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 : التعليم االلكتروني

 :يمكن تقسيم التعليم االلكتروني على النحو التالي

 :تصنيف التعليم االلكتروني حسب التزامن

وهااااو تعلاااايم الكترونااااي  Synchronous االتصااااام المتاااازامن .1

لياتم ييان م اتصاام يجتمع فيه المعلم مع المتعلمون في آن واحاد 

 .، أو الصوت أو الفيديوChat متزامن يالنص

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

المعلومااات وتفاعااف ادفاارا  ع اار وااااتع اتصااام متعااد   م ااف 

 bulletin ، لوحاااات انعتناااات e-mail ال رياااد االلكتروناااي

boards النقاش ، وقواتم listserv والمنتديات ، forums . 

(Bodzin& Park, 2222)   فاالتصام غير المتازامن متحار

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

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

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

كترونااي ياااات داو اتصااام متاازامن مااع المعلاام. ويااتم التعلاايم االل

 .النم يين في ال الب

 

تصنيف هاو تن وهاو تن، حيان اانفا التعلايم االلكتروناي علاى 

 :النحو التالي

 : التعليم االلكتروني الموجه يالمتعلم -1

 Learner-led e-learning: 

وهااو تعلاايم الكترونااي ي اادص شلااى شيصااام تعلاايم عااالي الكفااا   

للماااتعلم المساااتقف، وي لااات علياااه التعلااايم االلكتروناااي الموجاااه 

ياااالمتعلم، وي ااامف المحتاااوا علاااى اااافحات وياااب، وواااااتع 

متعااد  ، وت  يقااات تفاعليااه ع اار الويااب، وهااي امتاادا  للااتعلم 
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التعلاااايم  .CD-ROM المعاااازل يالحااااااب فااااي يرمجيااااات

 ونيااللكتر

 : 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   

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

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

للمنتاااااديات وتسااااات دو ال رياااااد االلكتروناااااي وتسااااات دو قاااااواتم 

المساااعد  فااي يرنااامج، ولكناان ال تاانيم شلااى تااد ي   امااف، يااف 

 (توقف تقني  االنترن  في تيسير التعلم لل رنامج

 التعليم االلكتروني الموجه يالمعلم -3

 Instructor-led e-learning: 

تااد ي   وهااو تعلاايم الكترونااي يوقااف تقنياا  االنترناا  نجاارا 

ياااالمف وو التقلياااد  يحيااان يجماااع المعلااام وال الاااب فاااي فصاااف 

افتراضااي يقاادو فيااه المعلاام العديااد ماان تقنيااات االتصااام الم اداار 

م ااااااف ماااااايتمرات الفيااااااديو والصااااااوت، والمحا ثاااااا  النصااااااي  

، والم اااا    فاااي audio and text Chat والصاااوتي 

ال اداا ، واالاااتفتا ، ويقاادو المعلاام عاارو  تعليمياا ، وداار  

 .د وهلل

 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 يف 

معالج يقدو أجويا  أو  help and support ويندول، فتجد في

يكون فيه معاالج للك اف  وايع على أائل  محد  من ق لن، وقد 
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عاان اد  ااا  وشاااتح ا  ا ااف النياااو. وهااو تعلاام ماان اجااف حااف 

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

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

ع اار الويااب، حياان يتصااف المساات دو يالويااب علااى  ايااع محااد  

 .م معالج يت عه على الموقعويقدو له حف الم كل  من  ت

5- Telementoring and e-coaching : 

وهااو نمااع التعلاايم االلكترونااي الاا   يعت اار امتاادا  لاانمع التعلاايم 

، وفياااه ياااتم التعلااايم CD-ROM فاااي Tutorial ال صوااااي

يااااات داو تقنيااا  االنترنااا  م اااف مااايتمرات الفياااديو التفااااعلي، 

يااد ماان اد وات الترااااف الفااو  ، ال اااتف ع اار االنترناا ، والعد

 .التي ت رص وتردد التعلم

وياارا اااتم  ع ااد العياايم حسااين، وأدااوا  ع ااد الجليااف علااي 

( أن التعلااااايم انلكتروناااااي يتمياااااز يسااااا ول  31-32: 2222 

تحدين وتعديف المعلومات المقدم ، ويزيد من شمكانيا  التواااف 

لت ا م اآل ا  وال  رات ووج اات النيار ياين ال اتع ومعلماي م 

ال ااتع ويع اا م الاا عغ، ويت لااب علااى م ااكل  ادعاادا  ويااين 

المتزايااد  مااع ضاايت قاعااات الد اااا ، ويمااد ال الااب يالت  ياا  

الراجعاا  المسااتمر   ااتم عملياا  الااتعلم، وتنااول مصااا   الااتعلم 

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

ياا ، واعتمااا   علااى الوااااتع المتعااد   فااي شعاادا  المااا   العلم

 .وتقليف ادع ا  ان ا ي  على المعلم، وتعد  طر  تقييم ال تع

وعلاااى الااارغم مااان العدياااد مااان المميااازات وانيجايياااات للتعلااايم 

انلكترونااي، شال أن الاا عغ ياارا أنااه يوجااد قصااو  فااي يعااغ 

الجوانب التي لم يست ع التعليم انلكتروني الت لاب علي اا، ومان 

يجمااع ياين ممياازات  ااف ماان هناا  اناا  الحاجاا  شلاى مااد ف جديااد 

التعلااايم التقلياااد  والتعلااايم انلكتروناااي والت لاااب علاااى جواناااب 
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القصو  في  ف من ما، في ر ماا يسامى ياالتعليم المادمج والا   

يعنااي  مااج  ااف ماان التعلاايم التقليااد  يلدااكاله الم تلفاا  والتعلاايم 

انلكترونااااي يلنماطااااه المتنوعاااا  ليزيااااد ماااان فاعلياااا  الموقااااف 

 .لتفاعف االجتماعي وغيرهاالتعليمي وفرص ا

ينير  تا ي ي  اريع  نجد أن الفصوم التد ي ي  التقليدي   انا  

هااي الصااي   المسااي ر  فااي مجااام نقااف المعرفاا ، يااف حتااى فااي 

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

الفصوم التد ي ي ،  ما أن عمر آ ار تقنياات الاتعلم  ق اف ق او  

( عااو، 522دي  ( وهي الكتاع الم  ول يزيد عان  التقنيات الح

في حين نلحظ أنه قد ق ر  تم الع ر اانوات اد يار  فقاع ماا 

يزيااااد عاااان ع اااار تقنيااااات  تيساااا  جديااااد  للااااتعلم والتعاااااون 

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

التقنيااات عاان فاارص تحسااين عميقاا  فااي نوعياا    اارات الااتعلم 

 . ااااااااااااااااااا وماااااااااااااااااادا مناااااااااااااااااااا ت ا و لفت اااااااااااااااااااو فا ت

لقد يدأنا اآلن فقع ند    يف ااتت و    ارات الاتعلم مان  اتم 

للاااف مااان أاااااليب الاااتعلم التقليديااا   ااااات ما  جماااع أو مااازيج موس

وأاااليب الااتعلم المعتماد  علااى التقنياا  الحدي ا ، و يااف ااايكون 

للف تلثير ااتراتيجي فاي عملياات م ما  فاي مجااالت  للتعلم الُموس

 . اعات العمفأو ق

شن المياسااات تنياار اليااوو شلااى مااا هااو أيعااد ماان أتمتاا  نماااذ  

التااد يب، شن ااا تت لااع شلااى اتجاهااات حدي اا  لنقااف المعرفاا  و عاام 

اد ا  تسااتجيب ي ااكف أف ااف شلااى أهااداص ق ااال العمااف وتحقاات 

نتاتج ملمواا  يمكان قيااا ا، ومان  اتم التر ياز علاى أهاداص 

الاتعلم ذات ااا   محاد   لق ااال العماف ياادال مان التر يااز علاى تقنياا 

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

 .عملي  تعلم مستمر  مع م ا    فاعل  لعموو المياس 

 

 

 

 التعلم المدمج

 

Blended Learning 

 

 مقدم   أوال  : ــ

انلكترونااااي وليااااا   انق ااااام علااااى  مااااع انت ااااا  نياااام الااااتعلم

م ااكتت  اااات دام ا وتوقيف ااا فااي العملياا  التعليمياا  ق اارت

 :  ير  من ا

عناااار العملياا   غياااع االتصااام االجتماااعي الم اداار يااين  .1

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

 .االتصام االجتماعي لدا المتعلمين م ا ات

الااتعلم انلكترونااي شلااى ينياا  تحتياا  ماان  ت  ياات نيااميحتااا    .2

فاي   يار مان  أج ز  ومعدات تت لب تكلفا  عاليا  ، قاد ال تتاوفر

 .ادحيان لدا النيم التعليمي  الم تلف 

نيم التعلم انلكتروني تمكان المعلماون وال اتع مان  تت لب  .3

 .انلكتروني م ا ات اات داو تكنولوجيا التعلم

والن ااتي وضامان  عملياات التقاويم التكاوينياعوي  شجارا   .4

مصاااااداقيت ا ، وي ااااااا  عنااااادما يت ااااامن المقااااار  م اااااا ات 

 .أ اتي  عملي 
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عاااااااادو مناااااااااا   نياااااااام الااااااااتعلم انلكترونااااااااي ل ااااااااتع  .5

االيتداتيااا ، و ااا لن عااادو منااااا ت ا لااا عغ المنااااهج  المرحلااا 

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

 .لعملي للم ا ات ا

 

تعلام جدياد يجماع الم اكتت ق ارت الحاجا  لنيااو  ونتيج  ل   

الاااتعلم  ومزاياااا E.Learning انلكتروناااي ياااين مزاياااا الاااتعلم

 التقليد 

  

  to Face ( Face  وج ا  لوجه

  

 وهو ما امى يالتعلم المدمج

  Blended Learning  االلكتروناي  الاتعلّم دنه تعلّم ال يل اي

التقليااد  شنمااا هااو  مااج يااين االثنااين للحصااوم علااى وال الااتعلّم 

 .يلقف تكلف  شنتاجي  أف ف

 

و في التعلم المدمج يوقاف الاتعلم االلكتروناي مادمجا  ماع الاتعلم 

في عمليتي التعلايم والاتعلم يحيان يت اا  ا معاا   الصفي التقليد 

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

  

  

 المدمج التعلّمثانيا : مف وو 

تكنولوجياااا  تنااااوم عاااد  مااان ال ااااح ين فاااي مجاااام ااااات داو   

 Blended المعلوماااات فاااي التعلااايم مف اااوو الاااتعلّم المااادمج
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Learning    يسمى أحيانا  يالمزيج أو ال ليع أو ال جين  وال

   -المدا ف  أو الميلف أو التمالجي أو المتعد 

 

 :يالتعريف والتحليف  ما يلتي

المدمج على أنه  التعلّم (Jang , Park , 2226) عّرصفقد    

دكف جديد من مدا ف التاد يب والاتعلّم يادمج ياين ميازات الاتعلّم 

 .لوجه والتعلّم االلكتروني وج ا  

أااالوع يقااوو  يلنااه (Bersin , 2223)  مااا عرفااه ييرااان   

علااى توقيااف التكنولوجيااا وا تيااا  الوااااتف التعليماا  المناااا   

المتعلّق  يإ ا   الصف وادن    الموج   للتعلّم  تلحف الم كت

 .وانتقان والتي تت لب الدق 

اات داو التقني  الحدي ا   على أنه يالتعلّم المدمج ويقصد   لن   

فااااي التااااد ي   ون الت لااااي عاااان الواقااااع التعليمااااي المعتااااا  

في غرف  الصف، ويتّم التر يز على التفاعف الم ادار  والح و 

آلياات االتصاام الحدي ا ،  صف عن طريت اات داو ا ف غرف  ال

 . الحااوع وال  كات ويوايات االنترن 

تااانيم ي اااا  يلناااه الكيفيااا  التاااي ويمكااان وااااف هااا ا التعلااايم    

المعلومات والمواقف وال  رات التريوي  التي تقادو للماتعلّم عان 

المتعاااد   التاااي توفرهاااا التقنيااا  الحدي ااا  أو  طريااات الواااااتع

 .علوماتتكنولوجيا الم

هااو أااالوع  الماادمج الااتعلّم وماان هنااا يمكاان االاااتنتا  أن     

تد يسااي ياازاو  يااين توقيااف تكنولوجيااا الحااااوع واالنترناا  

ال صااااوص، وادااااااليب االعتيا ياااا  التااااي ألف ااااا  علااااى وجااااه

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

  .يتنااب مع قد اته يما

أو الااتعلم التااي  يلنااه شحاادا ااايل التعلاايم ويعاارص الااتعلم الماادمج

يناادمج في ااا الااتعلم االلكترونااي مااع الااتعلم الصاافي التقليااد  فااي 

 واحد ، حين توقف أ وات التعلم االلكتروني شطا 

ال ا ك  فاي الاد وه ،  اوا  المعتمد  على الكم ياوتر أو علاى 

ف معاماااف الكم ياااوتر والصااافوص ال  يااا  ويلتقاااي المعلااام ماااع م ااا

 وج ا لوجه معيم ادحيان.  ال الب

الاتعلم الا   يماز  ياين  صااتص  يلناه  ما يعرص التعلم المدمج

نماوذ    ف من التعليم الصفي التقليد  والتعلم ع ر اننترن  في

 مامتكامف ، يستفيد من أقصى التقنيات المتاح  لكف من 

يلناااااه ااااااات داو التقنيااااا  الحدي ااااا  فاااااي التاااااد ي   ويعااااارص   

الت لاي عان الواقااع التعليماي المعتاا  والح ااو  فاي غرفاا    ون

الصف . وياتم التر ياز عللالتفاعاف الم ادار  ا اف غرفا  الصاف 

ودا ك   عن طريت اات داو آليات االتصام الحدي   ،  الحااوع

 اننترن  .

التاااي تُااانيم يلناااه الكيفيااا   ومااان ثااام يمكااان وااااف هااا ا التعلااايم 

المعلومات والمواقف وال  رات التريويا  التاي تقادو للماتعلم  ي ا

التااي توفرهااا التقنياا  الحدي اا  أو  عاان طرياات الوااااتع المتعااد  

 . تكنولوجيا المعلومات

هو التكامف الفعاام ياين م تلاف واااتف   ما يعرص التعلم المدمج

لااايم التع نقاااف المعلوماااات فاااي ييئاااات التعلااايم والاااتعلّم، نمااااذ 

وأااااليب الااتعلّم  نتيجاا  لت نّااي المااد ف المنيااومي فااي اااات داو 

  ).المدمج  مع أف ف ميّزات التفاعف وج ا لوجه التكنولوجيا

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

 افاا  انمكانيااات والوااااتع التكنولوجياا  المتاحاا  ، وذلاان  ماان

وأ ا  للتعلم ااوا   انا  الكترونيا     ر من أالوعيالجمع يين أ

 صاااتص  أو تقليدياا    لتقااديم نوعياا  جيااد  ماان الااتعلم تنااااب

المتعلماااين واحتياجاااات م مااان ناحيااا  وتناااااب ط يعااا  المقااار  

التعليمياا  التااي نسااعى لتحقيق ااا ماان ناحياا   الد ااااي وادهااداص

 ويوضااااااااااااااا  حسااااااااااااااان ليتاااااااااااااااون  .أ ااااااااااااااارا

الاااتعلم الم لاااوط والااا   ياااتم ( شحااادا ياااداتف  174:  2225  

تعلاايم وتعلاام   ه معااين أو أ  اار فااي المقاار  الد ااااي ماان  فيااه

المعتاااااا    ال ر االمناق ااااا    اااااتم أاااااااليب الاااااتعلم الصااااافي

يل وات  والحوا االتد يب والمما ا ( وتعليم   ه آ ر أو أ  ر

الااااتعلم االلكترونااااي  يرمجيااااات التعليماماااايتمرات الفيااااديواحف 

فيااه تقااويم تعلاام ال ااتع للااد وه اااوا    يااتمالم ااكتت( ،  مااا 

 . االلكتروني التي تم تعليم ا يلااليب التعلم الصفي أو

 

 المدمج ثال ا : مكونات التعلّم

 اناا  قاااار  فااي  الااتعلّم الماادمج لااي  جدياادا ، شال أن مكوناتااه 

الماضي في الصفوص الد اااي  التقليديا . أماا الياوو فإناه يمكان 

من ال راتات وادن ا   التد ي يا  الم تلفا  عد    ير  الدمج يين

 :لت مف 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) الحااوع وال رامج الحااويي  على -6

 .العلمي المنتديات  -7

 .Video Conference ميتمرات الفيديو -2

  

 :منيوم  التعليم المدمج

اليااااد أن يعمااااف ماااان منيوماااا  متكاملاااا  لكااااي ياااانج  ويمكاااان 

احتياجااات التعلاايم الماادمج شلااى ثتثاا  نقاااط هااي مت ل ااات  تقساايم

 : حدا ومن ج ونتناوم  كف جز  على تقني  ومت ل ات ي ري  

 

 : المت ل ات التقني  -1

تزويااد الفصااوم يج ااال حااااب شلااى وج ااال  يحتااا  شلااى   

 .متصف ياالنترن  Data Show عر 

 .توفير مقر  الكتروني لكف ما     

 Learning Management التعلاايم تااوفير نياااو ن ا     

System (LMS) . 

 Learning Content تااوفير نياااو ش ا   المحتويااات  

Management System (LCMS). 

  

 .E-Evaluate ر يرامج التقييم االلكترونيتوفي   

 .االتصام ي ا تحديد مواقع يمكن   

تاااوفير مواقاااع التحااااو  االلكتروناااي للتحااااو  ماااع ال  ااارا     

 .المجام في

االتصاااااام ياااااالموقع الراااااامي لاااااولا   التعلااااايم ويالتحدياااااد    

 .الموا  مست ا  
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عقااد لقااا  أااا وعي مااع مااوج ي المااا   عاان طرياات ال اا ك     

اداائل  الم ادار  عان  يالتحااو  معاه وتوجياه سما  لل تعوال

 .المقر  واال ت ا 

التقليدياا  يحياان  تااوفير الفصااوم االفتراضااي  يجانااب الفصااوم   

 .من ما اد ر يكمف  ف

 :المت ل ات ال  ري  -2

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

قاف التعلايم المادمج والكاف  فايولكف من م ط يع   اا   والمعلم

 التعليم ننجا  ه ا النول من له  و  ال يقف أهمي  عن اد ر

 

  :المعلم  أوال  : ــ

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

 .يتد يسه عن طريت الحااب

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

مقار  هاو تجدياد معلومتاه يصافه  والرغ ا  فاي ت اوير االنترن 

 .مستمر 

لديااه القااد   علااى التعامااف مااع ياارامج تصااميم المقاار ات     (

 .م ا    اا  اوا  الجاهز من ا أو التي تت لب

 يحوم لديه القد   على تصميم اال ت ا ات ينفسه حتى    (

 .شلااااااااااااااااااى شلكترونيااااااااااااااااااه اال ت ااااااااااااااااااا ات التقليدياااااااااااااااااا 

وت اا م الراااتف ييناه ويااين التعاماف ماع ال رياد االلكتروناي     (

 .طتيه

لديه الرغ   فاي االنتقاام مان مرحلا  التعلايم التقلياد  شلاى   ه(

 .التعليم االلكتروني مرحل 
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يحوم  ف ما يقوو ي رحه من او ته الجاماد  شلاى واقاع   ص( 

طرياااااااات الوااااااااااتع  حااااااااي ي ياااااااار انت ااااااااا  ال ااااااااتع عاااااااان

  Hypermedia والفاتقااااااااااااااا Multimedia المتعاااااااااااااااد  

 .االنترن م  ت من

اليد مان أن يرااف فاي ذهناه أن   اوم التعلايم االلكتروناي    ل(

والمقر ات االلكتروني   الفصوم االفتراضي  والتحوم الكامف شلى

يااااتم تحفيااااز  علااااى  و ان ا   االلكترونياااا  أماااار حتمااااي حتااااى

والتااااااد يب الجيااااااد  ااااااتم فتاااااار  التعلاااااايم الماااااادمج  العمااااااف

 .من ا واالاتفا  

والتفاعلياا   ا ااف  ى  لاات  و  الم ااا   لدياا  القااد   علاا  م(

 .الفصف

 . ااتيعاع ال دص من التعليم    (

 

 :ال الب  ثانيا  : ــ

م اا   فاي  يحتا  ال الب فاي قاف التعلايم المادمج أن يف ام اناه

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

 :ال اااااااااااااااادص المعلاااااااااااااااام فااااااااااااااااي الواااااااااااااااااوم شلااااااااااااااااى

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

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

 .على التعامف مع ال ريد االلكتروني    ( لديه القد  

 :المااااااادمج ال اااااااروط الواجاااااااب توافرهاااااااا لتنفيااااااا  الاااااااتعلم 

 

الت  اايع الجيااد لتوقيااف تكنولوجيااا الااتعلم انلكترونااي فااي   

، وتحدياد وقيفا   اف واايع فاي ال رنااامج ،  المادمجييئا  الاتعلم 

 يدق  و يفي  اات دامه من ق ف المعلمين والمتعلمين
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التل ااااااااد ماااااااان م ااااااااا ات المعلمااااااااين و المتعلمااااااااين فااااااااي    

تكنولوجيا التعلم انلكتروني المت امن  فاي ييئا  الاتعلم  اات داو

 . المدمج

لفاا  التل ااد ماان تااوافر ادج ااز  والمراجااع والمصااا   الم ت    

التعلم المدمج ااوا  لادا المتعلماين أو فاي  المست دم  في ييئ 

 . لحدوث التعلم المياس  التعليمي  ، حتى ال تم ف معوقا  

المعلماين والمتعلماين  يد  ال رنامج يجلسا  عاما  تجماع ياين    

وج اا  لوجااه ،يااتم في اا توضااي  أهااداص ال رناامج و  تااه  يفياا  

دم  فيااه، و و   ااف ماان م فااي ، واالاااتراتيجيات المساات  تنفياا  

 . أحداث التعلم

العمااف علااى وجااو  المعلمااين فااي الوقاا  المنااااب للاار  علااى     

ي ااكف جيااد اااوا  أ ااان ذلاان ماان  ااتم  ااتفسااا ات المتعلمااين

 . د ك  اننترن  أو في قاعات الد وه وج ا  لوجه

تنااااااول مصااااااا   المعلومااااااات لمقايلاااااا  الفاااااارو  الفر ياااااا     

 .المتعلمين يين

 

  :التعليم المدمج  قواعد 

القواعاد ادااااي  فاي أثناا  شعادا   يراعى المعلم مجموعاه مان

 : وتنفي  التعليم المدمج

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

الم اا ات ،  أحاد المفااهيم ادااااي  ، ولاي  شحادا الحقااتت أو

ا ت اطا  يموضوعات   اااي  فالمف وو أ  ر  ص ا  وثرا  ، وأ  ر 

ييمناااا تااارت ع الحقيقااا  أو الم اااا   ادااااااي  يلحاااد  , متنوعااا 

الاد ه المادمج فاي   ار  أو موقاع  يف ف أن ينف  تالموضوعا

او   حقيقي ،  لن ينف    ه عن مف وو العتقات المت ا ل  في
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أو داار   ، وينفاا    ه الكاتنااات الحياا  فااي ال ايااات فااي شحاادا 

 ....... ال ايات ، وهك ا

يمكاان أن يسااتمر الموضااول الماادمج ااانه  املاا  ، ولكاان هاا ا   

أاااااايه فاااي المنااااهج وادنيمااا  المد ااااي  .  يت لاااب تعاااديتت

ولاا لن يمكاان أن ي  اات فااي مدا ااانا علااى مدللااا ول ، أو علااى 

ماادا ثتثاا  أياااو أو يصااو   جزتيااه  االن ن  قااه ااااعتين يوميااا  

 . أا ول أو أقف أو أ  ر على مدا

 دو المعلااااام طااااار  تاااااد ي  متنوعااااا  : مناق اااااات ، يسااااات   

 عرو  ، يحوث ، عمف تعاوني ..... الف , ليا ات

جميع اا .  ماا أن  يست دو ال الب في ا الحواه التسع ع ار    

المفاهيم العلمي  والتا ي يا  يسا ف  ي  اا ماع الماوا  الد اااي  

 . اد را

 . تحديااااااااد المااااااااوا  الد ااااااااااي  المتصاااااااال  يالموضااااااااول -2

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

الل اااات ......... الاااف ، ثااام يحاااد  الاااروايع والم اااا ات  , الفناااون

 . اداااي  ذات الصل 

 . شعدا  المعلومات التلم   -3

نقاااط أااااايه يجااب معرفت ااا  يكتااب المعلاام منيمااات علميااه أو

الحقااااتت حاااوم الموضاااول الم ااارو  ، ويقااادو يعاااغ ادفكاااا  

تكون أاااا لمناق اات ال ل ا  فاي الموضاوعات الد اااي   التي

 . الم تلف 

التاااي تسااااعد  يعاااد المعلااام اداااائل  وادن ااا   والتمريناااات  -4

 . في الد اا  وتحقيت أهداف م ال ل  

والقيااااو يالد ااااا  وجماااع  ادن ااا   ي ااادأ ال ل ااا  يا تياااا  -5

 . المعلومات
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علاى المان ج المد ااي فاي  داامفالمعلم على اطاتل  يكون  -6

يعااااد المعلاااام الااااد ه أو  موضااااوعاته الم تلفاااا  ، ويف ااااف أن

الموضااااول يالتعاااااون مااااع لمتتااااه معلمااااي المااااوا  الد ااااااي  

لكااي يتفاات مع اام الم ااا ات المناااا   ، ولكااي يكونااوا  . اد اارا

 .يالموا  الد ااي  عونا له في يعغ المواقف ال اا 

  

  المدمج عوامف نجا  التعلم

ا تيااا  ال ااداتف  تحليااف المحتااوا: ويعااّد مرداادا  فااي عملياا   -1

اد  ر مناا   لنقف المعرف ، ف ما  العدياد مان الم اا ات التاي ال 

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

 .وج ا  لوجه

فاي ات ااذ القارا ت  التحليف الما  : وهو يي    و ا  م ما   -2  

التوااايف المناااا  ، فمااا يلقااى علااى ال ل اا  فااي ي االن طريقاا  

 . لف  مما يتلقونه ع ر ميتمرات الفيديو الصف أقف

مااان ال اااداتف  تحلياااف الفئااا  المسااات دف : مااان أجاااف التحقااات -3  

المتاحاا  لوااااتف نقااف المعرفاا  التااي اااتكون أ  اار فاعلياا  فااي 

 .اد ا  المحد   تحقيت أهداص

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

الم ا    يين المعلم والمتعلم من ج ا ، والمتعلماين جميعاا  مان 

أ اارا  فرياات عمااف أو  فاار  عمااف للواااوم شلااى النتاااتج  ج اا 

 .المتوقع 

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

المتايع  ينفساه مان  اتم ماا قادو لاه فاي أثناا  عمليا  التواااف 

 .لوجه أو ما وجد شلكترونيا   ج ا  و
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يوجاااه ال ل ااا   المعلوماااات المنااااا  : علاااى الماااد ه أن -6  

