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األوىلاحملاضرة 

التعريف بعلم النفس الرتبوي وعالقته ببقية فروع علم النفس

I.رخيية عن علم النفس الرتبوي :حملة 

على يد ادوارد ثورندايك الذي قضى عمره يف الربع األخري من القرن التاسع عشرمستقل عن الفلسفةعلم النفس الرتبوي كعلم جترييبظهر
يف ومل يبدا هذا العلم.1915والف اول كتاب فيه عام1949حىت عام1889املعلمني جبامعة كولومبيا من عام املهين أستاذا هلذا العلم يف كلية 
وقد تتابعت االهتمامات واملؤلفات والبحوث االكادميية حول هذا العلم وانشئت املعامل واملختربات 1920اختاذ صورة واضحة اال منذ عام

الت املتخصصة ملع ن اجلة موضوعاته وعقدت املؤمترات العلمية اليت أسهمت يف حتديد طبيعته اىل ان اصبح هذا العلم ماخلاصة به وظهرت ا
ا. املقررات األساسية الالزمة لتدريب املعلمني يف كليات ومعاهد الرتبية مبختلف أنواعها ومستو

تمام بعلم النفس االصح يف منتصف القرن احلايل وعندما بدا االهاال يف بداية او علىغريان علم النفس الرتبوي كسائر فروع علم النفس مل يتطور
كية املشتقة من ميدان الطب ملفاهيم االكلينيثرههذا الفرع نتيجة وبعد ذلك تطورالعام كان ينظر لعلم النفس الرتبوي على انه جزء من الرتبية

لعالقات بني الطلبة وامل درسني العقلي والعالج النفسي حيث زاد االهتمام مبشكالت التوافق والتكيف والصحة النفسية للطالب مث زاد االهتمام 
املستقلمن التحديد ملوضوعه حيث اصبح له كيانهاىل مزيد وقد اجته علم النفس الرتبوي املعاصرمن جهة أخرى.أنفسهممن جهة والطلبة 

جون ديوي و وليام جيمس األمريكينيعلم النفس الرتبوي جند الفيلسوفني ر يف ظهو ومن بني اهم املفكرين الذين كان هلم األثر الكبريواملتميز
مؤلفا يعد من العالمات يهما حيث كتب وليام جيمسالنفسية للرتبية على يدألسسالتقدم العلمي املرتبط حيث حدثت خطوات كبرية يف سبيل

يف ميدان علم النفس الرتبوي هو احاديث اىل املعلمني وهكذا كان املسرح مهيئا يف بداية القرن العشرين لدخول علم النفس الرتبوي البارزة
املدارس واجلامعات كمادة علمية واصبح احدى التخصصات العلمية.

II.تعريف علم النفس الرتبوي:

لتعريف علم النفس الرتبوي سنتطرق أوال اىل تعريف مفرداته ومن مث نستخلص تعريفا هلذا العلم

هلذا املنهج مخس خطواتو وعليه فالعلم ميثل منهجا علميا حلل املشكالتمنهج لتوليد املعرفةنه عملية اويعرفه معظم الفالسفة:العلم-1
ما موسوعة الرتبية فرتى ان االفرضيات ونشر النتائج.هي حتديد املشكلة ووضع الفرضيات ووضع التصميم التجرييب وتطبيق التجربة واختبار

ضجا  تباع املنهج العلمي ومن هنا يتضح لنا ان العلم ال يكون علما  دف الوصول اىل القوانني وذلك  إذاال االعلم دراسة منظمة يف جمال ما 
ا وله من األدوات ما ميكنه من  كان له ميدان حمدد تدرس ظواهره مبنهج علمي له تراث نظري كاف لتفسري ظواهر ميدانه وضبطها والتنبؤ 

بغض النظر عن الزمان واملكان والثقافة.لإلعادةقياس هذه الظواهر ونتائجه قابلة 

نه العلم هو علم النفس والذي يعرف حموضوعا لعلمأصبحلقد كان مفهوم النفس يعترب موضوعا للدراسة الفلسفية اىل ان النفس: -2 اليا 
بنية الذي يدرس السلوك اإلنساين والعمليات العقلية واالنفعالية والشعورية واألنشطة اجلسمية ذات العالقة او التحليل العلمي للعمليات واال

نسانية لفهم السلوك اإلنساين.اإلالعقلية 
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ا احلاالت الشعورية اما 1910يف عام اىل علم النفس كمرادف للسلوك اإلنساين وانفرد فقد نظر1919يف عامواطسونوصفها جيمس اجنل 
لعمليات الالشعورية الهتمام  هي احلياة العقلية لإلنسان اعترب وليام جيمس ان النفس 1890ويف عاماملؤثرة يف هذا السلوكسيجموند فرويد 

ا اخلربة الداخلية للفرد املكونة من االحاسيس واملشاعر1892بظواهرها وشروطها ويف عام ة وللنفس يف واالرادواألفكار وصفها وهللم فونت 
ا املختلفة.القرآينالفكر اإلسالمي مكان متميز فقد زخر اخلطاب  حلديث عن النفس وحتدث عن حاال

ا مصدر الفعل رىب فنقول مثال رىب الولد أي انشاه او غذاه او ثقفه او هذبه او ادبهالرتبية: -3 نقول رىب الشيء و تعرف كلمة تربية لغو
ختالف املدارس الفكرية اليت ينتمي اليه العلماء امناه او زاده اما معىن الرتبية اصطالحا فهي التنشئة والتنمية وقد اختلفت تعريفات الرتبية 

ملاين ان اهم أغراض الرتبية هي الفضيلة والتقرب اىل هللا اما الرتبية يف نظر الفيلسوف األأبو حامد الغزايلمفهومها فريىالذين حاولوا حتديد 
ا قابليات ية عفريى ان الرتبكنت فهي ترقية جلميع أوجه الكمال اليت ميكن ترقيتها يف الفرد اما املريب الشهري بستالوزيإميانويل ملية تتفتح 

ت واالزهار اما هريبرت سبنسر فريى ان الرتبية هي اعداد املرء الن حييا حياة كاملة اما املريب وا فيلسوف األمريكي لاملتعلم الكامنة كما تتفتح النبا
جون ديوي فريى ان الرتبية هي احلياة وهي عملية تكيف بني الفرد وبيئته.

عية ليصبح اوأخريا فان الرتبية عملية خمططة ترمي اىل مساعدة الفرد على النمو السوي املتكامل من النواحي اجلسمية والعقلية واالنفعالية واالجتم
للسلوك دراسة املنظمة هو الهنا ميكننا ان نستنتج التعريف التايل لعلم النفس الرتبوي: به. ومنقادرا على التكيف مع نفسه ومع ما حييط 

مو السوي ناإلنساين وعملياته العقلية واالنفعالية والشعورية واألنشطة اجلسمية ذات العالقة يف املواقف الرتبوية اهلادفة ملساعدة الفرد على ال
املتكامل من النواحي العقلية واجلسمية واالنفعالية واالجتماعية ليصبح قادرا على التكيف مع نفسه ومع ما حييط به.

III. علم النفس الرتبوي بفروع علم النفس األخرىعالقة:

س األخرى اال انه ليس منفصال عن امليادين األخرى او عن فروع علم النفعلم النفس الرتبوي ميدان من امليادين التطبيقية لعلم النفسيعترب 
سواء كانت أساسية او تطبيقية وفيما يلي نعرض العالقة بني هذا العلم وبعض تلك امليادين او الفروع:

سيكولوجية النمو):(النفس االرتقائي او التطوريعلم-1

اهتمامات هذا الفرع دراسة ومنعلى السلوك اإلنساين يف خمتلف مراحل احلياةتطرأيهتم علم النفس االرتقائي او التطوري بدراسة التغريات اليت 
ا علم النفس الرتبوي وقد كانت فئة تنتمي للعملية الرتبويةأكربمنو األطفال واملراهقني وهم  يف ميدان علم هامات هذا العلم اسأكرباليت يهتم 

ليت االنفس الرتبوي هي حبوث النمو املعريف واالنفعايل واجلسمي واالجتماعي وأفاد كذلك يف التعرف على االجتاهات املبكرة والظروف البيئية 
من اهم فروع علم اعتبار هذا الفرعوالراشدين. وميكنظاهرا يف تنمية القدرات العقلية ومسات الشخصية عند األطفال واملراهقني ثرياتؤثر 

يزود بقية الفروع النفسية األخرى حبقائق نفسية منائية عن االنسان يستفاد منها يف مجيع امليادين التطبيقية لعلم النفس ويفألنهالنفس مجيعا 
احلياة بصفة عامة.

علم النفس االجتماعي:-2

اثه ومن االجتاهات البشرية واخضاعها لتجاربه واحبويسعى اىل دراسةهو ذلك العلم الذي يدرس التفاعل االجتماعي بني االفراد واجلماعات 
ىل ااملعروف على املعلم انه يقضي جزءا كبريا من وقته يف عمله التعليمي والتدريس وهو يتعامل مع التالميذ كجماعات ولذلك فهو حباجة ماسة 

ا انه حباجة اىل تؤثر يف املواقف اجلماعية واليت تسهل التعلم او تعطله كمفهم مبادئ السلوك اجلماعي ليصبح قادرا على التعامل مع العوامل اليت
اجلماعة واثرها يف سلوك أعضائها.لديناميكياتما يقدمه علم النفس االجتماعي من نتائج تزوده مبعلومات تسهل فهمه 
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علم النفس العالجي:-3

وعلم النفسي والتوجيه الرتبوي والطب العقلي واخلدمة االجتماعية والنفسيةيقوم علماء النفس املهتمون مبجاالت الصحة النفسية واإلرشاد
النفس العالجي بكثري من البحوث اليت تستخدم املنهج االكلينيكي والذي يعتمد على مجع مالحظات عن سلوك االفراد الذين يتلقون مساعدات 

ت االنفعالية وقد أسهمت هذه البحوث يف فهم م ت السلوك اإلنساين يف املواقف الرتبوية سو فردية بسبب الصعو اء كانت شكالت وصعو
تتصل بسلوك التالميذ املتعلمني او املعلمني.

علم نفس االرشاد والتوجيه: -4

استعداداته و يقوم علم نفس االرشاد والتوجيه على تطبيق مبادئ علم النفس يف مجيع اخلدمات اليت يقدمها سواء كانت دراسة لقدرات التلميذ 
او مهنيا يعينه على اختيار نوع التعليم او العمل الذي يتفق مع هذه القدرات او ارشادا نفسيا يرمي اىل مساعدة الفر  على دام توجيها تربو

التكيف يف حياته داخل املدرسة او خارجها.

