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 علم النفس التربوی

فهو سوس الذي يأكل الحضارات  الجهلصر المسافات في النهضة والتنمية، أما يبنى االمم كما يبنى بيوتاً العماد لها ويرفع من شأن البشر، ويخت العلم

 !والثقافات ويهدم المدن

 :مقدمه

كان الهدف الرئيس ، العام  نتيجة لتطور علم النفسظهر  إن علم النفس التربوي هو أحد فروع علم النفس التطبيقية

يعتبر علم النفس التربوي الوسيط و ، هو إعداد المعلمين على أسس علمية منظمة من تطوير علم النفس التربوي

مؤكدا ان اهميته هذا العلم تكمن في مجاالت استخدامه   .النفس والتربية ، أي بين النظرية والتطبيق بين علم

 .الواسعة في المواقف التربوية وغير التربوية

يواجــه المعلــم عــادة بعــض الصعوبــات لــدى ممارســته عمليــة التعليــم الصفــي، وذلــك بغــض النظــر 

التــي يدرســها، والمرحلــة التعليميـة التـي يـؤدي مهامـه  عــن خبرتــه وعــدد ســنوات خدمتــه ونــوع المــادة

خــر، ً وتأخـذ آلت عامــة يواجههــا المعلمــون كافــة مــن وقــت الفيهـا، وتشـكل هـذه الصعوبـات مشــك

 .التعلميــة ذاتهــا -معينـة، كمـا ترتبـط بطبيعـة العمليـة التعليميـة تاالأشـك

ت ومعالجتهــا، بيــد أن المثــل هــذه المشــكللخبـرة، يجعلـه أكثـر قـدرة علـى مواجهـة  وإن اكتسـاب المعلـم

ح أمـام فضــل. فالتقــدم التقنــي الســريع والمسـتمر، يطـراألالتعليــم علــى النحــو يعنــي نجــاح عمليــة  الذلــك 

مــر الــذي يجعــل المعلــم فــي أليوجــد الحلــول لهــا، اهــا وت جديـدة عليـه أن يواجهالالمعلـم باسـتمرار مشـك

سـس والمبـادئ التـي تقـوم عليهـا عمليـة التعليـم، بحيـث يتمكـن مـن ألـتمرة وملحـة إلـى فهـم أفضـل لحاجـة مس

 .وفعاليــة كفاءةتسـهيلها وجعلها أكثــر 

نــه يزودهــم ألدريــب المعلميــن وتأهيلهــم؛ زمــة لتالاســية السألفــس التربــوي مــن المــواد ايعتبــر علــم الن

ســس والمبــادئ النفســية الصادقــة التــي تتنــاول طبيعــة التعلــم المدرســي، ً لطبيعــة عملهــم، وأكثــر ألبا

 .ـن هــذا الفعــلت الناجحــة عـالمرونــة فــي ً وإدراكا ليصبحــوا أكثــر فهمــا مواجهــة المشــك

نظریـة يعـد علـم النفـس التربـوي مـن أكثر فروع علـم النفس تطورا ً وانتشـارا فـي العالـم لمـا لـه مـن أهميـة  

ت التعلـم والتعليـم. فهـو يقـدم المعلومـات والمبـادئ النفسـية للمربي الفـي العمليـة التربويـة وفـي مجـا وتطبیقیـة

عده علـى تحسـين العمليـة التربويـة وفهـم سـلوك المتعلم وتقديم المعرفــة لــه، وتنميــة شــخصيته والمعلم لكي يسـا

ليكــون ً متعلمـا ناجحـا وقـادرا علـى  والجسمیة( واالجتماعیة واالنفعالیة العقلیة)مــن مختلــف الجوانــب

النفـس التربـوي علـى أنـه  علم ه. وينظـر البعـض إلـىسـتفادة مـن الخبـرات التعليميـة بأقصـى طاقـة ممكنـة لـاال

الفـرع الوسـيط بيـن التربيـة وعلـم النفـس اهتمامـه بالجوانــب التربويــة فــي الميــدان التربــوي واعتمــاده علــى 

 .القوانيـن والمفاهيـم النفسـية فـي مجـال علـم النفـس
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 يلنفس التربوالمدخل الی علم ا الفصل االول:

 اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما

يساعد على  التدریس، وكيف أن التعلميحدث كيف النفس التربوي هو مجموعة الدراسات الموجهة لمعرفة  علم

عن كيفية تعلمهم سلوكات حدوثه، وبذلك يحتوي على معلومات من صفات المتعلمين وخصائصهم التطورية، و

معينة، وعن الظروف التي من شأنها أن تؤدي إلى تعلم أفضل عندهم، وعن الكيفية التي يمكن بها تلبية  أو أفكاراً 

لتعلم الناتج. وللتعامل مع هذه الموضوعات، حاجات الطلبة من مختلف القابليات والخلفيات، وعن كيفية تقييم ا

فإن علم النفس التربوي، يتسمد تعاليمه من عدد مختلف من النظرية والمناخي النفسية. أنه معنى بإيجاد أجوبة 

كيف  عن أسئلة من مثل: لماذا يتعلم االطفال وكيف؟ هل يختلف اطفال الصغار عن أطفال الكبار في تعلمهم؟

يراً في قدراتهم وخلفياتهم؟ هل يمكن أن يقيم التعليم ثرس بفاعلية صفاً فيه طلبة يختلفون كيمكن للمعلم ألن يد

 ( 1999)عدس، ؟فواذا كان الجواب بااليجاب فكي-بفاعلية

 إبان المعلمين هؤالء ما يواجه وغالًبا كفاءته، وزيادة المعلم إلعداد أساسيا مرتكًزا التربوي النفس علم يشكل

 :حول معظمها تدور والتي أجابه تبحث عن التي الملحة التساؤالت من لعديدا دراستهم مراحل

 الصف؟ غرفه داخل الطالب من كبيرة مجموعة إدارة على قادر أنا هل

 ؟ المختلفة الطالب مشكالت مع أتعامل كيف الدراسية؟ المادة أقدم كيف

 

 لماذا نحتاج ان ندرس علم النفس التربوي؟

 على: التربوي النفس علم یقوم إجماال

 التربوي.وفهم، بأصول قواعد علم النفس  أن يكون المعلم على دراية-1

 عالقة المعلم بالمتعلم وفهمه لقدراته واستعداداته. -2

يتفق مع  الذي ،وأختيار طريقة التدريس المناسبة كيفية قيام المعلم باستخدام األسلوب المناسب في التعليم،-3

 .قدرات المتعلمين

 وتحديد فهم شخصية المتعلمين، على المعلم ُيساعد ما ذاه وفي وانفعاالتهم، المتعلمين شخصية ومعرفة فهم-4

 .لديهم والضعف القوة جوانب

 .مساعدة المعلم على التنبؤ العلمي بسلوك المتعلم-5

من حيث اختالف بيئاتهم وظروف نشأتهم االجتماعية واالقتصادية، واثر  التالميذ:دراسة الفروق الفردية بين -6

 ي.هذه الظروف في تحصيلهم الدراس

وكيفية االفادة من دراسة هذه الدوافع في تحسين اقبال  في حياتهم المدرسية التالميذالتعرف على دوافع سلوك -7

 القسوة والعقاب واالجبار. ىء الاالمتعلم على التعليم بشوق ورغبة بدالً من االلتج
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 نشأة علم النفس التربوي:

ي برزت بشكل واضح مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن يعتبر ميدان علم النفس التربوي من الميادين الت

إلى عهود سحيقة، منذ ان وجد االنسان نفسه في -كونه من مجاالت علم النفس العام-ولكن تمتد أصوله ،العشرين

ولة واندفاعه نحو محا هما البئیة الطبیعیة الخارجیة، والبیئة الداخلیة)نفس االنسان(بيئتين مليئتين باألسرار، 

تبط رم ویمكن القول أیضا بأن علم النفس التربوي له تأریخ قصیر وماض طویلفهم وتفسير تلك البيئتين، 

 بالفلسة واآلراء الفلسفية.

وكانت نتيجة مباشرة للتطور الهائل وقتها في علم النفس العام وغيره من اكتشافات ومساهمات من علوم الطب 

اهب الفلسفية القديمة منها والحديثة بما قدمته من معلومات حول طبيعة والفلك والفسيولوجيا وقد ساهمت المذ

إضافة إلى ما قدمته  ؛المعرفة والعقل وعالقة المعرفة بالروح والعقل بدور بارز في نشوء هذا الحقل وتطوره

نين من نظريات وقوا علم النفس السلوكي والمعرفي واإلنساني والتحلیلي :مدارس علم النفس المختلفة مثل

تتعلق بالوظائف النفسية عملية التعلم والسلوك. وكانت أول بدايات علم النفس التربوي عندما بدأت بعض الجامعات 

في إعطاء كورسات في علم النفس التربوي، وكانت تهدف بشكل رئيسي إلي  آیواوجامعة   نیویوركمثل جامعة 

مة وقد نظر إليه آنذاك بأنه الوسيط بين علم النفس المساهمة في إعداد المعلمين اعتماداً على أسس علمية منظ

 .والممارسة التربوية

 

 بفترة العشرین بدایة القرن قبل التربوي النفس علم مجال النفس علم رواد من العدید وكانت البدایة أسس

 :قلیلة

 ( 1842-1910) جیمس  ولیم يعد: أوالا  

 ( 1890)   "النفس علم مبادئ " النفس لعلم األول نهجيالم كتابه ظهور بعد تماماً  .هؤالء الرواد من واحد

 علم فيها ناقش التي  "Talks to Teachersالمعلمین الى تحدثال " ب عرفت المحاضرات من سلسلة قدم

عن  تصور لنا تقدم أن يمكنها ال غالباً  المختبرية النفس علم تجارب أن جادل جيمس  .األطفال تعليم في النفس

 .التعليم لتحسين الصف في التعليم والتعلم عمليتي ومراقبة اإلشراف أهمية أيضاً  ويوضح. طفالاأل تعليم كيفية

توسیع  أجل من لألطفال واإلدراكي المعرفي خارج المستوى الدروس بموضوع تبدأ أن :هي نصائحه من واحدة

 .مداركهم

 ) 1952-1859دیوي) جون: ثانیاا 



 احمد حمهر ..........عم...................ة/ المرحلة الثانیةالعربی .........قسم اللغه.................2023-2022.............................يعلم النفس التربو

5 
 

 أصبح الذي) 1952-1859دیوي) جونهو  التربوي النفس علم لمجا ياغةص في الثانية المهمة الشخصية

الواليات  في التربوي النفس لعلم ضخم مختبر أول دوي جون أسس .لعلم النفس العمل للتطبيق الفعال العنصر

 كولومبيا. جامعة في دةالمتجد تقديم أفكاره في إستمر بعد وفيما . 1894 شيكاغوا جامعة في األمريكية المتحدة

 يعتقد كان ديوي جون قبل .نشطاا  متعلماا  یعد الطفل :بأن النظر القائلة بوجهة له ندين -1  المهمة، بأفكاره ندین

 األطفال بأن يوید العكس، يعتقد وعلى سلبية بطريقة ويتعلمون بهدؤ مقاعدهم في الجلوس ينبغي لألطفال بأنه

   الفعالة بالمشاركة أفضل بشكل يتعلمون

 يعتقد .لبيئتهم األطفال فكرةًتكيف على والتأكيد عموما ً الطفل على يركز نأ للتعلم ینبغي إنه بفكرة ندين له  -2

 والتكیف التفكیر كیفیة تعلم علیهم یجب بل حصراا  العلمیة الموضوعات يتعلموا أن لألطفال ينبغي ال بأنه وييد
 .الفكریة للمشكالت حلوالا  ف یجدواكی یتعلموا أن األطفال على خاص بوجه ویعتقد. المدرسة خارج مع المحیط

 تكن لم الديمقراطية المثالية هذه إن .كفوء تعليم يستحقون أن األطفال يقول الذي بالمعتقد أيضاً  له وندين  -3 

 نسبة على مقتصرا   كان التعليم عندما عشر التاسع القرن من اآلخيرة الفترة في دوي عمل بداية موقعها في في

 النفس علماء من المربين من واحد وييد وكان  .الغنية إلى العائالت ينتمون هم ممن لذكورا األطفال من صغيرة

 الفئات من مختلف األطفال إلى إضافة وإناثا ً ذكورا ً األطفال جميعلل لتعليما يدعون الذين كانوا المؤثرين

ً .والعرقية اإلقتصادية -اإلجتماعية
لتغير المقبل في تربيتنا هو تحول مركز الجاذبية فهو تغير أو ثورة ليست غريبة عن تلك التي أحدثها يقول جون ديوي: وفي الوقت الحاضر نرى أن ا

وهوالمركز  كوبرنيكوس عندما تحول المركز الفلكي من االرض إلى الشمس ففي هذه الحالة يصبح الطفل من االرض الى الشمس تدور حولها تطبيقات التربية

 (45المدرسة والمجتمع، ص الذي نظمها حوله. )جون ديوي،

 (1949- 1874ثورندايك ) :ثالثا ً

، والتحق بجامعة ويسليان وتخرج 1891أنهى دراسته الثانوية في عام ، هو عالم نفس أمريكي ،إدوارد لي ثورندايك

ترك هارفارد وعمل في جامعة كولومبيا،  1897، ثم اكمل تعليمه في جامعة هارفارد، وفي عام 1895منها عام 

، بدأ تأثير أبحاثه على موضوع التعلم والتعليم منذ بدايات 1898ل على درجة الدكتوراه في علم النفس عام حص

جاءت أفكار ثورندايك متممة ومكملة لبعض أفكار العالم التربوي جون ديوي، خاصة في علم . القرن العشرين

 .اطيةالنفس الوظيفي حيث قام بتطوير بعض أفكار ديوي وخرج بنظرية االرتب

نشر 1914 /1913مهدت كتابات الباحثين والدارسين الطريق أمام المعلمين الستخدام علم النفس الحديث، وفي 

أجزاء، وطرح فيه أفكاره ونتائج أبحاثه التجريبية واإلحصائية،  3ثورندايك كتابه علم النفس التربوي المؤلف من 

حاثه في طريقة التعلم سواء التعلم اإلنساني أو التعلم الحيواني، كما أوضح فيه مبادئ قوانينه التي اعتمد عليها في أب

  .وذلك على الرغم من أن بدايات ثورندايك كانت في مجال نظريات التعلم والتعليم

 العلمية بأبحاثه تميز وقد . للتعلم العلمياألساس  وشجع والقياس التقويم على وأكد بادر من أول  كايثورند يعد

 الحقا ً ..... قاعدة علمية التربوي النفس علم يمتلك أن ينبغي أنه فكرة كايثورند والتعلم دعم عليمالت حول المثيرة

اوًعلما ً يكون مدى أي إلى نستكشف   . التعليمًفناً 
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ا كانت لقد احتدم الجدل بين التربويين منذ أمد بعيد، حول ما اذا كان التعليم فناً أم علماً. فأذ :التعلیم فن ام علم؟

ذا كانت عملية ا. واإللهام واالبداععملية التعليم فنأ كما ينادي بعض التربويين، فهذا يعني أن هذه المهنة تتطلب 

التعليم علماً، كما يعتقد تربويون آخرون، فإن دور المعلم هنا سيقتصر على تعلم المباديء والقوانين والنظريات 

 وتطبيقها. التربوية المناسبة، وما عليه سوى فهمها 

لقد انقضى العهد الذي كان التعليم فيه مقصوراً على الصفوة الممتازة من الطلبة الذين يستطيعون اكتساب المعرفة 

اعتماداً على قدراتهم الذاتية، وبقليل من المساعدة من أساتذتهم. لقد أصبح مدارسنا اليوم مكتظة بكل نوعيات 

شتى خصائصهم النمائية. مع كل هذه المتغيرات هل يضل من  الطلبة، الذي يختلفون عن بعضهم البعض في

الممكن أن يمارس أي فرد منا مهنة التعليم دون إعداد سابق لها؟ و دون ان تتوفر لديه المزايا الشخصية المطلوبة 

 لمزاولتها؟

ءه على أكمل إن المعلم البارع هو بمثابة الممثل القدير الذي يستوعب دوره بشكل جيد، ويستطيع ادا: الجواب

وجه. فهو اليمارس نفس االداء ونفس الدور في جميع المواقف وفي جميع االوقات. لذلك يدرك المعلم الناجح 

بوضوح أن عليه أن يلعب أدواراً مختلفة بأختالف مستويات الطلبة الذي يدرسهم وبأختالف نوعية المواد الدراسية 

حيث يحتاج المعلم إلى معرفة تعلیم هي فن وعلم في نفس الوقت، أن الى تدريسها. من هنا يمكن القول: التي يتول

اكاديمية متخصصة وإلى مهارات خاصة ومزايا شخصية معينة حتى يتمكن من القيام بعمليات التدريس على 

تعليم كمزاولة مهنة الطب، ال :(Charles Silberman)یقول شارلز سلبرمانوفي هذاإلطار،  الوجه األكمل.

ر من الموهبة واالبداع، ولكنها باالضافة الى ذلك علم يحتاج إلى تزويد الراغبين يبعيد فن يتطلب الكثاى حد تعتبر 

في ممارسته بالمباديء والقوانين والنظريات التي تفسر ظواهره، وتزويدهم كذلك بأفضل الوسائل واالساليب 

 واالجراءات التي تهدف باستمرار الى تحسين أدائهم. 

 

عنـد اسـتعراض الكتـب المتخصصـة فـي مجال علـم النفس ، نفس التربوي ومجاالتهموضوعات علم ال

 :تيآلخيـص أهـم موضوعاته وقضايـاه كاالتربـوي يمكـن تل

ن الناجحين الذين درسوك في الماضي، وأن تحدد اسباب نجاحهم عزيزي الدارس، حاول ان تتذكر بعض المعلميتدریب، فردي:

في عملهم، وكذلك تذكر بعض المعلمين الذين كانوا يؤدون عملهم التدريسي بصعوبة ملحوضة، أو لم يكن بمقدورهم التعامل مع 

التين السابقتين بالمزايا الشخصية طلبتهم بالشكل الصحيح، وحدد أسباب فشلهم هذا. من ثم حاول ان تربط أسباب النجاح، والفشل في ح

لهؤالء المعلمين، وكذلك بمستويات إعدادهم األكاديمي والمهني؛ أو أي امور اخرى تراها ذات الصلة. وبعبارة اخرى, جرب أن 

لكافي اذا كان العمل في مهنة التدریس ممكن دون ان یكون الفرد معداا لذلك، ودون ان یلقى التأهیل اتتوصل الى قناعة حول ما 

 لمزاولة هذه المهنة، أم ال؟
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 اإلنسـاني النمو مراحـل دراسـة الموضــوع علـى هــذا ويركــز :للمتعلــم النمائیــة الخصائــص -1

 واالجتماعــي المجــال المعرفــي فــي وخصوصــا المختلفــة والنمــ عمليــة فــي المؤثرة ً  والعوامـل

 عمليـة فـي الخصائــص النمائيـة هــذه بتوظيــف التربــوي النفــس ويهتــم علــم. واالنفعالــي والجســدي

 ـراتتخطيــط خبـ أجــل مــن الصــف غرفــة فــي المتعلميــن الفردية بيــن الفـروق مراعـاة مـع التعلـم

المختلفــة،  النمــو مراحــل فــي المعلميــن قــدرات ويتناســب مــع فعــال بشــكل وطرائقهــا التدريــس

 التفكيـر علـى قدراتـه وتطويـر للمتعلـم بالنمـو الذاتـي تسـمح التـي واألسـاليب الطرائـق علـى يركـز كمـا

 وترميزهـا المعلومـات علــى معالجـة قدراتــه ــةوتقوي المشــكالت حــل علــى المتقـدم والقــدرة

 .الحاجــة واسـترجاعها عنــد وتخزينهـا

 فيــه المؤثــرة والعوامــل وشــروطه ونظرياتــه وأشــكاله التعلــم طبيعــة وتتنــاول :التعلــم عملیــة -2

 التعلـم حـدوث لكيفيـة جيـدا ـافهم يتطلــب ً الجيــد فالتدريــس. الدراســية الفصــول ونواتجــه فــي

 فــي فعالــة حــدوث تغيــرات يعنــي الفعــال التعلــم نأل حدوثــه تضمــن والظـروف التــي وطرائقـه

 جميـع والتعلـم يشـمل. جيـد بشـكل وموجهـة فعالـة بيئيـة شــروط وظـروف وفــق نســانياإل الســلوك

 تعلــم)والحركي  (اإلدراك تعلـم) المعرفـي التعلـم عـن كـن الحديـثيم حيـث نسـانياإل السـلوك جوانـب

 (.الكــرة رمــي أو التســلق

ن التعلــم يطلــب الرغبــة ألتوفــر الدافعيــة المنــاخ المناســب لحــدوث عمليــة التعلــم  دافعیــة التعلــم: -3

