بطاقة تعريفية:
محاضرة :سيكولوجية التعمم
موجية  :لمسنة الثانية عموم التربية
محاضرات لممجموعتين ( + )A+Bأعمال تطبيقية لمفوج 2
من اعداد :بوزقزي رزيقة
مالحظة  :لمتذكير فقط أعممت طمبة الفوج  2أن عمييم تقديم عممين ( بطاقة قراءة في
الموضوع +عرض بحث يقدمو الطالب)
طريقة االتصال مع الفوج  :2قمنا بإنشاء حساب مسنجر لالتصال فيما بيننا

األهداف المتوقع تحقيقها لدى الطالب:
 أن يستوعب الطالب مفيوم التعمم و تطوره؛
 أن يتعرف عمى العوامل المؤثرة في عممية التعمم؛
 أن يوظف نتائج عممية التعمم في المختمف المجاالت ( الفكرية؛ المعرفية؛ العاطفية؛
الحركية الميارية)...؛
 أن يعرف كيف يفرق بين عممية التعمم والتعميم.
تمهيد:
يعد موضوع التعمم من أكثر موضوعات عمم النفس التربوي أىمية واثارة الىتمام العديد من
الباحثين؛ فقد تركز جل اىتمام الباحثين في ميدان عمم النفس منذ نشأتو عمى التعمم محاولين
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التعرف عمى ىذه الظاىرة اإلنسانية المعقدة؛ من أجل الوصول إلى القوانين التي تتحكم بيا
وكيفية استثمارىا وتوظيفيا في المواقف الحياتية المختمفة وخصوصاً التربوية منيا.
ماذا يدرس عمماء النفس التربوي في موضوع التعمم؟ لخص بعض الباحثين االىتمامات
الرئيسية لموضوع التعمم في التساؤالت التالية:
 كيف يتعمم الناس ما يتعممونو؟
 كيف يفيم الناس ما يفيمونو؟
 كيف يتذكرون المعمومات التي يتذكرونيا؟
 لماذا يتفوق الناس عمى بعضيم بعض في ىذه الجوانب؟ ( بن بريكة)

