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مقدمة 
اأ�سا�سي اأكرث اأهمية يف فهمنا  ل يوجد يف علم النف�س مو�سوع 

لل�سلوك من مو�سوع التعلم. ومهما يكن الأمر فان ال�سلوك الإن�ساين 

اإما يحدده الن�سوء والرتقاء النوعي  ,  اأو ميل الإن�سان يف �سلوكه 

اإلى اأن يلخ�س فيه عرب حياته تاريخ ن�سوء الإن�سان وتطوره  .

ونظًرا لأهمية التعلم فال غرابة يف اأن جند هذا املو�سوع  الفرعي 

من مو�سوعات علم النف�س و املجال الوحيد الذي يحظى بالأهمية 

البالغة عند علماء النف�س املحرتفني .

 , املتنوعة جميعها  النف�س  علم  ميادين  التعلم يف  اأهمية  وتظهر 

بيد اأن هذه الأهمية تتبدَّى على نحو خا�س يف ميدان علم النف�س 

الرتبوي , حيث ي�سود العتقاد باأن �سلوك الإن�سان على امل�ستويات 

املعرفية والوجدانية هو يف جانب كبري منه , نتاج تراكمي لعملية 

التعلم  , فبالتعلم يكت�سب الإن�سان مهاراته العقلية واجتاهاته وقيمه 

وعلى التعلم تعتمد معظم مفاهيم العالج وتعديل ال�سلوك .

النف�س يف حتديد  الباحثون يف ميادين الرتبية وعلم  ويختلف 

معنى التعلم وتف�سريه , اإل اأنهم يتفقون على اأنَّ التعلم  : هو العملية 
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التي ن�ستدل عليها من التغريات التي تطراأ على �سلوك الفرد , والناجمة 

عن التفاعل مع البيئة اأو التدريب واخلربة .)))  ووفق هذا التعريف  

على  ن�ستدل  فنحن   , والتعلم  الأداء  بني  ارتباط  هناك  اأن   نالحظ 

التعلم  , فقد يحدث  الأداء ذاته  لي�س  التعلم  لكنَّ   , الأداء  التعلم من 

يف و�سع تعليمي ما , ول يحدث الأداء يف و�سع اآخر   . كما ي�سري 

التعريف ال�سابق للتعلم , اإلى اأن التغري الذي يطراأ على ال�سلوك , 

ا�ستبعاد  يجب  اأي   , التعلم  على  منه  لن�ستدل  ثابتًا  يكون  اأن  يجب 

كافة التغريات ال�سلوكية املوؤقتة , وعدم اعتبارها دلياًل على التعلم 

, ف�سلوك الفرد قد يتغري نتيجة التعب , ولكن �سرعان ما يزول هذا 

التغري بزوال التعب .

وملَّا كان هذا الرتباط وثيق بني التعلم , وبني ال�سلوك , وجب 

ال�سلوك  توجيه  يف  توؤثر  التي  العوامل  درا�سة  النف�س  علماء  على 

العلمية  الوجهة  التعلم  دفة  توجيه  وبالتايل   , ال�سواب  جادة  اإلى 

ال�سحيحة .

التعلم  اأنَّ  اإلى  النف�س  علماء  عند  التقليدية  النظر  وت�سري وجهة 

عبارة عن تكوين ارتباطات بني املثريات وال�ستجابات  , وتختلف 
)))  ن�شو�تي : د. عبد �ملجيد » علم �لنف�ص �لرتبوي » د�ر �لفرقان , �لأردن , �إربد , �ص 274
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التي  الأو�ساع  باختالف  والنوع  الكم  حيث  من  الرتباطات  هذه 

تتيح للفرد تكوين مثل هذه الرتباطات .

التعلم  حتكمها  فعالية  اأن  املربُّون   و  النف�س  علماء  ولقد لحظ 

عدة ظروف , وتختلف بوجود عدة  عوامل اأو اختفائها , كما اأنهم 

لحظوا  اأنَّ الطالب يتفاوتون يف حت�سيلهم ؛ وم�ستويات تعلمهم ؛ 

حتى عندما تت�ساوى كافة الظروف . فقد يتعلم الطالب يف املدار�س 

ذاتها وعلى اأيدي املعلمني اأنف�سهم , ويدر�سون الكتب نف�سها , ولكنَّ 

 , الدرا�سية  باملادة  الآخرين ويهتم بع�سهم  اأكرث من  يتعلم  بع�سهم 

بينما يهتم الآخرون باأمور اأخرى . 

وقد افرت�س العلماء وجود عدة عوامل توؤدي اإلى هذا التفاوت 

التعزيز. والتعزيز   اأو  الدافعية  اأطلق عليه م�سطلح  اأهمها ما  ومن 

بهذا املعنى ُيعد مفهومًا مهمًا جدًا يف العملية الرتبوية , لدرجة اأنَّ 

اأحد علماء النف�س الرتبوي قال عنه : اإنَّه اأهم املبادئ الرتبوية على 

الإطالق . ول غرابة يف ذلك فبدون الرغبة يف التعلم  وتعزيز هذه 

الرغبة لن يكون هناك تعلم البتَّة , فاأنت ت�ستطيع , كما يقول املثل 

الإنكليزي , اأن جتر احل�سان اإلى النهر , ولكنك ل ت�ستطيع اأن جتربه 

على ال�سرب . ومن هنا ي�سبح حت�سني دافعية الطالب للتعلم هدفًا 
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تربويًا يف حدِّ ذاته ي�سعى اإليه فال�سفة الرتبية وعلماوؤها واملعلمون 

. من هنا كان التعزيز  و�سيلًة لتطوير التعلم ورفع

كفاءة الطالب , وحت�سني مهاراتهم وتطويرها . ومن هنا اأي�سًا 

فاإن اأهمية التعزيز يكمن يف اأنه و�سيلة الغاية يف اآن واحد . 

وميكن النظر اإلى التعزيز باعتباره طاقة كامنة لبد من وجودها 

وعندما   . الطالب  عند  وتنميته  لتطويره  بل   , التعلم  حلدوث 

الأداء وحت�سينه  اإلى رفع م�ستوى  فاإنها توؤدي  الطاقة  تنطلق هذه 

ا�ستخدام  واإلى   , ومعقدة  جديدة  ومهارات  معارف  اكت�ساب  واإلى 

الة يف معاجلة  ا�سرتاتيجيات تعليمية متطورة , واإلى تبني طرق فعَّ

املعلومات التي يح�سل عليه الطالب اأثناء العملية الرتبوية . ورمبا 

و  الرغبة و احلما�س  للتعزيز مفهوم  املرادفة  املفاهيم  كان من بني 

املثابرة و الإ�سرار واحلاجة .  وينظر اإلى التعزيز  , عادًة من جانب 

اأو �سل�سلة من العمليات تطلق �سلوكًا  علماء النف�س بو�سفه عملية 

موجهًا نحو هدف و تغّذيه وحتافظ عليه وُتنهيه عند بلوغ غايته .

م�ستوى  ورفع  التعليمية   بالعلمية  املتزايد  الهتمام  ظل  يف  و 

التح�سيل العلمي للطالب اأ�سبح هناك اهتمام متزايد يف ا�ستخدام 
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اأجل  من  للمدر�س  املالزمة  التدري�س  مهارات  كاأحد  التعزيز  مبداأ 

احل�سول على تفاعل طالبي جيد وحت�سيل تعليمي عاٍل ,  و �سلوك 

اإيجابي , اإن تبني التعزيز الإيجابي يف التدري�س منط جيد ي�ساعد 

مهارات  مع  ترافقت  اإذا  خ�سو�سًا  و  التعليمية  العملية  جناح  على 

الطالب و  املنا�سب تبعًا  خل�سائ�س  املعزز  ا�ستخدام  املدر�سني يف 

املوقف التعليمي .

من هنا جاء  كتابنا هذا حماولة يف الوقوف على مفهوم التعزيز , 

وقيمته يف العملية التعليمية , ورافدًا هامًا للمعلم والرتبوي ميكنه 

لع على اأمور تتعلق بكيفية التعزيز املنا�سب والنافع  العودة اإليه ليطَّ

متابعة  و  الو�سفي  املنهج  على  هذا  كتابي  يف  اعتمدت  وقد 

والدافع   , واحلافز   , التعزيز  تناولت  التي  الرتبوية  النظريات 

تناولت  التي  الدرا�سات  بع�س  من  والأخذ  الإملام  على  وحر�ست 

التعزيز كذلك , حماولة البحث واجلمع والتدقيق لكل ما ورد حول 

هذا امل�سطلح  . وا�ستفدت من جهود كثري من العلماء الذين �سرحوا 

التي  البحوث  ا�ستفدت من بع�س  كما   , التعلم  لنظريات  وترجموا 

تناولت التعزيز كمفهوم عام اأو جزئي .
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ثمَّ فهر�س تو�سيحي   , الكتاب يف مقدمة , وخم�سة ف�سول  جاء 

مل�سطلحات يف علم النف�س واملجال الرتبوي , بع�سها ُا�ستخدم يف 

منت الكتاب , وبع�سها الآخر مل ي�ستخدم,  لكنه ل غنى لأي عامل يف 

جمال الرتبية من فهم وال�سطالع على مفهومه . ثم خامتة عر�ست 

فيها لأبرز النتائج  . و اأخريًا قائمة بامل�سادر واملراجع .

وتوزعت ف�سول الكتاب على النحو التايل .

الف�سل الأول : التعزيز ) امل�سطلح واملفهوم ( 

الف�سل الثاين : اأ�سكال املُعِززات .

الف�سل الثالث : العوامل املوؤثرة يف فعالية التعزيز  .

–  �سكيرن  - باندورا   الف�سل الرابع : ُنُظم الَتعزيز عند  :  َبافلوف 

الف�سل اخلام�س : العقاب وانعكا�ساته يف العملية التعليمية  .

ملحق : م�سطلحات تربوية .

اخلري  لطريق  وهداين  قلمي  �سدد  يكون  اأن  تعالى  الله  �سائلة 

وال�سواب

                                         عناية ح�سن القبلي
                                                                  تبوك 1436هــ      2014م
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الفصل األول

التعزيز
) امل�صطلح واملفهوم (
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َفاِت  التعزيز لغًة : جاء يف ل�سان العرب : عزز : الَعِزيُز : ِمْن �سِ

اُج : ُهَو امْلُْمَتِنُع َفاَل َيْغِلُبُه  جَّ �ْسَنى ؛ َقاَل الزَّ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ واأَ�سمائه احْلُ

اَر َعِزيزًا. َوُهَو َيْعَتزُّ ِبُفاَلٍن واْعَتزَّ ِبِه .  َز الرجُل : �سَ �َسْيٌء ... وَتَعزَّ

ًة و َعزاَزًة  : َكُرَم , واأَْعَززُته   ف . وَعزَّ َعليَّ َيِعزُّ ِعّزًا وِعزَّ َز : ت�سرَّ وَتَعزَّ

 , ده  مه , �سدَّ اه , دعَّ اأو غرَيه : قوَّ ز فالًنا  اأَكرمته واأَحببته ... و عزَّ

اْثَننْيِ  َلْيِهُم  اإِ اأَْر�َسْلَنا  اإِْذ   ((  : العزيز  التنزيل  .. وجاء  جعله عزيًزا))) 
ْزَنا ِبَثالٍث (( ))) ُبوُهَما َفَعزَّ َفَكذَّ

اُه َدُه , َقوَّ َز َمْوِقَعُه : َع�سَّ فَعزَّ

اأما ا�سطالحًا : فقد جاء يف معجم امل�سطلحات الرتبوية باأنَّه :  

 , ُمر�ٍس  ما هو  منها   , اآثار  من  ال�سلوك  اأو  ال�ستجابة  يعقب  ما   ((

مربح , مقنع , م�سبع , اإيجابي , فيقال اأثٌر طيب اأو مكافاأة اأو تعزيز 

ه , ومنها ما هو غري  ُمر�ٍس , موؤمل , ُمَنّفر اأو �سالب فُيقال  :  ُموجَّ

رة للتعليم  له  اأثٌر غري طيب اأو عقاب اأو تعزيز �سالب . املكافاأة  ُمَي�سَّ

اإبطاله وتعديله من  ُيراد  ملا  العقاب يف بع�س الأحيان  بينما يكفي 
�سلوك .(()))

ابن  منظور  »  ل�سان العرب « ط3 , د�ر �شادر  ,  بريوت  , 4)4)هـــــ , ج 5) / �ص 374 , مادة ) عزز )  (((

ي�ص , �لآية 4)  (((

اجلهوية : ملحقة �سعيدة » املعجم الرتبوي « املركز الوطني للوثائق الرتبوية , جمهورية اجلزائر   (((

الدميقراطية ال�سعبية , وزارة الرتبية الوطنية  , 2009 , �ص 9))
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ويعّرف دولرد و ميلر))) التعزيز اأو املُعّزز :))  هو اأي حدث يزيد 

من احتمالية حدوث ا�ستجابة معينة .(( 

حدوث ا�ستجابة معينة (())(

اإنَّ تعريف التعزيز على هذا النحو , يعتمد على اآثاره ال�سلوكية , اأي 

على ما ُينتج من تغريات يف ال�سلوك , دون اأيَّة �سرورة للرجوع اإلى 

بع�س اخل�سائ�س النفعالية له , فاملثري اأو احلادث يغدو ُمعِززًا , اإذا 

اأدى اإلى ازدياد احتمال حدوث ال�سلوك املعزز م�ستقباًل , فابت�سامة 

املعلم ل تقوم بوظيفة املعزز ؛ اإل اإذا اأدت اإلى تقوية ال�سلوك الذي 

يرغب يف تقويته عند تالميذه )3(. 

فالتعزيز هو عملية تثبيت  ال�سلوك املنا�سب , اأو زيادة احتمالت 

اإزالة  اأو    , اإيجابية  مثرياٍت  باإ�سافة  وذلك   , امل�ستقبل  يف  تكراره 

مثريات �سلبية بعد حدوثه , ول تتوقف وظيفة التعزيز على زيادة 

من  اإيجابي  اأثٍر  ذو  فهو   , امل�ستقبل  يف  ال�سلوك  تكرار  احتمالت 
)ولد جون دوالرد عام 900)م , وح�سل على البكالوريو�س  من جامعة وي�سكا ن�سن وح�سل على املاج�ستري   (((

والدكتوراه من جامعة �سيكاغو . كان عاملًا يف علم االجتماع و االأنرثوبولوجيا , كما ُعرف عنه تاأييده القوي للدرا�سات 
التنظيمية ((   و ميلر : ولد نيل ميلر عام 909)م , وح�سل على البكالوريو�س من جامعة وا�سنطن , واملاج�ستري  من 

جامعة �ستانفورد والدكتوراه فقد ح�سل عليها من جامعة ييل , وكان ميااًل اإلى علم النف�س التجريبي , األَّف مع دوالرد 
كثريًا من الكتب والبحوث

اجنلر : باربرا » مدخل اإلى نظريات ال�سخ�سية » ترجمة : د. فهد عبد اهلل دليم , دار احلارثي للطباعة   (((

و�لن�شر , )99)م ,  �س 328
ن�شو�تي : د. عبد �ملجيد “ علم �لنف�ص �لرتبوي “ د�ر �لفرقان , عمان , �لأردن , �ص )28.   (((
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الناحية النفعالية اأي�سًا , فالتعزيز يوؤدي اإلى جتويد مفهوم الذات 

راجعة  تغذية  ويقدم  الدافعية  ي�ستثري  اأي�سًا  وهو    , وحت�سينها  

بنَّاءة . 

فاإذا   , ال�سلوك  التعزيز  وظيفيًا من خالل نتائجه على  ُيعرف  و 

تكون  امل�ستقبل  احتمال حدوثه يف  زيادة  اإلى  ال�سلوك  توابع  اأدت 

زة ويكون ما حدث تعزيزًا  فالتعزيز يكون قد حدث  تلك التوابع ُمعزَّ

اإذا كان ما فعلناه قد عمل بالفعل على تقوية ال�سلوك 

فاملعيار الوحيد للحكم على كون ال�سيء معززًا اأم ل ؛ هو جتربته 

ومالحظة نتائجه على ال�سلوك , فاملُعِزز هو ما يقوي ال�سلوك , فاإذا 

مل يوؤِد ما فعلناه اإلى تقوية ال�سلوك فهو لي�س تعزيزًا .

وين�سب التعزيز اإلى تاأثري ال�ستجابة , فلو اأنَّ ا�ستجابة مل تعزز 

باإر�ساء احلافز فهي �سوف تنطفئ , فالنطفاء ل يزيل ال�ستجابة , 

ولكنه يعوقها متيحًا املجال ل�ستجابة اأخرى لتنمو بقوة ,  وتخلفها 

ال�ستجابات  تعزز  مل  اإذا   . ال�ستجابة  هرم  يف  حملها  حتل  اأو 

احلا�سرة فمعنى ذلك اأن الفرد �سيكون يف مع�سلة بالن�سبة لعملية 

يطور  حتى  ال�ستجابات  من  عدد  جتربة  �سيحاول  حيث   , التعلم 
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واحدة تر�سي اأو ت�سبع حوافزه)1( . 

وال�سلوك  التعزيز  بني  الوثيق  الرتباط  نالحظ  تقدم  مما 

املُ�ساحب , وعليه تكمن اأهمية فاعلية التعزيز املدرو�س , واملُعتمد 

على اآلية ثابتة وحمددة ؛ يف اإحداث اأثر اإيجابي لل�سلوك التعليمي 

لدى الطالب يف املدر�سة .

الكت�ساب  وهذا   , اكت�سابًا  املعلومة  يكت�سب  املدر�سة  يف  فالطالب 

ترافقه عملية وا�سعة يحتل ال�سلوك اأهمية كربى فيها , وعلى ذلك 

ياأتي دور التعزيز يف توجيه ال�سلوك نحو الغاية التي يريدها املعلم 

يف  �سنتناولها   , اأمور  عدة  العملية  هذه  يف  ويلعب   . متعلميه  من 

الف�سول القادمة .

اجنلر : باربرا » مدخل اإلى نظريات ال�سخ�سية » �س 230 .  (((
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الفصل الثاني

اأ�صكال املعِززات
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مبا اأنَّ التعزيز مرتبٌط ارتباٌط وثيٌق بال�سلوك الإن�ساين ؛ فعليه 

, ونحن يف احلقل  الإن�ساين  ال�سلوك  املُعززات وفق  اأنواع  تتنوع 

التعليمي ميكننا تق�سيم املُعززات اإلى اأق�سام , وهذا التق�سيم لي�س 

 , املتوقع  ال�سلوك  طبيعة  وفق  يتنوع  ولكنه  ؛  والثابت  باملحدود 

لكننا نحاول هنا اأن نق�سم املعززات اإلى اأق�سام ت�سمل معظم  اأنواع 

التعزيز التي ميكن تنفيذها يف امليدان الرتبوي ,  وهي كالتايل :

1- املعززات الإيجابية و املعززات ال�سلبية :

�سلوك  هو  الإن�سان  به  يقوم  �سلوك  اأي  اأنَّ  �سكيرن   افرت�س 

يهدف للتحكم يف البيئة التي يعي�س فيها . وحدد اأربعة اأنواع من 

ال�سلوكيات الإجرائية , هي :

التعزيز الإيجابي  وذلك من خالل تقـــــدمي مثيـــــر اإجرائي مرغوب 

فيه ) مثل الطعام , اأو املال( بعد اأداء الكائن احلي ل�سلوك ما. 

غري  اأو  موؤمل  مثيـــــر  اإزالة  خالل  من  وذلك    : ال�سلبي  والتعزيز 

مرغوب فيه ) مثل كف ال�سدمة الكهربائية ( بعد اأداء الكائن احلي 

ملثري  الكائن  بتعري�س  ويكون   : الإيجابي   العقاب  و  ما  ل�سلوك 

اإجرائي موؤمل ) ال�سرب( بعد اأدائه ل�سلوك ما .   
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فيه  يرغب  اإجرائي  مثري  ب�سحب  ويكون    , ال�سلبي  العقاب  و 

الكائن ) مثل امل�سروف اليومي ( بعد اأدائه ل�سلوك ما)1( .

اإ�سافة  مثري بعد ال�سلوك مبا�سرة  فالتعزيز  الإيجابي :  يعني 

امل�ستقبل                      يف  ال�سلوك  ذلك  حدوث  احتمال  زيادة  اإلى  يوؤدي  مما 

اإلى  يوؤدي  املطلوب  بال�سلوك  الفرد  فقيام   ( املماثلة   املواقف  يف 
املكافاأة ( ))(

 اأما التعزيز ال�سلبي فهو : اإزالة مثري غري مرغوب فيه اأو موؤمل بعد 

حدوث ال�سلوك املرغوب فيه مبا�سرة , مما يزيد كذلك من احتمالية 

تكرار ال�سلوك م�ستقباًل .

مثري  تقدمي  باأنه  الإيجابي  التعزيز  تعريف  اإلى   القطامي  وذهب 

مرغوب فيه بعد ا�ستجابة معينة مما يزيد من احتمالية ظهور هذه 
ال�ستجابة يف امل�ستقبل )3(

راجع : طبيب : عماد حممود » اأثر التعزيز على التح�سيل العلمي » ر�سالة ماج�ستري , جامعة النجاح   (((

,فل�سطني , 2005 
بيت�س : هارولد ريجنالد » تعديل ال�سلوك الب�سري » تعريب : د. في�سل حممد الزراد ,دار املريخ للطباعة   (((

والن�سر, ال�سعودية , 992)م , �س )25 
قطامي  : يو�سف » علم النف�س الرتبوي  » ط) , د�ر حنني , عمان  , 989)م , �س266  (((
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فالتعزيز الإيجابي : هو مثري يظهر بعد حدوث ال�سلوك املقبول 

ال�سلوك  حدوث  بعد  يزال  مثري  فهو   : ال�سلبي  التعزيز  اأما 

املقبول , و عادًة  يكون املثري يف التعزيز الإيجابي مرغوبًا فيه اأو 

�سارًا ,  و املثري يف التعزيز ال�سلبي موؤملًا اأو منفرًا , فالطالب الذي 

واجبه  يوؤدي  الذي  والطالب   , جيدة   عالمة  على  ليح�سل  يدر�س 

املنزيل ليتجنب عدم ر�سا اأبيه اأو معلمه , و الأب الذي يعطي ابنه 

املنا�سب  بال�سلوك  ي�ستمرون  كلهم   , بكائه  من  ليتخل�س  يريد  ما 

بتاأثري التعزيز ال�سلبي , و  من املوؤ�سف اأن تتاأثر املظاهر ال�سلوكية 

للتعزيز  تخ�سع  اأن  الأف�سل  ومن   , ال�سلبي  بالتعزيز  الجتماعية 

جتنبها   حماولة  اأو  املنفرة  املثريات  من  بدل  فاأكرث  اأكرث  الإيجابي 

على �سبيل املثال , كثريًا ما اعتمدت املدار�س التهديد بالر�سوب ,  اأو 

اأ�ساليب اأخرى مماثلة حلث الطالب ليدر�س اأكرث , بدل من اللجوء 

اإلى تعليم املواد الأكادميية بو�سوح,  و على �سكل وحدات �سغرية 

مة  , بحيث ميكن تعزيز تقدم الطالب و حت�سن اأدائه ,  ن�سبيًا و منظَّ

و كثريًا ما اعتقد اأ�سحاب العمل اأن املوظفني يعملون جتنبًا للنتائج 

ال�سلبية التي تنجم عن البطالة و الفقر و احلرمان ,  بدل من حماولة 

توفري الظروف و املهن التي تعززهم اإيجابيًا .
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والثناء  واملدح  الت�سجيع  عبارات  تعترب   , الإن�ساين  ال�سلوك  ويف 

التعليمية معززات  املواقف  التلميذ يف  ا�ستجابة  ,  عقب  واملكافاأة 

اإيجابية  , تقوي احتمال ظهور ال�ستجابة, لذلك فاإن تقدمي املعزز 

املنا�سب يف املوقف عقب �سدور ال�سلوك يقوي من احتمال ظهور 

ال�ستجابة املراد تعّلمها .

فالتعزيز الإيجابي اإذًا  اأمٌر ي�ساف اإلى املوقف مثاًل : ابت�سامة 

الر�سا  واإ�سارة   , بالتاأكيد  الراأ�س  واإمياءة  للطفل  الأم  اأو    , املعلم 

وال�ستح�سان كل ذلك مثريات ُمعززة ت�ساف اإلى املوقف بعد �سدور 

ال�سلوك والذي يقوي بهذا التعزيز .

ومبا اأن املثري ُي�سنَّف كمعزز اإيجابي بالنظر اإلى تاأثريه على 

اإي�ساح  بعد  اإل  اإيجابيًا  معززًا  تعترب  ل  مادة  اأّية  فاإن  ؛   ال�سلوك 

العالقة بينها وبني تاأثريها على ال�سلوك, وما يعمل كمعزز لتلميذ 

معني يعتمد على التاريخ التعزيزي للفرد .

لذلك ما يعترب ذا قيمة تعزيزية لدى تلميذ ؛ قد ل يكون كذلك 

بالن�سبة لتلميذ اآخر, والذي ي�ساعد على حتديد فاعلية املعززات التي 

تقدم والأ�سلوب الذي يحكم اختيار املعززات يعتمد على م�ستوى 
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كل تلميذ ون�ساطه , حيث اإن التلميذ ذا القدرة العالية ي�ساأل  كم من 

املعززات مييل لأن يحقق كمكافاأة جلهوده التح�سيلية )1(. 