النفس الفيزيولوجي:علم-5

عة وتسهم وحدة بيولوجية متماسكة ومتكاملة تستجيب لبيئتها اخلارجية بوسائل متنو يركز علم النفس الفيزيولوجي عادة على الشخص بوصفه
س الفيزيولوجي  علم النفككل ويدرسدراسة أعضاء احلس واالعصاب والغدد والعضالت من الوجهة التشرحيية والفيزيولوجية يف فهم االنسان  

كثريا من املوضوعات ذات الصلة بوظائف األعضاء وخاصة تلك اليت تؤثر يف السلوك اإلنساين ويدرس كذلك اخلصائص العصبية واحلواس 
لعلم النفس هنا انمنالسلوك ويتضحوالعوامل اليت نؤثر فيها كما يدرس هذا العلم أيضا السلوك وتطوره يف الطفل ومؤثرات او مثريات هذا 

عليم.تالفيزيولوجي دورا أساسيا يف مساعدة مجيع اطراف العملية الرتبوية وال سيما املعلم يف تفسري السلوك اإلنساين اثناء عملية التعلم وال

IV.موضوع علم النفس الرتبوي:

ت يف حتديد موضوعه بدقة  ا العلم بتباين مة فقد تباينت موضوعات هذواجه علم النفس الرتبوي كغريه من العلوم األخرى نوعا من الصعو
التعلمية وتنوعها واىل -الباحثني وتباين وجهات نظرهم كما يعود تباين هذه املوضوعات اىل اختالف املشكالت النامجة عن العملية التعليمية

مى بعلم تساءلون عن حقيقة وجود ميدان يستطور اهتمامات الباحثني والعلماء يف ميادين علم النفس األخرى االمر الذي جعل بعض العلماء ي
النفس الرتبوي.

ريخ هذا العلم م يف الثالثينات من هذا القرن حنو املوضوعات املرتبطة ويشري  وتطوره اىل اتساع ميدانه عرب الزمن فقد وجه الباحثون اهتماما
النفس م الصحة النفسية والعالج النفسي ضمن الباحثون يف علمبسيكولوجية التعلم واملواد الدراسية كالقراءة واحلساب ولدى انتشار مفاهي

م وعاد االهتمام من جديد اىل موضوعات التعلم دون اخلوض مبسالة سيكولوجية املواد الدراسي م ودراسا حيث ةالرتبوي هذه املفاهيم يف مؤلفا
تركت للمختصني يف تدريسها.

واليت انطوت عليها كتب علم النفس الرتبوي:املوضوعات تداوال وتوافرا أكثروقد تبني ان 

النمو اجلسمي واالنفعايل واملعريف واالجتماعي واخللقي.-
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ته وطرق قياسه والعوامل املؤثرة فيه.- التعلم ونظر
الذكاء والقدرات العقلية ومسات الشخصية وقياسها.-
والرتبوية.التحصيل واسس بناء االختبارات التحصيلية وشروط االختبارات النفسية -
بني الطالب وبني الطالب واملعلمني.االجتماعيالتفاعل -
الصحة النفسية للفرد والتكيف االجتماعي واملدرسي.-
ا.- اكتشاف تلك اجلوانب من عملية التعلم واليت تؤثر يف اكتساب املعارف او املعلومات واالحتفاظ الطويل املدى 
لى حل املشكالت.التحسني ذو املدى الطويل للتعلم والقدرة ع-
لتعلم واكتساب املعرفة وكذلك اكتشاف أي من اجلوانب - اكتشاف أي من اخلصائص الشخصية واملعرفية للمتعلم ذات العالقة 

ق ر االجتماعية والعالقات الشخصية املتبادلة يف البيئة التعليمية اليت تؤثر يف نتائج تعلم املادة الدراسية واكتشاف دافعية التعلم والط
نموذجية الستيعاب هذه املادة.ال

اكتشاف الطرق األكثر كفاءة يف تنظيم املواد التعليمية وتقدميها وكيفية توجيه التعلم واستثارته حنو اهداف حمددة.-
لعملية التعليمية انه ال مجة عنها اال التعلمية واملشكالت النا-لرغم من ان هذا التحديد ملوضوع علم النفس الرتبوي ذو صلة وثيقة 

ت األساسية هلذه العملية يتضح من خالله تفاعلها وتكاملها يف كل موحد هلذا جلأ بعض علماء النفس  يعطي تصورا متكامال للمكو
الرتبويني املعاصرين اىل استخدام مفهوم املنظومة او النموذج لتوفري مثل هذا التصور وسعيا وراء حتديد ادق ملوضوع هذا العلم حيث 

تعلم املدرسي وما ينتج عنه من مشكالت املوضوع الرئيسي له ويشري مفهوم املنظومة او النموذج عادة اىل جمموعة من اعتربوا ال
ت اليت تشكل كال او منطا موحدا او متكامال ويؤدي  العالقات املنظمة واملتفاعلة فيما بينها وتربط بني عدد من العناصر او املكو

وظيفة معينة.
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احملاضرة الثانية

بعض األساليب الرتبوية

I.مفهوم الرتبية:

ستمراريته فقد استخدمت كلمة الرتب ة للداللة يعلى مر العصور استخدم االنسان كلمة الرتبية للداللة على جمموعة من األفعال املتعلقة مبستقبله و
ت واالفرادفاإلنسانعلى التنمية، الغذاء، الزراعة وغريها  ..... يريب الزرع واحليوا

تعريف الرتبية أردا موإذاان املفهوم املعاصر للرتبية ينحصر يف جمموعة األفعال الواعية اهلادفة اىل تكوين االنسان ودفعه حنو التطور.اال
ن خالل:طر حمددة ترمي لتهيئة االنسان للحياة ممبفهومها اليوم لقلنا ان الرتبية هي فن بقدر ما هي علم وهي عملية إنسانية ذات اهداف وا

يئته للتكامل الفاعل يف احلياة االجتماعية.-1

طوير مستواه النفسي والعضوي.ت-2

تمع للفرد.-3 نقل القيم والتقاليد من ا

خاصة وان حياتنا املعاصرة على مدى حياتهللرتبيةمن خالل هذا التعريف يتبني لنا ان تربية االنسان ال تنتهي يف سن معينة اذ ان االنسان حيتاج 
ملواقف واملفاجآت اليت تعرض الفرد لصعوبة االنتقاء فنراه يطلب النصح وهذا النصح بدوره وهكذا فان مفهوم بية.هو وجه من وجوه الرت مليئة 

فعا لنفسه وحمليطه الفرد ليعيش دون ان يسبب األمل لنفسه او حمليطه وليكونتنشئةونعين به وأعماألطفال اىل مفهوم أوسع تنشئةالرتبية يتعدى 
االت موزعة على النحلرأينااستعراض جماالت الرتبية العامة يف جمتمعنا املعاصر أردما وإذايف خمتلف مراحل حياته. و التايل:هذه ا

_ الرتبية البدنية: 

اسق وتعويد الفرد على نظام حيايت صحي وتنمية وتقوية قدراته اجلسدية والذهنية.اهلادفة لتامني منو اجلسم بشكل متن

_ الرتبية الفكرية:

لتفكري اوتضم فروعا عديدة منها الرتبية املهنية، الثقافة العامة، تكوين فكرة علمية عن الكون وتكوين وتطوير امللكات الذهنية كروح املالحظة،
وتنمية امليول واملواهب.

لرتبية األخالقية:_ ا

وتشمل تربية الضمري األخالقي وترسيخ أسس وقواعد التصرفات االجتماعية وتنمية احلس الوطين والروحي....

الرتبية الصحية: _ 

لنواحي الصحية لإلنسان على خمتلف األصعدة اجلسدية والنفسية واجلنسية... وتعىن 
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II.أساليب الرتبية :
للرتبية أساليب عدة منها:

: ملالحظةالرتبية :اوال

تمعألفراداساسا جسده النيب (ص) يف مالحظته هذه الرتبيةتعد لرتبيةو الرشيد،تلك املالحظة اليت يعقبها التوجيه ، ا ملالحظةاملقصود 
وحاله عن وضعه تمروالسؤال املس، واالجتماعياالعداد النفسي ومراقبته ومالحظته يف،واألخالقيالتكوين العقيدي ومالزمته يفمالحقة الولد 

ان املالحظة البد ان تكون شاملة جلميع جوانب الشخصية.وهذا يعينوحتصيله العلميتربيته اجلسمية يف

لن يثق بعد نهألجندها،وخاصة املميز وحناسبه على هفوة سس فمن اخلطأ ان نفتش غرفة الطفلوجيب احلذر من ان تتحول املالحظة اىل جت
ذا هدي النيب صلى هومل يكنمعارفه،اىل إخفاء كثري من األشياء عند أصدقائه او وقد يلجابه،شخص غري موثوق وسيشعر انهملريب،ذلك 

.وأصحابهألبنائههللا عليه وسلم يف تربيته 

وتعتمد عليه، وحيب ان تثق بهواملراهق حيباصة املميزوخبالن الطفل وزمان،كل مكان ومرافقته يفكما ينبغي احلذر من التضييق على الولد 
عتدال.املريب، بعيدا عن رقابة تصرفاته، عن ومسؤوال نفسه،يكون رقيبا على ان فتتاح له تلك الفرصة 

رة  ملالحظة جيد املريب األخطاء و التقصري, و عندها البد من املداراة اليت حتقق املطلوب دون ا , و املداراة لطفلاإساءة اىلاوو عند الرتبية 
ا املريب, يعد األسلوب األمثل يف مواجهة تصرفات الطفل اليت يستفز  خباصة وهي الرفق يف التعليم و يف االمر و النهي, بل ان التجاهل أحيا

ة, فالبد عندها ستفزاز الوالدين و االخو عندما يكون عمر الطفل بني السنة و النصف و السنة الثالثة, حيث مييل الطفل اىل جذب االنتباه و ا
, الن احملاسبة الشديدة هلا اضرارها ال رة الضجة قد تؤدي اىل تشبثه بذلك اخلطأ, كما انه البد من التسامح أحيا بوية و رت من التجاهل, الن ا

النفسية.

