
 

  
 1 

  

  



 

 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  التعليم االلكتروني
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 : التعليم االلكتروني

 :النحو التالييمكن تقسيم التعليم االلكتروني على 

 :تصنيف التعليم االلكتروني حسب التزامن

وهااااو تعلاااايم الكترونااااي  Synchronous االتصااااام المتاااازامن .1

يجتمع فيه المعلم مع المتعلمون في آن واحاد لياتم نيانام اتصاام 

 .، أو الصوت أو الفيديوChat متزامن نالنص

هاااو  عااام ت اااا م  Asynchronous االتصاااام ال يااار تزامناااي .2

وتفاعااا ارفاارا  ع اار وتااا م اتصااام متعااد   م ااا المعلومااات 

 bulletin ، لوحاااات انعتناااات e-mail ال رياااد االلكتروناااي

boards النقاش ، وقوا م listserv والمنتديات ، forums . 

(Bodzin& Park, 2222)   فاالتصام غير المتازامن متحار

ماان الاازمن، فاايمكن للمعلاام أن ي ااع مصااا   مااع   اا  تااد ي  

الموقع التعليمي، ثم يد ا ال الب للموقاع أ  وقا   وتقويم على

ويت ااع ش دااا ات المعلاام فااي شتماااو الااتعلم  ون أن يكااون هنااا  

اتصااام متاازامن مااع المعلاام. ويااتم التعلاايم االلكترونااي ناتاات داو 

 .النم يين في ال الب

 

تصنيف هاو تن وهاو تن، حيان اانفا التعلايم االلكتروناي علاى 

 :النحو التالي

 : التعليم االلكتروني الموجه نالمتعلم -1

 Learner-led e-learning: 

وهااو تعلاايم الكترونااي يااادص شلااى شيصااام تعلاايم عااالي الكفااا   

للماااتعلم المساااتقا، وي لااات علياااه التعلااايم االلكتروناااي الموجاااه 

ناااالمتعلم، وي اااما المحتاااوا علاااى اااافحات وياااب، ووتاااا م 

متاادا  للااتعلم متعااد  ، وت  يقااات تفاعليااه ع اار الويااب، وهااي ا
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التعلاااايم  .CD-ROM المعاااازل نالحاتااااب فااااي نرمجيااااات

 االلكتروني

 : Facilitated e learning: الميسر -2

وهااو تعلاام يوقااف تقنياا  االنترناا  ويساات دو فيااه المااتعلم ال ريااد 

االلكتروني والمنتديات للاتعلم ، ويوجاد فياه ميسار للاتعلم ع اا   

)كمااا هااو ، ولكاان ال يوجااد فيااه مااد  .  (help) عاان مساااعد 

الحاااام فاااي حاااام  غ تااان فاااي تعلااام نرناااامج معاااين فانااان تااا هب 

للمنتاااااديات وتسااااات دو ال رياااااد االلكتروناااااي وتسااااات دو قاااااوا م 

المساااعد  فااي نرنااامج، ولكناان ال تاانيم شلااى تااد ي  كامااا، نااا 

 (توقف تقني  االنترن  في تيسير التعلم لل رنامج

 التعليم االلكتروني الموجه نالمعلم -3

 Instructor-led e-learning: 

وهااو تعلاايم الكترونااي يوقااف تقنياا  االنترناا  نجاارا  تااد ي  

ناااالمفاوو التقلياااد  نحيااان يجماااع المعلااام وال الاااب فاااي فصاااا 

افتراضااي يقاادو فيااه المعلاام العديااد ماان تقنيااات االتصااام الم اداار 

م ااااااا ماااااايتمرات الفيااااااديو والصااااااوت، والمحا ثاااااا  النصااااااي  

فاااي ، والم اااا ك  audio and text Chat والصاااوتي 

ال اداا ، واالتااتفتا ، ويقاادو المعلاام عاارو  تعليمياا ، وداار  

 .للد و 

 التعليم االلكتروني الم من -4

 Embedded e-learning: 

هو التعليم االلكتروني ال   يقدو في الوقا  علاى ال لاب ويكاون 

م من في ال رنامج، م ام ذلن التعليم المقدو فاي نيااو الت ا يا 

معالج يقدو أجونا  أو  help and support ويندول، فتجد في

 وانم على أتئل  محد  من ق لن، وقد يكون فيه معاالج للك اف 
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عاان ار  ااا  وشاااتحاا  ا ااا النياااو. وهااو تعلاام ماان اجااا حااا 

م كل  محد  ، ويقدو منه نسا تين شحاداهما ماع ال رناامج الا   

تاام تحميلااه علااى حاتااب المساات دو، والنساا   ال انياا  هااي  عاام 

المساات دو نالويااب علااى  اناام محااد   ع اار الويااب، حياان يتصااا

 .ويقدو له حا الم كل  من  تم معالج يت عه على الموقع

5- Telementoring and e-coaching : 

وهااو نماام التعلاايم االلكترونااي الاا   يعت اار امتاادا  لاانمم التعلاايم 

، وفياااه ياااتم التعلااايم CD-ROM فاااي Tutorial ال صوااااي

ياااديو التفااااعلي، ناتااات داو تقنيااا  االنترنااا  م اااا مااايتمرات الف

التراتااا الفااو  ، الااااتف ع اار االنترناا ، والعديااد ماان ار وات 

 .التي ت رص وتردد التعلم

وياارا تااتم  ع ااد العياايم حسااين، وأدااوا  ع ااد الجليااا علااي 

( أن التعلااااايم انلكتروناااااي يتمياااااز نسااااااول  31-32: 2222)

تحدين وتعديا المعلومات المقدم ، ويزيد من شمكانيا  التواااا 

م اآل ا  وال  رات ووجااات النيار ناين ال اتع ومعلمايام لت ا 

ونااين ال ااتع ونع ااام الاا عب، ويت لااب علااى م ااكل  ارعاادا  

المتزايااد  مااع ضاايت قاعااات الد اتاا ، ويمااد ال الااب نالت  ياا  

الراجعاا  المسااتمر   ااتم عملياا  الااتعلم، وتنااول مصااا   الااتعلم 

 تااااه، الم تلفاااا ، والااااتعلم فااااي أ  وقاااا  وأ  مكااااان وفقااااا  لقد

واعتمااا   علااى الوتااا م المتعااد   فااي شعاادا  المااا   العلمياا ، 

 .وتقليا ارع ا  ان ا ي  على المعلم، وتعد  طر  تقييم ال تع

وعلاااى الااارغم مااان العدياااد مااان المميااازات وانيجانياااات للتعلااايم 

انلكترونااي، شال أن الاا عب ياارا أنااه يوجااد قصااو  فااي نعااب 

لكتروني الت لاب عليااا، ومان الجوانب التي لم يست ع التعليم ان

هناا كاناا  الحاجاا  شلاى مااد ا جديااد يجمااع ناين ممياازات كااا ماان 

التعلااايم التقلياااد  والتعلااايم انلكتروناااي والت لاااب علاااى جواناااب 
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القصو  في كا مناما، فيار ماا يسامى ناالتعليم المادمج والا   

يعنااي  مااج كااا ماان التعلاايم التقليااد  نلدااكاله الم تلفاا  والتعلاايم 

نلنماطااااه المتنوعاااا  ليزيااااد ماااان فاعلياااا  الموقااااف  انلكترونااااي

 .التعليمي وفرص التفاعا االجتماعي وغيرها

ننير  تا ي ي  تريع  نجد أن الفصوم التد ي ي  التقليدي  كانا  

هااي الصااي   المسااي ر  فااي مجااام نقااا المعرفاا ، نااا حتااى فااي 

% مان التاد يب ياتم  ا اا 22أيامنا ه   نجاد أن ماا يقارع مان 

 ي ، كما أن عمر آ ار تقنياات الاتعلم )ق اا قااو  الفصوم التد ي

( عااو، 522التقنيات الحدي  ( وهي الكتاع الم  ول يزيد عان )

في حين نلحظ أنه قد قار  تم الع ر تانوات ار يار  فقام ماا 

يزيااااد عاااان ع اااار تقنيااااات   يساااا  جديااااد  للااااتعلم والتعاااااون 

والم ا ك ، وقاد ك اف  ال  ارات الم كار  فاي التعاماا ماع ها   

التقنيااات عاان فاارص تحسااين عميقاا  فااي نوعياا    اارات الااتعلم 

 .وكفا تاااااااااااااااااااا وماااااااااااااااااادا مناتاااااااااااااااااا تاا وكلفتاااااااااااااااااااا

لقد ندأنا اآلن فقم ند   كيف تاتت و    ارات الاتعلم مان  اتم 

للاااف مااان أتااااليب الاااتعلم التقليديااا   اتااات ما  جماااع أو مااازيج موس

وأتااليب الااتعلم المعتماد  علااى التقنياا  الحدي ا ، وكيااف تاايكون 

للف تلثير اتتراتيجي فاي عملياات ماما  فاي مجااالت للتعلم  الُموس

 .أو ق اعات العما

شن الميتسااات تنياار اليااوو شلااى مااا هااو أنعااد ماان أتمتاا  نماااذ  

التااد يب، شناااا تت لااع شلااى اتجاهااات حدي اا  لنقااا المعرفاا  و عاام 

ار ا  تسااتجيب ن ااكا أف ااا شلااى أهااداص ق ااال العمااا وتحقاات 

مان  اتم التركياز علاى أهاداص نتا ج ملموتا  يمكان قياتااا، و

محاد   لق ااال العماا ناادال مان التركيااز علاى تقنياا  الاتعلم ذاتاااا  

تتوفر الفرا  نعا   التفكير ن كا جوهر  فاي تصاميم الماوا  
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وال اارامج التد ي ياا ، وشمعااان النياار فااي الماادا ا التااي تحقاات 

 .عملي  تعلم مستمر  مع م ا ك  فاعل  لعموو الميتس 

 

 

 

 المدمجالتعلم 

 

Blended Learning 

 

 مقدم   أوال  : ــ

انلكترونااااي وليااااا   انق ااااام علااااى  مااااع انت ااااا  نياااام الااااتعلم

م ااكتت  اتاات داماا وتوقيفاااا فااي العملياا  التعليمياا  قااارت

 :ك ير  مناا

عناااار العملياا   غياااع االتصااام االجتماااعي الم اداار نااين  .1

يايثر تال ا  علاى مماا  –المعلمون وال اتع وان ا    –التعليمي  

 .االتصام االجتماعي لدا المتعلمين ماا ات

الااتعلم انلكترونااي شلااى ننياا  تحتياا  ماان  يحتااا  ت  ياات نياام  .2

فاي ك يار مان  أجاز  ومعدات تت لب تكلفا  عاليا  ، قاد ال تتاوفر

 .ارحيان لدا النيم التعليمي  الم تلف 

ع مان نيم التعلم انلكتروني تمكان المعلماون وال ات تت لب  .3

 .انلكتروني ماا ات اتت داو تكنولوجيا التعلم

والنااا ي وضامان  اعون  شجارا  عملياات التقاويم التكاويني .4

مصاااااداقيتاا ، ون ااااااا  عنااااادما يت ااااامن المقااااار  مااااااا ات 

 .أ ا ي  عملي 
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عاااااااادو مناتاااااااا   نياااااااام الااااااااتعلم انلكترونااااااااي ل ااااااااتع  .5

 االنتدا يااا ، وكااا لن عااادو مناتااا تاا لااا عب المنااااهج المرحلااا 

تت لاب مما تا  ال اتع  والمقر ات الد اتي  و اا  تلن التي

 .للماا ات العملي 

 

تعلام جدياد يجماع الم اكتت قاارت الحاجا  لنيااو  ونتيج  لا  

الاااتعلم  ومزاياااا E.Learning انلكتروناااي ناااين مزاياااا الاااتعلم

 التقليد 

  

  to Face ( Face )وجاا  لوجه

  

 وهو ما تمى نالتعلم المدمج

  Blended Learning  االلكتروناي  الاتعلّم رنه تعلّم ال يل اي

وال الااتعلّم التقليااد  شنمااا هااو  مااج نااين االثنااين للحصااوم علااى 

 .نلقا تكلف  شنتاجي  أف ا

 

و في التعلم المدمج يوقاف الاتعلم االلكتروناي مادمجا  ماع الاتعلم 

معاا   في عمليتي التعلايم والاتعلم نحيان يت اا كا الصفي التقليد 

 (162:  2225 في انجال ه   العملي .) حسن ليتون،

  

  

 المدمج ثانيا : مفاوو التعلّم

تكنولوجياااا  تنااااوم عاااد  مااان ال ااااح ين فاااي مجاااام اتااات داو   

 Blended المعلوماااات فاااي التعلااايم مفااااوو الاااتعلّم المااادمج
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Learning    يسمى أحيانا  نالمزيج أو ال ليم أو الاجين  وال

   -المدا ا  التمالجي أو المتعد أو الميلف أو 

 

 :نالتعريف والتحليا كما يلتي

المدمج على أنه  التعلّم (Jang , Park , 2226) فقد عّرص   

دكا جديد من مدا ا التاد يب والاتعلّم يادمج ناين ميازات الاتعلّم 

 .لوجه والتعلّم االلكتروني وجاا  

أتاالوع يقااوو  نلنااه (Bersin , 2223) كمااا عرفااه نيرتاان   

علااى توقيااف التكنولوجيااا وا تيااا  الوتااا ا التعليماا  المناتاا   

المتعلّق  نإ ا   الصف وارن    الموجا  للتعلّم  لحا الم كتت

 .وانتقان والتي تت لب الدق 

اتت داو التقني  الحدي ا   على أنه نالتعلّم المدمج ويقصد ك لن   

فااااي التااااد ي   ون الت لااااي عاااان الواقااااع التعليمااااي المعتااااا  

في غرف  الصف، ويتّم التركيز على التفاعا الم ادار  الح و و

آلياات االتصاام الحدي ا ،   ا ا غرف  الصف عن طريت اتت داو

 .كالحاتوع وال  كات ونوانات االنترن 

تااانيم نااااا  نلناااه الكيفيااا  التاااي ويمكااان وااااف هااا ا التعلااايم    

 المعلومات والمواقف وال  رات الترنوي  التي تقادو للماتعلّم عان

المتعاااد   التاااي توفرهاااا التقنيااا  الحدي ااا  أو  طريااات الوتاااا م

 .تكنولوجيا المعلومات

هااو أتاالوع  الماادمج الااتعلّم وماان هنااا يمكاان االتااتنتا  أن     

تد يسااي ياازاو  نااين توقيااف تكنولوجيااا الحاتااوع واالنترناا  

ال صااااوص، وارتاااااليب االعتيا ياااا  التااااي ألفاااااا  علااااى وجااااه

ياتمكن الماتعلّم مان شعاا    الاتعلّم المدّ تون، ففي ه ا النول من
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ماااا دااار  لاااه فاااي اللقاااا  الصااافي والتلماااا فاااي تعلّماااه الااا اتي 

  .يتناتب مع قد اته نما

أو الااتعلم التااي  نلنااه شحاادا ااايل التعلاايم ويعاارص الااتعلم الماادمج

يناادمج فياااا الااتعلم االلكترونااي مااع الااتعلم الصاافي التقليااد  فااي 

 اللكترونيواحد ، حين توقف أ وات التعلم ا شطا 

ال ا ك  فاي الاد و  ،  توا  المعتمد  على الكم ياوتر أو علاى 

م اااا معاماااا الكم ياااوتر والصااافوص ال كيااا  ويلتقاااي المعلااام ماااع 

 وجاا لوجه معيم ارحيان.  ال الب

الاتعلم الا   يماز  ناين  صاا ص  نلناه كما يعرص التعلم المدمج

نماوذ   كا من التعليم الصفي التقليد  والتعلم ع ر اننترن  في

 مامتكاما ، يستفيد من أقصى التقنيات المتاح  لكا منا

نلناااااه اتااااات داو التقنيااااا  الحدي ااااا  فاااااي التاااااد ي   ويعااااارص   

الت لاي عان الواقااع التعليماي المعتاا  والح ااو  فاي غرفاا    ون

الصف . وياتم التركياز عللالتفاعاا الم ادار  ا اا غرفا  الصاف 

ودا ك   الحاتوععن طريت اتت داو آليات االتصام الحدي   ، ك

 اننترن  .

نلناااه الكيفيااا  التاااي تُااانيم  ومااان ثااام يمكااان وااااف هااا ا التعلااايم 

المعلومات والمواقف وال  رات الترنويا  التاي تقادو للماتعلم  ناا

التااي توفرهااا التقنياا  الحدي اا  أو  عاان طرياات الوتااا م المتعااد  

 . تكنولوجيا المعلومات

ناين م تلاف وتاا ا هو التكاما الفعاام  كما يعرص التعلم المدمج

التعلااايم  نقاااا المعلوماااات فاااي نيئاااات التعلااايم والاااتعلّم، نمااااذ 

وأتاااليب الااتعلّم كنتيجاا  لت نّااي المااد ا المنيااومي فااي اتاات داو 

  ).المدمج  مع أف ا ميّزات التفاعا وجاا لوجه التكنولوجيا

 و تا  القوم   
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يمكاان تعريااف الااتعلم الماادمج نلنااه نياااو تعليمااي تعلمااى يسااتفيد  

كافاا  انمكانيااات والوتااا م التكنولوجياا  المتاحاا  ، وذلاان  ماان

وأ ا  للتعلم تاوا  كانا  الكترونيا   نالجمع نين أك ر من أتلوع

 صااا ص  أو تقليدياا    لتقااديم نوعياا  جيااد  ماان الااتعلم تناتااب

المتعلماااين واحتياجااااتام مااان ناحيااا  وتناتاااب ط يعااا  المقااار  

حقيقاااا ماان ناحياا  التعليمياا  التااي نسااعى لت الد اتااي وارهااداص

 ويوضااااااااااااااا  حسااااااااااااااان ليتاااااااااااااااون  .أ ااااااااااااااارا

( شحااادا نااادا ا الاااتعلم الم لاااوط والااا   ياااتم  174:  2225) 

تعلاايم وتعلاام     معااين أو أك اار فااي المقاار  الد اتااي ماان  فيااه

المعتاااااا   )ال ر االمناق ااااا    اااااتم أتااااااليب الاااااتعلم الصااااافي

نل وات  والحوا االتد يب والمما ت ( وتعليم     آ ر أو أك ر

م االلكترونااااي )نرمجيااااات التعليماماااايتمرات الفيااااديواحا الااااتعل

فيااه تقااويم تعلاام ال ااتع للااد و  تااوا    الم ااكتت( ، كمااا يااتم

 . االلكتروني التي تم تعليماا نلتاليب التعلم الصفي أو

 

 المدمج ثال ا : مكونات التعلّم

كاناا  قاااار  فااي  الااتعلّم الماادمج لااي  جدياادا ، شال أن مكوناتااه 

الصفوص الد اتاي  التقليديا . أماا الياوو فإناه يمكان الماضي في 

عد  ك ير من ال را ات وارن ا   التد ي يا  الم تلفا   الدمج نين

 :لت ما ما يلتي

 .الصفوص التقليدي   -1

 .Virtual Classrooms الصفوص االفتراضي  -2

 .E.mail ال ريد االلكتروني  -3

 .Web افحات الويب -4

 .Chat المحا ث  الصوتي  -5
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 .(CD , DVD) الحاتوع وال رامج الحاتوني  على -6

 .المنتديات العلمي  -7

 .Video Conference ميتمرات الفيديو -2

  

 :منيوم  التعليم المدمج

النااااد أن يعمااااا ماااان منيوماااا  متكاملاااا  لكااااي ياااانج  ويمكاااان 

احتياجااات التعلاايم الماادمج شلااى ثتثاا  نقاااط هااي مت ل ااات  تقساايم

 : حدا ومناج ونتناوم ككا جز  على ن ري  تقني  ومت ل ات 

 

 : المت ل ات التقني  -1

تزويااد الفصااوم نجاااال حاتااب شلااى وجاااال  يحتااا  شلااى   

 .متصا ناالنترن  Data Show عر 

 .توفير مقر  الكتروني لكا ما     

 Learning Management التعلاايم تااوفير نياااو ن ا     

System (LMS) . 

 Learning Content ش ا   المحتوياااتتااوفير نياااو   

Management System (LCMS). 

  

 .E-Evaluate توفير نرامج التقييم االلكتروني   

 .االتصام ناا تحديد مواقع يمكن   

تاااوفير مواقاااع التحااااو  االلكتروناااي للتحااااو  ماااع ال  ااارا     

 .المجام في

االتصاااااام ناااااالموقع الرتااااامي لاااااولا   التعلااااايم ونالتحدياااااد    

 .الموا  ست ا  م
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عقااد لقااا  أتاا وعي مااع مااوجاي المااا   عاان طرياات ال اا ك     

ارتائل  الم ادار  عان  نالتحااو  معاه وتوجياه والسما  لل تع

 .المقر  واال ت ا 

التقليدياا  نحياان  تااوفير الفصااوم االفتراضااي  نجانااب الفصااوم   

 .مناما ار ر يكما كا

 :المت ل ات ال  ري  -2

تم ا ق  ي العملي  التعليميا  وهماا ال الاب والمت ل ات ال  ري  

قاا التعلايم المادمج والكاا  ولكا منام ط يع   اا  فاي والمعلم

 التعليم ننجا  ه ا النول من له  و  ال يقا أهمي  عن ار ر

 

  :المعلم  أوال  : ــ

ت  ياات مااا قاااو  )أ( لديااه القااد   علااى التااد ي  التقليااد  ثاام  

 .نتد يسه عن طريت الحاتب

لديااااه القااااد   علااااى ال حاااان عاااان مااااا هااااو جديااااد علااااى   ع() 

والرغ ا  فاي ت اوير مقار  هاو تجدياد معلومتاه نصافه  االنترن 

 .مستمر 

لديااه القااد   علااى التعامااا مااع ناارامج تصااميم المقاار ات   ) (

 .ماا    اا  توا  الجاهز مناا أو التي تت لب

 يحوم لديه القد   على تصميم اال ت ا ات ننفسه حتى  ) (

 .شلااااااااااااااااااى شلكترونيااااااااااااااااااه اال ت ااااااااااااااااااا ات التقليدياااااااااااااااااا 

التعاماا ماع ال رياد االلكتروناي وت اا م الرتاا ا نيناه ونااين   ) (

 .طتنه

لديه الرغ   فاي االنتقاام مان مرحلا  التعلايم التقلياد  شلاى  ) (

 .التعليم االلكتروني مرحل 
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يحوم كا ما يقوو ن رحه من او ته الجاماد  شلاى واقاع  )ص( 

طرياااااااات الوتااااااااا م   ااااااااتع عاااااااانحااااااااي ي ياااااااار انت ااااااااا  ال

  Hypermedia والفا قااااااااااااااا Multimedia المتعاااااااااااااااد  

 .م االنترن  ت من

الند مان أن يرتاف فاي ذهناه أن   اوم التعلايم االلكتروناي   )ل(

والمقر ات االلكتروني   الفصوم االفتراضي  والتحوم الكاما شلى

يااااتم تحفيااااز  علااااى  و ان ا   االلكترونياااا  أماااار حتمااااي حتااااى

والتااااااد يب الجيااااااد  ااااااتم فتاااااار  التعلاااااايم الماااااادمج  العمااااااا

 .مناا واالتتفا  

والتفاعلياا   ا ااا  لدياا  القااد   علااى  لاات  و  الم ااا ك  )م(

 .الفصا

 . اتتيعاع الادص من التعليم  ) (

 

 :ال الب  ثانيا  : ــ

م اا   فاي  يحتا  ال الب فاي قاا التعلايم المادمج أن يفاام اناه

أن  و   هااو لكاي يتفاعاا ماع  العملي  التعليمي  ويجب أن ي عر

 :الااااااااااااااااادص المعلاااااااااااااااام فااااااااااااااااي الواااااااااااااااااوم شلااااااااااااااااى

 .م اااااا   ولاااااي  متلقاااااي)أ ( الناااااد أن ي اااااعر ال الاااااب أناااااه 

 .)ع( يجاااااااب أن يتاااااااد ع علاااااااى المحا ثااااااا  ع ااااااار ال ااااااا ك 

 .على التعاما مع ال ريد االلكتروني )  ( لديه القد  

 :المااااااادمج ال اااااااروط الواجاااااااب توافرهاااااااا لتنفيااااااا  الاااااااتعلم 

 

الت  اايم الجيااد لتوقيااف تكنولوجيااا الااتعلم انلكترونااي فااي   

، وتحدياد وقيفا  كاا وتايم فاي ال رنااامج ،  نيئا  الاتعلم المادمج

 ندق  وكيفي  اتت دامه من ق ا المعلمين والمتعلمين
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التلكااااااااد ماااااااان ماااااااااا ات المعلمااااااااين و المتعلمااااااااين فااااااااي    

لاتعلم تكنولوجيا التعلم انلكتروني المت امن  فاي نيئا  ا اتت داو

 . المدمج

التلكااد ماان تااوافر ارجاااز  والمراجااع والمصااا   الم تلفاا      

التعلم المدمج تاوا  لادا المتعلماين أو فاي  المست دم  في نيئ 

 . لحدوث التعلم الميتس  التعليمي  ، حتى ال تم ا معوقا  

المعلماين والمتعلماين  ند  ال رنامج نجلسا  عاما  تجماع ناين    

ااا توضااي  أهااداص ال رناامج و  تااه كيفياا  وجااا  لوجااه ،يااتم في

، واالتااتراتيجيات المساات دم  فيااه، و و  كااا ماانام فااي  تنفياا  

 . أحداث التعلم

العمااا علااى وجااو  المعلمااين فااي الوقاا  المناتااب للاار  علااى     

ن ااكا جيااد تااوا  أكااان ذلاان ماان  ااتم  اتتفسااا ات المتعلمااين

 . د ك  اننترن  أو في قاعات الد و  وجاا  لوجه

تنااااااول مصااااااا   المعلومااااااات لمقانلاااااا  الفاااااارو  الفر ياااااا     

 .المتعلمين نين

 

  :التعليم المدمج  قواعد 

القواعاد ارتاتاي  فاي أثناا  شعادا   يراعى المعلم مجموعاه مان

 : وتنفي  التعليم المدمج

وقد ت ت القوم شن الموضاع المت ام هاو  : ا تيا  الموضول -1

المااا ات ،  الحقاا ت أو أحاد المفااهيم ارتاتاي  ، ولاي  شحادا

فالمفاوو أك ر  ص ا  وثرا  ، وأك ر ا ت اطا  نموضوعات   اتاي  

نيمناااا تااارت م الحقيقااا  أو المااااا   ارتاتاااي  نلحاااد  , متنوعااا 

الاد   المادمج فاي   ار  أو موقاع  يف ا أن ينف  تالموضوعا

تو   حقيقي ، كلن ينف      عن مفاوو العتقات المت ا ل  في
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نفاا      الكا نااات الحياا  فااي ال انااات فااي شحاادا أو داارك  ، وي

 ....... ال انات ، وهك ا

يمكاان أن يسااتمر الموضااول الماادمج تاانه كاملاا  ، ولكاان هاا ا   

أتاتااايه فاااي المنااااهج وارنيمااا  المد تاااي  .  يت لاااب تعاااديتت

ولاا لن يمكاان أن ي  اات فااي مدا تاانا علااى مدللتاا ول ، أو علااى 

ن  قااه تاااعتين يوميااا  ماادا ثتثاا  أياااو أو نصااو   جز يااه كاالن 

 . أت ول أو أقا أو أك ر على مدا

يسااااات دو المعلااااام طااااار  تاااااد ي  متنوعااااا  : مناق اااااات ،    

 عرو  ، نحوث ، عما تعاوني ..... الف , ليا ات

جميعااا . كماا أن  يست دو ال الب فياا الحوا  التسع ع ار    

المفاهيم العلمي  والتا ي يا  يسااا  ن ااا ماع الماوا  الد اتاي  

 . ار را

 . تحديااااااااد المااااااااوا  الد اتااااااااي  المتصاااااااال  نالموضااااااااول -2

يحااد  المعلاام المااوا  ذات الصاال  م ااا : العلااوو ، الرياضاايات ، 

الل اااات ......... الاااف ، ثااام يحاااد  الاااروانم والمااااا ات  , الفناااون

 . ارتاتي  ذات الصل 

 . شعدا  المعلومات التلم   -3

ه يجااب معرفتاااا نقاااط أتاتااي يكتااب المعلاام منيمااات علميااه أو

حاااوم الموضاااول الم ااارو  ، ويقااادو نعاااب ارفكاااا  الحقاااا ت 

تكون أتاتا لمناق اات ال ل ا  فاي الموضاوعات الد اتاي   التي

 . الم تلف 

التاااي تسااااعد  يعاااد المعلااام ارتااائل  وارن ااا   والتمريناااات  -4

 . في الد ات  وتحقيت أهدافام ال ل  

والقيااااو نالد اتااا  وجماااع  ارن ااا   ي ااادأ ال ل ااا  نا تياااا  -5

 . المعلومات
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علاى الماناج المد تاي فاي  المعلم على اطاتل دااما يكون  -6

يعااااد المعلاااام الااااد   أو  موضااااوعاته الم تلفاااا  ، ويف ااااا أن

الموضااااول نالتعاااااون مااااع لمت ااااه معلمااااي المااااوا  الد اتااااي  

لكااي يتفاات معااام الماااا ات المناتاا   ، ولكااي يكونااوا  . ار اارا

 .نالموا  الد اتي  لمواقف ال اا عونا له في نعب ا

  

  المدمج عواما نجا  التعلم

ا تيااا  ال اادا ا  تحليااا المحتااوا: ويعااّد مرداادا  فااي عملياا   -1

ارك ر منات   لنقا المعرف ، ف ما  العدياد مان المااا ات التاي ال 

أ اؤهااا نفاعلياا  شال ماان  ااتم أنماااط التااد يب الم اداار   يمكاان

 .وجاا  لوجه

فاي ات ااذ القارا ت  الما  : وهو يي    و ا  ماما  التحليا  -2  

ن االن طريقاا  التوااايا المناتاا  ، فمااا يلقااى علااى ال ل اا  فااي 

 .كلف  مما يتلقونه ع ر ميتمرات الفيديو الصف أقا

مااان ال ااادا ا  تحلياااا الفئااا  المساااتادف : مااان أجاااا التحقااات -3  

المتاحاا  لوتااا ا نقااا المعرفاا  التااي تااتكون أك اار فاعلياا  فااي 

 .ار ا  المحد   أهداص تحقيت

أن يجياد شمكانيا   الم ا ك  في العما: علاى الاتعلم المادمج -4  

الم ا ك  نين المعلم والمتعلم من جاا ، والمتعلماين جميعاا  مان 

أ اارا كفرياات عمااا أو كفاار  عمااا للواااوم شلااى النتااا ج  جااا 

 .المتوقع 

المااادمج للماااتعلم  الاااتعلّم الااا اتي: ين  اااي أن يتاااي  الاااتعلم -5  

المتانع  ننفساه مان  اتم ماا قادو لاه فاي أثناا  عمليا  التواااا 

 .لوجه أو ما وجد شلكترونيا   وجاا  
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يوجاااه ال ل ااا   المعلوماااات المناتااا  : علاااى الماااد   أن -6  

ويرداااادهم شلااااى جميااااع قنااااوات الاااادمج كاالنترناااا  واالتااااتمال 

العا ياا  وااللكترونياا ......الف للواااوم شلااى  التقليااد  والقاارا  

ال ل ااا  ن اااب  ت والمعاااا ص وانجانااا  عااان تسااااؤالتالمعلوماااا

 .النير عن المكان والزمان لدا المتعلم

الماااد   شعاااا    شعاااا   ش تاااام المعلوماااات مااارا ا : علاااى -7   

ش تاااام المعلوماااات نقناااوات تعلااايم م تلفااا  لل ل ااا ، كااالن يقااادو 

تقليديا  في الصفوص العا ي ، ومن ثاّم تع اى ها    المد     تا  

أو علااااى ااااافحات  (CD) ل اااا  شلكترونيااااا  كااااـالمعلومااااات لل 

 .أو ....الف Web االنترن 

اال تتفاااات ناااين  تصاااميم ماااااو ونااادا ا تعليميااا  تناتاااب -2   

 .المتعلمين

غاياا  ارهمياا  رن  عملياا  التوااااا: شن هاا   العملياا  فااي -9  

الماادّ   يعااد المردااد والموجااه للمااتعلم، لاا ا ماان أ كااان نجااا  

وو الماادّ   نتوجيااه تاالوكيات المااتعلم االتااتراتيجي  أن يقاا هاا  

شلياه مان أ وات وتقاناات، تاوا   وأعماله وتوقعاته، وما يحتاا 

 .االفتراضي وجاا  لوجه أو عن طريت االتصام

 شتتراتيجي  التعلّم المدمج

Blended Learning Strategy 

   

انتااتراتيجي  شلاااى جعااا التعلااايم ذا معنااى نالنسااا    تسااتند هااا  

التعليميا  نحياا  ال ل ا  الواقعيا    نام المواقافلل ل   من  تم 

الحقيقيااا  ،  وجعلاااام يعي اااون ال  ااار  التعليميااا  فاااي مواقعااااا

وتعرص ها   انتاتراتيجي  نلنااا تحدياد موضاول   اتاي يمكان 

مااوا    اتااي  م تلفاا  ، كاالن ن تااا  موضااوعا   ماان  تلااه تقااديم
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 وان اه ماع ماوا   م ا الما  ، وند   ه ا الموضول من  اتم

  اتااي  أ اارا م ااا : الاادين والمااا  ، العلااوو والمااا  ، التااا يف 

الج رافيااااا والمااااا  ، الفنااااون والمااااا  ، موضااااوعات  . والمااااا 

والنق ا  ارتاتاي  فاي  وقصا د داعري  عان الماا  ...........الاف

هاا   انتااتراتيجي  هااي ا تيااا  الموضااول فالموضااول المت اام 

المناهج التي ت م م كل  مرت    نمفاوو ولي  نحقيق  شن  هو

تكاون وتايله وليسا  غايا  ،  حقا ت وماا ات أتاتيه يجب أن

فااااانحن ال نقااااارأ مااااان أجاااااا القااااارا   ، وال نقاااااي  مااااان أجاااااا 

فاناا  غاياات أ ارا و ا  ها   المااا ات ارتاتاي  ،  . القيا 

نيئتنااا ونفااام اآل اارين ، ولاا لن  نريااد أن نفااام مااا حولنااا ، نفااام

ولاااااي  حقيقااااا  ،  ن اااااع موضاااااول الد اتااااا  ن اااااكا مفااااااوو

المفاوو عا   يرت م نموا    اتي  متعد   ولي  موضاوعا   رن

 . واحدا  

الحقيقاا  ي يقو نااا الااى عتقااات و واناام مااع  فااالمفاوو ي يعكاا 

( هاا ا المت ااا م  ) االعتمااا مااوا    اتااي  متعااد   ، فحااين نقااوم 

 : مفاوو له اتت عديد  م ا

 . تا يف العتقات اننساني   

 . االعتما  المت ا م نين عناار ال يئ    

 . االعتما  نين الدوم   

 . ارلوان في الفنون تناتت   

 . حسانات وقياتات  ياضيه وهندتيه وعد يه   

  وأدعا  ............. الف قصص و وايات    

 

 المدمج مميّزات التعلّم

 :فيما يلتي للتعلّم المدمج العديد من المزايا نل صاا   
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المعلومااااات فااااي  التوقيااااف الحقيقااااي لت  يقااااات تكنولوجيااااا  

المواقااف التد يسااي  ماان حياان تصااف  االنترناا  والتعامااا مااع 

االلكتروناااي والمحا ثااا  واتااات داو م تلاااف نرمجيااااات  ال رياااد

 .الحاتوع

االلكترونااي، وتااوفير جاااد  تقليااا نفقااات الااتعلّم مقا ناا  نااالتعلّم  

 .وحد  م التقليد ووق  المتعلّم والمعلّم مقا ن  نالتعلّ 

التعامااااا مااااع  تمكااااين المتعلمااااين ماااان الحصااااوم علااااى متعاااا   

المد تااين ولمت ااام ال ل اا  وجاااا  لوجااه، ممااا يعاازل العتقااات 

 .والجوانب اننساني  نينام االجتماعي 

يمكان لكاا ماتعلم  مراعا  الفرو  الفر ي  نين المتعلمين نحيان  

 .السير في التعلّم حسب حاجته وقد اته

االقتصاا  علاى ال رفا   سال  قع  التعلم لت اما العاالم وعادوات  

 .الصفي 

 .الج رافي  شمكاني  تعلم الماا ات  

يتعلم فياه لماتؤ   يسم  لل الب نالتعلم في الوق  نفسه ال     

 ون أن يتاال ر عاانام فااي حااام عاادو تمكنااه ماان ح ااو  الااد   

 .ما لس ب

أف اااا  الاااتعلميحقااات الماااتعلم مااان  اااتم هااا ا الناااول مااان    

النتا ج، حيان تياار نعاب الميتساات التعليميا  مان ت  يقاتااا 

نتاااا ج اتااات نا ي ، شذ وجاااد أن تحقيااات  اروليااا  للاااتعلم المااادمج

ماان  (%52ارهااداص التعليمياا  قااد تحقاات نوقاا  أقااا ننساا   )

 .االتتراتيجيات التقليدي 

 :أن مزايا التعلم المدمج تتم ا فيما يلي        

نفقااااات الااااتعلم ن ااااكا ها ااااا نالمقا ناااا  نااااالتعلم  فااااب    (1)

 .االلكتروني وحد 
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تااوفير االتصااام وجاااا لوجااه  ممااا يزيااد ماان التفاعااا نااين    (2)

وال ااااتع ونع ااااام الاااا عب ، وال ااااتع  ال الااااب و المااااد ع،

 .والمحتوا

الجواناااب اننسااااني  والعتقاااات االجتماعيااا  ناااين  تعزياااز  (3)

 . أي ا مينالمتعلمين فيما نينام ونين المعل

الفر يا  وأنمااط  المرون  الكافيا  لمقانلا  كافا  االحتياجاات  (4)

 .وأوقاتام التعلم لدا المتعلمين نا تتص مستوياتام وأعما هم

والتنفياا   االتااتفا   ماان التقاادو التكنولااوجي فااي التصااميم  (5)

 .واالتت داو

جااو   العملياا  التعليمياا   شثاارا  المعرفاا  اننساااني  و فااع  (6)

 .المعلمين ومن ثم جو   المنتج التعليمي وكفا  

لتتتفا    التوااا الح ا   نين م تلف ال قافات  (7)

 .وانفا   من كا ما هو جديد في العلوو

من الموضوعات العلمي  يصعب لل اي  تد يساا  ك ير (2)

الماا ات العالي   الكترونيا نالكاما ونصف   اا  م ا

م ا احد الحلوم المقترح  لحا م ا واتت داو التعلم ال ليم ي

 .تلكالم كتت

المتمركز حوم  االنتقام من التعلم الجماعي شلى التعلم (9)

 . ال تع،و ال   يص   فيه ال تع ن ي ون وتفاعليون

يعما على تكاما نيم التقويم التكويني والناا ي   (12)

 .والمعلمين لل تع

من فرص  و يحسني ر    ر  المتعلم ونتا ج التعلم ، (11)

 . التعلم الرتمي  وغير الرتمي 

حين التنفي  على مستوا ال رنامج ،  يوفر المرون  من (12)

في التعلم  وتدعيم التوجاات انتتراتيجي  الميتسي  الحالي 
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والتعليم ، نما في ذلن فرص تعزيز الت صصات ، وتدويا 

 . المناهج الد اتي 

 .واالفتراضي  للموا   الما ي يجعا من االتت داو ارم ا  (13)

 :المدمج مزايا نياو التعلم

التعليم  الجمع نين مزايا التعلم انلكتروني ، ومزايا

 . التقليد 

تكنولوجيا التعلم  تد يب ال تع المعلمين على اتت داو

 . انلكتروني أثنا  التعلم

التد ي  التقليدي  التي يست دماا أع ا  هيئ   تدعيم طر 

 .   نالوتا م التكنولوجي  الم تلف التد ي

تد يسي   توفير انمكانات الما ي  المتاح  للتعليم من قاعات

 . وأجاز 

التقليد  ، حين يقلا  تحقيت نسب اتتيعاع أعلى من التعليم

من فتر  تواجد ال تع في القاعات التد يسي    مما يتي  

 . ل تع آ رون نالتواجد  ا ا ه   القاعات الفرا 

ناااين ال الاااب والمعلااام ، وناااين ال اااتع  تااااول  التواااااا   

تعمااا  ونع ااام الاا عب ماان  ااتم تااوفير نيئاا  تفاعلياا  مسااتمر 

على تزوياد ال اتع نالماا   العلميا  نصاو   واضاح  مان  اتم 

وتمكياااانام ماااان التع ياااار عاااان أفكااااا هم  الت  يقاااات الم تلفاااا  ،

 . والم ا ك  الفعال  في المناق ات الصفي 

 

 

 المدمج التعلم م كتت

 :أهماا للتعلم المدمج م كتت عد  نلتي على  
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المادمج ناعت اا    عادو النيار نجديا  شلاى موضاول الاتعلم    

 .التعلمي  اتتراتيجي  جديد  تسعى لت وير العملي  التعليمي 

التقليدياا  التااي تقااوو  اااعون  التحااوم ماان طريقاا  الااتعلم    

واتاااات كا  المعلومااااات علااااى المحاضاااار  نالنساااا   للمااااد  ، 

 .لل ل   شلى طريق  تعلم حدي   نالنس  

وار وات وضااع  نالل اا   م ااكل  الل اا : ف ال ياا  ال اارامج     

االنكليزياااا ، وهاااا ا مااااا يوجااااد عا قااااا  أماااااو ال ل اااا  للتعامااااا 

 .نساول  ويسر معاا

وال رمجياااااات  المعيقاااااات الما يااااا : كااااانقص الحواتاااااب    

 .نوعا  ماوال  كات ، وا تفال أتعا ها 

الميهلا  وال ادمات  المعيقات ال  ري . كعادو تاوفر ارطار    

الفني  في الم ت ارات، وغيااع نارامج التلهياا والتاد يب لل ل ا  

 .عام  نصو  

تاازام م  وعاا   المناااا  أو المااا   الد اتااي : والتااي مااا    

و قيااااا ، لاااا ا ين  ااااي تحويلاااااا شلااااى ملفااااات الكترونياااا  يساااااا 

 .معاا التعاما

التااي يتااد نون  عاادو وجااو  الكفااا   نااين أجاااز  ال ل اا     

 .علياا في مناللام

 .والتصحي  وال ياع اعونات التقويم ونياو المراق      

التعلاايم الماادمج ال يااوفر الوقاا   ناادأت الميتسااات تكت ااف أن 

والكلفاا  فحسااب، نااا يقاادو طريقاا  أك اار تتتاا  للااتعلم والعمااا، 

الااتعلم  الجيااا الجديااد ماانفااي ااادا   هاا ا  والميتسااات التااي

تيكون لدياا فريت عماا أك ار شنتاجيا  وت  يقاا للت ييار ونجاحاا 

علاى الاتعلم  في تحقيت ارهداص، وكما يقام فإن قاد   الميتسا 
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وتحويا ذلان الاتعلم نسارع  شلاى عماا هاو  يار مصاد  لتحقيات 

 التنافسي  ارف لي 

. 

