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عندما كان ابني )فريد( في الرو�سة،�ساألتني معلمته اأن اأعمل �سيئًا في ما يتعلق بحذائه . فاأنا اأر�سل 
)فريد( اإلى المدر�ضة كل �ضباح واأربط رباط حذائه جيدًا، وحالما ي�ضل باب الغرفة ال�ضفية يفك اأربطة 
الحذاء ويرمى بها في اأي اإتجاه)يرجع الو�سع كما هو بعد ع�سر دقائق من اإعادة ربط معلمته للحذاء(. 
وعلى الرغم من تعليم )فريد( عدة درو�س في ربط حذائه، اإل اأن اإجراء التعلم خطوة بخطوة الذي علمته 
اإياه لم يثبت في ذهنه«. واقترحت اأن نربطه بعقدتين كل �سباح،ولكن رف�س )فريد( هذه الإ�ستراتيجية 
على اأنها اإجراء طفولي جدًا. وبديل لذلك، ا�ستريت زوجين من الأحذية باأ�سرطة مطاطية بدًل من الأربطة، 
ا�ضتخدام  اإلى  الحذاء وعاد  المطاطي عن  الرباط  ا�ضتهلك )فريد( حذاءه حتى ف�ضل  ولكن �ضرعان ما 
حذاوؤه ذو الأربطة العادية. ومع �سهر اآذار غ�سبت معلمته من كثرة ما تعيد ربط الحذاء عندما يفكه اإبني، 
اأن يتعلم ربط الحذاء بمفرده. لذلك جل�ست معه وو�سحت له  وكان غ�سبها هذا مبررًا. واأ�سرت معلمته 
كيف يربط الحذاء بالتف�سيل العملي ولمرات عديدة، هذه المرة اأرفقت مع �سرحها عبارة �سحرية »فريد، 
عندما تتعلم كيف تربط حذاَءك، �ساأعطيك ربع دينار«.لمعت عيناه، وربط حذاءه ب�سكل متقن خالل خم�س 

دقائق، وبعد ذلك لم نتلق اأي �سكوى من المدر�سة.

عندما كانت ابنتي )�ضلمى( في ال�ضف الرابع، واجهت �ضعوبة كبيرة واإحباط عند اأدائها ل�ضل�ضلة من 
الواجبات المنزلية عن م�سائل الطرح الح�سابية. فلم تتعلم حقائق عملية الطرح الأ�سا�سية رغم اإلحاحي 
الم�ستمر عليها اأن تمار�س هذه الم�سائل. والنتيجة كانت اأنها لم ت�ستطع حل م�سائل مكونة من طرح رقمين 
الليالي وبعد نوبة الغ�سب المعهودة التي ت�ستمر ن�سف ال�ساعة على الأقل،  اأرقام، وفي ليلة من  اأو ثالثة 
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عملية  بحقائق  معرفتها  واأن  الجمع  لعملية  عك�س  �ضوى  لي�ضت  هي  الطرح  عملية  اأن  ل�ضلمى  زوجي  و�ضح 
الجمع يمكن اأن ت�ساعدها في عملية الطرح. �سيء ما حدث في راأ�س �سلمى وعمل )كلك( مثل الكمبيوتر، 
ال�سرب  وا�ستمرت عملية  تمار�سها.  التي  الطرح  الغ�سب. حول عملية  نواجه مزيدًا من موجات  نعد  ولم 
والق�سمة ت�سبب لها اإ�سكالية )ول اأ�ستطيع البدء بتعليمها الك�سور التي �ستاأتي لحقًا( ولكن على الأقل تم 

ك�سف غمو�س عملية الطرح.

الطفل  تعلم  مثلما  التعلم  على  الأمثلة  من  العديد  نالحظ  و�سوف  اأ�سكال،  عدة  الإن�سان  تعلم  ياأخذ 
للمبادىء  اأف�ضل  فهمًا  الطفل  اكت�ضب  مثلما  ال�ضطح  تحت  تكمن  ذكية  اأخرى  واأمثلة  حذاءه،  يربط  كيف 
التي  انجازاتهم  على  خارجية  مكافاآت  اأجل  من  بع�سهم  يتعلم  اأ�سباب،  لعدة  النا�س  ويتعلم  الح�سابية. 
يحققوها )مثل:العالمات الجيدة والتميز والأموال(، ويتعلم الآخرون لأ�سباب داخلية اأقل و�سوحًا، وربما 

للح�سول على اإح�سا�س بالإنجاز والر�سى اأو ربما بب�ساطة لجعل الحياة اأكثر ي�سرًا.

