال�ل�ك او ته�ف الع�ل�ة ال�عل���ة الى اح�اث تغ��� في سل�ك ال��عل�    

التغیر  تع���ه . ح�� ���ن ال�عل�� فعاال �ق�ر ن�احه في اح�اثأو  ان�ا� سل���ة ج�ی�ة او تع�یله

مع م�ارسة ه�ه االن�ا� ال�ل���ة ال��غ��ة ���� المقبول والمرغوب فیھ في سلوك المتعلم .

.م�ارس�ها ��فاءة ال��عل� �����ع   

 

  االه�اف ال�����ة .  اش�قاقم�ادر * 

  وت��� االف�ار ال���لة �االه�اف ال�����ة م� م�ادر ع�ة اه�ها : 

الفل�فة االج��ا��ة لل����ع : وت��ل اال�ار الفل�ـفي الـ�� ی�جـه ال����ـع و���ـ� ���قـة ح�اتـه   .أ

 .  

  ال��اث ال�قافي : و���ل ال�قال�� والعادات وال��� وال���ل واالت�اهات .   .ب

 ت��اب� مع حاجات ال��عل� على وف� م�ال� ن��ه .  جـ. حاجات ال��عل� : ان ت��ن االه�اف

د. ال���ر العل�ي وال����ل�جي : ان ت��ن االهـ�اف ت��اسـ� مـع تق��ـات وال��ـ�ر الـ�� ��ـه�ه العـال� 

  لالرتقاء �ال����عات . 
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و. ال�ـــادة ال�راســـ�ة : تعـــ� ال��ـــاهج ال�راســـ�ة م�ـــ�ر ل���یـــ� اهـــ�اف ال�علـــ�� ح�ـــى ���ـــ� ان ت�قـــ� مـــا ی�لقـــاه 

�� ال�ــــادة �ـــت ســـل��ةال�الـــ� مـــ� معـــارف وذلـــ� ب�ضـــع اهـــ�اف ت����ـــة 

  ل��مة ال�ال� . 

     . الع�امل ال�ئ���ة ال�ي ��� م�اعاتها ع�� ت��ی� االه�اف ال�عل���ة ال�ل���ة 

  ه�اك ع�امل رئ���ة ��� م�اعاتها ع�� ت��ی� االه�اف ال�عل���ة وهي : 

االســ�ع�اد : مــا مــ�� تــ�ف� االســ�ع�اد لــ�� ال�ــ�عل� مــ� اجــل ت�ق�ــ� الهــ�ف وت�علــ�  . 1

  ب�رجة ال��خ ال�افي وال���ات ال�عل���ة الالزمة  

ن ال�اف��ــة : هــل ان االهــ�اف ت�ــ�ع حاجــات وم�ــ�ل ال�ــ�عل� ���ــ� ت��ــ� دافع��ــه ال . 2

  �ع�ل جاه�ًا على ت���قها . 

ـــ�وم الـــى مـــ�ة ا�ـــ�ل و���ـــ�  . 3 ـــ�عل� : هـــل ت�ق�ـــ� االهـــ�اف یـــ�د� الـــى تعلـــ� ی �قـــاء ال

 االح�فا� �ال���ة ال�ات�ة ع� ذل� . 

 �ة ل�� ال��عل� الى نقل ما تعل�هان�قال اث� ال�عل� : هل �ق�د ت�ق�� االه�اف ال����  . 4

  الى م�اقف ح�ات�ة او تعل���ة اخ�� م�ابهة وذات نفع لل��عل� . 

 

  : ص�اغة االه�اف ال�����ة  

  ت�اغ االه�اف ال�����ة في ار�عة م����ات وهي : 

اهــ�اف عامــة �ع�ـــ�ة : ت�ــ�� مـــ� فل�ــفة ال����ـــة ومــ� اهـــ�اف ال��ــام ال���ـــ�� ال�ع�ــ�ل �ـــه ،  . 2

وال���� ت���قها في ف�ل دراسي واح� او س�ة واحـ�ة وان�ـا ت��ـاج 

  ع�ة س��ات و��� وضعها م� ق�ل ال�ولة �اوقات م��لفة . 

وهــي اك�ــ�  اهــ�اف عامــة م�حل�ــة : ت�ــ�� هــ�ه االهــ�اف مــ� االهــ�اف العامــة �ع�ــ�ة ال�ــ�� . 3

ـــ�� ان ��ـــ�زه  ت��یـــ�ًا واقـــل ع��م�ـــة وت�ـــ�� الـــى مـــ�� ال�قـــ�م ال

  ال�ال� في ف�ل دراسي واح� 

اهـــ�اف خاصـــة م�ـــ�دة : وت�ـــ�� مـــ� االهـــ�اف العامـــة ال��حل�ـــة وهـــي ت�ـــف ن�ـــائج ال�علـــ��  . 4

��ـــفة عامـــة و����ـــ� مـــ� ال�الـــ� ان ��ققهـــا فـــي درس واحـــ� او 

 ع�د م��د م� ال�روس . 

: وت�ـاغ مـ� االهـ�اف ال�اصـة ال��ـ�دة وت�ـ�ن اك�ـ� ت��یـ�ًا وت��ـل  اه�اف سل���ة خاصـة . 5

ن�اجـــــــات تعل���ـــــــة ی���ـــــــ� مـــــــ� ال�الم�ـــــــ� ان ��قق�هـــــــا و��ـــــــهل 

مالح��هـــــا وتق���هـــــا و��اســـــها . وت�ـــــاع علـــــى شـــــ�ل ��ـــــارات 

 م��دة في ج�ل مع��ة . 
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  : خ��ات ��ا�ة اله�ف 

  اله�ف : ��ارة ع� سل�ك س�ف سق�م �ه ال��عل� في ال���ق�ل ل��لل على ح�وث ال�عل� . 

  وه�اك ثالثة خ�ائ� اساس�ة في ��ا�ة اله�ف : 

ال�ـل�ك ال�هــائي : هـ� ��ــارة عـ� ال�ــل�ك الــ�� سـ�ف ��هــ�ه ال�ـ�عل� فــي نها�ـة ومــ�ة دراســ�ة  . 1

  مع��ة وان ه�ا ال�ل�ك ���ل ت�قع ال�عل� م� ال��عل� . 

�ـــ�و� وال��اصــــفات : وت��ـــل ال��ــــ�ة ال�ان�ـــة فــــي ��ا�ـــة ��ــــارات الهـــ�ف ت��یــــ� ال�ــــ�و� ال . 2

  وال��اصفات ال�ي ��� ان ���ث ض��ها ال�ل�ك ال�هائي . 

  م��ار االداء : وهي درجة االتقان ال�ي س�ق�ل بها ال�عل� لل�اللة على ت�ق�� اله�ف .

  

  خ�ائ� ال�عل� الفعال:       

اساس�ًا في الع�ل�ة ال�عل���ة ، وت�ه� خ�ائ�ه ال�ع���ة واالنفعال�ة ب�ور  �ع��� ال�عل� ع���ا  

لل�الب ال�عل� الفعال ه� ال��  ةك��� في ه�ه الع�ل�ة ، ألن ه�ه ال��ائ� ت�ث� في ال��ائج ال����ل�

اص�ح م� ال��ور� ت�ف� �ع� ال��ائ�  ���س جه�ه إل��اد ف�ص تعل���ة اف�ل ل�عل� �ال�ه.

وق� قام الع�ی� م� ال�اح��� ب�راسة خ�ائ� ال�عل� الفعال ��ا ی�ر�ها اف�اد اخ�ون  نفعال�ة.ال�ع���ة واال

م�ل ال�الب ، ال�عل��� ، ال��ی��� ، ال��جه�� ، واال�اء ... وغ��ه� ، و���� ت���� ه�ه ال��ائ� 

 في ف���� : ف�ة ال��ائ� ال�ع���ة ، وف�ة ال��ائ� ال����ة.

  ال��ائ� ال�ع���ة :

���لة ال�ع���ة ، ق�راته العقل�ة ، األسال�� ال�ي �����مها في اس��ارة �ال�ه أم�ر ال� أن الش

��� وصفها في االع��ار ع�� ال��� ع� ال��ائ� ال�ع���ة لل�عل� الفعال ، إال ان ه�ه االم�ر 

�ال�ه  ال ت�في وح�ها ، ألن ه�ه الفعال�ة تع��� على االس��ات���ات ال�ي �����مها في ال��اصل مع

، و���ال ال�عل�مات إل�ه� و���� ت���� ال��ائ� ال�ع���ة لل�عل� الفعال في ع�ة ع�امل 

  أه�ها:

 أشارت �ع� ال���ث إلى وج�د ارت�ا� إ��ابي ب�� م����  اإلع�اد األكاد��ي وال�ه�ي :

ال����ل األكاد��ي لل��عل��� والفعال�ة ال�عل���ة لل�عل���. فال�عل� ال��ف�ق في م��ان 

ت���ه ، ���ن أك�� فعال�ة م� ال�عل� األقل تف�قًا و�ع�ادًا ، إذا ���� ه�ه الفعال�ة 

ل�ال� م�ف�قًا هي نف�ها ت�عل ال�عل� فعاًال ������ ت���ل �ال�ه. الع�امل ال�ي ت�عل ا

 وال�ي م� ب��ها الق�رة العقل�ة ، ال�� ، ال��اب�ة ، ال��ل الى الق�اءة وسعة اال�الع.

 ال�عل�� ال�اجح ال ی�ت�� ب�ف�ق ال�عل� في م��ان ت���ه  إت�اع ال�ع�فة وااله��امات :

وال��ادی� االخ�� ذات العالقة فق� بل ت�ت�� ��ل� ���� اه��امات ال�عل� وت��عها في 
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الق�ا�ا االج��ا��ة واألدب�ة �اإلضافة الى ال��اء اللف�ي ، وه�ه االه��امات ت�عل ال�عل� 

 �عل� األقل إه��امًا.االك�� اه��امًا بها اك�� فعال�ة م� ال

 إن مع�فة ال�عل� أس�اء �ال�ه وق�راته� العقل�ة  ال�عل�مات ال���اف�ة لل�عل� ع� �ال�ه :

وم����ات ن��ه� وت���له� ، وخل��اته� االق��اد�ة واالج��ا��ة وال�قا��ة ، و��ل� مع�فة 

�الب على ات�اهاته� وم��له� و���ه� ت�عله اك�� فاعل�ة في تعامله معه� ، وت�اع� ال

  ت���� ات�اهات إ��اب�ة ن��ه ون�� مادته ال�راس�ة. 

  خ�ائ� ال����ة :

تع��� ال��غ��ات االنفعال�ة وال����ة اك�� أه��ة في ت��ی� فعال�ة ال�عل��� ال�عل��ة م� ال��غ��ات 

ال�ع���ة ح�� تع�ل ال��غ��ات وال��ات ال����ة إلى ت���� م�اخات ص��ة م��لفة ع�� تفاعل 

  ��� وت�اصله� مع �البه� ، و���ا یلي ع�ض أله� ال��ائ� ال����ة لل�عل� الفعال:ال�عل

االنفعالي  ن: ت��� ال�راسات إلى أن تالم�� ال�عل��� ال���ف�� �االت�ا االت�ان وال�فء وال��دة) 1

��ه�ون م���� م� األم� االنفعالي وال��ة ال�ف��ة أعلى م� ال����� ال�� ��ه�ه تالم�� 

  � ال������ �ال��ت� وع�م االت�ان.ال�عل��

ك�ا ا�ه�ت ال�راسات أن ال�عل��� األك�� فعال�ة ���ازون �ال��امح وال�د ت�اه تالم��ه� ما 

ی����ن ل�الم��ه� و��ق�ل�ن اف�اره� و���ع�نه� على ال��اه�ة في ال��ا�ات ال����ة ال���لفة ، 

  ت�ان.أ� أنه� معل��ن ���ازون �ال�عا�ف وال�فء وال��دة واال

أه� ال��ات ال����ة لل�عل� الفعال ��ا ی�ر�ها ال�الم�� وهي م�ت�ة  1967ا�ه�ت دراسة و��ي 

  ت�ازل�ًا على ال��� ال�الي.

  ) ال�عا�ف وم�اعاة الف�وق الف�د�ة.2  ) ال�عاون واالت�اهات ال����ق�ا��ة 1

  ) سعة ال���ل وااله��امات.4  ) ال���3

  ) الع�ل وع�م ال����.6  ) ال��ه� ال���ي وال��اج ال��ح 5

  ) ال�ل�ك ال�اب� وال����.8  ) ال�� الف�اهي7

  ) ال��ونة 10  ) االه��ام ����الت ال�الم��9

  ) ال�فاءة غ�� العاد�ة في تعل�� م�ض�ع مع��12  ) اس���ام ال��اب وال�ع���11

عاون وال�عا�ف ل�� معل��ه� في ال���� و�الح� م�ا س�� ان ال�الم�� �ف�ل�ن س�ات ال�

  األول في ح�� ��ع�ن ال�فاءة ال�اد�ة في تعل�� م�ض�ع مع�� في ال���� األخ��.

و���وا أن تف��ل ال��عل��� ل��ات ال�د وال�فء وال�عا�ف وااله��ام وال�عاون ل��� قاص�ة 

ن األسات�ة ال�ی� یه���ن على تالم�� ال��ارس االب��ائ�ة فق� بل أن �الب ال�امعات ��ل� �ف�ل� 

  ��البه� و����الته� ال����ة واألكاد���ة.
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ت��� ال�راسات الى وج�د ارت�ا� إ��ابي ب�� ح�اس ال�عل� وم���� ت���ل �ال�ه  ال��اس: -2

أ� أن ح�اس ال�عل� ��فة ش���ة ی�ث� في فعال�ة ال�عل�� و��اه� في ت���ل ال�الب 

  و�ت�اهاته� ن�� ال�ادة ال�راس�ة. 

���� الق�ل �أن ال�عل� الفعال ه� ال�عل� "االن�ان" ��ل ما ت���� عل�ه ه�ه ال�ل�ة  االن�ان�ة: -3

م� معاني فه� القادر على ال��اصل مع األخ��� وال��عا�ف وال�دود وال�ادق وال����� وال��ح 

  وال����ق�ا�ي وال��ف�ح وال��اد� والقابل لل�ق� وال��ق�ل لألخ���.

ما م� معل� ���ل� ه�ه ال��ائ� ال����ة ج��عها ، فق� ی��ف �ع�  ��� االع��اف �أنه

  ال�عل��� ب�ع� ال��ائ� ال����ة ، وال�ي ی�ق�لها ال�الب.

  

  

  

  

  

 ( ال�عل� وال�عل��) الع�امل ال��ث�ة في فاعل�ة الع�ل�ة ال�عل���ة 

    model:klausmeier and Goodwinأن��ذج �الوس�ای�و��دو��

و�ال�ــالي فــي لقــ� ل�ــ� �ــل مــ� �الوســ�ای�و��دو�� الع�امــل ال�ــي تــ�ث� فــي فاعل�ــة الع�ل�ــة ال�عل���ــة 

  ت�ق�� اه�اف الع�ل�ة ال�عل���ة و��ا یلي :

 خ�ائ� ال��عل� : -1

أن م� أه� الع�امل ال�ـ�ث�ة فـي فاعل�ـة الع�ل�ـة ال�عل���ـة هـي خ�ـائ� ال�ـ�عل� ، ن�ـ�ًا الخـ�الف 

ـــای� �ـــــ��ه� وات�اهـــــاته� وت�امـــــل ال��عل�ـــــ�� فـــــي م�ـــــ���  قـــــ�راته� العقل�ـــــة وصـــــفاته� ال��ـــــ��ة ، وت�ــ

  ش���اته� .

 خ�ائ� ال�عل� : -2

وذلــ� الن فاعل�ــة الــ�عل� ت�ــأث� ب�رجــة �فــاءة و�ــ�� وات�ــاه وم�ــ�ل وش��ــ�ة ال�علــ� ، �ال�ــالي 

 ی�ع�� ذل� على ش���ة ال��عل� وما ی�عل�ه .

 سل�ك ال�عل� وال��عل� : -3

و�ع�ي ذل� ال�فاعل القائ� بـ�� االث�ـ�� ، الـ�� یـ�ث� ح��ـًا علـى ن�ـائج الـ�عل� ولهـ�ا فـأن اخ��ـار    

 أسل�ب ال��ر�� األف�ل ���د ل�ا م���� ال�عل� ال�ه�ي .

 ال�فات ال�����ة لل��رسة : -4

  لقة ومع�ى ذل� أن فاعل�ة ال�عل� ت�ت�� ���� ت�ف� ال�سائل وال��ه��ات ال�عل���ة ال��ور�ة ال��ع
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  �ال�ادة ال�عل���ة .

 

 :ال�ادة ال�عل���ة -5

أن اخـ�الف م�ـ�ل ال��عل�ــ�� ح�ـال ال�ـ�اد ال�راســ�ة ال���لفـة ، ��عـل ت��ــ�ل ال�ـ�عل� ال�احــ� 

���لف م� مادة إلى أخ�� ، إال أن ال����� والع�ض ال��ـ� وال�اضـح ل�ـادة ال�راسـة ی��ـ� مـ� 

  فاعل�ة ال�عل� .

 

 صفات ال����عة : -6

الـ�عل� وال�علـ�� ت�ـأث� �ـالف�وق الف�د�ـة بـ�� ال��عل�ـ�� و�ـاخ�الف م�ـ�له� وات�اهـاته� أن فاعل�ة 

و���ه� وخ��اته� ال�ا�قة ، وان��اءاته� ال����ة واالج��ا��ة واالق��اد�ة وغ��هـا ... و�ال�ـالي 

  ت�أث� ه�ه الفاعل�ة ���� ال��ای� أو ال��ان� في ال�����ة في ال�����ة االج��ا��ة لل��رسة .

  

  

  

 الق�� ال�ارج�ة ال��ث�ة : -7

وت�ـــ�ل ال��ـــ� وال���ـــة ال����ـــة وال�قافـــة ال�ـــائ�ة ، وتع��ـــ� مـــ� الع�امـــل ال�ه�ـــة ال�ـــي ت�ـــ�د 

ش��ــ�ة ال�ــ�عل� ون�ــ� ســل��ه داخــل الف�ــل ، ��ــا تع��ــ� ن�ــ�ة ال����ــع إلــى ال��رســة مــ� 

�ـار أن �عـ� الف�ـات أه� الع�امل ال�ارج�ة ال�ي ت�ث� في فاعل�ة ع�ل�ة الـ�عل� وال�علـ�� ، �اع�

ـــة تـــ�� فـــي ال��رســـة ��ســـ�لة أساســـ�ة ل��ـــ��� وت���ـــة ش��ـــ�ة ال��عل�ـــ�� ف���ـــًا  االج��ا��

واج��ا��ــــًا وج�ــــ��ًا وانفعال�ــــًا ، و�ــــ�ل� ت�ــــ�ل هــــ�ه الف�ــــات جه�دهــــا ل�ــــ�ف�� فــــ�ص ال�راســــة 

 وال����ل ألب�ائها ، ب���ا ق� ت��لف تل� ال���ة لـ�� الـ�ع� اآلخـ� الـ�� یـ�� فـي ال��رسـة

م��د م�ان ��اع�ه� في ال��ل� م� م�اكل أب�ائه� داخل ال��ـ� لف�ـ�ة مـ� ال�قـ� ، والفـ�ق 

  واضح ب�� ال���ت�� ، وم� ث� اث� ذل� على الع�ل�ة ال�عل���ة .

  

  

  

  

  

  

  

  خصائص المتعلم

  علمخصائص الم

  سلوك المعلم والمتعلم

القوى الخارجیة 
  المؤثرة

الفاعلیة في تحقیق 
االھداف القریبة 

  والبعیدة المدى للتعلم
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  ) Klausmeier and Goodwinوسمایروكودوین (الك إنموذج

  

  ال�عل���ة :  األه�افت����  

  : ثالثة ا�عاد هي :  إلىال�عل���ة  ) األه�اف (Model Bloomب��ام�� بل�م : ص�ف بل�م أن��ذج

  : Cognitive Domainال�ع�في  ال�ع� : أوال

،ی��ــ�� ت�ــ��� بلــ�م الــى اشــ��ل هــ�ا ال��ــ��� علــى ســ�ة م�ــ���ات م�ت�ــة ت�ت��ــا ه�م�ــا 

ف��ـــ�� أساســـ���� ه�ـــا ف�ـــة (ال�ع�فـــة )،وف�ـــة القـــ�رات او ال�هـــارات العقل�ـــة (الفهـــ� وال����ـــ� وال��ل�ـــل 

��� ) و��ــــ�ى ال�ــــ�ع االول اهــــ�اف الــــ�اك�ة وال�ــــ�ع ال�ــــاني اهــــ�اف ال�ف��ــــ� .وال���عــــة وال����ــــ� وال�قــــ

اله�م�ة لل����� ت��� الى ���عة س���ل�ج�ة ال�ف��� االن�اني والـ�� ی�ـ�ا مـ� ال��ـ�� الـى ال���ـ� 

  او االك�� تعق��ا.

  

  

  

  

  

  
  

  :و���ل على  

 المعرفة 

 التقویم

 التركیب

 التحلیل

 التطبیق

 الفھم واالستیعاب

 و

 ھـ

 د

 جـ

 ب

 أ
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س�اء ع� ���� : وت���ل في الق�رة على ت��� ال�عارف وال�عل�مات    Knowledgeأ. ال�ع�فة 

  ال�ع�ف عل�ها.                                     أواس��عائها   م� ال�اك�ة 

و����ـل �القـ�رة علـى امـ�الك : Comprehension and understandingب. الفه� واالسـ��عاب : 

  ة.ج�ی� �إش�العلى ال�ف��� وص�اغة ال�عارف وال�عل�مات ال�ع�ى والق�رة  

: و����ل �الق�رة على ت���ـ� ال�عـارف وال�عل�مـات فـي اسـ�ع�االت ج�یـ�ة Applicationجـ. ال�����

  م�ائل ج�ی�ة في ض�ء ق�اع� وق�ان�� �ان ق� تعل�ها . أووفي حل ت����ات 

  م��ناتها مع فه� العالقات القائ�ة  إلىف��ة  أو: الق�رة على تف��� م��لة  Analysisد.  ال��ل�ل  

  .  وأج�ائهاب�� ال���نات والق�رة على ت�ل�ل ال�ادة 

  ع�اص� م�ف�قة على  أوأش�ال م� أج�اء  أون�اذج  إن�اج: الق�رة على   Synthesisال�����  –ه 

  . �األصالةواإلب�اعن�� ی���� 

  إلىات�اذ ق�ارات م�اس�ة اس��ادًا  إل�أح�امأو: الق�رة على ال��صل  Evaluationو. ال�ق��� 

  معای�� خارج�ة . 

  

  

  وال��اجات ال�الة على  األه�افو����ل على  :Affective Domainثان�ًا : ال�ع� ال�ج�اني 

  ال��اع� واالنفعاالت واالت�اهات وااله��امات . 

  وال��اجات ال�الة  األه�افو����ل على  : ���Psychomotor Domainي�ف�ثال�ًا : ال�ع� ال

  ال������ة .    األجه�ةعلى ال�هارات ال����ة م�ل ال��ا�ة وال��اعة واس���ام 

  

  ان��ذج رو��ت جل�ر في الع�ل�ة  ال�����ة :

  ح�� اف��ض ار�ع م��نات رئ���ة :                           

  

  

  

  

االه�اف ال�����ة تع��� على وض�ح االه�اف وال�سائل ، فال�عل� ال�����ع ان  ال���ن االول :

  ی�رس م�ض�عًا ما دون ان ���د مق�مًا ال�غ��ات ال�ل���ة ال�ي یه�ف الى اح�اثها ل�� ال��عل� . 

  

  ال��خالت ال�ل���ة  : م���عة م� ال��انات ع� سل�ك ال�الم�� وت��ل خ��ات  ال���ن ال�اني :

  � ال�ا�قة في ال�عل�� وم����اته� ��ه وق�راته� العقل�ة ومهاراته� وات�اهاته� وم��له� ودوافعه� ال�الم�

. 

االھداف 
 التربویة

المدخالت 
 السلوكیة

عملیة التعلم 
 واسالیبھ

 التقییم التربوي
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  وال���دات االج��ا��ة وال�قا��ة وال��ار�ة ال�ي ت�ث�� في تعل��ه� . 
  

  ع�ل�ة ال�عل� واسال��ه ت�أث� �االه�اف ال�����ة م� جهة وت�فاعل مع ال��خالت  ال���ن ال�ال� :

  ��اه . وم� جهةة وال�����ة م� جهة اخ�� �ي الت��أ ه�ة ع��قة ب�� ما ی�عل�ه ال�ل��� وم�ال�ل���

  اخ�� ت�ث� في ال�ضع ال�اه� ل�ل�ك ال�الم�� وذل� ب�أث�� ع�امل �ال��ج  وال�اف��ة وال�ع��� 

  و���قة ال��ر�� و����ل ه�ا ال�أث�� ن�ائج ال�عل� . 

  ال�ق��� ال����� : ه� ال��� على ع�ل�ة ال����ة ، والغ�ض م� ه�ا ال���ن ت��ی�  ال���ن ال�ا�ع :

  م�� ت�ق�� االه�اف ال�����ة ودراسة االثار ال�ي ت��ثها �ع� الع�امل في ت�ه�ل ت�ق�� االه�اف 

  او تع�یلها م� خالل ع�ل�ة ال�عل� .   

  

  

  

  

                                                                          
  

  ��ائ� ال��� في عل� ال�ف� وعل� ال�ف� ال����� .* 

Research Methods In Psychology and Educational Psychology  

  :  scientific methodال��هج العل�ي

ه� م���عة م� ال��ـ�ات العل��ـة ال����ـة ال�ـي ��ـ� علـى ال�احـ� إت�اعهـا ع�ـ� دراسـة ال�ـاه�ة 

  ال�ل���ة وال�ي ت��أ ب���ی� ال���لة وج�ع ال�قائ� ال��علقة �ال���لة وت�ل�ل ال��ائج . 

و���ــا �ــأتي اســ�ع�اض ألهــ� ال��ائــ� وال��ــاهج ال���عــة فــي علــ� الــ�ف� العــام وعلــ� الــ�ف�    

  :   ال����� 

  ال�الح�ــةObservation   : رئ��ــ�ة وهامــة �ع��ــ� عل�هــا ال�عــالج ال�ف�ــي  أداة ال�الح�ــة

. وال�الح�ــة فــي ا��ــ� معان�هــا فـي ج�ــع ال�عل�مــات وال��انــات فــي دراســة ســل�ك ال�ف�ــ�ص 

هـي م�ــاه�ة ال�ف�ــ�ص مــ� ح�ــ� ت�ــ�فاته وســل���اته فــي م�اقــف مع��ــة مــ� م�اقــف ال��ــاة 

فـي م�اولـة تف�ـ�� ل�ـا ت�ـ� وت���ل ما یالح� ب�قة ث� ت�ل�ل ه�ه ال�الح�ـات والـ��� ب��هـا 

 .مالح��ه
  

  ال�الح�ة العل��ة : -1
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ت�ــ���م لل��ــ�ل علــى معل�مــات د��قــة قــادرة وهــي إحــ�� ال�ــ�ق األساســ�ة فــي �افــة العلــ�م ، 

على أن ت��ن أساسا ل�عل�مات أخ�� ت��ى عل�هـا ، أو ت�ـ�ن قـادرة علـى تف�ـ�� ال�ـاه�ة ال��علقـة 

  بها  .
  

  أه� خ�ائ� ال�الح�ة العل��ة :

تع��ــ� علــى ال���ـــ�� الهــادف ال��ـــ�� الــ�� �ع��ــ� علـــى ت��یــ� األهـــ�اف ورســ� ال�ســـائل ،   -أ

  ل�ح�ه م�ه ، ومع األ�فال آخ��� م�ة أخ��.ك�الح�ة �فل یلع� 

  تع��� على ال��ض���ة ، أ� إنها �ع��ة ع� ال�ات�ة وع� ال��الح ال����ة.   -ب

 ال تع��� م��أ ال�ع��� . -جـ

  دـ ���� ال��ق� م� ص��ها م� ق�ل �اح� آخ� ( أ� ال��ام بها م�ة أخ��) .
  

  ال�ا��) :ال�الح�ة ال�ات�ة (ال�الح�ة ال�ا���ة) (م�هج ال�أمل  -2

وهــي ال�الح�ــة ال�ــي تع��ــ� علــى مالح�ــة الفــ�د ل�ف�ــه ووصــف أحاس��ــه وم�ــاع�ه وخ��اتــه    

ا ل�ال��ـا ال��ضـ�ة وان��اعاته وانفعاالته ع� نف�ه أث�اء م�قف م�ـ�د مـ� م�اقـف ح�اتـه ، ��صـف�

  أمام ال���� .

  

ــــــــــــــ�ت هــــــــــــــ�ه ال���قــــــــــــــة مــــــــــــــ� ق�ــــــــــــــل أصــــــــــــــ�اب ال��رســــــــــــــة ال�ــــــــــــــل���ة ومــــــــــــــ� هــــــــــــــ�ه    ان�ق

  االن�قادات :

  م� ال�ع��ة مالح�ة الع�ل�ات العقل�ة وذل� ل�عق�ها وتع�د الع�امل ال��ث�ة ف�ها   -أ

  عامل ال���ان ی�ث� على ت��� الف�د ل�ادثة مع��ة .  -ب

��ــا إنهـــا تع��ــ� علـــى اللغــة فـــي وصــف ال��ـــاع� واالن��اعــات ، فإنهـــا ال ت�ــ���ع أن تقـــ�م   -ج

 �ا تفعل مع األش�اء ال�اد�ة .ال��رة ال����ة لل��ان� ال�ف��ة والعقل�ة �

 .��ع� اس���امها مع األ�فال ل�ق� ق�رته� اللغ��ة وخ��صًا ق�ل س� ال�ا�عة  - د

 ال�الح�ة ال�����ة : -3

ــــــــــــــي ت��ــــــــــــــاول دراســــــــــــــة ال�ــــــــــــــ�اه� ال�ــــــــــــــل���ة فــــــــــــــي أوضــــــــــــــاعها      وهــــــــــــــي ال�الح�ــــــــــــــة ال�

  ال�����ة . 

  م�ى �����م ه�ا ال��ع م� ال�الح�ة ؟

ی���ــ�ن علــى ســ���ه� للعــ� أو لل�ــالم أو لل��ــي أو أل� ع�ــل ع�ــ� دراســة األ�فــال : فهــ�   -أ

آخـــ� دون أن ��ـــع�ه� ال�احـــ� �ـــأنه� م�اق�ـــ�ن ولهـــ�ا ال�ـــ�� صـــ��� غ�فـــة زجاج�ـــة ت�ـــ�ح 

���ا��ــة األ�فــال دون أن ��ــع�ون ف�ــ� خــالل هــ�ه الغــ�ف یــ�� ال�احــ� و��ــ�ر و��ــ�ل مــا 

  �ق�م�ن �ه دون أن ��اه�وا ه� ال�اح� .
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 �� في ر�اض األ�فال ل�ص� �اه�ة أو ح��ة ی�اد دراس�ها .و��ل� وضع آالت ت�� 

ع�ــ� دراســـة ســـل�ك األفـــ�اد فـــي ال��اقـــف االج��ا��ـــة العامـــة ، ح�ـــ� إن ال��قـــف ال�ف�عـــل أو   -ب

ال�����ي �ع�فـه ال���ـ� ف���ـ�ف ����قـة م�اسـ�ة ل��هـ� ���هـ� ج�ـ� ل�ـ� ال��قـف لـ� �ـان 

  �����ًا س����ف اإلن�ان ح�� ���ع�ه.

 

ب�راسـة ال�غ�ـ�ات  ال�ـ�هج یهـ�� هـ�ا  Developmental Studies:ة�����ـال�راسـات ال -4

 وهي على ش�ل�� ه�ا :ال�ي ت�� بها �اه�ة م� ال��اه� ع�� م�حلة زم��ة م��دة   

  :Longitudinal Studiesال���لة  ال�راساتأوال : 

خاصــ�ة ات وال�غ�ــ�ات فــي ��ــ�ر ال ت��ــع مالح�ــة و وهــي مــ� ال�ــ�ق ال�ه�ــة ال�ــي ت�ــ���م فــي   

. ف�ــ�ًال ع�ــ�ما ن��ــ� ال�عــ�ف علــى ال��ــ�  علــى نفــ� اإلفــ�اد ع�ــ� الــ�م�  ��ــائ� المع��ــة مــ� 

لل��احـل ال���لفــة  ال�غ�ــ�ات  العقلـي ع�ـ� األ�فــال إلـى م�حلــة ال��اهقـة وهــ�ا ی��لـ� ت��ــع ووصـف

 األ�فــالعلــى نفــ� ســ�ة  15أو  10أو  5ال�ــي ��ــ� بهــا ال��ــ� العقلــي خــالل ف�ــ�ة قــ� ت�ــل إلــى 

  .�� ال�م� ع

 
  

  م���ات ال���قة ال��ل�ة :

  ال�قة ألنها تع�ي تق���ًا ح����ًا ع� حالة ما ع�� اإلن�ان .ت��از   -أ

ال��ــا�ة ألنهــا ال ت��ــاج إلــى أدوات معقــ�ة أو إلــى عــ�د مــ� األشــ�اص ، إن�ــا �قــ�م ال�احــ�   -ب

  . م��دة ب�ف�ه ب����ل ال��غ��ات ع�� م�ة زم��ة

  ع��ب ال���قة ال��ل�ة :

  ت��اج إلى زم� ���ل لل���ل على ال��ائج ال��اس�ة .إنها   -أ

ال��ــاس بهــ�ه ال���قــة ، �ــال��ت وال�ــ�ض أو  اســ���ارقــ� ت�ــ�ث �عــ� الع��ــات ال�ــي ت��ــع   -ب

  ال�ف� .

