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   ســــــر جليــــــاب خيـــــــالكت

للتحديث المعلوماتي . الكتاب خير جليس ، ومتابعة الجديد في حقـل االختصاص هو محور االهتمام وتأكيد  
في هذا الحيز األسبوعي سنحرص لتكون لنا وقفة مع واحدة من الكتب المرجعية  

السيكولوجية(النفسية)في موضوعاتها وبشكل وجيز بقصد تحفيز روح البحث والمتابعة عند زمالء االختصاص  
 والمهتمين من القراء بالعلوم السلوكية

  
�ع�ه ال�ان�ة  عام  ه�ا ال��اب م� تأل�
: ال����ر    ��ع(اد ع'� ال&ح�$ ال#غ�ل. ص�ر ه�ا ال��اب 

) صف7ة .  295، و2قع في  ال��اب (،ع�ان االردندار ال��
: ال�
وق لل��
 وال��ز�عم ع� 2010
 :على ال�7A اآلتيثالثة ع�
 ف�ل   تA)B@ م2��7ات ال��اب على ث(ان�ة ف=�ل م�زعة على 

 

  ال�ف%ات  ت
ت"! الف�ل وع��انه

 44الى  21م�  لف=ل األول: وA�2اول ال(ع&فة والعل$ والDA&2ةا

 67الى  47م�    الف=ل ال�اني: وA�2اول نD&2ة اإلش&اK ال�الس�Hي
�أPال(7اولة وال� 84الى  71م�   الف=ل ال�الS: وA�2اول ن(�ذج ال�عل$ 

 111الى  87م�   الف=ل ال&ا�ع: وA�2اول نD&2ات ال�عل$ اإلج&ائي
 124الى 113م�   Y: وA�2اول نD&2ة ال�عل$ االق�&انيالف=ل الPام

 137الى 127م�   الف=ل ال\ادس: وA�2اول نD&2ة هل في ال�عل$ (نD&2ة ال7اف#)
 154الى 139م�   الف=ل ال\ا�ع: وA�2اول نD&2ة ال�عل$ االج�(اعي
 167إلى  157م�   الف=ل ال�ام� : وA�2اول نD&2ة ال�عل$ الق=�[

  186إلى  171م�   Aاول نD&2ة ال`_�ل@الف=ل ال�اسع: و�2
  217ألى  191م�   الف=ل العاش&: وA�2اول ن(�ذج معال`ة ال(عل�مات

  255إلى  227م�   الف=ل ال7اد[ ع_&: وA�2اول نD&2ة ب�اج�ه في الA(� ال(ع&في
  269إلى  259م�   الف=ل ال�اني ع_&: وA�2اول ال�عل$ ال�ماغي

  

ان موضوع التعلم يبدو على  
درجة عالية من األهمية  
والحساسية كما يستحق الدراسة  
والبحث والتقصي بغية التعرف  
على خصائص السلوك وأسبابه  
وعامله ومتغيراته

علم  لقد حظي موضوع الت
باهتمام الفـالسفة والمفكرين  
منذ القدم، حيث سعوا إلى  
وضع العديد من االفتراضات  
والتفسيرات حول التعلم ممثًال  
ذلك في بحث مصادر  
المعرفة ومكونات العقـل  
والذاكرة وعالقة ذلك بالروح  
والجسد

إن اإلنسان في صراع دائم مع  
هذا العالم وموجوداته، بحيث  

اع  ينشأ عن هذا الصر 
مكتشفـات علمية جديدة  
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  279إلى  271م�   ات نD&2ة أخ&c الف=ل ال�الS ع_&: وA�2اول م\اه(
 

  لمحة عامة عن الكتاب:

 

 efه ال�ثgا�ال تق�=& أه(�ة دراسـة م�ضـ�ع ال�عل$ في ��نه أح� ف&وع ال(ع&فة فh\7 ول�� الرت
�الA_اK االن\اني والf7ـ�اني أBnـًا. فال�عـل$ nعAى أصـًال �ال�رجة األولى ب�راسة ال�غf&ات ال�ي ت�&أ عـلى 

Pفي ال\ل�ك ال\لـ�ك وال &ffـ'&ة، أو ال�غPات االك�\اب لل\ل�ك أو ال�ات ت_(ل ع(ل&fـ'&ة، وم�ـل هـ�ه ال�غ
�لe ن`� ان م�ض�ع ال�عل$ ی'�و A)ل�ك ج�ی�، وم� ه�ا ال\�والP'&ة، أو ع(ل�ات ال(�7 لل\ل�ك واس�'�اله 

ال�ع&ف على على درجة عال�ة م� األه(�ة وال7\اس�ة �(ا e7�\n ال�راسة وال�S7 وال�ق=ي �u�ة 
خ=ائx ال\ل�ك وأس�ا�ه وعامله وم�غf&اته، �اإلضافة إلى الـ�عـ&ف على األس�اب والعـ�امـل ال�ي تwد[ 
�&أ عل�ه. وه�Hا فان دراسة ع(ل�ات n ]لل ال�Pات في ه�ا ال\ل�ك ال(�اقف ال(�عـ�ة وال&fإلى ح�وث ال�غ

��ة �ال\ل�ك وال�ي في ض�ئها �H)n تف\f& هـ�ا ال�عل$ ت(AAHا م� وضع ال(�اد{، وال(فا|�$ وال(Aاهج ال(&ت
�ه �(ا nع�د �الAفع على الف&د وال(`�(ع ، وت`�ر اإلشارة هAا، أن م�ل ��ه وت�جfهه وض w'Aال\ل�ك وال�
ه�ه ال(�اد{، والق�ان�f ل�\@ ب�یلة لل�ی�، ألن االس��Pام ل(�ل ه�ه ال(�اد[ء والق�ان�H)n �f ت�f�فة �(ا 

ال\ائ�ة في أ[ م`�(ع م� ال(`�(عات، و�ل ما ته�ف مAه ه� ت�ج�ه ال\ل�ك  ی�Aاسh وg'�عة ال�قافة
�ه على نn �7\اع� الف&د على ال���
 مع ال(�غf&ات ال'Af�ة واالج�(ا��ة وال�قا��ة ال�ي ت\�د في �وض

  ال(`�(ع ال�[ �n�� ��ه الف&د، وال�[ �ال�الي n\اع�ه على رفع �فاءته ال\ل���ة .

  

  تلخيص مقدمة الكتاب:

 

لق� حDي م�ض�ع ال�عل$ �اه�(ام الفالسفة وال(ف�&�2 م�A الق�م، حSf سع�ا إلى وضع الع�ی� م� 
االف�&اضات وال�ف\f&ات ح�ل ال�عل$ م(�ًال ذل� في �S7 م=ادر ال(ع&فة وم�Hنات العقل وال�اك&ة وعالقة 

للغة االن`لf#2ة ذل� �ال&وح وال`\�. ولق� الح� ال�احS م� خالل اgالعه على ال��h وال(wلفات �ا
والع&��ة مAها, أن معD$ م�ل ه�ه ال(wلفات n\هh إلى درجة �'f&ة في ال�7یS ع� م�ض�ع ال�عل$ م� 
خالل ال�ع&ض إلى ن�ائج ال�`ارب، وال س�(ا تل� ال�ي أج&2@ على ال�f7انات ل�رجة nع�ق� فfها القار{ أن 

�ع ال nعAي م�ل ه�ه ال(ع&فة تق�=& على ال\ل�ك ال�f7اني وغf& مAاس�ة ل�ل\ل�ك اإلن\اني. وه�ا �ال
االس�Pفاف �(�ل ه�ه ال`ه�د فهي �ال ش� رائ�ة ومه(ة ح�ل ال�عل$ على ن�H)n �7 ال�ارس م� اإلحاgة 

 واإلل(ام بها, وه�ا ما حاول ال��ام �ه في ه�ا ال��اب.

 

  )44إلى    21المعرفة والعلم والنظرية  (من صفحة  : الفصل األول  

 م�H_فات عل(�ة ال=&اع ه�ا ع� یA_أ �Sf7 وم�ج�داته، العال$ ه�ا مع دائ$ عص&ا  في إن اإلن\ان
�u�ة ال\ا�قة الP'&ات في وتع�یل ج�ی�ة خ'&ات وت&اك$ ج�ی�ة efت7ق 
 فإنه على ذل� و�Aاء .وال�ف�ق  ال���

 ��(�H الDA& مفه�مها؛ ی�ع�Hn cاد ال تع&2فها أن إذ لل(ع&فة، وم�7د واضح تع&2
 اn`اد ال=عh م�
ال7\�ة  ال�`ارب م� والAات`ة ال(`االت م�Pلف في ال(�&اك(ة اإلن\ان�ة الP'&ات ح=fلة أنها على إلfها

  .العل(�ة وال�`ارب العقل�ة وال�7ل�الت

�ع&ض تع&2
 العل$ على أنه ج(ع ال(ع&فة وال(عل�مات ح�ل 25ــ 21ب�أ ال�اتh ف=له األول ( م�  (

وتراكم خبرات جديدة وتعديل  
في الخبرات السابقة بغية  
تحقيق التكيف والتفوق

من الصعب ايجاد تعريف  
واضح ومحدد للمعرفة، إذ أن  
تعريفها ال يكاد يتعدى  
مفهومها؛ فيمكن النظر إليها  
على أنها حصيلة الخبرات  
اإلنسانية المتراكمة في مختلف  

الناتجة من التجارب  المجاالت و 
الحسية والتحليالت العقـلية  
والتجارب العلمية

تعريف العلم على أنه جمع  
المعرفة والمعلومات حول  
ظاهرة ما بطرق موضوعية تقوم  
على المالحظة العلمية  
والتجريب، بهدف تفسيرها  
والتنبؤ بها وضبطها

العلم هو بمثابة مجموعة من  
المعارف تعتمد في تحصيلها
على منهج علمي موضوعي

يهدف العلم عادة الى تحقيق  
ثالثة أهداف هي: الفهم  
والتنبؤ والضبط

تمتاز الطريقة العلمية بعدد  
من الخصائص التي تميزها عن  
غيرها من الطرق غير  
الموضوعية والذاتية وهذه  
الخصائص هي: األمبريقية, 
والحتمية, والدقة, والجدلية, 
والموضوعية

وم الطريقة العلمية على  تق
سلسلة من العمليات البحثية  
التي تستند إلى عدد من  
الخطوات هي: الشعور بوجود  
مشكلة , ثم تحديد المشكلة, 
ثم صياغة الفرضيات, ثم جمع  
البيانات وتحليلها, ثم تفسير  
النتائج وصياغة التوصيات  
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�&ق م�ض���ة تق�م على ال(ال��ها. �اه&ة ما �حDة العل(�ة وال�`&h2، به�ف تف\f&ها وال�w'A بها وض
فالعل$ ه� �(�ا�ة م`(�عة م� ال(عارف تع�(� في تf=7لها على مAهج عل(ي م�ض�عي. و2ه�ف العل$ 
��. و�H)2 الDA& إلى ال�&2قة العل(�ة على أنها Bوال w'Aثالثة أه�اف هي: الفه$ وال� efعادة الى ت7ق

ة م� خالل اس��Pام g&ق مDA(ة في ج(ع وت7لfل ال'�انات وتف\f&ها, وت(�از ع(ل�ة ال�S7 ع� ال(ع&ف
ال�&2قة العل(�ة �ع�د م� الP=ائx ال�ي ت(f#ها ع� غf&ها م� ال�&ق غf& ال(�ض���ة وال�ات�ة وه�ه 
الP=ائx هي: األم'&�2�ة, وال�7(�ة, وال�قة, وال`�ل�ة, وال(�ض���ة. وتق�م ال�&2قة العل(�ة على سل\لة 

��ات هي: ال_ع�ر ب�ج�د م_Hلة , ث$ ت�7ی� ال(_Hلة,  م�Pإلى ع�د م� ال �A�\ة ال�ي ت��7�الع(ل�ات ال
ث$ ص�اغة الف&ض�ات, ث$ ج(ع ال'�انات وت7لfلها, ث$ تف\f& ال�Aائج وص�اغة ال��ص�ات وال�ع(�(ات. 

�قي �u�ة و2ع&ف ال�S7 العل(ي على أنه ع(ل�ة مAه`�ة مDA(ة ل`(ع ال'�انات وت7لfلها على ن7Aم �
ت7قef أه�اف معAfة, و2ع�(� ال�S7 العل(ي على g&ق ت(�از �ال=�ق وال��ات وال(�ض���ة ل`(ع ال'�انات 

 أدوات ج(ع ال'�انات في العل�م الAف\�ة �A=ت �H)2انات. و�ل ال(�ض�عي له�ه ال'fالالزمة، وال�7ل

, وال(قا�الت, وال(الحDة, وال�ثائe واالج�(ا��ة على ال�7A ال�الي: ال(قای�Y ال(ادnة وغf& ال(ادnة
  وال\`الت, واالخ��ارات �(�Pلف أن�اعها ج(�ًعا, وال(��&ات.

ت�B(� ف&وع العل�م ال(�Pلفة ع�دا غf& م�7د م� الDA&2ات ال�ي تق�م تف\f&ات وت�ض�7ات لل�Dاه& 
hال�ات eل�) 28ــ   26( م�  واألح�اث ال�ي ت�Aاولها، وت��ای� الDA&2ات �اخ�الف اله�ف مAها،  وق� ان

إلى الع�ی� م� تع&2فات الDA&2ة, وذ�& أن مفه�م الDA&2ة (�ال(فه�م العام) على أنها م`(�عة م� الق�اع� 
�Dاه&ة ما �Sf7 ی�Aج ع� ه�ه الق�ان�f م`(�عة م� ال(فا|�$ واالف�&اضات والع(ل�ات  ��والق�ان�f ال�ي ت&ت

لة ح�ل تل� الDاه&ة، و�H)2 أن ت\��Pم في ال�ي ی�=ل �عBها ب�ع� ل�wلف نD&ة مDA(ة وم��ام
تف\f&ها وال�w'A بها في ال(�اقف ال(�Pلفة؛ فهي ت_Hل م`(�عة م� االف�&اضات ال�ي ت�ألف م� ال'Aاءات 
ال(�7دة ل��ضح العالقات ال(��اخلة ب�f الع�ی� م� ال(�غf&ات ذات العالقة �Dاه&ة معAfة س��ا وراء 

�لع �ع�د م� ال��ائف ح�ال  تف\f&ها. ث$ تAاول ف�ائ� الDA&2ةB2ة في أنها ت&DAة ال�ت�(� أه( Sfح
  ال(ع&فة االن\ان�ة ت�(�ل �اآلتي : 

تع(ل على ت`(�ع ال7قائe وال(فا|�$ وال(�اد{ وت&تf'ها في بAاء مDA$ مe\A م(ا n`عل مAها ذات . 1
  معAى و��(ة.

  ن\ان�ة وال��ن�ة.تق�م ت�ض�7ا وتف\f&ا لع�د م� ال�Dاه& واالح�اث ال�'���ة واال. 2

�الع�ی� م� ال�Dاه& وت�قع ح�وثها أو ع�مه في �ل مع��ات ومwش&ات معAfة.. 3 w'Aت\اع� في ال�  

  ت�جه ال�ف�f& العل(ي: فهي �(�ا�ة ال(�جه الج&اءات وع(ل�ات ال�S7 العل(ي واالس��الل العقلي.. 4

  ص7ة اف�&اضاتها ومفا|�(ها. ت�ل�f ال(ع&فة: وذل� م� خالل ت�ل�f ال��7ث ال�`&2'�ة الخ��ار. 5

  

�ة ال�ي ت�=ل �فهAاك اتفاق عام n`(ع على أن الDA&2ة هي �(�ا�ة م`(�عة م� ال'Aاءات ال(�&ا
األح�اث وال�Dاه& تع(ل على إn`اد ن�ع م� ال�DA�$ ل(`(�عة م� ال(�اد{ والق�اع� n(�از  �\ل\لة م�

م� الP=ائx ال�ي ت(�از بها الDA&2ة وهي: تع� �ال�`&�2، وال_(�ل . واع�(ادا على ذل� فإن هAاك ع�ًدا 
 c�)�الDA&2ة وسfلة وغاnة �ال�ق@ نف\ه, وأن ص7ة أ[ نD&2ة هي م\ألة ن\'�ة , وت�7د ��(ة الDA&2ة 
االخ��ار ال�`&2'ي الف�&اضاتها ومفا|�(ها, وأخfً&ا ی�(�ل اله�ف األساسي للDA&2ة في ت�ل�f ال(ع&فة. وهAاك 

 �H)n &fاآلتي : ع�د م� ال(عای� &f2ة ، وت�(�ل ه�ه ال(عای&DAة لل�(ة العل(�على ال� $H7م لل�P�\أن ت
األه(�ة, ث$ ال�قة وال�ض�ح, ث$ االق�=ادnة وال�\اgة, ث$ ال_(�ل�ة, ث$ اإلج&ائ�ة, ث$ الAف��ة, ث$ ال=�ق 

ف�ار واالف�&اضات ال�`&2'ي, وأخfً&ا الع(ل�ة. و�H)2 الق�ل إن غال'�ة نD&2ات ال�عل$ ال�7ی�ة ان�لق@ م� األ

والتعميمات

يعتمد البحث العلمي على طرق  
لثبات  تمتاز بالصدق وا

والموضوعية لجمع البيانات  
الالزمة، والتحليل الموضوعي  
لهذه البيانات

يمكن تصنيف أدوات جمع  
البيانات في العلوم النفسية  
واالجتماعية على النحو التالي:  
المقـاييس المادية وغير  
المادية, والمقـابالت, 
والمالحظة, والوثائق والسجالت, 
واالختبارات بمختلف أنواعها  

ًعا, والمذكراتجمي

أن مفهوم النظرية (بالمفهوم  
العام) على أنها مجموعة من  
القواعد والقوانين التي ترتبط  
بظاهرة ما بحيث ينتج عن هذه  
القوانين مجموعة من المفـاهيم  
واالفتراضات والعمليات التي  
يتصل بعضها ببعض لتؤلف  
نظرة منظمة ومتكاملة حول  
تلك الظاهرة

ي بمثابة مجموعة  أن النظرية ه
من البناءات المترابطة التي  
تتصل بسلسلة من األحداث  
والظواهر تعمل على إيجاد نوع  
من التنظيم لمجموعة من  
المبادئ والقواعد يمتاز  
بالتجريد، والشمول  

تحدد قيمة النظرية بمدى  
االختبار التجريبي الفتراضاتها  
ومفـاهيمها, وأخيرًا يتمثل  

ظرية في  الهدف األساسي للن
توليد المعرفة

عدد من المعايير يمكن أن  
تستخدم للحكم على القيمة  
العلمية للنظرية ، وتتمثل هذه  
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�&2قة نDام�ة إلى إث�ات ص7ة ال(فا|�$ �ال&ئ�\�ة ال�ي ق�مها هwالء ال(ف�&ون والفالسفة، فهي ت\عى 
�ة �ال(ع&فة االن\ان�ة م(�ال ذل� في فه$ ال\ل�ك والع(ل�ات وال(فا|�$ ال(�علقة بها, وق� �والف&ض�ات ال(&ت

اسة ال�عل$, ه�ا و2ع#و عل(اء الغ&ب معD$ أف�اره$ ح�ل ) ال`�ور الفل\��ة ل�ر 33ــ 29تAاول ال�اتh ( م� 
ال�عل$ إلى اث�fA م� االت`اهات الفل\��ة ال�fنان�ة وه(ا: ال(�هh العقالني ال�[ ق�مه أفال�gن وات�اعه؛ 
�ه أرس�� وتالم�fه, ولق� شHل@ األف�ار ال�ي جاء بها ه�ان ال(�|�ان ما  cي ال�[ نادgا�وال(�هh االرت

AفY الفل\في وال�[ ان=h اه�(امه على دراسة ال�'�عة االن\ان�ة م� حSf الPلe وال���n �2\(ى �عل$ ال
واله�ف وال�'�عة ال�ج�دnة. وم� ه�ا الف&ع �ه& ما n\(ى �(�ض�ع عل$ الAف�A� Y�`ة النف=ال عل$ 

�اقي ف&وع ال(ع&فة ع� الفل\فة، وع&ف �اس$ عل$ ال7�اة العقل�ة، حSf شHل ال�عل$ وال�ا� YفAال cك&ة إح�
ال(7اور ال&ئ�\ة له�ا العل$. حn Sfع� أرس�� م� أشه& الفالسفة ال�fنان�ff الق�ماء ال�ی� ساه(�ا في 
ت��2& ال(�هh االرت�اgي, وق� ت'Aى الع�ی� م� الفالسفة ال'&2�ان�ff أف�ار أرس��, م(ا أدc إلى �ه�ر 

��ة, وم�ل ه�ه األف�ار ان�قل@ الحًقا �إلى أل(ان�ا وتأس�Y ما n\(ى �ال(�رسة ما n\(ى �ال(�رسة ال�&ا
��ة إلى ال�الnات ال(��7ة األم&H2�ة و�ه& ما n\(ى �ال'Aائ�ة, وم� هAاك ان�قل@ أف�ار ال(�رسة ال�&ا

�ال(�رسة ال\ل���ة.    

ی&c أرس�� أن ال(ع&فة ت�ألف م� م`(�عة م� االح\اسات ال&ئ�\�ة ألن اإلن\ان ی�ل� وعقله صف7ة 
�ع ��Aت Sf7��ه االح\اسات ال(�Pلفة ل�_Hل األف�ار ع'& ع(ل�ات ال�فاعل مع ال'�fة؛ فال�7اس ب�Bاء 

�ة وقلfلة الع�د ول�� �\�ال(�Pلفة ت#ودنا �ال(عل�مات األساس�ة , وc&2 أBًnا أن األف�ار ت��ن في ال'�اnة 
�لe ال(�هA2ً�ا. وfة، فإنها ت#داد ع�ًدا وتعق�f'ات ال�فاعل ال(\�(&ة مع ال�`ة لع(ل�ته ن�&Dي في ن��h ال�&ا

��ة, وال�`&2'�ة, وأخfً&ا �إلى ال�عل$ وال�اك&ة م� ع�د م� االف�&اضات ت�(�ل في ال7\�ة, واالخ�#ال�ة,  وال�&ا
ال(�Hان�H�ة. فالعقل ال�_&[ ح\h ه�ا ال(Aهج سل'ي ی7A=& دوره في اس���ال ال(عارف ح�ل العال$ 

ى ت`(�عها معا وفe أح�ال(�اد{ ال\الفة ال��& ل����2 الPارجي م� خالل ال�7اس ال(�Pلفة و2ع(ل فق� عل
  ما n\(ى �أف�ار العقل.

 Kأن �ل أن(ا c&ی Sfن ح�gأفال &fناني ال_ه�fل\�ف الfالعقالني إلى الف hوت&جع ج�ور ال(�ه
ال(ع&فة هي ف�&2ة غf& م�عل(ة، وأن م=�ر ه�ه ال(ع&فة ه� العقل، وم�ل ه�ه ال(عل�مات جاءت إل�ه م� 

�ل. وc&2 ال(�هh العقالني أن الP'&ات ال7\�ة ل�\@ م=�را رئ�\�ا لل(ع&فة ألنها م_�شة غf& عال$ ال(
م�(ای#ة أومD�A(ة, و�ل ما ت\ه$ �ه ال(ع&فة ال7\�ة ه� ت#و�2نا �ال(عل�مات الPام ع� األش�اء الPارج�ة, 

�لe مAها ال(�هh العقالني وهي: الف�&2ةAأله$ االف�&اضات ال�ي ی hة, وال�7س.ث$ ع&ض ال�ات�وال�ل ,  

) �ًال م� مفه�م ال�عل$ وتع&2فه, ث$ خ=ائx ال�عل$, ث$ 44ــ  35وذ�& ال�اتh في نهاnة الف=ل (م�  
  ��اس ال�عل$, ث$ ع�امل ال�عل$, ث$ نD&2ات ال�عل$ ال\ل���ة فال(ع&��ة و�ل�H$ أه$ ماذ�& في ذل�:

ال�غf&ات ال�اب�ة ن\'�ا في األن(اK ال\ل���ة  ال�عل$: الع(ل�ة ال2�f7ة ال�یAام�H�ة ال�ي ت�`لى في ج(�ع
والع(ل�ات ال(ع&��ة ال�ي ت�7ث ل�c األف&اد ن��`ة ل�فاعله$ مع ال'�fة ال(ادnة واالج�(ا��ة. ث$ ت�&ق 
ال�احS إلى ش&ح ث(ان�ة م� خ=ائx ال�عل$, ث$ ال(عایf& ال�ي ت\��Pم ل��اس ال�عل$ وهي: ال\&عة, 

والت الالزمة لل�عل$, وق�ة االس�`ا�ة, و�(�ن االس�`ا�ة, واح�(ال�ة االس�`ا�ة. وال�قة, وال(هارة, وع�د ال(7ا
  ث$ الع�امل ال(wث&ة في ال�عل$ وهي : الBAج, واالس�ع�اد, وال�اف��ة, والP'&ة وال((ارسة.

