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 طريقة Skinner ) اسكنر ) ابتكر اخلمسينات أوائل يف•

 ، الربناجمي التعلم : اسم عليها أطلق الذاتي للتعلم جديدة

 بذلك فأحدث ، اخرتاعه من تعليمية آلة أول عن معها كشف

 .املعاصر التعليم تكنولوجيا : اآلن ُيسمى فيما حقيقية ثورة

 علم لرابطة جائزة بأعلى (اسكنر) فاز (1958) سنة ويف•

 يف السلوكيني النفس علماء أهم وأصبح األمريكية، النفس

 .احرتامًا وأكثرهم األمريكية املتحدة الواليات

 

 



 من جديدًا نوعًا لذلك وصمم ، واحلمام الفئران على جتاربه ( اسكنر ) أجرى•

 صغري صندوق وهو ، ( اسكنر ) صندوق اسم اآلن عليه ُيطلق احمليِّرة الصناديق

 جوانب أحد ويف ، واحدة محامة أو واحدًا فأرًا يسع حمدود حيز ذو احلجم

 يف أما ، الطعام على للحصول كوسيلة تستخدم رافعة للفئران املخصص الصندوق

 مربع أو مستدير قرص شكل على للنقر مكان فيوجد للحمام املخصص الصندوق

    . الشكل

 يوجد خاص وعاء يف مباشرة طعام كرية تنزلق الرافعة على الفأر يضغط وعندما•

 . ويأكلها الفأر فيلتقطها الرافعة أسفل

 وحني وشأنها، وترتك الصندوق داخل اجلائعة احلمامة توضع احلمام جتارب ويف•

 رأسها ترفع عندما أو بها، اخلاص الصندوق جانب على املثبت القرص على تنقر

 مكان أسفل يوجد خاص وعاء يف مباشرة الطعام كرية تنزلق حمدد ارتفاع إىل

   . وتأكلها احلمامة فتلتقطها النقر

 



 استجابات أنَّ اإلجرائي االشرتاط لتجارب التجرييب التصميم به يتميز ما أهم ومن•

 الوضع وهذا ، بيانيًا تسجياًل آليًا تسجل ــ الصندوق داخل وهو ــ املتعلم احلي الكائن

 ثم ما عماًل لينجز أو لينام أو ليأكل ويذهب التجربة مكان يرتك بأْن للباحث يسمح

 فرتة أثناء املتعلم احلي الكائن به قام ما كل جيد سوف أنه إىل مطمئن وهو ، يعود

 . بيانيًا مسجاًل غيابه

 أْن استطاع أنَّه أهمها من ، صيتها ذاع ومتعددة كثرية بتجارب ( اسكنر ) قام لقد•

 كما ، التلقائية البيع آلة من الطعام على للحصول (بلية) تستخدم أْن الفئران ُيعلم

 ، الساعة عقارب اجتاه يف كاملة دورة نفسه حول يدور أْن احلمام ُيعلم أْن استطاع

 إىل يصل حتى أعلى إىل رقبته ميد وأْن ، ( 8 ) رقم شكل على األرض على ميشي وأْن

 ومتتابعة متقنة خبطوات خيطو وأْن ، برجليه األرض يضرب وأْن ، حمدد ارتفاع

 من خروجها أثناء الطاولة تنس كرات على يفتش وأن ، يرقص كأنَّه يبدو حتى

 عن إلبعادها وينقرها فيفرزها ، املعيبة أو التالفة الكرة ينقر حبيث ، املصنع

   . السليمة الكرات

•.   



 االستجابات أساس على اإلجرائية االشرتاطية نظريته صرح (اسكنر) يقيم•

 مباشرة مالحظة مالحظتها ميكن واليت ، املتعلم الكائن عن تصدر اليت الظاهرة

 أو أحاسيسه أو مشاعره يهمه وال ، املتعلم داخل جيري مبا يهتم ال فهو ، ودقيقة

 ولذلك ، فيها املارة  والسياالت العصبية الوصالت يهمه ال كما ، الداخلية دوافعه

 الكائن نفس علم " :(اسكنر) قدمه الذي النفس علم يسمى أن املستغرب من فليس

 البيئية للظروف (اسكنر) يوليه الذي للرتكيز نظرًا ، " األجوف أو الفارغ احلي

 الظاهرة واالستجابات اخلارجية املثريات يف تتمثل اليت ــ اخلارجية التجريبية

   . املتعلم الكائن داخل يف مبا اهتمامه وعدم ــ

 يسمى األول النوع : نوعني إىل اإلنساني السلوك (اسكنر) ويقسم•

 نوعي بني (اسكنر) ويفرق يسمى، الثاني والنوع ،االستجابي السلوك

   اإلجرائي السلوك: يلي كما السلوك

 

 



