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 اإلهداء

 إىل من علمني كيف يكون للحياة معنى وقيمة

 والدي العزيز .. .من خالل العلم والعمل  

  ...أهدي روحه الطاهرة هذا العمل 

 ويل التوفيق و الـلـه
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 نظريات التعلم

  

 مقدمة الطبعة األوىل

ال تقترص أهمية دراسة موضوع التعلم يف كونه أحد فروع املعرفة فحسب، ولكن الرتباطه الوثيق بالنشاط 

فالتعلم يعنى أصال بالدرجة األوىل بدراسة التغريات التي تطرأ عىل السلوك والخربة، . ااإلنساين والحيواين أيض

ومثل هذه التغريات تشمل عمليات االكتساب للسلوك أو الخربة، أو التغيري يف السلوك والخربة، أو عمليات 

عىل درجة عالية ومن هذا املنطلق، نجد أن موضوع التعلم يبدو . املحو للسلوك واستبداله بسلوك جديد

من األهمية والحساسية، كام يستحق الدراسة والبحث والتقيص بغية التعرف عىل خصائص السلوك وأسبابه 

وعوامله ومتغرياته، باإلضافة إىل التعرف عىل األسباب والعوامل التي تؤدي إىل حدوث التغريات يف هذا 

ا فإن دراسة عمليات التعلم متكننا من وضع وهكذ. السلوك يف املواقف املتعددة والخلل الذي يطرأ عليه

املبادئ واملفاهيم واملناهج املرتبطة بالسلوك والتي يف ضوءها ميكن تفسري هذا السلوك والتنبؤ به وتوجيهه 

وتجدر اإلشارة هنا، أن مثل هذه املبادئ والقوانني ليست بديلة . وضبطه مبا يعود بالنفع عىل الفرد واملجتمع

تخدام ملثل هذه املبادئ والقوانني ميكن تكييفه مبا يتناسب وطبيعة الثقافة السائدة يف أي للدين، ألن االس

وكل ما نهدف منه هو توجيه السلوك وضبطه عىل نحو يساعد الفرد عىل التكيف . مجتمع من املجتمعات

د، والذي بالتايل مع املتغريات البيئية واالجتامعية والثقافية التي تسود يف املجتمع الذي يعيش فيه الفر 

 .يساعده عىل رفع كفاءته السلوكية

ونظرا ألهمية هذا املوضوع فقد حظي باهتامم الفالسفة واملفكرين منذ القدم، حيث سعوا إىل وضع العديد 

  من االفرتاضات والتفسريات حول التعلم ممثال ذلك يف بحث 
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ومثل هذه املساهامت شكلت . الجسدمصادر املعرفة ومكونات العقل والذاكرة وعالقة ذلك بالروح و 

وبالرغم من أن العديد . منطلقا للعديد من النظريات السلوكية واملعرفية التي ظهرت حديثا يف مجال التعلم

من النظريات الحديثة اعتمدت املناهج العملية القامئة عىل إجراء التجارب عىل الحيوانات يف دراستها 

فإجراء الدراسات عىل الحيوانات . السلوك اإلنساين مل يكن محور اهتاممهاللتعلم، فهذا ال يعني بالرضورة أن 

 .له ما يربره، إذ أن املحصلة النهائية متكن من فهم السلوك اإلنساين والتعرف عىل أسبابه وعوامله

لقد الحظت من خالل إطالعي عىل الكتب واملؤلفات باللغة االنجليزية والعربية منها أن معظم مثل هذه 

ؤلفات يسهب إىل درجة كبرية يف الحديث عن موضوع التعلم من خالل التعرض إىل نتائج التجارب، وال امل

سيام تلك التي أجريت عىل الحيوانات لدرجة يعتقد فيها القارئ أن مثل هذه املعرفة تقترص عىل السلوك 

هذه الجهود فهي بال شك  وهذا بالطبع ال يعني االستخفاف مبثل. الحيواين وغري مناسبة للسلوك اإلنساين

رائدة ومهمة حول التعلم عىل نحو ميكن الدارس من اإلحاطة واإلملام بها، وهذا ما حاولت القيام به قدر 

، فالكامل لـلـهفلست باملعتذر إن بدا مني نقص أو خطأ فالنقص والخطأ دليل إنسانيتي والحمد . استطاعتي

لسلة حلقات العمل الطويلة يف تطوير املعرفة، فإن أصبت وما مجهودي هذا إال حلقة من س. وحده  لـلـه

وكم أكون شاكرا وممتنا لكل مساهمة أو مالحظة من شأنها . فلنفيس وإن أخطأت فأرجو املعذرة عىل ذلك

 . أن ترفع من سوية هذا العمل وتطوره

وتحديدا . مجال التعلم يقع هذا الكتاب يف اثني عرش فصال تتناول عددا من النظريات املعرفية والسلوكية يف

 -:فإن فصول هذا الكتاب تقع عىل النحو اآليت

ويتعرض بشكل عام إىل موضوع املعرفة والعلم، وتعريف النظرية وخصائصها وفوائدها : الفصل األول 

 .كام ويتناول موضوع التعلم من حيث تعريفه وخصائصه والعوامل املؤثرة فيه. ومعايري الحكم عليها

 . ويتناول نظرية األرشاط الكالسييك اليفان بافلوف :الفصل الثاين

 .ويتعرض لنظرية املحاولة والخطأ إلدوارد ثورنديك: الفصل الثالث

 .ويتناول نظرية األرشاط اإلجرايئ لربوس أف سكرن: الفصل الرابع
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 نظريات التعلم

 .ويتناول نظرية التعلم االقرتاين عند أدوين جرثي: الفصل الخامس

 .ظرية الحافز عند كالرك هلويتناول ن: الفصل السادس

 .ويتناول نظرية التعلم االجتامعي لروبرت باندورا: الفصل السابع

 .ويتعرض لنظرية التعلم القصدي إلدوارد توملان: الفصل الثامن

 .ويتعرض لنظرية الجشتلت: الفصل التاسع

 .ويتناول منوذج معالجة املعلومات: الفصل العارش

 .رية النمو املعريف عند جان بياجيهويتناول نظ: الفصل الحادي عرش

 .ويتعرض إىل مساهامت نظرية أخرى يف مجال التعلم: الفصل الثاين عرش

وأخريا يبقى هذا الجهد عمال إنسانيا ال يخلو من النقص والعيب والخطأ، وقد ال يغطي كافة املسائل 

؛ فهو مبثابة مساهمة متواضعة بهذا املتعلقة مبوضوع التعلم، حيث تم الرتكيز عىل أهم القضايا ذات العالقة

 .الشأن، آملني أن تستمر الجهود يف سبيل تطوير املعرفة والعلم

 ويل التوفيق و الـلـه

 املؤلف
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 مقدمة الطبعة الثانية

  

بعد مرور عامني عىل اصدار الطبعة األوىل ارتأيت رضورة اعادة النظر يف محتوى هذا الكتاب ساعيا من وراء 

عىل مراجعة فصول هذا الكتاب  الـلـهنقيحه وتحسينه مبا يعود بالنفع عىل القارئ، وقد قمت بحمد ذلك ت

 .متوخيا الدقة يف تصحيح األخطاء وتوضيح لبعض املصطلحات واملفاهيم بإضافة تفاضيل ومعلومات جديدة

 الدماغ وذلك من كام تم تضمني هذا الكتاب فصل جديد حول التعلم، وهو ما يعرف بالتعلم املستند إىل

و أجل إثراء هذا املوضوع وتقديم املزيد من االفكار حوله، امال أن يحقق هذا املؤلف االهداف املتوخاه منه 

 .من وراء القصد الـلـه

 ٢٠٠٦كانون الثاين 
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 املعرفة والعلم والنظرية 
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 الفصل األول

 

  

 املعرفة والعلم والنظرية

Knowledge, Science and Theory 

 

 

 :متهيد

ع املعرفة مثرية جدا، بدأت مع وجوده عىل هذه األرض، فاملعرفة متثل مسألة وجود إن قصة االنسان م

لقد دأب اإلنسان منذ وجوده . وهوية للجنس البرشي، بها يتميز عىل الكائنات الحية األخرى ويتفوق عليها

اب فهي غاية ألن اكتس. عىل هذه األرض يف البحث عن املعرفة فشكلت له وسيلة وغاية بالوقت نفسه

املعرفة بحد ذاتها يشعر الفرد بالتفوق والتميز ويعزز مفهوم الذات لديه، ففي هذا الصدد يقول العامل 

كام أنها تعد وسيلة ألن  ،)لقد بحثت عن السعادة طويال فوجدتها باملعرفة والعلم( الرويس ايفان بافلوف

ة ويعمل من خاللها عىل السيطرة اإلنسان من خاللها يستطيع تفسري ما يدور حوله من الظواهر املختلف

عىل األحداث والتنبؤ بها وضبطها وتوجيهها، وهذا بالتايل ميكنه من تحقيق األهداف التي يسعى إليها، وذلك 

 ،)أنا أفكر إذا أنا موجود( كام يقول الفيلسوف الفرنيس رينيه ديكارت

منذ القدم بالبحث عن املعرفة يف إن االكتشافات العلمية واألثرية تظهر بال شك مدى اهتامم اإلنسان 

  محاولة منه لتفسري ما يدور حوله من ظواهر وأحداث بهدف 
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 املعرفة والعلم والنظرية 

وبالرغم من أن بعض املعارف التي استخدمها اإلنسان يف تفسريه للظواهر واألحداث كانت . السيطرة عليها

إال أن تلك املعارف بحد  يف بعض جوانبها تستند إىل الخرافات واألساطري بحيث مل تثبت مصداقيتها العلمية،

 .ذاتها دليل قاطع عىل مدى حرصه عىل البحث والسعي وراء املعرفة

لقد تنوعت املعارف االنسانية ومل تقترص عىل جانب معني، فمنها ما ارتبط بالجوانب الوجودية والطبيعية 

بعض اآلخر الذي ارتبط اإلنسانية، يف حني أن بعضها اآلخر ارتبط بالقوى غري املرئية املسيطرة، وهناك ال

ونتيجة . بالجوانب اإلنسانية يف مجاالت االقتصاد واالجتامع والزراعة وغريها من الظواهر الطبيعية املختلفة

لذلك ظهرت املذاهب الفكرية والفلسفية املتعددة والتي تباينت يف نظرتها إىل العديد من املسائل 

 .الوجودية والكونية واالنسانية

، أول مذهب حاول االنسان من خالله تفسري ما يدور حوله "Animisim"ب االرواحية ويكاد يكون مذه

من مظاهر إنسانية وطبيعية، ويتمثل يف عزو حدوث مثل هذه الظواهر إىل وجود األرواح التي تسيطر عىل 

كل يشء، فمثل هذه األرواح هي التي تسبب حدوث الظواهر،  وهي التي تعمل عىل ضبطها والسيطرة 

وبذلك نجد أن اإلنسان القديم ابتكر العديد من الطقوس والعادات املختلفة ). Carlson,1994(ها علي

 .للحصول عىل رضا األرواح وتجنب غضبها تالفيا لعدم حدوث ما ال يرسه من الظواهر املتعددة

رواحية ومع تطور البرشية وزيادة خرباتهم املتعددة ظهرت مذاهب فلسفية جديدة، رفض بعضها فكرة اال 

وبالرغم من . وأخذت تعمل عىل تفسري الظواهر، وال سيام الطبيعية منها بداللة مسبباتها الحقيقية

املساهامت الهامة لهذه املذاهب يف حصيلة الخربات املعرفية البرشية، إال أنه يؤخذ عليها أن منهجيتها يف 

فالسفة القدماء أساليب القياس لقد اعتمد ال. دراسة الظواهر مل تكن تخضع إىل أساس علمي موضوعي

واملالحظة والتأمل الذايت وقواعد املنطق يف دراسة وتفسري األحداث والظواهر، ومثل هذه األساليب تخضع 

للجوانب الذاتية والخربات الشخصية وال متتاز باملوضوعية، وهذا ما تسبب يف تباين اآلراء واالفكار يف تفسري 

 .الظاهرة الواحدة

لعلوم عن الفلسفة يف القرنني الثامن والتاسع عرش أخذت العلوم تكرس طرقا أكرث موضوعية ومع انفصال ا

يف دراسة الظواهر املختلفة تستند يف أساسها إىل أساليب التفكري العلمي الذي يقوم عىل املالحظة العلمية 

وفري قدر كبري من والتجريب، مام تسبب يف حدوث تطور هائل يف جميع املجاالت العلمية واملعرفية، وت

  املعارف 
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 .والخربات املوضوعية التي متتاز بالدقة وإمكانية تعميمها واستخدامها مبا يعود بالنفع عىل الحياة البرشية

متتاز املعرفة االنسانية بالقابلية للتطوير والتغيري تبعا الختالف الظروف والحاجات االنسانية وأساليب 

ع دائم مع هذا العامل وموجوداته، بحيث ينشأ عن هذا الرصاع مكتشفات فاإلنسان يف رصا . البحث العلمي

وبناء عىل . علمية جديدة وتراكم خربات جديدة وتعديل يف الخربات السابقة بغية تحقيق التكيف والتفوق

ذلك فإنه من الصعب ايجاد تعريف واضح ومحدد للمعرفة، إذ أن تعريفها ال يكاد يتعدى مفهومها؛ فيمكن 

إليها عىل أنها حصيلة الخربات اإلنسانية املرتاكمة يف مختلف املجاالت والناتجة من التجارب الحسية  النظر

 .والتحليالت العقلية والتجارب العلمية

 : Scienceتعريف العلم 
لقد أدى انفصال العلوم عن الفلسفة إىل بروز كلمة العلم، بحيث أخذت معناها الحقيقي، وظهرت فروعا 

العلوم اإلنسانية والطبيعية متيزت جميعها باعتامدها املناهج العلمية التي تستند اىل أساليب متعددة من 

وبذلك برز إىل الوجود ما . التفكري العلمي يف دراسة الظواهر بعيدا عن األهواء واآلراء الذاتية الشخصية

رفة واملعلومات حول وميكن تعريف العلم عىل أنه جمع املع. يعرف مبصطلح العلم والطريقة العلمية

. ظاهرة ما بطرق موضوعية تقوم عىل املالحظة العلمية والتجريب، بهدف تفسريها والتنبؤ بها وضبطها

ويهدف العلم عادة . فالعلم هو مبثابة مجموعة من املعارف تعتمد يف تحصيلها عىل منهج علمي موضوعي

 : اىل تحقيق ثالثة أهداف هي

 .ة تفسري الظواهر وتحديد أسبابها الحقيقية والعوامل املؤثرة فيهاويتمثل يف محاول: الفهم: أوال

ويعني توقع حدوث الظاهرة يف ضوء بروز بعض املؤرشات الدالة عليها مثل أسبابها أو : التنبوء: ثانيا

 .عواملها

و التحكم ويشري اىل إمكانية التحكم بالظاهرة وتوجيهها من خالل التحكم بأسبابها وعواملها أ : الضبط: ثالثا

 .يف نتائجها
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 :  Scientific Inquiryالطريقة العلمية  
تعد الطريقة العلمية األداة الرئيسية التي يعتمدها العلم لجمع البيانات الالزمة حول ظاهرة ما وذلك من 

 .أجل توليد املعرفة واثبات مدى صحتها

رفة من خالل استخدام طرق منظمة يف ميكن النظر إىل الطريقة العلمية عىل أنها عملية البحث عن املع

فهي تشري إىل املنهج العلمي يف عملية توليد املعرفة والتأكد من صدقها . جمع وتحليل البيانات وتفسريها

 ).Schumacher & McMillan, 1993(ونفعيتها 

اتية وهذه متتاز الطريقة العلمية بعدد من الخصائص التي متيزها عن غريها من الطرق غري املوضوعية والذ

 : الخصائص هي

وتعني االعتامد عىل املالحظة العلمية للوقائع الخارجية واخضاعها اىل عنرص التجريب بغية : االمربيقية .١

 .تحديد مسبباتها الحقيقية والعوامل األخرى التي تؤثر فيها

لكل ظاهرة سببا ترفض الطريقة العملية فكرة العشوائية يف حدوث الظواهر؛ فهي تفرتض أن : الحتمية .٢

حقيقيا يقف وراء حدوثها، إذ يتحتم عىل العامل البحث والتقيص عن األسباب الحقيقية للظواهر بغية 

 .تفسريها والتنبؤ بها والتحكم بها إن أمكن

متتاز الطريقة العلمية بتأكيدها عىل عملية الضبط الدقيق يف دراسة الظواهر، فهي تعتمد عىل : الدقة .٣

غريات الحقيقية التي تسبب الظواهر وتعمل عىل ضبط واستثناء العوامل األخرى غري ذات الكشف عن املت

 .العالقة

تنظر إىل املعرفة عىل أنها نسبية، فهي غري ثابتة ومطلقة، لذا يتوجب إجراء املزيد من البحث : الجدلية .٤

 .والتقيص بهدف توليد املعرفة وتطويرها

ال تتوقف عند حدود معينة من املعرفة يف دراستها للظواهر، حيث ترى ومن هنا، نجد أن الطريقة العلمية 

 .أن هناك األفضل وأن مزيدا من البحث يقود إىل املزيد من املعرفة وإىل فهم أكرث دقة للظواهر

تؤكد الطريقة العلمية رضورة صياغة نتائج البحث والتقيص كام هي بعيدا عىل اآلراء : املوضوعية .٥

  فهي ترى رضورة أن . هواء الشخصيةواملعتقدات واأل 

  



 
25 

 
 نظريات التعلم

 .تصاغ النتائج كام جاءت حتى وإن كانت مخالفة الفرتاضات وآراء الباحث ومعتقداته

 : Scientific Thinking Steps: خطوات التفكري العلمي

 : تقوم الطريقة العلمية عىل سلسلة من العمليات البحثية التي تستند إىل عدد من الخطوات تتمثل باآليت

 .الشعور بوجود مشكلة تستدعي االهتامم وتستحق البحث والتقيص: أوال

 .تحديد املشكلة من حيث حرص نطاقها ومجالها ومتغرياتها، واالهداف املراد تحقيقها: ثانيا

صياغة الفرضيات حول املشكلة عىل نحو دقيق وواضح بحيث تكون قابلة لالختبار والتحقق : ثالثا 

 .التجريبي

 .البيانات وتحليلها بهدف اختبار صحة الفرضياتجمع : رابعا

 .تفسري النتائج وصياغة التوصيات والتعميامت: خامسا

 : Scientific Researchالبحث العلمي 

ويعرف عىل . يعد البحث األداة الرئيسية التي تعتمد عليها العلوم املختلفة يف دراسة الظواهر ذات العالقة

يعتمد . لبيانات وتحليلها عىل نحو منطقي بغية تحقيق أهداف معينةأنه عملية منهجية منظمة لجمع ا

البحث العلمي عىل طرق متتاز بالصدق والثبات واملوضوعية لجمع البيانات الالزمة، والتحليل املوضوعي 

وتختلف هذه الطرق باختالف الظواهر املدروسة ومجال التخصص، وعموما ميكن تصنيف . لهذه البيانات

 : بيانات يف العلوم النفسية واالجتامعية عىل النحو التايلأدوات جمع ال

 .املقاييس املادية وغري املادية مبختلف أنواعها -أ

 .املقابالت مبختلف أنواعها - ب

 .املالحظة مبختلف أنواعها -ج

 .الوثائق والسجالت مبختلف أنواعها -د

 .االختبارات مبختلف أنواعها -هـ

 .املذكرات -و
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بحث العلمي نظامية وهادفة، فهي تشتمل عىل مجموعة اجراءات يتم التخطيط لها عىل نحو إن منهجية ال

دقيق بغية الحصول عىل معلومات محددة حيال املشكلة موضع الدراسة، وغالبا ما ترتبط هذه االجراءات 

 .بتصميم معني يتناسب مع طبيعة املشكلة البحثية

 :The Concept of Theoryمفهوم النظرية 

من فروع العلوم املختلفة عددا غري محدد من النظريات التي تقدم تفسريات وتوضيحات للظواهر تتض

واألحداث التي تتناولها، وتتباين النظريات باختالف الهدف منها، فمنها ما يسمى بالنظريات الوصفية، 

بالنظريات  وهناك طائفة أخرى تعرف باسم النظريات التحليلية التفسريية، كام يوجد نظريات تسمى

املعيارية، يف حني تصنف نظريات أخرى تحت فئة النظريات العلمية، وهناك مجموعة أخرى تسمى 

ويالحظ تنوع النظريات وتعددها ضمن الفرع العلمي الواحد ويتعدى ذلك إىل . بالنظريات امليتافيزيقية

 .وجود أكرث من نظرية واحدة تتعلق بدراسة ظاهرة معينة واحدة

عىل أنها مجموعة من القواعد والقوانني التي ترتبط بظاهرة ما ) باملفهوم العام(إىل النظرية ميكن النظر 

بحيث ينتج عن هذه القوانني مجموعة من املفاهيم واالفرتاضات والعمليات التي يتصل بعضها ببعض 

يف املواقف  لتؤلف نظرة منظمة ومتكاملة حول تلك الظاهرة، وميكن أن تستخدم يف تفسريها والتنبؤ بها

املختلفة؛ فهي تشكل مجموعة من االفرتاضات التي تتألف من البناءات املحددة لتوضح العالقات املتداخلة 

وفيام ييل عرض لبعض تعاريف . بني العديد من املتغريات ذات العالقة بظاهرة معينة سعيا وراء تفسريها

 : النظرية

هي عبارة عن مجموعة من البناءات واالفرتاضات  النظرية) : Kerlinger, 1986(تعريف كريلنجر  -١

 .املرتابطة التي توضح العالقات القامئة بني عدد من املتغريات وتهدف إىل تفسري ظاهرة والتنبؤ بها

النظرية كل متكامل من املصطلحات واالفرتاضات تتصل مبوضوع معني يشتق منها ): Rose(تعريف روز  -٢

 .لة لالختبار االمربيقيعدد من الفروض املحددة والقاب

النظرية هي نظام من املفاهيم املجردة تستخدم لتنظيم مجموعة من ): Spense, 1956(تعريف سبنس  -٣

 .املبادئ والقوانني التي مل يكن بينها اي ارتباط من قبل يف بناء استنباطي موحد
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خاللها اشتقاق عدد من املبادئ النظرية مجموعة من االفرتاضات التي ميكن من ): Feigl(تعريف فيجل  -٤

 .والقوانني االمربيقية وفق اجراءات منطقية رياضية

النظرية مجموعة من العبارات املرتابطة بشكل منظم والتي تشتمل عىل بعض ): Rudner(تعريف ردنر  -٥

 .التعميامت التي تشبه القوانني القابلة لالختبار االمربيقي

نظرية مجموعة من االفرتاضات املرتابطة التي ميكن أن تستخلص بطرق ال): Fiest, 1985(تعريف فيست  -٦

.. االستدالل العقيل املنطقي واختبار الفرضيات بحيث ميكن أن ينظر إليها عىل أنها مجموعة من عبارات إذا 

 .عندئذ

 : باستعراض التعاريف السابقة ميكن أن نستخلص املالحظات التالية حول النظرية

 .ظرية عىل عدد من االفرتاضات التي تتألف من البناءات املحددةتشتمل الن: أوال

تعمل النظرية عىل توضيح العالقات املتداخلة بني مجموعة من املتغريات واملفاهيم التي تتعلق : ثانيا

 .بظاهرة ما

 ؟تحاول النظرية توليد وتجميع املعرفة وتنظيمها يف كل موحد إلجابة سؤال ملاذا: ثالثا

 .ط النظرية بظاهرة محددة وتسعى إىل تفسريها والتنبؤ بهاترتب: رابعا

 : Benefits of Theoryفوائد النظرية 

الطويل، (تكمن أهمية النظرية يف أنها تضطلع بعدد من الوظائف حيال املعرفة االنسانية تتمثل باآليت 

  -):١٩٨٦، زيتون، ١٩٩٧

ها يف بناء منظم منسق مام يجعل منها ذات معنى تعمل عىل تجميع الحقائق واملفاهيم واملبادئ وترتيب -١

 .وقيمة

 .تقدم توضيحا وتفسريا لعدد من الظواهر واالحداث الطبيعية واالنسانية والكونية -٢

 .تساعد يف التنبؤ بالعديد من الظواهر وتوقع حدوثها أو عدمه يف ظل معطيات ومؤرشات معينة -٣
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 .وجه الجراءات وعمليات البحث العلمي واالستدالل العقيلفهي مبثابة امل: توجه التفكري العلمي -٤

 .وذلك من خالل توليد البحوث التجريبية الختيار صحة افرتاضاتها ومفاهيمها: توليد املعرفة -٥

 :Aspects of Theoryخصائص النظرية 
ل بسلسلة من هناك اتفاق عام يجمع عىل أن النظرية هي مبثابة مجموعة من البناءات املرتابطة التي تتص

األحداث والظواهر تعمل عىل إيجاد نوع من التنظيم ملجموعة من املبادئ والقواعد ميتاز بالتجريد، 

 :واعتامدا عىل ذلك فإن هناك عددا من الخصائص التي متتاز بها النظرية وهي. والشمول 

ظواهر واألحداث، كام أنها تعد النظرية وسيلة وغاية بالوقت نفسه ، فهي وسيلة للتفسري والتنبؤ بال: أوال

 .غاية نسعى من خاللها للسيطرة عىل العامل املحيط بنا 

أن  صحة أي نظرية هي مسألة نسبية حيث ال توجد نظرية مطلقة، فليست هناك نظرية صحيحة أو  : ثانيا

 .خاطئة يف ذاتها 

أي من خالل االختبار العميل  تحدد قيمة النظرية مبدى االختبار التجريبي الفرتاضاتها ومفاهيمها ،: ثالثا

 .وليس من خالل الربهان الجديل 

يتمثل الهدف األسايس للنظرية يف توليد املعرفة ممثال ذلك يف صياغة القوانني واملبادئ العلمية الثابتة : رابعا

 .القابلة للتطبيق العميل

 :Theory Creteriaمعايري الحكم عىل النظرية الجديدة  
 :ري ميكن أن  تستخدم للحكم عىل القيمة العلمية للنظرية ، وتتمثل هذه املعايري باآليت هناك عدد من املعاي

النظرية الجيدة يجب أن  ال تكون تافهة، بل عىل العكس من ذلك فهي يحب ) :Important(األهمية : أوال

التي تكون أن  تكون مهمة وذلك من خالل تعرضها لظاهرة ذات قيمة ومعنى؛ فالنظرية الجيدة هي تلك 

 .محددة يف تفسري حادثة أو ظاهرة معينة وينتج عنها مضامني عملية ذات قيمة نفعية

متتاز النظرية الجيدة بالقابلية للفهم وببعدها عن ) :Preciseness & Clarity(الدقة والوضوح : ثانيا

  وميكن اختبار مدى . الغموض، ويف كونها متتاز باالتساق الداخيل
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 .ن خالل سهولة ربط مفاهيمها باملامرسة وسهولة اختبار فرضياتها وعمل التنبؤات وضوح النظرية م

النظرية الجيدة تلك التي تشتمل عىل عدد قليل ) : Parsimony & Simplicity(االقتصادية والبساطة : ثالثا

 .من االفرتاضات واملفاهيم؛ أي أنها تفرس الظاهرة أو الحدث بأقرص الطرق واإلجراءات 

يجب أن  متتاز النظرية الجيدة بالشمولية من حيث قدرتها عىل ) : Comprehensiveness(الشمولية : ارابع

 .أي من خالل قدرتها عىل تفسري الظاهرة موضع البحث. تغطية جميع جوانب الظاهرة موضع االهتامم

زال يف إجراءات من أجل النظرية الجيدة يجب أن  متتاز بالقابلية لالخت):Operationality(اإلجرائية :خامسا

اختبار صحة افرتاضاتها والتنبؤات التي تقدمها؛ بحيث مفاهميها يجب أن  تكون  دقيقة وواضحة وقابلة 

 .للقياس 

تقاس فعالية النظرية بقدرتها عىل توليد املعلومات القابلة لالختبار، ) : Fruitfulness(النفعية : سادسا

 .ات وأفكار جديدة، ومدى قدرتها عىل إثارة التفكري والبحث ومدى قدرتها عىل توليد معارف ومعلوم

تقاس فعالية النظرية بوجود خربات وأبحاث تجريبية ): Empirical validity(الصدق التجريبي : سابعا 

 .تدعم افرتاضاتها باإلضافة إىل قدرتها عىل توليد معلومات ونظريات جديدة 

ة الجيدة تلك التي تزود الباحثني بإطار معريف ميكنهم من تنظيم النظري) :Practicality(العملية : ثامنا 

 .عمليات التفكري واملامرسة لديهم

 :  Origens of Learningالجذور الفلسفية لدراسة التعلم 

نظرا ألن  مفهوم التعلم يتصل بعمليات اكتساب السلوك والخربات والتغريات التي تطرأ عليها، فقد حظي 

فنتائج عملية التعلم تظهر يف جميع أمناط السلوك والنشاط . والفالسفة منذ القدم باهتامم املفكرين 

الفكرية والحركية واالجتامعية واالنفعالية واللغوية، بحيث ترتاكم الخربات واملعارف االنسانية : االنساين

 .وتنتقل من جيل إىل آخر عرب عمليات التنشئة االجتامعية والتفاعل مع العامل املادي 
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وتكمن أهمية التعلم يف كونه أداة الحفاظ عىل استمرار وبقاء الحضارة البرشية ، وهو اإلداة التي من خاللها 

يسيطر الفرد عىل املتغريات واملثريات املحيطة، فام نالحظه اليوم من منجزات حضارية ما  هو إال نتاج 

 ) .Hill,1990(عمليات التعلم اإلنساين  عرب العصور املتالحقة 

إن  معظم مفاهيم التعلم التي نتعامل معها اليوم ما هي إال حصيلة ملا قدمه الفالسفة واملفكرون القدماء 

امتدادا من عرص الفراعنة املرصيني مرورا بالحضارات اليونانية والرومانية، واإلسالمية والغربية 

)Brennan,1994. ( 

ت من األفكار واالفرتاضات الرئيسية التي قدمها هؤالء وميكن القول إن غالبية نظريات التعلم الحديثة انطلق

املفكرون والفالسفة، فهي تسعى بطريقة نظامية إىل إثبات صحة املفاهيم والفرضيات املرتبطة باملعرفة 

هذا ويعزو علامء الغرب معظم . االنسانية ممثال ذلك يف فهم السلوك والعمليات واملفاهيم املتعلقة بها 

) rationalism(املذهب العقالين :علم إىل اثنني من االتجاهات الفلسفية اليونانية وهامأفكارهم حول الت

الذي نادى به أرسطو وتالميذه )  associationism(الذي قدمه أفالطون واتباعه؛ واملذهب االرتباطي 

)Hothersall,1984.( 

 Philosophical(فلسفي لقد شكلت األفكار التي جاء بها هذان املذهبان ما يسمى بعلم النفس ال

Psychology . ( والذي انصب اهتاممه عىل دراسة الطبيعة االنسانية من حيث الخلق والتكوين والهدف

ومن هذا الفرع ظهر ما يسمى مبوضوع علم النفس كنتيجة النفصال علم النفس . والطبيعة الوجودية

ة، حيث شكل التعلم والذاكرة إحدى كباقي فروع املعرفة عن الفلسفة، وعرف باسم علم الحياة العقلي

وكام أسلفنا سابقا، فإن  دراسة هذه املفاهيم ). Hilgard & Bower,1981(املحاور الرئيسة لهذا العلم 

 - :جاءت من مصدرين فلسفيني استندت إىل

 يف ويعنى بالدرجة األوىل" Epistemology"وهو ما يعرف باسم علم أو نظرية املعرفة : تحليل املعرفة:أوال  

 .توضيح اآللية أو الكيفية التي من خاللها يتم التعرف عىل األشياء 

ويعنى بفهم طبيعة ومحتويات املفاهيم واألفكار والتخيالت والعمليات : تحليل طبيعة الحياة العقلية: ثانيا

 .العقلية والقواعد التي تحكم مثل هذه الجوانب 
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 : Associationismاملذهب الرتابطي  
من أشهر الفالسفة اليونانني القدماء الذين ساهموا يف تطوير هذا ) Aristotle,384-388 BC(طو يعد أرس

املذهب، وقد تبنى العديد من الفالسفة الربيطانيني أمثال هوبز وجوك لوك وجون ستيورات وهارتيل 

أو ما تعرف ) Empiricism(وهليوم وغريهم أفكار أرسطو، مام أدى إىل ظهور ما يسمى باملدرسة التجريبية 

ومثل هذه األفكار انتقلت الحقا إىل أملانيا عىل يد عامل النفس فونت الذي أسهم يف . باملدرسة الرتابطية 

إنشاء أول مخترب يف مجال علم النفس وتأسيس ما يسمى باملدرسة البنائية، ومن هناك انتقلت أفكار 

هر ما يسمى باملدرسة السلوكية عىل يد جون واطسون املدرسة الرتابطية إىل الواليات املتحدة األمريكية، وظ

 .وثورنديك 

يرى أرسطو أن املعرفة تتألف من مجموعة من االحساسات الرئيسية ألن اإلنسان يولد وعقله صفحة بيضاء 

)Tablu Resa ( بحيث تنطبع فيه االحساسات املختلفة لتشكل األفكار عرب عمليات التفاعل مع البيئة؛

فة تزودنا باملعلومات األساسية كاألصوات والروائح واملرئيات واملذاقات املرتبطة باألشياء فالحواس املختل

ويؤكد أرسطو أن الحواس هي مبثابة . الخارجية والتي من خاللها يتم تشكيل األفكار وفق مبادئ ميكانيكية

كار تكون يف البداية بسيطة النوافذ الرئيسية التي يطل من خاللها العقل عىل العامل الخارجي، ويرى أن األف

 .وقليلة العدد ولكن نتيجة لعمليات التفاعل املستمرة مع البيئة، فإنها تزداد عددا وتعقيدا 

وبهذا املنظور نجد أن أرسطو يؤكد مبدأ الرتابطية، حيث يرى أن األفكار أو ما يعرف مبكونات العقل تنشأ 

ى باألفكار املعقدة وفق أحد ثالثة مبادئ رئيسية بفعل ترابط االحساسات البسيطة معا لتشكيل ما يسم

 .مبدأ التجاور الزماين أو املكاين، ومبدأ التشابه، ومبدأ التنافر : وهي

 :ينطلق املذهب الرتابطي يف نظرته إىل التعلم والذاكرة من عدد من االفرتاضات تتمثل باآليت

لوحيد للمعرفة هو الخربة الحسية ، حيث تؤكد الرتابطية أن املصدر ا) : Sensationalism(الحسية . ١

جميع األفكار و األمناط السلوكية تنشأ بفعل الخربات الحسية الرئيسية التي نتلقاها من خالل تفاعالتنا مع 

وترى أنه  بالرغم من أن  بعض الخربات ميكن اشتقاقها الحقا من عمليات االنعكاس أو التجريد . العامل 

   Mental Reflectionsالفكري 
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التي تتصل بالعالقات القامئة بني الخربات املتعددة ،إال أن  املصدر الرئييس لهذه املعرفة هو يف األصل الخربة 

 .الحسية التي نستقبلها بالحواس الخمس الرئيسية

تؤكد الرتابطية أن  أفكار العقل ومكوناته املعقدة تتشكل من خالل ) : Reductionism(االختزالية . ٢

دد من االحساسات واألفكار األولية البسيطة ليتشكل منها األفكار والخربات األكرث تعقيدا، ومثل ارتباط ع

وتحديدا فهي ترى أن  معظم األنشطة االنسانية . هذه األفكار ميكن اختزالها مرة أخرى يف أفكار بسيطة 

 .اختزالها يف سلوك  مجرد سلوكيات متعلمة، بحيث ميكن تحليل الظواهر النفسية إىل عنارص أولية أو

يرى املذهب الرتابطي أن مكونات العقل هي مبثابة مجموعة من األفكار ) : Associationism(الرتابطية . ٣

وقد يحدث االرتباط وفق بعد . أو االحساسات البسيطة التي تجمعت معا وفقا ملبدأ االقرتان أو االرتباط

 .أو بعد مكاين كتقارب حدوث الخربات يف املكان  زماين مثل تجاور حدوث الخربات معا يف زمن محدد،

تؤكد الرتابطية عىل رضورة إجراء املالحظة العلمية والتحليل املوضوعي ) : Empiricism(التجريبية . ٤

 .للخربات واألمناط السلوكية اعتامدا عىل الوقائع التجريبية وبعيدا عن اآلراء واألفكار الذاتية

ترى الرتابطية أن العقل يعمل كاآللة حيث أن مكوناته تتألف أصال من ): Mechanism(امليكانيكية  . ٥

وهذا يعني أنه ال يوجد فيه أصال أية معلومات . مجموعة عنارص بسيطة تم تجميعها معا وفق روابط معينة

 .خفية فطرية 

ي من خالل فالعقل البرشي حسب هذا املنهج سلبي ينحرص دوره يف استقبال املعارف حول العامل الخارج

الحواس املختلفة ويعمل فقط عىل تجميعها معا وفق أحداملبادئ السالفة الذكر لتكوين ما يسمى بأفكار 

 .العقل

 :وأخريا فإن املذهب الرتابطي يؤكد آليتني رئيسيتني حول التعلم هام 

رة هي مبثابة متثيل أن التمثيالت الداخلية لألفكار البسيطة أو ما يسمى باآلثار الذاكرية أو صور الذاك. ١

 .حقيقي لالنطباعات الحسية املرتبطة باألشياء التي نخربها يف العامل الخارجي 

أن األفكار املعقدة تتشكل من خالل االرتباطات بني مجموعة من األفكار البسيطة التي متت خربتها معا . ٢

  وترى أن هذه االرتباطات تقوى . وفق بعد زماين أو مكاين 

  



 
33 

 
 نظريات التعلم

 .حيوية الخربات، تكرار عمليات االقرتان، استمرارية الخربات، وحداثة الخربات : ة عوامل هيوفقا ألربع

فهي الصفة الوحيدة التي ال تجعل من ) Mental reflection(وفيام يتعلق مببدأ االنعكاس أو التجريد 

ل هذا فمن خال. العقل عىل أنه مجرد مسجل سلبي لالنطباعات الحسية وذلك حسب فلسفة جون لوك

املبدأ ميكن للعقل توليد واستنتاج أفكار جديدة بالربط واملقارنة بني األفكار املوجودة فيه، ويتم ذلك من 

 -:خالل ثالث عمليات هي

ويعني التوصل إىل مجموعات أو فئات من األشياء اعتامدا عىل اشرتاكها بعدد ): Abstraction(التجريد . ١

ن خالل تناول عددا من األفكار وربطها ومقارنتها معا ميكن التوصل إىل فم. من الخصائص الحرجة أو العامة 

 .ارتباطات وأفكار جديدة

استخدام قواعد املنطق املتعلقة بعمليات االستقراء واالستنتاج للوصول إىل ):Inference(االستدالل . ٢

 .معلومات جديدة

من خالل مجموعة جزئيات، أو التوصل إىل ويعني التوصل إىل مبدأ أو قاعدة ): Induction(االستقراء . ٣

 .نتائج منطقية بناء عىل معلومات جزئية معروفة عىل نحو سابق 

 ):Rationalism(املذهب العقالين 
، حيث يرى أن كل Plato,427-347) (Bcترجع جذور هذا املذهب إىل الفيلسوف اليوناين الشهري أفالطون 

مصدر هذه املعرفة هو العقل، ومثل هذه املعلومات جاءت   أمناط املعرفة هي فطرية غري متعلمة، وأن

لقد ميز أفالطون بني االحساسات القادمة عرب الحواس املختلفة وبني ما يعرف باألمناط . إليه من عامل املثل

)forms ( التي تتاح لنا من خالل التفكري العقالين)Hothersall, 1984.( 

ال ميكن القول بوجود عملية تعلم ، وأن ما يحدث بالفعل هو فهو يرى أن املعرفة تولد مع االنسان و 

واعتامدا عىل ذلك فإن  املصدر الرئييس للمعرفة هو املحاكمة . اسرتجاع أو تذكر ما هو كائن بالعقل فعال 

 .العقلية وليس الحس، وتلعب عمليات أخرى مثل الوعي والحدس دورا هاما يف تكوين مثل هذه املعرفة 

العقالين أن الخربات الحسية ليست مصدرا رئيسيا للمعرفة ألنها  مشوشة غري متاميزة أو ويرى املذهب 

  منتظمة، وكل ما تسهم به املعرفة الحسية هو تزويدنا 
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باملعلومات الخام عن األشياء الخارجية، ومثل هذه املعلومات بحاجة إىل املزيد من العمليات واملعالجات 

املعرفيةالفطرية ) Forms(يك تصبح ذات معنى، أو أنها تتطلب ما يسمى باألمناط  العقلية يف النظام املعريف،

فالنظام املعريف مزود بآليات إدراكية فطرية مهيئة ملعالجة مثل هذه املعلومات وتتم . من أجل تفسريها

 Hilgrad(غ عملية املعالجة وفق فئات معينة من االفرتاضات االدراكية الفطرية التي يعمل من خاللها الدما 

& Bower , 1981 ( وتسمى مثل هذه االمناط أو الفئات املوجودة بالعقل باالفرتاضات التفسريية أو

 .التأويلية

إن مثل هذه الفئات متكننا من إدراك األحداث الفيزيائية التي تحدث يف زمان  ومكان معني بالطريقة التي 

ومثل هذه . التي تحدث حولنا بالطريقة التي ندركها بها  ندركها بها؛ أي أننا مهيئني إلدراك وتفسري األشياء

، فمثال عمليات إدراك الزمان )Self-evident truths(الفلسفة تؤكد ما يسمى بالحقائق القامئة بحد ذاتها 

واملوقع والعمق واملكان والفراغ هي بديهات قامئة بحد ذاتها ندركها هكذا منذ الوالدة ولسنا بحاجة إىل 

لقد تأثر العديد من الفالسفة بأفكار هذا املذهب أمثال الفيلسوف األملاين كانت والفيلسوف  .تعلم ذلك

ليبتز وغريهم، كام شكلت أفكار هذا املذهب االفرتاضات الرئيسية التي انطلقت منها النظريات املعرفية 

االفرتاضات التي وفيام ييل عرض ألهم . الحديثة، ومن أشهر روادها بياجيه وبرونر وتشومسيك وغريهم

 - :ينطلق منها املذهب العقالين

 : Nativismالفطرية : أوال
يؤكد املذهب العقالين وجود االستعدادات الفطرية التي تولد مع االنسان  بحيث متكنه من التعلم والتذكر؛  

أن  فعمليات التعلم والتذكر هي جزء من البنية الوراثية وهي مستقلة نسبيا عن أي خربة خاصة ميكن 

حسب هذا املذهب فأن العقل فعال وايجايب يف توليد . يتعرض لها الكائن الحي أثناء تفاعالته اليومية

املعرفة مبا ميتلكه من قدرات تجعل من املعرفة ذات معنى وقيمة؛ فمن خالل آليات الفهم الفطرية 

 .يستطيع معالجة كل الخربات الحسية القادمة إليه من العامل الخارجي

م أن نظريات التعلم املعرفية تنطلق يف نظرتها إىل التعلم من هذا االفرتاض، إال أنها اقل تطرفا يف وبالرغ

تأكيدها لهذا االفرتاض، فهي ترى أن االنسان يولد ولديه استعدادات التعلم والتذكر بطريقة ما وتتطور مثل 

  هذه االستعدادات من خالل التفاعل 
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 .التفاعل مع البيئة تسهم أيضا بدور فاعل يف تشكيل خربات األفراد ومعارفهممع البيئة ألن عوامل الخربة و 

 : Wholismالكلية : ثانيا
يرى املذهب العقالين أن عملية تحليل الخربة أو السلوك إىل وحدات أو عنارص  صغرية هو مبثابة مضيعة 

 يؤكد رضورة دراسة الخربة أو ومن هنا نجد أن املذهب العقالين. للوقت ألن  تحليلها ال يؤدي إىل فهمها

اعتامدا عىل ذلك، فإن الكل يحمل معنى أو . السلوك كوحدة كلية حتى ال تفقد الخربة املعنى أو الوظيفة

فالكل هو أكرب من مجموع . وظيفة ال ميكن إدراكها من خالل تجزئة هذا الكل إىل وحدات أو عنارص صغرية

 .نطلقت النظرية الجشتلتية يف تفسريها لعمليات اإلدراكالعنارص املكونة له ، ومن هذه القاعدة ا

 : Intuitionالحدس : ثالثا 
يؤكد املذهب العقالين قدرة الحدس كأحد آليات املعرفة والسلوك اإلنساين؛ فحسب هذا االعتقاد فإن 

تفكري اإلنسان لديه القدرة عىل السلوك بكفاءة عالية إذا ما استخدم قدرات عقلية مثل االستدالل وال

وهكذا فال يكفي االعتامد عىل تراكم الخربات الحسية حتى نتمكن من السلوك بطريقة ما ولكن . والحدس

  .يكفي االعتامد عىل عملية الحدس لتنفيذ ذلك

 : Concept of Learningمفهوم التعلم 
غم من إمكانية فبالر . يعد التعلم سمة وقدرة يكاد يتميز بها الكائن البرشي عن كافة املخلوقات األخرى

إحداث عملية التعلم لدى بعض الكائنات الحية األخرى، إال أن هذا التعلم يختلف كام ونوعا عن ذلك الذي 

فالتعلم الحيواين محدود ويكاد يقترص عىل بعض األمناط والعادات السلوكية، . يحدث لدى الكائن البرشي

لم االنساين عىل األمناط السلوكية البسيطة واملعقدة وال سيام الحركية واالنفعالية منها، يف حني يشتمل التع

 .منها، ويتجىل يف مظاهر سلوكية متعددة عقلية واجتامعية وانفعالية ولغوية وحركية

فالتعلم مفهوم افرتايض يشري إىل عملية حيوية تحدث لدى الكائن البرشي وتتمثل يف التغري يف األمناط 

  من خالل السلوك السلوكية ويف الخربات، ويستدل عليها 
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وتلعب هذه العملية دورا بارزا يف حياة اإلنسان، إذ من خاللها يستطيع . الخارجي القابل للمالحظة والقياس

الفرد السيطرة عىل البيئة املحيطة به والتكيف مع األوضاع املتغرية؛ كام وتشكل أحد العوامل الهامة يف 

 ).Chance, 1988; 2002الزغول، (تطور املجتمعات ومنوها وازدهارها 

وبهذا املنظور، ميكن النظر إىل التعلم عىل أنه عملية ديناميكية تتجىل يف جملة التغريات املستمرة واملرتاكمة 

يف الحصيلة السلوكية، ويف خربات الفرد بهدف تحقيق نوع من التوازن بني الفرد والبيئة املحيطة به 

)Malott, Malott & Trojan, 2000 .(ذه العملية عدة أشكال تتمثل يف اكتساب أمناط سلوكية وتأخذ ه

وخربات جديدة، أو تغري يف بعض الخربات واألمناط السلوكية وتعديلها، أو شكل توقف وتخل عن بعض 

وتحدث مثل هذه العملية من جراء تفاعل الفرد . األمناط السلوكية واالستعاضة عنها بأمناط سلوكية أخرى

سوسة والبيئة االجتامعية، فهي تتضمن الخربات السلوكية الناتجة بفعل الخربة مع البيئة املادية املح

واملامرسة فقط؛ يف حني أن األمناط السلوكية الفطرية ال تندرج تحت فئة التعلم ألنها تعد ردود فعل 

 .انعكاسية ال إرادية تحدثها مثريات خاصة بها

فقد نال اهتامم العديد من الفالسفة واملفكرين منذ ونظرا ألهمية التعلم يف حياة األفراد واملجتمعات، 

وقد جاءت تفسريات مختلفة لهذه العملية؛ فبعض االتجاهات الفلسفية القدمية اعتربتها ذات منشأ . القدم

فطري كام هو الحال يف فلسفة أفالطون وتالميذه، يف حني أن البعض اآلخر اعتربها ذات منشأ بيئي تتوقف 

التفاعل مع العوامل البيئية واالستفادة من الخربات كام جاء يف فلسفة أرسطو ومؤيديه  عىل قدرة الفرد عىل

)Klein,1987 .( ويعد موضوع التعلم يف الوقت الحايل من املواضيع الحساسة التي تنال اهتامم املختصني

النظريات النفسية بالدراسات النفسية واالجتامعية والرتبوية، فهو يشكل املحور األسايس الذي ترتكز عليه 

فال يقترص االهتامم . واالجتامعية والرتبوية املختلفة يف فهم السلوك اإلنساين والتنبؤ به ويف ضبطه وتوجيهه

مبوضوع التعلم يف املجاالت الرتبوية فحسب، بل يتعدى ذلك ليشمل كافة املجاالت األخرى كالعسكرية 

 .ارية وغريهاواملهنية والسياسية واالجتامعية والصناعية والتج

 : Learining definitionتعريف التعلم 

ويرجع السبب يف ذلك إىل عدم إمكانية مالحظة هذه . يصعب ايجاد تعريف واضح ومحدد لعملية التعلم

  العملية عىل نحو مبارش؛ فهي ال تشكل شيئا ماديا ميكن مالحظته 
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ويرجع . ل السلوك أو األداء الخارجيوقياسه مبارشة، وإمنا هو عملية افرتاضية يستدل عليها من خال

االختالف أيضا يف إيجاد تعريف محدد لها إىل اختالف وجهات النظر حول طبيعة هذه العملية إنطالقا من 

فالنظريات السلوكية تؤكد دور العوامل . اختالف االفرتاضات التي انطلقت منها النظريات النفسية املتعددة

السلوك الخارجي القابل للمالحظة والقياس عىل أنه وحدة الدراسة العلمية  البيئية يف هذه العملية وتعترب

لسائر العمليات النفسية األخرى مع تركيزها عىل نواتج عملية التعلم، يف حني تؤكد النظريات املعرفية دور 

كاالنتباه  العوامل الفطرية يف هذه العملية وتنطلق يف تفسريها لعملية التعلم من دراسة العمليات العقلية

 .واإلدراك والتوقع والتفكري واتخاذ القرار؛ أي أنها تعنى بعملية التعلم ذاتها وليس يف نتائجها

فهناك العديد من علامء النفس من عرف التعلم بداللة السلوك الخارجي، فمثال يعرفه كرونباخ 

)Cronbach, 1977 (وزماير فينظر إليه عىل أنه عىل أنه تغري شبه ثابت يف السلوك نتيجة الخربة، أما كل

ويعرفه كلني . تغيري يف السلوك نتيجة لشكل أو أشكال الخربة أو النشاط أو التدريب أو املالحظة

)Klein,1978 ( عىل أنه تغري شبه دائم يف السلوك نتيجة الخربة الناجحة، يف حني يعرفه البعض اآلخر بداللة

يه أن التعلم عبارة عن تغري يف الخربة والبنى املعرفية القدرات أو العمليات املعرفية، حيث يرى بياج

عىل أنه تغري يف قابليات األفراد التي متكنهم من القيام ) Gang’e,1977(ويعرفه جانيه . املوجودة لدى الفرد

، فيعرفه عىل أنه التغري يف التبرص والسلوك واألداء والدافعية أو )Bigge,1976(بأداء معني، أما بيجي 

ومهام يكن من . وهناك من يعرفه عىل أنه تغري يف عمليات استقبال املعلومات ومعالجتها. منها مجموعة

 .أمر، فيمكن استنتاج التعريف التايل ملوضوع التعلم

العملية الحيوية الديناميكية التي تتجىل يف جميع التغريات الثابتة نسبيا يف األمناط السلوكية : التعلم

 . ي تحدث لدى األفراد نتيجة لتفاعلهم مع البيئة املادية واالجتامعيةوالعمليات املعرفية الت

 :Features of Learningخصائص التعلم 
 : يف ضوء ما سبق ميكن تلخيص خصائص التعلم باآليت 

 : التعلم عملية تنطوي عىل تغري شبه دائم يف السلوك أو الخربة ويأخذ أشكاال ثالثة هي: أوال
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 .خربة جديدةاكتساب سلوك أو  -١

 .التخيل عن سلوك أو خربة ما -٢

 .التعديل يف سلوك أو خربة ما -٣

التعلم عملية تحدث نتيجة لتفاعل الفرد مع البيئة بشقيها املادي املمثل بهذا الكون مبوجوداته : ثانيا

فهو نتاج املحسوسة؛ واالجتامعي املتمثل باإلنسان ومنظومته الفكرية والعقائدية ومؤسساته االجتامعية، 

 ). Coon, 1986(الخربة واملامرسة مع املثريات واملواقف املادية واالجتامعية املتعددة 

التعلم عملية مستمرة ال ترتبط بزمان أو مكان محدد، فهي تبدأ منذ املراحل العمرية املبكرة، أي منذ : ثالثا

ونوعية الخربات التي ميكن للفرد  وبالرغم من أن معدل رسعة التعلم. الوالدة وتستمر طيلة حياة اإلنسان

تعلمها تختلف باختالف العمر، إال أن هذه العملية تستمر خالل املراحل املختلفة، وهي ال ترتبط بوقت 

ومن ناحية أخرى فإن هذه العملية ال ترتبط مبكان . محدد، فقد تحدث يف أي وقت من النهار أو الليل

تربوية أو تعليمية إلحداثها لدى األفراد، فهي تحدث يف محدد، حيث ال تتطلب بالرضورة وجود موسسة 

الشارع والبيت ودور العبادة واملدرسة والجامعة إضافة إىل الخربات التي يكتسبها الفرد من وسائل اإلعالم 

 . املتعددة

التعلم عملية تراكمية تدريجية، حيث أن خربات الفرد تزداد وترتاكم عىل بعضها البعض من جراء : رابعا

تفاعله املستمر مع املثريات واملواقف املتعددة، ويعتمد الفرد يف هذه العملية عىل خرباته السابقة، فعندما 

يواجه الفرد مواقف جديدة، عادة يرجع إىل خرباته السابقة حيال تلك املواقف يك يحدد أمناط السلوك 

يف خرباته السلوكية أو اكتساب خربات  املناسبة لهذه املواقف، وقد يضطر يف كثري من األحيان، إىل التعديل

 ).Rohwer,Ammon&Cramer,1974(جديدة من أجل التكيف مع األوضاع الجديدة 

وتتوقف طبيعة ونوعية . التعلم عملية تشمل كافة السلوكات والخربات املرغوبة وتلك غري املرغوبة: خامسا

وعية املواقف واملثريات التي يتعرض إليها أثناء الخربات واألمناط السلوكية التي يكتسبها الفرد عىل طبيعة ون

 .تفاعله مع البيئة
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فقد يكتسب الفرد الخربات واألمناط السلوكية غري املرغوبة كالسلوك العدواين واإلجرامي وغري األخالقي، أو 

يكتسب األمناط السلوكية املرغوبة واملساملة واألخالقية كالحب والتعاون ومساعدة اآلخرين 

)Reilly&Lewis,1983.( 

التعلم عملية رمبا تكون مقصودة موجهة بهدف معني، إذ يبذل الفرد جهدا ذاتيا متميزا بقصد : سادسا

اكتساب خربات معينة متثل هدفا بحد ذاتها، ويعمل جاهدا عىل تحديد مصدر هذه الخربات وأساليب 

غري اتفاقي نتيجة لعملية  وقد تكون عرضية غري مقصودة، بحيث تحدث عىل نحو. وإجراءات اكتسابها

 ). Mazur,1998(التفاعل مع البيئة واالكتشاف 

التعلم عملية تشتمل جميع التغريات الثابتة نسبيا بفعل عوامل الخربة واملامرسة والتدريب فقط : سابعا

)Chance,1988(فالتغريات . ، وتحديدا فهي تتضمن التغريات التي تظهر بصفة شبه دامئة يف السلوك

كية املؤقتة الناتجة بفعل عوامل التعب واملرض والنوم والنضج؛ أو تلك الناتجة بفعل العوامل السلو 

الفسيولوجية؛ أو الناتجة من تعاطي مسكر أو مخدر ال تندرج تحت إطار التعلم، ألن مثل هذه التغريات 

مجموعة األحداث فالخربة تشري إىل ). Coon, 1986, Mazur,1998(مؤقتة رسعان ما تزول بزوال املسبب 

 .التي تحدث يف بيئة الكائن الحي وتؤدي به إىل القيام بأجراء سلويك معني

التعلم عملية شاملة متعددة املظاهر، فهي ال تقترص عىل جوانب سلوكية أو خربات معينة، وإمنا : ثامنا

. ية واللغوية واألخالقيةتتضمن كافة التغريات السلوكية يف املظاهر العقلية واالنفعالية واالجتامعية والحرك

فمن خالل هذه العملية يكتسب الفرد العادات واملهارات الحركية ويطور خرباته وأساليب التفكري لديه، كام 

جة، ويطور والـلـهويكتسب العادات والقيم وقواعد السلوك العام، ويكتسب املفردات اللغوية ومعانيها 

 & Schmidt(إىل االنفعاالت وأساليب ضبطها والتعبري عنها  أيضا أساليب ووسائل االتصال والتفاعل إضافة

Lee, 1999.( 

 :Measuring of Learningقياس التعلم 
يتم قياس التعلم والحكم عليه من خالل مالحظة األداء الخارجي الذي يقوم به الفرد، إذ يعد السلوك محكا 

  مرجعيا يتم االعتامد عليه يف الحكم عىل حدوث التعلم أو عدم 
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حدوثه، وتتنوع وسائل وأساليب القياس تبعا لنوع التعلم؛ فالتعلم الحريك يقاس بوسائل غري تلك التي 

وعموما هناك عدد من املعايري تستخدم لقياس التعلم . تستخدم لقياس التعلم املعريف أو االجتامعي مثال

 : ومدى جودته ومنها

لتعلم مهارة أو سلوك معني، أو من خالل  الرسعة يف وتتمثل يف الزمن الذي يستغرقه الفرد : الرسعة -أ

 .تنفيذه لعمل معني

 .وتتمثل يف القيام بالسلوك أو املهمة بأقل عدد من األخطاء: الدقة - ب

وتتمثل يف القدرة عىل التكيف مع األدوار املختلفة بحيث يتمكن الفرد من أداء السلوك أو : املهارة -ج

 .ل الظروف واملواقف املختلفةالعمل برسعة ودقة وإتقان، يف ظ

 .وتتمثل يف عدد املحاوالت التي يحتاجها الفرد لتعلم مهمة أو سلوك معني: عدد املحاوالت الالزمة للتعلم -د

 .وتتمثل يف شدة االستجابة املطلوبة حسب املوقف املثريي الذي يواجهه الفرد: قوة االستجابة -هـ

ستجابة للموقف املثريي ويقاس ذلك بالزمن املستغرق بني التعرض ويتمثل يف رسعة اال : كمون االستجابة -و

 للمثري واالستجابة له

 .ويتمثل ذلك يف احتاملية ظهور استجابة من نوع معني يف موقف معني: احتاملية االستجابة - ز

 : Factors of Learningعوامل التعلم 
طلب التفاعل املشرتك بني الفرد والبيئة املحيطة ميكن النظر إىل عملية التعلم عىل أنها ذات صبغة تفاعلية تت

، ومن العوامل )Sheull,1996(فهي عملية معقدة متتاز بتعدد مجاالتها ومتغرياتها والعوامل املؤثرة فيها . به

 : املؤثرة فيها

  Maturationالنضج  -١
الكائن الحي واملحكومة  يشري مفهوم النضج إىل جميع التغريات الحسية والجسدية والعصبية التي تطرأ عىل

ويعدالنضج عنرصا هاما يف التعلم، إذ ال ميكن حدوث بعض أمناط التعلم أو . باملخطط الجيني الورايث

فعىل سبيل املثال، ال ميكن تعلم . اكتساب بعض الخربات ما مل يتم اكتامل نضج بعض األعضاء الجسمية

  النطق والكالم 
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يستطيع الفرد أداء بعض املهارات الحركية الدقيقة ما مل يتم نضج العضالت ما مل يتم نضج أجهزة الكالم، وال 

وعليه فإن التغريات التي تطرأ عىل األجهزة الجسمية والحسية . الحريك -الدقيقة وتحقيق التآزر الحيس

 ).Kaplan,1991(والعصبية املحكومة باملخطط الجيني ال بد من توفرها حتى يحدث التعلم 

 Readiness االستعداد -٢ 
ميكن النظر إىل مفهوم االستعداد عىل أنه حالة من التهيؤ النفيس والجسمي بحيث يكون فيها الفرد قادرا 

ففي كثري من األحيان، تفشل . ويسهم االستعداد يف عملية التعلم عىل نحو فاعل. عىل تعلم مهمة أو خربة ما

غياب عوامل االستعداد لديهم، ويرتبط االستعداد  عملية التعلم لدى األفراد رغم املحاوالت الجادة، بسبب

فالنضج يوفر اإلمكانات والقابليات التي من شأنها أن تثري االستعداد لدى األفراد . بعوامل النضج والتدريب

 .لتعلم مهارة معينة، يف حني يعمل التدريب عىل تطوير االستعداد وتحفيزه لديهم

ع االستعداد بطرق مختلفة، فالبعض منهم عمد إىل ربطه بالعمر لقد عالج الرتبويون وعلامء النفس موضو 

ففي هذا الشأن، يرى بياجيه أن االستعداد للتعلم يتوقف عىل مدى توفر خصائص املرحلة التي مير . الزمني

االستعداد العام الذي يتمثل يف السن الذي : بها الفرد، أما جانيه فريى أن هناك نوعني من االستعداد وهام

فيه الفرد املدرسة ويستطيع اتقان املهارات الكتابية والقرائية والحسابية، واالستعداد الخاص والذي  يدخل

وهناك من ). Gang’e, 1977(يتمثل يف توفر تعلم قبيل أو قابليات معينة متكن من حدوث تعلم جديد 

من هؤالء ثورنديك، إذ يرى أن و . ربط االستعداد بحالة التهيؤ النفيس والحالة املزاجية التي مير بها الفرد

االستعداد يتوقف عىل حالة الوصالت العصبية من حيث قابليتها للتوصيل أو عدم التوصيل  

)Hilgard&Bower,1981(ويرى أن االستعداد يأخذ ثالثة أشكال هي ، : 

تب عىل عندما تكون الوصلة العصبية مستعدة للتوصيل ويوجد ما يسهل عملها، فإن التعلم يحدث، ويرت  -أ

 .ذلك حدوث حالة من الرضا واالرتياح

عندما تكون الوصلة العصبية مستعدة للتوصيل ويوجد ما يعيق عملها، فإن التعلم رمبا ال يحدث،  - ب

 .ويرتتب عىل ذلك حالة من االحباط  وعدم الرضا

ث، ويرتتب عىل عندما تكون الوصلة العصبية غري مستعدة للتوصيل وتجرب عىل ذلك، فإن التعلم ال يحد -ج

 .ذلك حاله من الهروب والتجنب وعدم الرضا
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أما برونر فقد أخذ منحى مخالفا يف تفسري االستعداد، ويتمثل يف مدى توفر التمثيالت العقلية لدى الفرد 

ويرى أن االستعداد يتوقف عىل مدى مالمئة الطريقة املستخدمة يف . برصف النظر عن املستوى العمري لديه

 : هو يرى أن هناك ثالث طرق من التمثيل املعريف وهيالتعلم؛ ف

وفيها يتم التعلم من خالل الفعل والحركة، أي من خالل االتصال واالحتكاك : طريقة التمثيل العميل -أ

 .الحيس باألشياء

 .وفيها يتم التعلم من خالل الشكل والصورة): األيقوين(طريقة التمثيل الشكيل  - ب

 .وفيها يتم التعلم من خالل الرموز والصور الذهنية واملعاين واملفاهيم املجردة: زيطريقة التمثيل الرم -ج

 Motivationالدافعية  -٣
تسهم الدافعية يف حدوث عملية التعلم يف كونها تزيد من جهود الفرد ومثابرته أثناء عملية التعلم، وتعمل 

وتعرف . دام اإلجراءات واألساليب املالمئةعىل توجيه مثل هذه الجهود نحو مصادر التعلم املناسبة واستخ

) كالحاجات وامليول واالهتاممات(الدافعية عىل أنها حالة توتر أو نقص داخيل تستثار بفعل عوامل داخلية 

، بحيث تعمل عىل توليد سلوك معني لدى الفرد )البواعث: كاملثريات التعزيزية الخارجية(أو عوامل خارجية 

، فالدافعية )Smith, 1993(ظ عىل دميومته واستمراريته حتى يتم خفض الدافع وتوجه هذا السلوك وتحاف

 : تسهم يف عملية التعلم من حيث

فالدافعية تستثري السلوك بغية تخفيف التوتر الناتج يفعل وجود دافع أو حاجة . توليد السلوك للتعلم -أ

 .لدى الفرد أو هدف يسعى إىل تحقيقه

لتعلم، فهي تعمل عىل توجيه السلوك نحو املعلومات واملصادر املهمة ذات توجيه السلوك نحو مصدر ا - ب

 .العالقة والتي من شأنها أن تساعد يف تحقيق األغراض واألهداف وإشباع الدوافع 

 .استخدام اإلجراءات والوسائل املناسبة لتحقيق التعلم -ج

 .الحفاظ عىل دميومة واستمرارية السلوك حتى يحدث التعلم -د
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 Experienceالتدريب والخربة  -٤
يعد هذا العامل من أكرث العوامل أهمية يف عملية التعلم، إذ يسهم هذا العامل يف إثارة االستعداد 

والدافعية لدى األفراد نحو التعلم، فهو يعمل عىل إثارة اإلمكانات الطبيعية املوجودة لدى األفراد للوصول 

ب يف فرص التفاعل التي تتم بني الفرد واملثريات املادية واالجتامعية ويتمثل عامل التدري.  إىل أقىص حدودها

فمثل هذه الفرص تسهم يف تزويد الفرد بالخربات واملعلومات عن األشياء . التي يتعرض لها يف البيئة

دة وخصائصها، األمر الذي يتيح له إمكانية تعلم أمناط سلوكية جديدة أو التعديل يف األمناط السلوكية املوجو 

 ).Klein,1987(لديه، وذلك من أجل السيطرة عىل املثريات البيئية التي يواجهها أو التكيف معها 

فإتقان التعلم يعتمد . كام ويتضمن التدريب عدد املحاوالت والزمن الذي يستغرقه الفرد يف تعلم مهمة ما

وتتوقف . ة راجعة لهذه املحاوالتوال سيام يف حالة وجود تغذي. عىل املحاوالت الجادة التي يقوم بها الفرد

الخربة واملامرسة عىل طبيعة البيئة التي يعيش فيها الفرد ويتفاعل معها؛ فالبيئات الغنية مبثرياتها االجتامعية 

واملادية توفر فرصا للمامرسة والتعلم أكرث من البيئات الفقرية، وهذا بالتايل يزيد من فرص التعلم  

التي متتاز بالتسامح والتقبل والدعم تسهم يف زيادة فرص التفاعل أكرث من  كام أن البيئات. واالكتساب

 .البيئات املتشددة، األمرالذي يزيد من خربات األفراد وتنوعها

 :Theories of Learningنظريات التعلم 
يمها ميكن النظر إىل نظريات التعلم عىل أنها محاوالت منظمة لتوليد املعرفة حول السلوك االنساين وتنظ

. وتجميعها يف أطر من الحقائق واملبادئ والقوانني بهدف تفسري الظاهرة السلوكية والتنبؤ بها وضبطها

ويكمن الهدف األسايس لنظريات التعلم يف فهم السلوك االنساين من حيث كيفية تشكله وتحديد متغرياته 

السلوك، بهدف صياغة مبادئ وقوانني وأسبابه، ومحاولة تفسري عمليات التغري والتعديل التي تطرأ عىل هذا 

 .عامة لضبطه وتوجيهه

بالرغم من تعدد نظريات التعلم واختالف املجاالت ذات العالقة التي تتناولها، فإنه ال يوجد لغاية اآلن 

ولعل ذلك يرجع اىل اتساع عملية . نظرية شاملة ميكن االعتامد عليها لتفسري كافة مظاهر السلوك االنساين

  عدد متغرياتها وعواملها واملجاالت التعلم وت
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وبذلك ميكن القول، إن النظر إىل الظاهرة السلوكية االنسانية يتطلب األخذ ). Shuell, 1996(التي تتضمنها 

بعني االعتبار العديد من الحقائق واملفاهيم واملبادئ التي جاءت بها نظريات التعلم املختلفة، وذلك 

 .ظاهرة وعدم االكتفاء باالعتامد عىل مفاهيم نظرية واحدةللحصول عىل فهم أفضل لهذه ال

تصنف نظريات التعلم يف مجموعتني احداهام تسمى مبجموعة نظريات التعلم السلوكية، واألخرى تعرف 

وتنطلق كل مجموعة منها يف تفسريها لعملية التعلم من جملة افرتاضات مختلفة . بنظريات التعلم املعرفية

وفيام ييل عرض . فلسفية القدمية حول العقل واملعرفة ودور الوراثة والبيئة يف ذلكجاءت من األصول ال

 : موجز لهذه النظريات

 : Behavioral Theoriesالنظريات السلوكية 
 :   تشمل مجموعة النظريات السلوكية فئتني من النظريات هام

 االرشاط الكالسييك، وآراء جون واطسون النظريات االرتباطية وتضم نظرية ايفان بافلوف يف: الفئة األوىل -١

حيث تؤكد هذه النظريات عىل أن . يف االرتباط، ونظرية أدون جرثي يف االقرتان وكذلك نظرية ويليام ايستس

وتختلف فيام بينها . التعلم هو مبثابة تشكيل ارتباطات من خالل االقرتان بني مثريات بيئية واستجابات معينة

 .باطات وكيفية تشكلهايف تفسري طبيعة االرت

، وكالرك هل )منوذج املحاولة والخطأ(النظريات الوظيفية وتضم نظرية ادوارد ثورنديك : الفئة الثانية -٢

، إذ تؤكد عىل الوظائف التي يؤديها السلوك مع )التعلم اإلجرايئ(، ونظرية بروس أف سكرن )نظرية الحافز(

 .املثريات والسلوكاالهتامم بعمليات االرتباط التي تتشكل بني 

 : Cognitive Theoriesالنظريات املعرفية 
وهي الفئة الثالثة من نظريات التعلم، وتضم الجشتلتية ونظرية النمو املعريف لبياجيه، ومنوذج معالجة 

املعلومات والنظرية الغرضية إلدوارد توملان، حيث تهتم هذه النظريات بالعمليات التي تحدث داخل الفرد 

 .كري والتخطيط واتخاذ القرارات والتوقعات أكرث من االهتامم باملظاهر الخارجية للسلوكمثل التف
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 : تتمثل باآليت) Hill,1990(تؤدي نظريات التعلم ثالث وظائف رئيسية 

هي مبثابة منهج يرتبط بنوع محدد من املعرفة؛ فهي طريقة إلجراء البحث حول التعلم النها تحدد  -١

املستقلة (للتعلم التي تستحق البحث والدراسة، كام أنها توضح لنا ما هي املتغريات املظاهر الرئيسية 

 .التي يجب معالجتها والطرق واالجراءات املناسبة لذلك) والتابعة

هي مبثابة محاوالت لتلخيص كم هائل من املعلومات املرتبطة مبوضوع التعلم يف عدد محدد من املبادئ  -٢

فهم عملية التعلم بشكل أوضح وأدق، وتسهيل عملية استخدام هذه املبادئ والقوانني وذلك لتسهيل 

 .والقوانني يف مواقف عملية، مام يساعد بالتايل يف إمكانية التنبؤ بالسلوك والتحكم به

هي مبثابة محاوالت ابداعية لتفسري عملية التعلم وتحديد طبيعتها ومتغرياتها؛ فهي تزودنا باملبادئ  -٣

 ؟لحقائق التي تجيب عىل أسئلة مثل ملاذا وكيفوالقوانني وا

تتلخص وظيفتها يف  Descriptive theoryوتجدر اإلشارة هنا أن نظريات التعلم هي مبثابة نظريات وصفية 

توليد املعرفة حول التعلم ممثال ذلك يف صياغة املبادئ والقوانني والنامذج العامة التي تحكم السلوك 

" Prescriptive Theory"ات ميكن اشتقاق اجراءات عملية ونظريات توصيفية االنساين، ومن هذه النظري

لتوظيف املبادئ والقوانني والنامذج يف مواقف عملية، مثل مواقف التدريس وبرامج التدريب وبرامج 

 .تعديل السلوك واملواقف العملية األخرى

 :مالحظات حول نظريات التعلم
لتعلم تحديدا أنها تعتمد إىل درجة كبرية عىل نتائج االبحاث يؤخذ عىل علم النفس عموما ونظريات ا

والدراسات عىل الحيوانات لصياغة املبادئ والقوانني والنامذج حول السلوك االنساين، فالبعض يرى أن الكائن 

البرشي مخلوق مميز يختلف يف النوع عن سائر الحيوانات، وبالتايل فإن ما ينطبق عىل سلوك الحيوانات رمبا 

ويف الواقع إن الصورة ليست كذلك، فهنالك العديد من االبحاث .  يصلح لتفسري السلوك االنساينال

والدراسات التي أجريت عىل االنسان، بحيث ميكن القول إن ما توصلت إليه نظريات التعلم من مبادئ 

. النسان عىل السواءوقوانني حول السلوك ما هو اال نتاج العديد من الدراسات التي أجريت عىل الحيوان وا

 : وعموما، فإن اجراء الدراسات عىل الحيوانات يرجع إىل املربرات واالعتبارات التالية

ميكن النظر إىل االنسان عىل أنه ظاهرة قامئة بحد ذاتها وهي مميزة وفريدة : صعوبة الضبط التجريبي -١

  ومتتاز بتعدد عواملها ومتغرياتها لدرجة يصعب معها 
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ومن هنا تكمن الحاجة إىل إجراء التجارب عىل الحيوانات . ط التجريبي يف العديد من املجاالتتحقيق الضب

 .لسهولة تحقيق الضبط التجريبي

االنسان كائن مكرم ال  يجوز بأي شكل من االشكال أن يكون موضع تجارب وال : االعتبارات االخالقية -٢

يس له؛ فمجرد تعريض االنسان للتجارب فيه إمتهان سيام تلك التي ميكن أن تلحق األذى الجسدي أو النف

 . لكرامته وإرادته وانسانيته

هناك بعض التجارب تشكل خطرا عىل االنسان وال سيام تجارب االستئصال : خطورة بعض التجارب -٣

التجريبي التي تقوم عىل الحاق أذى أو رضر يف الجهاز العصبي أو الدماغ ملعرفة أثر ذلك يف السلوك 

كام أن تعريض االنسان إىل االستثارة الكهربائية أو حقنة باملواد الكيامئية أو تعريضه . نشطة األخرىواال 

للصدمة الكهربائية يعد من التجارب الخطرية التي ال يجوز أن يكون أفرادها من الناس، األمر الذي يستلزم 

 .أن تجرى مثل هذه التجارب عىل الحيوانات

لوحيد الذي يستخدم الحيوانات يف التجارب العلمية؛ فهناك علوم الطب وعلوم علم النفس ليس العلم ا -٤

ويف أغلب . الدواء والصناعات الغذائية والفسيولوجيا واالحياء جميعها تستخدم الحيوانات يف التجارب

 .الحاالت يتم تعميم نتائج مثل هذه التجارب عىل االنسان

ن االفراد موضع تجارب السباب اخالقية أو بسبب خطورة يف بعض الحاالت التي يتعذر فيها أن يكو  -٥

التجارب، يستعاض عن األفراد ويستخدم بدال منهم الحيوانات، بحيث يتم عمل استنتاجات واستدالالت من 

 . النتائج التي يتم التوصل إليها وقياسها عىل السلوك االنساين

أجريت عىل السلوك االنساين يف مختلف األوضاع وتجدر اإلشارة هنا إىل أن هناك العديد من التجارب التي 

كام أن وجود العديد من املتطوعني . وذلك بعد التأكد من عدم خطورة مثل هذه التجارب عىل االنسان

ولكن عندما يتطلب االمر . ليكونوا موضع تجارب ساهم أيضا يف تنفيذ العديد من االبحاث والدراسات

التجارب، فإن ذلك يستلزم الحصول عىل املوافقة املسبقة من أفراد استخدام أفراد من الجنس البرشي يف 

الدراسة أو أولياء أمورهم، علام أن الحجم الكبري من الدراسات حول السلوك االنساين باإلمكان اجراؤه 

مبارشة عىل اإلنسان دون الحاجة إىل استخدام الحيوانات، ألن مثل هذه الدراسات ال تلحق األذى أو الرضر 

 .من جهة، وليس فيها أي امتهان لكرامتهم وإنسانيتهم بهم
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 الفصل الثاين

 

  

 نظرية االرشاط الكالسييك

Classical conditioning 

 

 :متهيد
أو االرشاط " Respondent Learning"تعرف هذه النظرية بتسميات أخرى مثل نظرية التعلم اإلستجايب 

ويرجع الفضل " Pavlovian Conditioning"اط البافلويف أو االرش " Reflexive Conditioning"االنعكايس 

 - ١٩٣٦"يف ظهور هذه النظرية وبلورة أفكارها ومفاهيمها يف التعلم إىل العامل الرويس الشهري ايفان بافلوف 

، كام ساهم العامل األمرييك جون واطسون أيضا يف تطوير مفاهيم هذه النظرية من خالل أفكاره "١٨٤٩

 .أجراها عىل الحيوانات واألفراد يف الواليات املتحدة األمريكيةوابحاثه التي 

 :Ivan Pavlov) ايفان بافلوف(تعريف بـ 

أراد له والده الذي كان يعمل . ١٨٤٩ولد أيفان بافلوف يف روسيا يف الرابع عرش من شهر سبتمرب من العام 

رسة الكنيسة، وانتقل الحقا إىل املعهد قسيسا أن ميتهن نفس املهنة التي يعمل فيها حيث التحق بافلوف مبد

 .الالهويت إلكامل دراسته لنيل منصب قسيس

  



 
48 

 نظرية االرشاط الكالسييك 

لقد أبدى بافلوف اهتامما حسنا بدراسة الالهوت، وقد عرف عنه أنه كان طالبا مطيعا ومجتهدا مع أنه كان 

هر اهتامما يحصل عىل أقل الدرجات يف مادة السلوك، وقبل أن ينتهي من اختتام دراسة الالهوت، بدأ يظ

بدراسة الجهاز الهضمي، األمر الذي دفع به إىل التخيل عن دراسة الالهوت والتوجه إىل دراسة الطب يف 

جامعة القديس بطرس واالكادميية الطبية العسكرية، وقد تركز اهتاممه عىل الجوانب التجريبية، حيث عمل 

حول تأثري االعصاب عىل عضالت القلب، وهذا مجربا يف االكادميية الطبية العسكرية، وقد نرش أول بحث له 

 .البحث أهله لنيل درجة الدكتوراه يف الطب

دون الحاجة إىل اتالف (ابتكر بافلوف إجراءات علمية ميكن من خاللها تتبع عملية الهضم يف الكائنات الحية 

كام اهتم ايفان  .١٩٠٤، ونال عىل هذه املساهمة العلمية جائزة نوبل عام )األعصاب يف الجهاز الهضمي

ويف أثناء وجوده يف املخترب الحظ مالحظة عابرة . بافلوف بدراسة عالقة الجهاز العصبي بالجهاز الهضمي

نالت اهتاممه كثريا وجعلته يغري اهتامماته العلمية، حيث توجه إىل دراسة الدماغ و عملية التعلم يف 

لقد كرس ايفان بافلوف جل اهتاممه بعد . تعلممحاولة منه لفهم دور نشاط الجهاز العصبي يف عمليات ال

الثورة البلشفية عىل دراسة عمليات التعلم وفهم آليات عمل الجهاز العصبي والهضمي واللعايب، وقد صمم 

جهاز لقياس كمية اللعاب التي تفرزها الغدد اللعابية  يف فم الكلب عندما يوضع الطعام فيه، واستخدم هذا 

ية اللعاب املنسابة للمثريات املحايدة التي تصبح رشطية نتيجة اقرتانها مبثري طبيعي الجهاز الحقا لقياس كم

يف محاولة منه لتفسري عمليات التعلم، ونتيجة البحاث بافلوف بهذا الشأن، اكتشف ما يعرف ) الطعام(

علم االرشاطــي، وصـياغــة مـا يعرف مببادئ وقوانني الت" Reflective responces"بردات الفعل االنعكاسيـة 

 ).Pavlov,1927(أو ما يعرف بنظرية االرشاط الكالسييك 

باالضافة الهتامماته يف مجال الطب والبحث العلمي وموضوع التعلم، كان لبافلوف اهتاممات أخرى يف 

مجاالت أخرى كاألدب والعلم والفلسفة واملوسيقى وكان لديه العديد من الهوايات، مثل جمع الطوابع 

كان بافلوف يتبع نظاما صارما . م بالحدائق ومامرسة السباحة وجمع عينات من األعشاب املجففةواالهتام

يف حياته سواء يف النظام الغذايئ أو البحث العلمي أو أنشطته االجتامعية األخرى، وقد كان يحث زمالءه 

 .ائه العلميدامئا عىل البحث العلمي ويسعى جاهدا للحصول عىل التغذية الراجعة منهم حول أد
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لقد تأثر ايفان بافلوف يف بناء نظريته حول االرشاط االنعكايس بأفكار وأبحاث العامل الرويس سيشينوف 

، حيث متركز جل اهتامم هذا العامل " Reflexes of Brain"صاحب كتاب انعكاسات الدماغ ) ١٨٢٩ -  ١٩٠٥(

م النفس املوضوعي، وحاول من خالله حول دراسة وظائف األعضاء وساهم يف تطور ما يعرف باسم  عل

تفسري جميع العمليات النفسية بداللة مبادئ االنعكاس، فهو يرى أن جميع العمليات النفسية الشعورية 

لقد تأثر ايفان بافلوف مبثل هذه . وغري الشعورية ما هي اال مبثابة حركات عضلية أو أنشطة انعكاسية

 .اط الكالسييك وفقا ألسس فسيولوجية بحتةاألفكار إذ حاول تقديم وصف ملبدأ االرش 

 :Basic Conceptsافرتاضات ومفاهيم نظرية االرشاط الكالسييك 

مل يكن لدى ايفان بافلوف يف بداية مسريته العلمية أي اهتامم بالجوانب النفسية وعمليات التعلم ، وكام 