ويرداااادهم شلااااى جميااااع قنااااوات الاااادمج  االنترناااا  واالاااااتمال 

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

ال ل ااا  ي اااغ  المعلوماااات والمعاااا ص وانجايااا  عااان تسااااؤالت

 .والزمان لدا المتعلم النير عن المكان

الماااد ه شعاااا    شعاااا   ش ااااام المعلوماااات مااارا ا : علاااى -7   

ش ااااام المعلوماااات يقناااوات تعلااايم م تلفااا  لل ل ااا ،  ااالن يقااادو 

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

أو علااااى ااااافحات  (CD) المعلومااااات لل ل اااا  شلكترونيااااا   ااااـ

 .لفأو ....ا Web االنترن 

اال تتفاااات ياااين  تصاااميم م ااااو وياااداتف تعليميااا  تناااااب -2   

 .المتعلمين

غاياا  ادهمياا  دن  عملياا  التوااااف: شن هاا   العملياا  فااي -9  

الماادّ ه يعااد المردااد والموجااه للمااتعلم، لاا ا ماان أ  ااان نجااا  

االاااتراتيجي  أن يقااوو الماادّ ه يتوجيااه ااالو يات المااتعلم  هاا  

شلياه مان أ وات وتقاناات، ااوا   حتاا وأعماله وتوقعاته، وما ي

 .االفتراضي وج ا  لوجه أو عن طريت االتصام

 شاتراتيجي  التعلّم المدمج

Blended Learning Strategy 

   

اناااتراتيجي  شلاااى جعااف التعلااايم ذا معنااى يالنسااا    تسااتند هااا  

التعليميا  يحياا  ال ل ا  الواقعيا   لل ل   من  تم  ياع المواقاف

الحقيقيااا  ،  ال  ااار  التعليميااا  فاااي مواقع اااا وجعل ااام يعي اااون

وتعرص ها   انااتراتيجي  يلن اا تحدياد موضاول   اااي يمكان 

مااوا    ااااي  م تلفاا  ،  االن ن تااا  موضااوعا   ماان  تلااه تقااديم
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 واي اه ماع ماوا   م ف الما  ، وند ه ه ا الموضول من  اتم

  ااااي  أ اارا م ااف : الاادين والمااا  ، العلااوو والمااا  ، التااا يف 

الج رافيااااا والمااااا  ، الفنااااون والمااااا  ، موضااااوعات  . والمااااا 

والنق ا  ادااااي  فاي  وقصاتد داعري  عان الماا  ...........الاف

هاا   اناااتراتيجي  هااي ا تيااا  الموضااول فالموضااول المتتاام 

م كل  مرت    يمف وو ولي  يحقيق  شن المناهج التي ت م  هو

ليسا  غايا  ، تكاون واايله و حقاتت وم ا ات أااايه يجب أن

فااااانحن ال نقااااارأ مااااان أجاااااف القااااارا   ، وال نقاااااي  مااااان أجاااااف 

ف ناا  غاياات أ ارا و ا  ها   الم اا ات ادااااي  ،  . القياه

ييئتنااا ونف اام اآل اارين ، ولاا لن  نريااد أن نف اام مااا حولنااا ، نف اام

ن اااااع موضاااااول الد ااااااا  ي اااااكف مف اااااوو ولاااااي  حقيقااااا  ، 

ولي  موضاوعا  المف وو عا   يرت ع يموا    ااي  متعد    دن

 . واحدا  

الحقيقاا  ي يقو نااا الااى عتقااات و وايااع مااع  فااالمف وو ي يعكاا 

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

 : مف وو له اتت عديد  م ف

 . تا يف العتقات اننساني   

 . االعتما  المت ا م يين عناار ال يئ    

 . االعتما  يين الدوم   

 . ادلوان في الفنون تناات   

 . حسايات وقيااات  ياضيه وهندايه وعد يه   

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

 

 المدمج مميّزات التعلّم

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

التد يسااي  ماان حياان تصااف  االنترناا  والتعامااف مااع المواقااف 

االلكتروناااي والمحا ثااا  وااااات داو م تلاااف يرمجيااااات  ال رياااد

 .الحااوع

االلكترونااي، وتااوفير ج ااد  تقليااف نفقااات الااتعلّم مقا ناا  يااالتعلّم  

 .وحد  ووق  المتعلّم والمعلّم مقا ن  يالتعلّم التقليد 

لتعامااااف مااااع ا تمكااااين المتعلمااااين ماااان الحصااااوم علااااى متعاااا   

المد اااين ولمتت اام ال ل اا  وج ااا  لوجااه، ممااا يعاازل العتقااات 

 .والجوانب اننساني  يين م االجتماعي 

يمكان لكاف ماتعلم  مراعا  الفرو  الفر ي  يين المتعلمين يحيان  

 .السير في التعلّم حسب حاجته وقد اته

االقتصاا  علاى ال رفا   اتسال  قع  التعلم لت امف العاالم وعادو  

 .صفي ال

 .الج رافي  شمكاني  تعلم الم ا ات  

يتعلم فياه لماتؤ   يسم  لل الب يالتعلم في الوق  نفسه ال     

 ون أن يتاال ر عاان م فااي حااام عاادو تمكنااه ماان ح ااو  الااد ه 

 .ما لس ب

أف اااف  يحقااات الماااتعلم مااان  اااتم هااا ا الناااول مااان الاااتعلم   

ت  يقات اا النتاتج، حيان تي ار يعاغ المياساات التعليميا  مان 

نتااااتج ااااات ناتي ، شذ وجاااد أن تحقيااات  ادوليااا  للاااتعلم المااادمج

ماان  (%52ادهااداص التعليمياا  قااد تحقاات يوقاا  أقااف ينساا    

 .االاتراتيجيات التقليدي 

 :أن مزايا التعلم المدمج تتم ف فيما يلي        

 فااااغ نفقااااات الااااتعلم ي ااااكف هاتااااف يالمقا ناااا  يااااالتعلم    (1)

 .االلكتروني وحد 
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تااوفير االتصااام وج ااا لوجااه  ممااا يزيااد ماان التفاعااف يااين    (2)

وال ااااتع ويع اااا م الاااا عغ ، وال ااااتع  ال الااااب و المااااد ع،

 .والمحتوا

الجواناااب اننسااااني  والعتقاااات االجتماعيااا  ياااين  تعزياااز  (3)

 . أي ا المتعلمين فيما يين م ويين المعلمين

الفر يا  وأنمااط  المرون  الكافيا  لمقايلا   افا  االحتياجاات  (4)

 .وأوقات م التعلم لدا المتعلمين يا تتص مستويات م وأعما هم

والتنفياا   االاااتفا   ماان التقاادو التكنولااوجي فااي التصااميم  (5)

 .واالات داو

جااو   العملياا  التعليمياا   شثاارا  المعرفاا  اننساااني  و فااع  (6)

 .المعلمين ومن ثم جو   المنتج التعليمي و فا  

لتاتفا    الح ا   يين م تلف ال قافاتالتوااف   (7)

 .وانفا   من  ف ما هو جديد في العلوو

من الموضوعات العلمي  يصعب لل اي  تد يس ا    ير (2)

الم ا ات العالي   الكترونيا يالكامف ويصف   اا  م ف

واات داو التعلم ال ليع يم ف احد الحلوم المقترح  لحف م ف 

 .تلكالم كتت

المتمر ز حوم  من التعلم الجماعي شلى التعلماالنتقام  (9)

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

يعمف على تكامف نيم التقويم التكويني والن اتي   (12)

 .والمعلمين لل تع

من فرص  ي ر    ر  المتعلم ونتاتج التعلم ،و يحسن (11)

 . التعلم الرامي  وغير الرامي 

حين التنفي  على مستوا ال رنامج ،  المرون  منيوفر  (12)

في التعلم  وتدعيم التوج ات اناتراتيجي  المياسي  الحالي 
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والتعليم ، يما في ذلن فرص تعزيز الت صصات ، وتدويف 

 . المناهج الد ااي 

 .واالفتراضي  يجعف من االات داو ادم ف للموا   الما ي  (13)

 :المدمج مزايا نياو التعلم

التعليم  لجمع يين مزايا التعلم انلكتروني ، ومزاياا

 . التقليد 

تكنولوجيا التعلم  تد يب ال تع المعلمين على اات داو

 . انلكتروني أثنا  التعلم

التد ي  التقليدي  التي يست دم ا أع ا  هيئ   تدعيم طر 

 . التد ي  يالوااتع التكنولوجي  الم تلف 

تد يسي   الما ي  المتاح  للتعليم من قاعاتتوفير انمكانات 

 . وأج ز 

التقليد  ، حين يقلف  تحقيت نسب ااتيعاع أعلى من التعليم

من فتر  تواجد ال تع في القاعات التد يسي    مما يتي  

 . ل تع آ رون يالتواجد  ا ف ه   القاعات الفرا 

ياااين ال الاااب والمعلااام ، وياااين ال اااتع  اااا ول  التواااااف   

تعمااف  ويع اا م الاا عغ ماان  ااتم تااوفير ييئاا  تفاعلياا  مسااتمر 

على تزوياد ال اتع يالماا   العلميا  يصاو   واضاح  مان  اتم 

وتمكياااان م ماااان التع ياااار عاااان أفكااااا هم  الت  يقاااات الم تلفاااا  ،

 . والم ا    الفعال  في المناق ات الصفي 
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 المدمج م كتت التعلم

 :أهم ا للتعلم المدمج م كتت عد  نلتي على  

المادمج ياعت اا    عادو النيار يجديا  شلاى موضاول الاتعلم    

 .التعلمي  ااتراتيجي  جديد  تسعى لت وير العملي  التعليمي 

التقليدياا  التااي تقااوو  اااعوي  التحااوم ماان طريقاا  الااتعلم    

علااااى المحاضاااار  يالنساااا   للمااااد ه، واااااات  ا  المعلومااااات 

 .لل ل   شلى طريق  تعلم حدي   يالنس  

واد وات وضااع  يالل اا   م ااكل  الل اا : ف ال ياا  ال اارامج     

االنكليزياااا ، وهاااا ا مااااا يوجااااد عاتقااااا  أماااااو ال ل اااا  للتعامااااف 

 .يس ول  ويسر مع ا

وال رمجياااااات  المعيقاااااات الما يااااا :  ااااانقص الحواااااااب    

 .وال  كات ، وا تفال أاعا ها نوعا  ما

  وال ادمات الميهلا المعيقات ال  ري .  عادو تاوفر ادطار    

الفني  في الم ت ارات، وغيااع يارامج التلهياف والتاد يب لل ل ا  

 .عام  يصو  

تاازام م  وعاا   المن ااا  أو المااا   الد ااااي : والتااي مااا    

و قيااااا ، لاااا ا ين  ااااي تحويل ااااا شلااااى ملفااااات الكترونياااا  يساااا ف 

 .مع ا التعامف

التااي يتااد يون  عاادو وجااو  الكفااا   يااين أج ااز  ال ل اا     

 .في منالل م علي ا

 .والتصحي  وال ياع اعويات التقويم ونياو المراق      

التعلاايم الماادمج ال يااوفر الوقاا   ياادأت المياسااات تكت ااف أن 

والكلفاا  فحسااب، يااف يقاادو طريقاا  أ  اار اتااا  للااتعلم والعمااف، 
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الااتعلم  فااي ااادا   هاا ا الجيااف الجديااد ماان والمياسااات التااي

شنتاجيا  وت  يقاا للت ييار ونجاحاا ايكون لدي ا فريت عماف أ  ار 

علاى الاتعلم  في تحقيت ادهداص، و ما يقام فإن قاد   المياسا 

وتحويف ذلان الاتعلم يسارع  شلاى عماف هاو  يار مصاد  لتحقيات 

 التنافسي  ادف لي 

. 

أن تنياااار شلااااى أيعااااد ماااان حاااادو   يجااااب علااااى المياسااااات     

التاااد يب التقليديااا  مااان  اااتم المزاوجااا  ياااين أف اااف  فصاااوم

ل  اارات الحالياا  والمسااتجدات الحدي اا  فااي تقنيااات الااتعلم ماان ا

على المياسات أن  النتاتج، وادهم من ذلن يجب      أجلتعييم 

تسااعى شلااى شعاادا   ااف فاار  فااي المياساا  ليصاا   م ااا  ا فعاااال 

 .والم ا    عملي  التعلم في

  :مزايا نياو التعلم المدمج (1

ناااا  يااااالتعلم  فااااغ نفقااااات الااااتعلم ي ااااكف هاتااااف يالمقا  (1)

 . االلكتروني وحد 

تااوفير االتصااام وج ااا لوجااه  ممااا يزيااد ماان التفاعااف يااين  (2)

ال الااااب و المااااد ع، وال ااااتع ويع اااا م الاااا عغ، وال ااااتع 

 . والمحتوا

تعزيااااز الجوانااااب اننساااااني  والعتقااااات االجتماعياااا  يااااين  (3)

 . المتعلمين فيما يين م ويين المعلمين أي ا

لمقايلاا   افاا  االحتياجااات الفر ياا  وأنماااط المروناا  الكافياا   (4)

 التعلم لدا المتعلمين يا تتص مستويات م وأعما هم وأوقات م

االاااتفا   مااان التقااادو التكنولااوجي فاااي التصاااميم والتنفيااا   (5)

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

 . لمعلماااااااااينثااااااااام جاااااااااو   المناااااااااتج التعليماااااااااي و فاااااااااا   ا

 

التوااف الح ا   يين م تلف ال قافات لتاتفا   وانفا    (7)

 . من  ف ما هو جديد في العلوو

  ير من الموضوعات العلمي  يصعب لل ايا  تد يسا ا الكترونياا 

  يالكامااااااااف ويصااااااااف   اااااااااا  م ااااااااف الم ااااااااا ات العالياااااااا 

 

اات داو التعلم ال ليع يم ف احد الحلوم المقترحا  لحاف م اف (2 

 . تلن الم كتت

االنتقااام ماان الااتعلم الجماااعي شلااى الااتعلم المتمر ااز حااوم  (9)

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

يعمف على تكامف نيم التقاويم التكاويني والن ااتي لل اتع  (12)

 . والمعلمين

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

  غير الرامي التعلم الرامي  و

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

وتاادعيم التوج ااات اناااتراتيجي  المياسااي  الحالياا  فااي الااتعلم 

والتعلااايم، يماااا فاااي ذلااان فااارص تعزياااز الت صصاااات، وتااادويف 

 . المناهج الد ااي 

يجعااااااف ماااااان االااااااات داو ادم ااااااف للمااااااوا   الما ياااااا   (14)

  . واالفتراضي 

الجماااع ياااين مزاياااا الاااتعلم انلكتروناااي، ومزاياااا التعلااايم  (15)

 . التقليد 
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تد يب ال تع المعلماين علاى ااات داو تكنولوجياا الاتعلم  (16)

 . انلكتروني أثنا  التعلم

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

 . هيئ  التد ي  يالوااتع التكنولوجي  الم تلف 

مكاناااات الما يااا  المتاحااا  للتعلااايم مااان قاعاااات تاااوفير ان  (12)

 . تد يسي  وأج ز 

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

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

 . الفرا  ل تع آ رون يالتواجد  ا ف ه   القاعات

يااين ال ااتع ااا ول  التوااااف يااين ال الااب والمعلاام، و  (22)

ويع اا م الاا عغ ماان  ااتم تااوفير ييئاا  تفاعلياا  مسااتمر  تعمااف 

على تزوياد ال اتع يالماا   العلميا  يصاو   واضاح  مان  اتم 

الت  يقااااات الم تلفاااا ، وتمكياااان م ماااان التع ياااار عاااان أفكااااا هم 

 . والم اااااااااااا    الفعالااااااااااا  فاااااااااااي المناق اااااااااااات الصااااااااااافي 

 

 : ال ااااااروط الواجااااااب توافرهااااااا لتنفياااااا  الااااااتعلم الماااااادمج  *

 

الت  يع الجيد لتوقيف تكنولوجيا الاتعلم انلكتروناي فاي ييئا   -

التعلم المدمج، وتحديد وقيفا   اف واايع فاي ال رناامج، و يفيا  

 . اات دامه من ق ف المعلمين والمتعلمين يدق 

التل ااد م ااا ات المعلمااين والمتعلمااين فااي اااات داو تكنولوجيااا  -

 . م المدمجالتعلم انلكتروني المت من  في ييئ  التعل

التل اااد مااان تاااوافر ادج اااز  والمراجاااع والمصاااا   الم تلفااا   -

المست دم  في ييئ  التعلم المدمج ااوا  لادا المتعلماين أو فاي 

 . المياس  التعليمي ، حتى ال تم ف معوقا  لحدوث التعلم
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يااد  ال رنااامج يجلساا  عاماا  تجمااع يااين المعلمااين والمتعلمااين  -

أهااداص ال رناامج و  تااه  يفياا  وج اا  لوجااه، يااتم في اا توضااي  

تنفياا  ، واالاااتراتيجيات المساات دم  فيااه، و و   ااف ماان م فااي 

 . أحداث التعلم

العمااف علااى وجااو  المعلمااين فااي الوقاا  المنااااب للاار  علااى  -

ااتفسااا ات المتعلمااين ي ااكف جيااد اااوا  أ ااان ذلاان ماان  ااتم 

 . د ك  اننترن  أو في قاعات الد وه وج ا  لوجه

مصااااا   المعلومااااات لمقايلاااا  الفاااارو  الفر ياااا  يااااين تنااااول  -

 . المتعلمين

لااا ا ق ااارت الك يااار مااان المساااتحدثات التكنولوجيااا  فاااي الفتااار  

اد يااار ، ال ااادص من اااا هاااو جعاااف الماااتعلم هاااو محاااو  العمليااا  

التعليماا  ياادال  ماان المعلاام، والتر يااز علااى ااااتراتيجيات الااتعلم 

ات التعلاااايم الن ااااع والااااتعلم التعاااااوني، وماااان هاااا   المسااااتحدث

ااااات داو التكنولوجياااا " انلكتروناااي ويقصاااد ياااه يصاااف  عامااا 

يجميااع أنواع ااا فااي شيصااام المعلوماا  للمااتعلم يلقااف وقاا  وج ااد 

وأ  اااااار فاتااااااد ، وقااااااد يكااااااون هاااااا ا الااااااتعلم تعلمااااااا  فو يااااااا  

وقااااااااااااااد يكااااااااااااااون غياااااااااااااار  Synchronous متزامنااااااااااااااا  

 "،  ا ف الفصف المد اي أو  ا جهAsynchronousمتزامن
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 نيريات التعلم
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التعلم عملي  ااااي  في الحيا ، ال ي لو من ا أ  ن اط ي ار ، 

يااف هااي جااوهر هاا ا الن اااط. ف واااا ته يكتسااب اننسااان مجمااف 

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

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

ويس رها، وأن يكون أنمااط السالو  علاى ا تتف اا وان  علي ا،

يقااايم المياساااات االجتماعيااا ، ويصااا   منتجاااا  للعلااام والفاااان 

وال قاف  وحافيا  ل م وناقت  اياهم ع ر ادجيام ياتعلم م ويعلم ام 

ليكونااوا يم اياا  ال اقاا  التااي تااي   شلااى ت يياار  الااداتم وتجااد   

ن ا  هاما  من حيا   ف فار  المتوااف، ول  ا تم ف عملي  التعلم جا

و ف مجتمع حين ان ئ  ل ا المياسات المسيول  عان ا ا ت اا 

وجريان اااا وتوجي  اااا. ولكاااي ال تتااار  هااا   العمليااا  الحااااام  

عرض  لعوامف المصا ف  والع واتي . ونيرا  لدو  مكانا  الاتعلم 

في الحياا  عموماا  فقاد اهاتم النااه ياه علاى ا اتتص م اا ي م، 

نكااب فياه العلمااا  والدا ااون علااى ت اين ط يعتااه يانف  الوقا  ا

ومعرفااا  آلياتاااه والوقاااوص علاااى ال اااروط المااايثر  فياااه ايجاياااا  

وال ا  اعيا  و ا  الوااوم شلاى قوانيناه ال ااا . وقاد انقساموا 

حيام   اا  مياهر  شلى اتجاهات وتياا ات ت لاو ت علاى داكف 

 ما يعرص ياام نيريات التعلم.

 تلفاا  ماان حياان نيرت ااا لجااوهر  ونيريااات الااتعلم عديااد  وم

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

 لمرتين  تيستين هما:

هو عملي  ت ير د ه  اتم في الو  الفر  ين ا   -تعريف التعلم:

نتيج  المما ا  اليتحي صاف  م ادار  ولكان يساتدم عليا  مان 

 ت ير اال ا  لدا الكاتن الحي.

 انوال التعلم

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

 التعلم  عملي  ا  ا ي  -3

 التعلم  عملي  ف م وتنييم -4

 التعلم  عملي  تمييز -5

 التعلم  عملي  تكامف -6

  صاتص التعلم

ان  ف تعلم يت من ت يرا اوتعديت في السالوم االنفعالي اال ا او  -1

 ايجايا(

 ان  ف تعلم  لفه  وافع تحر  الو  التعلم وتوج ه. -2

 ان عملي  التعلم عملي  مستمر . -3

 ان عملي  التعلم عملي  دامل . -4

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

 االنساني.

 دروط التعلم

ويقصااد يااه   جاا   النمااو العاماا  فااي الوقاااتف  -الن ااج العقلااي: -1

 العقلي  المتعلق  يالموضول ال   يتعلمه الفر 

 ااتعدا  الفر  للتعلم والت يله.ويعني   ج   -االاتعدا : -2

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

وي لت علي ا احيانا مص ل  ال  ر هاو التكارا  اذ  -المما ا  : -4

 تعلب المما ا   و ا م ما في تحسين اال ا  ويالتالي التعلم.

 التراي ي  والمعرفي 

 النيري  التراي ي 

لد اااا  الااتعلم تااا يف طويااف ايتاادا  ماان تصااو   ا ااا و للااتعلم 

يانه عملي   يع أو اقتران والفكار  الرتيسا  فاي  ي يا  ا اا و 

أن المعرف  والعقف يتكونان مان احساااات انسااني  تت ااين معاا  
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عن طريت التارايع. وال تتاوافر لادا الكاتناات أ  معرفا  ف ريا  

 لي ا ال يئ  ما ت ا .ف ي تولد وعقول ا افح  يي ا  ت ع ع

وتتكااااون المعرفاااا  ماااان االحسااااااات االاااااااي   االاااااوات، 

والمرتيااات والااروات  واحسااااات ال اارو   والاادص  ثاام الااريع 

يين ااا عاان طرياات العملياا  الميكانيكياا  الكاملاا  التااي تتم ااف فااي 

التل د من أن ا تحدث معا  وفقاا  لقاوانين الاريع أو االقتاران وهاي 

 التالي :

التارايع عان طريات االقتاران، أو التجااو  الزمااني أو قانون  -1

 المكاني.

قااانون التاارايع عاان طرياات االقتااران أو التجاااو  علااى اااااه 

اال تتص، الت ا  أو الت ايه. وهك ا تتكون االفكا  المر  ا  مان 

االفكا  ال سي  ينف  العملي  الميكانيكي   ماا يمكان للمعرفا  أن 

ل صوي  يقد  ماا ي اا  المار  تص   على   جات من التعقيد وا

 من جرا  الريع وحلقاته المتعد   المستويات.

لقد  ان  فكار  ا اا و عان التارايع  االقتاران( فاي واقاع ادمار 

نيري  في ال ا ر  و ااا  ماا يتصاف ياااتدعا  ادايا  تعرضانا 

 ل ا في الفقر  السايق .

شال أن مجموعاا  ماان الفتاااف  ال ري ااانيين أطلاات عل اايم اااام 

 الفتاف  التجاري يين( تنااولوا أفكاا  ا اا و وحولوهاا شلاى ماا 

 ي  ه علم نف   حقيقي(.

ويصااو   أ   شلااى علاام نفاا  يت اامن الااتعلم وا تساااع ال  اار  

ياعت ا هماا مان مكوناتاه. وقاد ق ارت أعماام هايال  فاي الفتاار  

و( م اااف هاااويز، لاااو ، جااايم ، وجاااون 1252 - 1652مااان  

  الري ي  شلى الوالياات المتحاد  ايتوا ت مف، ها تلي. ثم انتقل

في أوا ر القرن التااع ع ر حين اندمج  ماع التقلياد ال  ار  
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وال ر  التجري ي  التي ايتدأها في ألمانيا فوندت ومولر. و  لن 

اتسم ه ا الم هب في أمريكاا يال اايع العملاي واالهتمااو يوقيفا  

و ااان ماان  -و اااا  فااي التريياا   -الساالو  وفاتدتااه ومنفعتااه 

نتيجااا  ذلااان ق اااو  نيرياااات الم يااار واالااااتجاي  ذات االتجاااا  

 السلو ي عند واطسن ومن ثم عند اكنر وغيرهم.

 المد ا  السلو ي 

تاارا نيرياا  الم ياار واالاااتجاي  أن الساالو  يتكااون ااااااا  ماان 

الم ياااارات واالاااااتجايات وأن الااااتعلم هااااو عملياااا  الااااريع يااااين 

ر الااا   ا تااا ع الم يااارات واالااااتجايات. يحيااان شذا ق ااار الم يااا

يااااتجاي  معيناا  ماار  أ اارا فااان االاااتجاي  التااي ا ت  اا  يااه 

اااوص تي اار هااي اد اارا. ماا ت  يااتعلم ال فااف أن ينااا   والدتااه 

يلفظ  ماما(  حدوث ا ت اط يين ه ا اللفظ ويين داكف ادو يحيان 

يصاا   وجااو  ادو م ياارا  ل اا ا اللفااظ عنااد ال فااف. وهكاا ا يااتعلم 

وين ا ت اطاات ياين ادلفااق واددايا  ال فف الل ا  عان طريات تكا

التااي ترمااز ل ااا هاا   ادلفاااق. وال تقتصاار النيريااات اال ت اطياا  

على مجر  تفسير تعلم االاتجايات اللفيي  يف تتعداها شلى ن ا  

تعلااام االنفعااااالت وادفكاااا  الم تلفااا . وتااارا هااا   النيريااا  أن 

اال ت اطااااات هااااي الوحاااادات اداااااااي  وادولياااا  للساااالو  وأن 

الساااالو  المااااتعلم مااااا هااااو شال مجموعاااا  أو تنياااايم معااااين ماااان 

اال ت اطات. وللنيري  التراي ي  الجديد  ي ع  اتجاهات تتعااون 

ماان حياان القيماا  التااي ت اار  للعوامااف المساايول  عاان احااداث 

عملياا  الااريع. وهاا   االتجاهااات تتم ااف فااي نيرياا  يااافلوص عاان 

 م  والجديد .الفعف المنعك  ال رطي، والنيري  السلو ي  القدي

 نيري  يافلوص

شن أوم  جااف   ه الااتعلم فااي قااروص تجري ياا  حساان ضاا   ا 

 ان العتم  الرواي الم  و   شيفان يافلوص( حين قاو حاوالي 



 

 33 

  

و يد اااا  عملياا  ال  اام عنااد الكلااب فااي الم ت اار وقاااو 1922

يقياه مقادا  أو  ميا  اللعااع الا   يفارل  الكلاب عناد اطعاماه، 

ا  ااان يقتارع ماان  ل ااه ويياد  ط اات ال عاااو وفاي أحااد االيااو يينماا

الحااظ أن لعاااع الكلااب ياادأ يساايف فااا    أن مجاار   ؤياا  ال عاااو 

تااي   شلااى احااداث االاااتجاي  التااي ت ااا  حااين يتماا  مسااحو  

اللحااام  ال عااااو( لساااان الكلاااب. وهكااا ا  اااره ياااافلوص ج اااو   

العلمي  التحق  لد اا  ه   الياهر  واق اا  حقيقت اا. ونيريا  

تقوو ااااا  على عملي  اال ت اط ال ارطي التاي مي اهاا  يافلوص

انه يمكن د  م يار ييئاي محاياد أن يكتساب القاد   علاى التالثير 

في وقاتف الجسم ال  يعي  والنفسي  شذا ما اوحب يم يار آ ار 

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

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

 المصا ف .