 للع�ل . واالن�فاعق� ی�ع�ض ال�اح� أو ال����ث إلى ال�لل ��قل ال��اس   -ج

 ت��اج ه�ه ال���قة إلى م�ارد مال�ة ����ة .  - د

�د ت�ـــــ� نفـــــ� ام ال�ق��ـــــات ال��یـــــ�ة ألن هـــــ�ه ال�راســـــة ت�ـــــ��ج� �قـــــاء الفـــــال ���ـــــ� اســـــ���  - ه

 .ال��وف

 الع��ة قل�لة م�ا ��ع� تع��� ال��ائج .  -و

 

  : Cross – Sectional Studiesال���ع�ضة  ال�راساتثان�ا : 
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وهي أش�ه �ال���قة ال�ا�قة مـ� ح�ـ� إنهـا تـ�رس حالـة مع��ـة ل��هـا ت��لـف ع�هـا فـي إنهـا ت�ـ�� 

م��لفة لل�عـ�ف علـى ال�ـاه�ة ، م�ـال : ع�ـ� دراسـة ال��ـ� العقلـي �قـ�م ال�احـ�  في أع�ار زم��ة أف�اد 

 �أخ� ع��ات م� األف�اد ���ل�ن �افة األع�ار لل���ل على معل�مات .

  و�ه�ا ���� أن نق�ل إن ال���قة ال���ع�ضة أقل �لفة وأق�� وق�ًا . ول��ها أقل دقة .

  

  : �Clinical Methodاد� ) ال��هج اإلكل����ي ( ال� -5

��اه� ه�ا ال��هج في ال�ق�ف على ال�عل�مات ال��علقـة ��ـ� ی�اجهـ�ن م�اقـف صـ��ة ی�ـ�ج ع�هـا 

  م��الت سل���ة وان��افات خل��ة أو إض��ا�ات نف��ة .

  ك�� ���ع ال�اح� معل�ماته في ه�ا ال��هج ؟

ش��ـ�� أو أك�ـ� األول : وهـ� لقـاء ��ـ�ث بـ�� Interviewع� ���� ال�قابلـة ال���ـ�ة  -أ

���ن ال�اح� وال�اني ���ن ال���ـ�ث أ� صـاح� ال��ـ�لة لل��ـ�ل علـى ب�انـات عـ� تـار�خ 

 ح�اة ال��� .

  

  

  

 .راسة حالة الف�د م� �افة ج�ان�ها: أ� دCase Studyدراسة ال�الة   -ب

  ؟ه�ه ال�راسة �رسها تما هي ال��ان� ال�ي 

مـــع ال���ـــ�ث (صـــاح�  اج��ا��ـــة: و�ق�ـــ� بهـــا �ـــل مــ� لـــه عالقـــة  االج��ا��ـــةالعالقـــات  -1

  ال�الة ال�ف��ة) م� أس�ة وأقارب وأص�قاء وزمالء .

: فـال���� مـ� ال��ـ�الت ال�ف�ـ�ة ال�����ـة أو ال�ه��ـة قـ�  ال��� ال���ي وال�المة ال�ـ��ة -2

  ت��ن م�علقة ب���ة الف�د إلى ج��ه أو إلى حال�ه ال���ة أو إعاق�ه ال��ن�ة .

: فال�ـ�� ال�اضـج إنفعال�ـًا ��ـ�ن قـادرًا علـى حـل ال��ـ�الت ��ـ�ٍل ح�ـ��  االنفعالي إإلت�ان -3

 ع�� ال��� غ�� ال���ن ال�� ی���ف ���اقة .

: واالســ�ع�ادات ال�اصــة : وهــي مل�ــات ����ــها ال�احــ� ��قــای�� خاصـــة  القــ�رات العقل�ــة -4

 مل ال��ت��ة بها .لل�ق�ف على م���� ت��رها ع�� الف�د لل�ع�ف على �ع� الع�ا

 

  : Experimental Methodال��هج ال�����ي.6

ه� ع�ل�ة أو سل�ـلة مـ� الع�ل�ـات ال����ـة ت�ـ�� ت�ـ� �ـ�وف أو شـ�و� م�ـ�دة ت��ـع ل�ـ���ة   

  ال�اح� ال�� �ق�م �ال���� في ال��غ��ات ال����ة �ال�اه�ة ال�ي ���ارها م�ض�عًا ل���ه .

 وم� م��ل�ات ه�ا ال��هج :
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 ��لة .ت��ی� ال�  - أ

  ص�اغة الف�وض . -ب

 ت��ی� ال��غ��ات . -جـ

  م�غ��ات ال��هج ال�����ي ثالثة أن�اع :

ــ�ات ال��ــ�قلة  -أ : وهــي ال��غ�ــ�ات ال��ــ��ة ال�ــي ��ــ���مها ال�احــ� عــ� ق�ــ� ل�ع�فــة  ال��غ�

  تأث��ها في م�غ��ات أخ�� . (�قع ت�� س���ة ال�اح�)

: وهــ� ال��غ�ــ� ال����ــة الــ�� ��هــ� أو ی�غ�ــ� ت�عــًا ل�ــأث�� ال��غ�ــ� ال��ــ�قل  ال��غ�ــ� ال�ــا�ع  -ب

  عل�ه .

: هـــي تلـــ� ال��غ�ـــ�ات ال�ـــي ت�فاعـــل مـــع ال��غ�ـــ�ات ال��ـــ�قلة وتـــ�ث� فـــي  ال��غ�ـــ�ات ال�خ�لـــة  -ج

 ال��غ�� ال�ا�ع .

حــــ�دنا : إذا أراد ال�احـــ� دراســـة ال�ـــل�ك العـــ�واني لـــ�� األ�فـــال وهـــي ال��ـــ�لة أ� إن�ـــا ه�ـــا  م�ـــال

  ال���لة ال��اد دراس�ها .

ن��غ ف�ض�ات نع�ق� إنهـا هـي ال��ـ��ة لل�ـل�ك العـ�واني لـ�� األ�فـال ف�قـ�ل (أثـ� م�ـاه�ة أفـالم    

  الع�ف في ال�ل�ك الع�واني ل�� األ�فال) .

  ولل��ام �ال����ة ن��د ال��غ��ات : 

  أن م�اه�ة أفالم الع�ف : �ع� ال��غ�� ال���قل في ه�ه ال����ة . -

  أما ال�ل�ك الع�واني : �ع� ال��غ�� ال�ا�ع في ه�ه ال����ة . -

ول�ا �ان ال�ل�ك الع�واني ی�أث� �ع�امل أخ�� غ�ـ� م�ـاه�ة أفـالم الع�ـف م�ـل ال�الـة الف�ـ��ل�ج�ة    

أو ال����ة األس��ة وغ��ها یل�أ ال�اح� إلى(ال�ـ��) هـ�ه ال��غ�ـ�ات وتـ�عى  ال��غ�ـ�ات ال�خ�لـة ل�ـي 

القــ�ل ب�قــة �ــان ال�ــل�ك العــ�واني هــ� ن���ــة ل��ــاه�ة أفــالم الع�ــف ولــ�� لل��غ�ــ�ات ��ــ���ع ال�احــ� 

 ال�خ�لة .

ومـــ� وســــائل ال�ــــ�� الفعالــــة لل��غ�ـــ�ات ال�خ�لــــة فــــي ال��ــــ� ال�����ـــي هــــ� اســــ�ع�ال مــــا ��ــــ�ى    

ـــ� ذلـــ� �قـــ�م ال�احـــ� �اخ��ـــار ع��ـــة م��لـــة  �ال����عـــة ال�ـــا��ة مقابـــل ال����عـــة ال������ـــة. ول��ف�

���ــع األ�فــال ثــ� تــ�زع أفــ�اد الع��ــة ����قــة ع�ــ�ائ�ة ��ــ�� مــ� خاللهــا ضــ�� ال��غ�ــ�ات ال�خ�لــة ل�

ع� ���� ت�اف� ال���ـ�ع��� فـي �ـل ال��غ�ـ�ات ال�ـي ی��قـع أن ��ـ�ن لهـا تـأث�� فـي ال��غ�ـ� ال�ـا�ع . 

��ة ت�عـــ�ض ال����عـــة ال������ـــة لل��غ�ـــ� ال��ـــ�قل وهـــ� م�ـــاه�ة أفـــالم الع�ـــف . وال����عـــة ال�ـــا

ت�ــاه� أفــالم ال ت��ــ�� علــى الع�ــف ثــ� �عــ� ذلــ� ��ــ�� ال�ــل�ك العــ�واني لــ�� ال���ــ�ع��� و�قــارن 

ب��ه�ـا ،فـإذا وجـ� أن درجــات ال�ـل�ك العـ�واني لــ�� أفـ�اد ال����عـة ال������ــة ال�ـي تع�ضـ� لل��غ�ــ� 
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��ــ���ع ال��ــ�قل م�ــاه�ة (أفــالم الع�ــف) أعلــى مــ� درجــات أفــ�اد ال����عــة ال�ــا��ة فــان ال�احــ� 

  الق�ل ب�قة أن م�اه�ة أفالم الع�ف ت�د� إلى ز�ادة ال�ل�ك الع�واني ل�� األ�فال .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الفصــــل الثاني 
 Learningال�عل� : 
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 Learningال�عل� : 

) م� أك�� م�ض�عات عل� ال�ف� ال����� أه��ة و�ثارة اله��ام �learningع� م�ض�ع ال�عل� (     

الع�ی� م� ال�اح��� ، فق� ت��� جل اه��ام ال�اح��� في م��ان عل� ال�ف� م�� ن�أته على ال�عل� 

م�اول�� ال�ع�ف على ه�ه ال�اه�ة اإلن�ان�ة ال�عق�ة م� اجل ال��صل إلى الق�ان�� ال�ي ت���� بها 

���فها في ال��اقف ال��ات�ة ال���لفة وخ��صا ال����ة م�ها . وت��ع أه��ة و����ة اس���ارها وت

م�ض�ع ال�عل� م� ��نه ع�ل�ة ����� الف�د م� خاللها أن�ا�ا سل���ة ج�ی�ة ومهارات مع���ة 

وانفعال�ة ����ة ومعق�ة ت�اع� في ت��فه لل���ة االج��ا��ة ال�ي ی�فاعل معها ���ل دائ� وم����، 

خ�ار وال����ات ال����ة �ه ��ا وت�اع� مع�ف��ا لل�عل� على ال��اصل إلى فه� أف�ل وم�اجهة اإل

  وأع�� لل�ل�ك اإلن�اني ال�� ���ع غال��ة عل�اء ال�ف� على اع��اره سل��ا م�عل�ا في مع��ه .     

  . �ع�ف ال�عل� : ه� تغ��� في ال�ل�ك

  ال��ارسة : وله أر�عة م��نات :أو ه� �ل تع�یل في ال�ل�ك ثاب� ن���ًا ناتج ع� 

  ال�ع�یل : ال�غ��� ���ن ج�ئي ول�� �ل�ًا وق� ���ن ا��اب�ًا أو سل��ًا .  .1

  ال�ل�ك : أ� ن�ا� ���ر م� ال�ائ� ال�ي انفعالي ، ج��ي ، عقلي ، اج��اعي .  .2

  ثاب� ن���ًا : أ� انه غ�� دائ� وال س��ع ال�غ��� . أ� ل�� م�لقًا .  .3
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 .  ال�ع�یل ناتج ع� ال��ر�� وال��ارسة ول�� ع� ���� ال��فة ناتج ع� ال��ارسة : .4

 

 ش�و� ال ���� لل�عل� أن ی�� إال ب��ف�ها هي :   ثالثة* ه�اك 

 Growthأوًال: االس�ع�اد وال��ج . 

 Motivationثان�ًا: ال�اف��ة . 

  . Trainingثال�ًا : ال��ارسة او ال��ر�� 

: و�ق�ــ� �االسـ�ع�اد وصــ�ل الفـ�د إلــى م�ـ��� مــ� ال��ـج ����ــه مــ�  أوًال : االسـ�ع�اد وال��ــج

  ت���ل ال���ة أو ال�هارة ع� ���� ع�امل ال�عل� . 

 بلــ�غ ال�فــل ال��ــ��� لــالزم مــ� ال��ــج ال��ــ�ي والعقلــي واالنفعــالي  واالســ�ع�اد ال��رســي :

  واالج��اعي ال�� ی�هله لالل��اق �ال��رسة . 

  � ال��ج : أما ال��ج : فه�اك ن�ع�� م

: وت��ل ن���ة تغ��ات داخل�ـة فـي ال�ـائ� ال�ـي أو الفـ�د وخاصـة ال�هـاز  ال��ج الع���   .أ

  الع��ي وال��ج هي تغ��ات سا�قة على ال���ة وال�عل� . 

( مــ�ًال : ال�فـــل ال ��ــ���ع القـــ�اءة وال��ا�ــة إال �عـــ� أن وصــل ال�هـــاز الع�ــ�ي واألع�ـــاء 

 األخ�� م�حلة م� ال��ج ال�افي ) . 

ـــي  .ب ـــة ال��ـــ�  ال��ـــج العقل ـــ�عل� وال�عل�مـــات ال�ـــي تع�ـــي لل�فـــل ت��ـــع ل��حل : إن حـــ�ود ال

 ال�ع�في ال�ي ی���ي إل�ها ال�فل أ� ت��اس� مع م�حلة ت��ره ال�ع�في . 

  

 : Motivationال�اف��ة:  ثان�ا

تع� ال�اف��ة مفه�ما مه�ـا جـ�ا فـي الع�ل�ـة ال�����ـة ل�رجـة إن احـ� عل�ـاء الـ�ف� قـال أنهـا أهـ�        

ال��اد� ال�����ة على اإل�الق وال غ�ا�ة في ذل�  ف��ون ال���ة في ال�عل� لـ� ��ـ�ن ه�ـاك تعلـ� ومـ� 

لعل�ـاء وال�عل�ـ�ن، ��ـا ه�ا ���ح ت���� داف��ة ال�ل�ـة للـ�عل� هـ�فا ت����ـا فـي حـ� ذاتـه ��ـعى إل�ـه ا

إن ال�اف��ة تع� وس�لة ل����� ال�عل� ورفع �فـاءة ال�ل�ـة وت��ـ�� مهـاراته� وت����هـا . ومـ� ه�ـا فـان 

  أه��ة ال�اف��ة ت��� في أنها وس�لة وغا�ة في آن واح� .

و���ـــ� ال��ـــ� إلـــى ال�اف��ـــة �اع��ارهـــا �اقـــة �ام�ـــة ال بـــ� مـــ� وج�دهـــا ل�ـــ�وث الـــ�عل� وع�ـــ�ما       

ت��لــ� هــ�ه ال�اقــة فإنهــا تــ�د� إلــى رفــع م�ــ��� األداء وت��ــ��ه ، والــى اك��ــاب معــارف ومهــارات 

ج�یــــ�ة ومعقــــ�ة والــــى اســــ���ام اســــ��ات���ات تعل���ــــة م��ــــ�رة والــــى ت��ــــي �ــــ�ق فعالــــة فــــي معال�ــــة 

�ادفـة ال�عل�مات ال�ي ���ل عل�ها ال�ال� أث�ـاء الع�ل�ـة ال�عل���ـة . ور��ـا �ـان مـ� بـ�� ال�فـا��� ال�

  لل�اف��ة مفه�م ال���ة وال��اس وال��اب�ة واإلص�ار وغ��ها . 
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مع�ــى ال�اف��ــة : مفهــ�م اف��اضــي ی���ــل ��الــة داخل�ــة ت��ــ� ال�ــل�ك فــي �ــ�وف مع��ــة وت���ــه 

  وت�جهه ن�� ت�ق�� ه�ف أو غا�ة مع��ة . 

 : أه��ة دراسة ال�اف��ة  

ال�ف� أه��ة و�ثارة اله��ام ال�اس ج��عًا  �ع� م�ض�ع ال�اف��ة م� أك�� ال��ض�عات في عل�    

فهي ته� األب ، ال���� ، رجال القان�ن وال��رس ��اجة إلى مع�فة داف��ة �ال�ه وم��له� ل����ى 

له اس�غاللها في ت�ف��ه� ن�� ال�عل� إذ تع� ال�اف��ة ش�� أساسي م� ش�و� ال�عل� بل ���� الق�ل 

  ��عل� ثالث وش�و� :ال ی�ج� تعل� ب�ون داف��ة فهي ت�ق� لل

  ت��ك وت��� ال�ل�ك ، �ع� أن ���ن في م�حلة م� االس�ق�ار أو االت�ان ال���ي  -1

ت�جه ال�ل�ك ن�� وجهة مع��ة دون أخ�� . أ� أن ال�اف��ة ت�اع� الف�د على اخ��ار  -2

  ال�سائل ل��ق�� حاجاته .

�ق�� ال�اجة ال��اف�ة على اس��امة ال�ل�ك �ال�ا ی�قى اإلن�ان م�ف�عًا أو �ال�ا  -3

 قائ�ة .

 

: مـــ� م�ــ�الت الـــ�عل� و�ح�ا�اتـــه ع�ـــ� ال�ل�ـــة هـــ� عـــ�م قـــ�رة ال�ـــ�رس علـــى  اســـ��ارة ال�اف��ـــة* 

اســ��ارة داف��ــة ال�ل�ــة للــ�رس . وال�ــ�رس ال�ــفء والفعــال ��ــ���ع أن ی���ــل م�ــ�ول�ة ت��ــ�� تعلــ� 

سـ�� م�ـ�ازن ع��ــ� األثـ� فعــال وقابـل للفهــ� واالسـ��قاء وال�فــ� واالسـ��جاع وجعــل خ�ـ�ات ال�ــ�عل� 

  وم���ًا و��ل� �����ع اس��ارة ال�اف��ة لل��عل� ل��ق�� ال�عل� ال����د . وم�اخ ال�عل� م��عاً 

 ) ــ�� م�ــ�لح الــ�افع�� Motive  ( ل�ــ�  ت�ــ�ك الفــ�دإلــى م���عــة ال�ــ�وف ال�اخل�ــة ال�ــي

نق� أو حاجة مع��ة س�اء أكان� ب��ل�ج�ة أو نف��ة أو اج��ا��ـة أو مع���ـة لـ�ل� فـان مفهـ�م 

) ح�� ت��� ال�اجة إلى تغ�� في حالة الفـ�د م�ـا ��ـ��  Needال�افع ی�ت�� ��فه�م ال�اجة (

��فـة حالة م� ال��ت� والقل� ��عى ال�افع إلى إزال�ها و�عادة حالـة مـ� ال�ـ�ازن وال���ـ� أ� إن و 

الــ�افع ��الــة ســ���ل�ج�ة داخل�ــة هــي إشــ�اع حاجــات الفــ�د وال��اف�ــة علــى ت�ازنــه وت��فــه فــي 

  ب���ه ال�ارج�ة وال�اخل�ة . 

ن�عـة الفـ�د ��ـ�ل عـام {ل�ل� ارتـ�� مفهـ�م الـ�افع وال�اجـة ��فهـ�م ال�ـ�ازن والـ�� ��ـ�� إلـى    

ن الف�د ی��قـل مـ� حالـة ال�ـ�ازن . فإذا ح�ث نق� في حاجة ما فا }إلى ت�ق�� ال��ازن وال����

إلــى حالــة ال�ــ�ت� والقلــ� م�ــا ی��لــ� ت�ــ��� دافــع یهــ�ف إلــى خفــ� ال�ــ�ت� وان ن�ــاح الــ�افع 

 �ع�ي ع�دة الف�د إلى حالة ال��ازن م�ة أخ�� . 
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ت�ق�� ال��ازن                                              حاجة         ع�م ت�ازن       ت�ت� وقل�        اس��ارة ال�اف��ة         ت���� ال�ل�ك            

  إلش�اع ال�اجة                                                                                                        

  * ت���� ال�وافع : 

: �أنها تلـ� الـ�وافع ال�ـي ت�جـ� داخـل ال�ـ�عل� ( اسـ��ارة داخل�ـة ) ���ـع� ال�الـ�  . ال�وافع ال�اخل�ة1

�ال���ـة فـي الــ�عل� وهـي م�اف�ــة للـ�ات النهـا تعــ� تأك�ـ�ًا ذات�ــًا لل�ـ�عل� ��عـ�ل عــ� ال���ـة ال�ارج�ــة ( 

   كال���ة �ال�عل� وارتفاع م���� ال���ح وح� االس���اف ) . وهي أف�ل م� ال�وافع ال�ارج�ة .

ــة :2 ــ�وافع ال�ارج� �أنهــا تلــ� الــ�وافع ال�ــي ت�جــ� خــارج ال�ــ�عل� ( اســ��ارة خارج�ــة ) وم�ــ�رها  . ال

  ال��رس أ� م��رها ال���ة ال�ارج�ة م� تع��� و�ثا�ة أو درجات . 

  إذا �ان� ه�اك تع���ات خارج�ة . أ� إن ال�ال� ال���ل� داف��ة أو ر��ة لل�عل� إال 

تلـ� الـ�وافع ال�ـي ت��قـل عـ� ���ـ� ال�راثـة وال ���ـاج اإلن�ـان إلـى تعل�هـا وهـي  ال�وافع الف���ـة:. 3

واك��ابها . وت�ت�� �ال����� الف�ل�ي للف�د وت�ه� على ش�ل حاجات . م�ـل دافـع ال�ـ�ع أو الع�ـ� 

أو الــ�افع ال���ــي . وهــ�ه الــ�وافع ت�هــ� ع�ــ� ال�ــ�الد وت�ــ�ن م�ــ���ة بــ�� أفــ�اد ال�ــ�ع ال�احــ� مه�ــا 

  ��ات وال��ارات .اخ�لف� ال�

ــ�وافع ال����ــ�ة :. 4 وهــي الــ�وافع ال�ــي ی�عل�هــا الفــ�د مــ� خــالل خ��اتــه ال��م�ــة مــع ال���ــة وعــ�  ال

���ـــ� الـــ�عل� ال�ق�ـــ�د وغ�ـــ� ال�ق�ـــ�د . م�ـــل ال�اجـــة إلـــى ال�ـــ� واالن��ـــاء وال�اجـــة للـــ�عل� ودافـــع 

  االن�از وال�ق�ی� االج��اعي .

  

  :  ال��ائف ال�عل���ة لل�اف��ة* 

  :  ال�����ة االس��ار�ة. 1

إن الـ�افع ال ��ــ�� ال�ــل�ك و�ن�ــا ��ــ���� الفــ�د لل��ـام ��ــل�ك معــ�� ، وان درجــة االســ��ارة وال��ــا� 

العــام للفــ�د علـــى عالقــة م�اشـــ�ة �ــال�عل� . وان أف�ـــل درجــة مـــ� االســ��ارة هـــي ال�رجــة ال���ســـ�ة 

  ح�� إنها ت�د� إلى أف�ل تعل� م��� . 

إن نقــ� االســ��ارة یــ�د� إلــى ال��ــل وال�تا�ــة ، وز�ــادة االســ��ارة یــ�د� إلــى ال��ــا� وااله��ــام إال إن 

ال��ادة ال����ة في االس��ارة ی�د� إلى ز�ادة االض��اب والقلـ� ،وهـ�ان العـامالن �ع�ـالن علـى ال�قل�ـل 

  م� جه�د ال��عل� . 

  ل ال�ع�قلة ل�ه�د ال�عل� .     إن ازد�اد درجة القل� ع�� ال�ل�ة ه� اح� أه� الع�ام

  ) ز�ادة ����ة �االس��ارة         قل� عالي          قل� االم��ان         ن�ائج م��ف�ة (


  

 .ال���فة ال��ق��ة لل�وافع :  
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  ال��قع اع�قاد م�ق� �ان نات�ًا مع��ًا س���ع سل�ك م��د : 

ـــ� ��ـــ�ن ال�ـــاتج الیـــ�ت�� �ال�ـــ�ورة مـــع ال��قـــع ولـــ�ل� ن�ـــ� إن ه�ـــاك  ت�ـــای� بـــ�� ال�ـــاتج الفعلـــي وق

  . وال��قع

و���� لل��رس أن �ع�ل على تغ��� ت�قعات �ال�ه ���ـا إذا وجـ� إنهـا غ�ـ� واق��ـة أو سـل��ة ات�ـاه 

قعـــات م�ـــ�قة أنف�ـــه� ( ت�قعـــات م�ـــ�قة للف�ـــل ) عـــ� ���ـــ� تغ��ـــ� ت�قعـــاته� ات�ـــاه أنف�ـــه� ��لـــ� ت� 

ات ال�ــي �ع�ــ�م ال�الــ� ال��ــام لل��ــاح . و�ع�ــاء معل�مــات عــ� اح��ــاالت ال��ــاح والف�ــل فــي ال�هــار 

  . بها

وحـــ�ل العالقـــة بـــ�� ال���فـــة ال��ق��ـــة وم�ـــ��� ال��ـــ�ح وجـــ� انـــه �ل�ـــا ارتفعـــ� ال���فـــة ال��ق��ـــة 

ع�ـــل علـــى خلــــ� لل��ـــاح ارتفـــع معهــــا م�ـــ��� ال��ـــ�ح ، والع�ــــ� صـــ��ح . وان ال��ـــاح ال���ــــ�ر �

ت�قعــات م�ــ�قة لل��ــاح لــ�� ال�ل�ــة ���ــ�عه� علــى أن �ق�مــ�ا ب��ــادة ل��ــ��� ��ــ�حه� مــ� جهــة . 

  وم� جهة أخ�� �ع�ل الف�ل ال����ر إلى خف� م���� ال���ح ع�� ال�ل�ة . 

ل�ل� ی�ت�� م���� ال���ح �ع�ة ع�امل م�ها : خ�ـ�ات ال��ـاح والف�ـل . و���عـة ال�ـادة ال�راسـ�ة ، 

  .نفعال�ة ، ضغ� األس�ة واألص�قاءلع�امل ال����ة واال�ع� ا

  

ال���فة ال�اع�ة لل�وافع .  :  

  ال��اع� ��ارة ع� أش�اء ت��� ال�ل�ك وت���ه ن�� غا�ة ما . 

وتع�ــي ال���فــة ال�اع�ــة ال���قــة ال�ــي ��ــ�ع ف�هــا جهــ�د ال�الــ� ال���ولــة فــي إتقانــه ال�ــادة 

ل�ــ�ح وال��ــ��ع أو ال�أن�ــ� وه�ــاك وســائل أخــ�� م�ــل ال��اف�ــة العل��ــة �أن�ــا� وأســال�� م�عــ�دة ( �ا

  وال�عاون ) ... 

إن ال�الـــ� الـــ�� ���لـــ� ثقـــة عال�ـــة ب�اتـــه وقابل��ـــه �عـــ� أســـل�ب ال�ـــ�ح وال��ـــ�ع خ�ـــ� وســـ�لة 

الســ��ارة ن�ــا�ه ن�ــ� الــ�عل� . أمــا ال�الــ� الــ�� ال���لــ� ال���ــة أو ال�قــة ب�اتــه فــان أســل�ب ال�أن�ــ� 

  اك�� �اع� له ن�� ال�عل� . 

ــــًا ال��اف�ــــة وال�عــــاون نــــ�ع مــــ� ال��اعــــ� ال�ــــي ت�ــــ�ث داخــــل ال�ــــف . فا ل��اف�ــــة تعــــ� �اع�

اج��ا��ـًا قـ� ��ـ�ن مف�ـ�ًا فــي تعلـ� ال�هـارات وال�عل�مـات وضـ�ور�ة فــي الـ�رس . ف��ـ��� ال�الـ� قــ� 

ی�تفـــع مـــ� اجـــل ال��ـــ�ل علـــى أف�ـــل مـــا ���ـــ� ت���قـــه مـــ� م�ـــ��� ج�ـــ� فـــي ال��اف�ـــة العل��ـــة . 

��ـ�ادث الغـ� أو مـع القلـ�  وال��اف�ة ق� ت��ن بها أثار سل��ة أح�انًا ع��ما ت��ن ش�ی�ة أولها عالقـة

  وم�اكل ال���� ال��رسي . وأف�ل ���قة هي أن ی��اف� ال�ال� مع ذاته . 

أمــا ال�عــاون : فقــ� وجــ� إن لــه تــأث�� ا��ــابي علــى الــ�عل� . وان ال�ل�ــة ال��عــاون�� أف�ــل مــ� ال�ل�ــة 

  هة ثان�ة . ال���اف��� في ال����ل ال�راسي م� جهة وفي العالقات ال����ة ب�� ال�ل�ة م� ج



      )33( 
 

 
 

  

  

 .(( ال�ه�ی��ة )) ال���فة العقاب�ة :  

ت��ــ�د هــ�ه ال���فــة �اســ���ام ال�ــ�رس لل�ــ�اب والعقــاب . فال�الــ� ���ــل إلــى ت�ــ�ار ســل��ه 

  ال�� ی��عه ث�اب . و���ك ال�ل�ك ال�� ی��عه عقاب . 

��ـــة لـــ�ل� مـــ� ال�ـــ�ور� إن یـــ�رك ال�ـــ�رس إن العقـــاب ��ســـ�لة ته�ی��ـــة �عـــ� أمـــ�ًا عـــ��� ال�

وخاصـة إذا �ــان قاسـ�ًا وغ�ــ� واضـح فــي أسـ�ا�ه م�ــا یـ�د� �ال�الــ� إلـى ��هــه لل�ـ�رس وت��ــ� تعلــ� 

ال�ــادة ال�ــي ارت��ــ� �العقــاب . أمــا ال�ــ�اب فقــ� ث�ــ� انــه أقــ�� مــ� العقــاب وأ�قــى فــي ع�ل�ــة الــ�عل� . 

�ــ���م وان ال��ــع بــ�� االث�ــ�� أف�ــل فــي ���ــ� مــ� األح�ــان فــي اســ���ام �ــل م�ه�ــا علــى حــ�ه ��

  العقاب لل�ف ع� ال�ل�ك ال�ع�ج ح�ى ������ ف��اب عل�ه . 

  

  

  

  :   Maslow theoryن���ة ماسل�

وه�ــاك �عــ� ال�ــ�وف ال�ــي ��ــ��م اإلن�ــان خاللهــا مــع ب���ــه ف���ــ�ن ل��ــه �عــ� الــ�وافع الــال    

شــع�ر�ة ال�ــي ال ��ــع� الفــ�د بهــا أث�ــاء ��امــه �ال�ــل�ك . نات�ــة ب�ــأث�� ال�ــ�اع بــ�� الــ�وافع أو ب�ــأث�� 

ن�ـــان أن االضــ��ا�ات ال�ـــل���ة . وت���ـــل هـــ�ه الـــ�وافع فـــي ال����تـــات م�ـــل (الـــ�افع الـــ�� ���ـــل اإل

  ی��ى م�ع� هام) .

و���ـأ الــ�افع ن���ــة وجــ�د حاجــة لـ�� ال�ــائ� ال�ــي ، فــإن وجــ�د حالـة ال�اف��ــة لــ�� الفــ�د ، �ع�ــي    

انه ��عى ن�� إش�اع �ع� ال�اجات ال�ع��ة ال�ي ت��أ ع�هـا هـ�ه ال�الـة ، م�ـل ال�اجـة إلـى ال�عـام 

م�ـال ال�اجـات االج��ا��ـة ال����ـ�ة م�ـل  أو ال�اجة إلى ال��اب أو ال�اجة لل��م أو ��ا ���ث في

) ن�امـًا ه�م�ـًا لل�اجـات �قـ�م Maslowال�اجـة إلـى ت�ق�ـ� الـ�ات . وقـ� وضـع عـال� الـ�ف� ماسـل� (

ـــة تـــ�رج ال�اجـــات وقـــ� حـــ�د (ماســـل�)  علـــى األه��ـــة ال��ـــ��ة لل�اجـــات وهـــي مـــا ��لـــ� عل�ـــه ب����

)Maslow: س�ع حاجات ت��ع ���ل م��رج وهي (  

  :Physiological Needsف���ل�ج�ة ال�اجات ال -1

وتقــع فــي قاعــ�ة الهــ�م وهــي أقــ�� ال�اجــات وأك��هــا إل�احــًا إلــى اإلشــ�اع وت�ــ�ل ال�اجــة إلــى    

(ال�ــ�ف� ، ال�ــاء ، ال�عــام ، ال�ــ�� ... الــخ) و�عــ� إشــ�اع هــ�ه ال�اجــات ضــ�ور�ة لل�فــا� علــى 

ألخــ�� فـي ال��ــ��� ال�ــاني أن �قـاء الفــ�د وأن إشـ�اع هــ�ه ال�اجـات ��ــ� مق�ـ�ل ���ــ� لل�اجـات ا

 ت�ه� في سل�ك الف�د .
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  :Safety Needsحاجات ال�ع�ر �األم� وال�المة   -2

تع�ي ال�اجة إلى األم� وال���ر م� ال��ف وأن ���ن م����ـًا علـى صـ��ه وع�لـه وم�ـ�ق�له    

� وعائل�ــه وحق�قــه وم��ل�اتــه وم��ــ�ه االج��ــاعي وت�هــ� هــ�ه ال�اجــة فــي ســل�ك األفــ�اد وذلــ� مــ

خالل سع�ه� ل�أم�� ال�ل�� وال���� وت��� األخ�ار وال��ارة وال�ـ�ودة ال�ـ�ی�ة وته�یـ� ال�ـالمة 

 العامة �ال��وب واألو��ة وال��ارث ال�����ة .....الخ . 

 :  Love and Belonging Needs  حاجات ال�� واالن��اء -3

حاجــة الفــ�د إلــى ت�ــ��� عالقــات م��ــة وتعــا�ف ومــ�دة مــع أع�ــاء أســ�ته وج��انــه والعــامل��    

معــه ألن عــ�م إشــ�اع هــ�ه ال�اجــة س��ــع� الفــ�د �الع�لــة واالن�ــ�اء ال�ــي تــ�ع�� علــى ت�ــ�فاته 

ك�ـا أن الفـ�د ��اجـة إلـى الق�ـ�ل االج��ـاعي و�ـ�داد شـع�ر الفـ�د �ـاألم� وال�قـ�ی� االج��ـاعي ��ـا 

  د اع��اده ب�ف�ه ح�� ی���ي إلى ج�اعة ق��ة ی�ق�� ش����ها و��ح� نف�ه بها .ی�دا

  

  

 

  :Esteem Needs-Self حاجات اح��ام (تق�ی�) ال�ات  -4

هـــي حاجـــة شـــع�ر الفـــ�د �ـــأن لـــه ���ـــة اج��ا��ـــة وان وجـــ�ده وع�لـــه الزمـــان لآلخـــ��� فهـــي    

 حاجات ت�ت�� �ال�اجة إلى ال�ع�ر �االع��ار �ال�ات وتق�ی�ها م� اآلخ��� .