من  ي�ساحبه  وما   , الطالبي  الن�ساط  باختالف  القيمة  وتختلف 

توقعات كلِّ تلميذ لتعزيز فعله وفق الن�ساط الذي قام به .

التعزيز  اأثر  ملعرفة  اأجريت  التي  والتجارب  الدرا�سات  جميع  اإن 

اأ�سكاله يوؤدي  الإيجابي بجميع  التعزيز  اأن  اأظهرت  قد  ؛  الإيجابي 

اإلى حت�ّسن التعلم , ثم اإن التعزيز الإيجابي له اأثٌر ح�سن ؛ ل على 

التعلم فح�سب ؛  ولكن على �سحة املتعلم العقلية اأي�سًا , وثالث ما 

اإلى  اأقرب  يكون  اللفظي(  )التعزيز  املديح  اأن  الدرا�سات  عليه  دلت 

التعزيز الإيجابي حيث يكون عفويًا , وخمل�سًا وداًل على اهتمام 

حقيقي من املعلم))( 

الوحيدة  الطريقة  هو    : الإيجابي  التعزيز  اأنَّ  يعني  ل  هذا  لكْن 

لزيادة احتمال حدوث ال�سلوك املرغوب فيه , فبا�ستطاعتنا اأن نعمل 

)�سيء  موؤمل  اأو  بغي�س  مثري  اإزالة  خالل  من  ال�سلوك  تقوية  على 

اأو حدث يكرهه الفرد( بعد حدوث ال�سلوك املرغوب فيه مبا�سرة , 

قطامي  : يو�سف » علم النف�س الرتبوي  » �س267.  (((

“  التعلم ونظرياته “ ط6,  دار العلم للماليني , دم�سق , 986) , �ص 96) عاقل : فاخر   (((
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وهذا الإجراء ي�سمى بالتعزيز ال�سلبي كما ذهب اإليه �سكيرن بقوله : 

التعزيز ال�سلبي : يكون من خالل اإزالة مثيـــــر موؤمل اأو غري مرغوب 

فيه ) مثل كف ال�سدمة الكهربائية( بعد اأداء الكائن احلي ل�سلوك ما . 

والأمثلة على التعزيز ال�سلبي يف احلياة اليومية هي اأي�سًا كثرية , 

فتناولنا حلبة اأ�سربين يف حالة ال�سداع , وتخفيف ال�سائق لل�سرعة 

عند معرفته بوجود رادار على ال�سارع , وحت�سري الطالب للح�سة 

القادمة ليتجنب ما قد يفعله مدر�س املادة املعروف بعقابه ال�سديد  

املثريات  جتنب  ت�سمل  فجميعها   , ال�سلبي  التعزيز  على  اأمثلة  كّلها 

البغي�سة مما يوؤدي اإلى زيادة احتمال الت�سرف على هذا النحو يف 

الظروف املماثلة م�ستقباًل)1( 

عند  التعليم  يف  خا�سة  ب�سورة  ؛  ال�سلبي   التعزيز  ويظهر 

يف  مق�سرون  هم  ممن  اأو   , درا�سيًا  ال�سعاف  الطالب  مع  التعامل 

املجال التعليمي ,  فاملعروف اأن الطالب ال�سعاف ميكن اأن ُيحملوا 

بالر�سوب  وُهددوا  ُوبخوا  ما  اإذا  واأعمالهم  اأحوالهم  حت�سني  على 

ولكْن يظهر من الدرا�سات ال�سابقة ؛ اأن هذا الأمل من التعزيز  غري 

حُمقق دومًا , اأ�سف اإلى هذا اأن درا�سات اأخرى دلت على اأن التعزيز 
اخلطيب : جمال »  تعديل ل�سلوك االأطفال املعتدين«  دليل االآباء من املعلمني , اإ�سراق للن�سر و التوزيع ,   (((

عمان , �لأردن . 995)م , �س 40) .
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ال�سلبي لي�س عدمي اجلدوى كو�سيلة تعليمية فقط , بل اإن له اآثارًا 

تتجاوز  قد  الآثار   هذه  واإن   , للطالب  العقلية  ال�سحة  على  �سيئة 

الو�سع التعليمي اأحيانًا)1(. 

اإن اللجوء اإلى املعززات ال�سلبية بكرثة ل�سبط ال�سلوك ؛ دليل 

ال , اإذ يجب اأن ين�سب الهتمام على التعزيز  على اأن املجتمع غري فعَّ

مقارنة  اأكرث  بدقة  بها  التنبوؤ  ميكن  نتائجه  لأن  ذلك  ؛  الإيجابي 

بالتعزيز ال�سلبي , اإن ال�سلوك غري املرغوب فيه يتوطد بفعل التعزيز 

ال�سلبي , فقد يحاول املعلم مثاًل اأن يحثَّ الطالب على الدرا�سة من 

خالل انتقاده و توبيخه با�ستمرار , و قد ي�ستجيب الطالب فيدر�س 

اأكرث , و اإذا اأدى ذلك اإلى توقف املعلم عن التوبيخ و النتقاد ؛  فاإن 

�سلوك الدرا�سة قد ُعزز �سلبيًا , و يكون هدف املعلم قد مت حتقيقه , 

اإن �سلوك الدرا�سة لدى الطالب يقوى لأنه يزيل املثري املنفر املتمثل 

يف النتقاد,  و من املُحتمل اأن حتدث بع�س النتائج غري املرغوب 

فيها , فقد يتهرب الطالب من انتقادات املعلم , اأو يتجنبها بالتغيب 

الطالب  ي�سبح  قد  كذلك  و   , التح�سري  و  بالدرا�سة  ل  املدر�سة  عن 

انطوائي و يق�سي وقتًا طوياًل يف اأحالم اليقظة من اأثر النتقادات .

))) عاقل : فاخر »  التعلم ونظرياته » �س 202- 203 .

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





23التعزيز يف الفكر الرتبوي احلديث 

اإن الأ�سا�س يف هذه الأمثلة هي ا�ستخدام املعززات ال�سلبية ل�سبط 

ال�سلوك,  و قد يرتتب عليه تعزيًزا لالأمناط ال�سلوكية غري املرغوب 

يوؤدي  الإيجابية  املعززات  ا�ستخدام  اأخرى  ناحية  من  و   , فيها 

البديلة غري  ال�سلوكية  فاإن الأمناط  النتائج املن�سودة , و لذلك  اإلى 

املرغوب فيها تقل احتمالت ظهورها و بالتايل تعزيزها . 

اإن ا�ستخدام التعزيز ال�سلبي يف التعلم يوؤدي  اإلى تعلم ُمَنّفر 

لدى  فهمه  ي�سعب  باأ�سلوب  الريا�سيات  مادة  تقدمي  اإنَّ   : فمثاًل  

التالميذ ؛ يدفعهم اإلى الغياب عن ح�س�س الريا�سيات  , واأن ما مت 

تعزيزه يف هذه احلالة هو �سلوك الغياب عن ح�سة الريا�سيات .

غري  مثريات  موؤملًا(  )موؤثرًا  الفرد  خربات  يف  اعتربت  والتي 

ي�ستدعي  منفر(  )مثري  مثاًل   الريا�سيات  معلم  غياب  اإن   , مرغوبة 

ا�ستجابة ال�سرور لأن ح�سوره ارتبط بتقدمي مادة ُمَنفَّرة  ؛ ي�ستدعي 

اإجراء ا�ستجابة منفرة  , وينتج عن ذلك كراهية التلميذ لأية مادة 

ا�ستجابة   اإلى   للتخل�س منها  و  ذلك  يوؤدي   ,  وال�سعي  ريا�سية 
معززة تعزيًزا �سلبيًا)1(

قطامي  : يو�سف » علم النف�س الرتبوي  » �س 284- 285.  (((
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مما تقدم نرى اأنه ول�سيما يف جمال الرتبية ,  يجب ا�ستخدام 

التعزيز اليجابي يف برامج تعديل ال�سلوك  , اإذ اأنَّ التعزيز ال�سلبي 

اأو الهروب(  اإلى كثري من ال�سلوكيات الهروبية )كالتمار�س  يوؤدي 

اإذا يختلف كل    , ال�سلبي والعقاب  التعزيز   التفرقة بني  كما يجب 

اإزالة  منهما عن الآخر . فالتعزيز ال�سلبي يقوي ال�سلوك من خالل 

املثريات ال�سلبية  , اأما العقاب فيقلل ال�سلوك من خالل اإزالة املثريات 

اليجابية اأو اإ�سافة املثريات ال�سلبية .

1- املعززات غري ال�سرطية و املعززات ال�سرطية :

اأ�س�س  على  بناًء  املعززات  ُيق�ّسم  من  النف�س  علماء  من  هناك 

اإلى   اآلية اكت�سابها للميزات التعزيزية  ؛ فيق�سمها  اإلى  اأو    , التعلم 

على  ا�سطلح  ما  وهذا  �سرطية   معززات  و  �سرطية  غري  معززات 

ت�سميته باملعززات الأولية والثانوية .

فاملعززات التي ل تتطلب خربة من قبل الفرد لتوؤثر على �سلوكه 

ُت�سنَّف باملعززات غري ال�سرطية  , فهي مثريات تقود بطبيعتها اإلى 

تدعيم ال�سلوك  , دون احلاجة اإلى خربات تعليمية �سابقة , و هي 

تلبي احلاجات البيولوجية الأ�سا�سية لالإن�سان  , 
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و لهذا فهي ُتعرف اأي�سًا باملعززات الأولية , فاملاء اأو الغذاء يعتربان 

من املعززات الأولية ,  ل�ستجابات اجلوع اأو العط�س لالأفراد , ومن 

املهم مالحظة باأن املعززات الأولية  ) غري  ال�سرطية ( قد ل تكون 

. فالفرد الذي  التاأثري يف ال�سلوك وتعزيزه ب�سكل دائم  قادرة على 

يف  وهو  له  الطعام  تقدمي  باأن  جند  بال�سبع,  و�سعر  طعامه  تناول 

الأويل قد تتحكم  ,  فاملعزز  ًا كمعزز  ال�سبع قد ل تخدم كثري  حالة 

به ظروف )احلرمان – الإ�سباع ( مبعنى اأنَّ حالة الفرد التي ت�سبق 

تقدمي التعزيز ,  قد تتحكم يف مدى تاأثريه على ال�سلوك , و ب�سكل عام 

املعززات غري ال�سرطية قليلة , و اإمكانية تعديل ال�سلوك الإن�ساين 

اإلى  اإمكانية حمدودة لذلك ل بد من اللجوء   , بالعتماد عليها فقط 

النوع الثاين و هو التعزيز ال�سرطي .

ولعلنا اأن ن�سري هنا اإلى  اأنه يتوفر  ملعلم الف�سل معززات اأولية 

وال�سلوكيات  الأفراد  باختالف  تختلف  غالبيتها  اأن  رغم  متعددة 

ا  املرغوبة , فرنى  اأن املعززات ال�ساحلة لالأكل »املاأكولت« فّعالة جدًّ

وذات اأهمية لالأطفال يف عمر ما قبل املدر�سة , يف حني اأنها لي�ست 

ا و الرا�سدين . فعالة لالأطفال الأكرب �سنًّ
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اأما التعزيز الثانوي : فهو تلك املثريات التي تلحق بال�سلوك 

اإذًا هو  مثري    , التعزيز  للتعلم لكت�ساب �سفة  اإلى خربة  وحتتاج 

يكت�سب ال�سفة التعزيزية من خالل القرتان باملعززات الأولية , و 

هو مثري حيادي ي�سبح بفعل اخلربات التعليمية قادرًا على تدعيم 

ال�سلوك , و لذلك ي�سمى هذا النوع من املعززات؛  باملعززات الثانوية 

فاملال اأو العالمات , بطبيعتها قد ل توؤثر على ال�سلوك اإل  اأن 

خربات التعلم ال�سرطي تعمل على تغيري �سفة تلك املثريات  ؛ من 

فاجلوائز    , له  معززة  اإلى مثريات  ال�سلوك  تتبع  مثريات حمايدة 

خالل  من  معززة  مثريات  �ست�سبح  والنقود  الدرا�سية  والدرجات 

املعززات  باأن  جند   , الأولية  املعززات  من  العك�س  فعلى   , التعلم 

الثانوية ل تقوم بعمل التعزيز ب�سكل اآيل  , حيث اإن خربات التعلم 

فاجلائزة  الثانوية  املعززات  اإظهار  يف  دورًا  تلعب  قد  ال�سرطي 

بطبيعتها , قد ل تكون مثريًا  تعزيزيًا  فهي بذلك مثري حيادي , اأما اإذا 

متَّ اإقرانها مع حدث معزز مثل الأكل اأو ال�سرب لعدة مرات متوالية  

فاإنها قد تعمل على تعزيز ال�سلوك حتى لو مل يظهر املعزز الأويل 

)الطعام –ال�سراب( كذلك  املعززات  الثانوية  الأخرى  مثل  �سهادات  

ال�سكر  , الرتفيعات , الرتب الوظيفية ,وغريها من املعززات 0
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ولبدَّ من النتباه اإلى اأنَّه هناك اأمور تتعلق باملعززات الأولية 

والثانوية , ومنها  اأن يكون الطفل �سغري ال�سن فكلما زاد عمر الطفل 

قلت ا�ستجابته لذلك املعزز , ويجب اأن يكون اأن الطفل على درجه 

من احلرمان من املادة التي تقدم كمعزز .

اأنها قد  ومن العتبارات الهامة اخلا�سة باملعززات الثانوية , 

ت�ستخدم كم�سادر للمعلومات , حيث اإنها حتتل الفرتة الزمنية بني 

اإمتام  ال�ستجابة ,  وتقدمي معزز اأخر , اأي اأن املعزز الثانوي ي�سري 

مالحظ  ي�ستخدم  كاأن   , الطريق  اأخريف  معزز  ة  ثمَّ اأنَّ  اإلى  اأ�سا�سًا 

لرفع  ثانوية  مبعززات  لتزويدهم  املتاحة  املعلومات  بع�س  العمال 

روحهم املعنوية  , مما يزيد من دافعيتهم للعمل مثل )اعمل جيدًا(  

اأجر  بالتاأكيد على  (  و�ستح�سل  الأداء اجليد  ا�ستمر يف هذا   ( اأو 

اإ�سايف  . 

املعلم  اإملام    )1(- برمياك  مبداأ  املبداأ-  هذا  تطبيق  وي�ستلزم 

ن�س هذا املبداأ : على اأن ال�سلوك الذي يظهره ال�سخ�س كثريًا )اأو ال�سلوك املحبب( ميكن ا�ستخدامه   (((

لتعزيز ال�سلوك الذي يظهره قلياًل )اأو ال�سلوك غري املحبب(. وي�سمى هذا املبداأ الذي حمل ا�سم ديفيد برمياك : بقانون 
اجلدة  ؛ الأن اجلدات ا�ستخدمنه منذ القدم فاإذا قالت اجلدة اأو غريها للطفل : كل اخل�سار اأواًل وبعد ذلك ا�سمح لك  
بتناول احللوى, اأو : ادر�س اأوال وبعد ذلك اخرج للعب,  فاإن حماولة التاأثري على ال�سلوك تتم وفقًا ملبداأ برمياك. وهكذا 

ميكن ت�سجيع االأطفال على تاأدية اال�ستجابات املطلوبة منهم )التي ال يقومون بها تلقائيًا( من خالل ال�سماح لهم بتاأدية 
االأن�سطة املحببة فقط بعد اأن يقوموا بتاأدية اال�ستجابات غري املحببة.
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ي�ستخدمها  حيث  وتكرارها    , التالميذ  لدى  املف�سلة  بال�سلوكيات 

لتعزيز ال�سلوكيات الأقل اهتمامًا .

 من هنا يجب على املعلم اأن يقدم تف�سيالته ال�سخ�سية كمعززات 

رغم احتمال حدوث تطابق بينها وبني تف�سيالت التالميذ .

2- املعززات الطبيعية و املعززات ال�سطناعية :

يكون املعزز طبيعيًا؛ اإذا كان يتبع ال�سلوك بطريقة منطقية اعتيادية 

الطالب  على  املعلم  ثناء  اإنَّ   , كذلك  يكن  مل  اإذا  ا�سطناعيًا  يكون  و 

عندما يجيب اإجابة �سحيحة عن ال�سوؤال معزز طبيعي  . اأما اإعطاوؤه 

وقت  يف  اأخرى  مبعززات  لي�ستبدلها   ) و�سعارات   جنوم   ( رموزًا 

لحق ,  فذلك تعزيز  ا�سطناعي .

 نالحظ اأن التعزيز الطبيعي هو الأف�سل ,  و لكن هذا التعزيز 

ا�ستخدام معززات  اإلى  املعلم   ي�سطر  , مما  اأحيانًا  يكفي  ل  وحده 

ا�سطناعية لفرتات معينة .

ا�ستخدام  �سرورة  هو   : ال�سلوك  تعديل  يف  العام  فاملبداأ 

ذلك  كان  كلما  الطبيعية  البيئة  يف  تقليديًا  حتدث  التي  املعززات 

ممكنًا , واللجوء اإلى املعززات ال�سطناعية فقط بعد ف�سل املثريات 

الطبيعية وهذا يعتمد على الفرد و�سلوكه وظروفه . 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





29التعزيز يف الفكر الرتبوي احلديث 

3- املعززات الجتماعية :

 ,  ... والثناء   , والنتباه   , البت�سام  الجتماعية  املعززات  ت�ستمل 

و لهذه املعززات ح�سنات كثرية جدًا منها : اأنها مثريات طبيعية و 

ا�ستخدامها  نادرًا ما يوؤدي  ال�سلوك مبا�سرة, و  ميكن تقدميها بعد 

اإلى الإ�سباع , و لهذا ت�ستخدم املعززات يف برامج تعديل ال�سلوك 

كلما كان ذلك ممكنًا , فالنتباه و الثناء هما معززان لهما تاأثري على 

�سلوك الإن�سان , و هما مثريان طبيعيان من اأكرث املعززات �سيوعًا  

عند  و   , قبوًل  املعززات  اأكرث  من  بالتايل  و  اليومية  احلياة  يف 

جتنب  علينا    ,  ) اأح�سنت   , عظيم   , رائع  كقول   ( الثناء  ا�ستخدام 

ا�ستخدام  و   , فيه  املبالغ  التكرار  جتنب  و  املبتذلة  الثناء  عبارات 

كلمات متنوعة وبطريقة طبيعية ب�سدق و حما�س .

و ميكن التمييز بني اأ�ساليب التجاهل و الثناء ,  اإذا كان الرتكيز  

غري  ال�سلوك  خف�س  اأم  فيه  املرغوب  ال�سلوك  زيادة  على  ين�سب 

ما من خالل  �سلوك  لزيادة  البحوث �سممت  , فبع�س  فيه  املرغوب 

تعزيز  ذلك ال�سلوك  , و جتاهل اأو حمو فئة من ال�ستجابات التي 

ل تتوافق معه , و البحوث الأخرى التي ا�ستخدمت هذه الأ�ساليب 

ممت خلف�س ا�ستجابة ما بتجاهلها  , و تعزيز ال�ستجابات التي  �سُ
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ل تتوافق معها اأو املرغوب فيها من خالل ثناء الكبار  , و هذا �سكل 

قد  و   , الأخرى  ال�سلوكية  للمظاهر  التفا�سلي  التعزيز  اأ�سكال  من 

الطفل  الأفراد لدى  التفاعل مع  الدرا�سات يف زيادة  اإحدى  جنحت 

يف مرحلة ما قبل املدر�سة ,  من خالل ا�ستخدام ثناء الكبار بطريقة 

منظمة ,  و متوقفة على ذلك ال�سلوك و جتاهل حماولت التفاعل مع 

الرا�سدين  .

ومما مييز املعززات الجتماعية :  اأنها مثريات طبيعية وميكن 

تقدميها عقب اأداء ال�سلوك مبا�سرة , ونادرًا ما توؤدي اإلى الإ�سباع  , 

كما اأنها غري مكلفة .

4- املعززات الرمزية :

لحق  وقت  يف  لال�ستبدال  قابلة  معززات  هي  الرمزية  املعززات 

عند  الفرد  عليها  يح�سل   ) ال�سعارات   اأو   , النجوم  اأو   , )كالنقاط 

تاأديته لل�سلوك املقبول املراد تقويته , و ي�ستبدلها فيما بعد مبعززات 

اأخرى , ولعلَّ املعلم يلجاأ لهذا النوع من املعززات, عندما ل تكون 

املعززات ال�سابقة متوفرة لديه اأو ل توؤدي الهدف منها .
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5- املعززات الغذائية :

ت�ستمل املعززات الغذائية كل اأنواع الطعام و ال�سراب التي يف�سلها 

الفرد , اإل اأن ا�ستخدام املعززات الغذائية قد يرتتب عليه م�سكالت 

عديدة هناك من يعرت�سون على ا�ستخدام هذه املعززات قائلني : اإنه 

لي�س مقبوًل  اأن يجعل معدل ال�سلوك اإمكانية ح�سول الفرد على ما 

يحبه من الطعام اأو ال�سراب متوقفًا على تاأديته لل�سلوكيات املنا�سبة 

ول بد من التاأكيد على اأن معدل ال�سلوك ل ي�ستخدم هذا النوع من 

كبري  اأثرٍ  ذات  لي�ست  الأخرى  املعززات  اأن  وجد  اإذا  اإل  املعززات 

قد  , فهو  لها  الفرد ل ي�ستجيب  , واإذا كان  امل�ستهدف  ال�سلوك  على 

ي�سطر على الأقل يف بداية الربامج اإلى ا�ستخدامها  , ولكنه يعمل 

على اإقران هذه املعززات مبعززات اجتماعية كالثناء و البت�سام و 

غريها  من اأجل ا�ستبدالها باملعززات الغذائية يف اأ�سرع وقت ممكن 

الغذائية  باملعززات  املرتبطة  الأخرى  الرئي�سية  امل�سكالت  من  و 

م�سكلة الإ�سباع و التي تعرف اإجرائيًا :  باأنها فقدان املعزز لقيمته 

التعزيزية ب�سبب ح�سول الفرد على كمية كبرية منه .

اإن للمعززات الغذائية اأثًرا بالًغا  يف تعديل ال�سلوك , اإذا ما كان 

اإعطاوؤها للفرد متوقفًا على تاأديته لذلك ال�سلوك . 
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6- املعززات املادية :

الفرد  يرغب  التي  الأ�سياء  يف  املعززات  من  النوع  هذا  يتمثل  و 
الدراجة   , النجوم    , التلوين  اأقالم   , يف احل�سول عليها كالألعاب 
, و قد يعرت�س البع�س على ا�ستخدام هذا النوع من  الهوائية ... 
املعززات , و لكن انتباه الرا�سدين قد ل يكفي اأحيانًا لتغيري �سلوك 
الأطفال . والعديد من الدرا�سات اعتمد على التعزيز املادي  , و كانت 
هذه املعززات ُمكلفة ن�سبيًا  , و قد يكون من ال�سعب تقدميها لفرتة 

زمنية طويلة,  اأو ملجموعة كبرية من الأطفال . 

التعزيز املادي يف غرفة  التي تت�سمن  اإن ا�ستخدام الأ�ساليب 
ال�سف ؛ قد تطور بفعل التعزيز الرمزي , واملعزز الرمزي اعتمادًا 
) و ذلك عامٌل يحدده  على مدى اقرتانه بتوفري حدث مرغوب فيه 
اإجراء ا�ستبدال املعزز الرمزي ( و يقلل الفرتة الزمنية بني ال�سلوك 
و التعزيز , لأنه ميكن تقدميه بعد حدوث ال�سلوك مبا�سرة اإ�سافة 
اإلى ذلك ؛ فاملعزز الرمزي اإمنا هو موؤ�سر على توفر معززات متنوعة 

يف  ,و  خمتلفني  اأ�سخا�س  مع  التعزيز  فاعلية  ي�سمن  فهو  بذلك  و 
اأوقات خمتلفة اأي�سًا .
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الفصل الثالث

العوامل املوؤثرة يف 
فعالية التعزيز
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اإنَّ التعزيز عامٌل مهم يف تقومي �سلوك  الطالب  , وله اأثٌر كبري 

يف حت�سني النمو التعليمي واملعريف لديه , ولكن يبقى الوقت الذي 

م التعزيز فيه , وعدة عوامل اأخرى لها اأثٌر كبرٌي يف فعاليته .  ُيقدَّ

فقد ت�ساءل العديد من علماء النف�س  : متى نقدم املُعزز للفرد 

اإن  ؟  له  نعطيها  التي  التعزيز  كمية  ؟ وما هي  املعزز  نوع هذا  وما 

الإجابة عن هذه الأ�سئلة تتطلب مراعاة عوامل خمتلفة , فالعوامل 

التي توؤثر يف فعالية التعزيز كثرية ولعلي هنا اأن اأوجز بع�س هذه 

العوامل التي ذكرها الدكتور   جمال حممد اخلطيب عند حديثه عن 

التعزيز  )1(:  

1- فورية التعزيز  :

تقدميه  هو    , التعزيز  فعالية  من  تزيد  التي  العوامل  اأهم  اأحد  اإن 

مبا�سرة بعد حدوث ال�سلوك , فاأن نعطي الطفل لعبة اليوم لأنه اأدى 

واجبه املدر�سي بالأم�س  قد ل يكون ذا اأثر كبري , واأن نقول للطفل   

اأن  اأقل فعالية من   » اأداوؤك يف ال�سباح رائًعا  , لقد كان  » باملنا�سبة 

ا« مبا�سرة بعد تاأديته لل�سلوك . نقول له » رائع جدًّ

اخلطيب : د. جمال حممد » تعديل ال�سلوك االإن�ساين » دار حنني للن�سر والتوزيع , ط) , 2003م   , 49) ,   (((

وبعدها .

