بطاقة تعريفية:
محاضرة  :نظريات التعمـ
موجية  :لمسنة الثانية عموـ التربية
محاضرات لممجموعتيف ( + )A+Bأعماؿ تطبيقية لمفوج 2
مف اعداد :بوزقزي رزيقة
مالحظة  :لمتذكير فقط أعممت طمبة الفوج  2أف عمييـ تقديـ عمميف ( بطاقة قراءة في
الموضوع +عرض بحث يقدمو الطالب)
طريقة االتصاؿ مع الفوج  :2قمنا بإنشاء حساب مسنجر لالتصاؿ فيما بيننا

األىداف المتوقع تحقيقيا من الطالب:
 أف يتعرؼ الطالب عمى أىمية نظريات التعمـ؛
 أف يستوعب الطالب مفاىيـ النظرية السموكية؛
 أف يستوعب الطالب مفاىيـ النظرية المعرفية؛
 أف يقارف بيف مضاميف النظريتيف ( السموكية و النظرية).
مقدمة:
اىتـ عمماء النفس بموضوع التعمـ منذ عقود عديدة؛ فظيرت عدة نظريات لتفسر ظاىرة
التعمـ عند اإلنساف و الحيواف ؛ويمكف تصنيؼ ىذه النظريات ضمف اتجاىيف كبيريف :
االتجاه السموكي /2 .االتجاه المعرفي.
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االتجاه السموكي:
يعرؼ كذلؾ با لنظريات الترابطية أو نظريات المثير واالستجابة ..حيث يرى ىذا االتجاه بأف
عممية التعمـ تتمخص في تقوية الروابط بيف المثيرات الحسية واالستجابات الحركية أو المفظية
 ...بحيث يرمز ليذا االتجاه ب ػ ػػ :مثير ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ استجابة.
مثاؿ:
سائؽ سيارة رأى الضوء األحمر = االستجابة = التوقؼ؛
تمميذ ػ ػ ػ سمع ػ ػ سؤاال طُرح أثناء الدرس ( يعرؼ اإلجابة عميو)=االستجابة = يرفع اليد
لإلجابة.
 فإذا سألنا عالـ النفس السموكي :ما نتعمـ ؟
اؿ

الجواب :نتعمـ االرتباط بيف المثير واالستجابة

أوال :تفسير التعمم ضمن االتجاه السموكي :توجد ضمف ىذا االتجاه عدة نظريات تفسر
عممية التعمـ :التعمـ االستجابي (بافموؼ)؛ التعمـ بالمحاولة والخطأ
( ثروندايؾ)؛ التعمـ اإلجرائي ( اإلشراط اإلجرائي سكينر)..إلخ
النظرية السموكية :ىي نظرية نفسية تقوـ عمى أساس مالحظة السموؾ سواء اإلنساني أو
الحيواني .
أوال نظرية االشت ارط الكالسيكي ( بافموف  )1936/1849(:)pavlovحيث يقوـ الكائف
ال حي بإصدار استجابة لمثير معروؼ بواسطة اإلشراط ؛ ومف أشير العمماء الذيف تبنوا ىذا
التفسير العالـ الروسي( ايفاف بافموؼ).
أىـ مفاىيميا المثير واالستجابة :أوؿ مف درس ىذا النوع مف التعمـ العالـ بافموؼ 1927
 Pavlovكانت دراستو عمى الحيوانات .درس عممية اليضـ عند الكمب في المختبر وقاـ
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بقياس مقدار وكمية المعاب الذي يفرزه الكمب عند إطعامو،الحظ لعاب الكمب بدأ يسيؿ
بينما كاف يقترب مف كمبو.
بمجرد رأيتو لطعاـ أدي إلى إحداث استجابة ،مالمسة الطعاـ لمساف الكمب .
دراسة فيسيولوجية تكشؼ عف اإلف ارزات االنعكاسية الفطرية لمغدد.
تجربة فافموف
فتح بافموؼ خد الكمب وأدخؿ فيو أنبوبة زجاجية تصؿ ما بيف إحدى فتحات الغدة المعابية
وبيف وعاء تتجمع فيو قطرات المعاب التي يفرزىا الكمب تقديـ مثير محايد(جرس) صوت
الجرس فمـ تحدث استجابة نحو ىذا المثير (إفراز المعاب).
بعد ثواني مف سماع صوت الجرس قدـ لو الطعاـ وسجؿ جياز جمع المعاب الكمية المسالة
 (.الزغموؿ؛عماد عبد الرحيـ2015:ص)194-193
وجد بافموؼ أف المثير الشرطي أصبح وحده يستشير سيالف المعاب سمي االكتشاؼ الجديد
(المنعكس الشرطي)
التجربة :انعكاسية
قبل االشتراط:
الطعاـ
مثير غير شرطي (طبيعي)

