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ت الحسية المتقاربة في الزماف أو المكاف تبدو في مجاؿ فالتنبييا  التقارب -5
 .اإلدراؾ صي ة واحدة

 التطبيقات التربوية لنظرية الجشطمت:

 استخداـ الطريقة الكمية في التعميـ، الكؿ ثـ األجزاء. -2
 التأكيد عمى الفيـ واإلدراؾ وليس التمقيف والحفظ. -1
 تنظيـ المنيج والمحتو  وفؽ مبدأ تنظيـ الوحدات. -3
 يـ المدركات بطريقة سيمة ليتمكف المتعمـ مف إدراكيا.تنظ -4

 
 

 :انتقال أثر التعمم: المبحث السادس
المقصود ىو أف يكوف الفرد قادرًا نتيجة لما يتعممو في المدرسة عمى التصرؼ في مواقؼ أخر  
في الحياة ذات صمة بمواقؼ سابقة بحيث يكوف قادرًا عمى اإلفادة مف معموماتو ومياراتو 
واتجاىاتو في حياتو سواء داخؿ المدرسة عف طريؽ توظيؼ التعمـ السابؽ في اكتساب تعمـ جديد 
فمف يجيد قيادة سيارتو الخاصة يسيؿ عميو قيادة سيارة أخر  مشابية ألنو يستخدـ مياراتو 
 ومعرفتو السابقة في تعمـ جديد أو في حياتو بعد المدرسة حيث أف التعميـ المدرسي مازاؿ قائماً 
عمى االفتراض بأف ما يتـ تعممو داخؿ الفصؿ يمكف نقمو لالستفادة منو في أمور الحياة اليومية، 
فالناس يتعمموف ميارات لتساعدىـ لمتمكف مف القياـ بميمة ما في المستقبؿ فيتعمموا الم ة 
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ليستطيعوا االتصاؿ باآلخريف بشكؿ أفضؿ ويتعمموف قواعد الم ة لتساعدىـ عمى الكتابة 
 .حيحةالص
مع معرفتو السابقة لقيادة السيارة ال بد مف أف زراعي  حتى ينجح الفرد في قيادة محراث  مثاؿ

 ؽ.يحدث انتقاؿ أثر التعمـ مف الموقؼ السابؽ إلى الموقؼ الالح
 م:نواع انتقال أثر التعمأ

وذلؾ حيف يسيؿ التدريب عمى وظيفة معينة  تعمـ إيجابياً القد يكوف انتقاؿ أثر  -2
 ،يسر تعمـ مادة دراسية تعمـ مادة أخر يأو حيث  ،ب عمى وظيفة أخر لمتدري

واستعماؿ اليد اليمنى في أداء عمؿ معيف  ،فتعمـ الجمع يسيؿ تعمـ الضرب
 .يؤدي إلى تحسيف أداء اليد اليسر  لمعمؿ نفسو

 التدريب عمى وظيفة معينة كوفوذلؾ حينما ي وقد يكوف انتقاؿ أثر التعمـ سمبياً  -1
بسبب تداخؿ الميارات مما يؤدي إلى الربكة  أخر متدريب عمى وظيفة ل عائقاً 

ذا تعمـ الفرد موضوعيف فكانت المثيرات متشابية إلى استجابات  في السموؾ، وا 
مثاؿ آخر تعمـ ل تيف في وقت واحد مثؿ تعمـ الم ة اإلنكميزية مع الم ة  ،مختمفة

 مبي.الفرنسية في الوقت نفسو يربؾ المتعمـ باالتجاه الس
 ،حينما ال يؤثر التدريب عمى عمؿ معيف في أداء عمؿ الحؽ  االنتقاؿ الصفري -3

العمؿ الثاني ألف بوىذا األثر الصفري يحدث نتيجة عدـ تأثر العمؿ األوؿ 
المثيرات واالستجابات بيف الموضوعيف مختمفة فال يحدث انتقاؿ أثر التدريب 

 .شعريةثـ تعمـ قصيدة  سيارةتعمـ قيادة   مثؿا، مطمق
 :عممانتقال أثر الت تسيل شروط

االيجابي يسيؿ التعميـ ويقمؿ األخطاء ويجعؿ التعمـ أكثر ثباتا في الذىف  عمـإف انتقاؿ أثر الت
 ط ولكي يحدث ذلؾ ال بد مف شرو 

وجود عوامؿ مشتركة أي ما فييا مف تشابو في االستجابة ويزداد انتقاؿ أثر التدريب  -2
 .يجابي كمما قؿ االختالؼ بيف مثيرا ىذيف الموضوعيفاال

 بيف ىذه الموضوعات مف مبادئ انتقاؿ أثر التدريب يتـ بمقدار ما  مبدأ التعميـ -1
  .عامة يمكف االستعانة بيا كي يسيؿ تطبيقيا ونقميا إلى موضوعات أخر  ومشتركات

مـ الفرد المبادئ التي البد مف فيـ ما بينيما مف التشابو حتى يمكف أف يعـ  مبدأ الفي -3
تعمـ الكتابة عمى اآللة الكاتبة   مثاؿ. تعمميا في الموضوع األوؿ عمى الموضوع اآلخر