 تجري  يافلوص

قاو يافلوص ياجرا  عملي  جراحي  يسي   لكلاب فات  يواااطت ا 

ثق ااا  فااي  ااد  وا  ااف فيااه أن وياا  لجاجياا  تصااف مااا يااين احاادا 

فتحات ال د  اللعايي  ويين وعا  تتجمع فيه ق رات اللعاع التاي 

قاديم م يار يفرلها الكلب. ويعد انت ا  ه   العملي  قاو يافلوص يت

انعي  محايد( م ف اوت الجره فلم تحدث أي  اااتجاي  نحاو 

 ه ا الم ير  لم تحدث ااتجاي  افرال اللعاع(.

يعد ثوان قليل  من امال اوت الجاره قادو لاه ال عااو وااجف 

ج ال جمع اللعاع الكمي  المسال  ويعد عد  من المزاوجات ياين 

ر ال ااارطي الم يااار الصااانعي وال  يعاااي وجاااد ياااافلوص أن الم يااا

اا   وحاد  يسات ير اايتن اللعااع فاي غيااع الم يار ال  يعاي. 

ويعد ذلن أعا  يافلوص ها   التجريا  فتحاظ تكار  حادوث ا. وقاد 

فسار يااافلوص ها   الياااهر  يالن الكلااب تعلام توقااع تقاديم ال عاااو 
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وأن الجره قد ا تسب القد   على ااال  اللعاع وقد أطلت على 

لفعااف  الماانعك  ال اارطي( ولكااي هاا ا اال ت اااص الجديااد اااام ا

يتكااون الفعاااف المااانعك  ال ااارطي الياااد أن تتاااوافر لاااه العواماااف 

 التالي :

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

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

لمني قصير لكاي يحادث االقتاران يين ماا وقاد حاد  ها ا الفاااف 

 الد ااات ي ع  ثواني وأحيانا  يلجزا  من ال اني . في يعغ

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

العتق  ال ارطي  ياين الم يار الصانعي أو الحياا    الجاره فاي 

تجريا  ياافلوص( وياين الم ياار ال ارطي  ال عااو( الياد أن يتكاار  

يلناه ت اين أن ه ا االقتاران ويانف  الترتياب مارات عدياد  علماا  

حدوث ه ا االقتران مار  واحاد  وفاي قاروص معينا  ياي   شلاى 

تعلم الريع يين ما لكن الدا اين يرون ضارو   التكارا  ل امان 

 تكون ه   العتق .

اااايا   االااااتجاي : لكاااي يكتساااب الم يااار ال ااارطي  اااااته  -3

الجديااد  ماان حياان قد تااه علااى احااداث ااااتجاي  مااا ماان  ااتم 

ل  يعاااي الياااد أن تكاااون العتقااا  ياااين الم يااار اقتراناااه ياااالم ير ا

ال  يعاي واالاااتجاي  غياار ال اارطي  عتقاا  ف رياا  أو انعكااااي  

 وذات ايا  .

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

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

 لمااا ت لااب ادماار القياااو الااتعلم، شذ  لمااا لا  عااد  هاا   العوامااف 

 يعد  ا  ر من المحاوالت.
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التعزيز: شن العامف الحااام فاي الاتعلم ال ارطي هاو التعزياز  -5

فلكي يص   الجره قا  ا  على اااتدعا  شفارال اللعااع الياد مان 

 أن يقدو ال عاو للكلب اثر اماعه لصوت الجره

  صاتص الفعف المنعك  ال رطي

فاا  للفعاف المانعك  ذ  ال  يعا  انه فعاف مكتساب وماتعلم  ت -1

 الو اثي  الف ري .

انه فعف قايف للت يير والتعاديف قاو  وضاعفا  ويتالثر يال اروط  -2

 التي أحاط  يالكاتن أثنا  تكوينه.

ال يت لب تكوينه وجو  مستق ف معين مت صص في ااتق ام  -3

من  اتاه دناه يسات دو الازمن  م يار دارطي الفارال اللعااع عنااد 

 الكلب.

قايلياا  لتن فااا  واالمحااا  شذ يمكاان امحااا  الفعااف الماانعك   -4

ال ااارطي يعاااد تكويناااه و ااااو ه أحياناااا وذلااان يات اااال طريقااا  

معا س  لتكويناه فاإذا تكار  قارل الجاره مارات عدياد   ون أن 

يعقب ذلن تقديم ال عاو فان الجره يتوقاف عان القيااو يوقيفتاه 

ال عااو. وتجاد   الجديد  التي ا تسا  ا مان جارا  اقتراناه يتقاديم

اندا   هنا شلى أن االن فا  في ال الب ال يكاون  لياا  والاى ادياد 

وشنما يتحظ يعد فن اال ت اط التجري ي يين الم ير غير ال ارطي 

وال اارطي اعااا   ق ااو  هاا ا اال ت اااط فيمااا يعااد وهاا ا مااا أطلاات 

عليااه اااام االاااترجال التلقاااتي للفعااف الماانعك  ال اارطي يعااد 

 امحاته.

لفعاااف المااانعك  ال ااارطي متعاااد  المساااتويات: يعاااد أن ياااتم ا -5

تكااوين االدااراط فااان االاااتجاي  ال اارطي  يمكاان احااداث ا عاان 

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

آ ر لم يسا ت لاه أن اقتارن ماع الم يار غيار ال ارطي، فاناه يعاد 
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االااتجاي   عد  من المرات يص   يمقدو  الم يار الجدياد احاداث

ال رطي  وقاد اامى ياافلوص ها ا الناول مان االداراط ياالداراط 

ماان مسااتوا أعلااى وم ااام ذلاان. أنااه يعااد أن يكتسااب الجاااره 

 ااي  شفرال اللعااع لادا الكلاب يمكان أن نقارن الجاره يم يار 

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

لجاره، ن اي  ويعد أن نكر  ذلن مارات عدياد  ي اكف، نقارل ا

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

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

المسااتويات يتحااظ يوضااو  عنااد تاارويغ الحيوانااات  مااا فااي 

السير  وغيرها من المواقاف. وي ا ا الصاد  تجاب انداا   شلاى 

لماانعك  محاادو   عنااد أن أعلااى   جااات أو مسااتويات الفعااف ا

 الحيوان لكن ا   ير  لدا اننسان.

قوانين االدتراط ا ت ف يافلوص في ايا  ايحاثاه التاي أجراهاا 

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

 الم ياااااااااااااااااارات ال اااااااااااااااااارطي  وغياااااااااااااااااار ال اااااااااااااااااارطي  

 

 وفيما يلي موجز عن  ف من ا:

لقاانون التع يار عان حادوث قانون االات ا  : ويت من ها ا ا -1

االدااراط فااي حااام تماا  المزاوجاا  يااين 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  ق و  الم ير ال ارطي لفتار   -2

ماانعك  ماان الاازمن  ون تعزيااز يااالم ير ال  يعااي فااان الفعااف ال

ال اارطي ي ااعف وي اامحف تااد يجيا  وفااي الن اياا  ين فاا  أ  ال 

تي اار االاااتجاي  ال اارطي  فااإذا تكاار  قاارل الجااره  ون تقااديم 
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ال عاو فان  مي  اللعاع تل   يالنقصان ديئا  ف يئا  حتاى تتوقاف 

 تماما .

قااانون التعزيااز: شن التعزيااز داارط اليااد منااه لتكااوين الفعااف  -3

 لن تتاايع الموقاف علاى نحاو يكاون المنعك  ال رطي ويقصد ي

في ا التعزيز هو ال يع ال   يوحد عناار الموقف ويجعف من اا 

  تل  الو ي  تراي ي .

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

االاتجاي  لم يار معاين فاان الم يارات اد ارا الم ااي   للم يار 

اااتجاي . يعااد أن ادااالي تصاا   قااا    علااى ااااتدعا  نفاا  اال

ياااتعلم الكلاااب االااااتجاي  لقااارل الجاااره ياااافرال اللعااااع فاناااه 

يستجيب يعد ذلن ياافرال اللعااع عناد ااماعه دااوات م ااي   

لصوت الجره. وه   الياهر  قاهر  التعمايم تتحاظ   يارا  فاي 

اااالو  الحياااوان واننساااان. فال فاااف الااا   ي ااااص نوعاااا  مااان 

 ت م اي   ل  ا النول.الحيوانات يستجيب يال وص لحيوانا

قانون التميياز: وهاو قاانون مكماف لقاانون التعمايم فاإذا  اان  -5

التعماايم ااااتجاي  للت ااايه يااين الم ياارات فااان التمييااز ااااتجاي  

لت تتص يين ا يمعنى أن الكاتن الحي يست يع فاي ها   العمليا  

أن يميااز يااين الم ياارات الموجااو   فااي الموقااف ي ااكف ال يصااد  

شال للم يااار المفااارل ويالتاااالي ال ت قاااى شال االااااتجاي  االااااتجاي  

 المفرل  يينما تن ف  االاتجايات اد را غير المفرل .

وتعااد عملياا  التمييااز متاال ر  أو تالياا  لعملياا  التعماايم حياان ال 

يست يع ال فف على ا يف الم ام القياو يعملي  التميياز يدقا  ياين 

ف عاد أن  اان ال فاف الم يرات شال فاي مرحلا  متقدما  مان النماو. 

ي اص من جميع الحيواناات الم ااي   للحياوان الا    اون لدياه 

ااتجاي  ال وص ي ادأ فاي ااادا  اااتجايات ال اوص علاى نفا  

 .الحيوان 
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يرا واطسن ميا  المد ا  السلو ي  أن علم النف  هو علم 

السلو  وان ال ريق  المناا   لد اا  موضوعاته هي ال ريقا  

دم  فاي المياا ين العلميا  ال  يعيا  وليسا  الموضوعي  المست 

طريقاا  االااات  ان التااي  اناا  داااتع  ق لااه فااي   اااا  اليااواهر 

 النفسي .

ذلاان دن العلاام يااد ه ماان اليااواهر مااا هااو قاااهر من ااا وقايااف 

للقياه في ا وعلى الارغم مان ال ا ر  التاي حياي ي اا واطسان 

 مياااا  للمد اااا  السااالو ي  لكناااه لااام يكااان اااااحب نيريااا  

عنى الدقيت للكلم  فقد وجد واطسن في مف وو االدراط عند يالم

يافلوص ما ي رهن يما فيه الكفاي  على قو  االدراط وتالثير  فاي 

السلو  اننساني وال اايما فاي   ااا  عمليا  الاتعلم والعملياات 

العقلي  العليا على العموو يي د واطسن مان  اتم ادعماام التاي 

اعيا  فاي تكاوين ونماو د صاي  قاو ي اا علاى  و  ال يئا  االجتم

الفر  و  لن أهمي    ااا  وقيااه آثاا  الم يارات الم تلفا  فاي 

 عملي  التعلم وفي السلو  يصف  عام .

لقااد قاااو واطساان ياااجرا  عااد  ماان التجااا ع  ااان ماان يين ااا تلاان 

التي أجراها على ال فف  أل رت( ال    ان اليم الجسم والانف  

وانما  ان   ير  من ادطفاام  معا ، لي  لديه م اوص غير عا ي 

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

أييغ شليه فصا  يلعاب معاه حتاى ألاف ذلان وتعاو  علياه، ويعاد 

م ي فتر  من الزمن ويينما  ان الفل  يقترع مان ال فاف أحادث 

المجااارع ااااوتا  مرتفعاااا  مفاجئاااا   وهاااو م يااار مناااااب شحاااداث 

ا  ها ا االقتاران مارات عدياد  أق ار  ال ارت( ال وص( ويعد تكار

 وفا  ملحوقا  من الفل  ادييغ وحين  أا حيواناات أ ارا ل اا 

 فرو د يه يفرو الفل  يدا عليه ال وص أي ا.
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وهكاا ا نجاا  واطساان فااي شثااا   ال ااوص لاادا ال فااف عاان طرياات 

تقديم م ير يساتدعي ال اوص ي  يعتاه عناد ال فاف وهاو الصاوت 

ح   الفل . وهو م ير حيا    ان ال فف قاد القو  المفاج  يمصا

تعااو  اللعااب معااه، يحياان ا تسااب الفاال  اااف  الم ياار ال  يعااي 

لل ااوص وهكاا ا تكااون ا ت اااط يااين الفاال  وااااتجاي  ال ااوص ثاام 

عممااا  يعاااد ذلااان هااا   االااااتجاي  ويمكااان تم ياااف شحاااداث هااا   

 التجري  على النحو التالي:

 ل عو  يال وص(أ. م ير  اوت قو  مفاج ( ==> ااتجاي   ا

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

 ال وص منه.

 . م ير  ق و  الفل  اوال  ثم اادا  اوت قو  مفاج  وتكرا  

 ذلن ==> ااتجاي  ال وص.

  . ق و  الفل  وحد  يعد ذلن ==> ااتجاي  ال وص.

  ماا قاااو واطساان يتجريا  أ اارا اااات ال في اا أن يزيااف ال ااوص

لدا طفف  ان ي اص مان اال اناب وذلان عان طريات تقاديم أ ناب 

اييغ يمصاح   م ير يستدعي السرو  لدا ال فف  تقديم يعغ 

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

 المرضي.

 م ير  تقديم يعغ الحلوا( ==> ااتجاي   ال عو  يالسرو (.

  عو  يال وص.م ير  ق و  أ نب( ==> ااتجاي  ال

ق و  أ نب أوال  ثام تقاديم يعاغ الحلاوا لمارات متكار   ==> 

 ااتجاي  ال عو  يالسرو .

 ق و  اال نب لوحد  ==> ااتجاي  ال عو  يالسرو .

شن هاااا   الد ااااااات قاااادم  لواطساااان  لاااايت  علااااى أن الساااالو  

المرضي يمكن ا تسايه  ما يمكان الات لص مناه وأناه يالتاالي ال 
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طريق  ا تساع السلو  العا   وطريقا  ا تسااع يوجد فر  يين 

الساالو  المرضااي دن العملياا  الرتيساا  فااي  لتااا الحااالتين هااي 

ااااات  عمليااا  تعلااام وعمليااا  تكاااوين ا ت اطاااات ياااين م يااارات 

وااتجايات وقد أ ا نجا  واطسن في تجا يه ه   شلى االعتقاا  

 يلنه يست يع السي ر  على السلو  ي راتت ال حصر ل اا تقري اا  

عن طريت ترتيب تتايع الم يرات واالاتجايات وقاد تاو   عاوا  

يقولاااه الم ااا و :  أع اااوني ع ااار  أطفاااام أااااحا  ااااليمي 

التكوين، وال تا  أيا من م أو أحدهم ع واتيا  ثم أعلمه فااانع 

منااه مااا أ يااد ط ي ااا  أو م نداااا  أو محاميااا  أو فنانااا  أو تاااجرا  أو 

عااان مواه اااه وميولاااه  مسااايوال  أو لصاااا  وذلااان ي اااغ النيااار

 واتجاهاته وقد اته أو اتل  ااتفه(.

 تجري  ثو  نداين  نيري  المحاول  وال  ا (

اااامي  نيريااا  ثو ناااداين يلااااما    يااار : المحاولااا  وال  ااال، 

الوالي ، االنتقا  والاريع، االداراط الا  اتعي أو الواايلي، لقاد 

ى ذلان اهتم ثو نداين( يالد اا  التجري ي  الم  ري  وااعد علا

 ونه ا تصاايا  في علم نف  الحيوان. و ان  اهتماماتاه تادو  

حاااوم اال ا  والجواناااب العمليااا  مااان السااالو  مماااا جعلاااه ي اااتم 

يساايكولوجي  الااتعلم وت  يقاتااه فااي الااتعلم المد اااي فااي اطااا  

اهتماماتااه يعلاام الاانف  واالاااتفا   منااه فااي تعلاام اال ا  وحااف 

يحااث التاي قااو ي اا يقاد  الم كتت. ول لن اتسم  ادعماام واال

 من مواافات التجريب المتقن ويالموضوعي  النس ي .

 تجري  ثو  نداين
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وضع ق ا  جاتعا   ا اف قفاص حدياد م لات، لاه يااع يفات  وي لات 

يواااا   اااقاط ، عناادما يحتاان القااع ي ااا يفاات  ال اااع ويمكاان 

 ال رو  منه.

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

 ن.ام

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

 حااتي ال صر وال م.

* شذا نجا  القااع فااي أن ي اار  ماان القفااص يحصااف علااى ال عاااو 

 الموجو   ا جه.

* تتسم المحاوالت ادولى لسلو  القع  ا اف القفاص يقاد    يار 

 من ال ري   والعغ الع واتي.

والواااوم شلااى ال عاااو * يعااد نجااا  القااع فااي فاات  ياااع القفااص 

وتناولااه شيااا   ااان يتاار  حاارا   ااا   القفااص وياادون طعاااو لمااد  

ثااتث ااااعات ثاام يااد ف ثانياا  شلااى القفااص شلااى أن ي اار  ماار  

أ را وهك ا تتكر  التجري  شلى أن يص   أ ا  الحيوان وقد ته 

علااى فاات  ياااع القفااص أ  اار يساارا  أو ااا ول  ممااا نااتج عنااه 

جااا  الاااات عا  اد  اااا  واااارع  ان فاااا  الفتااار  الزمنيااا  نتي

الوااااوم شلاااى حاااف الم اااكل  ويالتاااالي فقاااد تعلااام القاااع القيااااو 

ياالاتجاي  الم لوي  شذ يمجر  أن يوضع في القفص ارعان ما 

 ااان ي اار  منااه أ  واااف شلااى أقااف لماان يحتاجااه الجاارا  هاا   

االاتجاي  وه ا  ليف على أن الحيوان واف شلاى أقصاى   جاات 

 التعلم

 واف التجري 

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

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

وهكا ا الحااظ أن القااع ااات ر  فااي محاولتااه ادولاى لفاات  ال اااع 

ثانيا ( وفاي  156 ثاني ( واات ر  في ال اني  لمنا  أقاف  162 

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

ثاوان( فاي المحاولا   قام  7المحاوالت التالي  حتاى وااف شلاى  

 (. ومن ثم ااتقر في المحاول  اد ير  عند ثانيتين.22 

 تفسير ثو نداين للتعلم

الاتعلم  يرا ثو نداين أن التعلم عند الحياوان وعناد اننساان هاو

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

يصااف شلااى هاادص معااين فإنااه نتيجاا  لمحاوالتااه المتكاار   ي قااي 

ااااتجايات معيناا  وياات لص ماان أ اارا ويفعااف التعزيااز تصاا   

االاااتجايات الصااحيح  أ  اار تكاارا ا  وأ  اار احتماااال  للي ااو  فااي 

ت الفادل  التي ال تي   شلى حاف المحاوالت التالي  من االاتجايا

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

القوانين التي تفسار الاتعلم يالمحاولا  وال  ال، عادم يعاغ ها   

القااوانين ا  اار ماان ماار  وذلاان اااعيا  للجاياا  عاان ااايام: لماااذا 

يتناااقص عااد  الحر ااات ال اطئاا  يينمااا ت قااى الحر ااات الناجحاا  

 معالج  الموقف وحف الم كل ؟أثنا  

 قانون التكرا 

يعاد قااانون التكاارا  مان أقاادو القااوانين المعروفا  فااي الااتعلم وقااد 

تناوله واطسان يالتحلياف والتفساير حيان  أا أن الحر اات التاي 

ت قى ويحتفظ ي ا الحيوان هي التي تتكر    يارا  وهاي الحر اات 

لفاداال  التااي تااي   شلااى تحقياات ال اادص فااي حااين أن الحر ااات ا

التي قاو ي ا الحيوان ال تعو  للي او  فاي االو ه يعاد أن عارص 

طريقا  االااتجاي  الصاحيح . معناى ذلان اناه  لماا حادث  حر ا  
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فادل  تعق  ا حر   ناجح  ولكن  لما حدث  حر   ناجحا  فإن اا 

 تي   شلى ال دص وال تعق  ا حر   فادل 

 التعزيز عند اكنر

 التعزيز هما:يميز اكنر يين نوعين أاااين من 

التعزيز المستمر: وهو تعزيز االاتجاي  في  ف مر  تحدث في اا 

ولعااااف هاااا   ال ريقاااا  فااااي التعزيااااز ايسااااع واااااارل فااااي ينااااا  

 االاتجاي .

التعزيز المتق ع: ويقصد ياه تعزياز االااتجاي  فاي يعاغ مارات 

حاادوث ا ولااي  فااي  ل ااا حياان يمكاان يلااوذ هاادص الااتعلم وذلاان 

ليتين أو اااااتجاي  مااان  اااف ثاااتث يتعزياااز  اااف اااااتجايتين متتاااا

ااتجايات أو أ ياع أو  ما ... الاف. وي ا ا الصاد  فقاد وجاد أن 

يعااغ الفئااران قااد تعلماا  االاااتجاي  الم لوياا  عناادما عاازلت 

ااتجاي . ويست دو ه ا  192ااتجايت ا يمعدم تعزيز واحد لكف 

ادااالوع يعااد أن يااتم تااد يب المااتعلم علااى المعالجاا  الم لااوع 

  يعااد اااات داو أااالوع التعزيااز السااايت. وي ااير القياااو ي ااا أ

اااكنر فااي  تايااه  نياام التعزيااز( شلااى   ياار ماان أااااليب التعزيااز 

المتق ع وتلثيرها في الو  المتعلم، ودن أغلب ما يصد  عن اا 

ماان االاااتجايات، يتعاازل ي ريقاا  متق عاا . شن هاا   المسااوغات 

مياا  ت ااير شلااى أن آثااا  التعزيااز المتق ااع فااي الساالو  ا  اار أه

وشثااا   لتنت ااا  ماان التعزيااز المسااتمر ويمكاان تصاانيف جااداوم 

 التعزيز المتق ع على اااه يعدين هما:

ال ريق  التي ينتج ي ا السلو  التعزيز، حين يحادث التعزياز  -1

 وفت نياو لمني يحد   المجرع.

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

 المفرلات الموج   والسال  
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لمفرل  ليس  جميع ا من ناول واحاد يمعناى ال تاي   الم يرات ا

جميع أنوال التعزيز شلى ليا   احتمام حدوث االاتجاي  في حام 

تكرا  نف  الموقف المعازل وشنماا تصانف المفارلات شلاى فئتاين 

 م تلفتين دكت  مت اي تين من حين الوقيف  وهما:

 المفاارلات انيجايياا : وهااي التااي تااي   شلااى ليااا   احتمااام -1

 حدوث االاتجاي    ال عاو يالنس   للحيوان الجاتع(.

المفاارلات السااال  : وهااي المفاارلات التااي تااي   شلااى تقوياا   -2

وتااادعيم االااااتجاي  التاااي تقااااو  الحياااوان شلاااى شلالااا  مصااااد  

 االات ا   الميلم  أو الكري   أو المنفر .

شن هاا ا التصاانيف للمفاارلات يقايااف ال ااواع والعقاااع وأثاار  ااف 

 التعلم. من ما في

 نيري  الج تال 

 ق ارت المد اا  الج ا لتي  علاى ياد ماا   فريتمار ،  او ت

 وفكا و فولف جالج  وهلر هايال  العلماا  المياساون  ف اوا 

الميكانيكياا  التراي ياا  ماان أفكااا  حااوم  مااا جااا ت يااه المد ااا 

الج اا لتي  محااف  الاانف  اننساااني . فقاااموا يااإحتم المد ااا 

التراي يااااا ، و جعلاااااوا مااااان مواضااااايع المد اااااا  الميكانيكيااااا  

 ...ايكولوجيا التفكير و م ا ف المعرف  :  اات م

 المفاهيم الج  لتي 

  الج  ل -

هو أااف التسامي  ل ا   المد اا ، و يعناي  اف متارايع ادجازا  

تكاون ادجازا  المكونا  لاه فاي تارايع  ياتساا  و انتيااو، يحيان

أ ارا.  ج ا   ينامي فيما يين اا مان ج ا ، و ماع الكاف ذاتاه مان

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

 الكف التي تت ل  ا ط يع 
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  ال ني -

 تتكون من العناار المرت    يقوانين  ا لي ، تحكم ا  يناميا و

  .وقيفيا

  االات صا -

معرفا    ف ما من دلنه ا تساع الف م من حين ف م  ف اديعاا  و

  .و ض   االتراي ات يين ادجزا  

  التنييم-

الج  لتي  القاعد  التنييميا  لموضاول  تحد  ايكولوجيا التعلم

  .التعلم التي تتحكم في ال ني 

  التنييم شعا  -

ين ااي الااتعلم علااى شعااا   ال يكلاا  و التنياايم نحااو تجاااول أدااكام 

التناق اااات ليحاااف محل اااا االات صاااا  و الف ااام  ال ماااو  و

  .الحقيقي

  االنتقام-

على مواقف م ااي   فاي ال نيا  اداالي  و م تلفا   التعلمتعميم 

  .في أدكام التمي ر

  ادالي  الدافعي -

  .تعزيز التعلم ين  ي أن يكون نايعا من الدا ف

  الف م و المعنى-

يتحقاات الااتعلم عنااد تحقاات الف اام الاا   هااو م ااف اات صااا   

العتقااااات المرت  اااا   لمعنااااى الج اااا ل ، أ    ااااف جميااااع

  .االنتقااااام ماااان ال مااااو  شلااااى الوضااااو  يالموضااااول، و

 

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

  اناااااا  هاااااا   اد ياااااار ،  عاااااان نياااااار  الساااااالو ي ، فااااااإذا

 ,و  ماا اا ت ذ ار  تاريع الاتعلم يالمحاولا  و ال  ال و التجريا 

 فااااااالمنيرون للنيرياااااا  الج اااااا لتي  يعت اااااارون أن التجااااااا ع 

 على اننسان،  ت، ال يمكن ت  يق اعلى الحيوانا

 : و في ه ا الصد  يقوم  وفكا

جدياادا يمكاان أن يااتعلم، هااو  يعنااي فااي المقاااو ادوم أن ال دااي 

 اات عا  يعغ ه   االاتجايات، و ت  يا  ماا يقاي من اا، و لكان

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

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

 .أجلاااااااه يتحاااااااوم اااااااالو ه...شن ا تاااااااتعلم ي ريقااااااا  عمياااااااا 

 

هك ا  ون ذ ر  اف  انتقا ات الج  لتيين للسالو يين، فاالتعلم  و

ياارت ع يااإ  ا  الكاااتن ل اتااه و  حسااب وج اا  نياار الج اا لتيين

ياان  ا  و  لموقاف الاتعلم، ف ام يارون التعلايم النماوذجي يكاون

لوضو . فكوفكا يرا أن ال فف يكون االنتقام من ال مو  شلى ا

مانيم تنييماا  افياا، و أن ال يئا  و المجتماع هاو  لاه االو  غيار

 .المتو ى ال   ي من ل  ا السلو  التنييم

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

و هو أي ا فعف دي  جديد، يانضااف  المكانيا  انتقالاه  ,ان  ا 

الا   يسا ف يقاا   فاي الا ا ر   جدياد  ال اي لمواقاف تعليميا  

 ...لزمن طويف

 الج  لتي  م ا ئ التعلم في النيري 

 :نو   يعجال  م ا ئ التعلم حسب وج   نير الج  ل 

 

  .للتعلم الحقيقي االات صا  درط
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  .شن الف اااام و تحقياااات االات صااااا  يفتاااار  شعااااا   ال نيناااا 

  .يقترن يالنتاتج التعلم

  .م الحقيقياالنتقام درط التعل

  .للمعا ص تعلم ال ي الحفظ و الت  يت اآللي

  .االات صا  حافز قو ، و التعزيز ال ا جي عامف ال ي

  .االات صا  تفاعف ايجايي مع موضول التعلم

 التريي  النيري  الج  لتي  و

ااهم  نيري  التعلم في ت يير و ت اوير السياااات التعليميا  و 

. 22ي النصااف ادوم مان القاارنعاد   وم، ذلاان فا التريويا  فاي

الجاز ، ال اي   تحتكم يياداغوجيا الج ا ل  مان م ادأ الكاف ق اف

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

اااتفا  الديادا تين مان النيريا  الج ا لتي ، فلاا   التعلايم  لقد

دموليا، فجزتيا وفات مسا ر  االنتقاام  ي دأ من تقديم الموضول

الدا ليا ، و فاي نفا   كف شلى الجز ،  ون ان اتم يال نيا من ال

 .الوق  تحقيت االات صا  على  ف جز  على حد 

الج ااا ل  اااااهم  يحاااد   يااار فاااي ااااياغ   و هكااا ا فنيريااا 

 الساااايكولوجيا المعرفياااا ، و يال صااااوص ااااايكولوجيا حااااف

 الم كتت

 ( للتعلم : Cognitivismeالتصو  المعرفي  

تعت ر المد ا  المعرفي  في علم النف  من يين أحدث المدا ه 

المعرفياا  التااي حاولاا  أن تتجاااول يال صااوص يعااغ مااواطن 

ال  ع في المد ا  ال ناتي  والسلو ي  على السوا . فاإذا  انا  

السلو ي  في نيريات اا حاوم الاتعلم تارا يالن الاتعلم هاو تحوياف 

ااااتجايات هااا ا  اااجف االاااتجايات أو ت ييااار احتماااالت شاااادا 

السجف ت عاا ل اروط معينا  ،حيان تحوياف السالو ، المتم اف فاي 
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تحسين اد ا  وااتقرا   ، ال يرجع شلى الن ج النمااتي ياف شلاى 

فعااف المحاايع ال ااا جي وآثااا   ، والنمااو مااا هااو شال نتيجاا  آلياا . 