تطور مفهوم التعمم:
تطور مفيوم التعمم بتطور عمم النفس التربوي يمكن تمخيصيا في ثالث مفاىيم رئيسية:
التعمم كعممية تذكر؛ التعمم كعممية تدريب لمعقل؛ التعمم كعممية تعديل لمسموك؛ وىذا
األخير تأخذ بو أغمب االتجاىات الحديثة في عمم النفس:
 .1التعمم كعممية تذكر :ينطمق ىذا االتجاه من فكرة أن اإلنسان يولد كالصفحة
البيضاء؛ وأن التعمم يمده بالخبرة ويزوده بالمعرفة (...ىربت سبنسر) ويدرج ىذا
االتجاه ضمن منيج المواد الدراسية المنفصمة؛ والذي ينطمق من مفيوم التربية
القديمة التي تعتمد عمى الحفظ وحشو األدمغة.
 .2التعمم كتدريب لمعقل :ينطمق ىذا االتجاه من فكرة أن العقل مقسم إلى ممكات
مثل (التفكير؛ التخيل؛ التذكر)....والتعمم يتمثل في تدريب ىذه الممكات العقمية
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(جون لوك)؛ وقد اعتبر ىذا االتجاه أن المغات والرياضيات أفضل من غيرىا في
تدريب ممكات العقل.
 .3التعمم كتغيير وتعديل لمسموك :يتفاعل الطفل منذ والدتو مع البيئة المحيطة بو؛
فيغير ويعدل من سموكو كي يتكيف مع المواقف المختمفة التي تطرحيا البيئة؛
وبيذا يتعمم سموكات جديدة (.....محمود؛ ابراىيم وجيو2005:ص )14-11
تعريف التعمم:
يعرف أرثر جيمس :كل تغيير في السموك ناتج عن الممارسة والخبرة؛ مستديم نسبياً؛ فيو
صفة بذل الجيد و التكرار؛ وارضاء الدوافع وتحقيق الغايات.
يعرف ويتيج :التعمم بأنو :كل تغيير ثابت نسبياً في الحصيمة السموكية لمكائن الحي يحدث
نتيجة الخبرة و الممارسة.
يعرفه عبد الحميد نشواتي( :)1991التعمم عمى أنو :العممية التي نستدل عمييا من التغيرات
التي تط أر عمى سموك الفرد أو العضوية؛ والناتجة عن التدريب أو الخبرة أو عن التفاعل مع
البيئة (.نشواتي ؛عبد الحميد1998:ص )275
يمكن استخالص تعريفا لمفهوم التعمم:
التعمم ىو كل تغيير أو تعديل في السموك مستديم نسبياً ناتج عن الممارسة والخبرة؛ أو
العالقة المتبادلة بين الكائن الحي وبيئتو؛ فينشأ التعمم عن طريق نشاط يقوم بو الفرد ،أو عن
طريق الممارسة أو التدريب أو المالحظة؛ وال يكون نتيجة لمنضج الطبيعي فقط و ال يحمى
نتيجة ظروف عارضة( كالتعب؛ أو المرض؛ أو النعاس)
مالحظات عامة عن تعاريف التعمم:
نستخرج من ىذه التعاريف جممة من المالحظات التي تساعدنا عمى فيم معني التعمم:
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 التغيرات السموكية الثابتة نسبياً تعتبر تعمم :في حين التغيرات المؤقتة في السموك ال
يمكن اعتبارىا دليال عمى حدوث التعمم؛
 التعمم عممية نستدل عميها من األداء أو السموك :أي أنو مصطمح افتراضي نستدل
عميو بطريقة غير مباشرة من خالل بعض التغيرات التي تط أر عمى السموك( فيو
عممية تحدث داخل اإلنسان ال يمكن مالحظتيا بشكل مباشر بل نستدل عمييا من
سموك الفرد.
 يشير تعريف ويتيج إلى مفهوم الحصيمة السموكية :بدال من السموك أو األداء األن:
*السموك أو األداء يدل عمى التعمم؛ لكن التعمم ليس دائما األداء أو السموك ذاتو.
مثال :طفل عمره عشر شيور ( يتمتم ويناغي )...وأثناء ذلك نطق اسم أمين ...
وعندما حاولت األم أن تطمب منو إعادة ذكر اسمو لم يستطع ...؛ فنطق اسمو ىنا
ال يدل عمى التعمم؛ بل محض الصدفة (.ترديد األطفال لبعض الكممات ال يعني أنيم
تعمموىا أو فيموا معناىا).
*إن غياب السموك أو األداء ال يمكن أن ُيعد دائماً دليال أن الكائن لم يتعمم ذلك

السموك .

مثال :طفل عمره أربع سنوات يتكمم بطالقة ويعرف اسمو ..كان يتجول مع أمو في
أحد األسواق؛ وفجأة ضاع منيا؛ فأجيش بالبكاء؛ وأراد أحد المارة مساعدتو ؛ فسألو
عن اسمو؟ وبسبب حالة البكاء اليستيرية التي كان يمر بيا لم يتمكن من تذكر اسمو
؛ فيل يعني ىذا أنو فقد تعمم اسمو؟؟ ( عدم التذكر أحياناً ال يعني عدم التعمم؛ بل
ىو حالة مؤقتة).
 التعمم ناتج عن الممارسة والخبرة :وىذا يختمف عن السموك الناتج عن النضج؛ أو
التأثيرات المؤقتة كالتعب؛ أو المرض؛أو تناول بعض األدوية (...بن بريكة ؛عبد
الرحمن)
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المفهوم الجديد لمتعمم :
ىناك ست فرضيات عن التعمم مستندة إلى نتائج البحث التربوي؛ وأن ىذه الفرضيات تشكل
المفيوم الجديد لمتعمم؛ وأنيا ذات أثر حاسم في الكيفية التي ينفذ بيا التدريس.
يمثل المخطط التالي الفرضيات الستة التي تشكل المفيوم الجديد لمتعمم

