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 ى وَلاأُل ُةَراَضُحامُل
  " ُهاُتوَعُضْوَم -ُهاُفَدْهأَ -ُهُتأَْشَن -ُهوُمُهْفَم :يِِّوَبالتَّْر ِسْفنَّال ُمْلِع "

 

 :(امالَع) ِسْفم النَّْلِع وُمُهْفَم ◄
ا مفهوم نل ضَححتى يتَّ عام، فس بشكلف أواًل علم النَّعرِّْن ُنأ ربوي البدَّفس الت ف علم الن عرِّقبل أْن ُن

 ربوي بشكل أكثر.فس التَّعلم النَّ
 السلوكية لفهم الظواهروالتحكم فيه  ريهوتفسعلم دراسة السلوك ه: "بأنَّ -العام–فس عرف علم الن ُي

طة ومضبو ف معينة. وذلك على قواعد حمددةبإمكان حدوثها مستقباًل يف مواق والتنبؤلإلنسان، 
 ".تسمى باملنهج

ة، نفعاليَّاة قليَّطات عنه من نشامَّمبا يتَض الذي يدرس سلوك الكائن احليِّ العلُم"عرف أيضًا بأن ه: وُي
وافع، ، الدَّفكريلتَّة، ا، الذاكرم، الوعيِّعلُّلوك، والَتة للسُّسيولوجيَّسس الِفو واأُلُمويتناول النُّ

 ".ة...نفعاالت، احلاجات، الشخصيَّاال
 

 :يِِّوَبالتَّْر ِسْفالنَّ ُمْلِع وُمُهْفَم ◄
 

وك اإلنساني لالسُّ دراسةب فس الذي يهتمُّعلم النَّ من فروِع فرٌع" :ربوي فهوفس التَّأم ا تعريف علم النَّ
ملبادئ اهيم واواملف الذي يزودنا باملعلومات لُميف املدرسة وهو الِع وخصوصًا ربويةواقف التَّيف امَل
 ."فائتهايت تزيد من كَلعليم والتَّم واعلُّة التَّساعد يف فهم عمليَّيت ُتة اَليَّظرة والنَّجريبيَّرق التَّوالطُّ

ن عليم مم والتَّعلُّلتَّاقف الوك اإلنساني يف موبدراسة السُّ الذي يهتمُّ ذلك اجملاُله: "عرف أيضًا بأنَّوُي
 ". خالل تزويدنا باملبادئ واملفاهيم واملناهج

اإلنساني  لوكلسُّاراسة بد عينالذي ُي -فس العامعلم النَّ-هو ذلك احلقل من  ربوي:فس التَّإذًا علم النَّ
 ة اليتظريَّلنَّساليب اواأل زويد باملبادئ واملفاهيم واملناهجعليم من خالل التَّم والتَّعلُّيف مواقف التَّ

ة ربويَّالتَّ شكالتف على امُلرَُّعلتَّا ساهم يفى األفراد، وُتَدلَ يِمعِلم والتَّلَُّعة التَّدوث عمليَّمن ُح ُنكَِّمُت
 .ص منهاخلُّها والتَّوالعمل على حلِّ
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 يِِّوَبالتَّْر ِسْفم النَّْلِع وُرُهُظَو ُةأَْشنَ ☼
 

 ىعَل عشر التاسع القرن من األخري بعالرُّ يف الفلسفة نَع مستقل  جرييبَت ٍمْلِعكَ ويرَبالتَّ فسالنَّ علُم َرَهَظ
 منيلَِّعامُل يــــــــةكلِّ ــــيفــ العلــــــــــــم هلذا أستاذًا عمره املهين قضى " الذيايكثورند ادوارد د"َي

 . (م1915) عام فيه كتاب لوأّلف أوَّ (م1949عام  حتى1889 عــام ) من كولومبــيا جبامعــة
 فاتواملؤلَّ االهتمامات ابعتَتَت وقد (1920) عام منذ إّلا واضحٍة صورٍة يف اختاذ العلُم ذاأ َهبَدَي ومل

 آالت وظهرت به ختربات اخلاصةوامُل ُلاِمَعامَل تنشَأوُأ العلم هذا ولَح ةكادمييَّاأل حوثوالُب

 أْن إىل طبيعته حتديد يف أسهمت اليت ةالعلميَّ املؤمترات وعقدت موضوعاته عاجلةمُل صةصَِّخَتامُل

 مبختلف ربيةالتَّ معاهدو ياتكلِّ يف علمنيامُل لتدريب زمةالالَّ ةاألساسيَّ من املقررات العلم هذاَ أصبح

 ومستوياتها.  أنواعها
 نتصفُم يف األصحِّ على أو بداية يف إالَّ يتطور مل فسالنَّ علم فروع كسائر ربويالتَّ فسالنَّ علم غري أنَّ

 جزء هأنَّ على ربويتَّلا فسالنَّ لعلم رنَظُي كان فس العامالن  بعلم االهتمام بدأ وعندما .العشرين القرن

ب الطِّ ميدان من قةاملشت االكلينيكية باملفاهيم تأثره نتيجة الفرع هذا تتطور ذلك وبعد ربيةالتَّ من
 ثم للطالب ةفسيَّالنَّ ةحَّوالصِّ كيفوالتَّ وافقالتَّ مبشكالت االهتمام زاد حيث فسيالنَّ والعالج العقلي

 .أخرى جهة من أنفسهم والطلبة جهة درسني منوامل الطلبة بني لعالقات االهتمام زاد
 كيانه له صبَحأ حيث ملوضوعه حديدالتَّ من مزيد إىل املعاصر ربويالتَّ فسالنَّ علم َهَجاتَّ وقد

 جند ربويالتَّ فسالنَّ لمع يف الكبري األثر هلم كان الذين املفكرين أهمِّ نيبَ ْنوِم زتميِّاملستقل وامُل

 بيلس يف كبرية خطوات حدثت "، حيثجيمس وليام"  " و ديوي جون :"األمريكيني الفيلسوفني

 من دَُّعُي ؤلفًاُم سجيم وليام كتب حيث يديهما على للرتبية ةفسيَّالنَّ ألسس املرتبط العلمي قدمالتَّ

 ئًامهيَّ سرحامل كان وهكذا "،نَيِملَِّعامُل ىلَإِ يُثاِدَحأَ" هو ربويالتَّ فسالنَّ علم ميدان يف العالمات البارزة

 احدى وأصبح ةميَّعل كمادة واجلامعات ربوي املدارسالتَّ فسالنَّ علم لدخول العشرين القرن بداية يف

 .ةلميَّالِع صاتخصُّالتَّ
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 يِِّوَبالتَّْر ِسْفالنَّ مِْلِع اُفَدْهأَ ░
 فس الثالثة وهي:نَّالعلم ال أهداف حتقيق إىل اإلنسانية العلوم من كغريه ربويالت  فسالن  علم يهدف

 : والتعليم مالتعّل مواقف وخالل ربويةالت  للظواهر والضبط والتنبؤ الفهم
 

 (: Understanding) ُمْهالَف -1
 منطقية طريقةب الرتبوية والظواهر املتغريات بني القائمة العالقات تفسري على القدرة يف ويتمثل

 .وعلمية

 :مثل الفهم حققُت اليت األسئلة من العديد املعلم يطرح فقد

 ؟ فالص  غرفة داخل الطلبة دافعية زيادة على نعمل كيف -

 ؟ لبةالطَّ حتصيل زيادة على املعلم ِلَبقِ من عزيزالتَّ يساهم كيف -
 

 (:Prediction) ُؤُبَنالتَّ -2
 يف رتبويةال الظواهر لبشك التنبؤ يف العلمية والتفسريات الفهم من االستفادة على املعلم بقدرة تعلُقوَي

 .متى أو اذام بكلمة تبدأ واليت املستقبلية التنبؤية األسئلة من العديد طرح خالل من املستقبل

 :مثل التنبؤ أسئلة من العديد املعلم أو الباحث يطرح وقد اجليد الفهم على يعتمد اجليد والتنبؤ

 .فكريالتَّ اسرتاتيجيات الطلبة تعليم مََّت ولَ ُثُدْحَي ماذا -

 .ةفيَّالصَّ احلصة زيادة مََّت ولَ ُثُدْحَي اماذ -
 

 :(Control) ُمُكَحالتََّو ُطْبالضَّ -3
 الظواهر ىعل التأثري يف عالية فاعلية ذو يكون حتى دقيقة وتنبؤات دقيق فهم على الضبط يستند

 .الرتبوية

 ةيَّنمت أجل من والتحكم للضبط فعلية ومناذج وأساليب وسائل املدرسة أو املعلم ويستخدم

 والكتابة، قراءةال يف التقوية كربامج خاصة مشاكل ملعاجلة أو وحتصيله وقدراته متعلِّامُل ةشخصيَّ

 االحتفاالتو كاملهرجانات املدارس يف متارس اليت الالمنهجية النشاطات من الكثري تعدُّ وكذلك
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 .التحكمو الضبط ةممارس على فعلية مناذج وغريها املدرسية واإلذاعة الصحف وحترير واملعارض
 

 -ا:َهمَِّهأَ ْنمِ اَهيِققِْحَت ىلَإِ ىَعْسَي ويِّبَْرالتَّ فِسالنَّ مِْلعِبِ ٌةاَصَخ اٌفَدْهأَ ناَكَهَو #

 واستعداداته ولهمي وتنمية العامة، بصحته والعناية املختلفة بنواحيها ماملتعلِّ بشخصية العناية -1 

 .بغريه القاتهع فهم على تساعده اليت االجتماعية امليول ةوتنمي ،واملهنية العقلية قدراتهوزيادة 
 .ربويةالتَّ املشاكل لكل ةفسيَّالنَّ اجلوانب يف البحُث -2

 .الفع  متعلُّ إىل تؤدي أْن شأنها من اليت روفالظُّ دراسة -3

 .معينة وأفكار سلوكيات تعلمهم وكيفية وخصائصهم املعلمني صفات يف البحُث -4

 التحصيل على املتعلمني تساعد اليت الوسائل وتهيئة املتعلمني، معارف تنمية قطر معاجلُة -5

  .املعرفية العادات هذه واكتساب
 

 ى َرْخأُلا ِسالنَّْف مِْلِع وِعُرُفبِ يِِّوبَْرالتَّ ِسم النَّْفْلِع ُةقاََلَع ◄
 لفروع عن انفصاًلوليس م ، العام ربوي هو أحد الفروع التطبيقية لعلم النفسفس التَّيعترب علم النَّ

 .تطبيقيةاألخرى هلذا العلم سواء أكانت نظرية أم 
 :روع األخرى يف األمور اآلتيةة الُففس مع بقيَّن علم النَّشرتك هذا الفرع ِمَي
  

هتمام الاطبيعة  نساني، وختتلف هذه الفروع يففروع علم النفس بدراسة السلوك اإلمجيع  ينِْعُت (1)
 .املعني وجماله لكل فرع حموره لوك ألنَّبالسُّ

ة ة النظريملعرفانسان لتوليد قة العلمية يف دراسة فهم سلوك اإلم مجيع الفروع الطريِدْخَتْسَت (2)
 . حول هذا السلوك وتوظيف هذه املعرفة للتحكم يف فيه وتوجيهه

فس نَّلم العف فس يف دراستها للظواهر النفسية إىل حتقيق أهداى مجيع فروع علم النََّعْسَت (3)
 .(طْبؤ ـ الضَُّبَنم ـ التَّْهالَف) : الثةالثَّ
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 :يِِّوَبالتَّْر ِسم النَّْفْلِع ُةَيمَِّهأَ ♣

 :ِةيَّاِلالتَّ اِطَقي النَّفِ يِِّوَبالتَّْر ِسم النَّْفْلة ِعَيمَِّهأَ يُصِخْلا َتُنُنِكْمُي
 

 ا .به مرَُّيالطفل يف مراحل منوه اليت عام و بوجٍه مِلَِّعَتف على طبيعة امُلعرُّالتَّ -1
 ةعلميَّ سسُأ ة علىعليميَّظرية كي تقوم العملية التَّنَّسس الواأُل عليم،علم والتَّملام بوسائل التَّاإل -2

 .سليمة
من  ية بداًلساليب العلمية لقياس القدرات والتحصيل يف املوضوعات املدرسدريب على األالتَّ -3

 ىل استنتاجات غري صحيحة يف الغالب.إظات العابرة واليت توصل االعتماد على املالح
وية الرتب ساليب العلمية املستخدمة اليت تساعد على حتقيق الفروضللطرق واأل ُمُهَفالتَّ -4

  .ىل النتائجإوالوصول 
 لتكيف.ااملتعلمني وللعمل على تفادي سوء م تكيف ُهَففضل لَتأجياد سبل إاملساعدة على  -5
  وتطويره. م بالقواعد واملبادئ اليت تساعده على تفسر عملهيد املعلِّتزو -6
  علمية.ة التَّ العلمي للعمليَّريغيم على التَّمساعده املعلِّ -7
  ة. ميٍَّيعلالتَّ ةصحيح حول العمليَّ ماهو غري  كلُّ استبعاُد -8
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  ُةَياِنثَّال ُةَراَضَحامُل
 "  اَهُبيلِاَسأََوَوَأَهمَِّيُتَها ا َهوُمُهْفَم :ُةيَّبِْرالتَّ "

 

 َمْدَخٌل
ها بشكل  حتقيقة إىلة يف العادة من أهداف عريضة تسعى كل مؤسسة تربويَّربويَّة التَّالعمليَّ نطلُقَت

 ي أو جزئي، مباشر أو غري مباشر. كّل
قافة اسع وثوع مجاعات متخصصة ذات اطال ِلَبن ِقِمالرتبوية ويف كل أحناء العامل تكتب األهداف 

اليت  ِمَيالِقامة وربوية تشري يف العادة إىل األهداف الععالية وختصصات متنوعة. وهذه األهداف التَّ
 د. لك البليف ذ ربوي يف بلد ما واملتمثلة يف فلسفة الرتبية القائمةظام التَّا النَِّهُنضمَّيَت
م َيِقأكيد الا، وتن وبناء األجيال وتطورهمنها من أجل بقاء اإلنسا دَّربية ضرورة بشرية ال ُبالتَّ

ان ء اإلنس بنايفربية منهجها الكامل وطريقتها املتميزة فوس, وللتَّاألصلية وصالح األخالق والنُّ
 سوًيا. ازًنااحل روحًيا وخلقًيا ونفسًيا وعقلًيا وجسمًيا واجتماعًيا ليكون إنساًنا متوالصَّ

 

Ω ِةيَّبِْرالتَّ يُفِرْعَت  
حداث إن أجل ملفرد اعملية منظمة تهدف إىل إحداث تغيريات مرغوب فيها يف سلوك : "َيِه ُةيَّبِْرالتَّ

 ".  تطور متكامل للشخصية من مجيع جوانبها
كوين ي إىل تهي ترمومتطور حتكمه قواعد وقوانني،  ٌنِرَم وفٌن هادفٌة عمليٌة" ها:وميكن تعريفها بأن 