   : االستجابي السلوك ــ 1 •

 الكائن يتعرض عندما تلقائية أو آلية بطريقة حيدث الذي السلوك نوع وهو•

  مصطلح (اسكنر) ويستعمل ، شرطية وغري متعلمة غري حمددة ملثريات احلي

 سبقت اليت املنعكسة األفعال أو االنعكاسات به ليعرِّف (االستجابي السلوك)

  بعده ومن ( ڤلوڤبا ) أن املعروف فمن ، البسيط االشرتاط نظرية يف مناقشتها

 تتعلم أن املمكن من أنها وأثبت االنعكاسات على نظريته صلب أقام (واطسون)

 . االشرتاط طريق عن

 كما الكربى األهمية يعطيها ال ولكنه هذه ( ڤلوڤبا ) أفكار ( اسكنر ) ويقبل•

 السلوك ) السلوك من النوع هذا أن يعتقد فهو ، ( واطسون ) و ( ڤلوڤبا ) فعل

 الكائن عن يصدر الذي السلوك إمجالي من ضئياًل قدرًا إال ميثل ال ( االستجابي

 الفطرية االنعكاسات بهذه يتصل ال السلوك من األعظم القدر وأن ، املتعلم

   . مباشرة بصورة التلقائية

 



   : اإلجرائي السلوك ــ 2 •

 والسلوك ، األول النوع حتت تصنف أْن ميكن ال اليت السلوك أنواع كل وهو•

 املتعلم احلي الكائن تعرض نتيجة حيدث ال ولكنه ، تلقائي سلوك اإلجرائي
 التعلم لعمليات نتيجة حيدث ولكنه ، شرطية وغري متعلمة غري حمددة ملثريات

 . واالكتساب

 تفرك وعندما ، ذراعك أو ساقك حترك وعندما تلقائيًا يدك حترك فعندما•

 يف جالس وأنت تتململ وعندما ، غيظًا أظافرك تقضم وعندما قلقًا أصابعك
 وهلة ألول يبدو وقد ، بالتلقائية تتصف السابقة األفعال هذه كل ، مقعدك

 النظر أمعنا إذا ولكن ، الفطري االستجابي السلوك نوع من استجابات أنها

 لوجدنا ، العلمي التحليل أنواع لبعض ــ ( اسكنر ) يقول كما ــ وأخضعناها فيها

 . متعلم شرطي إجرائي سلوك هي وإمنا ، فطريًا استجابيًا سلوكًا ليست أنها

 



 السيارة سائق إن : فيقول وضوحًا أكثر آخر مثااًل (اسكنر) ويقدم•

 تظهر عندما السيارة فرامل على وبسرعة بتلقائية يضغط الذي

 بهذه زودته قد الطبيعة ألن ذلك يفعل ال ، احلمراء اإلشارة أمامه

 هذه ألن أو اللحظة، هذه مثل يف يستعملها لكي االستجابة

 السائق، مع ولدت وراثية فطرية طبيعية استجابة االستجابة

   . السلوك هذا تعلم أن سبق ألنه بتلقائية ذلك يفعل وإمنا

 حمور وهو ، متعلم سلوك اإلجرائي السلوك إنَّ القول ميكن وهكذا•

 . (اسكنر) لـ اإلجرائي التعلم نظرية
 

 



 

 (اسكنر)لـ اإلجرائي االشرتاط لنظرية التجريبية الوقائع من

    : مثل هامة مالحظات بعض نالحظ أن نستطيع

 يصدر طويلة فرتات التجرييب الصندوق يف يرتك احلي الكائن أنَّ ــ 1

 بطريقته منها ويعدل ويغري استجابات من له يروق ما خالهلا

 ويف االستجابة يف احلرية مطلق له احلي فالكائن اخلاصة،

 .تغيريها

 احلي الكائن على يتوقف ونوعها وقوتها االستجابات عدد أنَّ ــ 2

  الفاحص أو بالتجربة القائم بالشخص يرتبط أو يتوقف وال نفسه

.    



 اإلجرائية االستجابات على ويتوقف ، متامًا آلية بطريقة يتم التعزيز أنَّ ــ 3

 املوضوع التجرييب املخطط مع االستجابات هذه توافق ومدى احلي للكائن

 . مسبقًا

 أو الواحدة االستجابة على يعتمد مل (اسكنر) أن يتضح املالحظات ومن•

 حرية للحيوان ترك وأنه التعلم، عملية دراسة يف الواحدة احملاولة

 العوامل على سيطر ولكنه تغيريها، أو وتعديلها وتكرارها االستجابة

 كان ولذلك ، ويسجلها يقيسها أن واستطاع وضبطها األخرى التجريبية

 خمططه مع تنسجم التعلم لقياس جديدة وحدة يف يفكر أن ( اسكنر ) على

 لقياس وحدة باعتباره (االستجابة معدل) مفهوم فقدم ، اجلديد التجرييب

 ، التعزيز لوحدة بالنسبة االستجابات عدد تراعي اإلجرائي التعلم

 . الزمن لوحدة بالنسبة االستجابات عدد أيضًا وتراعي

 



