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 لمحة تاريخية لمفهوم علم النفس حديثًا.
عند االنسان للظواهر والمواقف الحياتي علم النفس مثل بقيت العلوم مشتق من الفلسفة تمثلت في التأمل 

والمشكالت التي تواجه في حياته اليومية التي دعته للبحث عن األجوبة المناسبة والتفسيرات لها، بداء 
االنسان استخدام اسلوب المالحظة للبيئة والكون الذي يعيش فيه ويحاول المناقشة واالستنتاج واالستنباط 

ق م من اوائل الفالسفة الذين اهتم بالعقل البشري ويرى  469يلسوف سقراط للعالقات الموجودة. ويعد الف
في اصدار السلوكيات المختلفة  توجيه صحيح. اما  ان العقل  والروح هو الذي يسير االحساس ويوجهه

وقال أن االضطراب في  واكد بانه توجد عالقة بينهم ، الجسمسلوكيات ربط بين العقل و فقد هيبوقراط 
أفالطون ذ اعتقد أن هناك  اما .يرجع باألساس إلى العقل وليس إلى الظواهر الروحية الغيبيةالسلوك 

نوعين من العوالم عالم المثل المتكون من المعاني واألفكار الصادرة عن العقل وعالم األشياء المادية، 
م الذي .ق 322أرسطوأما  ،وأن النفس والجسم جوهران متمايزان أي أن النفس تخالف الجسم في طبيعته

يعد المؤسس األول لعلم النفس اعتقد أن النفس هي جوهر اإلنسان ولكنها ليست مفصولة عن الجسم، 
 .وقد اهتم بالعمليات الحسية والعمليات العقلية كالتذكر والتخيل، كما اهتم بالتربية العقلية لإلنسان

ن الفالسفة، كما كان لكتاب هللا الكريم األثر أما العرب والمسلمين فقد تأثروا كثيرًا بآراء من سبقهم م
ومن اشهر فالسفتهم الذين برزوا في علوم شتى  .األبلغ بما ورد فيه من وصف لإلنسان والطبيعة البشرية

مؤلف كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة وكتاب العقل اهتم بالدراسات  ه 339ومنها علم النفس الفارابي 
شخصية والحاجات األساسية لإلنسان واألسس النفسية للجماعة وقد أثرت آراءه النفسية وتناول في كتبه ال

  .في الفلسفة المسيحية
وقد تأثر علم النفس الحديث بالتغييرات التي حدثت في عصر النهضة التي شملت جميع جوانب الحياة 

-1596د جاء ديكارت فق  .بعد انتشار األفكار والفلسفات الحديثة فأحدثت نقلة نوعية في العلوم جميعا
بفكرتين، التفسير اآللي لعمل الجسم والتفسير الثنائي للعقل والجسم وعد كالهما منفصالن،  1650

 .الجسم مادة والنفس قوة التفكير والشعور

ومع نهاية القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر أخذ علماء النفس ينتهجون المنهج العلمي 
ففي ألمانيا أوجد العالم فونت أول مختبر منظم لعلم  .لحقائق وتأكيد النظرياتالتجريبي للتوصل إلى ا

وفي إنكلترا اهتم )كالتون(  .النفس ومزود باألجهزة إلجراء التجارب على الحواس ومكونات الشعور
بدراسة الفروق الفردية وطور طريقة جديد في البحث هي دراسة الحالة واستخدام اإلحصاء في تحليل 

أما في فرنسا فقد وضع )بينيه( أول اختبار لقياس الذكاء واهتم بدراسة القدرات العقلية وتباينها  .ئجالنتا
أما في روسيا فقد  .وفي الواليات المتحدة األمريكية اهتم )ستانلي هول( بعلم نفس الطفل،  .بين البشر
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مائهم )بافلوف( الذي بدأ ومن ابرز عل  .طور علم النفس العديد من النظريات وترسيخ منهج التجريب
 .أعماله العلمية حول فسلجة الجهاز الهضمي وربط بين استجابات الكائن الحي والجهاز العصبي

 

مصطلح مشتق من كلمات يونانيةة وتعنةي )دراسةة العقةل أو الةروح(  : Psychology علم النفس تعريف 
 .ويعةةرف بأنةةه العلةةم الةةذي يةةدرس سةةلوك الكةةائن الحةةي بمةةا يتضةةمنه مةةن نشةةاطات عقليةةة انفعاليةةة وأدائيةةة

ويتنةةةاول النمةةةو واألسةةةس الفسةةةيولوجية للسةةةلوك، والةةةتعلم، الةةةوعي، الةةةذاكرة، التفكيةةةر، الةةةدوافع، االنفعةةةاالت، 
والتطبيقات العمليةة فةي التربيةة، فةي الصةناعة، …صية، السلوك االجتماعي، السلوك الشاذالحاجات، الشخ

إلةةى فهةةم وتفسةةير السةةلوك بمعرفةةة أسةةبابه والةةدوافع الكامنةةة وراءه،  ويسةةعى  فةةي الطةةب وجميةةع المجةةاالت.
ومحاولةةةة التنبةةةؤ بمةةةا سيصةةةدر مةةةن سةةةلوك ومتةةةى يصةةةدر ثةةةم إمكانيةةةة ضةةةبطه والةةةتحكم بةةةه لتوجيهةةةه للحيةةةاة 

 .لإلنسانفي جميع ميادين الحياة لتطور الفرد والحياة االجتماعية  .لمناسبة بالتطبيق العمليا
 

 : النفس علم أهمية
 والعقليةةة والنفسةةية واالجتماعيةةة الثقافيةةة الناحيةةة مةةن والمجتمةةع الفةةرد أحةةوال تحسةةين إلةةى الةةنفس علةةم يهةةدف

 علةى والبةالغين والتعةرف األطفةال دراسة في النفسية المعرفة لتطبيق خصبة مجاال التربية وبعد. والجسدية
 الفةرد سةلوك بدراسةة الةنفس يهةتم فعلةم بهةا، يمرون التي التمر مراحل من مرحلة لكل السلوكية الخصائص

 وتحديةد ذاتةه أهةم علةى الفةرد أيضا بمساعدة يعني وهو. كافة الحياة مجاالت في اآلخرين مع يتفاعل وهو
 ذاتةه مةع التوافةق تحقيةق فةي مسةاعدته حولةه وبالتةالي مةن العةالم أهم على الفرد يساعد كما وطاقاته قدراته
 عنهةا غنةى ال ضةرورة نتةائج مةن إليةه توصةل الةنفس ومةا بعلةم الفةرد معرفةة كانةت هنةا ومن. اآلخرين ومع
 بةالكثير الفةرد فيةه يشةعر والتطةور التغييةر سةريع فةي عةالم نعيش ونحن والسيما المجتمع أفراد من فرد لكل
 فةةي الجامعةةات مةةن الكثيةةر أعةةدت ولهةةذا مسةةتمرة، عمليةةات تكييةةف إلةةى ويحتةةاج واالسةةتقرار األمةةن علةةم مةةن

 للجميع وتتلخص بالنقاط. ضرورية النفس علم مادة دراسة العالم
 

 معرفة النمو الجسمي واالنفعالي والمعرفي واالجتماعي والخلقي. .1
التدريس وتنظةيم المواقةف التعليميةة والقةدرة علةى حةل معرفة انتقال اثر التعلم واالستعدادات وطرق  .2

 المشكالت نتيجة التحسين في التعليم.
 التفاعل االجتماعي بين المتعلمين في عالقاتهم بأنفسهم وعالقاتهم بالمتعلمين والمعلمين. .3
 الصحة النفسية للفرد والتكيف االجتماعي والمدرسي. .4
 اسها.الذكاء والقدرات العقلية وسمات الشخصية وقي .5
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 اهمية علم النفس في مهنة التدريس
. ان علةةم الةةنفس التربةةوي يسةةاعد المةةدرس علةةى ترشةةيد عملةةه ترشيييد ممار يية المعلييم لمهنيية التييدريس .1

 التربوي وجعله أكثر حكمة, أنه يفيده في اختبار نفسه ومراجعتها...وفي نقد ذاته اذا وقع في الخطأ 
. مةن المهةام الرئيسةية لعلةم الةنفس التربةوي اسةتبعاد التربوييةا تبعاد ميا لييس ييحيحا حيوع العمليية  .2

اآلراء التربوية غير الدقيقة والتةي تعتمةد علةى الخبةرات الشخصةية واالحكةام الذاتيةة والفهةم العةام. ذلةك 
 .ان الفهم العام ال يتفق دائما مع الحقائق العلمية 

. أن علةم الةنفس التربةوي يةزود المعلةم  تزويد المعلم بالمبادئ اليحيحة التي تف ر اليتعلم المدر يي .3
بحصةةيلة مةةن المبةةادي الصةةحيحة التةةي تمثةةل نظريةةة الةةتعلم المدرسةةي. وهةةذا أفضةةل بكثيةةر مةةن تجميةةع 
معلومات منفصلة متناثرة. ذلك ان هذه المبادي هي نتائج البحث العلمي المنظم الذي يمكن المدرس 

المبةادي مةا يتصةل بتجميةع التالميةذ وتصةنيفهم  من تطبيقها في المواقف التربوية المتعددة , ومن هذه
 واستخدام الوسائل التعليمية المناسبة وطرق التعليم والتقويم المالئمة. 

. يكسةب علةم الةنفس التربةوي المعلةم مهةارات الفهةم اكت اب مهارات الوييف العلميي لعملييات التربيية .4
مةةن خةةالل تحقيةةق أهةةداف علةةم الةةنفس النظةةري والةةوظيفي للعمليةةة التربويةةة. وال يتحقةةق هةةذا الفهةةم اال 

 التربوي وهي ال تختلف في جوهرها عن أهداف العلم عامة وهي الوصف والتفسير .  
من أهم اسهامات علم الةنفس التربةوي انةه يةدرب المعلةم علةى التفكيةر السةببي الةذي يجعلةه قةادرا علةى  .5

ولةيس بأسةلوب عشةوائي  تفسير مختلف انماط السلوك التي تصدر عن التالميذ بأسلوب علمي مةنظم
سةةريع او انفعةةالي غاضةةب. فمةةثال اذا وجةةد فةةي الصةةف تلميةةذ يعةةاني مةةن مشةةكلة التةةأخر الدراسةةي فةةان 

 المعلم يبحث عن االسباب الحقيقية وراء هذه المشكلة ليكون قادرا على تفسيرها بشكل علمي. 
المبادي التي يقدمها علةم الةنفس مساعدة المعلم على التنبؤ العلمي بسلوك التالميذ والتخطيط له: أن  .6

 التربوي للمعلم تساعده للتنبؤ بسلوك التالميذ وهذا يمكنه بالتالي من التخطيط له ومن اجلهم.
 

 أهداف علم النفس التربوي
 عةن النفسةية الظةواهر يصةف النفسةي فالباحةث علةم ألي األساسةي الهدف هو : Description الويف
 الظةاهرة تلةك عةن متماسةكة دقيقةة صورة إلى للتوصل العقلية الوظائف و الملوك الحقائق عن جمع طريق
 جوانةب فيسةجل الروضةة، فةي األطفةال عنةد العةدواني السةلوك علةى التعرف النفسي يستهدف الباحث مثال

 .منظمة علمية بطرق لديهم السلوك العدواني
 إلةةى لنصةةل الظةةاهرة، هةةذه لحةةدوث أدت التةةي األسةةباب علةةى التعةةرف وهةةو :Interpretation التف ييير
ذا( العةدوان إلةى يةؤدي عنيةف سةلوك مشةاهدة إن يفتةر  فقةد السةابق المثةال وفةي ، الظةاهرة هذه تفسير  وا 



 

 قسم الكيمياء "علم النفس التربوي"                                                                    د. ليث محمد عياش
 

 
7 

 ذلةةك فةة ن األطفةةال( عنةةد العةةدواني السةةلوك زيةةادة إلةةى تةةؤدي العنةةف مشةةاهدة )إن دراسةةات عديةةدة مةةن ثبةةت
 .التقيؤ وهو الثالث، الهدف تحقيق إمكانية الباحثين إلى يوصل
 بالسةةلوك التنبةةؤ علةةى يسةةاعد وتفسةةيره وصةةفه خةةالل مةةن اإلنسةةان سةةلوك فهةةم :إن Predictiont التنبيي 
 سةةيكون الطفةةل هةةذا إن نتوقةةع أن يمكةةن ف ننةةا العنةةف، جةةو يسةةودها أسةةرة فةةي وجةةد الطفةةل إذا أي ، المقبةةل
 كبيرة. احتمال يكبر بنسبة عندما عدوانية
 ذلةك فةان نفسةية ظةاهرة ألي( والتنبةؤ والتفسةير الوصةف) الثالثةة األهةداف تحقق عند : Control التحكم
 يمكةن فيةه المةؤثرة والعوامةل السةلوك بطبيعةة معرفتنا إن أي. التحكم وهو الرابع الهدف في تحقيق يساعدنا
 عرفنةا أن مةا فاذا السابق المثال ففي. العوامل بتلك التحكم خالل من السلوك على السيطرة إلى أن يقودنا
 فةي السةلوك العنيةف ومنةع والسةيطرة الةتحكم يمكةن األطفةال عنةد العةدواني السلوك من تزيد العنف مشاهدة

  .األطفال بها يتواجد التي المؤسسات
 التطبيقية تجاهاتاال. 2، النظرية  . االتجاهات1:الى  او )الفروع( قسمت ميادين علم النفسو 

  النظري االتجاه: أوال  
القةوانين العامةة السةلوك االنسةان الراشةد السةوي ومةن اهةم الموضةوعات  تهةتم بدراسةة: علم النفس العيام .1

 والتذكر والتفكير والذكاء والتعلم االت واالدراك فععلم النفس العام الدوافع واالن التي يدرسها
يهةةةتم بدراسةةةة الظةةةواهر الجسةةةمية والداخليةةةة مةةةن حيةةةث ارتباطهةةةا بالحةةةاالت : عليييم الييينفس الف ييييولوجي .2

 في السلوك . تأثيرها ةكالغدد وكيفيدراسة الجهاز العصبي ووظائفه المختلفة النفسية  كما تهم ب
هةةو الغلةةم الةةذي يهةةتم بدراسةةة االسةةس السةةايكلوجية العامةةة لسةةلوك الحيةةوان فهةةو :   علييم نفييس الحيييوا  .3

 وغرائزه المختلفة . ودوافعهقلية للحيوان من ذكاء وادراك عيدرس العمليات ال
ؤثرة فيهةا مةبدراسةة المراحةل المختلفةة التةي تمةر بهةا عمليةة النمةو والعوامةل اليهةتم :    علم نفيس النميو .4

والخصةةائص العامةةة التةةي تميةةز مراحةةل النمةةو المختلفةةة والتغيةةرات  ممنةةذ لحظةةة االخصةةاب وحتةةى المهةةا
 التي تطرا على جوانب نمو وجوانب سلوكية المختلفة .

فةراد والجماعةات او بةين السالسةل المختلفةة هةو العلةم الةذي يةدرس الفةروق بةين اال:  علم نفيس الفيار  .5
 ويقف غلى اسباب تلك الفروق وطريقة تكوينها والعوامل المؤثرة فيها 

بدراسةةة االسةةس السةةايكلوجية العامةةة لسةةلوك الشةةواذ المنحةةرفين  يهةةتمهةةو الةةذي :   علييم اليينفس الشييوا  .6
ية والعقليةة مةن اهةم انةواع ويعمل على التعرف علةى االسةباب الشةذوذ واالنحةراف وتعةدد االمةرا  النفسة

 الشذوذ الذي يعني بها علم نفس الشواذ من اجل معرفة انواعها واحسن الوسائل لعالجها .
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العلم الذي يهتم بدراسةة عالقةة الفةرد بالجماعةة وعالقةة الجماعةات بعضةها  هو:  علم نفس االجتماعي .7
 بالنظام االجتماعي. تأثيرهااالجتماعية للفرد وكيفية  ةالتنشئالبع  فهو يهتم بدراسة 

تهتم بدراسة سلوك االنسان والحيوان في المختبر باستخدام الطريقة التجريبيةة :   علم النفس التجريبي .8
 ووسائل  الضبط تكون التي غاية الرقة.

يهةتم بدراسةة طبيعةة الشخصةية االنسةانية ونظرياتهةا وقياسةها والعوامةل الةوثرة  :  علم النفس الشخيية .9
 .فيها

عنةةدما يسةةتقبل المعلومةةات  يهةةتم بدراسةةة العمليةةات العقليةةة التةةي يمارسةةها الفةةرد:   المعرفييي علييم اليينفس .10
 واالدراك واالنتباه . كاإلحساسومعالجتها فهو يتضمن مدى واسع من العمليات العقلية 

ث الناتجةة عةن التلةو كاألثةار دراسة االثار النفسية للبيئة المادية على سةلوك الفةرد :  علم النفس البيئي .11
 س .قواالزدحام واالزعاج والط

 .فروع من فروع علم النفس النظرية الذي يهتم ببع  الخبرات الذاتية احد هو:  علم النفس االيجابي .12
 :الفروع التطبيقيةثانيًا. 