  

  :Knowledge and understand Needsال�اجة إلى ال�ع�فة والفه�  -5

ه ال�اجـات فـي ال���ـة فـي ال��ـف ومع�فـة ت�ت�� ه�ه ال�اجـة أك�ـ� ارت�ا�ـا �ـال�عل� وت�هـ� هـ�   

حقـائ� األمــ�ر وفـي ال���ــة فــي ال��ل�ـل وال���ــ�� والـ��� و���ــاد العالقــات بـ�� األشــ�اء واالســ��ادة 

 م� ال�ع�فة ع� شئ ما وان دافع االس��الع ���ع ه�ه ال�اجة .

  

  

  : Aesthetic BeautyThe need forال�اجات ال��ال�ة ال��و��ة -6

ت�هـــ� هـــ�ه ال�اجـــات فـــي م�ـــل اإلن�ـــان إلـــى م��لـــف األشـــ�اء دون األخـــ�� ســـ�اء �ـــان فـــي    

ال��انــ� ال�اد�ــة �ال�أكــل وال��ــ�ب أو فــي ال�ــ�� والعــادات فــاألف�اد م��لفــ�� فــي تف�ــ�له� ألنــ�اع 

ال�عـــام واأللـــ�ان واألشـــ�ال ال���لفـــة مـــ� ال�ال�ـــ� والـــ�ع� مـــ� ال�ـــاس ی��قـــ� عـــادات و�ت�اهـــات 

�� �ع���هــا الــ�ع� اآلخــ� ج��لــة ومق��لــة ، أن ال�اجــات ال��ال�ــة وال��و��ــة وهــي مع��ــة فــي حــ

  حاجات م����ة وت���ن م�� ال�ف�لة ع��ما ی��أ ال�فل مالح�ة ما ���ه وما ���هه في األس�ة .
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 :Actualization-Needs for Self حاجات ت�ق�� ال�ات  -7

ال�ــي ��ـــ�� معهــا أو فـــي وســ� األســـ�ة تع�ــي حاجـــة الفــ�د إلـــى إث�ــات وجـــ�ده وســ� ال��اعـــة    

��ع�ــى أن ��قــ� الفــ�د وجــ�ده فــي ال����ــع �ال�ــ�رة ال�ــي یــ�� ف�هــا ذاتــه فــالف�د ی�غــ� أن �قــ�م 

�األع�ـــال ال�ـــي ���هـــا ألنـــه ��قـــ� ف�هـــا ذاتـــه وت�ضـــي ر��اتـــه و���حاتـــه فهـــي تـــ�فع الفـــ�د إلـــى 

 ه�اف .ال�ع��� ع� ال�ات واإلف�اح ع� ش����ه .حاجة ل��ق�� ال���ح واال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
 
 
 
 
 

 

 الحاجات الجمالیة 
  

 حاجات 
  تحقیق الذات 

 حاجات األمن والسالمة
  تجنب األخطار، التحرر من الخوف

 الرغبة في المعرفة
  حب االستطالع 

 حاجات احترام الذات
  التقدیر من اآلخرین، التقبل من الذات واآلخرین

 حاجات الحب واالنتماء
  على الحب والمودةالحصول 

 الحاجات الفسیولوجیة
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 ھرم ماسلو للحاجات
Maslow s  Hierarchy of  Needs  

  
  
  

  وه�اك ع�ة ن���ات ف��ت ال�اف��ة :

 . ال����ة ال�ل���ة  

 . ال����ة ال�ع���ة

 . ال����ة اإلن�ان�ة

 . ن���ة الع�� ال��عل�

  

  



  * إس��ات���ة اس��ارة داف��ة ال�ل�ة ن�� ال�عل� : 

  ه�اك ج�لة م� ال�عای�� واالس��ات���ات األساس�ة في اس��ارة داف��ة ال�ل�ة ن�� ال�عل� : 

  اس���ام ��ارات ال��اء وال����ع اللف�ي .  .1

. ـة اس���ام ال�رجات واالم��انات الق���ة ، وال�عل�� علـى أج��ـة ال�ـالب االم��ان�ـة ال������

  وال�فه�ة . 

.  : اس��ارة ال����� االك��اف وح� االس��الع ع�� ال�ل�ة م� خالل  

اس��ارة ال�ه�ة أث�اء ال�رس و��اصة العل��ة .   .أ

اس��ارة ال�� العل�ي أث�اء ال�رس .   .ب

  جـ. إ��اد م�اقف عل��ة ت��� ��عل ال�ل�ة في م�ضع ال��اف� واإلر�اك وال���ة 

. ة معاص�ة غ�� م��قعة . ع�ض أع�ال وأف�ار و�ح�اث عل��

.  . تق��� �ع� الف�ائ� العل��ة غ�� ال���قعة ل��ض�ع مع��  

.  اســـ���ام األم�لـــة مــــ� واقـــع ح�ـــاة ال�ل�ــــة واســـ���ام أســـ�ائه� وأمــــاك�ه� فـــي تف�ـــ�� ال��ــــاد�

  وال�فا��� العل��ة . 

. اســـ���ام معل�مـــات ال�ـــالب ال�ـــا�قة وم�ـــ�ونه� ال�ع�فـــي القـــ��� ل��ـــاء ال�عل�مـــات وال�فـــا ���

ال��ی�ة . 

.  . ت���ع ال�الب على ال��اه�ة العل��ة �اإلع�اد وتق��� أج�اء م� ال�رس

.  . تقل�ل ما أم�� م� العقاب والل�م وال����ة في حالة الف�ل
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1 . م�اولة ع�م اسـ���ام مـا ��ـعف ال�اف��ـة و��فـئ اه��ـام ال�ـالب للـ�رس �إ��ـاد ال��ـاف� 0

العل�ي أو تف��ل �ع� م�ه� ، أو ال�ق��� �����ة ال��اب ال��رسي وتع�اد نقا�ه . 



  : ال��ـارســـــة أو ال��ر�� :ثال�ًا 

  ال��ارسة هي ال���ار أو ال����� وال��ر�� لل�ل�ك ال�� ی�� تعل�ه مع تع��� ه�ا ال�ل�ك . 

وتع� ال��ارسة ش��ًا ل��وث ال�عل� ��ع�ى انه ال���� ال��ـ� علـى حـ�وث الـ�عل� إال �ال��ارسـة  وانـه 

  ال���� ال��� على أن ال�عل� ق� ت� إال إذا ت��ر ال��قف و�ه� ال���� �األداء . 

ـــ� ال��ـــ�ار ل�ـــ�وث ال�غ��ـــ� وال ���ـــ� اع��ـــار ال��ـــ�ار ال�وت��ـــي م�ارســـة إذ ��ـــ� أن ��ـــ�ث تع��ـــ� ع�

  وال����� في ال�ل�ك . 

وال�عل� على صلة وث�قة �ال��اء وت����ه ، فال��اء عامـل مهـ� مـ� ع�امـل الـ�عل� ف�ـل فـ�د ��ـ���ع أن 

�ـ�� الغ�ـي �ـال���ة ع�امـل ت�ـاع� علـى ی�عل� �الق�ر ال�� ���ح له �ه ذ�اؤه و�ال�قابل فان الـ�عل� وال�

  ازدهار ال��اء ون��ه .  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الثالث
  

  ا��نتباه وا��دراك الح��

Attention and Perception    
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   Attentionا��نتباه 

�عــ� االن��ـــاه واإلدراك ال��ــي ال��ـــ�ة األولـــى فــي ات�ـــال الفــ�د ب����ـــه وت��فـــه لهــا، بـــل أنهـــا 

ال�� تق�م عل�ه سائ� الع�ل�ـات العقل�ـة األخـ�� إذ بـ�ون االن��ـاه واإلدراك ال��ـي ال ��ـ���ع األساس 

 الف�د ان �عي ش��ًا، فل�ي ت�عل� شيء أو نف�� �ه فالب� م� إن ن���ه إل�ه وم� ث� ت�ر�ه.

ان االن��ــاه واإلدراك ع�ل��ــان م�الزم�ــان فــإذا �ــان االن��ــاه ت���ــ� ال�ــع�ر فــي شــيء فــاإلدراك 

� مع�فــة هــ�ا ال�ــيء فاالن��ــاه ��ــ�� اإلدراك، و��هــ� لــه أ� أنــه یه�ــئ الفــ�د لــإلدراك ف�ــ�ًال ســ�اع�ا هــ

ل��ت مفاجئ فأن�ا ن���ـه إل�ـه فـإذا ع�ف�ـا إن هـ�ا ال�ـ�ت هـ� صـ�ت �ـاب تغلـ� فهـ� إدراك غ�ـ� إن 

�ـيء الـ�� جـ�ب االن��اه ق� ال �ع��ه إدراك دائ�ا فق� ���ث االن��اه ول���ا نع�� ع� مع�فة مـا هـ� ال

  ان��اه�ا، أو إن�ا ن��ع ص�ت ول�� نع�� ع� مع�فة ما س�ع�ا.

  

  :Attentionمع�ى االن��اه 

�عــ�ف االن��ــاه �أنــه (ت�ج�ــه ال�ــع�ر وت���ــ�ه فــي شــيء معــ�� ل�الح��ــه او ال�ف��ــ� ��ــه 

  و���ل االن��اه ب�رة ال�ع�ر وما ع�اه ���ن في هام� ال�ع�ر) .

لالن��ــاه فــي ال��قــف ال�عل��ــي فع�ــ�ما ��لــ� ال�ــ�رس مــ� ال�الــ� �ع�ــي ال��رســ�ن األول��ــة 

ان ی���ــه إلــى م�ضــ�ع الــ�رس فانــه ��لــ� م�ــه إلــى ان ی�جــه إح�اســه وشــع�ره ن�ــ� م�ضــ�ع الــ�رس 

  ���� ���ح ه�ا ال��ض�ع في ب�رة اه��امه وأحاس��ه م� اجل ان ���ل إدراكه ل��ض�ع ال�رس.

ه� ال�ارجي لل����ه ال تع�ي ل�ـا ف�ـ�ة عـ� انـه م���ـه، ان االن��اه ل��� ع�ل�ة خارج�ة فال��

ف����ا م� ال�ل�ة ق� ی��و م� م�هـ�ه وجل�ـ�ه علـى انـه ی�ـا�ع ال�ـ�رس إال انـه قـ� ��ـ�ن م�هـ�ه خادعـا 

الن �عــ� ال�ل�ــة ی��ــاه�ون بــ�ل� وال�����ــة انــه یــ�ه� �عقلــه إلــى م�ــاالت أخــ�� داخــل ال�ــف أو 

�ق�اره ح�ـ� ��ـعف بل��ـة و�قـ�� بل��ـة أخـ�� أ� ان م�ـاع� خارجـه.ك�ا ان االن��ـاه ی�غ�ـ� فـي اسـ
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أمامــه و�ــ�� �عــ� العل�ــاء ان االن��ــاه هــ�  ال�عــ�وض ال�الــ� ال ت�ــ��� فــي ث�اتهــا ن�ــ� ال��ضــ�ع

  م�فاة ل����ة ال�عل�مات ع�� نقا� م��لفة في ع�ل�ة االدراك.

ة ال�فــل علــى ك�ــا ان ح�ــ� ان��ــاه ال�الــ� ���ضــ�ع معــ�� ت��ــ� ب��ــ�( الع�ــ�) أ� ان قــ�ر 

ت���� ان��اه ت��ن ض��فة في ب�ا�ة الع�� ول��ها تق�� �ل�ا تقـ�� ال�فـل فـي ع�ـ�ه ولهـ�ا ن�ـ� دروس 

) د��قــــة ب���ــــا ت�ــــ�اوح مــــ�ة الــــ�رس فــــي 20-15ر�ــــاض اال�فــــال ت��ــــ�د بــــ�م� ق�ــــ�� ی�ــــ�اوح بــــ�� (

د��قــة . و�عــ� ) 50) د��قــة وتــ�داد مــ�ة الــ�روس �ال�امعــة ف��ــ�ن (45-40ال�ــ�ارس االب��ائ�ــة بــ� (

(ال��اء )اح� الع�امل ال�ه�ة في االن��اه ،فق�رة الف�د في االن��ـاه تـ�داد ب��ـادة  الـ��اء، �ـ�ل� ال��ـ�ات 

  ال�ا�قة وحاجاته ودافع��ه ت�د� ال�ور نف�ه. 

 : الع�امل ال��ث�ة في جل� االن��اه  

 اوال :الع�امل (ال��ث�ات ) ال�ارج�ة (ال��ض���ة ) ..

: ال���هات ال��غ��ة وال�����ة ت��ب ان��اه ال��عل� واالح�فا� �ال�عل�مات اك�� م�  تغ��� ال���ه . 1

  االش�اء او ال�عل�مات ال�اب�ه.

 : �ل�ا �ان ال���ه ش�ی�ا �ان اك�� في جل� االن��اه ال�ه . ش�ة ال���ه . 2

:ت��ار ال���ه م�ات ع�ی�ة ی�د� الى ج�ب االن��اه ،فال���ه ال�� ی���ر �ه�ره فان  ت��ار ال���ه . 3

 ان��اه الف�د ی��ه ن��ه و���� عل�ه �اعادة ال�رس ع�ة م�ات .

االش�اء اوال�عل�مات ال��ی�ة اوغ�� ال�ال�فة ت��ه ن��ها االن�ار   االش�اء غ�� ال�ال�فة ال��ی�ة . 4

ا��اح م���رة ت��ب االن��اه ال�ها اك�� م� ال��ا�ة على ال���رة  وت���� ��ه (ع�ض ال�رس ب�سائل

 م�ال ).

ی���ه االن�ان الى االش�اء ال�ي ت�عل� ��اجاته وت��ل� ع�امل الق�ة في جل�  ال�اجات االساس�ة . 5

 االن��اه ال�ها .

 ثان�ا : الع�امل (ال��ث�ات)  ال�اخل�ة  (ال�ات�ة )...

في ت�ج�ه االن��اه . فال�ال� ال�� ���ل� ر��ة راه�ة في         : ت���� ال���ة ال�اه�ة ال���ة . 1

  م�ا�عة ال�رس ���ن اك�� ق�رة على االن��اه لل�رس .

: ان مع�� ال�اس ال ی�ون االش�اء في م��� واح� ، فااله��امات ال�اصة  ت�د� دورا  االه��ام . 2

 ك���ا في ت��ی� ما ن���ه ال�ه (ا� ما �قع ض�� اه��امات�ا ).

: ت�ث� في ت�ج�ه االن��اه ال�ال� وادائه، فال�ال� ال���ائ� ال ی�� غ�� الف�ل اما �الة ال��اج�ةال . 3

 ال�ال� ال��فائل فال ی�� غ�� ال��اح .

: فال�ال� ال�� ی�� انه ذ�ي و���ح وم��ع ت�فعه الن ���ن اك�� ان��اها  ت��رات الف�د ع� ذاته . 4

 لل�رس وال��اق�ة وال����ل .
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ی��ف ال�ال� او ال��عل� نف�ه و��تقي الى م����ات م� ال����ل وال��اح ��� ان ( والجل ان 

  )....�اهه و�ه�ا ی��ج اول اس� ال�ع�فةی��ي اه��اماته ور��اته العل��ة وال�ي س��جه ب�ورها ان�

  

  

  

  

  

 خ�اص االن��اه :  

واح� م�ة ���لة م� ال�م� االن��اه ع�ل�ة م��قلة م���لة فل�� م� ال���� االن��اه إلى م��ه أو شيء  . 1

 بل ی��قل م� م��ه إلى أخ�

 ال ���� االن��اه ألك�� م� شيء واح� في آن واح� . . 2

ت�ج� ح�ود الس���ار�ة االن��اه . فاال�فال �ع��ون ع� االن��اه ل�يء واح� م�ة ���لة ول�� ت�داد  . 3

 مع تق�م ال�م� .

ف��� ع� ���� االن��اه ن����ع اك��اف ال���عة ال��ه��ة لالن��اه هي االس��الع او االس���اف  . 4

 م����ا وا��اد االش�اء ذات االه��ة لفعال�ات�ا االن�ه.

 

 االن��اه : أن�اع 

ا� االن��اه ال�� ���ل رغ�ا ع� الف�د وان ال���ه �ف�ض نف�ه على ح�اسه   االن��اه الق���: . 1

ف�ضا ق���ا ، ��ا ه� ال�ال في االن��اه الى ص�ت انف�ار ع��� غ�� م��قع . و����ا ما �����م 

ه�ا ال��ع في ال��ال ال��رسي  ع��ما �ق�م ال��رس �ال��ق على ال���رة او ی�اد� عال�ا �اس� 

ى ا�ة وس�لة ف�ها شيء م� ال��ة ال�ي ت��ل ال�الم�� على االن��اه ق��ا الى ما ش�� او �ع�� ال

  ی���ه م�ه� . وت��ف� ال�اف��ة وال���ة في ه�ا ال��ع  م� االن��اه .

 

�ف�ض ه�ا ال��ع م� االن��اه على الف�د او ال��عل� عادة ب�اس�ة دافع خارجي  االن��اه ال��عي : . 2

ل��ع �االل� واالك�اه وال��ف ، و����� �ه ان��اه ال�ال� في ال��رسة كال��اب والعقاب و���ف ه�ا ا

ذل� ال�ال� ال�� ل� ی�� اه��امه في االع�ال ال��رس�ة اال انه ی���ه الى ال�اج�ات ال�ي ی�لقلها 
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���� ال��ف م� ال��رس و���ل في ه�ا ال��ع م� االن��اه جه� ���� الن ال�ال� ���� انع�ام 

 ُ���ه نف�ه على االن��اه خ�فا م� العق��ة او ر��ة في ال���ل على االس���ان .رغ��ه في ال�عل� 

 

وه� م� اك�� ان�اع االن��اه اق��ادا و�فاءة وذل� النه ی��ع� ع� اه��ام ح��قي  االن��اه ال�لقائي : . 3

 في ال�عل� و�قل ال�ه� في ه�ا ال��ع م� االن��اه او على االقل ی�ع�م ال�ع�ر �ال��� او ال�ع�

ال�� ی���� �ه االن��اه ال�اب� وه�ا ال��ع م� االن��اه �ع� م��� فال�ال� خالل ع�له ال��رسي ���ن 

مه�� �ه ح��قة وانه ال �ق�م  �ه ���� ال��ف او العق��ة او االس�ه�ان االج��اعي فال�افع ال��جه 

  له هي ال���ة وااله��ام وال�اف��ة العال�ة لل�عل� .

  

  ال�ه� ]  :ع�م االن��اه [ ش�ود 

ال ���� ان ن�� �ال� في حالة م� ع�م االن��اه أل� شيء إال في حالة ��اب ال�عي وال��م وه�ا 

�ع�ي ان ع�م ان��اه ال�ال� إلى م�ض�ع ال�رس انه م���ه إلى شيء اخ� فق� ی���ه ال�ال� إلى 

ما �ق�له   إلى مع�ىح��ة ال��رس و��ا�عها أو ی���ه إلى ص�ته و���قة ن�قه لل��وف ول��ه ال ی���ه 

م� أم�ر ماثلة أمامه إلى أم�ر أو تفاص�ل ال��ض�ع ال�� ���حه ال��رس أ� أن أن��اهه ی��قل 

 أخ��.

ف��ود ال�ه� : �ع�ي ان�قال االن��اه م� أم�ر ماثلة أمامه إلى أم�ر أخ�� ق� ت��ن �ع��ة ع�ه 

  ول��ها في ب�رة اه��امه .

ال�ـــ�اه� ال�����ـــة وال�ـــي تعـــ� مـــ� مع�قـــات ال�علـــ�� ان �ـــاه�ة شـــ�ود الـــ�ه� لـــ�� ال�ل�ـــة مـــ� 

و���ــ� لل�ــ�رس ان ��ــ���م �ــ�ق ووســائل م��لفــة تع�ــل علــى ال�ــ� مــ� هــ�ه ال�ــاه�ة وت�عــل ال�ل�ــة 

ی�ــا�ع�ن م�ضــ�ع الــ�رس بــ�ال مــ� شــ�وده� الــى شــيء اخــ� ومــ� هــ�ه ال�ســائل ال�ــي ���ــ� لل�ــ�رس 

  اس���امها لل�� م� ه�ه ال�اه�ة:

  ل����ة وال����ة ال���لفة اث�اء ع�ض ال�رس م� اجل ش� ال�ل�ة لل��ض�ع .اس���ام ال�سائل ا . 1

  اس���ام اسل�ب ال��اق�ة و��ح االس�لة على ال�ل�ة وح�ه� على ال�قاش وال��ی� وال�ف���. . 2

 اثارة دوافع ال�ل�ة ن�� ال��ض�ع ال��ل�ب م�ه� االن��اه ال�ه. . 3

لـى ان ال�الـ� م���ـه الـى م�ضـ�ع الــ�رس الن عـ�م االع��ـاد علـى ال��هـ� ال�ـارجي لالن��ـاه �ـ�لل ع . 4

 االن��اه ه� حالة داخل�ة.

  

 : ان �ع�ف �انه ا� م�ث� (م��ه ) ی�ث� على حالة االن��اه او ال�ف��� . ال����� ����  
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و�ع�ل ال����� الى ص�ف االن��اه ع� االس���ار�ة وان ���ل� صفات الق�ة ت�في ل�غ��� ات�اه 

 ���� االن��اه ال��عي اما االن��اه ال�لقائي فانه ت����ه اك�� صع��ة .ان��اه الف�د . وم� ال�هل ت

  وم� ال��ق لل�غل� على ال����� هي :

  ز�ادة ال�ه� وال�اقة وال�فاءة في الفعال�ة ال�عل���ة م� خالل اثارة االه��ام وز�ادة ال�اف��ة . . 1

ال�رس وت��� م� اه��امه م�ا �قل  ال��ائ� وال��افآت ،فال��افأة وال��ائ� ت��� م� تفاعل ال��عل� مع . 2

 تأث�� ت���� ال�ه� وال�غل� عل�ه .

ال���� ال�ل�ي، ال��ضاء العال�ة تع�ل على ص�ف االن��اه اول االم� ول�� ال��عل� او الف�د ی�عل�  . 3

 مع ال�ق� ان یه�ل ال��ضاء و�فق� ال����� تأث��ه . 

  

   

 :Perception and Sensation : اإلدراك واإلح�اس

ع�ه علــى ااإلدراك ع�ل�ــة عقل�ــة مع���ــة تــ��� اإلن�ــان ب����ــه واإلدراك هــ� ال�ســ�لة ال�ــي ت�ــ

� دإشـــ�اع حاجاتـــه األساســـ�ة وال�ان��ـــة وعـــ� ���ـــ� اإلدراك و��اســـ��ه ی���ـــ� اإلخ�ـــار ال�ـــي قـــ� تـــ� 

�ة ���اتـه أو ال�ــي تقلــل مــ� فــ�ص ن�ــ�ه واســ�ق�اره، و��ـاءا علــى هــ�ا فــاإلدراك فــي غا�ــة ال��ــ�رة �ال��ــ

ل�ج�د اإلن�ان ون��ه وت��فه لع�امل ال���ة و��وف ال��اة ال���لفة فاإلدراك هـ� األسـاس فـي ال�ع�فـة 

  ال����ة وت��رها ع� ���� ال�عل� ال�� ���ل م� ب�ء ال��اة وح�ى نهای�ها.

فاإلن�ـــان ی�لــــ� وهــــ� مــــ�ود �اســــ�ع�ادات ف���ـــة ت�ــــاع�ه علــــى اإلدراك وهــــ�ه القــــ�رات ت�ــــأث� 

ال����ــة ال�ــي ت�ــ�� �ــالف�د ســل�ا و���ا�ــا �ــ�ع� األ�فــال ����ــ�ن فــي ب��ــات ت�ــاع�ه� علــى �الع�امــل 

اإلدراك ال���ح وق� ���� ال�ع� األخ� في ب��ات تع�ل إدراكه� ال�ـ��ح لل��اقـف ال�ـي تـ�اجهه� 

.  

  

هــ� ع�ل�ــة تأو�ــل اإلح�اســات تــأو�ال ی�ودنــا معل�مــات ع�ــا فــي عال��ــا :  �عــ�ف.. اإلدراك

  األش�اء. ال�ارجي م�

ومــ� ه�ــا نالحــ� أن اإلدراك هــ� ��ــارة عــ� تأو�ــل اإلح�ــاس فــي ضــ�ء مــا ��ل�ــه الفــ�د مــ� 

خ�ــ�ات وت�ــارب ســا�قة وال�ــي تع��ــ� علــى ال��ــام ال��ــي وال�ــخ فال��ــام ال��ــي ���ــف ال�عل�مــات 

و���لها الى ن��ات و��ه� �ع�ها و��سل مع��هـا إلـى ال�ـخ عـ� ���ـ� األن�ـ�ة الع�ـ��ة و�لعـ� 

  ال�ور ال�ئ��ي في ت�ه�� ال�عل�مات ال���ة ال�خ 

  اإلح�اس :
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ان اإلن�ـان ی�لـ� وهــ� مـ�ود �األع�ـاء ال��ــ�ة ال���لفـة �ـالع���� واالذن�ــ�� والل�ـان واالنــف 

وغ��هــا وقــ� ح�ــ� العل�ــاء ال�ــ�اس ال��ــ��ة فــي احــ�� ع�ــ�ة حاســة م��ــ�ة و�ف�ــل أع�ــاء ال�ــ� 

و�ـــ�ل� تع���ـــا أح�اســـا عـــ� ال�غ�ـــ�ات ال�ـــي  ی�عـــ�ف اإلن�ـــان علـــى خ�ـــائ� األشـــ�اء ال����ـــة �ـــه

  ت��� في داخل اج�ام�ا ن�� �ال���ة و��ضع أع�اء ال��� و�اخ�الل ع�ل �ع� اع�ائ�ا.

هي م��ر مع�ف��ا ع� العـال� ومـ� خاللـه ت�ـ�ف� ال�ـادة الالزمـة للع�ل�ـات :  فاالح�اسات

  ال�ع���ة األخ�� األك�� تعق��ا.

أحــ�� ال�ــ�اس ی��قــل اثــ� هــ�ه ال���هــات عــ� ���ــ� أع�ــاب ف����ــا تقــ�ع ال���هــات ال��ــ�ة 

هي األع�اب ال�اردة إلى م�اك� ع���ة خاصة �ـال�خ وه�الـ� تف�ـ� هـ�ه اآلثـار إلـى حـاالت  ةخاص

  شع�ر�ة ن���ة ����ة هي تع�ف �االح�اسات.

فــالف�ق بــ�� اإلح�ــاس واإلدراك هــ� ان اإلح�ــاس ��ــارة عــ� اســ��ا�ة أول�ــة ألع�ــاء ال�ــ� 

  إلدراك ه� ال���قة ال�ي نفه� بها ال��ض�ع.ب���ا ا

  وتق��� اإلح�اسات ب�جه عام إلى ثالثة أق�ام :

  . إح�اسات خارج�ة ال���ر :1

ح�د العل�ـاء ال�ـ�اس ال��ـ��ة فـي أحـ�� ع�ـ�ة حاسـة م���ـ�ة فال��ـ� وال�ـ�ع وال�ـ�وق وال�ـ� 

�ـغ�، الـ�فء، ال�ـ�ودة، م� ال��اس ال�اه�ة أما الل�ـ� (أو ال�ـ� ج�ـ��ة) فهـي (الـ�الم�، شـ�ة ال

األلـ�) وه�ــاك حاســ�ان اضــاف��ان ت��ــفان ح��ــات ال��ـ� نف�ــه ه�ــا حاســة ال���ــة وال�اســة ال�هل���ــة 

  أو حاسة ال��ازن وال�ي ت��� االن�ان �ال���ة وال��ج�ه ل�ل م� ال�أس وال��� �ال���ة لألرض.

  . اح�اسات ح���ة :2

االع�ـــاء ال�اخل�ـــة، ال�عـــ�ة، األمعـــاء ت�جـــ� هـــ�ه االح�اســـات الع�ـــ��ة علـــى جـــ�ران مع�ـــ� 

ال�م��ـــة، الـــ�ئ��� ... الـــخ، فهـــي تقـــ�م �إع�ـــاء إشـــارات عـــ� اخـــ�الل ع�ـــل األع�ـــاء ال�اخل�ـــة فهـــي 

  ت���نا م�ال في حالة ال��ع أو الع�� وغ�� ذل�.

  . اح�اسات ح���ة :3

عـ�  ت����� في الع�الت واألوتار وال�فاصـل والع�ـام وت��ـل االح�اسـات ال����ـة إشـارات

  نقل األش�اء وضغ�ها وع� وضع إ��اف�ا وح��اتها وس�ع�ها وات�اهها وع� وضع ال��� وت�ازنه.

  

  الع�امل ال��ث�ة في االح�اس واالدراك :

  أوًال : الع�امل ال�ارج�ة (ال��ض���ة) :

  وهي ت�عل� �ال���� أو ال��قف ال�اه� نف�ه ��ا ی�ج� في العال� ال�ارجي. 

  �امل على ال��� اآلتي:و���� ان ن��د ه�ه الع
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  . ال�غ��� وال���ة :1

ت��ــل االشــ�اء فــي حالــة ال���ــة الــى جــ�ب االن��ــاه وت�ج�ــه االدراك فاالشــ�اء ال�����ــة ی���ــه 

  ال�ها الف�د و��ر�ها أك�� م� إدراكه لألش�اء ال�اك�ة وال�اب�ة.

ح���هـا یــ�ر�ها فال�ـ�رس الـ�� �قـ�م وسـ�لة تعل���ــة م����ـة ت�هـ� �عـ� ج�ان�هــا مـ� خـالل 

ال�ل�ة اك�� م� ادراكه� لل�س�لة ال�اب�ة الن ال���ة تع�ي م�اال اوسع فـي ال�ف�ـ�� الـ�� �ع��ـ� علـى 

  ال��� ب�� ال��ان� وال��علقات ال���لفة.

  

  . ال��ة وال��اد :2

ت�ــ�ن شـــ�ة ال���ـــ� عـــامال مـــ�ث�ا فـــي ت��یـــ� مـــا ســـ�ف ت���ـــه إل�ـــه و�ال�ـــالي ن�ار�ـــه فاالضـــاءة 

ـــة، �ـــل هـــ�ه ال��ـــائ� ت��ـــل مـــ�ث�ات ق��ـــة تقـــ�ع ح�اســـ�ا وت�جـــه الق��ـــة ال�� هـــ�ة، واألصـــ�ات العال�

  اإلدراك و��د� ��ل� ال��اد في ت�ج�ه االن��اه .

  . الع�د وال��ت�� :3

ت��ل االش�اء ال�ي تقع في م���عات �����ة او فـي ت�ت�ـ� مـ��� الـى جـ�ب االن��ـاه وت�ج�ـه 

��ف�ا وج�ت و�ـ�ون ن�ـام فال��ضـاء رغـ� سـ�اعها إال انهـا ال االدراك اك�� م� االش�اء ال�ي ت��اج� 

  على ان��اه�ا وت��ن اقل ادراكا م� ال�غ�ات واالل�ان النها ذات ن�ام مع��،  ذت���� 

  . ت���� ع�اص� ال���� :4

ن�� ن��ل إلى إدراك األش�اء ال����ـة أك�ـ� مـ� األشـ�اء ال��ـ���ة فال�الـ� یـ�رك م�ضـ�ع 

�ــ�ن ال��ضــ�ع واضــ�ة ج�ان�ــه وا��ــة وعلــى درجــة عال�ــة مــ� ال���ــ�� علــى الــ�رس و��ــ�عة ع�ــ�ما �

الع�ـــ� مـــ� ال��ضـــ�ع ال�عل��ـــي ال��ـــ��ب والغـــام� فـــي ع�ضـــه یـــ�د� إلـــى إدراك ال�الـــ� أقـــل 

  ل��ض�ع ال�رس.

  

  ثان�ًا : ع�امل داخل�ة (ذات�ة) وهي ع�امل ت�عل� ����ة الف�د :

  . ال���ل واالت�اهات :1

األمـ�ر ال�ــي ته�ـه و���ـل إل�هــا أ� انـه ی��قــي مـا یه�ـه فقــ� فال�فـل قــ�  ان الفـ�د ی���ـه و�ــ�رك

ال ی���ـــه �عـــ�  �ی���ـــه و�ـــ�رك �عـــ� األشـــ�اء ال�ـــي قـــ� ال ی���ـــه لهـــا و�ـــ�ر�ها ال��اهـــ� أو ال�اشـــ�، وقـــ

ال�ل�ة ل��ض�ع �ع�ضـه ال�ـ�رس ول�ـ� سـ�عان مـا ��ـ��دوا اه��ـامه� �ال��ضـ�ع اذا اسـ��اع ال�ـ�رس 

  ب��� ال��ض�ع �اه��اماته� وم��له�.

  . ال���ة ال�ا�قة :2 



      )45( 
 

 
 

�ع��ــ� اإلدراك علــى ال��ــ�ة وال��ــارب ال�ــا�قة ال�ــي مــ� بهــا الفــ�د وهــي تــ�ث� ســل��ا او ا��اب�ــا 

ل��اقف وال��اه� ال�اثلة أمامه إذ ان األلفـة وال��ـ�ة ال�ـا�قة ت�عل�ـا نـ�رك ال�ـيء �لـه في إدراك الف�د ل

  اذا ادر��ا ج�ءا م� اج�ائه .

  . ال��قع :3

ان الف�د ی�� و���ع ما ی��قع ان ی�اه او ���عه ، ف��قع االن�ـان وته�ـ�ه لـه تـأث�� ���ـ� علـى 

  مغای� ل�ا ی��قعه اإلن�ان). ال�يء ال�� ی�ر�ه و����ا ما ی�د� الى ال��أ(أذا �ان
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  الذاكرة والنسيان 

Memory and Forgetting  

  

) ���� إلى ال�وام ال���ي ألثار ال���ة ح�ـ� تلعـ� الـ�اك�ة دورا Memoryم��لح ال�اك�ة (

ال���ــ�ل ال�راســي وللع�ل�ــة ال�عل���ــة، ذلــ� أن الــ�اك�ة والــ�عل� �ف�ــ�ض �ــل م�ه�ــا �ــالغ األه��ــة فــي 

وجـ�د األخـ� ف�ـ�ون االح�فـا� ال ���ــ� أن ��ـ�ن ه�ـاك تعلـ� و�ـ�ون الــ�عل� فأنـه ال ��ـ�ن ه�الـ� شــيء 

لل�ــ��� إذ ان الــ�عل� ��ــ�� إلــى حــ�وث تعــ�یالت علــى ال�ــل�ك ال�ات�ــة عــ� ال��ــ�ة والــ�اك�ة ت�ــ�� إلــى 

 م ال���ي له�ه ال�ع�یالت.ال�وا

  تع�ف ال�اك�ة : هي ع�ل�ة عقل�ة ی�� ف�ها ت���ل وحف� واس��جاع ال���ات ال�اض�ة.

