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 ـيالنظريـــة اإلجرائيـــة فــي التعلـــم وفي الشخصيـــة وتطبيقـاتهـــا علـــى السلـــوك اإلنسانــ

  

  ةــــــــــــــــــــــــــــــمقدم
�ض�عات ال�ئ���ة الهامة في عل� ال�ف�. وق� ع�َي �ه �#عّ� ال!عل� م� ال
ال3اح1�ن في عل� ال�ف� ودرس�ه دراسة ت*�()�ة م�!'�&ة ل�ع�ف�ا %�$ 
#:�ث، وما م3ادئه وق�ان�4ه، وما الع�امل ال!ي ت�اع� على ال!عل� ال*�4 

  والع�امل ال!ي تعّ�ق ال!عل� وت<د= إلى ال���ان.وال!;%� ال*�4، 

�ض�ع ال!عل� مع�B الق�ن الع@�(�، ��ن ��وأم&ى عل�اء ال�ف� ال�ه!
ی�رس�ن ع�ل�ة ال!عل� دراسة م1Lفة، ت�صل�ا إلى الJ@ف ع� ج�انG %�41ة 
ت!عل�S� Tق اك!�اب�ا لل�عل�مات، والع�امل ال!ي ت!:�L في ه;ا االك!�اب، 

  ل)W4ة، وما دور ال)W4ة في اك!�اب ال�ل�ك وال�عل�مات.و%�$ ن!فاعل مع ا

و%ان] للZ:3 ال��!'�Y في م�4ان ال!عل� ن!ائج هامة، س�اء على 
�\ ال!S)�قي. ف�� ال�اح�ة ال��B(ة اع!)�ت !���\ ال��B= أم على ال!��ال
م3اد` ون�B(ات ال!عل� ال!ي أسف�ت ع�ها ال�راسات ال!*�()�ة اإل^ار العل�ي 

�(� ال)�اء ال�ف�ي لإلن�ان، أما م� ال�اح�ة ال;= #فه� Jعلى أساسه ت
 b3ة %�41ة في ض�c�(Sت Gان�ال!�c�(Sة فق� %ان] ل�3اد` ال!عل� وق�ان�4ه ج
 G)ه�ي وال!�ر�ال�ل�ك وت�ج4هه وتع�یله، س�اء في م*ال ال!�ر(G ال
الع��L=، أم في م*ال ال!عل�� ال��رسي، أم في م*ال العالج ال�ف�ي وتع�یل 

�ن�ة.ال�)gك، أم في م*ال اإلعالنات ال!لف�  ل

  

  

يعّد التعلم من  
الموضوعات الرئيسية  
الهامة في علم النفس. 
وقد عنَي به الباحثون  
في علم النفس  
ودرسوه دراسة  
تجريبية مستفيضة  
ليعرفوا كيف يحدث، 
وما مبادئه وقوانينه، 
وما العوامل التي  
تساعد على التعلم  
الجيد والتذكر الجيد، 

لعوامل التي تعّوق  وا
التعلم وتؤدي إلى  
 النسيان.
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 النظريـــة اإلجرائيـــة فــي التعلـــم وفي الشخصيـــة وتطبيقـاتهـــا علـــى السلـــوك اإلنسانـــي

 

ي، ال!ي ب�أت وُتعّ� ال3:�ث العل��ة ال�ف��ة في ال!عل� االرت3ا^ي  ال@̂�
س�ة م�  60أع�الها ال�ائ�ة في أواخ� الق�ن ال!اسع ع@�، وام!�ت، تق�(3ا، 

الق�ن الع@�(�، في ال�lاب� العل��ة في جامعات %ل م� روس�ا وأم�(Lا، م� 
أرقى ال3:�ث في عل� ال�ف�، ت��4Bا وم�ه*ا ون!ائج وتS)�قا، وس!3قى دائ�ا 

ب�أها �افل�ف وlm!�($ في روس�ا،  م� أرقى ال3:�ث في عل� ال�ف�. لق�
و�mأها ث�رن�ا#p ووا^�� في أم�(Lا، ث� واصلها ^�ل�ان وس��4L وهل 
وجاث�= وغ�4ه�، م1ل: رو�mت ی�%�، ول�ام اس!�، Z4�4% س)�� في أق�ام 

  عل� ال�ف� �ال*امعات األم�(�Lة ومlاب�ها.
�ف) في وwضافة إلى ن�B(ة ال!عل� االرت3ا^ي �اإلش�اu االس!*ابي (�افل

ي �ال�:اولة والSlأ (ث�رن�ا#p) في  روس�ا. ون�B(ة ال!عل� االرت3ا^ي ال@̂�
أم�(Lا. أسف�ت ال*ه�د العل��ة ال�ف��ة في أم�(Lا ع� zه�ر أرmع ن�B(ات 
رئ���ة في عل� نف� ال!عل� األم�(Lي، في ال�}ف األول م� الق�ن الع@�(�. 

  هي: 
)1)�Bص'�ة (ال��  ة اإلج�ائ�ة). ) ن�B(ة س��4L ال�ل�%�ة ال
�ل�ان ال�ل�%�ة ال�ع���ة الغ�ض�ة. 2(^ g4ة إدوارد ش)�Bن (  
  ) ن�B(ة %الرك هل ال�ل�%�ة االف!�اض�ة ال�cاس�ة ال�ف}لة. 3(
) ون�B(ة إدو(� جاث�= ال�ل�%�ة القائ�ة على ال�)�أ ال�ح�4 القائل �أنه 4(

عله في في أ= م�قف تعل�ي %ل ما #فعله الJائ� ال:ي ه� أنه #�Lر ما ف
  ال��ة ال�ا�قة. 

وم� ب4� ه;ه ال��B(ات األرmع، أو ال�] (إذا أخ;نا �ع4� االع!3ار 
ن�B(!ي �افل�ف وث�رن�ا#p)، %ان] ن�B(ة س��4L اإلج�ائ�ة األوف� حBا في 
ال�ق�ف شامlة م!:�#ة تغ�4ات الgم�. وص��ت �ق�ة في م�اجهة ال�ق� ال;= 

 �  م�Lي وال�ع�ف44�، وغ�4 جاءها م� وجهات ن�B عل��ة، وخاصة م� ت@

  
اعتبرت مبادئ  
ونظريات التعلم التي  
أسفرت عنها  
الدراسات التجريبية  
اإلطار العلمي الذي  
يفهم على أساسه  
تكوين البناء النفسي  
 لإلنسان

 
 
كانت لمبادئ التعلم  
وقوانينه جوانب  
تطبيقية كثيرة في  
ضبط السلوك وتوجيهه  
 وتعديله

 
ُتعّد البحوث العلمية  

سية في التعلم  النف
االرتباطي الشرطي،  
التي بدأت أعمالها  
الرائدة في أواخر  
القرن التاسع عشر، 

 60وامتدت، تقريبا، 
سنة من القرن  
  العشرين، في المخابر
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 قـاتهـــا علـــى السلـــوك اإلنسانـــيالنظريـــة اإلجرائيـــة فــي التعلـــم وفي الشخصيـــة وتطبي

 

 =�عل��ة ع�ی�ة، لق� zه�ت ال��B(ة اإلج�ائ�ة ق�(ة، واس!��ت %�:فg ق
للZ:3 العل�ي ال�ف�ي، وم}�ر ل!S)�قات ع�ل�ة واسعة ال�Sاق، وملف!ة 

  لالن!3اه، وم�41ة لاله!�ام، في م*االت إن�ان�ة مl!لفة.
� الع�ض وال!�ض�ح، #�!ف�4 م�ه وإلعSاء ه;ه ال��B(ة الع�القة حقها م

�ها وم3ادئها ��، و(:}ل على فه� واضح وشامل له;ه ال��B(ة ومفا القا̀ر
وم*االت تS)�قها، ولل!ع�ف %;لp على م)�عها، ال;= ت:ّ�ل ال��<ول�ة وح�ه 

ـ  1931س�ة ( 60في ب�ائها وzwهارها إلى ال�ج�د �Lل %فاءة واق!�ار، ^4لة 
  ال}غ�4 على الف}�ل ال�!ة ال!ال�ة.) فق� ش�ل ه;ا الJ!اب 1990

.��4Lة اإلج�ائ�ة، ب. ف. س)�Bالف}ل األول وت�اول س�4ة ح�اة م)�ع ال�  
  ال��B(ة اإلج�ائ�ة.الف}ل ال1اني وت�اول ال�ل�%�ة و 

ي (االس!*ابي، ال�س4لي،  الف}ل ال1الZ وت�اول أن�اع االرت3اu ال@̂�
  اإلج�ائي)

  عg(g والعقاب)وت�اول ال�ع3ِّcات (ال! الف}ل ال�ا�ع
وت�اول ال��B(ة اإلج�ائ�ة وتS)�قاتها على ال�ل�ك  الف}ل الlام�

  اإلن�اني.
  الف}ل ال�ادس وت�اول تق��4 ال��B(ة اإلج�ائ�ة.

  أرج� أني ق�م] ع�ال مق)�ال ومف�4ا.
  ).88وما ت���قي إال �ا�، عل�ه ت�%ل] وwل�ه أنG4. (ه�د :      

  
  .2022مای�  �19ات�ة في:    

  
  
 

العلمية في جامعات   
كل من روسيا  
وأمريكا، من أرقى  
البحوث في علم  
النفس، تنظيرا ومنهجا  
 ونتائج وتطبيقـا

 
كانت نظرية سكينر  
اإلجرائية األوفر حظا  
في الوقوف شامخة  
متحدية تغيرات  
الزمن. وصمدت بقوة  
في مواجهة النقد  
الذي جاءها من  
 وجهات نظر علمية

 
لقد ظهرت النظرية  

ية قوية، اإلجرائ
واستمرت كمحفز  
قوي للبحث العلمي  
النفسي، ومصدر  
لتطبيقـات عملية  
واسعة النطاق، وملفتة  
لالنتباه، ومثيرة  
لالهتمام، في مجاالت  
 إنسانية مختلفة
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 وتطبيقـاتهـــا علـــى السلـــوك اإلنسانـــي  النظريـــة اإلجرائيـــة فــي التعلـــم وفي الشخصيـــة

 

سيرة حياة بورهوس ف. سكنر  الفصل األول: 
 

  س�4ة ح�اته.
  م�ل�ه ون@أته.
  س��4L ووال�اه.

  س��4L ووال�اه وخ)�ة ال�ی�.
  س��4L وت�@W!ه األس�(ة واالج!�ا��ة.
  س��4L وشغفه �االخ!�اع في ^ف�ل!ه.
  . س��4L وص�#قه رفائ4ل واالخ!�اعات

  س��4L ی)�ع ال1�ار لG�J ال�ال.
  س��4L واه!�امه �عل� ال�ف� وسل�ك ال:4�ان، وخاصة ال:�ام.

  س��4L وم�اره ال!عل��ي والعل�ي وال�ه�ي.
  س��4L وأم��ة أب�ه في تl}� اب�ه العل�ي.

�ن %ات3ا وأدی3ا. L# ��4 #ق�ر أنLس  
  س��4L وخ)�اته %SالG جامعي. 
  ال*امعة. س��4L ی�رس األدب والفل�فة في

  س��4L وه�فه في ال:�اة وأسل�ب ال�فاء �ه.
  س��4L ی!l}� في عل� ال�ف�.

 س��4L یل!:T ب)�نامج دراسات عل�ا في عل� ال�ف�.

  

 

 

 

ولد بورهوس  
فريدريك سكينر  يوم  

20 /03 /1904 ،
في مدينة سوسكيهانا  
تقع شمال شرق والية  
بنسيلفـانيا ، وأمضى  
السنوات األولى من  

وهو   عمره فيها،
 أمريكي.
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 النظريـــة اإلجرائيـــة فــي التعلـــم وفي الشخصيـــة وتطبيقـاتهـــا علـــى السلـــوك اإلنسانـــي

 

  س��4L #ق�أ ل�<لف4� م� %3ار العل�اء.
  س��4L #&ع ل�ف�ه ب�نام*ا ی�م�ا صارما.

  ام� في ال:G.س��4L #غ
  س��4L ی!:}ل على درج!ي ال�اج�!�4 وال�%!�راه.