إبان ما كان طالبا يف املعهد ) لم السلوكع(اسلفنا سابقا فإنه كان يحصل عىل أقل الدرجات يف املواد النفسية 

الالهويت، ولكن الحقا نتيجة ملالحظة عابرة الحظها أثناء وجوده يف املخترب أثارت اهتاممه وولدت لديه حب 

الفضول لفهم ما يحدث، وهذا ما حدا به إىل تغيري اهتاممه من دراسة عمليات الهضم إىل دراسة الجهاز 

 ).Chance, 1988(العصبي وعمليات التعلم 

يف بعض الحاالت تقف عىل أرجلها وتبدأ بالتهيؤ للطعام ) الكالب(لقد الحظ بافلوف أن حيوانات املخترب 

إن مثل هذه املالحظة أثارت . ويبدأ لعابها بالسيالن، متاما كام أن الطعام أمامها بالرغم من عدم وجوده 

د ظروف حدوث هذه الظاهرة، والحظ أنها تحدث بدأ بافلوف بتحدي؟ اهتاممه وأخذ بالتساؤل ملاذا تحدث

، وعند الكشف عن )خارج املخترب(يف حاالت محددة تتمثل يف وجود أصوات خطوات أقدام يف الخارج 

. ماهية هذه األصوات تبني له أنها أصوات خطوات أقدام الحارس الذي يعتني بالكالب ويقدم الطعام لها

ته الرئيسية حول هذه الظاهرة والتي شكلت الحقا األساس لربوز واعتامدا عىل ذلك استنتج بافلوف فرضي

 .مفاهيم نظرية األرشاط الكالسييك

وهي (لقد افرتض بافلوف أن الكالب تعلمت مثل هذه االستجابة وهي التهيؤ للطعام وسيالن اللعاب 

، وأصبحت ) تعلمهاباألصل ردة فعل طبيعية للطعام ألنه بطبيعته يستجر مثل هذه االستجابة دون الحاجة ل

  تقوم مبثل هذه االستجابة عند مجرد سامع أصوات أقدام الحارس 

  نتيجة القرتان الحارس ) وهو املثري املحايد يف األصل(
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من حيث استجرار " الطعام"يقوم مقام املثري الطبيعي " الحارس"بالطعام لعدد من املرات، بحيث أصبح 

 ).Hill, 1990(االستجابة التي يحدثها 

التجاور الزماين لحدوث مثريين معا : لقد اعترب بافلوف أن آلية التعلم الرئيسية هي االقرتان، ويقصد باالقرتان

لعدد من املرات حيث يكتسب أحدهام صفة اآلخر ويصبح قادرا عىل استجرار االستجابة التي يحدثها املثري 

عند الكالب عىل نحو طبيعي، وهي استجابة اآلخر، فالطعام مثري طبيعي يستجر استجابة سيالن اللعاب 

فطرية انعكاسية غري متعلمة، يف حني أن أصوات خطوات الحارس هي يف األصل مثري محايد ليس له أثر يف 

مع ) أصوات أقدام الحارس(،ولكن نتيجة تزامن هذا املثري )غري قادر عىل استجرار االستجابة(سلوك الكلب 

لعدد من املرات ، تعلمت الكالب أن تستجيب باستجابة سيالن اللعاب  )املثري الطبيعي(تقديم الطعام 

وبذلك أصبحت أصوات أقدام الحارس مثريا رشطيا قادرا عىل استجرار . ملجرد سامع أصوات خطوات الحارس

 ).Catania , 1998(االستجابة التي يحدثها املثري الطبيعي 

أو دليال يستدل الحيوان من ) Cue(رد إشارة منبهة مج )أصوات أقدام الحارس( لقد أصبح املثري الرشطي

وبذلك نجد أن هذا املثري قد اكتسب صفة الطعام وأصبح قادرا  ،)الطعام( خالله عىل حدوث املثري الطبيعي

والختبار صحة فرضيته حول دور االقرتان . عىل إحداث االستجابة التي يستجرها حتى يف حالة عدم وجوده

الرشطية للمثريات املحايدة، أجرى بافلوف العديد من التجارب عىل الكالب، وتقع يف تشكيل االستجابات 

 Aversive"؛ واألرشاط املنفر  "Appetitive  conditioning"فئة ارشاط الشهية : هذه التجارب يف فئتني هام

conditioning ."لصوت  ففي إحدى تجارب أرشاط الشهية، استطاع بافلوف ارشاط استجابة سيالن اللعاب

، ونتيجة لتكرار عملية ) م غ ش(ثم اتبع بالطعام ) م ح(الجرس، إذ أحرض كلبا جائعا وقدم له صوت جرس 

. االقرتان بينهام، أصبح صوت الجرس مثريا رشطيا قادرا عىل استجرار االستجابة الرشطية وهي سيالن اللعاب

 -:وذلك كام هو موضح يف املخطط التايل

 ال سيالن لعاب             )         م ح(صوت جرس 

 )س غ ش(سيالن اللعاب       )م غ ش(طعام ) + م ح(صوت جرس 

 سيالن اللعاب      )م غ ش(طعام ) + م ح(صوت جرس 
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 سيالن اللعاب      )م غ ش(طعام ) + م ح(صوت جرس 

 )س ش( سيالن اللعاب       )م ش(صوت جرس 

لذي كان باألصل محايدا أصبح مثريا رشطيا قادرا عىل يتضح لنا، من املخطط أعاله أن صوت الجرس املثري ا

نتيجة القرتانه به لعدد من ) الطعام(التي يحدثها املثري غري الرشطي ) سيالن اللعاب(استجرار االستجابة 

 .املرات

ويف تجربة أخرى من ضمن تجارب االرشاط املنفر استطاع بافلوف ارشاط استجابة الخوف لدى الكلب ملثري 

 -:و الضوء األخرض، وذلك كام هو موضح يف املخطط التايلمحايد وه

 )ال استجابة(ال خوف       )م ح(ضوء أخرض 

 )س غ ش(خوف       )م غ ش(صدمة كهربائية ) + م ح(ضوء خرض 

 خوف      )م غ ش(صدمة كهربائية ) + م ح(ضوء خرض 

 خوف      )م غ ش(صدمة كهربائية ) + م ح(ضوء خرض 

 )س  ش(ف خو     )          م ش(ضوء خرض 

واعتامدا عىل ذلك، أدرك بافلوف أنه اكتشف ظاهرة ذات أهمية قصوى يف مساعدة الكائنات الحية عىل 

التكيف مع الظروف البيئية املختلفة، وميكن من خاللها تفسري العديد من املظاهر السلوكية التي تحدث 

 . )١٩٨٣غازادا ورميوندجي، (لدى كل من الحيوان واإلنسان عىل حد سواء 

لقد عمد بافلوف يف تفسري عملية التعلم بداللة العمليات الفسيولوجية التي تحدث يف الجهاز العصبي 

لبعض املناطق " Inhibition) "الكف(والكبح " Excitation"اإلثارة : ممثال ذلك يف عمليتني رئيسيتني هام

ض اآلخر منفرا وما يرتتب عىل ذلك العصبية يف الدماغ من خالل التعرض ملثريات طبيعية بعضها جاذبا والبع

وتحديدا فقد سعى إىل الكشــف عن تلـك العمليات . من إرشاط مثريات محايده أخرى مع تلك املثريات

). Pavlov, 1932(نتيجة للتعرض للمثريات املختلفـة ) Ceberal cortex(الــتـي تحدث يف القرشة الدماغية 

  عن مفاهيم ومبادئ هذه وتجدر اإلشارة هنا، أنه لن يتم الحديث 
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 .النظرية عىل أساس التغري الفسيولوجي الذي يحدث يف القرشة الدماغية، ولكن بدالالت معرفية سلوكية

 :Basic Conceptsاملفاهيم األساسية 
قبل الخوض بالحديث عن مفاهيم نظرية االرشاط الكالسييك، فمن املهم التعرف عىل مفهوم املثريات وأنواع 

فاملثري هو حدث أو يشء ميكن أن نشعر به بحيث يثري لدينا ردة فعل معينة، وقد يكون . املختلفة املثريات 

وبلغة أخرى ميكن تعريف املثري عىل أنه أي حدث ميكن للمالحظ الخارجي . هذا املثري ماديا أو معنويا

مؤثرا يجب أن تكون شدته فاملثري حتى يكون . تعيينه مفرتضا أن له أثرا يف سلوك الشخص القائم باملالحظة

فوق ما يعرف بعتبة االحساس والتي تعرف عىل أنها الحد األدىن من شدة املثري التي تتيح لعضو الحس 

ومن هذا املنطلق، فإن كل املثريات التي تقع دون عتبة االحساس ال ميكننا الشعور . الشعور واالحساس به

 .ابها، وبالتايل ال ميكن تشكيل أي ردة فعل اتجاهه

تقع املثريات يف صنفني يطلق عىل الصنف األول مجموعة املثريات الطبيعة أو املثريات غري الرشطية، ومثل 

فالكائن الحي ال يتعلم كيف يسلك . هذه املثريات بطبيعتها تستجر استجابة معنية من قبل الكائن الحي

 .حيالها، وإمنا يولد وهو مزود فطريا بآلية االستجابة حيالها

ألنها تستجر االستجابات عىل نحو ال ) Elisting Stimuli(مثل هذه املثريات باملثريات االستجرارية  وتسمى

إرادي، وخري مثال عىل ذلك إغامض العني عند التعرض لضوء شديد، ورمش العني عند النفخ فيها، وابعاد 

الخجل، وشحوب اللون اليد عن  السطح الساخن، وتصبب العرق بسبب التعب، وإحمرار الوجه يف مواقف 

عند التعرض ملوقف مفاجئ أو موقف مخيف، وسيالن اللعاب عند وضع الطعام بالفم أو استنشاق رائحة 

 & Pierce(طعام لذيذ، واملص عند وضع الثدي بالفم وغريها من االستجابات الفطرية االنعكاسية األخرى 

Epling, 1999 .( أن مثل هذه االستجابات تسمى باملنعكسات)Reflexes ( وهي قابلة للتعديل والتكييف

من خالل عمليات الخربة؛ أي من خالل التعرض املستمر للمثريات، حيث قد تقوى أو تضعف، وهذا ما 

 ).habitiuation” ،(Chance, 1988"يعرف بعملية التعويد 

  



 
53 

 
 نظريات التعلم

ألنها تسبب األمل " العقابية"ة تقع املثريات الطبيعية يف فئتني، الفئة األوىل تعرف باملثريات الطبيعية التنفريي

مثل الرضب ، واألطعمة ذات املذاق غري املستساغ، والحرارة، والربد، واألصوات املدوية، ووخز االبرة وغريها، 

وهي التي تحقق اللذة مثل األطعمة " التعزيزية"يف حني تسمى الفئة الثانية باملثريات الطبيعية الجذابة 

ارة هنا إىل أن مثل هذه املثريات محدودة العدد، وبذلك فإن عدد االنعكاسات وتجدر اإلش. اللذيذة والرشاب

أما الصنف الثاين من املثريات، . الطبيعة واالستجابات الطبيعة التي يولد اإلنسان وهو مزود بها قليلة العدد

ردود استجابية لدينا فهي املثريات املحايدة التي ال يكون لها يف األصل أي تأثري يف السلوك؛ أي ال تثري أية 

نحوها، ولكن ميكن من خالل عمليات التعلم تشكيل أمناط سلوكية حيالها، ومثل هذه املثريات تعرف 

 .باملثريات غري الطبيعية

  -:وفيام ييل عرض ألهم مفاهيم نظرية بافلوف يف االرشاط الكالسييك

 : Contiguityاالقرتان : أوال

ثريين احدهام محايد ال يستجر أية استجابة من قبل الكائن الحي، ويقصد به التجاور الزماين لحدوث م

، ونتيجة لهذا االقرتان وتكراره لعدد "االستجابة"واآلخر طبيعي ميتاز بقدرته عىل استجرار ردة فعل طبيعية 

املثري  من املرات يصبح عندها املثري املحايد مثريا رشطيا؛ أي يصبح قادرا عىل استجرار االستجابة التي يحدثها

 .الطبيعي، ومثل هذه االستجابة تعرف باالستجابة الرشطية

 -:إن قوة االستجابة الرشطية املكتسبة ودميومتها يعتمد عىل عدد من العوامل تتمثل يف

بحيث يقع ضمن مدى عتبة االحساس لدى الكائن الحي، : أن يكون املثري املحايد عىل مستوى من الشدة -١

 .عىل التنبيهويجب أن ميتاز بالقدرة 

ألن حدوث هذا ) غري الرشطي(إذ يجب أن يسبق املثري املحايد املثري الطبيعي : تسلسل تقديم املثريات -٢

فاألصل هو تزامن حدوث هذين املثريين . املثري بعد املثري الطبيعي ال يؤدي إىل حدوث االستجابة الرشطية

قارن بافلوف بني أربعة أنواع من االرشاط من حيث معا أو أن يتقدم املثري الرشطي املثري الطبيعي، لقد 

 :قدرتها عىل إحداث تعلم االستجابات الرشطية للمثريات الرشطية، وهذه األنواع هي
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وهو ما يعرف باالرشاط املتعاقب، ويف هذا النوع يتم تقديم : ” Trace Conditioning"إرشاط األثر  -أ

 ).Myers,2004(ثري الطبيعي دون وجود تداخل بينهام املثري الرشطي ويتم إزالته قبل تقديم امل

يف هذا النوع يتم تقديم املثري الرشطي ثم يتعبه املثري غري : ”Delayed Condtioning"اإلرشاط املؤجل  - ب

قبل زوال املثري الرشطي ) غ ش(الرشطي حيث يحدث نوع من التداخل بينهام، حيث يظهر املثري الطبيعي 

االرشاط املؤجل قصري االجل وفيه يكون الفاصل الزمني بني املثري : املؤجل يف نوعني هام يقع االرشاط). م ش(

الرشطي واملثري الطبيعي أجزاءا من الثانية؛ أما النوع الثاين فهو االرشاط املؤجل طويل األجل ويف يكون 

عىل أنه أفضل أنواع األرشاط  هذا ويعترب االرشاط املؤجل كام تشري التجارب. الفاصل الزمني لثانية أو ثانيتني

 ) .Davis & Palladino, 2004; Chance, 1988(لتعلم االستجابة الرشطية للمثري الرشطي 

ويف هذا النوع يتم تقديم املثريين الرشطي وغري : ” Simultaneous Conditioning"االرشاط املتزامن  -ج

ومثل هذا النوع يعد ضعيفا يف تعلم . ميهامالرشطي معا وبالوقت نفسه دون وجود أي فاصل زمني بني تقد

 .االستجابة الرشطية للمثري الرشطي

ويف هذا النوع يتم تقديم املثري غري الرشطي أوال ثم : ”Backword Conditioning"االرشاط الرجعي  -د

وقد ال  يتبعه تقديم املثري الرشطي، أن مثل هذا النوع من االرشاط قد يكون فعاال يف بعض أنواع االرشاط،

 . يصلح يف حاالت أخرى

تزداد االستجابة الرشطية قوة واستمرارية للمثري الرشطي بزيادة عدد مرات االقرتان : عدد مرات االقرتان -٣

 .بني هذا املثري واملثري غري الرشطي

ثري يتوقف حدوث األرشاط بني املثري الرشطي واملثري الطبيعي عىل قوة وشدة امل: شدة املثري الطبيعي -٤

الطبيعي ومدى تأثريه يف الكائن الحي، حيث تزداد االستجابة الرشطية قوة اعتامدا عىل شدة املثري الطبيعي 

 . ومدى تأثريه يف الكائن الحي

يتم تشكيل االستجابة للمثري الرشطي عىل نحو أرسع عندما يكون الفاصل الزمني بني : الفاصل الزمني -٥

 الرشطي قصريا جدا، وتكون مثل هذه االستجابة أكرث قوة ودميومة، أما يف تقديم املثري الرشطي واملثري غري

  حالة كون الفاصل الزمني 
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بينهام طويال، ففي أغلب الحاالت ال يحدث االقرتان بني املثري الرشطي واالستجابة الرشطية، وتشري الدالئل 

من  الثانية، وميكن حدوث االرشاط إذا كان العلمية، أن هذا الفاصل الزمني االمثل يجب أن ال يتجاوز أجزاءا 

 .الفاصل الزمني ال يتجاوز الثانيتني

  Natural Stimulus) م ط(املثري الطبيعي : ثانيا 
ألنه بطبيعته قادر عىل " Unconditioned Stimulus) "م غ ش(يعرف هذا املثري باسم املثري غري الرشطي  

ذه االستجابة، ويعرف هذا املثري عىل أنه أي حدث فعال ميكن استجرار استجابة ما، حيث ال يشرتط تعلم ه

لقد استخدم بافلوف مسحوق . أن يؤدي إىل حدوث ردة فعل انعكاسية متتاز بالثبات واالستقرار لدى الفرد

الطعام يف تجربته عىل أنه املثري الطبيعي، ألن هذا املثري يؤدي عىل نحو طبيعي إىل حدوث استجابة سيالن 

دى الكلب، وذلك الرشاط العديد من املثريات املحايدة مثل صوت الجرس والضوء وغريها من اللعاب ل

 ).Pierce & Epling, 1999(املثريات األخرى 

 )Natural Response -س ط(االستجابة الطبيعية : ثالثا
حو ألنها تحدث عىل ن) Unconditined Response -س غ ش(تعرف أيضا باسم االستجابة غري الرشطية 

طبيعي كردة فعل ملثري ما يحدثها، ومن األمثلة عليها سيالن لعاب الحيوان عند رؤية الطعام، واغامض العني 

إن مثل هذه االستجابات فطرية غري متعلمة، . عند النفخ فيها، وإبعاد اليد عن األجسام الساخنة وغريها

 . وهي مبثابة انعكاسات ملثريات خاصة بها

 ) Conditioned Stimulus -م ش(  املثري الرشطي: رابعا
ليس له " Neutral stimulus"وهو يف األصل مجرد مثري محايد ) م غ ط(ويعرف باسم املثري غري الطبيعي 

القدرة عىل إحداث أية استجابة لدى الكائن الحي، وقد يتعلم الكائن الحي استجابة ما لهذا املثري من خالل 

ط، فإن هذه االستجابة يتم تعلمها وفق مبدأ االقرتان، أي من خالل عمليات التفاعل، وحسب نظرية االرشا

تواجده لعدد من املرات مع مثري طبيعي معني، فنتيجة تزامن وجوده مع هذا املثري، فإنه يكتسب صفته 

  ويصبح قادرا عىل استجرار االستجابة التي يحدثها، وهكذا فعندما يكتسب 
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وتعرف االستجابة التي يحدثها هذا املثري . يصبح عندها مثريا رشطيا املثري املحايد صفة املثري الطبيعي

 ).Baldwin & Baldwin, 1998(باالستجابة الرشطية، ألن تعلمها جاء نتيجة ملبدأ األرشاط و االقرتان 

تجدر اإلشارة هنا إىل أن املثري املحايد حتى يصبح مثريا رشطيا قادرا عىل استجرار استجابة يحدثها مثريا 

طبيعيا البد لهذا املثري أن يسبق أو يتزامن حدوثه مع ذلك املثري الطبيعي حيث يجب أن يكون الفاصل 

الزمني بينهام قصريا جدا ال يتجاوز أجزاءا من الثانية، كام يجب أن يكون ضمن مدى عتبة االحساس، أي 

ن تحدث االستجابة املراد مبوسوع الكائن الحي الشعور به، ويجب أن ال يكون له أية خصائص من شأنها أ 

ارشاطها لدى الكائن الحي قبل اقرانه مبثري طبيعي، ويجب أن تتوفر يف هذا املثري خاصية جذب االنتباه لدى 

 ".Orienting reflex" الكائن الحي، وهي ما تعرف باالنعكاس التوجيهي 

ابات حيال املثريات املحايدة، ميكن من خالل استخدام إجراءات االرشاط املناسبة تشكيل العديد من االستج

ففي هذا الصدد استطاع كل من كليتامن وكريسلر ارشاط استجابة الغثيان التي تحدثها حقنة املورفني لدى 

الكالب إىل النري الذي يوضع حول رقبة الكالب، حيث أصبحت تشعر بالضيق والغثيان عند مجرد وضع النري 

س وبارنز من عالج العديد من املدمنني عىل تناول الكحول من عىل رقابها، كام متكن مونت وبيتون وايلي

خالل ارشاط حقنة االنكتني مع رشب قدح من الكحول ، فأصبحت هذه الحقنة الحقا تحدث نفس االعراض 

 .التي يحدثها الكحول

 )Unconditioned Response: س ش(االستجابة الرشطية : خامسا
وهي مبثابة االستجابة املتعلمة للمثري الرشطي نتيجة  )س غ ط ( وتعرف باسم االستجابة غري الطبيعية

اقرتانه لعدد من املرات مبثري طبيعي معني، ومثل هذه االستجابة تصبح عادة انعكاسية للمثري الرشطي ملجرد 

التعرض إليه، وهي تشبه إىل درجة ما االستجابة الطبيعية التي يحدثها املثري الطبيعي، لكنها تكون أقل قوة 

 .منها، كام أن مدة كمونها قد تكون أطول أو أقرص من االستجابة الطبيعية

ألنها تعد " Preparatory Response"وتعرف مثل هذه االستجابة باسم االستجابة االعدادية أو التحضريية 

  الكائن الحي الستقبال املثري الطبيعي، ومثل هذه االستجابة تعد 
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رتابطي بني املثري الرشطي واملثري غري الرشطي والذي عىل أساسه  ميكن مؤرشا لحدوث ما يسمى بالتعلم ال

 ,Ormord(تفسري مختلف األمناط السلوكية التي يظهرها األفراد حيال العديد من املواقف واملثريات 

1999.( 

 "Response Generalization"تعميم االستجابة : سادسا
ثلة لعدد من املثريات املتشابهة والتي ليس بالرضورة أن ويقصد به تعلم الكائن الحي تقديم استجابة مام

تكون متامثلة أو متطابقة، وبلغة أخرى هو ميل مثري محايد آخر مشابه للمثري الرشطي عىل استجرار نفس 

لقد الحظ بافلوف أن الكلب يف بداية االرشاط كان يستجيب بسيالن . االستجابة التي يستجرها املثري الرشطي

وقد أطلق بافلوف عليه . مجرد سامع صوت أي جرس برصف النظر عن شدته أو مقدار تردادتهاللعاب عند 

فالكلب يف . يف مناطق القرشة الدماغية األخرى) Irradiation(اسم انتشار األثر الذي يحدثه املثري الرشطي 

حيـــث أنه مل يكن  بداية عملية التعلم كان يستجيب بنفس االستجابة لجميع املثريات الرشطية املتشابهة،

قــــادرا عىل التميز بينها، ولكن مع مــــرور الوقت لوحظ أن الكلب أصـــبح يستجيب عىل نحو انتقايئ 

يات االرشاط االصلية األصيل املتضمن يف عمللهذه املثريات، بحـيث أصبح يستجيب فقط للمثري الرشطي 

)Hilgard & Bower, 1981.( 

إجراء تكيفي نلجأ إليه يف بداية التعلم، وال سيام عندما تكون خرباتنا قليلة أو  إن عملية تعميم االستجابة

ففي أغلب الحاالت عندما نواجه مثل هذه املثريات، فإننا نلجأ . عندما تكون املثريات غامضة أو غري مألوفة

ظ أن مثل هذه الظاهرة ونالح. إىل االرتباطات املخزنة يف الذاكرة الستخدام املناسب منها حيال هذه املثريات

فنجد عىل سبيل . هي أكرث انتشارا لدى األطفال من ذوي الفئات العمرية املنخفضة نظرا لقلة خرباتهم

املثال، أن الطفل يعمم استجابة الخوف من كل شخص يلبس مريوال أبيض عىل اعتبار أنه طبيب، كام أنه 

جد أيضا أن الشخص الذي لسعته حرشة ما وسببت ون. رمبا يرشب أي سائل لونه أبيض عىل اعتبار أنه حليب

 .له أملا رمبا يعمم الخوف إىل جميع الحرشات املشابهة لتلك الحرشة

 :Stimulus Discriminationمتييز املثري : سابعا
ويقصد به االستجابة بطرق مختلفة ملجموعة من املثريات املتشابهة وغري املتامثلة أو املتطابقة؛ أي عملية 

  ففي تجربة . ملثريات املتشابهة واالستجابة لها بطرق مختلفةمتييز ا
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، )أصوات الجرس من الرتددات املختلفة(بافلوف تعلم الكلب مع مرور الوقت التمييز بني املثريات املتشابهة 

صوت الجرس عند تردد (وأصبح يستجيب بسيالن اللعاب فقط وعىل نحو انتقايئ للمثري الرشطي االصيل 

، يف حني ال يحدث هذا املثري بوجود املثريات )الطعام(لك ألنه بوجود هذا املثري يأيت املثري الطبيعي ، وذ)معني

ويف واقع الحال، نحن نتعلم التمييز بني املواقف واملثريات املتشابهة وفقا ملا . االخرى املشابهة للمثري الرشطي

مرة نكتشف خصائص االشياء وما ترتبط به ترتبط به من خصائص، إذ إنه من خالل عمليات التفاعل املست

ويجدر القول هنا، أنه كلام قلت أوجه التشابه بني املثري . ونحاول االستجابة لها يف ضوء تلك الخصائص

 .الرشطي واملثريات االخرى زادت فرص التمييز بينهام 

 .”Differential Conditioning"التمييزي : األرشاط الفارق 
جارب للوقوف عىل الكيفية التي من خاللها يتعلم الكائن الحي التمييز بني املثريات أجرى بافلوف بعض الت

وكان يتبع مثل هذا املثري باملثري ) ١م ش(ففي إحدى تجاربه عىل الكالب كان يقدم مثريا معينا . املتشابهة

للمثري الرشطي مشابها متاما ) ٢م ش(ثم بعد ذلك كان يقدم مثريا رشطيا آخر . غري الرشطي وهو الطعام

الحظ بافلوف أن الكلب تعلم تدريجيا التمييز بني هذين . ومل يتبع مثل هذا املثري بالطعام) ١م ش(األول 

، يف حني امتنع عن )١م ش(املثريين رغم تشابههام، بحيث كان يستجيب بإفراز اللعاب للمثري الرشطي األول 

بهذا أصبحت االستجابة الرشطية فارقة للمثري الرشطي و ). ٢م ش(مثل هذه االستجابة للمثري الرشطي الثاين 

وانطالقا من ذلك، فإن الكلب تعلم التمييز بني اإلثارة املعززة وتلك غري املعززة، وأصبح يقترص . األول فقط

 . استجابته عىل اإلثارة املعززة فقط

يام عندما تكون درجة التشابه وتجدر اإلشارة هنا إىل أن تعلم االستجابة الفارقة قد ال يحدث أحيانا وال س

كبرية جدا بني املثريات الرشطية املعززة، بحيث يعجز الكائن الحي عن التمييز بينها، وهذا من شأنه أن 

 .يخلق حالة عصاب شديدة ترتافق بالتوتر واالنهيار العصبي والعجز عند االستجابة

التي توضح األثر "  Induction"رة الحث وقد يرتبط أيضا باالرشاط التمييزي ظاهرة أخرى تعرف باسم ظاه

؛ أي عندما يتعلم التمييز يف االستجابة )٢م ش(واملثري الرشطي الثاين ) ١م ش(املضاد للتعزيز الرشطي األول 

  لهام بحيث إذا تم تقديم املثري 
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جابة رشطية فإن است) ١م ش(لعدد من املرات، ثم أعيد تقديم املثري الرشطي األول ) ٢م ش(الرشطي الثاين 

، يف الوقت الذي سيحصل فيه كف مبالغ فيه )١م ش(مبالغا فيها سوف تحدث للمثري الرشطي األول 

 ). ١٩٨٣سيتوارت وآخرون، ) (٢م ش(لالستجابة نحو املثري الرشطي الثاين 

نسان عىل يعد التعميم والتمييز مظهرين هامني يف التعلم االنساين، فهي من املبادئ االساسية التي تساعد اال 

فمن خاللهام يتم تشكيل الشبكة املفاهيمية التي تخزن يف الذاكرة . التكيف مع املواقف واملثريات املختلفة

والتي عىل أساسها تتحدد طريقة تعاملنا وأساليب سلوكنا حيال املواقف واملثريات املتعددة، وحسب 

تفكري املنظم، ألن املفاهيم متثل الوحدات النظريات املعرفية، فإن تشكيل املفاهيم يعد مؤرشا لعمليات ال

 .األساسية ملثل هذه العمليات

 "Extinction"االنطفاء : ثامنا
يشري هذا املفهوم إىل توقف االستجابة الرشطية املتعلمة للمثري الرشطي نتيجة لتقدميه لعدد من املرات 

هو مؤرش لحدوث املحو يف االستجابة  فحدوث االنطفاء). املثري غري الرشطي(دون أن يتبع باملثري الطبيعي 

. الرشطية املتعلمة، وغالبا ما يحدث هذا كنتاج لعدم اقرتان املثري الرشطي باملثري غري الرشطي ملرات متعددة

) املثري الرشطي(لقد توقف الكلب عن افراز اللعاب يف تجربة بافلوف، بسبب استمرار تقديم حدوث الجرس 

فقد قدرته ) املثري الرشطي(، وهذا يعني أن )املثري غري الرشطي(بالطعام لعدد من املرات دون اتباعه 

 ,Mazur(التنبؤية بحدوث املثري غري الرشطي أو املعزز، وبذلك أصبح عاجزا من استجرار االستجابة الرشطية 

جي، ، وتجدر االشارة هنا، أن انقطاع االستجابة الرشطية ال يتم بشكل مفاجئ وإمنا عىل نحو تدري)1998

 .حيث تتالىش هذه االستجابة تدريجيا إىل أن تنقطع

 ) Spontanous recovary(االسرتجاع التلقايئ : تاسعا
ويتمثل ذلك يف العودة التلقائية لظهور االستجابة الرشطية للمثري الرشطي بعد انقطاعها لفرتة من الزمن 

ابة الرشطية املتعلمة التي تم تشكيلها للمثري فاالستج. بالرغم من عدم اقرتان هذا املثري باملثري غري الرشطي

الرشطي وكانت قد انطفأت بسبب عدم اقرتان املثري الرشطي باملثري غري الرشطي لعدد من املرات، تعود 

  بالظهور مرة 
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لقد لوحظ يف تجربة بافلوف أن الكلب عاود االستجابة بسيالن اللعاب ملجرد سامع . أخرى للمثري الرشطي

بعد أن توقف باالستجابة لهذا املثري، وبالرغم أن هذه االستجابة مل تكن بنفس قوة االستجابة صوت الجرس 

الرشطية االصلية، اال أن مجرد ظهورها هو بحد ذاته مؤرش للقدرة التنبؤية للمثري الرشطي بحدوث املثري 

غري (باملثري الطبيعي  ومثل هذه االستجابة تقوى إذا ما تم اقرتان هذا املثري). غري الرشطي(الطبيعي 

، ولكن مع توقف عمليات االقرتان نجد أن هذه االستجابة تتالىش عىل نحو تدريجي إىل أن تتوقف )الرشطي

نهائيا، إن عودة االستجابة الرشطية للظهور مرة أخرى للمثري الرشطي، بالرغم من انقطاع اقرتانه باملثري 

بقا، أن املثري الرشطي مبثابة منبه أو مؤرش تنبؤي لظهور املثري الطبيعي، يرجع إىل كونه الكائن الحي تعلم سا

وهكذا فإن ظهور املثري الرشطي الحقا، يعمل عىل استجرار االستجابة الرشطية، لتوقع الكائن الحي . الطبيعي

 .ظهور املثري الطبيعي

 "Inhibition: "الكف: عارشا
االستجابة الرشطية التي كان قادرا عىل استجرارها  يشري مفهوم الكف إىل فشل املثري الرشطي عىل استجرار

الكف الخارجي ويحدث عندما يوجد مثري آخر يرصف انتباه العضوية : يف السابق، ويقع الكف يف نوعني هام

عن املثري الرشطي، مام يتسبب يف توقف االستجابة الرشطية عىل نحو مؤقت للمثري الرشطي؛ أما الكف 

غازادا (لتغريات التي تطرأ عىل املثري الرشطي، ويشمل أنواعا أربعة هي الداخيل فيحدث من جراء ا

 - ):١٩٨٣ورميوندجي، 

ويحدث نتيجة عدم اقرتان املثري الرشطي باملثري الطبيعي لعدد من املرات، مام : Extinctuinاالنطفاء  -أ

 .ري الرشطييؤدي إىل انطفاء االستجابة الرشطية املتعلمة وعدم ظهورها يف حالة تقديم املث

ويحدث هذا النوع عندما يتم يف بداية التعلم استجرار ": Differential inhibition" الكف الفارق  - ب

االستجابة الرشطية من قبل مثريين محايدين مختلفني وذلك من خالل اقرتانهام مبثري طبيعي، ثم يصار يف 

عدم اتباع اآلخر بهذا املثري، فعندها تتوقف عمليات االرشاط الالحقة إىل اتباع أحدهام باملثري الطبيعي و 

 .االستجابة الرشطية لهذا املثري وتبقى للمثري اآلخر
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يحدث هذا النوع من الكف عندما يتم تقديم املثري ": Conditional inhibition"الكف الرشطي  -ج

استجرار االستجابة  الرشطي مع مجموعة من املثريات األخرى املعززة، بحيث يكون هذا املثري قادرا عىل

ولكن يف حالة تقدميه ضمن مجموعة من املثريات غري املعززة، فإنه يف الغالب يفشل يف استجرار . الرشطية

مثل هذه االستجابة، وهذا يفرس لنا ملاذا نستجيب ملثري معني يف موقف معني وال نستجيب لهذا املثري يف 

 .املواقف األخرى

ويحدث هذا النوع من الكف عندما يكون الفاصل الزمني بني ": Delayed inhibition"كف التأخري -د

تقديم املثري الرشطي وغري الرشطي طويال نوعا ما؛ فاالصل يف االقرتان هو أن يتبع املثري الطبيعي املثري 

الرشطي مبارشة ألن ذلك يجعل من االستجابة الرشطية أكرث قوة وأكرث حدوثا، إن طول الفاصل الزمني بني 

ثري الرشطي وغري الرشطي قد يحول دون تعلم االستجابة الرشطية للمثري الرشطي، حيث يحدث كف امل

 . استجابة لهذا املثري

 "Higher Order Conditioning"االرشاط من الدرجة الثانية : حادي عرش
ثري الطبيعي ، ميكن للمثري الرشطي الذي أصبح قادرا عىل استجرار االستجابة الرشطية أن يقوم مقام امل

لقد . بحيث ميكن استخدامه الرشاط مثريات محايدة أخرى وتصبح قادرة عىل استجرار مثل هذه االستجابة

استخدم بافلوف صوت الجرس بعد أن أصبح مثريا رشطيا الرشاط مثريات محايدة أخرى مثل مربع أسود أو 

 .الضوء األخرض

مع صوت الجرس أصبح مثريا رشطيا له القدرة عىل استجرار فالضوء االخرض نتيجة القرتانه لعدد من املرات 

 .االستجابة الرشطية وهي سيالن اللعاب، وذلك كام هو موضح يف املخطط التايل

 ) س ش(سيالن اللعاب       )م ش(صوت جرس 

 ال استجابة      )م ح(ضوء أخرض 

 )ش ش(سيالن اللعاب       )م ش(صوت جرس ) + م ح(ضوء أخرض 

 )ش ش(سيالن اللعاب       )م ش(صوت جرس ) + م ح(ضوء أخرض 

 )ش ش(سيالن اللعاب       )م ش(صوت جرس ) + م ح(ضوء أخرض 

 )س ش(سيالن اللعاب       )م ش(ضوء أخرض 
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إن االستجابة الرشطية التي يستجرها املثري الرشطي الثاين عادة تكون أضعف من تلك التي يستجرها املثري 

من قوة االستجابة للمثري الرشطي  ٥٠%قوة مثل هذه االستجابة تبلغ فقد وجد بافلوف أن . الرشطي األول

 ).Klein,1987(األول 

 "Token Reward"املكافأة الرمزية 
تقوم فكرة املكافأة الرمزية عىل مبادئ األرشاط، إذ ميكن جعل بعض األشياء املحايدة أصال مثل الفيش، 

) Wolfe(ففي إحدى تجارب ولف. باملعززات األولية والبطاقات وغريها كمعززات ثانوية من خالل ارشاطها

م غ (عىل األرشاط، قام بتدريب الشمبانزي عىل ادخال البطاقات يف آلة بيع ميكانيكية للحصول عىل الطعام 

، وقد الحظ ولف أن حيوانات الشمبانزي أصبحت الحقا تقوم بأي عمل تدرب عليه لقاء حصولها عىل )ش

تنتج ولف أن مثل هذه البطاقات أصبحت مثريات تعزيزية رشطية نظرا القرتانها مثل هذه البطاقات، وقد اس

ولكن يف واقع الحال، الحظ ولف أن فعالية مثل هذه البطاقات تعتمد عىل الزمن الفاصل بني . بالطعام

وجد الحصول عليها واستبدالها بالطعام،  بحيث تفقد قيمتها إذا كان زمن اإلرجاء يزيد عن الساعة، عندها 

وهذا يقودنا إىل التأكيد عند . ولف أن حيوانات  الشمبانزي ترفض القيام بالسلوك مقابل تلك البطاقات

استخدام البطاقات والفيش يف مواقف التعلم اإلنساين رضورة أن ال تكون الفرتة الزمنية التي تفصل بني 

ويلة جدا، كام يجب أن تتباين قيمة الحصول عىل البطاقات والفيش وعملية استبدالها باملعززات األولية ط

 ).١٩٨٣ستيورات وآخرون، (هذه الفيش وتتنوع املعززات األولية التي ميكن استبدالها بها 

 :مالحظات حول االقرتان
لقد افرتض ايفان بافلوف أن مجرد حدوث االقرتان الزماين بني املثري الرشطي واملثري غري الرشطي كاف لوحده 

ملثري الرشطي واالستجابة الرشطية؛ أي حدوث عملية التعلم، ويري بافلوف أن الفاصل لحدوث االرشاط بني ا

الزمني بني تقديم املثري الرشطي وغري الرشطي يجب أن يكون قصريا جدا بحيث ال يتجاوز بضع ثوان، ولكن 

اط ، وإن أن مجرد حدوث االقرتان الزماين غري كاف لوحده لحدوث األرش ) Rescorla, 1967(هناك من يرى 

كان كذلك فهو غري رضوري، إذ ترى ريسكورال رضورة أن يتكون ما يسمى باالقرتان التنبويئ بني املثري 

  الرشطي واملثري غري الرشطي، ويقصد 
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باالقرتان التنبويئ أن يصبح املثري الرشطي قادرا عىل التنبوء بحدوث املثري غري الرشطي، واعتامدا عىل ذلك 

 .د يجب أن يكون قادرا عىل تقديم معلومات إضافية ليك يصبح مثريا رشطيافإن املثري املحاي

 :مساهامت أخرى يف مجال االرشاط الكالسييك
يعد ايفان بافلوف بال منازع من أوائل العلامء الذين رسخوا مفاهيم التعلم االستجايب أو ما يعرف باالرشاط 

بحاث وإجراء املزيد من الدراسات بهذا الشأن، ويتمثل ذلك الكالسييك، وكان الفكاره األثر الكبري يف توليد اال 

يف أعامل ريسكورال وهل وواجرن واستس وغريهم، والتي كان لها األثر الكبري يف توضيح العديد من املسائل 

والقضايا املتعلقة بهذا النوع من التعلم، وباإلضافة إىل أعامل بافلوف هناك علامء آخرون ساهموا يف تأسيس 

 :نظرية االرشاط الكالسييك، وفيام ييل عرض لبعض هذه املساهامت  أفكار

 ) :١٨٢٧ - ١٩٢٧(مساهامت فالدمييري بخترييف 
فالدمييري بخترييف عامل رويس انصب اهتاممه عىل ايجاد علم نفس يعتمد عىل مبادئ االرشاط، وقد ألف يف 

ئ عامة يف االنعكاسات اإلنسانية وقد متت هذا الشأن كتابا بعنوان علم النفس املوضوعي وآخر بعنوان مباد

لقد أكد بخترييف أهمية املفاهيم . ترجمتهام إىل عدد من اللغات كالفرنسية واالنجليزية واالملانية

الفسيولوجية ودورها يف عمليات ارشاط العديد من االستجابات الخاصة بأعصاب القلب والجهاز التنفيس 

وكان ملساهامته االثر االكرب يف قبول فكرة االرشاط لدى علامء . ملثرياتوحركة األرجل واألصابع للعديد من ا

 .النفس وال سيام الغربيون منهم

 ):١٨٨٧ - ١٩٥٨(مساهامت جون واطسون 
جون واطسون عامل نفيس أمرييك متثلت اهتامماته األوىل بدراسة الفلسفة ولكن رسعان ما غري اهتاممه 

ويل عىل مبادئ املدرسة الوظيفية لفهم العمليات النفسية، وقد وجد تلقى تدريبه األ . لدراسة علم النفس

أنها ال تستخدم الطرق العلمية يف دراسة السلوك، فهي أكرث اعتامدا عىل الطرق العقلية، وهذا ما دفعه إىل 

  ثار جون واطسون عىل أفكار املدرسة . البحث عن مذاهب أخرى، وقد وجد ضالته يف مبادئ االرشاط
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ئية واملدرسة الوظيفية العتامدها عىل طرق غري علمية يف دراسة السلوك والعمليات النفسية، وقد كان البنا

متطرفا يف نظرته إىل العمليات النفسية، إذ اعترب كافة النشاطات اإلنسانية عىل أنها مبثابة سلوك ، فالتفكري 

تعلم، حيث تأثر بأفكار كل من بخترييف أكد عىل مبدأ االقرتان يف ال. واللغة وغريها هي سلوكات ليس إال

 ).Hill, 1990(وبافلوف بهذا الشأن 

انصب محور اهتاممه عىل دراسة دور البيئة يف التعلم والعملية التي من خاللها ميكن ملثري معني انتاج 

استجابة محددة، ومن هنا انكب عىل تفسري عملية تشكيل العادات وتطورها، وقد كان متطرفا يف نظرته 

عملية تشكيل العادات، فهو يرى أنها عبارة عن ارتباطات تتشكل بني مثريات واستجابات عىل نحو آيل ل

ومن هذا املنطلق، فالشخصية ما هي إال مجموعة من العادات واالنعكاسات الرشطية البسيطة . ميكانييك

 .التي تراكمت وتشابكت معا لتصبح أكرث تعقيدا 

و مزود بعدد محدود من املنعكسات وهي متثل مبجموعها كل الحصيلة يرى واطسون أن االنسان يولد وه

السلوكية لدى االنسان، ولكن من خالل االرشاط ميكن تطوير العديد من االرتباطات بني املثريات 

. فهو يرى أنه من خالل االرشاط يتعلم االفراد كيفية االستجابة للعديد من املواقف الجديدة. واالستجابات

اطسون العديد من التجارب عىل الحيوانات واالفراد مستخدما فكرة االرشاط، ومن أشهر تجاربه لقد أجرى و 

 .بهذا الشأن تجربة الطفل الربت

ففي هذه التجربة قدم واطسون للطفل ارنب أبيض ومل يبد الطفل يف البداية أية عالمات الخوف أو االرتباك 

يف املرحلة . ا برؤيته وقد حاول االقرتاب منه واللعب بهمن االرنب، بل عىل العكس من ذلك، فقد كان سعيد

التالية من التجربة كان يقدم االرنب للطفل وكان يتبع بصوت مدو، وقد لوحظ أن الطفل أخذ يظهر 

ومع تكرار هذه العملية، أصبح الطفل يظهر عالمات الخوف مبجرد . استجابة الخوف ممثال بالخوف والبكاء

 .رؤية األرنب االبيض

ن نتائج هذه التجربة تثبت صحة فرضية االرشاط أو االقرتان، فالطفل الذي مل تكن تظهر عليه عالمات إ 

، اصبحت تظهر عليه مثل هذه العالمات نتيجة القرتان االرنب باملثري غري الرشطي )م ح(الخوف من االرنب 

. ستجابة الخوف لدى الطفلوبذلك اصبح االرنب مثريا رشطيا يستجر ا. لعدد من املرات) الصوت املدوي(

  وقد الحظ واطسون 
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أن الطفل عمم سلوك الخوف الحقا إىل جميع الحيوانات االخرى ذات الفراء االبيض مثل القطط، والفرئان، 

 .والدببة، والكالب وغريها

فكاره ساهم واطسون يف استخدام مبادئ االرشاط لدراسة الخوف والتوتر وكيفية ازالتها لدى االفراد، وكان ال 

االثر الكبري يف ظهور املدرسة السلوكية يف الواليات املتحدة االمريكية حيث تأثر العديد من علامء النفس 

 .أمثال سكرن وهل وجرثي بأفكاره

 :Seligmanمساهامت سيليجامن 
 Learned"لقد توصل سيليجامن من خالل دراسته عىل االرشاط إىل ما يعرف بظاهرة العجز املتعلم 

helplessness " حيث استطاع تشكيل سلوك العجز وعدم القدرة عىل تجنب الصدمة الكهربائية لدى

ففي إحدى تجاربه اختار مجموعتني من الكالب، أحدهام اعتربت ) . Hilgard & Bower, 1981(الكالب 

ة التجريبية يف املرحلة األوىل من التجربة عمد إىل تقييد كالب املجموع. املجموعة التجريبية واألخرى ضابطه

. ومنع حركتها وتعريضها إىل صدمة كهربائية، يف حني أن كالب املجموعة الضابطة مل تتعرض ملثل هذه الخربة

يف املرحلة الثانية من التجربة، تم وضع كالب املجموعة التجريبية يف صندوق يتألف من مقطعني بينهام 

خر، وكانت أرضية الصندوق من املعدن بحيث حاجز متحرك يسمح بحركة الكالب باالنتقال من مقطع إىل آ 

درب سيلجامن الكالب يف املجموعة التجريبية باالستجابة إىل إشارة معينة تتمثل بالقفز خالل . ميكن كهربتها

عرش ثوان إىل املقطع اآلخر وإال تعرضت إىل صدمة كهربائية يف حال عدم قيامها بذلك أو تأخرها عن هذا 

 .الزمن املحدد

نتائج أن غالبية الكالب يف املجموعة التجريبية كانت عاجزة عن تعلم أسلوب تجنب الخطر مقارنة أظهرت ال

مع الكالب يف املجموعة الضابطة ، فقد كانت تتعرض للصدمة الكهربائية رغم أنها يف محاولة أو محاولتني 

ابطة إىل الصدمة وعند تعريض الكالب يف املجموعة الض. استطاعت تجنب الصدمة بالقفز فوق الحاجز

الكهربائية التي مل تكن قد دربت عليها من قبل، لوحظ أنها فقدت السيطرة عىل حركتها وضبط األمعاء 

واملثانة وأخذت بالعواء إىل أن متكنت من القفز بسالم فوق الحاجز، وعند تعريض أفراد املجموعة التجريبية 

لتي ظهرت عىل كالب املجموعة الضابطة، ولكنها مرة أخرى إىل هذه الخربة، ظهرت عليها نفس األعراض ا

غازادا (أخذت ترقد بسالم بالرغم من تلقيها للصدمة الكهربائية، أي أنها تعلمت سلوك العجز املكتسب 

 ). ١٩٨٣ورميوندجي، 
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لقد عرف سيليجامن العجز املتعلم عىل أنه حالة يصل إليها الفرد نتيجة مروره بسلسلة من الخربات التي 

ه السيطرة عىل الظروف البيئية التي تحيط به، مام يرتتب عليها استقاللية استجاباته عن نتائجها بحيث تفقد

يتولد لديه االعتقاد بأنه ال ميلك السيطرة عىل نتائج األحداث وأن ليس هناك عالقة بني الجهد املبذول 

ـجايب لتغيري الوضع القائم واملتغـريات البيـئيـة؛ أي ال جدوى من تنفيذ أي جهد است) السـلــوك(

)Seligman,1975.( 

 :نطاق نظرية االرشاط الكالسييك

يؤخذ عىل نظرية االرشاط الكالسييك أن مدى تفسريها للسلوك ضيق جدا، وذلك ألنها تنطلق من عملية 

إىل مثريات ) منعكسات فطرية ملثريات غري رشطية(ارشاط االستجابات الطبيعية والتي هي يف حد ذاتها 

خرى محايدة، وملا كان عدد املنعكسات الفطرية قليال جدا، فهي بالتايل تعجز عن تفسري العديد من أ 

. املظاهر السلوكية األخرى، وال سيام السلوكات  اإلجرائية التي تنبع من إرادة األفراد عىل نحو اختياري حر

يل لدى اإلنسان املتمثل يف الكرة ولكن ميكن لهذه النظرية أن توضح لنا آلية تشكل جوانب السلوك االنفعا

والخوف والحب والقلق والتشاؤم والتجنب واالشمئزاز والعدوانية، ويف تشكيل االتجاهات املتعددة، كام أنها 

رمبا تسهم يف تفسري بعض جوانب السلوك اللغوي املتمثل يف تسمية األشياء عىل اعتبار أن االسامء هي 

ن مواصفات وأشكال معنية، وميكن أيضا لهذه النظرية أن تفرس لنا أصوات ألفاظ معينة تقرتن بأشياء م

 .كيفية تشكل األفعال الحركية الالإرادية التي يظهرها األفراد حيال بعض املثريات واملواقف

 :أثر نظرية االرشاط يف نظريات التعلم

ا، وال سيام من حيث لقد كان ألفكار بافلوف يف االرشاط أثر بالغ عىل نظريات التعلم التي ظهرت الحق

املنهجية العلمية التي استخدمها بافلوف يف ابحاثه ودراسته من جهة، ولتطويره ما يعرف بنموذج االرشاط 

أهم ) Razran, 1965(لقد لخص رازران . الذي عىل أساسه تتشكل االرتباطات بني املثريات واالستجابات

 -:ئل التاليةاآلثار التي تركها بافلوف عىل نظريات التعلم باملسا

استطاع بافلوف من خالل ما يعرف بنظرية االرشاط توليد عدد هائل من األبحاث التجريبية الختبار  -١

  صحة مفاهيمها عىل مختلف أنواع الحيوانات 
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فقد قدر رازران أن ما يقارب . واإلنسان من الفئات العمرية املختلفة، مستخدمة مختلف األنواع من املثريات

 .وكلها اعتمدت منهجية بافلوف باالرشاط ١٩٦٥بة أجريت بهذا الشأن حتى عام تجر ) ٦٠٠٠(

لقد استطاع بافلوف تحويل فكرة االرتباط العامة يف التعلم من خالل استخدام مبادئ االرشاط إىل مجال  -٢

 .علميةدراسة تقوم عىل أسس كمية معلمية، أي أنه ساهم يف تطوير ما يعرف باالبحاث القياسية الكمية امل

 .لقد نجح بافلوف يف جعل املنعكس االرشاطي عىل أنه الوحدة األساسية املالمئة لدراسة كل أنواع التعلم -٣

بإدخاله فكرة االرشاط من النوع الثاين، وتعميم فكرة االرشاط عىل اإلنسان نجح بافلوف يف عدم تجميد   -٤

 .راسة عمليات التعلم اإلنساينمنوذجه، وجعل منه منوذجا حيا يؤخذ بعني االعتبار عند د

ساهم بافلوف يف توضيح العالقة بن نظريات التعلم والنظريات العيادية أو ما يعرف بنظريات العالج  -٥

 ).Psychiatry(النفيس 

ساهم  بافلوف يف تطوير نظريات التعلم الالحقة من خالل مبادئ االرشاط حيث إن أفكاره يف االرشاط  -٦

لرغم من ظهور ما يسمى باالرشاط الوسييل أو االجرايئ الذي طوره عامل النفس ظلت موضع اهتامم با

 .األمرييك سكرن الحقا

 :املضامني العملية لنظرية االرشاط
ميكن استخدام مبادئ االرشاط الكالسييك يف العديد من الجوانب العملية واملواقف الرتبوية وبرامج تعديل 

 : النواحي التاليةالسلوك والعالج النفيس، ممثال ذلك يف

تشكيل العديد من األمناط السلوكية والعادات لدى األفراد من خالل استخدام فكرة األرشاط، ويتمثل  -١

 .ذلك بإقران مثل هذه األمناط والعادات مبثريات تعزيزية

ط محو العديد من االمناط السلوكية والعادات غري املرغوب فيها من خالل استخدام اجراءات االرشا -٢

هناك عادات سيئة مثل مص االصبع، ونقر األنف، والعبث باالشياء والرضاعة ميكن محوها من خالل . املنفر

  أقرانها مبثريات 
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 .منفرة، كام وميكن كف مثل هذه السلوكات من خالل اشغال االفراد مبثريات أخرى

أو األلفاظ التي تدل عليها مع  تعليم االسامء واملفردات من خالل إقران صور هذه االشياء مع اسامئها -٣

 .كام وميكن استخدام مبادئ التعميم والتمييز ملساعدة االفراد عىل تكوين املفاهيم. تعزيز هذه االستجابات

تستخدم يف مجال تعديل السلوك وبرامج العالج النفيس من حيث عالج القلق والخوف العصايب أو ما  -٤

ا ردة فعل انفعالية من الخوف حيال مواضيع أو أشياء أو أماكن ال وتعرف الفوبيا عىل أنه. يعرف بالفوبيا

ففي عالج مثل . تستدعي بالرضورة ذلك املقدار من ردات فعل الخوف التي يظهرها الفرد الذي يعاين منها

باستخدام مبدأ إزالة فرط " Content conditioning"هذا العرض يتم استخدام إجراء االرشاط املعاكس 

بحيث يتم من خالله إزاحة االقرتان بني مثري الخوف " Systematic Desensitization"لتدريجي الحساسية ا

لقد ابتكر هذا اإلجراء جوزيف ولبي، ويعد من أفضل األساليب يف . واستجابة الخوف عىل نحو تدريجي

 :عالج املخاوف املرضية، ويشتمل عىل ثالثة إجراءات رئىسية 

فعىل سبيل املثال ملحو استجابة الخوف من الكالب، ميكن . جابات عىل نحو هرميبناء سلسلة من االست: أوال

 - :أن تكون سلسلة االستجابات عىل النحو التايل

 .تشجيع الفرد لالستامع إىل أحاديث عن الكالب -أ

 .تشجيع الفرد للحديث عن الكالب أو قراءة مواضيع عن الكالب - ب

 .بتشجيع الفرد ملشاهدة صور عن الكال  -ج

 .تشيجع الفرد عىل مشاهدة أفالم تلفزيونية عن الكالب -د

 .تشجيع الفرد للتفاعل مع مجسامت أو مناذج للكالب -هـ

 .تعريض الفرد إىل كالب حقيقية -و

 .التدريب عىل وضع االسرتخاء: ثانيا

ي بدءا تقديم مثري الخوف وفق تسلسل هرمي، أي تعريض الفرد إىل مثري الخوف عىل نحو تدريج: ثالثا

  بالخطوات التي تسبب خوفا أقل وانتهاء باملثري األصيل 
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، وتجدر اإلشارة هنا، أنه يجب عدم االنتقال من خطوة إىل ) كام هو يف البند األول(الذي يسبب الخوف 

 .أخرى ما مل تظهر لدى الفرد عالمات االرتياح وعدم الخوف من اإلجراء املستخدم يف الخطوة السابقة

يضا توظيف مبادئ االرشاط من أجل الرتويج للمنتجات وتسويقها من خالل توظيف فكرة ميكن أ  -٥

االقرتان؛ وذلك بأرشاط املنتجات املراد تسويقها مبثريات تعزيزية مثل مشاهريالفنانني والرياضيني، أو األغاين 

 .أو أية مثريات جذابة أخرى

سية وذلك بخلق حالة من الرعب والهلع لدى ميكن توظيف مبادئ هذه النظرية يف مجال الحرب النف -٦

األفراد املدنيني والعسكريني، وما يرتتب عن ذلك من أحداث الصدمة النفسية وإحداث حالة من العجز 

 .لديهم
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 الفصل الثالث

 

 منوذج التعلم باملحاولة والخطأ

Learning by Trial & Error 

 :متهيد
من النظريات السلوكية الرتابطية وال سيام الوظيفية منها، يصنف منوذج التعلم باملحاولة والخطأ ض

إال . فباإلضافة إىل كونه يعترب التعلم عىل أنه عملية تشكيل ارتباطات بني مواقف مثريية واستجابات معينة

أنه يرى أن السلوك الذي يصدر عن الفرد هو موجه ليك يؤدي وظيفة محددة، ويعرف هذا النموذج 

، وربطية "Learning by Selecting & Connecting"التعلم باالختيار والربط مبسميات أخرى مثل 

نسبة إىل عامل النفس األمرييك املعروف إدوارد ثورنديك الذي " Thorndlke’s Connectionism"ثورنديك 

 ). Ormord, 1999(طور أفكارها 

لة والتجربة؛ أي أن االرتباطات بني وينطلق هذا النموذج يف تفسريه لحدوث عملية التعلم وفقا ملبدأ املحاو 

االستجابات واملثريات تتشكل اعتامدا عىل خربات الفرد بنتائج املحاوالت السلوكية التي يقوم بها حيال 

 .املواقف املثريية التي يواجهها ويتفاعل معها ، بحيث يتعلم االستجابة املناسبة من خالل املحاولة والخطأ
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 ) :١٨٧٤ - ١٩٤٩) (ادوارد ثورنديك(تعريف بـ 

، وقد بدأ ١٨٧٤ولد ادوارد ثورنديك يف والية ماسا شوستس األمريكية يف الحادي والثالثني من شهر آب عام 

اهتاممه العلمي يف بداية القرن العرشين بدراسة ذكاء الحيوانات، كام أنه أظهر اهتامما مبوضوع التعلم، 

تأثر ثورنديك بأفكار وليم جيمس حول دور علم . ية الرتبويةوكان ألبحاثه يف هذا الشأن أثر بالغ عىل العمل

النفس يف العملية الرتبوية من حيث إعداد املعلمني، وقد روج إىل هذه األفكار يف العديد من مقاالته التي 

ففي إحدى مقاالته الشهرية التي نرشت . نرشها يف العديد من الدوريات النفسية والرتبوية يف ذلك الوقت 

كيف ميكن لعلم ) Thorndike, 1910(، وضح ثورنديك ١٩١٠دد األول ملجلة علم النفس الرتبوي عام يف الع

 .النفس أن يساهم عىل نحو فعال يف تحسني العملية الرتبوية ورفع سويتها

ويرى أن . لقد نظر ثورنديك إىل علم النفس عىل أنه علم القدرات والخصائص والسلوك الحيواين واإلنساين

لم يشارك بعض العلوم مثل علم الترشيح والفسيولوجيا وعلم االجتامع وعلم اإلنسان والتاريخ هذا الع

لقد لخص . وغريها من العلوم األخرى من حيث تركيزها عىل دراسة جسم اإلنسان وطبيعته العقلية

 ):Thorndike, 1910(املساهامت التي ميكن أن يضطلع بها علم النفس يف مجال الرتبية يف النواحي التالية 

يساعد يف تحقيق فهم أفضل ألهداف الرتبية من حيث توضيحها وصياغتها عىل نحو يجعل منها قابلة : أوال

 .فهو يساعد يف عملية قياس مثل هذه األهداف والحكم عىل امكانية تحقيقها لدى األفراد. للتحقق

. سبة يف تحقيق أهدافها بأقل وقت وجهديساعد يف تحقيق فهم أفضل للوسائل واألساليب الرتبوية املنا: ثانيا

ميكن لعلم النفس أن يحدد ما هي األساليب والوسائل الفعالة واملناسبة، ويحدد أيضا إجراءات استخدامها 

 .بصورة مثىل، ويسهم أيضا يف تحديد طرق التدريس املناسبة واملقارنة بينها وتقييم نتائجها

لفردية يف الخصائص والقدرات التي توجد بني األفراد، وهذا يساعد يف تحقيق فهم أفضل للفروق ا: ثالثا

بالتايل ميكن من التنويع  يف اسرتاتيجيات وأساليب التعلم عىل نحو يساعد املتعلمني عىل اكتساب املعارف 

 .والخربات واملهارات حسب قدراتهم
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يف عمليات )  املادية واالجتامعية(يساعد يف تحقيق فهم أفضل ألثر كل من العوامل الوراثية والبيئية : رابعا

 .التعلم ويف خصائص وقدرات األفراد 

يساعد يف تحقيق فهم أفضل لوسائل وأساليب التقويم املناسبة للحكم عىل مدى تحقق أهداف : خامسا

 . الرتبية لدى املتعلمني

، حيث أصدر ١٩١٣-١٩١٤امي لقــد بــدأت اهتاممــاتــه األوىل يف مجـال التـعلـم يف الفـتـرة الواقعة بني عـ

أول مؤلف تحت عنوان علم النفس الرتبوي، ويقع هذا الكتاب يف ثالث مجلدات وضح فيها بعض قوانني 

االرتباط مثل قانون التدريب وقانون األثر وحدد استخداماتها الرتبوية يف مجال عمليات التدريس وإعداد 

ئج أبحاثه التجريبية واإلحصائية التي قامت عىل أساس املعلمني ، وقد توصل إىل هذه املبادئ من خالل نتا

 ).١٩٨٣غازادا ورميوندجي، (املشاهدة وحل املشكالت 

باإلضافة إىل اهتامماته يف مجال التعلم والرتبية ، فقد انشغل يف دراسة سلوك الحيوانات، وقد كان موضوع 

أيضا الذكاء اإلنساين، وقد وضع نظرية  رسالته يف درجة الدكتوراه يف مجال ذكاء الحيوان ، ودرس ثورنديك

بهذا الشأن تعرف بنظرية العوامل املتعددة، وفيها يرى أن الذكاء هو محصلة تفاعل عدد من القدرات 

املتداخلة فيام بينها، وفيها يفرس القدرة الذكائية من خالل نوعية وعدد الوصالت العصبية بني املثريات 

 . الفردية يف ذكاء األفراد تعزى إىل طبيعة وعدد الوصالت العصبية واالستجابات ، فهو يرى أن الفروق

، ويشتمل هذا املقياس عىل أربع )C A V D(ولقياس القدرة الذكائىة صمم مقياسا للذكاء يعرف باسم 

 :مهامت وهي

 ). C( القدرة عىل التعامل مع املجردات  -

 ). A( القدرة الحسابية  -

 ). V( ت واستعادتها القدرة عىل اكتساب املفردا -

 ). D( القدرة عىل اتباع التعليامت  -
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   :ويف ضوء دراساته وأبحاثه توصل إىل ثالثة أنواع من الذكاء هي

ويتمثل يف القدرة عىل التعامل مع األشياء املجردة كاملعاين  والرموز واألفكار واملفاهيم : الذكاء املجرد -١

 .والعالقات الرياضية

 .ويتمثل يف القدرة عىل التعامل مع األشياء املادية وأداء  املهارات واملهامت الحركية: انييكالذكاء امليك -٢

ويتمثل يف القدرة عىل التواصل مع اآلخرين، ويف عمليات التفاعل االجتامعي وتشكيل : الذكاء االجتامعي -٣

 .العالقات والصداقات

البداية أنه ال يوجد يف الحياة العقلية أي يشء  لقد طور ثورنديك آراءه حول الذكاء حيث كان يعتقد يف

ينتمي إىل أي يشء، إال أنه غري رأيه بهذا الشأن وعمد إىل تعريف الذكاء من خالل العمليات التي يستطيع 

الفرد القيام بها والتي يتوفر فيها بعض العنارص املشرتكة، ووضع اختبارا للذكاء عىل هذا األساس يشتمل عىل 

 :يأربع أجزاء ه

 .إكامل الجمل -١

 .العمليات الحسابية -٢

 .اختبار الكلامت -٣

 .اختبار اتباع التعليامت -٤

درس ثورنديك عمليات التعلم وأجرى العديد من األبحاث التجريبية عىل العديد من الحيوانات كالقردة 

ظرية التعلم والقطط والدجاج وغريها، والتي عىل أساسها صاغ مبادئ ومفاهيم نظريته التي تعرف بن

علم النفس الرتبوي، وكتاب الرتبية، وكتاب :باملحاولة والخطأ، كام ظهرت لثورنديك العديد من املؤلفات منها

مبادئ التعلم عىل أسس نفسية، وكتاب الطبيعة البرشية والنظام االجتامعي، وكتاب أسس التعلم الذي 

 .يقدم فيه رشحا مفصال ملبادئ ومفاهيم نظريته يف التعلم

 : Basic Conceptsاالفرتاضات واملفاهيم األساسية لنظرية املحاولة والخطأ 
بالرغم أن ثورنديك مل يعرتض عىل قوانني األرشاط وال سيام مبدأ االقرتان، إال أنه يرى أن تفسري االرتباطات 

م تشكيلها وفقا لهذا فهو يرى أن االستجابات التي يت. بني املثريات واالستجابات وفقا لهذا املبدأ يعد غري كاف

  املبدأ محدودة العدد نظرا ألن 
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ومن هذا املنطلق فهو يرى أن هناك . املنعكسات الفطرية التي يولد اإلنسان وهو مزود بها قليلة العدد

 .آليات أخرى لتشكيل االرتباطات بني املثريات واالستجابات وال سيام يف حالة السلوكات اإلرادية اإلجرائية 

ديك العديد من األبحاث التجريبية مستخدما أسلوب حل املشكالت واملتاهات عىل العديد من أجرى ثورن

الحيوانات باإلضافة إىل التجارب األخرى التي أجراها عىل البرش، وقد توصل إىل أن التعلم وتشكيل 

و مبثابة تكوين واعترب ثورنديك أن عملية تشكيل االرتباطات ه. االرتباطات يتم وفق مبدأ املحاولة والخطأ

بني مواقف مثريية واستجابات معينة، بحيث تقوى مثل هذه " Bonds"أو وصالت " Connections"روابط 

، فهو يرى أن )Hilgard & Bower, 1981(االرتباطات باألثر البعدي االيجايب وتضعف باألثر البعدي السلبي 

الخاليا العصبية الحركية التي تنتج الفعل السلويك االرتباطات تتشكل بني الخاليا العصبية الحسية املستقبلة و 

 .املناسب

وتعميام عىل سلوك اإلنسان، فهو يرى أن اإلنسان يواجهه أثناء تفاعالته العديد من املواقف واملثريات التي 

البد له أن يسلك حيالها بطريقة ما، ويرى أن مثل هذه املواقف هي مبثابة مواقف إشكالية تدفع الفرد 

 .منها بتعلم أو أداء استجابة مناسبة للتخلص

فعندما يواجه الفرد موقفا مثريا معينا، يلجأ إىل محاولة االستجابات املتوفرة لديه، بحيث يتخىل تدريجيا عن 

املحاوالت الخاطئة ويحتفظ فقط باالستجابة املناسبة، ويف ضوء ذلك يتشكل االرتباط ما بني هذا املثري وتلك 

يل الفرد إىل تكرارها الحقا عندما يواجه هذا املوقف املثري أو أية مواقف أخرى مشابهة االستجابة، بحيث مي

ومن هذا املنطلق، نجد أن ثورنديك يؤكد مبدأ التعلم من خالل الخربة واملامرسة والتجريب؛ أي أن الفرد . له

لسلوك يرتتب عنه التخيل يتعلم السلوك املناسب من خالل الخطأ، فمن وجهة نظره فإن التعلم تغري آيل يف ا

 .التدرجي عن املحاوالت والخاطئة واالحتفاظ فقط باالستجابات الصحيحة

لقد صاغ ثورنديك عددا من مبادئ التعلم اعتامدا عىل نتائج الدراسات التجريبية املتعددة التي قام بها، عىل 

املبادئ يف ضوء املستجدات االنسان والحيوانات، وقد أجرى العديد من التعديالت واالضافات عىل هذه 

وتعد مثل هذه املبادئ املنطلقات الرئيسية التي حاول من خاللها تفسري عملية . البحثية التي توصل إليها

 :التعلم، وفيام ييل عرض لهذه املبادئ
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 :Basic Principlesمبادئ التعلم الرئيسية : أوال

 .Learning by trail of errorتشكيل االرتباطات يتم وفق مبدأ املحاولة والخطأ  -١

لقد توصل ثورنديك من خالل نتائج تجاربه املتعددة إىل أن اآللية الرئىسية يف التعلم وتكوين االرتباطات 

ووفقا لهذا املبدأ فإن االستجابة املناسبة ملوقف مثريي معني، يتم التوصل إليها عىل . هي املحاولة والخطأ

ضوء نتائج املحاوالت السلوكية التي يتم تنفيذيها حيال هذا املوقف  نحو تدريجي بحيث يتم اكتشافها يف

)Dembo, 1994 .( 

ففي إحدى تجاربه الشهرية . ومن أشهر تجاربه بهذا الشأن، ما يعرف بتجارب املتاهات وتجارب األقفاص

ول قطعة وضع قطا جائعا يف قفص يحتوي عىل رافعة يؤدي الضغط عليها إىل فتح القفص والخروج منه وتنا

السمك املوجودة خارجه، وبذلك نجد أن القفص والجوع والطعام قد شكال موقفا إشكاليا بالنسبة للقط 

الحظ ثورنديك يف بداية التجربة أن القط أظهر . الذي يفرتض منه القيام بسلوك ما للتخلص من هذا املوقف

والجلوس يف محاولة منه للتخلص من  العديد من املحاوالت العشوائية كاملواء والقفز والخربشة والتسلق

 ).Hilgard & Bower, 1981( هذا الوضع املشكل 

وكنتيجة لهذة املحاوالت العشوائية كانت إحداها الضغط عىل الرافعة والتي اسفرت عن فتح باب القفص  

رقه والخروج منه وأكل السمكة، أعاد ثورنديك القط مرة أخرى إىل القفص، والحظ أن الزمن الذي استغ

 .القط لفتح الصندوق يف املرة الثانية كان أقل منه يف املرة األوىل

كرر هذا اإلجراء لعدد من املرات والحظ أن عدد املحاوالت العشوائية لدى القط بدأت بالتناقص التدريجي، 

ومع مرور الوقت تخىل عن جميع املحاوالت . بحيث أصبح القط يتخىل تدريجيا عن بعض املحاوالت

يف ضوء نتائج هذه التجربة . ة واحتفظ فقط باملحاولـة األخرية، والتي تــتـمــثل بالضغط عىل الرافعةالخاطئ

وغريها من التجارب األخــرى، استنتج ثورنديك أن القط تعلم االستجابة الصحيحة من خــالل املحـاولة 

 ,Coon(االستجابة املناسـبة والخطــــأ، أي أنه تعلم أن يتخىل عن االستجابات الخاطئة ويحتفظ فقط ب

1986.( 

ملاذا تخىل القط عن بعض املحاوالت واحتفظ فقط مبحاولة واحدة فقط : والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو

 :إن إجابة السؤال هذا ترتبط باملبدأ التايل؟ )آخر استجابة صحيحة(
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 Law of effectقانون األثر  -٢

نتائج السلوك أو املحاولة التي يقوم بها الكائن الحي حيال املوقف ميكن النظر إىل قانون األثر عىل أنه 

املثريي الذي يواجهه، فهي مبثابة التغذية الراجعة لهذه املحاولة ، فاملحاوالت التي تفشل وال تحقق الغرض 

ضها املقصود منها عادة ما ينتج عنها حالة من االنزعاج و عدم الرضا، يف حني أن املحاوالت التي تحقق غر 

ومثل هذه املحاولة يتم االحتفاظ بها ويتقوى ارتباطها باملوقف املثيـري،  . ينتج عنها حالة من الرضا واالرتياح

 ).Thorndike,1932(يف حني أن املحاوالت التي تفشل يتم التخيل عنها ويضعف ارتباطها بذلك املوقـف 

املواء والخربشة والقفز ألنها فشلت يف ففي التجربة السابقة، تخىل القط عن العديد من املحاوالت ك

تخليصه من املوقف املشكل الذي يواجهه حيث أن نتائجها كانت غري مرضية للقط الجائع، أما استجابة 

الضغط عىل الرافعة فقد تم االحتفاظ بها ألنها مكنته من فتح الباب وأكل السمكة، وهذا بحد ذاته يعد أثرا 

 - :ن الرضا واالشباع، ولتوضيح هذا املبدأ فلنأخذ املثال التايللهذه االستجابة نتج عنه حالة م

لو أراد شخص ما تركيب جهاز معني، فنالحظ أنه يظهر عددا من املحاوالت بحيث تظهر عليه عالمات 

الضيق وعدم االرتياح عندما تفشل مثل هذه املحاوالت، وهذا ما يدفعه بالتايل إىل التخيل عنها وعدم 

خرى، إذ أنه يلجأ إىل محاولة أخرى، ويف حال نجاحه يف تركيب الجهار، فنجده يشعر استخدامها مرة أ 

باالرتياح والرضا ومييل إىل االحتفاظ بهذه االستجابة واستخدامها يف املرات القادمة عندما يريد تركيب هذا 

وهكذا ميكن . تجابة ناجحةالجهاز، أي أنه ال يلجأ إىل تنفيذ االستجابات الخاطئة وإمنا يتوجه فورا إىل آخر اس

 - ) :Thorndike,1933(صياغة قانون األثر عىل النحو التايل

. يتكرر تنفيذ استجابة ما حيال موقف معني إذا كانت ناجحة نظرا لحالة الرضا واالرتياح التي نتجت عنها -١

 .ا واالرتياحوبلغة أخرى، تتقوى االرتباطات بني مثريات واستجابات معينة إذا أتبعت بحالة من الرض

يضعف تنفيذ استجابة ما حيال موقف معني إذا كانت فاشلة نظرا لحالة االنزعاج والضيق التي نتجت  -٢

وبلغة أخرى تضعف االرتباطات بني مثريات واستجابات معينة إذا أتبعت بحالة من الضيق وعدم . عنها

 .االرتياح
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اب بشكل مبارش ورصيح يف معرض حديثه عن بالرغم أن ثورنديك مل يستخدم مصطلحات التعزيز والعق

فهو مل يستخدم مفهوم . حالة الرضا وعدم الرضا، إال أنه ميكن اعتبارها عىل أنها نتائج تعزيزية أو عقابية

التعزيز أو العقاب يف تفسريه لقانون األثر، وإمنا عمد إىل تفسري نتائج املحاوالت بدالالت فسيولوجية وفق 

من جهة أخرى، اعتقد ثورنديك أن حالة عدم الرضا تؤثر بالسلوك بنفس . نب األملمبدأ تحقيق اللذة وتج

القوة التي تؤثر فيها حالة الرضا ولكن باالتجاه املعاكس، أي أنها تضعف السلوك بنفس املقدار الذي تقوي 

ألة، مام فيه حالة الرضا ذلك السلوك ، وهذا مام أدى إىل ظهور بعض االنتقادات الشديدة حول هذه املس

دفعه إىل إجراء العديد من التجارب حول قانون األثر وأثره يف السلوك وتوصل إىل أن لحالة الرضا أثرا أعمق 

بالسلوك من حالة عدم الرضا، واعتامدا عىل ذلك عدل ثورنديك تفسرياته املتعلقة بقانون األثر بحيث ألغى 

 ).Bigge & Shermis,1999(الشق الثاين منه يف صياغاته الالحقة ملبادئ نظريته 

 "Law of excerise"قانون املران أو التدريب  -٣

يرى ثورنديك أن العادة الرابطة بني االستجابة واملثري تزداد قوة باملامرسة وتضعف بعدم املامرسة ، فهو 

هذه يفرتض أن االرتباطات بني مثري معني واستجابة ما تزداد قوة باملامرسة؛ أي بتكرار استخدام  مثل 

االرتباطات عند مواجهة ذلك املوقف املثري ، ويف املقابل تضعف االرتباطات بني مثري واستجابة باالهامل أو 

 :ومن هذا املنطلق فإن هذا القانون يشتمل عىل شقني هام.عدم االستخدام

اط بني مثري ويعني إن تكرار مامرسة عادة معينة يزيد من قوتها؛ أي أن االرتب): Use(قانون االستعامل  -أ

 .واستجابة يقوى باالستعامل واملامرسة

ويعني إن عدم تكرار مامرسة عادة معينة يضعفها؛ أي أن االرتباط بني مثري ) : Disuse(قانون االهامل - ب

 .واستجابة يضعف باالهامل وعدم املامرسة

ستعامل بحيث يتكرر حدوثها ووفقا لهذا القانون، ميكن القول أن قوة الرابطة بني مثري واستجابة تزداد باال 

عند مواجهة املوقف الذي ترتبط به، يف حني أن مثل هذه الرابطة تضعف وتتضاءل مع الزمن كنتيجة لعدم 

 .مامرستها

هل بالرضورة أن مامرسة الرابطة بحد ذاتها هي مؤرش إىل اتقان التعلم : والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو

بداية أن مامرسة الروابط يؤدي إىل تقويتها مام يؤدي إىل تحسني درجة وتحسينه، لقد افرتض ثورنديك يف ال

  التعلم، يف حني عدم مامرستها 
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ويف الواقع إن مثل هذا التفسري مل يرق للعديد من علامء النفس، ألن ذلك يكرس . يؤدي إىل إضعاف التعلم

ففي هذا الشأن تساءل بارتون . حيمبدأ اآللية أو امليكانيكية يف التعلم وفيه تأكيد لسلبية الكائن ال

"Barton " حول ما الذي منارسه فعال، وهذا بالتايل أدى إىل تنبه ثورنديك إىل هذه املسألة حيث أعاد صياغة

فاملامرسة للرابطة تقويها وتؤدي إىل تحسني التعلم إذا اتبعت بالتغذية . هذا املبدأ يف ضوء قانون األثر

 .الراجعة التدعيمية والتصحيحية

وتجدر اإلشارة هنا، إىل أن هذا املبدأ ساهم يف تطوير أفكار إحدى نـظريات النسيان وهي ما تعرف بنظرية 

والتي ترى أن نسيان املعلومات يحدث بسبب عدم " Decay theory"االضمحالل أو الرتك والضمور

يتم مامرستها  تبقى حية مامرستها حيث تتاليش آثارها تدريجيا مبرور الزمن، يف حني أن املعلومات التي 

 .بحيث تسهل عملية تذكرها واسرتجاعها

 "Law of readiness" قانون االستعداد  -٤

يقصد باالستعداد حالة التهيؤ أو النزعة إىل تنفيذ استجابة متعلمة ما حيال موقف مثريي معني، أو النزعة 

يف حدوث عمليات التعلم وتنفيذ إفرتض ثورنديك أن االستعداد يلعب دورا . إىل تعلم استجابة جديدة

االستجابات، فهو يرى أن مثل هذا االستعداد يسهم يف تحديد الظروف التي يكون لدى الفرد فيها ميل للرضا 

فوجود حالة من التهيؤ لدى الكائن الحي يعني أن لديه استعدادا قويا لتنفيذ االستجابة املطلوبة، . واالرتياح

لقد فرس ثورنديك ). Hill, 1990(يؤ يؤدي إىل عدم تنفيذ مثل هذه االستجابة يف حني أن عدم توفر حالة الته

مبدأ االستعداد بداللة حالة الوصالت العصبية من حيث قابليتها للتوصيل أو عدم التوصيل، فهو يرى أن 

 : هذا االستعداد قد يأخذ إحدى الحاالت الثالث التالية

لتوصيل وكانت يف حالة تهيؤ لتنفيذ استجابة ما، فإن وجود إذا كانت وحدة التوصيل العصبي مستعدة ل -١

ما يشجعها عىل ذلك يسهل عملية التوصيل وحدوث االستجابة املطلوبة ،وهذا ينتج عنه حالة من الرضا 

ومبعنى آخر إذا كان لدى الكائن الحي استعداد وميل للقيام بعمل ما، ووجد ما يشجعه عىل ذلك . واالرتياح

 .سوف يتم تنفيذه عىل نحو جيد، ويرتتب عليه شعور الفرد بحالة من الرضا واالرتياحفإن هذا العمل 

إذا كانت وحدة التوصيل العصبي قابلة التوصيل وكان لديها استعداد لتنفيذ أو تعلم استجابة ما ووجد  -٢

  ما يعيق ذلك، فإن عملية التوصيل لن تحدث؛ أي أن 
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مبعنى آخر إذا . تايل يؤدي إىل الشعور بحالة من الضيق وعدم االرتياحاالستجابة ال يتم تنفيذها، وهذا بال

كان لدى الكائن الحي نزعة قوية لتنفيذ استجابة ما حيال موقف معني وكانت هناك عوائق تحول دون 

ذلك، فإن تنفيذ مثل هذه االستجابة رمبا ال يحدث ، وهذا بالتايل يؤدي إىل الشعور بالضيق وعدم الرضا 

 .طواالحبا

إذا كانت وحدة التوصيل العصبي غري قابلة للتوصيل ومل يكن لديها استعداد لتنفيذ استجابة ما، ووجد  -٣

ما يجربها عىل ذلك، فإن عملية التوصيل قد ال تحدث عىل نحو مناسب، وقد يرتتب عىل ذلك حالة من 

للقيام بسلوك ما وأجرب عىل ذلك، الضيق وعدم االرتياح؛ أي إذا مل يكن لدى الكائن الحي استعدادا أو نزعة 

فمثل هذا السلوك رمبا ال يحدث عىل نحو مناسب، وقد تنشأ عن ذلك حالة من عدم الرضا وعدم االرتياح، 

 ).Thorndike,1933(ورمبا يتولد عن ذلك حالة من التجنب والهروب 

 " Spread of effect"قانون انتشار األثر  -٥

بطة معينة ال يتوقف فقط عىل تقويتها فحسب، بل يتعدى ذلك إىل جميع ينص هذا املبدأ عىل أن إثابة را

االرتباطات التي تسبقها أو تتبعها أو تلك التي تتزامن بالحدوث معها، ويالحظ أن أثر االثابة يقل بابتعاد 

طلق إن ومن هذا املن. الروابط عن الرابطة التي يتم اثابتها، ويكون قويا لالرتباطات القريبة بالحدوث منها