و�H)2 الDA& إلى نD&2ات ال�عل$ على أنها م7اوالت مDA(ة ل��ل�f ال(ع&فة ح�ل ال\ل�ك االن\اني 
وت`(�عها في أg& م� ال7قائe وال(�اد{ والق�ان�f به�ف تف\f& الDاه&ة ال\ل���ة وال�w'A بها وتDA�(ها 

�ها. و�ال&غ$ م� تع�د نD&2ات ال�عل$ واخ�الف ال(`االت ذات العالقة ال�ي ت�Aاولها، فإنه ال ی�ج� �وض
ي. ولعل ذل� ی&جع الى لغاnة اآلن نD&2ة شاملة �H)n االع�(اد علfها ل�ف\f& �افة مDاه& ال\ل�ك االن\ان

ات\اع ع(ل�ة ال�عل$ وتع�د م�غf&اتها وع�املها وال(`االت ال�ي ت�A)Bها. وت=Aف نD&2ات ال�عل$ في 

المعايير باآلتي : األهمية, ثم  
الدقة والوضوح, ثم االقتصادية  
والبساطة, ثم الشمولية, ثم  
اإلجرائية, ثم النفعية, ثم  
الصدق التجريبي, وأخيرًا  
العملية

ة نظريات التعلم  إن غالبي
الحديثة انطلقت من األفكار  
واالفتراضات الرئيسية التي  
قدمها هؤالء المفكرون  
والفـالسفة، فهي تسعى بطريقة  
نظامية إلى إثبات صحة  
المفـاهيم والفرضيات المرتبطة  
بالمعرفة االنسانية ممثال ذلك  
في فهم السلوك والعمليات  
والمفـاهيم المتعلقة بها

المعرفة تتألف    يرى أرسطو أن
من مجموعة من االحساسات  
الرئيسية ألن اإلنسان يولد  
وعقـله صفحة بيضاء بحيث  
تنطبع فيه االحساسات المختلفة  
لتشكل األفكار عبر عمليات  
التفـاعل مع البيئة؛ فـالحواس  
المختلفة تزودنا بالمعلومات  
األساسية  

ترجع جذور المذهب العقـالني  
إلى الفيلسوف اليوناني  

لشهير أفـالطون حيث يرى أن  ا
كل أنماط المعرفة هي فطرية  
غير متعلمة، وأن مصدر هذه  
المعرفة هو العقـل، ومثل هذه  
المعلومات جاءت إليه من عالم  
المثل

التعلم: العملية الحيوية  
الديناميكية التي تتجلى في  
جميع التغيرات الثابتة نسبيا  
في األنماط السلوكية  

التي    والعمليات المعرفية
تحدث لدى األفراد نتيجة  
لتفـاعلهم مع البيئة المادية  
واالجتماعية
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م`(�ع��f اح�اه(ا ت\(ى �(`(�عة نD&2ات ال�عل$ ال\ل���ة، واألخ&c تع&ف بDA&2ات ال�عل$ ال(ع&��ة. 
�لe �ل م`(�عة مAها في تف\f&ها لع(ل�ة ال�عل$ م� ج(Aلفة جاءت م� األص�ل وت�Pلة اف�&اضات م

الفل\��ة الق�n(ة ح�ل العقل وال(ع&فة ودور ال�راثة وال'�fة في ذل�. و��(ا یلي ع&ض م�ج# له�ه 
  الDA&2ات:

  الDA&2ات ال\ل���ة / ت_(ل م`(�عة الDA&2ات ال\ل���ة ف���f م� الDA&2ات ه(ا:

١ - n2ة ا&Dن $Bة وت�gا�فان �افل�ف في االش&اK ال�الس�Hي، وآراء ج�ن الف�ة األولى: الDA&2ات االرت
واg\�ن في االرت�اK، ونD&2ة أدون ج�&[ في االق�&ان و��ل� نD&2ة و2ل�ام اY�\n. حSf ت��w ه�ه 
الDA&2ات على أن ال�عل$ ه� �(�ا�ة ت_fHل ارت�اgات م� خالل االق�&ان ب�f م�f&ات ب�f�ة واس�`ا�ات 

&f\ها في تفAf(ا ب�لف ��Pة. وتAfلها. معH_ة ت���ات و�gا�  g'�عة االرت

�أ)، و�الرك  - ٢Pن(�ذج ال(7اولة وال) �n2ة ادوارد ث�رن�&Dن $Bة وت���2ات ال��&DAة: ال�الف�ة ال�ان
هل (نD&2ة ال7اف#)، ونD&2ة ب&وس أف سAH& (ال�عل$ اإلج&ائي)، إذ ت��w على ال��ائف ال�ي یwدیها 

  ي ت�_Hل ب�f ال(�f&ات وال\ل�ك.ال\ل�ك مع االه�(ام �ع(ل�ات االرت�اK ال�

الDA&2ات ال(ع&��ة / وهي الف�ة ال�ال�ة م� نD&2ات ال�عل$، وتB$ ال`_�ل��ة ونD&2ة الA(� ال(ع&في 
ل'�اج�ه، ون(�ذج معال`ة ال(عل�مات والDA&2ة الغ&ض�ة إلدوارد ت�ل(ان، حSf ته�$ ه�ه الDA&2ات 

��� واتPاذ الق&ارات وال��قعات أك�& م� االه�(ام �الع(ل�ات ال�ي ت�7ث داخل الف&د م�ل ال�ف�f& والP�
�ال(Dاه& الPارج�ة لل\ل�ك.  

أما نD&2ات ال�عل$ فهي تwد[ ثالث و�ائف رئ�\�ة, �(ا أن إج&اء ال�راسات على ال�f7انات ی&جع إلى 
 Y�ل YفAع� ال�`ارب, وعل$ ال�العل$ ال('&رات واالع��ارات اآلت�ة وهي: االع��ارات األخال��ة, وخ��رة 

  ال�ح�f ال�[ �P�\nم ال�f7انات في ال�`ارب العل(�ة.

  

  )67) إلى (47الفصل الثاني: نظرية اإلشراط الكالسيكي صفحة (

) تع&2
 ب (اnفان �افل�ف)  فه� ول� في روس�ا في ال&ا�ع 62ــ 47تAاول ال�اتh أوًال م� صف7ة ( 
ان nع(ل ق\�\ا أن n(�ه� نفY ال(هAة . أراد له وال�ه ال�[ � ١٨٤٩ع_& م� شه& س'�('& م� العام 

�افل�ف �(�رسة ال�A�\ة، وان�قل الحقا إلى ال(عه� الاله�تي إلك(ال دراس�ه  e7ال� Sfها حfع(ل فn ال�ي
لfAل مh=A ق\�Y, وق'ل أن ی�Aهي م� م� اخ��ام دراسة الاله�ت ت�جه إلى دراسة ال�h ح�ى نال درجة 

راسة عالقة  ال`هاز الع='ي �ال`هاز الهB(ي ث$ ت�جه إلى ال����راة في ال�h, �(ا اه�$ �افل�ف ب�
دراسة ال�ماغ وع(ل�ة ال�عل$, و�ان ل�افل�ف اه�(امات أخ&c في م`االت أخ&c �األدب والعل$ والفل\فة 
وال(�س�قى, وق� تأث& �افل�ف في بAاء نD&�2ه ح�ل االش&اK االنعHاسي �أف�ار وأ�7اث العال$ ال&وسي 

  س�_�Afف.

ف�&اضات ومفا|�$ نD&2ة االش&اK ال�الس�Hي؟ لق� اف�&ض �افل�ف أن ال�الب تعل(@ م�ل ف(ا هي ا 
�'�ع�ه �ه�ه االس�`ا�ة وهي ال�هwf لل�عام وس�الن اللعاب (وهي �األصل ردة فعل g'���ة لل�عام ألنه 

س(اع  n\�`& م�ل ه�ه االس�`ا�ة دون ال7اجة ل�عل(ها) ، وأص�7@ تق�م �(�ل ه�ه االس�`ا�ة ع�A م`&د
أص�ات أق�ام ال7ارس, واع�'& �افل�ف أن آل�ة ال�عل$ ال&ئ�\�ة هي االق�&ان، و2ق=� �االق�&ان: ال�`اور 
ال#ماني ل�7وث م�f&�2 معا لع�د م� ال(&ات حh\�Hn Sf أح�ه(ا صفة اآلخ& و2=�ح قادرا على 

االق�&ان في ت_fHل  اس�`&ار االس�`ا�ة ال�ي �7nثها ال(�f& اآلخ&. والخ��ار ص7ة ف&ض�fه ح�ل دور
�افل�ف الع�ی� م� ال�`ارب على ال�الب، وتقع ه�ه  c&ات ال(7ای�ة، أج&f�)ة لل�g&_ات ال�االس�`ا
 &f�)2ة ال&DAة في ال�$ األساس�ف&. وم� ال(فا|A)ال Kة واألش&ا�ال_ه Kه(ا: ف�ة اش&ا �fال�`ارب في ف��

يمكن النظر إلى نظريات  
التعلم على أنها محاوالت  
منظمة لتوليد المعرفة حول  
السلوك االنساني وتنظيمها  
وتجميعها في أطر من الحقـائق  
والمبادئ والقوانين بهدف  
تفسير الظاهرة السلوكية  

طهاوالتنبؤ بها وضب

ال يوجد لغاية اآلن نظرية شاملة  
يمكن االعتماد عليها لتفسير  
كافة مظاهر السلوك االنساني

تصنف نظريات التعلم في  
مجموعتين احداهما تسمى  
بمجموعة نظريات التعلم  
السلوكية، واألخرى تعرف  
بنظريات التعلم المعرفية

النظريات االرتباطية وتضم  
نظرية ايفـان بافـلوف في
االشراط الكالسيكي، وآراء  
جون واطسون في االرتباط، 
ونظرية أدون جثري في  
االقتران وكذلك نظرية ويليام  
ايستس. حيث تؤكد هذه  
النظريات على أن التعلم هو  
بمثابة تشكيل ارتباطات من  
خالل االقتران بين مثيرات  
بيئية واستجابات معينة. 
وتختلف فيما بينها في تفسير  

اطات وكيفية  طبيعة االرتب
تشكلها

النظريات الوظيفية وتضم  
نظرية ادوارد ثورنديك  
(نموذج المحاولة والخطأ)، 
وكالرك هل (نظرية الحافز)، 
ونظرية بروس أف سكنر  
(التعلم اإلجرائي)، إذ تؤكد  
على الوظائف التي يؤديها  
السلوك مع االهتمام بعمليات  
االرتباط التي تتشكل بين  
المثيرات والسلوك
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عل معAfة، وق� �Hnن ه�ا ال(�f& مادnا أو وه� ح�ث أو شيء �H)n أن ن_ع& �ه �Sf7 ی�f& ل�یAا ردة ف
�لe على ال=Aف األول م`(�عة ال(�f&ات ال�'�عة  وخf& م�ال على n �fفAات في ص&f�)2ا. تقع ال�Aمع
ذل� إغ(اض الع�f ع�A ال�ع&ض ل�Bء ش�ی�، ورم� الع�f ع�A الAفخ فfها، وا�عاد ال�f ع� ال\�ح 

ل�جه في م�اقف الP`ل، وش�7ب الل�ن ع�A ال�ع&ض ال\اخ�، وت='h الع&ق �\'h ال�عh، و�ح(&ار ا

، وس�الن اللعاب ع�A وضع ال�عام �الف$ أو اس�A_اق رائ7ة gعام ل�ی�، �Pل(�قف مفاجئ أو م�قف م
وال(x ع�A وضع ال��[ �الف$ وغf&ها م� االس�`ا�ات الف�&2ة االنعHاس�ة األخ&c,  و��(ا یلي ع&ض 

  -K ال�الس�Hي:أله$ مفا|�$ نD&2ة �افل�ف في االش&ا

أوًال: االق�&ان و2ق=� �ه ال�`اور ال#ماني ل�7وث م�f&�2 اح�ه(ا م7ای� ال n\�`& أnة اس�`ا�ة م� ق'ل 
ال�ائ� ال7ي، واآلخ& g'�عي n(�از �ق�رته على اس�`&ار ردة فعل g'���ة "االس�`ا�ة"، ون��`ة له�ا 

�ح ع�Aها ال(�f& ال(7ای=n ا.االق�&ان وت�&اره لع�د م� ال(&ات�g&ا ش&fم� �  

ثان�ا : ال(�f& ال�'�عي و2ع&ف ه�ا ال(�f& على أنه أ[ ح�ث فعال �H)n أن یwد[ إلى ح�وث ردة 
 فعل انعHاس�ة ت(�از �ال��ات واالس�ق&ار ل�c الف&د. 

 �Aان ع�f7الن لعاب ال�ها سf�7ثها، وم� األم�لة علn ما &f�)ة فهي ردة فعل ل���'�ثال�ا: االس�`ا�ة ال
 ام، واغ(اض الع�f ع�A الAفخ فfها، و��عاد ال�f ع� األج\ام ال\اخAة وغf&ها. رؤ2ة ال�ع

 cة ل��را�عا: ال(�f& ال_&gي وه� في األصل م`&د م�f& م7ای� ل�Y له الق�رة على إح�اث أnة اس�`ا
  ال�ائ� ال7ي، وق� ی�عل$ ال�ائ� ال7ي اس�`ا�ة ما له�ا ال(�f& م� خالل ع(ل�ات ال�فاعل.

�`ا�ة ال_&g�ة هي �(�ا�ة االس�`ا�ة ال(�عل(ة لل(�f& ال_&gي ن��`ة اق�&انه لع�د م� خام\ا: االس
.�fعي مع�'g &f�)�  ال(&ات 

سادًسا تع(�$ االس�`ا�ة إن ع(ل�ة تع(�$ االس�`ا�ة إج&اء ت��في نل`أ إل�ه في ب�اnة ال�عل$، وال س�(ا 
غf& مأل�فة. فA`� على س'fل ال(�ال، أن ع�Aما ت��ن خ'&اتAا قلfلة أوع�Aما ت��ن ال(�f&ات غامBة أو 

ال�فل nع($ اس�`ا�ة ال�Pف م� �ل شxP یل�Y م&�2ال أب�� على اع��ار أنه hf'g، �(ا أنه ر�(ا 
n_&ب أ[ سائل ل�نه أب�� على اع��ار أنه حلhf. ون`� أBnا أن ال_xP ال�[ ل\ع�ه ح_&ة ما وس''@ 

  ابهة ل�ل� ال7_&ة.له أل(ا ر�(ا nع($ ال�Pف إلى ج(�ع ال7_&ات ال(_

 &fات ال(�_ابهة وغ&f�)لفة ل(`(�عة م� ال�Pق م&��سا�عا: ت(ff# ال(�f& و2ق=� �ه االس�`ا�ة 
ال(�(اثلة أو ال(��ا�قة. وم� ال�عار2
 أBًnا األش&اK الفارق, واالن�فاء, واالس�&جاع ال�لقائي, وال�ف, 

  واالش&اK م� ال�رجة ال�ان�ة.

ة على م�اد{ اإلش&اK, ولق� اف�&ض اnفان �افل�ف أن م`&د ح�وث االق�&ان وتق�م ف�&ة ال(Hافأة ال&م2#
ال#ماني ب�f ال(�f& ال_&gي وال(�f& غf& ال_&gي �اف ل�ح�ه ل�7وث االش&اK ب�f ال(�f& ال_&gي 

 ,Kاف ل�ح�ه ل�7وث اإلش&ا� &fر أن م`&د ح�وث االق�&ان ال#ماني غ�H\2ر c&ة، إذ ت�g&_ة ال�واالس�`ا
�ل� فه� غf& ض&ور[, إذ ت&c ر�H\2رال ض&ورة أن ی���ن ما n\(ى �االق�&ان ال�A'�ئي ب�f و�ن �ان �

  ال(�f& ال_&gي وال(�f& غf& ال_&gي.

وهAاك م\اه(ات أخ&c في م`ال االش&اK ال�الس�Hي إذ nع� اnفان �افل�ف �ال مAازع م� أوائل العل(اء 
الش&اK ال�الس�Hي، و�ان ألف�اره األث& ال�'f& في ال�ی� رس�Pا مفا|�$ ال�عل$ االس�`ابي أو ما nع&ف �ا

 &Aرال وهل وواج�H\27اث و�ج&اء ال(#�2 م� ال�راسات به�ا ال_أن، و�2(�ل ذل� في أع(ال ر�ت�ل�f األ
واس�Y وغf&ه$، وال�ي �ان لها األث& ال�'f& في ت�ض�ح الع�ی� م� ال(\ائل والقBاnا ال(�علقة به�ا ال�Aع 

إلى أع(ال �افل�ف هAاك عل(اء آخ&ون ساه(�ا في تأس�Y أف�ار نD&2ة االش&اK  م� ال�عل$، و�اإلضافة
ال�الس�Hي. حSf ی&c واg\�ن أن االن\ان ی�ل� وه� م#ود �ع�د م�7ود م� ال(AعH\ات وهي ت(�ل 

النظريات المعرفية / وهي  
الفئة الثالثة من نظريات  
التعلم، وتضم الجشتلتية ونظرية  
النمو المعرفي لبياجيه، 
ونموذج معالجة المعلومات  
والنظرية الغرضية إلدوارد  
تولمان

اهتم بافـلوف بدراسة عالقة   
الجهاز العصبي بالجهاز  
الهضمي ثم توجه إلى دراسة  
الدماغ وعملية التعلم

اعتبر بافـلوف أن آلية التعلم  
الرئيسية هي االقتران، ويقصد  
باالقتران: التجاور الزماني  
لحدوث مثيرين معا لعدد من  
المرات حيث يكتسب أحدهما  
صفة اآلخر ويصبح قـادرا على  
استجرار االستجابة التي يحدثها  
المثير اآلخر

االقتران ويقصد به التجاور  
الزماني لحدوث مثيرين  

حدهما محايد ال يستجر أية  ا 
استجابة من قبل الكائن الحي، 
واآلخر طبيعي يمتاز بقدرته  
على استجرار ردة فعل طبيعية  
"االستجابة"، ونتيجة لهذا  
االقتران وتكراره لعدد من  
المرات يصبح عندها المثير  
.المحايد مثيرا شرطيا

المثير الطبيعي ويعرف هذا  
المثير على أنه أي حدث فعال
يمكن أن يؤدي إلى حدوث  
ردة فعل انعكاسية تمتاز  
بالثبات واالستقرار لدى الفرد

االستجابة الطبيعية فهي ردة  
فعل لمثير ما يحدثها، ومن  
األمثلة عليها سيالن لعاب  
الحيوان عند رؤية الطعام، 
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�(`(�عها �ل الf=7لة ال\ل���ة ل�c االن\ان، ول�� م� خالل االش&ا�H)n K ت��2& الع�ی� م� 
(�f&ات واالس�`ا�ات. وق� ساه$ واg\�ن في اس��Pام م�اد{ االش&اK ل�راسة ال�Pف االرت�اgات ب�f ال

وال��ت& و����ة ازال�ها ل�c االف&اد، و�ان الف�اره االث& ال�'f& في �ه�ر ال(�رسة ال\ل���ة في ال�الnات 
  ال(��7ة االم&H2�ة حSf تأث& الع�ی� م� عل(اء الAفY أم�ال سAH& وهل وج�&[ �أف�اره.

ت�صل سfل�`(ان م� خالل دراس�ه على االش&اK إلى ما nع&ف �Dاه&ة الع`# ال(�عل$, ث$ ع&فه  ولق�
�أنه حالة n=ل إلfها الف&د ن��`ة م&وره �\ل\لة م� الP'&ات ال�ي تفق�ه ال\��&ة على الD&وف ال'�f�ة ال�ي 

الع�قاد �أنه الn(ل� ال\��&ة ت7�� �ه, م(ا ی�&تh ع'fها اس�قالل�ة اس�`ا�اته ع� ن�ائ`ها �Sf7 ی��ل� ل�nه ا
  على ن�ائج األح�اث وأن ل�Y هAاك عالقة ب�f ال`ه� ال('�ول (ال\ل�ك) وال(�غf&ات ال'�f�ة.

  وللDA&2ة ع�ة مBام�f ع(ل�ة وهي:

  ت_fHل الع�ی� م� األن(اK ال\ل���ة والعادات ل�c األف&اد. .1

  م�7 الع�ی� م� األن(اK ال\ل���ة والعادات غf& ال(&غ�ب فfها. .2

  تعل�$ ال\(اء وال(ف&دات. .3

ت\��Pم في م`ال تع�یل ال\ل�ك و�&امج العالج الAف\ي م� حSf عالج القلe وال�Pف الع=ابي  .4
  أو ما nع&ف �الف���ا.

  ال�&و2ج لل(�A`ات وت\�2قها. .5

  م`ال ال7&ب الAف\�ة .6

  

  )84ــ  71الفصل الثالث: نموذج التعلم بالمحاولة والخطأ  صفحة (

��ة وال س�(ا ال�����ة مAها، A=nف ن(�ذج ال�عل$ �ال��أ ض(� الDA&2ات ال\ل���ة ال�&اP7اولة وال)
و2ع&ف ه�ا الA(�ذج �(\(�ات أخ&c م�ل ر���ة ث�رن�ا�n ن\�ة إلى عال$ الAفY األم&H2ي ال(ع&وف إدوارد 

�لe ه�ا الA(�ذج في تف\f&ه ل�7وث ع(ل�ة ال�عل$ وفًقا ل('�أ ال(7A2ّ�ر أف�ارها. وg ]ال� �nاولة ث�رن�ا
 (�nث�رن�ا) ب hأ. عّ&ف ال�ات�Pة م� خالل ال(7اولة وال�وال�`&�ة؛ حSf ی�عل$ الف&د االس�`ا�ة ال(Aاس

م, وق� ب�أ اه�(امه العل(ي في ب�اnة الق&ن الع_&�2 1874�أنه ول� في إح�c ال�الnات األم&H2�ة عام 
ل$ الAفY على أنه عل$ الق�رات ب�راسة ذ�اء ال�f7انات, وق� تأث& �أف�ار ول�$ ج�(Y, حSf نD& إلى ع

 YفAلع بها عل$ ال�Bn أن �H)n ال(\اه(ات ال�ي xPاني واالن\اني. ولق� ل�f7وال\ل�ك ال xائ=Pوال
  .72في م`ال ال�&��ة في خ(Y ن�احي ص 

حSf  1914ــ  1913ولق� ب�أت اه�(اماته األولى في م`ال ال�عل$ في الف�&ة ال�اقعة ب�f عامي  
@ ع�Aان عل$ الAفY ال�&��[، و2قع ه�ا ال��اب في ثالث م`ل�ات وضح فfها �ع� أص�ر أول مwلف ت7

ق�ان�f االرت�اK م�ل قان�ن ال��رh2 وقان�ن األث&, وق� �ان م�ض�ع رسال�ه في درجة ال����راه في م`ال 
ع�امل ذ�اء ال�f7ان، ودرس ث�رن�ا�n أBًnا ال��اء اإلن\اني، وق� وضع نD&2ة به�ا ال_أن تع&ف بDA&2ة ال

ال(�ع�دة، وفfها ی&c أن ال��اء ه� م7=لة تفاعل ع�د م� الق�رات ال(��اخلة ��(ا بAfها ول��اس الق�رة 
  .73) و2_�(ل ه�ا ال(��اس على أر�ع مه(ات ص C A V Dال��ائ�ة ص($ م��اًسا لل��اء nع&ف �اس$ (

ل(`&د, وال��اء ال(�Hان�Hي, وفي ض�ء دراساته وأ�7اثه ت�صل إلى ثالثة أن�اع م� ال��اء هي: ال��اء ا
وال��اء االج�(اعي, ووضع اخ��اًرا لل��اء على ه�ا األساس n_�(ل على أر�ع أج#اء هي: إك(ال ال`(ل, 
 c&ات ال�عل$ وأج�ع(ل �n(ات. ث$ درس ث�رن�ا�اع ال�عل�والع(ل�ات ال7\اب�ة, واخ��ار ال�ل(ات, واخ��ار ات

م� ال�f7انات �الق&دة والق�� وال�جاج وغf&ها، وال�ي على  الع�ی� م� األ�7اث ال�`&2'�ة على الع�ی�

واغماض العين عند النفخ فيها، 
وإبعاد اليد عن األجسام  
الساخنة وغيرها

ير الشرطي وهو في األصل  المث
مجرد مثير محايد ليس له  
القدرة على إحداث أية  
استجابة لدى الكائن الحي، 
وقد يتعلم الكائن الحي  
استجابة ما لهذا المثير من  
خالل عمليات التفـاعل

االستجابة الشرطية هي بمثابة  
االستجابة المتعلمة للمثير  
الشرطي نتيجة اقترانه لعدد  

ير طبيعي  من المرات بمث
.معين

إن عملية تعميم االستجابة إجراء  
تكيفي نلجأ إليه في بداية  
التعلم، وال سيما عندما تكون  
خبراتنا قـليلة أوعندما تكون  
المثيرات غامضة أو غير  
مألوفة

افترض ايفـان بافـلوف أن  
مجرد حدوث االقتران الزماني  
بين المثير الشرطي والمثير  
غير الشرطي كاف لوحده
لحدوث االشراط بين المثير  
الشرطي واالستجابة الشرطية

يعد ايفـان بافـلوف بال منازع  
من أوائل العلماء الذين رسخوا  
مفـاهيم التعلم االستجابي أو ما  
يعرف باالشراط الكالسيكي، 
وكان ألفكاره األثر الكبير في  
توليد األبحاث وإجراء المزيد  
من الدراسات بهذا الشأن،

واطسون في استخدام    ساهم
مبادئ االشراط لدراسة الخوف  
والتوتر وكيفية ازالتها لدى  
االفراد، وكان الفكاره االثر  
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 �nأ، �(ا �ه&ت ل��رن�ا�Pال(7اولة وال�أساسها صاغ م�اد{ ومفا|�$ نD&�2ه ال�ي تع&ف بDA&2ة ال�عل$ 
مAها: عل$ الAفY ال�&��[، و��اب ال�&��ة، و��اب م�اد{ ال�عل$ على أسY نف\�ة،  الع�ی� م� ال(wلفات

ل�_&2ة والDAام االج�(اعي، و��اب أسY ال�عل$ ال�[ nق�م ��ه ش&حا مف=ًال ل(�اد{ و��اب ال�'�عة ا
  ومفا|�$ نD&�2ه في ال�عل$.