  س��4L #ع�ل في م�رسة الGS �*امعة هارفارد.
  س��4L قْ)ل ص�ور %!ا�ه ال@ه�4.

.$�z�  س��4L #ع�ض نف�ه لل!
  س��4L ی!gوج.

  س��4L وص�ور %!اب: سل�ك الJائ�ات ال:�ة: ت:ل4ل ت*�()ي.
  س��4L وال:�ب العال��ة ال1ان�ة.

 ��4Lی�!قل إلى جامعة ان�#انا.س  
�mاو(ة.S��4 والLس  

  س��4L ی)�ي مه�ا ه�ائ�ا ألس�ته.
  س��4L وال�ه� اله�ائي ال;= ی�!ق� م� ���!ه.

  س��4L وعالق!ه �اب�!�ه.
  س��4L #:}ل على األس!اذ#ة و(ع�د إلى هارفارد.

  س��4L ش�l م!�اقY ال��ات وغ�(G األ^�ار، أح�انا.
  �ال}�فة. سL# ��4L!@ف zاه�ة االنSفاء

  س��4L وآخ� أع�اله.
  س��4L #ق�م آخ� ه�#ة.

  س��4L ی!�فى.
  س��4L ومLان!ه العل��ة.

  س��4L وم<لفاته.

.gائ�  س��4L وال*

  
 
تذكر سكينر في  
السنوات األخيرة من  
عمره، أنه لم يكن  
مقربا إلى والديه، كما  
لم تكن لديه رغبة في  
مواصلة التقـاليد  
البروتستانتية ألسرته، 

ملحدا بعد أن  وصار  
حاول مدرس مسيحي  
تهدئة خوفه من  
الجحيم الذي وصفته  
 جدته

 
 
 
نشأ سكينر شخصا  
مخلصا للقيم االجتماعية  
والدينية الفـاضلة، 
وكانت تنشئة سكينر  
طيبة جدا، حيث عاش  
في بيت مريح، تتوفر  
فيه عناصر العاطفة  
 واألمان واالستقرار
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 النظريـــة اإلجرائيـــة فــي التعلـــم وفي الشخصيـــة وتطبيقـاتهـــا علـــى السلـــوك اإلنسانـــي

 

  
  
  
  
  

       

��4Lأعلى ب. ف. س �ه� مBامة ت�  في قف� ال!*ارب ال:
  س	�ة ح�اته

  م�ل�ه ونأته.
) ��4Lس p)س ف�(�ر� Burrhus Frederik) 1990ـ  1904ول� ب�ره

SKINNER م�في م�ی�ة س�س4Lهانا ، 1904/ 03/ 20، ی
Susquehanna   ال ش�ق�، Pennsylvania وال#ة ب��4لفان�اتقع ش

وأم&ى ال���ات األولى م� ع��ه ف4ها، وه� أم�(Lي. (دمحم ال��4 ع)� 
 ،��  ).526، 1998ال�ح

  
  س�	�� ووال�اه.

 ��4Lكان وال�ه/ ول�ام سWilliam Skinner ّل� نف�ه ب�ف�ه، م:ام�ا ع
فل� یل!:T �أ#ة جامعة ل�راسة القان�ن، بل ق&ى عاما واح�ا ���رسة القان�ن 
ق)ل أن #*!از االخ!3ار ال�هائي ل�}�4 قان�ن�ا، و%ان م�ه�mا في الSlا�ة، 
وم:�ثا م�!ازا، س�اء أكان ذلp في ساحة الق&اء أم في االج!�اعات 

و(!}ف �الغ�ور وال�لع ال��اس�ة، و%ان م� أن}ار ال:gب ال*�ه�ر=، 
  ال@�ی� �ال��ح، وأّلف %!ا�ا ذا ���ة %)�4ة في قان�ن ال!ع�(&ات ال�ال�ة، 

أما أّم س��4L، فق� %ان] ج�4لة، وذ%�ة، وت!:لى �lلT ر��ع، ش�ی�ة 
 ال!��p �ال!قال�4 االج!�ا��ة وال�ع!ق�ات، و%ان] صارمة ���ا ی!علT �ال��ائل 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
أظهر سكينر، كطفـل، 

فـا واضحا باآلالت  شغ
والماكنات، كما  
أبدى ميوال واضحة، 
في اكتشاف ومعرفة  
كيف تعمل تلك  
 اآلالت والماكينات
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 النظريـــة اإلجرائيـــة فــي التعلـــم وفي الشخصيـــة وتطبيقـاتهـــا علـــى السلـــوك اإلنسانـــي

 

 ،��). تعل� س��4L م�ها 526، 1998ال*���ة. (دمحم ال��4 ع)� ال�ح
خ�ف هللا، وال)�ل��، وأن #عSي ل�أ= ال�اس، وما #ع!ق�ون أه��ة %)�4ة. 

  ). 365، 1990(جاب� ع)� ال:��4 جاب�، 
  

  س�	�� ووال�اه وخ��ة ال�ی�.
وت;%� س��4L في ال���ات األخ�4ة م� ع��ه، أنه ل� #L� مق�mا إلى 
وال�#ه، %�ا ل� تJ� ل�#ه ر°3ة في م�اصلة ال!قال�4 ال)�وت�!ان!�ة ألس�ته، 
وصار مل:�ا �ع� أن حاول م�رس م��:ي ته�ئة خ�فه م� ال*:�� ال;= 

  ). BEM B. ALLN ،2013 ،567وصف!ه ج�ته. (
  

  س�	�� وت�$�ه األس�"ة واالج��ا��ة.
ضلة، و%ان] ن@أ س��4L شl}ا مlل}ا لل��c االج!�ا��ة وال�ی��ة الفا

ت�@Wة س��4L ^34ة ج�ا، حZ4 عاش في ب4] م�(ح، ت!�ف� ��ه ع�اص� 
العا^فة واألمان واالس!ق�ار، و%ل ما #�g4 ال3Sقة االج!�ا��ة ال�سSى م� 
��� وم1ل، فل� ت�!ع�ل في ته;ی3ه العق�mات ال*��#ة، وال ح!ى ال�ع��(ة، 

#عاق)�ي أبي قb، عقا�ا ولJ� اإلرشاد وال�}ح م� وال�#ه وأج�اده، و(ق�ل : "ل� 
ج���ا، وع�ق)] م�ة واح�ة على ی� أمي عقا�ا ج���ا، ألني غ�ل] ف�ي 
�ال�اء وال}اب�ن، ونSق] %ل�ة ب;یWة، ول� #&ّ�ع وال�= ف�صة قb، لJي 
ی;%�ني �العقاب ال;= ی�!�Bني إذا أص3:] ذا عقل�ة إج�ام�ة، واصS:)�ي 

\ العSالت ال}�'�ة ذات م�ة إلى س*� ال��Sقة، %�ا اصS:)�ي في إح�
 Sing Singلالس!�اع ل�:اض�ة ت}ف ال:�اة في س*� س�ج س�ج 

Prison ة ، مع ال!�ض�ح �ال@�ائح ال�ل�نة، ون!�*ة ل;لp، فإني أخاف ال@̂�
). Skinner, 1967واش!�= %�41ا م� ت;اك� حفله� ال���= ال�اق�". (

 ). 365، 1990(جاب� ع)� ال:��4 جاب�، 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صدقـاء  كان أقرب أ
سكينر عندما كان  
صبيًـا صغيرًا، رافـائيل  

 Raphaelميلر  
Miller  الذي أطلق ،

ألن   Docعليه اسم  
والده كان طبيباً.  

وسكينر   Docأصبح  
صديقين، بسبب  
 تدين والديهما
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 وفي الشخصيـــة وتطبيقـاتهـــا علـــى السلـــوك اإلنسانـــيالنظريـــة اإلجرائيـــة فــي التعلـــم  

 

�ة، م�!�!عا �أن�اع الفاكهة، ال!ي �Bة عW4��4، �أنه عاش في بLل س�و(ق
� في الف�اء الlلفي ل��gله� ال�!�اعي إلى ال�ق�u، م�Sلقا إلى ال�($ �ت�

 ،��  ). 526، 1998ل*�ع ال)��ق م� ش*�ه. (دمحم ال��4 ع)� ال�ح
  

  	�� وشغفه *االخ��اع في &ف�ل�ه.س�
أzه� سS% ،��4Lفل، شغفا واض:ا �اآلالت وال�اك�ات، %�ا أب�\ م4�ال 
واض:ة، في اك!@اف ومع�فة %�$ تع�ل تلp اآلالت وال�اك�4ات، فJان 
#ق&ي %�41ا م� ال�ق] في ت�G4% قSع وأجgاء أش�اء، وص�ع ^ائ�ات 

Lر آلة م��ّ �ع� ن�مه، وس�ارات، وت�G4% ألعاب أ^فال، ̂و�ان��Lة ت;%�ه �
وتعلT4 ل3اس ن�مه، وآلة أخ�\ ت�اع�ه في نفخ ال�خان، دون مlالفة تعل��ات 

) .�)�  ).346ـ  345، �1991ار�mا إن*ل�، األب
و(ق�ل ع� �عY اخ!�اعاته: "�عY األش�اء ال!ي ص�ع!ها %ان لها تأث�4 

�4�ا أك�ن أت�اول ^عامmك اإلن�اني. ففي %ل ص3اح، و�اإلفSار،  على ال�ل
ت)�أ أمي ح�لة ل!عل��ي أن أضع ث�mي على ال�@*G، وفي %ل ص3اح وأث�اء 
ت�اولي ^عام اإلفSار، %ان] ت;هG إلى ح*�تي، وت!)4� أني ل� أعلT ث�mي 
في م�ضعه، وت�اد= علّي ألس�ع في ال}ع�د، وأس!�� في ه;ا الع�ل 

في  أساب�ع، وع��ها ص�ع] أداة م�Lان��Lة حّل] م@Lل!ي. م@*G خاص
خgانة ال�ال�� �غ�ف!ي، ی!}ل �b�l وB�mام لل*;ب �الف!ة معلقة ف�ق �اب 
�ن الالف!ة في Jت ،G*@��ن ث�ب ن�مي في مLانه على الL# ا�غ�ف!ي، وح�4
�ن L# �4وج م�ها، وح�lق �اب الغ�فة، وال تع!�ض ^�(قي لل�م�ضع م�تفع ف

 G!%ت!�لى الالف!ة في م�!}ف م�خل ال3اب، و Tب غ�4 معل�عل4ها: عّلT ال1
  ).363، 1990ث�pm على ال�@*G". (جاب� ع)� ال:��4 جاب�، 

  

  
 
 
اكتسب سكينر، وهو  
في المرحلة الثانوية، 
بعض المال، هو  
وصديقه رفـائيل، من  
جمع الثمار وبيعها من  
باب إلى باب، وأعدا  
جهازا لفصل الثمار  
الناضجة من غير  
 الناضجة

 
 
 
 
 
كما اكتسب المال  

متنوعة  بقيامه بأعمال  
مثل العزف في فرقة  
موسيقية، وإعداد  
 لوحات إعالنات
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 النظريـــة اإلجرائيـــة فــي التعلـــم وفي الشخصيـــة وتطبيقـاتهـــا علـــى السلـــوك اإلنسانـــي

 

  س�	�� وص�3قه رفائ	ل واالخ��اعات.
�ب أص�قاء س��4L ع��ما %ان ص)ً�ا صغ4ً�ا، رافائ4ل م4ل� كان أق

Raphael Millerعل�ه اس� Tال;= أ^ل ، Doc ألن وال�ه %ان ^)34ًا. أص3ح 
Doc  ��4Lا �ال)�ائل  وس�ص�#ق4�G(�� ، ت�ی� وال�یه�ا، و%ان %اله�ا مه!ً

واألدوات، أقام�ا خb تلغ�اف ب4� م�gل4ه�ا إلرسال رسائل إلى �ع&ه�ا 
Yع)� ال3ع Yا ال3ع�، على ال�غ� م� أنه %ان عل4ه�ا االت}ال ب3ع&ه