أثر حالة الرضا ال يتوقف فقط عىل االستجابة التي ينتمي إليها بل يتعدى ذلك إىل االستجابات األخرى التي 

 ).Bigge & Sherms, 1999(تقرتب منها بالحدوث 

 : Secondary Principlesالقوانني الفرعية : ثانيا
التعلم ويف عمليات تشكيل االرتباطات بني  لقد صاغ ثورنديك عددا من القوانني الثانوية التي تؤثر يف عملية

 :املثريات واالستجابات، وتتمثل هذه القوانني مبا ييل

 "Response variation"قانون تنوع االستجابة  -١

 Multiple"يعرف هذا القانون مبسميات أخرى مثل مبدأ االستجابات املتعددة للموقف الخارجي الواحد 

Response to the Same External Situation " أو قانون الذخرية السلوكية"Response Availiliblity." 
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ويشري هذا املبدأ إىل أن لدى الكائن الحي محصوال من االستجابات السلوكية التي ميكن له استخدامها حيال 

 وعند الحديث عن السلوك اإلنساين، فهذا يعني أن لدى الفرد القدرة عىل تنويع استجاباته. موقف معني

ومن هذا املنطلق، فالفرد ال يقف مكتوف . وإظهار العديد من املحاوالت عند مواجهة موقف مثريي معني

األيدي حيال املواقف املثرية بل يحاول تنفيذ كل ما يف استطاعته من محاوالت بهدف االستجابة لهذا املوقف 

 . عىل نحو مناسب لتحقيق حالة من الرضا واالرتياح

أن لدى اإلنسان القدرة عىل تغيري سلوكه وتنويعه وتعديله حيال املواقف املثريية التي وهذا بالطبع يعني 

يواجهها ، ويتضمن أيضا القدرة عىل ابتكار وابتداع االمناط السلوكية، وهو مؤرش إىل مبدأ االرادة والقدرة 

 .اإلنسانية عىل التعلم

 " Law of Prepotincy of Elements"قانون قوة العنارص  -٢

يفرتض ثورنديك أن املوقف االشكايل الذي يواجهه الكائن الحي يشتمل عىل عدة عنارص متباينة يف قوتها من 

حيث التأثري فيه، وبذلك نجده يختار عىل نحو انتقايئ عنرصا ما يف املوقف لالستجابة له دون غريه من 

ار مثريا معينا لالستجابة له دون غريه يف ووفقا لهذا املبدأ فإن الفرد يف موقف ما، رمبا يخت. العنارص األخرى

إن مثل هذا املبدأ ميكن أن يشكل أساسا لفهم سيكولوجية . الوقت الذي يكف االستجابة إىل املثريات األخرى

االنتباه لدى الفرد من حيث االنتباه واالهتامم لجوانب مثريية معينة يف لحظة ما واهامل غريها من 

 ) .Higard & Bower, 1981( الجوانب األخرى 

 "Law of Attitude" قانون االتجاه  -٣

ويعرف . يتوقف تعلم استجابة معينة وتنفيذها عىل طبيعة اتجاه الكائن الحي حيال موقف مثريي معني

االتجاه عىل أنه استجابة انفعالية مكتسبة حيال مواضيع، مواقف مثريية، أماكن ، أشخاص يعرب عنها الفرد 

أو أؤيد أو أعارض أو محايد، وقد يكون االتجاه سلبيا أو إيجابيا متفاوتا يف قوته ، إذ قد عادة بأحب أو أكره 

يكون قويا أو ضعيفا أو متوسطا، وميكن من خالل تحديد اتجاه الفرد حيال مثري معني التنبؤ بسلوكه حيال 

 .ذلك املوقف

بدرجة كبرية بنوع وطبيعة اتجاهاته حيال يفرتض ثورنديك، أن استجابات األفراد حيال املواقف املثريية تتأثر 

  تلك املواقف؛ فاستجابة الفرد عادة تكون قوية حيال موقف 
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معني، إذا كان لدى الفرد اتجاها ايجابيا قويا حياله، يف حني تكون ضعيفة عندما يكون  اتجاهه سلبيا نحو 

قوي للسلوك حيال بعض املواقف إن هذا املبدأ رمبا يفرس لنا بوضوح عدم ميل األفراد ال. ذلك املوقف

 .املثريية وعدم النزعة إىل التعلم من جهة وإحجامهم عن السلوك حيال تلك املواقف

 "Law of Belongingness" قانون االنتامء  -٤

ينص هذا القانون عىل أن االرتباط بني وحدتني أو فكرتني يتشكل عىل نحو سهل ورسيع إذا أدرك الفرد أنهام 

نفس املوقف، إن االرتباطات تتشكل بسهولة بني العنارص التي تنتمي إىل نفس املوقف أو ينتميان إىل 

الوضع املثريي، وانطالقا من ذلك فإن االستجابة تكون أقوى إذا كانت تنتمي للموقف، فمثال استجابة 

د أن بوضع هذا املبدأ، نج. العطشان لرشب املاء تكون أقوى من استجابته ملشاهدة فيلم محبب إليه

 .ثورنديك اقرتب من أفكار نظرية الجشتلت حول مبادئ التنظيم االداريك وال سيام ما يعرف مببدأ التقارب

 "Law of Response by Analogy"قانون االستجابة باملناظرة أو املامثلة  -٥

ا يتم مياثل هذا املبدأ مفهوم التعميم، حيث يشري إىل أن االرتباطات التي تتشكل يف موقف معني رمب

وهذا . استخدامها يف مواقف مثريية أخرى مشابهة لذلك املوقف الذي تشكلت فيه مثل هذه االرتباطات

يعني أن استخدام استجابة متعلمة يف مواقف جديدة يعتمد عىل مدى تشابه هذه املواقف للمواقف الذي 

د شبه كبري بني املوقفني، وهذا تم فيها تعلم مثل هذه  االستجابة، بحيث تكون االستجابة أقوى يف حال وجو 

 ".Response generalization" ما أطلق  عليه املنظرون فيام بعد اسم مبدأ تعميم االستجابة 

 "Law of Polarity" قانون االستقطاب  -٦

يفرتض ثورنديك وفقا لهذا املبدأ، أن االستجابات املتعلمة حيال مواقف معينة يكون تنفيذها عىل نحو أرسع 

يف االتجاه الذي تشكلت فيه مقارنة بتنفيذها عىل نحو معاكس، فمن السهل عىل سبيل املثال تنفيذ  وأسهل

من تنفيذها باالتجاه املعاكس عىل النحو " سبع أوالد، خرضوات لذيذة "روابط ثم تعلمها عىل النحو التايل 

 ".أوالد سبع، لذيذة خرضوات" التايل 
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 "Law of Identifiability"قانون التعرف  -٧

يفرتض ثورنديك أن عملية تشكيل االرتباطات بني املثريات واالستجابات يف موقف مثريي معني يعتمد عىل 

ووفقا لهذا املبدأ، فإن . قدرة الفرد عىل متييز عنارص هذا املوقف والتعرف عليها بسبب خرباته السابقة

استطاع الفرد التعرف عىل عنارص ذلك  عملية تشكيل االرتباطات يف موقف ما تحدث عىل نحو رسيع  إذا

املوقف، إذ يتمكن الفرد من التكيف مع املوقف بشكل أرسع إذا كانت عنارص ذلك املوقف معروفه إليه 

إن هذا املبدأ أيضا قرب وجهة نظر ثورنديك يف التعلم من أفكار . أكرث مام لو مل تكن العنارص معروفة له

 .املدرسة املعرفية

 :ل نظرية ثورنديكمالحظات أخرى حو 

أكد ثورنديك مبدأ االرتباط بني االنطباعات الحسية التي تحدثها املثريات املختلفة واألفعال السلوكية، ويرى 

وتأثر ثورنديك بأفكار دارون من حيث وظائف . أن مثل هذه الروابط تتم وفقا ملبدأ املحاولة والخطأ

حقق هدفا ما، وبذلك فقد انصب اهتاممه عىل السلوك حيث يرى أن السلوك يخدم وظيفة معينة أو ي

 .الظروف التي تبقي هذا االرتباط قامئا بني املثريات واالستجابات، وهو ما يعرف باألثر الذي يتبع السلوك

رفض ثورنديك دور العمليات العقلية يف التعلم وانصب اهتاممه عىل عملية تشكيل االرتباطات بني املثريات  

عىل األثر البعدي الذي يتبع مثل هذه االرتباطات، وبذلك فهو يرى أن اإلنسان  واالستجابات اعتامدا

والحيوان يتعلم األمناط السلوكية وفقا لنفس املبادئ، وقد دعا إىل إجراء التجارب عىل سلوك الحيوانات 

 .املختلفة بغيه التعرف عىل آلية التعلم اإلنساين

عل ثالث عوامل هي الطبيعة التي خلق اإلنسان عليها، وقوانني يعترب الطبيعة اإلنسانية مبثابة محصلة تفا

، وبذلك فهو يرى أن القدرة )البيئة(التعلم، والقوة الطبيعية التي يعيش ويتفاعل اإلنسان ضمن نظامها 

العقلية والشخصية اإلنسانية ما هي إال نتاج ميول أصيلة لدى اإلنسان تعززت لديه باملران وهي ليست 

ويفرتض أن التعلم اإلنساين يتضمن مبادئ عامة تتألف من عمليات تكوين االرتباطات بني . اثيةفطرية أو ور 

املثريات واالستجابات، وتكوين االرتباطات املتضمنة أفكارا، والتحليل أو التجريد، والتفكري االنتقايئ أو 

 ).١٩٨٣غازادا ورميوندجي، (االستداليل
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 :لتعلممساهامت ثورنديك يف مجال نظريات ا

لقد قدم ثورنديك مساهامت هامة يف مجال التعلم اإلنساين والحيواين عىل السواء بحيث ال ميكن إنكارها أو 

تجاهلها بأي شكل من األشكال، وقد تأثر العديد من املنظرين يف مجال التعلم بأفكاره ومناهج البحث التي 

وميكن إيجاز أهم . سكرن واستس وغريهماتبعها، ومن هؤالء جون واطسون وكالرك هل، وأدوين جرثي، و 

 ):Hilgard & Bower,1981(مساهامت ثورنديك عىل النحو التايل 

لقد نبه ثورنديك عىل نحو مبكر إىل الدور الذي ميكن أن يسهم فيه حقل علم النفس يف مجال الرتبية  -١

تحسني عملية التعلم  من حيث تخطيطها وتنفيذها وتقوميها، وقد أوضح الكيفية التي من خاللها ميكن

والتعليم لدى املتعلمني باالستفادة من املبادئ والقوانني النفسية، ففي مجال التعلم املدريس أكد ثورنديك 

 :رضورة توفر عددا من الرشوط

 .تحديد نوعية االستجابات التي يجب أن ترتبط باملثريات والعمل عىل تقويتها -أ

 .الرضا واالرتياح لدى املتعلمني وذلك لتدعيم املحاوالت الصحيحةتحديد الظروف التي تؤدي إىل حالة  - ب

 .توفري حاالت الرضا وعدم الرضا من أجل التحكم بسلوك املعلمني -ج

توفري فرص االكتشاف وتصميم مواقف التعلم لتبدو عىل أنها مواقف اشكالية للمتعلم واتاحة الفرص له  -د

 . يف إبداء املحاوالت السلوكية حيالها

لقد أسهم ثورنديك يف تطوير أفكار نظريات التعزيز التي ظهرت فيام بعد وذلك من خالل صياغته  -٢

وبالرغم من أن ثورنديك مل يستخدم مصطلحات مثل التعزيز أو العقاب عند حديثه عن قانون . لقانون األثر

طلحات كتوابع للسلوك األثر، إال أن العديد من علامء النفس أمثال سكرن وغريهم استخدم مثل هذه املص

 .وبذلك شكل التعزيز املفهوم األسايس يف التعلم

ساهم ثورنديك يف ادخال طرق علمية يف دراسة التعلم تقوم عىل املشاهدة والتجريب والتحليل  -٣

االحصايئ، كام أنه طور أساليب املتاهات وحل املشكالت واالقفاص يف تجاربه ، ومثل هذه األساليب تم 

 .قبل العديد من علامء النفس لدراسة عمليات التعلم اعتامدها من
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أكد ثورنديك فكرة أن السلوك محكوم بوظيفة معينة، أي أن السلوك الذي يصدر عن الكائن الحي يخدم  -٤

 .وظيفة معينة وهو ليس مجرد رد فعل تلقايئ

كعلامء ( وملان بهذا الصددتأثرت العديد من النظريات النفسية بأفكار ثورنديك يف التعلم، حيث يقول ت -٥

 . نفس لقد اتخذنا من نظرية ثورنديك بطريقة ظاهرة أو خفية نقطة بداية يف دراسة علم نفس التعلم

وأخريا تعد نظرية ثورنديك من النظريات الهامة يف مجال التعلم بالرغم من عدم وضوح بعض مفاهيمها وال 

النظرية أن تفرس لنا العديد من السلوكات املتعلمة  وميكن لهذه. سيام مصطلحات حالة الرضا وعدم الرضا

من حيث كيفية حدوثها وملاذا يتم االحتفاظ بها يف مجاالت متعددة، سواء السلوكات العقلية أو االجتامعية 

 .أو الحركية باإلضافة إىل االمناط السلوكية املتعلقة بكيفية التعامل مع االنفعاالت املتعددة التي نواجهها
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 فصل الرابعال
 

  

 نظرية التعلم اإلجرايئ

"Operant Conditioning" 

 

  

 :متهيد

 Instrumental" تعرف نظرية التعلم االجرايئ بأسامء أخرى مثل نظرية التعلم الوسييل أو الذرائعي 

Conditioning " أو الراديكلية السلوكية، وهي نتاج نسق منظم من االبحاث يف مجال علم النفس يعرف

 "Experimental Analysis of Behavior" حليل التجريبي للسلوك، باسم الت

يعد بروس اف سكرن من اشهر علامء النفس املنظرين لهذا االتجاه ، حيث تولدت افكار هذه النظرية أوال 

من نتاج االبحاث املخربية عىل الحيوانات ، ثم توجه االهتامم يف املراحل الالحقة إىل تطبيق املبادئ 

 Applied" وهذا أدى إىل ظهور ما يعرف بتحليل السلوك التطبيقي . عىل  السلوكات االنسانية السلوكية

Behavior Analysis ." يشكل السلوك املحور األسايس الهتامم هذه النظرية عىل اعتبار ان دراسة السلوك

املعرفية تساعد عىل حل العديد من مشكالت علم النفس، ويتيح امكانية فهم العديد من الجوانب 

 ).Skinner, 1953(وامليتافيزيقية 
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 ):Skineer, 1904-1990) (بروس أن سكرن(تعريف بـ 

، التحق يف كلية هاميلتون ١٩٠٤ولد سكرن يف والية بنسلفانيا االمريكية يف العرشين من شهر مارس عام 

وحه أن يصبح كاتبا لدراسة اآلداب وقد حصل عىل درجة البكالوريوس يف اللغة االنجليزية وكان جل طم

محرتفا، لكنه مل يجد شيئا ليكتب عنه مام دفعه اىل ترك هذا االمر والتوجه إىل اهتاممات اخرى متثلت يف 

التحق يف برنامج . دراسة السلوك، نظرا الهتامماته بكتابات واطسون وبافلوف وثورنديك بهذا الشأن

حيث بدأ يف اجراء سلسلة من التجارب عىل  الدراسات العليا يف قسم علم النفس يف جامعة هارفارد ،

 The Behavior of" الفرئان، ومن نتائج ابحاثه هذه اصدر كتابه املعروف باسم سلوك الكائنات الحية 

Organism "النوع : وقد تحدث فيه عن قوانني االرشاط واالنعكاس، ومتثل ذلك يف نوعني من االرشاط وهام

رف باالرشاط الكالسييك؛ والنوع الثاين القائم عىل االستجابة وهو ما يعرف القائم عىل وجود املثري او ما يع

 .بالتعلم الوسييل، ومن هذه االفكار انبثقت مفاهيم نظريته يف التعلم االجرايئ

ترك جامعة هارفارد وانتقل اىل جامعة مينسوتا حيث تابع فيها اجراء العديد من االبحاث عىل  ١٩٣٦يف عام 

لقد ساهم وقوع الحرب العاملية الثانية . بدأ يتبلور اهتاممه مبوضوع التحليل السلويك للغةالحيوانات، وقد 

. يف اتاحة الفرصة له يف توظيف مبادئ السلوك عىل الحيوانات ، مثل تدريب الحامم عىل توجيه الصواريخ

جامعة انديانا لفرتة من  ، توىل سكرن رئاسة قسم علم النفس يف١٩٤٥وبعد انتهاء الحرب العاملية الثانية عام 

ونظرا لقيامه بنرش العديد من . الزمن، ثم عاد ليعمل بصورة دامئة يف قسم علم النفس بجامعة هارفارد

مقاالته حول السلوك االجرايئ يف العديد من املجاالت النفسية، فقد ادى ذلك اىل انتشار افكاره، االمر الذي 

وهذا مام اسفر عن . ن من ابرزهم عامل النفس كيلر، وشونفلدترتب عليه ظهور عدد من املؤيدين له، وكا

 .استحداث قسم للتحليل التجريبي للسلوك ضمن اقسام الجمعية النفسية االمريكية

اتجه سكرن اىل دراسة سلوك الحامم باإلضافة إىل دراسة سلوك الفرئان،  واستطاع بالتعاون مع احد تالميذه 

، كام وبحث يف السلوك "Reinforcement Sehedules"ول التعزيز وهو شارلز يب فريسرت من وضع جدا

حيث راجع فيه افكار وليم " Verbal Behavior"اللفظي، واصدر كتابا بهذا الشأن اسامه السلوك اللفظي 

كام اهتم سكرن يف موضوع التعليم وحاول تطبيق . جيمس وقد أعاده صياغة البعض منها واالضافة اليها

مجال التعليم، وابتكر ما يسمى بالتعليم املربمج وصمم اول آلة تعليمية بهذا الخصوص  مبادئ نظريته يف

)Skinner, 1958.( 
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ساهم سكرن يف اعادة صياغة االهداف الرتبوية عىل نحو سلويك قابل للتحقيق وارىس اسس التعلم الذي يسري 

، واوضح اهمية ”Mastery Learning"وفق قدرات املتعلم الذاتية وهو ما يعرف بالتمكن من التعلم 

ساهم سكرن يف تأسيس مجلة  ١٩٥٨يف عام . استخدامه مربرات التعزيز والعقاب يف العملية التعليمية

، ثم الحقا يف "The Journal of Experimental Analysis of Behavior"التحليل التجريبي السلويك 

 ".Journal of Applied Behavior"اصدار مجلة التحليل السلويك التطبيقي 

لقد تعددت اهتاممات سكرن الالحقة وتنوعت مجاالت ابحاثه التجريبية لتشمل جوانب السلوك اللفظي 

واللغوي واالجتامعي واالخالقي باالضافة إىل مسألة االهتامم بالقضايا الرتبوية وال سيام عمليات التعلم 

، ظل مهتام يف البحث والدراسة لدرجة ان وجدت وبالرغم من تقدم السن به. والتعليم وتكنولوجيا التعليم

عىل مكتبه مقالة حول العقل كتبها يف الليلة التي تويف فيها ،وقد نرشت يف مجلة علم النفس االمريكية بعد 

 .١٩٩٠وفاته، وذلك عام 

يم لقد انطلق سكرن يف تفسريه لعملية التعلم من قانون االثر يف نظرية ثورنديك، ولكنه اعرتض عىل مفاه

حالة الرضا وعدم الرضا كتوابع للسلوك لعدم وضوح مثل هذه املفاهيم وصعوبة قياسها، لذا فهو استعاض 

من جهة اخرى مل يرق لسكرن عملية . عنها مستخدما مفاهيام اكرث دقة ووضوحا تتمثل يف التعزيز والعقاب

و يرى ان االرتباط بني مثري واستجابة فه. تشكيل االرتباطات التي قدمها ثورنديك وفقا ملبدأ املحاولة والخطأ

ففي . قد يتشكل ليس وفقا للمحاولة والخطأ وامنا اعتامدا عىل نتائج االستجابات التعزيزية او العقابية

الوقت الذي يرى ثورنديك فيه ان االستجابات تصدر عن الفرد اىل مثريات قبلية تثريها، نجد ان سكرن يرى 

كام يالحظ أن ثورنديك . هذه املثريات القبلية لحدوث مثل هذه االستجابةانه ليس من الرضورة وجود مثل 

يؤكد ان تعلم االستجابات يتطلب تفاعال مبارشا مع املثريات مهمال آليات اخرى لتشكل مثل هذه 

االستجابات مثل املالحظة واملحاكاة ، بيد ان سكرن مل يهمل دور املالحظة واملحاكاة يف تعلم مثل هذه 

 ).Bigge & Shermis,1999(بات االستجا

، )"مثري(مثري استجابة اثر بعدي "وميكن النظر اىل آلية التعلم عند ثورنديك عىل أنها تتم وفق املخطط التايل

يف حني ان آلية التعلم عند سكرن ليس بالرضورة ان تسري حسب هذا املخطط، وامنا قد تأخذ املنحى التايل 

   وبذلك نجد ان". مثري - استجابة "
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سكرن يرى ان املثريات القبلية التي تسبق السلوك هي مبثابة محددات متييزية قد تهيئ اىل ظهور استجابة 

من نوع معني وليس بالرضورة ان تكون سببها، فعىل سبيل املثال، فنجان القهوة ليس مثريا لتناول سيجارة 

الستجابة ، ألن استجابة التدخني قد تحدث واشعالها، وامنا هو مثري متييزي رمبا يساعد عىل ظهور مثل هذه ا

بوجود او عدم وجود فنجان القهوة، ويتوقف تكرار مثل هذه االستجابة عىل ما يرتتب عليها من نتائج 

تعزيزية للفرد املدخن، أن التعلم ذاته حسب وجهة نظر سكرن عبارة عن عملية تكيف مع البيئة املتغرية، 

، تولد مع ’genetically evolved biological mechaism"متوارثة جينا  فهو مبثابة آلية بيولوجية املنشأ

األفراد وتساعدهم عىل التكيف مع التغريات التي تحدث يف بيئتهم، ويرى أن قدرة التعلم تنشط لدى 

األفراد عندما تفشل املنعكسات االستجابية واالمناط السلوكية الفطرية يف التكيف مع متغريات البيئة 

 ).Chance, 1988( املحيطة

لقد تأثر سكرن يف بناء نظريته ايضا بأفكار كل من واطسون وبافلوف باالرشاط، وقد ميز بني نوعني من 

 :التعلم وفقا ملبادئ االرشاط ونوع السلوك الذي يصدر عن العضوية وهام

 " :Respodent Learning" التعلم االستجايب : أوال

فهو يتمثل يف االستجابات او . ملكتسبة وفقا ملبدأ االرشاط الكالسييك ويشري اىل جميع االمناط السلوكية ا

نتيجة القرتانها الزمني ) وهي املثريات املحايدة يف االصل(املنعكسات الفطرية التي تستجر مبثريات رشطية 

بة فعىل سبيل املثال، استجابة اغامض العني نتيجة نفخ الهواء فيها، هي مبثا. مع مثريات طبيعة معينة

، ومثل هذه االستجابة فطرية  )نفخة الهواء( ملثري طبيعي يحدثها وهو) منعكس طبيعي(استجابة طبيعية 

غري متعلمة يف االصل، ولكن هذه االستجابة ميكن احداثها مبثري آخر محايد من خالل اقرانه لعدد من املرات 

 ).Catania,1998(هذه االستجابة بحيث يصبح قادرا من استجرار مثل ) نفخة الهواء( باملثري الطبيعي

يرى سكرن ان مثل هذه االستجابات هي مجرد منعكسات ال ارادية ال تحدث تأثريا او تغريا يف البيئة حيث 

أنها يف أغلب الحاالت ال تساعد األفراد عىل التكيف مع املواقف البيئية املختلفة، فهي مجرد ردة فعل 

ومثل هذا النوع من التعلم . حي االستجابة لها وفقا لعملية االقرتانمتعلمة ملثريات تسبقها تعلم الكائن ال

  محدود وال نستطيع من 
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خالله تفسري كافة جوانب السلوك االنساين، ألن عدد املنعكسات الطبيعية التي هي مبثابة استجابة طبيعية 

 .ا النوع من التعلمملثريات معينة تحدثها هي قليلة العدد، وعليه نجد ان سكرن مل يهتم كثريا بهذ

 ":Operant Learning"التعلم االجرايئ : ثانيا
ويشري اىل جميع االستجابات االرادية املتعلمة التي تصدر عن الفرد عىل نحو ارادي يف املواقف الحياتية 

وتسمى مثل هذه . فهو يشمل كافة االمناط السلوكية التي تؤثر يف البيئة وتحدث تغيريا فيها. املتعددة

 .لوكات بالسلوكات الغرضية او الوظيفية ألنها تخدم غرضا او وظيفة معينةالس

يرى سكرن ان ليس جميع السلوكات اجرائية الطابع، فالسلوك قد يكون فطريا او مكتسبا، وقد يعتمد عىل 

 ,Skinner(او عىل مثريات بعدية تتبعه، او قد يعتمد عىل كالهام ) الحوادث السابقة(مثريات تسبقه 

فعىل سبيل املثال، قد يكون بكاء الطفل استجابة فطرية غري متعلمة لحالة االمل او الجوع التي يعاين ). 1984

وبذلك فإن فهم السلوك يتطلب . منها، او يكون سلوكا متعلام يهدف من وراءه نيل عطف وحنان االم

حوادث قبلية او كونه التحليل املوضوعي لتحديد مصادره ومحدداته من حيث كونه استجابة ملثريات او 

ومن هنا، جاء تأكيد سكرن عىل موضوع التحليل ). Malolt etal., 2000(اجراءا اراديا لتحقيق وظيفة معينة 

لقد رفض سكرن فكرة اعتبارالسلوك عىل انه مجرد فعل حريك . التجريبي للسلوك بغية التعرف عىل محدداته

جموعة اجراءات هادفة يكون الفرد عىل وعي تام بها كام فعل جرثي، وامنا نظر اليه عىل اعتبار انه م

كام ان سكرن رفض تفسري الجوانب السلوكية عىل اساس . ويسعى من وراءها اىل تحقيق مقاصد وغايات

عصبي عىل اعتبار وجود تغريات فسيولوجية تصاحب السلوك يحكمها الجهاز العصبي، ولكن -فسيولوجي 

 .لحي ككل هو الذي يقوم بالسلوكاهتم باألداء الظاهري ألن الكائن ا

اعترب سكرن ان السلوك هو وحده الدراسة العلمية التي يجب الرتكيز عليها لفهم كافة جوانب النشاط 

االنساين والحيواين، وبذلك فهو ينكر وجود عمليات داخلية مثل التصور والتفكري وغريها، ونظر اىل مثل هذه 

واعتامدا عىل ذلك، نجد ان سكرن حاول تحديد املبادئ واملفاهيم . العمليات عىل انها مجرد سلوكات داخلية

  التي تحكم 
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السلوك معتربا انه من خاللها ميكن فهم السلوك االنساين والتنبؤ به وضبطه متاما كام يتم فهم الظواهر 

 ).Mazur, 1998( الطبيعية والتنبؤ بها من خالل القوانني الفيزيائىة 

ة التي يؤديها السلوك اكرث من الشكل الذي يتم به ؛ فهو يرى انه بالرغم من تشابه لقد اهتم سكرن بالوظيف

الكثري من االمناط السلوكية من حيث الشكل، اال ان ذلك ال يعني بالرضورة انها متامثلة ، فقد تكون انواع 

 .مختلفة من االستجابات تخدم وظائفا متباينة

ايئ وما يرتتب عليه من نتائج او توابع ألن مثل هذه التوابع هي لذلك انصب اهتامم سكرن عىل السلوك االجر 

املحددات االساسية لالحتفاظ بهذا السلوك وتكراره ، ويفرتض ان هذا السلوك هو مبثابة مجموعة اجراءات 

ومن هنا . يتم التعرف عليها من خالل اآلثار التي تحدثها يف البيئة وليس من خالل املثريات التي تستدعيها

 Behavior is"السلوك محكوم بنتائجه : طلق سكرن يف تفسري السلوك من خالل القاعدة التاليةان

Controlled by it Consquences . " وعليه فالسلوكات املتشابهة ميكن تفسريها من خالل وظـائفها وليس

 .من خالل االجراءات التي تتضمنها

بتعزيز تتقوى ويتكرر استخدامها من قبل الكائن الحي،  وانطالقا من هذه القاعدة، فإن السلوكات التي تتبع

" Past experiences"وهنا تلعب الخربة السابقة . يف حني تلك التي تتبع بعقاب تقل احتاملية تكرارها الحقا

بنتائج السلوك دورا بارزا يف االحتفاظ بالسلوك أو عدمه، حيث ميكن القول ان الفرد يقوم بسلوك ما ألنه 

ام به يف السابق وحصل عىل التعزيز، وبالـمقـابــل ميكن القول، ان الفرد يكف عند القيام سبق وان ق

 ).Malott etal., 2000(بسلوك ما ألنه سبق وان قام بهذا السـلـوك يف السابق وكانت نتائجه عقابية 

 :تجارب سكرن 
الحامم والحيوانات االخرى يف لقد اجرى سكرن مئات التجارب استخدم فيها اجراءات متعددة عىل الفرئان و 

محاولة منه لتحديد محددات السلوك االجرايئ واثر التعزيز والعقاب يف هذا السلوك، وقد عرفت تجاربه 

وميثل صندوق سكرن بيئة مغلقة متكن من ضبط اثر العديد من املتغريات بغية الكشف . باسم صندوق سكرن

 ).Hill,1990(عن اثر كل من التعزيز والعقاب يف السلوك 

ففي احدى تجاربه املشهورة عىل الحامم ، تم تدريب الحاممة عىل سلوك النقر، بحيث تحصل عىل املعزز 

  عندما تنقر عىل قرص معني، والحظ ان الحاممة كانت تكرر 
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ويف احدى تجاربه االخرى كان سلوك ). Myers, 2004(مثل هذا االجراء بسبب خربتها بنتائجه التعزيزية 

ىل القرص يتبع بصدمة كهربائية، وهذا ترتب عنه توقف الحاممة عن النقر عىل القرص تجنبا النقر ع

فالحاممة يف التجربة االوىل احتفظت بسلوك النقر عىل القرص وكانت متيل اىل تكراره بسبب خربتها . للعقاب

او تجنبيا متثل بعدم النقر  السابقة بنتائجه التعزيزية، اما يف الحالة الثانية فالحاممة تعلمت سلوكا هروبيا

 ).العقاب(عىل القرص تفاديا لتلقي الصدمة الكهربائية 

 ":Behavrior Consequences"توابع السلوك 
. إن عملية االحتفاظ بسلوك معني وتكراره تتوقف عىل النتائج املرتتبة عليه، وهي ما تعرف باملثريات البعدية

ملثريات البعدية التعزيزية التي تعمل عىل تقوية السلوك وتزيد من فئة ا: وتقع مثل هذه املثريات يف فئتني 

. احتاملية تكراره؛ وفئة املثريات البعدية العقابية التي تعمل عىل اضعاف السلوك وتقليل احتاملية تكراره

 :وفيام ييل عرض ملثل هذه التوابع

 ":Reinforcement"التعزيز : أوال
يتبع سلوكا ما بحيث يعمل عىل تقوية احتاملية تكرار مثل هذا يعرف التعزيز عىل انه اي حدث سار 

وبهذا ) . Myers, 2004(السلوك يف مرات الحقة؛ أي أنه العملية التي يتم من خاللها تقويه سلوك معني 

املنـظور ميكن النظر اىل التعزيز عىل انه حالة سارة او مثري مرغوب فيه يرتبط بعالقة زمنية معينة مع 

يث يعمل عىل املحافظة عىل قوة هذا السلوك وزيادة احتاملية ظهوره الحقا؛ فاملعزز هو نوع السلوك بح

من املكافآت ذات التأثري النفيس قد تكون داخلية املنشأ او خارجية وتعمل عىل خفض التوتر او اشباع 

ات قيمة او معنى وبهذا املعنى فالتعزيز رمبا ميثل هدفا او غاية ذ). Ormord,1999(الدوافع لدى الفرد 

فعىل سبيل املثال ، قد يكرر الطفل سلوك البكاء سعيا وراء الحصول عىل اهتامم والديه ، كام . بالنسبة للفرد

ان املزارع يهتم بالغراس ويكرر مثل هذا السلوك ألن نواتجه معززة بالنسبة له وهو الحصول عىل منتوج 

تب والقصص كوسيلة الشباع حب املعرفة والفضول، وهذا جيد، يف حني نجد ان الفرد يثابر عىل مطالعة الك

 :هذا وتقع املعززات الخارجية املصدر يف عدة انواع منها. بحد ذاته يحقق له املتعة والرسور
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 .وتتمثل بالطعام وااللعاب والحلوى واملكافآت النقدية والرشاب، واملالبس وغريها: املعززات املادية -١

وتتمثل يف املديح واالطراء والثناء واالبتسامة واالحتضان والتصفيق واالهتامم : املعززات االجتامعية -٢

 .والحب والرعاية

وتتمثل يف العالمات، والرموز، والصور، والقصص وشهادات التقدير ، واالفالم، والفيش : املعززات الرمزية -٣

 .وغريها

 .تحقيق املتعة والرسور واالرتياحاما املعززات داخلية املصدر فتتمثل بحالة االشباع والرضا و 

 ":Reinforcement Procedures"إجراءات التعزيز 

لقد ميز سكرن بني نوعني من اجراءات التعزيز باالمكان استخدامها لتقوية استجابة ما وزيادة احتاملية 

خاللها  ويختلف تأثري هذه املعززات باختالف اجراء استخدامها والطريقة التي يعمل من. ظهورها الحقا

فهناك املعززات االيجابية التي بإضافتها اىل بيئة الكائن الحي ميكن ان تقوى لديه استجابة . املثري التعزيزي

 .ما، يف حني هناك املعززات السلبية التي بازالتها من بيئة الكائن تعمل عىل تقوية حدوث استجابة لديه

 "Positive Reinforcement"التعزيز االيجايب  -١

هذا النوع بالتعزيز من خالل االضافة ألن االستجابة تزداد قوة عندما يضاف مثل هذا التعزيز اىل بيئة  يعرف

. ففي هذا النوع يتم اتباع السلوك املرغوب فيه مبثري معزز بغية تقوية احتاملية تكراره الحقا. الكائن الحي

فاملكافأة هنا جاءت بعد . ل صحيحوخري دليل عىل ذلك، مكافأة الطالب عندما يجيب عىل سؤال ما بشك

ففي احدى تجارب سكرن كان الفأر يحصل . اجابة السؤال والهدف منها تقوية مثل هذا السلوك عند الطالب

عىل الطعام فقط عندما يضغط عىل الرافعة، ومثل هذا االجراء ادى بالفأر اىل االحتفاظ مبثل هذه االستجابة 

 ).Catania, 1998(وتكرارها 

ع الحياة، هناك العديد من املعززات االيجابية مثل االجرة التي يتلقاها العامل بعد االنتهاء من عمل ويف واق

معني، وكلامت الشكر واالمتنان التي نطلقها لآلخرين عندما يقدمون معروفا لنا، واالبتسامة للطفل 

  واحتضانه عندما يلفظ كلمة بشكل 
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ما، وتكريم املوظف لجهوده املميزة بالعمل والعالمات  صحيح، والتصفيق للطالب عندما يجيب سؤال

ومثل هذه االجراءات التعزيزية عادة تتبع السلوك؛ اي تضاف بعد تنفيذ السلوك بغية . والحوافز وغريها

 .تقوية هذا السلوك واالحتفاظ به

 "Negative Reinforement"التعزيز السلبي  -٢

ة، وفيه يتم استبعاد املثريات املؤملة او غري املرغوب فيها من البيئة يعرف هذا النوع بالتعزيز من خالل االزال

وهذا يعني بالطبع ان الفرد يقوم باستجابة ما بهدف تجنب مثريات . كنتيجة لقيام الفرد بسلوك مرغوب فيه

ؤملة ومثل هذه االستجابة تزداد قوة عندما تستبعد املثريات امل). Skinner,1969(مؤملة او غري مرغوب فيها 

ففي احدى تجارب سكرن، كان الفأر يكرر الضغط عىل الرافعة لتأخري او منع حدوث . من بيئة الكائن الحي

بعدم تعريضه للصدمة ) الضغط عىل الرافعة(الصدمة الكهربائية ، حيث كان يكافئ عىل هذا السلوك وهو 

 .الكهربائية

ان يعزز الفرد عىل سلوك ما من خالل إزالة وقياسا عىل سلوك االنسان، ففي الكثري من الحاالت ميكن 

مثريات مؤملة أو غري مرغوبة بالنسبة له، كام هو الحال يف اعفاء الطالب من الرسوم الجامعية نظرا لتفوقه 

االكادميي، وتخفيض عقوبة السجن عن السجني بسبب تحسن سلوكه داخل السجن، او إلغاء الغرامة املالية 

وعموما ، فإن التعزيز وفقا لهذا االجراء يأيت من . ن موظف لقيامه بأعامل مميزةاو ازالة عقوبة االنذار ع

 .خالل ازالة مثري مؤمل او غري مرغوب بالنسبة للفرد بهدف تقوية السلوك الذي يقوم به

 :Primary & Secondaryاملعززات األولية والثانوية 

حدث املتعة والرسور لدى الكائن الحي وال تتطلب املعززات األولية هي عبارة عن املثريات التي بطبيعتها ت

خربة التعلم، ومثل هذه املعززات تعرف باسم املعززات الطبيعية أو غري الرشطية، ومن األمثلة عليها الطعام 

والرشاب والدفء والنوم والراحة وغريها، أما املعززات الثانوية، فهي املثريات املحايدة يف األصل والتي ليس 

يف سلوك الكائن الحي لكنها تصبح مثريات تعزيزية من خالل اقرتانها باملثريات الطبيعية وخري مثال لها أثرا 

 .عليها النقود والدرجات والكوبونات والفيش وإىل غري ذلك من املعززات األخرى
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 ":Punishment" العقاب : ثانيا

يه يتبع سلوكا ما بحيث يعمل عىل اضعاف ميكن النظر اىل العقاب عىل انه اجراء مؤمل او مثري غري مرغوب ف

فهو مبثابة حالة غري سارة او مثري مؤمل يرتبط بعالقة زمنية معينة مع . احتاملية تكرار مثل هذا السلوك الحقا

 ).٢٠٠٢الهنداوي والزغول، (االستجابة بحيث يؤثر يف احتاملية ظهورها الحقا 

ة هي مبثابة نوع من املثريات املؤملة ذات التأثري النفيس قد وكام هو حال املعززات ، فاكرث املثريات العقابي

 .تكون داخلية املصدر او خارجية وتعمل عىل منع او كف حدوث سلوك ما

فعىل سبيل املثال ، قد يتوقف الطالب عن مامرسة سلوك الغش باالمتحانات بسبب خربته السابقة بنتائج 

مبا يتوقف عن التجارة بسبب الخسارة او يكف الطفل عن مثل هذا السلوك وهو العقاب، كام ان التاجر ر 

 :وتقع املثريات العقابية الخارجية املصدر يف عدة انواع هي. إيذاء اخته الصغرى بسبب توبيخه

 .وتشمل الجلد، الرضب، السجن، الغرامة املالية: املثريات العقابية املادية -١

 .خ ، والتأنيب ، واالهامل والتجاهل، والشتم والعزلوتشمل التوبي:املثريات العقابية االجتامعية  -٢

وتشمل، النقل، خرسان االمتيازات، املنع من اجازة، الحرمان من لعبة ما ، فقدان : املثريات العقابية الرمزية-٣

 .بعض العالمات

 .هذا وتتمثل املعاقبات الداخلية املصدر يف الشعور باالمل والندم ووخز الضمري

 "Punishment Procedures" إجراءات العقاب 

 :ميكن استخدام العقاب للتقليل من احتاملية حدوث استجابة ما وفقا إلجرائني مختلفني هام

 "Positive Punishement" العقاب االيجايب -١

وفيه يتم اتباع السلوك غري " Presentative Punishment"يعرف هذا النوع بالعقاب من خالل االضافة 

ري مؤمل او حالة غري سارة بهدف تقليل أو اضعاف قوة هذا السلوك وتقليل احتاملية تكراره املرغوب فيه مبث

 ).Skinner,1969(الحقا 
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ففي . ان هذا االجراء يتضمن اضافة مثريات مؤملة اىل بيئة الكائن الحي بغية اضعاف حدوث استجابة معينة

ضغط عىل الرافعة، ومثل هذا االجراء ادى اىل تجارب سكرن، كان يتعرض الفأر اىل صدمة كهربائية عندما ي

اضعاف مثل هذا السلوك لدى الفأر، حيث توقف عن الضغط عىل الرافعة لتجنب العقاب وهو الصدمة 

 .الكهربائية

إن االمثلة عىل هذا النوع من واقع الحياة متعددة وكثرية ، فمثال عقوبة الجلد ملرتكب جرمية الزنا، والحبس 

ب والتوبيخ والتعزير ملقرتيف السلوكات الخاطئة باالضافة اىل تكليف االفراد القيام بأعامل للمخالفني، والرض 

اضافية ملخالفاتهم ميكن تصنيفها جميعا ضمن هذه الفئة من االجراءات العقابية، وجميعها يهدف اىل 

 .اضعاف  السلوكات غري املرغوبة

 "Negative Punishment"العقاب السلبي  -٢

 "Removal Punishment"النوع من العقاب باإلزالة  ويعرف هذا

. وفيه يتم ازالة حدث سار او مثري مرغوب فيه من بيئة الكائن الحي كنتيجة لقيامه بسلوك غري مرغوب فيه

وتحديدا فإن هذا االجراء يتضمن عقاب االستجابة غرياملرغوب فيها من خالل ازالة مثري مرغوب فيه بهدف 

فعىل سبيل املثال ، قد ). Kosslyn & Rosenberg, 2004(ار  مثل هذه االستجابة الحقا تقليل احتاملية تكر 

يحرم الطالب من املشاركة يف رحلة مدرسية بسبب مخالفته تعليامت املدرسة، وقد يعاقب موظف ما 

 بخصم من الراتب او غرامة مالية بسبب غيابه عن العمل، وقد يقوم املعلم بخصم بعض العالمات لطالب

ويالحظ يف االمثلة السابقة ان هناك سلوكا غري مرغوب متخضت عنه نتائج . ما لعدم حله الوظائف املدرسية

مثل فقدان بعض االمتيازات او الحرمان من املعززات كعقوبة لهذا السلوك ويهدف منها اضعافه او تقليل 

حيث يرتتب ’ Response Cost'ة احتاملية حدوثه الحقا، أن هذا النوع من العقاب يسمى بتكلفة االستجاب

 .القيام بها خرسان بعض االمتيازات

وتجدر االشارة هنا، اىل رضورة عدم الخلط بني اجراءات العقاب السلبي والتعزيز السلبي؛ فالتعزيز السلبي 

  يستخدم للحفاظ عىل سلوك مرغوب فيه وزيادة قوته من خالل ازالة او 
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ة الكائن الحي، يف حني يستخدم العقاب السلبي ملحو او ازالة سلوك حذف مثريات غري مرغوب فيها من بيئ

كام ويجب . غري مرغوب فيه واضعاف قوته من خالل ازالة او حذف مثري تعزيزي من بيئة الكائن الحي

عدم الخلط بني التعزيز السلبي والعقاب ، فكالهام يتضمنان مثريات مؤملة ولكنهام يختلفان من حيث 

لتقوية سلوك مرغوب ) مؤمل(ة، ففي التعزيز السلبي يتم ازالة او حذف مثري غري مرغوب فيه االجراء والغاي

وللتفريق بني . الضعاف سلوك غري مرغوب فيه) مؤمل(فيه، اما يف العقاب فيتم اضافة مثري غري مرغوب فيه 

 :اجراءات التعزيز والعقاب ميكن النظر اىل الجدول التايل

تعني اضافة يف حني  +  ــرنا اىل االشارة داخـل الدائرة عىل انهـا متثل االجــراء حيث  يف الجدول التايل اذا نظ

) -(عىل انها مؤرش للسلوك املرغوب فيه واملثري املرغوب فيه و االشارة (+) تعني ازالة، واعتربنا اشارة   -

التفريق بني االجراءات  مؤرش للسلوك غري املرغوب فيه واملثري غري املرغوب فيه، فعندها ميكن ببساطة

 :السابقة كام هو مبني يف الجدول ادناه 

  

، يف ) االضافة(فتشري اىل االجراء + االول تشري اىل سلوك مرغوب فيه، اما (+) اشارة ) ١(الحظ يف املربع رقم 

 .الثانية متثل املثري املرغوب فيه(+) حني اشارة 

 .وقياسا عىل ذلك ميكن تحليل املربعات االخرى

 .للتمييز بني االجراءات السابقة) ٤- ١(وملزيد من التوضيح ، ميكن استخدام الجدول رقم 
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 يبني الفرق بني اجراءات التعزيز والعقاب) ٤-١(جدول رقم 

 

 :مالحظات حول التعزيز والعقاب

ق نفس عندما صاغ ثورنديك قانون االثر افرتض ان لكل من حالة الرضا واالرتياح وحالة عدم الرضا والضي

قوة التأثري يف السلوك، اي يف الوقت الذي فيه تعمل حالة الرضا عىل تقوية االرتباط ، فإن حالة الضيق تعمل 

ويف الواقع ان مثل هذا التفسري اثار انتقادا شديدا لقانون االثر، وهذا ما دفع . عىل اضعاف االرتباط 

 ).Dembo, 1994(منه يف كتاباته الالحقة ثورنديك اىل تعديل قانون االثر والتخيل عن الشق الثاين 

ويف هذا الصدد، فإن سكرن يرى ان التعزيز اجراء فعال يف تقوية االستجابات واالحتفاظ بها، يف حني يعترب ان 

العقاب قد يكون اجراء غري فعال، حيث انه يعمل عىل ازالة او كف االستجابات عىل نحو مؤقت، اذ رسعان 

ففي احدى تجاربه كان الفأر . بات بالظهور مرة اخرى يف حال غياب العقابما تعود مثل هذه االستجا

، ولكن بدأت )التعزيز(يستمر بالضغط عىل الرافعة ألن نتائج مثل هذه االستجابة هو الحصول عىل الطعام 

بصورة ، ومل يكن اإلنطفاء )العقاب(هذه االستجابة بالتاليش التدريجي عندما كانت تتبع بالصدمة الكهربائية 

وعليه فإن سكرن يفرتض ان العقاب اجراء . دامئة، إذ عادت استجابة الضغط عىل الرافعة من قبل الفأر الحقا

ويرى سكرن ان االستجابة التي ينتج عنها آثار . غري فعال ألنه ال يستطيع قمع االستجابة اال بصورة مؤقتة

فعىل سبيل . اخرى مثل االستجابات املعادية رمبا تؤدي بالكائن الحي اىل اصدار استجابات) عقاب(منفرة 

  املثال، عقاب الطفل رمبا يؤدي اىل توليد استجابات نفور من 
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وعموما ، يبقى العقاب اجراء فعاال عندما تفشل الوسائل االخرى . والديه او تجنبهام او الهروب من املنزل

، فحتى يكون )١٩٨٣زادا و رميوندجي، غا(وال سيام عندما يكون السلوك فيه رضر عىل الفرد واآلخرين 

 : العقاب إجراءا فعاال يف خفض السلوك غري املرغوب فيه يجب مراعاة ما ييل

 .يجب أن يكون العقاب فوري بعد السلوك -أ

 .االتساق والثبات يف معاقبة السلوك غري املرغوب فيه - ب

 .يجب أن يكون قوياومؤثرا -ج

 .ب فيه وتعزيزهيجب توفري السلوك البديل املرغو  -د

 .يجب أن تناسب شدة العقاب مع حجم السلوك املرادعقابه -هـ

 .يجب أن يكون العقاب للسلوك وليس لذات الفرد -و

 ":Reinforcement Schedules"جداول التعزيز 
إن أهم ما قدمه سكرن من خالل نظرية االرشاط االجرايئ هو املنهجية العلمية الواضحة حول الكيفية التي 

يف عمليات التعلم، فلقد اعتمد اسلوب التحليل التجريبي ) التعزيز والعقاب(خاللها تعمل توابع السلوك من 

للسلوك مبينا محدداته وموضحا اهمية توابع السلوك البعدية يف االحتفاظ بهذا السلوك وتقوية احتاملية 

جداول التعزيز اعتامدا عىل نتائج  لقد استطاع سكرن بالتعاون مع شارلز يب فريسرت من وضع. تكراره مستقبال

كم هائل من االبحاث والدراسات التجريبية عىل سلوك العديد من الحيوانات ، وتتضمن هذه الجداول 

مضامني عملية ذات طابع تطبيقي اذا ما تم استخدامها بصورة مناسبة، فإنه باإلمكان تشكيل السلوكات 

 .ه السلوكات املتعددة لدى الكائنات الحية والحفاظ عىل هذ

وميكن ايضا من خالل هذه الجداول ضبط سلوكات االنسان والتحكم بها يف املواقف الحياتية املتعددة، 

الرتبوية والتعليمية واالدارية والعسكرية، او ميكن ألولياء االمور واملعلمني واآلباء واملدراء والقادة العسكريني 

وتقع هذه الجداول يف ). ٢٠٠٢الزغول والهنداوي، (كفاءتهم استخدامها لضبط سلوك االفراد وتوجيهها ورفع 

 :فئتني هام
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 "Continuos Reinforcement"جداول التعزيز املستمر : أوال

تستخدم هذه الجداول يف بداية عمليات التعلم عندما يراد تشكيل سلوك او اكساب الكائن الحي عادة 

ووفقا لهذه الجداول ، . ول معينة يف كل مرة يظهر فيهامعينة، حيث يتم تعزيز السلوك املطلوب وفقا لجدا

فإن التعزيز يعطي باستمرار يف كل مرة ينفذ بها الكائن الحي السلوك املنوي تشكيله لديه، ويستمر هذا 

 .االجراء اىل ان يصل السلوك اىل مستوى معني من الكفاءة او االتقان بحيث عندها يتم التوقف عىل تعزيزه 

فعىل سبيل . كر، ان هناك بعض االستجابات البسيطة التي ميكن تعلمها وتنفيذها دفعة واحدةوالجدير بالذ 

املثال، اذا كان السلوك املنوي تشكيله لدى الطفل هو االستئذان عندما يريد حاجة، فمثل هذا السلوك ميكن 

رة يستخدم كلامت وهنا يجب االستجابة للطفل او تعزيزه يف كل م. تعلمه والقيام به وفق خطوة واحدة

عندما يريد حاجة منا، ونستمر يف االستجابة للطفل وتعزيزه يف  )لو سمحت او من فضلك ( االستئذان مثل

كل مرة يظهر فيها مثل هذه االستجابة اىل ان تصبح شبه عادة لديه، ثم نتوقف عن استخدام اجراءات 

 .التعزيز املستمر

التي يتطلب تعلمها تنفيذ عدد من االجراءات او االستجابات ،  اما يف حالة السلوكات املركبة او املعقدة

كالكتابة او قيادة الدراجة مثال، فعندها يتطلب االمر تجزئة مثل هذه السلوكات اىل مجموعة اجراءات او 

استجابات عىل نحو هرمي متسلسل بحيث يصار اىل تشكيل هذه السلوكات لدى الفرد عىل نحو تدريجي 

ويف مثل هذه االجراءات يتم تشكيل تلك السلوكات من خالل تعزيز الفرد عىل كل  .وفق جداول خاصة

استجابة جزئية يتم تنفيذها وتكون باتجاه تحقيق السلوك النهايئ، بحيث ال يتم االنتقال اىل االستجابة 

 " .Shaping"ويطلق عىل مثل هذا االجراء اسم التشكيل . التالية ما مل يتم اتقان االستجابة السابقة لها

ففي تجارب سكرن عىل الحامم ، استطاع تشكيل استجابة النقر عىل القرص من خالل تعزيز االستجابات 

االخرى التي تقرتب اكرث فأكرث من االستجابة املطلوبة ، حيث كان يعزز الحاممة عندما كانت تسري باتجاه 

 .الستجابة املطلوبة وهي النقر عىل القرصالقرص، ثم عندما متد رأسها باتجاه القرص وهكذا اىل أن تعلمت ا

وتجدر االشارة هنا إىل ان اجراء التشكيل فعال يف العديد من املهامت واملهارات مثل االلعاب الرياضية 

  والكتابة والقراءة واستخدام كاالت، كاآلت الطباعة واآلالت 

  



 
102 

 نظرية التعلم االجرايئ 

ن اجراء التشكيل يف مراحله املتعاقبة ويتضم. املوسيقية ويف تعلم املهامت العسكرية وتعلم اللغات وغريها

، حيث يتم تعزيز بعض "Differential reinforcement"استخدام مبدأ التعزيز التفاضيل اوالفارق 

االستجابات دون غريها، وتعزيز استجابة معينة يف ظرف معني وعدم تعزيزها يف ظروف اخرى ، بحيث يصار 

، "Successive Approximization"تقريبات املتتابعة اىل تشكيل السلوك النهايئ وفق سلسلة من ال

(Chance,1988.( 

وخالصة القول ، ان عمليات التشكيل تتم وفق سلسلة من التقريبات املتتابعة، بحيث تتناقص اجراءات 

التعزيز املستمر لالستجابات الجزئية لتأخذ اجراء التعزيز الفارق بهدف الوصول اىل السلوك النهايئ املطلوب 

)Marten & Pear,1999.( 

 :’ Chaining'التسلسل 

يصلح إجراء التشكيل يف حالة السلوك املعقد الذي يتألف من عدد من الخطوات لتنفيذه ، ولكن يف حالة 

األنشطة املعقدة التي تتألف من عدد من السلوكات لتنفيذها، فإن إجراء التشكيل قد يكون غري مناسبا، 

إجراء يعرف بإسم تعلم التسلسل، إذ يتحتم عىل الفرد تعلم الربط بني عدد  وعوضا عن ذلك يتم اللجوء إىل

وتجدر االشارة هنا، أنه يف حالة تعلم التسلسل . من السلوكات وفق تسلسل معني حتى يتم تنفيذ املهمة

 فمن املفرتض أن السلوكات الفرعية الالزمة موجودة لدى الفرد، أما يف حالة التشكيل فإن خطوات السلوك

عموما أن تعلم التسلسل يتطلب بالدرجة األوىل . يف العادة تكون غري موجودة ونسعى إىل إكسابها للفرد

 .التشكيل، وذلك من أجل توفري السلوكات الالزمة لبناء السلسلة

 "Intermittnet reinforcement"جداول التعزيز املتقطع : ثانيا 

ات التي تم تشكيلها بهدف تقويتها وزيادة احتاملية تستخدم مثل هذه الجداول يف الحفاظ عىل السلوك

ان االستمرار يف استخدام اجراءات التعزيز املستمر من شأنه ان يؤدي اىل نتائج عكسية من حيث . حدوثها

ولذلك فمن املستحسن . ان تنفيذ السلوكات يصبح مرشوطا بوجود التعزيز، كام ان املعززات تفقد قيمتها

االوقات او الحاالت وعدم تعزيزه يف اوقات او حاالت اخرى، وذلك وفق جداول تعزيز السلوك يف بعض 

  يرى سكرن ان اجراءات التعزيز املتقطع ميكن استخدامها وفقا . خاصة لهذا الغرض
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ألحد املحكني التاليني او املزج بني هذين املحكني اعتامدا عىل الهدف او الغاية من استخدامها، وهذان 

؛ ) أو متغرية) (منتظمة(ملحك الزمني وهنا يعزز السلوك وفق فرتات زمنية قد تكون ثابتة ا: املحكان هام

 & Davis(واملحك النسبي وهنا يتم تعزيز السلوك حسب نسبة معينة قد تكون ثابتة او متغرية 

Palladino, 2004 .(وفيام ييل عرض ملثل هذا الجداول: 

 "Interval Schedules"جداول تعزيز الفرتات -١

يعد الفاصل الزمني محكا رئيسيا لتقديم التعزيز يف مثل هذا النوع من الجداول، حيث يتم تعزيز السلوك 

 :وتشمل هذه الجداول ما ييل. هنا حسب فاصل زمني قد يكون ثابتا او متغريا

 "Fixed interval schedules"جداول تعزيز الفرتات الثابتة  -أ

وهنا . ستجابة بعد مرور فرتة زمنية ثابتة معينة بعد حدوث حادثة مايتم يف مثل هذه الجداول تعزيز اال 

فإن االستجابات التي تحدث قبل هذه الفرتة ال يكون لها اي تأثري بحيث ال يصار اىل تعزيزها 

)Mazur,1998( ،وهنا نحن ال نعزز الزمن ولكن نعزز االستجابة التي تظهر قبل الفرتة الزمنية الثابته ،

وكتوضيح آللية عمل هذه . إىل تعزيز االستجابات األخرى التي تظهر يف الفرتات الزمنية الالحقةوهكذا يصار 

. الجداول ، فإن التعزيز هنا يتم تقدميه بعد انقضاء فرتة زمنية ثابتة ومحددة كمرور خمس ساعات مثال

رد عىل سلوكه بعد فالخمس ساعات هنا تشكل املحك الرئييس إلعطاء التعزيز بحيث يصار اىل تعزيز الف

وبهذا املنظور ميكن القول ان الفاصل الزمني بني مرات اعطاء التعزيز يكون ثابتا . انقضاء كل خمس ساعات

من عيوب هذا النوع من التعزيز هي فرتة الخمود التي مير فيها السلوك، حيث يعمد االفراد إىل . ومنتظام

ابات املطلوبة يف نهاية الفرتة عند اقرتاب موعد التعزيز، تقدير الوقت الذي مر ويقومون إىل القيام باالستج

 Anticipatory'ويف بعض الحاالت يلجأون إىل القيام ببعض االستجابات تدعى باالستجابات املتوقعه 

Response ’للحصول عىل التعزيز. 

الشهري الذي ان االمثلة عىل هذا النوع من جداول التعزيز متنوعة، ففي الحياة العملية، فإن الراتب 

يتقاضاه املوظف يف نهاية كل شهر يصنف ضمن هذا النوع، كام ان العطلة االسبوعية يف نهاية كل اسبوع 

 .ميكن تصنيفها أيضا ضمن هذه الفئة من الجداول
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 "Variable interval schedules"جداول الفرتات املتغرية  - ب

فبالرغم من ان الفاصل . ات زمنية متغرية وغري منتظمةوفقا لهذه الجداول فإن تعزيز االستجابة يتم بعد فرت 

الزمني هو املحك االسايس إلعطاء التعزيز يف هذا النوع من الجداول ، اال ان هذا الفاصل ال يتطلب 

فعىل سبيل . بالرضورة ان يكون ثابتا او منتظام، حيث ان هذا الفاصل بني مرات اعطاء التعزيز يكون متغريا

عزيز االستجابة املطلوبة بعد مرور ساعة ، ثم بعد مرور ثالث ساعات ، ثم بعد مرور ست املثال، قد يتم ت

وخالصة القول إن تعزيز االستجابة املطلوبة وفق هذه الجداول يتم تبعا لفاصل زمني . ساعات وهكذا

ده يحافظ ففي هذا النوع من الجداول ال يستطيع الفرد التنبوء بوقت التعزيز لذا تج. عشوايئ غري منتظم

 .عىل مستوى ثابت من االستجابة أمال يف الحصول عىل التعزيز

ميكن تصنيف العالوات والحوافز واملكافآت واالجازات العرضية التي يحصل عليها املوظفون ضمن هذه 

الفئة من الجداول، كام ميكن للمعلم تعزيز اداء املتعلمني وفق فرتات زمنية يحددها عىل نحو عشوايئ مثل 

 .زهم بعد انقضاء عرش دقائق من الحصة ثم بعد انقضاء سبع دقائق وهكذاتعزي

 "Ratio Schedules"جداول تعزيز النسب -٢

تعد نسبة االستجابات التي يؤديها الفرد املحك الرئييس لتقديم التعزيز يف مثل هذا النوع من الجداول، 

 :او متغرية وذلك عىل النحو اآليتحيث يصار اىل تعزيز هذه االستجابات وفق نسبة قد تكون ثابتة 

 "Fixed Ratio Schedules"جداول تعزيز النسب الثابتة  -أ

يتم يف مثل هذه الجداول تقديم التعزيز بعد عدد ثابت ومحدد من االستجابات الصحيحة املطلوبة، حيث 

فقد ) . Mackintosh & Colman,1995(ان عدد االستجابات بني مرات تقديم التعزيز يكون ثابتا ومنتظام 

يتم تعزيز استجابة واحدة صحيحة من كل خمس استجابات صحيحة يؤديها الفرد ، ومن هنا، نالحظ ان 

  الخمس استجابات هي 
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فعىل سبيل املثال، رمبا يشكل عدد الوظائف التي يحلها الطالب محكا . محك ثابت ومنتظم لتقديم التعزيز

حدة كتعزيز له بعد حل ثالث وظائف، وهنا تشكل الوظيفة إلعطاء التعزيز، بحيث يحصل عىل عالمة وا

الثالثة االستجابة التي تتيح للطالب الحصول عىل التعزيز، يؤخذ عىل هذا النوع من الجداول خمود 

االستجابة بعد الحصول عىل التعزيز، حيث يعمد الفرد إىل أخذ فرتة اسرتاحة بعد التعزيز قبل البدء يف 

 .لجديدةالقيام باالستجابات ا

 "Variable Ratio Schedules"جداول تعزيز النسب املتغرية  - ب

بالرغم من أن نسبة السلوك هي املحك الرئييس لتقديم التعزيز يف مثل هذا النوع من الجداول، اال ان هذه 

ة النسبة تكون متغرية وعشوائية ، ففي مثل هذا النوع من الجداول يتم تقديم التعزيز لالستجابة املطلوب

فعىل سبيل املثال ، رمبا يتم تعزيز االستجابة الصحيحة من بني . بعد نسب او عدد متغري لهذه االستجابة

وهكذا نالحظ ان عدد االستجابات . خمس استجابات صحيحة، ثم من بني ست استجابات او من بني مثان

 .بني مرات اعطاء التعزيز هنا يكون عشوائيا غري منتظم

سبيل املثال اىل بناء جدول تعزيز نسب متغري، لتعزيز اداء طالبه، حيث يعمد اىل تعزيز قد يلجأ املعلم عىل 

الطالب بعد حل الوظيفة الخامسة من بني خمس وظائف، ثم السابعة من بني سبع وظائف، ثم الثانية من 

 .بني وظيفتني

ثرا وتعمل عىل تقوية السلوك أن مثل هذا النوع من الجداول تعد األفضل يف تعزيز السلوك، حيث أنها أكرث أ 

 ).Chance, 1988(والحفاظ عىل دميومته واستمراريته ويكون أكرث مقاومة لالنطفاء 

 :اجراءات جداول التعزيز املختلفة) ٤- ٢(هذا ويلخص الجدول رقم 

  



 
106 

 نظرية التعلم االجرايئ 

 يوضح اجراءات جداول محك التعزيز املختلفة) ٤-٢(جدول رقم 

  

داول تعزيز اخرى تسمى بالجداول املختلطة حيث يتم فيها املزج بني تجدر االشارة هنا، ان باالمكان بناء ج

ويف مثل هذه الجداول يقدم التعزيز . محكات جداول تعزيز الفرتات ومحكات جداول تعزيز النسب

لالستجابات املطلوبة وفق فواصل زمنية وعدد من االستجابات قد تكون ثابتة او متغرية، وذلك حسب 

 .الغرض من هذه الجداول

 : Response generalizationتعميم االستجابة 

وهنا تتباين . يحدث هذا النوع من التعلم عندما يستطيع مثري معني استحداث أكرث من استجابة واحدة

 . االستجابات للمثري الواحد وذلك حسب الظروف واملواقف التي يتواجد فيها
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 "Discriminated Operant Responces"ة املميزة ياالستجابات اإلجرائ

يشري مفهوم االستجابة االجرائية اىل السلوك االرادي املكتسب الذي يقوم به الكائن الحي سعيا وراء تحقيق 

وبالرغم من تشابه العديد من هذه االستجابات االجرائية من حيث الشكل، . غرض او خدمة وظيفية معينة

. ات التي تتم بحضورها والوظائف التي تخدمهااال ان عملية تنفيذها تتنوع وتختلف تبعا الختالف املثري 

وهكذا فإن تنفيذ مثل هذه االستجابات يختلف من موقف اىل آخر رغم تشابهها بحيث يتعزز القيام 

باستجابة ما يف موقف معني وعدم تنفيذ هذه االستجابة يف موقف آخر اعتامدا عىل مبدأ التعزيز الفارق 

)Malott etal., 2000.( 

دد تنفيذ استجابة ما، هو وجود مثريات ترافق حدوث مثل هذه االستجابة، وتعرف مثل هذه إن الذي يح

، وهي تعد مبثابة دليل للكائن الحي لتنفيذ استجابة من )Cues(اوالعالمات ) Signals(املثريات باالشارات 

ستجابة ولكنها ومثل هذه املثريات ال تشكل بحد ذاتها السبب الرئييس لحدوث تلك اال . مواصفات معينة

 .مؤرش لحدوث نتائج تعزيزية ملثل هذه االستجابة 

تعرف مثل هذه الفئة من االستجابات باالجراءات املميزة والتي عىل أساسها يتعلم الفرد التمييز بني املواقف 

 .واملثريات املتشابهة، والتي تستلزم منه تنفيذ استجابات متباينة

ز والتعميم وفق هذا النموذج تشبة إىل حد كبري آلية تعلمها يف االرشاط وتجدر اإلشارة هنا، أن آلية التميي

الكالسييك، ففي التعميم يلجأ الفرد إىل استخدام السلوك املعزز يف املواقف املشابهة للموقف الذي تم 

الخرى التعزيز فيه، أما يف التمييز، فيتعلم الفرد أداء السلوك يف املوقف املعزز وعدم أداءه يف املواقف ا

 .املشابهة وغري املعززة

 "Fading"الخبو أو االنطفاء التدريجي لالستجابة 

يرى سكرن ان االستجابة االجرائية ميكن تغيريها او احداث محو فيها عىل نحو تدريجي من خالل ازالة او 

ليها أو من خالل احداث تغيري يف املثريات التمييزية التي تسبقها او من خالل تغيري يف النتائج التي ترتتب ع

  التحكم مبثرياتها القبلية والبعدية 
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فعىل سبيل املثال، عدم اتباع بالسلوك لعدد من املرات مبثريات تعزيزية رمبا يعمل عىل خبو هذا . معا

 . السلوك وانطفاءه، كام ان إزالة املثريات التمييزية التي تسبق سلوك معني رمبا تعمل عىل عدم ظهوره

 :اإلجرايئ اإلنساين أمناط السلوك 

تعرف الفئة االوىل باسم فئة السلوكات التي . لقد ميز سكرن بني نوعني من امناط السلوك االجرايئ االنساين

ومثل " Contingency- governed behaviors"تحكمها ترتيبات معينة وتعمل نتائجها عىل استمراريتها 

املثريات التمييزية تكون مبثابة دليل لظهورها، ويتعزز هذه الفئة من السلوكات رمبا تسبقها مثريات تعرف ب

اما الفئة الثانية فتعرف باسم فئة السلوكات التي . استمرار مثل هذه السلوكات بالنتائج املرتتبة عليها

ومثل هذه السلوكات يتم الحفاظ عليها بسبب " Rule- governed behaviors"تحكمها قواعد او قوانني 

وهنا تلعب التعليامت دورا اكرب يف تنفيذ مثل هذه السلوكات اكرث من . فظية معينةالتقيد بتعليامت ل

 ).١٩٨٣غازادا ورميوندجي، (النتائج املرتتبة عليها 

ان هذه الفئة من السلوكات تعني ان الفرد يؤدي ما يطلب منه من سلوكات تبعا للتعليامت وليس اعتامدا 

وعليه ميكن القول ان التعليامت اللفظية تلعب دورا هاما يف . عىل ما يتوقع من هذه السلوكات من نتائج

 .السلوك عندما ال يكون للنتائج الطبيعية املرتتبة عىل هذا السلوك اثر فعال

 :الفرق بني االرشاط الكالسييك واالرشاط االجرايئ

 :ميكن التفريق بني هذين النوعني من التعلم وفقا لعدد من االبعاد تتمثل باآليت

يتضمن االرشاط الكالسييك االستجابات الالإرادية او املنعكسات الفطرية التي تثريها مثريات طبيعة : أوال

محددة، يف حني يعنى االرشاط االجرايئ باالستجابات االرادية التي تصدر عىل نحو حر وهادف من االنسان، 

 ).املكتسبة(أي فئة االستجابات املتعلمة 

؛ اي ان مثريا معينا )استجابة ٢م+١م(يكون االرتباط بني مثريين تتبعهام استجابة  يف االرشاط الكالسييك: ثانيا

 ).مثري -استجابة (يعقبه مثري آخر، يف حني نجد ان االستجابة يف االرشاط االجرايئ يتبعها مثري ما 
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 االستجابات ينطوي االرشاط الكالسييك عىل االستجابات املستقلة، يف حني يتضمن االرشاط االجرايئ: ثالثا

 .الهيكلية

االستجابات يف االرشاط الكالسييك هي مبثابة ردة فعل للمثريات البيئية،  اي من النوع االستجراري التي : رابعا

تقع تحت رحمة املحددات البيئية، يف حني نجدها  يف االرشاط االجرايئ ارادية ذات تأثري يف البيئة ، اذ ان 

 . ا فيهامثل هذه االستجابات تحدث تغيري 

دور الكائن الحي يف االرشاط الكالسييك سلبي ينتظر حدوث املثريات يك يستجيب ، يف حني أنه نشط : خامسا

وفعال يف االرشاط االجرايئ، حيث تصدر عنه املبادرات السلوكية دون ان يكون لها بالرضورة مثريات تثريها، 

 .او املثريات البعدية التي تتبعها ومثل هذه املبادرات السلوكية يتوقف بقاءها عىل نتائجها

يف االرشاط الكالسييك يلعب املثري غري الرشطي دور العقاب أو التعزيز الذي عىل اساسه يتحدد منط : سادسا

االستجابة للمثري الرشطي، يف حني نجد ان املثريات التي تتبع االستجابة يف االرشاط االجرايئ رمبا تكون 

 .هذه النتائج يتوقف حدوث االرتباط بني االستجابة واملثري يف موقف ما تعزيزية اوعقابية، وعىل مثل

 :Verbal behaviorالسلوك اللغوي 

بالرغم ان سكرن تعرض اىل عملية االكتساب اللغوي ، اال أن اهتاممه كان منصبا عىل وظائف السلوك اللغوي 

الوظيفي للسلوك اللغوي، ومثل هذا  وبذلك نجد ان سكرن اهتم مبا يسمى بالوصف. اكرث من البناء اللغوي

وينطوي هذا الوصف عىل تحديد . الوصف يتمحور حول الكيفية التي من خاللها تعمل االستجابات اللغوية

جازادا ورميوندجي ، (الرشوط التي تستعمل ضمن نطاقها االستجابات اللغوية وما يرتتب عليها من نتائج 

١٩٨٣.( 

ك اللغوي عىل انه سلوك كأي سلوك آخر وهو مبثابة ارتباطات تتشكل بني وعموما فإن سكرن ينظر اىل السلو 

ويرى ان مثل هذا السلوك يتم تعلمه . مثريات واستجابات تقوى اوتضعف وفقا لعمليات التعزيز والعقاب

من خالل النمذجة واملحاكاة وما يرتتب عليها من عمليات تدعيم من قبل اآلخرين او وفقا ملبدأ املحاولة 

فالسلوك اللغوي هو مجرد سالسل من االرتباطات بني املثريات واالستجابات بحيث تشكل كل . خطأوال

 .مفردة مثريا لتحديد املفردة االخرى لتحديد املعنى او الهدف املقصود منها
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 :Supersitious Behaviorالسلوك الخرايف 

قع يف حصيلة الفرد السلوكية تحدث سكرن عن موضوع السلوك الخرايف، وهو نوع من السلوك الذي ي

وميارسه باستمرار عىل اعتبار أن له عالقة بالتعزيز الذي يحصل عليه، فمثل هذا السلوك ليس له تفسري 

ففي احدى . علمي وميارسه الفرد عىل أنه جزء ال يتجزأ من املوقف، معتقدا أن له عالقة بالنتائج التعزيزية

بل النقر عىل الرافعة، واصبحت تكرر مثل هذا السلوك دامئا قبل تجاربه كانت الحاممة تدور حول نفسها ق

ومن األمثلة عىل ذلك، طالب ذهب إىل . النقر عىل الرافعة عىل اعتبار أن مثل هذا السلوك يرتبط بالتعزيز

قاعة االمتحان وهو يرتدي قميصا أحمر وحصل عىل عالمة عالية عىل هذا االمتحان، فنجده أنه يكرر مثل 

 ).Hill, 1990(لوك بحيث يرتدي القميص األحمر يف كل مرة يتقدم بها لالمتحان هذا الس

ومن السلوكات الخرافية األخرى يف املجتمع العريب عىل سبيل املثال، التشاؤم من رؤية البوم أو سامع صوته 

أو سامع  بحيث تظهر عند االفراد عالمات الضيق أو الخوف من وقوع مصيبة أو كارثة ملجرد رؤيتهم البوم

 .صوته

ويف الواقع إن السلوك الخرايف ليس له أية صلة مطلقا بالتعزيز أو العقاب، ولكن بسبب تزامنه عىل نحو غري 

مع حصول التعزيز أو العقاب يف موقف معني، فإنه يصبح جزءا من املحصلة االستجابية ) بالصدفة(اتفاقي 

 .لذلك املوقف

ن استجابة اجرائية متعلمة صادف ظهورها عند حدوث التعزيز أو وهكذا نجد أن السلوك الخرايف عبارة ع

 .العقاب، بحيث مييل الفرد الحقا إىل القيام بها للحصول عىل التعزيز أو تجنب العقاب

 :Behavoir modificationبرامج تعديل السلوك 

التطبيقي، ومع أن هذه تعد برامج تعديل السلوك أحد املضامني العملية الهامة ملا يسمى بالتحليل السلويك 

الربامج توظف مبادئ ومفاهيم متنوعة مستمدة من نظريات التعلم السلوكية املتعددة كاالرشاط الكالسييك 

والتعلم االجتامعي واملحاولة والخطأ والتعلم االشاري وغريها، وذلك إلحداث التغريات املرغوب بها يف سلوك 

   سكرن، فهي تكاد ترتبط بنظرية االرشاط االجرايئ نظرا األفراد، إال أن الفضل يف تطويرها يعود إىل
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الستخدامها العديد من املبادئ واملفاهيم املرتبطة بإجراءات العقاب والتعزيز وغريها من املبادئ األخرى 

)Santrock, 2003.( 

ويختلف هذا  .ويشري مفهوم تعديل السلوك إىل التغري املقصود واملرغوب فيه املراد إحداثه يف سلوك الفرد

فقد يكون الهدف منه تشكيل سلوك أو عادة . التغري باختالف الهدف من برنامج التعديل الذي يتم توظيفه

جديدة لدى األفراد، أو إحداث محو يف سلوك واستبداله بسلوك جديد، أو تطوير يف سلوك معني وتحسينه 

)Catania,1998 .(يد السلوك املراد تعديله والظروف وعموما فإن إجراء تعديل السلوك يقوم عىل تحد

والرشوط التي تسبقه واملثريات البعدية التي تتبعه، ثم القياس الدقيق لهذا السلوك بداللة شدته أو تكراره 

وبعد ذلك يتم تنفيذ اجراءات برنامج تعديل . Base lineأو دميومته وتحديد ما يعرف بالخط القاعدي 

التغري الذي يحدث عىل هذا السلوك من جراء تنفيذ الربنامج، ثم اعادة السلوك املناسب، ثم يصار إىل قياس 

تطبيق اجراءات الربنامج أو التعديل فيها إذا تبني أنها غري فعالة، ثم القياس وهكذا إىل أن يتم تحقيق 

 ).Kalish, 1981(الهدف املطلوب 

هدافها؛ فمنها ما يستخدم لتشكيل وتجدر االشارة هنا، أن برامج تعديل السلوك تختلف يف إجراءاتها وأ   

سلوك جديد والبعض اآلخر ملحو أو إطفاء سلوك سابق، يف حني أن بعضها اآلخر يستخدم لغايات تحسني 

فهي يف معظمها تستند إىل إحداث تغيري يف الظروف املادية واالجتامعية التي تسبق . سلوك ما وتطويره

يف كالهام، دون التعرض إىل تغيري يف العمليات النفسية السلوك أو تلك التي تتبعه أو إحداث التغيري 

 ).Kazdin,1978(الداخلية التي يفرتض أنها تعمل مبثابة دافع ملثل هذا السلوك 

عموما ميكن توظيف عددا من االجراءات يف برامج تعديل السلوك تتمثل يف إزالة فرط الحساسية التدريجي 

Systematic Desnsitizationملنفر ، واالرشاط اAversion theropy  باالضافة إىل إجراءات التشكيل

 .Behavioral  Shapingالسلويك 

 :Programmed Learningالتعليم املربمج 

. يكاد يكون التعليم املربمج من أهم التطبيقات الرتبوية لنظرية االرشاط االجرايئ يف مجال عمليات التدريس

يشتمل عىل ) Frame(إىل وحدات جزئية يشكل كل منها إطارا  وتقوم فكرته عىل تجزئة املادة التعليمية

  فكرة معينة يف الغالب تكون عىل شكل 
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دون الحاجة   Interactiveويتطلب هذا النوع من التعليم تفاعل املتعلم مع املادة الدراسية مبارشة . سؤال

ر التعلم والتوجيه واالرشاف إىل تدخل املدرس عىل نحو مبارش، بحيث يقترص دور املدرس عىل تحديد مصاد

 .فقط

يقوم املتعلم بتحقيق أهداف التعلم خطوة خطوة وفق تسلسل معني، إذ عليه االستجابة إىل كل سؤال يف 

الربنامج وتتبع استجابته عادة بنوع من التغذية الراجعة بحيث ال يسمح له االنتقال إىل السؤال التايل ما مل 

 ).Sharp, 1996(يتقن السؤال األول 

ففي . Branching؛ واملتشعبة linear tutorialالخطية : وقد يقع التعليم املربمج يف نوعني من الربامج

الربامج الخطية يتم االنتقال من إطار إىل آخر عىل نحو متسلسل وفق ترتيب معني، بحيث ال يسمح 

الربامج املتشعبة فإن هناك نوعا من أما يف . للمتعلم القفز إىل إطار الحق ما مل يتم املرور باالطار السابق له

املرونة من حيث أن الحاسوب يقرر نوع املادة التي سيقدمها للمتعلم باالضافة إىل امكانية القفز عن بعض 

 .األفكار إىل أفكار أكرث تعقيدا

فكرة  هنالك العديد من الربامج التعليمية التي تم تطويرها وفقا ملبادئ التعليم املربمج وجميعها تقوم عىل

األهداف السلوكية واجراءات التغذية الراجعة لألداء ومتكني املتعلم من تحقيق التعلم الذايت، حيث يسري 

 .  Mastery Learningفيها حسب رسعته وقدراته الخاصة، األمر الذي ميكنه من تحقيق التمكن يف التعلم 
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 الفصل الخامس

 نظرية التعلم االقرتاين

Contiguous Conditioning 

 :متهيد
تعد نظرية أدوين جرثي يف التعلم إحدى النظريات السلوكية التي تؤكد مبدأ االقرتان يف التعلم، وهي يف 

يرى جرثي أن اقرتان استجابة ما يف موقف ما . افرتاضاتها تقرتب إىل حد كبري من أفكار واطسون يف التعلم

ئن إىل نفس املوقف؛ أي أنه يؤكد عىل عملية كاف لتكرار مثل هذه االستجابة الحقا عندما يتعرض الكا

االقرتان املبارشة بني املثري واالستجابة وال يتعرض أبدا يف نظريته إىل االقرتان بني املثري الرشطي واملثري غري 

 ) .Hill,1990(الرشطي واستجابة ما كام هو الحال يف نظرية االرشاط عند بافلوف  

رتن االستجابة مع املثري سواء بوجود أو عدم وجود املثري غري الرشطي، يرى جرثي أنه ليس من املهم كيف تق

ولكن املهم هو أن تقرتن هذه االستجابة مع املثري الرشطي ألن مجرد اقرتانها به ملرة واحدة يعد كافيا لهذا 

مييل حدوث  فالتعلم يحدث ملجرد اقرتان استجابة معينة مبثري معني، إذ. املثري الستجرار مثل هذه االستجابة

  هذا املثري إىل 
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أن يتبع مبثل هذه االستجابة؛ لذا نجد جرثي يؤكد عىل آخر فعل حريك أو استجايب يقوم به الفرد يف موقف 

للوهلة األوىل تبدو نظرية جرثي سهلة القراءة . ما، ألن مثل هذا الفعل بال شك هو الذي سيتم تكراره الحقا

فقد حاول وضع نظرية شاملة يف التعلم، وقد اعتمد يف بناء مفاهيمها  .ولكنها بالوقت نفسه صعبة التفسري

عىل نتائج عدد محدود من الدراسات، ومل يجر أية تعديالت عىل مفاهيمها منذ أن صاغها ألول مرة، وتكاد 

تكمن أهميتها من حيث األفكار التي جاءت بها لنظريات التعلم وليس لآلثار التي تركتها عىل هذه 

 . النظريات

 ) :Guthrie:1886-1959) (أدوين أر جرثي(تعريف بـ  

ال يعد أدوين جرثي من الرواد األوائل يف مجال نظريات التعلم التي ظهرت يف أمريكا، فهو يعترب من الرعيل 

والتحق يف الثامنة عرشة من عمره ) ١٨٩٦(ولد جرثي يف الواليات املتحدة األمريكية عام . الثاين يف هذا املجال

، وقد تخصص يف دراسة الفلسفة وتدرب ليكون )University of Washington(جامعة واشنطن يف 

لقد أمىض جرثي حياته األكادميية كلها يف جامعة واشنطن، فهو مل يغادرها منذ . فيلسوفا وليس عامل نفس