والتعلةةيم   ةالتربيةةالعلةةم الةةذي يعنةةي تطبيةةق مبةةادى علةةم الةةنفس فةةي مجةةال  : هةةوعلييم اليينفس التربييوي -1
لعملية التعليم وطرقة ونظرياته كذلك يهتم بدراسةة المشةكالت  ةاألساسيوالشروط  المباديفهو يهتم بدراسة 

 التربوية وحلها من خالل مفاهيم ومبادي علم النفس .
هو العلم الذي يعني بتطبيق مبادى علم النفس العام في ميةدان الصةناعة :  علم النفس اليناعي -2

رق اختبةةارهم وتةةوجيههم وتوجيههةةا توجيهةةا يتفةةق ومةةا لزيةةادة الكفايةةة االنتاجيةةة ويةةدرس العمةةل واالعمةةال وطةة
 . لإلنتاجلديهم من ذكاء وقدرات خاصة وميول مهنية ويدرس ظروف العمل واحسنها 

اذ يةةةدرس اسةةةباب الجريمةةةة ودوافعهةةةا سةةةواء كانةةةت هةةةذه الةةةدوافع النفسةةةية :   عليييم الييينفس الجنيييائي -3
 واجتماعية واالقتصادية كما يدرس وسائل مكافحة االنحراف .

يهتم بتطبيق مبادى علم النفس فةي الجةيش لزيةادة كفةاءة القةوات المسةلحة  :  علم النفس الع كري -4
 والضباط وتوزيعهم على الوحدات المختلفة مما يتناسب مع قدرتهم واستعدادهم . اصلح الجنود باختيار

يهةةتم هةةذا العلةةم بدراسةةة فةةن االعةةالن وطةةرق معاملةةة الزبةةائن وكيفيةةة جةةذبهم  : علييم اليينفس التجيياري -5
 الشراء والعوامل النفسية التي تؤثر على المشتري وطرق ادارة المؤسسات وشركات التجارية 

هةةو العلةةم الةةذي يهةةتم بتطبيةةق مبةةادى علةةم الةةنفس فةةي مجةةال التشةةخيص :  علييم اليينفس االكلينيكييي -6
 الشخصية واساليب التشخيص وفنون العالج  االضطراباتراسة م بدتوالعالج النفسي فهو يه
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 علم النفس التربويالتي شكلت الفل فية الحركات 
 

 .  البنيويةاواُل. 

أسس فونت أول معمل تجريبي لعلم النفس في العالم في المانيا، واعتقد ان على علماء النفس دراسة 
والخبرة المباشرة وروابطها وعالقاتها مثلما يدرس علماء العمليات األولية للشعور وهي الوعي االنساني 

  الكيمياء العناصر االساسية للمادة

اما العالم البريطاني تتشنر فقد بين ان العقل االنساني يتضمن كل االفكار واالنفعاالت، الذاكرة،  .
االولية للشعور تسمى وقد ابتكر فونت طريقة لدراسة تلك العمليات  .التي يجب دراستها..االختيار

لذا تقوم  .االستبطان التحليلي وهي نوع من مالحظة الذات وتحليل االحساسات التي يشعر بها المفحوص
 :هذه الحركة على معتقدات هي

 يجب درا ة الشعور االن اني-1

 طريقة للبحث (الشكلي)ا تخدام اال تبطا  التحليلي المعملي -2

بينها وقد ا تبعد البنيو  درا ة الظاهرات  .ايرها واكتشاف الروابطتحليع العمليات العقلية الى عن-3
المعقدة كالتفكير واللغة وال لوك غير ال وي النها عمليات معقدة ييعب فهمها خاية مع االطفاع 

 .والحيوانات

 ال لوكية )جو  واط و (ثانيُا. 
وضوعية معترضا على الحركتين اكد واطسون على اهمية دراسة السلوك المالحظ باستخدام الطرق الم   

وان السلوك   .اذ اعتقد ان الحقائق المتعلقة بالشعور ال يمكن مالحظتها واختبارها .البنيوية والوظيفية
  :ويتفق السلوكيون االوائل على المعتقداتاالنساني الظاهر هو نتاج المثير واالستجابة 

 . المثيرات وال لوك المالحظ )اال تجابات( م  ةيالبيئ االحداث درا ة  .1

 في ال لوك ا  يعد التعلم موضوعا هاما للبحث اكثر م  الجانب الوراثي  لها تاثير  اكثر اتالخبر . 2
 .البيئية للقوانين يخضع سلبي كائن اإلنسان أن اي

الحظة يجب التخلي ع  اال تبطا  وا تخدام طر  اكثر موضوعية في البحث كالتجريب والم. 3
 . والقياس

 درا ة وبحث  لوك الحيوانات الب يط وك لك درا ة االن ا . 4

ا  يكو  هدف علم النفس ويف وتف ير ال لوك والتنب  به وضبطه وتطبيقه في ميادي  التربية . 5
 واالعماع والمجاالت المختلفة 
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 و . سةلوكه تشكيل في اإلنسان على البيئة بتأثير وتؤمن والوراثة الغرائز دور وانتقادات المدرسة السلوكية
 . اإلنساني السلوك في Learn التعلم دور على تؤكد
 

 ةالمعرفي ثالثًا.

تعةد النظريةة المعرفيةة مةن النظريةات التةي حاولةت تفسةير ظةاهرة الةتعلم، وتقةوم علةى االهتمةةام 
بالعمليةةةةةات المعرفيةةةةةة الداخليةةةةةة، مثةةةةةل: الفهةةةةةم واالسةةةةةتقبال وتجهيةةةةةز المعلومةةةةةات، كمةةةةةا وتهةةةةةتم 
بالعمليةةةات العقليةةةة المعرفيةةةة، وباالسةةةتراتيجيات المعرفيةةةة، ومةةةن محةةةاور النظريةةةة المعرفيةةةة أن  

ة الةةتعلم فةةي إطةةار العالقةةة بةةين المثيةةر واالسةةتجابة التةةي تعتمةةد علةةى تنةةاق  حةةاد تفسةةر ظةةاهر 
وتبسيط مخل  لما تنطوي عليه النفس اإلنسانية مةن طاقةات معرفيةة وانفعاليةة ووجدانيةة، ويعةد 
هةةةذا التبسةةةيط قاصةةةرًا علةةةى تقةةةديم تفسةةةيرات واضةةةحة ومقنعةةةة للعديةةةد مةةةن القضةةةايا والعمليةةةات 

م اإلنسةاني، ويوضةح علمةاء الةنفس المعرفةي  بةأن  سةلوك الشةخص قةائم المرتبطة بظةاهرة الةتعل  
على ما لدى الفرد من معرفة، وتتم عملية التعلم عنةد التالميةذ حسةب النظريةة المعرفيةة الةذي 
يعةةةد العةةةالم النمسةةةاوي جةةةان بياجيةةةه هةةةو المؤسةةةس و المنظةةةر لهةةةا و النظريةةةات المعرفيةةةة فةةةي 

بط الموجةودة بةين سةلوكات األفةراد و كةل مةن أفكةارهم و تفسيرها للتعلم تؤكد على أهميةة الةروا
خبراتهم السابقة و قدراتهم العقلية مثل أساليبهم في التفكير و التذكر و اإلدراك و ما شةابه و 
تختلةةةف المعرفيةةةة عةةةن النظريةةةات السةةةلوكية فةةةي كونهةةةا ال تأبةةةه بالعالقةةةات بةةةين السةةةلوكات و 

شةةاهدة و غيرهةةا ، حيةةث تفتةةر  أن البشةةر هةةم نتائجهةةا أو باألعمةةال المتعلمةةة عةةن طريةةق الم
أكثر من مجرد األعمةال التةي يقومةون بهةا ، فهةم يفكةرون و يةدركون و يتةذكرون و أن جميةع 
هةةةذه األمةةةور يجةةةب أن يةةةتم اسةةةتنتاجها ممةةةا يقولةةةه النةةةاس أو يقومةةةون بةةةه و لةةةيس مةةةن مجةةةرد 

إلةى اسةتخدام لغةة مشاهدة سلوكهم الظاهري و لهذا ف ن أصحاب النظريات المعرفيةة يلجةأون 
و تعابير و اصطالحات تختلف عن تلةك التةي يسةتخدمها السةلوكيون و أنهةم بةدال مةن الةتكلم 
عن المثير و االستجابة و التعزيز ف نهم يتكلمون عةن الةذاكرة و اإلدراك و االنتبةاه و المعنةى 

 ر.و تنظيم األفكا
 .المعرفية المدر ة خيائص ابرز م و 

 .. عقالني كائن اإلنساني الكائن أن فلسفة من تتطلق .1
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القرار  واتخاذ والتوقع والتخيل والتفكير والذاكرة واإلدراك االنتباه في المعرفية العمليات على . تؤكد2
 واالستجابة المثير بين تتوسط التي الخ....  االنطباعات وتكوين المشكالت وحل
المعلومةةةةات  معالجةةةةة عمليةةةةة وتعةةةةد. الفرديةةةةة والفةةةةروق والمعرفيةةةةة االنفعاليةةةةة الجوانةةةةب علةةةةى تؤكةةةةد .٣

Information Processing اإلنسةةةان  تفكيةةةر أسةةةلوب وتفسةةةير فهةةةم فةةةي تسةةةهم معرفيةةةة عمليةةةة
 (.والمعلومات للمثيرات العقلية ومعالجاته

 

  التربوي النفس النفس وعلم علم في )المنهج العلمي( البحث طرائ 
Research Methods in Psychology and Educational Psychology 

 :scientific method العلمي المنهج
 الظاهرة السلوكية دراسة عند إتباعها الباحث على يجب التي المنظمة العلمية الخطوات من مجموعة هو

 ألهم استعرا  يأتي النتائج وفيما وتحليل بالمشكلة المتعلقة الحقائق وجمع المشكلة بتحديد تبدأ والتي
 : النفس التربوي وعلم العام النفس علم في المتبعة والمناهج الطرائق

 

 جمةةع النفسةةي فةةي المعةةالج عليهةةا يعتمةةد وهامةةة رئيسةةية أداة المالحظةةة:  Observation المالحظييةاواًل. 
 المفحةوص مشةاهدة معانيهةا فةي ابسةط فةي والمالحظةة.  المفحةوص سلوك دراسة في والبيانات المعلومات

 هةذه تحليةل ثةم بدقةة يالحظ ما الحياة وتسجيل مواقف من معينة مواقف في وسلوكياته تصرفاته حيث من
 تمت مالحظته لما تفسير محاولة في بينها والربط المالحظات

 علةةةى للحصةةةول تسةةةتخدم ، العلةةةوم كافةةةة فةةةي األساسةةةية الطةةةرق إحةةةدى وهةةةي : العلميييية المالحظييية  .1
 تفسةةير علةةى قةةادرة تكةةون أو ، عليهةةا تبنةةى أخةةرى المعلومةةات أماميةةا تكةةون أن قةةادرة علةةى دقيقةةة معلومةةات
  العلمية المالحظة خصائص المتعلقة أهم الظاهرة
 کمالحظةة ، لوسةائلا رسةمو  ألهدافا حديدت لىع عتمدي لذيا لمسبقا لهاتفا لتخطيطا لىع تعتمد 
 .أخرى مرة آخرين األطفال ومع ، مره لوحده يلعب طفل

 لشخصية ا لمصالحا عنو  لذاتيةا نع عيدةب نهاإ يأ ، لموضوعيةا لىع تعتمد 
 . لتعميما بدأم عتمدت ال 
 .خرىأ رةم هاب لقياما يأ) خرآ احثب بلق نم حتهاص نم لتحققا يمكن 

 علةى تعتمةد التةي المالحظةة وهةي (:البياط  التأمع منهج( )الباطنية المالحظة) ال اتية المالحظة .2
 موقةةف أثنةةاء نفسةةه عةةن وخبراتةةه وانطباعاتةةه وانفعاالتةةه ومشةةاعره أحاسيسةةه ووصةةف لنفسةةه الفةةرد مالحظةةة

 . الطبيب المر  أمام لحالتا كوصفنا ، حيائه مواقف من محدد
 : الدرا ات التطويريةثانيًا. 
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تسمى الدراسات الوصفية التطويرية الى تتبع الظواهر النمائية والسلوكية في مجةال علةم الةنفس كةالتغيرات 
 .خالل مراحل دراسية المختلفة تشمل الدراسات الطولية المستعرضة التي تحدث على سلوك المتعلم

 : ليةالدرا ات الطو 
تستخدم هذه الدراسات في مجال دراسات النمو لتتبع او نمو ظاهرة سلوكية معينة  او لدراسة الخصةائص 

-2النمائية لمرحلة عمرية محددة فمثال دراسة الباحةث لنمةو القةدرة اللغويةة لةدى االطفةال فةي مرحلةه مةن )
قةةدرة اللغويةةة لةةدى عينةةة ( فعنةةد دراسةةة هةةذه الظةةاهرة طوليةةا يعنةةي قيةةام الباحةةث بجمةةع المعلومةةات حةةول ال6

البحةث اربةةع سةةنوات يقةةوم الباحةةث بدراسةةات مقننةةة حةةول موضةوع القةةدرة اللغويةةة وتتبةةع نمةةو هةةا لةةدى العينةةة 
 نفسها على فترات زمنيه مختلفة  

 الدرا ات الم تعرضة:
ا يتبع الباحث الظاهرة  النمائية خالل فترة زمنية محددة تبلغ بضع اشهر الى بضع سنوات ومن صعوباته

 العينة للعوامل عديدة عبر الزمن . تحتاج الى زمن طويل كما ان غالبا ما يفقد الباحث افراد
وشةرائح المجتمةع مختلفةة االعمةةار وجمةع البيانةات فةي وقةةت واحةد ثةم يلجةةا   تومجموعةةاانةواع  بأخةذتتمثةل 

الةةى مقارنةةة البيانةةات  بةةين افةةراد المجتمةةع المختلفةةة ولمقارنةةة الفةةروق بةةين هةةذين النةةوعين نفتةةر  ان احةةد 
الباحثين يحاول تتبع المنظومة القيمة لطلبة الجامعات فقد يلجا الةى اسةلوب الدراسةات الطوليةة مةن خةالل 

ة والثالثةة والرابعةة امةا اذا حةددت طريقةة نيد عينة من طلبة الصف االول وتتبع نفس العينة للسنة الثايحدت
الدراسة المستعرضة فان يحدد عينة من السةنة الدراسةة االربعةة ومةن يطبةق عليهةا المنظومةة القيةاس يتفةق 

  الباحثون على المنهج الطولي اكثر دقة
 : الحالة درا ة .ثالثا
التسةرب مةن المدرسةة  الدراسةي او كالتقصةيرالنفسةي  كمةنهج عالجةي وارشةاد في اسةتخدم اصةالوص جمنه

او المشةةكالت السةةلوكية لعةةدد مةةن الطلبةةة يهةةدف فهةةم هةةذه الظةةواهر وتشخيصةةها ولتحقيةةق االهةةداف دراسةةة 
ويمكةن ان  اضةرهم.حالحالة اخذ اكبر عدد ممكن من المعلومات عن عينة الدراسة حول ماضةي االفةراد و 

تسةةتخدم دراسةةة  الحالةةة بوصةةفها وسةةيله لجمةةع البيانةةات فةةي دراسةةة وصةةفية ويمكةةن أيضةةا اسةةتخدامها فةةي 
 دراسة الختبار فر  بشرط ان تكون الحالة ممثله للمجتمع الذي يراد تعميم  الحكم عليه 

 الدرا ة التجريبية : رابعًا. 
ة الضةةةبط والةةةتحكم بمتغيةةةرات الدراسةةةة ولكونةةةه يعتمةةةد دقةةة ألنةةةهيعةةةد اكثةةةر المنةةةاهج البحةةةث دقةةةة وموضةةةوعية 

المةةنهج الوحيةةد  الةةذي يختبةةر العالقةةات النسةةبية بةةين المتغيةةرات والتجريةةب ان يقةةوم الباحةةث بتحديةةد مشةةكلة 
ثةم يقةوم مةن بعةد ذلةك بتصةميم التجربةة التةي بحثية ويجهز ادواته ومسةتلزماته ثةم يسةعى الةى بنةاء التجربةة 
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الفرو  والوصةول الةى حلةول وتفسةيرات لمشةكلة بحثةه ومةن خةالل ذلةك  من خاللها يمكن للباحث اختبار
يتوصةةةل الباحةةةث الةةةى عةةةدد مةةةن النتةةةائج والقةةةوانين التةةةي تمكنةةةه مةةةن تفسةةةير القةةةوانين وتكشةةةف عةةةن طبيعةةةة 
العالقةةةات التةةةي تكةةةون سةةةببا للظةةةاهرة .ويعةةةرف البحةةةث التجريبةةةي بانةةةه تغييةةةر متعمةةةق ومضةةةبوط للشةةةروط  

حظة التغيرات الناتجة عن هذه الواقعةة ذاتهةا وتفسةيرها والتجريةب فةي الدراسةات  المحددة لواقعة معينه ومال
والبحةةوث النفسةةية لةةه قيمةةة بالغةةة حيةةث يمثةةل الطريقةةة العلميةةة التةةي يمكةةن مةةن خاللهةةا دراسةةة العالقةةة بةةين 

 .متغيرين او عدد من المتغيرات باعتبار ان هناك متغيرات مستقلة واخرى تابعة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
  

ثانيالفصل ال
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 الدافعية 
يحتل موضوع الدوافع بصفة عامة مركز الصدارة وأهمية كبرى فةي علةم الةنفس الحةديث، ذلةك ألن 
معرفة اإلنسان لدوافعه ولدوافع السلوك ضرورية تجعله يدرك دوافع سةلوك غيةره مةن النةاس الشةيء 

أفراد مجتمعه، هةذه المعرفةة هةي الزمةة الذي يؤدي به إلى إقامة عالقات إنسانية أفضل بينة وبين 
أيضا لكل من يشرف على جماعة من الناس ويوجههم ويجهد في حفزهم على العمل فمثال المعلةم 
في حاجة دائمة إلةى معرفةة دوافةع سةلوك تالميةذه حتةى يتسةنى لةه إدراك قةدراتهم وذكةائهم وتعلةيمهم 

 ة على عدة تعاريف نذكر منها االتي:التعليم مما سبق ذكره في المقدمة يمكننا تعريف الدافعي
هةةي اي   : هةةي القةةوة الذاتيةةة التةةي تحةةرك سةةلوك الفةةرد وتوجهةةه لتحقيةةق غايةةة معينةةة.تعريييف الدافعييية

 سلسلة من العمليات تعمل على إثارة السلوك الموجه نحو هدف والمحافظة عليه.