�أ, Pم'�أ ال(7اولة وال eات ی�$ وفgا�وق� وضع ث�رن�ا�n م�اد{ ال�عل$ ال&ئ�\ة وهي: ت_fHل االرت
ان�_ار األث&. ثانً�ا وضع الق�ان�f  وقان�ن األث&, وقان�ن ال(&ان أو ال��رh2, وقان�ن االس�ع�اد, وقان�ن 

الف&��ة وت�(�ل في: قان�ن ت�Aع االس�`ا�ة, وقان�ن ق�ة العAاص&, وقان�ن االت`اه, وقان�ن االن�(اء, وقان�ن 
االس�`ا�ة, وقان�ن االس�ق�اب, وقان�ن ال�ع&ف. ث$ ق�م ث�رن�ا�n م\اه(ات هامة في م`ال ال�عل$ 

أوًال: أوضح ال����ة ال�ي م� خاللها �H)n ت�f\7 ع(ل�ة ال�عل$ وال�عل�$ اإلن\اني وال�f7اني على ال\�اء, ف
�االس�فادة م� ال(�اد{ والق�ان�f الAف\�ة, ففي م`ال ال�عل$ ال(�رسي أك� ث�رن�ا�n ض&ورة  �f)ال(�عل cل�

ه$ . ثانً�ا: أسه$ ث�رن�ا�n في ت��2& أف�ار نD&2ات ال�ع#2#. ثالً�ا: سا84ت�ف& ع�ًدا م� ال_&وK ص 
أBًnا في إدخال g&ق عل(�ة في دراسة ال�عل$ تق�م على ال(_اه�ة وال�`&h2 وال�7لfل االح=ائي, �(ا أنه 
�gر أسالhf ال(�اهات وحل ال(_Hالت واألقفاص في ت`ار�ه. را�ًعا: أك� على أن ال\ل�ك م�H7م ب���فة 

الAف\�ة �أف�ار ث�رن�ا�n في  معAfة وه� ل�Y م`&د رد فعل تلقائي. خامً\ا: تأث&ت الع�ی� م� الDA&2ات
  ال�عل$.

تع� نD&2ة ث�رن�ا�n م� الDA&2ات الهامة في م`ال ال�عل$ �ال&غ$ م� ع�م وض�ح �ع� وأخfً&ا 
. و�H)2 له�ه الDA&2ة أن تف\& لAا الع�ی� م� مفا|�(ها والس�(ا م=�ل7ات حالة ال&ضا وع�م ال&ضا

�$ االح�فاª بها في م`االت م�ع�دة، س�اء ال\ل���ات ال\ل���ات ال(�عل(ة م� حSf ����ة ح�وثها ول(اذا ی
العقل�ة أو االج�(ا��ة أو ال7&��ة �اإلضافة إلى األن(اK ال\ل���ة ال(�علقة �H���ة ال�عامل مع االنفعاالت 

  ال(�ع�دة ال�ي ن�اجهها. 

  

  111ــ  87نظرية التعلم اإلجرائي  صفحة  : الفصل الرابع

): ول� سAH& في إح�c ال�الnات 1904-1990ـ (ب&وس أن سAH&) (ب�أ ال�اتh ه�ا الف=ل ب�ع&2
 ب
، وق� ح=ل على درجة ال�Hال�ر�2س في اللغة االن`لf#2ة, ث$ أ�ه& اه�(اًما ١٩٠٤األم&H2�ة في عام 

ب�راسة ال\ل�ك، نDً&ا اله�(اماته ��Hا�ات واg\�ن, و�افل�ف, وث�رن��n به�ا ال_أن. ال�e7 في ب&نامج 
في ق\$ عل$ الAفY في جامعة هارفارد, ث$ أص�ر ��ا�ه ال(ع&وف �اس$ سل�ك ال�ائAات ال�راسات العل�ا 

ت&ك جامعة هارفارد وان�قل إلى  1936ال7�ة, وق� ت�7ث ��ه ع� ق�ان�f اإلش&اK واالنعHاس، وفي عام 
ه جامعة مAf\�تا, حSf تا�ع فfها إج&اء الع�ی� م� األ�7اث على ال�f7انات، وق� ب�أ ی�'ل�ر اه�(ام

، ت�لى سAH& رئاسة ق\$ ١٩٤٥�(�ض�ع ال�7لfل ال\ل��ي للغة، و�ع� ان�هاء ال7&ب العال(�ة ال�ان�ة عام 
�`امعة  YفAرة دائ(ة في ق\$ عل$ ال�=�عل$ الAفY في جامعة ان�nانا لف�&ة م� ال#م�، ث$ عاد ل�ع(ل 

�د م� ال(�2wی� له،  هارفارد. حSf ن_& الع�ی� م� ال(قاالت في تP==ه, حSf أدc ذل� إلى �ه�ر ع
م(ا أسف& ع� اس��7اث ق\$ لل�7لfل ال�`&2'ي لل\ل�ك ض(� أق\ام ال`(��ة الAف\�ة األم&H2�ة. ات`ه 
سAH& إلى دراسة سل�ك ال7(ام والف�&ان  حSf قام ب�ضع ج�اول ال�ع#2#، واب��& ما n\(ى �ال�عل�$ 

  ال('&مج وص($ أول آلة تعل�(�ة به�ا الP=�ص .

ساه$ سAH& في تأس�Y م`لة  1958عادة ص�اغة األه�اف ال�&��2ة, وفي عام ساه$ سAH& في إ 
 S7�ال�7لfل ال�`&2'ي ال\ل��ي، ث$ الحًقا في إص�ار م`لة ال�7لfل ال\ل��ي ال��'�قي. �ل مه�ً(ا في ال
�ه مقالة ح�ل العقل ��'ها في اللfلة ال�ي ت�في فfها، وق� ن_&ت في �Hوال�راسة ل�رجة أن وج�ت على م

، فه� ی&c أن االرت�اK ب�f م�f& واس�`ا�ة ق� 1990لة عل$ الAفY األم&H2�ة �ع� وفاته، وذل� عام م`

الكبير في ظهور المدرسة  
السلوكية في الواليات المتحدة  
االمريكية  

يصنف نموذج التعلم بالمحاولة  
والخطأ ضمن النظريات  
السلوكية الترابطية وال سيما  

، ويعرف هذا  الوظيفية منها
النموذج بمسميات أخرى مثل  
ربطية ثورندايك نسبة إلى  
عالم النفس األمريكي المعروف  
إدوارد ثورندايك الذي طّور  
أفكارها. 

درس ثورندايك أيًضا الذكاء  
اإلنساني، وقد وضع نظرية  
بهذا الشأن تعرف بنظرية  
العوامل المتعددة، وفيها يرى  
أن الذكاء هو محصلة تفـاعل  

دد من القدرات المتداخلة  ع
فيما بينها  

في ضوء دراساته وأبحاثه  
توصل إلى ثالثة أنواع من  
الذكاء هي: الذكاء المجرد, 
والذكاء الميكانيكي, 
والذكاء االجتماعي, ووضع  
اختبارًا للذكاء على هذا  
األساس يشتمل على أربع أجزاء  
هي: إكمال الجمل, والعمليات  

لمات, الحسابية, واختبار الك
واختبار اتباع التعليمات

وضع ثورندايك مبادئ التعلم  
الرئيسة وهي: تشكيل  
االرتباطات يتم وفق مبدأ  
المحاولة والخطأ, وقـانون األثر, 
وقـانون المران أو التدريب, 
وقـانون االستعداد, وقـانون  
انتشار األثر

تعد نظرية ثورندايك من  
النظريات الهامة في مجال  

غم من عدم وضوح  التعلم بالر 
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�أ و�ن(ا اع�(اًدا على ن�ائج االس�`ا�ات ال�ع#2#2ة أو العقاب�ة. وc&2 أن ق�رة Pوفًقا لل(7اولة وال Y�ل لH_ی�
اK ال\ل���ة الف�&2ة في ال���
 مع ال�عل$ تA_� ل�c األف&اد ع�Aما تف_ل ال(AعH\ات االس�`اب�ة واألن(

م�غf&ات ال'�fة ال(7��ة, وق� مf# ب�f ن�ع�f م� ال�عل$ وفًقا ل(�اد{ اإلش&اK ون�ع ال\ل�ك ال�[ n=�ر 
  .91, 90ع� الع2�Bة وه(ا ال�عل$ االس�`ابي, وال�عل$ االج&ائي ص 

ال7(ام وال�f7انات االخ&c, لق� أج&c سAH& م�ات ال�`ارب اس��Pم فfها إج&اءات م�ع�دة على الف�&ان و 
�\ل�ك الAق& على الق&ص  @Dفال7(امة في ال�`&�ة األولى اح�ف .&AHوق س�Aاس$ ص�وق� ع&ف@ ت`ار�ه 
و�ان@ ت(fل إلى ت�&اره �\'h خ'&تها ال\ا�قة ب�Aائ`ه ال�ع#2#2ة، اما في ال7الة ال�ان�ة فال7(امة تعل(@ 

  الق&ص تفادnا ل�لقي ال=�مة ال�ه&�ائ�ة (العقاب).سل��ا ه&و��ا او ت`A'�ا ت(�ل �ع�م الAق& على 

�\ل�ك مع�f وت�&اره ت��قف على ال�Aائج ال(�&ت�ة عل�ه، وهي ما تع&ف �ال(�f&ات  ªة االح�فا�إن ع(ل
ال�ع�nة. وتقع م�ل ه�ه ال(�f&ات في ف���f : ف�ة ال(�f&ات ال�ع�nة ال�ع#2#2ة ال�ي تع(ل على تق�2ة ال\ل�ك 

ت�&اره؛ وف�ة ال(�f&ات ال�ع�nة العقاب�ة ال�ي تع(ل على إضعاف ال\ل�ك وتقلfل اح�(ال�ة  وت#�2 م� اح�(ال�ة
ت�&اره. ف(� أم�لة ال���ع:ــ ال�ع#2#, و�ج&اءات ال�ع#2#, وال(ع#زات األول�ة وال�ان�2ة, والعقاب و�ج&اءات 

# على أنه أ[ ح�ث سار العقاب, ج�اول ال�ع#2#, تع(�$ االس�`ا�ة, االن�فاء وغf&ها. حn Sfع&ف ال�ع2#
ی��ع سل�ً�ا ما �n Sf7ع(ل على تق�2ة اح�(ال�ة ت�&ار م�ل ه�ا ال\ل�ك في م&ات الحقة؛ فال(ع#ز ه� ن�ع 
م� ال(Hافآت ذات ال�أثf& الAف\ي ق� ت��ن داخل�ة ال(A_أ أو خارج�ة وتع(ل على خف� ال��ت& او اش�اع 

(=�ر في ع�ة أن�اع مAها: ال(ادnة, وال&م#2ة, ال�وافع ل�c الف&د ه�ا وتقع ال(ع#زات الPارج�ة ال
  .94واالج�(ا��ة ص

ولق� مf# سAH& ب�f ن�ع�f م� إج&اءات ال�ع#2# فهAاك ال(ع#زات االn`اب�ة ال�ي �إضاف�ها إلى ب�fة 
ال�ائ� ال7ي �H)n أن تق�c ل�nه اس�`ا�ة ما، في ح�f هAاك ال(ع#زات ال\ل'�ة ال�ي �إزال�ها م� ب�fة 

على تق�2ة ح�وث اس�`ا�ة ل�nه. أما  ال(ع#زات األول�ة هي ��ارة ع� ال(�f&ات ال�ي ال�ائ� تع(ل 
�'�ع�ها ت�7ث ال(�عة وال\&ور ل�c ال�ائ� ال7ي وال ت��لh خ'&ة ال�عل$، وم�ل ه�ه ال(ع#زات تع&ف �اس$ �

ل&احة وغf&ها، ال(ع#زات ال�'���ة أو غf& ال_&g�ة، وم� األم�لة علfها ال�عام وال_&اب وال�فء وال�Aم وا
أما ال(ع#زات ال�ان�2ة، فهي ال(�f&ات ال(7ای�ة في األصل وال�ي ل�Y لها أثً&ا في سل�ك ال�ائ� ال7ي ل�Aها 
ت=�ح م�f&ات تع#2#2ة م� خالل اق�&انها �ال(�f&ات ال�'���ة وخf& م�ال علfها الAق�د وال�رجات وال����نات 

.c&ذل� م� ال(ع#زات األخ &fو�لى غ  

DAال �H)2ع(ل وn Sf7�& إلى العقاب على أنه إج&اء مwل$ أو م�f& غf& م&غ�ب ��ه ی��ع سل�ً�ا ما 
 ��على إضعاف اح�(ال�ة ت�&ار م�ل ه�ا ال\ل�ك الحًقا. فه� �(�ا�ة حالة غf& سارة أو م�f& مwل$ ی&ت

لعقاب�ة وتقع ال(�f&ات اا. �عالقة زمA�ة معAfة مع االس�`ا�ة, �Sf7 یwث& في اح�(ال�ة �ه�رها الحقً 
الPارج�ة ال(=�ر في ع�ة أن�اع هي: ال(ادnة, واالج�(ا��ة, وال&م#2ة. ه�ا وت�(�ل ال(عا��ات ال�اخل�ة 
ال(=�ر في ال_ع�ر �األل$, وال�Aم, ووخ# الf)B&. ح�H)n Sf اس��Pام العقاب لل�قلfل م� اح�(ال�ة 

وت`�ر االشارة هAا،  لعقاب ال\ل'ي.ح�وث اس�`ا�ة ما وفًقا إلج&ائ�f م�Pلف�f ه(ا: العقاب اإلn`ابي, وا
  إلى ض&ورة ع�م الPل� ب�f اج&اءات العقاب ال\ل'ي وال�ع#2# ال\ل'ي.

  

  ) ی4"2 الف
ق ب"2 اج
اءات ال�ع0�0 والعقاب1ج*ول رق' (

  اإلج
اء  ن�ع ال:ل�ك  ن�ع العقاب أو ال�ع0�0

  تق�n$ م�f& م&غ�ب ��ه  م&غ�ب ��ه  ال�ع#2# االn`ابي
  إزالة م�f& غf& م&غ�ب ��ه  &غ�ب ��هم  ال�ع#2# ال\ل'ي

  إضافة م�f& غf& م&غ�ب ��ه  غf& م&غ�ب ��ه  العقاب االn`ابي

بعض مفـاهيمها والسيما  
مصطلحات حالة الرضا وعدم  
الرضا

ولد سكنر في إحدى الواليات  
، وقد  ١٩٠٤األمريكية في عام  

حصل على درجة البكالوريوس  
في اللغة االنجليزية, ثم أظهر  
اهتماًما بدراسة السلوك، نظرًا  
الهتماماته بكتابات واطسون, 
وبافـلوف, وثورنديك بهذا  

لشأنا

اتجه سكنر إلى دراسة سلوك  
الحمام والفئران  حيث قـام  
بوضع جداول التعزيز، وابتكر  
ما يسمى بالتعليم المبرمج وصمم  
أول آلة تعليمية بهذا الخصوص  
.

يرى أن االرتباط بين مثير  
واستجابة قد يتشكل ليس وفقـًا  
للمحاولة والخطأ وإنما اعتماًدا  

يزية  على نتائج االستجابات التعز 
أو العقـابية

أن قدرة التعلم تنشط لدى  
األفراد عندما تفشل  
المنعكسات االستجابية  
واألنماط السلوكية الفطرية في  
التكيف مع متغيرات البيئة  
المحيطة, وقد ميز بين نوعين  
من التعلم وفقـًا لمبادئ  
اإلشراط ونوع السلوك الذي  
يصدر عن العضوية وهما التعلم  

علم االجرائي  االستجابي, والت

إن عملية االحتفـاظ بسلوك  
معين وتكراره تتوقف على  
النتائج المترتبة عليه، وهي ما  
تعرف بالمثيرات البعدية. 
وتقع مثل هذه المثيرات في  
فئتين : فئة المثيرات البعدية  
التعزيزية التي تعمل على  
تقوية السلوك وتزيد من  
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  إزالة م�f& م&غ�ب ��ه  غf& م&غ�ب ��ه  العقاب ال\ل'ي
  

) ی�ضح اج&اءات ج�اول م�7 2ولق� أوضح سAH& ج�اول خاصة �ال�ع#2#, و�ل�H$ ج�ول رق$ (
  ال�ع#2# ال(�Pلفة.

  
  ح اج
اءات ج*اول م%? ال�ع0�0 ال�<�لفة) ی�ض2ج*ول رق' (

  ج*اول ال�ع0�0

  

  مBال  م%? ال�ع0�0  اإلج
اء

تع#2# �ل اس�`ا�ة ص7�7ة أو   ال(\�(&ة
أnة اس�`ا�ة أخ&c تق&�ه م� 

االس�`ا�ة ال(�ل��ة                               

تع#2# ال�فل في �ل م&ة   �ه�ر االس�`ا�ة
یلف� بها ال�ل(ة �_Hل 

  ص7�ح

تق�n$ ال�ع#2# �ع� ف�&ة أو فاصل   �&ة ال�اب�ةالف
  زمAي ثاب@ وم�7د

الفاصل ال#مAي 
  ال�اب@

ال&اتh ال_ه&[، ع�لة 
  نهاnة االس'�ع

تق�n$ ال�ع#2# �ع� م&ور ف�&ات   الف�&ة ال(�غf&ة
زمA�ة غf& ثاب�ة (ف�&ات 

  ع_�ائ�ة)

الف�&ات ال#مA�ة 
 &fة غ�الع_�ائ

  ال(D�A(ة

ال(Hافاة, وال7ـ�افـ&, 
  جازات الع&ض�ةاال

�ة ال�اب�ة\Aع� ع�د ثاب@   ال�تق�n$ ال�ع#2#ات 
وم�7د م� االس�`ا�ات 

  ال=7�7ة

ع�د ثاب@ وم�7د 
م� االس�`ا�ات 

  ال=7�7ة

إع�اء ال�الب عالمة 
واح�ة �ع� حل �ل ثالث 

  و�ائف
�ة ال(�غf&ة\Aال   &fع� ع�د غ�تق�n$ ال�ع#2# 

ثاب@ وع_�ائي م� االس�`ا�ات 
  ال=7�7ة

 &fثاب@ ع�د غ
وع_�ائي م� 
االس�`ا�ات 

  ال=7�7ة

إع�اء ال�الب عالمة 
واح�ة �ع� حل أر�ع 
و�ائف ث$ �ع� س@ 

  و�ائف
  

ت`�ر اإلشارة هAا، أن �اإلمHان بAاء ج�اول تع#2# أخ&c ت\(ى �ال`�اول ال(�Pل�ة حSf ی�$ فfها 
ه ال`�اول nق�م ال(#ج ب�f مH7ات ج�اول تع#2# الف�&ات ومH7ات ج�اول تع#2# الh\A، وفي م�ل ه�

ال�ع#2# لالس�`ا�ات ال(�ل��ة وفe ف�اصل زمA�ة وع�د م� االس�`ا�ات ق� ت��ن ثاب�ة أو م�غf&ة، وذل� 
  ح\h الغ&ض م� ه�ه ال`�اول.

��ع م�f& مع�f اس��7اث أك�& م� �\n ما�A�7ث عn $ع م� ال�عل�Aة فه�ا ال�وأما تع(�$ االس�`ا
`ا�ة اإلج&ائ�ة �H)n تغff&ها أو إح�اث م�7 فfها على ن�7 اس�`ا�ة واح�ة. حSf ی&c سAH& أن االس�

ت�ر2`ي, م� خالل إزالة أو إح�اث تغff& في ال(�f&ات ال�(ff#2ة ال�ي ت\�قها أو م� خالل تغff& في 
 Kاإلش&ا �fب e2&ال�ف �H)2ة مًعا. وnع���(�f&اتها الق'ل�ة وال $H7ها أو م� خالل ال�fعل hائج ال�ي ت�&ت�Aال

  .108واإلش&اK االج&ائي وفًقا لع�د م� األ�عاد ص  ال�الس�Hي

�ا على و�ائف ً=Aة االك�\اب اللغ�[، إال أن اه�(امه �ان م�تع&ض إلى ع(ل &AHال&غ$ أن س�
ال\ل�ك اللغ�[ أک�& م� ال'Aاء اللغ�[، و��ل� ن`� أن سAH& اه�$ �(ا n\(ى �ال�صف ال���في لل\ل�ك 

��[ ه�ا اللغ�[، وم�ل ه�ا ال�صف ی�(�7ر ح�ل A2ات اللغ�2ة. و�ال����ة ال�ي م� خاللها تع(ل االس�`ا
ال�صف على ت�7ی� ال_&وK ال�ي ت\�ع(ل ض(� ن�اقها االس�`ا�ات اللغ�2ة وما ی�&تh علfها م� ن�ائج. 
وع(�ما فإن سAH& یDA& إلى ال\ل�ك اللغ�[ على أنه سل�ك �أ[ سل�ك آخ& وه� �(�ا�ة ارت�اgات ت�_Hل 

`ا�ات تق�c أو تBعف وفًقا لع(ل�ات ال�ع#2# والعقاب, وق� ت�7ث سAH& ع� م�ض�ع ب�f م�f&ات واس�

احتمالية تكراره؛ وفئة  
العقـابية    المثيرات البعدية

التي تعمل على إضعاف  
السلوك وتقـليل احتمالية  
. تكراره

لقد ميز سكنر بين نوعين من  
إجراءات التعزيز فهناك  
المعززات االيجابية التي  
بإضافتها إلى بيئة الكائن الحي  
يمكن أن تقوى لديه استجابة  
ما، في حين هناك المعززات  
السلبية التي بإزالتها من بيئة  

عمل على تقوية  الكائن ت
حدوث استجابة لديه

يمكن النظر إلى العقـاب على  
أنه إجراء مؤلم أو مثير غير  
مرغوب فيه يتبع سلوًكا ما  
بحيث يعمل على إضعاف  
احتمالية تكرار مثل هذا  
السلوك الحقـًا

يمكن استخدام العقـاب  
للتقـليل من احتمالية حدوث  
استجابة ما وفقـًا إلجرائين  

العقـاب اإليجابي,   مختلفين هما:
والعقـاب السلبي

أما تعميم االستجابة فهذا النوع  
من التعلم يحدث عندما  
يستطيع مثير معين استحداث  
أكثر من استجابة واحدة

يرى سكنر أن االستجابة  
اإلجرائية يمكن تغييرها أو  
إحداث محو فيها على نحو  
تدريجي, من خالل إزالة أو  
  إحداث تغيير في المثيرات
التمييزية التي تسبقها أو من  
خالل تغيير في النتائج التي  
تترتب عليها أو من خالل  
التحكم بمثيراتها القبلية  
والبعدية مًعا
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ال\ل�ك الP&افي، وه� ن�ع م� ال\ل�ك ال�[ nقع في ح=fلة الف&د ال\ل���ة و2(ارسه �اس�(&ار على اع��ار 
أنه  أن له عالقة �ال�ع#2# ال�[ 7n=ل عل�ه، ف(�ل ه�ا ال\ل�ك ل�Y له تف\f& عل(ي و2(ارسه الف&د على

ج#ء ال ی�`#أ م� ال(�قف، مع�قً�ا أن له عالقة �ال�Aائج ال�ع#2#2ة. ففي إح�c ت`ار�ه �ان@ ال7(امة ت�ور 
ح�ل نف\ها ق'ل الAق& على ال&افعة، وأص�7@ ت�&ر م�ل ه�ا ال\ل�ك دائً(ا ق'ل الAق& على ال&افعة على 

�ال�ع#2#. وم� األم�لة على ذل� ��، gالh ذهh إلى قاعة االم�7ان وه� اع��ار أن م�ل ه�ا ال\ل�ك ی&ت
ی&ت�[ ق(�=ا أح(& وح=ل على عالمة عال�ة على ه�ا االم�7ان، فA`�ه أنه Hn&ر م�ل ه�ا ال\ل�ك 

�Sf7 ی&ت�[ الق(�x األح(& في �ل م&ة ی�ق�م بها لالم�7ان.   

�'�قي, وت`�ر تع� ب&امج تع�یل ال\ل�ك أح� ال(Bام�f الع(ل�ة الهامة ل(ا n\(ى �ال�7لfل ال\ل��ي ال� 
اإلشارة هAا، أن ب&امج تع�یل ال\ل�ك ت�Pلف في إج&اءاتها وأه�افها؛ ف(Aها ما �P�\nم ل�_fHل سل�ك ج�ی� 
وال�ع� اآلخ& ل(�7 أو إgفاء سل�ك سابe، في ح�f أن �عBها اآلخ& �P�\nم لغاnات ت�f\7 سل�ك ما 

ادnة واالج�(ا��ة ال�ي ت\'e ال\ل�ك وت��2&ه. فهي في معD(ها ت\��A إلى إح�اث تغff& في الD&وف ال(
أو تل� ال�ي ت��عه أو إح�اث ال�غff& في �اله(ا، دون ال�ع&ض إلى تغff& في الع(ل�ات الAف\�ة ال�اخل�ة 
ال�ي nف�&ض أنها تع(ل �(�ا�ة دافع ل(�ل ه�ا ال\ل�ك. وH2اد �Hnن ال�عل�$ ال('&مج م� أه$ ال��'�قات 

في م`ال ع(ل�ات ال��رY2. حn Sfق�م ال(�عل$ ب�7قef أه�اف ال�عل$  ال�&��2ة لDA&2ة اإلش&اK اإلج&ائي
خ��ة خ��ة وفe ت\ل\ل مع�f، إذ عل�ه االس�`ا�ة إلى �ل سwال في ال'&نامج وت��ع اس�`اب�ه عادة ب�Aع 

$ م� ال�غ�nة ال&اجعة �Sf7 ال n\(ح له االن�قال إلى ال\wال ال�الي ما ل$ ی�ق� ال\wال األول. وق� nقع ال�عل�
��ة.Pم� ال'&امج: ال �fال('&مج في ن�ع 

  

  124ــ  113الفصل الخامس: نظرية التعلم االقتراني  صفحة  

تAاول ال�اتh أوًال/ تع&2
 ب (أدو�2 ج�&[), ث$ االف�&اضات ال&ئ�\�ة ح�ل ال�عل$, ث$ ال(فا|�$ 
  ذ�& آنًفا.األساس�ة في نD&2ة ج�&[ , وأخfً&ا تعلef على نD&2ة ج�&[ وهAاك اخ�=اًرا ل(ا 

ال nع� أدو�2 ج�&[ م� ال&واد األوائل في م`ال نD&2ات ال�عل$ ال�ي �ه&ت في أم&H2ا، فه� nع�'& م� 
), وق� تx=P في ١٨٩٦ال&عfل ال�اني في ه�ا ال(`ال. ول� ج�&[ في ال�الnات ال(��7ة األم&H2�ة عام (

��، و Aة �لها في جامعة واش�)nاته األكاد�ى حBدراسة الفل\فة, وأم Yان عل$ نف�Aع�ق� ألف ج�&[ ��اً�ا 
ال�عل$. حSf ی&c ج�&[ أنه ل�Y م� ال(ه$ ��
 تق�&ن االس�`ا�ة مع ال(�f& س�اء ب�ج�د أو ع�م وج�د 
ال(�f& غf& ال_&gي، ول�� ال(ه$ ه� أن تق�&ن ه�ه االس�`ا�ة مع ال(�f& ال_&gي؛ ألن م`&د اق�&انها �ه 

س�`&ار م�ل ه�ه االس�`ا�ة. لل�هلة األولى ت'�و نD&2ة ج�&[ سهلة ل(&ة واح�ة nع� �ا�ً�ا له�ا ال(�f& ال
الق&اءة ول�Aها �ال�ق@ نف\ه ص��ة ال�ف\f&. ول$ n`& أnة تع�nالت على مفا|�(ها م�A أن صاغها ألول 
م&ة، وت�اد ت�(� أه(�fها م� حSf األف�ار ال�ي جاءت بها لDA&2ات ال�عل$ ول�Y لآلثار ال�ي ت&��ها على 

Aن ن�7 ه�ه ال�Hn ورة أن&Bال� Y�سل��ي ل &ffارة ع� تغ�D&2ات . �(ا ی��w ج�&[ أن ال�عل$ ه� �
األح\�، حSf ر�(ا ی�$ تعل$ االس�`ا�ات ال�ي تwد[ إلى ال�الؤم ال\يء أو ال�الؤم ال`�f. و��'�عة ال7ال 

 h'\���[ على الق�رة على االس�`ا�ة �=�رة م�Pلفة في م�قف ما Aقة فه� ی&[ أن ال�عل$ ی�اس�`ا�ة سا
 YفAق�ه ومعاص&2ه م� الفالسفة وعل(اء ال��أف�ار م� س &f'� ال&غ$ أن ج�&[ تأث& إلى ح��له�ا ال(�قف. 
 &fال�� c�7إال أنه في ال�ق@ نف\ه ت &AHوه�ل@, وت�ل(ان, وهل, وس ,�nن, و�افل�ف, وث�رن�ا�\gم�ل وا

  م� األف�ار ال�ي جاءوا بها وعارضها.