 

 فيها تقوى اليت التعلم عملية هي اإلجرائي االشرتاط عملية•

 هذه يف األحداث وتتابع وتكرارًا، حدوثًا أكثر لتصبح االستجابات

 : كاآلتي العملية

 ويتمثل ، االستجابي السلوك حدوث أو الشرطية االستجابة ظهور ــ 1

 أو ، مصادفة الفأر ُيحدثها اليت الرافعة على الضغط استجابة يف هذا

 . مصادفة احلمامة حتدثها اليت القرص على النقر استجابة

 . احلي للكائن تقدم اليت الطعام كرية يف ويتمثل املعزِّز املثري تقديم ــ 2

 . أخرى مرة اإلجرائية االستجابة حدوث احتمال يف زيادة ــ 3

 

 



 االشرتاط عملية أحداث تتابعت إذا أنه ويالحظ•

 التنبؤ ميكن فإنَّه السابقة بالصورة اإلجرائي

   .فيها التحكم ميكن كما احلي، الكائن باستجابات

 املثري يقدم أن جيب متى : التالي السؤال يربز وهنا•

 ظهور بني مير أن جيب الوقت من وكم ؟ املعزز

 ؟ املعزز املثري تقديم وبني اإلجرائية االستجابة
 

 

 



 املعزز املثري تقديم إن : بقوله السؤال هذا على (اسكنر) وجييب•

 التعلم عملية إلمتام أنسب ذلك ألن االستجابة ظهور يتبع أن جيب

 البسيط االشرتاط بني االختالف نقاط أهم من نقطة تتضح وهكذا ،

 القائم يستطيع ال األخري النوع ففي ، اإلجرائي واالشرتاط

 اإلجرائية االستجابة إظهار على املتعلم الكائن جيرب أن بالتجربة

 املتعلم الكائن يصدرها حتى الوقت من فرتة ينتظر أن عليه وإمنا ،

 هناك فليس البسيط االشرتاط يف أما باملصادفة، نفسه تلقاء من

 ميكنه بالتجربة القائم ألن االنتظار، من الوقت هذا مثل

 بتقديم مباشرة (مثاًل اللعاب إسالة) املطلوبة االستجابة استدعاء

 . املتعلم للكائن (الطعام) الشرطي غري املثري
 



 اإلجرائي، االشرتاط عملية يف بالتجربة القائم أن من الرغم وعلى•

 دقيقة ( 20 أو 15 ) إىل تصل قد زمنية فرتة ينتظر أن عليه

 استجابة معدل فإن ، األوىل للمرة الرافعة على الفأر يضغط أن قبل

  ــ 300 ) إىل يصل حتى ، معززة تكرارات عدة بعد يزداد الفأر

 كان تدريبه بعد (اسكنر) فأر إن بل ، الساعة يف ضغطة ( 400

 إىل تؤدي سريعة بطريقة الرافعة على الضغط عملية ميارس

 كبرية درجة إىل يشبه التجربة صندوق من خاص صوت انبعاث

 على شخص عليها يكتب عندما الكاتبة اآللة من املنبعث الصوت

    . واملمارسة اخلربة من عالية درجة وعلى ، الكفاءة من عالية درجة
 

 



 

 تزداد” :يقول عام قانون أساس على اإلجرائي االشرتاط يقوم•

 ، "يعززها مبثري تبعت إذا اإلجرائية االستجابة وقوة سرعة

 املتعلمة اإلجرائية لالستجابة يكون أال جيب القانون هذا ومبوجب

 االستجابة بل يعززها، الذي اجلديد مبثريها سابق ارتباط أي

 . املعزز املثري إىل تؤدي اليت هي اإلجرائية

 االستجابة حبدوث مشروط اإلجرائي االشرتاط يف فالتعزيز•

 بني ارتباط هو بينهما املتكون االرتباط يكون ولذلك اإلجرائية،

 بني ارتباطًا وليس (م                                            س) ومثري استجابة

 ( س                                    م ) ابةـواستج مثري

 

 