الهاتف، ��)G ال�سائل ال��Lmة ال��سلة ذهاً�ا وw#اً�ا، ووصف ق�رته على 
االب!Jار في ^ف�ل!ه، م�ا ی�)ئ �ال�l!�ع القادم ل}��وق س��4L وآالت 
ال!عل��، ��ق�ل : "لق� %�] دائ�ا أخ!�ع أش�اء، فق� ص�ع] ه�اسة على شLل 
 Gات نقل ال3&ائع، وم�اكmار(ة، وع*ل صغ�4 لع�l� اني، دراجة�Sاس
ال*ل�4، وع�امات نSف� على سSح ال�4:3ات ال}غ�4ة، %�ا ص�ع] م�اش�4، 
وأح;#ة االنgالق على ال*ل�4، وص�ع] م� أع�اد الg4lران م��سات وأق�اس 
4�ر %ال3البل، Sاذج ل�سهام، وص�ع] م�جال ل�فع الl3ار، %�ا ص�ع] ن

ائ �ات تقاد ب�اسSة أحgمة مSا^�ة ملف�فة، وص�ادیT لألم!عة، وم:�%ات ̂و
مSل�ة �الق}�ی�، #�L� ق;فها إلى األعلى في ال*� ب�اسSة ��Lة وخ�b م� 
الغgل، %�ا حاول] ع�ة م�ات ص�ع ^ائ�ة �ال م:�ك، #�L� أن أ^�4 بها 

 Rubeب�ف�ي، %�ا اخ!�ع] أش�اء �ع&ها على شLل ب�ع م1ل 
Goldberg �@ع�ها في م*لة ، نPhiladelphia inguirer ال!ي %ان أبي ،

 ،��  ).526، 1998#:�رها" (دمحم ال��4 ع)� ال�ح
  

  س�	�� ی��ع ال9�ار ل678 ال�ال.
واك!�G س��4L، وه� في ال��حلة ال1ان�(ة، �عY ال�ال، ه� وص�#قه 
 رفائ4ل، م� ج�ع ال1�ار و�mعها م� �اب إلى �اب، وأع�ا جهازا لف}ل ال1�ار 

  
 
 
تذكر سكينر في  
كبره أن علم النفس  
كان أثار اهتمامه فـي  
سن مبكرة للغاية، 
وكما هو األمر لدى  
غالبية الناس، كان  
اهتمامه األول  
بالظواهر النفسية  
 األكثر غموضا

 
 
 
 
كانت لدى سكينر  
ميول لدراسة سلوك  
الحيوانات، ألنه تعّود  
على إحضار بعض  
الحيوانات حتى  
الخطيرة منها إلى  

 لمنزلا
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ال�اض*ة م� غ�4 ال�اض*ة، لق� اك!@فا أنه ع��ما قSفا ال!�ت ال�اضج، 
ت�lج م� األغ}ان أ#ً&ا، ل;لp قام�ا ب)�اء كان] ال1�ار غ�4 ال�اض*ة 
، %ان ال*هاز �3ارة ع� قSعة مع�ن�ة م�:��ة اجهاز %ان قادًرا على ف}له

�ن ال�اء في ال:�ض م� دل�، و(غ�ق ال!�ت (L�# ا�ل!@4Lل ح�ض، %ان
ال�اضج في ال�ل� و(!� دفع ال1�ار غ�4 ال�اض*ة ف�ق ال:افة ل4!� ال!lل� 

ك�ا ). 526، 1998دمحم ال��4 ع)� ال�ح��، ) (Skinner, 1967م�ها. (
اك!�G ال�ال ��cامه �أع�ال م!��عة م1ل العgف في ف�قة م�س��cة، وwع�اد 

  ). 364ـ  363، 1990(جاب� ع)� ال:��4 جاب�، ل�حات إعالنات. 
  

  س�	�� واه��امه *علB ال�فA وسل�ك ال>	�ان، وخاصة ال>�ام.
ثار اه!�امه فـي س� م�L3ة ت;%� س��4L في %)�ه أن عل� ال�ف� %ان أ

�اه� Bامه األول �ال�للغا#ة، و%�ا ه� األم� ل�\ غال)�ة ال�اس، %ان اه!
�ضا. (�  ). BEM B. ALLN ،2013 ،567ال�ف��ة األك�1 غ

و%ان] ل�\ س��4L م4�ل ل�راسة سل�ك ال:4�انات، ألنه تعّ�د على 
4� وال��اجG إح&ار �عY ال:4�انات ح!ى ال�4Slة م�ها إلى ال��gل، %ال1عاب

وال�الحف والف�Wان. وع��ما %)� قل�ال، ان)ه� ب3عY ال:�ام ال;= %ان #ق�م 
�س��ة، وأzه� م�ال واه!�اما �اق!�اء ال:�ام �ع�ضا في أح� األس�اق ال
�ل�جي في ال*امعة، على ت�ر()ها Lس� Zاح� �وت�4m!ه، وع�ل ���ا �ع�، وه

;ائف صاروخ�ة إلى ، وت�ج�ه قPing pong gameعلى لعG ال)�4غ ب�نغ 
، وال�cام ��ل�ك خ�افي. 8أه�اف م:�دة، وال�@ي في ^�(T على شLل رق� 

  ).346، �1991ار�mا إن*ل�، (
  

  س�	�� وم7اره ال�عل��ي والعل�ي وال�ه�ي.
ال!:T س��4L ب�ف� ال��ارس ال!ي ال!:T بها وال�ه، و%ان تل�4;ا ن*34ا في 

� ا أول ^الG #}ل ص3احا إلى ال��رسة، أحG ال��رسة ح3ا %)�4ا، %ان دائ

  
 
 
عندما كبر قـليال،  
انبهر ببعض الحمام  
الذي كان يقدم  
عرضا في أحد األسواق  
الموسمية، وأظهر ميال  
واهتماما باقتناء الحمام  
 وتربيته

 
 
 
في المرحلتبن الثانوية  
والجامعية، صمم  
سكينر، بشكل متكرر، 
على أن يكون هدف  
حياته هو التقدم في  

 البشري  فهم السلوك
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كان ج�4ا في دراس!ه، و%ان تعل��ه م�ضع تق�ی�، و%ان ی!لقى  ال��رسة،
، 1990ل�ا %ان أهال ل;لp. (جاب� ع)� ال:��4 جاب�، اإلثا�ة على اج!هاده %

). و%!G ع� نف�ه أنه أحG ال��رسة، وتعّل� تعل�ا سل��ا، م� ع�د قل4ل 363
م� ال�عل�4� ال3ارع4� في األدب وال�(اض�ات والعل�م ال�Ç�(Sة. (جاب� ع)� 

  ).364، 1990ال:��4 جاب�، 
 Beyondح��ة وع��ما %ان في ال}ف ال1الZ، خاض "ت*�mة ما وراء 

Sensory Experience عل� �أنه ق�أ�"، ف�فع ی�ه �:�اس ش�ی�، ل�l)� ال
، BEM B. ALLNل!�ه %ل�ة ما في ذات الل:Bة ال!ي نTS بها ال�عل�. (

). وع��ما %ان في ال��رسة، اع!�ى �الف��ن ال��رس�ة ال:�ة، 567، 2013
526، 1998��، و%ان م!ف�قا في اللغة اإلن*لg4(ة. (دمحم ال��4 ع)� ال�ح.(  

  

  س�	�� وأم��ة أب�ه في تGHI اب�ه العل�ي. 
ت��ى وال�ه أن #��4 اب�ه (ب�ره�س) على درmه، ��}�4 رجل قان�ن، 

 Hamiltonم1له، لJ� ب�ره�س ال!:T �ق�� اللغة اإلن*لg4(ة �Lل�ة هامل!�ن 
College  ج م�ها عام�lرك، وت�)�، حامال شهادة 1926في وال#ة ن4

). 364، 1990في األدب اإلن*لg4=. (جاب� ع)� ال:��4 جاب�، الL3ال�ر(�س 
  

  س��� 3ق�ر أن ��3ن MاتKا وأدیKا. 
في ال��حل!)� ال1ان�(ة وال*ام�Çة، ص�� سL@� ،��4Lل م!�Jر، على أن 
�ن ه�ف ح�اته ه� ال!ق�م في فه� ال�ل�ك ال3@�=، وع�� ت�lجه في L#

اسعة، و%!G %�41ا م� األع�ال ، %ان] ق�اءاته و 1922ال��رسة ال1ان�(ة، عام 
 gمار= آ=. ج�(ف �ج�ه م�وم� وح4ها، ول;ا  Mary I. Gravesال�)�عة ب!

 ��4Lلة"، واع!�ف س)�قال ع�ها: "أس!اذتي في م*االت مl!لفة، ول���ات ^
�ف&لها "..... ل�}:ها له �أن ی�رس اللغة اإلن*لg4(ة في ال*امعة، ح!ى 

�ن %ات3ا، و(ع�ل في الف�". (والL# ،146، 2015!� س!انلي.( 

  
 
قضى ما يقرب من  
عامين في محاوالت  
أدبية يائسة، ثم تبين  
له أنه ال يوجد لديه ما  
يقدمه، رغم تشجيع  
فورست له، وشعر أنه  
كان يبدد وقته بال  
 فـائدة

 
 
 
ضاق ذرعا ببعض ما  
يتطلبه المنهج  
التعليمي، وأدت  
مشاركته في عدد من  
المواقف إلى إحراج  

هيئة    بعض أعضاء
التدريس المغرورين  
المتعالين إلى تهديد  
عميد الكلية له  
بالفصل، غير أنه سمح  
له بمواصلة الدراسة  
  حتى تخّرج

  

 

 2022 - 72العــدد  : الكتـــاب العربــــي"نفسانـــي" 14
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�ن %ات3ا L# ول;ا ق�ر أنto be a writer فعاد إلى ب4] األس�ة، وحاول أن ،
ی!l; الJ!ا�ة ح�فة له، وأرسل الع�ی� م� ق}}ه الق}�4ة ال!ي %!)ها إلى 

، وق&ى ما #ق�ب م� عام4� R. Forstال@اع� ال�ع�وف رو�mت ف�رس] 
ل�#ه ما #ق�مه، رغ� ت@*�ع  في م:اوالت أدب�ة #ائ�ة، ث� ت)4� له أنه ال ی�ج�

ف�رس] له، وشع� أنه %ان ی)�د وق!ه �ال فائ�ة، و%!G ع� ه;ه ال!*�mة : "لق� 
أخفق] %LاتG، ألنه ل� #L� ل�ّ= شيء أق�له، ول�Jي ل� أس!Sع تق)ل ه;ا 
ال!ف��4، ال ب� أن األدب ه� ال�Slئ... #}ّ�ر الJاتG ال�ل�ك اإلن�اني 

#فه�ه، و%ان علّي أن أ�قى مه!�ا �ال�ل�ك  ت}�(�ا ص:�:ا، ول�Jه ع��ئ; ال
اإلن�اني، ولJ� T)�^ األدب ق� أد\ بي إلى اإلخفاق، و%ان علّي أن أت:ّ�ل 

، 1990(جاب� ع)� ال:��4 جاب�، ) Skinner, 1967إلى ^�(T العل�". (
364 .(  
  

  س�	�� وخ��اته NMال6 جامعي. 
ل� ی!�افT قb، مع  )، ذ%� أنه1926ـ  1922وmال��3ة لl)�اته في الJل�ة (

ح�اة ال!ل�;ة في الJل�ة، فإضافة إلى خ34ة أمله في ق}�ر اه!�امات زمالئه 
م� الSالب في ال��احي العقل�ة والف�J(ة، فإنه ضاق ذرعا ب3عY ما ی!Sل3ه 
 Yاقف إلى إح�اج �ع��ال��هج ال!عل��ي، وأدت م@ار%!ه في ع�د م� ال

إلى ته�ی� ع��4 الJل�ة له �الف}ل، أع&اء هW4ة ال!�ر(� ال�غ�ور(� ال�!عال4� 
�اصلة ال�راسة ح!ى تlّ�ج. (جاب� ع)� ال:��4 جاب�، �غ�4 أنه س�ح له �

�ن�ن 364، 1990L��4 #ع!ق� أن زمالءه س�Lل�ة، %ان سJوفي ال .(
�ا معاملة أح� م� القادم4� ال*�د، W4�# ا أو�م:!�م4�، وم�ال�4�، ول� یgع*

ته، في العام ال�ابT ل�خ�ل س��4L إلى ولJ� األم�ر %ان] على عL� ت�قعا
  هام4ل!�ن، وقع حادث م�ّوع ت�)G في وفاة ^الG، %ان الSالG ال*�ی� نائً�ا 

  
 
في كلية هاملتون، 
درس سكينر األدب  
والفـلسفة، ليتمكن من  
فهم السلوك البشري، 
كما درس علم النفس  
بشكل مختصر، وهو  
العلم الذي اختاره  
ليكون مجال تخصصه  

 ي فيما بعدالرئيس
  
  
 
التحق بجامعة هارفـارد  
لدراسة علم النفس في  
برنامج الدراسات  
العليا، وكان ذلك في  
الفصل األول من عام  

. (والتر  1928
، 2015ستانلي، 
). وكان  1947

للسلوكيين نفوذ قوي  
 في هذه الجامعة  
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في س�(�ه، ع��ما ت� دفعه على األرض، ف!:�S رأسه، م�ا أد\ إلى وفاته، 
وتع�ض س��4L ل:ادث م�اثل، ح4� أس�ه اث�ان م� ^الب ال��ة ال1ان�ة، 

�ه �:)ل غ�4ل إلى مقع� في ف}ل دراSmأن ی3قى ور G*# سي فارغ، و%ان
 ، �ا̀رS��4 %ان] ل�#ه شف�ة حالقة في ح;ائه للLس �Jال الل4ل، ل�ه�اك ^

  ). 146، 2015ف!�L� م� قSع ال:)ل. (وال!� س!انلي، 
  

  س�	�� ی�رس األدب والفل7فة في الOامعة.
وفي %ل�ة هامل!�ن، درس س��4L األدب والفل�فة، ل4!�L� م� فه� ال�ل�ك 

�ن ال3@�=، %�ا Lالعل� ال;= اخ!اره ل� �درس عل� ال�ف� �@Lل مl!}�، وه
م*ال تl}}ه ال�ئ��ي ���ا �ع�، وقام أح� م�رسي ال)4�ل�ج�ا وه� و. ج. 

