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 مادة عمـ النفس التربوي لألقساـ غير االختصاص في كميات التربية/ المرحمة االولى مفردات

  لعمـ النفس التاريخيالتطور 
  مدارس عمـ النفس ، فروع عمـ النفس، ىداؼ عمـ النفسا ، اىمية عمـ النفس، عمـ النفسمفيـو 
  وأىميتو لمعممية التعميمية عمـ النفس التربوؼ مفيـو 
 االىداؼ التربوية 
 صياغة االىداؼ ، مواصفات االىداؼ السموكية، مستويات االىداؼ التربوية، مصادر اشتقاؽ االىداؼ التربوية، مفيـو االىداؼ التربوية

(تصنيف االىداؼ التعميمية، السموكية  )انموذج بمـو
  كبلوسماير وكودويف( وفق انموذجالمؤثرة في فاعمية العممية التعميمية العوامل( 
  في عمـ النفس وعمـ النفس التربوؼ مناىج البحث 
 السموؾ والعوامل المؤثرة فيو 
 التعمـ 
 العوامل المؤثرة في التعمـ، مفيـو التعمـ 
 استثارة دافعيةاستراتيجيات التعمـ، الوظائف التعميمية لمدافعية، عممية دور الدافعية في ، مبدأ االحتفاظ بالتوازف ، تصنيف الدوافع 

 التنظيـ اليرمي لمدوافع، نحو التعمـ الطمبة
 االنتباه واالدراؾ الحسي 
 (-شرود الذىف-عدـ االنتباهو ، والعوامل المؤثرة فيو، وانواعو ، االنتباه )مفيومو، وخواصو 
 والعوامل المؤثرة في االحساس واالدراؾ(.لفرؽ بينيماوا, مفيوميماواالحساس )دراؾ اال , 
 الذاكرة والنسياف 
 والعوامل المساعدة عمى التذكر، والنظريات التي فسرت الذاكرة()مفيوميا، وانواعيا، الذاكرة 
 )النسياف)مفيومو، والنظريات التي فسرت النسياف 
 العوامل المؤثرة في عمميتي التذكر والنسياف 
  ميـ التفكير(اغراضو، وانواعو، وخصائص المتعمـ المفكر، وسبل استثارة التفكير، ومعوقات تعمفيومو، و )التفكير 
 مفيوميا، واىمية دراستيا، والعوامل أو االسباب التي تؤدؼ الييا، وتوزيعيا، والطرائق المتبعة لمواجيتيا في التعميـ، ) الفروؽ الفردية 

  غير العادييف(  واالفراد
 ((سكنر)، ونظرية (بافموؼ))نظرية نظريات التعمـ 
 ونظرياتو، واالجراءات التي يمكف اعتمادىا في التعميـ لئلفادة مف عممية انتقاؿ اثر التعمـ()مفيومو، واىميتو، وانواعو،  انتقاؿ اثر التعمـ 
 مفيوميا، واىميتيا في التعميـ، ووظائفيا، وانواعيا، والتغذية المرتدة والتعميـ المبرمج( التغذية المرتدة( 
 واىمية تعممو، والعوامل المؤثرة في تعم تعمـ المفاىيـ ،  مو()تعريف المفيـو
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 التطور التاريخي لعمـ النفس 

 -وافبلطوف  -سقراط-نشأ عمـ النفس وترعرعت جذوره االولى في ميداف الفمسفة ونيل مف آراء الفبلسفة األوائل      
طبيعة  عففي البحث  اشتير، ومنيـ )ابف سينا( الذؼ المسمميفالعرب اخذ الكثير مف آراء الفبلسفة و وأرسطو، 

بيف اف الفرد يممؾ استعدادات موروثة ال يمكف لمتربية  الذؼ)الغزالي( والنفس وتصنيفيا، والعبلقة بيف الفكر والمغة. 
)ابف خمدوف( كما كاف لػ  صيغة، ازالتيا، ولكف يمكف اف تعمل عمى توجيييا وتقميل آثارىا السيئة او توظيفيا بأفضل

الفمسفة الحديثة في عصر ومف ثـ ظيرت  .العمـ والتعمـبيف  متعددة في التربية وأسسيا النفسية وفي العبلقاتآراء 
الى اف سجمت  (، و)جوف لوؾ(، و)ىيوـ(.مف ابرز فبلسفتيا)ديكارتقد كاف النيضة االوربية وتميزت بتحوالت و 

( عندما انشا العالـ )وليـ فونت( اوؿ مختبر لعمـ النفس A?@9في عاـ)كعمـ مستقل بذاتو  الحقيقيةعمـ النفس والدة 
التجريبي في جامعة )اليزرج( في المانيا لدراسة الظواىر النفسية دراسة عممية منظمة باعتماد المنيج العممي شأنو 

 في ذلؾ شأف العمـو الطبيعية.
 

 

 

 عمـ النفس مفيوـ  Psychology  
 الذي يدرس السموؾ والعمميات العقمية. ويتضمف ىذا التعريف المصطمحات االتية:ىو العمـ 

 :عمى منيج عممي موضوعيعتماد البا الذؼ انتجو العمماءالمنظـ المحتوػ المعرفي ىو  العمـ.  
 :ىو أؼ نشاط يصدر عف الكائف الحي سواء اكاف عقمي اـ جسمي اـ انفعالي اـ اجتماعي. السموؾ 
  كما يشير الى التفاعل بيف الفرد وبيئتو  ،عقمي الذؼ يحقق لمفرد تكاممو ووحدتوالنشاط التتمثل ب العقمية:العمميات

  مثل)االنتباه، واالدراؾ، والذاكرة، والتفكير، والتخيل، والتوقع...الخ(.
 
 
 
 

                                                                                                                                                             
 

                                                                                               (9) 



 
 اآلتي ومنياعمـ النفس أىمية كبيرة في حياة األفراد والمجتمعات المختمفة، ل: اىمية عمـ النفسB 

المينية األفراد في تنظيـ أنماط حياتيـ مساعدة ل ،في جميع مجاالت الحياة دراسة أنواع السموؾ اإلنساني -9
 .المعيشّية المختمفةو 
عبلقات قائمة عمى االحتراـ المتبادؿ بيف األفراد بناء وبالتالي  ،تحقيق التكيف مع الذات واآلخريف -:

  والجماعات.
 . المناسبةالتفكير وانواع ق ائمساعدة األفراد في انتقاء طر  -;
إذا كانت تحتاج فيما محاولة تعديميا للنفسية، وتفسيرىا، والتنبؤ بيا، دراسة القوانيف التي تؤثر في الظواىر ا ->

 تعديل. ل
 

 اىداؼ عمـ النفس 
 وصياغة حقائق ومفاىيـ ومبادغعف السموؾ يتطمب تحقيق ىذا اليدؼ جمع المعمومات  :والتفسير الوصف -1

التي أدت  والعوامل ، فضبًل عف معرفة الدوافع واالسبابعف الظاىرة النفسية لمتوصل الى صورة دقيقة
الطمبة في المدرسة، فنبدأ بجمع بعض لدػ  غير السوؼ سموؾ لمتعرؼ عمى ال لحدوثيا لتفسيرىا. فمثبل

نفترض اف وفق المعمومات بنحو دقيق ومنظـ، و وتسجيميا  لدييـ غير السوؼ  السموؾ جوانبالمعمومات عف 
يرجع الى اعتماد اساليب التنشئة الخاطئة، واذا ثبت مف مراجعتنا لمدراسات السموؾ غير السوؼ قد سبب 

تقود الى ظيور السموؾ غير السوؼ لدػ االبناء فاف ىذا  والبحوث اف اعتماد اساليب التنشئة الخاطئة
 )التنبؤ بالسموؾ(.   لتحقيق اليدؼ الثاني يجعمنا ننتقل

 

ظاىرة معّينة في زمف معيف، بناًء عمى المتغيرات الُمتاحة قبل حدوثيا، سموؾ او ىو توّقع حدوث  :التنبؤ -2
فمعرفتنا بطبيعة العبلقة بيف اساليب التنشئة الخاطئة والشخصية غير السوية تبصرنا بالتنبؤ بشخصية الفرد 

 مستقببًل اذا ما تمت معاممتو عمى وفق ىذه االساليب. 
 

تمؾ يمكف اف تقودنا الى السيطرة عمى  اوالعوامل المؤثرة فيي ،الظاىرةاف المعرفة بطبيعة  :والتحكـ الضبط  -3
فمعرفتنا باف الشخصية غير السوية تنتج بسبب أساليب التنشئة عف طريق التحكـ بتمؾ العوامل،  الظاىرة

توعية االباء واالميات مثبًل  الخاطئة تمكننا مف السيطرة والتحكـ بيا عف طريق تغيير تمؾ االساليب
 .بأساليب التنشئة السميمة، ألجل بناء شخصية سوية

                                                                                                           (:) 



 
 فروع عمـ النفس 

  كاآلتيBسيرد ذكر البعض منيا، و و  بيقيتطنظرؼ و  في اتجاىيف مـ النفس فروع عديدة يمكف تصنيفيالع 

 االتجاه النظري                                             

تساعد في فيـ وتفسير السموؾ بنحو عاـ مف دوف التي  القوانيفموصوؿ الى لييدؼ  :عمـ النفس العاـ -1
 .لطفل او الحيواف او السموؾ الشاذالخوض في تفسير سموؾ ا

 

فضبًل عف اسباب ىذه  ،التباينات السموكية الموجودة بيف االفراد يختص بدراسة عمـ النفس الفارؽ: -2
فيو يدرس الفروؽ بيف الجنسيف في الذكاء او القدرات الخاصة او الشخصية الى جانب دراسة  التباينات،

الفروؽ في تمؾ المتغيرات او غيرىا في مراحل العمر المختمفة، وكذلؾ الفروؽ بيف البيئات واالجناس 
  البشرية في مختمف المتغيرات النفسية.

 

وبيف سموؾ  ،المقارنة بيف سموؾ االنساف وسموؾ الحيواففي نتائج العمـ  يبحث ىذا :مقارف مـ النفس الع -3
فرد في المراحل العمرية نتائج المقارنة بيف سموؾ الو ، )غير االسوياء( االفراد األسوياء وسموؾ االفراد الشواذ

  .المختمفة
 

المتتابعة مراحل الى الممات مرورًا بال منذ اإلخصابيختص بدراسة سموؾ الكائف الحي  نفس النمو:مـ ع -4
، كالنمو الجسمي، همظاىر جميع )مرحمة ما قبل الميبلد، والطفولة، والمراىقة، والرشد، والشيخوخة( في منمول

 .والعقمي، واالنفعالي، واالجتماعي
 

سموؾ الفرد في الجماعة، وتأثير الجماعة عمى سموؾ الفرد، وعبلقة  ةسادر ييتـ ب عمـ النفس االجتماعي:  -5
  ا.التنشئة االجتماعية وأساليبيو الجماعة مع بعضيا البعض، 

 

 االتجاه التطبيقي  
ىي المجاالت التي تيدؼ إلى تطبيق القوانيف والنظريات النفسية التي توصل إلييا عمماء النفس في         

      اآلتيB ىامف أبرز ، و حل المشكبلتمياديف الحياة بيدؼ 
فػادة سػعى إلػى اإلي، و التربويػة المواقػف جميػع فػي اإلنساني لمسموؾ العممية الدراسة ىو عمـ النفس التربوي: -6

  .نحو األفضل يةميعممية التعمالوتسخيرىا لفيـ وتوجيو والطرائق النظرية والتجريبية مف المفاىيـ والمبادغ 
                                                                                                   (;) 



 
يدرس السموؾ الذؼ يؤثر في النشاط الجمعي لمجماعة المنتظمة ويجعميا توجو  عمـ النفس اإلداري: -7

 .نشاطيا نحو ىدؼ معيف وييتـ بأنماط اإلدارة المختمفة وآثارىا في العبلقات وفي العمل واإلنتاج
  

ـ باإلعبلف تييدرس سموؾ المستيمؾ وحاجاتو واتجاىاتو نحو السمع ونحو البائع، وي عمـ النفس التجاري: -8
 .يدرس سموؾ البائع، كما وكيفية تصميمو وعرضو

 

ىو الفرع الذؼ يعمل عمى دراسة وتشخيص وعبلج السموؾ غير السوؼ  ـ النفس اإلكمينيكي أو العيادي:عم -9
أؼ المشكبلت واألمراض السموكية والنفسية. واألخصائي النفسي اإلكمينيكي يخضع لتدريب مكثف 

وأكثر المشكبلت شيوعًا التي يتعامل معيا األخصائي اإلكمينيكي  لتشخيص وعبلج مشكبلت نفسية متعددة.
 .تشمل القمق واالكتئاب والخوؼ والوسواس

  

 ـكانت دوافع نفسية أأيدرس ىذا الفرع أسباب الجريمة والدوافع الكامنة وراءىا سواء  عمـ النفس الجنائي: -10
وكذلؾ ييتـ بالبحث  .وجنوح األحداثيدرس سبل مكافحة الجريمة واالنحراؼ االجتماعي كما اجتماعية، 

صبلحو وعبلجو مف أجل الحد مف حدوث الجريمة  .عف أفضل الطرائق لتأىيل المجـر وا 
  

 ارس عمـ النفسمد 

في تفسير السموؾ  اً خاص اً فس التي كاف لكل واحدة منيا منيجازدىرت اربع مدارس رئيسة في عمـ الن        
 كاآلتيBوىي  االنساني،

. والمقصود مف دوف االىتماـ بالسموؾ اىتـ عمماء ىذه المدرسة بدراسة الشعورية: انبطاالستالمدرسة  -1
ىو اف يتـ تحميل الفرد لما يمتمؾ مف خبرات عندما يستثار ببعض حسب )تيتشنر( بمنيج االستبطاف 

ور ولذا ينبغي اف يكوف اىتماـ عالـ النفس منصب عمى مبلحظة محتويات الشعالحوادث او االمور، 
 الفروؽ الفردية.السموؾ و بطريقة موضوعية منظمة. وقد اىممت ىذه المدرسة 

 

، ويعني اىتماميا بتحميل ما يقوـ بو الفرداكثر مف  الفرد وظائفبىذه المدرسة  اىتمت المدرسة الوظيفية: -2
 الى ذلؾ.الوظيفة عمـ نفس العمميات العقمية كالتفكير والتصور واالبداع واالبتكار والتخيل وما مصطمح 

 )وليـ جيمس( و)جوف ديوؼ(. ومف ابرز عمماء ىذه المدرسة واتبعت الطريقة الموضوعية في البحث
                                                                                                               
                                                                                                   (<) 



 
اىتمت ىذه المدرسة بالسموؾ الصريح والمبلحع لمكائف الحي عف طريق المثير  المدرسة السموكية: -3

اىممت السموكية دور  وقد المدرسة.)جوف واطسوف( مؤسس ىذه  واالستجابة. ويعد عالـ النفس االميركي
 الغرائز والوراثة وتؤمف بتأثير البيئة عمى الفرد.

 

)ليفيف( )ماكس فرتيمر( وومف ابرز رجاليا )كوىمر( و)كوفكا( وظيرت في المانيا  المدرسة الكشتالتية: -4
االساس الذؼ وتعتمد ىذه المدرسة عمى دراسة العبلقات القائمة بيف عناصر الموضوع وتداخميا، والمبدأ 

ال يساوؼ الكل. وكانت زائو، واف مجموع االجزاء جتقوـ عميو ىذه المدرسة ىو اف الكل يختمف عف مجموع ا
بداية دراستيا في عمـ نفس االدراؾ ثـ توسعت دراستيا بعد ذلؾ لتشمل التعمـ والجوانب االخرػ مف الحياة 

  العقمية كالتفكير وحل المشكبلت ...الخ.
 

  وأىميتو لمعممية التعميمية النفس التربوي مـ عمفيـو 

والميمة األساسية ليذا ، تدريب المعمميف في كميات التربيةيعد عمـ النفس التربوؼ مف المقررات األساسية ل        
يعد عمـ النفس التربوؼ مف العمـو و  العمـ ىي تزويد المعمميف بالمبادغ الصحيحة التي تتناوؿ التعمـ المدرسي.

وتحصيل المتعمميف التعميمية التعممية التي تؤثر في عمل المعمـ  والعمميات كونو ييتـ بدراسة الظواىرالميمة 
يجابًا, وبما يُ السابيـ الميارات, وبناء االمعرفي, واك سيـ في تجاىات, وتنمية التفكير ...وغيرىا مف المؤثرات سمبا وا 

بالعممية التعميمية, ولتسميط الضوء عمى ىذا العمـ نجد مف الضرورؼ أف نتعرؼ عمى مفيوـ عمـ النفس  االرتقاء
 .التربوؼ, وأىميتو

 

  سعى إلػى ي، والتربوية المواقف جميع في اإلنساني لمسموؾ العممية الدراسة ىو :التربوي  النفس عمـمفيوـ
نحػػو  يػػةميعمميػػة التعمالوتسػػخيرىا لفيػػـ وتوجيػػو والطرائػػا النظريػػة والتجريبيػػة فػػادة مػػف المفػػاىيـ والمبػػادئ اإل

  .األفضل
 
 
 

                                                                                                                            (=) 



 
  وال سػػيما  ،الػػنفس التربػػوؼ القػػائميف عمػػى العمميػػة التعميميػػةُيسػػاعد عمػػـ : لممعمػػـ أىميػػة عمػػـ الػػنفس التربػػوي

 اآلتيB ومنيا ،في الكثير مف المجاالت المعمميف
صػحيح، وبالتػالي  بنحػووتصػنيفيـ  المتعممػيففيـ األسس الصحيحة لعممية قيػاس قػدرات  فيمساعدة المعمـ  -9

 التعميمية المناسبة لكل فئة منيـ.والطرائق تقديـ األساليب 
لقػػدرة سػػموكيـ، واو  فيػػـ حاجػػاتيـل، المتعممػػيفمرحمػػة عمريػػة يمػػر بيػػا  المتعمقػػة بكػػلتقػػديـ المعمومػػات الميمػػة   -:

 مة. عاعمى حل مشكبلتيـ بطريقة ف
تجنب في جميع المواقف الصفية، فضبًل عف  السميمةُيسيـ في تنمية ميارات المعمـ وتأىيمو التخاذ القرارات  -;

الكتشػاؼ  ةالتقػويـ الػذاتي، ومراجعػة االجػراءات التربويػ عػف طريػق اعتمػاد الصػفيالممارسات المعوقة لمتعمـ 

 .مية وتحديد العوامل والمتغيرات المؤثرة في السياؽ التربوؼ اعاكثرىا ف

عػف طريػػق اكسػاب المعمػـ ميػارات البحػث العممػػي  لػيس صػػحيحا حػوؿ العمميػة التربويػة كػل مػا ىػواسػتبعاد  ->

ستبعاد اآلراء التربوية التي تعتمد التربوية الجديدة وتفسيرىا بطرائق عممية، واالتي تساعده عمى فيـ الظواىر 

تفػق دائمػا يال  ذؼة والفيػـ العػاـ الػاألحكػاـ الذاتيػتمؾ التػي تعتمػد عمػى  وال سيماعمى مبلحظات غير دقيقة، 

  .مع الحقائق العممية

والدافعية والفروؽ  مجاالت التعمـ المختمفة فيوالنظريات النفسية والمبادغ المفاىيـ إكساب المعمـ  -=
بعاد العشوائية  ،...الخالفردية لفيـ عمميات التعميـ والتعمـ والتقييـ واالستعانة بيا في أداء ميامو المختمفة وا 

 في العمل.
 

 االىداؼ التربوية   

  تحقيقيا التي تسعى العممية التعميمية الىمنتاجات التعميمية المخططة وصف ل :ةؼ التربوياىداألمفيوـ 
 .في سموؾ المتعمميف
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 مصادر اشتقاؽ االىداؼ التربوية: Bمف ابرز المصادر التي تشتق منيا االىداؼ التربوية اآلتي 

 وما فيو مف قيـ واتجاىات. ،الثقافي وتراثتمع وفمسفتو التربوية واحتياجاتو، و المج -9
نضجيـ وقدراتيـ وطريقة تفكيرىـ خصائص المتعمميف، واحتياجاتيـ وميوليـ ودوافعيـ ومشكبلتيـ ومستوػ  -:

 وتعمميـ.
 طبيعة المعرفة ومتطمباتيا، فاألىداؼ الموضوعة لمادة الحاسوب تختمف عف اىداؼ مادة المغة العربية. -;
 وجيات نظر المختصيف في التربية والتعميـ. ->
مع المستجدات العممية والمعموماتية بغية مواكبة التطور العممي والتكنولوجي، اذ ينبغي اف تنسجـ االىداؼ  -=

                                                                                                          المتغيرات العالمية. 
 

 ة والتحديد الى مستويات ثبلث، و تقسـ االىداؼ مف حيث العمومي :مستويات االىداؼ التربويةBكاآلتي 
ىي اكثر المستويات عموميػة، ويحتػاج تحقيقيػا الػى مػدة زمنيػة كبيػرة، ويشػترؾ فػي وضػعيا العامة:  االىداؼ -1

فيػػػي المحصػػػمة النيائيػػػة لعمميػػػة التربيػػػة والتعمػػػيـ ومػػػا يعػػػرؼ بفمسػػػفة التربيػػػة وزارات وىيئػػػات متعػػػددة بالدولػػػة. 
 والتعميـ.
  ؿ:امث

 اعداد االنساف المؤمف الصالح
 تكويف البصيرة العممية لمفرد االسياـ في

 السعي لكي يكوف الحاسوب لمجميع
 

مػػف المسػػتوػ واكثػػر تحديػػد اقػػل عموميػػة  تشػػتق مػػف األىػػداؼ العامػػة وتكػػوف االىػػداؼ المرحميػػة التعميميػػة:  -2
وضػػػعيا خبػػػراء فػػػي التربيػػػة رتبط بمرحمػػػة تعميميػػػة معينػػػة، أو بسػػػنة دراسػػػية كاممػػػة، ويشػػػترؾ فػػػي بق، اذ تػػػالسػػػا

 وتحتاج الى وقت أقل مف سابقتيا.والتعميـ، 
 بالحاسوب.المتعمقة والعمميات األساسية والمبادغ إدراؾ المفاىيـ  ؿ:امث
 

وتشتق مف األىداؼ المرحمية التعميمية، وتكوف أكثر تحديػدًا، وتمثػل النشػاطات التعميميػة األىداؼ السموكية:  -3
 ومدة تحقيقيا أقل بكثير مف المستوييف السابقيف.لمطمبة والمراد تحقيقيا فييـ، ويسيل مبلحظتيا وقياسيا، 

 (?)                                     .مف دوف خطأ أف يعدد الطالب خصائص الحاسوبمثاؿ: 



 

 

  توجػػد مجموعػػة مػػف المواصػػفات التػػي ينبغػػي توافرىػػا فػػي االىػػداؼ السػػموكية :االىػػداؼ السػػموكيةمواصػػفات ،
 Bوأىميا اآلتي

. مثػػػاؿB اف يشػػػغل الطالػػػب برنػػػامج معػػػالج سػػػموؾ المػػػتعمـ ال عمػػػى سػػػموؾ المعمػػػـ عمػػػىاف يركػػػز اليػػػدؼ  -9
 .بنحٍو صحيح النصوص

اف يػدرج مثػاؿB  اف يكوف اليدؼ قائمًا عمى اساس نواتج الػتعمـ المتوقعػة بػداًل مػف وصػف عمميػة الػتعمـ. -:
 .بنحٍو صحيح صور الى المستندالطالب 

اف يعػػدد الطالػػب المكونػػات الماديػػة لمحاسػػوب مػػف دوف حًا مفيػػوـ المعنػػى. مثػػاؿB اف يكػػوف اليػػدؼ واضػػ -;
 خطأ.