الظـروف البيئيـة المناسـبة التـي تثيـر اهتمـام    والحـزم علـى حـدوث التعلـم مـن جانـب المتعلـم وتوفيـر

المتعلـم بالموقــف التعليمــي وحــدوث التغيــر فــي ســلوكه بشــكل فعــال، وذلــك مثــل أســلوب تقديــم 

 .مــادة التعلــم واســتخدام الوســائل التعليميــة واســتثارة تفكيــر الطلبــة وغيرهــا

خلـق تفاعـل  اللتعليميـة مناسـبة لذلـك، مـن خـإن التعلــم الفعــال يتطلــب خلــق بيئــة  :بیئــة التعلــم -4

إيجابـي بيــن الطلبــة والمعلــم والمنهــاج وإدارة المدرســة، واســتخدام الحوافــز وجــداول التعزيــز 

 .ــاتصــال فيهالــة الصــف وتنظيــم عمليــات االمناســبة، وضبــط غرف

تنطـوي عمليـة النمـو علــى وجــود فــروق جوهريــة بيــن المتعلميــن  الفـروق الفردیـة بیـن المتعلمیـن: -5

نفعاليـة، نظـرا ال والجسـدية وامــن حيــث ً قدراتهــم، وخصوصــا الــذكاء وخصائصهــم الشــخصية ً 

درة المتعلميـن على إتقان عمليــة التعلــم ف عوامـل الوراثـة والبيئـة، ممـا ينعكـس علـى قالختـلال

وســرعة حــدوث التعلــم. لذلــك يتوقــع مـن المعلـم مراعـاة التعزيـز وطرائقـه وبرامجـه بحيـث   تشـكل 

 .ساسـيةأليـة التعلـم وتحقيـق أهدافهـا الـه عنصـر تحـد عنـد دخـول غرفـة الصـف دون أن تعيـق عمل

نـه ألموضوعـات علـم النفـس التربـوي يعـد القيـاس والتقويـم مـن أهـم  ـة التعلـم:قیـاس وتقویـم عملی -6

يتنـاول قيـاس مخرجـات عمليـة التعلـم وتقويـم مـدى نجاحهـا ووضــع الخطــط الكفيلــة بإصالحهــا 

حــول ســير عمليــة  فضــل وتوفيــر التغذيــة الراجعــة للطلبــة وأوليــاء أمورهــمألاوتوجيههــا نحــو 

 .التعلــم
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 النفس لعلم العلمي التعریف

  ،السلوك تفسير و وفهم ، السلوك فصوو قياس بهدف للسلوك، العلمية الدراسة هو  Psychology النفس علم

 .كالسلو تعدیلو التحكمو الضبطو التنبؤ ألجل

 أهداف علم النفس:

 .والضبطالفهم، والتنبؤ بشكل عام إلى تحقيق ثالثة أهداف، وهي تسعى كافة العلوم االجتماعية والطبيعية والعلم 

 وفيما يلي شرح مفصل لهذه األهداف:

 ( Control) الضبط-3 ،      (Prediction)التنبؤ-2          (،Understanding)الفهم-1

 

فاهيم أو المتغيرات وهكذا يتضح أن كالً من الفهم والتنبؤ والضبط يقومون على إيجاد نوع من العالقات بين الم

موضع االهتمام، فالفهم يقوم على العالقات المنطقية، ويقوم التنبؤ على العالقات الزمنية، بينما يقوم الضبط على 

  العالقات الوظيفية أو السببية.

في الصف  في سلوك الفرد، ايجابيةهي عملية منظمة تهدف إلى إحداث تغييرات  (Educationتعریف التربیة)

)الجسمیة، من أجل إحداث تطور متكامل للشخصية من جميع جوانبها ومؤسسات المجتمع المختلفة،  والبيت

 ة، االنفعالیة(.العقلیة، االجتماعی

 

 هو االستراتيجيات التي يتبعها المعلم في نقل وإيصال وتوضيح المادة التعليمية للطالب. التعلیم:

 

بسيط لديه استعدادات  بیولوجيتحويل اإلنسان من كائن  وهي عملية (Socialization)التنشئة االجتماعیة

قادر على التفاعل والتعامل مع المجتمع بمعاييره ونظمه االجتماعية وبفعالية  اجتماعيوقدرات كامنة إلى كائن 

 عالية.

 

 : Educational Psychology التربوي النفس علم یفتعر

 فـي اإلنسـاني السـلوك بدراسـة يهتـم الـذي النفـس علـم ديـنمـن ميا الميـدان ذلـك هـو التربـوي النفـس علـم

 والمبـادئ، والمفاهيـم بالمعلومـات يزودنـا العلـم الـذي وهـو المدرسـة، فـي وخصوصـا التربويـة المواقـف

 هـا.كفاءت تزيـد مـن التـي والتعليـم التعلـم عمليـة فهـم فـي تسـاعد التـي التجريبية والنظريـة والطـرق

 

 المشاهدات أو التجريب نشأت نتيجة التي النظرية األطرو القوانينو المفاهيم من مترابطة سلسلة عن عبارة العلم

 :هما جانبان له العلم فان سبق لما وفق ا ةالمنظم

 .العلمية االتلمجا احد عن المتراكمة المعلومات أي  :المعرفة محتوى . أ
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 المتغيرات الكتشاف سعي ا العلماء يتبعها التي المنظمة واإلجراءات األساليب في يتمثل الذي : العلمي المنهج .ب

  اإلنسان. حياة في الطبيعية

 هو كل ما يصدر عن الكائن العضوي من أفعال سواء كانت هذه األفعال ظاهرة أو غير ظاهرة.ًالسلوك:ًتعريف

 األفعال الظاهرة مثل: السلوك الحركي و اللفظي.

 اهرة:األفعال الغير ظ

 النشاط العقلي كالتفكير و التذكر و التخيل و اإلدراك. -أ 

 .كالخوف و الغضب و الحزن و السرورالنشاط الوجداني  -ب

 

 علم النفس التربوي:ل عامة اهداف

 : هما أساسين هدفين الى تحقيق يسعى التربوي النفس علم أن

 مبادئ نظريات و تشكل بحيث ، منهجي نحو على مهاتنظي و المتعلمين و بالتعلم الخاصة المعرفة توليد : اوال ً

 نظري()الجانب ال. التعلم و بالتالميذ صلة ذات ومعلومات

 المواقف التعلمية في تطبيقها و استخدامها من التربويين و المعلمين تمكن أشكال في المعرفة هذه : صياغةثانيا ً

 )الجانب التطبيقي(. التعليمية

 

 تربوي:علم النفس الل خاصة اهداف

 :الخاصةأهداف علم النفس التربوي 

 كما أن لعلم النفس التربوي أهداف خاصة يهدف إلي تحقيقها ومن أبرزها: 

و قدراته العقلية  عامة، وتنمية ميوله واستعداداتهالعناية بشخصية المتعلم بنواحيها المختلفة والعناية بصحته ال-1

 فهم عالقاته بغيره.  ىاعده علوالمهنية، وتنمية الميول االجتماعية التي تس

 البحث في الجوانب النفسية لكل المشاكل التربوية. -2

 األفراد.  ىالتي تساهم في حدوث تعلم فعال لداالهتمام بدراسة البيئة والظروف -3

 البحث في صفات المعلمين وخصائصهم وكيفية تعلمهم سلوكيات وأفكار معينة. -4

لمين، وتهيئة الوسائل التي تساعد المتعلمين علي التحصيل واكتساب هذه معالجة طرق تنمية معارف المتع-5

 .العادات المعرفية

 

 .األخرى النفس علم بفروع التربوي النفس علم عالقة

 أو األخرى عن الميادين منفصال ليس أنه إال ، النفس لعلم التطبيقية الميادين من ميدان التربوي النفس علم يعتبر

 بعض و العلم هذا بين العالقة يلي نعرض وفيما ، تطبيقية أو أساسية كانت سواء األخرى النفس علم فروع عن

 : الفروع أو الميادين تلك
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 : Social Psychology االجتماعي النفس علم-1

 دراسة إلى ويسعى ، و الجماعات األفراد بين االجتماعي التفاعل يدرس الذي العلم ذلك هو االجتماعي النفس علم

 وقته من كبيرا جزءا يقضي أنه المعلم المعروف على من و. أبحاثه و لتجاربه إخضاعها و البشرية هاتاالتجا

 السلوك مبادئ فهم إلى ماسة بحاجة فهو ولذلك التالميذ كجماعات مع يتعامل هو و التدريس و التعليمي عمله في

 .تعطله أو التعلم تسهل التي و الجماعية المواقف في تؤثر التي العوامل التعامل مع على قادرا ليصبح الجماعي

 و الجماعة لديناميات فهمه تسهل بمعلومات تزوده نتائج من االجتماعي النفس علم ما يقدمه إلى بحاجة أنه كما

   .أعضائها سلوك أثرها في

 

 Developmental psychology) ًالتطوري أو االرتقائي النفس علمًالنفسًالنموً)علمً-2 

 اهتمامات ومن . الحياة مراحل مختلف في اإلنساني السلوك على تطرأ التي التغيرات بدراسة النمو نفسال علم يهتم

 .التربوي النفس علم بها يهتم التي التربوية للعملية فئة تنتمي أكبر همو والمراهقين األطفال نمو دراسة الفرع هذا

 الجسمي و االنفعالي و المعرفي النمو بحوث هي ، بويالتر النفس علم ميدان العلم في هذا إسهامات أكبر كانت وقد

تنمية  في ظاهرا تأثيرا تؤثر التي البيئية والظروف المبكرة االتجاهات على التعرف في كذلك وأفاد ، االجتماعي و

 . الراشدين و المراهقين و األطفال عند الشخصية سمات و العقلية القدرات

 نفسية بحقائق األخرى النفسية الفروع بقية يزود ألنه ، جميعا النفس علم فروع أهم من الفرع هذا اعتبار يمكن

 . عامة بصفة الحياة و في النفس، لعلم التطبيقية الميادين جميع في منها يستفاد اإلنسان عن نمائية

 

 :يولوجيالفس النفس علم-3

 الخارجية لبيئتها تستجيب ، ملةو متكا متماسكة بيولوجية وحدة بوصفه الشخص على ولوجيالفسي النفس علم يركز

 و التشريحية الوجهة من العضالت و و الغدد األعصاب و الحس أعضاء دراسة وتسهم ، متنوعة بوسائل

 .ككل اإلنسان فهم في يولوجيالفس

 تؤثر التي وخاصة تلك ، األعضاء، بوظائف الصلة ذات الموضوعات من كثيرا يولوجيالفس النفس علم ويدرس

 كما فيها، تؤثر التي العوامل الحواس و و وخصائصها، العصبية الخصائص كذلك يدرس و.  نساناإل السلوك في

 النفس لعلم أن هنا من يتضح السلوك هذا أو مثيرات مؤثرات و الطفل في وتطوره السلوك أيضا العلم هذا يدرس

 اإلنساني السلوك تفسير في ، المعلم سيما وال التربوية ، العملية أطراف جميع مساعدة في أساسيا دورا يولوجيالفس

  . يولوجيةالفس و أسسها البيولوجية على بناء التعليم و التعلم عملية أثناء

 تدریب جماعي:     

 

 

 

 

هل تعتقد ان اعتماد علم النفس التربوي الكثير على علوم النفس االخرى السابقة يعتبر نقطة ضعف، أو 

 .نقطة قوة بالنسبة له؟ ادعم وجه نظرك
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 :التربویة اوتطبیقاته اهنظریاتالفصل الثاني/ التعلم و

 التعلیم المدرسي سیجلب لك وظیفة، اما التعلیم الذاتي فسیجلب لك عقالا.

 

 

 

 

منه ي معظمه يتم تعلمه، والبعض اآلخرالتعلم عملية اساسية في الحياة، والسلوك االنساني فمة: مقد

غريزي)فطري( مثل التقام الطفل لثدى األم عقب الوالدة مباشرة وسلوك المص، ونقر صغار الطيور للحبوب من 

  االرض. 

 أن الموسيقي قد يستغرق سنوات طويلة حتى إال !يتعلم أألطفال مثالً اللغة في فترة قصيرة للغاية، وبشكل مدهش

يتقن اآللة التي يتخصص فيها. ويتعلم الطالب في المدرسة كيف يحلون المسائل الصعبة في الرياضيات. ويتعلم 

العب الشطرنج االستراتيجيات والتكتيكات الالزمة لتحريك القطع في الوقت المناسب. كل هذه أمثلة علة النشاط 

 لتعلم. ولكن ماهو التعلم؟ وكيف يحدث؟الذي نطلق عليه ا

في مواقف التعليم والتدريس,  مقصودوالتعلم نشاط مستمر طوال العمر، من المهد إلى اللحد. ويحدث التعلم بشكل 

كما يحدث بشكل غير مقصود عن طريق مايمربنا من خبرات، فعندما أمر بسيارتي في شارع مزدحم أمربه 

مرة احرى أتجنبه وأتجه الى طريق آخر أعتقد أنه غير مزدحم بالحركة. وهنا ألول مرة، لن احاول المروربه 

اكون قد تعلمت شيئاً عن مرور في شوارع هولير، وهذا التعلم غير مقصود، بل جاء عندما مر بخبرتي معلومات 

 عن الشارع المزدحم.

ى المهارات التي تتعلق باألمور ويشمل التعلم العديد من المهارات والكفايات، من معرفة الحقائق البسيطة إل

. وهناك المعقدة واإلجراءات الصعبة. ويتطلب التعلم أحياناً جهداً بالغاً، ويحدث أحياناً أخرى في سهولة كبيرة

بعض االشياء التي نعلمها عن التعلم، إال ان التعلم  عملية معقدة مركبة. ولذلك ظهرت كثير من النظريات التي 

كيف يحدث. وتمثل هذه النظريات أفكاراً ومذاهب مختلفة، ولكل منها مسلماتها الخاصة، تحاول تفسير التعلم و

ومعتقداتها العامة عن التعلم. ولذلك ربما كان من االفضل أن نبدأ عن التعلم بمقدمة عن معنا التعلم  و عن 

 .والجذور التأريخية للنظريات المختلفة ،النظريات التي فسره

 

 

 

 

 

 

طفالا سلیماا  12افتراضه المشهور "اعطني (Behaviorismذكر واطسون في كتابه السلوكیة)

أستطیع أن اخذ أي طفل منهم بعشوائیة، وأدربه بحیث یمكن ان یصبح طبیباا، محامیاا، فناناا...بغض 

 ، وقدراته، وأصوله.النظر عن مواهبه، ومیله

 یقول: (Urie Bronfenbrennerر)برۆن فینبرینه. 
“if we want to change behaviour we have to change environments” (Bronfenbrenner, 1979, p. x). 

 

ر من هل فكرت لماذا تتعلم الحيوانات المهارات الالزمة لبقائها بوقت أقصر وسرعة أكب: :تفكيريتدريب 

 االنسان الذي ستغرق تعلمه المهارات األساسية سنوات طويلة
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ًتعريفًالتعلم:

 من هنا نعرض مفاهيم التعلم عند علماء النفس على اختالف ارائهم:

 "عبارةًعنًتغيرًفيًاالداءًأوًتعديلًفيًالسلوك"ية أن التعلم : يری جانيGagneالتعلم عند جانية 

 "ًتشكيلًأوًتعديلًفيًسلوكًاإلنسان": يصف هذا العالم التعلم بأنه Skinnerالتعلم عند سكينر 

 .ةارثتغيرًفیًالسلوكًوناتجًعنًاستعن  ا العالم  أن التعلم،عبارهذ:يری هGuilfordالتعلم عند جيلفورد

 "ًتغيرًفيًاالداءًأوًتعديلًفيًالسلوكًناتجًعنًالخبرة":يرى أن التعلم Thorndikeالتعلم عند 

 

 

 

ما سبق أن على الرغم من اختالف مدارس علم النفس في نظرتها إلى طبيعة التعلم والتعريف الموحد. يتضح م

 هو:  التعلم

"تغيرًشبهًدائمًفيًإمكانيةًالسلوك،ًينتجًعنًمرورًالفردًبخبرة،ًأوًممارسة،ًأوًتدريب،ًمصحوبا ًبعمليةً

  .التعزيز"

 

  :أشكالًالتعلم

 كتغير في الناحية  المعرفية. التعلمًالمعرفي،-2                       كتغير في الناحية الحركية. التعلمًالحركيً،-1

  .تعلمًحلًالمشكالت-4                     ، كتغير في الناحية  االنفعالية.التعلمًاالنفعالي-3

ًوالتعليم(ًالتعلم)ًالتي يهتم بها علم النفس التربوي هو االساسية اهم القضاياو   

ً

  ...والتعليم التعلم بين الفرق

ذين المفهومين كمرادفين لالشارة الى عملية واحدة. هناك من يخلط بين عمليتي التعلم والتعليم بحيث يستخدمون ه

 ( Teaching( والتعليم)Learningوالواقع أن هناك فرقا  بين عملية التعلم)

 :تيفبالرغم من ارتباط الوثيق بين هاتين العمليتين، إال أن هناك بعض الفروق بينهما، ويمكن تلخيصها على نحو اآل

 التعليم،ًدائما عملية .كالتدخين سلبي سلوك يتعلم فقد سلبي أحيان ا، يكون وقد ايجابي تغير تحدث ،التعلم عملية-1

 .إيجابي موجه

ا يتضمن المدرسي مليفالتع .غالبا محددة بيئة في يحدث التعليموقت.  أي في يحدث التعلم -2  معين ا وسياق ا نظام 

 .المدرسي المبنى المنهج، المتعلم، المعلم، :هما

عمليةنتائجه.  قياس يمكن فال يعيشها الفرد ثقافية سياقات في تمت التعلم، عملية -3  لتحقيق مقصودة منظمة التعليمً،

 .كاالختباراتًالتحصيلية التقويم األساليب منًخالل نتائجه قياس يمكن وبالتالي محددة، أهداف

 بتعبيرك للتعلم، مستفيدا  من التعريفات السابقة، اعِط تعريفا  شامال  عزيزي الطالب :)تدریب جماعي

 خاصة(ال
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 عندًمرحلة تتوقف قد مرحلية عمليةالتعلیم،  .الوفاة إلى الميالد منذ أنها تبدأ أي حياتية، مستمرة عملية التعلم  -4

  .معينة دراسية

 

 

 

 

 اقتصادية إمكانات من بها يتوفر ما ومدى باإلنسان المحيطة البيئة  :التعلم عملية تحسينًفي تؤثر التي العوامل
.ًهذهًمجموعةًمنًالعواملًالتيًتؤثرًعلىًصحيح والعكس أفضل التعلم يكون توافرها فعند وتربوية واجتماعية

ًةًالتعلمًلدىًالفرد:عملي

ً

في التعليم والتعلم  التكنولوجیا الحدیثة اإليضاح التعليمية مثل ان استخدام وسائل: االیضاح التعلیمیة وسائل -1

له اهمية كبيرة في تطوير العملية التعليمية في المدارس والجامعات حيث انه يزيد من التفاعل بين الطالب في 

: إن وسيلة -أحد خبراء التعليم-آدم درایريقول . داخل الغرفة الصفية ا بسهولةتبادل المعلومات والحصول عليه

اإليضاح هي أحد أقوى الحلفاء للمدرسين. فوسيلة اإليضاح حتى وإن كانت رسماً بسيطاً على لوحة فإنها ستوضح 

ة استخدام الدرس بطريقة أفضل بكثير من شرح مرتب وكالم منمق. وقد أظهرت الدراسات العلمية مدى أهمي

وسائل اإليضاح لتسهيل عملية الفهم واالستيعاب والتذكر. ومن تلك الدراسات ما أجرته جامعة ويسكانسن في 

  % عند أستخدام الوسائل المرئية المساعدة.200أمريكا، حيث أكدت أن هناك زيادة في مستوى التفهيم بلغت 

 

ختار طريقة التدريسية األنسب على ضوء العوامل : إن المدرس المتميز هو الذي يطريقًالتدريسًوالتعلم-2

التالية: الهدف التعليمي والتعلمي)نظرية ام عملية( المادة التعليمية)علمية ام ادبية( االدوات والمواد التعليمية)تحتاج 

م من مواد سمعية أو بصرية في المختبر أو المصنع...( طبيعة المتعلم)أذكياء متوسط الذكاء أم أقل من ذلك؟ هل ه

بيئات اقتصادية غنية متوسطة, ام غنية؟ مثقفون ام غير مثقفين؟ هل يعانون من إعاقات معينة نفسية أو جسمية؟( 

التوقيت)هل ستتم عملية التدريس في الصباح أم بعدالظهر أم في المساء؟( حجم الصف)هل الصف كثير العدد أم 

 متوسط أم قليل؟(

 

تماعيون المعرفيون يعتقدون أن االنتباه عنصر حيوي في التعلم، كما انهم المنظرون االج االنتباهًوالتركيز:-3

يذكرون أن الناس يتذكرون ماتعلموه بشكل افضل عندما يكررون في عقولهم)يتدربون( ماتعلموه. وعندما يكون 

تعمل على تشتيت تمثيال  لفظيا  وبصريا )رموز الذاكرة( للمعلومات. و هنالك العديد من العوامل التي من شأنها ان 

انتباه الطالب والتقليل من درجة تركيزه، ونذكر كأمثلة هذه العوامل المشتتة وجود قاعة الدرس في مكان قريب 

ًعنًمن الضوضاء، والصراخ، وحركة السيارات. كما نذكر حالة المتعلم النفسية من حيث كونه  مطمئنا ًبعيدا 

عنى آخر يجب أن يتعرف المعلم على المناخ الذي يتم فيه تعديل وتشكيل السلوك، أو بم :جماعيًتدريب

حدوث  الشروط التي يجب أن تتوفر حتى تحدث عملية التعلم. بالتعاون مع أفراد مجموعتك أذكر شروط

 عملية التعلم. 
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ه كلها أمور تزيد من إمكانية انتباهه لما يعطى إليه من دروس، وما شابه، فهذ القلق،ًمرتاحا ،ًمتسقًالتفكير،

  وبالتالي تركيزه عليها وتعلمه لها بالشكل األمثل.