التعمم موجو
باليدف
التعمم ربط
معمومات جديدة
بمعرفة سابقة

التعمم تنظيم
لممعمومات
ماىو التعمم

التعمم اكتساب
ذخيرة من البني
المعرفية والبني
مافوق المعرفية

التعمم يتم
في مراحل
التعمم يتأثر
بالنماء

(رفيق؛العياصرة2011:ص)347

الشكل رقم( )09يوضح المفيوم الجديد لمتعمم
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 التعمم موجه بالهدف :فالمتعمم الماىر يبذل قصارى جيده في بموغ أىداف التعمم
الخاصة بالميمة؛كما أن ىناك اتفاق عمى أن المتعمم الماىر يبذل قصارى جيده في
بموغ ىدفين:
فيم معني الميمات الجديدة بين يديو؛-ضبط

تعممو (.ابو جادو؛صالح2016:ص )148

 التعمم ربط المعمومات الجديدة بالمعرفة السابقة :المعمومات تخزن في الذاكرة عمى
شكل ىيئة بني معرفية تسمي مخططات و يمثل المخطط الواحد جممة ما يعرفو الفرد
عن موضوع أو شيء ما؛ وىي شديدة الترابط وذات صفات حيوية تتيح لممتعمم أن
يقوم بأنواع مختمفة من النشاط المعرفي الذي يتطمب الكثير من التفكير والتخطيط
مثل إجراء االستدالالت والتقييم(.

(رفيق؛العياصرة2011:ص)348

التعمم تنظيم لممعرفة :النمط التنظيمي لممعرفة عبارة عن تركيب لألفكار والمعمومات
يمكن تمييزه؛ إن إحدى الخصائص الرئيسية المميزة لمخبراء عن المبتدئين تكمن في
أن الخبراء يمتمكون بني معرفية أكثر تنظيما وأكثر

توحيدأ (.ابوجادو؛صالح2016:ص)149

 التعمم اكتساب الذخيرة من البني المعرفية والبني ما فوق المعرفية (التعمم
استراتيجي) :االدراك فوق المعرفي لمتعمم  :يقصد بذلك أن المتعمم يعي ويدرك
االستراتيجيات والميارات الخاصة التي يستعمميا في التعمم؛ ويسيطر عمى كيفية
استعمال ىذه االستراتيجيات والميارات (المتعمم ال يدرك المعرفة فحسب بل يرتفع إلى
مستوى أعمى بحيث يدرك استراتيجيات اإلدراك المعرفي ؛ثم ينتقل إلى مستوى أعمى
من ذلك يتمثل في استخدام ىذه االستراتيجيات ومعرفة الظروف التي ينبغي أن
تستخدم فييا).
 التعمم يمر في مراحل ومع ذلك فإنه يتسم بالمعاودة :التعمم يمر في مراحل :أي أن
التعمم ال يحدث فجأة أو مرة واحدة وانما يحدث عمى شكل دفعات في مراحل
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متالحقة؛ ورغم عدم وجود اتفاق عمى مراحل التعمم غير أن أحد التقسيمات المقبولة
لدى الباحثين؛أن التعمم يحدث عمى ثالثة مراحل:
*مرحمة التحضير لمتعمم التي تشمل معرفتو السابقة؛
* مرحمة المعالجة المباشرة المضبوطة التي تنطوي عمى تقييم مرضياتو في ضوء
المعرفة الجديدة والعودة إلى التعمم السابق لمتحقق منو وتوضيحو وتوليد المعني وربطو
بالمعرفة القبمية؛
*مرحمة التعزيز و التوسع التي تنطوي عمى عممية اإلدراك الكمي لممعني وادماجو في
المخزون المعرفي السابق.
أما المعاودة :فيقصد بيا العودة إلى الذاكرة عند ربط المعمومات الجديدة بالمعمومات
السابقة لمتحقق منيا وعدم ربط المعرفة الجديدة بشيء مختمف.
 التعمم يتأثر بالنماء :دلت الكثير من األبحاث التربوية عمى أن ىناك فروقاً واضحة
في التعمم بين الطمبة الصغار والطمبة الكبار وبين الخبراء والمتعممين الماىرين من
جية والمبتدئين والطمبة أقل براعة من جية أخرى ،تتعمق بالفوارق في المعرفة العقمية
؛وبنماء الميارات التي تمكن من اكتساب المعرفة في مجاالت المحتوى
المختمفة؛وتشير الدراسات إلى أن الطمبة المتدنين في التحصيل يحتاجون إلى فرص
متنوعة لمتدريب عمى الميارات ولتطبيقيا في الظروف المختمفة عمى أن يكون ذلك
مصحوباً بتغذية راجعة تصحيحية وبتعميم صريح مطول لالستراتيجيات ؛ويشمل عمى
عناصر إدراكية فوق معرفية