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





35التعزيز يف الفكر الرتبوي احلديث 

غري  �سلوكات  تعزيز  عنه  ينتج  قد  املعزز  تقدمي  يف  التاأخر  اإن 

الواقعة  الفرتة  يف  حدثت  تكون  قد  تقويتها  نريد  ل   , م�ستهدفة  

يكون  ل  فعندما   , املعزز  وتقدمي  امل�ستهدف  ال�سلوك  حدوث  بني 

فاإنه  امل�ستهدف,  ال�سلوك  حدوث  بعد  مبا�سرة  املعزز  تقدمي   ممكنًا 

اأو  الرمزية  كاملعززات   ( و�سيطية  معززات  الفرد  باإعطاء  ين�سح 

الثناء ( بهدف الإيحاء للفرد اأن التعزيز قادم . 

اإنَّ الفرتة الزمنية التي تف�سل بني ال�ستجابة ؛ وتقدمي املثري 

الذي يعززها ت�سكل متغريًا هامًا من املتغريات  التي توؤثر يف فعالية 

التعزيز)1( .

اأو التعلم  وهناك عالقة ذات طبيعة عك�سية بني قوة الرتباط 

املعزز كان  اإرجاء تقدمي املثري  , فكلما طالت فرتة  الأرجاء   وفرتة 

م�ستوى الأداء اأدنى .

اإرجاء  اإطالة فرتة  اأي حد ميكن  اإلى  وقد يت�ساءل �سائل هنا : 

التعزيز والإبقاء على فعاليته ونتيجته ؟

والفرتة  العالقة  تناولت   , ودرا�سات  جتارب  عدة  قامت  لقد 

ن�شو�تي : عبد �ملجيد » علم �لنف�ص �لرتبوي » �ص 289  (((
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الزمنية التي يجب فيها تقدمي املعزز , وت�سري هذه النتائج اإلى اأنَّ 

املثريات التي تتزامن من حيث حدوثها مع تقدمي املعزز ) الثابت( 

على  قادرًا  املعزز  هذا  كان  فاإذا   , ذاته  املعزز  خ�سائ�س  تكت�سب 

ا�ستثارة بع�س ال�ستجابات , ف�ستكت�سب تلك املثريات القدرة على 

اأمرين  اإلى  النتباه  يجب  وهنا   . ذاتها  ال�ستجابات  هذه  ا�ستثارة 

اإمكانية اكت�ساب عدد من املثريات خلا�سية  ؛ الأول : هو  اأ�سا�سني 

التعزيز , اإذا تزامنت يف حدوثها مع عملية التعزيز , لذا يجب على 

املعلم اأن يحدد ال�ستجابات التي يرغب يف تعزيزها فعاًل , بحيث 

يجعل املتعلم قادرًا على متييزها من بني املثريات الأخرى التي ميكن 

ال�ستجابات  تعزيز  يف  الإ�سراع  هو   : والثاين   . معها  ترتافق  اأن 

 , فيها  نرغب  ا�ستجابة   باأداء  املتعلم  يقوم  فعندما   , فيها  املرغوب 

يجب تعزيزها مبا�سرة باملديح اأو ال�ستح�سان ... اإلخ  لكي ن�سمن 

م�ستوى اأداء اأف�سل يف امل�ستقبل)1( .

))) ) �ملرجع �ل�شابق ) , �ص 290
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2- ثبات التعزيز :

يجب ا�ستخدام التعزيز على نحو منظم  , وفقًا لقوانني معينة يتم 

حتديدها قبل البدء بتنفيذ برنامج العالج ال�سلوكي , فال يكفي اأن 

يت�سف  األ  يجب  واإمنا  ال�سلوك  حدوث  بعد  مبا�سرة  املُعزز  نعطي 

ليتوا�سل يف  ال�سلوك  املهم تعزيز  فاإنه من    . بالع�سوائية  التعزيز 

مرحلة اكت�ساب ال�سلوك .

ال�سلوك   ا�ستمرارية  على  املحافظة  مرحلة  يف  اأي  ذلك  وبعد 

فاإننا ننتقل اإلى التعزيز املتقطع .

وهنا اأوجد  العديد من علماء النف�س ما ي�سمى بجداول التعزيز  

و�َسَعوا فيها اإلى تنظيم مواعيد   تقدمي  التعزيز ,  و  حتديد  اأي  

ال�ستجابات �سيتم تعزيزها  . 

اإلى ق�سمني :  الأول : جداول التعزيز املتوا�سلة ,  وق�سموها 

والثاين : جداول التعزيز املتقطعة.

كل مرة  املعزز يف  تقدمي  تعني   : املتوا�سلة  التعزيز  فجداول 

يحدث فيها ال�سلوك املُ�ستهدف )املرغوب فيه( , وجدول التعزيز هنا 

هو اجلدول املنا�سب  ؛ عندما يكون الهدف هو م�ساعدة الفرد على 

اكت�ساب �سلوكيات جديدة لي�ست موجودة لديه.
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وبالرغم من اأن التعزيز املتوا�سل اإجراء فّعال جدًا يف املراحل 

الأولى ؛  اإل اأن هناك قيودًا كثرية حتد من ا�ستخدامه لأنَّ التعزيز 

قيمته  املعزز  فقدان  عنه  ينتج  مما  الإ�سباع  اإلى  يوؤدي  املتوا�سل 

غري  اإجراء  متوا�سل  ب�سكل  ال�سلوك  تعزيز  اأن  كما  التعزيزية.  

عملي, فذلك يتطلب جهدًا كبريًا  , مما يجعل عملية تعديل ال�سلوك 

ال�سلوك  تعزيز  التوقف عن  واإن  اأي�سًا.  مكلفة  ُمتعبة ورمبا  عملية 

بعد خ�سوعه جلدول تعزيز متوا�سل يوؤدي اإلى انطفاء ذلك ال�سلوك 

ا�ستمرارية  على  املحافظة  يجعل  املتوا�سل  التعزيز  و    . ب�سرعة 

,  لأن  ال�سعب حتقيقه  التوقف عن املعاجلة هدفًا من  ال�سلوك بعد 

ال�سلوك غالبًا ما يخ�سع لتعزيز غري متوا�سل )متقطع( يف احلياة 

اليومية. 

اأما جداول التعزيز املتقطعة  : و فيها يتم تعزيز ال�سلوك يف 

الذي ي�ستمل  التعزيز  اإن جدول  اآخر؛  بع�س الأحيان فقط, مبعنى 

ال�سلوك على نحو غري متوا�سل هو جدول متقطع. و  على تعزيز 

كلما كان التعزيز متقطعًا اأكرث ؛  ازدادت احتمالية ا�ستمرار ال�سلوك 

)اإل اإذا كان حدوث التعزيز نادرًا جدًا(.
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يف  فعالية  الأكرث  هي  املتوا�سلة  التعزيز  جداول  كانت  واإذا 

مراحل اكت�ساب ال�سلوك؛ فجداول التعزيز املتقطعة هي الأف�سل يف 

مرحلة املحافظة على ا�ستمراريته , فبعد اأن يكون الفرد قد اكت�سب 

ال�سلوك امل�ستهدف , ي�سبح من ال�سروري تعزيز بع�س ال�ستجابات 

ل كلها, لي�ستمر ذلك ال�سلوك يف احلدوث, و�سبب ذلك هو اأن ال�سلوك 

الذي يخ�سع جلدول تعزيز متقطع ؛ ُيبدي مقاومة اأكرب لالنطفاء, 

مثال نبداأ بالتعزيز املتوا�سل ثم تعزيز متقطع بعد كل ا�ستجابتني 

ثم بعد ثالث ا�ستجابات , وهكذا .

3- كمية التعزيز :

متغريات  من  هامًا  متغريًا    ) الإثابة   ( املعزز  املثري  كمية  تعترب  

التعزيز , اإذ ُيعتقد اأنَّ قوة الرتباط تزداد بازدياد حجم املثري املعزز 

وحجم   . القوة  هذه  على  دلياًل  الأداء  معدل  اأنَّ  اعتربنا  اإذا  هذا   ,

املثري فاعلية  يف  يوؤثر   , واملكافاأة  الثواب  مقدار  اأو  املعزز   املثري 

التعزيزية , ويوؤدي اإلى تباين يف م�ستوى الأداء , لذا يجب النتباه 

يف ميدان التعلم  الإن�ساين . اإلى هذه الظاهرة , وتزويد املتعلمني 

مبعززات ذات مقادير واأ�سكال تنا�سب الأمناط ال�سلوكية املرغوب 
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يف تقويتها اأو تعزيزها )1(.

وذلك   , للفرد  �سُتعطى  التي  التعزيز  كمية  حتديد  يجب  كذلك 

التعزيز  كمية  كانت  فكلما   , عام  وب�سكل   , املعزز  نوع  على  يعتمد 

اأكرب كانت فعالية التعزيز اأكرث , ما دامت كمية التعزيز �سمن حدود 

« قد  للطفل » جيد  , فقولنا  الثناء مثاًل  فاإذا كان املعزز هو   , معينة 

ا « » اإنني فرح بكل فعٍل « , اإل اأن  يكون اأقل فعالية من قولنا » رائع جدًّ

اإعطاء كمية كبرية جدًا من املعزز يف فرتة زمنية ق�سرية ؛ قد يوؤدي 

اإلى الإ�سباع مما يوؤدي اإلى فقدان املعزز قيمته , لهذا علينا ا�ستخدام 

معززات خمتلفة ل معزز واحد  .

4- م�ستوى احلرمان ـ: 

من العوامل التي توؤثر يف  فعالية التعزيز ؛ هو م�ستوى احلرمان 

اأي  الإ�سباع لدى الفرد فكلما كان حرمان الفرد )اأي الفرتة التي مرت 

عليه دون احل�سول على املعززات( اأكرب , كان املعزز اأكرث فعالية,

ن�شو�تي : عبد �ملجيد » علم �لنف�ص �لرتبوي » �ص 289  (((
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الفرد  حرمان  م�ستوى  يكون  عندما  الة  فعَّ تكون  املعززات  فمعظم 

منها كبريًا ن�سبيًا .

5- درجة �سعوبة ال�سلوك :

درجة  فهو   , التعزيز  فعالية  يف  يوؤثر  الذي  اخلام�س  العامل  اأما 

, فاملعزز ذو الأثر البالغ عند تاأدية الفرد  تعقيد ال�سلوك املُ�ستهدف 

امل�ستهدف  ال�سلوك  يكون  عندما  فعاًل  يكون  ل  قد  ب�سيط  ل�سلوك 

�سلوكًا معقدًا اأو يتطلب جهدًا كبريًا , واملبداأ العام الذي يواجهنا يف 

هذا اخل�سو�س هو : كلَّما ازدادت درجة تعقيد ال�سلوك , اأ�سبحت 

احلاجة اإلى كمية كبرية من التعزيز اأكرث .

6- التنويع :

معزز  ا�ستخدام  من  فعالية  اأكرث  ؛  متنوعة  معززات  ا�ستخدام  اإن 

واحد . كذلك فا�ستخدام اأ�سكال خمتلفة من املعزز نف�سه اأكرث فعالية 

من ا�ستخدام �سكل واحد منه, فاإذا كان املعزز هو النتباه اإلى الطفل 

»اأح�سنت«  له  قل  ولكن  جيد«  جيد,  »جيد,  اأخرى  بعد  مرة  تقل  فال 

وابت�سم له, وقف بجانبه , و�سع يدك على كتفه .... الخ.
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7- اجِلدة :

اإن جمرد كون ال�سيء جديدًا يك�سبه خا�سية التعزيز اأحيانًا , لذلك 

ين�سح ا�ستخدام اأ�سياء غري ماألوفة قدر الإمكان .

 , بالثابتة  لي�ست  التعزيز  فعالية  يف  املوؤثرة  العوامل  هذه 

وتختلف   , ال�سفية   البيئة  علينا  تفر�سها  اأخرى  عوامل  هناك  بل 

باختالف البيئة , وال�سلوك . ولبدَّ من اأن ينتبه املعلم اأو ال�سخ�س 

الذي يقوم بفعل التعزيز اإلى الهدف والغاية املرجوة من هذا التعزيز 

ة ميكن للمعلم من خاللها اأن يتجاوز  , فللتعزيز تطبيقات تربوية جمَّ

الأمر  , وهذا  التعليمي  تواجهه يف م�سمار عمله  التي  ال�سعوبات 

ُيحتم على املعلم اأن يعي با�سرتاتيجيات ذكرناها �سابقًا تزيد من اأثر 

التعزيز , من ذلك يجب اأن يراعي اأن التعزيز و�سيلة لزيادة الدافعية 

ولي�س عملية تنتهي مبجرد ح�سول التلميذ على املعزز .

حمددة,  مو�سوعات  اإلى  الدرا�سية  املادة  يق�سم  اأن  ويجب  

اإلى وحدات ويكون التعزيز مرهونًا بتحقيق  وتق�سم املو�سوعات 

امل�ستويات  ح�سب  املعززات  اختالف  مراعاة  ويجب   , وحدة  كل 

القت�سادية والجتماعية  , مما يجعل من ال�سروري على املعلم اأن
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اإ�سباع هذه  , ومراعاة  التالميذ وحاجاتهم  يتعرف على خ�سائ�س 

طالب  جلميع  املتكافئة  الفر�س  يراعي   اأن  يجب  كما   , احلاجات 

بحيث    , التعلم  مواقف  نحو  ا�ستجاباتهم  عن  التعبري  يف  الف�سل 

اأن يعرب عن وجهة نظره جتاه املوقف ,ف كما  تلميذ  ي�ستطيع كل 

على  تعتمد  اأي  موقفية,  التعزيز  عملية  اأن  املعلم  يراعي  اأن  يجب 

طبيعة املوقف الذي يتم فيه التعزيز فقد يكون املعزز غري فعال يف 

موقف معني , وفعاًل يف موقف اآخر , كما اأن املعزز الواحد قد يكون 

له قيمة اأكرب لدى تلميذ معني عن تلميذ اآخر , ولهذا من الأف�سل اأن 

ي�ستخدم املعلم معززات تنا�سب حاجات وخ�سائ�س تالميذه . 

ومن  الأف�سل اأن يلجاأ املعلمون اإلى ا�ستخدام كلمات التعزيز 

التي ت�سجع التالميذ  , وحتفزهم اإلى مزيد من الجتهاد ,  ولكن يجب 

اجتهادهم  من  التالميذ  يزيد  التعزيز بحيث  املبالغة يف  من  احلذر 

رغبة يف التعزيز ,  ولي�س رغبة وحبًا يف اكت�ساب العلم واملعرفة . و 

يجب اأن يكون التعزيز اإيجابيًا من وجهة نظر املتعلم ولي�س املعلم .

ل اأن يقوم املعلم بعمل قوائم للمعززات الإيجابية التي  و يف�سَّ

يرغب با�ستخدامها يف ف�سله , وميكن له اأن ي�ساأل التالميذ عن نوع 

التعزيز الذي يرغبون فيه كمكافاأة لهم على حت�سيلهم الدرا�سي املرتفع  
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وهنا    , الطلبة  مع  املادية  املكافاأة  اأ�سلوب  ا�ستخدام  ميكن  و 

نرى  تقدمي املعزز مبقادير �سغرية على فرتات ق�سرية ؛ اأف�سل من 

تقدميه بكميات كبرية دفعة واحدة .

�سيا�سة  يف  الأف�سل  من  ؛  اأنَّه  يعرف  اأن  املعلم  على  يجب  كما 

العقاب اأن تكون قليلة  , وخا�سة يف التعلم حتى ل يحدث اقرتان 

بني التعلم واملثريات املنفرة .

للتعزيز  امل�ستمر  ال�ستخدام  خطورة  املعلم  يدرك  اأن  يجب  و 

اأو   , وال�سخرية  اللوم  عبارات  �سكل  يف  وذلك   , مبفرده   ال�سلبي 

النقد بق�سوة لأن ذلك يوؤدي اإلى اجتاهات �سلبية نحو املعلم ويعمم 

اإلى املدر�سة وعملية التعلم . و يجب قبل اأن نوقع العقاب كمحاولة 

لرفع م�ستوى حت�سيل التلميذ ؛ اأن نهتم بك�سف العوامل امل�سئولة 

عن انخفا�س م�ستوى التح�سيل واأن نعالج هذه الأ�سباب باأ�سلوب 

تربوي �سليم . 

كما يجب مالحظة  : اأنَّ  ا�ستخدام التعزيز ال�سلبي يوؤدي اإلى 

نتائج اأف�سل من التعزيز الإيجابي مع الأطفال النب�ساطيني .
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يف  يتهجها   اأن  املعلم  على  التي  الرتبوية  بالآلية  يتعلق  فيما  ا  اأمَّ

تعزيزه , فيجب اأن يكون التعزيز متقطعًا على فرتات غري حمددة 

حتى يح�سر التالميذ ب�سفة م�ستمرة للح�سول على التعزيز .

الأطفال  مع  امل�ستمر  التعزيز  نظام  يتبع  اأن  للمعلم  ميكن  و 

ال�سغار عند تعلمهم اللغة لأول مرة .

نظم  اأف�سل  هو  ؛   املتغرية  التعزيز  ن�سبة  نظام   فاإنَّ  وكذلك 

التعزيز التي ميكن ا�ستخدامها داخل ال�سف الدرا�سي ؛  لأنه يدفع 

التلميذ اإلى رفع يده لالإجابة عن الأ�سئلة ول يتوقف عن هذا ال�سلوك 

, لأنه كلما زادت ن�سبة رفعة يده لالإجابة ؛ زاد معها احتمالية ال�سماح 

له بالإجابة .

 , الإن�ساين  التعلم  من  التعزيز  نظم  من  ال�ستفادة  ميكن  و 

لتعديل �سلوك التالميذ حيث ي�ستخدم املعلم التعزيز امل�ستمر الذي 

يعقب ال�ستجابات ال�سحيحة , ثم بعد ذلك ي�ستخدم نظامًا للتعزيز 

والذي هو عبارة عن �سل�سلة متتابعة من التعزيز الن�سبي ,  والتي 

تتميز بانخفا�س ن�سبتها تدريجيًا  , حتى حتذف التعزيز وي�ستبعد 

بحيث ميكن للتلميذ اأن يعتمد على نف�سه .
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الفصل الرابع  

نُظم التعزيز عند:  
بافلوف – �صكيرن - باندورا  
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• اأوًل : نظرية الإِ�سراط الكال�سيكي ) اإيفان بافلوف ( .	

• ثانيًا  :  نظرية الإ�سراط  الإجرائي ) ل�سكيرن (  .	

• ثالثًا : نظرية التعلم الجتماعي ) لباندورا (.	

لقد �َسغل التعّلم فكَر علماِء النف�س و الرتبية , ويكاُد ل يوجُد 

يف علم النف�س مو�سوٌع اأ�سا�سٌي اأكرَث اأهميًة يف فهمنا لل�سلوك من 

مو�سوع التعلم  , لذلك حر�سوا على درا�سة ُكلَّ ما له �ساأن يف اإيجاِد 

الرتبوي  وال�سلوك   , عام  ب�سكل  ال�سلوكي  الفعل  يف  اإيجابي  اأثر 

ب�سكٍل  خا�س . واحتلَّ التعزيز املكانة الأولى ملا له من اأثٍر اإيجابي 

يف العملية التعليمية , ويف �سلوك الطفل  .

اأغلب علماء النف�س يعتربون علم النف�س  و على الرغم من اأن 

اتفاق كامل بينهم على طبيعة هذه  ,  فلي�س هناك  علمية ارتباطيه 

العملية.  وهناك اجتاهات منها �سلوكي : ميثل الرتباط بني املثري 

وال�ستجابة ,

املثري  بني  يكون  املتعلم  ارتباط  فاإن   : الجتاه  لهذا  وطبقا 

احلي  الكائن  لدى  مكت�سبًا  مياًل  ميثل  التعلم  واأن   , وال�ستجابة 

لال�ستجابة بطريقة معينة عندما يواجه مبثري معني يف موقف ما . 
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الرتباط  , ويكون  املعريف  : الجتاه  فهو  الثاين  اأما الجتاه 

هنا  بني املثريات , و اإنَّ املتعلم ميثل مياًل مكت�سبًا لدى الكائن احلي 

, لتوقع اأحداث متتالية عندما يظهر مثري معني يف موقف معني من 

وجهة نظر هذا الجتاه .

اكت�ساب معلومات فقط  لي�س  ؛  التعلم   لتعدد جوانب  و نظرًا 

للجانب العقلي ,  بل تعلم �سبط النفعالت وتعلم ال�سلوك الجتماعي  

تعدد  اإلى  ذلك  اأدى  وقد  التعلم  مفهوم  لو�سع  العلماء  اجتهد  كما   ,

تعاريف التعلم على ح�سب تركيز كل عامل من زاويته اخلا�سة, وكذلك 

ح�سب  حمتوى  التعلم  , فالبع�س  يركز  على العمليات والإجراءات  

التي تو�سل اإلى التعلم  , والأخر يركز على العمليات العقلية وهو 

رت التعلم على  ما ميثل الجتاه املعريف . كما اأن هنالك نظريات ف�سَّ

الإن�سان وو�سعت التجارب على الإن�سان فقط .