لعادة :نيا: الرتبية 

لعادة-أ : أصول الرتبية 

لعادة حديث النيب صلى هللا عليه  ة حىت تصبح شان الصالة الن التكرار الذي يدوم ثالث سنوات كفيل بغرس العبادوسلم يفاألصل يف الرتبية 
ذا تكوناخلري فان اخلري عادة" وعودوهم«قال: حيث-عنهرضي هللا –ابن مسعود وكذلك ارشادعادة راسخة النفس  ليست لعادةالرتبيةو

لشعائر التعبدية وحدها بل تشمل  .وأمناط السلوكاآلدابخاصة 

:لعادةكيفية الرتبية -ب

والرتهيب والقدوة لرتغيب واملواظبة عليهاجيب ان نبذل اجلهود املختلفة ليتم تكرار االعمال والعادات احلسنةلكي نعود الطفل على العبادات 
الوسائل الرتبوية.واملتابعة وغريها من

رار يكون العادة و يظل هذا التكو حولهيبدأ تكوين العادات يف سن مبكرة جدا فالطفل يف شهره السادس يبتهج بتكرار االعمال اليت تسعد من 
نه حممول فاذا محل دائما فيسكتهذا التكوين حىت السابعة و على االم ان تبتعد الدالل منذ والدة الطفل ففي اليوم األول حيس الطفل 

اصارت عادته و كذلك اذا كانت االم تسارع اىل محله كلما بكى و لتحذر االم كذلك من ايقاظ الرضيع لريضع نومه و عليهتنغصبذلكأل
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ئ صعب عليه تركها وخيطفيمتأخرةقد تستمر هذه العادة حىت سن شديدا وتعوده على طلب الطعام يف الليل و االستيقاظ له و ان مل يكن اجلوع 
بية و قد يفرحون بسلوك غري محيد لكونه لبعض املربني اذ تعجبهم بعض الك مات احملرمة على لسان الطفل فيضحكون منها و قد تكون كلمة 

ن الطفل الصغري و هذا االعجاب يكّون العادة من حيث ال يشعرون.حيصل م

لعادة اىل ان حسن اخلوترجع أمهية :لق مبعناه الواسع يتحقق من وجهنيالرتبية 

والفطرةاألول: الطبع

اهدةالثاين: التعود وا

جيب ان العادات احلسنةو الطفل على العبادات ويزيده ولكي نعَودكان تعويده عليه يرسخه واخللق الفاضلاالنسان جمبوال على الدين وملا كان
لرتبوية.الوسائل اوالرتهيب والقدوة واملتابعة وغريها منلرتغيب واملواظبة عليهانبذل اجلهود املختلفة ليتم تكرار االعمال 

إلشارةلثا:  :الرتبية 

إلشارة يف بعض املواقف كأن خيطئ الطفل خطأ امام بعض الضيوف تو يف جممع كبري او ان يكو مرة يصدر منه ذلك ولاتستخدم الرتبية 
ليد الن إيقاع العقوبة قد جيعل الطفل معاندا الن الناس ينظرون اليه  األطفال الن بعضو فعندها تصبح نظرة الغضب كافية او اإلشارة ِخفية 

اإلشارة.خيجل من الناس فتكفيه 

لكالم فيقال ان طفال صنع كذا ويدخل ضمنه ويؤدب رامة الطفل حيفظ كوهذا األسلوبذلك لعاقبته ولو كررذميم وكذا وعمله عملالتعريض 
البيت ممن يفعل الفعل نفسه دون علم املريب. بقية اهل

ملوعظة :رابعا: الرتبية 

رة الوجدان  رة وباخلطأالطفل بتصحيح فيتأثرتعتمد املوعظة على جانبني األول بيان احلق وتعرية الباطل والثاين ا يان احلق وتقل اخطاؤه واما ا
مبا يلقى اليها واملوعظة تدفع الطفل اىل العمل املرغوب فيه. ومن أنواع املوعظة:للتأثرالن النفس فيها استعداد الوجدان فتعمل عملها

لقصة:املوعظة-1

األساليب جناحا.أكثرفيه وهو والتأثريوكلما كان القاص ذا أسلوب متميز جذاب استطاع شد انتباه الطفل 

حلوار:-2 املوعظة 

حلكمة.إذاتشد االنتباه وتدفع امللل  وتتيح للمريب ان يعرف الشبهات اليت تقع يف نفس الطفل فيعاجلها  كان العرض حيو

:املوعظة بضرب املثل-3

الذي يقرب املعىن ويعني على الفهم.

حلدث: املوعظة-4

اعات ليذكر الطفل بنعم هللا كالتعليق على مشاهد الدمار الناتج عن احلروب وا فكلما حدث شيء معني وجب على املريب ان يستغله تربو
ريب عة فان مل يكن املالسلف يف املوعظة اإلخالص واملتابالبعيد. وهديأثرهيف حلظة انفعال ورقة فيكون هلذا التوجيه ألنهويؤثر هذا يف النفس 
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خعامال مبوعظته او غري خملص فيها فلن تفتح له القلوب وعليه خماطبة الطفل على قدر عقله والتلطف يف خماطبته ليكون ادعى للقبول والرسو 
غل وقت ووقت انشراح صدره وانفراده عن الناس وله ان يستيف نفسه كما انه يستحسن اختيار الوقت املناسب فرياعي حالة الطفل النفسية

عد فال حيقق الفائدة. وجيب ان حييف تلك احلال جيمع بني رقة القلب وصفاء الفطرةألنهالطفل مرض ذر املريب اما وعظه وقت لعبه او امام اال
املوعظة مؤقت فيستحسن تكرارها مع تباعد األوقات.ثريمن كثرة الوعظ ويراعي الطفل حىت ال ميل والن 

لرتغيب  : والرتهيبخامسا: الرتبية 

ذيب االخالق وتعزيز القيم االجتماعية الرتغيب والرتهيب من العوامل األساسية لتنمية السلوك و

: الرتغيب-أ

ا ألول مرة شاقة يف املرحلة األوىل من حياة الطفل الن االعمال اليت يقوم  ا حىت حتتاج اىل حافز يدفعه اىلوميثل دورا مهما وضرور القيام 
تصبح سهلة كما ان الرتغيب يعلمه عادات وسلوكيات تستمر معه ويصعب عليه تركها والرتغيب نوعان: معنوي ومادي ولكل درجاته فابتسامة 

بة املعنوية على الرتبويني االرضا والقبول والتقبيل والضم والثناء وكافة االعمال اليت تبهج الطفل هي ترغيب يف العمل ويرى بعض ن تقدمي اال
والعكس نكافئه ماد بة من جنس العمل فان كان العمل ماد لطفل عن حب املادة وبعضهم يرى ان تكون اال هناك و املادية أوىل حىت نرتقي 

ضوابط خاصة تكفل للمريب جناحه ومنها:

ن رتغيب فيما عند هللا من ثواب دنيوي واخروي فمثال يرغب الطفل يف حسأوىل يتدرج الطفل بعدها اىل الخطوة ان يكون الرتغيب
ة مث يقال ليحبك هللا ويرضى عنك وهذا التدرج يناسب عقليوأمكان حيبك والدك ألجلخلقك أحسنمث يقال له ملكافأةاخللق 
الطفل 

 ال يثاب الطفل على عمل واجب  املكافأةاال تتحول املكافأةل تقتصر وطعامه او ترتيبه غرفته بكأكلهاىل شرط للعمل ويتحقق ذلك 
لعملأصبحكثر إذادون وعد مسبق الن الوعد املسبق املكافأةعلى السلوك اجلديد الصحيح وان تكون  شرطا للقيام 

 ملتأخرةاة وإجناز الوعد حىت ال يتعلم الطفل الكذب واخالف الوعد ويف املرحلة ان تكون بعد العمل مباشرة يف مرحلة الطفولة املبكر
.ملكافأةوألنه ينسى تعب العمل فيفرح لآلخرةبعد وعده ليتعلم العمل املكافأةيستحسن ان نؤخر 

:الرتهيب-ب

قاثبتت الدراسات احلديثة حاجة املريب اىل الرتهيب وان الطفل الذي يتسامح معه والداه يستمر يف ازعاجهما والعقاب يصحح السلوك واألخال
بتقطيب الوجه ونظرة الغضب والعتاب ومتتد اىل املقاطعة واهلجر واحلرمان من اجلماعة او احلرمان املادي والضرب هو تبدأوالرتهيب له درجات 

ملريب ان يتجنب ضرب الطفل قدر اإلمكان وان كان ال بد منه ففي السن اليت مييز فيها ويعرف مغزى العقاب وسببه. ا وجيدر  اخر درجا
وللرتهيب ضوابط منها:

 حدث اول مرة فال يعاقب الطفل بل يعلم ويوجه.إذااخلطأان
 العقوبة.تخر إذارمبا ينسى ما فعل ألنهمباشرة مع بيان سببها وافهام الطفل خطا سلوكه اخلطأجيب إيقاع العقوبة بعد
ها.كللألسرةبوية كان خطا الطفل ظاهرا امام اخوانه واهل البيت فتكون معاقبته امامهم الن ذلك سيحقق وظيفة تر إذا
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و البطن وان الصدر او الوجه اكانت العقوبة هي الضرب فينبغي ان يسبقها التحذير والوعيد وان يتجنب الضرب على الراس اوإذا
بذلك يغرس يف نفس الطفل تعظيم هللا.ألنهذكر الطفل ربه واستغاث به فيجب إيقاف الضرب 

 حيقد بعضهم على بعض.جيب ان يتوىل املريب الضرب بنفسه حىت ال
 قد يزيد يف العقاب.ألنهاال يعاقبه حال الغضب
 أصابه امل بسبب ذلك ويكفي بيان ذلك.إذاان يرتك معاقبته

لرتغيب والرتهيب* : ضوابط الرتبية 

الضوابط:وهذه الضوابط حتمي الطفل من االمراض النفسية واالحنرافات األخالقية واالختالالت االجتماعية واهم هذه 

:االعتدال يف الرتغيب والرتهيب-1

حد العل اكثر ما تعانيه األجيال كثرة الرتهيب والرتكيز على العقاب البدين وهذا جيعل الطفل قاسيا يف حياته فيما بعد او ذليال ينقاد لكل
خره وهو الضرب وينبغي للمر الن امد الرتبية طويلولذا ينبغي التدرج يف العقوبة يب ان يتيح وسلم العقاب قد ينتهي بسرعة اذا بدا املريب 

وين األخطا لتوبة ويقبل منه كما ان االكثار من الرتهيب قد يكون سببا يف  ءللشفعاء فرصة الشفاعة والتوسط للعفو عن الطفل ويسمح له 
اب واحد بشكل مستمر وعلى املريب اال يكثر من التهديد دون العقاب الن ذلك ولذا ينبغي احلذر من تكرار عقواالعتياد على الضرب

لتهديد فاذا احس املريب بذلك فعليه ان ينفذ العقوبة ولو مرة واحدة ليكون مهيبا واخلروج عن االعتدال يف  سيؤدي اىل استهتار الطفل 
بة يعود على الطمع ويؤدي اىل عدم قناعة الطفل اال مبقدار ا  كثر من السابق.اال

لذلة واملهانة وقد يولد الكراهي ةكما جيب على املريب ان يبتعد عن السب والشتم والتوبيخ اثناء معاقبته للطفل الن ذلك يفسده ويشعره 
ف من خلو املريب من ان يرتتب على الرتهيب والرتغيب اعليه وليحذركما ان على املريب ان يبني للطفل ان العقاب ملصلحته ال حقدا 

خوفا يطغى على اخلوف من اخلالق سبحانه فيخوف الطفل من هللا قبل كل شيء ومن عقابه يف الدنيا واالخرة وليحذر كذلك من املخلوقني
لشر ان يغرس يف نفسه مراعاة نظرة اخللق واخلوف منهم دون مراقبة اخلالق واخلوف من غضبه طي او وليحذر كذلك من ختويف الطفل 

.ألنهالم او غريها الطبيب او الظ ن هللاحيتاج اىل هؤالء والن خوفه منهم جيعله جبا سيعذبه ويدخله وبعض املربني يكثر من ختويف الطفل 
ر بل نقول ان جبنة اوأحدالنار وال يذكر ان هللا يرزق ويشفي ويدخل اجلنة ولذا يستحسن ان نوازن بني ذكر اجلنة والنار وال حنكم على 

لنار. الذي ال يصلي ال يدخل اجلنة ويعذب 

مراعاة الفروق الفردية:-2

الرتبوي املناسب ممن أوجه عدة منها:لألسلوبتتجلى حكمة املريب يف اختياره 

 انه من شيء حيبه ويف او حرمان يتناسب الرتغيب والرتهيب مع عمر الطفل ففي السنة األوىل والثانية يكون تقطيب الوجه كافيا عادة
السنة الثالثة حرمانه من العابه اليت حيبها او من اخلروج للعب.