أن تنياااار شلااااى أنعااااد ماااان حاااادو   يجااااب علااااى الميتسااااات     

التاااد يب التقليديااا  مااان  اااتم المزاوجااا  ناااين أف اااا  صاااومف

ال  اارات الحالياا  والمسااتجدات الحدي اا  فااي تقنيااات الااتعلم ماان 

على الميتسات أن  النتا ج، وارهم من ذلن يجب      أجلتعييم 

تسااعى شلااى شعاادا  كااا فاار  فااي الميتساا  ليصاا   م ااا كا فعاااال 

 .والم ا ك  عملي  التعلم في

  :م المدمجمزايا نياو التعل (1

 فااااب نفقااااات الااااتعلم ن ااااكا ها ااااا نالمقا ناااا  نااااالتعلم  (1)

 . االلكتروني وحد 

تااوفير االتصااام وجاااا لوجااه  ممااا يزيااد ماان التفاعااا نااين  (2)

ال الااااب و المااااد ع، وال ااااتع ونع ااااام الاااا عب، وال ااااتع 

 . والمحتوا

تعزيااااز الجوانااااب اننساااااني  والعتقااااات االجتماعياااا  نااااين  (3)

 . المتعلمين فيما نينام ونين المعلمين أي ا

المروناا  الكافياا  لمقانلاا  كافاا  االحتياجااات الفر ياا  وأنماااط  (4)

 التعلم لدا المتعلمين نا تتص مستوياتام وأعما هم وأوقاتام

تنفيااا  االتااتفا   مااان التقااادو التكنولااوجي فاااي التصاااميم وال (5)

 . واالتت داو

شثرا  المعرف  اننساني  و فع جو   العملي  التعليمي  ومان  (6)

 . ثااااااااام جاااااااااو   المناااااااااتج التعليماااااااااي وكفاااااااااا   المعلماااااااااين
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التوااا الح ا   نين م تلف ال قافات لتتتفا   وانفا    (7)

 . من كا ما هو جديد في العلوو

لكترونياا ك ير من الموضوعات العلمي  يصعب لل ايا  تد يسااا ا

  نالكامااااااااا ونصااااااااف   اااااااااا  م ااااااااا الماااااااااا ات العالياااااااا 

 

اتت داو التعلم ال ليم يم ا احد الحلوم المقترحا  لحاا م اا (2)

 . تلن الم كتت

االنتقااام ماان الااتعلم الجماااعي شلااى الااتعلم المتمركااز حااوم  (9)

 . ال تع، وال   يص   فيه ال تع ن ي ون وتفاعليون

ويم التكاويني والنااا ي لل اتع يعما على تكاما نيم التقا (12)

 . والمعلمين

ي اار    اار  المااتعلم ونتااا ج الااتعلم، و يحساان ماان فاارص  (11)

  التعلم الرتمي  وغير الرتمي 

ياوفر المروناا  مان حياان التنفياا  علاى مسااتوا ال رنااامج،  (12)

وتاادعيم التوجاااات انتااتراتيجي  الميتسااي  الحالياا  فااي الااتعلم 

تعزياااز الت صصاااات، وتااادويا والتعلااايم، نماااا فاااي ذلااان فااارص 

 . المناهج الد اتي 

يجعااااااا ماااااان االتاااااات داو ارم ااااااا للمااااااوا   الما ياااااا   (14)

  . واالفتراضي 

الجماااع ناااين مزاياااا الاااتعلم انلكتروناااي، ومزاياااا التعلااايم  (15)

 . التقليد 

تد يب ال تع المعلماين علاى اتات داو تكنولوجياا الاتعلم  (16)

 . انلكتروني أثنا  التعلم

تادعيم طاار  التااد ي  التقليدياا  التااي يساات دماا أع ااا   (17)

 . هيئ  التد ي  نالوتا م التكنولوجي  الم تلف 
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تاااوفير انمكاناااات الما يااا  المتاحااا  للتعلااايم مااان قاعاااات   (12)

 . تد يسي  وأجاز 

تحقيت نسب اتاتيعاع أعلاى مان التعلايم التقلياد ، حيان   (19)

يقلا من فتر  تواجد ال اتع فاي القاعاات التد يساي   مماا يتاي  

 . الفرا  ل تع آ رون نالتواجد  ا ا ه   القاعات

تاااول  التوااااا نااين ال الااب والمعلاام، ونااين ال ااتع   (22)

ونع ااام الاا عب ماان  ااتم تااوفير نيئاا  تفاعلياا  مسااتمر  تعمااا 

على تزوياد ال اتع نالماا   العلميا  نصاو   واضاح  مان  اتم 

الت  يقااااات الم تلفاااا ، وتمكياااانام ماااان التع ياااار عاااان أفكااااا هم 

 . والم اااااااااااا ك  الفعالااااااااااا  فاااااااااااي المناق اااااااااااات الصااااااااااافي 

 

 : ال ااااااروط الواجااااااب توافرهااااااا لتنفياااااا  الااااااتعلم الماااااادمج  *

 

الت  يم الجيد لتوقيف تكنولوجيا الاتعلم انلكتروناي فاي نيئا   -

علم المدمج، وتحديد وقيفا  كاا وتايم فاي ال رناامج، وكيفيا  الت

 . اتت دامه من ق ا المعلمين والمتعلمين ندق 

التلكااد ماااا ات المعلمااين والمتعلمااين فااي اتاات داو تكنولوجيااا  -

 . التعلم انلكتروني المت من  في نيئ  التعلم المدمج

 التلكاااد مااان تاااوافر ارجااااز  والمراجاااع والمصاااا   الم تلفااا  -

المست دم  في نيئ  التعلم المدمج تاوا  لادا المتعلماين أو فاي 

 . الميتس  التعليمي ، حتى ال تم ا معوقا  لحدوث التعلم

نااد  ال رنااامج نجلساا  عاماا  تجمااع نااين المعلمااين والمتعلمااين  -

وجااا  لوجااه، يااتم فيااا توضااي  أهااداص ال رناامج و  تااه كيفياا  

، و و  كااا ماانام فااي تنفياا  ، واالتااتراتيجيات المساات دم  فيااه

 . أحداث التعلم
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العمااا علااى وجااو  المعلمااين فااي الوقاا  المناتااب للاار  علااى  -

اتتفسااا ات المتعلمااين ن ااكا جيااد تااوا  أكااان ذلاان ماان  ااتم 

 . د ك  اننترن  أو في قاعات الد و  وجاا  لوجه

تنااااول مصااااا   المعلومااااات لمقانلاااا  الفاااارو  الفر ياااا  نااااين  -

 . المتعلمين

الك يااار مااان المساااتحدثات التكنولوجيااا  فاااي الفتااار  لااا ا قاااارت 

ار يااار ، الاااادص منااااا هاااو جعاااا الماااتعلم هاااو محاااو  العمليااا  

التعليماا  ناادال  ماان المعلاام، والتركيااز علااى اتااتراتيجيات الااتعلم 

الن اااام والااااتعلم التعاااااوني، وماااان هاااا   المسااااتحدثات التعلاااايم 

اتااات داو التكنولوجياااا " انلكتروناااي ويقصاااد ناااه نصاااف  عامااا 

ميااع أنواعاااا فااي شيصااام المعلوماا  للمااتعلم نلقااا وقاا  وجاااد نج

وأك اااااار فا ااااااد ، وقااااااد يكااااااون هاااااا ا الااااااتعلم تعلمااااااا  فو يااااااا  

وقااااااااااااااد يكااااااااااااااون غياااااااااااااار  Synchronous متزامنااااااااااااااا  

 "،  ا ا الفصا المد تي أو  ا جهAsynchronousمتزامن
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 نيريات التعلم
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التعلم عملي  اتاتي  في الحيا ، ال ي لو مناا أ  ن اط ن ار ، 

نااا هااي جااوهر هاا ا الن اااط. ف واتاا ته يكتسااب اننسااان مجمااا 

  رته الفر ي ، وعن طريقه ينمو ويتقادو، ونف اله يسات يع أن 

يواجااه ا  ااا  ال يئاا ،وان يقاااار ال  يعاا  ماان حولااه ويساااي ر 

ا تتفااا وان  علياا، ويس رها، وأن يكون أنمااط السالو  علاى

يقااايم الميتساااات االجتماعيااا ، ويصااا   منتجاااا  للعلااام والفاااان 

وال قاف  وحافيا  لام وناقت  اياهم ع ر ارجيام ياتعلمام ويعلماام 

ليكونااوا نم اناا  ال اقاا  التااي تااي   شلااى ت يياار  الاادا م وتجااد   

المتوااا، ولا ا تم ا عملي  التعلم جان ا  هاما  من حيا  كا فار  

حين ان ئ  لاا الميتسات المسيول  عان ا ا تااا  وكا مجتمع

وجريانااااا وتوجياااااا. ولكاااي ال تتااار  هااا   العمليااا  الحاتااام  

عرض  لعواما المصا ف  والع وا ي . ونيرا  لدو  مكانا  الاتعلم 

في الحياا  عموماا  فقاد اهاتم الناا  ناه علاى ا اتتص م اا نام، 

ط يعتااه نانف  الوقا  انكااب فياه العلمااا  والدا تاون علااى ت اين 

ومعرفااا  آلياتاااه والوقاااوص علاااى ال اااروط المااايثر  فياااه ايجاناااا  

وتل ا  تعيا  و ا  الوااوم شلاى قوانيناه ال ااا . وقاد انقساموا 

حيام   ات  مياهر  شلى اتجاهات وتياا ات ت لاو ت علاى داكا 

 ما يعرص ناتم نيريات التعلم.

ونيريااات الااتعلم عديااد  وم تلفاا  ماان حياان نيرتاااا لجااوهر  

ال اااا  نااه. لكاان يمكاان تقساايم هاا   النيريااات شلااى وال ااروط 

 لمرتين   يستين هما:

هو عملي  ت ير د ه  ا م في تلو  الفر  ين ا   -تعريف التعلم:

نتيج  المما ت  اليتحي صاف  م ادار  ولكان يساتدم عليا  مان 

 ت ير اال ا  لدا الكا ن الحي.

 انوال التعلم

 التعلم كعملي  ا ت اط -1
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 التعلم كعملي  تعزيز -2

 التعلم كعملي  ا  اكي  -3

 التعلم كعملي  فام وتنييم -4

 التعلم كعملي  تمييز -5

 التعلم كعملي  تكاما -6

  صا ص التعلم

ان كا تعلم يت من ت يرا اوتعديت في السالوم االنفعالي)تال ا او  -1

 ايجانا(

 ان كا تعلم  لفه  وافع تحر  تلو  التعلم وتوجاه. -2

 ان عملي  التعلم عملي  مستمر . -3

 لتعلم عملي  دامل .ان عملي  ا -4

ان عمليااا  الاااتعلم عمليااا  عامااا  ت اااما جمياااع اوجاااه الن ااااط  -5

 االنساني.

 دروط التعلم

ويقصااد نااه   جاا   النمااو العاماا  فااي الوقااا ف  -الن ااج العقلااي: -1

 العقلي  المتعلق  نالموضول ال   يتعلمه الفر 

 ويعني   ج  اتتعدا  الفر  للتعلم والتايله. -االتتعدا : -2

 -ال اق  الكامن  في الفر  التي تدفعه للتعلم: هي -الدافعي  : -3

وي لت علياا احيانا مص ل  ال  ر هاو التكارا  اذ  -المما ت  : -4

 تعلب المما ت   و ا ماما في تحسين اال ا  ونالتالي التعلم.

 التران ي  والمعرفي 

 النيري  التران ي 

للااتعلم  لد اتاا  الااتعلم تااا يف طويااا انتاادا  ماان تصااو   ا تاا و

نانه عملي   نم أو اقتران والفكار  الر يسا  فاي  ن يا  ا تا و 

أن المعرف  والعقا يتكونان مان احساتاات انسااني  تت اانن معاا  
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عن طريت التارانم. وال تتاوافر لادا الكا ناات أ  معرفا  ف ريا  

 فاي تولد وعقولاا افح  ني ا  ت م علياا ال يئ  ما ت ا .

تااااات االتاتااااي  كاالاااااوات، وتتكااااون المعرفاااا  ماااان االحسا

والمر يااات والااروا   واحساتااات ال اارو   والاادص  ثاام الاارنم 

نيناااا عاان طرياات العملياا  الميكانيكياا  الكاملاا  التااي تتم ااا فااي 

التلكد من أناا تحدث معا  وفقاا  لقاوانين الارنم أو االقتاران وهاي 

 التالي :

و قانون التارانم عان طريات االقتاران، أو التجااو  الزمااني أ -1

 المكاني.

قااانون التاارانم عاان طرياات االقتااران أو التجاااو  علااى اتااا  

اال تتص، الت ا  أو الت انه. وهك ا تتكون االفكا  المرك ا  مان 

االفكا  ال سي  ننف  العملي  الميكانيكي  كماا يمكان للمعرفا  أن 

تص   على   جات من التعقيد وال صون  نقد  ماا ي اا  المار  

 ه المتعد   المستويات.من جرا  الرنم وحلقات

لقد كان  فكار  ا تا و عان التارانم )االقتاران( فاي واقاع ارمار 

نيري  في ال اكر  و ااا  ماا يتصاا ناتاتدعا  ادايا  تعرضانا 

 لاا في الفقر  السانق .

شال أن مجموعاا  ماان الفتتااف  ال ري ااانيين أطلاات علااايم اتاام 

شلاى ماا  )الفتتف  التجاري يين( تنااولوا أفكاا  ا تا و وحولوهاا

 ي  ه علم نف  )حقيقي(.

ونصااو   أ   شلااى علاام نفاا  يت اامن الااتعلم واكتساااع ال  اار  

ناعت ا هماا مان مكوناتاه. وقاد قاارت أعماام هايال  فاي الفتاار  

و( م اااا هاااونز، لاااو ، جااايم ، وجاااون 1252 - 1652مااان )

تيتوا ت ما، ها تلي. ثم انتقل  الرن ي  شلى الوالياات المتحاد  

اتع ع ر حين اندمج  ماع التقلياد ال  ار  في أوا ر القرن الت



 

 32 

  

وال ر  التجري ي  التي انتدأها في ألمانيا فوندت ومولر. وك لن 

اتسم ه ا الم هب في أمريكاا نال اانع العملاي واالهتمااو نوقيفا  

وكااان ماان  -و اااا  فااي الترنياا   -الساالو  وفا دتااه ومنفعتااه 

ا  نتيجااا  ذلااان قااااو  نيرياااات الم يااار واالتاااتجان  ذات االتجااا

 السلوكي عند واطسن ومن ثم عند تكنر وغيرهم.

 المد ت  السلوكي 

تاارا نيرياا  الم ياار واالتااتجان  أن الساالو  يتكااون اتاتااا  ماان 

الم ياااارات واالتااااتجانات وأن الااااتعلم هااااو عملياااا  الاااارنم نااااين 

الم يااارات واالتاااتجانات. نحيااان شذا قاااار الم يااار الااا   ا تااا م 

  التااي ا ت  اا  نااه ناتااتجان  معيناا  ماار  أ اارا فااان االتااتجان

تااوص تيااار هااي ار اارا. ماا ت  يااتعلم ال فااا أن ينااا   والدتااه 

نلفظ )ماما( كحدوث ا ت اط نين ه ا اللفظ ونين داكا ارو نحيان 

يصاا   وجااو  ارو م ياارا  لااا ا اللفااظ عنااد ال فااا. وهكاا ا يااتعلم 

ال فا الل ا  عان طريات تكاوين ا ت اطاات ناين ارلفااق واردايا  

   ارلفاااق. وال تقتصاار النيريااات اال ت اطياا  التااي ترمااز لاااا هاا

على مجر  تفسير تعلم االتتجانات اللفيي  نا تتعداها شلى ن ا  

تعلااام االنفعااااالت وارفكاااا  الم تلفااا . وتااارا هااا   النيريااا  أن 

اال ت اطااااات هااااي الوحاااادات ارتاتااااي  وارولياااا  للساااالو  وأن 

الساااالو  المااااتعلم مااااا هااااو شال مجموعاااا  أو تنياااايم معااااين ماااان 

اال ت اطات. وللنيري  التران ي  الجديد  ن ع  اتجاهات تتعااون 

ماان حياان القيماا  التااي ت اار  للعوامااا المساايول  عاان احااداث 

عملياا  الاارنم. وهاا   االتجاهااات تتم ااا فااي نيرياا  نااافلوص عاان 

 الفعا المنعك  ال رطي، والنيري  السلوكي  القديم  والجديد .

 نيري  نافلوص

ي قااروص تجري ياا  حساان ضاا  اا شن أوم  جااا     الااتعلم فاا

كان العتم  الروتي الم او  )شيفان نافلوص( حين قاو حاوالي 
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و ند اتاا  عملياا  الا اام عنااد الكلااب فااي الم ت اار وقاااو 1922

نقيا  مقادا  أو كميا  اللعااع الا   يفارل  الكلاب عناد اطعاماه، 

وفاي أحااد االيااو نينمااا كااان يقتارع ماان كل ااه ونياد  ط اات ال عاااو 

الكلااب ناادأ يساايا فااا    أن مجاار   ؤياا  ال عاااو  الحااظ أن لعاااع

تااي   شلااى احااداث االتااتجان  التااي ت ااا  حااين يتماا  مسااحو  

اللحااام )ال عااااو( لساااان الكلاااب. وهكااا ا كااار  ناااافلوص جااااو   

العلمي  التحق  لد ات  ه   الياهر  واقااا  حقيقتااا. ونيريا  

ا نافلوص تقوو اتاتا  على عملي  اال ت اط ال ارطي التاي مي اها

انه يمكن ر  م يار نيئاي محاياد أن يكتساب القاد   علاى التالثير 

في وقا ف الجسم ال  يعي  والنفسي  شذا ما اوحب نم يار آ ار 

ماان داالنه أن ي ياار فعاات  اتااتجان  منعكساا  ط يعياا  أو ادااراطي  

أ را. وقد تكون ه   المصااح   عان عماد أو قاد تقاع مان ق ياا 

 المصا ف .

 تجرن  نافلوص

ناجرا  عملي  جراحي  نسي   لكلاب فات  نوتااطتاا قاو نافلوص 

ثق ااا  فااي  ااد  وا  ااا فيااه أن وناا  لجاجياا  تصااا مااا نااين احاادا 

فتحات ال د  اللعاني  ونين وعا  تتجمع فيه ق رات اللعاع التاي 

يفرلها الكلب. ونعد انتاا  ه   العملي  قاو نافلوص نتقاديم م يار 

اتاتجان  نحاو  انعي )محايد( م ا اوت الجر  فلم تحدث أي 

 ه ا الم ير )لم تحدث اتتجان  افرال اللعاع(.

نعد ثوان قليل  من تمال اوت الجار  قادو لاه ال عااو وتاجا 

جاال جمع اللعاع الكمي  المسال  ونعد عد  من المزاوجات ناين 

الم يااار الصااانعي وال  يعاااي وجاااد ناااافلوص أن الم يااار ال ااارطي 

م يار ال  يعاي. اا   وحاد  يسات ير تايتن اللعااع فاي غيااع ال

ونعد ذلن أعا  نافلوص ها   التجرنا  فتحاظ تكار  حادوثاا. وقاد 

فسار نااافلوص ها   الياااهر  نالن الكلااب تعلام توقااع تقاديم ال عاااو 
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وأن الجر  قد اكتسب القد   على اتال  اللعاع وقد أطلت على 

هاا ا االكت اااص الجديااد اتاام الفعااا )الماانعك  ال اارطي( ولكااي 

 ااارطي الناااد أن تتاااوافر لاااه العواماااا يتكااون الفعاااا المااانعك  ال

 التالي :

العتقاا  الزمنياا  نااين الم ياارين: شن حاادوث الااتعلم ال اارطي  -1

يت لااب أن يتلااو الم ياار ال اارطي الم ياار غياار ال اارطي نفااااا 

لمني قصير لكاي يحادث االقتاران نيناماا وقاد حاد  ها ا الفاااا 

 في نعب الد اتات ن ع  ثواني وأحيانا  نلجزا  من ال اني .

تكااار  االقتاااران أو التصااااحب ناااين الم يااارين: لكاااي تتكاااون  -2

العتق  ال ارطي  ناين الم يار الصانعي أو الحياا   )الجار  فاي 

تجرنا  ناافلوص( وناين الم ياار ال ارطي )ال عااو( الناد أن يتكاار  

ه ا االقتاران ونانف  الترتياب مارات عدياد  علماا  نلناه ت اين أن 

معينا  ياي   شلاى  حدوث ه ا االقتران مار  واحاد  وفاي قاروص

تعلم الرنم نيناما لكن الدا تين يرون ضارو   التكارا  ل امان 

 تكون ه   العتق .

تااايا   االتاااتجان : لكاااي يكتساااب الم يااار ال ااارطي  اااااته  -3

الجديااد  ماان حياان قد تااه علااى احااداث اتااتجان  مااا ماان  ااتم 

اقتراناااه ناااالم ير ال  يعاااي الناااد أن تكاااون العتقااا  ناااين الم يااار 

التااتجان  غياار ال اارطي  عتقاا  ف رياا  أو انعكاتااي  ال  يعاي وا

 وذات تيا  .

اتت عا  الم يرات ار را الم اتت  لتنت اا : شن نجاا  الاتعلم  -4

ال رطي يتوقاف علاى قلا  العواماا الم اتت  لتنت اا  فاي موقاف 

الااتعلم، شذ كلمااا لا  عااد  هاا   العوامااا كلمااا ت لااب ارماار القياااو 

 نعد  اك ر من المحاوالت.
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التعزيز: شن العاما الحاتام فاي الاتعلم ال ارطي هاو التعزياز  -5

فلكي يص   الجر  قا  ا  على اتاتدعا  شفارال اللعااع الناد مان 

 أن يقدو ال عاو للكلب اثر تماعه لصوت الجر 

  صا ص الفعا المنعك  ال رطي

انه فعاا مكتساب وماتعلم  تفاا  للفعاا المانعك  ذ  ال  يعا   -1

 الو اثي  الف ري .

انه فعا قانا للت يير والتعاديا قاو  وضاعفا  ويتالثر نال اروط  -2

 التي أحاط  نالكا ن أثنا  تكوينه.

ال يت لب تكوينه وجو  مستق ا معين مت صص في اتتق ام  -3

من ااتاه رناه يسات دو الازمن كم يار دارطي الفارال اللعااع عنااد 

 الكلب.

واالمحااا  شذ يمكاان امحااا  الفعااا الماانعك   قانلياا  لتن فااا  -4

ال ااارطي نعاااد تكويناااه و تاااو ه أحياناااا وذلااان نات اااال طريقااا  

معاكس  لتكويناه فاإذا تكار  قارل الجار  مارات عدياد   ون أن 

يعقب ذلن تقديم ال عاو فان الجر  يتوقاف عان القيااو نوقيفتاه 

الجديد  التي اكتسا اا مان جارا  اقتراناه نتقاديم ال عااو. وتجاد  

ندا   هنا شلى أن االن فا  في ال الب ال يكاون كلياا  والاى ارناد ا

وشنما يتحظ نعد فن اال ت اط التجري ي نين الم ير غير ال ارطي 

وال اارطي اعااا   قاااو  هاا ا اال ت اااط فيمااا نعااد وهاا ا مااا أطلاات 

عليااه اتاام االتااترجال التلقااا ي للفعااا الماانعك  ال اارطي نعااد 

 امحا ه.

رطي متعاااد  المساااتويات: نعاااد أن ياااتم الفعاااا المااانعك  ال ااا -5

تكااوين االدااراط فااان االتااتجان  ال اارطي  يمكاان احااداثاا عاان 

طريات الم يار ال اارطي وحاد . فااإذا تام اقاران هاا ا الم يار نم ياار 

آ ر لم يسا ت لاه أن اقتارن ماع الم يار غيار ال ارطي، فاناه نعاد 
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عد  من المرات يص   نمقدو  الم يار الجدياد احاداث االتاتجان  

ي  وقاد تامى ناافلوص ها ا الناول مان االداراط ناالداراط ال رط

ماان مسااتوا أعلااى وم ااام ذلاان. أنااه نعااد أن يكتسااب الجااار  

 ااي  شفرال اللعااع لادا الكلاب يمكان أن نقارن الجار  نم يار 

غير دارطي آ ار كإضاا   مصا ا  أحمار أو أ  ار أمااو الكلاب 

ونعد أن نكر  ذلن مارات عدياد  ن اكا، نقارل الجار ، ن اي  

ا  ثم نقدو ال عاو حاين يصا   فياه المصا ا  نفساه قاا  ا  المص 

علااى اتااال  لعاااع الكلااب. عاان هاا ا النااول ماان االدااراط المتعااد  

المسااتويات يتحااظ نوضااو  عنااد تاارويب الحيوانااات كمااا فااي 

السير  وغيرها من المواقاف. وناا ا الصاد  تجاب انداا   شلاى 

د أن أعلااى   جااات أو مسااتويات الفعااا الماانعك  محاادو   عناا

 الحيوان لكناا ك ير  لدا اننسان.

قوانين االدتراط اكت ف نافلوص في تيا  انحاثاه التاي أجراهاا 

على التعلم ال رطي عد ا  مان القاوانين التاي تفسار العتقا  ناين 

 الم ياااااااااااااااااارات ال اااااااااااااااااارطي  وغياااااااااااااااااار ال اااااااااااااااااارطي  

 

 وفيما يلي موجز عن كا مناا:

ن حادوث قانون االتت ا  : ويت من ها ا القاانون التع يار عا -1

االدااراط فااي حااام تماا  المزاوجاا  نااين الم ياار ال اارطي وغياار 

ال اارطي ممااا يااي   شلااى أن يكتسااب الم ياار ال اارطي  ااواص 

 الم ير الت درطي ويقوو مقامه.

قانون الكف الدا لي: شذا تكر  قاو  الم ير ال ارطي لفتار   -2

ماان الاازمن  ون تعزيااز نااالم ير ال  يعااي فااان الفعااا الماانعك  

ف وي اامحا تااد يجيا  وفااي النااياا  ين فاا  أ  ال ال اارطي ي ااع

تيااار االتااتجان  ال اارطي  فااإذا تكاار  قاارل الجاار   ون تقااديم 
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ال عاو فان كمي  اللعاع تل   نالنقصان ديئا  ف يئا  حتاى تتوقاف 

 تماما .

قااانون التعزيااز: شن التعزيااز داارط النااد منااه لتكااوين الفعااا  -3

علاى نحاو يكاون  المنعك  ال رطي ويقصد ن لن تتاانع الموقاف

فياا التعزيز هو ال يم ال   يوحد عناار الموقف ويجعا منااا 

 كتل  تلوكي  تران ي .

قااانون التعماايم: ويعنااي هاا ا القااانون أنااه حينمااا يااتم ادااراط  -4

االتتجان  لم يار معاين فاان الم يارات ار ارا الم اانا  للم يار 

ارااالي تصاا   قااا    علااى اتااتدعا  نفاا  االتااتجان . نعااد أن 

ياااتعلم الكلاااب االتاااتجان  لقااارل الجااار  ناااافرال اللعااااع فاناااه 

يستجيب نعد ذلن ناافرال اللعااع عناد تاماعه رااوات م اانا  

لصوت الجر . وه   الياهر  قاهر  التعمايم تتحاظ ك يارا  فاي 

تااالو  الحياااوان واننساااان. فال فاااا الااا   ي ااااص نوعاااا  مااان 

 نول.الحيوانات يستجيب نال وص لحيوانات م انا  لا ا ال

قانون التميياز: وهاو قاانون مكماا لقاانون التعمايم فاإذا كاان  -5

التعماايم اتااتجان  للت ااانه نااين الم ياارات فااان التمييااز اتااتجان  

لت تتص نيناا نمعنى أن الكا ن الحي يست يع فاي ها   العمليا  

أن يميااز نااين الم ياارات الموجااو   فااي الموقااف ن ااكا ال يصااد  

ل ونالتاااالي ال ت قاااى شال االتاااتجان  االتاااتجان  شال للم يااار المفااار

 المفرل  نينما تن ف  االتتجانات ار را غير المفرل .

وتعااد عملياا  التمييااز متاال ر  أو تالياا  لعملياا  التعماايم حياان ال 

يست يع ال فا على ت يا الم ام القياو نعملي  التميياز ندقا  ناين 

ا الم يرات شال فاي مرحلا  متقدما  مان النماو. ف عاد أن كاان ال فا

ي اص من جميع الحيواناات الم اانا  للحياوان الا   كاون لدياه 

اتتجان  ال وص ي ادأ فاي ااادا  اتاتجانات ال اوص علاى نفا  

 .الحيوان 
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يرا واطسن ميت  المد ت  السلوكي  أن علم النف  هو علم 

السلو  وان ال ريق  المنات   لد ات  موضوعاته هي ال ريقا  

العلميا  ال  يعيا  وليسا  الموضوعي  المست دم  فاي المياا ين 

طريقاا  االتاات  ان التااي كاناا  دااا ع  ق لااه فااي   اتاا  اليااواهر 

 النفسي .

ذلاان رن العلاام يااد   ماان اليااواهر مااا هااو قاااهر مناااا وقانااا 

للقيا  فياا وعلى الارغم مان ال اار  التاي حياي نااا واطسان 

كميتااا  للمد تااا  السااالوكي  لكناااه لااام يكااان اااااحب نيريااا  

  فقد وجد واطسن في مفاوو االدراط عند نالمعنى الدقيت للكلم

نافلوص ما ي رهن نما فيه الكفاي  على قو  االدراط وتالثير  فاي 

السلو  اننساني وال تايما فاي   اتا  عمليا  الاتعلم والعملياات 

العقلي  العليا على العموو ييكد واطسن مان  اتم ارعماام التاي 

ماو د صاي  قاو نااا علاى  و  ال يئا  االجتماعيا  فاي تكاوين ون

الفر  وك لن أهمي    اتا  وقياا  آثاا  الم يارات الم تلفا  فاي 

 عملي  التعلم وفي السلو  نصف  عام .

لقااد قاااو واطساان ناااجرا  عااد  ماان التجااا ع كااان ماان نيناااا تلاان 

التي أجراها على ال فا )أل رت( ال   كان تليم الجسم والانف  

من ارطفاام  معا ، لي  لديه م اوص غير عا ي  وانما كان ك ير 

ي اص مان االااوات المدويا  والمفاجئا ... الاف وقاد جاي  نفال  

أنيب شليه فصا  يلعاب معاه حتاى ألاف ذلان وتعاو  علياه، ونعاد 

م ي فتر  من الزمن ونينما كان الفل  يقترع مان ال فاا أحادث 

المجااارع ااااوتا  مرتفعاااا  مفاجئاااا  )وهاااو م يااار مناتاااب شحاااداث 

مارات عدياد  أقاار )ال ارت( ال وص( ونعد تكارا  ها ا االقتاران 

 وفا  ملحوقا  من الفل  ارنيب وحين  أا حيواناات أ ارا لااا 

 فرو د يه نفرو الفل  ندا عليه ال وص أي ا.
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وهكاا ا نجاا  واطساان فااي شثااا   ال ااوص لاادا ال فااا عاان طرياات 

تقديم م ير يساتدعي ال اوص ن  يعتاه عناد ال فاا وهاو الصاوت 

 ير حيا   كان ال فا قاد القو  المفاج  نمصاح   الفل . وهو م

تعااو  اللعااب معااه، نحياان اكتسااب الفاال  اااف  الم ياار ال  يعااي 

لل ااوص وهكاا ا تكااون ا ت اااط نااين الفاال  واتااتجان  ال ااوص ثاام 

عممااا  نعاااد ذلااان هااا   االتاااتجان  ويمكااان تم ياااا شحاااداث هااا   

 التجرن  على النحو التالي:

 أ. م ير )اوت قو  مفاج ( ==> اتتجان  )ال عو  نال وص(

م يار ) ؤيا  الفال ( ==> اتاتجان  التوجاه شلاى الفال  وعادو  ع.

 ال وص منه.

 . م ير )قاو  الفل  اوال  ثم اادا  اوت قو  مفاج  وتكرا  

 ذلن ==> اتتجان  ال وص.

  . قاو  الفل  وحد  نعد ذلن ==> اتتجان  ال وص.

نتجرنا  أ اارا اتاات ال فيااا أن يزيااا ال ااوص  كماا قاااو واطساان

لدا طفا كان ي اص مان اال اناب وذلان عان طريات تقاديم أ ناب 

انيب نمصاح   م ير يستدعي السرو  لدا ال فا )تقديم نعب 

الحلوا م ت ( شلى أن اتت ال تد يجيا  الت لص مان ها ا ال اوص 

 المرضي.

 سرو (.م ير )تقديم نعب الحلوا( ==> اتتجان  )ال عو  نال

 م ير )قاو  أ نب( ==> اتتجان  ال عو  نال وص.

قاو  أ نب أوال  ثام تقاديم نعاب الحلاوا لمارات متكار   ==> 

 اتتجان  ال عو  نالسرو .

 قاو  اال نب لوحد  ==> اتتجان  ال عو  نالسرو .