   :التعزيز ــ 1

 عدله ثم ( ثورندايك ) قدمه الذي األثر قانون ( اسكنر ) استعار•

 . ( التعزيز ) اسم عليه وأطلق وطوره

 : األثر لقانون طبقًا عنه ( اسكنر ) عند التعزيز وخيتلف•

 ثواب تقديم أو مكافأة تقديم يعين ال ( اسكنر ) عند فالتعزيز•

 الكائن داخل الضيق عدم أو االرتياح من حالة خلق يعين وال للمتعلم،

 اإلجرائية االستجابة حدوث احتمال زيادة يعين ولكنه املتعلم، احلي

 . املستقبل يف تكرارها أو

 اإلجيابية املعززات : هما املعززات من نوعني بني (اسكنر) ويفرق•

 . السلبية واملعززات
 



 وهو طوياًل وقتًا أمضى ( ثورندايك ) أن املعروف من كان وملا•

 (اسكنر) التزم فقد ، نقد من له وجه مما األثر قانون عن يدافع

 ال فهو علمية، ملصطلحات اإلجرائية التعريفات باستعمال

 للمتعلم، الداخلية الذاتية املشاعر على تدل ألفاظ أية يستعمل

 وقياسها، مالحظتها ميكن اليت األحداث دائمًا يصف وإمنا

 ومصطلحاته مفاهيمه عن للدفاع (اسكنر) يضطر مل ولذلك

 . العلمية

 إىل إضافته أو إدخاله يؤدي مثري أي :هو عنده اإلجيابي فاملعزز•

  اإلجرائية االستجابة حدوث احتمال زيادة إىل التعليمي املوقف

 .(الطعام كرية مثل)

•   



 احتمال زيادة إىل التعليمي املوقف عن إبعاده يؤدي مثري أي :هو السليب واملعزز•

 . (الكهربية الصدمة مثل) اإلجرائية االستجابة حدوث

 (إجيابي معزز) اسم اجلائع الفأر إىل تقدم اليت الطعام كرية على أطلقنا فإذا•

 كرية على حيصل لكي أخرى مرة الرافعة على الضغط إىل يعود الفأر ألن فذلك

 . ثانية طعام

 معزز)  اسم يشبهها وما الكهربية الصدمة أو املرتفع الصوت على أطلقنا وإذا•

 استمرار إىل يؤدي التعليمي املوقف عن املعوقات هذه مثل إبعاد ألن فذلك (سليب

 . التعلم عملية

 ويسمى واآلخر التعزيز بني الفاصلة الزمنية للفرتة تبعًا التعزيز عملية وختتلف•

 اليت االستجابات لعدد تبعًا أيضًا ختتلف كما ، (دوريًا تعزيزًا) هنا التعزيز

 :يلي كما (التعزيز نسبة) هنا التعزيز ويسمى ، تعزيزين كل بني حتدث

 

 



 :  أ ــ التعزيز الدوري 

 ويف ، واآلخر التعزيز بني الفاصلة الزمنية للفرتة تبعًا التعزيز وهو•

  زمنية فرتات على احلي الكائن إىل الطعام كرية تنزلق الدوري التعزيز

 أو دقائق ست كل أو دقائق ثالث كل مثاًل التعزيز فيحدث (متغرية أو ثابتة)

 التعزيز وحيدث ، ثابتة الزمنية الفرتات كانت إذا ، مثاًل دقائق تسع كل

 مثاًل دقيقتني بعد ثالثة ومرة دقائق أربع بعد ثانية ومرة دقائق ثالث بعد

 . متغرية الزمنية الفرتات كانت إذا

 يف التعزيز مرات عدد ازداد كلما يزداد االستجابة معدل أن (اسكنر) ويقرر•

 ثالث كل التعزيز حالة يف يزداد االستجابة معدل أن أي ، حمددة زمنية فرتة

 التعزيز حالة يف أيضًا ويزداد ، دقائق ست كل التعزيز حالة يف عنه دقائق

 . وهكذا ، دقائق تسع كل التعزيز حالة يف عنه دقائق ست كل

 



 :  ب ــ نسبة التعزيز  
 تعزيزين، كل بني حتدث أْن جيب اليت االستجابات عدد على املعتمد التعزيز وهي•

 (متغري أو ثابت) االستجابات من عدد بعد احلي الكائن إىل الطعام كرية فتنزلق

 على ضغطات عشر بعد مثاًل التعزيز فيحدث ، مسبقًا بالتجربة القائم حيدده

 الرافعة على ضغطة ثالثني بعد أو ، الرافعة على ضغطة عشرين بعد أو ، الرافعة

 على ضغطات عشر بعد مرة التعزيز وحيدث ، ثابتًا االستجابات عدد كان إذا ،

 عشرين بعد ثالثة ومرة الرافعة، على ضغطات مخس بعد ثانية ومرة ، الرافعة

 .متغريًا االستجابات عدد كان إذا ، الرافعة على ضغطة

 االستجابة معدل أن أي التعزيز قل كلما يزداد االستجابة معدل أن (اسكنر) ويقرر•

 كل التعزيز حالة يف عنه يقل الرافعة على ضغطات عشر كل التعزيز حالة يف

 . وهكذا ، ضغطة ثالثني كل التعزيز حالة يف عنه يقل ضغطة عشرين

 

 



