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ايفصٌ االوٍ

• تأزيذ ْظوء عًِ ايٓفص ايرتبوي
• عًِ ايٓفص  :ايتعسيف – املفٗوّ – االٖداف
• عًِ ايٓفص ايرتبوي  :ايتعسيف – املفٗوّ – االٖداف

بةشى يةكةم

• وًَزووّ طُسُِلَذاٌِ دَسووٌضاٌِ ثُسوَسدَيٌ
• دَسووٌضاٌِ  :ثًٍَاطُ – ضُوك – ئاواٌج
• دَسووٌضاٌِ ثُسوَسدَيٌ  :ثًٍَاطُ – ضُوك – ئاواٌج
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تأزيذ ْظوء عًِ ايٓفص ايرتبوي
وًَزووٍ طُسُِلَذاٌٌ دَسووٌضاٌِ ثُسوَسدَيٌ
•
•
•
•
•

ايبدايات اخلسافية  :االْشإ ايكديِ
ايصيٓني  :تكييِ ايكادة – ايظفوية و ايهتابية
اييوْإ ايكدمية ( أفالطوٕ )  :اجلُٗوزية املجًى  ...ايدوية املشتكبًية ...
تصٓيف ايٓاض ( يوجيٓا )  :تكييِ اجملتُع – االغبياء و ايضعفاء ...
سكساط  :ايديايهتية اهلزيية – ايشدسية  ...تكيِ َشتوى و َعٓى يهالّ االخس ...

•
•
•
•
•
•

طُسَتايُكِ خىسافِ :وشوَظٌ طُسَتايٌ
ضًًٍُكاُ – ُِلَظٌُطاٌذٌِ طُسكشدَكاُ -صاسَكِ و ٌىطشاوّ.
يؤٌاٌِ كؤُ ( ئُفالتىُ )  ( :كىَواسّ ئُفالَتىٌِ منىٌُيٌ ) ..دَولَُتِ دواسؤر !!
ثىَلًََ كشدٌِ خُلَك (ثشؤطُّ يىجًٍا) :ضؤُ ُِلَبزاسدٌِ طُوزَكاُ وئاطايٌ يُكاُ.
ئُفالتىوُ جؤسيَك (ثًَىاٌُّ كؤوُلَطا)ّ ُِبىوَ .
طىقشات :ديالًَكتِ طالَتُجاسّ  -بؤ ثًَىاٌُّ ئاطت و واٌاٍ قظُكاٌِ بُساوبُس .
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تأزيذ ْظوء عًِ ايٓفص ايرتبوي

وًَزووٍ طُسُِلَذاٌٌ دَسووٌضاٌِ ثُسوَسدَيٌ

•
•
•
•
•

ايعسب ايكديِ  :ايظعس و ايظعساء ..ايتكييِ ايٓكدي االدبي – سوم عهاظ
عسب االسالّ َ :عايري أختياز أْدى االصوات – بالٍ  ...أوٍ االذإ ..
اخلًيفة ( َكتدز )  :أوٍ اختباز يًرهُاء ( االطباء ) ...
اخلًيفة ( َأَوٕ )  :أوٍ اختباز يًصيدالْني ( طب االعظاب ) ...

•
•
•
•

عُسَبُكاٌِ كؤُ :شًعش و شاعريُِ.لَظٌُطاٌذٌِ شًعشّ –قىتاخباٌُّ عكاص .
عُسَبُكاٌِ ئًظالً ُِ :لَبزاسدٌِ باشرتيَ دٌَط بؤ بيالٍ(اختباز ايشُع )
خمًفُ (وقتذس) يُكًُ تاقِ كشدٌُوَّ دكتؤسّ .
خُلًفُ واوىٌذا يُكُوني تاقًكشدٌُوَّ (صيديية).
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تأزيذ ْظوء عًِ ايٓفص ايرتبوي