  

والـــ�اك�ة ت��ـــل ال��ـــ�ر األساســـي ��ـــا یـــ�� ال���ـــ� مـــ� عل�ـــاء الـــ�ف� ل�ـــل الع�ل�ـــات العقل�ـــة 

��ــ� علــى الــ�اك�ة، األخــ�� وفــي ب��ــة الــ��اء والقــ�رات العقل�ــة، وهــ�ا �ع�ــي ان �ــل مــا �فعلــه ال�ــاس �ع

وال�ائ� ال�ي ب�ون ذاك�ة س��ت�� �ال�اقع م� خالل ع�ل�ة لإلدراك ال��ي ال��اشـ� فقـ� و�ال�ـالي فهـ� 

خاضــع ل��ــ�أ (ه�ــا واآلن) أ� االســ��ا�ة ل��قــف معــ�� وفــي زمــ� معــ�� فقــ�، والــ�اك�ة هــي ال��ــ�ر 

ت��ـ� وراء �ـل ن�ـا� نف�ـي وعقلـي األساسي ذو األه��ة ال����ة ل�ل الع�ل�ات العقل�ة وهي الق�ة ال�ـي 

إذ ب�ونها ی�� الف�د ت��ار ال��اة وال �����ع تعل�هـا، و�ـ�ونها ال ���ـ� أن ن�ـ� ال�اضـي ون�ـ�ف�� م�ـه 

فــي ال��ــ�ق�ل مــ�ورا �ال�اضــ�، فــاإلدراك والــ�عل� وال��ــ�ث والــ�عي وحــل ال��ــ�الت، �ــل ذلــ� ��ــ�ل�م 

اب معل�مات،وال�فاعــل االج��ــاعي ی��لــ� تــ��� القــ�رة علــى ت�ــ��� ال�عل�مــات، فــال�عل� ی��لــ� اك��ــ
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ال�ل�ـــات وقل�ـــل مـــ� ق�اعـــ� اللغـــة وهـــ�ه �لهـــا تـــ�� مـــ� خـــالل القـــ�ان�� ال�ـــي ��حهـــا أرســـ�� �ـــال��ا�� 

  وال��ا�ه وال��اد في خ�ن ال�قائ� وال�عل�مات وفي اس��دادها واس�عادتها.

  

 : أنواع الذاكرة  

ل���لفـــة فالــ�اك�ة ن�ــا� عقلـــي م��ــ� لـــ�ل� تــ�خل الــ�اك�ة فـــي �ــل ج�انــ� ال��ـــاة اإلن�ــان�ة ا

ت�ع�د اإلش�ال ال�ـي ت�هـ� بهـا و��ـاء علـى ال��ـائ� والع�ل�ـات العقل�ـة ال���نـة للـ�اك�ة وقـ�رة علـى 

كل جهاز أو م��ن على حف� ال�قائ� وال�عل�مات ووفقا ل���عة ال��ا� ال�ف�ـي ���ـ� تق�ـ�� الـ�اك�ة 

  إلى ثالثة أن�اع :

  

  

Memory 
Model : Atkinson and Shiffren 

 ����ن وشف���تن��ذج : ا

  

  

  

  

  

  

  كال                                                                                   

  

  

  نع�                                      

  

  

  

  

  تعامل ض���                تعامل ع���                        

                

  

 المعلومات الواردة

 الذاكرة الحسیة 
Sensory Memory  

تنسى المعلومات بعد 
 حوالي ربع ثانیة

ھل ینتبھ 
الفرد الى 

 المعلومات !!

 ذاكرة قصیرة المدى
Short - term  

Memory  

كیف نتعامل 
مع 

 المعلومات !

المعلومات بعد تنسى 
ثانیة .. 15حوالي   

تحفظ المعلومات في الذاكرة 
 قصیرة المدى لوقت اطول 
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  ال����ة ال�ع���ةCognitive theory    

  Atkinson and shiffrenشف���  –أن��ذج: ات����ن 

 sensory  Memoryال�اك�ة ال���ة :  .1

ت�ع�ض ح�اس�ا لع�د ض�� م� ال�عل�مات و���ل م�ـ��� إال أن الفـ�د ال ��ـ���ع ان ی�لقـى 

كل ه�ه ال�عل�مات م���عة و����ه إل�ها ف��ال ان� جال� فـي الغ�فـة تقـ�ا فـي ��ـاب فع��ـاك ت�ـ�ق�الن 

معل�مــات ��ــ��ة مــ� ال�ل�ــات ال�����ــة ونالحــ� مــا ی�ــ�و مــ� ال�افــ�ة وتــ�خل إلــى إذنــاك معل�مــات 

��ة م� جهاز ال���اع و���ل ب�ل� درجة ح�ارة الغ�فة أو ق� ت�ع� ��غ� ال�اق�� ال�احـ�ة علـى س�

األخــ�� وعلــى الــ�غ� مــ� انــ� ال ت�ــ���ع ان ت�لقــى مــ�ة واحــ�ة �ــل هــ�ه ال���هــات إال أن ال�عل�مــات 

ال��ـاة ت�خل إلى م��ن ال�اك�ة ال��ـ�ة فالـ�اك�ة ال��ـ�ة ت�علـ� �االن��اعـات ال����عـة عـ� ال���عـة و 

مــ� خــالل أع�ــاء ال�ــ� و���ــ�� هــ�ا ال�ـــ�ل �ال�ــالي إشــ�اال ف���ــة أخــ�� م�ــل الــ�اك�ة ال��ـــ��ة 

 وال�اك�ة ال����ة والل���ة وال���ة وال��و��ة .  Iconic Memory(اال�ق�ن�ة) 

أ� أن الــ�اك�ة ال��ــ�ة هــي ن���ــة أ� م��ــه ح�ــي ی�ــ�ك ان��اعــا ح�ــ�ا و��لــ� عل�ــاء الــ�ف� 

�الـ�اك�ة ال��ــ�ة وال�عل�مـات فـي الـ�اك�ة ال��ـ�ة تفقــ� �عـ� ر�ـع ثان�ـة و���ـ� حفــ�  علـى هـ�ا االن��ـاع

ال�عل�مــات م�ق�ــا إذ ان��ــه الفــ�د إل�هــا وحــاول فهــ� مع�اهــا م�ــا یــ�د� إلــى ان�قالهــا إلــى م�ــ�ن الــ�اك�ة 

  ق���ة ال���.

  

  : Short Term Memoryال�اك�ة ق���ة ال���  .2

وفــــ�ز األحــــ�اث ال��م�ــــة ف��قــــى ال�هــــ� ف�هــــا وت��ــــ� یهــــ�� هــــ�ا ال�ــــ�ع مــــ� الــــ�اك�ة ��الح�ــــة 

اإلجــ�اءات الالزمــة ل��ــ�ان الــ�ع� األخــ�، ولــ� راجــع الفــ�د األحــ�اث ال��م�ــة ال�ــي مــ� بهــا نــ�� أن 
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ه�اك أم�ر ����ة ی����ها الف�د لف��ة ق���ة وسـ�عان مـا ی��ـاها ألنـه لـ� �ق�ـ� ل�ل�ـه الـ�اك�ة ��عل�مـات 

 .ع���ة الفائ�ة

ـــ�اك�ة ق�ـــ��ة ال�عل�مـــات �ال�ـــ�� هـــ� جهـــاز ل�عال�ـــة �ـــ�وف ال��ـــاة ال��م�ـــة واالح�فـــا�  فال

ثان�ـــة) وال ���ـــ�  15واألف�ــار وال��ـــ�ات ال�ــي �ع�هـــا الفــ�د فـــي أ� وقــ� م�ـــ�د ��ــفة م�ق�ـــة خــالل (

) ثان�ة، إال إذا تـ� معال��هـا او نقلهـا إلـى 20-15اس��جاع ال�عل�مات م� ال�اك�ة ق���ة ال��� �ع� (

  ال���، ولل�اك�ة ق���ة ال��� و��ف��� ه�ا : ال�اك�ة �ع��ة

  ال����� ال��ق� لل�عل�مات �اخ��ار ال�ادة ال�ي ت�قى م�ق�ا . .1

نقل ال�عل�مات وال���ات إلى ال�اك�ة ���لة ال��� وس�� ال�عل�مات مـ� أجهـ�ة الـ�اك�ة ال���لفـة  .2

.  

ـــ�اك�ة ق�ـــ��ة ال�ـــ�� ال ت��قـــل ��ـــ�ل آلـــي إلـــ ـــ�اك�ة ان ال�عل�مـــات ال�ـــي ت�قلهـــا ال ى ال�هـــاز ال

���لة ال��� بل �ق�م جهاز ال�اك�ة ق�ـ��ة ال�ـ�� ��ـ�ل رئ��ـي �فـ�ز ال�عل�مـات ال�ف�ـ�ة ال�ـي ی�غـ� 

أن ��ـــ�ف� بهـــا الفـــ�د وال�عل�مـــات ال�ـــي ی��ـــ� ان یـــ��ل� م�هـــا أ� أنهـــا ع�ل�ـــة ان�قائ�ـــة وان الع��ـــ� 

  ال�ه� في االن�قال ه� ت��ی� م�� اس���امها في ال���ق�ل .

اك�ة ق�ـــ��ة ال�ـــ�� ال ت�ـــأث� �ـــالع�� وال �ال����ـــة وال ���ـــ��� القـــ�رات فهـــي م��ــــان�م وان الـــ�

  ب�ائي لالح�فا� �ال�عل�مات لف��ة ق���ة م� ال�م� .

  

  :  Long Term Memoryال�اك�ة ���لة ال��� :  .3

ن�ــام م�هــل ل��ــ��� ���ــة هائلــة مــ� ال�عل�مــات وال�قــائ� وال�عــاني ��هــ� ل�ــا ال��ــاة �أوســع 

فهــ� ن�ـام ���ــ� وصـفه �أنــه م���عـة مــ� ال��اقـع ال�ع���ــة ال�ـي تــ� ارت�ا�هــا  ا و��ــا و�دراكـا .معان�هـ

إذ أن ال�ـــادة ال�ـــي ت���نهـــا الـــ�اك�ة ���لـــة  ��ـــ�ل ی��ـــ� �اح��ائـــه علـــى ال�فـــا��� ال�ـــي ت��ـــل مع�ـــى .

ع�ــ�  ال�ـ�� هـي ال�ـادة ال�فه�مــة ذات ال�ع�ـى وال�ـي ت�ـ��� ســاعات أو أ�امـا أو شـه�ر أو سـ���� أو

  اإلن�ان �له.

ان الـــ�اك�ة ���لـــة ال�ــــ�� یـــ�� ف�هـــا خــــ�ن ال�قـــائ� وال�عل�مـــات وال�عــــاني وال�فـــا��� ��ــــ�رة 

م�اثلـة لل�ـادة ال���قـة أو ��ـ�ل م�ـغ� لهـا. و���ـ�ا مـا یل�ـأ اإلن�ـان إلـى وسـائل م�عـ�دة الن�قـال هـ�ه 

ی��لــ� اك��ــاب وســـائل  ال�عل�مــات مــ� الــ�اك�ة ق�ـــ��ة ال�ــ�� إلــى الـــ�اك�ة ���لــة ال�ــ�� إذ أن هـــ�ا

م��ــ�ة ل��ــ��� ال�قــائ� فاالن��ــاه وال���ــ�� وال��ــار�ة ال���ــة، ووجــ�د ف�ــ�ة مــ� ال�قــ� بــ�� جل�ــات 

الــ�عل� واســ���ام ع�امــل ال��ــ��ع اال��ــابي وغ��هــا تعــ� ج�انــ� أساســ�ة ل�ــ�وث االن�قــال، ول��ضــ�ح 

  ل��ال اآلتي :ع�ل�ة نقل ال�عل�مات م� ال�اك�ة ق���ة ال��� إلى ال���لة ن��ب ا
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) خل�ــة ع�ــ��ة وان 1014أن صــ�ی� لــ� حــ�ث� عــ� مــخ اإلن�ــان وقــال لــ� انــه ی�ــألف مــ� (

) ر�ــل ف��ــ� ســ���ن هــ�ه ال�عل�مــات ذاك�تــ� ان 20ر�ــل) ومــخ ال�ــ�ت یــ�ن (3مــخ اإلن�ــان یــ�ن (

ه�ه ال�عل�مات تل�ق�ها أع�اء ال�ـ� وت�ـ�ن فـي (الـ�اك�ة ال��ـ�ة) وهـ�ه ال�ـادة ال�ـي ت�فـ� فـي هـ�ه 

لــ�اك�ة ت�ــ�ه ال�ــ�رة ال�ــي ت�ــل فــي م��ل�ــ� �عــ� ال��ــ� إل�هــا وهــ�ه ال�ــادة أو ال�عل�مــات ت��فــي فــي ا

اقل م� ال�ان�ـة إال إذا تـ� نقلهـا إلـى جهـاز أخـ� هـ� الـ�اك�ة ق�ـ��ة ال�ـ�� وهـ�ه ال�عل�مـات ال�ـي قالهـا 

هــا ��ــا ل��ــه مــ� ال�ــ�ی� ���ــ� أن ت��قــل إلــى الــ�اك�ة ���لــة ال�ــ�� إذا تــ� ال�ف��ــ� فــي مع�اهــا ور��

معل�مات أو أف�ار م�ج�دة فعال وفي �ع� ال�االت ��في ال���ار ال���� لل�عل�مات ل�ـي ت�ـ�ن فـي 

ـــ�اك�ة ق�ـــ��ة ال�ـــ��  الـــ�اك�ة ���لـــة ال�ـــ�� .والبـــ� ان نعـــ�ف ان ه�ـــاك ات�ـــاال دائ�ـــا بـــ�� جهـــاز� ال

�ها واســـ��جاعها الـــى وال���لـــة ال�ـــ��، وان ال�ـــادة ال���ونـــة فـــي الـــ�اك�ة ���لـــة ال�ـــ�� ���ـــ� ت��ـــ�

  ال�اك�ة ق���ة ال��� ل�عال�ة ��وف ال��اة ال��م�ة .

  

  

  (( م��� ))

  

  الع�امل ال��ث�ة في ع�ل��ي ال���� وال���ان    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ب. ال���قة ال��زعة وال���قة ال���فة

 أ. دافع ال�ص�ل الى ال��اح

 ب. االن��اه

 أ. درجة ال�ع�ى في ال�ادة ال�راس�ة 

 ع�امل االس���ال

 ب. ت���� ال�ادة ال�راس�ة

 ال�ل�ة وات�اهاتج. ارت�ا� ال�ادة ����ل 

 د. ال�هارات ال����ة وال�هارات اللف��ة

 أ. ال���قة ال�ل�ة وال���قة ال��ئ�ة

 ج. ���قة ال����ع

ذ�اء ال��عل�، الع�امل ال�ف��ة ، ال��ائ� ال��اج�ة واالنفعال�ة والع�امل 

  االج��ا��ة واالس��ة. 

 الع�امل ال��علقة 

  ���ائ� ال��ر�� 

 ع�امل ت�عل� �ال�ادة 

  ال�راس�ة

الع�امل ال��علقة 

 ���ائ� ال��ر��  
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  * الع�امل ال��ث�ة في ع�ل��ي ال���� وال���ان : 

م� الع�امل ال�ـ�ث�ة علـى ال�ـ��� وال��ـ�ان إمـا ��ـ�ل ا��ـابي  ت�أث� ع�ل�ة ال���� ���لة ����ة

وفي م�ل ه�ه ال�الة ��� ض�� ه�ه الع�امـل وال�ـ���ة عل�هـا لغـ�ض ت��ـ�� الـ�اك�ة أو ��ـ�ل سـل�ي 

فــي حالــة إه�ــال هــ�ه الع�امــل وعــ�م االل�ــ�ام بهــا م�ــا یــ�د� إلــى ال��ــ�ان وســ��اول ه�ــا ت�ــ��� هــ�ه 

  اآلتي :الع�امل ال��ث�ة وعلى ال��ل 

  . ع�امل االس���ال : 1

ــــ�ات  ــــى الــــ�عل� واك��ــــاب ال�� ــــة قــــ�رة ال�الــــ� عل ــــ�� ��ــــ�ه�ف ت��� ــــ� هــــ� ال ان الــــ�عل� ال��

واس��الص ال�قائ� ب�ف�ه وال��ال ال�ه� ه�ا ��� ���� ت���� الق�رة علـى ال�ـ��� ���ـ� ���ـ� ان 

  الع�امل وت��أ.ت��ف� �ال�ادة ���ل ج�� وفي م�ل ه�ه ال�الة تع��� على ال���� م� 

  أ. دافع ال�ص�ل إلى ال��اح:

���ــل الــ�افع ال�اقــة ال�ام�ــة ال�ــي تــ�فع ال�الــ� ألن ��ــل� ســل��ا مع��ــا فــي ال���ــة، ول�ــ�وث 

ع�ل�ــة الــ�عل� البــ� ان ��ــ�ن ه�الــ� دافــع یــ�فع ال�الــ� ن�ــ� بــ�ل ال�هــ� وال�اقــة للــ�عل� إذ أن وجــ�د 

و�ال�ـالي سـ���ل�  ل� ال��� ف��ونه ��ـ�ح الـ�عل� شـ��ا ثقـ�الً ال�افع لل�عل� �ع� ش��ًا أساس�ًا ل��وث ال�ع

فــان ال�ــ��� ســ���ن ضــ��فا علــى الع�ــ� مــ� ذلــ�  ةجهــ�ا م�ــ��ا مــ� ال�الــ� وفــي م�ــل هــ�ه ال�الــ

ال�الب ال�� ��ع دافع ال��اح وال�فـ�ق �هـ�ف أمامـه فـان هـ�ا الهـ�ف �ع�ـل �قـ�ة دافعـة فـي ت�ق�ـ� 

  ن�ان �ل�ا زادت الق�رة على ال���� وال�عل�) .ال��اح. (كل�ا زادت ال�اف��ة ل�� اإل

  ب. االن��اه :

ـــ�� االن��ـــاه فالبـــ� أن ی�جـــه  ـــ�عل� وال�ـــ��� ول�ـــي ی �عـــ� االن��ـــاه مـــ� الع�امـــل األساســـ�ة فـــي ال

ال�ال� إح�اسه وشع�ره ن�� م�ض�ع ال�رس ���� ���ح ه�ا ال��ض�ع في بـ�رة اه��امـه و�ح�اسـه 
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�ل� ال��ض�ع و�ال�الي ���� خ�ن  ه�ه ال�عل�مـات فـي الـ�اك�ة م� اجل أن ���ل إدراك واس��عاب ل

  ���لة ال��� .

  ’:. ع�امل ت�عل� �ال�ادة ال�راسي2

ت�ــأث� فاعل�ــة ع�ل�ــة ال�ــ��� �ال�ــادة ال�راســ�ة ال�ــ�اد تعل�هــا ومــا بهــ�ه ال�ــادة مــ� درجــة الفهــ� 

وال�ع�ـى و��رجــة إتقــان ال�الـ� لل�ــادة ونــ�ع ال��ــا� الـ�� ��ارســه ال�الــ� ومـ� بــ�� الع�امــل ال��علقــة 

  �ال�ادة ال�راس�ة ال�ي لها تأث�� على ع�ل�ة ال���� هي: 

  ال�راس�ة : أ. درجة ال�ع�ى في ال�ادة

دلــ� ال�راســات وال��ــ�ث أن ال�عل�مــات ذات ال�ع�ــى هــي ال�ــي یــ�� خ�نهــا فــي الــ�اك�ة ���لــة 

ال��� وهي أسهل اس�عادة ووجـ�د ال�ع�ـى فـي ال�ـادة �عـ� أسـاس فـي االح�فـا� بهـا ف�ل�ـا �انـ� درجـة 

دلـ� إحـ�� ال��ـارب ال�ع�ى لل�ادة عال�ة �ل�ا زاد ث�ات أث�ها في الـ�اك�ة وزادت القـ�رة علـى ال�ـ���. و 

  ان ال�ادة ذات ال�ع�ى ی�� ت���ها ��ه�لة ب���ا ال�ادة األقل مع�ى ف��� صع��ة في ت���ها.

  ب. ت���� ال�ادة ال�راس�ة :

ان ال�ــادة ال�ــي تعــ�ض ��ــ�ل مــ��� وم�ــ�ا�� ���ــ� ت�ــ�ن وحــ�ة م��املــة ��ــ�ن فه�هــا أ��ــ� 

ل�عل�مـات فـي الـ�اك�ة ���لـة ال�ـ�� دون أن وت���ها أسهل، إذ أن م�اولة ال��عل� فه� وج�ع وح�ـ� ا

�ع��ي ب�����ها فأنه س��� صع��ة وم�قة وع�اء فـي اسـ��جاعها وال�عـ�ف عل�هـا ���ـا �عـ� .والبـ� مـ� 

اإلشارة ه�ا انه ل�� ال�ه� م�اولة ت���� ال�ادة فق� بـل ��ـ� ان یـ�� ر�ـ� ال�عل�مـات �ال�عـارف ال�ـي 

  ل على ال�اك�ة االح�فا� بها. اك���ها ف��� ال���قة ��قائ� أخ�� أسه

  ج. ارت�ا� ال�ادة ����ل وات�اهات ال�ل�ة :

���ل �ع� ال�ل�ة إلى م�اد مع��ة وال ���ل إلى أخـ�� وال�ـ�� فـي ذلـ� هـ� أن ال�ـ�اد ت�ـ�ن 

علــى األغلــ� م�ت��ــة ��اجــة مــ� حاجــات الفــ�د ال�ف�ــ�ة ف��ــ� ال���ــ� مــ� ال�ل�ــة ��ــالع�ن و�ه��ــ�ن 

� ی��ــ�ر أخفــاق اآلخــ��� مـ� ال�ل�ــة فــي م�ضــ�عات أخــ�� .وعلــى الــ�غ� ���ضـ�عات مع��ــة فــي حــ�

م�ــا ی���ــه اإلخفــاق مــ� أثــار ســل��ة علــ�ه� فهــ� ال ��ــ���ع�ن حفــ� ال�عل�مــات ال�ــي ی��ل�هــا ال��ــاح 

و���� ن���ة ال��ل�ل ال�ف�ي فـان الفـ�د ال شـع�ر�ا ��ـ�د ال��ـ�ات ال��ل�ـة مـ� ذاك�تـه ألنـه ال ��ـ� 

  ل�ع�ر�ة.ان ت�قى في ح�اته ا

  د. ال�هارات ال����ة وال�هارات اللف��ة :

أن أ� مهـــارة ح���ـــة البـــ� ان ت��ـــ�� ج�انـــ� ف���ـــة وأخـــ�� لف��ـــة وع�ـــ� مقارنـــة االح�فـــا� 

وال�ـــ��� فـــي ال�ـــ�اد اللف��ـــة وال�هـــارات ال����ـــة ن�ـــ� أن ال�هـــارات ال����ـــة هـــي األك�ـــ� فـــي ال�ـــ��� 

ب��ـ� ان االســ��ا�ات ال����ـة یــ�� االح�فـا� بهــا ج�ــ�ا واالح�فـا� وهــ�ا مـا ت�صــل إل�ـه ال�راســات ال�ــي 

ع�� اإلن�ان. إذ أن ال�عل�مات ال�ي �����ها ال��عل� �اس���ام أك�ـ� مـ� حاسـة اث�ـ� فـي الـ�اك�ة مـ� 
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ال�عل�مات ال�ي �����ها �اس���ام حاسة واح�ة، فال�ال� الـ�� �قـ�م �ـإج�اء ال����ـة و�ق�ئهـا �ال�ـ�رة 

  و�ال�الي ت���ه ���ن أح�� م� االع��اد على حاسة واح�ة. ال��ئ�ة ���ن تعل�ه أف�ل

  . الع�امل ال��علقة ���ائ� ال��ر�� :3

ان علــــ� الــــ�ف� غ�ــــي �ال�راســــات وال��ــــ�ث ال��علقــــة �األســــل�ب األم�ــــل ل�راســــة ال�ــــادة وقــــ�     

  ت���� ع� ال�ص�ل إلى ��ق م�ع�د ���� أن ت�ق� فعال�ة ال���� وت��� ال�اك�ة وم�

  أه�ها : 

  

  

  

  أ. ال���قة ال�ل�ة وال���قة ال��ئ�ة :

  ال���قة ال�ل�ة : تع�ي ق�اءة ال�ادة �لها م�ة �ع� أخ�� إلى أن ی��ق� حف�ها.

امــا ال���قــة ال��ئ�ــة: فهــي ت��ئــة ال�ــادة وقــ�اءة �ــل جــ�ء م�هــا �عــ� إت�ــام حفــ� ال�ــ�ء األخــ� 

�ـ��ة �املـة مـ�ة �عـ� أخـ�� ح�ـى ف��ال ع�� م�اول��ا ن�ف� ق���ة شع��ة فهـل مـ� األف�ـل قـ�اءة الق

  ی�� حف�ها أم ق�اءة الق���ة ش��ا ف���ا.

ان ل�ـل ���ــ� م�ــال اســ���ام ���لــف عــ� األخــ�� فال���قــة ال�ل�ــة ی��قــف اســ���امها علــى 

مقـ�ارها ال�ـادة ال�ـ�اد تعل�هـا، ونـ�ع هـ�ه ال�ـادة وال�ــ�عل� نف�ـه وغ��هـا مـ� الع�امـل فهـي ت�ـ�ن م�اســ�ة 

ق���ة وت��ف ب�حـ�ة �����ـة أو ت�ـا�ع م��قـي ففـي هـ�ه ال�الـة ت��قـ� ارت�ا�ـات ح���ا ت��ن ال�ادة 

  ب�� ال�ل�ات والفق�ات م�ا ت�د� إلى وض�ح ال�ع�ى و�ال�الي ت�اع� على ال�ف� وال����.

امـا ال���قــة ال��ئ�ـة فهــي ت�ـ�ن م�اســ�ة أك�ـ� ح���ــا ت�ـ�ن ال�ــادة ���لـة وصــ��ة فهـي ت�ــل 

  ال��عل� إذ انه �����ع أن �قف على حف�ه خ��ة ����ة .إلى حف� ال�اف��ة ل�� 

وعلــى الــ�غ� مــ� اخــ�الف ال�ــ��ق��� فــي حفــ� ال�ــادة إال إنه�ــا ���ــ�ا مــا ت�ت��ــان ب�ع�ــه�ا 

  و���ن األسل�ب األم�ل ه� ال��ع ب�� ال���ق���.

  ب. ال���قة ال��زعة وال���قة ال���فة :

ات ع�ــل ب��هــا ف�ــ�ات راحــة و�ف�ــل اســ���ام تع�ــي ال���قــة ال��زعــة ان یــ�� الــ�عل� علــى ف�ــ� 

هــ�ه ال���قــة فــي حالــة الــ�عل� ال���ــي وفــي حالــة الــ�عل� الــ�� ی��لــ� ال�فــ� اآللــي وفــي حالــة ال�ــادة 

) أس��ع فقـ� أ�هـ�ت إحـ�� ال�راسـات ان قـ�اءة ال�ـادة مـ�ة 4-2ال�ي ت��ل� االح�فا� ال���ل ال��� (

قــ� أع�ــى اح�فا�ــا لل�ــادة ��ــاو� ثالثــة أضــعاف مــا  واحــ�ة فــي ال�ــ�م علــى مــ�� خ��ــة أ�ــام م��ال�ــة

  أع�اه ق�اءتها خ�� م�ات م��ال�ة.
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ــــ�ة واحــــ�ة دون راحــــة أ�  ــــى ف� ــــة الــــ�عل� عل إمــــا ال���قــــة ال���فــــة فهــــي االســــ���ار فــــي ع�ل�

االسـ���ار فــي القــ�اءة ح�ــى یـ�� ال�فــ� .وقــ� ت�ــ�ن هـ�ه ال���قــة فعالــة فــي حالـة ال�ــادة ال�عل���ــة ال�ــي 

�ا�عها االس���اف أو ت���� ال�فا��� أو حل ال���الت ال�ـي ت��لـ� مـ� ال�الـ� أن ����ـف ���ن 

  أو ����ل� ال��اب ال���ح و�ف�ل اس���امها مع ال��اد ال�ي ت���� حل م�ائل .

  ج. ���قة ال����ع :

ان قــ�اءة ال�ــادة ال�عل���ــة وم�اولــة ال�الــ� ت�ــ��عها فــي أعقــاب ذلــ� ��ــ�ن أك�ــ� جــ�و� مــ� 

فال�الــ� الــ�� �قــ�أ ال�ــادة و�عــ�ف ان عل�ــه أن ��ــ����ها فــي اعقــاب ذلــ� مــ�ة ق�اءتهــا مــ�ة �عــ�  ت�ــ�ار

فــان هــ�ا ��علــه �ق�أهــا ب��ــا� و�ق�ــة و�ال�ــالي یــ�د� ذلــ� إلــى اح�فــا� أك�ــ� أن هــ�ه ال���قــة ت�ــ�� 

علـى  فعال�ة أك�� م� جان� ال�ـ�عل�. إذ أنهـا ت�عـل ال�ـ�عل� �ع��ـ� علـى ن�ـا� إح�اسـه وتف��ـ�ه ولـ��

م��د الق�اءة فق� إضافة إلى أنها ت��� اس���ار ال�اف��ة ل��ه فـي ت�ـ��� ال�قـا� ال�ـي ت��ـاج إلـى 

  ال���� م� ال�ف� وما حققه  م� تق�م.

  

  ع�امل ت�عل� �ال��عل� نف�ه: .4

ه�الــ� ع�امــل ع�یــ�ة وم��لفــة تــ�خل ضــ�� ال�ــ�عل� نف�ــه م�ــا ��عــل ع�ل�ــة الــ�عل� ناق�ــة 

وال���� على م���� أدنى .فال���� ی�ـأث� دون شـ� �ال��ـ��� العقلـي لل�ـ�عل�  و�ال�الي ���ن االح�فا�

ـــ�عل� وال�ـــ��� لـــ�� ضـــعاف العقـــ�ل ت�ـــ�ن ضـــ��فة وعلـــى الع�ـــ� مـــ� ذلـــ� فال�ل�ـــة  فالقـــ�رة علـــى ال

األذ��اء ی��ف�ن بـ�اك�ة ق��ـة ��ـا ان الفـ�وق الف�د�ـة فـي القـ�رة علـى الـ�عل� وال�ـ��� هـي األخـ�� لهـا 

�اه�ة االح�فا� �ال�عل�مات وه�ه الف�وق ق� ت�ـ�ن بـ�� ال�ل�ـة وقـ� ت�ـ�ن فـي ال�الـ� دور فعال على 

ال�احــ� إذ أن�ــا ن�ــ� احــ� ال�ل�ــة یــ�عل� و��فــ� ال�عل�مــات ال�اصــة �اللغــة أك�ــ� مــ� تعل�ــه واح�فا�ــه 

 ��عل�مات ال��اض�ات .وت�أث� ع�ل�ـة ال�ـ��� أ��ـا �الع�امـل ال�ف�ـ�ة وال��ـائ� ال��اج�ـة واالنفعال�ـة

لل��عل� و��ل� الع�امل االج��ا��ة �ال�الفات ب�� أف�اد األس�ة وال��اعـ� ال�ال�ـة ال�ـي �عان�هـا ال�ـ�عل� 

  إذ أن لها دور �ارز في ال�أث�� على ال����.

  

  الع�امل ال��اع�ة على ال����:

  اوًال: الع�امل ال�ات�ة (ال�اخل�ة) :

ى ز�ادة ال���� وان�ا االس��جاع واع�اء ان ال��ت� وال�غ� ال�ف�ي ال ی�د� ال . االس��جاع :1

  الف�� ف�صة ل�ي �ع�ل به�وء ل���ن ض�ان ل���ل ال���� ���رة ادق.

: ان مع�فة الف�د واس�ع�اده ل�ا س�ق�م �ه م� ع�ل وما ی�عل� به�ا الع�ل او  ال�ه�� ال�ه�ي. 2

� ال ��ل� م�ل ه�ا ال��ا� م� اه�اف ی�د� الى ت��� س�� ال��ا� وتف��له ���رة ج��ة مقارنة ل�

  ال�ه��.
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: ان ال��اقف ال��ت��ة ��اجات الف�د وم��له ور��اته ��هل على  حاجات الف�د وم��له ور��اته. 3

  الف�د اس��جاع ال��اقف وت��� ج�ان�ها.

: ان انفعاالت الف�د اث�اء ال��ادث أو ال��اقف ق� ت��ك آثارًا نف��ة الی��اها الف�د  انفعاالت الف�د. 4

  ة.��ه�ل

  ثان�ًا : الع�امل ال��ض���ة (ال�ارج�ة) 

  : ان ال���ات ال�ي ت���ر على الف�د ی����ها ��ه�لة اك�� م� ت��ارها م�ة واح�ة. ال���ار. 1

: ان ال���ات او االش�اص او ال��اقف ال�ي ��� بها الف�د ح�ی�ًا ق� ���ن ت���ها اسهل  ال��اثة. 2

  م� ت��� م��التها ال�ي م� بها في ال�اضي.

: االح�اث الع��فة وال��اقف ال����فة ی����ها الف�د اك�� م� غ��ها ألنها ت��ك آثارًا نف��ة  ال��ة. 3

  ت�الح� مع غ��ها.

تع� ال���ات االولى ��اعة اللقاء االول ب�� ص��ق��� وال��م االول ال�� :  ال���ات االولى. 4

  ی�خل ��ه ال�ال� الى ال�امعة ی���� اك�� م� سائ� اال�ام.