 

 

 

ً

في حالة وجود الدافع للتعلم يعطي التدريب للمتعلم فرصة لتحسين أدائه من خالل االبتعاد عن  :التدريب-4

، أو استخدام االساليب أكثر فعالية. تحتاج المدرسة الى االخطاء، أو من خالل تجريب طرق مختصرة في االداء

تشجيع التدريب وذلك من أجل الوصول إلى مستوى أعلى من الفهم، واألحتفاظ، وانتقال أثر التدريب عند 

  المتعلمين.

 .للتعلم للفرد وحافز دافع يكونلثواب ف .التعلم عملية في دور يلعب ،ًوالعقاب الثواب من وكل ،ًوالعقاب: الثواب-5

 يجنب العقاب أما.  افع التعلمدبالرضا والسرور ويؤدي إلى تقوية فهو عادة ما يجعل الطفل يشعر 

 في العقاب من أفضل الثواب أن والدراسات البحوث أثبتت ولكن ، ثانية مرة الخطأ في الوقوع تكرار الشخص

  ...كراهية التعلم وي إلى كبت السلوك يؤد،  فقد أثبتت التجارب ان العقاب له اثارا ضاره . التعلم عملية

 

ًومنًالضروريًفيًحالةًكلًمنًالثوابًوالعقابًمراعاةًالمبادئًالتالية:

 العقاب مع درجة أهمية االستجابة المعطاة.الثواب وأن يتناسب -1

 أن يفهم المتعلم سبب عقابه أو إثباته.-2

لم وخصائصه النفسية، فقد ينفع الثواب في حالة أن ندرك وجوب مالءمة كل الثواب والعقاب مع نفسية المتع-3

 بعضهم، بينما قد ينفع العقاب في حالة بعضهم اآلخر.

ت فعالة في تحسين سوية التعلم، ويسهل من اوس يجعل كال من العقاب والثواب أدوال شك أن مراعات هذه األسا

 اكتسابه واالحتفاظ به لمدة أطول.

 التعلمًالنشطًواستراتيجياته

 من العديد أثبتت حيث التربويين، معظم من كبير بدعم وحظيت كفاءتها أثبتت جديدة تعليمية نظرية النشط التعلم

 االستيعاب على قدرته زيادة على يساعد الدرس أثناء وتحفيزه المتعلم مشاركة أن الموضوع هذا حول الدراسات

 .يةالتقليد التعلم طرق على االعتماد من أكبر بشكل النجاح فرص ويخلق

 الوقت وحان جدوى بال أصبحت التقليدية التعلم طرق أن يعني ال هذا ولكن فقط، متلقي المتعلم فيها يصبح والتي

 .نتيجة أفضل يعطي قد الطريقتين بين الدمج ولكن إلهمالها،

نفسك فيها مشدوداً إلى الدرس المعطى لك، وأن  حاول أن تتذكر إحدى المرات التي لم تجدتدریب فردي: 

  تحدد األسباب التي دعت الى ذلك.
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 تعريفًالتعلمًالنشط

ية التعليمية بشكل إيجابي، ُيعرف التعلّم النشط على أّنه فلسفة تربوية تهدف إلى تفعيل دور الطالب في العمل

واعتماد التعلم الذاتي في الحصول على المعلومة، واكتساب المهارات التعليمية من خالل البحث والتجريب، إذ 

ال ُيرّكز التعلم النشط على التعليم التلقيني؛ إّنما يكون تركيزه على تنمية التفكير والقدرة على حل المشكالت، 

 .ل الجماعيوتعزيز روح التعاون والعم

 

 استراتيجياتًالتعلمًالنشط

 االستراتيجية تلك أيضا وتختلف طالبه، ويناسب يناسبه ما المعلم منها يختار التي االستراتيجيات من العديد ناكه

 النشط التعلم استراتيجيات عن مختصر بشكل نتحدث وسوف الطالب، إلى تدريسها يتم التي العلمية المادة باختالف

 :التالية طورالس خالل من

 

 الذهنيًالعصفًاستراتيجية -1

 إيجاد ومحاولة ما مشكلة طرح عند والتفاعل النشاط من حالة في الذهن جعل على التعلم في األسلوب هذا يعتمد

 جدا كبير عدد خلق على يساعد وهذا ما، موضوع حول المنطقية االحتماالت من العديد وضع أو مختلفة، حلول

 بشكل مناقشتها في والبدء األفكار هذه جميع إلى االستماع يتم ذلك وبعد الطالب، بين لمتباينةا واآلراء األفكار من

 .جماعي

 المختلفة غير وأفكار آراء احترام أهمها، الطالب عند المهارات من العديد تعزيز عن االستراتيجية هذه وتساعد

 .دائم ذهني نشاط حالة في وجعله الدماغ وتحفيز معي،

 

 بالنمذجةًالتعلمًجيةاستراتي -2

 معين تعليمي إطار في أو ما اجتماعي موقف خالل فمن االجتماعي، التعلم بأسلوب أيضا تسمى االستراتيجية هذه

 هذه وتعطي تفاصيله، جميع إلى واالنتباه الموقف متابعة خالل من جديدة وسلوكيات مهارات المتعلم يكتب

 من معينة لغة في التحديث مهارات يكتسب أن للطفل يمكن المثال بيلس على األطفال مع أكبر فعالية االستراتيجية

 .الذهن في تحفر التي المواقف بعض تقليد خالل

 

 الجماعيًالعملًاستراتيجية -3

 صغيرة، بأعداد مجموعات إلى المتعلمين تقسيم على يعتمد حيث أسمه، من األسلوب هذا مفهوم نستنتج أن يمكن

 التي المعلومات وتبادل األهداف تحقيق في بينهم فيما التعاون منهم ويطلب ة،مجموع لكل معين هدف وتحديد

 تجاه المسؤولية يتحملون تجعلهم و الجماعي، العمل أهمية بمدى الشعور على الطالب يساعد وهذا عليها يحصلون

 .المعلومات على الحصول في جديدة طرق يكتشفون كما المطلوبة األهداف

 

 شةالمناقًاستراتيجية -4

 كان حيث سقراط، الفيلسوف على األسلوب هذا اعتماد يرجع حيث القدم، منذ المعتمدة التعلم أساليب أحد هو

 خالل من المتعلم مع المعلم يتفاعل التقليدية اإللقاء طريقة من فبدل تشجيعهم، أجل من وذلك طالبه مع يستخدمه

 .مناقشتها على الطالب وتشجيع األسئلة بعض طرح

 تساعد التي واآلراء الحلول وتقديم التساؤالت وطرح والتفكير، التفاعل في الطالب يبدأ األسلوب هذا خالل ومن

 .التعلم عملية إثراء على
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 المشروعاتًاستراتيجية -5

 :يلي ما تشمل التي الخطوات من العديد على تعتمد حيث التعليمية بالورشة أيضا األسلوب هذا يسمى

 النهاية في األهداف تحقيق أجل من يهعل للعمل معين مشروع تحديد. 

 من وإرشادات توجيهات على الحصول مع المشروع، هذا على للعمل له مناسبة خطة بوضع الطالب يقوم 
 .المعلم

 التنفيذ خطوة تأتي ذلك بعد. 

 المشرف المعلم خالل من العمل تقييم يتم النهاية وفي. 

 

 المشكالتًحلًاستراتيجية -6

 يفكرون وجعلهم ما، مشكلة حول التساؤالت من العديد طرح خالل من الطالب ذهن تحفيز ىعل األسلوب هذا يعتمد

 صلة ولها المتعلم، وعمر االجتماعية الطبقة لتلك مناسبة المشكلة هذه تكون أن يجب ولكن علمية، بطريقة فيها

 .بدراسته يقومون الذي بالموضوع كبيرة

 

 :طبیقاتها التربویةوت نظریات التعلم

 سم النظریات التي فسرت التعلم الى مجموعتین رئیسیتین:تنق

 :وال: النظریات االرتباطیةا

وبأن التعلم يحدث نتيجة لحدوث  تؤكد هذه النظريات على المسلمة الرئيسية  م ___ س ال استجابة دون مثير    

تجابة التي ارتبطت به سوف معينة، بحيث اذا ظهر هذا المثير مرة اخرى فان االس واستجابةما  مثیرارتباط بين 

تظهر هي االخرى، وأن االرتباط بين المثير واالستجابة يمثل وحدة صغيرة هي  العنصر االساسي للسلوك 

  بأنماطه المختلفة.

 

  .المحاولة والخطأتسمى بنظرية  (1949-1874أوالا: ثورندیك )

المتعلم موقفا مشكال ويريد فيه الوصول الى يعتقد ثورنديك أن التعلم يحصل بالمحاولة والخطأ ، فحينما يواجه 

 .مختلفة والمحتملة لتحقيق هدفه..هدف معين فانه يختار استجابة من بين عدد من االستجابات ال

يحدث في المراكز العصبية ومثيراتها في البيئة، والتعلم   الذي يتكلم عنه ثورنديك هو ارتباط عصبي ان االرتباط

  ت العصبية، والتي لها اساس عند المتعلم بالعوامل الفسيولوجية الموروثة...يتمثل بتقوية تلك العالقا

يعتقد ثورنديك ان المتعلم لديه االستعداد الفسلجي الموروث للقيام باستجابات معينة ، وتمثل مثيرات او منبهات 

  العالم الخارجي وسائل لحدوث تلك االستجابات.
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 تجربة ثورندایك: 

 

صندوق مغلق )وضع مثيري( يمكن فتحه باستجابة معينة تتمثل في شّد الحبل الموجود بجوار  وضع قط جائع في

بحيث يتخلص القط من السجن ويندفع نحو قطعة اللحم )معزز( ولكن  )أو ضرب الباب بيدها(باب الصندوق

تجابات الفاشلة د أن يقوم بمجموعة من االسـ أي االستجابة الصحيحة ـ فال ب الحيوان ال يصل إلى هذا الحل

كالعض والرفس والخربشة وأثناء هذه المحاوالت أي االستجابات يصل القط إلى فتح الباب ويتناول الطعام ويكون 

ذلك بالصدفة أو من خالل المحاولة والخطأ. وبعد ثالث ساعات يعاد الحيوان إلى الصندوق )المثير( ويبدأ بمحاولة 

خالل تكرار هذا النوع من المحاوالت أن الزمن الذي يستغرقه الحيوان الخروج منه مرة ثانية. وهكذا يتضح من 

في الوصول إلى االستجابة الصحيحة ـ أي فتح الباب ـ يتناقص على نحو تدريجي ثم يأخذ في الثبات النسبي في 

ة من المحاوالت األخيرة مما يعني حدوث التعلم وقد حاول ثورندايك تفسير عملية التعلم تلك من خالل مجموع

 القوانين. 

 

 

  قوانین النظریة عند ثورندیك:

ويقصد به أن العملية المصحوبة باالشباع سيتم تكرارها, فالقطة الجائعة عندما تحصل على  : قانون االثر -1

الطعام بعد فتحها الصندوق ستكرر نفس العملية لكي تحصل مجددا على الطعام ومن تم الشعور بالرضا واالرتياح, 

وبالتالي لكمال العملية البد من: حافز )الطعام(  ،فإنها قد ال تفتح الصندوق )مكافئة(م يكن هناك طعامأما إن ل

 .لتقوية الترابط العصبي بين المثير الذي هو الطعام في حال القطة واالستجابة وهي محاولة فتح الصندوق

ا أفلح في القيام بمهمة موكولة إليه عبارة فمدربوا الحيوانات يقدمون جائزة للحيوان كلم ،وهذا ما نراه بالسيرك

 .عن قطعة صغيرة من الطعام تعمل كمحفز للحيوان لالستمرار بالقيام بنفس الحركات في كل عرض

ويقصد ثورندايك ان العامل الرئيس في تفسير عملية التعلم هو المكافاة وقد عدل ثورندايك في كتاباته االخيرة 
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الثر الطيب الذي يؤدي الى الرضا واالرتياح وذكر ان حالة عدم االرتياح الناشئة قانون االثر بحيث اقتصر على ا

 ون االثر من القوانين الرئيسةعن العقاب ليس من الضروري ان تضعف هذه الروابط وبهذا التعديل اصبح قان

 .االنساني مالتعل في

بة المحددة يؤدي الى تثبيت الرابطة ان تكرار عملية الربط بين المثير المحدد واالستجا :قانون التدریب -2

وتقويتها وبالتالي الى تعلم اكثر رسوخا في اذهان الطلبة ويمكن صياغة هذا القانون على النحو التالي )اذا تكونت 

 .ان التكرار یزید هذه الرابطة قوةفرابطة قابلة للتعديل بين مثير واستجابة وكانت العوامل االخرى متعادلة 

  :ن لهذا القانون شقين هماويرى ثورندايك ا

 .:الذي يشير الى ان االرتباطات تقوى عن طريق التكرار والممارسة قانون االستعمال -أ

 .طريق اهمالها:يتضمن ان الرابطة بين المثير واالستجابة تضعف وتنسى عن  قانون االهمال -ب

المثير واالستجابة لعدد كبير من المرات فانه والفرضية في هذا القانون "انه اذا ما تكررت الرابطة المتعلمة بين 

يتم تعلمها وقد ضمن هذا القانون في صورته المبدأية ان تكرار الصواب يساوي في تعلمه تكرار الخطأ" لذلك 

حيث اقتصر على انه:"اذا تكررت رابطة بين مثير واستجابة واتبعت بتوجيه  1930قام ثورندايك بتعديله بعد عام 

 م تعلمها"وارشاد فانه يت

اقترح ثورندايك قانون االستعداد كمبدأ إضافي ويصف االسس الفسيولوجية لقانون االثر  :قانون االستعداد -3

ويعتقد ثورندايك ان الربط يتم بطريقة  تعلم الى الشعور بالرضى او الضيقفهو يحدد الظروف التي يميل فيها الم

ويفسر االستعداد لدى المتعلم ، ربط بين المثير واالستجابةلقيام بالافضل واسهل اذا كان هناك استعداد لدى المتعلم ل

 .يبين ثورندايك وفق هذا القانون معنى االرتياح او الضيق، ام بالربط بين المثير واالستجابةالقي

ى الرضا یؤد  :بناء علي الدراسات الميدانية عدل ثورندايك قانون األثر إلي مايلي تعدیالت ثورندایك للقوانین:

  إلى التعلم و العقاب یوقف ممارسة  التعلم ولكن الیلغیه. 

تحدث دون وجود عمليات متوسطة كالذكاء،  المثیر واالستجابةيرى ثورانديك أن عملية التعلم أي االرتباط بين 

ثورندايك يك ينفي الذكاء الذي كان ينسبه بعض الباحثين إلى الحيوانات ولكن اندوبالتالي فإن ثور والفهم واالدراك،

 . كالدافعیة وأثر الثواب والعقابلم ينف وجود بعض العوامل المتوسطة األخرى التي تتدخل في التعلم 

ويالحظ أن التعلم عن طريق المحاولة والخطأ يقوم على مبدأ النشاط الذاتي فالمتعلم بهذه الطريقة يتعلم عن طريق 

 العمل. 

 المحاولة والخطأ:تطبیقات تربویة لنظریة 

 االداء وليس القائم على االلقاء.التركيز على التعلم القائم على على المعلم  -1

 حدات البسيطة الى االكثر تعقيدا.علم من السهل الى الصعب ومن الوتاالهتمام بالتدرج في عملية ال-2

حقيق لتاعطاء فرص كافية لممارسة المحاولة والخطأ مع عدم اغفال اثر الجزاء المتمثل في قانون االثر -3

 .السرعة في التعلم والفاعلية
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متعلم ان تكوين الروابط اليحدث بمعجزة ألنه يحتاج الى جهد والى فترة يمارس فيها ال االخذ بعين االعتبار-4

 .هذه االستجابة مرات عديدة 

اجات ركوب الدر ،هذا النوع من التعلم أساس اكتساب وتكوين بعض العادات والمهارات الحركية مثل السباحة-5

  إذا حاول الشخص تعلمها دون اشراف مدرب. , وتعلم الموسيقا...الهوائية

 

 ثانیا: النظریات المجالیة :

وتمثل رد فعل للنظريات االرتباطية ، التي نادت بان التعلم يحدث كنتيجة لحدوث ارتباط بين مثيرات    

فإنها تؤكد اهمیة االدراك والفهم في لمجالية واستجابات وما ينتج عنها من تكوين عادات سلوكية؛ اما النظريات ا

فقد يرى المجاليون ان التعلم يحدث كنتيجة ألدراك الكائن الحي )المتعلم( للعالقات المتعددة الموجودة  عملیة التعلم،

 بين مكونات الموقف التعليمي، وهم بهذا اليؤكدون ارتباطات المثير واالستجابة ، بل يؤكدون اهمية الموقف الكلي

 او المجال وأهمية الدور الذي تقوم به عملية االدراك وعمليات التفكير العليا. 

 

 (Gestalt)   نظریة الجشطلت :-1

 (Insight Learningالتعلم باالستبصار)

 

 

 

 Maxظهرت نظرية الجشطالت في المانيا في العقد األول من القرن العشرين على يد)ماكس ورتهايمر 

Werthheimer افكارها إلى أمريكا في مطلع العشرينات  من القرن الماضي كنتيجة لهجرة العديد (. انتقلت

الدراك ، حيث كانت مساهمات عديدة في مجال دراسة السلوك اإلنساني وعمليات اكوهلر وكوفكامن روادها مثل 

 والشخصية...

يجة ألدراك أجزاء الموقف يرى أصحاب نظرية الجشطلت أن التعلم يحدث نتيجة لإلدراك الكلي للموقف وليس نت

منفصلة، ويسمى عندهم باالستبصار ويعني تحقق الفهم نتيجة االنتظام المفاجئ للعناصر ضمن وحدة كلية واحدة 

 وذلك بعد أن تكون وكأنها في حالة غموض تام.

الی  نسبه ،التيينطا النوع من التعلم بأسم علماء النفس الجشذهم علی هثين تركزت أبحاذيسمی علماء النفس ال

الشكل، أو الصیغة، أو )مة المانیة یقصد بهاوهو كل (Gestaltالت )طالجش ريتهم وهوظالمفهوم المركز فی ن

  (الكل المنظم

 

 

 

بعد ( Aha)ي الطالب: ))تحدث عن موقف مررت به بخبرة وجد الحل بشكل مفاجئعزیز ،فردیتدریب 

 تفكیر عمیق بموقف المشكلة. ثم صف شعورك بعد هذه الخبرة((.
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                                       تجارب كوهلر:

بانزي داخل بتجربة وضح فيها حدوث التعلم باالستبصار حيث وضع شم 1927عام  (Kohlerلقد قام كوهلر)

البعض، ووضع في  قفص يحتوي على ثالثة صناديق وعدد من العصى القصيرة التي اليمكن تركيبها ببعضها

الموز المتدلية نحو االسفل. الحظ كوهلر في بداية تجربته محاولة الشمبانزي حل المشكلة سقف الحجرة ثمار

حد الصناديق، ومرة يستخدم احد العصي لكن والوصول الى الموز عن طريق المحاولة والخطأ. فمرة يقف فوق أ

دون جدوى. ثم بعد ذلك توقف الشمبانزي فجأة عن المحاولة. وبدأ النظر الى االشياء التي تقع في مجال 

ادراكه)العصی والصناديق( وفجأة وبال تردد قام الشمبانزي بوضع أحد الصناديق فوق االخر حامالً معه أحد 

وفي ضوء هذه التجربة فسر كوهلر حل المشكلة بأن حصل على ثمار الموز. العصي، وصعد فوق الصناديق و

  .الشمبانزي قام بإعادة  تنظیم عناصر الموقف اإلدراكي وإدراك ماتنطوي علیه هذه العناصر من عالقات

 

 تطبیقات تربویة للمعلم      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فالمادة التي تكتسب دون فهم واستبصار تذهب  دون إدراك المعنى؛ ابتعد عن التعلیم المستند إلى الحفظ-1

 أدراج الرياح .