وًَزووٍ طُسُِلَذاٌٌ دَسووٌضاٌِ ثُسوَسدَيٌ

•
•
•
•
•
•

قسٕ  : 19استكالٍ عًِ ايٓفص عٔ ايفًشفة  ..ايتكسب يعًُية االزاء ايٓفشية ..
ويياّ فوْت َ :1879ديٓة اليبزى االملاْية – أوٍ رلترب يعًِ ايٓفص ..
عصس االستعُاز  :قياض ْفشي َشبل َٔ قبٌ احملتٌ الفساد اجملتُع ...
بسيطاْيا  :أوٍ تكييِ يًكوَيات املوجودة يف اهلٓد ...
أوٍ أختباز يًرناء  1904ايًفعي  :أيفسيد بيٓي٘  ..بعدٖا ...ستاْفوزد -بيٓي٘
احلسوب ايعاملية االوىل و ايجاْية  :أختباز زوح ايعٓوية – ايكيادات االملاْية ..

•
•
•
•
•
•

لُطُدٍَ  : 19بُصاٌظت بىوٌٌ بؤضىٌُكاٌِ دَسووٌضاٌٌ ( جًا بىوٌُوَ لُ فُلظُفُ ).
( ولًاً ظىٌَت  )1879لُ شاسّ (اليبضط)ّ ئُلَىاٌِ بؤ يُكًُ جاس تاقًطُيُكِ دَسووٌضاٌِ ..
طُسدَوٌ ئًظتعىاس :داطريكاس ثًَشىَخت ثًَىاٌٍُ دَسووٌِ بؤ تاكُكاٌِ كؤوُلَطاكُ ئُكات.
بشيتاًٌا :يُكًُ ُِلَظٌُطاٌذُ بىَ ٌُتُوَ كاٌِ ( هيٍذطتاُ ) .
 1904تاقًكشدٌُوٍَ صيشَكٌ صاسَكٌ (بًًٍُ ) دواتش طتاٌفىَسد -بًًٍُ
شُسَكاٌٌ جًّاٌِ يُكًُ ودووًَ  :اختباس زوح املعٓوية – ايكيادة -ئُملاًٌا
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تأزيذ ْظوء عًِ ايٓفص ايرتبوي

وًَزووٍ طُسُِلَذاٌٌ دَسووٌضاٌِ ثُسوَسدَيٌ

•
•
•
•
•
•

قسٕ  :20جبٗود املفهسئ وايعًُاء ايجالث :
ادوازد ثوزْدايو E. L. Thorndike
ويياّ جيُص William James
جوٕ ديوي John Dewey
صياغة و تاسيص بدايات املبادىء يعًِ ايٓفص ايرتبوي
تداخٌ ( عًِ ايٓفص – ايرتبية ) ...عًِ ايٓفص ايرتبوي ..

•
•
•
•
•
•

طُدٍَ  : 20بُُِوهَ كؤششٌ تايبُتِ  3بريوٌُذ وصاٌا :
ئًذواسد طؤسٌذايك E. L. Thorndike
ولًاً جُميًع William James
جؤُ ديَىّ John Dewey
داسِشنت و داوُصساٌذٌِ طُسَتايٌ بٍُواكاٌِ دَسووٌضاٌِ ثُسوَسدَيٌ
تًَكُهَ بىوٌِ ( دَسووٌضاٌِ – ثُسوَسدَ ) ...دَسوٌضاٌِ ثُسوَسدَ
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تأزيذ ْظوء عًِ ايٓفص ايرتبوي وًَزووٍ طُسُِلَذاٌٌ دَسووٌضاٌِ ثُسوَسدَيٌ

•
•
•
•

ادوازد ثوزْدايو E. L. Thorndike -1874 – 1949
وظيفة عًِ ايٓفص  :دزاسة ايشًوى ايعاٖس يالْشإ
نٌ طيء غري َسئي و غري ذلشوض وغري قابٌ يًكياض ..ييص بعًِ ايٓفص
بدايات ايكياض و ايتكويِ ايعًُي – عًِ ايٓفص ايتحسييب  ...عًُية عًِ ايٓفص

