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مقدمة 

صاحب نظرٌة المجال ،أو أنه الذي أشهرها باعتبار (1947-1890)كورت لٌفٌن 

تطبٌقاتها فً كل فروع علم النفس، ولٌفٌن ٌهودي ألمانً تجنس بالجنسٌة األمرٌكٌة بعد 

( 1933)ان تولى النازي الحكم فً ألمانٌا ، فقد هاجر إلى الوالٌات المتحدة عام 
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س مركز بحوث دٌنامٌات الجماعة بواحد من واشتغل بالتدرٌس فً جامعاتها ، ورئ

 .أكبر معاهدها العلمٌة التطبٌقٌة وهو معهد ماساشوستس للتكنولوجٌا

  

ونظرٌة المجال أصالً نظرٌة فٌزٌابٌة تأثر بها علماء نفس الجشطلت ،وعلى رأسهم 

فٌرتاٌمر وكولر وكوفكا ، وطبقوها فً مجال اإلدراك باعتبار أن إدراكها داخل الكل 

ذي تنتمً إلٌه ، والذي تستمد صفاتها وخصابصها منه ، وأن اإلدراك تحدده العالقات ال

مكونات المجال ولٌس خصابص هذه المكونات ،وكان لٌفٌن قد زامل فٌرتاٌمر بٌن 

وكولر فً أثناء الدراسة بجامعة برلٌن ، وتأثر بمقوالت الجشطلتٌٌن ،إال أنه توسع فً 

هجاً رٌاضٌا للتمثٌل المكانً للشخصٌة وعالقاتها تطبٌق مفهوماتهم ،واستخدام من

ٌسمٌه  االجتماعٌة ،ٌقوم على مفاهٌم الرٌاضٌات الطبولوجٌة وعلم نفس الموجهات وما

 هو علم المسارات

 

ولٌست الطبولوجٌا هندسة مترٌة ، والتستخدم االصطالحات التقلٌدٌة فً وصف 

،وتقوم شهرة لٌفٌن فً جانب من جوانبها على تطبٌقه للتفرقة بٌن علم  العالقات المكانٌة

الفٌزٌاء بطرٌقة أرسطو وهذا العلم بطرٌقة جالٌلٌو فً مجال علم النفس ،وبمقتضى هذا 

التطبٌق فإن علم النفس الجالٌالً الٌقٌم تفسٌره للسلوك على تصنٌف الناس إلى أنماط 

نما ٌفسره فً إطار المجال العام الذي ٌوجد فٌه هذا مثلما ٌفعل عالم النفس األرسطً ،وأ

السلوك وهذا التأكٌد على العالقة المتبادلة بٌن الفرد والموقف ٌجعل الباحث فً السلوك 

أكثر تبصٌراً للتفاعالت فً تصنعه ،وهو ٌبدأ بتحدٌد الموقف ككل ،ثم ٌحلله إلى 

وأسهم قوى ، تصور اندماج  ومثلثات وحدود عناصره ،وٌمثله هندسٌاً بدوابر ومربعات

شا او اتصاله به أو انفصاله عنه أو بعده أو قربه منه ، وهو ما ٌطلق علٌه لٌفٌن اسم 

 (369،ص2002موسى،)التمثٌل الطبولوجً أو علم النفس الطبولوجً 

 

 

 

نظرية المجال 

 

لٌل ان النظرٌة المجالٌة تعتبر ان السلوك وحدة كلٌة غٌرقابلة للتحلٌل ، وان مبدأ تح

السلوك الى وحداته البسٌطة ٌفقده معناه ومضمونه ، فالكل سابق على االجزاء وأنه من 
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أجزابه ،ولذلك ٌرفض أصحاب النظرٌة مبدأ تحلٌل السلوك الذي ٌأخذ به أصحاب النظرٌة 

 (.245،ص2003الشرقاوي،.)السلوكٌة 

 ارتباط لحدوث كنتٌجة ٌحدث التعلم بان نادت التً ، االرتباطٌة للنظرٌات فعل رد وتمثل

 المجالٌة النظرٌات اما سلوكٌة؛ عادات تكوٌن من عنها ٌنتج وما واستجابات مثٌرات بٌن

 ٌحدث التعلم ان المجالٌون ٌرى فقد التعلم، عملٌة فً والفهم االدراك اهمٌة تؤكد فإنها