  THE IMPORTANCE OF LEARNING أهمية التعلم
تاأتي  ذلك.  يبدو  كما  الأقل  على  اأو  الب�سري،  بالجن�س  مقارنة  اأ�سهل  اأ�سياء  المخلوقات  من  كثير  لدى  اإن 
الطيور على �سبيل المثال اإلى الوجود ولديها معرفة غنية يجب علينا نحن الب�سر تعلمها، فهي تميل ب�سكل 
والجدران  وال�سقوف  التاأطير  عن  �سيئًا  منها  نتعلم  اأن  ويجب  البيت،  بناء  مهارات  اإلى  فطري  بيولوجي 
الفا�سلة الجافة، اأو يجب اأن ن�ستاأجر �سخ�سًا ما لعمل هذه الأ�سياء لنا.فالطيور تعرف من دون اأن تتعلم 
وخا�سة عندما تطير اإلى الجنوب وكيف تذهب هناك، ولكننا ننظر اإلى التقويمات ال�سنوية واإلى خرائط 
درو�س عن  نح�سر  ولكننا  باأطفالها  تعتني  كيف  بالفطرة  الطيور  تعرف  والمكان.  الزمان  لنعرف  الطرق 
االأبوة ونقراأ كتبًا عن كيفية رعاية الطفل ون�ضاهد النا�س االآخرين ي�ضرحون كيف يغيرون الفوط الأوالدهم.

ومريحة،  ثابتة  كثيرة  بيوتًا  ن�سنع  اأن  ونتعلم  العالم،  هذا  في  علمًا  نزداد  الطيور(  )ولي�س  الب�سر  فنحن 
اأطول  ب�سكل  ينمو كل جيل  ونعتني بهم، كذلك  باأبنائنا  ون�سعر كثيرًا  للموا�سالت  و�سائط منا�سبة  وطورنا كثيرًا 

واأقوى واأكثر �سحة من الجيل الذي �سبقه، ولكن الطيور تعي�س بنف�س ا�سلوب الحياة البدائي الموجود منذ قرون.

ت�ضمح القدرة على اكت�ضاب كم كبير من المعرفة واكت�ضاب �ضلوكات وا�ضعة متنوعة للجن�س الب�ضري 
بدرجة كبيرة من المرونة والتكيف اأكثر مما هو موجود لأي مخلوق من المخلوقات على وجه الكرة الأر�سية؛ 
وذلك لأن جزءًا قلياًل من �سلوكنا هو فطري والكثير منه هو متعلم.ون�ستطيع اأن ن�ستفيد من خبراتنا واكت�سفنا 
الإجراءات التي تقود اإلى مخرجات ناجحة والإجراءات التي تقودنا اإلى مخرجات فا�سلة، ون�ستطيع تعديل 
�سلوكنا تبعًا لذلك. وبما اأننا نمرر الحكمة التي اكت�سبناها من اأجدادنا اإلى الأطفال ومن خبراتنا الخا�سة 

فاإن كل جيل ي�ضبح قادرًا على الت�ضرف ب�ضكل اأكثر ذكاًء.
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ولكي تكون متاأكدًا، فاإن عددًا كبيرًا من المخلوقات غير الب�سرية تتعلم كثيرًا خالل فترة حياتها؛ حيث 
تعلم كلبي اأن طعام الغداء ي�سكب حوالي ال�ساعة الرابعة واأن عملية ربط الطوق وال�سل�سلة حول عنقه يعني 
اأن عملية التنزه مع الكلب على و�سك اأن تتم، واإن قطتي تعلمت اأن بيتها ال�سغير موجود في غرفة الغ�سيل 
اأو  اأن يحت�سنها  لي�ست بمزاج  الأر�س وهي  ب�سكل فاعل عن رفعها عن  الإن�سان  تثني  العالية  الهم�سة  واأن 
يدللها، بالإ�سافة اإلى اأن الطيور المجاورة تكت�سف عندما اأزرع نباتات التوت البري خارج نافذة مكتبي في 
ال�سيف باأن هذه ال�سجيرات هي م�سدر وافر للطعام واأن �سحون فطيرة الألمنيوم التي علقتها لإخافتهم 

واإبعادهم لم تعمل على اإيذائهم.

نقلل  الب�سر  اأننا  اأكثر  مقتنعة  اأ�سبحت  الب�سرية،  غير  الحيوانات  عن  كثيرًا  وقراأت  راقبت  وكلما   
اأن  اللوحة في �سكل)1.1(. �ساهدت  اإلى  التعلم. ومثال ذلك، انظر  كثيرًا من قيمة ذكائنا وقدراتنا على 
)�سومجيا( البالغة من العمر )15( عامًا قد ر�سمتهاعندما زرت مخيم الأفيال في تايلند عام 2006.عرفت 
هي بو�سوح كيف ير�سم الفيل، وال�سيء الرائع عن هذه الحقيقة هو اأن �سومجيا لي�ست من الب�سر واإنما هي 
ا�سم لأنثى الفيل، ففي عام 2006 ر�سمت فقط �سور م�سابهة لتلك التي عر�ستها عليكم هنا، ولكني رجعت 
اأن �سومجيا قد و�سعت مخزونها ب�سكل كبير وا�ستطاعت الآن ر�سم فيل  2008، فوجدت  اإلى المخيم عام 
يم�سك بغ�سن �سجرة اأو يرمي كرة ال�سلة في المرمى)لعب الفيلة بكرة ال�سلة كان امرًا مهمًا في المخيم(، 
وال�سعر المطلوب للوحة الواحدة ارتفع من 20 دولر )نف�س ال�سعر الذي دفعته عام 2006( اإلى 100 دولر. 
وعندما اأر�سل هذا الكتاب للطباعة،بيعت ر�سومات �سومجيا )كلها عن الفيلة( عبر الإنترنت من 600 دولر 
اإلى 700 دولر.) ولمزيد من الأمثلة على المهارات الفنية لها والفيلة الأخرى، اذهب اإلى موقع فن الفيلة 