اف يكوف اليدؼ قػاببًل لمحػاظ ولمقيػاس، وىنػا ينبغػي اف نتجنػب االفعػاؿ الغامضػة التػي نجػد صػعوبة فػي  ->
قياسػػػيا فػػػػي اكثػػػر االحيػػػػاف، مثػػػل يعتقػػػػد، يسػػػتمع، يفكػػػػر، يػػػألف...، وينبغػػػػي اف نسػػػتعمل أفعػػػػااًل يمكػػػػف 

لؤلجػػػػزاء الرئيسػػػػة  ااف يرسػػػػـ الطالػػػػب مخططػػػػمثػػػػاؿB  حظتيػػػػا مثػػػػل يجمػػػػع، يحػػػػدد، يرسػػػػـ، يشػػػػرح...مبل
 لمحاسوب بوضوح.

 .بدقة اف يشتمل عمى فعل سموكي واحد. مثلB اف ُيعرؼ الطالب جياز الحاسوب -=
 

 صياغة االىداؼ السموكية: Bيصاغ اليدؼ السموكي عمى النحو اآلتي 

 الطالب+ المحتوػ المرجعي+ معيار األداء المقبوؿ.)مضارع(+  أف+ فعل سموكي أدائي

 بحرؼ )أف( ثـ تكمل اآلتيB العبارةينبغي اف تبدأ اذ 

- Bاؼ الفعػل الػذؼ يشػير الػى العمػل الػذؼ يوجػو الطمبػة الػى االداء المحػدد والمطمػوب،  الفعل السموكي األدائي
 ويكوف دائمًا مضارعًا مثل )يقارف، يشرح، يرسـ، يفسر...(.

المرجعيB يشير الى مضموف الدرس المراد معالجتو عف طريق المواقػف والنشػاطات التعميميػة مثػل  لمحتوػ ا -
 )مكونات الحاسوب، تنصيب برامج الحاسوب، انظمة التشغيل،...(.

يعتبػػػر ىػػػذا العنصػػػر جػػػزءًا اختياريػػػًا فػػػي كتابػػػة االىػػػداؼ  معيػػػار األداء المقبػػػوؿB مسػػػتوػ معػػػيف مػػػف االداء. -
ا، ويشير ىذا الى درجة معينة او مستوػ اداء معيف مف متطمبات التعمـ المرغوب مثل السموكية او صياغتي

 (@)                                                         %،...(.8@)بدقة، مف دوف خطأ، بنسبة 



 

 بنياميف صنف  :تصنيف االىداؼ التعميمية( بموـBloomاالىداؼ التعميمية الى ثبلثة ابع ) اد، وBكاآلتي 
يتضػػػمف سػػت مسػػػتويات )التػػذكر، والفيػػػـ، والتطبيػػق، والتحميػػػل، والتركيػػب، والتقػػػويـ(  البعػػد المعرفػػػي: -اوالا 

 ( يوضح ذلؾ.9متدرجة لمعمميات العقمية، تبدأ بالبسيط وتنتقل الى المعقد، وشكل)
 

 

 ( Bloom( مستويات البعد المعرفي وفق تصنيف بمـو )9شكل)
 

 يشمل القدرة عمى استدعاء المعمومات مف الذاكرة او التعرؼ عمييا.  المعرفي: مستوى التذكر -
 مثاؿB اف يعدد الطالب مكونات الحاسوب مف دوف خطأ.

 

فيػـ يشػمل القػدرة عمػى امػتبلؾ معنػى المػادة، وىػذا المسػتوػ يشػير الػى نػوع مػف ال )الفيػـ:: مستوى االستيعاب -
واعػػػػادة صػػػػياغة المعمومػػػػات بنحػػػػٍو  عمػػػػى الشػػػػرح والتمخػػػػيص، المػػػػتعمـواالدراؾ لممػػػػادة المتعممػػػػة بحيػػػػث تسػػػػاعد 

 مثاؿB اف يشرح الطالب تطبيقات الحاسوب في مجاؿ الصناعة.. مختمف
 

حػل مسػائل رياضػية كمػا فػي عمى مواقػف جديػدة  مبادغقدرة عمى تطبيق مفاىيـ او اليشمل  مستوى التطبيا: -
 الطالب جياز الحاسوب في رسـ المربع ومتوازؼ االضبلع.مثاؿB اف يستعمل  او رسـ خرائط واشكاؿ بيانية.

 

قػػدرة عمػػى تفكيػػؾ المػػادة الػػى مكوناتيػػا واجزائيػػا مػػف اجػػل فيػػـ بنيتيػػا، ويضػػـ ىػػذا اليشػػمل  مسػػتوى التحميػػل: -
 يل العبلقات والتفاعبلت فييا.العناصر المتضمنة في مادة ما وتخ المستوػ التعرؼ عمى

 (.RAM) ( وبيف ذاكرة الوصوؿ العشوائيROM) القراءة فقط مثاؿB اف يقارف الطالب بيف ذاكرة
 

عمػػى التػػأليف بػػيف العناصػػر واألجػػزاء لتكػػويف كػػل أو مركػػب جديػػد سػػواء أكػػاف قػػدرة اليشػػمل  مسػػتوى التركيػػب: -
 ( وتطورىا.WindowsمثاؿB اف يعد الطالب تقريرًا عف انواع انظمة الػتشغيل ) ماديًا اـ فكريًا اـ معنويًا.

 

 يشمل القدرة عمى اصدار االحكاـ عمى االشياء او اتخاذ القرارات وفق معايير محددة. التقويـ:مستوى  -
 (A)                                        (.Windows 10قيـ الطالب نظاـ التشغيل )مثاؿB اف يُ 



 

 واالتجاىات.يتضمف االىداؼ والنتاجات التي تدؿ عمى المشاعر  ثانياا: البعد الوجداني:

يػارات اليدويػة والجسػمية يتضػمف االىػداؼ والنتاجػات التػي تشػير الػى تعمػـ الم )الميػاري:: النفس حركي : البعدثالثاا 
  المختمفة، مثل الكتابة والطباعة واستعماؿ االجيزة المختبرية.

 

  كالوسماير وكودويف وفا انموذج فاعمية العممية التعميميةالعوامل المؤثرة في(Klausmeier and Goodwin: 

نمػا  التعميـ والتعمـعممية  تعد       محور عمـ النفس التربوؼ. إال أف دراسة ىذه العممية ليست غايػة فػي حػد ذاتيػا، وا 
العوامػل التػي تػؤثر  )ودويفكػكبلوسػماير و )وسيمة لتحقيق األىػداؼ التربويػة والتعميميػة المرجػوة، ولقػد لخػص كػل مػف 

 :تي، وكما يأفي سبع عوامل رئيسة فياىداأ تحقيق  ، وبالتالي فيالتعميميةعممية الفي فاعمية 

 خصػائص المػتعمـ مػف أىػـ العوامػل التػي تقػرر تعػد  :  Characteristics  Learner'sخصػائص المػتعمـ -أوالا 
وذلػػؾ ألف المتعممػػيف يختمفػػػوف عػػف بعضػػيـ بعضػػػًا فػػي مسػػتوػ قػػػدراتيـ العقميػػة والحركيػػػة  ،لتعميميػػػةعمميػػة افاعميػػة ال

 .وصفاتيـ الجسدية، كما يختمفوف في قيميـ واتجاىاتيـ وتكامل شخصياتيـ

 تتأثر بدرجة كفاءةاف شخصية المتعمـ وما يتعممو  :Teacher's Characteristics  خصائص المعمـ -ثانياا
 .فاعمية العممية التعميمية ، وبالتالي تؤثر خصائص المعمـ فيوذكاء وقيـ واتجاه وميوؿ وشخصية المعمـ

 

بيف سموؾ المعمـ  المستمر اف التفاعل :Teacher and Learner Behavior  سموؾ المعمـ والمتعمـ -ثالثاا 
 المناسبةتدريس الق ائطر اختياره لترتبط شخصية المعمـ الواعي الذكي ب لؾالمتعمـ يؤثر في نتاج التعمـ، لذوسموؾ 

 .التفاعل خمق ىذاقائمة عمى أساس ال
 

ترتبط فاعمية l Characteristics Of the SchoolEnvironmenta  B  الصفات الطبيعية لممدرسة -اا رابع
مف فر التجييزات والوسائل التعميمية الضرورية المتعمقة بمادة التعمـ. فبل يمكف مثبًل تعمـ السباحة اتو  قدارالتعمـ بم

وتكوف درجة فاعمية تعمـ المغة اإلنجميزية مف دوف وجود بيانو، وال يمكف تعمـ العزؼ عمى البيانو ، مياهدوف وجود 
 .فر فييا مثل ىذا المختبر وىكذااالتي ال يتو فر فييا مختبر لمغة مف المدارس اأفضل في المدارس التي يتو 

 

بطبيعتيـ إلى مواد دراسية معينة بينما  المتعمميفيميل بعض  : Subject Matter   المادة الدراسية -خامساا 
الدراسية المختمفة،  يختمف في الموادقد أف تحصيل المتعمـ الواحد  نبلحع ولذلؾينفروف مف مواد دراسية أخرػ، 

تحصيمو في المغات أفضل مف تحصيمو في الرياضيات أو العموـ، إال أف التنظيـ الجيد، والعرض  متعمماً نجد مثبًل ف
 .الواضح لمادة الدراسة يزيد مف فاعمية التعمـ
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يتألف الصف المدرسي مف مجموعة مف األفراد  :Group Characteristics  صفات المجموعة -اا سادس
فضبًل عف الحركية وصفاتيـ الجسدية، كما يختمفوف في اتجاىاتيـ وميوليـ وقيميـ. فوف في قدراتيـ العقمية، و يختم

 العممية التعميميةوليذا فإف فاعمية  طبقات اجتماعية واقتصادية مختمفة،في خبراتيـ السابقة النتمائيـ إلى  اختبلفيـ
التبايف والتجانس في التركيبة  كما تتأثر بمدػ ،تتأثر بالتركيبة االجتماعية التي يتكوف منيا الصف المدرسي

 .االجتماعية لممدرسة
 

يقصد بالقوػ الخارجية تمؾ العوامل التي تؤثر في موقف المتعمـ : External Factors  القوى الخارجية -اا سابع
 وصفاتوالبيئة الثقافية التي يعيش فييا المتعمـ مف العوامل الميمة التي تحدد التعمـ المدرسي، فالبيت والجيرة تجاه 

نظرة المجتمع إلى المدرسة مف أىـ العوامل الخارجية التي كما تعد الشخصية ونمط سموكو داخل غرفة الصف. 
تتوقع مف المدرسة أف تعمل عمى تطوير شخصية  عيةاجتماالالفئات . فبعض العممية التعميميةتؤثر في فاعمية 

فر ألبنائيا فرص الدراسة والتحصيل، االمتعمميف فكريا واجتماعيًّا وجسديا وانفعاليا، وفي سبيل تحقيق ىذا اليدؼ تو 
ال تشجع أبناءىا عمى بذؿ الجيد خمص مف مشاكميـ داخل البيت و أخرػ ترسل أبناءىا لممدرسة لمت فئاتفي حيف أف 

  .وبالتالي ال تستطيع المدرسة أف تقدـ ليـ الشيء الكثير في سبيل تعمميـ وتعميميـ ،اصلالمتو 
 )كبلوسماير وكودويف(. ( يوضح العوامل المؤثرة في فاعمية العممية التعميمية وفق انموذج9ومخطط )     

 

 

 )كبلوسماير وكودويف( ( العوامل المؤثرة في فاعمية العممية التعميمية وفق انموذج9مخطط )
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 التربوي وعمـ النفس البحث في عمـ النفس  ناىجم 
منيا،  البعض يمكف اف نستعرضو ، التربوؼ وعمـ النفس  العاـ البحث في عمـ النفسق ائتنّوعت مناىج وطر    

 Bوكاآلتي
 بغرض ظل ظروؼ وعوامل بيئية معينةىي المشاىدة والمراقبة الدقيقة لسموؾ ما أو ظاىرة معينة في  لمالحظة:ا 

ة وقابمية الباحث وتعتمد المبلحظة عمى خبر . الظاىرةتمؾ السموؾ أو  ذلؾت دقيقة لتشخيص الحصوؿ عمى معموما
 وتعد موردًا ميمًا لممعمومات اذا اتصفت باآلتيBطويمة لتسجيل المعمومات،  مدةفي الصبر ل

الوصف الدقيق وتسجيل المعمومات المتعمقة بالسموؾ او الظاىرة تسجيبًل و المسبق اليادؼ الضبط والتخطيط  -9
 .منظماً 

وما يقولو عامة ال تتأثر بميوؿ الباحث وعواطفو وانحيازاتو وأفكاره السابقة ، أؼ اف تتصف بالموضوعية -:
 الناس.

    .ذاتيايمكف أف يعيدىا باحثوف آخروف ويصموف إلى النتائج  أؼيمكف التحقق مف صحتيا،  -;
                                                                                              

 عف  يكشف، و لمظاىرة موضوع الدراسة دقيق ييدؼ ىذا المنيج الى جمع معمومات ووصف :المنيج الوصفي
أؼ أنو يقدـ تفسيرا لمظواىر التي ودراسة عبلقتيا مع ظواىر اخرػ، ، يامتغيراتبعض العبلقات الوظيفية بيف 

 :ويعتمد طريقتيف، وكاآلتي يدرسيا.
عبر لدػ فرد او جماعة محددة في ىذه الطريقة يتتبع الباحث الظاىرة موضوع الدراسة  : ةيلالطريقة الطو  - أ

فإف عميو مبلحظة ، الزمف، فمو كاف الباحث يبحث في النمو المعرفي لدػ الطفل مف الميبلد إلى خمس سنوات
تدرس نفس االفراد  ألنياوبذلؾ فيي تمتاز بالدقة والضبط ، المدة طواؿ ىذهلدػ نفس الطفل المعرفي  نموالتطور 
كما قد يتعرض الباحث او المبحوث الى ، والماؿ الجيد والصبر والوقت لكثير مفاتطمب انيا ت، اال واتلسن

كما اف تركيزىا عمى عدد محدد مف الدراسة، اكماؿ الموت او المرض او السفر وحتى الممل مما يؤثر سمبا عمى 
  .عميـ نتائجيا في أغمب األحيافال يعطي فرصة لت -عينتيا قميمة–االفراد 

 

إلى الزمنية المراد تتبع الظاىرة عبرىا،  المدةـ يقستيمجأ الباحث إلى ي ىذه الطريقة ف :المستعرضةالطريقة  - ب
وبذلؾ فاف ، محددةعمرية فئة كل عينة تمثل  -افراد مختمفيف -عيناتعدد مف ال، ثـ يأخذ عمرية يحددىا ئاتف

 ألنيا  ،السابقةاال اف الدقة والضبط فييا يكوف اقل مف الطريقة ، والماؿ لوقت والجيدا يوافراعتماد ىذه الطريقة 
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تدرس افراد مختمفيف وليس نفس الفرد وىنا يكوف التبايف بينيـ واضحًا النتمائيـ لبيئات اجتماعية واقتصادية 

 مختمفة.

، وضح متطمبات الدراسة وفق الطريقة الطولية، الذكاء لدػ اطفاؿ المرحمة االبتدائيةاراد باحث دراسة نمو  :فكر
  المستعرضة؟الطريقة و 

 

 ظروؼ أو شروط محددة تخضع لسيطرة الباحثيعتمد التجربة وفق  الذؼالمنيج ىو  : المنيج التجريبي 
 Bاآلتي والتجربة تتكوف مفويتطمب ىذا المنيج تحديد المشكمة، وصياغة الفروض، وتحديد المتغيرات، .

 كاآلتيBوىي المتغيرات:  -1
  .و المتغير الذؼ يبحث أثره في متغير آخر، ولمباحث إمكانية التحكـ فيوى :المتغير المستقل -أ

أثر )إذا أراد الباحث أف يدرس  Bيقـو الباحث بقياسيا، مثاؿ التي أو النتيجة ستجابةاالىو  :المتغير التابع -ب
  .، يكوف الذكاء ىو المتغير المستقل، والتحصيل ىو المتغير التابع(التحصيل مستوػ الذكاء في

. غير مرغوب فيو تأثيرافي نتائج البحث او في المتغير التابع  ؤثرىي المتغيرات التي تالمتغيرات الدخيمة:  -ج   
فطريقة التدريس تعتبر المتعمميف، معرفة تأثير طريقة تدريس ما عمى تحصيل  أو الباحث مثبًل إذا أراد المعمـ

وذكاء المتعمميف...(  واالضاءة،المتغير المستقل، والتحصيل الدراسي المتغير التابع، والظروؼ العامة )حرارة الجو، 
 المتغيرات الدخيمة. 

وتكوف مجموعتيف عمى األقل إلجراء أؼ دراسة، تسمى إحداىما المجموعة الضابطة  وىي العينةالمجموعات:  -2
 Bواألخرػ التجريبية، وكاآلتي 

 المجموعة الضابطةB ىي المجموعة التي ال تتعرض لممتغير التجريبي.
ىذا المتغير المجموعة التجريبيةB ىي المجموعة التي تتعرض لممتغير التجريبي او المتغير المستقل لمعرفة تأثير 

 فييا.
العمر ات التي يمكف قياسيا مثل تعتمد ىذه الطريقة عمى تكويف مجموعتيف متكافئتيف في العديد مف المتغير اذ     

بع ثـ يت ،لممجموعتيف اختبار قبمي يتـ اجراء، و ...الخػ التحصيل الدراسيمستو و  السنة الدراسية،و الجنس، و الزمني، 
 طريقة جديدة في التدريس، ىذه  ففي مثالنا السابقحدػ المجموعتيف عمى إ ادخالويتـ ذلؾ تحديد المتغير الذؼ س

                                                                                                        (9;) 



 
تعتمد طريقة التدريس المعتادة المجموعة الثانية  تبقىفي الوقت نفسو و  المجموعة تعرؼ باسـ المجموعة التجريبية

عف التي قدمت ، و الزمنية التي حددىا التصميـ التجريبي المدة، وبعد انتياء تسمى المجموعة الضابطةو  نفسيا
طريقة جديدة لممجموعة التجريبية، وفي الوقت الذؼ استمرت فيو  باعتمادفعاليات تدريسية أنشطة و  طريقيا

، فيخرج بدرجات لكل فرد ؼأسموب التدريس المعتاد نفسو، يجرؼ الباحث اختبارا بعد باعتمادطة المجموعة الضاب
مف المجموعتيف يطمق عمييا اسـ الدرجات الخاـ، وبعد ذلؾ يخضعيا لممعالجة اإلحصائية ليستكشف ما إذا كاف 

  .داللة إحصائية لصالح أؼ مف المجموعتيف ت ذاتبيف أداء المجموعتيف عمى االختبار البعدؼ فروقا
 
 وأيستيدؼ ىذا المنيج تشخيص وعبلج مف يعانوف مف مشكبلت سموكية  ي:المنيج اإلكمينيكي أو العياد 

يستعيف الباحث اإلكمينيكي في عمميات التشخيص والتوجيو والعبلج النفسي و  .انحرافات خمقية وأاضطرابات نفسية 
 األساليب اآلتيةBب

يا ما يرتبط بالنمو الجسمي، والتكيف جمع البيانات المتعمقة بالحالة، واىمتيدؼ الى  الحالة: دراسة - أ
والتوافق النفسي أؼ دراسة حالة الفرد  المدرسي، والعبلقات االسرية، والقدرات العقمية، واالىتمامات الخاصة،

 مف جميع جوانبيا.
 

غايتيا العمل  -صاحب المشكمة -الباحث والمبحوثىي محادثة تتـ وجيًا لوجو بيف  المقابمة الشخصية: - ب
 واالسياـ في تحقيق توافقو. يواجياعمى حل المشكبلت التي 
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 الفصل الثاني
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 السموؾ والعوامل المؤثرة فيو 
 جسمي أو عقمي أو ايعرؼ السموؾ بانو( كل ما يصدر عف الفرد مف نشاط B )نتيجة لتفاعمو جتماعي أو انفعالي

 مع البيئة المحيطة بو.
 

 :وكاآلتي، يتأثر السموؾ بالوراثة والبيئة العوامل المؤثرة في السموؾB 
تعني انتقاؿ بعض الخصائص الجسمية أو العقمية بنحو مباشر مف اآلباء )األب واألـ( الى االبناء او الوراثة:  -1

لقصر وقد تكوف ىذه الخصائص جسمية كالطوؿ أو امباشر مف االجداد أو األعماـ أو االقارب. بنحو غير 
أو عقمية كالذكاء أو بعض االستعدادات الخاصة كاالستعداد الرياضي أو الفني  أو لوف البشرة أو لوف العيف

أو المغوؼ وما إلى ذلؾ. كما اف الخصائص قد تكوف سوية أو غير سوية كالتخمف العقمي. وتنتقل ىذه 
 الجينات التي تتجمع مع بعضيا البعض مكونة ما يسمى بػ الصفات أو الخصائص عف طريق

 )الكروموسومات(.
منذ لحظة  ...الخمادية أو اجتماعية أو ثقافيةخارجية تتمثل البيئة بكل ما يحيط بالفرد مف مؤثرات البيئة:  -2

 تكوينو وحتى مماتو.

الف كل منيما تشكبلف قدرات الفرد  اف كل مف الوراثة والبيئة يشتركاف في تشكيل كل صفة مف صفات الفرد،      
ومياراتو وخصائصو النفسية. فالوراثة تييء اإلمكانات لمسموؾ أما البيئة فتحدد الشروط إلطبلؽ ىذه االمكانات، 
فالطالب قد يممؾ استعداد عقمي عالي )ذكاء( ولكف ىذه االمكانات يمكف اف تعاؽ بعوامل بيئية غير مواتية، 

  .الى انخفاض مستوػ الذكاءوبالتالي فاف ىذا يؤدؼ 
 

 التعمـ 

فبالتعمـ يكتسب  ،يشغل التعمـ موقعًا مركزيًا في عمـ النفس المعاصر، وال سيما في ميداف عمـ النفس التربوؼ     
ليناسب بيئتو وما يستجد فييا مف اوضاع او أو يتخمى عنو )اطفاء السموؾ(،  الفرد معظـ خبراتو، ويعدؿ سموكو

 شروط. 

                                                                
 

                                                                                                                       (9=) 



 
 

  :التي تحدث نتيجة السموؾ في  الثابتة نسبياا عممية حيوية ديناميكية تتجمى في جميع التغيرات مفيـو التعمـ
 ونبلحع اف التعريف قد ركز عمى اآلتيB الممارسة.

 اؼ اف التغيير يكوف جزئي وليس كميًا وقد يكوف ايجابيًا او سمبيًا. :التغيير -9
 ىو أؼ نشاط يصدر عف الكائف الحي سواء اكاف عقمي اـ جسمي اـ انفعالي اـ اجتماعي. السموؾ: -:
 أؼ انو ال دائـ وال سريع التغير)ليس مطمقًا(. نسبياا:ثابت  -;
   وليس عف طريق الصدفة. -تكرار في السموؾ -أؼ ناتج عف التدريب أو المراف ناتج عف الممارسة: ->

 

 في التعمـ المؤثرة عوامل الB  التدريب، والدافعية وأومف ىذه العوامل االستعداد والنضج، والذكاء، والممارسةB  
 

 اف يكوف ويقصد باالستعداد العاـ قبل تقديـ خبرات التعمـ، البد اف يتوافر االستعداد العاـ  :والنضج االستعداد -1
كما البد مف المتعمـ مستعدًا استعدادًا عضويًا لمنجاح في تأدية الميمات التي يتوقع مصادفتيا في المدرسة، 

أف كل خبرة تعمـ جديدة تتطمب  السابقة، اذالخبرات ر افيتحدد بتو الذؼ  االستعداد الخاص لدػ المتعمـ توافر
خبرات سابقة أو مفاىيـ ضرورية لتعمـ الخبرة الجديدة، لذلؾ عمى المعمـ أف يتقصى توافر ىذه الخبرات عند 

  .المتعمـ قبل تقديـ الخبرة الجديدة
العصبي أو  كنضج الجياز عمتتاب نحوب النمو يحدث مف تمقاء نفسو بضرب مف ضرو اما النضج فيو 

عدـ الوصوؿ الى مستوػ فعممية رئيسة لحدوث التعمـ ويساعد عمى اتقانو وسرعتو،  ويعد النضجاالنفعالي، 
تتناسب ، لذا ينبغي اف مـ أؼ ميارة يعوؽ التعمـ ويحبطوعند تعمثبًل  )العقمي( المعرفيمناسب مف النضج 

اؼ اف التغيرات التي ترجع الى النضج ىي تغيرات  المعمومات المقدمة لممتعمـ مع مستوػ نضجو المعرفي.
 سابقة عمى الخبرة والتعمـ.