 ."التدريبشاد ورائز وامليول يف حتقيق هذا اهلدف عن طريق اإلرالعادات احلسنة باالستفادة من الغ
ي واحد ار فكرتلك املفاهيم اليت يرتبط بعضها ببعض يف إطها: "بأنَّ مسالعلماء اإلوعر فها بعض 

عملية رائق الوالط يستند إىل املبادئ والقيم اليت أتي بها اإلسالم, واليت ترسم عدًدا من اإلجراءات
 ". عقيدة اإلسالممع يسلك سالكها سلوًكا يتفق  ىل أْنيؤدي تنفيذها إ

 ودفعه نساناإل كوينت إىل اهلادفة الواعية األفعال جمموعة يف ينحصر للرتبية املعاصر املفهوم أن  إاّل

  التطور. حنو
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 ةليَّعم وهي علم هي ما ربقد فٌن َيِه الرتبية إنَّ :لقلنا اليوم ربية مبفهومهاالتَّ تعريف أردنا ما وإذا
  :خالل من للحياة االنسان ةهيَئلَت ترمي حمددة طرأو أهداف ذات ةإنسانيَّ

 .االجتماعية احلياة يف الفاعل كاملللتَّ تهيئته -1
 .ضويوالُع الن فسي مستواه تطوير -2
 .للفرد اجملتمع من قاليدوالتَّ القي م نقل -3

 ة مستمرة ودائمة.بل هي عمليَّ معينة سن  يف تنتهي ال االنسان تربية أن  لنا يتبني التعريف خالل من
 

 ِةيَّبِْرالتَّ ُةَيمَِّهأَ◄
لح ص ، فإْنماعي هام  جد ًا وفع ال، سواء على املستوى الفردي  وعلى املستوى اجل ربية عنصٌرالتَّ

نهم يما بيفن  اجملتمع عبارة عن جمموعة من األفراد الذين يرتبطون أ الفرد صلح اجملتمع، إْذ
  .ت خمتلفة وهام ةبعالقا

 :اَهْنمِ ُرُكْذت َناالَجامَل َنمِ يِدِدي الَعفِ ٌةبرَيكَ ٌةَيمَِّهة احلسنة َأربيَّوللتَّ
ن ال ه إنساُتساعد على تنشئة جيل حسن األخالق قادر على التعامل مع اإلنسان على أساس أن  -1

مام صورته ومسعته أ على أي  أساس آخر، مّما يرفع ويعلي من قيمة اجملتمع ككل، وحيس ن
 . اجملتمعات األخرى

قًا سان أخالى اإلنتعطي الفرد قبواًل واستحسانًا بني جمموعة األفراد، فالرتبية احلسنة ُتضفي عل -2
 .عاليًا، ومثالي ة مجيلة

تفع كلما ارفتلفة، خّط الدفاع األول واألخري يف وجه كل  الشرور اليت تعاني منها اجملتمعات املخ -3
ئم يف اجلرا الرتبية، كلما ارتفع مستوى األخالق، مّما ينعكس بشكل إجيابي  على مستوياتمستوى 

 .فاجملتمعات األخالقي ة تنخفض فيها اجلرائم بشكل كبري ،اجملتمعات والدول
ن حلياة عامنط  نقل ىبقاء اجملتمع ال يعتمد فقط عل إنَّ .الرتبية وسيلة اتصال وتنمية لألفراد -4

ؤكد يل الذي التصاكان نوع هذا االتصال ولكن بقاء اجملتمع يتم با ًالكبار بالصغار أي طريق اتصال ا
 يفجملتمع افراد املشاركة يف املفاهيم والتشابه يف املشاعر للحصول علي االستجابات املتوقعة من أ

 .املواقف
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Ξ َةِـيَّـبِْرـتَّـال اُعَوــْنأ  
 الرتبية ع أنواعمجي معر ف إليها من أجل استخداسرة إىل التَّاألربي وامُل للرتبية أنواع خمتلفة حتتاج

 :ة إىلوتنقِسم الرتبي األسلوب األمثل واألفضل، من أجل تربية األبناء بالشكل الصحيح، وب
 

 ة: يَِّرْكالِفة َويَّيِنالدِّ ُةيَّبِْرأواًل/ التَّ
 . دنيويًاوينيًا تبين اإلنسان د حيث متكاملٌة إنسانيٌة الدينية اإلسالمية تربيٌة ربيةالتَّ إنَّ

عملية ضرورية لكل من الفرد واجملتمع معًا، فضرورتها لإلنسان الفرد تكون  الفكريةوالرتبية 
افة اجملتمع للمحافظة على جنسه وتوجيه غرائزه وتنظيم عواطفه وتنمية ميوله مبا يتناسب وثق

الذي يعيش فيه والرتبية ضرورية ملواجهة احلياة ومتطلباتها وتنظيم السلوكيات العامة يف اجملتمع 
 . من أجل العيش بني اجلماعة عيشة مالئمة

ئها وبنا يعترب اجلانب الفكري أحد املطالب الرتبوية اليت تسعى املنشآت الرتبوية لرتسيخها
ري قل البشف العليا من أهم وظائعملية التفكري كعميلة عقيلة ُع وتنميتها يف الناشئة، حيث )تعدُّ

وإصدار  نتاج،اليت متكنه من الفهم واإلدراك، والتمييز واملعرفة واالستيعاب واالستنباط واالست
 (. األحكام الصائبة

 

 ة: يَّاِفَقالثَّ ُةيَّبِْرثانيًا/ الت 
ي د الفقرلعموالرتبية هي ااحلاضر واملستقبل. والرتبية الثقافية هي النسيج الواصل بني املاضي و

 الرتبية ألن  ألخر،الثقافة هي روح الرتبية، وكالهما ال يستطيعان العيش مبعزٍل عن ا للثقافة، وأنَّ
ل هي حسب بفليست فقط سلوك مكتسب يقود إىل تبين مفهوم الثقافة للمتعلمني على مقاعد الدراسة 

ية على هو حلفاظاد إىل كيفية بناء التصورات النظرية والعملية يف سلوك وطريقة تقود بهؤالء األفرا
ع من جملتماار واالندثار بفعل تأثريات إصالحية يراها البعض بأنها خالص يجمتمعاتهم من االنه

 .القيم والعادات والتقاليد البالية وأنها سر  ختلفهم وتراجعهم للوراء سنوات طوال
 

 

 ة: يَِّدَساجَل ُةيَّبِْرثالثًا/ الت 

https://www.alukah.net/culture/0/841
https://www.alukah.net/culture/0/841
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فضل ري أوذلك بتوف ،على أكمل هيئة نسانملقصود بها: تربية اجلانب احلسي أو اجلسدي من اإلا
 حلالصاجل ة الرأسباب البناء اجلسدي والقوة احلسية له: برعايته صحيًّا وغذائيًّا، حتى يصل هليئ

 . دينه، وال يكون يف الدنيا عالًة على أحدغريه والذي ينفع نفسه و
ا بني ا وثيًقصاًلهناك ات إن ) ،ة اجلسدية مرتبطة مع سائر الرتبيات، وكالهما يؤثر يف اآلخرالرتبيف

 (. فسفس تؤثر يف اجلسم، واجلسم يؤثر يف النَّالنفس واجلسم وتفاعًلا مشرتًكا، والنَّ
 

  ة:يَّاِعَمِتْج االُةيَّبِْرعًا/ التَّاِبَر
ك ة يف ذلملعيشتمع ما أو مجاعة ما حتى يتمكن من اهي العملية اليت بواسطتها يتعلم الفرد طرق جم

 اجملتمع، أو بني ذلك األفراد. 
ه ل معايريتشكو ها اجملتمعجمموع األمناط السلوكية اليت يقرُّإذًا مفهوم الرتبية اإلجتماعية هو: 

 االجتماعية ، لذلك يصبح لكل جمتمع أسلوب حياته ومعايريه االجتماعية اخلاصة به.
 

 ة: يَِّسْفالنَّ ُةيَّبِْرتَّخامسًا/ ال
ج ، وحيتا واحدةيعترب وحدًةفس والنَّحة اجلسدية فاجلسم بالصَّ كبريترتبط الرتبية النفسي ة بشكٍل 

من، ىل األإالطفل إىل ثالث حاجات رئيسي ة حسب ما قس مها البعض: احلاجة إىل النمو، واحلاجة 
 . واحلاجة إىل املخاطرة

 فٌلهو ط وتوجيه سلوكه، وإشباع حاجاته النفسي ة، فالشخس السليم تقوم األسرة برتبية الطفل
تباطًا رتبط ارتسي ة حصل يف فرتة طفولته على احلب واحلنان والتقدير، واألمان، كما أنَ  الرتبية النف

 . وثيقًا بعالقة الوالدين معًا وعالقتهم مع الطِ فل
 

 
 
 
 

  ة يَّبِْرالتَّ يُباِلَسأَ ▲
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 :ربية ميكن تلخيصها فيما يأتيرية للتَّناك أساليب كثُه
 

  :ةَنَسدوة احَلالُقبِ ُةربيَّالت  -1
التقليد  يل إىلميولته جاح, فاإلنسان يف طفالقدوة احلسنة أفضل أساليب الرتبية وأقربها إىل النَّ تعدُّ

ة ميل الكرالطيبة واخلصا الصفات خاللمن واحملاكاة، فإذا كان احملاكي قدوة تأصلت يف النشء 
ه ويعي نفس والقيم الرفيعة، وعندما يشب الفرد عن الطوق وخيطو خطى الشباب ترتسخ هذه القيم يف

وبه قق بأسلوة حيما أخذه عن القدوة، أن وجود منهج تربوي متكامل ال يغين عن القدوة. فاملعلم القد
 .يرتبوهج اليقوم عليها املن الرتبوي وسلوكه كل األسس واألساليب واألهداف اليت يرجى أْن

 

  :ِةظَّوالِع ةَِرْببالِع ُةربيَّالتَّ -2
بصر سان ويتاإلن ها حالة نفسية تتيح للمرء معرفة املغزى واملآل ألمر ما يشاهدهتعرف العربة بأنَّ

 ىلإفيدفعه ذلك  إىل نتيجة مؤثرة خيشع هلا قلبه، ُلِصَيفيه ويتدبره ويقوم باستقرائه ومقايسته َف
 . مناسب سلوك فكري واجتماعي

 

  :يِبِغْرالتَّبِ ُةيَّبِْرالتَّ -3
ف ب اهلادألسلواألساس يف تربية املتعلمني وخباصة صغار التالميذ هو الرتغيب، فالثواب هو ا إنَّ

  تربيةيما يفسيتصف أسلوب الرتبية اإلسالمية بالرفق واللني ال  لتعليم األطفال، لذا ينبغي أْن
صلى اهلل -لرسول ان ارغيب، وكإذا أخفقت كل أساليب ووسائل التَّ إاّل رهيباألطفال، وال نلجأ إىل التَّ

بية ريسري يف التَّ والتَّبشريه"، كما كان ينصح بالتَّفق يف األمر كلِّالرِّ اهلل حيبُّ يقول: "إنَّ -عليه وسلم
اهلل مل  إنَّ"))ول: سالم يق. وكان عليه الصالة وال2روا" سَِّعروا وال ُتموا وبشِّ: "علِّعليم قائاًلوالتَّ

 .(("رًا سَِّييبعثين ُمَعنِ ًتا، وال ُمَتَعنِ ًتا، ولكن بعثين معلمًا ُم
 
 
 

 
 

  :ةَنَساحَل اِتاَدين الَعكِوَتبِ ُةيَّبِْرالتَّ -4
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ربية، ئل التَّوسا كوسيلة من اتيف حياة اإلنسان، واإلسالم يستخدم العاد كبريًا دورًا تلعُب اتالعاد
نهج مقد سار وهود, ابتة إىل عادات يقوم بها الفرد دون جمم الثَّويل اخلربة والقيَّوذلك عن طريق حت

  :ئلات اجلديدة عند املسلمني األواالرتبية اإلسالمية يف اجتاهني من أجل تكوين العاد
  .ئةيف ختليصهم من العادات القدمية السيِّ ُلمثَّيَت :االجتاه األول

 ا.َيْلُعال مِيَّلِقة وايَّاِم تثبيت العادات اجلديدة واملبادئ السَّو إىلُحْنَي :انيواالجتاه الثَّ
 

  :تاَلِكْشامُل لَِّح ريِقن َطَع ُةربيَّالتَّ -5
ه ما تنقصه بينمل يألفه ومل يتعود على مواجهت جديدًا ما يقابل اإلنسان موقفًا تنشأ املشكلة عند

 سليمة، طريقةألساليب اجلاهزة للتصرف فيه باملهارات أو املعلومات أو ال تتوافر عنده الطرق وا
 من ُهُنِكَمُيابقة وصبها يف قالب جديد، قد يعيد اإلنسان تشكيل معلوماته السَّ ويقتضي ذلك أْن

ه إىل تقود صرف يف املوقف، وإذا أخفق يف ذلك فقد يسعى إىل اكتساب معارف ومهارات جديدةالتَّ
 ك.صرف الصحيح يف املوقف اجلديد الشائالتَّ

 

  :اِثَدْحاأَل اِرَمْثِتاْسبِ ُةَيبِْرالتَّ -6
دائم مع  لعفاحلياة تفا الة للرتبية،ة والفعَّيَِّدْجاألحداث أحد األساليب امُل ثمارعترب الرتبية باستُت

ة يكون ه احلاليف هذحدث معني إلعطاء توجيه أو تغيري سلوك معني، و ْثَمُرسَتما ُي األحداث، وأحيانًا
ما ث، ال سي ذا احلدهعقاب أيف التأثري إذا ما أتيا يف  وأطول أمدًا تغيري يف السلوك أكثر عمقًاالتوجيه وال

بية لرت ،اثألحدا ثمري الناجح املستنري يستالنفس هزًّا شديًدا، واملرب يهز  مؤثرًا إذا كان حدثًا
 .والسريع الزَّ تًاؤقفيها وال يكون أثرها م ُعِبَطْنَتفَ فوس وتهذيبها,النَّ

 
 
 

 
 
 
 
 

 

  :ِةيَّلَِمالَع ِةَساَرَمامُلبِ ُةيَّبِْرالتَّ -7
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دها ال ظرية وحالنَّفاجحة يف الرتبية اإلسالمية، ة كأحد األساليب النَّيربز أسلوب املمارسة العمليَّ
لذي اهو حلق سلم اطبيق حتى يقرتن الفكر والقول بالعمل واملمارسة، فاملمن التَّ ال بدَّ تكفي, إْذ

ما إن له، فيف وجدانه وقلبه، ويستوي قوله وفعله، وتتفق نيته مع عم وجدسلوكه مع ما ي يتطابق
 ما نوى. األعمال بالنيات ولكل امرٍئ

 

 : ِةصَّالِق اِمَدْخِتاْسبِ ُةيَّبِْرالتَّ -8
ي حل التَّعوة إىلها والدوب فيالة يف نشر االجتاهات والقيم املرغربوية الفعَّة أحد العوامل التَّتعترب القصَّ

وسائل  ية إحدىقرآنة الوجيه، والقصَّأثري والتَّباألخالق الفاضلة, ملا هلا من قدرة عظيمة على التَّ
 د مثاًلصة جنالقرآن يف الوصول إىل أغراضه الدينية, وقد حفل القرآن بكثري من القصص، ويف كل ق