•

ئًذواسد طؤسٌذايك E. L. Thorndike 1874 – 1949

• ئُسكِ دَسووٌضاٌِ  ((:لًَكؤلًٍَُوَّ سَفتاسّ دياسو ئاشكشاّ وشؤظُ))...
• ُِس شتًَك ٌُبًٍشا و ُِطتِ ثَِ ٌُكشا و ثًَىاٌُّ ٌُكشا ...دَسوٌضاٌِ ًًٌُ..
• طُستاكاٌِ ( ثًَىاٌُ وُِلَظٌُطاٌذُ )ّ صاٌظتِ( ...دَسووٌضاٌِ ئُصوىوٌطُسّ) بُصاٌظتِ بىوُ
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تأزيذ ْظوء عًِ ايٓفص ايرتبوي وًَزووٍ طُسُِلَذاٌٌ دَسووٌضاٌِ ثُسوَسدَيٌ

•
•
•
•
•
•
•

ويياّ جيُص –William James - 1910 - 1842
ْكٌ عًِ ايٓفص ألَسيها  :نتاب – َباديء عًِ ايٓفص 1890
دوز عًِ ايٓفص يف تعًيِ االطفاٍ  ...عهص ثوزْدايو
ايتحسيب اليشٌٗ عًُية ايتعًيِ ..االٖتُاّ باملالذعة املباطسة َ ....كوي٘ :
َٔ االفضٌ إٔ يبدأ ايدزوض مبوضوع خازد َعًوَات االطفاٍ ..يتوسيع َدازنِٗ ..
دزاسة ايعكٌ يدى االْشإ ( االستبطإ  :ايتعبري عٔ ايداخٌ و ايٓفص ) ..
مبعٓى  :يتردث ايفسد عٔ  ..عامل٘ ايداخًي و عًُيات٘ ايعكًية بٓفش٘ ...

•
•
•

ولًاً جُميًع ) 1910 – 1842 ( - William James
طىاطتٍُوَّ دَسووٌضاٌِ بؤ ئُوشيكا  -كتابِ ( بٍُواكاٌِ دَسووٌضاٌِ – ) 1890
سِولَِ دَسووٌضاٌِ لُ فًَشكشدٌِ وٍذاهَ  ..ثًَضُواٌُّ ( طؤسٌذايك ) ..ئُصوىوٌطُسّ فًَشكشدٌِ وٍذاهَ ئاطاٌرت ٌاكات
 ...طشٌطِ بُ ( تًَبًٍِ سِاطتُوخؤ )  ..ووتُكُّ ( باشرتَ وايُ دَطتجًَك و طُسَتايٌ واٌُ بُ بابُتًَك لُدَسَوَّ
صاًٌاسّ وٍذاهَ بًَت ...بؤ فشاواٌبىوٌِ ئًذساك ّ وٍذاالَُ )
تىيَزيٍُوَّ عُقنَ وشؤظــ بُ ( االستبطإ :دَسبشيين ٌاخ ودَسووُ )
واتا  :تاك خؤّ باطِ جًّاٌِ ٌاوَوَو ثشؤطُ عُقمًًَُكاٌِ دَكات...

•
•
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تأزيذ ْظوء عًِ ايٓفص ايرتبوي وًَزووٍ طُسُِلَذاٌٌ دَسووٌضاٌِ ثُسوَسدَيٌ
• جوٕ ديوي –( John Dewey - )1952 –1859
• أوٍ رلترب يعًِ ايٓفص ايرتبوي  :جاَعة طيهاغو – اَسيها 1894
• أزائ٘  :ايطفٌ ايٓظط وذو احلسنة يف ايصف أذشٔ َٔ ايطفٌ اهلاديء وايصاَت ( زأي قديِ )..
• إ يهوٕ ايطفٌ ذلوز ايعًُية ايرتبوية  ..اليٓرصس ايتعًِ و ايرتبية داخٌ املدزسة ..امنا تعًيِ
ايتفهري و ذٌ َظهالت٘ بٓفش٘ ..ذتى يف ( خازد املدزسة ) ..جتسبة زبط عكدة االذرية ...
• نٌ طفٌ ( بأختالف – ايًوٕ – ايدئ – ايكوَية – ايًػة ..اخل ) ..جيب إ يتعًِ َ (..فٗوّ
ايعداية – ايدميكساطية ) يف ايرتبية  ..فُرصوز يدى اطفاٍ االغٓياء يف ايشابل
•
•
•
•
•