صوت الجرس

سيالف المعاب
استجابة غير شرطي(طبيعية)

ال إستجابة

مثير شرطي
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أثناء االشتراط:
الجرس +اإلطعاـ
مثير شرطي  +مثير غير شرطي

سيالف المعاب
( استجابة غير شرطية )

بعد اإلشراط
الجرس لوحده
( مثير شرطي)

سيالف المعاب
(استجابة شرطية)

العوامل الواجب توافرىا :
العالقة الزمنية بين المثيرين :حدوث التعمـ الشرطي يتطمب أف يتمو المثير الشرطي المثير-
مثير غير شرطي ،بفاصؿ زمني قصير لكي يحدث االقتراف بينيما،حدد الفاصؿ في بضعة
ثواني أو أجزاء مف الثانية.
تكرار االقتران أو تصاحب بين المثيرين :تكوف العالقة الشرطية بيف المثير الصيغي أو
الحيادي(الجرس) ومثير شرطي (الطعاـ)
ال بد أف يتكرر ىذا االقتراف وبنفس الترتيب عدة مرات .
سيادة االستجابة:عالقة بيف المثير الطبيعي واالستجابة غير الشرطية عالقة فطرية أو
انعكاسية وذات سيادة.
استبعاد المثيرات األخرى المشتتة لالنتباه:
نجاحيا يتوقؼ عمى قمة العوامؿ المشتتة لالنتباه في مواقؼ التعمـ ،كمما زادت الفوضى
تطمب األمر القياـ بعدد أكبر مف المحاوالت .
قوانين اإلشراط :تعتبر قوة االرتباط بين المثير واالستجابة أساس نظرية بافموؼ
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قانون التعزيز :ىو الشرط األساسي في التجربة لكي يصبح لمجرس معنى

يجب اقترانو بالطعاـ ؛ أي ارتباط المثير الشرطي بالمثير غير الشرطي (األصمي)
ضروري لحدوث االستجابة الشرطية ( .محمود؛ ابراىيـ وجيو2005:ص )140


قانون االنطفاء :االستجابة الشرطية تبدأ بالتناقض بعد إزالة المثير الغير

شرطي (الطعاـ).

(.


قانون العودة التمقائية  :إعادة المثير الشرطي (الجرس) بعد فترة مف الزمف
حيدر؛ظاظا وقطامي؛يوسؼ2010:ص)155

قانون التعميم :تشابو المثير األصمي يستدعي نفس اإلجابة (مثؿ صوت

الجرس ) أي أنو وجد إذا تكونت استجابة شرطية لمثير ـ 1فإف المثيرات األخرى ـ2
وـ 3المشابية لممثير ـ 1يمكف أف تستدعي نفس االستجابة (.محمود؛ ابراىيـ
وجيو2005:ص )141


قانون التمييز :ىو االستجابة محددة لنفس المثير ال

غيره(.حيدر؛ظاظا

وقطامي؛يوسؼ2010:ص)156

ثانيا التعمم اإلجرائي ( اإلشراط اإلج ارئي) سكينر()1990-1904
لكي نميزه عف اإلشراط الكالسيكي الذي رأيناه في (التعمـ االستجابي) فإف اإلشراط
الكالسيكي يفترض عمى الباحث تييئة الكائف لعممية االقتراف بيف المثير الشرطي والطبيعي؛
لكف اإلشراط اإلجرائي ينتظر حدوث سموؾ معيف مف الكائف ثـ يعززه ايجابيا( يكافئو؛
ويدعمو) ليكرر ذلؾ السموؾ ،أو يعززه سمبياً وذلؾ بعقابو مادياً؛ أو معنويا؛ ليقمع عمى ذلؾ
السموؾ؛ أي البيئة تؤثر عمى الكائف الحي.
تجاربو ركز خالليا عمى معدؿ االستجابة وليس العالقة بيف المثير و االستجابة
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ركز عمى الحادث الذي يتبع االستجابة وىو التعزيز

