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 عمم وفن التدريس

 
 ان الكالم عمى ان التدريس عمم فيو مثل العموم االخرى من )ىندسة واجتماع ولغات وفسمجة   

االعضاء( كما انو يرتبط ارتباطا وثيقا بالمواد الدراسية االخرى )عمم النفس وعمم النفس التربوي 
ونظريات التعمم واالدارة والبحث العممي واالختبارات والمقاييس وجميع المواد االخرى ولكل نوع من 

اضية ، وطرائق فروع ىذه العموم لو طريقتو الخاصة في التدريس مثل طرائق تدريس التربية الري
 تدريس المغة العربية وطرائق تدريس العموم ، الرياضيات ،الجغرافية ..... الخ

اما التدريس فن ، فيو ليس مجرد عمل او وظيفو بل ىو عممية تصميم مشروع ضخم متشعب 
الجوانب ولو مرتكزات واضحة ، والتدريس كفن الستغالل مدرس التربية الرياضية القدرات االبداعية 

ساليب البحث العممي وتوظيف االخراج الجيد في الدرس والقابمية عمى تعديل خطة الدرس بما وا
يمتمك من مرونة فكرية وفن توصيل المعمومات والمعارف والميارات ، ومن ىنا يمكن تحميل ما سبق 

ارات ان فن التدريس ىو اظيار الجمالية واقتصاد في الجيد والوقت اثناء تعامل المدرس مع جممة مي
فنية او تربوية مصممة في بناء ىرم متدرج ومتسمسل يرتبط بعدد كبير من الركائز االساسية لمميارات 

 التي يتعامل معيا فن التدريس وىي : 
 فن التدريس : حرفة ذات اىداف واضحة .  -1
 فن التدريس : ابداع القائم عمى التدريس .  -2
 فن التدريس : كفايات عممية وتربوية .  -3
 فن التدريس : اتباع طرائق تدريسية فنية ومشوقة .  -4
 

 التدريس كنظام
 التدريس كنظام يحتوي عمى مدخالت ومعالجات ومخرجات وكما موضح في أداناه .

 اوال : المدخالت
من خارج النظام ويدخل اليو ، اي انو تمك العناصر التي  تعرف المدخالت : بانيا كل شي ياتي

تدخل حدود النظام من البيئة ويقوم النظام بتجييزىا، وتدريبيا، فالنظام بدون مدخالت ال يعمل وال 
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ينتج مخرجات، وتتمثل المدخالت بخصائص الطالب والمنيج الدراسي والبيئة الصفية وخصائص 
 المدرس..الخ . 

 
 اتثانيا : العممي

االلية التي يتم التعامل مع المدخالت لتحويميا الى مخرجات وىذه العمميات ىي:  والمقصود بيا :
 الطرائق واالساليب التدريسية واالستراتيجيات والتقنيات اي قد تكون الو أو انسان أو مزيجا من االثنين 

 ثالثا : المخرجات
ت ىي ، نواتج العممية التعميمية،ومثال لذلك: ىو كل ما ينتج عن العمميات )المعالجة( ، او المخرجا

طالب يقبل في كمية التربية الرياضية تسمى )مدخالت( من خالل المراحل الدراسية االربع التي يتزود 
بيا من الطرائق واالساليبالتدريسية والمقرارات الدراسية بانواعيا المختمفة وكذلك االتجاىات التربوية 

ستعدادات ودوافع وتعزيزتسمى )عمميات(اما)المخرجات( نحصل بيا عمى التي يمر بيا الطالب من ا
 مدرس لمتربية الرياضية .

مثال اخر : الماء يمثل )مدخالت( عندما يدخل في الثالجة وما يحصل لو من تبريد وتكثيف يسمى 
 )عمميات( اما المخرجات ىو الحصول عمى )ثمج(.

 
 مراحل التدريس  
 

وىي عممية اتصال وتفاىم بين  ،التدريس عمميو انسانيو اصيمو تحدث اثرا لدى الطالب 
طرفين اساسيين في العمميو التربويو ىما المدرس والطالب ، ومن ىذا المنطمق فان عممية التدريس 

 : تمر بثالث مراحل اساسية )التخطيط والتنفيذ والتقويم(
االولي من عممية التدريس اذ يتم فييا تحديد االىداف ووضع الخطو السنويو  يعد المرحمو :التخطيط 

 اي تخطيط بعيد ومتوسط وقريب المدى. ،والشيريو واليوميو لدرس التربيو الرياضيو
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يتم وضع المحتوى واالنشطو بواسطة الطرائق واالساليب والوسائل التعميميو بمعيار التقويم  التنفيذ: 
يجريو مدرس التربيو الرياضيو لمتعرف عمى تقدم الطالب بالميارة والكشف عن )التكويني( الذي 

 مخرجات ىذه االساليب والطرائق، باشراف وتوجيو قيادة مدرس التربية الرياضية وتفاعل الطالب .
 