 الموقف مكونات بٌن الموجودة المتعددة للعالقات( المتعلم) الحً الكابن ألدراك كنتٌجة

 الموقف اهمٌة ٌؤكدون بل ، واالستجابة المثٌر ارتباطات الٌؤكدون بهذا وهم التعلٌمً،

المٌالً .)العلٌا التفكٌر وعملٌات االدراك عملٌة به تقوم الذي الدور وأهمٌة المجال او الكلً

 (13،ص2012،

 

مصطلحات النظرية 

 

لم ٌستخدم لٌفٌن مصطلحات متمٌزة عن تلك التً استعملها جماعة الجشتالت فٌما عدا 

 :المصطلحات التالٌة 

 وٌقصد به ذلك االطار الكلً من العوامل الداخلٌة والخارجٌة المادٌة : المجال الحٌوي

والمعنوٌة المدركة وغٌر المدركة التً ٌبدو ان الفرد ٌتصرف بمقتضاها سواء اكان لهذه 

 .العوامل وجود فعلى أم ال

ٌرى لٌفٌن ان سلوك االنسان ٌتحدد فً اي وقت من االوقات بجموعة من االمور تنحصر 

وٌضم هذا المجال الفرد نفسه وما ٌدفعه من غرابز ( المدى الحٌوي)فً مجال معٌن أسماه 

ه من وما ٌخضع له من توترات وما ٌتأثر به من اشخاص او اشٌاء او افكار ،وماٌتطلع إلً

اهداف وما ٌراه من طرق مواصلة لالهداف وما ٌتعرض تواجهه الى االهداف من حواجز 

 :او عقاب ،وباختصار فإن اهم ثالثه امور تقع فً نطاق المجال الحٌوي للفرد ماٌلً

I. االهداف التً ٌسعى الى تحقٌقها 

II. االشٌاء او المواقف التً ٌحاول تجنبها 

III. تقدمه نحو االهداف او تحد من تحركه بعٌداً عما  الحواجز التً تعٌق تقدمه نحو تحقٌق

 ٌرٌد تجنبه

  هً تلك العوابق المادٌة او المعنوٌة والواقعٌة او المتوهمة التً ٌجد الفرد :الحواجز

 أنها تعرقل تقدمه نحو تحقٌق أهدافه
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 :ومن االمثلة على هذه الحواجز

 دم نضج الطعامكالباب المغلق او المكان المرتفع او ع: الحواجز المادٌة *

 كصعوبة االمتحان أو تعقٌد مفاهٌم الدرس:الحواجز العقلٌة *

 كاألبتعاد عن ناد له قمٌة رفٌعة:الحواجز االجتماعٌة *

  هً تلك الرسومات التً ٌتوقع لٌفٌن أن ٌكون لها داللة على : الرسوم الثوبولوجٌة

ناطق التً تجتذبه والمناطق ألحد االفراد، أي المالمناطق الواقعة فً إطار المجال الحٌوي 

التً ٌحاول تجنبها ،ومبرزة الحواجز التً تعترض تقربه او تجذبه، وهذه الرسومات 

تحصر مناطق مطاطٌة،أي ٌمكنها ان تتسع أو تضٌق وفق ما ٌدخل على المجال الحٌوي 

   .من تعدٌالت

 

التعلم عند ليفين 

 

فً نظرٌة لٌفٌن هو تغٌر او تعدٌل ٌطرأ على المجال الحٌوي فٌزداد هذا  ان التعلم

المجال تماٌزاً ووضوحاً ،وتبرز فٌه مناطق توبولوجٌة فرعٌة تساعد بصورة اكبر على 

 .تحدٌد التتابع فً سلوك الفرد

قد ان التغٌٌر او التعدٌل الذي اشار الٌه لٌفٌن ٌحدث تبعاً لنوع من التنمٌط فً االدراك ،و

ٌتم ذلك اثناء التكرار الذي ٌعطً فرصة لتعدٌل هذا المجال بإعادة تنظٌمه بطرٌقة تسمح 

 .بإن ٌأخذ بنٌة احسن،اي البنٌة التً تساعد على تحقٌق االهداف الجاذبة وتجنب ما ٌنفره

 .ومن مشاكل التعلم التً حاول لٌفٌن معالجتها بشًء من التفصٌل مشكلة الثواب والعقاب

فٌن ان هناك فروق حقٌقٌة فً البنٌة بٌن مواقف الثواب والعقاب، فالنشاط حٌث ٌرى لً

الذي ٌثاب ٌصبح الدافع له داخلٌا بٌنما النشاط الذي ٌمارس تحت التهدٌد بالعقاب ٌتضخم 