 :  ــ التعزيز االشرتاطي  2

 على القدرة حمايد مثري يكتسب عندما االشرتاطي التعزيز حيدث•

 االستجابة كانت إذا فمثاًل ، األصلي املثري مع حدوثه تكرار نتيجة التعزيز

 الصندوق إضاءة إىل تؤدي ( الرافعة على الضغط استجابة ) اإلجرائية

 اإلضاءة حالة فإنَّ ، الطعام كرية انزالق إىل الوقت نفس يف وتؤدي

 أنَّها أي ، التعزيز على القدرة تكتسب سوف الطعام بتقديم بارتباطها

    . شرطيًا معززًا تصبح سوف

 : كاآلتي األحداث تتتابع أْن جيب االشرتاطي التعزيز عملية تتم ولكي  •

 املثري املعزز األصلي                    املثري احملايد                        االستجابة                 •

 (كرية الطعام )             (       إضاءة الصندوق)         (     الضغط على الرافعة)
 



 حدوث  ألن ، متامًا السابق بالرتتيب األحداث تتتابع أْن واهلام الضروري ومن•

 بعده وليس ، احملايد املثري وقبل اإلجرائية االستجابة قبل األصلي املعزز املثري

 التعزيز عملية وليس التمييز عملية حدوث إىل يؤدي ، السابق الرتتيب يف كما
 أن قبل قدم إذا ( اإلضاءة حالة ) احملايد املثري أن مبعنى ، املطلوبة االشرتاطي

 على الضغط استجابة ) اإلجرائية االستجابة املتعلم احلي الكائن يصدر

  احملايد املثري قدم إذا أما ، ( معززًا مثريًا ) تصبح اإلضاءة حالة فإن ( الرافعة
 ) اإلجرائية االستجابة املتعلم احلي الكائن يصدر أن بعد ( اإلضاءة حالة )

 . ( شرطيًا معززًا) تصبح اإلضاءة حالة فإن ( الرافعة على الضغط استجابة

 يستجيب أن احلي الكائن تعلم التمييزي التدريب عملية أن يتضح هذا ومن•

 احلي الكائن تعلم االشرتاطي التعزيز عملية أن حني يف فقط، اإلضاءة حلالة

 .اإلضاءة حالة حتدث لكي أو اإلضاءة حالة على احلصول أجل من يستجيب أن
 

• 



 

 :ــ التمييز  3
 احلي الكائن على جترى تكتيكية عملية نتيجة اإلجرائي االشرتاط يف التمييز حيدث•

 التعليمي، املوقف يف اجلديد املثري إدخال يتم حيث ،(التمييزي التدريب) عملية تسمى

 زمين تتابع يف إدخاله يتم وحبيث ، األصلية االشرتاطية العملية وُيصاحب ُيالزم حبيث

 . عشوائي

 املوقف يف يدخل الذي اجلديد املثري هي مثاًل اإلضاءة حالة تكون أْن أردنا فإذا•
 فرتات على ُيطفأ ثم ُيضاء التجرييب الصندوق جنعل أْن علينا جيب فإنه التعليمي،

 على الضغط كاستجابة) اإلجرائية االستجابة تعزز حبيث ، متتالية عشوائية زمنية
 تتم اليت اإلجرائية االستجابة تعزز وال ، فقط مضاء والصندوق تتم اليت (الرافعة

 . مظلم والصندوق

 الرافعة على الضغط استجابة بني االرتباط حيدث حتى العملية هذه تكرار ويستمر•

 على احلي الكائن يضغط ال   عندما ، املطلوبة التمييز عملية تتم وحتى اإلضاءة وحالة

 . مضاء غري والصندوق الرافعة



 

 التمييزي التدريب عملية يف األحداث تتابع أن إىل اإلشارة وجتدر•

 أن جيب إذ ، التمييز عملية إمتام إىل تؤدي اليت العوامل أهم ميثل

 ثم ، اإلجرائية االستجابة حدوث يعقبه ثم ، أواًل اجلديد املثري يقدم

 :يلي كما التعزيز حالة تعقبها

 التعزيز                          االستجابة اإلجرائية                             املثري اجلديد •

 (  كرية الطعام )                       ( الضغط على الرافعة)                 (          اإلضاءة ) •

 وجوده يف تعزز الذي اجلديد املثري تسمية على اصطلح وقد هذا•

 كما ، ( م ) بالرمز له ويرمز ، املعزز باملثري اإلجرائية االستجابة

 االستجابة وجوده يف تعزز ال الذي اجلديد املثري تسمية على اصطلح

 . ( دلتا ) املثري أو الدالي باملثري اإلجرائية



 

 :  ــ التعميم  4
 مثري وبني بينها ربط أْن سبق اليت االستجابة نفس املتعلم يستجيب عندما التعميم حيدث•

