
 الرابع الفصل

اللغة     -التعلم:  في  عليه  المتعارف  المعنى  من  اشمل  معنى  النفس  علم  في  التعلم  الكلمة  تحمل 
المدرسي  ،الدارجة التعلم  على  التعلم  يقتصر  يك   ،فال  ما  كل  يتضمن  افكار  بل  من  الفرد  تسب 

تمدة مقصودة عاالكتساب بطريقة م. ويتم  وانفعاليةوعواطف وميول وعادات اجتماعية  م  واتجاهات وقي
. وقد يكون االكتساب بطريقة عارضة غير مقصودة مثل سماع أو قيادة السيارة  كتعلم القراءة والكتابة

لحيوانات نتيجة التعرض لموقف  أو اكتساب الخوف من ا  ،حفظها دون قصد ترديدها فقد تم  أغنية و 
 طارئ.

أنواع   فيها  نعيش  التي  البيئة  نتعلم من  التعلم  ا  ونحن  الحياة  ، فمتعددة من  التعلم عملية أساسية في 
الطفل حياة  في  مبكرة  مرحلة  منذ  و   .وتبدأ  خبراته  وتزداد  الطفل  عادات    هتدريبوينمو  يكتسب  وهو 

 . استخدام التفكير منه على حل المشكالت المعقدة التي تتطلب  ومهارات متنوعة تعينه

إلى    المخلوقات جميعا  اطول من طفولة    ت طفولته وحضانتهلذا كان  ،التعلمأن اإلنسان هو أحوج 
 .الحيوانات 

تغير في األداء يحدث تحت شروط الممارسة والتدريب وال يكون نتيجة النضج الطبيعي    هو  والتعلم 
أو   التحذير  أو  التعب  حالة  في  األداء  مثل  طارئة  ظروف  نتيجة  او  الوراثية  العمليات  والعوامل 

 .مرض الجراحية او اإلصابة ب

 ه.وقياس  عليه لممارسة يمكن االستداللالتعلم تغير في األداء تحت شروط ا 

 : يتوفر في التعلم اإلرادي المقصود ثالثة شروط أساسية هي  -:شروط التعلم  

الفرد    - مألوف  وجود  غير  جديد  موقف  تعترض  ،في  مشكلة  أمام  إشباع  أو  وبين  بينه  وتحول  ه 
 مثل مشكلة الكفاح في كسب العيش  ،هذا الموقف او المشكلة تتطلب منه تغيرا في سلوكهرغباته. 

 ار الطالب دروسه بهدف النجاح. مثل استذك ،دافع يحمل الفرد على التعلم واوجود حافز  -

يتي   - الطبيعي  النضج  الفرد مستوى معين من  نمو عبلوغ  التعلم مثل  له  الطفل  عضالت و  ح  ظام 
 .تعلم المشي  التي تساعد على

  لحي نتيجة التغيرات فسيولوجية الكائن ا  النضج عملية تغيير داخلي لدى   -:النضج الطبيعيو التعلم   
 .وعضوية وعقلية ويتوقف على التكوين الوراثي للفرد 



تدريب على النضج. فاله مستوى معين من  الطفل ال يستطيع المشي والكالم والقراءة اال بعد بلوغف 
 . مستوى معين من النضج اال ببلوغ الجهاز العصبي والعضليالمشي ال ينفع 

العقل  يشمل  بل  الجسمية  العوامل  النضج على  يقتصر  كوال  الطفل على  ية  التي  قدرة  وتذكر  الحفظ 
 .تنمو في التقدم بالعمر دون التدريب 

للتعلم  ل داخلية ترجع لنضج، و ت أساسها عوامتوجد تغيرا    -:عالقة النضج والتعلم  تغيرات ترجع 
 .أسبابها عوامل خارجية وبيئة 

تدريب  . فالتعلم والتدريب بأقل تأثيرا  اإلنسان يكون أكثر تأثيرا بالنضج و   شي عند بعض األنشطة كم 
معين ال يساعده على المشي ولكن  في الشهر السابع من عمره قبل بلوغه نضج  الطفل على المشي  

 .عضالته وحفظ التوازن يساعده في تقوية  و  ل في سن الثانية عشر شهرا يفيدهالطفتدريب 

الممارسة  شرط  توفر  من  البد  بل  التعلم  ألحداث  كاف  غير  وحده  سنوات النضج  السبع  فطفل   ،
 . درب عليهاإذا مارسها و يساعده في تعلم القراءة والكتابة ولكنه ال يستطيع تعلمها اال   نضجه