، ب!�ر(� مق�ر على م�!�\ م!ق�م في ال!@�(ح، W. J. Crozierك�وز(� 
 Jack) 1924ـ  1859ح&�ه س��4L، وتع�ف م�ه على فل�فة جاك ل�ب (

LoebL)خ وعل� ال�ف� ، عال� أم���ل�ج�ا ال)g4ل�، و%!ا�ه : "ف��ي أل�اني ال
"، Physiology of the Brain & Comparative Psycholgyال�قارن 

 The Organism asو%!ا�ه اآلخ� : "الJائ� الع&�= ب�صفه وح�ة %ل�ة 
a Whole عل� نف� ف. ف��ت �ع&ا مmر، و�"، ودرس %;لp ع!3ة ال@ع

(وال!� س!انلي،  لى ی� أح� أسات;ة الفل�فة.ع W. Wundt) 1920ـ  1832(
2015 ،146 .(  

  س�	�� وه�فه في ال>�اة وأسل�ب ال�فاء *ه.
، 1928إلى عام  1904#}ف س��4L، وه� اب� م:ام، ح�اته م� عام 

ع��ما ال!:L� Tل�ة ال�راسات العل�ا، وصفا م�حل�ا في %!ا�ه "خ}�ص�ات 
خالل س�4ته ال;ات�ة  "، وم�Particulars of my Live, 1976ح�اتي 

 . وفي ال��حلة ال1ان�(ة وال*ام�Çة ص�� س��4L 1967ال�l!}�ة في عام 

  
 
قرأ سكينر فـلسفة  
اإلنجليزي/ برتراند  

ـ  1872رسل (
) ، الذي  1970

اعتبر سلوكية ج. ب. 
ـ  1878واطسن (
1958 (J   فـلسفة

ومنهجا مقبوال، وأعطى  
أهمية كبيرة  
 للمنعكس الشرطي  

  
  
 

ل رسل  شجعته أعما
Russell   على قراءة

كتابين هما: السلوكية  
Behaviorism 

)، 1925لواطسن (
والمنعكسات الشرطية  
Conditioned 

Reflexes   لبافـلوف
)1927.(  
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 ا علـــى السلـــوك اإلنسانـــيالنظريـــة اإلجرائيـــة فــي التعلـــم وفي الشخصيـــة وتطبيقـاتهـــ

 

�ن ه�ف ح�اته ه� ال!ق�م في فه� ال�ل�ك L# ر على أن�J!ل مL@�
، %ان] ق�اءاته 1922ال3@�=. وع�� ت�lجه في ال��رسة ال1ان�(ة، في عام 

  ).146، 2015واسعة، و%!G %�41ا م� األع�ال ال�)�عة. (وال!� س!انلي، 
  
  .Aال�ف Bفي عل GHI�ی ��	س�  
� ف@له في م@�وع الJاتG األدیz ،Gل ل��ة عام دون اس!ق�ار، وmع  

"، %ان #عاني في م�gل أس�ته فـي black yearأ^لT عل�ه "العام األس�د 
، أی� %ان وال�ه ال�:امي، ال;= ف}ل ع� ع�له، Scrantonس�Lان!�ن 

ی!�قG أن #فعل اب�ه شW4ا ما، ع�ال ی�ر دخال، ولJ� س��4L اع!gل %ل شيء. 
)BEM B. ALLN ،2013 ،567 .(  

  
.Aال�ف Bب��نامج دراسات عل�ا في عل T<�یل ��	س�  

 gا ق�أه مقاال %!3ه ه. ج. و(ل� .H. Gوأث�اء ق�اءاته ال�41Jة، %ان م
Wales �(��رك تا#�g  1927، في ع�د ن�ف)� New Yorkم� م*لة ن4

Times Magazin ف�، وج�رج I. P. Pavlov، #قارن ��ه ب4� أع�ال �افل
وmع� ذلp، �ف!�ة د ش�، ق�ر أن ی!�ك األدب، و(ع�د إلى عل� ال�ف�، ب�نار 

ق}�4ة، ال!:T �*امعة هارفارد ل�راسة عل� ال�ف� في ب�نامج ال�راسات العل�ا، 
، 2015. (وال!� س!انلي، 1928و%ان ذلp في الف}ل األول م� عام 

، ). و%ان لل�ل�%44� نف�ذ ق�= في ه;ه ال*امعة (ف�ج ع)� القادر ^ه1947
)، وم� ال��41 لاله!�ام، أن س��4L ل� ی�رس أ#ا م� مق�رات 384، 1993

، 1990عل� ال�ف� في ال��حلة ال*ام�Çة األولى. (جاب� ع)� ال:��4 جاب�، 
364.(  
 

  
 
 
من أجل إتمام دراساته  
العليا، قّيد سكينـر  
أنشطته الخارجية  
بقيود شديدة، ووضع  
لنفسه برنامجا يوميا  
قـاسيا، كما حدد  

فسه أسلوبا مستقـال  لن
في دراسته العليا  
 للدكتوراه

 
كان يستيقظ السادسة  
صباحا، ويقرأ، وبعد  
موعد اإلفطار، يذهب  
إلى قـاعة الدراسة  
وإلى مختبرات  
الجامعة، وإلى  
المكتبة، دون فترات  
راحة، إال قـليال، ويستمر  
في االطالع والقراءة،  
حتى التاسعة مساء،  
 حيث موعد النوم
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 النظريـــة اإلجرائيـــة فــي التعلـــم وفي الشخصيـــة وتطبيقـاتهـــا علـــى السلـــوك اإلنسانـــي

 

  س�	�� 3ق�أ ل�Uلف	� م� KMار العل�اء.
 Bertrand) 1970ـ  1872وق�أ س��4L فل�فة اإلن*لg4=/ ب�ت�ان� رسل (

Russell) ��^ة ج. ب. وا�%� .J. B) 1958ـ  1878، ال;= اع!)� سل
Watson  ي فل�فة وم�ه*ا مق)�ال، وأعSى أه��ة %)�4ة لل��عL� ال@̂�

Conditioned Reflex ال رسل� Russell، وفي الف!�ة نف�ها ش*ع!ه أع
)، 1925ل�ا^�� ( Behaviorismعلى ق�اءة %!اب4� ه�ا: ال�ل�%�ة 

�ة  ). وق�أ 1927ل3افل�ف ( Conditioned Reflexesوال��ع�Lات ال@̂�
 The Logic ofفي تلp الف!�ة %;لp، %!اب "م�TS الفg4(اء ال:�ی1ة 

Modern Physics gي: ب�4سي ول�امL)اء األم�)g4لفه، عال� الف>�" ل
، وق�أ %;لp، لJل م� P. W. Bridgman) 1961ـ  1881ب�(�ج�ان (

، وعال� E. Mach) 1916ـ  1838ف4ل��ف العل�، ال���او=: ارن�] ماخ (
. H. Poicare )1912ـ  1854ال�(اض�ات الف�ن�ي/ ه��= ب�انJار= (

  ).148ـ  147، 2015(وال!� س!انلي، 
  

  س�	�� V3ع ل�ف7ه ب�نامOا ی�م�ا صارما.
وم� أجل إت�ام دراساته العل�ا، ق�4ّ س�4Lـ� أن@S!ه الlارج�ة �ق4�د ش�ی�ة، 

�ا ح�د ل�ف�ه أسل�mا م�!قال في دراس!ه ووضع ل�ف�ه ب�نام*ا ی�م�ا قاس�ا، %
العل�ا لل�%!�راه، %ان #�!�ق× ال�ادسة ص3احا، و(ق�أ، وmع� م�ع� اإلفSار، 
ی;هG إلى قاعة ال�راسة وwلى مl!)�ات ال*امعة، وwلى ال�L!3ة، دون ف!�ات 
 Z4في اال^الع والق�اءة، ح!ى ال!اسعة م�اء، ح ��راحة، إال قل�ال، و(�!

  ). 239، 2013دمحم ش:اتة ر�mع، م�ع� ال��م. (
  

  س�	�� 3غام� في ال>6.
  وفي ناد ل4لي شاه� شا�ة ج;ا�ة ال�Bه�، و%�ا %ان ال:ال %�41ا، ع��ما 

  
  
  
  
  
  
 
في اقتراحه لموضوع  
أطروحة الدكتوراه،  
جمع سكينر بين تحليل  

ورسل   Machماخ  
Russell   لمفهوم

المنعكس، مع عدة  
تحليالت للحافز، وقوة  

وبيانات   المنعكس،
عن سلوك تناول  
 الطعام
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 النظريـــة اإلجرائيـــة فــي التعلـــم وفي الشخصيـــة وتطبيقـاتهـــا علـــى السلـــوك اإلنسانـــي

 

ال@ا�ة أنه  ت�41 ام�أة اه!�امه، قام �*�أة ب!ق�#� نف�ه إل4ها، وع��ما اك!@ف]
�ها مغ�ا^���ا، فلّ)ى )�^الG في عل� ال�ف�، أع�m] ع� رغ)!ها في أن ی!� ت�
رغ)!ها، و%ان] ه;ه ال!*�mة هامة ل�))4� : فق� أرس] ه�(!ه %عال� نف�، 
و%ان] انSالقة لعالقة غ�ام�ة، فق� ان!قل س��4L لل�L� مع تلp ال@ا�ة، 

� %ان] ال@ا�ة م!gوجة، وm;لp %@ف ع� اس!ع�اده أن ی!:�\ ال�lا^�؛ فق
و%�41ا ما یgورها زوجها ال;= %ان ی<د= ال�lمة الع��L(ة، وأد\ ه;ا ال�Bام 
ال�قلT، �ع� ح4�، بـ س��4L إلى اتlاذ ق�اره �أن أسل�ب ال:�اة في ج�(�!Ù ال 

  ).BEM B. ALLN ،2013 ،568(ی�اس3ه. 
  