 د.يسيؿ تعمـ الكمبيوتر حيث يقـو عمى التوافؽ بيف العيف والي
 ة.الطريقة التي تقدـ بيا الماد -4
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ضوع وآخر البد مف أف لقد بينت التجارب أنو لكي يحدث انتقاؿ أثر التدريب االيجابي بيف المو 
يترؾ لمطالب أف يكتشؼ المبادئ بنفسو فإذا ما قدمت لو ىذه المبادئ جاىزة فإف ىذا قد يساعده 
دراؾ العالقات بيف المسائؿ المختمفة وما  قمياًل ولكف الفائدة أكبر إذا اكتشؼ المبادئ بنفسو وا 

يا، وىذا أفضؿ مما لو قدمت بينيا مف مبادئ عامة يمكف تطبيقيا مف مسألة إلى أخر  مشابيو ل
 ا.لو المبادئ لكي يحفظيا ثـ يطبقي

كما بينت التجارب أف طريقة الحفظ اآللي تؤدي إلى قدر ضئيؿ جدًا مف انتقاؿ أثر التدريب 
 االيجابي، كما أف الحفظ اآللي يجعؿ المعمومات مشوشة ال رابط بينيا مما يسيؿ عميو نسيانيا،

والتي كانت تعتقد أنو بتقوية ممكات مالعقمي ية التدريب الشكمي كما أف التجارب بينت خطا نظر 
ف انتقاؿ أثر التدريب خاص وليس  العقؿ بتماريف معينو فإف ىذا ينتقؿ إلى كؿ جوانب الحياة، وا 

وأنو لكي يتـ انتقاؿ أثر التدريب االيجابي ال بد مف تشابو محتويات المادة التي تعمميا مف  عاـ،
 .تعمميا اآلف قبؿ مع المواد مراد
 :صعوبنننننننات التعمنننننننننننم: المبحث السابع

 ما نستخمصو من استعراض مفيوم صعوبات التعمم: 

o  المقصود بيا العجز عف التعمـLearning Disabilities. 
o ـ عمى يد صمويؿ 2961  ظير المصطمح في أوائؿ ستينيات القرف الماضي

 .كيرؾ
o تندرج تحت فئات اإلعاقة العقمية. 
o صحاب صعوبات التعمـ بينيـ فروؽ فردية في نوع ودرجة الصعوبةأ. 
o  ال ترجع صعوبات التعمـ إلى العجز الحسي أو الحركي وال إلى التخمؼ العقمي

 .وال إلى الحرماف البيئي والثقافي
o أصحاب صعوبات التعمـ في المستوي الطبيعي أو   مستو  القدرات العقمية لد

 األعمى.
o  رغـ توفر االستعداد العقمي  المياـ األكاديميةعدـ التمكف مف أداء. 
o وجود تباعد كبير بيف قدرات المتعمـ الكامنة وبيف أدائو الفعمي. 
o تحدث صعوبات التعمـ في جميع المراحؿ التعميمية. 
o صعوبات التعمـ نوعية. 
   أكاديمية  القراءةDyslexia  م، الكتابةDysgrphia،الحساب   م

 Dscalculia م 
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 ي العمميات العقمية األساسية  االدراؾ، االنتباه، التخيؿ، نمائية  ف
 .التذكر....إلخم

o المركزي   يمكف مالحظة صعوبات التعمـ في شكؿ قصور في الجياز العصبي
 . الخمؿ الوظيفي البسيط لممخم

 :تعريف عالء الدين النجار لصعوبات التعمم

أو أكثر بيف التحصيؿ الفعمي لمتمميذ تعنى صعوبة التعمـ تناقض مقداره عاـ دراسي           
 األسموبويرجع ىذا التناقض في أساسو إلى وجود . وبيف إمكاناتو العقمية المتمثمة في نسبة ذكائو

وال يرجع إلى اإلعاقات الحسية . االندفاعي المميز الستجابات التمميذ عمى المياـ التعميمية
ا التناقض إلى وجود اضطرابات انفعالية أو إلى بأنواعيا وال اإلعاقات الحركية كذلؾ ال يرجع ىذ

 .عوامؿ بيئية سواء أكانت منزلية أو مدرسية

 ـ.بعض المفاىيـ التي تتداخؿ مع صعوبة التعم  ثانياً 
   التخمؼ العقمي -2

 والسموؾ األكاديمي والسموؾ   يظير في صورة قصور في  األداء العقمي
 االجتماعي 

 ف المتوسط يظير متالزمًا مع قصور في يرجع إلى أداء عقمي عاـ أقؿ م
 السموؾ التكيفي 

  خصائصو 
o أداء عقمي عاـ أقؿ مف المتوسط. 
o  الميارات الحركية، الكالـ، عمميات  قصور في السموؾ التكيفي مثؿ

اإلخراج، التعامؿ مع اآلخريف، التعمـ، التكيؼ االجتماعي، العالقات 
 .مالشخصية

  التأخر الدراسي -1

 الطبيعي في أكثر مف مادة دراسية  ؿ عف المستو انخفاض التحصي. 
 أسبابو  

o انخفاض الذكاء والقدرات العقمية. 
o العدوانية تجاه الوالديف وعقابيـ عف طريؽ الرسوب. 
o االضطرابات االنفعالية. 