 لرتتيب كلف بذلك وخيتلف عوإذاحيرم منها أمهلهالعبته او أفسدفاذا اخلطأان يتناسب مع ن العبث عبث يف املنزل عبثا يصلح 
.إلصالحهالذي ال جمال 

 األطفال من يكون حساسا لينا ذا حياء يكفيه العتاب ومنهم من يكون عنيدا فال ينفع معه اال ان يتناسب مع شخصية الطفل فمن
العقاب ومنهم من حرمانه من لعبه اشد من ضربه ومنهم من حرمانه من أصدقائه اشد من حرمانه من النقود او احللوى.
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 عوقب فيكون التجاهل والعالج غي املباشر هو احلل األمثل وان عاد اليهخلطأيكون الطفل مستخفيا فأحياان يتناسب مع املواقف
ء فينبغي ان يكون العقاب بعد انفراد الطفل عنهم الن عقابه امامهم يكسر نفسه فيحس خيطئسرا وقد  الطفل امام اقاربه او الغر

لنقص وقد يعاند ويزول حيائه من الناس.
أثرهاب الن التكرار يفقد الوسيلة ان نوازن بني أنواع الثواب والعقا.
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ثالثةاحملاضرة ال

التعلم

I.-مفهوم التعلم
"عبارة عن تغري يف األداء أو تعديل يف السلوك"التعلم عند جانييه هو•

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

تج عن استثارةعبارة عن تغري يف"التعلم عند جيلفورد هو• "السلوك 

تج عن "التعلم عند ثورنديك هو • .اخلربةتغري يف األداء أو تعديل يف السلوك  "

ما " علم النفس الرتبوي " التعلم وأمال صادقويعرف فؤاد أبو حطب • دث نتيجة لظروف حياألداء،" تغري شبه دائم يف نه:يف كتا
".اخلربة أو املمارسة أو التدريب 

األفكار التالية:ربزإىل تعريفات التعلم تإذا نظرو 

يه على حنو غري مباشر " استدالل التعلم شيء نستدل عل".

 و منتظم ومطرد إذا حدث التغري على حناملمارسة.جيب أن تكون نتيجة التعلم،واليت تدل على السلوك،إن التغريات اليت تطرأ على
نياً،والتعلم.ضج بل نتيجة تفاعل معقد بني عملييت النوحده،فإن هذا التغري ليس نتيجة التعلم مثًال،كاملشي كله،ومشل أفراد النوع  

املهارة،إن تعلم هذه فمثًال،كتدريب طفل يف الثانية من عمره على ارتداء مالبسه مبفرده مهارة،إذا فشل التدريب يف تسريع تعلم 
النضج.يعتمد يف جزء منه على 

بتاً نسبياً لنستدل منه على التعلم، أي جيب استبعاد كافة التغريات السلوكية السلوك،الذي يطرأ على أن التغري ملؤقتة.اجيب أن يكون 

 .لتعلم املعريف ال يوجد يف التعريف ما يشري إىل ربط التعلم 

 يف االداء.السلوك والتحسنيؤكد تعريف التعلم على التغري يف

II.- يداجلشروط التعلم:

رد فيه، وهو ضروري . وال دخل للفيشري مفهوم النضج إىل التغريات البيولوجية والفسيولوجية اليت حتدث يف بنية الكائن العضوي-
الكتساب أية خربة أو تعلم فالنضج شرط أساسي لكل تعلم. 
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ات استعداد للعمل رغم وجود املثري ويعين ذلك أنه توجد أمناط سلوكية موروثة لدى الكائن احلي ولكن هذه األمناط ليست على -
ا. املختلفة يف البيئة اخلارجية إال إذا نضجت األعضاء املناسبة اخلاصة 

ويتأثر األفراد يف سرعة منوهم بعوامل كثرية متنوعة ميكن إجيازها يف عاملني أساسيني مها:-

1-الوراثة
2-.ونتيجة لتفاعل عاملي الوراثة والبيئة تنشأ الفروق الفردية يف النمو البيئة]النمو= عامل الوراثة + عامل أي أن [البيئة

لبعض األخر. فيسرع منو بعض األفراد ويبطأ 

:الفرق بني النضج والتعلم-1

ولكنهم لقفز يف سن معينةاويتعلمونيف سن معينة ميشون-مثالً –األطفال فجميعخالفاً للتعلم؛ افراد النوعمجيعالنضج مشرتك عام بني * 
يف وقت واحد.لغتنيلضرورةمجيعهمال يتعلمون 

يف أقصى مدى للتعلم ميكن ةراثأساسًا وتتحكم الو البيئةالتعلم فرتجع إىل تغريات. أما البيئةمث غريات النضج أساسًا إىل الوا رثةترجع ت* 
.إليهللكائن الوصول 

:العالقة بني النضج والتعلم-2

فال ميكن للطفل أن يتعلم املشي النضج.إن مل يكن قد حقق املستوى املناسب من اكتساب القدرة على أداء عمل معنيال يستطيع الفرد * 
وُيستخدم مصطلح االستعداد النمائي لإلشارة إىل هذه العالقة؛ فاالستعداد لتعلم .قبل أن يكون قد تعلم احلبو والوقوف مبساعدة غريه

أما .علمأحرز مقداراً أكرب من التالنضجكلما كان يف مستوى مناسب من ذلك.وليس قبل سادسة والنصفكون بني السادسة والالقراءة ي
راً فقد م قبل بلوغه مستوى النضج املناسباملبكر أو املتأخر الذي يتلقاه املتعلالتدريب .ك إذا صاحبه إحباطضارة يف السلو حيدث أ

أداء سلوك معنيإمكانيةفإذا كان النضج حيدد .إذ ال بد من وجود فرص املمارسة املناسبةكاٍف بنفسه حلدوث التعلمغريالنضج وحده * 
ل ال بد بوالقراءة معتمداً على النضج فقطفطفل السابعة ال يستطيع تعلم الكتابة.وتعديلهوتطويرهفإن املمارسة هي اليت تساعد على ظهوره 

.ب هذه املهاراتمن املمارسة الكتسا

:املمارسة-3

ت يف وجود املثريات) .(هي عبارة عن التكرار املعِزز لالستجا

:أمهية املمارسة-

 عرفة الّسباحة ميدعي. فمن وقياسهفلوال املمارسة ملا أمكن احلكم على حدوث التعلم يف األداءالتغرييف إظهار أمهيتهاللممارسة
.ينزل إىل املاء 

 يف لتثبيتهاحفظ، أي وبلوغها احلد الالزم للتثبيتهايساعد على القصيدةرار قراءة املادة املَُتعَلمة فتكتثبيتيف أمهيتهاللممارسة
الذاكرة.
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 دةكما تساعد املمارسة على ت.الفهم ووضوح الفكرز ا والعالقة بني تلك املكو فتكرار مسألة احلساب يساعد على فهم مكو

:الفرق بني املمارسة والتكرار-

 هو عملية إعادة شبه منطية دون تغيري ملحوظ. التكرارإن
 ا تكرار معزز مبعىن أننا نالحظ حتسنا تدرجييا يف أداء الفرد نتيجة التعزيز الذي قد يكون صادرا عن الفرد نفسه أو قد املمارسةأما فإ

احلركات.نقص الزمن املستغرق أو يف نقص عدد األخطاء أو عدد يكون التعزيز من اخلارج. وهذا التحسن يالحظ يف 

:صور املمارسة-

متصلة منيةز فإننا حنفظها يف فرتة أبياتمن عشرة قصيدة. فعند حفظ جزئيةفقد تكون مركزة أو موزعة، كلية أو للممارسة عدة صور
عندما منفصلة بينها فرتات للراحة (ممارسة موزعة). و زمنيةفإننا حنفظها يف فرتات بيتاً 30مكونة من القصيدة(ممارسة مركزة). أما إذا كانت 

تعلم قيادة الطائرة فإننا نتعلم امل ارة موزعة على هنريد تعلم قيادة الدراجة، فإننا نتعلم املهارة كلها كوحدة واحدة (ممارسة كلية)، أما إذا أرد
).جزئيةممارسة أجزاء (

:الدافعية-
- تدفع الكائن احلي ليسلك سلوكاً معيناً يف اجتاه معني.) وقوى كامنةنفسيةأو فسيولوجية(داخليةحاالت
- فع. فالوصول حتقق إشباع الداإليهافاألهداف هي ما نسعى إىل بلوغه، فإذا وصلنا عن األهداف واحملفزاتالدافعيةوختتلف

تأو أشياءعليه أشبع دافع اجلوع. واحملفزات إىل الطعام هدف يسعى اجلائع إىل بلوغه، فإذا حصل جودة يف املواقف مو معنو
فع أو اجلائزة املرترالتقدي)، فإن التقديرهدفه؛ فإذا كان هدف الطالب هو النجاح (إلشباع دافع حتقيقحترك الفرد وتساعده يف 

النجاح.لتحقيقمن اجلهد مزبدعلى بذل تـَُعد من احملفزات
- ا الدافعيةوظيفةوترجع ىل اختالالت لدى إيؤدياإلشباع ببغيالكائن احلي وتنشطه، ذلك أن الدافع الذي تستثريإىل أ

ما يولد لديه توتر حيركه ويستثري نشاطه. فعندما ينقص املاء داخل اجلسم خيتل اتزان الفرد على حنو يدفعه إىل البحث عن الفرد
ن الطعام. عن املاء وال يبحث عيبحثالنشاط اليت تساعد يف إشباعه؛ فالعطشان أوجهالختياراملاء. والدافع يوجه الكائن 

ومن يسعى لالحتماء واالنتماء إىل اجلماعة يعمل على متثل أهدافها والتفاعل البناء مع أعضائها. 