 األخرى املثريات بعض تكتسب أْن هو التعميم أنَّ أي ، مشابهة أخرى مواقف يف حمدد

 . اإلجرائية االستجابة استدعاء على القدرة األصلي للمثري املشابهة

 استجابة بني املتعلم احلي الكائن يربط أْن وبعد التمييزي، التدريب عملية تتم أْن فبعد•

 وحالة القوية اإلضاءة حالة بني يفرق ال أنه جند اإلضاءة، حالة وبني الرافعة على الضغط

 أنَّه أي احلالتني، هاتني يف اإلجرائية االستجابة نفس يستجيب وجنده ، اخلافتة اإلضاءة

 وحيدث شدتها،  أو اإلضاءة درجة عن النظر بصرف مضاء والصندوق الرافعة على يضغط

    .األصلية اإلجرائية التجربة يف مطلقًا اخلافتة اإلضاءة حالة استعمال عدم رغم ذلك

 من سلسلة إجراء الضروري من يصبح هذه التعميم عملية حتدث عندما أي احلالة هذه ويف•

 احلي الكائن يعيد ولكي ، اإلجرائي االرتباط ُيَصحَّح لكي التمييزي التدريب عمليات

 القوية اإلضاءة حبالة ( الرافعة على الضغط استجابة ) اإلجرائية االستجابة ربط املتعلم

 . املعزز املثري باعتبارها له تقدم عندما وحدها



 

 :  ــ االنطفاء  5

 حتدث عندما (اسكنر) عند االنطفاء إلىيحدث هنا نشري أن وجيدر•

 االنطفاء أنَّ مبعنى املعزِّز، املثري يعقبها وال اإلجرائية االستجابة

 الطعام كرية إليه تنزلق وال الرافعة على الفأر يضغط عندما حيدث

 معدل اخنفاض طريق عن االنطفاء حدوث على وُيستدل املطلوبة،

 : هامتني نقطتني  . االستجابة

 اإلجرائية االستجابة اختفاء يعين ال االنطفاء أن :األوىل النقطة•

 االستجابة معدل أن يعين وإمنا املتعلم، احلي الكائن سلوك من متامًا

 أي اإلجرائي، االشرتاط عملية قبل عليها كان اليت حالته إىل يعود

  اسم (اسكنر) عليه يطلق الذي املعدل وهو  العادي معدله إىل يعود

 . (اإلجرائي املستوى)



 

 قبل األوىل حالته إىل االستجابة معدل عودة أن :الثانية النقطة•

 االنطفاء حالة حدوث بالضرورة يعين ال اإلجرائي االشرتاط عملية

 الكائن متكن لعدم األوىل حالته إىل االستجابة معدل يعود فقد ،

 من مثاًل احليوان ينقل كأن اإلجرائية، االستجابة إصدار من احلي

 مثل ففي رافعة، به ليس عادي صندوق إىل التجرييب الصندوق

 وال اإلجرائية باالستجابة احليوان حيتفظ قد األخرية احلالة هذه

 وقد التجرييب، الصندوق إىل أخرى مرة يعود عندما إال يظهرها

 احليوان يعود أن قبل كامل عام إىل تصل قد طويلة زمنية فرتة متر

 االستجابة إصدار إىل يعود ولكنه التجرييب، الصندوق إىل

 . إليه ثانية مرة يعود أن مبجرد اإلجرائية

 



 

 :  ــ االسرتجاع التلقائي  6

 عقب حدوثه احتمال ويزيد ، االنطفاء عملية عقب التلقائي االسرتجاع حيدث•

 . بقليل بعدها أو مباشرة االنطفاء عملية حدوث

 ساعة ولتكن الزمن من لفرتة التجرييب الصندوق عن احلي الكائن أبعد فإذا•

 فمن ، الصندوق هذا إىل ثانية مرة أعيد ثم ، االنطفاء عملية حدوث عقب واحدة

 الفأر يعود أن املتوقع من أنه أي ، التلقائي االسرتجاع ظاهرة حتدث أْن املتوقع

   . أخرى قليلة مرات أو مرة الرافعة على الضغط استجابة أداء إىل

 االستجابة من أسرع التلقائي باالسرتجاع حتدث اليت االستجابة وتنطفئ•

 االسرتجاع عملية معها وتتكرر االنطفاء عملية تتكرر وقد األصلية، اإلجرائية

 االسرتجاع عملييت من متتابعة سلسلة حتدث حبيث مرات، عدة التلقائي

 أن قبل الوقت لبعض احلدوث يف السلسلة هذه تستمر وقد واالنطفاء، التلقائي

 . االستنفاد أو التام االنطفاء مرحلة إىل احلي الكائن يصل



 