التعزيز

السلبي

اإليجابي

الشكؿ رقـ( )10يوضح نوعا التعزيز عند سكينر
يزيداف مف إحتمالية وقوع االستجابة أو السموؾ حدوث االستجابة والحاقيا بمثير تمييزي
يؤدي إلى قوة االستجابة المثير المعزز يقع بعد االستجابة .
نوعا اإلشراط عند سكينر.
اإلشراط اإلستجابي (الكالسيكي) :عبارة عف رد فعؿ منعكس أو االستجابة لمثير محدد
اإلشراط اإلجرائي (الوسيمي) :ىو عبارة عف قياـ بفعؿ داخؿ البيئة بقصد تسييرىا ألجؿ
البقاء (تعزيز االستجابة)
مفاىيم رئيسية في نظرية سكينر:
التعزيز :يقصد التعزيز ظيور مثير أو حادث كاف لو أثر في زيادة احتمالية االستجابة أو
زيادة في قوتيا ومعدليا.
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تعزيز اإليجابي :ىو مثير مديح عند إضافتو يزيد مف معدؿ احتمالية وقوع االستجابة أو
السموؾ ،مديح ،جوائز ....إلخ معززات إيجابية
تعزيز سمبي :ىو مثير غير سار مؤلـ عند سحبو فإنو يزيد مف معدؿ احتمالية وقوع
االستجابة
العقاب عند سكينر :ىو اضافة مثير سالب أو حذؼ مثير ايجابي يعمؿ عمى توقيؼ مؤقت
لالستجابة
جدول رقم ( )03الفروق بين إجراءات التعزيز و العقاب
نوع العقاب أو التعزيز(

اإلجراء

نوع السموؾ

توابع السموؾ)
التعزيز اإليجابي

مرغوب فيو

التعزيز السمبي

مرغوب فيو

العقاب اإليجابي

غير مرغوب فيو

العقاب السمبي

غير مرغوب فيو

تقديـ

مثير أو

شيء

مرغوب فيو
إزالة مثير أو شيء غير
مرغوب فيو
إضافة مثير أو شيء
غير مرغوب فيو
إزالة

مثير

أو

شيء

مرغوب فيو
( الزغموؿ؛عماد عبد الرحيـ2015:ص)206

جداول التعزيز عند سكينر:
جداوؿ التعزيز المستمر :ىو إعطاء تعزيز عند كؿ استجابة
جداوؿ التعزيز المتقطع :ىو تقديـ تعزيز عند بعض االستجابات وعدـ تقديـ في بعضيا
األخر وينقسـ إلى قسميف:
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جداوؿ النسبة:وتنقسـ إلى قسميف :جداوؿ النسبة الثابتة :إعطاء تعزيز عند عدد ثابت مف
االستجابات مثؿ كؿ  5دقائؽ استجابة يقدـ تعزيز.
جداوؿ النسبة المتغيرة :إعطاء معزز بعد عدد غير منتظـ مف االستجابات؛ 4استجابات ؛2
استجابات ....الخ
جداوؿ الفترة الزمنية :وتنقسـ إلى قسميف:
جداوؿ الفترة الزمنية الثابتة :إعطاء تعزيز كؿ فترة زمنية معينة ثابتة كؿ  5دقائؽ...الخ
جداوؿ الفترة الزمنية المتقطعة :إعطاء تعزيز بعد كؿ فترة زمنية معينة متغيرة تكوف طويمة أو
قصيرة ويعتمد عمى نوع السموؾ المعزز أي بعد  5دقائؽ ثـ  7دقائؽ ثـ 3دقائؽ ...الخ

جدوؿ رقـ ( )04يبيف جداوؿ التعزيز عند سكينر
شكؿ التعزيز

اإلجراء

التعزيز المستمر

تعزيز

كؿ

محؾ التعزيز

مثاؿ

ظيور االستجابة

تعزيز الطفؿ في
كؿ مرة يمفظ فييا

استجابة

كممة بشكؿ جيد
وصحيح
الفترة الثابتة

تقديـ التعزيز بعد
فترة

الفاصؿ

ثابتة

الزمني

الراتب الشيري

ثابت

ومحددة(منتظمة)
الفترة المتغيرة

تقديـ التعزيز بعد

فاصؿ زمني غير

الحوافز

فترات زمنية غير

منتظـ

والمكافآت
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منتظمة
النسبة الثابتة