:أساسيانوللدوافع نوعان 

إلنسان ويتعلمها أثناء ايكتسبهااجتماعيةواجلنس. ودوافع مثل اجلوع والعطش امزودينواحليوانيولد اإلنسان فطريةبيولوجيةدوافع 
اة الكائن يف احملافظة على حيأمهيةذات الفطريةوحب االستطالع. والدوافع والتقديرتفاعله االجتماعي، مثل احلاجة إىل اإلجناز 

التعديللغري قابلة البيولوجيةإلنسان مع مجاعته. والدوافع يف توافق اأمهيةفهي ذات االجتماعيةواستمرار النوع، أما الدوافع  يف ذا
عامة بني البشر ةالبيولوجيوكذا طرق إشباعها. والدوافع للتعديلفقابلة االجتماعيةإشباعها هي اليت تُعدل. أما الدوافع طريقةولكن 

إلنسان و االجتماعية، أما الدوافع احليوانمع فيهاشرتكيو  حده.فهي خاصة 

جعل يف للدوافعرمياهتنظيماماسلووضع إبراهام املثالسبيلفعلى خاص للدوافع يبّني العالقة بينهاتنظيمحاول علماء النفس وضع 
ألمان، ومن مثَ اليت إذا ُأشبعت شعرأو حاجات البقاءالبيولوجيةقاعدته احلاجات  ... التقديريرتقي اهلرم إىل احلاجة لألمان، مثالفرد 
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اخلربات الذات حاجة عند الفرد تدفعه إىل أن يكون منفتحاً علىحتقيقومبثلالذات. حتقيقوهكذا حىت يصل إىل قمته وهي احلاجة إىل 
يعّرب عن ، وأنأخالقياوطيب اجتماعياوالذات دون االستسالم للعدوان، وأن يسلك على حنو مقبول اآلخرينوأن حيب دفاعياوليس 

.البيئةيف تعامله مع وتلقائيايت وقدرته على االبتكار، وأن يكون مستكشفاً استقالله الذا
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واخلامسةاحملاضرة الرابعة

ت التعلمالعمليات العقلية األساسية للتعلم وصعو

مث النسيان.والتذكر، االدراك وهي: اإلحساس، االنتباهالتعلمعملية متصلة ومؤثرة يف عمليات عقليةأربعهناك 

I.إلحساسا:
املثري ثريالبصر، اللمس، السمع، الشم، الذوق) يف رصد الظواهر من حولنا وحيدث اإلحساس نتيجة (حاسةوهو استخدام احلواس اخلارجية

لتايل فهذه احلاسة تستطيع ان  ا وتعتمد عملية اإلحساس ملثريات اتتأثراخلارجي يف احلاسة املستقبلة له، فالعني ترى العامل اخلارجي و حمليطة 
على كفاءة حواس االنسان وكفاءة اجلهاز العصيب له فعندما تكون حاسة البصر مثال ضعيفة فال ميكن رصد املثريات اخلارجية من حولنا.

II.:االنتباه
در صوت عال كان يصانه احدى العمليات العقلية ويتضمن تركيز العقل والشعور حول موضوع بعينه أي إعطاء االهتمام حول موضوع معني

معه فهنا أكون قد ركزأاهتم به ومل ملإذافأماومرتفع وهو ما يعترب مثريا خارجيا حلاسة السمع فاذا اهتممت به وركزت معه فهذا يسمى انتباها 
.اإلحساستفيت مبرحلة اك

أنواع واشكال االنتباه:
ينقسم االنتباه اىل ثالثة اقسام وهي:

انتباه قسري:-أ

وفيه يتجه الفرد حنو مثري بعينه رغما عنه مثل االنتباه اىل ضوء خاطف...

انتباه انتقائي:-ب

لبحث عن الطعومييل اليه ومن مثة فالفرد ال يبذلوفيه يتجه الفرد اىل شيء يهتم به ام.مزيد من اجلهد مثل اجلائع املهتم 

انتباه ارادي: -ج

وهو االنتباه الذي يقتضي من الشخص بذل مزيد من اجلهد مثل االنتباه اىل املدرس داخل الفصل الدراسي.

:العوامل املؤثرة يف عملية االنتباه
.تنقسم هذه العوامل اىل عوامل داخلية وأخرى خارجية تؤثر يف عملية االنتباه
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:لعوامل اخلارجيةا-1

شدة املنبه: 

كلما جذب انتباه الفرد عكس املنبهات الضعيفة. فكلما كان املنبه شديدا وقو

تكرار املنبه: 

النتباه  درة احلدوث.كلما كان املنبه متكررا فانه يكون اقل جذ الفرد من تلك املنبهات 

تغيري املنبه:

لالنتباه من تلك املنبهات الصامتة وقد يكون هذا التغيري اما يف اللون ا احلجم وكلما كان املنبه متغريا وليس على هيئة واحدة كلما كان جذ
ت املتغرية االشكال. او الشدة مثل اإلعال

حركة املنبه: 

لالنتباه من تلك الثابتةأكثراملتحركة تكون فاملنبهات .جذ

موضع املنبه:

لالنتباه من تلك املنبهات اليت توجد على اجلانبني.أكثرفكلما كان املنبه يف مستوى النظر كلما كان  جذ

العوامل الداخلية:-2

احلاجات العضوية: 

يف انتباه ثرياات احلاجأكثرومن هنا ميكن القوالن احلاجات الفطرية من انتباهه األطعمة وروائحهافاجلائع ان كان سائرا يف الطريق اسرتعت 
الفرد.

الوجهة الذهنية:

ية تسعى جاهدا اىل مالحظة تلك السلعة فالتهيؤ الذهين عامل من العوامل القو فإنكفعندما تريد شراء سلعة ما مثال فانه مبجرد دخول املتجر 
يف انتباه الفرد.التأثريذات 

مشتتات االنتباه:
من مشتتات االنتباه ما يلي:

ت يف افراز الغدد. العوامل اجلسمية مثل شرود الذهن والتعب واالرهاق وسوء التغذية واضطرا

العوامل النفسية مثل عدم امليل اىل املادة املدرسة.

الطالق والظروف االقتصادية.الوالدين،العوامل االجتماعية كالنزاع املستمر بني 
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ئية كعدم كفاية اإلضاءة وارتفاع درجة احلرارة مثال. العوامل الفيز

III.اإلدراك:
وهو إحدى العمليات العقلية اليت يتم من خالهلا اكساب معىن للمنبهات املختلفة اليت يتم االنتباه هلا.

العالقة بني االنتباه واالدراك:

ملنبهات املختلفة فعملية االنتباه هي عملية سابقة لعملية االدراك اذ ال ميكن ان تتم  عملية االدراك بدون عملييت االنتباه واالحساس 
يتضمن االنتباه تركيز الشعور والعقل يف منبه بعينه اما االدراك فهو اكساب معىن ومدلول ملا مت االنتباه له.

ملثريات املختلفة اليت يتعرض هلا سواء اكانت داخلية ام خارجية وهذه االحساسات قد تكون: حساسوحتدث عملية االدراك  الفرد 
احساسات اللمس (سطح اجللد).)،والفماالنف(كيميائية احساسات  صوتية(االذن)،)، احساسات بصرية(العنياحساسات 

IV.ذكرـــــــــــــــــــــــالت:
نه احدى العمليات  العقلية اليت تتضمن القدرة على اسرتجاع ما سبق تعلمه واكتسبه الفرد واحتفظ به داخل ذاكرته.ويعرف 

V.يانـــــــــــــــــالنس :
ويعرف على انه فقدان طبيعي جزئي او كلي دائم او مؤقت ملا اكتسبه الفرد من معلومات ومهارات فهو ميثل عجزا عن التذكر.

أسباب النسيان:

على النحو التايل:ميكن حتديد األسباب الدافعة اىل النسيان

رها وتكون  ت واخلربات يؤدي اىل ضعف ا عرضة للنسيان.أكثر= عدم استعمال الذكر

فاصيل اليت التتشري الدراسات اىل ان األطفال يتذكرون بسهولة ووضوح ما يروى هلم من قصص قبيل النوم مقارنة بتلك = 
هار.النتروى هلم اثناء

ا اىل ان تنسى بشكل  .أسرع= عدم الربط بني املعلومات وخربات التعلم السابقة يؤدي 

ت التعلم صعو

I.1- ت :التعلمتعريف صعو
ت التعّلمت تعرف صعو ا جمموعة من االضطرا ّ ت كثرية يف االكتساب والتعامل واالستخدام سواء يف على أ اليت تنطوي على صعو

ضّية، علماً أّن هذ ت تتباين من فرد آلخراالستماع، أو يف احملادثة، أو يف القراءة، أو الكتابة، أو القدرات الر دث بسبب خلل حته االضطرا
لذكر أ لتزامن مع حاالت إعاقة أخرى، كالضعف الفكرّي، أو االضطراب وظيفّي يف اجلهاز العصّيب املركزّي، ومن اجلدير  ا قد حتدث  ّ

ا ال تعّد نتيجة مباشرة لتلك الظروف أو التأثريات. ّ االجتماعّي والعاطفّي، إال أ

ت التعلم :العالمات الدالة على صعو
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ت التعلم من سّن آلخر كاآليت: هناك بعض  ت التعّلم اليتختتلف العالمات الدالة على صعو تصيب العالمات واألعراض الدالة على صعو
ملن هم ما بني اخلمس سنوات إىل تسع سنوات، وهي: صعوبة يف تعّلم العالقة بني احلروف واألصوات. عدم القدرة على إنتاج األصوات 

لكلمات. البطء يف تعّلم املهارات اجلديدة. إحداث أخطاء مكررة. صعوبة يف تعلّ  ضيات للتعبري  ة. صعوبة يف تذكر األساسيم مفاهيم الر
ت التعّلم اليت تصيب ملن هم ما بني سن العاشرة إىل سن الثالثة عشر، التسلسل والوقت. هناك بعض العالمات واألعراض الدالّة على صعو

ضيات. مواجهة بعض املشاكل يف مسائل االختبار املفت املهارات وحة ومشاكل الكلمات. ضعف يفوهي: صعوبة يف فهم القراءة، ومهارات الر
لواجبات املنزلّية. مشاكل يف متابعة املناقشات يف الفلتنظيمّية، مثل ترتيب غرفة النومالكتابّية. ضعف يف املهارات ا صول الدراسّية، او القيام 

والتعبري عن األفكار بصوت عاٍل.