ىو المرحمة التي يتم فييا قياس حصيمة الطالب في عمميتي التدريس  التقويم النهائي )التجميعي( :
فضال عن ذلك ىو عممية تشخيص الجوانب السمبية ومعالجتيا والجوانب االيجابية وتعزيزىا  والتعمم

 بمسار عممية التدريس ويتم فييا كذلك االنتقال الطالب من مرحمو تعميميو الي مرحمو تعميميو اخرى .
 

 عناصر التدريس
لتربوي يشير ان الحديث عن عناصر التدريس يعني الحديث عن عناصر التربيو ، فاالدب ا

 .الى ان عناصر التدريس او مايسمى بالمثمث التربوي ىي:)المدرس والطالب والمنيج(
 

 

 طالب

 

 

 

 

 

 مدرس                                    منهج

 
 (  2 شكل )

 يمثل عناصر التدريس

اذ البد من مدرس يتولى عممية التدريس ، وطالب يشارك ويتفاعل ويتعمم ،ومنيج يتم تعممو اي ان  
: 
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 المدرس: يدرس  
 والطالب: يدرس  
 والمنيج : يدرس  

 
 أسئمة يجيب أن يتعرف عميها المدرس قبل البدء بالتدريس

 
 قبل البدء في التدريس البد ان نعرف االجابة عن التساؤالت االتية : 

 لماذا نعمم ؟  االىداف  -1
 ماذا نعمم ؟ المادة الدراسية  -2
 كيف نعمم ؟ طرائق التدريس  -3
 متى نعمم ؟ الوقت المناسب والمقرر  -4
 اين نعمم ؟ داخل الساحة او القاعة المدرسية او المختبر  -5
 من نعمم ؟ نوعية الطالب )اعتيادين ، ذوي حاجات خاصة ، موىوبين( . -6
 

 التدريسية التي يجب ان يمتمكها مدرس التربية الرياضية المهارات
 

تعرف الميارات التدريسية بانيا جميع انواع السموكيات التي يظيرىا المدرس في نشاطو التعميمي 
بيدف تحقيق اىداف معينة،وتظيرىذه السموكيات من خالل الممارسات التدريسي في صورة 

وادناه اىم الميارات التدريسية التي يجب ان يمتمكيا المدرس استجابات انفعالية او حركية او لفظية ،
:- 
 
عمى مدرس التربية الرياضية ان يقوم بالتخطيط تمييدا لمتدريس ، فالتخطيط مهارة التخطيط : -1

بمثابة خريطة يستعين بيا المدرس قبل التنفيذ والتقويم النو يوضح مسار عمل التدريسي واتجاىاتو 
 كيفية التغمب عمييا . وطرائقو ومشكالتو و 
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ان اتقان التدريسي لصياغة االىداف التدريسية صياغة مهارة صياغة االهداف التدريسية : -2
سميمة يعد من اىم الميارات الالزم توافرىا في كل درس ، ومن الميم ان يختار التدريسي انواع 

ية واالجتماعية لمبيئة الصفية االنشطة التي توائم االىداف المحددة لمدرس مع مراعاة الظروف الماد
 ومراعاة ميول الطمبة، بحيث تدفعيم لالنشطة المختارة لممشاركة االيجابية والتفاعل المستمر . 

 
يستطيع التدريسي اثناء تنفيذ الدرس في ساحة االلعاب مهارة اثارة الدافعية لدى المتعممين : -3

الرياضية اثارة الدافعية لدى طمبتو من خالل اعطاء طمبتو انشطة مشوقة وىادفة تتناسب مع 
مستوياتيم بحيث يكونوا الطمبة اكثر قابمية لممشاركة في الموقف التعميمي ويؤدي ذلك الى تييئة 

او الجيد البدني او المياري لدى الطالب ، وبالتالي يكون االستعداد واالىتمام بموضوع النشاط 
 التدريسي ىيأ لطمبتو الدرس وجعميم اكثر استعدادا لمتعمم . 