 .قضٌة وفشل بدل كونها قضٌة ثواب وعقاب النفور منه ، فتصبح القضٌة بالنسبة للمتعلم 

ضمن صراعاً من نوع االقدام أو من نوع االحجام ففً إن مواقف الثواب والعقاب تت

المواقف المثابة نجد المتعلم ٌعانً من ممارسة العمل ولكنه ال ٌتركه بسبب جاذبٌة المكافأة 

المترتبة علٌه والحواجز التً تحول دون الوصول للمكافأة بدون عناد ،فٌستمر فً التعلم 

حالٌل والوصول الى المكافأة كالغش فً تحت صراع االقدام ،وقد ٌنتهز المناسبات للت

االمتحانات ،أما فً المواقف المعاقبة فالمتعلم ٌمٌل إلى ترك العمل الذي ٌمارسه تحت 
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التل (.التهدٌد ولكن حواجزاً تحول دون ذلك فٌستمر فً العمل تحت صراع االحجام

 (.125ص, 2009،

 

كيف يتم التعلم 

 :أهم الفروض التً قامت علٌها نظرٌة المجال هً إن من

 .جمٌع الحوادث والمعارف فً هذا الكون تحدث دابماً فً مجال معٌن .1

 .كل مجال له خصابص وتركٌب خاص تفسٌر الحوادث المحلٌة فً نطاقه .2

خصابص أي عنصر من عناصر مجال معٌن ترجع إلى قوى المجال المختلفة المؤثرة  .3

 علٌها

 .الواقع من الماضً والمستقبلالحاضر أهم فً  .4

المجال الحٌوي للفرد نتٌجة تفاعل قوة ناتجة من طبٌعة تركٌب الموقف نفسه وتنظٌم  .5

 مابه من عالقات

   

 مقارنة نظرٌة لٌفٌن مع بعض نظرٌات التعلم االخرى

فً نظرة كل منها الى الموقف الذي  تتفق نظرٌة المجال مع الجشطالت:مع الجشطالت  أـ

ٌجري فٌه السلوك نظرة كلٌة ثم اخضاع هذا الموقف للتحلٌل إلى عناصره ومؤثراته 

المختلفة ، والجدٌد الذي أضافه لٌفٌن إلٌها هو فكرة التخطٌط التوبولوجً للمجال الذي ٌحدد 

 .كل عناصره 

واجهه الفرد ٌشكل حٌزا من حٌاته وٌسمى لٌفٌن المجال بحٌز الحٌاة باعتبار أن كل مجال ي

وٌخضه المرء فً حركته من حٌز إلى عوامل خارجٌة وعوامل داخلٌة تشمل خبرات الفرد 

 .واالمه وأمانٌه واتجاهاته وقٌمه وقدراته 

تختلف نظرٌة المجال عن االشراطٌٌن بالنسبة للنظرة إلى السلوك : مع الشراطٌٌن بـ ـ 

راطٌٌن فً دراسة السلوك ألنها عنٌت بالمظهر الخارجً فالمجالٌون انتقدوا طرٌقة االش

للسلوك فقط دون االهتمام بالقوى الكامنة فً اعماق النفس ودون اإلشارة إلى أن السلوك هو 

 .نتاج لتفاعل البٌبتٌن الداخلٌة والخارجٌة للكابن 

 :لتالٌةمقارنة بٌن النظرٌات الترابطٌة والمجالٌة وتتناول هذه المقارنة النقاط اج ـ 
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ٌركز الترابطٌون اهتمامهم فً عالقة األحٌاء : وجهة النظر التً ٌفحص بها الترابطً  .1

الطالب حٌال مادة )باألشٌاء فهم ٌالحظون كٌف ٌتصرف الشخص حٌال األشٌاء الجانبٌة

 (الدراسة مثال

القات أما المجالٌون فٌركزون اهتمامهم فً العالقات بٌن األحٌاء واألحٌاء باإلضافة إلى الع