نظم  متناولة   , التعلم  نظريات  بع�س  عند  �ساأقف  هنا  واأنا 

التعزيز فيها , واأوجه التفاق و الختالف بينها .
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لقد ا�ستخدم  ) ُم�سطلح التعزيز ( اأّول  مرٍة  )  اإيفان  بافلوف()1(  

علم  يف  ال�سلوكية  املدر�سة  ُموؤ�س�س   )2() واط�سن   جون   ( اه  وتبنَّ

النف�س , وتو�ّسع فيه  ) بورهو�س فردريك �سكيرن ()3( يف علم التعلم 

وفن التعليم « ل�سبط ال�سلوك باأ�ساليب جذابة بدًل من 

الأ�ساليب القهرية . وطّبق مفهومه )  اإدوارد ثورندايك ( )4( يف 

بطي , اأي ربط امل�سكلة باحلل .  علم النف�س الرَّ

اإيفان برتوفيت�س بافلوف , عامل رو�سي , ولد عام 849)م , ح�سل على جائزة نوبل يف الطب يف عام 904)   (((

ر بها التعلم . من موؤلفاته :  الأبحاثه املتعلقة باجلهاز اله�سمي , ومن اأ�سهر اأعماله نظرية اال�ستجابة ال�سرطية التي ف�سَّ
)ع�سرون عامًا من الدرا�سة املو�سوعّية للن�ساط الع�سبي االأعلى عند احليوان )933)( . و  حما�سرات يف عمل ن�سفي 

الكرة املخية )927)( . تويف عام 936)
جون برودو�س واط�سون , عامل نف�ٍس اأمريكي , ولد عام 878)م , اأ�ّس�س املدر�سة النف�سية املعروفة با�سم   (((

ال�سلوكية , اأُ�ستهر بعبارة ) االثني ع�سر طفاًل ( , التي طلب من خاللها اأن ُيعطى  اثني ع�سر طفاًل اأ�سّحاء , �سليمي 
التكوين , و اأْن ُيهيئ له الظروف املنا�سبة لعامله اخلا�س لرتبيتهم  , و�سي�سمن  تدريب اأٍيّ منهم , بعد اختياره ب�سكٍل 

ع�سوائي , الأن ي�سبح اأخ�سائيًا يف اأي جماٍل ما . فاإن اأردَت  اأن ي�سبح طبيبًا , اأو حماميًا , اأو ر�سامًا , اأو تاجرًا اأو حتى 
�سحاذًا اأو ل�سًا , بغ�س النظر عن مواهبه وميوله ونزعاته وقدراته وحرفته وعرق اأجداده . تويف عام 958)م 

بورهو�س فردريك �سكيرن : عامل نف�ٍس اأمريكي , ولد عام 904)م ُعرف ببحوثه يف عملية التعلم , اأو املعرفة   (((

, واإميانه باملجتمع املوّجه  , ُيعرف كدار�ٍس لعلم النف�س ال�سلوكي , اأي درا�سة �سلوك االإن�سان الذي ميكن مالحظته 
ومراقبته . و يرجع الف�سل اإلى �سكيرن يف ظهور اال�سرتاط االإجرائي كاأحد اأ�ساليب التعلم ال�سرطي , و ت�ستند نظرية 

اال�سرتاط االإجرائي يف تف�سريها للتعلم على عدد من االفرتا�سات االأ�سا�سية منها  : نتائج ال�سلوك ميكن اأن تعمل على 
زيادة احتماالت ال�سلوك )تعزيزها( اأو تناق�سها )معاقبتها ( . تويف عام 990)م

اإدوارد يل ثورندايك :  عامل نف�س اأمريكي , ولد عام 874)م ,  كانت بدايات ثورندايك يف جمال نظريات   (((

التعلم والتعليم  , من خالل اأبحاثه التي طرحها يف عامي 3)9) - 4)9) عندما ن�سر كتابه علم النف�س الرتبوي , املوؤلف 
من ثالثة اأجزاء , حيث قام فيه بطرح اأفكاره الناجتة عن اأبحاثه التجريبية واالإح�سائية , وتو�سيح مبادئ قوانينه التي 

اعتمد عليها يف و�سع نظريته اخلا�سة فيما يتعلق بطريقة التعلم ,  �سواء التعلم االإن�ساين اأو التعلم احليواين . تقوم 
طريقة ثورندايك يف البحث على اأ�سا�س امل�ساهدة وحل امل�سكالت . تويف عام 949)م .
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و ) األربت باندورا ( )1(الذي تو�ّسع باحلديث عن التعزيز يف 

يت ) بنظرية التعلم الجتماعي ( .  نظريته التي �ُسمِّ

و�ساأقُف يف هذا الف�سل :  عند ُنُظم التعزيز عند ) اإيفان بافلوف 

و بورهو�س فردريك �سكيرن و األربت باندورا (  لأنَّ نظرياتهم 

�س مفهوم التعزيز يف الرتبية واآلياته من املناحي كافًة  .  ُتلخِّ

اأوًل  : نظرية الإ�سراط الكال�سيكي ) اإيفان بافلوف ()2( : يعد اإيفان 

التعلم يف ظروف جتريبية ح�سب �سبطها  اأّول َمن  در�س  بافلوف 

اله�سم  بعملية  تتعلق   درا�سة  يجري  كان  حينما  درا�سته  وبداأت   ,

الذي  اللعاب  كمية  اأو  مقدار  بقيا�س  وقام   , املخترب  الكلب يف  عند 

يفرزه الكلب عند اإطعامه , وبعد عّدة اأيام ونتيجة حماولت �سابقة 

, لحظ بافلوف اأنَّ الكلب يفرز كمية لعاب حينما �ساهده يقرتب منه 

الكلب  اأنَّ جمرد روؤية  بافلوف  اأدرك  , وحينها  الطعام  وبيده طبق 
األربت باندورا : عامل نف�س كندي , ولد عام 925) و ما يزال على قيد احلياة ,  وقد كان له الف�سل يف تقدمي   (((

اإ�سهامات يف كثرٍي من املجاالت يف علم النف�س االجتماعي على مدار العقود ال�ستة املا�سية , لقد �سنَّفت درا�سة عام 
 , (B. F. Skinner( 2002م باندورا كرابع اأكرث عامل نف�ٍس يتم اال�ست�سهاد به على مر الزمن , بعد ب.ف �سكيرن
َف باندورا كثرًيا كاأعظم  و �سيغموند فرويد )Sigmund Freud( , وجان بياجيه )Jean Piaget (.   وو�سِ

عامل نف�س على قيد احلياة , وكواحد من علماء النف�س االأكرث تاأثرًيا على مر الزمن .
نا�سف : د. م�سطفى » نظريات التعلم » مراجعة د : عطية حممود هنا , �سل�سلة عامل املعرفة , اكتوبر   (((

983)م ,  �س 75-74
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للطعام حتدث عنده ا�ستجابة يربهن عليها �سيل اللعاب . وقد اأثار 

لأن  الكلب  تعليم  اإمكانية  يدر�س  اأن  فحاول   , بافلوف  اهتمام  ذلك 

�سماع  اأو  روؤية �سوء  مثل  من   , اأخرى  نتيجة عوامل  لعابه  ي�سيل 

نغمة �سوتية , وما �سابه ذلك .

)) وتتلخ�س جتربة بافلوف اأْن و�سع كلبًا يف جهاز للتجارب 

و�سمح لهذا الكلب باأن يتعود على اجلو املحيط به ومع اجلهاز .

وبعد اأن تاأّقلم الكلب مع ظروف التجربة ؛ قام بافلوف بت�سغيل 

بندول اإيقاع وجعل هذا البندول يدق مرة ملدة ن�سف دقيقة ,  ويف 

هذا الوقت كان يو�سع م�سحوق اللحم يف فم الكلب ؛ حيث يوؤدي 

ذلك اإلى اإفراز اللعاب  , واأعيد تكرار هذه العملية ب�سورة م�ستمرة 

مرة كل خم�س ع�سرة دقيقة ؛ حتى اأخذ لعاب الكلب ي�سيل خالل فرتة 

ن�سف الدقيقة قبل تقدمي املثري غري ال�سرطي )اأي م�سحوق اللحم( 

اإلى ت�سميته املعروفة   , بالإ�سافة  التعزيز  اأنه  اإليه على  اأ�سار  الذي 

باملثري غري ال�سرطي , كما اأطلق على �سوت البندول الذي كان الكلب 

و�سمى  ال�سرطي   املثري   ؛  ا�سم  �سماعه  عند  اللعاب  اإفراز  يف  يبداأ 

اإفراز اللعاب ا�ستجابة لهذا ال�سوت بال�ستجابة ال�سرطية (( وبعد 

ُيدخل  بداأ  ؛  املخبرية  اإجراءاته  دقة  اأو  ثبات  من  بافلوف  تاأكد  اأن 
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ثالث  من  جتربته  باإجراء  فقام    , الأ�سلية  جتربته  على  تنويعات 

مراحل :  يف املرحلة الأولى اأعطى الكالب طعام وقام بقيا�س كمية 

اللعاب يف فم الكالب . فالطعام كان مثريًا غري م�سرتط , واللعاب 

كان ا�ستجابة غري م�سرتطة . يف املرحلة الثانية قام باإ�سماع الكالب 

�سوت جر�س قبل تقدمي الطعام . 

الثالثة قام  العملية عّدة مرات . يف املرحلة  كّرر بافلوف هذه 

باإ�سماع الكالب �سوت اجلر�س بدون تقدمي طعام . �سوت اجلر�س 

قادم.  الطعام  اأن  منها  توقعًا  الكالب  لعاب  اإ�سالة  ت�سبب يف  وحده 

قبل  جاء  م�سروطة  ا�ستثارة  �سكل  الذي  اجلر�س   : مب�سط  بكالٍم 

م�سروطة  ا�ستجابة غري  اإلى  اأدى  )الطعام(  ا�ستثارة غري م�سرتطة 

)اللعاب( . 

ا�سرتاطية  ل�ستجابة  امُل�سبب  اجلر�س  كان  التجربة  نهاية  يف 

)اللعاب( . 

فعل  ردة  م�سروطة  غري  ا�ستثارة  الطعام  ل  �سكَّ التجربة  يف 

هو  فاللعاب  ذلك  وعلى  لعاب  للكلب  ي�سيل  الولدة  فمنذ   , طبيعي 

ا�ستجابة غري م�سروطة .
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و�سوت   , الطعام  ظهور  بني  يربط  اأن  الكلب  علم  بافلوف 

اجلر�س فاأنتج رابط بني ا�ستثارة غري م�سروطة )الطعام( ل�ستثارة 

م�سروطة )اجلر�س( ؛ تعلَّم الكلب خالل التجربة اأن ي�سيل لعابه عند 

�سماع �سوت اجلر�س .

الإ�سراط  عملية  تناولت  التي  البحوث   نتائج  اأ�سفرت  و 

الكال�سيكي , عن وجود عدد من العوامل التي توؤثر يف هذه العملّية 

, و�سنتناول  فيما يلي اأهم هذه العوامل وهي)1( : 

1-  كمية التدريب : ت�سري كمية التدريب اإلى عدد مرات اقرتان 

اأحد  الكمّية  تعترب هذه  و   , ال�سرطي  باملثري غري  ؛  ال�سرطي  املثري 

العوامل الرئي�سة لالإ�سراط الكال�سيكي .

ال�سرطي  ال�سرطي واملثري غري  الزمني بني املثري  الفا�سل   -2

: تلعب الفرتة الزمنّية الفا�سلة بني تقدمي املثري ال�سرطي , وتقدمي 

وقد   , الإ�سراط  حدوث  يف  جدًا  هامًا  دورًا   , ال�سرطي  غري  املثري 

البالغة  الزمنية  الفرتة  اأن  ن�سبيًا  القدمية  الدرا�سات  بع�س  اأفادت 

ن�سف ثانية , هي اأف�سل الفرتات , بحيث ت�سعف فاعلية الإ�سراط 

يف حال ازدياد اأو نق�سان هذه الفرتة .
راجع : مقال التعلم اال�ستجابي ) اال�سراط الكال�سيكي ( د. حممد العامري , مو�سوعة تعلم معنا مهارات   (((

�لنجاح .
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التجريبّية  الدرا�سات  بع�س  نتائج  تفيد   : املثري   �سّدة   -3

 , الإ�سراط  وقوة  ال�سرطي  غري  املثري  �سدة  بني  عالقة  بوجود 

ال�سرطي  غري  املثري  �سدة  بلغت  اإذا   , اأقوى  الإ�سراط  يكون   بحيث 

درجة معّينة , فقد تبنّي اأن نفخة الهواء القوية , ) مثري غري �سرطي( 

اإ�سراط ا�ستجابة طرف  اأكرث فعالية من النفخة ال�سعيفة من حيث 

العني .

4- دور التعليمات يف الإ�سراط الكال�سيكي : ت�سري نتائج بع�س 

الدرا�سات اإلى اأن الكائنات الب�سرية التي تتعر�س لعمليات الإ�سراط 

الكال�سيكي , قد تغري م�ستوى اأدائها يف حال اإ�سدار تعليمات لفظية 

اإليها . فقد تبني مثاًل , اأنَّ م�ستوى اأداء الأفراد الذين يتلقون تعليمات 

لفظّية قبل عملية الإ�سراط ,  كان اأقل من م�ستوى اأداء الأفراد الذين 

مل يتلقوا مثل هذه التعليمات .

وبنى بافلوف نظريته هذه على عدة اأ�س�ٍس وقوانني , وهي)1( :

�سدور  عدم  هو   : به   واملق�سود   :  ) التعطيل   ( الكف   -1

ال�ستجابه املُتعلَّمة  . ويوجد  نوعني من الكف : )الكف الداخلي : 

راجع : مقال« التعلم اال�ستجابي » ) اال�سراط الكال�سيكي (  د. حممد العامري , مو�سوعة تعلم معنا   (((

مهار�ت �لنجاح .
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وهو يرجع الى بع�س اخل�سائ�س الطبيعية والكيميائية التى َتعوق 

ظهور ال�ستجابة ( و )الكف اخلارجي : الذي يرجع الى عدم ظهور 

ال�ستجابة ال�سرطية كليًا اأو �سعفها  , نتيجة لوجود اأى �سيء  غري 

متوقع كظهور �سوء اأو �سماع �سوت اآخر فى املوقف التجريبى (

قبل  ال�سرطي  املثري  يحدث  اأن  الزمن)  عامل   : التكرار   -2

اأهمية  ؛  ال�سرطية  ال�ستجابة  جتارب  اأكدت   ) الطبيعي  املثري 

ال�سرطي  املثري  بني  الرتباط  ب�سبب  ال�سرطي  التعلم  يف   التكرار  

ولكْن  ؛  الأمر  اأّول  يف  �سعيفًا  يكون  وقد   , ال�سرطية  وال�ستجابة 

تتكون  ؛  ال�سرطي  غري  املثري  مع  ال�سرطي  املثري  ظهور  تكرار  مع 

اأن  ال�سرطية  التجارب  من  العديد  دت  اأكَّ وقد  ال�سرطية  ال�ستجابة 

ميل ال�ستجابة ال�سرطية لال�ستدعاء يزداد بزيادة التكرار .

3- التدريب : ويق�سد به :  تكرار ا�سرتاك ُمنبَهني فى التاأثري 

على الكائن احلى ؛ مثل ا�سرتاك �سوت اجلر�س مع تقدمي الطعام  ؛ 

بحيث ميكن اأحد املنبَهني )اجلر�س(  اأن يثري ا�ستجابة املنبه الخر 

)الطعام( .
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4- التعزيز : ) حدوث املُثري ال�سرطي يف اأعقاب املثري الطبيعي( 

: وق�سد بالتعزيز جميء املثري الأ�سلي , مع املثري ال�سرطي اأو بعد 

الطعام  تقدمي  يعترب  بافلوف  جتربة  ويف   , بقليل  ال�سرطي  املثري 

بعد �سماع �سوت اجلر�س تعزيزًا للمثري ال�سرطي , لأنه يعمل على 

تقويته لي�سبح قادرًا على ا�ستدعاء ال�ستجابة ال�سرطية وهي اإ�سالة 

اللعاب , وقد َوَجد اأنَّه كلَّما زاَد  عدد مرات التعزيز ؛ كلما قوَي الرابط 

احلادث بني املثري ال�سرطي , وال�ستجابة ال�سرطية  , وكلما زادت 

قوة ال�ستجابة املَُتَعلَّمة . وهنا ُطبِّق هذا الأ�سا�س على التعلم ب�سكل 

عام , وعلى َتعّلم وا�ستجابة الطالب والطفل ب�سكٍل خا�س . فتقدميك 

ه اإليه ... ُظهور هيئة انفعالية  هدية لطفٍل بعد اإجابته على �سوؤاٍل ُوجِّ

 .... ال�سليمة  اإجابته  نتيجة  احلا�سل  ال�سرور  مدى  الطفل  توحي 

بع�س العبارات الت�سجيعية اإثر �سواب القول ... وغريها كثرٌي يف 

م من اأ�سلوب التعلم وتقويه , وبالتايل  هذا املجال , كلُّها ُمعززات ُتَدعِّ

ت�سمن جودة التعليم وتطوره .

و   , الزمن  مب�سي  ي�سعف  ال�سرطي  الرتباط   : النطفاء   -5

بكرثة تكرار التجربة ؛  مثاًل : اإذا كان �سوت اجلر�س منفردًا بعد 

بنف�س  الأولى  احلالت  فى  اللعاب  �سيالن  الى  يوؤدى  ؛   التجربة 
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الن�سبة تقريبًا . فاإنَّ هذه الن�سبة اأو الكمية تتناق�س حتى ياأتي وقت 

ل يوؤثر فيه �سوت اجلر�س على الغدة اللعابية لدى الكلب )الرتباط 

قد ي�سعف ب�سبب كرثه غياب املنبه احلقيقي ( وهو الطعام . ويوؤدي 

النطفاء اإلى انخفا�س ال�سلوك يف حال توقف التعزيز , �سواًء اأكان 

ب�سكٍل م�ستمٍر اأو منقطٍع ؛   فيحدث املحو , النطفاء  , اأو الإغفال 

, وتفيد يف تغيري ال�سلوك ,  وتعديله وتطويره  , ويتم من خالل 

اإهمال ال�سلوك وجتاهله , وعدم النتباه اإليه ,  اأو عن طريق و�سع 

 , ال�سلوك  اكت�ساب  يعوق  مما   , الفرد   اأمام  معوقات  اأو  �سعوبات 

ويعمل على تال�سيه مثال ذلك : الطالب الذي ت�سدر منه اأحيانًا كلماٍت 

غري منا�سبة ,  كالتنابز بالألقاب , والتعيري بالعيوب مثاًل   , اأف�سل 

اإغفاله وجتاهله  الطفل  هي  للتعامل مع هذا  طريقة تربوية علمية 

متامًا  ؛ مما يوؤدي اإلى الكف عن ممار�سة هذا ال�سلوك . وميكن هنا 

ال�ستفادة من قانون النطفاء فى اإبطال العادات ال�سيئة  التى تظهر 

عند التالميذ اأثناء القراءة اأو الكتابة اأو احل�ساب . 

و ميكن اأن يكون لالنطفاء اأثٌر �سلبٌي  اإذا ما اأُ�سيء ا�ستخدامه 

عن ال�سيء الذي حتدث عنه بافلوف يف حت�سني وتطوير ال�سلوك , 

و ذلك يحدث مثاًل  فين�سى الطالب بع�س اأنواع التعلم , اأو يتوقف 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





59التعزيز يف الفكر الرتبوي احلديث 

تبدو  اأن  املمكن  ومن   , تعلمها  اأن  �سبق  التي  العادات  ممار�سة  عن 

لنا اأمورًا اإيجابية  اختفت من حياته اأو َبُطل اأثرها , وهذه نتيجة 

التوقف عن تعزيز ال�ستجابة فور حدوثها , اأو مت تعزيزها بطريقة 

 , الأ�سئلة  اأحد طالبه بع�س  املعلم  ي�ساأل  , ومثال هذا عندما  �سيئة 

ز املعلم هذا ال�سلوك  والطالب يجيب اإجابة �سحيحة , ولكن ل ُيعزِّ

عن  يتوقف  اأي  ؛  النطفاء  حالة  للطالب  فيحدث   , مرة   من  لأكرث 

م�ساركته يف الإجابة و اإظهار ال�سلوك الإيجابي مرة اأخرى .

  , واحدة  دفعة  يحدث  ل  النطفاء  اأنَّ  مالحظته  يجب  مما  و 

وبطريقة ُفجائية ولكنه يحدث على مراحل تدريجية ؛ اإلى اأن تختفي 

اأهمها  اأموٍر , من  اأ�سا�سًا على عّدة  اإنه يعتمد  ال�ستجابة كليًا , كما 

 , التعليمي  , والظروف املحيطة باملوقف  الأ�سلية  قوة ال�ستجابة 

وخربة الطالب ال�سابقة باملواقف التي مل  ي�سادف عليها  تعزيزًا و 

مدى تعود على تقبل مثل ذلك املوقف . 

6- التعميم : ) لوحظ اأن الكلب قد ي�ستجيب لالأ�سوات امُلقدمة 

اإليه القريبة من ال�سوت الأ�سلي (. عندما ي�سبح مبقدور مثرٍي ما اأن 

ُيحدث ا�ستجابة معينة  , فاإن مثرياٍت ُم�سابهة له ميكن اأْن حُتدث نف�س 

ر  ال�ستجابة اأي�سًا . اإن هذا املبداأ , هو الذي ن�سميه بالتعميم , ُيف�سِّ
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لنا كيف اأننا ن�ستجيب ملواقف جديدة  ؛ نظرًا لت�سابهها مع مواقف 

�سبق لنا اأن خربناها و تعلمناها . ويوؤدي التعميم اإلى زيادة الفعل 

ال�سلوكي احل�سن لدى الطفل من خالل ربطه ب�سلوكيات ُم�سابهة , 

وتعزيزه عليها , من اأمثلة ذلك تعزيز الطالب لهتمامه بنظافة ثيابه  

, ومن ثمَّ تعزيزه على ذلك , ثم تعميم هذا الأمر على ترتيب املحفظة 

, ونظافة الف�سل , واملدر�سة . ويف جمال التعليم ُيطبَّق التعميم من 

خالل ربط الفعل الرتبوي ال�سحيح الذي ُي�سهم يف عملية التعليم 

؛ بغريه من اأفعال م�سابهة , ووجود التعزيز املُقوي للطالب يف كل 

هذه الأفعال . 

و  التمييز.  هي  للتعميم  املُتِمَمة  العملية  اإن    : التمييز    -7

الكائن احلي  اأنَّ   , مبعنى  اإلى املختلفات  ا�ستجابة   التمييز  يعترب 

  , التعليمي  املوقف  فى  املوجودة  املثريات  بني  مُييز  اأن   ي�ستطيع 

ولذلك ل حتدث ال�ستجابة اإل للمثري امُلعَزز  , و بالتايل  ل يتبقى اإل  

ال�ستجابة امُلعَزَزة بينما ال�ستجابات الأخرى يحدث لها انطفاء  . 

املعلم  تعزيِز  , من خالل  التعليمي  املجال  التمييز يف  وُيطبَّق 

للطالب الذي ُيجيب على ال�سوؤال بعد الإذن له بالإجابة , و تعزيزه 

على فعله املَُنظم بينما يتم جتاهل غريه من الطالب الذين يجيبون 
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لدى  ُيحدث  هذا  فالتمييز   , لهم  الإذن  دون  من  ع�سوائية  اإجابات 

م اأثر تعليمي اإيجابي , بينما بقية الطالب يحدث لهم  الطالب املُنظَّ

م فقط  اأو النطفاء , حني يرون ارتباط التعزيز بالفعل املُنظَّ الكف 

ال�سلوكي  الفعل  بني  الطالب  متييز  اإلى  يوؤدي  الأمر  هذا  وتكرار   ,

التعليمي ال�سائب من اخلاطئ .

النظرية  عليها  قامت  التي  املبادئ  اأهم  من  الأ�س�س  هذه  تعد 

الإ�سراطية , وكانت لها اأثٌر مهم وكبري يف العملية الرتبوية , وعلم 

النف�س . 

و الإ�سراط  الكال�سيكي ميكن ا�ستخدامه مع احليوان والإن�سان 

وميكن من خالله اإ�سراط الكثري من ال�ستجابات ملثريات  غري اأ�سلية 

فمثاًل ميكن ا�ستخدامه لإثارة ردود الأفعال العاطفية من خوف 

وحزن وغريها . والكثري من املخاوف الب�سرية يتم توليدها بنف�س 

الطريقة ال�سابقة , وبالأخ�س يف مرحلة الطفولة . واأكرب دليٍل  على 

هذه املخاوف يتم اإ�سراطها بهذه الكيفية  ؛ هو كون الكثري منها تتم 

معاجلته من خالل اأ�ساليب تعتمد على مبادئ الإ�سراط  الكال�سيكي 
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مثل  فاإن  القطط  من  �سديد  خوف  لديه  يكون  الذي  فال�سخ�س 

الفرد با�ستمرار   اإذا ما مت تعر�س  هذا اخلوف ميكن التخل�س منه 

للقطط يف مواقف ل تبدو مثرية للخوف .

نذكر  اأن  ميكن  بافلوف  لنظريه  تربوية  تطبيقات  عدة  وهناك 

بع�سها :

ال�ستجابة  تعلم  يف  كبرٍي  دوٍر  من  للتعزيز  ملَا    : التعزيز   -1

لالإجابات  تعزيز  بعملية  املعلم  يقوم  اأْن  ُيف�سل  لذلك   , ال�سرطية 

ال�سحيحة ال�سادرة من التالميذ ولو بالت�سجيع املعنوي .

2- مراعاة  ح�سر ُم�ستتات النتباه يف غرفة الف�سل ؛ حتى ل 

تكرث املثريات املُحايدة التى ل عالقة  لها باملوقف التعليمي ,  وكلما 

ُحذفت العوامل املُ�ستِّتة لنتباه التالميذ اأثناء الدر�س  ؛ �ساهم ذلك يف 

ت�سهيل عملية التعلم . وهنا يربز اأمٌر يف غاية الأهمية , وهو امتالء  

و�سجيج الغرفة الدرا�سية للطالب بالزينة وال�سور واملوؤثرات التي 

منها ما يخدم تعليم الطالب , وكثرٍي منها ت�ساهم يف عملية ت�ستيت و 

تركيز الطالب , و التي من �ساأنها اأن توؤدي اإلى �سعف عملية النتباه 

وبالتايل التاأثري على التح�سيل الدرا�سي لديه 
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املثريات  كافة  عن  الكلب(   ( عزل  على  بافلوف  حر�س  لذا 

اخلارجية , وقام بتجاربه عليه .

لدي  عب  ال�سّ التعليمي  الفعل  تعزيز  يف  ودوره  التكرار   -3

الطالب , فكلما تعقدت اخلربة التعليمية امُلراد  تعليمها ؛ كلَّما تطلب 

اأكرب من املعلم عن طريق تكرار �سرح هذه اخلربة حتى  ذلك جهدًا 

يتم ا�ستيعابها .

فمن   , وتعزيزه  الطالب  مبيول  امُلرتبط  ال�سرطي  املثري   -4

ال�سروري  ربط تعلم التالميذ بدوافعهم من جهة ,  وتعزيز العمل 

التعليمي من جهٍة اأخرى , لأن غياب املثري غري ال�سرطي يوؤدى الى 

اإطفاء ال�ستجابة املُتعلَّمة . 

فكره التلميذ ملادة درا�سية  ُمعينة قد ل يكون ناجتًا عن �سعوبة 

هذه  مدر�س  لكره  �سرطية  كا�ستجابة  ذلك  يحدث  قد  ولكن    , املادة 

املادة .

6-  تعد عمليات التعميم ,  و التمييز من العمليات املهمة التى 

ميكن ال�ستفادة منها فى تعلم احلقائق واملعارف واملفاهيم و املبادئ 

يف اأي مناهج درا�سية .
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ثانيًا  :  نظرية  الإ�سراط الإجرائي ) ل�سكيرن ( )1( :

اإنَّ النظرية الإجرائية ؛ تعد الأكرث انت�سارًا وبروزًا من الجتاهات 

ظهور  يف  �سكيرن  اإلى  الف�سل  يرجع  و   , ال�سلوكية  يف  اجلديدة 

ال�سرتاط الإجرائي لأحد اأ�ساليب التعلم ال�سرطي ,  ويعترب �سكيرن 

مدر�سة  اإلى  ينتمي  فهو  ولذلك  ؛  الرتباطيني  النف�س  علماء  من 

ثورندايك رغم اأنه مل يكن من تالميذه املبا�سرين ,  فقد و�سع �سكيرن 

نظامه يف ال�سرتاط الإجرائي ب�سكٍل م�ستقٍل  , ويختلف يف كثري 

من اجلوانب عن نظام ثورندايك ,  ومع ذلك فاإن ثورندايك و �سكيرن 

يعتربان من علماء النف�س الرتباطيني ,  الذين ارتكزوا على التعزيز 

كعامٍل اأ�سا�سي يف عملية التعلم  ,   الذي  يهدف  اإلى  حل  م�سكالت 

الرتبية التي كانت مو�سع اهتمامها الرئي�سي )2(.