II.ت التعلم :أسباب صعو
ت التعّلممن وراء ختتلف األسباب اليت تك اجلينّية، وتطوير حيث يرجع بعض الباحثني السبب إىل العديد من التأثريات، كالتأثرياتاإلصابة بصعو

إلضافة إىل كون الباحثني غري متأكدين من أّن السبب يرجع إىل أسباب وراثّية أم لعوامل بيئّية، فقد يكو  ر البيئّية،  لتطّور الدماغ نالدماغ، واآل
تقبل الوالد ثري يف ذلك، كما أّن احتمالية األطفال الذين ولدوا والدة مبكرة، أو من يعانون من إصابة يف الرأس فرصة أكرب يف اإلصابة بصعو ة 

ر البيئّية مث ت التعّلم.ّور صعوالطفولة املبكرة تعّد من العوامل احملتملة يف تطلة ل السموم، وسوء التغذية يف مرحيف التعّلم، ويشار إىل أّن اآل



19

السادسةاحملاضرة 

الفروق الفردية

I.مقدمة:
ها مرتبة وحىت تعد الفروق الفردية ظاهرة عامة موجودة لدى مجيع الكائنات احلية من نوع فاالختالفات موجودة لدى أفراد الاإلنسان.أد

بني األنواع األخرى وذلك منضرورية كاالختالفاتالواحد،وهذه االختالفات ضمن النوع األخرى.موجودة بني األنواع كما هيالواحد،
م على التعلم وحل إن أفراداحلياة.أجل استمرار  مكما خيتلفون املشكالت،النوع الواحد خيتلفون يف قدرا والعدوان)،كاخلوف(يف انفعاال

ت النشاط  وظاهرة تفرد اإلنسان من حيث اجلنس والعمر االستطالع).واجلنس وحب والعطش(كاجلوعودوافع سلوكهم العام،ومستو
ينشؤونذين هذه الفروق موجودة بني األطفال الأنبرهان حىتظاهرة ال حتتاج إىل العقلي،النضج والتكوين اجلسمي والتكوين واللون ودرجة

م متتمايز مواهبهمحيث يف بيئة أسرية واحدة املختلفة.ع النمو يف مراحل العمر وأمزجتهم وعادا

II.الفرديةالفروق مفهوم:
أم غري م انفعاليةأالناس تعتمد على حتديد الصفة اليت نريد دراستها سواء أكانت عقلية أم جسمية الفردية بنيعملية الكشف عن الفروق إن

ون ففي كل صفة من هذه الصفات جند األشخاص يتوزعتلك.وبعدها نقيس مدى تفوق الفرد أو ضعفه يف هذه الصفة أوصفات،ذلك من 
الفروق الفردية وبتحديد الفروقمستمر،على طول مقياس  لنسبة لتلك الصفات نكون قد حدد وبشكل عام فإن م.بينهالفردية بينهم 

لنسبة  ت  لنسبة ألي صفة هو أكثر املستو مستوى التفوق أو يف حني أنملستوى،االذين ينتمون هلذا لعدد األفراداملستوى املتوسط 
لنسبة لصفة سط العام عن املتو االحنرافات الفرديةعلى هذا األساس تكون الفروق الفردية عبارة عن أفرادا.أقلها ما يكونالضعف 

.الفرد عن األفراد اآلخرينخالهلا منيزللمجموعة يف صفة أو أخرى من صفات الشخصية واليت من 
يف الدرجة تالفاتمعظمها اخإىل أمناط متمايزة متاماً ، فاالختالفات بني الناس يف صفة من الصفات اســـتصنيف النال ميكن ولكن يف الواقع

.( كمية ) أكثر منها فروقاً نوعية
:أنواع الفروق الفردية

:الفردية مهايوجد نوعان أساسيان للفروق 
:فردية يف الدرجةفروق-1

لنسبةاملوجودة بني الناس يفوهي الفروق  صفة أو خاصية حمددة ( الذكاء ، الطول ، القلق ،التعاون ... ) . وهذه الفروق ميكن حتديدها 
.لألشخاص املختلفني نظراً ألن وحدة القياس واحدة لكل خاصية أو صفة

النوع:فردية يف فروق-2
اوهذه الفروق موجودة يف نوع الصفة ، ومثال ذلك اختالف القدرة اللغوية عن القدرة العددية ،واختالف الطول عن وليس يف الصفة ذا

الصفة ، حيث أن مثل هذه االختالفات ال ختضع إىل القياس لعدم الوزن عند الشخص الواحد أو بني األشخاص ، وهي اختالفات يف نوع
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لكيلوغرام يقاسالطول والوزن الوالفرق يفلكيلوغرام،ن يقاس يف حني أن الوز ألمتار،فالطول مثالً يقاس .وجود مقياس مشرتك بينها
ألمتار .وال 

:ملاذا ندرس الفروق الفردية

كما يضع القاعدة األساسية إلمكانية التنبؤ والضبط .بتفسري الفروق الفردية املوجودة بني األفراد واجلماعاتيهتم علم نفس الفروق الفردية
.عهالنتمكن من التقليل منها أو توسييتمكن من خالل التفسري اكتشاف العوامل املسئولة عن إجياد هذه الفروقالفروق ، حيث هلذه

أن نعلمهم بشكل صحيح ، علينا أنويف جمال التعليم جند أن املتعلمني درس الفروق نخيتلفون عن بعضهم البعض يف معظم الصفات وإذا أرد
، وما يعرفون املتعلمني وما يستطيعون القيام به وما ال يستطيعونعرف كيفية قياسها ، حىت نعرف مستوى إمكانيةالفردية املوجودة بينهم ، ون

.وما ال يعرفون

:حنتاج إىل قياس أداء املتعلمني يف املواقف التاليةولذلك

.نبدأ التعليمقبل تدريس املادة الدراسية حىت حندد من أين نبدأ وكيف·

.تدريس املادة الدراسة ، لتحديد منو املتعلمني ،ومدى مناسبة املادة التعليمية وطرائق التدريس والوسائل التعليمية هلمأثناء·

.التدريس ، وحندد مقدار استفادة املتعلمني مما تعلموه يف املادة الدراسيةبعد تدريس املادة الدراسية ، حىت نقيم فاعليتنا يف·

مكن من حتديد الفروق الفردية بني التالميذ يف الصفات املختلفة ( اجلسمية، العقلية ، النفسية ، االجتماعية ) ، كما ميكن ذلك نتوبناء على
القراءة وحفظ دائي يفاالبتالدراسي ، حيث أظهرت االختبارات املطبقة على تالميذ الصف السادس يف التحصيلحتديد الفروق بني التالميذ 

لنسبة للموضوعات كلها . وهذاتصل إىلل احلسايب ، وجود فروق فردية بني التالميذ الكلمات واالستدال يعين حوايل مثان سنوات مدرسية 
م على القراءة عند مستوى الصفأنه يف الصف آلخر عند مستوى ، والبعض االثاينالسادس االبتدائي فإن بعض التالميذ سوف تكون قدر

اف األول الثانوي يف الص .القدرة ذا

هذا يعين أنه البد من و .وجود ميول مشرتكة هلم مجيعاً عن ذلك البد من مراعاة امليول الفردية عند التالميذ يف التدريس بدالً من افرتاضفضالً 
حة الفرصة للتالميذ داخل ملواد اليت ميكن ا، وغريها منيف موضوعات التعبري والرسم واخلطالفصل الواحد للتعبري عن ميوهلم وخاصة إ

.خالهلا التعبري عن ميوهلم اخلاصةللتالميذ من 

م ، حيث جندهم خيتلفونمن بعضهم يف األمانة واألخالق والتعاون ... كما أنجهة أخرى جند أن التالميذ يتباينون تبايناً واسعاً يف مسا
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رباً وتركيزاً . صالضجر أو امللل ، وبعضهم اآلخر أكثرسريعوميذ مساملون ، كما جند أن بعض التالعدوانيون داخل الفصل ، والبعض اآلخر
لدونية لنفس وشعور  لنفس عند البعض اآلخروكذلك ما جنده عند بعض التالميذ من ثقة  .وضعف الثقة 

:معىن الفروق الفردية

ا : " االحنرافات عن متوسط Drever (1965)يعرِّف دريفر .اجلماعة يف الصفات العقلية واجلسميةالفروق الفردية 

ي من واجلسمي لألفراد ، إال أنه مل يتطرق إىل اجلانب الوجداين املزاجويؤكد هذا التعريف أن جوهر الفروق الفردية موجود يف التكوين العقلي
.الشخصية

اجلوهرية اليت توجد ا : " الدراسة العلمية لالختالفاتتعريف دريفر ميكننا أن نعرِّف الفروق الفردية ومن خالل ما الحظناه من قصور يف
كان اهلدف هو معرفة الفروق بني األفراد أو معرفة الفروق داخل الفرد الواحد بني األفراد يف النواحي اجلسمية أو العقلية أو الوجدانية سواء

دى العرق أو الساللة ... اخل . وقد يكون مة االجتماعية أو يفكان اهلدف هو معرفة الفروق بني اجلماعات أو بني اجلنسني أو الطبقأو إذا
.ه الفروق كبرياً وقد يكون صغرياً هذ

ة من عينفإذا كان متوسط وزناملتوسط.إذا عرفنا متوسط اجلماعة ودرجة قرب أو بعد الفرد عن بوضوحOccurتظهراالختالفات هذه
دة أو نقصان عن هذا املتوسط يعتربغ) ك60التالميذ يساوي ( األفرادDeviationsاحنرافاتفرقاً . بناء على ذلك فإن ، فان أي ز

لفروق الفرديةهو ما يقاملقاسةCharacterعن املتوسط العام للجماعة يف الصفة لذي اوهذا التمايز بني األفراد وهو؛صد به إحصائياً 
م  م واستعدادا م االنفعالية وحاجاوتتباين أساليب استجابتهم بتنوع دوافعهموتتنوعوميوهلم.جيعلهم يسلكون بطرق خمتلفة تبعاً لقدرا

م الوجداني .ةوعادا

:الفرديةتصنيف الفروق 
:تصنيف الفروق الفردية على أساس النواحي اآلتيةميكن

:الفردية يف النواحي اجلسميةالفروق-1
ا . وبعض الفروق اجلسمية ال تظهر إال من خالل العمل وهي تبدو واضحة بني األفراد يف الطول والوزن والشكل العام ودقة احلواس وقو

.والعنيبني اليدبه الفرد كالقدرة العقلية واملهارة اليدوية والدقة يف استخدام األصابع والتآزر والنشاط الذي يقوم

:يف القدرات العقليةالفروق-2
ة مقدار ما ميلكه الفرد من كل قدرة ، سواء أكان ذلك يف القدرة العقليميكن إدراكها واحلكم عليها من خالل االختبارات واملقاييس اليت تبني
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.أو ميكانيكية .. إىل آخرهلغويةالذكاء ) أو يف القدرة اخلاصة سواء أكانت قدرة فنية أو قدرة موسيقية أو قدرة )العامة

:الوجدانية واملزاجيةيف النواحيالفروق-3
رغباته حنو و التلميذ يف إقدامه أو إحجامه عن عمل معني ، أو حبه أو كرهه له ومدى ميوله واجتاهاتهوتتمثل هذه الفروق يف مالحظة سلوك

.هذا الشيء

:أمهية الفروق الفردية

ني يفالفردية ظاهرة عامة يف مجيع الكائناتتعترب الفروق  استجابة  العضوية ، فأفراد النوع الواحد خيتلفون فيما بينهم فال يوجد فردين متشا
.األفرادللفروق الفردية أمهية يف حتديد وظائف كل منهما ملوقف واحد . وهذا االختالف والتفرد أعطى للحياة معىن وأصبح

م وميوهلمكذلك فان اختالفات قدرات تؤثر يف مدى استفادة كل منهم مما يقدم له من مادة تعليمية ومدى حاجته التالميذ واستعدادا
قلياً حيتاج إىل مواد الشرح . فالتلميذ املتخلف عتنوع املعلم لطرق التدريس واستخدام الوسائل التعليمية املتعددة واملتنوعة وتكرارللرعاية من

