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 Motivationالدافعية 

ثير سلوك الفرد وتوجه هذا السلوك وتحافظ ستتعرف الدافعية على انها حالة داخلية ت

وتمثل الدافعية حالة نقص او توتر داخلي بحاجة الى خفض او اشباع قد  عل استمراريته,

 ينشأ بسبب عوامل داخلية )كالجوع مثال( او بسبب عوامل خارجية )كالحاجة الى التقدير(.

 وتلعب الدافعية دورا في حدوث التعلم في كونها تقوم بثالث وظائف رئيسية وتتمثل في:

 .هكتوليد السلوك وتحري .1

 لوك نحو الهدف.توجيه الس .2

 وديمومة السلوك. ةالحفاظ على استمراري .3

 Experienceالتدريب او الممارسة او الخبرة  .4

الفرد والمثيرات المادية  بينويقصد بالخبرة او الممارسة فرص التفاعل التي تتم 

نية بالمثيرات تسهم في تزويد الفرد غواالجتماعية التي يصادفها في بيئة فمثال )البيئات ال

 بحصيلة خبرات وانماط سلوكية اكثر من البيئات الفقيرة.

 . متى يحاول الطفل الرسم او الكتابة.1س

 . طفل في الشهر الرابع ال يمكنه صنع اللغة؟ لماذا؟2س

 اطية او نظريات التعلم النظريات االرتب

 أوالً: نظرية بافلوف )االشتراط الكالسيكي(

حث التعلم ب( اول من Ivan Pavlov1849-1936يعد العالم الروسي )ايفان بافلوف 

في ظروف تجريبية فقد درس عملية الهضم عند الكالب داخل المختبر كما درس االفعال 

 اثناء قياسه لكمية اللعاب التي تفرزها عند اطعامها. Reflex-behaviorالمنعكسة لديها 

يسيل وايقن في تلك  ب وبيده الطعام ان لعاب الكلب بدأوالحظ اثناء اقترابه من الكل

اللحظة ان مجرد رؤية الكلب للطعام تؤدي الى احداث سيالن اللعاب وهي االستجابة ذاتها 

التي تحدث فقط عندما يبدأ الكلب بمضخ الطعام وقد كانت هذه المالحظة بمثابة الشرارة 

االسباب وراء هذه الظاهرة وقد نال لدى بافلوف لمعرفة  يالتي اشعلت البحث التجريب

 (.1904بافلوف لقاء بحثه على جائزة نوبل عام )

 تجربة بافلوف
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م بافلوف( باجراء عملية جراحية بسيطة لكلب فتح خاللها ثقبا في لجربة )العاتتتمثل   .1

اللعابية وبين وعاء الذي تتجمع فيه قطرات  الغدةل ما بين صفكه وادخل فيها انبوب ت

اللعاب التي يفرزها الكلب. وبعد ان سمح للكلب بالتأقلم مع ظروف التجربة قدم له 

 لعاب الكلب يسيل. بدأالطعام )كمثير غير شرطي( فكانت )االستجابة غير شرطية( اذا 

البداية  بافلوف مثيرا مصطنعاً محايدا وهو )صوت الجرس( في موكخطوة اخرى قد

 لهذا المثير اي ال استجابة.  ةفلم تحدث اي استجابة )سيالن اللعاب( مقابل

وبعد ثواني من تقديم )صوت الجرس( قدم الكلب )الطعام( واخذ يسجل كمية اللعاب  .2

 المفروز لدى الكلب.

ثم كرر العملية )المزواجة بين صوت الجرس وتقديم الطعام( فوجد ان المثير الشرطي  .3

 يستجر االستجابة )سيالن اللعاب(. هس اصبح وحد)صوت الجر

على فرز اللعاب  ةوفسر بافلوف ما حدث بان )صوت الجرس( قد اكتسب القدرة التأثيري .4

دون تقديم الطعام وقد اطلق على االستجابة )فرز اللعاب( المرتبة على هذا الحدث  هوحد

 )صوت الجرس( باالستجابة الشرطية.