فالمواد الدراسية تفقد جاذبيتها وإثارتها  ؛حاول قدر المستطاع ربط المادة التعلیمیة بأحداث الحیاة الیومیة-2

 مالم تثتسمر في حل المشكالت التي نواجهها.

؛ تمكن الطلبة من إدراك العالقات القائمة بين نیة جیدة التركیبقدم مادتك العلمیة بحیث تنطوي على ب-3

 المفاهيم فموضوعات المقرر يجب أن ترتبط ببعضها البعض مكونة كالً متكامالً.
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   :(التعلم بالمالحظة( The Social Learning Theory)) نظریة التعلم االجتماعي-2

                                                 (Bandura باندوراالبرت )

 

 اط السلوك التي یتعلمها الفرد والتفسر عن طریق المحاولة والخطأ أو استبصارهناك العدید من انم

 

ن  والتي تحدد كمية وك اآلخريتنطلق النظرية من افتراض ان سلوك االنسان يتشكل من خالل مالحظة سل    

، تصنف هذه النظرية ضمن النظريات المعرفية النها تعطي تفسيرا لتشكيل السلوك االنساني القائم وكيفية تعلمه

الذي أطلق عليها  باندورا البیرتكان أول من فكر في هذه النظرية ، على المالحظة باعتماد العمليات المعرفية

ولقد تطور فكر باندورا على مدى السنوات المختلفة وما زالت أفكاره تعتبر  "ةلمالحظ"التعلم بافي البداية األمر

  قوة دافعة كبيرة في مجال التقليد والنمذجة.

التعلم الذي يحدث من خالل مالحظة سلوك اآلخرين. ( Observational Learninويقصد بالتعلم بالمالحظة )

وك اإلنسان تتراوح بين تعلم اللغة إلى تعلم كيفية اإلحساس والتصرف فالتعلم بالمالحظة يترك آثار متنوعة على سل

 عندما نسمع نكتة مضحكة، والى تعلم أختيار المالبس المناسبة التي يجب ارتداؤها، وموضات قص الشعر.

ذج يطلق باندورا على التعلم بالمالحظة والذي يحدث عندما يقوم المتعلم بتقليد سلوك يظهر عند نموذج اسم النم

(Modelingأو القدوه() ) ومن أشهر الدراسات التي تناولت النمذجة، الدراسة التي قام بها باندورا وزمالؤه على

  السلوك العدواني عند األطفال.

 مراحل التعلم بالمالحظة:

 تمر عملية التعلم بالمالحظة بأربع مراحل رئيسة، ومن خالل هذه المراحل األربع جميعا تتم عملية التعلم

 .بالمالحظة

فلكي نتعلم من اآلخرين ال بد أن نتنبه لما يعملون ونالحظه باهتمام ومتابعة، فأولى المراحل هي  االنتباه، -1

 .مالحظة السلوك المراد تعلمه واالنتباه له

فما نشاهده من سلوك، ال يلزم لكي نتعلمه أن نؤديه في الحال، بل قد نحتفظ به حتى يأتي وقت  االسترجاع،-2

 .كون بحاجة إلى استخدامه، فتحدث عملية التقليد والتعلم من المالحظةن

بحيث يكون لدى المتعلم دافع ألداء السلوك الذي سبق ورآه، ورأى نجاح اآلخرين في أدائه. وهذا  الدافعیة،-3

 .الدافع غالبا ما يحكمه الموقف الذي يمر به الفرد
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ومن الطبيعي أن أداءه في أول األمر لن يكون على درجة عالية من  وهو أداء العمل كما رآه المتعلم. اإلنتاج، -4

 .اإلتقان، لكنه البداية، ويزداد اإلتقان مع تكرار ذلك العمل، ومع تكرار مالحظة المثال األول

 

 مصادر التعلم االجتماعي:

ة المتعددة من خالل يستند التعلم االجتماعي إلى فرضية أساسية مفادها أن األفراد يتعلمون األنماط السلوكي

لسلوكات النماذج التي يتفاعلون معها. فالتعلم من خالل المالحظة يتطلب بالضرورة التفاعل  والتقلید المالحظة

 المباشر وغير المباشر مع نماذج التي ربما التمثل بالضرورة أشخاصاً حقيقيين. ومن مصادر التعلم مايلي:

 في الحياة الواقعية. التفاعل المباشر مع األشخاص الحقيقيين-1

 التفاعل غير المباشر من خالل وسائل اإلعالم المختلفة وال سيما التلفزيون والراديو والسينما.-2

 قراءة القصص والروايات سواء القصص الدينية أو االدبية.-3

 الشخصيات التأريخية واألسطورية.-4

 

 نموذج باندورا:

مجموعات،  خمسوزيع أطفال إحدى مدارس رياض االطفال على قام باندورا في إحدى دراساته النموذجية بت

، وهو يقوم باستجابا حیاا راشداا تعرض لمالحظة عدوانية مختلفة، حيث شاهدت المجموعة األولى نموذجاً انسانياً 

 عدوانية جسدية ولفظية نحو لعبة بالستيكية بحجم اإلنسان الطبيعي، وتعرضت المجموعة الثانية لمشاهدة الحوادث

. أما المجموعة الثالثة، فقد تعرضت لمشاهدة الحوادث ذاتها من ولكن من خالل فیلم سینمائيالعدوانية ذاتها، 

، إذ لم تتعرض لمشاهدة أي من هذه الحوادث كمجموعة ضابطة. واستخدمت المجموعة الرابعة خالل فیلم كارتوني

 .نساني ذي مزاج مسالم وغیر عدوانيالخامسة لمشاهدة نموذج االعدوانية، في حين تعرضت المجموعة 

بعد إجراء المعالجة وعرض النماذج المختلفة على افراد مجموعات المعالجة جميعها، تم وضع كل طفل من 

أطفال هذه المجموعات في وضع مشابه للوضع الذي الحظ فيه سلوك النموذج، وقام عدد من المالحظين بمالحظة 

(، وتسجيل االستجابات العدوانية الجسدية One way Mirrorجاه واحد)سلوك االطفال عبر زجاج نافذة ذي أت

واللفظية التي أداها أطفال المجموعات المختلفة، ثم استخرجوا متوسط استجابات كل مجموعة على حده، فبلغ 

 استجابة، 198استجابة، وللثالثة  92استجابة، والثانية  183متوسط االستجابة العدوانية للمجموعة األولى 

 استجابة. 42استجابة، وللخامسة  52وللرابعة 
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ويتبين من الرسم أن المجموعات ثالث التي شاهدت نموذجاً عدوانياً أظهرت تكرارا أكثر للسلوك العدواني. وكان 

أقل المجموعات من حيث السلوك العدواني هي المجموعة التي شاهدت نموذجاً غير عدواني، وكانت أقل حتى 

 ابعة الضابطة. ويتضح من هذا مدى تأثير مالحظة نموذج ما على السلوك.من المجموعة الر

 

 تطبیقات تربویة على نظریة التعلم االجتماعي للمعلم:

 يمكن استخدام إجراءات التعلم االجتماعي في مواقف التعلم والتعليم على نحو اآلتي:

ي به، فإذا أردت تعليمهم احترم الوقت فيجب كن حذراً في الفاظك وسلوكاتك فأنت بالنسبة لطالبك نموذجاً يحتذ-1

 أن تلتزم أنت بمواعيد حصصك الصفية.

 استخدام نماذج من الطلبة الذين يمارسون مثل هذه العادات والقيم وتعزيزهم على ذلك أمام الطلبة اآلخرين.-2

ص على أال يتعرض الحرو بتلك القيم والعادات واالتجاهات  استخدام األفالم التي تشمل على مواد تتعلق-3

 .الطالب وبخاصة الصغار لمشاهد غير مرغوبة، كمشاهد العنف ونحوها، ألن ذلك قد ينعكس على سلوكهم

 لدی التالميذ. السلوكات االيجابيه استخدام القصص والروايات لتنميه-4

الل استخدام النماذج تنمية المهارات الرياضية والفنية والحرفية المتعلقة بتدريس المواد االكاديمية من خ -5

 المباشرة وغير المباشرة كأالشخاص واألفالم والصور.

( التي ترتكز على Self-Managmentتعديل السلوك لدى األفراد من خالل إجراءات اإلدارة الذاتية) -6

السلوكات لدی األفراد من خالل مشاهدتهم  ضبع إلی كف أو إزاله افهض(إSelf-talkأسلوب حديث الذات)

 ج قامت بالسلوك وتمت معاقبتها عليه.ذالنم
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 Motivationالفصل الثالث: الدافعیة: 

 الدافعیة من العوامل المساعدة على التعلم لذلك سنتحدث عنها بالتفصیل....

 شبعة هي المحركات الرئيسة للسلوكالحاجات غير الم تدریب:  ناقش القول التالي:

 هل الدافع شيء مادي یمكن أن نراه ؟

واب : ال ألن الدافع مثير داخلي أو قوة أو استعداد داخلي نستنتجه من تصرفات الكائن الحي بطريق غير الج

مباشر لذلك نسمى الدافع : تكوين افتراضي شأنه شأن مصطلح الذكاء والشخصية والتعلم مثلنا في ذلك كمثل عالم 

رك كلها في صفة واحدة وهي النزعة إلى الطبيعة ال يالحظ الجاذبية مباشرة ، بل يالحظ ظواهر مختلفة تشت

 التحرك نحو مركز األرض .

 هل توافق معي على أننا من دون دوافع التكون عندنا رغبة في عمل أي شيء؟

هل تعرف أي شخص تظن أنه كان يشغل وظيفة ممتازة ويتقاضي مرتباً محترماً ولكنه ترك عمله ألنه لم تكن 

 مل.لديه دوافع كافية لالستمرار في الع

عندما تكون عندك دوافع وبواعث نفسية يكون عندك حماس أكثر وطاقة أكبر ويكون إدراكك أفضل، بعكس إذا 

كنت عزيمتك هابطة فالتكن عندك طاقة ويتجه تركيزك وأهتمامك نحو السلبيات فقط وتكون النتيجة هي التدهور 

 في األداء، ولكن ماهي الدوافع؟

معنا مستمراً؟ وهذا  لدينا دوافع؟ واألهم من ذلك كيف نحافظ على بقائها ماهو مصدرها؟ وكيف يمكن أن تكون

 .لنا في هذا الفصهو موضوع بحث

( ومعناها يتحرك، Matere)الالتينيه جاء مصدرها من الكلمه (Motivationكلمة دافع التي هي باالنجليزية)

( يعني التصرف الناتج Motive + Actionتين)( نجد أنها مركبة من كلمMotivationولو قمنا بتحليل كلمة)

 عن الدافع.

وتحركها مثيرات داخلية أو خارجية فتؤدي  نفسية داخل الفرد –الدافعية هى حالة فسيولوجية  تعریف الدافعیة:

إلى القيام بنشاط معين واالستمرار فيه حتى تتحقق هذه الرغبة ويتم إشباع هذا الدافع بما يخفف من حدة التوتر 

 النفسي.

اذا لم يتحقق هذا الهدف يشعر االنسان بالضيق والتوتر حتى يحققة والدوافع تهدف الى خفض التوتر لدى الكائن و

او بمعنى آخر ان الكائن الحى يعمل على ازالة الظروف المثيرة واشباع  الحى وتخلصة من حالة عدم التوتر .

 الدافع الذى يحركة.

 

 وظائف الدافعیة :

 استثارة السلوك. -1

 توجيه السلوك. -2
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 استمرارية  السلوك. -3

  تحسين االداء. -4
 

 :انواع الدوافع

 تصنف الدوافع والحاجات إلى طائفتين حسب المصادر التي تثيرها على نحو التالي: 

 :ةوالدوافع الخارجي ةالدوافع الداخلي

ع الكائن الحي والتحتاج إلى تعلم: تشير الى مجموعة الحاجات والغرائز البيولوجية التي تولد م :الدوافع الداخلیة

فهي تمثل جميع الحاجات العامة الموجودة عند جميع أفراد الجنس الواحد. وتسمى مثل هذه الحاجات بالدوافع 

االساسية أو دوافع البقاء ألنها ضرورية في الحفاظ على بقاء واستمرار الكائنات الحية. إن بعض السلوكيات التي 

دتكون فطرية كرد فعل طبيعي لمثل هذه الحاجات، ولكن قد يطور الفرد أو يكتسب أنماط تنتج عن هذه الحاجات ق

سلوكية معينة إلشباع مثل هذه الحاجات. تشمل هذه الفئة دوافع الجوع، العطش والجنس، والنوم، واالحتفاظ 

 بدرجة حرارة الجسم، وتجنب االلم، والتعب، واالمن، والتنفس.

 

 :الدوافع الخارجیة

مثل هذه الدوافع بالدوافع الثانوية أو مكتسبة، حيث أنها متعلمة من خالل عملية التفاعل مع البيئة المادية تسمى 

 ء و الجوائز المادية و المعنويةالمدح والثنا واالجتماعية وفقا لعمليات التعزيز والعقاب الذي يوفره المجتمع )مثل:

الدوافع مجموعة الحاجات النفسية واالجتماعية مثل: الحاجة  والمعلمين وغيرها(. وتشمل هذه وارضاء االب واالم

الى االنتماء، والصداقة، والسيطرة، والتفوق، والتقبل االجتماعي وغيرها من الدوافع األخرى. إن مثل هذه 

الحاجات تتطور لدى األفراد من خالل عملية التنشئة االجتماعية التي يتعرض لها األفراد في األسرة والمدرسة 

زاً في دورا بارالنمذجة أو المحاكاة ؤسسات التعليمية واالجتماعية األخرى، وتلعب الموالشارع ودور العبادة و

التي يتلقاها األفراد الثواب والعقاب المتمثلة في التغذیة الراجعة تقوى وفقاً لعملية اكتساب مثل هذه الحاجات و

 من المجتمع الذي يعيشون ويتفاعلون فيه. 

 

 دافعیة:نظریات ال

 رسي والتحصيل هي:دأحد من النظريات والدراسات التي تبحث في طبيعة الدافعية وترتبط بالتعلم الم

 Humanistic Theoryالنظریة االنسانیة 

( في الحاجات اإلنسانية ردا على النظرية التحليلية لفرويد، التي Maslow, 1970لقد جاءت نظرية ماسلو)

تتمثل في الغرائز)غريزة الحياة والموت( واعتراضها على المدرسة السلوكية  ترى أن أصول السلوك بيولوجية

 التى ترى أن السلوك مدفوع بعوامل كالتعزيز والحرمان الحوافز والمكافئات.
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ويرى ماسلو أن الدوافع والحاجات لدى االنسان تنمو على نحو هرمي، حيث تتوقف دافعية األفراد للسعي نحو 

مستوى االعلى على مدى إشباع الحاجات في المستوى االدنى. ويؤكد على اإلرادة الحرة تحقيق الحاجات في ال

والحرية الشخصية لألفراد في اتخاذ القرارات والسعي نحو نمو الشخصي وإشباع حاجاتهم. إذ يرى أن االفراد 

ات حسب أولويتها. وقد يسعون جدياً إلى تحقيق أهدافهم وإشباع حاجاتهم وفقاً لسلم هرمي تترتب فيه هذه الحاج

صنف ماسلو الحاجات في مجموعتين هما: الحاجات االساسية وتتمثل بالحاجات الفسيولوجية الضرورية لبقاء 

واستمرار الكائن الحي مثل الطعام والشراب والهواء والمسكن، والحاجات النفسية واالجتماعية وهي تسمى 

النتماء والمعرفة، والتقدير والحاجات الجمالية، وتحقيق الذات. بالحاجات النمائية مثل حاجات األمن والسالمة وا

 ويوضح الشكل اآلتي نموذج سلم ماسلو للحاجات: 

 هرم الحاجات والدافعية لماسلو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وهي حاجات مرتبطة ببقاء اإلنسان الجسمي)كالحاجة  Physiological Needsالحاجات الفسیولوجیة: -1

وكسجين، والدفء، والراحة، والجنس الخ(فإذا شعر الطالب بالعطش طلب إذناً بالذهاب الى الطعام والماء، واأل

إلى حنفية الماء، واذا شعر بالجوع فإن تفكيره ينصب على آالم المعدة والطعام، أكثر من أهتمامه بالتدريس الذي 

 يعرضه المعلم.

األمن والسالمة في بيئتهم. ومن هنا يجب الناس أن يشعروا ب( Safety needsحاجات االمن والسالمة: )-2

فإن الطالب يحبون البيئة الصفية التي تتصف بالقابلية للتنبؤ وبالتنظيم وتشعرهم بالفرح والسرور. وعلى عكس 

 ذلك فإن المواقف غير المنظمة وغير القابلة للتنبؤ تزيد من مستوى القلق عند الطالب.

ماعية مع يسعى الناس عادة لبناء عالقات اجت: Love & Belonging needsحاجات الحب واالنتماء: -3

بولون من جماعته. فالطالب الصغير في الصف الرابع مثالً يضع أهمية كبرى على اآلخرين ليشعروا أنهم مق

 : التنساق، والنظام والجمالالحاجات الجمالیة

 المعرفة والفهم واالستكشاف الحاجات المعرفیة،

 ة واالتقان، والحصول على االستحسان واالعتراف.: االنجاز، الكفائالحاجة لالحترام

 االساسية الالزمة لحفظ الحياة)الجوع، العطش، الهواء، الجنس.... یةالحاجات الفسیولوج

 الشعور باألمن والسالمة بعيداً عن المخاطرالحاجة لألمن، 

 

 واالنتماء للجماعة االندماج مع االخرين، االحساس بالقبول والتقبل حاجات الحب واالنتماء:

 تأكيد الذات، ومعرفة قدراتها حاجات تحقیق الذات
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وجود صديق حميم له. كما يحاول المراهقون الحصول على تقبل الجماعة من خالل قص شعورهم حسب الطريقة 

 تداء المالبس أو االحذية الغريبة المنتشرة بين جماعات المراهقين.السائدة بينهم، أو ار

فالناس يحتاجون الى شعور بأهميتهم)تقدير الذات واحترام  :Esteem needsحاجات التقدیر واالحترام، -4

تى يحصل اآلخرين(. وح الذات( كما انهم يحتاجون الى الشعور باحترام اآلخرين لهم وتقديرهم لهم)التقدير من

الطالب على ذلك كله فإنه يتوجب عليهم أن يتقنوا المهام األكاديمية)التحصيل واالنجاز( والسيطرة على بيئتهم، 

كما أن عليهم التصرف بطرق تجلب لهم التقدير واالعتراف من اآلخرين. ولعل من مظاهر هذه الحاجات عند 

ة كتاب كامل دون مساعدة من أحد، أو الطالب الوصول إلى نجومية الفريق الرياضي في المدرسة، أو قراء

 النجاح في انتخابات مجلس الطلبة وغيرها من األمور التي ترفع من قيمة الطالب وفضله بين زمالئه.

في النشاطات االستطالعية  تشير هذه الحاجة إلى رغبة مستمرة في الفهم والمعرفة، وتتجلى حاجات المعرفیة:-5

 يد من المعرفة، والحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات.شافية، وفي البحث عن المزواالستك

تدل الحاجات الجمالية على الرغبة في القيم الجمالية، وتتجلى لدى بعض األفراد في اقبالهم الحاجات الجمالیة: -6

أو تفضيلهم للترتيب والنظام واالتساق والكمال سواء في الموضوعات أو النشاطات، وكذلك في نزعتهم إلى 

 جنب األوضاع القبيحة التي تسود فيها الفوضى وعدم التناسق.ت

يحتاج الناس عادة إلى شعور بتحقيق الذات، أي  Self-actualization needالحاجة الى تحقیق الذات -7

أن يصبحوا كل مايمكنهم أن يصبحوا. إن الطالب الذين يبحثون عن تحقيق ذواتهم يسعون إلى النشاطات الجديدة 

 وسيع آفاقهم والتعلم من اجل التعلم.كأسلوب لت

واقترح ماسلو أن هذه الحاجات مرتبة بشكل هرمي وأن اإلنسان يميل إلى إشباعها تبعاً لموقعها في الهرمية، 

فأول مايشبع هو الحاجات الدنيا ثم ينتقل إلى الحاجات االعلى وهكذا. واليسهل التوجه إلى الحاجات العليا إالبعد 

األدنى منها. فالطالب الذي يحتاج إلى الحركة والتمرين سوف يجلس قلقاً متحركاً حتى عندما أن تشبع الحاجات 

يوبخه المعلم لحركته الزائدة)وبتالي اليحقق حاجاته للتقدير واالحترام من اآلخرين التي تأتي في مستوى أعلى 

ه يغيب عن المدرسة أو عن الحصص في الهرم( فقد يكون لدى أحد الطالب رغبة أكيدة في التعلم والتحصيل، ولكن

نظراً لوجود بعض الطالب الذين قد يؤذونه في الصف أو في طريقه إلى المدرسة. والسبب في ذلك واضح وهو 

 أن حاجة األمن والسالمة عند هؤالء الطالب تأخذ أولوية على حاجات تحقيق الذات)كالتعلم والمعرفة(.