لمموظفيف

تقديـ التعزيز بعد

عدد ثابت مف

إعطاء

طالب

عدد ثابت ومحدد

االستجابات

أو

خمس

عالمات

مف االستجابات

األوامر

تقديـ تعزيز بعد

عدد غير منتظـ

عدد غير محدد

االستجابات

بعد حؿ خمس
وظائؼ

النسبة المتغيرة

أو

منتظـ

مف

أو األوامر

مف

االستجابات

إعطاء

طالب

عالمات إضافية
وفقا لعدد غير
منتظـ
الوظائؼ

مف
التي

يقوـ بحميا
(الزغموؿ؛عماد عبد الرحيـ2015:ص)205

ثالثا :نظرية اإلشراط ( التعمم) بالمحاولة والخطأ ثرو ندايك إدورد)1949/1874( :
يفسر ثروندايؾ التعمـ عمى وجية نظر "فيسيولوجية" كاف مبدأ التعمـ لديو "بالمحاولة والخطأ":
الحظ العالـ ( ثورندايؾ) أف الحيوانات عندما تواجييا صعوبة ما تعمؿ عمى التغمب عمييا
بواسطة المحاولة والخطأ؛ بمعني أنيا تؤدي ( تقوـ) بعدد مف االستجابات قبؿ أف تصؿ إلى
االستجابة الصحيحة وتتغمب عمى المشكمة؛ فإذا واجيتيا ىذه المشكمة مرة ثانية فإنيا تتوصؿ
لالستجابة الصحيحة في وقت قصير أي أف الحيواف تعمـ بالمحاولة والخطأ.
تفسير عممية التعمـ مف خالؿ تجربة ثروندايؾ :
تجربة القط والقفص :
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وضع قطة في قفص مقفؿ ،ووضع خارج القفص وعاء بو بعض الطعاـ بحيث القطة ترى
الطعاـ بحيث القطة ترى الطعاـ وال تستطيع الوصوؿ إليو إال إذا خرجت مف القفص ،وال
يمكف لمقطة أف تخرج مف القفص إلى إذا جذبت سقاطو وفتح الباب .
راقب ثورندايؾ سموؾ القطة فالحظ أنيا بدأت ببذؿ محاوالت مباشرة اتجاه الطعاـ فحاولت أف
تنفذ مف خالؿ القضباف أخذت في عضيا بيدؼ إزالتيا أو بقصد يجاد ثغرة تنفذ منيا.
ىكذا استمرت في عدد مف المحاوالت التي تؤدي إلى اليدؼ وحدث أخي ار و عشوائيا عف
طريؽ الخطأ تحرؾ القطة في القفص فإذا بو إنجذبت السقاطو فإنفتح الباب وخرجت مف
القفص ووصمت إلى اليدؼ وتناولت الطعاـ وبالتكرار التجربة قمت الحركات الخاطئة التي
قامت بيا القطة مف أجؿ بموغ الطعاـ.
كانت تترؾ خارج القفص لمدة  3ساعات
إتخذ ثروندايؾ معيارييف ىما :
عدد المحاوالت والزمف المستغرؽ في كؿ محاولة
إستغرقت القطة في المرحمة األولى 160 :ثا
الثانية
الثالثة

 156ثا
أقؿ

حتى وصؿ إلى  7ثا في المحاولة  22واستغرؽ في المحاولة األخيرة 2ثا
تذكر +تدريب لمعقؿ وسمبية تعديؿ لمسموؾ ىو غاية
أىم القوانين التي وضعيا ثروندايك لتفسير عممية التعمم:
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 .1قانون األثر :ينص قانوف األثر عمى أف الرابطة بيف المثير واالستجابة تقوى
كمما كانت متبوعة بحالة رضي ،والعكس صحيح
يشير ىذا القانوف إلى تقوية رابط ما أو إضعافو نتيجة ألثره ،كاف ارتباط قابؿ لمتغيير،كاف
مصحوبا أو متبوعا بحالة مرضية فإف قوة االرتباط تزيد أما إذا قاـ االرتباط وكاف تبوعا أو
مصحوبا بحالة مزعجة فإف قوتو تضعؼ.
.2قانون التكرار و التدريب :
يعتبر قانوف التكرار أقدـ القوانيف المعروفة في التعمـ،حيث رأى أف الحركات التي تبقى
ويحتفظ بيا الحيواف ىي التي تتكرر كثي ار وىي الحركات التي تؤدي إلى تحقيؽ اليدؼ ،في
حيف أف الحركات الفاشمة التي قاـ بيا الحيواف ال تعود لمظيور في سموكو بعد أف عرؼ
طريقة استجابة صحيحة  ،لكف كمما حدثت حركة ناجحة فإنيا تؤدي إلى اليدؼ وال تعقبيا
حركة فاشمة (اإلىماؿ) (اإلستكماؿ).
التكرار يعكس قوة الرابطة بيف المثير االستجابة أو عدـ التكرار يضعؼ االستجابة ،فالتعمـ
يقوى بالتكرار ويضعؼ بعدـ التكرار .
ينص ىذا القانوف عمى أنو كمما زاد عدد مرات التكرار كمما ازد مف قوة الرابطة وكمـ قؿ
التك ارر وعدـ استعماؿ المادة الدراسية كمما قمؿ مف قوة الرابطة.
نشأ عف ىذا القانوف ما يسمى بقانوف االستعماؿ .
.3قانون االستعداد :أساسو دافعي (وجود الكائف الحي في حالة استعداد لمقياـ بعمؿ أو
سموؾ معيف وقاـ بأدائو فيذا يؤدي إلى حالة مف الرضى ،واذا كاف في حالة استعداد لمقياـ
بسموؾ معيف ولـ يقـ بو فيذا يؤدي إلى حالة عدـ الرضا.
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االتجاه المعرفي:
يرى أصحاب ىذا االتجاه أف التعمـ يقوـ أساسا عمى إدراؾ المواقؼ؛ وفيـ العالقات الرئيسية
فيو؛ أي أف التعمـ مف وجية النظر المعرفية يتألؼ مف اكتساب المعاني والتوقعات بدال مف
مجموعات استجابات ..؛ أي أف الفرد عندما يواجيو موقفا أو مثيرا..؛ يتدخؿ إدراكو وتصوره
لمموقؼ،كما تتدخؿ مكتسبات القبمية.
مثاؿ :سائؽ السيارة