وشذا  ان    لن النيري  ال ناتي   التكويني ( مع يياجي ترا يالن 

هو عملي  ل ناا  المعرفا  يقاوو في اا ال فاف يادو   النمو المعرفي

ن يع من  تم تفاعله مع المحيع ، لكن ما يحكم ه ا النمو هاي 

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

جدا يالعواماف ال ا جيا  ، ويتحقات النماو ع ار مراحاف تد يجيا  

معرفياا  أ  اار  متسلساال  وضاارو ي    الن ااج( فااي دااكف ينيااات

فاال  ر تجرياادا ، والااتعلم يكااون  اتمااا تايعااا للنمااو، فااإن المد ااا  

المعرفياا  حاولاا  تجاااول  ااف ماان التكوينياا  اال ناتياا  والساالو ي  

فااي شدااكالي  أااا قي  الاا ات  الن ااج( أو الموضااول فااي عملياا  

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

و النمااو نجااد: تعااويغ الساالو  يالمعرفاا   المد ااا  فااي الااتعلم

 موضااول لعلاام الاانف ،شذ ثاام تجاااول المف ااوو الكتااايكي لعلاام 

النف   علم للسلو ،ير ز علاى   ااا  السالو   لن ا   حساي  

حر ي   ا جي  و التي يمكن متحيت ا موضاوعياو قيااا ا فاي 

شطاااا  نيريااا  الم يااارو االااااتجاي  وشقصاااا  الحااااالت ال هنيااا  

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

عاتق اا   ااا  الحااالت ال ه ياا  للفار  ، فلاا ح  المعرفا  هااي 

الياهر  السيكولوجي  يامتيال ، دن ا  اا  يالا هن شماا  ن ااط 

 شنتاااا  المعرفااا  واااااتعمال ا( وشماااا  حالااا    ينيااا  المعرفااا  ( 

 فلااا   موضااول علااى الاانف  هااو المعرفاا  عااو  الساالو ،

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

 لااي ال يمكاان معاينتااه م اداار  ، يااف يمكاان االاااتدالم عليااه و 

حر اي. -ااتن اطه من  تم السلو  ال اا جي اللفياي أو الحا 

 ما أنه من ادفكا  اداااي  ل ا   المد اا ،  اون التفاعاف ياين 
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و تفاعاف مت اا م، شذ أن ها- صواا أثنا  التعلم -الفر  و المحيع

السيكو لوجيا المعرفي  هي ايكولوجيا تفاعلي  يادااه،د ن اا 

تجماااع ياااين ينيااا  للااا ات و ينيااا  للاااوا قاااع فاااي عمليااا  معالجااا  

،يحوم يموج  ا ان نسااناالفر  المع ياات ال ا جيا   المعلومات

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

محاايع يت ياار يالمعرفاا ، حياا  لااي  هنااا  معااا ص يااالمحيع و ال

ياادون ااايا  وا قعااي تنااتج و تسااتعمف فيااه، ولااي  هنااا  محاايع 

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

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

مااع المد ااا  المعرفياا  يساامى يااا  تساااع المعااا ص،ويتل ص 

للاااتعلم فاااي:التعلم هاااو ت يااار للمعاااا ص عاااو  ت يااار  مف وم اااا

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

ن اااط ذهنااي يفتاار  عمليااات ان   ا  و الف اام وان اااتن ا ط   

التعلم ال يكمن فقع في شضاف  معا ص جديد   الكم( يف  ا لن فاي 

ن ق يااف: ت ااكيل ا و تنييم ااا و ت ااكيل ا فااي ينيااا ت  الكيااف( ماا

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

للمعاااا ص الساااايق ،دن ا تحاااد  ماااا يمكااان أن يتعلماااه الفااار  ال 

حقااا التعلم هااو نتيجاا  التفاعااف المت ااا م يااين الفاار  و المحاايع، 

حياان المعرفاا  تتكااون و ت نااى يف ااف ن اااط الاا ات ونتيجاا  ل اا ا 

 الن اط

 

 :الم رمج التعليم والتعليم

الحااااب اآللااي علااى  يعتمااد فااي ينااا  ال اارامج التعليمياا  فااي

النيريات الم تلف  الموجو   في مجام علم النف  والتاي تفسار 

يحادث التعلايم ، ومان أدا ر النيرياات المعروفا  فاي ها ا   ياف

 Behavioral السااالو ي المجاااام ، هاااي نيرياااات الاااتعلم
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Theories  علااى أااااه وأدا ر  وا هااا اااكنر ، الا   اعتمااد

 frames المعلوم  شلى أجزا  ا ير  توضع في شطا ات تقسيم

المعلوماات يالتسلساف ، وي لات  لتد يس ا ، ويكون االنتقاام ياين

 أماا نيرياات . Linear Instruction علياه التعلايم ال  اي

 Cognitive Constructivist ال ناا  العقلاي أو ان  ا اي

Theories وتعتماااد هااا   يياجياااه  فمااان  وا هاااا يرونااار و ،

 النيريات على أاااه أن ال فاف ياتعلم يناا  علاى النماو العقلاي

والمرحلاا  ال هنياا  التااي واااف شلي ااا .  مااا ت ااير شلااى أن ال فااف 

المعلوماات منا  وال تاه ويحتاا  شلاى مسااعد   يكتسب   يارا  مان

 . في تنييم ا وت ويرها

ا تتص أالوع التعلم أثر على طريق   تاي   من ذلن نجد أن

التعليمي  انقسم  شلى  ال رامج التعليمي  . فنجد أن ال رامج

 أقساو  تيس  ، اعتمد  ف من ا على فلسف  تعليمي   ان  أاااا  

في شنتا  ال رنامج . فمن نيريات التعلم التي  ان ل ا تلثير على 

 التعليمي  :   تاي  ال رامج

ي  يرونر   التعلم ياالاتك اص ( ، نير –النيري  انن اتي  

اكنر   التعلم  –سلو يين يياجيه ، نيري  ال – ال ناتيين

 ي(التلقين

  النيري  انن اتي Constructivism  

لقد   ز أاحاع ه   النيري  على تج يز الموا  المساعد  

االهتماو ي ر  التد ي  الجيد  لت جيع ادطفام على  للتعلم مع

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

التي   ان  هـ   الفلسف  أاااا  في ت ـو  الـ رامج التعليميـ 

قاو يإن ات ا ، وهو يرا أن الحااب اآللي يقـدو لل الب نوعا  

 . ال ـ رات التي ت نى على أااه التجريـ  الحسيـ  جـديدا  من
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 نيري  السلو يين Behaviorism  

ي  ، وتقوو ه   وترجع شلى فلسفت م   ير من ال رامج التعليم

التعلم يالتلقين ، وعلى طريق  انعا    النيري  على أالوع

الفلسف  شلى أجزا  يسي    والتكرا  ، وتقسم المعلوم  ت عا  ل   

 تلقن لل الب ، وهو ادالوع الم يمن على التعليم في  ف مكان

، ويقوو ه ا ادالوع على أن المعلم هو مصد  المعلومات . 

من التعلم ياترين اويي ،  ه ا ادالوع ومن أد ر م جعي

 ال    ان أوم من أن ل يرامج التد يب والتمرين ، ومن ثم

يرامج التد ي  . حين ينير شلى أن ال فف يتعلم من العمف على 

اآللي يتعلم عن ال فف من طريت  الحااب اآللي ، والحااب

 . عمله

  نيرياااااااااااااااا  ال ناااااااااااااااااتيين Constructionists  

النيرياا  مرحلاا  أيعااد ماان انن اااتيين ماان  وي  ااو أاااحاع هاا  

واد وات ال ارو ي  ليساتمر ادطفاام  حين شيجا  ال يئ  التلما 

الاتعلم مان  ون  يالتصرص على ط يعت م ، فيما يوفر ل م شمكاني 

شلااازاو أو تعليماااات م لماااا ذ ااار يياجياااه . ومااان منااااار  هااا   

ياايرت ، الا   أن ال ل ا  لوجاو ي ار  ت اجيع  النيري  اايمو 

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

الوايل  لل الب لعمف ما يريد ،  ما أنه يتعلم أثناا  عملاه  فاو   

 ،111) . 

ونرا يلن طر   تاي  وتصميم ال رامج التعليمي  عين  الد ااا  

انن اتيين والسلو يين ،ولكن   ج  ت  يق اا  قد تلثرت ينيريتي

شلااى عاادو معرفاا   آل اار ، ولعااف ذلاان يرجااعت تلااف ماان يرنااامج 

مصممي تلن ال رامج ي    النيريات والفلسف  التي تقاوو علي اا 

مما يدعونا شلى التل يد على ضارو   م اا    الترياويين  ، وه ا

 . ضاااااااااااامن الفرياااااااااااات المنااااااااااااتج لتلاااااااااااان ال اااااااااااارامج
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واوص نيساتعر  فاي ها   الجزتيا  أثار شحادا نيرياات الاتعلم 

أهام الم اا ئ التاي يقاوو علي اا ، وذلان و على التعليم الم ارمج ،

الااتعلم  ي اادص التعاارص علااى ادااا  التااي قاماا  علي ااا عملياا 

 . يمساعد  الحااب اآللي

  Programmed Instruction: التعليم الم رمج

 يقوو الحااب اآللي يالتعليم الكلي  تم يرامج التعليم ال  صي

Tutorials  على أااه التعليم الم رمج المصمم .  

المست دمـ   ما هي فكـر  التعليم الم رمـج ؟ وما أهم ادنمـاطف

 . يـه ؟ وما أهم الم ا ئ التي يقوو علي ا ؟

التعليم الم رمج ، ولكن ا تتفت في  لقد تعد ت التعريفات عن

 : ادهداص ، ومن ه   التعريفات ما يلي

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

 التتمي   مع المعلم في قيا  ال   يعمف فيه 

وتوجي  م نحو السلو  المن و  ، يرنامج تعليمي أعدت فيه 

شعدا ا   ااا  وعرض  في او    تاع م رمج  الما   التعليمي 

 . " أو آل  تعليمي 

 :  صاتص التعليم الم رمج

 . التعليم التعليم الم رمج أحد أااليب -1

 .ال اتيلتعليم الم رمج نول من التعليم ا -2

 التعليمي  في   وات لتحقيت ال دص المن و  تصاذ الما   - 3

. 
 . وفعاال   يل   المتعلم فيه  و ا  شيجاييا   -4

 وتقوو فكر  التعليم الم رمج على نيري  االدتراط انجراتي

Operant Conditioning التي تواف ل ا اكنر BF . Skinner  يعد ،

 . تجا يه ال  ير  على الحماو

ا يي د أهمي  التعزيز الفو ي  يعد االاتجايات الصحيح  وهن
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التعلم . أما االاتجايات غير المرغوع في ا  حتى تحدث عملي 

قام  الم ا ئ اداااي   فت تفي لعدو شلحاق ا يالتعزيز ، ومن ا

 : للتعليم الم رمج والتي يمكن شجمال ا في

الص ير  : ويت من تقسيم المحتوا  م دأ ال  وات. 1

وحدات  لمعلومات التي يريد المعلم توايل ا شلى طل ته شلىوا

ا ير  جدا  ، يت ع  ف من ا مكافل  أو تعزيز ، و لما ا رت 

في  ف   و  ، لا ت ال  وات ، فزا    مي  المحتوا العلمي

 . التعزيز ولا ت فعالي  التعلم

يقوو التعليم الم رمج في أاااه على ج د  : م دأ الن اط. 2

قرا   أو تد يب أو حف  ) فيجب أن يقوو التلمي  ين اط التلمي  ،

 . مساتف ( حتى تتم عملي  التعلم

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

 ا ير  هو ا ول  ااتيعاع ال الب للجز  الص ير ، فيز ا 

احتمام حدوث التعزيز ودعو  ال الب يالنجا  . فالنجا  يي   

حين أن ال عو  يالف ف قد يكون  نجا  ، فيشلى مزيد من ال

 . عاتقا  للتعلم

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

لتل يد ال الب  يالرضـا والنجا  ، اليد من ت ـ يـ   اجعـ  فو يـ 

 . يصح  شجايته أو لتصحيح ا ق ـف االنتقام شلى ال  و  التالي 

لتعلم :اليد من تنييم الما   تنييما  م دأ التد   المن قي ل.  5

الس ف شلى الصعب ، وأن تتر ز  من قيا  يحين يتد   من

وتل ى  المعلومات المعروض  على ال دص ال اص يتلن الوحد  ،

أ  معلومات شضافي  ال عتق  ل ا يال دص من أجف عدو ت تي  

 . انت ا  المتعلم

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

يرغم على شنجال أ  ر مما يست يع من  وشمكاناته ، ويجب أال
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 (33  الع د الكريم ،  22ادمر   الرويتع ،

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

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

أو يسمع  اال الب يقرا ت ا ، أو م اهد  الصو  المتحر   ، في 

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

تلن انجاي  مع تعزيزها يكلم  " أحسن    اجع  فو ي  يصح 

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

 . وحد  ا ير  تعتمد على ما يعدها

 انتفام اثرالتعلم

تعلم الرياضيات يقو  التفكير هنا  أقوام نسمع ا  وما  من ا ان 

يوجه عاو في النواحي السيااي  والتجا ي  والقانوني  ويس ف 

من حف م ا ف الحيا  اليومي   ما ان م اهد  ال  يع  تقو  

المتحي  وأن حفظ ال عر يقو  ال ا ر  وهنا  اائل    ير  

 ت ر  نفس ا هنا من ا: 

 

ف عليه تعلم الفرنسي ؟ هف اذا تعلم الفر  الل   االنكليزي  ا     

وهف ما يتعلمه الرياضي من نياو واحتراو للقانون في ااح  

الملعب ينتقف اثر  في دو في تعامله مع الناه؟ وهف ما يتعلمه 

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

ال راط  -حياته العام ؟ وهف التد يب على عمف اناعي معين 

عمف اناعي ا ر  ال را  ؟ وشالجاي  على يس ف ا ا   -م ت

اجراها علما  النف  حين  ه   االائل  نجدها في التجا ع التي

 وجدوا:

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

انتقااام اثاار طريقاا  ماان طاار  التعلاايم فااتعلم اااات  ا  مااا    -2
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الاى ا  قاد ينتقاف اثار    ااي  معين  ياال ر  الصاحيح  لتاات  

 موا  ا را.

ماان حااف المساااتف  - ال قاا  يااالنف  -انتقااام اثاار اتجااا  نفسااي -3

الحساا  في الصف الى حف م كتت الحيا  يوجه عاو فال الاب 

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

 لديه ه   القد    ا   الصف في الندوات والمناقرات.

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

النياف  او النياو مان ال يا  الاى المد اا  او مان المد اا  الاى 

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

 تي  فالموضوعي  على ثتث  انوال:موضوعي  وأ را ذا

أوال: تت ااايه محتويااات وعناااار المااا   او الم ااا   ادولااى مااع 

الما   او الم ا   ال انيا  فاتعلم الجماع ينتقاف محتويات وعناار 

 القااااانون أوالمن اااات.  الااااى تعلاااام ال اااارع و اااا لن الحااااام فااااي

فمعرفا  الل ا  الفرنساي  او العرييا    ثانيا: تت اايه طار  التعلايم

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

  يالياد اليمناى مت اي   لتعلم ادلفاق و  لن الحام في تعلم الكتاي

 فإنااااااااااااااااه يساااااااااااااااا ف الكتاياااااااااااااااا  ياليااااااااااااااااد اليساااااااااااااااارا.

ويقصااد يم ااا ئ التعلاايم التر يااز   ثال ااا: تت ااايه م ااا ئ التعلاايم

 والتكاارا  المااولل وياا م الج ااد للف اام والااريع واداا ال الحفااظ.

اما ال روط ال اتي  ف ي ال  ا  وش  ا  المتعلم ما ياين المواقاف 

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

   اااااااااوات المااااااااان ج العلماااااااااي فاااااااااي م ت ااااااااار الكيمياااااااااا  

يف يجب ان يتعلم ان ه ا المن ج يمكن ت  يقه في حف الم كتت 

العلمي  واالجتماعي   ا   المد ا  وأن ال يكتفي المعلم يتقاديم 

القواعد االاااي  ودرح ا وتقييم اا ياف علياه ان يقناع ال اتع 
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كاان ت  يقااه علااى مواقااف ياالن مااا تعلمااو  ماان قواعااد وم ااا ئ يم

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

.عمف منيم ي عد المعلم عن اال تجالي  والع واتي  ويحقت من 1

  تله أهداص جزتي  ضمن شطا  أدمف دهداص التعليم.

 .يحد  المعلم يواا ته ويدق  متناهي    ارات ال اتع الساايق 2

وأهااااداص التعلاااايم الحالي ،فيساااات يع  ااااام أف ااااف انجاااارا ات 

 المناا   لتنفي  الد ه وتقويمه.

.يي   شلى نمو   رات المعلم الم ني  يصف  مستمر ،   رات 3

متنوع  ال تتص المقار ات وت يرهاا ياااتمرا  وت يار ادهاداص 

التريوي  ومحتاوا المنااهج والم اكتت االجتماعيا ، وادحاداث 

 الجا ي (.

 .يجنب المعلم الك ير من المواقف ال ا ت  والمحرج .4

.يساااااااااعد المعلاااااااام علااااااااى ا ت اااااااااص عيااااااااوع الماااااااان ج 5

 الد ااي ادهداص،المحتوا،طر  التد ي  والتقويم(

فيعمااااف علااااى تتفي ا،ويساااااعد  ذلاااان علااااى تحسااااين الماااان ج 

 ينفسه،أو عن طريت تقديم المقترحات شلى الج ات المعني .

 أنوال   ع التد ي :-

(الت  يع الفصلي وي مف توليع المقر  علاى دا و  وأاااييع أ

الفصف الد اااي،وأهداص التاد ي  لكاف وحاد    اااي  أو فتار  

 لمني ،والوااتف المعين ،وأ وات التقويم المست دم (.

ع(الت  يع اداا وعي أو الياومي ويتم لكاف   ه أو مجموعا  

 ا ير  من الد وه(.

 مكونات     التد ي :-

لروتينيا  وت امف:عنوان الاد ه  الموضاول(،تا يف المكونات ا

تنفي  ال  ا  اليوو والتاا يف والحصا ( الزمن ال ت ااط الت  ايع 
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يعامف الازمن وي اا  شلياه يعاد  مان الادقاتت أو الحصاص( وياتم 

 توليع الزمن على المكونات الفني ،الصف والفصف وال ع  .

 المكونات الفني  وت مف:

 لتعلم(.ادهداص السلو ي   أهداص ا-

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

ااااااتراجي  التااااد ي  المناااااا   لنوعياااا  ال ااااتع و  اااارات م 

الساااايق ،و يفي  ااااات داو الماااوا  وادج اااز  التعليميااا  لتاااوفير 

 ال  رات التعليمي  الجديد ،وادن    المصاح  (.

 ( يلنواع ااااا المااااوا  وادج ااااز  التعليمي  الوااااااتف التعليمياااا-

الم تلف  المقرو  ،أو المسموع ،أو المرتيا  التاي تسااعد علاى 

 تحقيت أهداص التعلم.

تقويم التعلم: ويحتو  ه ا الجز  على ادائل  أو اد وات التي -

 يمكن من  تل ا قياه مدا تحقت أهداص التعلم.

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

ماان أعمااام تتعلاات يمااا   اااه أو يمااا ايد اااه ماان موضااوعات 

وأهدافه متعد    المران ولياا   التمكن،ااات ا    وافاع ال اتع 

 وح  م على التفكير...أوغير ذلن(. 

 م ا ات ت  يع التد ي 

 

 ا نموهم العقلي.أوال : تحديد   رات التتمي  السايق  ومستو

م الاااب التعلم:  ااارات وم اااا ات ال اااتع الساااايق  المتعلقااا   -

 يالد ه الجديد.

 صااااااااااااااااتص نماااااااااااااااو ال اااااااااااااااتع فاااااااااااااااي مرحلااااااااااااااا   -

 التد ي  عقلي،حسي،حر ي،ل و ....شلف(.

 وااتف التعرص على مستوا النمو العقلي لل تع
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 *االاتفسا  من ش ا   المد ا .

 *جمع ال يانات من المعلمين.

 ا ت ا ات لقياه ال  ا  لدا ال تع.*شجرا  

وها    ل ااا أماو  تساااعد المعلام علااى ااياغ  ادهااداص يصااو   

 اليم  و ام ااتراجيات مناا   للتد ي .

 ثانيا :تحديد الموا  وادج ز  التعليمي  المتاح  للتد ي .

المقصااااااااو  يااااااااالموا  التعليمياااااااا : ف مااااااااا ي تاااااااازن مااااااااا   

ع،لوحات،ملصاااقات،  علمي  او ،أفتو،دفافيات،درات ، رات

 تب(

أماااا ادج اااز  التعليميااا  ف اااي: المعااادات التاااي تسااات دو لعااار  

 المحتوا الموجو  يما   علمي  ما  ج ال العر  العلو .

 ثال ا : تحليف ما   التد ي  لتحديد محتوا التعلم.

هااف  ااف مااا و   فااي الااد ه يم ااف معلومااات جديااد  يالنساا   -

 لل تع؟

التاااي اااا ت لل اااتع معرفت اااا لمااااذا و  ت يعاااغ المعلوماااات -

 ضمن محتوا الد ه؟

مااا المعلومااات اداااااي  فااي هاا ا الااد ه؟ هااف يمكاان تحدياادها -

 و تايت ا منفصل ؟

هااف المعلومااات اداااااي  للااد ه متساااوي  ماان حياان   جاا  -

 ادهمي ؟

المحتوا: الما   المعرفي  أو الم ا يا  أو الوجدانيا  المت امن  

 في الد ه وقد تكون:

م ا ات( غير أاااي  اا ت لل اتع معرفت اا و  ت معلومات -

 ي دص التم يد أو الريع.
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 معلومات م ا ات( أاااي  ين  ي تعليم ا لل تع.-

معلومات م اااا ات( لاااام يساااا ت لل اااتع معرفت ااااا و  ت فااااي -

الد ه لل ار  والتوضاي ،أال أن اا ليسا  المعلوماات ادااااي  

 للد ه.

اااي  للاد ه و تايت اا شن شحصاا  المعلوماات أو الم اا ات ادا

منفصاال   ون غيرهااا هااو ماااي لت عليااه تحليف المحتااوا( ويااتم 

 وفت تصنيف معين  التالي:

جمااف تصااف متحيااات  اااا  يمااا   أو موقااف معااين وهااي -1

غياار معمماا   ال تن  اات علااى مواقااف متعااد  ( وي لاات علي ااا 

   حقاتت(( م ف: ال م  ت ي  في الن ا .