� م� االف�&اضات ال&ئ�\�ة ح�ل ال�عل$ وهي: أوًال: �7nث ال�عل$ م� خالل ث$ ذ�& ال�اتh الع�ی
��[ ال�عل$ على تعل$ ال�ل أو ال شيء على اإلgالق. ثالً�ا: ان�فاء االس�`ا�ة nعAي Aا: ی�االق�&ان. ثانً

ة داخل�ة ت_fHل ارت�اK ج�ی�. را�ًعا: ال�ع#2# ل�Y ض&ور2ًا ل�7وث ال�عل$. خامً\ا: ال�اف��ة هي حالة إثار 

إن سكنر ينظر إلى السلوك  
اللغوي على أنه سلوك كأي  
سلوك آخر وهو بمثابة  
ارتباطات تتشكل بين مثيرات  
واستجابات تقوى أو تضعف  

يز والعقـابوفقـًا لعمليات التعز 

ألف جثري كتابًـا بعنوان علم  
نفس التعلم. حيث يرى جثري  
أنه ليس من المهم كيف  
تقترن االستجابة مع المثير سواء  
بوجود أو عدم وجود المثير  
غير الشرطي، ولكن المهم هو  
أن تقترن هذه االستجابة مع  
المثير الشرطي؛ ألن مجرد  
اقترانها به لمرة واحدة يعد  

المثير الستجرار    كافيًـا لهذا
مثل هذه االستجابة

تجدر االشارة هنا إلى أن جثري  
لم يضف أية مفـاهيم جديدة  
في موضوع التعلم غير تلك  
التي استخدمها سابقوه من  
المنظرين، ال بل استخدم نفس  
المصطلحات ولكن بتفسيرات  
جديدة

اهتم جثري باألمثلة التطبيقية  
لنظريته أكثر من اهتمامه  

ائل النظرية، ففي أحد  بالمس
كتبه أفرد فصًال كامًال حول  
كيفية االستفـادة من مبدأ  
االرتباط في مجال التربية  
والتعليم, وقدم نصائح عملية  
لألمهات والمربين والمعلمين  
واالكلينيكيين حول أساليب  
التربية الصحيحة

ينصح جثري المعلميين التركيز  
على األداء المطلوب تعلمه ألن  

من التعلم في األصل    الهدف
هو تعلم االستجابة الدقيقة أو  
الفعل الذي تشتمل عليه  
المحاضرة أو الحصة الدراسية
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دائ(ة. سادًسا: العقاب ال nع(ل على ق(ع االس�`ا�ات أو إضعافها. سا�ًعا: یلعh االن��اه دوًرا هاًما في 
  اخ��ار االس�`ا�ة.   

و�ع� أن ت$ ال�ع&ض إلى أه$ االف�&اضات ال�ي ق�مها ج�&[ ح�ل م�ض�ع ال�عل$، �ات م� ال(ف�f تAاول 
وت`�ر االشارة هAا إلى أن ج�&[ ل$ Bnف أnة مفا|�$ ج�ی�ة في  ال(فا|�$ وال(�اد{ ال&ئ�\�ة في نD&�2ه.

م�ض�ع ال�عل$ غf& تل� ال�ي اس��Pمها سا�ق�ه م� ال(DA&�2، ال بل اس��Pم نفY ال(=�ل7ات ول�� 
ب�ف\f&ات ج�ی�ة. وم� تل� ال(فا|�$ الBAج, واالق�&ان, وال�عل$, واالس�`ا�ة أو ال7&�ة, وال�ف, وأBًnا ال�ف 

�ال(�f&, وال(�f&ات الAاج(ة ع� ال7&�ة. االرت�اgي, ªواالح�فا ,&f�)افأة أو ال�ع#2#, والعقاب, والH)وال  

ولق� اه�$ ج�&[ �األم�لة ال��'���ة لDA&�2ه أك�& م� اه�(امه �ال(\ائل الDA&2ة، ففي أح� ���ه أف&د 
$, وق�م ن=ائح ع(ل�ة ف=ًال �امًال ح�ل ����ة االس�فادة م� م'�أ االرت�اK في م`ال ال�&��ة وال�عل�

لألمهات وال(&��f وال(عل(�f واالكلAf��ffH ح�ل أسالhf ال�&��ة ال=7�7ة. ففي م`ال ع(ل�ة ال(�اك&ة 
یA=ح ج�&[ ال(�عل(�f ال(�اك&ة في �&وف م(اثلة ل�ل� ال�ي ح�ث فfها ال�عل$ في األصل، إذ یA=ح 

�B&ورة ب�ل أق=ى جه� ل��فf& ال�_ا�ه ب�f ال'�f��f لإلفادة  �H)�7ث ال�n وح�ى .&f�)$ ال�م� مفه�م تع(
یA=ح ج�&[ ال(عل(�ff ال�&�f# على األداء ال(�ل�ب تعل(ه ألن اله�ف م� ال�عل$ في األصل في ال�عل$ 

. وفي م`ال م�7 ه� تعل$ االس�`ا�ة ال���قة أو الفعل ال�[ ت_�(ل عل�ه ال(7اض&ة أو ال7=ة ال�راس�ة
�ة ج�ی�ة ال\ل��ات غf& ال(&غ��ة، یA=ح ج�& ��اس��Pام ال�ف االرت�اgي وذل� م� خالل ت_fHل را ]

ب�f ال(�f& واس�`ا�ة أخ&c ت�ف االس�`ا�ة ال(&اد م�7ها. �(ا �H)n إح�اث ذل� م� خالل تغff& ال(�f&ات 
ال�ي ت&ت�� ب�ل� االس�`ا�ة، على ن�7 ت�ر2`ي وذل� ح�ى ت�الشي م�ل ه�ه االس�`ا�ة. �اإلضافة إلى ذل� 

Pق�&ح اس�n هAج ع�Aال(&غ��ة، م(ا ی &fة غ��ام أسل�ب االجهاد وذل� م� خالل دفع الف&د إلي أداء االس�`ا
حاله م� اإلش�اع وال(لل وال�عh و�ال�الي مfل الف&د إلى ال�Pلي عAها. وهAاك أBnا إج&اء العالج 

f&ات ال�ي ت�f& االنف`ار[ لعالج االض�&ا�ات االنفعال�ة و��ه ی�$ تع&�2 الف&د �=�رة عA�فة إلى ال(�
االنفعال ل�nه م(ا ی�Aج عAه �ال�الي حالة م� ال�ع�د. وc&2 أBًnا أنه �اإلمHان تقلfل حاالت القلe وال�Pف 
م� خالل ت���
 إج&اء إزالة ف&K ال7\اس�ة ال��ر2`ي �=�رة مDA(ة، و��ه ی�$ ال�ع&ض ل(�f&ات ال�Pف 

  .على ن�7 ت�ر2`ي �Sf7 ت#داد ��اف�ها ع'& م&احل العالج

  

  )137ــ 127الفصل السادس:  نظرية هل في التعلم (نظرية الحافز) صفحة (

تAاول ال�اتh في ب�اnة الف=ل تع&2
 ب (كالرك هل), ث$ مAه`�ة هل, ث$ االف�&اضات ال&ئ�\�ة 
لDA&2ة هل, ث$ ال(فا|�$ األساس�ة في نD&2ة هل, وأخfً&ا مفه�م ال�عل$ ال�(ff#[. حSf ت=Aف ه�ه الDA&2ة 

 - اس�`ا�ة  - لDA&2ات ال\ل���ة ال�ي ت��w م'�أ االرت�اK ب�f م�f& واس�`ا�ة وم�f& تع#2#[ (م�f&ض(� ا
تع#2#)، وهي أBًnا م� الDA&2ات ال�����ة ال�ي ت&c أن لل\ل�ك و����ة معAfة. وهي تDA& إلى ال�عل$ 

�عل$ �7nث على ن�7 على أنه الع(ل�ة ال�ي م� خاللها ت&ت�� اس�`ا�ات �(�f&ات معAfة، وأن م�ل ه�ا ال
ت�ر2`ي �Sf7 ت#داد االرت�اgات ق�ة �ال(&ان وال��رh2 مع وج�د ال�ع#2# أو ال(Hافأة. gّ�ر ه�ه الDA&2ة 

), حSf سادت أف�ارها في م`ال Clark L. Hull: 1884- 1952عال$ الAفY األم&H2ي �الرك هل (
DA&2ة سل���ة وم�Hان�H�ة �ال�ق@ نف\ه ال�عل$ خالل الAf\)Pات وال\�Afات م� الق&ن ال(اضي، وتع� ه�ه ال

"Behavioristic & Mechanistic" ی�(�7ر اه�(امها ح�ل مفه�م العادة ،"Habit وق� جاءت ن�ائ`ها "
م� ت`ارب اإلش&اK ال�الس�Hي على ال�f7انات وفfها ان=h اه�(ام هل �اإلجا�ة ع� األس�لة ال(�علقة 

�ف�fها, م(ا دفعه إلى ال��7ل م� دراسة اله�Aسة إلى دراسة �أس�اب تعل$ ال�ائ� ال7ي ل�ع� ال\ل��ات و�
على درجة ال����راه في الفل\فة وعل$ الAفY م� جامعة  1918عل$ الAفY حSf ح=ل في عام 

و�H\2ن\�. ان='@ اه�(امات هل األولى في م`ال عل$ الAفY على األداء وال�2�A$ ال(غAاg�\ي، ف�ان 

المتغير المتداخل هو بمثابة  
عمليه عضويه مستنتجة تتوسط  
بين المثير واالستجابة وتعمل  
على زيادة التحرك لدى  
الكائن الحي

يمكن تصنيف نظرية هل ضمن  
ة التي  النظريات الوظيفي

تؤكد على اآللية التي تمكن  
الفرد من البقـاء واالستمرار؛ 
فهي ترى أن السلوك يعمل  
على إرضاء الحاجات والدوافع، 
ولذلك تعمل العضوية على  
تعلم السلوك الذي ينجح في  
خفض المثير الحافز بحيث  
يصبح جزًءا من حصيلتها  
السلوكية

إن نظرية هل تقوم على  
كثر من  الدوافع والدافعية أ

كونها نظرية ارتباطية

ال تكمن أهمية هذه النظرية  
في تأكيدها على المتغيرات  
أو العوامل المتدخلة فحسب، 
ولكن في دقتها الكمية من  
حيث قدرتها على ربط  
المسلمات مًعا على نحو يؤدي  
إلى معادالت وصيغ رياضية  
يمكن من خاللها التنبؤ  
بالسلوك على نحو دقيق وقفـًا  

رات التعزيز المتتابعةلعدد م

يمكن استنتاج القضايا حول  
التعلم بالمالحظة وهي: أوًال: 
تعلم العديد من األنماط  
السلوكية ال يتطلب بالضرورة  
المرور بالخبرات المباشرة، 
وإنما ربما يتم تعلمها على نحو  
بديلي غير مباشر، ممثًال في  
مالحظة سلوك اآلخرين، وخير  
دليل على ذلك اللهجة
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اه&ة ال�2�A$ ال(غAاg�\ي لل�`&h2، ث$ ج(ع ��ا�ه ــ ال(�س�م �ع�Aان م� أوائل العل(اء ال�ی� أخBع�ا �
ال�2�A$ والقابل�ة لإل7nاء مAهج ت`&2'ي ــ أله$ أف�اره وأ�7اثه في اإلش&اK ال�الس�Hي �اإلضافة إلى تأث&ه 

 .�nث�رن�ا �Aقان�ن األث& ع�  

ة، إال أن ان`�ا�ه ن�7 ه�ا ، وت(�ل@ اه�(اماته األولى �عل$ اله�Aس١٨٨٤ول� هل في ن�2�fرك في  
ال(`ال في ال�الثAfات م� الق&ن ال(اضي, ت�جه هل إلى دراسة ال�عل$ وأص�ر ��اً�ا به�ا ال_أن �ع�Aان 
�e وال��اس ال&2اضي في دراسة ال�Dاه& ال\ل���ة م\�فfً�ا في ذل� م� A)م ال�P�\n هاfاد{ ال\ل�ك, وف�م

اد هل وضع نD&2ة شاملة ل�ف\f& ال�عل$، إذ أنه في بAاء ه�ه اه�(اماته األولى في م`ال اله�Aسة. ولق� أر 
) ت��ع �(\ل(ات Concepts and TerminologyالDA&2ة ان�لe م� مفا|�$ وم=�ل7ات (

Postulates قي وال�`&2'ي، أو�A)ار ال�"، وم�ل ه�ه ال(\ل(ات ق� ت_Hل ��7 ذاتها ف&ض�ات قابلة لالخ�
ً�ا، وم� خالل ر�� ه�ه ال(\ل(ات وال(=�ل7ات مًعا �H)n إن�اج أنها ن�ائج �H)n اخ��ار ص�7ها ت`&2'

اف�&اضات أو ��اسات ج�ی�ة �H)n ال�أك� م� ص�7ها ت`&2'ً�ا. ول�ل� فه� في مAه`�fه ل$ ی'�أ �ف&ض�ات 
 $nع أسل�ً�ا معاكً\ا ت(�ل في تق��أو م\ل(ات م7اوًال إث�اتها الش�قاق م�اد{ أو مفا|�$ ح�ل ال�عل$، و�ن(ا ات

(فا|�$ وال(�اد{ أوًال ث$ ات�عها �(\ل(ات وف&ض�ات، وق� أgلe على ه�ه ال�&2قة اس$ g&2قة ال(�غf&ات ال
"، فال(�غf& ال(��اخل ه� �(�ا�ة ع(ل�ه ع2�Bه  Intervening Variable Approachال(��اخلة "

ا االف�&اضات م\��A`ة ت��س� ب�f ال(�f& واالس�`ا�ة وتع(ل على ز2ادة ال�7&ك ل�c ال�ائ� ال7ي. أم
فق� صاغ هل الع�ی� م� االف�&اضات ح�ل ال�عل$ وال�ي  Basic Hypothesisال&ئ�\�ة في نD&2ة هل 

تعYH وجهة نD&ه في ه�ا ال_أن، وق� ت�صل إلى م�ل ه�ه االف�&اضات م� خالل مAه`�fه ال=ارمة في 
�اgي، وت�Aقي االس��A)اس ال�2ق�ه ال�ي تع�(� على ال�&gال�`&2'ي و S7�(�ل ه�ه االف�&اضات في ال

��[ ال�عل$ على ت_fHل عادات. ثانً�ا: تأخf& ال�عBn #2#عف ق�ة العادة. ثالً�ا: تBعف ق�ة Aاآلتي: أوًال: ی
العادة �ازدnاد الفاصل ال#مAي ب�f تق�n$ ال(�f& ال_&gي وال(�f& غf& ال_&gي. را�ًعا: یAعYH أث& ح`$ 

&ات ال�عn #2#ق�[ العادة على ن�7 م�Aاقx. سادًسا: ت�(�ل ال�ع#2# في داف��ة ال�اعS. خامً\ا: ع�د م
آثار ال�ع#2# في خف� ال7اف# (ال�اعS). سا�ًعا: م� خالل اإلش&اK ال�الس�Hي �H)n لل(�f&ات ال(7ای�ة 
 Kة في اإلش&اA)B�)تل� ال &fات ج�ی�ة غ&f$ العادات إلى م��تع( �H)n :اAًات تع#2#2ة. ثام&fح م��أن ت=

  ا : تA_� ال\ل��ات ال(�ع�دة �فعل ال�وافع.األصلي. تاسعً 

و�ع� أن ت$ اس�ع&اض أه$ االف�&اضات ح�ل ال�عل$ في نD&2ة هل، فإنه م� األه(�ة �(Hان ال�ع&ف 
على مفا|�(ها ال&ئ�\�ة، و�(ا أسلفAا سا�ًقا أن هل ات�ع مAه`�ة م�Pلفة في بAاء مفا|�$ نD&�2ه تق�م على 

Pي الgا�Aقي االس��A)اس ال�اغة ال��ة في ص�الع�ی� م� ال(عادالت ال&2اض e'g وق� ,h2&`اضع لل�
وتع&2
 ه�ه ال(فا|�$، األم& ال�[ جعل نD&�2ه ص��ة وم\�ع=�ة على الفه$؛ ولعل ع�م ان�_ارها 

وت���
 مفا|�(ها في ال(�اقف الع(ل�ة وفي ب&امج تع�یل ال\ل�ك ی&جع إلى ه�ا ال\'h، رغ$ دق�ها ال�(�ة. 
ه$ ال(فا|�$ ال�ي ت_�(ل علfها هي: العادة, وال�افع ال7اف#, وال�7اف# ال�ان�2ة, ال�اعS, و��(ا یلي ع&ض أل

, ق�ة العادة ال(ع((ة, ال�ف االس�`ابي وال�ف ال_&gي, 136دیAام�ة ش�ة ال(�f&, جه� االس�`ا�ة ص
  ال�(ff#[. وال��ب�ب ال\ل��ي, وع��ة رد الفعل, وال�ع#2# األولي, وال�ع#2# ال�ان�[, ومفه�م ال�عل$


 نD&2ة هل ض(� الDA&2ات ال�����ة ال�ي ت��w على اآلل�ة ال�ي ت(�H الف&د م� ال�قاء �A=ت �H)2و
واالس�(&ار؛ فهي ت&c أن ال\ل�ك nع(ل على إرضاء ال7اجات وال�وافع، ول�ل� تع(ل الع2�Bة على تعل$ 

�ح ج#ًءا م� ح=fل�ها=n Sf7�ال\ل���ة. و��ل� فإن نD&2ة  ال\ل�ك ال�[ یA`ح في خف� ال(�f& ال7اف# 
هل تق�م على ال�وافع وال�اف��ة أك�& م� ��نها نD&2ة ارت�اg�ة. ال ت�(� أه(�ة ه�ه الDA&2ة في تأك�fها 
على ال(�غf&ات أو الع�امل ال(��خلة فh\7، ول�� في دق�ها ال�(�ة م� حSf ق�رتها على ر�� ال(\ل(ات 

�ال\ل�ك على ن�7 دقef وقًفا مًعا على ن�7 یwد[ إلى معادالت وص�غ ر2اض� w'Aم� خاللها ال� �H)n ة
لع�د م&ات ال�ع#2# ال(��ا�عة، �(ا أنه ب��7ی� ��$ م�خالت اإلش&اK األصل�ة وهي ق�ة العادة وال7اف# 

تلعب النتائج المترتبة على  
سلوك النماذج مثل (العقـاب أو  
التعزيز) دورًا هاما في زيادة  
دافعية الفرد أو إضعافها في  
تعلم مثل هذا السلوك

إن عمليات التعلم بالمالحظة  
لبعض األنماط السلوكية تتم  
على نحو انتقـائي، إذ ليس  
بالضرورة أن يتعلم الفرد هذه  

حرفي، وإنما  األنماط على نحو  
قد يتعلم جانبًـا منها، ومثل حالة  
االنتقـائية تنطبق أيًضا على  
عملية تنفيذ مثل هذه األنماط

ليس بالضرورة أن يتم أداء كل  
ما يتم تعلمه من خالل المالحظة  
مباشرة: أي بعد االنتهاء من  
عملية المالحظة، وإنما يتم تمثله  
وتخزينه في الذاكرة رمزيًـا  

ليصار    على نحو معين
استدعاءه الحقـًا عندما يتطلب  
األمر القيام ببعض االستجابات  
في مواقف معينة

التعلم االجتماعي هو من النوع  
اإلجرائي، ولكن يتوقف تأثير  
كل من التعزيز والعقـاب في  
السلوك على طبيعة العمليات  
المعرفية التي يجريها الفرد.

هناك أربعة جوانب رئيسية  
وث التعلم من  يجب توفرها لحد

خالل المالحظة، حيث أن عدم  
توفر أحدها ربما يؤدي إلى  
حدوث خلل في هذا النوع من  
التعلم

إن للتعلم االجتماعي مصادر    
عديدة, وفيما يلي ذكر  
مختصر لهذه المصادر: أوًال:  
التفـاعل المباشر مع األشخاص  
الحقيقيين في الحياة الواقعية: 
فنحن نتعلم من خالل التفـاعل
مع الوالدين وأفراد األسرة  
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  وال�اعS وش�ة ال(��H)n ،&f ت�7ی� م�c ال`ه� االس�`ابي الAاتج م� مB&وب تل� ال(�خالت األر�عة.

  

  159ــ  134التعلم االجتماعي صفحة    نظرية : الفصل السابع

�ال�(ه�f لDA&2ة ال�عل$ االج�(اعي وذ�& أنها تع&ف �أس(اء أخ&c م�ل نD&2ة ال�عل$  hب�أ ال�ات
 �fة؛ ألنها حلقة وصل ب���ة ال����2ات االن�قائ&DAجة, وهي م� ال�)Aال��ال(الحDة وال�قل�f أو نD&2ة ال�عل$ 

في تف\f&ها لع(ل�ة ال�عل$ ت\��A إلى ت�ل�فة م� ال(فا|�$ ال(�Pلفة  الDA&2ات ال(ع&��ة وال\ل���ة, فهي
م. وفfها 1963ال(\�(�ة م� تل� الDA&2ات. مwس\ي ه�ه الDA&2ة عال(ي الAفY ال'&ت �ان�ورا وول�&ز عام 

ی��wان م'�أ ال�7(�ة ال��ادل�ة في ع(ل�ة ال�عل$ م� حSf ال�فاعل ب�f ثالث م�Hنات رئ�\�ة وهي: ال\ل�ك, 
�ة �ال_xP, وال(�7دات ال'�f�ة. فال\ل�ك وفًقا له�ه ال(عادلة ه� و��فة ل(`(�عة و �ال(�7دات ال(&ت

ل�ا  ال(�7دات ال(�عل(ة ال\ا�قة والالحقة �Sf7 ت_�(ل �ل م`(�عة مAها على م�غf&ات ذات gا�ع مع&في.
ام@ على ال(Aهج فإن ال�7(�ة ال(��ادلة هي في ح� ذاتها نD&2ة معق�ة وشاملة لل\ل�ك اإلن\اني ق

اإلم'&2قي وتعAى �القBاnا ال�'f&ة والB�قة م� القBاnا ال�����ة اإلن\ان�ة، فهي ته�$ �_Hل أساسي 
�لe ه�ه الDA&2ة Aه. وتAر ع�=n ]ة للف&د وال\ل�ك ال��ارجPة وال�األح�اث ال�اخل �fادل ب��ع(ل�ات ال�

م`(�عات م� األف&اد ی�فاعل معها  م� اف�&اض رئ�\ي مفاده أن اإلن\ان �ائ� اج�(اعي �n�� ض(�
��ع�ن تعل$ الع�ی� م� األن(اK ال\ل���ة ل(`&د �\n 2ة، فإن األف&اد&DAها. ف�فًقا له�ه الfث& و�2أث& فw2و

  ) ی�$ االق��اء �\ل��اته$. ModelsمالحDة سل�ك اآلخ&�2، حn Sfع�'& هwالء اآلخ&�2 �(�ا�ة ن(اذج 

�الB&ورة أن ع(ل�ات ال�ع&ض إلى األن(اK ال\ل���ة ی�B(� ال�عل$ �ال(الحDة جانً�ا ان�ق Y�ا ، إذ ل�ائً
ال�ي تع&ضها الA(اذج nعAي تقل�fها، وان�الًقا م� ه�ه القB�ة، فاألف&اد ع�Aما n_اه�ون سل��ات الA(اذج، 
فإن �عBه$ ی�عل$ ج�انً�ا م�Pلفة م� ج�انh سل�ك ذل� الA(�ذج. و�ن ال�عل$ �ال(الحDة ی�B(� ثالث 

  .141رئ�\�ة هي: الع(ل�ات اإلب�ال�ة, ث$ الع(ل�ات ال(ع&��ة, ث$ ع(ل�ات ال�DA�$ ال�اتي ص آل�ات 

و�H)2 اس��Aاج القBاnا ح�ل ال�عل$ �ال(الحDة وهي: أوًال: تعل$ الع�ی� م� األن(اK ال\ل���ة ال   
fاش&ة، و�ن(ا ر�(ا ی�$ تعل(ها على ن�7 ب�یلي غ��الB&ورة ال(&ور �الP'&ات ال( hل�& م�اش&، م(�ًال في ی�

مالحDة سل�ك اآلخ&�2، وخf& دلfل على ذل� الله`ة. ثانً�ا: تلعh ال�Aائج ال(�&ت�ة على سل�ك الA(اذج 
م�ل (العقاب أو ال�ع#2#) دوًرا هاما في ز2ادة داف��ة الف&د أو إضعافها في تعل$ م�ل ه�ا ال\ل�ك. ثالً�ا: إن 

�الB&ورة أن ی�عل$ الف&د ع(ل�ات ال�عل$ �ال(الحDة ل�ع� األن(اK ال\ Y�ة ت�$ على ن�7 ان�قائي، إذ ل�ل��
�'e أBًnا على ع(ل�ة Aة ت�ها، وم�ل حالة االن�قائAا م�ه�ه األن(اK على ن�7 ح&في، و�ن(ا ق� ی�عل$ جانً
�الB&ورة أن ی�$ أداء �ل ما ی�$ تعل(ه م� خالل ال(الحDة م�اش&ة:  Y�ًعا: ل�تAف�f م�ل ه�ه األن(اK. را

�ع� االن�هاء م� ع(ل�ة ال(الحDة، و�ن(ا ی�$ ت(�له وتA2#Pه في ال�اك&ة رم#2ًا على ن�7 مع�f ل�=ار أ[ 
اس��عاءه الحًقا ع�Aما ی��لh األم& ال��ام ب�ع� االس�`ا�ات في م�اقف معAfة. خامً\ا: ال�عل$ 

\ل�ك على g'�عة االج�(اعي ه� م� ال�Aع اإلج&ائي، ول�� ی��قف تأثf& �ل م� ال�ع#2# والعقاب في ال
  الع(ل�ات ال(ع&��ة ال�ي n`&2ها الف&د.