  س�	�� ی�>Hل على درج�ي ال�اج7�	� وال�M��راه.
، ت:] إش�اف إدو(� جـي. 1930جة الـ�اج�!�4 عام وت:ّ}ل على در 

  ـ  1886ب�ر(�ج (
1968 (E. G. Bouring  ،�4 جاب��)، 364، 1990(جاب� ع)� ال:

  (وه� %)�4 الـ�<رخ4� لعل� 
�ض�ع أ^�وحة ال�%!�راه، ج�ع س��4L ب4�  ال�ف� ال!*�()ي)،�وفي اق!�احه ل

ع�ة ت:ل�الت لل:افg،  ل�فه�م ال��عL�، مع Russellورسل  Machت:ل4ل ماخ 
وق�ة ال��عL�، و�mانات ع� سل�ك ت�اول الSعام، وعلى ال�غ� م� أن ب�ر(�ج 
رفY االق!�اح، إال أنه ت� ق)�له في ل*�ة ض�] ع�ة أسات;ة ل� #L� ب�ر(�ج م� 

درجة ال�%!�راه عام  ب�4ه�، واج!از س��4L اخ!3اراته ال�هائ�ة، وm;لp ت:ّ}ل على
  ). 148، 2015د األم�(�Lة (وال!� س!انلي، ، م� جامعة هارفار 1931
  

  س�	�� 3ع�ل في م�رسة الO* 6Nامعة هارفارد.
 Z4امعة هارفارد، ح*� GSات في م�رسة ال�ع�ل س��4L ل��ة خ�� س�
 ح}ل على الgمالة ال!ي تلي ال�%!�راه، وساع�ته تلp ال���ات %�41ا في ج�ع 

   
  
  
  
 
عمل سكينر لمدة  
خمس سنوات في  

بجامعة  مدرسة الطب  
هارفـارد، حيث حصل  
على الزمالة التي تلي  
الدكتوراه، وساعدته  
تلك السنوات كثيرا  
في جمع بيانات عن  
سلوك الفئران، كما  
كتب خاللها بعض  
األبحاث العملية  
  والنظرية
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 ـم وفي الشخصيـــة وتطبيقـاتهـــا علـــى السلـــوك اإلنسانـــيالنظريـــة اإلجرائيـــة فــي التعلــ

 

ب�انات ع� سل�ك الف�Wان، %�ا %!G خاللها �عY األ�:اث الع�ل�ة 
وال��B(ة، وأث�اء س�!ه األولى �ع� ال�%!�راه، اش!�ك في دراسة ال*هاز الع})ي 

 �mر�. H. Davis، وهال�(ل د#فA. Forbes g4ال��%g= مع أل���Jر ف
  ). 149ـ  148، 2015(وال!� س!انلي، 

��4 ���رسة الGS �*امعة هارفارد زم�ال �اح1ا وم�اع�ا إلى Lس ZLم
  ).BEM B. ALLN ،2013 ،588. (1936غا#ة عام 

  
  س�	�� قْ�ل ص�ور M�ا*ه اله	�.

وق)ل ص�ور %ــ!ابــه ال@ه4ـ�، سل�ك الJائـــ�ات الع&�(ـــة: ت:ل4ل ت*�()ـي، 
عل��ة للJ!اب،  �:1ا عل��ا، أم�ته ��ادة ��419 ق�ا#ة ن@� سL، 1938عام 

أو  RussellسابT ال;%�، و%!G ع� م}�ر تعل�ه، فقال: "ل� #ع�Sي رسل 
 �Lّ:له: "ت�وا^�� أ#ة ل�:ة ع� ال��هج ال!*�()ي، ولJ� �افل�ف فعل ذلp، �ق
في ال)W4ة وس�ف ت�\ ال�Bام أو ال!�تG4 في ال�ل�ك". (وال!� س!انلي، 

2015 ،154.(  
  

.Z�[��3ع�ض نف7ه لل ��	س�  
، أن قّ�م أول �:Z له إلى م<ت�� ال*��Çة 1932وت}ادف في عام 

، وت�] ب�م*ة �:1ه في آخ� ال�<ت��، وخ@ي أال APAاألم�(�Lة لعل� ال�ف� 
#:&� أح� ل��اعه، ألنه ل� #L� مع�وفا في ذلp ال�ق]، إال أنه م� ح�� 

ئ�� ق�� عل� ال�ف� �*امعة ر  �zRichard Elliotه، أن رت@ارد إل4�ت 
، %ان حاض�ا أث�اء إلقاء سUniversity of Minnesota ��4Lم���4�تا 

�ا جاء ��ه، وتعّ�ف عل�ه، � G*1993(ف�ج ع)� القادر ^ه، ل1:3ه، فأع ،
384 .( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
قبل صدور كــتابــه  
الشهيـر، سلوك  
الكائـــنات العضويـــة: 
تحليل تجريبـي، عام  

سكينر  ، نشر  1938
بحثا علميا،   19قراية  

أمدته بمادة علمية  
 للكتاب، سابق الذكر
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 النظريـــة اإلجرائيـــة فــي التعلـــم وفي الشخصيـــة وتطبيقـاتهـــا علـــى السلـــوك اإلنسانـــي

 

�(!ه %gم4ل أصغ� في جامعة هارفارد ، ع��ما ان!ه] ع&1936وفي عام 
ان!قل إلى جامعة م���4�تا حZ4 ُق�م] له و�zفة ف4ها. واس!�� في إج�اء 
�رة تعL� اه!�امه �ال!:ل4ل @��ت*ارmه على ال:4�انات، %�ا ب�أت أ�:اثه ال

  ).  163، 1983شارلg %اتانا، (ال�ل�%ي للغة. 
  

  س�	�� ی�^وج.
� في جامعة م���4�تا بـ إ#ف�ن أو ) ال!قى س1936�4Lوفي نف� العام (

 �وتgوج م�ها، وأن*3ا (ح�اء األزرق)، ، Yvonne or Eve Blueإ#$ بل
  .1997^فل!4�، ت�ف4] إ#ف�ن عام 

  
  س�	�� وص�ور M�اب: سل�ك ال8ائ�ات ال>�ة: ت>ل	ل ت�O"�ي.

وع�� ص�ور %!اب س�4Lـ�، ال@ه4ـ�: سل�ك الJائ�ات ال:�ة: ت:ل4ل 
 Behavior of Organisms: Experimental) 1938ت*�()ـي (
Analysis ;اإلج�ائي، ش�ع] ��)3ه جامعة إن�#انا م� uال;= قّ�م ��ه اإلش�ا ،

، عق� اج!�اعات ع� ال!:ل4ل ال!*�()ي لل�ل�ك، أدت �ع� عق� 1946عام 
 Journal of theم� الgم�، إلى إن@اء م*لة ال!:ل4ل ال!*�()ي لل�ل�ك 

Experimental Analysis of Behavior ق�� لل!:ل4ل ��{lلى تwو ،
، في ج��Çة Experimental Analysis of Behavior ال!*�()ي لل�ل�ك

  ). 384، 1993عل� ال�ف� األم�(�Lة. (ف�ج ع)� القادر ^ه، 
  

  س�	�� وال>�ب العال��ة ال9ان�ة.
ول�ا جاءت ال:�ب العال��ة ال1ان�ة، أتاح] له الف�صة ل!T4(S م3اد` 

 ال:4�انات، وم� ض��ها ت�ر(G ال:�ام على ت�ج�ه  ال�ل�ك على سل�ك

   
  
  
  
  
  

، 1936في عام  
عندما انتهت عضويته  
كزميل أصغر في  
جامعة هارفـارد انتقـل  
إلى جامعة مينيسوتا  
حيث قُدمت له  
وظيفة فيها. واستمر  
في إجراء تجاربه على  
الحيوانات، كما بدأت  
أبحاثه المنشورة  
تعكس اهتمامه  

 للغةبالتحليل السلوكي  
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 النظريـــة اإلجرائيـــة فــي التعلـــم وفي الشخصيـــة وتطبيقـاتهـــا علـــى السلـــوك اإلنسانـــي

 

ال}�ار(خ. ومع أن ه;ا ال�@�وع ل� ی!عّ� ح�ود م�حلة ال@�ح وال!�ض�ح، إال 
�(� أن ال�!�*ة اإلضا��ة S4ل وتL@ب ت�ال�ئ���ة له %ان] ت!�1ل في أسل

أن�اu ج�ی�ة م� ال�ل�ك ع� ^�(T ال!عg)g الفارق لل!ق�(G ال�!!ا�ع 
لالس!*ا�ة. وه�اك ن!�*ة ثان�ة ت!�1ل في إحالل ال:�ام م:ل الف�Wان �}�رة 

  ).  163، 1983شارلg %اتانا، (شاملة في ال�عامل ال!*�()�ة. 
  
  

  ان�3انا. س�	�� ی��قل إلى جامعة
zل س��4L ض�� هW4ة ال!�ر(� في ق�� عل� ال�ف� في جامعة م���4�تا 

، ث� ان!قل �ع� ذلp ل��ة ثالث س��ات إلى ق�� عل� 1945إلى غا#ة عام 
، ف!�أس ق�� عل� ال�ف�، وه�اك Indiana Universityال�ف� �*امعة إن�#انا 

�، ب�اسSة أج�\ ت*ارب على ال:�ام، ف�رmها على إ^الق ص�ار(خ أرض/ ج
4� لJ!اب4�  �̂Slق] نف�ه على م�اإلش�اu اإلج�ائي، و%ان #ع�ل، في ال

�(ل4�، ه�ا: وال�ن ال1اني ^Walden Two ،1948 ، يBك اللف�وال�ل
Verbal Behavior 1957 ،154، 2015، (وال!� س!انلي.(  

  
  س�	�� والa�Nاو"ة.

ن ال1اني ون!�*ة اله!�اماته األدب�ة، %!G س��4L روا#ة �ع��ان: "وال�
Walden two او(ا 1948"، ن@�ها عامm�، #}ف ف4ها م*!�عا ^

)Utopian �ي عL:اإلج�ائي، ت uه في اإلش�ا!)�Bن �م)��ا على أساس م (
وت}�ر إن@اء م*!�ع بل�ة م!4ّlلة، س*ل ف4ها م3ادئه في تع�یل ال�ل�ك، 

 م�ال� ذ= أخالق فاضلة، #عgز ل�\ أف�اده ال�ل�ك ال��غ�ب و(ه�ل ال�ل�ك
 غ�4 ال��غ�ب.

  
  
  
 
 
ظل سكينر ضمن هيئة  
التدريس في قسم علم  
النفس في جامعة  
مينيسوتا إلى غاية عام  

، ثم انتقـل بعد  1945
ذلك لمدة ثالث  
سنوات إلى قسم علم  
النفس بجامعة إنديانا  
Indiana 
University ،
 فترأس قسم علم النفس
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 [�ول� ت:× روای!ه ال�1لى (ی�ت��mا) إال �الق�ر ال���4 م� ال�الحBة إذا ت
وا ف4ها مقارن!ها �االه!�ام ال�!gای� �أ�:اثه ال!*�()�ة، وmعY ال�قاد ال;ی� ان!ق�

�ع ال�bSl، ال;= ت:�ث ع�ه في تلp ال�وا#ة، غاب !*��عY خ}ائ� ال
�ع وه� ما #�1ل أه� مBاه�ه؛ فق� !*�ع�ه� مالحBة الS)�عة ال!*�()�ة ل;لp ال
�ع !*��ارسات ال!ي تف@ل في أداء و�zف!ها في ذلp ال�أوضح س��4L أن ال

�(�ها ح!ى ی!� ال�ص�ل إلى ب�یل أفSتع�یلها وت �ل. (ال ب� م& gشارل
  ).  164، 1983كاتانا، 
  

  س�	�� ی��ي ح�ضا ه�ائ�ا ألس�ته.
 ,e. g. Skinnerوwضافة إلى ت�ر(3ه لل:�ام على ت�ج�ه ال}�ار(خ. (

). وwحالل ال:�ام م:ل الف�Wان �}�رة شاملة في ال�lاب� اإلج�ائ�ة، 1936
في جامعة  #ع� ال:�ض اله�ائي، أو الغ�فة اله�ائ�ة، تلp، ن!�*ة ثال1ة أل�:اثه

م���4�تا، وهي غ�ف #�L� ال!:�L في ته�(!ها، ب�اها س��4L لgوج!ه واب�!ه 
ال1ان�ة. وت!�1ل في مLان ف��ح ذ= ن�اف; م!ع�دة، ونBام ت:�L في ال:�ارة 
�mة، أمL� �ه ز(ادة األمان وال�احة، أك�1 م�ا ه� م!�ف� في الغ�ف  وال̂�

ء، وعلى ال�Y�c م�ا روج!ه العاد#ة، وجعل %;لp الع�ا#ة �األ^فال أقل ع�ا
ال@ائعات آن;اك، ل� تJ� الغ�فة ال�!:�L في ته�(!ها معّ�ة إلش�اu األ^فال. 
�ا ب4� ه;ه S34ة أمله�، وخاصة �ع� أن خلl� ال@ائعات �ولّ�ا شع� م�وج
�ن في ب�ات ��الغ�فة وما ُسّ�يَّ �}��وق س���L، أو غ�فة الف�Wان، ب�ؤوا ی!ل

�ار العا^في. و%ان م� رأ= س��4L أن ال��gل س��4L عالمات ع�م االس!ق
العاد= ال °3ار عل�ه، و%ل ما حاول أن #فعله ه� أنه أن@أ ن�عا أف&ل. 