لا  لفييا  معينا  يحيان شذا ذ ار  لمات أو مصا لحات ل اا  ال -2

ت الكلماا  ت ااا   شلااى الاا هن معناهااا و اللت ااا وي لاات علي ااا    

 مفاهيم(( م ف: اننسان،ال حر.....شلف

جمااف تصااف مجموعاا  متحيااات مت اااي   أو مواقااف عاماا  -4

متكاااار   ومت اااااي   فااااي أ  اااار ماااان موقااااف أو حالاااا  وي لاااات 

 (( م ف:من يحتره يسلم .علي ا  تعميمات

 أهداص التعلم:اياغ  

 من النياو التعليمي أن يحققه. ادهداص هو ما يُتوقع 

  دن ادهااداص هاماا  فااي توجيااه ن اااط ادفاارا  والمياسااات فااإن

 ذلن يت لب تحديدها يدق 

  ،)أهااداص عاماا  للمجتمااع  تن ااع ماان فلسااف  المجتمااع وتوج اتااه

أهاداص  اااا  يكااف ج ااال أو ق اال  التعلاايم، الصااح ، ... شلااف(، 

  ر تحديدا   ا ف  ف ق ال. ...  متد ج (أهداص أ 
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 معنى ال دص

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

  اااا تحا : ال اادص التريااو  هااو الت ياار المرغااوع الاا   تسااعى

 العملي  التعليمي  شلى تحقيقه في الو  التتمي 

  هو وااف للنتاا  التعليماي الحاا ث فاي االو  الماتعلم  وااف

 ايكون عليه المتعلم يعد مرو   ي  ر  تعليمي ( لما

   هو واف لنمع مان أنمااط السالو  ينتيار حدوثاه فاي د صاي

 تعلم نتيج  مرو   ي  ر  تعليمي  أو موقف تعليمي.مال

 مستويات ادهداص التريوي  والتعليمي  وأيعا ها

  أهداص عام : تصال  لكاف لماان ومكاان، يصاعب قيااا ا، يمكان

داااعا ات  شعااادا  الماااواطن الصاااال ،  تحقيااات أن تتحاااوم شلاااى 

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

 أهداص محد  :  التي ي ع ا المعلم ق ف قيامه ي ر  الد ه 

    أهداص تريوي  عام : القيم العيمياادهاداص القوميا  المن او

 من نياو التعليم والتي توضع في قف السياا  العام  للدول  

   أهااداص تعليمياا : التااي توجااه عمااف المعلاام وتي اار فااي ااالو

 التتمي   ل لن امي  أهداص تعليمي  الو ي (

 تصنيف آ ر:

  مسااتوا عاااوEd. Aims  يصااف المحصاال  الن اتياا  للعملياا :

التريوي  أو ل رنامج تعليمي معاين م اف أهاداص التعلايم الجاامعي 

قاارا ات ]مااا تسااعى التريياا  شلااى تحقيقااه، يحااد  أااا  ات اااذ ال

 التريوي [
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  مستوا متواع: أقف عمومي  وهاو تفصايف أو وااف لاهاداص

التعليميااا  ل رناااامج، وحاااد ، مقااار .  تنميااا  م اااا ات الكتايااا  

 والقرا   يمكن تحليله شلى أهداص أ  ر تحديدا (

  مسااتوا  اااص: أ  اار تحدياادا  وتفصاايت  يحياان تصاا   ادهااداص

، tasksموج ااااات للعمااااف  واااااف م اااااو أو أعمااااام م لوياااا  

 الو ي  شجراتي (

 

  م ااام: تعاارص الحااروص اديجدياا  فااي المرحلاا  االيتداتياا   هاادص

 متواع(

 )التمييز يين الحروص المت اي    ع، ت، ث أو ه، ش 

 

 مستويات(: 4تصنيف نو مان  

   ادهداص الن اتي  ال عيد  مقايف ادهداص الم ادر  القري 

 الحقيقياا   عاماا ،  ن اتياا : اد ا  الم ااالي لافاارا  فااي المواقااف

 دامل ، طويل  ادجف، تحد  مسا  ال رنامج التريو (

 م ام: شعدا  المعلم لتل ي  تحديات عصر المعلومات 

 

  ادهاداص الم اداار  القري اا : ت ااتت ماان ادهااداص الن اتياا ، أ  اار

تحديدا  على المادا القصاير، يمكان االااتفا   من اا عناد ت  ايع 

 ااتراتيجيات تد ي وحدات تعليمي  أو عند وضع 

  القرا   والكتاي  اتقان م ا ات 

  أهداص عام  مقايف أهداص  اا 

 هو متوقع عام : تع ي فكر  عام  لما 
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  القااد   علااى القاارا   يف اام، القااد   علااى حااف الم ااكتت، ف اام

 العتق  يين اد   وال م 

 

  اا : ت ير شلى ت يرات الو ي  متوقع  في التتمي  

  أا اع اندالل الحرع العالمي  ال اني أن يعد  المتعلم 

  أن يحد  المتعلم أجزا  الزهر 

  أهداص ملموا  مقايف أهداص غير ملموا 

 عرف  أو الم ا  مملموا : توفرت فيه   ج  عالي  من ال 

 ) أن ي  ر المتعلم م ترل آل  ال اتف  معرف 

  لم  في  قيق   م ا  ( 32أن ي  ع ال الب  

 ام االنفعاالي الوجاداني   االهتماماات غير ملموا : تتعلت يالمج

 والميوم واالتجاهات(

  أن يت و  المتعلم أوجه الجمام في القصيد 

  ) أهداص مفر   مقايف أهداص متعد   المسا   المقر 

 مفر  : ت تص يمسا    ااي واحد 

 ) أن يميز يين الجمل  التام  والجمل  الناقص   مقر  ل   عريي 

  متعد  : تعتمد على عد  من المساقات 

  أن يتد ع على طريق  حف الم كتت 

 

o   المستويات الم تلف  لاهداص التريوي 

  ، ادهااااداص الوطنياااا : أهااااداص التنمياااا  االجتماعياااا ، ال قافياااا

 االقتصا ي   ال  ع القومي  العام  للدول (
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  ادهداص التريوي  الوطني : ت تت مان ادهاداص الوطنيا  و  اع

 التعليم طويل  ادجف

   ادهداص العام  للتريي   الن اتي (: ت اتت مان ادهاداص الوطنيا

 وفلسف  الدول  و أهداف ا من النياو التعليمي

  ادهااداص التعليمياا  المرحلياا : متعلقاا  يكااف مرحلاا  ماان مراحااف

 التعليم

  ادهداص العام  للمناهج: تتعلت يكف فرل 

     ااااي : مجاااالت الساالو  ادهااداص التعليمياا  ال اااا  يوحااد

 الم تلف 

  ،أهداص الو ي  لوحد  معين :  واضح ، محاد  ، قايلا  للقيااه

 قايل  للتقييم(   

 

 

 

 

o الم كتت التي تواجه المعلمين في تحديد واياغ  ادهداص 

  القصااااو  فااااي تحدياااادها وتوضااااي  معاني ااااا الدقيقاااا  وتفسااااير

الد اااااي  عنااااارها السااالو ي  فاااي أ لااا  المعلماااين والماااوا  

 الم تلف 

  المواطنا  ”من ادهداص المقترح  في  ليف أحاد المنااهج تحقيات

الساايام هااو  يااف؟ ومااا معنااى المواطناا  الصااالح   –“ الصااالح 

التااي تريااد  المااواطن الصااال  الم يااع أو المفكاار، الاا   يوج ااه 

 اآل رين أو ال   يوجه نفسه(
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 السالو   اعوي  ا تيا  أااليب وأ وات القياه المناا   لقياه

 المرغوع

   عناادما يريااد المعلاام أن يتحقاات ماان هدفااه نتيجاا  ااالو ي  معيناا

وليكن شتقان التلمي  م ا   تصنيف الكتب ثم يقي  ه   الم اا   

 يا ت ا ات لفيي  تت لب شجاي  دفوي  أو تحريري  

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

ادهااداص التعليمياا  لمقاار  علااى ت  ياات مااا تعلمااه فااي اااياغ  

   ااي معين(

  وحاادات فااي  –هاادص ا تساااع اتجاهااات ايجايياا  عاان ادقليااات

ولكاان ال  –المناااهج يااتعلم من ااا التلمياا  نيريااا  ونقااي  تعلمااه 

 نست يع أن نقي  الو ه

 

   اياغ  المعلم ادهداص في ضو  تقدير  الكلي للتلمي   افتارا

ولي  شلى تقاويم االو ي أن التلمي  مستوا  جيد أو ضعيف ...( 

 محد  و قيت

  م ام أن يد ه التلميا  مقار  علاى أاااه تقادير  لاي لتحصايله

 يدال  من تقويم مفصف للم ا ات وال  رات  مد ا  ال ويفات(

  تحديااد ادهااداص فااي ضااو  مااا يقومااون يااه ولااي  فااي ضااو  مااا

ااايقوو يااه المااتعلم ماان ااالو . المفتاار  أن يكااون التعلاايم ماان 

 ي  ال دص هو الن اط ال   يقوو يه المعلم.أجف المتعلم ول

  م ام: ال دص من الد ه 

  تد يب التتمي  على اات داو لوح  المفاتي 

   أن يست يع المتعلم اات داو اداايع الع ار  عناد الكتايا  علاى

 لوح  المفاتي 
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  االهتماااو يلهااداص المسااتويات الاادنيا ماان المعرفاا  علااى حساااع

التحليااف والت  ياات و اا لن اغفااام أهااداص تعليمياا  أ اارا م ااف 

 أهداص المجام الوجداني والم ا  

  تعيين ادهداص في او   واف محتوا الد ه أو المقر   ماا

هو العا   في الكتب الد ااي  وذ ر العناوين الرتيسي  على أن ا 

تع ر عن هدص ما وها ا غيار ااحي  دناه ال توجاد شداا   لانمع 

علم قاااا  ا  علاااى أ اتاااه يعاااد السااالو  أو اد ا  اذ  اااايكون المااات

 المرو  يال  ر  التعليمي 

  ال يع ار عان  –ال دص هو مناق   أاا اع حادوث شعصاا  جوناو

 هدص يف عن محتوا الد ه

 تصاذ يعغ ادهداص ي ر  يصعب ف م ا من ق ف المتعلم 

  اجت د في المر  القا م   هاو يقصاد أن يقاوو الماتعلم يسالو يات

 يفقد ال دص وضوحه(محد   ولكن الصياغ  عام  مما 

   شذن يجااب أن تصاااذ ادهااداص الساالو يات المتوقعاا  ماان التتمياا

يصو   محد   حتى يست يعوا متايع  ال  وات التي تاي   شلاى 

 تحقيق ا

o مصا   ادتقا  ادهداص 

  التقاادميون: تن ااع ادهااداص ماان المتعلمااين وحاجااات م وميااول م

 وم كتت م

 اي التقليديون: من المعرف  والموا  الد ا 

 اننسانيون: الم كتت االجتماعي  التي يعي  ا المجتمع 

 التريويون: فلسف  التريي  الساتد  في المجتمع 
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   الفلسف  التريوي  واالجتماعي :  هى المعايير والقيم والم اا ا

الساااتد  فااي المجتمااع(، تعت اار فلسااف  التريياا  انعكاااه لفلسااف  

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

ماان الفلسااف  التريوياا  واالجتماعياا  الساااتد  فااي المجتمااع دن 

 م ر  التعليم ايصب في المجتمع

  المااتعلم: ياارا الاا عغ أنااه المصااد  ادوم واداااااي لاهااداص

حياااان أن التريياااا  تساااات دص تنمياااا  د صاااايته فااااي جوان  ااااا 

 :3Hs) العقلي االمعرفي  االنفعالي االوجداني  والم ا ي االحر ي 

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

أااه العملي  التعليمي  والتريي  هاى التاي تعناي يد ااا  مياوم 

 المتعلم 

  التريي  يجب أن تاياتم ياين حاجاات المجتماع وفلسافته وحاجاات

 المتعلمين

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

لعاماا  للتريياا  التااي تاانعك  ياادو ها علااى ادهااداص ادهااداص ا

 التعليمي   

  هنااا  فلساافات تاارا المجتمااع هاادص فااي ذاتااه وأن الفاار   ااا و

للمجتمااع ومحقاات لمصااالحه يصاارص النياار عاان مصاالح  الفاار  

 نفسه واهتماماته ال  صي   االدترا ي  م ت (

   هنا  فلسافات تنيار شلاى المجتماع والفار  علاى أن  لي ماا غايا

اننساااان الحااار هاااو أاااااه المجتماااع الحااار ولااا لن توضاااع  وأن

را  التاااي مااان  تل اااا فاااادهاااداص التريويااا  لتحقااات مصااالحى اد

 تتحقت مصلح  المجتمع  المجتمعات ال ريي (

   الماااا   الد اااااي : ط يعت اااا المعرفيااا  وينيت اااا العامااا : فنيااارا

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

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

 –يت لب ادتقا  ادهداص من  اتم الماوا  الد اااي  وط يعت اا 

ولكن يجب أن ترت ع ادهداص ي  رات تعليمي  تحقت حاج  لادا 

 اااوص يُج اار علااى المااتعلم وأن ي ااعر يقيمت ااا فااي حياتااه وشال

 . تعلماحفظ الما   وارعان ما ينساها يمجر  انت ا  االمتحان

 

  ادهداص التعليمي االسلو ي 

 :مف وو ال دص التعليمي 

 على المتعلم أن يحققه في ن ايا  فتار  الاتعلم  السلو  ال   يجب

 نتيج  لمما ا  ادن    التعليمي  الم تلف .

  ال دص في او   الو ي .هو ناتج التعلم ال   يع ر عنه 

   السلو  الجديد المتوقع عند المتعلم نتيج  تفاعله ي  ر  تعليمي 

   قد تكون نواتج التعلم التاي تع ار عن اا ادهاداص ا تسااع معرفا

 جاناااب معرفاااي( أو م اااا    جاناااب م اااا  ( أو اااالو  يااارت ع 

 يالميوم واالهتمامات والقيم واالتجاهات  جانب وجداني(

 ام   غايات(         أهداص تعليمي  الو ي  أهداص تريوي  ع 

  

 

 )أهاااااااااااااااااااااداص تريويااااااااااااااااااااا  عامااااااااااااااااااااا   غاياااااااااااااااااااااات                                             

 أهداص تعليمي  الو ي  
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                )تقاااااويم ترياااااويتعليم                    ت يياااااار اااااالو  المااااااتعلم

 ريق ، وايل (تد ي   محتوا، ط  

 

  ** مراحفا  وات اياغ  ادهداص التعليمي  السلو ي 

  توايف العمف: ذ ر ال  وات التاي تت اع فاي تل يتاه، وغال اا  ماا

نع ر عان ها   ال  اوات يلفعاام شجراتيا  واضاح  ملمواا  م اف 

  يحد ، يسمي، يميز ...(

  تحلياااف العماااف: يسااالم المعلااام نفساااه ماااا المعاااا ص، الم اااا ات

التي يفتر  أن يكتسا  ا الماتعلم والقد ات، الميوم واالتجاهات 

 من  تم الد هاالوحد ؟ ما المصا   واد وات والوااتف؟

  تحليااف محتااوا الماااا  : شلااى معااا ص، م اااا ات، اتجاهااات يماااا

يساعد على تحديد أفعام الو ي  وناواتج تعلام  قيقا  يعياد  عان 

التعماايم وال لااع وعلااى التر يااز علااى نااواتج الااتعلم،  مااا يساااعد 

 الما   على التنييم المن قي ل ا.تحليف 

 

  اياغ  ال دص التعليمي اياغ  الو ي  جيد 

 

  :دروط اياغ  ال دص 

  أن يكااون ال اادص ذو عتقاا  يالااد ه أو الوحاادRelevant  ،

ي ااتت ماان الفلسااف  التريوياا  ويتفاات مااع الم ااا    اداااااي  

 للتعلم
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   أن تر ااز الصااياغ  علااى ااالو  المااتعلم أو نااواتج الااتعلم ولااي

  اط المعلمن

  التي تت لب تعلم ال القديم  أن ير ز على ال  رات الجديد 

 

 معايير اياغ  ال دص SMART 

  أن يكااون ال اادص محااد ا  تحدياادا  واضااحا  و قيقااا   يتحاادث عاان

  Specific دي  واحد(

 أن يكون قايف للمتحي  والقياه Measurable  

   أن يكون ال دص واقعياRealistic   وفي مقدو  الماتعلم تحقيقاه

Achievable    في فتر  لمني  محدTime-related 

 :معا ل  ال دص السلو ي 

  أن + فعف الو ي  عملي( + المتعلم + مصا ل  الماا   + الحاد

 اد نى لا ا  = هدص الو ي جيد

 : أم ل 

   متر ي ريق  الفراد  في ثتث  قاتت 122أن يس   التلمي 

  اواتف، غالات، وأجساو ال  أن يصنف العينات شلى 

 

 طر  اياغ  ادهداص 

  من ال ر  اد  ر فاتاد  فاي ااياغ  ادهاداص التعليميا  أن نع ار

عن ال دص فاي ع ا  اع اا ات توضا  نتااتج الاتعلم المتوقاع أن 

 تحدث يعد مرو  التتمي  ي  ر  التعلم.

  مااا ت  يعاااد أن يوضااا  المعلااام عملياااا   يفيااا  تر ياااب ج اااال غاااال

 نتوقع أن يتمكن التلمي  من:  اديد وجين
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 .أن يصف ال  وات التي تت ع لتر يب الج ال 

 .أن يكتب االحتياطات التي يجب مراعات ا عند تر يب الج ال 

 .أن يي ر الم ا   في تر يب الج ال ينفسه 

  المتحااظ أن اااياغ  ال اادص هنااا تر ااز علااى التتمياا  وأنااوال

 تي مروا ي ا.المتوقع من م نتيج  ل  ر  التعلم الالسلو  

 :قا ن يين ادهداص السايق  وه ا ال دص 

  أن يوضاا  التتمياا   يفياا  تر يااب ج ااال غااال النيتااروجين فااي

 المعمف.

 هف ير ز ال دص على ن اط التد ي  أو نواتج التعلم؟ 

 هات أم ل  من عند  في ما   ت صصن 

  قاعد : يجب أن ير ز ال دص على التلمي  ولي  المعلم 

  التعلم ولي  العملي  التعليمي .وعلى نتاتج 

  : أم ل 

 .تنمي  التقدير ل ريق  التفكير العلمي 

 . التمييز يين الكلمات التي ت دأ يلم ال مسي  وام القمري 

 .أن يعمف المعلم على تنمي  التقدير ل ريق  التفكير العلمي 

  أن يمياااز التلميااا  ياااين الكلماااات التاااي ت ااادأ يااالم ال مساااي  وام

 القمري .

 

  التد ي  ونواتج التعلم عملي 

 

                             د ي  عملي  الت  التلمي 
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 نتاتج التعلم

                                                                                         

  معلومات 

 ف م 

 م ا ات تفكير 

                                 تفاعف التلمي  والمعلم                م ا ات أ ا 

  حوم محتوا الما                     توج ات فكري 

  وايل (           اتجاهات عقلي  –طريق   – محتوا 

  اتجاهات اجتماعي 

 )ميومااهتماماتاتقدير  

  للتعلم؟أا من ادهداص التالي  تع ر عن ناتج 

  ليا   الكفا   على اات داو اللوحات والراوو ال ياني 

   تفسير اللوحات والراوو ال ياني  يم ا 

 : تحديد ال دص في او   الو ي 

  يوفر للمعلم أا  لتوجيه تد يسه، ويوض  لآل رين ماا ي ادص

 المعلم شلى تحقيقيه.

   يساااااعد المعلاااام علااااى انتقااااا  المحتااااوا وال ريقاااا  والوااااايل

  .التعليمي

  يعت اار أاااااا  نعاادا  ا ت ااا ات وأ وات مناااا   لتقااويم تحصاايف

 التتمي . 

  من ال ر  المست دم  عند اياغ  ادهداص السلو ي  أن يصاذ

ال اادص العاااو أوال  ثاام نوضااحه تفصاايت  يعااد ذلاان يكتاياا  ع ااا ات 

 دنوال السلو  المرا  شحداث ا. 
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 أن يف م المتعلم اددكام ال نداي هدص عاو : 

  أن يسمي  مس  أدكام هنداي 

 أن يحد   صاتص المريع 

 أن يرام م ل اُ متساو  ادضتل 

  أن يقااا ن ياااين  صاااتص الم لااان متساااو  ادضاااتل والم لااان

 القاتم الزاوي 

 

   هاااادص عاااااو: أن يف اااام التلمياااا  معاااااني المصاااا لحات الفنياااا

 للموضول.

 .أن يريع يين المص لحات والمفاهيم التي ت ير شلي ا 

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

 .أن ي ين أوجه الت ايه واال تتص يين المص لحات 

   ال ادص هناا هاو الف ام، والع ا اتاادهاداص الفرعيا  تم اف عينا

دنوال السالو  التاي توضا  المقصاو  يع اا   ال ادص العااو  أن 

 يف م( ويال  ع هنا  ع ا ات أ را قد تدم على حدوث الف م.

 

  تفيد ه   ال ريق  في التد ي  والتقويم؟ يف 

  فااي التااد ي : يساااعد المعلاام فااي توجيااه ج ااو   نحااو تحقياات

ال دص من  تم ا تياا  أو تصاميم ماوا  تد يساي ، محتاوا، أو 

 طر  تد ي  متتم.
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   فااي التقااويم: تفيااد فااي وضااع ادااائل ، فاايمكن أن نساالم التلمياا

حتاى حاوم ال ادص اياال  حوم أ   مان ناواتج الاتعلم الفرعيا  أو 

 العاو  لكى يوض  أنه ف م المص لحات(.

 

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

 التي اتقوو يتد يس ا في المستق ف

 

  اد  ا  ال اتع  في اياغ  ادهداص *** 

 

   يت لااب اااياغ  ادهااداص تحديااد نااواتج الااتعلم التااي نتوقااع أن

ه   ال  و  اا ل  ولكان الك يار مان  يحدث ا التد ي . وقد ت دو

المعلمااااين ير اااازون علااااى عملياااا  التااااد ي ، عملياااا  الااااتعلم، 

 يوالمحتوا يادال  مان نتااتج الاتعلم.  ماا يجاد الا عغ ااعوي  فا

من التعميم في اعون  متحديد ادهداص العام  على مستوا مق و

غياار محااد   أو يصااعب ماان الناحياا  العملياا   أهااداص طويلاا  أو

 تناول ا.

  ه   اد  ا :من 

 ) واف ن اط المعلم يدال  من نتاتج التعلم والو  التلمي   مكر 

 .أن يف م التلمي  النص الم لوع 

 .أن تز ا  قد   التلمي  على ف م النص الم لوع 

  ال دص ادوم يت من االو  متوقاع  نااتج للتاد ي  وهاو هادص

عاااو يحتااا  شلااى مجموعاا  أهااداص ااالو ي   عيناا  ماان أنااوال 

 التي تكون يم اي   ليف على ف م التلمي  للنص.السلو ( 
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  ال دص ال اني أقاف تحديادا  وأقاف وضاوحا  لنتااتج الاتعلم. فاإلى أا

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

الف اام؟ قااد يع ااي ان  ااال أن هاادفي  علااىااايزيد قااد   التلمياا  

علاى ن ااط  معلم أن ألياد قاد   التلميا  علاى الف ام وها ا ير از 

 المعلم.

 واف عملي  التعلم يدال  من واف نتاتج التعلم . 

 التاليين يصف لنا ناتجا  تعليميا : أا ال دفين 

 . ا تساع معرف  يالقواعد اداااي 

 . ت  يت القواعد اداااي  في مواقف جديد 

  ا تسااااع المعرفااا  هاااى عمليااا  تعلااام يينماااا الت  يااات  وشن  اااان

التلميا  يعاد   اااته للموضاول،  عملي ( فإنه يوض  ما اايفعله

 وي  ا ف و يصف ناتج تعلم.

  تاادم علااى عملياا  “ يكتسااب، ينمااي، يحصااف علااى” لمااات م ااف

 التعلم أ  ر من ناتج التعلم.

  نقوم “ تنمي  م ا   اات داو الفردا  في الرام”يدال  من القوم

ماع متحيا  “ أن يست يع اات داو الفردا  يم ا   في الراام”

 يمكن أن يجزأ شلى أهداص أ  ر تحديدا .أن ه ا ال دص 

 

 ) تحديد موضوعات التعلم يدال  من نتاتج التعلم  مكر 

 م ام:

  قوانين الك ريا 

 . ف م القوانين اداااي  للك ريا 
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  ادولااى تاادم علااى موضااول الااد ه. أمااا ال انياا  فتع اار عاان مااا

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

 تحديدا  تساعدنا على قياه ه ا الف م. أ  ر

 . أن يع ر عن القوانين اداااي  للك ريا  يع ا ات من عند 

  أن يع ى م اال  لكف قانون من قوانين الك ريا 

 

 وجو  أ  ر من ناتج للتعلم في ع ا   ال دص 

 م ام:

 .أن يست دو التلمي    وات ادالوع العلمي في حف الم كتت 

 هي  التفكير العلمي وأن يست دمه يفاعلي .أن يعرص التلمي  ما 

  ال اادص ادوم يت اامن ناتجااا  تعليميااا  واحاادا  أمااا ال اااني فيت اامن

المعرف  واالات 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    رال اادص.  مااا أن التع ياا

 تقويم مدا تحقت ال دص. يساعد في

 

 ا تيا  مستوا منااب للتعميم 

  الت  اايع لمقاار  أو وحااد  ن اادأ عااا   يتحديااد قاتماا   فااي حالاا

 يادهداص العام  التي اوص نعمف على تحقيق ا. 

  لكى نساعد على وضو  ادهداص العام  ونسااعد علاى تحقيق اا

مجموع  مان أناوال السالو  التاي تمياز  اف  نحد  لكف هدص عاو

 هدص.

   يكاااون تر يزناااا علاااى ادهاااداص العامااا  ولاااي  عيناااات السااالو

 المتوقع أن يتعلم ا التلمي .
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  ،يف ف أن ن دأ ع ا    ف هادص يفعاف يوضا  نااتج الاتعلم  يف ام

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

   فعاال   أن يتوااف التلمي  يالل   االنجليزي  تواات 

 . أن يكتب التلمي  الل   االنجليزي  يوضو 

  أن يست دو التلمي  أ وات الترقيم  التنقيع( ي ريق  اليم 

  ،  ال دص ادوم أ  رها عمومي  فالتوااف ي مف التحدث، القرا

الكتاياا ، االاااتمال ... و ااف ماان هاا   المجاااالت يصاال  أن يكااون 

 هدها  عاما .

  التعمايم حيان يمكان تحديادها ال دص ال اني مستوا مناااب مان

 يعد  لي  يالك ير من ادهداص السلو ي  المحد  

  ال دص ال الن أ  رها تحديدا  شذ يم ف هدص الو ي وال ت ير شلاى

 هدص عاو

 أ   من ه   المستويات تست دو؟ 

 

 متحيات هام  عند  تاي  ادهداص* 

 أن تراعااي ادهااداص الجوانااب الم تلفاا  للتلمياا   معرفاا   بيجاا– 

 (م ا   –وجدان 

  من الم م ا تيا  مستوا مناااب للتعمايم عناد  تايا  ال ادص ثام

اياغ  عين  من ادهداص السلو ي  أو اد اتي  أو القيااي  التي 

في مجمل ا تحقت ال دص التعليماي العااو. ويجاب أن تصااذ ها   

ف أ ا  المااتعلم الاا   يمكاان متحيتااه ادهااداص فااي ع ااا ات تصاا

 وقيااه.

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

ادهااداص الساالو ي  فااي حالاا  دااعو  المعلاام يالحاجاا  شلااى تحديااد 

 م او  اا  لكى يحد  ال دص السلو ي.
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 م ام:

 )أن يف م ال الب معنى النص  هدص عاو 

  النص  هدص الو ي(أن يحد  ال الب الفكر  اداااي  في 

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

 ) أن يكتب ع ا   توض  موضول النص  هدص أ  ر ت صيصا 

 :م ام أ ر 

 أن يعرص ال الب قاعد   ان وأ وات ا 

 أن يتعرص ال الب على اام  ان و  رها 

  أن ي ع  ع تح  اام  ان 

      أن ي ع  ع تح    ر  ان 

 

 التعلم لي  وضع ال اع ياف التعارص علاى ااام و  ار  ال دص من

 ان ول لن فإن ه   ادهداص تعت ر م او اللم  لتحقيات ادهاداص 

 السلو ي  وهى تعين المعلم في أائل  اال ت ا .

  من الم ام جادا  عناد ااياغ  ادهاداص لاد ه أو وحاد  أن أاالم

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

 ل؟ الموضو

  تحدياااد نتااااتج الاااتعلم  فااايفانجايااا  علاااى هااا ا السااايام تسااااعد

 وادهداص السلو ي  التي يمكن قيااا ا ومتحيت اا يعاد انت اا  

 الد ه(

  ماان الم اام أن ن ااتم عنااد اااياغ  ادهااداص التعليمياا  يالجوانااب

 الم تلف  للتعلم  معرف ، م ا  ، وجدان(

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

 عمان
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 ) التعرص على أنوال الن اتات  معرف 

 )  أن يميز يين نوعين أو أن ين   نول معين من الن اتات  م ا 

 )أن يحافظ على الن اتات في منزله  وجدان 

 

  مستويات ادهداص المعرفي 

  وطريق (  مص لحات، حقاتت، تصنيفات، معايير، من ج معرف 

 ا (ف م  ترجم ، تفسير، ااتنت 

 ) ت  يت  في مواقف جديد 

 )تحليف  عناار، عتقات، م ا ئ 

 ) تر يب  نيجا  دكف أو اي   جديد 

 )تقويم  اادا  أحكاو 

  من ادهداص الوجداني 

  تق ف 

 ) االاتجاي   م ا    ايجايي 

   يلتزو يقيم  معين ( –تقييم  تف يف قيم  معين 

   ليا   الميف نحو  –تقوي  االتجا 

  الم ا ي ادهداص 

   قد    القد   = معلومات + م ا ات( –م ا    –تنمي  ااتعدا 

  يقوو يالس اح ، يقرأ ي ريق  احيح ، يعدم أالوع، ي او  مان

 االوع اات داو

 

  المعا ل 
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   أن + فعف الو ي+ ال الب + المحتوا + درط اد ا  + معياا

 اد ا 

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

أو أ ا  التلميااا  م اااف: يااااات داو، يااادون ااااات داو، شذا ..،  ون 

 الرجول ، يعد قرا   الق ع  ... الف.