 

، فكل فرد يستطيع أف يتعمـ بالقدر الذؼ يسمح لو بو ذكاؤه، الذكاء عامل ميـ مف عوامل التعمـ الذكاء: -2
  وبالمقابل فاف التعمـ   والمحيط الغني بالخبرة عوامل تعيف عمى نمو الذكاء وازدىاره.

 

الذؼ يقوـ بو المتعمـ لتحقيق التعمـ أو لظيور المخرجات  النشاط بو تكرار اسموبيقصد  التدريب: وأالممارسة  -3
وىنا يكوف تكرار الموقف شرطًا لمحكـ عمى تحسف االداء  .مع تعزيز موجو السموكية المعبرة عف حدوث التعمـ

عندما يستمع إلى الطرح  جيد تعمـ عمميةال يستطيع أف ي متعمـفال عمى اف يصاحبو تعزيز السموؾ المرغوب،
لحل مسائل  تولممعمـ وباستمرار ممارس ال بد وأف يجرؼ بنفسو عدة عمميات معتمدا عمى فيمو بلشرح المعمـ 

 .يكتسب ميارة في ىذا المجاؿمع التعزيز  الطرح
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الى غاية أو ىدؼ يرضيو وىذه القوػ ال  في آف واحد فيي تحرؾ السموؾ ىي قوػ محركة موجية :الدافعيػػة -4
 يمكف مبلحظتيا مباشرة بل نستدؿ عمييا مف االتجاه العاـ لمسموؾ الصادر عف الفرد في المواقف المختمفة.

                                                                                                 

نحو تحقيا ىدؼ أو غرض حالة داخمية تستثير سموكاا ما لدى الفرد وتوجو  عمى انيا: وتعرؼ الدافعية 
  معيف.

                                                                                           

 التعرؼ عمييا ودراستيا فقد صنفت الى توجد انواع متنوعة ومختمفة لمدوافع البشرية، ولغرض  :تصنيف الدوافع
 Bاآلتي منيا، و انواع

(، وىي الدوافع التي ترتبط بالتكويف ، البيولوجيةتسمى ايضًا بالدوافع )االولية، العضوية الدوافع الفطرية: -1
والعطش  مثل دافع الجوعالفسمجي لمفرد وال تحتاج الى تعمـ وتظير عمى شكل حاجات تمح عمى االشباع 

وتكوف ىذه الدوافع مشتركة بيف االفراد جميعًا وتتصف بالثبات ويتطمب اشباعيا بنحٍو مباشر  .الجنسيفع والدا
 فالعطشاف مثبًل ال يطفئ ظمئو إال الماء. 

 

الدوافع التي يتعمميا الفرد عف ب وتتمثل تسمى ايضًا بالدوافع )الثانوية، االجتماعية، النفسية( الدوافع المكتسبة: -2
طريق تعاممو مع البيئة سواء اكاف بطريقة مقصودة اـ غير مقصودة. مثل الحاجة الى الحب واالنتماء، والحاجة 

                                                والثقافة التي يعيش فييا.الفرد الى التقدير االجتماعي وغيرىا، وتتأثر ىذه الدوافع بخبرات التعمـ التي يتمقاىا 
 

ُيقِدـ عمى التعمـ مدفوعًا برغبة داخمية  اذ، (نفسو )مصدرىا المتعمـ تنبع مف المتعمـ دوافعىي  داخمية:ال دوافعال -;
و الرتفاع مستوػ طموحو وحب ،إلرضاء ذاتو، وسعيًا وراء الشعور بمتعة التعمـ، او إلشباع حاجتو لممعرفة

 بلستطبلع.ل
 

التي يكوف مصدرىا خارجيًا كالمعمـ، أو إدارة المدرسة، أو أولياء األمور، أو الدوافع ي ى :الخارجية وافعلدا ->
إرضاًء لوالديو وكسب حبيما أو لمحصوؿ او  المعمـ لكسب رضاحتى األقراف. فقد ُيقِبل المتعمـ عمى التعمـ سعيًا 

مصدرًا آخرًا لمدافعية بما تقدمو مف حوافز مادية عمى تشجيع مادؼ أو معنوؼ منيما. وقد تكوف إدارة المدرسة 
 ـ.ومعنوية لممتعم
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  يشير الى نزعة الجسـ العامة لمحفاظ عمى بيئة داخمية ثابتة نسبيًا، اذ اف ىبوط  :االحتفاظ بالتوازف مبدأ
الظروؼ الداخمية عف وضع معيف بنحو ممحوظ يؤدؼ الى حدوث توتر يسعى االنساف الى خفضو والعودة مرة 

صارات المختمفة اخرػ الى حالة التوازف، فالجوع يمثل توترًا ناجمًا عف تغيرات في كيمياء الدـ وعف افرازات الع
ويؤدؼ اشباع دافع الجوع الى خفض ىذا مما يؤدؼ الى استثارة دافع لتحريؾ السموؾ، ويولد حاجة الى الطعاـ، 

 ذلؾ.( يوضح :التوتر الذؼ ال يمبث اف يعود بعد مدة معينة، ومخطط )

 خفض التوتر (اشباع الجوع)                 استثارة الدافعية لتحريؾ السموؾ                  جوع( توتر)      
                       

                                                                                                                      اتزان                                                                      وعج                                                   

                                                         ( مبدأ االحتفاظ بالتوازف :مخطط )                                     

                                                                                                                               

 ال يمكف أف  ، اذىاـ في عممية التعمـ الفرد شيء لدػدافع الوجود  يعد التعمـ: عممية دور الدافعية في
ىو تغيير في السموؾ ينتج عف نشاط يقـو بو الفرد والشؾ أف الفرد ال  سابقاً تحدث بدونو، ذلؾ أف التعمـ كما عرفنا 

. اؼ اف وجود الدافع لمتعمـ يعد شرطًا أساسيًا لحدوث التعمـ الجيد وبدونو يصبح التعمـ يقوـ بنشاط مف غير دافع
 حققت كونيا، لفي حدوث التعمـفاعبًل تمعب الدافعية دورًا عمـ جيدًا مضاعفًا، اذ شيئًا ثقيبًل، مما يستمـز مف المت

 :وكما يأتي ،رئيسة شروطثبلث لممتعمـ 
 تحرؾ وتنشط السموؾ بعد اف يكوف في مرحمة مف االستقرار أو االتزاف النسبي. -1
عمى اختيار الوسائل وجية معينة مف دوف اخرى. اي اف الدافعية تساعد الفرد توجيو السموؾ نحو  -2

 لتحقيا حاجاتو.
  .طالما تبقى الحاجة قائمة الحفاظ عمى استمرارية وديمومة السموؾ -3

                                                                                                                    
فالدافعية ليا عبلقة وثيقة بيف النشاط الذاتي لممتعمـ في العممية التعميمية والحاجات التي يرغب في اشباعيا      

افعية واذا استطاع المدرس اف يدرؾ ىذه العبلقة فانو سوؼ لف يواجو مشكمة في اثارة دافعية المتعمميف، وتشير الد
ى االنتباه لمموقف التعميمي واالقباؿ عميو بنشاط موجو واالستمرار في المتعمـ تدفعو ال لمتعمـ الى حالة داخمية لدػ

 ىذا النشاط حتى يتحقق التعمـ.
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 :الوظائف التعميمية لمدافعية Bوتتمثل باآلتي 

عرفنا اف الدافع يستثير الفرد لمقياـ بسموؾ أو نشاط ما، ولكل نوع مف أنواع الوظيفة االستثارية لمدافعية:  -1
النشاط المدرسي مستوػ معيف مف االستثارة، وقد اثبتت الدراسات اف التعمـ يعمل الى اقصى درجات الكفاية 

دة االستثارة تولد القمق لدػ الطمبة الذؼ يعد احدػ العوامل حيث تكوف االستثارة بدرجات متوسطة، اذ اف زيا
 المعرقمة لجيود المتعمـ، كما اف نقص االستثارة يقود الى حالة مف الرتابة والممل والتي تعد مف سمبيات التعمـ.

 

ولكف قد المؤقت باف ناتجًا ما سوؼ ينجـ عف سموؾ معيف،  يقصد بالتوقع االعتقاد الوظيفة التوقعية لمدافعية: -2
ال يتفق الناتج بالضرورة مع التوقع. ىذه الوظيفة تتطمب مف المدرس اف يختار اىدافًا تعميمية تناسب مدخبلت 

يستطيعوف تعمميا وممارستيا في  وميارات معارؼميمة اكتسابيـ ل سموؾ الطمبة وقابمياتيـ، ألجل تسييل
رة وجد اف ىنالؾ مجموعة مف العوامل عمى عبلقة مباشمستوػ الطموح الوظيفة التوقعية و الواقع، وفيما يتعمق ب
 ، وكاآلتيBبتحديد مستوػ الطموح

، اذ اف النجاح المتكرر يعمل عمى تشجيع الطمبة وتكويف توقعات مسبقة لمنجاح لدييـ، خبرات النجاح والفشل -
نتيجة خمق توقعات وبالتالي يزيد مف مستوػ طموحيـ، اما الفشل المتكرر فيعمل عمى خفض المطامح لدييـ 

 مسبقة لمفشل.
 ، فمستوػ الطموح في مادة ما قد يختمف مف مادة الى اخرػ.طبيعة المادة الدراسية -
 مثل دافع االنجاز، والميوؿ.  بعض العوامل الشخصية -
 كعدـ الشعور باألماف. بعض العوامل االنفعالية -
 الرفاؽ)االصدقاء(. التي ينتمي إلييا الفرد، وال سيما االسرة وجماعة  ضغط الجماعة -

 

مع  لسموؾ وتحركو نحو غاية ما عندما تقترف يقصد بالبواعث االشياء التي تثير ا الوظيفة الباعثية لمدافعية: -3
المدرس لتحقيق زيادة في حيوية المتعمـ مثل المدح  أو ىي اىداؼ موضوعية أو رموز يعتمدىامثيرات معينة 

والتشجيع والتأنيب، كما اف المنافسة والتعاوف يعداف مف انواع البواعث في التعمـ الصفي اال اف اآلثار البعيدة 
المدػ لمتنافس غير مرغوب فييا اجتماعيًا، فقد وجد اف التنافس الشديد عمى عبلقة مع حوادث الغش في 

 واثارة القمق ومشاكل التكيف المدرسي. أؼ اف الطمبة المتعاونيف أفضل مف الطمبة المتنافسيف. االمتحانات
   

العقاب مؤثر سمبي يسعى الفرد الى التيرب منو، واف الوظيفة التيذيبية تتطمب  الوظيفة العقابية التيذيبية: -4
اعتماد العقاب إلطفاء السموؾ غير المرغوب الثواب والعقاب معًا لتحقيق أفضل النتائج أؼ مف المدرس اعتماد 

 لدػ المتعمـ ثـ يثاب بعد تركو لذلؾ السموؾ.
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 استراتيجيات استثارة دافعية الطمبة نحو التعمـB  االستراتيجيات االساسية في استثارة دافعية توجد عدد مف
Bالطمبة نحو التعمـ، وكاآلتي 

 .االساليب المناسبة لقدراتيـ وميوليـ وخبراتيـ السابقة اتباعو  طمبةالفروؽ الفردية بيف ال ةمراعا -9
 .بالتغذية الراجعة المنتظمة طمبةتزويد ال -:
 .عبارات الثناء والتشجيع المفظي عماؿستا -;
 واالمتحانات القصيرة، والتعميق عمى اجوبة الطمبة االمتحانية التحريرية والشفيية.اعتماد الدرجات  ->
عف طريق خمق مواقف تثير الدىشة والشؾ  طمبةاللدػ استثارة التشويق واالكتشاؼ وحب االستطبلع   -=

 العممي. 
 عدـ المجوء الى اعتماد العقاب البدني او التيكـ والسخرية في حالة الفشل. -<
 ب فرصة لمتعبير عف افكاره ومشاعره وآرائو بحرية وبجو مفعـ بالدعـ والطمأنينة.اعطاء الطال -?
 تشجيع اسيامات الطمبة الفعالة في تحقيق اليدؼ كالمساىمة في اعداد وتقديـ جزء مف الدرس. -@
A- طرح اعماؿ وافكار واحداث عممية ، فضبًل عف تقديـ بعض الفوائد العممية غير المتوقعة لموضوع معيف

 .معاصرة
 االبتعاد عف كل ما يضعف دافعية الطمبة كتفضيل البعض منيـ أو التقييد بحرفية الكتاب المدرسي.   -98
        

 صور عالـ النفس)ماسمو( الدوافع عمى نحو ىرمي عمى اساس االىمية النسبية :التنظيـ اليرمي لمدوافع 
 اليـر تعمل الدوافع المختمفة فيو عمىىذا  وضمف .(نظرية تدرج الحاجاتػ )ب عمييا يطمقىي ما لمحاجات و 

 وكاآلتيB، تشبع بنحو متدرج حاجات وقد حدد )ماسمو( سبع شكل عبلقة ديناميكية.
 

 ، وتشمل التنفس،تقع في قاعدة اليـر وىي اقوػ الحاجات واكثرىا الحاحًا الى االشباع الحاجات الفسيولوجية: -1
 اشباع ىذه الحاجات ضروريًا لمحفاظ عمى بقاء الفرد. واف اشباع والجنس...الخ(، ويعد والحرارة،والطعاـ،  والماء،
 في المستوػ الثاني اف تظير في سموؾ الفرد. لمحاجات االخرػ  الحاجات بحد مقبوؿ يمكف ىذه

 تعني الحاجة الى التحرر مف الخوؼ واف يكوف الفرد مطمئنًا عمى صحتو حاجات الشعور باألمف والسالمة: -2
 لتأميف عف طريق سعييـ وحقوقو ومركزه االجتماعي، وتظير ىذه الحاجة في سموؾ االفراد وعائمتو وعممو ومستقبمو

 والبرودة الشديدة...الخ. والحرارة األخطار س والمسكف وتجنبالممب
 ىي حاجة الفرد الى تكويف عبلقات محبة وتعاطف ومودة مع اعضاء اسرتو وجيرانوحاجات الحب واالنتماء:  -3

 كما اف الفرد ،فيشعر بالعزلة واالنطواء الفرد اشباع ىذه الحاجة سينعكس عمى سموؾ عدـ الف والعامميف معو
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 والتقدير االجتماعي كما يزداد اعتزازه بنفسو حيف ينتميباألمف  الى القبوؿ االجتماعي، ويزداد شعور الفرد بحاجة

    الى جماعة قوية يتقمص شخصيتيا ويوحد نفسو بيا.
          

 ىي حاجة شعور الفرد باف لو قيمة اجتماعية، واف وجوده وعممو الزماف لآلخريفالذات:  )تقدير: حاجات احتراـ -4
 الذات وتقديرىا مف اآلخريف.فيي حاجات ترتبط بالحاجة الى الشعور باعتبار 

 

 وفير ترتبط ىذه الحاجة بالتعمـ وتظير في الرغبة في الكشف ومعرفة حقائق االموالحاجة الى المعرفة والفيـ:  -5
 والتنظيـ والربط وايجاد العبلقات بيف األشياء واالستزادة مف المعرفة عف شيء ما واف دافع الرغبة في التحميل

 االستطبلع يشبع ىذه الحاجة. 
 

 تظير ىذه الحاجة في ميل الفرد الى مختمف االشياء مف دوف االخرػ سواء اكاف :الذوقيةالحاجات الجمالية  -6
 في القيـ والعادات، فاألفراد مختمفيف في تفضيميـ ألنواع الطعاـ واأللواف المشرب أـكالمأكل و  في الجوانب المادية

 مف الناس ينتقد عادات واتجاىات معينة في حيف يعتبرىا البعض اآلخر المبلبس والبعضواألشكاؿ المختمفة مف 
 ومقبولة. جميمة

  ،تعني حاجة الفرد الى اثبات وجوده وسط الجماعة التي يعيش معيا او في وسط االسرةحاجات تحقيا الذات:  -7
 فالفرد يرغب اف يقـو باألعماؿ التي يحبيا،وجوده في المجتمع بالصورة التي يرػ فييا ذاتو،  الفردبمعنى اف يحقق 

 واالفصاح عف شخصيتو.    تدفع الفرد الى التعبير عف الذات فيي طموحاتو ألنو يحقق فييا ذاتو وترضي
 ( يوضح ىـر )ماسمو( لمحاجات. :وشكل )

 
 (9:)                               ( ىـر ماسمو لمحاجات:شكل)                                        



                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الفصل الثالث
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 االنتباه واالدراؾ الحسي 

ؼ ىذه البيئة حتى يتسنى تطمب منو أواًل وبالضرورة أف يعر وتفاعمو معيا يإّف تعامل اإلنساف الدائـ مع بيئتو        
. والشرط األوؿ ليذه المعرفة ىو أف ينتبو إلى ما ييمو مف ، وحماية نفسو مف أخطارىاالو التكيف ليا، واستغبللي

يدركو كي يستطيع أف يؤثر فييا، ويسيطر عمييا. فاالنتباه واإلدراؾ الحسي ىما الخطوة األولى  ومف ثـىذه البيئة، 
ىما األساس الذؼ تقوـ عميو سائر العمميات العقمية األخرػ، فموالىما ما و يفو ليا، في اتصاؿ الفرد ببيئتو وتك

أف  نبغيفيو. فمكي نتعمـ شيئًا أو نفكر فيو ي استطاع الفرد أف يعي شيئًا أو يتذكره أو يتخيمو، أو يتعممو، أو يفكر
 .االنتباه يسبق االدراؾ ويميد لواؼ اف ندركو.  لكيننتبو إليو 
 

 كممة االنتباه مف االلفاظ  الشائعة االستعماؿ في المحيط المدرسي. فكثير ما يعمل المعمـ  :مفيوـ االنتباه
 بو مف تعميـ في الدرس، وكثيرا ما يوجو المعمـ كممةبعدـ انتباىيـ الى ما يقوـ العممي  لمتعمميفاضعف بعض 
الذيف يقوموف بحركات ال يتطمبيا الموقف التعميمي او ينظروف الى خارج الصف. المتعمميف بعض )انتبو( الى 

وشعوره نحو موضوع معيف بحيث يصبح  المتعمـ اف يوجو احساسووالمقصود في كممة انتبو اف المعمـ يطمب مف 
مكف يلذلؾ الموضوع. ولذلؾ  واستيعاب ي بؤرة اىتمامو واحساسو مف اجل اف يحصل لديو ادراؾوع فىذا الموض

Bاف نعرؼ االنتباه باآلتي 

ويمثل االنتباه بؤرة  الحظتو أو أدائو أو التفكير فيوتوجيو الشعور وتركيزه في شيء معيف لم االنتباه:مفهوم 
 .الشعور وما عداه يكوف في ىامش الشعور

 

 عف طريقو يستطيع ، اذلدػ الفرد المعرفيالنمو  في ىاماً  تمعب دوراً  التياالنتباه مف أىـ العمميات العقمية  يعد     
تغيير )الميارات وتكويف العادات السموكية الصحيحة  سابتساعد عمى إك التيالمنبيات الحسية المختمفة  يأف ينتق

ضرورؼ جدًا أف يتقف لذلؾ مف ال، مع البيئة المحيطة بوبما يحقق لو التكيف  (موؾ في االتجاه المرغوب فيوسال
إذا  ،، وجذب انتباىيـ لمميمات التعميمية وموضوعات التعمـ الجديدالمتعمميفستثارة اىتماـ البلزمة ال اتميار الالمعمـ 

  .فاالنتباه مفتاح التعمـ والتفكير والتذكر ما أراد إحداث التعمـ،
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 خواص االنتباه 
اكثر االشياء  –نبو واحد لمدة طويمة مف الزمف االنتباه عممية متنقمة )متحولة(، فميس مف الممكف االنتباه الى م -9

االنتباه المتنقمة فاف االنتباه يتجو الى ناحية معينة مف الشيء لمدة قصيرة ثـ يتحوؿ الى ونظرًا لطبيعة  -معقدة
 النواحي االخرػ.

الف االنتباه ينتقل  ،لعدد مف االشياء في مرة واحدة ال يمكف االنتباه ألكثر مف شيء واحد في آٍف واحد. فاالنتباه -:
 عمى عجل مف شيء الى آخر.

ىذه الحدود تزداد  مدة طويمة، ولكفل. فاألطفاؿ يعجزوف عف االنتباه لشيء واحد نتباهستمرارية االتوجد حدود ال -;
  .مع تقدـ العمر

اف الطبيعة الجوىرية لبلنتباه ىي االستطبلع او االستكشاؼ فنحف عف طريق االنتباه نستطيع اكتشاؼ محيطنا  ->
  وايجاد االشياء ذات االىمية لفعاليتنا اآلنية.

 

 انواع االنتباه 
 

اف المنبو يفرض نفسو عمى حواسو فرضًا قسريًا اذ تباه الذؼ يحصل رغمًا عف الفرد، اؼ االناالنتباه القسري:  -1
. وفي المجاؿ التعميمي يعمد المعمموف الى عنيف غير متوقعكما ىو الحاؿ في االنتباه الى صوت انفجار 

أو يعمد الى اية  المتعمميفعاليًا باسـ احد  اعتماد ىذا النوع مف االنتباه فيطرؽ المعمـ عمى السبورة أو يصيح
 عمى االنتباه قسرًا الى ما يريده منيـ. المتعمميفوسيمة فييا شيء مف الشدة التي تحمل 

 

 إلػىنتبػاه العمد بإرادتنا توجيو انتباىنا إلى شيء ما، كاحينما ن الطوعييحدث االنتباه النتباه الطوعي)اإلرادي:: ا -2
بمػا يبذلػو مػف جيػد فػي  المػتعمـ ي ىػذا الحػاؿ يشػعرفػف ،حديث جاؼ يدعو إلى الضػجرإلى  محاضرة أوأو درس 

أو الخػوؼ  ، إذ البػد لػو أف ينتبػو بحكػـ الضػرورة أو التػأدباؼ يتطمب منو مجيودًا ذىنياً  حمل نفسو عمى االنتباه
العػادة، إذ لػيس لػدييـ  ، وىذا النوع مف االنتباه ال يقدر عميو األطفاؿ فػيمف المعمـ أو لمحصوؿ عمى االستحساف

مف قوة اإلرادة والصبر والقدرة عمى بذؿ الجيد، واحتماؿ المشقة الوقتية في سبيل ىدؼ أبعػد مػا يمكػنيـ منػو، لػذا 
 ، أو ممزوجة بروح مف المعب .وشيقةدروس التي تقدـ إلييـ قصيرة أف تكوف ال ينبغي

 

ال يبذؿ في سبيمو جيدًا، بل يمضي  وبالتاليىو انتباه الفرد إلى شيء ييتـ بو ويميل إليو، نتباه التمقائي: اال  -3
يكوف  متعمـ، فالينبعث عف اىتماـ حقيقي في الشيء اكثر انواع االنتباه اقتصادًا وكفاءة، وذلؾ ألنو يعدو  ،سيبلً 

)اىتماـ  لمتعمـ ميتـ بعممو المدرسي حقيقة وانو ال يقوـ بو بسبب الخوؼ أو العقوبة بل بسبب الدافعية العالية
                                                                                                                                                                                     نابع عف طموحو(. 
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 االنتباه العوامل المؤثرة في B 
الموقف  ، وظروؼالمؤثرة في االنتباه إلى قسميفB قسـ يتصل بخصائص المنبو الموضوعيةتنقسـ العوامل     

والسياؽ الذؼ يرد فيو، وقسـ يتعمق بالعوامل الذاتية التي تتصل بشخصية الفرد ودوافعو وميولو واىتماماتو، وكثيرًا ما 
، طبلبوستثارة انتباه المف ىذه العوامل  فيدستطيع المعمـ الماىر أف يُ اذ ي .عل ىذاف النوعاف مف العوامل معاً يتفا

 وىذه العوامل كاآلتيB حقق اإلثارة والمتعة والفائدة.بنحو يوتركيزه وتوجييو نحو أىداؼ التعمـ المنشودة 
 )الموضوعية: ةالعوامل الخارجيأوالا: 

 

المنبيات األقل شدة، فاألضواء دوف غيره مف مف منبو مف شأنيا أف تجذب االنتباه إليو الشدة  B شدة المنبو -1
والروائح  ،الزاىية واألصوات العالية والروائح النفاذة أجذب لبلنتباه مف األضواء الخافتة واألصوات الضعيفة

 المعتدلة.