  ال����ات ال�ي ف��ت ال�اك�ة :

  اوًال : ال����ات الف���ل�ج�ة:

الع��ي وال�ي ت��� على ال�غ��ات ال�����ة او ال������ة او ال�����ة في ال��ا��ات ال�هاز 

  ت�ل� م�اد ����او�ة ج�ی�ة في ال��ق الع���ة ال�ي ت�ف� ال����ات على ش�ل ت���� ����او�.

أك�ت على ان ع�د ال�ها�ات الع���ة والعق� االش��اك�ة في الق��ة  ال����ة ال������ة : .1

ال���ة ی�داد ب�ق�م الع�� ون�� ال���ة ، وان ت���� ال�اك�ة في ال�خ ی�د� الى �ع� 

ال�غ��ات ال������ة وال������ة في نها�ات االع�اب او في ال��ا��ات في ال�هاز الع��ي 

وق� ی�د� اما ب��ادة العق� االش��اك�ة او ح��ها او ب�غ�� ت����ها ال����او� ، م�ا ی�د� 

الى ت�ه�ل م�ور االشارات الع���ة وسه�لة ت���ه ال��ق الع���ة ال�ي ت�قل إشارات 

  ال�اك�ة.

ه�اك م� ی�� ان ال�أث��ات ال���ة ال�اردة لل�خ ت�ل� ن��ًا  ال�وائ� الع���ة :ن���ة  .2

)Pattern م� ال���ات الع���ة في دوائ� ع���ة م��نة م� ع�ة ع���ات ف�ل�ا ن�ه� (

ه�ه ال�وائ� الع���ة ����ه ت�ای�ت فعال��ها ل��ل الى م�ا�� الق��ة ال���ة ف��ل ل�رجة 

  ال�عي ، ف�����ه ال���.

اك�ت ه�ه ال����ة على ان ال����ات ت�ف� في ال�هاز الع��ي على  ����ة ال����او�ة :ال .3

ش�ل تغ��ات �����ح���ة في ح���اته الع���ة ، ووج�ت ان حام� ال�ای�� ال��و� 
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:RNA – Ribouncleic Acid  ال��ج�د في ال����ات الع���ة �ع�ل على حف� ،

 في ال�ادة ال��وت���ة ال�ي ت�ل�ها.ال����ات على ش�ل شف�ة ����او�ة ف�ها أو 

 

  ثان�ًا : ال����ة ال�ل���ة :

وجهة ال��� ال�ل���ة ت�د� تف��� ال�اك�ة على انها ع�ل�ة نات�ة او تا�عة لل�عل� وتف�� وف� 

  ال�فا��� االت�ة:

  Stimuli – inputsال����ات او ال��خالت  .1

 Storageال����� :  .2

 Outputsاو ال���جات  Responseاالس��ا�ات :  .3

 

  ثال�ًا : ن���ة ال���ال�:

: ان ال�اك�ة ���� تف���ها م� خالل ع�ل�ة االدراك ال��ي " تل� ال�اه�ة Tulvingی�� ت�لف��

العقل�ة ال�ع���ة ال�ي تع� نق�ة ال�قاء ال�ع�فة �ال�اقع وأك�ت ه�ه ال����ة في تف���ها لل�اك�ة على 

ق�ل ت����ها م���ة على ع�ل�ات (���ها م��لح  أنها ع�ل�ة إدراك�ة ته�� �أس���ال ال�عل�مات

  االدراك ال��ي) : وهي 

  ع�ل�ة االح�اس.  .1

 ع�ل�ة االن��اه. .2

 ال�عي. .3

تف�� ه�ه ال����ة ال�اك�ة ب�ءًا �ع�ل�ة االح�اس وال�ي ت���ل �ال�عل�مات ال�اردة م� ال����ة 

 ال�����ة واالج��ا��ة.

م� خالل ع�ل�ة االن�قاء واالخ��ار في اس���ال  أما ع�ل�ة االن��اه ف����ل ب����� ال�عل�مات

  ال�عل�مات وت���فها وت�ل�لها.

أما ع�ل�ة ال�عي : فأنها ت���ل �اضفاء ال�ع�ى على ال�عل�مات وال����� في ع�ل�ة ال��ن واك�ت 

  على ع�ل���� اساس���� : ه�ا:

ت����ها ، و����ًا ما  . ال��م�� : ا� تف��� ال�عل�مات واس���الها �ي ���ح ب����لها وم� ث�1

  ت���� ر�� ال�ادة �ال�ع�فة او ال���ة ال�ا�قة.

  

ال����� : لل����� دور اساسي في ت�ه�ل ع�ل�ة خ�ن ال�عل�مات او ال�قائ� وم� ث� سه�لة 

  اس�هادتها وق� ع�ف� ال�اك�ة �أنها م��ف م��� لل�عل�مات.
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  را�عًا : ال����ة ال�ع���ة :

  على أنها س��ان ال�عل�مات وف� ج�ان� رئ���ة ثالث هي : تف�� ه�ه ال����ة ال�اك�ة

  . ال��م�.1

  . ال�����.2

  . االس�عادة.3

وق� اه��� ب�راس�ها لل�اك�ة ��ان� االس�عادة او االس��داد : ولق� ح�دت س�ل االس�ع�اد لل�عل�مات 

  م� خالل :

  و�عادة ال�عل�. –وال�ع�ف  –ع�ل�ة االس��جاع 

  ]... ���فات����ن وش ����ة �ال�ف��ل ع�� ح�ی��ا ع� ان�اع ال�اك�ة الن��ذج[ وق� ت� ت�اول ه�ه ال

  ال���انforgetting : -  

أن ال���ان �ـاه�ة نف�ـ�ة شـائعة بـ�� ال�ل�ـة خاصـة وال�ـاس عامـة  إذ أن �ـل مـا ی�عل�ـه ال�الـ� هـ�  

  ع�ضه لل���ان ول�� ال أح� �����ع أن ���د م�� ال��عة ال�ي �فق� بها اإلن�ان ال�ادة ال��عل�ة.

  

�ع�ف ال���ان: إذا هـ� ع�ـ� الفـ�د عـ� االسـ��جاع أو ال�عـ�ف أو تـ��� مـا تـ� حف�ـه مـ�   

معل�مات أو مهارات وه�ا الع�� ق� ���ن �لي أو ج�ئي دائ� أو م�ق� وق� ��ـل ال��ـ�ان إلـى حـ� 

  فق�ان الق�رة على ت��� أ��� األش�اء ال�ع�ادة في ال��اة ال��م�ة.

  

  -مع�ل ال���ان :

لقــ� حــاول عــال� الــ�ف� األل�ــاني ( اب��هــاوس) ���ــا إذا �ــان ال��ــ�ان ��ــ�ث ��عــ�ل م�ــ���    

ل وع�ل�ات ال�اك�ة أو أن ال���ان ���ن أسـ�ع فـي ال��ا�ـة أو فـي ال�ها�ـة. فقـ� قـام ب�راسـة في �ل م�اح

ال���ان ���ل ��ي ��ا أنه أول م� رس� م���ى االح�فا� أو ال�ـ��� والـ�� أصـ�ح �عـ�ف بــ( م���ـى 

اب��هاوس في ال���ان) والـ�� ی�ضـح أن ال��ـ�ان ��ـ�ث ��ـ�عة فـي إعقـاب ال�ـ�ر�� م�اشـ�ة ومـ� ثـ� 

  أخ� في ال��ا�� مع ال�م�.�

فقــ� قــام اب��هــاوس بــ�عل� م���عــة مــ� األفــ�اد قــ�ائ� مــ� ثــالث ع�ــ� مق�عــًا مــ� ال�قــا�ع    

ع���ة ال�ع�ى ب�اس�ة ���قة ال��ف�� فق� �لـ� مـ�ه� تعلـ� �ـل قائ�ـة إلـى ال�ـ� الـ�� ��ـ���ع�ن معـه 

% 50وجــ� مــا �قــارب مــ�،  ت�ــ��عها مــ�ت�� بــ�ون أخ�ــاء وح���ــا أع�ــ�ت هــ�ه القــ�ائ� �عــ� ف�ــ�ة مع��ــة

% �عـ� 75% �عـ� انق�ـاء یـ�م واحـ�، 66تق���ًا م�ا ق� تعل�ـ�ه فقـ� فقـ�وه �عـ� الع�ـ��� د��قـة األولـى، 

  % �ع� واح� وثالث�� ی�مًا.80س�ة أ�ام، 
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ومع�ــى هــ�ا أن ال�ــادة غ�ــ� ال���ا��ــة أو غ�ــ� ذ� مع�ــى ال تعــي فــي الــ�اك�ة علــى الع�ــ�    

  -خالل م�اجعة ال�راسات في ه�ا ال��ال ���� أن ت�ضح اآلتي:م� ال�ادة ذات ال�ع�ى. وم� 

أن ال���ان ��ـ�ن علـى أشـ�ه فـي إعقـاب ف�ـ�ة ال�ـ�ر�� وأنـه �عـ� ذلـ� �أخـ� فـي االضـ��الل  -1

    ت�ر���ًا مع ال�م�.

  أن ال���ان ال���ن تامًا بل ت�قى �ع� ال��اقي أو اآلثار في ال�اك�ة.  -2

 ال�ادة ال���ا��ة �ال�ع�ى ت�قى في ال�اك�ة أك�� م� ال�ادة ال�ف��ة ال�ي �قل ف�ها ال�ع�ى.  -3

  

  

  

  

 

 ال����ات ال�ي ف��ت ال���ان:

  اوًال : ن���ة ال�أكل او االه�ال :

وهي م� اك�� ال����ات ش��عًا واولهـا فـي تف�ـ�� سـ�� ال��ـ�ان ، وتـ�ه� الـى أن الـ�عل� هـ� 

االســ�ع�ال ، ب���ــا ال��ــ�ان هــ� ع�ل�ــة ت�ــ�ث خــالل ف�ــ�ات االح�فــا� ع�ــ�ما ت�ــ�ن ن�ــاج ال��ارســة او 

  ال�عل�مات م�ضع االه��ام مه�لة غ�� م��ع�لة ، وعلى ه�ا فأن االه�ال ���� ال���ان.

  وال�أكل ���ث في ال�اك�ة ال���ة وال�اك�ة ق���ة ال���.

اذا لـ� ی���ـه ال�هـا او ی�عامـل معهـا  فال�عل�مات ال�اردة الـى الـ�اك�ة ال��ـ�ة ت��فـي خـالل ثـ�ان

ثان�ــة) وهــ�ا االخ�فــاء  20-15، وال�عل�مــات ت��فــي ا��ــًا مــ� جهــاز الــ�اك�ة ق�ــ�� ال�ــ�� خــالل ( 

�ع�ف �ال�أكل ن���ة م�ور ال�م� اذا ل� ی�عامل معها الف�د ، أ� انها تفقـ� ف�صـة االن�قـال الـى الـ�اك�ة 

  ���لة ال���.

  :ثان�ًا : ن���ة تغ�� االث� 

مع��ـــة معقـــ�ًا علـــى أكـــ�ت علـــى ان ذاكـــ�ة الفـــ�د ت��ـــل الـــى تغ��ـــ� مـــا ســـ�� أن رآه الفـــ�د �أســـال�� 

  :ال��اد� االت�ة

  OCCCاالغالق : أ� ال��ل الى اغالق ش�ل مف��ح  .1

 □ال��ل ال��� : أ� ال��ل الى ت�ازن ال��ل .2

  Tال��اس� : أ� ال��ل الى ت�ازن ال��ل  .3
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االثــ� ی��ــ�� فــي ن�ــ�ان االشــ�ل االصــلي : وهــ�ا ��هــ� انــه اذا �ــان االثــ� ان هــ�ا ال�غ��ــ� فــي 

�عاني م� ع�م ال��اسـ� ��ـ�ل خـاص فـان ال�ـ�ل ال�هـائي لـه قـ� ��عـل م�ـه شـ��ًا �ع�ـ� ال�ـلة �ال�ـادة 

  االصل�ة وال����ة ال��اش�ة ل�ل� ح�وث ق�ر ���� م� ال���ان.

  ثال�ا  : ال����ة( الف���ل�ج�ة ) :

وقـــ� مــ� األوقـــات أن ال��ـــ�ان ســ��ه ال�ح�ـــ� هــ� مـــا ��ــ�ث ن���ـــة ال�غ�ـــ�ات  كــان �ع�قـــ� فــي

الع�ــ��ة ال�ــي ت�ــ�� خال�ــا ال��ــ� و��ــا أن خال�ــا ال��ــ� ت�ــل فــي ع�ل�ــة هــ�م و��ــاء م�ــ���ة فأنــه 

ی��و م� ال���قي الق�ل �أن تلـ� ال�غ�ـ�ات الع�ـ��ة ال�ـي ت�ـ�ث فـي األع�ـار ال��ـ�� ن���ـة لع�ل�ـات 

ـــ�عل� وال�ـــ��� وفقـــ�ان ال�هـــارات الهـــ�م فـــي خال�ـــا الـــ �ماغ م�ـــا یـــ�د� إلـــى نق�ـــان فـــي القـــ�رة علـــى ال

  وال�عل�مات ال�ي ت� نقلها سا�قًا.

  

  

  -ع�امل ال��اخل وال�ع��ل :را�عأ : 

ق� ���ث �ع� ال���ان ن���ة وج�د ت�اخل أن��ة الف�د ال��عـ�دة ال�ـي �قـ�م بهـا م�ـا ��ـ�� أن  

  -یلغي أح�ه�ا اآلخ� وال�ع��ل على ن�ع��:

  آ. ال�ع��ل ال�جعي ( أو ال�ف ال�جعي): 

ـــ� ســـاب� ففـــي م�ـــل هـــ�ه ال�الـــة ��ـــ�ث تـــ�اخل     أ� تـــ�اخل تعلـــ� ج�یـــ� وتـــأث��ه علـــى اســـ��عاء تعل

��یــ�ة علــى االن��اعــات الق���ــة وتــ�خل االرت�ا�ــات ال��یــ�ة فــي صــ�اع مــع الق���ــة لالن��اعــات ال

  ول�� �قل أث� ال�ف ال�جعي إذا �ان� االن��اعات الق���ة �اع�ة على االرت�اح وم�ع�ة �ق�ة.

  ب. ال�ع��ل ال�ع�� ( ال�ف ال�ق�مي): 

ـــ�ما ت�ـــ�ن     ـــ� الحـــ� و��هـــ� هـــ�ا ال�ـــأث�� ع� ـــأث��ه علـــى اســـ��عاء تعل ـــ�اخل تعلـــ� ســـاب� وت هـــ� ت

  .ادت�� ال��اد تعل�ها م��ابه��ال�

  

  Repressionال���ان ال��ع�� ( ن���ة ال���):   خام�ا : 

أن هـ�ه ال����ـة تف�ـ� أن �عـ� ال��ـ�ان ��ـ�ن مـ�ف�عًا دون وعـي م�ـا أ� أنـه ی�جـ� دافـع أو   

ال��ــ�ان وهــ�ه الف�ــ�ة العامــة وراء ال��ــ� هــي أن ال��ــ�ات ت��ــى أو أنــه ال یــ�� تــ���ها وذلــ� ر��ــة فــي 

��ــ�� عالق�هــا �ال��ــاكل ال���ــ�ة للفــ�د أو أن الــ����ات ال یــ�� اســ��عاؤها ألنهــا غ�ــ� مق��لــة لــ�� 

لقلـ� وفـي الف�د فق� ت��ن م� ال��ع ال��ذ� أو ال�ه�� فهي تع�ـل علـى إثـارة ال�ـع�ر �الـ�ن� أو إثـارة ا

  م�ل  ه�ه ال�الة ���ن ال���ان ان�قائي.
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  الفصل الخامس
  

  Thinking–التفكير 
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    Thinking–التفكير 

ح�ــ� �قــاس تقــ�م ال�ــع�ب ���ــ��� ان تعلــ�� ال�ف��ــ� ���ــل ســ�ة معاصــ�ة م�ق�مــة لل�ــع�ب ، 

  ع�ل�ات ال�ف��� ال���فة في ثقاف�ها وم�اه�ها.

ع�ل�ـــات تف��ـــ� ال�ل�ـــة ، وت��ـــ�� معال�ـــاته� وقـــ�اراته� ، وهـــ�ا ���ـــل هـــ�فًا م�قـــ�مًا وهـــ� أن 

ـــة تـــ�ر��  ��ـــ�ح ال�ل�ـــة م�لـــ�� مع�فـــة وم���ـــ�� بـــ�ًال مـــ� �ـــ�نه� م�ـــ�هل��� ســـل��� ، و�ـــ�ل� ع�ل�

  ال�ف��� ع�� ال�ل�ة وت����ها تغ��ًا ����ًا في ش����ه� و�دراكه� في م���عه�.

� أشـ�ال ال�ـل�ك االن�ـاني ، فهـ� ی�ـ�رج ضـ�� اعلـى م�ـ���ات ال��ـا� ���ل ال�ف��� شـ�ل مـ

الــ�ه�ي ، ��ــا �ع��ــ� مــ� أهــ� ال��ــائ� ال�ــي ت��ــ� اإلن�ــان عــ� غ�ــ�ه مــ� ال��ل�قــات وهــ�ا األداء 

ال�ه�ي ناتج ع� ت���� ال�ماغ وتعق��ه مقارنـة مـع ت����ـة دمـاغ ال��ـ�ان ال��ـ�� ، واسـ��اع اإلن�ـان 

  ����ه ان ی���� ع� ال���ان �ق�رته على ت��ی� اله�ف م� م�ارس�ه لل�ف���؟م� خالله اس���امه وت

  

�أنــه ع�ل�ــة عقل�ــة عل�ــا ت��ــ� اإلن�ــان عــ� غ�ــ�ه مــ� ال�ائ�ــات ال��ــة :  �عــ�ف ال�ف��ــ�

األخ�� . م� ح�� ق�رتـه علـى االب��ـار واإلبـ�اع وت��ـ�� ال��ـ�ات ال�ـا�قة ����قـة مع��ـة تف�ـ� فـي 

  حل م��لة ما ، وأدرك العالقات ال�ي ت��� م�قف�� أو أك�� .إ��اد ���قة ج�ی�ة في 

  : ث ال�ف��� ألغ�اض م�ع�دة م�ها��� 

  الفه� واالس��عاب .  .1

 ات�اذ الق�ارات .   .2

 ال����� ل�ل ال���الت .  .3

 ال��� على األش�اء .  .4



      )62( 
 

 
 

: ه�ــاك أشــ�ال م�عــ�دة مــ� ال�ف��ــ� و���ــا یلــي ن�ــ�ع�ض أهــ� هــ�ه  أنــ�اع ال�ف��ــ�

  األن�ا� أو األش�ال . 

  :أن�ا� ال�ف��� 

) �أنـه م���عـة مـ� االداءات ال�ـي ت��ـ� االن�ـان �Thinking patternعـ�ف ن�ـ� ال�ف��ـ� (

اسـ�ع�الها  وال�ي تع��� دل�ًال على ����ة اس���اله لل��ـ�ات ال�ـي ��ـ� بهـا فـي م��ونـه ال�ع�فـي و����ـة

  ) Gregorc, 1979لل���� مع ال���ة ال����ة(

و���ـــارة اخـــ�� ، فـــإن ن�ـــ� ال�ف��ـــ� هـــ� ال����ـــة ال�ـــي ��ـــ�ق�ل بهـــا الفـــ�د ال��ـــ�ات و����هـــا 

و��ـــــــ�لها فـــــــي م��ونــــــــة ال�ع�فـــــــي ثــــــــ� ��ـــــــ��جعها �ال�ـــــــ�رة ال�ــــــــي ت��ـــــــل ���ق�ــــــــه فـــــــي ال�ع��ــــــــ� 

)Sternberg1994.(  

  ) :   Sensory thinkingال�ف��� ال��ي (  .1

وه� م� ا��ـ� أشـ�ال ال�ف��ـ� ، ح�ـ� ی�عامـل الفـ�د مـع مـا ��ـ���ع م�ـاه�ته أو سـ�عة فقـ� . 

  أ� إن ال����ات ال���ة ��� أن ت��ن م�اح�ة لع�ل�ة ال�ف���. 

  

  ) :  Abstract thinkingال�ف��� ال������ (  .2

�الت اع��ــادًا علــى ی���ـل ال�ف��ــ� ال����ـ�� فــي القـ�رة وال���فــة ال�ع���ـة ال�ــي تقـ�م ��ــل ال��ـ

ت���ـ� خـ�اص أو مفـا��� أو م�ـاد� مع��ــة . ثـ� تقـ�م هـ�ه القـ�رة ب�ع�ــ�� هـ�ه ال��ـاد� علـى �ــل 

  األش�اء أو ال��اقف ال���دة في م�ال اإلدراك ال��اش� أو غ�� ال��اش� . 

  م�ل ( مفا��� : ال���ق�ا��ة ، ال���ة وه�ه مفا��� الن����ع أن ن�اها أو ن�نها ) . 

  

  ) :  Insight ful thinkingال�ف��� أالس���ار� ( -3

وهــ� ال�ف��ــ� الــ�� ��ــل ��ــه الفــ�د إلــى ال�ــل ف�ــأة مــ� خــالل ت�ل�ــل ال��ــ�لة ��ــ�ل جــاد     

و�دراك الع�اص� ال�����ة ف�ها ، وفه�ها ���رة �ل�ـة ، مع��ـ�ًا علـى ال��ـ�ات ال�ـا�قة وق�راتـه 

  ال�ات�ة وص�ًال إلى م�حلة االس���ار . 

  

  ) :  Logical thinkingال�ف��� ال���قي (  -4

هــ� ال�ف��ـــ� الـــ�� ��ارســـه الفــ�د ع�ـــ� م�اولـــة ب�ـــان األســ�اب والعلـــل ال�ـــي ت��ـــ� وراء األشـــ�اء 

وم�اولــة مع�فــة ن�ــائج أع�ــال ال�ــاس ، و���ــ�� ال�ف��ــ� ال���قــي م�اولــة ال��ــ�ل علــى أدلــة 

  ت��� أو ت�في أع�ال الف�د أو وجهات ن��ه .
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  ) :  Exploratory thinkingس���افي ( اال ال�ف��� -5

و���ق� ه�ا ال�ف��� م� خالل الق�رة على ر�� العالقات وم�اولة اك��ـاف األشـ�اء وتف�ـ��ها ، 

  ال�ي ی�ع�ض لها الف�د في ح�اته �اس���ام أسل�ب ��ح األس�لة الهامة ح�ل ال��اقف ال��ی�ة 

  

  

  ال�ف��� العل�ي وحل ال���الت :   -6

ال�ــي یــ�� ���ج�هــا حــل ال��ــ�الت وات�ــاذ القــ�ارات ����قــة عل��ــة مــ� خــالل  وهــ� ع�ل�ــة عقل�ــة

  �� ال���� ال��ه�ي .ال�ف�

  

  خ��ات ال�ف��� العل�ي 

  ال�ع�ر �ال���لة .  .1

 ت��ی� ال���لة .  .2

 ج�ع ال��انات وال�قائ� ع� ال���لة وال���� �آثارها ال����لة .  .3

 وضع ال�ل�ل ال��یلة لل���لة .  .4

 تق��� �ل ب�یل م� ال��ائل .  .5

ات�اذ الق�ار وال��یل األن�� ال�� ���ل أف�ل م�ار ل��ق�ـ� الهـ�ف وحـل ال��ـ�الت فـي ضـ�ء  .6

 ال��احة . اإلم�ان�ات

 

  خ��ات األسل�ب العل�ي : 

  . وضع الف�وض 3  . ال���ة في ال�ع�فة 2    . ال�الح�ة 1

  � . . ال�ع��6           . االس���اج 5  . اخ��ار الف�وض  4

  

  

  :)  Creative thinkingال�ف��� أالب��ار� ( اإلب�اعي ) (  -7

  وه� تف��� ی���� ت�ل�� وتع�یل لألف�ار یه�ف إلى ال��صل إلى ن�ائج ت���� 

  : وه� إن�اج ماه� غ�� مأل�ف ، �ع�� ال��� ، وذ�ي .  �األصالة  .أ

: وهــي م�ونــة فــي ال�ف��ــ� وهــ� تغ��ــ� فــي ات�ــاه ال�ف��ــ� ���ــ� یــ�د� إلــى حلـــ�ل  ال��ونــة  .ب

 م�اس�ة وم����ة . 

: هي ال�القة اللغ��ة والف���ة وال��عة في إ��ـاد حلـ�ل وات�ـاذ القـ�ارات خـالل وقـ�  ال�القةج. 

  ق��� . 
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وتع��ـــ� علـــى ال��ـــ�ة ال�ع���ـــة ال�ـــا�قة للفـــ�د وق�رتـــه فـــي عـــ�م ال�ق�ـــ� ��ـــ�ود ق�اعـــ� ال���ـــ� أو مـــاه� 

  ب�یهي وم��قع م� ق�ل اآلخ��� . 

  و����� ال�ف��� أل��اع�� ، وال�ف��� أل�قار�ي . 

ومـ� ال�عــ�وف أن القـ�رات اإلب�ا��ــة ت��ـ� مــ� خـالل ال�فاعــل بـ�� الع�امــل ال�راث�ـة والع�امــل 

ة ، ح�ــ� تع�ــل ال���ــة علــى ت���ــة االســ�ع�ادات ال�راث�ــة لــ�� الفــ�د ، و�ق�ــ� �ال���ــة ه�ــا ال���ــة ال���ــ

األس��ة وال���ة ال�عل���ة وال�ي ت�اع� على ت���ة ال�ف�� االب�اعي م� خالل ت���هـا �االت�ـاه ال�����ـي 

  به�ف ال�أك� م� م�اس��ه لل�����.ال�� ���ح ب����ة �ل ج�� 

  

  

  ) :  Critical thinkingال�ف��� ال�اق� :  (  -8

هـــ� إخ�ـــاع ال�عل�مـــات ال�ـــي لـــ�� الفـــ�د لع�ل�ـــة ت�ل�ـــل وفـــ�ز لألدلـــة وال�ـــ�اه� ال��ـــ�اف�ة      

وت��ــ�� ال�ع�فـــة ل�ـــ�� مالئ��هـــا ل�ــا ل��ـــه مـــ� معل�مـــات أخــ�� لل�أكـــ� مـــ� صـــ�قها وث�اتهـــا 

 .ة وذل� لغ�ض ال����� ب�� األف�ار ال�ل��ة واألخ�� ال�ا��

  ال�هارات االساس�ة لل�ف��� ال�اق� :

 .االس�قالل في ال�ف��� ع� االخ��� او ال��وف ال����ة ال����ة �الف�د 

 .ت��ی� م��ا��ة م��ر ال�عل�مات 

 .االخ� �االع��ار ال��ان� ال���لفة لل��ض�ع ، وت�ق�� ال���ة ال�املة له 

 .فه� وت���� ق�اع� ال���� 

 دعاءات أو ال���رات ذات ال�لة �ال��ض�ع وغ�� ذات ال�لة.ال����� ب�� ال�عل�مات أو اإل 

 .ال����� ب�� ال�قائ� القابلة لإلث�ات و��� االدعاءات 

 .ت��ی� األدلة وال��ج الغام�ة م� ال�اض�ة 

 .ت��� االخ�اء ال�ائعة في ال�ف��� ال���قي 

 .ت��ی� ال�قة وت�ض��ها في ال��ارات وااللفا� 

  لألم� ال�اح�.ال��� ع� ب�ائل م�ع�دة 

 .ت���ة ال�الح�ة ال���قة ال��ع�دة 

 .الق�رة على ال�عامل ���ونة وت�� 

  وم�ها ���� ال��صل الى س�ات ال�ف�� ال�اق� م�ها:

 .م�ف�ح ال�ه� ن�� األف�ار ال��ی�ة 

 .ال ��ادل في أم� ال �ع�ف ع�ه ش��ًا 
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 .ی��اءل ع� �ل شيء ال �ع�فه 

 ف��� ال���قي.��اول الف�ل ب�� ال�ف��� العا�في وال� 

 .ف و����ل ال��ائل����� 

 .اول ت��� األخ�اء ال�ائعة في ت�ل�ل األم�ر�� 

 .ع�ف م�ى ���اج إلى معل�مات أك�� ع� شيء ما� 

 

  ) :  Reflective thinkingال�ف��� ال�أملي  (  -9

 هــ� تف��ــ� ذاتــي ع��ــ� حــ�ل ق�ــ�ة أو �ــاه�ة . والــ�� ی�أمــل ��ــه الفــ�د ال��قــف و��للــه إلــى        

ع�اص�ه ، و��س� ال��� الالزمة لفه�ه ، یه�ف لل�ص�ل إلـى ال��ـائج ال�ـي ی��ل�هـا ال��قـف ، وتقـ��� 

  ال��ائج في ض�ء ال��� ال��ض�عة .

 

  ال�ف��� ال�أملي : ی���� ع�ة مهارات عقل�ة 

 ال��ل واالن��اه ال��جه ن�� اله�ف. .1

 الف�� وال��ل�ل ال�ق�� لل�ع�فة. .2

 على ال�ف���.ادراك العالقات والق�رة  .3

 الق�رة على اخ��ار ال���ات ال�الئ�ة. .4

 تق��� ال��ائل الخ��ار اف�لها لل�ص�ل الى االس���اجات. .5

  خ�ائ� ال�ف��� ال�أملي:

  . �قلل م� االن�فاع وال�ه�ر.1

  . االس��اع لآلخ��� واالخ� ب�جه ن��ه�.2

  . م�ونة في ال�ف���.3

  . ال��ق�� وال���.4

  وت���عها في م�اقف ج�ی�ة. . ت��ر ال�ع�فة ال�ا�قة5

  . ال�قة واالصالة والفه� الع���.6

  ال��ی�ة.. ح� االس��الع لالف�ار 7

  

  * صفات ال�ف��� أو ( ال�ف�� ) ال��� : 

���لــف األفــ�اد فــي م�ــ���ات تف��ــ�ه� وقــ�رته� علــى م�اجهــة م�ــ�الت ال��ــاة ال�ــي تــ�اجهه�      

ف�ــ�ه� مــ� �ع�ــ�ف لــه اآلخــ�ون �القــ�رة علــى معال�ــة األمــ�ر وال��صــل لل��ــائج ال�ــ���ة وال�لــ�ل 

ال�افعــة ، ومـــ�ه� مـــ� ال��ـــل إلـــى هــ�ا ال��ـــ��� ومـــ�ه� مـــ� �عـــ�ف ع�ــه الف�ـــل ال���ـــ�ر فـــي هـــ�ا 
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ال�ــ�� الــ�� ��ــل إلــى ال��ــ��� ال���ــع فــي تف��ــ�ه وفــي ق�رتــه علــى االســ��الل ال��ــ� ال�انــ� و 

  ی��ف عادة �ال�فات اآلت�ة :

  

  خ��ات واسعة وم���عة في ب���ه وم�ال ن�ا�ه وفي خ�ائ� م� ی�عامل معه� .  .1

صــ�ة ج�ــ�ة فــي ح�اســه ال���لفــة ال�ــي �ع��ــ� عل�هــا إدراكــه لل�ــ�وف والع�امــل ال�ــي تــ�خل فــي  .2

 ال���الت ال�ي ��عى إلى حلها . م�ال 

القــ�رة ال��ــ�ة علــى تــ��� ال�ــ�ادث وال��ــ�ات ال�ــي مــ�ت �ــه الن ال�ف��ــ� ���ــاج ���ــ�ًا إلــى تــ���  .3

 ال�اضي واالس�عانة ����اته . 

عــادات صــ���ة فــي ال�ــ�� وم�ا�عــة الع�امــل وتق�ــي أثارهــا ، وعــ�م االع��ــاد علــى ال�ــ�فة  .4

 ���ا ��ه� أمامه م� معل�مات وأدلة . 

دی�ــــام��ي ، ال���ــــع لل��ــــ�د وال���ــــ� �ال�ــــأل�ف مــــ� ال��ــــ�ات ، إن�ــــا ��ــــاول أن �غ�ــــ� فــــي  .5

 األسال�� ال�ع�وفة و���لها إلى ن�ائج أف�ل في ال�ل . 

��ـ�عة ، ���ـ� ی��قــل مـ� ف�ضـ�ة إلـى أخـ�� ق�ــل أن �ع��هـا حقهـا فـي ال�راســة ال��ـل وال��ـ�ع  .6

 وال��اق�ة . 

ال��ونـــة وعـــ�م ال�ع�ـــ� و��ق�ـــل آراء اآلخـــ��� وأح�ـــامه� و��اق�ـــها م�اق�ـــة م�ضـــ���ة بهـــ�ف  .7

 ال��صل لل���قة مه�ا �ان� م��رها .   

  

 

  : ُس�ل ( ��ق ) اس��ارة ال�ف���  

  

ال��ـــ�دة واألوامـــ� ال�ـــارمة وت�ـــ��عه علـــى االع��ـــاد علـــى ت���ـــ� ال�الـــ� مـــ� ال�عل��ـــات  .1

ن�ــا�ه الــ�اتي الــ�� ��ــع�ه ب��ــ�ه أث�ــاء م�اول�ــه ل�ه�ــة ال�علــ�� وحــل ال��ــ�الت مــع ته��ــة 

  ال��وف وال��ج�هات ال��اس�ة . 

ت���ع ال�ال� على إثارة األس�لة الف���ة وع�م ال��� م� األس�لة بـل م�اولـة ت�ج�ههـا فـي  .2

م�ـــ���ات ف���ـــة م�اســـ�ة و���حـــة وناضـــ�ة و�ـــ�ل� اإلجا�ـــة ال�����ـــة ال�ـــي تع��ـــ� ���ا�ـــة 

 ت�ر�� ج�� ل�ف��� ال�ال� . 

�عــاد علــى إت�ـاع �ــ�ق ت�ر��ـ�ة ��عــل ال�الــ� دائ�ـا أمــام م�ــ�لة ��ـعى إل��ــاد حــل لهـا واالب .3

 أسل�ب ال�لقي ال�اه� . 

 ت���ع ال�ل�ة على اس���ام خ��ات ال�ف��� العل�ي .  .4
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زرع ال�قـــة فـــي نفـــ�س ال�ل�ـــة ب�ه��ـــة فـــ�ص لل�ع��ـــ� عـــ� وجهـــات ن�ـــ�ه� وتع��ـــ� هـــ�ه اآلراء  .5

 ال����ة وتع�یل ال�ا��ة م�ها . 