تخلف عقلياً ختتلف عن املحيتاجه متوسط الذكاء أو املرتفع الذكاء . كما أن الطريقة املناسبة لتعليم الطفلوكمها عمادراسية ختتلف يف نوعها 
.املرتفع الذكاءالطريقة املناسبة لتعليم التلميذ املتوسط الذكاء أو

ت العقلية لألفراد خذ صوراً مإن معرفة مستوى اإلمكا :تعددة منهاأمر ذو قيمة عملية كبرية 

ت العقلية اخلاصة لكل تلميذ جيعلنا-أ دة أو نقصاً بدرجة كبري إن حتديد اإلمكا ت ز .ةجننبه املواقف التعليمية اليت تتجاوز هذه اإلمكا

.على التنظيم اجليد لعملية التعليمإن معرفة مستوى القدرات العقلية لتالميذ فصل معني يساعد-ب

ت حتصيلهم ورغبتهم يف الاليت يؤكدها علماء النفس والرتبية ، تباينمن احلقائق  م العقلية ومستو تعلم . ونظراً طالب الفصل الواحد يف قدرا
يعجز فالسؤال الصعب .فيها الطالب مجيعهم زاداً هلمحبيث جيدمتمايزة،ألن املعلم مهتم بتعليم الطالب مجيعاً فإن أسئلته البد وأن تكون 

ملقابل فإن سهولة السؤال .الطالب عن اإلجابة عنهضعاف  د يبلبل ، وقملشاركةا، فيتعمدون عدمال تتحدى قدرات الطالب املتفوقنيو
للمعلم أن ينوع يفومن هنا يصبح من الضروري.اإلجابة خميبة آلماهلمالسؤال السهل أفكار الطالب املتفوقني فيحملونه أكثر مما حيتمل، فتأيت 

ت مست .األسئلةاإلسهام يف اإلجابة على . واملقصد من هذا تشجيع الطالب مجيعاً علىاألسئلة اليت يوجهها لطالبهو

وتعتمد،ذلك إال إذا اختلف عن اآلخرينأن كل إنسان متميز بذاته وال ميكن أن يكون كومن حيث الفروق الفردية يف الشخصية فنجد
ت جناح األفرادالفردية يف الكشف عن العوامل الرئيسية يف حتديدمقاييس الشخصية على ظاهرة الفروق  النجاح يعتمد يف ، حيث أنمستو

ت ا توجيهأبعاده ليشتمل على كل مكو لفرد توجيهاً االشخصية ويف تفردها من فرد آلخر . والختبارات الشخصية تنبؤات علمية ميكن 
ا عن غريهصلح هلا طبقاً لقدراتهصحيحاً للتعليم الذي يناسبه أو املهنة اليت ي .واستعداداته اليت يتفرد 
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ا ومععلى قدراته واستعداداته وميوله ، يساعده على أن حيقق ذاته فيها ويتوافق معهتوجيه الفرد للدراسة أو العمل املناسب له بعد التعرف
.زمالئه وأصدقائه وأسرته مما حيقق له الصحة النفسية

يف توجيه اهتمام فردي لطالبنا ، من حيث ترتيب جلوس التالميذ يفتنا عن الفروقكذلك فإن معلوما ( قصري لفصل االفردية تساعد
يف شديد السمع يف اخللف ومتوسط السمع–النظر يف اإلمام طويل النظر يف اخللف وقصري–القامة يف اإلمام وطويل القامة يف اخللف 

لكلمة يف الوقت املناسب يف–م اإلمااملنتصف وضعيف السمع يف كرار احلرف مثل ك حالة تمساعدة من لديه اضطراب يف الكالم بتزويده 
.)م ورعاية املتفوقني عقلياً عالج املتخلفني عقلياً ووضعهم يف فصول خاصة–.. ك .. كتاب 

دريبهم وتوجيههم تعلى فهم تالميذه فهماً أعمق ، وتسهل عليهتساعد كالً من املعلم واإلعالمي الرتبويومعىن ذلك أن دراسة الفروق الفردية
لى سبيل اخلاصة اليت خيتلف فيها عن بقية زمالئه وتزداد هذه احلاجات عحنو حتقيق األهداف الرتبوية ، حيث أن لكل طفل حاجاته الرتبوية

:الفن خاصة بعدة اعتباراتاملثال يف جمال

لطابع الشخصي للمتعلم ، وتعتمد على ما يبديه من أصالةلعل من أمهها أن التعبري الفين تفرد وجتديد وخروج عن و ذاته استجابة فردية تتسم 
ددة سلفاً النمط من التفكري ، فإنه ال توجد استجابة تعبريية صحيحة واحدة حماملألوف ، ولكن الفن يعتمد على التفكري التباعدي ووفقاً هلذا

ت للموضوع الواحد بتعدد تالميذموضوع يقدمه املعلم لتألي تاج إىل توجه الفصل ، مما يعين أن كل تلميذ حيالميذه ، وإمنا تتعدد االستجا
.الفصول الدراسية وقاعات النشاط املدرسيومعاجلة خاصة ، أفراداً ومجاعات داخل

:هيو ستطيع أن يوجه تالميذه التوجيه السليماملعلم واإلعالمي الرتبوي يف اعتباره حىت يوهناك عدة أمور جيب أن يضعها كل من

، كأمر طبيعي وهي تشمل مجيع (مجاعة الصحافة أو اإلذاعة أو املسرح املدرسي–فردية بني التالميذ ( مجاعة الفصل إن وجود فروق-أ
م اجلسمية مثل الطو الصفات اجلسمية والعقلية والوجدانية ، فكما أن التالميذ مل أو الوزن أو السمع أو البصخيتلفون يف صفا ر ..اخل فإ

زاجية مثل والوجدانية مثل امليول واالجتاهات والسمات املخيتلفون يف الصفات العقلية كالذكاء والقدرات املتخصصة ، ويف النواحي املزاجية
.النفسي والقلقاالنبساط واالنطواء والتوتر

ون يف أن هلم اجلنس البشالتشابه واالختالف بني الصفات املختلفة ، مبعىن أن أفرادالفروق الفردية على مفهومي يعتمد مفهوم-ب ري يتشا
م خيتلفون يف درجة وجود هذه كالصفة بينهم ، ومعىن هذا أن الفروق الفردية بني التالميذ ال تدل على أن بعضهم ميتلصفات معينة ، إال أ

كنها تدل على أن كل الصفات موجودة لدى كلمنهم ، ولكن بدرجات متفاوتة حيث إن يف صفات معينة ، والبعض اآلخر ال ميتلكها ، ول
نون عقالً ، فالذكاء صفة عقلية توجد لدى اجلميع ولكن بدرجات متفاوتة ، ومعىن أن الصفات املختلفة ميكن حتديدها على طول مقياسا

).املستمرمستمر ، وأي صفة إمنا متثل درجة على هذا املتصل ( املقياس 

املعلم أن يتعرف على هذه الفروق بني التالميذ داخل مجاعة الفصل ومجاعات النشاطنظراً ألمهية الفروق الفردية ، فانه جيب على-ج
الرتبية –جلغرافية ااجلماعة العلمية –الرتبية املوسيقية مجاعة–مجاعة الرتبية الفنية –املسرح املدرسي –املختلفة ( الصحافة واإلذاعة 
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ضية ) .. اخل م ويعمل على تنميتها إىل أقصى حد ممكن ، وبذلك.الر يبدع يكشف اجلوانب اليتوحياول الكشف عن مواهبهم واستعدادا
.رعاية املوهوبنييفأو متثيل مسرحي ، وحياول تنميتها وهذا يفيد جمتمعنا كثرياً فيها التالميذ سواء كانت علمية أو فنية أو موسيقية أو صحفية

التجرييب أنه ال مربر مطلقاً الفرتاض أن هناك طريقة مثلى ملختلف الشخصيات  وقد دلت نتائج دراسات الفروق الفردية وعلم النفس-د
للمسنني ، كما إن ىختتلف عن الطريقة املثلالعمل الفين أو الصحفي أو املوسيقي ، فالطريقة املثلى لصغار السن يف املهنة البد أنكأسلوب

ن جنعل أسلوب أختتلف عن الطريقة املثلى لألذكياء وعن الطريقة املثلى ملتخلفي العقل ، فمن األفضلالطريقة املثلى ملتوسطي الذكاء البد أن
.العمل يتناسب مع الفرد بدالً من أن جنعل الفرد يتباين مع أسلوب العلم

:مدى الفروق الفردية

اخلصائص املقاسة ، وعلى ذلك ميكن الوصول إىل نسبة املدى من الفرق بني أكرب درجة وأصغر درجة على متصل السمات أوإن املدى ميثل 
:املعادلة التاليةالقياس األقصى على أصغر درجة أو القياس األدىن على النحو التايل الذي توضحهخالل قسمة أكرب درجة أو

:هيويتأثر مدى الفروق بعدد من العوامل

:العمر الزمين-1

دة مع تزايد العمر الزمين فتصبح الفروق الفردية يف كل من اخليؤثر العمر الزمين على مدى الفروق الفردية ، فيميل هذا املدى إىل صائص الز
رحليت الطفولة املبكرة يف موالشباب أكرب منهواخلصائص االنفعالية أكرب ، ويصبح التباين يف هذه اخلصائص يف مرحليت املراهقةالعقلية

وهذا (12)يف مرحليت الطفولة املبكرة والوسطى مث حيدث متايز يف النشاط العقلي فيما بعد سنوالوسطى ، ولذا يقاس الذكاء كمفهوم عام
ت املتمايزة ، لعوامل أو القدراأو قدرة عقلية عامة إىل جمموعة من ايعين أن الذكاء يتغري يف تنظيمه مع تزايد العمر الزمين من عامل عقلي عام

.عليه اختالف أساليب قياس الذكاء تبعاً لتزايد العمر الزميناألمر الذي يرتتب

:طبيعة السمة أو اخلاصية أو الصفة املقاسة-2

ختالف طبيعة السمة فالسمات اليت تنتمي ها أكرب من مدى إىل التنظيم االنفعايل يف الشخصية ختتلف يف مداوخيتلف مدى الفروق الفردية 
روق العقلية أكرب من مدى الفالسمات أو اخلصائص العقلية ، كما أن مدى الفروق الفردية يف السمات أو اخلصائصالفروق الفردية يف

.الفردية يف املهارات احلركية
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:املمارسة أو اخلربة يف التدريب-3

دة املمارسة ، مبعىن أن اجلرعات املتساوية من املمارسة تاملهارة ، اخلربة ، أو التدريب على مدى الفروق الفردية فيزيدتؤثر  ؤدي هذا املدى بز
دة الفروق الفردية بني األفراد نظراً الختالف السمات أو اخلصائص املختلفة يفإىل .الوصول إىل مرحلة الثباتز

:النوع-4

ختالف اجلنس مبعىن أن مدى الفروق الفرديةخيتلف ث من نفس املدى العمري ، و مدى الفروق الفردية  يرتتب بني الذكور أكرب منه بني اإل
:على هذه احلقيقة أن