فعندما يحقق اإلنسان ذاته في مجال ما، فإنه يسعى دائما إلى مزيد من وتتميز هذه الحاجة بأنها التشبع أبداً، 

التحقيق، أي أن مصدر هذه الدافعية مصدر ذاتي داخلي، فاالنسان ينشغل بهذه الحاجات ألنها توفر له السرور 

 النمو العام. ويرى ماسلو أن التحقيق الكامل للذات اليتحقق أبداً وأنه مرتبط ب وتشبع رغبته في المعرفة والنمو.
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 سالو:اتطبیقات تربویة لنظریة م

فالتالميذ الذين يأتون للمدرسة جوعي أو مرضي أو  أهمیة تربویة. ومن الناحیة التربویة، فإن لنظریة ماسلو

يشعرون بالبرد والنعاس ويفتقدون األمن والطمأنينة اليمكن أن يكون لديهم دافع لالنتماء أو التحصيل أو تحقيق 

 :وعليه ينبغي على المعلم الذي يسعى لتحقيق التعلم الفعال أن يقوم باآلتي الذات،

 ضرورة االهتمام بالحاجات الفسيولوجية والنفسية للمتعلم . -1

 ضرورة االهتمام بتوفيراالمن والطمأنينة للمتعلم في بيئة التعلم . -2

 ل الشعورباالنتماء وتشجيع الرغبة بالتعلم .يجب على المؤسسة التعليمية تهيئة كافة الفرص للمتعلمين من اج -3

 .م بأنفسهم سعيا لالنجاز والنجاحاالستاذ الناجح هو الذي يحترم طلبته ويبدي تقديره لهم ويعمل على زيادة ثقته -4

 جعل المواقف الصفية مثيرة لدافعية الطالب للتعلم . -5

 بتهم لتحقيق ذواتهم في المستقبل .تركيز اهتمامات الطلبة على التوجه لتخصصات تنسجم مع رغ -6

   .تأكيد المدرسين على غرس حب المهنة في نفس الطالب واشعارهم بأنها طريقهم للنجاح في الحياة -7

 

 الطالب الذي يتمتع بدافعية عالية للتعلم:، ت الطلبة ذوي الدافعیة المرتفعة صفا

 يشعر بالسرور والحماس في المواقف التعليمية.-1

 لمعلم ويهتم بالواجبات التي يحددها له.ينتبه ل-2

 يبادر إلى حل الواجبات المقررة فوراً.-3

 يحل واجباته فردياً دون حاجة إلى من يذكره بذلك أو يلح عليه.-4

 عندما يعطي فرصة االختيار فإنه يختار المهام التي فيها تحدي)الصعبة(-5

 التعلم العادي(يستغل أخطاءه إيجابياً، ويدرك أن الخطأ هو جزء من -6

  يعمل بجد حتى عندما اليعطي عالمات على النشاط.-7

 

 مقترحات عامة لزیادة الدافعیة لدى الطالب:

 نستطيع أن نستخلص من وجهات النظر المتعددة حول زيادة الدافعية المقترحات االتية:

 أستخدام أسلوب األسئلة والمناقشة بدالً من تقديم المعلومات الجاهزة.-1

 واالستهزاء(. عدم اللجوء إلى أسلوب )السخريه-2

 االبتعاد عن أستخدام أسلوب العقاب البدني واللفظي.-3

 مام الطالب ليحققو بعض االكتشاف.أستخدام أسلوب التعلم الذاتي واالكتشاف وذلك بتهيئة الفرص أ-4

الشروط الجوهرية لالكتشاف وعلينا  التعلم، ألن ذلك منبأرتكاب بعض األخطاء أثناء ممارسة للتالميذالسماح -5

 أن نعد ذلك ضمن نشاط الطالب الفكري.

 والتقبل واالحترام المتبادل بين الطالب. األلفة والديمقراطيةتوفير جو تسوده المحبة و-6
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 خدام الوسائل التعليمية المختلفة.است-7

 االنتقال من السهل إلى الصعب، ومن البسيط إلى المركب.-8

 الحاجات الفسيولوجية وحاجات األمن والسالمة للطالب ألن إشباعها يساهم في عملية التعليم.االهتمام ب-9

 

ينبغي على المعلم أن يوظف المقترحات السابقة في عملية التعليم ألن الدافعية تؤثر بشدة فيها فهي تستثير السلوك 

  التعليمي وتوجيهه وتحافظ على استمرارية حتى يتحقق الهدف التعليمي.

 

 

 الفصل الرابع/ الفروق الفردیة و العملیات العقلیة المتصلة بالتعلم:

 :Individual Diffrences  الفروق الفردیه

 

 

 

 

 

عندما يواجه المعلم أفراد الصف ألول مرة يدرك وجود العديد من الفروق الفردية بينهم من النواحي المختلفة، 

يكفي، اذ ينبغي للمعلم دراك المعلم لوجود هذه الفروق بين طلبته الوبخاصة في القدرة على التعلم. ولكن مجرد إ

ما  ناجحا  أن يتعرف إضافة ذلك طبيعة هذه الفروق ومداها من حيث تأثيرها في عملية التعلم والتعليم، ليكون معل

فالمعلم الذي أن يعي كذلك العوامل المسؤولة عن وجود مثل هذه الفروق، وبالتالي أن يعي كيفية التعامل معها. 

  ه منقوصا .ديعرف الكثير عن اصول عملية التعلم والتعليم والقليل عن المتعلم نفسه يكون اعدا

فمن الصعب أن نجد اثنين على وجه األرض متفقين تماما  في كافة السمات الجسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية، 

ن جميع الوجوه، حتى االخوة، اللذين يعيشون تحت سقف فكل فرد شخصيته الفريدة، وليس هناك طفالن يتشابهان م

لذلك اليحسن بالمعلم أن يدرس جميع أفراد تلك المجموعة على   ذكائهمًوميولهمًوشخصياتهم.واحد، يختلفون في 

اعتبارها أنهم متجانسون في قدراتهم وقابلياتهم، بل عليه بدال  من ذلك أن ينوع في اساليب التدريسه، وفي نوعية 

ومن هنا فقد خصصنا  مواد الدراسية التي يقدمها لهم حتى يجد كل واحد منهم مايتوافق مع حاجاته واستعداداته.ال

 هذا الفصل لتوضيح أنواع تلك الفروق ومستوياتها، واللتعريف بالعوامل التي تسهم في إجادها.

ما يقول سبحانه وتعالى: ظاهرة عامة في جميع الكائنات... وهي سنة من سنن اللة، ك الفروق الفردية:

لَِك آَليَاٍت ل  {
َماَواِت َواأْلَْرِض َواْختاَِلُف أَْلِسنَتُِكْم َوأَْلَوانُِكْمۚ  إِنَّ فِي َذَٰ صدق  }ْلَعالِِمينَ َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السَّ

 اللة العظيم.

تدريب فردي: قم بزيارة صفيةإلى أحدى المدارس القريبة منك وشاهد كيف يتعامل المعلمون في تلك المدرسة 

 تربوي.مع دافعية طلبتهم، أي هل يعملون على إذكائها، أو إطفائها، وحاول أن تربط ذلك يمستوى تأهيلهم ال

 

 

 عزيزي الطالب/ة!

الفروق  إلى أحدى المدارس القريبة منك وشاهد كيف يتعامل المعلمون في تلك المدرسة مع قم بزيارة صفية

 هذه قم بتدوين، ثم بعد ذلك الفروق الفردية بين التالميذ ونكيف يراعي المعلمو  ثم بعد ذلكالفردية، 

 ف.لصالمالحظات في ا سوف نناقش هذه ، المالحظات
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والعاملين فى  مينوالمتعل المدرسينب يهتممن أهم فروع علم النفس التى  ....يعتبرًعلمًالنفسًالفارق

فالمجال الرئيسى لهذا الفرع هو )البحث الكمى للفروق الفردية فى ظواهرها  ...المجال التربوى

 السلوكية( 

جذور اهتمام بالفروق الفردية يرجع الى االدب اليوناني وخصوصا لدى افالطون وارسطو ، 

ن اآلخر في صيفاته الطبيعية يقول: لم يولد شخصان متشابهان تماما بل يختلف الواحد ع ،افالطون

ينقسم الناس إلى ثالثة طبقات:  الفالسفة،   مما يجعل أحدهما صالحا لمهنة واآلخر لمهنة ثانية و

 للفروق الفردية كان مقتصرا  فقط على الجوانب الوراثية افالطونولكن تفسير  والجنود، والعمال.

اهتم بالفروق بين الجنسين في السمات  ..ق الفردية بين االفراد والجماعات.، اهتم بالفروأرسطو

والرياضة،   واالدب  العقلية والجسمية، ويؤمن بأن كل فرد من الناس له مجاله الخاص، كالفنون

 والهندسة الخ.  والعلوم،  والطب،

 يؤمن بأختالف الفروق الفردية بين االفراد وعالقتها بالبيئة الجغرافية التي يعيش فيها.  ابنًخلدون:

 عالم النفس االلماني، أنشأ أول مختبر تجريبي لدراسة الفروق الفردية في المانيا. فونت،ًوليم

وقد ظهر هذا واضحا  فى كتاب )المدينة الفاضلة(  ....مية الفروق الفرديةهَ أب والفالسفة أدرك علماء

 :األصمعىللفارابى, كما جاء على لسان 

" ال يََزاُل النَّاُس بَِخْيٍر َما تَبَايَنُوا، يقول:  والشعر في اللغة العراقوهو احد أعظم علماء  االصمعي:

 فَإَِذا تََساَوْوا ، هَلَُكوا"

اليمكن  ... لكن مع احتفاظ فروقاتهم الفردية...وهذا يعنى من الضروري ان يعيش الناس مع بعض  

ان تكون:  عيطالب جامماممكن انت ك ...يقضي حوائجهُ  اليمكنالنه  ...لالنسان ان يعيش بمفردهِ 

ان تتخصص في  بحيث تشبع كل حوائجك، انت أقصى شئمهندسا، ومدرسا وطبيبا و زارعا..... 

وبهذ راح تصير تكامل بالحاجات و ايضا  تحتاج الناس اآلخرين...مجال معين، وباقي حاجاتك 

 المنافسة للوصول الى اعلى مستويات الرفاهية واالشباع.

 :مقدمة

ألفراد يختلفون في قدارتهم على التعلم وحل المشكالت واكتساب اللغات يؤكد علماء النفس بأن ا

والعادات السلوكية والمعرفية، كما يختلفون في طرائق  وسائل استجاباتهم في المواقف المختلفة، 

 مثل الخوف، والسلوك العدوانى، وحب االستطالع و نشاطات متنوعة اخرى.
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درك وجود العديد من الفروق الفردية بينهم من يُ  ...ول مرةعندما يواجه المعلم تالميذه في الصف أل

النواحي المختلفة، وبخاصة في القدرة على التعلم. ولكن مجرد إدراك المعلم لوجود هذه الفروق بين 

طلبته اليكفي، يجب على المعلم ليكون معلما  ناجحا  أن يتعرف إضافة ذلك طبيعة هذه الفروق ومداها 

عملية التعلم والتعليم، وبالتالي أن يهتم بكيفية التعامل معها. فالمعلم الذي يعرف من حيث تأثيرها في 

 .ينجح في عملهوالقليل عن المتعلم نفسه ال  ...الكثير عن اصول عملية التعلم والتعليم

وهي االختالفات التي يتميز بها كل فرد عن غيره  من الناحية العقلية  تعاريفًالفروقًاالفردية:

 ة والميزاجية والنفسية واالنفعالية والسلوكية واالجتماعية )عام(والجسمي

ً

 اسبابًالفروقًالفردية:

تعني االنتقال بعض الخصائص الجسمية والعقلية بنحٍو مباشر من  ماذا نقصد بالوراثة،  الوراثة:

كالطول القارب،   اآلباء )االب واالم( الى االبناء.......أو بنحوٍ غير مباشر من االجداد أو االعمام أو ا

وهذه  والمزاجية؛ والوزن واللون والمالمح والذكاء..... باالضافة الى بعض السمات الشخصية 

 والذكاء...الخصائص قد تكون سوية أو غير سوية كالتخلف العقلي، 

ية جية مادية أو اجتماعتتمثل بكل مايحيط بالفرد من مؤثرات خار  ثانیاا/ البیئة العائلیة واالجتماعیة:

والتي تؤثر تأثيراً كبيراً على سماته  فرد منذ بداية ميالده وحتى مماتهالتي يتلقها ال  أو ثقافية...

المختلفة، ومن هذه التأثيرات: نوع التغذية والصحة العامة والجو االنفعالي السائد في االسرة 

والمستوى االقتصادي  والمدرسة واالصدقاء والمؤسسات التربوية واالجتماعية واالعالمية والمهنية

ومدى تطور المجتمع ودرجة التعلم ونوعية المستوى الثقافي للوالدين والعادات والتقاليد السائدة في 

 المجتمع. ...

لذلك تزداد الفروق الفردية  ...الشك في أن الخبارت تزداد وتتراكم مع النمو :ثالثاا/ العمر الزمني

لطبيعي في مراحل حياتِِه يكتسب الكثير من المعلومات بين الناس مع زيادة اعمارهم،  فالفرد ا

والخبرات فتتغير لديه من المفاهيم واألفكار وكذلك السلوك ممايجعله أكثر وعيا  وإدراكا . لذلك يختلف 

 .الفرد نفسه في الطفولة والمراهقة والشيخوخة وكل مراحل من حياتهُ 

المتعلقة بالذكاء األنوثة كما أكدت الدراسات المختلفة الفروق الفردية تتأثر بالذكورة و  رابعا :ًالجنس:

زيادة الذكاء عند االناث حتى سن البلوغ أو المراهقة. ثم يزداد نمو ذكاء الذكور عن االناث خالل 

فترة المراهقة ثم تتقارب المستويات في الذكاء بين الذكور واالناث بعد ذلك. وتشير  دراسات أخرى 
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و الميكانيكية و  والرياضيات القدرات العدديةن على اإلناث في مجاالت عديدة أن الذكور يتفوقو

القدرات يتفوقون في أعمال السكرتارية و التذكر و  -اإلناث : والرياضة بينما  العلوم الطبيعية

 ... اللغوية

بين و ، الجماعاتبين   و ....و داخل الفرد نفسه...)الفرق بين االفراد   انواعًالفروقًالفردية

 الشعوب( ولكن من هنا نتحدث عن الفروق بين االفراد و داخل افراد نفسه.

في حياتنا اليومية يسهل أن نالحظ االختالف بين األطفال في المدارس في   :الفروقًبينًاألفرادًً

في التحصيل والقدرة على المناقشة و في إجاباتهم  القدرات العقلية واالنفعالية و .....مختلف الجوانب

 ، نشاطهم المختلفة التحريرية وفي قدراتهم الحسابية وفي ميولهم وأساليب و ويةاللغ

ال نستطيع أن نقول أن جميع الطالب سيؤدون االختبار بنفس المستوى وسيحصلون على نفس 

الذين يمارسون العمل يؤدون بنفس الدقة والنشاط  أن جميع األفراد :ال نستطيع القول،    الدرجة

 والدافعية. 

الفروق بين الناس في الخصائص العقلية، أو المزاجية، أو الجسمية، حيث ال يعني   حظةًهامة:ًمال

حيث ال يوجد شخص معدوم الذكاء، أو  ...لخصائص في شخص وانعدامها عند آخروجود هذه ا

 .إنسان كامل الذكاء، فالفروق تعني الدرجات من شخص إلى آخر

رات في الوظائف الجسمية يُ غَ ث سلسلة من التَ حدُ مختلفة حيث تَ في مراحل نموه ال الفروقًداخلًالفرد:

فقد  ....ال تكون واحدة لدى الفرد الواحد. ...فقدرات الفرد المختلفة .... والنفسية من مرحلة ألخرى

بينما يكون ممتازا  في القدرة العددية، وضعيفا  في القدرة  ...يكون مستوى القدرة اللغوية متوسطة

قد يكون  .وهكذا الحال فيما يتعلق بالسمات االنفعالية مثل الميول واالتجاهات والقيم الميكانيكية،

 .التلميذ ضعيفا في اإلعراب و جيدا في القراءة 

طور مراحل النمو كما قد تكون وت بسبب التغذية،  والرعاية الصحية حدثالذي ي   ..وهي نتيجة للنمو الجسمي 

 أو االجتماعي أو المعرفي الذي يحدث نتيجة لعمليات التعلم واكتساب المعارف. هذه الفروق بسبب النمو االنفعالي 

ًهو: ًالذيًيطرحًنفسهًمنًهنا ماهي االساليب التي يمكن أن يلجأ إليها المعلم   والسؤالًالمهم

 بین التالمیذ؟ كیف نراعی الفروق الفردیه  للمراعات الفروق الفردية بين المتعلمين  وإحداث تعليم جيد؟

مثل:  المحاضرة او اإللقاء،     المناقشة والحوار     تمثيل االدوار      :التنويعًفيًأساليبًالتدريب-1

المشروع العلمي،    العصف الذهني،  حل المشكالت،    العمل التطبيقي، من خالل قصص، والتغيير 
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سف مدارسنا تفتقرن مع اال ....في نبرات الصوت.   الرحالت والزيارات العليمة وايضا الالصفية

 .مثل هذه النشاطات

 الدراسة حجرة في موقعه من المعلم يرغ  يُ  أن ...ببساطة الحركي التنويع يعني : الحركي التنویع-2

 الفصل داخل ينتقل أن عليه يجب وإنما. .. واحد مكان في واقفاً  أو جالساً  الوقت طول يظل فال ،

 السبورة. من االقتراب أو لصفوفا بين التحرك أو ، التالميذ من باالقتراب

 فاعلية زيادة إلى تؤدي التي العوامل أهم من الفصل داخل التفاعل يعتبر  : التفاعل تحویل-3

 المعلم بين تفاعل:  الفصل داخل تحدث أن يمكن التفاعل من نوعان وهنالك ، التعليمية العملية

 .وطالب طالب بين وتفاعل ، وطالب

 كوسيلة  ال ة وعالمات أخرى، لكن الصمت من هناطيحتاج نق... لكتابة ا التكلم مثل : الصمت-4

 أن والواقع.  وضبطه الصف نظام على للمحافظة دفاعية كحيلة بل الفعال فقط،  والتفاهم للتواصل

 يساعد مما المثيرات لتنويع كأسلوب يستخدم أن يمكن ، قصيرة لفترة الحديث عن والتوقف الصمت

 .والتعليم واالنتباه تعلمال عملية تحسين على

ًالحواس -5 ًاستخدام ًفي ًالتعليمية:ًالتنويع ًوسائل أستخدام السبورة، الفيديوهات التعليمية  أو

 والتربوية، السبورة الذكية، الصور الثابتة والمتحركة، التسجيالت الصوتية، واستخدام الداتاشو.