.) www.elephantart.com (الآ�سيوي وم�سروع المحافظة عليها في

هناك حدود لتعلم المخلوقات غير الب�سرية.ومع ذلك، على �سبيل المثال بينما تر�سم �سومجيا، يقف 
�سربات  تتابع  على  دلياًل  لتكون  مختلفة  اأوامر  وي�ستخدم  الفر�ساة  على  الطالء  وي�سع  بجانبها  المدرب 
كرة  طوق  اأو  و�سجرة  ب�سيطة  بخلفية  )اأحيانًا  فقط  الفيلة  رفاقها  من  اإثنين  اأو  واحدًا  تر�سم  الفر�ساة. 
ال�سلة(، وعند الر�سم ي�سور الفيلة عادة جانب الفيل نف�سه )مثال: تر�سم �سومجيا الجانب الأي�سر للفيل(. 
ير�سم بع�س الفيلة في المخيم زهرة الأقحوان ولكن ل ير�سموا غيرها. وي�سير البحث في موقع جوجل عن 
“ لوحات الفيلة” على الإنترنت اأن �سومجيا لديها موهبة غير طبيعية في عالم الفيلة، ولدى كثير منهم 

وبو�سوح ميل قليل للر�سم، ومعظم هوؤلء ي�ستطيعون طالء �سربات ع�سوائية على الخي�س.

الفيلة  فقط  لي�س  ر�سم  الب�سر  معظم  ي�ستطيع  ماتمان،  مدينة  في  واأقرانها  �سومجيا  عك�س  وعلى 
ي�ستطيعون  فاإنهم  �سومجيا  وبعمر  الأخرى.  الأ�سياء  ر�سم عدد غير محدود من  باإمكانهم  ولكن  والأزهار 
عمل ذلك دون م�ساعدة اأي �سخ�س. فالر�سم عند الب�سر هو لي�س بب�ساطة تنفيذ �سل�سلة متتابعة من �سربات 
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الفر�ساة. وبدًل من ذلك، يبدو اأن النا�س ي�ستر�سدون باأ�سياء داخلية ربما تكون �سورة عقلية للفيل اأو الورد، 
ومن المحتمل كذلك وجود بع�س الإ�ستراتيجيات العامة التي تمثل كيانات مادية على الورق، وي�ستطيعون 

تكييف هذه الأ�سياء مع تلك الإرادة لهذه المهمة التي هي في متناول اليد. 

 وهكذا، نحن الب�سر نرث القدرة على التفكير والتعلم بطرق ل ي�ستطيعها غير الب�سر. فالبيئة الخا�سة 
وبالطبع،اإن  نكت�سبها،  لم  والتي  اكت�سبناها  التي  والمهارات  المعرفة  تاأثير كبير على  لها  فيها  نعي�س  التي 
قدرتنا لأن نكون متعددي الجوانب ونتكيف في مواقف وبيئات مختلفة كثيرة تفوق بكثير قدرات المخلوقات 

الأخرى على الكرة الأر�سية.

ال�شكل 1.1 
ر�سم فيل ل�سومجيا البالغة من العمر 15 �سنة

 DEFINING LEARNING  تعريف التعلم
تعلم فريد ربط حذائه وتعلمت �سلمى عالقة الجمع والطرح فهما يعتبران مثالن على تعلم الإن�سان، 

خذ باعتبارك هذه الأمثلة الإ�سافية:

• يك�سب 	 المنزلية؛ حيث  الأعمال  ببع�س  يقوم  ابنها  باأن  الثامنة من عمره  اأم لطفل في  اأ�سرت 
عالوة اأ�سبوعية �سغيرة. وعندما يوفر عالوته لأ�سبوعين اأو ثالثة اأ�سابيع، ي�ستري األعابًا �سغيرة 

من اختياره. ونتيجة لذلك، طور الولد تقديرًا لقيمة النقود.

• طالبة تدر�س في الكلية في بلدة �سغيرة، ولأول مرة تتعر�س لوجهات نظر �سيا�سية مختلفة عن 	
وجهة نظرها. وبعد ال�ستراك في نقا�سات مع زمالئها، تاأملت هذه النقا�سات وتدريجيًا عدلت 

فل�سفتها ال�سيا�سية.

ODB01F01.eps
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• اأ�ضبح 	 الحادثة،  هذه  وبعد  يده.  بع�ّس  معه  الكلب  ويتجاوب  الجيران،  بكلب  جدًا  مغرم  طفل 
الطفل ي�سرخ ويرك�س نحو اأمه كلما راأى كلب الجيران.