د صص الرتبوية جتسمتثله شخصية، أو عدة أمثال متثلها عدة شخصيات، وهذه الق تربويًا
َنُقصُّ  َوُكلًّا}يز: حنوهم حملاكاتهم، وجاء يف التنزيل العز فس انفعااًلشخصيات مثالية تثري يف النَّ

 {ٌة َوِذْكَرى ِلْلُمْؤِمِننَيقُّ َوَمْوِعَظِه اْلَحَهِذ َعَلْيَك ِمْن َأْنَباِء الرُُّسِل َما ُنَثبُِّت ِبِه ُفَؤاَدَك َوَجاَءَك ِفي
ني لسالكاص الديين يبني املعلم لتالميذه أحوال السالكني والناكبني، وحتوي أحوال ويف القص

 دين فهياجلاحا أحوال الناكبني وقصص األنبياء واألولياء، كقصة آدم ونوح وإبراهيم وعيسى، أمَّ
أو  ُلِمْجقصص فرعون وقارون وعاد ومثود وكفار مكة وعبدة األصنام وغريهم. والقرآن الكريم ُي

 .منها للعربة املقصودة والدروس املستفادة فقًاهذه القصص ِو ُلِصفَُي
ملرحلة ايف  ماللرتبية والتعليم ال سي  جيعل املدخل القصصي أساسًا ويستطيع املعلم البارع أْن

 ضمن ال وذلكتستخدم القصة كأسلوب تربوي فع  االبتدائية، كما ميكن للرتبية احلديثة أْن
 . خيياستخدامها للمنهج التار

 

 
 

 
 ثَّاِلَثُةَرُة الـامُلَحاَض
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 " ُةــيَِّدْرــالَف وُقُرـــالُف "
 َمْدَخٌل

ليت بشر، واها البفات، واخلصائص اليت يتشابه، ويشرتك هناك الكثري من الصِّ عروف أنَّامَل َنِم
ية ات احلمتيزهم عن باقي املخلوقات، أو الكائنات احلية األخرى، كما وتشرتك تلك الكائن

واع، األن خرى أيضًا يف صفاتها كل حسب صنفه، ونوعه. وبالرغم من ذلك، فهناك فروق بنياأل
ة ال لفرديواألصناف لكل من هذه املخلوقات تسمى الفروق الفروق الفردية. وظاهرة الفروق ا

فطاملا  نالحظها يف مجيع الكائنات احلية، تقتصر على نوع اجلنس البشري، بل نستطيع أْن
بشرية ميع الكائنات احلية )الجل ظاهرة عامة، وجدت الفروق الفردية، فهي وجدت احلياة

بعض، ر، بني بعضهم بوجود بني البشامل متثل اإلختالفاتوواحليوانات، وحتى احلشرات( 
 فروق بنيك، الوبينهم وبني احليوانات، والكائنات احلية األخرى اليت هي أدنى من البشر، وكذل

 ختالفات قد تكون ظاهرة، أم غري ظاهرة. ابينها، وهي  تلك الكائنات احلية فيما
ون يف يتباين البشرفوع الواحد يف صفاتهم، ويتباين البشر يف مجيع صفاتهم، يتباين أفراد النَّ    

هم جاباتأشكاهلم، وألوانهم، وطرق وأساليب تفكريهم، ومستويات فهمهم، وطرق وأساليب است
، النحيفوواملوهوب، وفيهم القصري، والطويل، والبدين للمواقف املختلفة، فمنهم العادي، 

ع، وضومبن هو مهتم ن يستجيب بسرعة، وآخر ببطء، وَموفيهم األسود واألبيض، كما ومنهم َم
 لفروقاوآخر مهتم مبوضوع آخر،... وال يقتصر وجود الفروق بني األفراد فحسب، بل توجد 

ليت ازاته لواحد له مساته، وخصائصه، ومميالشخص ا ن أن حتى داخل الفرد نفسه. فبالرغم ِم
يف، ويف لى التكعدرته قدراته، واستجاباته متباينة كذلك. فمثاًل، تتباين ق أن  متيزه عن غريه، إاّل

 .ن موقف وظرف آلخرمن وقت آلخر، وِم التعامل مع املواقف احلياتية املختلفة
 
 

 

 ةِيَِّدْرالَف وِقُرالُف يُفِرْعَت ◄
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لدى  -يَّةسفجسميَّة أم ن-فة وجود الصِّ يف درجِة االختالفاُت "ة بأن ها: رديَّوق الَفُرف الُفعَرُت
 . "اأَلفراد

هي وة، قليَّوالَع ةعاليَّنفالمات اختلف السِّفراد يف ُما بني اأَلَهُظالِحاليت ُن ختالفاُتاال "هي تلَك أو
 . "وعة، ال يف النَّرَجفروق يف الدَّ

ءًا كثر ذكافرد أوالعقلية، والنفسية اليت متيز فردًا عن آخر. فهذا ال وتتضمن الفروق اجلسمية،
 ... وهذا بصره شديد، وآخر بصره ضعيفمن ذاك، 

عامل يف الت وبناسلمل كاًل بالطريقة اليت تناسبه، فأوتلزمنا معرفة الفروق بني األفراد حتى نعا
نا يف سلوبأوع السليم نفسيًا، يف التعامل م سلوبنا خيتلف عن أمع املريض النفسي ينبغي أْن

ذا. ي وهكسلوبنا يف التعامل مع الشخص الذك خيتلف عن أالتعامل مع ضعيف العقل ينبغي أْن
 دية.ولدى كل منا مهارة تلقائية يف التعامل مع الناس على وفق ما بينهم من فروق فر

 

 ةديَّْروق الَفُرود الُفُجُو ُةَيمَِّهَأ ▓
 

 يفريدة فصهم وصفاتهم املوروثة واملكتسبة، مما جيعل كل شخصية األفراد خيتلفون يف خصائ
 انات مااإلمكوصفاتها عن غريها، فكل إنسان حيمل من األفكار، واملعتقدات، ولديه من القدرات 

كانه، ميأخذ يتيح له أْن يستفيد منها، ومبا يناسبه، وحيقق من خالهلا أهدافه يف احلياة، ف
نية، امله دور الذي يؤديه يف حياته الشخصية، أو الدراسية، أووحيصل على مكانته وفقًا لل

ا قية منهلتطبياواإلجتماعية عمومًا، مما يعطي أهمية أكرب لدراسة الفروق الفردية واإلستفادة 
نية، خاصة إذا كانت هذه الدراسات علمية مستهدفة تنظيم العالقات اإلجتماعية، وامله

ا اقعة، موقيقة ضاء اجملتمع. ولوال وجود الفروق الفردية كحواإلدارية، وتوزيع األدوار بني أع
 كان هناك أصاًل حاجة إىل اإلختبارات واملقاييس النفسية والعقلية واجلسمية.

 
 

 ةيَِّدْروق الَفُرة الُفاَسَرِد ُةَيمَِّهأَ ●
 :يف ُنُمْكروق الفردية َتية دراسة الُفأهمِّ إنَّ
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د من فروقات األفرا دى ما بنية يف تشكيل مة والبيئيَّوامل الوراثيَّعلى دور كل من الع ُفعرُّالتَّ -1
وثقافية  تماعية،، وإجستفادة من ذلك يف تشكيل، أو توفري بيئة تربوية، ومهنيةاال مَّن َثوِم فردية:

مي، ري العلالتفكوتنشط فيها العمليات املميزة للسلوك اإلنساني من قدرة على التفكري اإلبداعي، 
.. لعمل.ا الناقد، ومسات القائد الفعال، وعمليات حتمل الضغوط النفسية، وضغوط والتفكري

 وغريها من العمليات اليت جتعل من الفرد متميزًا.
 

اد، أو  األفرختالف بنيملدى التجانس، أو اإلقدير: شخيص، والتَّإمكانية القياس، والتَّ وفرُيَت -2
مليات عقياس نفسي، وتربوي، بصورة تسهل من بني اجلماعات، من خالل ما تطرحه من وسائل 

ت، من مسا فرادالتعامل العلمي، والعملي، والتنسيق، والتوجيه، والتخطيط وفقًا ملا ميتلكه األ
 أو قدرات فعلية على األداء.

 

عًا تعلم تبمبوي لكل القائمني على العملية التعليمية يف التوجيه األكادميي، والرت ساعدُةُم -3
بني  ملا ينجح فيها حبيث يوجه كل متعلم إىل نوع الدراسة اليت ميكن أْن داده:لدرجة إستع

 صية.املتعلمني من فروق يف القدرات العقلية، والنواحي املهارية، واملزاجية، والشخ
 

فروق  لمني منني املتعبم داخل الغرفة، أو القاعة الدراسية يف التعرف على ما املعلِّ ساعدُةُم -4
واه، ومست م يقابل ما بينهم من فروق فردية بأساليب، وطرائق تناسب كل متعلمومن ث فردية:

 وسرعته يف إجناز مستوى معني من األداء.
 

ة ج تربويَّمل برامة على عالقائمني على ختطيط، وتصميم، وتطوير املناهج الدراسيَّ ساعدُةُم -5
تم ي، حبيث دائيةاملهارية، أو االتتناسب وكل مستويات املتعلمني يف قدراتهم العقلية، و منظمة:

ق من فرو فرادتقديم اخلربات الرتبوية، والتعليمية من خالل مناهج، ومقررات تقابل ما بني األ
ل التعام فرصة فردية، فيصل كل فرد منهم إىل أقصى ما تؤهله له قدراته، وإمكاناته، ومبا يتيح

 مع املبدعني، واملتوسطني، ومن يعانون صعوبات التعلم.
Ξ َةيَِّدْرالَف وُقُرالُف اُعَوْنأ 

 :ة مبا يأتية الرئيسيَّميكننتا تلخيص أنواع الفروق الفرديَّ
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  اِدَرْفاأَل َنْيوق َبُرالُف -اًلْوَأ
حدة الوا وتعين اختالف األفراد بعضهم عن بعض من حيث قدراتهم ومساتهم. ففي القدرة     

 توسط.لضعف، ففيهم القوي، والضعيف، واملاألفراد خيتلفون من حيث القوة وا يالحظ أن 
ه، أو و صنفوقياس هذا النوع من الفروق يهدف إىل مقارنة الفرد بغريه من أفراد جمموعته، أ
 ملهنية،ا، أو ختصصه الدراسي، أو عمره، أو بيئته من ناحية من النواحي النفسية، أو الرتبوية

و إىل يات أكن تصنيف األفراد إىل مستوسيب فيها، حتى مية، لتحديد مركزه النِّأو اجلسميَّ
 الية يفعدرة قميتلك فرد  ختالفات بني األفراد يف القدرات أْنمجاعات متجانسة. ومثال على اال

ملرحلة نفس اباملناقشة، وإيصال فكرة ما بسهولة إىل اآلخر، بينما ال يتمكن من ذلك فرد آخر 
 متوسط، ستوىمبة يف الرياضيات، بينما زميله الدراسية، أو العمرية، وقد ميتلك فرد قدرة عالي

على  قادر أو ضعيف، وآخر لديه القدرة على اإلبتكار يف جمال ما، وغريه بنفس املرحلة غري
 ذلك...

 

   ِدْرالَف اِتي َذوق ِفُرًا: الُفَياِنَث
ال  فسهن رَدالف وتعين اختالف قدرات، ومسات الفرد ذاته من حيث القوة والضعف. إنَّ        

ا على جدناهوتتساوى فيه مجيع القدرات، فلو قسمنا السمات العقلية املختلفة لدى الفرد، ما 
ة  القدريفوقًا درجة واحدة، أو مستوى واحد يف كل األوقات والظروف. فمثاًل قد يكون الفرد متف

 ... ة اللغوية، وضعيفًا يف قدرة أخرىالرياضية، ومتوسطًا يف القدر
الفرد  ى مساتنفعالية املختلفة، كما وقد تطرأ تغريات عليتعلق بالسمات االذلك احلال فيما ك

لو رى. واملختلفة مع مرور الوقت، وهذه التغريات جتعله خيتلف عن نفسه من مرحلة إىل أخ
ه، حل حياتل مراتابعنا التغريات اليت تطرأ على مسات الفرد النفسية، والعقلية، واملعرفية خال

 رى، ومنىل أخإنة. وتتباين مستويات القدرات ذاتها لدى ذات الفرد من فرتة سنالحظ أنها متباي
ري  التعبفق يفخيمظهر إىل آخر، فقد يكون الفرد قادر على التعبري التحريري، لكنه ضعيف، أو قد 

     الشفهي... وكل ذلك يتبع عوامل عديدة منها عوامل خارجية بيئية، وأخرى داخلية.
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رد يف الف ختلفةياس هذا النوع من الفروق الفردية ألجل مقارنة السمات املواهلدف من دراسة، وق
قصى أتعرف ها يف مواقف خمتلفة، ونتنفسه، وملعرفة نواحي القوة والضعف لنفس الفرد، ومقار

 ة، أوحد ممكن أن يصل إليه يف إمكاناته، بغرض الوصول إىل ختطيط أفضل لربامج تعليمي
جناح يف  قق أكربحي ْنأنيًا، وتربويًا، حتى يتمكن من َهمِ ِهيد يف توجيِهتدريبية مناسبة له، كما تف

 مكانياته هو.   احدود 
 

  وِبُعالشُّ َنْيبَ وُقُرًا: الُفَثاِلَث
، وأنها رية جدًاست كبوارق بني أكثر األصناف البشرية تباينات ليالَف راسات إىل أنَّتشري الدِّ    

علق بالصفات اخلارجية اجلسمية فحسب، كتلك اليت تت قاصرة على مميزات ثانوية تتعلق
 ما نشأ تتبع بالشكل، مثل لون البشرة، ولون الشعر... وهناك تباينات بني الشعوب واجملتمعات

ء تمع سواكل جمالثقافات. ف عليه أفراد اجملتمع الواحد، ومتيزهم عن غريه، إذ تتباين، وتتعدد
.وغريها، قدات،..املعتوم معاصرًا فلديه من العادات والتقاليد، كان متحضرًا، أم بدائيًا، قدميًا، أأ

 خمتلفة، مما يشكل ثقافة الفرد واجملتمع بشكل مييزه عن غريه.
 

 ِدِحاَوال ِقْرالِع ْوأَ ِرُصْنالُع َلاِخَد اِدَرْفاأَل َنْيوق َبُررابعًا: الُف
 تباينونيالبشر العرق الواحد، فخيضع األفراد لظاهرة الفروق الفردية حتى يف العنصر، أو      

أو العرق  عنصر،فيما بينهم يف الصفات اجلسمية، والعقلية، واألخالقية، واملزاجية حتى داخل ال
 الواحد ضمن اجملتمع الواحد.

 

 ( اُثَناإِلَو وُرُك)الذُّ نِيَسْناجِل َنْيبَ وُقُرخامسًا: الُف
 نتائج أْن اّلإالذكور واإلناث يف الصفات، بالرغم من وجود العديد من أوجه التشابه بني      

، وليةالدراسات العلمية تشري إىل وجود فروق بني اجلنسني تتعلق باخلصائص اجلنسية األ
  فعلى سبيل املثال: والثانوية، وفروق أخرى جسمية.