 لاااايت  علااااى أن الساااالو   شن هاااا   الد اتااااات قاااادم  لواطساااان

المرضي يمكن اكتسانه كما يمكان الات لص مناه وأناه نالتاالي ال 
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يوجد فر  نين طريق  اكتساع السلو  العا   وطريقا  اكتسااع 

الساالو  المرضااي رن العملياا  الر يساا  فااي كلتااا الحااالتين هااي 

ااااات  عمليااا  تعلااام وعمليااا  تكاااوين ا ت اطاااات ناااين م يااارات 

ا  واطسن في تجا نه ه   شلى االعتقاا  واتتجانات وقد أ ا نج

نلنه يست يع السي ر  على السلو  ن را ت ال حصر لااا تقري اا  

عن طريت ترتيب تتانع الم يرات واالتتجانات وقاد تاو   عاوا  

نقولاااه الم ااااو : )أع اااوني ع ااار  أطفاااام أااااحا  تاااليمي 

التكوين، وتل تا  أيا منام أو أحدهم ع وا يا  ثم أعلمه فااانع 

مااا أ يااد ط ي ااا  أو ماندتااا  أو محاميااا  أو فنانااا  أو تاااجرا  أو  منااه

مسااايوال  أو لصاااا  وذلااان ن اااب النيااار عااان مواه اااه وميولاااه 

 واتجاهاته وقد اته أو تتل  اتتفه(.

 تجرن  ثو  نداين )نيري  المحاول  وال  ا (

تااامي  نيريااا  ثو ناااداين نلتاااما  ك يااار : المحاولااا  وال  ااال، 

الارنم، االداراط الا  ا عي أو الوتايلي، لقاد الوالي ، االنتقا  و

اهتم)ثو نداين( نالد ات  التجري ي  الم  ري  وتاعد علاى ذلان 

كونه ا تصاايا  في علم نف  الحيوان. وكان  اهتماماتاه تادو  

حاااوم اال ا  والجواناااب العمليااا  مااان السااالو  مماااا جعلاااه يااااتم 

ا  نساايكولوجي  الااتعلم وت  يقاتااه فااي الااتعلم المد تااي فااي اطاا

اهتماماتااه نعلاام الاانف  واالتااتفا   منااه فااي تعلاام اال ا  وحااا 

الم كتت. ول لن اتسم  ارعماام واالنحااث التاي قااو نااا نقاد  

 من مواافات التجريب المتقن ونالموضوعي  النس ي .

 تجرن  ثو  نداين
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وضع ق ا  جا عا   ا اا قفاص حدياد م لات، لاه نااع يفات  وي لات 

ن القاام ناااا يفاات  ال اااع ويمكاان نواتاا   تااقاط ، عناادما يحتاا

 ال رو  منه.

* يوضااع  ااا   القفااص طعاااو يتكااون ماان ق عاا  لحاام أو ق عاا  

 تمن.

* يسااات يع القااام أن ياااد   ال عااااو  اااا   القفاااص عااان طريااات 

 حاتتي ال صر وال م.

* شذا نجا  القاام فااي أن ي اار  ماان القفااص يحصااا علااى ال عاااو 

 الموجو   ا جه.

القم  ا اا القفاص نقاد  ك يار  * تتسم المحاوالت ارولى لسلو 

 من ال رن   والعب الع وا ي.

* نعااد نجااا  القاام فااي فاات  ناااع القفااص والواااوم شلااى ال عاااو 

وتناولااه شيااا  كااان يتاار  حاارا   ااا   القفااص وناادون طعاااو لمااد  

ثااتث تاااعات ثاام يااد ا ثانياا  شلااى القفااص شلااى أن ي اار  ماار  

يوان وقد ته أ را وهك ا تتكر  التجرن  شلى أن يص   أ ا  الح

علااى فاات  ناااع القفااص أك اار يساارا  أو تاااول  ممااا نااتج عنااه 

ان فاااا  الفتااار  الزمنيااا  نتيجااا  التااات عا  ار  اااا  وتااارع  

الوااااوم شلاااى حاااا الم اااكل  ونالتاااالي فقاااد تعلااام القااام القيااااو 

ناالتتجان  الم لون  شذ نمجر  أن يوضع في القفص ترعان ما 

جااه الجاارا  هاا   كااان ي اار  منااه أ  واااا شلااى أقااا لماان يحتا

االتتجان  وه ا  ليا على أن الحيوان واا شلاى أقصاى   جاات 

 التعلم

 واف التجرن 

لقااد أ ا  ثو نااداين أن يقااي  الااتعلم الناااتج ماان جاارا  محاااوالت 

الحيااوان لل اارو  ماان القفااص فات اا  لاا لن تاا يلين أو معيااا ين 
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وهمااا: عااد  المحاااوالت والاازمن الاا   تساات رقه كااا محاولاا ، 

ظ أن القاام اتات ر  فااي محاولتااه ارولاى لفاات  ال اااع وهكا ا الحاا

ثانيا ( وفاي  156ثاني ( واتت ر  في ال اني  لمنا  أقاا ) 162)

ال ال   أقا من ال اني  وهك ا شذ أ   الازمن يتنااقص تاد يجيا  فاي 

ثاوان( فاي المحاولا   قام  7المحاوالت التالي  حتاى وااا شلاى )

   عند ثانيتين.(. ومن ثم اتتقر في المحاول  ار ير22)

 تفسير ثو نداين للتعلم

يرا ثو نداين أن التعلم عند الحياوان وعناد اننساان هاو الاتعلم 

نالمحاول  وال  ل. فحين يواجه المتعلم موقفاا  م اكت  ويرياد أن 

يصااا شلااى هاادص معااين فإنااه نتيجاا  لمحاوالتااه المتكاار   ي قااي 

اتااتجانات معيناا  وياات لص ماان أ اارا ونفعااا التعزيااز تصاا   

االتااتجانات الصااحيح  أك اار تكاارا ا  وأك اار احتماااال  للياااو  فااي 

المحاوالت التالي  من االتتجانات الفادل  التي ال تي   شلى حاا 

الم كل  والحصوم على التعزيز. وقد وضع ثو نداين عاد ا  مان 

القوانين التي تفسار الاتعلم نالمحاولا  وال  ال، عادم نعاب ها   

يا  لإلجاناا  عاان تاايام: لماااذا القااوانين اك اار ماان ماار  وذلاان تااع

يتناااقص عااد  الحركااات ال اطئاا  نينمااا ت قااى الحركااات الناجحاا  

 أثنا  معالج  الموقف وحا الم كل ؟

 قانون التكرا 

يعاد قااانون التكاارا  مان أقاادو القااوانين المعروفا  فااي الااتعلم وقااد 

تناوله واطسان نالتحلياا والتفساير حيان  أا أن الحركاات التاي 

الحيوان هي التي تتكر  ك يارا  وهاي الحركاات  ت قى ويحتفظ ناا

التااي تااي   شلااى تحقياات الااادص فااي حااين أن الحركااات الفاداال  

التي قاو ناا الحيوان ال تعو  لليااو  فاي تالوكه نعاد أن عارص 

طريقا  االتاتجان  الصاحيح . معناى ذلان اناه كلماا حادث  حركا  
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ااا فادل  تعق اا حرك  ناجح  ولكن كلما حدث  حرك  ناجحا  فإن

 تي   شلى الادص وال تعق اا حرك  فادل 

 التعزيز عند تكنر

 يميز تكنر نين نوعين أتاتين من التعزيز هما:

التعزيز المستمر: وهو تعزيز االتتجان  في كا مر  تحدث فيااا 

ولعااااا هاااا   ال ريقاااا  فااااي التعزيااااز انساااام واتاااارل فااااي ننااااا  

 االتتجان .

التعزيز المتق ع: ويقصد ناه تعزياز االتاتجان  فاي نعاب مارات 

حاادوثاا ولااي  فااي كلاااا حياان يمكاان نلااوذ هاادص الااتعلم وذلاان 

نتعزياااز كاااا اتاااتجانتين متتااااليتين أو اتاااتجان  مااان كاااا ثاااتث 

اتتجانات أو أ ناع أو  ما ... الاف. وناا ا الصاد  فقاد وجاد أن 

عاازلت  نعااب الفئااران قااد تعلماا  االتااتجان  الم لوناا  عناادما

اتتجان . ويست دو ه ا  192اتتجانتاا نمعدم تعزيز واحد لكا 

ارتاالوع نعااد أن يااتم تااد يب المااتعلم علااى المعالجاا  الم لااوع 

القياااو ناااا أ  نعااد اتاات داو أتاالوع التعزيااز السااانت. وي ااير 

تااكنر فااي كتانااه )نياام التعزيااز( شلااى ك ياار ماان أتاااليب التعزيااز 

م، ورن أغلب ما يصد  عنااا المتق ع وتلثيرها في تلو  المتعل

ماان االتااتجانات، يتعاازل ن ريقاا  متق عاا . شن هاا   المسااوغات 

ت ااير شلااى أن آثااا  التعزيااز المتق ااع فااي الساالو  اك اار أهمياا  

وشثااا   لتنت ااا  ماان التعزيااز المسااتمر ويمكاان تصاانيف جااداوم 

 التعزيز المتق ع على اتا  نعدين هما:

عزيز، حين يحادث التعزياز ال ريق  التي ينتج ناا السلو  الت -1

 وفت نياو لمني يحد   المجرع.

 مدا الت ير أو ال  ات في جدوم التعزيز. -2

 المفرلات الموج   والسال  
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الم يرات المفرل  ليس  جميعاا من ناول واحاد نمعناى ال تاي   

جميع أنوال التعزيز شلى ليا   احتمام حدوث االتتجان  في حام 

شنماا تصانف المفارلات شلاى فئتاين تكرا  نف  الموقف المعازل و

 م تلفتين دكت  مت اناتين من حين الوقيف  وهما:

المفاارلات انيجانياا : وهااي التااي تااي   شلااى ليااا   احتمااام  -1

 حدوث االتتجان  )كال عاو نالنس   للحيوان الجا ع(.

المفاارلات السااال  : وهااي المفاارلات التااي تااي   شلااى تقوياا   -2

و  الحياااوان شلاااى شلالااا  مصااااد  وتااادعيم االتاااتجان  التاااي تقاااا

 االتت ا   الميلم  أو الكريا  أو المنفر .

شن هاا ا التصاانيف للمفاارلات يقانااا ال ااواع والعقاااع وأثاار كااا 

 مناما في التعلم.

 نيري  الج تال 

 قاارت المد تا  الج ا لتي  علاى ياد مااك  فريتمار ، كاو ت

كوهلر هايال  العلماا  الميتساون  ف اوا  كوفكا و فولف جالج

الميكانيكياا  التران ياا  ماان أفكااا  حااوم  مااا جااا ت نااه المد تاا 

الج اا لتي  محااا  الاانف  اننساااني . فقاااموا نااإحتم المد تاا 

المد تااااا  الميكانيكيااااا  التران يااااا ، و جعلاااااوا مااااان مواضااااايع 

 ...تيكولوجيا التفكير و م اكا المعرف  :  اتتام

 المفاهيم الج  لتي 

  الج  ل -

هو أااا التسامي  لاا   المد تا ، و يعناي كاا متارانم ارجازا  

تكاون ارجازا  المكونا  لاه فاي تارانم  ناتساا  و انتيااو، نحيان

أ ارا.   ينامي فيما نينااا مان جاا ، و ماع الكاا ذاتاه مان جاا 

فكا عنصر أو جز  من الج  ل  لاه مكانتاه و  و   و وقيفتاه 

 الكا التي تت ل اا ط يع 
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  ي ال ن-

 تتكون من العناار المرت    نقوانين  ا لي ، تحكماا  يناميا و

  .وقيفيا

  االتت صا -

معرفا   كا ما من دلنه اكتساع الفام من حين فام كا ارنعاا  و

  .التران ات نين ارجزا  و ض  اا

  التنييم-

الج  لتي  القاعد  التنييميا  لموضاول  تحد  تيكولوجيا التعلم

  .م في ال ني التعلم التي تتحك

  التنييم شعا  -

ين ااي الااتعلم علااى شعااا   الايكلاا  و التنياايم نحااو تجاااول أدااكام 

التناق اااات ليحاااا محلااااا االتت صاااا  و الفاااام  ال ماااو  و

  .الحقيقي

  االنتقام-

على مواقف م اانا  فاي ال نيا  اراالي  و م تلفا   تعميم التعلم

  .في أدكام التميار

  ارالي  الدافعي -

  .التعلم ين  ي أن يكون نانعا من الدا اتعزيز 

  الفام و المعنى-

يتحقاات الااتعلم عنااد تحقاات الفااام الاا   هااو م ااف اتت صااا   

العتقااااات المرت  اااا   لمعنااااى الج اااا ل ، أ  ك ااااف جميااااع

  .نالموضااااول، و االنتقااااام ماااان ال مااااو  شلااااى الوضااااو 

 

 النيري  الج  لتي  التعلم و
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 للااااااااااااتعلم ت تلااااااااااااف  نياااااااااااار  المد تاااااااااااا  الج اااااااااااا لتي 

 كاناااااا  هاااااا   ار ياااااار ،  عاااااان نياااااار  الساااااالوكي ، فااااااإذا

 ,و كماا تا ت ذكار  تارنم الاتعلم نالمحاولا  و ال  ال و التجرنا 

 فااااااالمنيرون للنيرياااااا  الج اااااا لتي  يعت اااااارون أن التجااااااا ع 

 على اننسان،  على الحيوانات، ال يمكن ت  يقاا

 : و في ه ا الصد  يقوم كوفكا

جدياادا يمكاان أن يااتعلم، هااو  ن ال دااي يعنااي فااي المقاااو اروم أ

 اتت عا  نعب ه   االتتجانات، و ت  يا  ماا نقاي منااا، و لكان

لااي  لاااا ا السااالو  أ  غااار  أو اتجاااا ، و علاااى الحياااوان أن 

أ نى فكار  عان السا ب الا   مان  يحاوم ع  ا...شذ لي  للحيوان

 .أجلاااااااه يتحاااااااوم تااااااالوكه...شناا تاااااااتعلم ن ريقااااااا  عمياااااااا 

 

  انتقا ات الج  لتيين للسالوكيين، فاالتعلم هك ا  ون ذكر كاف و

ياارت م نااإ  ا  الكااا ن ل اتااه و  حسااب وجااا  نياار الج اا لتيين

ناان  ا  و  لموقاف الاتعلم، فاام يارون التعلايم النماوذجي يكاون

االنتقام من ال مو  شلى الوضو . فكوفكا يرا أن ال فا يكون 

ع هاو مانيم تنييماا كافياا، و أن ال يئا  و المجتما لاه تالو  غيار

 .المتو ى ال   ي من لا ا السلو  التنييم

شن العلمااا  الج اا لتيين ياارون أن كااا تعلاام تحليلااي ين نااي علااى 

و هو أي ا فعا دي  جديد، نانضااف  المكانيا  انتقالاه  ,ان  ا 

الا   يسااا نقاا   فاي الا اكر   لمواقاف تعليميا  جدياد  ال اي 

 ...لزمن طويا

 الج  لتي  م ا ئ التعلم في النيري 

 :نو   نعجال  م ا ئ التعلم حسب وجا  نير الج  ل 

 

  .للتعلم الحقيقي االتت صا  درط
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  .شن الفااااام و تحقياااات االتت صااااا  يفتاااار  شعااااا   ال نيناااا 

  .يقترن نالنتا ج التعلم

  .االنتقام درط التعلم الحقيقي

  .للمعا ص تعلم تل ي الحفظ و الت  يت اآللي

  .التعزيز ال ا جي عاما تل ياالتت صا  حافز قو ، و 

  .االتت صا  تفاعا ايجاني مع موضول التعلم

 الترني  النيري  الج  لتي  و

تاهم  نيري  التعلم في ت يير و ت اوير السياتاات التعليميا  و 

. 22عاد   وم، ذلاان فاي النصااف اروم مان القاارن الترنويا  فاي

 اي  الجاز ، ال تحتكم نياداغوجيا الج ا ل  مان م ادأ الكاا ق اا

 .ال   يعني شعا   التنييم و ال ني  الدا لي  لموضول التعلم

اتاتفا  الدياداكتين مان النيريا  الج ا لتي ، فلاا   التعلايم  لقد

دموليا، فجز يا وفات مسا ر  االنتقاام  ي دأ من تقديم الموضول

الدا ليا ، و فاي نفا   من الكا شلى الجز ،  ون ان اتم نال نيا 

 .لى كا جز  على حد الوق  تحقيت االتت صا  ع

الج ااا ل  تااااهم  نحاااد ك يااار فاااي ااااياغ   و هكااا ا فنيريااا 

 الساااايكولوجيا المعرفياااا ، و نال صااااوص تاااايكولوجيا حااااا

 الم كتت

 ( للتعلم : Cognitivismeالتصو  المعرفي )

تعت ر المد ت  المعرفي  في علم النف  من نين أحدث المدا   

المعرفياا  التااي حاولاا  أن تتجاااول نال صااوص نعااب مااواطن 

ال  م في المد ت  ال نا ي  والسلوكي  على السوا . فاإذا كانا  

السلوكي  في نيرياتااا حاوم الاتعلم تارا نالن الاتعلم هاو تحوياا 

اتااتجانات هااا ا  تااجا االتااتجانات أو ت ييااار احتماااالت شاااادا 

السجا ت عاا ل اروط معينا  ،حيان تحوياا السالو ، المتم اا فاي 
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تحسين ار ا  واتتقرا   ، ال يرجع شلى الن ج النماا ي ناا شلاى 

فعااا المحاايم ال ااا جي وآثااا   ، والنمااو مااا هااو شال نتيجاا  آلياا . 

وشذا كان  ك لن النيري  ال نا ي  )التكويني ( مع نياجي ترا نالن 

هو عملي  ل ناا  المعرفا  يقاوو فيااا ال فاا نادو   النمو المعرفي

ن يم من  تم تفاعله مع المحيم ، لكن ما يحكم ه ا النمو هاي 

الميكانيزمات الدا لي  للفر  ،والتي ال تتلثر شال في حادو  نسا ي  

جدا نالعواماا ال ا جيا  ، ويتحقات النماو ع ار مراحاا تد يجيا  

معرفياا  أك اار  متسلساال  وضاارو ي  ) الن ااج( فااي دااكا ننيااات

فاالك ر تجرياادا ، والااتعلم يكااون  ا مااا تانعااا للنمااو، فااإن المد تاا  

المعرفياا  حاولاا  تجاااول كااا ماان التكوينياا  اال نا ياا  والساالوكي  

فااي شدااكالي  أتاا قي  الاا ات )الن ااج( أو الموضااول فااي عملياا  

التعلم وننا  المعا ص. و من أهم الم ا ئ المايطر  لنيريا  ها   

و النمااو نجااد: تعااويب الساالو  نالمعرفاا   المد تاا  فااي الااتعلم

كموضااول لعلاام الاانف ،شذ ثاام تجاااول المفاااوو الكتتاايكي لعلاام 

النف  كعلم للسلو ،يركز علاى   اتا  السالو  كلن ا   حساي  

حركي   ا جي  و التي يمكن متحيتاا موضاوعياو قياتااا فاي 

شطاااا  نيريااا  الم يااارو االتاااتجان  وشقصاااا  الحااااالت ال هنيااا  

حياان أ اا ت الد اتااات الساايكولوجي  الحدي اا  علااى  الدا لياا  ،

عاتقااا   اتا  الحااالت ال ه ياا  للفار  ، فلاا ح  المعرفا  هااي 

الياهر  السيكولوجي  نامتيال ، رناا  اا  نالا هن شماا كن ااط 

)شنتاااا  المعرفااا  واتاااتعمالاا( وشماااا كحالااا  ) ننيااا  المعرفااا  ( 

 فلااا   موضااول علااى الاانف  هااو المعرفاا  عااو  الساالو ،

وحين المعرف  هي تم ا ذهني ذا ت ط يع   مزي ، أ  حد ت  ا 

 لااي ال يمكاان معاينتااه م اداار  ، نااا يمكاان االتااتدالم عليااه و 

حركاي. -اتتن اطه من  تم السلو  ال اا جي اللفياي أو الحا 

كما أنه من ارفكا  ارتاتي  لاا   المد تا ، كاون التفاعاا ناين 
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و تفاعاا مت اا م، شذ أن ها- صواا أثنا  التعلم -الفر  و المحيم

السيكو لوجيا المعرفي  هي تيكولوجيا تفاعلي  نارتا ،ر نااا 

تجماااع ناااين ننيااا  للااا ات و ننيااا  للاااوا قاااع فاااي عمليااا  معالجااا  

،يحوم نموج اا ان نسااناالفر  المع ياات ال ا جيا   المعلومات

شلاى  ماول و تماا ت ت ذ هنيا ،حين شن الاا هن أو المعرفا  تت ياار 

محاايم يت ياار نالمعرفاا ، حياا  لااي  هنااا  معااا ص نااالمحيم و ال

ناادون تاايا  وا قعااي تنااتج و تسااتعما فيااه، ولااي  هنااا  محاايم 

 ون معااا  ص تنيمااه وتع يااه معنى)تااد ا ال ات(.وعليااه، فااإن 

،أا    التعلم و النمو، حسب انا ت  الكت تيكي لعلم النف 

مااع المد تاا  المعرفياا  يساامى نااا كتساااع المعااا ص،ويتل ص 

للاااتعلم فاااي:التعلم هاااو ت يااار للمعاااا ص عاااو  ت يااار  مفاومااااا

الساالو ،أ   تاايرو    ا لياا  تحاادث فااي ذهاان الفاار  التعلم هااو 

ن اااط ذهنااي يفتاار  عمليااات ان   ا  و الفااام وان تااتن ا ط   

التعلم ال يكمن فقم في شضاف  معا ص جديد ) الكم( نا كا لن فاي 

ن ق يااا: ت ااكيلاا و تنييماااا و ت ااكيلاا فااي ننيااا ت )الكيااف( ماا

الفئ ، ال  اط ، النماوذ  الا هني، النيريا ...التعلم يكاون تانعاا 

للمعاااا ص الساااانق ،رناا تحاااد  ماااا يمكااان أن يتعلماااه الفااار  ال 

حقااا التعلم هااو نتيجاا  التفاعااا المت ااا م نااين الفاار  و المحاايم، 

حياان المعرفاا  تتكااون و ت نااى نف ااا ن اااط الاا ات ونتيجاا  لااا ا 

 الن اط

 

 :الم رمج التعليم والتعليم

الحاتااب اآللااي علااى  يعتمااد فااي ننااا  ال اارامج التعليمياا  فااي

النيريات الم تلف  الموجو   في مجام علم النف  والتاي تفسار 

يحادث التعلايم ، ومان أداار النيرياات المعروفا  فاي ها ا  كياف

 Behavioral السااالوكي المجاااام ، هاااي نيرياااات الاااتعلم
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Theories  علااى أتااا  وأداار  وا هااا تااكنر ، الا   اعتمااد

 frames المعلوم  شلى أجزا  ا ير  توضع في شطا ات تقسيم

المعلوماات نالتسلساا ، وي لات  لتد يساا ، ويكون االنتقاام ناين

 أماا نيرياات . Linear Instruction علياه التعلايم ال  اي

 Cognitive Constructivist ال ناا  العقلاي أو ان  اكاي

Theories وتعتماااد هااا   نياجياااه  فمااان  وا هاااا نرونااار و ،

 النيريات على أتاا  أن ال فاا ياتعلم نناا  علاى النماو العقلاي

والمرحلاا  ال هنياا  التااي واااا شلياااا . كمااا ت ااير شلااى أن ال فااا 

المعلوماات منا  وال تاه ويحتاا  شلاى مسااعد   يكتسب ك يارا  مان

 . في تنييماا وت ويرها

ا تتص أتلوع التعلم أثر على طريق  كتان   من ذلن نجد أن

التعليمي  انقسم  شلى  ال رامج التعليمي  . فنجد أن ال رامج

 أقساو   يس  ، اعتمد كا مناا على فلسف  تعليمي  كان  أتاتا  

في شنتا  ال رنامج . فمن نيريات التعلم التي كان لاا تلثير على 

 التعليمي  :  كتان  ال رامج

نرونر ) التعلم ناالتتك اص ( ، نيري   –ا ي  النيري  انن 

تكنر ) التعلم  –سلوكيين نياجيه ، نيري  ال – ال نا يين

 ي(التلقين

  النيري  انن ا ي Constructivism  

لقد  كز أاحاع ه   النيري  على تجايز الموا  المساعد  

االهتماو ن ر  التد ي  الجيد  لت جيع ارطفام على  للتعلم مع

التعلم  ونـرت  يف  ، حين  . أهم  وا  ه ا النـول من التعلم

التي  كان  هـ   الفلسف  أتاتا  في ت ـو  الـ رامج التعليميـ 

قاو نإن ا اا ، وهو يرا أن الحاتب اآللي يقـدو لل الب نوعا  

 . ال ـ رات التي ت نى على أتا  التجرنـ  الحسيـ  جـديدا  من
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 نيري  السلوكيين Behaviorism  

ترجع شلى فلسفتام ك ير من ال رامج التعليمي  ، وتقوو ه   و

التعلم نالتلقين ، وعلى طريق  انعا    النيري  على أتلوع

الفلسف  شلى أجزا  نسي    والتكرا  ، وتقسم المعلوم  ت عا  لا  

 تلقن لل الب ، وهو ارتلوع المايمن على التعليم في كا مكان

لمعلم هو مصد  المعلومات . ، ويقوو ه ا ارتلوع على أن ا

من التعلم ناترين توني ،  ومن أدار م جعي ه ا ارتلوع

 ال   كان أوم من أن ل نرامج التد يب والتمرين ، ومن ثم

نرامج التد ي  . حين ينير شلى أن ال فا يتعلم من العما على 

اآللي يتعلم عن ال فا من طريت  الحاتب اآللي ، والحاتب

 . عمله

    ال نااااااااااااااااا ييننيرياااااااااااااااا Constructionists  

وي  ااو أاااحاع هاا   النيرياا  مرحلاا  أنعااد ماان انن ااا يين ماان 

وار وات ال ارو ي  ليساتمر ارطفاام  حين شيجا  ال يئ  التلما 

الاتعلم مان  ون  نالتصرص على ط يعتام ، فيما يوفر لام شمكاني 

شلااازاو أو تعليماااات م لماااا ذكااار نياجياااه . ومااان منااااار  هااا   

ناانرت ، الا   أن ال ل ا  لوجاو ن ار  ت اجيع  يمو النيري  تا

فااي نياار  تااوفر  ارطفااام علااى التفكياار ال نااا  . فل اا  ال رمجاا 

الوتيل  لل الب لعما ما يريد ، كما أنه يتعلم أثناا  عملاه )فاو   

 ،111) . 

ونرا نلن طر  كتان  وتصميم ال رامج التعليمي  عين  الد اتا  

سلوكيين ،ولكن   ج  ت  يقااا انن ا يين وال قد تلثرت ننيريتي

شلااى عاادو معرفاا   ت تلااف ماان نرنااامج آل اار ، ولعااا ذلاان يرجااع

مصممي تلن ال رامج نا   النيريات والفلسف  التي تقاوو عليااا 

مما يدعونا شلى التلكيد على ضارو   م اا ك  الترناويين  ، وه ا

 . ضاااااااااااامن الفرياااااااااااات المنااااااااااااتج لتلاااااااااااان ال اااااااااااارامج



 

 52 

  

شحادا نيرياات الاتعلم  وتوص نيساتعر  فاي ها   الجز يا  أثار

وأهام الم اا ئ التاي يقاوو عليااا ، وذلان  على التعليم الم ارمج ،

الااتعلم  نااادص التعاارص علااى ارتاا  التااي قاماا  علياااا عملياا 

 . نمساعد  الحاتب اآللي

  Programmed Instruction: التعليم الم رمج

 يقوو الحاتب اآللي نالتعليم الكلي  تم نرامج التعليم ال  صي

Tutorials  على أتا  التعليم الم رمج المصمم .  

المست دمـ   فما هي فكـر  التعليم الم رمـج ؟ وما أهم ارنمـاط

 . نـه ؟ وما أهم الم ا ئ التي يقوو علياا ؟

التعليم الم رمج ، ولكناا تتفت في  لقد تعد ت التعريفات عن

 : ارهداص ، ومن ه   التعريفات ما يلي

 : " نول من التعليم ال اتي ، عرفه  ير هللا نلنه  -1

 التتمي   ال   يعما فيه مع المعلم في قيا  

وتوجياام نحو السلو  المن و  ، نرنامج تعليمي أعدت فيه 

شعدا ا   ااا  وعرض  في او   كتاع م رمج  الما   التعليمي 

 . " أو آل  تعليمي 

 :  صا ص التعليم الم رمج

 . التعليم التعليم الم رمج أحد أتاليب -1

 .لتعليم الم رمج نول من التعليم ال اتيا -2

 التعليمي  في   وات لتحقيت الادص المن و  تصاذ الما   - 3

. 
 . وفعاال   يل   المتعلم فيه  و ا  شيجانيا   -4

 وتقوو فكر  التعليم الم رمج على نيري  االدتراط انجرا ي

Operant Conditioning التي تواا لاا تكنر BF . Skinner  نعد ،

 . تجا نه ال اير  على الحماو

وهنا ييكد أهمي  التعزيز الفو ي  نعد االتتجانات الصحيح  
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التعلم . أما االتتجانات غير المرغوع فياا  حتى تحدث عملي 

قام  الم ا ئ ارتاتي   فت تفي لعدو شلحاقاا نالتعزيز ، ومناا

 : للتعليم الم رمج والتي يمكن شجمالاا في

الص ير  : ويت من تقسيم المحتوا  دأ ال  واتم . 1

وحدات  والمعلومات التي يريد المعلم توايلاا شلى طل ته شلى

ا ير  جدا  ، يت ع كا مناا مكافل  أو تعزيز ، وكلما ا رت 

في كا   و  ، لا ت ال  وات ، فزا   كمي  المحتوا العلمي

 . التعزيز ولا ت فعالي  التعلم

يقوو التعليم الم رمج في أتاته على جاد  : م دأ الن اط. 2

قرا   أو تد يب أو حا  ) التلمي  ، فيجب أن يقوو التلمي  نن اط

 . مسا ا ( حتى تتم عملي  التعلم

و ا  تقسيم المحتوا شلى أجزا   م دأ النجا  : الادص. 3

 ا ير  هو تاول  اتتيعاع ال الب للجز  الص ير ، فيز ا 

و  ال الب نالنجا  . فالنجا  يي   احتمام حدوث التعزيز ودع

حين أن ال عو  نالف ا قد يكون  شلى مزيد من النجا  ، في

 . عا قا  للتعلم

الفـو يـ  : لكي ي عر ال الب  م ـدأ الت  يـ  الراجعـ . 4

لتلكيد ال الب  نالرضـا والنجا  ، الند من ت ـ يـ   اجعـ  فو يـ 

 . شلى ال  و  التالي  نصح  شجانته أو لتصحيحاا ق ـا االنتقام

م دأ التد   المن قي للتعلم :الند من تنييم الما   تنييما  .  5

الساا شلى الصعب ، وأن تتركز  من قيا  نحين يتد   من

وتل ى  المعلومات المعروض  على الادص ال اص نتلن الوحد  ،

أ  معلومات شضافي  ال عتق  لاا نالادص من أجا عدو ت تي  

 . مانت ا  المتعل

م دأ ترع  الفر  : يتر  ال الب ليتقدو حسب قد اته . 6

يرغم على شنجال أك ر مما يست يع من  وشمكاناته ، ويجب أال
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 (33  الع د الكريم ،  22ارمر ) الرويتع ،

ونرا أن جميع ه   الم ا ئ متم ل  في ال رامج الم  ق  في 

المحتوا شلى أجزا  ا ير  ، يقوو  الد ات  ، حين يقسم

أو يسمع  ل الب نقرا تاا ، أو م اهد  الصو  المتحرك  ، فيااا

اوت القا ئ . ثم يعر  له تيام ليجيب عنه فيت ع ذلن ت  ي  

تلن انجان  مع تعزيزها نكلم  " أحسن    اجع  فو ي  نصح 

من قيا  فت توجد  " وميثرات اوتي  ، كما أن المحتوا متد  

 . وحد  ا ير  تعتمد على ما نعدها

 تفام اثرالتعلمان

هنا  أقوام نسمعاا  وما  مناا ان تعلم الرياضيات يقو  التفكير 

نوجه عاو في النواحي السياتي  والتجا ي  والقانوني  ويساا 

من حا م اكا الحيا  اليومي  كما ان م اهد  ال  يع  تقو  

المتحي  وأن حفظ ال عر يقو  ال اكر  وهنا  اتئل  ك ير  

 اا: ت ر  نفساا هنا من

 

ها اذا تعلم الفر  الل   االنكليزي  تاا عليه تعلم الفرنسي ؟     

وها ما يتعلمه الرياضي من نياو واحتراو للقانون في تاح  

الملعب ينتقا اثر  في دو في تعامله مع النا ؟ وها ما يتعلمه 

ال الب من م ا ئ فكري  و لقي  في المد ت  يفيد منه في 

ال راط  -يب على عما اناعي معين حياته العام ؟ وها التد 

يساا ا ا  عما اناعي ا ر كال را  ؟ وشالجان  على  -م ت

اجراها علما  النف  حين  ه   االتئل  نجدها في التجا ع التي

 وجدوا:

 انتقااااام اثاااار التعلاااايم ماااان موقااااف الااااى آ اااار داااا يه نااااه. -1

انتقااام اثاار طريقاا  ماان طاار  التعلاايم فااتعلم اتاات كا  مااا    -2
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ا  قاد ينتقاا اثار  الاى معين  ناال ر  الصاحيح  لتتات ك  اتي  

 موا  ا را.

ماان حااا المسااا ا  -كال قاا  نااالنف  -اتجااا  نفسااي انتقااام اثاار -3

الحسات  في الصف الى حا م كتت الحيا  نوجه عاو فال الاب 

ان اتيحاا  لااه الفرااا  للتع ياار عاان نفسااه فااي الصااف فقااد تنمااو 

 لديه ه   القد    ا   الصف في الندوات والمناقرات.

انتقااام أثاار عااا   او مااا   ماان مجااام الااى مجااام آ اار كعااا    -4

ف  او النياو مان ال يا  الاى المد تا  او مان المد تا  الاى النيا

ال ي . وتنقسم داروط انتقاام اثار التعلايم والتاد يب الاى داروط 

 تي  فالموضوعي  على ثتث  انوال:موضوعي  وأ را ذا

أوال: تت ااانه محتويااات وعناااار المااا   او الماااا   ارولااى مااع 

لم الجماع ينتقاا محتويات وعناار الما   او الماا   ال انيا  فاتع

 القااااانون أوالمن اااات.  الااااى تعلاااام ال اااارع وكاااا لن الحااااام فااااي

فمعرفا  الل ا  الفرنساي  او العرنيا    ثانيا: تت اانه طار  التعلايم

او االنكليزياا  تعااين علااى تعلاام اياا  ل اا  ا اارا رن هنااا  طرقااا 

مت انا  لتعلم ارلفاق وك لن الحام في تعلم الكتان  نالياد اليمناى 

 اناااااااااااااااا  ناليااااااااااااااااد اليساااااااااااااااارا.فإنااااااااااااااااه يساااااااااااااااااا الكت

ويقصااد نم ااا ئ التعلاايم التركيااز   ثال ااا: تت ااانه م ااا ئ التعلاايم

 والتكاارا  المااولل وناا م الجاااد للفااام والاارنم واداا ال الحفااظ.

اما ال روط ال اتي  فاي ال كا  وش  ا  المتعلم ما ناين المواقاف 

الم تلفااا  مااان عنااااار م اااترك  فااات يكفاااي ان يعااارص ال الاااب 

 ماااااااااي فاااااااااي م ت ااااااااار الكيمياااااااااا    اااااااااوات الماااااااااناج العل

نا يجب ان يتعلم ان ه ا المناج يمكن ت  يقه في حا الم كتت 

العلمي  واالجتماعي   ا   المد ت  وأن ال يكتفي المعلم نتقاديم 

القواعد االتاتي  ودرحاا وتقييمااا ناا علياه ان يقناع ال اتع 
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ناالن مااا تعلمااو  ماان قواعااد وم ااا ئ يمكاان ت  يقااه علااى مواقااف 

 ا را
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 لت  يم للتد ي 
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 أهمي  الت  يم للتد ي . -

.عما منيم ي عد المعلم عن اال تجالي  والع وا ي  ويحقت من 1

  تله أهداص جز ي  ضمن شطا  أدما رهداص التعليم.

.يحد  المعلم نوات ته وندق  متناهي    ارات ال اتع الساانق  2

الحالي ،فيساااات يع  تاااام أف ااااا انجاااارا ات وأهااااداص التعلاااايم 

 المنات   لتنفي  الد   وتقويمه.

.يي   شلى نمو   رات المعلم الماني  نصف  مستمر ،)  رات 3

متنوع  ال تتص المقار ات وت يرهاا ناتاتمرا  وت يار ارهاداص 

الترنوي  ومحتاوا المنااهج والم اكتت االجتماعيا ، وارحاداث 

 الجا ي (.

 لك ير من المواقف ال ا    والمحرج ..يجنب المعلم ا4

.يساااااااااعد المعلاااااااام علااااااااى اكت اااااااااص عيااااااااوع المااااااااناج 5

 الد اتي)ارهداص،المحتوا،طر  التد ي  والتقويم(

فيعمااااا علااااى تتفياا،ويساااااعد  ذلاااان علااااى تحسااااين المااااناج 

 ننفسه،أو عن طريت تقديم المقترحات شلى الجاات المعني .

 أنوال   م التد ي :-

وي ما)توليع المقر  علاى دااو  وأتاانيع أ(الت  يم الفصلي 

الفصا الد اتاي،وأهداص التاد ي  لكاا وحاد    اتاي  أو فتار  

 لمني ،والوتا ا المعين ،وأ وات التقويم المست دم (.

ع(الت  يم ارتا وعي أو الياومي ويتم)لكاا     أو مجموعا  

 ا ير  من الد و (.

 مكونات     التد ي :-

نوان الاد   )الموضاول(،تا يف المكونات الروتينيا  وت اما:ع

تنفي  ال  ا )اليوو والتاا يف والحصا ( الزمن)ال ت ااط الت  ايم 
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نعاما الازمن وي اا  شلياه نعاد  مان الادقا ت أو الحصاص( وناتم 

 توليع الزمن على المكونات الفني ،الصف والفصا وال ع  .

 المكونات الفني  وت ما:

 ارهداص السلوكي  )أهداص التعلم(.-

التاد ي  :)كاا ماا ماان دالنه تحقيات أهاداص الااتعلم ،  شجارا ات-

اتااااتراجي  التااااد ي  المناتاااا   لنوعياااا  ال ااااتع و  ااااراتام 

الساااانق ،وكيفي  اتااات داو الماااوا  وارجااااز  التعليميااا  لتاااوفير 

 ال  رات التعليمي  الجديد ،وارن    المصاح  (.