 المشتقة من هذه التجربةوفيما يأتي اهم المفاهيم 

 المثير الطبيعي: هو مثير غير شرطي كالطعام في التجربة للعالم )بافلوف( -

 )العالم بافلوف(. باالستجابة الطبيعية هي استجابة غير شرطية كافراز اللعاب عند كال -

ي: هو المثير الذي يسبق المثير الطبيعي مثل ذبذبات الصوت او سماع وقع طر الشريالمث -

 الشخص الذي يقدم الطعام.اقدام 

االستجابة الشرطية: هي االستجابة المتعلمة التي تشبه االستجابة الطبيعية المتمثلة بإفراز  -

 اللعاب واصبحت مشروطة بالمثير الشرطي

 شروط حدوث التعلم

 العالقة الزمنية في المثيرين .1

المثير الشرطي المثير غير الشرطي بفاصل  يتلوان حدوث التعلم الشرطي يتطلب ان 

 او اجزاء من الثانية. االقتران بينهما وحدد الزمن ببضع ثوان   ثزمني قصير لكي يحد

 تكرار االقتران .2
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لطعام( لمرة واحدة افي تجربة )العالم بافلوف( حدوث االقتران بين )صوت الجرس و

 وفي ظروف معينة يؤدي الى تعلم الربط بينهما.

 االستجابةسيادة  .3

في التجربة تظهر )عالقة الطعام وهو مثير غير شرطي( بسيالن اللعاب لدى الكلب 

 )استجابة غير شرطية(

 س.غ.ش )عالقة فطرية( م.غ.ش 

 ةاي تكرار العالقة بين المثير غير الشرطي واالستجابة غير الشرطية عالقة فطري

 او انعكاسية.

 لالنتباه تةد المثيرات االخرى المشتااستبع .4

 ان نجاح التعلم الشرطي يتوقف على قلة العوامل المشتتة لالنتباه في موقف التعلم.

 التعزيز .5

ان العامل الحازم في التعلم الشرطي هو )التعزيز( ولكي يصبح الجرس قادراً على 

 استدعاء )افراز اللعاب( ال بد من ان يقدم الطعام للكلب اثر سماعه لصوت الجرس.

 د ب)االستجابة( وهي مصطلح ورد في تجربة )العالم بافوف(.س. ما المقصو

ويمكن التحكم بها وتعديلها وتغيرها بالصورة التي ترغب  (لوكساالستجابة: وهي ) -

 وذلك من خالل التحكم بالبيئة والظروف التي يجري فيها االشراط.
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 قوانين االشتراط

 االتي: ويمكن ان نطلق عليه )قوانين التعلم( وهي على النحو

 law of Reinforcementقانون التعزيز  .1

 ويتخلص هذا القانون بما يلي:

 )التعزيز هو شرط اساس لتكوين االستجابة الشرطية( 

فل الذي يكف عن البكاء )كاستجابة( لمجرد سماعه الصوت الصادر عن ط. المثال

ة تعزيز امه )رج زجاجة الحليب( دون رؤيتها يعني ان الطفل قد اكتسب هذا السلوك نتيج

للطفل مباشرة بعد سماعه لصوت )رج زجاجة الحليب في  (المتمثل بتقديم الطعام )الحليب

 المرات السابقة(.

 law of Extinctionقانون االنطفاء   .2

 ويتخلص هذا القانون بما يلي:

بالمثير الطبيعي  هاذا تكرر ظهور المثير الشرطي لفترة من الزمن من دون تعزيز

فان االستجابة الشرطية التي جرى تشكيلها تضعف شيئا فشيئا حتى تتوقف تماماً. وفي 

 النهاية ينطفئ السلوك اي ال تظهر االستجابة الشرطية.

