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أو الالحقة عمى المعمومات  المكتسبة حيث تؤثر المعمومات الجديدة ،عامؿ الكؼ -5
المتعممة والخبرات السابقة لد  الفرد، ويحدث بينيما تداخؿ وتفاعؿ يؤدي إلى ترؾ أو 

 .نساف في حياتونسياف المعمومات التي لـ تعد تفيد اإل
ىؿ المعمومات التي يتذكرىا اإلنساف،  أو الصور واالنطباعات الفكريةم يتذكرىا كما كانت عميو 

 أـ تتعرض إلى ت يير وتحوير  000في السابؽ قبؿ أشير أو سنوات 

إف الذاكرة تضعؼ تدريجيًا مع مرور الزمف وتقدـ العمر، مما يعرض المرء إلى بطء عممية 
ستدعاء، وقد ثبت بأف الخبرات والمعمومات التي يتذكرىا اإلنساف بعد فترة مف الزمف التذكر أو اال

لى  distortionال تبقى عمى حاليا كما كانت عميو في السابؽ، بؿ تتعرض إلى التشويو  وا 
التحميؿ العاـ، وىذه الذكريات قد تتعرض إلى عمميات الحذؼ واإلضافة، أي إضافة صفات لـ 

 صؿ أو اختزاؿ صفات كانت موجودة في أصؿ الخبرات.تكف موجودة في األ
 أنواع النسيان:

 ىناؾ نوعاف مف النسياف وىما 

تشير إلى فشؿ الفرد في استدعاء   مRetrieval Failure  فشل االسترجاع -2
 معمومات مف الذاكرة طويمة المد  تـ تعمميا سابقًا، مثؿ نسياف كممة السر.

ضعؼ أو يشير أف سبب النسياف يعود إلى   مEncoding Failureفشل الترميز ) -1
غياب في ترميز معمومات استقبميا الفرد في السابؽ، أي أف المعمومات لـ تصؿ إلى 

 الذاكرة طويمة المد  بسبب ذلؾ الخمؿ.
 

 :نظريات التعمم: المبحث الخامس

 :مالتعم المعايير النظرية في

 ىي ىناؾ عدة معايير يتـ تقييـ نظريات التعمـ وفقيا، و  

 مد  اتفاؽ النظرية مع الحقائؽ التجريبية. -2
 إمكانية اختبار النظرية تجريبيًا. -1
 االتساؽ المنطقي. -3
 العمومية. -4
 االقتصاد. -5
 القيمة التفسيرية. -6



 الطائي/ كلية التربية للبنات/ جامعة الموصل /  إعداد: م. حسام مال اهللملزمة علم النفس التربوي

24 
 

 ي:نظرية االشتراط الكالسيك: أوالً 

قاـ بافموؼ وىو عالـ فسيولوجي روسي س، ولقد تتبع المدرسة السموكية في عمـ النفىذه النظرية 
سيؿ منو عند يي ذاء تجربة عمى أحد الكالب الذي ثبت فيو وعاء ليقيس كمية المعاب البإجر 

ثـ يقدـ لو المحـ، وبعد تكرار ىذا الفعؿ أصبح يدؽ الجرس  تقديـ الطعاـ، وكاف يقرع جرسا معيناً 
ف لـ يقدـ ال ،دوف أف يقدـ لو المحـ  بعده. طعاـفوجد أف المعاب يسيؿ وا 

 في ىذه التجربة 

 المحـ.  ر الطبيعيالمثي

 صوت الجرس.  المثير الشرطي

 ىي سيالف المعاب عند تقديـ الطعاـ.  االستجابة الطبيعية

 سيالف المعاب عند سماع صوت الجرس.  االستجابة الشرطية

 ي الكالسيك االشتراطتفسير 

 ىو تكويف ارتباط بيف مثير شرطي واستجابة طبيعية، عف طريؽ تكرار االقتراف بيف المثير
الشرطي والمثير الطبيعي الذي يثير االستجابة الطبيعية أساسا، بحيث يصبح المثير الشرطي 

 .عمى إثارة االستجابة وحده قادرا
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 : العوامل التي تساعد في تكوين الفعل المنعكس الشرطي

 .الطبيعي قصير جداً المثير االقتراف الزمني بيف المثير الشرطي و  -2
 .الطبيعي المثير الشرطي يسبؽ المثير -1
 .وأفضمو التكرار الموزع ،التكرار -3
 تقميؿ المشتتات الشرطية. -4

 م الشرطي:مبادئ و وانين التعم
يزيد االقتراف الزمني بيف الفعؿ المنعكس غير الشرطي والفعؿ المنعكس   الزمني االقتراف -2

 .الشرطي مف قوة األخير
واحدة، وىذا   منعكس الشرطي مرةتتكوف العادات الشرطية مف فعؿ ال  مبدأ المرة الواحدة -1

 .يكوف في الحاالت التي ترتبط بانفعاؿ كبير
 .تمنع االستجابة الشرطية مف الظيور إذا تكرر المثير الشرطي دوف تدعيـ  االنطفاء مبدأ -4

بعد حدوث عممية االنطفاء فإف تقديـ المثير الشرطي بعد مرور   مبدأ االسترجاع التمقائي -5
 . يؤدي إلى ظيور االستجابة الشرطية مرة أخر فترة مف الراحة 

 .انتقاؿ أثر المثير أو الموقؼ إلى مثيرات أو مواقؼ مشابية  مبدأ التعميـ -6

 