المااااوا  وارجاااااز  التعليمي )الوتااااا ا التعليمياااا ( نلنواعاااااا -

تلف  المقرو  ،أو المسموع ،أو المر يا  التاي تسااعد علاى الم 

 تحقيت أهداص التعلم.

تقويم التعلم: ويحتو  ه ا الجز  على ارتئل  أو ار وات التي -

 يمكن من  تلاا قيا  مدا تحقت أهداص التعلم.

الواجااب المنزلااي وهااو مااايكلف ال الااب أ ا    ااا   المد تاا  -

مااا تيد تااه ماان موضااوعات ماان أعمااام تتعلاات نمااا   تااه أو ن

وأهدافه متعد  ) المران ولياا   التمكن،اتات ا    وافاع ال اتع 

 وح ام على التفكير...أوغير ذلن(. 

 ماا ات ت  يم التد ي 

 

 أوال : تحديد   رات التتمي  السانق  ومستوا نموهم العقلي.

ومااااا ات ال اااتع الساااانق  المتعلقااا   م الاااب التعلم:  ااارات -

 نالد   الجديد.

 صاااااااااااااااا ص نماااااااااااااااو ال اااااااااااااااتع فاااااااااااااااي مرحلااااااااااااااا   -

 التد ي )عقلي،حسي،حركي،ل و ....شلف(.

 وتا ا التعرص على مستوا النمو العقلي لل تع
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 *االتتفسا  من ش ا   المد ت .

 *جمع ال يانات من المعلمين.

 *شجرا  ا ت ا ات لقيا  ال كا  لدا ال تع.

وها   كلاااا أماو  تساااعد المعلام علااى ااياغ  ارهااداص نصااو   

 تليم  و تم اتتراجيات منات   للتد ي .

 ثانيا :تحديد الموا  وارجاز  التعليمي  المتاح  للتد ي .

المقصااااااااو  نااااااااالموا  التعليمياااااااا :كا مااااااااا ي تاااااااازن مااااااااا   

علمي )او ،أفتو،دفافيات،درا  ، را م،لوحات،ملصاااقات،  

 تب(

لتعليميااا  فااااي: المعااادات التاااي تسااات دو لعااار  أماااا ارجااااز  ا

 المحتوا الموجو  نما   علمي  ما كجاال العر  العلو .

 ثال ا : تحليا ما   التد ي  لتحديد محتوا التعلم.

هااا كااا مااا و   فااي الااد   يم ااا معلومااات جديااد  نالنساا   -

 لل تع؟

لمااااذا و  ت نعاااب المعلوماااات التاااي تااا ت لل اااتع معرفتااااا -

 الد  ؟ضمن محتوا 

مااا المعلومااات ارتاتااي  فااي هاا ا الااد  ؟ هااا يمكاان تحدياادها -

 وكتانتاا منفصل ؟

هااا المعلومااات ارتاتااي  للااد   متساااوي  ماان حياان   جاا  -

 ارهمي ؟

المحتوا: الما   المعرفي  أو الماا يا  أو الوجدانيا  المت امن  

 في الد   وقد تكون:

تااا و  ت معلومات)ماا ات( غير أتاتي  تا ت لل اتع معرف-

 نادص التمايد أو الرنم.
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 معلومات)ماا ات( أتاتي  ين  ي تعليماا لل تع.-

معلومات)مااااا ات( لاااام يساااا ت لل اااتع معرفتاااااا و  ت فااااي -

الد   لل ار  والتوضاي ،أال أنااا ليسا  المعلوماات ارتاتاي  

 للد  .

شن شحصاا  المعلوماات أو المااا ات ارتاتاي  للاد   وكتانتااا 

هااا هااو ماااي لت عليااه)تحليا المحتااوا( ويااتم منفصاال   ون غير

 وفت تصنيف معين كالتالي:

جمااا تصااف متحيااات  اااا  نمااا   أو موقااف معااين وهااي -1

غياار معمماا  )ال تن  اات علااى مواقااف متعااد  ( وي لاات علياااا 

 ))حقا ت(( م ا: ال م  ت ي  في الناا .

كلمات أو مصا لحات لااا  اللا  لفييا  معينا  نحيان شذا ذكار  -2

ماا  ت ااا   شلااى الاا هن معناهااا و اللتاااا وي لاات علياااا )) ت الكل

 مفاهيم(( م ا: اننسان،ال حر.....شلف

جمااا تصااف مجموعاا  متحيااات مت ااانا  أو مواقااف عاماا  -4

متكاااار   ومت ااااانا  فااااي أك اااار ماااان موقااااف أو حالاااا  وي لاااات 

 (( م ا:من يحتر  يسلم .علياا))تعميمات

 اياغ  أهداص التعلم:

 من النياو التعليمي أن يحققه. ارهداص هو ما يُتوقع 

  رن ارهااداص هاماا  فااي توجيااه ن اااط ارفاارا  والميتسااات فااإن

 ذلن يت لب تحديدها ندق 

  ،)أهااداص عاماا  للمجتمااع )تن ااع ماان فلسااف  المجتمااع وتوجااتااه

أهاداص  اااا  نكااا جاااال أو ق اال )التعلاايم، الصااح ، ... شلااف(، 

 )متد ج (أهداص أك ر تحديدا   ا ا كا ق ال. ... 
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 معنى الادص

  ل   : هو ال اي  ال عيد  التي توجه الن اط وتدفع السلو 

  اااا تحا : الااادص الترنااو  هااو الت ياار المرغااوع الاا   تسااعى

 العملي  التعليمي  شلى تحقيقه في تلو  التتمي 

  هو وااف للنتاا  التعليماي الحاا ث فاي تالو  الماتعلم )وااف

 ن  ر  تعليمي ( لما تيكون عليه المتعلم نعد مرو  

   هو واف لنمم مان أنمااط السالو  ينتيار حدوثاه فاي د صاي

 تعلم نتيج  مرو   ن  ر  تعليمي  أو موقف تعليمي.مال

 مستويات ارهداص الترنوي  والتعليمي  وأنعا ها

  أهداص عام : تصال  لكاا لماان ومكاان، يصاعب قياتااا، يمكان

تحقيااات أن تتحاااوم شلاااى داااعا ات )شعااادا  الماااواطن الصاااال ،  

 مجاني  التعليم، تحقيت  يمقراطي  التعليم ... شلف(.

   أهداص محد  : كالتي ي عاا المعلم ق ا قيامه ن ر  الد 

    أهداص ترنوي  عام : القيم العيمياارهاداص القوميا  المن او

 من نياو التعليم والتي توضع في قا السيات  العام  للدول  

 م وتيااار فااي تاالو  أهااداص تعليمياا : التااي توجااه عمااا المعلاا

 التتمي  )ل لن تمي  أهداص تعليمي  تلوكي (

 تصنيف آ ر:

  مسااتوا عاااوEd. Aims  يصااف المحصاال  الناا ياا  للعملياا :

الترنوي  أو ل رنامج تعليمي معاين م اا أهاداص التعلايم الجاامعي 

]مااا تسااعى الترنياا  شلااى تحقيقااه، يحااد  أتاا  ات اااذ القاارا ات 

 الترنوي [
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  عمومي  وهاو تفصايا أو وااف لاهاداص مستوا متوتم: أقا

التعليميااا  ل رناااامج، وحاااد ، مقااار . )تنميااا  مااااا ات الكتانااا  

 والقرا   يمكن تحليله شلى أهداص أك ر تحديدا (

  مسااتوا  اااص: أك اار تحدياادا  وتفصاايت  نحياان تصاا   ارهااداص

، tasksموجاااااات للعمااااا )واااااف مااااااو أو أعمااااام م لوناااا  

 تلوكي  شجرا ي (

 

  الحااروص ارنجدياا  فااي المرحلاا  االنتدا ياا  )هاادص م ااام: تعاارص

 متوتم(

 )التمييز نين الحروص المت انا  )ع، ت، ث أو  ، ش 

 

 مستويات(: 4تصنيف نو مان )

   ارهداص الناا ي  ال عيد  مقانا ارهداص الم ادر  القري 

  ، ناا ياا : ار ا  الم ااالي لافاارا  فااي المواقااف الحقيقياا  )عاماا

 ، تحد  مسا  ال رنامج الترنو (دامل ، طويل  ارجا

 م ام: شعدا  المعلم لتل ي  تحديات عصر المعلومات 

 

  ارهاداص الم اداار  القري اا : ت ااتت ماان ارهااداص الناا ياا ، أك اار

تحديدا  على المادا القصاير، يمكان االتاتفا   منااا عناد ت  ايم 

 وحدات تعليمي  أو عند وضع اتتراتيجيات تد ي 

  القرا   والكتان  اتقان ماا ات 

  أهداص عام  مقانا أهداص  اا 

 هو متوقع عام : تع ي فكر  عام  لما 
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  القااد   علااى القاارا   نفااام، القااد   علااى حااا الم ااكتت، فااام

 العتق  نين ار   وال م 

 

  اا : ت ير شلى ت يرات تلوكي  متوقع  في التتمي  

 ي أن يعد  المتعلم أت اع اندالل الحرع العالمي  ال ان 

  أن يحد  المتعلم أجزا  الزهر 

  أهداص ملموت  مقانا أهداص غير ملموت 

 عرف  أو الماا  مملموت : توفرت فيه   ج  عالي  من ال 

 ) أن ي كر المتعلم م ترل آل  الااتف )معرف 

  كلم  في  قيق  )ماا  ( 32أن ي  ع ال الب 

 ت غير ملموت : تتعلت نالمجام االنفعاالي الوجاداني )كاالهتماماا

 والميوم واالتجاهات(

  أن يت و  المتعلم أوجه الجمام في القصيد 

  ) أهداص مفر   مقانا أهداص متعد   المسا  )المقر 

 مفر  : ت تص نمسا    اتي واحد 

 ) أن يميز نين الجمل  التام  والجمل  الناقص  )مقر  ل   عرني 

  متعد  : تعتمد على عد  من المساقات 

  أن يتد ع على طريق  حا الم كتت 

 

o   المستويات الم تلف  لاهداص الترنوي 

  ، ارهااااداص الوطنياااا : أهااااداص التنمياااا  االجتماعياااا ، ال قافياااا

 االقتصا ي  )ال  م القومي  العام  للدول (
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  ارهداص الترنوي  الوطني : ت تت مان ارهاداص الوطنيا  و  ام

 التعليم طويل  ارجا

 ترني  )الناا ي (: ت اتت مان ارهاداص الوطنيا  ارهداص العام  لل

 وفلسف  الدول  و أهدافاا من النياو التعليمي

  ارهااداص التعليمياا  المرحلياا : متعلقاا  نكااا مرحلاا  ماان مراحااا

 التعليم

  ارهداص العام  للمناهج: تتعلت نكا فرل 

   ارهااداص التعليمياا  ال اااا  نوحااد    اتااي : مجاااالت الساالو

 الم تلف 

  ، أهداص تلوكي  لوحد  معين : )واضح ، محاد  ، قانلا  للقياا

 قانل  للتقييم(   

 

 

o الم كتت التي تواجه المعلمين في تحديد واياغ  ارهداص 

  القصااااو  فااااي تحدياااادها وتوضااااي  معانياااااا الدقيقاااا  وتفسااااير

عنااااارها السااالوكي  فاااي أ لااا  المعلماااين والماااوا  الد اتاااي  

 الم تلف 

  المواطنا  ”من ارهداص المقترح  في  ليا أحاد المنااهج تحقيات

الساايام هااو كيااف؟ ومااا معنااى المواطناا  الصااالح   –“ الصااالح 

التااي تريااد )المااواطن الصااال  الم يااع أو المفكاار، الاا   يوجاااه 

 اآل رين أو ال   يوجه نفسه(

   اعون  ا تيا  أتاليب وأ وات القيا  المنات   لقيا  السالو

 المرغوع
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 دما يريااد المعلاام أن يتحقاات ماان هدفااه نتيجاا  تاالوكي  معيناا  عناا

وليكن شتقان التلمي  ماا   تصنيف الكتب ثم يقي  ه   المااا   

 نا ت ا ات لفيي  تت لب شجان  دفوي  أو تحريري  

  قااد ياانج  أا طالااب فااي هاا ا المقاار  ولكاان هاا ا ال يعنااي قد تااه(

لمقاار  علااى ت  ياات مااا تعلمااه فااي اااياغ  ارهااداص التعليمياا  

   اتي معين(

  وحاادات فااي  –هاادص اكتساااع اتجاهااات ايجانياا  عاان ارقليااات

ولكاان ال  –المناااهج يااتعلم مناااا التلمياا  نيريااا  ونقااي  تعلمااه 

 نست يع أن نقي  تلوكه

 

   اياغ  المعلم ارهداص في ضو  تقدير  الكلي للتلمي  )افتارا

تالوكي أن التلمي  مستوا  جيد أو ضعيف ...( ولي  شلى تقاويم 

 محد  و قيت

  م ام أن يد   التلميا  مقار  علاى أتاا  تقادير كلاي لتحصايله

 ندال  من تقويم مفصا للماا ات وال  رات )مد ت  ال ويفات(

  تحديااد ارهااداص فااي ضااو  مااا يقومااون نااه ولااي  فااي ضااو  مااا

تاايقوو نااه المااتعلم ماان تاالو . المفتاار  أن يكااون التعلاايم ماان 

  اط ال   يقوو نه المعلم.أجا المتعلم ولي  الادص هو الن

    م ام: الادص من الد 

  تد يب التتمي  على اتت داو لوح  المفاتي 

   أن يست يع المتعلم اتت داو اراانع الع ار  عناد الكتانا  علاى

 لوح  المفاتي 
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  االهتماااو نلهااداص المسااتويات الاادنيا ماان المعرفاا  علااى حساااع

وكاا لن اغفااام أهااداص تعليمياا  أ اارا م ااا التحليااا والت  ياات 

 أهداص المجام الوجداني والماا  

  تعيين ارهداص في او   واف محتوا الد   أو المقر  كماا

هو العا   في الكتب الد اتي  وذكر العناوين الر يسي  على أناا 

تع ر عن هدص ما وها ا غيار ااحي  رناه ال توجاد شداا   لانمم 

ا اااه نعاااد السااالو  أو ار ا  اذ  تااايكون الماااتعلم قاااا  ا  علاااى أ 

 المرو  نال  ر  التعليمي 

  ال يع ار عان  –الادص هو مناق   أتا اع حادوث شعصاا  جوناو

 هدص نا عن محتوا الد  

 تصاذ نعب ارهداص ن ر  يصعب فاماا من ق ا المتعلم 

  اجتاد في المر  القا م  )هاو يقصاد أن يقاوو الماتعلم نسالوكيات

 محد   ولكن الصياغ  عام  مما يفقد الادص وضوحه(

   شذن يجااب أن تصاااذ ارهااداص الساالوكيات المتوقعاا  ماان التتمياا

نصو   محد   حتى يست يعوا متانع  ال  وات التي تاي   شلاى 

 تحقيقاا

o مصا   ادتقا  ارهداص 

  التقاادميون: تن ااع ارهااداص ماان المتعلمااين وحاجاااتام وميااولام

 وم كتتام

  التقليديون: من المعرف  والموا  الد اتي 

 لم كتت االجتماعي  التي يعي اا المجتمعاننسانيون: ا 

 الترنويون: فلسف  الترني  السا د  في المجتمع 
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  الفلسف  الترنوي  واالجتماعي : )هى المعايير والقيم والم اا ا 

السااا د  فااي المجتمااع(، تعت اار فلسااف  الترنياا  انعكااا  لفلسااف  

شذن يجاب أن ت اتت ارهاداص التعليميا   –المجتمع ومن  ق  مناه 

ماان الفلسااف  الترنوياا  واالجتماعياا  السااا د  فااي المجتمااع رن 

 م ر  التعليم تيصب في المجتمع

  المااتعلم: ياارا الاا عب أنااه المصااد  اروم وارتاتااي لاهااداص

الترنياااا  تسااااتادص تنمياااا  د صاااايته فااااي جوان اااااا حياااان أن 

 :3Hs)العقلي االمعرفي  االنفعالي االوجداني  والماا ي االحركي  

Head, Heart, & Hand) –  جون  يو  يارا االهتمااو ناالمتعلم هاو

أتا  العملي  التعليمي  والترني  هاى التاي تعناي ند اتا  مياوم 

 المتعلم 

 لمجتماع وفلسافته وحاجاات الترني  يجب أن تايا م ناين حاجاات ا

 المتعلمين

  م ال ااه وت لعاتااه: المجتمااع مصااد  مااام فااي تحديااد  -المجتمااع

ارهااداص العاماا  للترنياا  التااي تاانعك  ناادو ها علااى ارهااداص 

 التعليمي   

  هنااا  فلساافات تاارا المجتمااع هاادص فااي ذاتااه وأن الفاار   ااا و

للمجتمااع ومحقاات لمصااالحه نصاارص النياار عاان مصاالح  الفاار  

 هتماماته ال  صي  )االدتراكي  م ت (نفسه وا

   هنا  فلسافات تنيار شلاى المجتماع والفار  علاى أن كلياماا غايا

وأن اننساااان الحااار هاااو أتاااا  المجتماااع الحااار ولااا لن توضاااع 

را  التاااي مااان  تلااااا فاااارهاااداص الترنويااا  لتحقااات مصااالحى ار

 تتحقت مصلح  المجتمع )المجتمعات ال رني (

 المعرفيااا  وننيتااااا العامااا : فنيااارا   الماااا   الد اتاااي : ط يعتااااا

لتنفجا  المعرفي، والرغ ا  المتزاياد  فاي أن ياتم تعلام المعرفا  
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من  اتم ننيتااا ومفاهيمااا ال ااا ، و انتجاا  شلاى الت صاص 

الدقيت فاي مجااالت المعرفا ، والت او  التكنولاوجي ... كاا ذلان 

 –يت لب ادتقا  ارهداص من  اتم الماوا  الد اتاي  وط يعتااا 

ولكن يجب أن ترت م ارهداص ن  رات تعليمي  تحقت حاج  لادا 

المااتعلم وأن ي ااعر نقيمتاااا فااي حياتااه وشال تااوص يُج اار علااى 

 . تعلماحفظ الما   وترعان ما ينساها نمجر  انتاا  االمتحان

 

  ارهداص التعليمي االسلوكي 

 :مفاوو الادص التعليمي 

 على المتعلم أن يحققه في ناايا  فتار  الاتعلم  السلو  ال   يجب

 نتيج  لمما ت  ارن    التعليمي  الم تلف .

 . هو ناتج التعلم ال   يع ر عنه الادص في او   تلوكي 

   السلو  الجديد المتوقع عند المتعلم نتيج  تفاعله ن  ر  تعليمي 

   قد تكون نواتج التعلم التاي تع ار عنااا ارهاداص اكتسااع معرفا

جاناااب معرفاااي( أو مااااا   )جاناااب مااااا  ( أو تااالو  يااارت م )

 نالميوم واالهتمامات والقيم واالتجاهات )جانب وجداني(

   أهداص ترنوي  عام  )غايات(         أهداص تعليمي  تلوكي 

  

 

 )أهاااااااااااااااااااااداص ترنويااااااااااااااااااااا  عامااااااااااااااااااااا  )غاياااااااااااااااااااااات                                             

 أهداص تعليمي  تلوكي  
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                )تقاااااويم ترناااااويتعليم                   )ت يياااااار تااااالو  المااااااتعلم

 ريق ، وتيل (تد ي  )محتوا، ط  

 

  ** مراحاا  وات اياغ  ارهداص التعليمي  السلوكي 

  توايف العما: ذكر ال  وات التاي تت اع فاي تل يتاه، وغال اا  ماا

ملموتا  م اا نع ر عان ها   ال  اوات نلفعاام شجرا يا  واضاح  

 )يحد ، يسمي، يميز ...(

  تحلياااا العماااا: يسااالم المعلااام نفساااه ماااا المعاااا ص، المااااا ات

والقد ات، الميوم واالتجاهات التي يفتر  أن يكتسا اا الماتعلم 

 من  تم الد  االوحد ؟ ما المصا   وار وات والوتا ا؟

  تحليااا محتااوا الماااا  : شلااى معااا ص، مااااا ات، اتجاهااات نماااا

تحديد أفعام تلوكي  وناواتج تعلام  قيقا  نعياد  عان يساعد على 

التعماايم وال لاام وعلااى التركيااز علااى نااواتج الااتعلم، كمااا يساااعد 

 تحليا الما   على التنييم المن قي لاا.

 

  اياغ  الادص التعليمي اياغ  تلوكي  جيد 

 

  :دروط اياغ  الادص 

  أن يكااون الااادص ذو عتقاا  نالااد   أو الوحاادRelevant  ،

ن الفلسااف  الترنوياا  ويتفاات مااع الم ااا    ارتاتااي  ي ااتت ماا

 للتعلم
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   أن تركااز الصااياغ  علااى تاالو  المااتعلم أو نااواتج الااتعلم ولااي

 ن اط المعلم

  التي تت لب تعلم ال القديم  أن يركز على ال  رات الجديد 

 

 معايير اياغ  الادص SMART 

  أن يكااون الااادص محااد ا  تحدياادا  واضااحا  و قيقااا  )يتحاادث عاان

  Specific دي  واحد(

  أن يكون قانا للمتحي  والقيا Measurable  

   أن يكون الادص واقعياRealistic   وفي مقدو  الماتعلم تحقيقاه

Achievable    في فتر  لمني  محدTime-related 

 :معا ل  الادص السلوكي 

  أن + فعا تلوكي )عملي( + المتعلم + مصا ل  الماا   + الحاد

 هدص تلوكي جيدار نى لا ا  = 

 : أم ل 

   متر ن ريق  الفراد  في ثتث  قا ت 122أن يس   التلمي 

   أن يصنف العينات شلى توا ا، غالات، وأجساو ال 

 

 طر  اياغ  ارهداص 

  من ال ر  ارك ر فا اد  فاي ااياغ  ارهاداص التعليميا  أن نع ار

عن الادص فاي ع ا  اع اا ات توضا  نتاا ج الاتعلم المتوقاع أن 

 نعد مرو  التتمي  ن  ر  التعلم.تحدث 

  مااا ت  نعاااد أن يوضااا  المعلااام عملياااا  كيفيااا  تركياااب جااااال غاااال

 اريد وجين نتوقع أن يتمكن التلمي  من: 
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 .أن يصف ال  وات التي تت ع لتركيب الجاال 

 .أن يكتب االحتياطات التي يجب مراعاتاا عند تركيب الجاال 

 أن ييار الماا   في تركيب الجاال ننفسه. 

  المتحااظ أن اااياغ  الااادص هنااا تركااز علااى التتمياا  وأنااوال

 المتوقع منام نتيج  ل  ر  التعلم التي مروا ناا.السلو  

 :قا ن نين ارهداص السانق  وه ا الادص 

  أن يوضاا  التتمياا  كيفياا  تركيااب جاااال غااال النيتااروجين فااي

 المعما.

 ها يركز الادص على ن اط التد ي  أو نواتج التعلم؟ 

 أم ل  من عند  في ما   ت صصن هات 

  قاعد : يجب أن يركز الادص على التلمي  ولي  المعلم 

 . وعلى نتا ج التعلم ولي  العملي  التعليمي 

  : أم ل 

 .تنمي  التقدير ل ريق  التفكير العلمي 

 . التمييز نين الكلمات التي ت دأ نلم ال مسي  وام القمري 

  ل ريق  التفكير العلمي.أن يعما المعلم على تنمي  التقدير 

  أن يمياااز التلميااا  ناااين الكلماااات التاااي ت ااادأ نااالم ال مساااي  وام

 القمري .

 

 عملي  التد ي  ونواتج التعلم 

 

                             د ي  عملي  الت  التلمي 
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 نتا ج التعلم

                                                                                         

  معلومات 

 فام 

 ماا ات تفكير 

                                 تفاعا التلمي  والمعلم                ماا ات أ ا 

  حوم محتوا الما                     توجاات فكري 

  وتيل (           اتجاهات عقلي  –  طريق –)محتوا 

  اتجاهات اجتماعي 

 )ميومااهتماماتاتقدير( 

 أا من ارهداص التالي  تع ر عن ناتج للتعلم؟ 

  ليا   الكفا   على اتت داو اللوحات والرتوو ال ياني 

   تفسير اللوحات والرتوو ال ياني  نماا 

 : تحديد الادص في او   تلوكي 

 تد يسه، ويوض  لآل رين ماا ياادص  يوفر للمعلم أت  لتوجيه

 المعلم شلى تحقيقيه.

   يساااااعد المعلاااام علااااى انتقااااا  المحتااااوا وال ريقاااا  والوتاااايل

 التعليمي .

  يعت اار أتاتااا  نعاادا  ا ت ااا ات وأ وات مناتاا   لتقااويم تحصاايا

 التتمي . 

  من ال ر  المست دم  عند اياغ  ارهداص السلوكي  أن يصاذ

الااادص العاااو أوال  ثاام نوضااحه تفصاايت  نعااد ذلاان نكتاناا  ع ااا ات 

 رنوال السلو  المرا  شحداثاا. 
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 أن يفام المتعلم اردكام الاندتي هدص عاو : 

  أن يسمي  مس  أدكام هندتي 

 أن يحد   صا ص المرنع 

   ارضتلأن يرتم م ل اُ متساو 

  أن يقااا ن ناااين  صااا ص الم لااان متساااو  ارضاااتل والم لااان

 القا م الزاوي 

 

   هاااادص عاااااو: أن يفااااام التلمياااا  معاااااني المصاااا لحات الفنياااا

 للموضول.

 .أن يرنم نين المص لحات والمفاهيم التي ت ير شلياا 

 . أن يست دو كا مص ل  في جمل  أو ع ا   جديد 

 المص لحات. أن ي ين أوجه الت انه واال تتص نين 

   الاادص هناا هاو الفاام، والع ا اتاارهاداص الفرعيا  تم اا عينا

رنوال السالو  التاي توضا  المقصاو  نع اا   الاادص العااو )أن 

 يفام( ونال  ع هنا  ع ا ات أ را قد تدم على حدوث الفام.

 

 كيف تفيد ه   ال ريق  في التد ي  والتقويم؟ 

 و   نحااو تحقياات فااي التااد ي : يساااعد المعلاام فااي توجيااه جااا

الادص من  تم ا تياا  أو تصاميم ماوا  تد يساي ، محتاوا، أو 

 طر  تد ي  مت م.
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   فااي التقااويم: تفيااد فااي وضااع ارتاائل ، فاايمكن أن نساالم التلمياا

تياال  حوم أ   مان ناواتج الاتعلم الفرعيا  أو حتاى حاوم الاادص 

 العاو )لكى يوض  أنه فام المص لحات(.

 

  واأو  ليا معلم( في ما   الت صاص تكليف: اح ا  أحد الكتب(

 التي تتقوو نتد يساا في المستق ا

 

  ار  ا  ال ا ع  في اياغ  ارهداص *** 

 

   يت لااب اااياغ  ارهااداص تحديااد نااواتج الااتعلم التااي نتوقااع أن

يحدثاا التد ي . وقد ت دو ه   ال  و  تاال  ولكان الك يار مان 

لااااتعلم، المعلمااااين يركاااازون علااااى عملياااا  التااااد ي ، عملياااا  ا

 يوالمحتوا نادال  مان نتاا ج الاتعلم. كماا يجاد الا عب ااعون  فا

من التعميم في اعون  متحديد ارهداص العام  على مستوا مق و

غياار محااد   أو يصااعب ماان الناحياا  العملياا   أهااداص طويلاا  أو

 تناولاا.

 : من ه   ار  ا 

 ) واف ن اط المعلم ندال  من نتا ج التعلم وتلو  التلمي  )مكر 

  يفام التلمي  النص الم لوع.أن 

 .أن تز ا  قد   التلمي  على فام النص الم لوع 

  الادص اروم يت من تالو  متوقاع كنااتج للتاد ي  وهاو هادص

عاااو يحتااا  شلااى مجموعاا  أهااداص تاالوكي  )عيناا  ماان أنااوال 

 السلو ( التي تكون نم ان   ليا على فام التلمي  للنص.
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 حا  لنتاا ج الاتعلم. فاإلى أا الادص ال اني أقاا تحديادا  وأقاا وضاو

ماادا م لااوع أن تااز ا  قااد   التلمياا  علااى الفااام؟ وماان الاا   

الفااام؟ قااد يع ااي ان  ااال أن هاادفي  علااىتاايزيد قااد   التلمياا  

كمعلم أن ألياد قاد   التلميا  علاى الفاام وها ا يركاز علاى ن ااط 

 المعلم.

 واف عملي  التعلم ندال  من واف نتا ج التعلم . 

 ليين يصف لنا ناتجا  تعليميا :التا أا الادفين 

 . اكتساع معرف  نالقواعد ارتاتي 

 . ت  يت القواعد ارتاتي  في مواقف جديد 

  اكتسااااع المعرفااا  هاااى عمليااا  تعلااام نينماااا الت  يااات )وشن كاااان

عملي ( فإنه يوض  ما تايفعله التلميا  نعاد   اتاته للموضاول، 

 ونا ا فاو يصف ناتج تعلم.

  تاادم علااى عملياا  “ يحصااا علااى يكتسااب، ينمااي،”كلمااات م ااا

 التعلم أك ر من ناتج التعلم.

  نقوم “ تنمي  ماا   اتت داو الفردا  في الرتم”ندال  من القوم

ماع متحيا  “ أن يست يع اتت داو الفردا  نماا   في الرتام”

 أن ه ا الادص يمكن أن يجزأ شلى أهداص أك ر تحديدا .

 

 علم )مكر (تحديد موضوعات التعلم ندال  من نتا ج الت 

 م ام:

  قوانين الكارنا 

 . فام القوانين ارتاتي  للكارنا 
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  ارولااى تاادم علااى موضااول الااد  . أمااا ال انياا  فتع اار عاان مااا

ال  ع يمكان أن نكتاب أهادافا  أ ارا نيتوقع حدوثه من التلمي . و

 أك ر تحديدا  تساعدنا على قيا  ه ا الفام.

 ا ات من عند .أن يع ر عن القوانين ارتاتي  للكارنا  نع  

  أن يع ى م اال  لكا قانون من قوانين الكارنا 

 

 وجو  أك ر من ناتج للتعلم في ع ا   الادص 

 م ام:

 .أن يست دو التلمي    وات ارتلوع العلمي في حا الم كتت 

 . أن يعرص التلمي  ماهي  التفكير العلمي وأن يست دمه نفاعلي 

  الااادص اروم يت اامن ناتجااا  تعليميااا  واحاادا  أمااا ال اااني فيت اامن

المعرف  واالتت داو وقد يعرص التلمي  ماهي  التفكير العلمي وال 

يست يع أن يست دمه وفي ه   الحال  يصعب الحكم علاى تحقات 

 واحااد عاان ناااتج تعليمااي فااي ع ااا    رالااادص. كمااا أن التع ياا

 تقويم مدا تحقت الادص. يساعد في

 

 ا تيا  مستوا مناتب للتعميم 

  الت  اايم لمقاار  أو وحااد  ن اادأ عااا   نتحديااد قا ماا   فااي حالاا

 نارهداص العام  التي توص نعما على تحقيقاا. 

  لكى نساعد على وضو  ارهداص العام  ونسااعد علاى تحقيقااا

نحد  لكا هدص عاو مجموع  مان أناوال السالو  التاي تمياز كاا 

 هدص.

  ارهاااداص العامااا  ولاااي  عيناااات السااالو  يكاااون تركيزناااا علاااى

 المتوقع أن يتعلماا التلمي .
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  ،يف ا أن ن دأ ع ا   كا هادص نفعاا يوضا  نااتج الاتعلم )يفاام

 يعرص، يست دو، ي  ت ...( ثم نحد   أك ر

   أن يتوااا التلمي  نالل   االنجليزي  تواات  فعاال 

 . أن يكتب التلمي  الل   االنجليزي  نوضو 

 لتلمي  أ وات الترقيم )التنقيم( ن ريق  تليم أن يست دو ا 

  ،  الادص اروم أك رها عمومي  فالتوااا ي ما التحدث، القرا

الكتاناا ، االتااتمال ... وكااا ماان هاا   المجاااالت يصاال  أن يكااون 

 هدها  عاما .

  الادص ال اني مستوا مناتاب مان التعمايم حيان يمكان تحديادها

 ي  المحد  نعد  لي  نالك ير من ارهداص السلوك

  الادص ال الن أك رها تحديدا  شذ يم ا هدص تلوكي وال ت ير شلاى

 هدص عاو

 أ   من ه   المستويات تست دو؟ 

 

 متحيات هام  عند كتان  ارهداص* 

 أن تراعااي ارهااداص الجوانااب الم تلفاا  للتلمياا  )معرفاا   بيجاا– 

 (ماا   –وجدان 

   الاادص ثام من المام ا تيا  مستوا مناتاب للتعمايم عناد كتانا

اياغ  عين  من ارهداص السلوكي  أو ار ا ي  أو القياتي  التي 

في مجملاا تحقت الادص التعليماي العااو. ويجاب أن تصااذ ها   

ارهااداص فااي ع ااا ات تصااف أ ا  المااتعلم الاا   يمكاان متحيتااه 

 وقياته.

  قاااد نسااات دو أهاااداص تعليميااا  أك ااار تحديااادا  أو ت صيصاااا  مااان

الاا  دااعو  المعلاام نالحاجاا  شلااى تحديااد ارهااداص الساالوكي  فااي ح

 مااو  اا  لكى يحد  الادص السلوكي.
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 م ام:

 )أن يفام ال الب معنى النص )هدص عاو 

 )أن يحد  ال الب الفكر  ارتاتي  في النص )هدص تلوكي 

 ) أن ي تا  ال الب أنسب عنوان للنص  )هدص أك ر ت صيصا 

 صا (أن يكتب ع ا   توض  موضول النص )هدص أك ر ت صي 

 :م ام أ ر 

 أن يعرص ال الب قاعد  كان وأ واتاا 

 أن يتعرص ال الب على اتم كان و  رها 

  أن ي ع  م تح  اتم كان 

      أن ي ع  م تح    ر كان 

 

  الادص من التعلم لي  وضع ال ام ناا التعارص علاى اتام و  ار

كان ول لن فإن ه   ارهداص تعت ر مااو اللم  لتحقيات ارهاداص 

 وهى تعين المعلم في أتئل  اال ت ا .السلوكي  

  من الماام جادا  عناد ااياغ  ارهاداص لاد   أو وحاد  أن أتالم

لماااااذا أقااااوو نتااااد ي  هاااا ا  --نفسااااي أوال  الساااايام التااااالي: 

 الموضول؟ 

  تحدياااد نتاااا ج الاااتعلم  فااايفانجانااا  علاااى هااا ا السااايام تسااااعد

)وارهداص السلوكي  التي يمكن قياتااا ومتحيتااا نعاد انتااا  

 الد  (

  ماان المااام أن ناااتم عنااد اااياغ  ارهااداص التعليمياا  نالجوانااب

 الم تلف  للتعلم )معرف ، ماا  ، وجدان(

   م ام: أن يتعرص التلمي  على أنوال الن اتات ال توي  في تال ن

 عمان
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 الن اتات )معرف ( التعرص على أنوال 

 )  أن يميز نين نوعين أو أن ين   نول معين من الن اتات )ماا 

 )أن يحافظ على الن اتات في منزله )وجدان 

 

  مستويات ارهداص المعرفي 

  وطريق ( )مص لحات، حقا ت، تصنيفات، معايير، مناج معرف 

 ) فام )ترجم ، تفسير، اتتنتا 

 ) ت  يت )في مواقف جديد 

 ر، عتقات، م ا ئ(تحليا )عناا 

 ) تركيب )نيجا  دكا أو اي   جديد 

 )تقويم )اادا  أحكاو 

  من ارهداص الوجداني 

  تق ا 

 ) االتتجان  )م ا ك  ايجاني 

   يلتزو نقيم  معين ( –تقييم )تف يا قيم  معين 

   ليا   الميا نحو  –تقوي  االتجا 

  ارهداص الماا ي 

   معلومات + ماا ات( قد   )القد   –ماا    –تنمي  اتتعدا = 

  يقوو نالس اح ، يقرأ ن ريق  احيح ، يعدم أتلوع، ي او  مان

 اتلوع اتت داو

 

  المعا ل 
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   أن + فعا تلوكي+ ال الب + المحتوا + درط ار ا  + معياا

 ار ا 

   درط ار ا : هو ال رط ال   يجاب مان  تلاه متحيا  السالو

، شذا ..،  ون أو أ ا  التلميااا  م اااا: ناتااات داو، نااادون اتااات داو

 الرجول ، نعد قرا   الق ع  ... الف.

   معيا  ار ا : وهو المعيا  ال   في ضو ه يكون القيا  مق اوال

 م ا: ندق ، ن كا جيد ... الف.

  أن يست ر  ال الب ارفعام الم ا ع  في الق ع   ون   ل 

 يست ر  ارفعام الم ا ع  في الق ع   ون   ل 

  يست ر  ارفعام الم ا ع 

 

 *  تصنيف ارهداص الترنوي 

 

  )فااي كااا جانااب ماان جوانااب الساالو  )معرفاا ، ماااا  ، وجاادان

يمكااان أن نمياااز عاااد ا  مااان المساااتويات. وقاااد قااااو نلاااوو نوضاااع 

تصاانيف لاهااداص الترنوياا  فااي المجااام المعرفااي، ثاام دااا كه 

فااااي وضااااع تصاااانيف ارهااااداص المجااااام االنفعااااالي  كراثاااااوم

)الوجاااداني(، ثااام قاااارت تصااانيفات ك يااار  لاهاااداص ال ااااا  

نالمجام النفسحركي منااا تصانيف  اجز ياا وتم ساون و ياف 

 وجرونلد. 

  وال ر  من تصنيف ارهاداص هاو مسااعد  المعلام علاى تحدياد

أنسااب قااروص الااتعلم لكااا ماان هاا   المسااتويات، فماا ت  الوقااف 

يماااي الااا   ياااتعلم فياااه التلميااا  المفااااهيم ي تلاااف عااان ذلااان التعل

ال اص نحا الم اكتت أو اكتسااع مااا   أو حفاظ كلماات نل ا  

أجن ي  ... ومعرف  المعلم نمستويات ارهداص التي يريد تحقيقااا 
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وط يعتاااا يجعلااه قااا  ا  علااى تصااميم الموقااف التعليمااي وتايئااه 

 اليروص ن ريق  جيد .