وعلم النفس  حتى سن تقاعده، إذ أنه اكمل دراساته العليا وعمل استاذا للفلسفة ١٩١٤التحاقه بها عام 

 .١٩٥٦فيها حتى عام 

وتعرض فيه إىل   ThePsychology of Leariningألف جرثي كتابا بعنوان علم نفس التعلم  ١٩٣٥يف عام 

ويؤكد جرثي أن التعلم . ١٩٥٢أهم أفكاره وافرتاضاته حول التعلم، وجرى تنقيح هذا الكتاب من قبله عام 

يكون نحو األحسن، حيث رمبا يتم تعلم االستجابات التي تؤدي  هو عبارة عن تغيري سلويك ليس بالرضورة أن

وبطبيعة الحال فهو يرى أن التعلم ينطوي عىل القدرة عىل االستجابة . إىل التالؤم السيئ أو التالؤم الجيد

بالرغم أن جرثي تأثر إىل حد كبري بأفكار . بصورة مختلفة يف موقف ما بسبب استجابة سابقة لهذا املوقف

قوه ومعارصيه من الفالسفة وعلامء النفس، إال أنه يف الوقت نفسه تحدى الكثري من األفكار التي من سب

فقد تأثر مببدأ االقرتان الذي جاءت به نظرية واطسون يف االرشاط الكالسييك، ولكنه . جاءوا بها وعارضها

قة زمنية وليس بني مثري ومثري اعرتض عىل هذه النظرية من حيث أن االقرتان يتم بني مثري واستجابة وفق عال 

 .واستجابة كام هو الحال يف نظرية بافلوف 

  



 
115 

 
 نظريات التعلم

ففي الوقت الذي كان جرثي فيه يحرتم منهج ثورنديك التجريبي، وقد استخدم مثل هذا املنهج مع إجراء 

لذي يؤدي ا) املكافأة ( بعض التعديالت عليه، إال انه انتقد قانون األثر عند ثورنديك، اذ يرى أن ليس األثر 

 .إىل التحسن التدريجي يف السلوك وامنا األداء ذاته الذي يصدر عن الكائن 

 Process(تأثر جرثي أيضا بأفكار عامل النفس يب هولت صاحب كتاب حافز الحيوان وعملية التعلم 

Animal drive and the learining (الذي حدد فيه بشكل واضح بعض عمليات االرشاط يف التعلم، واعترب 

أيضا فيه أن غالبية السلوك هو من النوع املتعلم، وأن السلوك هو املكون األسايس ملوضوع علم النفس 

واعترب هولت بأن تقلصات العضالت لها القدرة عىل العمل . وليس االنعكاس الرشطي الذي أشار إليه بافلوف

ث تأكيده لدور النضج والنمو يف لقد تأثر جرثي بالكثري من هذه األفكار لكنه عارض هولت من حي. الذايت

ففي هذا الصدد يرى جرثي أنه ال ميكن بأي شكل من . تعلم العديد من األمناط السلوكية كامليش والنطق

األشكال القول إن جميع اشكال االرتباطات بني املثري واالستجابة تعتمد عىل االرشاط فقط وفقا لعمليات 

 .عىل نضج الجهاز العصبي التعلم وحدها، وامنا يعتمد البعض منها 

اعرتض جرثي عىل بعض أفكار نظرية توملان يف التعلم االشاري من حيث رفضه ملا يسمى بالعمليات 

وبالرغم من اتفاقه مع بعض آراء هل يف التعلم، إال أنه خالفه . العقالنية وفكرة الهدفية من تعلم السلوك

كام اعرتض مع . ىل نحو تدريجي ولكن دفعة واحدةمن حيث أن االرتباطات أو العادات ال يتم تعلمها ع

  .أثر ثانوي وليس رئييس يف التعلم سكرن فيام يتعلق بدور التعزيز والعقاب يف عمليات التعلم إذاعتربها ذات

 : Basic hypothesisاالفرتاضات الرئيسية حول التعلم 

رتاضات تشكل املالمح الرئيسية لقد وضع جرثي عددا من االفرتاضات حول موضوع التعلم ومثل هذه االف

 :املميزة لنظريته يف التعلم، وفيام ييل عرض لهذه االفرتاضات

 :Learning by Contigutyيحدث التعلم من خالل االقرتان : أوال

يرى جرثي أن التعلم هو مبثابة عملية تشكيل ارتباطات بني مثريات واستجابات، وأن مثل هذه االرتباطات 

  القرتان الزمني، حيث يرى أن االستجابة التي تتوقف عىل عامل ا
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فحسب وجهة . تصاحب مجموعة مثريات من شأنها أن تحدث مرة أخرى كنتيجة لحدوث مثل هذه املثريات

نظره فأن تزامن حدوث املثري واالستجابة معا كاف لتكوين االرتباط بينهام بحيث تنزع هذه االستجابة 

لقد استعاض جرثي عن مفهوم االستجابة واستخدم عوضا عنها . ثريللظهور مرة أخرى حال وجود ذلك امل

فهو ينطلق . مفهوم الحركة عىل اعتبار أن الحركة لها القدرة عىل التنظيم الذايت كونها تنبع عن الكائن ككل

 أن مجموعة املثريات التي تصاحب حركة ما متيل عند حدوثها إىل أن تستتبعها( من االفرتاض الرئييس التايل

واعتامدا عىل ذلك، فإن اقرتان استجابة ما مبثري معني ملرة واحدة كاف الرتباط ). Z (Hill, 1990تلك الحركة

تكتسب قوة ارتباطها ) الحركة(مثل هذه االستجابة بذلك املثري، ويف حال حدوث االقرتان، فإن االستجابة 

 .  باملثري وتصبح حركة مبارشة له

ييك التي تفرتض رضورة تكرار االقرتان بني مثري رشطي ومثري غري رشطي لعدد خالفا لنظرية االرشاط الكالس

من املرات حتى يصبح املثري الرشطي قادرا عىل استجرار االستجابة التي يحدثها املثري غري الرشطي، فإننا نجد 

 غري رشطي جرثي يؤكد أن االقرتان بني مثري واستجابة يكفي حدوثه ملرة واحدة برصف النظر عن وجود مثري

غازادا (وهكذا فإننا نجد أن االقرتان بني املثري واالستجابة هو املحور االسايس لنظرية جرثي . أو عدم ذلك

 ).١٩٨٦ورميوندجي، 

يشري مفهوم املثري عند جرثي إىل كافة أنواع التغريات التي تحدث يف العامل املادي املحسوس والتي من شأنها 

الكائن الحي؛ فأي حدث يف هذا العامل يثري الحواس لدى الكائن الحي هو  أن تحدث استجابات معينة لدى

أما االستجابة عند جرثي فهي تتمثل يف نوعني . مبثابة مثري من شأنه أن يؤدي إىل استجابة ما لدى هذا الكائن

 : من السلوك وهام

ضلية املنفردة التي تؤلف فئة السلوكات املعقدة التي تتألف من مجموعة استجابات؛ وفئة الحركات الع -١

لذلك أكد عىل الحركات العضلية املفردة ألن الكائن بحضور مثري معني . يف مجموعها فعال أو نشاطا معني

يتعلم أي الحركات التي يجب تنفيذها، وما السلوك عنده اال مجموعة من الحركات العضلية يتم تنفيذها يف 

بني هذه الحركات واملثريات البيئية، فعندما يقوم االنسان تسلسل معني بناء عىل العديد من االرتباطات 

 .بسلوك ما فإمنا يقوم مبجموعة من الحركات العضلية التي تشكل يف مجموعها ذلك السلوك
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الحركات العضلية تشكل مصدرا لحدوث مثريات أخرى جديدة باإلضافة للمثريات البيئىة الخارجية، ألن  -٢

ضوية قد تشكل بحد ذاتها مصدرا لحدوث مثريات جديدة، وهذا من شأنه أن الحركات التي تقوم بها الع

يؤدي إىل حدوث ارتباطات جديدة بني هذه املثريات وحركات أخرى جديدة، وذلك ألن كل حركة تحدد 

 .الحركة التي تليها يف السلسلة الحركية السلوكية

مبثابة مثري النتاج الحركة التالية؛ أي أن ما وهذا ما يفرس تسلسل األداء الحريك، إذ إن نتائج كل حركة هي 

وبذلك نجد أن جرثي اهتم بعمل الجهاز . يقوم به الكائن يف وقت ما سيحدد ما سيفعله يف الخطوة الالحقة

العصبي والعضيل، فهو يرى أن كل حركة هي مبثابة مثري للمستقبالت يف الجهاز العصبي والعضيل، وهي يف 

ت الخارجية مام يرتتب عىل ذلك استجرار حركات أخرى عىل نحو متسلسل إىل أن الوقت نفسه منبه للمثريا

 .يتم تنفيذ األداء أو العمل

 ينطوي التعلم عىل تعلم الكل أو ال يشء عىل اإلطالق: ثانيا

يرفض جرثي بشدة فكرةالتعلم واالتقان يف السلوك من خالل املحاولة والخطأ أو من خالل املران واملامرسة؛  

يرى أن ليس هناك تعلم يحدث عىل نحو تدريجي مدعام بالتعزيز كام هو الحال يف نظريات ثورنديك فهو 

فالتعلم يحدث دفعة واحدة أو ال يحدث أبدا؛ أي أن االرتباط بني مثري واستجابة قد يحدث أو . وسكرن وهل

باط بني مثري واستجابة ال يحدث مطلقا، حيث ليس هناك مكان للتعلم املتدرج الذي من خالله يتشكل االرت

وبذلك يرى جرثي أن املواقف املختلفة إما أن يحدث فيها التعلم أو ال يحدث، وهذا ما يسمى بتعلم . ما

 ).١٩٨١عاقل، (الكل مقابل عدم التعلم 

ويف حال السلوكات املعقدة التي تتألف من عدد من الحركات واالستجابات، فنجد أن جرثي ال يرى أن 

م السلوك النهايئ هو التدريب أو املران ولكن آخر فعل أو حركة يقوم بها الكائن الحي وهو املسؤول عن تعل

وعليه فإن تعلم السلوك املناسب للمواقف املعقدة ال يعتمد عىل املحاوالت . ما أطلق عليه اسم الحداثة

بني املثري واالستجابة، ألن واملران، وإمنا يعتمد عىل آخر فعل يقوم به الفرد بحيث يتم االحتفاظ بآخر ارتباط 

 .مثل هذا الفعل بحد ذاته يتألف من مجموعة من االرتباطات املتناسقة بني حركات عضلية ومثريات معينة
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 انطفاء االستجابة يعني تشكيل ارتباط جديد: ثالثا

ب، وإمنا يرى جرثي أن محو العادات واالرتباطات املتعلمة ال يتضمن التوقف عنها وعدم القيام بها فحس 

وعليه . تتضمن عملية احالل أو ابدال ملثل هذه االرتباطات من حيث أن عادة أو رابطة جديدة تحل مكانها

فإن االرتباطات والعادات ميكن محوها والقضاء عليها من خالل تشكيل عادات أو ارتباطات جديدة؛ أي 

وحتى يحدث انطفاء تلك . ابقةتشكيل رابطة جديدة بني مثري ما واستجابة أخرى غري االستجابة الس

االستجابة لذلك املثري ينبغي استبدالها باستجابة أخرى معارضة أو مناقضة لها حتى متنعها من الحدوث 

 .لذلك املثري

وانطالقا من وجهة نظر جرثي حول الحركات العضلية، فإن االستجابة الجديدة يجب أن تنطوي عىل حركات 

ففي تجارب بافلوف يرى جرثي . ملطلوبة لتنفيذ االستجابة املراد محوهاعضلية مخالفة للحركات العضلية ا

، وإمنا )الطعام(لصوت الجرس حدث ليس بسبب غياب املثري الطبيعي ) سيالن اللعاب(أن انطفاء االستجابة 

وبهذا املنظور، يرى . بسبب وجود استجابة أخرى ينشغل بها الكلب تتنافس مع استجابة سيالن اللعاب

ن النسيان يحدث عند االفراد بسبب وجود خربات جديدة تكف الخربات السابقة، وهو ما يسمى جرثي أ 

مببدأ الكف الرجعي، إذ يرى أن ارتباطات جديدة يف موقف ما تعمل عىل كف ارتباطات سابقة ارتبطت 

 . بهذا املوقف

 التعزيز ليس رضوريا لحدوث التعلم: رابعا 

سكرن وهل حول أثر التعزيز يف التعلم، نجد أن جرثي يؤكد أن التعزيز أو خالفا ملا أكده كل من ثورنديك و  

املكافأة ليس عنرصا حاسام وأساسيا يف عمليات التعلم؛ فهو يرى ان االرتباطات بني املثريات واالستجابات ال 

. االحتفاظ بهتتطلب وجود التعزيز أو التدعيم، إذ أن االقرتان الزمني كاف لوحده لتقوية مثل هذا االرتباط و 

فهو يعتقد أن التعزيز أو املكافأة ما هي اال شكل من أشكال املثري، أو نوع من التغري يف املثري الذي يحدث 

ويتوقف دور التعزيز أو املكافأة عىل تهيئة الكائن الحي من االنتقال . يف نهاية السلسلة السلوكية الحركية

ومن هنا نجد أن جرثي أكد مبدأ الحداثة أثناء الفعل . من موقف إىل موقف آخر أثناء الفعل السلويك

السلويك وليس نتائج الفعل التعزيزية، إذ يفرتض أن االستجابات األكرث حداثة التي تحصل بوجود مثري ما هي 

 ).Hilgard & Bower, 1981(املرشحة لتبقى جزءا من االرتباط املشكل 
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 الدافعية هي حالة إثارة داخلية دامئة: خامسا

يفرس جرثي الدافعية بداللة وجود مثريات داخلية توجد لدى الكائن الحي وترص عليه النتاج استجابة  

فهو يرى أن الدافعية هي مجرد مجموعة من املثريات الداخلية التي تبقى عىل الدوام أثناء أداء فعل . معينة

ن بعض املثريات يتم إزالتها أو وانطالقا من ذلك فإ. ما حتى تحدث استجابة مناسبة من قبل الكائن الحي

فالعطش عىل سبيل املثال . التخلص منها من خالل أداء بعض االستجابات التي تثريها مثل هذه املثريات

حالة داخلية تنشأ بفعل مثريات داخلية تتمثل بجفاف الحلق وينتج عنها عدة استجابات تتعلق برشب املاء 

ويرى جرثي أن الحاالت الداخلية من الدوافع تثار بفعل . العطشوتستمر هذه االستجابات حتى انتهاء حالة 

مثريات مختلفة، فمثريات العطش تختلف عن مثريات الجوع، وبذلك فإن األنواع املختلفة من املثريات 

، وهكذا نجد أن جرثي يؤكد أن الدوافع )Hill, 1990(تشكل اشارات لحدوث أنواع مختلفة من االستجابات 

ه تنشط وتشكل مصدرا لالشارات ترتبط بسلسلة من الحركات والتي تستمر حتى يتم هي مبثابة داخل

 .تنفيذها الفعل املناسب

 العقاب ال يعمل عىل قمع االستجابات أو اضعافها بل يعمل عىل إحداث نوع جديد من التعلم: سادسا

جابات، فهو ال يعمل عىل يرى جرثي أن أثر العقاب ال يتمثل يف اضعاف االرتباطات بني املثريات واالست 

 .ابطال أو إضعاف العادات، وإمنا يؤدي إىل تعلم امناط أخرى من االستجابات

فعند عقاب الفرد عىل سلوك ما، فإن العقاب حسب وجهة نظر جرثي ال يؤدي إىل محو هذا السلوك عند 

ل عىل إحداث تعلم فالعقاب يعم. ذلك الفرد، ولكن يؤدي اىل تعلم استجابة جديدة تجنبا لهذا العقاب

سلوك جديد مخالف للسلوك املعاقب، بحيث يحل السلوك الجديد محل السلوك القديم يف االرتباط مع 

 .املثريات ذات العالقة

واعتامدا عىل وجهة نظر جرثي فإن العقاب كالتعزيز من حيث أنه شكل من أشكال التغري يف املثري، ويرى أن 

ها التعزيز باالستجابة، ويؤكد جرثي أن أهمية العقاب تكمن يف نوع العقاب نفس قوة التأثري التي يحدث

واشكال االستجابات الجديدة التي يتعلمها الفرد لتحل محل االستجابات املعاقبة، فاملهم يف األمر ليس 

  إحداث عقاب الستجابة ما يف موقف ما، وإمنا يف نوعية االستجابات البديلة التي يحدثها مثل هذا 
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فالعقاب يكون اجراء فعاال عندما يحدث استجابة جديدة مقبولة لرتتبط باملثري عوضا عن االستجابة  .العقاب

 ).Hilgard & Bower, 1981(السابقة 

يعطي جرثي مثاال عىل طفل عمره عرشة سنوات يقوم بالقاء حقيبته ومعطفه عىل االرض عند دخوله املنزل، 

عىل لبس معطفه وحمل حقيبته والخروج من املنزل ثم الدخول فلجأت والدته اىل عقابه من خالل اجباره 

. مرة أخرى ليقوم بخلع معطفه وتعليقه يف املكان املخصص ووضع حقيبته أيضا يف مكانها املخصص لها

وبذلك فمن خالل اجراء العقاب هذا تعلم الطفل احالل استجابات أكرث مالمئة بدل االستجابات السابقة 

)Hill,1990.( 

زالة العادات أو االرتباطات غري املرغوبة واالستعاضة عنها بارتباطات جديدة مرغوبة من خالل عدة ميكن إ

 :اجراءات تتمثل يف 

وفيه يتم أوال تقديم املثري بشكل خافت أو ضعيف عىل نحو ال يسمح : Thresholdاجراء العتبة  -١

ويتم االستمرار يف . يجيا يف مناسبات متعددةبحدوث االستجابة املراد محوها، ثم الزيادة يف شدة املثري تدر

 .هذا االجراء اىل أن يصبح املثري بكامل قوته غري قادر عىل استجرار االستجابة غري املرغوبة

ويعد مثل هذا االجراء فعاال يف حالة االستجابات االنفعالية مثل الغضب والخوف والخجل وغريها، ففي مثل 

نحو املثري بحيث تتالىش االستجابة التي ترتبط به عىل نحو تدريجي إىل أن  هذا االجراء يتم إزالة الحساسية

 .تتوقف بحيث ال تعود ترتبط بذلك املثري

ويف هذا االجراء : ” Fatigue or Negative Practice"اجراء التعب أو ما يسمى بإجراء املامرسة السلبية  -٢

فاالرصار عىل مامرسة هذه االستجابة . د عىل مامرستهايتم محو االستجابة غري املرغوبة من خالل اجبار الفر 

ألكرث من مرة يؤدي بالفرد اىل اململل والتعب واالشباع، وهذا من شأنه أن يؤدي إىل االمتناع عن هذه 

فالطفل الذي يحب أكل الرتاب مثال، ميكن محو مثل هذه العادة عنده من خالل اجباره . االستجابة مستقبال

 .عدد من املرات املتتاليةعىل أكل الرتاب ل

يتم يف هذه االجراء محو االستجابة غري املرغوبة ملثري : Incompatile Stimuliاجراء املثريات املتعارضة  -٣

ما من خالل تقديم هذا املثري مع مثريات أخرى متنع حدوث تلك االستجابة لذلك املثري، وتدفع الفرد اىل 

  القيام باستجابة أخرى جديدة 
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بة، فمن خالل هذا االجراء فإن استجابة جديدة مرغوبة ترتبط بذلك املثري وتحل محل االستجابة مرغو

السابقة غري املرغوبة، وحتى يكون هذا االجراء فعاال يجب تقديم املثري مع مثريات مضادة للمثريات التي 

 .يستجر بوجودها االستجابة، وذلك من أجل توليد حركات مضاده

 نتباه دورا هاما يف اختيار االستجابةيلعب اال :  سابعا

فهو يعترب أن ما يتم مالحظته . يؤكد جرثي دور االنتباه يف اختيار االستجابة وتنفيذها بحضور مثريات معينة 

ويتوقف ارتباط استجابة ما مبثري . واالنتباه له يحدد ما سيتم عمله، إذ إنه يصبح إشارة لذلك العمل أو األداء

ة االنتباه، إذ إن االقرتان أو االرتباط بني تلك االستجابة وذلك املثري يعتمد عىل عملية معني عىل زمن ومد

 .االنتباه التي متت لذلك املثري بحيث يتم اختياره دون غريه من املثريات لرتتبط به االستجابة

 : Basic conceptsاملفاهيم األساسية يف نظرية جرثي 

ات التي قدمها جرثي حول موضوع التعلم، بات من املفيد تناول بعد أن تم التعرض إىل أهم االفرتاض

وتجدر االشارة هنا إىل أن جرثي مل يضف أية مفاهيم جديدة يف . املفاهيم واملبادئ الرئيسية يف نظريته

موضوع التعلم غري تلك التي استخدمها سابقوه من املنظرين، ال بل استخدم نفس املصطلحات ولكن 

 :فيام ييل عرض ملثل هذه املفاهيم و . بتفسريات جديدة

 Maturationالنضج 

يف الوقت الذي قلل فيه علامء التعلم أمثال هل وسكرن وثورنديك من شأن عوامل التكوين والنضج يف 

عمليات التعلم، نجد أن جرثي أوىل هذا العامل أهمية بالغة، إذ يرى أن النضج الحيس والعصبي والعضيل 

وتحديدا فهو يرى أن نضج الجهاز العصبي عىل أنه املحدد . االمناط السلوكيةرضوري لتعلم العديد من 

 ).١٩٨٦غازادا ورميوندجي، (الرئييس لتعلم الكثري من االستجابات 

 Congtigutyاالقرتان 

يتم تعلم االستجابة أو الحركة ملثري أو موقف ما وفقا لعملية االقرتان الزمني؛ أي التزامن بني حدوث استجابة 

  فاآللية الرئيسية يف التعلم هي الرابطة الزمنية . ثري معنيوم
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بني املثري واالستجابة، وليس ما يرتتب عىل هذه االستجابة من نتائج تعزيزية أو ليس بسبب اقرتان املثري 

وعىل هذا االساس فإن التعلم هو مبثابة تشكيل عالقات ارتباطية بني مثريات . الرشطي مبثري آخر طبيعي

ابات ، بحيث يتكرر امليل اىل حدوث استجابة ملثري ما بسبب أن مثل هذه االستجابة سبق وأن تم واستج

 .استدعاؤها من قبل ذلك املثري

 Learningالتعلم 

يعرف جرثي التعلم عىل أنه تغري شبه ثابت يف السلوك، ويرى أن التعلم الحقيقي يحدث لدى الفرد عندما 

وال يعني بالرضورة . جديدة مغايرة لسلوكات أخرى ارتبطت يف موقف ماميتلك القدرة عىل تنفيذ سلوكات 

 .أن التغري الذي يحدث بسبب التعلم قد يكون نحو االحسن؛ فقد يكون نحو االحسن أو نحو االسوأ

 Response or movementاالستجابة أو الحركة 

وبذلك نجد أن جرثي . رتبط مبثري مايشري مفهوم االستجابة أو الحركة إىل جزء من األداء أو السلوك الذي ي

هو مجموعة من الحركات أو االستجابات، وهذا الفعل هو بحد ذاته الهدف ) Act(يرى أن األداء أو الفعل 

وعليه فإن الحركة هي االستجابة األولية لذلك الفعل، لقد أنصب اهتامم جرثي عىل تعلم الحركة . النهايئ

 .سلويك، وهي أكرث أهمية من نتيجة ذلك الفعلألنها متثل الهدف النهايئ ألي فعل 

 Inhibitionالكف 

ويفرس جرثي الكف من خالل عمل . يحدث الكف الستجابة ما من خالل االنشغال يف استجابات أخرى

النظام العصبي املركزي، إذ يرى أن الوصالت العصبية املرتبطة باستجابة ما يكف عملها من خالل اثارة 

وانطالقا من ذلك فهو يرى أن ردات الفعل أو االستجابات . تبط باستجابة مغايرةوصالت عصبية أخرى تر 

 .االنفعالية أو العضلية ميكن منعها أو كفها من خالل توليد أنشطة أو أفعال أخرى معاكسة لها

ففي هذا الصدد، يرى جرثي أن بعض األنشطة العضلية ميكن منعها من خالل اشغال عضالت أخرى بأنشطة 

 . مختلفة عن السابقة، كام ميكن اثارة الفرد يف أنشطة انفعالية لكف ردات انفعالية أخرىحركية 
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 Associative inhibitionالكف االرتباطي 

عند بافلوف وسكرن، ولكن يفرس جرثي عملية  Extinctionيقابل هذا املفهوم مبدأ االنطفاء أو املحو 

وف وسكرن، فهو يرى أن االنطفاء يف االرتباط أو العادة يحدث االنطفاء بطريقة مغايرة ملا قدمه كل من بافل

نتيجة تشكيل ارتباط جديد، أي أن استجابة كفيه جديدة تحل محل استجابة سابقة يف ذلك االرتباط، وليس 

 .مجرد عملية تراجع تدريجي يف االرتباطات بسبب غياب التعزيز أو عدم االقرتان باملثري غري الرشطي

 Reward or Reinforcementلتعزيز املكافأة أو ا

هي شكل من أشكال التغري يف املثري الذي يحدث يف نهاية السلسلة السلوكية وتعمل عىل تهيئة الكائن اىل 

فالتعزيز ليس عامال أساسيا يف االحتفاظ يف السلوك أو . االنتقال من موقف اىل موقف آخر اثناء تنفيذ الفعل

رد إشارة لحدوث استجابة ما يف السلسلة السلوكية التي يؤديها الفرد تقوية االرتباطات، وإمنا هو مج

)Hilgrad & Bower, 1981.( 

 Punishmentالعقاب 

هو شكل من أشكال املثري أو التغري يف ذلك املثري يحدث يف نهاية سلسلة سلوكية ما، ويعمل عىل انتاج 

فالعقاب ال يؤدي إىل إضعاف أو قمع . استجابة جديدة لتحل يف االرتباط محل استجابة غري مرغوبة

 .االرتباطات، وإمنا يعمل عىل توليد فعل أو سلوك جديد مغاير للفعل السلويك الذي متت معاقبته

 Stimulusاملثري  

يشري مفهوم املثري اىل جميع التغريات البيئية التي ميكن للحواس التأثر بها بحيث تحدث تغريا جسميا 

 .عند ذلك سلسلة من االفعال الحركية كاستجابة لها، بحيث يتولد

 Stimulus Maintainingاالحتفاظ باملثري 

تنشأ حالة االحتفاظ باملثري أو املثريات بفعل عوامل الدافعية، حيث متثل الدافعية مجموعة من املثريات 

وعتني من فاالحتفاظ يرتبط مبجم. الداخلية التي تبقى نشطة باستمرار حتى يتم أداء االستجابة املطلوبة

وهي املثريات الداخلية التي تدفع اىل تنفيذ بعض االستجابات أو الحركات، ومجموعة املثريات : املثريات

  األخرى التي تنتج عن هذه 
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وبذلك فإن االحتفاظ بهاتني املجموعتني من املثريات يستمر لغاية الوصول اىل الهدف املتمثل يف . الحركات

 .ناسبة لتلك املثرياتتنفيذ االستجابة الكاملة امل

 Stimuli Produced by Movementاملثريات الناجمة عن الحركة 

وهي مجموعة املثريات التي تنشأ عن االستجابات أو الحركات، فكل حركة بحد ذاتها هي مثري منبه للجمل 

ضوء هذه  العصبية يف مناطق الجسم املختلفة، كام أنها يف الوقت نفسه منبه للمثريات الخارجية، وعىل

وبلغة أخرى، فإن كل حركة يف السلسلة الحركية املعقدة هي مبثابة . الحركة يتحدد شكل الحركة الالحقة

 ).١٩٨١عاقل، (مثري للحركة الالحقة وهكذا إىل أن يتم تنفيذ األداء والعمل املطلوب 

 : تعليق أخري عىل نظرية جرثي

من اهتاممه باملسائل النظرية، ففي أحد كتبه أفرد فصال لقد اهتم جرثي باألمثلة التطبيقية لنظريته أكرث 

كامال حول كيفية االستفادة من مبدأ االرتباط يف مجال الرتبية والتعليم وقدم نصائح عملية لألمهات واملربني 

واملعلمني واالكلينيكيني حول أساليب الرتبية الصحيحة، ففي مجال عملية املذاكرة ينصح جرثي املتعلمني 

ره يف ظروف مامثلة لتلك التي حدث فيها التعلم يف األصل، إذ ينصح برضورة بذل أقىص جهد لتوفري املذاك

وحتى يحدث التمكن يف التعلم ينصح جرثي املعلميني . التشابه بني البيئتني لإلفادة من مفهوم تعميم املثري

م االستجابة الدقيقة أو الفعل الرتكيز عىل األداء املطلوب تعلمه ألن الهدف من التعلم يف األصل هو تعل

 .الذي تشتمل عليه املحارضة أو الحصة الدراسية

ويف مجال محو السلوكات غري املرغوبة، ينصح جرثي باستخدام الكف االرتباطي وذلك من خالل تشكيل 

كام ميكن احداث ذلك من خالل . رابطة جديدة بني املثري واستجابة أخرى تكف االستجابة املراد محوها

 .يري املثريات التي ترتبط بتلك االستجابة، عىل نحو تدريجي وذلك حتى تتالىش مثل هذه االستجابةتغ

باالضافة إىل ذلك يقرتح استخدام أسلوب االجهاد وذلك من خالل دفع الفرد إيل أداء االستجابة غري املرغوبة، 

  مام ينتج عنه حاله من االشباع وامللل والتعب وبالتايل ميل 
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لعالج االضطرابات  Implosive therapyوهناك أيضا إجراء العالج االنفجاري . إىل التخيل عنهاالفرد 

االنفعالية وفيه يتم تعريض الفرد بصورة عنيفة إىل املثريات التي تثري االنفعال لديه مام ينتج عنه بالتايل 

الل توظيف إجراء إزالة فرط ويرى أيضا أنه باإلمكان تقليل حاالت القلق والخوف من خ. حالة من التعود

، وفيه يتم التعرض ملثريات الخوف عىل  Systematie desensitizatinالحساسية التدريجي بصورة منظمة 

 .   نحو تدريجي بحيث تزداد كثافتها عرب مراحل العالج
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 الفصل السادس

 "نظرية هل يف التعلم" 

 "نظرية الحافز " 

Hull’s systematic behavoir theory 

“Drive theory” 

 :متهيد
أو نظرية هل يف السلوك النظامي " Drive theory"تعرف هذه النظرية بأسامء أخرى مثل نظرية الدافع 

"Hull's Systematic behavior theory " أو ترابطية هل السلوكية"Hull's Connectism " وإىل غري ذلك

النظرية ضمن النظريات السلوكية التي تؤكد مبدأ االرتباط بني مثري من األسامء األخرى، وتصنف هذه 

، وهي أيضا من النظريات الوظيفية التي ترى أن للسلوك )تعزيز -استجابة  - مثري(واستجابة ومثري تعزيزي 

ن وهي تنظر إىل التعلم عىل أنه العملية التي من خاللها ترتبط استجابات مبثريات معينة، وأ . وظيفية معينة

مثل هذا التعلم يحدث عىل نحو تدريجي بحيث تزداد االرتباطات قوة باملران والتدريب مع وجود التعزيز 

 .أو املكافأة

بحيث سادت أفكارها ) Clark L. Hull: 1884-1952(طور هذه النظرية عامل النفس األمرييك كالرك هل 

  وتعد يف مجال التعلم خالل الخمسينات والستينات من القرن املايض، 
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، يتمحور اهتاممها حول "Behavioristic & Mechanistic"نظرية هل سلوكية وميكانيكية بالوقت نفسه 

 & Hilgard(وقد جاءت نتائجها من تجارب األرشاط الكالسييك عىل الحيوانات " Habit"مفهوم العادة 

Bower, 1981(اب تعلم الكائن الحي لبعض ، وفيها انصب اهتامم هل باإلجابة عن األسئلة املتعلقة بأسب

) ملاذا وكيف(لذلك فقد اهتم مبسألة ؟ السلوكات والكيفية التي من خاللها يتم تعلم مثل هذه السلوكات

 .يتم تعلم االستجابات، أو ما يطلق عليها اسم العادات

 ):١٨٨٤- ١٩٥٢) (كالرك هل(تعريف بـ 

هتامماته األوىل بعلم الهندسة، إال أن انجذابه نحو ، ومتثلت ا٢٤/  ٥/  ١٨٨٤نيويورك يف   - ولد هل يف اكرون 

عىل  ١٩١٨علم النفس دفعه إىل التحول من دراسة الهندسة إىل دراسة علم النفس حيث حصل يف عام  

 .درجة الدكتوراه يف الفلسفة وعلم النفس من جامعة ويسكونسن

املغناطييس، فكان من أوائل العلامء انصبت اهتاممات هل األوىل يف مجال علم النفس عىل األداء والتنويم 

: الذين أخضعوا ظاهرة التنويم املغناطييس للتجريب، ويجمع كتابه املوسوم بعنوان التنويم والقابلية لإليحاء

أهم أفكاره وأبحاثه يف " Hypnosis and Suggestibility: An experimental approach"منهج تجريبي

 .هذا املجال

رن املايض توجه هل إىل دراسة التعلم وأصدر كتابا بهذا الشأن بعنوان مبادئ السلوك يف الثالثينات من الق

"The principles of behavior " وفيه عرض نظريته يف مجال التعلم التي تقوم عىل توليفية من مبادئ

لوف يف األرشاط الكالسييك واألرشاط الوسييل، ألن هل تأثر إىل درجة كبرية بأفكار كل من واطسون وباف

 .األرشاط الكالسييك باإلضافة إىل تأثره بقانون األثر عند ثورنديك

وقد عمل هل عىل إعادة صياغة يف العديد من مبادئ األرشاط الكالسييك والوسييل معتمدا يف تفسريها عىل 

 .نظام قيايس جديد

 :Hull’s Methodolgyمنهجية هل 

ة ملا كان سائدا عند ممن سبقوه أو معارصيه من علامء لقد اعتمد هل يف دراسة التعلم عىل منهجية مغاير 

  النفس، وتعرف هذه املنهجية باسم طريقة الفرضية القياسية أو 
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، وفيها يستخدم املنطق والقياس الريايض يف دراسة " Hypothetico deductive method"االستنباطية 

لقد أراد هل وضع نظرية شاملة . جال الهندسةالظواهر السلوكية مستفيدا يف ذلك من اهتامماته األوىل يف م

تتبع مبسلامت ) Theorems(لتفسري التعلم، إذ أنه يف بناء هذه النظرية انطلق من مفاهيم ومصطلحات 

"Postulates" ومثل هذه املسلامت قد تشكل بحد ذاتها فرضيات قابلة لالختبار املنطقي والتجريبي، أو ،

جريبيا، ومن خالل ربط هذه املسلامت واملصطلحات معا ميكن انتاج أنها نتائج ميكن اختبار صحتها ت

فاملسلامت هي مبثابة صياغات عامة عن . افرتاضات أو قياسات جديدة ميكن التأكد من صحتها تجريبيا

املظاهر املختلفة للسلوك؛ أي أنها صياغات عامة عن العمليات األساسية للسلوك وليست مبادئ وقوانني 

مبارش من التجريب ، ومثل هذه املسلامت ال تحتاج إىل برهان، أو اثبات وتؤخذ عىل أنها  مشتقة عىل نحو

نقاط بداية براهني إذ ميكن منطقيا استخالص عدد من االفرتاضات من هذه املسلامت يصار إىل الحكم عىل 

بفرضيات أو ولذلك فهو يف منهجيته مل يبدأ . صحتها أو خطئها باستخدام قواعد املنطق، ثم بالتجريب

مسلامت محاوال اثباتها الشتقاق مبادئ أو مفاهيم حول التعلم، وإمنا اتبع أسلوبا معاكسا متثل يف تقديم 

املفاهيم واملبادئ أوال ثم اتبعها مبسلامت وفرضيات، وقد أطلق عىل هذه الطريقة اسم طريقة املتغريات 

املتداخل هو مبثابة عمليه عضويه مستنتجة ، فاملتغري " Intervening Variable Approach"املتداخلة 

 .تتوسط بني املثري واالستجابة وتعمل عىل زيادة التحرك لدى الكائن الحي

 :Basic Hypothesisاالفرتاضات الرئيسية يف نظرية هل 

صاغ هل العديد من االفرتاضات حول التعلم والتي تعكس وجهة نظره يف هذا الشأن، وقد توصل إىل مثل 

رتاضات من خالل منهجيته الصارمة يف البحث التجريبي وطريقته التي تعتمد عىل القياس املنطقي هذه االف

 - :وتتمثل هذه االفرتاضات باآليت. االستنباطي

 " Habits"ينطوي التعلم عىل تشكيل عادات : أوال

ساس اقرتان املثري ميثل مفهوم العادة رابطة مستقرة نسبيا بني مثري واستجابة، فالتعلم عند هل يقوم عىل أ 

واالستجابة بوجود التعزيز أو املكافأة، ويرى أن مثل هذا االقرتان بني املثري واالستجابة يزداد قوة عىل نحو 

 .تدريجي بعدد مرات التعزيز أو التدعيم
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يطلق هل عىل الرابطة بني املثري واالستجابة اسم العادة ويفرتض أنها تزداد قوة بعدد مرات التدعيم أو 

. التعزيز، ومن هذا املنطلق فإن قوة العادة هي دالة عدد مرات التعزيز عىل افرتاض ثبات عوامل أخرى

تتشكل العادات لدى الكائن الحي نظرا لوجود الحاجات الفسيولوجية التي يتولد عنها دافع للتحرك بسبب 

ناء ومتكينه من التكيف مع ويكمن الهدف منها مساعدة الكائن الحي عىل الب. حالة الحرمان التي تحدثها

 .الظروف البيئىة املتغرية

 .تأخري التعزيز يضعف قوة العادة: ثانيا

بوجود تعزيز معني، فإن قوة مثل هذه العادة تضعف إذا تم ) رابطة بني مثري واستجابة(إذا تشكلت عادة 

والتي تنص " الهدف فرضية مامل"لقد أطلق هل عىل هذه الحالة . تنفيذ االستجابة وتأخر ظهور التعزيز

عىل أن االستجابات التي تكون أقرب إىل الهدف تكون أقوى من تلك التي تبتعد عن ذلك الهدف، وقد 

تنطبق مثل هذه الحالة عىل األرشاط الوسييل الذي يتضمن االستجابات املوجهة نحو هدف أو غاية معينة، 

ني تنفيذ هذه االستجابات واملعزز الذي بحيث أن مثل هذه االستجابات تضعف بازدياد الفاصل الزمني ب

ويرى أيضا أن قوة مثل هذه العادة تتأثر بوجود مثريات تعزيزية ثانوية أخرى أو بوجود مثريات . يتبعها

 ).Hill,1990(أخرى ال ترتبط بالعادة أثناء فرتة التأخري 

 .املثري غري الرشطيتضعف قوة العادة بازدياد الفاصل الزمني بني تقديم املثري الرشطي و : ثالثا

يرى هل أن قوة العادة يف حالة األرشاط الكالسييك تتناقص بسبب وجود فاصل زمني بني ظهور املثري 

الرشطي واملثري غري الرشطي، وقد أطلق عىل هذا االنحراف الزمني اسم الالتزامن بني املثري واالستجابة، وحتى 

يفرتض أن ال يكون الفاصل الزمني طويال، ويرى هل أن تكون العادة مرتبطة ارتباطا وثيقا بخفض الحاجة 

 . ثانية ١/٢الالتزامن األمثل بني املثري واالستجابة ذلك الذي ال يتجاوز 

لقد وجد هل أن تأثري مثري معني عندما يقرتن باستجابة ما وفق فاصل زمني قصري يكون يف الغالب أكرث 

م عنه زيادة امليل  لذلك الدافع يف إثارة رد الفعل املتمثل يف ارتباطا بتناقص الحاجة أو الدافع، وهذا ما ينج

 ).١٩٨٦غازادا ورميوندجي، (االستجابة املتعلمة 

وانطالقا من االفرتاض الثاين والثالث فإن منحى التعلم النهايئ املتمثل يف قوة العادة يتوقف عىل العوامل 

 - :التالية
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 .ألويل أو الثانوي يف تخفيض الدافع أو  املثري الحافزهو دالة منو موجبة ألثر حجم التعزيز ا -أ

 .هو دالة منو سالبة لتأخري التعزيز بعد تنفيذ االستجابة  - ب

هو دالة منو سالبة لدرجة الالتزامن بني املثري الرشطي واالستجابة، أي أنه دالة سلبيه للفرتة الزمنية التي  -ج

 .ستجابةتفصل بني املثري الرشطي والبدء يف تنفيذ اال 

 .ينعكس أثر حجم التعزيز يف دافعية الباعث: رابعا

أن حجم التعزيز هو مظهر من مظاهر التعزيز بحيث كلام كان ) ١٩٤٣(افرتض هل يف كتابه الذي نرشه عام 

حجمه أكرب كان تخفيف الدافع أكرب، مام يتسبب عن ذلك زيادة أكرب يف قوة العادة، إال أن مثل هذا 

صحته، إذ أشارت نتائج التجارب أن حجم التعزيز ينتج عن تغريات رسيعة يف األداء أو  االفرتاض مل تثبت

العمل، لذلك فإن مقدار التعزيز يؤثر يف مستوى الباعث وليس يف قوة العادة، ويشري الباعث إىل أثر املثري 

 ).Houston, 1985(الحافز الذي يقدم من أجل القيام باستجابة ما 

البد أن تتبع االستجابة بتعزيز يخفض دافعية املثري الباعث، وهنا حجم التعزيز غري مهم  ولزيادة قوة العادة

بالنسبة لقوة العادة، إال أنه مطلوب للتأثري يف إثارة املثري الباعث، فاملكافآت الكبرية تعمل عىل إثارة املثري 

فعىل سبيل املثال، ميكن . ذا الباعثالباعث بشكل أكرب، يف حني أن املكافآت الصغرية تؤثر عىل نحو أقل يف ه

زيادة انتاجية العامل من خالل تقديم زيادة أكرب يف األجر لكل قطعة إضافية ينتجها ألن مثل هذا اإلجراء 

 .مام يتسبب معه بالتايل زيادة يف قوة العادة. يساعد يف زيادة شدة الباعث لديه لالنتاج

 .حو متناقصعدد مرات التعزيز يقوي العادة عىل ن: خامسا

من املعروف أن قوة العادة تعتمد إىل درجة كبرية عىل عدد مرات التعزيز حيث أن كل تعزيز اضايف يشتمل 

وعليه فإن كل استجابة معززه تساهم عىل نحو أقل من االستجابة . عىل تخفيف يف شدة املثري الباعث

عادة يتناقص عىل نحو تدريجي مع عدد وبلغه أخرى، فإن أثر التعزيز يف قوة ال. السابقة يف قوة العادة

  .ادة مقارنة مع املرات املتالحقةمرات التعزيز، بحيث أن مرات التعزيز األوىل تسهم عىل نحو أكرب يف قوة الع
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 .وتبقى قوة العادة يف تزايد إىل حد معني بحيث ال تضيف أي استجابات أخرى معززة أية زيادة إىل قوتها

 ).الباعث(يز يف خفض الحافز تتمثل آثار التعز: سادسا

خالفا مل افرتضه العديد من علامء النفس من حيث أن التعزيز بحد ذاته يشكل دافعا للقيام بسلوك ما،  

نجد أن هل يفرتض أن دور التعزيز يتوقف عىل قدرته عىل خفض الباعث أو الدافع، فهو يرى أن املعززات 

سان، إذ أن األحداث التي تعزز هي تلك التي تختزل الحاجات ترتبط دامئا بدوافع نوعية عند الحيوان واإلن

البيولوجية ألنها األساس لجميع أنواع الدوافع، وعليه فإن الكائن الحي مييل إىل تعلم السلوكات التكيفية 

لقد افرتض هل يف كتاباته النظرية األوىل أن التعزيز يرتبط بخفض . التي تساعده عىل خفض الحاجات

ولوجية، وقد يكون هذا مناسبا يف حالة املثريات الطبيعية التي ترتبط بحاجات معينة مثل الحاجات البي

الطعام لخفض حاجة الجوع، واملاء لخفض حاجة العطش، ولكن يف حالة املثريات املحايدة التي تصبح 

ة شكلت إن مثل هذه املسأل؟ معززات ثانوية وفقا ملبدأ األرشاط كيف لها أن تخفض الحاجة البيولوجية

بدال من خفض الحاجة، ) الباعث(تحديا حقيقيا لنظرية هل مام دفعه إىل استخدام تعبري خفض الحافز 

فالحافز أو املثري الحافز هو مبثابة متغريات توسطية ترتبط إىل درجة كبرية بالعمليات التي تنتج الحاجات 

غازادا ورميوندجي، (الحاجة الفعيل البيولوجية، وميكن خفض مثل هذا املثري الحافز يف وقت يسبق خفض 

١٩٨٦.( 

 من خالل األرشاط الكالسييك ميكن للمثريات املحايدة أن تصبح مثريات تعزيزية : سابعا

يرى هل أن باإلمكان أن تصبح املثريات املحايدة مثريات تعزيزية ثانوية من خالل اقرتانها باملثريات التعزيزية 

البيولوجية األخرى، ومثل هذه املثريات ميكن أن تؤثر يف السلوك يف  األولية كالطعام والرشاب والحاجات

املواقف املختلفة، وهذا يتضمن رضورة أن تقرتن هذه املثريات مبثريات أولية لها القدرة عىل خفض الحافز 

 ).الباعث(

مل عىل اشباعها، فاملثريات التعزيزية األولية بطبيعتها تقوم بوظيفتها ألنها تعلم كبواعث تثري الدوافع وتع

لذلك فالعملية التي يصبح من خاللها املثري املحايد معززا ثانويا تتوقف عىل اقرتانه مبثري طبيعي، أو باعث 

 .يرتبط بإشباع دافع أو حاجة
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 .ميكن تعميم العادات إىل مثريات جديدة غري تلك املتضمنة يف األرشاط األصيل: ثامنا

املرونة يف االستجابة إىل املواقف املختلفة، فإذا ما تعلم فرد ما سلوكا ينطوي مفهوم السلوك التكيفي عىل 

معينا يف موقف معني، فإنه من املمكن لهذا الفرد استخدام مثل هذا السلوك يف مواقف أخرى مشابهة، 

 -:افرتض هل وجود ثالثة أنواع من التعميم وهي. وهذا بالطبع يشري إىل مفهوم تعميم التعلم

ويقصد بذلك أن االستجابة التي ارتبطت مبثري معني أثناء عمليات األرشاط ميكن أن تعمم إىل : ثريتعميم امل -أ

 .مثريات أخرى ترتافق أو تتجاور مع ذلك املثري

ويقصد به أن املثري الذي ارتبط باستجابة معززة أثناء عمليات االرشاط ميكن أن : تعميم االستجابة -ب 

 .، غري تلك املتضمنة بعملية التعزيزيرتبط مبجموعة استجابات أخرى

ويحدث هذا النوع عندما ترتبط مثريات غري متضمنة بعملية االرشاط أو : تعميم املثري واالستجابة -ج

التعزيز األصيل باستجابات أو ردات فعل هي أيضا غري متضمنة يف التعزيز، ولكنها تقع ضمن منطقة متعلقة 

 .به

 .ة بفعل الدوافعتنشط السلوكات املتعدد: تاسعا 

. يرى هل أن الدوافع تعمل عىل إثارة السلوك وتنشيطه ألن الدافع يعكس الحاجة الكلية لدى العضوية

. يرتبط كل دافع بحالة بيولوجية محددة ترتافق بتغريات فسيولوجية معينة وتتطلب خفضا من نوع خاص

لحرمان من الطعام لفرتة ما، وبذلك فإن فعىل سبيل املثال الجوع يرتبط بنقص كمية السكر يف الدم بسبب ا

 .خفض مثل هذه الحاجة يتطلب تناول الطعام

عندما تصبح ملحة ويتولد عن ذلك استجابة أو سلوك ) دافع(فالحاجات الفسيولوجية تتحول إىل حالة حافز 

و املدعم الذي غالبا ما يوجه نحو املثري الباعث الذي يخفض مثل هذا الدافع، وميثل املثري الباعث املعزز أ 

 .يعمل عىل خفض الدافع

واعتامدا عىل ذلك، فإن املكافئة أو التعزيز التي تصلح لتقوية عاده معينة قد ال تصلح لتدعيم أخرى، 

 .قد ال تنفع لخفض دافع آخر مثل العطش) كالجوع مثال(والحوافز تعمل عىل خفض دافع معني 
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 :Basic Conceptsاملفاهيم األساسية يف نظرية هل 

بعد أن تم استعراض أهم االفرتاضات حول التعلم يف نظرية هل، فإنه من األهمية مبكان التعرف عىل 

مفاهيمها الرئيسية، وكام أسلفنا سابقا أن هل اتبع منهجية مختلفة يف بناء مفاهيم نظريته ، تقوم عىل 

الرياضية يف صياغة وتعريف  القياس املنطقي االستنباطي الخاضع للتجريب وقد طبق العديد من املعادالت

ولعل عدم انتشارها وتوظيف . هذه املفاهيم، األمر الذي جعل نظريته صعبة ومستعصية عىل الفهم

وفيام ييل . مفاهيمها يف املواقف العملية ويف برامج تعديل السلوك يرجع إىل هذا السبب، رغم دقتها الكمية

  -:عرض ألهم املفاهيم التي تشتمل عليها

 "Habit"لعادة ا: أوال

. متثل العادة الوحدة األساسية يف نظرية هل، فهي تشري إىل رابطة مستقرة نسبيا بني مثري واستجابة معززة

يرى هل أن الكائن الحي يتعلم عادات تستقر يف حصيلته السلوكية بحيث يستخدمها يف مثل مواقف 

ر هل يتم من خالل تكوين اقرتان بني مثري فالتعلم حسب وجهة نظ. تعلمها أو املواقف األخرى املامثلة لها

واستجابة ما بوجود التعزيز أو املكافأة ، ويرى هل أن التدريب أو مامرسة العادة غري كاف لزيادة قوتها 

ويتوقف دور التدريب يف زيادة قوة العادة، عىل وجود املكافأة أو التعزيز، حيث أن قوة العادة هي دالة 

 .تبار ثبات العوامل األخرىلعدد مرات التعزيز عىل اع

فالتدريب يؤثر يف قوة العادة فقط بوجود املكافأة أو التعزيز، وأن املحاوالت األوىل من التدريب ينتج عنها 

زيادة كبرية يف قوة العادة، ومع التقدم يف عمليات التدريب، فإن املحاوالت الالحقة تضيف زيادة أقل يف 

 .)Klein, 1987(قوة مثل هذه العادة 

 "Drive"الدافع الحافز : ثانيا

يشري مفهوم الدافع إىل الحاجات البيولوجية األولية لدى الكائن الحي وتشمل الحوافز الرئيسية مثل الجوع 

والعطش والحفاظ عىل درجة الجسم والتنفس، والتخلص من الفضالت والنوم والراحة والنشاط والجامع 

يرى هل أن مثل هذه الدوافع هي املحركات األساسية للتعلم . هاوالتخلص من األمل واألمومة والرعاية وغري 

 ).Houston, 1985(والسلوك، إذ أن الحرمان منها يدفع الكائن الحي إىل توليد السلوك املناسب 

  



 
135 

 
 نظريات التعلم

وينجم عن مثل هذه الدوافع حالة حفز كلية خاصة لدى الكائن الحي، تختلف من دافع إىل آخر، وتسمى 

فعىل سبيل املثال، وجود الطعام يف حال . ثري الحافز، وهو مبثابة املكون الحقيقي للدافعحالة الحفز هذه بامل

الجوع يعد مثريا حافزا مالمئا لهذا الدافع، يف حني تعزيز الجوع يف حالة العطش ال يعد مثريا حافزا مناسبا 

)Beck, 2000.( 

 "Secondary Drives"الحوافز الثانوية : ثالثا

ثريات املحايدة باألصل التي يتزامن حدوثها أو وجودها مع الحوافز األولية بحيث تصبح وهي مجموعة امل

فعىل سبيل . مثل هذه املثريات نتيجة لهذا االقرتان قادرة عىل توليد السلوك الذي تحدثه الحوافز األولية

الطعام يف املناسبات  املثال، إذا تزامن حدوث مثري ما مع الجوع، فيمكن لهذا املثري توليد سلوك البحث عن

 ).Chance, 1988(التي يتعرض فيها الكائن الحي ملثل هذا املثري 

 "Incentive"الباعث : رابعا

يشري الباعث باملفهوم العام إىل األشياء الخارجية التي ترتبط بإشباع الدوافع أو الحوافز، فهي مبثابة املعززات 

أما يف نظرية هل فيشري . ل الطعام والرشاب والدفء وغريهاأو املكافآت املختلفة التي ترتبط بالدوافع مث

الباعث إىل كمية التعزيز أو التدعيم الذي يتم الحصول عليه، ومثل هذه الكمية من التعزيز ال تؤثر عىل 

نحو مبارش يف قوة العادة، ولكنها تؤثر يف مستوى الدافعية لألداء والسلوك، إذ أنها تؤثر يف السلوك من خالل 

 ). Beck,2000( مستوى الدافعية لدى الكائن الحي تغيري

 "Stimulus - Intensity Dynamism"دينامية شدة املثري : خامسا

وهذا بالطبع . يشري هذا املفهوم إىل أن املثري األقوى يف املوقف األرشاطي يعمل عىل استثارة استجابة قوية

منا مجموعة من املثريات بحيث يستجر املثري يعني أن املوقف االرشاطي ال يتضمن مثريا واحدا فقط وإ 

 .األقوى يف هذا املوقف استجابة أقوى

 "Reaction Potential"جهد االستجابة : سادسا

يشري جهد االستجابة إىل األداء النهايئ الذي يظهره الكائن الحي يف موقف ما، ويعتمد هذا الجهد عىل تفاعل 

  والحافز ) H(مدخالت األرشاط املتمثلة يف قوة العادة 
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)D ( والباعث)K ( وشدة املثري)V .( وميكن التعبري عن جهد االستجابة)E (باملعادلة التالية : 

 ) . E = H ( D ( K ( V(دينامية شدة املثري × الباعث ×الحافز ×قوة العادة = جهد االستجابة 

 "Generalized Habit Strength"قوة العادة املعممة : سابعا

ن االستجابة التي ارتبطت مبثريات معينة يف األرشاط األصيل ميكن لها أن ترتبط مبثريات أخرى مل ويقصد بها أ 

تتضمن يف ذلك األرشاط، ومثل هذه االستجابة رمبا تؤثر يف جهد االستجابة التي تظهره العضوية يف موقف 

 .ما

 "Reactive & Conditioned Inhibition"الكف االستجايب والكف الرشطي : ثامنا

إىل حالة حفز سلبية تؤدي بالكائن الحي إىل عدم " Reactive inhibition"يشري مفهوم الكف االستجايب 

يرتبط الكف االستجايب بحالة . االستجابة، ويبدو ذلك جليا يف امليل إىل عدم إعادة استجابة تم تنفيذها للتو

 .سبب التعباالعياء والتعب، إذ متيل العضوية إىل التوقف عن استجابة ما ب

الالزم إلنتاج استجابة ما بحيث يتبدد مثل هذا الكف بوجود ) الشغل(ويعتمد هذا الكف عىل مقدار الجهد 

وهكذا فإن هذا النوع من الكف مؤقت يزول بوجود الراحة . فرتات راحة بني مرات تنفيذ االستجابة 

)Beck,2000.( 

تيجة الفشل يف االستجابة بحيث أن هذا الفشل فيحدث ن" Conditioned Inhibition"أما الكف الرشطي 

وعندما يتحد كل من الكف االستجايب والكف املرشوط . يتعزز ويصبح عادة متعلمة متتاز بالثبات والدميومة

 " .Aggregate Inhibitory Inhibition"معا ينتج عنه ما يسمى بجهد الكف املجمع للعادة 

 "Behavioral Oscillation"التذبذب السلويك : تاسعا 

احتامالت ظهور االستجابة، وكمونها : يفرتض هل أن جهد االستجابة ميكن قياسه من خالل أبعاد أربعة هي

وبذلك فإن التذبذب السلويك يحدث عندما تتغري سعة االستجابة ومدة كمونها . وسعتها ومقاومتها لالنطفاء

محاولة وال تحدث يف التي تليها، أو أنها تكون وهذا يعني أن االستجابة قد تحدث يف . من محاولة إىل أخرى

 . قوية يف محاولة وضعيفة يف محاولة أخرى
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 "Reaction Threshold"عتبة رد الفعل : عارشا

يشري مفهوم عتبة رد الفعل إىل الحد األدىن من الجهد االستجايب الذي يجب توفره لدى الكائن الحي حتى 

الستجايب عىل تفاعل أربعة مدخالت هي قوة العادة والدافع ويتوقف الجهد ا. تحدث استجابة معينة

 . والباعث وشدة املثري يف املوقف األرشاطي

 "Primary Reinforcement"التعزيز األويل : حادي عرش

يرتبط مفهوم التعزيز األوىل بعملية خفض املثري الحافز، إذ أن هذا التعزيز يحدث فقط عندما يتم تخفيض 

ويشتمل التعزيز . ما يف حالة عدم حدوث خفض يف املثري الحافز فإن الباعث ال يعترب معززااملثري الحافز، أ 

 .األويل عىل جميع املثريات الطبيعية التي تعمل عىل اشباع الحاجات مثل الطعام والرشاب

 Secondary Reinforcementالتعزيز الثانوي : ثاين عرش 

ا إذا اقرتن بالتعزيز االويل وفق آلية االرشاط الكالسييك ميكن ملثري محايد ما أن يصبح معززا ثانوي  

إن مثل هذه العملية تتطلب . بحيث يصبح مثل هذا املثري قادرا عىل استجرار جزء من االستجابة املطلوبة

 .تقديم مثري محايد، فاملثري الحافز، ثم انخفاض يف املثري الحافز: حدوث ثالث حوادث بتتابع رسيع يتضمن

ذلك، فإنه إذا اقرتن مثري محايد بتخفيض مفاجئ للمثري الحافز فإن هذا املثري املحايد سيكتسب  وبناء عىل

ومثل هذا املعزز الثانوي ميكن استخدامه لجعل مثري محايد آخر مثريا معززا من خالل . خصائص تعزيزية

 .مبدأ االقرتان أو االرشاط

 Discrimination Learningمفهوم التعلم التمييزي 

طلب التعلم التمييزي أن يتعلم الفرد االستجابة اىل مثري ما دون غريها من املثريات االخرى التي يتضمنها يت

ويحدث هذا النوع من التعلم عندما يتم تعزيز تلك االستجابة وحدها أثناء عمليات . االرشاط االصيل

 .النهايئالتدريب، وهذا يعني أن مثل هذه االستجابة رضورية يف الجهد االستجايب 
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 : تعليق أخري عىل نظرية هل 

ميكن تصنيف نظرية هل ضمن النظريات الوظيفية التي تؤكد عىل اآللية التي متكن الفرد من البقاء 

واالستمرار؛ فهي ترى أن السلوك يعمل عىل ارضاء الحاجات والدوافع، ولذلك تعمل العضوية عىل تعلم 

وبذلك فإن نظرية هل . بحيث يصبح جزءا من حصيلتها السلوكيةالسلوك الذي ينجح يف خفض املثري الحافز 

 .تقوم عىل الدوافع والدافعية أكرث من كونها نظرية ارتباطية

ال تكمن اهمية هذه النظرية يف تأكيدها عىل املتغريات أو العوامل املتدخلة فحسب، ولكن يف دقتها الكمية 

دي إىل معادالت وصيغ رياضية ميكن من خاللها من حيث  قدرتها عىل ربط املسلامت معا عىل نحو يؤ 

كام أنه بتحديد قيم مدخالت األرشاط . التنبؤ بالسلوك عىل نحو دقيق وقفا لعدد  مرات التعزيز املتتابعة

األصلية وهي قوة العادة والحافز والباعث وشدة املثري، ميكن تحديد مدى الجهد االستجايب الناتج من 

 .عةمرضوب تلك املدخالت األرب
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 الفصل السابع

 

  

 نظرية التعلم االجتامعي

"Social Learning theory" 

 

  

 :متهيد 

 Learning by Observing and"تعرف هذه النظرية بأسامء أخرى مثل نظرية التعلم باملالحظة والتقليد  

Imitating" أو نظرية التعلم بالنمذجة ،"Learning by Modeling" نتقائية ، وهي من النظريات اال

املثري  - نظريات االرتباط (ألنها حلقة وصل بني النظريات املعرفية والسلوكية " Eclectic Theory"التوفيقية 

، فهي يف تفسريها لعملية التعلم تستند إىل توليفة من املفاهيم املختلفة املستمدة من تلك )واالستجابة

 .النظريات

 & Bandura(لنظرية إىل عاملي النفس الربت باندورا وولرتز يرجع الفضل يف تطوير الكثري من أفكار هذه ا

Walters, 1963 .( وفيها يؤكدان مبدأ الحتمية التبادلية"Reciprocal determinism " يف عملية التعلم من

. السلوك واملحددات املرتبطة بالشخص واملحددات البيئية: حيث التفاعل بني ثالث مكونات رئيسية وهي

، )Bandurs, 1978(لهذه املعادلة هو وظيفة ملجموعة املحددات املتعلمة السابقة والالحقة فالسلوك وفقا 

  -:بحيث تشتمل كل مجموعة منها عىل متغريات ذات طابع معريف، وذلك كام هو مبني يف الشكل التايل
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 الشخص

 

 

 السلوك        البيئة

 سلوك والبيئة والشخصمخطط يبني مبدأ الحتمية املتبادلة بني ال) ٧-١(شكل رقم 

إن الحتمية املتبادلة هي يف حد ذاتها نظرية معقدة وشاملة للسلوك اإلنساين قامت عىل املنهج االمربيقي 

وتعنى بالقضايا الكبرية والضيقة من القضايا الوظيفية اإلنسانية، فهي تهتم بشكل أسايس بعمليات التبادل 

فوفقا لهذا املبدأ فإن العمليات املعرفية . لوك الذي يصدر عنهبني األحداث الداخلية والخارجية للفرد والس

تلعب دورا بارزا يف السلوك اإلنساين، ومثل هذه العمليات تتحكم بكل من السلوك والفرد والبيئة، وهي يف 

ميكن النظر إىل العمليات املعرفية عىل أنها نظم متثيلية . الوقت نفسه أيضا محكومة بسلوك الفرد والبيئة

زية تأخذ شكل األفكار والصور الذهنية، وتتضمن أحداثا معرفية مثل التوقعات واملقاصد واآلليات رم

أما محددات السلوك السابقة فتشمل كافة املتغريات الفسيولوجية والوجدانية، يف حني . الفطرية للتعلم

 ).Bandura,1969(تتمثل املحددات الالحقة بأشكال التعزيز والعقاب الداخلية والخارجية منها 

 : Theory Conceptsافرتاضات ومفاهيم النظرية 

تنطلق هذه النظرية من افرتاض رئييس مفاده أن اإلنسان كائن اجتامعي يعيش ضمن مجموعات من األفراد 

يتفاعل معها ويؤثر ويتأثر فيها، وبذلك فهو يالحظ سلوكات وعادات واتجاهات األفراد اآلخرين ويعمل عىل 

فوفقا لهذه النظرية، فإن األفراد يستطيعون تعلم العديد من االمناط . ل املالحظة والتقليدتعلمها من خال

يتم االقتداء ) Models(السلوكية ملجرد مالحظة سلوك اآلخرين، حيث يعترب هؤالء اآلخرين مبثابة مناذج 

بدييل من خالل مالحظة  تقرتح هذه النظرية أن غالبية األنشطة االنسانية يتم تعلمها عىل نحو. بسلوكاتهم

 ) .Thornburg, 1984(أنشطة النامذج وأمناطهم السلوكية والعمل عىل محاكاتها 
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وترى هذه النظرية أن هناك عمليات معرفية معينة تتوسط بني املالحظة لالمناط السلوكية التي تؤديها 

ر عىل نحو مبارش، ولكن تستقر ومثل هذه األمناط رمبا ال تظه. النامذج وتنفيذها من قبل الشخص املالحظ

يف البناء املعريف للفرد بحيث يصار إىل تنفيذها يف الوقت املناسب، وهذا ما يشري إىل مفهوم التعلم الكامن  

"Latent learning " والذي يتضمن تخزين االستجابة املتعلمة من خالل املالحظة عىل نحو معني من

 .قاالتمثيل العقيل ليصار إىل اسرتجاعها الح

يتضمن التعلم باملالحظة جانبا انتقائيا ، إذ ليس بالرضورة أن عمليات التعرض إىل االمناط السلوكية التي 

وانطالقا من هذه القضية، فاألفراد عندما يشاهدون سلوكات النامذج، فإن . تعرضها النامذج يعني تقليدها

يقترص الجانب االنتقايئ عىل عمليات وال . بعضهم يتعلم جوانبا مختلفة من جوانب سلوك ذلك النموذج

فقد يعمل األشخاص عىل . التعلم فحسب، وإمنا ينعكس أيضا عىل عملية األداء ملثل هذه الجوانب السلوكية

. إعادة صياغة تلك األمناط السلوكية عىل نحو معني، أو رمبا يلجأون إىل تنفيذ جوانب منها عىل نحو انتقايئ

م جوانب معينة من سلوكات النامذج، وأداء بعض الجوانب منها يرتبط عىل وهكذا فإن االنتقائية يف تعل

 .نحو دقيق مبستوى الدافعية والعمليات املعرفية لدى الفرد املالحظ

 :Social Learning mechenismsآليات التعلم االجتامعي 

 :أن التعلم باملالحظة يتضمن ثالث آليات رئيسية هي) Bandura, 1969(يرى باندورا 

 "Reciprocal processes"العمليات اإلبدالية : أوال

وفقا لهذه اآللية ليس بالرضورة أن يتعرض الفرد مبارشة إىل الخربات املتعددة يك يتعلمها، ولكن ميكن له  

إن تعلم الخربات واألمناط السلوكية املختلفة ميكن . مالحظة النامذج املختلفة وهي متارس مثل هذه الخربات

ىل نحو بدييل من خالل مالحظة اآلخرين دون الحاجة إىل مرور الفرد املالحظ بهذه الخربات عىل اكتسابها ع

ففي هذا الصدد يقول باندورا إن جميع الخربات الناجمة عن الخربة أو التجربة املبارشة ميكنها . نحو مبارش

 ,Bandura(ملالحظ أن تحدث عىل أساس بدييل من خالل مالحظة سلوك اآلخرين ونتائجه عىل الشخص ا

1976.( 
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وانطالقا من هذا املبدأ، فإن الكثري من األمناط السلوكية والخربات التي تظهر لدى الفرد يف بعض املواقف مل 

يتم تعلمها باألصل من خالل التجربة الشخصية والخربة املبارشة ، ولكن جاءت نتيجة مالحظة مناذج متارس 

 .مثل هذه السلوكات

يات اآلخرين وخرباتهم وما يرتتب عليها من نتائج تعزيزية أو عقابية رمبا يثري الدافع لدى إن مالحظة سلوك

األفراد املالحظني ملثل هذه النامذج يف تعلم االمناط السلوكية التي تعرضها أو تجنب ذلك، فالنتائج 

لم، وهو ما يطلق عليه التعزيزية أوالعقابية الناجمة عن سلوك النامذج تؤثر عىل نحو بدييل يف عملية التع

فعند مالحظة فرد ). Vicarous reinforcement or punishment(التعزيز البدييل أو العقاب البدييل 

يعزز عىل سلوك معني، رمبا يشكل هذا دافعا لنا لتعلم مثل هذا السلوك، كام أن رؤية فرد يعاقب عىل 

ا نجد أن تعلم بعض الخربات واالمناط السلوكية سلوك ما، رمبا يثري لدينا دافعا لتجنب هذا السلوك، وهكذ

قد يتم عىل نحو غري مبارش من خالل مالحظة سلوكات النامذج وما يرتتب عليها من نتائج تعزيزية أو 

 ).Bigge & Shermis, 1999(عقابية 

بعض  هناك العديد من األمناط السلوكية التي يتم تعلمها عىل نحو بدييل، ومن األمثلة عليها الخوف من

االشياء كالحيوانات والحرشات وغريها من األحداث، كام وميكن أن يتشكل القلق لدينا نتيجة املالحظة 

والتقليد، فالطفل عىل سبيل املثال، رمبا يتعلم القلق من خالل مالحظة والده أو والدته وهو يظهر القلق يف 

عقدة التي يفرتض عىل الفرد تعلمها مثل باإلضافة إىل ذلك هناك العديد من أمناط السلوك امل. موقف معني

جة وأمناط السلوك االجتامعي السائد يف بيئته واملهارات األخرى مثل والـلـهالعادات والقيم والتقاليد واللغة 

األلعاب الرياضية وقيادة السيارة وغريها والتي قد يتم تعلمها أيضا عىل نحو بدييل من خالل املالحظة 

اره هنا، أن مبدأ املحاولة والخطأ قد ال يكون كافيا لتعلم مثل هذه األمناط السلوكية، وتجدر اإلش. والتقليد

 .إذ يتطلب تعلمها باإلضافة إىل املحاولة والخطأ مالحظة مناذج تعرض مثل هذه السلوكات

 "Cognitive processes"العمليات املعرفية : ثانيا

من خالل املالحظة ال تتم عىل نحو أتوماتييك، فمثل هذه يرى باندورا أن عمليات التعلم لالمناط السلوكية 

إن . العمليات تتم عىل نحو انتقايئ وتتأثر إىل درجة كبرية بالعديد من العمليات املعرفية لدى الفرد املالحظ

عملية تعلم استجابة ما من خالل املالحظة وأداء مثل هذه االستجابة يخضع إىل عمليات وسيطية مثل 

  لتوقع والقصد االستدالل وا
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وعموما إن هذا التعلم ينطوي عىل عمليات معالجة تتوسط بني مالحظة . واإلدراك وعمليات التمثيل الرمزي

 ).Bandura, 1977(سلوك النموذج وتعلم هذه االستجابة وأدائها

و يساعده ففي هذا النوع من التعلم يعمد املتعلم إىل متثل األمناط السلوكيه املالحظة بطريقة ما عىل نح

 Symbilicالحقا يف االستفادة منها واعادة انتاجها سلوكيا، وهو ما يعرف بالتسجيل الرمزي للمخربات 

Conding. 