 .  ت�ف�� ال�سائل ال�عل���ة ال��اس�ة وت���ع ال��ارات ال���ان�ة والعل��ة .6

 ح� ال�ل�ة على ال��ار�ة في ال��ا�قات العل��ة وال�قا��ة ال���لفة .  .7

اســ���ام أســل�ب ( الع�ــف الــ�ه�ي ) وت�ل�ــ� األف�ــار مــ� خــالل تقــ��� أف�ــار م���عــة وتقــ���  .8

 حل�ل م��لفة ل���لة واح�ة أو ع�ة م�اكل . 

  �� تف���ه� . . إثارة أس�لة و��ارات تع�ل على اس��عاء ال�عل�مات ل�� ال�ل�ة وت�ف9

 )ال�ل�ـة  ت���ع ال���ل االس���ا��ة وح� اال�الع وال��� وال��ق� واالع�قـاد �ـان تف��ـ�ه� ( 10

  م�اح وم���ح وم��ج . 

  

  

  

  

  

  

  الفصل السادس
  

  Individual Differencesالفروق الفردية 
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  Individual Differences:  الفروق الفردية 

  

  ]  التباین بین االفراد من نفس العمر في القدرات واالمكانیات العقلیةھو [ تعريفه : 

  مدخل : 

أدرك عل� ال�ف� م�� أ�امه االولى ان ال�اس ���لف�ن في ما ع��ه� م� (ق�رات عقل�ة) ، 

ون�� في ال�ق� ال�اض� ن��ي اخ�الف ال�اس في سل��ه� �الف�وق الف�د�ة ، فه� ���لف�ن في 

لق�رات العقل�ة أو ال�فات ال����ة وفي �ل م�اه� سل��ه�.وال�الم�� شأن ال�فات ال����ة أو ا

���ة االف�اد ���لف�ن في الق�رة العقل�ة وفي مق�ار ما تعل��ه سا�قًا ، وفي ن�ا�ه� ال��ني ، وفي 

عاداته� وم��له� واه��اماته� و���حه� وم�اب�ته� وفي سل��ه� ال�لقي.وه��ا فل�ل تل��� خ�ائ�ه 

فاته ال�ي ت��ل ش����ه ، ��ع�ه� ���ل و�ع�ه� ق��� ، و�ع�ه� حاد ال��ع ال���ة وص

و�ع�ه� هاد� في م�اجه و�ع�ه� ض��� و�ع�ه� ق�� ، وه� ���لف�ن في ل�ن ال�ع� ول�ن 

  الع��ن وفي ش�ل االنف وفي ح�� ال��ی� واالق�ام وفي الع�ی� م� ال��ان� ال��ن�ة االخ��.

على الف�وق في الق�رات العقل�ة والق�رة على ال�عل� ، مع و���� ال�عل�ن اه��اماته� عادة 

االه��ام �ال��احي ال����ة واالج��ا��ة وال����ة ال�ي ت�ث� على ال�عل� ، وله�ا فأن و��فة ال�عل� 

ها.فال�الم�� ��ل��ن ق�رات عقل�ة �ال���� فه الف�وق وت��� الع�ل ال��رسي وفهي مالح�ة ه�

وغ��ها ، ول��ه� ���لف�ن ���ا ب��ه� في درجة ما ل�یه� م� ه�ه الق�رات ،  واالن��اه وال���ل وال���ر

و�ذاو��اء على ذل� فان ال�الم�� ���لف�ن في مق�ار ما ی�عل��نه في ال��رسة .��ع� ال�الم�� 

����ه� ان ی�عل��ا ���رة اس�ع م� االخ��� ، و�ع�ه� ی�ف�ق في ال�عامل مع االف�ار ال���دة 

ال��اض�ات وما شا�ه ذل� ، وال�ع� االخ� ی�ف�ق في ال��وق الف�ي واالدبي  و��ه� تق�مًا في

وال��س�قي.وق� ��� ال�عل� إن اح� ال�الم�� م�ف�قًا في ال��اب أو اللغة م�ًال ب���ا �ع��� م�أخ�ًا في 

���ة ال��ض�عات االخ�� وعلى ال�عل� ان ال �ف�� مع�ى ه�ه ال�الة على اساس ان ال�ل��� ���ل� 

ة عال�ة في ال��اب او اللغة وق�رات وا��ة في ���ة ال��ض�عات ، بل أن م� االسل� ان �ف�� ق�ر 

ذل� على اساس إن ال�ل��� ���ل الى ال��اب او اللغة وال ���ل الى ���ة ال��ض�عات األخ�� وأن 

م�ال واج� ال�عل� ه� خل� ال��ل اال��اب�ة ن�� تل� ال��ض�عات.ون��ا أله��ة الف�وق الف�د�ة في 
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ال�عل�� فإن�ا س���� اه��ام�ا على الف�وق في ال�ان� العقلي ، وفي ال���ل ، ألنه�ا ر��ان اساس�ان 

  في م�ال ن�� ال�الم�� األكاد��ي واألج��اعي.

  -. الف�وق العقل�ة واألكاد���ة :1

ة م� ال�اضع ان ال�الم�� ���لف�ن ���ا ب��ه� في ال��ال العقلي واألكاد��ي ، و�����م عاد

ما �ع�ف �أخ��ارات الق�رات ، أو أخ��ارات ال��اء ل��اس الق�رات العقل�ة لل�الم�� ، وع�� ت���� م�ل 

ه�ه االخ��ارات على م���عة ����ة م� ال�الم�� ، ن��ه� ���لف�ن ���ا ���ل�ن عل�ه م� درجات 

ل�ال�ی� وغ�� في االخ��ارات ، رغ� ت�ابهه� في �ع� ال��وف ، وال����� ال�قافي واالق��اد� ل

ذل� ، و��ه� ذ�اء ال�فل في ق�رته على م�اجهة م�قف ج�ی� وحل م��الته ، ع� ���� إدراك 

العالقات الهامة ب�� أج�اء ال��قف ال��ی� ، و�ذا �ان ل�ی�ا �فالن فان أذ�اه�ا ه� اق�ره�ا على 

ل��اء ���ن حل م��الت اك�� صع��ة وتعق��ا في وق� اق�� ، وق� دل� ال�راسات على إن ن�� ا

أس�ع ل�� اال�فال األذ��اء و����� ل��ة أ��ل م�ها ل�� م��س�ي ال��اء ، ��ا إن ن��ه ل�� 

في  ضعاف العق�ل ���ن ا��أ ول��ة اق�� م�ها ل�� م��س� ال��اء.أما �ال���ة للف�وق الف�د�ة

���لف�ن ���ا ب��ه� في مق�ار ما ���ل�ن عل�ه م� مع�فة عل��ة وفي  �ل�ةال��ال األكاد��ي ، فال

مق�ار اس��عابه� لها ، و���� أن ن��ب م�اًال على ذل� �ال���ة ل��ض�ع الق�اءة ، فال�ی� �ق�اون 

���رة ج��ة ه� اك�� ق�رة على اك��اب ال�ف�دات وال�عاني واس��عابها ���رة اس�ع ، في ح�� إن 

�دات وال�عاني واس��عابها ، والقار� فئ�ة ه� ضعاف ا��ًا في اك��اب ال�الق�ا ال�عاف في الق�رة

ال���ع �����ع أن �ق�ا ثالثة أضعاف ما �ق�ؤه ال�فل ال��يء في الق�اءة ، وال�فل ال��� في 

  االس��عاب ق� ����ع� م� م�ض�ع الق�اءة اضعاف ما ������ه ال�فل ال��ئ.

  . الف�وق الف�د�ة في ال���ل :2

�� نعل� إن ال�الم�� ی�عل��ن األش�اء ال��ی�ة م� اجل إش�اع دوافعه� ال����ل�ج�ة ن

والف���ل�ج�ة ، و��اء على ذل� فه� ���لف�ن ���ا ب��ه� في مق�ار م�له� ن�� ه�ه األش�اء ال��ی�ة ، 

س�ها فإذا وج� ال�ل��� في ال���ات ال�راس�ة ال���ة إش�اع ل�ع� حاجاته فأنه ��ع� �ال��ل الى درا

وتعل�ها ، و���ف وق�ًا ا��ل ، وجه�ا اك�� في م�الع�ها وال��� ف�ها ، و�ع��ه ال�� ال ��ع� 

�ال��ل الى ال���ة ال�راس�ة ال�ع��ة.وتلع� ال���ات ال�ا�قة لل�الم�� دورًا في ت���� م��له� ، ��ا إن 

لها دورًا مه�ًا في ن�� األه�اف ال�ي ی�� ال�ل��� أنها م�غ��ة م� ق�ل ال�ال�ی� وال����ع تلع� �

م��له ، ��ا إن الع�� ال�م�ي له دوره في �ع� الف�وق في ال���ل ب�� االف�اد ، ف���ل اال�فال في 

) س��ات ت��لف ع� م��ل ال��اهق�� وال��ار ، ف�ًال ع� إن الف�وق الف�د�ة في ال���ل 10ع�� (

الف�اد لها تأث�� على م��له� ، فال�الم�� ���� أن تع�� إلى ال���.أن الف�وق في الق�رة العقل�ة ب�� ا

  األذ��اء ت��لف م��له� األكاد���ة ن���ًا ع� ال�الم�� األقل ذ�اء.
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و���� لل�عل� أن ��ه� في ت���ة م��ل ال�الم�� وذل� ع��ما ���ن على مع�فة تامة �ال���ل 

ل� �����ع ان ی��ج� ال�ي ی���ب إل�ها ال�الم�� ح�� ال��� والع�� وال��حلة ال�راس�ة ، وع�� ذ

  ه�ه وال�ع�فة الى م�ض�عات دراس�ة ووسائل إ��اح.

إن عل�اء ال�ف� رغ� تأك��ه� على الف�وق ب�� ال�الم�� في الق�رة العقل�ة وفي ال���ل في 

م�ال ال�عل� ال�راسي ، إال أنه� �ع��ن أه��ة ل��ان� ش���ة ال�ل��� ، �االن��اء واالن��ا� 

��اب وال�قة �ال�ف� والقل� االنفعالي ، في م�ال ال�عل� ، ف���� م� ال�راسات وال��ج االنفعالي واالك

االج���ة ا�ه�ت اث� ج�ان� ال����ة في ق�ة ان�فاع ال�ل��� لل��ا� ال�راسي ، وله�ا ال��� ی��� 

ال����ن على ض�ورة وج�د األخ�ائي ال�ف�ي في ال��رسة ، وله�ا ���ن واج�ه األساس جعل 

  ��فًا في ش����ه وفي م�ال عالقاته ض�� ال���ة ال��رس�ة.ال�ل��� اك�� ت

  اس�اب الف�وق الف�د�ة : 

   -الع�امل واألس�اب ال�ي ت�د� الى الف�وق ب�� األف�اد في م��لف ال��ائ� ����ة وهي :

ال���ة وال�راثة : م� ال���� أن ل�ل م� ه�ی� العامل�� إث�ه ال�� ال ���هان �ه في خل� ه�ه  . 1

ه�ا ی��اخالن ����ا الى درجة ����ة م� ال�عق�� في ت��ی� ال��ائ� وال�فات ، ال�اه�ة وأن

االم� ال�� جعل اخ�الف العل�اء قائ�ًا وم����ا ح�ل االه��ة ال����ة ل�ل م�ه�ا في ا� 

جان� م� ج�ان� ال����ة خاصة ع��ما ت��اوز ال�المح ال�اه��ة وت�ع�� في اآلثار 

ال�اص�ة ، فق� ت��ن صفة ل�ن ال�ع� االح�� م�روث أما ال�ع��ة ال�ي ت��ج ال�اه�ة أو 

ع�م الق�رة على تفه� ال��اب فال ���� ال��م �ال��� ال�� ����ها فق� ���ن ال��� وراث�ًا 

أ� ان الف�د ورث ع� آ�ائه ضعفًا في الق�رة ال��اض�ة وق� ���ن س��ه م�عل� في ب��ة الف�د 

�ر��ه له�ه ال�ادة ور��ا ���ن ال��� م�ده م�ل ال��أ ال�� ���له ال�عل� في ���قة ت

العالقات ال���ة القائ�ة ب�� ال�عل� وتل���ه ، ور��ا ت��ن ل�الة ال�ل��� ال���ة دخل في 

 ذل�.

و��ف� ال���� ���� معال�ة وتف��� ج��ع الف�وق القائ�ة ب�� االف�اد أ� �اال��ان و�اش��اك 

  فاته وأن�ا� سل��ه.عاملي ال���ة وال�راثة في ن�� الف�د و�ه�ر ص

   -. اع�ار االف�اد :2

إن �ع� الف�وق الف�د�ة تأتي م� تفاوت األف�اد في أع�اره� خاصة ق�ل س� ال�ش� ح�� 

الحقة ال�ي ت�ه� في أوقات م��دة ، ف�� �ی��� الف�د ج��ًا وعقال وف� سل�لة م� ال���رات ال�

ال�ع�وف إن ه�اك ف��ات ن�ا� تعق�ها ف��ات ه�وء �أنها وقفات في ال��� ال���ي �اإلضافة الى 

أن ه�اك ت��الت في ال��� العقلي ت�ه� �أزد�اد أع�ار األ�فال ، فل�� م� ال���قع ان �ق�م �فل 

عة م� األدب أو ق���ة م� ال�ع� ل�ل� فعل��ا في ال�ا�عة م� ع��ه ب��ض�ح ال�عاني ال���دة لق�



      )71( 
 

 
 

أن ن�اعي ه�ه ال��حلة ونأخ�ها ب��� االع��ار ع�� ت�ز�ع ال�الب على ال�ف�ف وع�� وضع 

مف�دات ال��اهج وع�� تأل�� ال��� ، و��� ان ت��ن دل�ل�ا ع�� م�ارسة ال��ا�ات والفعال�ات 

  الف��ة وال����ة.

  

  

  . الف�وق ���� ال��� :3

عل� ال�ف� ال�ي ت�اول� الف�وق ال����ة أ�ه�ت أنها اقل م�ا ی���ره عامة  إن ���ث

ال�اس فق� �ه�ت الف�وق في ال�ان� العقلي ب�� ال���� وال��ات ض��لة ج�ًا .ح�� اشارت اخ��ارات 

ال��اء الى أن مع�ل ذ�اء ال���� وال��ات واح� ، ول���ا نل�� إن م�� ق�رة ال�جال اع�� م� م�� 

اء في ه�ا ال��ال وان ال��اق�ة م� ال�جال اك�� م� ال��اء ولعل ذل� �ان ���� ال�غای� ق�رة ال��

ال�� ت���ه ع�امل ال���ة خاصة اآلثار ال�ي ت��ثها ال�قال�� االج��ا��ة ح�� أ�ه�ت ح��ة ت���� 

أعادة ال��آة إن ����ا م� االع�قادات ال�ائعة ح�ل الف�وق ال��ج�دة ب�� ال�جل وال��أة ت��اج إلى 

  ن��.

  . ال���ات ال�ا�قة :4

�عاني ال�عل��ن م� تفاوت ���� ب�� ال�الم�� ت�ه� في درجة اس��عابه� ل�ع� ال�عل�مات 

وفي ن�ع اس��ا�اته� لل��اقف ال���لفة �ال�غ� م� أنه� م� أع�ار واح�ة وم�قار��� في م���اه� 

ل�ل ذل� ب�دها الى الف�وق ال��ي وسالم�ه� ال����ة وق� ی�ه� ال�ع� م�ه� م���عًا إلى تع

الف�د�ة في ال��اء غ�� أن قل�ًال م� ال���� وال��ا�عة م� ق�ل ال�عل� أو ال���� ��ه� له أنه ه�ه 

  الف�وق س��ها ت��ع �ع� ال�الم�� ����ات سا�قة في ال��ض�عات ال���وحة امامه�.

  توزيع الفروق الفردية :

الف�د�ة في الق�رات العقل�ة ب�� تالم��  یه�� عل� ال�ف� ال����� ����عة ت�ز�ع الف�وق 

ال��ارس ، ون�� ن���ل على ه�ه الف�وق ب�� ال�الم�� م� خالل ما ی���ونه م� مه�ات تعل���ة 

تع�ي له� ، ففي ال�ف ال�اح� ���� إن ن�� ف�وقًا واض�ة ب�� ال�الم�� في ا� م�ض�ع دراسي ، 

� ال���الت ال��اض�ة في وق� اقل ����� م�ا ففي ال��اض�ات ن�� ال�الم�� �����ع�ن حل الع�ی� م

  ���غ�قه تالم�� اخ�ون.

و���� إن نع�� ال�ي نف�ه على ���ة ال��ض�عات ال�راس�ة ، ف�ا ه� مق�ار االخ�الف 

  ال�� ی��قع ال�عل� وج�ده ب�� تالم��ه في ال�ف ؟

رجة م��س�ة ، ���� االجا�ة على ال��ال �الق�ل إن غال��ة ال�الم�� ��ل��ن ه�ه الق�رات ب�

ث� �قل ع�ده� �ع� ذل� ، ���� إن ن��ة قل�لة م� ال�الم�� ��ل��ن ه�ه الق�رات ب�رجة عال�ة وأن 
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���ل ت�ز�ع ن�� ال��اء في م���عة ل��ن ه�ه الق�رات ب�رجة وا��ة فاش�لن��ة قل�لة م�ه� ا��ًا ��

  ك���ة ج�ًا م� االف�اد.

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  (منحنى التوزیع الطبیعي)
Normal Distribution  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

] وه�اك 84-116% م� ال��� ت��اوح ن��ة ذ�ائه� ب�� [68یالح� م� خالل ال��ز�ع أن 

اف�اد في ال����ع ی���ف�ن ع� ه�ا ال���س� ف�ل�ا ات�ه�ا ع� ���� ال��ز�ع ی�داد ن�� ذ�اء �ع� 

  االف�اد وع� ال��ار ال��ز�ع �قل ن�� ال��اء 

  ت��� ن��ة ال��اء �ال�عادلة االت�ة 

  الع�� العقلي                        

   100× ] = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ IQن��ة ال��اء [ 

  الع�� ال�م�ي                         
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) على م��اس خاص �ال��اء فان ن��ة ذ�ائه 14) س�ة اخ� درجة (12م�ال : �ال� ع��ه (

  ت��ن 

                       14  
  116.6=  100× ــــــ ــــــــــــــــــ] = ــــــــIQن��ة ال��اء [ 

                       12  
  
  

  ك�� ن�اعي الف�وق الف�د�ة في ال�عل�� :

إن ال�عل� ه� االداءة الفعالة في ا�ة خ�ة تعالج الف�وق الف�د�ة ، ون�� ل��ا ��اجة الى 

ف��� ، بل ن�� ��اجة الى معل��� م������ معل��� م�لع�� على أه��ة الف�وق الف�د�ة 

لل�اجات الف�د�ة ، وقادر�� على ت���� ال��هج ال�راسي ح�� م���� ال�ل��� ، ف�ًال ع� ان�ا 

  ��اجة الى معل��� ی�ق�ل�ن الف�وق الف�د�ة و�ع���ون وج�دها ام�ًا �����َا ومع�ادا ب�� ال�الم��.

�عامل مع الف�وق الف�د�ة ، فاال�فال �ق�ل�ن في وال���لة في م�راس�ا هي انها ل� ت�ه�ًا لل

[ ال��هج و��ل�  ال�ف االول في نف� الع�� ، و���ع�ل�ن نف� ال��� ال�راس�ة ، و���ع�ن نف�

ال�عل��� ، دون االه��ام ب�ج�د  م�ه� نف� ال�اج�ات ال��رس�ة و�عامل�ن معاملة واح�ة م� ق�ل]

  ب�� ه�الء ال�الم��.ال����ة  يال�ان� العقلي وفي ن�احف�وق في 

��ور� م�اعاة الف�وق الف�د�ة في الق�رة على ال�عل� ، وذل� �أس���ام ��ق الول�ل� ف�� 

ت�ر���ة ت�اعي تل� الف�وق ب�� ال�الم�� ، و������ ال���ة ال��رس�ة ل��اس� ق�راته� ، وم� ال��ق 

  ال��ر���ة ال�ي تع�ي االه��ة للف�وق الف�د�ة وهي : 

  - ��عة ذات الق�رة ال�اح�ة:) ���قة ال��1(

ع��ت �ع� ال��ارس في ام���ا و�ع� بل�ان أور�ا الى تق��� ال�الم�� ح�� ق�راته� 

العقل�ة وتق�م ه�ه ال���قة على وضع تالم�� م��ان��� م� ال�اح�ة العقل�ة في ش��ة واح�ة ، وق� 

�ر ال�الم�� �ال��ای� ، ان�ق�ت ه�ه ال���قة ���ة على اساس إن م�ل ه�ا ال��ز�ع ق� ی�د� الى شع

و�ال�الي ق� ی�ع�� ذل� على ت��ره� ل�اته� في ح�اته� ال�راس�ة واالج��ا��ة ، وم�ل ه�ا ال��ز�ع 

  ی�د� ا��ًا الى ح�مان ال�الم�� االقل ذ�اء م� ق�ل�ات زمالئه� األذ��اء.

ال�ف وه�اك ���قة اخ�� في معال�ة الف�وق الف�د�ة ب�� ال�الم�� ، وه�ه ت�زع تالم�� 

ال�اح� الى م���عات م��ان�ة ، ون�اح م�ل ه�ه ال���قة �ع��� على ���عة ه�ا ال��ان� ب�� 

ال�الم�� ، فق� ت����م تق�ی�ات ال�عل��� في ذل� ، وق� تع�ي له� اخ��ارات ت��� ق�راته� العقل�ة او 

: ال����عة  ت���له� ، أو اس�ع�اداته� ال�اصة ، وال�يء ال�ع�اد أن ت��ن ه�اك ثالث م���عات

ال��ف�قة ، وال����عة ال���س�ة ، وال����عة ال���فة ، وت�ضع ثالثة م�اهج تالءم ال����عات ، 

وت�ق�م �ل م���عة ت�عًا لق�راتها ، فال����عة ال���فة ت�ق� ال��ود ال�ن�ا م� ال��ض�ع ال�راسي 



      )74( 
 

 
 

ال���ودة ، اما �ال���ة  ال�ع�ي لل����عات ال�الث ، و���� ال��هج و��ق ال��ر�� ت�عًا لق�راته�

لل����عات ال��ف�قة ، فال��هج ���ن غ��ًا ووا��ًا ، و���ق� به�ا االسل�ب م�اعاة الف�وق الف�د�ة في 

ال��اهج و��ق ال��ر�� ، وع�� ه�ه ال���قة إنها ت��� على ال�ان� العقلي فق� ، وته�ل ال��ان� 

ان� العقلي ، ه�ا ف�ًال ع� شع�ر �ع� االخ�� م� ال��� ، وال�ي ال تقل أه��ة ع� أه��ة ال�

ال�الم�� �ال��ای� ض�� ال�ف ال�اح� والع�ء ال���� ال�� تل��ه ه�ه ال���قة على ال�عل� م� ح�� 

  ت���� م�ه�ه ل�الث م���عات م��ای�ة في ق�راتها العقل�ة.

   -) ���قة ال�ق��� الع��ائي لل�الم��:2(

�� ال�الم�� تق���ا ع��ائ�ًا ���� ��� ال�ف ی��ه ال����ن في ال��رسة ال��ی�ة الى تق�

ال�اح� تالم�� م��لفي االس�ع�اد ، على أن ت�اجه الف�وق الف�د�ة في ه�ه االس�ع�ادات �أخ��ار 

ال��اهج و��ق ال��ر�� ال�ي ت�اس� اس�ع�ادات وق�رات �ل تل��� ، و���ق� أص�اب ه�ه ال���قة 

ل الن ذل� ال ���� ال��ان� ال�ام ال�� ��عى إل�ه ت�ز�ع ال�الم�� ح�� درجات ال��اء أو ال����

ال�عل� م� ال�ق��� ، إذ إن م�اعاة االس�ع�اد العقلي العام ال �ع�ي �ال��ورة م�عاة الف�وق الف�د�ة 

  في الق�رات الف�د�ة ب�� ال�الم�� في ال��ج الع��� ، وما ی��عه م� ن�ج اج��اعي.

  االف�اد غ�� العادی��:

الف�د�ة وج�د اخ�الفات ب�� االف�اد ���رة عامة ، ول�� ه�ه االخ�الفات ت�ه� ل�ا الف�وق 

ل��� ����ة ج�ًا ، ح�� إنها ت���� في م�� ض�� ، غ�� أنه ت�ج� ف�ة م� االف�اد ت��لف ب�رجة 

  مل���ة ع� االف�اد األس��اء في خاص�ة أو أك�� ، وق� ت��ن ه�ه ال�اص�ة عقل�ة أو انفعال�ة.

غ�� العادی��) إن م�اجهة حاجات ه�الء اال�فال ال�����ة  ف�اد�ة (األو��ل� على ه�ه الف

وال��ن�ة واالج��ا��ة ت��ل� تع�یًال في م�اهج ال�راسة وال�عا�ة ول�ل� فانه في ن�اق ال��رسة ، الب� 

أن ت�ضع له� م�اهج خاصة ت��اس� ق�راته� العقل�ة ، وعلى ه�ا االساس ، فع��ما ن��ف ه�الء 

: إن االف�اد الغ�� العادی�� ، ه� االف�اد ال�ی� ال ت�اس�ه� ال��اهج ال�ي تع�ي لال�فال  تعل���ا تق�ل

العادی�� ، وم� ال��ور� تع�یلها ل��اس� حاجاته� ، و�����ا ان ن��ف األ�فال غ�� العادی�� الى 

  ما �أتي :

 اال�فال ال��ف�ق�ن عقل�ًا. ) 1(

 اال�فال �����ا ال�عل�. ) 2(

 عقل�ًا.اال�فال ال���لف�ن  ) 3(

 األ�فال ال������ن انفعال�ًا وغ�� ال����ف�� أج��ا��ًا. ) 4(

  . األ�فال ال��ف�ق�� عقل�ًا:1
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ال�فل ال��ف�ق عقل�ًا ه� ذل� ال�فل ال�� ���ل� ق�رة عقل�ة عامة تف�ق ق�رة األ�فال 

ًا ما االع��ادی�� م� نف� ع��ه ال�م�ي ، و���ى ه�الء اال�فال عادة �ال��ا�غ أو ال��ه��� ، و���� 

ی�� ال��ف ع� ه�الء األ�فال في �ع� ال�ل�ان االور��ة وأم���ا ب�اس�ة االخ��ارات ال�ي ت��� 

  الق�رة العقل�ة (ال��اء) او االس�ع�اد ال�راسي.

) درجة في اخ��ارات ال��اء ه� ال����� األدنى لل�ف�ق 130و�ع� �ع� ال�اح��� إن مع�ل ال��اء (

 –رد � ) درجة في االخ��ارات (س�انف140ن) ف��� إن مع�ل ال��اء (العقلي ، اما عال� ال�ف� (ت�ما

  ب���ه) ، ه� ال����� االدنى لل�ف�ق العقلي.

وه�اك م� عل�اء ال�ف� م� ی�� ، أنه �االضافة الى اخ��ارات ال��اء ، ���� ت���� 

ن���ة الع�ل  ه�الء ال�ا�غ�� م� خالل االخ��ارات ال����ل�ة ال�ق��ة ، وم� أح�ام ال�عل��� ، وم�

  ال��رسي ال��مي لل�فل.

وت�ل ال�راسات ال�ي أج��� على ه�الء األ�فال أنه� م�ف�ق�ن في ال��ان� ال�ل��ة 

  واالج��ا��ة وال��ن�ة ا��ًا ، وأنه� على الع��م أك�� ت��فًا في ال��ال ال���ي واالج��اعي.

لى أن ه�الء األ�فال أما ����ص ال�فات االج��ا��ة فان الع�ی� م� ال�اح��� اشاورا ا

   -ی��ف�ن ��ا �أتي :

. قلة االه��ام �االلعاب ال��اف��ة ، وااله��ام �االلعاب ال�ي ت��ل� ال�ف��� وال�ي ت���� ق�اع� 1

  وأن��ة معق�ة.

  . م�اح�ة م� ه� اك�� م�ه� س�ًا ، او م�� ه� في م���اه� العقلي.2

  . ال���� ��ه�لة مع االخ��� وال�قة �ال�ف�.3

  حل ال���الت االج��ا��ة. الق�رة على ال��ادة على. 4

  اس���ام األف�ار ال���دة ، وال�ص�ل الى ال�ع���ات وحل ال���الت. . الق�رة العال�ة على5

  . الق�رة العال�ة على ال�الح�ة وال����� واالن��اه ل��ة أ��ل.6

  . ال�اك�ة ال����ة وال�عة في ال��ل�ل.7

  ل ال�عق�ة ، وال�ي ت��ل� وق�ًا ���ًال واالس�ع�اد لل��ادأة.. الق�رة على إن�از األع�ا8

  . سعة االه��ام في ال��العة وال��ادثة وفي م�ارسة ه�ا�ات م��لفة.9

ومع �ل ما ��ل�ه ه�الء اال�فال م� ق�رات عقل�ة فأن تعل��ه� في ال��رسة ی�اجه م��الت 

ال ت����ع ت�ق�� حاجاته� او ت��� م�ع�دة فال������ن ی�فق�ن على أن ال��اهج ال��ض�عة له� 

ق�راته� ، وه�اك الع�ی� م� االج�اءات م� اج ته��ة الف�ص ال��اس�ة لل��ه���� الس���ام م�اه�ه� 

   -���ل اف�ل ، وم� ه�ه االج�اءات ما �أتي :

  . جعل االن�قال م� صف آلخ� ��ه شيء م� ال��ونة في ال�عل�� االب��ائي او ال�ان��.1
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اهج االع��اد�ة (ال�ي تع�ي لأل�فال االع��ادی�� عادة) ����ات ت�اس�ه� ع�� ت���� . اغ�اء ال��2

  تل� ال��اهج عل�ه�.

. ف�ح صف�ف خاصة له� ض�� ال��ارس االب��ائ�ة وال�ان��ة ، فاالن�قال ال��ن م� صف آلخ� 3

ة في ال��حلة ���ن نافعًا لل��ه���� في ال��حلة االب��ائ�ة ، واالع��اض االساس على ه�ه ال���ق

االب��ائ�ة ه� إن ال��� ال��ني وال��ج االج��اعي لل�فل ق� ال ��ای� ن��ه العقلي ، و���ج ع� ه�ا 

  جل�س ال�فل مع م� ه� اك�� ب�ن�ا وان�ج م�ه اج��ا��ًا.

أما أغ�اء ال��هج ف����� تع�یله ل�ه��ة الف�صة لل�فل ال��ه�ب الس�غالل ق�راته ، 

سي ، وه�ا األسل�ب اق�ر على معال�ة ال���الت ال���ة في ال��هج ال�ر ول��س�ع فه�ه ، ل���ن ا

  ی�ال تأی�� ال������� حال�ًا.

إ�قاء ال�ل��� مع  -اما ال�ف�ف ال�اصة ، ف�� م��اتها أنها ت�ق� غ�ض�� رئ���� ه�ا :

رفاق م� نف� ع��ه ال�م�ي في ال��رسة و�ع�اؤه م�ه�ًا خاصًا ی�اس� ق�راته ، ل�ل� فان ه�ا 

االج�اء ���ح لل�فل ال��ه�ب ان ی�ق�م ���عة ، وف�ًال ع� ذل� فان ه�ه ال���قة ت�فع م� 

م���� ال��اف�ة ، �ال�ًا أن ال�ل��� ی��اف� مع م� ه� �����اه م� ال�اح�ة العقل�ة ، غ�� أن مع�� 

  ال������� ال ی���ون ه�ا اإلج�اء في ال�ق� ال�اض�.

  . األ�فال ����� ال�عل� :2

) درجة ، وهي دون ال���س� ، وه�الء 83-68مع�ل ذ�اء اال�فال ���ئ ال�عل� ب��(ی��اوح 

���لف�ن ع� األ�فال االع��ادی�� في ع�م ق�رته� على ت�ق�� ال��اح ال��رسي ال�� ��ققه 

  األس��اء م� نف� اع�اره� ، و���ن ضعفه� ال�راسي اك�� وض�حًا في م�ال الق�اءة وال�ف���.

  ان ه�ه ال����عة ت��ف �ال��ائ� العقل�ة االت�ة: وق� أوض�� ال�راسات

إنه� ا��أ تعل�ًا م� األ�فال االع��ادی�� ، ألن ق�رته� على ال�ف��� ال���د وال����  . 1

 م��ودة.

أنه� ی�اجه�ن صع��ة في ت���� العالقات الف���ة ، ل�ل� فان اك��ابه� لل�عاني وال�ف�دات  . 2

 ���ن ����ًا.

 م�ا ه� عل�ه ال�ال �ال���ة لأل�فال االع��ادی��.إن م�ة أن��اهه� ت��ن أقل  . 3

 إنه� عادة أ��أ في اك��اف وت���ح األخ�اء ال�ي �قع�ن ف�ها اث�اء الع�ل. . 4

اما �ال���ة لل��ائ� غ�� العقل�ة ، فأن ه�ه الف�ة ال ت��لف ع� االع��ادی�� اخ�الفًا  . 5

ج��ا��ة أقل ت��فا م� مل���ًا ، ول�� ن��ه� ال��ني ���ن ا��أ ، و�نه� م� ال�اح�ة اال

 األ�فال االع��ادی��.

  وت��ل ال��ق ال�ي ���� ب�اس��ها ت���� ه�الء ما �أتي:
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  . دراسة م�� تق�م ه�الء ال�الم�� في ال�ف.1

. اس���ام ال��الت ال����ة ال�ي ت��ع ف�ها ال�عل�مات ال���ة واالج��ا��ة واألس��ة ع� 2

  ل�الم��.ا

ل��اء والق�رات العقل�ة ال�اصة( وهي غ�� م�ج�دة في بالدنا في ال�ق� . االس�فادة م� اخ��ارات ا3

  ال�اض�).

  وه�اك �ع� االس� ال�ي ��� م�اعاتها ع�� ت�ر�� ه�الء وهي :

. أن ت��ن أه�اف ال��هج م�اس�ة له� و���� ت���قها م� ق�له� ، ت�ه��ًا ل�عله� م���ف�� مع 1

  ال��اة.