الذي يتوقؼ لمضوء األحمر فيو ال يتعمـ ىذا السموؾ بطريقة آلية

مثؿ ما يقدمو (االتجاه السموكي) بؿ يتدخؿ إدراكو و تصوره ويخطر في بالو عدة
أفكار(يتوقع حادث اصطداـ لو تابع السير ،عقوبة شرطي إذا لـ يتوقؼ لمضوء األحمر)...
 فإذا سألنا عالـ النفس المعرفي ماذا نتعمـ؟
الجواب :نتعمـ تفسير الموقؼ التعميمي والعوامؿ المؤثرة فيو.
ينطمق االتجاه المعرفي من االفتراض األساسي التالي:
إف التعمـ عممية يتفاعؿ فييا المتعمـ مع ما يواجو مف خبرة أو موقؼ منظـ ؛وينمو المتعمـ
ويتطور في تفاعمو بما يبذلو مف عمميات ذىنية معرفية مف تنظيـ ؛ واستدخاؿ وادماج
وتخزيف لما تفاعؿ معو مطو اًر بذلؾ خبرات خاصة بو يحددىا أسموب
المعرفة:
يشير مفيوـ المعرفة إلى العمميات المعرفية التي ُيوظفيا المتعمـ إلستعاب المعمومات

واستخداميا.

يظير التعمم المعرفي في صورة من الصور اآلتية:
.1

تعديؿ أبنية معرفية ؛

.2

تعديؿ مخططات ذىنية؛
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.3

تطوير تمثالت ذىنية؛

.4

تطوير مفاىيمي لما تـ تعممو؛

.5

تعديؿ التشوىات الذىنية؛

.6

بناء استراتيجيات لتحقيؽ اليدؼ؛

.7

تطوير عمميات معرفية( إدراؾ؛تفكير؛ انتباه؛ تذكر؛ ...الخ)؛

.8

تطبيؽ معالجة ذىنية معرفية.

أوال :النظرية الجشطالتية :
تعتبر نظرية الجشطالت إحدى نظريات المعرفييف  ،و الكممة في معناىا ىي كممة ألمانية و
عرؼ الجشطمت بأنو " كؿ منسؽ ،أو منظـ ،أو ذا معنى قابؿ
معناىا الشكؿ أو النمط ُ ،
وي ّ

لإلدراؾ تحكمو عالقات بيف مكوناتو والتي تعطيو صفة الكؿ وتميزه عف باقي األشياء .مف

أشير عممائيا كوىمر  ،كوفكا  ،رايتمر.
بالنسبة لما جاءت بو النظرية بالفائدة لمتعمـ نستخمصو فيما يمي:
-1

ينظروا لمتعمـ عؿ أنو حالة أو مسألة خاصة في اإلدراؾ ؛ افترضوا أنو عندما يواجو

الكائف الحي مشكمة فإنو تنشأ عنده حالة مف االتزاف المعرفي تستمر معو إلى أف يحؿ
المشكؿ.
واف المشاكؿ توفر حافز مستم ار وىو الذي يبقى حتى تحؿ المشاكؿ وعند ىذه المحظة
ينتيي الحافز المستمر .
-2

التعمـ عند الجشتالت ىو ظاىرة معرفية لمكائف الحي يرى الحؿ بعد التأمؿ بالمشكمة،

المتعمـ يفكر بكؿ المكونات الالزمة لحؿ المسألة ويضعيا مع بعضيا البعض بشكؿ معرفي
أوؿ مرة بعدة طرؽ ليصؿ إلى حؿ المسألة.
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بمعنى أخر الكائف الحي يستبصر حؿ المشكمة ،والمسألة ال يمكف أف تكوف إال عمى حالتيف:
محمولة أو غير محمولة وال يوجد نصؼ حؿ فيما بينيما.
تحدث الجشتالت عف فترة ما قبؿ الحؿ بأنو عادة ما تمضي فترة طويمة نسبيا مف