   معيا  اد ا : وهو المعيا  ال   في ضوته يكون القياه مق اوال

 م ف: يدق ، ي كف جيد ... الف.

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

  ع  في الق ع   ون   ليست ر  ادفعام الم ا 

  يست ر  ادفعام الم ا ع 

 

 *  تصنيف ادهداص التريوي 

 

  )فااي  ااف جانااب ماان جوانااب الساالو   معرفاا ، م ااا  ، وجاادان

يمكااان أن نمياااز عاااد ا  مااان المساااتويات. وقاااد قااااو يلاااوو يوضاااع 

تصاانيف لاهااداص التريوياا  فااي المجااام المعرفااي، ثاام دااا  ه 

 راث ااااوم فااااي وضااااع تصاااانيف ادهااااداص المجااااام االنفعااااالي 

 الوجاااداني(، ثااام ق ااارت تصااانيفات   يااار  لاهاااداص ال ااااا  

نفسحر ي من اا تصانيف  اجز ياف وام ساون و ياف يالمجام ال

 وجرونلد. 

  وال ر  من تصنيف ادهاداص هاو مسااعد  المعلام علاى تحدياد

أنسااب قااروص الااتعلم لكااف ماان هاا   المسااتويات، فماا ت  الوقااف 

التعليماااي الااا   ياااتعلم فياااه التلميااا  المفااااهيم ي تلاااف عااان ذلااان 

ل ا  ال اص يحف الم اكتت أو ا تسااع م اا   أو حفاظ  لماات ي

أجن ي  ... ومعرف  المعلم يمستويات ادهداص التي يريد تحقيق اا 
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وط يعت ااا يجعلااه قااا  ا  علااى تصااميم الموقااف التعليمااي وت يئااه 

 اليروص ي ريق  جيد .

  شن ق ااو  تصاانيف ادهااداص التعليمياا  ااااعد علااى ص يالت لااب

علااى م ااكل  توجيااه الااتعلم شلااى معرفاا  الحقاااتت وااااتدعات ا، 

مسااتويات ادهااداص ي ريقاا  هرمياا  ت اادأ ماان  فالتصاانيف  تّااب

ال سيع شلى المعقاد. ويا لن يمكان لاهاداص أن تماد المعلام يإطاا  

 تد يسه. متكامف ي ني عليه 

 

  مستويات ادهداص السلو ي  ضمن المجاالت ال تث 

 

 

مسااااااااااتويات المجااااااااااام 

النفساااااحر ي  تصااااانيف 

  يف(

 مستويات المجام الوجداني

  يلوو و راثوم(

 المجام المعرفيمستويات 

  تصنيف يلوو(

 . التقويم6 . تمييز القيم  وتجسيدها5 . الت  يع5

. التنياايم القيمااي  وضااع 4 . التفصيف4

 القيم في السل (

 . التر يب5

 . التحليف4 . التقييم  تقدير القيم (3 انحكاو أو التمكن 3. 

 . الت  يت3 . االاتجاي 2 . التناوم أو المعالج 2

. التق اااااااااف  االااااااااااتق ام 1 .لمحا ا 1ا

 واالنت ا (

 . الف م2

 . الت  ر1    
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 أوال : المجام المعرفي:

  ي تص يالمعلومات والمفاهيم، وال دص المعرفي يقت ي

تعااديف فااي الساالو  الفيااي أو المعرفااي للمااتعلم، ويتناااوم هاا ا 

المجااااام ادهااااداص التااااي تتعلاااات يمعرفاااا  القااااوانين والحقاااااتت 

... وهاااو أ  ااار ادناااوال دااايوعا  فاااي التعلااايم فمااان والنيرياااات 

ال  يعي أنه يعد أن ينت ي ال الب من   ااا    ه أو وحاد  أو 

من ج معين أن تز ا  قد  معرفته. وغال ا  يكون ال دص المعرفاي 

 هو أوم ادهداص وأحيانا  يكون ال دص الوحيد.

 ) او  اات داو ه ا المستوا  حفظ وااتي ا 

   عندما يست يع ال الب  –ا يرا يلوو  م –تحدث المعرف

شقام  الدليف على أنه ت  ر فكر  ي اكف مقاا ع جادا  لل اكف الا   

 عرف  يه أات .

 لمعرفي ا  فئات أو مستويات ينقسمي مف المجام ا 

  ف من ا شلى مستويات فرعي   ما يال كف:

  ياااااااااات           التحليااااااااااف         تاااااااااا  ر           الف اااااااااام          الت 

 ر يب         التقويمالت

 :الت  ر 

  وهااو أ نااى مراتااب المجااام المعرفااي ويقتصاار علااى التاا  ر أو

المعرفاا  ادولياا . وهااو ال يقتصاار علااى تاا  ر الحقاااتت فقااع يااف 

ي اااااامف أي ااااااا  تاااااا  ر المفاااااااهيم والمصاااااا لحات والعمليااااااات 

 والتصنيفات والم ا ئ وال ر  والتعميمات والنيريات ...

  ه ا المستوا  يحد ، يصف، يعارص، من ادفعام المست دم  في

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

) 

 : أم ل 
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 .أن يحد  المتعلم امات المد ا  الكتايكي  في ال عر 

  أن يسااامي  يااا  ر( الماااتعلم ثاااتث م اااكتت هامااا  تعااااني من اااا

 السو ان في مجام ال رو  المعدني .

 لم تلفااا  للمجاااام المعرفاااي فاااي أن يعاااد  ال الاااب المساااتويات ا

 تصنيف يلوو.

 

 . الف م:2

ويلتي الف م عندما يعر  على المتعلم معلومات معين  فإنه من 

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

ادفكا  المت من . والف ام م لاوع مان أجاف تحقيات المساتويات 

ماااو   ياار فااي اد اارا  الت  ياات ...(. ولاا لن يحيااى الف اام ياهت

 -التفساير  –التعليم. ويت امن الف ام ثتثا  مساتويات: الترجما  

 االاتنتا 

 . الترجم :2.1 

أوم   جاااات الف ااام ويقصاااد ي ااااا شعاااا   ااااياغ  المف ااااوو أو 

 المعرف  يللفاق أ را.

تن اااااااااااااو  الترجمااااااااااااا  علاااااااااااااى القاااااااااااااد ات التاليااااااااااااا :                             

 القد   = معرف  + م ا  

 على التع ير عن الما   يلالوع المتعلم ال اص القد   -

 القد   على ا تصا  الما   وايجالها -

 القد   على ا تصا  الما   شلى مص ل  مجر  -

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

 القد   على ترجم  الرمول  أو ادلفاق  قرا    ري  (  -
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ق  عنااد قاارا   الجااداوم القااد   علااى ترجماا  اد قاااو شلااى ألفااا -

 والراوو(

 

 . التفسير: 2.2

ويقصد ياه القاد   علاى ش  ا  العتقاات الموجاو   ياين أجازاؤ  

المااا   وشعااا   تنييم ااا وترتي  ااا فااي عقلااه لي اار  ي ااا ينياار  

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

الماا   المحتوا من دكف شلاى آ ار أماا فاي التفساير نتعاماف ماع 

 كااف محاااولين ش  ا  العتقااات يااين أجزات ااا. ويحتااو  ااالو  

 التفسير على القد ات التالي :

القااد   علااى ف اام المعنااى ال اامني للكلمااات فااي عمااف معااين  مااا  -

 و ا  الس و (

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

 القد   على التعليف  ا  ا  عتق  الس ب يالنتيج ( -

   على ش  ا  العتق  يين الرمول واد قاو واددكامالقد  -

 القد   على تحديد ال واهد التي تييد تعميم ما -

 

 

 . االاتنتا 3.2

ويقصااد يااه الواااوم شلااى تقااديرات أو توقعااات أو ااااتنتاجات أو 

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

ا  على الف ام والتفساير، واالاتنتا  يت لب أن يكون ال الب قا  

 وين وا الو  االاتقرا  أو االاتنتا  على:

 القد   على االاتنتا  من ييانات معروض  في جداوم -
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 القد   على التن ي يالعواقب في موقف معين -

 

ماان ادفعااام التااي ت ااير شلااى الف اام   اادص ااالو ي  حااّوم، اعااد 

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

 علّف، قّد ، ناقش، فسر، ااتنتج، ميّز، اف، ....شلف(.ضو ، 

 . الت  يت3

يقصاااد ياااالت  يت ااااات داو ادفكاااا  أو القواعاااد أو الم اااا ئ أو 

النيريااات والتااي ااا ت أن تعلم ااا ال الااب فااي مواقااف جديااد . 

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

ى قد   ال الب على العماف فاي من االاتيعاع حين يدم ادوم عل

نفاا  الموقااف التعليمااي أو موقااف م ااايه مساات دما  التعميمااات 

الت  يات فيادم علاى قد تاه علاى ا تياا  وااات داو والم ا ئ أما 

 ما تعلمه في مواقف جديد   انتقام أثر التعلم(.

ال الب قا  ا  على عر  الفكر   وشذا  ان الف م يت لب أن يكون

وتوضااايح ا، فاااالت  يت يت لاااب أن يقاااوو ال الاااب يااااات داو ماااا 

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

القاااد   علاااى ت  يااات المفااااهيم والم اااا ئ والتعميماااات العلميااا   -

 والرياضي 

ادفكاااا  الرتيساااي  ووالمفااااهيم  ئالقاااد   علاااى ت  يااات المياااا  -

 للحقو  والواج ات في مواقف جديد  ...

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

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

 ايام: هف يمكن اات داو فعف في أ  ر من مستوا؟

 قا ن يين ادم ل  اآلتي  لتعرص انجاي 

 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 اات داو قانون ال فو. -

 

 هف هنا  اياغات أ را أ  ر  ق ؟
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شن مف وو ش ا   الصف ا  ر وادمف من يعاغ المعااني  ال ا ع 

وال اادو  وااللتاازاو يالتعليمااات ، أن ااا تعنااي قياااو المعلاام يالعديااد 

ماان ادعمااام والم اااو ماان حفااظ للنياااو وتااوفير للمنااا  العاااطفي 

واالجتماعي وتنييم ال يئ  الفيزيقي  من أثاث وتج يزات وماوا  

يمياا  وحساان الت  اايع ل ااا . ووااااتف واااات ما  ال  اارات التعل

وهاااي يااا لن ت ااامف  اااف ماااا يتصاااف ياااالمتعلم والمعلااام والمااان ج 

 المد اي وادهداص التريوي  والعتقات اننساني  . 

 مف وو ش ا   الصف : 

يعاارص الاا عغ ان ا   الصاافي  يلن ااا : مجموعاا  ماان ادن اا    

والعتقات اننساني  الجيد  التي تسااعد علاى أيجاا  جاو تعليماي 

 واجتماعي فعام.

وتعت ااار ش ا   الصاااف المد ااااي عنصااارا  هاماااا  مااان عنااااار  

العملي التعليميااا  للمعلااام ، ولعاااف المقولااا  يااالن المعلااام الااا   ال 

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

شلى الصح  يد جا    يار  . فاالحكم علاى شنجاالات المعلماين فاي 

أ ات م لعملي  التعلم مرت ع يإ ا   الصف المد اي وض  ه. وال 

دان ياالن هنااا  عتقا  وثيقاا  يااين مف اوو ش ا   الصااف وضاا  ه 

من  تم تر يز ان ا  على اات تم  ف طاقات المتعلماين ي اكف 

  لن من  تم  ون الوق  مو  ا  نا  ا  ال يمكن شحتلاه أو عاو و

ترا ماااه أو شيقافاااه. ويالتاااالي يفتااار  أن يسااات ف ي اااكف فعاااام 

 لتحقيت ادهداص المحد   في الفتر  الزمني  المعين  ل لن. 

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

فااإ ا   الصااف  يااف تتعاادا ذلاان شلااى م اااو وأعمااام أ رلك ياار 

ت تمف على جوانب   يار  ، ونحان فاي م اا ات النجاا  للتنميا  

ال  ري     ارا  فاي مجاام تاد يب وتلهياف المعلماين اانقدو لان 

ياااإذن هللا  و   تعت ااار حصاااال    ااارات الم تصاااين فاااي مجاااام 
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ان ا   الصاافي  ، لناازو   ي  اارات ومعااا ص وأ وات وم ااا ات 

قاااد ااااممنا هااا   الحقي ااا  فعالااا  فاااي مجاااام ان ا   الصااافي  ، ل

التد ي ي  لتكون شضاف  حقيق  للعملي  التريويا  ولتكاون حيقي ا  

 تد ي ي  أاااي  لكف معلم ومد ع ومريي وتريو  .

شن م ااا   ش ا   غرفاا  الفصااف واحااد  ماان أهاام م ااا ات تنفياا  

التد ي  ويدون ا تساع ه   الم اا   ال يكاون التاد ي  ناجحاا 

لفصااف م ااا   تكتسااب مااع م ااي فااي أغلااب ادحيااان ، وضاا ع ا

 الوق  . 

وهو يعني المحافي  علاى حاد معقاوم مان النيااو  ون شفاراط أو 

تفريع .  ما أنه مي ار هااو مان ميااهر ان ا   الصافي  وواجاب 

 أاااي للمعلم ويدونه تسو  الفوضى التي تمنع التعلم . 

 العوامف الحاام  في ض ع الفصف : 

 أوال : المعلم  : 

لم ااكتت التااي قااد تجعااف المعلاام ااا ب لم اااغ   المتحيااات وا

 التتمي  : 

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

التااي يواج  ااا مااع فصااله شذا ااارعان مااا يكت ااف التتمياا  أن 

معلم ااام ال يح ااار جيااادا  أو ال يعااارص ما تاااه جيااادا  وهناااا ت ااادأ 

ل ا ا فاإن المعلام م كتت المعلم مع م دن م يفقدون ال قا  فياه و

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

 يد ا ا ذهنيا  و تاييا  . 

ـااا عااادو قاااد   المعلااام علاااى شيصاااام الماااا   للتتميااا  يال ريقااا  2

المنااااا   : فيتسااارع الملاااف شلاااى التتميااا  يسااا ب عااادو ف م ااام 

لام الد ه وت دأ الم كتت المتنوعا  ولساد ها ا ال ااع علاى المع
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أن يح ر يانضاف  شلاى الماا   طريقا  تاد ي  الماا   فاادمران 

 متتلمان : ماذا ند ه و يف ند ه . 

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

الصااوت واضااحا  فساايجد التتمياا  اااعوي  فااي انااا ا  والف اام 

 فيتسرع شلي م الملف أو النعاه أو حب الم اغ   . 

لمعلم لتتميا   : فاإن المعلام الا   يت ا  موقفاا  ـ او  معامل  ا4

عااداتيا  أو تساال يا  ماان تتمياا   ال يجلااب لنفسااه اااوا  ااراهيت م 

ومااا يت ع ااا ماان م ااكتت ول اا ا يتوجااب علااى المعلاام أن يكااون 

 و و ا  مع تتمي   . 

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

ت يتاار  لتتمياا   اااوا النااوو أو الاا   ي اار  ويساالم ويجيااب فاا

الم اغ   ول  ا ال يد من شدرا  التتمي  في الد ه شلاى أقصاى 

الحدو  دن ه ا أف ف ا يف لتعليم م ول    م على حاد ااوا  

  . 

ـاا  ق ااع أنفاااه التتمياا  أو دااف حاار ت م أو محاااا ت م علااى 6

ال ساام  وال مساا  واللفتاا  : شن ضاا ع الفصااف ال يعنااي ذلاان وشال 

 ااف هاا ا ال اا ع يصاا   واوااااا  يااي   المعلاام فااي الليااف فااإن م

والن ااا  شن ضاا ع الفصااف هااو المحافياا  علااى حااد معقااوم ماان 

 النياو في الفصف  ون شفراط أو تفريع . 

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

الوضع يد ف الملف شلاى نفاوه التتميا  ونفا  المعلام علاى حاد 

 هو أقصر الس ف شلى الم اغ   . اوا  والملف 

ـااا المعلااام الااا   يكلاااف التتميااا  أماااو ا فاااو  طااااقت م : يااادفع 2

 التتمي  شلى     فعف ال تسر . 
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ـ المعلم ال   ال يحب عمله : شن التتمي  ارعان ما يكت افون 9

أن معلم م ال يحب عمله وال يحب ما ته وارعان ما ينتقاف ها ا 

يكرهاون الماا   ثام معلم اا وفاي الموقف شلاى التتميا  أنفسا م ف

 ه ا الجو المفعم يالكراهي  تترعرل الم اغ   . 

ـاا المعلاام عصاا ي الماازا  ي ااو  دقااف ادااا اع : فإنااه يصاا   12

متعاا  يتساالى ي ااا التتمياا  ليااروا  يااف ي ااو  و يااف ي اادأ وماااذا 

 يقوم و يف يتصرص . 

 ادااليب الوقاتي  : 

ي ضا ع الفصاف أااااا  من ادف ف يال  ع أن ال تقاع م اكتت فا

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

 يلي : 

ـ  ا تسب احتراو تتمي   وافعف  ف ما يحفظ لان ها ا االحتاراو 1

  . 

 ـ  ن عا ال  في معامل  تتمي   وال تتحيز دحد ضد أحد . 2

 ـ عامف تتمي   يمو   ول ف  ون ضعف . 3

 ي م ويتقدم م الد ااي . ـ أق ر ل م أنن ت تم 4

 ـ عامف تتمي   ياحتراو لي ا لو  االحتراو . 5

 ـ ح ر ما تن الد ااي  جيدا  . 6

 ـ ح ر طريق  تد ي  الما   جيدا  . 7

 ـ ا فع عن تتمي   الملف ودوق م لمتايع  الد ه . 2

ـ ات ع أااليب متنوع  في التد ي  لت من انت اه م و غ ت م 9

 في   ان 

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

 يعغ أنماط وقروص الم اغ ين : 

ـاا  قااد يكااون التلمياا  الم اااغب فاداات  فااي   واااه : ويريااد أن 1

 يعو  عن طريت جلب االنت ا  شليه يوااط  الم اغ   . 

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

ويريد جلب انت اا  المعلام ليساتعيغ ياه عان اهتمااو والاد  الا   

 أهمله م ت . 

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

 ال اا  لي رهن ل م على أنه قاتدهم يت منالل . 

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

يك ف     فعف معلمه الجديد . وه   حال  يقع في ا المعلم تحا  

الفحص شذ يريد التتمي  أن يعرفوا معلم م الجديد : هف هاو مان 

 النول ال ا ئ أو من النول عص ي المزا  ؟ 

ـ قد يكون ا ب الم اغ   آنيا  : أ  قاد يكاون ناجماا  عان   ال 5

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

 الم اغ   ال تزيد عن  ون ا لل  في السلو  .

 ادااليب العتجي  : 

م ما  ن  وم ما فعل  فقد تجد من ي اغب دا ايه ال اا  ياه 

و ون أن يكااون لاان ذنااب فااي اااو  ااالو ه . وال توجااد طريقاا  

 واحد  لمعالج  الم اغ ين فكف حال  فريد  في نوع ا و وافع اا

و  جت ا. و اف ماا يمكان قولاه هناا هاو أن هناا  أاااليب عدياد  

 للعت  ن  ر من ا ما يلي : 

ـ ضااعف مان شدارا  التلميا  الم ااغب فاي ااير الاد ه عان 1

 طريت ادائل  م ت  . 

 ـ  لف الم اغب أن يساعد ولو دكليا  في أمو  ض ع الفصف . 2
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ييف وهاا   ـاا قااد يفيااد أن توجااه شليااه  لماا  تن يااه أو لااوو أو تااو3

 ادااليب تتد   في ال د   ما ترا .

 ـ قد يفيد أن تقايله على انفرا  وتنصحه يتعديف الو ه . 4

 ـ قد يفيد أن تد ه حالته لتعرص ماذا و ا  او  الو ه. 5

ـ قد يفيد أن تع اي الم ااغب م ماات قيا يا   اا   الفصاف أو 6

  ا له . 

ما يجر  و ا    ـ قد يفيد أن تعامله ي ي  من الع ف شذا  ان7

 هو الع ف . 

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

 السايق  . 

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

ـ قد يفيد أن تت ااو  ماع مد اايه اآل ارين لتعارص شذا  انا  12

 م اغ ته عا   أو هي مقصو   على يعغ الحاالت .

 ما يلي :   ما يحسن مراعا 

 ـ تد   في ااتعمام ادااليب العتجي  الم تلف  . 1

ـا  اياادأ يتجريااب اداااليب قليلاا  ال ااد  أوال  فاإذا ف اال  فانتقااف 2

 شلى ادااليب اددد . 

ـ ت  ر أن  ف تلمي  م ااغب هاو حالا   ااا  فاداالوع الا   3

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

ـ ت  ر أن لكف الو   وافعه فحاوم أن تعرص  وافع أو أا اع 4

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

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

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

 و  الو  ذلن التلمي  . من ادلف  يين ما وت ع حدا  لس

 ثال ا : المقر  الد ااي :

  ايعا : لمن الحص  :

 –غرفاا  وااااتف  – امسااا : المكااان   غرفاا  الد اااا  ( م ت اار 

 الساح  المد اي  . 

ماان وااااتف ومقاعااد  –اا اااا : المااوا  والتج ياازات التعليمياا  

 وغيرها .

 

 د صي  المد ه:

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

شلى التعلم. فت يكفي أن يلم الماد ه يالل ا  وعلوم اا، وأاااليب 

تد يس ا، شن لم يكن ااحب د صي  مرح  فك ا ، تعلاو وج اه 

 اتمااا  ايتسااام  م اارق ، وذا   اااع م اا ع  قياات، يجعلااه يااد ف 

شلاااى قلاااوع طتياااه فاااي يسااار، فيح وناااه ويحترموناااه . وي ااا   

الصف، ومن ثم تحقيت أف ف النتااتج  ال ريق  يس ف عليه ش ا  

. أماااااا شذا اتصاااااف  د صاااااي  الماااااد ه ياااااالع وه والاااااتجّ م 

 والصرام ، فستكون النتاتج ايئ  وم ي   لآلمام .

 المقّومات ال  صيّ  للنجا  :

 المستوا العلمي. -

 ال قاف  العاّم  واع  االطّتل. -

 ال  ا  وارع  ال دي  . -

 عدو االنفعام.االتّزان النفسي والتسام  و -



 

 96 

  

 التفاؤم والحماه للعمف. -

 قّو  ال  صيّ . -

 عنايته يمي ر . -

 انيجايي  و و  التعاون مع اآل رين. -

 اات عا   لراالته. -

 العمف المنيّم والكامف والدقيت. -

 توايف المعلومات ل تيه. -

 حمااه وح ه النفع لآل رين.  -

 م م :اللقا  ادوم و و   في تصو  ال تع لمعل

اعلاام أّن لقاااا   ادّوم يااال تع لاااه أهميّاا  قصاااوا فااي ت اااكيف 

مستق ف العتق  يينن وييان م. فك يارا ماا تايثّر نتيجا  ها ا اللقاا  

في نير  ال اتع للمادّ ه، يحيان يصا   مان الصاعب يعاد ذلان 

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

  ا اللقا . وأن ت  ّع يكّف  قّ  وعناي  ل 

 المدّ ه  القدو  :

يرا ال الب في أااتاذ  الم اف ادعلاى، ويتمنّاى أن يكاون نسا   

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

جميااع حر اتااه واااكناته ، وشذا  اناا  هاا   نياار  ال ااتع شلااى 

أاات تـ م فإنّه من الواجب على هيال  أن يكوناوا قادو  ااالح  

ر ون ماان م ااا ئ ومااا دينااات م ال ااتع ، ونماااذ   فيعاا  لمااا يقاا

ي رحون مان قايم ، وماا يصاّو ون مان ف ااتف ، وماا يراامون 

ً  حيّ   من م اليات نايع  من مكا و اد ت  ، وأن يكونوا او اُ

تعك  حقيق  السلو  ادم ف ال   ينا ون يه، وي ي ون ياال تع 

على ضرو   التزامه   عّ اير في الحيا ، ودعا  يرفعوناه فاي 

 ارهم وعتنيت م . 
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وشّن المر  ليع   ال تع حين يرون ادااتاذ الا   يادعوهم شلاى 

التحلّاااي يف ااايل  الصاااد ، وهاااو يكااا ع، وحاااين يروناااه يمّجاااد 

ان تص، وي يد يادمان ، ومع ذلن يست تر يواج ه فت يحّ ار 

الااد وه وال يااتمّم الوقاا  المحااّد  ويق ااي الفتاار  التااي يق ااي ا 

مااا عساى أن يتوقّاع ماان  ا اف الفصاف فيمااا ال يجاد  وال يفياد . ف

ال الااب فااي هاا   الحااام ؟ هااف ننتياار منااه يعااد أن  أا يعينيااه 

أاااتاذ  الااداعي شلااى الف اايل  يع اان يالف اايل ، االقتاادا  يفعااف 

اداااتاذ أو يقولااه . ذلاان دن اداااتاذ المريااي ياايثر فااي ال ااتع 

يسلو ه أ  ر من تلثير  يإ داا اته . يقاوم هللا تعاالى :   ياا أي اا 

وا لاام تقولااون مااا ال تفعلااون،   اار مقتااا  عنااد هللا أن الاا ين آمناا

 تقولوا ما ال تفعلون ( ويقوم ال اعر :   

 عا  علين شذا فعل  عييم. ال تنه عن  لت وتلتي م له 

 ال قاف  العاّم  واع  االطّتل :

يعتقااد يعااغ المد اااين أّن ماااّ ت م العلميّاا  تكفااي لجعل اام ماان 

شلااى قااد  ماان ال قافاا  العاّماا ، المدّ اااين الناااجحين  ون حاجاا  

ولكّن ه ا االعتقا   اط  من أااااه، فال قافا  العاّما  ضارو يّ  

للمعلّاام م مااا  ااان ت ّصصااه  وذلاان أّن ال ااتع يفترضااون  اتمااا 

في معلّم م أنّه  اتر  معا ص  امل ، وعناد  فاي  اّف وقا  شجايا  

اااحيح  لكااّف ااايام فااي أّ  موضااول. وشذا أ فاات المعلّاام فااي 

ي  عن أائل  هيال  ال تع اقع من عيون م، ودّككوا في انجا

 علمه عاّم  يما في ذلن في مجام ت ّصصه.

 مي ر المد ه :

علااى المااد ه أن يعتنااي يمي اار  وهيئتااه. فااالمي ر الحساان لااه 

أثااار طياااب فاااي نفاااوه ال اااتع، وعنصااار مااان عنااااار ال يئااا  

 التعليمي  الصحيح . ومن ناحي  أ را يتلثر ال اتع يمد اا م،
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فإذا اهتم يمي ار  فعلاوا ذلان، وشن أهملاه، ات عاو  فاي ذلان. وال 

يعنااي االهتماااو يااالمي ر، الم ال اا  فااي الزيناا ، وا تاادا  ال ياااع 

ال الي ، وشنما الم لوع االعتدام. ومن ناحي  أ را فإن النيافا  

فااي ال اادن وال ااوع، ماان ادمااو  التااي تاارت ع م اداار  يمي اار 

 المد ه وهيئته.