ر يف لى الذكوعتتفوق  ناث يف اخلصائص اجلسمية.. بينما اإلناثأكثر تفوًقا من اإل الذكور -1
 .لقدرة على متييز األلوانا
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والتآزر  املكانية القدرة"والتصور البصري  –تدالل احلسابي يتفوق )الذكور( يف االس -2
 .قيقلعضلي الداالتآزر  –الذاكرة  –الطالقة اللفظية بينما )اإلناث( تتفوق يف  "العضلي الغليظ

 .دويةغال اليالفنون، األش، يتفوق )الذكور( يف الرياضيات والعلوم، و)اإلناث( يف اللغات -3

، ليةل اجلماث( امليوبينما )اإلنا مييل )الذكور( إىل امليول النظرية، العملية، امليكانيكية، -4
 .، اخلدمة االجتماعية واملنزليةاألدبية

 

 ِميلَِِّعي التَّة ِفيَِّدْرالَف وُقُراة الُفاَعَرُم ُةيَّفِْيكَ ☼

 على  مطلعنيمعلمني . وحنن حنتاج إىلة تعاجل الفروق الفرديةيف أية خطاملعلم هو أداة فعالة  إنَّ
 دراسي ،هج الأهمية الفروق الفردية ومتحسسني باحلاجات الفردية وقادرين على التكيف مع املن

 لطالب ،ني اب طبيعيًا كما حنتاج إىل معلمني يتقبلون الفروق الفردية ويعتربون وجودها أمرًا
د ف الواح الصيف نتهيأ بعد للتعامل مع الفروق الفردية، فالطالب واملشكلة إننا يف مدارسنا مل

سمية ي اجلكلهم عندنا سواسية يف التعامل والتذكر واحلفظ والفهم النفرق بينهم يف النواح
ة ونتبع الطريق بهذه . والصحيح أننا عندما نتعاملهذا هو العدل بعينه ا أن منَّ والعقلية اعتقادًا

ة لعمليا، فمن الضروري مراعاة الفروق الفردية بني الطالب يف طئونهذا األسلوب فنحن خم
 رسيةئة املدالتعليمية وذلك باستخدام طرق تدريسية تراعي تلك الفروق وتتكيف مع البي

  .وتناسب قدرات الطالب
 

 :ةِيَ ِدْرالَف وِقُرالُف اِةاَعَرُما ِلَهَمِدْخَتْسَي ْنأَ مِلَِّعلُملِ ُنِكْماليت ُي يِباِلَساأَل مَُّهَأ
 

 - العصف الذهين -القصة  -ار متثيل األدو -) احلوار  :مثل ،نويع يف أساليب التدريبالتَّ -
 .(حل املشكالت

لرأي للتعليق وإبداء ا عن املفاهيم واملبادئ املطروحة وإتاحة الفرصة للطالب ِةمثَلاأَل نويُعَت -
 .لفياتهم الثقافيةمن خالل األمثلة الواقعية يف بيئاتهم احمللية وخ
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البطاقات ويد التعليم مثل )صحائف األعمال لتفر ومثرية وفعالة وسائل متنوعة وظيُفَت -
ات ت وبطاقعليماالتعليمية املختلفة ومنها بطاقات التعبري وبطاقات طالقة التفكري وبطاقات الت

 .(التدريب وبطاقات التصحيح .. إخل

سة ، وقعه يف حجرة الدرايغري املعلم من م احلركي ببساطة أْن يعين التنويع :يِكَراحَل نويُعالتَّ -
ل خل الفصل داينتق . وإمنا ينبغي عليه أْنت جالسًا أو واقفًا يف مكان واحدفال يظل طول الوق

سيطة كات الباحلر باالقرتاب من التالميذ ، أو التحرك بني الصفوف أو االقرتاب من السبورة ، هذه
 .به الطاللدرس وتساعد على انتبااليت تسود ا اخلمولتغري من  أْن من جانب املعلم ، ميكن

لية زيادة فاع تؤدي إىل العوامل اليت يعترب التفاعل داخل الفصل من أهمِّ :يَّةفاعلالتَّ ةالدِّراَس -
  .العملية التعليمية

ب اليت الين األسالتوقف عن الكالم أو الصمت للحظات كان م غم من أنَّعلى الرَّ: ُتْمالصَّ -
لعملية ايف  تأثريه يستخدمها اخلطباء منذ القدم للتأثري على سامعيهم وجذب انتباههم ، فإن 

عن  توقفت والالصم والواقع أنَّ .منذ وقت قريب التعليمية مل خيضع للدراسة والبحث إاّل
 سنيحتيستخدم كأسلوب لتنويع املثريات مما يساعد على  ، ميكن أْناحلديث لفرتة قصرية
 .عملية التعلم والتعليم

عن طريق قنوات  إدراكنا للعامل اخلارجي يتم كلنا يعلم أن  :نويع يف استخدام احلواسالتَّ -
 وسائلديثة يف جمال المخس لالتصال ، وهي ما تعرف باحلواس اخلمس ، وتؤكد البحوث احل

 يفدوا ذا اعتمتزداد بشكل جوهري إ ، أن قدرة الطالب على االستيعاب ميكن أْنالتعليمية
ا ملبية حتصيلهم على استخدام السمع والبصر على حنو متبادل ، ولكن لسوء احلظ ، فإن غا

أن  حيدث داخل فصولنا الدراسية ال خياطب إال حاسة واحدة هي حاسة السمع ، فقد وجد
طب حديث املعلمني يستغرق حوالي سبعون باملائة من وقت الدرس ، وهي لغة لفظية ختا

 .مع فقطحاسة الس

سه عد دروهذا يعين أن املعلم ال ينبغي له أن ينسى أن لكل طالب مخس حواس ، وعليه أن ي
 .حبيث خياطب كل قنوات االتصال عند الطالب
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سة ، رة الدرااجليدة يف حج ةعليميَّروف التَّالظُّ ِقْلللمعلم دورًا رئيسًا يف َخ إنَّ: يزِزْعالتَّ -
ملعلم ايطرة س ، كما أنَّمنوذجًا للسلوك ، حيتذى به طالبهنه فشخصية املعلم وسلوكه جيعالن م

ة ليَّاف العمأهد ن خالله، ختلق إطارًا مناسبًا تتحقق مواب والعقاب داخل الفصلعلى عمليات الثَّ
  .ةعليميَّالتَّ

 

 : ةِيَِّدْروق الَفُرالُف اِةاَعَرُمبِ ُققََحَتي َتِتالَ ُجاِئَت: النَّثالثًا

 . عليم مجيع املستوياتاالهتمام بت -

 . االرتفاع مبخرجات العملية التعليمية -

 . قليل من الفاقد التعليميالتَّ -

 . الوصول بكافة مستويات الطالب إىل األهداف املنشودة -

 
  :روري مالحظة مايليـرًا .. من الضَّوأخيـ

 إجابته وعند ، حاول تشجيعه للحصول على اإلجابة الصحيحةالطالب الذي لديه مشكلة ما -
 . إجابة خاطئة ال تلمه وحاول إمساعه إجابة صحيحة من أحد زمالئه

 . إشراك مجيع الطالب يف الدرس -

 . التدرج يف طرح األسئلة من السهل إىل الصعب -

 تعزيز الطالب باستمرار سواء لفظيًا أو كتابيًا ... اخل -

 .ألماميةالضعيف إىل الصفوف ا حتريك أماكن الطالب داخل الصف حبيث ميكن نقل الطالب -

 ة(.ني الطالب ) ضعف نظر ... قصر قاممراعاة الفروق الفردية الصحية ب -

 . رفع الصوت أثناء الشرح -

 .الطالب الذكي املتفوق حيتاج إىل نشاطات تتحدى قدراته حتى يستمر يف تفوقه -

 . عليمورفق يف التَّ اج إىل تأنٍ الطالب البطيء التعلم حيت -

 .زمالئه ديد أماميعامل بطريقة ال يتعرض بها إىل اإلحراج الش الطالب اخلجول حيتاج إىل أْن -
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 رَّاِبَعُةامُلَحاَضَرُة ال
 "ُمْسَتَوَياُتُه َوَأْنَواُعُه : الذََّكاُء" 

 َمْدَخٌل

 فهناك ةواجلامعيَّ ةواملدرسيَّ العامة احلياة يف يوعًاُش املصطلحات أكثر من كاءالذَّ مصطلُح دَُّعُي

 أو علمالتَّ على قدرتهم يف غالبًا يظهر الذي ذكائهم مستوى حيث من األفراد بني كبرية فروقًا

 حيث من الميذالتَّ بني واضحة روقًاف هناك أنَّ كما اجلديدة ملواقفا عامل معالتَّ على قدرتهم

 واجلامعي. املدرسي حصيلالتَّ على قدرتهم
 

 يُف الذََّكاِءِرَتْع ◄
 تعقد إىل عاريفالتَّ تعدد يف السبب ويعود وخمتلفة، كثرية مبعاني اءَكالذَّ فسالنَّ علماء ُفِرعَُّي

 :عريفاتالتَّ من أنواع أربعة عرض يلي وفيما كاءالذَّ مفهوم

 روفالظُّ أو فيها يعيش اليت بيئةال مع توافقه أو الفرد تكيف هبأن  كاءالذَّ يعرف :ُلوَّاأَل وُعالنَّ -1

  به. طحتي اليت
 ملشكالت التكيف على درةالُق هو كاءالذَّ بأنَّ يرى والذي  "سرتن" تعريف وعالنَّ هذا أمثلة ومن

 .اجلديدة وظروفها احلياة

 هبأنَّ كاءللذَّ "ديربورن" تعريف وعالنَّ هذا أمثلة ومن علم،التَّ على درةالُق ديؤكَّ ي:اِنالثَّ وُعالنَّ -2
 .باخلربة واالكتساب علمللتَّ االستعداد

 درةالُق هبأن  كاءللذَّ "انَمْرتِ" تعريف ذلك أمثلة ومن فكريالتَّ على القدرة يؤكد :ُثاِلالثَّ وُعالنَّ -3

 .داجملرَّ فكريالتَّ على

 لوكالسُّ بها يتصف اليت ةوكيَّلالسُّ الوظائف من كثري على وعالنَّ هذا ديؤكِّ :ُعاِبالرَّ وُعالنَّ -4

 صرفالتَّ على ردالف لدى ةالكليَّ القدرة هبأنَّ للذكاء  "وكسلر" تعريف ذلك أمثلة ومن كي،الذَّ

 .البيئة مع اجلدي عاملوالتَّ املنطقي فكريوالتَّ اهلادف،
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 يلَِي اَم ُصلِْخسَتَن ُةَقاِبالسَّ عريفاِتالتَّ ِلاَلِخ ْنوِم

 أي لفرد،ا ميتلكه ملموس مادي شيء إىل يشري ال فرضي تكوين أو جمردة كلمة الذكاء أنَّ -1

 ميكن لذا ونتائجه، رهأثا من عليه نستدلُّ ماإنَّ مباشرًا، قياسًا نقيسه وال مباشرة، نالحظه ال أننا

 .واملهين االجتماعي والنجاح كالدراسة احلياتية املواقف يف الذكاء أثر مالحظة

 .بها ر مي اليت اجلديدة املواقف حسب بالسلوك القيام على الفرد قدرة هو الذكاء أنَّ -2

 لألشياء الئمةامل الصفات واكتشاف بيئته، معامل على التعرف على الفرد قدرة هو الذكاء أنَّ -3

 .ببعضها وعالقتها املوجودة، واألفكار
 

Ξ اِءَكالذَّ اُتَيِوَتْسُم: 
 هذه نم مستوى بكل املرتبطة العقلية بالوظائف عالقة هلا كاءللذَّ مستويات أربعة هناك

 هلذه رضع يلي وفيما اخلارجي، بعامله يتصل أْن على احليَّ الكائن تساعد واليت ياتاملستو

 :املستويات
 احلسي باملستوى ىيسم ما وهذا البسيطة، واحلركة احلس عمليات يشمل :ُلوَّاأَل ىَوسَتامُل -

 .احليوان عقل مييز ما وهو احلركي،

 التغريات بطبيعة لوعيوا واإلدراك البسيطة ةواحلرك احلس عمليات يشمل ي:اِنالثَّ ىَوَتْسامُل -

 كي،اإلدرا باملستوى يسمى ما وهذا حمددة سلوكية وظائف وهلا عنها نفسية معان وتشكيل

 .الطفل عقل مييز ما وهو

 معينة عقلية صيغ يف اتاملثري تنظيم مع والثاني األول املستوى ويشمل :ُثاِلالثَّ ىَوَتْسامُل -

 قلع مييز ما وهو االرتباطي باملستوى يسمى ما وهذا وتصور، يلوخت تذكر شكل على تظهر

 .ثقافيًا احملروم اإلنسان أو البدائي اإلنسان

 حلول واكتشاف عالقاتال إدراك مع السابقة الثالثة املستويات ويشمل :ُعاِبالرَّ ىَوَتْسامُل -

 مييز ما هوو العالقي، باملستوى يسمى ما وهذا واملعلول، العلة بني العالقة وإجياد املشكالت

 .احلي  الكائن لدى الذكاء مستويات أرقى ميثل وهذا واملتحضر، اإلنسان عقل
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 اِءَكالذَّ اُتَجَرَد يُعوِزَتَو يُفِنْصَت ▓
لذكاء نسب ا د أنَّراسات اليت أجريت على عينات عشوائية من األفراعظم األحباث والدُِّم َلَصَوَت

 : كالتالي األفراد تتوزع توزيًعا اعتدليًّا بني

ميثل ، وةَِراِقَبالَعِبسبة يسمى: واألفراد يف هذه النِّ أو أكثر: 140 ← 130كاء من الذَّ نسبُة ▬
 لذي ينتمون إليه. امن اجملموع الكلي من أفراد اجملتمع  %2 أفراد هذه الفئة وفًقا للدراسات أقل من

اد ت هذه األفر، يندرج حتاِءَكي الذَّعِِفرَتُمويطلق عليهم:  :130 ← 110كاء من نسبة الذَّ ▬
 %20أو عدد األفراد بنسبة 

راد . ميثل أفونُياِدالَع أو، اءَكي الذَِّطِسَوَتُمويطلق عليهم  :110 ← 90كاء من نسبة الذَّ ▬
 . من جمموع األفراد %45هذه الفئة حوالي 

هذه  يتميز أفرادو، اًياِسَرِد وَنُرِخأََتامُليطلق عليهم:  درجة: 90 ← 70كاء من نسبة الذَّ ▬ 
اهج، لك املنم تّلة منهم قد يستطيعون تعهم يتعثرون يف تعلم املناهج الدراسية، وقّلالفئة بأنَّ

ن أفراد م %20 ولكن يف فرتة زمنية أطول، مع بذل جهد أكرب مما يبذله متوسطي الذكاء، وميثلون
 . اجملتمع

م لفئة تعلُّ، ويستطيع أفراد هذه اونُفْأامَل ويطلق عليهم: : 50 ← 70كاء من نسبة الذَّ ▬
ون منهم اشدلرَّتطيع ادرجة الفهم لديهم ضئيلة، ويس نَّأ إْذ ،القراءة بطريقة آلية دون فهم املقروء

جة ا بالدرن فيهالقيام ببعض األعمال اليدوية السهلة البسيطة، ويتكيفون مع البيئة اليت يعيشو
جملتمع اتقريًبا من  %2 ا يهدد حياتهم، وميثلون حوالياليت متكنهم من محاية أنفسهم مم

 األصلي.