 -الى : تصنف الدوافع والحاجات إلى نوعين حسب مصادرها .أنواع الدوافع
 -: وهى التي تنشأ من داخل الفرد وتشمل) الدوافع الداخلية(: . أوال
التي تولد مع الكائن الحي وال تحتاج لتعلم  . وهى الحاجات والغرائز ألبيولوجيهالدوافع الفطرية -أ

وموجةةودة عنةةد جميةةع إفةةراد الجةةنس الواحةةد وتسةةمى الةةدوافع األساسةةية أو دوافةةع البقةةاء ألنهةةا تحةةافظ 
علةةةى بقةةةاء واسةةةتمرار وحيةةةاة الكائنةةةات الحيةةةة والسةةةلوك المةةةرتبط بتلةةةك الةةةدوافع فطةةةرى ومةةةن الممكةةةن 

 نب األلمتطويره وتشمل دوافعه الجوع والعطش والنوم وتج
. مثةل حةب التملةك والميةول واالنجةاز والتحصةيل ويميةل اإلنسةان إلةى تحقيةق الدوافع الداخليية -ب

 تلك الدوافع وتعتمد على الجانب العقالني الواعي من االنسان.
 

وتسمى الدوافع الثانوية أو المكتسبة إذ أنها متعلمة من خةالل . ثانيا: الدوافع الخارجية االجتماعية
ع البيئةةة الماديةةة واالجتماعيةةة وفقةةا لعمليةةات التعزيةةز والعقةةاب السةةائدة فةةي المجتمةةع وهةةى التفاعةةل مةة

الحاجةةةات النفسةةةية واالجتماعيةةةة مثةةةل الحاجةةةة إلةةةى االنتمةةةاء والسةةةيطرة والصةةةداقة والتفةةةوق والتقبةةةل 
االجتماعي وهى تتطور من خالل عمليتي التنشئة االجتماعية والتقليد والمحاكاة في كةل منظمةات 

جتمةةع, وتعمةةل علةةى إثةةارة وتوجةةه السةةلوك نحةةو الممارسةةة الرياضةةية أو األداء الرياضةةي ويمكةةن الم
اعتبةةةار المةةةدرب الرياضةةةي أو اإلداري الرياضةةةي أو الوالةةةدين أو األصةةةدقاء بمثابةةةة دافعيةةةة خارجيةةةة 

 لالعب الرياضي.
هةا الفةرد مةن الحةوافز عبةارة عةن عوامةل خارجيةة تشةير إلةى المكافئةات التةي يتوقع: تعرييف الحيوافز

قيامةةةه بعمةةةل مةةةا. أي أنهةةةا تمثةةةل العوائةةةد التةةةي يةةةتم مةةةن خاللهةةةا اسةةةتثارة الةةةدوافع و تحريكهةةةا. وبهةةةذا 
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المعنى فان الحافز هةو المثيةر الخةارجي الةذي يشةبع الحاجةة والرغبةة المتولةدة لةدى الفةرد مةن أدائةه 
 ورغبته.لعمل معين كما تتوقف فاعلية الحوافز على توافقها مع هدف الفرد وحاجته 

يةرى ماسةلو أن الحاجةة هةي عبةارة عةن قةوة داخليةة تةدفع الفةرد الن يقةوم بعمةل مةا   الحاجة تعريف
 إلشباع تلك الحاجة الذاتية. 

                                                         
أن حاجةةةات ودوافةةةع اإلنسةةةان مرتبةةةة بشةةةكل  يةةةرى ماسةةةلو

هرمي بحيث يتم إشباع هذه الحاجات بشكل تتةابعي أي 
ال بةةةةد مةةةةن إشةةةةباع الحاجةةةةة األولةةةةى قبةةةةل االنتقةةةةال إلةةةةى 

 الحاجة التالية في الهرم. وكما في الشكل المجاور:
 

                                                                                                 
 سلم الحاجات

 
 وهةةةةةةي التةةةةةةي تمثةةةةةةل  .الحاجييييييات الف يييييييولوجية

الحاجةةةات األساسةةةية لحيةةةاة اإلنسةةةان مثةةةل األكةةةل 
والشرب والهواء والجنس, وتشكل هذه الحاجات بدايةة القاعةدة فةي الهةرم أو المسةتوى األول 

 من الحاجات.
  توى الثةةاني فةةي حاجةةات هةةو الشةةعور بةةاألمن الجسةةمي والنفسةةي وتمثةةل المسةة. حاجيية اامييا

هةرم ماسةةلو. مةع العلةةم أنةه ال يةةتم إشةةباع هةذه الحاجةةة حتةى يةةتم إشةباع المسةةتوى األول مةةن 
 الحاجات حسب ما يراه ماسلو وهكذا بالنسبة للمستويات األخرى.

 حاجة الفرد الن يكون عضو في جماعة يتفاعل معهم ويتفاعلون معه.   .حاجة االنتماء 
 اإلنسةةان للتقةةدير واالحتةةرام مةةن اآلخةةرين وثقتةةه بنفسةةه وقدراتةةه  حاجةةة. حاجيية تقييدير اليي ات

 والحاجة الى تقدير اآلخرين لذلك.
 وهي حاجة اإلنسان لتأكيد ذاته ورسالته فةي الوجةود لكةي يسةتفيد مةن  .حاجة تحقي  ال ات

                    طاقاته وقدراته ويحقق أهدافه وهي المستوى العالي من الحاجات اإلنسانية.                   
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 الدافعية والتحييع الدرا ي والفرو  الفردية بي  المتعلمي  

وهةةةذا يؤكةةةد اهميةةةة  تةةةؤثر دوافةةةع المتعلمةةةين نحةةةو موضةةةوعات الةةةتعلم فةةةي التحصةةةيل الدراسةةةي      
الدافعية في تفسير الفروق الفرديةة فةي التحصةيل الدراسةي بةين المتعلمةين، عنةدما النةدخل معةدالت 

بالنسةةبة التحصةةيل، بمعنةةى ان الفةةروق الفرديةةة ترجةةع الةى عوامةةل اخةةرى غيةةر الةةذكاء مةةع مةةا الةذكاء 
 % .60% الى 50نأخذه في حساباتنا بان االرتباط بين الذكاء والتحصيل ال يزيد على 

 

 وضائف الدافعية

 الدافعية تستثير السلوك، فالدافعية هي التي تحث االنسان على القيام بسلوك معين . .1
 الدافعية تؤثر في نوعية التوقعات التي يحملها الناس تبعًا ألفعالهم ونشاطاتهم. .2
الدافعيةةة تةةؤثر فةةي توجيةةه سةةلوكنا نحةةو المعلومةةات المهمةةة التةةي يتوجةةب علينةةا االهتمةةام بهةةا  .3

 ومعالجتها
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ثالثالفصل ال
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 التعلم
يعد التعلم اإلنساني من الموضوعات التي شغلت بال المفكرين منذ القدم؛ حيث تشير     

المصادر المتعددة الى ان الفالسفة القدماء أمثال ارسطو وافالطون وغيرهم كانت لهم المساهمات 
الهامة في تفسير عملية التعلم من خالل ما قدموه من آراء وأفكار حول طبيعة المعرفة والعقل، 

قد شكلت أفكار ارسطو في هذا الشأن األساس التي ارتكزت نظريات التعلم الحديثة وخاصة ل
السلوكية ، فيما شكلت أفكار افالطون حول المعرفة والعقل المنطلق الرئيسي للنظريات العقالنية 

 والمعرفية.
عند االنسان، وبهذا فان علماء علم النفس بذلوا جهدًا كبيرًا في محاولتهم لتفسير التعلم      

وحتى الحيوان، وقد استقطبت قضايا التعلم، اهتمام مشاهير علماء النفس في هذا القرن أمثال : 
ادوارد ثورندايك، وايفان بافلوب، وادوين جثري، وبوريس. وعلى اية حال فان قضايا التعلم تستحق 

التي يبحث فيها ان يحشد لها مثل هذا الجهد، فهي تحتل مكان الصدراة بين شتى الموضوعات 
علم النفس، اذ يندر ان يصدر سلوك ارادي عن االنسان، ال يكون لعملية التعلم دور فيه، سواء 

 .السلوك كان عضليا او مزاجيا او عقليا، بسيطا كان ام معقدا ، مقصودا كان او غير مقصود
لنسبية، وانه : هو عملية تغيير وتعديل في السلوك يتصف بنوع من األستمرارية افيعرف التعلم

 عملية تتضمن كل أنواع الخبرات للحصول على النتائج التعليمية المطلوبة.
 

 شروط التعلم :
يتصل النضج بالتعلم اتصااًل وثيقًا، وكالهما أساسي في النمو العضوي  النضج والتعلم: .1

والنفسي واالجتماعي عند الفرد. والنضج يحدث طبيعيًا عن االنسان، كلما تقدم في العمر نتيجة 
 النمو في مظاهره المختلفة ومتطلبات الحياة، ويتم ذلك دون استثارة، بل انه يتم تلقائيًا.

بينما التعلم يحدث نتيجة التدريب والتمرين، حيث يؤدي التعلم الى تغير في السلوك اإلنساني،   
 نتيجة للمثيرات الخاصة التي يواجهها الفرد في مواقف الحياة المختلفة.

يقصد باالستعداد الحالة التي يكون فيها المتعلم مستعدًا استعدادًا عامًا او  اال تعداد والتعلم: .2
  ي الخبرة التعليمية .خاصًا لتلق

ب نه قدرة الفرد الكاملة على ان يتعلم في سرعة وسهولة وعلى ان يصل الى  اال تعدادويعرف    
 مستوى عال من المهارة في مجال معين.

وبذلك يتأثر األستعداد بجملة من العوامل لكن أهمها هي )النضج، والخبرة، وطبيعة العمل المراد 
 ساسية في االستعداد للتعلم.تعلمه ( تعد هذه عوامل أ

 وبهذا نستنتج ان االستعداد للتعلم يرتبط بالنمو العضوي والعقلي والعاطفي واالجتماعي      
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شرط أساسي للتعلم، فعندما يكون المتعلم مستعدًا للتعلم ويتم تقديمه للتعلم، ف ن  فاالستعداد
ستعدًا للتعلم والتتاح له فرصة التعلم ف ن تعريضه لخبرة التعلم تجعله سعيدًا وعندما يكون المتعلم م

ذلك يجعله شقيًا، وعندما يكون المتعلم غير مستعد للتعلم ويجبر على تلقي التعلم، ف ن اجباره 
 على التعلم يكون ذو اثر سلبي عليه.

بجملة من العوامل لكن أهمها هي )النضج، والخبرة، وطبيعة العمل المراد  االستعدادوبذلك يتأثر 
ه( تعد هذه عوامل أساسية في االستعداد للتعلم. وبهذا نستنتج ان االستعداد للتعلم يرتبط تعلم

 بالنمو العضوي والعقلي والعاطفي واالجتماعي .
: العزم ) أي النية والقصد ( من جانب الفرد على التعلم، إضافة الى الحفظ العزم على التعلم .1

علم، تؤكد الوصول الى نتائج إيجابية في والتذكر لما يكتسبه من مهارات ومعارف عن الت
 التعلم.

: تعرف الدافعية على انها حالة داخلية تستثير سلوكًا ما لدى الفرد وتوجه  الحوافز والدوافع .2
هذا السلوك وتحافظ على استمراريته ، وتمثل الدافعية حالة نقص او توتر داخلي بحاجة الى 

كالجوع مثاًل او بسبب عوامل خارجية خف  او اشباع قد ينشأ  بسبب عوامل داخلية 
كالحاجة الى تقدير. وتلعب الدافعية دورًا في حدوث التعلم في كونها تقوم بثالث وظائف 

 رئيسية في هذا الشأن تمثل في :
 توليد السلوك وتحريكه. )أ(
 توجيه السلوك نحو الهدف ) التعلم (. )ب(
 الحفاظ على استمرارية وديمومة السلوك. )جي(

 هناك العديد من العوامل المؤثرة في عملية التعلم من أهمها: العوامع الم ثرة في عملية التعلم :
االستعداد الفطري العقلي الذي يحدد من خالل الذكاء، فكلما كان الفرد أكثر من غيره ذكاءًا  .1

 لتعلم.في اواقوى من حيث االستعداد او الموهبة، كلما كان أسرع من غيره 
 بقة تعد عاماًل مهمًا في التعليم وأي تعلم يقوم اساسًا على الخبرات.الخبرة السا .2
الحالة الجسمية أي وصول الفرد مستوى من النضج يؤهله للقيام بالفعالية المطلوبة، مثاًل  .3

 النمو الجسمي شرط ضروري لتعلم المشي وتعلم الكتابة، وتعلم الكالم.
فلو كان الشخص غير مرتاح نفسيًا يكون الحالة المزاجية عامل من عوامل نجاح التعلم،  .4

 التعلم بطيئًا.



 

 قسم الكيمياء "علم النفس التربوي"                                                                    د. ليث محمد عياش
 

 
20 

الميول والرغبات أي توجيه تعليم األطفال بما يتناسب مع ما لديهم من ميول أو رغبات مثل  .5
 تعلم الرسم، الموسيقى، او الخطابة.

قباله على التعلم، فكلما أدرك الفرد األهداف التي نسعى  .6 وضوح الهدف يزيد من ممارسة وا 
 ن تعليمه، كلما زاد من حماسة واقباله على التعلم.اليها م

عامل النمو والنضج والمران ويقصد بالنمو عملية مستمرة تبدأ منذ اإلخصاب حتى مماته، أما 
النضج فهو الوصول بالخصائص واالستعدادات الجسمية والعقلية التي تظهر في أوقات مختلفة 

فهو تدريب هذه االستعدادات والخصائص عن  الى درجة تصبح فيها قابلة للعمل، اما المران
 طريق اللعب او العمل لذا البد من توفر النمو والنضج والتدريب.

 

 م ثرة في عملية التعليم والتعلم:الالشروط او العوامع . شروط التعلم
تعتبر خصائص المتعلم من اهم العوامل التي تقرر فاعلية التعلم وذلك  خيائص المتعلم: .1

ألن المتعلمين يختلفون عن بعضهم بعضًا في مستوى قدراتهم العقلية والحركية وصفاتهم 
 الجسدية، كما يختلفون في قيمهم واتجاهاتهم وتكامل شخصياتهم.

انما يتعداه الى ما يتعلمه، ان ال يقتصر تأثير المعلم في شخصية المتعلم و  خيائص المعلم: .2
 فاعلية التعلم تتأثر بدرجة كفاية وذكاء وقيم واتجاه وميول وشخصية المعلم.