المهارات والمعرفة، ولكن  لي�س فقط  التعلم هو و�سيلة ن�ستطيع من خاللها اكت�ساب  وكما ترى فاإن 
كذلك القيم والتجاهات وردود الفعل النفعالية.

الرتباطات  اأو  العقلية  التمثيالت  في  الأمد  طويل  تغير  اأنه  على  التعلم  يعرف  نقا�سنا،  ولأغرا�س 
نتيجة للخبرة . دعنا نق�سم هذا التعريف اإلى اأجزائه الثالث. اأوًل، التعلم هو تغير طويل الأمد،فهو لي�س 
فقط ا�ستخدام موجز وموؤقت للمعلومات)مثل تذكر رقم التلفون لفترة كي ت�ستدعي �سخ�سًا ما وبعد ذلك 
تن�ساه.( ولكن لي�س بال�سرورة اأن يبقى لالأبد. ثانيًا، التعلم يتطلب تمثيالت عقلية اأو ارتباطات، ويفتر�س 
والتعب  الف�سيولوجي  للن�سوج  نتيجة  ولي�س  للخبرة  نتيجة  تغير  .ثالثًا،التعلم هو  الدماغ  اأ�سا�سًا في  لها  اأن 

وا�ستخدام الكحول اأو المخدرات اأو بداية المر�س العقلي اأو الخرف. 

حتديد متى يحدث التعلم
 DETERMINING WHEN LEARNING OCCURRED

يكون على  التركيز  اأن  بع�سهم  يف�سل  ومع ذلك،  الذي طرحته.  التعريف  النف�س على  يوافق معظم علماء   
التغيرات في ال�سلوك بدًل من التغيرات في التمثيالت العقلية اأو الإرتباطات. وبغ�س النظر عن كيفية تعريفنا 

للتعلم،عرفنا اأنه حدث عندما راأينا اأنه ينعك�س في �سلوك الفرد، فعلى �سبيل المثال اإننا نرى المتعلم:

• يوؤدي �ضلوكًا جديدًا ب�ضكل كامل) ربما يجرب الحذاء ب�ضكل �ضحيح للمرة االأولى(	

• ب�سكل 	 الت�سرف  من  بدًل  منظم  ب�سكل  الزمالء  مع  تعاون  )ربما  الحالي  ال�سلوك  تكرار  يغير 
عدواني نحوهم اأو البتعاد بطريقة اأخرى(.

• يغير �سرعة ال�سلوك الحالي )ربما ا�ستدعاء حقائق الطرح المختلفة وب�سكل اأ�سرع من قبل(.	

• يغير كثافة ال�سلوك الحالي)اإطالق المزيد من نوبات الغ�سب الم�سينة كطريقة للح�سول على 	
الأ�سياء المرغوبة(.

• يغير تعقيد ال�سلوك الحالي )ربما مناق�سة المو�سوع الخا�س بعمق كبير وبالتف�سيل بعد تلقي 	
التعليمات عن المو�سوع(.

• ي�ستجيب للمثير الخا�س ب�سكل مختلف )ربما يبكي وين�سحب عند روؤية الكلب بعد اأن كان مت�سوقًا 	
في ال�سابق اإلى التفاعل مع الكالب(.

�سوف ن�ستمر خالل الكتاب بروؤية هذه الطرق وطرق اأخرى لتقييم التعلم.
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البحث واملبادئ والنظريات
RESEARCH,PRINCIPLES, AND THEORIES

يختلف علماء النف�س في نظرتهم اإلى الطريقة المثلى لتعريف التعلم وتحديد متى يحدث عمليًا، لكن وافق 
جميعهم على نقطة واحدة. فهم ي�ستطيعون فهم طبيعة التعلم جيدًا عن طريق درا�ستها من خالل البحث 
ب�سكل مو�سوعي ومنظم. ظهرت الدرا�سة المنظمة لل�سلوك بما فيها عمليات تعلم الحيوان والإن�سان في 
القرن الما�سي اأو نحو ذلك، وجعلت علم النف�س قادم جديد ن�سبيًا نحو البحث العلمي. ولكن في غ�سون 

قرن من الزمن، تفح�ست درا�سات بحثية ل تح�سى كيف تعلم النا�س والمخلوقات الأخرى.

اإلى عمل تعميمات عن عمليات التعلم من خالل  اأنماط ثابتة في نتائج البحوث لعلماء النف�س  اأدت 
وت�سف  التعلم  في  توؤثر  معينة  عوامل  التعلم  مبادئ  تحدد  التعلم.  ونظريات  المبادئ  من  كل  �سياغة 

التاأثيرات الخا�سة الموجودة عند هذه العوامل. ومثال ذلك، خذ بالعتبار هذا المبداأ.

من المحتمل اأن يزيد تكرار ال�سلوك الذي يتبعه بحالة من الر�سى )المكافاأة( اأكثر من ال�سلوك الذي 
ل يتبع بمكافاأة.

