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 المحاضرة السابعة 

 تمال اثر التعلمان

 - و اهميته انتقال اثر التعلمتعريف 

انتمال اثر التعلم ٌعنً تعلم الفرد لعمل معٌن او مهارة معٌنة ٌؤثر على ادائه لعمل 

آخر الحك فتعلم الفرد لمٌادة سٌارة من نوع معٌن ٌمكنه من لٌادة سٌارة اخرى من 

 نوع اخر وهكذا . 

ى االستفادة من التعلم السابك فً تسهٌل تعلم تتبٌن اهمٌة انتمال اثر التعلم فً مد

الحك لمهارة جدٌدة الن كمٌة التعلم و الجهد الذي ٌستلزم من الفرد بذله فً التعلم 

 الجدٌد لن ٌكون كبٌرا. 

  انواع انتقال اثر التعلم 

االنتمال االٌجابً : ٌحدث ذلن حٌن ٌؤدي التدرٌب على عمل معٌن الى -1

 تسهٌل اداء عمل الحك

االنتمال السالب: ٌحدث حٌن ٌؤدي التدرٌب على عمل معٌن الى تعطٌل -2

مثل ان تعلم لغة معٌنة لد ٌعوق تعلم لغة اخرى خاصة عندما اداء عمل 

 ٌكون التعلم االول غٌر متمن

االنتمال الصفري هذا ٌحدث عندما ال ٌؤثر التدرٌب على عمل معٌن على -3

 اداء عمل الحك



 ال اثر التعلمالعوامل المؤثرة في انتق 

فاذا كان تعلم مهارة او موضوع معٌن بشكل طرٌمة التعلم او اتمان التعلم : -1

متمن ادى ذلن الى امكانٌة االستفادة من هذه المهارات فً مهارة او تعلم 

 الحك

الفروق الفردٌة : اذ ٌختلف االفراد فً االستفادة مما تعلموه سابما فً -2

هم او مٌولهم ولدراتهم او مدى استعدادهم موالف جدٌدة تبعا لمستوى ذكائ

 للتعلم الجدٌد

التدرٌب السابك فً تعلم مهارة العوامل المشتركة: اذ ٌكون االستفادة من -3

جدٌدة ممكن وٌسٌر كلما كانت هنان عوامل وعناصر مشتركة بٌن المهارتٌن 

 مثل ان تعلم عملٌة الجمع ٌٌسر تعلم عملٌة الضرب

سابك على تعلم الفرد من تعمٌم ما تعلمه فً مولف  التعمٌم : كلما تمكن-4

 جدٌد كانت عملٌة انتمال اثر التعلم افضل

 -كيفية االستفادة من عملية االنتقال في عملية التعلم والتعليم 

 جعل موالف التعلم شبٌهة بموالف الحٌاة الٌومٌة-1

تعلم  توفٌر فرص كافٌة للتدرٌب على العمل او المهارة لبل االنتمال الى-2

 لمهارة جدٌدة

التركٌز على تعلٌم المفاهٌم والمبادئ والتعمٌمات كاساس للتعلم الجٌد -3

 المابل لالنتمال

تشجٌع التعلم المتمن الن ذلن ٌساعد فً انتمال اثر التعلم الى موالف -4

 ومهارات جدٌدة مشابهة

 