 .األخرى 

كما أن المثٌر عند الترابطً بسٌط وواحد بٌنما ٌستجٌب المتعلم حسب نظرٌة المجال لعدد 

 .كبٌر من المثٌرات

 أن وحدة التعلم هً كابن ٌواجه موقفا ٌمكن تحدٌدهٌفترض الترابطً :وحدة التعلم  .2

 .وقاسه والتنبؤ به 

ه موقفا نجم عن حاجاته ورتب بٌنما ٌتمسك المجالً بأن وحدة التعلم هً كابن ٌواج

األشٌاء ومٌزها فٌه لنفسه ، إن الكابن الحً فً األولى اَلة مٌكانٌكٌة ،بٌنما هو فً الثانٌة 

 .ٌتفاعل دٌنامٌكٌا مع البٌبة لتحقٌق حالة من التوازن 

ٌؤكد الترابطً أن مركز المجال واقع خارج الكابن ،أما المجالً فٌرى :مركز المجال  .3

هو مركز مجاله بصرف النظر عن األشخاص الخارجٌٌن أو األشٌاء التً أن كل متعلم 

ٌدركها فٌه ،وكل متعلم ٌدرك المجال ظروف المجال إدراكا مغاٌرا لألخر وكل منهم 

 .ٌتصرف طبقا لمدركاته

ٌعتقد الترابطً أن عوامل المجال أبدٌة ال تتغٌر أما المجالً :قابلٌة المجال للتعدٌل  .4

فً المجال قابلة للتعدٌل إن هذا التغٌٌر أو التعدٌل ضروري ،إذا قُدر فٌرى أن العوامل 

للكابن أن ٌؤدي وظٌفته ،إن الترابطً ٌعتقد أن السلوك اإلنسانً اَلً بٌنما ٌعتقد المجالً 

 .أن السلوك ٌسٌر وفق نمط النمو للكابنات الحٌة

فً السلوك أو تحسٌنه ٌعتقد الترابطً أن التغٌر :مسببات التغٌرات فً السلوك األفراد  .5

ٌتسبب عن زٌادة المعلومات التً ٌحصلها المتعلم عن طرٌق شخص أكثر معرفة وعلما 

 .مع وجود المثٌرات والبواعث 

أما المجالً فٌعتقد أن التحسن فً السلوك ٌكون نتٌجة خلق معان جدٌدة لم تكن موجودة 

 .من قبل فً المجال

ها معنى وهً منفصلة وٌعتقد المجالً أن ٌعتقد الترابطً أن األجزاء ل: األجزاء  .6

 .األجزاء لها معنى فقط لعالقاتها بالكلٌات 
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بطً أهمٌة كبرى للخبرات الماضٌة وأثرها فً الحاضر ٌعطً الترا: الخبرات الماضٌة .7

بٌنما المجالً ٌعطً أهمٌة كبرى للحاضر ،إال أنه الٌنكر الخبرات الماضٌة ولكنه ٌعتقد 

 ،ص20جودت،.)ن حل المشكلة أنها التمكن المتعلم م

 التطبيقات التربوية لنظرية ليفين

ٌؤكد لٌفٌن على التدرٌب والتمرٌن القابم على الطرٌقة العلمٌة البعٌدة كل البعد عن 

خطة معٌنة على أن التعلٌم  الطرٌقة العشوابٌة وعن طرٌقة المحاولة والخطأ التً التتبع

 :المجالً ٌحدث بالنسبة لكل مظهر من المظاهر السلوكٌة المختلفة كما ٌقسمها لٌفٌن وهً 

 :اكتساب المعارف والمعلومات وٌشمل:التعلٌم كتغٌر فً التنظٌم المعرفً *

بهم مبدأ التماٌز ٌسٌر التعلٌم من الكلٌات المبهمة الى الوحدات الممٌزة أي من العام الم .1

 .الى الخاص المفصل 

مبدأ التكامل وٌشمل ادراك العالقات بٌن عناصر المواقف المختلفة وٌتم ذلك عن طرٌق  .2

 فرض الفروض المختلفة وتحقٌقها حتى ٌصل الفرد الى الحل المطلوب ز

مبدأ تنظٌم المجال االدراكً ٌذكر لٌفٌن ان قوانٌن تنظٌم المجال االدراكً هً المسؤولة  .3

 .تغٌر فً التنظٌم المعرفً عن عملٌة ال

مبدأ الدافعٌة تلعب حاجات الفرد وقٌمه وأماله وطموحه دوراً هاماً فً حل المشكالت  .4

التً تجابهه فالقوى النفسٌة الناتجة عن وجود معٌنة عند الفرد تغٌر من التنظٌم المعرفً 

 .لدى الفرد بما ٌناسب اتجاهه فً ذلك 

 