راجع : ) تاريخ علم النف�س ومدار�سه ملحمد �سحاتة ربيع  , دار ال�سحوة يف القاهرة . و�سيكولوجية التعلم   (((

ونظريات التعلم جلابر عبد احلميد جابر , دار الكتاب احلديث يف الكويت . و علم النف�س يف القرن الع�سرين للدكتور 
بدر الدين عامود , مطبوعات احتاد الكتاب العرب يف دم�سق , و مدخل اإلى نظريات ال�سخ�سية لباربرا اأجنر  ترجمة 

فهد عبد اهلل دليم ,  دار احلارثي للطباعة والن�سر يف الطائف . التعلم اأ�س�سه ونظرياته وتطبيقاته : ملحمد اإبراهيم  
الوجيه .  دار  املعرفة اجلامعية  يف اال�سكندرية .  نظريات التعلم , مل�سطفى نا�سيف  , مراجعة د : عطية حممود هنا , 

�سل�سلة عامل املعرفة (
)))  اأجنلر : باربرا “ مدخل اإلى نظريات ال�سخ�سية “ ترجمة : فهد عبد اهلل دليم , دار احلارثي للطباعة 

و�لن�شر , )99)م , �س   343 – 360
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)) وتعترب النظرية الإجرائية ال�سلوك مو�سوعها الأ�سا�سي . فنحن 

ندر�س ال�سلوك ل لأنه قد ي�ساعدنا على حل م�سكالت علم النف�س ول 

لأنه قد يفتح الطريق اإلى بع�س امل�ستويات املعرفية  اأو امليتافيزيقية 

اأ�سا�سي من  من م�ستويات احلقيقة واإمنا  لأن ال�سلوك ذاته جانب 
جوانب احلياة الإن�سانية وجدير بالدرا�سة لذاته (()1(

وقد انطلقت النظرية الإجرائية من وجهة النظر القائلة :  باأنه 

ل بد من فهم ال�سلوك �سمن اإطار املفاهيم ال�سلوكية , و لي�س �سمن 

تغري  اإن  و  الأخرى.  العلوم  عليه  تفر�سها  التي  املفاهيم   من  اإطار 

ولكن   , الع�سبي  النظام  يف  بالتغريات  �سك  دون  مرتبط  ال�سلوك 

الكائن الع�سوي ككل هو الذي يقوم ب�سلوك ما , فالكائن الع�سوي 

اأجهزته احل�سية وهو يوؤثر يف  يرتبط بالعامل من حوله من خالل 

الذي ل  الع�سبي  , واجلهاز  الع�سلية  اأجهزته  العامل من خالل  هذا 

يرتبط بهاتني املجموعتني  من الأجهزة ل اأهمية له .

و تقوم اأفكار و نظريات �سكيرن  : على اأنَّ التعلم يحدث عندما 

ز ال�ستجابات ال�سحيحة , مبعنى اأنه اإذا مت تدعيم ال�ستجابة  ُتعزَّ

ز وُتكرر مرًة  ملثري معني ب�سكٍل ما فاإن هذه ال�ستجابة �ستقوى وُتعزَّ

اأخرى يف وجود املُثري .
نا�سف : د . م�سطفى » نظريات التعلم » مراجعة : د. عطية حممود هنا , �س 28)  (((
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و فكرة �سكيرن الأ�سا�سية تدور حول القول :  مبا اأن احليوان مييل 

ب  امُلجرِّ فاإنَّ   , التعزيز  وقت  به  قام  ما  يعمل  اأن  اإلى  امل�ستقبل  يف 

ي�ستطيع عن طريق رمي ج�سم ما لكل خطوة 

على الطريق اأن يقود  احليوان ليعمل ما يريده منه , واعتربها 

اأ�سا�سًا يف عمله .

للتعلم  تف�سريها  يف  الإجرائي  ال�سرتاط  نظرية  ت�ستند  و 

على عدد من الفرتا�سات الأ�سا�سية ومنها : نتائج ال�سلوك فيمكن 

تناق�سها  اأو  )تعزيزها(  ال�سلوك  احتمالت  زيادة  على  تعمل  اأن 

)معاقبتها ( . كما ميكن برجمة ال�سلوك با�ستخدام عمليتي الت�سل�سل 

و الت�سكيل . و  يختلف معدل ال�ستجابة باختالف جدول التعزيز 

من  ال�سلوك  ت�سكل  فعالية يف  اأكرث  املتقطع  التعزيز  و   . امل�ستخدم 

التعزيز امل�ستمر. وغريها من الفرتا�سات التي �سنو�سحها اإن �ساء 

الله يف هذا الق�سم .

, و على  الكائنات  لدى  الإجرائي  ال�سلوك  �سكيرن على  ز  ركَّ و 
ال�ستجابات يف ظل �سبط املُتغريات . وتتكون نظرية �سكيرن من 
و  الإجرائي  ال�سلوك  تعلم  و  البيئة   (   : رئي�سة وهي  اأجزاٍء  ثالثة 

التعزيز  (
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 , املُ�ستجيب  ال�سلوك   : ال�سلوك  من  نوعني  بني  �سكيرن  فرق  و 

وال�سلوك الإجرائي . 

اأو  النعكا�سات  تلك  اإلى  ُين�َسب  املُ�ستجيب:  فال�سلوك 

معني  مثري  بوا�سطة  اأثريت  التي  الأوتوماتيكية   ال�ستجابات 

ال�سلوكيات  اأما    . الإغما�س  للعينني  ي�سبب  ال�ساطع  فال�سوء   .

الإجرائية :  فهي ا�ستجابات ت�سدر  بدون �سرورة وجود ُمثري يف 

وقتها  . هذه ال�سلوكيات تظهر عفويًا )) فلي�ست كل حركات املولود 

اجلديد ا�ستجابات انعكا�سية , فلبع�سهم �سلوكيات اإجرائية ؛ حيث 

اإن الر�سيع يت�سرف بناًء على ظروف البيئة . الر�سيع ُيحّرك ذراعه 

كانت  اإذا  ما  حتدد  الآثار  هذه   . معينة  اآثار  ذلك  ويتبع   , �ساقه  اأو 
ال�ستجابة �سوف تعاد اأم ل (()1(

ث �سكيرن عن مفهوم ) الت�سكيل ( ,  وا�ستخدمه كاأ�سلوٍب  وحتدَّ

لتدريب الكائن احلي على اأداء الأعمال املعقدة , التي تكون اأكرب من 

ال�سلوك  , ويتم ت�سكيل  للكائن احلي  العادية  ال�سلوكية  الإمكانيات 

من  القريبة  املُمكنة  الناجحة  ال�ستجابات  من  �سل�سلة  خالل  من 

اأجنلر : د. باربرا » مدخل اإلى نظريات ال�سخ�سية » ترجمة : د. فهد عبد اهلل دليم , دار احلارثي للطباعة   (((

و�لن�شر , )99)م , �س349 
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اأداوؤه . وذلك بوا�سطة اختبار تعزيز بع�س هذه  ال�سلوك املطلوب 

ال�ستجابات دون الأخرى . وبالتايل يقرتب �سلوك الكائن تدريجيًا 

من منط ال�سلوك املطلوب حتقيقه )1(. 

وحتدث �سكيرن عن ) الدافع (  , وين�سّب  اهتمام �سكيرن  يف 

تف�سريه للتعلم على الوقائع املو�سوعية , كما حتددها ظروف املوقف 

التجريبي , وعلى هذا الأ�سا�س فهو ينظر اإلى الدافع على اأنه اأحد 

ال�سروط التجريبية التي متكن حتديدها  , والتحكم فيها ودرا�سة 

تاأثريها , فهو ل ينظر اإلى الدافع كُمثري يرتبط باإجراء ال�ستجابة 

واإمنا فقط كمجموعة من الإجراءات التي توؤثر على ال�ستجابة . 

كما حتدث عن مفهوم ) العجز املُتعلم  ( اأو ما ن�سميه بال�ست�سالم  , 

اأداءها  الفرد  ا�ستطاع  التي  اأداء ال�ستجابة  القدرة على  و هو عدم 

ر ل ميكن التحكم فيه  قبل ذلك , عندما تعر�س الكائن احلي ملثري ُمَنفِّ

ال�سيطرة  اإنَّ  وجود مثري منفر ي�سعب   , التغلب عليه   اأو ي�سعب 

على  قادرًا  �سابقًا  كان  الفعل  اأداء  ي�ستطيع  ل  الفرد  ويجعل   , عليه 

ر  اأدائه وهي  , اأفعال اإرادية يعجز على اأداءها عند وجود مثري ُمنفِّ

وكاأنه ين�سغل مع املثري املنفر .

راجع , اأجنلر : د. باربرا » مدخل اإلى نظريات ال�سخ�سية » ترجمة : د. فهد عبد اهلل دليم , دار احلارثي   (((

للطباعة والن�سر , )99)م , �س350
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ا نظم التعزيز عند �سكيرن  , فو�سف �سكيرن ثالثة اأنواع رئي�سة  اأمَّ

التعزيز   ( وهي   , ملحوظ  ب�سكٍل   ال�سلوكيات   يف  توؤثر  للتعزيز 
امل�ستمر – التعزيز املتقطع – التعزيز الن�سبي ()1(

َيتّم  املرغوب  ال�سلوك  اأنَّ  جند  وهنا    : امل�ستمر  التعزيز   -1

تعزيزه يف كلِّ وقٍت يظهر فيه , فاحلمامة التي حت�سل على الطعام 

يف كل وقت تقوم فيه بنقر النقطة ال�سوداء ال�سغرية داخل �سندوق 

التجربة . هو  تعزيٌز ب�سيٌط يح�سل عليه الكائن فوَر كلِّ ا�ستجابة 

وتقوية  تطوير  على  ويعمل   , ر  ُموؤثِّ التعزيز  من  النوع  وهذا   ,

وانقطاع  با�ستمرار  الإيجابي  ال�سلوك  ويرتبط   , معينة  �سلوكيات 

 , تختفي  ال�ستجابة  اأنَّ  �سنجد  التعزيز  توقف  فبعد   , التعزيز 

وتنطفئ تدريجيًا . 

2- التعزيز املتقطع :  وهنا يتم تعزيز الكائن بعد فرتة معينة 

وميكن   , عدمه  من  املرغوبة  ال�ستجابة  ظهور  عن  النظر  بغ�سِّ   ,

تقدمي  يتم  وفيه   . ومتغرية  ثابتة  وقواعد  �سوابط  وفق  تقدميه 

ز للكائن احلي عقب بع�س ال�ستجابات الإجرائية دون الأخرى  املُعزِّ

ر�جع ) �ملرجع �ل�شابق ) , �ص 352   (((
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فخروج    , اليومية  حياتنا  يف  التعزيز  من  النوع  هذا  ويظهر 

الذي  العامل  اأو    , الثالثة   احل�سة  بعد  ف�سحة  يف  املدار�س  طالب 

ي�ستلم اأجرته نهاية كل اأ�سبوع ... كل هذه تعد اأمثلة للتعزيز املتقطع 

بعدد من  د  التعزيز حُمدَّ النوع من  : هذا  الن�سبي  التعزيز   -3

ميكن  فاحلمامة   , الكائن  ي�سدرها  والتي   , املنا�سبة  ال�ستجابات 

اأن ُتعزز بعد نقرها للنقطة ال�سوداء خم�س مرات , وعامل امل�سنع  

ميكن اأْن ُيدَفع له  بناًء على عدد القطع التي ي�ستكملها يف العمل .

ولبدَّ من النتباه هنا اأنه واإْن كاَن )) التعزيز امل�ستمر اأكرث  فاعلية 

تاأثريًا يف تطوير وتقوية ال�سلوك ؛ جند  اأن  التعزيز الن�سبي يعترب 
اأكرث فاعلية وتاأثري يف عملية الحتفاظ بال�سلوك (()1(

, فمن  ال�سلبي  التعزيز  التعزيز الإيجابي و  وميَّز �سكيرن بني 

اأداء  ا�ستمرار  على  تعمل  )مكافاأة(  موجب  ُمعزز  تقدمي   : الأول 

مثري  مع  املوجب  ز  املُعزِّ ظهور  تكرر  واإذا   , ال�سحيحة  ال�ستجابة 

معني  , ي�سبح هذا املثري مييل اإلى اكت�ساب خا�سية تعزيز ال�سلوك  

ر�جع ) �ملرجع �ل�شابق ) , �ص 352   (((
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 فالطالب الذي يح�سل على مكافئة اأو درجة على اإجابة �سحيحة 

اأو موقف تعليمي �سائب , ويتم تعزيزه مع كل اإجابة �سائبة ؛ مما 

اأن ي�ستمر  ل�سكَّ فيه �سيكت�سب �سلوكه بالتكرار , و�سيحر�س على 

يف اجلد للح�سول على املكافاأة وبالتايل الإجابة ال�سحيحة . 

اأما الثاين :  فين�سب اإلى مثري غري حُمبب ميكن اإيقافه بوا�سطة 
�سلوك معني . فاأي حدث يحذف ُمعزز موجب هو معزز �سالب . 

الفرد هو معزز �سلبي  و امتناع وجود ُمعزز موجب يقوم به 
اأو عن  الإيجابي   املعزز   تقدمي  يتم عن طريق  التعزيز  اأن  مبعنى 
طريق ا�ستبعاد املعزز  ال�سلبي , اأي اأن الكائن احلي يتعلم ا�ستجابة 
ما باأ�سلوبني : تقدمي املُعزز  الإيجابي  وا�ستبعاد املعزز ال�سلبي , 

ومييز �سكيرن  بني ما يعنيه بالتعزيز ال�سلبي  والعقاب . 

اأما العقاب فهو    . ز  ال�سلبي  فالأول يحدث  نتيجة حذف املُعزِّ
اأ�سلوب معاك�س . اإنه يعني تقدمي معزز  �سلبي ) ال�سرب , التوبيخ 
كان  فاإذا    . خمتلفة  احلالتان  ترتكها  التي  الآثار  فاإن  ولذا    )  .....
التعزيز يقوي اإمكانية �سدور ال�ستجابة املطلوبة , فاإن العقاب ل 
املرغوب  غري  ال�ستجابة  حدوث  اإمكانية  اإ�سعاف  اإلى  حتمًا  يقود 

فيها)1(. 

راجع : عامود : د. بدر الدين » علم النف�س يف القرن الع�سرين , اجلزء االأول ,من�سورات احتاد الكتاب   (((

العرب , دم�سق , )200م , �س 340 
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فورية   : ومنها  التعزيز  فعالية  يف  ُموؤثِّرة  عوامل  عدة  وهناك 

املرغوب.  ال�سلوك  بعد حدوث  مبا�سرة  التعزيز  تقدمي  التعزيز:اأي 

التعزيز  كمية  بالع�سوائية. و  يت�سف  التعزيز: بحيث ل  انتظام  و 

وكلما   , للطفل  �سُتعطي  التي  التعزيز  كمية  حتديد  يجب  بحيث    :

كانت كمية التعزيز اأكرب كانت فعاليته اأكرب. و اجلدة  : اأي ا�ستخدام 

اأنواع حديثه من املعززات بني فرتة واأخرى  , وتنويع املعززات , 

وعدم العتماد على ُمعزز واحد وثابت .

لقد قامت جتارب �سكيرن  بعد اأن طالع كتب ودفاتر ابنته وراأى 

نوعية التعليم التي تتلقاها يف مدر�ستها , لقد اعتقد �سكيرن ان ابنته 

كانت تدر�س بجد لتتفادى احلرج والعقاب , اأو الدرجات املنخف�سة  

وعندما قام بتحليل �سلوك املعلم والطالب داخل الف�سل وفق مبادئ 

نظريته  هذه , وجد اأنه  دائمًا ما متّر فرتة طويلة بني اإجابات التالميذ 

,  وبني ا�ستقبالهم للتغذية املُرتدة التي تنتج مما اإذا كانت اإجاباتهم 

�سحيحة اأم خاطئة . كما لحظ اأن الدرو�س وكتب التمرينات , كانت 

منّظمة تنظيمًا �سيئًا  , ومل تكن تقود الطلبة اإلى هدف حمدد  , وقد 

راأى �سكيرن اأنه لو ُطبقت مبادئ ال�سرطية التلقائية على الرتبية فان 

كل هذه العيوب اإما اأن تقل اأو تزول . 
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ومما ل�سكَّ فيه اأن يبحث �سكيرن عن تطبيق نظريته هذه يف 

كافة جمالت ال�سلوك الإن�ساين , ول�سيما جمال الرتبية والتعليم  

التقنية  با�ستخدام  املربمج  التعليم  تطبيق  على  �سكيرن  عمل  فقد 

ال�ستجابات  على  اعتمادًا  الع�سبية  الأمرا�س  ومعاجلة  احلديثة 

الإجرائية والتعزيز . ))وتتلخ�س فكرة �سكيرن عن التعليم املربمج 

من  بهم  النتقال   و  متكافئة  فر�س  اأمام  ال�سف  تالميذ  و�سع  يف 

اإلى اأخرى جمهولة . ووجد اأن الو�سيلة التي  مو�سوعات معروفة 

حتقق هذا الهدف هي جهاز التعليم ؛ حيث اإنه يوفر للتلميذ ما يوفره 

ال�سندوق للفاأر اأو احلمامة , من خالل تغذيته بربنامج يحتوي على 

اأن  اإل  املوقف  هذا  يف  التلميذ  على  وما   . وجديدة  قدمية  درو�ٍس  

ي�سغط على زر معني  ؛ كي تظهر املادة التعليمية )متارين , جمل 

 , عليها  الإجابة  اأو  حّلها  منه  يطلب  ثم   . ال�سا�سة  على   )... اأ�سئلة 

وليتعرف على ما اإذا كانت نتيجة عمله �سحيحة اأم خاطئة عليه اأن 

ي�سغط على الزر املخ�س�س لذلك . ويعترب اتفاق الإجابة التي تظهر 

بينما   . التعزيز  مبثابة  التلميذ  واإجابة  التعليم  جهاز  �سا�سة  على 

يكون عدم التفاق بينهما فر�سة لتعرف التلميذ على خطئه وتفاديه 
يف املحاولة الثانية (( )1(

)�ملرجع �ل�شابق ) , �ص )342-34  (((
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الرتبوية  التطبيقات  يف  النظرية  من  الإفادة  ميكن  كما 

 , التلميذ  ا�ستجابة  بعد  مبا�سرة  التعزيز  با�ستخدام   , والتعليمية 

فالعملية التعليمية  التي ي�سبح بها الطالب كفًء  يف منهج درا�سي  

ال�سغرية   اخلطوات  من  جدًا  كبرٍي  عدٍد  اإلى  م  ُتق�سَّ اأن  ينبغي  معني 

فتق�سيم   . خطوٍة  كلِّ  باإجناز  م�سروطًا  التعزيز  يكون  اأن  وينبغي 

الدر�س اإلى عنا�سر �سغرية بحيث ُيو�سع لكل عن�سٍر هدف , ويتم 

حتقيقها يف احل�سة  , وتقدمي تعزيز وتقومي كل هدف بعد درا�سته 

مبا�سرة , ت�سمن فعالية يف التعلم وال�ستجابة املمتازة . كما ُت�سهم 

هذه النظرية يف تنمية  ا�ستخدام مبداأ التغذية الراجعة لت�سحيح 

ل  .  م�سار التعلم اأوًل باأوَّ

على  التلميذ  تعليم  النظرية  هذه  تطبيق  خالل  من  ويتم 

اإليه  التدريجي نحو ما يهدف  ال�سابقة  , والقرتاب  �سوء معرفته 

الربنامج  , ويوؤدي اإتقان التلميذ لكل خطوة من خطوات الربنامج 

من  خطوة  كل  وت�سمى   , حُمققة  للتعّلم  النهائية  النتائج  جعل  اإلى 

هذه اخلطوات بندًا اأو اإطارًا  . كما متنح املتعلم احلرية لكي ميار�س 

 . اإمكانياته  تتنا�سب مع  التي   , ال�سرعة والكيفية  التعلم يف  عملية 

حيث راعى �سكيرن اأن الأفعال الإجرائية لي�س عليها قيوٌد بل تعطي 
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ميكن  كما   . اإمكانياته  مع  تتنا�سب  بطريقة  م�سئولة  حرية  للمتعلم 

ا�ستخدام نظرية  �سكيرن يف عالج بع�س املخاوف لدى الطالب حيث 

اأن هذه املخاوف نتجت عن تعزيز �سلوكيات خاطئة , وهنا ميكن  

ح�سب مبادئ النظرية  اإطفاءها اأو تعديلها .

وال�سرتاط  الكال�سيكي  ال�سرتاط  بني  �سكيرن   فرق  لقد  

الإجرائي , وحدد الُنظم التي يتم عن طريقها التعزيز , وله اآراوؤه 

اخلا�سة يف متييز املثري ومتايز ال�ستجابات.  وقد تعدَّت نظريته  

حل  يف  بارزًا  ذلك  وكان   , التعليمي  اجلانب  اإلى  النظري  اجلانب 

كثري من م�ساكل التعلم والتعليم )1(.

لقد قامت نظرية �سكيرن يف درا�سة ال�سلوك , واأولت التعزيز 

اأهميًة كربى ,  و�سبقه بافلوف من قبل يف تطبيق بحوثه املخربية 

جلهاز اله�سم , ومن ثم تطبيق النظرية على ال�سلوك , لكْن يوجد 

والإ�سراط  الكال�سيكي  الإ�سراط  نظرية  بني  جوهرية  فروٌق  هناك 

الإجرائي ,  نورد بع�س نقاط الختالف بني النظريتني يف اجلدول 

التايل)2(:

راجع :  ال�سرقاوي اأنور حممد » التعلم نظريات وتطبيقات , مكتبة االأجنلو امل�سرية , القاهرة .  (((

راجع :  العبيدي , حممد جا�سم »  علم النف�س الرتبوي وتطبيقاته »  دار الثقافة , عمان .  (((
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نظرية  الإ�سراط الإجرائي ) ل�سكيرن (نظرية الإ�سراط الكال�سيكي )لبافلوف (م

1
�سميت  لذلك  املثريات  على  بافلوف  يركز 

نظريته ال�سرتاط من نوع املثري .

�سميت  لذلك  ال�ستجابة  على  �سكيرن  يركز 

نظريته بال�سرتاط من نوع ال�ستجابة . 

(
ال�سلوك  الكال�سيكي  ال�سرتاط  يت�سمن 
عنه  امل�سئول  يكون  غالبًا  والذي  الالإرادي 

اجلهاز الع�سبي املركزي .

ال�سلوك  الإجرائي  ال�سرتاط  يت�سمن 

الإرادي .

3

هي  وال�ستجابة  املثري  بني  العالقة 

تنتزع  املثريات  اأن  مبعنى  ؛  حتمية  عالقة 

ال�ستجابة .

عالقة  هي  وال�ستجابة  املثري  بني  العالقة 
الفر�سة  تهيئ  املثريات  اأن  اأي  ؛  احتمالية 

لظهور ال�سلوك .

4

بافلوف يكمن يف ال�ستجابة  التعزيز عند 
القرتان بني   مرات  امل�ستهدفة ويعني عدد 
املثري  ط(  م  و)  ال�سرطي   املثري   ) �س  م   (
امل�ستهدفة  ال�ستجابة  حلدوث   , الطبيعي 

»ال�سرطية«

التعزيز عند �سكيرن  يلحق كل خطوة توؤدي 

ا�ستجابة  وكل   , الهدف  نحو  التقدم  اإلى 

تقرب للهدف يجب اأن يعقبها تعزيز

الفكرية  احلركات  من  كغريها  الإجرائية  النظرية  حظيت  لقد 

الرئي�سة الأخرى بالقبول لدى جهات علمية , بينما عار�ستها جهات 

اإلى  للنظرية  اأخرى وكثريًا ما كان يرتجم حما�س الطالب املوالني 

�سيق �سدرهم بوجهات النظريات  الأخرى . واأدرج بع�س الدار�سني 

بع�س النقاط التي ُتوؤَخذ على النظرية ومنها :  ياأخذ على �سكيرن اأن 

املفاهيم ال�سلوكية ب�سيطة و�سطحية , واأن نظريته عاجزة عن تف�سري 

ال�سلوك املعقد عند الإن�سان ,حيث ركز على ال�سلوك الظاهري , اأما 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





77التعزيز يف الفكر الرتبوي احلديث 

ال�سلوك اخلفي لدى الإن�سان مل يدخله ومل يعرتف �سمنيًا بال�سلوك 

غري املبا�سر ومل يعطه اأي اهتمام , كما يوؤخذ على �سكيرن اأنه  ا�ستند 

بتف�سرياته  منها  خرج   , التجارب  من  حمدد  عدد  على  نتائجه  يف  

م هذه القوانني يف حني اأنها ل تتجاوز نقاط احلالت  وقوانينه وعمَّ

اخلا�سة اأ والفردية .