 . الطفل الذي نهددهُ بالعقاب وال نعاقبه فانه ال يبالي بالتهديد.مثال

 law of Genera lizationقانون التعميم  .3

 هذا القانون بما يلي:ويتخلص 

عندما يتم تشكيل االستجابة المتعلمة لمثير معين فان المثيرات االخرى المشابهة 

عاب عد ان تعلم الكلب سيالن اللبنفسها ف ةللمثير االصلي قادرة على استمرار االستجاب

نه سوف يسيل لعابه بعد سماعه ألصوات مشابهة لنغمة كاستجابة لسماعة صوت الجرس فأ

 الجرس سواء المرتفعة او المنخفضة اي ان )التعميم هو استجابة شرطية متعلمة(.صوت 

الحليب  ةالصوت الصادر عن رج زجاج عهفل الذي يكف عن البكاء لمجرد سما. الطمثال 

اثناء تحضيرها فانه يكف عن البكاء لمجرد سماعه صوت تشغيل جهاز )تحضير الكيك( 

 وهو صوت يشبه صوت رج )زجاجة الحليب(.

 law of discriminationقانون التمييز  .4
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في تجربة العالم )بافلوف( )تم تعليم الكلب التميز بين المثيرات( وذلك بتعليمه 

لنغمات المشابه لها من خالل اشباعه )تعزيزه( الطعام لنغمة االستجابة لنغمة واحدة دون ا

 واحدة فقط وليس للنغمات االخرى.

فالطفل الذي يكف  على التعميم, اال بعد ان يكون الفرد قادراً  يتأت فعملية التميز ال

عن البكاء لمجرد تشغيل امه لجهاز مخصص لتحضير الطعام وبعد فترة يستطيع هذا 

الطفل ان يميز هذا الصوت )صوت جهاز تحضير الطعام عن اي جهاز مشابه يصدر 

 الصوت نفسه(.

 لنظرية العالم )بافلوف( صفية: او ما هي التطبيقات الالتطبيقات التربوية

 امام الزمالء في الصف.ث يالخوف من الحد .1

الطلبة داخل الصف. فيتم  بحثه( أمام قريراذا كان احد الطلبة يخشى التحدث عن )ت

وهو في وضع  قرأهيده ثم عحل المشكلة من خالل تكليفه قراءة التقرير وهو جالس في مق

لفظياً والمرحلة االخيرة  السبورة بدال من القراءة)الوقوف( ثم نجعله يكتب مالحظات على 

  طلبة الصف. أمامنطلب منه الصعود الى المنصة امام الطلبة لتقديم )تقرير البحث( 

 الخوف من االمتحان .2

يمكن خفض القلق لدى الطلبة الذين يعانون من هذه المشكلة من خالل اعطاء امتحان 

 يومي او اسبوعي بدون عالمات وتكرار العمل بذلك.

الن ذلك يسهم في تسهيل  يالمشتقة النتباه الطلبة في الموقف التعليمحذف المثيرات  .3

 عملية التعلم.

جابات ست, لذا على المعلم تعزيز االالتعزيز يلعب دور كبير في االستجابات الشرطية .4

 الصحيحة او السلوكيات الصحيحة الصادرة من الطلبة وعدم تجاهلها مهما كانت بسيطة.

في بعض االحيان دون  ه كونه قد يمثل )مثيراً شرطياً(نفسلضرورة التفات المعلم  .5

ة منه فقد يكره الطالب مادة دراسية معنية ليس لصعوبتها بل كاستجابة شرطية لكره يدرا

 )مدرس المادة(.

كانت المادة المراد تعلمها معقدة لذا يوجب على المعلم  اذا التكرار مهم للتعلم خاصة .6

 .اتكرار شرح الدرس حتى يتم استيعابه
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 يمكن للمعلم مساعدة الطلبة عمل التميز والتعميم المناسب.  .7

من اختبار الثانوية العامة  قلقمثال. )على قانون التعميم(: نؤكد للطلبة الذين لديهم 

التحصيلية التي سبق وان خضعوا لها في  تاالختبارانه امتحان يشبه جميع أ)مثالً( ب

 المدرسة.

)مثال على قانون التمييز( يمكن تعلم صغار السن تجنب الغرباء عند تقديم الهدايا لهم وان 

 من بوجود الوالدين(.آالوضع 