-3

الزمف قبؿ أف يحدث اإلستبصار لممسألة وفي وصؼ ما يحدث خالؿ تمؾ الفترة فإف عمماء
الجشتالت إقتربوا مف مفيوـ التعمـ بالمحاولة والخطأ والذي يتكمموف عنو بشكؿ معرفي وليس
سموكي.
الكائف الحي يفكر بعدد مف الحموؿ المحتممة إلى اف ييتدى إلى حؿ ناجح وبعدىا يتصرؼ
بشكؿ سموكي عمى أساس ىذا الحؿ وعندما يكتشؼ الفرد إستراتجية صحيحة يمكف القوؿ
أف "اإلستبصار قد حدث" ولكي يحدث التعمـ باإلستبصار يجب أف يكتشؼ الفرد كافة
عناصر المسألة.
إف التعمـ يقوـ عمى اإلستبصار فعادة ما يتميز التعمـ باإلستبصار بخصائص أربع

-4
ىي:
-1

اإلنتقاؿ مف ما قبؿ الحؿ إلى الحؿ يكوف مفاجئا وكامال.

-2

األداء الذي بني عمى الحؿ اكتسب باإلستبصار عادة ما يكوف سمسا وخاليا مف

األخطاء
-3

حؿ المشكمة الذي اكتسب باإلستبصار يحتفظ بو لفترات طويمة مف الزمف

-4

مبدأ المتعمـ القائـ عمى إستبصار يعزز نفسو بنفسو.

قوانين تحدث عنيا رايتمر:
 .1قانون التقارب :أي أف المفردات القريبة والمتجاورة مكانيا أو زمنيا يمكف أف يتـ
تعمميا بسيولة إذا ما نظرنا إلييا كمجموعة واحدة.
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 .2قانون التشابو :أي أف المفردات المتشابية تنتمي إلى مجموعة واحدة واف المعمومات
المتشابية والخبرات المتشابية عمى اختالؼ أنواعيا سواء كانت خبرات معرفية أو
خاصة باكتساب ميارة مف نوع معيف تميؿ إلى أف تجتمع إلى تكويف وحدات معرفية
أو ميارة متكاممة يزيد فيو إضاح المعنى
 .3قانون اإلغالق :أي أف المفردات التي تميؿ ألف تكوف مغمقا يتـ تعمميا عمى أنيا
داخمة في إطار ذلؾ الكؿ وليس باعتباره جزئيات غير منتظمة في الكؿ فالتعمـ ال يتـ
بسيولة إال إذا قاـ عمى إد ارؾ المعنى مف خالؿ إعادة تنظيـ الموقؼ.
 .4قانون االستمرار  :مؤاده تنظيـ المجاؿ في اإلدراؾ الحسي يتـ عمى صورة خاصة
بحيث يستمر الخط المستقيـ مستقيما والدائرة بشكميا الدائري ،فالحوادث مثال ذات
الصيغة االنفعالية السارة تبقى كذلؾ حيث يتذكرىا المرء بعد مضي وقت طويؿ عمى
حدوثيا.
 .5قانون المصير المشترك :أي أف المفردات التي تجتاز نفس المتغيرات يتـ التعامؿ
معيا وكأنيا كؿ واحدة ،تعجبو الموحة الزيتية كحؿ وليس الشجرة فييا(.القضاة؛محمد
فرحاف و الترتوري؛محمد عوض2006:ص)123-121
ومن النظريات الحديثة في النمو المعرفي :
ثانيا :نظرية بياجيو المعرفية:
-

النمو المعرفي عند بياجيو  :Piagetفيـ نمو وتطور العمميات الذىنية لمطفؿ

يتضمف االىتماـ بالنمو المعرفي مف وجية نظره عمى عامميف معرفييف ىما :