  ).  164ـ  163، 1983شارلg %اتانا، (
  

   
  
  
  
  
 
كان سكينر مثيرا  
للجدل، منذ محاوالته  
أثناء الحرب العالمية  
الثانية، تدريب الحمام  
واستعماله في توجيه  

 لصاروخية  القذائف ا
  
 
 
أن أكثر ما فعله إثارة  
للتعليقـات كان  
أسلوب تربيته البنته  
الرضيعة ديبورا  
baby Deborah 
 في صندوق
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��ه. �c م� Gق�ی� deه� اله�ائي ال�  س�	�� وال
كان س��4L م�41ا لل*�ل، م�; م:اوالته أث�اء ال:�ب العال��ة ال1ان�ة، 

 ,Skinnerاس!ع�اله في ت�ج�ه الق;ائف ال}اروخ�ة (ت�ر(G ال:�ام و 
). إال أن أك�1 ما فعله إثارة لل!عل�قات %ان أسل�ب ت�4m!ه الب�!ه 1972
في ص��وق. إضافة إلى األس� ال���cSة  baby Deborahعة دی)�را ال�ض�

لعال� ال�ل�ك وراء ه;ا اإلج�اء غ�4 العاد=. فق� وصف س��4L ال*هاز ال;= 
 ; Rutherford, 1972 ; Vargas, 2003قام �اس!ع�اله إلی�اء الSفلة، (

and see Benjamin & Nielsen-Gammon, 1999 :قائال G!Jف ،(
$، ق�رت أن ال�ق] ق� حان ل!T4(S العل�م في م*ال رعا#ة "إن زوج!ه إ#

األ^فال وت�@W!ه�، وذلp به�ف تقل4ل ال*ه� والع�اء ال�);ول4�، أ= على 
ـ  BEM B. ALLN ،2013 ،588األرجح، ال*ه� ال;= ت);له هي". (

و%ان االع!3ار األول، وه� مالئ� للغا#ة، لعا��ة الSفل ال)�ن�ة ). 589
ن ص��وق دی)�را واسعا، #&�� ال:g4 ال��اسG للSفلة وال�ف��ة، فق� %ا

وألعابها. و%ان] ال��Sقة ال�ف!�حة م�ه عادة مغSاة بل�ح م� الgجاج اآلم�، 
ال;= #�L� إ�عاده. و%ان] أرض�ة ال:*�4ة (ت}غ�4 ح*�ة) مغSاة ��الءة 
�اني. %�ا أن الSفلة ل� تJ� ت�ت�= Sخالل جهاز أس �را م��L� اس!)�الها ف#

فاzة، و%ان] على راح!ها دون أ= مال��، حZ4 أن ال}��وق %ان س�\ ح
�mة.  ، BEM B. ALLN، 2013(�ه جهاز لل!:�L في درجة ال:�ارة وال̂�

  ).589ـ  588
�ا #��4ها أب�ها، م@ه�رة،  Deborahوصارت الSفلة، دی)�را % ،g4(أو دی

، أو مه�ا في Air Cribألنها %ان] أول ^فلة ت!�mى في ح�ض ه�ائي 
ه�اء، اخ!�عه س��4L نف�ه. (ثائ� أح�� °3ار=، خال� دمحم أب� شع�4ة، ال

2015 ،235 .( 

  
 
  
  
  
  
 
صارت الطفـلة، ديبورا  

Deborah    أو
ديبيز، كما يسميها  
أبوها، مشهورة، ألنها  
كانت أول طفـلة  
تتربى في حوض  

، أو  Air Cribهوائي  
مهدا في الهواء،  
اخترعه سكينر نفسه. 
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خSأ ال}��وق، في مقالة ن@�ت  Aircribأ^لT على ال�ه� اله�ائي 
�*لة س�4ات ال)4�ت �Ladies Home Jornal �ه�ر، ه� ال!ي ق�م!ه لل*

ال;= أ^لT عل�ه ال��!ق}�ن م� ق�ر س��4L، "ص��وق س��4L". ووصل إلى 
-Benyamin & Nelson(األس�اق ال!*ار(ة، حZ4 %ان] له ب�ا#ة مهgوزة. 

Gammon, 1999.(  ل خاص، ع��ما ت� ن@� ه;ا 1945ففي عامL@� ،
ال�قال، %ان #@ار إلى ال}��وق بلف× "ال�عÙ"، حZ4 أن ال�41J م� ال�اس 
عاش�ا ت*�mة ع�دة أقارmه� وأح3ائه� م� ال:�ب في "ص�ادیT". و%ان 
ال�ق}�د م� تع)�4 "ص��وق س��4L"، أن دی)�را ق� ح@�ت في شيء أش3ه 
�ال}��وق أو القف�، ال;= %ان #&ع ��ه ال:�ام، وأنها ت�] معامل!ها 
ك:�ام أو فأر. وG(�m ه;ه ال}فات غ�4 ال}:�:ة، شع� �عY ال�اس م� 

الس!فgاز، بل إن أح� سLان ل�س ان*ل�س، %!G إلى جامعة ان�#انا، العامة �ا
لG م� ال*امعة أن ت�فع  أی� %ان س��4L رئ��ا لق�� عل� ال�ف�، آن;اك، ̂و
دع�\ ق&ائ�ة ض� ه;ا العال� ال�ع!�ه ل�یه�. ومع ذلp، ت� ت��(T ال�ه� 

�ه. إال أنه س� Jام!ل ��عان ما اله�ائي ب�رجة م� ال�*اح في ال)�ا#ة، ^3قا ل
�ل�ج�ا �J!ال� Tا ی!عل��ك ال�اس وارت�ابه� ��Lش G(�� ،ان�ث�، على األرجح

. فق� %ان�ا #ع!ق�ون أنها تقلل م� ال:�اس�ة Psychotechnologyال�ف��ة 
ت*اه اح!�اجات الSفل، وتlفY م� ال!�اصل ب4� اآل�اء واأل^فال، وه;ا ال 

 BEM B. ALLN، 2013 ،590(#ع�ي أن الف�Jة %ان] سW4ة م� األصل. 
  ).591ـ 

 p)�:ع �:�(ة ت!�وحZ4 أنها ل� تJ� مق�4ة ال�ال��، %ان] دی)�را ت!
أ^�افها %�ف�ا شاءت، ومقارنة مع �عY األ^فال ال�ضع ال;ی� #عان�ن ق4�د 
ال�ال��، %ان] دی)�را ت��ن أ^�افها �Lل ق�تها في اب!هاج. و%ان] ال�!�*ة 

S� ه�ها وساق4ها وع&التz وصار ،[� �ها ق�(ة. و%ان م� ال�!ائج أنها ن

   
  
  
  
  
  
كان المقصود من  
تعبير "صندوق  
سكينر"، أن ديبورا  
قد حشرت في شيء  
أشبه بالصندوق أو  
القفص، الذي كان  
يضع فيه الحمام، وأنها  
تمت معاملتها كحمام  
أو فـأر. وبسبب هذه  
الصفـات غير الصحيحة، 
شعر بعض الناس من  
 العامة باالستفزاز
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ال*ان)�ة له;ه ال!�ار(� رشاقة غ�4 معه�دة في ال�اق4�، وت�اسT رائع ب4� 
ساعات في اللعG �األلعاب ال�علقة ال�4ی� وال�اق4�. و%ان] دی)�را ت�&ي 

في سقف ص��وقها. و%ان] الSفلة م� خالل ال!:�L في آلة م�س��cة �ق�م4ها 
 ،BEM B. ALLNقادرة على تأل�$ أل:انها الlاصة، م�41ة ض:p األس�ة. (

2013 ،589.(  
كان] تغ;#ة الSفلة وتغ�4 ح&ان!ها ال #�!غ�ق س�\ ساعة ون}ف في 

فقb ق�Sا ض�Wال م� ال�ق] ال�l}� لها. فق� %ان ال4�م، إال أن ه;ا %ان 
ال}��وق في ال�اقع س�(�ا، و%ان لها مLان مl}� للعG %أ= ^فل آخ�، 
و%ان ی!� إخ�اجها م� %ل4ه�ا %ل�ا أرادت ال!فاعل مع أف�اد األس�ة. 

)Vargas, 2003 .( g%ال، بل %ان] م��أ= أن دی)�را ل� ت!ع�ض أل= إه
ل*�4ان ی!Sلع�ن إلى ال}��وق �@Lل م�!��، على االه!�ام. فق� %ان أ^فال ا

أمل ال:}�ل على ف�صة ل�ؤ(ة الSفلة في ال}��وق واللعG معها. و�mال م� 
انlفاض االنفعاالت وال�@اع� ال!ي ح4B] بها دی)�را مقارنة �األ^فال 
اآلخ�(�، فإنها على األرجح ق� ح}ل] على ع�ا^ف وم@اع� أك�1، وذات 

l!ة أف&ل. إنه �ال���ل� م� ال�41J م� م@قة ال�عا#ة، %ان لل�ال�ی� مg(� ن
 .BEM B(م� ال�ق] ل!ق�#� العا^فة ونgعة أق�\ ن:� ال!ع)�4 ع�ها. 

ALLN، 2013 ،589.(  
اع!)� �عY ال�قاد �عY أسالG4 س��4L واق!�احاته م� أجل م*!�ع 

  أف&ل �أنها آل�ة، 
-Haney, 1990; Benyamin & Nelsonبل وم�!)�ة. (
Gammon, 1999 .��4 نف�ه عاِل� �ال م@اع�Lأن س Yا رأ\ ال3ع�% .(

)Baars, 2003; Rutherford, 2003 .( ة)اه�z لةgفلة في عSووضع ال
  �ال شp ق� ع�ل على ت�س�خ ه;ه اآلراء ع� َعاِل� ال�ل�ك ال@ه�4. وت&� 

  
 
 
  
 
 
تضم الشائعات التي  
بقيت مستمرة، أن  
ديبورا أصيبت بانهيار  

 Psychoticذهاني  
breakdown ،

وأنها حاولت االنتحار، 
وأنها رفعت قضية ضد  
والدها، وهي أمور  
تافهة، وجدت ديبورا  
أنها مسلية، لكنها  
أمور كانت تزعج  
 والدتها
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ال@ائعات ال!ي �ق4] م�!��ة، أن دی)�را أص4)] �انه�ار ذهاني 
Psychotic breakdown وأنها حاول] االن!:ار، وأنها رفع] ق&�ة ض� ،

وال�ها، وهي أم�ر تافهة، وج�ت دی)�را أنها م�ل�ة، ل�Jها أم�ر %ان] تgعج 
 .Benyamin & Nelson-Gammon, 1999) .(BEM B(وال�تها. 
ALLN، 2013 ،589  590ـ.(  
  

  س�	�� وعالق�ه *اب���ه.
أما س��4L فJان في ال�اقع أ�ا دافئ ال�@اع� وس�(ع االس!*ا�ة ل�ی)�را، 

). و%�41ا ما %انا ی!3ادالن Vargas, 2003و%;لp الب�!ه األخ�\ ج�لي. (
!ي اخ!ارها الق}ائ� وال�سائل الق}�4ة ال�<ث�ة، و%ان م� واج3ات س��4L ال

). و%ان #��ع Vargas, 2003ل�ف�ه ق�اءة الق}� الب�!�ه ق)ل ال��م. (
أ#&ا ب�ضع ع�له جان3ا ع��ما %ان] اب�!اه تgورانه في مL!3ه �ال��gل، وه�اك 
ال�41J م� األم1لة على ح�انه واه!�امه �اب�!�ه في ال�*ل� األخ�4 م� س�4ته 

ال، ع��ما أص4)] "دی)g4"، ). فعلى س)4ل ال�Skinner, 19831ال;ات�ة. (
ك�ا %ان ی�اد= "دی)�را"، ���L ق�مها في رحلة تgحلT على ال*ل�4 في ج3ال 
األلG، تlلى س��4L ع� %افة ال!gاماته ال�ه��ة، وساف� إلى ج��$، ث� قاد 
س�ارة إلى ج�ون�mل (ف�ن�ا) في �zوف ش!�(ة سW4ة للغا#ة، ح!ى ی!�L� م� 

ى ال��gل وهي مق�4ة �اس!ع�ال العLازات رعای!ها ب�ف�ه. وع��ما عادت إل
كان] �ال3Sع في مgاج سيء، وmع� ی�م أم&!ه وهي في ه;ا ال�gاج ال�يء، 
�ر Sال؟ ه;ه س�ك!)] دی)�را ال�سالة ال!ال�ة ل�ال�ها: "�ا�ا ال:)G4، %�$ األح
قل4لة ألق�ل لp إن�ي أحp3. مع ح)ي. دی)�را". مل:�zة: و"إن�ي أع!;ر ع� 

). وت:!�= رسالة Skinner, 1983ئT #األم�....". (سل�%ي غ�4 الال
  الحقة إلى دی)g4 فق�ة م�41ة لل�ه@ة، ع��ما ت}�ر ع� عال� سل�ك راد#Lالي: 

  
 
  
  
 
 
كان من واجبات  
سكينر التي اختارها  
لنفسه قراءة القصص  
البنتيه قبل النوم. 