 اص التعليمياا  تاااعد علااى ص يالت لااب شن قاااو  تصاانيف ارهااد

علااى م ااكل  توجيااه الااتعلم شلااى معرفاا  الحقااا ت واتااتدعا اا، 

فالتصاانيف  تّااب مسااتويات ارهااداص ن ريقاا  هرمياا  ت اادأ ماان 

ال سيم شلى المعقاد. ونا لن يمكان لاهاداص أن تماد المعلام نإطاا  

 تد يسه. متكاما ي ني عليه 

 

 ت ال تث مستويات ارهداص السلوكي  ضمن المجاال 

 

 

مسااااااااااتويات المجااااااااااام 

النفساااااحركي )تصااااانيف 

  يف(

 مستويات المجام الوجداني

 )نلوو وكراثوم(

 مستويات المجام المعرفي

 )تصنيف نلوو(

 . التقويم6 . تمييز القيم  وتجسيدها5 . الت  يع5

. التنياايم القيمااي )وضااع 4 . التفصيا4

 القيم في تلسل (

 . التركيب5

 . التحليا4 . التقييم )تقدير القيم (3 التمكنانحكاو أو  3. 

 . الت  يت3 . االتتجان 2 . التناوم أو المعالج 2

. التق اااااااااا )االتاااااااااتق ام 1 .لمحاكا 1ا

 واالنت ا (

 . الفام2

 . الت كر1    
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 أوال : المجام المعرفي:

  ي تص نالمعلومات والمفاهيم، والادص المعرفي يقت ي

أو المعرفااي للمااتعلم، ويتناااوم هاا ا تعااديا فااي الساالو  الفيااي 

المجااااام ارهااااداص التااااي تتعلاااات نمعرفاااا  القااااوانين والحقااااا ت 

والنيرياااات ... وهاااو أك ااار ارناااوال دااايوعا  فاااي التعلااايم فمااان 

ال  يعي أنه نعد أن ينتاي ال الب من   اتا      أو وحاد  أو 

مناج معين أن تز ا  قد  معرفته. وغال ا  يكون الادص المعرفاي 

 ارهداص وأحيانا  يكون الادص الوحيد. هو أوم

 ) تو  اتت داو ه ا المستوا )حفظ واتتياا 

   عندما يست يع ال الب  –كما يرا نلوو  –تحدث المعرف

شقام  الدليا على أنه ت كر فكر  ن اكا مقاا ع جادا  لل اكا الا   

 عرف  نه أات .

 لمعرفي ت  فئات أو مستويات ينقسمي ما المجام ا 

 مستويات فرعي  كما نال كا:كا مناا شلى 

  ياااااااااات           التحليااااااااااا         تاااااااااا كر           الفااااااااااام          الت 

 التركيب         التقويم

 :الت كر 

  وهااو أ نااى مراتااب المجااام المعرفااي ويقتصاار علااى التاا كر أو

المعرفاا  ارولياا . وهااو ال يقتصاار علااى تاا كر الحقااا ت فقاام نااا 

والمصاااااا لحات والعمليااااااات ي ااااااما أي ااااااا  تاااااا كر المفاااااااهيم 

 والتصنيفات والم ا ئ وال ر  والتعميمات والنيريات ...

  ،من ارفعام المست دم  في ه ا المستوا )يحد ، يصف، يعارص

يتعرص على، يعد ، يسر ، ي كر، يسمي، يسمع، يتلو، ي تا  ... 

) 

 : أم ل 
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 .أن يحد  المتعلم تمات المد ت  الكتتيكي  في ال عر 

 ( الماااتعلم ثاااتث م اااكتت هامااا  تعااااني منااااا أن يسااامي )يااا كر

 السو ان في مجام ال رو  المعدني .

  أن يعاااد  ال الاااب المساااتويات الم تلفااا  للمجاااام المعرفاااي فاااي

 تصنيف نلوو.

 

 . الفام:2

ويلتي الفام عندما يعر  على المتعلم معلومات معين  فإنه من 

المتوقااع أن يعاارص مااا تعنيااه ويساات يع أن يساات دو المااوا  أو 

ارفكا  المت من . والفاام م لاوع مان أجاا تحقيات المساتويات 

ار اارا )الت  ياات ...(. ولاا لن يحيااى الفااام ناهتماااو ك ياار فااي 

 -التفساير  –التعليم. ويت امن الفاام ثتثا  مساتويات: الترجما  

 االتتنتا 

 . الترجم :2.1 

أوم   جاااات الفاااام ويقصاااد ناااااا شعاااا   ااااياغ  المفاااااوو أو 

  را.المعرف  نللفاق أ

تن اااااااااااااو  الترجمااااااااااااا  علاااااااااااااى القاااااااااااااد ات التاليااااااااااااا :                             

 القد   = معرف  + ماا  

 القد   على التع ير عن الما   نلتلوع المتعلم ال اص -

 القد   على ا تصا  الما   وايجالها -

 القد   على ا تصا  الما   شلى مص ل  مجر  -

 م ت  أو م دأ(القد   على توضي  الما   المجر   )قاعد   -

 القد   على ترجم  الرمول  أو ارلفاق )قرا    ري  (  -
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القااد   علااى ترجماا  ار قاااو شلااى ألفاااق )عنااد قاارا   الجااداوم  -

 والرتوو(

 

 . التفسير: 2.2

 ويقصد ناه القاد   علاى ش  ا  العتقاات الموجاو   ناين أجازاؤ 

المااا   وشعااا   تنييماااا وترتي اااا فااي عقلااه لي اار  ناااا ننياار  

كلياا  عمااا تت اامن ماان معااان. شذن فااي الترجماا  نحااوم أجاازا  

المحتوا من دكا شلاى آ ار أماا فاي التفساير نتعاماا ماع الماا   

ككااا محاااولين ش  ا  العتقااات نااين أجزا اااا. ويحتااو  تاالو  

 التفسير على القد ات التالي :

المعنااى ال اامني للكلمااات فااي عمااا معااين )مااا  القااد   علااى فااام -

 و ا  الس و (

 القد   على المقا ن  )تحديد أوجه ال  ه واال تتص( -

 القد   على التعليا )ا  ا  عتق  الس ب نالنتيج ( -

 القد   على ش  ا  العتق  نين الرمول وار قاو واردكام -

 القد   على تحديد ال واهد التي تييد تعميم ما -

 

 

 تتنتا . اال3.2

ويقصااد نااه الواااوم شلااى تقااديرات أو توقعااات أو اتااتنتاجات أو 

تن يات نتيج  فاام ال الاب لماا هاو مت امن فاي الماا   العلميا . 

واالتتنتا  يت لب أن يكون ال الب قا  ا  على الفاام والتفساير، 

 وين وا تلو  االتتقرا  أو االتتنتا  على:

 ي جداومالقد   على االتتنتا  من نيانات معروض  ف -
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 القد   على التن ي نالعواقب في موقف معين -

 

ماان ارفعااام التااي ت ااير شلااى الفااام كااادص تاالوكي )حااّوم، اعااد 

اااياغ ، اداار ، ع اار، ل ااص، قااا ن، اعاام أم لاا ، ااانف فااي 

 ضو ، علّا، قّد ، ناقش، فسر، اتتنتج، ميّز، اف، ....شلف(.

 . الت  يت3

أو الم اااا ئ أو  يقصاااد ناااالت  يت اتااات داو ارفكاااا  أو القواعاااد

النيريااات والتااي تاا ت أن تعلماااا ال الااب فااي مواقااف جديااد . 

والت  يت ميدر على التمكن من الما   العلمي . والت  يت أعلى 

من االتتيعاع حين يدم اروم على قد   ال الب على العماا فاي 

نفاا  الموقااف التعليمااي أو موقااف م ااانه مساات دما  التعميمااات 

يادم علاى قد تاه علاى ا تياا  واتات داو الت  يات فوالم ا ئ أما 

 ما تعلمه في مواقف جديد  )انتقام أثر التعلم(.

ال الب قا  ا  على عر  الفكر   وشذا كان الفام يت لب أن يكون

وتوضااايحاا، فاااالت  يت يت لاااب أن يقاااوو ال الاااب ناتااات داو ماااا 

 تعلمه  ون تلقين أو تعليمات. ويت من الت  يت عد  قد ات:

ت  يااات المفااااهيم والم اااا ئ والتعميماااات العلميااا  القاااد   علاااى  -

 والرياضي 

ارفكاااا  الر يساااي  ووالمفااااهيم  ئالقاااد   علاااى ت  يااات المياااا  -

 للحقو  والواج ات في مواقف جديد  ...

مااان ارفعاااام التاااي تسااات دو فاااي ااااياغ  مساااتوا الت  يااات:  -

 ، يحصر، يعد، يتناوم، ي ين، يتن ل، يوض ، ...(ا)يست دو، يح

 يمكن اتت داو فعا في أك ر من مستوا؟تيام: ها 

 قا ن نين ارم ل  اآلتي  لتعرص انجان 

 أن يتعرص التلمي  على مص ل  ال فو. -
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 أن يتعرص التلمي  على أم ل  لقانون ال فو. -

 أن يتعرص التلمي  على اتت داو قانون ال فو. -

 

 ها هنا  اياغات أ را أك ر  ق ؟
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شن مفاوو ش ا   الصف اك ر وادما من نعاب المعااني كال ا م 

أناااا تعنااي قياااو المعلاام نالعديااد  والااادو  وااللتاازاو نالتعليمااات ،

ماان ارعمااام والمااااو ماان حفااظ للنياااو وتااوفير للمنااا  العاااطفي 

واالجتماعي وتنييم ال يئ  الفيزيقي  من أثاث وتجايزات وماوا  

ووتااا ا واتاات ما  ال  اارات التعليمياا  وحساان الت  اايم لاااا . 

وهاااي نااا لن ت اااما كاااا ماااا يتصاااا ناااالمتعلم والمعلااام والماااناج 

 ارهداص الترنوي  والعتقات اننساني  . المد تي و

 مفاوو ش ا   الصف : 

يعاارص الاا عب ان ا   الصاافي  نلناااا : مجموعاا  ماان ارن اا    

والعتقات اننساني  الجيد  التي تسااعد علاى أيجاا  جاو تعليماي 

 واجتماعي فعام.

وتعت ااار ش ا   الصاااف المد تاااي عنصااارا  هاماااا  مااان عنااااار  

لااام ، ولعاااا المقولااا  نااالن المعلااام الااا   ال العملي التعليميااا  للمع

يسات يع ش ا   اافه ال يسات يع ش ا   دااي  آ ار مقولا  تقتاارع 

شلى الصح  ند جا  ك يار  . فاالحكم علاى شنجاالات المعلماين فاي 

أ ا ام لعملي  التعلم مرت م نإ ا   الصف المد تي وض  ه. وال 

دان ناالن هنااا  عتقا  وثيقاا  نااين مفااوو ش ا   الصااف وضاا  ه 

 تم تركيز ان ا  على اتت تم كا طاقات المتعلماين ن اكا  من

عاو وك لن من  تم كون الوق  مو  ا  نا  ا  ال يمكن شحتلاه أو 

تراكماااه أو شيقافاااه. ونالتاااالي يفتااار  أن يسااات ا ن اااكا فعاااام 

 لتحقيت ارهداص المحد   في الفتر  الزمني  المعين  ل لن. 

حفااظ النيااو واالن اا اط  شن عمليا  ش ا   الصاف ال تتوقااف عناد 

نااا تتعاادا ذلاان شلااى مااااو وأعمااام أ رلك ياار  فااإ ا   الصااف 

ت تما على جوانب ك يار  ، ونحان فاي مااا ات النجاا  للتنميا  

ال  ري  ك  ارا  فاي مجاام تاد يب وتلهياا المعلماين تانقدو لان 

ناااإذن هللا  و   تعت ااار حصاااال    ااارات الم تصاااين فاااي مجاااام 
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  اارات ومعااا ص وأ وات وماااا ات ان ا   الصاافي  ، لناازو   ن

فعالااا  فاااي مجاااام ان ا   الصااافي  ، لقاااد ااااممنا هااا   الحقي ااا  

التد ي ي  لتكون شضاف  حقيق  للعملي  الترنويا  ولتكاون حيقي ا  

 تد ي ي  أتاتي  لكا معلم ومد ع ومرني وترنو  .

شن ماااا   ش ا   غرفاا  الفصااا واحااد  ماان أهاام ماااا ات تنفياا  

ع ه   المااا   ال يكاون التاد ي  ناجحاا التد ي  وندون اكتسا

فااي أغلااب ارحيااان ، وضاا م الفصااا ماااا   تكتسااب مااع م ااي 

 الوق  . 

وهو يعني المحافي  علاى حاد معقاوم مان النيااو  ون شفاراط أو 

تفريم . كما أنه مياار هااو مان ميااهر ان ا   الصافي  وواجاب 

 أتاتي للمعلم وندونه تسو  الفوضى التي تمنع التعلم . 

 عواما الحاتم  في ض م الفصا : ال

 أوال : المعلم  : 

المتحيااات والم ااكتت التااي قااد تجعااا المعلاام تاا ب لم اااغ   

 التتمي  : 

ـاا عاادو شتقااان المعلاام لما تااه : قااد يكااون الساا ب فااي الم ااكتت 1

التااي يواجااااا مااع فصااله شذا تاارعان مااا يكت ااف التتمياا  أن 

جيااادا  وهناااا ت ااادأ  معلماااام ال يح ااار جيااادا  أو ال يعااارص ما تاااه

م كتت المعلم معام رنام يفقدون ال قا  فياه ولاا ا فاإن المعلام 

الناج  يساد ها ا ال ااع عان طريات التح اير الجياد للماا   التاي 

 يد تاا ذهنيا  وكتانيا  . 

ـااا عااادو قاااد   المعلااام علاااى شيصاااام الماااا   للتتميااا  نال ريقااا  2

فاماااام  المناتااا   : فيتسااارع الملاااا شلاااى التتميااا  نسااا ب عااادو

الد   وت دأ الم كتت المتنوعا  ولساد ها ا ال ااع علاى المعلام 
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أن يح ر نانضاف  شلاى الماا   طريقا  تاد ي  الماا   فاارمران 

 متتلمان : ماذا ند   وكيف ند   . 

ـااا ااااوت المعلااام المااان فب أو غيااار الواضااا  : شذا لااام يكااان 3

الصااوت واضااحا  فساايجد التتمياا  اااعون  فااي انااا ا  والفااام 

 تسرع شليام الملا أو النعا  أو حب الم اغ   . في

ـ تو  معامل  المعلم لتتميا   : فاإن المعلام الا   يت ا  موقفاا  4

عاادا يا  أو تساال يا  ماان تتمياا   ال يجلااب لنفسااه تااوا كااراهيتام 

ومااا يت عاااا ماان م ااكتت ولااا ا يتوجااب علااى المعلاام أن يكااون 

 و و ا  مع تتمي   . 

ـ عدو شدرا  المعلم لتتمي   فاي الاد   : شذا كاان المعلام هاو 5

الاا   ي اار  ويساالم ويجيااب فاات يتاار  لتتمياا   تااوا النااوو أو 

الم اغ   ولا ا ال ند من شدرا  التتمي  في الد   شلاى أقصاى 

الحدو  رن ه ا أف ا ت يا لتعليمام ول   ام على حاد تاوا  

  . 

كتام أو محاتاا تام علااى ـاا  ق ااع أنفااا  التتمياا  أو دااا حاار6

ال ساام  والامساا  واللفتاا  : شن ضاا م الفصااا ال يعنااي ذلاان وشال 

فااإن م ااا هاا ا ال اا م يصاا   وتواتااا  يااي   المعلاام فااي الليااا 

والناااا  شن ضاا م الفصااا هااو المحافياا  علااى حااد معقااوم ماان 

 النياو في الفصا  ون شفراط أو تفريم . 

أو تجدياد : ها ا ـ ات ال أتلوع واحد فاي التاد ي   ون ت ييار 7

الوضع يد ا الملا شلاى نفاو  التتميا  ونفا  المعلام علاى حاد 

 توا  والملا هو أقصر الس ا شلى الم اغ   . 

ـااا المعلااام الااا   يكلاااف التتميااا  أماااو ا فاااو  طااااقتام : يااادفع 2

 التتمي  شلى     فعا ال تسر . 
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شن التتمي  ترعان ما يكت افون  ـ المعلم ال   ال يحب عمله :9

أن معلمام ال يحب عمله وال يحب ما ته وترعان ما ينتقاا ها ا 

الموقف شلاى التتميا  أنفساام فيكرهاون الماا   ثام معلمااا وفاي 

 ه ا الجو المفعم نالكراهي  تترعرل الم اغ   . 

ـاا المعلاام عصاا ي الماازا  ي ااو  رقااا ارتاا اع : فإنااه يصاا   12

لتتمياا  ليااروا كيااف ي ااو  وكيااف يااادأ وماااذا متعاا  يتساالى ناااا ا

 يقوم وكيف يتصرص . 

 ارتاليب الوقا ي  : 

من ارف ا نال  ع أن ال تقاع م اكتت فاي ضا م الفصاا أتاتاا  

وللحصوم على م ا ه ا الوضع الم الي يحسن نن أن تراعي ما 

 يلي : 

ـ  اكتسب احتراو تتمي   وافعا كا ما يحفظ لان ها ا االحتاراو 1

  . 

 ـ كن عا ال  في معامل  تتمي   وال تتحيز رحد ضد أحد . 2

 ـ عاما تتمي   نمو   ول ف  ون ضعف . 3

 ـ أقار لام أنن تاتم نام ونتقدمام الد اتي . 4

 ـ عاما تتمي   ناحتراو لي ا لو  االحتراو . 5

 ـ ح ر ما تن الد اتي  جيدا  . 6

 ـ ح ر طريق  تد ي  الما   جيدا  . 7

 عن تتمي   الملا ودوقام لمتانع  الد   .  ـ ا فع2

ـ ات ع أتاليب متنوع  في التد ي  لت من انت اهام و غ تام 9

 في   تن 

 ـ أدعرهم أنن تحب عملن حتى يح وا   تن ويح و  . 12
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 ثانيا : التتمي  :

 نعب أنماط وقروص الم اغ ين : 

أن  ـاا  قااد يكااون التلمياا  الم اااغب فاداات  فااي   وتااه : ويريااد1

 يعو  عن طريت جلب االنت ا  شليه نوتاط  الم اغ   . 

ـاا قااد يكااون التلمياا  الم اااغب يعاااني ماان م ااكتت أتااري  : 2

ويريد جلب انت اا  المعلام ليساتعيب ناه عان اهتمااو والاد  الا   

 أهمله م ت . 

ـ قد يكون التلمي  الم اغب  اغ ا  في أن ي    لزمت ه قد اتاه 3

 أنه قا دهم نت منالل .  ال اا  لي رهن لام على

ـ قد تكون الم ااغ   ذات  افاع ميقا : يقصاد ناه تلميا  ماا أن 4

يك ف     فعا معلمه الجديد . وه   حال  يقع فياا المعلم تحا  

الفحص شذ يريد التتمي  أن يعرفوا معلمام الجديد : ها هاو مان 

 النول الاا ئ أو من النول عص ي المزا  ؟ 

غ   آنيا  : أ  قاد يكاون ناجماا  عان   ال ـ قد يكون ت ب الم ا5

ميقاا  ا تك ااه تلمياا  لااي  ماان عا تااه أن ي اااغب وم ااا هاا   

 الم اغ   ال تزيد عن كوناا لل  في السلو  .

 ارتاليب العتجي  : 

ماما كن  وماما فعل  فقد تجد من ي اغب رت انه ال اا  ناه 

وال توجااد طريقاا   و ون أن يكااون لاان ذنااب فااي تااو  تاالوكه .

واحد  لمعالج  الم اغ ين فكا حال  فريد  في نوعاا و وافعااا 

و  جتاا. وكاا ماا يمكان قولاه هناا هاو أن هناا  أتااليب عدياد  

 للعت  ن كر مناا ما يلي : 

ـ ضااعف مان شدارا  التلميا  الم ااغب فاي تاير الاد   عان 1

 طريت ارتئل  م ت  . 

 يا  في أمو  ض م الفصا . ـ كلف الم اغب أن يساعد ولو دكل2
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ـاا قااد يفيااد أن توجااه شليااه كلماا  تن يااه أو لااوو أو تااونيف وهاا   3

 ارتاليب تتد   في ال د  كما ترا .

 ـ قد يفيد أن تقانله على انفرا  وتنصحه نتعديا تلوكه . 4

 ـ قد يفيد أن تد   حالته لتعرص ماذا و ا  تو  تلوكه. 5

قيا يا   اا   الفصاا أو ـ قد يفيد أن تع اي الم ااغب ماماات 6

  ا له . 

ـ قد يفيد أن تعامله ن ي  من الع ف شذا كان ما يجر  و ا   7

 هو الع ف . 

ـ قد يفيد أن ت لب مساعد  مدير المد ت  شذا ف ال  ارتااليب 2

 السانق  . 

 ـ قد يفيد أن يستدعى ولي أمر  ل ر  حالته له . 9

عارص شذا كانا  ـ قد يفيد أن تت ااو  ماع مد تايه اآل ارين لت12

 م اغ ته عا   أو هي مقصو   على نعب الحاالت .

 كما يحسن مراعا  ما يلي : 

 ـ تد   في اتتعمام ارتاليب العتجي  الم تلف  . 1

ـا  اناادأ نتجريااب ارتااليب قليلاا  ال ااد  أوال  فاإذا ف اال  فانتقااا 2

 شلى ارتاليب اردد . 

تالوع الا   ـ ت كر أن كا تلمي  م ااغب هاو حالا   ااا  فار3

 ينج  في معالج  تلمي  قد ال ينج  في معالج  تلمي  آ ر . 

ـ ت كر أن لكا تلو   وافعه فحاوم أن تعرص  وافع أو أت اع 4

تو  السلو  فإذا فعل  ذلن فإنن تكون قد ق ع  نصف ال ريت 

  . 
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ـ لقد ث   في ك ير من الحاالت أن   ات  المعلام لحالا  التلميا  5

الاف ( ت لات نوعاا  … أتارته  –هواياتاه  –الم اغب (م كتته 

 من ارلف  نيناما وت ع حدا  لسو  تلو  ذلن التلمي  . 

 ثال ا : المقر  الد اتي :

  انعا : لمن الحص  :

 –غرفاا  وتااا ا  – امسااا : المكااان ) غرفاا  الد اتاا  ( م ت اار 

 الساح  المد تي  . 

ماان وتااا ا ومقاعااد  –المااوا  والتجاياازات التعليمياا   تا تااا :

 وغيرها .

 

 د صي  المد  :

ال ن الل شذا قلنا، شن د صي  مد   الل   العرنيا ، هاي المفتاا  

شلى التعلم. فت يكفي أن يلم الماد   نالل ا  وعلومااا، وأتااليب 

تد يساا، شن لم يكن ااحب د صي  مرح  فكاا ، تعلاو وجااه 

 اارق ، وذا   اااع مااا ع  قياات، يجعلااه يااد ا  ا مااا  انتسااام  م

شلاااى قلاااوع طتناااه فاااي يسااار، فيح وناااه ويحترموناااه . وناااا   

ال ريق  يساا عليه ش ا   الصف، ومن ثم تحقيت أف ا النتاا ج 

. أماااااا شذا اتصاااااف  د صاااااي  الماااااد   ناااااالع و  والاااااتجّام 

 والصرام ، فستكون النتا ج تيئ  وم ي   لآلمام .

 جا  :المقّومات ال  صيّ  للن

 المستوا العلمي. -

 ال قاف  العاّم  وتع  االطّتل. -

 ال كا  وترع  ال ديا . -

 االتّزان النفسي والتسام  وعدو االنفعام. -
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 التفاؤم والحما  للعما. -

 قّو  ال  صيّ . -

 عنايته نميار . -

 انيجاني  و و  التعاون مع اآل رين. -

 اتت عا   لرتالته. -

 والكاما والدقيت.العما المنيّم  -

 توايا المعلومات ل تنه. -

 حماته وح ه النفع لآل رين.  -

 اللقا  اروم و و   في تصو  ال تع لمعلمام :

اعلاام أّن لقاااا   ارّوم نااال تع لاااه أهميّاا  قصاااوا فااي ت اااكيا 

مستق ا العتق  نينن ونيانام. فك يارا ماا تايثّر نتيجا  ها ا اللقاا  

حيان يصا   مان الصاعب نعاد ذلان في نير  ال اتع للمادّ  ، ن

ت يير أو تصحي  ه   النيار   لا ا يجاب عليان أن تكاون حا  ا ، 

 وأن ت  ّم نكّا  قّ  وعناي  لا ا اللقا . 

 المدّ    القدو  :

يرا ال الب في أتاتاذ  الم اا ارعلاى، ويتمنّاى أن يكاون نسا   

منه ، ويحت     واته في  لقه، وعلمه، ون له، وف اله، وفاي 

ركاتااه وتااكناته ، وشذا كاناا  هاا   نياار  ال ااتع شلااى جميااع ح

أتات تـام فإنّه من الواجب على هيال  أن يكوناوا قادو  ااالح  

رننااا ام ال ااتع ، ونماااذ   فيعاا  لمااا يقاار ون ماان م ااا ئ ومااا 

ي رحون مان قايم ، وماا يصاّو ون مان ف اا ا ، وماا يرتامون 

ً  حيّ  من م اليات نانع  من مكا و ار ت  ، وأن يكونوا ا و اُ

تعك  حقيق  السلو  ارم ا ال   ينا ون نه، وياي ون ناال تع 

على ضرو   التزامه ك مّ تير في الحيا ، ودعا  يرفعوناه فاي 

 ترهم وعتنيتام . 
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وشّن المر  ليع   ال تع حين يرون ارتاتاذ الا   يادعوهم شلاى 

التحلّاااي نف ااايل  الصاااد ، وهاااو يكااا ع، وحاااين يروناااه يمّجاااد 

وي يد نارمان ، ومع ذلن يستاتر نواج ه فت يحّ ار ان تص، 

الااد و  وال يااتمّم الوقاا  المحااّد  ويق ااي الفتاار  التااي يق ااياا 

 ا اا الفصاا فيمااا ال يجاد  وال يفياد . فمااا عساى أن يتوقّاع ماان 

ال الااب فااي هاا   الحااام ؟ هااا ننتياار منااه نعااد أن  أا نعينيااه 

قتاادا  نفعااا أتااتاذ  الااداعي شلااى الف اايل  يع اان نالف اايل ، اال

ارتااتاذ أو نقولااه . ذلاان رن ارتااتاذ المرنااي ياايثر فااي ال ااتع 

نسلوكه أك ر من تلثير  نإ داا اته . يقاوم هللا تعاالى : ) ياا أيااا 

الاا ين آمنااوا لاام تقولااون مااا ال تفعلااون، ك اار مقتااا  عنااد هللا أن 

 تقولوا ما ال تفعلون ( ويقوم ال اعر :   

 ا  علين شذا فعل  عييم.ع ال تنه عن  لت وتلتي م له 

 ال قاف  العاّم  وتع  االطّتل :

يعتقااد نعااب المد تااين أّن ماااّ تام العلميّاا  تكفااي لجعلااام ماان 

المدّ تااين الناااجحين  ون حاجاا  شلااى قااد  ماان ال قافاا  العاّماا ، 

ولكّن ه ا االعتقا   اط  من أتاتاه، فال قافا  العاّما  ضارو يّ  

ّن ال ااتع يفترضااون  ا مااا للمعلّاام مامااا كااان ت ّصصااه  وذلاان أ

في معلّمام أنّه  ا ر  معا ص كامل ، وعناد  فاي كاّا وقا  شجانا  

اااحيح  لكااّا تاايام فااي أّ  موضااول. وشذا أ فاات المعلّاام فااي 

انجان  عن أتئل  هيال  ال تع تقم من عيونام، ودّككوا في 

 علمه عاّم  نما في ذلن في مجام ت ّصصه.

 ميار المد   :

عتنااي نميااار  وهيئتااه. فااالميار الحساان لااه علااى المااد   أن ي

أثااار طياااب فاااي نفاااو  ال اااتع، وعنصااار مااان عنااااار ال يئااا  

التعليمي  الصحيح . ومن ناحي  أ را يتلثر ال اتع نمد تاام، 
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فإذا اهتم نمياار  فعلاوا ذلان، وشن أهملاه، ات عاو  فاي ذلان. وال 

يعنااي االهتماااو نااالميار، الم ال اا  فااي الزيناا ، وا تاادا  ال ياااع 

ل الي ، وشنما الم لوع االعتدام. ومن ناحي  أ را فإن النيافا  ا

فااي ال اادن وال ااوع، ماان ارمااو  التااي تاارت م م اداار  نميااار 

 المد   وهيئته.

 ثق  المد   في نفسه وقد اته:

ال يي   المد   عملاه أ ا  طي اا ، شال شذا كاان واثقاا مان نفساه، 

مسااكا  نااار ت  متمكنااا  ماان ماّ تااه، عا فااا  ن را اات تد يساااا، مت

ال ي اا ، والساالو  الحساان. أمااا شذا كااان قليااا ال قاا  فااي نفسااه 

وقد اته وماا اته، فإن ذلن ينعك  على عملاه، وعلاى عتقاتاه 

ن تنااه، فاااو متاار  ، متقلااب، ال ي  اا  علااى حااام. ممااا يجعااا 

ال اتع يت ااككون فيمااا يعرضااه علايام ماان مااا  . وماان الصااعب 

ملي  التعليميا ، ش ا    ااحيح ، على م ا ه ا المد  ، ش ا   الع

 تليم  .

 جلو  المد   على الكرتي :

من ال  ل أن يجل  مد   الل   طيل  وق  الاد    رن عملاه 

يت لاااب ك يااارا  مااان الحركااا  والن ااااط. وهاااو ال يسااات يع القيااااو 

نعاار  الااد  ، وطاار  ارتاائل ، وتوجيااه التااد ي ات ال اافاي ، 

 اااتع، ومتانعااا  ماااا واتاااتعمام الوتاااا ا المعينااا ، وت اااويت ال

يقومون نه من أعمام، وهو جال  على مقعاد  ال ي رحاه. ومماا 

ال دن فيه، أن هنا  حاالت يسم  للمد   فياا ناالجلو  علاى 

 الكرتي، مناا:شذا كان مري ا ، أو ك ير السن، أو كان معوقا .

 التعاما مع ال تع :

ى علااى المااد   أن ي ااعر طتنااه  ا مااا  نال ملنيناا  وارماان، حتاا

يساااعدهم علااى التركيااز واالنت ااا ، وأن يكااون حليمااا  فااي تعاملااه 
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معاااام، وأن يتجناااب ال  اااب واالنفعاااام، فاااي كاااا موقاااف، وأن 

يتجاااول عاان أ  ااا  ال ااتع الصاا ير ، وغياار المقصااو  ، مااا 

 امااا  ال تفساااد نيئااا  التعلااايم، وعلياااه أال يحماااا ال اااتع فاااو  

ن ااطام، طاقتام، وأن يمانحام الفارص للتع يار عان حياويتام و

والم لااوع أن يقااوو المااد   ناادو  المردااد والموجااه، ال  و  

المتسااالم، الااا   يفااار  النيااااو نالعقااااع والعناااف، ال نانقناااال 

واالقتنااال . وين  ااي أن يااد   الماااد   أن أقصاار طرياات لنياااا 

احتاراو طتنااه ، شنماا يكماان فاي تمكنااه مان ما تااه، وقد تاه علااى 

 يب.عرضاا، وشيصالاا ل تنه نلف ا ارتال

 حفظ أتما  ال تع :

ماان ارف ااا أن تحفااظ أتااما  ال ااتع ماان ال داياا ، وأن تتعاارص 

شلى د صياتام، وتد    لفيااتام واهتماماات كاا مانام . احفاظ 

أتااما  طتناان  لت لاات نوعااا ماان ارلفاا  والحيوياا  فااي الصااف، 

ولتع ي طتنن ال عو  نلنن ماتم نام. وتعينان معرفا  ارتاما  

أو تكليااااف ال ااااتع نلعمااااام م تلفاااا ،  عنااااد توجيااااه ارتاااائل ،

وتساااعد  كاا لن عنااد التقااويم الصاافي لكااا طالااب فااي الن اااط 

الصااافي والم اااا ك . ومااان أف اااا ارتااااليب اتااات داو أتاااما  

ال ااتع فااي نعااب ارم لاا  والااد و  والحااوا ات. وهنااا  عااد  

وتا ا تساعد علاى حفاظ أتاما  ال اتع، منااا تر ياد الماد   

را  وجاارا ، ومحاولا  الارنم ناين اتام التم ال الب عد  مرات ت

ال الب ومتم  وجاه، أو المكان ال   يجل  فياه. ومان ناحيا  

أ اارا، علااى المااد   أن ي ااجع طتنااه علااى معرفاا  نع ااام 

 نع ا ، وانفا    من ه   المعرف  أثنا  التد ي ات ال فاي  .

 نين االحتراو وال وص :

  فاال وص قياد ي    المد  ، شذا ل ل ال وص في قلوع طتنه

يقيد عقا اننسان و وحه   شذ يصعب التعلم في جاو ي اي م علياه 
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ال ااوص والره اا ، و  ااي  الوقااول فااي ال  اال. وال يترتااب علااى 

م ا ه ا السلو  ال ااط ، ش فاا  ال اتع فاي الد اتا  فحساب، 

وشنمااا الق ااا  علااى أداايا  جميلاا ، كحرياا  التفكياار واالنتكااا ، 

ت، وحا الم كتت، و و  الم اا   . والقد   على ات اذ القرا ا

وه   ن و  ال تنمو شال في جاو مان ارمان والساتو واالطمئناان . 

 وه ا ما يسعى شلى تحقيقه المد   الكف  الناج .

 حرك  المد    ا ا الصف :

نكساااع الااد   مزياادا  ماان الحيوياا ، يجااب أن يكااون المااد   

 ، وهام ن ي ا ، يتحر  في الصف، ويتجوم نين طتناه فاي حادو

يااي ون ارن اا  ، ليساااعد ماان يحتااا  ماانام شلااى المساااعد . أمااا 

أثنااا  عاار  الااد  ، فعلااى المااد   أن يقااف أماااو ال ااتع، 

ش انت ااا   ولااتكن حركتااه فااي هاا   الحالاا  نحساااع، حتااى ال ي ااو 

ال ااتع، ويعااو  تركياازهم، نك اار  حركتااه، وتاارع  تنقلااه ماان 

 مكان شلى مكان آ ر.

 لصف:ان ا   الصحيح   ا ا ا

يساااعى الماااد   شلاااى  لااات نيئااا  تسااااعد علاااى الاااتعلم . ومااان 

ارتاااليب التااي يت عاااا المااد   مااا يلااي : شداارا  ال ااتع فااي 

المناق   والحوا ، وت ا م الرأ ، ومن  ال تع فراا  متكافئا ، 

واحتراو ال تع وآ ا اام وثقافااتام، و لات جاو مان ال قا  نيناه 

تعلم، وشدااع   و  المار  ونين طتنه، وشثا    افعي  ال تع لل

في الصف، وعدو التعالي على ال تع، وجعا ال اتع يعتمادون 

على أنفسام. شن ها ا الناول مان ارتااليب يايا  الجاو المناتاب 

للاتعلم، ويح اب ال اتع فاي تعلّاام الل ا  العرنيا ، مماا ياي   شلااى 

 تحسين أ ا ام.

 تنييم قاع  الد   :
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لااى التفاعااا نااين ال ااتع، تقااوو طرا اات تعلاايم الل ااات الحدي اا  ع

وجعا التعلم عمات  تعاونياا ، وهناا يسات دو الن ااط ال ناا ي )ناين 

طاااتع( .ونناااا  علاااى هااا    4أو 3طاااال ين( أو ن ااااط الفريااات )

النيااار ، ين  اااي تنيااايم قاعااا  الد اتااا ، نحيااان تيسااار عمليااا  

التوااااا ناااين ال اااتع فيماااا نياانام مااان ناحيااا ، وناااين ال اااتع 

 ا . والمد   من ناحي  أ ر

 مراق   ال تع أثنا  الد   :

مراق   المد   لل تع أثنا  الد   أمر مام، حتى لاو تحققا  

ال يئاا  التعليمياا  الصااحيح ، رن تعلاام الل اا  ارجن ياا ، أماار دااا  

كما أن  على النف ، مما يدفعاا شلى الاروع من وق  شلى آ ر .

ال الاااب ت ااا له أحياناااا  أماااو  الحياااا ، مماااا يحاااوم نيناااه وناااين 

التركياااز، ولااائت ينصااارص ال اااتع عااان متانعااا  الاااد  ، علاااى 

المااد   أن يراقااب ال ااتع واحاادا  واحاادا ، وناتااتمرا . وممااا 

ييتاااف لاااه، أن نعاااب المد تاااين، ي ااا لون أنفساااام نااالمو  ال 

ون نعيادا ، عتق  لاا نالد  ، وه ا يجعاا نعاب ال اتع يسارح

 ويجعا فريقا  آ ر منام، يلجل شلى الار  والمر  في الصف .

 طتع نا مون في الصف :

ماااا قولااان شذا   لااا  اااافا ، ووجااادت نعاااب ال اااتع ناااا مين، 

والمااد   ي اار  نصااوت يجلجااا كااالجر  ؟ف ال تعجااب، فااا ا 

م اد، يحدث في نعب ارحياان، وهاو ميدار علاى وجاو   لاا 

قاع المسايولي  هناا علاى الماد  ، فلاو ما في عملي  التعلايم. وت

أن طتنه وجدوا في   ته نفعا ، وأحسوا ن ي  من المتع ، لما 

ناموا. شذا حدث م ا ه ا في الصف، ال   تقاوو نتد يساه فاتالم 

نفسن: لماذا يناو هيال  ال تع؟ انير في ما   الد  : ها هي 

مت ماا  لل ااتع؟ وانياار فااي أتاااليب تد يساان: هااا هااي فعالاا  

ا ق ؟ واتلم نفسن: ها العتق  نينن ونين طتنن تقاوو علاى ود
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الو  والمح  ؟ شن انجان  عن ها   ارتائل ، تقاو   شلاى مصاد  

 ال  ل .