في    لم الطفل إلى بعد نضج معين للغة ال يتكفبالنسبة لتطور ا  ،  ين النضج والتعلمال يمكن فصل ب  
 .يتعلم اللغة التي ينطق بها اهلهوفي نفس الوقت  .الوظائف العقلية و األجهزة الكالمية

 -:نظرية التعلم الشرطي 

في  ا  كبير  ا  نتائج تجاربه دور ل ملية الهضم لدى الكالب وكانبدراسة ع فبافلو  قام العالم الروسي ايفان 
 . علم النفس التعليمي وفي تفسير عمليات التعلم

لعابه    وقد الحظ أن الكلب يسيل لعابه حين يوضع الطعام  في فمه، والحظ أيضا أن الكلب يسيل 
ه أو حتى سماع وقع أقدامعندما يرى الطعام أو نشمه أو مجرد رؤية الشخص الذي يقدم له الطعام  

يقترب  ( تميزا  عن اإلفراز الطبيعي الذي نفسيال  )اإلفرازاألخيرة    الحالة  وأطلق على هذه  منه،  وهو 
 الفم. الطعام في  يثيره

بافلوف  عملية    قام  صدغ بإجراء  فتح  بواسطتها  تم  بسيطة  وقام  الكلب   جراحية  أمبوبة    ،  بتوصيل 
 ه. عاب فيها وقياسلال تجميع سيلبحيث يمكن   زجاجية تتصل بالغدة اللعابية

وقد درب الكلب على الوقوف في هدوء لفترة طويلة قبل إجراء التجربة حتى يتعود على ذلك أثناء  
. وقد استخدم مع الكلب الجائع  أقدامهم األمامية والخلفية  فيوقف الكلب على المنضدة وتقيد .  التجربة



ا قدم له  وعندم  ،ب لعا( فلم تحدث أي استجابة لصوت الجرس)قبل تقديم الطعام مثل    مثيرا صناعيا  
 . لعاب الكلب  مسحوق اللحم المجفف سال 

قرع الجرس تكرار ذلك عدة مرات اصبح  ، وبجرس كهربائي  وكان أثناء تقديه الطعام كل مرة يسمعه 
يسيل  الطعام  تقديم  ول  دون  الكلب  اقترانه  لعاب  دون  الجرس  قرع  تكرار  عند  الطبيعي بال  كن  مثير 

 جيا .ل إفراز اللعاب تدري( يقالطعام)

ل إضاءة مصباح  صناعية أخرى مث  وقد عاد بافوف التجربة واستبدال قرع الجرس الكهربائي بمثيرات 
ل الكلب  تعريض  سابقتهاأو  مثل  النتيجة  فكانت  ساقه  في  كهربائية  وهي  صدمة  الع.  عند  سيل  اب 

ب في حالت وجود مثير شرطي . ويستمر سيل اللعاالمثير الشرطي الصناعياقتران المثير الطبيعي ب
 . غياب المثير الطبيعي ولكنه يقل تدريجياو 

بافلوف  أطلق  ا  وقد  المثيرات  كعلى  الشرطية  المثيرات  اسم  والصدملصناعية  الجرس  ة  صوت 
االستجابات  على  وأطلق  تسحبها    الكهربائية  المنعك)التي  الشرطيالفعل  بشروط   ألنه  (س  يحدث 

 . خاصة

بالمثير األصلي  س الشرطي حينما يقترن المثير الصناعي  كون الفعل المنعكيت    -1  -: أهمها ما يلي 
 . دون فواصل زمنية كبيرةاقتران مباشرا  

 .مرة 100تصل إلى قد تكرار هذا االقتران عدة مرات    -2

 . يكون الكلب جائعان أ   -3

 . تركيز انتباه وال يوجد ما يشتت هذا االنتباهتيقظ الكلب و    -4

فيه يتم االعتماد على    ( الن التعلم الشرطي)على هذا النوع من التعلم البسيط اسم    وقد أطلق بافلوف 
 . عكسه شرطية في حالة غياب المنبه األصليأو أفعال منات لمثيرات جديدة استجاب 

اشتراطية سمية    من استخالص مبادئ  بافوفإجراء التجارب تمكن    من  مبادئ التعلم عنده بافلوف: 
 :التقليدي وهي مبادئ االشتراط