)Vargas, 2003 .(
وكان يسرع أيضا  
بوضع عمله جانبا  

ه  عندما كانت ابنتا
تزورانه في مكتبه  
 بالمنزل
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�ا أن�ي ال أخ@ى% ،p#ر مف!�ضة ل��أن  "ال أشع� �الl*ل م� أ= أوجه ق}
ت1)!ي للعال� أن�ي عال� نف� فاشل. عل�p أن ت�Ç@ي ح�اتp أن]، ول�� ح�اتي 

) ."p3فأنا أح ،pني نف��). ان!)ه�ا #ا م��Bو ال;ات Skinner, 1983أنا. %
م� أت3اع م�رسة روج�ز، وmال��اس3ة، فق� صارت دی)g4ا ف�انة ج�ی�ة وناج:ة، 

 ).BEM B. ALLN، 2013 ،590أما ج�لي ف}ارت أس!اذة جام�Çة. (
ودل4ل آخ� على أدائه ل�وره %أب، وm}ف!ه م)�عا م:ل ثقة، فه� ل� 
ی)�مج فقb ال:�امات ل!�جه الق;ائف، بل قام أ#&ا ب)�م*ة مL!3ه ال��gلي 
�:Z4 #ع�ل على ت���4 إن!اج4!ه، م� دوره %عال� و%اتG وسالسة ان!قاله إلى 

ال، قام ). فعلي س)4ل ال�Vargas & Chqnce, 20021دوره %أب. (
ب!1)4] ض�ء خاص �الق�اءة إلى ساعة، �:Z4 #ع�ل مف!اح واح� على ت@غ4ل 
االث�4�. وق� ت�ف�ت ل�#ه به;ا األسل�ب إشارة لل)�ء في الع�ل (ال&�ء) وس)4ل 
ل!:�ی� ال�ق] ال;= أم&اه في الع�ل (ال�اعة). وع��ما %ان] ج�لي أو دی)ي 

#غلT ال�ف!اح، و(�!�ی� في تأت�ان لل:}�ل على �عY االه!�ام األب�=، %ان 
ك�س�ه ال�وار، و(ه!ف �اب!�امة ع�(&ة، قائال: "أهال أهال، %�$ #���Lي 
�ا؟". وmع� ان!هاء ال!فاعل وخ�وج الف!ات4�، #&غb على ال�ف!اح م�ة Jم�اع�ت
أخ�\، و(ع�د إلى الع�ل. وق� أدخل ال�ق] ال;= أم&اه مع اب�!�ه ال��ور 

ن ألن الف!�ة ال�:�دة للع�ل ی!� ح�ابها على قل3ه، و%ان #@ع� �اال^��Wا
  ).BEM B. ALLN، 2013 ،592ب�قة. (
  

  س�	�� H<3ل على األس�اذ3ة و"ع�د إلى هارفارد.
، ح}ل على األس!اذ#ة، وعاد إلى جامعة هارفارد، وmقي 1948وفي عام 

، 1993. (ف�ج ع)� القادر ^ه، 1990ف4ها إلى غا#ة نها#ة ح�اته، عام 
384 .( 

  
 

، حصل  1948 في عام
على األستاذية، وعاد  
إلى جامعة هارفـارد، 
وبقي فيها إلى غاية  
نهاية حياته، عام  
1990 

  
  
  
 
أن سكينر كان تنتابه  
أحوال متعارضة، وكان  
يمكن أن يكون  
طائشا بل وأحيانا كان  
كثير المزاح. ففي  
حفـل التخرج قـام بإلقـاء  
كلمة باللغة الالتينية، 
كان يهدف منها إلى  

من إدارة    السخرية
 المدرسة
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  س�	�� شGI م��اقi ال7�ات وغ�"6 األ&�ار، أح�انا.
�4Lة س�{lش �في روای!ه وال�ن ال1اني. فق� وت!&ح أوجه أخ�\ م �

كان] ال@l}�ة ال�ئ���ة "األس!اذ ب�ر(�" شl}�ة أكاد#��ة ص�(:ة ن��Sة، 
یل*أ إلى الف�J ول�� إلى االنفعاالت ع��ما #:اول فه� ال:�اة. و(�!از �القل4ل 
م� ال:&�ر ال@l}ي، إال أن س��4L %ان ت�!ا�ه أح�ال م!عارضة، و%ان 

�ن ^ائ@ا بل وأL# أن �L�ح�انا %ان %�41 ال�gاح. ففي حفل ال!�lج قام #
�إلقاء %ل�ة �اللغة الالت��4ة، %ان یه�ف م�ها إلى ال��l(ة م� إدارة ال��رسة، 
وع��ما ت�اءل أح� م�<ولي ال��رسة، �}�ت عال: "ل�اذا ال #ق�م�ن 
�االن:�اء ع��ما ی!� م�:ه� ال�بل�م ؟"، تعّ�� س��4L أن ی�:�ي �فlامة ع�� 

شهادته، وق� أثارت ال�J!ة ال��lفة، %�ا وصفها ال�41J، ح}�له على 
  ). BEM B. ALLN ،2013 ،568ال&:p ل�\ ج�ه�ر ال:اض�(�. (

) مأخ; ال*�، فإنه #�!از 1976وwذا ت� أخ; ما #ق�له س��4L ع� نف�ه (
). أ= أن س��4L نف�ه ل� l@�Skinner, 1983}�ة #}عG ت:�ی�ها. (

�ی� معال� شl}4!ه وال�Bوف ال!ي اك!�ف] #ق�م ال�41J م� ال��اع�ة في ت:
ح�اته. وأث�اء ��امه مع ت@ارلg ب�تJي، �إع�اد ن� سابT ع� ال@l}�ة، 
�ل اس!)�انا ع� ال@l}�ة، فاجا�ه س��4L، �أنه L# ��4 أنLس �ي مJت�^لG ب

 .BEM Bال #:G أن ی)�و "ذا نgوات غ�(3ة" وال ی<م� به;ه ال�cاسات. (
ALLN ،2013 ،568.(  

p، ل� ت)� ل��4Lـ� شl}�ة واض:ة الـ�عال�، أ= أنه مع %ل س�ة ومع ذل
م� ال��ات ال!ي #�!�ل عل4ها م� واقع ال!قار(� ال;ات�ة ع� ال�ل�ك، أzه� 
أ#&ا سل�%ا ی�تb3 �ال��ة ال��c&ة، فع��ما %ان س��4L شا�ا، %ان ی!�� 
 �الl*ل، ل�Jه %ان أ#&ا م�S�3ا، و%ان ح;را، ل�Jه %ان أ#&ا مغام�ا، %ان

  مف�Jا، ل�Jه %ان أ#&ا ساذجا، و%ان] ح�اته ال@l}�ة م:افBة للغا#ة،

  
  
  
  
  
  
  
  
 
أن سكينر نفسه لم  
يقدم الكثير من  
المساعدة في تحديد  
معالم شخصيته  
والظروف التي  
 اكتنفت حياته
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إال أنه %ان ی�!هp، أح�انا، األع�اف ال*���ة، ولعل ه;ا %له %ان م!ع��ا، فال 
�ن للف�د شl}�ة واض:ة، إذا ما %ان را°3ا في إنJار وج�د Jأن ت T�!ی

نJارات، إال أنه ). وعلى ال�غ� م� ه;ه اإلSkinner, 1989ال@l}�ة. (
�ر %!ا�اته، وmال�ج�ع إلى Sس �ا ب4��L� اس!�3اu ال�41J ع� ال@l}�ة ��#
�ض���ة وال�اق�Çة �كل م� س�4ته ال;ات�ة و%!ا�اته ال��L3ة، تBه� ال

). Demorest & Siegel, 1996واالنف}ال العا^في ال;= ت�g4ّ �ه. (
)، Baars, 2003لJ�، هل %ان] له ح�اة عقل�ة، أ= ح�اة شع�ر(ة ؟ (

�ال3Sع، نع�. فعلى ال�غ� م� أنه جّ�د ال@ع�ر ع� مl!لف الl}ائ� 
)، إال أنه %ان Vargas, 2003ال�))�ة (فه� ن!�*ة لل�ل�ك ول�� س)3ا له، 

�ن في L# ا ال�قادرا، م1له م1ل م1ل�ا ج��عا على ^�ح مه�!ه جان3ا، ح�4
). وفي %ل Kihlstrom, 2003الع�ل، وأن #Ù�Ç وفقا ل:�اته العقل�ة. (

�ن م�41ا لاله!�ام، ح!ى وwن ل� L# ء أن��ال:االت، أث)] س��4L أنه #�L� لل
#L� B#ه� ع�دا %)�4ا م� ال��ات ال�!�قة وح�اة عقل�ة جامعة شاملة. 

)BEM B. ALLN ،2013 ،568  569ـ.(  
 ,Dinsmoorو%�41ا ما قام س��4L ب�ور م:�S اإل#ق�نات وال!قال�4. (

%ل ف�صة ل���l م� م<س�ة عل� ال�ف�. فعلى س)4ل ). و%ان #�!غل 1992
ال�1ال، %�41ا ما اته�ه ال�قاد اإلن�ان4�ن وم<(�و م;هG ح�(ة اإلرادة، �أنه #&ع 
أسالG4 فاش�ة لل!���B الق��= لل�ل�ك ال3@�=. وحZ4 أنه الح× أن نقاده %ان�ا 

 �L:أو ت b3ة ض� ، فJان #Control�1L#}اب�ن �ال@:�ب خ�فا م� ذ%�ه لJل
م� اس!ع�الها. ون*:] ه;ه ال�س4لة أ#&ا في م&ا#قة خ}�مه. وم� خالل 
دأ�ه على أن ی)�و �أنه #�1ل %ل ما #�Lه�نه أش� ال�Jا��ة، %ان #ق�ده� إلى 
االس!*ا�ات غ�4 ال��روسة ردا على %!ا�اته ال!ي %ان] أح�انا م�41ة. 