�ان�ورا وتل(�fه وال�&ز الع�ی� م� األ�7اث ال�`&2'�ة على األgفال واألف&اد ال&اش�ی�  c&أج Sfح
الخ��ار ص7ة ف&ض�ات نD&�2ه(ا في ال�عل$ االج�(اعي، وق� �ان م�7ر اه�(امها ی�(&�# ح�ل م�غf&ات 

ال`A\�ة والع�وان واالع�(ادnة، �اإلضافة إلى اه�(امها �ع(ل�ات ال�ع�یل  ال_P=�ة م�ل تعل$ األدوار
. حSf أن هAاك أر�عة ج�انh رئ�\�ة h`n ت�ف&ها ل�7وث ال�عل$ م� خالل ال(الحDة، 144ال\ل��ي ص 

حSf أن ع�م ت�ف& أح�ها ر�(ا یwد[ إلى ح�وث خلل في ه�ا ال�Aع م� ال�عل$، و�H)2 الDA& إلى ه�ه 
ى أنها ع(ل�ات أو م��ل�ات أو ع�امل أو م&احل لل�عل$ االج�(اعي، وت�(�ل ه�ه ال`�انh في ال`�انh عل

االن��اه واالح�فاª واالس�P&اج ال7&�ي وال�اف��ة، و��(ا یلي ع&ض له�ه الع(ل�ات األر�ع: أوًال: االن��اه 

واألقران وأفراد المجتمع الذي  
نعيش فيه

ثانيًـا: التفـاعل غير المباشر  
ويتمثل في وسائل اإلعالم  
المختلفة كالسينما والتلفزيون  
والراديو. ثالثًـا: هناك مصادر  
أخرى غير مباشرة: ومن هذه  
المصادر القصص والروايات  
األدبية والدينية، وكذلك من  

ل عمليات تمثل الشخصيات  خال
األسطورية والتاريخية

يبعد التعلم بالمالحظة مصدرًا  
هاًما لتعلم السلوك اإلبداعي، 
وينتج ذلك من خالل التعرض  
إلى عدد كبير من النماذج  
بحيث يعمل الفرد على  
استخالص مالمح مختلفة من  
سلوكيات هذه النماذج لتوليد  
سلوكات مبتكرة وجديدة

ية تولمان  وسميت نظر 
بالسلوكية القصدية؛ ألنها  
تدرس السلوك المنظم حول  
الهدف. وعليه نجد أن تولمان  
اهتم بالدرجة األولى بدراسة  
السلوك الكلي, ثم بالعمليات  
المعرفية واإلدراكات  
والتوقعات وعمليات التمثيل  
الداخلي والمعتقدات

استخدم تولمان مفهوم التوقع  
سير أثر  والخرائط الذهنية؛ لتف

كل من التدريب والتعميم  
واالنتقـال وعملية تنافس  
االستجابات, ويرى أن سلسلة  
من التوقعات يمكن أن تتوحد  
مًعا في وحدة أكبر.

استطاع تولمان من خالل تجاربه  
وأبحاثه إثبات أن لدى  
الحيوانات القدرة على تخزين  
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 ªا: االح�فا�وااله�(ام. ثانًRetention�&7اج ال&Pة . ثالً�ا: االن�اج أو االس��ًعا: ال�اف��ي. را
Motivation- .  

م�P=& له�ه ال(=ادر: أوًال: ال�فاعل ال(�اش&  إن لل�عل$ االج�(اعي م=ادر ع�ی�ة, و��(ا یلي ذ�& 
مع األشPاص ال�7�ق�ff في ال7�اة ال�اق��ة: ف�7A ن�عل$ م� خالل ال�فاعل مع ال�ال�ی� وأف&اد األس&ة 

. ثانً�ا: ال�فاعل غf& ال(�اش& و�2(�ل في وسائل اإلعالم ال(�Pلفة واألق&ان وأف&اد ال(`�(ع ال�[ ن��� ��ه
 x=اش&ة: وم� ه�ه ال(=ادر الق�كال\Af(ا وال�لف#�2ن وال&ادی�. ثالً�ا: هAاك م=ادر أخ&c غf& م

  وال&واnات األدب�ة وال�یA�ة، و��ل� م� خالل ع(ل�ات ت(�ل ال_P=�ات األس��ر2ة وال�ارP2�ة. 

ل(الحDة ال nق�=& فق� على تعل$ اس�`ا�ات وأن(اK سل���ة م�7دة ی�$ ال�ق�f بها إن ال�عل$ م� خالل ا
��[ أBًnا على تعل$ الق�اع� وال(�اد{ لل\ل�ك، وه�ا �ال�الي Aو�ن(ا ی ،h\7ها على ن�7 ح&في ف�fفAوت

ل(�اقف ی��ح للف&د ت2�Aع االس�`ا�ات وال�ع�یل فfها �(ا ی�Aاسh وg'�عة ال(�اقف ال�ي ی�ع&ض إلfها في ا
ال'�f�ة ال(�غf&ة، وت\(ى م�ل ه�ه الع(ل�ة �الA(�جة ال(`&دة أو األشHال ذات ال(&ت�ة األعلى م� أشHال 
ال�عل$ �ال(الحDة. وم� األم�لة على ذل�، أسالhf ال�فاعل االج�(اعي والل�اقة اللغ�2ة وع(ل�ات ت���2 

 c&2�7ة للغة. م� جهة أخAة م=یالق�اع� الDال(الح��ًرا هاًما ل�عل$ ال\ل�ك اإلب�اعي، و�A2ج �ع� ال�عل$ 
ذل� م� خالل ال�ع&ض إلى ع�د �'f& م� الA(اذج �n Sf7ع(ل الف&د على اس�Pالص مالمح م�Pلفة م� 

. وت`�ر اإلشارة هAا أنه �ل(ا ت�Aع@ الA(اذج وازداد سل���ات ه�ه الA(اذج ل��ل�f سل��ات م'��&ة وج�ی�ة
�ات ج�ی�ة وم'��&ة.ع�دها، زادت اح�(ال�ة ت�ل�f اس�`ا  
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تAاول ال�اتh في ه�ا الف=ل ال\(ات ال&ئ�\�ة لل\ل���ة الق=�nة, ث$ ق=�nة ال\ل�ك, والع(ل�ات 
ال(ع&��ة, ث$ وضح ��
 ت�Pلف نD&2ة ت�ل(ان ع� نD&2ات االرت�اK ال\ل���ة, و�ع� ذل� تAاول ال��قعات 

 &Pانات, ث$ ال�ع#2# وال��قع, وال�f7ال cل� c�)ة ال&f=ه ال�عل$ مقابل األداء, ث$ ال�اك&ة ق�ة, و2ل�ائ� العقل
  وأخfً&ا أن�اع ال�عل$.  

�ال�(ه�f ح�ل نD&2ة ال�عل$ الق=�[ وذ�& أن ه�ه الDA&2ة م� الDA&2ات االن�قائ�ة ال�ي  hب�أ ال�ات
��ة ال\ل���ة وا�لDA&2ات ال(ع&��ة. و2ع�د الفBل في ت��2& أف�ار ه�ه حاول@ ال��فef ما ب�f ال�&ا

بf&�لي،  -عاًما في جامعة �ال�ف�رن�ا  35الDA&2ة إلى ت�ل(ان حSf ع(ل أس�اًذا لعل$ الAفY ألك�& م� 
وق� ألف ��اً�ا مهً(ا به�ا ال_أن ت7@ ع�Aان "ال\ل�ك الغ&ضي ل�c ال�f7ان واإلن\ان"، و��ه ی�ع&ض إلى 

وال(فا|�$ واالف�&اضات ح�ل ال�عل$ ال�f7اني واإلن\اني, وت=Aف ض(� الDA&2ات الع�ی� م� األف�ار 
ال\ل���ة ال(ع&��ة، وهي ما ت\(ى �ال\ل���ة الغ&ض�ة أو الق=�nة. وت\��A ال\ل���ة الق=�nة إلى ع�د م� 

ت االف�&اضات وال�ي ت(�ل في ح� ذاتها س(ات أو م(f#ات له�ه الDA&2ةوهي: أوًال: هي إح�c الDA&2ا
�الP'&ة ال_ع�ر2ة, ثانً�ا: تعAى �ال�&2قة ال�ي ی�غf& فfها  Y�ال\ل�ك ال(�ض�عي ول�ال\ل���ة ال�ي تعAى 
ال\ل�ك ت�ًعا ل�غf& الP'&ة ع� العال$ الPارجي, ثالً�ا: تعAى �األه�اف والغاnات ال�ي تف&ض سل�ً�ا ما 

  وت�جهه. 

ل�ك ال(DA$ ح�ل اله�ف. وعل�ه ن`� أن وس(f@ نD&2ة ت�ل(ان �ال\ل���ة الق=�nة؛ ألنها ت�رس ال\
ت�ل(ان اه�$ �ال�رجة األولى ب�راسة ال\ل�ك ال�لي, ث$ �الع(ل�ات ال(ع&��ة واإلدراكات وال��قعات وع(ل�ات 
ال�(�fل ال�اخلي وال(ع�ق�ات. أما في ت`ار�ه ال(�ع�دة فق� ت�صل إلى ن��`ة مفادها أن الف�&ان ت�عل$ م� 

Aخالل ال�`�ل في ال(�اهة ب 
�� ال(Hان وال((&ات ال�ي ت�صلها إلى اله�ف (ال�عام). ول�� ��Pة أو م�
, وق� اس��Pم ت�ل(ان مفه�م 162ت�Pلف نD&2ة ت�ل(ان ع� نD&2ات االرت�اK ال\ل���ة؟ ن`� ذل� ص

 c&2ات, و�ال��قع والP&ائ� ال�هA�ة؛ ل�ف\f& أث& �ل م� ال��رh2 وال�ع(�$ واالن�قال وع(ل�ة تAافY االس�`ا

المعلومات حول مواقع  
األهداف ممثًال ذلك في  

المعرفيةالخرائط  

استنتج أن لدى القرد ذاكرة  
قصيرة المدى لتخزين الخرائط  
المعرفية حول المكان حيث  
يتوقع وجود المكافـأة, ومثل  
هذه النتائج ظهرت أيًضا في  
التجارب التي أجراها تولمان  
على الفئران

أن الفرد يتوقع أن تكون  
البيئة منظمة بطريقة ما, بحيث  

ي إلى  أن بعض المثيرات تؤد
مثيرات أخرى، وبذلك فـإن  
بعض المثيرات ربما تشكل  
إشارة لحدوث مثيرات أخرى

ولقد ميز تولمان بين ستة  
أنواع من التعلم وهي: تعلم  
تركيز الطاقة النفسية, وتعلم  
االعتقـادات المتكافئة, وتعلم  
التوقعات حول المجال, وتعلم  
أنماط اإلدراك المجالي, 

األنماط    وتمييز الدافع, وتعلم
الحركية. 

يعد تولمان أول من أدخل  
فكرة المتغيرات المتدخلة بين  
المثير واالستجابة، وقد عني  
بمثل هذه المتغيرات الجوانب  
المعرفية للسلوك كالتوقع, 
واإلدراك, واالعتقـاد, 
والدوافع، كما أنه أثار مسألة  
التمييز بين التعلم واألداء  
وأدخل فكرة التعلم الكامن  

اهيم أخرى, ومفـ

يقول سكنر أن تولمان أضاف  
عبئًـا إضافيًـا عن كاهل المدرسة  
السلوكية بإدخاله لما يسمى  
بالمتغيرات المتدخلة
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  سل\لة م� ال��قعات �H)n أن ت��ح� مًعا في وح�ة أك'&.أن 

وق� اس��اع ت�ل(ان م� خالل ت`ار�ه وأ�7اثه إث�ات أن ل�c ال�f7انات الق�رة على تP#�2 ال(عل�مات 
 c�)ة ال&f=الق&د ذاك&ة ق cج أن ل��Aاس� Sfة, ح�ائ� ال(ع&�&Pح�ل م�اقع األه�اف م(�ًال ذل� في ال

ة ح�ل ال(Hان حSf ی��قع وج�د ال(Hافأة, وم�ل ه�ه ال�Aائج �ه&ت أBًnا في ل�P#�2 الP&ائ� ال(ع&��
ال�`ارب ال�ي أج&اها ت�ل(ان على الف�&ان، حSf وج� أن الف�&ان س&عان ما �ان@ تل`أ إلى أق=& ال�&ق 

  لل�ص�ل إلى اله�ف في ال(�اهات ع�Aما �ان@ تف�ح ه�ه ال�&ق أمام الف�&ان. 

إلى ال�7یS ع� ما n\(ى �ال��قعات اإلشار2ة ال_Hل�ة, وتعAي أن الف&د ی��قع إن م�ل ه�ا الق�ل nق�دنا 
�&2قة ما, �Sf7 أن �ع� ال(�f&ات تwد[ إلى م�f&ات أخ&c، و��ل� فإن �ع� �أن ت��ن ال'�fة مDA(ة 
ال(�f&ات ر�(ا ت_Hل إشارة ل�7وث م�f&ات أخ&c. وعل�ه فإن الف&د ر�(ا ی&�# ان��اهه إلى �ع� ال(�f&ات؛ 
ألن م�ل ه�ه ال(�f&ات تع� أن�اع ال�عل$, ولق� مf# ت�ل(ان ب�f س�ة أن�اع م� ال�عل$ وهي: تعل$ ت&�f# ال�اقة 
 #ff)اإلدراك ال(`الي, وت Kة, وتعل$ االع�قادات ال(��اف�ة, وتعل$ ال��قعات ح�ل ال(`ال, وتعل$ أن(ا�ف\Aال

  ال�افع, وتعل$ األن(اK ال7&��ة. 

أول م� أدخل ف�&ة ال(�غf&ات ال(��خلة ب�f ال(�f& واالس�`ا�ة، وق� عAي �(�ل  كل(ة أخf&ة: nع� ت�ل(ان
 #ff)ة لل\ل�ك �ال��قع, واإلدراك, واالع�قاد, وال�وافع، �(ا أنه أثار م\ألة ال��ال(ع&� hات ال`�ان&fه�ه ال(�غ

افع ال7اف#, وسل�ك ب�f ال�عل$ واألداء وأدخل ف�&ة ال�عل$ ال�ام� ومفا|�$ أخ&c, م�ل ت�قع اله�ف, وال�
اخ��ار الف&ض�ة, والP&ائ� ال(ع&��ة وغf&ها م� ال(\ائل األخ&c. و�ال&غ$ م� ق'�ل ف�&ة ال(�غf&ات 
ال(��خلة ل�c عل(اء نD&2ات االرت�اK ال\ل���ة، إال أن م�ل ه�ه ال(\ائل شHل@ ع'ً�ا وتnً�7ا ل�ل� 

إضا�ً�ا ع� �اهل ال(�رسة ال\ل���ة الDA&2ات. ففي ه�ا ال=�د nق�ل سAH& أن ت�ل(ان أضاف ع'ً�ا 
�إدخاله ل(ا n\(ى �ال(�غf&ات ال(��خلة. م� جهة أخ&c ن&c أن معD$ نD&2ات االرت�اK ال\ل���ة ت&c أن 
ال�ح�ات األساس�ة ال�ي ی�$ ت_fHل االرت�اK بAfها هي وال(�f& واالس�`ا�ة، في ح�f ن`� ت�ل(ان ی&c أن 

  �ل ه�ا الق�ل أثار ج�ًال إضا�ً�ا ل�c نD&2ات ال�عل$.االرت�اgات ت�_Hل ب�f االح\اسات, وم
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�ع� ال�(ه�f أع(ال ال(wس\�f في ال�الnات ال(��7ة األم&H2�ة, ث$ ال(فا|�$ ال&ئ�\�ة في  hاول ال�اتAت
ث&, ث$ اف�&اضات نD&2ة ال`_�ال@ نD&2ة ال`_�ال@, ث$ ق�ان�f ال�DA�$ اإلدراكي, ث$ ال�اك&ة ونD&2ة األ

  ح�ل ال�عل$.

 ،&f)�2ور Yاألل(اني ماك YفAا على ی� عال$ ال�ات الق&ن الع_&�2 في أل(انn2ة في ب�ا&DAه&ت ه�ه ال�
وهي م� الDA&2ات ال(ع&��ة ال�ي رفB@ أف�ار �ل م� ال(�رسة ال'Aائ�ة وال(�رسة ال\ل���ة ألنه(ا nع�(�ان 

Aاه&ة الDعلى اخ�#ال ال ��ف\�ة أو ال\ل�ك إلى م`(�عة عAاص& أول�ة. فال`_�ال@ ه� �(�ا�ة �ل م�&ا
�ال�یAام�H�ة, �Sf7 أن �ل ج#ء ��ه له دوره الPاص  ��األج#اء على ن�7 مDA$ وم�\e و2(�از ه�ا ال�&ا

Aة ت�ف\Aات ال&'Pأن ال c&ه ه�ا ال�ل. فال'&غ$ م� أن ه�ه ال(�رسة ت�ف&ضها علn ف�ه ال�ي�ان�ه وو�Hأ وم_
م� م`(�عة العAاص& ال7\�ة، إال أنها ت��w أن م�ل ه�ه الP'&ات ت�Pلف اخ�الًفا ج�ه&2ًا ع� ه�ه 
�لe م� م'�أ أن ال�ل أك�& م� م`(�ع العAاص& Aة وت�م'�أ ال�ل ��wة ت�اص&, فال(�رسة ال`_�ال�Aالع

ج#اء أو العAاص&؛ ال(�Hنة له، فهي ت&c أن لل�ل و��فة أو معAى معAًfا n=عh إدراكه على م\��c األ
  وذل� ألن ال`#ء �Hnن ع�n$ ال(عAى على ن�7 مAف=ل ع� ال�ل. 

وفي م�لع الع_&A2ات م� الق&ن الع_&�2 ان�قل@ أف�ار ه�ه ال(�رسة إلى ال�الnات ال(��7ة األم&H2�ة 
�\'h ه`&ة رواد ه�ه الDA&2ة إلfها. ومع ان�قال �ل م� ماكY ور�2(ای& و��ف�ا و��هل& ول�ف�f إلى 

ظهرت هذه النظرية  
(الجشتالت ) في بدايات  
القرن العشرين في ألمانيا على  
يد عالم النفس األلماني ماكس  
وريثمير، وهي من النظريات  

رفضت أفكار  المعرفية التي  
كل من المدرسة البنائية  
والمدرسة السلوكية ألنهما  
يعتمدان على اختزال الظاهرة  
النفسية أو السلوك إلى مجموعة  
عناصر أولية

فـالجشتالت هو بمثابة كل  
مترابط األجزاء على نحو منظم  
ومتسق ويمتاز هذا الترابط  
بالديناميكية, بحيث أن كل  
جزء فيه له دوره الخاص  

كانته ووظيفته التي يفرضها  وم
عليه هذا الكل. 

فـالمدرسة الجشتالتية تؤكد  
مبدأ الكلية وتنطلق من مبدأ  
أن الكل أكثر من مجموع  
العناصر المكونة له، فهي ترى  
أن للكل وظيفة أو معنى معينًـا  
يصعب إدراكه على مستوى  
األجزاء أو العناصر؛ وذلك ألن  
الجزء يكون عديم المعنى على  

حو منفصل عن الكلن

اتجه ماكس وريثماير إلى بيان  
تطبيقـات نظرية الجشتالت في  
مجال التربية وعمليات التعلم  
والتعليم، وقد ألف كتابًـا بهذا  
الشأن تحت عنوان التفكير  
المنتج حيث نشر بعد وفـاته  

.١٩٤٥بعامين؛ أي عام  

أصبح كوهلر من أكثر  
المتطرفين حماسة في الدفـاع  

فكار نظرية الجشتالت، عن أ
وقد ألف العديد من الكتب  
بهذا الصدد، كان أبرزها  
کتاب (علم نفس الجشتالت)  
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ال�الnات ال(��7ة، أص�7@ أم&H2ا ال(ق& ال&ئ�\ي لDA&2ة ال`_�ال@ �ال&غ$ م� وج�د ال(�2wی� لها في دول 
�ال�ا, واله�A وغf&ها م� ال'ل�ان األخ&c، وتا�ع هwالء nا, و��ل�ا, وأل(انAان, وف�أخ&c م� العال$ �ال�ا

�ات ال�DA�$ اإلدراكي وفي م`االت ال(DA&ون األر�ع أ�7اثه$ وت`ار�ه$ ال(�ع�دة في م`ال اإلدراك وع(ل
ال\ل�ك االج�(اعي ودیAامات ال`(اعة وغf&ها م� ال(�اض�ع األخ&c، و��(ا یلي ع&ض م�ج# ل(\اه(ات 

:�2&DA)الء الwه  

: ات`ه ماكY ور�2(ای& إلى ب�ان ت�'�قات نD&2ة  Max Wertheimerأوًال: ماكY ور�2(ای& 
وال�عل�$، وق� ألف ��اً�ا به�ا ال_أن ت7@ ع�Aان ال�ف�f& ال(�Aج  ال`_�ال@ في م`ال ال�&��ة وع(ل�ات ال�عل$

  .١٩٤٥حSf ن_& �ع� وفاته �عام�f؛ أ[ عام 

: أص�ح ��هل& م� أك�& ال(��&ف�f ح(اسة في ال�فاع ع� أف�ار نD&2ة  Kohlerثانً�ا: ��هل& 
 Yاب (عل$ نف�Ô به�ا ال=�د، �ان أب&زها hال`_�ال@) ال�[ ن_& ال`_�ال@، وق� ألف الع�ی� م� ال��

  .١٩٣٩عام 

: قام �ال(_ار�ة مع ع�د م� gال�ه في إج&اء الع�ی� م� ال�`ارب  Kurt Koffkaثالً�ا: �f&ت ��فکا 
�ة �ال�ف�f& ال`_�ال�ي وع(ل على إع�اد �Ôاب �ع�Aان م�اد{ عل$ الAفY ال`_�ال�ي, و�ان م� �ال(&ت

  نD&2ة ال`_�ال@.إسهام�ه أن أضاف م'�أ ال�قارب وم'�أ االغالق إلى 

 �fف�ًعا: ��رت ل�: ات`ه ل�ف�f إلى دراسة أث& نD&2ة ال`_�ال@ في م`االت  Kurt Lewinرا
ال_P=�ة وال�اف��ة وعل$ الAفY االج�(اعي, وق� �gر م`(�عة م� ال(=�ل7ات وال&م�ز ل�صف 

ء األشPاص األشPاص في ال'�fات ال�ي �n�_�ن فfها. اس��Pم ل�ف�f ال(Aهج ال&2اضي في دراسة هwال
وأسY ما nع&ف �عل$ الAفY ال�'�ل�جي، وال�[ على أساسه صاغ ل�ف�f نD&�2ه ال(\(اه بDA&2ة ال(`ال, 
ولق� ساه$ ل�ف�f م� خالل دراساته وأ�7اثه في م�ادی� عل$ الAفY االج�(اعي ودیAام�ات ال`(اعة 

��ة ب�ل� ال(`االت. و�اإلضافة وال_P=�ة في ت�ض�ح الع�ی� م� ال(فا|�$ واألف�ار وم`االت ال�S7 ال(&ت
  .176إلى هwالء ال(DA&�2 األر�عة، فق� ساه$ آخ&�2 أBnا في ه�ا ال=�د ص 

لق� ت�صل عل(اء نD&2ة ال`_�ال@ م� خالل ن�ائج أ�7اثه$ ودراساته$ ال�`&2'�ة الع�ی�ة إلى ع�د م� 
)�ا ال ی�ع� لل_� في ع(ل�ات ال(�اد{ والق�ان�f ال�ي تH7$ ع(ل�ات اإلدراك، وم�ل ه�ه الع(ل�ات تwث& 

ال�عل$ واالج&اءات ال\ل���ة ال�ي یAف�ها االف&اد ح�ال الع�ی� م� ال(�اقف ال�ي ی�اجه�نها و�2فاعل�ن معها. 
ك(ا أن ه�ه ال(�اد{ تH7$ ع(ل�ات تDA�$ الP'&ات في ال�اك&ة وتA2#Pها على شHل وح�ات �ل�ة تBPع 

Aى أو تwد[ و��فة معAfة. و�H)2 ذ�& ه�ه ال(�اد{ وهي: إلى ق�ان�f ت&�� ب�f م�Hناتها �Sf7 تع�ي مع
م'�أ ال_Hل والPل��ة, و م'�أ ال�_ا�ه, وم'�أ ال�قارب, وم'�أ اإلغالق, وم'�أ ال�_ارك �االت`اه, وم'�أ 
ال�\اgة. و�ال&غ$ م� ذل�، ق�م@ نD&2ة ال`_�ل@ �ع� ال(\اه(ات ح�ل ال�عل$، ت�(�ل في االف�&اضات 

��[ ال�عل$ على ال�ال�ة: أوًال: ی�Aع�(� ال�عل$ على اإلدراك, وثالً�ا: یn :ا�ار, وثانً=�$ ال�عل$ م� خالل االس�
��[ ال�عل$ على إدراك ال'A�ة ال�اخل�ة ل(ا ی�$ تعل(ه, وخامً\ا: nعAي ال�عل$ Aًعا: ی�إعادة ال�DA�$, ورا

�ال�Aائج ال(�&ت�ة على �ال�سائل وال�Aائج, حSf ی&ت�� ال�عل$ بـ ماذا یwد[ و�لى ماذا، وأن ما ن eعل(ه ی�عل�
األع(ال ال�ي نق�م بها, وسادًسا: ال�عل$ القائ$ على االس��=ار hA`n ال�ق�ع في األخ�اء ح\h وجة 
الDA& ال`_�ل��ة, وسا�ًعا: الفه$ واالس��=ار n\(7ان �ان�قال أث& ال�عل$, وثامAًا: ال�عل$ �االس��=ار ه� 

  مHافأة ��7 ذاته لل�عل$.