 معاق   ال تع :

المااد   الكااف  ال يلجاال شلااى ال اارع، فكاام ماان مااد   ضاارع 

طال ا  في تاع  غ ب، فس ب له عاه ، كما أن ال ارع يق اي 

د فاااي نفساااه ال اااوص والجااا ن، علاااى د صاااي  ال الاااب، ويول ااا

وكراهي  المد  ، ون ب الماا   التاي يعلمااا. وعلاى الماد   

أن يلجل شلى أتاليب أ را غير ال رع، فلحيانا  تكفاي انداا  ، 

والتوجيه الحسن، وقاد نحاّ   ال الاب، وننا    شذا ا تكاب ال  ال 

مر  ثاني ، فإذا لم ينته، لجرنا  نالقوم،  ون دتم، أو تاب. فاي 

الحاااالت، ن لااب ماان ال الااب الم اااغب، أن يتحااوم شلااى  نعااب

مقعد آ ر نالصف. وعليناا أن ن اين لل الاب ط يعا  ال  ال، الا   

 ا تك ه، وأن نسم  له نإندا   أيه، والدفال عن نفسه.

  و  المد   :

شن  و  المااد   ارتااا ، هااو  و  الموجااه والميساار للعملياا  

، ومان ذلان عرضاه التعليمي ، ال   يادير ارن ا    ا اا الصاف

النماااااذ  لل ااااتع، وتن ااااياام لمااااا يقعااااون فيااااه ماااان أ  ااااا ، 

وت اجيعام علااى تصاحي  ار  ااا ، معتمادين علااى أنفساام، مااا 

أمكن . شن المد   الكف ، هو ال   يوجاه العماا، ويادير ، وال 

يقاااوو نارن ااا   نفسااااا  فاااا ا  و  ال اااتع . وي  ااا  نعاااب 

    التي ين  اي أن يقاوو المد تين، عندما يقومون أحيانا  نارن

ناا طتنام. ومان ال  ال أن يحتكار الماد   العماا فاي الصاف، 

ويفااول ننصاايب ارتااد ماان الااد  ، ونااا ا يحااوم ال ااتع شلااى 

 مجر  مستمعين.

  و  ال تع:
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دااجع ال ااتع علااى القياااو نارن اا   الم تلفاا ، واطلااب ماانام 

الم اااا ك  نالحااادين والنقااااش ناتاااتمرا . واحااا   اللجاااو  شلاااى 

أتاااليب انلقااا  والتلقااين  فالتااد ي  لااي  مجاار  عملياا  نقااا 

معلوماااات، وشنماااا تعاااديا للسااالو ، وتكاااوين للقااايم واالتجاهاااات 

المرغاااوع فيااااا. شن  و  ال اااتع هاااو القيااااو نجمياااع ارن ااا   

التعليمياااا   فااااام الاااا ين يسااااتمعون، ويتحاااادثون، ويقاااارؤون، 

   ويكت اااون، وياااي ون الفعالياااات الم تلفااا . وال يقاااوو الماااد

نالتااد ا، شال عنااد وقااول أ  ااا  ك ياار  )ون اااا  فااي المرحلاا  

ارولااى مااان تعلااايم الل ااا (. ونمجااار  تصاااحي  ار  اااا  يواااااا 

 ال تع العما .

 حرك  ال تع  ا ا الصف:

نستعما الل   في ك ير مان ارحياان، ونحان نتحار . ونناا  علاى 

ه ا يستحسن أن يسم  المد   لل تع نالحرك  والتنقاا  ا اا 

صف، وهم يي ون ارن ا   الم تلفا . ومان ال  ال أن نفار  ال

علااى ال ااتع الجلااو  علااى المقاعااد، ن ااكا  ا اام، أو نماانعام 

الحركاا . شن ك ياارا  ماان التااد ي ات تااي ا ثنا يااا ، أو عاان طرياات 

فريت من ال اتع. وفاي ها   الحااالت، يتنقاا ال اتع مان مكاان 

ياا  الفاارص شلاى مكااان، لي تاا وا لمت هاام. وماان ارف اا أن تا

لل تع  لي رجوا من الصف أحيانا ، لتحقيت أهداص ترنويا ، أو 

 ثقافي ، كزيا   المساجد، والمتاحف، والمصانع...شلف.

 شثا   اهتماو ال تع نالد   :

ي اا ه  و  المااد   أحيانااا   و  الراعااي، الاا   عليااه أن يكااون 

يقيا ، طاوم الوقا ، حتاى ال تفلا  أغناماه، وت تعاد عان المرعاى 

ليحقااات الماااد   هااا ا الاااادص، علياااه شثاااا   اهتمااااو ال اااتع .و

نالااد  ، وجاا ع انت اااهام شليااه، وذلاان نات ااال كااا مااا يملاان ماان 

وتاا ا الجا ع كالتم ياا، وارلعااع الل ويا ، والوتاا ا المعيناا ، 
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وات ال أف ا أتاليب التد ي ، وأن يلجل شلى التجديد فاي عملاه 

فيماا يت عاه مان طرا ات نانتياو، وأن يتحادى الرتان  والتكارا ، 

 وأتاليب .

 

 ض م الصف :

ت ااما عملياا  ضاا م الصااف عااد  أمااو ، مناااا : المحافياا  علااى 

النيااااو، ومتانعااا  ح اااو  ال اااتع وغياااانام، ومراق ااا  تااالو  

ال ااتع  ا ااا الصااف، وش دااا هم وتااوجياام، وشداااع  ارماان 

والادو  نين ال تع .ومان انجارا ات التاي تسااعد علاى ضا م 

ي :أال يكاون المادّ   ضاعيفا ، عااجزا ، وأن يعاالج الصف، ما يلا

حاااالت الفوضااى واالضاا راع أوال  ناالوم، وأن تقااوو عتقتااه مااع 

ال تع على االحتاراو والصاداق ، وأن يعاو هم تحماا مسايولي  

ش ا   الصف، وأن ي لت لديام اتجاهاا  شيجانياا  نحاو العماا  ا اا 

ام، أماا شذا الصف. شن ض م الصف، يي   شلاى تعلام حقيقاي وفعلا

 كان ارمر فوضى  ا ا الصف، فلن يتحقت دي  من ذلن.

 من وتا ا ض م الصف :

ال ت اادأ الااد   شال نعااد أن يسااو  النياااو والااادو  ال رفاا ، حتااى 

وعنادما تحادث  يتانع ال تع الما   التي تعرضاا نانت اا  كاماا .

فوضى، ال تلجل شلاى العناف، والع اا ات الجا حا ، ناا وجاه لمان 

ي ياار الفوضااى نياارات حالماا ، وكلمااات حكيماا ، ت ااجعه علااى 

االن ااا اط .ولل ارتااائل  وارن ااا   نعدالااا  ناااين ال اااتع، وال 

تقصر اهتمامن على ال تع ال ين يجلسون في المقدما ، أو فاي 

اغات أثنا  الد   .انيار شلاى أحد الجوانب. ال تتر  فجوات وفر

ال تع ناتتمرا ، وال تع ام قار ، وال تك ر مان التنقاا  ا اا 
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الصااف، اجعااا ال ااتع م اا ولين طااوام الااد  ، اتاات دو ك ياارا  

 من وتا ا ج ع انت ا  ال تع، وشثا   شق الام على الد   .

 غرف  الد ات  

وأن يجب أن تتناتب غرف  الد ات ، مع عاد  ال اتع وارثااث، 

تكون واتاع  مريحا  .ومان ارف اا أال يزياد عاد  ال اتع علاى 

ع اارين طال ااا . وماان ناحياا  أ اارا، ين  ااي أن تكااون التاوياا  

جيد ، وانضا   كافي ، والمقاعد مريح ، وأن يجل  كاا طالاب 

جلسااا  ااااحيح ، وأن تتاااوفر فاااي الصاااف الوتاااا ا التعليميااا  

، ولوحاات المنات  ، مان كتاب و فااتر وأقاتو ومسااطر و ارا م

وااااو ، وتساااجيتت ااااوتي ، وأن تكاااون ال رفااا  نعياااد  مااان 

 ال وضا  .

ماذا تفعا في اف نه  ليم من الم تد ين الحقيقيين والم تاد ين 

 الوهميين ؟

قلما ي لو اف من  ليم من ال تع الم تاد ين حقيقا  وآ ارين 

من الم تد ين الوهميين )غير الحقيقياين(. فاإذا قانلتان م اا ها   

ننصااحن ناالال تجعااا الم تااد ين الااوهميين يسااتلثرون  الم ااكل ،

ناهتمامن، ونالتالي معيم وق  الد  . وفي الوق  نفسه حااوم 

أن ال تفقاادهم  اااا  شذا قنااوا أن ال رنااامج فااي غاياا  الساااول . 

داااجعام علاااى التركياااز علاااى جواناااب يمكااان أن ي اااو وا فيااااا 

ن ماااا اتام ) كااالن ت علااى تاا يا الم ااام ( ، وال تاادعام يينااو

أو مااان –أناااام ملماااون نكاااا داااي ، ويمكنااان االتاااتفا   مااانام 

في معاون  أقرانام اآل ارين، وتاتجد أن تفاوقام علاى  -نع ام

 الم تد ين الحقيقيين ترعان ما يتتدى مع تقدمن في ال رنامج.

 كيف تساعد طتنن ضعاص المستوا؟



 

 116 

  

مان  – اتم السااعات ارولاى  –ننصحن أن تتلم  منا  ال دايا  

ال اعفا  ومان هام ال اتع ارقوياا . أجلا  ال الاب  هم ال اتع

ضعيف المستوا نجوا  آ ر مستوا  أف ا، وح  ا شذا كاان مان 

نانضااااف  شلاااى الواج اااات  –أاااادقا ه. ثااام حااااوم أن تقااادو لاااه 

أن    شضافي  يقاوو نل ا ااا فاي ال يا ، و كاز علياه  –المنزلي  

 لاوع في الصف نإع ا ه مزيدا  من االهتمااو، ووضا  لاه أناه م

منه أن يلحت نلقرانه. وال ين  ي أال يدا لن انح ااط أو يسااو   

القلت شذا ما  أيا  أن نعاب ال اتع ن يئاو التقادو. وال تان  أال 

 تتر  منات   شال ودجع  وحفزت فياا م ا هيال  ال تع.

ماذا تفعا شذا  أي  أنن لن تست يع أن ت  اي )تكماا( كاا الماا   

 التي في الكتاع ؟

 ااتع علااى الاادواو أن يكملااوا الكتاااع الاا   نااين أيااديام، يح اا  ال

لكن ذلن قد ال يتحقت رت اع عديد . فإذا دعرت أنان قاد ال تفاي 

ناا لن، يمكناان أن توكااا لل ااتع القياااو ناا عب التااد ي ات  ااا   

الصاااف نانتيااااو ) ن ااااا  تاااد ي ات الكتانااا  والقااارا   كلااااا أو 

رنا  مان ناايا  نع اا ( ، وقد يكاون ذلان أ عاى وأنساب كلماا ق

الكتاع حين ي ادأ ال اتع االعتماا  علاى أنفساام. نانضااف  شلاى 

ذلن يمكن أن توكا شليام أمار تنفيا  ومراجعا  الجاداوم ال ااا  

نمل ااص النحااو والتراكيااب نعااد أن تماااد لااام ال رياات نم ااام أو 

م الين  وفي ه   الحال  يكون من الحكما  أن توكاا شلايام أي اا  

فاي غيار وقا  الاد  ، ومان ثام تصاحيحاا أمر حا اال ت اا ات 

معااام جماعيااا ، مااع لفاا  أنيااا هم فااي كااا ماار  شلااى ضاارو   

مراجعاا  مااا لاام يوفّقااوا فيااه ماان ننااو  نااالرجول شلااى الااد و  

 المعني .

 ماذا تفعا شذا انتا  ما   الد   ق ا أن ينتاي الزمن؟
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ر المعلّم قد ا  من الما   يين أنااا تكفاي  ك يرا  ما يحدث أن يح  

الزمن الم صص للد  ، ثم يكت ف أنه قد ت قى لاه مان الازمن 

ع اار  قااا ت ماا ت ، وقااد انتاااى ماان المااا   التااي أعاادها. أو قااد 

يحااادث أنااان ال ترياااد أن ت ااادأ الاااد   رن معيااام ال اااتع غيااار 

موجو ين، وال تو  أن ت دأ   تا  جديادا  ت ا ر شلاى شعا تاه نعاد 

قااوا م المفاار ات   قااا ت. فااي هاا   الحالاا  ننصااحن أن تلجاال شلااى

المساند  الملحق  ننااي  ه ا الكتاع، ومراجع  أن    المحا ثا  

   شذ يقوو معيماا على الجانب االتصالي.

 ماذا تفعا شذا لم يفام ال تع الما   المسموع  من ال ريم؟

ي دو أن الماا   السامعي  ليسا  ن ااطا  داا قا ومح ّ اا  لك يار مان 

شلاى مسااعد  حقيقيا . تلكاد مان ال تع، ومن ثم يحتاجون فيااا 

أن جااااال التساااجيا لااادين يعماااا نصاااو   ااااحيح ، وأن  أ  

ال ااريم نييااف. وننصااحن أن تاياا  طتناان ق ااا ال اارول فااي 

ت  يا الجاال، وقد يكاون مان المفياد لاام أن ت  ارهم عان عاد  

المرات التي توص يستمعون فيااا شلاى الماا  ، وأكاد لاام أناه ال 

 ات التاي تار  فاي الماا   المساموع ، يتوقع منام فام كا المفار

وال تاان  أن ت ااجعام وتقاارق شجاناااتام ماان حااين آل اار. ضااع 

العدا   ا ما  على الصافر، ق اا شعاا   ال اريم حتاى يسااا عليان 

فيما نعد شعا   ت ا يله. واتات دو ل  انيقااص الميقا  شذا أ  ت 

أن تعاار  المااا   المسااموع  علااى  فعااات. وشذا حاادث  لااا فااي 

  ت ب ما، أو لام تسات ع أن تجاد المكاان الا   ين  اي الجاال ر

أن ت دأ منه ، اقرأ علاى ال اتع الماا   التاي ين  اي أن يساتمعوا 

 شلياا من كتاع المعلم م ادر .

 تد ي  الم تد ين:

شّن تااد ي  الم تااد ين يحتااا  شلااى ماااا ات  اااا  وقااد ا ماان 

 ر ، المعرف  نعلم النف   والعما ماع الم تاد ين يحتاا  شلاى الصا
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وهااو ممتااع دااا ت ، رن مقاادا  الحمااا  والدافعياا  يكااون لااديام 

في أعلى مستوياته عا   )و اا  لادا الم تاد ين الحقيقياين( ، 

حيااان يتقااادمون نسااارع  ملحوقااا  يمكااان قياتااااا. لكااان نعاااب 

الم تد ين قد تعولهم ال ق  نعد عد  محاوالت غيار موفقا  للاتعلم 

م يمكاان أن يصااانوا )ونقصااد نااام الم تااد ين الااوهميين( وماان ثاا

نانح اط نكا تاول . وهنا  آ رون مان الم تاد ين لاديام أفكاا  

 ات   حوم ال ريق  التاي ياو ون تعلام الل ا  نااا  فمانام علاى 

تاا يا الم ااام ماان يعتقااد أن حفااظ المفاار ات كفيااا أن يقااو   شلااى 

تعلم الل  ، كما أن ك ا  السن من الم تد ين يحس ون  ا ماا  أناام 

تعلاام الل اا  نالساارع  والكفااا   اللتااين يااتعلم ناااا  ال يساات يعون

 الص ا ، وه ا لي  حقيقيا .
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 القيا   الترنوي 

عملية تحريك وتوجيه مواهب وطاقات  القيادة التربوية هي
المعلمين والتالميذ والوالدين نحو تحقيق األهداف التعليمية 

يستخدم هذا المصطلح بشكل مترادف مع غالًبا ما  .المشتركة
 قيادة المدارس

 تم ا القيا   الترنوي  أهمي  ك ارا فاي نجاا  ان ا   التعليميا  ،

نيد أن القياا   نفسااا عمليا  نسا ي ، و أن الفار  قاد يكاون قا ادا 

في موقف وتانعا في موقف آ ر. ومن هنا يرت م مفاوو القياا   

نمفااااوو الااادو  الاااوقيفي والمسااائولي  ا ت اطاااا وثيقاااا ، ونااانمم 

ال  صااي  والماااا ات ان ا ياا  والفنياا  التلماا  لرجااا ان ا   

 التعليمي 

الادو  الاوقيفي نلناه  Katz &Kahanويعارص كااتز وكااهن 

شطا  معيا   للسلو  ي الب نه الفر  نتيج  ادتراكه فاي عتقا  

وقيفيااا  نصااارص النيااار عااان  غ اتاااه ال ااااا  أو االلتزاماااات 

ويتحااد   الدا لياا  ال اااا  ال عيااد  عاان هاا   العتقاا  الوقيفياا 

مت ل اااات الواج اااات الوقيفيااا   The Roleمحتاااوا الااادو  

يمكاان عااـُد القيااا   و القيااا   الترنوياا  مفاااوو والنياااو الارمااي

الترنوياا  لم تلااف مسااتوياتاا ) العليااا ، الوتاا ى ، انداارافي  ( 

هااي الجااا  الم   اا  والم اارف  والمنفاا   العمليااات وارن اا   

الترنوي  جميعاا . والاادص منااا هاو تنيايم الجااو  والفعالياات 

ا فاي وتنسيقاا  واوال شلى تحقيت ارهداص التي قد حد ت مس ق

 . اتتراتيجيات العما و   ه

. 

وعليااه فااان القيااا   هااي العنصاار اننساااني الاا   ياارنم أفااارا  

الجماعااا  نع اااام نااا عب وت اااجيعام علاااى تحقيااات ارهاااداص 
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المن اااو   . شذ تعاااد العنصااار ارتااااا  والفعاااام والمااايثر فااااي 

  .المنيمااا  الترنويااا  وهاااي نااادو ها تااانعك  علاااى فعاليتااااا

القياااا   وانفصااااله عااان مفااااوو وناااالرغم مااان وضاااو  مفااااوو 

ان ا   شال أن نعب كتاع ان ا   قد ميازوا ناين ان ا   والقياا   

علااى أتااا  شن ان ا   نالنساا   لرجااا ان ا   التعليمياا  تعنااي 

الجواناااااااب التنفي يااااااا  التاااااااي تايااااااا  انمكاناااااااات )ال  اااااااري  

 .والما ي (التلم  للعملي  الترنوي 

 

وادما من ذلن شذ أناا تت لب ممن أما القيا   فاي اك ر وأوتع 

يقوو نااا أن يحقات فعاليا  اك ار وا فاع مان حيان ش  ا  ال اياات 

ال عياااد  وارهاااداص الك ااارا والت  ااايم وهااا ا ال يعناااي أن تااارنم 

القيااا   نااين نيرتاااا المسااتق لي  والت  اايم لاهااداص وال ايااات 

  .و و هااا ارتاتااي و تاام اتااتراتيجيات السياتاا  وتنفياا ها

ن ا   تاااتم نالحاضاار أمااا القيااا   فاااي تاااتم نااالت يير كمااا شن ا

االيجاني الن  جاا ان ا   يحاافظ علاى الوضاع القاا م ولاي  لاه 

 و  فاااي ت ييااار  وذلااان نسااا ب اتااات دامه للوتاااا ا وارتااااليب 

القا ما  نالفعااا ماان اجااا تحقيات ارهااداص أو ارغاارا  المحااد   

عنصار مان  في   م العما . ونناا  علاى ذلان فاان  جاا ان ا  

عناار االتازان واالتاتقرا  أماا القياا   فااي تااتم وتركاز علاى 

 . عملي  الت يير في فعاليات التنييم الت ريعي

 

ويعو  االهتماو نمفاوو القيا   شلى النياو الترنو  ال   يعد مان 

أهم ارنيما  االجتماعيا  داانه فاي ذلان داان الانيم االجتماعيا  

و انعتمااي والنياااو السياتااي ار ركالنياااو االقتصااا   والنيااا

   .وغيرها
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ونسا ب ال او   الاا لا  التاي تحادث فاي المجتمعاات فاناه أااا   

لزاماااا علاااى الميتساااات الترنويااا  ت اااوير القياااا ات الترنويااا  

واالهتماو لاا ووضع مفاوما واضحا ناا. وذلن لماا للقياا   مان 

أثر نالل في العماا علاى مواجاا  مت ل اات العصار شذ أن القياا   

الترنوياا  تسااعى شلااى تنياايم جاااو  العاااملين الترنوياا  وتنساايقاا 

 .. نهلتنمي  الفر  تنمي  دامل  في شطا  اجتماعي متصا 

 القيا   وان ا  

ان ا   نالنس   لرجا ان ا   التعليمي  تتعلت نالجوانب التنفي ي  

التااي تااوفر اليااروص المناتاا   وانمكانيااات الما ياا  وال  ااري  

للعمليا  الترنوياا ، أماا القيااا   فااي ت لعااه شلاى ارهااداص ال عيااد  

الك را والت  يم لاا للعماا علاى مواك ا  المساتجدات الترنويا  

ير والت وير المناتب. فكا  جاام ان ا   المعاار  نحداث الت ي

التعليمي  يما تون تال تام نحكام مراكازهم ووقاا فام ، وها   

 تل    تمي  تستند في درعيتاا شلى القانون وقواعد التنييم

أمااا القيااا   فيسااتمدها  جااا ان ا   التعليمياا  ماان مكانتااه نااين 

لياه العاملين معاه التاي تجعاا لاه تالثيرا ونفاوذا علايام ت افي ع

اااف  القيااا   ال تعتمااد علااى تاال   القااانون وقواعااد التنياايم، 

 فلي  كا ش ا   قا دا

وعلى ه ا فإن  جا ان ا   يحافظ على الوضاع الاراهن نت  يات 

النيم واللوا   فاو عنصر من عناار االتزان واالتاتقرا ، أماا 

القا ااد فيحاادث ت يياارا فااي ال نااا  التنييمااي للعمااا الترنااو  ممااا 

 مقلقا لاوضال الراهن  في عمله وعاما االتاتقرا  ي كا عامت

واالتزان من مرتكزات العما الترناو ، لا لن أضااص الترنوياون 
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شلى افات القا د الناج  القاد   علاى تايئا  العااملين فاي الحقاا 

الترنااو  للتجديااد نمااا ي اايع جااو االتااتقرا  النفسااي كااي يسااير 

 العما في شطا   ال  يعي

 القيا   وأنماطاا

  اتاا  تااانق  مسااحي  فااي  124و  الااف تااتوجديا نتحليااا قااا

موضااول القيااا   ات عاا  أتاااليب م تلفاا  فااي   اتاا  القيااا   ، 

 : وكان أهم ما تواا شليه

أن من يقوو ندو  القيا   يتفو  على مجموعته من حين ال كا   .1

والقاااد   العلميااا  واالتاااتقتم فاااي تاااولي المسااائولي  والن ااااط 

 تصا ي  واالجتماعي االجتماعي والمكان  االق

أن الصاافات والماااا ات الم لوناا  فااي القا ااد تتوقااف شلااى   جاا   .2

 ك ير  على مت ل ات الموقف ال   يقوو فيه ندو  القيا  

 

 انماط القيا  

 التصنيف اروم: الم كر لماك  وي ر

يتوقااع القا ااد مماان معااه ال اعاا  الم لقاا   :القيااا   التقليدياا   .1

الم ااا القا ااا )أك اار مناان نيااوو والااوال  ال  صااي لااه، ويعتمااد 

أعاارص مناان نساان (، ويسااو  هاا ا النااول فااي المجتمعااات الق لياا  

والريفي . وه ا النول من القيا   يحاوم المحافيا  علاى الوضاع 

 .الراهن ويقاوو أ  الت يير تعزيزا للسل   وتدعيما للنفوذ
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يتمتااع ااااح اا نجاذنياا  قوياا  شلااى د صاايته  :القيااا   الج اناا  .2

ويرا العااملون معاه أناه يتمتاع نقاو   ا قا   .الم الي المح ون  

وأنااه منااز  عاان ال  اال فلااه الااوال  الكامااا، فت لااب علااى القيااا   

 الصف  ال  صي  ال حت 

تقوو علاى تايا   القاوانين واللاوا   ، ويتمياز  :القيا   العقتني  .3

هااا ا الااانمم نلناااه غيااار د صاااي ، والاااوال  فياااه ال لتعت اااا ات 

موع  اراوم والم ا ئ والقواعد المرعي  ال  صي  وشناا لمج

 ال انت 

 

 ت و  مفاوو القيا   الترنوي 

كاناا  القيااا   الترنوياا  فااي الماضااي تعنااى فقاام نالم ااا ئ والقاايم 

وارحااوام وأااا ح  فااي هاا ا القاارن تاااتم نالنيرياا  التحليلياا  

والقاايم العلمياا  التااي تعنااي ماااذا؟ ولماااذا؟ واالتجااا  الجديااد فااي 

الترنوي  يستادص الواوم شلى معايير تقا  نااا  مفاوو القيا  

 فعالي  ان ا   ن ريق  علمي  وموضوعي .

 :نيريات ان ا   الترنوي 

النيري  الترنوي  ماا لالا  فاي المااد وشن كاان اهتمااو ال ااح ين 

نااا فاي الحقاا الترناو  يااز ا  يوماا نعاد ياوو، وأك ار التعريفااات 

ا تعريااف هرناارت فيجااا تقاا ت للنيرياا  فااي الحقااا الترنااو  أنااا

وهي مجموع  فرو  يمكن التواا ناا شلاى مجموعا  قاوانين 

 ناتت داو المن ت الرياضي
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 أوال انيري  ان ا   الترنوي  كعملي  اجتماعي  

 نموذ  جيتزلز-

م ناااى النيريااا  أن ان ا   الترنويااا  تسلساااا هرماااي للعتقاااات 

الوقيفيااا  ناااين الرؤتاااا  والمرؤوتاااين فاااي شطاااا  اجتمااااعي ، 

وتوليااااع ار وا  وتكاملاااااا ماااان أجااااا تحقياااات أهااااداص النياااااو 

 االجتماعي

 

 

 Gubaنموذ  جونا  .2
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م نى النيري  أن القا د الترناو  يعماا كوتايم ناين مجماوعتين 

القاااوا التنييميااا  مااان جاااا   مااان القاااوا الموجاااا  للسااالو  :

وال  صااي  ماان جااا  أ اارا نحااداث تاالو  مفيااد ماان الناحياا  

التنييمي  وفي الوق  نفساه محقات للرضاا النفساي. ينيار جوناا  

شلى القا د الترناو  علاى أناه يماا   قاو   يناميكيا  ي ولااا لاه 

 مصد ان: 

 المركز ال   ي  له في ا ت اطه نالدو  ال   يما ته -1

المكاناااا  ال  صااااي  التااااي يتمتااااع ناااااا. ويحيااااى  جااااا ان ا    -2

الترنوي  نحكم مركز  نالسال   التاي ي ولااا لاه القاانون، وها   

السل   يمكن أن ينير شلياا على أنااا  تامي  مفوضا  شلياه مان 

 السل ات العليا. 

أماااا المصاااد  ال ااااني للقاااو  المتعلااات نالمكانااا  ال  صاااي  وماااا 

ر فإناه يم اا قاو  غيار  تامي  وال يصاح ه مان قاد   علاى التالثي

يمكاان تفوي اااا وكااا  جااام ان ا   ناات اتاات نا  يحيااون نااالقو  

الرتاامي  الم ولاا  لااام لكاان لااي  جماايعام يحيااى نقااو  التاالثير 

ال  صااي ، و جااا ان ا   الاا   يتمتااع نالساال   فقاام  ون قااو  

 التلثير يكون قد فقد نصف قوته ان ا ي 

ن الاادو  وال  صااي  أماار ال وياارا جونااا أن نعااب التعااا   نااي

يمكن تجن ه وهو يم ا قو  طر  تل ي  تعماا ضاد النيااو وتمياا 

شلى تفكيكه، لكن في نف  الوق  يوجد قو  أ را شيجانيا  تعماا 

على المحافي  على تكاما النياو ، ه   القوا تن اع مان االتفاا  

 على الادص ومن القيم التي تسو  الميتس  الترنوي .
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 T. Parsons (1)ناتونز نيري  تالكوت  .2

م نااى نيرياا  نا تااونز علااى أن ان ا   الترنوياا  متفرعاا  ماان 

 :المجتمع الك ير ، فتقوو نيريته على أ نع مسا ا

 التلقلم والتكيف مع م الب ال يئ  ال ا جي  .1

تحقيااات الاااادص: نتحدياااد  وتجنياااد الوتاااا ا المتاحااا  مااان أجاااا  .2

 الواوم شليه

الترنويااا ، نالتنسااايت نيااانام التكاماااا ناااين أع اااا  الميتسااا   .3

 وتوحدهم

 الديموم  ناتتمرا  تحفز الميتس  .4

ويمياااز نا تاااونز ناااين ثتثااا  مساااتويات وقيفيااا  فاااي التركياااب 

 الارمي للميتس  الترنوي 
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أوال: المستوا الماني أو الفني وهو متعلات نم اكتت التكيياف 

 والتلقلم وتحقيت ارهداص

 ت التكاما والتنسيتثانيا:المستوا ان ا   وهو متعلت نم كت

ثال ااااا: مسااااتوا المصاااالح  العاماااا  وهااااو متعلاااات نالديموماااا  

 واالتتمرا ي  في تحفز الميتس 

 نيري  ان ا   الترنوي  كعملي  ات اذ للقرا   ثانياا

أن تركي ا  التنيايم  يارا جريفا  :نموذ  جريفا  الت ااذ القارا  .1

ن ا   فاااي العماااا الترناااو  يتحاااد  نال ريقااا  التاااي تعماااا نااااا 

 القرا ات. ويرا أن   وات ات اذ القرا  تت من

 وضو  ارهداص وفاماا -1

 تجميع الحقا ت واآل ا  وأفكا  اآل رين المتصل  نالم كل  -2

 تحليا وتفسير المعلومات -3

 التواا شلى احتماالت ممكن  لصو   القرا  -4

 مدا فعاليته في تحقيت ارهداص تقييم -5

تصا عملي  ات اذ القرا  شلى ذ وتاا نت ليب أحد االحتمااالت  -6

 وا ت ا   على أنه ارنسب
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عندما يت   القرا  ت دأ مرحل  وضاع منااا  للتنفيا  نانمكانياات 

ولوتاااا ا الما يااا  وال  اااري  المتاحااا ، ماااع وضاااع ال ااامانات 

وضاامان التنساايت وتكامااا التلماا  التااتمرا  الحمااا  ل رنااامج 

 .االتصام. ثم تلتي أ يرا مرحل  التقويم

 ثال اانيري  ان ا   الترنوي  كوقا ف ومكونات 

و كتانااه 1652ن اار تاايرل تاان   Sears (2)نيرياا  تاايرل  .1

حلاا فياه ان ا   الترنويا  شلاى  مسا   (ط يع  العمليا  ان ا يا )

الرقانا .  -التنسايت  –التوجياه  –التنيايم  –عنااار: الت  ايم 

ف  يعاا  ان ا   عنااد  مسااتمد  ماان ط يعاا  الوقااا ف والفعاليااات 

التي تقوو ناا الميتس  الترنوي . وعلاى منوالاه قاما  الران ا  

و نتقديم تحليت آ ر في 1955ارمريكي  لمدير  المدا   تن  

 –االتت ا    –الت صيص  –كتانام السنو  كما يلتي: الت  يم 

آ رون أن تحليا ان ا   الترنوي  ت عا  التقييم. ويرا –التنسيت 

الت  يم  –التوقيف  –التنييم  –للوقا ف كما يلي: عما لقرا  
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التوجياه . والحات أنااا عنااار متدا لا   –االتصام  –الرقان   –

ومت ااانك  فيمااا نيناااا ت ااكا فااي مجموعاااا الوقااا ف ان ا ياا  

 للقيا   الترنوي 

أن ان ا   الترنويا  لااا  يارا هاال ين:نيري  المكونات ار نعا -

القا د  –العاملون  –الميتس  الترنوي   –أ نع  مكونات: العما 

 الترنو 

تعد من الجاو  الم كر  في ميدان التنيير  :نيري  ارنعا  ال تث  .2

 للعما الترنو  ولاا ثتث  عواما

 الجو االجتماعي - جا ان ا    -الوقيف   .3

 المفاوو الحدين للقيا   الترنوي 

القيا   اتتراتيجي  منيما  تقاوو علاى أتاا  اعت اا  الميتسا  

الترنوياا  نيامااا لااه أهااداص يمكاان تحدياادها نوضااو  ، ويمكاان 

متانع  تحقيت ه   ارهداص  اتم ماد  لمنيا  معينا  عان طريات 

التنساايت وشيجااا  الحااوافز لاادا العناااار الم تلفاا  التااي يتكااون 

تقااوو علااى أ نعاا  مناااا النياااو. واتااتراتيجي  القيااا   الترنوياا  

 م ا ئ

م اادأ النياااو الكلااي: يقاار  أن الميتساا  الترنوياا  مجموعاا  ماان  .1

ارجزا  أو العناار ينست نيناا لتحقيت أهداص الميتس ، وكاا 

 عنصر يسام في تحقيت ارهداص المن و  

ارهااداص: تحدياادها ماارت م نااالت  يم وترتكااز علااى اتااتراتيجي   .2

قياتااا، وتتصااف لمنيا ، وتكااون محاد   نوضااو  نحيان يمكاان 
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نال مولي  كي ت  ي جميع مراكز المسائولي  وجوان ااا نصاو   

 جدي  شذ يتمسن القا د نتحقيت ارهداص في أثنا  التنفي 

م اادأ الم ااا ك  وااللتاازاو: نحياان يتحمااا كااا داا ص جااز ا ماان  .3

 المسئولي 

م ااادأ المراق ااا  وتقاااويم ار ا : عااان طريااات مقا نااا  اننجاااالات  .4

 المستادف  الفعلي  مع اننجالات

فالقيا   الترنوي  فن يقوو ناه مان تتق لاه الجماعا  لتمياز قد اتاه 

وتماته التي قلما توجد في غير ، فيما   القيا   نقد تاه علاى 

التوجياااه والتنسااايت والرقانااا  فاااي ميتساااته الترنويااا  لتحقيااات 

 ارهداص وارغرا  الم لون 

وتمات  والتمتع نالصف  القيا ي  ال يكون نمجر  التحلي نصفات

محد   فقم نا يتجلى فن القيا   في الدو  ال   يلع اه القا اد فاي 

التلثير شيجانا على تلو  اآل رين، فت يكاون قا ادا رناه ذكاي أو 

مااااهر أو مفكااار أو م لاااص فحساااب ، ناااا رن ذكاااا   وماا تاااه 

وأفكا   تعت ر فاي نيار العااملين معاه ضارو ي  لتحقيات أهاداص 

د ماااان  جااااا مفاااارو  علااااى المجموعاااا . ناااا لن يتحااااوم القا اااا

مرؤوتاايه شلااى  جااا يح ااه النااا  ويحترمونااه ويتعاااونون معااه 

وي لصون له ويوالوناه ، مماا يزياد مان تالثير  علايام، فتصا   

مجموعتااه أك اار شنتاجااا وفعالياا . فالقيااا    ااااي  ماان  صااا ص 

الجماعااا  ذات ن ااااط شيجااااني ي ادااار  دااا ص معاااين لتحقيااات 

التااالثير واالتاااتمال  أو  ارهاااداص الترنويااا  المن اااو   نوتااايل 

 ناتتعمام السل   الرتمي  شذا اقت ى ارمر ذلن 
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 م ا ئ القيا   الترنوي 

نسااتعر  م ااا ئ القيااا   الترنوياا  ماان  ااتم شطااا ين نيااريين 

 معروفين نإطا  فايوم وشطا  موني

 أوال:شطا  فايوم

 م دأ للقيا   الترنوي  14يقدو فايوم 

م دأ وحد   -4م دأ النياو  -3   م دأ السل -2م دأ تقسيم العما  -1

م ادأ وحاد   -5ارمر: تلقي الموقف ارمر من   ي  واحد فقام 

 -6واحدا و    واحاد  تجاا  هادص واحاد.  االتجا : تعني   يسا

م ادأ مكافال   -7 تتدي المصال  الفر ي  أماو المصلح  العاما  .