تمع من اجمل %2، وميثلون نسبة اءَهَلالُبيطلق عليهم:  :25 ← 50كاء من نسبة الذَّ ▬ 
  بيئة.األصلي، ليس مبقدورهم أداء أي عمل، وعدم استطاعتهم وقاية أنفسهم من أخطار ال

 .مع األصليمن اجملت %2ميثلون نسبة و وهُتْعامَل :يف املائة 25من  كاء أقل نسبة الذَّو ▬
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 اِءَكالذَّ اُعَوْنأَ ▒
( ِلْقالَع ُرُطتابه )ُأكيف  (م.1983)( سنة Gardnerة لـ جاردنر )َدِدَعَتة الذكاءات امُلنظريَّ َرَهَظ

 لم الورقة والقت الاراو اختبأ ريةالقصواالجابات  ةليديَّققة التَّريالذكاء املقاس بالطَّ نَّد على أوأكَّ
 . ةفيَّورة الواكاء بالصُّتقدر الذَّ

 وي: َغاللُّ اُءَكالذَّ ◄
اء ا الـذكن هـذواملقصود به القدرة على استخدام اللغة والكلمات، ويتمتع الطلبة الذين ميتلكو

  .يةية عالأنهم يتمتعون بقدرات مسعبطالقـة لفظيـة، ومييلون إىل التفكري بالكلمات، كما 
م، لتعلياملهن والتخصصات املناسبة هلـذه الفئـة هي: الشعر، الصحافة، الكتابة، ا همأو

 . الرتمجة أواماة، السياسة احمل
 ياضي:نطقي الرِّاء امَلَكالذَّ◄

ولـه، حل من وهو القدرة على استخدام املنطق واألرقام للربط بني املعلومات، ويتميز بالفضو
  .لى استعمال احلاسوبواإلكثـار مـن األسئلة، والقدرة ع

، لعلمياوأما املهن والتخصصات املناسبة هي: العلوم، اهلندسة، برجمة احلاسـوب، البحث 
 .احملاسبة، الرياضيات، هندسة احلاسوب

 بيعي:اء الطََّكالذَّ ◄
ق، أورا وهو القدرة على الوعي باحمليط الطبيعي، وامليل إىل مجع األشياء الطبيعية مثل

  .واتهـار، ريش الطيور، تصنيف األشياء، تربية احليوانات وزرع اخلضراألشـجار، األز
 .  عيس زراواملهن املناسبة هي: املزارع ، طبيب بيطـري، بائع األزهار والنباتات أو مهند

 ودي:ُجكاء الُوالذَّ ◄
ـرية، ة والبشاحلي ون، وتفكريه الغييب باملوت، ومصري الكائناتم بالَكتعلِّويرمز إىل عالقة امُل

  .ةل فلسفية عميقئوالقـدرة علـى مناقشة األمور الغيبية، والتجريد واخلوض يف مسا
 .و التخصصات الالهوتيةأأما املهن املناسـبة فهـي تـدريس الفلسـفة 

 
 ي:يِقوِساء امُلَكالذَّ◄
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 ألمناطات وادرة على تذوق املوسيقى وإنتاجها، ويفكر املتعلم يف األصوات واإليقاعوهو الُق
  .املوسـيقية

 .وسيقيف املـا املهن املناسبة هلذه التخصصات تتمثل يف: املوسيقى، الغناء أو التأليوأمَّ
 اء االجتماعي:َكالذَّ ◄

ـي ل اللفظواصـالتءة مشاعرهم ودوافعهم ونواياهم، ووهو القدرة على التواصل مع اآلخرين، و قرا
  .اللفظيوالغيـر 

لبيع ، عمال اأتتمثل يف اإلرشاد والتوجيه النفسي والرتبوي ، أما املهن والتخصصات املناسبة 
 .السياسة أو إدارة األعمال

 كي:َرسمي احَلاء اجِلَكالذَّ ◄
ه يفكر ما انوهو القدرة على السيطرة على احلركات اجلسمية، والتعامل مع األشياء برباعة، ك

حلركي ا -والتآزر احلسيعالية على التوازن جبسمه عن طريق احلركات، وميتلك القدرة ال
هنة مل أو ، التمثيالرقص والتخصصات املناسبة هلذا النوع مـن الـذكاء تتمثل يف الرياضة ،

   .رجال اإلطفاء
 اتي:صي الذَّْخاء الشََّكالذَّ ◄

ة، الذاتي شاعرة الداخلية، وفهم امللذاتي، والوعي باحلالة اإلنفعاليوهو القدرة على التأمل ا
ن مالنوع  ك هذانقـاط القوة والضعف الذاتية، وتتضمن مهارات املتعلم الذي ميل واألحالم، وفهم

خصية، كري الشالتف الذكاء، القدرة على التحليل الذاتي، وقـراءة املشاعر الداخلية، وتقييم أمناط
  .وفهم دوره يف العالقات مع اآلخرين

 .تأليفلتخصصـات املناسبة فهي البحث، الكتابة أو الأمـا املهـن وا
 اني:َكاء امَلَكالذَّ ◄

مد  املعتلتفكريواملقصود به القدرة على فهم املرئيات، ومييل املتعلمون وفق هذا الذكاء إىل ا
  .رعلـى اسـتخدام الصور البصرية، وقراءة اخلرائط واألشكال والصو
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افة، النحت، ة، الكشاحسيحالت أو الات املناسبة فهي تلك املتعلقة بـالرَِّصُصَخوالتَّ ُنَها امِلوأمَّ
ية ل اليدوألعمااالفن التشكيلي، البناء والتشكيل، تصميم الـديكور الـداخلي، هندسـة البنـاء، 

 . جوهراتلي وامُلامليكانيكية أو تصميم األزياء واحُل
 

 اِءَكي الذَّفِ ِةَئِيالِبَو ِةاَثَرالِو ُرَثأَ ♂
 حوله وكثر النفس علماء من كثري اهتمام كاءالذ يف والبيئة الوراثة من كل أثر موضوع استأثر

 .الدراسات من الكثري فيه وأجريت والنقاش، اجلدل من كثري

 يف الغالب يف يتحدد الذكاء أنَّ تؤكد عديدة دالئل هناك أن النفس علماء من كثري دأكَّ فقد ←
 الفرد حتدد لوراثةفا الذكاء، يف األكرب الدور تلعب الوراثية العوامل هذه وأن  الوراثية، العوامل

 .للفرد لعامةا العقلية والقدرات التكوينية اخلصائص طبيعة كبري حد إىل حتدد معينة بإمكانيات
 :ومن الرباهني اليت أظهرت أنَّ الذكاء موروث

 ةن القضال دراسته عينة م، من خالاء األذكياء يكونون أذكياء مثلهمأبن  أن   أثبت جالتون -
 ورجال السياسة.

ائج ل إىل  نتبدراسة على أكثر من ألف طفل موهوب ومثلهم غري موهوبني، ووص م تريمانقا -
 تدعم نتائج جالتون.

 . ذلك لسبب وراثيذكائهم و األطفال ذوي الذكاء املنخفض ال ميكن رفع معدل -
 راد،األف عند لذكاءا نسبة حتسني يف البيئية العوامل أثر فسالنَّ علماء من العديد دأكَّ حني يف ◄

 بشكل يؤثر بدوره وهذا للفرد، العصيب اجلهاز على يؤثر أن ميكن والبيئة الفرد بني فالتفاعل

 .الذكاء على مباشر
 كاء .ت الذالعوامل البيئية هلا دور كبري يف حتديد قدرا جتاه  البيئي أن يرى  أصحاب اال

ئات م يف بيشأتهنالذين متت  الغري املتماثلةريق دراستهم للتوائم املتماثلة ومت تأكيد ذلك عن ط
 شأ فيهايت ينمتشابهة أو خمتلفة إىل وجود فروق جلية يف الذكاء ترجع إىل إختالف البيئات ال

 الفرد.

 ألخوة.بقية ا ى بنيترتيب الفرد يف األسرة يؤثر على ذكاءه, األخوة األكرب سنًا هم األذك كما أن 
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طوير يف ت دمها األسرة تساهم إىل حد كبرياخلربات اليت تق وأظهرت نتائج دراسات أخرى أن 
 يًاقافيًا واقتصادثاألفراد الذين ينشأون يف البيئات الثرية  كما أن  .قدرات الذكاء لدى األفراد

 .من غريهم ممن ينشأون يف البيئات الفقرية اواجتماعيًا هم أكثر ذكاًء
 املستوى ديدحت يف دور والبيئة الوراثة من لكل أنَّ يؤكدون فسالنَّ علماء من الكثري وهناك ≥

 اإلسهام بدراسة نيهتمو ماوإن  مكتسب، أم موروث كاءالذَّ هل سألونَي وال الفرد، لذكاء هائيالنَّ

 .الذكاء يف والبيئة الوراثة من لكل سيبالنِّ
حيدد  %20 أن كاء يعود إىل عوامل وراثية, ومن الذَّ %80 على اعتبار أن  اتفق جنسن وغريه

 . البيئية بالعوامل
 يصل أْن كنمي العقلية اليت للقدرة النهائي املستوى كبري حد إىل حتدد الوراثية فاإلمكانيات

 مستوى إىل بها وللوصول لتنميتها اإلمكانيات الوراثية هذه مع تتفاعل البيئة وأن  الفرد، إليها

 مع تتفاعل اليت لبيئيةا ؤثراتامل كثرة أو لقلقة تبعًا كبريًا خيتلف اختالفًا البيئة تأثري إن  معني،

 البيئية، فإذا اتباملؤثر اخلربة فيها حتدث اليت النمو فرتة لطبيعة وتبعًا اإلمكانيات الوراثية،

 .كاءالذَّ يف كبريًا ريًاتأث فإنها حتدث الن مو فرتات من مالئمة فرتة يف البيئية باملؤثرات اخلربة حدثت
 

 يِّـاِسَرالدِّ يُلِصْحالَتَو اُءَكالذَّ ≠≠
 هذا من ظهر ما هو التحصيل مابين كامن، استعداد فالذكاء حصيل،التَّ عن الذكاء خيتلف

 من القدرة نفس هلما أي الذكاء، من الدرجة نفس على شخصان جند فقد وحتقق. االستعداد

  لتحصيل.ا يف االستعداد هذا من منهما كل استثمار يف خمتلفان يكونان ولكنهما االستعداد،
 أو لفعليا االستعداد يف اختالفهما رغم حتصليهما درجة يف شخصان يتساوى قد الوقت نفس ويف

 .االستعداد يف تساويهما يعين ال التحصيل يف األشخاص فتساوى الذكاء،

 ميكن ال إْذ ل،التحصي من أمشل وهو املعرفة، لتحصيل عقليًا رصيدًا الذكاء تعترب أْن ميكن لذلك

 .ُهذكاُء به يسمح امم أكثر الفرد حيصل أْن

 اخَلاِمَسُةامُلَحاَضَرُة 
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 "َمْفُهوُم التََّعلُِّم َوَنَظِرَياُتُه"
 

، يتأكد ي خصوصًالرتبوم أحد اجملاالت الرئيسية يف علم النفس عمومًا ويف علم النفس اعلُّيعد  التَّ
 هدف إىله ين ذلك حينما نعرف أن  علم النفس الرتبوي يعين بدراسة سلوك املعلم واملتعلم، وأ

 ي.لرتبواحتسني عملي ة التعلم والتعليم... فالتعلم أحد احملاور الرئيسة يف علم النفس 
 م :علُّأواًل / معنى التَّ

عريفه. تلسهل اكأي مفهوم من املفاهيم األساسية يف أحد الفروع املعرفة، فإن  التعلم ليس من 
 ْن نشريأميكن م ذاتها بشكل مباشر ، والوالسبب يف ذلك أننا النستطيع أْن نالحظ عملية التعل

راسته دواقع إليها كوحدة منفصلة، أو ندرسها كوحدة منعزلة، والشيئ الوحيد الذي ميكن يف ال
ن ه ألم على التع هو السلوك. والسلوك يعتمد على عمليات أخرى غري عملية التعلم. ولذلك ننظر إىل

 ل عملية نعزوك ذاته، وحيث أننا النستطيع أْن"عملية افرتاضية" يستدل عليها من مالحظة السل
 ي:التعلم بشكل مباشر عن باقي جوانب السلوك، فإننا نعرف التعلم على النحو التال

يه من دل عل"التعلم هو عملية تغري شبه دائم يف سلوك الفرد، اليالحظ بشكل مباشر ولكن يست
 لدى الكائن احلي".  السلوك ويتكون نتيجة املمارسة، كما يظهر يف تغري األداء

 عند بعض العلماء: مفهوم التعلم 

 " عبارة عن تغري يف األداء أو تعديل يف السلوك " التعلم عند جانييه هو

 " تشكيل أو تعديل يف سلوك اإلنسان " التعلم عند سكينر هو

 " عبارة عن تغري يف السلوك ناتج عن استثارة "التعلم عند جيلفورد هو

 " . تغري يف األداء أو تعديل يف السلوك ناتج عن اخلربة "ك هو التعلم عند ثورندي

" تغري شبه  :أنه بم علُّويعرف فؤاد أبو حطب وأمال صادق يف كتابهما " علم النفس الرتبوي " التَّ
 ". دائم يف األداء ، حيدث نتيجة لظروف اخلربة أو املمارسة أو التدريب

 

 م :علُّثانيًا / عوامل التَّ
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 ة فيها،ملؤثراملية التعلم بأنها معقدة من حيث تعدد مواضيعها ومتغرياتها والعوامل متتاز ع 
 ومن العوامل املؤثرة يف عملية التعلم ما يلي:

رد، اجلسمية للف : يشري مفهوم النضج إىل مجيع التغريات اليت تطرأ على املظاهرالنضج -1
ر ضج مؤشالبيئية أثر فيها. فالنواحملكومة باملخطط اجليين الوراثي واليت ليس للعوامل 

 إلكتمال منو األعضاء واألجهزة اجلسمية املختلفة.
تعذر لسلوك ياة من ويؤثر النضج يف عملية التعلم من حيث أنه ُيَمكنُي الفرد من تعلم أمناط متعدد

لى فرد عاكتسابها دون اكتمال نضج األجهزة احلسية اخلاصة بها. كما أن  النضج يساعد ال
 لطفل منمكن امع البيئة، األمر الذي ميكنه من اكتساب اخلربات املتعددة. فعندما يت التفاعل

رص فزيادة  لتالياملشي، فإن  ذلك يعين أن ه أصبح قادرًا على التحرك يف البيئة احمليطة به وبا
 التعلم. 