 
يربط التدريسي من خالل الدقائق االولى الدرس الجديد بالدرس السابق مهارة التمهيد لمدرس : -4

رس ورغبتيم في التعمم خاصة في مع بيئة الطمبة الخارجية والتي تضمن حسن متابعة الطالب لمد
الدقائق الخمس االولى من الدرس ، ويتم ربط الدرس الحالي بالدرس السابق،لمتعرف عمى مستوى 
الطالب واالنطالق منو الستكمال بنيتيم الميارية عن الموضوع، ويمكن ان تكون ميارة التمييد ، 

فضال عن ذلك جعل الطالب في حالة  استعانة التدريسي باسئمة واستفسارات عن الموضوع السابق ،
 ذىنية جيدة قواميا التمقي والقبول .

 
 

ويعد أسموب العرض قمب الدرس وىو تتابع معين من الخطوات التي تستيدف مهارة العرض : -5
تحقيق اليدف المحدد من الدرس في فترة زمنية محددة وباقل جيد مع تحميل الميارة الحركية لدى 
الطالب ليسيل فيميا ، كذلك عمى التدريسي اختيار الطريقة التدريسية المناسبة والتنويع حسب 

فية وطبيعة المتعممين والمادة الدراسية ، فضال عن المام التي يقوم بيا التدريسي متطمبات البيئة الص
 من مراعاة الفروق الفردية والتعزيز واثارة الدافعية . 



  علم وفن التدريس / االسبوع العاشر

 01-11ص .6112بيروت . .مطبعة البصائر للطباعة والنشر  .1طأصول تدريس التربية البدنية  لمياء حسن الديوان وحسين علي الشيخ . 

6 

ويظير من خالل مهارة التفاعل بين مدرس التربية الرياضية والطالب في ساحة المعب : -6
حرك داخل الممعب واالشارة اليو اما من خالل التفاعل المفظي و)االيماءات( ومتابعة كل طالب يت

 الكالم المباشر والتعزيزات التي من خالليا يتفاعل الطالب مع ىذه الميارة او الرموز .
يجب ان تكون نياية الدرس بعد القسم الختامي بصورة اكاديمية اي ترتكز :مهارة انهاء الدرس   -7

يتم استخالص التعميمات االساسية في خطة  عن طريق اسئمة توجو لمطالب ، وفي ىذه المرحمة
الدرس التربية الرياضية كما يشكر المدرس طمبتو عمى تجاوبيم ومتابعتيم لمدرس ، وان ميارة انياء 
الدرس )الغمق( ىو فن يميز المدرس الناجح وذلك بعمل ممخص لخطة الدرس شفويا يتم فيو التركيز 

 عمى الميارات الميمة.
 

 

يجب عمى التدريسي اختيار تصميم اساليب تقويم نتائج التعمم مثل لدرس :مهارة تقويم ا -8
)االختبارات بانواعيا( فكل ىدف من االىداف السموكية البد من وسيمة لممالحظة والتقويم والعالج ، 

 ويكون االختبار من خالل السموك الذي يظيره الطالب وفق معايير ومستويات متدرجة . 
 

 

لتعزيز سموك لفظي يأتي عقب استجابة الطالب الميارية ، جابات الطالب :مهارة تعزيز است -9
 -بيدف التعبير عن مدى الموافقة او الرفض لمسموك ويأتي عمى عدة أشكال :

كأن يقول مدرس التربية الرياضية لمطالب : احسنت ، جيد ، اكمل ، او غير  :تعزيز لفظي -أ
 صحيح ، اداءك ناقص . 

 يكون في صورة ابتسامة او تصفيق من الزمالء أو أشارة من المدرس . : تعزيز غير لفظي -ب
 يكون مباشرة بعد اداء الميارة من قبل الطالب دون تاجيل . :تعزيز فوري -ج
وىذا يحدث عندما يشعر الطالب بصعوبة في االداء فيقوم المدرس برفع المثير  : تعزيز سمبي -و

 ا ليسيل عمى الطالب االداء .الذي يراه الطالب اكثر صعوبة او مؤلم
المناقشة وتبادل االفكار تزيد من فاعية الطالب ومشاركتيم االيجابية في مهارة ادارة المناقشة : -11

الموقف التعميمي ، فمثال في مناقشة المجموعات يجد المدرس طريقة ونظام ترتيب الطالب عمى 
ميع ، ويعين المدرس رئيسا لممجموعة لتدوين شكل دائرة ، ويقف المدرس في وسط الدائرة يرى فيو الج

نقاط االراء المختمفة وقواعد المناقشة التي توضح من قبل المدرس )كيف ياخذ الكممة ، او كيف 
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يعمق عمى كالم زمالئو ، او طمب استفسار( وحتى تنجح ىذه المناقشة البد ان يشعر الطالب 
 باالرتياح واالطمئنان . 