البنية المعرفية cognitive structre



الوظائؼ الذىنية Mental functions
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أوال البنية المعرفية :ىي حالة التفكير التي تسود ذىف المتعمـ في مرحمة مف مراحؿ النمو
المعرفي ،ويفترض أف ىذه البنية تنمو وتتطور مع العمر عف طريؽ التفاعؿ مع الخبرات
والمواقؼ ألف الخبرة تتضمف التفاعؿ.
يترتب عمى ذلؾ أف الطفؿ كمما نما وتطور وتفاعؿ مع المواقؼ والخبرات أدى إلى تغير في
حالة البنية المعرفية ،إذ أف كؿ جزء يسيـ في تطور حالة البناء المعرفي الذي يممكو الطفؿ.
تمثؿ البنى المعرفية لمطفؿ استعدادات توجد لكؿ طفؿ .ىي بمثابة قوالب فارغة والطفؿ يقوـ
بممئيا بموجودات ىي عبارة عف تفاعالت وخبرات ومعارؼ ،بذلؾ تشكؿ البنية المعرفية
لمطفؿ ،األطفاؿ الذيف يمتمكوف بنى خبراتية أكثر ثراء يطوروف ويولدوف معرفة أكثر غناء،
ويولدوف مف المواقؼ التي يواجيونيا حموال ومعالجات أكثر تقدمية مف أولئؾ الذيف يعيشوف
وفؽ ظروؼ معرفية بيئية فقيرة.
ثانيا :الوظائف الذىنية :يتضمف ىذا العامؿ العمميات التي يستخدميا الطفؿ في تفاعمو مع
متغيرات البيئة وعناصرىا ،يعدىا بياجيو حالة عامة لمنشاط الذىني ،يركز عمى الجانب
الفطري في ىذا العامؿ مفترضا أنو يكاد يكوف مستق ار نسبيا ،لكف يتطور ويتسع وتزداد
كفايتو ووظيفتو.
يعتبر بياجيو أف الوظائؼ الذىنية ىي امتدادات بيولوجية فطرية ضرورية لمنمو والتطور
المعرفي،حيث تعمؿ ىذه القدرة عمى جعؿ األبنية قابمة لمتطور والتعدد والتغيير ،لكي تصبح
أكثر إسياما في فيـ العالـ المحيط بو.
إف الفارؽ بيف األبنية المعرفية وبيف الوظائؼ الذىنية يتمثؿ في أف األبنية المعرفية ىي
الخصائص المميزة لمذكاء ،وانيا ىي التي تتغير مف العمر نتيجة تفاعؿ الفرد مع بيئتو وىي
تمر عمى أربع مراحؿ تمثؿ كؿ واحدة منيا شكال مف أشكاؿ الذكاء .أما البنى الذىنية ىي
امتدادات فطرية بيولوجية موجودة في كؿ إنساف.
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يعتبر النمو المعرفي عمى أنو عبارة عف سمسمة مف عمميات إختالؿ التوازف واستعادتو أثناء
التفاعؿ مع البيئة،ذلؾ باستخداـ عمميتي التمثؿ والمالئمة بصورة متكاممة ويحدث االنتقاؿ
مف مرحمة نمائية عقمية إلى المرحمة التي تمييا بصورة تدريجية نامية ،منظومة في نسؽ
ىرمي تشكؿ المرحمة الحس الحركية قاعدتو ومرحمة العمميات العقمية المجددة قمتو.
التمثل  :représentationىي عممية تحويؿ أو تغيير ما يواجيو الطفؿ مف أشكاؿ
معرفية أو أشياء تناسب أبنيتو المعرفية الحاضرة أو تالئميا فيي عممية يتـ مف خالليا
تشويو األشياء لكي تناسب مع ما يوجد لديو مف خبرات
المواءمة

 : Accommodationىي عممية تحويؿ أو تغيير البنى المعرفية الحالية

المتوافرة في خبرات الطفؿ ،وتطويرىا بشكؿ يناسب المنبيات أو المدركات التي يواجييا
الطفؿ.
التوازن  :Equilibrismeيحدث النمو المعرفي عندما يواجو الطفؿ موقفا يؤدي إلى
اختالؿ التوازف عنده بيف ما لديو مف قدرات واستراتجيات وما يتطمبو الموقؼ المواجو؛ وىذا
يضطر الطفؿ إلى تطوير ما لديو واعادة تنظيـ الموقؼ بما يتناسب والعناصر المستجدة
عميو.
مثال :البنى المعرفية لإلنساف تتغير وتتطور بفعؿ عامؿ الخبرة وكنتاج لو ،ويقترب الطفؿ
مف النضج مف خالؿ مروره بالمراحؿ النمائية العقمية األربع التي حددىا بياجيو.
وي مكف تمثيؿ التفاعالت التي يمر بيا الطفؿ بيدؼ الوصوؿ إلى حالة التوازف المعرفي مف
خالؿ المخطط التالي:
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تمثل معرفي

مواءمة معرفية

تكييف معرفي

توازن معرفي

الشكؿ رقـ ( )12يوضح حالة االتزاف المعرفي
التوازف المعرفي ىو حالة النمائية المعرفية التي يسعى الطفؿ إلى تحقيقيا.
ثالثاً :نظرية معالجة المعمومات :أتكنسون وشيفرن.
تيتـ ىذه النظرية بالبحث وتنظيـ الخطوات التي يممكيا األطفاؿ في جمع المعمومات
وتوظيفيا وتذكرىا وذلؾ يكوف باالىتماـ بنمط التفكير البشري فعمماء النفس الذيف يتبعوف ىذه
النظرية ينظروف إلى اإلنساف عمى أنو نظاـ متطور جدا في معالجة المعمومات (الحاسوب)
حيث أف لمذاكرة ثالث عمميات أساسية يتـ مف خالليا تنظيـ الذكريات .
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-1