  جاا  المركزياا  والتمركزياا  تتوقااف علااى حجاام  -2العاااملين 

 -9العمااا وماادا اندااراص والمنيااو  الزمنااي وال عااد المكاااني 

ي صاص  : م ادأ الترتياب والتنيايم -12م ادأ تسلساا الر اتا  

لكا دي  مكانه ويوضاع كاا داي  فاي مكاناه ، وي صاص لكاا 

تتساات ارمااو .  فاار  مكانااه ويوضااع كااا داا ص فااي مكانااه حتااى

م ااادأ  -13م ااادأ اتاااتقرا  العااااملين  -12م ااادأ المسااااوا   -11

م اادأ العمااا كفرياات والمحافياا  علااى  و   -14التحفيااز للعمااا 

 الجماع 

 ثانيا: شطا  موني

Monney’s Framework 

 يقوو شطا  موني على أت  تنييمي  ثتث 
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 م دأ الواج ات الوقيفي   -3م دأ التسلسا  -2م دأ التنسيت  -1

 

 الصفات والماا ات القيا ي  الترنوي 

ت ين لنا أن القيا   الترنوي  لاا معنى واتع وداما تت اانن فاي 

مفاوماا اآل ا  والنيرياات شال أن الصافات والمااا ات القيا يا  

الترنويااا  الناجحااا  يكاااا  يجماااع عليااااا المنيااارون الترنوياااون 

 ونسر ها فيما يلتي

 يجاناقو  ال  صي  الميثر  في اآل رين ش .1

 العناي  نالميار ال  صي والميار العاو للميتس  .2

التمتااع نفلسااف  ترنوياا  عميقاا ، مااع فااام واضاا  ل  يعاا  العمااا  .3

 الترنو 

 التحصيا العلمي العالي .4

 التد يب الماني .5

 الصح  الجسمي  والعقلي  والنفسي  .6

 النير  المتفا ل  .7

 االتتقرا  العاطفي .2

 وارمان ال لت العييم واالتتقام  والنزاه   .9

 الرو  علمي  .12

 ال عو  نالرتال  .11

 التقويم ال اتي .12

 القد   الفكري  فا ق  .13

 ال كا  االجتماعي .14
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 تع  االطتل .15

 الح  المرهف ناآل رين .16

 ترع  ال داه  .17

 حسن التصرص في المواقف الم تلف  .12

 و  التعاون والرغ   في ت وير ما لدا اآل رين أك ر مان  .19

 مما ت  السل   عليام

 الجاذني  ال  صي  .22

 القد   على العما ال ا  والص ر لتحقيت ارهداص المن و   .21

 الحكم السديد على ارمو  العام  .22

 ماا   القيا   في تنمي  ال رنامج التعليمي .23

 ماا   العتقات اننساني  .24

 ماا   تنييم العما الجماعي .25

 ماا   التعاما مع التقنيات الحدي   .26

 ماا   تايئ  اليروص المت م  للعما .27

 التقويمماا    .22

 القد   على التجر  عند تقويم ار ا  .29

 ماا   التنييم والترتيب والتنسيت والجدول  .32

 ماا   ترتيب ارولويات .31

 ماا   تقدير مستوا كفاي  العاملين .32

 ماا   العما كفريت .33

ماا   التعارص علاى ميااهر الرضاا عان العماا أو السا م علياه  .34

 نين العاملين

 ماا   الت ويت وتحفيز اآل رين للعما .35
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 ماا   االنتكا  وانحسا  نالم كتت والتفنن في الحلوم .36

مااااا   اننماااا  الترناااو  ان ا   والفناااي نالنقااااش الجمااااعي  .37

والماايتمرات والناادوات والحااوا  المفتااو  والحلقااات الد اتااي  

 والزيا ات الميداني 

 ماا   معالج  المعلومات المالي  .32

 ماا   اآللي  ان ا ي  .39

ن االنفعالياا  مامااا كاناا  اليااروص الحكماا  والااادو  وال عااد عاا .42

 اع  

القد   على التعرص على الفرو  الفر يا  فاي المياوم والقاد ات  .41

 والحاجات واالتتعدا ات

 القد   على الت  يم .42

 القد   على ات اذ القرا  المناتب والحزو والجدي  في تنفي   .43

 حزو من غير دد  ولين من غير ضعف .44

 القرا  م ا ك  العاملين في الميدان عند ات اذ .45

 حسن التوقي  في ات اذ القرا  .46

 معقولي  القرا ات وعدو تناق اا .47

 حسن اتت داو السل   .42

 القد   على المتانع  والتقويم والتوجيه واندراص .49

 الموالن  نين العتقات اننساني  وتنفي  ارنيم  واللوا   .52

 العدال  في ت  يت النياو .51

 ماا   ت ا م المعلومات واالتصام .52

 مال لمقترحات اآل رينالمناق   والس .53

 تحليا المواقف وعدو التسرل في الحكم .54

 الحرص على ال  اد  في وجو  العاملين .55
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 م دأ ال واع للمحسن والعقاع للمسي  .56

 الت لع الدا م شلى مستق ا الميتس  الترنوي  .57

 ت جيع ال حوث والد اتات العلمي   .52

 القيا   الترنوي  للمد ت 

يتوقف نجاا  المد تا  فاي تحقيات الجاو   ال اامل  لم رجاتااا 

شلااى حااد ك ياار علااى كفاياا  قيا تاااا الترنوياا  وفعاليتاااا ، فمااا هااو 

 مفاوو القيا   الترنوي  ؟ ومن هو القا د الكفي ؟

ماان أهاام مفاااهيم القيااا   أناااا مجموعاا  تاالوكيات أو تصاارفات 

ماوقفين معين  تتوافر في د ص ما ، ويقصد من و ا اا حن ال

على التعاون من أجاا تحقيات ارهاداص المعينا  للعماا ومان هناا 

تصا   وقيفاا  القيااا   وتاايل  لتحقياات ارهااداص التنييمياا  . كمااا 

أناااا الجاااو  المنسااق  التااي يقااوو ناااا فرياات ماان العاااملين فااي 

الحقااا التعليمااي ) المد تاا  ( ش ا يااين وفنيااين ، ن ياا  تحقيااات 

 . ارهداص الترنوي   ا ا المد ت 

ولكااي تحقاات المد تاا  الت  ياات الناااج  للجااو   ال ااامل  فإناااا 

ليساا  نحاجاا  شلااى قا ااد ماان  ون ش ا   ، وال ش ا    ون قا ااد ، 

شنما هي نحاج  شلى قياا   ش ا يا  ترنويا  واعيا  رهميا  الت ييار 

تمتلن  ؤي  ت ويري  م دع  ، ولادياا الكفايا   التاي تمكنااا مان 

جاال العماا وفقاا  للمعاايير المحاد   توجيه جاو  العاملين نحو شن

ون ريق  احيح  من المر  ارولى وفي كا مر  ، نما يسام في 

تحقيت الجو   ال امل  لجميع العمليات المد تي  . شن مان أك ار 

التحاااديات التاااي تواجاااه القا اااد الترناااو  للمد تااا  هاااي قياااا   

منسوني المد ت  نحاو الت ييار والتوجاه شلاى الجاو   ال اامل  ، 

لنف  اننساااني  تاالنى الت يياار وتيااا متمسااك  نمااا ألفتااه ماان فااا

مما تات لي   وفا  من الت يير نحد ذاته ناا ال اوص مماا يناتج 



 

 127 

  

عاان الت يياار ماان ليااا   أع ااا  أو تقلاايص الفاارص ، لاا لن ين  ااي 

على القا د الترنو  للمد تا  أن ي تاا  السالو  المعازل للقياا   

 Theان ا ياااا   الترنوياااا  والناجحاااا  ، أن نيرياااا  ال اااا ك 

Managerial Grid Theory   التااي تحااد  نعاادين لساالو

القا ااد همااا االهتماااو نالعاااملين واالهتماااو نالعمااا ، هااي النيرياا  

ارك اار مت ماا  للقيااا   الترنوياا  للمد تاا  الراغ اا  فااي ت  ياات 

الجااااااو   ال ااااااامل  شذا  مجاااااا  ننيرياااااا  القيااااااا   الموقفياااااا  

Situational Leadership . 

 القيا   الترنوي  للمد ت  ت  يت الجو   ال امل  ؟ كيف تعزل

شن ت  يااات الجاااو   ال اااامل  فاااي المد تااا  يت لاااب مااان القياااا   

 الترنويااااااااااا  مراعاااااااااااا  جملااااااااااا  مااااااااااان ارماااااااااااو  التاااااااااااي

فااي مجملاااا تم ااا تعزياازا  للتوجااه نحااو ت  ياات الجااو   ال ااامل  

 وهي كما يلتي :

 نه .اعتما  الجو   كنياو ش ا   في المد ت  ال نديا ع -1

 ت كيا فريت الجو   والتميز في المد ت  . -2

 تعزيز انتما  العاملين للمد ت  . -3

ن ااار ثقافااا  الجاااو   وار ا  المتمياااز ناااين جمياااع العااااملين  -4

 نالمد ت  .

 تحديد معايير ار ا  لجميع العمليات المد تي  . -5

اعتما  الم ا ك  والعماا نارو  الفريات فاي جمياع العملياات  -6

 المد تي  .

 التد يب المستمر للعاملين على وفت احتياجاتام  -7

 اعتما  التقويم ال اتي من جميع العاملين نالمد ت  . -2

 تفعيا االتصام نين المد ت   ا ليا  و ا جيا  . -9

 تحسين م رجات التعليم نما يتوافت واحتياجات المجتمع . -12
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   م اكا التعلم لدا تتمي 
 الصف االوم

ا  ات الم تكااار  تعزياااز السااالوكيات انيجانيااا  وت ناااي الم ااا -11

 واننداعي  .

اتاات داو ال اار  العلمياا  لتحليااا ال يانااات لجميااع العمليااات  -12

 المد تي  .

 تد يب واقلاا ماا ات ال تع . -13

 

 

 

 

أن الت و  السريع للحيا  أ ا الى ت ير في مفاوو الترني  

نصو   عام  ومفاوو الد ات  والمجتمع والمعلم نصو   

 اا  ونعد ان كان  المد ت  في عزل  عن المجتمع أ  ت 

االن ت ر  من عزلتاا وتقترع من المجتمع الى حد االلتصا  

 نحين لم يعد نارمكان الفصا نيناما.

ن الم اكا التي يواجااا معيم المعلمين اعون  التعلم م

والترنويين  صواا في المرحل  االولي  للد ات  ولاا أت اناا 

قد تكون نس ب ال عف الل و  أو ال وص أو ال جا .....الف 

واي ا أن عيش ال فا في نيئ  ال توفر له ارمان لاا تلثير ك ير 

لم هي في حيا  ال فا التعليمي  وعلى الرغم من اعونات التع



 

 129 

  

نالد ج  ارولى اعونات أكا يمي  شال أن العديد من المرنين 

يتحيون أن اعونات التعلم قاهر  متعد   االنعا  وذات آثا  

تتجاول النواحي اركا يمي  الى نواحي  أجتماعي  أو قد تنتج 

نس ب قا في ال يئ  الد اتي  او مقد   المعلم على التعاما مع 

ل ا فلن ارطفام ذو  اعونات التعلم الحاجات ال اا  لل تع و

 ال يت  ون موقف طيب نحو المد ت  .

يعت ر موضول اعونات التعلم من الموضوعات الجديد  

والمام  في ميدان الترني  ال اا  والتي تم ا م كتت 

تعليمي  ونفسي  وتيكولوجي  لدا ال فا أو التلمي  وقد تكون 

  الصعونات كا اعونات التعلم مصاح   لم اكا ط ي  وه 

واحد  تم ا م كل  لاا عتجاا ال اص من  تم وضع ال رامج 

 الترنوي  ال اا  نتعديا السلو .

وهنا  طر  للعت  مناا المساعد  التعليمي  أ   و  المعلم 

ومناا العت  السلوكي من  تم نرنامج  اص لل فا ومناا 

 اال وي  التي ترفع اال ا  العقلي.

 و  المد ت  والمعلم في مساعد  التلمي  وهنا نحاوم انرال 

 على ت  ي ه   الم كل  واالتجا  نحو عملي  ترنوي  احيح .
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 أهمي  ال حن في م اكا التعلم

ت و ت الحيا  في م تلف جوان اا ولم تعد االتر  قا    على 

القياو نواج اا في اعدا  الفر  للحيا  العام  اعدا ا احيحا من 

   والتي ت كا حلق  مام  يمر ناا أجا ذلن نرل  و  المدا

 الفر .

 

وت ير الد اتات الى أن نصيب الحيا  المد تي  من الم كتت 

 التي يعاني مناا ال ل   أك ر من نصيب مجام الحيا  اال را.

وال حن في موضول اعونات التعلم له أهمي  نال    في 

  العملي  الترنوي  الن المعلم ي  م جاو  ج ا   وداق  ويستنف

كا ال اقات لت يير مسا  ال فا ال   يواجه اعونات في التعليم 

 الن ال ر  الر يسي في المد ت  هو التعليم ن كا احي  .

وتست يع المد ت  عن طريت ان دا  النفسي حا الم كتت 

ال اا  نالتتمي  والت فيف من الصعونات التي تواجاام رن 

ون من قصو  الل   اعونات التعلم تعني أن هنا  أد ااا يعان

وعجز في القد   على التع ير وه   تم ا قاهر  يواجااا 

 المعلمون وقد تس ب لام الك ير من المتاعب.
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 و  المد ت  ك ير جدا و و  المعلم اك ر ولا ا هنا  أتاليب  

وأ وا  لحا ه   الم كل  ولكن تعتمد على عتق  المد ت  

 لميتسات ال تث  .نال ي  ونالمجتمع وعتق  التلمي  نا   ا

في ه ا ال حن ن ين أهمي  موضول الصعونات والتركيز على 

ايجا  الحلوم المنات   للت فيف من اعون  التعلم وايجا  

 وتا ا للتفاعا الصحي  نين المعلم والمد ت  والتلمي .

 ( الد اتات التي تناول  اعونات التعلم2-1)

 ( الى تعريفين هما: 1924 – 1976ت ير ليرينر )  .1

 -التعريف ال  ي :  

ويركز على االت اع الع ون  لمياهر اعونات التعلم والتي 

 تم ل  في ال لا العص ي أو تلف الدماذ.

 -التعريف الترنو  :  

ويركز على نمو القد ات العقلي  ن ريق  غير منتيم  أو العجز 

 عن تعليم الل   والقرا   والكتان .

علم مجموعه مت اير  من التض رانات تيار على اعونات الت .2

دكا اعونات ذات  الله في اكتساع واتت ـداو ماـا ات 
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 Bakkerاالتتمال أو الكتو وكـ لن تعرص على شناا ) 

1992.) 

اعاق   في  محير  ))فاالطفام ال ين يعانون من ه   الصعونات  .3

 يمتلكون قد ات ت في جوانب ال عف في ا ا ام(( . ) جين

 (2222 ونرتسون 

اعون  من نول مميز في القرا   والكتان  أ  من يت لف  .4

مستوا تحصيله في القرا    ون المستوا أو  ون مستوا 

 ( . 1977الكتان  ) التعريف الفيد الي عاو 

 لا في أحدا العمليات السيكولوجي  المرت    نتحليا  .5

 واتتعمام الل   أو الكتان .

االتت ا ي   2222  الوطني  أما ن كا عاو تعرص الجمعي .6

لاطفام المعاقين اعون  التعلم أنام آولئن ال ين ييارون 

اض رانات في واحد  أو اك ر من العمليات النفسي  االتاتي  

التي تت من فام واتتيعاع الل   المكتون  والمن وق  والتي 

 ت دو في اض رانات في السمع والتفكير والكتو.

 علم( مياهر اعونات الت2-2)

 المياهر السلوكي  .1
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 المياهر العص ي  .2

 المياهر الل وي  .3

تعت ر االض رانات الل وي  اك ر المياهر وضوحا  واهتماما  من 

 ق ا ال اح ين في مجام اعونات التعلم.

وأهماا الديسكليسا ) اعون  القرا   والكتان  ( ومن اعرا  

 -الديسكليسا :

 اعون  القد   على القرا  • 

   على القرا   الت اع ط ي اعون  القد • 

 تل ر قاو  الكتو حتى تن ال ال  • 

 تو  تنييم وتركيب الكتو• 

 فقدان القد   المكتس   عن الكتو• 

 ( أت اع اعونات التعلم2-3)

 العواما الع وي  .1

وتحدث نس ب ااان  الدماذ أ  تلف في عصب  تيا  ماغي  

م ا التااع السحايا والتسمم والتااع ال تيا الدماغي  أو 

 نس ب الوال   الم كر  أو تعاطي العقاقير.

 العواما الجيني  .2
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 ت م   ات  انت ا  قاهر  الصعونات نين عا تت معين .

 العواما ال  يئي  .3

تو  الت  ي  وتو  الحال  ال  ي  أو  نقص ال  رات التعليمي  ،

 قل  التد ي .

 ( النمو الل و 2-4)

يتلثر النمو الل و  نعد  من العواما كما حد ها ) فتزجيرالد 

1977 : )- 

 الجن  ا االناث اترل في النمو الل و  من ال كو . .1

 العواما االتري  ا أ  ترتيب ال فا في االتر . .2

 الوضع الصحي والجسمي للفر . .3

 ا االعتو.وتا  .4

 عملي  التعلم أ  االتتعمام الصحي  لعملي  التعلم. .5

 القد   العقلي  ) ال كا  (. .6

 ( مياهر اض راع الل  2-5)

 ا وت ما: اض رانات الن ت .1

 الح ص ، االندام ، االضاف  ، الت ويه

 ا اض رانات الصوت .2
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 اض رانات الكتو ا وت ما: .3

 التلته في الكتو - أ

 السرعه في الكتو - ع

 الكتو التوقف في -  

 ا اض رانات الل   .4

فقدان القد   على فام الل   ، تل ر الل   ، اعون  الكتان  ، 

 اعون  فام الكتو

 

 ( اعونات القرا  2-6)

ـ تكون قد   ال فا عند القرا   اقا من مستوا ذكا   أو 

 عمر .

ـ ه ا ال عف ييثر على مستوا ال فا في المد ت  من ناحي  

    لكنه جيد في الموا  اال را.  جاته فاو ضعيف في القر

ـ عند القرا   نرا التلمي  يزيد أو ينقص حرص في كلم  أو 

 يلفياا ن كا  اطى .

 ـ القرا   ن م  .
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ـ احيانا  يقرأ كلم  احيح  من أوم افح  واذا تكر ت في 

 ت ر آ ر قد ين قاا نصو    اطئ  .

ـ ال عف في التركيز قد يي   ل عف في القرا   نس ب ضعف 

 في اتترجال الحروص ومعرف  ااواتاا.

 ( اعونات الكتان 2-7)

تكون الجما المكتون  من ق ا التلمي  قد تحو  ا  ا  شمت ي   .1

 ك ير  وعدو تنييم في الفقرات.

 نقا الكلمات نصو    اطئ  من الس و  . .2

 يعك  اال قاو والحروص م ا < ويكت اا > . .3

 ال مام.يجد اعون  في التعرص على اليمين وعلى  .4

تسلا افكا   في الكتان  غير مرتب وما   االمت  تص   من  .5

 الموا  المكرو  لديه.

   جاته ضعيف   ا ما في االمت . .6

 اعونات الكتان  قد تصحب اعونات القرا   أو ضعف الفام. .7

 ( أت اع اعون  التعلم الل و  عند االطفام2-2)

 التل ر الت و   للل   وتقسم الى:• 
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القد   على الكتو لكن قد ته على الفام جيد  ضعف ل و  في  .1

% أك ر  12% الى  3) وهو االك ر ديوعا  ( ويتواجد ننس   

 في االوال  من ال نات.

 ضعف ل و  في اتتق ام الكتو وفامه. .2

 ضعف في م ا   نعب الحروص. .3

 ضعف السمع. .4

 امرا  التوحد. .5

 امرا  الت لف العقلي. .6

 

 ( التاتا  عند االطفام2-9)

ن الم اكا الل وي  التي تحدث لتطفام وتيثر على وهي م

انسياع الكلمات عند الحدين قد تكون من دكا تر يد مق ع من 

الكلمه في ال داي  أو وتم الكلمه أو السكوت فجا  اثنا  الحدين 

واحيانا  تكون ه   الم كله دديد  لد ج  اناا تيثر على الناحي  

  وجو  التاتا  عند التعليمي  واالجتماعي  لل فا ، ونسـ 

%  4% وهي تحدث لتوال  اك ر من ال نات ننس    1االطفام 

وتك ر في العا تت التي تكون في التا يف افرا ها تتاته ومن 
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النيريات القديم  ان التاتا  تحدث نس ب وجو  ارال أو 

 وص أو قلت عند ال فا ولكن اليوجد ماي    ذلن أو نس ب 

 يئ  ال فا.ض وط نفسي  أو توتر في ن

 :ال رامج الترنوي  لمعالج  الصعونات

 ال رامج الترنوي  لتفرا  الم  رنين عقليا   - أ

 مج ال ل   ذو  االض رانات االنفعالي  ال سي   نالصفوص  .1

 ال اا .

التعلم الفر  : نحين يعمم في م ا ه   الحاالت نرامج ترنوي   .2

  اا  تعتمد على الماا ات.

 ق ا المد تين.تنييم االن    الاا ف  من  .3

 العما على تد ي  ماا ات الحيا  االتاتي . .4

ال رامج الترنوي  ل و  االض رانات الل وي  والتي تم ا طر   - ع

تنييم نرامج االطفام ذو  االض رانات الل وي  وتحديد نوعي  

 تلن ال رامج وتتم ا في :

ماا   تعليم االطفام ذو  االض رانات الل وي  من ق ا  .1

م الل   ومام  ه ا اال صا ي قيا  ا صا يين في تعلي
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وت  يص مياهر اض رانات الن ت والل   ومن ثم وضع 

 ال رامج الترنوي  الفر ي  المنات   .

ماا   تعليم االطفام وفت م ا ا  تعديا السلو  واتالي ه  .2

ويقصد ن لن وضع   م تعليمي  تقوو اتاتا  على اتاليب 

 تعديا السلو  .

لمنات   للحدين عناا وت رل هنا ماا   ا تيا  الموضوعات ا .3

 مام  المعلم .

ماا   اتتمال معلم االطفام ذو  الم كتت الل وي  لحدين  .4

هيال  االطفام  ون ان ت دو عليه مياهر اعون  ق وم هيال  

االطفام ذو  الم كتت الل وي   صواا  الم كتت المتعلق  

 نالتلتل  .

 صواا   ماا   ت جيع االطفام ذو  الم كتت الل وي  .5

 السرعه في الكتو .

 ماا   تقليد ن ت الكلمات أو الجما ن ريق  احيح  . .6

اتت داو االيحا ات واالدا ات والنماذ  الكتمي   صواا   .7

 المصانين ناالعاق  العقلي  والسمعي  .

 ( االعاق  الحركي 2-11)
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 مجام التوجيه النفسي من ق ا االها

 عدو تجاهله وتجاها حقوقه . .1

 عدو التمييز نينه ونين ا وته . .2

 احتراو ال فا . .3

عدو تقديم الحماي  الزا د  الن ذلن يي   الى االعتما ي  على  .4

 اال رين .

 اع ا   فرا  للتع ير عن ذاته وقد اته . .5

(2-12) 

  : تعليم ال فا طر  االتصام االجتماعي- 

 انعا   عن مصا   التوتر. .1

 عدو تونيف ال فا . .2

 عدو اهمام ال فا . .3

 تعليم ال فا العا ات االجتماعي  . .4

 تعليم ال فا كيف يتفاعا مع اال رين . .5

  :  مجام التوجيه في المد ت- 

 مساعدته على احتراو النياو المد تي . .1

 تعزيز نجاحه . .2
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 تكوين مفاوو ايجاني لل فا عن ذاته . .3

 العما على تق ا ال ل ه اال رين له . .4

 كيف يرتم الحروص ) تلقين كتاني ( . .5

 حفظ الكلمات ) تلقين قرا ي ( .كيف ي .6

 كيف يركز اهتمامه في الحصه . .7

 ت ليصه من ال وص . .2

 المتانع  ناتتمرا  . .9

 ت ليصه من ال جا وال وص . .12

( العواما التي تسام في تل ر حا م اكا القرا   عند 2-13)

 االطفام

 الك ير من المدا   الت جع االطفام على القرا   واهميتاا. .1

 الك ير من المعلمين غير ميهلين كفاي  . .2

 الك ير من االتر الياتمون نلطفالام . .3

 عدو امتت  الوتا ا التعليمي  الحدي   للتعاما مع االطفام . .4

 

  الوتا ا المست دم 

 االتلوع المقالي ال   يعتمد على  أ  المعلم . .1
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الى جدوم  االتلوع االحصا ي ال   يعتمد على تحويا المعلومه .2

احصا ي ثم الى مد   تكرا   من  تم اتت يان لعين  

 ع وا ي  .

 يعتمد اغلب معلمي الصف االوم في تعليم 

 (challالتتمي  على نموذ  )

 

 ماذا تعني؟ العمر المرحله الرقم

ماق ا  2

 القرا  

 5 –افر 

 تنوات

المعرف  المكتس   من 

 –ال يئ  ) الل   

 الكتب(

نداي   1

 القرا  

5 – 7 

 تنوات

يتعلم ال فا العتق  

 نين الحرص والصوت

المرحل   2

 ال اني 

7 – 9 

 تنوات

اليعتمد ال فا في 

 القرا   على التاجئ 

قرا    3

 للتعلم

9 – 14 

 تن 

 قرا   تريع 
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 -ه ا الجدوم يعني : 

 اكتساع ماا ات م تلف   في كا مرحله . .1

االنتقام الى أ  مرحله  ه ا الت و  يحكمه تسلسا أ  اليمكنه .2

  ون المرو  نالمرحل  السانق  .

 المعلم

يعد المعلم  من اهم عواما نجا  التعليم اذ يتوقف على نوعي   

 التعليم ال    يما ته المعلم  ا ا ال رص الصفي  من  تم :

ت جيع االطفام على حب الكتب واالا ا  الجيد للقرا    .1

 واهميتاا .

 ت  يص م كل  التل ر نالتعلم في وق  م كر . .2

التركيز على تعليم االطفام ماا ات النياو الصوتي والتد ي   .3

 على  نم الصوت مع الحرص .

 شع ا  ان    تركيز على ليا   اال  ا  لدا ال فا  .4

مساعد  ال فا في التعرص على االحرص من  تم حركات الفم  .5

تم طرحنا للسيام وتا ا مجسمات ( و  –او    –) أغني  

 ال   هو :
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تيام ا ماهي الصعونات التي تواجه تلمي  الصف االوم 

 االنتدا ي في عملي  التعلم من وجا  نير المعلم ؟

 وكان  االجان  مولع  كاالتي :

( 3( معلمين مد ا  ننين و )4معلمين مقسمين كاالتي ) 7

معلمات مدا   ننات اعت روا ان الس ب االوم واالهم هو 

ون  الجلو  في الصف والتعو  على نياو المد ت  اع

وال وص من المعلم والمد ت  ، أ  يتحوم ال فا من نيئ  الى 

ا را أ  شن الت يير الحااا نين جو ال ي  والمد ت  وال وص 

 من نياو المد ت  .

( معلمين مولعين على اتا  اثنان لمدا   ال نات 3أما )

تا  هو جاا نعب اوليا  وواحد لل نين اعت روا شن الس ب اال

 امو  التتمي  .

اثنان من المعلمين واحد لمد ت  ال نين وا را لل نات ذكروا 

ان الدالم المفرط ل عب االطفام هو ت ب   يسي في عدو تق ا 

 المعلومات الجديد  لل فا .

 وعندما نحوم ذلن الى جدوم يكون كاالتي:
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اعون  الجلو  والتعو  على نياو المد ت   7 1

 ) ال وص من المد ت  (

 جاا اوليا  االمو  وضعف المستوا العلمي 3 2

الدالم المفرط في الترني  ) د صي  ضعيف   2 3

) 

 

 عد  المعلمين

 

 

 

2 

6 

4 

2 

 االت اع
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 الدالم        الجاا العا لي          ال وص

 من المد ت 

 

عند التوجه الى المعلمين حوم اهمي   و  المعلمين في عملي  

 التعليم ها للمعلم  و  في جعا العملي  التعليمي  اع   ؟

ذكر اثنان من معلمين مدا   ال نين ان عدو عدال  المعلم 

ود صيته المازول  تجعا العملي  التعليمي  اع   التق ا من 

 ق ا ال الب .

 و  ك ير في اعون  التعلم أ  االت اع المرضي  التي لاا 

 كامنه في ال فا نفسه ) الدالم ، التلتل  ، ..... ( .

نتيج  ل لن يمكن تل يص اعونات التعلم ل فا من تن 

 )السا ت ( من العمر فيما يلي :

ال وص من المد ت  نتيج  عملي  انتقام حيا  ال فا من طفا  .1

 د ت  .مدلا في ال ي  الى تلمي  يتحما المسيولي  في الم

جاا اوليا  االمو  نال ر  واالتاليب التي تن ل حاله من  .2

التفاعا نين ال ي  والمد ت  ك لن الحاله العلمي  الوليا  

 االمو  وعدو االهتماو نالتلمي  في المرحل  االولي  للتعليم .
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االعدا  الك ير  لل ل   في الصف الواحد مع وجو  الفرو   .3

 الحاله من ق ا المعلمين . الفر ي  وكيفي  التعاما مع ه  

 طر  العت :

طر  العــت  أو ت ليا الصعونات ال اا  من ق ا المعلم لكي • 

 -يعلم التتمي  على عدو التر   :

 تفسير الكلمات نال كا الصحي  . .1

 در  الكلم . .2

 اي ا  المعنى العاو . .3

 يعو هم على الن ت الصحي  نالجمل  مر  واحد  ال كلم  كلم  . .4

 وتا ا التعليم المح    لدا التتمي  م ااتت داو  .5

 الصو   + الكلم  التي تعنياا - أ

 ن اق  ا تيا  االجان  الصحيح  - ع

 نموذ  ل ريق  جيد  لتعليم تتمي  االوم االنتدا ي:

يت ع المعلم ال   يريد تعليم تتمي  الصف االوم اتتنسا  

 الد و  من الس و   أو الكتاع نال  وات االتي  :

 ي  افح  جديد  من افحات الدفتر .يفت  كا تلم .1

 يكتب المعلم كلمات الموضول على الس و   . .2
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 يمر المعلم على التتمي  واحدا  واحدا . .3

يقوو ناعا   كتان  الد   مع التتمي  من  تم عملي   .4

الم ا ك  أ  هو يكتب كلم  ثم يقوو نم ا ك  التتمي  الواحد 

 تلو اال ر.

 

 الفرو  الفر ي :

 التتمي  الى ثتث فئات من ناحي  المستوا:ينقسم 

 الفئ  الممتال  االذكيا  ا وعد هم قليا .1

 الفئ  ذات المستوا الوتم ا فئ  االك ري  .2

 فئ  المستوا ال عيف ا عد هم قليا .3

 مراعا  الفرو  الفر ي :

 تقديم ال  رات ال رو ي  لل فا . .1

 تايئ  لل فا فراا  ت ير قد اته على التحدث . .2

 تماعيا  لتق ا حيا  الجماع  .تايئته اج .3

 تايئته لكي يللف االديا  من كتب واو  . .4

 تايئته لما يسمى نالل    المد تي  ) القياو ، الجلو  (. .5

 شع ا   ثق  نالنف  وطر  ال وص من نفسيته . .6
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  و  اال ا  :

 اتتق ام االطفام الص ا  نترحيب ون اد  . .1

 د ت  . عو  أوليا  االمو  للح و  نين حين وآ ر للم .2

تجنب تر  االطفام لوحدهم أثنا  الفرص في االياو االولى من  .3

 ند  العاو الد اتي .

 

  و  أوليا  االمو  في معالج  عملي  الصعون  في التعليم :

التعاون مع المد ت  من  تم غر  حب التعليم والمد ت   .1

 والمعلمين في نفسي  ال فا .

 وت  يص ال لا في عملي  التعليم. متانع  االوليا  الطفالام .2

 ت جيع االطفام وال نا  عليام . .3

اتت داو اتلوع القصص في غر  تعويد ال فا على المد ت   .4

. 

تد يب االطفام على العا ات الصحيح  والسلو  الحسن وطاع   .5

 المعلم .

 ارت اع الر يسي  لصعون  التعلم:

 الكتاع االتلمي شن الس ب الر يسي لصعون  التعلم ا المعلم ا  .1
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اذا اهما أ  واحد من ه   العناار ال تث  اا ح  هنا  

 اعون  في عملي  التعليم .

الس ب ال اني هوات اع ع وي  مناا اعون  الن ت السليم أو  .2

 عدو التركيز الت اع مرضي  .

 ال ي  له  و  ك ير في عملي  تق ا التلمي  لعملي  التعليم . .3

شذ ت ين من  تم االتت يان شن المستوا العلمي لاو وارع  .4

ثقاف  ارو وارع لاا  و  ك ير في تق ا المد ت  من ق ا ال فا 

. 

الحال  النفسي  التي يعانياا ال فا جرا  الم اكا في ال ي  أو  .5

نس ب ال تفات أو التعر  لتاديد أو ال وص من ارع أو 

 المعلم .

 الحلوم:

نالتلمي  الى  ضرو   التعاون نين ال ي  والمد ت  للواوم .1

 حال  من ال ق  نالنف  وتق ا عملي  التعليم .

االهتماو ناالطفام الص ا  في االياو االولى ل داي  الدواو  .2

 المد تي من ق ا اال ا   والمعلمين .
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ضرو   التركيز على  و  ال احن االجتماعي من مد اتنا الن  .3

  و   ضعيف واليكا  الي كر .

اتتمرا  من  تم الدو ات تد يب معلموا الصفوص االوم ن .4

التد ي ي  أو اقام  الندوات أو من  تم االهتماو نوتا ا التعليم 

 الحدي   .

مراعا  الفرو  الفر ي  من ق ا المعلمين لتتمي  المرحل   .5

 االولى .
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 ال فول  الم كر 
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 ال فول .. تعريفات و صا ص

   

  :Childhood Definitionأوال : تعريف ال فول    

ال فا في الل   هو المولو  حتى ال لوذ، وال فول  هي مرحل    

 من الميت  شلى ال لوذ.

 :Oxfordوي ير قامو  أكسفو     

شلى ال فا على أنه اننسان حدين الوال   توا  كان ذكرا  أو   

أن ى، كما ي ير شلى ال فول  على أناا الوق  ال   يكون فيه 

 يعيش طفول  تعيد .الفر  طفت  و

 :Longmanكما ي ير قامو  لونجمان   

شلى ال فا على أنه ال  ص ا ير السن من  وق  وال ته حتى   

نلوغه تن الرانع  ع ر أو ال امس  ع ر وهو االنن أو االنن  

في أ  مرحل  تني ، كما يعرص ال فول  على أناا المرحل  

 الزمني  التي تمر نال  ص عندما يكون طفت .

 و  مفاوو ال فا في علم النف  على معنيين معنى عاو وين  

وي لت على ارفرا  من تن الوال   حتى الن ج الجنسي، 
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ومعنى  اص وي لت على ارعما  فو  تن الماد وحتى 

 المراهق .

 وتعرص ال فول  من وجا  نير علما  االجتمال على أناا:  

مد فياا هي تلن الفتر  الم كر  من الحيا  اننساني  التي يعت  

الفر  على والديه اعتما ا  كليا  فيما يحفظ حياته  ففياا يتعلم 

ويتمرن للفتر  التي تلياا وهي ليس  مام  في حد ذاتاا نا هي 

قن ر  يع ر علياا ال فا حتى الن ج الفسيولوجي والعقلي 

والنفسي واالجتماعي وال لقي والروحي والتي تت كا  تلاا 

 عي.حيا  اننسان ككا ن اجتما

كما يعرص ال فا وفقا  للما   ارولى من م رول اتفاقي  ارمم   

 -المتحد  على أنه:

هو كا شنسان لم يتجاول ال امن  ع ر  ما لم ي لل تن الردد   

ق ا ذلن نموجب القانون المن  ت عليه، وأما ال فول  فتعرص 

على أناا مرحل  ال يتحما فياا اننسان مسئوليات الحيا  

نوين وذو  القرنى في شد ال حاجته الع وي  متعمدا على ار

وعلى المد ت  في الرعاي  للحيا  وتمتد لمنيا  من الميت  

وحتى قرع نااي  العقد ال اني من العمر وهي المرحل  ارولى 



 

 155 

  

لتكوين ونمو ال  صي  وهي مرحل  لل  م والسي ر  

 والتوجيه الترنو .

الوالدان هما  وال فول  أي ا  هي الفتر  التي يكون  تلاا  

 ارتا  في وجو  ال فا وفي تكوينه عقليا  وجسميا  واحيا .

وتعت ر مرحل  ال فول  في اننسان من أطوم مراحا ال فول  

نين الكا نات الحي  حين شناا تمتد من لحي  الميت  وحتى تن 

ال اني  ع ر، وتوص تستند ه   الد ات  شلى التقسيم التالي 

لإلنسان حين شنه يحد  ندقه المجام ال  ر  لمرحل  ال فول  

ال   توص ت  ت عليه الد ات  الحالي  وهو الفئ  العمري  من 

تن ( وهو ما يسمى نمرحل  ال فول   12تنوات شلى  6)

 المتل ر 

وتنقسم مرحل  ال فول  وفقا  لا ا التفسير شلى فترتين متميزتين   

 -هما:

 Earlyتنوات( 5-2مرحل  ال فول  الم كر  من )  

childhood: 
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وهي المرحل  التي تمتد من عامين شلى  مس  أعواو وفياا   

يكتسب ال فا الماا ات ارتاتي  م ا الم ي والل   مما يحقت 

 قد ا  ك يرا  من االعتما  على النف .

 :Late childhoodتن ( 12-6مرحل  ال فول  المتل ر  )  

ني  وهي المرحل  التي تمتد من تن السا ت  حتى تن ال ا  

ع ر من العمر وتنتاي ه   المرحل  ن لوذ ال فا و  وله 

 مرحل  م تلف  ك يرا  عن تانقتاا وهي مرحل  المراهق .

 الت ير فى الحجم أو فى الكم : -1  

ويعنى أن الت ير ي ما حجم ارع ا  أو كم الوحدات ، ففى   

الجانب الجسمى نجد أن حجم الجسم ككا يزيد ويك ر ، كما أن 

على حد  يزيد أي ا ، ين  ت ه ا على ارع ا   حجم كا ع و

ال ا جي  ، كما ين  ت على ارع ا  الدا لي  كالقلب والمعد  

وال نكريا . ك لن ييار ه ا النول من الت ير فى ليا   عد  

الوحدات فى نعب الجوانب م ا عد  ال  وات التى يست يع 

م ى ، الوليد أن يم ياا ق ا أن يقع على ار   عند تعلم  ال

 وعد  الكلمات الصحيح  التى ين قاا عند تعلم  الكتو .

 الت  ر فى النسب :  -2  
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ال يقتصر الت ير فى النمو على الحجم أو كم الوحدات وشنما   

ي ما أي ا النس   التى يحدث ناا الت ير ، فالت ير ال يحدث 

ننس   واحد  فى كا ارع ا  ، نا يحدث ت ير فى النسب نمعنى 

فى الجسم م ت تنمو ننس   أك ر مما تنمو أجزا  أن أجزا  

أ را ، فالنسب الموجو   نين أع ا  جسم ال فا عند الميت  

ال ت قى كما هى مع النمو ، فال فا يولد و أت  تقا ع  نع 

 طوم جسم  ، ولكناا عند الردد ال تزيد عن ال من

 الت ير من العاو شلى ال اص: -3  

او الى ال اص ومن المجما الى الت يرات تسير أحيانا من الع  

المفصا . كما تسير فى االتجا  الم ا  أحيانا أ را ، 

فالت يرات تتج  من العاو الى ال اص عندما يستجيب الكا ن 

الحى للمواقف اتتجان  عام  نكليت  ، ثم ت دأ أع ا  معين  أو 

وم ان يميا نجسم  كل  دوقا ف  اا  فى العما ، فال فا يحا

امام  ثم يتعلم نعد ذلن كيف يحر  يدي  فقم ، ليلتقم ديئا 

ويكون م ى ال فا فى ال داي  حرك  غير منتيم  لكا أجزا  

جسم  ونعدها يل   دكت متسقا لحرك  اليدين والرجلين . 