  � ب��ا�ة ال����� و�إم�ان�ة ت���قها ���رة ع�ل�ة.� ال��ا�ات ال�ي تق�م له�. أن ت�2

ل�ل� فان ه�ف ال��رسة �ال���ة ل�عل�� األ�فال ���ئ ال�عل� ه� ت�وده� �ال��ر�� ال��اس� لق�راته� 

،وت�ج�ه ن��ه� العقلي ق�ر اإلم�ان ، وف�ًال ع� إك�ابه� العادات االج��ا��ة وال�ل��ة واالت�اهات 

  اال��اب�ة.

  ال���لف�� عقل�ًا.. اال�فال 3

إن م��لح (ال��لف العقلي) ��ل� عادة على اال�فال ال�عفاء في ق�راته� العقل�ة ، 

) درجة و��ضع ه�الء عادة في م�ارس 67-52وغال�ًا ما ن�� أن ن��ة ذ�اء ه�الء ت��اوح ب�� (

  ه�.) درجة فله� م�س�ات خاصة ب50-25خاصة به� ، اما اال�فال ال�ی� ی��اوح ذ�اؤه� ب�� (

  ی�� ���� م� عل�اء ال�ف� ان ه�اك س���� رئ���� لل��لف العقلي ه�ا :

  أ. الع�امل ال�راث�ة :

ب. إصا�ات ال�خ ���� ع�� ال�الدة ، او ال��مات ، أو ال�ق�ع م� أم�ان م�تفعة او اإلصا�ة 

  ب�ع� االم�اض.

ال��اس�ة أن ال�ع�ف على صفات وخ�ائ� ه�الء األ�فال ��اع�نا في وضع ال��اهج 

إلع�اده� لل��اة ، ف��� ال����ة ع��ه� ی��� م�ارًا م��لفًا ع� اال�فال االع��ادی�� ، وق� أ�ه�ت 

  ك��� م� ال�راسات االج���ة ، إن ه�الء اال�فال �عان�ن.

  . م� م��الت انفعال�ة حادة وخاصة في ال��ال ال��رسي.1

��اء ، و���ع �ر عل�ه األخ�ون م� األس. ذل� ألنه� غ�� قادر�� على ال�عل� ال��رسي ال�� �ق2

  .ذل�

  ال���� االنفعالي ل�یه�.س�ء . أ

  . وال�أس ال���ع .ب

  . واالت�ال�ة ال�ف��ة.جـ
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  . وال��ود ال�ه�ي ال����ف.د

ون���ة لل�راسات الع�ی�ة ال�ي ���� في خ�ائ� ه�الء األ�فال م� ال�اح�ة العقل�ة 

��ه� ، س�اء �ان ذل� ب�ه��ة صف�ف خاصة له� وال����ة ، فق� ح�ث اه��ام مل��� في تعل

  داخل ال��رسة ، أو ته��ة م�ارس خاصة به� ، أو ته��ة م�اهج م�اس�ة لق�راته� وقابل��ه�.

  . األ�فال ال������ن انفعال�ًا وغ�� ال����ف�� اج��ا��ًا:4

في  تع��� االض��ا�ات ال�ل���ة ع�� اال�فال م� ال���الت ال�ه�ة ال�ي ت�اجه ال�����

اض��ا�ات ���� مال ح��ها واك��افها  م� ال�ق� ال�اض�، وه�ه االض��ا�ات ت��اوح في درجاتها

، وخاصة في ال���� ال��رس�ة االولى ، الى ال��اه� ال�ف��ة ال��ض�ة الع��قة ، وال����لة 

�ج ، وال �االن��اف وال����ة ، وه�ه االض��ا�ات ال�ل���ة ال ت���د �أ�ة ف��ة مع��ة م� ف��ات ال�

تع�د ���رة رئ��ة الى ال��لف العقلي ، ول�ل� اض�ى ت���� ه�الء األ�فال في ال���� األولى 

م� ال�راسة ض�ورة اساس�ة م� اجل ت���ح س�ء ال���� االج��اعي وال�ف�ي له� ق�ل أن ���ن 

  العالج ع���ًا.

  ج.. �����ا أن نع�ف ال�فل ال����ب انفعال�ًا �أنه ال�فل ال���ع ال�ه�1

  . الغل�� ال��ع الع�ابي.2

  . و�ع�ف ال�فل غ�� ال����� اج��ا��ًا �أنه ال�فل غ�� ال�اضج م� ال�اح�ة االج��ا��ة.3

  . الع�واني والقاسي.4

. ول�� ال����� ب�� ال���ل��� واض�ًا دائ�ًا ، ألن ه�اك ����ا م� ال�فات ال�����ة 5

وع�م ال���� االج��اعي وغال�ًا ما یالح� �ان الع�امل ال����ة لالض��اب  لالض��اب االنفعالي

  وس�ء ال���� االج��اعي ق� ت��ن م��ابهة. االنفعالي

  وم� ه�ه الع�امل :

ل ، ال�ف�� االس�� ن���ة العالقات ال�����ة ب�� ال�ال�ی� انف�ه� ، و���ه� ب�� ال�ف

�ه� في ت���� االض��اب ال�ل��ي ل�� ال�فل. و���� ، و�ه�ال ال�فل �ل ه�ه األم�ر توالالم�االة

لل��رسة إن تق�م ب����� ه�الء األ�فال ورعای�ه� ، و����ل ال�عل� ال���ول�ة ال�ئ��ة في ه�ا 

 ال��ال.

  ذ�� ال��ائ� ال�ي ی���� بها ه�الء ، وهي : –في م�ال ت����  –و���ن م� االن�� 

 أل�فال األس��اء.اب�عاده� ع� م�اه� ال��ا� ال�� �ق�م �ه ا . 1

 وج�د م�اه� ال��ف وال��ل ل�یه�. . 2

 ال���ع ال�ائ� لألخ���. . 3

 الع�وان�ة ال��ی�ة والع�اد. . 4
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 اض��ا�ات ال�الم. . 5

 ق�� اال�اف� واإلص�ار على ال�ل�ك ال�ف�لي. . 6

 أحالم ال�ق�ة ال�ائ�ة. . 7

و���� لل��رسة وال�عل��� �ال�ات أن یه���ا �ع� ال�ل�ل لل����� م� م��الت ه�الء األ�فال 

   -وم�ها:

. ت���� أه�اف ال��هج ل�ل��ة ال�اجات االج��ا��ة وال����ة له�الء األ�فال ، ال�ی� ت��� 1

  ح�اته� �الف�ل ، و�قلة ال��ل ن�� ال�راسة وال�عل�.

  راسي االع��اد� ل��اس� ق�راته� ول����� ال�قة �أنف�ه�.. ت���� ال��ر�� ض�� ال�ف ال�2

  . إع�اد معل��� قادر�� على تق�ل ه�الء األ�فال ، وال���ة في الع�ل معه�.3

  . جعل ال���ة ال���ة م�نة وم���ة م� ال�اح�ة ال�راس�ة ، و�ع��ة ع� ال��ت� االنفعالي واالج��اعي.4

�رات العقل�ة ، واالس�ع�ادات األكاد���ة ، وفي ی���� م�ا س�� أن الف�وق الف�د�ة في الق

ال����ل ال��رسي ، وفي ال��ان� ال����ة األخ�� ، و��ل� ال�عامل معها ، �ل ذل� �ع��� 

اله�ف األساس م� ع�ل�ة ال�عل� ، و��اء على ذل� ، فأن م� ال���الت ال�ارزة في م��ان ال����ة ، 

� ال�عامل مع أع�اد ����ة م� ال�الم�� ال�ی� ت��ای� هي ����ة ته��ة ال�سائل ال�ي ب�اس��ها ���

ل �ل تل��� على ال��ج�ه واالرشاد وال�ع�فة ال�ي ���اجها �ق�راته� العقل�ة وال����ة ، ���� ��

م� أجل إع�اده ل���ن م�ا��ًا صال�ًا في م���عه ال���� ، و����ل  ال�عل� ال��ء االك�� م� 

��رسي وال�في ال�الئ� ل�اجات ال�الم�� �ال ح�� اس�ع�اداته ال��اه�ة ، وذل� ب�ه��ة ال��اخ ال

  وق�راته العقل�ة.
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  الفصل السابع 
  

  Learning theories   نظريات التعلم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Learning theories    نظريات التعلم

ال����ــات تع�ــل علــى اب��ــ� عل�ــاء الــ�ف� عــ�دا مــ� ال����ــات ل�ف�ــ�� ع�ل�ــة الــ�عل�، وهــ�ه 

وصــف ال����ــة ال�ــي ��هــ� �ــه األفــ�اد مــا تــ� لهــ� تعل�ــه، و�ــ�ل� ت�ــاول تف�ــ�� وشــ�ح العل��ــات ال�ــي 
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ت��� وراء ال��اه� ال�ارج�ـة للـ�عل�، وان ج��ـع ن���ـات الـ�عل� ��ـ� أن تع�ـل ��ـ�ل او �ـأخ� علـى 

  االه��ام �ال�قائ� رغ� أنها ق� تع�ل على تف���ها �إش�ال م��لفة .

  : ���Classical Conditioning Theoryة االش�ا� ال�الس��ي ن .1

  Ivan Pavlov Theory: ن���ة �افل�ف

) الـــ�عل� ال�ـــ��ي (االشـــ�ا� ال�الســـ��ي) ح�ـــل علـــى 1936-1849ن���ـــة ا�فـــان �ـــافل�ف (

) أل��اثــه علــى ال�هــاز اله�ــ�ي إال انــه أشــ�ه� أك�ــ� ع�ــ�ما ت�ــ�ل اه��امــه 1904جــائ�ة ن��ــل عــام (

الــ�ف� عـــ� ���ــ� دراســة ال�ــل�ك والـــ�عل� وأصــ�ح مــ� أشــه� عل�ـــاء الــ�ف�، وتعــ� ن����ـــه إلــى علــ� 

ن���ــة (االشــ�ا� ال�الســ��ي) مــ� بــ�� أقــ�م ال����ــات ال�ــل���ة فــي الــ�عل� وال�ــي تــ�ور حــ�ل مع�فــة 

ان سل��ا (اس��ا�ة) مع��ا ��ـ�ث فـي العـادة فـي أعقـاب حادثـة (م��ـ�) معـ�� ���ـ� أن ت�ـ�ث  ك��.

ــــ�ل� ال�ــــل�ك نفــــ� هــــ�ه اال ــــة (م��ــــ�) أخــــ�� ال صــــلة لهــــا فــــي األصــــل ب ســــ��ا�ة فــــي أعقــــاب حادث

  .(االس��ا�ة)

 :ح�ى ن����ع أن نفه� االش�ا� ال�السـ��ي، ��ـ� ان نفهـ� ال����ـة ال�ـي أج�اهـا  ت���ة �افل�ف

  �افل�ف:

وضــع �ل�ــا فــي جهــاز لل��ــارب (فــي مع�لــه) ل��ا��ــة ���ــة اللعــاب ال�ــائل ع�ــ� رؤ�ــة ال�عــام 

��ـ�د رؤ�ــة ال�عــام وهــ� م��ـ� ���عــي ی�ــ�أ ال�لــ� ال�ـائع لعا�ــه �ال�ــ�الن اســ��ا�ة �����ــة، و�ذا وان ل

ما ت��ر تق��� ال�عام مع م��ـ� م�ایـ�، أ� م��ـ� ال ت�جـ� لـه عالقـة سـا�قة ��ـ�الن اللعـاب، فـان م�ـل 

م �ـافل�ف ذل� ال���� س�ع�ل الحقا على أثارة س�الن اللعـاب، وفـي إحـ�� ت�ار�ـه األصـل�ة فقـ� اسـ���

صــ�ت ال�ـــ�س ����ـــ� م�ایـــ�، و�عـــ� عـــ�د مـــ� ال�ـــ�ات ال�ـــي تـــ� ف�هـــا اق�ـــ�ان (ال��اوجـــة) بـــ�� صـــ�ت 

ال�ــ�س وتقــ��� ال�عــام، فقــ� جعــل لعــاب ال�لــ� ��ــ�ل ع�ــ� ســ�اع صــ�ت ال�ــ�س ت�امــا م�ــل ســ�النه 

  :ل���د رؤ�ة م��� ال�عام، وال�عل� ال���ي في ه�ه ال����ة ���� ال�ع��� ع�ه �ال���� اآلتي 

  
  

  س�الن اللعاب                          : ال�عام �ق�ل االش��ا  

  ال اس��ا�ة               ال��س                  

  س�الن اللعاب      : ال��س + ال�عام �أث�اء االش��ا  

  س�الن اللعاب             : ال��س ل�ح�ه ��ع� االش��ا        

ل�ــ�ت ال�ــ�س بــ�ال مــ� رؤ�ــة ال�عــام فــي إثــارة وفــي ال�ها�ــة فــان ال�لــ� قــ� اخــ� ��ــ���� 

  س�الن اللعاب ع��ه.

 اس���ج �افل�ف م� ه�ه ال����ة ؟  
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ان صـــ�ت ال�ـــ�س ال یـــ�د� فـــي األصـــل إلـــى إفـــ�از لعـــاب ال�لـــ� فهـــ� م��ـــ� م�ایـــ� ول��ـــه 

اك��ـ� خاصـة ال���ــ� ال���عـي (ال�عـام) الرت�ا�ــه �ـه �إ�هــار نفـ� االسـ��ا�ة ســ�الن لعـاب ال�لــ�، 

  ش�و� خاصة م�ها:ث ذل� الب� م� ول�ي ���

: اق��ان ال���ـ� ال�ـ��ي (ال�ـ�س) �ـال���� ال���عـي ال�عـام اق��انـا م�اشـ�ا ���ـ�  االق��ان ال�م�ي .1

  ت��ن الف��ة ب��ه�ا وج��ة ج�ا .

 ان ی���ر اق��ان ال���� ال���ي �ال���� ال���عي ع�ة م�ات. ال���ار : .2

 . ان��اهفي حالة  ان ���ن ال���ان جائعا وم��ق�اً  .3

 

 : الق�ان�� ال�ي ت�صل إل�ها �افل�ف  

ــ�ان .1 ــان�ن االق� : هــي تق��ــة ال�ا��ــة بــ�� ال���ــ� ال���عــي وال���ــ� ال�ــ��ي عــ� ���ــ� االق�ــ�ان ق

  ب��ه�ا، وعلى درجة ال�قارب ال�م�ي م�ا ی�ع� االس��ا�ة ال����ة و�ق��ها.

ان یـ�ع� �ـال���� ال���عــي  : إذا ت�ـ�ر �هـ�ر ال���ـ� ال�ـ��ي ل�ـ�ات ع�یـ�ة دون قـان�ن االن�فـاء .2

فـان االسـ��ا�ة ال�ـ���ة ت�ــعف �ال�ـ�ر�ج إلـى أن ت��فـئ أ� ال ت�هــ� (ففـي ت���ـة �ـافل�ف عــ� 

االق��ان ال���ي ب�� ال��س (م��� شـ��ي) وسـ�الن اللعـاب (اسـ��ا�ة شـ���ة) لـ�ح� ان ت�ـ�ار 

 ح�ى ت�ول . ص�ت ال��س دون وج�د ال�عام (م��� ���عي) فان ���ة اللعاب تأخ� �ال�ق�ان

: إعادة ال���� ال�ـ��ي �عـ� ف�ـ�ة مـ� الـ�م� لالسـ��ا�ة ال�ـ���ة ولـ� علـى قان�ن الع�دة ال�لقائ�ة .3

م�ــ��� اضــعف مــ� ال�ــاب�، وقــ� الحــ� �ــافل�ف أ��ــا أن إعــادة االق�ــ�ان مــ�ة ثان�ــة بــ�� ال���ــ� 

عــ�د مــ� ال�ــ��ي (صــ�ت ال�ــ�س) مــع ال���ــ� ال���عــي ال�عــام، ال ت��ــاج إلــى ت�ــ�ار االق�ــ�ان �

ال��ات بل ق� ت��ث االس��ا�ة ل�ـ�ة واحـ�ة وهـ�ا تـ�ف�� فـي ال�قـ� یـ�حي �ـان ال�ا��ـة بـ�� ال���ـ� 

 ال���ي واالس��ا�ة ال����ة ل� ت�الشى نهائ�ا .

: م�احـل االشــ�ا� األول�ــة قــ� ��ـ���� ال�ــائ� ال�ــي لعـ�د مــ� ال���ــ�ات ال��ــابهة  قــان�ن ال�ع�ــ�� .4

�لــ� ألصــ�ات ت�ــ�ه فــي إ�قاعهــا صــ�ت ال�ــ�س، فال�لــ� ال لل���ــ� ال�ــ��ي، فقــ� ��ــ�ل لعــاب ال

 ���� ب�� م��لف األنغام في م�احل االش�ا� األول�ة، بل ���ث ما ���ى (ان��ار األث�) .

: إذ ت��نــ� اســـ��ا�ة شــ���ة ل���ــ��� شــ����� م��لفـــ�� فــي ال�رجــة، وقــ� عـــ�ز قــان�ن ال����ــ� .5

ذلـ� ی��هـي �ال�ـائ� ال�ـي إلـى ال����ـ� ب��ه�ـا اح�ه�ا (أ� اق�ـ�ن ب�قـ��� ال�عـام) دون األخـ� فـان 

 واالس��ا�ة لل���� ال���ي ال�ع�ز و��ف اس��اب�ه لل����ات غ�� ال�ع�زة .

 

 : ال����قات ال�����ة ل����ة �افل�ف  

  �ع� ه�ه ال����قات :لفي ض�ء ه�ا ال���ر ل����ة �افل�ف ���� ع�ض 
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ال�ـل���ات ال�ـ��ة ومـ� األم�لـة ال�اضـ�ة علـى ��ـاع� االشـ�ا� ال�السـ��ي فـي تف�ـ�� عـ�د مـ�  .1

ذلـ� ال�ــ�ف والقلــ� الــ�� �ع�ــ�� �عــ� ال�ل�ــة فــي وقــ� آلخــ� ���ــا ی�علــ� بــ�ع� ال��ضــ�عات 

ال��رســـ�ة او ال�عل�ـــ�� أو ح�ـــى ال��رســـة ذاتهـــا، ان م�ـــل هـــ�ا ال�ـــ�ف والقلـــ� ���ـــ� ان ��ـــ�ث 

فــي م�ضــ�ع دراســي معــ��  ع�ــ�ما �قــ�م معلــ� �أن�قــاد وتــ���خ �الــ� �ع�ــف ��ــ�� أدائــه ال�ــ���

م�ا ی�ل� اس��ا�ة ارت�اس�ة �ا�عها ال��ف والقل� ل��ـ�د رؤ�ـة ال��رسـة او ��ـاب م�رسـي معـ��، 

وللــ��ل� مــ� هــ�ه ال�ــاه�ة فــان ال�الــ� یــ�رب علــى �ــ�د األف�ــار ال���فــة وال�قلقــة واســ���الها 

  �أف�ار أك�� سعادة وس�ورا .

ل�الـ� وال��رسـة �ــان ت�عـل قاعـة ال�ــف م�انـا ســارا ال��ـام ب��ـ��� و��ــاء عالقـات ا��اب�ـة بــ�� ا .2

 لل�عل� .

ــــ� علــــى أه��ــــة االســــ��ا�ة اال��اب�ــــة   .أ شــــ�ع ال�ل�ــــة علــــى ال��ــــار�ة وذلــــ� مــــ� خــــالل ال�أك�

ل��ــار��ه� او ع�ــ�ما ���ــئ �الــ� مــا فــي اإلجا�ــة عــ� ســ�ال مــا، ف�ــاول ب�ــاء روا�ــ� بــ�� 

  ة �ال�ف� ع�� ذل� ال�ال�.اإلجا�ة ال�ا��ة واإلجا�ة ال����ة ح�ى تق�� شع�ر ال�ق

اجعـــل جـــ� الغ�فـــة ال�ـــ��ة م��عـــا ب�ضـــع ف�هـــا م���عـــة مـــ� ال��ـــ� وال��ـــالت واألشـــ��ة   .ب

 وم�ادر تعل� أخ�� ���� أن ت�اع� في م� ال�عل�� إلى ا�ع� م� الع�ل ال�في .

ان ال���ة غ�� ال�ارة في م�ال الع�ل ال��رسي ���� ان ت�ل� ال�ـ�ف مـ� أ� شـي م�اثـل اع�ـل  .3

�ـــ� علـــى ال�عـــ�ف علـــى ال��ـــاوف ال���ـــلة �األع�ـــال ال��رســـ�ة وســـاع�ه� فـــي ال�غلـــ� مـــع �ل�

 عل�ها.

ح�ـــى ت�ـــاع� ال�ل�ـــة فـــي ال�غلـــ� علـــى ال��ـــاوف مـــ� االم��انـــات (ن���ـــة لقلـــ� ال�ســـ�ب او   .أ

العقــاب) قــ� ب��ــاء م�اقــف أخ��ار�ــة غ�ــ� مهــ�دة ���ــ� ت�ــ�ن مــ� ال�ــ�ع الــ�� ��ــ���ع ال�ل�ــة 

���ح م� اجل ب�اء ال�قة ع�ـ�ه� �أنف�ـه�، أعـِ� اخ��ـارات ق�ـ��ة م� اإلجا�ة ع�ه �ال��ل ال

بــ�ال مــ� االخ��ــارات ال���لــة واجعــل ال�ل�ــة ���ــل�ن علــى أعلــى مــا ���ــ�ه� مــ� العالقــات 

ــــاق��ان  ال��ــــاح مــــ� خــــالل عــــ�د مــــ� االخ��ــــارات الق�ــــ��ة و�ــــ�ل� ن�غلــــ� علــــى ال��ــــاوف �

  االم��انات �ال��افأة وهي ال��اح ب�ال م� ال��ف.

���ــ� تعلــ� ال���ــ� مــ� أســال�� ال�ــل�ك وال�عل�مــات وال�هــارات عــ� ���ــ� االق�ــ�ان ال�ــ��ي ��ــا  .4

فــي تعلــ� ال��ــ� ال�ــ��ح لل�ل�ــة و���قــة ��اب�هــا وتعلــ� أســ�اء �عــ� األمــاك� و���ــ� اســ���ام 

ال�ـــ�ر واألشـــ�ال واشـــ�ا�ها م�اشـــ�ة مـــع معـــاني ال�ل�ـــات فال�ل�ـــة ال�����ـــة ت�ـــ�ن ���ا�ـــة ال���ـــ� 

 ��اح� مع ال��رة او ال��ل ال�ال على ه�ه ال�ل�ة.ال���ي ت

         Operant Conditioning Theory:ن���ة ال�عل� اإلج�ائي أو االش�ا� اإلج�ائي

   B.F  Skinner Theoryن���ة س���
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) اح� عل�اء ال�ف� ال�ی� ���� عـ� ال�ـاه�ة ال�ـل���ة، ح�ـ� �عـ� 1989-�1904ع� س��� (

ال����ــة م�ضــ�عها األساسـي، ألن ال�ــل�ك جانــ� أساسـي مــ� ج�انــ� ال��ــاة ال�ـل�ك فــي مفهــ�م هـ�ه 

اإلن�ان�ة، و��� س��� ان اغل� ال�ل�ك ن����ه ع� ���ـ� (الـ�عل� اإلج�ائـي) ول��ضـ�ح مع�ـى الـ�عل� 

  اإلج�ائي أو االش�ا� اإلج�ائي ن�رج إح�� ت�ارب س��� :

لــى الف�ــ�ان وال��ـــام فقــ� اســـ���م : لقــ� قـــام ســ��� �الع�یـــ� مــ� ال��ــارب و��اصـــة عتجرب��ة س���كنر

ص��وقا ���ى �اس�ه (ص��وق س���)، قام س��� في اح� ت�ار�ـه ب�ضـع فـأر جـائع فـي صـ��وق ذو 

غ�اء زجاجي ���� م�اه�ة الفأر م� خالله و�ان في ال���وق رافعـه مع�ن�ـة إذا تـ� ال�ـغ� عل�هـا 

الفأر ع�ـ� وضـعه فـي ال�ـ��وق ( أنها ت��ك ل�حا �ق�م �إن�ال ق�عة صغ��ة م� ال�عام إلى ال���وق 

فـإذا صـادف أن ضـغ� الفـأر علـى ) أول م�ة فأنـه �قـ�م �عـ�د مـ� ال���ـات الع�ـ�ائ�ة داخـل ال�ـ��وق 

ال�افعــة دون ق�ــ� فــان ال�افعــة ت�ــ�ل فــي ال�ــ��وق ق�عــة مــ� ال�عــام (صــغ��ة) و�ــان �ع��ــه ق�عــة 

ال�افعـــة) وع�ـــ�ما ��ـــ�ر الفـــأر هـــ�ه صـــغ��ة ح�ـــى ال ��ـــ�ع الفـــار و��ـــ�ر الع�ل�ة(ع�ل�ـــة ال�ـــغ� علـــى 

الع�ل�ــة عــ�ة مــ�ات فانــه یــ�عل� أن ال�ــغ� علــى ال�افعــة دون ســ�اها ���ــل علــى ال�عــام، لــ�ا ســ��� 

هــ�ه ال����ــة �االشــ�ا� اإلج�ائــي الن ال�ــائ� ��ــ� أن �قــ�م �ع�ــل (إجــ�اء) ل�ــي ���ــل علــى ال�عــام 

  (تع���).

 : ال�فا��� األساس�ة ل����ة س���  

وه� ت���� �����م إلن�اج ال��� ال�ل��ي ال��ل�ب وذل� �أن�قاء تع���  ت���ل ال�ل�ك: .1

  االس��ا�ة ال�ي تقارب او ت��ل ج�ءا م� ال�ل�ك ال��ل�ب.

أن ال�ل�ك ال�� �ع�ز فأن اح��االت �ه�ره ت�داد ع�� ال�ع���، وه�اك ن�ع�� م� ال�ع���:  .2

 ال�ع���:

ق�� الن ش��ا سارا او مع�زا ق� أع�ي في ال�ع��� اال��ابي: ففي ه�ه ال�الة فان ال�ل�ك ی�  .ب

أعقاب ال�ل�ك ال�� ت� ال��ام �ه وتع� ال�ع�زات اال��اب�ة هي في األغل� مع�زات 

اج��ا��ة فال���ح م� ق�ل ال�ال� غال�ا ما �ع�ز ال�فل وال��اح غال� ما �ع�ز ال�ال� 

 واألم�ال ق� تع�ز رجل اإلع�ال .

الن ش��ا م�ا�قا او غ�� سار ق� ت�� إزال�ه أو م�عه ال�ع��� ال�ل�ي: فأن ال�ل�ك ی�ق��   .ت

م� ال��وث. وم�ال ذل� ت��� �ال� م� ال��ل�لة دون ��ام ال�عل� ب��ج�ه الل�م إل�ه م� 

خالل ت�ل��ه ل�اج� م�رسي له �ان ق� تأخ� في ت�ل��ه، و����� ن���� م� ال�ع��� 

 ال�ال� (إج�اءات اله�وب) و(إج�اءات ال����) .

ن العقاب ب��ا�ة ن��� ال�ع���: أ� أضعاف سل�ك مع�� �فعل العقاب و��ألف م� أ العقاب: .3

أع�اء شيء سل�ي ال���ة او ما ت��ى (ت�لفة االس��ا�ة) م�ل إ�قاع الغ�امات ��ل م� ال یل��م 
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�إشارات ال��ور، أو اخ� شيء م� الف�د ذ� ���ة ا��اب�ة او ما ت��ى (اإله�ال) أو تأخ�� 

 ل�ال� ل�فلة م� م�اه�ة ال�لف���ن ���� س� ت��فاته.ال�ع��� م�ل م�ع ا

: ت�صل س��� م� خالل ت�ار�ه على ال���انات واإلن�ان إلى أر�عة ج�اول  ج�اول ال�ع��� .4

 تع����ة رئ��ة هي :

جـ�ول ال��ــ�ة ال�اب�ـة : �قــ�م ال�ع��ـ� ��ــ�ل دور� �عـ� عــ�د م�ـ�د مــ� ح�ـ�ل ال�ــل�ك (م�ــل   .أ

  �ال� ��افئ عل�ها) .كل أر�ع إجا�ات ص���ة �ق�مها ال

جــ�ول ال��ــ�ة ال��غ�ــ�ة : �قــ�م ال�ع��ــ� فــي اعقــاب عــ�د م�غ�ــ� مــ� االســ��ا�ات م�ــل (�عــ�ز   .ب

 م� االس��ا�ات). م��د ال�ال� على إجا�اته ال����ة �ع�د غ��

  جـــــــــــــــ�ول الف�ـــــــــــــــ�ة ال�اب�ــــــــــــــــة: �قـــــــــــــــ�م ال�ع��ــــــــــــــــ� �عـــــــــــــــ� �ـــــــــــــــل ف�ــــــــــــــــ�ة زم��ـــــــــــــــة م�ــــــــــــــــ�دة  .ج

 دقائ�). 10(كل  

 م ال�ع��� في إعقاب ف��ات زم��ة م�غ��ة.ج�ول الف��ة ال��غ��ة : �ق�  .د

 : ال����قات ال�����ة ل����ة س���  

ـــ�ف� وال�ـــ���� إن ل�ـــ�اول ال�ع��ـــ� مع��ـــات هامـــة لل����ـــة واهـــ� تلـــ�  .1 یـــ�� ال���ـــ� مـــ� عل�ـــاء ال

ال�ع��ـات هـ� إم�ان�ـة تأسـ�� و�دامـة  إشــ�ال مـ� العـادات ال�ق��لـة اج��ا��ـا، �ال��افـة وال��ــام 

واآلداب (وم�اع�ة ال�ل�ة ل��وا أن �ع� أن�اع ال�ل�ك ت�د� إلى ن�ائج مع��ة مـ� خـالل رؤ�ـ�ه� 

ن أع�اله� هي ال�ي تق�ر ن�احه� او ف�له� مع م�اولة ت�ف� له� م�اقـف ل��ـ�ف��وا و��عل�ـ�ا مـ� إ

  ن�ائج أع�اله�). 

مـ� اإلسـهامات ال���ـ�ة ال�ــي قـ�مها سـ��� لل����ــة أسـل�ب الـ�عل� ال��ـ�مج الــ�� �ع��ـ� احـ� ال�ــ�اتج  .2

لل�ـ�اب ال�ـ��ح لل�ـ�ال ال�اض�ة وال�ل��سة ل�����ه في االش�ا� اإلج�ائـي وهـي مع�فـة ال�ـ�عل� 

 ال�� �ع�ى له و�ع� مع�زا إذا �ان� اإلجا�ة ص���ة.

���� اس���ام ���قة تع�یل ال�ل�ك في معال�ة ال�ل�ك وتع�یله ��ـا فـي عـالج م�ـ�الت ال��ـام  .3

 ال��رسي و���امج أع�اد ال�عل���.

هل ع�ل�ــة تعــ�ف علــى ال�ع��ــ�ات الفاعلــة فــي حالــة �ل��ــ� واخ�ــ� ال�ــ�ول الــ�� مــ� شــأنه ان ��ــ .4

 ال�عل�.

ب) فــان ال�ع��ــ� اال��ــابي هــ� الـــ�� اومــ� بــ�� ال�ع��ــ�ات ال���لفــة (اال��ــابي ال�ـــل�ي والعقــ

  �ع�ي أف�ل ال��ائج.
  

  

  ال����ة اإلدراك�ة واالس���ار�ة (ال��ال�ة) :  -3
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ت�ــ��� هــ�ه ال����ــة علــى أف�ــار م�رســة ال��ــ�ال� وال�ــي ت�ــاق� ت�اق�ــا حــادا مــع وجهــات 

  ال����ـــــــــــــــــــــــــة ال�ـــــــــــــــــــــــــي تقـــــــــــــــــــــــــ�م علـــــــــــــــــــــــــى ال�ـــــــــــــــــــــــــ�ا�� بـــــــــــــــــــــــــ�� ال���ـــــــــــــــــــــــــ�ات واالســـــــــــــــــــــــــ��ا�ات 

س���) ��ا ت��� أن �ق�م ال�عل� على أساس ال���� األع�ى ال�الي مـ� ال�الح�ـة وال�ف��ـ� -(�افل�ف

هــ� ال�لــي لل��قــف ب�م�ــه وه�ــ�ا ��ــ�ن الــ�عل� ضــ��ا مــ� ال�ف��ــ� والــ��اء وتــ�� ان الــ�عل� �قــ�م علــى الف

  وال�أل�� واالب��ار .

  وم� اب�ز عل�اء ه�ا ال��جه ��هل�:

 نظریة االستبصار Insight theory    
  كوھلرنظریةKohler theory  

ـــ�عل� قـــائ� علـــى ع�ل�ـــة  Gestalt)مـــ� ابـــ�ز عل�ـــاء م�رســـة ال��ـــ�ال�( فقـــ� أكـــ� علـــى أن ال

االس���ـار مـ� ال�ـائ� ال�ـي لل��قـف ال��جـ�د ��ــه ��ـا ��ـه مـ� ع�اصـ� وعالقـات، ح�ـ� ان ال�ــ�عل� 

ی�� ال��قف ��ل ����قة ج�یـ�ة ت�ـ�ل علـى الفهـ� للعالقـات ال�����ـة بـ�� ع�اصـ� ال��قـف او علـى 

�االس���ــار ��ــا یــ�� �ــ�هل� ت��ــ�� ع�ل��ــ�� أدراك العالقــات بــ�� هــ�ه الع�اصــ�، لــ�ل� فــأن الــ�عل� 

  �ارسها الف�د في م�قف ال�عل�، هي ع�ل��ي الفه� و�دراك العالقات.�م� أه� الع�ل�ات العقل�ة ال�ي 

  ك�� ���ث ال�عل�:

 ت�ارب ��هل�:  

وضـــع �ـــ�هل� قـــ�دًا فـــي حالـــة جـــ�ع فـــي قفـــ�  ی�ـــ�لى مـــ� ســـقفه  �عـــ� ال�ـــ�ز ���ـــ� ال  -1

�����ع الق�د ال�صـ�ل إل�ـه و�ـان فـي القفـ� عـ�ة صـ�ادی� ف�ـ�أ القـ�د  ���ـاوالت ���ـ�ة لـ� 

تـ�� �ال��ــاح و�ـاد ����ــل� وهـ� غاضــ� وف�ــأة أنـ�فع إلــى أقـ�ب صــ��وق وأخـ� ی�فعــه ح�ــى 

فلــح فــي ال��ــ�ل علــى ال�ــ�ز ف�ــ�ت عل�ــه م�ــاه� أصــ�ح ت�ــ� ال�ــ�ز ثــ� قفــ� عل�ــه فلــ� �

الغ�ـ� ثان�ـة وف�ـأة أ��ــًا أنـ�فع إلـى صـ��وق أخــ� ی��ـ� إل�ـه تـارة والــى ال�ـ�ز تـارة أخــ�� 

ثـ� رفــع ال�ــ��وق آخـ� وهــ� ی��ــ� إلـى ال�ــ�ز ح�ــى إذا مـا أصــ�ح ال�ــ��وق ق���ـًا جــ�ًا مــ� 

فــ� فأعــاد م�اوالتــه ال�ــ�ز ح�لــه ف�ضــعه علــى ال�ــ��وق األول ثــ� وثــ� عل�ه�ــا ل��ــه لــ� ی� 

الفاشلة وه� غاض� ح�ى ان�هى إلى وضع  ص��وق ثال� ث� وثـ� عل�هـا ج��عـًا فأسـ��اع 

  ال���ل على ال��ز.