في هذا المبداأ، يعرف العامل الخا�س )المكافاأة التي تبعت ال�سلوك( على اأنه العامل الذي لديه تاأثير 
خا�س )زيادة في تكرار ال�سلوك(، ويمكن مراقبة المبداأ في العديد من المواقف بما فيها التالي:

•  اأعطيت حمامة حبيبات من الطعام كل وقت تقوم بلف ج�سمها على �سكل دائرة كاملة، نتيجة 	
لذلك بداأت الحمامة بلف ج�سمها في دوائر اأكثر فاأكثر وب�سكل متكرر.

•  عندما تعطى الدالفين ال�ضمك حتى تتحدث بلغة الدالفين، فاإنها ت�ضبح كثيرة الثرثرة وتتحدث 	
ب�سرعة.

•  عندما ينهي الطالب ورقة الإمالء بكفاءة ويثني معلمه عليه، فاإن هذا الفعل يعمل على نجاح 	
واجبات الإمالء الم�ستقبلية.

• فاإنها 	 الفرن�سية،   تلقت موؤلفة كتاب مجامالت كثيرة عندما �سففت �سعرها بطريقة الجديلة 
والمنا�سبات  الحفالت  اإلى  الذهاب  عند  وخا�سة  دائمًا  الطريقة  بهذه  �سعرها  �ست�سفف 

الجتماعية الأخرى. 

تعتبر المبادئ مفيدة جدًا عندما يمكن تطبيقها في مواقف وا�سعة متنوعة، ومثال ذلك مبداأ”المكافاأة” 
)كثير من علماء النف�س ي�ستخدمون التعزيز reinforcement بدًل من المكافاأة reward(؛ حيث اإن هذا 
المبداأ يطبق على كل من الب�سر والحيوانات غير الب�سرية ويحمل ال�سدق لأنواع مختلفة من التعلم ولكثير 
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من المكافاآت. وعندما يتكرر هذا المبداأ دومًا فاإنه اأحيانًا يدعى بالقانون.

نظريات التعلم تقدم تف�سيرات حول الميكانزمات الكامنة المطلوبة في التعلم، بينما تخبرنا المبادئ 

عن العوامل المهمة للتعلم، وتخبرنا النظريات لماذا تعتبر هذه العوامل مهمة. على �سبيل المثال، خذ في 
اعتبارك مظهرًا واحدًا من النظرية المعرفية الجتماعية )و�سفت في الف�سل 6(.

اإليه، وتزيد المكافاأة على التعلم عندما تجعل النا�س ينتبهون للمعلومات  )يتعلم النا�س ما ينتبهون 
المطلوب تعلمها(.

وهنا لدينا تف�سير ممكن لماذا توؤثر المكافاأة في التعلم؛ حيث اإنها تزيد النتباه الذي بدوره يجلب 
التعلم.

العوامل  من  كثيرًا  الباحثون  ويراقب  الوقت،  مع  ما  نوعًا  م�ستقرة  تكون  اأن  اإلى  التعلم  مبادئ  تميل 
نف�سها التي توؤثر في التعلم اأكثر فاأكثر. بالمقابل، ا�ستمرت نظريات التعلم في التغير على اأنها طرق بحث 

جديدة يتم و�سعها، واأجريت اأبحاث جديدة وخرجت لل�سوء نتائج اأبحاث جديدة.

كيف تطورت نظريات التعلم مع مرور الزمن؟
How Theories Of  Learning Have Evolved over Time?

عندما بداأ علماء النف�س اأوًل بدرا�سة التعلم ب�سكل جّدي في نهاية القرن التا�سع ع�سر، كانت وجهات 
النظر المهيمنة في علم النف�س هي النظرية البنائية)مثل اأعمال فيلهام فونت( والنظرية الوظيفية )مثل 
افترا�ساتهما  ب�سكل كبير في  التي تم ذكرها تختلف  النظر  اأن وجهتي  بالرغم من  كتابات جون ديوي(؛ 
اأنه ينق�ضهما تحديد حري�س ودقيق  اإال  بنقاط �ضعف م�ضتركة،  وا�ضتراكهما  الدرا�ضة  الكامنة وموا�ضيع 

لأ�ساليب البحث. 

اإن الو�سيلة الأولية لتفح�س التعلم والظواهر النف�سية )ال�سيكولوجية( الأخرى وخا�سة للبنائيين، هي 
طريقة تدعى “ال�ستبطان “ اأو التاأمل الباطني؛ حيث ي�ساأل النا�س اأن “ينظروا” داخل عقولهم وي�سفوا 

ما يفكرون به.

 وفي نهاية القرن التا�سع ع�سر، بداأ بع�س علماء النف�س بانتقاد منهجية ال�ستبطان وذلك لذاتيتها 
ولعدم دقتها العلمية. 