، لذلؾ ولكف الرتيب الذؼ عمى وتيرة واحدة ال يمفت االنتباه ،يؤدؼ التكرار إلى جذب االنتباه :تكرار المنبو -2
 .تكرار الفكرة في إطار مختمف لتجنب المملينبغي عمى المعمـ 

 وا عمـتغير إيقاع صوت المفالمنبيات المتغيرة والمتحركة تجذب االنتباه اكثر مف الساكنة،   :غير المنبوت -3
  .أثره، وكمما كاف التغير فجائيًا زاد المتعمميفيساعد عمى انتباه  الموقف التعميميأسموب المخاطبة في 

. فاذا كاف عما يوجد في محيطو يجذب االنتباه ختبلفا كبيراً اكل شيء يختمف  االشياء غير المألوفة: -4
المألوؼ في الكتابة عمى السبورة بالموف األسود فاف اعتماد الواف مختمفة )االحمر، واالزرؽ، واالخضر( 

ذب االنتباه الييا اكثر مف الكتابة تجذب االنتباه، كما اف عرض الدرس باعتماد وسائل ايضاح متطورة تج
 عمى السبورة.

تتأثر درجة االنتباه بحجـ المنبو، فاألشياء األكبر حجمًا أكثر إثارة لبلنتباه مف األشياء الصغيرة  حجـ المنبو: -5
في حجميا كما ىو الحاؿ في اإلعبلنات الكبيرة، والكممات المكتوبة بحروؼ كبيرة أكثر إثارة لبلنتباه مف 

 الكممات المكتوبة بحروؼ صغيرة.

 :لذاتية)ا لداخميةالعوامل اثانياا: 
 

أىمية كبيرة في توجيو انتباىو إلى األشياء والمواقف ذات المختمفة  الفردحاجات  تعد :الحاجات االساسية -1
األطعمة، واألحداث المبلئمة إلشباعيا، فالجائع في طريق عاـ يكوف أكثر انتباىًا إلى الفتات المطاعـ وروائح 

  .والعطشاف أكثر انتباىًا إلى الماء والمشروبات األخرػ التي تروؼ ظمأه

                                                                                                         (:<) 



 
 

الذؼ يمتمؾ رغبة راىنة في متابعة الدرس يكوف اكثر قدرة  المتعمـفي توجيو االنتباه، فالرغبة B تتحكـ الرغبة -2
 عمى االنتباه لمدرس مف غيره.

 مػػتعمـلىتمػػاـ افا ،تعددا امتمامدداف اد ددياا ومٌددوهم  مددن لمدد  اهعوامددت اهاا  ٌدد  ه  ت ددا  االىتمامػػات والميػػوؿ: -3
 .ينتبو الى الكتب واماكنيا اكثر مف غيرىا وحبو ليا تجعموالمطالعة ب

  

بينما المتفائل يرػ النجاح  فالمتشائـ ال يرػ غير الفشلتؤثر في توجيو االنتباه، االنفعاالت أو الحالة المزاجية:  -4
 والمستقبل الزاىر.

الذؼ يتطمع الف  ذؼ عبلقة بيذه التصورات، فالمتعمـ تؤثر في توجيو االنتباه الى أؼ شيء تصورات الفرد: -5
يكوف شخصية جذابة مثقفة يدفعو ىذا التصور الى االنتباه واالقباؿ عمى التعمـ، لكي يجعل تمؾ الخبرات 

 المتصورة ممكنة التحقق. 
 

 شرود الذىف -عدـ االنتباه- 
أىـ أسباب  ػأحد يىو  ،في المجاؿ التعميمي المتعمميفمشكمة شائعة لدػ الكثير مف  شرود الذىفظاىرة عد ت     

منتبو الى موضوع الدرس، الف  كدليل عمى انو لممتعمـفبل يمكف االعتماد عمى المظير الخارجي  معوقات التعميـ.
يتابع المدرس والحقيقة انو قد يبدو مف مظيره وجمستو عمى انو  المتعمميفاالنتباه ىو حالة داخمية، فكثيرًا مف 

ماثمة امامو الى امور اخرػ سواء اكانت داخل الصف أـ خارجو.  ويكوف انتباىو منتقل مف اموربذلؾ  يتظاىر
 كاآلتيB شرود الذىفوبذلؾ يمكف اف نعرؼ 

إلى أمور أخرى قد تكوف بعيدة عنو ولكنيا  وأمور ماثمة أماممف المتعمـ نتباه اانتقاؿ مفيـو شرود الذىف: 
 في بؤرة اىتمامو.

 

   تعمل عمى الحد مف ىذه الظاىرة، وكما يأتيBويمكف لممدرس اعتماد طرائق ووسائل مختمفة    
 لمتعمـ. المتعمميفالتي تجذب انتباه المتنوعة  الوسائل التعميميةتوظيف  -1
فكمما زادت كإتاحة الحديث وطرح االسئمة وتوسيع دائرة المناقشة  ،في التفاعل الصفي المتعمميفشراؾ ا -2

  .ساعد ذلؾ عمى تركيز انتباىيـ المتعمميفمشاركة 
تبسيط المعمومة وجعميا اف االبتعاد عف طرائق الشرح الروتينية التي تدعو الى الممل وصرؼ االنتباه، كما  -3

  . المتعمميفمحسوسة يساعد عمى تركيز انتباه 

 (35)                                                اهمط وب م م  اال ت ا  اهٌه. اثاية اوا ع اهط     حو اهموضوع -4



 
 

  واالحساساالدراك 
 

 االدراؾ B توجيػو  لنػتمكف مػف ،تساعدنا في فيػـ وتفسػير مػا يحػيط بنػامعرفية  ذىنيةعممية يعد االدراؾ
الوسػػيمة التػػي  سػموكنا نحػػو السػػواء وتجنػب العوائػػق واالخطػػار التػي قػػد تيػػدد حياتنػا، فضػػبًل عػػف كونػو

يقـو اإلنساف بمعرفة دالالت األشياء ومعانييػا والتعػرؼ  اذ عف طريقو .ناعمى اشباع حاجات ناتساعد
عمػى تفسػيرىا  عمى عالمو الخارجي بيا، وىذا يتـ عف طريق تنظيـ وترتيب المثيػرات الحسػية والعمػل

مػف مخػزوف مػف الخبػرات والتجػارب  عمػى مػا لديػو معتمػدًا فػي ذلػؾ وصػياغتيا لتكػوف ذات معنػى لػو
 كاآلتيB وبذلؾ يمكف اف نعرؼ االدراؾ السابقة،

 

  .مف األشياء ي عالمنا الخارجييزودنا بمعمومات عما فتأويل اإلحساسات تأويال عممية ىو  :اإلدراؾمفيـو  
 
 :مصػػدر معرفتنػػا عػػف العػػالـ وعػػف طريقيػػا تتػػوافر المػػادة البلزمػػة لمعمميػػات المعرفيػػة  اتاإلحساسػػ تعػػد االحسػػاس

يػق اعصػاب يف تقػرع المنبيػات الحسػية حواسػنا ينتقػل اثػر ىػذه التنبييػات عػف طر . فحػومنيػا االدراؾ األكثػر تعقيػداً 
ىػذه االثػار الػى حػاالت شػعورية  تفسػر, وىنػاؾ الى مراكز عصػبية خاصػة فػي المػخ واردةخاصة ىي االعصاب ال

ىػػو االثػر النفسػي الػػذؼ ينشػأ مػف انفعػػاؿ حاسػة او عضػػو  االحسػاسفنوعيػة بسػيطة ىػػي مػا تعػرؼ باإلحساسػػات. 
مػػذاقات والحػػرارة والبػػرودة االصػػوات والػػروائح والو فػػي الػػدماغ مثػػل االحسػػاس بػػاأللواف مراكػػز الحػػس  وتػػأثرحػػاس 
 ويمكف اف نعرؼ االحساس كاآلتيB .طوالضغ

  

 .الدماغ في الحس مراكز وتأثر حسي عضو تنبيو عف مباشرة ينشأ الذي النفسي األثر ىو :اإلحساسمفيـو 
 

B وتنقسـ االحساسات بوجو عاـ الى 
الممس أو (، وحاسة والذوؽ  ،والشـ ،معوالس ،البصرتتمثل بالحواس الظاىرة )حاسة  :احساسات خارجية المصدر .1

حاسة الحركة والحاسة الدىميزية أو ، فضبًل عف )التبلمس، وشدة الضغط، والدؼء، والبرودة، واأللـ(س جسمية الح
 .حاسة التوازف التي تخبر االنساف بالحركة والتوجيو لكل مف الرأس والجسـ بالنسبة لؤلرض

 والكميتػػيف ،والرئػة ،واالمعػػاء ،المعػدةالعضػػاء الداخميػة كتوجػد عمػػى جػدراف معظػـ ا احساسػات حشػػويو المصػدر: .2
 وغير ذلؾ.الغثياف  واالعطش  والجوع وتعطينا اشارة عند ا

تزودنػا بمعمومػات عػف ثقػل اذ , والعظػاـ ي العضػبلت واالوتػار والمفاصػلفػ تتمركز Bاحساسات عضمية او حركية .3
االشياء او ضغطيا وعف وضع اجسامنا وتوازنيا وعف مػدػ مػا نبذلػو مػف جيػد ومػا نمقػاه مػف مقاومػة ونحػف نحػرؾ 

     االشياء او نرفعيا او ندفعيا.
     

                                                                                                     (:>) 



  
 ىػو انطبػاع يحصػل إلحػدػ حواسػنا نتيجػة مثيػر خػارجي، غيػر أف  اإلحسػاس :الفرؽ بيف االحسػاس واإلدراؾ

ىو فالفرؽ بينيما  .اإلدراؾ يطمق عمييا اسـ مباشرةسطة عممية أخرػ تأتي بعده ىذا االنطباع ال يأخذ معناه إال بوا
 اف اإلحساس عبارة عف استجابة أولية ألعضاء الحس بينما اإلدراؾ ىو الطريقة التي نفيـ بيا الموضوع.

 
 :العوامل المؤثرة في االحساس واالدراؾ 
 العوامل الخارجية )الموضوعية: :والا أ

فالوسػيمة  االنتبػاه تمييػدًا لعمميػة إدراكيػا أكثػر مػف المثيػرات السػاكنة،المثيػرات المتحركػة تجػذب التغيير والحركػة:  -1
  .اكثر مف الوسيمة التعميمية الثابتة المتعمميف وتعمل عمى توجيو ادراكيـ لياالتعميمية المتحركة تجذب انتباه 

 

، فػػاأللواف الزاىيػػة تجمػػب تعػػد شػػدة المثيػػر احػػدػ العوامػػل الميمػػة لجػػذب االنتبػػاه وتوجيػػو االدراؾ الشػػدة والتضػػاد: -2
جػػػذب االنتبػػػاه وتوجيػػػو الػػػى انتباىنػػػا وتعمػػػل عمػػػى توجيػػػو ادراكنػػػا أكثػػػر مػػػف األلػػػواف الغامقػػػة، كمػػػا يػػػؤدؼ التضػػػاد 

ومػػف ثػػـ  كػػل شػػيء يختمػػف اختبلفػػًا كبيػػرًا عمػػا يوجػػد فػػي محيطػػو مػػف األرجػػح أف يجػػذب االنتبػػاه إليػػوفاالدراؾ، 
 كظيور الضوء في الظبلـ، ووجود شخص طويل وسط أقزاـ.  ادراكو، 

تميػػل األشػػياء التػػي تقػػع فػػي مجموعػػات طبيعيػػة أو فػػي ترتيػػب معػػيف الػػى جػػذب االنتبػػاه وتوجيػػو  العػػدد والترتيػػب: -3
فالضوضػػػاء رغػػػـ سػػػماعيا إال انيػػػا ال اإلدراؾ أكثػػػر مػػػف األشػػػياء التػػػي تتواجػػػد كيفمػػػا وجػػػدت مػػػف دوف ترتيػػػب، 

كمػا يتوقػف عػدد األشػياء تستحوذ عمى انتباىنا وتكوف أقل ادراكًا مف النغمات وااللحاف النيا ذات ترتيب معيف. 
التػي نػدركيا حينمػا ننتبػو إلػػى شػيء مػا عمػى الوقػػت المسػموح بػو لممبلحظػة وكػػذلؾ عمػى عػدد األشػياء المنفصػػمة 

 .المقدمة
تنظػيـ  لػذلؾ فػافنحػف نميػل الػى ادراؾ االشػياء المنظمػة أكثػر مػف االشػياء المضػطربة،  الموقف:نظيـ عناصر ت -4

مػػػف العوامػػػل التػػػي تيسػػر عمػػػى المػػػتعمـ اف يجػػػد معنػػػى لعناصػػػر الموقػػػف وشػػػكل يعػػػد  عناصػػر الموقػػػف التعميمػػػي
تعميمػي المضػطرب ، مما يسيل عميو ادراكو لمموقف التعميمػي ككػل عمػى عكػس الموقػف الالقائمة بينياالعبلقات 

 غير المنظـ.
 

 :الذاتية الداخمية العوامل: ثانياا 
لذلؾ مف تفق مع ميولو واىتماماتو، ويدرؾ االشياء التي ت الفردعادة ما ينتبو  :واالىتمامات الميوؿ واالتجاىات -1

باىتمامات وميوؿ  لميمات التعميمية وموضوعات التعمـ الجديدا الى ربطالمعمـ  يعمدالضرورؼ جدًا أف 
  .إذا ما أراد إحداث التعمـ ،المتعمميف

                                                                                                       (22) 



 

في  اً او ايجاب اً التي مر بيا الفرد وىي تؤثر سمب يعتمد االدراؾ عمى الخبرة والتجارب السابقة :السابقة الخبرة -2
فخبرة المدرس تجعمو يدرؾ الظاىرة السموكية الغير مرغوب بيا اكثر واسرع مف ادراؾ الفرد لممواقف والظواىر، 

 .الميندس
 

فإف الفرد ال يرػ إال  إذا كاف ىناؾ توقع محددفتوقع الفرد وتييؤه ذىنيًا يؤثر في ما سينتبو اليو ويدركو،  :التوقع-;
 كاف يمثل الحقيقة أـ ال. أما توقعو سواء 
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 الفصل الرابع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الذاكرة والنسياف 
 :عالجة األحداث يتـ ماذ ترتبط بالحاضر والمستقبل، كما وثيق،  بنحوٍ ترتبط الذاكرة بحياة اإلنساف  الذاكرة

ومف دوف الذاكرة  .تكبلاتخاذ القرارات وحل المشفي اضر في الوقت الح ستعمالياوالمعمومات مف الماضي ال
فيي المحور االساس ذو االىمية الكبيرة لجميع العمميات العقمية، انيا يصبح التفكير االنساني محدودًا لمغاية، 

ذلؾ اف النشاط يستمـز حفظًا وخزنًا لممعمومات تساعد الفرد عمى القوة التي تكمف وراء كل نشاط نفسي وعقمي، 
مومات التي فيـ وتمثيل المعمومات التي تتوافر لو في مواقف أخرػ وعمى نتائج عممية إقامة الروابط بيف المع

 ال يتحقق النمو االنساني.يكتسبيا في المواقف البلحقة ومف دوف ىذه العممية العقمية 
 

 ىي عممية عقمية يتـ بيا تسجيل وحفع واسترجاع الخبرات الماضية. مفيـو الذاكرة:
 

فيو، لكي يتـ استرجاعيا  الخبراتالمخزف الذؼ يتـ تجميع ووفق التعريف السابق فاف الذاكرة تعد بمنزلة        
تمعب الذاكرة دورًا ميمًا في العممية التعميمية، الف  لذلؾ ،عممية تعرؼ باسـ التذكر عف طريق الييا الحاجة عند

ولمتذكر  ،ذلؾ انو اذا لـ يتبقى شيء لدينا مف خبراتنا السابقة فمف نتعمـ شيئا ،ارتباطا شديدا بالتذكريرتبط التعمـ 
أىمية خاصة فاف تفكيرنا مرتبط الى حد كبير بما نتذكر مف حقائق كما اف استمرار اإلدراؾ في حد ذاتو إنما 
يتوقف عمى استمرار ذاكرتنا فنحف نستطيع اف ندرؾ العبلقات بيف الماضي والحاضر ونقوـ بعمل تنبؤات عف 

  .يالى حضور ذاكرتنا وقوتيا ومرونتالمستقبل ويرجع ذلؾ كمو ا
 
 الذاكرة المصمـ مف قبل)اتكنسوف وشيفريف وفق انموذج  ثبلثة أنواعيمكف تقسيـ الذاكرة الى  :نواع الذاكرةا

Atkinson &Shiffren) ، ،الذؼ يعد احدػ نماذج النظرية المعرفيةBوكاآلتي  

اذ  مرتبطة بمختمف الحواس،تمثل الذاكرة الحسية المرحمة االولى في معالجة المعمومات وىي  الذاكرة الحسية:-1
انيا نتيجة أؼ منبو حسي يترؾ  اؼتتضمف اشكااًل فرعية مثل الذاكرة البصرية والسمعية والممسية والشمية والذوقية، 

، فالمعمومات في ىذه الذاكرة تفقد بعد ربع ووظيفتيا االحتفاظ بالمعمومات في الذاكرة لمدة قصيرة جدا انطباعًا حسيا،ً 
لييا وحاوؿ فيـ معناىا، مما يؤدؼ الى انتقاليا الى مخزف معمومات مؤقتًا اذا انتبو الفرد إحفع الويمكف ، ثانية

 الذاكرة قصيرة المدػ.

حفع وخزف المعمومات ذات االستعماؿ اليومي المتواصل او وىي الذاكرة المسؤولة عف  الذاكرة قصيرة المدى:-2
 =9التي يعييا الفرد في وقت محدد بصفة مؤقتة )وىي المعمومات المعمومات ذات العبلقة بالحياة اليومية لمفرد 

ثانية(، وتعمل ىذه الذاكرة عمى التخزيف المؤقت لممعمومات، فضبًل عف نقل المعمومات والخبرات الى الذاكرة طويمة 
  بل يتـ فرز المدػ وسحب المعمومات مف اجيزة الذاكرة المختمفة. اال اف عممية نقل المعمومات ال تكوف بنحٍو آلي

               (:A)  



 

بالعمر وال  تتأثر. وىذه الذاكرة ال المعمومات المفيدة التي يرغب اف يحتفع بيا والمعمومات التي يراد التخمص منيا 
 بالتربية وال مستوػ القدرات، فيي ميكانـز بدائي لبلحتفاظ بالمعمومات لمدة قصيرة مف الزمف. 

وىي الذاكرة المسؤولة عف حفع وخزف المعمومات التي يبمغ مداىا الزمني اياـ وأشير او  الذاكرة بعيدة المدى:-3
زمنية  مدةر بعض األمور التي حدثت منذ كتذكر بعض إحداث الطفولة او تذك ،سنيف وربما عمر اإلنساف كمو

المعمومات يتطمب نقل المعمومات مف الذاكرة قصيرة المدػ الى الذاكرة طويمة المدػ التعامل مع ىذه  ولذا 8طويمة
بعمق عف طريق اعتماد وسائل حفع جيدة تيسر فيـ المادة )اضفاء المعنى عمييا( وربطيا بمعمومات وأفكار 

 موجودة فعبًل في المخزف طويل االمد.

 (Atkinson &Shiffrenنموذج )اتكنسوف وشيفريف  اانواع الذاكرة وفق ( يوضح ;ومخطط )
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 :Atkinson &Shiffren:           (;8انواع الذاكرة وفا انموذج )اتكنسوف وشيفريف : 3مخطط)                

 الذاكرة الحسية

هل ينتبه 

الفرد الى 

 المعلومات

 الذاكرة قصيرة المدى

 الذاكرة طويمة المدى

كيفية 

التعامل 

مع 

 المعلومات

 تنسى المعمومات بعد ربع ثانية

ثانية 15تنسى المعمومات بعد  تحفع المعمومات في الذاكرة قصيرة  
 المدى لوقت اطوؿ



 
 العوامل المساعدة عمى التذكر 

 )الداخمية: أوالا: العوامل الذاتية

يضمف حصوؿ التذكر بنحٍو أدؽ، فالطالب الذؼ يعتريو  اف اعطاء الفكر فرصة العمل بيدوء االسترجاع: -9
 االرباؾ ساعة االمتحاف قد ال يتذكر المعمومات بالمستوػ الذؼ يكوف عميو بعد خروجو مف االمتحاف. 

اداء االمتحاف  أؼ استعداد الفرد وتأىبو لمقياـ بنشاط معيف، فالطالب ينسى المعمومات بعد التييؤ الذىني: -:
 .اكثر بكثير مما ينساه قبل االمتحاف وىو في حالة تييؤ شديد السترجاعيا

اف ارتباط المواقف بحاجات الفرد وميولو ورغباتو تعد احدػ العوامل الميمة  حاجات الفرد وميولو ورغباتو: -;
 الطعاـ وشكمو ومذاقو.التي تسيل عمى الفرد استرجاع المواقف وتذكر جوانبيا، فالفرد الجائع يتذكر صنف 

 انفعاؿ الفرد في موقف ما قد يترؾ آثارًا نفسية تجعمو ال ينساىا بسيولة. انفعاالت الفرد: -4
 

 الموضوعية)الخارجية:ثانياا: العوامل 

الخبرات التي تتكرر عمى الفرد يتذكرىا بسيولة، فرؤية شخص مف االشخاص لمرة واحدة غير  اف التكرار: -1
رؤيتو المتكررة تجعل أمر تذكر بعض خصائصو الجسمية سيبًل والتعرؼ كافية لتذكره تذكرًا دقيقًا، ولكف 

  عميو اسيل.
قد يكوف تذكرىا أسيل مف تذكر اف الخبرات او االشخاص او المواقف التي يمر بيا الفرد حديثًا  الحداثة: -2

 مثيبلتيا التي مر بيا في الماضي.
االحداث العنيفة والمواقف المتطرفة يتذكرىا الفرد أكثر مف غيرىا، ألنيا تترؾ آثارًا نفسية تتبلحـ مع  الشدة: -3

 غيرىا.
الب الى وتعد احدػ العوامل المساعدة عمى التذكر، فاليوـ األوؿ الذؼ يدخل فيو الط الخبرات األولى: -4

 الجامعة يتذكره أكثر مف سائر االياـ.
 