 
 ميمالتدريس والتعمم والتع

أن ىذه المصطمحات الثالثة )التدريس والتعمم والتعميم ( تمعب دورا اساسيا ورائدا في تشكيل وتنمية 
شخصيات الطمبة حتى يتمكنوا من التعامل مع المتغيرات المتسارعة في مجاالت الحياة ، ولكي 
 يتحقق ذلك يجب ان يتحول دور المدرس من ناقل لممعمومات والخبرات الى مستوى توظيف كل

المعارف التي يكتسبيا الطمبة الى ميارات التفكير وتصاميم لممعرفة العممية ، ومن اىم المصطمحات 
 في العممية التعميمية ىي : 

 
 المصطمح  االول  : التدريس 

 
لقد اورد التربويون والمتيمون بالمناىج وطرائق التدريس ان مفيوم التدريس ىو عممية تفاعمية بين     

المدرس وطالبو في غرفة الصف او قاعة المحاضرات او ساحة المدرسة ،ويعد التدريس اصالحا 
 نيم . لمسموك وتوضيح المفاىيم وترسيخ المبادئ والقيم وتتسم باالخذ والعطاء والحوار البناء بي

عممية تحديد السموك الذي نرغب بتعممو اواكسابو او تييئة الظروف  :وىناك من يرى ان التدريس 
 وتقدير درجة التحكم في بيئة التعمم وصوال الى اليدف. ي اطارىا التي يراد ان ينمي ىذا السموك ف

ويذىب )المؤلفان( الى أن التدريس نظام مخطط لو مدخالتو وعممياتو ومخرجاتو وعناصره 
المدرس والطالب والمنيج والبيئة التعميمية ومن الجدير بالذكر ان ىذه العناصر )مدرس ، طالب ، 
منيج( مترابطة ومتفاعمة ال ينفصل بعضيا عن بعض ، فالمدرس ال يمكن ان يقوم بعممية التدريس 

ون طالب ومنيج ، والمنيج ال يؤدي دوره اال من خالل مدرس يقوم بتدريسو ، وكل من المدرس بد
والمنيج ال دور ليما بدون طالب يتعمم كل ذلك ضمن بيئة تعميمية مالئمة ومعززة بالمؤثرات المادية 

ة واالجتماعية . فعندما نقوم بتحديد عممية التدريس من خالل عممية االتصال نرى ىناك خمس
 -عناصر لعممية االتصال  وىي :
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 ذية راجعة من المدرستغ           أستجابة         مستقبل           قناة ارسال          رسالة       مرسل         
 

 : ىو مدرس التربية الرياضية المرسل -1
 : ىي الميارة الحركية او الفعالية او المادة المراد تدريسيا.  الرسالة -2
:الطريقة التدريسية التي يقوم مدرس التربية الرياضية من خالليا ايصال المعمومات قناة ارسال -3

 كأن تكون الكالم المباشر مع الطالب او من خالل وسيمة مرئية او سمعية وغيرىا .
 ىو الطالب في ساحة المدرسة او المستمع او المحاضر.المستقبل : -4
ستجابتو لمثير معين يقدمو مدرس التربية الرياضية : ىي رد فعل الطالب ، اي ااالستجابة  -5

 ( وىي المعمومات الصحيحة المقدمة من المدرس .fed backبعد ذلك يقوم المدرس بتقديم )
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 يوضح مكونات عممية التدريس
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 طالب  مدرس 

أهداف محتوى 

طرائق وأساليب 

 هيميتعل أنشطة 

 وتقويم  –وسائل  

 بيئة تعليمية

 عناصر المنهج
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 المصطمح الثاني : التعميم 
 

يعد التعميم نظاما عاما وشامال لكل المراحل الدراسية من التطور الحاصل لممتعمم من مرحمة 
رياض االطفال مرورا بالمرحمة الدراسية االبتدائية والمتوسطة واالعدادية والثانوية والمينية وحتى 

متقدمة من  المرحمة الجامعية . وتؤكد الدراسات ان مرحمة التعميم تتعدى ىذه المراحل الى مراحل
 نظاميا والتي تشرف عمييا السياسة التربوية وتفرض فمسفتيا ونظاميا الذي يتم تطبيقو في المدارس . 