ربة مة أو خهادرًا على تعلم مقيشري اإلستعداد إىل احلالة اليت يكون فيها الفرد  اإلستعداد: -2
راد األف حيث يزود عامل النضج يف كثري من احلاالت بعامل النضج ، ما. ويرتبط االستعداد

  باإلمكانيات والقابليات اليت تثري استعدادهم لتعلم خربة أو اكتساب مهارة ما.
 ْن يفسرأمكُن حيدد ثورنديك اإلستعداد للتعلم يف ضوء حالة الوصالت العصبية للفرد، والذي ُي

 لى أساس احلالة املزاجية عند ذلك الفرد. ويرى أن  هناك ثالث حاالت وهي:ع
ر يه السرودى الفرد استعداد لتعلم مهمة ما ويتاح له تعلمها فإن  ذلك يثري لدلعندما يكون  -أ

 واملتعة، األمر الذي يعينه على تعلم وإتقان تلك املهمة.
ىل إوجد ما يعق تعلمها، فإن  ذلك يؤدي ندما يكون الفرد استعداد لتعلم مهمة ما، ويع -ب

 اإلحباط وعدم الشعور بالرضا، األمر الذي يؤدي إىل عدم اتقان تعلم املهمة.
دي إىل ن لدى الفرد استعداد لتعلم مهمة ما، وجيرب على تعلمها فإن  ذلك يؤعندما اليكو -د

 ملهمة. الشعور بعدم الرضا واالرتياح األمر الذي يؤدي إىل عدم اتقان تعلم ا
ذا َوج ُه ها لدى الفرد وُتمتعرف الدافعية على أنها حالة داخلية تستثري سلوكًا  الدافعية: -3

 السلوك وحتافظ على استمراريته. 
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ع ي اإلشبابغيذي  الكائن احلي وتنشطه، ذلك أن الدافع الرية إىل أنها تستثيفة الدافعيوظوترجع 
اء نقص املي  نشاطه. فعندماريستثيركه حيه توتر يولد لديؤدي إىل اختالالت لدى الفرد، ما ي

 الكائن وجهيدفعه إىل البحث عن املاء. والدافع يتل اتزان الفرد على حنو خيداخل اجلسم 
ن عحبث یبحث عن املاء وال يفالعطشان  ،ار أوجه النشاط اليت تساعد يف إشباعهیالخت

ع لبناء متفاعل ال على متثل أهدافها والعميسعى لالحتماء واالنتماء إىل اجلماعة یالطعام. ومن 
 .  أعضائها

 رسة. واملماوامل أثرًا يف عملية التعلميعد  هذا العامل من أكثر الع التدريب أو املمارسة: -4
ة دت املایتها يف تثبیأهم. فلها الستجابات يف وجود املثرياتلعبارة عن التكرار املعِزز 

ي ألحفظ، تها وبلوغها احلد الالزم لیساعد على تثبيدة صيفتكرار قراءة الق ،امُلَتعَلمة
ألة ار مسفتكر ،ادة الفهم ووضوح الفكريتساعد املمارسة على ز. وكما تها يف الذاكرةیلتثب

 .  تلك املكوناتنيساعد على فهم مكوناتها والعالقة بياحلساب 
 

 م :علُّثالثًا / النظريات املفسرة لعملية التَّ
شرين ن العم هي جمموعة من النظريات اليت مت وضعها يف بدايات القرنظريات التعلم والتعلي

تمت يت اهامليالدي وبقي العمل على تطويرها حتى وقتنا الراهن وأول املدارس الفلسفية ال
ا يف لعمل بهدأ اُببنظريات التعلم والتعليم كانت املدرسة السلوكية رغم أن بوادر نظريات مشابهة 

 ية.املرحلة ما قبل السلوك
 . الكهل .. –الشاب  –الطفل  –هي النظريات اليت تفسر لنا الطريقة اليت يتعلم بها اإلنسان 

عم إن لطريقة اليت يستدخل بها املعارف ويستدجمها ضمن بنيته الذهنية والوجدانية، أي نا -
 للوجدان مدخال يف التعليم والتعلم.

 ن معلومات ومهارات...ا استدخله الطفل مثال مالطريقة اليت يعاجل بها م -
 ه تعلم الناس.بالطريقة واألسلوب الذي ُيفسر  -

تعد  نظريات التعلم حماوالت لتفسري السلوك اإلنساني بهدف تنظيم املعرفة واحلقائق واملبادئ 
حول التعلم، والذي من شأنه أْن ُيساعد يف فهم السلوك اإلنساني والتنبؤ به وضبطه. وتتعدد 
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 لتعدد واتساع املواضع املرتبطة بعملية التعلم، ويرجع السبب يف اتساع نظريات التعلم تبعًا
وتعدد مواضع التعلم إىل حقيقة أن  اإلنسان كائن مميز وفريد ميتاز باتساع دائرة أنشطته وتعدد 

 سلوكاته وتنوعها، وتعدد العوامل واملتغريات املرتبطة بها.
لتعلم املية على الطريقة اليت نظرت فيها إىل تصنف نظريات التعلم إىل ثالث فئات اعتمادًا ع

 والتغري يف السلوك. وهذه الفئات هي:
السيكي، وتضم نظرية ايفان بافلوف يف اإلشراط الكة: الفئة األوىل / النظريات اإلرتباطي -1

 ايستس. يلياموآراء جون واطسون يف اإلرتباط، ونظرية أدون جثري يف اإلقرتان، وكذلك نظرية و
يئية ت البد هذه النظريات على أن  التعلم هو مبثابة تشكيل اإلرتباطات بني مثرياحيث تؤك

ذه واستجابات معينة. وختتلف هذه النظريات فيما بينها يف تفسري كيفية تشكل مثل ه
 اإلرتباطات.

( ة واخلطأتضم نظرية ادوارد ثورنديك )منوذج احملاولو الفئة الثانية / النظريات الوظيفية: -2
كد على ْذ تؤرك َهل )نظرية احلافز( ونظرية بورهوس فدريك سِكَنر )التعلم اإلجرائي(، إوكال

 ك. والسلو ثرياتالوظائف اليت يؤديها السلوك مع اإلهتمام بعمليات االرتباط اليت تشكل بني امل
 بيئة يفور الوتصنف النظريات املذكورة يف الفئتني أعاله ضمن املدرسة السلوكية اليت تؤكد د

 التعلم والنواتج املرتتبة على عملية التعلم.
يف ة ونظرية النمو املعروتضم النظرية اجلشطلتيالنظريات املعرفية:  /الفئة الثالثة -3

ه تم هذلبياجيه، ومنوذج معاجلة املعلومات، والنظرية الغرضية إلدوارد توملان. حيث ته
ت التوقعاوارات والتخطيط واختاذ القر النظريات بالعمليات اليت حتدث داخل الفرد مثل: التفكري

 أكثر من اإلهتمام باملظاهر اخلارجية للسلوك. 
 
 

 م السلوكية:علُّنظريات التَّ
تهتم النظريات السلوكية بنواتج عملية التعلم أو ما يسمى بالتغريات اليت تطرأ على السلوك 

لفرد. فالسلوك الظاهري القابل بالدرجة األوىل، واليهتمون بالعمليات الداخلية اليت حتدث داخل ا
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للمالحظة والقياس يعد  احملور الرئيسي الذي تركز  عليه هذه النظريات. كما وتركز النظريات 
السلوكية على دور احلوادث البيئية والتفاعل معها يف عملية التعلم، وتقلل من شأن العوامل 

حتت تصريف اثنا عشر طفاًل الفطرية والوراثية يف هذه العملية. يقول واطسون: )"لو وضع 
رضيعًا يتمتعون بصحة جيدة وبنية سليمة وطلب مين أْن أعلمهم بالطريقة اليت اعتقد أنها 
املثلى للتعلم فإنين قادر على تعليم أي من هؤالء األطفال بطريقيت هذه حبيث يصبح خمتصًا 

رجل أعمال، بغض النظر عن  يف اجملال الذي أختاره له كأْن يكون طبيبًا أو حماميًا أو فنانًا أو
 مواهبه أو اهتماماته أو ميوله أو قدراته أو مهنة آبائه وأجداده أو اجلنس الذي ينتمي إليه"(.

 
 : -التعلم الشرطي –نظرية ايفان بافلوف 

اءت لقد جوتعرف هذه النظرية بأمساء أخرى مثل اإلشراط االستجابي، أو التعلم اإلنعكاسي. 
ائه ء إجرالحظة عابرة الحظها الطبيب الروسي ايفان بافلوف يف أثناهذه النظرية نتيجة مل

ظ أن  د الحللتجارب على نشاط جهاز الغدي لتحديد عالقته يف عمليات اهلضم لدى احليوان. فق
تناول لتهيؤ حيوانات املخترب وهي الكالب تبدأ باالستجابة بطريقة معينة تتمثل بالوقوف وال

ن  مثل إترب. د مساع خطوات احلارس يف أثناء سريه بالقرب من املخالطعام وسيالن اللعاب مبجر
والذي  لسلوكهذه املالحظة نالت اهتمامه األمر الذي دفعه إىل التساؤل عن السبب وراء هذا ا

 حدا به إىل التحول لدراسة جهاز العصيب وعملية التعلم. 
هذه   تكرارتمر يفغرٍي جبانبه، واسالحًقا بدأ بافلوف بتقديم الطعام للكلب مسبوًقا بقرع جرٍس ص

لطعام له اتقديم  يتم الكلب بدأ بإفراز اللعاب قبل أْن العملية لعدة أياٍم، ومع مرور الوقت وجد أن 
عدة  أو حتى رؤية الشخص الذي يقدم له الطعام، بل مبجرد مساع صوت رنني اجلرس. وبعد

  .أيًضا لطعامس حتى لو مل يتم تقديم اجتارَب وجد أن إفراز اللعاب أصبح مقروًنا برنني اجلر
 : قانون التعلم عند بافلوف

قام بافلوف بتفسري حدوث عملية التعلم كنتيجة لنوع من االرتباط بني املثري واالستجابة، ولكن 
االرتباط هنا ال حيدث بني املثري واالستجابة الشرطية، ويفسر بافلوف حدوث هذا النوع من 
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لوجية حبتة، وجعل هذا االرتباط من وظائف املخ، بناء على القاعدة االرتباط اىل أسس فيزيو
 :الفيزيولوجية اليت اعتمدها يف التفسري، وبنى بافلوف نظريته على بعض القواعد ومنها

 الشرطي لرباطاأوال: التكرار، فتكرار املواقف والظروف احمليطة تعترب عامال أساسيا لتكوُّن 
 . وتعلم االستجابة الشرطية

 ء املثريذا جااانيا: عامل الزمن، فقد دلت التجارب على ان االستجابة الشرطية ميكن ان حتدث ث
ا كانت تم اذاالصلي )غري الشرطي( بعد املثري الشرطي، ودلت على ان عمليات التعلم الشرطي ت

طي شرالرتباط الامن الثانية، أما اذا زادت عن هذه الفرتة فإن عملية  0،5و 0،4هذه الفرتة بني 
ن الحيدث،  اط لنتتأخر، أما إذا حدث العكس وتقدم املثري غري الشرطي املثري اجلديد فإن االرتب

 . املثري غري الشرطي لن يكون موجودا

رس صبح اجللكي يفثالثا: التعزيز أو التدعيم، إن العامل احلاسم يف التعلم الشرطى هو التعزيز، 
 . رسصوت اجلمن أن يقدم الطعام للكلب اثر مساعه لقادرا على استدعاء إفراز اللعاب، ال بد 

تجابة االس رابعا: التعميم، أي أن املثري املشابه للمثري االصلى )صوت اجلرس( يستدعي نفس
 . الشرطية مثل النغمات يف صوت اجلرس

جلرس اخامسا: التمييز، وهو االستجابة ملثري حمدد دون غريه، كأن يستجيب الكلب لصوت 
وضيح تأصوات قريبة من صوت اجلرس. واستطاع بافلوف باستخدام هذا العامل  دون غريه من

رسني، عمل جأن اجلهاز العصيب قادر وحساس للتمييز واالستجابة للمثريات املختلفة، فقد است
 . خرس اآلفكانت اإلستجابة جلرس الطعام بسيالن اللعاب، باملقابل مل تتم اإلستجابة للجر

ملية يست علقائي والتضاؤل )اإلنطفاء(، بني بافلوف أن هذه العملية سادسا: االسرتجاع التل
تكون وعيفة مطلقة بل ختضع لعدة عوامل، فالعادات القوية تكون اكثر مقاومة من العادات الض

ف للمواق رافقةعملية االسرتجاع )استعادة العادة(، من عوامل تكيف الكائن احلي مع البيئة امل
ام، يم الطعن تقدحظ بافلوف، أن استجابة الكالب بعد أيام للحافز، وبدواملرافقة للمثري، فقد ال

 .أدى إىل توقف الكالب وبشكل تلقائي عن سيالن اللعاب

  :التطبيقات الرتبوية هلذه النظرية

املعلم، أو الرئيس، أو املدير، الذي يعاقب أو يثري األمل عند  إن هذا املبدأ يكشف عن أن  -1
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ه، أو العاملني حتت إمرته، يصبح عندهم مثري للخوف، خوف من املعلم يقرتن تالميذه أو مرءوسي
بهم من درس ومن دروس وحصص وأعمال مقرتنة بكراهية هذا املعلم أو هذا املدير؛ فلذلك 

 . جيب العمل على إقران العمليات التعليمية مجيعها حبالة ارتياح بدون خوف

القرتان الشرطي يف تعلم كثري من أنواع السلوك، كما ميكن االستفادة بهذه النظرية، وا -2
وخاصة السلوك اللغوي، وتعلم اللغات، والنطق الصحيح للكلمات، وتعلم أمساء بعض األفراد 

 ..بارتباطهم ببعض األماكن

كما يفيد التعلم الشرطي الكالسيكي يف ميدان التعلم االنفعالي، الذي يتمثل يف تكوين  -3
لقيم، وذلك بارتباط احلاالت االنفعالية من خوف، وحب، وكراهية، وقلق، االجتاهات والعواطف وا

وميل حنو، أو ميل عن مع بعض املثريات األخرى، ويتضح أهمية التعلم االنفعالي إذا عرفنا أن 
 . كثرًيا من حاالت التسرب واهلروب من املدرسة، تتسم باجتاهات سالبة حنو املدرسة

ياب خرى الن غابدوافعهم من جهة وتعزيز العمل التعلمي من جهة ضرورة ربط تعلم التالميذ  -4
 .املثري غري الشرطي يؤدي اىل انطفاء االستجابة املتعلمة

 .م التعليفن يعترب التعزيز اخلارجي كذلك من املبادئ االساسية اليت يعتمد عليها اآل -5
 

 نظرية جون واطسون:
يكي ومؤسس مدرسة علم النفس ( عامل نفس أمر1958-1878جون برودوس واتسون )

س م النفمل يكن واتسون مقتنعا مبمارسات عل. السلوكي أو ما ُيطلق عليه بنظريات التعلم
لوجيا ن بيومالسائد يف ذلك العصر وقد كان يسعى إلدراج علم النفس ضمن الئحة العلوم احلقة 

رضى الناس من ماملبنية على تصرحيات   وفزياء وغريهما من العلوم, فنبذ دراسة الذهن
فقط  نسانيوأصحاء حول مشاعرهم اليت قد ال ُتعب ر عن احلقيقة وركز على دراسة السلوك اإل