 :خيتلف االشرتاط اإلجرائي عن االشرتاط البسيط يف عدة نقاط أهمها•

 غري االستجابة نفسها هي البسيط االشرتاط يف الشرطية االستجابة أن ــ 1

 عن ختتلف الشرطية فاالستجابة اإلجرائي االشرتاط يف أما .الشرطية

 استجابة متثل البسيط االشرتاط جتارب ففي .الشرطية غري االستجابة

 عملية إمتام قبل (الشرطية غري) الطبيعية االستجابة اللعاب إسالة

 عملية إمتام بعد الشرطية االستجابة نفسها هي وتعترب االشرتاط،

 بامسني تسمى واحدة استجابة اللعاب إسالة استجابة أن أي االشرتاط،

  الشرطية، العملية إمتام قبل الشرطية غري االستجابة :خمتلفني

 االشرتاط جتارب يف أما .الشرطية العملية إمتام بعد الشرطية واالستجابة

 الشرطية، غري االستجابة عن ختتلف الشرطية فاالستجابة اإلجرائي

 . األكل استجابة عن ختتلف الرافعة على الضغط فاستجابة



 

 البسيط، االشرتاط يف بالتجربة القائم بالشخص يرتبط التعزيز أن ــ 2

 لالشرتاط بالنسبة الشرطية باالستجابة مباشرة يرتبط بينما

 الذي هو البسيط االشرتاط يف بالتجربة القائم فالشخص .اإلجرائي

 يف أما .شاء متى للحيوان الطعام فيقدم التعزيز، عملية يف يتحكم

 التعزيز، عملية يف يتحكم الذي هو املتعلم فالكائن اإلجرائي االشرتاط

 ضغط إذا الطعام على حيصل أن يستطيع (احلمامة أو) الفأر أن مبعنى

 . املطلوبة اإلجرائية االستجابة أدى إذا أي الرافعة، على

 استدعاء، لعملية نتيجة تظهر البسيط االشرتاط يف االستجابات أن ــ 3

 أما .املستخرجة أو املستدعاة االستجابات :اسم عليها يطلق ولذلك

 ، احلي الكائن عن فتصدر اإلجرائي االشرتاط جتارب يف االستجابات

   . الصادرة االستجابات اسم عليها يطلق ولذلك

 



 

 االشرتاط يف االستجابات أن حني يف .إرادية غري البسيط االشرتاط يف االستجابات أن ــ 4

 . إرادية اإلجرائي

 االشرتاط يف عنه البسيط االشرتاط يف خيتلف اجلزئي التعزيز عن الناتج األثر أن ــ 5

 يف .متزقها أو العادة تفكك إىل اجلزئي التعزيز يؤدي البسيط االشرتاط ففي .اإلجرائي

 للعادة بالنسبة ممزق أو مفكك أثر أي اإلجرائي االشرتاط يف اجلزئي للتعزيز يكون ال حني

 .وتدعيمها تقويتها إىل يؤدي قد العكس على بل املتكونة،

 اإلجرائي، االشرتاط يف عنها البسيط االشرتاط يف ختتلف البحث ومنهج طريقة أن ــ 6

 البسيط االشرتاط ففي .احلالتني يف االستجابة قياس طريقة على االختالف هذا وينعكس

 يف االستجابة تقاس بينما  غريهما، أو السعة أو الكمون بوحدات االستجابة تقاس

 . االستجابة معدل بوحدة اإلجرائي االشرتاط

 االشرتاط وعملية البسيط االشرتاط عملية) العمليتني يف خيتلف األحداث تتابع أن ــ 7

 ذلك عن ويعرب االستجابة، تتبعه ثم أواًل املثري حيدث البسيط االشرتاط ففي .(اإلجرائي

 ثم أواًل اإلجرائية االستجابة فتحدث اإلجرائي االشرتاط يف أما .(س ـــــ م) بالعالقة

   . ( م ـــــ س ) بالعالقة ذلك عن ويعرب املعزز، املثري يعقبها

 



 

• 

 

 

• 

 

 

 

 

 م وجه االختالف (بافلوف )  البسيطاالشرتاط  (اسكنر )  اإلجرائياالشرتاط 

حيث ختتلف استجابة الضغط :  خمتلفتان

 .على الرافعة عن استجابة األكل 

فمثاًل استجابة إسالة اللعاب تكون : متفقتان

 .استجابة طبيعية وشرطية يف نفس الوقت

 االستجابتان الشرطية

 وغري الشرطية

1 

يرتبط باالستجابة الشرطية، فالكائن احلي 

 .هو املتحكم فيه

 2 التحكم يف التعزيز .يرتبط بالفاحص، فهو املتحكم فيه 

، ولذلك تظهر أو تصدر عن الكائن احلي

 .ُيطلق عليها االستجابات الصادرة

، ولذلك تظهر نتيجة عملية استدعاء

 .االستجابات املستدعاة: تسمى

 3 االستجابات

 4 االستجابات .غري إرادية  .إرادية 
ال يؤدي إىل تفكك االرتباط ، بل إنه قد يؤدي 

 .إىل تقويته 

 5 التعزيز اجلزئي .يؤدي إىل تفكك االرتباط أو متزقه 

 6 املقياس كمون االستجابة أوسعتها .معدل االستجابة 
 7 تتابع األحداث مثري ــــــــ  استجابة استجابة ــــــــ  مثري