 نفسه وقد اته: ثق  المد ه في

ال يي   المد ه عملاه أ ا  طي اا ، شال شذا  اان واثقاا مان نفساه، 

متمكنااا  ماان ماّ تااه، عا فااا  ي راتاات تد يساا ا، متمسااكا  ياااد ت  

ال ي اا ، والساالو  الحساان. أمااا شذا  ااان قليااف ال قاا  فااي نفسااه 

وقد اته وم ا اته، فإن ذلن ينعك  على عملاه، وعلاى عتقاتاه 

ر  ، متقلااب، ال ي  اا  علااى حااام. ممااا يجعااف ي تيااه، ف ااو متاا

ال اتع يت ااككون فيمااا يعرضااه علاي م ماان مااا  . وماان الصااعب 

على م ف ه ا المد ه، ش ا   العملي  التعليميا ، ش ا    ااحيح ، 

 اليم  .

 جلوه المد ه على الكراي :

من ال  ل أن يجل  مد ه الل   طيل  وق  الاد ه  دن عملاه 

والن ااااط. وهاااو ال يسااات يع القيااااو  يت لاااب   يااارا  مااان الحر ااا 

يعاار  الااد ه، وطاار  ادااائل ، وتوجيااه التااد ي ات ال ااف ي ، 

واااااتعمام الواااااتف المعينااا ، وت اااويت ال اااتع، ومتايعااا  ماااا 

يقومون يه من أعمام، وهو جال  على مقعاد  ال ي رحاه. ومماا 

ال دن فيه، أن هنا  حاالت يسم  للمد ه في ا ياالجلوه علاى 

 شذا  ان مري ا ، أو   ير السن، أو  ان معوقا .الكراي، من ا:

 التعامف مع ال تع :

علااى المااد ه أن ي ااعر طتيااه  اتمااا  يال ملنيناا  وادماان، حتااى 

يساااعدهم علااى التر يااز واالنت ااا ، وأن يكااون حليمااا  فااي تعاملااه 
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مع ااام، وأن يتجناااب ال  اااب واالنفعاااام، فاااي  اااف موقاااف، وأن 

، وغياار المقصااو  ، مااا يتجاااول عاان أ  ااا  ال ااتع الصاا ير 

 امااا  ال تفساااد ييئااا  التعلااايم، وعلياااه أال يحماااف ال اااتع فاااو  

طاقت م، وأن يمانح م الفارص للتع يار عان حياويت م ون ااط م، 

والم لااوع أن يقااوو المااد ه ياادو  المردااد والموجااه، ال  و  

المتسااالع، الااا   يفااار  النيااااو يالعقااااع والعناااف، ال يانقناااال 

   الماااد ه أن أقصاار طرياات لنياااف واالقتنااال . وين  ااي أن يااد

احتاراو طتيااه ، شنماا يكماان فاي تمكنااه مان ما تااه، وقد تاه علااى 

 عرض ا، وشيصال ا ل تيه يلف ف ادااليب.

 حفظ أاما  ال تع :

ماان ادف ااف أن تحفااظ أاااما  ال ااتع ماان ال داياا ، وأن تتعاارص 

شلى د صيات م، وتد    لفياات م واهتماماات  اف مان م . احفاظ 

ياان  لت لاات نوعااا ماان ادلفاا  والحيوياا  فااي الصااف، أاااما  طت

ولتع ي طتين ال عو  يلنن م تم ي م. وتعينان معرفا  ادااما  

عنااااد توجيااااه ادااااائل ، أو تكليااااف ال ااااتع يلعمااااام م تلفاااا ، 

وتساااعد   اا لن عنااد التقااويم الصاافي لكااف طالااب فااي الن اااط 

الصااافي والم اااا   . ومااان أف اااف اداااااليب ااااات داو أااااما  

فااي يعااغ ادم لاا  والااد وه والحااوا ات. وهنااا  عااد  ال ااتع 

وااتف تساعد علاى حفاظ أااما  ال اتع، من اا تر ياد الماد ه 

الام ال الب عد  مرات ارا  وج ارا ، ومحاولا  الاريع ياين ااام 

ال الب ومتم  وج ه، أو المكان ال   يجل  فياه. ومان ناحيا  

أ اارا، علااى المااد ه أن ي ااجع طتيااه علااى معرفاا  يع اا م 

  ا ، وانفا    من ه   المعرف  أثنا  التد ي ات ال ف ي  .يع

 يين االحتراو وال وص :

ي    المد ه، شذا ل ل ال وص في قلوع طتيه  فاال وص قياد 

يقيد عقف 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 

ال ااط ، ش فاا  ال اتع فاي الد ااا  فحساب، م ف ه ا السلو  

وشنمااا الق ااا  علااى أداايا  جميلاا ،  حرياا  التفكياار وااليتكااا ، 

والقد   على ات اذ القرا ات، وحف الم كتت، و و  الم اا   . 

وه   ي و  ال تنمو شال في جاو مان ادمان والساتو واالطمئناان . 

 وه ا ما يسعى شلى تحقيقه المد ه الكف  الناج .

   المد ه  ا ف الصف :حر 

ن ساااع الااد ه مزياادا  ماان الحيوياا ، يجااب أن يكااون المااد ه 

ن ي ا ، يتحر  في الصف، ويتجوم يين طتياه فاي حادو ، وهام 

يااي ون ادن اا  ، ليساااعد ماان يحتااا  ماان م شلااى المساااعد . أمااا 

أثنااا  عاار  الااد ه، فعلااى المااد ه أن يقااف أماااو ال ااتع، 

ش انت ااا  ولااتكن حر تااه فااي هاا   الحالاا  يح ساااع، حتااى ال ي ااو 

ال ااتع، ويعااو  تر ياازهم، يك اار  حر تااه، وااارع  تنقلااه ماان 

 مكان شلى مكان آ ر.

 ان ا   الصحيح   ا ف الصف:

يساااعى الماااد ه شلاااى  لااات ييئااا  تسااااعد علاااى الاااتعلم . ومااان 

ادااااليب التااي يت ع ااا المااد ه مااا يلااي : شداارا  ال ااتع فااي 

ومن  ال تع فراا  متكافئا ، المناق   والحوا ، وت ا م الرأ ، 

واحتراو ال تع وآ ات ام وثقافاات م، و لات جاو مان ال قا  ييناه 

ويين طتيه، وشثا    افعي  ال تع للتعلم، وشدااع   و  المار  

في الصف، وعدو التعالي على ال تع، وجعف ال اتع يعتمادون 

على أنفس م. شن ها ا الناول مان اداااليب ي يا  الجاو المناااب 

، ويح اب ال اتع فاي تعلّاام الل ا  العرييا ، مماا ياي   شلااى للاتعلم

 تحسين أ ات م.

 تنييم قاع  الد ه :
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تقااوو طراتاات تعلاايم الل ااات الحدي اا  علااى التفاعااف يااين ال ااتع، 

وجعف التعلم عمات  تعاونياا ، وهناا يسات دو الن ااط ال نااتي  ياين 

طاااتع( .ويناااا  علاااى هااا    4أو 3طاااال ين( أو ن ااااط الفريااات  

ر ، ين  اااي تنيااايم قاعااا  الد ااااا ، يحيااان تيسااار عمليااا  النيااا

التوااااف ياااين ال اااتع فيماااا يياان م مااان ناحيااا ، وياااين ال اااتع 

 والمد ه من ناحي  أ را . 

 مراق   ال تع أثنا  الد ه :

مراق   المد ه لل تع أثنا  الد ه أمر م م، حتى لاو تحققا  

أماار دااا   ال يئاا  التعليمياا  الصااحيح ، دن تعلاام الل اا  ادجن ياا ،

على النف ، مما يدفع ا شلى ال روع من وق  شلى آ ر .  ما أن 

ال الاااب ت ااا له أحياناااا  أماااو  الحياااا ، مماااا يحاااوم ييناااه وياااين 

التر ياااز، ولااائت ينصااارص ال اااتع عااان متايعااا  الاااد ه، علاااى 

المااد ه أن يراقااب ال ااتع واحاادا  واحاادا ، ويااااتمرا . وممااا 

نفسااا م يااالمو  ال ييااااف لاااه، أن يعاااغ المد ااااين، ي ااا لون أ

عتق  ل ا يالد ه، وه ا يجعاف يعاغ ال اتع يسارحون يعيادا ، 

 ويجعف فريقا  آ ر من م، يلجل شلى ال ر  والمر  في الصف .

 طتع ناتمون في الصف :

ماااا قولااان شذا   لااا  اااافا ، ووجااادت يعاااغ ال اااتع نااااتمين، 

والمااد ه ي اار  يصااوت يجلجااف  ااالجره ؟ف ال تعجااب، ف اا ا 

يعغ ادحياان، وهاو ميدار علاى وجاو   لاف م  د، يحدث في 

ما في عملي  التعلايم. وتقاع المسايولي  هناا علاى الماد ه، فلاو 

أن طتيه وجدوا في   اه نفعا ، وأحسوا ي ي  من المتع ، لما 

ناموا. شذا حدث م ف ه ا في الصف، ال   تقاوو يتد يساه فااالم 

ف هي نفسن: لماذا يناو هيال  ال تع؟ انير في ما   الد ه: ه

متتماا  لل ااتع؟ وانياار فااي أااااليب تد يساان: هااف هااي فعالاا  

وداتق ؟ واالم نفسن: هف العتق  يينن ويين طتين تقاوو علاى 
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الو  والمح  ؟ شن انجاي  عن ها   اداائل ، تقاو   شلاى مصاد  

 ال  ل .

 معاق   ال تع :

المااد ه الكااف  ال يلجاال شلااى ال اارع، فكاام ماان مااد ه ضاارع 

 ب، فس ب له عاه ،  ما أن ال ارع يق اي طال ا  في ااع  غ

علاااى د صاااي  ال الاااب، ويول اااد فاااي نفساااه ال اااوص والجااا ن، 

و راهي  المد ه، وي غ الماا   التاي يعلم اا. وعلاى الماد ه 

أن يلجل شلى أااليب أ را غير ال رع، فلحيانا  تكفاي انداا  ، 

والتوجيه الحسن، وقاد نحاّ   ال الاب، وننا    شذا ا تكاب ال  ال 

ثاني ، فإذا لم ينته، لجرنا  يالقوم،  ون دتم، أو ااب. فاي مر  

يعااغ الحاااالت، ن لااب ماان ال الااب الم اااغب، أن يتحااوم شلااى 

مقعد آ ر يالصف. وعليناا أن ن اين لل الاب ط يعا  ال  ال، الا   

 ا تك ه، وأن نسم  له يإيدا   أيه، والدفال عن نفسه.

  و  المد ه :

الموجااه والميساار للعملياا  شن  و  المااد ه ادااااه، هااو  و  

التعليمي ، ال   يادير ادن ا    ا اف الصاف، ومان ذلان عرضاه 

النماااااذ  لل ااااتع، وتن ااااي  م لمااااا يقعااااون فيااااه ماااان أ  ااااا ، 

وت اجيع م علااى تصاحي  اد  ااا ، معتمادين علااى أنفسا م، مااا 

أمكن . شن المد ه الكف ، هو ال   يوجاه العماف، ويادير ، وال 

ا  و  ال اااتع . وي  ااا  يعاااغ يقاااوو يادن ااا   نفسااا ا  ف ااا 

المد اين، عندما يقومون أحيانا  يادن    التي ين  اي أن يقاوو 

ي ا طتي م. ومان ال  ال أن يحتكار الماد ه العماف فاي الصاف، 

ويفااول ينصاايب اداااد ماان الااد ه، وي اا ا يحااوم ال ااتع شلااى 

 مجر  مستمعين.

  و  ال تع:
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طلااب ماان م دااجع ال ااتع علااى القياااو يادن اا   الم تلفاا ، وا

الم اااا    يالحااادين والنقااااش ياااااتمرا . واحااا   اللجاااو  شلاااى 

أااااليب انلقااا  والتلقااين  فالتااد ي  لااي  مجاار  عملياا  نقااف 

معلوماااات، وشنماااا تعاااديف للسااالو ، وتكاااوين للقااايم واالتجاهاااات 

المرغاااوع في اااا. شن  و  ال اااتع هاااو القيااااو يجمياااع ادن ااا   

ن، ويقاااارؤون، التعليمياااا   ف اااام الاااا ين يسااااتمعون، ويتحاااادثو

ويكت اااون، وياااي ون الفعالياااات الم تلفااا . وال يقاااوو الماااد ه 

يالتااد ف، شال عنااد وقااول أ  ااا    ياار   وي اااا  فااي المرحلاا  

ادولااى مااان تعلااايم الل ااا (. ويمجااار  تصاااحي  اد  اااا  يواااااف 

 ال تع العمف .

 حر   ال تع  ا ف الصف:

علاى  نستعمف الل   في   ير مان ادحياان، ونحان نتحار . ويناا 

ه ا يستحسن أن يسم  المد ه لل تع يالحر   والتنقاف  ا اف 

الصف، وهم يي ون ادن ا   الم تلفا . ومان ال  ال أن نفار  

علااى ال ااتع الجلااوه علااى المقاعااد، ي ااكف  اتاام، أو نماانع م 

الحر اا . شن   ياارا  ماان التااد ي ات تااي ا ثناتيااا ، أو عاان طرياات 

ف ال اتع مان مكاان فريت من ال اتع. وفاي ها   الحااالت، يتنقا

شلاى مكااان، لي تاا وا لمت هاام. وماان ادف اف أن ت ياا  الفاارص 

لل تع  لي رجوا من الصف أحيانا ، لتحقيت أهداص تريويا ، أو 

 ثقافي ،  زيا   المساجد، والمتاحف، والمصانع...شلف.

 شثا   اهتماو ال تع يالد ه :

كااون ي اا ه  و  المااد ه أحيانااا   و  الراعااي، الاا   عليااه أن ي

يقيا ، طاوم الوقا ، حتاى ال تفلا  أغناماه، وت تعاد عان المرعاى 

.وليحقااات الماااد ه هااا ا ال ااادص، علياااه شثاااا   اهتمااااو ال اااتع 

يالااد ه، وجاا ع انت اااه م شليااه، وذلاان يات ااال  ااف مااا يملاان ماان 

واااتف الجا ع  التم ياف، وادلعااع الل ويا ، والواااتف المعيناا ، 
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جل شلى التجديد فاي عملاه وات ال أف ف أااليب التد ي ، وأن يل

يانتياو، وأن يتحادى الرتاي  والتكارا ، فيماا يت عاه مان طراتات 

 وأااليب .

 

 ض ع الصف :

ت اامف عملياا  ضاا ع الصااف عااد  أمااو ، من ااا : المحافياا  علااى 

النيااااو، ومتايعااا  ح اااو  ال اااتع وغيااااي م، ومراق ااا  اااالو  

ال ااتع  ا ااف الصااف، وش دااا هم وتااوجي  م، وشداااع  ادماان 

 دو  يين ال تع .ومان انجارا ات التاي تسااعد علاى ضا ع وال

الصف، ما يلاي :أال يكاون المادّ ه ضاعيفا ، عااجزا ، وأن يعاالج 

حاااالت الفوضااى واالضاا راع أوال  ياالوم، وأن تقااوو عتقتااه مااع 

ال تع على االحتاراو والصاداق ، وأن يعاو هم تحماف مسايولي  

ا  نحاو العماف  ا اف ش ا   الصف، وأن ي لت لدي م اتجاهاا  شيجاييا

الصف. شن ض ع الصف، يي   شلاى تعلام حقيقاي وفعلاام، أماا شذا 

  ان ادمر فوضى  ا ف الصف، فلن يتحقت دي  من ذلن.

 من وااتف ض ع الصف :

ال ت اادأ الااد ه شال يعااد أن يسااو  النياااو وال اادو  ال رفاا ، حتااى 

ث يتايع ال تع الما   التي تعرض ا يانت اا   اماف . وعنادما تحاد

فوضى، ال تلجل شلاى العناف، والع اا ات الجا حا ، ياف وجاه لمان 

ي ياار الفوضااى نياارات حالماا ، و لمااات حكيماا ، ت ااجعه علااى 

االن ااا اط .ولل اداااائل  وادن ااا   يعدالااا  ياااين ال اااتع، وال 

تقصر اهتمامن على ال تع ال ين يجلسون في المقدما ، أو فاي 

الد ه .انيار شلاى أحد الجوانب. ال تتر  فجوات وفراغات أثنا  

ال تع يااتمرا ، وال تع  م ق ر ، وال تك ر مان التنقاف  ا اف 
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الصااف، اجعااف ال ااتع م اا ولين طااوام الااد ه، اااات دو   ياارا  

 من وااتف ج ع انت ا  ال تع، وشثا   شق ال م على الد ه .

 غرف  الد اا  

يجب أن تتنااب غرف  الد اا ، مع عاد  ال اتع وادثااث، وأن 

واااع  مريحا  .ومان ادف اف أال يزياد عاد  ال اتع علاى تكون 

ع اارين طال ااا . وماان ناحياا  أ اارا، ين  ااي أن تكااون الت وياا  

جيد ، وانضا    افي ، والمقاعد مريح ، وأن يجل   اف طالاب 

جلسااا  ااااحيح ، وأن تتاااوفر فاااي الصاااف الواااااتف التعليميااا  

المناا  ، مان  تاب و فااتر وأقاتو ومسااطر و اراتع، ولوحاات 

وااااو ، وتساااجيتت ااااوتي ، وأن تكاااون ال رفااا  يعياااد  مااان 

 ال وضا  .

ماذا تفعف في اف يه  ليع من الم تدتين الحقيقيين والم تادتين 

 الوهميين ؟

قلما ي لو اف من  ليع من ال تع الم تادتين حقيقا  وآ ارين 

من الم تدتين الوهميين  غير الحقيقياين(. فاإذا قايلتان م اف ها   

ال تجعااف الم تاادتين الااوهميين يسااتلثرون الم ااكل ، ننصااحن ياال

ياهتمامن، ويالتالي معيم وق  الد ه. وفي الوق  نفسه حااوم 

أن ال تفقاادهم  اااا  شذا قنااوا أن ال رنااامج فااي غاياا  الساا ول . 

داااجع م علاااى التر ياااز علاااى جواناااب يمكااان أن ي اااو وا في اااا 

م ااا ات م    ااالن ت علااى ااا يف الم ااام ( ، وال تاادع م يينااون 

أو مااان –ماااون يكاااف داااي ، ويمكنااان االااااتفا   مااان م أن ااام مل

في معاون  أقران م اآل ارين، وااتجد أن تفاوق م علاى  -يع  م

 الم تدتين الحقيقيين ارعان ما يتتدى مع تقدمن في ال رنامج.

  يف تساعد طتين ضعاص المستوا؟
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مان  – اتم السااعات ادولاى  –ننصحن أن تتلم  منا  ال دايا  

ومان هام ال اتع ادقوياا . أجلا  ال الاب هم ال اتع ال اعفا  

ضعيف المستوا يجوا  آ ر مستوا  أف ف، وح  ا شذا  اان مان 

يانضااااف  شلاااى الواج اااات  –أاااادقاته. ثااام حااااوم أن تقااادو لاااه 

أن    شضافي  يقاوو يل ات اا فاي ال يا ، و  از علياه  –المنزلي  

في الصف يإع اته مزيدا  من االهتمااو، ووضا  لاه أناه م لاوع 

أن يلحت يلقرانه. وال ين  ي أال يدا لن انح ااط أو يسااو   منه 

القلت شذا ما  أيا  أن يعاغ ال اتع ي يئاو التقادو. وال تان  أال 

 تتر  مناا   شال ودجع  وحفزت في ا م ف هيال  ال تع.

ماذا تفعف شذا  أي  أنن لن تست يع أن ت  اي  تكماف(  اف الماا   

 التي في الكتاع ؟

الاادواو أن يكملااوا الكتاااع الاا   يااين أياادي م، يح اا  ال ااتع علااى 

لكن ذلن قد ال يتحقت دا اع عديد . فإذا دعرت أنان قاد ال تفاي 

ياا لن، يمكناان أن تو ااف لل ااتع القياااو ياا عغ التااد ي ات  ااا   

الصاااف يانتيااااو   ي ااااا  تاااد ي ات الكتايااا  والقااارا    ل اااا أو 

ايا  يع  ا ( ، وقد يكاون ذلان أ عاى وأنساب  لماا قريا  مان ن 

الكتاع حين ي ادأ ال اتع االعتماا  علاى أنفسا م. يانضااف  شلاى 

ذلن يمكن أن تو ف شلي م أمار تنفيا  ومراجعا  الجاداوم ال ااا  

يمل ااص النحااو والترا يااب يعااد أن تم ااد ل اام ال رياات يم ااام أو 

م الين  وفي ه   الحال  يكون من الحكما  أن تو اف شلاي م أي اا  

  الاد ه، ومان ثام تصاحيح ا أمر حف اال ت اا ات فاي غيار وقا

مع اام جماعيااا ، مااع لفاا  أنيااا هم فااي  ااف ماار  شلااى ضاارو   

مراجعاا  مااا لاام يوفّقااوا فيااه ماان ينااو  يااالرجول شلااى الااد وه 

 المعني .

 ماذا تفعف شذا انت   ما   الد ه ق ف أن ينت ي الزمن؟
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ر المعلّم قد ا  من الما   يين أن اا تكفاي    يرا  ما يحدث أن يح  

م صص للد ه، ثم يكت ف أنه قد ت قى لاه مان الازمن الزمن ال

ع اار  قاااتت ماا ت ، وقااد انت ااى ماان المااا   التااي أعاادها. أو قااد 

يحااادث أنااان ال ترياااد أن ت ااادأ الاااد ه دن معيااام ال اااتع غيااار 

موجو ين، وال تو  أن ت دأ   اا  جديادا  ت ا ر شلاى شعا تاه يعاد 

مفاار ات  قاااتت. فااي هاا   الحالاا  ننصااحن أن تلجاال شلااى قااواتم ال

المساند  الملحق  ين اي  ه ا الكتاع، ومراجع  أن    المحا ثا  

   شذ يقوو معيم ا على الجانب االتصالي.

 ماذا تفعف شذا لم يف م ال تع الما   المسموع  من ال ريع؟

ي دو أن الماا   السامعي  ليسا  ن ااطا  دااتقا ومح ّ اا  لك يار مان 

  حقيقيا . تل اد مان ال تع، ومن ثم يحتاجون في اا شلاى مسااعد

أن ج اااال التساااجيف لااادين يعماااف يصاااو   ااااحيح ، وأن  أه 

ال ااريع نييااف. وننصااحن أن ت ياا  طتياان ق ااف ال اارول فااي 

ت  يف الج ال، وقد يكاون مان المفياد ل ام أن ت  ارهم عان عاد  

المرات التي اوص يستمعون في اا شلاى الماا  ، وأ اد ل ام أناه ال 

تار  فاي الماا   المساموع ، يتوقع من م ف م  ف المفار ات التاي 

وال تاان  أن ت ااجع م وتقاارق شجايااات م ماان حااين آل اار. ضااع 

العدا   اتما  على الصافر، ق اف شعاا   ال اريع حتاى يسا ف عليان 

فيما يعد شعا   ت ا يله. وااات دو ل  انيقااص الميقا  شذا أ  ت 

أن تعاار  المااا   المسااموع  علااى  فعااات. وشذا حاادث  لااف فااي 

أو لام تسات ع أن تجاد المكاان الا   ين  اي  الج ال د  ا ب ما،

أن ت دأ منه ، اقرأ علاى ال اتع الماا   التاي ين  اي أن يساتمعوا 

 شلي ا من  تاع المعلم م ادر .

 تد ي  الم تدتين:

شّن تااد ي  الم تاادتين يحتااا  شلااى م ااا ات  اااا  وقااد ا ماان 

المعرف  يعلم النف   والعمف ماع الم تادتين يحتاا  شلاى الصا ر ، 
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ممتااع داااتت ، دن مقاادا  الحماااه والدافعياا  يكااون لاادي م وهااو 

في أعلى مستوياته عا    و اا  لادا الم تادتين الحقيقياين( ، 

حيااان يتقااادمون يسااارع  ملحوقااا  يمكااان قيااااا ا. لكااان يعاااغ 

الم تدتين قد تعولهم ال ق  يعد عد  محاوالت غيار موفقا  للاتعلم 

يصااايوا   ونقصااد ي اام الم تاادتين الااوهميين( وماان ثاام يمكاان أن

يانح اط يكف ا ول . وهنا  آ رون مان الم تادتين لادي م أفكاا  

 اا   حوم ال ريق  التاي ياو ون تعلام الل ا  ي اا  فمان م علاى 

ااا يف الم ااام ماان يعتقااد أن حفااظ المفاار ات  فيااف أن يقااو   شلااى 

تعلم الل  ،  ما أن   ا  السن من الم تدتين يحس ون  اتماا  أن ام 

 اا  يالساارع  والكفااا   اللتااين يااتعلم ي ااا ال يساات يعون تعلاام الل

 الص ا ، وه ا لي  حقيقيا .
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 القيا   التريوي 

عملية تحريك وتوجيه مواهب وطاقات  القيادة التربوية هي
المعلمين والتالميذ والوالدين نحو تحقيق األهداف التعليمية 

المصطلح بشكل مترادف مع غالًبا ما يستخدم هذا  .المشتركة
 قيادة المدارس

تم ف القيا   التريوي  أهمي    ارا فاي نجاا  ان ا   التعليميا  ، 

ييد أن القياا   نفسا ا عمليا  نسا ي ، و أن الفار  قاد يكاون قاتادا 

في موقف وتايعا في موقف آ ر. ومن هنا يرت ع مف وو القياا   

قاااا ، ويااانمع يمف اااوو الااادو  الاااوقيفي والمسااائولي  ا ت اطاااا وثي

ال  صااي  والم ااا ات ان ا ياا  والفنياا  التلماا  لرجااف ان ا   

 التعليمي 

الادو  الاوقيفي يلناه  Katz &Kahanويعارص  ااتز و ااهن 

شطا  معيا   للسلو  ي الب يه الفر  نتيج  ادترا ه فاي عتقا  

وقيفيااا  يصااارص النيااار عااان  غ اتاااه ال ااااا  أو االلتزاماااات 

ويتحااد   ن هاا   العتقاا  الوقيفياا الدا لياا  ال اااا  ال عيااد  عاا

مت ل اااات الواج اااات الوقيفيااا   The Roleمحتاااوا الااادو  

يمكاان عااـُد القيااا   و مف ااوو القيااا   التريوياا  والنياااو ال رمااي

التريوياا  لم تلااف مسااتويات ا   العليااا ، الوااا ى ، انداارافي  ( 

هااي الج اا  الم   اا  والم اارف  والمنفاا   العمليااات وادن اا   

جميع ا . وال ادص من اا هاو تنيايم الج او  والفعالياات التريوي  

وتنسيق ا  واوال شلى تحقيت ادهداص التي قد حد ت مس قا فاي 

 . ااتراتيجيات العمف و   ه

. 