المتعلم ٌتصرف بذكاء فً المشاكل التً تجابهه اذا كانت وهنا تتضمن فكرة التعلم ان 

المشكلة لٌست صعبة وعناصرها واضحة للفحص وال ٌلجأ المتعلم الى المحاولة والخطأ 

محمد ).اال اذا كانت المشكلة صعبة وفوق قدراته االدراكٌة والعقلٌة المختلفة 

 (228،ص2007،
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تقويم نظرية المجال 

 

  التعلم ٌشترك فٌه الفرد اشتراكاً فٌقوم بعملٌات التنظٌم واالدراك والفهم والتجرٌد   .1

 .واختٌار القواعد التً تساعد على تحقٌق الحلول المطلوبة

وهم ٌختلفون بذلك عن السلوكٌٌن الذٌن ٌفسرون عملٌة التعلم تفسٌراً الٌاً أي أنه عادة  .2

 .ف معٌنة او شروط معٌنةتتكون من ارتباط مثٌر باالستجابة تحت ظرو

 عالجت نظرٌة المجال عالقة الدوافع والحوافز بعملٌة التعلم معالجة دٌنامٌكٌة اقرب .3

 .الى المعالجة النفسٌة الصالحة لتفسٌر العوامل المعقدة

نظرٌة المجال تساعدنا فً المدرسة فتهتم بتحلٌل الموقف التعلٌمً ومجال التلمٌذ   .4

تطٌع ان نعرف العوامل التً تشجع التلمٌذ على التحصٌل الحٌوي بقدر االمكان حتى نس

 .وتلك التً تعرقله

ولقد عالج لٌفٌن وتالمٌذه مشكالت هامة فً المجال التعلٌم وأن نظرٌة المجال التً تنتمً 

الى لٌفٌن لٌست نظرٌة خاصة بالتعلم فحسب أو بعلم النفس وحده وإنما هً نظرٌة عامة 

العلم والفلسفة وعلوم االجتماع وغٌرها وترتبط هذه العلوم  ترتبط بأكثر من فرع من فروع

كلها بحقابق الكون ونظامه العام ففً علم الطبٌعة ٌعنً المجال المغناطٌسً مثالً وجود 

منطقة تخضع لنظام من القوى المغناطٌسٌة والٌمكن تحدٌد مسار وتأثٌر اي مادة 

بص هذا المجال الذي تعمل مغناطٌسٌة موجودة فٌه اال على ضوء التعرف على خصا

 .ضمن إطاره

وقد ترتب على استخدام فكرة المجال فً علم النفس االهتمام بدراسة الفرد على أساس انه 

محصلة عدد كبٌر من العوامل والقوى ٌرجع بعضها الى تكوٌن الفرد الفسٌولوجً 

والضغوط والعصبً وٌرجع البعض االخر الى الظروف والمؤثرات المختلفة المحٌطة به 

 .التً ٌتعرض لها
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فالمواقف التً ٌتعرض لها الفرد فً حٌاته تشمل انواعاً من االحتكاكات واالختالفات 

والقٌود وأنواع الصراع هذه التً تنشأ فً نفسه لٌست اشٌاء جامدة وانما هً قوى 

 تتصارع وتتفاعل وتنشأ عنها رغبات وانفعاالت تؤثر فً سلوك الفرد وتتداخل فً تحدٌد

الم هذا السلوك ولٌست معنى اهتمام لٌفٌن بالقوى غٌر الظاهرة ودوافع السلوك أن مع

منهجٌه غٌر موضوعً بل على العكس ٌهتم لٌفٌن بالمعالجة النفسٌة وٌرى لٌفٌن ان 

المعالجة الموضوعٌة الصحٌحة هً التً تتمثل فً الموقف كما ٌراها الفرد نفسه بإبعادها 

 .مؤثرة فٌهاالمختلفة والقوى العدٌدة ال

لٌفٌن فٌما ٌختص بالتعرف على الخصابص الكلٌة للموقف بالعوامل المؤثرة وقت  وٌهتم

حدوث السلوك ٌعتقد أنها هً التً ستحدد بطرٌقة مباشرة وتخضع للمؤثرات والقوى 

الموجودة فهً تتحكم وتختار من بٌن القوى الخبرات الماضٌة ما ٌتفق مع حاجات اللحظة 

 (218ص,2007,محمد.)السلوك التعلٌمًالتً ٌحدث فٌها 
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