 طريق عن ميتُ  الخارجي للعالم إدراكنا أن يعلم كلنا....والثقافية ، المسابقات العلميةالنوادي العلمية 

 على الطالب قدرة أن ، التعليمية الوسائل مجال في الحديثة البحوث وتؤكد ، لالتصال خمس قنوات

 والبصر السمع استخدام على تحصيلهم في اعتمدوا إذا جوهري بشكل تزداد أن يمكن االستيعاب

 متبادل. نحو على

العملية التي تؤدي إلى رفع احتمالية حدوث اإلثارة أو  " .....التأييدالدعم وبمعنا  : التعزیز-6

 الدراسة حجرة في الجيدة التعليمية الظروف خلق في رئيساً  دوراً  للمعلم إن  . "االستجابة في السلوك

 المعلم سيطرة أن كما ، طالبه به يقتدي ، للسلوك نموذجاً  منه يجعالن وسلوكه المعلم فشخصية ،

 العملية أهداف خالله من تتحقق مناسباً  إطاراً  تخلق الفصل، داخل والعقاب الثواب اتعملي على

 .الطالب لسلوك تعزيز عملية بأنها هذه والعقاب الثواب عملية إلى نشير أن نفضل ونحن التعليمية،

نفسي توفير المناخ العاطفي واالجتماعي للطالب، فالصف الذي تسوده العالقات اإلنسانية والمناخ ال 

 .واالجتماعي الذي يتسم بالمودة والتراحم والوئام تسهل إدارته من قبل المعلم
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إن المعلم هو أداة فعالة في أية خطة تعالج الفروق اريد ان اقول:  وفي نهایة هذه المحاضرة:

الفردية . ونحن نحتاج إلى معلمين يتقبلون الفروق الفردية ويعتبرون وجودها أمرا طبيعيا بين 

لذلك فمن الضروري مراعاة الفروق الفردية على التعلم وذلك باستخدام طرق تدريسية ....ميذ التال

 .تراعي تلك الفروق الفردية بين التالميذ وتناسب قدراتهم

 

 

 

 

 

 

عندما يفكر الرجل العادي في الشخصية، فغالباً مايتجه تفكيره نحو التأثير الذي  :Personality الشخصیة

االخرين، لذلك نجده يعني بأمور من شأنها أن تجعل منه شخصية مؤثرة اجتماعياً، وقادرة على  يحدثه الفرد في

  ؟ماهي الشخصیة ولكن ، كسب الصداقات

هذا السؤال يبدو سهالً لمن يعرف عدد النظريات التي تناول موضوع الشخصية ولكن الحقيقة غير ذلك، ألن 

دنا إلى بداية التأريخ اإلنساني، عندما تسائل اإلنسان عن هويته جابة لهذا السؤال سوف تعيعملية البحث عن إ

وعن نفسه وطرح سؤله األول: )من أنا؟(. فإلجابات لهذا السؤال تتأثر بالسمات الثقافية كالفلسفة والدين واألدب 

  ن الصعب أن نعطي تعريفاً موحداً .لذلك م   الحضارات والسياسة والعلوم لمختلف

الشخصية أحد مداخل فروع علم النفس المتعددة، مثل علم النفس التربوي، علم النفس دراسة سيكولوجية 

 االجتماعي، علم النفس االكلينيكي، وعلم النفس المراهقة والطفولة, الخ..

فكل فرد له صفات معينة تجعله  ..خلق هللا تعالى البشر مختلفين عن بعضهم البعض في خصائصهم وصفاتهم،

فالشخصية إذاً ال تقتصر على المظهر الخارجي للفرد وال على الصفات النفسية   ....األفراد، يتمّيز عن غيره من

ويؤثر ...وإنما هي نظام متكامل من هذه األمور ....الداخلية أو التصرفات والسلوكيات المتنوعة التي يقوم بها

 .بعضها في بعض مما يعطي طابعاً محدداً للكيان المعنوي للشخص

يرى أن الشخصية تصف تأثير الصفات الجسمية والعقلية والوجدانية للشخص في اآلخرين، بينما  الناس بعضف

ره عن ذاته   .يرى آخرون أنها تشمل شعور الفرد وتصوُّ

لكن لم تتوّصل إلى استنتاجاٍت نهائّيٍة  ..أُجِريت بحوٌث كثيرةٌ فيما يتعلّق بموضوع الّشخصّية، تعریف الشخصیة:

خصّية؛ وذلك ألّن الّشخصّية اإلنسانّية ظاهرةٌ ُمعقَّدةٌ إلى حّد أّنه ُيمكن تعريفها بأساليب بخصوص طبيعة الشّ 

فت الّشخصّية بطرٍق مختلفةٍ من قبل علماء الّنفس الذين انشغلوا بدراسة الّشخصّية، والُمتغّيرات  ...مختلفٍة، وقد ُعرِّ

 .التي ُتؤّثر على تطّورها

ة هي: ذلك التنظيم المتكامل من الصفات الجسمية والوجدانية والعقلية الشخصي من هنا ممكن ان نقول:

وكماتبدو في بيئة اجتماعية معينة، من خالل  ...التي تبدو  في حالة تفاعل مع بعضها البعض ...واالجتماعية،

ُيزه عن غيره من االفراد. ويعني هذا أن م  الشخصية تشمل  التفاعالت االجتماعية المختلفة التي يبديها الفرد، وت 

فكر في خصائصك الشخصية وسجل سبع خصائص تصفك أكثر مايمكن. هل يصفك  عزیزي الطالب...

اآلخرون بأنك مؤثر مقنع، خجول، واثق من نفسك، متردد، متسامح، عنيد، ذكي...؟ هل تشترك مع جميع 

خاص البشر في بعض الخصائص؟ هل تشبه مجموعة معينة من البشر في خصائص أخرى؟ هل لك نمط 

يميز طريقتك في التفكير والسلوك والتعبير عن العواطف؟ هل يتغير هذا النمط من يوم الى آخر ومن موقف 

 إلى آخر، أم أنه يتسم بالثبات النسبي؟
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دوافع الفرد، وعواطفه، وميوله واهتماماته وسماته الخلقية، وآراءه ومعتقداته،  و عاداته االجتماعية، وذكاه، 

 ومواهبه الخاصة، وقيمه واتجاهاته.

 

 تعاریف علماء النفس للشخصیة:

وأيضا تباينت  .. انية.مثل ماذكرت سابقا، من الصعب أن نعطي تعريف موحد لمفاهيم العلمية في العلوم االنس

 الذين كتبوا عن الشخصية، والفالسفة  االراء واالفكار حول تعريف الشخصية بتعدد الكتاب او العلماء

 ال بورت:تعريف الشخصية لدى 

بورت من أوائل علماء النفس الذين اهتموا كان أل،  االمريكي النفس علماء واحد من أهم جوردون ألبورتيعتبر  

 بدراسة الشخصية، ودائًما ما يشار إليه بأنه أحد وضعوا أساس علم نفس الشخصية،

( تعريف للشخصية وضعها علماء 50استطاع من خالله جمع اكثر من )  ( البورت )من خالل البحث الذي اجراه

  .في االنتفاع من الخبرة الحياتية خلية التي تحدد طريقة الفردأنها حقيقة الفرد الدا :فيعرف الشخصية على النفس، 

ير  ُمحدد ينمو بداخل التكوين الجسدي و النفسي للشخص ، و يتمثل   بهذا المعنا فإن الشخصية نظام ديناميكي غ 

كان رأي ألبورت عن طبيعة الشخصيات و ...ألفكارو السلوكيات والمشاعر وا الخصائص الشخصية في

، و هذا يرجع الختالفات الجينات و تميزه عن االخرين.يمنا شخصيته الخاصة التي  ان لكل فرد ...اإلنسانية

 تنشئة اإلنسان و غيرها. 

 .العالم النفسي األمريكي البارز الذي أسس مع أبراهام ماسلو منهج علم النفس اإلنساني كارل روجرز

، أو الكيان الموضوعي المنظم، المستقر نسبياً الذي يمكن إدراكه الذاتتعني  Rogers لدی  روجرز الشخصيه

 والذي يعد قلب الخبرة.. 

ِونها  ، الذات ) النفس ( , وهي أهم جزء في شخصية الفرد وتتكون من سلسلة من االستبصارات والقيم التي ُيك 
ويعتبر روجرز الخبرة الذاتية  ...وما فيها من أشخاص ، بيئة المحيطة بهومن تفاعله مع ال ، الفرد عن نفسه

 أساس بناء الشخصية . 

فاالنسان اليستجيب فقط ، يكونون على وعى بسلوكهم ودوافعهمان االشخاص االصحاء نفسيا   روجرزيرى  
فرد اذا تمكنا من فهم كيفية ادراكه ويمكن فهم ال، لمؤثرات البيئه من حوله  اولدوافعه الداخليه وانما هو موجه لذاته

 للعالم من حوله ومشاعره ُتجاه هذا العالم ...

 

 فالشخصیة في معضمها غیر معروفة وخفیة في االعماق لالشعور!(، Freud)لفرویدأما بالنسبة 

ت مثيرة للجدل، والعديد من النظرياويعد فرويد من أشهر مفكري القرن التاسع عشر. طور نظريته المشهورة 

  .في علم النفس حول تطور الشخصية والصحة النفسية

قته اشهر االطباء النفسين على االطالق، وهو مؤسس  درس الطب بالنمسا، كان مختصا بعلم االعصاب، وكان بو 

طور سيگموند فرويد أفكاره حول نظرية التحليل النفسي من خالل عمله مع المرضى  نظرية التحليل النفسي.

السلوك هو نتيجة لصراع داخلي، بين دوافع الالوعي رى أن لالشعور هو مفتاح فهم الشخصية،  العصابيين. فهوي

 )األقوى تأثيرا(، والرغبات والحاجات.

 یقول فروید أن لإلدراك ثالث مستویات:

https://www.almrsal.com/post/169535
https://www.almrsal.com/post/443438
https://www.almrsal.com/post/443438
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)يمثل ما نحن مدركون له(. مثل انا االن مدرك بانه ما يدور في حولي وأنتم ايضا. و يشكل الوعي  الوعي

 ساس النفسي للشخصية.األ

)ما يمكن إدراكه لو اجتهدنا لذلك(. يحتاج وقت حتى تتذكر، مثال اذا اطلب من حضراتكم اذكر  ما قبل الوعي

، تتذكر ةولية في مرحلة االبتدائياسماء المعلمين والمعلمات الذين دروسك في الماضي خصوصا في الصفوف اال

 بعض منهم وتنسى بعض االخر.

يمكننا إدراكه إال تحت ظروف معينة(، مثال من خالل المعالجة النفسية، والتنويم المغناطيسي،   )ما ال الالوعي

 یشكل الالوعي الهویة واألساس البیولوجي للشخصیة،التي تهدف إلى دخول في أعماق الالوعي وإدراكه. 

سابقا.  بعد تعديل لنظريته،  هاأكد فرويد أن للشخصية هيكل معين، ويساهم في بنائها العوامل الثالثة التي ذكرنا

 ثالث مكونات اخرى و مهمة وهي:  تمت اإلضافة

(: ترمز للغرائز االساسية واهمها غرائز البقاء والموت وللذة، ويعمل الهو وفق مبدأ اللذة ID )الهو الذات الدنیا
ف الزمان وال العالقات وتجنب األلم. وال يراعي المنطق واألخالق والواقع. وهو ال شعوري تماما. فهي ال تعر

 السببية والمنطقية.

(: هي الشعور الواقعي الذي يسيطر على الغرائز وتضبطها لحماية الشخص من االخطار، وتولد ego)االنا 
 التوتر إلشباع الحاجات الغريزية، حيث تقبل بعض التصرفات من هذا وذاك، وتربطها بقيم المجتمع وقواعده،

يمثل الجانب االجتماعي والقيم االجتماعية والدينية التي تشكل احد ابعاد السلوك  (:super-ego) االنا العلیا

والمجتمع من معايير  والمدرسة العائلةاالجتماعي. يمثل األنا العليا الضمير، وهو يتكون مما يتعلمه الطفل من 

األساس االجتماعي واألخالقي تشكل  ...أخالقية.  واألنا العليا مثالي وليس واقعي، ويتجه للكمال ال إلى اللذة

 للشخصیة.

والشخصية السوية هو الذي يتوازن بين هذه المكونات......وإذا استطاع األنا أن يوازن بين الهو واألنا العليا 
 والواقع عاش الفرد متوافقا ،أما إذا تغلب الهو أو األنا العليا على الشخصية أدى ذلك إلى اضطرابها.

السعادة تكمن في ويرى فرويد أن  نسان، غريزتي البقاء )ايروس( والموت )ثاناتوس(.من أهم الغرائز لدى اإل

 العالقات اإلنسانية الناجحة، والنجاح في العمل.

مكن للمرء سيد صبح الشخص عبداً لذه الرغبات، الياذا لم تكن هناك قيود للرغبات ي ممكن ان نقول من هنا: 

. األنضباط يساعد على الحياة االخالقية يلعب دوراً مهما في تكوين نفسه وهو يحمل قوى اليمكن التحكم فيها

 .الشخصية

 بعض النماذج ألنماط الشخصیة لدى التالمیذ

 وكيفية التعامل معهم

فالبعض … أو حتى في طريقة تفاعلهم معه !في الصف التالميذكثير ما يشتكي من المدرسين من عدم انتباه     

بينما البعض اآلخر يحاول كتابة  ..، يكتب تفصيالت صغيرا وكبيرا ابيضاً واسودأ،جديي في دراستهِ  التالميذمن 

عدم االنتباه وكثرة و  أما البعض اآلخر فعادة ما يكون مشاغب في الصف، ..بعض النقاط الرئيسية في الدرس.

أكثر خطورة وهناك مشكالت تعتبر " أالغياب المتكرر" والتحدث الصفي غير المناسب  ،الحركة داخل الصف
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لدرجة أنه  واألعمال المدرسية والتسرب من المدرسة بالواجباتكالتخريب واالتجاه العدواني، ورفض القيام 

 .الدرس والتعليميحاول إفشال 

وإنما هنالك فرق وتمايز في  ينقسمون إلى جديي وغير جديي في الدرس، التالميذفي الحقيقة ليس السبب أن 

غييرها بشكل كامل. فقد يكون تصميم الدرس ال يناسب ال يمكنه ت   التلميذبطة بطبيعة الشخصيات. وهذه أشياء مرت

 التالميذأن يتفهم أن ردات فعل  المعلممما يجعله غير مهتما في المادة، كما أنه ينبغي على  التليمذشخصية هذا 

 .د بحسب شخصيتهر  يُ لن تكون واحدة، وإنما كل س  

من الطبيعي جداً  واحتياجاتهم. تالميذهر أداة مهمة لدى المعلم، تساعده على فهم وعليه فإن أنماط الشخصيات تعتب

المشاغبين، والمشاكسين، والخجولين...الخ...وينبغي أن ال يستعجل المدرس  التالميذأن يوجد في الصف فئة من 

فالباعث   قدموا وينجحوا،يحبون أن يتعلموا ويت التالميذبالحكم عليهم بأنهم اليرغبون بالتعلم والنجاح، فجميع 

في بيئته االجتماعية، أو قد  التلميذعلى المشاغبة ربما كان لمرحلة المراهقة أو لبعض الضغوط التي يواجهها 

يز، فعندما اليستطيع التلميذ المحب للظهور والت  التالميذ  تكون تعبيراً لدى بعض م  ز يُ م  عن حبهم للظهور والت 

ز، حتى لو كانت في نظر المدرسين سلوكيات يُ م  عن طريق أخرى للظهور والت  دراسيا فإنه يسعى إلى البحث 

 سلبية أو تصرفات خاطئة.

   التعامل معهم بعض من هذه االنماط و كيفيةنقدم لكم وفي هذه المحاضرة 

 المشاغب،     صفاته :-1

 جذب انتباه التالميذ محاوالً  ...عالي الصوت وعنيف. كثير العناد والفوضى هو  ...كثير االعتراض والجدل
في ويسبب توتراً  المدرسةوغالباً ما يتحدى سلطة  وهو عديم الدافعية ...يفتقر الى الخيال واالبتكار.... إليه
 .، وخيبة أمل وشعوراً بالفشلفصال

فسية أو لمشاكل سلوكية ن ض  ر  ع  قد ت   التلميذأو قد يكون  ....معظم التالميذ من هذه الفئة هم من األسرة المفككة
وال نقصد بالتلميذ المشاكس الذي  ..أو من عائالت تفتقد إلى أدنى سيطرة على تصرفات أوالدهم، ..عاطفية،

 .تصرف بسلوكيات سلبية غير طبيعية منها : سلوك عدواني وانحرافات في السلوك بشكل مكثف وباستمرار
 

ال يسئ  التلميذيكون سعيداً جداً ألن هذا : إن غيابه عن الصف  غبكما قال أحد المدرسين عن التلميذ المشا
وبرنامجه وكل محاوالته لتعديل سلوكيات  المعلمالتصرف مرة واحدة في اليوم ، وإنما ست مرات ، إنه يعيق عمل 

 .التالميذ.
 

 كیف نتعامل مع المشاغب؟: 

جاح معاملته كحالة منفردة فى نوعها ودوافعها ودرجتها، ون المعلمداخل الفصل يجب على  مشاغب تلميذ كل

بشكل إيجابى،  والسيطرة على المشاغب المدرس فى الفصل يقاس بمدى قدرته على توصيل المعلومة وإفادة الطلبة

 .وهنا نقدم لك مجموعة من النصائح المفيدة لعالج المشاغب

المشاغب )ظروفه  التلميذمن المهم أن يحاول المدرس دراسة حالة و ..رد على جميع اعتراضاته بالصبر-1

المشاغب التى تدفعه  التلميذمشكلة إذا كانت  .األسرية، مشكالته، هواياته( لمعرفة دوافعه لممارسة سلوك الشغب

 .للشغب هى احتياجه للعطف واالهتمام، فيمكن للمدرس معالجة المشكلة بإشباع هذه الحاجة لديه

 .أو توجيه اللوم والتوبيخ له مع مراعاة التدرج فى الشدة التلميذمن المفيد تنبيه ...لكن...التدخل معه في الجدل-2

تعديل  ويتطلب منهد أحيانا أن يلجا المدرس للحديث على انفراد مع التلميذ المشاغب قد يفي ....تكلم معه بانفراد-3

 ر نحو األفضليُ غ  سلوكه ومحاولة مساعدته وتقديم يد العون له للت  

يساعد فى  ...أوسواء داخل الفصل أو خارجه ...المشاغب بمهام قيادية التلميذمن الذكاء أن يكلف المدرس  -4

 ..ميته وينصرف عن الشغبليشعر بأه   ..لفصل شكال وموضوعاأمور ضبط وتطوير ا

http://www.cairodar.com/474347/5-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%aa%d8%ac%d8%b9%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b3%d8%a8%d8%a8%d8%a7-%d9%84%d8%b4%d8%ba%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b0-2
http://www.cairodar.com/474353/5-%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%b4%d8%ba%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d9%88%d9%84
http://www.cairodar.com/474353/5-%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%b4%d8%ba%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d9%88%d9%84


 احمد حمهر ..........عم...................ة/ المرحلة الثانیةالعربی .........قسم اللغه.................2023-2022.............................يعلم النفس التربو

38 
 

عادة أم عرض  التلميذأحيانا تكون المناقشة مع باقى المدرسين مفيدة للتعرف على ما إذا كانت الشغب عند هذا  -5

 .مؤقت أو مرتبط بمدرس أو مادة معينة

 .والبحث عن حل لمشكلته قد يتطور األمر إلى استدعاء ولى األمر لشرح وضع التلميذ المشاغب -6

 الخجول:-2

الخجول قد يكون لديه قدرات عبقرية جًدا  أو تليمذ التلميذ ...مشكلة الخجل موجودة في أي مدرسة أو جامعة،

 ، لكن مشكلته األساسية تتمثل في الخجل،...وعلى قدر عالي من الذكاء والتفوق

االستماع على  وُيفضلداخل المدرسة،  التالميذد من في البداية فإن عدم المشاركة قد تكون صفة مشتركة للعدي

 فقط.. المشاركة

يخشى التحدث،  مع أن لديه الكثير،  ويحاول االختباء -3يحمر وجهه ألقل مؤثر .-2 غير واثق من نفسه. .1

 كثير القلق والتردد.-4 خلف المجموعة.

 كیفیة التعامل مع الخجول:

على التعافي.....  ج إلى مهارات خاصة لفهم نفسية هذا التلميذ ومساعدتهُ الخجول يحتا أو تلميذ التعامل مع التلميذ

الذين يحتاجون إلى معاملة محددة خاصة بهم من المعلمين. واألمر ال يقتصر على  التالميذالخجول من  التلميذ

هل يمكن لهذه المعلم فقط، بل إن المنزل كذلك يكون له دور أساسي في هذه الحالة. وبالمساعدة من المعلم واأل

 المشكلة أن تختفي تماًما، و الال ان تسبب مشاكل أكبر في المستقبل. 