جؤُ ديَىّ )1952 –1859 ( -John Dewey
 1894يُكًُ تاقًطُّ دَسووٌضاٌِ ثُسوَسدَيٌ لُ صاٌكؤّ شًكاطؤ ( ئُوشيكا ) ..بؤضىٌُكاٌِ :
وٍذاهَ ضاالك و بضؤص ( بُ جىلَُ ) بًَت لُ ثؤه ..باشرتَ ..ثًَضُواٌُّ بؤضىوٌِ كؤُ ..دَبًَت وٍذاهَ بَِ دٌَط و
ًَِىَ داٌبًشًَت !!!
دَبًَت ( وٍذاهَ ) طٌُتُسّ ثشؤطُّ ثُسوَسدَ بٌَ ..تٌُّا فًَشبىوُ و ثُسوَسدَ لُ قىتاخباٌُ ًٌُ..بُلَكى فًَشّ
بريكشدٌُوَ و ضاسَطُسّ كًشُكاٌِ خؤّ بكشّ َ ..لُ دَسَوَّ قىتاخباٌُش ...تُجشوبُّ بُطتٍِ قُيتاُ.
ُِوىو وٍذالًََك ( بَِ جًاواصّ – سٌَِط و ئايني و ٌُتُوَ و صواُ ) دَبًَت خبىيًٍََت واتا جؤُ ديؤّ ضُوكِ (
يُكظاٌِ – دميىكشاطِ ) لُ ثُسوَسدَ داًٍَِا  ..كُ ثًَشىوتش قىتابُ تٌُّا وٍذالَُ دؤلَُوٌُذ وخاٌُداٌُكاُ بىو
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•
•
•

•
•
•

أْشب تعسيف يعًِ ايٓفص  :دزاسة سًوى االْشإ يًتهيف َع ايبيئة ..
تعسيف عًِ ايٓفص ايرتبوي :
دزاسة عًُية يشًوى االْشإ يف املواقف ايرتبوية املتٓوعة .
املواقف ايرتبوية ..نٌ تفاعٌ حتدث ( ايصف  ،املدتربات  ،املهتبات ....اخل ) ..
وتتضُٔ االزتباط و ايتفاعٌ بني عٓاصس املهوْة يعًُية ايرتبوية َجٌ ( املدزض –
ايطًبة – املٓاٖخ ....اخل ) ..
أو عًِ ايٓفص ايرتبوي  :عًِ يشتددّ أو يوظف ْعسيات و ْتائخ االحباث ايٓفشية يف
ايعًُية ايرتبوية و ايتعًيُية .

ثًٍَاطٍُ دَسووٌضاٌٌ (عمي الٍفع)
 طىجناوتشيَ ثًٍَاطُ :تىيَزيٍُوَّ صاٌظتِ سَفتاسّ وشؤظــُ بؤ طىجناُ لُتُك ريٍطُ..• پێناسەی دەرونسانی پەروەردەیی :
ثۆێژینهوهی زانسجی ڕهفجاری مرۆڤه مه ههڵىێسجه پهروهردهیی یه ههمجۆرهكان .
ههڵىێسجه پهروهردهییهكان ئهو كارمێكانهن كه مه (پۆل ،ثاقیگه ،كجێبخانه) ڕودهدات ..
 پهیىهنذی و كارمێكه مه نێىان ڕهگهزه پێك هێنهرهكانی پرۆسهی پهروهردهییذا ڕودهدات ...وهك( مامۆسجا – فیرخىاز -پرۆگراو .....هجذ ) .
 -2زانسجێكە ثیۆر و ئەنجامهكانی ثىێژینەوە دەروونییەكان بەكار دەهێنێح مهپرۆسهی پەروەردە
و فێركردنذا.
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ايفسوم يف ايتعسيف بني عًِ ايٓفص و عًِ ايٓفص ايرتبوي
عنم امنفس امرتبىي
علم النفع العام
• دزاسة سًوى االْشإ
•