بدون  حقيقيًا  علمًا  اعتباره  يمكن  فال  كنظام،  اإليه  ُنظر  اإذا  النف�س  علم  باأن  النف�س  علماء  ناق�س 
ا�ستخدام مزيد من الطرق المو�سوعية في البحث. ولكي يدر�س المنظرون التعلم بطريقة علمية مو�سوعية، 



30Chapter 1 || الفصل األول

فيجب عليهم التركيز على �سيئين يمكن مراقبتهما وقيا�سهما بمو�سوعية، �سلوكات النا�س )ال�ستجابات( 
من  كثير  الوقت،حاول  ذلك  وتتبعها.ومنذ  ال�ستجابات  تلك  ت�سبق  الذي  )المثيرات(  البيئية  والأحداث 
 . وال�ستجابة  المثير  عالقات  تحليل  خالل  من  وفهمه  اأولي  ب�سكل  وال�سلوك  التعلم  و�سف  النف�س  علماء 

ويدعى علماء النف�س هوؤلء بال�سلوكيين، ونظريتهم في التعلم تدعى “النظرية ال�سلوكية”.

�ساهمت وجهة نظر ال�سلوكيين ب�سكل هائل في فهمنا للكيفية التي يتعلم بها الإن�سان، وكيف اأن البيئات 
التدري�سية والعالجية ت�ساعدهم على التعلم بفاعلية كبيرة، واأ�سبحت محددات هذه النظرية وا�سحة على 
مر ال�سنين.ومثال ذلك،اأعتقد ال�سلوكيون الأوائل اأن التعلم يمكن اأن يحدث فقط عندما يت�سرف المتعلم 
بطريقة ما- وربما عند عمل اإ�ستجابة ما والإبالغ عن نتائجها. ولكن في العقد الخام�س من القرن الع�سرون 
)1940s( ا�سار بع�س علماء النف�س اأن النا�س يتعلمون بب�ساطة عن طريق م�ساهدة وتقليد ما يعمله النا�س 
البديلة.”نظرية  النظر  لوجهة  النمذجة قوة دفع  تزود فكرة   .)N.E.Miller&Dollard,1941( الآخرين

التعلم الجتماعي” التي تفح�س كيف يتعلم النا�س من مالحظة ما يدور حولهم.

ياأخذ  بينما  ال�سمالية.  اأمريكا  ب�سكل كبير في  التعلم الجتماعي  ال�سلوكية ونظرية  النظرية  تطورت 
والمهمات  المواقف  يقدمون  فهم  تمامًا؛  مختلفًا  م�سارًا  الع�سرين  القرن  بداية  في  الباحثين  من  العديد 
التي يمكن اأن تك�سف طبيعة العمليات العقلية الداخلية للنا�س. ومثال ذلك، وثق الباحث ال�سوي�سري جين 
بياجيه في بدايات العقد الثاني من القرن الع�سرين طرق هائلة من خاللها تتغير عمليات ال�ستدلل عند 
الأطفال عندما يكبرون. واأجرى عالم النف�س الرو�سي ليف فيغوت�سكي درا�سات حول كيف اأن الثقافة والبيئة 
الجتماعية لالأطفال ت�ساعدهم على اكت�ساب مزيد من مهارات التفكير المعقدة. وفي األمانيا، و�سف علماء 
وحل  الإن�سان  اإدراك  مثل  تلك  العقلية  بالظواهر  تتعلق  ومتنوعة  لالهتمام  مثيرة  نتائج  الج�سطالت  نف�س 

الم�سكالت.

اأن  واأ�ضبح وا�ضحًا  النف�س كثيرًا من الوجوه المختلفة لتعلم االإن�ضان،  وبمرور الزمن اكت�ضف علماء 
درا�سة ال�سلوك وحده ل يعطينا �سورة مكتملة عن التعلم- حيث توؤخذ طرق تفكير الإن�سان واإدراكه بالح�سبان، 
باأهداف  المعرفية(  النظرية  بب�ساطة  اأو  المعرفي  النف�س  تمامًا )الذي يدعى علم  وظهر منظور مختلف 
الم�سكالت  والذاكرة وحل  كالإدراك  العقلية  الظواهر  كبيرة منوعة من  لدرا�سة مجموعة  وطريقة علمية 
وقراءة قطع ال�ستيعاب وما اإلى ذلك)مثل: Neisser,1967 (. ويدمج منظرو التعلم الجتماعيً العمليات 
المعرفية تدريجيا في تف�سيراتهم للتعلم، وينتج عن ذلك منظور ي�سمى “النظرية المعرفية الجتماعية”

ولكن، ل يمكننا التركيز تمامًا على الإدراك وعلى ال�سلوك من تحديد الفائدة المميزة التي تزيد عند الب�سر 
“تفكر”.  الب�سرية  غير  والحيوانات  المخلوقات  من  فكثير  الب�سرية؛  غير  الحيوانية  المخلوقات  عند  منها  اأكثر 
ومثال ذلك، يمكن لأنواع عدة )مثل: الغوريالت وال�سمبانزيات والدولفينات والبقر والفيلة، مثل �سومجيا( اإدراك 
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)S.T.Parker, Mitchell &Boccia,1994;Plotnik,de اأنف�سهم في المراآه ويقترحون وجود �سورة عقلية ت�سبههم
)Waal, &Reiss,2006; Prior,Schwarz, & Gunturkun,2008. الغربان خا�سة، طيور بارعة ت�ستطيع عمل 
طرق بدائية للح�سول على ما ي�سعب الو�سول اإليه من الطعام، وي�ستطيعون التخطيط لالأمام وذلك باإخفاء ما لم 