 " Self - Regularity Processes"عمليات التنظيم الذايت : ثالثا

يرى باندورا أن . منهايشري هذا املبدأ إىل قدرة اإلنسان عىل تنظيم االمناط السلوكية يف ضوء النتائج  املتوقعة 

األفراد يعملون عىل تنظيم سلوكاتهم وتحديد آلية تنفيذها يف ضوء النتائج التي يتوقعون تحقيقها من جراء 

فالتوقع بالنتائج املرتتبة عىل السلوك هو الذي يحدد إمكانية تعلم هذا السلوك أو عدم ذلك، كام . القيام بها

مثل هذا السلوك وتحت أي ظروف يكون من املناسب القيام به  ويلعب التوقع أيضا دورا هاما يف أداء

)Bandura, 1986 .(وبناء عىل ما سبق، ميكن استنتاج القضايا التالية حول التعلم باملالحظة:- 

تعلم العديد من األمناط السلوكية ال يتطلب بالرضورة املرور بالخربات املبارشة، وإمنا رمبا يتم تعلمها عىل  -١

 .جةالـلـهغري مبارش، ممثال يف مالحظة سلوك اآلخرين، وخري دليل عىل ذلك  نحو بدييل

دورا هاما يف زيادة دافيعة الفرد أو ) العقاب أو التعزيز(تلعب النتائج املرتتبة عىل سلوك النامذج مثل  -٢

 .اضعافها يف تعلم مثل هذا السلوك

تم عىل نحو انتقايئ، إذ ليس بالرضورة أن يتعلم إن عمليات التعلم باملالحظة لبعض األمناط السلوكية ت -٣

الفرد هذه األمناط عىل نحو حريف، وإمنا قد يتعلم جانبا منها، ومثل حالة االنتقائية تنطبق أيضا عىل عملية 

 .تنفيذ مثل هذه األمناط

بعض هناك عمليات معرفية وسيطية تحكم حالة االنتقائية تلك، وتحدد النتائج املتوقعة عىل تعلم  -٤

 .االستجابات وعمليات أدائها

ليس بالرضورة أن يتم أداء كل ما يتم تعلمه من خالل املالحظة مبارشة ، أي بعد االنتهاء من عملية  -٥

  املالحظة ، وإمنا يتم متثله وتخزينه يف الذاكرة رمزيا عىل 
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 .يف مواقف معينةنحو معني ليصار استدعاءه الحقا عندما يتطلب األمر القيام ببعض االستجابات 

التعلم االجتامعي هو من النوع اإلجرايئ، ولكن يتوقف تأثري كل من التعزيز والعقاب يف السلوك عىل  -٦

 .طبيعة العمليات املعرفية التي يجريها الفرد

 :تجارب باندورا

ين الختبار لقد أجرى باندورا وتلميذه والرتز العديد من االبحاث التجريبية عىل األطفال واألفراد الراشد

صحة فرضيات نظريتهام يف التعلم االجتامعي، وقد كان محور اهتاممها يتمركز حول متغريات الشخصية 

مثل تعلم األدوار الجنسية والعدوان واالعتامدية، باإلضافة إىل اهتاممها بعمليات التعديل السلويك، وفيام 

 -:ييل عرض لبعض هذه التجارب

 ):١(التجربة رقم 

 :التجربة عىل عينة من األطفال تم تقسيمها عشوائيا إىل خمس مجموعات عىل النحو التايلاشتملت هذه 

متارس سلوكا عدوانيا لفظيا وجسديا حيال دمية، ) مجموعة أفراد بالغني(شاهدت منوذجا : املجموعة األوىل -

 .وكانت املشاهدة مبارشة من قبل هذه املجموعة لسلوك النموذج

شاهدت هذه األمناط السلوكية لنفس النموذج عىل نحو غري مبارش، أي من خالل فيلم : املجموعة الثانية -

 .تلفزيوين

شاهدت هذه األمناط السلوكية عىل نحو غري مبارش، ولكن من خالل مناذج كرتونية، أي : املجموعة الثالثة -

 .من خالل فيلم يشتمل عىل صورة متحركة متارس السلوك العدواين حيال دمية ما

 .مل تشاهد أحداث السلوك العدواين، وهي متثل املجموعة الضابطة: ملجموعة الرابعةا -

 .شاهدت منوذجا يعرض سلوكا مساملا حيال الدمية: املجموعة الخامسة -

يف املرحلة الالحقة من التجربة، تم تعريض املجموعات الخمس وعىل نحو منفرد إىل نفس الخربة التي 

  ء وضع كل مجموعة يف غرفة وتضمن هذا اإلجرا. شاهدوها

  



 
145 

 
 نظريات التعلم

تم مالحظة . خاصة اشتملت عىل دمية، وتتيح مثل هذه الغرفة، إمكانية مراقبة سلوكات أفراد املجموعة

ورصد السلوكات العدوانية لكل مجموعة من هذه املجموعات، وأشارت النتائج إىل أن متوسط االستجابات 

) ٥٢(للثالثة، و ) ١٩٨(للثانية، و ) ٩٢(لألوىل، و ) ١٨٣(العدوانية التي أظهرتها املجموعات الخمس كان 

 - :للخامسة، ويتضح من نتائج التجربة السابقة ما ييل) ٤٢(للرابعة، و

أظهرت املجموعات األوىل الثالث التي شاهدت النموذج التي ميارس السلوك العدواين ميال أكرب لتعلم  -١

 .ملجموعتني الرابعة والخامسةمثل هذا السلوك ومامرسته حيال الدمية مقارنة با

أظهرت املجموعة الثالثة التي شاهدت منوذجا كرتونيا ميال أكرب ملامرسة السلوك العدواين من املجموعتني  -٢

 .الثانية واألوىل

أظهرت املجموعة الخامسة التي شاهدت منوذجا ميارس السلوك املسامل ميال أقل من املجموعة الرابعة  -٣

 .عدواينملامرسة السلوك ال

 :تعليق عىل نتائج هذه التجربة

إن مامرسة أفراد املجموعات الثالث السلوك العدواين عىل نحو أكرب بكثري من أفراد املجوعتني الرابعة  -أ

والخامسة مؤرش إىل أن أفراد هذه املجموعات قد تعلموا مثل هذه السلوك نتيجة مالحظة مناذج متارس 

 .عىل أن التعلم قد تم فعال من خالل املالحظة والتقليد مثل هذه السلوكات، وهذا ما يدلل

إن مامرسة أفراد املجموعة الثالثة للسلوك العدواين عىل نحو أكرث من أفراد املجوعتني األوىل والثانية  - ب

يؤكد مام ال شك فيه أهمية النموذج ومدى تأثر األفراد به، فمن املالحظ أن األطفال أكرث انجذابا إىل أفالم 

كرتون، وهذا ما يفرس سبب أن أفراد هذه املجموعة كانوا أكرث تأثرا بسلوك هذا النموذج، األمر الذي ال

 .انعكس يف مامرستهم للسلوك العدواين عىل نحو أكرب من املجوعتني األوىل والثانية

عات األخرى، أظهر أفراد املجموعة الخامسة ميال أقل ملامرسة السلوك العدواين مقارنة مع أفراد املجمو  -ج

ويرجع السبب يف ذلك إىل أن هذه املجموعة شاهدت منوذجا يعرض سلوكا مساملا، وبالتايل فقد تأثرت مبثل 

 .هذا السلوك ، وهذا بحد ذاته دليل آخر عىل أهمية التعلم من خالل املالحظة والتقليد
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 ):٢(التجربة رقم 

تعرضها إىل أفالم تتضمن مناذجا مختلفة تعرض اشتملت هذه التجربة عىل ثالث مجموعات من األفراد تم 

أمناطا من السلوكات العدوانية حيال دمية، وقد ترتب عىل سلوكها هذا نتائج مختلفة، وذلك كام هو مبني 

 -:أدناه

شاهدت منوذجا ميارس سلوكا عدوانيا وقد متت معاقبة هذا النموذج بشدة عىل : املجموعة األوىل -١

 .السلوك العدواين 

شاهدت منوذجا ميارس سلوكا عدوانيا وقد جرى تعزيز هذا النموذج عىل السلوك : ملجموعة الثانيةا -٢

 .العدواين

 .شاهدت منوذجا ميارس سلوكا عدوانيا ومل يعاقب أو يعزز عىل هذا السلوك: املجموعة الثالثة -٣

الخربة التي شاهدوها، وتم يف املرحلة الثانية من التجربة، تم تعريض أفراد املجموعات الثالث إىل نفس 

 -:وقد ظهرت النتائج عىل النحو اآليت. رصد وتسجيل أمناطهم السلوكية

أظهرت املجموعة الثانية التي شاهدت النموذج الذي عزز عىل سلوكه العدواين ميال أكرب ملامرسة مثل  -١

 .هذا السلوك أكرث من املجموعتني األوىل والثالثة

التي شاهدت النموذج الذي مل يعزز أو يعاقب عىل السلوك العدواين ميال أكرب  أظهرت املجموعة الثالثة -٢

 .ملامرسة مثل هذا السلوك مقارنة مع املجموعة األوىل

أظهرت املجموعة األوىل التي شاهدت النموذج الذي عوقب عىل السلوك العدواين ميال قليال ملامرسة  -٣

 .مثل هذا السلوك

جربة، تم تشجيع أفراد املجموعات الثالث عىل مامرسة السلوك العدواين كام يف املرحلة الثالثة من الت

شاهدوه يف سلوك النامذج التي تعرضوا لها، وقد أظهرت النتائج أن الجميع مارسوا السلوك العدواين، ومل 

 .تظهر أية فروق بني املجموعات الثالث من حيث مامرسة هذا السلوك
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 :تعليق عىل هذه التجربة

ائج هذه التجربة تشري بال شك إىل أهمية النتائج املرتتبة عىل سلوك النموذج يف حدوث التعلم من إن نت

فاملجموعة الثانية أظهرت امليل إىل تعلم ومامرسة السلوك العدواين ألن النموذج تم . خالل املالحظة والتقليد

مليل الكبري إىل تعلم ومامرسة هذا تعزيزه عىل هذا السلوك، يف حني أن أفراد املجموعة األوىل مل تظهر ا

وهكذا نجد أن مثل هذه النتائج شكلت دافعا ألفراد . السلوك ألن النموذج عوقب بشدة عىل هذا السلوك

ويظهر ذلك جليا، عندما طلب من جميع . املجموعات لتعلم السلوك العدواين ومامرسته أو تجنب ذلك

 وقد عززوا عىل ذلك، وهذا ما شكل دافعا قويا لتذكر مثل أفراد املجوعات الثالث مامرسة السلوك العدواين

 .هذا السلوك ومامرسته من قبل أفراد املجموعات الثالث عىل السواء

 ):٣(تجربة رقم 

إعطاء (تضمنت هذه التجربة ثالث مجموعات من األفراد تم تعريضها إىل جداول تعزيز فرتات متامثلة 

يدوية، وأعطيت كل مجموعة معلومات مختلفة حول مهامت األداء  الستجابة) تعزيز كل دقيقة يف املتوسط

واالستجابة، حيث أعطيت إحدى املجموعات معلومات صحيحة عن جداول التعزيز، بينام أعطيت 

املجوعتني الباقيتني معلومات مضللة، فاملجموعة الثانية تم إعالمها أن السلوك املطلوب سوف يتم تعزيزه 

. استجابة يف املعدل) ١٥٠(وعة الثالثة أعلمت أن تعزيز السلوك سيتم بعد تنفيذ كل دقيقة، يف حني ملجم

وإمنا باالعتقاد . أظهرت النتائج أن أداء هذه املجموعات الثالث مل يتأثر بجداول التعزيز أو الخربة املبارشة

تثبت دور  وعليه فإن نتائج هذه الدراسة. الذي تكون لدى أفراد هذه املجموعات عن جداول التعزيز

العمليات املعرفية ممثال ذلك باالعتقادات والتوقعات التي يكونها الفرد حيال نتائج تعلم سلوكات ما 

 ).١٩٨٦غازادا ورميوندجي، (وتنفيذها 

 :Social Learning outcomesنواتج التعلم االجتامعي 

ها إىل ثالثة أنواع من نواتج ميكن أن يؤدي التعلم االجتامعي املتمثل يف مالحظة سلوك اآلخرين ومحاكات

 .التعلم
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 :Learning New Behaviorsتعلم أمناط سلوكية جديدة : أوال

إن التعرض إىل سلوك النامذج وعمليات التفاعل مع اآلخرين ينتج عنها تعلم أمناط سلوكية متعددة مثل 

وتزداد احتاملية حدوث هذا . املهارات والعادات واملامرسات واأللفاظ التي ليست يف حصيلة الفرد السلوكية

 .النوع من التعلم بزيادة فرص التفاعل مع اآلخرين وتنوعها

وتجدر اإلشارة هنا إىل أن احتاملية تعلم األمناط السلوكية من خالل املالحظة تكون أعىل عند األطفال منها 

دة لتعلم مثل هذه عند الراشدين، ويرجع السبب يف ذلك إىل قلة الخربات لدى األطفال وحاجتهم الشدي

من جهة أخرى تزداد احتاملية حدوث تعلم جديد لدى األفراد . األمناط السلوكية ملساعدتهم عىل التكيف

الراشدين من خالل املالحظة عندما ال يكون هناك مناص من تعلم مثل هذه األمناط، أو عندما يواجهون 

نشاؤا فيها ، عندها تتولد الدافعية لديهم  مواقف جديدة أو يتفاعلون مع بيئات أخرى غري البيئات التي

 ).Bigge & Shermis,1999(لتعلم أمناط سلوكية جديدة مل تكن أصال يف حصيلتهم السلوكية 

وميكن القول هنا، أن هناك أشكاال متعددة من األمناط السلوكية ميكن اكتسابها من خالل املالحظة واملحاكاة 

فية واالتجاهات واالنفعاالت وأساليب حل املشكالت، ومثل هذه األمناط جة والقواعد الثقاوالـلـهمثل اللغة 

قد ال تكون لدى الفرد باألصل، ولكن يضطر إىل تعلمها من جراء التفاعل مع اآلخرين ومالحظـة األمناط 

ة وبالرغم أن باندورا ال ينكر التعلم من خالل املحاولة والخطأ أو التعلم من خالل الخرب . السلوكية لديهم

املبارشة، إال أنه يرى أن بعض األمناط السلوكية وال سيام املعقدة منها يتطلب تعلمها مالحظة سلوك 

 .اآلخرين

لقد دلت نتائج الدراسات التجريبية عىل أن األطفال يتعلمون الكثري من األمناط السلوكية من خالل مراقبة 

ى أن األطفال هادئو الطباع يتعلمون السلوك أفالم تلفزيونية أو كرتونية، كام أشارت نتائج دراسات أخر 

ويعد تعلم اللغة األجنبية والعديد من املهارات الحركية . العدواين من جراء تفاعلهم مع األطفال العدوانني

والقواعد االجتامعية دليال عىل تعلم البالغني ملثل هذه الجوانب من خالل مالحظة النامذج املختلفة يف 

 .ون فيهاالبيئات التي يتفاعل
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 :Inhibiting or disinhibiting behavoirكف أو تحرير سلوك : ثانيا

إن مالحظة سلوك اآلخرين وما يرتتب عليه من نتائج رمبا تعمل عىل كف أو تحرير سلوك لدى األفراد، 

 فمالحـظة منوذج يعاقب عىل سلوك ما، رمبا يشكل دافعا لآلخرين للتوقف عن مامرسة مثل هذا السلوك أو

. كفه، يف حني أن مشاهدة مناذج تعزز عىل سلوك ما قد تثري الدافعية لآلخرين ملامرسة مثل هذا السلوك

وتجدر اإلشارة هناإىل أنه يف مثل هذه الحاالت يكون السلوك متعلام ويوجد يف حصيلة األفراد، ولكن يف 

لديهم، أما يف حالة مشاهدة  حالة مشاهدة منوذج يعاقب عىل مثل هذا السلوك ، فإن ذلك يؤدي إىل قمعه

 .منوذج يعزز عىل هذا السلوك، فرمبا يشكل ذلك دافعا إىل إطالقه

فعىل سبيل املثال، إن معاقبة طالب بشدة أمام اآلخرين نتيجة الغش يف االمتحان قد يؤدي ذلك إىل قمع أو 

ىل الجرائم أمام أكرب كف سلوك الغش لدى اآلخرين، وهنا تتضح الحكمة من تنفيذ العقوبات اإلسالمية ع

من جهة أخرى إن . عدد ممكن من الناس بهدف كف مثل هذه السلوكات لديهم وردعهم عن مامرستها

هذا وقد . مكافأة شخص معني عىل سلوك ما أمام اآلخرين قد يشكل ذلك دافعا لهم ملامرسة هذا السلوك

نها نتيجة مالحظة مناذج متارس مثل يحدث تحرير أو إطالق السلوكات وال سيام املكفوفة أو املقموعة م

 .هذه السلوكات وتعزز عليها أو أنها ال تعاقب عليها

لقد الحظـنا يف إحدى تجارب باندورا السابقة أن األفراد مارسوا السلوك العدواين نتيجة مالحظة منوذج 

ك العدواين بسبب أنها كام أن أفراد املجموعة األخرية مل متارس السلو . ميارس مثل هذا السلوك وقد عزز عليه

ولكن يرى باندورا أنه طاملا يوجد لدى األفراد دوافع . شاهدت منوذجا عوقب بشدة عىل مثل هذا السلوك

خاصة ملامرسة السلوك اإلجرامي أو غري املرغوب فيه، فإن مشاهدة النامذج املعاقبة عىل هذا السلوك رمبا ال 

وعموما فإن نتائج الدرسات التجريبية تشري بال . هؤالء األفرادتؤثر عىل مامرستها، أو عدم مامرستها من قبل 

شك إىل أن عقاب النامذج أو تعزيزها عىل سلوكات معينة من شأنه أن يؤثر يف دافعية األفراد ملامرسة مثل 

 .هذه السلوكات أو تجنبها

 :Facilitating behavoirتسهيل ظهور سلوك : ثالثا

مل عىل إثارة وتسهيل ظهور سلوك متعلم عىل نحو سابق لدى األفراد إن مالحظة سلوك النامذج رمبا تع

فعند مالحظة مناذج متارس مثل هذا السلوك رمبا . لكنهم ال يستخدمونه بسبب النسيان أو ألسباب أخرى

  يسهل عملية عودته من جديد، وخري مثال 
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فمن املحتمل أن يعود ملثل هذا  عىل ذلك املدخن الذي توقف عن سلوك التدخني وانقطع عنه لفرتة طويلة،

 .السلوك عندما يتعامل مع مجموعة من األفراد املدخنني

 :Modeling Processesعوامل التعلم االجتامعي 

هناك أربعة جوانب رئيسية يجب توفرها لحدوث التعلم من خالل املالحظة، حيث أن عدم توفر أحدها 

، وميكن النظر إىل هذه الجوانب )Bandura, 1986(م رمبا يؤدي إىل حدوث خلل يف هذا النوع من التعل

عىل أنها عمليات أو متطلبات أو عوامل أو مراحل للتعلم االجتامعي، وتتمثل هذه الجوانب يف االنتباه 

 :واالحتفاظ واالستخراج الحريك والدافعية، وفيام ييل عرض لهذه العمليات األربع

 Attention & Interestاالنتباه واالهتامم : أوال

إن مجرد وجود مناذج تعرض أمناطا سلوكية ليس كافيا لحدوث التعلم باملالحظة ما مل يتم االنتباه ملا تعرضه 

فاالنتباه يعد عملية مدخلية أولية لحدوث التعلم االجتامعي، إذ من . مثل هذه النامذج من أمناط سلوكية

 .إجراء املعالجات املعرفية الالحقةخالله يتولد لدى الفرد االهتامم وحب االستطالع ويتيح له 

ويرى باندورا أنه ليس بالرضورة االنتباه إىل كل ما يدور حولنا من األمناط السلوكية للنامذج وإمنا يتم 

االنتباه عىل نحو انتقايئ اعتامدا عىل عدد من العوامل التي ترتبط بنا أو بخصائص النامذج أو بخصائص 

 - :النتباه املرتبط بالتعلم االجتامعي مبجموعة من العوامل تتمثل يفهذا ويعتمد ا. السلوك والدوافع

إن انتباه الفرد إىل منوذج معني وما يعرضه من أمناط سلوكية يتأثر إىل درجة كبرية : خصائص النموذج -أ

افة بخصائص النموذج من حيث الجاذبية املتبادلة والرعاية والتقبل وكفاءة النموذج التي يتم إدراكها، باإلض

إىل املتغريات املرتبطة باملكانة املدركة والقوة االجتامعية للنموذج، ومدى توفر خصائص مشرتكة بني 

 .النموذج واملالحظ من حيث مستوى العمر و الجنس و املستوى االقتصادي واالجتامعي والثقايف

إىل آخر تبعا لعدد  إن درجة االنتباه إىل سلوكات النامذج تتفاوت من فرد: خصائص الشخص املالحظ - ب

من الخصائص مثل مستوى مفهوم الذات واالستقاللية، فاألفراد ذوو مفهوم الذات املرتفع هم أكرث ميال 

  لالستقاللية 

  



 
151 

 
 نظريات التعلم

والتميز، لذا هم أقل ميال لالنتباه إىل سلوكات اآلخرين، كام أن مستوى الكفاءة والدافعية واملكانة 

س ومستوى الذكاء تؤثر يف درجة االنتباه، وتلعب أيضا خربات الفرد االقتصادية واالجتامعية والعرق والجن

التعليمية السابقة بنتائج التعزيز املرتتب عىل التعلم باملالحظة دورا بارزا يف االنتباه إىل األمناط السلوكية 

 .التي تعرضها النامذج 

أن مثل هذه الظروف رمبا تعزز أو تلعب ظروف الباعث دورا بارزا يف عملية االنتباه، إذ : ظروف الباعث -ج

تعيق عملية االنتباه، وعموما فإن وجود باعث لدى الفرد لتعلم سلوك ما من شأنه أن يزيد يف درجة االنتباه 

 .إىل سلوك النامذج

 Retentionاالحتفاظ : ثانيا

ألمناط السلوكية يتطلب التعلم باملالحظة توفر قدرات لدى املالحظ تتمثل يف القدرة عىل التمثيل الرمزي ل

وتخزينها عىل نحو لفظي أو حريك أو تعبريي يف الذاكرة، فعدم توفر مثل هذه القدرة تجعل مالحظة سلوك 

وهكذا فليك يتم االحتفاظ باملدخالت الحسية البد من ترميزها عىل نحو معني بحيث . النامذج عدمية النفع

 .)Chance, 1988(يسهل عملية تخزينها واسرتجاعها الحقا 

ومن . إن عملية املامرسة واإلعادة من شأنها أن تسهل عملية االحتفاظ باألمناط السلوكية التي يتم مالحظتها

هذا املنطلق، فإنه ينبغي التعرض إىل األمناط السلوكية إىل أكرب قدر ممكن من الزمن يك يتاح املجال لألفراد 

التعليم، فيفرتض التنويع يف هذه النامذج وعرضها ويف حالة استخدام النامذج يف . يف ترميزها عىل نحو جيد

فعملية . ألكرث من مرة عىل األفراد يك يستطيع هؤالء األفراد من ترميز ما تعرضه هذه النامذج من خربات

اإلعادة هذه تتيح لألفراد التنظيم النشط لظروف وحوادث االستجابة املراد تعلمها، وهذا بالتايل يساعدهم 

 .نحو أفضل، مام يساعد يف عملية تذكرها الحقاعىل تخزينها عىل 

أو الضمني  Covert rehearsalكام أن عملية املامرسة الذاتية من قبل املالحظ سواءا عىل املستوى العلني 

Invert تعمل عىل تدعيم تخزين االمناط السلوكية يف الذاكرة مام يسهم يف عملية اعادة انتاجها الحقا. 
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 Production or motor electingالستخراج الحريك االنتاج أو ا: ثالثا

للكشف عن حدوث التعلم باملالحظة لدى األفراد يتطلب توفر قدرات لفظية أو حركية لديهم لرتجمة هذا 

إن عدم توفر املهارات الحركية أو القدرات اللفظية . التعلم يف سلوك أو أداء خارجي قابل للمالحظة والقياس

ر يتطلب توفر عوامل النضج من جهة، ينطوي عىل عدم قدرة الفرد عىل أداء االستجابات املتعلمة، وهذا األم

 ).Owen etal., 1981(وتوفري فرص املالحظة واملامرسة من جهة أخرى 

وتكمن أهمية توفر مثل هذه القدرات يف أن الصور العقلية واألفكار املكتسبة خالل التعلم باملالحظة تشكل 

النموذج، ومثل هذه املثريات الداخلية يف حد ذاتها مثريات داخلية شبيهة باملثريات الخارجية التي يقدمها 

توضح القاعدة التي تجري عىل أساسها عملية اختيار االستجابات وتنظيمها عىل املستوى املعريف من أجل 

 .تنفيذها ، ومن هنا فهي تتطلب توفر القدرات الحركية واللفظية الالزمة لرتجمتها ادائيا

لويك ال يعني بالرضورة أن يكون هذا الفعل صورة طبق االصل وتجدر االشارة هنا، إن اعادة انتاج الفعل الس

للسلوك املالحظ باالصل، فقد يعمل الفرد وفقا لعمليات التنظيم الذايت عىل اعادة انتاجه عىل نحو يتالئم 

 .مع توقعاته

 Motivationالدافعية : رابعا

إن غياب الدافعية من شأنه أن . عنييعتمد التعلم باملالحظة عىل وجود دافع لدى الفرد لتعلم منط سلويك م

وتجدر اإلشارة هنا، أن التعلم ملثل . يقلل مستوى االنتباه واالهتامم مبا يعرضه اآلخرون من مناذج سلوكية

ويتوقف الدافع عىل . هذه األمناط ال يتطلب الدافعية فقط، وإمنا تنفيذ هذا التعلم يف أداء ظاهر كذلك

املرتتبة عىل سلوك النامذج، وهو ما )النتائج الخارجية (لتعزيزية أو العقابية عدد من العوامل منها النتائج ا

. يطلق عليه التعزيز أو العقاب البدييل، كام ويعتمد أيضا عىل العمليات املنظمة ذاتيا، أي التعزيز الداخيل

ك وفقا هذا وقد يشكل السلوك الذي يعرضه النموذج دافعا بحد ذاته للمالحظ لتعلم مثل هذا السلو 

للعمليات املعرفية مثل التوقع واالعتقاد حول أهمية مثل تعلم هذا السلوك يف تحقيق أهداف للفرد 

)Bandura, 1969.( 

وعموما، ينحو الفرد إىل إنتاج السلوك إذا اعتقد بأنه يحقق أهدافه وغاياته أو عندما يتوقع بتنفيذ هذا 

 ) .Thornburg, 1984(لعقاب السلوك يرتتب عليه حصوله عىل التعزيز أو تجنب ا
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 :Sourecs of Social Learningمصادر التعلم االجتامعي 

يتطلب التعلم باملالحظة توفر فرص التفاعل مع النامذج، وقد يكون هذا التفاعل مبارشا كام هو الحال يف 

وفيام ييل عرض . خرىاملواقف الحياتية اليومية، أو غري مبارش من خالل وسائل اإلعالم املختلفة واملصادر األ 

 -:لهذه املصادر

 التفاعل املبارش مع األشخاص الحقيقيني يف الحياة الواقعية: أوال

ميكن أن يتم تعلم العديد من الخربات واألمناط السلوكية من خالل التفاعل اليومي املبارش، حيث يكتسب 

ن نتعلم من خالل التفاعل مع الوالدين فنح. األفراد هذه األمناط من خالل مالحظة أداء مناذج حية يف البيئة

فعىل سبيل املثال، نجد أن األطفال يتعلمون الكثري . وأفراد األرسة واالقران وأفراد املجتمع الذي نعيش فيه

من االمناط السلوكية من خالل محاكاة سلوك والديهم أو أفراد األرسة التي يعيشون يف ظلها، كام أنهم 

دوار االجتامعية واملهارات الحركية من خالل التفاعل مع اآلخرين، ومثل هذه يتمثلون خصائص جنسهم و اال 

 .الفئة تسمى بالتوضيح املادي املحسوس

جة واملهارات اللفظية األخرى ، فهي أيضا يتم تعلمها من قبل األفراد عىل نحو مبارش والـلـهأما تعلم اللغة 

ه، ومثل هذه الفئة تسمى بالتوضيح اللفظي أو من خالل التفاعل مع أفراد املجتمع الذين يعيشون في

 .التوضيح من خالل الكلامت

 التفاعل غري املبارش ويتمثل يف وسائل اإلعالم املختلفة كالسينام والتلفزيون والراديو: ثانيا

ميكن من خالل هذه الوسائل تعلم الكثري من األمناط السلوكية، إذ أن مثل هذه الوسائل تعد أدواتا إعالمية 

هذا . ويصنف التعلم الذي يتم من خالل التلفزيون والسينام بالتمثيل من خالل الصور. ؤثرة يف السلوكم

وتشري الدالئل إىل أن أشكال التوضيح املعتمدة عىل املادة املحسوسة أو الصور هي أكرث قدرة عىل نقل حجم 

بعض املهارات تنقل الرموز  ولكن هناك. معلومات أكرب مقارنة باألشكال املعتمدة عىل الوصف اللفظي

الكالمية فيها قدرا أكرب من املعلومات مقارنة بأشكال التمثيل باملادة والصور كام هو الحال يف تعلم اللغة 

 .جةوالـلـه

لقد أشارت نتائج العديد من الدراسات أن التلفزيون يشكل مصدرا مهام لتعلم األمناط السلوكية وال سيام 

  ، فكام ظهر سابقا يف نتائج العنف والسلوك العدواين
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التجارب السابقة، وجد أن األطفال تعلموا مظاهر السلوك العدواين من مشاهدة األفالم التلفزيونية الحية 

 .والكرتونية

 هناك مصادر أخرى غري مبارشة ميكن من خاللها متثل بعض األمناط السلوكية: ثالثا

ها رمزيا وصوريا عىل نحو معني، ومن هذه املصادر القصص وذلك عىل اعتبار أن مثل هذه االمناط يتم متثل

 .والروايات األدبية والدينية، وكذلك من خالل عمليات متثل الشخصيات األسطورية والتاريخية

 ":  Self Efficacy" الكفاءة الذاتية 

الشخصية يف تحدث باندورا عن مفهوم الكفاءة الذاتية، وقد عنى به توقعات الفرد واعتقاده حول كفاءته 

مجال معني، حيث يرى أن مثل هذه التوقعات واالعتقادات حول الكفاءة الذاتية تؤثر إىل حد كبري يف 

 ).Bandura, 1977(دافعية الفرد للسلوك أوعدم السلوك يف موقف ما 

. األداءفالكفاءة الذاتية تؤثر يف طبيعة ونوعية األهداف التي يضعها األفراد ألنفسهم ويف مستوى املثابرة و 

فاالعتقاد بوجود مستوى عال من الكفاءة الذاتية يزيد من الدافعية إىل وضع أهداف أكرث صعوبة وبذل 

املزيد من الجهد واملثابرة لتحقيق مثل هذه األهداف، أما يف حالة االعتقاد بتدين مستوى الكفاءة الذاتية، 

 .فهذا من شأنه أن يؤدي إىل وضع أهداف سهلة تجنبا للفشل

جهة أخرى، فاألفراد الذين لديهم مستوى عال من الكفاءة الذاتية يتجهون إىل القيام مبهام أكرث تحديا، من 

كام أنهم أكرث إرصارا عىل تحقيق األهداف ولديهم القدرة عىل االرصار لوقت أطول يف الجهد املبذول مقارنة 

 .باألفراد من ذوي املستوى املتدين

أيضا بطبيعة العزوات التي ينسـبـها الـفــرد للنجــاح أو الفشل؛ فالفرد الذي  ويرتبط مفهوم الكفاءة الذاتية

لديه كفاءة ذاتية عالية يف مجال معني، فهو يف الغالب يعــزو ســبب فشله يف هذا املجال إىل عامل الجهد 

م إىل ضـعــف املبذول، أما أولئك الذين لديهم مستــوى كفــاءة ذاتية منخفض فهم يف الغالب يعزون فشله

 ).Bandura,1993(قــدراتــهم الذاتية 
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 :مالحظات أخرى حول التعلم باملالحظة

إن التعلم من خالل املالحظة ال يقترص فقط عىل تعلم استجابات وأمناط سلوكية محددة يتم التقيد بها 

، وهذا بالتايل يتيح وتنفيذها عىل نحو حريف فحسب، وإمنا ينطوي أيضا عىل تعلم القواعد واملبادئ للسلوك

للفرد تنويع االستجابات والتعديل فيها مبا يتناسب وطبيعة املواقف التي يتعرض إليها يف املواقف البيئىه 

املتغريه، وتسمى مثل هذه العملية بالنمذجة املجردة أو األشكال ذات املرتبة األعىل من أشكال التعلم 

 .باملالحظة

"Abstract Modeling or Higher - Order forms of Observational Learning" 

 .ومن األمثلة عىل ذلك، أساليب التفاعل االجتامعي واللياقة اللغوية وعمليات تكوين القواعد النحوية للغة

من جهة أخرى يعد التعلم باملالحظة مصدرا هاما لتعلم السلوك اإلبداعي، وينتج ذلك من خالل التعرض إىل 

يث يعمل الفرد عىل استخالص مالمح مختلفة من سلوكيات هذه النامذج لتوليد عدد كبري من النامذج بح

وتجدر اإلشارة هنا أنه كلام تنوعت النامذج وازداد عددها ، زادت احتاملية توليد . سلوكات مبتكرة وجديدة

 ).١٩٨٦غازادا ورميوندجي، (استجابات جديدة ومبتكرة 
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 الفصل الثامن

 

  

 نظرية التعلم القصدي

Purposive Learning Theory 

 

  

 :متهيد 

" Expectancy Learning Theory"تعرف هذه النظرية بعدة مسميات أخرى مثل نظرية التعلم التوقعي 

 Purposive" أو السلوكية الغرضية أو القصدية " Sign Learning Theory"أو نظرية التعلم اإلشاري 

Behaviorism " التي حاولت التوفيق ما بني الرتابطية السلوكية والنظريات ، وهي من النظريات االنتقائية

 Edward(ويعود الفضل يف تطوير أفكار هذه النظرية إىل عامل النفس األمرييك ادوارد توملان . املعرفية

Tolman; 1986-1959 ( بريكيل،  - عاما يف جامعة كاليفورنيا  ٣٥حيث عمل أستاذا لعلم النفس ألكرث من

 Purposive(مهام بهذا الشأن تحت عنوان السلوك الغريض لدى الحيوان واإلنسان وقد ألف كتابا 

Behavior in Animal and Men( وفيه يتعرض إىل العديد من األفكار واملفاهيم واالفرتاضات حول ،

 .التعلم الحيواين واإلنساين

إال أنه أخذ باالبتعاد عنها، من حيث وبالرغم أن توملان ابتدأ مسريته العلمية كأحد اعالم املدرسة السلوكية ، 

أنه اعرتض عىل اعتبار أن عملية التعلم مجرد تكوين ارتباطات بني مثريات واستجابات عىل نحو آيل ميكانييك 

  تقوى او تضعف وفقا آلليات العقاب 

  



 
158 

 ة التعلم القصدينظري 

التعلم والتعزيز وفرص التدريب، وذلك كام تفرتض معظم نظريات االرتباط السلوكية؛ فهو يرى أن لعملية 

 ).Klein,1987(مظاهر معرفية ترتبط بالتوقعات واالعتقادات واإلدراكات 

ففي الوقت الذي يحرتم فيه توملان املوضوعية السلوكية ومنهجيتها العلمية يف دراسة السلوك والذي حاول 

ه إىل تفسري الحفاظ عليها يف نظريته، إال أنه بالوقت نفسه مل يغفل املظاهر املعرفية السلوكية، ألنه اتج

عمليات التعلم بداللة العمليات املعرفية مثل املعرفة والتفكري والتخطيط واالستدالل والقصد والنية والتوقع 

وعليه فإن نظرية توملان تصنف ضمن النظريات السلوكية املعرفية، وهي ما تسمى بالسلوكية . والدوافع 

 ).Purposive Behaviorison" (Hill,1990"الغرضية أو القصدية 

 :Basic Featuresالسامت الرئيسية للسلوكية القصدية 

تستند السلوكية القصدية إىل عدد من االفرتاضات والتي متثل يف حد ذاتها سامت أو مميزات لهذه النظرية 

 :تتمثل باآليت

ى بأثر هي إحدى النظريات السلوكية التي تعنى بالسلوك املوضوعي وليس بالخربة الشعورية، فهي تعن: أوال

 .املثريات الخارجية يف السلوك، وليس مبا يستدل عليه من آثار للسلوك

تعنى بالطريقة التي يتغري فيها السلوك تبعا لتغري الخربة عن العامل الخارجي، وبذلك فهي تحاول : ثانيا

 .تفسري عملية التعلم بداللة التغريات التي تطرأ عىل الخربات املرتبطة بالعامل الخارجي

تعنى باألهداف والغايات التي تفرض سلوكا ما وتوجهه ؛ فهي تفرتض أن السلوك موجه هدفيا لتحقيق : اثالث

 ).Hill, 1990(يشء أو تجنب يشء ما

 :Purposive behaviorقصدية السلوك 

 لقد اعرتض توملان عىل افرتاضات النظريات االرتباطية السلوكية التي ترى أن التعلم هو مبثابة عملية تشكيل

ارتباطات بني مثريات واستجابات؛ فهو يرفض فكرة اعتبار أن السلوك هو مجرد مجموعة استجابات فورية 

إننا ال نستجيب "ففي هذا الصدد يقول توملان . ملثريات، وإمنا يؤكد عىل العالقة ما بني السلوك واألهداف 

  عىل نحو آيل مبارش 
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 ".دراكاتنا وتوقعاتنا حول األهداف والغايات التي نسعى إليهاإىل املثريات ولكننا نعمل وفقا ملعتقداتنا وا

ويرى توملان إن املثريات ال تستدعي االستجابات عىل نحو مبارش، ولكن تقود الكائن الحي إىل حيث توجد 

األهداف، وتحدد يف كل خطوة ما هي الوسائل املناسبة للوصول إىل مثل تلك األهداف، وبذلك فإن عملية 

ففي الوقت الذي نوجه فيه جهودنا . ألهداف هي التي تعطي السلوك الوحدة واملعنىالبحث عن ا

وهكذا فإن . وانشطتنا نحو الهدف املطلوب فإننا قد نغري يف وسائلنا وأساليبنا مع الحفاظ عىل نفس الهدف

بة عليه كام هو عملية التنبؤ بالسلوك ال ميكن أن تحدث عىل أساس معرفة الحوادث القبلية أو البعدية املرتت

الحال يف نظرية االرشاط اإلجرايئ، وإمنا يصبح من الرضوري تحديد الهدف الذي يسعى إليه الفرد باإلضافة 

 ).Leahey,1997(إىل املثريات التي يواجهها يف محاوالته لتحقيق ذلك الهدف 

املنظم حول الهدف، اعتامدا عىل ما سبق، سميت نظرية توملان بالسلوكية القصدية ألنها تدرس السلوك 

، " Behavior as goal- directed action" ان السلوك نشاط موجه هدفيا ( ففي هذا الصدد يقول توملان

ويدلل . ويفرتض أن افضل وصف للسلوك ليس من خالل ذكر الحركات أو االستجابات ولكن من خالل الفعل

ألن تحقيق األهداف أو الغايات ليس النهاية ... عىل ذلك بقوله بأن فالن يتسوق أو يرشب أو يركض أو يقرأ

 ).Hilgard & Bower, 1981(الحتمية لسلسلة من الحركات العضلية، وإمنا هي نتاج الفعل أو السلوك 

حيث أنه قابل ) Docile(ومن هذا املنطلق، ينظر توملان إىل السلوك عىل أنه سهل االنقياد وميتاز باملرونة 

فعىل سبيل . إذ أن طريقة تحقيق الهدف تعتمد عىل ما هو متوفر من الوسائلللتغري تبعا لتغري الظروف، 

املثال، إذا مل تكن قادرا عىل قيادة سيارتك إىل السوق، فبإمكانك اللجوء إىل وسيلة أخرى لتحقيق هذا الغرض 

 .مثل ركوب الباص أو استئجار سيارة أجرة أو السري عىل األقدام إىل ذلك املكان

يعني بالرضورة تحليل هذا السلوك بداللة "  Docility of Behavior"السلوك سهل االنقياد إن افرتاض أن 

األفعال واألنشطة عىل املستوى الكيل وليس بداللة الحركات، ألن مثل هذه األفعال هي يف األصل موجهة 

استجابة  فالسلوك الذي يختاره الفرد ليس مجرد. هدفيا وتختلف باختالف الوسائل والظروف البيئىة

  انعكاسية لتحقيق هدف ما، 
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وامنا يعتمد تنفيذه عىل املعلومات املتوفرة لدى الكائن الحي عند ذلك الهدف والوسائل السلوكية املتاحة؛ 

أي أن سلوك الفرد يوجه بداللة النتائج التي يتوقعها من خالل هذا السلوك، فالسلوك قابل للتغيري والتعديل 

 .وف البيئىة، ومدى توفر االمكانات والوسائلاعتامدا عىل تغري الظر 

، ومفهوم الكلية هنا ال يشري إىل ) Molar(وعليه نجد أن توملان اهتم بالدرجة األوىل بدراسة السلوك الكيل 

وعليه نجد أن توملان مل يهتم كثريا مبسألة . نوع معني من أنواع السلوك لكنه يرتبط بطريقة تحليل السلوك

، فهو مل ينظر إىل السلوك عىل أنه مجموعة حركات عضلية خاصة، "Molecular Behavior" السلوك الجزيئ 

وعمل عىل تحليله عىل هذا األساس وذلك كام فعل جرثي، وامنا تعامل معه عىل أنه مجموعة من الوحدات 

او الحركات  الواسعة التي تعمل معا النتاج األفعال، ومل يعن أبدا بالكيفية التي تتجمع فيها تلك الوحدات

 ).Leahey, 1997(النتاج مثل هذه االفعال 

 ): Cognitions(العمليات املعرفية 

لقد عنى توملان بالعمليات املعرفية واإلدراكات والتوقعات وعمليات التمثيل الداخيل واملعتقدات التي 

ك ألن الكائن الحي يشكلها الفرد حول سلوكه، والهدف الذي يسعى إليه والظروف البيئىة املحيطة به، وذل

وهذه املعرفة هي عبارة . يكتسب معرفة خول بيئته وأين توجد األهداف الهامة فيها وكيفية الوصول إليها

 .عن عالقة بني مثريين أو أكرث أو بني مثري واستجابه له

فهو يرى أن الكائن الحي يسعى عىل نحو مقصود إىل عمل متثيالت داخلية لألهداف التي يسعى إىل 

يقها والظروف والوسائل التي من شأنها أن تسهل أو تحول دون تحقيقها، باالضافة إىل الكيفية التي تحق

وبذلك أدخل توملان فكرة . ميكن من خاللها تحقيق مثل تلك األهداف وحل املشكالت التي تعرتضه

يني الذين تعرضوا إىل العمليات التي تتوسط بني املثريات واالستجابات ، ويعد من أوائل علامء النفس السلوك

 ).Hill, 1990(هذا املوضوع 

إن مسألة العمليات املعرفية شكلت تحديا كبريا لتوملان من حيث كيفية تفسريها يف الوقت الذي ال يضحي 

وللخروج من هذا املأزق، استخدم توملان مصطلح املتغريات . فيه باملوضوعية التي تقوم عليها السلوكية

للداللة عىل مثل هذه العمليات، وقد اعتربها عىل أنها مثريات " Intervening Variables" املتدخلة 

  داخلية، وهذا ما جعل منها 
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 .مقبولة لدى علامء السلوكية

لقد عرف توملان املتغريات املتدخلة بداللة املثري واالستجابة كون أن مثل هذه املتغريات تتدخل او تتوسط 

ربة مبثريات معينة ينتج عنها ادراكات او متييزات معينة يطورها الكائن الحي بني املثري واالستجابة؛ ألن الخ

 .وتصبح دليال أو هاديا للسلوك

إن تحقيق أي هدف يتم من خالل العديد من األفعال واألنشطة املتنوعة وليس فقط من خالل سالسل من 

للوصول إليه، وهذا بالطبع  فتحقيق الهدف يقتيض احيانا استخدام طرائق ممكنة. االستجابات الفورية

يتطلب من الكائن الحي توظيف بعض األنشطة الداخلية مثل اإلدراكات والتميزات واملعتقدات، وهو ما 

 .يطلق عليه توملان اسم املتغريات املتدخلة

لتحقيق أهداف " Demands"باإلضافة إىل ما سبق، يرى توملان ان بعض الحاجات ينتج عنها مطالب خاصة 

ل هذه املطالب تشكل بحد ذاتها متغريات متدخلة تعمل جنبا إىل جنب مع اإلدراكات والتوقعات ومث. ما

 .النتاج أفعال معينة

ينتج عنه طلب للطعام، فمثل هذا الطلب يعمل جنبا إىل ) الجوع(فعىل سبيل املثال، الحرمان من الطعام 

فية الحصول عليه إلنتاج الفعل املناسب جنب مع ادراكات الفرد وتوقعاته حول الطعام ومكان وجوده، وكي

 .لتحقيق الهدف

لقد حاول توملان التأكد من حقيقة ما يسمى بالعمليات املعرفية من خالل دراساته وأبحاثه عىل الحيوانات، 

ففي تجاربه املتعددة توصل إىل نتيجة ). Hilgard & Bower, 1981(وتحديدا عىل الفرئان وليس اإلنسان 

ان تتعلم من خالل التجول يف املتاهة بنية أو مخطط املكان واملمرات التي توصلها إىل مفادها أن الفرئ 

، وليس سلسلة من االرتباطات بني املثريات واالستجابات؛ أي مبعنى انها عىل نحو مقصود )الطعام(الهدف 

تجاربه قام ففي إحدى . تعمل عىل تشكيل متثيالت معرفية للمكان واملمرات التي توصلها إىل األهداف

بتصميم متاهة تشتمل عىل عدد من املمرات تؤدي إىل هدف ما وهو الطعام، وكان الهدف من التجربة هو 

أن ال يقوم الفأر بالوصول إىل الطعام من خالل اقرص الطرق، اذ تم تدريبه عىل الوصول إىل ذلك الطعام بعد 

 ).Klein,1987(اجتياز ممر طويل يدور يف املتاهة إىل أن يصل إليه 

وقد عمد توملان اىل اغالق جميع املمرات املخترصة التي تؤدي إىل الطعام أثناء فرتة التدريب، وبعد االنتهاء 

  والحظمن عمليات التدريب ، فتح توملان أحد املمرات املخترصة 
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. ريبه عليهان الفأر يستخدم هذا املمر املخترص للوصول إىل الطعام ومل يستخدم املمر الطويل الذي جرى تد

إن مثل هذه النتائج تعد مخالفة الفرتاضات النظريات االرتباطية ، فالفأر هنا شكل عىل نحو تدريجي صورة 

بالخريطة ( سمى توملان هذه الصورة. داخلية للبيئة، واستخدم مثل هذه الصورة للوصول إىل الهدف

املوجودة يف البيئة، مام سهل عليه التي سهلت عليه عملية متثل املعلومات  )Cognitive Mapاملعرفية 

 .(Solso, 1991)) اقرص املمرات( بالتايل اختيار الوسيلة املناسبة لذلك وهي

بالرغم أن توملان تأثر إىل درجة كبرية بأفكار علامء النفس الذين سبقوه امثال سكرن وهل وثورنديك 

بأفكار املنظرين يف املدرسة املعرفية  وواطسون وغريهم ممن عارصوه مثل جرثي وغريهم باإلضافة إىل تأثره

أمثال ليفن وغريهم ، إال أنه يف الوقت نفسه عارضهم واختلف معهم يف الكثري من القضايا واملسائل التي 

أن العالقة ما بـيـن حيـز الحـيـاة  -صاحب نظرية املجال-ففي الوقت الذي يرى فيه ليفني . تخص التعلم

ات الخارجية هي مسألة هامشية ثانوية، نجد أنها مركزية يف نظرية توملان واملثري " Life space" الحيـوي 

ألنه ينظر إىل التعلم عىل أنه تغريات باإلدراكات والتوقعات ناتجة عن الخربة باملثريات الخارجية املرتبطة 

لتغريات التي وبذلك نجد أن توملان يويل أهمية كربى لهذه العالقة وتحديدا با. باملكان حيث توجد املكافآت

 .تطرأ عىل املثريات الخارجية

 ؟كيف تختلف نظرية توملان عن نظريات االرتباط السلوكية

تسعى كل من النظريات االرتباطية ونظرية توملان اىل التنبؤ بالسلوك استنادا إىل املثريات والرشوط القبلية 

بإدخاله فكرة املتغريات املتدخلة هل خلق توملان : التي تسبقه ؛ ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو

هناك : فلنأخذ عىل سبيل التوضيح املثال التايل؟ فرقا بني التفسريات التي تقدمه نظريات االرتباط ونظريته

أو ما هو ؟ فام الذي ينتج عن هذه الخربة. شخص يقوم بإستجابة ما حيال مثريات معينة لتحقيق مكافأة

رثي وسكرن وميلر وغريهم يرون بأن هذه الخربة تنتج ميال لتلك نجد أن كل من هل وج؟ التعلم الناتج

ان هذه االستجابة . املثريات بأن تستتبع مبثل تلك االستجابة، ولكن توملان يرى بأنها تنتج ادراكا او توقعا

سوف تؤدي إىل املكافأة، ويتوقف تنفيذ مثل هذه االستجابة عىل وجود حاجة ملثل هذه املكافأة من قبل 

 ). Hill,1900؛١٩٨١عاقل، (د الفر 
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 ؟وعليه، فام هوالفرق بني هذين التفسريين

 Zاذا ما قمت بذلك فإنني سأحصل عىل ذاك ( يرى توملان أن ليس كل االدراكات او التوقعات تأخذ  شكل

تي إذ إننا بطبيعة الحال نشكل العديد من اشكال االدراكات والتوقعات املرتبطة بتنظيم البيئة واالشياء ال

ومثل هذه اإلدراكات . تسري معا جنبا إىل جنب، وأيضا حول اي املسارات التي ميكن أن تؤدي اىل أي االماكن

 . يستخدمها الفرد عند الحاجة ملساعدته يف تحقيق اهدافه

واعتامدا عىل ذلك يرى توملان أن االفراد يستخدمون االدراكات والتوقعات املختلفة التي يحصلون عليها من 

ات التعليمية املتعددة بحيث يتم جمع بعضها إىل بعض لتحقيق األهداف واالستجابة عىل نحو مالئم الخرب 

مع املواقف واألوضاع الجديدة، وهذا بالطبع يعني عدم اآللية يف السلوك اعتامدا عىل نتائجه التعزيزية أو 

 . العقابية

دراكات والتوقعات التي يشكلها الفرد حيال وفقا لذلك يفرس توملان عملية انتقال اثر التعلم، إذ أن اإل 

 ).Hill,1990(املواقف املختلفة تتيح له إمكانية استخدام مثل هذه املعرفة يف أوضاع جديدة مشابهة 

 ":  Expectancies and Cognitive Maps"التوقعات والخرائط العقلية 

والتوقعات ، ومثل هذه املعرفة تدور يرى توملان أن التعلم ينطوي عىل اكتساب معرفة ترتبط باإلدراكات 

حول البيئة التي يوجد فيها، ومكان األهداف املهمة بالنسبة له ، والكيفية التي من خاللها ميكن االنتقال من 

 .مكان إىل آخر، أو التحول من وسيلة إىل وسيلة أخرى مع الحفاظ عىل التوجه نحو الهدف

 مثريين أو أكرث أو بني املثري واالستجابة له ومثري آخر يتبع مثل ويرى أن وحدة املعرفة تتمثل يف العالقة بني

يطلق توملان عىل العالقة بني املثري واالستجابة واملثري الذي يتبعها بالتوقع والتي ميكن متثيلها . هذه االستجابة

فهي  ١ما سإىل املثري األول الذي يسبق االستجابة، أ ) ١م(، حيث يشري )٢م-١س -١م: (عىل النحو التايل

هو املثري الذي يتبع االستجابة، ولتذكر ذلك، فلنأخذ املثال التايل إذا ) ٢م(االستجابة، إىل املثري األول، يف حني 

عندها نتوقع سامع صوت ) ١س(، فالضغط عليه ميثل االستجابة )١م(اعتربنا مفتاح الجرس املثري األول 

 ).٢م(الجرس 
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قعات، وان مثل هذه املعرفة تكتسب كنتيجة لتعرض هذا الكائن فهو يرى ان الكائن الحي يتعلم تو 

وميكن النظر هنا إىل املثري الذي يتبع االستجابة عىل أنه مبثابة نتائج . وانتباهه لالحداث واملثريات البيئية

 ويرى توملان أن مثل هذه املكافأة ال تشكل يف االساس هدف. السلوك أو ما يشري إىل املكافأة أو التعزيز

التعلم أو السلوك؛ أي أنها يف حد ذاتها ليست غاية السلوك، فهي ليست رضورية، وامنا يكفي االقرتان بني 

 .االحداث التي نخربها لحدوث التعلم

يقوى بالتكرار، أي يف كل مرة فيها تظهر مثل هذه األحداث ) ٢م- ١س-١م(يفرتض توملان ان التوقع 

لعدد من املرات، وهذا ما ) ٢م(دون أن يتبع بـ ) ١و س ١م(ن بالتسلسل ذاته، ويضعف عندما يحدث كل م

ويعني ذلك أنه إذا أخفق توقع أو إدراك فرد بأن سلوكا ما يف . يطلق عليه اسم انطفاء أو محو التوقع

موقف معني قد ال يؤدي إىل الغرض الذي يسعى إليه، فإن هذا يقود بالتايل إىل تحول ذلك الفرد إىل وسيلة 

 .أخرى

دم توملان مفهوم التوقع لتفسري أثر كل من التدريب والتعميم واالنتقال وعملية تنافس االستجابات يستخ

)Hilgard & Bower, 1981 .( ويرى أن سلسلة من التوقعات ميكن أن تتوحد معا يف وحدة أكرب؛ أي

 .وقف ماإمكانية الربط بني عدة توقعات يف سلسلة مرتابطة يصار إىل تفعيلها معا عند مواجهة م

 ١س- ١م(، إذ يرى أنه إذا كان لدى الفرد توقع معني Inferenceأشار توملان إىل ما يسمى بعملية االستدالل 

، فإن ذلك سيؤدي بالفرد اىل *)م(ومثري آخر ) ٢م(، فإذا ما حدث ارتباط جديد بني املثري الثاين )٢م-

 *).م- ١س - ١م(االستالالل عىل توقع جديد هو 

االستدالل إىل العملية التي من خاللها تعمل بعض االحداث التعزيزية الجديدة يف التأثري  ويشري مثل هذه

وهكذا فالكائن الحي أثناء تفاعالته مع املواقف يكتسب املعرفة حول البيئة . عىل اختيار استجابة الحقة

املؤدية لها، وليس بحيث يتم تنظيمها عىل شكل خرائط عقلية للمكان ومواقع األهداف والوسائل املمكنة 

 .مجرد ارتباطات بني مثريات واستجابات

واعتامدا عىل ذلك، فإن الكائن الحي يستخدم املعرفة املتوفرة لديه عن البيئة ومعرفة وجود األهداف 

 .للوصول إىل ما يسعى إليه أو ما يرغب يف تحقيقه) الخرائط املعرفية(

  



 
165 

 
 نظريات التعلم

 :Learning vs. Performanceالتعلم مقابل األداء 

لقد ميز توملان بني التعلم واألداء، وحسب اعتقاده أنه ليس بالرضورة أن ما يتم تعلمه يظهر عىل نحو 

ومن هذا املنطلق، فإن كثريا ) . Latent   learning(مبارش يف السلوك، وهذا ما يطلق عليه بالتعلم الكامن 

ها أو عندما يتطلب املوقف استخدام من الخربات التي يتم تعلمها تبقى كامنة حتى تسنح الفرصة لظهور 

وهذا التفسري يتفق إىل حد كبري مع أفكار باندورا يف التعلم االجتامعي، الذي يرى أن . مثل هذه الخربات

مالحظة سلوكات النامذج وتعلمها من خالل املحاكاة ال يعني بالرضورة مامرستها يف املوقف الذي تم تعلمها 

 .من التمثيل ليصار استخدامها الحقا عندما تقتيض الحاجة فيه، وإمنا تخزن عىل نحو معني

إن مفهوم التوقعات عند توملان هو مبثابة اجزاء من املعرفة يتعلمها الكائن الحي وتبقى مثل هذه االجزاء 

فكل جزء من هذه املعرفة هو . كامنة يف الذاكرة حتى تصبح الحاجة ملحة الستخدامها يف تحقيق هدف ما

ه يبقى كامنا يف الذاكرة، ويصبح نشطا عندما يكون هناك هدف ال يتحقق اال من خالل هذا توقع بحد ذات

ومن هنا، يعد توملان من أوائل علامء النفس الذين تعرضوا إىل مسألة التعلم الكامن والتمييز بني . التوقع

م بالعمل ذاته إال األداء والتعلم؛ فحسب وجهة نظره فإن الكائن يتعلم كيف يقوم بعمل ما لكنه ال يقو 

 . عندما يحفز لذلك

) ٢م(يتحول فقط إىل نشاط أو فعل عندما يصبح هدف هذا التوقع املتمثل يف ) ٢م - ١س - ١م(فالتوقع 

ففي تجاربه التي أجراها عىل ). Strongly & Positively Valenced(محفزا عىل نحو قوي وموجب 

املكان وشكلت ما يسمى بالتوقعات لكنها مل تستعمل الفرئان، وجد أن مثل هذه الفرئان تعلمت خريطة 

 .مثل هذه املعرفة اال حني توفر سبب جوهري لذلك وهو الحاجة إىل الطعام

، إذ يرى أن امليل إىل استخدام ردة فعل ما أو توقع معني )التوقعات(يؤكد توملان مبدأ تنافس االستجابات 

يشري إىل أن استخدام توقع ما يعتمد عىل مدى ارتباطه  رمبا تتنافس مع توقعات أو استجابات أخرى، وهذا

وهذا يشري أيضا إىل أنه مبجرد تعلم خريطة املكان حيث . بتحقيق هدف خاص يف موقف أو لحظة معينة

توجد املكافأة أو األهداف، فإنه باالمكان تحقيق مثل هذه األهداف بوسائط وطرائق متعددة غري تلك التي 

 ).Solso,1998(استعملها باالصل 
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 : Short-term Memoryالذاكرة قصرية املدى لدى الحيوانات 

استطاع توملان من خالل تجاربه وأبحاثه اثبات أن لدى الحيوانات القدرة عىل تخزين املعلومات حول مواقع 

املدى لقد أظهرت نتائج الدراسات أن لدى الحيوانات ذاكرة قصرية . األهداف ممثال ذلك يف الخرائط املعرفية

متكنها من تذكر املواقع حيث توجد املكافآت فيها، ومثل هذه الدراسات استخدمت إجراء يعرف برد الفعل 

يف ) املكافأة(وفيه يتاح للحيوان فرصة مشاهدة املجرب وهو يخفي الطعام ) Delayed Reaction(املؤجل 

 .مكان مميز، ومثل هذا املكان يتم تغيريه من محاولة ألخرى

ففي . ة يطلق الحيوان، ويالحظ املجرب ما إذا سينجح الحيوان يف اختيار املكان املناسب أم الوبعد فرت 

وفيها أخفى الطعام تحت أحد وعائني بينام كان القرد يشاهد ) Tinklepauph(تجربة قام بها تنكلبف 

الصحيح الذي يوجد ذلك، وبعد فرتة قصرية من الزمن أطلق القرد والحظ تنكلبف أن القرد توجه إىل االناء 

ومن نتائج هذه الدراسة استنتج أن لدى القرد ذاكرة قصرية املدى لتخزين الخرائط املعرفية . تحته الطعام

 ).Hilgard & Bower, 1981(حول املكان حيث يتوقع وجود املكافأة 

فرئان رسعان ما ومثل هذه النتائج ظهرت أيضا يف التجارب التي أجرها توملان عىل الفرئان، حيث وجد أن ال

 .كانت تلجأ إىل أقرص الطرق للوصول إىل الهدف يف املتاهات عندما كانت تفتح هذه الطرق أمام الفرئان

 : Reinforcement & Expectencyالتعزيز والتوقع 

لقد عارض توملان بشدة قانون االثر عند ثورنديك، من حيث أن االثر البعدي ليس العامل الحازم يف تكوين 

اط بني املثري واالستجابة وتقوية مثل هذا االرتباط؛ فهو يرى أن مجرد حدوث أو اقرتان االحداث معا االرتب

ويرى توملان أن . كاف لتشكيل االرتباط فيام بينها، بحيث ال يكون التعزيز أو العقاب الزما أو رضوريا لذلك

انتباه الكائن الحي إىل مثريات أو  للتعزيز أثرا غري مبارش يف عملية التعلم، ويتمثل هذا االثر يف جذب

 .توقعات محددة

 Sign - Gestalt"إن مثل هذا القول يقودنا اىل الحديث عن ما يسمى بالتوقعات االشارية الشكلية 

Expecations ” وتعني أن الفرد يتوقع أن تكون البيئة منظمة بطريقة ما بحيث أن بعض املثريات تؤدي إىل

  عض املثريات رمبا تشكل مثريات أخرى، وبذلك فإن ب
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وعليه فإن الفرد رمبا يركز انتباهه إىل بعض املثريات ألن مثل هذه املثريات تعد . اشارة لحدوث مثريات أخرى

 .مبثابة اشارات إىل مثريات أخرى ممثلة بالتعزيز أو املكافأة

ع مثري تعزيزي تم  تحفيزه تحدث توملان عن ما يسمى بالتعزيز الثانوي الذي ينتج عن اقرتان مثري محايد م

، فإن *)م(محفزا واقرتن به مثري محايد آخر ) ٢م - ١س - ١م(يف التوقع ) ٢م(فإذا كان املثري  . يف توقع معني

املثري الثاين يصبح محفزا وذا قيمة بالنسبة للكائن، وانطالقا من ذلك فإن املثريات التي تؤدي إىل أهداف 

 .ا ذات قيمة فرعية للكائنذات قيمة فإنها تصبح أيضا أهداف

 :Types of Learningأنواع التعلم 

 : لقد ميز توملان بني ستة أنواع من التعلم وذلك عىل النحو اآليت

 Cathexisتعلم تركيز الطاقة النفسية : النوع األول

ى، وغالبا ويتمثل هذا النوع يف امليل إىل تركيز الطاقة النفسية عىل هدف معني دون غريه من االهداف األخر 

فعندما تنشأ حاجة أو دافع لدى الفرد، فإن الطاقة . ما يرتبط مثل هذا الهدف بإشباع حاجة أو دافع

فعىل سبيل املثال، الحرمان من . النفسية متيل لترتكز حول الهدف أو الباعث الذي يشبع مثل هذه الحاجة

قة النفسية عىل الباعث الذي يشبع الطعام يحدث الجوع، وهذا يتسبب يف ميل الكائن الحي لرتكيز الطا

 ).١٩٨١عاقل، (مثل هذه الحاجة وهو الطعام وإهامل أية دوافع أخرى 

 Equivalence Bielfsتعلم االعتقادات املتكافئة : النوع الثاين

ويتمثل هذا النوع يف تعلم الفرد بأن بعض املواقف التي ميارسها هي يف حد ذاتها مكافئة للتعزيز أو 

وهذا بالطبع ال يشكل . إدراكات يشكلها الفرد بأن بعض األوضاع هي معادلة للتعزيز أو العقاب العقاب؛ أي

اعتقادات حول التعزيز أو العقاب الذي سيحصل عليها يف بعض املواقف واالوضاع، وإمنا يرتبط باإلدراك بأن 

 ).Klein,1987(األوضاع أو املواقف بحد ذاتها مكافأة ملثل هذا التعزيز أو العقاب 

 Field Expectanciesتعلم التوقعات حول املجال : النوع الثالث

يشري هذا النوع إىل تكوين إدراكات حول تنظيم البيئة واملثريات املوجودة فيها ممثال ذلك يف الخرائط 

  فالكائن الحي يتعلم أي طريق يسلك للوصول إىل هدف ما، . املعرفية
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كام ويتعلم أي املثريات أو األحداث التي ميكن أن . لتحقيق االهدافوما هي الوسائل واألدوات املناسبة 

 ).التعلم االشاري(تؤدي إىل مثريات أو أحداث معينة 

 Field Cognition Modesتعلم أمناط اإلدراك املجايل : النوع الرابع

ومثل . ات األخرىويشري هذا النوع إىل امليل إىل تعلم بعض الخربات عىل نحو أسهل مقارنة بغريها من الخرب 

فعىل سبيل املثال، امليل إىل تعلم . هذه الخربات تشكل صيغا من االدراك املجايل تسهم يف تعلم خربات أخرى

اللغة واستخدامها يف العديد من املواقف يعد كبريا لدى االنسان، ألن تعلم اللغة واستخدامها يسهل تعلم 

 .العديد من األهدافالعديد من االشياء األخرى ويسهل عملية تحقيق 

 Dirve Discriminationمتييز الدافع : النوع الخامس

يتمثل هذه النوع يف قدرة الكائن الحي عىل التفريق بني الدوافع املختلفة كالعطش والجوع وما يرتتب عن 

تي متت ويرتبط هذا النوع من التعلم بتعلم تركيز الطاقة النفسية ال. ذلك من التمييز بني األهداف والغايات

االشارة إليه سابقا عىل دافع معني، إذ أن التمييز بني الدوافع يوجه الكائن الحي لرتكيز هذه الطاقة عىل 

فعىل سبيل املثال، تعلم التمييز بني دافع الجوع ودافع العطش . بواعثها الخاصة بها عندما يستثار أي منها

ىل الباعث الذي يرتبط بكل منهام عندما يصبح من قبل الكائن الحي يساعده يف تركيز الطاقة النفسية ع

ففي حالة العطش مثال يتم تركيز الطاقة النفسية عىل رشب . Valenceمثل هذا الباعث مهام أو متكافئا 

 ).Ormord,1999(املاء، يف حني يكون الرتكيز عىل الطعام يف حالة الجوع 

  Motor Patternsتعلم األمناط الحركية : النوع السادس

فعندما يدرك . ثل هذا النوع يف تعلم االمناط الحركية املتعددة التي تساعد الفرد عىل تحقيق األهدافيتم

الفرد أن فعال ما سيؤدي به إىل تحقيق هدف معني، فإن هذا من شأنه أن يشكل دافعا لدى الفرد يف تعلم 

 .مثل هذا الفعل أو النمط الحريك

ا بالحركات العضلية، وإمنا انصب اهتاممه عىل إدراك الفرد ألهمية كام أسلفنا سابقا مل يبد توملان اهتامم

ولكن نتيجة لالنتقادات التي وجهت إليه من قبل العديد من علامء . مثل هذه الحركات يف تحقيق االهداف

  النفس امثال جرثي وغريهم، اضطر اىل 
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يرتبط تعلمها بتحقيق أهداف يسعى االخذ بعني االعتبار أهمية تعلم مثل هذه الحركات، وال سيام عندما 

 .إليها الكائن الحي

 :كلمة أخرية حول نظرية توملان 

يعد توملان أول من أدخل فكرة املتغريات املتدخلة بني املثري واالستجابة، وقد عنى مبثل هذه املتغريات 

التمييز بني التعلم واالداء  الجوانب املعرفية للسلوك كالتوقع واالدراك واالعتقاد والدوافع، كام أنه أثار مسألة

وأدخل فكرة التعلم الكامن ومفاهيم أخرى مثل توقع الهدف والدافع الحافز وسلوك اختبار الفرضية 

وبالرغم من قبول فكرة املتغريات املتدخلة لدى علامء . والخرائط املعرفية وغريها من املسائل األخرى

ففي هذا الصدد . ائل شكلت عبئا وتحديا لتلك النظرياتنظريات االرتباط السلوكية، اال أن مثل هذه املس

. يقول سكرن أن توملان أضاف عبئا اضافيا عن كاهل املدرسة السلوكية بإدخاله ملا يسمى باملتغريات املتدخلة

من جهة أخرى نرى أن معظم نظريات االرتباط السلوكية ترى أن الوحدات االساسية التي يتم تشكيل 

املثري واالستجابة، يف حني نجد توملان يرى أن االرتباطات تتشكل بني االحساسات االربتاط بينها هي 

Sensory - Sensory associationsومثل هذا القول أثار جدال إضافيا لدى نظريات التعلم ،. 
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 الفصل التاسع

 

 نظرية الجشتلت

Gestalt Theory 

 :متهيد

 .Max(يف املانيا عىل يد عامل النفس األملاين ماكس وريثاميرظهرت هذه النظرية يف بدايات القرن العرشين 

Wertheimer: 1980 - 1943( وقد ساهم أيضا يف تطوير أفكارها كل من عامل النفس و ولفانج كوهلر ،

، وهي من النظريات املعرفية التي عارضت بشدة املدرسة )١٨٨٦ -  ١٩٤١(وكورت كوفكا ) ١٨٨٧-١٩٦٧(

واملدرسة البنائية من حيث دعوتهام إىل التأكيد عىل تحليل الظاهرة  ) واالستجابةنظريات املثري( السلوكية

 .النفسية إىل مكوناتها األولية يك يتيرس فهم مثل هذه الظاهرة

والجشتلت كلمة أملانية تعني الكل أو الشكل أو الهيئة أو النمط املنظم الذي يتعاىل عىل مجموع األجزاء، 

مرتابط األجزاء عىل نحو منظم ومتسق وميتاز هذا الرتابط بالديناميكية بحيث أن فالجشتلت هو مبثابة كل 

 ).Guenther,1998(كل جزء فيه له دوره الخاص ومكانته ووظيفته التي يفرضها عليه هذا الكل 

لقد رفضت مدرسة الجشتلت أفكار كل من املدرسة البنائية واملدرسة السلوكية ألنهام يعتمدان عىل اختزال 

  ظاهرة النفسية أو السلوك إىل مجموعة عنارص أولية ؛ ال
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. أي أنهام يعتمدان عىل تحليل الخربات إىل مجموعة من العنارص املكونة لها بهدف فهم مثل هذه الخربات

فالربغم من أن هذه املدرسة ترى أن الخربات النفسية تنشأ من مجموعة العنارص الحسية، إال أنها تؤكد أن 

ات تختلف اختالفا جوهريا عن هذه العنارص؛ فاملدرسة الجشتلتية تؤكد مبدأ الكلية وتنطلق مثل هذه الخرب 

من مبدأ أن الكل أكرث من مجموع العنارص املكونة له، فهي ترى أن للكل وظيفة أو معنى معينا يصعب 

ل عن الكل، إدراكه عىل مستوى األجزاء أو العنارص، وذلك ألن الجزء يكون عديم املعنى عىل نحو منفص

وانطالقا من هذا املبدأ، فهي تفرتض أن . فالجزء يؤدي أدوارا مختلفة باختالف الكليات التي ينتمي لها

الكائن الحي يضيف شيئا من عنده إىل تلك الخربة بحيث ال يعمل الكل عىل توحيد العنارص الحسية لتلك 

. يفه الكائن الحي إىل هذه العنارصالخربة فحسب، بل يتضمن أيضا عنرص التنظيم وهو اليشء الذي يض

وهكذا فإن فهم الظاهرة السلوكية أو الخربة النفسية ال يتم عىل املستوى الجزيئ، أي من خالل تحليلها إىل 

مكوناتها أو عنارصها، وإمنا عىل املستوى الكيل األكرث عمومية وشمولية، ألن جوهر هذه الظاهرة يتضمن يف 

 ).Solso,1998( الكل وليس يف مجموع العنارص

فعىل سبيل املثال، ترى املدرسة الجشتلتية أن العقل ليس مجرد مجموعة العنارص، وأن اللحن املوسيقي 

ليس مجرد مجموعة أصوات تعزفها اآلالت املختلفة، وأن النفس ليس مجرد مجموعة أفكار ومشاعر وميول 

يم دينامييك تشتمل عىل معان ووظائف وحركات، وإمنا تنظر إىل هذه األشياء عىل أنها كليات ذات تنظ

 .معينة

تعد النظرية الجشتلتية من أكرث املدارس املعرفية تحديدا وأكرثها اعتامدا عىل البيانات التجريبية، فقد 

رفضت املناهج التي اتبعتها املدرسة البنائية يف دراسة الخربة الشعورية والتي تستند إىل مبدأ االستيطان 

ي اعتمدتها املدرسة السلوكية يف دراسة عمليات االرتباط بني املثري واالستجابة، وينصب التجريبي، وتلك الت

اهتاممها الرئييس عىل سيكولوجية التفكري وعمليات اإلدراك والتنظيم املعريف وحل املشكالت، كام وامتد 

جاالت الجاملية اهتاممها ليشمل مواضيع أخرى كالشخصية وعلم النفس االجتامعي وديناميات الجامعة وامل

كنتيجة ملساهامت ليفني يف هذا املجال، ممثال باألفكار التي قدمها يف نظريته املعروفة باسم نظرية املجال 

"Field Theory." 

بالرغم أن موضوع التعلم مل يكن املحور األسايس لهذه النظرية، إال أن ما قدمته من مبادئ حول اإلدراك 

املشكالت يسهم عىل نحو ال يدعو إىل الشك يف فهم عملية التعلم اإلنساين،  وقوانني التنظيم اإلدرايك وحل

  فهي تفرتض أن عملية فهم السلوك اإلنساين 
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يتطلب بالدرجة األوىل معرفة كيف يدرك الكائن الحي نفسه واملوقف الذي يتفاعل معه، فالتعلم يتضمن 

ذجية مبثابة انتقال من موقف غامض غري واضح ال إدراك األشياء كام هي عىل حقيقتها، وهو يف صورته النمو 

معنى له إىل حالة ميكن من خاللها أن يصبح هذا املوقف الغامض عىل غاية من الوضوح ويشتمل عىل 

 ).Hilgard & Bower,1981(معنى قابل للفهم ويتيح إمكانية التكيف معه 

إىل الواليات املتحدة األمريكية ، حيث  يف مطلع العرشينات من القرن العرشين انتقلت أفكار هذه املدرسة

 The Growth of the"برتجمة كتاب كوفكا كوهلر  املعروف باسم منو العقل  ١٩٢٤إم اوجدن عام .قام آر

Mind " ترجمة تجارب كوهلر عىل القردة، وهي ما تعرف بتجارب  ١٩٢٥إىل اللغة االنجليزية، كام متت عام

قد جرت ترجمة إحدى  ١٩٢٢وكان قبل ذلك؛ أي يف عام ". The Mentality of the Apes"حل املشكالت 

وكانت بعنوان اإلدراك مقدمة " Psychological Bulletin"مقاالت كوهلر ونرشها يف املجلة السيكولوجية 

ومام ساهم أيضا يف انتشار أفكار هذه املدرسة يف أمريكا هو هجرة رواد هذه النظرية . للنظرية الجشتلتية

وريثامير وكوفكا وكوهلر ومعهم ليفني إليها بسبب اضطهاد العلامء من قبل النازي هتلر، وقد وهم ماكس 

. ولكن مل تجد مثل هذه األفكار تأييدا كبريا بسبب سوء الفهم. بدأوا يف نرش أفكار وفرضيات هذه النظرية

اك الحيس فقط، مع أنها يف فقد ساد االعتقاد هناك أن النظرية الجشتلتية تعنى بالدرجة األوىل مبجال اإلدر 

 .الواقع اهتمت مبجاالت أخرى مثل التفكري واملعرفة وحل املشكالت والشخصية وعلم النفس االجتامعي

 :أعامل املؤسسني يف الواليات املتحدة األمريكية 

مع انتقال كل من ماكس وريثامير وكوفكا وكوهلر وليفني إىل الواليات املتحدة، أصبحت أمريكا املقر 

لرئييس لنظرية الجشتلت بالرغم من وجود املؤيدين لها يف دول أخرى من العامل كاليابان وفنلدا وأملانيا ا

وإيطاليا والهند وغريها من البلدان األخرى، وتابع هؤالء املنظرون األربع أبحاثهم وتجاربهم املتعددة يف 

تامعي ودينامات الجامعة وغريها من مجال اإلدراك وعمليات التنظيم اإلدرايك ويف مجاالت السلوك االج

 -:املواضيع األخرى، وفيام ييل عرض موجز ملساهامت هؤالء املنظرين
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 : Max Wertheimerماكس وريثامير : أوال 

اتجه وريثامير إىل بيان تطبيقات نظرية الجشتلت يف مجال الرتبية وعمليات التعلم والتعليم، وقد ألف كتابا 

حيث نرش بعد وفاته بعامني؛ أي عام " Productive Thinking"التفكري املنتج بهذا الشأن تحت عنوان 

وقد تعرض فيه لطبيعة حل املشكالت واألساليب املناسبة لتعليمها، واشتمل أيضا عىل العديد من . ١٩٤٥

 .األمثلة عىل عملية االستبصار كونها إحدى العلميات الهامة يف حل املشكالت والتعلم

ن االدراك هو أساس عملية التعلم وليس مجرد تجميع من االرتباطات بني األفكار، ويعتقد أن يرى وريتامير أ 

األفراد ميلكون إدراكات كلية ذات معنى للبيئة املحيطة بهم، فكل يشء مكتمل بحد ذاته ويحمل معنى 

ريقة ما لتشكيل معني وذلك ألن األشياء هي عبارة عن توليفه من األجزاء املتكاملة والتي ترتابط معا بط

الكل، ويرى أن الصيغة التي تربط األجزاء معا ليست ذات صفة تجميعية فيها تعتمد األجزاء عىل بعضها 

البعض، وإمنا هي ذات طابع دينامييك، إذ ال ميكن االستدالل عىل الكل من خالل مجموع األجزاء، كام ترى 

 .ن الكل هو أكرث من مجموع االجزاء التي يتكون منهااملدرسة السلوكية، وإمنا من خالل االدراك لهذا الكل، أل 

 : Wolfgang Kohlerولفانج لفجانج كوهلر : ثانيا

أصبح كوهلر من أكرث املتطرفني حامسة يف الدفاع عن أفكار نظرية الجشتلت، وقد ألف العديد من الكتب 

ض فيه إىل افرتاضات وتعر  ١٩٢٩الذي نرش عام  Zعلم نفس الجشتلت( بهذا الصدد، كان أبرزها كتاب

والذي " Isomorphism"ومفاهيم نظرية الجشتلت، وأوضح فيه أيضا املبدأ املعروف باسم التامثل الشكيل 

باإلضافة . يعني أن بنية التجربة الظاهرية متتلك نفس الشكل األسايس لألهداف الكامنة يف الجهاز العصبي

 .عرف بتجارب حل املشكالت واالستبصارإىل ذلك، تابع كوهلر تجاربه عىل القردة، وهي ما ت

 : Kurt Koffkaكريت كوفكا : ثالثا

قام باملشاركة مع عدد من طالبه يف إجراء العديد من التجارب املرتبطة بالتفكري الجشتلتي وعمل عىل إعداد 

 وفيه قدم كوفكا" The Principles of Gestalt Psychology"كتاب بعنوان مبادئ علم النفس الجشتلتي 

  تفصيال واضحا ملفاهيم نظرية 
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عاما  ٢٥الجشتلت، حيث لخص فيه نتائج التجارب واالسهامات التي قدمها منظرو نظرية الجشتلت خالل 

 .من ظهور هذه النظرية، وكان من اسهامته أن أضاف مبدأ التقارب ومبدأ االغالق إىل نظرية الجشتلت

 : Kurt Lewinكورت ليفني : رابعا

 دراسة أثر نظرية الجشتلت يف مجاالت الشخصية والدافعية وعلم النفس االجتامعي وقد اتجه ليفني إىل

استخدم ليفني . طور مجموعة من املصطلحات والرموز لوصف األشخاص يف البيئات التي يعيشون فيها

 - Topological."املنهج الريايض يف دراسة هؤالء األشخاص وأسس ما يعرف بعلم النفس الطبولوجي

Psychology " والذي عىل أساسه صاغ ليفني نظريته املسامه بنظرية املجال ، وفيها يرى أن تحديد سلوك ،

الشخص يتطلب موقفا عيانيا آنيا، ألن السلوك يف أي لحظة يتحدد مبجموع الوقائع أو البيئات النفسية التي 

ا ميتافيزيقيا يقع خارج نطاق ففي نظرية املجال يرى ليفني أن هناك عامل. يخربها الفرد يف تلك اللحظة

اإلدراك الحيس، وعاملا آخر فيزيقي يقع ضمن نطاق اإلدراك الحيس، وضمن هذا العامل يوجد الشخص وهو 

تشتمل عىل العديد من البيئات النفسية الفرعية التي تؤثر فيه عىل نحو ) حيز الحياة(محاط ببيئة نفسية 

 :ني يف الشكل التايل متباين وتحدد سلوك الفرد، وذلك كام هو مب

 البيئات النفسية الفرعية                          الشخص          
 ) حيز الحياة(

  العامل الفيزيقي

 العامل امليتافيزيقي

 واحدة من البيئة النفسية

 يوضح عملية تحديد سلوك الفرد حسب نظرية ليفني يف املجال) ٩-١(شكل رقم 

وعة الوقائع النفسية التي يخربها الفرد يف لحظة من اللحظات، وهو ما يشري مفهوم البيئة النفسية إىل مجم

  يعرف بحيز الحياة بالنسبة للفرد، والبيئة النفسية الفرعية 
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هي أي يشء يؤثر عىل سلوك الفرد سواء كان الجو أو أحداثا خاصة ما أو حالة انفعالية أو أشخاصا معينيني 

ه البيئات بحيز الوجود أو الحياة بالنسبة للفرد، إذ يعتمد سلوكه أو مثريات تتواجد حوله، وتسمى مثل هذ

عىل التأثريات املختلفة التي تحدثها مثل هذه البيئات عليه، ومدى إدراكه ألهمية مثل هذه القوى أو 

البيئات، وهكذا نجد أن ليفني أكد عىل ما يسمى بالسلوك الكتيل والذي يتحدد مبجال معني تتفاعل فيه 

ن الدوافع والحاالت النفسية التي تجعل الذات تسلك بطريقة ما حتى تتالىش الدوافع أو مجموعة م

 ).Hill,1990(التخلص أو الحاالت النفسية 

لقد ساهم ليفني من خالل دراساته وأبحاثه يف ميادين علم النفس االجتامعي وديناميات الجامعة 

وباإلضافة إىل . الت البحث املرتبطة بتلك املجاالتوالشخصية يف توضيح العديد من املفاهيم واألفكار ومجا

هؤالء املنظرين األربعة، فقد ساهم أيضا كل من رودلف ارنيم وسولومن إي آش يف إبراز أفكار هذه 

ففي هذا الصدد ساهم ارنيم يف إجراء أبحاث حول موضوع الجامليات، وأصدر كتابا بهذا الشأن . النظرية

كامساهم سولومن يف نطاق البحث ". Art and Visual Perception"ي بعنوان الفن واإلدراك البرص 

التجريبي عىل عمليات التعلم وفق املفهوم الجشتلتي، وقد أصدر كتابا بعنوان علم النفس االجتامعي 

"Social Psychology. " 

كية، ولكن يف األربعينات من القرن العرشين ازدهرت أفكار هذه املدرسة وأصبحت منافسة للمدرسة السلو 

 .بوفاة مؤسسيها بدأ نجم هذه النظرية باألفول بسبب تناقص عدد املؤيدين لها

 : Basic Conceptsاملفاهيم الرئيسية يف نظرية الجشتلت 

بالرغم من اتساع مجال اهتامم نظرية الجشتلت ليشمل مجاالت السلوك االجتامعي والشخصية وديناميات 

 .يكاد يكون املحور الرئييس املميز لهذه النظريةالجامعة والتعلم، إال أن اإلدراك 

لقد حاولت هذه النظرية توضيح املبادئ الرئيسية التي تحكم عمليات اإلدراك من خالل تحديد ما يعرف 

وتحديدا فقد عمدت إىل الرتكيز عىل القضية الخاصة بكيفية تجميع وانفصال . بآليات التنظيم اإلدرايك

 Good"وكيف أن هذه األجزاء تتجمع معا لتشكل ما يسمى بالكل الجيداألجزاء املختلفة للموقف، 

Gestalt . " ويعرف هذا مببدأ  
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والذي يرتبط بعلمية التوازن واالتساق التي ميتاز بها الكل ليعطي " Law of Pragnanz"الدقة أو االتضاح 

الجشتلت إىل صياغة العديد وانطالقا من ذلك سعت نظرية . معنى معني يف ظل الظروف السائدة يف املوقف

 :من املفاهيم واملبادئ، والتي تتمثل باآليت

 " Structure"الرتكيب أو البنية 

ترى نظرية الجشتلت أن هناك بنية خاصة متأصلة بالكل أو النمط بحيث متيزه عن غريه من األمناط األخرى 

من مجموعة من العنارص التي وترى أن الكل يتألف . وتجعل منه شيئا منظام ذا معنى أو وظيفة خاصة

ترتابط معا بصورة ديناميكية وفق مبادئ معينة، ويؤدي كل عنرص منها دورا محدودا ضمن الكل بحيث 

) الكل(واعتامدا عىل ذلك، فإن األنواع املختلفة من الجشتلت . يفقد هذا الدور يف حالة انفصاله عن الكل

ة بني عنارصها، وال ميكن فهم أو إدراك هذا الكل، ما مل يتم تشتمل عىل قوانني داخلية تحكم العالقات القامئ

التعرف عىل طبيعة هذه العالقات القامئة بني عنارصه، وترى أن التغري يف أي عنرص من عنارص الكل، أو أي 

تغيري يف طبيعة العالقات القامئة ينتج عنه تغري يف بنية هذا الكل وبالتايل املعنى أو الوظيفة التي تشتمل 

وهكذا فإن إدراك البنية املتأصلة يف الكل هي األساس إلدراك املعنى الكامن فيه أو ). Ashraft,1998(ليها ع

الوظيفة التي يخدمها؛ فعىل سبيل املثال ، متثل املقطوعة املوسيقية مجموعة نغامت متناسقة ومتكاملة 

حدوث أي تغري يف اإليقاعات رمبا  تعكس يف مجموعهاجوهرا أو بنية معينة بحيث أن فقدان أي نغم منها أو

ومثل هذه املقطوعة ال ميكن إدراكها من خالل تحليلها إىل . يفقدها هذا املعنى أو الجوهر الكامن فيها

مجموعة أصوات مختلفة تصدر عن آالت موسيقية متعددة، ألن ذلك يؤدي إىل فقدان العالقات القامئة بني 

 .يغري البنية أو الجوهر لهذه املقطوعة هذه األحداث، وهذا من شأنه بالتايل أن

 :Laws of Perceptual Organizationقوانني التنظيم اإلدرايك  

لقد توصل علامء نظرية الجشتلت من خالل نتائج أبحاثهم ودراساتهم التجريبية العديدة إىل عدد من 

ال يدعو للشك يف عمليات  ومثل هذه العمليات تؤثر مبا. املبادئ والقوانني التي تحكم عمليات اإلدراك

. التعلم واالجراءات السلوكية التي ينفذها االفراد حيال العديد من املواقف التي يواجهونها ويتفاعلون معها

  كام أن هذه املبادئ تحكم 
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عمليات تنظيم الخربات يف الذاكرة وتخزينها عىل شكل وحدات كلية تخضع إىل قوانني تربط بني مكوناتها 

 :وميكن تلخيص هذه املبادئ باآليت. معنى أو تؤدي وظيفة معينةبحيث تعطي 

 Figure- Ground Relationshipمبدأ الشكل والخلفية  -١

يعد هذا املبدأ األساس لعملية اإلدراك، إذ ترى نظرية الجشتلت أنه من الصعوبة متييز االشكال وإدراكها 

الشكال؛ فاألشياء ال توجد يف فراغ وإمنا تقع دون وجود محك مرجعي يتم ضمن نطاقه تحديد مالمح هذه ا

يتألف املجال عادة من الشكل وهو الجزء الهام السائد . ضمن نطاق حيس، ومثل هذا النطاق يسمى باملجال

واملوحد الذي يحتل االنتباه، أما بقية املجال فيسمى األرضية وهي مجموعة األجزاء التي تحيط بالشكل 

 ).Benjafield,1997(عليها هذا الشكل  وتعمل كخلفية متناسقة يربز

يتم التمييز بني الشكل والخلفية وفقا لعدد من العوامل منها الحجم واللون واملوقع ودرجة التباين بني 

فعىل سبيل املثال، يتم متييز الكلامت عىل صفحة بيضاء، ألن الكلامت تكون نافرة عن . الشكل والخلفية

ف وهو األسود بحيث تشكل مثل هذه الكلامت الشكل، يف حني متثل الخلفية كونها مكتوبة بلون مختل

كام يتم متييز قطعة املاس عىل قطعة القامش السوداء ألن قطعة املاس تختلف يف لونها . الصفحة الخلفية

وعموما نحن نتعامل مع املثريات املختلفة يف البيئة عىل أنها أشكال تحاط مبجموعة . عن لون قطعة القامش

 .ثريات األخرى التي تشكل الخلفية لها بحيث يتم االنتباه إىل البعض منها وإهامل بعضها اآلخرمن امل

ولكن يف بعض الحاالت التي يكون الشكل متداخال مع الخلفية، ويصعب تحديد الحدود الفاصلة للشكل 

كل عن الخلفية، كام هو الحال يف االشكال الغامضة أو املتجانسة، ففي الغالب نجد صعوبة يف متييز الش

بحيث يكون يف البداية إدراكنا لها عىل املستوى الكيل ثم يتاميز االدراك لدى االفراد ويختلف من فرد إىل 

فقد يعترب البعض أن جزءا منها . آخر اعتامدا عىل عملية االنتباه التي يوليها هؤالء األفراد إىل بعض االجزاء

االجزاء األخرى عىل أنها الخلفية، وذلك كام هو موضح يف الشكل  هو الهام ويعتربونه عىل أنه الشكل، وبقية

)٩- ٢.( 

  ميكن إدراكه أوال عىل نحو كيل عىل أنه قطعة مزخرفة ، ثم ) ٩- ٢(ففي الشكل رقم 
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يف حني بقية األجزاء ) اللون األسود(مع التدقيق بالنظر واالنتباه رمبا يتم متييز االشكال عىل أنها خفافيش 

عىل أنها الخلفية، أو يتم إدراك األشكال البيضاء عىل أنها فراشات يف حني بقية األجزاء ) لبيضاءا(املحيطه 

  .املحيطة السوداء عىل أنها الخلفية

 )٢-٩(شكل رقم 

  

، يتم إدراك الشكــل عىل أنه وجه فتاة حسناء وبقية االجزاء )٩- ٣(، يف شكل رقم )أ(وبالنظر إىل البورفيل 

وهــذا اليشء نفسه ميكن حدوثه يف البورفيل . ، أو إدراكه عىل أنه صورة لعجوز شمطاءعىل أنها الخلفية

  إذ ميكن ادراك الجزء األبيض عىل أنه كأس ) ب(

  

  يبني مبدأ الشكل والخلفية) ٣-٩(شكل رقم 
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 .يقع ضمن خلفية سوداء أو إدراكه عىل أنه وجهان متقابالن عىل خلفية بيضاء

 Similarityمبدأ التشابه - ٢ 

ترى نظرية الجشتلت أن هناك عامال هاما آخر يؤثر يف تخـزيـن املعلومات يف الذاكـرة غري مبادئ االقرتان 

والتكرار، ويتمثل ذلك يف التشابه بني املواقف واملثريات، فعـملية تخزين املعلومات واسرتجاعها من الذاكـرة 

 ).Ashcraft,1998(ينطوي عىل عملية االفادة من التشابه 

فوفقا لهذا املبدأ، فإن األشياء التي تشرتك بخصائص معينة مثل اللون والشكل والحجم تنزع اىل أن تدرك 

عىل أنها تنتمي إىل مجموعة واحدة؛ ومثل هذه األشياء تشكل كل موحد منظم ومتناسق بحيث يسهل 

ها ال تنتمي إىل هذا الكل، اسرتجاع عنارص هذا الشكل عىل نحو أسهل وأرسع من األشياء التي تدرك عىل أن

نجد من السهولة متييز ) ٩-٤(فعند النظر إىل الشكل رقم . نظرا لعدم اشرتاكها معه يف بعض الخصائص

وإدراك األعمدة كونها تشتمل عنارص متشابهة مقارنة مع الصفوف التي تشتمل عىل عنارص مختلفة 

 ).٢٠٠٢الزغول والهنداوي، (
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 أ التشابهيوضح مبد) ٩-٤(شكل رقم 

  Proximityمبدأ التقارب  -٣

وينص هذا املبدأ عىل أن االشياء واملوضوعات القريبة من بعضها البعض يف الزمان أو املكان منيل إىل إدراكها 

فهذا املبدأ يشري إىل أن األشياء متيل إىل التجمع يف . عىل أنها تنتمي إىل نفس املجموعة، وتشكل كال  موحدا

ففي واقع الحياة العملية، نحن ال نتعامل مع . تبعا لدرجة تقارب حدوثها الزماين أو املكاين تكوينات إدراكية

أحداث أو مثريات منفصلة عن بعضها البعض، وإمنا مع مجموعات من األحداث  أو املثريات التي تشرتك يف 

كون أسهل من غريها من وعليه، فإن تخزينها يف الذاكرة واسرتجاعها ي. ترابط معني كزمان أو مكان الحدوث

 .األحداث االخرى التي ال ترتابط يف الحدوث الزماين أو املكاين

إن هذا املبدأ يقرتب إىل حد كبري من مبدأ التجاور الذي أشار إليه أرسطو يف معرض حديثه عن عملية 

 .سييكتشكيل االرتباطات يف الذاكرة، وهو مامثل أيضا إىل مبدأ االقرتان يف نظرية االرشاط الكال 