من الواضح ان هنالك تفاعاًل مستمرًا بين سلوك المعلم  تفاعع  لوك المعلم والمتعلم: .3
لم وسلوك المتعلم وهذا التفاعل هو الذي يؤثر في نتاج التعلم، لذا ترتبط شخصية المع

 الواعي الذكي بطرق تدريس فعالة قائمة على أساس من التفاعل.
ترتبط فاعلية التعلم بمدى توفير التجهيزات والوسائل التعليمية  اليفات الطبيعية للمدر ة: .4

الضرورية المتعلقة بمادة التعلم، فال يمكن مثاًل تعلم السباحة دون وجود بركة، وال يمكن تعلم 
 وجود البيانو... وهكذا.العزف على البيانو دون 

يميل بع  التالميذ بطبيعتهم الى مواد دراسية معينة ينما ينفرون طبيعة المادة الدرا ية:  -1
من مواد دراسية أخرى، ومن هنا نرى ان تحصيل المتعلم الواحد يختلف في المواد الدراسية 

 المختلفة.
يتألف الصف المدرسي من مجموعة من األفراد يختلفون في قدراتهم  يفات المجموعة:  -2

العقلية، وقدراتهم الحركية وصفاتهن الجسدية، كما يختلفون في اتجاهاتهم وميولهم وقيمهم، 
باإلضافة الى هذا فهم ايضًا يختلفون في خبراتهم السابقة النتمائهم الى طبقات اجتماعية 
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لية التعليم والتعلم تتأثر بالتركيبة االجتماعية التي يتكون  واقتصادية مختلفة ، لذا فان فاع
 منها الصف المدرسي وكذلك بمدى تباين وتجانس في التركيبة االجتماعية للمدرسة.

يقصد بالقوى الخارجية تلك العوامل القوى الخارجية التي ت ثر في فاعلية التعلم ) البيئة (: -3
المدرسي، فالبيئة والجيرة، والبيئة الثقافية التي يعيش  التي تؤثر في موقف المتعلم تجاه التعلم

فيها المتعلم من العوامل التي تحدد صفات الشخصية ونمط سلوكه داخل غرفة الصف، 
 التعلم. –وبالتالي تلعب هذه العوامل دورًا مهمًا في تحديد فاعلية عملية التعليم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 يمك  تينيف ابرز نتاجات التعلم على النحو التالي: نتاجات التعلم: •
على أي نوع من أنواع السلوك المكتسب تمييزًا عن السلوك  : يطلق لفظ ) عادة (تكوي  العادات -1

 الفطري الغريزي، وهي عبارة عن أي سلوك يقوم به الفرد بسهولة وبطريقة الية نتيجة التكرار.
: تكوين المهارات من اهم نتائج التعلم الذي يتم في المستوى الحركي والتوافق  تكوي  المهارات -2

لتكرار دورُا كبيرًا في تكوين المهارات، حيث ان تكوين المهارة تأتي الحسي الحركي العقلي، ويلعب ا
 نتيجة تدريبات مستمرة تؤثر في التوصيالت العصبية.

 شروط التعلم  

 خصائص المتعلم

 المعلمخصائص 

 سلوك المعلم والمتعلم

 الصفات الطبيعية للمدرسة
 طبيعة المادة الدراسية

 صفات المجموعة

 القوى الخارجية
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تزود الفرد منذ والدته بالمعلومات والمعاني حتى يتمكن من التفاعل  تعلم المعلومات والمعاني: -3
 مع العالم الذي يحيط به .

لى من تعلم الفرد كيفية حل مشكلة ما، هي التأكد أواًل من انه : الخطوة األو  تعلم حع المشكالت -4
 يفهمها.

 تفسيرات التعلم ) نظريات التعلم(
االنسان عبر مراحل العمر... منذ الطفولة وفي مدراج العمر المتعاقبة، يتعلم من خالل طرائق     

عددت النظريات التي معينة. وهذه الطرائق قام العلماء بتفسيرها على انها نظريات التعلم، وت
وضعت لتفسير ظواهر التعلم عند الحيوانات، التي من خالل مؤشراتها امكن معرفة التعلم عند 
االنسان، ويمكن عن طريقها تحديد طرق ووسائل التعلم والقوانين التي تضبط ظواهر التعلم. 

االتجاه الذي يفسر  لتسهيل فهم نظريات التعلم، سوف نقسم هذه النظريات الى نوعين اعتماداً على
 عملية التعلم كما موضح في الجدول اآلتي 

 نظريات التعلم

 االتجاه السلوكي
 ) التعلم االقتراني (

 نظرية اإلشراط الكالسيكي

 نظرية اإلشراط اإلجرائي

 االتجاه المعرفي
 االجتماعي ( –) التعلم المعرفي 

 نظرية التعلم باإلستبصار

 نظرية التعلم االجتماعي

 نظرية التعلم االستقبالي ذي المعنى
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رابعالفصل ال
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 الفروق الفردية 

علمةةةي لمةةةدى االخةةةتالف القةةةائم بةةةين االفةةةراد فةةةي صةةةفة هةةةي مقيةةةاس  : مفهيييوم الفيييرو  الفرديييية
مشتركة )عةقلةية او نفةسية او جسمية( وهي تمثل انحراف الفرد عن الجماعة في صفه معينةه. 

االخةةةر فةةةي الخصةةةائص اي السةةةمات والمميةةةزات النفسةةةية والحركيةةةة )اي اخةةةتالف كةةةل فةةةرد عةةةن 
ن االنسان على نحو ما يشبه كل الناس, وعلى نحةو اخةر يشةبه بعة  النةاس ا.والحسية والعقلية(

هذه العبارة توضح معنى الفروق الفردية , فتشابه ان  من الناس(. ا, وعلى نحو ثالث ال يشبه احد
هذا التشابه ال يعني التطابق. اي ان االنسان علةى الةرغم مةن  االنسان مع غيرة امر طبيعي ولكن

تشةةابه مةةع كةةل االنةةاس اال انةةه يوجةةد بينةةه وبةةين غيةةرة فةةروق فرديةةة ,تلةةك الفةةروق ال تقتصةةر علةةى 
االفةةراد, بةةين توجةةد بةةين الجماعةةات كةةذلك, كةةالفروق بةةين السةةالالت والطبقةةات االجتماعيةةة , اي انةةه 

توجد فروق اخرى بةين الجماعةات ومةع هةذا فكةل انسةان يمثةل حالةة اضافه الى الفروق بين االفراد 
  فريةةدة متميةةزة مةةن غيرهةةا لوجةةود تفةةاوت وفةةروق لةةدى الفةةرد الواحةةد فةةي درجةةات سةةماته وخصائصةةه .

 ان هذا يوضح وجود فروق بين االفراد وبين الجماعات وداخل الفرد الواحد. 
 اال باب او العوامع للفرو  الفردية

طرحوه علماء النفس هو لماذا يختلف االفراد بعضةهم عةن بعة م ومةا هةي اسةباب التساؤل الذي ي
 .هذا االختالف م وما مدى شدها او تقاربهام

من السبب االكثر تأثيرًا في الفروق الفرديةة ال سةيما ان كةال العةاملين مةؤثران فةي .  البيئة والوراثة
االتجاه القائم لدى علماء النفس هةو ان جميع ما يصدر عن االنسان من افعال و سلوك ورغم ان 

خصةةائص السةةلوك االنسةةاني و طبيعةةة سةةماته وقدراتةةه ال ترجةةع الةةى عوامةةل وراثيةةة فحسةةب بةةل الةةى 
عوامل بيئية ايضًا ,  وربما كان التفاعل بين هذين العاملين هةو االصةح فكةل مهمةا يسةاعد االخةر 

 هر  ويتضح اثرها بدون عوامل البيئة .ويكمله. فاالستعدادات الفطرية الوراثية ال يمكن ان تظ
فاإلنسان يولد مزود بوراثة معينة ثم يعيش في بيئة ماديةة واجتماعيةة تةؤثران فيةه ويةؤثر فيهةا طةول 

ثقافةة المجتمةع الةذي يعةيش فيةه ( فالبيئةة ان  –الواقع االجتمةاعي  –حياته مثل ) االسرة المدرسية 
و قةوة تضةاف اليهةا بةل قةوة تتفاعةل معهةا  ومةن هةذا صح التعبير ليسةت قةوة مسةتقلة علةى الوراثةة ا

التفاعل يتم نمو الفرد وسلوكه وما يتسةم بةه مةن صةفات جسةمية وعقليةة و مزاجيةة واجتماعيةة فكةال 
 العاملين ضروري ومهم دون وجود اثر لألخر.

ان علمةةاء الةةنفس توصةةلوا بةةأن الفةةروق الفرديةةة بةةين االفةةراد هةةي نتةةاج التفاعةةل بةةين  خالييية القييوع
 وبمعنى اخر يمكن ان تعد الفروق الفردية الوراثة و البيئة 
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تناولةت الدراسةات المختلفةة فةي علةم الةنفس ان الفةروق الفرديةة تكةون واضةحة المعةالم بةين . الجنس
االنةةاث عنةةه عنةةةد الةةذكر وهةةةي حقيقةةة مهمةةةه يعرفهةةا مةةةن يشةةتغل فةةةي هةةذا مجةةةال البحةةوث التربويةةةة 
والنفسةةية فةةالفروق بةةين الجنسةةين باتةةت مةةن الحقةةائق الواضةةحة التةةي ال يغفلهةةا المشةةتغلون فةةي هةةذا 

يرًا ما نسمع في هذا المجال بعد اجراء التطبيقةات الميدانيةة و فةرز نتةائج الكلمةات االختصاص فكث
مثل أظهر اداء الجنسين  في عينة التقنين فروقا بين الذكور واالناث , وكان المتغير االكبر على 
المتغير لتالي كذا بالمئة او نقرأ ان بع  الذكور يحصلون على درجات أكثر ارتفاعةا مةن االنةاث 

  الذكورارنة بأغلب االناث كما ان بع  االناث يحصلن على درجات اقل من مق
ان كلمةةا ازدادت العمليةةات العقليةةة تعقيةةدا و صةةعوبة , ازدادت تبعةةًا .  الم ييتوى العقلييي المعرفييي

لةةذلك الفةةروق العقليةةة عنةةد االنسةةان أوسةةع مةةن تباينهةةا عنةةد الحيةةوان , وتةةزداد الفةةروق فةةي الجوانةةب 
   علية في النواحي الفطرية .  المكتسبة عما هي

 الهدف م  درا ة الفرو  الفردية:  
ان الهةةةدف مةةةن دراسةةةة الفةةةروق الفرديةةةة هةةةو التعةةةرف علةةةى الفةةةروق الكميةةةة والكيفيةةةة بةةةين االفةةةراد  

والجماعةات فةةي الصةةفات الجسةمية والعقليةةة واالنفعاليةةة و االجتماعيةة و االسةةتعدادات الكامنةةة لةةدى 
   .تعامل مع كل فرد وفق سماته المميزة لهذوي احتياجات خاصه  وال

                     
   لدراسة الفروق الفردية اهمية كبيرة في مجاالت متعددة منها: أهمية درا ة الفرو  الفردية:

: ان التالميةةذ يختلفةةون فةةي قةةدراتهم واسةةتعداداتهم وهةةذه االختالفةةات تةةؤثر فةةي  الييتعلم والتعليييم .1
صةةالحية كةةل مةةنهم  لنةةوع الدراسةةة فلةةيس كةةل تلميةةذ قةةادر علةةى دراسةةة مةةواد التعلةةيم الصةةناعي او 

, ألن كةل نةوع مةن انةةواع الدراسةة والةتعلم يحتةاج الةةى التجةاري بالدرجةة عينهةا مةن المهةةارة او الكفايةة
معينةةة, كةةذلك  فةةأن اخةةتالف قةةدرات التالميةةذ واسةةتعداداتهم وميةةولهم يةةؤثر فةةي مةةدى قةةدرات وميةةول 

استفادته  كل منهم مما يقدم له في مادة تعليمية , وفي مةد حاجةة الةى الرعايةة , فالتلميةذ المختلةف 
عقليًا يحتاج الى مواد دراسية تختلةف فةي نوعهةا وكمهةا عمةا يحتةاج اليةة التلميةذ متوسةط الةذكاء أو 

ع الةذكاء,   وان الطريقةة المالئمةة لتعلةيم المختلةف عقليةًا تختلةف عةن الطريقةة المالئمةة لتعلةيم مرتفة
 التلميذ متوسط الذكاء او مرتفع الذكاء وهذا يوثر في درجة استفادة كل منهم مما يقدم له.  

عةةداده لاللتحةةاق بهةةا  وتدر   اليييحة النف ييية .2 بةةه توجيةةه الةةى الدراسةةة او المهنةةة التةةي تالئمةةه  وا 
عليها  يساعده ذلةك فةي تحقيةق النجةاح ويتوافةق معهةا ومةع زمالئةه وأسةرته, ممةا يحقةق لةه الصةحة 
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النفسية والسعادة والرضا كذلك فأن مراعاة ما يحتاج اليه التلميذ المختلف عقليًا من حيث كم ونةوع 
  وطريقة تقديم المادة الدراسية يشعر بالنجاح ويحقق له الصحة النفسية .

: يمكةن ان تسةتخدم الفةروق الفرديةة فةي تعةرف التغيةرات  الحادثةة  التغييرات النمائييةدرا ة   .3
لدى مجموعه من االفراد فلو  قيست اطول التالميذ في الصف االول ثم نقيس طولهم فةي الصةف 
السةةادس لوجةةدنا اختالفةةًا فةةي متوسةةط وتشةةتت االطةةوال فةةي الصةةف السةةادس عمةةا كانةةت عليةةة فةةي 

 اشارة الى تغيرات نمائية حدثت لهم.الصف االول ما يكون 
 

 :مظاهر الفرو  الفردية
  سةةهايختلةةف االفةةراد فةةي مقةةدار نصةةيب كةةل مةةنهم مةةن السةةمة او الصةةفة المق. الفييرو  بييي  االفييراد

فداخل الفصل الواحد يوجد اطفال اذكياء  واخرون متوسطي الذكاء ومجوعة ثالثة دون المتوسط , 
وداخةةةل الفصةةةل نفسةةةة يوجةةةد اطفةةةال مسةةةيطرون , واطفةةةال متوسةةةطي السةةةيطرة واطفةةةال يميلةةةون الةةةى 
الخضوع بدرجة كبيرة , وداخل الفصل عينة يوجد اطفال متوسطي القامة ,واخرون قصار القامة , 

وكذلك يختلف االفراد  فةي درجةة ادائهةم لألعمةال المختلفةة فهنةاك  ة ثالثة متوسطي الطول.ومجوع
 تفاوت في االطفال من حيث قدراتهم على المناقشة او حل مسائل حسابية. 

مثل مجموعه من االفراد من نفس العمر الزمني لكن يوجد اختالف بينهم في نسبة الذكاء او فةي )
 المهارات الحركية(

ان مسةةتويات القةةدرات او درجةةات السةةمات لةةدى الفةةرد الواحةةد ليسةةت  .  داخييع الفييرد الواحييد لفييروا
متساوية قةدرة الفرد اللغويةة لةيس كقدرتةه الموسةيقية اي ال توجةد عالقةة ايجابيةة بةين السةمات داخةل 

ن في اثناء النمو يتعر  الفرد الى تغيرات جسةمية وعقليةة  حيةث يةزداد الطةول والةوز ، الفرد الواحد
تبرز اهميةة الفةروق داخةل وذكاؤه , اي انه توجد فروق بين الفرد ونفسة في مراحةل النمةو المختلفةة.

)ان للفروق الفردية داخل الفةرد الواحةد اهميةة كبيةرة اذ تجعةل لةه اسةلوب متميةز ومختلةف الفرد بانه 
 .(عن غيرة من االفراد

 اد في :مجاميع االفر  الفروق بين.  يتمثل في الفرو  بي  الجماعات
الجنسةةين فةةي بعةة  الخصةةائص الجسةةمية مثةةل حجةةم الجسةةم , والقةةوة البدنيةةة ,  الفةةرق بةةين 

والخصائص العقلية , كالذكاء العام والقدرات العقليةة , والخصةائص الوجدانيةة كالعدوانيةة والسةيطرة 
  والثقة بالنفس.

لمختلفةةة االفةةروق بةةين االعمةةار, كمةةا تظهةةر فةةي تغيةةر الخصةةائص النمائيةةة عبةةر االعمةةار  
 كالنمو الجسمي والعقلي والوجداني واالجتماعي  والخلقي.
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الفروق بين االجناس والسالالت في بع  الخصائص الجسمية , مثل لون الجلد والتحمل  
 , والخصائص المعرفية كالذكاء العام.

                              الفروق بين المستويات االقتصادية واالجتماعية وانعكاساتها على خصائص االفراد.          
 