.)Emery & Clayton,2004(ياأكلونه فورًا بعيدًا في مواقع يتذكرونها لحقًا

المادية  التفكير  فمعدات  والتعلم؟  التفكير  من  الإن�سان  يجنيها  التي  الفائدة  ما  نف�سر  اأن  لنا  كيف 
)خا�سة الجزء العلوي من الدماغ الذي يعرف با�سم الق�سرة الدماغية( هي اأكثر تعقيدًا مما هو موجود 
عند الأنواع الأخرى من المخلوقات، فنحن نتوا�سل ونتعاون مع بع�سنا ب�سكل اأكبر واأكثر مما تتوا�سل به 
الأنواع الأخرى من المخلوقات، وخلقنا لأنف�سنا ولمجتمعاتنا �سيئًا من خالل الثقافات الموجودة، ومررنا 
ب�سكل من�سجم ما تعلمناه لالأجيال المتعاقبة)Tomasello & Hermann,2010(. وبالعتماد على اأفكار 
الما�سية  الثالثة عقود  اأو  العقدين  في  النف�س  علماء  ال�سابقة، طور   ) فيغوت�سكي  الرو�سي)  النف�س  عالم 
نظريات حول التفاعل الجتماعي والثقافة اللذان يلعبان اأدوارًا حا�سمة في تعلم الإن�سان والتطور المعرفي. 
لقد تم تطبيق العديد من الت�سميات على وجهات النظر المعتمدة على ذلك التفاعل وعلى الثقافة، واأكثر 

الأ�سماء �سيوعًا هي “النظرية الثقافيةالإجتماعية” .

يقدم ال�سكل)2.1( �سورة بيانية عن كيفية تطور نظريات التعلم المختلفة عبر ال�سنين.كن حري�سًا 
باأنك لن تف�سر المربعات في ال�سكل على اأنها كيانات منف�سلة باأفكار خا�سة تختلف عن النظريات الأخرى. 
اأكثر من هذه النظريات  اأو  اأفكارهم من اثنين  في علم النف�س المعا�سر، ا�ستخل�س كثير من المنظرين 
)وبع�ضهم ا�ضتخل�س من نتائج علم االأع�ضاب وعلم االإن�ضان والعلوم الحياتية واالجتماعية( اللتقاط اأف�ضل 
لطبيعة التفكير الإن�ساني والتعلم المعقد )لحظ الأ�سهم القريبة من اأ�سفل ال�سكل للتوا�سل عبر طريقين(.
وبما اأننا ناأخذ بالعتبار المظاهر المتنوعة لتعلم الإن�سان في الف�سول القادمة، فاإننا نجدها اأحيانًا ت�ساعد 

في ا�ستخال�س منظورين اأو اأكثر في نف�س الوقت.
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ال�شكل 2.1 
تطور نظريات التعلم عبر الزمن 

Advantages of  Theories فوائد النظريات
اإن طبيعة النظريات المتغيرة محبطة؛ لذلك ل توجد ثقة حقيقيه نهائية عن كيفية تعلم الإن�سان. وتمكننا 

الطبيعة الدينامية لنظريات التعلم ك�سب فهم دقيق ومتزايد للظواهر المعقدة متعددة الوجوه. 

من  العديد  نتائج  بتلخي�س  لنا  ت�ضمح  اإنها  اأواًل:  المبادئ.  فوائد  من  اأكثر  فوائد  عدة  للنظريات 
الدرا�سات وتكامل العديد من مبادئ التعلم، وبمعنى اآخر تكون النظريات مخت�سرة دائمًا )ي�ستخدم علماء 

النف�س م�ضطلح “�ضحيح جدًا”(.

علم النف�س المبكر
ا�ستخدام اأ�ساليب غير مو�سوعية في درا�سة التفكير والتعلم

التوجه نحو مزيد من المو�سوعية
ودرا�سة الأحداث التي يمكن مالحظته تفح�س عميق اأكثر لظواهر عقلية محددة

ال�سلوكية
)التركيز على المثيرات والإ�ستجابات(

المنظورات المعرفية ال�سابقة
)مثل: بياجيه،فيقوت�سكي، علماء النف�س الج�ستالت(

) التركيز على الإ�ستيعاب وحل الم�سكلة وتطور 
العقالنية عند الأطفال

معرفة اأن الفرد ي�ستطيع اأن يتعلم من 
خالل مالحظة الآخرين درا�سة الظواهر العقلية اأكثر مو�سوعية باأ�سلوب علمي

علم النف�س المعرفي
 )يركز على العمليات العقلية وطبيعة 

المعرفة(

نظرية التعلم الإجتماعية
)تركز على التعلم عن طريق المالحظة(

زيادة المعرفة باأهمية التفاعل 
النظرية المعرفية الجتماعيةالجتماعي والثقافة في التعلم

)تف�سير التعلم المالحظ من خالل العمليات 
العقلية. معرفة باأن النا�س يمكن اأن يتحكموا 

بتعلمهم(،
النظرية الجتماعية الثقافية 

)تركز على كيف اأن الكبار في المجتمع واإيجاد 
الثقافة يعزز اإدراك وتمرير الحكمة المتراكمة 

با�ستمرار اإلى الأطفال.