يتم إدراكها عىل أنها تنتمي إىل نفس املجموعة نظرا ) أ(أن االشياء يف املجموعة ) ٩- ٥(يالحظ يف الشكل رقم 

تدرك عىل أنها ال تنتمي إىل ) ب(لتقارب حدوثها املكاين يف مجال محدد، يف حني االشكال يف املجموعة 

  ).أ( املجموعةنظرا لبعدها املكاين عن االشياء املوجودة يف) أ(املجموعة 
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 يوضح مبدأ التقارب) ٩-٥(شكل رقم 

 

 Clousreمبدأ االغالق  -٤

ميتاز النظام اإلدرايك االنساين بالديناميكية والقدرة عىل إعادة تنظيم املدركات الحسية لتكوين ما يسمى 

الشياء التي متتاز وعموما فنحن منيل إىل إدراك ا. بالكل الجيد الذي ميتاز باالتساق والتناغم واالستقرار

فاملساحات املغلقة أو املكتملة تشكل . باالكتامل واالستقرار عىل نحو أسهل من تلك غري املكتملة أو الناقصة

وحدات متناغمة يتم إدراكها عىل نحو أسهل من املساحات املفتوحة أو الناقصة، كام أن العبارة اللغوية 

 ).Baron,1999(ت الناقصة أو غري املرتابطة املرتابطة يتم فهمها بسهولة أكرث من العبارا

ونظرا لطبيعة اإلدراك الكلية، فإن األفراد عادة يحاولون جاهدين إىل ملء الفراغات الناقصة واملساحات 

) تشكيل الكل الجيد(املفتوحة والعمل عىل سد الثغرات فيها بهدف الو صول إىل حالة االستقرار أو الكامل 

فعىل سبيل املثال، نجد أن املوسيقار يستمع إىل املقطوعة املوسيقية كوحدة كلية  .من أجل تفسريها وفهمها

ويحاول كشف الثغرات فيها أو أي خلل فيها، ويسعى جاهدا لسد الثغرات فيها ، يف محاولة منه إلخراجها 

، نحاول اعادة كام أننا عندما نقرأ أو نستمع إىل عبارات غري مرتابطة، فغالبا. بصورة أكرث اتساقا وتناغام

ففي حالة العبارات . تنظيم العالقات القامئة بني أجزاءها بهدف الوصول إىل كل جيد له معنى ووظيفة

وعموما فإننا وفقا لهذا املبدأ نسعى . الناقصة فإننا، نسعى إىل إكاملها لتصبح ذات معنى بالنسبة لنا

ر يف محاولة منا للوصول إىل الكل الجيد أو املعنى جاهدين إىل إدراك العالقات القامئة بني األجزاء أو االفكا

نالحظ عدة أشكال ناقصة غري مكتملة، ولكن نعمل عىل إعادة تنظيم ) ٩- ٦(ففي الشكل رقم . أو الفعل

  .كها عىل أنها دائرة ومثلث ومربعبحيث يتم إدرا. مكوناتها وسد الثغرات فيها للوصول إىل الكل الجيد
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 بدأ اإلغالق يف اإلدراكيوضح م) ٩-٦(شكل رقم 

نالحظ مجموعة نقاط سوداء وبيضاء تشكل معا منظرا متجانسا يبدو وكأنه ) ٩-٧(وبالنظر إىل الشكل رقم 

 ).بورفيل ب(، ولكن وفقا ملبدأ االغالق ميكن إدراك وجود شكل وهو الحيوان )بورفيل أ(مغطى بالثلج 

 

 )أ(

 

 )ب(

 )٩-٧(شكل رقم 
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   Common Directionالتجاه مبدأ التشارك با -٥

يشري هذا املبدأ إىل أننا منيل إىل إدراك مجموعة األشياء التي تسري يف نفس االتجاه عىل أنها استمرار ليشء 

ما، يف حني يتم إدراك األشياء التي ال تشرتك معها باالتجاه عىل أنها خارج نطاق هذا االستمرار 

)Kassin,1998 .( تشرتك باالتجاه تدرك عىل أنها تنتمي إىل نفس املجموعة، أما وهكذا فإن األشياء التي

منيل ) ٩-٨(ففي الشكل رقم . األشياء التي تعارضها باالتجاه فتدرك عىل أنها تقع خارج نطاق هذه املجموعة

 تدرك) ب(عىل أنها استمرار للخط املستقيم، يف حني االشياء يف املجموعة ) أ(اىل إدراك االشياء يف املجموعة 

 .أنها ال تنتمي إىل هذا الخط نظرا ألنها تتعارض معه باالتجاه

 )ب(                        

  

  )أ(                            

  

 يوضح مبدأ االتجاه املشرتك) ٩-٨(شكل رقم 

 Simplicityمبدأ البساطة  -٦

فوفقا لهذا املبدأ، فإننا . إلدرايك االنساينويشري  هذا املبدأ إىل الطبيعة التبسيطية التي ميتاز بها النظام ا

نسعى إىل إدراك املجال عىل أنه كل منظم يشتمل عىل أشكال منتظمة وبسيطة؛ فهو يعكس امليل إىل 

تكوين ما يسمى الكل الجيد الذي ميتاز باالنسجام واالنتظام واالتساق، وهذا يعني أننا يف إدراكنا لألشياء 

شياء بحثا عن خصائص متشابهة لتعميمها عىل األشياء األخرى أثناء عملية نسعى إىل مقارنة خصائص األ 

 .مبدأ البساطة) ٩-٩(ويوضح الشكل . التعلم
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  أ    ب        ج        د                        

  

  

 يوضح مبدأ البساطة) ٩-٩(شكل رقم 

أ ، (حيث نعمل عىل إدراك املقطع أننا يف عملية اإلدراك منيل إىل تبسيط األشياء، ) ٩-٩(يالحظ يف الشكل 

وهو املربع، ومثل هذا املقطع البيضوي مامثل ) ب، د(عىل أنه شكل بيضوي يتداخل مع املقطع ) ج

 .لألشكال الدائريه

 :Memory & Trace Theoryالذاكرة ونظرية األثر 

لشأن والذي يرى فيه إن مفهوم نظرية الجشتلت حول الذاكرة ال يكاد يختلف كثريا عام قدمه أرسطو بهذا ا

أن االنطباع الحيس املدرك يتقاطع مع األثر الذاكري املخزن؛ فنظرية الجشتلت ترى أن االنطباعات الحسية 

تخزن بالذاكرة عىل نحو مامثل؛ أي، بنفس الصيغة أو الشكل التي يوجد عليها األثر الذاكري ويتخزن بنفس 

سرتجاع هي مبثابة اعادة تنشيط ألثر ذاكري معني من خالل وترى أن عملية التذكر أو اال . اآلليات العصبية

 & Hilgard(استخدام نفس النشاط العصبي املستخدم يف عمليات االدراك األولية لهذا األثر 

Bower,1981 .(وتعزو سبب النسيان اىل عاملني هام : 

 .صعوبة تنشيط األثر أثناء عملية التذكر -١

 .ع اآلثار الذاكرية األخرىاضمحالل األثر بسبب التداخل م -٢

وتحديدا فإن نظرية الجشتلت تؤكد الطبيعة الديناميكية للذاكرة، حيث ترى أن النظام االدرايك نشط وفعال 

يعمل بصورة دامئة عىل اعادة تنظيم مكونات الذاكرة يف ضوء املستجدات الناجمة من فعل التفاعالت 

فهي ترى أن الكثري من آثار الذاكرة أثناء عمليات اعادة . ةاملستمرة واملتكررة مع الخربات الحسية البيئي

  التنظيم رمبا يعاد تنظيمها أو 
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 .دمجها مع آثار أخرى، أو رمبا تتداخل مع غريها، وكنتيجة لذلك، رمبا يحدث صعوبة يف عملية تذكرها

 :Learning hypothesisافرتاضات نظرية الجشتلت حول التعلم 

 يكن موضوع التعلم املحور االسايس الهتامم املنظرين االوائل ،إذ تركز جل اهتاممهم كام أسلفنا بالسابق، مل

عىل عمليات االدراك الحيس والكيفية التي من خاللها يفرس االفراد هذه املدركات، فهي ليست نظرية 

 Perception، وإمنا موجهة نحو موضوع االدراك Non learning oriented theoryموجهة نحو التعلم 

oriented theory . وبالرغم من ذلك، قدمت نظرية الجشتلت بعض املساهامت حول التعلم، تتمثل يف

 : املبادئ التالية

 يتم التعلم من خالل االستبصار : أوال

تؤكد نظرية الجشتلت أن التعلم يعتمد عىل قدرة الفرد عىل إدراك املوقف الكيل الذي يتفاعل معه وطبيعة 

 .بني عنارص هذا املوقف العالقات القامئة

فالتعلم ليس مجرد عملية تشكيل ارتباطات بني مثريات واستجابات تقوى أو تضعف اعتامدا عىل النتائج 

التعزيزية أو العقابية، وال يتم تشكيل مثل هذه االرتباطات عىل نحو آيل وفقا ملبدأ املحاولة والخطأ، وإمنا 

فهي ترى . رص املوقف ككل والعالقات القامئة بني هذه العنارصوفقا لعمليات معرفية تنطوي عىل إدراك عنا

” Insight"أن عملية اكتساب السلوك تتم عىل نحو مفاجئ، حيث يتم اكتشافه من خالل عملية االستبصار 

والتي من خاللها يعمل الفرد عىل إعادة تنظيم املدركات الحسية يف املوقف عىل نحو ميكنه من اكتشاف 

 ).Jahnke & Nowacyk,1998(فيه  البنية الكامنة

تؤكد نظرية الجشتلت ان السلوك الذي يتم تعلمه من خالل االستبصار ميكن أن يتكرر يف ذلك املوقف، ال 

فام يتم تعمله من خالل االستبصار ليس مجرد . بل ميكن تعميمه عىل املواقف األخرى املامثلة لذلك املوقف

 .ة تنظيمية بني وسائل وغايات استجابة نوعية خاصة ولكن عالقة معرفي
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 تجارب كوهلر عىل االستبصار

وقد استخدم . تعد تجارب كوهلر عىل القردة من أشهر التجارب التي أجريت عىل عملية االستبصار

. مجموعتني من االبحاث، وهي ما تعرف بتجارب حل املشكالت وتتضمن تجارب العصا وتجارب االقفاص

ع قردا جائعا يف قفص وكان معلق يف سقفه موزا بحيث ال يستطيع القرد ففي احدى تجاربة الشهرية وض

وقد هدف كوهلر من هذه التجربة تحديد ما إذا كان . تناوله مبارشة، وكان يف القفص أيضا صندوق وعصا

لقد الحظ كوهلر أن القرد ). عنارص املوقف(القرد قادرا عىل إدراك العالقة بني العصا والصندوق واملوز 

لعدة مرات تناول املوز مبارشة، لكنه فشل يف ذلك، مام حدا به إىل الجلوس والتأمل يف املوقف  حاول

وكنتيجة ملحاوالته املتعددة التي باءت بالفشل، أدى ذلك بالقرد إىل اعادة تنظيم عنارص املوقف . املشكل

عصا السقاط املوز، بحيث اكتشف عىل نحو مفاجئ طريقة الحل، حيث استخدم الصندوق للوقوف عليه وال

لقد استنتج . بحيث أخذ القرد يكرر مثل هذا السلوك أو الحل يف كل مرة يواجه فيه مثل هذا املوقف

عىل نحو مفاجئ من خالل عملية االستبصار وليس من خالل ) السلوك(كوهلر أن القرد توصل إىل هذا الحل 

املوز : القامئة بني عنارص املوقف الثالث وهياملحاولة والخطأ، إذ متكن من خالل التأمل إدراك العالقات 

 .والصندوق والعصا

 يعتمد التعلم عىل اإلدراك: ثانيا

يتوقف التعلم عىل الكيفية التي يدرك من خاللها الفرد املوقف الذي يواجهه، وإدراكه للكيفية التي ترتابط 

كتشاف البيئة، فهو إذا يرتبط عىل نحو وملا كان التعلم يعنى اصال بعملية ا. بها العنارص معا يف ذلك املوقف

 ). ١٩٨٦غازادا ورميوندجي، (وثيق بالعنارص الحاسمة والبنية املتأصلة يف املوقف 

فإذا كان املوقف غري واضح أو عديم املعنى بالنسبة للفرد، فإن إدراكه له سيكون عندها باهتا ورمبا ال 

حني إذا كان املوقف متميزا والعالقات القامئة بني يشكل دافعا للفرد لتعلم السلوك املناسب حياله، يف 

 .عنارصه واضحة، فإن التعلم يحدث عىل نحو رسيع
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 ينطوي التعلم عىل إعادة التنظيم: ثالثا

يتضمن مفهوم التعلم حسب وجهة النظر الجشتلتية اعادة تنظيم عنارص املوقف من حالة تكون فيها هذه 

 واضحة إىل وضع جديد تكون العالقات القامئة بني عنارصه ذات معنى العنارص مختلفة والعالقات بينها غري

وهذا بالطبع يعني الخروج بصورة جديدة للموقف بحيث تحمل يف طياتها معنى خاصا . بالنسبة للفرد

 .بالنسبة للفرد من خالل اعادة تنظيم عنارص هذا املوقف

 تعلمه ينطوي التعلم عىل إدراك البنية الداخلية ملا يتم: رابعا

يتضمن التعلم جوانبا معرفية حقيقة، فهو ليس مجرد تشكيل سالسل من االرتباطات وفقا ملبادئ آلية 

ميكانيكية، ولكن يعني التعرف الكامل عىل العالقات الداخلية للمواقف املراد تعلمها وكذلك بنيتها 

، )الكلية(مه وخصائصه الجشتلتية فام يتم تعلمه يف الغالب يناسب متاما حقيقة اليشء الذي نتعل. وطبيعتها

ألن جوهر التعلم هو التعرف عىل القوانني الداخلية والرتابط الدقيق للموقف الذي نتعلمه 

)Ashcraft,1998.( 

، فمثل هذه القاعدة ال )العرض× الطول (فعىل سبيل املثال عند ايجاد مساحة املستطيل من خالل قاعدة 

مجرد ارتباط يخزن يف الذاكرة ويتم استخدامه عند حساب مساحة  يتم تعلمها والنظر إليها عىل أنها

املستطيل، وإمنا التعلم الحقيقي لهذه القاعدة يتضمن توضح ملاذا مساحة املستطيل هي حاصل رضب 

ومثل هذا ينطبق عىل . الطول يف العرض، وهذا بالتايل يعطي معاين لكل من املساحة والطول والعرض

ال يكفي ترديده من قبل املتعلم كداللة للفهم، وإمنا يتحقق التعلم ) ٦(،  فرقم االعداد واالرقام أيضا

وحدات متساوية تتجمع وترتابط معا يف كل ) ٦(الحقيقي عندما يدرك املتعلم أن هذا الرقم يتألف من 

 .موحد وفق قاعدة الجمع

 يعنى التعلم بالوسائل والنتائج: خامسا

. اذا، حيث أن ما نتعلمه يتعلق بالنتائج املرتتبة عىل االعامل التي نقوم بهايرتبط التعلم بـ ماذا يؤدي إىل م

فعىل سبيل . فالنتائج املرتتبة عىل السلوك هي يف معظمها ذات معنى وترتبط ارتباطا وثيقا بهذا السلوك

فكرت مليا يف املثال، عندما نضع املفتاح يف خرم الباب ونديره اىل اليمني فمن الطبيعي أن يفتح الباب، ولو 

  مشكلة ما، فمن 
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إن هذا يعني أن التعلم هو مبثابة اكتشاف لخصائص . املؤكد أن تصل إىل حل ما مناسب لهذه املشكلة

 .االشياء وما يرتتب عىل نتائج سلوكاتنا من أحداث

 التعلم القائم عىل االستبصار يجنب الوقوع يف األخطاء: سادسا

لم القائم عىل تشكيل االرتباطات قد يوقع االفراد يف الكثري من حسب وجه النظر الجشتلتية إن التع

االخطاء، ولكن التعلم الحقيقي القائم عىل الفهم واالستبصار يجنب الوقوع يف الكثري من االخطاء، وهذا من 

 إن عملية فهم املوقف املشكل والبنية الكامنة فيه غالبا ما يؤدي إىل تجنب الوقوع. شأنه أن يوجه السلوك

يف األخطاء ألن السلوك الناجم عن ذلك لن يكون عشوائيا، وإمنا يسري عىل هدى ويرتبط ارتباطا وثيقا بذلك 

 .املوقف

 الفهم واالستبصار يسمحان بانتقال أثر التعلم : سابعا

ترى نظرية الجشتلت أن الفهم واالستبصار يؤديان إىل إكتساب مبدأ أو قاعدة ترتبط مبوقف معني، وإن مثل 

ا املبدأ ميكن تطبيقه أو استخدامه يف مواقف أخرى مشابهة للموقف الذي تم التعلم فيه، وبطبيعة هذ

الحال فإن التعلم القائم عىل الحفظ واالستظهار غالبا ما يرتبط باملوقف الذي جرى التعلم فيه وهو رسيع 

لمها وفقا لعملية االستبصار هي الزوال والنسيان وليس فيه أية قيمة انتقالية، يف حني املواقف التي يتم تع

وانطالقا من ذلك، ترى نظرية الجشتلت أن . أكرث بقاء وأكرث قابلية لالنتقال إىل املواقف األخرى املامثلة

التعلم باالستبصار هو تعلم حقيقي غري قابل لالنطفاء أو النسيان، وهو بالتايل يشكل رصيدا ثابتا من مخزون 

 ).Solso,1998(الذاكرة 

 التعلم باالستبصار هو مكافأة بحد ذاته للتعلم: ثامنا

ترى نظرية الجشتلت أن نتائج التعلم من خالل االستبصار هي بحد ذاتها معززات لهذا التعلم؛ فالرضا 

واالبتهاج الذي يرتافق مع التعلم الحقيقي الناتج من إدراك العالقات واملعنى الكامن يف املوقف يشكل خربة 

 .ثابة مكافئة لتعلم ذلك املوقفساره للفرد، وهي مب

وعليه فنجد أن نظرية الجشتلت ال تؤيد استخدام املعززات واملكافآت الخارجية لألداء، وإمنا تدعو إىل 

  رضورة اعداد املواقف بشكل يساعد الفرد عىل إدراك 

  

  



 
190 

 نظرية الجشتلت 

يل عىل اكتشافها والوصول عنارصها والعالقات القامئة بني تلك العنارص واملعاين الكامنة فيها، مام يساعد بالتا

أما املكافآت واملعززات الخارجية فقد تشكل عائقا يؤدي اىل . إىل الحلول، ألن مثل ذلك هو املعزز الحقيقي

 .تشتيت ذهن املتعلم من محاولة الفهم واالستبصار لتلك املواقف
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 الفصل العارش

 

  

 منوذج معالجة املعلومات

Information Processing Model 

 

  

 :متهيد

ال ميكن بأي حال من األحوال الحديث عن علم النفس املعريف وموضوع التعلم تحديدا دون التعرض إىل 

منوذج معالجة املعلومات؛ فهو أحد النظريات املعرفية الحديثة التي تعد ثورة علمية يف مجال دراسة 

فنموذج معالجة املعلومات يختلف عن . سة اللغة والتفكريالذاكرة وعمليات التعلم اإلنساين باالضافة اىل درا

النظريات املعرفية القدمية من حيث انه مل يكتفي بوصف العمليات املعرفية التي تحدث داخل اإلنسان 

فحسب، وإمنا حاول توضيح وتفسري آلية حدوث هذه العمليات ودورها يف معالجة املعلومات وانتاج 

 ).Howard, 1983(السلوك 

ى منوذج معالجة املعلومات أن السلوك ليس مجرد مجموعة استجابات ترتبط عىل نحو آيل مبثريات ير 

تحدثها كام هو الحال عند املدرسة االرتباطية، وامنا هو مبثابة نتاج لسلسلة من العمليات املعرفية التي 

ليات تستغرق زمنا من الفرد ومثل هذه العم. تتوسط بني استقبال هذا املثري وانتاج االستجابة املناسبة له

  لتنفيذها، اذ أن زمن الرجع بني 
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استقبال املثري وانتاج االستجابة املناسبة له يعتمد عىل طبيعة املعالجات املعرفية ونوعيتها باالضافة إىل 

 .خصائص األفراد

دثت يف مجال لقد ظهر هذا االتجاه يف أواخر الخمسينات من القرن املايض مستفيدا من التطورات التي ح

فقد عمد أصحاب هذه االتجاه إىل تفسري ما يحدث داخل نظام . هندسة االتصاالت والحاسوب االلكرتوين

معالجة املعلومات لدى اإلنسان عىل نحو مناظر ملا يحدث يف أجهزة االتصاالت من حيث عمليات تحويل 

الهاتف عىل سبيل املثال، يتم  ففي). Davis & Palladion, 2004(الطاقة املستقبلة من شكل إىل آخر 

تحويل الطاقة الصوتية إىل طاقة كهربائىة ثم إىل طاقة صوتية، يف حني يتم استقبال املدخالت يف الحاسوب 

"Inputs ” ويتم معالجتها يف وحدة معالجة املعلومات"CPU  " وفق اوامر وتعليامت مخزنة ليتم انتاج

فهم يعتربون الدماغ البرشي بأنه يعمل بأسلوب مامثل ملا  وبهذا املنظور،.  Outputs""مخرجات معينة 

يحدث يف الحاسوب االلكرتوين ، حيث أن املعلومات اثناء معالجتها متر يف مراحل تتمثل يف االستقبال 

والرتميز والتخزين وانتاج االستجابة، ويف كل مرحلة من هذه املراحل، يتم تنفيذ عدد من العمليات املعرفية 

)Cuenther, 1998.( 

 :االفرتاضات الرئيسية لنموذج معالجة املعلومات 

ينظر منوذج معالجة املعلومات إىل اإلنسان عىل أنه نظام معقد وفريد يف عمليات معالجة املعلومات، 

وينطلق يف تفسريه لهذا النظام من عدد من االفرتاضات التي جعلت منه توجها جديدا يف دراسة عمليات 

 :وتتمثل هذه االفرتاضات مبا ييل). Ellis etal, 1979(الذاكرة والبرشية اإلدراك والتعلم و 

إن اإلنسان كائن نشط وفعال أثناء عملية التعلم، حيث ال ينتظر وصول املعلومات إليه، وإمنا يسعى : أوال

رفية إىل البحث عنها، ويعمل عىل معالجتها واستخالص املناسب منها بعد اجراء العديد من املعالجات املع

عليها، مستفيدا يف ذلك من خرباته السابقة، األمر الذي ميكنه من انتاج متثيالت معرفية معينة تحدد امناط 

 .سلوكه حيال املواقف أو املثريات التي يواجهها

التأكيد عىل العمليات املعرفية أكرث من االستجابة بحد ذاتها، اذ يفرتض أن هذه االستجابة ال تحدث : ثانيا

  آيل إىل املثري، وإمنا هي نتاج لسلسلة من  عىل نحو
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 ).Howard, 1983(العمليات واملعالجات املعرفية التي تتم عرب مراحل متسلسلة من املعالجة 

تشتمل العمليات املعرفية عىل عدد من عمليات التحويل للمثريات أو املعلومات التي تتم وفق مراحل : ثالثا

فاملثريات . ذه املعلومات من شكل إىل آخر من أجل تحقيق هدف معنيمتسلسلة يف كل منها يتم تحويل ه

أثناء معالجتها عرب املراحل الرئيسية الثالث، وهي الرتميز والتخزين واالسرتجاع، تخضع لعدد من التغريات 

ومن الجدير ). Guenther , 1998(والتحوالت يحددها النظام املعريف اعتامدا  عىل الهدف من املعالجة 

محددة عىل املعالجة يف كل مرحلة من هذه املراحل ) سعة(ه، أن نظام معالجة املعلومات ميتاز بقدرة ذكر 

)Howard, 1983.( 

" Language"وفهم وانتاج اللغة " Reasoning"تتألف العمليات املعرفية العليا مثل املحاكمة العقلية : رابعا

ت املعرفية الفرعية البسيطة، حيث أن تنفيذ من عدد من العمليا" Problem Solving"وحل املشكالت 

مثل هذه العمليات يتطلب تنشيط العمليات الفرعية البسيطة، والتي تتضمن عددا من اإلجراءات تتمثل 

استخالص خصائص معينة من املثريات، واحالل املعلومات يف الذاكرة قصرية املدى واالحتفاظ بها لفرتة، : يف

نة يف الذاكرة طويلة املدى لالستفادة منها يف متثل املعلومات الجديدة، وتفعيل بعض املعلومات املخز 

وتخزين املعلومات الجديدة يف الذاكرة طويلة املدى، ومقارنة مجموعة املعلومات مبعلومات اخرى، وتحويل 

 املعلومات إىل متثيالت معينة اعتامدا عىل قواعد محددة وإىل غري ذلك من العمليات الفرعية البسيطة

 ).Guenther, 1998(األخرى 

عىل معالجة " Limited Capacity"ميتاز نظام معالجة املعلومات لدى اإلنسان بسعته املحددة : خامسا

، فاثناء مراحل املعالجة هناك سعة محددة ) Anderson, 1990(وتخزين املعلومات خالل مراحل املعالجة 

ويرجع سبب ذلك إىل أن سعة الذاكرة . ات ومعالجتهالهذا النظام من حيث قدرته عىل تناول بعض املعلوم

) املستقبالت الحسية(قصرية املدى املحددة يف تخزين املعلومات من جهة، وإىل عدم قدرة األجهزة الحسية 

 ) .Ashcraft, 1989(عىل الرتكيز يف عدد من املثريات واالحتفاظ بها لفرتة طويلة 

ث عىل املعلومات عرب املراحل املتعددة عىل طبيعة وخصائص تعتمد عمليات املعالجة التي تحد: سادسا

  الذاكرة الحسية، والذاكرة قصرية: انظمة الذاكرة الثالث
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وتلعب عوامل مثل االنتباه واإلدراك وقدرة الفرد عىل اسرتجاع الخربات . املدى، والذاكرة طويلة املدى

لجة، فام يتم معالجته من معلومات هي تلك التي السابقة ذات العالقة دورا بارزا يف تنفيذ عمليات املعا

يتم تركيز االنتباه عليــهـا يف لحظة من اللحظات، وذلك نظرا لسعة نظام معالجة املعلومات املحدودة 

)Guenther, 1998.( 

 Conceptual Learningالتعلم املفاهيمي : يفرتض منوذج املعلومات وجود نوعني من التعلم هام: سابعا

، فالتعلم املفاهيمي يتم ترميزه يف الدماغ ويكون له معنى بالنسبة Complex Learningاملعقد والتعلم 

للمتعلم، وعادة يرتبط مبفاهيم أو معلومات أخرى موجوده لدى الفرد، وينتج عن ذلك عالقات جديدة 

 .متداخلة عىل نحو يتيح إىل تعلم جديد أو مفاهيم جديدة

، فالنموذج يرى أن سلوك االنسان من النوع الهادف املعقد والذي يشتمل عىل أما فيام يتعلق بالتعلم املعقد

عدد من املكونات وليس مجرد أجزاء بسيطة، فكلام زادت مكونات السلوك عندها يتطلب األمر رضورة 

أن السلوك املعقد يتم أيضا يف الدماغ ليستفيد . ترابط هذه املكونات معا بشكل جيد حتى يكون لها معنى

 ).Thornburge, 1984(ا الفرد يف الوضع الراهن ويف املستقبل منه

مام سبق يتضح لنا، ان فهم السلوك اإلنساين وكيفية حدوثه حسب وجهة نظر منوذج معالجة املعلومات 

يتطلب تحديد طبيعة العمليات التي تحدث عىل املعلومات واملثريات اثناء مراحل معالجتها، إذ إن الفعل 

 ,Schmidt & Lee(لة ملثل هذه العمليات وليس مبثابة استجابة آلية لهذه املثريات السلويك هو محص

وهكذا نجد أن املهتمني بهذا النموذج اكدوا عىل دراسة اسلوب حل املشكالت يف محاولة منهم . )1999

راحل لتحديد مراحل حل املشكالت والكيفية التي يتم من خاللها متثل املعلومات يف كل مرحلة من هذه امل

)Howard, 1983.( 

 :وظائف نظام معالجة املعلومات

يرى أصحاب منوذج معالجة املعلومات أن دورة معالجة املعلومات املرتبطة باملثريات التي يتفاعل معها 

واالسرتجاع "  Storage"والتخزين" Encoding"اإلنسان متر يف ثالث مراحل رئيسية وهي الرتميز 

"Retrieval "جات خالل هذه املراحل تنفيذ عدد من العمليات املعرفية بعضها يتم عىل نحو وتتطلب املعال

ال شعوري ، يف حني أن البعض اآلخر يتم عىل نحو شعوري بحيث يكون الفرد عىل وعي تام ملا يجري داخل 

  هذا 
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املدى والذاكرة الذاكرة الحسية والذاكرة قصرية : ويتم تنفيذ مثل هذه العمليات عرب اجهزة الذاكرة . النظام

 ):Haberlandt,1999(وتحديدا فإن نظام معالجة املعلومات يضطلع بالوظائف التالية . طويلة املدى

من العامل الخارجي عرب " Inputs"استقبال املعلومات الخارجية او ما يسمى باملدخالت الحسية )  ١(

، االمر الذي ميكن هذا النظام من )هاترميز (املستقبالت الحسية والعمل عىل تحويلها إىل متثيالت معينة 

 .وتسمى هذه املرحلة مبرحلة االستقبال والرتميز. معالجتها الحقا

اتخاذ بعض القرارات حول مدى أهمية بعض املعلومات ومدى الحاجة إليها، بحيث يتم االحتفاظ ) ٢(

مرحلة (ينها يف الذاكرة بالبعض منها بعد أن يتم معالجتها وتحويلها اىل متثيالت عقلية معينة يتم تخز

 ) .التخزين

التعرف عىل التمثيالت املعرفية واسرتجاعها عند الحاجة إليها لالستفادة منها يف التعامل مع املواقف ) ٣(

 ).مرحلة االسرتجاع( واملثريات وتحديد امناط الفعل السلويك املناسب 

 :مكونات منوذج معالجة املعلومات

عملية التي من خاللها يتم تخزين الخربات املتعلمة عرب الزمن، هذا ويعد كل من ينظر إىل الذاكرة عن أنها ال

من اوائل علامء النفس الذين اسهموا يف صقل وصياغة ) Atkinson & Shiffren , 1971(اتكنسون وشيفرن 

اليث وقد قاما بوضع منوذج ملكونات منوذج املعلومات من خالل اقرتاح منوذج ث. منوذج معالجة املعلومات

وقد قدم ايضا كل من بجورك . االبعاد للذاكرة البرشية مربزين فيه مراحل تناول املعلومات ومعالجتها

)Bjork, 1975 ( وبور)Bower, 1975 ( وكريك وجاكويب)Craik & Jacoby, 1975 (وكريك وليفي)Craik 

& Levy, 1976 ( وهنت)Hunt, 1971 ( وشيفرن)Shiffrin, 1975, 1976 (ساهامت ساعدت يف وغريهم م

 ) .Howard, 1983(تطور هذا النموذج من خالل دراساتهم وابحاثهم املستفيضة يف مجال الذاكرة البرشية 

وحديثا جرى تعديل عىل منوذج معالجة املعلومات يف ضوء املساهامت التي قدمها كل من اندرسون 

)Anderson (وباديل)Baddeley, 1982,1999 (كرة العاملة وال سيام يف مجال الذا)Geunther, 1998.( 
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رئيسية تتمثل يف الذاكرة الحسية او ) أنظمة(يتألف نظام معالجة املعلومات لدى اإلنسان من ثالثة مكونات 

 Short"والذاكرة قصرية املدى او الذاكرة العاملة " Sensory Registors"ما يسمى باملسجالت الحسية 

Term Momory/ Working Memory "كرة طويلة املدى والذا"Long Term Memory " وهذه األنظمة

 ) .Schmidt & Lee, 1999(مشابهة اىل درجة ما ألنظمة معالجة املعلومات يف الحاسوب االلكرتوين 

املامثلة " Control Processes"وباإلضافة إىل هذه املكونات الثالثة، فإن هناك عددا من عمليات التحكم 

 ,Ashcraft(اسوب والتي تعمل عىل انسياب املعلومات ومعالجتها داخل النظام للربامج املوجودة يف الح

1989.( 

وال يعني القول بوجود ثالثة انظمة للذاكرة، ان هذه األنظمة منفصلة ومستقلة عن بعضها البعض؛ اي 

يط يوجد كل منها يف مكان معني يف الدماغ، ولكن ميكن النظر إليها عىل أنها ثالثة أنواع من التنش

"Activation "وهكذا ميكن اعتبار الذاكرة البرشية مخزنا كبريا يضم ثالثة انواع من . لنفس املوقع

،  وتقع اشكال )Baddeley, 1999(املستودعات اعتامدا عىل نوعية ومدى استمرارية التنشيط املطلوب 

 :التنشيط يف األنواع التالية

ستمر والدائم يف الجهاز العصبي وهذا ما يحدث يف الذاكرة ويشري إىل التغيري امل: التنشيط  طويل املدى -١

 .طويلة املدى

وهو الذي يدوم اقل من ثانية ويحدث يف الذاكرة الحسية ويركز عىل : التنشيط املؤقت الرسيع  -٢

 .الخصائص الفيزيائية للمثريات

ملة ويركز عىل التمثيالت وهو الذي يدوم لبعض ثوان ويحدث يف الذاكرة العا: التنشيط املؤقت القصري -٣

 .املعرفية وعمليات الرتميز للمثريات

وفيام يتعلق بعمليات التحكم، فيمكن النظر إليها عىل انها اسرتاتيجيات تنفيذية معرفية تكون عادة مخزنة 

وتتعدد مثل هذه . يف الذاكرة وتتحول إىل أنشطة عندما تقتيض الحاجة إليها يف معالجة املعلومات

واسرتاتيجيات استخالص املعنى، " Rehearsal"يات وتتنوع لتشمل التسميع وتكرار املعلومات االسرتاتيج

واسرتاتيجيات حل املشكلة، واسرتاتيجيات البحث عن املعلومات يف الذاكرة، واسرتاتيجيات فهم وانتاج اللغة، 

إن مثل هذه . خرىواسرتاتيجيات املحاكمة العقلية واتخاذ القرارات وغريها من االسرتاتيجيات األ 

  االسرتاتيجيات رضورية لتوليد الفعل السلويك حركيا كان أم عقليا، 
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انفعاليا ام لغويا، بحيث اننا يف اغلب االحيان نكون عىل وعي تام بحدوثها يف الوقت الذي ال نستطيع فيه 

 ).Anderson, 1990(وصفها وتوضيح كيفية حدوثها 

 :التمييز  بني أنظمة الذاكرة

سلفنا سابقا أن التمييز بني أنظمة الذاكرة الثالثة ال يتم عىل أساس املوقع، وامنا اعتامدا عىل خصائصها كام ا

وعموما فإن ).  Howard, 1983(ودورها يف معالجة املعلومات من حيث مستوى التنشيط الذي يتم فيها 

 :أوجه املقارنة بني هذه األنظمة يتم وفق املعايري التالية

وتتمثل يف كمية املعلومات التي يستطيع النظام االحتفاظ بها يف لحظة من ": Capacity"السعة   -١

 .اللحظات

ويتمثل يف طبيعة التحويالت ": Representation Forms"شكل التمثيالت التي يحتويها كل نظام  -٢

 .والتغيريات التي تجرى عىل املثريات عرب هذه األنظمة

الذي يحدث يف النظام ويتمثل يف مدى استمرار املعلومات يف ": Level of Activation"مستوى التنشيط  -٣

 .الذاكرة ودميومتها

إذ إن فقدان املعلومات يف كل نظام من هذه األنظمة :  Forgteting""أسباب النسيان  يف كل نظام  -٤

 .يعزى إىل اسباب مختلفة

 )Sensory Memory(الذاكرة الحسية 

فمن خاللها يتم استقبال مقدار . تقبل األول للمدخالت الحسية من العامل الخارجيمتثل الذاكرة الحسية املس

كبري من املعلومات عن خصائص املثريات التي نتفاعل معها وذلك عرب املستقبالت الحسية املختلفة 

 فهي تتألف من مجموعة من املستقبالت يختص كل). البرصية، والسمعية، واللمسية، والشمية، والتذوقية(

، فاملستقبل الحيس البرصي مسؤول عن استقبال الخربة )Ellis etal, 1979(منها بنوع معني من املعلومات 

، يف حني املستقبل الحيس السمعي " Icon or Image"البرصية والتي غالبا ما تكون عىل شكل خيال اليشء 

 ".Echo"يعنى باستقبال الخربة السمعية عىل شكل صدى 

دورا هاما يف نقل صورة العامل الخارجي عىل نحو دقيق، اذ ما يتم تخزينه فيها هو تلعب هذه الذاكرة 

  "Exact Copy"االنطباعات او الصور الحقيقية للمثيـرات الخارجية 
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(Coon, 1986)  ؛ فهـي تـمـثـيـل حقـيــقـي للــواقــع الخارجي دون أي تشويه او تغري)Klein, 1987.( 

هذه الذاكرة برسعتها الفائقة عىل نقل صورة العامل الخارجي وتكوين الصورة  متتاز مستقبالت الحس يف

ومتتاز . النهائىة ملثرياته وفقا لعملية التوصيل العصبي، مام يساعد يف رسعة اتخاذ األنشطة السلوكية الالحقة

ظات ، ولكن ايضا بقدرتها الكبرية عىل استقبال كميات هائلة من املدخالت الحسية يف اي لحظة من اللح

بالرغم من هذه القدرة عىل االستقبال ، فإن املعلومات رسعان ما تتالىش ألن قدرتها عىل االحتفاظ محددة 

يصعب يف هذه الذاكرة تفسري جميع املدخالت ). Howard, 1983(جدا بحيث ال تتجاوز اجزاء من الثانية 

 :الحسية واستخالص اية معاين منها لالسباب التالية

لقدرة عىل االنتباه إىل جميع املدخالت الحسية معا نظرا لكرثتها وزمن بقاءها يف هذه الذاكرة، اذ عدم ا -١

ففي الوقت الذي يتم . غالبا ما يتم االحتفاظ باالنطباعات الحسية لفرتة وجيزة ال تتجاوز اجزاء من الثانية

دومنا ان يتسنى لها فرصة االنتقال اىل  تركيز االنتباه اىل بعض املدخالت يتالىش الكثري من املدخالت االخرى

 ).Solso,1998(مستوى اعىل من املعالجة 

قد يبدو الكثري من املدخالت الحسية غري مهم بالنسبة للفرد، األمر الذي يدفعه اىل تجاهلها وعدم  -٢

 .االنتباه واالهتامم بها

للفرد، ومثل هذه املدخالت رسعان هناك بعض املدخالت الحسية قد تبدو غامضة او غري واضحة بالنسبة  -٣

 ).Geunther, 1998(ما تتالىش بدون استخالص اية معاين منها 

تعد هذه الذاكرة مبثابة محطة يتم فيها االحتفاظ ببعض االنطباعات أو املدخالت الحسية من خالل  -٤

 .رىتركيز االنتباه عليها وذلك ريثام يتسنى ترميزها ومعالجتها يف أنظمة الذاكرة األخ

حيث يتالىش االثر  Automatic decay" "يحدث النسيان يف هذه الذاكرة بسبب عامل االضمحالل التلقايئ

الحيس مع مرور الوقت حتى لو مل يتعرض الفرد اىل مدخالت حسية جديدة، كام ويلعب التداخل واالحالل 

"Intereference or Displacement "الذاكرة نتيجة للتعرض اىل  دورا بارزا يف فقدان املعلومات من هذه

  مثريات جديدة رمبا 

  



 
199 

 
 نظريات التعلم

ففي هذه الذاكرة تتم العمليات عىل نحو ال شعوري بحيث ال يكون . تتداخل مع السابقة او تحل محلها

الفرد عىل وعي تام ملا يحدث فيها، وال ميكن بأي شكل من األشكال استخدام اسرتاتيجيات التحكم التنفيذية 

 ) .Ashcraft, 1989(ملنع تالشيها او زوالها لالحتفاظ باملعلومات 

تشري الدالئل العلمية إىل أن الذاكرة الحسية تتألف من مجموعة مستقبالت كل منها يختص باستقبال نوع 

، وبالرغم من هذه الحقيقة مل تنل جميع هذه املستقبالت )Anderson, 1990(خاص من املعلومات

فتكاد تكون الذاكرة الحسية البرصية والذاكرة . جة املعلوماتاالهتامم من قبل املهتمني بنموذج معال

 ,Klein(الحسية السمعية من اكرث املستقبالت التي حظيت باالهتامم البحثي ومبزيد من التوضيح والتفصيل 

1987, Guenther,1998, Howard, 1983  . ورمبا يرجع سبب االهتامم بهام ألهمية املعلومات التي

 .ريات الخارجية من خالل هاتني الحاستنينستقبلها عن املث

 Visual Sensory Memoryالذاكرة الحسية البرصية 

تعنى هذه الذاكرة باستقبال الصور الحقيقية للمثريات الخارجية كام هي بالواقع، حيث يتم االحتفاظ بها 

 Iconic"ونية ، لذا فهي تعرف باسم الذاكرة األيق"Icon"يعرف باسم أيقونة " Image"عىل شكل خيال 

Memory" (Haberlandt,1999.( 

 ,Coltheark, lea & (Thompsonانظر  (تؤكد نتائج معظم الدراسات التي اجريت عىل هذه الذاكرة 

1974; Turvey & Kravetz, 1970  إن املعلومات ال يتم عليها اية معالجات ، وإمنا يتم االحتفاظ بها وال ،

انظر  (ريثام يتم معالجتها يف الذاكرة العاملة، ولكن هناك بعض االدلة تشري سيام تلك التي يتم االنتباه لها 

)Howard, 1983 ويقرتح البعض ان ما يتم . إىل أن بعض التحليل يجرى عىل املعلومات يف هذه الذاكرة

ترميزه يف هذه الذاكرة هي معلومات سطحية عن خصائص املثريات الفيزيائية كاللون مثال، يف حني يصعب 

 .استخالص اي معنى للمثريات يف هذه الذاكرة

والتي تسمح " T-Scope"إن معظم الدراسات التي أجريت عىل هذه الذاكرة استخدمت اداة عرض تسمى 

عىل املفحوصني، ويعمل هذا الجهاز عىل ) جزء من الثانية(بعرض مثري برصي معني لفرتة محددة من الزمن 

وقد اظهرت نتائج معظم هذه . قبل وبعد التعرض للمثري املقصود ضبط االحساس البرصي للمثريات االخرى

  الدراسات ان 
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الكثري من املدخالت الحسية البرصية رسعان ما تتالىش بعد التعرض مبارشة للمثري، وتقرتح النتائج ان االثر 

خالص بعض يتم اثناءها است) ربع ثانية تقريبا(الحيس البرصي يبقى يف هذه الذاكرة جزءا من الثانية 

املعلومات عن املدخل الحيس، تتمثل يف اختيار بعض الجوانب منه والرتكيز عليها من اجل معالجتها الحقا 

وهذه بحد ذاتها تعد عمليات عقلية نشطة تتم عىل نحو ال شعـوري . وتخطيط حركـات العني وغريها

 ).Ashcraft,1998(لـى املدخـل الحـيس وتستمر مثل هذه العمـليات طـاملا هـنــاك تركـيــز لالنـتــبــاه ع

البرصية، اذ  -ما يسمى باالنتباه البؤري لتوضيح ما يحدث يف الذاكرة الحسية ) Neisser, 1967(اقرتح نايرس 

يرى ان هذه الخاصية تسمح بابقاء االثر للمدخل الحيس نشطا يف الذاكرة وذلك خالل مراحل معالجة 

در االشارة هنا، ان العني رمبا تستقبل مدخال حسيا ملثري آخر اثناء تركيز ، وتج)Ashcraft, 1989(املعلومات 

االنتباه ملدخل حيس آخر بحيث يعمل نظام معالجة املعلومات عىل تسجيل بعض املعلومات عنه نظرا 

 .لحركات العني الفجائية والدورانية التي تساعد يف تحويل االنتباه من مثري اىل آخر

ان املعلومات عن املثريات الخارجية تخزن يف هذه ) Sperling , 1963(اث سربلينج لقد اظهرت نتائج ابح

، وهي مطابقة عىل نحو حقيقي ملا هو موجود يف الواقع الخارجي، وان مثل "Icons"الذاكرة عىل شكل صور 

اقرتح  ، وقد)Klein, 1987(هذه االنطباعات تبقى يف هذه الذاكرة ملدة وجيزة تقدر تقريبا بربع ثانية 

للخربات البرصية متكن من استقبال معلومات كثرية عن هذه  Snapshots""سبريلنج ان التعرضات الرسيعة 

كام تشري نتائج دراسات كل . هو الجزء اليسري من هذه املعلومات"Coded"املثريات، وان ما يتم تشفريه  

اىل ان هذه الذاكرة ) Wingfield & Byrnes, 1981(ووينجفيلد وبايرنز ) Howard, 1983(من هوارد 

تشتمل عىل صور عقلية للخربة البرصية تبقى لفرتة قصرية جدا بعد التعرض املبارش للمثري، مام يتيح للفرد 

 .استدعاء بعض املعلومات عن خصائص هذا املثري

ات قام بها ففي دراس. إن بقاء االثر الحيس للمثري او الحدث البرصي يف هذه الذاكرة يعتمد عىل شدة املثري

، تم تعريض االفراد فيها إىل )Mack Worth,1963(وماك وروث ) Keele & Chase, 1967(كييل وتيشيز 

  مجموعة من الحروف بعضها ذات لون فاقع 
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والبعض اآلخر لونها داكن، اظهرت نتائجها أن األفراد استطاعوا تذكر عدد اكرب من الحروف ذات اللون 

داكنة، مام يدل عىل ان بقاء االثر الحيس للمثريات يف هذه الذاكرة يعتمد عىل الفاقع اكرث من الحروف ال

ان بقاء املعلومات يف ) Breitmeyer & Ganz, 1976(كام اظهرت نتائج دراسات بريتامير وجانز . شدتها

هذه الذاكرة يتوقف عىل استقبال معلومات جديدة ، فغالبا ما تعمل مدخالت حسية برصية جديدة عىل 

 .صري استمرارية بقاء معلومات سابقة بحيث تؤدي اىل زوالها لتحل محلهاتق

 ) Auditory Sensory Memory(الذاكرة الحسية السمعية 

ألنها مسؤولة عن استقبال الخصائص " Echoic Memory"تعرف هذه الذاكرة باسم ذاكرة االصداء الصوتية 

رة الحسية البرصية، فإن هذه الذاكرة تستقبل صورة وكام هو الحال يف الذاك. الصوتية للمثريات البيئية

 ).Aschraft, 1989;1998(مطابقة للخربة السمعية التي يتعرض لها الفرد يف العامل الخارجي 

تشري نتائج الدراسات التي عرض فيها األفراد إىل مجموعة مختلفة من املنبهات الصوتية وال سيام تلك 

ان االفراد يستطيعون " Cocktail or Dichotic Listening"ع املشوش التجارب التي تسمى بتجارب االستام 

استقبال عدد كبري من املدخالت الحسية السمعية يف لحظة من اللحظات، ولكن رسعان ما يزول الكثري منها 

وبالرغم من ذلك، فقد وجد ان . بحيث يتم الرتكيز عىل بعض املدخالت واهامل بعض املدخالت االخرى

ورمبا يعود ذلك اىل . مكانهم تذكر بعض املعلومات من الخربات السمعية التي ال يولون انتباههم لهااالفراد بإ 

أن االنطباعات الحسية السمعية تستمر لفرتة زمنية اطول يف املسجل الحيس السمعي قد يتجاوز مدة 

الحسية السمعية، ويسهل ، األمر الذي يتيح االحتفاظ ببعض اآلثار ) Wingfeild& Byrnes, 1981(الثانيتني 

 .بالتايل عملية استخالص بعض املعاين منها

متتاز الذاكرة الحسية السمعية بإمكانية استقبال اكرث من مدخل حيس سمعي من مصدر واحد او مصادر 

 Context"متعددة بنفس الوقت، وأن عملية متييز األصوات فيها يعتمد عىل السياق الذي يحدث فيه 

Dependent "هذا ويحدث فقدان اآلثار . افة اىل طبيعة ونوعية االصوات التي تسبقها أو تتبعهاباالض

الحسية السمعية فيها بسبب عامل االحالل، حيث تعمل االصوات الجديدة عىل ازالة اآلثار الحسية السابقة 

 ).Geunther, 1998(للخربات السمعية لتحل محلها 
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 )Short Term Memory- STM(الذاكرة قصرية املدى 

تعد الذاكرة قصرية املدى املحطة الثانية التي تستقر فيها بعض املعلومات التي يتم استقبالها من الذاكرة 

ثانية  ٥-٣٠الحسية، فهي تشكل مستودعا مؤقتا للتخزين يتم فيه االحتفاظ باملعلومات لفرتة ترتاوح بني 

)Martindal, 1991 . ( ة يجرى عليها بعض التغيريات والتحويالت ، فاملعلومات التي تدخل إىل هذه الذاكر

حيث يتم متثلها عىل نحو مختلف عام هي عليه يف الذاكرة الحسية، ففيها يتم تحويل املثريات البيئية من 

 ).Klein, 1987(شكل اىل شكل آخر، االمر الذي يتيح استخالص املعاين املرتبطة بها 

 Working"ىل هذه الذاكرة اسم الذاكرة العاملة هناك العديد من علامء النفس املعرفيني يطلق ع

Memory " كونها تستقبل املعلومات التي يتم االنتباه إليها من الذاكرة الحسية وتقوم برتميزها ومعالجتها

عىل نحو أويل، وتعمل ايضا عىل اتخاذ بعض القرارات املناسبة بشأنها من حيث استخدامها أو التخيل عنها، 

ذاكرة طويلة املدى لالحتفاظ بها عىل نحو دائم؛ كام انها تعمل عىل استقبال املعلومات أو إرسالها اىل ال

املراد تذكرها من الذاكرة طويلة املدى وتجري عليها بعض العمليات املعرفية من حيث استخالص بعض 

لذاكرة متكن ، فهذه ا)٢٠٠٢الزغول، والهنداوي (املعاين منها وربطها وتنظيمها وتحويلها اىل اداء ذاكري 

الدماغ من معالجة وتقييم املعلومات القادمة إليه عرب الحواس والعمل عىل اختيار منها ما يجب االحتفاظ 

 :متتاز الذاكرة قصرية املدى بعدد من الخصائص تتمثل يف. به أو رفضه

النتباه إليها يف الذاكرة تستقبل املعلومات التي يتم االنتباه اليها فقط ، حيث ان املعلومات التي ال يتم ا: أوال

 ) .Coon, 1986(الحسية ال تجرى عليها أية معالجات يف هذه الذاكرة

قدرتها االستيعابية محدودة جدا، حيث ال تستطيع االحتفاظ بكم هائل من املعلومات كام هو الحال : ثانيا

 Memory"سم سعة الذاكرة تشري نتائج الدراسات املعروفة با. يف الذاكرة الحسية او الذاكرة طويلة املدى

Span " (وحدات ) ٧(وحدات من املعرفة؛ أي مبتوسط مقداره " ٥- ٩"ان سعتها ترتاوح بنيAnderson, 

 .؛ فهى تشبه بصندوق يحتوي سبعة ادراج ، بحيث يوضع يشء واحد فقط يف كل درج) 1990
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وعي تام مبا يحدث فيها، فهي تشكل متثل الجانب الشعوري من النظام املعريف، فغالبا ما نكون عىل : ثالثا

 .الحلقة التي تربط االنسان بالعامل الخارجي املحيط به

، وتتفاوت مدة االحتفاظ "ثانية" ٣٠تستطيع االحتفاظ باملعلومات لفرتة زمنية وجيزة ال تتجاوز: رابعا

ى التنشيط للعمليات باملعلومات يف هذه الذاكرة اعتامدا عىل طبيعة املعلومات التي يتم استقبالها ومستو 

 ).Geunther, 1998; Myers, 2004(املعرفية املطلوبة 

تشكل حلقة الوصل بني الذاكرة الحسية والذاكرة طويلة املدى من حيث انها تستقبل االنطباعات : خامسا

ىل الحسية من الذاكرة الحسية، وتعمل عىل اسرتجاع الخربات املرتبطة بها من الذاكرة طويلة املدى لتعمل ع

ترميزها واستخالص املعاين منها، كام انها تحدد االجراءات السلوكية املناسبة حيال املثريات واملواقف 

 .الخارجية

فاملثريات ميكن أن تأخذ . يتم ترميز املثريات فيها عىل نحو مختلف عام هو عليه يف الواقع الخارجي: سادسا

ا عىل الغرض من معالجتها وطبيعة عمليات التحكم اشكاال متعددة من التمثيالت يف هذه الذاكرة اعتامد

فقد يتم متثل املثريات عىل نحو لفظي، او برصي أو صويت، او داليل . املعرفية التي يتبناها الفرد يف موقف ما

 ).Howard, 1983; Mayers, 2004(او غري ذلك 

 النسيان يف الذاكرة قصرية املدى

دا نظرا لسعتها املحدودة عىل التخزين من جهة، ولقرص الزمن ان معدل النسيان يف هذه الذاكرة كبري ج

 :وتحديدا  فإن أسباب النسيان يف هذه الذاكرة يعود إىل . الذي تستطيع فيه االحتفاظ باملعلومات

فاملعلومات التي ال يتم تسميعها أو مامرستها رسعان ما تتالىش من هذه الذاكرة، : االهامل وعدم املامرسة -١

ثانية يف حالة عدم تسميعها او ) ١٥(الدالئل العلمية ان املعلومات تفقد من هذه الذاكرة بعد حيث تشري 

 .مامرستها

نظرا ملحدودية سعة هذه الذاكرة، فإن دخول معلومات اخرى جديدة غالبا ما يؤثر : التداخل او االحالل  -٢

الجديدة محل السابقة وتعمل عىل  يف قدرتها عىل املعالجة واالحتفاظ باملعلومات؛ فقد تحل املعلومات

 ).Haberlandt,1997) (االحالل(محوها من الذاكرة 
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وقد يحدث احيانا تداخل بني املعلومات حيث أن الخربات الجديدة تعيق تذكر الخربات السابقة، او متنع 

 .الخربات السابقة عملية معالجة ومتثل الخربات الجديدة

 :املدى تعزيز االحتفاظ يف الذاكرة قصرية

ميكن أن تعزز قدرة هذه الذاكرة عىل االحتفاظ باملعلومات وزيادة سعتها عىل املعالجة من خالل استخدام 

 ):Klein, 1987(بعض االسرتاتيجيات اآلتية 

  Rehearsal""التسميع : أوال

ة تسميع إن عملي. ويتمثل هذا االجراء يف التسميع العلني او الرصيح للمعلومات املراد االحتفاظ بها

املعلومات عىل املستوى الضمني او العلني تساعد عىل تنظيم املعلومات وتجعلها ذات معنى بالنسبة للفرد، 

وكلام ازدادت فرص املامرسة والتسميع للمعلومات يف . االمر الذي يسهل عملية تذكرها واستدعائها الحقا

هذا ويوجد نوعان . دى وكذلك عملية تذكرهاهذه الذاكرة، ازدادت فرص االحتفاظ بها يف الذاكرة طويلة امل

، والتسميع املكثف او املفصل "Maintanance Rehearsal"تسميع االحتفاظ او الصيانة : من التسميع هام

"Elaborative  Rehearsal ." يتم اللجوء عادة إىل النوع األول عندما يكون الهدف هو االستخدام الفوري او

ويف حال . الفرد عىل تسميعها يك تبقي نشطة حتى يتسنى له استخدامها اآلين للمعلومات، حيث يعمل

االستخدام لهذه املعلومات رمبا يهملها الفرد اذا شعر انه لن يستخدمها مستقبال، او يبذل مزيدا من الجهد 

ت املعريف إلرسالها اىل الذاكرة طويلة املدى من اجل االحتفاظ بها إذا قدر ان وجود مثل هذه املعلوما

ومن األمثلة عىل هذا النوع حفظ رقم هاتف او بعض املعلومات . يساعده عىل تحقيق اهداف مستقبلية

 .مثل األسامء واملصطلحات وغريها

أما النوع الثاين من التسميع فيلجأ اليه الفرد عندما يكون الهدف من االحتفاظ باملعلومات ملدة طويلة ، 

ىل تسميع املعلومات او ترديدها فحسب، بل يحاول ربطها ببعض ففي مثل هذه الحالة ، ال يلجأ الفرد ا

 ).Schmidt & Lee, 1999( األشياء املألوفة بالنسبة له يك تساعده عىل تذكرها بسهولة الحقا

 ’Chunking'التجميع أو التحزيم : ثانيا

تيعاب ومعالجة وهي احدى الطرق الفعالة التي من شأنها ان تزيد طاقة الذاكرة قصرية املدى عىل االس

  املعلومات؛ اذ انها متكن الفرد من التعامل مع املعلومات وفق تنظيم 
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حيث تشري االدلة . معني يتمثل يف تحديد منط من العالقات بني وحدات املعرفة املراد حفظها وتخزينها

وحدة " ٧٩"سبع وحدات اىل " ٧"العلمية انه باالمكان زيادة طاقة هذه الذاكرة االستيعابية من 

)Schmidt&Lee, 1999 . ( وتتطلب هذه الطريقة تحزيم او تجميع وحدات املعرفة املنفصلة املراد حفظها

وتصلح مثل هذه . يف مجموعة من الوحدات وفق ترتيب معني لتشكل املجموعة الواحدة منها وحدة واحدة

أرقام أخرى، حيث يتم التعامل مع الطريقة لحفظ االرقام كأرقام املوظفني والطالب او ارقام الهواتف أو أية 

فعىل سبيل املثال، بدال من التعامل مع الرقم . كل مجموعة من االرقام عىل انها حزمة او مجموعة واحدة

عىل اساس وحدات منفصلة ميثل كل عدد فيها وحدة واحدة، فباالمكان من خالل هذه ) ٦١٥٨٩٧٢(التايل

قا ملبدأ التجميع بحيث يتم تشكيل وحدتني فقط منه عىل الطريقة اختزاله اىل عدد اقل من الوحدات وف

يف هذه الذاكرة الستيعاب ومعالجة معلومات ) مدى(، وهذا ما يوفر مساحة )٨٩٧٢) (٦١٥(النحو التايل 

 .اخرى

ميكن استخدام هذه الطريقة كذلك للتعامل مع املعلومات غري الرقمية لتسهيل عمليات حفظها، من خالل 

لومات معا يف وحدات او ملفات يف ضوء بعض العوامل او الخصائص وذلك كام يحدث تجميع مجموعة مع

 .يف تعلم املفاهيم

 منوذج باديل الثاليث األبعاد للذاكرة العاملة 

Baddeley’s Tripartitie Working Memory 

الثاليث  منوذجا جديدا للذاكرة قصرية املدى يسمى بالنموذج) Baddeley, 1986, 1999(لقد طور باديل 

االبعاد ، فهو يرى أن هذه الذاكرة تتألف من ثالثة مكونات رئىسية تشرتك معا إلبقاء املعلومات والعمليات 

ويرى ان كل مكون من هذه املكونات الثالث مسؤول عن . العقلية نشطة ريثام يتم تنفيذ املهمة املطلوبة

ة تعمل معا لتنفيذ املهامت، وهذه املكونات تنفيذ ومعالجة بعض املعلومات، ولكنها يف املحصلة النهائي

 ):Guenther, 1998(الثالثة هي 

 ) Articulatory Loop(ذاكرة التنشيط اللفظي  -١

وهي مبثابة إحدى أدوات الحديث الداخيل التي تعمل عىل مامرسة املعلومات اللفظية إلبقاءها نشطة يف 

  ذه ويعتمد مستوى التنشيط يف ه. نظام معالجة املعلومات
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الذاكرة عىل طبيعة املعلومات اللفظية وحجمها، حيث وجد باديل ان نسبة تذكر املفردات القصرية اعىل 

 .منها يف حالة املفردات الطويلة

 ) Visuospatial Sketchpad(ذاكرة التنشيط البرصي -٢

 االحتفاظ بها بحيث تعمل عىل" Visual Images"وهي املسؤولة عن مامرسة االنطباعات الحسية البرصية 

ويرى باديل ان هذه الذاكرة مستقلة متاما من الذاكرة السابقة رغم ان . ريثام يتم استخالص املعاين منها

 & Baddeley(لقد أشارت الدراسات التي قام بها باديل وهيتش  . ادوارهام تتكامل معا يف تنفيذ املهامت

Hitch, 1974(الذاكرة اللفظية ملامرسة االرقام عىل سبيل املثال ال  إىل ان زيادة مستوى التنشيط املطلوب يف

 .يؤثر يف مستوى التنشيط املطلوب يف الذاكرة البرصية لالحتفاظ بالعالقة املكانية بني هذه االرقام

 )  Central Executive(الذاكرة التنفيذية املركزية -٣

 اتخاذ القرارات حول أي شكل من اشكال تتمثل مهمتها يف"  Skill or Process"وهي مبثابة مهارة او عملية 

الذاكرة التي يجب تفعيلها من اجل انجاز مهمة ما؛ فهي التي تقرر متى يجب ان تنشط مجموعة معينة 

من العمليات املعرفية، ومتى يجب ان تتوقف لتبدأ مجموعة اخرى من العمليات واإلجراءات املعرفية 

 .وضع املعالجةاالخرى بالعمل استجابة ملتطلبات املهمة م

 )  Long -Term Memory(الذاكرة طويلة املدى -٤

تشكل هذه الذاكرة املستودع الثالث يف نظام معالجة املعلومات التي تستقر فيه الذكريات والخربات 

بصورتها النهائية، حيث يتم فيها تخزين املعلومات عىل شكل متثيالت عقلية بصورة دامئة وذلك بعد ترميزها 

ومتتاز هذه الذاكرة بسعتها الهائلة عىل التخزين، اذ يوجد فيها الخربات . يف الذاكرة العاملة ومعالجتها

بليون خلية ) ٥٠(، وتشتمل هذه الذاكرة عىل ما يزيد عن )Baddeley,1999(واملعلومات القدمية والحديثة 

 .وصله عصبيه من الخاليا األخرى) ألف ٥٠-٥٠٠(عصبية يرتبط كل منها مبا يقارب 

وكام تشري األدلة العلمية، فإنه مل يسجل لغاية اآلن ان أحدا من بني البرش مهام كرثت خرباته وتعددت قد 

  استوعب طاقتها التخزينية، وهذا ما دفع العديد من علامء 
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النفس اىل تشبيهها باملكتبة نظرا لسعتها الكربى عىل التخزين ومدى تنوع املعلومات املخزنة فيها 

)Howard, 1983.( 

إن أشكال التمثيل املعريف للخربات يف هذه الذاكرة ال زال مدار جدل بني العاملني يف حقل علم النفس 

وبالرغم من ذلك،  فإن العديد من األدلة العلمية تظهر أن هذه الذاكرة تشتمل انواعا مختلفة من . املعريف

ألشكال والصور والروائح واملذاقات واألصوات التمثيالت املعرفية املرتبطة باملعاين والدالالت وااللفاظ وا

 ).Sternberg,2003(واإلجراءات وغريها من التمثيالت املعرفية األخرى 

هذا وتشري األدلة إىل أن املعلومات تخزن يف هذه الذاكرة بطرق مختلفة إال أنها متيل إىل أن ترتابط معا، 

ن ذلك تلقائيا يعمل عىل استحضار بقية مكونات فعند التذكر يكفي استدعاء مكونا واحدا من الذكريات أل 

 .هذه الذكريات

يستمر وجود املعلومات يف هذه الذاكرة لفرتة طويلة، قد يتمد طوال حياة الفرد؛ فاملعلومات التي تخزن 

وهذا ال يعني بالرضورة ضامن استدعائها عند الحاجة إليها ، فقد يصعب يف . فيها ال تفقد او تزول آثارها

من الحاالت اسرتجاع بعض املعلومات من هذه الذاكرة بسبب التداخل، بحيث تحول معلومات  الكثري

أو ) Klein, 1987(معينة من تذكر معلومات اخرى، او بسبب عوامل سوء االثارة أو لغياب مثري معني 

 Salient"يزة ففي العديد من الحاالت ينزع االفراد اىل استخدام مظاهر مم. بسبب إعادة التنظيم ملكوناتها

Aspects " لتعينهم عىل تذكر حدث معني، ومثل هذه املظاهر تسمى بذاكرة العزوات"Memory 

Attributes " والتي تتمثل يف استخدام مثري ما او خصائص معينة من هذا املثري لتذكر مثريات أو حوادث

رمبا يذكرك بالكثري من  فعىل سبيل املثال، عندما تقابل صديقا قدميا لك) . Anderson, 1995(اخرى 

وهكذا فإن غياب مثل هذه العزوات الذاكرية . الحوادث او االماكن والنكات او اية ذكريات سابقة اخرى

 ).Underwood, 1983(رمبا يعمل عىل اعاقة تذكر الخربات والذكريات املرتبطة بها 

هذه الذاكرة، اال أن هناك الكثري  بالرغم من أن بعض االدلة تشري إىل أن بعض املعلومات تتالىش وتزول من

 :من الشواهد واألدلة العلمية تفيد بأن املعلومات ال تفقد منها، ومن الشواهد عىل ذلك ما ييل

باستخدام اجراءات التنويم املغناطييس ميكن للمعالج النفيس مساعدة االفراد عىل تذكر خربات سابقة : أوال 

. الطفولة املبكرة بحيث ال يستطيعون تذكرها يف الظروف العاديةبكافة تفاصيلها يرجع بعضها اىل فرتات 

  وهذا ما يدلل أن 
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 .الخربات تبقى يف الذاكرة طويلة املدى، وان صعوبة اسرتجاعها ما هي إال مسألة سوء اثارة

بكافة أفاد العديد من املرىض الذين تعرضوا اىل عمليات جراحية يف الدماغ انهم عاشوا ذكريات سابقة : ثانيا

تفاصيلها مل يكونوا ليتذكروها يف الظروف العادية، وكان ذلك نتيجة مالمسة مجس الجراح لبعض خاليا 

ان . الدماغ والذي رمبا عمل عىل اثارتها، مام تسبب بالتايل بإثارة بعض الذكريات القدمية لدى هؤالء املرىض

ع الوصالت العصبية من حيث قابليتها مثل هذا الدليل، رمبا يعزز وجهة نظر ثورنديك فيام يتعلق بوض

 .للتوصيل او عدم التوصيل يف اثارة االستعداد للسلوك والتعلم

يف تجارب االستدعاء املتكرر او ما يسمى بتجارب التذكر والذي يطلب فيها من األفراد اعادة استدعاء : ثالثا

اد يستطيعون تذكر معلومات الخربات التي تم تعلمها سابقا حول موضوع معني، فإنه يالحظ ان األفر 

وهذا أيضا مؤرش آخر عىل ان املعلومات . جديدة يف كل مرة اضافية يطلب منهم فيها اعادة عملية التذكر

 .تبقى بصورة دامئة يف الذاكرة طويلة املدى

 .يف بعض الظروف العادية تخطر عىل بالنا ذكريات قدمية دون بذل أي جهود لتذكرها: رابعا

 املعريف يف الذاكرة طويلة املدىأشكال التمثيل 

Representations of Knowledge  

تستقبل الذاكرة طويلة املدى املعلومات املرمزة والتي تم تحويلها إىل متثيالت عقلية معينة من الذاكرة 

قصرية املدى، وحال استالمها تعمل هذه الذاكرة عىل اجراء املزيد من املعالجات املعرفية عليها وتنظيمها 

 .تخزن عىل نحو فعالل

ويجدر القول هنا، إن املعلومات ال تأخذ شكال جامدا، حيث تتأثر بعدد من العوامل منها طبيعة التغريات  

الفيزيائية والفيزولوجية التي تحدث يف الجسم االنساين وال سيام الدماغ منه، باإلضافة اىل تأثرها بالجديد 

 ).Sternberg, 2003(التي يتم تنفيذها من املعلومات القادمة والعمليات املعرفية

كام يحدث تغريا عىل الخربات املوجودة فيها اثناء عمليات استدعائها ، فهي تخضع للعديد من املعالجات يف 

 ).Klein, 1987; Myers, 2004(الذاكرة قصرية املدى، ويجرى اعادة تنظيمها لتبدو اكرث وضوحا ومنطقية 
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 ال زال دائرا لدى املهتمني بعلم النفس املعريف حول الكيفية التي  يتم من لقد ورد سابقا، ان هناك جدال

ومتخض عن هذا الجدل، بروز عدد من وجهات . خاللها متثل املعلومات وتخزينها يف الذاكرة طويلة املدى

ن النظر حول طبيعة التمثيالت يف هذه الذاكرة، ولعل ابرزها وأقدمها تلك التي اقرتحها كل من اتكنسو 

وشيفرن يف النموذج الذي قدماه حول الذاكرة، وهو ما يعرف بالنموذج التقليدي، حيث يقرتحان فيه ان 

التمثيالت املعرفية للمدخالت تتمثل يف الخصائص الفيزيائىة لهذه املدخالت سواء كانت برصية او شمية او 

واع املختلفة من سجالت التخزين يف ويأخذ عىل وجهة النظر هذه، انها مل متيز بني األن. سمعية أو غري ذلك

 ) .Ashcraft, 1989; 1998(هذه الذاكرة 

وهناك وجهة نظر اخرى، ترى أن املعلومات يف الذاكرة طويلة املدى تخزن يف شكلني وهام ما تعرف بذاكرة 

وفيها يتم تخزين الخربات الشخصية واملعلومات التي تحمل معاين خاصة "  Episodic Memory"االحداث 

والتي يتم فيها تخزين املعارف " Semantic Memory"ويتمثل الشكل اآلخر يف ذاكرة املعاين . بالنسبة للفرد

 ).Guenther, 1998(والحقائق حول هذا العامل واملعاين املرتبطة بها 

م بها كام ويوجد وجهة نظر ثالثة، متيز بني التمثيالت املعرفية يف هذه الذاكرة من حيث الكيفية التي تستخد

وفيها يتم تخزين " Declarative Memory) "االعالمية(املعلومات، اذ متيز بني ما يسمى بالذاكرة الرصيحة 

املعلومات التي تدل عىل االشياء وتخرب عنها، باإلضافة اىل الحقائق واملفاهيم واالفرتاضات وغريها؛ والذاكرة 

علومات، املتعلقة بكيفية القيام باالعامل وفيها يتم تخزين امل" Proceduaral Memory"اإلجرائية 

وتشتمل هذه . والظروف التي تستخدم بها ورشوطها باإلضافة إىل القواعد التي تحكم األنشطة واألفعال

الذاكرة ايضا عىل اإلجراءات العقلية الالزمة للتفكري والكيفية التي تتم من خاللها االعامل، كقيادة دراجة 

ان طبيعة العمليات العقلية ) Anderson, 1982(ويؤكد اندرسون . ية مثالهوائية او حل مسألة رياض

 .املطلوب تنفيذها يف هذه الذاكرة تختلف عن تلك التي تتطلبها الذاكرة الرصيحة

ولكن هناك وجهة نظر توفيقية تحاول أن تجمع بني وجهات النظر السابقة بحيث تنظر اىل الذاكرة عىل أنها 

 ).Clark & Paivio, 1991(تتمثل يف بنية ثالثية االبعاد 
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 ) Semantic Memory(ذاكرة املعاين : أوال

ويخزن  يف هذه الذاكرة شبكات من املعاين التي ترتبط باالفكار والحقائق واملفاهيم والعالقات واألشياء 

 :واملعاين والدالالت وتشمل 

 ) Propositions(االفرتاضات  -١

ل يف بعض املعارف واملعلومات التي تحمل معان معينة ميكن ان يحكم وهي اصغر اجزاء املعرفة وتتمث

ومن األمثلة عليها . ومثل هذه املعلومات رمبا يعرب عنها لفظيا أو حركيا. عليها عىل أنها صحيحة أو خاطئة

 ).Solso,1998(، فهذا االفرتاض رمبا يكون صحيحا او خاطئا )كل الطيور تطري يف الهواء(مثال 

 )Mental Images(الذهنية الصور  -٢

وهي مبثابة الصور الذهنية التي تجسد الخصائص الفيزيائىة لالشياء املوجودة يف العامل الخارجي، حيث 

يستخدمها الفرد يف تنفيذ العديد من العمليات املعرفية كاملحاكامت وعمل االستدالالت واصدار األحكام 

عند سؤال فرد مثال حول املقارنة بني منزله ومنزل صديقه، فهو ف. واعطاء األومر وعمل املقارنات اىل غري ذلك

ويجدر القول . غالبا ما يلجأ اىل استحضار الصور الذهنية املرتبطة بهذين املنزلني إلجراء املقارنة فيام بينهام

ادة فاألشياء التي متتاز ع. هنا، إن اسرتجاع الصور الذهنية لألشياء يتوقف عىل خصائصها ومدى مألوفيتها

، يتم اسرتجاع صورها الذهنية عىل نحو اسهل وارسع من صور االشياء ) الخصائص(بالبساطة وقلة التفاصيل 

 ).Schunk, 1991(التي متتاز بالتعقيد وكرثة التفاصيل أو تلك الغامضة غري الواضحة 

 )Mental Schemata(املخططات العقلية  -٣

بنى معرفية تنظيمية تعمل عىل تنظيم املعرفة حول عدد من ميكن النظر إىل املخططات العقلية عىل أنها 

املفاهيم واملواقف واألحداث، فهي بنى مجردة تعكس العالقات القامئة بني هذه املفاهيم أو املواقف 

وتعمل هذه . اعتامدا عىل أسس معينة كدرجة التشابه أو االختالف بينها، أو بناء عىل اية ارتباطات اخرى

منط يوجه عمليات الفهم واإلدراك ملفهوم او حدث او مهارة ما وفقا لطبيعة العالقات البنى كدليل أو 

 ).١٠- ١(القامئة فيه، وذلك كام هو موضح يف الشكل رقم 
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 مخطط توضيحي ملخططات العقلية) ١-١٠(شكل رقم 
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 ) Episodic Memory(ذاكرة األحداث : ثانيا

لتي مر بها الفرد خالل مراحل حياته املختلفة، وتحديدا تلك تشتمل هذه الذاكرة عىل جميع الخربات ا

ففيها يتم تخزين األسامء واألماكن . الخربات ذات الطابع الشخيص التي ترتبط بزمان او مكان او حدث معني

وتسمى هذه . والهوايات وامليول واالهتاممات والنكات أو اية حوادث اخرى تحمل معنى معينا للفرد

رة التسلسلية ألن الخربات فيها يتم تخزينها وفق ترتيب متسلسل يشبه الرواية او الفيلم الذاكرة بالذاك

 ).Martindal, 1991(السيناميئ 

 )Procedural Memory(الذاكرة اإلجرائية : ثالثا

تشتمل هذه الذاكرة عىل الخربات واملعلومات املرتبطة بكيفية تنفيذ اإلجراءات أو القيام باألشياء او أداء 

فهي تشتمل عىل اإلجراءات التي تحدد خطوات تنفيذ األداء ورشوط تنفيذه . االفعال وظروف استخدامها

او قواعد ) Productions(تخزن املعلومات يف هذه الذاكرة عىل شكل نتاجات ؟ من حيث متى وملاذا وكيف

)Rules  (لب هذه املعلومات تعمل عىل تنظيم األداء أو الفعل يف مواقف او ظروف معينة، وعادة تتط

. جهدا ووقتا  كبريا من قبل الفرد حتى يتم تعلمها، اال انها تصبح رسيعة االستدعاء حال اكتسابها ومامرستها

فعىل سبيل املثال، يتطلب تعلم مهارة قيادة السيارة وقتا وجهدا كبريين من قبل املتعلم، ولكن حال اتقانها، 

 ).Leahey,1997(حيث يعمل عىل تنفيذها بدقة واتقان فرسعان ما يتذكر املتعلم هذه املهارة ب

  Memory Structureبنية الذاكرة

الذاكرة الحسية، والذاكرة قصرية املدى، والذاكرة طويلة : بعد أن تعرفنا عن أنظمة الذاكرة الثالثة وهي

ت، فإنه بات املدى وخصائص مثل هذه االنظمة والوظائف التي تضطلع فيها أثناء عملية معالجة املعلوما

 .من الرضوري توضيح العالقات القامئة بينها من خالل مخطط توضيحي

 .هو مخطط افرتايض توضيحي لبنية الذاكرة) ١٠-٢(وعليه فالشكل رقم 
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 مخطط توضيحي لبنية الذاكرة) ٢-١٠(شكل رقم 
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  :العمليات األساسية لنظام معالجة املعلومات

نساين بالعديد من العمليات اثناء مراحل معالجة املعلومات التي تتم بني يضطلع نظام معالجة املعلومات اال 

 :وميكن ابراز اهم هذه العمليات باآليت . التعرض للمثريات وتنفيذ االستجابات املناسبة حيالها

 )Receiving(االستقبال  -

وتشكل . اس املختلفةويتمثل يف عمليات تسلم املنبهات الحسية املرتبطة بالعامل الخارجي من خالل الحو 

هذه العملية الحلقة االوىل من معالجة املعلومات، وتعترب عىل غاية من األهمية نظرا النها تزود النظام 

فبدون مثل هذه املدخالت لن يكون هناك سلوك، ألن . املعريف باملدخالت التي تشكل الوقود لهذا النظام

 .ت الحسية التي يتم استقبالهاعمليات املعالجة الالحقة تعتمد عىل طبيعة املدخال 

 )Encoding(الرتميز  -

هو عملية  تكوين آثار ذات مدلول معني للمدخالت الحسية يف الذاكرة، عىل نحو يساعد يف االحتفاظ بها 

فهي مبثابة تغيري هذه املدخالت الحسية وتحويلها من شكلها الطبيعي إىل . ويسهل عملية معالجتها الحقا

فنظام معالجة ). Coon, 1986(تمثيل املعريف عىل نحو صوري او رمزي أو سمعيأشكال أخرى من ال

املعلومات ال يستطيع تنفيذ عملياته املعرفية عىل املدخالت الحسية كام هي بصورتها الطبيعية ما مل يتم 

من الذاكرة ترميزها وتشفريها والذي غالبا ما يحدث يف الذاكرة العاملة، وذلك بعد استقبالها لهذه املدخالت 

 ):Ashcraft, 1989,1998(الحسية 

وتشري األدلة العلمية إىل أن املعلومات الحسية يتم تشفريها إىل أنواع مختلفة من اآلثار الذاكرية اعتامدا 

 & Green(اذ ميكن التمييز بني األنواع التالية من عمليات الرتميز . عىل طبيعة نوع الحاسة املستقبلة

Hicks, 1984:( 

وفيه يتم تشكيل آثار ذات مدلول معني لخصائص املدخالت الحسية ": Visual Coding"رتميز البرصي ال -١

البرصية كاللون والشكل والحجم واملوقع إىل غري ذلك، وهذا ما يعرف بالرتميز الفوتوغرايف 

'Photographic”. 