لكن تبقى هذه النتقادات �سطحية وب�سيطة باملقارنة بالنتائج 

الكبرية التي قّدمتها نظرية �سكيرن يف املجالت املتنوعة , ول�سيما 

اجلامعات  من  العديد  اعرتفت  فقد   , والتعليم  الرتبية  جمال 

الأمريكية باإ�سهامات �سكيرن يف مو�سوعات علم النف�س ,  وبالأخ�س 

مو�سوعات التعلم وُمِنح عدة �سهادات فخرية  , كما ح�سل على عدد 

 , الرتبوي  والتطبيق  البحث  يف  التميز  جائزة  منها  اجلوائز  من 

وجائزة على بحوثه يف التخلف العقلي وجائزة العامل املميز .
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ثالثًا   :  نظرية  التعلم الجتماعي  ) لباندورا ()1(  :

يتعلمون  النا�س  باأن  القائلة:  الفكرة  على  النظرية  هذه  تقوم 

اأو   , اأو  العقاب ال�سريَحني  �سلوكياٍت جديدة عن طريق  التعزيز  

عن طريق التعلم مبالحظة املجتمع من حولهم . فحني يرى النا�س 

نتائج اإيجابية ومرغوبة لل�سلوك الذي يالحظونه )من ِقبل غريهم( 

, تزداد احتمالية تقليدهم , و حماكاتهم , وتبنيهم لهذا ال�سلوك .

العامل  اإلى  وتكوينها  النظرية  هذه  بلورة  يف  الف�سل  يعود 

الكندي ) األربت باندورا ( , واإن كان قد �سبقه ) غابرييل تارد 1843 

م  ( يف احلديث عن التعلم الجتماعي , ومكوناته الأ�سا�سية , اإل اأنَّه 

مل يتو�سع بحيث يكّون فكرة عن نظرية تربوية متكاملة , وجاء بعده 

العامل  الأمريكي  )  جوليان  روتر 1954 م (  , و اقرتح  يف كتابه » 

التعلم الجتماعي وعلم النف�س ال�سريري »  اأنَّ تاأثري ال�سلوك يلعب 

دورًا يف دفع املرء اإلى اتخاِذ اإجراء جتاه هذا ال�سلوك , فالنا�س تنفر 

من النتائج ال�سلبية , بينما ترغب الإيجابية . 
راجع : ) مدخل اإلى نظريات ال�سخ�سية لباربرا اأجنر , ترجمة فهد عبد اهلل دليم ,  دار احلارثي للطباعة   (((

والن�سر يف الطائف . التعلم اأ�س�سه ونظرياته وتطبيقاته : ملحمد اإبراهيم الوجيه . دار املعرفة اجلامعية يف اال�سكندرية .  
نظريات التعلم , مل�سطفى نا�سيف  , مراجعة د : عطية حممود هنا , �سل�سلة عامل املعرفة . �سيكولوجية التعلم , لفتحي 

م�سطفى الزيات , دار الن�سر للجامعات 996)م . نظريات التعلم املعا�سرة , للطفي فطيم واآخرون , مكتبة النه�سة  
امل�سرية ( ,  مقاالن  للباحثة )علي راجح بركات , طالبة دكتوراه  يف جامعة اأم القرى ( املقال االأول  بعنوان : )نظرية 

باندورا يف التعلم االجتماعي , والثاين : نظرية جوليان روتر يف التعلم االجتماعي املعريف ( 
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روتر  فكرة  يف  فتو�سع    ) 1977م  بندورا   األربت   ( جاء  ثمَّ 

واأفكار َمن �سبقوه , فنظريته ت�سمل التعلم ال�سلوكي والإدراكي . 

وراأى   , الجتماعي  التعلم  بنظرية  باندورا  نظرية  ت�سمى 

باندورا اأنَّها عبارة عن مزج وتاأليف بني نظرية التعزيز ال�سلوكية 

ترتكز  اأنها  نظريته  يف   املهم  و   , الغر�سي  املعريف  النف�س  وعلم 

, بعك�س نظرية  ال�سلوك الإن�ساين  اأُجريت على  على بحوث مكثفة 

بافلوف و �سكيرن . 

الإن�ساين  ال�سلوك  باأن  باندورا  يوؤمن  ل   , �سكيرن   وبعك�س 

ينظم يف الأ�سا�س من خالل عنا�سر موجودة يف البيئة , ويف نف�س 

لل�سلوك  ينظرون  الذين  النف�سيني  املحّللني  يتفق مع  فهو ل  الوقت 

على اأنه حمدد اإلى حد كبري بوا�سطة قوى داخلية ل ندركها اأو َنِعيها 

. بناًء على مرئيات باندورا , ال�سلوك الإن�ساين يعود اإلى احلتمية 

املتبادلة التي تت�سمن عوامل بيئية و�سلوكية ومعرفية . 
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نظرية  يف  رئي�سًا  دورًا  تلعب  بالذات  العالقة  ذات  العمليات 

 , ال�سلوك  يف  يتحكم  نف�سي  كعامل  للذات  ينظر  ل  لكنه   , باندورا 

بدًل من ذلك فهو ي�ستخدم م�سطلح ) النظام الذاتي ( : ويعني فيه 

املفاهيم والرتكيبات املعرفية التي ت�سكل اأر�سية لالإدراك والتقييم 

وتنظيم ال�سلوك  . اإذًا فالذات يف نظرية التعلم الجتماعي جمموعة 

من العمليات والرتكيبات املعرفية  والتي بوا�سطتها يرتبط النا�س 
ببيئتهم مما ي�ساعد يف عملية ت�سكيل �سلوكهم)1(

تركز هذه النظرية على اأهمية التفاعل الجتماعي , واملعايري 

 , التعلم  حدوث  يف  الجتماعية  والظروف  وال�سياق  الجتماعية 

ويعني ذلك اأ ن التعلم ل يتم يف فراغ بل يف حميط اجتماعي .  و 

يفرت�س التعلم ال�سلوكي اأن بيئة ال�سخ�س املحيطة تدفعه للت�سرف 

العوامل  باأن  فتقول  الإدراكي  التعلم  نظرية  اأما   . معينة  بطريقة 

النف�سية مهمة يف التاأثري على �سلوك املرء , فجاءت هذه  النظرية  

لتجمع بني العوامل البيئية والعوامل النف�سية .

راجع : اأجنلر : د. باربرا » مدخل اإلى نظريات ال�سخ�سية » ترجمة : د. فهد عبد اهلل دليم , دار احلارثي   (((

للطباعة والن�سر , )99),�ص 364- 365
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مبعنى    , باملالحظة  التعلم  اأ�سا�س  على  باندورا  نظرية  قامت 

اأنَّ  الإن�سان كائن اجتماعي يتاأثر باجتاهات الآخرين وم�ساعرهم  , 

وت�سرفاتهم و �سلوكهم , اأي ي�ستطيع اأن يتعلم منهم مناذج �سلوكية 

عن طريق املالحظة والتقليد . وي�سري التعلم باملالحظة اإلى اإمكانية 

التاأثر بالثواب والعقاب على نحو بديل اأو غري مبا�سر .

باع  و ي�سري باندورا اإلى اأنَّ معظم ال�سلوك الإن�ساين ُمتعلَّم باتِّ

منوذج اأو مثال حي و واقعي   , ولي�س من خالل عمليات الأ�سراط 

الب�سر  �سلوك  معظم  اأن  باندورا  ويرى   , الإجرائي  اأو  الكال�سيكي 

يتعلمون كيف  ال�سغار  الأطفال   , الق�سد  اأو  بال�سدفة  ُمتعلم �سواًء 

وبعد   , بها  يقومون  الآخرين  مب�ساهدة  وذلك  معينة  مهام  يوؤدون 

وذلك  احلديث  يتعلم  فالطفل   , اأنف�سهم  على  وتطبيقها  اإعادتها  ذلك 

با�ستماعه لكالم الآخرين , وتقليدهم , فلو اأنَّ تعلم اللغة كان معتمدًا 

بالكامل على التطويع اأو الأ�سراط الكال�سيكي اأو الإجرائي ؛ فمعنى 

ذلك اأننا لن نحقق هذا التعلم مادام  اأن الطفل لن يح�سل على التعزيز 

املطلوب حتى بعد اأن يكون وبعفوية يطلق اأ�سواتًا   تقارب الكلمة 

احلقيقة .
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د باندورا اأنَّ التعلم باملالحظة يعتمد اإلى حد كبري عل القدوة  و اأكَّ

وتاأثريها على ال�سلوك . وعر�س اإلى ما ُي�سمى القدوة املفحو�س , 

وفيها يالحظ �سخ�سًا اآخر يوؤدي �سلوكًا اأو �سل�سة  من ال�سلوكيات 

وبعد ذلك تتم مالحظة املفحو�س ملعرفة ما اإذا كان �سلوكه يحاكي 

توؤثر يف  اأنَّ هناك ثالثة عوامل  ,  وبنيَّ  اأم ل  النموذج  ذلك  �سلوك 

عملية القتداء واملحاكاة , وهي )1( :

1- خ�سائ�س النموذج اأو القدوة : توؤثر يف املحاكاة والتقليد 

ولكن   , لنا  م�سابهة  بخ�سائ�س  يتمتع  ب�سخ�س  نتاأثر  قد  فنحن 

لي�س اأولئك املختلفني عنا كثريًا , فاملفحو�سني هناك احتماٌل كبري 

واملركز  واجلن�س   العمر  يف  متاثلهم  التي  للنماذج  مبحاكاتهم 

الجتماعي والوظيفة والكفاءة وال�سلطة .

2- خ�سائ�س املالحظ :  النا�س الذين ينق�سهم الحرتام الذاتي  

وغري املوؤهلني يكونون على وجه اخل�سو�س عر�سًة , واأكرث قابلية 

لتقليد القدوة اأو النموذج , كذلك اأولئك التكاليني  , اأو  َمن �سبق لهم 

احل�سول على مكافاأة نتيجة مطابقة �سلوكهم ل�سلوٍك اآخر .

راجع : اأجنلر : د. باربرا » مدخل اإلى نظريات ال�سخ�سية , �س 369-368  (((
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3- اآثار الثواب : فجميع النتائج املرتبطة بال�سلوك توؤثر يف 

لل�سلوك  حماكاتهم  احتمالية  تكون  املفحو�سون   . املحاكاة  فعالية 

نتائج  اإلى  �ستف�سي  الت�سرفات  هذه  مثل  اأنَّ  اعتقدوا  اإذا  كبرية 

اإيجابية .

تتمثل   , باملالحظة  للتعلم  اأ�ساليب  ثالثة  باندورا  ويقرتح 

التمثيالت  خالل  من  وذلك  ؛  جديدة  �سلوكيات  تعلم   : يف 

فيقوم   , وغريها  والكتب  ال�سحافة  عرب  والرمزية   ال�سورية 

املُتعلِّم بتقليدها بعد مالحظتها والـتاأثر بها , كذلك الكف والتحرير  

فمالحظة بع�س ال�سلوكيات ال�سلبية التي متيزت بالعقاب يوؤدي اإلى 

جتنبها . اإن معاقبة املعلم لأحد تالميذه على مراأى من الآخرين  ينقل 

اأثر العقاب اإلى هوؤلء التالميذ بحيث ميتنعون عن اأداء ال�سلوك الذي 

كان �سببًا يف عقاب زميلهم . والت�سهيل :  الذي يتناول ال�ستجابات 

املتعلمة غري املكفوفة واملقيدة والتي يندر حدوثها ب�سب الن�سيان . 

اأ�سلوبًا  لي�س  ؛  املالحظة  خالل  من  التعلم  اأنَّ  باندورا  ويوؤّكد 

والتعلم   . حيويًا  حكمًا  و  بنَّاءة   عملية  اإنه   . للمحاكاة  ب�سيطًا 

 , مرتابطة  عمليات   باأربع  – حمكومًا  املالحظة  – اأي  بوا�سطتها 

وهي : 
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ا لن يتعلم  كثريًا باملالحظة  1- عمليات النتباه :  فالواحد منَّ

اإذا مل ينتبه اأو يهتم ب�سلوك القدوة  ,   وهي �سرٌط اأ�سا�سي حلدوث 

التعلم  , فنحن   نتاأثر بخ�سائ�س النموذج  - اأي القدوة -  وم�ستوى 

النمو والن�سج  , و الدافعية واحلوافز واحلجات .

ما   منوذج  مبالحظة  نتاأثر  اأن  اأجل  من    : التذكر  عمليات   -2

يجب علينا اأن نتذكر اأعمال واأقوال النموذج , ولبدَّ من متثَّل الأداء 

يف الذاكرة بوا�سطة التدرب  وتكرار النموذج ؛  لإجراء  املطابقة 

بني �سلوك املتعلم و�سلوك النموذج .

3- عمليات تكاثر حركية :  اأي حتويل التمثيل الرمزي لل�سلوك 

اإلى ت�سرفات منا�سبة ,بعبارٍة اأخرى اإعادة اإنتاج ال�سلوك . وهنا يجب 

التنظيم  تتطلب  العملية  . وهذه  النموذج  اأو  للمعلم  الدقيقة  املراقبة 

اأن  اأجل  , ثم ت�سفيتها وتنقيتها من  املعريف لال�ستجابة , ومراقبتها 

يح�سل ال�سلوك املُنتظر من املحاكاة .

4- العمليات الدفاعية : وهنا يوجد ت�سابٌه كبرٌي بني هذه النظرية 

ونظرية الإ�سراط الإجرائي , وذلك ملا توليه لأهمية التعزيز فهنا مييل 

ز فقط , وجتنُّب ال�سلوك املعاقب عليه .  املُتعلم اإلى تكرار ال�سلوك املُعزَّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





85التعزيز يف الفكر الرتبوي احلديث 

 ( الكت�ساب   بني  متييزًا  تعمل  الجتماعي  التعلم  نظرية  اإنَّ 

ما تعلمه ال�سخ�س وي�ستطيع القيام به ( والأداء وهو ما ي�ستطيع 

ال�سخ�س بالفعل القيام به . النا�س ل يقومون  بكل �سي يتعلمونه  , 

فمثاًل غالبيتنا يعرف كيف تتم كثريًا من الأعمال غري اجليدة  , وذلك 

من خالل م�ساهدة اأفعال م�سابهة لذلك من خالل العديد من الأعمال 

الدرامية ؛ ولكْن ذلك ل يعني اأننا �سنقوم بارتكاب جرمية ال�سرقة 

اأو غريها  . نحن ندخل يف �سلوك ُمقلِّد الذي يوؤدي اإلى نتائج قّيمة 

�سامية . واحتمال �سعيف اأن نقّلد �سلوكًا اإذا كانت النتائج عقابية .

التعزيز  واأثره يف التعلم باملالحظة .

اإنَّ التعزيز هو الناجت الذي يعود به �سلوك معني . اأما قيمة التعزيز 

التي  فالأ�سياء   . النتائج  هذه  يف  الإن�سان  رغبة  مقدار  اإلى  فت�سري 

نحبها , ونرغب فيها حتظى بقيمة تعزيز عالية . و يتمركز التعلم 

ُيَنّمون  اأنا�سًا  اأن  معناه  الذي  التعزيز  عملية  يف  النظرية  هذه  يف 

من  املعرفة  على  واملبنية  الذات  من  النابعة  توقعاتهم  ويحددون 

خالل اإدراك نتائج اخلربة املبا�سرة واخلربة الناجمة عن املالحظة . 
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ويرى باندورا اأنَّ لي�س كل �سلوك اإن�ساين يتطلب تعزيزًا , فهناك 

�سلوكيات ميكن لنا اأن نتعلمها من غري وجود املُعزز ب�سكل مبا�سر , 

من ذلك اأننا نبدي انزعاجًا من الأ�سوات املزعجة , ونقوم ب�سلوك 

جتاهها من خالل  نف�س املثري  الذي حتكم باهتمامنا  وانتباهنا . 

حينما  الغالب  يف  يظهر  باملالحظة  التعلم  اأنَّ  باندورا  ويرى 

َزين مبا�سرة وهناك تاأجيل بني  ُمعزَّ ل يكون النموذج ول املالحظ 

ال�سلوك الأ�سلي الذي متَّ تقليده , وال�ستجابة املتاأخرة اأو التالية . 

العر�سي  التعزيز    : هي  و  م�ستويات  على  باندورا  عند  والتعزيز 

اأي  اخلارجي املبا�سر , والتعزيز اجلوهري  , والتعزيز البديل  , 

والتعزيز الذاتي  .

بال�سلوك  ,  وعالقته  تعزيز خارجي  : وهو   العر�سي  التعزيز   -1

اعتباطية , ولي�س نتيجة طبيعية لل�سلوك , فمثاًل انتفاخ اليد نتيجة 

مل�س فرن حار ٍ معناه تعزيز عر�سي اأو خارجي . لكن احرتاق الإ�سبع 

ال يف خلق تغيري  �سلوكي , وله  لي�س كذلك . اإنَّ التعزيز اخلارجي فعَّ

دور هام يف النمو املًبكر . فالطفل الذي يتعرث مرات عند قراءته اإن 

مل يح�سل على ت�سجيع اإيجابي يف املراحل املُبكرة لهذا التعلم , فاإن
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 ذلك �سيكون مثبطًا له , ويوؤدي اإلى التوقف عن التعلم . والتعزيزات 

 , طرق  خم�س  يف  وت�سرفاتنا  وم�ساعرنا  اأفكارنا  تعدل  البديلة 

وهي)1( :

�سيحدث  ماذا  لنا  تقول  اإعالمية  وظيفة  لها  التعزيزات   اأ- 

لالآخرين عندما يت�سرفون بطريقة معينة .

باإثارة  وذلك   , حافزية  اأو  دافعية  وظيفة  لها  التعزيزات  ب- 

ب�سبب  جزاءات  اأو  عقوبات  نتلقى  جتعلنا  والتي   , فينا  التوقعات 

ت�سرفات مماثلة .

يف  فالنماذج   , انفعالية  تعليمية  وظيفة  لها  التعزيزات    - ج 

اأو  عقابًا  هوؤلء  يتلقى  , يف حني  انفعايل  فعل  رد  تعرب عن  العادة 

مكافاأة , وهذه ال�ستجابات بالتايل تثري النفعالت فينا .

د- التعزيزات البديلة لها وظيفة تقيمية توؤثر يف كيفية تقييمنا 

لالأن�سطة املختلفة ونتائجها . التعزيزات ت�ساعدنا يف حتديد ما اإذا 

كنا نحب اأو نكره �سلوكيات متعددة .

راجع : اأجنلر : د. باربرا » مدخل اإلى نظريات ال�سخ�سية  , �س 376-375  (((
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نتاأثر  فنحن   , تاأثريية  وظيفة  لها  البديلة  التعزيزات   - هـــ 

بالطريقة التي ي�ستجيب فيها النموذج للمعاملة التي يتلقاها .

2- التعزيز اجلوهري  : وله ثالثُة اأ�سكال , فبع�س التعزيزات 

لها عالقة بال�سلوك عن طريق التـاأثري احل�سي , كالطفل الذي يلم�س 

تولد  �سلوكيات  نتيجة  التعزيزات  وبع�س   . يده  فيحرق  حار  فرن 

ومن   . التعب  من  تقلل  ال�سرتخاء  كتمارين   , ف�سيولوجيًا   تاأثريًا 

التعزيزات اإح�سا�سنا باملوقف ؛ فقيام �سخ�س بر�سم لوحة طبيعية 

بطريقة احرتافية  , ت�سعرنا ن�سعر بالإجناز  , وحتقيق �سيء هام , 

لذا فالر�سا الذاتي يعزز من تطبيق اأو ممار�سة هذا ال�سلوك .

3-  التعزيز البديل :  وهنا ًيكت�َسب ال�سلوك عن طريق املالحظة 

, اأي ل ًيكت�سب بطريقة مبا�سرة , اإنها العملية التي بها ينظم النا�س 

اأمناطهم ال�سلوكية ,  ويغريونها على اأ�سا�س ما تعر�س له الآخرون 

كنماذج حتتذى من جزاءات  حني اأ�سدروا هذه الأمناط ال�سلوكية 

نف�سها وحني غريوها . اأي اأن النا�س يالحظون اأفعال الآخرين وما 

تلقاه هذه الأفعال من ثواب اأو عقاب اأي ما يرتتب عليها من نتائج 

اإيجابية اأو �سلبية .
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4-  التعزيز الذاتي  :  فالنا�س لهم ا�ستعدادات لردود فعل ذاتية 

 . وت�سرفاتهم  وم�ساعرهم   , اعتقاداتهم  على  ال�سيطرة  لهم  تتيح 

واملعايري التي حتكم ال�ستجابات التعزيزية الذاتية ُكوَنت بوا�سطة 

التدري�س اأو النموذج . واملعايري العالية دائما حُتاكى  لأنها ُتهذَّب من 

خالل املكافاأة الجتماعية ,  حيث اأن اجلميع يباركها ويكربها . بعد 

تعلم الأفراد و�سع اأو حتديد معايري لأنف�سهم ,  جندهم ي�ستطيعون 

التاأثري على �سلوكياتهم من خالل نتائج تفرز ذاتيًا فنجدهم يبدوؤون  

يف مكافاأة اأو معاقبة اأنف�سهم بطرق متعددة .

التعلم  فيعد    : النظرية  لهذه  الرتبوية  التطبيقات  عن  اأما 

الجتماعي من الأ�س�س النف�سية ال�سائدة للنماذج التدري�سية ,  ويتم 

بخ�سائ�س  يت�سف  منوذج  طريق  عن  النموذج  هذا  وفق  التعلم 

,  وي�ستطيع  املالحظ  اإليها  يحتاج  �سلوك  يعر�س مناذج    , مميزة 

تاأديتها ويح�سل على الثواب اأو املكافاأة جراء ذلك . 

اأ�سكال  من  غريه  على  باملحاكاة  للتعلم  الكربى  امليزة  وتبقى  

ال�سلوك  اأنواع  فيه  تتالى  �سيناريو  للمتعلم  يقدم  اأنه  هي  ؛  التعلم 

املطلوبة  . وتلحُّ نظرية التعلم الجتماعي على اأهمية التعزيز يف 

اتباع �سلوك القدوة  . 
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يعتمـــــــد  ل  اأنَّه   التعلم  من  النوع  هذا  خ�سائ�س  هم  اأ  ومن 

على قيام املتعلم مبحاولت - كما هو احلال يف التعلم ال�سرطي اأو 

بـــــــع�س حالت التعلم القرتاين وغريها من اأنواع التعلم الأخــــــرى 

يف  ا�ستخدامه  النا�س  على  يغلب  الذي  الأ�سا�سي  الطابع  اإن  اإذ  

�ســــلوك جديد هو اأ�سا�س املالحظة , وذلك عن طريق الربط املبـــا�سر 

الرمزية  النموذج ؛ والأحداث احل�سية او ال�ستجابات  بني �سلوك 

ذلك اأنَّ املالحظ ي�سجل ما يالحظه و يختزنه  يف عقله علـــــى �سكل 

بعد  فيمـــــــا  ي�ستخدمها  ثم   0 رمزية  ا�ستجابات  او  ح�سية  اأحداث 

كعالمة اأو دليل عندما يقوم هو بنف�س ال�سلوك الذي لحظه .  

عدة  املدر�سي يف  ال�سف  املحاكاة يف  اأ�سلوب  اأهمية  وتت�سح 

جمالت , ومنها اأنَّه ميكن ت�سهيل التعليم بدرجة كبرية , وذلك باأن 

من  العديد  ا�ستخدام  املعلم  ي�ستطيع  حيث  املالئمة  النماذج  نقدم 

اإتباعها . كما ي�سهم يف  �سياغة نتائج  النماذج حلث التالميذ على 

ال�سلوك �سواء كانت ثوابًا اأو عقابًا يف �سوء تاأثريها على املتعلم ,فال 

ميكن للمعلم اأن يفرت�س اأن املنبه الذي يعتربه هو �سارًا ؛ �سيوؤدي 

�سيكون  اخلجل  �سديد  فال�سخ�س   . تدعيمه  اأو  ال�سلوك  تقوية  اإلى 

التفات اأقرانه له نوعا من العقاب ,  ولي�س ت�سجيعًا له . كما اأن املعلم 
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ل ي�ستطيع اأن ي�ساأل تالميذه عما يعتربونه ُمعِزَزًا ل�سلوكهم ؛ اإذ اأن 

ذلك �سُيفِقد امُلعِزز اأثره كما هو الأمر يف حالة املدح والتعزيز .

كما ي�سهم التعلم باملالحظة يف نقل ثقافة املجتمع اإلى النا�سئة , وهنا 

ياأتي دور توجيه الطالب اإلى بيئة ناجحة , واإبعاده عن البيئة التي 

من �ساأنها اأن ت�سبب خلل ما يف توجيه �سلوكه . كما يلعب اختيار 

الرفيق , وال�ساحب دورًا هامًا يف نقل ثقافة جمتمعية اإيجابية اإلى 

الطالب .