ومن ىنا يجد )المؤلفان( الشمول في مصطمح التعميم ومن انواعو التعميم العام ويمثل )التعميم 
االبتدائي والثانوي( والتعميم بالمراسمة والتعميم الجامعي والتعميم المفتوح والتعميم السمعي والبصري 

مية واالجتماعية عمى ومفيوم التعميم ىو : االحداث لمتغيرات المعرفية والميارية والوجدانية والجس
 المتعمم من اجل تعديل سموكو لمتغيرات المرغوبة خالل مرحمة دراسية او عدة مراحل .

 
 

( والتعميم غير الرسمي والبد من ) النظاميىناك اسموبين لمتعميم وىما التعميم الرسمي:أساليب التعليم 
 -توضيحيما :

 
ىو التعميم الذي يمر بو كافة طالب المدارس ويعرف بالتعميم الرسمي او  التعميم النظامي :-اوال 

 المدرسي ويمول من الوزارة ) كالتربية أو التعيم العالي ( .
 

ىو التعميم الذي يكون مول من بعض االشخاص اوالمؤسسات غير  :التعميم غير الرسمي -ثانيا 
و يخضع لنفس القوانين واالنظمة التي تتبعيا المرتبطة بوزارة ، أي يمول ذاتيا من قبل اصحابو لكن

 الوزارة مع التعميم النظامي .
وىناك التعميم العام بفرعيو االبتدائي او الثانوي والذي ييتم بأعداد أفراد اعدادا معرفيا ومياريا     

يم ووجدانيا ، ويعمل عمى نقل معارف متدرجة في الصعوبة من مرحمة دراسية الى مرحمة اخرى .والتعم
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الميني والذي ييتم باعداد طالب اوأفراد مؤىمين لمعمل والمين حيث ىناك مدارس متخصصة يطمق 
 عمييا احينا بالمدارس المينية مثل) اعدادية الصناعو ، اعدادية التجارة ، اعدادية الزراعة .... الخ ( .

 
بالتعميم الخاص او التربية ونجد انواع اخرى لمتعميم يشمل تعميم ذوي االحتياجات الخاصة او ما يسمى 

الخاصة والتي يتم دمجيم في المدارس لكنيم يختمفون عن الطالب العاديين ، وليم مدرسين 
متخصصين لمعمل معيم ، وصفوفوىم مستقمة عن الطالب العاديين االسوياء ، وىؤالء ليس لدييم 

، لكنيم يعانون صعوبات في تشوىات جسمية كالصم والبكم والمكفوفين ، او معاقيين جسديا او عقميا 
 التعمم وأستقبال المعمومات والمعارف ليم .

 
) ويذىب المؤلفان ( عن التعميم بانو تمك المرحمة الزمنية لمدراسة االبتدائية وصوال الى المرحمة الجامعية 

زم يتم من خالليا توصيل معارف وميارات واتجاىات لكل مرحمة دراسية .ونستنتج ان عممية التعميم تال
الكائن الحي من بداية مرحمة دراسية الى مرحمة دراسية اخرى متممو لتعممو وتسمى المرحمة الدراسية 

 )االبتدائية او الثانوية او الجامعية (.
 

 

 التعلم : المصطلح الثالث 
 

 ان عممية التعمم من العوامل اليامة في العممية التعميمية ، بل ىو ناتجيا ومخرجاتيا النو
يشكل احد الظواىر االكثر اىمية عند الطالب ، فالطالب يتغير سموكو بشكل ضمني من ميارة 
حركية الى اخرى ومن مرحمة دراسية الى اخرى مكتسبا بعدد غير محدد من الممارسات والخبرات 
واالستخدامات الذاتية والتي تؤدي الى االرتقاء في السموك والذي يتميز بو كل طالب عن غيره . 