والنمو ال يتج  من العاو الى ال اص فقم نا أن هنا  حرك  
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 عكسي  فى االتجا  الم ا  ت ملاا عملي  النمو . وهى تكوين

وحدات اك ر أو تلو  أعم من االتتجانات الجز ي  النوعي  أو 

المت صص  ، ويحدث ذلن عند تعميم اتتجان  ال وص من 

 م يرات معين  الى كا الم يرات التى ترت م نالم يرات االالي  .

    صا ص قديم  وقاو   صا ص الت ير كا تفا -4  

 : جديد   

الحجم أو فى النس    الت ير فى النمو ال يقتصر على الت ير فى  

ولكن  ي ما أي ا ش تفا   صا ص قديم  وقاو   صا ص 

جديد  ، ويحدث ه ا عندما ينتقا ال فا من مرحل  من مراحا 

النمو الى المرحل  التى تلياا ، وتكون ه   ال ااي  القديم  من 

  ا ص المرحل  الى شنتقا مناا ال فا ، ول ا تميا الى 

ا ت دأ ال صا ص الجديد  والتى التناقص حتى ت تفى ، نينم

تنتمى الى المرحل  الجديد  التى شنتقا شلياا وتل   فى الياو . 

م ام ذلن ، ما يحدث عند شنتقام ال فا من مرحل  ال فول  

المتل ر  الى مرحل  المراهق  ، وي دو ذلن فى ضمو  ال دتين 

التيموتي  والصنونري  ، فى آوا ر مرحل  ال فول  المتل ر  ، 

فى الوق  نفس  ت دأ ال صا ص الجديد  فى الياو  مم ل  فى و
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ن ج ال د  الجنسي  وند اا لإلفرال. ويعت ر نداي  شفرال ال د  

 الجنسي  ، وهو قاهر  ال لوذ الجنسى ، نداي  مرحل  المراهق 

  صا ص مرحل  ال فول 

 أوال   صا ص النمو فى مرحل  ال فول  الم كر  :  

وم من جنين يعتمد ن كا تاو على أمه، نعد أن يولد ال فا يتح  

شلى وليد يقوو ن عب الوقا ف ،ثم يتحوم شلى  ضيع ومناا شلى 

ف يم ، وتنمو معه أع ا  جسمه  حتى تايئه للحيا  الجديد  ، 

وق ا أن أتحدث عن  صا ص ال فا من ناحي  النمو الجسمي 

 والعقلي واننفعالى وانجتماعى 

 ه   المرحل ومن  مميزات  صا ص ال فا فى   

اعتما   على الوالدين فى الترني  "أا توحيد جا  الترني  -1  

 فى غالب ارحيان "

 تعلت ال فا نوالديه.  

 التقليد والمحاكا  .   

 ك ر  انعتما  على المحسوتات .  

 الرغ   فى انتتك اص والتعرص على ال يئ  المحي   .  

 التلقين.  
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 .ليا   ال اق  الحركي  وحيويتاا  

ومن ال صا ص التى يمكن أن نصف ناا ال فا فى تلن المرحل    

ا مايلى  أي  

 ك ر  الحرك .-1  

 دد  التقليد والمحاكا .-2  

 النمو الل وا السريع.-3  

 عدو التمييز نين الصواع وال  ا.-4  

 ك ر  ارتئل  وتكرا ها.-5  

 حب الت جيع والمد  والتحفيز.-6  

 التفكير ال يالى.-7  

 الحدين ك ر  التكرا  فى -2  

 النمو الجسمى :  

تنمو أع ا  الجسم  تم مرحل  ال فول  ننسب             

متفاوت  فينمو الجاال العيمى وارتنان ،والجاال العص ى ، 

وتنمو الع تت وتنمو نقي  ارجاز  ، ولكن أك ر مياهر ه ا 

النمو هو نمو ال وم ونمو الولن ،حين ي لل متوتم نمو الوليد 



 

 161 

  

ا فى نااي  العاو اروم مايقرع من تم ويصا ال ف 52

تم م تا م ه   الزيا   لتصا فى نااي  العاو ال انى شلى نحو 74

تم تقري  ا ،وتستمر  24يم ون لن يصا طوم ال فا شلى 12

الزيا   ال ولي  فى تنافص فتصا فى نااي  السن  ال ال   شلى 

تم ،وييا ال وم يز ا  91تم ون لن يص   ال وم 7نحو 

عدم تنوي ا حتى نااي  السن  السا ت  ثم تتناقص ننف  الم

 تم كا عاو حتى يراهت ال فا5الزيا   شلى مايقرع من 

)( وت تلف معايير ال وم نا تتص عواما الو اث  وال يئ    

،ونا تتص الفرو  الجنسي  نين ال نين وال نات ،حين يزيد 

متوتم طوم ال نين عن طوم ال نات حتى المراهق  ،حين يت دم 

الوضع ويز ا  طوم ال نات عن طوم ال نين  تم المراهق  ، 

ليعاو  ليا   طوم ال نين عن ال نات . نمو الولن يصا ولن 

كيلوجرامات ويفو  ولن ال كر ولن  3الوليد ما يقرع من 

ا ح  المراهق   ، وتصا ترع   ارن ى نقليا وييا ذلن قا م 

العمر عامين ،  النمو الولنى شلى أقصاها عندما ي لل ال فا من

 وعندما يراهت.
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كيلو 9ويصا ولن ال فا ثتث  أضعاف  عند الميت  فيصا ألى   

جراو فى نااي  السن  ارولى ويصا ألى نحو أ نع  أضعاف  فى 

كيلو جراو ثم تقا ترع  النمو  12نااي  السن  ال اني  أا 

 ىالولنى حتى تصا شلى مايقرع من كيلو جرامين لكا عاو حت

 المراهق 

 :النمو الفسيولوجي  

 

ا في  المف: الجاال العص ي هو أك ر أجاز  جسم ال فا اتتمرا  

النمو في ه   المرحل ، فمع نلوذ ال فا تن ال ال   يصا ولن 

% من ولن مف الرادد، ويتقدو نمو لحا   75م ه شلي حوالي 

المف في ه   المرحل ، وه ا الجز  من المف يتللف من عد  

ا، ك ير من ارلياص ال عص ي ، وهو أك ر أجزا  المف ت و  

ويرت م نالسلو  ان ا   والن اط العقلي، وهو ال   يساعد 

ال فا علي التفكير واكتساع المعلومات، ومعني ه ا أن النمو 

العقلي والمعرفي في ه   المرحل  قد يكون وثيت الصل  ننمو 

لحا  المف. ويستمر في ه   المرحل  ترتيب ارنسج  الدهني  

لمحي   نناايات ال تيا العص ي  ند ج  تجعا التوااا ا
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 .العص ي في المف أك ر كفا  

 .النف : يص   التنف  أك ر عمق ا وأن ل من ذ  ق ا

القلب: تكون ن  ات القلب ن يئ ، وتص   ثانت  نس يا، ويز ا  

ا ثانت ا  .ض م الدو ال يا  

ل فا المعد : يز ا  حجم المعد ، ويست يع الجاال الا مي ل

 .ه م ارطعم  الجامد 

ان را : يست يع ال فا التحكم في عمليات ان را  والت لص   

 .من الف تت في ارمعا  والم ان 

النوو: كلما تقدلو ال فا في السن يقا عد  تاعات النوو، حتى 

 .( تاعات تقري  ا في ال فول  المتل ر 12تصا شلي )

ا حتى تسا عد  علي االتتقرا  وعلي ارو أن تاي  جّوا مريح 

نفسيا، وذلن من  تم العا ات الصحي  في اركا والنوو، 

 ومعرف  أت اع فقد ال اي  أو انفراط في اركا

 النمو الحركي  

تن ل الحرك  من انكماش شحدا الع تت وان ساط ار را ،   

 وي دأ النمو الحركى فى نمو ع ل  العين والوجه والرق   ،ففى

ال ار ال الن يحد  ال فا ثم تنمو الع ل  لد ج  القد   على 



 

 164 

  

تتع  ؤي  ارد اص ،فينير عن يمينه ودماله،وي دأ فى  فع 

 ق ته  وي تسم  للنا  عندما ي تسمون ، و تم ال او  السته 

ارولى يحر  ذ اعيه تجا  ناقريه ،وي ع ق    يد  فى فمه 

 ،ويلو  نيديه ، وتتميز الحركه .

 ع وا ي   وتتجه من العاو لل اصنلناا   

وتنمو من الع تت الك را للص را ،ول لن يميا ارطفام فى   

ألعانام شلى أوجه الن اط التى التحتا  شلى  قه  ،ثم يست ر  

 النمو شلى الحركات الدقيق  

 يتكون لدا ال فا مجموع  من الماا ات مناا  

لم ى فى الم ى  في دأ نلح و ثم الزحف مع  فع القامه ثم ا-ا  

 أض راع ثم الم ى فى ثق 

الق ب على ارديا  والماا ات الفر ي    ي دأ نالق ب نكا -ع  

اليد ثم فى نااي  العاو اروم يت فف ويق ب على ارديا  

ن عب اراانع ،ويجب على ارنا  عدو ش ها  ال فا نحما 

 مااليست يع حمل   وأال نرهقه نلمو  فو  طاقته .

 النمو الحسى :  
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  هى نواف   ال فا على الحيا  وهى المنانيع التى يستقى الحوا  

 مناا تواال  مع العالم ال ا جى.

 حات  السمع:  

وهى من أهم الحوا  لدا ال فا فاى أحدا الدعا م التى   

ا تريع ا من السن  ال ال   نعد الميت  حتى  تت  و  ت و  

العادر  ثم تكا  تصا شلى ن جاا الصحي  نعد ال ال   ع ر 

يا ،ولا   الحس   و  نالل فى ت و  النمو الل وا عند نقل

 ارطفام.

 حات  ال صر :  

تتكون العين من عدت  تنقا او  المر يات شلى د ك  حسات    

تقع فى قاعاا وتحيم ناا من الدا ا ، وتس   ه   العدت  فى 

تا لين ويما أولاا الفراذ ارمامى لاا ،ويما الفراذ ال لفى ، 

ى شكساناا المرون  ال رو ي  لاا. ويكسوها ويعمتن مع ا عل

من االماو غ ا   قيت يسمى نالقزحي  يتوت ه ثقب  يسمى 

نالحدقه ، وهو يتسع وي يت ت ع ا لكمي  ال و  الواقع  على 

 العين .

 حات  الت و  :  
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وهى حات  كيميا ي  رنه تعتمد فى جوهرها على تفاعا الموا     

ى اللسان، ويست يع ال فا أن الم تلف  مع ال راعم المنت ر  عل

يميز نين ارنوال الر يسي  للم ا  وهى الحامب والمل  

والحلو والمر، والوليد اليميز نوضو  نين ارنوال الر يسي  

لاطعم  . ثم تت و  حات  ال و  تريع ا فيز ا  شق اله على 

 ارديا  الحلو . ويز ا  عزوفه عن المر والحامب .

 النمو العقلى :  

لمعلوو لدا أها اال تصاص أن النمو العقلي ي دأ ومن ا  

نان  ا  الحسي وينتاي شلى ال كا  ، ومن مياهر ان  ا  التي 

ت دأ في مراحا العمر الم كر  ان  ا  الحسي المكاني وش  ا  

ا في  ا ك ير  اردكام وه ا النول من ان  ا  العقلي يلعب  و  

تق  نين أدكام تعلم ال فا القرا   والكتان  وش  ا  الع

الحروص، وترتيب ار قاو،ثم يت و  ارمر شلى ش  ا  ارلوان 

 ومدا الت اين نيناا ويكون ذلن ق ا تن الرانع  ، 

وق ا ش  ا  ال فا العتق  نين ارلوان يست يع أن يقا ن نين   

  شلى ش  ا  رارحجاو وارولان وي دأ من ش  ا  ارحجاو الك ي

فى وق  م كر  ني دأ فى ش  ا  الزم ارحجاو الص ير  ،وال فا
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ففى ال داي  يست يع أن يد   الحاضر ال ا يعي   ،ثم يد   

المسق ا  ثم يد   الماضى نعد ذلن  وال فا العا ا اليد   

ا مايعنيه المدا الزمن للدقيق  والساع  أو انت ول أو  تمام 

  ال ار حتى ي لل السا ت  من العمر

 الت كر:  

ا تريع ا  تم ال فول  في دأ فى الماد  تنمو عملي  الت كر   نمو 

نالتعرص على قا و   الل ن،ويست يع ال فا ق ا انلتحاص 

 نالمد ت  أن يت كر ار قاو وارلفاق والصو  والحركات .

 التفكير:  

تن وا عملي  التفكير عند ال فا على العديد من العمليات التى   

،وال فا فى تلن  تنتاى شلى تكوين المفاهيم والمعانى الم تلف 

المرحل  يكون العالم المحيم نه غامب وغير واض  ،فت 

يست يع التمييز نين ارديا  ،ويست دو حوات ن كا أتاتى 

فى تكوين المعانى ، ومن  تم تكرا  ال  ر  وارتصام الم ادر 

نال يئ  ال  يعي  وانجتماعي  والتفاعا معاا  يد   معانى 

المجر   م ا مفاوو العدال  والحري  انديا  وشن كان  المعانى 

وغيرها ال يكتما ش  اكاا شال عند ما يصا عمر  ثمانى ع ر  
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ا فى تكوين المعانى  ا مم  تن ، وكما أن ال  ر  تلعب  و  

والمفاهيم فلن المتحي  يقع علياا الع   ارك ر فى ش  ا  

المياهر الم تلف  لاديا  ، وتتلثر المتحي  نقد   ال فا على 

 ارنت ا 

 ومن  صا ص تفكير ال فا فى مرحل  ال فول  الم كر   

 العياني   : -1  

وهى أنرل  ااي  لتفكير ال فا فى ه   المرحل  وهو أن ا  ا    

 ال فا ا  ا  حسى أا يعتمد على الحوا  .

 الواقعي  : -2  

ويعت ر ال فا أن كا د  فى ه   المرحل  هو د  حقيقى   

ه   المرحل  أن يميز نين  وواقعى ، ويتع   على ال فا فى

الحلم والواقع، وتار الواقعي  نوضو  فى مفاوو ال فا عن هللا 

،فاو يجسد هللا ويد كه على أنه شنسان حقيقى وال يست يع فى 

 ه   المرحل  أن يفكر ويد  هللا ن ريق  مجر  

 التمركز حوم ال ات : -3      

يد    يرا ال فا العالم من حوله من  تم ذاته ويصعب أن   

 الوقف من وجا  نير د ص آ ر 
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 التفكير العكسى : -4  

يصعب على ال فا أن يعك  تفكير  فى تلن المرحل  من العمر   

، نا ويتع   عليه    ال   شلى أاله نعد ما يعتريه من ت ير 

وأن يعو  نتفكير  شلى نق   ال دايه فى الم كل  التى هو 

 نصد ها.

 ال كا :  

ي  ع ال كا  ك ير  من جوانب النمو العقلى شلى العديد من    

الت يرات فنمو  فى اطرا   ا م ،فاو ينمو تريع ا فى تن الماد 

وفى تن ال فول  الم كر  والمتل ر  ،ويت اط  معدم  النمو 

عند تن المراهق  ، ويستقر على معدم ثان  عند تن الردد ، 

 فى اننحدا  ومع نداي  ال ي و   ي دأ معدم ال كا 

 النمو الل وا:  

ولكا مرحل  عمري  تمات ل وي  تتفر  ناا عن غيرها من   

المراحا ، ويرا " يف تا" أن مراحا النمو الل وا تسير فى 

 التتانع اآلتى:

 مرحل  الماد   -1  

 مرحل  المناغا . -2  
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 مرحل  الن ت غير المفاوو .-3  

 المرحل  التى تتسم نالادو .-4  

 تكامل  ذات الكلم  الواحد .مرحل  الجما الم-5  

 مرحل  طفر  نمو الكلم .-6  

 مرحل  الجمل .7-   

مرحل  اتت داو أنوال الجما ،وفياا يست دو الجما 7-   

ال سي   ، والمرك   ، والمعقد   وتستمر من ال ال   حتى 

 ال امس 

تتحد  الل   فى دكلاا الناا ى من تن ال امس  حتى -2  

 وا المستقا ال ا يت   فى الن ج، وفياا ييار النياو الل

 اتت داو الجما ،وتزايد أنواعاا وأطوالاا. 

و تعت ر ه   المرحل  من أترل مراحا النمو الل و  تحصيت 

ا. وهنا  عتق  وثيق  نين قد   ال فا علي الكتو  ا وفام  وتع ير 

ا علي الم ي  وقد ته علي الم ي، فكلما كان ال فا قا   

تعلم الكتو واكتساع ك ير من الصحي   تز ا  قد ته علي 

 .الكلمات

و من مياهر النمو الل و  في ه   المرحل : الوضو ، و ق  
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ن الن ت، وا تفا  الكتو ال فولي،  التع ير، والفام، وتحسُّ

وال يا  فام كتو اآل رين، والقد   علي انفصا  عن الحاجات 

وال  رات، والقد   علي اياغ  جما احيح  طويل ، وك لن 

 .ت داو ال ما ر وارلمن ات

و يمر التع ير الل و  في ال فول  نمرحلتين: مرحل  الجما   

( كلمات، وتع ر عن 4( شلي )3القصير ، حين تكون من )

معني،  غم أناا ال تكون احيح  من ناحي  التركيب الل و ، 

أما المرحل  ال اني : فاي مرحل  الجما الكامل ، حين تتكون 

ا مفيد  تام  6( شلي )4الجما من ) ( كلمات، وتتميز نلناا ُجمس

ا في التع ير  .أك ر تعقيد 

و علي الرغم من تمكن ال فا من الل   في ه   المرحل ، فإنه 

ا من حين القد   علي التوااا مع اآل رين  .ييا يعاني قصو  

وعلي ارو أال تُسِمع طفلاا ارلفاق ال  يئ ، نا تقدو له النماذ  

يمكناا من  تم القصص  ال يق  والحكايات الكتمي  الجيد ، و

 .الاا ف  التحدث معه، وأن تد نه علي الكتو

 النمو اننفعالى واالجتماعي:  
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تل   االنفعاالت عند ارطفام فى النمو من دكلاا ال سيم غير   

المميز ،شلى شنفعاالت م تلف  يس يرها قد  ها ا من الم يرات 

ا ،وأقا  ونالتد يج تصير االتتجانات اننفعا ليه أقا انت ا  

 ع وا ي  .

ا فى مرحل     ويعت ر ال  ب هو أك ر االنفعاالت وضوح 

الماد،والم يرات ال اع ه على ال وص فى فتر  الماد قليل  

ولكن  يتعلم ال فا ال وص من اراوات العاليه أو من السقوط 

،ومن أك ر ارديا  شثا   لل وص عند ال فا فى تن الماد 

الحجرات الميلم ،وارد اص ال ري   أو من الحيوانات ،و

 المواقف غير المللوفه، 

وفى تن ال ال   ي عر ال فا نلنه ااحب كيان مستقا ،وي دأ   

 فى التع ير عن شنفعاالته ناللفظ ندال  من التع يرات الجسمي  

 ومن أهم ارنفعتت السا د  فى مرحل  ال فول  الم كر    

 العنا  :  

ن المقاوم   وهى أوض  ما تكون من وتعرص ه   المرحل  نس  

ال اني  شلى الرانع  ، ويحوم معيم ارطفام فى تلكيد أتتقتلام 

ناتت داو كلم  ال، و غم ما فى العنا  من قلت لاتر  و اا  
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شذا كان عنا  مرضى شال أن العنا  فى تلن السن  ليا على 

 شيجاني  انل فا وأعتنه عن نفسه ،وال يمنع ذلن من أتت داو

أتاليب التعزيز والمد  وال نا  فى تعديا العنا  ندم من العقاع 

، وهنا  اتلوع المرون  )الت افا ( فى نعب المواقف  ففى 

نعب اروقات ير   ال فا كلم  ال ولن أفعا فت ضر  من 

تجاها ال فا وعدو ت    فكر  الرفب والعنا  لديه ، وفى نف  

ح   وال  ات فى المعامل  الوق  نتناوم دئون ال ي  نالحزو والم

ا كامت  لمناق   م كل   ،وتوص نفر  عزيزا المرنى جز  

 العنا  عند ارطفام.

 ال ير :-2   

وفى ه   السن ك لن ييارانفعام ال ير  عند ارطفام ويلتى ه ا   

السلو  من  غ   ال فا فى ارتتحواذ على ارو ،ويرا ك ير 

من تن السنه حتى  من العلما  أن ال ير  هى تلو  ط يعى

 م  تنوات،وهنا  نعب ارتاليب التى من الممكن 

اتت دامه فى ت فيف حد  ال ير  و اا  المرضي  عند ال فا 

 ومناا
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تايئ  ال فا نفسي ا  لقدوو مولو  جديد ،وأن ه ا ال فا جا     

ليلعب معه وأن ه ا ال فا هو طفله كما أن  طفا لوالدين، وأن 

 ب والدين لن. ه ا ال فا لن يقلا من ح

 ال  ب :-3  

ومن أت اع ال  ب فى تلن المرحل  الصراعات التى تدو    

حوم تملن ارلعاع،والتمحو  حوم حب ال ات ،ويمكن أن نحد 

من ال  ب نالادؤ وعدو فر  ال  وط واروامر والنواهى نت 

 م ر  واض  ومق وم.

 الحب:   

ضول في ال داي  يتركز حب ال فا علي ذاته  حين يكون هو مو  

الحب من اآل رين ومن نفسه، وح ه لوالديه ما هو شال اتت ا   

لح اما له حتى يل يا له كا  غ اته  ذلن أن ال فا ي عر نقد   

 .غير عا ي ، وي و  علي القيو  التي يفرضاا عليه الوالدان

وعلي المرنى أن يحيم أننا ه نالدص  والحنان، وأن يعل مه    

ض م االنفعاالت في ه   السن الم كر ، ويحميه من مصا   

ال وص، وعليه أال يلجل شلي العقاع ال دني كوتيل  ل  م 

االنفعاالت، وال يست دو أتلوع اروامر والنواهي وك لن وجب 
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ننا  حتى ال يتولد على المرنى أن يعدم نقد  المست ال نين ار

 نينام ال ير  والحقد والكراهي  ، وال عو  نالنقص

أهم الم كتت التى يتعر  لاا ال فا فى مرحل  ال فول    

 الم كر 

   

   

 م كتت العاو اروم  

 من أهم الم كتت  التى يتعر  لاا ال فا فى عامه اروم ،  

م كتت احي  م ا انتاام والق  وا تفال   ج  الحرا     

 ال  ن ونزالت ال ر  .،آالو 

م كتت تلوكي  م ا مص اراانع حين تيار فى أك ر من   

% من ارطفام من  ال ار السا   ،وتستمر حتى نااي  52

العاو اروم ،وتز ا  نس   مص اراانع لدا انناث  عناا لدا 

 ال كو 

م كل  الع ن نارع ا  التناتلي  كجز  من اكت اص ال ات    

ا فى ال كو  مناا فى وت دأ من  ال ار الس انع وتكون أك ر ديوع 

 االناث وتتناقص نتقدو فى العمر 
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تيار لدا ال فا نعب نونات ال  ب وثو ات انفعالي    

 ،ونونات ال كا  ،  وال وص من ال رنا  واراوات العالي .

 م كتت العاو ال انى  

 م كتت احي  جسمي    

ال ر   م ا ا تفال   ج  الحرا   ،االتاام والق  ونزالت  

 وم كتت العين وارذن الوت ى 

م كتت تلوكي  تتناقص قاهر  مص اراانع فى ال او    

ارولى من العاو ال انى  عن العاو اروم وت لل ال  و  عند نلوذ 

ا ما يحدث ق ا النوو م ادر .  ال فا العامين، و ا م 

 م كتت نفسي     

  وقد يصا م ا العنا  وال ير  ونونات ال  ب ،والصرا  وال كا  

ل  م الرأ  و ف  نالقدمين نس ب الروتين اليومى وأنوال 

ارطعم  وعا ات الت وم والت رل وتناوم ال عاو، وتم يم ال عر 

 وغيرها 

 م كتت العاو ال الن  
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أمرا  احي  م ا ا تفال الحرا   ،والتااع اللولتين ،   

من  ولحمي ارنف ،والتااع ارذن ،ونزالت ال ر ،وغيرها

 ارعرا  وارمرا 

م كتت نفسي  العنا  ، الت وم الا ا ا ،ال  ب والعدوان   

وك لن  تت ال ا ع  فى ه   السنكوالتدمير والقسو  من الم 

ال ير  ال ديد  ، وقد يتصنع ال فا نعب االمو  لج ع ارنت ا ، 

وتيار فى ه   السن م كتت االض رانات الكتمي  واللجلج  

 لج  م كل  فسيولوجي وان كان  اللج

 م كتت طفا الرانع   

 وال ت تلف الم كتت الصحي  فى الرانع  عن ال ال    

ولكن تيار م كتت الن ت والكتو ن كا وض  ، وك لن   

م كل  ال وص م ا ال وص المد تى وذلن نس ب اننفصام عن 

ارو ،ويز ا  ال وص نس ب ليا   ا  ا  ال فا وك لن قد ته 

ال اح ون ليا   التوتر والقلت عن تن  على التصو ،الحظ

ال ال  ، ويل   عدوان تن الرانع  دكا المنالعات والم احنات 

 مع اآل رين.

 م كتت طفا ال امس   
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 م كتت نفسي    

م كل  العنا  من أنرل الم كتت النفسي  ،وتصا ال  و  فى   

تن ال امس  ، وك لن م كل  ال ير  وال وص ، ت دأ م كل  

ا ال امس  يست يع التمييز نين الحقيق  وان عا  الك ع الن طف

،وطفا ال امس  يك ع لوقاي  نفسه من العقاع ،وك لن الك ع 

 كتقليد لسلو  اآلنا  وارماات

 م كتت طفا السا ت   

من الناحي الصحي  طفا السا ت  يتمتع نصح  جيد  عن طفا   

 ال امس ، وأا   طفا السا ت  أك ر مقاوم  للمر .

 الم كتت النفسي    

تستمر م كل  العنا  لدا طفا السا ت  وشن كان  أقا من طفا   

ال امس  ، وين فب القلت وتتحسن قد   ال فا على التكيف 

مع المجتمع  لدا ارطفام ويقا معه ق م ارقافر ومص 

اراانع والت وم الت ا ا ، واللجلج  وال وص من الحيوانات 

 واليتو.
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 مد ت  االنتدا ي ال فول  في تن ال  

 )ال فول  المتوت   والمتل ر ( 

«6-12» 

 

 النمو الجسمي  

 النمو الحسي الحركي  

 النمو العقلي المعرفي  

 النمو االجتماعي وال لقي  

نالرغم من أن مرحلــ  التعليم  االنتدا ي تنقــسم عا   الى   

(تنوات( وال فول   9ــ  6مرحلتين ال فول  المتوت   )من 

تن ( شال أن  ونرت ها فيجارت   12ــ  9ن المتل ر  )من ت

يعت رهما مرحل  واحد  . وتتصف ه   المرحل  عام  نالت يرات 

 التالي :

ي عر ارطفام عا   في ه ا السن نرغ   أكيد  في تحقيت ال ات   

وتم عالم الك ا  لت لو  فكرتام عن أنفسام و غ تام في تلكيد 

 ذواتام .
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ال ـفا من المــــــنزم فيص    تتميز ه   الـــسن ن د  ان ت   

 ش ضا  ارادقا  والزمت  أهم من ا ضا  اننا  أو الك ا  .

يتميز ال فا في ه   السن نالن اط وال اق  الزا د  ممـــا يي     

نه شلى ق ا  أك ر وقته  ا   المــــــنزم في اللعب وال يعو  

 الى المنزم شال عندما ي عر نالجول .

يل   ارطفام في ه   السن ارمو  نجدي  تامــ  ويتوقعون   

الجدي  من الك ا  ل ا نراهم في حاج  الى المعــــامل  ال انت  

 ال الي  من الت ن ع .

تعت ر ه   المرحل  حدا فاات نين المرحـــــل  السانق  لاا   

والتي كان فياا طفت يعاما ك فا والمرحـــل  ال اني  التي تلياا 

لتي ي ب فياا عن ال و  .ل ا ي ــعر طفا ه   المرحــــــــل  وا

نلنه ال ينتمي الى عالم الص ا  وال الى عالم الك ا  مما يي   

 شلى اعون  التعاما معه . 

 النمو الجسمي  

 النمو الجسمي  

تمتال ه   الفتر  نالنمو الجسمي ال    شذا قو ن  نالفترتين   

 حق  ) المراهق  الم كر  (.السانق  )ال فول  الم كر ( والت
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% 12% في السن  ويز ا  الولن ننس   5يز ا  ال وم نمعدم   

في السن  تقري ا ونتحظ حدوث طفر  في نمو ال وم في نااي  

ه   المرحل  . ويصا حجم الرأ  شلى حجم  أ  الرادد . 

ويص   ال عر أك ر   زن  . ويز ا  طوم وتمن ارلياص 

ناما كما يز ا  تعقد الجاال العص ي العص ي  وعد  الواتت ني

. 

وفي ه   الفتر  يقاوو ال فا ارمرا  حين يل   الجسم في   

القو  وتص   المناع  أقوا من الفتر  السانق  وتن فب نس   

الوفيات ، ك لن نجد تزايد ض م الدو .وتناقص معدم الن ب . 

% من ولنه 95وفي تن العادر  يصا حجم المف الى حوالي 

ادد ولكنه نعيد عن الن ج وتقا عد  تاعات النوو عند الر

تاعات تقري ا في نااي  ه   المرحل   12تد يجيا ليصا حوالي 

ويز ا  ال نون ليا   طفيف  في ال وم عن ال نات حتى تن  .

العادر  ثم يحدث العك  ونالنس   للولن فإن ال نين أي ا 

العاو ال امن يكونون أثقا ولنا نفا   نسيم . ثم تنقلب اآلي  في 

ليزيد ولن ال نات على ال نين . حين يحدث ال لوذ عند ال نات 

ق ا أن يحدث عند ال نين نعاو كاما على ارقا . وتم ا الزيا   
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في الولن عند ال نين نالد ج  ارولى في ننا  النسيج الع لي 

نينما تتم ا ه   الزيا   عند ال نات في الدهن الجسمي . كما 

ن الل ني  ، وييار ندال مناا ارتنان الدا م  تتساقم ارتنا

وتيار ارنياع ار نع  ارولى في السا ت  وهي أنياع ميقت  

يحا محلاا أنياع أ را في نااي  المرحل  . ويتوالى قاو  

 القوطع و ارضرا  شلى أن يكتما نمو ارتنان

 النمو الحسي حركي  

اهم ما يتميز نه طفا ه   المرحل  ترع  اتتيعانه وتعلمه   

 للحركات الجديد  

تنمو حات  اللم  نموا ك يرا، حتى ان ال فا في ه   الرحل    

 يتفو  على الرادد

اليكون تمع ال فا قد واا الى غاي  ن جه  غم النمو   

 المستمر لقد   االذن على التمييز نين االاوات

%من 22ات  السمع، حين يكون تتل ر حات  ال صر م ا ح  

% مصانون 3%  او 2االطفام مصانين ن وم النير يقانلام 

نقصر النير ، لكن طوم النير يزوم تلقا ي مع النمو ، في 

 الوق  ال   تزيد فيه نس   قصر النير
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 ( 11-7الحات  الع لي  تنمو نموا ك يرا فيما نين تن )  

ي  في لعب كا من تيار الفرو  نين الجنسين في الناحي  الحرك  

ال نين وال نات في ه   المرحل  فللعاع ال نين تتصف نال  ون  

 وتتسم نالتع ير الع لي م ا كر  القدو

 اما العاع ال نات فتتسم نالدق  والتناتت  

   

 النمو العقلي المعرفي  

ي هب نياجيه الى ان النمو العقلي المعرفي عند االطفام يسير   

 في ا نع مراحا
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 -3 ادتمام  الفئات -3 ادتمام  الفئات -3 ادتمام  الفئات -3

ادتمام  الفئات

 

 ادتمام  الفئات -3

نتيج  للنمو الل و  ال   يحرل  ال فا في ه   المرحل  يص   

اقا تمركز حوم ذاته واك ر اجتماعي  ونالتالي يل   في اعت ا   

 وجاات نير اال رين

و  السريع وي دأ تمايز ويستمر النمو العقلي نصفه عامه في نم

 القد ات ال اا  عن ال كا  

 وينمو مدا االنت ا  مع النمو العقلي ويتسع في نااي  المرحل 
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اما عن الت كر فإن ه   العملي  تيار عند ال فا وتنمو نموا 

 ها ت في ه   المرحل  

 وتنمو القد   على الت يا لدا ال فا في ه   المرحل 

ان النمو العقلي يرت م نالنمو وتيكد الد اتات الحدي   

 االجتماعي واالنفعالي

 الت  يقات الترنوي  للنمو العقلي المعرفي 

ضرو   التعاون نين الوالدين والمعلمين و انتصام  -1

 المستمر.

نمو القد   على الت يا عند ال فا ويمكن أن يت   من ه    -2

 ا .الحقيق  ان تقا لتنمي  القد ات اننتكا ي  عند ال ف

يجب تد يب ال فا  اا  في العامين ال ام  والسا    -3

علي التفكير نمعنى اكت اص العتقات نين ارديا  ول لن نعر  

 ق ايا تحوا عتقات نسي   يمكن لل فا اكت افاا .

 يجب تد يب التتمي  على شجا   القرا   الصامت  . -4

مراعا  الفرو  الفر ي  نين التتمي  في القد ات  -5

 واالتتعدا ات والميوم وتوفير شمكانات التعليم 
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شد ال هوايات ال فا من  تم ارن    المد تي  الم تلف   -6

. 

 ت جيع ال فا على أن يتعلم من   راته ال اا  . -7

كيب التلكيد على المستويات العليا من التفكير كالتحليا والتر -2

 والقويم .

 يجب على المعلم أن يحتفظ نانت ا  ال فا طوام الد  . -9

 النمو اننفعالي

يتصف االطفام نداي  ه   المرحل  نالعنا  و المعا ض    

 والتمركز حوم ال ات ..

 تكون شنفعاالتام عنيف  وانفجا ي  واحيانا  يكون ل يف و قيت..  

ال كوا ت رأ عليام فترات ي عرون فياا نالحزن وك ر    

 وانن وا .. 

 ياتمون نالك ا  وي عرون ناال تيا  معام..  

يتميز طفا التاتع  ناالن  ام ال اتي ناهتماماته ويكون حساتا  

 ك ير ال كوا..

في نااي  المرحل  يت لع شلى تكوين الجماعات والتناف  مع   

 ال ير مع كراهيته للعزل  ويحاوم تلكيد ذاته..
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لمراهق ( نعدو انتتقرا  والتقلب تتصف ه   المرحل )ما ق ا ا  

 المزاجي ..

 الم اوص قاهر  عا ي  تقري ا  في ال فول ..  

ين  ي انتتعان  نار صا يين شذا وال  الم اوص شلى   ج  

 تاد  دعو  ال فا ناالتتقرا  والادو  النفسي ..

 تتجه شنفعاالت ال فا شلى انتتقرا  وانتزان وال  م ل لگ

 تمي  مرحل  ال فول  الاا   ..
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 النمو االجتماعي

تعما القوا الفعاله في محيم االتر  والمد ت  والمجتمع   

كمو   ثقافي واجتماعي يستمد منه ال فا ال  رات التلمه 

 لنمو  وت و   

ومن انرل القوا الميثر  في ت و  السلو  االجتماعي   

تي ترت م نالمركز  ون وجه لدا ال فا في ه   المرحل  تلن ال

االقتصا   ونال  قه االجتماعي  التي ينتمي الياا  –االجتماعي 

ومن اقوا الميثرات واوثقاا نت و  د صيته تلن التي تحيم 

 نه في اترته  وتتم ا في عتقاته نلنويه وا وته.

ويتسم النمو االجتماعي في ه   المرحله ن عب السمات   

ل عب اال ر يستمر الى المميز  نع اا ينتاي نناايتاا وا

 المرحل  التاليه ومن ه   السمات:

القانليه ال ديد  لتتتاوا : وهي قانلي  ال فا القوي  للوقول   

تح  تاثير ا رين وه   ال اايه ترت م ن ااي  عقلي  ا را 

 التفكير النقد  .
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والتفكير النقد : هو اال يق ا الفر   ون مناق ت  مايسمع او    

   في  يقرا نا يعما فكر

الوال  لتادقا  والرفقا : مع التفت  ال   ي ديه ال فا على   

العالم المحيم نه ومع  و  التعاون والتفاهم التي تص ل 

عتقاته نزمت ه.فإن ال فا يجد نفس  م دو  الى  فاقه وي د  

وال  و ا تاا لام ويكون على اتتعدا  للت حي  في ت يلام 

عا ذلن وهي تمه تيار في نكا مايملن ويكون تعيدا وهو يف

ه   المرحل  ولكناا تنموحتى تكون على او   اك ر عند 

 المراهت.

الفرو  نين الجنسين : تيار الفرو  نين الجنسين اوض    

ماتكون في الجانب االجتماعي وي دو ذلن في ميا كا من ال ن  

والولد الى االن راط في عالم الك ا  من جنس  فمن يتحظ 

يجد ان ال نين يتجمعون معا نينما تتجمع اطفام ه   السن 

 ال نات في مجموعه  اا  نان .

وتت    sex roleويتوحد ال فا مع الدو  الجنسي المناتب   

  sex typingعملي  التنميم الجنسي 
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التنميم الجنسي هو عملي  التوحد مع د صي  نف  الجن    

ارنوث   واكتساع افات ال كو   نالنس   لل كو  و افات

 نالنس   لإلناث.

ونحن نعرص أن الجنسين ي تلفان حيويا نحكم الو اث  وال ني    

الع وي  ووقا ف ارع ا  ومع النمو يتمايز الجنسان 

اجتماعيا من حين المتن  والميوم واالتجاهات والمعايير 

السلوكي  وأديا  م ا مقايي  الجمام والقو  ونعب  صا ص 

يتحظ السا د من شل ا  الرضيع ال  صي  ار را، فم ت 

ال كر متن  ل قا  وارن ى متن  حمرا  تمييزا لجن  

 الرضيع ق ا أن يعى هو نفسه ذلن .

ونصرص النير عن ال  ق  االجتماعي  فإن ال كو  يس قون   

االناث في عملي  التنميم الجنسي  نما نس ب نير  المجتمع 

 . شلى جن  ال فا والميا شلى تف يا جن  ال كر
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