مكن ُيالذي ُيمكن رصده وتسجيله كمعطى قابل للدراسة العلمية, فالذهن صندوق أسود ال 
ا ئيس شيلدراسته بشكل مباشر حسب واتسون..كما اعترب التفكري وما يدور باخللد حبد ذاته 

 .يطناعرب حم ياتناآخر غري سلوك خفي, إننا إذ ُنفكر فنحن ُنفكر انطالقا مما تعلمناه سابقا يف ح
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 تطبيق اإلشراط الكالسيكي على البشر:
بشر, لى الأهلمت جتربة بافلوف لالشراط الكالسيكي واتسون لتطبيق نفس النمط من التجارب ع

 يت جتربة "الصغري ألربت".فأجرى جتربة بقيت خالدة يف ذاكرة علم النفس ُسم

 : االستجابات االنفعالية

..وانطالقا حسب واتسون دائما فإننا نولد بثالث انفعاالت أساسية هي: احلب, اخلوف والغضب.
 ك مشاعرليظهر من هذه االنفعاالت الثالث تتفرع بقية االنفعاالت, فالرضيع إذا داعبته فإنه س

هر لك د ُيظقسيخاف ويبدأ بالبكاء, وإن أزعجته فهو  احلب من ضحك وابتهاج, وإن أهملته فإنه
وف, ب واخلر باحلالغضب, أما بقية االنفعاالت فتأتي بالتعلم مع الوقت, فالغرية مزيج بني الشعو

 ه وعطاءلر حب فالطفل الذي يغار من أخ له يصغره ُيعترب تعلما وإدراكا منه بأن أمه مثال مصد
فعاالت االن هذا احلب فيتكون انفعال الغرية وهكذا تتفرع وألنه حيب أمه فهو خياف من فقدان

 .خبلق روابط مع انفعاالت جديدة

نا يبدو ل ما قدولذا فنحن جمرد آالت بيولوجية, ال خنتلف عن أي حيوان آخر لكننا أكثر تعقيدا, 
ة من معقد عواطف ومشاعر مبفهومهما الفلسفي جمرد وهم ال غري, إذ أننا نتيجة سلسلة طويلة
ئتنا, ا وبياإلشراطات واالستجابات للمثريات املختلفة اليت نتعلمها منذ الطفولة يف حميطن

ات فالطفل يولد صفحة بيضاء متاما بانفعال احلب واخلوف والغضب فقط, فيتعرض للمثري
 .ليخلق روابط باستمرار باالستجابات املتكررة للمثريات وهكذا ُتحدد شخصيته

أن  ة, أيض مصطلح "مشاعر" ألنها ليست إال نتاج عمليات إشراطيوهلذا فقد كان واتسون يرف
 ".املشاعر ليست إال انفعاال واستجابة إلشراط ُيرتمجها اجلسم على شكل "شعور

قط حدا فوقد قال واتسون بكل ثقة: "أعطين اثنا عشر طفال حديث الوالدة وسأختار منهم وا
لصا  سا أوع منه طبيبا أو فنانا أو مهندبشكل عشوائي وامنحين السيطرة الكلية عليه وسأصن

 . أو قاتال
 

  نظرية ثورندايك:
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بني   باطاتلقد كان ثورندايك من أوائل علماء النفس الذين حاولوا تفسري التعلم حبدوث ارت
و هلسواء  اى حد املثريات واالستجابات، ويرى أن  أكثر التعلم متيزًا عند اإلنسان واحليوان عل

 ة واخلطأ.التعلم  باحملاول
 املفاهيم النظرية األساسية: 

 االرتباطية أو الوصلة العصبية 
لرابطة او ا اطلق ثورندايك على الرتابط بني انطباعات احلواس واالستجابة للمثريات بالوصلة

 نت هناكنه كاأوتعترب هذه أول حماولة شكلية للربط بني املثريات واالستجابات وعلى الرغم من 
ه استخدم الذي ري إىل كيف أْن االفكار ترتبط ببعضها البعض إّلا أن  املنهجحماوالت مبكرة تش

نظرية  كأول ثورندايك خيتلف متامًا عن تلك احملاوالت حبيث ميكن النظر اىل نظرية ثورندايك
 جديدة يف التعلم. 

 التعلم باحملاولة واخلطأ : 
ئ يف فيخط ملشكلة اليت تعرتضهويقصد به قيام الكائن احلي مبحاوالت عشوائية متكررة حلل ا

ت اوالمعظمها وينجح يف بعضها فيتعلم االبقاء على احملاوالت الناجحة والتخلص من احمل
رجع يسلوك اخلاطئة مع تكرار احملاوالت وقد كان تأكيد ثورندايك على املظاهر الوظيفية لل

 بني ة تربط مابصفة رئيسية اىل تأثره "بدارون" ويعتقد ثورندايك إن هناك وصالت عصبي
ني صيب باملثريات واالستجابات وتسمى نظريته هذه باالرتباطية اليت تقوم على الربط الع

ولة باحملا لتعلماملثري )م( واالستجابة )س( كما يرى ثورنديك أن  الصيغة الرئيسية للتعلم هي ا
 واخلطأ.                              

 القوانني الرئيسية : 
قوى، فإنها ت وبة حبالة ارتياحر:  عندما تكون الرابطة بني املثري واالستجابة مصحقانون األث -1

ي يف لرئيسأما إذا كانت مصحوبة حبالة ضيق أو انزعاج فإنها تضعف. ويرى ثورندايك العمل ا
                                                  تفسري عملية التعلم هو املكافأة، ويعتقد أن العقاب ال يضعف الروابط.        

بطة بيت الراانون التدريب )التكرار(: إن تكرار الرابطة بني املثري واالستجابة يؤدي إىل تثق -2
 وتقويتها وبالتالي يصبح التعلم أكثر رسوخا. 
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ىل إانون االستعداد: يصف األسس الفسيولوجية لقانون األثر ، فهو حيدد ميل املتعلم ق -3
 أو الضيق ويصوغ ثورندايك ثالث حاالت لتفسري االستعداد و هي:الشعور بالرضي 

          كون الوحدة العصبية مستعدة للعمل، وتعمل، فعملها يريح الكائن احلي.          ت -1
          كون الوحدة العصبية مستعدة وال تعمل، فان عدم عملها يزعج الكائن احلي.       ت -2
 عملها يزعج الكائن احلي.  مستعدة للعمل، وجترب للعمل فان تكون الوحدة العصبية -3
 قانون التعرف:  -4

لى عتعرف يسهل على املتعلم ربط وضع مثريي معني باستجابة معينة إذا متكن املتعلم من ال
وقف ر املالوضع ومتيزه نتيجة مروره خبرباته السابقة. ويرى ثورندايك انه إذا كانت عناص

 ، فمثالعروفةن ذلك يسهل التكيف للموقف أكثر مما لو كانت العناصر غري ماجلديد معروفة ، فا
 ة فيها.ستعمليسهل على املتعلم حل مسألة حسابية إذا تعرف املتعلم على األرقام والرموز امل

 5-  قانون االستجابة املماثلة:
ستفاد نه اا يكون تصرف املتعلم إزاء وضع جديد مشابها لتصرفه مع الوضع القديم وهذا يعين 

 من خرباته السابقة.
 وسيادتها:   رقانون قوة العناص -6 

 رئة غريالطا تتجه استجابة املتعلم للعناصر السائدة يف املوقف أكثر مما تتوجه إىل العناصر
 السائدة .

 
 التطبيقات الرتبوية لنظرية ثورندايك :

تم قد اهريخ علم النفس، وثورندايك أول من شغل منصب أستاذية علم النفس الرتبوي  يف تا
ذه ف، وهثورندايك بثالث مسائل أساسية، تؤثر يف استفادة املعلم منها يف عمله داخل الص

 األمور هي:
 ضعاف.ديد الروابط بني املثريات و االستجابات اليت تتطلب التكوين أو التقوية أو اإلحت -
 .  تؤدي إىل الرضي أو الضيق عند التالميذحتديد الظروف اليت -
 لتحكم يف سلوك التالميذ.لاستخدام الرضا أو الضيق  -
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رى ثورندايك على املعلم واملتعلم حتديد خصائص األداء اجليد حتى ميكن حتديد ي -
اطئة  بط اخلتشخيص األخطاء، كي ال تتكرر ويصعب تعديلها فيما بعد،ألن املمارسة تقوي الروا

           كما تقوي الروابط الصحيحة.                  
سات املمار ري منويرى ثورندايك أن  قانون األثر األهم يف عملية التعلم، حبيث كان ناقدًا للكث

ث لبواعلالسائدة، خاصة العقاب، وطالب بان تكون غرف الصف مصدر سعادة وتهيئة  ةالرتبوي
رغباته وته جاللمتعلم املنبعث من موقف التعلم حيث أن حا ياملدرسية، كما حدد الدور االجياب

 هي اليت حتدد استجاباته.
 كطأ وذل، هي استثارة رغبة التلميذ يف االستجابة واالندفاع يف احملاولة واخلمهمة املعلم - 

 بااللتزام بالنصائح التالية:
 وجد فيه التلميذ.ياملوقف التعليمي الذي  رأْن يؤخذ يف عني االعتبا -
 علم وذلك باحملاولة. التيفأْن يعطي التلميذ فرصة بذل اجلهد  -
 كوين الروابط الضعيفة وتقوية االرتباط بني االستجابة واملوقف.جتنب ت -
 واقف مشابهة حلياة التلميذ اليومية.مبربط مواقف التعلم  -
 ارسة وليس على اإللقاء.الرتكيز على األداء واملم -
لوحدات ات البسيطة إىل التدرج يف عملية التعلم من السهل إىل الصعب من الوحدااالهتمام ب -

 املعقدة.
 ة.دم إغفال أثر اجلزاء لتحقيق السرعة يف التعلم و الفاعلية واحملافظة عل الدافعيع -
 
 
 
 
 

 نظرية سكنر:
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عما  واضع هذه النظرية هو األمريكي بروس فريدريك سكنر، ويرجع إليه الفضل يف الكشف
وضوع م الشرطي. والسلوك هو املأطلق عليه اإلشراط اإلجرائي, كونه أحد أساليب التعل

من  األساسي يف النظرية اإلجرائية. ويستعمل سكنر املصطلح )إجرائيًا( لوصف جمموعة
ادة ر يف إعسكن ساهم االستجابات أو األفعال اليت يتألف منها العمل الذي يقوم به الكائن احلي.

 صياغة األهداف الرتبوية على حنو سلوكي قابل للتحقيق.
  : نردراسـات سك

لى عصاغه انطلقت دراسات سكنر مما انتهى إليه ثورانديك ، أي من قانون األثر حيث طوره و
جراء ريق إصورة " إن السلوك حمكوم بنتائجه " وانه من املمكن تغيري السلوك وتعديله عن ط

اته خطوة خطوه أو ما يسمى بالتقاربات املتسلسلة املصحوبه بالتعزيز . وأصبحت دراس
 ى االشراط اإلجرائي وبرجمة التعليم.ترتكز عل

 :االشراط اإلجرائي

وك السل يقصد به اإلجراء الذي يقوم به الكائن احلي حتت شروط معينه لتعلم منط معني من
 عقيدًا.تنسان اإلجرائي يفسر أكثر سلوك اإل  املعزز أو املدعم . ، ويعتقد سكنر بأن اإلشراط

هد ، املعاويم وتدريب األطفال املعاقني يف املدارس ويعتربها إحدى طرق تعديل السلوك لتعل
 وملعاجلة البالغني يف املصحات العقلية .

 وقد أطلق عدة مسميات على هذه النظرية منها
 لبيئة .هندسة ا -3                تعديل السلوك . -1
 سيلي .جرائي أو التعليم الشرطي الواالشرتاط اإل - 4            التعزيز اإلجيابي . -2

 :افرتاضات نظرية االشراط اإلجرائي
 تقوم النظرية السلوكية كما طورها سكنر على االفرتاضات التالية :

 إن  معظم السلوك اإلنساني متعلم .     -1
 يلعب التعزيز دور كبري يف حتقيق التعلم املرغوب.     -2
 . يتضمن التعلم التغري والتعديل يف خربات املتعلم ونواجته     -3
 صرية .نية قيتم التعلم عند جتزئة اخلربة ملواقف سهلة قصرية يستغرق تعلمها فرتات زم   -4
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 .سيطة السلوك اإلنساني سلوك معقد , وحتى ميكن فهمه البد من جتزئته ألجزاء ب     -5
 وء .ميكن إخضاع السلوك اإلنساني إىل عمليات الفهم والتفسري والضبط والتنب     -6
 لوك اخلاضع للتعلم هو سلوك قابل للقياس واملالحظة .الس     -7
 يتم حتديد السلوك املراد تعلمه حتديد دقيق وفق معايري   -8

 سكينر: ةالرتبوية لنظري تالتطبيقا
 اقرتح سكينر اخلطوط الرتبوية العريضة للمعلمني وهي: 

 بي بقدر اإلمكان.      استخدام التعزيز االجيا -1   
قاب أو د استخدام أسلوب العحتى ال يزدا ات املنفرة يف غرفة الصف وتقليلها،ضبط املثري - 2

 التعزيز السالب.
ور فالتغذية الراجعة، سواء كانت يف صورة تعزيز موجب أو سالب أو عقاب  ضرورة تقديم - 3

 صدور سلوك املتعلم.
غذية وتقديم التعلى تسلسل اخلطوات لالستجابات اليت جيريها املتعلم وتتابعها،  احلرص -4

 الراجعة يف كل ما يتعلمه التلميذ.
 شكالتاإلجرائي  العالج النفسي السلوكي يف تقويم امل طوقد استفاد من مبادئ االشرتا

رات السلوكية غري السوية أو بعض العادات غري املرغوب فيها ، كما أضاف سكينر حتذي
 للمعلمني خاصة باملمارسة الصفية ومنها:

 هم.ستجابات املتعلم وتقديم التعليقات املؤملة لذاتالسخرية من ا -
 استخدام األساليب العقابية املختلفة. -
 ة والصعبةالوظائف البيتية االظافية الكثري -
 اريةإرهاق نفسية الطلبة باألعمال اإلجب -
 إلزام املتعلم بنشاط ال يرغب فيه. -
  ول مدة الدرس .إلزام املتعلم باجللوس بصمت ط -
 

  م املعرفية :عّلات التَّنظري
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هم اه والفنتب)اال :تعطي النظريات املعرفية أهمية كبرية ملصادر املعرفة واسرتاتيجيات التعلم
فة ن معراملتعلم مبا اكتسبه م والذاكرة واالستقبال ومعاجلة وجتهيز املعلومات(، فوعُي

دى حلاصل ليب اربة أو التدروبطريقة اكتسابها، يزيد من نشاطه امليتامعريف. هذا النشاط أو اخل
ئص ل اخلصان خاليف سلوكه. وتهتم النظريات املعرفية بالبنية املعرفية م الفرد، ُيحدث تغيريًا

 .التالية: التمايز والتنظيم والرتابط والتكامل والكم والكيف والثبات النسيب

ص فيما تتلخولزمن ترى النظريات املعرفية أن حدوث املعرفة مير عرب اسرتاتيجية متتالية يف ا
 ي: يل

 1.ت.االنتباه االنتقائي للمعلوما 

 2..  التفسري االنتقائي للمعلومات   

 3..  إعادة صياغة املعلومات، وبناء معرفة جديدة     

 .االحتفاظ باملعلومات أو املعرفة احملصلة بالذاكرة. 4    

 . اسرتجاع املعلومات عند احلاجة إليها. 5    

 ني:نظرية كورت لف
لوك اىل ليل السدأ حتإن  النظرية اجملالية تعترب أن  السلوك وحدة كلية غريقابلة للتحليل ، وأن مب

ذلك ه ،ولوحداته البسيطة يفقده معناه ومضمونه ، فالكل سابق على االجزاء وأنه من أجزائ
 ثلومت يرفض أصحاب النظرية مبدأ حتليل السلوك الذي يأخذ به أصحاب النظرية السلوكية.