  

  217ــ  191نموذج معالجة المعلومات صفحة  : العاشرالفصل  

ب�أ ال�اتh ب�Aاول االف�&اضات ال&ئ�\�ة لA(�ذج معال`ة ال(عل�مات, ث$ و�ائف نDام معال`ة 

.١٩٣٩الذي نشر عام  

 Kurtكيرت كوفکا  
Koffka   قـام بالمشاركة مع :

عدد من طالبه في إجراء  
العديد من التجارب المرتبطة  
بالتفكير الجشتالتي وعمل على  
إعداد کتاب بعنوان مبادئ  
علم النفس الجشتالتي, وكان  
من إسهامته أن أضاف مبدأ  
التقـارب ومبدأ االغالق إلى  
نظرية الجشتالت

 Kurt Lewinكورت ليفين  
: اتجه ليفين إلى دراسة أثر  
نظرية الجشتالت في مجاالت  
الشخصية والدافعية وعلم  
النفس االجتماعي, وقد طور  
مجموعة من المصطلحات  

في    والرموز لوصف األشخاص
البيئات التي يعيشون فيها

لقد توصل علماء نظرية  
الجشتالت من خالل نتائج  
أبحاثهم ودراساتهم التجريبية  
العديدة إلى عدد من  
المبادئ والقوانين التي تحكم  
عمليات اإلدراك

ال يمكن بأي حال من األحوال  
الحديث عن علم النفس  
المعرفي وموضوع التعلم  

إلى    تحديًدا دون التعرض
نموذج معالجة المعلومات؛ فهو  
أحد النظريات المعرفية  
الحديثة التي تعد ثورة علمية  
في مجال دراسة الذاكرة  
وعمليات التعلم اإلنساني  
باإلضافة الى دراسة اللغة  
والتفكير

ويرى نموذج معالجة المعلومات  
أن السلوك بمثابة نتاج لسلسلة  
من العمليات المعرفية التي  
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ال(عل�مات, ث$ م�Hنات ن(�ذج معال`ة ال(عل�مات, ث$ ال�(ff# ب�f أنD(ة ال�اك&ة, ث$ ن(�ذج �ادلي ال�الثي 
  بA�ة ال�اك&ة, وأخfً&ا الع(ل�ات األساس�ة لDAام معال`ة ال(عل�مات.  األ�عاد لل�اك&ة العاملة, ث$

�أ[ حال م� األح�ال ال�7یS ع� عل$ الAفY ال(ع&في وم�ض�ع ال�عل$ ت�7یً�ا دون ال�ع&ض  �H)n ال
إلى ن(�ذج معال`ة ال(عل�مات؛ فه� أح� الDA&2ات ال(ع&��ة ال�7ی�ة ال�ي تع� ث�رة عل(�ة في م`ال دراسة 

ة وع(ل�ات ال�عل$ اإلن\اني �اإلضافة الى دراسة اللغة وال�ف�f&، فA(�ذج معال`ة ال(عل�مات �Pnلف ال�اك& 
ع� الDA&2ات ال(ع&��ة الق�n(ة م� حSf أنه ل$ �Hnِف ب�صف الع(ل�ات ال(ع&��ة ال�ي ت�7ث داخل 

ال(عل�مات اإلن\ان فh\7، و�ن(ا حاول ت�ض�ح وتف\f& آل�ة ح�وث ه�ه الع(ل�ات ودورها في معال`ة 
و�ن�اج ال\ل�ك. وc&2 ن(�ذج معال`ة ال(عل�مات أن ال\ل�ك �(�ا�ة ن�اج ل\ل\لة م� الع(ل�ات ال(ع&��ة 
ال�ي ت��س� ب�f اس���ال ه�ا ال(�f& و�ن�اج االس�`ا�ة ال(Aاس�ة له. وم�ل ه�ه الع(ل�ات ت\�غ&ق زمAًا م� 

اج االس�`ا�ة ال(Aاس�ة له nع�(� على g'�عة الف&د ل�Aف�fها، إذ أن زم� ال&جع ب�f اس���ال ال(�f& و�ن�
ال(عال`ات ال(ع&��ة ون�ع�fها, �اإلضافة إلى خ=ائx األف&اد. ولق� �ه& ه�ا االت`اه في أواخ& 
الAf\)Pات م� الق&ن ال(اضي م\�فfً�ا م� ال���رات ال�ي ح�ث@ في م`ال ه�Aسة االت=االت وال7اس�ب 

  اإلل��&وني.

ت إلى اإلن\ان على أنه نDام معق� وف&�2 في ع(ل�ات معال`ة یDA& ن(�ذج معال`ة ال(عل�ما
�لe في تف\f&ه له�ا الDAام م� ع�د م� االف�&اضات ال�ي جعل@ مAه ت�جًها ج�یً�ا في A2ال(عل�مات، و
دراسة ع(ل�ات اإلدراك وال�عل$ وال�اك&ة وال�_&2ة. وت�(�ل ه�ه االف�&اضات في أن اإلن\ان �ائ� ن_� وفعال 

ة ال�عل$, یلfها ال�أك�f على الع(ل�ات ال(ع&��ة أك�& م� االس�`ا�ة ��7 ذاتها, یلfها ت_�(ل أثAاء ع(ل�
الع(ل�ات ال(ع&��ة على ع�د م� ع(ل�ات ال�2�7ل لل(�f&ات أو ال(عل�مات ال�ي ت�$ وفe م&احل م�\ل\لة 

fیل ,�fه�ف مع efل إلى آخ& م� أجل ت7قHها ی�$ ت2�7ل ه�ه ال(عل�مات م� شAها ت�ألف في �ل م
الع(ل�ات ال(ع&��ة العل�ا م�ل ال(7اك(ة العقل�ة وفه$ و�ن�اج اللغة وحل ال(_Hالت م� ع�د م� الع(ل�ات 
�ة, یلfها n(�از نDام معال`ة ال(عل�مات ل�c اإلن\ان �\ع�ه ال(�7دة على معال`ة �\�ال(ع&��ة الف&��ة ال

ال(عال`ة ال�ي ت�7ث على ال(عل�مات ع'& وتP#�2 ال(عل�مات خالل م&احل ال(عال`ة, ث$ تع�(� ع(ل�ات 
 ،c�)ة ال&f=ة، وال�اك&ة ق�ة ال�اك&ة ال�الث: ال�اك&ة ال7\)Dأن xعة وخ=ائ�'g ال(&احل ال(�ع�دة على
وال�اك&ة 2�gلة ال(�c, یلfها nف�&ض ن(�ذج ال(عل�مات وج�د ن�ع�f م� ال�عل$ ه(ا: ال�عل$ ال(فا|�(ي, 

  وال�عل$ ال(عق�. 

�ة �ال(�f&ات ال�ي ی�فاعل وc&2 أص7اب ن(� �ذج معال`ة ال(عل�مات أن دورة معال`ة ال(عل�مات ال(&ت
معها اإلن\ان ت(& في ثالث م&احل رئ�\�ة وهي ال�&مf#, وال�P#�2, واالس�&جاع, وت��لh ال(عال`ات 
خالل ه�ه ال(&احل تAف�f ع�د م� الع(ل�ات ال(ع&��ة �عBها ی�$ على ن�7 ال شع�ر[، في ح�f أن 

� اآلخ& ی�$ على ن�7 شع�ر[, ��Hn Sf7ن الف&د على وعي تام ل(ا n`&[ داخل ه�ا الDAام. و�2$ ال�ع
 .c�)2لة ال�g وال�اك&ة c�)ة ال&f=ة وال�اك&ة ق�ات ع'& أجه#ة ال�اك&ة : ال�اك&ة ال7\�م�ل ه�ه الع(ل �fفAت

�لع �ال��ائف اآلت�ة وهي: أوًال: Bn ام معال`ة ال(عل�ماتDة وت�7یً�ا فإن ن�ارجPال ال(عل�مات ال�اس��
أو ما n\(ى �ال(�خالت ال7\�ة م� العال$ الPارجي ع'& ال(\���الت ال7\�ة والع(ل على ت2�7لها إلى 
ت(��الت معAfة (ت&مf#ها)، األم& ال�[ �Hّ)n ه�ا الDAام م� معال`�ها الحًقا, وت\(ى ه�ه ال(&حلة م&حلة 

&ارات ح�ل م�c أه(�ة �ع� ال(عل�مات وم�c ال7اجة إلfها، االس���ال وال�&مf#. ثانً�ا: اتPاذ �ع� الق
�ال�ع� مAها �ع� أن ی�$ معال`�ها وت2�7لها إلى ت(��الت عقل�ة معAfة ی�$ تA2#Pها في  ªی�$ االح�فا Sf7�
ال�اك&ة (م&حلة ال�P#�2). ثالً�ا: ال�ع&ف على ال�(��الت ال(ع&��ة واس�&جاعها ع�A ال7اجة إلfها لالس�فادة 

 في ال�عامل مع ال(�اقف وال(�f&ات وت�7ی� أن(اK الفعل ال\ل��ي ال(Aاسh ( م&حلة االس�&جاع).  مAها

وDA2& إلى ال�اك&ة ع� أنها الع(ل�ة ال�ي م� خاللها ی�$ تP#�2 الP'&ات ال(�عل(ة ع'& ال#م�، ه�ا و�ع� 
ل�ی� أسه(�ا في ) م� أوائل عل(اء الAفY اAtkinson & Shiffren, 1971كل م� ات�A\�ن وش�ف&ن (

استقبال هذا    نيتتوسط ب
المثير وإنتاج االستجابة  
المناسبة له

زمن الرجع بين استقبال    أن
المثير وإنتاج االستجابة  
المناسبة له يعتمد على طبيعة  
المعالجات المعرفية ونوعيتها, 
باإلضافة إلى خصائص األفراد

نموذج معالجة المعلومات    ينظر
إلى اإلنسان على أنه نظام  

عمليات    معقد وفريد في
معالجة المعلومات، وينطلق في  
تفسيره لهذا النظام من عدد  
من االفتراضات التي جعلت  
منه توجًها جديًدا في دراسة  
عمليات اإلدراك والتعلم  
والذاكرة والبشرية

أصحاب نموذج معالجة    ويرى
المعلومات أن دورة معالجة  
المعلومات المرتبطة بالمثيرات  

سان تمر  التي يتفـاعل معها اإلن
في ثالث مراحل رئيسية وهي  
الترميز, والتخزين, واالسترجاع

تنفيذ مثل هذه العمليات    ويتم
عبر أجهزة الذاكرة : الذاكرة  
الحسية والذاكرة قصيرة  
المدى والذاكرة طويلة  
المدى

نظام معالجة المعلومات    ويتألف
لدى اإلنسان من ثالثة مكونات  
(أنظمة) رئيسية تتمثل في  
الذاكرة الحسية أو ما يسمى  
بالمسجالت الحسية, والذاكرة  
قصيرة المدى أو الذاكرة  
العاملة, والذاكرة طويلة  
المدى. وهذه األنظمة مشابهة  
 إلى درجة ما ألنظمة معالجة
المعلومات في الحاسوب  

إللكترونيا
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صقل وص�اغة ن(�ذج معال`ة ال(عل�مات. وق� قاما ب�ضع ن(�ذج ل(�Hنات ن(�ذج ال(عل�مات م� خالل 
اق�&اح ن(�ذج ثالثي األ�عاد لل�اك&ة ال�_&2ة م'&ز�2 ��ه م&احل تAاول ال(عل�مات ومعال`�ها. وق�م غf&ه$ 

ثه$ ال(\���Bة في م`ال ال�اك&ة م\اه(ات ساع�ت في ت��ر ه�ا الA(�ذج م� خالل دراساته$ وأ�7ا
ال�_&2ة. وح�یً�ا ج&c تع�یل على ن(�ذج معال`ة ال(عل�مات في ض�ء ال(\اه(ات ال�ي ق�مها �ل م� 

  ان�رس�ن و�ادلي, وال س�(ا في م`ال ال�اك&ة العاملة.

 و�2ألف نDام معال`ة ال(عل�مات ل�c اإلن\ان م� ثالثة م�Hنات (أنD(ة) رئ�\�ة ت�(�ل في ال�اك&ة
 .c�)2لة ال�g أو ال�اك&ة العاملة, وال�اك&ة c�)ة ال&f=ة, وال�اك&ة ق�ال(\`الت ال7\�ال7\�ة أو ما n\(ى 
 �H)n ا�Hة معال`ة ال(عل�مات في ال7اس�ب اإلل��&وني. وه)Dة م_ابهة إلى درجة ما ألن)Dوه�ه األن

اع�(اًدا على ن���ة وم�c اس�(&ار2ة  اع��ار ال�اك&ة ال�_&2ة مP#ًنا �'fً&ا Bn$ ثالثة أن�اع م� ال(\��دعات
 &ffإلى ال�غ &f_2و :c�)2ل ال�g ��_Aة وهي: ال��في األن�اع ال�ال ��_Aال ال�Hل�ب. وتقع أش�ال�A_�� ال(
ال(\�(& وال�ائ$ في ال`هاز الع='ي وه�ا ما �7nث في ال�اك&ة, أما ال�A_�� ال(wق@ الق=f&: وه� ال�[ 

 &ة العاملة و2&�# على ال�(��الت ال(ع&��ة وع(ل�ات ال�&مf# لل(�f&ات. ی�وم ل�ع� ث�ان و�72ث في ال�اك

إن ال�(ff# ب�f أنD(ة ال�اك&ة ال�الثة ال ی�$ على أساس ال(�قع، و�ن(ا اع�(اًدا على خ=ائ=ها ودورها 
في معال`ة ال(عل�مات م� حSf م\��c ال�A_�� ال�[ ی�$ فfها. وع(�ًما فإن أوجه ال(قارنة ب�f ه�ه 

D(ة ی�$ وفe ال(عایf& ال�ال�ة: شHل ال�(��الت, وم\��c ال�A_��, وأس�اب الA\�ان في �ل نDام. ولق� األن
�gر �ادلي  ن(�ذًجا ج�یً�ا لل�اك&ة ق=f&ة ال(�n c\(ى �الA(�ذج ال�الثي األ�عاد ، فه� ی&c أن ه�ه ال�اك&ة 

ل�ات العقل�ة ن_�ة ر�2(ا ی�$ تAف�f ت�ألف م� ثالثة م�Hنات رئ�\�ة ت_�&ك مًعا إل�قاء ال(عل�مات والع(
ال(ه(ة ال(�ل��ة. وc&2 أن �ل مHّ�ن م� ه�ه ال(�Hنات ال�الث م\wول ع� تAف�f ومعال`ة �ع� 
ال(عل�مات، ول�Aها في ال(7=لة الAهائ�ة تع(ل مًعا ل�Aف�f ال(ه(ات، وه�ه ال(�Hنات ال�الثة هي: ذاك&ة 

�اك&ة ال�Aفn�fة ال(&�#2ة. و�ع� أن تع&فAا ع� أنD(ة ال�اك&ة ال�A_�� اللفDي, وذاك&ة ال�A_�� ال�=&[, وال
ال�الثة وهي: ال�اك&ة ال7\�ة، وال�اك&ة ق=f&ة ال(�c، وال�اك&ة 2�gلة ال(�c وخ=ائx م�ل ه�ه األنD(ة 
�لع فfها أثAاء ع(ل�ة معال`ة ال(عل�مات، �H)n إب&از أه$ ه�ه الع(ل�ات �اآلتي : أوًال: Bوال��ائف ال�ي ت

��112�ال. ثانً�ا: ال�&مf#. صاالس.  

إن م\ألة ال\عة ال(�7دة للDAام ال(ع&في وما ی�(�P عAها م� ان�قائ�ة االن��اه إلى م�f&ات معAfة أو 
�عل$ الAفY ال(ع&في ح�ل ال����ة  �f=�P)الع�ی� م� ال cها، أثارت ج�ًال ل�&fها دون غAم hع� ج�ان�

 cه ه�ه ال\عة. وذل� أد�ها ت�جf2ات ال�ي ی�$ ف&DA� 2ات في ه�ا ال_أن&DAإلى �ه�ر ع�د م� ال
ال(&ش7ات, ونD&2ة ال��ز2ع ال(&ن ل�اقة االن��اه, ونD&2ات الق�Aات ال(�ع�دة وغf&ها. وت(�P ع� ه�ه 
الDA&2ات وجه�ي نD& ح�ل اس�&ات�`ات ال(عال`ة لل(عل�مات وهي: أوًال: اس�&ات�`�ة ال(عال`ة ال(�\ل\لة. 

  (عال`ة ال(��از2ة.ثانً�ا: اس�&ات�`�ة ال

 xاخ�الف خ=ائ��ال(عل�مات في ال�اك&ة، و�P2لف ه�ا ال(فه�م  ªة االح�فا��2 إلى ع(ل#Pال� &f_2و
ال�اك&ة وم\��c ال�A_�� ال�[ �7nث فfها، �اإلضافة إلى g'�عة الع(ل�ات ال�ي ت�7ث على ال(عل�مات 

ل(&اد اس��عاءها وتDA�(ها في أداء ال���&؛ . أما االس�&جاع f_n& إلى ع(ل�ة ت�7ی� م�اقع ال(عل�مات افfها
أ[ الق�رة على اس��عاء الP'&ات ال�ي س'e للف&د أن تعل(ها أو عاn_ها، وت��قف ع(ل�ة اس�&جاع 
ال(عل�مات م� ال�اك&ة 2�gلة ال(�c على ع�ة ع�امل مAها ق�ة آثار ال�اك&ة، وم\��c ال�A_�� لل(عل�مات 

ال(Aاس�ة وع(�ًما فإن ع(ل�ة اس�&جاع ال(عل�مات ت(& في ثالث فfها، �اإلضافة إلى ت�ف& ال(A'هات 
م&احل، ی�$ في �ل مAها تAف�f ع�د م� اإلج&اءات ال(ع&��ة، وه�ه ال(&احل هي : م&حلة ال�S7 ع� 

  ال(عل�مات, وثانً�ا: م&حلة ت`(�ع وتDA�$ ال(عل�مات. أما ثالً�ا: م&حلة األداء ال�اك&[.

الP'&ات ال�ي n(& بها الف&د أثAاء تفاعالته ال(\�(&ة ت�قى آثارها م�ج�دة وc&2 الع�ی� م� ال�اح��f إن 

اعتبار الذاكرة البشرية    يمكن
مخزنًـا كبيرًا يضم ثالثة أنواع  

دعات اعتماًدا على  من المستو 
نوعية ومدى استمرارية  
التنشيط المطلوب

أشكال التنشيط في    وتقع
األنواع التالية وهي: التنشيط  
طويل المدى: ويشير إلى  
التغيير المستمر والدائم في  
الجهاز العصبي وهذا ما  
يحدث في الذاكرة, أما  
التنشيط المؤقت القصير: وهو  
الذي يدوم لبعض ثوان  

ي الذاكرة العاملة  ويحدث ف
ويركز على التمثيالت المعرفية  

للمثيرات  ميزوعمليات التر 

التمييز بين أنظمة الذاكرة    إن
الثالثة ال يتم على أساس الموقع، 
وإنما اعتماًدا على خصائصها  
ودورها في معالجة المعلومات  
من حيث مستوى التنشيط  
الذي يتم فيها

طور بادلي  نموذًجا    ولقد
ًدا للذاكرة قصيرة المدى  جدي

يسمى بالنموذج الثالثي األبعاد  
، فهو يرى أن هذه الذاكرة  
تتألف من ثالثة مكونات  
رئيسية تشترك مًعا إلبقـاء  
المعلومات والعمليات العقـلية  
نشطة ريثما يتم تنفيذ المهمة  
المطلوبة

هذه المكونات الثالث    من
مسؤول عن تنفيذ ومعالجة  

لكنها في  بعض المعلومات، و 
المحصلة النهائية تعمل مًعا  
لتنفيذ المهمات، وهذه  
المكونات الثالثة هي: ذاكرة  
التنشيط اللفظي, وذاكرة  
التنشيط البصري, والذاكرة  
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 hاسA)ه ال�A)في ال�اك&ة، ول�� ت�(� صع��ة ت��&ها في م`(�عة ع�امل م�ل س�ء اإلثارة لع�م وج�د ال
ال�ي n\اع� على ت��&ها، أو �\'h ع�م وج�د ال�اف��ة لل���&، أو �\'h ع�امل ال��اخل واإلزاحة ال�ي 

�إعادة تDA�$ مc��7 ال�اك&ة، أو ألس�اب ت&جع لع�امل ت&ت�� ت ���7ث ل�ع� ال(عل�مات، أو ألس�اب ت&ت
�D&وف ع(ل�ات االك�\اب وال�&�f#، وه�ا �ال�الي أدc إلى �ه�ر ع�د م� الDA&2ات في ه�ا ال(`ال 

�اآلتي: أوًال: نD&2ة ال�لف أو االض(7الل. ثانً�ا: نD&2ة اإلحالل وال��اخ xلP2ة الف_ل ت�&Dل. ثالً�ا: ن
 .c&أخ &D2ة اإلم7اء. سادًسا: وجهات ن&Dاألث&. خامً\ا : ن &f2ة تغ&Dًعا: ن�  في االس�&جاع. را

  

  255ــ  227نظرية بياجيه في النمو المعرفي صفحة  : الفصل الحادي عشر

�ال�ع&2
 ع� جان ب�اج�ه, ث$ أه(�ة نD&2ة ب�اج�ه, ث$ ال(المح ال&ئ�\�ة ل hه, ث$ ب�أ ال�ات�اج�2ة ب&DA
 ,�)Aة في ال�ات األساس�ه, ث$ الع(ل�اج�ب �Aث$ أن�اع ال(ع&فة ع ,�)Aه, ث$ ع�امل ال�اج�ب �Aالعقلي ع �)Aال

  ث$ ال\H�(ا, ث$ م&احل الA(� ال(ع&في ح\h نD&2ة ب�اج�ه, ث$ اف�&اضات الDA&2ة ال'Aائ�ة ح�ل ال�عل$.

)Aة ال�2ات ال(ع&�&DAال cه إح��اج�2ة ب&Dم� خاللها ال(ع&فة تع� ن �)Aة ال�ي ت���ال��ائ�ة ألنها تعAى 
ل�c الف&د ع'& م&احل ن(�ه ال(�ع�دة, و2ع� جان ب�اج�ه واحً�ا م� أك�& عل(اء الAفY تأثfً&ا و�ن�اًجا و�سهاًما 
في الق&ن الع_&�2 في م`ال عل$ الAفY وال س�(ا في م�ض�ع عل$ الAفY ال(ع&في, ولق� ول� في م�یAة 

, حSf أ�ه& ب�اج�ه مg �Aف�ل�ه شغفا واض7ا ب�راسة ال�ار2خ ال�'�عي 1896ل\�2\&2ة عام ن�fشاتل ا
�`امعة ن�fشاتل وح=ل على درجة ال�Hال�ر�2س في األح�اء؛ وفي س� ال�ان�ة  e7ة، وال��ل�ج�f'والعل�م ال

م�ی& و��فة  ۱۹۲۱والع_&�2 نال درجة ال����راه في عل$ األح�اء م� نفY ال`امعة. شغل في عام 

، وأثAاء وج�ده في ه�ا ال(عه� ألف ��اب�f ه(ا : اللغة �Aلل�راسات في معه� جان جاك روس� في ج
والف�& ع�A ال�فل, والH7$ وال�ف�f& االس��اللي عAـ� ال�ـفل. تأث& ب�اج�ه �أع(ال الع�ی� م� العل(اء 

لf#[ ت_ارل# دارو�2 و��ل� والفالسفة وعلى رأسه$ الفfل\�ف األل(اني ع(ان�ئfل �A@ والفfل\�ف اإلن`
�أف�ار جاك �اب�\@ المارك. أ�ه& ب�اج�ه اه�(اما واسعا �(ا nع&ف بDA&2ة ال(ع&فة. حSf رأc أنه 
�اإلمHان اس��Pام ال(�اد{ ال'�fل�ج�ة في فه$ ع(ل�ات الA(� العقلي ل�c اإلن\ان، وق� و�ف الع�ی� م� 

��ل� ع(� ب�اج�ه م� خالل عل$ الAفY إلى ردم اله�ة ما ه�ه ال(�اد{ وال(فا|�$ ل�راسة الع(ل�ات العقل�ة، و 
  ب�f عل$ األح�اء والفل\فة .