الشرطي -1 المثير  أثر  انه  الزماني  االقتران  المثير  و   مبدأ  صاحب  إذا  واضحا  يبدو  فاعليته 
أن المثير الطبيعي في هذه الحالة يلعب   واقترانه به في نفس الوقت او سبقه، إذ الطبيعي  



يأتي بعد فاصل زمني   دورا للتدعيم أو تعزيز االستجابة الشرطية أما إذا كان المثير الشرطي
 . فال تحدث االستجابة الشرطية اال بصعوبة

ال    :تدعيمالبدأ  م  -2 الشرطية  اقتر االستجابة  إذا  اال  أصال  المثير  تتكون  بالمثير  الطبيعي  ن 
تستمر اال إذا دعمت وتم    وال  ن االستجابة الشرطية ال تثبت الشرطي مرات متتالية متعددة، وا

الطبيعي والمثير   ،منتظم  وتقويتها من فترة ألخرى بشكل المثير  بين  الرابطة  يقوي  والتدعيم 
 .الشرطي

الواحدة  -3 المرة  كانمبدأ  يكرر  بافلو   :  ب تجاربف  الطبيعي  المثير  بربط  وقد ه  الشرطي  المثير 
انه الحظ  اال  المرات  مئات  إلى  التكرار  ت  يصل  أن  الشرطية يمكن  االستجابة  من  تأن  كون 

مرة   الشرطي  المثير  قويه  فعل  االستجابة  تكون  عندما  ذلك  ويحدث  فقط  يصاحبها  واحدة 
شديد نا تسع  ،فعال  الذي  الطفل  عن    همثل  يمتنع  واحدة  مرة  ولو  الكلب  يعضه  او  النار 

 .اإلقتراب من النار او الكالب 
الزمن   عندما يتكرر ظهور المثير الشرطي لفترة منمبدأ األنطفاء وهو عكس مبدأ التدعيم ف  -4

تعزيز بالمثير الطبيعي فإن الفعل المنعكس الشرطي يضعف وتضائل تدريجيا  دون تدعيم أو  
أي حدوث المتغير الشرطي دون   (الشرطي  ، ويسمى ذلك )الكفيزول نهائياو   حتى يضمحل

يسيل  لعابه  عندما يسمع صوت الجرس إذا كانا مصحوبا بتقديم    ب الكل، فحدوث االستجابة
 الطعام، ولكن عندما يمنع الطعام تأخذ  كمية العاب ب النقصان شيئا فشيئا حتى تزول تماما. 

التلقائيمبدأ   -5 اناالسترجاع  يحدث  عدم    اءطف: عندما  نتيجة  الشرطية  فإن الاالستجابة  تدعيم 
ن الزمن  ر مرة ثانية بعد فترة م و ظهنهائيا بل تعود هذه االستجابة لل   ال يكون   نطفاءهذا اال

 . زوال االستجابةاالنطفاء والخمود ال يعني ان وهذا يعني  بالرغم من عدم وجود تدعيم، 
المثيرات مبدأ    -6 مثتعميم  إلى  المثير  أثر  انتقال  ويعني  تشبه:  أخرى  ومواقف  فالكلب يرات   ،

أكثر   الجرس سوى كانآخر من    الذي تعلم االستجابة لقرع الجرس فإنه يستجيب ألي قرع
انخفاض  ا  ارتفاع وكلأو  بين  ا ،  التشابه  زاد  زادت ما  كلما  الطبيعي  والمثير  الشرطي  المثير 

 . االستجابة
التميز  -7 والمثيرات   :مبدأ  األصلي  المثير  بين  التفرقة  على  المتعلم  الفرد  قدرة  يعني  التميز 

 . وذلك نتيجة تدعيم المثير األصلي الطبيعي الشبيهة،األخرى 

  -:في التعلم األشراطدور  



تكوين   في  مهم  بدور  يقوم  الشرطي  التعلم التعلم  انواع  فجميع  والحيوان  اإلنسان  عند  العادات 
او  الفرد  تكوين  استعداد  هي  فالعادة  شرطية.  منعكسة  أفعال  اكتساب  في  تتلخص  لعادات 
ورموز    الستجابةل االصليةلعالمات  المثيرات  المتنوع  يدرب  فعندما  ا.  على  روض  لحيوانات 