اآثاره   وتكون   , للتعلم   الدافعية  رفع  يف  التعزيز  ي�سهم  كما 

للمتعلمني  ي�سرح  لأن  يحتاج  ل  املعلم  اأن  مبعنى  ؛  اأوتوماتيكية  

يرتبط  اأن  يجب  وهنا   . اأعلى  درجات  �سينالون  اجتهدوا  اإذا  اأنهم 

التعزيز اأو العقاب ارتباطًا دقيقًا بال�سلوك النهائي املطلوب ,  فيجب 

؛  الدر�س   للتح�سيل يف  املدى  اأهدافا ق�سرية  اأن ي�سع  املعلم  على 

بحيث ي�ستطيع تعزيز ال�سلوك الذي يحقق تلك الأهداف  , كما يجب 

الت�ساق يف التعزيز , فال ُيثاب �سلوك الطالب  يف مرة , ويعاقب يف 

مرٍة اأخرى .  كما اإنه ل يعنى �سرورة التعزيز يف كل مرة ياأتي فيها 

املتعلم �سلوكًا �سليمًا .
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كما يعد التعلم باملالحظة م�سدرًا رئي�سًا لتعــــــــلم القواعد واملبادئ   

�سواًء  يف املدر�سة اأو املنزل  . فعملية النّمذجة :  هي عملية ن�سخ 

�سلوك اآخرين مـُـــهمني للتلميذ كاملعلم , فيجب اأن يكون منوذجًا ح�سنًا 

لتالميذه , فيجب على املعلم اأن يكون حذرًا يف �سلوكه  ,  واألفاظه ,  

فهو بالن�سبة لطالبه منوذجًا ُيحتذى به . فاإذا اأراد تعليمهم احرتام 

الوقت  ؛ فيجب اأن يلتزم هو مبواعيد ح�س�سه ال�سفية اأوًل .

كما يتيح التعليم باملالحظة  ؛ عمل تطبيقات يف البداية على بع�س 

املتعلمني ,  عندما يكون الهدف هو اإك�ساب املتعلمني بع�س اأمناط 

ال�سلوك التفاعلي القائم على احلوار , كتقّم�س بع�س ال�سخ�سيات 

التاريخية اأو الروائية . 

كما متكن هذه النظرية املعلم من  ا�ستخدام مناذج وتطبيقات 

من  م�سرتكة  عنا�سر  على  تقوم  الأهداف  تكون  عندما  وخا�سة 

الكلمات  نطق  تعلم  مثل  ؛  املهارية  اأو  واحلركية  املعرفية  الأن�سطة 

الأجنبية . وهنا ميكن ا�ستخدام مناذج لالأداء اخلاطئ : اإلى جانب 

مناذج لالأداء ال�سحيح معًا  يف نف�س الوقت , فاملتعلم الذي يكون 

اأداوؤه غري مر�ٍس  ي�ستفيد من مقارنة مناذج الأداء اخلاطئ  ؛ بنماذج 

اإلى  الأداء اخلاطئ  اإلى تعديل �سلوك  يوؤدي  , مما  ال�سحيح  الأداء 

الأداء ال�سحيح .
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كل هذه التطبيقات و غريها كثري  مما  ميكن ال�ستفادة منه  عن 

طريق التعلم باملالحظة , فهي - اأي التعلم باملالحظة -  تتيح  مّنذجة 

التي  للمتعلمني يف ظروف مماثلة للظروف  اإك�سابه  امُلراد  ال�سلوك 

�سيوؤدي فيها املتعلمون املهارة املطلوبة .

يف  نظريته  تطبيق  اأجل  من  كبريًا  جهدًا  باندورا  بذل  لقد 

جمال علم النف�س و املجال  الجتماعي والرتبوي   0و قد اأ�سبحت 

تطبيقات نظرية مبادئ التعلم الجتماعي يف جمال العالج النف�سي 

معروفة الآن .  كما اأنَّ اآثارها الرتبوية  كتقنية تعليمية  , هي اأكرث 

فعالية من بع�س مناذج التعلم الأخرى , وبخا�سة يف جمال تعليم 

املهارات الجتماعية , اأو املهارات احلركية املعقدة .  وتربز  اأهمية 

املعلم داخل غرفة  الذي يقوم به  الهام   الدور  التعلم من خالل  هذا 

ال�سف , لأنه ميثل منوذجًا غنيًا بالن�سبة لتالميذه , لتنوع ال�سلوك 

اأن  عديدة  درا�سات  بينت  وقد   . منهم  مراأى  على  عنه  ي�سدر  الذي 

تاأثرهم  من  اأكرث   , وت�سرفاتهم  معلميهم  ب�سلوك  يتاأثرون  التالميذ 

 , للن�سائح  املُحب  الودود  الهادئ  فاملعلم   , ون�سائحهم    باأقوالهم 

املُلتزم بالوقت , املُهتم بهندامه واأفعاله ؛ يك�سب الطالب �سلوكه اأكرث 

بكثري من تقدميه للن�سائح لهم , عن قيمة الوقت والعلم والهتمام 

بالهندام .... 
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اإن اإدراك املعلم لدوره كنموذج ذو تاأثرٍي فّعال , واإن هذا التاأثري 

لي�س مق�سورًا على املعلومات  فقط ,  بل يتناول جوانب �سلوكية 

عديدة اأي�سًا ,  ي�ساعده يف كثري من الأحوال على اأداء �سلوك مرغوب 

به .

مو�سوع  اأنَّ  اإلى   ؛  الإ�سارة  من  لبدَّ  الف�سل   هذا  ختام  ويف 

التعلم قد اأوله العلماء اهتمامًا كبريًا , ويكاد ل يوجد يف علم النف�س 

اأهمية يف فهمنا لل�سلوك من مو�سوع التعلم  , ومل  اأكرث  مو�سوع 

تنح�سر نظريات درا�سة ال�سلوك والتعلم على هذه النظريات الثالث  

النف�سية  التحليلية  التعلم  كنظريات  اأخرى  نظريات  ُوجِدت  بل 

لدولرد وميلر  , ونظرية التعلم الجتماعي املعريف جلوليان روتر   

اأننا  اإل  وغريها من النظريات التي اأولت ال�سلوك اهتمامًا كبريًا ؛ 

زنا على ثالث نظريات التي من �ساأنها اأن تو�سح  يف هذا الف�سل ركَّ

اأ�سا�س  كعامل  التعزيز  اأهمية  وتبني   , الناجح  التعليمي  ال�سلوك 

يف تقومي �سلوك الطالب من جهة , ورفع جاهزيته للتعلم  من جهة 

عن  ما  نوعًا  كافية  بلورة  تقّدم  الثالث  النظريات  وهذه    , اأخرى 

التعزيز ونظمه .
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الفصل الخامس
العقاب وانعكا�صاته يف العملية 

التعليمية
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يدور حول م�ساألة العقاب جدٌل م�ستمر ينتقل من جيل اإلى اآخر 

ومعتقدات  واآراء  اأفكار  من  يتوفر  ما  هو   : ذلك   يف  ال�سبب  ولعل 

تربوية تعود اإلى الفل�سفة الأ�سا�سية عن الطبيعة الب�سرية , والتي 

جعلت م�ساألة العقاب حتتل يف املواقف التدري�سية اهتماما خا�سًا 

من الرتبويني .

 , اأخرى  مرة  ال�سيئ  ال�سلوك  اإتباع  متنع  طريقة  هو  فالعقاب 

ويتم بها ردع �ساحبه عن هذا ال�سلوك  واإر�ساده اإلى ال�سلوك الذي 

اأحدثها  التي  خ�سارتهم  عليهم  ويعو�س  الآخرين  نفو�س  يطيب 

امل�سيء .

وهو يف نظر �سكيرن , اأ�سلوب معاك�س . اإنه يعني تقدمي معزز  

�سلبي )ال�سرب, التوبيخ, ال�سدمة الكهربائية ...(. ولذا فاإن الآثار 

اإمكانية  يقوي  التعزيز  كان  فاإذا   . خمتلفة  احلالتان  ترتكها  التي 

�سدور ال�ستجابة املطلوبة, فاإن العقاب ل يقود حتمًا اإلى اإ�سعاف 

اإمكانية حدوث ال�ستجابة غري املرغوب فيها)1(.

راجع : عامود : د. بدر الدين » علم النف�س يف القرن الع�سرين » اجلزء االأول , �س 340  (((
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ال�سلوك  تلي  والتي  املرغوبة  غري  النتيجة  هو    : فالعقاب 

وخ�س�ست لإيقافه )1(.

ويعتقد �سكيرن اأنَّ العقاب  هو الأ�سلوب املاألوف ل�سبط ال�سلوك يف 

جمتمع . اإذًا فالعقاب ميكن اأن يوقف �سلوكًا ما ولكنه ل يق�سي عليه 

اأو يزيله بال�سرورة . العقاب يخلق اخلوف لكن يف حالة انخفا�س 

حدة هذا اخلوف , جند اأن ال�سلوك �سيعود للظهور , كما ميكن اأن 

الغ�سب)2(  اأو  الكره  مثل  مرغوبة  غري  جانبية  تاأثريات  اإلى  يوؤدي 

وميكن تعريف العقاب اإجرائيًا : باأنه احلادث اأو املثري الذي يوؤدي 

بتطبيق  اأما  وذلك   , ال�سلوكية  الأمناط  بع�س  كف  اأو  اإ�سعاف  اإلى 

مثريات منفرة غري مرغوب فيها على هذه الأمناط , اأو بحذف مثريات 

مرغوب فيها ) معززات اإيجابية ( من ال�سياق ال�سلوكي بحيث ينزع 

ال�سلوك مو�سع الهتمام اإلى الزوال . وي�سري هذا التعريف اإلى اأنَّ 

العقاب كالتعزيز , يعرف باآثاره يف ال�سلوك , فاحلادث اأو املثري الذي 

يوؤدي اإلى كف ال�ستجابة يعترب عقابًا . وعلى نحو �سبيه بالتعزيز 

, ويحدث  اإيجابي  عقاب  نوعني  اإلى  العقاب  تق�سيم  , ميكن  اأي�سًا  

لدى تطبيق مثريات منفِّرة على بع�س ال�ستجابات , وعقاب �سلبي 
اجنلر : باربرا “ مدخل اإلى نظريات ال�سخ�سية “ �ص 353  (((

) املرجع نف�سه (  (((
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ويحدث لدى حذف اأو اإزالة اأو اإيقاف بع�س املثريات املرغوب فيها 

من ال�سياق التعليمي , والتي تعمل كمعززات اإيجابية ... ومثريات 

عقابية �سلبية)1( .

به  يق�سد  الجتماعي,   ال�سبط  و�سائل  من  و�سيلة  فالعقاب 

اإحداث اأمل مق�سود ومفيد , واإذا نظرنا اإلى العقاب من ناحية اأخرى 

وجدنا اأن العقاب فكرة قدمية ومعروفة منذ اأن وجد الإن�سان, ويف 

هذا ال�سياق لبد اأن نذكر اأن طبيعة العالقة بني املعلم اأو املربي وبني 

التالميذ قد مرت بتحولت كثرية على مر الزمن . 

فقبل عقدين من الزمن تعارف النا�س على مقولة الأب للمدر�سني 

يف املدر�سة , حيث �سعت ال�سيا�سة الرتبوية يف اأغلب بلدان العامل 

بالإ�سافة  , هذا  العمل الرتبوي  الدميقراطية يف  اإلى جت�سيد مبداأ 

اإلى انت�سار النظريات احلديثة يف جمال الرتبية والتعليم  وتبني 

�سعار) التعامل مع الطفل على اأنه اإن�سان ولي�س كائن اآخر(.

ذات  اإ�سكالية  لدينا  ظهرت  الأخرية  التطورات  تلك  �سوء  يف 

الواقع  يف  قائم  هو  ما  بطبيعة  تتعلق   , معروف  اجتماعي  طابع 

الجتماعي 
ن�شو�تي : د. عبد �ملجيد » علم �لنف�ص �لرتبوي » �ص )292-29.  (((
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من  الكثري  هنالك  اإنَّ  حيث   , الرتبوية  العملية  م�ستوى  على 

للعملية  يف  الدميقراطي  املنهج  تطبيق  يحاولون  الذين   املعلمني 

اأولئك املدر�سني ال�سباب الذين يتميزون بدرجة  الرتبوية وخا�سة 

 , الرتبوية  النظريات  اأحد  وتطبيق  ملمار�سة  احلما�س  من  عالية 

بالف�سل  تبوء  اأفكارهم وحماولتهم  يتخلون عن  ما  �سرعان  ولكنهم 

ولعل ال�سبب يف ذلك يعود لطبيعة ما هو �سائد من اعتياد الطالب 

على منط معروف من العالقة الرتبوية , الأمر الذي يجعل من املعلم 

النظرية احلديثة  , حني يحاول تطبيق  لل�سخرية والتهكم   عر�سة 

يف اأدائه الرتبوي .

لقد اأثار العقاب جدًل حادًا بني الفال�سفة وعلماء النف�س واملربني 

حيث اإن منهم من قال :  اإنه �سكل من اأ�سكال اإدانة ت�سرفات الطفل 

ال�سلبية , يثري لديه م�ساعر اخلجل والندم واحلرج ,  وعدم الر�سا 

عن النف�س, ثم تاأنيب ال�سمري, وهذا ما يجعل العقاب موؤثرًا للغاية 

ويحفز الطفل على اإيقاف بع�س الت�سرفات وتن�سيط بع�سها الآخر.

ولنا هنا اأن  نرى نظرة ال�سلوكيني اإلى  العقاب على اأنه )مثرٌي 

, فال�سرب مثال ياأخذ   ) اإ�سعافه  موؤٍذ يتلو �سلوكًا معينًا يعمل على 

�سكل العقاب حني يوؤدي اإلى خف�س تواتر ال�سلوك املقرتن معه . 
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به  يق�سد  الجتماعي  ال�سبط  و�سائل  من  و�سيلة  فالعقاب 

اإحداث اأمل مق�سود مفيد, ويف  جمال  املدر�سة ل نلجاأ اإلى العقاب اإل 

يف حالت ال�سرورة الق�سوى, لأنه بالإ�سافة اإلى ما يحققه العقاب 

وخا�سة البدين منه من اأ�سرار ج�سدية على التلميذ, فهو قد يوؤدي 

اإلى وجود عقد نف�سية لدى التالميذ تظهر اأعرا�سها كلما اأخذ الطفل 

بالنمو وظهور �سخ�سيته الثابتة امل�ستقلة .

العقاب البدين  حافزًا من وجهة نظر املدر�س لتغذية  ويعترب 

التغيري يف ال�سلوك , ومع ذلك فاإن ما يعتربه املدر�س عقوبة ميكن 

األ ينظر اإليه الطالب كذلك , وقد يقدم العقاب اإ�سباعًا حلاجة ما لدى 

التلميذ, كما هو حال التلميذ الذي يحاول لفت انتباه املدر�س عندما 

يتحدث ب�سوت عال يف ال�سف , فاإذا فكر املعلم بعقابه قد يقدم له 

فر�سة اإر�ساء احلاجة للفت النتباه اإليه .  ومن املحتمل اأن يحقق 

اأ�سرع  العقاب البدين بع�سًا من �سروب التعلم , فاملتعلم رمبا كان 

قلياًل بالعقاب منه بدونه , فقد يعمل العقاب البدين على منع ظهور 

 , املدر�سني  بع�س  راأي  ح�سب  اأخرى  مرة  امل�ستحب  غري  ال�سلوك 

وقد يوؤدي بالتعلم اإلى النتقال اإلى ا�ستجابات اأخرى , ورمبا يدفع 

العقاب بع�س التالميذ اإلى القيام بعمل م�ستحب  اأو مر�سي)1(  . 
طحان , ناظم : علم النف�س الرتبوي , وزارة الرتبية , دم�سق , ط) , 986), �ص 7)4  (((
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العقاب  اإنه يف  ؛ حيث  العقاب  ال�سلبي عن  التعزيز  و يختلف 

اإزالة  يكون  ال�سلبي  التعزيز  يف  بينما  ال�سلبي  املعزز  تقدمي  يتم 

املعزز ال�سلبي .

املزعجة   ال�سلبية   املعززات  ا�ستخدام  بتجنب  عادًة  ين�سح  و 

الإيجابي  التعزيز  منها  بدًل  ي�ستعمل  واأن  ال�سخرية  و  النقد  مثل  

من  بدًل  ال�سلوك  على  مقبلني  الأ�سخا�س  اأن يجعل  �سانه  من  الذي 

النفور منه .

ويرى �سكيرن اأن العقاب ل يعمل كمعزز �سلبي , لأن العقاب قد 

يخف�س من معدل ال�ستجابة  , وله اأثٌر موؤقت �سرعان ما يزول ويعود 

اأهمية  اأن العقاب لي�س له  اأي  اإلى حالته الأولى ,  معدل ال�ستجابة 

 , النطفاء  الالزمة حلدوث  لال�ستجابات  الكلي  املجموع  تذكر على 

ولكن يقت�سر اأثره على التاأثري املوؤقت يف معدل ال�ستجابة .

ويف غرفة ال�سف فيلعب املعلم دور رئي�س يف خلق الظروف 

املعلم  ف�سخ�سية  الدرا�سي  الف�سل  داخل  يف  اجليدة  التعليمية 

و�سلوكه يجعالن منه منوذجًا يحتذي به تالميذه , كما اأن ا�ستخدام 

املعلم عملية الثواب و العقاب داخل الف�سل تخلق اإطارًا منا�سبًا 
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عملية  اإلى  ي�سار  و   , التعليمية  العملية  اأهداف  خالله  من  تتحقق 

الثواب و العقاب باأنها عملية تعزيز ل�سلوك التالميذ �سواًء كان هذا 

ال�سلوك  اإثابة  اأي  املوجب  والتعزيز   , اإيجابيًا  اأو  �سلبيًا   التعزيز 

املرغوب فيه يزيد من احتمال تكرار هذا ال�سلوك و كلما كان التعزيز 

مبا�سرًا  اأي عقب حدوث ال�سلوك مبا�سرة زاد ذلك من احتمال حدوث 

ت�سري   و   , للتلميذ  الإ�سباع  يحقق  لأنه  تكراره  و  املعزز   ال�سلوك 

الدرا�سات النف�سية اإلى اأن تاأثري عملية التعزيز ل تقف عند �سلوك 

التلميذ املعزز وحده ؛  و اإمنا يتعدى ذلك اإلى التاأثري يف �سلوك بقية 

اأفراد الف�سل , و من املعروف اأن ا�ستخدام املعلم لعبارات الإطراء 

تعزيزًا  التالميذ  �سلوك  تعزيز  اإلى  يوؤدي  ال�ستح�سان  و  الر�سا  و 

اإيجابيًا  يف معظم احلالت .

اإمنا  و   , التعلم  زيادة  على  التعزيز  عملية  اأثر  يقت�سر  ول 

التعليمية  الأن�سطة  يف  التالميذ  م�ساركة  لزيادة  فعالة  و�سيلة  هي 

املختلفة , و هي توؤدي بدورها اإلى زيادة التعلم , و مهارات التعزيز 

اإمكانياته  ينمي  اأن  للمعلم  تتيح  لأنها   , التدري�س  مهارات  اأهم  من 

اأن  املدر�س  على  يجب  حيث   , التعليمية  للعملية  كقائد  و  كاإن�سان 

يدر�س خ�سائ�س املتعلمني و فهمها و �سلوك التعزيز �سلوكًا  فرديًا 
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و  املالئم  ال�ستخدام  عن  البحث  معلم  كل  ويحاول   , املعلمني  بني 

املتنوع للمعززات .  ومن املعروف اأن وجود عالقة طيبة بني املعلم 

اأن توفر  اأنواع الإمياءات و الألفاظ ميكن  و تالميذه جتعل جميع 

تعزيزًا  مقبوًل ,  حيث اإن التعزيز الفعال هو تفاعل ذو اجتاهني بني 

املعلم و تالميذه .

وهناك مبادئ ل�ستخدام الثواب والعقاب , و تتلخ�س املبادئ 

التي يعتمد عليها مدى جناح الثواب و العقاب يف تربية الطفل فيما 

ياأتي :

1. الثواب يجب اأن يوؤدي اإلى ارتياح , والعقاب يجب اأن يوؤدي 

اأو يختزل  ي�سبع حاجة  ما  فالثواب هو   , للطفل  الرتياح  اإلى عدم 

كذلك من  يكون  قد ل  مكافاأة  نعتربه  ما  و  حافزًا  يف حلظة معينة 

وجهة نظره , فالطعام لي�س مكافاأة لل�سخ�س ال�سبعان  , و باملثل ما 

نعتربه عقابًا  قد ل يعده الطفل لونًا من األوان العقاب .

يتبعان  عندما  والعقاب  للثواب  الق�سوى  الآثار  .حتدث   2

و  والعقاب  الثواب  بني  الرتباط  من  بد  فال   , مبا�سرة  ل�ستجابة 

ال�ستجابة حتى ينتج الأثر  .
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عدم انتظام الثواب و العقاب ,  و ذلك بتقدميهما على نحو متقطع 

اإلى  ذلك  يوؤدي  انتظامها على نحو م�ستمر  ,حيث  فاعلية من  اأكرث 

ا�ستمرار حدوث ال�سلوك ) يف حالة العقاب ( . و اإذا كان علينا اأن 

اأن  القول  ن�ستطيع  الطفل  تربية  العقاب يف  و  الثواب  بني  نفا�سل 

الأ�سلوبني ل غنى عنهما , و  الأ�سلوبني لي�سا مت�ساوين يف القوة اأو 

مت�ساربني يف الجتاه . لذلك على املعلم اأن يدرك متامًا  متى و كيف 

,  مبا يعمل  التدري�س  اأثناء موقف  الأ�سلوبني  ا�ستخدام كال  ميكن 

التعليمية و  الأهداف  التعلم و حتقيق  فاعلية موقف  على زيادة و 

الرتبوية)1( 

اأبو حطب , فوؤاد » الثواب و العقاب و تربية الطفل »بحث مقدم يف ندوة تربية الطفل , كلية الرتبية , جامعة   (((

عني �سم�س , م�سر , 979)م 
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الخاتمة :

بال�سلوك  النهو�س  يف  كبري  دوٌر  للتعزيز  اأن  نرى  تقدم  مما 

به                  و   , خا�س  ب�سكل  التعليمي  وال�سلوك   , عام   ب�سكٍل  الإن�ساين 

– اأي التعزيز – ي�ستطيع املعلم اأو املربي اأن ينتقل من حالة اجلمود 
والركود ال�سائدة عند عموم الطالب يف احلقل التعليمي ؛ اإلى حالة 

الن�ساط واحليوية . و به  يقوم املعلم بالتمييز بني م�ستويات الطالب 

املختلفة . وي�ساعده التعزيز على تنمية املخزون الكامن لدى بع�س 

لطالب الذين يت�سمون باخلجل .

اإنَّ التعزيز �سرورة كما هو التعليم , وهذه ال�سرورة واجبة 

لتقومي ال�سلوك التعليمي , وعلى املعلم اأو املربي اأن ي�ستخدمه يف 

جمال عمله , وفقًا لالآليات والأ�سكال التي مرت معنا .

واحلمد هلل رب العاملني .
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ملحق

م�صطلحات تربوية هامة
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فيما يلي م�سطلحات تربوية تهم الباحث يف ميدان الرتبية , بع�س 

منها ُا�ستخدم يف كتابنا هذا , والأخر مل ن�ستخدمه لكنه متداول يف 
امليدان الرتبوي ب�سكل كبري)1(

احتياجات تدريبية : 

هي جمموعة التطورات واملتغريات التي يجب اإحداثها يف معلومات 

ومهارات  واجتاهات املعلمني , لتجعلهم قادرين على اأداء اأعمالهم 

الرتبوية , وحت�سني م�ستوى اأدائهم الوظيفي , الذي ي�ساهم بدوره 

يف حت�سني نوعية التعلم .

اأداء :

هو ما ي�سدر عن الفرد من �سلوك لفظي اأو مهاري وي�ستند اإلى خلفية 

معرفية وجدانية معينة . هذا الأداء يكون عادة على م�ستوى معني , 

يظهر منه قدرة الفر د على اأداء عمل ما .

راجع اجلهوية : ملحقة �سعيدة » املعجم الرتبوي » املركز الوطني للوثائق الرتبوية , جمهورية اجلزائر   (((

الدميقراطية ال�سعبية , وزارة الرتبية الوطنية  و ن�سواتي : د. عبد املجيد » علم النف�س الرتبوي » دار الفرقان , االأردن .
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اإدراك : 

يف  العالقات  واإدراك  واملخيَّلة  الذاكرة  فيها  تتدخل  معقدة  عملية 

تاأويل ما ندرك مع وجود اخلربة اليومية والتعلم الذي ي�سفي على 

هذه ال�سيغ معاين ودللت من خالل عملية التاأويل .

اإر�شاد تربوي:

 هو م�ساعدة الطالب على حل ما قد يجابهه من م�سكالت اأو توفري 

امل�ساعدات العالجية , و التخطيط الرتبوي له .

ا�شتجابة �رشطية :

 اأي ال�ستجابة ملنبه اأمكن اكت�سابها بطريق التعلم , اأي ال�ستجابات 

التي ل يكون م�سدرها الأفعال املنعك�سة 

ا�شتعداد : 

هو جمموعة من ال�سفات الداخلية التي جتعل الفرد قاباًل ال�ستجابة 

اأن ال�ستعداد هو تاأهيل الفرد لأداء  اأي   , بطريقة معينة و ق�سدية 

معني , بناء على مكت�سبات �سابقة منها القدر ة على الإجناز واملهارة 
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يف الأداء , لذلك يعترب ال�ستعداد دافعًا لالإجناز لأنه الوجه اخلفي له   

ت�ساف اإلى ال�سروط املعرفية و املهارية �سروط اأخرى �سيكولوجية   

فامليل والرغبة اأ�سا�سيان حلدوث ال�ستعداد.