• دزاطح طلىن االنظان يف
املىاكف الرتةىًح ..
• طلىن االنظان يف العملٌح
الرتةىًح و الذعلٌمٌح

جياوازي مه پێناسەی دەرونسانی و دەرونسانی پەروەردەیی
• دەرونسانی گضجی  :ثىێژینەوەی ڕەفجاری مرۆڤ دەكات.
دەرونسانی پهروهردهیی  :ثىێژینهوهی ڕهفجاری مرۆڤه مهههڵىێسجه پهروهردهییهكانذا
( یان – ڕهفجاری مرۆڤ مهناو پرۆسهی فێربىن و فێركردن) .
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•
•
•
•
•

•
•
•

َيادئ و دلاالت عًِ ايٓفص ايرتبوي

عًُية ايُٓو يدى االْشإ
االٖداف ايرتبوية
ايتػرية ايساجعة
ايفسوم ايفسدية
ايترنس و ايٓشيإ

ايتعًِ و ايتعًيِ
ايدوافع و احلاجات و ايٓضخ و ايتُسئ
اْتكاٍ اثس ايتدزيب
ايرانسة
ايعًُيات ايعكًية
ايكياض و ايتكويِ

بابەت و بىارەكانی دەروونسانی پەروەردەیی
ئامانجه پهروهردهیی یهكان .
فێربىون و فێركردن
پرۆسهی گهصهی مرۆڤ .
فیذباك .
پاڵنهر ( پێذاویسجی ) و پێگهیضنت و ڕاهێنان .
پرۆسه عهقڵی یهكان .
جیاوازی ثاكایهثی .
گىاسجنهوهی كاریگهری ڕاهێنان .
پێىانه و ههڵسهنگانذن .
بیرهاثنهوه و مهبیرچىونهوه .
یادگه.
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أٖداف عًِ ايٓفص ايرتبوي
 /1الخانث النظسي  :دىلٌد املعسفح الخاصح ةالذعلم والعالب ودنظٌمها عىل نزى منهخٍ
يف ػول نظسًاخ ومتادا ومعلىماخ ذاخ صلح ةالعالب والذعلم  .وًؼري هرا الهدف
إىل الخانث النظسي الري ًنعىي علٌه علم النفع الرتةىي .
 /2الخانث الذعتٌلٍ  :صٌاغح هره املعسفح يف أػوال متون املعلمني والرتةىًني من
اطذخدامها ودعتٌلها واإلفادج منها  ..إذ ال ةد من دنظٌم هره املعازف والنظسًاخ
واملتادا يف أػوال متون املعلمني من اطذخدامها واخذتازها وةٌان مدي صدكها
وفعالٌذها وأثسها يف هره العملٌح.
ئامانجەكانی دەرونسانی پەروەردەیی
( -1الیهنی ثیۆری )  :بەرهەمهێنانی مەعریفەی ثایبەت بە پرۆسهی فێربىون و پهروهرده و ثايبهمتهنذییهكانی
قىثابی و ڕێكخسجنەوەی بەصێىەیەكی مەنهەجی كە ببێجە هۆی دروسجكردنی ثیۆر و بنەما و زانیاری
پەیىەنذیذار بە قىثابی و فێربىونەوە)
( -2الیهنی پراكجیكی )  :داڕصجنەوەی ئەو مەعریفەیە بە جۆرێك مامۆسجایان بجىانن بەكاری بهێنن و سىدی مێ
ببینن مەژیانی پەروەردەیی خۆیانذا.
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عالقة عنم امنفس امرتبىي بامعنىو األخري
علم النفع الرتةىي أرد الفسوع الذعتٌلٌح لعلم النفع  ،وغري منفصل عن الفسوع
األخسي لهرا العلم طىاء أهانر نظسًح أم دعتٌلٌح  .وهعلم ًؤثس وًذأثس ةنذابد العلىم