 

 النظريات التي فسرت الذاكرة 
وتتضمف عدد مف النظريات، منيا ما تدعي تكوف تغييرات تركيبية أو تشريحية : : النظريات الفسيولوجية اوالا 

العصبية التي أو وظيفية في تشابكات الجياز العصبي ومنيا ما تدعي تولد مواد كيمياوية جديدة في الطرؽ 
 تحفع الذكريات عمى نحو تركيب كيمياوؼ.

 

                                                                                                      (;9) 



 
لمتعمـ ة اف وجية نظر السموكية تؤيد تفسير الذاكرة عمى انيا عممية ناتجة او تابع ثانياا: النظرية السموكية:

  :تيةاآل اىيـوتفسر وفق المف
  االستجابات او المخرجات -ج           التخزيف - ب         المتغيرات او المثيرات او المدخبلت - أ

 

عممية االدراؾ الحسي  طريق عفاف الذاكرة يمكف تفسيرىا  (Tulving  تولفنؾ)يرػ : شتالتكال يةنظر  ثالثاا:
ذاكرة ال رأييا لتفسيرشتالت كتطرح ال. و تمؾ الظاىرة العقمية المعرفية التي تعد نقطة التقاء المعرفة بالواقع

ستقباؿ المعمومات قبل تخزينيا مؤكدة عمى عمميات يضميا المصطمح ) االدراؾ اعتبارىا عممية ادراكية تيتـ باب
 كاآلتيB وىي، الحسي (

  الوعي -ج          عممية االنتباه -ب       عممية االحساس -أ
 

الترميز، ) عمومات وفق جوانب رئيسة ثبلثوتفسر الذاكرة عمى انيا سرياف المرابعاا: النظرية المعرفية: 
، اذ اىتمت بدراستيا بجانب االستعادة او االسترداد اكثر مف الجانبيف اآلخريف، كما (والتخزيف، واالستعادة

حددت سبل استعادة المعمومات عف طريق عممية االسترجاع، والتعرؼ، وا عادة التعمـ. وقد ضمت ىذه النظرية 
 الكثير مف النماذج المعاصرة لتفسير الذاكرة ومنيا انموذج )اتكنسوف وشفريف( الذؼ تـ توضيحو سابقًا.

 
 

 النسياف 

اثر عف العمماء لى مشكمة النسياف وأثرىا في التعمـ وقد اف الفبلسفة والعمماء عمى مر العصور قد لفتو النظر ا     
عالـ النفس االلماني و . فة العمـ النسياف( بمعنى اف المرض الذؼ يصيب المتعمميف ىو النسيافآالمسمميف مقولة )

الذؼ يدؿ عمى اف ف رسـ منحنى االحتفاظ او التذكر كما انو اوؿ م ،كمي بنحو)ابنجياوس( أوؿ مف درس النسياف 
 . ثـ يبدأ بالتباطؤ مع مرور األياـمباشرة، التدريب اعقاب النسياف يكوف سريعا في 

ىو عجز الفرد او فشمو في استعادة واسترجاع المعمومات واألفكار والخبرات التي سبا تعمميا  :النسياف مفيـو
  مؤقت.، وىذا العجز قد يكوف كمي أو جزئي دائـ أو في وقت سابا مف حياتو

 

 فالنسياالتي فسرت نظريات ال 
 

عمماء النفس التربوييف ظاىرة النسياف في محاولة لمتعرؼ عمى أسبابيا وفيـ طبيعتيا ، والسيما درس العمماء     
 ،في المدرسة تحصيميـو  المتعمميفومعرفة العوامل المؤدية الييا مف اجل تقميل أثارىا السمبية الكبيرة عمى 

 ، وكاآلتيBنظريات لتفسير ىذه الظاىرةعدد مف الوضع  ىفتوصموا ال
                                                                                                       (;:) 



 

 
بنجياوس ا)منحى  ويمثميا اصدؽ تمثيل عممي، يضًا بنظرية اإلىماؿ أو االضمحبلؿوتعرؼ أ: التاكلنظرية اوالا: 

الذؼ يرد تفسيره الى تآكل المعمومات. وتمؾ الظاىرة تحدث في خزف الذاكرة الحسية والذاكرة قصيرة  لمنسياف(
ترػ ىذه النظرية اف التعمـ ىو نتاج الممارسة أو االستعماؿ. بينما النسياف ىو عممية تحدث في فترات المدػ. و 

 مستعممة، وعمى ىذا فإف اإلىماؿ يسبب النسياف.االحتفاظ عندما تكوف المعمومات موضع االىتماـ ميممة غير 
 

ى إعادة تنظيـ مديناميكية بحيث تعمل عطبيعة الذاكرة تمتاز ب تفترض ىذه النظرية اف ثانياا: نظرية تغير األثر:
نى معينا او يؤدؼ وظيفة تساؽ والتكامل ويعطي معالذؼ يمتاز باال محتوػ الخبرات لتحقيق ما يسمى الكل الجيد،

الفرد المستمرة، فاف بعض الخبرات ربما تتغير أو  بلتتفاع وفقيات إعادة تنظيـ محتوػ الخبرات معم واثناءما. 
يطرأ  واف كل تغيير .اىية تذكر مذا بالتالي يزيد مف صعوبة عمىتدمج مع خبرات أخرػ، و  نياا او أيتفقد بعضًا من

 اآلتيةB  المبادغعمى ما سبق اف رآه الفرد يعتمد عمى 
 أؼ الميل الى اغبلؽ شكل مفتوح. االغالؽ: -
 أؼ الميل الى كماؿ الشكل. الشكل الحسف: -
 أؼ الميل الى توازف الشكل. التناسب: -

 

استبعاد الحوادث واألشياء المؤلمة او  اويقصد بيالكبت نظرية ايضًا بعرؼ وت نظرية النسياف عف دافع:ثالثاا: 
بعادىا الى مجاؿ البلشعورالمخيفة او غير السارة مف مجاؿ الوعي والشعور  وذلؾ الف بقاء ىذه األشياء غير  ،وا 

وفق أؼ اف النسياف  ،السارة في مجاؿ الوعي يسبب االلـ والحزف لئلنساف كاستبعاد ذكرػ مؤلمة او مشيد محزف 
لكي يتاح لو  مف الذكريات عممية انتقائية ليا وظيفة حيوية ىي حماية الفرد مما ينغصو ويؤلمومفيوـ ىذه النظرية 
  .اف يتفرغ لما ىو أىـ

 
  : ، وكاآلتينوعيف اف تفسير نظرية التداخل يكوف عمى نظرية التداخل:رابعاا: 

عمى استرجاع تعمـ سابق، أؼ انيا وىو اف تعمـ جديد يمكف أف يعوؽ القدرة  :أو الكف الرجعي التداخل القبمي -1
قديمة، ولكف يقل اثر الكف الرجعي اذا كانت االنطباعات القديمة  تعطي تأثيرًا رجعيًا لتعرقل أو تكف معمومة أخرػ 

  .باعثة عمى االرتياح ومدعمة بقوة

ويظير اثره عندما مى استدعاء تعمـ الحق، ق وتأثيره عوىو تداخل تعمـ ساب التداخل البعدي أو الكف التقدمي:-2
 المراد تعمميا متشابيتيف. تكوف المادتيف

                                                                                                         (;;) 



 
                                                                                                

 العوامل المؤثرة في عمميتي التذكر والنسياف 

يوجد عدد مف العوامل المؤثرة في عمميتي التذكر والنسياف التي ينبغي السيطرة عمييا حتى يسيل حفع       
 نسيانيا، ويمكف تصنيفيا كاآلتيB  دوف مف ستذكارىا والحيمولة ال المعمومات وثباتيا

كرة، اىي العوامل التي تتعمق باستقباؿ المعمومات، والتي تعد االساس في التأثير عمى الذ: أوالا: عوامل االستقباؿ
Bومنيا اآلتي 

فالدوافع  ،ونتائجياالسموؾ ال يكوف مف دوف دافع، والدوافع تختمف في قوتيا : دافع الوصوؿ الى النجاح -1
 ىدفوالمتعمقة بكياف الفرد وشخصيتو تكوف أقوػ أثرًا عمى دفع السموؾ واستمراره، ولذلؾ فاف الطالب الذؼ 

لوجود  )زيادة القدرة عمى التذكر والتفوؽ سوؼ يدفعو طموحو ىذا الى بذؿ الجيد واالستمرار بالتعمـلنجاح ا
 . )تحقيق اليدؼ( منجاحدافع( مف اجل الوصوؿ ل

ويمثل االنتباه بؤرة الشعور وما عداه توجيو الشعور وتركيزه في شيء معيف لمبلحظتو أو أدائو أو التفكير فيو ويقصد بو : االنتباه -2
مف اجل ضماف  )فيـ المعنى( اذ يقـو االنتباه بتييئة الفرد وتحفيزه لئلدراؾويعد احدػ العوامل الميمة، يكوف في ىامش الشعور. 

، المتعمميفلذلؾ مف الضرورؼ جدًا أف يتقف المعمـ ميارات استثارة اىتماـ نقل المعمومات لمذاكرة طويمة المدػ لبلحتفاظ بيا، 
  .فاالنتباه مفتاح التعمـ والتفكير والتذكر إذا ما أراد إحداث التعمـ، ،وجذب انتباىيـ لمميمات التعميمية وموضوعات التعمـ الجديد

 

 ،بعدد مف العوامل المتعمقة بالمادة الدراسية والنسياف التذكر تتأثر عمميتي: انياا: عوامل تتعما بالمادة الدراسيةث
Bومنيا اآلتي 

 أؼيؤدؼ وضوح معنى المحتوػ الذؼ يتعممو الطالب إلى تسييل الحفع : المعنى في المادة الدراسية وضوح -1
العامة أسيل  بالمبادغتمؾ التي ترتبط  ال سيماعاـ، إذ أف المفاىيـ واضحة المعنى و  نحوتسييل عممية التعمـ ب

ولقد أكدت ىذه الحقيقة كثيرًا مف  فإف نسيانيا يكوف سريعًا. )الغامضة( في حفظيا مف التفاصيل غير المفيومة
 .الدراسات التي أجريت عمى التعمـ في المدرسة

 

 فاظ بو( ومف ثـ استرجاعو، فالمتعمـالمادة المنظـ المترابط يسيل تعممو )االحتمحتوػ : تنظيـ المادة الدراسية -2
موضوعات التي ال تعطي يتذكر الموضوعات التي ارتبطت فيما بينيا وكونت وحدة مفيومة اسيل مما يتذكر ال

والموضوعات معينًا، وىذا السبب الذؼ يجعل المربيف يؤكدوف عمى الربط بيف الخبرات  عند قراءتيا مفيوماً 
  المدرسية وتكويف وحدات دراسية متكاممة.
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اش اع جما اقت ع اما ٌؤاي تع مه اهى وٌتع   اهطاهب  وقف اقصي : ارتباط المادة بميوؿ واتجاىات الطمبة -3

اهمفض   لو مواٌاته اه اص ،   عض مٌوهه وحاجاته،  اهطاهب ٌتع   اهكثٌي من اهمع وماف اهتً تحتاجما اهعا ه
 جا  عض اهط    ٌمٌ ون اهى مواا معٌ   وٌجاون سموه   ً تع مما واستذكايما  ً حٌن ال  وع ى مذا االساس

  جاف اهفيا اه فسٌ .ذهك  حاج  من حااليت اط  ، ٌمتمون لو ٌ فقون  مواا ا يى
 

، ةلفظي ػ ر اخو  ةفكري البد اف يتضمف جوانباف تعمـ اؼ ميارة حركية : الميارات الحركية والميارات المفظية -4
لذلؾ نجد اف الميارات الحتفاظ بيا جيدًا عند االنساف، اف االستجابات الحركية يتـ االى وقد توصمت الدراسات 

، فالطالب الذؼ يجرؼ تجربة معينة ويوضحيا مقارنة بالمواد المفظية واالحتفاظالحركية ىي االكثر في التذكر 
                               أفضل، العتماده عمى اكثر مف حاسة واحدة. بصوتو يكوف تعممو أؼ تذكره ليا

                                                         

في عمميتي التذكر والنسياف، اختيارىا لدراسة المادة الطريقة التي يتـ  تؤثر: ائا التدريسثالثاا: العوامل المتعمقة بطر 
Bومنيا اآلتي 

راءة الموضوع المراد تعممو كمو مرة بعد اخرػ الى اف قيقصد بالطريقة الكمية : الطريقة الكمية والطريقة الجزئية -1
يتحقق حفظو، اذ تساعد ىذه الطريقة عمى تكويف معنى عاـ أو اطار مرجعي عاـ لمموضوع المراد تعممو، 

 أو بتتابع منطقي. وتتصف بوحدة طبيعية قصيرةمجدية حينما تكوف المادة وتكوف 
 

بنحو منفصل وبعد اتماـ قراءة كل جزء منيا مف ثـ الموضوع المراد تعممو و الطريقة الجزئية فتعني تجزئة اما      
تساعد عمى التعمق في و  مجدية حينما تكوف المادة طويمة أو صعبة. حفظو، يتـ االنتقاؿ لمجزء اآلخر. وتكوف 

 .صيل الجزئية لمموضوعاالتف
  ولئلفادة مف مزايا الطريقتيف يكوف مف االنسب الجمع بينيما.     

 

يقصد بالطريقة المكثفة استمرار نشاط المتعمـ حتى يتـ حفع المادة، وتكوف : الموزعةوالطريقة  المكثفةالطريقة  -2
مفيدة مع المواد التي تتطمب حل مسائل. أما الطريقة الموزعة فتعني وجود فترات راحة ما بيف جمسات التعمـ 

مف حالة فى المتعمـ تعبو في ىذه الفترات ويتخمص والحفع، وقد دلت التجارب عمى فائدة ىذه الطريقة، اذ يتبل
الممل والسأـ وفتور الرغبة في االستمرار بالنشاط، فضبًل عف تبلفي حصوؿ ظاىرة التداخل بيف عناصر 
الخبرات ببعضيا مع البعض اآلخر عند استمرار التعمـ مدة طويمة، وقد ايدت ذلؾ التجارب التي اجريت في 

رت اف تكرار الشعر مرتيف في كل يوـ ولمدة ستة اياـ متوالية افضل مف تكراره عممية حفع الشعر، اذ اظي
 اثنتي عشر مرة ولمدة يوـ واحد.
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في أعقاب التعمـ مباشرة قد  )ترديدىا( طريق تسميعيا عممية استذكار المادة المتعممة عفأف : طريقة التسميع -3

 يمكف إبقاؤه عمى مستوػ مرتفع عفبالمعمومات االحتفاظ فتقمل مف النسياف السريع الذؼ يحصل في العادة. 
إلى أنيا تساعد عمى تثبيت  ىذه الطريقةوترجع أىمية ، ة باعتماد طريقة التسميعطريق حسف توزيع المراجع

فالطالب الذؼ يتعمـ المادة ويعرؼ اف عميو اف يسترجعيا في اعقاب ذلؾ فاف ىذا يجعمو يقرأىا  .المادة المتعممة
 بنشاط ويقظة مما يؤدؼ ذلؾ الى احتفاظ اكثر.

 

عمى التعمـ واالحتفاظ  في القدرةاحدػ العوامل المؤثرة الفروؽ الفردية  تعد: رابعاا: عوامل تتعما بالمتعمـ نفسو
، وىذه الفروؽ تكوف بيف االفراد، كما تظير عند الفرد الواحد، اذ نبلحع البعض يتعمـ المغة ويحفع بالمعمومات

االستعداد معموماتيا اكثر مف تعممو لمرياضيات أو العكس. ويمكف اف ترجع ىذه االختبلفات الى اسباب كثيرة منيا 
واتجاىاتو وميولو، وما يمتمكو مف خبرات سابقة )الخبرات الصحيحة تكوف ، (العقلكي أـ ضعيف )ذ العقمي لممتعمـ

قاعدة الستبلـ معمومات جديدة وتسيل حفظيا اما الخبرات الخاطئة فتعرقل عمميات التعمـ الجديدة(، فضبًل عف 
  الخصائص المزاجية واالنفعالية لممتعمـ والمستوػ االقتصادؼ واالجتماعي.

 ح العوامل المؤثرة في عمميتي التذكر والنسياف.( يوض>ومخطط )
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                                              رات المتعلم العقلية، وميوله واتجاهاته، وخبراته السابقة، قد                                                                    

 واالجتماعي المزاجية واالنفعالية لممتعمـ والمستوى االقتصاديالخصائص                                                        

 

 

 ( العوامل المؤثرة في عمميتي التذكر والنسياف>مخطط ) 
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 العوامل المؤثرة في عمليتي التذكر والنسيان

 

 عوامل االستقبال

عوامل متعلقة 

 بالمتعلم نفسه

عوامل متعلقة 

 بطرائق التدريس

عوامل تتعلق 

 بالمادة الدراسية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل الخامسال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 التفكير 

األىمية مف اف ىذه ضرورة حاسمة لئلنساف لمتعامل مع التغير السريع في العالـ، اذ تنبع التفكير وتعميمو اصبح     
عممية اكتساب المعرفة أو توليدىا، والتحقق مف دقتيا ىي عممية تفكير، فالمعرفة مجرد وسيط لتنمية التفكير وليست 

حصولو عمى المعرفة بوسائط متعددة ومف مصادر مختمفة،  فاإلنساف في ىذا العصر مف السيلىدفًا في حد ذاتيا، 
فيدؼ تعميـ الفرد )كيف تفكير سميـ، و عرفة لتحقيق اىدافو مف دوف تعميـ ولكف ليس مف السيل عميو توظيف تمؾ الم

يتعمـ، وكيف يفكر( ىدفًا منشودًا ذا اىمية خاصة، اذ ييدؼ الستثمار أقصى ما يمكف مف الطاقات اإلنسانية 
 وتسخيرىا لما يفيد حياتيـ ويحفع تراثيـ العممي والحضارؼ لؤلجياؿ القادمة.

خبراتو بطريقة جديدة لحل  البشري  ينظـ بيا العقل التيالعممية  ، فيوف سمات االنسافسمة ممفيـو التفكير: 
  .عناصر الموقف المراد حموعالقات جديدة بيف الموضوعات أو إدراؾ  ىذه العممية وتتضمف، ةمعين مشكمة

 

 اغراض التفكير:  Bلمتفكير اغراض متعددة، ومنيا اآلتي 
 الفيـ. -9
 اتخاذ القرار. -:
 لحل المشكبلت.التخطيط  -;
 الحكـ عمى االشياء أو القياـ بعمل ما. ->

 

 ت: أنواع التفكيرBوجد أنواع كثيرة مف التفكير، ومنيا اآلتي 
 

نراىا أو نسمعيا، أؼ اف  ىو ذلؾ النوع مف التفكير الذؼ يتـ بوجود أشياء ممموسة الحسي:المادي أو التفكير  -1
 ىذا النوع مف التفكير يتعامل مع االشياء وفق طبيعتيا كما تظير في مجاؿ اإلدراؾ الحسي لممثيرات البيئية. 

 

عممية ذىنية تيدؼ إلى استنباط النتائج واستخبلص المعاني المجردة لؤلشياء والعبلقات  التفكير المجرد: -2
 الرموز والتصاميـ والقدرة عمى وضع االفتراضات والتأكد مف صحتيا.عف طريق التفكير االفتراضي  باعتماد

يتضمف القدرة عمى الخروج مف حيز التأثر المباشر المحسوس الى نطاؽ التأثر بالمعنى وىو تأثير غير اذ 
 نستطيع لحرية، اذ تعد اشياء غير محسوسة المثل مفيوـ الديمقراطية أو ا ويدور حوؿ مفاىيـ مجردة مباشر،

 نراىا أو نسمعيا أو نزنيا. أف
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ىو التفكير الذؼ يمارس عند محاولة بياف االسباب والعمل التي تكمف وراء األشياء،  التفكير المنطقي: -3
وجية نظر صحة تؤيد أو تثبت ، فضبًل عف الحصوؿ عمى أدلة عماؿبو مف أ ما نقوـ ومحاولة معرفة نتائج 

 أو تنفييا.  معينة
 

يقوـ عمى تقصي الدقة في و  ،التحميل والتقييـ لمحموؿ ىذا النوع مف التفكير عمى عمميتيعتمد ي التفكير الناقد: -4
الذؼ ينتمي  العبلقات الصحيحةالوقائع التي تصل بالموضوعات ومناقشتيا وتقويميا والتقيد بإطار  مبلحظة

بغرض  (،بعدىا عف العوامل الذاتية) الموضوعية مع مراعاة بلص النتائج بطريقة منطقيةإليو ىذا الواقع واستخ
 . التوصل إلى نتائج سميمة تتصف بالثبات والصدؽ

 

 اآلتي: ومف ميارات التفكير الناقد
 التعرؼ عمى الفرضيات وتحديد غير الواضح منيا. -
 التمييز بيف الحقيقة والرأؼ واالدعاء. -
 التمييز بيف المعمومة المرتبطة بالموضوع وغير المرتبطة. -
 المنطقية. )المغالطات( التعرؼ عمى التناقضات -
 تحديد االدعاءات والحجج الغامضة. -
 الحكـ عمى موثوقية المصدر. -

 

 تائجعف حموؿ، أو التوصل الى ن نشاط عقمي مركب وىادؼ توجيو رغبة قوية في البحث التفكير االبداعي: -5
 ومف أىـ ميارات التفكير االبداعي اآلتيBويتميز بالشمولية والتعقيد. أصيمة لـ تكف معروفة مف قبل، 

إزاء مثير بسرعة وسيولة وىي قدرة الفرد عمى إعطاء أكبر عدد ممكف مف االستجابات المناسبة الطالقة:  -
 معيف في مدة زمنية معينة.

وىي القدرة عمى التفكير بعدة اتجاىات تتضمف فئات مختمفة مف االستجابات عمى أف يشمل انتاجو  المرونة: -
 انواعًا متعددة مف األفكار، وامكانية تحويل تفكيره مف مدخل الى آخر.

 وىي القدرة عمى انتاج افكار غير مألوفة. األصالة: -
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ولو خطوات تتمثل  .بطريقة عممية مشكبلتالفي معالجة  يمكف توظيفو منظـ نشاط عقمي التفكير العممي: -6
Bباآلتي 

 في حل المشكالت خطوات التفكير العممي 
 الشعور بوجود مشكمة. -9
 .تحديد المشكمة   -:
 .والتنبؤ بآثارىا المحتممة المشكمة عفجمع البيانات والحقائق   -;
  ).الحموؿ البديمة لممشكمةوضع الفروض أو البدائل )  ->
 .تقييـ كل بديل مف البدائل  -=
 .ات المتاحةاإلمكان وفقحل المشكمة بالبديل المناسب لاتخاذ القرار   -<

 

لما بيف أجزاء الموقف ىو التفكير الذؼ يقوـ عمى اساس االدراؾ أو الفيـ الفجائي  التفكير االستبصاري: -7
موقف وليس عمى اساس أؼ االدراؾ الكمي لم ،األساسية ) العناصر التي تتكوف منيا المشكمة( مف عبلقات

عناصر الموقف( التي يكوف ليا دورًا ميمًا في ىذا النوع مف األلفة بعناصر منفصمة معتمدًا عمى الخبرة )
 التفكير.

 

 المفكر خصائص المتعمـ 
 (.االسئمةأو يجيب عف ، ويطرح عما يعرؼ )يتفاعل، ويناقشمتعمـ نشط  -9
 دقيق، أؼ يعطي لمموضوع حقو مف المعالجة والتعبير عنو ببل زيادة أو نقصاف. -:
  يحمل األشياء تحميبًل سببيًا موضوعيًا. -;
 محب لبلستطبلع والبحث واالستكشاؼ. ->
 ؼ الى معنى واضح.منطقي، اذ يعمد الى تنظيـ األفكار وتسمسيا وترابطيا بطريقة تؤد -=
 متفائل مع البدائل فبل يمل او يجزع بسرعة. -<
 متفتح الذىف نحو األفكار الجديدة. -?
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   استثارة التفكير بلس 
 

مف حيث العبلقات القائمة عمى الفيـ والتسامح والمودة والحماس،  لممتعمميفيجاد المناخ الصفي المبلئـ ا -9
 فضبًل عف تشجيعيـ عمى النقاش والحوار وطرح االسئمة. 