وضــع �ــ�هل� القــ�د فــي قفــ� ووضــع ال�ــ�ز خــارج القفــ� وهــ� فــي حالــة جــ�ع ثــ� وضــع   -2

علــــى األرض ع�ــــا ���لــــة وأخــــ�� ق�ــــ��ة وال ���ــــ� ال�صــــ�ل إلــــى ال�عــــام إال ب����ــــ� 

ة �األخ�� فل�� الق�د أك�� م� ساعة ���ب �ل ع�ـا ��ف�دهـا وف�ـل ����عـة ال�ـال ال�اح�

ح�ى �أس واس��ل� وأرت� إلى م�خ�ة الغ�فـة ثـ� أخـ� �الع�ـات�� و����ـا هـ� �ـ�ل� إذا ��ـ�ف 

الع�ــى یــ�خل فــي �ــ�ف األخــ�� عــ� ���ــ� ال��ــادفة ع�ــ�ها وثــ� القــ�د وأخــ� ��ــ���م 

���ــا هــ� �ــ�ل� و�ذا  انف�ــل� الع�ــا أده�ــا عــ� هــ�ه الع�ــ�ي ال����ــة فــي جــ�ب ال�ــ�ز و�
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األخـ�� ف�ـارع إلــى وصـله�ا و�فـ� �ال�عــام فقـ� أع�ـ�ت عل�ــه ال����ـة فـي ال�ــ�م ال�ـاني ولــ� 

یل�ــ� ��ــع ثــ�ان م�ــ���مًا نفــ� ال���قــة ال�ــي اســ���مها �ــاألم� وقــ� اســ��اع القــ�د فــي 

 ت�ارب  أخ�� أن ی��� ثالث ع�ي.

وضــع شــ��ة ف�هــا عــ�ة فــ�وع �ا��ــة ���ــ� ت��ــ��ها  وفــي أحــ�� ت�ار�ــه لــ� ��ــع ع�ــا بــل

ت�ق�ـ� ه�فـه وقـ� وأجــه القـ�د فـي �ـاد� األمـ� صـع��ة إال أنـه �عــ�  ىواسـ���مها وسـ�لة غـال

شيء  م� ال�ف��ـ� صـع� علـى ال�ـ��ة وع�ـل جاهـ�ًا فـي اسـ��الص غ�ـ�ًا م�هـا واسـ�ع�له 

  -في ج�ب ال��زة. ف�� خالل ه�ه ال��ارب ���� أن ن����ج اآلتي:

ن ال��ــ�ان ان�قــل ان�قــاال ال تــ�ر���ًا مــ� م�اوالتــه الفاشــلة إلــى اســ���ام ال�ــ�ادی� أ -1

  فال�عل� �االس���ار ���ث ���رة ف�ائ�ة ال ���رة ت�ر���ة.

ع��ما أع��ت ال����ة في ال��م ال�الي فـأن ال��ـ�ان لـ� ��ـ�ر ال��ـاوالت الفاشـلة بـل   -2

 ا أو مف�احها.حل ال���لة في �ع� ث�ان م�ا ی�ل على أنه فه� س�ه

أن ال��ــــ�ان ل�ـــــأ إلـــــى اســــ���ام أداة ( ع�ـــــا أو صـــــ��وق) أ� أن ال��ـــــ�ان أدراك    -3

 عالقة ج�ی�ة ب�� ع�اص� ال��قف وه�ا ه� االس���ار .

ال�ع��� أن ال�ل ال�� ت�صل ال�ه ال���ان ع� ���� االس���ـار ���ـ� أن ��ـ�فاد   -4

 ل��قف ال�اب�.م�ه أو �ع��ه على م�اقف ج�ی�ة  ت��لف �ع� ال�يء ع� ا

لـ� ��ـ�� الــ�عل� �االس���ـار ف�ــ�ة اس���ـا��ة ت�ــا�� ال��اولـة وال��ــأ ول��هـا ت��ــ�   -5

 ب��خل ع��� ال�الح�ة والفه�  و�دراك العالقات في ال��اوالت االس���ا��ة.

 

 : ال�فا��� األساس�ة ل����ة ��هل�  

األساســـ�ة مـــ� عالقـــات لـــ� االس���ـــار : هـــ� إدراك أو الفهـــ� الف�ـــائي ل�ـــا بـــ�� أجـــ�اء ال��قـــف  .1

  ی�ر�ها ال�ائ� ال�ي م� ق�ل .

الفهــ� : أن االس���ــار هــ� ت�ق�ــ� الفهــ� ال�امــل لألشــ�اء، و��ــ�ن الــ�عل� قــ� تــ� ح�ــ�له إذا �ــان  .2

 ه�اك اس���ار او فه�، والفه� ه� اله�ف م� ال�عل�.

ال���ـــ�� ت����ـــا ال���ـــ�� و�عـــادة ال���ـــ�� : هـــ� اإلدراك ال�لـــي لع�اصـــ� ال��قـــف ال�عل��ـــي و�عـــادة  .3

خاصــا �ات�ــاه ال�ــل هــ� الــ�� ���ــ� ال�ــائ� ال�ــي مــ� ال�صــ�ل إلــى ال�ــل، أ� أن ع�ل�ــة الــ�عل� 

 تع��� أساسا على إعادة ت���� لل��ال اإلدراكي ال�� ی�ج� ��ه ال�ائ�.

ال�ع�ـــى: أن ال�ـــ�اق ال�عل��ـــي ال���ـــي ی��ـــ�� علـــى االن�قـــال مـــ� م�قـــف ت�ـــ�ن األشـــ�اء ��ـــه ال  .4

م�اقف لها مع�ى وت��ن ��ه العالقات ب�� األجـ�اء مفه�مـه وتع�ـي شـ��ا، ف�اصـ�ة مع�ى لها إلى 

 ال�ع�ى ت��ل ال��ة ال����ة لل�عل� ال���قي .
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االن�قال : ان االخ��ار ال���قي للفه� ه� إم�ان�ة ان�قال االس���ار الـ�� تـ� ال��ـ�ل عل�ـه إلـى  .5

 .ف ع�ه إال في ال�فاص�ل ال����ة�لم�اقفأخ�� ت��ه في ب���ها ال��قف األول ول��ها ال ت�

ال�اف��ة األص�لة : أن ت�ق�� االس���ـار مـ� أهـ� أشـ�ال ال��افـأة (ال�ع��ـ�) األصـ�لة فـي ج��ـع  .6

 ال��ارب وه�ا �ع�ي أن اك��اب الفه� او ال�فاءة ���ل أه� أش�ال ال��افأة (ال�ع���). 

 

 : أه� ال����قات ال�����ة ل����ة االس���ار ل��هل�  

ال�عل�ـــ�� ���قـــ�ن ال�ـــ�ق ال�قل���ـــة وال�ـــي تقـــ�م علـــى ال�فـــ� واالســـ��هار وذلـــ� علـــى ان اغلـــ�  .1

ح�اب الفهـ� وادراك ال�ع�ـى م�ـا حـ�ل الع�ل�ـة ال�عل���ـة إلـى ن�ـا� تقل�ـ�� ال ��ـاع� علـى ت���ـة 

ال�هـــارات العقل�ـــة ال�ــــي ت��ل�هـــا ع�ل�ــــة ال��ـــ� ال���ــــ�� لل�ـــالب لــــ�ل� وجـــه �ــــ�هل� أ��اثـــه إلــــى 

ق�اع� وش�و� و��ق لل�عل� الفعـال القـائ� علـى الفهـ� و�دراك ال�ع�ـى فـي م�ضـ�ع االه��ام ب�ضع 

  ال�عل� أ� اس���ار ال��عل� لل��قف ال�عل��ي ��ا ��ه م� ع�اص� وما ی����ه م� مع�ى .

ان �ــل معلــ� �أمــل ان ی�قــى مــا ی�عل�ــه تالم�ــ�ه معهــ� �ــ�ل ح�ــاته�، لــ�ل� اهــ�� �ــ�هل� ���ضــ�ع  .2

ك��اب ال�ع�فة ق� ت� ع� ���ـ� االس���ـار ف�ـ� ال����ـل ان ت�ـل تلـ� ال�اك�ة وأشار إذا �ان ا

ال�ــادة عالقــة فــي ذهــ� ال�ــ�عل� ف�ــ�ة زم��ــة أ�ـــ�ل ����ــ� مــ� ال�ــادة ال�ــي تــ� تعل�هــا عــ� ���ـــ� 

ال�فـ� ال�ـ� واالســ��هار فال�ـيء الـ�� یــ�� فه�ـه ال ی�قـى فــي الـ�اك�ة ف�ـ�ة زم��ــة ���لـة ف��ــ� 

� �ــ�ل� واســ���م �ــ�ق ال�ــ�ر�� ال�ــي ت�ــ�ع علــى الفهــ� وادراك ول��ــه أمــ� لــه مع�ــى ع�ــ� ال�ــ�عل

 ال�ع�ى ��� أك�� قابل�ة لل�قل إلى ال��اقف ال��ی�ة واس���امها خارج غ�فة ال�ف.

اب��ــار ���قــة ج�یــ�ة فــي الــ�عل� هــي ���قــة ال��لــة وال�ــي ت�ــ�أ بــ�عل� اال�فــال مــ� ال��لــة أوًال ثــ�  .3

ال��وف الن ال��ل ت�ـ�ن ذات مع�ـى وذات اه��ـة فـي  ال�ل�ات ث� ال��وف ب�ال م� ال��ء ب�عل�

 ن�� ال�فل اما ال��وف ال���دة ���ع� على ال�فل ادراك مع�اها م�ف�دا .

���� االس�فادة م� ن���ة االس���ار القائ�ـة علـى الفهـ� و�دراك ال�ع�ـى ال�لـي فـي حـل ال��ـائل  .4

فهـ�ا ��ـاع� علـى ادراك العالقـات اله��س�ة وال��اكل ال��اب�ة �ال��� لل��ـ�لة إل�هـا ��ـ�ل �لـي 

 ال�ي ت�صل الى ال�ل .

ان ف�ــ�ة االس���ــار ���ــ� االســ�فادة م�هــا فــي الع�ل�ــة ال�عل���ــة فال��رســة الــ�� یلقــي م�اضــ�ة  .5

 على �ل�ة ���� ان ی��� اب�ز ال�قا� ال�ئ���ة ال�ي س��ور ح�لها ال��اض�ة .
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  الفصل الثامن

  
  Transfer of learningانتقال اثر التعلم 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Transfer of learningانتقال اثر التعلم 

  م�خل : 

�ع��� ان�قال اث� ال�عل� (ال��ر��) م� ال��ض�عات الهامة س�اء �ان ذل� في م�االت عل� 

ال�ف� ام في حق�ل ال����ة ، ف�ل ان�اع ال�عل� ون���اته و�ل فعال�ة م� فعال�ات ال��ا� ال����� 

  أو ����ًا على م��أ ان�قال اث� ال�عل�.تع��� قل�ًال 

و�ع� ان�قال اث� ال�عل� �اه� �ق�� بها االشارة الى اف��اض �ق��ي �أن ال��عل� ع��ما 

ی�عل� ا� خ��ة او مهارة فأنه ق� �����ع نقلها الى مه�ة او م�ال آخ�، أن ه�ا ال�عل� ال�� ت� في 

  مهارة ج�ی�ة اك�� سه�ل و���ًا.أول االم� ، ق� �ع�ل على جعل تعل� م�ض�ع او اداء 

ساس ما ی�عل�ه ال��عل� أن ال�عل� ال��رسي �ان وال ی�ال قائ�ًا على اف��اض ع�لي ه� ان ا

  ���� نقله الى ال��اة ال�اق��ة ��افة م�االتها ، فه�ف ال�عل� ه� االع�اد لل���ق�ل. داخل ال�ف
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لى ح��قة ��ن ال��عل� ه� ن�اج وم� ال�اضح ان ان�قال اث� ال�عل� �اه�ة ت��ث اع��ادًا ع

[ م��� وم��د في  ��� اك��اب تعل� ج�ی��او م��لة ألث� ت�اك�ي ل���ات سا�قة ، وان سه�ل ت

قائ� على ه�ا ال�أ� ، ان�ا ال  ض�ء ن�ائج تأث�� تعل� ساب� وأن مفه�م ال���ة ��افة ج�ان�ه مفه�م ]

 يء���ا التعل��اه في ال�اضي اذ أن تعل�ن����ع ان ن�عل� ش��ًا في ال�ق� ال�اض� م�ف�ًال ع�ا 

  ج�ی� ، الب� ان ���ق� و���ي على اساس تعل� ساب�.

أن ان�قال اث� ال�عل� �اه�ة ال یه�� بها واضع� ال��اهج وعل�اء ال�ف� ال����� ف��� بل 

اة یه�� بها ا��ًا واضع� االه�اف ال�����ة وال�عل���ة و��ائ� ال��ر�� م� اجل ان ��ق� ال�عل�� ح�

  م��ق�ل�ة اف�ل فال ب� ان ���ن مع��ًا في �اد� االم� ب�عل�� م�رسي فعال ی��ع ل��االت م�ع�دة.

أن ان�قال اث� ال�عل� ه� اص�الح ��ل� على ان�قال تأث�� ما ی�لقاه الف�د م� تعل�� او 

ل�ه ت�ر�� او ما �����ه الف�د م� م�ال مع�� ���� نقله الى م�ال آخ� غ�� ال��ال ال�� ت�رب ع

تعل�ه ، وق� ث��� ال��ارب ع� ام�ان�ة ان�قال اث� ال�عل� ��ه�لة ����ة في ال�عل� القائ� على أو 

  االس� ال����ة لل�عل� ، �ال����� والفه� واالس���ار وغ�� ذل�.

  * اه��ة ان�قال اث� ال�عل� :

ال��ر�� عل�ها ���ل . اك��اب مهارات ج�ی�ة او اتقان حقائ� عل��ة دون ال�اجة الى تعل�ها او 1

  م��ف ، تقلل ال�م� وال�ه� وال�فقات ال�اد�ة.

  . اك��اب خ��ة ��اع� على م�اولة مه� مع��ة.2

. ت�ف�� لل�ل�ة خ��ات ت���ه� م� معال�ة م�اقف ش��ه ب�ل� ال�ي ی�اجه�نها في ال��اة وت���ة 3

  كفاءته� ما ����ه� م� ت�اول م�اقف ل� ����وها في ح��ات ال��رسة.

  اف�ل اسل�ب الن�قال اث� ال�عل�.ه� ال��ر��  .4

. و���ا اذا �ان ما ی�� تعل�ه ���� تع���ه واالس�فادة م�ه في م�االت إل��اة االخ�� وال��اع�ة 5

  في حل م��الت ال��م�ة.

. ت��� اه��ة ان�قال اث� ال�عل� ه� االع�اد لل���ق�ل ، فال��اهج ال�راس�ة �افة وضع� على 6

  م� اثار ل�� ال��عل� ت���ه م� ت���قها وم�ارس�ها في م��ق�ل ح�اته.اساس ما ت���ه 

  �ع�ف ان�قال اث� ال�عل�:

ه� ان تعل� ال�ال� أو ت�ر��ه في م�ال م� ال��االت ی��قل أث�ه الى م��� او م�االت 

  تعل�ه او ت�رب عل�ه.ت� أخ�� م��ابهة أو م�قار�ة مع ال���� او ال��ال ال�اب� ال�� 

  - ان�قال اث� ال�عل� :أن�اع 

   -ق� ی��� ان�قال اث� ال�عل� أح� األش�ال االت�ة:

  Positive Transfer ان�قال ا��ابي 
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وه� ع��ما ��اع� ال�عل� ال�اب� على تعل� ع�ل أو مهارة ج�ی�ة ، أو إذا ساع� ع�ل ما أو 

  افاد في تعل� أو إن�از ع�ل آخ� �ان ذل� ان�قاًال ا��اب�ًا ألث� ال�عل�.

أو م�ابهة تعل� ر��ب ال�راجة ال��ار�ة وتعل� ��ادة س�ارة ��اع� في ��ادة س�ارة اك�� م�ها  -م�ال :

  .لها

  Negative Transferب. ان�قال سل�ي 

ن ذل� ان�قال سل��ًا وه� ع��ما �ع�� أو ی�خ� ال�عل� ال�اب� تعل� ع�ل او مهارة ج�ی�ة ، �ا

في ���� م� م�اقف ال��اة ال�عل� ���� ال��ل�ل عل�ه  إن االث� ال�ل�ي الن�قال اث� ألث� ال�عل�

وق� وضع� ال��اهج ال�راس�ة �افة على اساس ما ت���ه م� آثار ل�� ال��عل� ، ت���ه م� ال��م�ة

ت���قها وم�ارس�ها في م��ق�ل ح�اته فان�قال اث� ال�عل� �ان وال ی�ال م��� اه��ام ال����� وواضعي 

  ال��اهج.

  ال��ر�� : ن���ات ان�قال اث�

ت��� ع�د م� عل�اء ال�ف� وال�اح��� إلى إج�اء الع�ی� م� ال��ارب ل�ف��� ان�قال اث� 

  ال��ر�� ��د فعل على ن���ة ال�ل�ات.

 Mental Faculties Theoryن���ة ال�ل�ات العقل�ة . 1

ال��ارة إنها ف��ة ق���ة أك� عل�ها الفالسفة اإلغ��� أم�ال أفال��ن ، وسق�ا� وأح�ل� م�ان 

  )H.Spencer&Jom Lockع�� �ع� العل�اء أم�ال (ج�ن ل�ك وه���ت س�����

إذ ت�� ه�ه ال����ة إن العقل م��ن م� ع�ة مل�ات م��قلة م�ها : ال�اك�ة ، وال���لة ، واإلرادة 

، وال�الح�ة ، واالن��اه .. الخ وان م��د ال��ر�� ال��لي م� شأنه أن �ق�� ه�ه ال�ل�ات ، وان 

الالت���ة وال��اض�ات م� أه� ال��اد م� ح�� ����ها في ت�ر�� العقل ، فال��ر�� على حف�  اللغة

ال�ع� وال�ار�خ وحف� األرقام �ق�� ال�اك�ة ب�جه عام ، وال��ر�� على اإلن�اء و��ا�ة الق�� �ق�� 

ال��اث ول�� ا مل�ة ال���ل ، وال��ر�� على حل ال��ائل ال��اض�ة ال�عق�ة �ق�� مل�ة ال�ف���).

  ال�ف��ة وال�����ة ب��� م� ال��اه�� ما ��في الح�� ه�ه ال����ة.

  ن���ة ال���نات الع�اص�: 

وت��� ال�راسات الى ان�قال اث� ال��ر�� ���ن ا��اب�ًا �ل�ا �ان� درجة ال��ا�ه ب�� الع�ل 

  ال�اب� والع�ل ال�الي ����ًا 

 ) Generalization Theoryن���ة ال�ع��� (. 2

) أنه ���� لل��عل� أن �ع�� ال���ة في م�قف و���قها على ���� �C.Juddق�ل (جارل� ج�د 

م� ال��اقف األخ�� ، فإذا ت�ق� ل�� ف�د ما ال�ع��� العل�ي ب�رجة عال�ة ، أو إذا اك��� الف�د 
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ال��� في م�ال م��ع م� العالقات فأنه �����ع نقل تعل�ه م� ال��اقف ال�ي ت�رب عل�ها الى 

  اقف م��لفة ع�ها.م� 

وت��� ه�ه ال����ة على أن الف�د ��� أن ی�رك ال���أ العام (القان�ن) و�����ع ت���قه على 

ال��اقف األخ�� ال��ی�ة ، و�ال�الي فان ال�عل� ال���ي على الفه� ال�اضح واإلدراك ال�لي ی��ح ف�صة 

  ج��ة الن�قال آثاره ل���ات أخ��.

  الن�قال في ع�ل�ة ال�عل�.����ة االس�فادة م� ع�ل�ة ا -

  . اس���اج ال��اد� العامة. 1

إذ وج� أن ان�قال اث� ال�عل� ���ث �أع�� درجة اذا فه� ال�ل��� الق�اع� العامة وال��اد� ال�الئ�ة 

  ل�ل ال���الت ال��ی�ة.

. ت�ف�� ف�ص ال��ر�� وال����� في م�ال واسع �ع� م� ال�ه�ات األساس�ة، وت���ع م�اقفها 2

  ���ة.ال���

. ت�ج�ه ال�ل�ة الى مع�فة وفه� ���عة ع�ل�ة (ك���ة ال�عل�) وت���ع م�اولة فه�ها وت���قها في 3

  م�االت عل��ة م�ع�دة.

. اس���ام اسل�ب االس���ار في حل ال���الت ، و���ث ذل� م� خالل ال��ارسة ال����ة في 4

  حل ف�ات م��ابهة م� ال���الت.

) وال�� �ع�ي ت�ر�� ال��عل��� على ن�اذج Simulationال����عة (. اس���ام ت����ات ال���ة 5

  ت�اثل ال�اقع.

م� خالل ان�قال ال�فا���  . ت�ق�� إتقان ال�عل� ، إن إتقان ال�ادة العل��ة ��هل ان�قال اث� ال�عل�.6

  وال�عل�مات وال��اد� ول�� فق� حف� م�اد� دون وعي ��قائقها وام�لة ت�����ة عل�ها.
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  الفصل التاسع
  

  Feed – Backالتغذية المرتدة (الراجعة) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Feed – Backالتغذية المرتدة (الراجعة) 

  م�خل : 

��ل ح��قة أساس�ة م� حقائ� عل� ال�ف� ال����� ، وح� �تق��� ال�غ��ة ال��ت�ة لل�الم�� أن 

وان���ه� م� خالل ح�� ���ره م� ه� الب� م� ت�ف��ه لل��عل��� ح�ى �ع�ف�ا ����ة تق��� اع�اله� 

اك�� خ��ة واعل� م�ه� ض�� م�قفة العل�ي ، ورغ� أه��ة تق��� ال�غ��ة ال��ت�ة لل�ل�ة فأن مع�فة ن�ع 

  ال�غ��ة ال��ت�ة ال�ي ��� ان �ق�مها ال��رس في ال�ف الس��ارة ال��عل� ه� االك�� أه��ة ..

عامًال مه�ًا وحاس�ًا في ت��ی� �فاءة ال��عل� ف�ًال أن ال�غ��ة ال��ت�ة �اه�ة اساس�ة ل��نها 

ع� أنها في ال�ق� نف�ه م�غ��ًا مه�ًا في تق��� ال�ل�ك ال��ر��ي داخل ال�ف اذ �����مها 

ت�ر��ه� وت�ر��ه� إذ ���� ان ��ار الى ت��ی� اخ�اء  ال��رس�ن ل�ق��� ��ائ� واسال�� وت����ات

  في ال�ل�ك ال��ر��ي... ال�ل�ة او م�ا�� ال�عف

  وفي م�ال مع�فة ال��ائج ل�فه�م ال�غ��ة ال��ت�ة ��� مع����:
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ان ال��عل� ی�داد ���ًا ح�� ���� ال��عل� في �ل خ��ة �ال�ق�م ال�� ���زه ، وه�ا ��عل  اوله�ا :

  مفه�م مع�فة ال��ائج م�ادفًا ل�فه�م ال��اح والف�ل.

� ���� ال��عل� ���ا اذا �ان� اس��ا�اته ص���ة و�ذا ل� ت�� ان ال�عل� ی�داد سه�لة ح� وثان�ه�ا:

  ص���ة ���� �أس�اب ال��أ وت�د� ه�ه ال�عل�مات الى ال����ح وال���� ال�اتي في ال�ل�ك.

  تأث��أن ال�غ��ة ال��ت�ة ت��� على و���� ال����� ب�� ال�غ��ة ال��ت�ة وال�ع��� ، اذ 

ان ال�ع��� ی��� على تاث�� ال��افأة في ع�ل�ة ال�عل�مات في ع�ل�ة ال�عل� ، في ح�� 

 ال�عل�.

وق� �ان ال�أ� في ب�ا�ة االم� ���� الى ان ال�غ��ة ال��ت�ة تق�م ب���فة ال�ع��� ا� ز�ادة 

ال�غ��ة ال��ت�ة ،  ��اولماح��ال ح�وث االس��ا�ة ال����ة اال أن ه�ا ال�أ� س�عان ما ت��ل الى 

ال��عل� الى االس��ا�ة ال����ة �ع� اداءه غ�� ال���ح ، ولعل  ب�صفها ز�ادة اح��ال ان ی���ل

  ال�����ة االساس�ة لل�غ��ة ال��ت�ة ..

  [ هي ت���ح م�ار ال�عل� في االت�اه ال���ح]..

  أه��ة دراسة ال�غ��ة ال��ت�ة :

  ���� ا��از أه��ة ال�غ��ة ال��ت�ة في ض�ء م�اور اساس�ة هي ...

ال�غ��ة ال��ت�ة) ت�د� الى ت���ح ال��عل� الس��ا�ات تال�ة في ت�ج�ه�ه : ��ع�ى أنها (ا�  . 1

 ض�ء تع��فه �أخ�ائه ال�ي ارت��ها في اس��اب�ه االولى.

 دافع��ه : ��ع�ى انها ت����� داف��ة ال��عل� الن ی��ل ال�ه� م� أجل تعل� اف�ل الح�. . 2

 تع����ة : النها ت��ل ت���عًا و�ثا�ة وت����ًا لالس��ا�ات ال����ة. . 3

تق����ة : اذ ی���ها ال��رس ر���ة عل��ة في إخ�ار  ال��عل� ���قعه ب�� زمالئه (�ال���ة  . 4

 ل����اه العل�ي) ، و��ان م���اه العل�ي تق�مًا او تأخ�ًا وف� معای�� م��دة.

  تع�ف ال�غ��ة ال��ت�ة :

  .ع�اله��أنها ع�ل�ة ت�و�� ال��عل��� ��عل�مات ل�ع�فة ن�ائج اس��ا�اته� ون�ا�اته� او ا

  أن�اع ال�غ��ة ال��ت�ة :

) Holding 1970ت�� ال�غ��ة ال��ت�ة او مع�فة ال��ائج أن�اعها م�ع�دة ، وق� ق�م (ه�ل�ن�

ت���فًا عل��ًا الن�اع ال�غ��ة ال��ت�ة ت���ل وف� ا�عاد ث�ائ�ة الق�� وفي ض�ء م�اور اساس�ة 

  -هي:

 -�ارج�ة:ال�غ��ة ال��ت�ة ال�اخل�ة / ال�غ��ة ال��ت�ة ال. 1

وت���ل ال�غ��ة ال��ت�ة ال�اخل�ة �ال�عل�مات ال�ي ���ل عل�ها ال��عل� خالل االس��ا�ات ل�ا 

ی�عل�ه ، وت��ح معل�ماته تل� ع�نًا ل�عل� أو اداء مهارة الحقة وه�ا ما �ع�ف �ال�غ��ة ال��ت�ة 
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اك���ها ال��عل� م� ال�ات�ة أو ال�اخل�ة ، او هي ام� ���ق�ا و����ن م� مفا��� وق�اع� وم�اد� 

خالل دراسة مع�لة تعل���ة أو مهارة ما ، وم� ث� ال ب� م� اس��جاعها ، وم� ه�ا ی���ن م���� 

  تق���ها ل�عل� أداء الح�.

اما ال�غ��ة ال��ت�ة ال�ارج�ة : ف�ع�ي ال�عل�مات ال�ي ���ل عل�ها ال��عل� م� م��ر خارجي 

اع��اد� في ال�ه�ة او الع�ل ذاته ، و�ن�ا ت�ه�  ، فهي ال�عل�مات ال�اصة ال�ي ال ت�ه� ���ل

  ���ل تع��� لف�ي �ق�مه ال��رس او في ت���هات خارج�ة او ت�ه� امام ال��عل� على آلة مع��ة.

 ال�غ��ة ال��ت�ة اال��اب�ة / ال�غ��ة ال��ت�ة ال�ل��ة: . 1

االم��ان �ان� وت���ل اال��اب�ة ع��ما ���� أو �ع�ف ال��عل� أن إجاب�ه ع� س�ال م� اس�لة 

ص���ة ، ا� تق�م تغ��ة م�ت�ة ا��اب�ة فإنها ت��� وت�هل م� ���ة و����ة اس��جاع أو اس��عاء ، 

  او ال�ع�ف على تل� ال�ادة في م�اقف تال�ة.

ف���ز ع�� إخ�ار ال��عل� �أن إجاب�ه ع� س�ال م� اس�لة االم��ان  -أما ال�غ��ة ال��ت�ة ال�ل��ة:

تغ��ة م�ت�ة سل��ة ر��ا ی�د� الى ت���ل دراسي اس�ع واف�ل غ�� ص���ة ، ا� تق��� 

  إضافة الى ال�عي ن�� ال��� ع� األجا�ة ال����ة م�ا ��ل� مقاومة لع�امل ال���ان.

  -. ال�غ��ة ال��ت�ة ال�الزم�ة / ال�غ��ة ال��ت�ة ال�هائ�ة :3

�ال�عل� ، فه�اك معل�مات وت���ل ال�غ��ة ال��ت�ة ال�الزم�ة ع�� تق��� ال�عل�مات ال�ي ت�ت�� 

���� أن تق�م ع��ما ت��ن ال�ه�ة ق� ب�أت وفي اث�اء م�ارس�ها أو أدائها ، و��اتى تق��� ال�عل�مات 

وهي م����ة ول� ت��قف �ع� و��ل� على تل� ال�عل�مات ال�ي ت��ام� وت��اوق مع اك��اب ال�عل� او 

  ی��ه �ع�.ث� وتالزم ال�عل� واالداء وه�  ال�هارة ، �ال�غ��ة ال��ت�ة ال�الزم�ة ، ألنها ت�اح�

أما ال�عل�مات ال�ي �أتي تق���ها ع��ما ی��هي ال��عل� م� مع�فة او اك��اب خ��ة او مهارة ، 

  ف�ع�ف �ال�غ��ة ال��ت�ة اإلخ�ار�ة او ال�هائ�ة.

  ال�غ��ة ال��ت�ة وال�عل�� ال���مج:

وت��ث في ال�عل�� ال���مج عق� إص�ار ال�غ��ة ال��ت�ة هي ال�ع�فة الف�ر�ة ل��ائج ال�ل�ك 

  االس��ا�ة ، ح�� ��لع ال��عل� على ج�ا�ه م�اش�ة و�ع� ذل� تع���ًا او م�افأة الس��ا�اته.

  وهي تف�� ال��عل� في ت���� االس��ا�ة ال����ة و�ع�اء ال�عل�مات وز�ادة ال�اف��ة ن�� ال�عل�.

ال�غ��ة ال��ت�ة في ت�ار�ه ، وم� ث� ) م� ال�واد األوائل في اس���ام �Skinnerع� (س���

  أدخلها في ال��ال ال����� ��اح�ة م� ال����قات ال�����ة ل�����ه.

وال�عل�� ال���مج ه� اسل�ب لل�عل�� ���� ل�ل تل��� ان �عل� نف�ه م� خالله ، ���� ���� في 

  .1954عام ع�ل�ة ال�عل�� وفقًا ل��ع�ه ال����ة وه�ا ال��ع م� ال�عل�� اب���ه س��� في 
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أن ال�عل�� ال���مج ��اع� ال�ال� على ال�عل� ال�اتي ال�� �أخ� ��ه ال��عل� دورا ا��اب�ًا وفعاًال ، 

  �ق�م ��ه ال��نامج ال�ع� ب�ور ال��جه ن�� ت�ق�� أه�اف مع��ة.

و�ق�م ال�عل�� ال���مج على اساس تق��� ال�ادة ال�عل���ة الى أج�اء صغ��ة ن���ًا م�ت�ة ت�ت��ًا 

و���ل� �ل  ا�� أ��ا�عة وم��رجة في ال�ع��ة ت��ى م����ًا م��ل�ًال وتق�م لل��عل� في خ��ات م

إ�ار اس��ا�ة مع��ة م� ال��عل� فان �ان� االس��ا�ة ص���ة فأنها تع�ز ف�رًا وذل� م� خالل 

ا إ�الع ال��عل� ف�رٌا على االجا�ة ال����ة ومقارنة اس��اب�ه �االس��ا�ات ال����ة ، وع��ه

ی��قل الى اال�ار ال�اني وه��ا ... أما اذا �ان� االس��ا�ة خا��ة فان ال��نامج ی�جه ال��عل� الى ما 

��� ع�له أو اإل�الع عل�ه ق�ل االن�قال الى اإل�ار ال�اني ، �أن ��ل� م�ه ق�اءة إ�ار ساب� أو 

  إ�ار ف�عي م�اح� ، ث� ال�ج�ع الى اإل�ار ال�ع�ي.

س��اب�ه ص���ة �ع�ز تعل�ه و��ع�ه و��عل ال��عل� ������ نف� إن شع�ر ال��عل� �أن ا

  االجا�ة ال����ة في ال���ق�ل اذا م� ب�ف� ال��قف او ال��وف.

  

  

  

  
 
  
  