يمكن للمعلم كذلك استخدام تقنية التشجيع المستمر في المستر:  ازرع الثقة فیه من خالل الثناء والتشجیع-1

الموجودة لديه، والتي التعامل مع التلميذ الخجول في المواقف المختلفة، وذلك حتى يتمكن من إزالة الحواجز 

 .تمنعه من المشاركة مع المجموعة

یسأل التلمیذ الخجول سؤاالا یعرف أنه سوف یكون هناك طريقة سهلة جًدا يمكن أن يبدأ بها المعلم، وهي أن -2

ا على اإلجابة علیه يذ ، بناًء على خبرات سابقة يعرفها عنه، أو اختبار معين قام بتنفيذه. وعندما يجيب التلمقادرا

 .على هذا السؤال بالنجاح يقوم المعلم بتشجيعه، مما سوف يمنحه بعض الثقة بالنفس

....النه هو دائما قلقا من المشاركة لخوفه من االستهذاء.... بدال من أظهر له سالمة حديثه وأفكاره   -3

هذه المشكلة، هي  فرص الحديث المتكررة من أبسط الحلول التي يمكن االعتماد عليها في حلذلك......تعطي 

 منح التلميذ الخجول فرص للحديث أمام المجموعة، حتى يحصل على ثقة في ذاته،

الفرص ...بدالً من ذلك....تمنحه بعدم االلحاح له لالختالط إال بأقتناعها،...الن ذلك يسبب ُعقدة نسفية له-4

م في التعامل مع العديد من التالميذ، وهي القيادية واألنشطة المدرسية: كذلك يمكن للمعلم أن يّتبع طريقة ُتستخد

 .أن يمنح التلميذ الخجول الفرصة ألن يصبح قائًدا في أحد المهام، وكذلك مساعدته للمشاركة في األنشطة المدرسية

 

 :ةمترددالالشخصیة -3

 في صعوبة يجدو ....بالتردد غالبا   مواقفه تتصف غير واثق بنفسه ، الشخصية المترددةمن المتعارف عليه، أن 

كما يتصف  .... والتأكيدات المعلومات من المزيد يطلب ..والقلق الخجل عالمات عليه تظهر   .....القرار اتخاذ

 الوعود كثير .والخوف أيضاً من توجيه النقد له بالتزامه بالقوانين واألنظمة بحكم كرهه للتفكير واإلبداع والتجديد،

 . بخير واآلخرين بخير ليس أنه نفسه يرى ...بالوقت يهتم وال

 كیفیة التعامل مع شخصیة المتردد:
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 ألن صاحب هذه الشخصية يتميز بضعف ثقته بنفسه، نفسه في الثقة زرع محاولة-1
ًفإن أنسب الطرق التي يحتاجها للتفاهم معه تكمن في الثناء على آرائه ودعمهاالقلق والخجل، ب تقليل شعوره-2

 .... يةالراعِ  الوالدية بأسلوب

 وقدرته بثباته يحترم اإلنسان أن ...واآلخرين مع بعالقته يضر التردد أن له وضحًذلك...ًمنًبدالً اللوم.ًعنًاالبتعاد-3

 .... القرار اتخاذ على

الى لكونها ال تملك القدرة الحقيقية للوصول  ،....القرارًاتخاذًومهارةًمحددًهدفًوضعًفيًتهمساعدًضرورة-4

وتقديم اقتراحات وخيارات للمواقف المعقدة التي .... لية الصحيحة لتنفيذ ذلك الهدف بحث عن اآليهدافها، ثم أ
 .تواجهه، قد تسّهل عليه كيف يتخذ قراره، كي تصبح شخصيته أكثر ثباتاً واستقاللية

  :أوًالمتعالًمدعوًالعمرفة-4

ر، سواًء من ناحية المال أو يعتقد أنه أفضل من غيره بكثي وهوهو ذلك الشخص المتعالي، المتكبر، المغرور، 
تحدث بصيغة "األنا المتضّخمة"، عن نفسه وعن عبقريته ي اً دائم ...، والى اخرهالعلم أو المنصب أو الجمال 
، كي يثبت أنه األفضل التالميذلمه، مستخدماً أسلوب المقارنة بينه وبين غيره من وذكائه وقدراته الفائقة وعِ 

كل شيئ، لكن   ونيعرفم بانه ونيعتقد هموهم. ض على أقوالهرِ عت  نه يقاطعه وي  وإذا تكلم أحدهم، فإ...منهم، 

 .باألمور سطحية ممعرفته  .مباألصل ال يعلمون الكثير عما يدعون معرفته

عندما يعتقد الشخص بأنه يمتلك جميع اإلجابات وجميع الحلول للمشاكل، فإنه بذلك يفقد فرصة تعلم المزيد عن  

 ...باختصاصه واكتساب الخبرة وتنمية شخصيته،  موضوع معين يتعلق

 كیفیة التعامل مع مدعو المعرفة:

معالجته  الصعبيصعب على المتعالي كي يتخلص من صفاته السابقة أن يعترف بعيوبه، لذلك قد يكون من 

ح ائصعلى المحيطين به، من خالل تقديم النُّ  يتوقفويبقى عالجه والحل الوحيد لمشكلته النفسية  .بسهولة

 :واإلرشاد له 

اختيار الوقت المناسب لمقاطعته عندما يتحدث في مواضيع  التزام الهدوء أثناء التعامل معه، وتجنب العصبية.

 معينة والحديث في الموضوع.

 من اختالطهم باالنشطة الجماعية احرص على معرفة مستواه الحقيقي

 وجواب مغلقة بالنعم او كال....مثل اسئلة مغلة  قلل من استجابتك حينما يطلب الكلمة.

وعدم اإلساءة إليه، مع المبادرة في الحديث الذي يقتنع به الفرد حتى وإّن  آرائهاحترام   .إظهار إمكانية تقبل آرائه

 كانت مخالفة لرأيه.

استخدام أسلوب المدح والثناء على هذا  .واضهار صفاته الحسنة" إظهار المحبة له،  وتجنب االنتقام منه 

 لشخص ولكن في مواقف محددة.ا

 التعامل معه بواقعيه وبصورة دائمة.

فتستطيع من خالل خبرتك  ...المستقبل، أنت رئيس جمهورية فصلك الطالب و واالستاذوفي النهاية عزيزي 

تطوير طرق جديدة للتعامل مع التالميذ من خالل خبراتك اليومية وتستطيع أن توفر جو أمن داخل الفصل لكي 

. ال تستطيع أن تنجز عمالً رائعاً وعظيماً دون مساعدة غيرك من ايصال معلوماتك لكل التالميذ بأقل تستطيع

زمالئك واالخرين، ولذلك عليك أن تجد طريقتك السحرّية في التفاهم والتواصل مع كّل الشخصيات باختالف 

 .أنواعها
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 العملیات العقلیة المتصلة بالتعلم:

 أوالا: الذكاء: 

من تشابه كافة أفراد الجنس البشري في مظاهر النمو المختلفة إال أن هناك تفاوتاً فيما بينهم في الخصائص  بالرغم

النفسية المتعددة العقلية واالجتماعية واالنفعالية والحركية واللغوية. إن االهتمام بموضوع الذكاء ليس حديث 

خالل كتاباتهم األولى المتعلقة بتفسير طبيعة المعرفة العهد: فقد حظي باهتمام العديد من الفالسفة القدماء من 

الختالف والتعلم لدى الكائنات البشرية. حيث يرى أرسطو أن االفراد يختلفون في خصائصهم بما فيها الذكاء تبعا 

 ون فيها ويتفاعلون معها. في حين يرى أفالطون أن الذكاء قدرة فطرية تتجلى في قدرة االفرادالبيئات التي ينشؤ

 على التعلم واكتساب الخبرات والتكيف مع االوضاع المختلفة. 

يوجد أكثر من تعريف للذكاء وقد يرجع سبب تنوع تعريفات الذكاء وتعددها إلى اختالف نظرة العلماء  

إلى الذكاء نفسه، فمنهم من ينظر إليه من ناحية وظيفته، أي الدور الذي يقوم به، ومنهم من ينظر إليه من ناحية 

 وناته.مك

 

 القدرة على االبتكار والفهم والحكم الصحيح والتوجه الهادف للسلوك. تعریف بینیه:

 

 مالحظات عامة على الذكاء:

الذكاء كلمة مجردة أو تكوين فرضي ال يشير إلى شيء مادي ملموس يمتلكه الشخص أي أننا ال نالحظه بشكل 

  . ره ونتائجه.مباشر وال نقيسه بشكل مباشر. إنما نستدل عليه من آثا

 

 أثر الوراثة والبیئة على الذكاء:

ليس البحث في أثر الوراثة في الذكاء أمراً جديداً، وأنما هو موضوع قديم يثور أحياناً ويخبو أحياناً أخرى. ومن 

أبرز العلماء المعاصرين الذين يؤيدون التأثير القوي والشديد للوراثة في الذكاء العالم األمريكي )جنسن 

Jensen من االختالفات بين الناس في درجات الذكاء يمكن تفسيرها بالفروق 80( ويعتقد جنسن أن حوالي %

 الوراثية المباشرة بين هؤالء الناس.

وعلى الطرف االخر يقع عالم من اكثر متحمسين لدور البيئة في الذكاء البشري، ذلك هوالعالم )ليون 

ط من الذكاء الناس وتذبذبه ينتج من عوامل وراثية. ويعتقد كامن بأن ( الذي يعتقد بأن جزءاً قليالً فقKaminكان

 عوامل البيئة أكثر تأثيراً في اختالف ذكاء الناس وتباينه من عوامل الوراثة.

ويبدوا ان خير األمور الوسط، وأن عوامل الوراثة وعوامل البيئة معاً تتسبب في التباين الذي يالحظ عادة بين 

الناس. إن األمر األكثر قبوالً في هذا الشأن، أن العنصر الوراثي في درجات الذكاء اليصل درجات الذكاء عند 

% في بعض المهمات والمواقف. صحيح أن العوامل الوراثية 50% كما يدعي جنسن وقد اليصل الى 80الى 

ية ولكن البيئة تزودنا بمجموعة من الخصائص والمهارات التي تؤثر في سرعة تعاملنا مع بعض المهمات العقل
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مثل، الطبقة االجتماعية، األسرة، حجم االسرة وترتيب الطفل فيها ، الخبرات المدرسية المبكرة، الظروف 

المحيطة... التي نعيش فيها تلعب دوراً جوهرياً كذلك في صقل هذه الخصائص والهارات ودفعها الى أعلى 

 ى ممكن...مستو

ي نسبة الذكاء أجريت بحوث عديدة لدراسة أثر البيئة في رفع نسبة الذكاء اخيرا بناء على مقولة إن البيئة تؤثر ف

وتوصلت هذه البحوث إلى نتيجة مفادها إن توفير الظروف البيئية المتنوعة تسهم في حسين نسبة الذكاء لدى 

صحية األفراد. وعلى سبيل المثال توصلت دراسة)كيمي وهاسكنز( إلى أن تقديم التغذية الجيدة والرعاية ال

والخدمات االجتماعية يؤدي إلى تحسين نسبة ذكاء األطفال في السنوات الخمس االولى بدرجة كبيرة. كما 

أوضحت دراسة) ماك كول( ودراسة)هنت( أن نقل االطفال المحرومين إلى بيئات غنية يسهم في رفع معامل 

 .درجة40-30ذكائهم من 

 

 Theory of Multiple intelligenceنظریة جاردنر في الذكاء المتعدد

قدم جاردنر نظرية في الذكاء. حيث يرى ان الذكاء بنية معقدة تتألف من عدد كبير من القدرات المنفصلة والمستقلة 

نسبياً عن بعضها البعض، بحيث تشكل كل قدرة منها نوعاً خاصاً من الذكاء تختص به منطقةمعينة من الدماغ. 

طالقة اللفظية مثالً( ال يعني بالضرورة التفوق في القدرات العقلية األخرى ويرى أن التفوق في القدرة معينة)كال

كالقدرة العددية أو المكانية. لقد جتءت نظرية جاردنر نتيجة لمالحظاته للعديد من األفراد الذين يتمتعون بقدرات 

وتستند أيضا إلى  عقلية خارقة في بعض الجوانب لكنهم اليحصلون على درجات مرتفعة على اختبارات الذكاء.

فكرة أن الضرر الذي يلحق في بعض المناطق في الدماغ ربما يؤثر في وظيفة عقلية معينة دون الوظائف 

األخرى. ويرى جاردنر أنه من الصعب تحديد كافة القدرات المنفصلة التي ئشتمل عليها الذكاء. هذا وقد استطاع 

 تصنيف سبعة أنواع من الذكاء تتمثل في:

يتمثل في حساسية األفراد لألصوات والمقاطع والمفردات والمعاني اللغوية ومثل هذا الذكاء  الللغوي:الذكاء -1

 يوجد لدى األدباء والشعراء واالعالميين والمطربين.

يتمثل في القدرة على االستدالل الرياضي و معالجة العالقات الرياضية المنطقية  الذكاء المنطقي الریاضي:-2

الرياضية العددية ومثل هذه القدرة تتوفر لدى المختصين بالرياضيات والفيزياء والمواد العلمية  وإتقان المهمات

 األخرى.

يتمثل في القدرة على انتاج وإبتكار اإلقاعات والنغمات الموسيقية، والتذوق واالستمتاع  الذكاء الموسیقي:-3

 والملحنين والمطربين.بالمقطوعات الموسيقية. ومثل هذه القدرة تتوفر لدى العازفين 

أو الفراغي: يتمثل في القدرة على إدراك المكان والموقع والشكل والفراغ وأداء التحويالت  الذكاء المكاني:-4

للمدركات البصرية المتعلقة بالمكان والفراغ، وتوجد مثل هذه القدرة عند المهندسين المعماريين والنحاتين 

 والفنانين.
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ويتمثل في القدرة على السيطرة على الحركات الجسمية المختلفة وإتقان المهارات  :الجسمي-الذكاء الحركي-5

الحركية الدقيقة والتعامل مع االشياء بمهارة فائقة. ومثل هذه القدرة توجد لدى الالعبين الرياضيين والراقصين 

 والعازفيين والجراحين.

ستجابة بشكل الئق ولبق مع االفراد من ذوي يتمثل في القدرة على فهم اآلخرين واال الذكاء االجتماعي:-6

األمزجة والدوافع المختلفة، والقدرة على تشكيل العالقات االجتماعية وتكوين الصداقات، إضافة إلى القدرة على 

التعرف على رغبات اآلخرين. ومثل هذه القدرة توجد لدى المعالجين النفسيين، ورجال المبيعات وموظفي 

 ظفي الدعاية واالعالم ورجال الدين.العالقات العامة، وم

لذات ونقاط الضعف ويتمثل في القدرة على التعرف على المشاعر الذاتية وتحديد إمكانيات ا الذكاء الشخصي:-7

 والقوة فيها.

 

كلمة االنتباه من األلفاظ الشائعة االستعمال في المحيط المدرسي. فكثير مايعلل المعلم : والتعلم ثانیاا: اإلنتباه

عف بعض التالميذ العلمي بعدم انتباههم إلى مايقوم به من تعليم خالل الدرس وكثيراً مايواجه المعلم كلمة)أنتبه( ض

 .إلى التالميذ الذين يقومون بحركات اليتطلبها الموقف التعليمي أو ينظرون إلى خارج الصف

تحصيل التعلم بشكل كامل، فهو شرط  يلعب االنتباه دورا فاعال وهاما في التعلم، ولواله لما استطاع الطالب

. ومما يثير االهتمام إلى أن أهم مميزات اساسي للتعلم ومرحلة ضرورية من مراحله، فالفرد يتعلم ماينتبه إليه

األطفال المدعين واألطفال الموهوبين هو طول فترة االنتباه لديهم وهو مايعرف بميزة المواصلة، وان اهم سمة 

  ياً وبطيئي التعلم، وذوي صعوبات التعلم هو قصر فترة االنتباه أو تشتت االنتباه.لألطفال المعوقين عقل

 

االستجابة المركزة والموجهة نحو مثير معين يهم الفرد، وهو الحالة  ورفاقه االنتباه بأنه:يعرف)ولسون( : تعریفه

 حين الحاجة إليه.التي تحدث أثنائها معظم التعلم، ويجري تخزينه في الذاكرة واالحتفاظ به إلى 

واالنتباه ليس عملية محددة لمستوى واحد يحصل فيها االنتباه أو اليحصل، بل هو عملية تكون على مستويات 

 تتذبذب بين نهايتين: نهاية دنيا يكون فيها العقل في اقل حالة من التركيز، ونهاية قصوى يتركز العقل في الشئ

  الذي ينتبه إليه تركيزا شديداً.

 

 االنتباه:  معوقات

 الجوع يثير االنتباه إلى مكان الطعام ورائحته.-1

 التعب يثير االنتباه ألي أمكان المريحة.-2

 أأللم يثير االنتباه إلى األدوية وعيادات األطباء.-3

 ثير االنتباه الى كل مايتعلق بالشيئ الذي يتم أنتظاره.ينتظار، التوقع واال-4

  إلصغاء إلى المتحدثين.االنتباه لما يقوله اآلخرون وا-5
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 المؤثرات الصوتية والبصرية)الصور واالصوات(-6

إن ماقمنا به من سرد للعوامل المؤثرة في االنتباه يضع أمام المعلم مسؤولية القيام باستغاللها بشكل جيد، وأن 

ن يحاول قدر المستطاع يستخدم كافة الوسائل السمعية والبصرية التي تجذب انتباه الطالب إلى المادة التعليمية، وأ

أن يتجنب العوامل المؤثرة في تشتيت االنتباه، كالعوامل الفسيولوجية)الجوع، التعب( والعوامل النفسية)القلق، 

العوامل العقلية)صعوبة الموضوع، غموض االفكار، الصعوبات التعليمية( ووالخوف، والشعور بالنقص( 

ياب التعزيز، والتحيز لطالب دون غيرهم( والعوامل البيئية)سوء والعوامل االجتماعية)مشكالت تفكك األسرة، وغ

التهوية، الضوضاء، الفوضى، عدم االنتظام( فاليقوم بالشرح والتوضيح في غياب الوسائل الفعالة، أو أن يضع 

 الطالب في مواقف نفسية وأجتماعية وفسيولوجية غير مناسبة أثناء الحصة وأثناء شرح وتوضيح المادة.

 

 ات لجذب انتباه الطالب:مقترح

 تقليل مشتتات االنتباه في غرفة الصف مثل الضوضاء وتحدث الطلبة مع بعضهم أثناء شرح المعلم.-1

 تقليل فرص الرتابة ألن الرتابة تخلف الملل وتقلل من انتباه التالميذ.-2

ع ان يستخدم وسائل الكلمات أو العبارات أثناء الشرح، كما يستطيتنوع في نبرات الصوت وتكرار بعض -3

 تعليمية متباينة ومتغيرة في الشكل والحجم واللون.

 االبتعاد عن التفاصيل غير الضرورية ألن كثرة التفاصيل تضعف االنتباه.-4

 أعطاء مهمات تعليمية في مستوى الطالب الذين يقوم المدرس بتعليمهم.-5

 ربط التعلم المدرسي بخبرات الطالب وبالبيئة.-7

 .بمشاكل الطالب والقضاء عليها ألن المشاكل واألزمات تضعف االنتباه وتؤدي إلى شرود الذهن االهتمام-8

 

التذكر عملية عقلية تهدف إلى استرجاع أو معرفة الخبرات السابقة التي مر بها الفرد أو تعلمها، وهو  : التذكر:ثالثاا 

ضي أو القدرة على استرجاع خبراته السابقة خاصية من خصائص اإلنسان يتميز بان لديه القدرة على إدراك الما

جه التحديد التي كانت في حينها خبرات شاخصة في حواسه وإدراكه. والتذكر من العمليات العقلية العليا وعلى و

 دراك ولكنه متعلق بالماضي.هو جانب من جوانب اإل

ية أو انفعالية، كتذكر الطالب انت مرئدر أو الخبرة عاشها سواء كفالتذكر كلمة، يقصد بها مجرد تذكر حادث مر الف

لقانون من قوانين الرياضيات سبق أن تعلمه أو تذكره لصديق زاملة في الدراسة االبتدائية. أو موقف حرج وقع 

من خبرات قدرة على االحتفاظ بما مر به الفردفيه أمام معلميه ويسمى هذا أحيانا باالسترجاع. أما الذاكرة فهي ال

اظ نتيجة مجهود وانتباه ارادي يوجهه الفرد نحو الخبرات من مهارات ومعارف عندما يشعر أنه وقد يكون االحتف

بحاجة إليها في المستقبل ويسمى هذا النوع بالحفظ، كما يحصل عندما يركز الطالب انتباهه في خارطة تحتوي 

ل الطالب جهوده في تكرار أبيات على المعلومات التي تدخل ضمن مادة امتحانه في المستقبل القريب. أو عندما يبذ

الشعر كما هي، ألنه مطالب بإلقائها. في اليوم التالي. أما النسيان فهو فشل الفرد في استرجاع الخبرات السابقة 
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عندما يحتاجها حتى وان توفرت ظروف التذكر وقد يكون النسيان كليا أو جئيا وقد يكون دائميا أو وقيتا وقد يكون 

ند كل انسان لكثير من خبراتهم وقد يكون مرضيا كما يحصل لشخص أصابته صدمة انفعالية طبيعيا كما يحصل ع

 شديدة ويقال عنه أحيانا يعاني من فقدان الذاكرة

 

 العوامل الذاتیة المساعدة على التذكر:

فرصة إن التوتر والضغط على النفس اليؤدي إلى زيادة التذكر وإنماء االسترجاع إعطاء الفكر  االسترجاع:-أ

العمل بهدوء ليكون ضمان لحصول التذكر بصورة أدق فالطالب الذي يعتريه االرتباك ساعة االمتحان قد اليتذكر 

 المعلومات واألرقام بالمستوى الذي يكون عليه بعد خروجه من االمتحان.

عمل أو النشاط من ويقصد به معرفة الفرد واستعداده لما سيقوم به من عمل وما يتعلق بهذا ال التهيؤًالذهني:-ب

أهداف يؤدي إلى تذكر سير النشاط وتفصيله بصورة جيدة بالقياس لمن اليملك مثل هذا التهؤ ومن التجارب في 

 هذا الصدد.