تشجيعيـ عمى الكافي لمتفكير، وتقبل افكارىـ و  الوقت بأنفسيـ عف طريق اعطائيـ المتعمميفتنمية ثقة  -:
 عيا.يتنو 

 .المنتظمة المتعمميف بالتغذية الراجعةتزويد  -;
، اذ تبيف اف األسئمة غير المقيدة بإجابة المتعمميفتنظيـ التدريس عف طريق طرح أسئمة تثير تفكير  ->

الى تنظيـ  لمتعمـوترقى بتفكيرىـ، الف اإلجابة عنيا تدعو ا المتعمميفصحيحة واحدة فقط تستحث اىتماـ 
 أفكاره وترتيبيا ثـ اتخاذ القرار المناسب.

عمى اإلفادة مف أفكار اآلخريف عف طريق تطويرىا والبناء عمييا )مثبًل دمج فكرتيف أو  المتعمميفتعويد  -=
 أكثر بفكرة واحدة(. 

عف طريق تدريبو عمى حل المشكبلت الدراسية  المتعمـدور مف الحديثة التي تفعل ق التدريس ائر ط توظيف -<
 نوعة والمتطورة.الوسائل التعميمية المت والحياتية بأسموب عممي، فضبًل عف استعماؿ

 .المشاركة في المسابقات العممية والثقافيةعمى  المتعمميفحث  -?
اكتساب  عمىبنشاطات تعميـ تنمي فييـ ميارة البحث واالستكشاؼ عف طريق حثيـ  المتعمميفتكميف  -@

 .المعرفة مف مصادر مختمفة
 

 :التفكير لدػ الطمبة، ومنيا  توجد مجموعة مف األمور التي تعمل عمى إعاقة تعميـ معوقات تعميـ التفكير
Bاآلتي 
االعتقاد باف المعمـ ىو صاحب الكممة األولى واألخيرة داخل الصف مما يجعل معظـ التفاعل المفظي يأتي  -9

 ىامشيًا. المتعمـمف جانبو، بينما يكوف دور 
وعة والحديثة عدـ توظيفو الوسائل التعميمية المتنو اعتماد المعمـ عمى السبورة فقط لتوضيح جوانب الدرس،  -:

 .المتعمميفالتي تعمل عمى إثارة تفكير 
ييتموف بتمؾ  المتعمميفتركيز المعمـ عمى األسئمة التي ال تقيس سوػ ميارات التفكير الدنيا، مما يجعل  -;

 المرتفعة في ظل تشجيع المعمـ. الميارات فقط لمحصوؿ عمى الدرجات
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األسئمة إجابة كاممة كالتي في الكتاب  يجيب عف تفضيل المعمـ لممتعمـ الذكي مف وجية نظره الذؼ ->

 الذؼ يقدـ افكارًا مبتكرة جديدة. المتعمـالمدرسي، وذلؾ عمى حساب 
)اإللقاء أو طريقة المناقشة( مع ندرة اعتماد طرائق أخرػ فاعمة  اعتماد المعمـ عمى طرائق التدريس التقميدية -=

 مثل االستقصاء وحل المشكبلت.
عف التفكير أو طرح األفكار أو التعبير  مف واالنجاز مف العوامل التي تحدلمتعمـ تدني مستوػ الدافعية  -<

 اآلراء واالتجاىات في المواقف التعميمية.
 عمى طرائق واستراتيجيات تعميـ التفكير، تدريب المعمميفطمبة كميات التربية، اذ ينبغي  ضعف تأىيل -?

واالنتقاؿ مف دراسة التفكير بطريقة نظرية تقميدية الى طريقة عممية تطبيقية، لينقل ىؤالء المعمميف المتدربيف 
  يـ مستقببًل.مياراتيـ الى طمبت
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 الفروؽ الفردية 

صفاتيـ، فالبشر يتباينوف فػي أشػكاليـ، وألػوانيـ، يتبايف أفراد النوع الواحد في صفاتيـ، ويتبايف البشر في جميع     
، فمػػػنيـ العػػػادؼ، والموىػػػوب، وفػػػييـ القصػػػير، وأسػػػاليب اسػػػتجاباتيـق وأسػػػاليب تفكيػػػرىـ، ومسػػػتويات فيميػػػـ، ائػػػوطر 

والطويل، والبػديف والنحيػف، وفػييـ األسػود واألبػيض، كمػا ومػنيـ مػف يسػتجيب بسػرعة، وآخػر بػبطء، ومػف ىػو ميػتـ 
 لػدػيتـ بموضػوع آخػر،... وال يقتصػر وجػود الفػروؽ بػيف األفػراد فحسػب، بػل توجػد الفػروؽ حتػى بموضوع، وآخر م

الفػػرد نفسػػو. فبػػالرغـ مػػف أف الشػػخص الواحػػد لػػو سػػماتو، وخصائصػػو، ومميزاتػػو التػػي تميػػزه عػػف غيػػره، إال أف قدراتػػو، 
مػػف وقػػت  المواقػف الحياتيػػة المختمفػة عمػى التكيػػف، وفػػي التعامػل مػػعواسػتجاباتو متباينػػة كػذلؾ. فمػػثبًل، تتبػايف قدرتػػو 

ف األفػػراد يختمفػػػوف فػػػي قػػدراتيـ عمػػػى الػػػتعمـ، وحػػػل بػػػأ ؤكػػد عممػػػاء الػػػنفسيكمػػػا و . آلخػػر، ومػػػف موقػػػف وظػػرؼ آلخػػػر
ق وأسػػاليب اسػػتجاباتيـ لممواقػػف ائػػالمشػػكبلت، واكتسػػاب المغػػات والعػػادات السػػموكية والمعرفيػػة، كمػػا يختمفػػوف فػػي طر 

وؿ الطعػػاـ، والنػػوـ، ا، وتنػػاالسػػتطبلع، والسػػموؾ العػػدواني، ونشػػاطاتيـ األخػػرػ، كحػػب المختمفػة، مثػػل مواقػػف الخػػوؼ
، واالنفعاليػػػػةوتشػػػػمل تمػػػػؾ الفػػػروؽ النػػػػواحي الجسػػػػمية، والعقميػػػة، والنفسػػػػية، والكبلـ...إلػػػخ مػػػػف النشػػػػاطات المتنوعػػػة. 

نمػا مػف الناحيػة الفسػيولوجية أيضػا،  عمػى ىػذه النػواحيوال تقتصر االختبلفات والسموكية األدائية.  فػي  أؼفحسػب، وا 
حتػػى و تغييػػرات فسػػمجية،  أو ف اإلنسػػاف مػػف سػػموؾ، أو فعػػل،عػػرصػػدىا فيمػػا يصػػدر  أوكػػل خاصػػية يمكػػف قياسػػيا، 

 ويمكف اف نعرؼ الفروؽ الفردية كاآلتيB .تكوينية في الَخمق

سػمات وقػدرات معينػة، كػالفروؽ فػي التػي نالحظيػا بػيف األفػراد فػي  االختالفاتىي تمؾ مفيـو الفروؽ الفردية:  
 العقمية، وىي فروؽ في الدرجة، ال في النوع.القدرات 

        

 تنبػػع أىميػػة دراسػػة الفػػروؽ الفرديػػة فػػي عمػػـ الػػنفس بوجػػو عػػاـ، وعمػػـ الػػنفس  :أىميػػة دراسػػة الفػػروؽ الفرديػػة
 اآلتيB ومف أىميا، األىداؼذلؾ ألجل تحقيق العديد مف  التربوؼ بوجو خاص،

ة في تشكيل مدػ ما بػيف األفػراد مػف فروقػات فرديػة، ومػف ثػـ ر كل مف العوامل الوراثية والبيئلتعرؼ عمى دو ا  -9
وحػل ر بيئة تربوية تنشط فييػا العمميػات المميػزة لمسػموؾ اإلنسػاني مػف قػدرة عمػى التفكيػر افتو  اإلفادة مف ذلؾ في

الفعػػاؿ، وعمميػػات تحمػػل الضػػغوط النفسػػية،... وغيرىػػا مػػف العمميػػات التػػي تجعػػل مػػف ، وسػػمات القائػػد المشػػكبلت
 الفرد متميزًا.

أسػػاليب، ليػػتمكف مػػف مراعاتيػػا باعتمػػاد فػػي التعػػرؼ عمػػى مػػا بػػيف المتعممػػيف مػػف فػػروؽ فرديػػة، مسػػاعدة المعمػػـ  -:
 تناسب كل متعمـ ومستواه، وسرعتو في إنجاز مستوػ معيف مف األداء.تدريس وطرائق 
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سػػتعداده، لمػػا لكػػل مػػتعمـ تبعػػًا لدرجػػة ا والمينػػي التعميميػػة فػػي التوجيػػو األكػػاديمي مسػػاعدة القػػائميف عمػػى العمميػػة -;
 العقمية، والنواحي الميارية، والمزاجية، والشخصية.بيف المتعمميف مف فروؽ في القدرات 

 مػع، وتطوير المناىج الدراسية عمى عمل برامج تربوية منظمػة تتناسػب ساعدة القائميف عمى تصميـ، وتأليفم ->
منػػاىج، ومقػػررات  باعتمػػاديػػتـ تقػػديـ الخبػػرات التربويػػة، والتعميميػػة  مختمػػف قػػدراتيـ، اذمسػػتويات المتعممػػيف فػػي 

مكاناتػو، وبمػا يتػيح  يف األفراد مف فروؽ فردية، فيصلتقابل ما ب كل فرد منيـ إلى أقصػى مػا تؤىمػو لػو قدراتػو، وا 
 التعمـ.في فرصة التعامل مع المبدعيف، والمتوسطيف، ومف يعانوف صعوبات 

 
  الفرديةالعوامل أو االسباب التي تؤدي الى الفروؽ  

 

بعد دراسات عديدة ومتنوعة عمى أفراد ومجتمعات متعػددة، توصػل العممػاء إلػى حقيقػة أنػو لػيس  البيئة والوراثة: -1
مػػف الصػػواب تحديػػد أييمػػا لػػو التػػأثير فػػي الفػػروؽ الفرديػػة، ذلػػؾ أف اإلنسػػاف شػػأنو شػػأف أؼ كػػائف حػػي آخػػر، يحمػػل 

و فػي نفػس الوقػت يعػيش فػي خواص سبللتو التي تنتقل إليو عبر األجياؿ بواسػطة الوراثػة، فتػؤثر فػي سػموكو، ولكنػ
مجتمػػع لػػو معالمػػو، ومميزاتػػو المحػػددة، ومػػف ثػػـ فيػػو يخضػػع لتػػأثير بيئتػػو، أو محيطػػو الػػذؼ ينشػػأ فيػػو، ويتػػأثر فيػػو 

عػػف و باسػػتثناء بعػػض الخصػػائص القميمػػة جػػدًا مثػػل لػػوف العينػػيف، ولػػوف البشػػرة، التػػي ىػػي وراثيػػة أساسػػًا ومػػع ذلػػؾ 
باإلمكاف التحكـ ببعض مف ىذه الخواص وتغييرىػا أيضػًا إلػى حػد كبيػر، وتتفاعػل طريق التكنولوجيا الحديثة صار 

كػل ىػذه المػػؤثرات مػع بعضػيا لتنػػتج إنسػانًا لػػو مميزاتػو وخصائصػو التػػي تميػزه عػػف غيػره. وليػذا فقػػد تحػوؿ السػػؤاؿ 
ي تكػػػويف السػػػمات الػػذؼ اىػػػتـ العممػػػاء باإلجابػػػة عميػػػو مػػػف محاولػػػة تحديػػػد األثػػػر النسػػػبي لكػػػل مػػػف الوراثػػػة والبيئػػػة فػػػ

النفسػػية، إلػػى محاولػػة معرفػػة إلػػى أؼ حػػد تخضػػع السػػمة النفسػػية المعينػػة لمتغيػػر، وفػػي ظػػل أيػػة ظػػروؼ، يمكننػػا أف 
نتوقع حدوث ىذا التغير؟ وبالرغـ مف أف عامل الوراثة يتدخل بدرجة كبيرة، أو بػأخرػ فػي معظػـ الصػفات، إال أف 

لصػػفات ال يتػػأتى إال عػػف طريػػق ضػػبط العوامػػل البيئيػػة، والسػػيطرة إمكانيػػة الػػتحكـ فػػي الفػػروؽ الفرديػػة بػػيف ىػػذه ا
عمييا، فيي القابمة لمتغير، وبذلؾ فإف التأثير في الصفات يتوقف عمى درجة التغيػر الحػادث فػي الظػروؼ البيئيػة، 

 أكثر مف العوامل الوراثية التي يصعب السيطرة عمييا.
 

تزداد الخبرات وتتراكـ مع النمو، لذلؾ تزداد الفروؽ الفرديػة بػيف النػاس مػع زيػادة أعمػارىـ. فػالفرد  اعمار االفراد: -2
مراحػػل حياتػػو يكتسػػب الكثيػػر مػػف المعمومػػات والخبػػرات، فتتغيػػر لديػػو الكثيػػر مػػف المفػػاىيـ، واألفكػػار،  فػػيالطبيعػػي 

دراكػػًا، لػػذلؾ يختمػػف الفػػرد  نفسػػو فػػي عمػػر الطفولػػة عنػػو فػػي الرشػػد وفػػي وكػػذلؾ السػػموؾ، ممػػا يجعمػػو أكثػػر وعيػػًا وا 
لػذلؾ ينبغػي عمينػا اف نراعػي عامػل العمػر عنػد الشيخوخة، ويختمف عف غيره في كل مرحمػة مػف المراحػل، وىكػذا. 

 توزيع الطمبة وفق المراحل التعميمية وعند اختيار مفردات المناىج الدراسية المناسبة لكل مرحمة. 

                                                                                                         (<< ) 



 

النمو يكوف مثبًل أكدت الدراسات المختمفة ذلؾ. ف، وقد األنوثةلفروؽ الفردية بالذكورة و اتتأثر  الجنس: -3
التجريبية . بينما الذكور يزداد  المراىقة كما دلت عميو البحوثعند اإلناث أعمى منو عند الذكور حتى سف  العقمي

عند  العقمي وال سيما الذكاء ي النموعد ذلؾ تتقارب المستويات فبو  النمو لدييـ أكثر مف اإلناث في سف المراىقة
، ؽ ضئيمةأف ىذه الفرو  يما تكف الفروؽ في متوسط الذكاء بيف الذكور و اإلناث فالحقيقة تشير إلىمو  .الجنسيف

 يتفوقوف في القدرات العددية الذكور، فمستوياتو في بعض المياراتو بيف الجنسيف بالتفوؽ  اتاختبلف كما تظير
 . اختبارات الدقةلقدرات المغوية و افي فيتفوقف اإلناث ، اما الميكانيكيةو 
 

 يبػيف منحػى التوزيػع  (;)وشػكلييتـ عمـ النفس التربػوؼ بطبيعػة توزيػع الفػروؽ الفرديػة،  :توزيع الفروؽ الفردية
 الطبيعي في مجموعة كبيرة جدًا مف االفراد.

 

 (Normal Distribution( منحى التوزيع الطبيعي);شكل)

، فنبلحع اف اذ يمكف اف يمثل ىذا المنحى مختمف الصفات االنسانية، فمو اخذنا عمى سبيل المثاؿ الذكاء    
(، ويشير ىذا الى اف معظـ األفراد ىـ مف متوسطي الذكاء، <99->@بيف)% مف االفراد تتراوح نسبة ذكائيـ @<

بينما كمما اتجينا يميف التوزيع دؿ ذلؾ عمى زيادة نسب ذكاء بعض االفراد، اما اذا اتجينا الى يسار التوزيع قمة 
Bنسب الذكاء. وتحتسب نسبة الذكاء عف طريق المعادلة اآلتية 

 العمر العقمي                    
 988 ×   نسبة الذكاء= 

 (=>)                                                                            العمر الزمني                



 

 الطرائك المتبعة لمىاجهة الفروق الفردية في التعليم 
       

نحف نحتاج إلى معمميف مطمعيف عمى أىمية الفروؽ فالفروؽ الفردية.  ةلجمعامة في خطة عاالمعمـ أداة فيعد        
، ليكونوا المتعمميفبالحاجات الفردية يتقبموف الفروؽ الفردية ويعتبروف وجودىا أمرا طبيعيا بيف  الفردية ومتحسسيف

ويمكف اف يكوف ذلؾ عف ، متعمميفالالموجودة بيف جميع  بما يتفق والفروؽ تكييف المنيج الدراسي قادريف عمى 
كما ، و المتعمميف تناسب قدراتلتكييف البيئة المدرسية و تدريسية تعطي أىمية لمفروؽ الفردية اعتماد طرائق ق ير ط
                                                                                                                        تيBيأ

ركا وبعض بمداف أوربا إلى تقسيـ يعمدت بعض المدارس في أم :طريقة المجموعة ذات القدرة الواحدة  -1
متجانسيف مف الناحية العقمية في شعبة واحدة، وقد انتقدت  متعمميفبوضع  وذلؾ قدراتيـ العقمية، وفق المتعمميف

بالتمايز، وبالتالي قد ينعكس  المتعمميفىذه الطريقة بشدة عمى أساس أف مثل ىذا التوزيع قد يؤدؼ إلى شعور 
 المتعمميفذلؾ عمى تصورىـ لذاتيـ في حياتيـ الدراسية واالجتماعية، ومثل ىذا التوزيع يؤدؼ أيضا إلى حرماف 

 .زمبلئيـ األذكياءقابميات األقل ذكاء مف 
 

تقسيما عشوائيا بحيث يضـ الصف الواحد  المتعمميفإلى تقسيـ  تستند ىذه الطريقة  : يقة التقسيـ العشوائيطر  -2
استعدادات ق تدريس تناسب ائطر و ار مناىج ياختيتـ  لمواجية الفروؽ الفرديةو مختمفيف في االستعدادات  متعمميف

الف ذلؾ ال  ،درجات الذكاء أو التحصيل وفق المتعمميفتوزيع ينتقد أصحاب ىذه الطريقة اذ  ،متعمـوقدرات كل 
  .تقسيـاليضمف التجانس التاـ الذؼ يسعى إليو المعمـ مف 

 

مف مميزات ىذه الطريقة أنيا بدال مف االعتماد عمى معمـ واحد في تدريس موضوع  :ريقة التعمـ الجمعيط -3
التنفيذ يقوموف بمسؤولية التخطيط و  متنوعةباختصاصات  فإنيا تستخدـ مجموعة مف المعمميفواحد في الصف 

في بعض  معتمدةويكوف مف المناسب وجود مرشد تربوؼ مع المجموعة وىذه الطريقة ، والتقسيـ لممنيج الدراسي
منيج ال تغيرمع ضرورة  ،ختصاصاتجميع االميف في البمداف األجنبية، وتطبيقيا يتطمب وجود معمميف مؤى

  .في المدارس االبتدائية والثانوية ياويمكف تطبيقة، تطمبات ىذه الطريقسي ليتبلءـ مع مدر والجدوؿ الم
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 االفراد غير العادييف 
عف االفراد األسوياء في خاصية أو اكثر سواء اكانت ىذه  واضحةاختبلفات  االفراد الذيف تظير لدييـ ىـ    

 ال تناسبيـ المناىج الدراسية المخصصة لممتعمميف االفراد الذيفبانيـ  نصنفيـالخاصية عقمية أـ انفعالية. وتعميميًا 
 مف الضرورؼ تعديميا لتناسب حاجاتيـ. ويمكف تصنيفيـ كاآلتيB  العادييف، لذلؾ

 ذو شخص ذكي نابغفيو ، ىو مف يرتفع مستوػ ادائو عف مستوػ العادييفالمتفوؽ عقميًا  المتفوقوف عقمياا: -أوالا 
  الذيف ىـ في مثل سنو. مقارنة بغيرهمستوػ متميز في االداء 

 

  عقمياا  المتفوؽ طرائا التعرؼ عمى BBلمتعرؼ عمى المتفوؽ عقميًا يمكف اعتماد الوسائل أو الطرائق اآلتية    
 االختبارات التحصيمية المقننة أو اختبارات الذكاء. -9
 قديرات اآلباء واالميات.ت -:
 تقديرات االقراف. -;
 المدرسيف.وتقديرات أحكاـ  ->
  و او نوعية االعماؿ المدرسية التي يقـو بيا.نتاجا -=
 .المتعمق بمعموماتولسجل المدرسي التراكمي ا -<

                                                                           
  :اآل مف اىـ الخصائصخصائص المتفوؽ عقميااBتي 
 .مستوػ الصف الدراسي واء ثروة لغوية بتقدـ مستوػ السف بنابيتميز  -9
 .المتقدـمو عادات القراءة المستقمة وتفضيل الكتب ذات المستوػ ن -:
استخبلص المبادغ ، و تذكر لممعمومات المتصمة بالحقائقإلتقاف السريع لممادة المتعممة و االقدرة عمى  -;

 .ةالعام
 األشياء.حب االستطبلع الشديد لعدد متنوع مف   ->
 .االستجابة لؤلفكارفي حل المشكبلت و  ةر يكبال ةقدر ال -=
 .لياتؤو االستعداد لتحمل المسالثقة بالنفس و   -<
 .أكثر ثباتًا مف الناحية االنفعاليةو ، التكيف مع المواقف الجديدةيولة س -?

 

 

                                                                                                         (<?) 



 
  :ومف ىذه االجراءات أو الطرائا المتبعة لتييئة الفرص المناسبة لممتفوقيف عقميااBاالجراءات اآلتي 

 

ف المرونة في التعميـ االبتدائي أؼ جعل االنتقاؿ مف صف آلخر فيو شيء ماالسراع التعميمي:  -1
 والثانوؼ.

 

ييدؼ إلى أؼ اغناء المناىج الدراسية االعتيادية بخبرات تناسب المتفوقيف عقميًا، اذ االثراء التعميمي:  -2
 .مياراتيـ العقمية إلى أقصى حد ممكفتنمية رة النمو العقمي عند المتفوقيف و استثا

 

لمتفوقيف في مجموعات متجانسة يفسػح انطمق مف فرضية أف تجميع ي ا االجراءىذمجموعات القدرات:  -3
مف و  ،وذلػؾ نتيجػة تقارب قدراتيـ وحاجاتيـ األساسية وتجانسياليـ، المػجاؿ لتقديـ عنايػة أفضػل 

 أو مدارس خاصة لممتفوقيف. فتح صفوؼ االجراءاألساليب الشائعة في ىذا 
 

 ،الدراسيفي التحصيل  ـ العادييف مف نفس اعمارىـعمى مجاراة أقراني يفقادر  غيرىـ افراد  بطيئو التعمـ: -ثانياا 
 ( درجة، وىي دوف المتوسط. ;@-@<ويرجع ذلؾ الى انخفاض معدؿ ذكائيـ، اذ ينحصر بيف )

 

 طرائا التعرؼ عمى بطيىء التعمـ Bعف طريقبطيىء التعمـ  يمكف تشخيص Bاعتماد الوسائل اآلتية 
 

)ستانفورد بينية(، واختبار (وكسمر) اختبارات الذكاء عمى اف يكوف تطبيقيا بنحٍو دقيق، ومف اشيرىا اختبار -9
 .ىي غير موجودة في ببلدناو 
 المدرسيف.وتقديرات أحكاـ  -:
 نوعية االعماؿ المدرسية التي يقوـ بيا.  -;
 .التراكمي المتعمق بمعموماتولسجل المدرسي ا ->
 مدػ التحصيل العممي في جميع المواد الدراسية. -=

                                                                                                                       

  :مف اىـ الخصائص خصائص بطيىء التعمـBاآلتي 
 العادييف. مقارنة باقرانو التركيزتشتت االنتباه، وضعف في  -9
 صعوبة االحتفاظ بالمعمومات واسترجاعيا عند الحاجة. -:
 صعوبة في عممية نقل الخبرة أو نقل آثار التعمـ مف موقف الى آخر. -;
 العادييف. لتفاعل مقارنة باقرانوالى المبادرة وا االفتقار ->
 ضعف عاـ في الميارات االساسية لمقراءة والكتابة.  -=
 التفكير المنطقي. التي تتطمب اعتماد ميارات مواقففي التعامل مع ال ةيجد صعوب -<
 .بنحٍو اقل مقارنة بغيره العادييف الجوانب الجسمية واالجتماعيةفي لديو يظير النمو  -?