 مثريات نيب ارتباط حلدوث كنتيجة حيدث التعلم بأن نادت اليت االرتباطية، للنظريات فعل رد
 أهمية تؤكد فإنها اجملالية النظريات أما سلوكية؛ عادات تكوين من عنها ينتج وما واستجابات

 احلي ائنالك دراكأل كنتيجة حيدث التعلم أن اجملاليون يرى فقد التعلم، عملية يف والفهم االدراك
 يؤكدونال بهذا وهم التعليمي، املوقف مكونات بني املوجودة املتعددة للعالقات( املتعلم)

 الذي الدور وأهمية اجملال أو الكلي املوقف أهمية يؤكدون بل ، واالستجابة املثري ارتباطات
 العليا.  التفكري وعمليات االدراك عملية به تقوم

 ها نظرية اجملال هي:إن  من أهم الفروض اليت قامت علي
 ث واملعارف يف هذا الكون حتدث دائمًا يف جمال معني.مجيع احلواد -
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 صائص وتركيب خاص تفسري احلوادث احمللية يف نطاقه.خكل جمال له  -

  صائص أي عنصر من عناصر جمال معني ترجع إىل قوى اجملال املختلفة املؤثرة عليها.خ -

 ي واملستقبل.احلاضر أهم يف الواقع من املاض -

ابه مجملال احليوي للفرد نتيجة تفاعل قوة ناجتة من طبيعة تركيب املوقف نفسه وتنظيم ا -
 من عالقات.

 

 التطبيقات الرتبوية لنظرية اجملال:
لذى ا يالدافع خبصائص البنى املعرفيه لطالبه والتنسيق كثر وعيًاأيكون  ْنأعلى املعلم  -1

  .تى يقيم مواقف التعلم على ضوء هذه اخلصائصحيكم اجملال النفسى لكل منهم ح

 ةيريات كيفمنا جيب احداث تغإللطالب و ةاملعرفي ىفى البن ةاليكفى احداث تغريات كمي -2
 .موضوع التعلم ةلتعميق فهمهم للماد ةاملعرفي يةهذه البن

 سرها بيمكن استخدامأوحمدد بوضوح  ةكلما كان عرض املاده العلميه متمايز لبنى بدق -3
  . فى ذهن املتعلم مع احداث قدر من التكامل بينها وبني املعلومات االخرى ةوسهول

جع تش ْنأه وهداف تتناسب مع امكانيه املعرفيأاملعلم مساعده املتعلم فى اختيار ووضع  -4
لفشل ربات اعظم من النجاح مع تقليص خأحبيث حيقق املتعلم من خالهلا قدر  ةحاجاته الدافعي

  .حددنى أاىل 

ط الصراع مناأحتى تتضاءل  ةاحلاد أو ةجينب الطالب املنافسه الشديد ْنأعلى املعلم  -5
 .نهميب

   
 
 
 
 

 نظرية جشطلت:
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ع لى جمموععاىل اجلشطلت كلمة املانية تعين الشكل أو الكل أو اهليئة أو النمط املنظم الذي يت
لوكية يف هرت فيه احلركة الس( يف نفس الوقت الذي ظ1912االجزاء, ظهرت هذه احلركة عام )

ءت هذه عالمها )كوفكا وكوهلر( جاأبرز أأمريكا ومؤسس هذه احلركة )ماكس فرتامير( ومن 
،  الشعور لية منىل مكونات اوإاحلركة كرد فعل على احلركة البنيوية اليت حاولت جتزئة االدراك 

ت ملثريااىل سلسلة من إوكذلك رد فعل على احلركة السلوكية اليت عملت على جتزئة السلوك 
 .واالستجابات

علم ن التترى مدرسة اجلشطلت أن التعليم  يقوم على الفهم الكلي للموقف برمته وهكذا يكو
ئي ك الفجاالدرااضربًا من التفكري والتأليف واالبتكار أو على حد قوهلم ضربًا من االستبصار ) 

ء يف األخطاالتؤمن بأثر احملاوالت وملابني اجزاء املوقف الكلي من عالقات اساسية (, وهي 
ن حتى النسااعملية التعلم ولكنها تذكر أنه ختبط أعمى الصلة له باملشكلة , والصحيح هو أن 

 يف حماوالته حياول أن جيرب بصورة كلية املوقف الذي يتعامل معه . 
أخطاء والت ويكون نهاية حما التفكري واالستبصار أكثر من أْن واتباع هذه املدرسة يرون أن 

ا دراكي مبل االكبرية يف ذهن الفرد , كما يزعم السلوكيون , بل أنه نتيجة إلعادة تنظيم اجملا
ًا ي تنظيمتعليميعني على بروز احلل , فاحلل اليتاح باالستبصار إال إذا أعيد تنظيم املوقف ال

 اللحظة  يفثق إالاالستبصار الينب يسمح بإبراز مجيع عناصره يف جمال إدراك الفرد , حيث أن 
م لى الفهوم عيق التعلم باالستبصار البد أْن أي أن  ،اليت تبدو فيها املشكلة يف صورة واضحة

 الكلي للموقف بأمجعه ال ألجزاء فرادي منه. 
 مفهوم االستبصار:

عة لفهم طبي كرب االضافات العلمية اليت قدمها علم النفس اجلشطلتأهذا املفهوم من  يعد    
ملوقف اوانب و جأنه ) ادراك مفاجىء للعالقات بني عناصر أتعلم , ويعرف االستبصار بعملية ال

ساس أى لم عليفسر اصحاب هذه النظرية عملية التع , نتيجة اعادة تنظيم تلك العناصر ( , اْذ
اصر اك العنل ادرنها عملية اعادة تنظيم للمجال االدراكي الذي يوجد فيه الكائن احلي , من خالأ
ىل إتؤدي  راكات , وبعد ذلك تدرك العالقات اليت تربط بينهما يف ضمن اجملال , وهذه االدواًلأ

 . اعادة تنظيم اجملال يف صورة كلية جديدة
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 :قوانني التنظيم اإلدراكي يف نظرية التعلم باالستبصار
 ا علىكهإدرا يسهل إدراك األشياء املتقاربة يف الزمان واملكان حيث يتم "قانون التقارب " -

 هيئة صيغ مستقلة بعكس األشياء املتباعدة.
 .يغ كليةاه كصيكون إدراك األشياء املتشابهة يف الشكل أو الوزن أو االجت "قانون التشابه" -
صيغ، درك كتاألشياء غري املتصلة مثل اخلطوط املستقيمة  "قانون االتصال )االستمرارية(" -

يرى  فإنه نقسم إىل مسارات بواسطة خطوط متقطعةفإذا نظر الفرد إىل الطريق السريع الذي ي
 هذه اخلطوط من بعيد على أنها خطوط مستقيمة مكتملة.

دركها نها جزء ندرك األشياء الناقصة على أنها مكتملة، فالدائرة اليت ينقص" قانون الغلق " -
ن نوعا م ببتس كدائرة مكتملة، ويرى اجلشطلتيون أن األشياء الناقصة أو األجزاء غري املكتملة

 التوتر عند الفرد وأن هذا التوتر ال يزال إال بإكمال الشكل.
 التطبيقات الرتبوية لنظرية جشطلت:

ة ى اإلجابجيب أن يكون تأكيد املعلم األساسي على الطريقة الصحيحة لإلجابة وليس عل -1
 .الصحيحة يف حد ذاتها

 زى، فمثالا بالكل فتكتسب املغالتأكيد على املعنى والفهم، فيجب ربط األجزاء دائم -2 
شيء أو أو ب تكتسب األمساء واألحداث التارخيية أكرب مغزى هلا عند ربطها باألحداث اجلارية

 .بشخص هام بالنسبة للطالب

 الربوز يث حيققحبإظهار املعلم البنية الداخلية للمادة املتعلمة واجلوانب األساسية هلا  -3 
 ملتعلمةاادة نب اهلامشية فيها، مع توضيح أوجه الشبه بني املاإلدراكي هلا باملقارنة باجلوا

 . احلالية وما سبق أن تعلمه الطالب مما يساعد على إدراكها بشكل جيد

يف كإظهار  سابقة، وتنظيم مادة التعلم يف منط قابل لإلدراك مع االستخدام الفعال للخربة ال -4 
 .تتالءم األجزاء يف النمط ككل

  

 م اإلجتماعي:ّلعنظرية التَّ
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علم ة التتعددت النظريات اليت حتاول تفسري كيفية حدوث التعلم، ومن هذه النظريات: نظري
 ن أهميةقلل ماالجتماعي، وتسمى أيًضا التعلم باملالحظة، وقد طرحها "ألربت باندورا"، وهي ت

حظة  املاللم إىلالتعزيز يف التعلم كما تراه املدرسة السلوكية، وتعزو التغري يف السلوك والتع
 والتقليد.

د، لتقليوالنقطة األساسية يف نظرية التعلم االجتماعي: هي أن الناس يتعلمون من خالل ا
 ختياري؛م االومالحظة مناذج القدوة، وأن  ما يشاهده األطفال يكون له تأثري كبري على سلوكه

 ولذلك يطلق على هذه النظرية أيًضا: نظرية التعلم باملالحظة.

م، نذ القدمعروف لواضح أن  أصل الفكرة ليس جديًدا؛ فأثر املالحظة والتقليد يف التعليم مومن ا
 التعلم ظة أنوهي يف األصل امتداد وتطوير للنظرية السلوكية، حيث ترى نظرية التعلم باملالح

عد ب؛ بل حيصل نتيجَة حملاكاة سلوك املشاهد، لكن هذه احملاكاة ال تكون بشكل فوري وآلي
روض ، وتكوين الف-حظالسلوك املال-ات عقلية تشمل تنظيم املعلومات، وتفسري املثريات عملي

 عن نوع االستجابة املطلوبة اليت تؤدي إىل التعزيز املطلوب.
سواء -خرين وحتاول النظرية أن تفسر كيف أن ما يشاهده األطفال من مواقف عدوانية جتاه اآل

ظ لوكهم مع اآلخرين، خاصة إذا حصل ذلك املالحنعكس على سي -حقيقية أو يف التليفزيون
 على مكافأة نتيجة لعدوانيته.

 طرق حدوث التعلم: 

ويكون  خرين،حسب النظرية االجتماعية يف التعلم, فإن الفرد يتعلم من خالل مشاهدة سلوك اآل
 التعلم حسب األمناط التالية: 

ن عمله؛ ألفعل الشيء الذي نعرف كيف نفي كثري من األحيان نتعلم أال نفاالمتناع واإلحجام:  -1
ما تلًفا عا خمالنموذج )القدوة( الذي نالحظه أحجم عن فعله، أو عوقب بعدما فعله، أو فعل شيًئ
ك ا يف ترسبًب قصدنا عمله؛ فاملتعلم هنا يقلد ما يراه أمامه فيكف عن العمل, فاملالحظة كانت

 العمل.

عادة مقبوًلا، لكننا نفعله ألننا نرى منوذًجا يفعله  اإلغراء: ويكون حني نقوم بعمل ال يكون -2
وال يعاقب. مثال ذلك: طالب يرى الفوضى عند مقصف املدرسة، ويرى عدم االهتمام بالنظام، 
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وال أحد ينكر ذلك من املعلمني؛ فيقوم بعمل الشيء نفسه، ففعل اآلخرين هلذا العمل غري 
 لم الفرد فعل ذلك الشيء.املقبول، وعدم وجود عقوبة يؤديان إىل أن يتع

سبب بلتيسري: حيث يقوم الفرد بعمل شيء مل يكن يفعله عادة، ليس بسبب أنه ممنوع؛ بل ا -3
خص شأن ليس لديه دافع لفعله، لكنه يشجع لفعله بعد رؤيته ملن يفعل، مثل: أن يقوم 

 بالتصفيق حملاضر, أعجبه حديثه بعد أْن يبدأ غريه بالتصفيق.

صودة، واهلدف منها ة احلقيقي: وفيه يكون التعلم نتيجة ملالحظة مقتعلم املالحظ -4
 ثله.ماحملاكاة، مثال ذلك: طالب يراقب كيف يرسم معلم الرتبية الفنية البيت، فريسم 

 مراحل عملية التعلم باملالحظة:
ة املالحظعلم بالتعلم باملالحظة ال حيدث فجأة، أو من خطوة واحدة؛ بل عادة ما متر عملية الت

 ظة:ملالحبأربع مراحل رئيسة، فمن خالل هذه املراحل األربع مجيًعا تتم عملية التعلم با

متابعة، والنتباه: فلكي نتعلم من اآلخرين ال بد أن ننتبه ملا يعملون، ونالحظه باهتمام ا -1
 فأوىل املراحل هي مالحظة السلوك املراد تعلمه واالنتباه له.

تفظ به حنعلمه أن نؤديه يف احلال، بل قد سلوك ال يلزم لكي نت االسرتجاع: فما نشاهده من -2
 ظة.ملالحاحتى يأتي وقت نكون فيه حباجة إىل استخدامه؛ فتحدث عملية التقليد والتعلم من 

آلخرين الدافعية: حبيث يكون لدى املتعلم دافع ألداء السلوك الذي سبق ورآه، ورأى جناح ا -3
 ما حيكمه املوقف الذي مير به الفرد. يف أدائه، وهذا الدافع غالًبا

لى ن يكون علإلنتاج: وهو أداء العمل كما رآه املتعلم، ومن الطبيعي أن أداءه يف أول األمر ا -4
حظة رار مالمع تكودرجة عالية من اإلتقان، ولكنه البداية، ويزداد اإلتقان مع تكرار ذلك العمل، 

 املثال األول.
 
 
 

 : ية التعلم اإلجتماعيالتطبيقات الرتبوية لنظر
 لك:هلذه النظرية تطبيقات كثرية، وقد اعتمد عليها املربون من أقدم العصور، ومن ذ
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 ْن يقوم املعلم بعرض املهارات اليت يرغب من الطالب أداءها، ويكرر ذلك حتى يعطيأ -
 الفرصة الكاملة هلم يف مرحلة االنتباه.

أداء بطلوب تعلمها؛ حتى يغري الطالب اآلخرين ات املأْن يكافئ من يقومون بأداء املهار -
 العمل.

رغوبة، كمشاهد العنف مملشاهد غري  -روخباصة الصغا-حلرص على أال يتعرض الطالب ا -
 وحنوها، إال أن  ذلك قد ينعكس على سلوكهم

  