)Dinsmoor, 1992) .(BEM B. ALLN ،2013 ،569.( 

  
  
  
  
  
  
 

كان سكينر  عندما  
شابا، كان يتسم  
بالخجل، لكنه كان  
أيضا منبسطا، وكان  
حذرا، لكنه كان أيضا  
مغامرا، كان مفكرا، 
لكنه كان أيضا  
ساذجا، وكانت حياته  
الشخصية محافظة  
للغاية، إال أنه كان  
ينتهك، أحيانا،  
 األعراف الجنسية
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  س�	�� �3�ف ]اه�ة االنNفاء *ال�Hفة.
 Tف ال�اذج ل:قائ@!L�وفـي ال�ق] نف�ه، %ان س��4L ی)�و أح�انا ذلp الـ

  الS)�عة. 
�ة في واح� م� أفالم ال��lج م1له في ه;ا م1ل إح�\ ال@l}�ات الSف�ل

س!�ف� س)4ل)�ج. وع��ما #��د أولى مالحBات االنSفاء (اخ!فاء اس!*ا�ة 
) ��4L3ة)، #}ف س�!LمSkinner, 1979 ; Iversen, 1992 أن $�% (

�اء، قام به;ا االك!@اف ال�4Sl �ال}�فة Bاء الع�م1له م1ل ال�41J م� العل
 �ر= الل;ی� اك!@فا اإلشعاع ال��و= (على س)4ل ال�1ال، مار= وزوجها ب�44 %

�ال}�فة). ف;ات م�ة ت�ك مع�له �ع� أن وضع ح4�انا في جهاز م� األجهgة 
 bان �ال&غ�(ح*�ة ت*ارب) ال!ي تق�م الSعام (ال!عg(g) آل�ا، ع��ما #ق�م ال:4
على ال�افعة، وع�� ع�دته وج� أن ع3Sا ما في ال*هاز أد\ إلى م�ع إعSاء 

ال:× ه;ا أول خ�b ب�اني لالنSفاء. وس��S عل�ه  الSعام. فق�م له س�ء
ك�] ^�ال نها#ة ه;ا األس)�ع ال:�اس العل�ي، ��)G ذلp، فه�ع قائال: "

أع)� ال@�ارع �ع�ا#ة فائقة، أتفاد\ %افة األخSار غ�4 ال&�ور(ة ل:�ا#ة 
). Skinner, 1979 ; Iversen, 1992". (اك!@افي م� ال&�اع ب�فاتي

)BEM B. ALLN ،2013، 569  570ـ.(  
  

  س�	�� وآخ� أع�اله.
، إلى غا#ة وفاته، فـي 1974وzل س��4L ن@Sًا ح!ى �ع� تقاع�ه في عام 

، ألقى س��4L %ل�ة االف!!اح لل�<ت�� ال���= 1990العاش� م� شه� أوت 
د��قة، أمام ج�ه�ر  15لل*��Çة األم�(�Lة لعل� ال�ف�، اس!غ�ق] ح�الي 

 ، رئ�� �Stanley Grahamاهام ش�l، وعّلT س!انلي ج 1500#قارب 
 

  
 
 
 
  
  
  
 
 
ظل سكينر نشطًا حتى  
بعد تقـاعده في عام  

، إلى غاية  1974
وفـاته، فـي العاشر من  

 1990شهر أوت  
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ال*��Çة األم�(�Lة لعل� ال�ف�، �أن ال3عY اع!ق� أن س��4L %ان #ق�أ الJل�ة 
الق!ها، إال أنه في ال�اقع %ان  �mة، ل�ض�حها وت�اسLها، وق�ة م�Sقها ̂و!Lم

  ).385، 1993ی�ت*لها. (ف�ج ع)� القادر ^ه، 
  

  س�	�� 3ق�م آخ� ه�3ة.
الف!!اح�ة ال!ي ألقاها في ال�<ت�� ال���= لل*��Çة وتع!)� %ل�ة س��4L ا

 ،��4Lة، وات}ل] اب�ة س�Ç�األم�(�Lة لعل� ال�ف�، آخ� ه�#ة ق�مها لل*
�ن� ف�ل� Julie Vargasاألخ}ائ�ة ال�ف��ة، ج�لي فارغاس �، ب�(

Raymond Fuller ة، في م*لة�Ç�، ال;= %!G %ل�ة وداع ل���4L �اس� ال*
�اة "��، قائلة له : إن وال�ها zل #ع�ل "The APA Monitorال*��Çة، ال

�ض�ع %ل�ة �ة م!علقة � �̂Slل م�J!ح!ى الل4لة ال�ا�قة على وفاته ل��
�اة ��االف!!اح ال!ي ألقاها في ال�<ت�� لJي ت�@�ها م*لة ال*��Çة، ال

"American Psychology ��4Lألن س ،�lل� #@ع� �الف�"، م�ا جعل ف
ه األخ�4، وmالفعل فق� ت� ن@�ها في ع�د ن�ف�)� اخ!ار م*ل!ه� ه;ه ل�@� ع�ل

�ن عل�ا للعقل L# لعل� ال�ف� أن �L� Canم� ال�*لة، ت:] ع��ان: "هل #
Psychology Be Science of the Mind."  ،(ف�ج ع)� القادر ^ه

1993 ،385.(  
  

  س�	�� ی��فى.
، مات س��4L م� 1990/ 09/ 18وmع� ذلp ب1�ان�ة أ#ام، أ= في 

��ا)، في %ام)�(�ج، ماسات@�س!�. م&اعفات �%�ان ال�م (الل   م�ض س̂�
  

  س�	�� وم�ان�ه العل��ة.
 #ع� س��4L واح�ا م� أك�1 ال@l}�ات تأث�4ا وwثارة لل*�ل، واألكz �1ه�را 

  
 
  
 
 
يعد سكينر واحدا من  
أكثر الشخصيات تأثيرا  
وإثارة للجدل، واألكثر  
ظهورا على المستوى  
العام من علماء النفس  

مريكيين، وأطلق  األ
عليه لقب "العظيم  

The Great  من ."
ِقبَـل عالمين؛ أحدهما  
متخصص في الفيزياء  
الحيوية، واآلخر كان  
 متخصصا في العقـاقير
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 ��Bالع" Gعل�ه لق T، وأ^ل�44L)اء ال�ف� األم���\ العام م� عل!��على ال
The Great ،ة)�". م� ِقَ)ل عال�4�؛ أح�ه�ا م!l}� في الفg4(اء ال:4

 ��4Lن ل��L# ا�mا أنه "ر�واآلخ� %ان م!l}}ا في العقاق�4، وذ%� أوله
مي أك�1 م� أ= عال� آخ�، م�; زم� ال:× األوف� في الBه�ر اإلعال

في ح4� قال االخ� ع�ه: "إنه %ان واح�ا م� ). Goodell, 1977(دارو(�"، 
أع�B ال�جال في زم��ا... إن اك!@افات س��4L في م*ال تفاعل الJائ�ات 
�ن له ال!اث�4 األع�B وال3قاء األ^�ل على ف�Jة Lها س�!W4ة مع ب)�الع&

). (وال!� Dews, 1970م� أفJار ف�و(�". ( اإلن�ان ع� نف�ه، وذلp أف&ل
ش�l في  100، ألع�B 1970). وفي م�اجعة عام 145، 2015س!انلي، 

  ).385، 1993العال�، %ان س��4L أح�ه�. (ف�ج ع)� القادر ^ه، 
وق)ل ع@�ة أ#ام م� وفاته، ت:ّ}ل على جائgة اإلن*از م�\ ال:�اة م� 

  م:اض�ة ع� ع�له. ق)ل ال*��Çة األم�(�Lة لعل� ال�ف�، وألقى
  

  س�	�� ومUلفاته.
  . 1938ـ سل�ك الJائ�ات ال:�ة.  1
  . 1948ـ وال�ن ال1اني (روا#ة ^�mاو(ة)  2
  . 1953ـ العل� وال�ل�ك اإلن�اني.  3
  . 1957ـ ال�ل�ك اللفBي.  4
  . 1957ـ ج�اول ال!عg)g مع سي. بي. ف�4س!�.  5
  . 1958ـ ال!عل�� ال�)�مج.  6
  .1961ب�نامج لل!عل�� ال;اتي مع ج��� جي. ه�الن�.  ـ ت:ل4ل ال�ل�ك: 7
�ل�ج�ا ال!�ر(�.  8�J1968ـ ت.  
9  .=�Bت:ل4ل ن :g)gا̀ر لل!ع�S1969ـ حاالت ال  .  

  
 
 
  
  
  
 
إنه كان واحدا من  
أعظم الرجال في  
زمننا... إن اكتشافـات  
سكينر في مجال  
تفـاعل الكائنات  
العضوية مع بيئتها  
سيكون له التاثير  

والبقـاء األطول    األعظم
على فكرة اإلنسان عن  
 نفسه
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  . 1971. ما وراء ال:�(ة وال�Jامة. 10
11�%� . 1974 .ة. ح�ل ال�ل
 . 1976. تفاص4ل م� ح�اتي: ال*gء األول م� س�4ة ذات�ة. 12
�ع. 13!*� . 1978. تأمالت في ال�ل�ك وال
�خة: ب�نامج إدارة ال;ات، مع إم إ= ف�غان.  .14l�@ع �ال!� . 1983ال!
  .1983م�ألة الع�اقG: ال*gء ال1الZ م� ال��4ة ال;ات�ة.  .15
16. �4Jال!ف �م �)g1987 .إلى م. 
  .1989الق&ا#ا ال:�ی1ة في ت:ل4ل ال�ل�ك.  .17
  

 س�	�� وال�Oائ^.
#عّ� س��4L م� أك�1 عل�اء ال�ف� ح}�ال على األوس�ة وال*�ائg في 

  ح�اته؛ 
  ت� اخ!�اره ض�� عل�اء "به� ال�@اه�4" �األكاد#��ة الق�م�ة للعل�م،  -
م� ج��Çة عل�اء ال�ف�  Warren Medalُم�ح م�4ال�ة وارن  -
  ). 1942)44� (ال!*�(
ُم�ح ال��4ال�ة ال;ه)�ة ال!ق�ی�(ة إلسهاماته العل��ة م� ات:اد عل� ال�ف�  -

  ).1958األم�(Lي (
  ُم�ح ال��4ال�ة الق�م�ة للعل�م.  -
، على جائgة ول�ام ج��� للgمالة م� ج��Çة عل� 1990ح}ل عام  -

  ال�ف� األم�(�Lة، 
�ل إسها -*�ماته في م*ال عل� وح}ل على جائgة ال!ف�ق ال�ئاس�ة ل

  ،BEM B. ALLN ،2013ال�ف� م� ات:اد عل� ال�ف� األم�(Lي. (
 

   
  
  
  
  
  
  
 
قبل عشرة أيام من  
وفـاته، تحّصل على  
جائزة اإلنجاز مدى  
الحياة من قبل الجمعية  
األمريكية لعلم النفس، 
وألقى محاضرة عن  
  عمله
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 العلــوم النفسيـة العربيــة  مؤسسـةإصـدارات  
 2022جميـع الحقـوق محفوظـة  للمؤلــــف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ـة  ـــر معمريــأ.د. بشيـ
  النفــــس علـــم اص:ــــــاالختص

 دكتوراه الدولة في علم النفس  : ادةـــــــالشه

>أستاذ التعليم العالية:ـة العلميــالمرتب  <
 

  من مواليد بلدية شلية والية خنشلة، تلقى تعليمه قبل الجامعي في التعليم األصلي بمدينة باتنة. 

ل على الماجستير  ومن نفس الجامعة تحص 1977تحصل على الليسانس في علم النفس من جامعة وهران عام  
  . ترقى في نفس السنة إلى أستاذ محاضر. 2001وعلى دكتوراه الدولة عام   1995عام  

  ترقى إلى أستاذ التعليم العالي.  2006وفي جويلية  

وعلم    في علم النفس والقياس النفسي  وكتاب  بحث 100أكثر مننشر الباحث   ،إضافة إلى هذا الكتاب
  . النفس اإليجابي

على الرتبة األولى مع أساتذة عرب بارزين في علم النفس في   2015في شهر جوان  ـ تحصل        
  إطار جائزة "الراسخون في علوم النفس" التي تمنحها كل سنتين شبكة علوم النفس العربية.

ـ كرمته الهيئة االستشارية لمؤسسة علوم النفس العربية بإطالق اسمه على جائزة مؤسسة علوم        
. وفـازت بها الدكتورة/ سامية بكري عبد  2016ية ألحسن بحث في علوم النفس لعام  النفس العرب

العاطي، مصر/ السعودية. بترجمتها لكتاب : ما تفتقده اختبارات الذكاء : علم نفس التفكير  
  العقـالني.  

فس" في  ـ كرمته الهيئة االستشارية لمؤسسة علوم النفس العربية، بلقب : "المفـلحون في علوم الن      
  .2016عام  

" عام  سـ كرّمته الهيئة االستشارية لمؤسسة علوم النفس العربية، بلقب : "الراسخون في علوم النف      
2017. 

� العلــوم النفسيـة العربيــة  مؤسسـةإصــدارات   �
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