اأ�ش�س معرفية : 

هي الأ�س�س التي تتعلق باملادة الدرا�سية من حيث طبيعتها , م�سادرها 

التعلم  , وتطبيق  الأخرى   املعرفة  بحقول  م�ستجداتها وعالقتها   ,

والتعليم فيها , والتوجهات املعا�سرة يف تعليم املادة وتطبيقاتها .

اإ�شهاب  :

اجلديد    املفهوم  بني  الربط  بغر�س  تف�سيلية  معلومات  توفري  هو   

ميكن  ذلك  ولتحقيق   , املفهوم  بذلك  العالقة  ذات  ال�سابقة  واملعرفة 

ا�ستخدام الطريقة ال�ستنتاجية اأو الطريقة ال�ستقرائية التجريدية  

اأو هو عملية  لفظية توؤدي اإلى ات�ساع نطاق املو�سوع الدليل على 

نحو يوؤدي اإلى وجود األفاظ وعبارات ميكن ال�ستغناء عنها .

انطواء : 

العوامل  اإلى توجيه �سلوكه وفق  الفرد  تتميز مبيل  نف�سية  ظاهرة 
الذاتية ولعزوف عن احلياة الجتماعية .

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





111التعزيز يف الفكر الرتبوي احلديث 

انفعال :

وال�ستجابات  والأحا�سي�س  بامل�ساعر  املتعلقة  ال�سلوك  اأنواع  من   

يغلب  الذي  ال�سخ�س  اأي  النفعايل  ومنه   , واملزاجية  الوجدانية 

عليه الت�سرف باندفاع ودون روية .

بيئة ال�شف :

املعلم  يوفرها  التي  والنف�سية  الفيزيائية  الظروف  بها  ويق�سد   

لتالميذه يف املوقف التعليمي , وعلى قدر جودة الظروف و مالءمتها 

 , غنية وموؤثرة وفعالة  لتوفري خربات  منا�سبة  ال�سف  بيئة  تكون 

الأمر الذي ي�ساعد التالميذ على اكت�ساب اخلربات , وتنمية م�ستوى 

الدافعية الذي توفره هذه البيئة ال�سفية .

حتفيز :

 هو عامل لل�سعي اإلى النجاح اأو حتقيق نهاية مرغوبة , اأو للتغلب 

ال�سعبة  على  الأعمال  اأداء  اأو لالنتهاء ب�سرعة من   , العوائق  على 

اأح�سن وجه .
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حتليل : 

هو اأحد امل�ستويات املعرفية , ويعني قدرة الفرد على حتليل بع�س 

املواقف التي يتعر�س لها , ويظهر يف نواجت التعلم , كاأن يق�ّسم اأو 

يحّدد اأو يختار اأو يف�سل .

تدريب :

 هو اأ�سلوب ي�ستهدف م�ساعدة التالميذ على اكت�ساب مهارات معينة 

, من خالل تطبيق اأفكار  و مبادئ  و مفاهيم �سبق تعلمها يف مواقف 

املعرفية  النواحي  تثبيت  على  ي�ساعد  اأ�سلوب  كذلك  وهو   , عملية 

اإلى  النتقال  على  وقدرة  بقاء  اأكرث  التعلم  يجعل  اأنه  على  ف�ساًل 

مواقف جديدة .

تدعيم : 

اأو نتيجة له  اأو يقدم بعد ظهور ال�سلوك  اأو �سيء يحدث  اأي حدث 

ويوؤدي اإلى زيادة يف تكرار  ذلك ال�سلوك اأو حدته اأو مدة حدوثه .
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تركيز : 

هو يف علم النف�س ح�سر النتباه اأو اجلهد وتوجيهه نحو مو�سوع 

معني .

ت�شنيف : 

وعلى   , خا�س  نظام  يف  وترتيبها  املعاين  او  الأ�سياء  تق�سيم  هو 

اأ�سا�س  معني بحيث تبدو ذات �سلة بع�سها البع�س , ومنه ت�سنيف 

الكائنات  , وت�سنيف العلوم , والت�سنيف احلقيقي هو ما قام على 

اأ�سا�س من املميزات الذاتية الثابتة .  والت�سنيف التحكمي ما بني 

على اأمور اعتبارية وظاهرية .

تطبيق :

اأن  فيها  املتعلم  ي�ستطيع   , املعرفية  امل�ستويات  من  م�ستوى  هو   

يطبق ما �سبق تعلمه يف مواقف جديدة , حيث تظل قيمة ما تعلمه 

ال�سخ�س يف موقف ما حمدودة اإلى اأن تتاح له الفر�سة  لتطبيقه يف 

جمالت احلياة اليومية .
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تطوير :

 هو عملية حتويل موا�سفات الت�سميم اإلى �سيغة مادية, وهو اأحد 

مكونات تكنولوجيا التعليم . اأو هو ا�ستخدام لغة اأو  نظام تاأليف 

لت�سميم وتطوير لتعليم .

تعبري : 

هو ترجمة الأفكار وامل�ساعر الكامنة بداخل الفرد م�سافهة وكتابة , 

بطريقة منظمة ومنطقية , م�سحوبة بالأدلة والرباهني التي توؤيد 

اأفكاره واآراءه جتاه مو�سوع معني , اأو م�سكلة معينة .

تعزيز :

مر�ٍس  هو  ما  منها  اآثار,  من  ال�سلوك  اأو  ال�ستجابة  يعقب  ما  هو   

اأو  اأو مكافاأة  اأثر طيب   : , فيقال  اإيجابي   , , مربح , مقنع , م�سبع 

تعزيز موجه , ومنها ما هو غري مر�ٍس , موؤمل , منفر اأو �سالب فيقال 

له : اأثر غري طيب اأو عقاب اأو تعزيز �سالب . املكافاأة مي�سرة للتعلم 

اإبطاله وتعديله من  العقاب يف بع�س الأحيان ملا يراد  بينما يكفي 

�سلوك .
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تعلم تعاوين : 

يف  للتلميذ  والن�سطة  الفعالة  امل�ساركة  اأ�سا�س  على  قائم  تعلم  هو  

�سغرية  جمموعات  اإلى  التالميذ  تق�سيم  على  يقوم   . التعلم  عملية 

درا�سة  عند  امل�سوؤولية  لتحمل  لهم  الفر�سة  اإعطاء  ثم  الق�سم  داخل 

مو�سوع ما , يتم التعلم التعاوين حتت اإ�سراف وتوجيه املعلم .

تعلم ذاتي : 

اأهدافه  اإلى حتقيق  املتعلم  , ي�سعى فيه  التعلم  اأ�ساليب  اأ�سلوب من 

قدراته  وفق  فيها  ي�سري   , التعليمية  املادة  مع  تفاعله  طريق  عن 

يتم  قد   . املعلم  من  توجيه  باأقل  اخلا�سة  واإمكاناته  وا�ستعداداته  

هذا التعليم ب�سورة فردية اأو يف جمموعات حتت اإ�سراف املعلم , 

اأو ب�سورة غري نظامية , عن طريق التعليم املربمج اأو برامج التعلم 

عن بعد . 

تعلم ن�شط : 

بالقراءة  قيامه  خالل  من  فعالة  م�ساركة  املتعلم  فيه  ي�سارك  تعلم 

والبحث والطالع , اإلى جانب م�ساركته كذلك يف الن�ساطات داخل 
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الق�سم وخارجه , ويكون فيه املعلم موجهًا ومر�سدًا لعملية التعلم .

تعليم :

 , الذاتي  العقلية ون�ساطه  املتعلم  اإثارة قوى    هو عملية حتفيز و 

ت�ساعد  التي  املالئمة  والإمكانيات  الأجواء  توفري  اإلى  بالإ�سافة 

املتعلم على القيام بتغيري يف �سلوكه الناجت عن املثريات الداخلية 

واخلارجية مما يوؤكد ح�سول التعلم .

تفاعل : 

طريقة جيدة يتفاعل فيها كل من املتعلم واملعلم واملواد التعليمية يف 

اإطار الظروف والإمكانيات املتوفرة يف حجرة الدرا�سة .كما يعرف 

كذلك باأنه تفاعل املتعلم مع الن�ساط يف �سموليته ككل متكامل .

تفكري : 

هو �سلوك معريف يتعامل الإن�سان  من خالله مع ال�سور اأو الأفكار 

التي متثل املو�سوعات والأحداث , كذلك هو عمليات عقلية رمزية 

اأو م�سمرة , ت�سمل التخيل , التذكر , حل امل�سكالت , اأحالم اليقظة , 

التداعي احلر , وتكوين املفاهيم والفكر البتكارين .
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تقدير : 

هو حكم على قيمة ال�سيء على وجه التقريب , يختلف من �سخ�س 

اإلى اآخر تبعًا لتفكريه واجتاهاته ومرجعيته , وثقافته ب�سكل عام .

تقومي : 

املتعلقة  املعلومات  اأو  البيانات  جمع  على  تقوم  اإ�سالح  عملية  هو 

باملتعلم فيما يت�سل مبا يعرفه اأو   ي�ستطيع فعله , ويتم ذلك بالعديد 

من الأدوات  مثل مالحظة التالميذ اأثناء تعلمهم اأو تفح�س اإنتاجهم 

اأو اختبار معارفهم ومهاراتهم .

تقومي ذاتي : 

هو نوع من اأنواع التقومي الذي يعنى باإ�سدار حكم �سخ�سي   ذاتي 

على اأداء الفرد , مرتبط بالتعلم الذاتي  , من خالله ي�ستطيع الفرد اأن 

يحدد ما وقع له من اأخطاء  , ثم يقوم باملراجعة تالفيًا لهذه الأخطاء 

, وو�سوًل اإلى الأهداف املرغوب فيها .
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تقومي �شامل : 

اأن كافة جوانب  اإلى  هو �سرط من �سروط التقومي العلمي , ي�سري 

وي�سمل   , للتقومي  تخ�سع  اأن  لبدَّ  الأهداف  يف  املحددة  التعلم 

املعارف واملفاهيم والجتاهات والقيم واملهارات والتذوق والتقدير 

وغريها .

تقييم :

 هو عملية يتم بها اإ�سدار حكم على مدى و�سول العملية التعليمية 

نواحي  ك�سف  على  والعمل   , لأغرا�سها  حتقيقها  ومدى  لأهدافها 

النق�س يف العملية الرتبوية اأثناء �سريها , والعملية التي يلجاأ اإليها 

اأنواعًا  , م�ستخدمًا  الأهداف  املعلم ملعرفة مدى جناحه يف حتقيق 

خمتلفة من الأدوات التي يتم حتديد نوعها على �سوء الهدف املراد 

وامليول    الجتاهات  ومقايي�س  التح�سيلية  كالختبارات   , قيا�سه 

وحتليل   , ال�سخ�سية  واملقابالت  واملالحظات  القيم  ومقايي�س 

امل�سمون وغري ذلك من املقايي�س الأخرى .
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التنفري : 

اأ�سلوب عالجي يقوم على قرن منبه منّفر اأو منبه موؤمل وغري �سار 

ب�سلوك غري مرغوب فيه ويوؤدي اإلى انطفاء هذا ال�سلوك وانقرا�سه 

تناول  يف  والإفراط  الإدمان  حالت  عالج  يف  عادًة  وي�ستخدم   .

الأطعمة .

توا�شل تربوي : 

عمليات  لكونها  الربوي  التوا�سل  حتدث  الرتبوية    العمليات 

 : الإن�سانية  العالقات  من  �سبكة  على  ترتكز  اأنها  بحكم  توا�سلية 

تلميذ / حميط – مدر�سة / اأ�سرة- مدر�سة .

توجيه ذاتي :

عنده  ال�ستجابة  درجات  اأق�سى  اإظهار  من  املتعلم  ميّكن  اأداء  هو 

وتنمية قدرته على التوجيه الذاتي . 
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خربة :

 موقف تربوي , تتم فيه عمليتا التعلم والرتبية معًا , اإذا كان املعلم 

معارف  ت�سم  خربة  يت�سمن  املوقف   فاإن  الف�سل  يف  در�سًا  يدّر�س 

جوانب  من  ومهارات  وتعميمات  واجتاهات  ومفاهيم  وحقائق 

العملية الرتبوية .

خ�شائ�س املتعلم : 

هي تلك الأوجه من خربات املتعلم التي توؤثر يف فاعلية عملية التعلم 

دافع :

اأو  اجتماعي  اأو  ع�سوي  مكت�سب,  اأو  فطري  داخلي  ا�ستعداد  هو   

نف�سي , يثري �سلوكًا ذهنيًا اأو حركيًا , ي�سهم يف توجيهه اإلى غاية 

�سعورية اأو ل �سعورية .
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�شلوك :

  هو جمموعة من الأفعال املادية اأو الرمزية , يقوم  بها الكائن احلي 

حتت تاأثري موقف ما  , يحاول حتقيق اإمكاناته وخف�س التوترات 

التي تهدد  وحدته , وبالتايل تدفعه اإلى احلركة والن�ساط التكّيفي .

�شنة درا�شية :

 فرتة زمنية حمددة تت�سمن عملية الدرا�سة الفعلية , والعمل الإداري 

املدر�سي وفق املنظومة الرتبوية , كما تتخللها فرتات من العطل .

طفل موهوب :

 يطلق على اأي طفل يزيد ا�ستعداده العقلي واأداوؤه عن معايري عمله 

اأو هو الطفل الذي يظهر اأداًء ممتازًا يف جمال اأو اأكرث من جمالت 

ال�سلوك الإن�ساين .

فروق فردية : 

واخل�سائ�س  النواحي  يف  الكائنة  التباينات  اأو  الفروق  هي 

والعقلية  اجل�سمية  ال�سمات  اأو   , والقدرات  وال�ستعدادات 
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 . غريه  عن  ويتميز  الفرد  بها  يت�سم  التي  والنف�سية  والجتماعية 

ال�سف  يف  متعلم  كل  نقائ�س  املدر�س  يراعي  مبوجبها  التي  وهي 

الواحد .

فهم :

 هو عملية تفوق م�ستوى التذكر , يكون فيها املتعلم قادرًا على اإعطاء 

معنى للموقف الذي يواجهه , وي�ستدل عليه مبجموعة من ال�سلوكات 

العقلية التي يظهرها . تندرج حتتها جمموعة من ال�سلوكات , كاأن 

يرتجم اأو يف�سر اأو ي�ستكمالأو ي�سرح اأو يعطي مثاًل , اأو ي�ستنتج 

اأو يعرب عن �سيء ما .

كفاءة : 

هي ن�ساط معريف و مهاري ميار�س على و�سعيات , اأو هي  اإمكانية 

بالن�سبة للتلميذ لتوظيف جملة من املعارف الفعلية منها وال�سلوكية 

حلل و�سعية – م�سكل – للتاأكد من اأن التلميذ قد اكت�سب كفاءة , فاإن 

املعلم يطلب منه اأن يحل و�سعية _ م�سكل .
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كفاءة تعليمية :

 ,, والجتاهات  واملهارات  واملفاهيم  املعارف  من  جمموعة  هي   

يكت�سبها الطالب نتيجة اإعداده وفق برنامج تعليمي معني , توجه 

�سلوكه وترتقي باأدائه اإلى م�ستوى من التمكن , ت�سمح له مبمار�سة 

مهنته ب�سهولة وي�سر .

معايري : هي ح�سيلة لكثري من الأبعاد ال�سيكولوجية  والجتماعية 

والعلمية والرتبوية , ميكن من خالل تطبيقها التعرف على ال�سورة 

احلقيقية للمو�سوع املراد تقوميه .

معرفة اإجرائية : 

فالقدرة   , ال�سيء  عمل  كيفية  عن  معرفة  من  املتعلم  لدى  ما  هي   

للمعرفة  اأمثلة   , , وت�سميع ق�سيدة واأداء لعبة  الك�سور  على ق�سمة 

الإجرائية .
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معرفة تقريرية : 

اأو  ق�سيدة  كمعرفة   , ما  مو�سوع  اأو  �سيء  عن  املتعلم  معرفة  هي 

جمموعة من احلقائق اأو قائمة من التواريخ اأو قواعد لعبة , كلها 

اأمثلة للمعرفة التقريرية . 

معرفة �شلوكية : 

هي موقف التلميذ عندما ي�سري  ماألوفًا , نتعرف عل كون التلميذ قد 

اكت�سب معرفة �سلوكية عندما ميار�سها ب�سفة تلقائية , دون اإيعاز 

من املعلم 

معرفة �رشطية : 

املعرفة  اأو  التقريرية  املعرفة  ت�ستخدم  وملاذا  متى  معرفة  هي 

الإجرائية  . اإنَّ معرفة متى يطبق نظام عددي معني حلل م�ساألة يف 

الريا�سيات مثال للمعرفة الظرفية اأو ال�سرطية  , �ساأنه �ساأن معرفة 

متى ت�ستخدم ا�سرتاتيجية من ا�سرتاتيجيات التعلم .  مثال ذلك يف 

:  متى يقراأ املتعلم بعناية ودقة ؟ متى ي�سع خطًا  واجب مدر�سي 

واأن  املواد  يت�سفح  اأن  عليه  ينبغي  متى  ؟  املفتاحية  الكلمات  حتت 
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يلتفت اإلى بنيتها العامة ؟

مكت�شب : 

كل ما تبقَّى لدى املتعلم مما �سبق تعلمه يف مواقف تعليمية , اأو ما 

مرَّ به من خربات تربوية , مل يتعر�س لعوامل الت�ستت اأو الن�سيان  

. وتعد املكت�سبات موؤ�سرًا على وجود العملية التعليمية , باعتمادها 

على اأ�ساليب م�ساعدة على ذلك .

موقف : 

ا�ستجابة  تاأثريًا حيويًا على  توّلد  العقلي  ال�ستعداد   هو حالة من 

الفرد , وت�ساعد على اتخاذ القرارات املنا�سبة فيما يتعر�س له من 

مواقف وم�سكالت , �سواء كانت بالرف�س اأم بالإيجاب .

ن�شاط : 

فيه برغبته يف �سبيل  , وي�سارك  املتعلم  يبذله  اأو بدين  جهد عقلي 

, وخمطط  , واإ�سباع حاجاته وفق خطة مق�سودة  ما  اإجناز هدف 

لها , وهو يف ذلك لي�س منف�ساًل عن املنهج الدرا�سي , بل هو جزء 

من عنا�سره يف ظل املفهوم احلديث له , ومنه ما هو موجه , بهدف 
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اإثراء اأجزاء معينة داخل املنهج , ومنه ما هو حر .

ن�شاط تعزيزي : 

هو عمل ينفذه التالميذ الذين اأجنزوا املادة الدرا�سية ب�سورة عادية 

اإلى تعميق  اأن تدعم تعلمهم , وتو�سلهم  , ومن �ساأن هذه الأخرية 

املادة واإتقانها .

منوذج :

 تقليد جم�سم لل�سيء ذاته , كامل التفا�سيل او مب�سط .

هدف :

ي�سطر   : مثل  حمتوى  على  ميار�س  مهاري  اأو  معريف  ن�ساط  هو   

الفعل , ينجز عملية جمع بالحتفاظ .
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ور�شة تربوية : 

 , اإلى درا�سة م�سكلة تربوية مهمة  هي ن�ساط تعاوين عملي يهدف 

اأو منوذج تربوي حمدد , يقوم به جمموعة من  اأو اإجناز واجب  

املعلمني حتت اإ�سراف قيادات تربوية ذات خربة مهنية وا�سعة .

ور�شة عمل :

 هي اجتماع يتيح الفر�س لعدد من الأ�سخا�س من ذوي الهتمامات  

مع  للعمل  م�سرتكة  م�سكلة  تواجههم  ممن  اأو   , امل�سرتكة  اخلا�سة 

متخ�س�سني , واحل�سول على خرباتهم التي تفيد يف حل امل�سكلة , 

كما قد تتيح لهم الفر�سة لتدريبات عملية .

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





التعزيز يف الفكر الرتبوي احلديث  128

المصادر والمراجع
اأوًل : القراآن الكرمي .

ثانيًا : املراجع :

1- ابن  منظور  »  ل�سان العرب » ط3 , دار �سادر  ,  بريوت  , 

1414هـــــ , ج 15 .

2- اأبو حطب , فوؤاد “ الثواب و العقاب و تربية الطفل 

“بحث مقدم يف ندوة تربية الطفل , كلية الرتبية , جامعة عني 
�سم�س , م�سر , 1979م 

3- اجنلر : باربرا  » مدخل اإلى نظريات ال�سخ�سية » ترجمة : 

د. فهد عبد الله دليم , دار احلارثي للطباعة والن�سر , 1991م .

4- بيت�س : هارولد ريجنالد » تعديل ال�سلوك الب�سري » 

تعريب : د. في�سل حممد الزراد ,دار املريخ للطباعة والن�سر, 

ال�سعودية , 1992م 

5- اجلهوية : ملحقة �سعيدة » املعجم الرتبوي » املركز 

الوطني للوثائق الرتبوية , جمهورية اجلزائر الدميقراطية 

ال�سعبية , وزارة الرتبية الوطنية  , 2009 م .

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





129التعزيز يف الفكر الرتبوي احلديث 

6- اخلطيب : جمال »  تعديل ل�سلوك الأطفال املعتدين«  دليل 

الآباء من املعلمني , اإ�سراق للن�سر و التوزيع , عمان , الأردن . 

1995م

7- ربيع : حممد �سحاتة » تاريخ علم النف�س ومدار�سه »  دار 

ال�سحوة يف القاهرة .

8- ال�سرقاوي اأنور حممد » التعلم نظريات وتطبيقات , 

مكتبة لأجنلو امل�سرية , القاهرة

9- طبيب : عماد حممود » اأثر التعزيز على التح�سيل العلمي 

» ر�سالة ماج�ستري , جامعة النجاح ,فل�سطني , 2005

10- طحان , ناظم : علم النف�س الرتبوي , وزارة الرتبية , 

دم�سق  ط1 , 1986

11- عاقل : فاخر »  التعلم ونظرياته » ط6,  دار العلم 

للماليني , دم�سق , 1986

12- عامود : د.بدر الدين  » علم النف�س يف القرن الع�سرين » 

اجلزء الأول , مطبوعات احتاد الكتاب العرب يف دم�سق , 

13- عبد احلميد جابر : جابر » �سيكولوجية التعلم ونظريات 

التعلم » دار الكتاب احلديث يف الكويت . 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





التعزيز يف الفكر الرتبوي احلديث  130

14- العبيدي , حممد جا�سم »  علم النف�س الرتبوي 

وتطبيقاته »  دار الثقافة , عمان .

15- قطامي  : يو�سف » علم النف�س الرتبوي  » ط1 , دار 

حنني , عمان  

16- مقال ) التعلم ال�ستجابي - ال�سراط الكال�سيكي ( د. 

حممد العامري , مو�سوعة تعلم معنا مهارات النجاح

17- نا�سف : د. م�سطفى » نظريات التعلم » مراجعة د : 

عطية حممود هنا , �سل�سلة عامل املعرفة , اأكتوبر 1983م

18- ن�سواتي : د. عبد املجيد » علم النف�س الرتبوي » دار 

الفرقان , الأردن , اإربد .

19- الوجيه : حممد اإبراهيم » التعلم اأ�س�سه ونظرياته 

وتطبيقاته » دار  املعرفة اجلامعية  يف الإ�سكندرية . 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





131التعزيز يف الفكر الرتبوي احلديث 

الفهرس
مقدمة ....................................................................................   3
الف�سل الأول : التعزيز ) امل�سطلح واملفهوم ( ...........................................   9

الف�سل الثاين : اأ�سكال املُعززات .........................................................  13 
• املعززات الإيجابية واملعززات ال�سلبية .	
• املعززات غري ال�سرطية واملعززات ال�سرطية .	
• املعززات الطبيعية واملعززات ال�سطناعية . 	
• املعززات الجتماعية .	
• املعززات الرمزية .	
• املعززات الغذائية .	
• املعززات املادية .	

الف�سل الثالث : العوامل املوؤثرة يف فعالية التعزيز .....................................    27 
• فورية التعزيز .	
• ثبات التعزيز .	
• كمية التعزيز 	
• م�ستوى احلرمان	
• درجة �سعوبة ال�سلوك	
• التنويع	
• ة 	 اجلدَّ

الف�سل الرابع : نظم التعزيز عند ) بافلوف – �سكيرن – باندورا(...................................  36
اأوًل : نظرية الإ�سراط الكال�سيكي ) اإيفان بافلوف (

ثانيًا : نظرية الإ�سراط الإجرائي ) �سكيرن (
ثالثًا : نظرية التعلم الجتماعي ) باندورا (

الف�سل اخلام�س :العقاب وانعكا�ساته يف العملية التعليمية .............................  74 
اخلامتة ..................................................................................  80 
ملحق امل�سطلحات الرتبوية الهامة ......................................................  81
امل�سادر واملراجع :.......................................................................   96

الفهر�س ..................................................................................

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t