 

 على احليوانات تدريب يف ليس (اسكنر) جتارب حققتها اليت النتائج أهم لعل•

 .التعليمي احلقل يف التجارب هذه أفادت ما بقدر السلوك، من غريبة أمناط اكتساب

 وراء من إليها (اسكنر) يهدف كان اليت األساسية األغراض أحد فإن احلقيقة، ويف•

 جتاربه يف مت ملا مشابه حنو على األطفال سلوك تشكيل حماولة هي هذه جتاربه

 أو القراءة يف كانت سواء املطلوبة، السلوك أمناط بضبط وذلك ، احليوان على

 عليها، التالميذ تدريب ميكن إجراءات صورة يف وصياغتها أشبه، ما أو الكتابة

 .تعلمه املطلوب السلوك ضبط إىل توصل صحيحة استجابة أو خطوة كل وتعزيز

 حدث وإن املناسب، التعزيز تلقى قلما املدرسية التدريبات أن هي (اسكنر) فمالحظة•

 فالدرجة ، مباشرة الصحيحة لالستجابة التلميذ إجراء بعد يأتي ما فنادرًا التعزيز

 هذا يتم ما وغالبًا الكراسات، تصحيح بعد إال تأتي ال للتلميذ تعطى اليت

 بني الطويلة الفرتة هذه وانقضاء األسبوع، نهاية يف أو أيام، عدة بعد التصحيح

 متامًا، يعطله مل إن التعزيز، تأثري يضعف تعزيزه وبني املدرسي الواجب عمل

   .استجابة كل عقب يتكرر وأن مباشرة، االستجابة إجراء يتبع أن جيب فالتعزيز

 



 

 الفصل تعزيز هي املدرسي التعلم مواقف يف االستجابة تعزيز بها يتم اليت والصورة•

 .كامل نص قراءة بعد أو ، مثاًل كله الواجب أداء من التلميذ ينتهي أن بعد املتكامل،

 جمموعة لتعلم بالنسبة مثاره يؤتي ال الكيفية بهذه التعزيز أن (اسكنر) ويرى•
 املطلوب للسلوك الكلي النمط أو املتكامل الفعل على للسيطرة املمهدة االستجابات

 .تعلمه

 ، امليكروسكوب استخدام بها يتم اليت السليمة الكيفية تعلم هو مثاًل املطلوب كان فإذا•

 ضبط ثم الشرحية ووضع اإلضاءة ضبط من التلميذ ينتهي حتى املعلم ينتظر أال فيجب
 الشرحية ودراسة امليكروسكوب ضبط من التلميذ ينتهي حتى ، وهكذا ... العدسات

 ويهمل كله الفعل يشمل الشكل بهذا التعزيز ألن (حسنًا) : النهاية يف له ليقول

 . متامًا السليمة بالطريقة يؤد مل بعضها يكون قد واليت إليه، املؤدية االستجابات

 استعماله يف التلميذ خيطوها سليمة خطوة كل بالتعزيز املعلم أتبع لو أما•

 وسينجح العديدة، خبطواته كله املوقف ستعم التعزيز هذا آثار فإن ، للميكروسكوب

 .املطلوب بالشكل امليكروسكوب استخدام يف النهاية يف التلميذ

 



 

 واليت ،(اسكنر) لنظرية األساسية النتائج أحد الربناجمي التعلم يعد•

 حيث تعلمه، أثناء الفرد يؤديها صحيحة استجابة كل تعزيز يف آراءه حتقق

 صورة يف توضع اخلطوات من عدد أو املوضوعات من عدد إىل الدرس ُيقسَّم

 اإلجابة على إجابته يراجع ثم عليها، اإلجابة الفرد حياول أسئلة

 إما للفرد تقدم واإلجابات واألسئلة سؤال، كل عقب له تقدم اليت الصحيحة

 ويدرسه فيقرأه اجلهاز، شاشة على للفرد السؤال فيظهر اآللي الطريق عن

 إليها وصل اليت النتيجة لتعزيز اإلجابة تأتي ثم ، عليه اإلجابة وحياول

 األسئلة من قوائم أو قائمة صورة يف الورق على تقدم أن وإما ، الفرد

 ليدرسه أواًل السؤال يقرأ بأن للفرد يسمح بشكل تنظم اليت املتتالية

 يليه، الذي السؤال إىل ينتقل ثم اإلجابة، ذلك بعد يقرأ ثم عليه، وجييب

 وعقب املتعلم خيطوها خطوة كل بعد التعزيز يأتي الكيفية وبهذه وهكذا،

    .عليه جييب سؤال كل

 