 مظاهر الفرو  الفردية في المجاع التعليمي:
تبةةدو الحاجةةة ماسةةة لدراسةةة الفةةروق الفرديةةة وفهمهةةا وقياسةةها بدقةةة وموضةةوعيه فةةي مجةةال التربيةةة   

والتعلةةيم ودراسةةة الفةةروق والقةةدرة علةةى الةةتعلم بةةين االفةةراد وذلةةك تمكننةةا مةةن وصةةف التالميةةذ داخةةل 
رجهةةا بأوصةةاف تكةةون علميةةة دقيقةةة فقةةد يكةةون التلميةةذ ذكيةةًا ولكةةن الظةةروف المنزليةةة المدرسةةة وخا

والمشةةكالت النفسةةية المحيطةةة بةةه تعيقةةه عةةن الدراسةةة وتجعلةةه يبةةدو متةةاخرًا عةةن الدراسةةة, فالمةةدرس 
داخل المدرسة يتعامل مةع سةمات وخصةائص فرديةة موجةودة لةدى التالميةذ وال يسةتطيع عزلهةا عةن 

مثل الذكاء والسمات النفسية والقدرات الفسيولوجية باإلضافة الى عوامل البيئيةة التحصيل الدراسي 
والتكوينيةةة  والتةةي يحمةةل التالميةةذ مؤثراتهةةا وان لكةةل تلميةةذ خصوصةةية وطريقةةة فةةي حصةةوله علةةى 

 المعلومة .
ل لك يمك  ا  نأخ  المالحظات االتيية بعيي  االعتبيار عنيد درا ية الفيرو  الفرديية فيي المجياع  
 عليمي والقدرة على التعلم لدى التالمي الت

إن السةةمات الموجةةودة لةةدى التالميةةذ ليسةةت إال نتيجةةة تفاعةةل عوامةةل متداخلةةة وراثيةةة وبيئيةةة  .1
 مختلفة. 

 ان السمات والخصائص النفسية والعقلية والجسمية عند الفرد متداخلة . .2
عقلية والجسةمية هناك اختالف أتباين في مستوى نمو هذه السمات والخصائص النفسية وال .3

 عند الفرد .
 ان تقديراتنا لمستويات السمات العقلية والجسمية واالنفعالية  عند الفرد تبقى ثابتة.      .4

 

 التوزيع االعتدالي للفرو  الفردية:
ذكرنا ان الفروق الفردية هي كمية وليست نوعية اي ان االفراد يختلفون في درجة امتالكهم لكل   

واالخةتالف فةي الكةم يسةير بنمةوذج واحةد   سمه من السمات من ناحية الكم وليس من ناحيةة النةوع
ة تقريبةةا فةةي جميةةع السةةمات النفسةةية والجسةةمية عنةةد البشةةر. و أغلةةب االفةةراد يمتلكةةون السةةمه بدرجةة

 متوسط
و أقةةةةل االفراد يمتلكون السمه بدرجة قليله او كثيره وبذلك نحصل على توزيع له شةكل ثابةت يشةبه 

 .الجرس يسمى التوزيع االعتدالي 
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 أ  م  ه  كله يجب أ  يكو  المعلم على معرفة تامة بي: 
 مظاهر الفروق الفردية بين المتعلمين.  -1
 الفروق الفردية بين المتعلمين.  -2
 طبيعة الفروق الفردية من حيث كونها كمية. وليست نوعية . -3
ان التوزيع الذي تكةون عليةة الفةروق الفرديةة  هةو التوزيةع االعتةدالي. بمعنةى ان أكبةر قةدر  -4

 ممكن من المتعلمين يكون كم السمات هو ما يقارب الوسط.
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خامسالفصل ال
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 ال كاء 
اثةةارت الجةةدل بةةين الكثيةةر مةةن النةةاس وعلمةةاء الةةنفس لسةةنوات يعةةد مفهةةوم الةةذكاء مةةن المفةةاهيم التةةي 

. ومفهةةةوم الةةةذكاء اقةةةدم فةةةي نشةةةأته مةةةن علةةةم الةةةنفس ، طويلةةةة ، وذلةةةك حةةةول طبيعتةةةه وكيفيةةةة قياسةةةه
ومباحثةه التجريبيةةة ، فقةد نشةةا الةذكاء نشةةأته االولةى فةةي ميةدان الفلسةةفة القديمةة، ثةةم اهتمةت بدراسةةته 

لعصةبة ، ثةم اسةةتقر فةي ميدانةه السةيكولوجي الةذي يدرسةه كمظهةةر العلةوم البيولوجيةة والفسةيولوجية ا
ولةةد ظهةةرت كلمةةة ذكةةاء علةةى يةةد الفيلسةةوف الرومةةاني الشةةهير  عقلةةي معرفةةي مةةن مظةةاهر السةةلوك.

 Intelligenceوباإلنكليزية والفرنسية  intelligentia"شيشرون" وهي كلمة التينية معناها الحكمة 
ء العةالم " بينيةه " الةذي اكةد ان الةذكاء بالنسةبة للطفةل يمكةن حتةى جةا وترجمت للعربية بلفةظ ذكةاء.

انه يزداد ، وسار جةان بياجةه علةى ذلةك ، ولةذلك يمكةن القةول ان الةذكاء ينمةو ويتولةد ويتطةور مةع 
نمو االنسان وتطوره.ولقد اختلف علماء النفس في نظرتهم للذكاء وتعةددت مفةاهيمهم لةه، فةالبع  

ى ادراك العالقةةات بةةةين االشةةياء او االفكةةةار، فةةي حةةةين ينظةةر اليةةةه ينظةةر اليةةةه علةةى انةةةه القةةدرة علةةة
 البع  على ان القدرة على تطبيق ما تعلمه االنسان او فهمه في ظروف معينة وحاالت جديدة.

 القدرات في التعريفات التي ت ود في ال كاء
وتشةةير الةةى قةةدرة الفةةرد علةةى معالجةةة المجةةردات ، كاألفكةةار  اوال : القييدرة علييى التفكييير المجييرد :

والرمةةةوز والعالقةةةات والمفةةةاهيم والمبةةةادي علةةةى نحةةةو افضةةةل مةةةن االشةةةياء الماديةةةة او الموضةةةوعات 
 الحسية ، كاألدوات الميكانيكية والنشاطات ذات االرتباطات الحسية . 

االسةتفادة مةن الخبةرات التةي يواجههةا وتشير الى مدى قدرة الفةرد علةى  ثانيا : القدرة على التعلم :
 .، وبخاصة تلك الخبرات المتعلقة بتعلم المجردات 

قةةدرة الفةةرد علةةى معالجةةة االوضةةاع الجديةةدة وغيةةر  يوتعنةة. ثالثييا : القييدرة علييى حييع المشييكالت 
 يقتصر سلوكه على ممارسة االستجابات المتعلمة في االوضاع المألوفة فقط  المألوفة ، بحيث ال

وتشةير الةى قةدرة الفةرد علةى التكيةف مةع االوضةاع . رابعا : القدرة على التكييف واالرتبياط بالبيئية 
والشروط البيئية المخلفة المحيطة به ، واالستجابة بشكل فعةال للمثيةرات التةي تنطةوي عليهةا البيئةة 

 .كما تشير الى القدرة على انشاء عالقات مثمرة مع العالم الخارجي ككل
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 ل كاءمحددات ا
 

 الوراثة وال كاء  •
من ابرز العلماء المعاصرين الذين يؤيدون التأثر القوي والشديد للوراثة في الذكاء العةالم االمريكةي 

% من االختالفات بين الناس في درجات الةذكاء يمكةن 80" جنسن " ويعتقد " جنسن " ان حوالي 
الطرف االخر فان العةالم " ليةون كةامن"  وعلى تفسيرها بالفروق الوراثية المباشرة بين هؤالء الناس.

 يعتقد بان عوامل البيئة اكثر تأثرا في اختالف ذكاء الناس.
% 80ان االمر االكثر قبوال في هذا الشأن ، ان العنصر الوراثي في درجةات الةذكاء اليصةل الةى 

 % في بع  المهمات والمواقف.50، كما يدعى " جنسن " وقد اليصل الى 
الوراثيةةةة تزودنةةةا بمجموعةةةة مةةةن الخصةةةائص والمهةةةارات التةةةي تةةةؤثر فةةةي سةةةرعة  صةةةحيح ان العوامةةةل

تعاملنا مع بع  المهارات العقلية ولكن البيئة التي تعيش فيها تلعةب دورا جوهريةا كةذلك فةي حقةل 
 هذه الخصائص والمهارات ودفعها الى اعلى مستوى ممكن.

 

 البيئة وال كاء  •
كاء الناس اليسهل تحديدها وعلى اي حال سنتناول بع  ان عدد العوامل البيئية التي تؤثر في ذ

اهم هذه العوامل ، وهي على وجه الخصوص الطبقة االجتماعية التي ينتمةي اليهةا الطفةل واالسةرة 
 التي ينشأ فيها وحجم العائلة .

 

مةةن االبعةةاد المهمةةة فةةي تحديةةد الطبقةةة االجتماعيةةة للطةةف مهنةةة الوالةةدين . الطبقيية االجتماعييية -1
السةةنوي ومسةةتوى تعليمهةةا. وتشةةير الدراسةةات ان اطفةةال الطبقةةات االجتماعيةةة الفقيةةرة  ودخلهمةةا

يحصلون على درجات ذكاء اقل مةن اقةرانهم الةذين ينتمةون الةى طبقةات اجتماعيةة متوسةطة او 
 ميسورة الحالة.

: أن االسرة تتكون من الوالدين بشكل اساسي واالطفال االخرين وخاصة االخوة الكبةار  اال رة -2
شةةير الدراسةةات عمومةةا الةةى ان االطفةةال الةةذين يحصةةلون علةةى درجةةات عاليةةة فةةي اختبةةارات وت

 الذكاء يعيشون في عائالت تتصف بالخصائص االتية:
 يوفر الوالدان عددا من االشياء التي يلعب بها الطفل. .أ

 يستجيب الوالدان ألفعال طفلهما وينغمسان معه في نشاطه الخاص ويشاركانه العابه. .ب
والدان مع الطفل ويستخدمان لغة غنية في وصف البيئة وتكةون هةذه اللغةة دقيقةة يتحدث ال .ج

 ومقبولة من المجتمع.
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يتجنب الوالدان الشدة الزائدة عن الحد والعقوبة الصارمة ويستخدمان بدال مةن ذلةك الحنةان  .د
 والعطف المقرون بالحزم والتعزيز.

 

، اي ان ذكاء االطفال ينخف  وتقل  وتكون العالقة عكسيةحجم اال رة وترتيب الطفع فيها : -3
 درجاتهم على اختبارات الذكاء كلما زاد عدد افراد االسرة.

 

وتكون العالقة عكسية ، اي ان ذكاء االطفال ينخف  وتقل حجم اال رة وترتيب الطفع فيها : -4
 درجاتهم على اختبارات الذكاء كلما زاد عدد افراد االسرة.

 

المعروف ان االطفةال يمضةون وقتةا غيةر قصةير خةارج البيةت :من  الخبرات المدرو ة المبكرة -5
واالسرة حيةث يةذهبون الةى دور الحضةانة او ريةا  االطفةال وهةذه التجمعةات تةؤثر فةي تطةور 

 ذكاء الطفل وقدراته العقلية
 

 من المعروف عن طبيعة الذكاء ما يأتي :طبيعة ال كاء 
ويةرى اغلةب علمةاء الةنفس ان الوراثةة تقةدم تؤثر الوراثةة والبيئةة فةي الةذكاء والقةدرات الخاصةة ،  .أ

للشةةخص االمكانيةةات الذهنيةةة ، والبيئةةة هةةي التةةي تسةةتغل هةةذه االمكانيةةات ، ويةةرى بعضةةهم ان 
 البيئة لها اثر كبير في تحديد ما يحصله الفرد.

كبةةةار السةةةن تةةةنخف  قةةةدراتهم بوجةةةه عةةةام بعةةة  الشةةةيء كلمةةةا ازدادوا كبةةةرا ، ويظهةةةر ذلةةةك فةةةي  .ب
 ة ، كالذكاء والذاكرة والتفكير.بع  القدرات الخاص

بالنسةةبة الةةى الفةةروق الجنسةةية بةةين الةةذكور واالنةةةاث فةةي الةةذكاء العةةام . نجةةد ان االتسةةاع بةةةين  .ج
مستويات الذكاء في الذكور اكبر منها في االناث ، فهناك نسبة اكبر في الةذكور مةن ضةعاف 

لمتوسط فيمةا يتعلةق بمسةتوى العقول والعباقرة عنها في االناث ؛ الن اغلب االناث يقتربن من ا
 الذكاء.

هنةةاك فةةروق فةةي االسةةتعدادات الخاصةةة بةةين االنةةاث والةةذكور ، فالةةذكور يتفوقةةون فةةي التفكيةةر 
الحسابي واالستعداد الميكانيكي ، بينما االناث يتفوقن فةي المهةارات اليدويةة واالعمةال الكتابيةة 

 المتضمنة السرعة والدقة.
 

 نظريات ال كاء
 كاء العام او )نظرية العاملين للذكاء( نظرية عامل الذ

ان عةالم الةنفس البريطةاني تشةارلز سةبيرمان  (Sternberg & Williams , 2002)يةذكر  •
( ، ان الذكاء يمكن فهمه من خالل عاملين او بعدين مهمين 1927-1904اقترح في الفترة )
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يعنةةي  (G)الرمز والةةذي يرمةةز لةةه سةةيبرمان بةة (general factor)االول : هةةو العامةةل العةةام 
القدرة على اداء مهمات مختلفة ، او القدرة على ادراك العالقات ، وهي قدرة يستخدمها االفةراد 

 في انجاز اعمالهم.
، والةذي يرمةز لةه سةبيرمان بةالرمز  (specific factor)العامةل الخةاص  نظريةة والثةاني : هةو •

(S)  ويشةةار اليةةه بانةةه العامةةل الةةذي يعنةةي القةةدرة علةةى اداء نةةوع معةةين مةةن المهمةةات مثةةل )فهةةم
 المفردات ، وعلم الرياضيات ، والتذكر(.

 

 مميزات ال كاء عند االن ا 
 قياس الذكاء يتم باستخراج نسبة الذكاء. •
 العمر العقلي ينمو تبعا لنمو العمر الزمني. •
وتةةنخف  القةةدرات العقليةةة عنةةد الكبةةار بتقةةدم السةةن ، وان يتةةأثر الةةذكاء بالوراثةةة والبيئةةة ،  •

 االتساع بين مستويات الذكاء في الذكور اكبر منها في االناث.
يمكةةن للمعلةةم االسةةتفادة مةةن دراسةةته للةةذكاء ، وخاصةةة التحصةةيل الدراسةةي واالسةةتعدادات  •

 الخاصة ، بهدف تحديد جوانب الضعف والقوة في مستوى المتعلمين. 
نشةةةاط عقلةةةي يتميةةةز بالصةةةعوبة والتعقيةةةد والتجريةةةد واالقتصةةةاد والتكيةةةف  انةةةهالةةةذكاء علةةةى  •

الهادف والقيمة االجتماعية واالبتكار والحفاظ على هذا النشاط في ظروف تستلزم تركيةز 
      الطاقة ومقاومة القوى االنفعالية. 
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سادسالفصل ال
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 Attentionاالنتباه 
الخطوة األولى في اتصال الفرد ببيئته وتكيفه لها، بل أنه األساس بعد االنتباه واإلدراك الحسي 

الذي تقوم عليه سائر العمليات العقلية األخرى إذ بدون االنتباه واإلدراك الحسي ال يستطيع الفرد 
أن االنتهاء  أن يعي شيئا، فلكي تتعلم شيء أو تفكر به فالبد من أن ننتبه إليه ومن ثم تدركه.

ان متالزمتان ف ذا كان االنتباه تركيز الشعور في شيء فاإلدراك هو معرفة هذا واإلدراك عمليت
الشيء فاالنتباه يسبق اإلدراك، ويمهد له أي أنه يهيئ الفرد لإلدراك فمثال سماعنا الصوت مفاجئ 
فأننا ننتبه إليه ف ذا عرفنا إن هذا الصوت هو صوت باب تغلق فهو إدراك غير ان االنتباه قد ال 

ه إدراك دائما فقد يحدث االنتباه ولكننا نعجز عن معرفة ما هو الشيء الذي جنب انتباهنا، يعقب
 أو إننا نسمع صوت ولكن تعجز عن معرفة ما سمعنا.

بانه )توجيه الشعور وتركيزه في شيء معين لمالحظته أو التفكير فيه ويمثل  يعرف االنتباه
 .الشعور(االنتباه يؤرة الشعور وما عداه يكون في هامش 

يعطي المدرسون األولوية لالنتباه في الموقف التعليمي فعندما يطلب المدرس من الطالب أن 
ينتبه إلى موضوع الدري فانه يطلب منه إلى أن يوجه إحساسه وشعوره نحو موضوع الدرس 
بحيث يصبح هذا الموضوع في بؤرة اهتمامه وأحاسيسه من اجل ان يحصل إدراكه لموضوع 

 الدرس.
االنتباه ليست عملية خارجية فالمظهر الخارجي للمنتبه ال تعطى لنا فكرة عن انه من فكثيرا ان 

من الطلبة قد يبدو من مظهره وجلسته على أنه يتابع المدرس إال أنه قد يكون مظهره خادعا ألن 
ن پذالك والحقيقية أنه يذهب بعقله إلى مجاالت أخرى داخل الصف او و بع  الطلبة يتظاهر 

ه .كما أن االنتباه يتغير في استقراره حيث يضعف بلحظة ويقوى بلحظة أخرى أي ان من خارج
الطالب ال تستمر في ثباتها نحو الموضوع المعرو  أمامه ويرى بع  العلماء أن االنتماء هو 

 مصفاة لتصفية المعلومات علد نقاط مختلفة في عملية االدراك .
 