سمعي من خالل تشكيل آثار  وفيه يتم متثل املعلومات عىل نحو": Acoustic Coding"الرتميز السمعي  -٢

 ) .Myers, 2004(لألصوات املسموعة وفقا لخصائص الصوت كااليقاع والشدة ودرجة الرتدد
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وفيه يتم متثل املعلومات من خالل خاصية اللمس بحيث يتم ": Haptic Coding"الرتميز اللميس  -٣

 .رتهاتشكيل آثار ملالمس االشياء كالنعومة والخشونة والصالبة ودرجة حرا

وفيه يتم متثل املعلومات من خالل املعنى الذي يدل عليها، وغالبا ": Semantic Coding"الرتميز الداليل  -٤

 .ما يرتبط هذا النوع من التمثيل بالرتميز البرصي والسمعي

 .وفيه  يتم متثل االفعال الحركية من حيث تتابعها وكيفية تنفيذها": Motor Coding"الرتميز الحريك  -٥

 .ويرتبط هذا النوع من التمثيل أيضا بالرتميز البرصي واللفظي

وتجدر االشارة هنا، ان ليس جميع املدخالت الحسية التي نستقبلها يف لحظة من اللحظات يتم ترميزها، 

فاملدخالت التي ال يتم ترميزها ال . حيث ان حجم املدخالت الحسية غالبا ما يفوق سعة الذاكرة العاملة

وقد ترجع عدم القدرة عىل ترميز العديد . ملعالجات املعرفية، وبالتايل فهي ال تعد جزءا من خربتناتدخل يف ا

 ).Anderson, 1990(من املدخالت الحسية كذلك إىل الفشل يف االنتباه 

 )Selective Attention(االنتباه االنتقايئ  -

ميع املدخالت الحسية التي نستقبلها معا لقد ورد سابقا، إن نظام معالجة املعلومات ال يستطيع تناول ج

وهذا ميكن ان يعزى اىل سببني؛ اولهام ان حجم املدخالت الحسية التي . بالوقت نفسه نظرا لسعته املحدودة

نستقبلها عرب االجهزة الحسية يف لحظة من اللحظات كبري جدا، وال يتوفر للنظام املعريف آليات متكن من 

يتم معالجتها، مام يتسبب بالتايل بتاليش الكثري منها وزوالها برسعة فائقة  ابقاءها لفرتة طويلة ريثام

)Schmidt & Lee, 1999 ( وثانيهام، ان سعة الذاكرة العاملة التي يتم فيها ترميز املعلومات ومعالجتها ،

ك التي بحيث أنها ال تسمح إال إىل جزء يسري من املعلومات من دخول هذا النظام، وهي تل.  محدودة جدا

فالنظام املعريف يعمل عىل نحو انتقايئ يف اختيار بعض املثريات او خصائص معينة منها . يوجه االنتباه إليها

 ).Guenther,1998(لتوجيه االنتباه إليها، وهو ما يعرف باسم آلية االنتباه االنتقايئ

معينة منها لرتكيز عمليات املعالجة ويعرف االنتباه االنتقايئ عىل أنه عملية اختيار بعض املثريات أو خصائص 

  فمن خالل هذه العملية يتم تركيز طاقة نظام معالجة . لها
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). Sternberg,2003(املعلومات عىل بعض الخربات يف الوقت الذي يتم فيه تجاهل أو اهامل خربات اخرى 

املناسبة لبعض  إن مثل هذه الخاصية رمبا تشكل فائدة لإلنسان من حيث متكنه من اتخاذ االجراءات

املواقف وال سيام الخطرة منها، أو تحقيق املتعة له من خالل الرتكيز عىل بعض املثريات دون غريها 

)Bernestein etal, 1997.( 

تشري نتائج الدراسات إىل أن الفرد ال يستطيع توجيه االنتباه إىل أكرث من مهمة يف الوقت نفسه، ولكن نظرا 

تحويل االنتباه من مثري إىل آخر يجعل األمر يبدو وكأننا نتعامل مع اكرث من مثري  لقدرة النظام املعريف عىل

ففي تجارب االستامع املشوش وجد أن االفراد عادة يركزون عىل محتوى رسالة واحدة والتي . يف نفس الوقت

أن االفراد وبالرغم من ذلك وجد . تبدو ذات اهمية بالنسبة لهم يف الوقت الذي يهملون الرسائل االخرى

كام اشارت نتائج بعض . يتذكرون معلومات سطحية عن الرسالة األخرى بالرغم من عدم توجيه االنتباه إليها

الدراسات االخرى يف هذا الشــأن، إىل أن االفراد يتحـــولون يف انتباههم عىل نحو رسيع من رسالة اىل رسالة 

 ).Ellis etal, 1979(أخرى يف ضوء ما تشتمل عليه من معلومات 

إن مسألة السعة املحددة للنظام املعريف وما يتمخض عنها من انتقائية االنتباه اىل مثريات معينة او بعض 

جوانب منها دون غريها، أثارت جدال لدى العديد من املختصني بعلم النفس املعريف حول الكيفية التي يتم 

ريات يف هذا الشأن كنظريات املرشحات ونظرية وهذا أدى اىل ظهور عدد من النظ. فيها توجيه هذه السعة 

التوزيع املرن لطاقة االنتباه ونظريات القنوات املتعددة وغريها ومتخض عن هذه النظريات وجهتي نظر 

 :حول اسرتاتيجات املعالجة للمعلومات وهي

 Serial Processing Strategyاسرتاتيجية املعالجة املتسلسلة : أوال

ثريات واحدا تلو اآلخر، حيث يتم توجيه سعة االنتباه عىل هذا املثري بحيث يتم اغفال وفيها يتم معالجة امل

ويف هذه . املثريات األخرى، ويتم االنتقال اىل املثريات االخرى عىل نحو متسلسل وذلك حسب اهميتها

 .االسرتاتيجية يتم اختيار املثري يف مرحلة االستقبال

 Paralal Processing Strategyازية اسرتاتيجية املعالجة املتو : ثانيا

وفيها يتم معالجة مجموعة مثريات يف وقت متزامن عىل نحو مستقل عن بعضها البعض؛ اي ان مجموعة 

  عمليات عقلية يتم تنفيذها عىل هذه املثريات مبعزل عن بعضها 
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 ,Aschraft(اآلخر  البعض، ويصار خالل مراحل املعالجة الالحقة اىل الرتكيز عىل بعضها واهامل البعض

1998.( 

 )Storage(التخزين 

ويشري اىل عملية االحتفاظ باملعلومات يف الذاكرة، ويختلف هذا املفهوم باختالف خصائص الذاكرة ومستوى 

ففي الذاكرة . التنشيط الذي يحدث فيها، باإلضافة اىل طبيعة العمليات التي تحدث عىل املعلومات فيها

علومات لفرتة قصرية جدا ال يتجاوز الثانية بحيث يتم االحتفاظ باملدخالت عىل الحسية يتم االحتفاظ بامل

حالتها الطبيعية دون ان تجرى عليها اية عمليات، أما يف الذاكرة العاملة فإنه يتم االحتفاظ باملعلومات لفرتة 

قلية، وارسالها اىل ثانية بحيث يتم تحويلها إىل أشكال اخرى من التمثيالت الع" ٢٠-٣٠"اطول ترتاوح بني 

اما يف الذاكرة طويلة املدى فيتم تخزين املعلومات فيها عىل نحو . الذاكرة طويلة املدى من اجل التخزين

دائم اعتامدا عىل طبيعة املعالجات التي تنفذ عليها يف هذه الذاكرة والذاكرة العاملة والهدف من هذه 

يث يتم تصنيفها وتنظيمها لتخزن يف ذاكرة االحداث ، ح)Ashcraft, 1989; Anderson, 1990(املعالجات 

 .او الذاكرة الداللية او الذاكرة االجرائية وذلك حسب الهدف منها

 )Retrieval(االسرتجاع 

يشري االسرتجاع اىل عملية تحديد مواقع املعلومات املراد استدعاءها وتنظيمها يف أداء التذكر؛ أي القدرة عىل 

وتتوقف عملية اسرتجاع ) . Guenther, 1998(بق للفرد ان تعلمها او عايشها استدعاء الخربات التي س

املعلومات من الذاكرة طويلة املدى عىل عدة عوامل منها قوة آثار الذاكرة، ومستوى التنشيط للمعلومات 

 "Memory Attributes."فيها، باإلضافة اىل توفر املنبهات املناسبة 

ا واسرتجاعها من الذاكرة طويلة املدى نظرا ملستوى التنشيط العايل لها، هناك بعض املعلومات يسهل تذكره

او بسبب توفر املنبهات املناسبة التي تساعد عىل عملية استدعاءها، او بسبب انها مألوفة للفرد وميارسها 

ض ولكن نظرا لكرثة املعلومات يف هذه الذاكرة وتنوعها، ففي بعض الحاالت يصعب تذكر البع. باستمرار

وعموما فإن عملية اسرتجاع املعلومات متر يف ثالث مراحل ، يتم يف كل منها ). Hintzman, 1978(منها 

 :تنفيذ عدد من اإلجراءات املعرفية، وهذه املراحل هي 
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  Seeking for Informationمرحلة البحث عن املعلومات -١

رة الصدار حكم او اتخاذ قرار حول توفر وهي أوىل مراحل التذكر وفيها يتم تفحص رسيع ملحتويات الذاك

املعلومات املطلوب تذكرها، وإذا كانت املعلومات املطلوبة موجودة؛ فهل هي باملتناول ام انها تتطلب 

كام يتم هنا تحديد حجم املعلومات املراد تذكرها وزمانها ومكانها وعنارصها وما هو املطلوب ؟ جهدا عقليا

فاوت مدة البحث عن املعلومات اعتامدا عىل مستوى التنشيط لها ونوعية تذكره من هذه املعلومات، وتت

فقد تكون االستجابة رسيعة يف حالة عدم وجود أية معلومات عند الفرد عن الخربة . املعلومات املطلوبة

املطلوب تذكرها، كام هو الحال يف طرح سؤال حول عدد الكائنات الحية يف املحيط الهادي، فنجد أن الفرد 

وقد تكون استجابة الفرد رسيعة عندما . عان ما يجيب بال أعرف، ألن مثل هذه الخربة رمبا ال تتوفر عندهرس 

تكون الخربة مألوفة بالنسبة له وميارسها باستمرار كام يف حالة طرح سؤال حول وظيفته أو مهنته، او طرح 

 .وإىل غري ذلك من املعلوماتسؤال حول معلومات اخرى شخصية كتاريخ امليالد، وعدد افراد االرسة 

ولكن يف بعض الحاالت، تكون املعلومات موجودة لكنها ليست باملتناول، أو أن حجمها كبري وتتألف من 

عدد كبري من األجزاء، ففي مثل هذه الحاالت فإن تذكرها يستغرق وقتا وجهدا كبريين من الفرد ، حيث 

سؤال حول تعريف مفهوم معني او تذكر معلومات معينة تأخذ االستجابة وقتا اطول كام هو الحال يف طرح 

 ) .Guenther,1998(عن حادثة تاريخية أو حل سؤال ما 

 مرحلة تجميع وتنظيم املعلومات -٢

)Synthesizing & Oragnizing the Infomation( 

ا، وال سيام إن مجرد اصدار األحكام حول وجود املعلومات يف الذاكرة يعد غري كاف لحدوث عملية اسرتجاعه

وهذا يتطلب . عندما تكون الخربات املراد تذكرها كثرية او غامضة أو ناقصة او أنها تتطلب استجابة معقدة

بالتايل مجهودا عقليا من قبل الفرد يتضمن البحث عن أجزاء املعلومات املطلوبة وربطها معا لتنظيم 

 .االستجابة املطلوبة

أحد االسرتاتيجيات املعرفية التي تساعد )Spread of Activation Effect(يعد مبدأ انتشار أثر التنشيط   

عىل عملية التذكر، فمن خالل هذا املبدأ يتم تجميع واستدعاء العديد من املعلومات املرتبطة بالخربات 

  وينص مبدأ انتشار اثر التنشيط . املراد تذكرها
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يف كل منها معلومات ذات " Net Works"لة عىل أن املعلومات تخزن يف الذاكرة عىل شكل شبكات متداخ

. اتصال مبفهوم ما، ويعتمد تقارب او تباعد هذه الشبكات عىل مدى وجود العالقات فيام بينها ومدى قوتها

رمبا يعمل عىل إثارة جميع الشبكات " Cue"وهكذا فإن اثارة أية شبكة من هذه الشبكات لوجود منبه ما 

ووفقا  لهذا املبدأ، فإن ) . Anderson, 1990(تي ترتبط معها بعالقات معينة االخرى القريبة منها او تلك ال

كل شبكة متثل مثريا يعمل عىل اثارة الشبكة األخرى، فعىل سبيل املثال، إن التفكري يف مفهوم معني كالكلب 

ت عن مثال قد يثري جميع الشبكات االخرى ذات العالقة القريبة والبعيدة منها، والتي تشتمل معلوما

مفاهيم مثل اللحم، العظم، القطة، املطاردة، الحراسة، داء الكلب، اللصوص، الطعام وغريها، وذلك كام هو 

 ).١٠- ٣(موضح يف الشكل رقم 

 

 مخطط يوضح آلية عمل مبدأ انتشار أثر التنشيط)  ١٠-٣(شكل رقم 

ن املعلومات موجودة يف الذاكرة وتجدر االشارة هنا، ان انتشار أثر التنشيط رمبا يكون فعاال يف حالة كو 

ولكن يف بعض الحاالت، يفشل هذا املبدأ يف . طويلة املدى، وميكن اسرتجاعها بسهولة رغم انها غري نشطة

ويف مثل هذه الحاالت يتم اللجوء اىل . تنشيط املعلومات املطلوب تذكرها، وال سيام تلك الغامضة أو الناقصة

من خالل استخدام مبدأ العصف  Reconstruction""اعادة بناء الخربة  اسرتاتيجية معرفية اخرى تتمثل يف

  وفيه يتم البحث عن دالالت وقرائن معينة، وتوظيف  Brain storming""الذهني 
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فوفقا لهذه االسرتاتيجية فإن . قواعد املنطق وآليات االبتكار لتوليد استجابة ما حول الخربة املراد تذكرها

دمها الفرد كقرائن رمبا ال تكون عىل اتصال دقيق باملثري او الخربة املراد تذكرها املعلومات التي يستخ

)Ashcraft, 1989 (ولكنها رمبا تساعد يف تذكر بعض املعلومات املرتبطة بالخربة املراد استدعاءها. 

 )Memory Performance(مرحلة األداء الذاكري  -٣

وقد تأخذ هذه االستجابة شكال ضمنيا . ذ االستجابة املطلوبةوهي آخر مراحل عملية التذكر وتتمثل يف تنفي

كام يحدث يف حاالت التفكري الداخيل باألشياء او ظاهريا  كأداء الحركات واالقوال والكتابة، وقد تكون 

بسيطة كاالجابة بنعم أو ال أو أداء حركة بسيطة، ورمبا تكون معقدة تتألف من مجموعة استجابات جزئية 

 .عن موضوع معني، او كتابة نص ما، او تنفيذ مهارة معينة مثل الحديث

 )Forgetting(النسيان 

وهو ظاهرة نفسية انسانية لها حسناتها وسيئاتها، ففي الوقت التي تتجىل فوائدها يف عدم تذكر خربات 

همة مؤملة او اية معلومات اخرى غري مرغوب فيها، فإن مضارها تتجىل يف عدم استدعاء بعض الخربات امل

فالنسيان هو العملية . والالزمة لتنفيذ استجابة ما لفظية كانت أو حركية عندما يستدعى األمر ذلك

. العكسية لعملية التذكر واالستدعاء وتتمثل يف الفقدان الكيل او الجزيئ، الدائم أو املؤقت لبعض الخربات

تذكره، وذلك كام هو موضح باملعادلة  وعادة ما يقاس النسيان بداللة الفرق بني ما يتم اكتسابه وما يتم

 .كمية التذكر - مقدار التعلم = النسيان: التالية

يصعب يف الكثري من األحيان تذكر بعض الخربات عندما تقتيض الحاجة ملثل هذه الخربات،  كام أن هناك 

تبطة باملراحل العمرية العديد من الخربات التي خربناها يف السابق غالبا ال تكون باملتناول وال سيام تلك املر 

وتشري الدالئل ان عدم القدرة عىل اسرتجاع املعلومات ال يعني بالرضورة أنها تالشت من الذاكرة ومل . املبكرة

فغالبا ما يخطر عىل بالنا ذكريات قدمية او حوادث سابقة عىل نحو ال شعوري دون . تعد موجودة فيها

 ).Solso,1998; Santrock, 2003(وجود اية منبهات تعمل عىل اثارتها 

ويرى العديد من الباحثني ان الخربات التي مير بها الفرد اثناء تفاعالته املستمرة تبقى آثارها موجودة يف 

  الذاكرة، ولكن تكمن صعوبة تذكرها يف مجموعة عوامل مثل 
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دافعية للتذكر، أو سوء االثارة لعدم وجود املنبه املناسب التي يساعد عىل تذكرها، او بسبب عدم وجود ال

بسبب عوامل التداخل واالزاحة التي تحدث لبعض املعلومات، او السباب ترتبط باعادة تنظيم محتوى 

، وهذا ) Guenther, 1998(الذاكرة، أو ألسباب ترجع لعوامل ترتبط بظروف عمليات االكتساب والرتكيز 

 :بالتايلبالتايل ادى إىل ظهور عدد من النظريات يف هذا املجال تتخلص 

 )Decay Theory(نظرية التلف او االضمحالل : أوال

متثل هذه النظرية اقدم املحاوالت لتفسري ظاهرة النسيان، اذ ترجع يف اصولها إىل الفيلسوف اليوناين ارسطو 

الذي اعتقد ان مكونات الذاكرة هي مجرد ارتباطات تتشكل بني احساسات واستجابات معينة وفقا ألحد 

التجاور والتشابه والتنافر، وتشكل االرتباطات افكار العـــقل بحيث تكون يف : الثة التالية وهياملبادئ الث

البداية بســـيطة وعددها قليل ولكـــنها تزداد عددا وتعقيــدا مع عمليات التــفاعل املستـــمرة مع 

 ,Howard(بســبب العامل الزمني  وبذلك فهو ينظـــر اىل النســيان عىل أنه فقــدان االرتباطات . البــيــئة

1983.( 

تفسري عملية النسيان من خالل تقدميه مبدأ االستعامل واالهامل للعادة ) ١٩١٤(وقد حاول ثورنديك 

املكتسبة، اذ يرى أن العادات تقوى باملامرسة وتضعف باالهامل نتيجة لعدم مامرستها مع الزمن 

)Ashcraft, 1998 .(سميات اخرى مثل نظرية التاليش او الرتك والضمور وتعزي تعرف مثل هذه النظرية مب

النسيان اىل مرور زمن طويل عىل الخربة املكتسبة بحيث ال يتم تنشيطها او مامرستها، مام يؤدى بالتايل إىل 

 .زوال آثارها من الذاكرة وبالتايل ضمورها واضمحاللها

ثة التي ترى أن تلف الوصالت العصبية وتنسجم وجهات النظر هذه مع التفسريات الفسيولوجية الحدي

 . نتيجة عوامل الشيخوخة أو إصابة الجهاز العصبي يؤدي تدريجيا إىل صعوبة تذكر املعلومات

 Displacement Intereference Theoryنظرية اإلحالل والتداخل : ثانيا

علومات تتالىش من تنطلق هذه النظرية يف تفسريها للنسيان من عدة وجوه يتمثل أحدها يف أن بعض امل

الذاكرة وفقا ملبدأ اإلحالل، حيث تأيت بعض املعلومات لتحل محل معلومات اخرى، وغالبا ما يحدث هذا يف 

  الذاكرة قصرية املدى نظرا لطاقتها 
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وهناك عامل آخر للنسيان يعزى اىل عملية التداخل التي ). Anderson, 1990(املحدودة عىل االستيعاب 

ات الذاكرة، مام يعيق بعضها البعض من االسرتجاع، وذلك بسبب كرثة املعلومات التي تحدث بني محتوي

فحسب وجهة النظر . تدخل إىل نظام معالجة املعلومات، باإلضافة إىل كرثة املشاغل واألنشطة االنسانية

معلومات هذه، فإن بعض املعلومات يصعب تذكرها أو إن نوعا من االزاحة يحدث عليها نظرا لتداخلها مع 

فهى ترى انه نظرا لكرثة الخربات التي يتعرض لها الفرد يف تفاعالته الحياتية، فإن الخربات تتداخل . اخرى

 ).Guenther, 1998(وتتشابك معا، األمر الذي يعيق عملية تذكرها 

 :وقد يأخذ التداخل بني املعلومات أحد الشكلني التاليني

 ) Retroactive Intereference(التداخل البعدي  -١

ويحدث هذا النوع من التداخل، عندما تعيق " Retroactive Inhibition"أو ما يسمى بالكف البعدي 

ففي مثل هذه الحالة، يصعب استدعاء الخربات . الخربات الجديدة تذكر الخربات املتعلمة عىل نحو سابق

 .السابقة بسبب وجود خربات اخرى جديدة تكف عملية تذكرها 

 ) Proactive Intereference(القبيل  التداخل -٢

ويتجسد هذا النوع ، عندما تعيق الخربات املتعلمة " Proacetive Inhibition"أو ما يسمى بالكف القبيل 

 .فالخربات السابقة يف هذا النوع تكف تذكر الخربات الجديدة. سابقا  عملية تذكر الخربات املتعلمة حديثا

 ,Watkins, 1979(انظر "  Associative Lists"قوائم االرتباطـات  لقد أيدت تجارب ما يعرف باسـم

Klatzky, 1980 ( فكرة النسيان بسبب التداخل ، فقد اظهرت نتائجها أن تداخال بعديا أو قبليا يحدث بني

 .الخربات مام يعيق بالتايل من عملية تذكرها

خل بني الخربات، وتكاد تكون نظرية حاولت بعض النظريات تفسري العملية التي من خاللها يحدث التدا

من اشهرها؛ فهي ترى ان احتاملية التداخل تزداد بزيادة )  Record -Keeping Theory(حفظ السجالت

فعند البحث . عدد االرتباطات التي يتم فحصها او بسبب كرب حجم الجهد املبذول يف البحث عن املعلومات

" Scan"يز عىل هذه الخربة، ويتم ذلك من خالل تفحص رسيع  عن خربة ما، فعادة يلجأ االفراد إىل الرتك

  التي ترتبط بها، ويستمر ذلك إىل أن يتم تحديد املعلومة املطلوبة ) االرتباطات(لجميع الحقائق 
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وبناء عىل ذلك، فإنه كلام زاد عدد االرتباطات التي يتم فحصها أو ازداد . أو تفشل الجهود يف تحديدها

 البحث، زادت احتاملية تحديد املعلومة املطلوبة، أي زادت احتاملية حدوث التداخل نظرا الجهد املبذول يف

 .لتنافس هذه االرتباطات مع الخربة املطلوبة عىل طاقه االنتباه اثناء عمليات البحث

عا، ان مثل هذا التفسري يعني ان كفاءتنا عىل التذكر تقل مع الزمن ألن خرباتنا تزداد وتتشابه وتتشابك م

ولكن يف واقع الحياة، إن هذا األمر ال يحدث، حيث نستطيع تذكر الكثري من الخربات القدمية والحديث منها 

 ).Smith, Adams, & Schoor, 1978(بالرغم من كرثة تفاعالتنا الحياتية 

بب ما فيقدم تفسريا آخرا لعملية التداخل الذي تحدث بني الخربات وذلك بس) Neisser, 1978(أما نايرس 

؛ ولتجنب حدوث " Ecological Validity"يسمى بعدم املصداقية للظروف البيئية التي تحدث فيها الخربة 

التداخل بني الخربات اثناء تذكرها، يقرتح نايرس البحث عن الخربة املطلوبة ضمن الظروف البيئية التي 

هل تذكر االرتباط املتعلمه سابقا حدثت فيها، ومثل وجهة النظر هذه يؤيدها جرثي، حيث يرى أنه من الس

 .عىل نحو أكرب عندما يكون تشابها كبريا بني بيئة التعلم األصلية وبيئة التذكر

تفسريا آخرا لعملية التداخل؛ فهي ترى ان مذاكرة مجموعة " Constructionist"وتقدم النظرية البنائية 

سوف يستخدم نفس العمليات املعرفية يف  عنارص متشابهة معا غالبا ما يؤدي إىل التداخل ، ألن الفرد

املذاكرة لهذه العنارص، وهذا ما يجعل منها بطيئة وأقل فعالية مقارنة مع مذاكرة عنارص اخرى غري متشابهة 

وبذلك فإن هذه النظرية ترى أن التداخل يعتمد عىل طبيعة املعلومات املراد تذكرها، حيث أن . او مرتابطة

ات العامة املرتبطة بالخربات عادة ما يكون اقل منه يف حالة تذكر تفاصيل محددة التداخل يف تذكر املعلوم

 ).Reder & Ross, 1983(عن هذه الخربات 

 ) Retrieval Failure(نظرية الفشل يف االسرتجاع : ثالثا

اد تعزو هذه النظرية النسيان إىل عدد من العوامل ترتبط جميعها بصعوبات تحديد مواقع املعلومات املر 

فهي تؤكد أن املعلومات ال تتالىش من الذاكرة، وأن عملية النسيان هي . تذكرها يف الذاكرة طويلة املدى

 .مسألة صعوبات يف عملية التذكر ليس اال
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املناسبة لتنشيط الخربة املراد " Cues"وقد ترتبط هذه الصعوبات بعدد من العوامل مثل غياب املنبهات 

 ).Howard, 1983(رتميز والتخزين للخربة، او غريها من العوامل االخرى تذكرها، او بسبب سوء ال

) Tipe- of - the - Tongue" (McNeill, 1966"فيالحظ بني نتائج تجارب ما يسمى عىل حافة اللسان 

وتـجــارب الخــبــرة الـمـنـبـهــة )  Feeling of knowings" (Hart, 1967"وتـجــارب الشعور باملعرفة 

وتجارب االثارة ) Cued vs un Cued" (Tulving, & Pearlstene, 1966"ثـيــر مـقــابـل غري املنبهة بـمـ

انها جميعا تجمع عىل وجود ) Penfield, 1959(الكهربائىة لخاليا دماغ االفراد تحت العمليات الجراحية 

 .الخربات يف الذاكرة وأن النسيان هو مجرد صعوبة يف التذكر

فإن عمليات الرتميز التي "  Encoding - Specificity Principle"صية الرتميز للمثريات وحسب مبدأ تخص

يتم تنفيذها عىل املثريات يحدد ما يتم تخزينه، وما هو مخزن بالتايل يحدد منبهات االسرتجاع املناسبة التي 

ثريات كام هي يف حالتها فنحن ال نخزن امل. متكن من الوصول إىل التمثيالت املعرفية املرتبطة باملثريات

الطبيعية، وامنا متثيالت معرفية لهذه املثريات، وبالتايل فإن سهولة أو صعوبة تذكر خربة ما يعتمد عىل عملية 

 .الرتميز واشكال التمثيل املعرفية املرتبطة بها

 )Trace- Change Theory(نظرية تغري األثر : رابعا

ن من افرتاض رئييس حول الذاكرة االنسانية مفاده ان هذه تنطلق نظرية الجشتلت يف تفسريها للنسيا

الذاكرة متتاز بالطبيعة الديناميكية بحيث تعمل عىل إعادة تنظيم محتوى الخربات لتحقيق ما يسمى الكل 

، والذي ميتاز باالتساق والوضوح والبساطة والتكامل، ويعطي معنى معينا او "Good Geshtalt"الجيد 

الل عمليات اعادة تنظيم محتوى الخربات يف ضوء تفاعالت الفرد املستمرة، فإن بعض فخ. يؤدي وظيفة ما

الخربات رمبا تتغري او يفقد بعضا منها أو انها تدمج مع خربات اخرى، وهذا بالتايل يزيد من صعوبة عملية 

 ).Hilgarad & Bower, 1981(تذكرها

 ) Obliterution Theory(نظرية االمحاء : خامسا 

هذه النظرية النسيان إىل جملة عوامل تحول دون تثبيت املعلومات يف الذاكرة، إذ رسعان ما تتالىش تعزو 

 ):Davis & Palladno, 2004(وتزول، ومن هذه األسباب 
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تعرض بعض مناطق الدماغ إىل االصابات وال سيام منطقة قرن أمون والجهاز اللمفاوي بسبب الحوادث  -١

 .ات والكحول والعقاقري مام يتسبب ذلك يف فقدان جزيئ أو كيل للخرباتأو االدمان عىل املخدر 

عدم متثيل الربوتني بسبب نقص بعض الفيتامينات التي تساعد عىل امتصاصه وتحليليه مام يؤثر بالتايل  -٢

 .عىل أداء الذاكرة طويلة املدى

الخربات بشكل كيل أو جزيئ  التعرض للحوادث النفسية واالنفعالية والجسدية يسهم كذلك يف نسيان -٣

 .وعىل نحو دائم أو مؤقت

 وجهات نظر أخرى: سادسا 

هناك وجهات نظر اخرى تعزى النسيان إىل عوامل اخرى كنظرية التحليل النفيس لفرويد التي تعزو النسيان 

؛ أي من لبعض الذكريات وال سيام املحرجة او املؤملة منها" Repression"اىل دافع ال شعوري يسمى بالكبت 

كام أن بعضا منها يعزو النسيان ). الذات(خالل رفعها من حيز الشعور اىل حيز الالشعور بهدف حامية األنا 

لغياب الدافعية لتذكر خربة ما، وهناك من يعزوه اىل عدم االنتباه باالصل لبعض الخربات او لعدم وضوح 

 ).Guenther, 1998(الخربات املكتسبة وعدم اكتاملها 
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 فصل الحادي عرشلا

 

 نظرية بياجيه يف النمو املعريف

Piaget’s Theory of Intellectual Development 

  

 :متهيد

بالرغم أن نظريات التعلم املعرفية جميعها تشرتك يف العديد من االفرتاضات حول موضوع التعلم من حيث 

ختلف نوعا ما يف تفسريها لآللية التي تأكيدها ملبادئ مثل العقالنية والكلية والفطرية والحدس، إال أنها ت

ففي الوقت الذي نجد فيه أن نظرية الجشتلت تؤكد عمليات اإلدراك الحيس . يتم من خاللها التعلم

واآلليات التي يلجأ إليها الفرد يف تنظيم مدركاته الحسية كمحددات للتعلم والسلوك، نجد أن نظرية 

رئيسية يتحدد يف ضوءها السلوك وهي عمليات االستقبال،  معالجة املعلومات تعنى بتفسري ثالث عمليات

واملعالجة والتخزين، واالسرتجاع، أما نظرية بياجيه يف النمو املعريف والتي نحن بصدد الحديث عنها، فهي 

 .تعنى بتفسري التغريات الكمية والنوعية التي تطرأ عىل إدراك وتفكري الفرد خالل مراحل منوه املختلفة
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ة بياجيه إحدى النظريات املعرفية النامئية ألنها تعنى بالكيفية التي تنمو من خاللها املعرفة لدى تعد نظري

الفرد عرب مراحل منوه املتعددة؛ فهي تفرتض أن إدراك الفرد لهذا العامل وأساليب تفكريه حياله تتغري من 

ري خاصة تحكم إدراكات الفرد مرحلة عمرية إىل أخرى، إذ تسود يف كل مرحلة أساليب واسرتاتيجيات تفك

لذا عمد بياجيه يف نظريته هذه إىل الكشف عن التغريات التي تطرأ عىل تفكري . وتؤثر يف أمناطه السلوكية

 ).Flavell,1996(األفراد والعوامل املعرفية التي تسيطر عىل مثل هذه التغريات 

قلية وإمنا اهتم بالدرجة األوىل يف دراسة ولذلك بياجيه مل يركز عىل قياس الذكاء أو وظائف املكونات الع

 ). Thornburg, 1984(النمو الذي يحدث يف العلميات املعرفية 

 ) Biaget 1896-1980) (جان بياجيه(تعريف بـ 

يعد جان بياجيه واحدا من أكرث علامء النفس تأثريا وإنتاجا واسهاما يف القرن العرشين يف مجال علم النفس 

وكان  ١٨٩٦لقد ولد جان بياجيه يف مدينة نيوشاتل السويرسية عام . علم النفس املعريفوال سيام يف موضوع 

أظهر بياجيه منذ طفولته شغفا واضحا بدراسة التاريخ . والده متخصصا يف دراسة تاريخ العصور الوسطى

فها، لدرجة أن الطبيعي والعلوم البيولوجية، وقد اهتم كثريا بالطريقة التي من خاللها تؤدي الطبيعية وظائ

عمل يف سن الحادية عرشة يف إحدى املتاحف . أول مقالة علمية نرشت له وهو يف الثالثة عرشة من عمره

 .التاريخية وأصبح خبريا يف مجال املتاحف التاريخية، حيث استمر يف ذلك العمل حتى سن الخامسة عرشة

وهو يف سن الثامنة عرشة؛ ويف سن الثانية  التحق بجامعة نيوشاتل وحصل عىل درجة البكالوريوس يف األحياء

، وكتب رواية )Sprinthal et al., 1994(والعرشين نال درجة الدكتوراه يف علم األحياء من نفس الجامعة 

وحاول من خاللها إثارة العديد من املسائل التي ظلت تسيطر عىل " Researche"طويلة بعنوان البحث 

شغل يف عام . سائل حول العالقة بني العلوم الطبيعية ونظريات املعرفةتفكريه طوال حياته، وتدور هذه امل

وظيفة مدير للدراسات يف معهد جان جاك روسو يف جنيف، وأثناء وجوده يف هذا املعهد ألف كتابني  ١٩٢١

  The Language and Thought of the"اللغة والفكر عند الطفل : هام 
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Child" ستـــداليل عنــد الطـــفل  ، والحــكم والتفكـــري اال"Judgement and Reasoning in the 

Child ." 

وفيها بني بياجيه الفرق بني تفكري الطفل والراشد، وأوضح فيها الكيفية التي من خاللها ينمو التفكري لدى 

 .األفراد

نوئيل كنت تأثر بياجيه يف أعامل العديد من العلامء والفالسفة وعىل رأسهم الفيلسوف األملاين عام

فهو يتفق مع كنت حول ما . والفيلسوف اإلنجليزي تشارلز داروين وكذلك بأفكار جاك بابتست المارك

من حيث أن معرفة أي يشء يف  هذا العامل تتطلب وجود معرفة ) االبستمولوجيا(يسمى بنظرية املعرفة 

رد يقوم ببناء مثل هذه املفاهيم سابقة تتعلق بالزمان واملكان والعمق، ولكنه اختلف معه من حيث أن الف

. من خالل عملية التوازن العقيل وأن مثل هذه املعرفة ليست بالرضورة أن تكون فطرية كام يفرتض كنت

كام وتأثر بياجيه بأفكار كل من داروين والمارك من حيث أن الكائنات التي تولد بخصائص وراثية تناسب 

ونقل خصائصها إىل األجيال الالحقة، وقد اتخذ موقف المارك بهذا البيئة التي تعيش فيها هي قابلة للتكاثر 

الشأن من حيث تأكيده عىل أن الخصائص الوراثية تتغري كنتيجة للجهد، وأن مثل هذه الخصائص تنتقل عىل 

نحو آيل إىل األجيال املتعاقبة، لكنه يرى أن ليس أي جهد يؤدي إىل تغري مثل هذه الخصائص وإمنا بعض 

هذه الجهود يؤدي إىل هذا التغري، ويتمثل يف إحداث تغيري يف التنظيم الداخيل للكائن الحي الذي معني من 

ينتج عنه بعض التغريات يف الرموز الوراثية والتي من شأنها أن تساعد الكائن عىل البقاء والتكيف 

)Elkin,1981.( 

دراك ألشياء هذا العامل، لكنه يف الوقت اتفق بياجيه أيضا مع أفكار املدرسة الجشتلتية حول مفهوم كلية اإل 

نفسه يعرتض عىل افرتاض أن مفهوم الكلية هو فطري باألساس؛ فهو يرى أن الكليات يقوم الفرد ببنائها من 

أظهر بياجيه اهتامما واسعا مبا يعرف بنظرية . خالل عمليات تفاعله املستمرة مع العوامل البيئية املتعددة

التي تعنى بالدرجة األوىل يف تفسري الكيفية التي يتم من خاللها اكتساب املعرفة  "Epistemology"املعرفة 

رأى أنه باإلمكان استخدام املبادئ البيولوجية يف فهم ). Thornburg, 1984(وكذلك يف علوم األحياء 

ت عمليات النمو العقيل لدى اإلنسان، وقد وظف العديد من هذه املبادئ واملفاهيم لدراسة العمليا

العقلية، وبذلك عمد بياجيه من خالل علم النفس إىل ردم الهوة ما بني علم األحياء والفلسفة 

)Flavell,1992.( 
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لقد عرب بياجيه عىل نحو واضح ورصيح عن امتزاج علم النفس والفلسفة والبيولوجيا يف نظريته؛ فهي نظرية 

 :بيولوجي، تعتمد عىل محورين أساسيني هاميف مجال علم النفس، تعرف بنظرية املعرفة وتقوم عىل أساس 

 .تشكل املعرفة يف حد ذاتها أداة متثل ينتج عنها تطوير بنى معرفية: أوال

 .تؤدي املعرفة وظيفة التحكم الذايت يف أساليب التفكري لدى الفرد وفقا لعملية التوازن العقيل: ثانيا

نفيس املعريف، وقد استفاد من ذلك من نظرية وانطالقا من ذلك سعى بياجيه إىل وضع نظرية يف النمو ال

جيمس مارك بولدوين، حيث يعد هذا االخري من أوائل علامء النفس الذين حاولوا دراسة التطور اإلنساين، 

وكان للقضايا واملسائل التي أثارها والطرق التي استخدمها يف دراسة مثل هذه القضايا األثر البالغ عىل 

 .حقا يف دراسة النمو العقيلبياجيه، حيث استخدمها ال 

كرس بياجيه حياته كلها لدراسة عمليات النمو املعريف عند األفراد لدرجة أن هذا االهتامم جعله مميزا بني 

علامء النفس، وقد اصدر العديد من املؤلفات حول النمو العقيل بناء عىل مالحظاته ودراساته املستفيضة 

 :عىل أطفاله، ومن هذه املؤلفات

 The"؛ وبناء الحقيقة عند الطفل "The Origin Of Intilligence in Children"لذكاء عند الطفل أصل ا

Construction of Reality in the Child" وقد اظهر بياجيه عبقرية بالغة يف هذين الكتابني حيث أوضح ،

األعداد والزمان والهندسة فيهام منو الذكاء والتفكري لدى األطفال والكيفية التي من خاللها تتطور مفاهيم 

املركز الدويل لدراسات املعرفة الوراثية يف جامعة  ١٩٥٥أسس بياجيه يف عام . والرسعة واملكان وغريها لدىهم

علم : جنيف وعمل رئيسا لهذا املركز لفرتة من الزمن، وبعد اعتزاله من رئاسة هذا املركز ألف كتابني هام

 The Development of"؛ وتطور التفكري يف األبنية املعرفية "Biology and Knowledge"األحياء واملعرفة 

Thought: Equilibration of Cognitive Structures. " 

الحس :ويعالج يف الكتاب اآلخر التطورات املعرفية التي تطرأ عىل تفكري الفرد خالل املراحل األربع وهي

 . ة العمليات املجردةحركية، ما قبل العمليات، العمليات املادية، ومرحل
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لقد كان بياجيه عبقريا بحق، حيث صدرت له مئات املقاالت واألبحاث والكتب، وقد ساهم عىل نحو فاعل 

ويرجع . يف تفسري آليات النمو املعريف لدى اإلنسان، بحيث ترجمت مؤلفاته إىل العديد من اللغات العاملية

 John(وجون فالفل ) David Elkind(إىل كل من ديفيد الكند  الفضل يف انتشار أفكاره يف الواليات املتحدة

Flavell( إذ قام األخري بتأليف كتاب بعنوان علم النفس التطوري عند بياجيه ،"The Developmental 

Psychology of Jean Paiget " وفيه عمل عىل تلخيص ونرش أفكار نظرية بياجيه يف املراحل)Peterson, 

1991 .( 

 :The Importanceة بياجيه أهمية نظري

كأي نظرية أخرى، واجهت نظرية بياجيه العديد من االنتقادات، منها ما يرتبط بالقضايا واملفاهيم 

واالفرتاضات التي أثارتها، والبعض اآلخر يتعلق بقضية إهاملها إىل بعض املسائل الهامة يف النمو، يف حني أن 

الرغم من هذه االنتقادات، فإن نظرية بياجيه تعد عىل غاية ولكن ب. البعض اآلخر يرتبط مبنهجية البحث

 :من األهمية لألسباب التالية

تعد نظرية بياجيه من أوائل النظريات يف مجال النمو العقيل؛ فهي من أكرث النظريات شمولية لتفسريها  -١

ية يف دراسة القدرات أهمية هذه النظر) Flavell(ففي هذا الصدد يؤكد فالفل . للنمو العقيل عند األطفال

العقلية املعرفية لدرجة أن ما جاء فيها من أفكار ومالحظات وتفسريات حول النمو العقيل شكل محط 

وتجدر اإلشارة هنا، أن هذه النظرية شكلت نقطة انطالق للعديد . اهتامم العديد من الباحثني لعدة عقود

 .من النظريات املعرفية التي ظهرت الحقا

فكار هذه النظرية بناء عىل العديد من الدراسات الطولية والعرضية والتي وظف فيها لقد جاءت أ  -٢

بياجيه وتالميذه العديد من أدوات البحث مثل املالحظة واملقابلة اإلكلينيكية واالختبارات وغريها من 

ياجيه جل فهي نتاج جهود كبرية استمرت فرتة طويلة من البحث والدراسة كرس خاللها ب. األدوات االخرى

 .حياته لصياغة افرتاضاتها ومفاهيمها

مل يقترص بياجيه عىل دراسة النمو يف العمليات املعرفية فحسب، بل درس النمو االجتامعي واالنفعايل  -٣

 .واألخالقي واللغوي عىل اعتبار أن مظاهر النمو املختلفة مرتابطة يؤثر كل منها باآلخر سلبا وإيجابا
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نتائج التي متخضت عنها األبحاث التجريبية التي حاولت اختبار صحة افرتاضات برصف النظر عن ال -٤

ومفاهيم نظرية بياجيه يف النمو املعريف، فيمكن القول إن هذه النظرية ولدت اآلالف من األبحاث 

، فهي من أكرث النظريات )Dembo. 1994(التجريبية، وهذا بحد ذاته مؤرش ألهمية املواضيع التي أثارتها 

 ).Thornburg, 1984(لتي ولدت بحوثا تجريبية يف مجال النمو ا

يعد بياجيه أول من أدخل مفهوم التوازن العقيل كأحد األسباب الرئيسية التي تؤدي إىل حدوث النمو  -٥

 .العقيل، إذ إن ممن سبقوه يف هذا املجال مل يتعرضوا إىل مثل هذه النزعة

يث اختيار الخربات واملواد التعليمية املناسبة وأساليب تطبيقاتها الرتبوية كثرية وذلك من ح -٦

أن ) Gallagher(ففي هذا الصدد، يرى جاالجر . وإسرتاتيجيات تقديم هذه الخربات ووسائل تقوميها

 : التطبيقات الرتبوية لنظرية بياجيه مرت يف ثالث مراحل رئيسية هي

 .ه النظرية داخل الغرف الصفيةمتثلت يف التطبيق املبارش ملفاهيم هذ: املرحلة األوىل 

 .متثلت يف االنشغال مبسألة الفروق الفردية بني املتعلمني: املرحلة الثانية 

متثلت يف تطبيق مفهوم التوازن العقيل عىل عمليات التعلم من خالل استخدام أسلوب حل : املرحلة الثالثة 

 .املشكالت ووضع املتعلمني يف حاالت من عدم التوازن العقيل

 :Basic Featuresملالمح الرئيسية لنظرية بياجيه ا

هنالك عدد من السامت التي متيز نظرية بياجيه النامئية، وتنبع مثل هذه السامت من افرتاضاتها الرئيسية 

 :حول موضوع التعلم والنمو اإلنساين، وفيام ييل عرض لهذه السامت 

ظر إىل اإلنسان عىل أنه بناء ذايت التنظيم وهو مصدر تعد نظرية بياجيه يف األساس منوذجا بيولوجيا ين: أوال

كل األنشطة التي يقوم بها؛ فاإلنسان حسب هذا املنظور لديه القدرة الذاتية عىل إعادة تنظيم نفسه، وهو 

 ).Flavell,1985(ليس مجرد مجموعة من املدخالت واملخرجات 
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مجموعة العالقات املتبادلة بني مكوناته وخصائصه؛  ميثل اإلنسان نظاما متكامال ذا بعدين رئيسني هام: ثانيا

فالتغري أو النمو الذي يحدث لدى اإلنسان من جراء التفاعل مع . وعمليات تفاعالته املستمرة مع البيئة

 .البيئة هو كيل وليس جزيئ الطابع، حيث يحدث التغري أو النمو يف هذا النظام ككل وليس يف بعض أجزاءه

النظرية بالعالقات أو االرتباطات بني املثريات واالستجابات فهي ال تؤمن أبدا بأن مثريات  ال تعنى هذه: ثالثا

معينة تحدث استجابات معينة عىل نحو آيل، وإمنا ترى أن االستجابات هي نتاجات لألبنية املعرفية التي 

 .يشكلها الفرد يف ضوء عمليات النمو

قدرات (لتي متكنه من اصدار العديد من ردات الفعل اإلنعكاسية ترى أن اإلنسان يولد ببعض األبنية ا: رابعا

، وأن مثل هذه األبنية تشكل أصل املعرفة، إذ أنه من خاللها ينمو العقل وتتطور أساليب تفكري )التنظيم

 .الفرد وأمناطه املعرفية املتعددة

. لتنظيم املعلومات الحسية’ Tendency'فهو يرى أن اإلنسان ال يولد وهو مزود مبعرفة معينة ولكن بنزعه 

 .وكنتيجة لعوامل الخربه واملامرسة فإن العقل يولد فئات معرفية ويكتشف التنظيامت املعرفية

 :Intellectual Developmentالنمو العقيل عند بياجيه 

صصه اهتم بياجيه منذ البداية بأصل املعرفة والكيفية التي من خاللها تتطور مثل هذه املعرفة، ونظرا لتخ

يف مجال البيولوجيا فقد ادرك بإمكانية توظيف مفاهيم ومبادئ علوم األحياء لفهم ودراسة عمليات النمو 

 :وهكذا نجد أن اهتامم بياجيه انصب بالدرجة األوىل عىل مسألتني رئيسيتني هام . املعريف لدى األفراد

 ؟العامل كيف يدرك الطفل هذا العامل والطريقة التي يفكر من خاللها بهذا -أ

 ؟كيف يتغري إدراك وتفكري الطفل بهذا العامل من مرحلة عمرية إىل أخرى - ب

لذلك حاول بياجيه من خالل نظريته تحديد خصائص األطفال التي متكنهم من التكيف مع البيئة التي 

مو يعيشون فيها ويتفاعلون معها؛ ثم تفسري التغريات التي تطرأ عىل مثل هذه الخصائص عرب مراحل الن

 ).Berk,2000(املختلفة 

؛ إذ ال ميكن بأي شكل )وظيفي(ويرى بياجيه أن النمو املعريف يتضمن جانبني أحدهام كمي واآلخر نوعي 

  يرتبط . من األشكال فهم هذا النمو ما مل يتم تناول هذين الجانبني
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 يتناول الجانب النوعي الجانب الكمي يف عمليات تشكيل األبنية املعرفية عن موجدات هذا العامل، يف حني

فالبناء املعريف يتضمن نوعية الخربات وأسلوب . التغريات التي تطرأ عىل األبنية املعرفية والوظائف العقلية

التفكري السائد لدى الفرد يف مرحلة عمرية ما، أما الوظيفة العقلية فتشري إىل العمليات املعرفية التي 

يرى بياجيه أن األبنية املعرفية قابلة للتغري يف . مع املثريات البيئية يستخدمها الفرد يف تفاعالته املستمرة

ضوء عمليات التفاعل املستمرة مع البيئة، يف حني يرى أن الوظائف العقلية هي مكونات فطرية موروثة غري 

طرأ عليها ومن هنا نجد أن اهتامم بياجيه انصب عىل دراسة األبنية املعرفية والتغريات التي ت. قابلة للتغري

)Santrock,1998.( 

وانطالقا من ذلك فهو يرى أن النمو العقيل يسري من الرتكيز أحادي البعد عىل اإلدراكات الحسية املبارشة إىل 

، وهذا بالتايل )Thornburg, 1984(قدرة أو قابلية متعددة األبعاد واألفكار باإلضافة إىل التفكري االستداليل 

 .نية املعرفية والوظائف واملحتوياتميكن العقل من توليد األب

ويرى أن " Cognitive Structure"للداللة عىل البنية املعرفية  Schema""استخدم بياجيه مصطلح السكيام 

البنى املعرفية تتعدد وتتنوع تبعا لطبيعة الخربات البيئية، فهي تزداد عددا وتعقيدا من جراء عمليات 

ويقرتح بياجيه أن بعض هذه األبنية يكون بسيطا كام هو الحال يف . لبيئيةالتفاعالت املستمرة مع املثريات ا

بعض املنعكسات الطبيعية أو البنى املعرفية التي يشكلها األطفال يف املراحل، أو معقدة كتلك التي ترتبط 

تعقيد يف باللغة واإلجراءات املعقدة، ويرى أنه من خالل عمليات النمو فإن البنى البسيطة تخضع للتغري وال

 ).Kaplan,1991(ضوء عمليات التفاعل 

 :Development Factorsعوامل النمو 

 :يفرتض بياجيه أن النمو املعريف يتخذ اتجاها تكامليا يرتبط ارتباطا وثيقا بعدد من العوامل تتمثل باآليت

 Maturationالنضج : أوال

لعصبي والحواس وأعضاء الجسم والتي ترتبط يشري مفهوم النضج إىل جميع التغريات التي تطرأ عىل الجهاز ا

تعد مثل هذه التغريات رضورية لحدوث . ارتباطا وثيقا باملخطط البيولوجي التي تحدده الجينات الوراثية

  النمو، إذ أن منو الجهاز العصبي 
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اط السلوكية فالكثري من األمن. والجهاز الجسمي والحواس يؤثر إىل درجة كبرية يف النمو املعريف لدى األفراد

 .واألبنية املعرفية ال ميكن للفرد تشكيلها أو القيام بها ما مل يحدث النضج يف تلك األجهزة أو يف بعض منها

يوفر النضج اإلمكانيات التي تتيح للفرد فرص التفاعل مع املثريات البيئية، مام ميكنه من تكوين األبنية 

فعىل سبيل املثال عندما يحدث . لفعالة حيال هذه املثرياتاملعرفية التي تتحدد يف ضوءها أمناط السلوك ا

التآزر الحس حريك والقدرة عىل التنسيق الحريك لدى الطفل، فإن هذا يتيح له القدرة عىل امليش والتحرك يف 

البيئة مام يوفر له فرص تفاعل جديدة مع املثريات البيئية املحيطة به، كام أن نضج العضالت العامة 

دى الطفل تتيح له حرية الحركة والسيطرة عىل األشياء، أما النضج الحيس فهو ميكن الطفل من والدقيقة ل

 .االنتباه والرتكيز باألشياء لفرتة أطول، يف حني نجد أن نضج الدوائر العصبية ميكنها من اداء وظائفها املختلفة

 لدى األفراد، إال أن هذا العامل غري وتجدر اإلشارة هنا، أنه بالرغم من أهمية النضج يف حدوث النمو املعريف

كاف لوحده إلحداث مثل هذا النمو، وميكن أن يربز دوره بشكل واضح يف تهيئة الفرد من متابعة عمليات 

 .النمو والدخول يف املراحل عىل نحو منتظم ومتسلسل

 Physical Worldالتفاعل مع العامل املادي : ثانيا

يع املوجودات التي يستطيع الفرد الشعور أو الوعي بها؛ فهي متثل جميع يشري مفهوم العامل املادي إىل جم

فالتفاعل مع أشياء هذا العامل ومكوناته يوفر العديد من الخربات . موجودات هذا الكون املادية املحسوسة

يب فوفقا لفرص التدر. واملعارف للفرد، إذ يتعرف الفرد عىل أسامء األشياء وخصائصها وفوائدها وأنظمتها

واملران والخربات الناتجة من التفاعل مع األشياء املادية املوجودة يف هذا العامل، يتمكن الفرد من تكوين 

ويف ضوء هذه األبنية تتحدد أمناط التفكري وأساليب . األبنية املنطقية والرياضية ذات العالقة بهذه األشياء

ثال من خالل التفاعل، يعرف الطفل أن األفعى هي فعىل سبيل امل. السلوك لدى الفرد حيال األشياء املختلفة

من الحيوانات الزاحفة وهي خطرة رمبا تسبب املوت، وعليه نجده يشكل بنية معرفية حول األفعى تشمل 

معارف عن األفعى ترتبط باالسم والفصيلة وبعض الخصائص األخرى باإلضافة إىل منط تفكريه وأسلوب 

 .سلوكه حيالها
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 Social Worldمع العامل االجتامعي  التفاعل: ثالثا

فهو يشتمل عىل . يتضمن العامل االجتامعي اإلنسان مبنظومته الفكرية والعقائدية والثقافية واإلبداعية

مجموعة األفراد التي يتفاعل الفرد معها ضمن مؤسسات املجتمع املختلفة كاألرسة والنوادي والجمعيات 

القتصادية وغريها، باإلضافة إىل التفاعالت التي تحدث يف الشارع ودور العبادة واملؤسسات التنموية وا

إن مثل هذا العامل يساهم يف حدوث النمو املعريف لدى األفراد، إذ من خالل التفاعل يتعلم . واألماكن العامة

ويسهم . الفرد اللغة والثقافة وأمناط السلوك االجتامعي والعادات والتقاليد واألخالق والعديد من املهارات

املجتمع أيضا يف تنمية أساليب التفكري وإدراكات الفرد، حيث من خالل التفاعل مع هذا املجتمع يكون 

الفرد العديد من البنى املعرفية عن هذا العامل التي يصعب تكوينها من خالل الخربات الفردية املبارشة، 

فيه أفراد املجتمع يف تفسريهم ويتضح ذلك جليا يف تكوين ما يسمى باإلدراك الجامعي الذي يشرتك 

 .ونظرتهم إىل العديد من القضايا واملسائل

 Equilibrationعامل التوازن : رابعا

. يرى بياجيه أن العوامل الثالثة السابقة رغم أهميتها يف حدوث النمو العقيل لدى األفراد إال أنها غري كافية

جية الوراثية مع العوامل البيئية، وهو بالتايل فالنمو هو عملية أوسع من مجرد تفاعل العوامل البيولو 

يتطلب وجود قدرة إضافية تنبع من داخل الفرد، ويستطيع من خاللها حل مختلف أشكال التناقضات، 

 .ومتكنه من استعادة حاالت االتزان

 تعد قدرة التوازن نزعة فطرية موروثة تولد مع اإلنسان وتعمل هذه القدرة عىل التنسيق بني العوامل

الثالثة السابقة، وتتيح للفرد تحقيق نوع من االتزان بني الحصيلة املعرفية السابقة لديه وبني الخربات 

فمن خاللها يستطيع الفرد تدريجيا االستدالل عىل الكيفية التي ينبغي أن تكون . الجديدة التي يواجهها

وتعديل البنى املعرفية املوجودة لديه، أو  عليها األشياء يف هذا العامل؛ كام أنها متكن الفرد من إعادة تنظيم

تكوين بنى معرفية جديدة حول هذا العامل عرب سلسلة ال متناهية من حاالت التوازن وعدم التوازن 

)Dembo,1991 .( وهكذا نجد أن عامل التوازن يضفي طابعا معينا عىل خربات الفرد ويعمل عىل اعطاءها

 .معنى خاصا
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 أخرى ومن مرحلة إىل مرحلة أخرى يتضمن حدوث حالة من االتزان املعريف، ومثل إن االنتقال من حالة إىل

هذا االتزان ليس مجرد تعادل بني مجموعة قوى فحسب، وإمنا يعني إعادة التنظيم الذايت للبنى املعرفية 

ة لتحقيق التي ينتج عنها سلسلة من األفعال واألنشطة كاستجابة لالختالل أو االضطراب يف البيئة الخارجي

وهكذا يرى بياجيه أنه من جراء سلسلة حاالت التوازن وعدم التوازن العقيل . نوع من التواؤم أو التكيف

يتمكن الفرد من إحداث تغيري نوعي وكيفي يف البنى املعرفية الجديدة، إذ قد يعدل يف محتوياتها املعرفية 

ة وأساليب تفكري جديدة، وهذا بحد ذاته وأمناط التفكري لديه، أو أنه يعمل عىل استحداث بنى معرفي

 ).Piaget,1971(التطور أو النمو املعريف 

  Types of Knowledge: أنواع املعرفة عند بياجيه

معرفة مبارشة كام هو الحال يف املعرفة : مييز بياجيه بني نوعني من املعرفة ميكن النظر إليهام عىل أنهام

 .م معرفه اإلجراءالشكلية؛ ومعرفة غري مبارشة تعرف باس

 Figurative Knowledgeاملعرفة الشكلية  -١

هي معرفة مبارشة ترتبط بخصائص األشياء واملثريات مبعناها الحريف وال تنبع عن أية محاكامت عقلية 

ومثل هذه املعرفة عادة ما ترتبط بالشكل الذي تكون عليه األشياء يف العامل . يجريها الفرد حيال هذه األشياء

فالتعرف عىل األشياء يف هذا العامل يعتمد عىل معرفة الشكل . جي، ولهذا السبب سميت بهذا االسمالخار 

العام ملثل هذه األشياء، وخري مثال عىل ذلك عندما يرى الطفل الرضيع حلمة زجاجة الرضاعة رسعان ما 

أن مثل هذه  يضعها يف فمه، وعندما يرى حيوان ما يسري عىل أربع أرجل يطلق عليه كلمة عو، إذ

 ).Piaget,1972(االستجابات جاءت بناء عىل معرفة تعتمد عىل الشكل وليس عىل أية عملية عقلية 

 Operative Knowledgeاملعرفة اإلجرائية  -٢

وتعرف باسم معرفة اإلجراء أو الفعل وتنبع مثل هذه املعرفة من طبيعة املحاكامت والعمليات العقلية 

 .معرفة غري مبارشة وال ترتبط باألشياء مبعانيها الحرفيةالتي يجريها الفرد؛ فهي 

إن مثل هذه املعرفة تقوم عىل االستدالل واملحاكمة العقلية، وتعنى بالدرجة األوىل بالكيفية التي تتغري 

  تتخذ هذه املعرفة عدة . عليها األشياء من حالة إىل حالة أخرى
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فرد خالل املراحل املختلفة، إذ تتغري من مرحلة إىل مرحلة مستويات تبعا لعمليات النمو التي مير فيها ال

 .الحقة خالل عمليات التطور املعريف

 :Development Processesالعمليات األساسية يف النمو 

يرى بياجيه أن عملية التوازن هي العامل الهام والحاسم يف النمو العقيل، فهي عملية ديناميكية نشطة تالزم 

تفاعالته املستمرة مع هذا العامل، ومن خاللها يسعى الفرد إىل التخلص من حاالت  الفرد خالل عمليات

االضطراب أو االختالل التي تحدث بفعل التفاعالت املستمرة والوصول إىل حالة من االتزان بني بناءه املعريف 

ألبنية املعرفية واعتامدا عىل ذلك، يرى بياجيه أن هناك تغيريا كميا ونوعيا يحدث عىل ا. وهذا العامل

 .والعمليات العقلية واملعرفة االجرائية لدى الفرد مام يوفر له فرصا أفضل يف السلوك

، وقدرة التكيف "Organization"قدرة التنظيم : تشتمل عملية التوازن عىل قدرتني فطريتني هام

"Adaptation ."للفرد ملساعدته عىل  ومثل هاتني القدرتني تتفاعالن وتندمجان معا ضمن البناء املعريف

وفيام ييل عرض لهذه القدرات . تحقيق نوع من التواؤم مع البيئة التي يعيش فيها ويتفاعل معها

)Flavell,1996: ( 

 "Organization"قدرة التنظيم : أوال

تعد قدرة التنظيم نزعة فطرية تولد لدى األفراد بحيث متكنهم من تنظيم خرباتهم وعملياتهم املعرفية يف 

يرى بياجيه أن األفراد يولدون وهم ". Psychological Structures Cognitive"ى معرفية نفسية بن

مزودون ببعض البنى املعرفية البسيطة وبعض االستعدادات التي متكنهم من تنظيم الخربات الخارجية يف 

عض األبنية لتكوين ضوء ما يوجد لديهم من تكوينات أو أبنية، وهذا بالتايل يسمح لهم من إعادة تنظيم ب

 .أبنية أو مخططات جديدة

جسميا، التنظيم : فقدرة التنظيم متكن الفرد أن يكون فاعال يف البيئة سواء عىل املستوى الجسمي أو النفيس

وعىل الصعيد النفيس، . يساعد يف التنسيق بني عدد من األعضاء واألنظمة الجسمية استجابة ملتطلبات البيئة

 .مل البني املخيه والحسيه استجابة للمثريات البيئية التي تواجه الفردفالتنظيم يتضمن تكا

وبهذا املنظور، فإن األفراد يولدون وهم مزودون ببعض القدرات التنظيمية البسيطة التي تتطور وتتشابك 

  فمن خالل قدرات . معا لتصبح أنظمة أو بنى معرفية أكرث تعقيدا
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خربات وبنى معرفية جديدة، كام وتتيح له إعادة " Internalization"التنظيم يعمل الفرد عىل استدماج 

وعليه فالتنظيم ينطوي عىل عمليات الجمع والرتتيب وإعادة . تنظيم البنى املعرفية املوجودة لديه أصال

التشكيل واإلنتاج لألفكار والخربات لتصبح نظاما معرفيا متكامال؛ أي تنظيم املعرفة عىل نحو تصبح فيه ذات 

فعىل سبيل املثال يولد، األفراد ولديهم بنى معرفية منفصلة . ، Kaplan) (١٩٩١عنى وقيمة بالنسبة للفرد م

مثل البنية املعرفية املتعلقة بالنظر إىل األشياء والرتكيز عليها، والبنية املعرفية املتعلقة مبسك األشياء 

ج هاتني البنيتني معا يف بنية أكرث تعقيدا ومعالجتها، ومن خالل عمليات النمو تتيح له قدرة التنظيم دم

 .تتمثل يف مسك األشياء والنظر إليها بالوقت نفسه

تجدر اإلشارة هنا أن البنية املعرفية تشري إىل محتوى الخربة باإلضافة إىل اسرتاتيجيات وأساليب التفكري 

نظيم ذاته يف ضوء عمليات حيالها، فهي تنظيم كيل يتحول من شكل إىل آخر ولديه القدرة عىل إعادة الت

 .التفاعل املتكررة

 "Adaptation"التكيف : ثانيا

ينظر إىل التكيف عىل أنه نزعة فطرية تولد مع اإلنسان ومتكنه من التأقلم والتعايش مع البيئة من خالل 

عده عىل تعديل أمناطه السلوكية استجابة ملطالب البيئة؛ فهو مبثابة استعداد بيولوجي عام لدى اإلنسان يسا

العيش يف بيئة معينة، وميكنه من التنويع يف طرق وأساليب تفكريه باختالف فرص التفاعل واملراحل العمرية 

ففي الوقت الذي تعمل فيه قدرة التنظيم داخل الفرد، نجد أن قدرة التكيف تعمل يف الخارج، . التي مير بها

التوازن مع ما يجري من متغريات يف البيئة حيث من خالل هذه العملية يعمل الفرد عىل تحقيق نوع من 

 ).Piaget,1971(التي يتفاعل معها، مام يتيح له بالتايل فرصة العيش والبقاء 

وبناء عىل وجهة نظر بياجيه، فإن العقل ليس مجرد صفحة بيضاء تنطبع عليها املعارف، أو مجرد مرآة 

فاألفراد يتفاعلون عىل نحو . بالفعالية والنشاطتعكس ما يتم إدراكه، فهو ليس مسجال سلبيا، وإمنا ميتاز 

نشط وفعال مع البيئة وينتج عن خربات التفاعل هذه تطورات يف الوظائف واألنشطة املعرفية 

)Kaplan,1991.( 

ميثل التكيف الهدف النهايئ لعملية التوازن، ويتضمن التغريات التي تطرأ عىل الكائن الحي استجابة ملطالب 

  : التكيف من خالل عمليتني متكاملتني هامويحدث . البيئة
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ومثل هاتني العمليتني متالزمتان حيث أن التمثل " Accommodation"، والتالؤم "Assimilation"التمثل 

بدون تالؤم، أو التالؤم بدون حدوث التمثل قد ال يؤدي إىل حدوث النمو املعريف السليم لدى الفرد، ويعترب 

وهي تسري ’ Invariate functions"درتني عىل أنهام وظائف ثابته غري قابلة للتغيري بياجيه أن مثل هاتني الق

 .بتسلسل منظم

 "Assimilation"عملية التمثل  -أ

تتضمن عملية التمثل تعديل الخربات الجديدة مبا يتناسب مع األبنية املعرفية املوجودة لدى الفرد، فهي 

، فعندما نتمثل خربة ما، فهذا يعني أننا نعدل يف هذه الخربة عملية تغيري يف هذه الخربات لتصبح مألوفة

وبهذا املنظور ). Piaget &Inhelder,1958(لتتالءم مع ما هو موجود فعال لدينا من أنشطة، وأبنية معرفية 

ميكن النظر إىل التمثل عىل أنه عملية تشويه يف الواقع الخارجي ليتالءم مع البناء الداخيل للفرد أو هي 

ية دمج العامل الخارجي يف البناءاملعريف للفرد، حيث يستخدم وفق هذه العملية البنى املعرفية عمل

فعىل سبيل املثال، الطفل الذي يرى الحصان . واسرتاتيجيات التفكري املوجودة لديه لتفسري الواقع الخارجي

كلب "ة بحيث يطلق عليه اسم ألول مرة رمبا يستخدم البنى املعرفية املوجودة لديه للتعامل مع هذه الخرب 

كام وقد يضع الطفل يف فمه كل يشء ميسكه عىل . عىل اعتبار أن لديه بنية معرفية سابقة حول الكلب" كبري

 ).Crain,2000(اعتبار أنه طعام 

 "Accommodation"التالؤم  - ب

لتتناسب مع الخربات  يشري مفهوم التالؤم إىل عملية تغيري أو تعديل البنى املعرفية املوجودة لدى الفرد

فوفقا لهذه العملية، يسعى الفرد إىل تعديل خرباته وأساليب تفكريه لتتالءم مع الواقع الخارجي، . الخارجية

 .فهي عملية معاكسة لعملية التمثل، وهي مكملة لها يف الوقت نفسه

املعرفية السابقة فعند حدوث عملية التالؤم يعني ذلك توليد بنى معرفية جديدة، أو تعديل يف البنى 

)Piaget & Inhelder , 1958  (بحيث ينتج عن ذلك تطوير يف الخربات وأساليب التفكري. 

وتجدر اإلشارة هنا، إىل أن عمليتي التمثل والتالؤم يعمالن معا، بحيث يلجأ الفرد إىل عملية التالؤم عندما 

   يكتشف أن البنى املعرفية املوجودة لديه وأساليبه التفكريية غري
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فالطفل الذي . مناسبة للموقف، إذ عندها يلجأ إىل تغيري البنية املعرفية بدال من تشويه الخربة الخارجية

يعتقد أن كل يشء ميسكه هو طعام لذيذ رسعان ما يغري اعتقاده هذا عندما يكتشف أن مذاقات بعض 

عىل كل حيوان مييش عىل أربع  األشياء الذعة أو غري مستساغة، كام أن الطفل الذي تعود إطالق لفظ كلب

أرجل، يغري يف طريقة تفكريه هذه عندما ال يجد التأييد من اآلخرين، أو يكتشف فروقا بني هذا الحيوان 

هذا وتلعب التغذية الراجعة دورا بارزا يف حدوث عمليتي التمثل والتالؤم وقد . وبقية الحيوانات األخرى

 .ربة املبارشة لتفاعل الفرد مع املثريات أو من خارج الفردتأيت هذه التغذية الراجعة من  خالل الخ

وعموما فإن األفراد يحاولون التكيف مع املثريات البيئية من خالل توظيف البنى املعرفية املوجودة لديهم 

عىل الخربات الجديدة، أو من خالل تعديل البنى املعرفية املوجودة لديهم، وهذا من شأنه أن يسهم يف 

عريف لدى الفرد ممثال ذلك يف تعديل يف البنى املعرفية أو استحداث بنى معرفية جديدة، مام يتيح التطور امل

وفيام ييل مخطط توضيحي للعمليات األساسية املعرفية ). Crain,2000(للفرد تحقيق التوازن العقيل 

  :املرتبطة بالنمو حسب نظرية بياجيه

  

 سية يف النمومخطط يوضح العمليات األسا) ١١-١(شكل رقم 
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 : Schemesالسكيام 

تعرض بياجيه إىل مفهوم السكيام يف معرض حديثه عن النمو العقيل، ويرى أن األفراد خالل منوهم العقيل 

وهذا بالطبع . تصبح لديهم القدرة عىل تنظيم أفكارهم، وأمناطهم السلوكية من أجل التكيف مع البيئة

متثل السكيام نوعا من األطر املفاهيمية التي . بياجيه اسم السكيام يودي إىل توليد بنى نفسية أطلق عليها

ففي الوقت الذي تكون فيه قدريت . يجب أن تتالئم معها املثريات البيئية حتى يستطيع الفرد التفاعل معها

د أن التنظيم والتكيف ثابته غري قابلة للتغري، فإن السكيام قابلة للتغري كنتاج لعمليات الخربة، وهكذا نج

األفراد خالل عمليات التفاعل مع البيئة عرب مراحل النمو املختلفة يطورون عىل نحو ثابت سكيامت جديدة 

 .والتي تعد مهمة الستمرار عمليتي التنظيم والتكيف مع البيئة

. يرى بياجيه أن السكيامت تتطور مع الزمن وتصبح أكرث تعقيدا ليتكون منها ما يسمى باملخططات العقلية

 .    أنها تتباين من فرد إىل فرد آخر تبعا الختالف العوامل الوراثية والخربات البيئيةكام

 " :Cognitive Development of Stages"مراحل النمو املعريف حسب نظرية بياجيه 

ينطلق بياجيه من عدد من االفرتاضات حول النمو، ومثل هذه االفرتاضات تشكل الخريطة التي عىل أساسها 

 .وفيام ييل عرض موجز لهذه االفرتاضات. فهم عمليات النمو التي تحدث لدى األفرادميكن 

يولد اإلنسان وهو مزود ببعض االستعدادات التي متكنه من التفاعل مع البيئة، ومثل هذه : أوال

نذ فعىل سبيل املثال، يستطيع الطفل م. االستعدادات متثل البنى األساسية التي متكنه من النمو والتطور

فهي تشكل نقطة البداية لنمو التفكري . الوالدة املص والرضاعة وسامع األصوات وقبض بعض األشياء

 ).Berk,2000(والعمليات املعرفية بحيث تتطور وتتغري مع عمليات التفاعل مع البيئة 

بلة للضبط تكون مثل هذه االستعدادت يف بداية حياة الطفل مجرد أفعال انعكاسية، ولكنها تصبح قا: ثانيا

 .والسيطرة والتنوع عرب عمليات النمو

يلعب االستكشاف دورا رئيسا يف عملية النمو املعريف لدى الفرد، وتتم عملية االكتشاف وفق تسلسل : ثالثا

  منطقي بحيث ال يدرك الطفل ظاهرة ما عىل نحو مفاجئ، 
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 .وإمنا اعتامدا عىل سلسلة خربات سابقة ترتبط بها

رحلة املفهوم األسايس لعملية النمو املعريف لدى األفراد، ويرى بياجيه أن النمو يسري وفق تشكل امل: رابعا

أربع مراحل متسلسلة ومرتابطة، بحيث متتاز كل مرحلة منها مبجموعة من الخصائص املعرفية املميزة والتي 

عمليات املعرفية التي تتضمن نوعية الخربات التي ميكن لألفراد اكتسابها يف هذه املرحلة، إضافة إىل ال

 . يستخدمونها يف التعامل مع البيئة

فاملرحلة منظومة فكرية قامئة بحد ذاتها ترتبط بعمر زمني من حيث بدايتها وانتهاءها، والعمر الزمني هنا 

تقريبي وليس تحديديا، حيث أن العمر الزمني ليس حدا فاصال بني املراحل عىل اعتبار أن نهاية كل مرحلة 

 .ة املرحلة الالحقةهو بداي

يسري النمو وفق تسلسل مضطرد من مرحلة إىل مرحلة أخرى ويتخذ املنحى التكاميل، إذ أن نهاية : خامسا

فالخربات واألبنية املعرفية التي تشتمل عليها املراحل السابقة . أي مرحلة هي بداية تشكيل للمرحلة الالحقة

حقة، إذ أنها قد تدمج مبارشة يف األبنية املعرفية الجديدة أو قد تصبح جزءا ال يتجزأ من خصائص املرحلة الال 

يصار إىل إجراء بعض التعديالت واإلضافات عليها، وهذا بالطبع ال يعني بالرضورة أن انتقال الفرد من مرحلة 

 .إىل مرحلة أخرى أنه يتخىل عن الخربات وأساليب التفكري السائدة يف املراحل السابقة

كل مرحلة من هذه املراحل اسرتاتيجيات تفكري محددة متيزها عن غريها من املراحل تسيطر عىل : سادسا

األخرى؛ أي يسيطر عليها نوعا محدد من السكيام أو البنى املعرفية، فعند انتقال الفرد من مرحلة إىل أخرى 

ه وتعد مثل هذ. فذلك يعني أنه طور أساليب تفكري جديدة يضيفها إىل ما هو موجود لديه أصال

 ).Piaget,1976(االسرتاتيجيات مؤرشا لدخول الطفل إىل مرحلة منائية جديدة 

تسري هذه املراحل وفق تسلسل منتظم يرتبط بالعمر الزمني، وهي عامة عاملية لجميع أفراد الجنس : سابعا

بياجيه البرشي؛ فاألفراد من مختلف األعراق والجنسيات ميرون خالل منوهم املعريف بالتسلسل ذاته؛ ويرى 

حركية مهام بلغ  - أنه ليس بالرضورة أن يجتاز جميع األفراد هذه املراحل، فمنهم من يبقى يف املرحلة الحس

من العمر؛ أي يستخدم العمليات املعرفية السائدة فيها يف تفاعالته مع البيئة، يف حني البعض اآلخر رمبا 

  يصل إىل مرحلة العمليات املادية أو املجردة 
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 ).Piaget,1971(ح قادرا عىل استخدام االسرتاتيجيات املعرفية املـمـيـزة لـتـلـك الـمـراحل بحيث يصب

يتطلب النمو تفاعل مجموعة العوامل الوراثية مع العوامل البيئية، إذ أن العوامل الوراثية أو العوامل : ثامنا

ر هذا التفاعل البد من تدخل عامل وحتى يثم. البيئية لوحدها غري كافية لحدوث النمو املعريف لدى األفراد

 .التوازن الذي يعمل عىل التنسيق بني تلك العوامل

 Sensor - Motor Stageحركية -املرحلة حس:  أوال

متتد هذه املرحلة منذ الوالدة وحتى نهاية السنة الثانية من العمر، ويعتمد الطفل يف هذه املرحلة عىل 

ركية الكتشاف العامل املحيط به والتعرف عىل األشياء املوجودة فيه استخدام الحواس املتعددة واألفعال الح

وتسمى هذه املرحلة كام يالحظ باملرحلة الحس حركية، ألن اسرتاتيجيات التفكري والتعلم التي . وفهمها

يستخدمها الطفل تعتمد عىل االتصال الحيس املبارش باألشياء، واألفعال واملعالجات التي يقوم بها حيال 

 ).Santrock,1998. (شياءاأل 

يف الواقع إن طفل هذه املرحلة ال يستطيع التفكري، وإمنا يعتمد عىل األنشطة الحسية والحركية يف تفاعالته 

مع هذا العامل؛ فهو يبدأ ببعض األفعال الفطرية االنعكاسية أو البنى األساسية ورسعان ما تتطور ويجري 

ويف نهاية املرحلة، يبدأ الطفل يف تشكيل نظام . ية أكرث تعقيداالتعديل والدمج فيها لتشكيل أمناط سلوك

 .رمزي قائم عىل استخدام اللغة، وبعض الرموز األخرى لتصبح الحقا إحدى أساليبه املعرفية

حركية مظاهرا مختلفة -يقسم بياجيه هذه املرحلة إىل ست فرتات فرعية يف كل منها تأخذ الجوانب الحس

 ) :Kaplan,1991(كام هو مبني باآليت

ميارس الطفل االفعال االنعكاسية مثل املص وتحريك اليدين والرجلني والقبض، واالستجابة للضوء وتكون  -١

يف الغالب هذه األفعال غري مقصودة، ويهدف الطفل من وراءها الحركة يف حد ذاتها، وتسود مثل هذه 

عموما يكون الطفل سلبي يف هذه املرحلة . األفعال خالل الشهر األول من العمر، وهي متثل الفرتة األوىل

 .بحيث يعتمد كليا عىل االثارة القادمة من البيئة حيث ال تصدر عنه أية استجابات إجرائية
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ينسق الطفل بني حواسه واستجاباته، حيث يلتفت إىل مصدر األصوات ويتابع األشياء املتحركة يف بيئته  -٢

لدائرية األولية مثل تكرار قبض األصابع والعبث بها، ويظهر أيضا كام وتظهر لديه ردود الفعل ا. برصيا

تسود مثل هذه املظاهر خالل الفرتة الثانية . الحركات غري املقصودة التي تكون متتابعة وموجهة نحو الذات

 .التي متتد من الشهر الثاين وحتى الشهر الرابع من العمر

حيث يكرر بعض االستجابات للتأكد من نتائج معينة، فقد  ميارس الطفل ردود الفعل الدائرية الثانوية -٣

يهز الخرخيشة ألكرث من مرة للتأكد من أن هزها هو السبب يف إحداث الصوت، وقد يركل الوسادة برجليه 

ويف الغالب يكرر الطفل أفعاله للتأكد من السبب والنتيجة . للتأكد من أن ذلك يؤدي إىل تحريك الرسير

ويف هذه الفرتة يظهر الطفل اهتامما باألشياء . لتسلية أيضا ويعرف ذلك بعملية التيقنولتحقيق املتعة وا

واملوضوعات الخارجية، إذ أن معظم حركاته مقصودة بحد ذاتها وموجهة للعامل الخارجي، وتستمر هذه 

 .حريك-الفرتة ما بني الشهر الخامس والثامن من العمر بحيث تزداد قدرة الطفل عىل التآزر الحس

حريك، ويستطيع التوفيق بني ردود الفعل الدائرية الثانوية، ويستخدم السلوك -يحقق الطفل التآزر الحس -٤

مييز الطفل بني الوسائل . الحريك هنا كوسيلة للحصول عىل يشء أو إزالة بعض العقبات التي تعرتضه

فع الوسادة للبحث عن لعبته والغايات، ويبدأ باستخدام بعض الوسائل للوصول إىل نتائج معينة، كأن ير 

وعليه فإن األفعال الحركية التي ميارسها الطفل يف هذه الفرتة هي وسيلة لتحقيق هدف معني وليس . تحتها

متتد هذه الفرتة بني الشهر التاسع ونهاية السنة األوىل من العمر، وفيها يدرك الطفل ظاهرة . مجرد تسلية

أنه يدرك أن األشياء تبقى موجودة يف البيئة بالرغم من اختفائها  ، إذ"Object Permanency"بقاء األشياء 

فعىل سبيل املثال، يدرك الطفل أن لعبته يف مكان ما بالرغم من عدم إحساسه بها أو . من مجاله الحيس

 .رؤيته لها، كام أنه يف هذه الفرتة يدرك استقاللية جسمه عن البيئية املحيطه به

من الدرجة الثالثة ويصبح قادرا عىل التفريق بني االستجابة والنتائج املرتتبة  ميارس الطفل ردود الفعل -٥

عليها؛ أي أنه يتعرف عىل خصائص االستجابات، كام وتتطور قدرته عىل إنتاج وابتكار عدد من االستجابات 

  ل رمبا فعىل سبيل املثال، قد ميد الطفل يده لتناول يشء ما، فإذا ما فش. للتعامل مع املوقف الواحد
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 & Bryant(يستخدم عصا لتقريب هذا اليشء إليه، أو قد يلجأ إىل استجابات مبتكرة أخرى 

Colman,1999.( 

ميارس الطفل مثل هذه األفعال الحركية يف الفرتة الواقعة ما بني الشهر الثالث عرش والشهر الثامن عرش من 

ة جديدة الكتشاف العامل والتعرف عليه، ويتمثل العمر، ويالحظ أن الطفل يف هذه الفرتة يطور وسائل معرفي

ويصبح الطفل قادرا عىل امليش، األمر . ذلك يف استخدام أساليب املحاولة والخطأ والتجريب والعبث باألشياء

الذي يساعده عىل التحرك يف بيئته والتعرف عىل خصائص موجوداتها، كام ويبدأ الطفل يف استخدام بعض 

 ).Flavell,1992(ل مع اآلخرين، لكنها ال تشكل يف حد ذاتها نظاما فعليا للتفكري الرموز اللغوية للتفاع

يظهر الطفل يف نهاية هذه املرحلة؛ أي بني الشهر التاسع عرش والشهر الرابع والعرشين من العمر بعض  -٦

للوصول إىل األمناط السلوكية التي تعتمد بدرجة بسيطة عىل التخطيط والتخيل، كام ويبتكر بعض الوسائل 

لذلك . الغايات وتصبح أفعاله أكرث هدفية بسبب سيطرته عىل امليش والتحرك واإلمساك باألشياء ومعالجتها

وعموما ميكن تلخيص أهم خصائص املرحلة . تسمى هذه الفرتة باسم فرتة التأليف أو املزج أو االخرتاع

 :حركية عىل النحو اآليت-الحس

 .حيس املبارش واألفعال الحركية كأداة تفكري يف هذا العامليعتمد الطفل عىل االتصال ال. ١

يكون الطفل كثري التمثل يف هذه املرحلة العمرية نظرا لقلة خرباته، لذلك كثريا ما مييل الطفل إىل . ٢

 .التعميم، ومثل هذه الخاصيه توقع األطفال يف بعض األخطاء يف عمليات االدراك

 .قليد واملحاولة والخطأ والعبث باألشياء كأدوات الكتساب املعرفةيلجأ الطفل إىل املحاكاة والت. ٣

 .حريك، ويصبح أكرث قدرة عىل السيطرة عىل أفعاله وحركاته-يحقق الطفل التآزر الحس. ٤

 .يدرك الطفل استقاللية جسمه عن البيئة املحيطة، إذ يتطور لديه الوعي مبفهوم الذات. ٥

 .مة األشياءيدرك الطفل ظاهرة بقاء أو دميو . ٦
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يتعرف الطفل عىل السبب والنتيجة من خالل ظاهرة التيقن التي من خاللها يكرر الطفل استجاباته . ٧

 .للتأكد من أنها السبب يف نتائج معينة

يكتسب الطفل بعض الرموز اللغوية ممثال ذلك يف اكتسابه لبعض املفردات اللغوية والتي يف غالبها . ٨

ويف الغالب يستخدم هذه املفردات للتعبري عن حاجاته وال . أو تعرب عن حاالت معينةترتبط بأسامء األشياء 

 .تشكل إحدى أدوات التفكري لديه

 " Preoperational Stage"مرحلة ما قبل العمليات : ثانيا

. متتد هذه املرحلة من سن الثالثة حتى السابعة من العمر، وتعرف أيضا باسم مرحلة التفكري التصوري

ى مبرحلة ما قبل العمليات ألن الطفل ال يكون قادرا عىل استخدام أو إجراء العمليات املعرفية بشكل وتسم

فهي مرحلة انتقالية ال توجد فيها أية عمليات . واضح ومنظم بالرغم من تطور بعض املظاهر املعرفية لديه

وما . مفهوم الفئة أو املقلوبية منطقية بصورة ناضجة، إذ ال يستطيع الطفل مثال إدراك مفهوم االحتفاظ أو

، يعتمد فيه عىل الصورة أو "Transitive"متتاز به هذه املرحلة أن تفكري الطفل يكون فيها انتقاليا تحويليا 

ومن . الشكل، وليس تفكريا استنباطيا ينتقل من العام إىل الخاص، وال استقرائيا ينتقل من الخاص إىل العام

طفل يف هذه املرحلة صوري الطابع يرتبط باملظهر الخارجي لليشء، فإذا ما تغري جهة أخرى، نجد أن تفكري ال

 ).Flavell,1996(هذا املظهر، فإن اليشء يفقد خصائصه ومل يعد كام كان 

 :وفيام ييل أهم الخصائص املميزة لهذه املرحلة

املفردات واالستخدام  اتساع دائرة النشاط اللغوي لدى الطفل يف هذه املرحلة من حيث زيادة عدد: أوال