وعليااه فااان القيااا   هااي العنصاار اننساااني الاا   يااريع أفااارا  

الجماعااا  يع ااا م يااا عغ وت اااجيع م علاااى تحقيااات ادهاااداص 
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ادااااااه والفعاااام والمااايثر فااااي المن اااو   . شذ تعاااد العنصااار 

  .المنيمااا  التريويااا  وهاااي يااادو ها تااانعك  علاااى فعاليت اااا

وياااالرغم مااان وضاااو  مف اااوو القياااا   وانفصااااله عااان مف اااوو 

ان ا   شال أن يعغ  تاع ان ا   قد ميازوا ياين ان ا   والقياا   

علااى أااااه شن ان ا   يالنساا   لرجااف ان ا   التعليمياا  تعنااي 

يااااااا  التاااااااي ت يااااااا  انمكاناااااااات  ال  اااااااري  الجواناااااااب التنفي 

 .والما ي (التلم  للعملي  التريوي 

 

أما القيا   ف ي ا  ر وأواع وادمف من ذلن شذ أن ا تت لب ممن 

يقوو ي اا أن يحقات فعاليا  ا  ار وا فاع مان حيان ش  ا  ال اياات 

ال عياااد  وادهاااداص الك ااارا والت  ااايع وهااا ا ال يعناااي أن تاااريع 

لمسااتق لي  والت  اايع لاهااداص وال ايااات القيااا   يااين نيرت ااا ا

  .و و هااا اداااااي و ااام ااااتراتيجيات السياااا  وتنفياا ها

 مااا شن ان ا   ت ااتم يالحاضاار أمااا القيااا   ف ااي ت ااتم يااالت يير 

االيجايي الن  جاف ان ا   يحاافظ علاى الوضاع القااتم ولاي  لاه 

 و  فاااي ت ييااار  وذلااان يسااا ب ااااات دامه للواااااتف واداااااليب 

تما  يالفعااف ماان اجااف تحقيات ادهااداص أو ادغاارا  المحااد   القا

في   ع العمف . ويناا  علاى ذلان فاان  جاف ان ا   عنصار مان 

عناار االتازان واالااتقرا  أماا القياا   ف اي ت اتم وتر از علاى 

 . عملي  الت يير في فعاليات التنييم الت ريعي

 

   يعد مان ويعو  االهتماو يمف وو القيا   شلى النياو التريو  ال

أهم ادنيما  االجتماعيا  داانه فاي ذلان داان الانيم االجتماعيا  

اد ر النياااو االقتصااا   والنياااو انعتمااي والنياااو السيااااي 

   .وغيرها
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ويسا ب ال او   ال اتلا  التاي تحادث فاي المجتمعاات فاناه أااا   

لزاماااا علاااى المياساااات التريويااا  ت اااوير القياااا ات التريويااا  

واالهتماو ل ا ووضع مف وما واضحا ي ا. وذلن لماا للقياا   مان 

أثر يالل في العماف علاى مواج ا  مت ل اات العصار شذ أن القياا   

ن التريوياا  وتنساايق ا التريوياا  تسااعى شلااى تنياايم ج ااو  العاااملي

 .. يهلتنمي  الفر  تنمي  دامل  في شطا  اجتماعي متصف 

 القيا   وان ا  

ان ا   يالنس   لرجف ان ا   التعليمي  تتعلت يالجوانب التنفي ي  

التااي تااوفر اليااروص المناااا   وانمكانيااات الما ياا  وال  ااري  

داص ال عيااد  للعمليا  التريوياا ، أماا القيااا   ف اي ت لعااه شلاى ادهاا

الك را والت  يع ل ا للعماف علاى موا  ا  المساتجدات التريويا  

المعاار  نحداث الت يير والت وير المنااب. فكف  جاام ان ا   

التعليمي  يما اون اال ت م يحكام مرا ازهم ووقااتف م ، وها   

 ال    امي  تستند في درعيت ا شلى القانون وقواعد التنييم

 جااف ان ا   التعليمياا  ماان مكانتااه يااين  أمااا القيااا   فيسااتمدها

العاملين معاه التاي تجعاف لاه تالثيرا ونفاوذا علاي م ت افي علياه 

اااف  القيااا   ال تعتمااد علااى ااال   القااانون وقواعااد التنياايم، 

 فلي   ف ش ا   قاتدا

وعلى ه ا فإن  جف ان ا   يحافظ على الوضاع الاراهن يت  يات 

التزان واالااتقرا ، أماا النيم واللوات  ف و عنصر من عناار ا

القاتااد فيحاادث ت يياارا فااي ال نااا  التنييمااي للعمااف التريااو  ممااا 

ي كف عامت مقلقا لاوضال الراهن  في عمله وعامف االااتقرا  

واالتزان من مرتكزات العمف الترياو ، لا لن أضااص التريوياون 
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شلى افات القاتد الناج  القاد   علاى ت يئا  العااملين فاي الحقاف 

  للتجديااد يمااا ي اايع جااو االاااتقرا  النفسااي  ااي يسااير التريااو

 العمف في شطا   ال  يعي

 القيا   وأنماط ا

  اااا  اااايق  مسااحي  فااي  124قاااو  الااف اااتوجديف يتحليااف 

موضااول القيااا   ات عاا  أااااليب م تلفاا  فااي   اااا  القيااا   ، 

 : و ان أهم ما تواف شليه

ن حين ال  ا  أن من يقوو يدو  القيا   يتفو  على مجموعته م .1

والقاااد   العلميااا  واالااااتقتم فاااي تاااولي المسااائولي  والن ااااط 

 االجتماعي والمكان  االقتصا ي  واالجتماعي 

أن الصاافات والم ااا ات الم لوياا  فااي القاتااد تتوقااف شلااى   جاا   .2

   ير  على مت ل ات الموقف ال   يقوو فيه يدو  القيا  

 

 انماط القيا  

 وي ر التصنيف ادوم: الم كر لما  

يتوقااع القاتااد مماان معااه ال اعاا  الم لقاا   :القيااا   التقليدياا   .1

والااوال  ال  صااي لااه، ويعتمااد الم ااف القاتااف  أ  اار مناان ييااوو 

أعاارص مناان يساان (، ويسااو  هاا ا النااول فااي المجتمعااات الق لياا  

والريفي . وه ا النول من القيا   يحاوم المحافيا  علاى الوضاع 

 .ا للسل   وتدعيما للنفوذالراهن ويقاوو أ  الت يير تعزيز
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يتمتااع ااااح  ا يجاذيياا  قوياا  شلااى د صاايته  :القيااا   الج اياا  .2

ويرا العااملون معاه أناه يتمتاع يقاو   ا قا   .المح وي  الم الي 

وأنااه منااز  عاان ال  اال فلااه الااوال  الكامااف، فت لااب علااى القيااا   

 الصف  ال  صي  ال حت 

واللاوات  ، ويتمياز  تقوو علاى اايا   القاوانين :القيا   العقتني  .3

هااا ا الااانمع يلناااه غيااار د صاااي ، والاااوال  فياااه ال لتعت اااا ات 

ال  صي  وشن ا لمجموع  اداوم والم ا ئ والقواعد المرعي  

 ال ايت 

 

 ت و  مف وو القيا   التريوي 

 اناا  القيااا   التريوياا  فااي الماضااي تعنااى فقااع يالم ااا ئ والقاايم 

يالنيرياا  التحليلياا  وادحااوام وأااا ح  فااي هاا ا القاارن ت ااتم 

والقاايم العلمياا  التااي تعنااي ماااذا؟ ولماااذا؟ واالتجااا  الجديااد فااي 

مف وو القيا   التريوي  يست دص الواوم شلى معايير تقاه ي اا 

 فعالي  ان ا   ي ريق  علمي  وموضوعي .

 :نيريات ان ا   التريوي 

النيري  التريوي  ماا لالا  فاي الم اد وشن  اان اهتمااو ال ااح ين 

 اا فاي الحقاف الترياو  يااز ا  يوماا يعاد ياوو، وأ  ار التعريفااات ي

تقاا ت للنيرياا  فااي الحقااف التريااو  أن ااا تعريااف هرياارت فيجااف 

وهي مجموع  فرو  يمكن التواف ي ا شلاى مجموعا  قاوانين 

 ياات داو المن ت الرياضي
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 أوال انيري  ان ا   التريوي   عملي  اجتماعي  

 نموذ  جيتزلز-

أن ان ا   التريويااا  تسلساااف هرماااي للعتقاااات م ناااى النيريااا  

الوقيفيااا  ياااين الرؤااااا  والمرؤوااااين فاااي شطاااا  اجتمااااعي ، 

وتوليااااع اد وا  وتكامل ااااا ماااان أجااااف تحقياااات أهااااداص النياااااو 

 االجتماعي

 

 

 Gubaنموذ  جويا  .2
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م نى النيري  أن القاتد الترياو  يعماف  واايع ياين مجماوعتين 

مااان القاااوا الموج ااا  للسااالو  : القاااوا التنييميااا  مااان ج ااا  

وال  صااي  ماان ج اا  أ اارا نحااداث ااالو  مفيااد ماان الناحياا  

التنييمي  وفي الوق  نفساه محقات للرضاا النفساي. ينيار جوياا  

 ول اا لاه شلى القاتد الترياو  علاى أناه يماا ه قاو   يناميكيا  ي

 مصد ان: 

 المر ز ال   ي  له في ا ت اطه يالدو  ال   يما اه -1

المكاناااا  ال  صااااي  التااااي يتمتااااع ي ااااا. ويحيااااى  جااااف ان ا    -2

التريوي  يحكم مر ز  يالسال   التاي ي ول اا لاه القاانون، وها   

السل   يمكن أن ينير شلي ا على أن اا  اامي  مفوضا  شلياه مان 

 السل ات العليا. 

ال ااااني للقاااو  المتعلااات يالمكانااا  ال  صاااي  وماااا أماااا المصاااد  

يصاح ه مان قاد   علاى التالثير فإناه يم اف قاو  غيار  اامي  وال 

يمكاان تفوي اا ا و ااف  جااام ان ا   ياات اااات نا  يحيااون يااالقو  

الرااامي  الم ولاا  ل اام لكاان لااي  جماايع م يحيااى يقااو  التاالثير 

 ال  صااي ، و جااف ان ا   الاا   يتمتااع يالساال   فقااع  ون قااو 

 التلثير يكون قد فقد نصف قوته ان ا ي 

وياارا جويااا أن يعااغ التعااا   يااين الاادو  وال  صااي  أماار ال 

يمكن تجن ه وهو يم ف قو  طر  ال ي  تعماف ضاد النيااو وتمياف 

شلى تفكيكه، لكن في نف  الوق  يوجد قو  أ را شيجاييا  تعماف 

ا  على المحافي  على تكامف النياو ، ه   القوا تن اع مان االتفا

 على ال دص ومن القيم التي تسو  المياس  التريوي .
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 T. Parsons (1)نيري  تالكوت يااونز  .2

م نااى نيرياا  يا اااونز علااى أن ان ا   التريوياا  متفرعاا  ماان 

 :المجتمع الك ير ، فتقوو نيريته على أ يع مساتف

 التلقلم والتكيف مع م الب ال يئ  ال ا جي  .1

الواااااتف المتاحااا  مااان أجاااف تحقيااات ال ااادص: يتحدياااد  وتجنياااد  .2

 الواوم شليه

التكاماااف ياااين أع اااا  المياسااا  التريويااا ، يالتنسااايت ييااان م  .3

 وتوحدهم

 الديموم  يااتمرا  تحفز المياس  .4

ويمياااز يا ااااونز ياااين ثتثااا  مساااتويات وقيفيااا  فاااي التر ياااب 

 ال رمي للمياس  التريوي 
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أوال: المستوا الم ني أو الفني وهو متعلات يم اكتت التكيياف 

 والتلقلم وتحقيت ادهداص

 ثانيا:المستوا ان ا   وهو متعلت يم كتت التكامف والتنسيت

ثال ااااا: مسااااتوا المصاااالح  العاماااا  وهااااو متعلاااات يالديموماااا  

 واالاتمرا ي  في تحفز المياس 

 نيري  ان ا   التريوي   عملي  ات اذ للقرا   ثانياا

التنيايم يارا جريفا  أن تر ي ا   :نموذ  جريفا  الت ااذ القارا  .1

ن ا   فاااي العماااف الترياااو  يتحاااد  يال ريقااا  التاااي تعماااف ي اااا 

 القرا ات. ويرا أن   وات ات اذ القرا  تت من

 وضو  ادهداص وف م ا -1

 تجميع الحقاتت واآل ا  وأفكا  اآل رين المتصل  يالم كل  -2

 تحليف وتفسير المعلومات -3

 التواف شلى احتماالت ممكن  لصو   القرا  -4

 ه في تحقيت ادهداصتقييم مدا فعاليت -5

تصف عملي  ات اذ القرا  شلى ذ وت ا يت ليب أحد االحتمااالت  -6

 وا ت ا   على أنه ادنسب
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عندما يت   القرا  ت دأ مرحل  وضاع من اا  للتنفيا  يانمكانياات 

ولواااااتف الما يااا  وال  اااري  المتاحااا ، ماااع وضاااع ال ااامانات 

التنساايت وتكامااف التلماا  الاااتمرا  الحماااه ل رنااامج وضاامان 

 .االتصام. ثم تلتي أ يرا مرحل  التقويم

 ثال اانيري  ان ا   التريوي   وقاتف ومكونات 

و  تايااه 1652ن اار ااايرل ااان   Sears (2)نيرياا  ااايرل  .1

حلاف فياه ان ا   التريويا  شلاى  مسا   (ط يع  العمليا  ان ا يا )

الرقايا .  -التنسايت  –التوجياه  –التنيايم  –عنااار: الت  ايع 

ف  يعاا  ان ا   عنااد  مسااتمد  ماان ط يعاا  الوقاااتف والفعاليااات 

التي تقوو ي ا المياس  التريوي . وعلاى منوالاه قاما  الراي ا  

و يتقديم تحليت آ ر في 1955ادمريكي  لمدير  المدا ه ان  

 –االات ا    –الت صيص  – تاي م السنو   ما يلتي: الت  يع 

قييم. ويرا آ رون أن تحليف ان ا   التريوي  ت عا الت –التنسيت 

الت  يع  –التوقيف  –التنييم  –للوقاتف  ما يلي: عمف لقرا  
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التوجياه . والحات أن اا عنااار متدا لا   –االتصام  –الرقاي   –

ومت ااايك  فيمااا يين ااا ت ااكف فااي مجموع ااا الوقاااتف ان ا ياا  

 للقيا   التريوي 

يارا هاال ين أن ان ا   التريويا  ل اا :نيري  المكونات اد يعا -

القاتد  –العاملون  –المياس  التريوي   –أ يع  مكونات: العمف 

 التريو 

تعد من الج و  الم كر  في ميدان التنيير  :نيري  اديعا  ال تث  .2

 للعمف التريو  ول ا ثتث  عوامف

 الجو االجتماعي - جف ان ا    -الوقيف   .3

 التريوي  المف وو الحدين للقيا  

القيا   ااتراتيجي  منيما  تقاوو علاى أاااه اعت اا  المياسا  

التريوياا  نيامااا لااه أهااداص يمكاان تحدياادها يوضااو  ، ويمكاان 

متايع  تحقيت ه   ادهداص  اتم ماد  لمنيا  معينا  عان طريات 

التنساايت وشيجااا  الحااوافز لاادا العناااار الم تلفاا  التااي يتكااون 

التريوياا  تقااوو علااى أ يعاا   من ااا النياااو. وااااتراتيجي  القيااا  

 م ا ئ

م اادأ النياااو الكلااي: يقاار  أن المياساا  التريوياا  مجموعاا  ماان  .1

ادجزا  أو العناار ينست يين ا لتحقيت أهداص المياس ، و اف 

 عنصر يس م في تحقيت ادهداص المن و  

ادهااداص: تحدياادها ماارت ع يااالت  يع وترتكااز علااى ااااتراتيجي   .2

يحيان يمكاان قيااا ا، وتتصااف لمنيا ، وتكااون محاد   يوضااو  
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يال مولي   ي ت  ي جميع مرا ز المسائولي  وجوان  اا يصاو   

 جدي  شذ يتمسن القاتد يتحقيت ادهداص في أثنا  التنفي 

م اادأ الم ااا    وااللتاازاو: يحياان يتحمااف  ااف داا ص جااز ا ماان  .3

 المسئولي 

م ااادأ المراق ااا  وتقاااويم اد ا : عااان طريااات مقا نااا  اننجاااالات  .4

 اننجالات المست دف  الفعلي  مع

فالقيا   التريوي  فن يقوو ياه مان تتق لاه الجماعا  لتمياز قد اتاه 

واماته التي قلما توجد في غير ، فيما ه القيا   يقد تاه علاى 

التوجياااه والتنسااايت والرقايااا  فاااي مياساااته التريويااا  لتحقيااات 

 ادهداص وادغرا  الم لوي 

تحلي يصفات وامات والتمتع يالصف  القيا ي  ال يكون يمجر  ال

محد   فقع يف يتجلى فن القيا   في الدو  ال   يلع اه القاتاد فاي 

التلثير شيجايا على الو  اآل رين، فت يكاون قاتادا دناه ذ اي أو 

مااااهر أو مفكااار أو م لاااص فحساااب ، ياااف دن ذ اااا   وم ا تاااه 

وأفكا   تعت ر فاي نيار العااملين معاه ضارو ي  لتحقيات أهاداص 

تحااااوم القاتااااد ماااان  جااااف مفاااارو  علااااى المجموعاااا . ياااا لن ي

مرؤوااايه شلااى  جااف يح ااه الناااه ويحترمونااه ويتعاااونون معااه 

وي لصون له ويوالوناه ، مماا يزياد مان تالثير  علاي م، فتصا   

مجموعتااه أ  اار شنتاجااا وفعالياا . فالقيااا    ااااي  ماان  صاااتص 

الجماعااا  ذات ن ااااط شيجاااايي ي ادااار  دااا ص معاااين لتحقيااات 

و   يواااايل  التااالثير واالااااتمال  أو ادهاااداص التريويااا  المن ااا

 يااتعمام السل   الرامي  شذا اقت ى ادمر ذلن 
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 م ا ئ القيا   التريوي 

نسااتعر  م ااا ئ القيااا   التريوياا  ماان  ااتم شطااا ين نيااريين 

 معروفين يإطا  فايوم وشطا  موني

 أوال:شطا  فايوم

 م دأ للقيا   التريوي  14يقدو فايوم 

م دأ وحد   -4م دأ النياو  -3م دأ السل    -2م دأ تقسيم العمف  -1

م ادأ وحاد   -5ادمر: تلقي الموقف ادمر من  تي  واحد فقاع 

 -6واحدا و    واحاد  تجاا  هادص واحاد.  االتجا : تعني  تيسا

م ادأ مكافال   -7تتدي المصال  الفر ي  أماو المصلح  العاما  . 

علااى حجاام   جاا  المر زياا  والتمر زياا  تتوقااف  -2العاااملين 

 -9العمااف وماادا اندااراص والمنيااو  الزمنااي وال عااد المكاااني 

ي صاص  : م ادأ الترتياب والتنيايم -12م ادأ تسلساف الرتااا  

لكف دي  مكانه ويوضاع  اف داي  فاي مكاناه ، وي صاص لكاف 

فاار  مكانااه ويوضااع  ااف داا ص فااي مكانااه حتااى تتساات ادمااو . 

م ااادأ  -13م ااادأ اااااتقرا  العااااملين  -12م ااادأ المسااااوا   -11

م اادأ العمااف  فرياات والمحافياا  علااى  و   -14التحفيااز للعمااف 

 الجماع 
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 ثانيا: شطا  موني

Monney’s Framework 

 يقوو شطا  موني على أا  تنييمي  ثتث 

 م دأ الواج ات الوقيفي   -3م دأ التسلسف  -2م دأ التنسيت  -1

 

 الصفات والم ا ات القيا ي  التريوي 

ريوي  ل ا معنى وااع ودامف تت ااين فاي ت ين لنا أن القيا   الت

مف وم ا اآل ا  والنيرياات شال أن الصافات والم اا ات القيا يا  

التريويااا  الناجحااا  يكاااا  يجماااع علي اااا المنيااارون التريوياااون 

 ونسر ها فيما يلتي

 قو  ال  صي  الميثر  في اآل رين شيجايا .1

 العناي  يالمي ر ال  صي والمي ر العاو للمياس  .2

يفلسااف  تريوياا  عميقاا ، مااع ف اام واضاا  ل  يعاا  العمااف التمتااع  .3

 التريو 

 التحصيف العلمي العالي .4

 التد يب الم ني .5

 الصح  الجسمي  والعقلي  والنفسي  .6

 النير  المتفاتل  .7

 االاتقرا  العاطفي .2

 ال لت العييم واالاتقام  والنزاه  وادمان  .9
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 الرو  علمي  .12

 ال عو  يالراال  .11

 التقويم ال اتي .12

 الفكري  فاتق القد    .13

 ال  ا  االجتماعي .14

 اع  االطتل .15

 الح  المرهف ياآل رين .16

 ارع  ال داه  .17

 حسن التصرص في المواقف الم تلف  .12

 و  التعاون والرغ   في ت وير ما لدا اآل رين أ  ر مان  .19

 مما ا  السل   علي م

 الجاذيي  ال  صي  .22

 القد   على العمف ال ا  والص ر لتحقيت ادهداص المن و   .21

 السديد على ادمو  العام  الحكم .22

 م ا   القيا   في تنمي  ال رنامج التعليمي .23

 م ا   العتقات اننساني  .24

 م ا   تنييم العمف الجماعي .25

 م ا   التعامف مع التقنيات الحدي   .26

 م ا   ت يئ  اليروص المتتم  للعمف .27

 م ا   التقويم .22

 القد   على التجر  عند تقويم اد ا  .29

 ب والتنسيت والجدول م ا   التنييم والترتي .32

 م ا   ترتيب ادولويات .31
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 م ا   تقدير مستوا  فاي  العاملين .32

 م ا   العمف  فريت .33

م ا   التعارص علاى ميااهر الرضاا عان العماف أو السا ع علياه  .34

 يين العاملين

 م ا   الت ويت وتحفيز اآل رين للعمف .35

 م ا   االيتكا  وانحساه يالم كتت والتفنن في الحلوم .36

ا  الترياااو  ان ا   والفناااي يالنقااااش الجمااااعي م اااا   اننمااا .37

والماايتمرات والناادوات والحااوا  المفتااو  والحلقااات الد ااااي  

 والزيا ات الميداني 

 م ا   معالج  المعلومات المالي  .32

 م ا   اآللي  ان ا ي  .39

الحكماا  وال اادو  وال عااد عاان االنفعالياا  م مااا  اناا  اليااروص  .42

 اع  

الفر يا  فاي المياوم والقاد ات القد   على التعرص على الفرو   .41

 والحاجات واالاتعدا ات

 القد   على الت  يع .42

 القد   على ات اذ القرا  المنااب والحزو والجدي  في تنفي   .43

 حزو من غير دد  ولين من غير ضعف .44

 م ا    العاملين في الميدان عند ات اذ القرا  .45

 حسن التوقي  في ات اذ القرا  .46

 تناق  امعقولي  القرا ات وعدو  .47

 حسن اات داو السل   .42

 القد   على المتايع  والتقويم والتوجيه واندراص .49

 الموالن  يين العتقات اننساني  وتنفي  ادنيم  واللوات  .52
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 العدال  في ت  يت النياو .51

 م ا   ت ا م المعلومات واالتصام .52

 المناق   والسمال لمقترحات اآل رين .53

 تحليف المواقف وعدو التسرل في الحكم .54

 الحرص على ال  اد  في وجو  العاملين .55

 م دأ ال واع للمحسن والعقاع للمسي  .56

 الت لع الداتم شلى مستق ف المياس  التريوي  .57

 ت جيع ال حوث والد ااات العلمي   .52

 القيا   التريوي  للمد ا 

يتوقف نجاا  المد اا  فاي تحقيات الجاو   ال اامل  لم رجات اا 

وياا  وفعاليت ااا ، فمااا هااو شلااى حااد   ياار علااى  فاياا  قيا ت ااا التري

 مف وو القيا   التريوي  ؟ ومن هو القاتد الكفي ؟

ماان أهاام مفاااهيم القيااا   أن ااا مجموعاا  ااالو يات أو تصاارفات 

معين  تتوافر في د ص ما ، ويقصد من و ات ا حن الماوقفين 

على التعاون من أجاف تحقيات ادهاداص المعينا  للعماف ومان هناا 

تحقياات ادهااداص التنييمياا  .  مااا تصا   وقيفاا  القيااا   وااايل  ل

أن ااا الج ااو  المنسااق  التااي يقااوو ي ااا فرياات ماان العاااملين فااي 

الحقااف التعليمااي   المد ااا  ( ش ا يااين وفنيااين ، ي ياا  تحقيااات 

 ادهداص التريوي   ا ف المد ا  .

ولكااي تحقاات المد ااا  الت  ياات الناااج  للجااو   ال ااامل  فإن ااا 

  ، وال ش ا    ون قاتااد ، ليساا  يحاجاا  شلااى قاتااد ماان  ون ش ا 

شنما هي يحاج  شلى قياا   ش ا يا  تريويا  واعيا  دهميا  الت ييار 

تمتلن  ؤي  ت ويري  م دع  ، ولادي ا الكفايا   التاي تمكن اا مان 

توجيه ج و  العاملين نحو شنجاال العماف وفقاا  للمعاايير المحاد   
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وي ريق  احيح  من المر  ادولى وفي  ف مر  ، يما يس م في 

تحقيت الجو   ال امل  لجميع العمليات المد اي  . شن مان أ  ار 

التحاااديات التاااي تواجاااه القاتاااد الترياااو  للمد اااا  هاااي قياااا   

منسويي المد ا  نحاو الت ييار والتوجاه شلاى الجاو   ال اامل  ، 

فااالنف  اننساااني  تااليى الت يياار وتيااف متمسااك  يمااا ألفتااه ماان 

ته ياف ال اوص مماا يناتج مما اات لي   وفا  من الت يير يحد ذا

عاان الت يياار ماان ليااا   أع ااا  أو تقلاايص الفاارص ، لاا لن ين  ااي 

على القاتد التريو  للمد اا  أن ي تاا  السالو  المعازل للقياا   

 Theالتريوياااا  والناجحاااا  ، أن نيرياااا  ال اااا ك  ان ا ياااا  

Managerial Grid Theory   التااي تحااد  يعاادين لساالو

واالهتماااو يالعمااف ، هااي النيرياا   القاتااد همااا االهتماااو يالعاااملين

اد  اار مت ماا  للقيااا   التريوياا  للمد ااا  الراغ اا  فااي ت  ياات 

الجااااااو   ال ااااااامل  شذا  مجاااااا  ينيرياااااا  القيااااااا   الموقفياااااا  

Situational Leadership . 

  يف تعزل القيا   التريوي  للمد ا  ت  يت الجو   ال امل  ؟

يت لاااب مااان القياااا   شن ت  يااات الجاااو   ال اااامل  فاااي المد اااا  

 التريويااااااااااا  مراعاااااااااااا  جملااااااااااا  مااااااااااان ادماااااااااااو  التاااااااااااي

فااي مجمل ااا تم ااف تعزياازا  للتوجااه نحااو ت  ياات الجااو   ال ااامل  

 وهي  ما يلتي :

 اعتما  الجو    نياو ش ا   في المد ا  ال يديف عنه . -1

 ت كيف فريت الجو   والتميز في المد ا  . -2

 تعزيز انتما  العاملين للمد ا  . -3

ن ااار ثقافااا  الجاااو   واد ا  المتمياااز ياااين جمياااع العااااملين  -4

 يالمد ا  .

 تحديد معايير اد ا  لجميع العمليات المد اي  . -5
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اعتما  الم ا    والعماف يارو  الفريات فاي جمياع العملياات  -6

 المد اي  .

 التد يب المستمر للعاملين على وفت احتياجات م  -7

 يع العاملين يالمد ا  .اعتما  التقويم ال اتي من جم -2

 تفعيف االتصام يين المد ا   ا ليا  و ا جيا  . -9

 تحسين م رجات التعليم يما يتوافت واحتياجات المجتمع . -12

تعزياااز السااالو يات انيجاييااا  وت ناااي الم اااا  ات الم تكااار   -11

 وانيداعي  .

اااات داو ال اار  العلمياا  لتحليااف ال يانااات لجميااع العمليااات  -12

  اي  .المد

 تد يب واقل ا م ا ات ال تع . -13

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