إن مجموعة من الصور الملونة عرضت على ثالث مجموعات من االشخاص وطلب من األولى أن تالحظ أشكال 

فقط والى الثالثة أن تالحظ الجانبين معا وقد ظهر من التجربة إن الصور فقط والى الثانية أن تالحظ ألوانها 

 المجموعة الثالثة قد تفوقت بشكل واضح وذلك بسبب التهؤ الذهني للموقف من قبل أفرادها.

إن الظهور مثل هذه الحاجات وتعلقها بموقف أو بشئ معين يسهل على الفرد  حاجاتًالفردًوميولهًورغباته:-ج

تذكر دوانبه، فالفرد الجائع يتذكر صنف الطعام وأشكاله ومذاقه والصائم في رمضان يتذكر استرجاع الموقف و

 إناء الماء وبرودته أكثر بكثير من الشخص المكتفي من حيث الطعام والشرب.

فالطفل إن انفعاالت الفرد في اثناء الحادث أو الموقف قدتترك آثارا  نفسية الينساها الفرد بسهولة.  انفعاالتًالفرد:-د

الذي يزور معرض بغداد الدولي مع والديه وبسبب االزدحام يبتعد عنهما ويظل الطريق ولو لفترة قصيرة الينسى 

هذا الموقف بسبب الخوف الذي انتابه في اثناء الموقف ويبقى يتذكر ذلك كلما زار معرضا أو سمع حديثا عن 

 المعرض. 

يتذكرها بسهولة فرؤية شخص من األشخاص لمرة واحدة غير كافية إن الخبرات التي تتكرر على الفرد  التكرار:-أ

 لتذكره تذكرا دقيقا  ولكن رؤيته المتكررة تجعل أمر تذكر بعض خصائصه الجسمية سهال والتعرف عليه أسهل. 

 الحداثة: -ب

 إن القدرة على التذكر یمكن أن نستدل علیها من خالل ما یلي: 

 حضور لذكريات في الذهن دون أن يكون هناك سبباً واضحاً لذلك.ويقصد بذلك  االسترجاع التلقائي:

 وهو القيام بالتذكر المتعمد أو استرجاع الذكريات عندما توجد مثيرات تتطلب استدعاء تلك الذكريات. االستدعاء:

ا كان مطابقاً وهو مطابقة ما ندركه أمامنا اآلن على ما سبق لنا اكتسابه من تجاربنا السابقة وتقرير ما إذ التعرف:

 أو غير مطابق.
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 هو اإلخفاق في استرجاع الخبرة السابقة لالنتفاع بها في مواقف الحياة الجديدة. تعریفه: خامساا: النسیان:

فقدان طبيعي جزئي أو كلي مؤقت أو دائم لما اكتسبناه من ذكريات ومهارات مختلفة. أي العجز عن  

 االسترجاع أو التعرف.

يتذكر اسما ذا عالقة بموضوع ما يجد أحياناً أن ما كان يظن أنه يعرفه جيداً قد تبخر من  حين يحاول معلم أن

زهنه. وإذا ماحاول طالب أن يقرأ بضع جمل لغة أجنبية كان قد درسها قبل سنة فإنه كثيراً مايجد أن بعض 

 الكلمات غير مفهومه بالنسبة إليه.

 

 العوامل التي تؤدي إلى النسیان:

 بين المعلومات: أي تداخل التعلم السابق مع التعلم الالحق.التداخل  -أ

 عدم االستعمال للذكريات والخبرات السابقة. -ب

 الكبت )من الحيل الدفاعية النفسية(. -ج

 عدم اكتمال الشيء المكتسب. -د

 

 العوامل التي تساعد على الحفظ الجید:

 .التنظيم -2              وضوح المعنى لدى  المتعلم. -1

 المراجعة.  -4       اإلتقان. -3

 ديد مرتبط بالموضوع القديم.ل المعلومات. أي يكون الموضوع الجتكام -5

 تعمد التذكر. -7                       التهيؤ العقلي )االستعداء(. -6

 الميول واالتجاه. -8

 

 شخصية المعلم والتفاعل الصفي بين المعلم والتلميذ :  الفصل الخامس:
تم علم النفس التربوی بالمعلم اهتمامه بالتلميذ. واليقتصر النمو المهني للمعلم على الجهود المستمرة التي يبذلها يه

لزيادة فهمه لألطفال، وإنما يتعداها إلى التقويم الشخصي المستمر والعمل الدائب على زيادة تعلمه الخاص. إن 

ائقه التعليمية ورغبته في الغيير وتحسين عالقاته باالطفال النمو المهني للمعلم، أو انعدامه، لينعكس على طر

يتوقف إلى -وكفاءاته الشاملة كمعلم. ومن الواضح أن سلوك األطفال وتعاملهم مع المعلم، وكذلك تعاملهم فيما بينهم

الجامعة،  من حد بعيد على المعلم الذي يعلمهم. إن المعلم الذي يتوقف نموه العقلي يوم تخرجه من دار المعلمين، أو

اليصلح للقيادة والتوجيه واليسعد بهما. أما المعلم الناضج مهنيا  فهو أقدر -والذي تتجمد طرائقه وتصبح روتينية

على تشخيص صعوباته ومواجه حاجاته من جهة وهو كذلك يضرب مثال  حسنا  في النمو والتقدم يحتذيه طالبه 

 .ويقتدون به
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 :مواجهة الفصل ألول مرة

اية الموافقة مهمة جدا  في نجاح التدريس، وعندما يقابل المدرس فصله ألول مرة فعليه أن يشرح نظامه، إن البد

ومقايسه، وتعليماته، وأسبابها، فإن الطالب يريدون معرفة ماذا يريده المدرس وماهو المطلوب منهم، فإذا لم يعرفوا 

ماهو المطلوب منهم، ممايسبب فوضى في الفصل،  ذلك فإنهم سيضطرون إلى اللجوء للتجربة والخطأ لكي يعرفوا

 وقلقا  كبيرا ، خاصة لدى الطلبة المتميزين الحريصين على تقدم مستواهم وعدم نقص أي درجة من درجاتهم.

للدرجات، وما أنواع  زيعينبغي على المدرس الناجح شرح أسسه التي يعتمد عليها في تقويم الطلبة، وكيفية تو

 نها أو األعمال الخارجية التي سيطلبها.الواجبات التي سيعي

وبعد توضيح األسس والمعايير والمتطلبات فإنه ينبغي للمدرس اإلصرار على تطبيقهم لها، وأنه سيتخذ اإلجراءات 

الالزمة ضد من يحاول خرقها، أو عدم احترامها. كمايجب على المدرس عدم التسامح فيما يضعه من أنظمة 

 ح المجال لالستثناءات ألن ذلك يدعو إلى عدم التقيد والوثوق بتلك التعليمات.وتعليمات عادلة، وعدم فس

كثير من المدرسين الجدد يخفقون في تحديد التعليمات واألنظمة المطلوبة في بداية العام، فيضطرون بعد ذلك لوقف 

السلوكيات أو  التدريس بعد أسبوعين أو ثالثة لتوضيح تلك التعليمات، بعد أن حصل من بعض الطلبة بعض

 المخالفات التي كان باالمكان تالفيها من قبل.

وعلى الرغم من أن من المهم أن تتعرف على مستوى طلبة الفصل ومدى تحصيلهم العلمي قبل البدء معهم، إال أن 

لك إجراء اختبار لهم في أول لقاء معهم سيشعرهم بالخوف وعدم االرتياح، وبالتالي عدم تقديم نتيجة مرضية، ولذ

فإنه من المهم التدرج واالقتصار في الدرس األول على تقديم درس قصير مع الحرص على بناء عالقة جيدة مع 

 الجميع من خالل التعارف.

 

كما أنه من المهم أن یكون لدى المدرس قائمة بأسماء جمیع الطلبة قبل اللقاء بهم ألن ذلك یساعد على 

 التعرف علیهم بسرعة.

 :بها المعلم اثناء أول محاضرة في الفصلماذا یجب ان یقوم 

 قابلهم ببشاشة وانشراح وابدأ بتحية الجميع.-1

 قدم نفسك لهم باختصار مع إخبارهم شيئا  عن سيرتك الشخصية.-2

 اكتب اسمك بوضوح على السبورة.-3

 تحدث إلى أكبر عدد من الطلبة فرديا  بينما يستمع إليك باقي طلبة الفصل.-4

 اء جميع طلبة الفصل إن أمكن ذلك.مستعرف على أ-5

 أظهر لهم أن لديك نوعا من البشاشة والمرونة حيث إن ذلك يزيل التوتر الذي لديهم.-6

 حدد بوضوح السلوك الذي تتوقعه منهم-7

 امك ومتطلباتك وما يتوقعونه منك.حدد لهم طريقة تدريسك ونظ-8
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 للقاء األول.علمهم شيئا  في ا-9

 

 التعمل ! :

 متأخرا .التصل -1

 التأخذ كل مايقال عن طلبة الصف أو عن بعضهم بأنه حقيقة، فلربما كان العكس هو الصحيح.-2

 التتحدث إلى الفصل بتهكم مثل أن تقول أليس هذا هو فصل المشاغبين!؟-3

 التنعتهم بماذكره اآلخرون عنهم.-4

 المدرسين. التقدم نفسك بطريقة متعالية توحي بأنك فوق النظام أو فوق غيرك من-5

 التقدم المادة على أنها هي األهم من بين مواد المنهج، وتقلل من أهمية المواد األخرى.-6

 التظهر تضايقك وتضجرك من النظام في المدرسة حتى ولو منت متضايقا  فعال .-7

 التقدم درسا  صعبا  في أول لقاء.-8

ً

 التصوراتًحولًالمعلمًالجيدًوالمعلمًالسيء:

 دقائق بضعة خذ .معلما   نفسك أنت الدراسية وستصبح حياتك خالل المعلمين من العديد على لمذتتت أن لك البد

 بارزين معلميك بعض كان ربما .تكون أن ترغب المعلمين أي وتصور تتلمذت عليهم الذين المعلمين في وفكر

 مع المعلمين احد يقوم مثال،ال فعلى سبيل .العظمة بهذه يكونوا لم غيرهم لكن ايجابية صورة لديك تركوا جدا ،

 المدرسة عن يتذكرونها التي اللحظات أكثر عن التاسع الصف في خاللها طلبته يسأل بممارسة الدراسي العام بداية

 وكأنها عاملتها معلمتها أن وقالت الطيور عن لترى مشروعها المنزل في زارتها معلمة عن الطالبات إحدى كتبت

 الطفل هذا أصبح .الهدوء يلزم بان عليه دائما تصرخ التي الرابع الصف في معلمته عن كتب أخر. مهم شخص

  .التركيز على قادرأ يعد ولم بعصبية يتصرف

 

ً:ًالناجحأهمًخصائصًالمعلمً

وقد كانت المدرس الناجح إحدى أهم القضايا التربوية التي عالجتها كثير من الكتب التربوية النظرية، إذ زخرت 

من الصفات الحميدة التي يجب أن يتحلي بها المدرس الناجح، وأسهبت بعض تلك الدراسات  تلك المراجع بكثير

في حصر تلك الصفات حتى بلغت في بعض الدراسات في حصر تلك الصفات حتى بلغت في بعض الدراسات إلى 

 أكثر من ثالثين صفة يجب أن يتحلى بها المدرس كي يكون مدرسا  ناجحا .
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آراء الطلبة، دراسة قام ي حاولت التعرف على صفات المدرس الناجح من خالل استقراء ومن تلك الدراسات الت

( وثالثة أجرتها كلية التربية في Doching,1980( وأخرى قام بها دوكنج)Hargreaves,1972ريفس)بها هار گ

 جامعة نوتجهام أكدت جميعها على الدراسات الناصر اآلتية:

 

ًأوال :ًالصفاتًالشخصية:

 وة الحسنة والمظهر الجيد والتصرفات الالئقة.القد-1

 الخلق الحسن في التعامل مع الطلبة.-2

 النفسية المرحة البشوشة.-3

 تقبل آراء الطلبة واإلصغاء إليهم.-4

ًثانيا :ًالتنظيم:

 المحافظة على النظام.-1

 الصرامة والحزم بدون تكلف أو مغاالة.-2

 م.عدم الغضب من سوء السلوك أو خرق النظا-3

 العدل بين الطلبة.-4

ًثالثا :ًطريقةًالتدريس:

 التحضير واالعداد للدرس.-1

 شرح المادة بوضوح ومساعدة الطلبة على الفهم.-2

 التدريس بطريقة مشوقة.-3

  أن يكون له هدف يسعى إليه، وعمل يحرص على إنجازه.-4

 

ًالمشكالتًوالصعوباتًالتيًتواجهًالمعلم:

عددا  من المشكالت والصعوبات التي تؤثر في أدائه المهني على نحو معين، بيد أن اهتمام وفي العادة، يواجه المعلم 

علماء النفس التربويين، يتجه في معظم االحيان نحو المشكالت التي ترتبط بطبيعة العملية التعليمية، وما يتصل 

ومايتصل منها بالتعلم، وتنحصر هذه منها بالتعلم، وتنحصر هذه المشكالت التي ترتبط بطبيعة العملية التعليمية، 

 المشكالت في

ًالمشكالتًالمتعلقةًبخصائصًالمتعلمين:-1

 المعلم وعلى الاجتماعية، و والعقلية الانفعالية و الجسمية سماتال حيث من المتعلمين، بين والتباين الفروق هناك

 والقوة الضعف ونقاط نموهم، ومستوى تباينها في قدراتهم إلى لنتعرف المتعلمين؛ بين والفروق التباين مواجهة
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 العملية بدء قبل تتحدد التي التعليمية، األهداف إنجاز على وقدراتهم استعدادهم مدى ولتحديد شخصياتهم في

  .التعليمية

ًالمشكالتًالمتعلقةًبالتعلم:-2

 لتحديد المتعلمين لدى اتالمعلوم باكتساب ةصالخا المبادئ معرفة إلى، التعليمية بوظائفه قيامه عند المعلم يحتاج

 .خاللها من فيهم يؤثر التي الكيفية

 المعلم فإن مختلفة، تعليمية مبادئ وتحكمها ومتنوعة، كثيرة المتعلمون يمارسها التي السلوك نواعأ  إن وحيث

 التعليمي النشاط شروط تحديد إلى التعليمية،إضافة المواقف طبيعة مع تتفق التي التعلم مبادئ اختيار مشكلة يواجه

  .به يقوم الذي

ًالمشكالتًالمتعلقةًبالتعليمً)التدريس(-3

 المواد باختالف الطرق هذه تختلف حيث التدريس، طرق من أوأكثر طريقة ستخدام إلى عادة المعلمون يلجأ

 من يةفاعل األكثر والوسائل الطرق باختيار يتعلق فيما القرار اتخاذ ويعد .األخرى والشروط والمتعلمين المدرسية

  .التعليمية العملية تواجه التي المشكالت

ًالمشكالتًالمتعلقةًبالتقويم:-4

 إلى التعرف من المعلم يمكن والتقويم التقويم، هو التعليمية العملية نهاية في المعلم به يقوم الذي التعليمي النشاط

 مشكلة التعليمية مهنته من لمرحلةا هذه في المعلم يُواجه حيث التعليمية، األهداف تحقيق مجال في التقدم مدى

 تعلم ومدى التعليم، عملية تقدم مدى على والوقوف التقدم هذا معرفة على تساعده التي اإلجراءات تطوير اختيارأو

 .المتعلمين

 

ًأدوارًالمعلم:

لفصل الدراسي يعد التدريس من النشاطات التبادلية التي تتطلب االتصال والتفاعل المباشر بين المعلم والمتعلم في ا

بهدف مساعدة المتعلم على التعلم والنمو السليم، لذلك فان مهنة التعليم تتطلب من المعلم ان يملك عددا  كبيرا  من 

الكفايات التعليمية مثل القدرة والتمكن من المادة العلمية التي يراد تدريسها، ومعرفة في خصائص الطلبة النمائية 

 دريس وأساليبها الفعالة لضمان أفضل طريقة لحصول التعلم.بما يسمح للمعلم من طرائق الت

 ( أدوار المعلم النموذجي كما هو مبين تاليا "1997ويلخص البيلي وقاسم والصمادي)

يجب ان يكون المعلم قادرا  على اتخاذ سلسلة من القرارارت حول عملية التعلم تتعلق  المعلمًكخبيرًتعليمي:-1

التقويم، وطرائق التدريس، والوسائل التعليمية، والمراجع، والواجبات البيتية، وحاجات  باألهداف التربوية، وعملية

 الطلبة.

يقضي المعلم جزء كبير من وقته في غرفة الصف في عمليات تنظيم الصف وادارته  المعلمًكمديرًتربوي:-2

التعليم الدنيا حيث يعتقد البعض وتفاعله واإلشراف على االنشطة التعليمية والتقويمية وغيرها خصوصا  في مراحل 

 ان المعلم يقضي وقتا  في ادارة الصف أكثر من الوقت الذي يقضيه فعليا  في التدريس.
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عند مالحظته وجود  يعد المعلم مرشدا  من حيث الواجب المتوقع منه القيام به المعلمًكمرشدًنفسيًوتربوي:-3

من المعلم التدخل المباشر ومحاولة حل مشاكل طلبته قبل مشكالت تربوية أو نفسية تعيق الطلبة، مما سيتوجب 

 السير في إجراءات تحويلهم إلى مرشد المدرسة المختص.

أن احد أهم أدوار المعلم تتعلق بدوره في حفز دافعية المتعلم حتى اليصبح  المعلمًكمحفزًللدافعيةًعندًالطلبة:-4

ان من المتوقع من المعلم أن يبحث عن اإلنشطة والوسائل الصف مكانا يبعث على الملل وتشتت االنتباه. ولذلك ف

والطرق الكفيلة بشد انتباه الطلبة وجعلى المادة الدراسية على درجة عالية من الجاذبية واالهتمام بما يتناسب 

 وأعمال الطلبة وحاجاتهم وخصائصهم النمائية.

ة يتطلع إليها الطلبة ويحاولون تقليدها، وذلك فيتوقع يقدم المعلم خالل أفعاله وأقواله نماذج عمليوذج:ًمالمعلمًكن-5

من المعلم أن ينتبه لسلوكه داخل غرفة الصف أو البيئة الصفية بشكل عام، لما ذلك من أهمية قصوى في التأثير 

 . على شخصية المتعلم وقابليته للتعلم.

 

 للرجوع إلیها(:  ةبألساسیة )التي یجب إتاحتها للطلالمراجع ا

( علم النفس التربوي، 2014عبدالمجيد سيد أحمد, التويجري، محمد بن عبدالحمن، الفقي، إسماعيل محمد ) منصور، .1

 : السعودية، رياض.، العبيكان9ط

( علم النفس التربويی )ت: بدرالدين عامود( منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة 2009إ.أ. زيمنيايا ) .2

 دمشق.

 ( نظريات التعلم، دار الشروق: عمان.2010)عبدالحمنالزغول، عماد  .3
 .5( علم النفس التربوي، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط2014العناني، حنان عبدالحميد) .4
 )الطبعة الرابعة(. ( علم النفس التربوي، دار الفرقان للنشر والتوزيع: االردن2003)عبدالمجيد  نشواتى .5

ط )مباديء علم النفس التربوي، دار الكتاب الجامعي: دولة االمارات العربية المتحدة.  (2012)عماد عبدالرحيم الزغول .6

2) . 

( دار الفكر للطباعة والنشر 3( أسس علم النفس التربوي)ط2003حمن عدس )رمحي الدين توق، يوسف قطامي، عبدال .7

  والتوزيع.
 دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع.، 2النفس التربوي نظرة معاصرة،ط ( علم1999عدس، عبدالحمن ) .8

Santrock,  J. W. (2011) Educational psychology, McGraw-Hill New York (Fifith Edition) first Edition 
2001) 

Seifert, K. and Sutton, R.(2009) Educational psychology-Global Text) 
 

 : الكتب والمراجع الموصى بها 
( مدخل الى علم النفس, دار الكتاب الجامعي, االمارات العربية 2014على فالح الهنداوي ) الزغول وعماد عبدالرحمن -1

 (8المتحدة)طبع 
 منشورات جامعة دمشق, مطبعة الروضة.، (التعلم والنظرياته2009منصور ) علي-2

 (70( نظريات التعلم, عالم المعرفة) 1983مصطفى ناصف) -3

 .التربيةغوستاف لوبون، روح -4

 .إميل أو تربية الطفل من المهد الى الرشد، جان جاك روسو -5
 بالتفوق والنجاح الدائم مع تمنياتي                                                                                         

 احمد عمر حمه                                                                                           

 مدرس المادة                                                                                           

                                                                                           21-9-2022 