(رفيق؛العياصرة2011:ص)349-347
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العوامل المؤثرة في عممية التعمم:
يمكن تقسيم ىذه العوامل إلى ذاتية وموضوعية :الجدول رقم( )01يمخص ذلك
العوامل الموضوعية

العوامل الذاتية
 النضج؛

 موضوع التعمم(المحتوى)؛

 االستعدادات؛

 طريقة التعمم( تعمم تعاوني ؛حل

 دوافع التعمم (الداخمية ؛والخارجية)
 الذكاء العام والقدرات الخاصة؛

مشكالت؛ مناقشة ؛تقميدية)..؛
 العوامل الفيزيقية(تيوية؛اإلنارة؛
اإلضاءة؛نسبة الرطوبة)..

 سالمة الحواس؛
 الحالة النفسية واالنفعالية؛

 شخصية المعمم؛

 الحالة الصحية العامة لممتعمم.

 الممارسة والتمرين؛
 مكانة العمم والعمماء في نظر
المتعمم؛
 دور األسرة في رعاية وتوجيو
المتعمم.

نتائج التعمم :يمكن تمخيصها في الجدول التالي:
الجدولرقم( )22يوضح نتائج التعمم
في المجال الفكري المعرفي

في المجال

في المجال

الحركي والمهاري العاطفي

في انتقال أثر
التعمم

الوجداني
اكتساب حقائق؛ مفاىيم؛

الميارات اليدوية؛ تكوين اتجاىات؛ أي أن التعمم

أفكار؛معارف؛ عموم...

ميارات التحكم

تكوين ميول؛

السابق يفيد

الفيم؛

والتآزر؛

تكوين دوافع؛

المتعمم في

االستنتاج؛اإلستقراء؛االستنباط الميارات المغوية؛ تكوين الذوق.
الميارات
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التعمم الالحق.

االجتماعية؛
الميارات
األكاديمية.
(بن بريكة؛عبد الرحمن)

الفرق بين التعمم والتعميم:
التعمم  :ىو التغيرات التي تحدث لدى المتعمم جراء مروره بخبرة تعميمية أو دوروس
محددة تغير من موقفو عن نقطة البداية.
تركز عممية التعمم عمى:
*إحداث تغيرات مرغوبة في البنى المعرفية أو في عدد المفاىيم التي يطورىا المتعمم
بعد مروره في موقف تعميمي محدد؛
*تحسن األداءات المعرفية والنفسحركية والوجدانية بفعل إدخاالت محددة؛
*تحديد أىداف التعمم بشروط ومعيار األداء؛
*وضع المتعمم وفق خصائصو الشخصية في بناء الموقف التعمم؛
*التغيرات دائمة نسبياً.
التعميم  :ما يقوم بيو المعمم و ما يمتمكو من خصائص؛ وتيدف عممية التعميم
مساعدة المتعمم عمى تحسين أداءات الطمبة الصفية؛ وحتى يتحقق ذلك البد أن يمتمك
المعمم مجموعة من خصائص وميارات ولذلك فإن عممية التعمم تعنى باآلتي:
*مجموعة اإلجراءات الصفية التي يقوم بيا المعمم؛
*نظرية التدريب التي يتبناىا المعمم في اجراءاتو؛
*نموذج التدريس الذي يستخدمو المعمم؛
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*نظرية التعميم التي يتبناىا المعمم؛
*خصائص المعمم الشخصية(.

وليد رفيق العياصرة 2011ص  373نقال عن عدس وقطاميّ)2006

الخالصة :
تناولنا في ىذا المحاضرة التطور الذي عرفو مفيوم التعمم ؛ العوامل المؤثرة في عممية التعمم
وكذا كيف يمكن أن نفرق بين عممية التعمم والتعميم وما الفرق بينيما وكيف يمكن أن نوظف
عممية التعمم وما ىي نواتجو عمى الفرد .
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