ك&س ب�اج�ه ح�اته �لها ل�راسة ع(ل�ات الA(� ال(ع&في ع�A األف&اد ل�رجة أن ه�ا االه�(ام جعله م(f#ا 
اساته ب�f عل(اء الAفY، وق� اص�ر الع�ی� م� ال(wلفات ح�ل الA(� العقلي بAاء على مالحDاته ودر 

 Yفل. أس�ال(\���Bة على أgفاله، وم� ه�ه ال(wلفات: أصل ال��اء ع�A ال�فل, و�Aاء ال�7�قة ع�A ال

 وع(ل رئ�\ا له�ا ال(&�#  1955ب�اج�ه في عام �Aة في جامعة ج�ال(&�# ال�ولي ل�راسات ال(ع&فة ال�راث

عل$ األح�اء وال(ع&فة  وت��ر  لف�&ة م� ال#م�، و�ع� اع�#اله م� رئاسة ه�ا ال(&�# ألف ��اب�f ه(ا:
ال�ف�f& في األبA�ة ال(ع&��ة و2عالج في ال��اب اآلخ& ال���رات ال(ع&��ة ال�ي ت�&أ على تف�f& الف&د خالل 
ال(&احل األر�ع وهي:الY7 ح&��ة، ما ق'ل الع(ل�ات، الع(ل�ات ال(ادnة، وم&حلة الع(ل�ات ال(`&دة. لق� 

له م�ات ال(قاالت واأل�7اث وال��h، وق� ساه$ على ن�7 فاعل كان ب�اج�ه ��ق&2ا �e7، حSf ص�رت 
  في تف\f& آل�ات الA(� ال(ع&في ل�c اإلن\ان، �Sf7 ت&ج(@ مwلفاته إلى الع�ی� م� اللغات العال(�ة. 

�القBاnا وال(فا|�$ واالف�&اضات ال�ي  ��واجه@ نD&2ة ب�اج�ه الع�ی� م� االن�قادات، مAها ما ی&ت
�قB�ة إه(الها إلى �ع� ال(\ائل الهامة في الA(�، في ح�f أن ال�ع� أثارتها، وال�ع�  eاآلخ& ی�عل

�(Aه`�ة ال�S7. ول�� �ال&غ$ م� ه�ه االن�قادات، فإن نD&2ة ب�اج�ه تع� على غاnة م�  ��اآلخ& ی&ت
انً�ا/ لق� األه(�ة لألس�اب ال�ال�ة: أوًال/ تع� نD&2ة ب�اج�ه م� أوائل الDA&2ات في م`ال الA(� العقلي. ث

جاءت أف�ار ه�ه �الع�ی� م� أدوات ال�S7 م�ل ال(الحDة وال(قابلة اإلكلAf�H�ة واالخ��ارات وغf&ها م� 

التنفيذية المركزية

التخزين إلى عملية    ويشير
االحتفـاظ بالمعلومات في  
الذاكرة، ويختلف هذا  
المفهوم باختالف خصائص  

ى التنشيط  الذاكرة ومستو 
الذي يحدث فيها، باإلضافة  
إلى طبيعة العمليات التي  
تحدث على المعلومات فيها

  

  

الخبرات التي يمر بها  إن  
الفرد أثناء تفـاعالته المستمرة  
تبقى آثارها موجودة في  
الذاكرة، ولكن تكمن صعوبة  
تذكرها في مجموعة عوامل  
مثل سوء اإلثارة لعدم وجود  
المنبه المناسب التي يساعد  
على تذكرها، أو بسبب عدم  
وجود الدافعية للتذكر، أو  
بسبب عوامل التداخل واإلزاحة  

حدث لبعض المعلوماتالتي ت

تعد نظرية بياجيه إحدى  
ائية  النظريات المعرفية النم

ألنها تعنى بالكيفية التي تنمو  
من خاللها المعرفة لدى الفرد  
عبر مراحل نموه المتعددة

يعد جان بياجيه واحًدا من  
أكثر علماء النفس تأثيرًا  
وإنتاًجا وإسهاًما في القرن  
العشرين في مجال علم النفس  
وال سيما في موضوع علم النفس  
المعرفي

تأثر بياجيه بأعمال العديد من  
العلماء والفـالسفة وعلى رأسهم  
الفيلسوف األلماني عمانوئيل  

ليزي  كنت والفيلسوف اإلنج
تشارلز داروين وكذلك  
بأفكار جاك بابتست المارك.

أظهر بياجيه اهتماما واسعا بما    
يعرف بنظرية المعرفة. حيث  
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 �)Aبل درس ال ،h\7ة ف�ات ال(ع&��في الع(ل �)Aه على دراسة ال�اج�ق�=& بn $ثالً�ا/ ل .c&األدوات األخ
�ة یwث& �ل مAها االج�(اعي واالنفعالي واألخالقي واللغ�[ على اع��ار أن م�Dاه& الA(� ال(�Pلفة م�&ا

�اآلخ& سل�ا و�n`ا�ا. را�ًع/ إن ه�ه الDA&2ة ول�ت اآلالف م� األ�7اث ال�`&2'�ة. خامً\ا/ nع� ب�اج�ه أول 
م� أدخل مفه�م ال��ازن العقلي �أح� األس�اب ال&ئ�\�ة ال�ي تwد[ إلى ح�وث الA(� العقلي. سادًسا/ 

 &f�� قاتها ال�&��2ة�'�ة وذل� م� حSf اخ��ار الP'&ات وال(�اد ال�عل�(�ة ال(Aاس�ة وأسالhf و�س�&ات�`�ات ت
  تق�n$ ه�ه الP'&ات ووسائل تق�2(ها. 

�ع م�ل ه�ه ال\(ات م� اف�&اضاتها Aة، وت�ائ)Aه ال�اج�2ة ب&Dن #f)ال� ع�د م� ال\(ات ال�ي تAه
له�ه ال\(ات / أوًال: تع� نD&2ة ب�اج�ه  ال&ئ�\�ة ح�ل م�ض�ع ال�عل$ والA(� اإلن\اني، و��(ا یلي ع&ض

في األساس ن(�ذًجا ب�fل�جً�ا یDA& إلى اإلن\ان على أنه بAاء ذاتي ال�DA�$ وه� م=�ر �ل األن_�ة ال�ي 
 �fادلة ب�nق�م بها. ثانً�ا: n(�ل اإلن\ان نDاًما م��امًال ذا �ع�ی� رئ�\�f ه(ا م`(�عة العالقات ال(�

تفاعالته ال(\�(&ة مع ال'�fة. ثالً�ا: ال تعAي ه�ه الDA&2ة �العالقات أو م�Hناته وخ=ائ=ه وع(ل�ات 
االرت�اgات ب�f ال(�f&ات واالس�`ا�ات. را�ًعا: ت&c أن اإلن\ان ی�ل� ب�ع� األبA�ة ال�ي ت(AHه م� إص�ار 

 .($�DAق�رات ال�) ة�اسHالع�ی� م� ردات الفعل االنع  

ال����ة ال�ي م� خاللها ت���ر م�ل ه�ه ال(ع&فة، ونDً&ا اه�$ ب�اج�ه م�A ال'�اnة �أصل ال(ع&فة و 
ل�P==ه في م`ال ال'�fل�ج�ا فق� أدرك �إمHان�ة ت���
 مفا|�$ وم�اد{ عل�م األح�اء لفه$ ودراسة 
 �fال�رجة األولى على م\أل�� h=ه ان�اج�ا ن`� أن اه�(ام ب�Hاألف&اد. وه cال(ع&في ل� �)Aات ال�ع(ل


ی�رك ال�فل ه�ا العال$ وال�&2قة ال�ي nف�& م� خاللها به�ا العال$؟ ب/ ��
  رئ�\�f�f ه(ا : أ/ ��
ی�غf& إدراك وتف�f& ال�فل به�ا العال$ م� م&حلة ع(&2ة إلى أخ&c؟ ل�ل� حاول ب�اج�ه م� خالل نD&�2ه 

\f& ت�7ی� خ=ائx األgفال ال�ي ت(AHه$ م� ال���
 مع ال'�fة ال�ي �n�_�ن فfها و�2فاعل�ن معها؛ ث$ تف
ال�غf&ات ال�ي ت�&أ على م�ل ه�ه الP=ائx ع'& م&احل الA(� ال(�Pلفة. وc&2 ب�اج�ه أن الA(� ال(ع&في 
 �)Aال فه$ ه�ا الHل م� األشHأ[ ش� �H)n في)؛ إذ ال�أح�ه(ا �(ي واآلخ& ن�عي (و� �f'جان �)Bی�

لل�اللة على ال'A�ة  Schemaما ل$ ی�$ تAاول ه�ی� ال`ان'�f. �(ا اس��Pم ب�اج�ه م=�لح ال\H�(ا ""
ال(ع&��ة, وc&2 أن ال'Aى ال(ع&��ة ت�ع�د وت��Aع ت�ًعا ل�'�عة الP'&ات ال'�f�ة، فهي ت#داد ع�ًدا وتعقfً�ا م� 

  ج&اء ع(ل�ات ال�فاعالت ال(\�(&ة مع ال(�f&ات ال'�f�ة.

   �ع�د م� الع�امل و2ف�&ض ب�اج�ه أن الA(� ال(ع&في ی��P ات`اًها ت�املً�ا ی&ت�� ارت�اgًا وث�ًقا 
ت�(�ل �اآلتي/ أوًال: الBAج ثانً�ا: ال�فاعل مع العال$ ال(اد[. ثالً�ا: ال�فاعل مع العال$ االج�(اعي. را�ًعا: 
�&د م� م&حلة إلى م&حلة أخ&c و�P�2 ال(7Aى Bت\ل\ل م eوف �)Aال &f\n :عامل ال��ازن. خامً\ا

حل اس�&ات�`�ات تف�f& م�7دة ت(f#ها ع� غf&ها ال��املي. سادًسا: ت\��& على �ل م&حلة م� ه�ه ال(&ا
 hل��الع(& ال#مAي. ثامAًا: ی� ��م� ال(&احل األخ&c. سا�ًعا: ت\f& ه�ه ال(&احل وفe ت\ل\ل مD�A$ ی&ت
 �H)n م� ال(ع&فة �fن�ع �fه ب�اج�ب #f)2ة. و��f'ة مع الع�امل ال�تفاعل م`(�عة الع�امل ال�راث �)Aال

مع&فة م�اش&ة �(ا ه� ال7ال في ال(ع&فة ال_Hل�ة؛ ومع&فة غf& م�اش&ة تع&ف  الDA& إلfه(ا على أنه(ا:
237�اس$ مع&فه اإلج&اء ص .  

حSf ی&c ب�اج�ه أن ع(ل�ة ال��ازن هي العامل الهام وال7اس$ في الA(� العقلي، فهي ع(ل�ة دیAام�H�ة 
ل على ق�رت�f ق�&�f�2 ه(ا: ن_�ة تالزم الف&د خالل ع(ل�ات تفاعالته ال(\�(&ة مع ه�ا العال$، وت_�(

ق�رة ال�DA�$، وق�رة ال���
. أما ع(ل�ة ال���
 فDAf& إلfها على أنها ن#عة ف�&2ة ت�ل� مع اإلن\ان وت(AHه 
 
م� ال�أقل$ وال�عا�n مع ال'�fة م� خالل تع�یل أن(اgه ال\ل���ة اس�`ا�ة ل(�الh ال'�fة, و2(�ل ال���

B�2ة ال��ازن، و�هائي لع(لAة، اله�ف ال�f'ال hال�(� ال�غf&ات ال�ي ت�&أ على ال�ائ� ال7ي اس�`ا�ة ل(
و�72ث ال���
 م� خالل ع(ل�f�f م��امل��f ه(ا: ال�(�ل، وال�الؤم  وم�ل هات�f الع(ل�f�f م�الزم�ان 
حSf أن ال�(�ل ب�ون تالؤم، أو ال�الؤم ب�ون ح�وث ال�(�ل ق� ال یwد[ إلى ح�وث الA(� ال(ع&في ال\ل�$ 

رأى أنه باإلمكان استخدام  
المبادئ البيولوجية في فهم  
عمليات النمو العقـلي لدى  
اإلنسان

كرس بياجيه حياته كلها  
لدراسة عمليات النمو المعرفي  
عند األفراد لدرجة أن هذا  
االهتمام جعله مميزا بين علماء  
النفس

لقد كان بياجيه عبقريا بحق،   
له مئات  حيث صدرت  

المقـاالت واألبحاث والكتب، 
وقد ساهم على نحو فـاعل في  
تفسير آليات النمو المعرفي  
لدى اإلنسان، بحيث ترجمت  
مؤلفـاته إلى العديد من  
اللغات العالمية. 

لم يقتصر بياجيه على دراسة  
النمو في العمليات المعرفية  
فحسب، بل درس النمو  
االجتماعي واالنفعالي واألخالقي  

ظاهر  واللغوي على اعتبار أن م
النمو المختلفة مترابطة يؤثر  
كل منها باآلخر سلبا وإيجابا. 

لذلك حاول بياجيه من خالل  
نظريته تحديد خصائص  
األطفـال التي تمكنهم من  
التكيف مع البيئة التي  
يعيشون فيها ويتفـاعلون معها؛ 

سير التغيرات التي تطرأ  ثم تف
على مثل هذه الخصائص عبر  
مراحل النمو المختلفة. 

حيث يرى بياجيه أن عملية  
التوازن هي العامل الهام  
والحاسم في النمو العقـلي، 
فهي عملية ديناميكية نشطة  
تالزم الفرد خالل عمليات  
تفـاعالته المستمرة مع هذا  

ل على قدرتين  العالم، وتشتم
قطريتين هما: قدرة التنظيم، 
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&د، و2ع�'& ب�اج�ه أن م�ل هات�f الق�رت�f على أنه(ا و�ائف ثاب�ه غf& قابلة لل�غff& وهي ت\f& ل�c الف
ب�\ل\ل مDA$. وق� تع&ض ب�اج�ه إلى مفه�م ال\H�(ا في مع&ض ح�ی�ه ع� الA(� العقلي، وc&2 أن 

م� أجل ال���
 األف&اد خالل ن(�ه$ العقلي ت=�ح ل�یه$ الق�رة على تDA�$ أف�اره$، وأن(اgه$ ال\ل���ة 
  مع ال'�fة. 

2�ة ال�ي    &Pل الH_وم�ل ه�ه االف�&اضات ت ،�)Aه م� ع�د م� االف�&اضات ح�ل ال�اج�ب eل�A2و
على أساسها �H)n فه$ ع(ل�ات الA(� ال�ي ت�7ث ل�c األف&اد، و��(ا یلي ذ�& له�ه االف�&اضات/ فأوًال: 

م� ال�فاعل مع ال'�fة. ثانً�ا: ت��ن م�ل ه�ه  ی�ل� اإلن\ان وه� م#ود ب�ع� االس�ع�ادات ال�ي ت(AHه
�� وال\��&ة وال��Aع ع'& Bح قابلة لل�االس�ع�ادت في ب�اnة ح�اة ال�فل م`&د أفعال انعHاس�ة، ول�Aها ت=
ع(ل�ات الA(�. ثالً�ا: یلعh االس��_اف دوًرا رئ�\ً�ا في ع(ل�ة الA(� ال(ع&في ل�c الف&د. را�ًعا: ت_Hل 

ألساسي لع(ل�ة الA(� ال(ع&في ل�c األف&اد، وc&2 ب�اج�ه أن الf\n �)A& وفe أر�ع م&احل ال(&حلة ال(فه�م ا
�&د م� م&حلة إلى م&حلة أخ&c و�P�2 ال(7Aى Bت\ل\ل م eوف �)Aال &f\n :ة. خامً\ا��م�\ل\لة وم�&ا

م&حلة م� ال��املي، إذ أن نهاnة أ[ م&حلة هي ب�اnة ت_fHل لل(&حلة الالحقة. سادًسا: ت\��& على �ل 
ه�ه ال(&احل اس�&ات�`�ات تف�f& م�7دة ت(f#ها ع� غf&ها م� ال(&احل األخ&c. سا�ًعا: ت\f& ه�ه ال(&احل 
�الع(& ال#مAي.. ثامAًا: ی��لh الA(� تفاعل م`(�عة الع�امل ال�راث�ة مع الع�امل  ��وفe ت\ل\ل مD�A$ ی&ت

  ال'�f�ة.

م&حلة خ=ائ=ها ال�ي ت(f#ها وم�الh الA(� الAات`ة  و2ق\$ ب�اج�ه م&احل الA(� إلى أر�ع م&احل ل�ل
  ع� تل� الP=ائx, و�ل�H$ ع&ض م�ج# له�ه ال(&احل وهي:

Yة م� الع(&، و2ع�(� - أوًال: ال(&حلة ح�ة ال�انA\ة الnال�الدة وح�ى نها �Aة:  ت(�� ه�ه ال(&حلة م�ح&�
&��ة الك�_اف العال$ ال(7�� �ه ال�فل في ه�ه ال(&حلة على اس��Pام ال�7اس ال(�ع�دة واألفعال ال7

�ال(&حلة الY7 ح&��ة، ألن  �وال�ع&ف على األش�اء ال(�ج�دة ��ه وفه(ها. وت\(ى ه�ه ال(&حلة �(ا nالح
اس�&ات�`�ات ال�ف�f& وال�عل$ ال�ي �P�\nمها ال�فل تع�(� على االت=ال ال7\ي ال(�اش& �األش�اء، واألفعال 

  ش�اء.وال(عال`ات ال�ي nق�م بها ح�ال األ

ثانً�ا: م&حلة ما ق'ل الع(ل�ات: ت(�� ه�ه ال(&حلة م� س� ال�ال�ة ح�ى ال\ا�عة م� الع(&، وتع&ف 
أBًnا �اس$ م&حلة ال�ف�f& ال�=�ر[. وت\(ى �(&حلة ما ق'ل الع(ل�ات ألن ال�فل ال �Hnن قادًرا على 

�ال&غ$ م� ت��ر �ع $DAل واضح ومH_�� ال(Dاه& ال(ع&��ة ل�nه، اس��Pام أو إج&اء الع(ل�ات ال(ع&��ة 
��ع ال�فل م�ال إدراك �\n رة ناض`ة، إذ ال�=����ة Aات م�ة ع(لnها أfة ال ت�ج� ف�فهي م&حلة ان�قال
مفه�م االح�فاª أو مفه�م الف�ة أو ال(قل���ة، وما ت(�از �ه ه�ه ال(&حلة أن تف�f& ال�فل �Hnن فfها ان�قالً�ا 

�اgً�ا ی�Aقل م� العام إلى الPاص، وال ت2�7لً�ا، nع�(� ��ه على ال=�رة أو Aا اس�&ًfتف� Y�ل، ولH_ال
اس�ق&ائً�ا ی�Aقل م� الPاص إلى العام. وم� جهة أخ&c، ن`� أن تف�f& ال�فل في ه�ه ال(&حلة ص�ر[ 

�ال(Dه& الPارجي لل_يء، فإذا ما تغf& ب�fAه. ��  ال�ا�ع ی&ت

م� ب�اnة ال\Aة ال�امAة إلى نهاnة ال\Aة ال7ادnة ع_&ة ثالً�ا: م&حلة الع(ل�ات ال(ادnة: ت(�� ه�ه ال(&حلة 
�ة �األش�اء ال(ادnة ���ع ال�فل ال��ام �الع�ی� م� الع(ل�ات ال(ع&��ة ال�7���ة ال(&ت�\n هاfم� الع(&، وف
���ة وال�S7 ع� Aات م�فل إج&اء ع(ل���ع ال�\n ه�وعل .eادفها أو تل� ال�ي خ'&ها في ال\اب=n ال�ي

�ال�7ادث ال(\�ق'ل�ة، ول�� على ال(\��c ال(اد[ األس�اب وع(ل  w'Aام وال�Hاالس��الالت و�ص�ار األح
  ال(7\�س. 

را�ًعا: م&حلة الع(ل�ات ال(`&دة: ت'�أ ه�ه ال(&حلة م� س� ال�ان�ة ع_&ة وت(�� إلى ال\�Aات الالحقة. 
�قي، و�2$ في ه�ه ال(A)ال &fة أو م&حلة ال�ف��لH_ات ال�حلة الع(ل&)�&حلة ن(� ال(فا|�$ وال(�اد{ وت\(ى 

ال�ي ی�$ ال�ع&ض إلfها في ال(&احل ال\ا�قة س�اء �ان@ في ن�اق ال(7\�س أو ن�اق ال(`&د. وت�Pلف 

وقدرة التكيف. 

ويرى أن األفراد خالل نموهم  
العقـلي تصبح لديهم القدرة  
على تنظيم أفكارهم، وأنماطهم  

من أجل التكيف مع  السلوكية  
البيئة. 

حركية:  تمتد  -المرحلة حس
هذه المرحلة منذ الوالدة  
وحتى نهاية السنة الثانية من  
العمر، ويعتمد الطفـل في هذه  
المرحلة على استخدام الحواس  

ركية  المتعددة واألفعال الح
الكتشاف العالم المحيط به  
والتعرف على األشياء  
الموجودة فيه وفهمها

مرحلة ما قبل العمليات: تمتد  
هذه المرحلة من سن الثالثة  
حتى السابعة من العمر، 
وتعرف أيًضا باسم مرحلة  
التفكير التصوري. وتسمى  
بمرحلة ما قبل العمليات ألن  
الطفـل ال يكون قـادرًا على  
استخدام أو إجراء العمليات  
المعرفية بشكل واضح ومنظم  

ض المظاهر  بالرغم من تطور بع
المعرفية لديه، فهي مرحلة  
انتقـالية ال توجد فيها أية  
عمليات منطقية بصورة ناضجة

مرحلة العمليات المادية: تمتد   
من بداية السنة  هذه المرحلة  

الثامنة إلى نهاية السنة الحادية  
عشرة من العمر، وفيها يستطيع  
الطفـل القيام بالعديد من  
العمليات المعرفية الحقيقية  
المرتبطة باألشياء المادية التي  
يصادفها أو تلك التي خبرها  
في السابق. 

مرحلة العمليات المجردة:  
تبدأ هذه المرحلة من سن  
الثانية عشرة وتمتد إلى  
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��ع الف&د �\n ة ال�ي�ات ال(ع&��ة الع(ل�عة ون���'g Sfقاتها م� ال(&احل م� ح�ه�ه ال(&حلة ع� سا
� Y�ات ل��7ث على الع(لn ]ال� &fام بها. فال�غ�ة ال��ا، إذ ت��7ل ع(لBnبل ه� ن�عي أ ،h\7ا ف�ً)

�العال$ الPارجي ل�=�ح ع(ل�ة داخل�ة خاصة �الف&د؛ فالف&د هAا ل$ nع� nع�(�  ���ع� أن �ان@ ت&ت &fال�ف�
�ة �األش�اء وال(�ض�عات ال(ادnة ال(ل(�سة، بل �P�\nم الع(ل�ات ال(ع&��ة القائ(ة �على الع(ل�ات ال(&ت

  وال(فا|�$ ال(`&دة.  على ال&م�ز وال(عاني

  

  269ــ  259التعلم الدماغي صفحة  : الفصل الثاني عشر

�ال�ع&2
 ع�  hاد{ ال�عل$ ال�ماغي, ث$ ب�أ ال�ات�بA�ة ال�ماغ, ث$ وضح ب�f ن=في ال�ماغ, ث$ م
�ة �ال�عل$ ال�ماغي, ث$ أث& ال�عل$ ال�ماغي في الع(ل�ة ال�&��2ة, وأخfً&ا دور ا�ل(عل$ تقA�ات ال��رY2 ال(&ت

  في ال�عل$ ال�ماغي.

�A�\n ات`اه ال�عل$ ال(\��A إلى ال�ماغ في دراس�ه لع(ل�ات ال�عل$ إلى ح��قة مفادها أن �ل إن\ان   
ف&�2 وم�(f# ب�اته وخ'&اته، وه� ی�ل� ول�nه دماغ قادر على ال�عل$ ومعال`ة ال(عل�مات gال(ا ال ت�ج� 

ال�'���ة. وان�الًقا م� ذل�، فإن ه�ا  –�اته االع��ادnة هAاك أnة ع�ائe ت(Aع ه�ا ال�ماغ م� تAف�f ع(ل
االت`اه ی��w أه(�ة دراسة بA�ة ال�ماغ وو�ائفه خالل م&احل الA(� ال(�Pلفة؛ م� أجل تف\f& أس�اب 
��� وتAف�f م�Pلف Pة ل�==Pال�ماغ ال(�ع�دة هي م&اك# م� egاAار أن م�ال\ل�ك اإلن\اني، على اع�

 �f7ة ال�  2ة.ال��ائف واألن_

ی�ألف ال�ماغ ال�_&[ م� ع�ة مAاeg م�P==ة n_�(ل �ل مAها على مالی�f الPالnا الع='�ة أو 
بل�fن  ١٠٠الع=�نات, حn Sfق�ر أن ع�د الPالnا الع='�ة ال�ي n_�(ل علfها ال�ماغ ال�_&[ ی#�2 ع� 

n ووضع ما ،c&ة األخ�ا الع='nالPاك مع ال�\(ى �ال_�Hات خل�ة ع='�ة ل�ل مAها ال(ق�رة على االش�
الع='�ة م� خالل ت_fHل ال�صالت الع='�ة ال�ي تع� م(&ات أو خ&ائ� ال�عل$. ف(� خالل ال�7اس 

Y)Pة أداء  ال���ا وراء تعل$ ��ة س�ً�7n&ص ال�ماغ على أن �Hnن على ات=ال دائ$ مع ال'�fة ال(7�
�hf وال��ائف خالل م&احل و�ائفه على ال�7A ال(Aاسh. فال�ماغ ال�_&[ قابل لل�غf& على م\��c ال�& 

الA(� ت�ًعا لع�امل ال�عل$ والP'&ة والع�امل ال`Af�ة، وم�ل ه�ا ال�غf& ق� �Hnن ن�7 األفBل أو األس�أ. 
و�2ألف ال�ماغ م� أر�عة |�اكل رئ�\�ة تلعh دوًرا مهً(ا في تDA�$ و�ائف ال`\$ وع(ل�ات ال�عل$ وال�اك&ة 

ثانً�ا/ ال(P�خ. ثالً�ا/ ال`هاز الل(فاو[. را�ًعا/  الق_&ة ال�ماß�ة. و�ن وه�ه ال(Aاeg هي: أوًال/ ج�ع ال�ماغ. 
�ها زادت �_Aاألر�عة، ف�ل(ا ارتفع مع�ل ت egاA)ه�ه ال ��ق�رة ال�ماغ على الع(ل تع�(� على م�c ت&ا

Aها في ال&وا�� ��(ا بAfها واص�7@ أك�& ق�ة، م(ا �H)n ال�ماغ �ال�الي م� اس�عادة ال��&2ات واالس�فادة م
  اتPاذ الق&ارات وأداء و�ائفه.