ففي هذه املرحلة، تزداد قدرة الطفل عىل استخدام اللغة للتسمية والتصنيف والداللة عىل . لهذه املفردات

األشياء، وينحرص استخدامه اللغوي للتعبري عن األشياء املادية املحسوسة التي يخربها عىل نحو مبارش يف 

 .بيئته

إن االسم يرتبط باليشء يف ضوء خصائص معينة بحيث يفقد هذا اليشء بالنسبة لطفل هذه املرحلة، ف: ثانيا

فعىل سبيل املثال، الرتاب مل يعد ترابا عندما يصب عليه املاء بحيث . االسم عندما تتغري خصائصه الظاهرية

 .ومل يعد ترابا) طينا(يرى الطفل بأنه أصبح 
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ال تشكل أداة تفكري يعتمد عليها الطفل يف هذه املرحلة بالرغم من استخداماته املتعددة للغة، إال أنها : ثالثا

فهو يستخدم اللغة للتعبري . ألن تفكريه ال زال يعتمد عىل اإلدراك الحيس والفعل الحريك والتمثيل الصوري

والداللة عىل األشياء والتواصل مع اآلخرين، لكنه ال يستطيع التفكري ) األنا(عن حاجاته والحديث عن الذات 

لها؛ فهو يستطيع مثال القيام ببعض األعامل مثل إرشادك عمليا إىل الطريق التي تؤدي إىل املدرسة، من خال

ولعل املظهر املعريف املميز للغة يف . لكنه ال يستطيع وصف ذلك من خالل الكالم أو التفكري من خالل اللغة

لعديد من األسئلة حول بعض هذه املرحلة هو استخدامها كأداة استفهام أو حب االستطالع، إذ يطرح ا

 ).Berk,2000(الظواهر واألشياء يف سبيل الحصول عىل إجابات معينة 

تزداد قدرة الطفل يف هذه املرحلة عىل املحاكاة والتقليد، ويبدأ يف لعب األدوار املختلفة من خالل : رابعا

وذلك كام تفرضها الثقافة  محاكاتها، كام ومييز الطفل جنسه ويتجه نحو تعلم األدوار املرتبطة بالجنس

 .السائدة

ميتاز تفكري الطفل يف هذه املرحلة بأنه أحادي القطب، حيث أنه ال يستطيع التفكري يف األشياء يف : خامسا

ضوء أكرث من بعد واحد، فالطفل يستطيع تصنيف وترتيب األشياء ولكن وفق بعد واحد فقط، فلو أعطي 

جام ومواد مختلفة وطلب منه تصنيفها يف مجموعات وفقا الطفل مجموعة من الكرات من ألوان وأح

للخصائص التي تجمع بينها، فنجد أنه سيقوم بتصنيفها وفق بعد واحد كاللون مثال، مهمال بالوقت نفسه 

 ).Crain,2000(األبعاد األخرى وهي الحجم ومادة الصنع 

أكرث من معنى واحد، وأن املشكلة ففي هذه املرحلة، قد ال يعي الطفل أن الكلمة الواحدة رمبا تحتمل 

وميكن عزو ذلك إىل أن الطفل مل يدرك مفهوم املقلوبية أو التبادلية . الواحدة ميكن أن تحل بأكرث من طريقة

"Reversibility "فقدرة الطفل عىل التعامل مع املشكالت واملواقف التي تتطلب تفكريا معكوسا تكون . بعد

 ) (. Woolfolk, 1995 ٩×  ٧يعطي ناتج   ٧×  ٩اليدرك الطفل أن محدودة يف هذه املرحلة، فمثال 

يستطيع طفل هذه املرحلة احيانا إصدار بعض األحكام الصحيحة، لكنه بالوقت نفسه يفشل يف : سادسا

تعليل مثل هذه األحكام؛ فهو مل يصل إىل درجة من النمو متكنه من تفسري وتعليل األشياء عىل نحو منطقي 

 .بعد
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اليدرك طفل هذه املرحلة مفهوم االحتفاظ؛ والذي يعني أن األشياء ال تتغري بتغري منظورها أو شكلها : سابعا

فالطفل هنا اليدرك مبدأ ". Perceptual Consistancy"الخارجي، وتسمى مثل هذه الظاهرة بثبات اإلدراك 

لظاهرة بالعديد من التجارب مثل لقد اخترب بياجيه هذه ا. االحتفاظ بالعدد أو الكتلة أو الحجم أو الشكل

تجارب الطني والسكر والخرز واملساطر، واستنتج أن أطفال هذه املرحلة عاجزين عن إدراك مبدأ االحتفاظ 

)Piaget &  Inhelder,1958.( 

فلو أحرضنا للطفل ستة فناجني وستة صحون ووضعنا كل فنجان فوق صحن وسألنا الطفل أيهام أكرث، فنجد 

نهام متساويان من حيث العدد، ولكن إذا قمنا بوضع الفناجني فوق بعضها وكذلك وضعنا أنه سيجيب بأ 

ويف تجربة أخرى لو . الصحون فوق بعضها، وسألنا الطفل أيهام أكرث فعندها سيجيب بأن عدد الفناجني أكرث

ر من املاء، ثم ، وسكبنا فيهام نفس املقدا) ١١-١(وضعنا أمام الطفل إناءين من نفس الحجم كام يف الشكل 

سألنا الطفل أيهام يحوي كمية أكرب من املاء، فإنه بالشك سيجيب أنهام متساويان؛ فإذا تم سكب أحد 

) أ،جـ(، ثم سألنا الطفل إذا كان اإلناءان )جـ(يف إناء آخر مختلف يف الشكل أو الحجم ") ب"مثال (اإلناءين 

، )جـ(يحوي كمية ماء أكرث من اإلناء ) أ(ن اإلناء يحويان نفس الكمية، فإنه سيجيب بالنفي، ويرص عىل أ 

 ).١١-٢(وذلك كام هو موضح يف الشكل 

  

 يوضح مفهوم االحتفاظ) ١١-٢(شكل رقم 

أما يف تجربة املساطر فنجد أن الطفل يقرر بأن املسطرتني هام من نفس الطول عندما توضعان أمامه 

أحد أطراف أحدهام عن األخرى، فإن الطفل يرى أن  بجانب بعضهام البعض، ولكن عندما منسكها معا ونربز

 .املسطرة البارزة هي األطول
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ويرجع السبب يف عدم قدرة الطفل عىل ادراك مبدأ االحتفاظ يف هذه املرحلة إىل كونه مل يطور مبدأ 

، والذي يعني أن النقص يف جانب أو بعد ميكن تعويضه يف بعد آخر، "Compensation"التعويض بعد 

 . Ginsburg & Opper, 1988((ك بسبب أن الطفل يعتمد عىل اإلدراك البرصي وليس التفكري املنطقي وذل

ميارس الطفل يف هذه املرحلة مفهوم االحيائية، وهي اسقاط صفة الحياة عىل الجامدات؛ فهو يعتقد : ثامنا

يتكلم مع ألعابه ويرضب  فنجده. أن لألشياء أرواحا، وهي تحس وتسمع كام هو الحال عند الكائنات الحية

إن مثل هذه الخاصية تساهم يف توسيع . الحائط ويترصف مع األشياء املادية كام يترصف مع األشياء الحية

خربات الفرد وأساليبه املعرفية من حيث أنها تساهم يف النمو اللغوي لديه وتطوير اللعب االيهامي، وتطوير 

 .قدراته عىل عمل التخيالت واالبتكار

لدى طفل مرحلة ما قبل العمليات؛ فهو يعتقد أنه " Egocentric"سيادة حالة التمركز حول الذات : اتاسع

كام ويعتقد أن األشياء تأخذ الشكل الذي . مركز لهذا الكون وأن كل يشء يوجد فيه هو موجود أصال لخدمته

يضا أن طفل هذه املرحلة ال ونجد أ . يراه هو، فهو ال يعي وجهات نظر اآلخرين بل ال يعتقد بوجودها أصال

يستطيع أن يضع نفسه مكان اآلخرين لفهم وجهات نظرهم، وال يستطيع إدراك أن األشياء ميكن أن تختلف 

وبناء عىل هذه الخاصية، نالحظ أن ضمري األنا هو األكرث تكرارا يف ). Dembo,1994(باختالف مواقعها 

هتامماته وحاجاته ورغباته مهمال بالوقت نفسه حاجات عبارات ومفردات الطفل، فهو غالبا ما يتحدث عن ا

 .ورغبات اآلخرين

ونظرا لهذه الخاصيه، نجد أن مستوى النمو االجتامعي يكون منخفضا عند أطفال هذه املرحلة، كام أن 

 .جامعات اللعب رسعان ما تتشكل ورسعان ما تتالىش

ل عمليات التفاعل االجتامعي املستمرة، إذ يرى بياجيه أن الطفل يتخلص من هذه الخاصية تدريجيا من خال

يجد الطفل نفسه مضطرا إىل أن يستمع آلراء ووجهات نظر اآلخرين وأن يدخلها يف اعتباره، باالضافة إىل 

ذلك يكتشف الطفل أنه ال يستطيع الحصول دامئا عىل كل ما يرغب، ويكتشف أيضا أن هناك من ينافسه أو 

يتخلص عىل نحو تدريجي من هذه الخاصة مع دخول املرحلة الالحقة  وهكذا فإن الطفل.  يتفوق عليه

)Bee, 1998.( 
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حكم الطفل عىل األشياء واألفعال يعتمد عىل نتائجها وليس القصد أو النية التي تقف وراءها؛ : عارشا

قاصد فالفعل الذي يسبب رضرا أكرث، هو أكرث سوءا من الفعل الذي ينتج عنه رضر أقل برصف النظر عن امل

 .الكامنة وراءهام

فلو عرضنا عىل طفل هذه املرحلة مشهدين لولدين، أحدهام يساعد والدته وعن دون قصد أسقط عرشة 

صحون وكرسها، يف حني الثاين متعمدا كرس صحنا واحدا، ثم سألنا الطفل أيهام أكرث رضرا ويجب أن يتلقى 

 .وذلك ألنه أحدث رضرا أكربالعقاب جزاءا لعمله، عندها سيجيب بالطبع الطفل األول 

 Stage" "Concrete Operationalمرحلة العمليات املادية  : ثالثا

متتد هذه املرحلة من بداية السنة الثامنة إىل نهاية السنة الحادية عرشة من العمر، وفيها يستطيع الطفل 

لتي يصادفها أو تلك التي خربها يف القيام بالعديد من العمليات املعرفية الحقيقية املرتبطة باألشياء املادية ا

وعليه يستطيع الطفل إجراء عمليات منطقية والبحث عن األسباب وعمل االستدالالت وإصدار . السابق

وفيام ييل أبرز معامل هذه . األحكام والتنبؤ بالحوادث املستقبلية، ولكن عىل املستوى املادي املحسوس

 :املرحلة 

املرحلة قدرات الرتتيب والتصنيف والتبويب لألشياء ويصبح قادرا عىل تنمو لدى الطفل يف هذه :  أوال

فلو أعطي طفل يف هذه املرحلة مجموعة كرات من ألوان وأحجام . التفكري فيها يف ضوء أكرث من بعد واحد

ومواد صنع مختلفة، وطلب منه تشكيل مجموعات منها وفقا لخصائص مشرتكة، فهو سينجح يف تصنيفها 

 .اللون والحجم ومادة الصنع: العتبار األبعاد الثالثة وهيآخذا بعني ا

فلو عرض عىل الطفل ثالثة . ينجح الطفل يف عمل االستنتاجات املنطقية املرتبطة باألشياء املادية: ثانيا

مثلثات من أحجام مختلفة، فإنه من خالل النظر إليها يستطيع استنتاج عالقة الحجم التي تجمع بني هذه 

، إذا فإن )جـ(أكرب من املثلث ) ب(، ومبا أن املثلث )ب(أكرب من املثلث ) أ(كأن يقول إن املثلث . املثلثات

 ).١١-٣(، وذلك كام هو موضح يف الشكل رقم )جـ(هو أكرب من املثلث ) أ(املثلث 
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 يوضح االستنتاج املنطقي القائم عىل األساس املادي املحسوس) ١١-٣(شكل رقم 

مفهوم التعويض حيث يصبح قادرا عىل إدراك أن النقص يف أحد أبعاد يشء ما، ميكن  يطور الطفل: ثالثا

هي مساوية لكمية املاء يف اإلناء ) أ(تعويضه من خالل بعد آخر، فالطفل هنا يدرك أن كمية املاء يف اإلناء 

 ).١١- ٤(، شكل )جـ(ء تم تعويضها بالزيادة يف العرض يف اإلنا) أ(، ألن الزيادة يف االرتفاع يف اإلناء )جـ(

  

 يوضح مبدأ التعويض) ١١-٤(شكل رقم 

، حيث )االحتفاظ(وباكتساب مفهوم التعويض يدرك الطفل مفهوم املقلوبية ويطور مبدأ ثبات اإلدراك 

أخوك "تعطي نفس معنى عبارة " أحمد أخوك"يستطيع الطفل عكس عملية التفكري، فهو يدرك أن عبارة 

برصف النظر عن ترتيب هذه األرقام، وهذا بالتايل يتيح  ٥+٤+٣فس ناتج تعطي ن ٣+٤+٥، وأن "أحمد

كام ويدرك مفهوم االحتفاظ من حيث ثبات العدد . للطفل إمكانية التفكري باألشياء بأكرث من طريقة

والحجم والكتلة والوزن؛ فهو يدرك أن قطعتي املعجون لهام نفس الوزن برصف النظر عن تغيري أشكالها أو 

 .لونها

نظرا لزيادة قدرة الطفل عىل التصنيف والرتتيب والتسلسل، فإنه يبدأ بتكوين املفاهيم املادية، حيث : رابعا

  ينجح يف وضع األشياء يف مجموعات اعتامدا عىل بعض 
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وتجدر اإلشارة هنا إىل أن عملية تكوين املفاهيم تعد مؤرشا لحدوث عمليات . الخصائص املشرتكة بينها

 .منطقية لدى الطفل تفكري حقيقية

تاليش حالة التمركز حول الذات وحدوث ما يسمى باالنقالب الكوبرنيكيس، حيث يصبح طفل هذه : خامسا

املرحلة أكرث تفهام لوجهات نظر اآلخرين وأكرث توجها نحوهم؛ فهو يظهر اهتامما واضحا بآرائهم ووجهات 

حلة، يصبح أقل ذاتية وأكرث اجتامعية ويظهر كام أنه يف هذه املر . نظرهم ويعمل جاهدا عىل نيل رضاهم

، إذ يقل استخدام اللغة املؤكدة عىل "األنا"يف عباراته أكرث من ضمري " نحن"ذلك واضحا وجليا يف ورود ضمري 

 ).Woolfolk,1999(الذات لتأخذ الطابع االجتامعي 

ستمرارية بحيث تحكمها ويستدل عىل ذلك يف أن جامعات اللعب يف هذه املرحلة تكون أكرث متاسكا وا

 . مبادئ عامة يخضع لها أفراد الفريق الواحد وليس إىل املبادئ الشخصية الفردية

يطور الطفل يف هذه املرحلة ما يسمى بعملية اإلغالق والتي تعترب إحدى قواعد االستنتاج والتفكري : سادسا

هام فإنه ينتج عن ذلك الربط عملية املنطقي، وتنطوي عملية اإلغالق عىل أن أي عمليتني ميكن الربط بين

 .كل البرش= كل النساء + ثالثة، مثل كل الرجال 

يستطيع حل العديد من املشكالت ذات االرتباط املادي مستخدما العمليات املعرفية التي طورها : سابعا

جح يف كام يدرك الطفل يف هذه املرحلة مفهوم الزمن وين. كاالحتفاظ واملعكوسية والتعويض واالغالق

التمييز بني املايض والحارض واملستقبل ويستطيع الطفل أيضا إدراك املكان واملسافة والعالقات الهندسية 

 .والعمليات الفيزيائية األولية

يفشل الطفل يف هذه املرحلة يف عمل االستدالالت واالستنتاجات اللفظية واكتشاف املغالطات : ثامنا

أنا كأمي عاقر ال أستطيع (ي تقدم له، فلو قلنا للطفل العبارة التالية املنطقية يف العبارات اللغوية الت

كام ونالحظ أن الطفل يفشل يف التفكري يف . نجد أنه ال يدرك املغالطات املنطقية املوجودة فيها) اإلنجاب

 ).Woolfolk,1999(االحتامالت املستقبلية دون الرجوع إىل الخربة املادية املحسوسة 

التفكري يف بعض األسباب التي تؤدي إىل نتائج معينة، ولكن تفكريه يكون غري منهجي أو غري  يستطيع: تاسعا

  منظم، حيث ال يستطيع البحث عن جميع 
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 .األسباب املحتملة، ولعل ذلك يرجع إىل عدم قدرته عىل وضع الفروض وعدم قدرته عىل التفكري االحتاميل

للغة، فلو طلب منه وصف كيف يذهب إىل املدرسة، عندها نجد يستطيع نوعا ما التفكري من خالل ا: عارشا

 .أنه يستطيع استحضار الصور الذهنية وتنظيم أفكاره اعتامدا عىل هذه الصور لوصف العملية

 Stage" "Formal Operationalمرحلة العمليات املجردة : رابعا

وتسمى مبرحلة العمليات الشكلية أو  .تبدأ هذه املرحلة من سن الثانية عرشة ومتتد إىل السنوات الالحقة

مرحلة التفكري املنطقي، ويتم يف هذه املرحلة منو املفاهيم واملبادئ التي يتم التعرض إليها يف املراحل 

وتختلف هذه املرحلة عن سابقاتها من املراحل من . السابقة سواء كانت يف نطاق املحسوس أو نطاق املجرد

فالتغري الذي يحدث عىل العمليات . عرفية التي يستطيع الفرد القيام بهاحيث طبيعة ونوعية العمليات امل

ليس كميا فحسب، بل هو نوعي أيضا، إذ تتحول عملية التفكري بعد أن كانت ترتبط بالعامل الخارجي لتصبح 

ادية عملية داخلية خاصة بالفرد؛ فالفرد هنا مل يعد يعتمد عىل العمليات املرتبطة باألشياء واملوضوعات امل

 .امللموسة، بل يستخدم العمليات املعرفية القامئة عىل الرموز واملعاين واملفاهيم املجردة

يستطيع غالبية أطفال هذه املرحلة االستدالل املجرد والرمزي، إذ أن التفكري املجرد يف املجال اللغوي هنا 

و يعني القدرة املكانية، يف حني يشري يعني القدرة اللغوية، أما التفكري املجرد يف مجال التصور املكاين فه

ففي هذه املرحلة، يتعدى الفرد حدود الواقع . التفكري املجرد يف املجال العددي إىل القدرة الحسابية وهكذا

املحسوس والتصورات اإلدراكية املرتبطة باألشياء املادية ليستخدم عوضا عنها الرموز العددية واللغوية 

هيم املجردة؛ فهو يستطيع الوصول إىل النتائج املنطقية دون الحاجة إىل الرجوع والتصورات الذهنية واملفا

كام يستطيع تصميم مواقف ميكن أن تزوده ). Grewo, 1992(إىل األشياء املادية أو الخربات املبارشة 

مل عىل باملعلومات أو املعرفة التي يحتاج إليها أثناء عملية التفكري، ممثال ذلك يف وضع الفرضيات والع

 .اختبارها واالختيار من بني عدة بدائل وفقا ألسس موضوعية
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عموما، يستطيع طفل هذه املرحلة إدراك جميع االحتامالت والبدائل، وهذا ما يشري إىل مفهوم التفكري 

 الرتابطي أو التفكري االفرتايض، إذ من خالله يعمل الفرد عىل صياغة جميع االحتامالت املرتبطة بظاهرة ما،

 :وفيام ييل أهم الخصائص املميزة لهذه املرحلة. ويسعى إىل اختبارها بطريقة منهجية منظمة

يدرك أن األساليب واألمناط التفكريية يف املراحل السابقة قد ال تفي بالغرض لحل العديد من املشكالت، : أوال

اعتامدا عىل أساليب التفكري  لذلك يقل اعتامده عىل األساليب املرتبطة باملعالجات املادية، ويصبح أكرث

 .املجرد

تنمو القدرة لديه عىل وضع الفروض وإجراء املحاكامت العقلية واالختبار لهذه الفروض للتأكد من : ثانيا

ويتضح ذلك جليا يف . صدقها أو عدمه، فهو يلجأ إىل االستدالل العقيل كمحك رئييس للوصول إىل نتائج معينة

 .دالالت واالستنتاجات املنطقية بعيدا عن األشياء أو املوضوعات املاديةزيادة قدراته عىل عمل االست

تنمو القدرة عىل التفكري املنظم والبحث يف جميع األسباب املحتملة لحدوث ظاهرة ما، فهو يفكر فيام : ثالثا

 .وراء الحارض ويركز عىل العالقات أكرث من املحتوى

 والذي يتجىل يف استخدام بعض املالحظات املحددة للوصول إىل منو القدرات عىل التعليل االستقرايئ: رابعا

تعميامت ومبادئ معينة؛ أي التفكري الذي يسري من الجزء إىل الكل، كذلك التفكري االستنتاجي الذي يتمثل 

 .يف الوصول إىل وقائع وأحداث جزئية من خالل القواعد والتعميامت

رد مفاهيم املساحة والحرارة والرسعة والحجم والكثافة، ويبدأ مع نهاية هذه املرحلة تنمو لدى الف: خامسا

بتكوين املفاهيم املجردة التي ليس لها متثيل مادي محسوس يف الواقع، وإمنا يستدل عليها من خالل معانيها 

 .أو اآلثار الدالة عليها كمفاهيم العدل والحرية واألمانة والدميقراطية وغريها

 : Hypothesis about Learningة حول التعلم افرتاضات النظرية البنائي

يثري بياجيه العديد من املسائل حول موضوع التعلم، فهو ال يؤمن بأن التعلم هو مجرد تغري شبه ثابت يف 

السلوك ينجم عن الخربة املعززة أو بفعل عوامل التدريب، بل يرى أن التعلم الحقيقي هو ذلك التغري الذي 

 .املعريفينشأ عن عمليات التأمل 
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وحول عالقة التعزيز بالسلوك، فهو يرى بأن املعززات الخارجية التي تأيت من البيئة كالهدايا واأللعاب 

والحلوى وغريها ال تشكل عامال حاسام للتعلم، يف حني أن التعزيز الحقيقي هو ذلك الذي ينبع عن أفكار 

 .الفرد عن ذاته

وعي وتحكمها قواعد خاصة؛ فاألداء لدى الفرد ال يتحسن وفقا ويرى بياجيه أن التعلم عملية تقوم عىل ال

لعدد من املحاوالت التي يقوم بها، وإمنا اعتامدا عىل قدراته يف التوصل إىل قاعدة أو معنى عام، وبذلك يرى 

بياجيه أن الفرد ال يتعلم استجابات، وإمنا يشكل مخططات أو بنى معرفية يف ضوءها تتحدد األمناط 

 .املناسبةالسلوكية 

عىل أنها ) الحوادث البيئية الخارجية(وفيام يتعلق مبحددات التعلم، فهو يرفض اعتبار التعزيز أو العقاب  

محددات للسلوك كام هو الحال عند سكرن، أو أن الحاجة إىل خفض الدافع هو املحدد كام هو الحال يف 

 .لتعلم والسلوكنظرية هل، بل يعترب عامل التوازن هو العامل الخاص املحدد ل

يؤكد بياجيه أن التعلم هو حالة خاصة من حاالت النمو، إذ يتوقف تعلم بعض الخربات واألمناط السلوكية 

فالطفل مثال ال يستطيع تفسري العديد . عىل حدوث تغريات أو تطور يف البنى والعمليات املعرفية لدى الفرد

ويتوقف تطور املعكوسية أو املقلوبية . املقلوبية مثالمن املواقف ما مل يطور أو يكتسب مفهوم التعويض أو 

عىل قدرة الدماغ عىل إنتاج نظام معلومات متكامل ومرتابط يربط بني األجزاء املتناثرة من املعلومات، ويتم 

ويرى بياجيه أن التعلم ليس ". Reflective Abstraction"ذلك من خالل عملية تسمى بالتجريد التأميل 

ربات ومعارف جديدة فحسب، بل يتضمن زيادة الوعي والحساسية لدى الفرد للطريقة مجرد اكتساب خ

. التي تستطيع من خاللها أنشطته وأفكاره اإلسهام يف تكوين بناء معريف أكرث مرونة وتكيفا مع هذا العامل

تفاعالته مع  وبهذا املنظور فإن التعلم يرتبط باملعرفة عن اإلجراءات واألساليب التي يستخدمها الفرد يف

 .األشياء وليس املعرفة عن األشياء بحد ذاتها

يختلف بياجيه مع وجهة النظر السلوكية التي ترى أن االرتباطات تتشكل بني استجابات ومثريات يتم 

إدراكها عىل نحو مبارش؛ فهو يفرتض أن اإلدراك الحيس يتم توجيهه من قبل العمليات املعرفية، وأن مثل 

وبذلك فهو يرى أن القدرة عىل التفكري يف األشياء . ألصل ليست ناتجة عن اإلدراك الحيسهذه العمليات با

  مبا هي ليست عليه أمر رضوري لإلدراك ذي املعنى، فاملثريات ال يتم متييزها عىل نحو حيس مبارش، 
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ون عليه مثل وإمنا من خالل عمليات معرفية تتمثل يف إعطاء معاين لها عن طريق اعتبار ما ينبغي أن تك

 ).١٩٨٣جازادا ورميوندجي، (هذه املثريات 

اهتم بياجيه بالكيفية التي من خاللها يتغري أسلوب املتعلم يف فهم املشكلة التي يواجهها، فهو ال ينظر إىل 

التعلم عىل أنه عملية آلية بسيطة تتمثل يف تشكيل ارتباطات بني مثريات واستجابات تقوى أو تضعف وفقا 

عززة أو فرص التدريب، ولكن يعتربه عملية خلق عضوية تعتمد عىل التفكري؛ فهو يرى أن التعلم للخربة امل

 .هو تعلم إجراءات جديدة

يؤكد بياجيه عىل ما يسمى بالتعلم القائم عىل املعنى ألنه من أكرث األنواع دميومة وانتقاال، ويرى أن مثل 

الذي من خالله يستطيع الفرد متثل هذا العامل وإعادة هذا التعلم يتطلب نوعا من التنظيم الذايت النشط 

 .إنتاجه يف أمناط فكرية خالقة جديدة
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 الفصل الثاين عرش

 

 

 التعلم الدماغي

Brain Learning 

  

  

 :متهيد

أفرزت نتائج األبحاث التي أجريت خالل القرن املايض يف مجال علم األعصاب وعلم النفس الفسيولوجي 

ريف اتجاها جديدا يف دراسة السلوك وعمليات التعلم اإلنساين، يدعى بالتعلم القائم عىل وعلم النفس املع

ويؤكد هذا االتجاه عىل رضورة دراسة تركيب الدماغ ووظائفه عىل . الدماغ أو ما يعرف بالتعلم الدماغي

باب السلوك اعتبار أن فهم بنية الدماغ وتحليل وظائفه هي السبيل الوحيد الذي ميكننا من تفسري أس

 ) .Spears & Wilson, 2005(اإلنساين 

إن اتجاه التعلم املستند إىل الدماغ يتجاوز مسألة اعتبار عملية التعلم اإلنساين عىل انها نتاج لعمليات 

التفاعل املستمرة مع املثريات البيئية املادية واالجتامعية وما يرتتب عليها من نتائج عقابية أو تعزيزية وذلك 

تفرتض النظريات السلوكية، وكذلك يتجاوز التفسريات التي قدمتها النظريات املعرفية حول التعلم،، حسبام 

 .ويرى أن مثل هذه العملية عىل انها الوظيفة الطبيعية للدماغ البرشي
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 يستند هذا االتجاه يف دراسته لعمليات التعلم إىل حقيقه مفادها أن كل إنسان فريد ومتميز بذاته وخرباته،

وهو يولد ولديه دماغ قادر عىل التعلم ومعالجة املعلومات طاملا ال توجد هناك أية عوائق متنع هذا الدماغ 

وانطالقا من ذلك، فإن هذا االتجاه ) . Funderstanding, 2001(الطبيعية  -من تنفيذ عملياته االعتيادية 

لفة من أجل تفسري أسباب السلوك يؤكد أهمية دراسة بنيه الدماغ ووظائفه خالل مراحل النمو املخت

اإلنساين، عىل اعتبار أن مناطق الدماغ املتعددة هي مراكز متخصصة لتخطيط وتنفيذ مختلف الوظائف 

 .وأألنشطة الحيوية

 :  Brain Structureبنية الدماغ 

صونات يتألف الدماغ البرشي من عدة مناطق متخصصة يشتمل كل منها عىل ماليني الخاليا العصبية أو الع

"Neurons ” بليون  ١٠٠حيث يقدر أن عدد الخاليا العصبية التي يشتمل عليها الدماغ البرشي يزيد عن

خلية عصبية لكل منها املقدرة عىل االشتباك مع الخاليا العصبية األخرى، وضع ما يسمى بالشبكات العصبية 

"Neural nets ” من خالل تشكيل الوصالت العصبية"Neural Connections ” التي تعد ممرات أو خرائط

ألف وصلة  ٥٠-٥٠٠هذا ويتفاوت عدد الوصالت بني الخاليا العصبية، إذ يرتاوح عددها ما بني . التعلم

). Sylwester, 1996; 2004(عصبية تبعا ملكان وجودها يف الدماغ أو لعمليات اإلثارة التي تتعرض إليها 

ستوى اإلثارة أو التنشيط من جهة وعىل عدد الوصالت التي تتوقف قدرة الخلية العصبية عىل التعلم عىل م

تشرتك بها مع الخاليا العصبية األخرى، فكلام زادت عدد الوصالت التي ترتبط بها الخلية مع الخاليا العصبية 

فالخلية العصبية تعد عدمية الفائدة وغري قادرة عىل . األخرى، زادت قدرتها عىل التعلم وتنفيذ الوظائف

لوحدها إذا مل يتم إثارتها أو تنشيطها لتشكيل وصالت عصبية مع الخاليا األخرى، وذلك ألن عملية  التعلم

التعلم تعتمد عىل عدد الوصالت العصبية بني الخاليا وعىل مستوى التنشيط واإلثارة ملثل هذه الوصالت 

)Tolstory, 2003 .( 

من خلية عصبية إىل أخرى بواسطة عملية التوصيل  وتجدر اإلشارة هنا، أن املعلومات أثناء معالجتها تنساب

حيث متتاز الخاليا العصبية باملرونة والتداخل والغزارة مام يتيح ” Electrochemical"الكهروكيميائية 

يف الخاليا ” patterns"واألمناط ” pathways"للمثريات الداخلية والخارجية باالتحاد معا لتكوين املمرات 

 .املثارة 
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ما سبق نالحظ أن الدماغ عبارة عن توليفة كبرية من الخاليا العصبية والوصالت أو املمرات التي  يف ضوء

يسعى بانتظام للحصول عىل املعلومات، ويعمل عىل  activeتجمع بينها، وهو مركز التعلم، إذ أنه فعال 

أن يكون عىل اتصال  فمن خالل الحواس الخمس يحرص الدماغ عىل. تفسريها وإنتاج االستجابات املناسبة

 ,Cains & Caine(دائم مع البيئة املحيطة سعيا وراء تعلم كيفية أداء وظائفه عىل النحو املناسب 

فالدماغ البرشي قابل للتغري عىل مستوى الرتكيب والوظائف خالل مراحل النمو تبعا لعوامل ). 1998,2001

 ,www. Newhorizons(يكون نحو األفضل أو األسوأ التعلم والخربة والعوامل الجينية، ومثل هذا التغري قد 

هذا وتتوقف قدرته عىل التعلم عىل عدد الخاليا العصبية املثارة وعدد الوصالت العصبية التي يتم ). 2005

تشغيلها وتغريزها، إذ تتقوى الوصالت بعمليات اإلثارة والتشغيل، يف حني أنها تضمحل وتضعف يف حاالت 

 .يزعدم التشغيل أو التعز

يتألف الدماغ من أربعة هياكل رئيسية تلعب دورا مهام يف تنظيم وظائف الجسم وعمليات التعلم والذاكرة 

)Forrester & Jantize, 2005 ( وهذه املناطق هي: 

 Brain stemجذع الدماغ : أوال

 .املختلفةويعني هذا القسم بالوظائف الحيوية الرضورية للبناء من خالل تنظيم عمل األجهزة الجسمية 

 Cerebellumاملخيخ : ثانيا

ويعنى هذا القسم بتنظيم األنشطة الحركية االتوماتيكيه كامليش والركض واللمس واملهارات الجسمية 

 .األخرى والتي تشكل يف مجموعها مكونات الذاكرة اإلجرائية

 Limbic systemالجهاز اللمفاوي : ثالثا

ة قصرية املدى إىل الذاكرة طويلة املدى باإلضافة إىل إثارة وهو املسؤول عن نقل املعلومات من الذاكر 

 .وتنظيم االنفعاالت

 Ceberal Cortex: القرشة الدماغية : رابعا

وهي مركز استقبال املعلومات الحسية، حيث يتم فيها تحليل هذه املعلومات وتضيفها واتخاذ القرارات 

 .حيالها، باإلضافة إىل توليد االستجابات السلوكية

إن قدرة الدماغ عىل العمل تعتمد عىل مدى ترابط هذه املناطق األربعة، فكلام ارتفع معدل تنشيطها زادت 

  الروابط فيام بينها واصبحت أكرث قوة، مام ميكن الدماغ بالتايل 
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 )Forrester & Jantize, 2005(من استعادة الذكريات واالستفادة منها يف اتخاذ القرارات وأداء وظائفه 

 Brain hemispheres نصفي الدماغ بني

من املعروف أن الدماغ البرشي ينقسم طوليا إىل نصفني متناظرين تعرف باسم نصفي الكرة الدماغية، وهي 

النصف األمين والنصف األيرس، ويرتبط هذين النصفني معا من خالل الحصني أو الجسم الجاسئ 

"Callosum ” ويشرتك هذين النصفني . كل ثانية بني هذين النصفنيحيث من خالله تعرب ماليني الرسائل يف

معا يف تخطيط وتنفيذ الكثري من األنشطة والوظائف، إذ تزداد قدرة الفرد عىل التعلم اعتامدا عىل مدى 

 .استخدامه لهذين النصفني معا

النصف  يسيطر النصف األمين من الدماغ عىل األنشطة الحركية للجانب األيرس  من الجسم، يف حني يسيطر

وبالرغم  من اشرتاك هذين النصفني يف تنفيذ . األيرس من العديد عىل حركات الجانب األمين من الجسم

كام ). Joshua, 2000(الدماغ من العمليات كاللغة مثال، إال أن لكل نصف مها اسرتاتجياته املختلفة يف األداء 

فالنصف األيرس مسؤول عن التفكري واملنطق  .أن كل منهام يتفوق عىل اآلخر يف تنفيذ وظائف نفسية معينة

. واالستدالل، بينام نجد أن النصف األمين من الدماغ يتفوق يف مجال الحدس  والوجدان واالنفعال والخيال 

ومن هنا يطلق عىل النصف األمين اسم الدماغ اإلبداعي، يف حني يطلق اسم الدماغ األكادميي عىل النصف 

 ,Joshua, 2000; Teresa(ييل عرض ألهم خصائص كل نصف من أقسام الدماغ وفيام . األيرس من الدماغ

1999; WWW. mathpower. com, 2003. ( 

 خصائص النصف األمين من الدماغ: أوال
 :يتصف النصف األيرس بالسامت التالية

 .يتبع اإلحساسات واملشاعر:  Intuitiveحديس . ١

 امما أو وعيا بالزمن أقل اهت:  Nontemporalغري مرتبط بالزمن . ٢

 .يرتب األحداث و األنشطة عىل منو تصاديف أو اتفاقي: Randomعشوايئ . ٣

 .يتعامل مع املعلومات عىل أساس الحاجة أو املصلحة اآلنية:  Cuasal & informalسببي وغري رسمي . ٤
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 .يتعامل مع األشياء عىل أنها معروفة أو مفهومة:  Concreteمادي / حيس . ٥

 .يتعامل مع األشياء ككليات أو عموميات ومنها يتوصل إىل األجزاء: Holisticشمويل . ٦

 .يعتمد عىل التخيل، فهو أكرث استجابة للصور واأللوان واألشكال:  Visualبرصي . ٧

 .يستجيب لألصوات واملوسيقى ولغة الجسد واللمس:  Nonverbalغري لفظي . ٨

 .عىل الحدس لتقدير وإدراك األشكال واألبعاديعتمد : Visuo-sptialبرصي مكاين . ٩

 .ميال إىل املوسيقى: Responsiveاستجايب . ١٠

 .اهتاممه باألفكار والنظريات عىل أساس تخييل: Originativeمبدع / إبداعي . ١١

 .يعتمد عىل اصدار احكاما متشككة إىل أن تثبت صحة األشياء:  Emotionalعاطفي . ١٢

كثريا ما يعتمد االحساس والعواطف والحاجات والحدس يف النظر : Subjective) يغري موضوع( ذايت . ١٣

 .إىل األشياء

 من خالل االكتشاف : Learningالتعلم . ١٤

 خصائص النصف األيرس من الدماغ: ثانيا

 :ميتاز هذا النصف من الدماغ بالخصائص التالية

 .يف فئات وأبنية ينظم املعلومات يف فئات ويصنفها:  Methodicalنظامي . ١

 .يبقى عىل اتصال بالزمن، حيث يفكر من خالل املايض والحارض واملستقبل:  Temporalزمني . ٢

 .يرتب األحداث واألنشطة حسب تتابع تسلسلها: Sequentialتسلسيل . ٣

ل يفكر عىل نحو متسلسل بحيث فكرة ما تقود إىل فكرة أخرى، وهكذا إىل أن يتم الوصو :  Linearخطي . ٤

 .إىل نتائج متقاربة

 .يهتم بالتفاصيل واألجزاء واملالمح املرتبطة باألشياء: Factualواقعي . ٥
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 .يعتمد عىل الكلامت اللفظية يف التسمية والوصف والتعريف لألشياء: Verbalلفظي . ٦

يعالج املعلومات بطريقة منظمة ومنهجية وفق طريقة : Systematic & Formalمنهجي ورسمي . ٧

 .طط لها جيدامخ

 .يصدر األحكام عىل األشياء بعيدا عىل العواطف وإمنا اعتامدا عىل الحقائق والوقائع:  Logicalمنطقي . ٨

 .حريص عىل الشكليات، ويحرص عىل الدقة والوضوح:  Puntualدقيق / شكيل . ٩

 .اكرث استجابة ملعاين املفردات والكلامت:  Symanticمعنوي /داليل. ١٠

 .من خالل خطط منظمة ومنهجية:  Learning التعلم. ١١

 .يفضل التعامل مع األجزاء بغية الوصول إىل الكل:  Analyticتحلييل . ١٢

 .يتعامل مع األشياء مبوضوعية وعىل نحو منطقي:  Rationalعقالين . ١٣

 .يس والعواطفيفرس األشياء بداللة أسبابها الحقيقية بعيدا عىل املشاعر واألحاس: Objectiveموضوعي . ١٤

مام سبق نالحظ أن كل نصف من أقسام الدماغ له خصائصه الخاصة والتي يف ضوءها تجعل منه متفوقا يف 

واعتامدا عىل ذلك نجد أن األفراد يتباينون فيام بينهم من حيث تفضيل أمناط معينة . نوع معني من التفكري

نجد بالوقت نفسه بعض األفراد الذين يلجأون من التفكري بناءا عىل النصف الدماغي املسيطر لديهم، كام 

حيث يوظفون كال النصفني يف عمليات التعلم، مام ” Whole brain Learning"إىل التعلم الدماغي الكيل 

وتجدر اإلشارة هنا أن املناهج واملقررات املدرسية يف . يتيح لهم إمكانية  استخدام أمناطا مختلفة من التفكري

ب فئة من الناس دون غريها، وهي الفئة التي تعتمد عىل أمناط التفكري املرتبطة الغالب متحيزه وتناس

بالنصف األيرس من الدماغ، يف الوقت الذي تهمل فيه فئة األفراد الذين تسيطر لديهم أمناط التفكري املرتبطة 

الصبغة التحليلية بالنصف األمين، وذلك لكون املناهج تركز عىل املواضيع ذات العالقة بالتفكري املنطقي و 

ومن هنا ال بد من رضورة التنويع يف البيئة التعليمية ) . Funderstanding, 2005(والدقة املنهجية  

ومحتويات املناهج وتوفري فرص التحدي بعيدا عن التهديد التاحة الفرصة لجميع املتعلمني من االستغالل 

 .االمثل الدمغتهم 
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  Principles of Brain Learningمبادئ التعلم الدماغي 

ينظر إىل الدماغ عىل أنه وحدة معالجة معلومات فريدة؛ فهو مركز التعلم ويختلف من فرد إىل آخر، حيث 

ففي هذا الصدد طور كل من . تتباين خربات ومعارف األفراد تبعا ملدى توظيف ادمغتهم  يف عمليات التعلم

 :وتتمثل هذه املبادئ فيام ييل. التعلم كني وكني عددا من املبادئ التي تحكم هذا النوع من

 :الدماغ نظام تكيفي معقد: أوال

فهو يعمل . إن أهم ما مييز الدماغ قدرته عىل معالجة وتنفيذ عدد من الوظائف والنشاطات يف آن واحد

من ناحية أخرى أثناء عملية التعلم، فإن كافة . عىل نحو متوازي عىل عدد من املهامت وبأكرث من طريقة

جوانب الفسيولوجية مثل األفكار واملشاعر واالنفعاالت والتخيالت واالستعدادات تتفاعل كنظام واحد مع ال

 .املثريات البيئية الحداث التعلم الفعال

 :الدماغ اجتامعي بطبيعته: ثانيا

العالقات بعد الوالدة بعامني تقريبا تصبح لدى الدماغ القابلية لالنغامس يف التفاعالت االجتامعية وتكوين 

االجتامعية ، حيث يتأثر التعلم إىل درجة كبرية بطبيعة العالقات االجتامعية التي ينغمس فيها  -الشخصية 

 .املتعلم

 :البحث عن املعنى عملية فطرية: ثالثا

ما مييز الدماغ اإلنساين أنه يسعى دوما عىل نحو فطري إىل البحث عن املعنى وذلك من أجل جعل خرباتنا 

ويكمن الهدف من وراء ذلك الحفاظ عىل البقاء واالستمرار، ألن البحث . تبدو عىل انها ذات معنىومعارفنا 

 .عن املعنى يعد بحد ذاته قيمة دافعه لفهم هذا الوجود

 :عملية البحث عن املعنى تتم من خالل األمناط: رابعا

الل عملية البحث عن املعنى تتألف األمناط عادة من الخرائط العقلية والفئات الفطرية واملكتسبة، فخ

  يعمل الدماغ بشكل متوازي بتوظيف األمناط املوجودة لديه يف الوقت 
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الذي يبحث فيه عن املعاين للمثريات الجديدة، فهو يقوم بعمل العامل والفنان يف آن واحد، حيث يحاول 

ابتكار أمناطا جديدة  إدراك وفهم األمناط كام هي يف الوقت الذي يعمل عىل إعطاءها معاين جديدة أو

 .خاصة به

 :االنفعاالت عنرصا حاسام يف التعلم ويف تكوين األمناط : خامسا

أن كل ما نتعلمه يتأثر يف االنفعاالت واملجموعة العقلية مبا يف ذلك التوقعات والتحيزات الشخصية واحرتام 

فاالنفعاالت . ات التعلم لديناالذات والحاجة إىل التفاعل االجتامعي، حيث جميعها تعمل عىل تنظيم خرب 

 .واألفكار تؤثر يف بعضها البعض، وتعمل كل منها يف تشكيل األخرى بحيث ال ميكن الفصل بينهام

 كل دماغ يدرك ويبتكر األجزاء والكليات يف آن واحد: سادسا

ذي بالرغم من تخصيصه نصفي الدماغ ببعض األنشطة الخاصة بها، لكنه يف وضع األشخاص العاديني ال

ويف . ميتازون مبستوى صحي جيد، فإن نصفي الدماغ يتفاعالن معا يف العديد من األنشطة والوظائف العقلية

مثل هذا الوضع، فإن الدماغ يعمل يف آن واحد عىل اختزال املعلومات يف أجزاء يتم تجميعها معا، حيث 

 .يتعامل مع األجزاء والكل بالوقت ذاته

 .ىل االنتباه املركز واإلدراك السطحيتشتمل عملية التعلم ع: سابعا

يعمل الدماغ عىل امتصاص املعلومات التي يتم تركيز االنتباه عليها، وكذلك بعض املعلومات التي تقع خارج 

 .تطاق تركيز االنتباه، ولكنه يكون عادة أكرث استجابة للمثريات التي تقع ضمن دائر ة الوعي أو االنتباه

 ليات الشعورية والالشعورية يتضمن التعلم العم: ثامنا

هناك الكثري من خرباتنا املتعلمة جرى اكتسابها عىل نحو ال شعوري، حيث يتم معالجة بعض الخربات 

وهذا بالطبع . واالنطباعات الحسية التي تقع دون مستوى الوعي او تلك التي ال يتم تركيز االنتباه إليها

  يعني إن فهمنا لبعض خربات التعلم وأن تم 
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الرتكيز عليها قد ال يحدث فورا، وإمنا بعد مرور فرتة من الزمن، أو يعمل الدماغ عىل معالجة مثل هذه 

 .املعلومات عىل نحو ال شعوري

 لدينا طريقتني لتنظيم املعلومات بالذاكرة: تاسعا

لك عدمية يوفر الدماغ أسلوبني لتنظيم الخربات وتخزينها بالذاكرة، حيث تخزن املعلومات ذات املعنى وت

املعنى بطرق مختلفة، ففي الذاكرة املكانية تخزن املعلومات ذات املعنى، وتسمح لنا هذه الذاكرة 

باالستدعاء الفوري للمعلومات وال تحتاج إىل التسميع من أجل االحتفاظ باملعلومات، أما الذاكرة االخرى 

هذا ويكون . بطة او تلك عدمية املعنىوفيها تخزن املعلومات غري املرتا) Rote(فتعرف بالذاكرة الصامء 

 .تعلمنا أفضل عندما تتجسد املعارف والحقائق ضمن دائرة الذاكرة املكانية

 التعلم ذو صبغة تطورية: عارشا

ميتاز الدماغ البرشي باملرونة، حيث أنه قابل للتغيري تركيبيا ووظيفيا عرب مراحل النمو تبعا لتفاعل  مجموعة 

فمع عمليات النمو تزداد كفاءة األفراد عىل التعلم بشكل اكرب وذلك ألن . ربات البيئيةالعوامل الجينيه والخ

 .الخاليا العصبية تصبح اكرث قدرة عىل تكوين وصالت جديدة مع الخاليا األخرى

 يتم تدعيم التعلم مبواجهة التحدي وإعاقته من خالل التهديد: حادي عرش

يل عىل تكوين ارتباطات ووصالت عصبية عندما يستثار عىل نحو يعمل الدماغ بأقىص طاقاته وعىل نحو مثا

ولكن باملقابل . مناسب يف مواقف تتطلب مواجهة التحدي، أو من خالل بيئات تشجع املجازفة واملخاطرة

تضعف قدرته عىل التعلم وتكوين الوصالت يف أوضاع التهديد، حيث يصبح أقل مرونة ويرتاجع إىل استخدام 

 .مام يعيق حدوث عملية التعلم إجراءات بدائية

 كل دماغ منظم عىل نحو فريد: ثاين عرش

. بالرغم أن لدى جميع الجنس البرشي نفس أجهزة الدماغ، إال أن قدراتها وتنظيمها يختلف من فرد إىل آخر

  وقد يرجع سبب ذلك إىل االختالف يف عوامل التكوين الجيني 
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هذا االختالف يظهر نفسه يف مجال أمناط التعلم واملواهب أو بسبب اختالف الخربات والبيئات، ومثل 

 .والذكاء وإلخ

 :تقنيات التدريس املرتبطة بالتعلم الدماغي

والتعليم وذلك  -يف ضوء مبادئ التعلم الدماغي السابقة ميكن توظيف ثالث تقنيات يف مجال عملية التعلم

 :تعلمني، وهذه التقنيات هيمن أجل مراعاة الفروق الفردية ورفع مستوى األداء لدى امل

وتقوم هذه التقنية عىل إعداد بيئات وتنظيمها :  orchestrated Immersionإتاحة االندماج املنسق . ١

 .عىل نحو يتيح للمتعلمني االنغامس بالخربات التعليمية والتفاعل معها عىل نحو مبارش

ه التقنية عىل توفري بيئة تعليمية آمنة مع وتقوم هذ: Relaxed Alertnessاتاحة االنتباه االسرتخايئ . ٢

العمل عىل إزالة املخاوف ومشاعر القلق عند مواجهتهم للتحديات والحرص عىل بيئة التعلم مبواصفات 

 .عالية خالية من مواقف التهديد

وتقوم هذه التقنية عىل اتاحة الفرصة للمتعلمني باكتساب : Active Processاملعالجة النشطة . ٣

 .مات والعمل عىل دمجها يف ابنيتهم املعرفية وربطها مع الخربات السابقة ذات العالقةاملعلو 

 :أثر التعلم الدماغي يف العملية الرتبوية 

تتضمن العملية الرتبوية ثالث أركان رئيسية وهي املنهاج والتدريس والتقييم، ومثل هذه األركان ميكن 

 :لدماغي، وذلك عىل النحو التايلتفعيلها بشكل أفضل باستخدام مبادئ التعلم ا

 :يف مجال املنهاج : أوال

عند تصميم املناهج يجب مراعاة اهتاممات املتعلمني، بحيث يجب أن ينصب تركيز موضوعات هذه 

 .املنهاج عىل اهتاممات الطلبة مع مراعاة ربط هذه املوضوعات بسياق معني
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 :يف مجال التدريس: ثانيا

م نظام املجموعات يف التدريس وعدم تضيع الجهود عىل جذب انتباه املتعلمني يجب عىل املعلمني استخدا

كام يجب . عىل موضوعات أو أفكار محددة، إذ يجب إتاحة أو توفري ما يسمى بالتعلم السطحي أو الشمويل

 عىل املعلمني ربط التعلم مبشكالت حقيقية والعمل عىل إتاحة فرص التعلم خارج نطاق الفصل الدرايس أو

 .املدرسة

 يف مجال التقييم : ثالثا

كون أن املتعلمني قادرون عىل التعلم، لذلك يجب أن تتيح عملية التقييم لهم إمكانية فهم أساليب تعلمهم 

 .وتفضيالتهم، ألن ذلك ميكنهم من مراقبة عملية تعلمهم ويعمل عىل تدعيمها

 :دور املعلم يف التعلم الدماغي 

ثالثة عنارص متفاعلة يحب عىل املعلمني " تشكيل الوصالت"تابهام بعنوان يقرتح كل من كني وكني يف ك

 :مراعاتها ألحداث التعلم لدى املتعلمني وهي 

عىل املعلمني اقحام الطالب بالخربات التفاعلية والغنيه والحقيقية، ومن األمثلة عىل ذلك توفري فرص . ١

لغة ثانية ، وكذلك العمل عىل توفري فرص تعلم  للمتعلمني يف التفاعل مع ثقافات أجنبية من أجل تعلم

 .متنوعة عمليا ونظريا الستغالل طاقات االدمغة يف املعالجات املتوازية

يجب إتاحة فرص تعلم تثري عند املتعلمني تحد ذايت ذو معنى وقيمة ألن مثل هذا التحدي يحفز . ٢

 .أدمغتهم عىل االنتباه

حول املشكالت، يجب العمل عىل التحليل املكثف لها وبأكرث من  ومن أجل اكساب املتعلمني استبصارا. ٣

 .طريقة، مام يساعد بالتايل عىل توظيف ما يسمى باملعالجة النشطة لديهم
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   الفصل الثالث عرش

  

  

 مساهامت نظرية أخرى

Other theorotical Conrtibutions 

  

  

 :متهيد

نفس، إذ ال ميكن بأي حال من األحوال الحديث عن املظاهر يعد التعلم من املحاور الرئيسية يف مجال علم ال

فالتعلم يرتبط عىل نحو وثيق بالعديد . النفسية األخرى دون التعرض من قريب أو بعيد إىل موضوع التعلم

 .من املظاهر النفسية كالشخصية والذاكرة والجوانب االنفعالية واالضطرابات الشخصية والنفسية وغريها

لشك يكاد يكون موضوع التعلم أكرث املواضيع التي حظيت باهتامم املختصني بالدراسات ومام ال يدعو ل

ومل يقترص تناول هذا املوضوع عىل مستوى ما تم التعرض . النفسية قدميا وحديثا، وهو أكرثها إثارة للجدل

سع املجال إليه من نظريات يف منت هذا الكتاب، ولكن تعدى األمر إىل أكرث من ذلك لدرجة أنه ال يت

 .للحديث عن كل هذه املساهامت ضمن طيات هذا الكتاب
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إن التعلم بحد ذاته ظاهرة نفسية متتاز بالحيوية واألهمية، وتكمن أهميتها يف تزايد االهتامم بها 

ويستدل عىل ذلك، يف . واستمرارية بحثها ودراستها لتحقيق مزيد من الفهم ملتغرياتها وعواملها ومظاهرها

سفة واملفكرين القدماء أولوا اهتامما بالغا بهذه الظاهرة، وقد قدموا تفسريات متعددة ومتباينة ان الفال 

وما النظريات التي ظهرت يف العرص الحديث إال مبثابة تحقق تجريبي لصحة االفرتاضات التي جاء بها . حولها

القضايا واملسائل املرتبطة مثل هؤالء الفالسفة القدماء، وهي بالوقت نفسه، تطوير وتوسيع للعديد من 

وهذا بالواقع ال يعني ان مثل هذه النظريات مل تضف الجديد حول ظاهرة التعلم، بل عىل . بظاهرة التعلم

العكس من ذلك، فقد اثارت العديد من التساؤالت والقضايا وقدمت العديد من املبادئ واملفاهيم حول 

 .هذه الظاهرة

لدت املزيد من فرص البحث التجريبي ومناهج البحث املناسبة بحيث وتنبع أهمية هذه النظريات أنها و 

ومن هذه املساهامت ما يعد اعادة صياغة ملفاهيم بعض . ظهرت مساهامت نظرية جديدة يف مجال التعلم

النظريات او التطوير يف مفاهيمها، يف حني أن بعضها اآلخر ميثل محاوالت توفيقية تسعى إىل دمج عدد من 

لتي جاءت بها النظريات املختلفة يف نظريات جديدة، اما البعض اآلخر، فيمثل مساهامت جديدة املفاهيم ا

 :وفيام ييل عرض لبعض من املساهامت النظرية يف هذا الشأن. يف مجال التعلم

 :Dollard & Miller Theoryنظرية دوالرد وميلر التعزيزية 

نظرية يف التعلم تقوم عىل أساس التعزيز، ) Dollard(ودوالرد " Neal miller"لقد طور كل من نيل ميلر 

. وقد اعتمدا يف صياغة مفاهيم هذه النظرية عىل نظرية الحافز عند هل ونظرية التعلم االجرايئ عند سكرن

وتعد هذه النظرية يف واقع الحال تبسيطا لنظرية هل املعقدة، وهي ال تختلف من حيث املبدأ عن نظرية 

 ).١٩٨١عاقل، (هيمها ومناهج البحث املتبعة فيها سكرن، وان تباينت مفا

ففي الوقت الذي يفرتض فيه سكرن ان السلوك يعتمد عىل نتائجه التعزيز ؛ أي أن السلوك موجه بفعل 

عوامل التعزيز ، نجد ان دوالرد وميلر ينظرون إىل التعزيز بصورة مختلفة فهام يفرتضان ان التعزيز ينتج عن 

الستجابة موجه اصال إىل تخفيض التوتر الناشئ عن ذلك الدافع، وليس إىل تحقيق خفض الدافع بحيث ان ا

 .هو املحرك االسايس للسلوك) Drive(ومن هنا فهام يعتربان أن الدافع . مكافأة أو تعزيز
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يعرف دوالرد وميلر الدافع عىل أنه مثري قوي يجرب العضوية عىل التحرك والعمل، فهو حالة استثارة تدفع 

 .ائن الحي اىل القيام بسلوك ماالك

ومثل هذا الدافع يشكل بحد ذاته مثريا قد يكون خارجيا أو داخيل املصدر، أو ناتجا عن استجابات الفرد 

وحتى يكون هذا الدافع مثريا لتوليد سلوك ما يجب أن يكون عىل قدر كاف من القوة بحيث . االنفعالية

يل فإن قوة واستمرارية ردة الفعل السلوكية تعتمد بالدرجة األوىل وبالتا. يحدث اإلثارة الالزمة لدى الكائن

عىل قوة الدافع؛ فاملثري القوي يحدث استجابة قوية، يف حني نجد أن املثري الضعيف يحدث ردة فعل 

 .ضعيفة

ينطوي التعلم عىل عملية خفض الدافع، فالسلوكات التي تعمل عىل تخفيض حدة الدافع تتعزز ويتم 

. ها؛ فالفرد يلجأ إىل تنفيذ االستجابة املألوفة التي تعلمها سابقا والتي ارتبطت بخفض الدافع لديهاالحتفاظ ب

وتجدر اإلشارة هنا، ان التعلم املرتبط بخفض الدافع ميتاز باملرونة، ألن االستجابة الناتجة عن التعلم ال تأخذ 

باته املرتبطة بخفض الدوافع، إذ أن تنفيذ اي وهذا بالطبع يعني ان الفرد قد ينوع يف استجا. الطابع النمطي

فعىل سبيل املثال ، قد يلجأ الفرد إىل خفض دافع ). مثريات(استجابة يعتمد عىل ظروف ورشوط معينة 

الجوع من خالل الذهاب إىل املطعم، أو من خالل طهو الطعام ، أو بالذهاب إىل زيارة بيت صديقه لتناول 

 .الطعام عنده

ذ استجابة ما يعتمد عىل وجود عدد من املثريات، ومثل هذه املثريات توجه االستجابة وهكذا فإن تنفي

وفيام يتعلق بالتعزيز فهو ليس الهدف النهايئ لالستجابة، ". Cues"وتحددها؛ وتعرف باسم االشارات املنبهه 

دافع هي املكافأة إذ يتحقق مثل هذا التعزيز من خالل خفض الدافع ألن ازالة التوتر الناشئ بفعل هذا ال

 .يف حد ذاتها

فاالستجابة . لقد طور دوالرد وميلر مفهوم الحوافز املكتسبة وال سيام تلك التي ترتبط باالستجابات االنفعالية

. االنفعالية املرتبطة مبثري منفر ما ميكن ان تستجر وفقا ملبادئ االرشاط الكالسييك من خالل مثري محايد آخر

وهذا يعني . االستجابة حالة استثارة قوية ميكن لها أن تؤدي بالدوافع إىل العمل وقد يرتتب عىل مثل هذه

 .ان املثري املحايد اصبح قادرا عىل استدعاء حالة من حاالت الحافز أو الباعث

مل يؤىد دوالرد وميلر فكرة التعلم من خالل املحاولة والخطأ ، فقد الحظا أن الكثري من التعلم االنساين يتم 

  وقد اصدرا كتابا بهذا الشأن . ل املالحظة واملحاكاةمن خال
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وفيه أوضحا أن التعلم " Social Learning and Imitation"تحت مسمى التعلم االجتامعي والتقليد 

باملحاكاة والتقليد يكون فعاال وهاديا لآلخرين عندما يكافأ الفرد عىل سلوك التقليد، بحيث يحدث التعلم 

فالفرد عندما يقوم بسلوك ما . وذلك ألن هذا التعلم يؤدي إىل خفض الدافع لدى الفردمن خالل املحاكاة 

غالبا ما ينفذه يف ضوء اشارات منبهة صادرة عن سلوك اآلخرين، ومثل هذا السلوك قد يكون مامثال أو غري 

ىل خفض ففي حال كون سلوكه مشابها لسلوك اآلخرين، وعمل مثل هذا السلوك ع. مامثل لسلوك فرد آخر

الدافع، فعندها يكون الفرد قد كوىفء الستخدامه االشارات املنبهة الصادرة عن اآلخرين واستخدامه سلوكا 

أما إذا كان سلوكه مختلفا ومل يتبع بتخفيض الدافع ، فمثل هذه االستجابة هي نزعة . مشابها لسلوكهم

 .تب عليه محو مثل هذا السلوكمخالفة لالشارات الصادرة عند اآلخرين ألنها مل تكافأ، وهذا يرت 

 : Mowrer's Learning Theoryنظرية مورر يف التعلم 

 Yale(يف بداية حياته العلمية يف جامعة ييل االمريكية " Hobart Mowrer"توجه هوبارت مورر 

University ( إىل دراسة التعلم وفقا ملفاهيم النظريات االرتباطية، وقد حاول دمج العديد من املبادئ

 -Two"الرئيسية التي قدمها كل من بافلوف وثورنديك وهل يف نظرية تعلم تعرف باسم نظرية العاملني 

Factor Theory" لكنه يف حياته العلمية املتأخرة تحول إىل دراسة التعلم بدالالت معرفية، إذ انتقل إىل ،

 . استخدام التفسري املعريف ملفاهيم ومبادئ التعلم

هل وميلر من حيث أن التعزيز ينشأ بفعل تخفيض الدافع، ولكن بالوقت نفسه اتفق مورر مع كل من 

اختلف مع هل من حيث ان التعزيز بوصفه خفضا للدافع ال يعمل عىل تفسري كافة اشكال التعلم، وال سيام 

 ". Avoidance Learning" ردود الفعل االنفعالية، أو ما يسمى بالتعلم التجنبي 

أن مورر توجه إىل دراسة ردات الفعل االنفعالية والسلوك التجنبي، ودراسة دور وبناء عىل ذلك ، نجد 

ويرى أن اثر العقاب ال يعمل عىل اضعاف السلوك فحسب، ولكنه رمبا يعمل عىل تطوير . العقاب ايضا

. امناط سلوكية اخرى، وهذا بالطبع يعني ان العقاب يؤدي بالعضو إىل تعلم امناط سلوكية لتجنب العقاب

  فعىل سبيل املثال عقاب الطفل عىل سلوك الرسقة رمبا ال يضعف هذا السلوك، وامنا قد يؤدي بالطفل 
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وبهذا التفسري نجد أنه يقرتب من أفكار جرثي حول دور العقاب يف . إىل تعلم سلوك الكذب لتجنب العقاب

 .السلوك

االرشاط الكالسييك والذي يتطلب :  وهي ميز مورر بني نوعني من التعلم يف نظريته املسامه بنظرية العاملني

اقرتان املثري الرشطي باملثري غري الرشطي؛ واالرشاط الوسييل الذي يتطلب التعزيز أو التدعيم، وهذا التقسيم 

 .ال يختلف كثريا عام قدمه سكرن من حيث التمييز بني التعلم االستجايب والتعلم االجرايئ

عىل االرشاط الكالسييك املتعلق بردات الفعل الالإرادية " Sign Learning"أطلق مورر اسم التعلم االشاري

وهنا يرى ان . للعضالت امللساء والغدد، وهي ما تعرف باالستجابات االنفعالية مثل الخوف والتوتر والقلق

 يحدث استجابة الخوف عىل نحو ال ارادي، وميكن ألي مثري آخر محايد يقرتن) الطبيعي(املثري غري الرشطي 

وهنا يعد املثري غري الرشطي مبثابة املثري . بهذا املثري ان يصبح قادرا عىل احداث مثل استجابة الخوف تلك

املعزز الذي ميكن استخدامه الرشاط استجابة الخوف ألي مثري آخر، أما املثري الرشطي فيصبح عبارة عن 

 ).الخوف(النفعالية اشارة القرتاب او وجود الخطر، مام يؤدي إىل استجرار االستجابة ا

وينطوي عىل تعلم االستجابات " Solution Learning"أما التعلم الوسييل فقد اطلق عليه اسم تعلم الحل 

التي تعمل عىل خفض الدوافع، ويتمثل يف السلوكات اإلرادية للعضالت املخططة، ومثل هذه االستجابات 

ل، ألن االستجابات املتعلمة تعمل عىل حل يسمى هذا النوع بتعلم الح. تتعزز من خالل خفض الدوافع

 ).١٩٨١عاقل، (املشكالت التي تنتج عن الدوافع لدى الفرد 

لقد حاول مورر الربط بني هذين النوعني من التعلم، إذ يرى ان االستجابات االنفعالية كالخوف مثال من 

لدى ) دافع(حالة إثارة داخلية بعض املثريات واملواقف تتشكل بواسطة التعلم اإلشاري، وهذا ما ينتج عنه 

الفرد، أما االستجابات الناتجة والتي تعمل عىل تخليص الفرد من حالة الخوف، فيتم تعلمها بواسطة عملية 

التعلم الحيل، إذ أن مثل هذه االستجابات تعمل عىل تجنيب، أو إبعاد الفرد عن املثريات الرشطية التي 

 .تسبب الخوف

العاملني يف كتاباته املتأخرة، ألنه يرى أن تعلم الحل يشتمل عىل الكثري من لقد عدل مورر عىل نظرية 

  التعلم االشاري؛ فالفرد تخىل عن استجابة بسبب خربة العقاب 
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” Hope"واستبدلها باستجابة جديدة جنبته العقاب، وعليه فإن املثريات املرتبطة بها اصبحت اشارات امل 

ابة البديلة مل تجنبه العقاب فحسب، ال بل وفرت له الشعور مبزيد من بعد أن كانت اشارت خطر، فاالستج

 .االمان عىل اعتبار ان االحساسات الصادرة عن هذه االستجابة كانت يف املايض قد اتبعت بتخفيف العقاب

تي وعليه، يرى مورر انه باالرشاط تكتسب املثريات املعاين وتستجر االستجابات االنفعالية كاألمل والخوف ال

 .تقود إىل السلوك الوسييل

 Statistical Learning Theoryنظرية التعلم االحصائية 

اتجه بعض علامء النفس إىل االهتامم بالجوانب الكمية للتعلم، حيث اصبحوا اكرث ميال الستخدام التعابري 

جية االخرى، ونجد الكمية حول السلوك ممثال باستخدام لغة ومفاهيم الرياضيات والفروع العلمية والتكنولو 

 ).Hill, 1990(ذلك واضحا يف نظرية املجال عند ليفني، ونظرية الحافز لهل، ونظرية توملان وغريها 

اىل استخدام املنطق االحصايئ لدراسة ) William Estes(ويف الخمسينات من القرن املايض عمد وليم استس 

 Este's Stimulus Sampling"العيني  عملية التعلم ووضع نظرية بهذا الشأن تعرف بنموذج املثري

Model ." ،ويقوم هذا النموذج عىل بعض االفرتاضات التي ميكن من خاللها التنبؤ ببعض مظاهر التعلم

 .وفيه ينظر إىل احتامالت االستجابة مبنظور ريايض رصف

. حاولة استجابية مايرى ايستس ان عددا قليال من العنارص املثرية يف موقف معني ميكن لها أن تؤثر يف اي م

، بحيث أنه يف أي لحظة من اللحظات يكون جزء )س(ويرمز إىل مجموعة العنارص املثرية مجتمعة بالرمز 

واعتامدا عىل ذلك ، هناك تساؤالت أثريت حول أي . يسري فقط من هذه الزمرة فعاال يف تحديد االستجابة

جاب ايستس عىل ذلك بأن الفرد هو الذي يختار وقد ا؟ جزء من هذه الزمرة سيكون مسؤوال عن االستجابة 

ويعتمد االختيار العشوايئ . عىل نحو عشوايئ من ضمن هذه الزمرة العنارص املثريات التي ستوجه استجابته

 ).Estes, 1978(عىل التغريات اللحظية التي تحدث سواء يف اهتاممات الفرد او يف البيئة 

نارص املثرية مرشح ألن يكون احد محددات االستجابة ، اذ ان كل يقرتح ايستس ان كل عنرص يف مجموعة الع

  العنارص املثرية لها نفس االحتامل لتكون ضمن زمره 
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وتشري إىل فرصة اختيار ". "Theta)ثيتا( وعرب عن االحتاملية هذه بالرمز اليوناين. املثريات املحددة لالستجابة

 محاولة ما، وهي بالوقت نفسه متثل نسبة ثابتة مساوية أي عنرص مثريي ليكون احد محددات االستجابة يف

ويرى انه باختالف املحاوالت، فإن مجموعات مختلفة من العنارص املثرية سوف ). س(لكل العنارص يف الزمرة 

 .يتم اختيارها من قبل الفرد

حد ذاتها تقع ضمن نطاق نظريات االقرتان، وهي ب) Estes, 1971, 1978(وعموما ، فإن نظرية ايستس 

توسيع لنظرية جاثري باالقرتان، إذ أنها تتفق يف الكثري من النواحي معها ولكن تعرض مثل هذه النواحي 

ينظر ايستس إىل التعلم عىل أنه . مبزيد من التعقيد، نظرا الستخدام ايستس املنهج االحصايئ يف تفسري التعلم

التعلم عىل االقرتان بني املثريات واالستجابات الطرفية  وال ينطوي. عملية تكوين ارتباطات وفقا ملبدأ االقرتان

فحسب، بل يتعدى ذلك ليشمل ايضا االرتباطات بني املثريات املركزية واالستجابات املعقدة كام هو الحال يف 

ويرى ان مثل هذه االرتباطات تخزن يف الذاكرة وفقا لقواعد معينة، ويصار إىل . تعلم اللغة والتفكري وغريها

 .دعائها عندما تقتيض الحاجة لذلك او عندما تتوفر املنبهات البيئية املناسبةاست

فالتعزيز ال يعمل . وكام هوالحال عند جرثي، فهو يرى أن االقرتان البسيط كاف لوحده لتكوين االرتباطات

وعة املثريات فالتعزيز يضاف إىل مجم. عىل نحو مبارش يف تقوية االرتباطات وامنا يؤثر يف األداء أو السلوك

 ).Hill, 1990(املوجودة اصال يف املوقف وهو مجرد حلقة ضمن السلسلة السلوكية النهائية 

ويف الواقع ان . أكد ايستس ما يسمى بقامئة العنارص املستقلة، او ما يطلق عليه العنارص املثرية يف املوقف

فنجد . عل املثري عىل الفرد يف موقف ماذلك هو مبثابة حل ألشكالية جرثي املتعلقة مبسألة تعدد مصادر الف

ان جرثي مل ينجح يف توضيح اآللية التي من خاللها تتحد مثل هذه العنارص معا يف املوقف االرشاطي للتأثري 

ولكن استطاع ايستس من . يف استجابة الفرد، وكأنه يوحي لنا بأن مثل هذه املثريات تعمل عىل نحو مستقل

روف باسم منوذج عينة املثريات واالستجابات أن يفرس آلية اتحاد مثل هذه خالل منوذجه االحصايئ املع

 .العنارص معا
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 Premack's Theoryنظرية برمياك يف التعزيز 

 Relative Value"نظرية يف التعزيز تعرف باسم نظرية القيمة النسبية ) Premack, 1965(وضع برمياك 

Theory”ات بسيطة تتعلق بالكيفية التي من خاللها تصبح فئة من ، وتقوم مثل هذه النظرية عىل افرتاض

وتحديدا حاول برمياك توضيح آلية ترابط فئات مختلفة من . االستجابات مرتابطة معا بطرق احتاملية

االستجابات معا، اذ يرى أنه باإلمكان ترتيب استجابات الفرد وفق مقياس معني تبعا ألهميتها عنده، بحيث 

ومن خالل هذه النظرية ظهر . ديد قيمة االحتامل الرتباط استجابة ما باستجابة أخرىميكن يف ضوء ذلك تح

 ).Hilgard & Bower, 1981(يف التعزيز" Premack's Principle"ما يعرف بعقد برمياك

يرى برمياك ان هناك انشطة وأمناطا سلوكية مفضلة لدى الفرد، وان عملية مامرستها من قبله بحد ذاتها 

وباملقابل يرى ان هناك انشطة وأمناطا سلوكية أخرى ال يفضل الفرد . فأة او معززا بالنسبة له يعترب مكا

وعليه فباإلمكان تعزيز مثل هذه االمناط السلوكية من خالل تشكيل رابطة او اقرتان . مامرستها أو القيام بها

 ١٠ سبيل املثال ، طفل عمره فعىل) . Premack, 1971(بينها وبني االمناط السلوكية املفضلة لدى الفرد 

يف الوقت الذي يجب فيه لعب الكرة ) سلوك غري مفضل بالنسبة له(سنوات ال يحب إعداد الوظائف البيئىة 

، فوفقا ملبدأ برمياك ميكن تقوية السلوك األول من خالل اقرانه بالسلوك الثاين ، ) سلوك مفضل بالنسبة له(

 ).Hilgard & Bower, 1981(سلوك غري املفضل بالنسبة للطفل أي استخدام السلوك املفضل لتعزيز ال

ان استخدام مبدأ برمياك يتطلب بالرضورة تحديد االمناط السلوكية املفضلة بالنسبة للفرد وترتيبها حسب 

واستخدام مثل هذه األمناط لتعزيز االمناط ....). < د< جـ < ب< أ(قيمتها واهميتها بالنسبة له عىل نحو 

. االقل تفضيال بالنسبة للفرد، ويتم ذلك من خالل قياس الزمن الذي يستغرقه الفرد يف كل نشاط السلوكية

وتجدر اإلشارة هنا، ان السلوك االقل تفضيال ال ميكن استخدامه لتعزيز السلوك االكرث تفضيال، فعىل سبيل 

ابل ال ميكن استخدام السلوك ، ولكن باملق) جـ(أو ) ب(أ، لتعزيز السلوك ( املثال ميكن استخدام السلوك 

 ).أ(لتعزيز السلوك ) ب(

وهذا بالرضورة ال يعني ان السلوك االكرث تفضيال يصلح دامئا لتعزيز السلوكات االقل تفضيال ، فقد يصلح يف 

  حالة بعض االستجابات لكنه ال يناسب بعضها اآلخر، 
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) جـ(بالرغم ان السلوك ) جـ( حالة السلوكولكنه ال يصلح يف) ب(رمبا يصلح لتعزيز السلوك، ) أ(فالسلوك 

وهذا ما يشري اىل أن جميع املعززات ليست ذات صبغة انتقالية ). أ(اقل تفضيال من السلوك 

)Transituational  ( فهي موقفية وترتبط اىل درجة كبرية بالوضع الذي مير فيه الفرد باإلضافة إىل ،

 .خصائصه

ة ميكن تعزيز بعضها البعض فمثال سلوك الرشب ميكن استخدامه وتجدر اإلشارة هنا، أن بعض األنشط

كام أنه ميكن عكس ذلك حيث ميكن استخدام سلوك األكل لتعزيز سلوك الرشب . لتعزيز سلوك األكل

)Chance,1988.( 

تظهر أثارت نظرية برمياك االحتاملية العديد من التساؤالت واالبحاث التجريبية الختبار قدرتها التنبؤية ، ومل 

. نتائج معظم البحوث دعام لهذه النظرية وال سيام يف مسألة االنشطة التي تتعلق بخفض الباعث او الدافع

وتظهر بعض األدلة األخرى أن االستجابات االكرث احتامال وتفضيال، تفشل يف بعض الظروف يف زيادة حدوث 

شاط االكرث احتامال لتعزيز السلوك االقل من جهة أخرى ان استخدام الن. االستجابة االقل تكرارا أو تفضيال

احتامال رمبا يؤدي ذلك إىل كف النشاط االكرث احتامال لدى الفرد، وهذا يعد بحد ذاته عقابا للفرد ألن 

 .حدوث النشاط االقل تكرارا يصبح معتمدا عىل حدوث النشاط االكرث تكرارا

 "Roter's Social Learning Theory"نظرية التعلم االجتامعي لروتر 

عمد جوليان روتر اىل وضع نظرية يف التعلم لتفسري جوانب السلوك االجتامعي لدى االفراد يف املواقف 

: املعقدة، وقد دمج فيها مفاهيم من نظريات التعلم والشخصية، وتتناول هذه النظرية ثالثة جوانب هي

د يف ظل السياق والظروف التي يحدث ويؤكد فيها ان السلوك االجتامعي يتحد. السلوك واملعرفة والدافعية

غازادا ورميوندجي، (فيها ويتأثر اىل درجة كبرية بالتوقع او املعرفة املتعلقة بالتعزيز ومستوى الدافعية 

١٩٨٦.( 

وكام يالحظ فإن نظرية روتر يف التعلم تعرف باسم نظرية التعلم االجتامعي، ويرجع ذلك إىل تأكيد روتر 

ظم السلوك االنساين يحدث يف بيئة اجتامعية ويتم اكتسابه بالتايل من خالل عملية االفرتاض القائل بأن مع

فهو يرى ان للبيئة االجتامعية دورا بارزا يف ارضاء الحاجات لدى االفراد . التفاعل االجتامعي مع االفراد

  وتعمل عىل حفزهم 
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 .اق االجتامعي الذي يتفاعلون فيهعىل تعلم السلوك الذي يحقق التعزيز لهم أو يجنبهم العقاب يف السي

إن تأكيد روتر رضورة تحديد السياق االجتامعي الكيل الذي يحدث فيه السلوك كعامل مهم يف التنبؤ بهذا 

وتحديدا يرى روتر ان السلوك هو نتاج . السلوك يقارب اىل درجة كبرية وجهة نظر ليفني يف نظرية املجال

فعنارص املوقف أو البيئة ليست . ملوقف الذي يتفاعل الفرد معهتفاعل متغريات الشخصية مع متغريات ا

مجرد عنارص طبيعية، وامنا هي مؤرشات تعمل عىل إثارة التوقعات املرتبطة ببعض االحداث، لذلك تكمن 

ويتحقق هذا املعنى عن البيئة من خالل . أهمية هذه البيئة يف املعنى الذي يدركه الفرد ويطوره بشأنها

بقة أو التعلم، وهكذا فإن املواقف تنطوي عىل مجموعة اشارات تثري توقعات الحتامالت ان الخربة السا

 .بعض امناط السلوك ميكن أن تؤدي إىل نتائج معينة

ويرى ان السلوك . يرى  روتر ان السلوك املتعلم هو القابل للتعديل او التغيري بفعل عوامل الخربة فقط

ويف حال تعلم السلوك . علنية القابلة للمالحظة والقياس وتلك الضمنيةمفهوم واسع يتضمن امناط السلوك ال

التوقع : وتعتمد احتاملية حدوثه يف موقف ما عىل عاملني هام. فإنه يقع يف الحصيلة السلوكية لدى الفرد

 والذي يشري إىل"  Behavior Potential"لذلك ادخل روتر ما يسمى مبفهوم امكانية السلوك . وقيمة التعزيز

 . احتاملية قيام الفرد يف موقف معني بالسلوك بطريقة ما مقارنة باالمناط السلوكية البديلة املتاحة له

اىل االحتاملية التي يتصورها الفرد فيام يتعلق بحدوث التعزيز كوظيفة " Expectancy"يشري مفهوم التوقع 

بعدد من العوامل مثل الطريقة التي من  ومثل هذا التوقع يتأثر. للفعل السلويك الذي يقوم به يف موقف ما

خاللها يصنف الفرد االحداث، وقدرته عىل تعميم خرباته السابقة واالستفادة منها، باالضافة اىل ادراكه 

اما قيمة التعزيز فتشري اىل مدى التفضيل والرغبة لدى الفرد يف الحصول عىل تعزيز معني . لعنارص املوقف

 .ابهة ألشكال اخرى من التعزيزيف حال وجود أو توفر فرص مش

وتجدر االشارة هنا، ان السياق الذي يحدث فيه السلوك والطريقة التي من خاللها يدرك الفرد هذا السياق 

 .باالضافة إىل الخربة السابقة تحدد قيمة التعزيز ودرجة التوقع بالنسبة للفرد
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االولية فقط، ولكن هناك العديد من املثريات رمبا إن قيمة التعزيز بالنسبة للفرد ال ترتبط باختزال الدوافع 

فالنقود ليست معززة يف حد ذاتها، ولكنها . تكتسب خصائص التعزيز الرتباطها بأشكال التعزيز املختلفة

تصبح معززة ألنها ترتبط بالعديد من املعززات ، فاالنسان يتوقع انه من خالل هذه النقود ميكنه رشاء 

 .حصول عىل اشكال التعزيز املختلفةالعديد من األشياء وال

، وهو ما )١٩٥٤(لقد ادخل روتر مفهوما حديثا إىل نظريته وذلك بعد اجراء بعض التعديالت عليها يف عام 

ووفقا . ويشري إىل الطريقة التي يدرك بها االفراد مصدر التعزيز" Locus of Control" يعرف مبركز الضبط 

اعتامدا عىل املدى الذي يتحملون فيه " Continuum"راد عىل متصل ملركز الضبط هذا ميكن توزيع األف

املسؤولية عام يحدث لهم، وقد صمم روتر مقياسا لهذه الغاية، اذ ميكن يف ضوء الدرجات التي يحصل عليها 

 .االفراد عىل هذا القياس تحديد ما اذا كانوا ذوي مركز ضبط داخيل أو خارجي

يل هم اكرث تأثرا بالتعزيز الذي يأيت من داخلهم؛ ويعزون االحداث الطيبة أو فاالفراد ذوو مركز الضبط الداخ

وهذا بالطبع يعني انهم يعتربون . السيئة التي تحدث لهم اىل عوامل ذاتية شخصية ترتبط باملهارة أو القدرة

 ).Rotter , 1975(انفسهم مسؤولني عام يحدث لهم من أحداث سلبية أو ايجابية 

و مركز الضبط الخارجي فهم اكرث تأثرا باملعززات الخارجية، وعادة يعزون الحوادث السيئة أو أما االفراد ذو 

الطيبة التي تصادفهم يف حياتهم إىل عوامل خارجية مثل الحظ أو الصدفة أو عوامل أخرى غري معروفة ، 

ا يربرون مثل هذه وعليه فمثل هؤالء األفراد أقل ميال لتحمل مسؤولية ما يحدث لهم من أحداث، وعادة م

 ).Rotter, 1975(األحداث بعوامل تقع خارج إرادتهم 
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