 العوامع الم ثرة في شدة االنتباه 
الى قدرة المتعلم على انتقاء ومعالجة معلومات معينة و اهمةال معلومةات اخةرى فةي  العواملتشير 

 نفس الوقت . وهناك عدد من العوامل تؤثر في انتقاء معلومات معينة لالنتباه لها منها .
  

تضةةمن عوامةةل تتعلةةق بطبيعةةة المثيةةرات الحسةةية المةةراد االنتبةةاه اليهةةا .وت اوال العوامييع الخارجييية : 
  العوامل التالية .
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: المثيةةةةرات ذات الشةةةةدة المرتفعةةةةة مةةةةن حيةةةةث اللةةةةون او الصةةةةوت او الحركةةةةة  شييييدة المثييييير .1
 والمفاجئة تجذب انتباه الفرد اكثر من المثيرات ذات الشدة المنخفضة او المتوقعة او الثابتة 

المثيةةةرات  : المثيةةةرات الجديةةةدة وغيةةةر المألوفةةةة تجةةةذب انتبةةةاه الفةةةرد اكثةةةر مةةةن حداثييية المثيييير .2
 المألوفة لذلك فالمعلم الخبير هو الذي ينوع في اساليب وطرق تدريسه لجذب انتباه الفرد 

: المثيرات المتغيرة )غير المنطقية ( من حيث اللون والشدة والسرعة تنجح فةي  تغير المثير .3
ورة جذب انتباه الفةرد مقارنةة بةالمثيرات الثابتةة . ولهةذا العامةل تضةمين تربةوي هةام وهةو ضةر 

تغييةةر المعلةةم لنبةةرة صةةوته اثنةةاء الحصةةة الصةةفية مةةن اجةةل تجنةةب ملةةل الطلبةةة وتجنبةةًا  الثةةر 
 التعود .

 

 :وهي مجموعة العوامل المتعلقة بالفرد نفسه  و اهمها :  العوامع الداخليةثانيا :
االهتمامةةات والميةةول والقةةيم : فةةالمثيرات ذات الصةةلة باهتمامةةات وميةةول و قةةيم الفةةرد تجةةذب  .1

 انتباه الفرد اكثر من المثيرات التي ليست لها صلة باهتمامات وميول الفرد .
مسةةتوى الدافعيةةة : يتفةةق معظةةم منظةةري الةةتعلم علةةى ان المسةةتويات المعتدلةةة مةةن االسةةتثارة  .2

والدافعيةةة الداخليةةة تحقةةق اعلةةى مسةةتويات مةةن الةةتعلم وهةةذا االمةةر ينطبةةق  ايضةةا علةةى انتبةةاه 
ة مةةةن االسةةةتثارة والدافعيةةةة الداخليةةةة تضةةةمن افضةةةل مسةةةتوى مةةةن الفةةةرد فالمسةةةتويات المعتدلةةة

االنتبةةاه. كمةةا ان عةةدم تةةوفر االسةةتثارة  و االسةةتثارة المرتفعةةة  جةةدًا يحةةدان مةةن القةةدرة علةةى 
 االنتباه الجيد .

سمات الشخصية : تشير العديد من الدراسات الى ان الفرد المنبسط والذكي وصةاحب نمةط  .3
على تركيز انتباهه مقارنة بالفرد المنطوي والقلق واالقل ذكاء )ب( من الشخصية اكثر قدرة 

 وصاحب النمط ) أ ( في الشخصية .
 

 تشتت االنتباه 
:مةن العوامةل التةي تةؤدي الةى تشةتت انتبةاه الفةرد هةي النةزاع المسةتمر بةةين  العواميع االجتماعيية .1

 الوالدين او العسر في العالقات االجتماعية  او صعوبات مالية وغيرها.
: هنةاك بعة  العوامةل التةي تشةتت االنتبةاه مثةل عةدم ميةل الطالةب الةى مةادة  العوامع النف يية .2

 معينة , وهذا يؤدي الى عدم اهتماهه بها .
: قةةد يرجةةع تشةةتت االنتبةةاه الةةى االرهةةاق والتعةةب الجسةةمي , او لعةةدم النةةوم  العوامييع الج ييمية .3

عةةةام , او الضةةةطراب افةةةرازات الغةةةدد بالقةةةدر الكةةةافي , او لعةةةدم االنتظةةةام فةةةي تنةةةاول وجبةةةات الط
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الصةةماء وهةةذه العوامةةل تةةنقص مةةن حيويةةة الفةةرد , وان تضةةعف قدرتةةه علةةى مقاومةةة مةةا يشةةتت 
 انتباهه .

: منهةةا سةةوء التهويةةة , عةةدم كفايةةة االضةةاءة او سةةوء توزيعةةا , ارتفةةاع درجةةة  العوامييع الفيزيقييية .4
    الحرارة 

 خصائص االنتباه 

والتغيةر وعةدم الثبةات الن االشةياء التةي تجةذب انتباهنةا تكةون فةي معظمهةا طبيعةة االنتبةاه هةي الحركةة 
امةةا متحركةةةة او معقةةةدة وكةةةذلك هنةةةاك بعةةة  الخصةةةائص التةةةي تمكةةةن الفةةةرد مةةةن االنتبةةةاه للمنبهةةةات 

 المختلفة وهذه الخصائص هي :
طةاء هةذه يهةتم االحسةاس بةالمثيرات الخةام بينمةا االدراك يهةتم ب ع. االنتباه عملية ادراكية مبكةرة   .1

المثيرات تفسيرات ومعاني اما االنتباه فيقع بين االحساس الذي يهتم بالمثيرات الخام وبين منزلةة 
 االدراك الذي يهتم باعطاء المثيرات تفسيرات ومعان مختلفة ولذلك هو عملية ادراكية مبكرة

المحيطةة  االصغاء . وهو اول خطوة في عمليةة تكةوين وتنظةيم المعلومةات الن استكشةاف البيئةة .2
 يتطلب من الفرد االصغاء لبع  االحاديث او االفعال وتركيز انتباهه عليها .

االختيار و االنتقاء . الفرد ال يستطيع ان ينتبه لكل المنبهةات دفعةة واحةدة ولكنةه ينتقةي منهةا مةا  .3
 يناسب حاجته وحالته النفسية سواء كانت في البيئة الداخلية و الخارجية .

وهذه العملية ذات اساس حسي حيث انها تعتبر مسح للعناصر التي توجد في عملية االحاطة .  .4
 مجال الفرد البصري سواء كانت هذه العناصر بصرية او سمعية ....

التركيز ... يتمثل في اتجاه الشخص بفاعلية او ايجابية واهتمام الةى اشةارات او تنبيهةات حسةية  .5
 يًا .معينة و اهمال اشارات اخرى ويكون قصديًا وبؤر 

 
 االدراك 
 : Perception and Sensation:  واإلح اس اإلدراك
 علةى إشةباع تسةاعده التةي الوسةيلة هةو واإلدراك ببيئتةه اإلنسةان تةربط معرفيةة عقليةة عمليةة اإلدراك
 تةؤدي يحياتةه قةد التةي اإلخطةار يتجنةب وبواسةطته اإلدراك طريةق وعةن والثانويةة األساسية حاجاته

 بالنسبة الوجةود الخطورة غاية في فاإلدراك هذا على وبناءا واستقراره، نموه فرص من تقلل التي أو
المعرفةةة  فةةي األسةةاس هةةو فةةاإلدراك المختلفةةة الحيةةاة وظةةروف البيئةةة لعوامةةل وتكيفةةه ونمةةوه اإلنسةةان
 وهةو يولةد فاإلنسةان .نهايتها وحتى الحياة بدء من يحصل الذي التعلم طريق عن وتطورها البشرية
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 تحةةيط التةةي البيئيةةة تةةأثر بالعوامةةل القةةدرات وهةةذه اإلدراك علةةى تسةةاعده فطريةةة بأسةةتعدادات مةةزود
يجابةةةا مسةةةليا بةةةالفرد  وقةةةد الصةةةحيح علةةةى اإلدراك تسةةةاعدهم بيئةةةات فةةةي يعيشةةةون األطفةةةال فةةةبع  وا 
 تواجههم. التي للمواقف الصحيح إدراكهم تعطل بيئات في اآلخر البع  يعيش

 

 من عالمنا الخارجي في عما معلومات يزودنا تاويال اإلحساسات تأويل عملية هو:  يعرف اإلدراك
 األشياء.

 مةةن خبةةرات الفةةرد يملكةةه مةةا ضةةوء فةةي اإلمةةام تأويةةل عةةن عبةةارة هةةو اإلدراك أن نالحةةظ هنةةا ومةةن
 المعلومةات ويحولهةا يكشةف الحسةي فالنظام والمخ الحسي النظام على تعتمد والتي سابقة وتجارب

 ويلعةب المةخ العصةبية األنسةجة طريةق عةن المخ إلى معظمها ويرسل بعضها ويجهز نبضات إلى
 الحسية  المعلومات تجهيز في الرئيسي الدور

 

 واللسةةان واألننيةةين كةةالعينين المختلفةةة الحسةةية باألعضةةاء مةةزود وهةةو يولةةد اإلنسةةان أن: اإلح يياس
 أعضةاء وبفضةل مميةزة حاسةة عشةرة احةدى فةي البشرية الحواس العلماء حصر وقد واألنف وغيرها
 التغيةرات عةن إحساسةا تعطينةا وكةذلك بةه المحيطةة األشةياء خصةائص علةى اإلنسةان الحي يتعرف
 بعةةة  عمةةةل وبةةةاختالل الجسةةةم أعضةةةاء ويوضةةةع بالحركةةةة تحةةةس أجسةةةامنا داخةةةل فةةةي التةةةي تجةةةري

 .أعضائنا
 للعمليةات المعرفيةة الالزمة المادة تتوفر خالله ومن العالم عن معرفتنا مصدر هي:  فاإلح ا ات

 .تعقيدا األكثر األخرى
 اعصةاب خاصةة طريةق عةن المنبهات هذه اثر ينتقل الحواس أحدى الحسية المنبهات تقرع فحينما
إلةةى حةةاالت  اآلثةةار هةةذه تفسةةر وهنالةةك بةةالمخ خاصةةة عصةةبية مراكةةز إلةةى الةةواردة األعصةةاب هةةي

 .باإلحساسات تعرف هي بسيطة نوعية شعورية
 ألعضاء الحس ، بينما أولية استجابة عن عبارة اإلحساس أن هو واإلدراك اإلحساس بين فالفرق
 الموضوع بها نفهم التي الطريقة هو اإلدراك
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  بعساالفصل ال
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  اكر والن يا  تال
تعد الذاكرة من الوسائل التي يمتلكها االنسةان لتةذكر كافةة التفاصةيل فةي حياتةه اليوميةة حيةث      

كمةةا تسةةاهم فةةي ربطهمةةا مةةع المعلومةةات  .وتخزينهةةا  ةانهةةا تسةةاهم فةةي تعلةةم كافةةة المعلومةةات الجديةةد
فةي القديمة بحيث تسمح بتخزين واسترجاع كافةة المعلومةات بصةورة فوريةة عنةد ظهةور اي مثيةرات 

مدة اقل من الثانية والتي تحصل عةادة قبةل المرحلةة االولةى يةتم نقةل المعلومةات بشةكل مؤقةت الةى 
الةةذاكرة القصةةيرة وبعةةد ذلةةك يةةتم دراسةةة االمةةور وتفعيلهةةا داخةةل الةةذهن وينتهةةي بهةةا االمةةر بتخزينهةةا 

ضةية حةين باسةترجاع كافةة االحةداث الما لإلنسةانبصورة نهائية بالذاكرة طويلة المدى والتي تسمح 
اللزوم مثل الذكريات القديمة، لو تخيلنا انسانا معدوم القدرة على التذكر أن هذا االنسةان لةو كلمتةه 

فهم كالمك . أذ أنه ينسى مفةردات اللغةة ومعةاني الكلمةات فةي الحةال ولةو ناديتةه باسةمه لمةا رد  ما
ف كيةف يغسةل وجهةه سينسى اسةمه بةل ان هةذا االنسةان أذا أسةتيقظ مةن النةوم فلةن يعةر  آلنهعليك 

يعةةرف ايةةن يغسةةل وجهةةه ولةةن يعةةرف كيةةف يلةةبس مالبسةةه. فمثةةل هةةذه االمةةور البةةد ان نتعلمهةةا  وال
ونخزنها في الذاكرة ونتذكرها عند الحاجة اليها .  وتدخل الذاكرة في كل جوانةب الحيةات االنسةانية 

 .المختلفة فالذاكرة نشاط عقلي مركب لذلك تتعد
 

 أهمية درا ة ال اكرة 
مترادفة وكلها مفاهيم مهمة بطريقة تخزين  المعرفة  في الذاكرة طويلة المدى تمثل الذاكرة المحور 
االساسي لكل العمليات العقلية كمةا يةرى كثيةر مةن علمةاء الةنفس وهةذا يعنةي كةل مةا يفعلةه  النةاس 

خاللهةةا  يعتمةد علةةى الةذاكرة ،  وتعتبةةر عمليةات التةةذكر واالسةترجاع  والتعةةرف عمليةات عقليةةة ومةن
ان اهمية دراسة الذاكرة توضح لنا كل جانب   .تقدم االستجابة لموقف معين وفي زمن معين فقط 

مةةةن جوانةةةب سةةةلوكنا وحياتنةةةا اليوميةةةة يتةةةأثر بمةةةا نملةةةك مةةةن قةةةدرات علةةةى تةةةذكر االحةةةداث والخبةةةرات 
الةذات  الماضية فنحن نحتاج الى الذاكرة بوصفها مطلبا اساسي من مطالب الحيةاة والةتعلم وحمايةة

 الى خبراتنا السابقة .    استنادامواجهة الحاضر أو نخطط للمستقبل  ال نستطيعومن دون الذاكرة 
                                

 التعلم وال اكرة 
معرفةة القةدرة علةةى الةتعلم والتةةذكر مهمةة , عنةدما نريةةد تطةور خبراتنةةا فةي العلةم ومةةن ثةم فةةي        

التجريبيةةة تؤكةةد عةةدم وجةةود عامةةل عةةام للةةتعلم والتةةذكر النةةه اذا كةةان هةةذا  الةةتعلم ومعظةةم الدراسةةات
العامل موجود , فاننا نتوقع وجود معامالت ارتبةاط داخليةة مرتفعةة بةين درجةات االداء فةي مختلةف 

 ضروب التعلم . 
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وتشةةير معظةةم الدراسةةات التجريبيةةة فةةي مختلةةف انةةواع الةةتعلم الةةى ان نوعيةةة أداء الفةةرد تةةزداد خةةالل  
الطفولة والبلوغ وبعدها يتدهور التعلم في السرعة والدقة وذلةك ألخةتالل فةي الدقةة البصةرية والتةازر 
الحركي . ويعتمد اضمحالل التعلم وارتفاعه على طبيعة المادة المتعلمة , وقد تبين ان كبار السن 

لةةى الةةتعلم تقةةل قةةدراهم بكثيةةر عةةن الصةةغار عنةةد تعلةةم مهةةارات معينةةة . ومةةن المعةةروف أن القةةدرة ع
 والتذكر جزء من الذكاء العام                                   

ان عملية التعلم والذاكرة مصطلحان متداخالن وفي كثيةر مةن االحيةان متطابقةان وان كةل منهمةا   
يستخدم ليعبر عن المصطلح االخر وليقاس بواسطته , ودليل عليه , ولهذا اصبح متةرادفين تقريبةا 

ي مسةتوياتهما المتطةةورة أو همةا مختلفةان عةةن جهةد متصةل واحةةد ووجهةان لعمليةة واحةةدة وال سةيما فة
هي معالجة االحساسات واالدراكات , مرورا بالتصور فالتخيل فالتفكير وباللغة والةذاكرة  مةن البةدء 

ان عمليةة   , وحتى انجاز عملية المعالجة وتواصلهما وما تتمخ  عنه مةن نتاجةات سةواء أكانةت
للمعةةارف  اكتسةةابهتةةتم عةةن طريةةق عةةر  مةةادة تعليميةةة عةةدد مةةن المةةرات علةةى المةةتعلم ليةةتم التعلةةيم 

والمعلومةةات  المتضةةمنة فةةي المةةادة التعليميةةة , أمةةا التةةذكر فيةةتم عةةن طريةةق اسةةتيعاب المعلومةةةات 
عنةةدما تتطلةةب المواقةةف الحياتيةةة ذلةةك االمةةر , لكةةن هةةذا االسةةترجاع  اسةةترجاعهاوتخزينهةةا ومحاولةةة 

المادة المراد تخزينها , أي انه يحدث  اكتسابيتم اال بعد  تيعاب والتخزين واالسترجاع الوهذا االس
 -:تم تقسيم الذاكرة من حيث الفترة الزمنية والسعة الي ثالثة أنواعبعد عملية التعلم و 

تمثل المستقبل األول للمدخالت الحسية  من العالم الخارجي، ومن  خاللهةا اوال. ال اكرة الح ية. 
يتم استقبال المعلومات الخاصة بالمثيرات التي نتفاعل معها، وذلك عبر الحواس المختلفة )السمع 

 ةةة البصر ةةة الشم ةةة التذوق ةةة  اللمس(.
 