وم� ال(ع&وف أن ال�ماغ ال�_&[ یAق\$ �gلً�ا إلى ن=ف�f م�Aا�&�2 تع&ف �اس$ ن=في ال�&ة 
ال�ماß�ة، وهي الA=ف األn(� والA=ف األn\&، و2&ت�� ه�ی� الA=ف�f مًعا م� خالل ال�f=7 أو 

ثان�ة ب�f ه�ی� الA=ف�f. و2_�&ك ه�ی� ال`\$ ال`اسئ, حSf م� خالله تع'& مالی�f ال&سائل في �ل 
��� وتAف�f ال��f& م� األن_�ة وال��ائف، إذ ت#داد ق�رة الف&د على ال�عل$ اع�(اًدا Pمًعا في ت �fف=Aال
على م�c اس��Pامه له�ی� الA=ف�f مًعا. و2\��& الA=ف األn(� م� ال�ماغ على األن_�ة ال7&��ة 

&��\n �fم� ال`\$، في ح &\nاأل hم�  لل`ان �)nاأل hعلى الع�ی� م� ح&�ات ال`ان &\nف األ=Aال
ال`\$. و�ال&غ$ م� اش�&اك ه�ی� الA=ف�f في تAف�f ال�ماغ م� الع(ل�ات �اللغة م�ًال، إال أن ل�ل ن=ف 
مAه(ا اس�&ات`�اته ال(�Pلفة في األداء �(ا أن �ل مAه(ا ی�ف�ق على اآلخ& في تAف�f و�ائف نف\�ة معAfة. 

&\nف األ=Aم� ال�ماغ ی�ف�ق  فال �)nف األ=Aا ن`� أن ال)Afواالس��الل، ب e�A)وال &fول ع� ال�ف�w\م
�لe على الA=ف األn(� اس$ ال�ماغ اإلب�اعي، n اAال. وم� ه�Pفي م`ال ال�7س وال�ج�ان واالنفعال وال

السنوات الالحقة. وتسمى  
بمرحلة العمليات الشكلية أو  
مرحلة التفكير المنطقي، ويتم  

رحلة نمو المفـاهيم  في هذه الم
والمبادئ التي يتم التعرض  
إليها في المراحل السابقة سواء  
كانت في نطاق المحسوس أو  
نطاق المجرد. 

يستند اتجاه التعلم المستند إلى  
الدماغ في دراسته لعمليات  
التعلم إلى حقيقة مفـادها أن  
كل إنسان فريد ومتميز بذاته  
وخبراته، وهو يولد ولديه  
دماغ قـادر على التعلم  
ومعالجة المعلومات طالما ال  
توجد هناك أية عوائق تمنع  

ياته  هذا الدماغ من تنفيذ عمل
الطبيعية.   –االعتيادية  

يتألف الدماغ البشري من عدة  
مناطق متخصصة يشتمل كل  
منها على ماليين الخاليا العصبية  
أو العصونات, حيث يقدر أن  
عدد الخاليا العصبية التي  
يشتمل عليها الدماغ البشري  

بليون خلية عصبية   ١٠٠يزيد عن  
لكل منها المقدرة على  
االشتباك مع الخاليا العصبية  
األخرى

فـالدماغ البشري قـابل للتغير  
كيب  على مستوى التر 

والوظائف خالل مراحل النمو  
تبًعا لعوامل التعلم والخبرة  
والعوامل الجينية

أن الدماغ البشري ينقسم    
طوليًـا إلى نصفين متناظرين  
تعرف باسم نصفي الكرة  
الدماغية، وهي النصف األيمن  
والنصف األيسر، ويرتبط هذين  
النصفين مًعا من خالل الحصين  
أو الجسم الجاسئ, حيث من  
خالله تعبر ماليين الرسائل في  

ثانية بين هذين النصفين. كل  
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�لe اس$ ال�ماغ األكادn(ي على الA=ف األn\& م� ال�ماغ. و�ن ل�ل ن=ف م� أق\ام اn �fل�ماغ في ح
 .&fم� ال�ف� �fه م�ف�ًقا في ن�ع معAاصة وال�ي في ض�ئها ت`عل مPله خ=ائ=ه ال  

وDA2& إلى ال�ماغ على أنه وح�ة معال`ة معل�مات ف&�2ة؛ فه� م&�# ال�عل$ و�P2لف م� ف&د إلى آخ&، 
=�د �gر حSf ت��ای� خ'&ات ومعارف األف&اد ت�ًعا ل(�c ت���
 أدمغ�ه$ في ع(ل�ات ال�عل$. ففي ه�ا ال

كل م� ��f و��f ع�ًدا م� ال(�اد{ ال�ي تH7$ ه�ا ال�Aع م� ال�عل$. وت�(�ل ه�ه ال(�اد{ ��(ا یلي: أوًال: 
�'�ع�ه. ثالً�ا: ال�S7 ع� ال(عAى ع(ل�ة ف�&2ة. را�ًعا: �ال�ماغ نDام ت��في معق�. ثانً�ا: ال�ماغ اج�(اعي 

ا: االنفعاالت عA=ً&ا حاسً(ا في ال�عل$ وفي ت���2 ع(ل�ة ال�S7 ع� ال(عAى ت�$ م� خالل األن(اK. خام\ً 
األن(اK. سادًسا: �ل دماغ ی�رك و2'��& األج#اء وال�ل�ات في آن واح�. سا�ًعا: ت_�(ل ع(ل�ة ال�عل$ على 
االن��اه ال(&�# واإلدراك ال\�7ي. ثامAًا: ی�B(� ال�عل$ الع(ل�ات ال_ع�ر2ة والالشع�ر2ة. تاسًعا: ل�یAا 

DAل� �f2ق�&g $$ ال�عل�ر2ة. ال7اد[ ع_&: ی�$ ت�����$ ال(عل�مات �ال�اك&ة: عاشً&ا: ال�عل$ ذو ص�غة ت
�(�اجهة ال��7[ و�عاق�ه م� خالل ال�ه�ی�. ال�اني ع_&: �ل دماغ مDA$ على ن�7 ف&�2.  

وال�عل�$ وذل� م� أجل م&اعاة الف&وق الف&دnة  -و�H)2 ت���
 ثالث تقA�ات في م`ال ع(ل�ة ال�عل$
م\��c األداء ل�c ال(�عل(�f، وه�ه ال�قA�ات هي: إتاحة االن�ماج ال(e\A, و�تاحة االن��اه ورفع 

�ة ص_Aة, وم�ل ه�ه 268االس�&خائي, وال(عال`ة ال�\�ة ال�&��2ة ثالث أر�ان رئ�الع(ل �)Bوت� .
أوًال/ في  األر�ان �H)n تفعfلها �_Hل أفBل �اس��Pام م�اد{ ال�عل$ ال�ماغي، وذل� على ال�7A ال�الي:

. و2ق�&ح �ل م� ��f و��f في 268م`ال ال(Aهاج. ثانً�ا/ في م`ال ال��رY2. ثالً�ا/ في م`ال ال�قf�$ ص 
 cم&اعاتها إلح�اث ال�عل$ ل� �f)على ال(عل h`n اص& م�فاعلةAل ال�صالت" ثالثة عfH_ان "ت�Aع�ك�ابه(ا 

  ال(�عل(�f وهي :

  اعل�ة والغA�ة وال�7���ة.على ال(عل(�f اق7ام ال�الب �الP'&ات ال�ف •

 h`n إتاحة ف&ص تعل$ ت�f& ع�A ال(�عل(�f ت�7 ذاتي ذو معAى و��(ة.  •

وم� أجل إك\اب ال(�عل(�f اس��=اًرا ح�ل ال(_Hالت، h`n الع(ل على ال�7لfل ال(�Hف لها  •
�ة ل�یه$._Aال(عال`ة ال�  و�أك�& م� g&2قة، م(ا n\اع� �ال�الي على ت���
 ما n\(ى 
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ب�أ ال�اتh بDA&2ة دوالرد ومfل& ال�ع#2#2ة, ث$ نD&2ة م�رر في ال�عل$, ث$ نD&2ة ال�عل$ اإلح=ائ�ة, ث$ 
  نD&2ة ب&2(اك في ال�ع#2#, وأخfً&ا نD&2ة ال�عل$ االج�(اعي ل&وت&

�ع أه(�ة الDA&2ات أنها ول�ت ال(#�2 م� ف&ص ال�S7 ال�Aت Sf7�`&2'ي ومAاهج ال�S7 ال(Aاس�ة, 
�ه&ت م\اه(ات نD&2ة ج�ی�ة في م`ال ال�عل$. وم� ه�ه ال(\اه(ات ما �ع� اعادة ص�اغة ل(فا|�$ 
�ع� الDA&2ات أو ال���2& في مفا|�(ها، في ح�f أن �عBها اآلخ& n(�ل م7اوالت ت�����ة ت\عى إلى 

ه�ه الDA&2ة على نD&2ة ال7اف# ع�A هل ونD&2ة دمج ع�د م� الDA&2ات, وق� اع�(� في ص�اغة مفا|�$ 
�ا لDA&2ة هل ال(عق�ة، وهي ال ت�Pلف ً�\�ال�عل$ االج&ائي ع�A سAH&. وتع� ه�ه الDA&2ة في واقع ال7ال ت
م� حSf ال('�أ ع� نD&2ة ال(فا|�$ ال�ي جاءت بها الDA&2ات ال(�Pلفة في نD&2ات ج�ی�ة، أما ال�ع� 

ة في م`ال ال�عل$. و��(ا یلي ع&ض ل�ع� م� ال(\اه(ات الDA&2ة في ه�ا اآلخ&، ��(�ل م\اه(ات ج�ی�
  ال_أن:

نD&2ة دوالرد ومfل& ال�ع#2#2ة:  لق� �gر �ل م� نfل مfل& ودوالرد نD&2ة في ال�عل$ تق�م على أساس  
أن  ففي ال�ق@ ال�[ nف�&ض ��ه سAH&. ال�ع#2#(سAà&)، وان ت�ایA@ مفا|�(ها ومAاهج ال�S7 ال(��عة فfها

ال\ل�ك nع�(� على ن�ائ`ه ال�ع#2#2ة ؛ أ[ أن ال\ل�ك م�جه �فعل ع�امل ال�ع#2#، ل�ا ن`� أن دوالرد ومfل& 

بالرغم من اشتراك هذين  
النصفين في تنفيذ الدماغ من  
العمليات كاللغة مثًال، إال أن  
لكل نصف منهما استراتجياته  
المختلفة في األداء كما أن  
كل منهما يتفوق على اآلخر  
في تنفيذ وظائف نفسية  
معينة. 

مسؤول عن    فـالنصف األيسر
التفكير والمنطق واالستدالل، 
بينما نجد أن النصف األيمن  
من الدماغ يتفوق في مجال  
الحدس والوجدان واالنفعال  
والخيال. 

يطلق على النصف األيمن اسم  
الدماغ اإلبداعي، في حين  
يطلق اسم الدماغ األكاديمي  
على النصف األيسر من  
الدماغ. وإن لكل نصف من  

لدماغ له خصائصه  أقسام ا
الخاصة والتي في ضوئها تجعل  
منه متفوقـًا في نوع معين من  
التفكير. 

ينظر إلى الدماغ على أنه  
وحدة معالجة معلومات فريدة؛ 
فهو مركز التعلم ويختلف من  
فرد إلى آخر، حيث تتباين  
خبرات ومعارف األفراد تبًعا  
لمدى توظيف أدمغتهم في  
عمليات التعلم. 

لقد طور كل من نيل ميلر  
ودوالرد نظرية في التعلم تقوم  
على أساس التعزيز(سکنر)، 
وان تباينت مفـاهيمها ومناهج  
.البحث المتبعة فيها

أن دوالرد وميلر ينظرون إلى  
التعزيز بصورة مختلفة, فهما  
يفترضان أن التعزيز ينتج عن  
خفض الدافع, بحيث أن  
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یDA&ون إلى ال�ع#2# �=�رة م�Pلفة, فه(ا nف�&ضان أن ال�ع#2# ی�Aج ع� خف� ال�افع, �Sf7 أن 
ت7قef مHافأة أو تع#2#. االس�`ا�ة م�جه أصًال إلى ت�P�� ال��ت& الAاشئ ع� ذل� ال�افع، ول�Y إلى 

) ه� ال(7&ك األساسي لل\ل�ك. و2ع&ف دوالرد ومfل& ال�افع على Driveوم� هAا فه(ا nع�'&ان أن ال�افع (
أنه م�f& ق�[ n`'& الع2�Bة على ال�7&ك والع(ل، فه� حالة اس��ارة ت�فع ال�ائ� ال7ي إلى ال��ام �\ل�ك 

ا ع� اس�`ا�ات ما. وم�ل ه�ا ال�افع H_nل ��7 ذاته م�fً&ا ق ً̀ � �Hnن خارجً�ا أو داخلي ال(=�ر، أو نات
الف&د االنفعال�ة. وح�ى �Hnن ه�ا ال�افع م�fً&ا ل��ل�f سل�ك ما h`n أن �Hnن على ق�ر �اف م� الق�ة, 
��7n Sf7ث اإلثارة الالزمة ل�c ال�ائ�، و�ال�الي فإن ق�ة واس�(&ار2ة ردة الفعل ال\ل���ة تع�(� �ال�رجة 


 �7nث ردة األولى ع��Bال &f�)ن`� أن ال �fة ق�2ة، في ح�لى ق�ة ال�افع؛ فال(�f& الق�[ �7nث اس�`ا
��[ ال�عل$ على ع(ل�ة خف� ال�افع، فال\ل��ات ال�ي تع(ل على ت�P�� ح�ة ال�افع Aفة. ی�فعل ض�

  ت�ع#ز و�2$ االح�فاª بها. 

ل(�ة في جامعة یfل األم&H2�ة إلى نD&2ة م�رر في ال�عل$:  ت�جه ه��ارت م�رر في ب�اnة ح�اته الع
دراسة ال�عل$ وفًقا ل(فا|�$ الDA&2ات االرت�اg�ة، وق� حاول دمج الع�ی� م� ال(�اد{ ال&ئ�\�ة ال�ي ق�مها �ل 

م� �افل�ف وث�رن��n وهل في نD&2ة تعل$ تع&ف �اس$ نD&2ة العامل�f، ل�Aه في ح�اته العل(�ة ال(�أخ&ة 
ت مع&��ة، إذ ان�قل إلى اس��Pام ال�ف\f& ال(ع&في وال(فا|�$ وم�اد{ ال�عل$. ت�7ل إلى دراسة ال�عل$ ب�الال

حSf اتفe م�رر مع �ل م� هل ومfل& م� حSf أن ال�ع#2# یA_أ �فعل ت�P�� ال�افع، ول�� �ال�ق@ 
نف\ه اخ�لف مع هل م� حSf أن ال�ع#2# ب�صفه خفBًا لل�افع ال nع(ل على تف\f& �افة أشHال ال�عل$، 

ا ردود الفعل االنفعال�ة، أو ما n\(ى �ال�عل$ ال�`A'ي. و�Aاء على ذل� ، ن`� أن م�رر ت�جه إلى وال س�(
  دراسة ردات الفعل االنفعال�ة وال\ل�ك ال�`A'ي، ودراسة دور العقاب أBًnا. 

 Sfة لل�عل$، ح�ال�( hال`�ان�نD&2ة ال�عل$ اإلح=ائ�ة: ات`ه �ع� عل(اء الAفY إلى االه�(ام 
�& م�ًال الس��Pام ال�عابf& ال�(�ة ح�ل ال\ل�ك م(�ًال �اس��Pام لغة ومفا|�$ ال&2اض�ات والف&وع أص��7ا أك

العل(�ة وال���Aل�ج�ة األخ&c، ون`� ذل� واض7ًا في نD&2ة ال(`ال ع�A ل�ف�f، ونD&2ة ال7اف# لهل، 
�Pإلى اس� Y$ اس��ات م� الق&ن ال(اضي ع(� ولAf\)Pه. وفي ال&f2ة ت�ل(ان وغ&Dون e�A)ام ال

اإلح=ائي ل�راسة ع(ل�ة ال�عل$ ووضع نD&2ة به�ا ال_أن تع&ف بA(�ذج ال(�f& العAfي. و2ق�م ه�ا الA(�ذج 
على �ع� االف�&اضات ال�ي �H)n م� خاللها ال�w'A ب�ع� مDاه& ال�عل$، و��ه یDA& إلى اح�(االت 

ال�اك&ة وفًقا لق�اع� معAfة،  االس�`ا�ة �(�DAر ر2اضي ص&ف. وc&2 أن م�ل ه�ه االرت�اgات تP#ن في
و2=ار إلى اس��عائها ع�Aما تق�Bي ال7اجة ل�ل� أو ع�Aما ت��ف& ال(A'هات ال'�f�ة ال(Aاس�ة. و�(ا ه� 
ال7ال ع�A ج�&[، فه� ی&c أن االق�&ان ال�\�� �اف ل�ح�ه ل����2 االرت�اgات، فA`� أن ج�&[ ل$ یA`ح 

ه�ه العAاص& مًعا في ال(�قف اإلش&اgي لل�أثf& في اس�`ا�ة في ت�ض�ح اآلل�ة ال�ي م� خاللها ت��7 م�ل 
الف&د، و�أنه ی�حي لAا �أن م�ل ه�ه ال(�f&ات تع(ل على ن�7 م\�قل. ول�� اس��اع اY�\n م� خالل 
ن(�ذجه اإلح=ائي ال(ع&وف �اس$ ن(�ذج عAfة ال(�f&ات واالس�`ا�ات أن nف\& آل�ة ات7اد م�ل ه�ه 

  العAاص& مًعا.

) نD&2ة في ال�ع#2# تع&ف �اس$ نD&2ة ال��(ة 1965اك في ال�ع#2#: وضع ب&2(اك (نD&2ة ب&2(
�ال����ة ال�ي م� خاللها ت=�ح ف�ة م�  eة ت�عل��\�الA\'�ة، وتق�م م�ل ه�ه الDA&2ة على اف�&اضات 
�&ق اح�(ال�ة. وت�7یً�ا حاول ب&2(اك ت�ض�ح آل�ة ت&ا�� ف�ات م�Pلفة م���ة مًعا � االس�`ا�ات م�&ا
االس�`ا�ات مًعا، إذ ی&c أنه �اإلمHان ت&تhf اس�`ا�ات الف&د وفe م��اس مع�f ت�ًعا أله(�fها ع�Aه، 
��H)n Sf7 في ض�ء ذل� ت�7ی� ��(ة االح�(ال الرت�اK اس�`ا�ة ما �اس�`ا�ة أخ&c. وم� خالل ه�ه 

�ع ال(ع#زات ل�\@ ). وهAا ما f_n& الى أن ج(1981الDA&2ة �ه& ما nع&ف �عق� ب&2(اك في ال�ع#2# (
ذات ص�غة ان�قال�ة، فهي م�ق��ة وت&ت�� إلى درجة �'f&ة �ال�ضع ال�[ n(& ��ه الف&د �اإلضافة إلى 

  خ=ائ=ه. 

االستجابة موجه أصًال إلى  
تخفيض التوتر الناشئ عن  

تحقيق  ذلك الدافع، وليس إلى  
مكافـأة أو تعزيز. 

ويعرف دوالرد وميلر الدافع   
على أنه مثير قوي يجبر  
العضوية على التحرك والعمل، 
فهو حالة استثارة تدفع الكائن  
الحي إلى القيام بسلوك ما. 

حتى يكون هذا الدافع مثيرًا  
لتوليد سلوك ما يجب أن  
يكون على قدر كاف من  
القوة, بحيث يحدث اإلثارة  
الالزمة لدى الكائن، وبالتالي  
فـإن قوة واستمرارية ردة  
الفعل السلوكية تعتمد بالدرجة  

لى قوة الدافعاألولى ع

) نظرية  1965وضع بريماك (
في التعزيز تعرف باسم نظرية  
القيمة النسبية، وتقوم مثل  
هذه النظرية على افتراضات  
بسيطة تتعلق بالكيفية التي  
من خاللها تصبح فئة من  
االستجابات مترابطة مًعا بطرق  
احتمالية. 

حاول بريماك توضيح آلية ترابط  
االستجابات    فئات مختلفة من

مًعا، إذ يرى أنه باإلمكان  
ترتيب استجابات الفرد وفق  
مقياس معين تبًعا ألهميتها  
عنده، بحيث يمكن في ضوء  
ذلك تحديد قيمة االحتمال  
الرتباط استجابة ما باستجابة  
أخرى

عمد جوليان روتر إلى وضع  
نظرية في التعلم لتفسير  
جوانب السلوك االجتماعي  
لدى االفراد في المواقف  

فيها    المعقدة، وقد دمج
مفـاهيم من نظريات التعلم  
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نD&2ة ال�عل$ االج�(اعي ل&وت&: ع(� ج�ل�ان روت& إلى وضع نD&2ة في ال�عل$ ل�ف\f& ج�انh ال\ل�ك 
فfها مفا|�$ م� نD&2ات ال�عل$ وال_P=�ة، وت�Aاول  االج�(اعي ل�c االف&اد في ال(�اقف ال(عق�ة، وق� دمج

ه�ه الDA&2ة ثالثة ج�انh هي: ال\ل�ك وال(ع&فة وال�اف��ة. و��w2 فfها أن ال\ل�ك االج�(اعي ی��7د في 
�ل ال\�اق والD&وف ال�ي �7nث فfها و�2أث& إلى درجة �'f&ة �ال��قع أو ال(ع&فة ال(�علقة �ال�ع#2# 

nالح� فإن نD&2ة روت& في ال�عل$ تع&ف �اس$ نD&2ة ال�عل$ االج�(اعي، و2&جع  وم\��c ال�اف��ة, و�(ا
ذل� إلى تأك�f روت& االف�&اض القائل �أن معD$ ال\ل�ك االن\اني �7nث في ب�fة اج�(ا��ة, و�2$ اك�\ا�ه 

ل لل�ع�یل �ال�الي م� خالل ع(ل�ة ال�فاعل االج�(اعي مع األف&اد. وá&â روت& أن ال\ل�ك ال(�عل$ ه� القاب
�فعل ع�امل الP'&ة فق�. وc&2 أن ال\ل�ك مفه�م واسع ی�B(� أن(اK ال\ل�ك العلA�ة القابلة  &ffأو ال�غ
لل(الحDة وال��اس وتل� الA)B�ة. وت`�ر اإلشارة هAا، أن ال\�اق ال�[ �7nث ��ه ال\ل�ك وال�&2قة ال�ي 

�ة م� خاللها ی�رك الف&د ه�ا ال\�اق �اإلضافة إلى الP'&ة ال\ا\Aال��قة ت�7د ��(ة ال�ع#2# ودرجة ال��قع 
للف&د. ولق� ادخل روت& مفه�ًما ح�یً�ا إلى نD&�2ه وذل� �ع� إج&اء �ع� ال�ع�nالت علfها في عام 

�� وf_2& إلى ال�&2قة ال�ي ی�رك بها األف&اد م=�ر ال�ع#2#. ووفًقا 1954(Bال #�&)�)، وه� ما nع&ف 
�� ه�ا �H)n ت�ز2ع األBفي ض�ء ال�رجات ل(&�# ال �H)n ة، إذnاًسا له�ه الغا�ف&اد، وق� ص($ روت& م�

  ال�ي 7n=ل علfها األف&اد على ه�ا ال��اس ت�7ی� ما إذا �ان�ا ذو[ م&�# ض�� داخلي أو خارجي. 

  
أنه حقـًا كتاب جدير بالقراءة وننصح به كل زمالء االختصاص في العلوم السلوكية من علماء  

تحديداً طالب الدراسات العليا والباحثين التربويين المهتمين بنظريات  النفس وطالب الجامعة و 
  . التعلم وتطبيقـاتها

 

والشخصية، وتتناول هذه  
النظرية ثالثة جوانب هي:  
السلوك والمعرفة والدافعية. 

يالحظ فـإن نظرية روتر    وكما
في التعلم تعرف باسم نظرية  
التعلم االجتماعي، ويرجع ذلك  
إلى تأكيد روتر االفتراض  
القـائل بأن معظم السلوك  
االنساني يحدث في بيئة  
اجتماعية, ويتم اكتسابه بالتالي  
من خالل عملية التفـاعل  
االجتماعي مع األفراد. 

ل  أن السلوك المتعلم هو القـاب
للتعديل أو التغيير بفعل عوامل  
الخبرة فقط

كامل النص:   رابط  
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR124MaanLearningTheories.pdf 
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