األخسي  ،وًزاول أن ًظذفٌد منها يف عملٌح دىحٌه الذعلم والذعلٌم .
 .1علم نفع النمى :
• ًهذم ةدزاطح الذغٌرياخ يف طلىن االنظان يف املسارل العمسًح املخذلفح .
• أهذاممه الوتري مبسارل النمى يف العفىلح و املساهلح  ،والذٍ دعذرب من أهم
العتلاخ الزظاطح يف العملٌح الرتةىًح .
• العفل و املساهم ..هٍ نلعح االلذلاط املؼرتن مع علم النفع الرتةىي ...
پهیىهنذی دهرونسانی پهروهردهیی بهمقهكانی دهرونسانی
• دهزونصانی پهزوهزدهیی للێوی پساهذیوی یه...دانهةڕاوه له للههانی دسی دهزوونصانی...
-1دهروونسانی گهصه(عنم امنفس امنمى) :
د .گهصه ،گرنگی دهدات بهدیراسهكردنی ئهوگۆڕانكاریانهی مه ڕهفجاری مرۆڤ ڕودهدهن مه قۆناغه جیاوازهكانی
ژیانیذا.ئهو مقه گرنگی زیاثر دهدات به قۆناغهكانی گهصهی منذاڵ و ههرزهكاران ،كه گرنگرتین ثىێژه
مهپرۆسهی پهروهردهییذا(..منذاڵ و ههرزهكاران ) خاڵی هاوبهش..دهرونسانی پهروهردهییه.
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عالقة عنم امنفس امرتبىي بامعنىو األخري
 - 2علم النفع االحذامعٍ :
هى فسع من فسوع علم النفع ًدزض الظلىن والذفاعل االحذامعٍ ةني الفسد
والخامعح ..وًذعامل املدزض يف العملٌح الرتةىًح و الذعلٌمٌح مع العلتح هفسد
و مخمىعاخ ..
نلعح االلذلاط املؼرتن  :معسفح متاديء الظلىن ودأثريها يف املىاكف لدي
الخامعح  ..دأثريها عىل صعىةح و طهىلح النخاذ او الفؼل يف العملٌح
الرتةىًح ...
پهیىهنذی دهرونسانی پهروهردهیی بهمقهكانی دهرونسانی
 -2دهروونسانی كۆمهاڵیهثی (عنم امنفس االججامعي):بهو شانظذهیه هه گسنگی دهداخ ةه دیساطه هسدنی هازلێوی
هۆمهاڵیهدی لهنێىان دان و گسوپههاندا..مامۆطذا لهپسۆطهی پهزوهزده وفێسهسدن و مامهڵه دههاخ لهگهڵ
فێسخىاشههانی ..چ وهن دان و وههى گسوپیؽ...
• خاڵی هاوةهغ  :شانینی ةنهماهانی ڕهفذازی ةههۆمهڵ  ...هازیگهزی لهطهزههڵىێظذی گسوپههان (
فێسخىاشان ) وهازیگهزی لهطهز كىزطی و باطانی یان طهزههودن و پههخظذنی پسۆطهی پهزوهزدهیی
ههیه... .
15
dr.D.jabbary 2020 - 2021

عالقة عنم امنفس امرتبىي بامعنىو األخري
 - 3علم النفع العالحٍ :
عنم امنفس امرتبىي يفرس غمىض و مضاكه امطنبة  ،اليجاد امحىل مها ..
النلعح املؼرتهح  :علم النفع و العالج  ،مبعنى علم النفع العالحٍ ..
االرصاد امنفيس ..منطنبة  ..مضاكه امقبىل و االقساو و امذراسة و امجعيني و
امعمه  ...حنىل ملضاكه امنفسية منطنبة
پهیىهنذی دهرونسانی پهروهردهیی بهمقهكانی دهرونسانی