                                                                                                          (<@) 



 
 

  تدريس بطيئي التعمـعند تييئتيا التي ينبغي االجراءات 
 

 تكييف اىداؼ المنيج الدراسي، اؼ تعديل مناىج التعميـ العادؼ وفق حاجاتيـ. -9
 لقدراتيـ. اعتماد طرائق واساليب التدريس المناسبة -:
 تقديـ االنشطة العممية الممموسة. -;

 

انخفاض ممحوظ في مستوػ األداء العقمي العاـ يصحبو عجز في التخمف العقمي ىو  المتخمفيف عقمياا: -ثالثاا 
الميارات االجتماعية، و الحياة األسرية، و العناية بالذات، و التواصل، كف مجاالت السموؾ التكيفي مجاليف أو أكثر م

ختمف عمماء النفس وقد ا. اديمية الوظيفيةالميارات األكو الصحة والسبلمة، و التوجيو الذاتي، و الحياة المجتمعية، و 
تشير معظـ األبحاث والدراسات  اذتحديد أسباب اإلعاقة العقمية، وعمماء التربية الخاصة والطب النفسي وغيرىـ في 

واضطرابات في إفراز  ،واألمراض الدماغية ،واإلصابات والعوامل الجسدية ،إلى أف األسباب تتعدد فيما بيف الوراثية
 .ل والوالدةواضطرابات الحم ،الغدد الصماء

  :ومف اىـ الخصائصخصائص المتخمف عقمياا Bاآلتي 
 ( درجة.@<تأخر النمو العقمي وتدني نسبة الذكاء، اذ تقل عف ) -9
ضعف القدرة عمى التكيف االجتماعي لدرجة دعت بعض عمماء النفس إلى اتخاذ القدرة عمى التكيف  -:

 .قدراتيـ عمى ىذا التكيفاالجتماعي أساسا في تصنيف المتخمفيف عقميا إلى فئات وفق 
يتميزوف بسرعة التأثر أحيانا وببطء االنفعاؿ أحيانا  اذلي وعدـ االستقرار أو اليدوء، عدـ االتزاف االنفعا -;

 .أخرػ 
 .أقل قدرة عمى تحمل القمق واإلحباط ->
 االتكالية المفرطة. -=

 

  عقمياا:  لممتخمفيفاالجراءات أو الطرائا المتبعة لتييئة الفرص المناسبةBومف ىذه االجراءات اآلتي 
 

 .مدارس أو مؤسسات أو صفوؼ خاصة بيـفتح  -9
 إعداد مناىج تعميمية تبلئـ قدراتيـ وحاجاتيـ. -:
 
 

                                                                                                         (<A) 



  
المضطرب انفعاليًا ىو الفرد السريع التييج الغميع الطبع  المتكيفيف اجتماعياا:المضطربوف انفعالياا وغير  -رابعاا 

 المتكيف اجتماعيًا فيو الفرد غير الناضج مف الناحية االجتماعية العدواني القاسي.غير العصابي، اما 

 الخصائصتوجد كثير مف الصفات او  :اجتماعياا  صفات)خصائص: المضطربوف انفعالياا وغير المتكيفيف 
ومف أىميا المشتركة لبلضطراب االنفعالي وعدـ التكيف االجتماعي مما يجعل التمييز بينيما غير واضح، 

Bاآلتي 

 .أسباب عقميةوالتي ال تفسر ب عدـ القدرة عمى التعمـ -1

 .عدـ القدرة عمى بناء عبلقات شخصية مرضية مع المعمميف واألقرافاالنسحاب االجتماعي، و  -2

 والتخريب، واالندفاعية، والعدواف، والعناد. الحركة الزائدة، -3

 ، والشعور بالنقص، والخجل وعدـ السعادة.القمق -4

 اضطرابات الكبلـ. -5

 احبلـ اليقظة. -6

 

 اف : اجتماعياا  االجراءات أو الطرائا المتبعة لتييئة الفرص المناسبة لممضطربيف انفعالياا وغير المتكيفيف
تمييدا لجعميـ متكيفيف وقت ممكف لتعديل سموكيـ  بأسرعىؤالء االفراد بحاجة ماسة الى مساعدة وتدخل تربوؼ 

 ومف ىذه االجراءات اآلتيB مع الحياة واعضاء صالحيف في المجتمع،
 .واالجتماعية الشخصيةبما يتناسب وحاجاتيـ تكييف اىداؼ المناىج الدراسية  -1

 توظيف طرائق واساليب تدريس متنوعة مناسبة إلمكانياتيـ لتنمية الثقة بأنفسيـ.  -2

 اعداد معمميف قادريف عمى تقبل ىؤالء االطفاؿ ومساعدتيـ. -3

 ايجاد بيئة صفية مرنة ومثيرة مف الناحية الدراسية، وبعيدة عف التوتر االنفعالي. -4
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 نظريات التعمـ 

التي ترتبط بظاىرة ما، بحيث ينتج عنيا مجموعة  والمبادئمجموعة مف الحقائا والمفاىيـ  -Bالنظرية مفيـو
مف المفاىيـ واالفتراضات والعمميات التي يتصل بعضيا ببعض لتؤلف نظرة منظمة ومتكاممة حوؿ تمؾ 

 الظاىرة. 
 

التي السموؾ العممية الحيوية الديناميكية التي تتجمى في جميع التغيرات الثابتة نسبيا في ىو  -اما التعمـ:
 الممارسة. تحدث نتيجة

ومف الممكف القوؿ اف غالبية انماط  تمثل نظريات التعمـ الركيزة االساسية في عممية فيـ سموؾ الكائف الحي،     
نظريات التعمـ، االمر الذؼ رفع مف شأنو  االسموؾ االنساني تعود في معظـ مفاىيميا الى التغيرات التي تتوصل اليي

ظريات التعمـ كثيرة ون ىذه النظريات فاعتبرت االساس الذؼ تقوـ عميو االتجاىات والدراسات السيكولوجية المختمفة.
 كاآلتيBو . عمـ الشرطي االجرائيالتظرية ، وننظرية التعمـ الشرطي الكبلسيكي منيا

 

 الكالسيكينظرية التعمـ الشرطي اوالا: 

( الحائز لجائزة نوبل في <;A-9A>@9ايفاف بتروفتش بافموؼ ) نسبًة الى (بافموؼ)تسمى ايضَا بنظرية       
 كاف الفسيولوجي الروسي لبحوثو الرائدة حوؿ فسيولوجية عممية اليضـ. ،(>9A8الطب والفسيولوجيا لعاـ )

المروضة في معممو. وعف طريق دراستو لتمؾ الكبلب )بافموؼ( يقوـ بدراسة عممية اليضـ عند طائفة مف الكبلب 
 .التعمـ وتفسيرىا وال سيما في النظر الى عممية ،اجرػ تجارب جديدة احدثت انقبلبا في عمـ النفس الحديث

العدة لتكويف رباط شرطي عند كمب في المعمل. ففتح في صدغ الكمب فتحة امكنو  (بافموؼ)اعد B )بافموؼ: تجربة
مف ذلؾ تكويف رباط شرطي  (بافموؼ)انبوبة مف المطاط الى حيث يمكف جمعو وقياسو وكاف قصد نقل لعابو في 

اس مقدار يقفقاـ اواًل ب بيف افراز المعاب وبيف منبو اخر غير المنبو الطبيعي إلفراز المعاب وىو صوت الجرس.
المحـ عمى لساف الكمب فافرز لعاب الكمب في الظروؼ العادية اؼ في غير اوقات تناوؿ الغذاء ثـ وضع مسحوؽ 

االخير المعاب بكمية اكبر وتمكف مف قياسيا ايضا. دؽ جرس والحع سموؾ الكمب الذؼ ىو استجابة لممنبو 
الحاجة الى  عملوالقصد مف اجاعة الكمب لكي يستثـ منع الطعاـ عف الكمب حتى اجاعو واعاد التجربة.  الصوتي.

ثـ دؽ الجرس وبعد لحظات وضع مسحوؽ المحـ فوؽ لساف الكمب  ابة.الطعاـ )دافع الجوع( في تدعيـ االستج
  فافرز المعاب. كرر ىذه التجربة مع مصاحبة دؽ الجرس لمطعاـ عدة مرات تراوحت بيف عشر مرات وخمسيف مرة
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حتى جاء الوقت الذؼ كاف فيو الكمب يفرز المعاب بمجرد سماعو صوت الجرس حتى اذا لـ يصحب الجرس بتقديـ 

 .تمثيل ليذه التجربة أتيالطعاـ. فاستنتج مف ذلؾ اف رباطا شرطيا قد تكوف بيف المنبييف المحـ والجرس وفيما ي

 لمصدر الصوت: االنتباه 1)س                 :1لجرس)ـا

 : افراز المعاب2)س                   :2الطعاـ)ـ

 تكرار الجرس + الطعاـ          

 :2س +1)س                   :2+ـ1كرار)ـت

  افراز المعاب                     الجرس لوحده

 طعاـبال لجرساصوت يثيره، عمى اف ارتباط  طعاـلكف الالكمب  لعابال يثير  جرسالصوت مف المعروؼ اف و      
  «.االشتراط» ىوما يعرؼ بالتعمـ الشرطي لتعمـ البسيطىذا االكمب، اف  لمعابمثيرا  سر جالصوت جعل 

اعاد بافموؼ التجربة مستبدال قرع الجرس بإضاءة مصباح او الربت عمى جسـ الكمب او تعرض ساؽ بعد ذلؾ      
 اف يضع الطعاـ في فـ الكمب. فجاءت ىذه التجارب بنفس نتيجة التجربة االولى.الكمب لصدمة كيربائية قبل 

 

 شروط حدوث التعمـ االشتراطي 
لمتعمـ واف مثل ىذه االفعاؿ المنعكسة كثيرة  وىذا شرط اساس لعاب:: - -ود فعل منعكس طبيعي )طعاـوج -1

Bالعطاس(. الحرارة وسحب اليد، دخوؿ جسـ غريب باألنف في حياتنا. مثل( 
 المصاحبة الزمنية بيف المثير الطبيعي والشرطي. قتراف:اال -2
 طبيعي (. -شرطي  تكرار تقديـ المثيريف معا) لتكرار:ا -3
 .حيحصتقل الحاجة لمتكرار كمما قمت العوامل المشتتة والعكس اذ  لمثيرات المشتتة:ا -4

  

  بافموؼ)قوانيف التعمـ عند: 
الطبيعي بالمثير الشرطي اقترانًا مباشرًا بحيث تكوف المدة الزمنية بينيما اؼ اقتراف المثير قانوف االقتراف:  -

 وجيزة جدًا، لتقوية الرابطة بينيما مما يدعـ االستجابة الشرطية ويقوييا.
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دوف  مف اذا تمت الرابطة بيف االستجابة والمثير الشرطي ثـ تكرار ظيور المثير الشرطيانوف االنطفاء: ق -
ظيور المثير الطبيعي معو. فاف اثر ىذا المثير الشرطي يضعف بالتدريج، فاذا دؽ الجرس عدة مرات متتالية 

دوف مصاحبة الطعاـ لو يضعف سيبلف المعاب استجابة لمجرس تدريجيا حتى يتبلشى فبل يصبح دؽ مف 
 الجرس بعد ذلؾ يثير المعاب.

 

مف الراحة ال  مدةفبعد  االنطفاء ال يؤدؼ الى زواؿ االستجابة الشرطية نيائياً لقد وجد اف  انوف العودة التمقائية:ق -
يحدث فييا اؼ تدعيـ لبلستجابة الشرطية، نجد اف المثير الشرطي يستطيع اف يثير االستجابة الشرطية مف 

  جديد، وتسمى ىذه الظاىرة بالعودة التمقائية.
                                                                                                         

مقد فراط االولية قد تستجيب الكائنات الحية لعدد مف المثيرات بطريقة واحدة، مراحل االش في التعميـ:قانوف  -
ة معينة فاف اؼ مثير يشبو ىذا المثير يمكف اف يثير وجد انو اذا تمت الرابطة بيف مثير شرطي معيف واستجاب

فاذا تعمـ الكمب االستجابة لدؽ ناقوس معيف فأؼ ناقوس اخر دقتو اعمى او اقل مف دقة  ،نفس االستجابة
 ايضا نفس االستجابة وتسمى ىذه الظاىرة بالتعميـ. الناقوس االصمي يثير

 

التعميـ السابقة، فعمى الرغـ مف اثبات التجارب لمبدا التعميـ،  وىذه العممية تأتي متممة لعممية لتمييز:انوف اق -
اؼ استجابة الكائف الحي الى كل المثيرات التي تشبو المثير االصمي، اال اف الكائف الحي يستطيع في ىذه 

ذلؾ ث االستجابة اال لممثير المعزز، ولذلؾ ال تحد ،العممية اف يميز بيف المثيرات الموجودة في الموقف
 دوف المثيرات االخرػ.  مف دعيـ المثير االصمي وحده بت

 

  يمكف عرض:: بافموؼ)التطبيقات التربوية لنظرية Bبعض التطبيقات التربوية ليذه النظرية، وكاآلتي 
 

يمكف تعمـ الكثير مف اساليب السموؾ والمعمومات والميارات عف طريق االقتراف الشرطي كما في تعمـ النطق  -9
في تعمـ القراءة يعرض المدرس لمتمميذ مثبًل وطريقة كتابتيا وتعمـ اسماء بعض االماكف. فالصحيح لمكممة 

عمى السبورة رسـ حيواف صغير والى جانبو رمز معيف ىو كممة "قط". ففي اوؿ االمر ال يكوف ىناؾ ارتباط 
قط. وىنا تكفي رؤية مف اؼ نوع بيف ىذا الرمز ومعنى القط، اما بعد التدريب فيمكف االستغناء عف صورة ال

 كممة "قط" إلثارة معنى القط في ذىنو، وكذلؾ الحاؿ في جميع ما يتعممو مف اسماء وصفات.
 

في ازالة بعض المخاوؼ الشاذة لدػ طمبة المدارس مثل تمؾ المخاوؼ التي  بدو اثر التعمـ الشرطي واضحاً ي -:
تنشا نتيجة لقمق الرسوب في مادة دراسية او العقاب فيذه تعمل كمثيرات غير شرطية فينشا الخوؼ عند 

 وتعالج ىذه الظاىرة بمكافأة الطالب عند حصولو  اذ يصاحبو القمق مف المدرس والمدير)مثير شرطي( ،التعمـ
    (=;)       



 
 

عمى درجة نجاح فاف االستجابة الشرطية المضادة تأخذ في التكويف الف المثير االصمي ىو النجاح يصبح 
 مقترنا بالمكافأة بدال مف الخوؼ.

 

باف تجعل قاعة الصف مكانا سارا لمتعمـ كتشجيع  ،لقياـ بتطوير وبناء عبلقات ايجابية بيف الطالب والمدرسةا -;
 يخطئعمى اىمية االستجابة االيجابية لمشاركتيـ وعندما  التأكيدوذلؾ عف طريق  ،الطالب عمى المشاركة

لتقوية شعوره بالثقة بالنفس، كذلؾ وجود مصادر اخرػ  ،محاولة بناء روابط بيف االجابة الخاطئة والصحيحة
عد عمى مد التعميـ الى ابعد مف العمل الصفي مثل توافر مجموعة مف الكتب لمتعمـ داخل الصف تسا

 والمجبلت واالشرطة العممية. 
 

ألف الموقف التعميمي الذؼ تكثر  ،في غرفة الدراسة لبلنتباهالعوامل المشتتة حصر سمطت الضوء عمى أىمية  ->
 فيو المثيرات المحايدة ال يساعد عمى التعمـ.

 

->9A8سكنر ) عالـ النفس تسمى ايضَا بنظرية )سكنر( نسبًة الى :عمـ الشرطي االجرائيالتثانياا: نظرية 
9A@A ) السموؾ نكتسبو عف طريق )التعمـ االجرائي(. يرػ اف اغمبو الظاىرة السموكية،  فيالذؼ بحث 

صندوقًا والسيما عمى الحماـ والفئراف، وقد استعمل لذلؾ أجرػ سكنر مجموعة مف التجارب  )سكنر:: تجارب
)صندوؽ سكنر( الذؼ ىو عبارة عف صندوؽ يمكف مشاىدة الحيواف بداخمو وتوجد فيو فتحة لنزوؿ  يسمى باسمو

 Bةاآلتيالطعاـ عندما يقـو الحيواف باالستجابة المراد تعمميا، ومنيا التجربة 

تيدؼ ىذه التجربة الى تعمـ الحمامة النقر عمى قرص مموف، فقد وضع )سكنر(  :حمامةتجربتو عمى سموؾ ال -
وىي في مستوػ معيف مف الحرماف )الجوع(، ووضع مف الداخل،  اصندوؽ بحيث يمكف رؤيتيالحمامة في 

داخل الصندوؽ قرص مموف، ولما كاف سموؾ النقر عند الحمامة ىو سموؾ مبتدغ، فإنيا عندما تنقر خارج 
بالصدفة عمى القرص المموف، فاف الحب ينزؿ فيو لمموف ال ينزؿ الحب، ولكف في الوقت الذؼ تنقر القرص ا
مف  النقر عمى القرص المموف في  اادة سرعتيوحع زيلاكثر  لمحصوؿ عمى طعاـ اوباستمرار محاوالتيآليًا، 
حصل عمى فسوؼ ت المموف نقرت عمى القرص اذا  تتعمم ا، أؼ انينتيجة الكتساب الخبرة النقر خارجودوف 

، لذلؾ سميت ىذه النظرية باالشراط االجرائي، اؼ البد وال تنقر في مكاف آخر الطعاـ الذؼ ىو بمثابة تعزيز
 )اجراء( لكي يحصل عمى التعزيز.   لمكائف اف يقـو بفعل او عمل معيف
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 :المفاىيـ األساسية لنظرية)سكنر 

يقصد بو تقديـ التعزيز عند قياـ المتعمـ بجزئية معينة مف السموؾ, ومف َثـ يعزز بعد قيامو تشكيل السموؾ: 
عندما نريد تعميـ الطفل إلقاء تحية عمى الضيوؼ  مثاؿ .ىكذا حتى يصل إلى السموؾ النيائيالثانية و بالجزئية 

ثـ القترابو مف مقاعد  فتبتسـ لو عندما يطل برأسو، ثـ لوقوفو بجانب الباب، ثـ عندما يقترب خطوة لؤلماـ،
 .الجموس وىكذا

 B، وكما يأتينوعيفعمى وىو التعزيز: 

مثل  .اؼ اف السموؾ يقوػ الف شيئا سارا قد اعطي في اعقاب السموؾ الذؼ تـ القياـ بو Bالتعزيز االيجابي -    
 والنجاح يعزز الطالب. ،المديح مف الوالداف غالبا يعزز السموؾ

وىو عمى نوعيف، االوؿ ، اؼ اف السموؾ يقوػ الف شيئا مضايقا او غير سار تمت ازالتو Bالتعزيز السمبي -     
يدعى بػ)اشتراط اليروب( ويحدث عندما يؤدؼ السموؾ الى منع وجود حدث غير سار مثاؿ تغطية الفرد الذنيو اثناء 
العاصفة حتى ال يسمع االصوات المزعجة، والنوع الثاني يدعى بػ)اشتراط التجنب( وىنا  يزداد احتماؿ حدوث 

، لتجنب الحصوؿ عمى درجات ثاؿ دراسة الطالب لمادة االمتحافير سار مغ شيءالسموؾ ألنو يمنع حدوث 
 منخفضة.

اعطاء ذلؾ عف طريق ويمكف اف يحدث  .غير مرغوب فيو بفعل العقاب إضعاؼ احتمالية تكرار سموؾأؼ  العقاب:
في  انقاص بعض الدرجات مف تقدير الطالب، بسبب تأخرهمثل او ما يسمى بػ)تكمفة االستجابة( شيء سمبي القيمة 

االىماؿ او  يسمى بػ)تدريب عف طريق ما وا، ايصاؿ ورقة اجابة االمتحاف يمكف اف يؤدؼ الى تقديـ االوراؽ بسرعة
حالة الحركة المستمرة في الصف مف قبل احد الطمبة باف نبيف لو انو  ذا اردنا التخمص مف امثبلً التعزيز(  تاخير

و سيفيـ اف عدـ الحركة تجعمو يحصل عمى اضافية، وبذلؾ فانكمما تحركت في الصف فانؾ لف تحصل عمى درجة 
 الدرجة.

 

 B كاآلتيو  ،بعديف قاـ )سكنر( بتصنيف جداوؿ التعزيز الى جداوؿ التعزيز:

  .متغيراً  أـ اكاف ىذا العدد ثابتاً سواء  ،عدد معيف مف االستجابات الصحيحة بعد دعـ السموؾ يتـ فيو: جداوؿ النسبة

( يبيف 9وجدوؿ). متغيراً  ـكاف ىذا الزمف ثابتا أابعد زمف معيف سواء  تدعـ فيو االستجابات: الزمنية جداوؿ المدة
 ذلؾ.
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 متغيرةال ثابتةال نوع الجدوؿ

 النسبة

تعزيز بعد عدد ثابت مف إعطاء 
 الصحيحة االستجابات

 (;)مثاؿ B تعزيز المعمـ لمطالب بعد 
 إجابات صحيحة

مف  ثابتإعطاء التعزيز بعد عدد غير 
 الصحيحة االستجابات

 B ثـ  ،إجابات (;)عزيز الطالب بعد تمثاؿ
 ( اجابات?)ثـ بعد  (،=)بعد

 الزمنية المدة
 محددةزمنية  مدةطاء التعزيز بعد إع

 B (98)كل تعزيز المعمـ لمطالب مثاؿ 
 دقائق

وقد متغيرة، زمنية في اعقاب مدة إعطاء تعزيز 
طويمة أو قصيرة وىذا يعتمد عمى نوع  ف تكو 

 السموؾ المعزز
 

 )سكنر(لػتعزيز ال( جداوؿ 9جدوؿ)                                               

 :التطبيقات التربوية لنظرية)سكنر 
 

عف طريق  ويتـ تعديل السموؾ مثبلً  (،سكنر)يعتبر تعديل السموؾ مف أىـ التطبيقات التربوية التي خمص إلييا  -9
او عف طريق تجاىل السموؾ غير لتعزيز السموكيات االيجابية المرغوبة  ،كالمدح واالبتسامة واالىتماـ اءاعتماد الثن

 النطفاء والتبلشي والترؾ.اذلؾ إلى الكف التدريجي ومف َثـ  المرغوب بحيث يؤدؼ
 

المتعمـ في  فيو يسيرمف االنجازات التي قدميا )سكنر( لمتربية، اذ  )احد انواع التعمـ الذاتي( عميـ المبرمجيعد الت -:
يعرؼ المتعمـ الجواب النياية إلى السموؾ النيائي، و خطوات متسمسمة مف السموكيات المتتابعة التي توصمو في 

 ويعد معززا اذا كانت االجابة صحيحة. جيب عميو مباشرةً يالصحيح لمسؤاؿ الذؼ 
                                الجدوؿ الذؼ مف شأنو اف يسيل عممية التعمـ.منيا جداوؿ التعزيز التي يمكف لممعمـ اف يختار  -;
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 الفصل الثامف  
 

 

          

 

 

 

  



 

 انتقاؿ اثر التعمـ 
كرست ليا ابحاث ودراسات مف قبل  التعمـ، وقدعممية دػ االسس الرئيسة في احانتقاؿ اثر التعمـ  ظاىرةعد ت     

في اغمب قائمة عمى ىذا االساس يفة المدرسة في الوقت الحاضر فوظعمماء النفس والميتميف بالتعمـ والتدريب، 
المقدمة ليست لذاتيا المجردة وانما لما تحققو لممتعمـ مف  واالنشطة مناىجيا، الف الغاية مف المعموماتو انشطتيا 

فوائد في المستقبل عندما يواجو مواقف مشابية او مقاربة لممواقف التي يتعمميا في المدرسة. وعميو فاف كفاءة 
توػ نجاحو مرىوف بتوافر انسب الظروؼ والشروط المساعدة عمى تحقيق ىذا االنتقاؿ مف التعميـ المدرسي ومس

  درس الى درس او مف مستوػ تعميمي الى مستوػ آخر أو مف الحياة المدرسية الى الحياة العامة.