 خيائص ال اكرة الح ية 
 : سعتها غير محدده . ال عة .1
 : تتميز بدقة المعلومات الداخلة إليه الدقة .2
 ثواني   5 - 3 – 1قصيرة جدا تتراوح من : تحتفظ بالمعلومات لفترة   الدوام .3
: قدرتها كبيرة علةي اسةتقبال كميةات هائلةة مةن المةدخالت الحسةية فةي إيةه لحظةه ورغةم التخزي  .4

ثةواني(. تخةزن المعلومةات علةى 5ذلك سةرعان مةا تختفةي الن قةدرتها علةي االحتفةاظ محةدودة  )
  . يور ح يةشكل  
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 مثاع: سرعتها فائقة علي نقل العالم الخارجي للذاكرة  تكوين الصورة النهائية لةه.  ال رعة .5
:أثناء المشي فى الشارع  ف ننةا نةرى العديةد مةن األشةخاص واألمةاكن والمحةالت والصةور التةي يةتم 

 .ثواني 5تخزنها في الذاكرة الحسية ولكننا لم نركز عليها ونهتم بها فتختفي بعد اقل من 
 

وهةةي المرحلةةة الثانيةةة فةةي عمليةةه تخةةزين المعلومةةات وهةةي قيةةام الفةةرد  .اليي اكرة قييييرة المييدى ثانيييًا.
بنقل بع  المعلومات من ) الذاكرة الحسية( الي الذاكرة قصيرة المدى واالحتفاظ بهةا لفتةرة قصةيرة 

)هةو ،  ألنها تحتوي معلومات نشةطه ) بال اكرة العاملة(من الزمن . وتسمى الذاكرة قصيرة المدى 
ما تفكر به حاليا في هذه اللحظة(، وتعد الذاكرة قصيرة المدى مرحلة مؤقتة من تخزين المعلومات 

 ال تحتاج إلى تخزين كبير ،  التيألنها تتعامل مع المعلومات 
 

 خيائص ال اكرة قييرة المدى
 ثانيه  30الي20تتسم الذاكرة القصيرة بدوام محدد يتراوح بين  الدوام المحدود : .1
 وحدات 7وحدات أي بمتوسط  (9-5تسع كمية محددة من المعلومات ) ال عة المحدودة  : .2
 لفظيه أو بصرية  بأنماط ادراكيهتخزن المعلومات  نوع التخزي  فيها : .3
 

تحةةتفظ الةةذاكرة طويلةةة المةةدى بالمعلومةةات التةةي سةةبق تعليمهةةا جيةةدا. اليي اكرة طويليية المييدى. ثالثييًا 
لمعلومات من الذاكرة قصيرة المدى وتستقر في الةذاكرة طويلةة المةدى،  ويحدث التعلم عندما تنتقل ا

 حياته .  فهي عبارة عن مكان تجميع خبرات الفرد طوال
 

 وظائف ال اكرة طويلة المدى: 
) تفسير المعلومات / إعطاء معني لها / تنظيمها / وربطهةا بغيرهةا / وتحليلهةا  لكةي يحةتفظ بهةذه 

 المعلومات ( .
 

 ال اكرة طويلة المدىخيائص 
 سعتها غير محدودة. ال عة :  .1
 تحتفظ بالمعلومات ألطول فتره ممكنه وقد تمتد لطول العمر الدوام : .2

 مثل : اسمك وعنوانك ....الخ .     
 يور  هنييةتخزن وتدخل المعلومات إليها علي شةكل  تخزي  وطبيعة المعلومات فيها :  .3

 ورموز. مثل صورة شخص أو حفظ نظرية رياضية .
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فةةي هةةذه الةةذاكرة نتيجةةة النسةةيان ولكةةن يمكةةن اسةةترجاعها إذا حةةاول الفةةرد  تفقييد المعلومييات -4
 عمل شيء السترجاعها 

 

 يتم تخزين و االحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة من خالل : االحتفاظ بالمعلومات فى ال اكرة .
تكةةرار المعلومةةات فةةي أذهاننةةا يمكننةةا باالحتفةةاظ بالمعلومةةات فةةي الةةذاكرة  الت ييميع ايلييي:  -1

 طويلة المدى  .
ربةةةط المعلومةةةات المةةةراد تةةةذكرها مةةةع شةةةئ معةةةروف سةةةابقا ومخةةةزن فةةةي  الت يييميع الموضييي : -2

 الذاكرة طويلة المدى .
يقةةوم الفةةرد بتنظةةيم المعلومةةات علةةي أسةةاس العناصةةر المشةةتركة التةةي تجمةةع بينهةةا  التنظيييم: -3

 لك يزيد االحتفاظ بالمعلومات .فذ

 
 .العوامع الم ثرة في الت كر

تتةةأثر عمليةةة  التةةذكر باعتبارهةةا عةةامال او متغيةةرا تابعةةا يتمثةةل باالسةةترجاع او التعةةرف بعوامةةل      
يةةؤثر مةةن  الةةى ان الةةذاكرة الفعالةةة هةةي نتةةاج تعلةةم فعةةال اي ان مةةا فباإلضةةافةدخيلةةة مةةؤثرة متعةةددة 
الةتعلم هةي بةدورها عوامةةل مةؤثرة علةى عمليةة التةذكر الن عائةد او نةاتج عمليةةة عوامةل علةى عمليةة 

  -مقدار بكثير من العوامل اهمها : يتأثرمدة ممكنة وبذلك  ألطوليبقى في الذاكرة  التعلم هو ما
المةواد ذات المعنةى  .معنى المادة التي تعلمها : ان االنسان يتذكر من المواد التي تعلمها  -1

 كر من المواد عديمة المعنى اكثر مما يتذ
مقدار الةتعلم : كلمةا زاد الةتعلم اي كلمةا كثةرت مةرات التمةرين كةان مقةدار الةتعلم اعظةم كمةا  -2

يتوقف مقدار التذكر على المنهج الذي يتبةع فةي الةتعلم فةالمواد التةي تةتعلم بطريقةة التمةرين 
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ركةةةز وكةةةذلك طريقةةةة المةةةوزع اثبةةةت فةةةي الةةةذاكرة مةةةن المةةةواد التةةةي تةةةتعلم بطريقةةةة التمةةةرين الم
 التسميع والمراجعة مفيدة في في تثبيت المادة وتذكرها اثناء التعلم 

الةةدوافع والميةةول :ان لةةدوافع الفةةرد وميولةةه اثةةرا كبيةةرا فةةي تةةذكر المةةواد التةةي نتعلمهةةا فمقةةدرة  -3
 الشاعر على التذكر اكبر من مقدرة الرياضي 

 يرغةب فيةه بينمةا ال يسةره ومةا ى تةذكر مةايميةل الة فاإلنسةانوكذلك للميول اثر كبيةر فةي التةذكر 
 يؤلمه ويقلقه  يميل الى تذكر ما

التهيةةؤ العقلةةي : يسةةاعد التهيةةؤ العقلةةي علةةى دقةةة الةةتعلم وعلةةى التةةذكر الجيةةد فعنةةدما نقةةدم  -4
مجموعةةة مةةن التعليمةةات الةةى التالميةةةذ فةةان هةةذه التعليمةةات تجعلهةةةم فةةي حالةةة تهيةةؤ عقلةةةي 

 همها وتعلمها ثم تذكرها خاص لالنتباه للمادة وتنظيمها وف
الةةةذكاء : يتةةةةاثر التةةةذكر بمسةةةةتوى ذكةةةاء الفةةةةرد فالقةةةةدرة علةةةى الةةةةتعلم والتةةةذكر لةةةةدى االطفةةةةال  -5

االذكيةةاء يتصةةفون بةةذاكرة قويةةة  فاألطفةةالالضةةعاف العقةةول  تكةةون ضةةعيفة  وعلةةى العكةةس 
 .ولهم قدرة قوية على التذكر   

                                            

 الن يا    
هةةو فقةةدان دائةةم أو مؤقةةت عةةن تةةذكر مةةا تةةم حفظةةه مةةن معلومةةات. أهةةم عوامةةل الن يييا  :  ىمعنيي

 -:النسيان
فالةةةذكريات والخبةةةرات السةةةابقة تضةةةعف أثارهةةةا وتضةةةمر نتيجةةةة لعةةةدم  التيييرك والضيييمور:   .1

  استعمالها لفترة طويلة فيحدث لها نسيان .
تةةداخل المعلومةةات التةةي يةةتم تخةةزين مةةع بعضةةها الةةبع  يةةؤدي الةةي نسةةينها  التييداخع :  .2

  نتيجة قصر المدة الالزمة للتخزين وينقسم إلى الكف الراجع والكف الالحق .
فقةد   ecole ثم تعلمت بعدها بقليةل الكلةم الفرنسةية  schoolمثال : إذا تعلمت الكلمة  اإلنجليزية  

 يحث أمر من اثنين :
أن  تتةةةةذكر الكلمةةةةة الثانيةةةةة وتنسةةةةي األولةةةةي )الكلمةةةةة الجديةةةةة جعلتةةةةك تنسةةةةي  القديمةةةةة(  -أ

 بالكف الراجع.ويسمي ذلك 
أن تتذكر الكلمة األولي وتنسي الثانية ) الكلمةة القديمةة جعلتةك تنسةي الجديةدة ( وهةذا  -ب

  بالكف الالح يسمي 
الحةوادث واإلصةابات قد تتالشي المعلومات مةن الةذاكرة طويلةة المةدى عةن طريةق  التلف:  .3

 وتعاطي المخدرات.
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نسيان مدفوع مرغوب فيه وراءه  دوافةع ال شةعورية مةن الفةرد ) بمعنةى رغبةة الفةرد فةى  الكبت : .4
 نسيان وعدم تذكر أشياء مؤلمة سبق التعر  لها ( .

 

 العوامع التي ت بب الن يا 
المةادة فةي الةذاكرة طويلةه يكةون نتيجةة لعةدم تحمةل الطالةب . الفشع فيي ا يتقباع المعلوميات -1

المةةدى وغالبةةا مةةا يحةةدث ذلةةك بسةةبب السةةرحان او عةةدم تركيةةز االنتبةةاه وفةةي مثةةل هةةذه الحالةةة 
فانةةه قةةراءة الطالةةب للمةةادة الموجةةودة امامةةه تسةةاعد علةةى انتقةةال مةةادة ذات معنةةى الةةى الةةذاكرة 

 .طويلة المدى
يحةةدث النسةةيان نتيجةةة لعامةةل الفشةةل فةةي تخةةزين المعلومةةات . الفشييع فييي تخييزي  المعلومييات -2

المحفوظة فةي الةذاكرة تتنةاقص لمةرور الةزمن او يحةدث النسةيان نتيجةة لعامةل التةداخل وذلةك 
 عندما يتم ادخال كمية من المعلومات المتداخلة في فتره وجيزة 

مكن ان يستدعي وهذا يحدث نتيجة لعدم وجود مثير قوي ي. الفشع في ا ترجاع المعلومات -3
المعلومات وغالبةا يحةدث هةذا االمةر عنةدما يةتم حفةظ معلومةات دون ترتيةب منطقةي او لعةدم 
وجةود دافةع قةةوي لةدى المةةتعلم السةتدعاء المعلومةةات مةن الةذاكرة وغالبةةا مةا يحةةدث هةذا االمةةر 

 نتيجة لعدم وجود رغبة او لعدم االهتمام من جانب المتعلم كما يراد تذكرة
 

 رة في الن يا  العوامع الم ث
تشير الدراسات التي أجريت علةى النسةيان الةى ان هنةاك عوامةل عديةدة تةتكمن وراء حةدوث ظةاهرة 

 النسيان
فالمةةادة سةةهلة الةةتعلم تكةةون هةةي أيضةةا سةةهلة التةةذكر والمةةادة الفقيةةرة فةةي المعةةاني نييوع المييادة.  -1

 وغير المترابطة تكون اكثر عرضة للنسيان .
الةةةتعلم الزائةةةد الةةةذي يتجةةةاوز حةةةد االتقةةةان الزائةةةد للمةةةادة الةةةى تقويةةةة قةةةد يةةةؤدي اليييتعلم الزائيييد.  -2

 االنطباعات في الذاكرة مثل خبرة العمل ومهارته
 

   نظريات الن يا
 Decay Theoryنظرية التعف     -1

وتشير هذه النظرية الى ان المعلومات في الذاكرة الطويلة تبةدأ بةالتعفن والتالشةي مةع مةرور الةزمن 
هةةذه النظريةةة مةةع التفسةةيرات الفسةةيولوجية حيةةث ان الوصةةالت العصةةبية تبةةدأ تتمةةزق وتنسةةجم فكةةرة 

وتتلةةف مةةع التقةةدم فةةي العمةةر او مةةع الةةزمن خصوصةةا فةةي حالةةة اإلهمةةال لتصةةبح المعلومةةات التةةي 
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ترتبط بهذه الوصالت العصبية غير قابلة للتذكر ويشهد البع  هذه النظرية من الزمن وهذه غير 
في الوصةالت العصةبية والمعلومةات اذا لةم يقتةرن مةع عوامةل أخةرى كضةعف كافية لحدوث التعفن 

 المعالجة المعرفية واصابات الجهاز العصبي والشيخوخة 
 Inter ference Theoryنظرية التداخع   -2

تشةةير هةةذه النظريةةة الةةى ان كثةةر تةةداخل المعلومةةات فةةي الةةذاكرة القصةةيرة المةةدى اثنةةاء المعالجةةة او 
الةةذاكرة طويلةةة المةةدى خةةالل التخةةزين وكثةةرة مهمةةات الةةتعلم والنشةةاطات العديةةدة التةةي ياديهةةا الفةةرد 

ص خالل النهار تعمل على تشتت المعلومات المخزونةة فةي الةذاكرة وتسةهل عمليةة النسةيان فالشةخ
الذي يتعلم مهنه لةم ينةام لمةدة ثمةان سةاعات خةالل الليةل لديةة الفرصةة للتةذكر هةذا معلومةات اكثةر 

 من شخص تعلم نفس المهنة في اول النهار ويتبعها تعلم مهمات أخرى كثيرة 
تشير الدراسات الى ان كلما تعددت المعلومات حول المثير او كلما زاد التشابه بين الخبةرات التةي 

 فرد في فترة زمنية قصيرة كلما زاد احتمال النسيانيتعلما ال
 نظرية الكبت  -3

تؤكد نظرية فرويد فةي التحليةل النفسةي ان النسةيان هةو طريقةة ال شةعورية فةي التعامةل مةع مشةاعر 
اإلحبةةاط والقلةةق وااللةةم ممةةا يجعةةل النسةةيان عبةةارة عةةن ميكةةاتيزم دفةةاعي داخلةةي يسةةعى لحمايةةة الفةةرد 

قدان الذاكرة الناتج عن الصةدمات النفسةية الشةديدة هةو نةوع مةن التعبيةر عةن وتعبر التحليالت ان ف
 الكبت ورف  التعامل مع االحداث التي أدت الى الصدمة النفسية

فاذا تعر  شخص للصدمة او ضربة شديدة في الدماغ نتيجة حادثة او ن يا  اليدمة.  -3
في اثناء اللعب يترتب عليها ارتجاج في المخ فان المصاب ال يتذكر شةيء ممةا حةث لةه فةي ذلةك 

 اليوم بعد ان يعود اليه وعيه    
مة بين ان ظاهرة الفروق الفردية عامة بين االفراد في جميع نواحي الحياة بل ان هذه الظاهر عا

كل الكائنات الحية, فالفروق الفردية بين االفراد حقيقية ملموسة من حولنا, ألن االفراد يختلفون في 
البناء الجسمي , فهناك الطويل والقصير ومالمح الوجه ولون البشرة, ويختلفون في المهارة 

عالقة التعاون  والكفاءة, والتوافق الدراسي كما يختلفون في اساليب العالقات االجتماعية مثل
والتنافس, والثقة, والتشكك, وهكذا توجد الفروق الفردية بين االفراد في مختلف الصفات النفسية 

 .والجسمية
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ثامنالفصل ال
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  نظريات التعلم
التعلم هو أساس المعرفة اإلنسانية الحديثة؛ ففي العصور القديمة كان اإلنسان يكتسب المعرفة 