اإدماج الأحداث العقلية
في التف�سيرات النظرية
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ثانيًا، تزود النظريات بنقاط بدء الإجراء اأبحاث جديدة، يتم اقتراح �ضوؤال بحث ي�ضتحق الدرا�ضة.
مثال ذلك:اإذا نظرنا اأن المكافاآت تجلب التعلم لأنها تزيد من انتباه ال�سخ�س اإلى ما يحتاجه لكي يتعلم، 

يمكن عمل هذا التنبوؤ:

)عندما يجلب موقف خا�س اأو مهمة انتباه الفرد اإلى المعلومات التي يجب تعلمها، يحدث التعلم حتى 
بغياب المكافاأة(.

في الحقيقة اإن هذا التنبوؤ تم تاأكيده ب�سكل متكرر بالبحث مثل:
.)Cermak & Craik,1979 ,Faust&Aon, 1967; t.s.Hyde & Jenkins, 1969 (

ثالثًا، ت�ساعدنا النظريات على جعل معنى لنتائج البحث وتف�سيرها؛ فالأبحاث التي تجرى خارج �سياق 
المنظور النظري الخا�س تح�سد نتائج تافهة وغير معممة، وعند تف�سيرها من منظور نظري، فاإن نف�س 
النتائج يمكن اأن تكون ذات معنى. مثال ذلك، خذ باعتبارك تجربة )Selgman and Maier(1967. في 
اأقفا�س منفردة وقدمت لهم عدد من ال�سدمات الموؤلمة  عت الكالب في  هذه الدرا�سة الكال�سيكية، و�سُ
وغير المتوقعة. ا�ستطاع بع�س الكالب الهرب من ال�سدمات وذلك بال�سغط على لوحة في القف�س، بينما 
عت الكالب في اأقفا�س مختلفة في اليوم التالي،واأديرت ال�سدمات مرة  لم ي�ستطع الآخرون الهرب. و�سُ
الكالب  ا�ستطاع  قادمة،  ال�سدمة  باأن  نغمة(  باإ�سارة)  الوقت، كانت كل �سدمة م�سبوقة  اأخرى. في هذا 
تجنب ال�سدمات بالقفز فوق الحاجز في اللحظة التي �سمعوا فيها النغمة. تعلم الكالب الذين هربوا في 
اليوم ال�سابق من اأن هناك خدمات قادمة، فتجنبوها عندما �سمعوا النغمة بالرغم من اأنه موقف جديد، 
ولكن الكالب التي تهرب م�سبقًا لم يتعلموا تجنب ال�سدمات )1( ، بالرغم من اأن هذه التجربة ممتعة اإل 
اأنها لي�س لها عالقة بتعلم الإن�سان لنه تعلم �سطحي والن�سان اعقد من ذلك.اإل اأن )�سلجمان وزمالئه( 
ا�ستخدموا هذه التجربة وغيرها من التجارب لتطوير نظريتهم عن »تعلم بالياأ�س«. النا�س الذين يتعلمون 
باأنه ل يوجد لديهم تحكم بالأحداث الموؤلمة وغير ال�سارة في اأحد المواقف من المحتمل اأنهم لن يهربوا 
في مواقف �سيئة قادمة ولن نجدهم يحاولون الهرب، اأو تجنب الأحداث المنفرة حتى عندما يتمكنون من 
الهرب منها. في الف�سل )17( ننظر اإلى تعلم الياأ�س عن قرب وندمجه في اإطار نظري عام يعرف با�سم 

»نظرية العزو«

اأن يعملوا ما  الباحثين ل ي�ستطيعون  اأن  اأمر يزعجك-كما عملت معي-تاأكد  «ال�سدمة» للكالب  اإذا كان �سماعك عن تقديم     (1(

يتمنوه للم�ضاركة في درا�ضاتهم، فيجب عليهم اأالن االلتزام بالخطوط العري�ضة ال�ضارمة لالأخالق فيما يتعلق بالتعامل لكل من الب�ضر 
والحيوانات غير الب�سرية في اأبحاثهم. ت�سرف الجامعات ومعاهد الأبحاث الأخرى على م�ساريع البحث من خالل مجل�س المراجعة 
الداخلي )IRBs للبحث مع الب�سر( رعاية الحيوان الموؤ�س�سية واللجان الم�ستخدمة )IACUCs للبحث مع المخلوقات الحيوانية غير 

الب�سرية(.