 يعرف )المؤلفان( التعمم بصورة شاممة : و 
 

ىو تغير في سموك المتعمم ، ثابت نسبيا ينتج عن النشاط الذاتي الذي يقوم بو المتعمم ، نتيجة 
لحاجتو اليو ، وىو عممية مستمرة من الميد الى المحد ، تدريجية ، وتراكمية ، ومقصود ، وغير 

الجسمي واالستعداد النفسي والدافعية والتدريب ) مقصود ، والتعمم الجيد يتطمب درجة من النضج 
الخبرة او الميارة او االتجاه او الميل من قبل المتعمم( وغالبا ما يتبع التعمم تعزيزات تعمل عمى 
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تشجيع المتعمم عمى تكرار تعممو او عدم تعممو )وكالىما تعمم( ولمتعمم انماط )معرفي ، مياري ، او 
 ختمف في تفسيره وتسمى نظريات التعمم . حركي ، ووجداني( ونظريات ت

 

 يتضمن التعريف السابق لمتعمم المضامين التربوية االتية :
  . )التعمم من غيرتعديل وتغير في السموك )المعرفي اوالحركي او الوجداني 

   . ال تعمم من غير دافع او حاجة يشعر بيا المتعمم 
  اداء الميارة ، قذف ثقل ، قراءة ، كتابة ، اجراء ال تعمم من غير نشاط ذاتي يقوم بو المتعمم(

 تجربة ، تفكر ، رسم تخطيطات ... الخ( .
   . التعمم قابل لمتعديل والتغير سمبا او ايجابا 
   التغير في السموك الذي ينتج عن ظروف عارضة )التعب ، االدوية ، المخدرات ....الخ( ال

 يعد تعمما . 
  وافق المتعمم مع بيئتو المادية واالجتماعية )التوافق النفسي التعمم يؤدي وظيفة ميمة ىي ت

 االجتماعي( . 
   يتضمن التعمم التذكر والنسيان ال تعمم من غير تذكر ونسيان وال تذكر ونسيان من غير تعمم

 . 
   التغير الذي يحدث في سموكنا نتيجة التعمم ىو )نسبي(اي انو غير ثابت مطمقا ، )يزيد او

 ينقص( . 
  عمم مفيوم شامل يتضمن تعمم المعمومات والميارات واكتساب االتجاىات وممارستيا في الت

 الحياة من قبل المتعمم نفسو .
  .ال تعمم من غير تدريب او استعداد او نضج وىذه تسمى عوامل مؤثرة عمى التعمم 

بيئة المحيطة بنا والتدريس يؤدي الى التعمم وليس كل تعمم تدريس الننا نتعمم في بعض االحيان من ال
 دون ان تكون ىناك عممية تدريس . 

ويرى )المؤلفان( اننا ال نستطيع ان نقول ان مدرسا لمتربية الرياضية قام بعممية تدريس في ساحة 
المعب بطريقة جيدة وىادفة ، ما لم تحدث عممية تدريسو االثر المطموب لدى الطالب ، وىذا يقودنا 
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ا ان تحقق ىدفيا بدون ان تحدث عممية تعمم كذلك يقودنا التعريف ان عممية التدريس ال يمكن لي
 السابق لمتعمم بانو )ال تعمم من غير تذكر ونسيان ، وال تذكر ونسيان من غير تعمم( . 

 
وتتوضح ىذه العبارة اي انو ال يحدث تغير في السموك من غير ان تكون ىناك عممية تذكر 

سبق وان تم خزنيا في الذاكرة والتي جاءت ىذه المعمومات اي حفظ المعمومات واسترجاعيا والتي 
المخزونة عن طريق الممارسة والخبرة والتي ىي وسيمة التعمم بعبارة اخرى )أن اعادة المعمومات 
المخزونة في الذاكرة ىو الذي يحدث التعمم( اما عالقة ذلك بالنسيان التي تقول العبارة ال تعمم من 

نو ال يمكن تعمم خبرات جديدة وخزنيا في الذاكرة اذا كانت الذاكرة ال تستوعب غير نسيان ، بالتاكيد ا
خبرات جديدة وىذا يحدث في الذاكرة طويمة االمد ، لذلك فالبد من طرح بعض المعمومات القديمة 
بسبب عدم تكرارىا مما يؤدي الى نسيانيا ، الن تعمم الخبرات الجديدة سوف تزيح المعمومات 

 ديمة واخيرا نقول انو عن طريق ىذا النسيان يحدث التعمم . والخبرات الق
 
 

 

 