أم ا اآلن ومع انتظام العملي ة التعليمية في جميع أنحاء العالم أصبح اكتساب بالتجربة والخطأ، 
المعارف اإلنسانية السابقة يقوم على تعريف التالميذ بالعلوم وتلقينهم أساسياتها، ودخلت العديد 
من التحديثات على المناهج التعليمية التي تطو رت إلى منح مساحة أكبر للطالب الكتشاف المزيد 

جربة والتعل م من خاللها تحت إشراف تربوي. كان هذا التطور في العملية التعليمية مع بدايات والت
القرن العشرين مع وضع نظريات في العملية التعليمية بناًء على المدارس الفلسفية التي كانت 

لوكية تعتبر قائمًة آنذاك، ورغم أن ها كانت هناك بوادر للعمل بنظريات تعليمية إال  أن  المدرسة الس
  أولى المدارس التي أسست لنظريات التعلم

 
 نظرية بافلوف
عندما اجرى  االشتراط االستجابي الكالسيكي الى العالم الفسيولوجي ايفان بافلوفب تسمى النظرية

تجاربه على بع  الكالب حول عملية الهضم ومالحظته سيالن اللعاب لمثيرات أخرى غير 
الطعام، الذي جعله يتجه الى دراسة وتفسير عملية التعلم التي احدثت انقالبًا في علم النفس 

أسماه بة الحظ بافلوف ان تقديم الطعام في فم الحيوان يؤدي الى افراز اللعاب، وهذا ما  .الحديث
أو استجابة طبيعية، غير ان الكلب اخذ يسيل لعابه ايضًا لمجرد رؤيته الطعام  (منعكس طبيعي)

وقد  .حتى سماع وقع اقدامه وهو قادم وقبل ان يوضع الطعام في فمه او الشخص الذي يقدمه او
ة جديدة يعني انفتاح ممرات عصبي (افتر  بافلوف بدءًا ان حدوث هذه االستجابة افراز اللعاب

واعتبر المخ المسؤول ..في المخ، فذهب الى دراسة فسيولوجية المخ بداًل من فسيولوجية الهضم
فبدا سلسلة من التجارب للتحقق من  .االول الرئيسي عن السلوك الراقي لدى الفقريات العليا

ومن التجارب النموذجية التي اجراها على الكالب انه جاء بالكلب وثبته على طاولة  .فرضياته
مثير )التجارب ووضع على لسانه مقدارًا من مسحوق اللحم المجفف فيسيل لعابه بطبيعة الحال 

ثم يقرع جرسًا كهربائيًا يسمعه الكلب قبل المسحوق ببضع  (استجابة طبيعية-يؤدي الى _طبيعي
مرة والكلب جائع في كل مرة، فيالحظ ان  100-10كرار التجربة لعدد يتراوح بينثوان وبعد ت

نفس االستجابة، وبتجربة مثيرات أخرى بدال من الجرس  إلظهارمجرد قرع الجرس يكفي 
وأطلق على هذه المثيرات  .تاتي بنفس النتائج .أو الربت على كتف الكلب دون طعام كاإلضاءة
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كما أطلق على االستجابة للمثير الشرطي باسم  (الشرطية)لبديلة او غير المباشرة بالمثيرات ا
 :او المشروط ويحدث بشروط اهمها (الفعل المنعكس الشرطي)

 الفترة الوجيزة بين المثير الطبيعي والمثير الجديد لحدوث االقتران او الربط- .1
 تكرار االقتران عدة مرات- .2
  ومتيقظًا( (جائعاً )ان يكون الحيوان مهيا - .3
 غياب مشتتات انتباه الحيوان في المختبر .4

 :وقد اوجد بافلوف عدة قواني  للتعلم نتيجة تجاربه هي
اي حدوث التعلم عندما يحدث الربط بين المثير واالستجابة لمرة  :المرة الواحدة االقترا  قانو 

 .واحدة دون تكرار، فالطفل الذي لسعته النار أو لدغة حشرة يحجم عن االقتراب منها
 

وهو تقوية الرابطة بين المثير الشرطي واالستجابة الشرطية مما يدعم او يقوي  : التدعيمقانو  
   .االستجابة ويميل الكائن الى تكرارها

وهو عكس التدعيم، ويتلخص في ان المثير الشرطي اذا تكرر ظهوره دون ان  :قانو  االنطفاء
تضاءلت االستجابة الشرطية الثابتة بالتدريج يتبعه المثير الطبيعي من آن آلخر أي دون تدعيم 

ان  (استجابة شرطية)فالطفل مثاًل ال تبدو عليه عالمات السرور  .وتضعف حتى تزول جميعا
والطفل ..(مثير طبيعي) دون ان تحضر الى جانبه  (مثير شرطي )تكرر سماعه صوت امه 

  .هتم بالتهديدالذي نكثر من تهديده بالعقاب دون ان نعاقبه فعاًل فال يعد ي
ويتلخص في انتقال أثر مثير او موقف الى مثيرات ومواقف اخرى   :قانو  تعميم المثيرات

مشابهة له او ترمز اليه، أي تعميم االستجابة ذاتها عند حضور مثيرات أخرى مشابهة للمثير 
كاستجابة الطفل لدى رؤيته المراة تشبه امه في الملبس أو الطول او وقع  .الشرطي

  .الكالب التي تعودت ان يسيل لعابها لرؤية دائرة مضيئة تستجيب لمثير مشابه..دامهااق
وهو التغلب على التعميم، أي التفريق بين المثير األصلي والمثيرات االخرى   :قانو  التمييز

مثال ذلك أن  .الشبيهة نتيجة لتدعيم المثير األصلي وعدم تدعيم المثيرات االخرى الشبيهة به
ثم من خالل عملية التعلم والتربية االجتماعية التي تساعد في  (بابا)يسمي كل رجل  الطفل

 تصحيح هذا التعميمم حتى يبدا بالتمييز 
ينتقل أثر المثير الشرطي الى مثير آخر يسبقه مباشرة، فان كان الضوء الذي  :قانو  اال تتباع

وتسمى  .يسبقه يثير االستجابة ذاتهيبشر بقدوم الطعام يجعل الكائن يستجيب، فالجرس الذي 
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فان كان ظهور العصا يجعل الطفل يلبي ما تامره به،  .باالستجابة الشرطية من الرتبة الثانية
 .فسماعه كلمة التحذير التي تسبق ظهور العصا يكفي لحمله على االطاعة

 

 نظرية  كنر
السلوك المالحظ هو الموضوع على ان ويشير السلوكي االمريكي سكنر  صاحب النظرية العالم

وقد أجرى بحوثه على الحيوانات واالطفال  .الوحيد المناسب الذي يجب ان يهتم به علماء النفس
وهو افعال تلقائية تبادر بها الحيوانات من تلقاء نفسها،  (السلوك االجرائي)حول ما يطلق عليه

 )..كالمشي، االبتسام، اللعب
 

 :تطبي  االشتراط االجرائيوم  أهم المبادئ والقواني  ل 
وهو استراتيجية  .بعد ان يقوم الكائن بالسلوك االجرائي يأتيوهو التدعيم الذي   :التعزيز-1

ومن المهم  . سكنرمهمة جدًا في تشكيل السلوك أيًا كان من خالل جداول التعزيز التي اقترحها 
ائي، ففي االشتراط االستجابي معرفة ان هناك فرق بين تعزيز السلوك االستجابي والسلوك االجر 

بعد الفعل او السلوك االجرائي  يأتيالتعزيز يسبق الفعل، اما في االشتراط االجرائي فالتعزيز 
الذي يظهره الحيوان، كما تختلف طريقة التعزيز، اذ يعزز السلوك االستجابي باالقتران بين مثير 

 .عن طريق العواقب الناجمة من السلوكمحايد اصاًل ومثير شرطي، بينما يعزز السلوك االجرائي 
 :والتعزيز في هذه النظرية يحتمل نوعين

عند تقديم حدث ما يلي فعل اجرائي معين يزيد من احتمال تكراره في مواقف  :التعزيز الموجب-
 .مشابهة كالمديح للقيام بعمل طيب

احتمال حدوثه في عند استبعاد حدث معين يلي سلوك اجرائي معين يزيد من  :التعزيز ال الب-
 :وهناك نوعان من هذا التعزيز .مواقف مشابهة
 :جداوع التعزيز

الحظ سكنر في تجاربه أن قدر معين من السلوك يجب ان يصدر من الحيوان حتى يحصل على 
 -:التعزيز بحسب جداول التعزيز التي تحدد، وان لها اثر مهم في

 .سرعة تعلم الحيوان الستجابة ما جديدة .1
  .السلوك الذي تعلمه ألداءيوان تكرار الح .2
 .تحديد متى يتوقف السلوك في الغالب عن االداء بعد تقديم التعزيز .3
تحديد الى متى يستمر صدور االستجابة حالما يصبح التعزيز غير متنبأ بحدوثه او كان  .4
 :وجداول التعزيز متنوعة وتستخدم بحسب نوع وطبيعة االستجابة وهي .متوقفا
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التعزيز الجزئي او المتقطع فقط عند حدوث -بعد كل استجابة صحيحة التعزيز الم تمر -
 .االستجابات الصحيحة

التعزيز لفترة او انقضاء المدة الزمنية -بعد عدد متغير من االستجابات التعزيز بن ب متغيرة -
 .المحددة

 .بعد االستجابات الصحيحةالتعزيز بفترات متغيرة -
 

 :تشكيع ال لوك
من خالل االستخدام االمثل الستراتيجية ما للتعزيز الموجب يمكن تشكيل السلوك، فالكائن 
يستطيع تعلم استجابات اجرائية جديدة فتعزز االستجابة التي تبدو باهتة او ضعيفة بين مجموعة 
استجابات وعندما تدعم يصبح باالمكان اختيار اية استجابة اقرب الى تحقيق الهدف، اي تعزيز 

 .ستجابات بالتدريج وخطوة خطوة حتى يتم تشكيل السلوك المراداال
هو العواقب التي تاتي بعد فعل اجرائي معين تؤدي الى اختزال تكراره في مواقف  :  العقاب
 :وهو نوعين ..كالصياح، الضرب، الحرمان من شيء معين .مشابهة

ي معين من تكرار حدوث هذا يحدث عندما يقلل تقديم حدث ما بعد فعل اجرائ :العقاب الموجب-
مثال الطالب الذي يقرأ في مكان غير آمن ويتعر  لخطر ما فيقل  .الفعل في مواقف مشابهة

اختياره لنفس المكان عند القراءة مرة ثانية، عندما يتعر  شخص للتسمم في مطعم فال يكرر 
 ..يكررهاارتياده لنفس المطعم، ضرب الطفل على يديه عند لعبه في الوحل فال يعود 

يحدث عند ازالة معزز ما يلي فعل اجرائي معين او تاجيل حدوثه فيختزل  :العقاب ال الب-
 :ويستخدم طرازين من هذا النوع من العقاب هما تكرار السلوك في مواقف مشابهة

 .. بفقدان المعزز مثل الحرمان من المصروف، درجات :تكلفة اال تجابة-
 تاجيل المعزز في كل مرة يبدا فيه الفعل المراد استبعادهوهو ارجاء او : تدريب االهماع-
عندما يتوقف تقديم تعزيز الستجابة ما ياخذ تكرار السلوك في النقصان التدريجي  :االنطفاء -3

كثير من االطفال يتعلمون التهذيب عندما  .حتى يقل صدوره عما كان عليه قبل حدوث االشتراط
ولكن لو مر هذا السلوك دون ثناء او  ..ل من فضلك وشكرايثني عليهم االباء باستخدامهم قو 

 .تقدير يحتمل ان تنطفئ االستجابة فيما بعد
تميل االستجابة المدعمة بواسطة االشتراط االجرائي تحت مجموعة واحدة   :التعميم والتمييز-4

الى  من الظروف الى ان تمتد وتعمم على مواقف مشابهة وكلما كانت ظروف االستجابة مشابهة
فالتلميذ الذي يحصل على المديح في مشاركته بنشاط  .الموقف االول زاد احتمال حدوث التعميم
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اذا حصل فرد على حقوقه بعد  .صفي في مادة معينة قد يعمم هذه االستجابة في مادة اخرى
اما التمييز  .المطالبة بها في موقف معين، قد يعيد الكرة للمطالبة بحقوقه في موقف مشابه

مثال ذلك عندما يبتسم المعلم لطالب  .حدث عندما تعزز االستجابة في احد المواقف دون اخرىفي
تصرف بشكل مرح في موقف معين، اال ان نفس هذا السلوك يكون قد اغضب المعلم في موقف 
 .أخر غير مناسب او لمعلم آخر، فيميز بين الموقفين فال يكرر السلوك اال في الظروف المناسبة

 
 التعلم باال تبيار:نظرية  : ثانياً 

السلوكية التي اهملت العمليات العقلية  النظرية على كرد فعلالجشطلت  نظريةداءت         
واهميتها في التعلم. لذا اجرى اتباع هذه النظرية تجارب يمكن من خاللها معرفة اذا كان بامكان 

. ومن أهم تلك التجارب ما قام بها الكائن الحي التعلم بادراك الموقف وحل المشكلة باالستبصار
)كوهلر( قام بوضع الحيوان في قفص غير مغلق وواجهته من قضبان يستطيع ان يرى من 
خاللها الطعام الموضوع خارجًا. وقد اجرى مقارنة بين سلوك نوعين من الحيوانات )كلب 

 .ودجاجة( لمعرفة الفرق بينهما في االستجابة لنفس الموقف )المشكلة(
تكرار التخبط اكثر عند -تخبط كل من الحيوانين في اول استجابة النتائج كاالتي:  فكانت

توصل الكلب بعد ان الحظ ان الطريق المباشر الى الطعام ال يجدي -الدجاجة منه عند الكلب 
وكان حل المشكلة )فجائيًا( بعد المالحظة وادراك العالقات وهو ما يسمى بة)التعلم باالستبصار( 

نه ادراك فجائي او الفهم الفجائي لما تنطوي عليه المشكلة من دالالت بعد محاوالت ويعرف با
 فاشلة او نقص بين اجزاء الموقف الكلي من عالقات اساسية.

وقد أجرى تجارب أخرى على حيوانات أخرى للتأكد من قدرتها على االدراك وتوضيح        
الفروق بينها في مستوى االدراك. استخدم القرد في تجربته وضعه امام مشكلة او عائق يحول 
دون حصوله على الطعام )الموز( المعلق في سقف الغرفة ووجود مجموعة الصناديق. ما حدث 

ينزعج عندما ال يتمكن من الوصول الى الطعام بالقفز ومن خالل ان القرد كان يضطرب و 
التخبط. ثم يقوم باالستقرار في ركن الغرفة بعد الياس من الحصول على الموز وياخذ بالنظر الى 
ما حوله )الموقف ككل( وفجاة يحدث ان ازاح احد الصناديق ووضعها في مكان محدد ليصعد 

فشلت مرة أخرى، وبنفس الطريقة أخذ يرتب الصناديق بعضها ويلتقط الطعام ،اال ان المحاولة 
فوق بع  حتى وصل الى الطعام وبدت عليه مشاعر االرتياح والفرح لحصوله على نتيجة 

 م  خالع تلك التجارب يمك  تحديد خيائص اال تبيار بانه:و طيبة. 
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 -المفاهيم والميطلحات الم تخدمة في النظريية وهي:
الكلمةة األلمانيةة األصةل إلةى معةانل مختلفةة فةي اللغةة العربيةة فهةي  . تشةير هةذه الجشتالت .1

وهو كل متسق أو منتظم         تعني الصيغة أو الشكل أو النمط أو الهيئة أو الصورة أو البنية.
أو ذو معنةةى قابةةل لةةإلدراك تحكمةةه عالقةةات بةةين مكوناتةةه، وهةةذه العالقةةات هةةي التةةي تعطيةةه صةةفة 

 الكل وتميزه عن المجموع.
هو الوصول إلى الحل فجأة وبطريقةة سةريعة وحاسةمة أو هةو إدراك العالقةات  .اال تبيار .2

 الموجودة في الموقف المشكل والوصول إلى الحل أو الحلول المناسبة دفعة واحدة .
يجةاد نةوع مةن  التواز  أو االت ا  المعرفيي .3 .  يةرتبط هةذا المفهةوم بتحقيةق الفهةم الكامةل وا 

السابقة لدى الفرد وما يراد اكتسابه من خبرات جديدة مةن ناحيةة واستبصةار االنسجام بين الخبرات 
 الموقف المشكل والوصول إلى حل له ومن ثم استعادة التوازن المعرفي من ناحية أخرى.

والمقصةةةةود بةةةةه إعةةةادة تنظةةةةيم المتغيةةةةرات الحسةةةةية أو البيئيةةةةة أو  إعييييادة التنظيييييم اإلدراكييييي. .4
بصةةورة تكتسةةب معهةةا هةةذه المتغيةةرات أو المعطيةةات معةةاني محةةددات أو معطيةةات الموقةةف المشةةكل 

 أو عالقات جديدة.
 
 