مفيـو انتقاؿ اثر التعمـ: تعمـ الفرد أو تدريبو في أي مجاؿ مف مجاالت نشاطو ينتقل اثره الى نشاطو في 
 الذي تعممو او تدرب عميو سابقاا.لممجاؿ اخرى مشابية او مقاربة مجاالت أو مواقف 

 

 قائمة ، فجميع المناىج الدراسية الفرد لممستقبل إعداد فيانتقاؿ اثر التعمـ  تكمف اىمية :اىمية انتقاؿ اثر التعمـ
عمى اساس ما تتركو مف آثار لدػ المتعمـ تمكنو مف تطبيقيا وممارستيا في مستقبل حياتو، ويمكف ايجاز ىذه 

 Bاآلتيب االىمية

، مما يقمل مف الجيد والوقت ةجديدتعميمية خبرة تعمـ تسييل وتقوية المتعممة ل سابقةالخبرة المف  المتعمـ إفادة -9
 الذؼ يبذلو. 

 .تساعدىـ في التمكف مف مزاولة مينة معينة في المستقبلالتي الخبرات  المتعمميفساب اك -:

أو مقاربة  مماثمةحياتية واقعية  مواقفمعالجة المكتسبة في لتوظيف الخبرات التعميمية  لممتعمميفالفرصة  تتيح -;
 التي عالجيا سابقًا. المواقف مؾلت

 .تعرض عمييـ في المدرسةلـ  حياتية حل مشكبلتما يمكنيـ مف  المتعمميفيـ في تنمية قدرات ُتس ->

 

 نواع انتقاؿ اثر التعمـ:ا Bسنتناوؿ انتقاؿ اثر التعمـ وفق نتيجة التعمـ، وكاآلتي 
 

 بمعنى ق.الح إلى تسييل أداء عمل أو خبرة سابقة عمل معيف تعمـ يحدث حيف يؤدؼااليجابي:  عمـثر التانتقاؿ ا -1
 معمومات سييل اكتسابارات أو اتجاىات معينة في تيعندما يؤثر اكتساب معمومات أو عادات أو م يحدث ف االنتقاؿا

  ذلؾ يساعد في قيادة سيارة  مثل تعمـ قيادة سيارة صغيرة فاف. أخرػ مرغوب فييا اتجاىات وأ ميارات أو عادات أو
 عممية الضرب.تعمـ  ، وتعمـ عممية الجمع يسيلكبيرة
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او  إلى تعطيل أداء عمل الحق أو خبرة سابقة عمل معيف تعمـيحدث حيف يؤدؼ  :السمبينتقاؿ اثر التعمـ ا -2
عندما  مثبلً  .الكتساب المعمومات أو الميارات أو العادات األخرػ  و معرقبلً أ عندما يكوف التعمـ السابق معطبلً 

 إعاقة إحداىما األخرػ .ما يؤدؼ إلى مقد يحدث تداخل بينيما ( االنجميزية والفرنسية)نعمـ طفل ما لغتيف 
                                                                                                                                                      

 

 التعمـ: نظريات انتقاؿ اثر التدريب( 

 وقتيامف اولى النظريات التي خضعت لبلختبار في : :التدريب الشكمينظرية الممكات العقمية أو ) النظرية القديمة -1
  ،اف العقل مكوف مف مجموعة مف الممكات مثل ممكة التفكيروتفترض  بممارسة عممية التعمـ، الرتباطيا المباشر

 كالرياضيات دراسة بعض المواد عف طريق تدريب ىذه الممكات او تقويتيا يمكفو  ...الخ،اهوممكة االنتب ،الذاكرة وممكة
 دراسة الرياضياتب ينة مثل ممكة التفكيرمعممكات  ال سيماو  ،الممكات ذه النظرية اف تقويةى صحابا يعتقد، اذ والمغات
 يقوؼ مف ممكات النظرية انوىذه التدريب في رأؼ  اؼ اف وظيفة .في مجاؿ اخر التفكير مف شأنو اف يقوؼ  مثبلً 
 يفمف قبل الباحث التدريب الشكمي وقد ىوجمت نظرية ،الممكات ىذه ظائفو  وبالتالي يحدث التقدـ والنمو في ،العقل

  .في الوصوؿ الى نتائج مؤكدة مياشواثبتوا ف
 تحقق تدريبابحيث قوة خاصة  اف المادة الدراسية ليس ليا (ثورندايؾ)وضح  :المكونات)العناصر: المتماثمةنظرية  -2

 وجود عدد مف العناصرعمى اساس اثر التدريب  وقد حاوؿ تفسير انتقاؿ ينة،ممكة عقمية مع تنميةفي  يساعد
 قل التماثل ضعف التدريب وكمما ما زاد التماثل زاد انتقاؿ اثر. وكمجديد وموقف بيف موقف سابق )المتماثمة(المشتركة
  ر.ىذا االث انتقاؿ

 . ا في الميارتيف مف عناصر متماثمةاالنجميزية يسيل عممية تعمـ الطباعة بالمغة العربية بمقدار ممـ الطباعة بالمغة تع مثاؿ                

 مواقف أف انتقاؿ اثر التعمـ يحدث عندما يعمـ المتعمـ خبرتو السابقة ويطبقيا فيبيف)جارلس جود(  التعميـ:نظرية  -3
 .النتقاؿ اثر التعمـواالستعانة بيا  اكدت عمى فيـ المبادغ العامة أؼ انياجديدة، 
 Bالذؼ يتعمـ مبادغ الحساب يستطيع إتقاف العمميات الحسابية وحل المسائل الرياضية طالبالمثاؿ. 
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 مية انتقاؿ اثر التعمـلإلفادة مف عم في التعميـ اجراءات يمكف اعتمادىا 
 في التعمـ، ومنيا اآلتيB توجد العديد مف االجراءات التي يمكف اعتمادىا لئلفادة مف عممية انتقاؿ االثر

 التعميمي اعد المتعمـ عمى إدراؾ الموقفتس دقيقواضح و  اىداؼ التعمـ بنحوٍ  صياغة B افصياغة أىداؼ التعمـ -1
 .جديدإلى موقف  ونقل ما تعممو

بيف ىذه الموضوعات مف مبادغ عامة ا مف موضوع إلى آخر يتـ بمقدار م التعمـانتقاؿ اثر اف  بدأ التعميـ:م -2
 .يمكف االستعانة بيا وفيميا لكي يسيل تطبيقيا ونقميا إلى موضوعات أخرػ 

تشابو حتى يمكف أف آخر البد مف فيـ ما بينيما مف  مف موضوع إلى تعمـالكي يحدث انتقاؿ أثر ل :مبدأ الفيـ -3
دوف فيـ ما بينيا مف عبلقات مف يعمـ الفرد المبادغ التي تعمميا في الموضوع األوؿ عمى الموضوع اآلخر و 

 .صعبة هالتعمـ وانتقاؿ أثر  عمميةتصبح 
 

إلدراؾ العبلقات بيف الموضوعات  متعمـلماف اتاحة الفرصة بينت التجارب  :الطريقة التي تقدـ بيا المادة -4
يمكنو مف تطبيقيا في موضوعات أو مسائل أخرػ مشابية ليا بنحو عامة بنفسو  مبادغواكتشاؼ ما بينيا مف 

 . اىزةجلو أفضل واكثر فائدة مف تقديميا 
، كما اف اعتماد طرائق التعمـ الحفع اآللي يجعل المعمومات مشوشة ال رابط بينيا مما يسيل عميو نسيانياف

تحقق نتائج افضل في في نطاؽ واسع مع تنويع المواقف التطبيقية التدريب والتمريف اتاحة فرص القائمة عمى 
  انتقاؿ اثر التعمـ. 

أؼ تدريب المتعمميف عمى نماذج تماثل الواقع، ليكوف قادرًا عمى معالجة التنبييات تصميمات البيئة المصطنعة:  -5
                                                                                                           ية ليا في الواقع مستقببًل.المشاب
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 الراجعة) المرتدة التغذية: 

ينتمي مفيوـ التغذية المرتدة الى مجاؿ معرفة النتائج، وىذا المجاؿ يضـ معنييف لمفيوـ التغذية المرتدة أوليما      
النتائج مرادفًا اف التعمـ يزداد يسرًا حيف يخبر المتعمـ في كل خطوة بالتقدـ الذؼ يحرزه، وىذا يجعل مفيوـ معرفة 

واذا لـ  ،اح والفشل، والثاني اف التعمـ يزداد سيولة حيف يخبر المتعمـ فيما اذا كانت استجاباتو صحيحةجلمفيوـ الن
 لذلؾ يمكف تعريف التغذية المرتدة كما يأتيBفقًا صحيحة يخبر بالسبب لتصحيح االداء. و تكف 

 .مباشرةا  لمتعمـالتي تقدـ معرفة بالنتائج عقب اجابة االمعمومات ىي مفيـو التغذية المرتدة )الراجعة:: 
 

 :في الموقف الصفي، فيي تفيد في عمميات  بيرةأىمية ك مرتدةلمتغذية ال أىمية التغذية المرتدة في التعميـ
  كاآلتيBو  يمكف ايجاز اىميتيا،الرقابة والضبط والتحكـ والتعديل التي تحدث أثناء التفاعل الصفي وبعده. و 

   .فتحرره مف قمق االنتظار والترقبالمتعمـ بنتيجة استجاباتو مباشرة،  عمى تزويدتعمل  -1
 .الغاء أو اطفاء االستجابات الخاطئة، و التعمـوتقوية االستجابات الصحيحة في تعمل عمى تثبيت  -2
 .حفز المتعمـ، وتثير قابميتو لمزيد مف التعمـت -3
  ة.نوعًا مف الثقة في قدراتيـ التعميمي المتعمميفوجد لدػ ت -4
  و.أف يصل إلي لمستوػ الذؼ ينبغياألىداؼ، وامقدار ما حققو مف يف لممتعمـ تب -5

 

 في العممّية التعميمّية مرتدةوظائف الّتغذية الB في العممي مرتدةمف وظائف الّتغذية الBة التعميمّية ما يأتي 
ـّ فييا إخبار ا وظيفة إخبارّية: -1  .بنتيجة استجابتو سواء أكانت صحيحة أـ خاطئةـ لمتعميت
االستجابات الخاطئة لممتعمـ وتعريفو بأسباب الخطأ لتجنبو في تسمح لممعمـ بتصحيح  وظيفة توجييية: -2

  . االستجابات التالية
ثابة وتثبيتًا لبلستجابات الصحيحة، ة:ة تعزيزيوظيف -; فشعور المتعمـ باف استجابتو  ألنيا تشكل تشجيعًا وا 

صحيحة يعزز تعممو ويدعمو ويجعمو يستجيب لنفس اإلجابة الصحيحة في المستقبل اذا مر بنفس الموقف 
 بنفسو. توفتقوػ ثقأو الظروؼ، 

حة، مما يجعمو يواصل لتقديـ المزيد مف اإلجابات الصحيالمتعمـ دافعية نشط تاذ وظيفة استثارة الدافعية:  -4
 . مدفوعًا بالنجاح الذؼ أحرزهفي التعمـ  تقدمو بحماس

 تيامعالجل لديو نقاط الضعفو ، لمتعمـفي استجابات ايتـ تسميط الضوء عمى نقاط القوة اذ  تقويمّية: وظيفة -5
مستوػ المتعمـ العممي تقدمًا أو تأخرا وفق ، فضبًل عف بياف الصحيحفي االتجاه مسار التعمـ  هاتخاذو 

 معايير محددة.
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 :أنواع التغذية المرتدة Bلمتغذية المرتدة صور وأشكاؿ عديدة، ومنيا اآلتي 

 

يقصد بالتغذية المرتدة الداخمية المعمومات التي يحصل عمييا B تغذية مرتدة حسب المصدر)داخمية/ خارجية: -1
اما . نتيجة محاوالتو في التعمـ ونفس المتعمـمصدرىا  أؼ يكوف ، االستجابات لما تعمموو  خبراتالمف  المتعمـ

أو أؼ  مف معممو أو أحد زمبلئو المتعمـالمعمومات التي يحصل عمييا  فيقصد بيا خارجيةالمرتدة التغذية ال
 .يابنجإعبلمو بمواضع الخطأ لديو لتعديميا أو لتوسيمة اخرػ، ك

 

يقصد بالتغذية المرتدة التبلزمية المعمومات تغذية مرتدة حسب التزامف مع االستجابة ) تالزمية/ نيائية::  -2
، في حيف التغذية المرتدة النيائية ُتقدـ اثناء أداء التعمـ أو التدريب ا المعمـ لممتعمـ مقترنة بالتعمـ أؼالتي يقدمي

 بعد اف ينتيي المتعمـ مف اكتساب الخبرة او الميارة كميًا.
 

التي يزود المعمومات يقصد بالتغذية المرتدة اإليجابية تغذية مرتدة حسب نوع االستجابة )إيجابية/ سمبية::  -3
أما التغذية المرتدة السمبية فتشير  .أداءهتعزيز  يدؼ الىالصحيحة، وتباستجابتو  ةتعمقالم المتعمـبيا 

 . وتحسينو تصحيح أدائوالى  وتيدؼ، اطئةالخ باستجابتوالمتعمـ المتعمقة ممعمومات التي يتمقاىا ل
 

 التغذية المرتدة ىي المعمومات التي تقدـ معرفة بالنتائج عقب اجابة المتعمـ :التغذية المرتدة والتعميـ المبرمج 
الذؼ ىو احد طرائق التعمـ الفاعمة التعميـ المبرمج المبرمج عقب اصدار االستجابة، ف مباشرة وتحدث في التعميـ

التي جعمت مف المتعمـ محورًا لمعممية التعميمية، وعمى ىذا االساس ظير مفيوـ و  )سكنر( ارسى مبادئو العالـ
الخاصة، اذ يقوـ عمى اساس تقسيـ المحتوػ التعميمي الى  قدراتو وسير المتعمـ في عممية تعممو وفقالتعمـ الذاتي 

اطر صغيرة وتنظيميا بنحو منطقي متسمسل وفي كل اطار يتعرض المتعمـ الى مثير)سؤاؿ(، ويحتاج الى 
نتيجة استجابتو استجابة، وينبغي اف تكوف االستجابة ايجابية لينقل الى االطار التالي، وعند حصوؿ المتعمـ عمى 

لديو اتجاىًا ايجابيًا نحو عممية التعمـ مما  ويتكوف الصحيحة  ودعـ لتمؾ االستجابةتعزيز فتعد بمثابة  االيجابية
يعتمد المتعمـ عمى خبراتو السابقة لينتقل منيا الى اكتساب فيو ، و يدفعو الى االنتقاؿ الى االطار التالي بحماس

    كثر فاعمية. خبرات جديدة، وبالتالي تتحقق نتاجات التعمـ بنحو افضل وا
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 اىيـتعمـ المف 

ولمختمف المواد الدراسية، لذا أكد  مستويات التعمـ،جميع يعد تعمـ المفاىيـ مف أىـ األىداؼ التعميمية في      
التربويوف ومخططو المناىج ومؤلفو الكتب المدرسية عمى تعمـ المفاىيـ وتحديدىا في المستويات التعميمية المتتابعة 

فتدريس المفاىيـ وتعّمميا جنبا إلى  وتطوير المواد والطرائق المناسبة لتدريسيا، ألنيا تمثل القاعدة األساس لمتعمـ.
تعمـ المفيوـ أؼ نشاط يؤدؼ إلى تصنيف يتضمف و جنب مع التعميمات والنظريات تساعد عمى تعمـ أفضل. 

الفرد في تحديد  ق قاعدة معرفية أو عقمية يعتمدىاحوادث أو مثيرات متباينة جزئيا في صنف واحد، وذلؾ يكوف وف
تي تمثل أسيل تعمما كال تكوف  وبعض المفاىيـ، سيتيف ىماB التمييز والتعميـيتضمف عمميتيف أساو صفة معينة. 

ويمكف تعريف المفيوـ كما ،...( مف األخرػ األكثر تجريدا كػ)العدالة، والرحمة(. أشياء عينية )أشجار، سيارات
Bيأتي 

ويشار الييا  مف المثيرات التي تشترؾ معا بخصائص متشابية عامة لمجموعةاستجابة ىو : تعريف المفيـو
 باسـ خاص.

 القوانيف بمثابة فيي. في كيفية إدراكو وتنظيمو لؤلشياء الموجودة مف حولو اف مفاىيـ الفرد تمعب دورا رئيساً     
 ذىنية مفاىيـ عديدة وصورأف يحصل عمى لكل متعمـ ميداف التربية ينبغي  ففي اإلدراؾ، لكيفية والمحددة المنظمة
فالمفاىيـ ذات وظيفة ميمة  .معنى ذات التعميمية العممية تصبح حتى الحياة في حولو مف يدور ماتتعمق ب مختمفة

تنظيـ أجل تواصل وتفاىـ يتسـ بالكفاية، فضبًل عف  تبسيط العالـ الواقعي مف إذ تساعد عمى ،في عممية التعمـ
 والتعامل معيا.خبراتنا بنحو يسيل استدعاؤىا 

 

 في عممية اختيار محتوػ المناىج الدراسية مف قبل مخططو المناىج المفاىيـ سيـ تُ   :أىمية تعمـ المفاىيـ
ومطورييا، بحيث يكوف المعيار االساس في ىذا االختيار ىو مدػ عبلقة الحقائق التعميمية في تشكيل المفاىيـ 

 كما يأتيBلممتعمميف لمفاىيـ يمكف ايجاز أىمية تعمـ اوتعمميا واكتسابيا. و 
 

  .تكمف أىمية المفاىيـ في كونيا أكثر ثباتًا واستقرارًا واقل عرضة لمتغير -9
حداث الجديدة تساعد المتعمـ عمى تفسير المواقف واالتعد أحدػ السبل لزيادة فاعمية انتقاؿ أثر التعمـ، اذ انيا  -:

 أو غير المألوفة.
الدراسية بنحو أكثر وضوح وتركيزًا، مما يتيح فرصة لبلستغناء عف  تسيل عمى المتعمـ عممية تعمـ المادة -;

 تدريس الكثير مف الحقائق.

                                                                                                          (>:) 



 
عممية تكويف مفاىيـ لدػ المتعمميف تحتاج الى تعد وسيمة ناجحة في عممية تحفيز النمو الذىني وتطوره، الف  ->

 .تفكير أعمق وتجربة أكثر مما ُيتيحو تدريس الحقائق
ـ، والتعميـ، والتجريد، فضبًل عف ايجاد روابط جديدة بيف تنمية قدرة المتعمـ عمى ميارات التصنيف، والتنظي -=

   المعمومات والمعارؼ الموجودة في خبراتو المتراكمة السابقة.
 مف قدرة المتعمميف عمى توظيف المعمومات في مواقف تؤدؼ الى تنمية التفكير االبتكارؼ لدييـ.تزيد  -<

       

 يمكف تصنيف  :العوامل المؤثرة في تعمـ المفاىيـBتأثر تعمـ المفاىيـ بثبلث عوامل، وكاآلتي 
 

السابقة المرتبطة  اتمعمومالكعداده لتعمـ المفاىيـ واستعمر المتعمـ ودافعيتو ك: العوامل المتعمقة بالمتعمـ -أوالا 
 بالمفيـو المراد تعممو.

 

كساب المتعمميف لو،  العوامل المتعمقة بالموقف التعميمي: -ثانياا  تتعمق بدور المعمـ في تنظيـ تعمـ المفيوـ وا 
Bومنيا اآلتي  

 اختيار طريقة التدريس المناسبة. -9
 استثارة دافعية المتعمميف. -:
 المتعمميف الستدعاء المعمومات المناسبة.تييئة  -;
<- .  تييئة المعمومات األساسية البلزمة عف المفيـو
 اختيار المثيرات )االمثمة المنتمية الى المفيـو وغير المنتمية اليو(. -=
 تعريف المتعمـ باالستجابات المرغوب فييا.  -<

 

سابو بعدد مف العوامل المتعمقة بالمفيوـ نفسو، يتأثر تعمـ المفيوـ واكت العوامل المتعمقة بالمفيـو نفسو: -ثالثا  
Bومنيا اآلتي 

التي تدؿ عمى المحسوسات تؤثر طبيعة المفيوـ المادية أو التجريدية في تعممو، فالمفاىيـ  :طبيعة المفيـو -9
المفاىيـ التي تدؿ عمى األمور المعنوية )المفاىيـ المجردة(، مف  ادية )المفاىيـ المادية( أسيل تعمماً الم

 لوجود وسيط صورؼ واضح.
 

:- : يؤثر تميز المفيوـ ووضوح صفاتو في تعممو، اذ يميل المتعمموف عمومًا الى تعمـ الصفات  صفات المفيـو
وكمما ازدادت ىذه الصفات وتنوعت كاف تعمـ المتميزة عمى نحو يسيل مف تعمـ الصفات االقل تميزًا، 

 و يزيد عيا يعني ازدياد القرائف الدالة عميو، وىذا مف شأنالمفيوـ أكثر سيولة، ألف ازياد صفات المفيوـ وتنو 
                                                                                                  (>;) 



 
وسيولة، لذا ينبغي عمى المعمـ تكرار شرح بعض  قدرة المتعمـ عمى اكتشاؼ واحدة منيا أو أكثر بيسر مف
مفاىيـ واألفكار بألفاظ وتعبيرات متعددة، لكي يتمكف المتعمميف مف التعرؼ عمى اكبر عدد مف القرائف ال

.  الدالة عمى المفيـو
 ( يوضح العوامل المؤثرة في تعمـ المفاىيـ.=ومخطط )

                                                                                                        

   

 عمر المتعمـ         

 دافعيتو لمتعمـ         

 السابقة المرتبطة بالمفيـو المراد تعممو خبرات المتعمـ                                               

 اختيار طريقة التدريس المناسبة                                                     

 استثارة دافعية المتعمميف                                                              

 تييئة المتعمميف الستدعاء المعمومات المناسبة                                        

 تييئة المعمومات االساسية البلزمة عف المفيـو                                       

 اختيار المثيرات)االمثمة المنتمية الى المفيـو وغير المنتمية اليو(                                                        

 تعريف المتعمـ باالستجابات المرغوب فييا                                  
                                    

 المادية أو التجريدية طبيعة المفيوـ                           

 صفات المفيـو        

 

 ( العوامل المؤثرة في تعمـ المفاىيـ=مخطط )

                                                                   (><) 

 العوامل المؤثرة في تعلم المفاهيم

عوامل متعلقة 

 بالمتعلم

عوامل متعلقة 

 بالمفهوم نفسه

عوامل تتعلق 

 بالموقف التعليمي