-3دهروونسانی چارهسهری (عنم امنفس امعالجي)
•
•
•

دهروونسانی پهروهردهیی روون كردنهوهی ئاڵۆزی كێضهكانی فێرخىاز ...بۆ زیاثر نسیك بىونهوه مه
چارهسهری كێضهكان فێرخىاز ...
خاڵی هاوةهغ ...دهزوونصانی و چازهطهز ....ةه وادای چازهطهزی دهزوونی ....
ڕێنامیی دهروونی ...فێرخىاز  ...كێضهی وهرگرثن و بهش و خۆێنذن و دامهزرانذن و پیضه ...چارهسهرن بۆ
كێضه دهروونی یهكانی فێرخىاز .....
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عالقة عنم امنفس امرتبىي بامعنىو األخري
 - 4علم النفع العام :
عنم امنفس امرتبىي يف مناهج امبحث وأهذافه ( فهم امجنبؤ و امضبط )
يجضابه مع عنم امنفس امعاو.

پهیىهنذی دهرونسانی پهروهردهیی بهمقهكانی دهرونسانی
 - 4دهروونسانی گضجی (عنم امنفس امعاو ):

• دَسووصٌضاٌٌ ثُسوَسدَيٌ لُ شًَىاصّ لًَكؤلًٍَُوَدا كُ شًَىاصيَكٌ صاٌظتًًُ ،بُ دَسووٌضاٌٌ
طشيت دَضًَتُِ ،سوَِا لُ ئاواجنُكاًٌشًذا كُ بشيتًًُ لُ تًَطُيشنت و ثًَشبًًٍكشدُ و كؤٌرته
كشدُ بُ دَسووٌضاٌٌ طشيت دَضًَت .
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عالقة عنم امنفس امرتبىي بامفروع امحذيثة يف عنم امنفس
-

االرسي
امذيني
امفني
امسالو
امسيايس ........امخ

پهیىهنذی دهرونسانی پهروهردهیی بهمقه ثازةكاىن دهرونسانی
 خًَضاٌٌ ئايٍِ ِىٌُسٍ ئاشيت -طًاطٌ ِ............تذ ...
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أهمية عنم امنفس امرتبىي منمعنم
إذا مل ًذىافس للمعلم املتادا الصزٌزح الالشمح للمعلم فئنه كد ًلخأ إىل
ةعض العسق واألطالٌث غري املنهخٌح ومنها :
 -1مزاهاج معلم كدًم ذي خربج طاةلح يف الذعلم  :فالنمىذج الري اخذازه
للمزاهاج كد ال ًوىن حٌدا.
 -2ادتاع الىصفاخ الذللٌدًح يف العمل الرتةىي  :فاألػٌاء الذٍ هان ًؤخر ةها
يف املايض  ،وهان لها كٌمح زمبا مل دعد مناطتح يف وكذنا الزارض نظسا
للذعىز الوتري يف ػذى مخاالخ املعسفح.
 -3اطذخدام أطلىب املزاولح والخعأ  :فلد ًعذمد املعلم عىل األطلىب
العؼىايئ يف عملٌح الذعلٌم.
 - 4معسفح خصابص النمى ً :خذلف ممٌصاخ هل مسرلح الدزاطٌح الذٍ ميس ةها
العلتح  ...فنمى العالث يف مسرلح ما ًخذلف عن مسرلح أخسي من رٌث
نضىج كدزاده وكاةلٌذه لإلفادج من الربامد الرتةىًح .
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فىائذ عنم امنفس امرتبىي منمعنم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

اطذتعاد ما لٌع صزٌزا رىل العملٌح الذعلٌمٌح .
دصوًد املعلم ةاملتادا الصزٌزح الذٍ دفرس الذعلم املدزيس .
ددزًث املعلم عىل الذفظري العلمٍ للعملٌح الذعلٌمٌح .
دزدًد نىع الذعلم الري ًالبم مظذىي منى املذعلم .
مظاعدج املعلم عىل الذنتؤ العلمٍ ةظلىن املذعلم .
معسفح خصابص منى املذعلم.
الذعسف عىل دوافع طلىن العلتح.
دزاطح الفسوق الفسدًح ةني العلتح.
ةزث مؼوالخ العلتحالنفظٌح .
دزدًد ظسق كٌاض الذعلم .
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