يوقفها ساخنة    الرقص  معدنية  لوحة  كعلى  رفع  في  فتبدأ  رجلي،  موسيقى  هالتا  ذلك  وصاحب   ,
المثير طبيعي  الحرارة على اقدام حيوان هي  . فترقص على أنغام الموسيقى  كأنها  فتبدو للمشاهد 

ا  عند لشرطي واضحويبدو المثير ا  (الصناعي)مثير شرطي  ال  االصلي  وصوت الموسيقى هو
وزجاجة أمه  يرى  عندما  الرضيع  يدها    الطفل  في  ش ف الحليب  بتحريك  يرتشف  فتييقوم  وكأنه  ه 

 الحليب قبل أن تضع الزجاجة في فمه.

 (:رباالستبصار )كوهلالتعلم  نظرية 

للعالقات بين أجزاء الموقف األساسية لم يدرك الفرد من   الفجائياإلدراك أو الفهم  يعني االستبصار   
محاوالت او أخطاء او    مسبقه   ء  حل فجائي للمشكلة سوا  اء أو هو  وذلك خالل محاوالت وأخط  ،قبل

وقد أجرى   ،لهال على أن الفرد قد فهم المشكلة  وعرف ما يجب عمله لحيد   ه. واالستبصارلم تسبق
ات  ثمر   من سقفها بعض     ىيتدل( فادخل قرد جائع في قفص  ي الشمبانز كوهلر تجارب على القرد )  

رد  وقد بدأ الق  ة.بحيث ال يستطيع القرد الوصول إليها وقد وضع داخل القفص صناديق فارغ   ،  الموز
وفجأة قام مزحزحته الصندوق وقفز عليه  ولم ينجح    (القفزو   محاوالته للحصول على الموز) مد ذراعيه 

وضع   ، وكرروهو وضع صندوق آخر فوق الصندوق األول وتكرر الفشل  ،اخرولم يفلح ثم قام بحل  
إلى  صندوق   األخرى  الصناديق  فوق  تمكناخر  إلى    أن  الوصول  محاوالت  من  بعد  الموز  ثمرات 

 .  واإلحباطالشعور باليأس واالنفعال ا متكررة تخلله

الستخدامها في الحصول    ، كالعصىومع وسائل أخرى   اذكىقرود من نوع  ه مع  تجاربوكرر)كوهلر(  
 . في كل تجربة يجعل المشكلة أكثر صعوبة كوهلرعلى الموز وكان 

 : تفسير التعلم في ضوء النظرية 

المحاولة  -1 اثناء  يتقدم  لم  الحيوان  حاسم   والخطأ  سلوك  بدأ  الحل  وأنا  العشوائية  والحركات 
 . مفاجئاو  مباشرا  

ب  -2 مراحل  على  المشكلة  لحل  الحيوان  يصل  الل  وصلل  لم  اإلدراك حل  طريق  عن  مشكلة 
 فجائي الجزاء الموقف )االستبصار(.



الدوافع في التعلم    ، ويبدو أثرشباع حاجة الجوعان سلوك الحيوان صدر نتيجة توتر نفسي إل -3
)عندما يواجه الحيوان مشكلة  ظل في حالة توتر حتى يصل  مشكلة  ، فالتعلم محاولة لحل  

 (.استعادة التوازن )اشكال ، فالتعلم هنا شكل من فيستعيد التوازن  لحلها(
يكر   د عن  -4 لم  الحيوان  على  التجربة  علىإعادة  يدل  وهذا  فاشلة  المحاوالت  ف   ر  حل  انه  هم 

 وإدراك األجزاء في كل موحد.  تعلم هو نتيجة جميع العالقات الو  ،المشكلة

 العوامل التي تسهم في االستبصار:  

الزمنيا  يتوقف  -1 العامل  على  ر و   الستبصار  مستوى  و  الحيالذكاء  الكائن  أقدر  قي  فكبار   ،
االستبص األطفالعلى  من  استبص ار  أكثر  واألذكياء  واألغبياء،  الذكاء  متوسطي  من  .  ار 

 .حيوانات من الار واإلنسان أكثر استبص
 ه.تار وحل مشكال برات التي مر بها الفرد في حياته تلعب دورا مهما في االستبصالخ  -2
 .تنظيم عناصر الموقف   -3
االستبصتكر   -4 الموقف  للموقف  ار  مشابهة  جديدة  أخرى  مواقف  في  استخدامه  يساعد  ار 

 .السابق