عممية استقبال وترميز المعمومات الحسية :تكوف عمى شكؿ نبضات عصبية لكي

تصؿ إلى الدماغ تستقبؿ في جياز الذاكرة ،بعد تنبييو الحواس بمنبيات
(صور،أصوات.....إلخ) فيعمؿ عمى ترجمتيا إلى رموز ،تترجـ إلى رموز بصرية والمعاني
إلى رموز أحرؼ.
-2

تخزين المعمومات المرمزة :بعد عممية الترميز لممعمومات يتـ تخزينيا واالحتفاظ بيا

في سجؿ معمومات الذاكرة لمدة تطوؿ وتقصر وفقا ألىمية الذكرى وطبيعتيا .
-3

استرجاع المعمومات :ىي عممية البحث عف المعمومات المرغوب فييا في مخزف

الذاكرة وتعييف موقعيا وتجميعيا وأدائيا عمى شكؿ استجابات (حركية.رسـ مثال)
قدمت نظرية معالجة المعمومات افتراضيف ىاميف لمتعمـ.
-1

التعمـ عممية نشطة :المتعمـ يبحث عف المعرفة بأخذ منيا ما يناسبو وال ينتظر أف

عتماد كميا عمى المعمـ.
تأتي المعمومات إليو فيو ال يعتمد ا ً
-2

تعتبر أف المعرفة السابقة لمتمميذ ومكتسباتو القبمية تؤثر إيجابا عمى عممية التعمـ.

تطبيقات تربوية ليذه النظرية:
-1

التعمـ المبني عمى المعنى يدوـ أكثر؛

-2

عرض المفاىيـ األساسية لكؿ درس في بدايتو؛

-3

مساعدة الطالب عمى الربط بيف المعمومات الجديدة والخبرات السابقة؛

-4

التدريب الموزع أحسف مف المكثؼ؛

-5

جذب انتباه التالميذ خالؿ الدرس .

رابعاً :نظرية برونر (التعمم االستكشافي):
إف أفضؿ الطرؽ لتحفيز الطمبة يكوف مف خالؿ التعمـ االستكشافي وىي طريقة في تنظيـ
التعمـ يقوـ الطمبة مف خالليا بطرح األسئمة اليادفة وتكويف األفكار مف خالؿ استفسارات.
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طور برونر منيجا لمعموـ االجتماعية اسماه (المقرر الدراسي) وركز البرنامج عمى المدارس
االبتدائية حيث يقيـ تربية األطفاؿ والحياة العائمية بدال مف إعطائيـ بكؿ بساطة المعمومات
عف ىذه المواضيع فقد نطمب منيـ أف يكونوا أفكا ار خاصة بيـ ونزودىـ بالمعمومات األدوات
الضرورية لمبحث ويطمب منيـ باستمرار أف يقوموا بمقارنة األشياء مع ما ىو موجود
واالستمرار بالبحث عف المعمومات اإلضافية لوضع ما استخمصوه مف ىذا األسموب مف
التعمـ لمبرنامج يولد أىمية خاصة لطريقة التعمـ وأسموبيا مما يولد معمومات ذاتيا.
خامساً :نظرية افريل (التعمم االستقبالي)
يحصؿ ىذا التعمـ نتيجة التدريس المفصؿ والذي يقوـ بو المدرس بتقديـ موضوعات رئيسية
أو أفكار قبؿ الخوض في التفاصيؿ وبعد إعطاءىـ ىذا الييكؿ فإف المعمـ يعيد نفس األفكار
مرة ثانية مستخدـ أ مثمة متعددة والكثير مف األسئمة ليقيـ مدى استفادة الطمبة مما تـ تعميميـ
وتقديـ تصحيحات وتفسيرات الزمة  .إف احد األساليب المفتاحية لمتعميـ المفصؿ ىو
استخداـ المنظمات المتقدمة وىي عبارة عف مالحظات تقديمية تساعد في وضع المحتوى
الجديد في قالب ذو معنى فالمنظمات المتقدمة تزودنا بييكؿ ثابت لتنظيـ المعمومات وربطيا
مع أخرى سابقة ( .القضاه؛فرحاف؛ والترتوري عوض2006ص)153-143

الخالصة:
تناولنا في ىذه المحاضرة أىـ النظريات التي تفسر عممية التعمـ عند اإلنساف وىذا ضمف
اتجاىيف كبيريف :
االتجاه السموكي :بحيث نتعمـ عف طريؽ االرتباط بيف المثير واالستجابة ؛
االتجاه المعرفي  :نتعمـ بتفسير الموقؼ التعميمي والعوامؿ المؤثرة فيو.
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