ث من نفس املدى العمري مع ثبات عدد أفراد نسبة املتفوقني عقلياً من الذكور أكرب من نسبة· لعينة املنسوبااملتفوقات عقلياً من اإل
.إليها

ث من نفس املدى العمري مع ثبات عدد أفراد العينة املنسوبنسبة املتخلفني عقلياً من الذكور أكرب من نسبة· املتخلفات عقلياً من اإل
.إليها

ث مثل : القدرة العددية ، واهناك بعض اخلصائص أو السمات حيرز فيها الذكور تفوقاً · ضية ، واملينسبياً على اإل ل امليكانيكي لقدرة الر
.،وامليل احلسايب

ث تفوقاً نسبياً على الذكور مثل : القدرة اللغوية ، وامليل األديب ،وامليل إىل اخلدمة هناك بعض اخلصائص أو السمات اليت حترز· فيها اإل
.االجتماعية
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سابعةالاحملاضرة 

األهداف الرتبوية

I.رخي :ةتطور حركة األهداف الرتبويية عن حملة 

ء لألبناء من لعمل الرتبوي ولو يف أبسط صوره البدائية كتنشئة اآل جل أإن األهداف الرتبوية كانت دائما موجودة عرب العصور، الرتباطها 
ا يف كل زمن. ولعل نظرة  ت الرتبوية والفكر بسيطة لتطور الإعدادهم للحياة وما تتطلبه من خصائص مهارية يف شىت جماالت البيئة ومعطيا نظر

كا ن مثال ملالمح شخصية الرجل املراد تكوينه، حمار ، أو نالرتبوي عموما كافية ملالحظة تطور وتنوع أهداف الرتبية، فنظرة الفالسفة اليو
دد بل ميتد امتداد كل ذلك مل يكن وليد زمن حمفيلسوفا حكيما، وهدف الرتبية املسيحية لتكوين الراهب املتعبد، وغريها من األفكار الرتبوية.  

ريخ اإلنسان. غري أن الدراسة العلمية لألهداف، ظهرت يف وقت متأخر نسبيا. وخضعت لتطور كان نتيجة تراكم دراسات وحماوالت عديدة، 
ا علماء كثريون .قام 

لع ري ملا جيري مومية والتجريد، إىل أن ظهرت االجتاهات األوىل يف التفكلقد متيزت األهداف الرتبوية بصفة عامة قبل احلرب العاملية األوىل 
، الذي اهتم بوضع منهج أكثر توافقا مع الوقت وكيفية استخدام الطرق اجلديدة، وهو يقول 1918داخل القسم مع أعمال بوبيت سنة 

:األهدافخبصوص

وقع أن تكون الطرق والوسائل غامضة أيضا، ولكن عصر الرضا الكامل طاملا أن األهداف ال خترج أن تكون ختمينات غامضة، فيجب أن نت"
."لعمليات غري احملددة مير بسرعة وعصر العلم يطلب الدقة والتحديد

.وكان اهلدف عنده هو رسم منهج مدرسي، مث رأى أنه من الضروري حتديد األهداف لكل منهج حتديدا أدائيا واضحا

يلوروتعترب أعمال ثر الكثري من (1929)رالف  أول خطوة هامة يف حركة األهداف الرتبوية وتصنيفها، فقد وضحها يف عبارات سلوكية. و
ذه األفكار الرتبوية، واعتربوا األهداف أساسا لكل منهج مدرسي أثناء بنائه والتخطيط لتنفيذه. وهذا يعين أنه أثناء التخط ط ياملفكرين 

ت ، مث وضع املادة التعليمية، فوضع اخلطة، فتحديد الوسائل، فالتنفيذ، مث التقومي. ولعل أهم دراسة، اختذللتدريس ينبغي حتديد األهداف أوال
ريخ حركة األهداف الرتبوية، وكان هلا أثرها الواضح يف حتديد املسار العلمي املوضوعي لألهداف الرتبوية، وتصنيفها، حماولة و شكال متميزا يف 

م حاوال ربط األهداف الرتبوية التحكم فيها علميا، هي م ال، وما توصلوا إليه من نتائج. ذلك أ ا قام به بلوم وزمالؤه من دراسات يف هذا ا
ت الفرد البشري مثلما صنف سابقوهم سلوك البشر يف ثالث جماالت أساسية: الفكر، االنفعال، العمل. وهي أهم الوظائف اليت يقوم  مبكو

.يتوجه الفعل التعليمي إىل إمنائهاا الكائن البشري، واليت

ا كالنتائج اليت توصل إليها دف إىل ختصيص األهداف وإجراءا ، واليت تؤكد ضرورة (1962)ماجروتلتها أعمال ودراسات أخرى عديدة، 
ا اهلدف، حتديد يتحقتوفر ثالثة عناصر أساسية يف اهلدف الرتبوي جيد الصياغة، وهي: حتديد السلوك املرغوب، حتديد الشروط اليت ق 

.املعايري ومستوى األداء املقبول، على أن يكون هذا السلوك مبثابة الدليل على التغري الذي حدث يف شخصية املتعلم نتيجة تعلم ما
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تمع وقيمه وثقافته وع ن األهداف الرتبوية تعكس فلسفة ا داته وتقاليده امن خالل هذا العرض التارخيي لتطور حركة األهداف، يستنتج 
خلصوصية والدقة نتيجة تطور الدراسات  لعمومية والتجريد الفلسفي صارت تتميز  واجتاهاته يف كل جماالت احلياة، فبعد ما كانت تتميز 

تم مبالحظة السلوك وقياسه قياسا علميا .النفسية والرتبوية اليت 

ا على األهداف اإلجرائيةكما أن هناك من يستعمل عبارة األهداف العامة للتعبري ع ت، ومن يستعمل األهداف اخلاصة ليدل  .ن الغا
رد إىل احملسوس، ومن التخمينات العقلية إىل  ت خمتلفة تتدرج من العام إىل اخلاص، ومن ا لفعل اإن حتليل األهداف الرتبوية مير عرب مستو

.السلوكي الذي يتجلى لدى املتعلم

ت :الغا
لتجريد واملثالية والتعقيد، بعيدة املدى غري حمددة من حيث مدة تطبيقهاهي عبارات فلسف .ية عامة وواسعة، طموحة، تتسم 

ا متثل املستوى النظري الذي يضبط التوجهات الكربى للنظام الرتبوي اعتمادا على فلسفة وقيم جمتمع ما .إ

."تعرب عن املقاصد العامة والبعيدة املدى اليت تريد الرتبية أن حتققهاعبارة عن صيغ يطبعها التجريد والعمومية " :مادي حلسنيعرفها
تمع ما تمع، ترغب يف حتقيقها سلطة سياسية قائمة، يف ضوء مقومات فلسفية، دينية، أخالقية  لفرد وا ا نواتج مستقبلية متعلقة  وعليه ،إ

ختالف األنظمة السياسية والرتب .وية السائدةفهي ختتلف من جمتمع آلخر 
ملرجعية واملسار ال تمع الذي يطمح إليهما. وتزود املربني  ال الذي يتم فيه العمل الرتبوي مراعيا طبيعة الفرد وا يمي وهذا ما قومتثل بذلك ا

.اليت ترسم األبعاد املعربة عن خصائص املواطن اجلزائري1976أفريل 16جاءت به أمرية 

:املقاصد-املرامي
لنظام الرتبوي والتعليمي. وتظهوهي  ت، لكنها ال ختلو من العمومية والتجريد، وترتبط  رأقل عمومية وجتريدا وأكثر وضوحا وحتديدا من الغا

املؤسسة الرتبوية ونظامها التعليمي، وتتجلى يف أهداف الربامج واملواد التعليمية وأس ك العلى مستوى التسيري الرتبوي، وهي تعرب عن نوا
اليت تعلن آلفاق أقصر أم ا تلك النوا ا أكثر تعرضا لإلصالح والتغيري. وأ ت، كما أ ت دالتعليم. وتعترب املرامي وسيلة لتحقيق الغا من الغا

.وتبقى نوعية

لقرارات واملناش ت، وترتبط املرامي  ا عبارات جمزأة وحتليلية للغا ت، وأ .والرتبويةري السياسيةوبذلك فاملرامي أقل أمد من الغا

:األهداف العامة
هداف صغرية تتحقق عرب حلقات تفضي السابق تمع حتقيقها يف أبنائه، فإن ذلك ال يتم إال بعد املرور  ت هي ما يريد ا منها ةإذا كانت الغا

حتقيق قيق مرامي مواد التعليم يفضي إىلإىل الالحقة. فتحقيق أهداف حصص مادة ما يفضي إىل حتقيق األهداف العامة لتلك املادة، وحت
تمع لتكوين الناشئة على أساسها ت اليت ضبطها ا .الغا
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مة من ئإن اهلدف العام هو صياغة وتعيني املعطيات العامة للتعلم اليت ميكن توقعها من تعليم وحدة تعليمية أو مقرر. واألهداف العامة متثل قا
ا، وليست قائمة من ألوان السلوك حيققها كل املتعلمني. وكل هدف تعليمي عام يتطلب حتديدا دقيقا لعينة من السلوك اليت املعطيات للعمل 

.تتطلب بدورها حتديدا أكثر دقة، متثل إجناز أمناط سلوكية معينة من طرف املتعلم

عد تدريس داء النهائي املتوقع صدوره عن املتعلم بواهلدف العام هو عبارة على درجة متوسطة من حيث التعميم والتحديد والدقة، وهو ميثل األ
امادة دراسية أو منهج دراسي معني. ويكون مرتبطا بوحدة دراسية أو نشاط حمدد، وهو ميثل مجلة من القدرات واملهارات العامة اليت يكتسبه

مج معني. ويعلن عن األهداف العامة عند بداية وضع  طالع الربامج واملقررات الدراسية، وهكذا ميكن االالتلميذ بعد انتهائه من منهج أو بر
جلرد واالصطفاء والتبويب ،عليها يف مقدمة الكتب اليت تقررها وزارة الرتبية الوطنية. "فهي تبحث يف أنشطة التعليم والتعلم، مستعينة 

لتوضيح و  ا التحديد، وجيعلها أهداف تسعى الرت الستخالص طائفة من القدرات واملهارات واملواقف وأنواع السلوك. مث تتناوهلا  ر بية إىل إ
-وتنميتها لدى التالميذ". يستنتج من هذا التعريف أن األهداف العامة تصف جماالت سلوك شخصية املتعلم: العقلية، الوجدانية، احلس

ذه اجلوانب خالل املدرس بكل وعي إىل تنمية هحركية، وتتجلى يف القدرات واملهارات والتغريات، اليت يراد إحداثها لدى املتعلم. ويتوجه عمل 
.فرتة تعليمية معينة أو خالل سنة دراسية أو فصل

:األهداف اخلاصة
وهي ترمجة األهداف العامة إىل أهداف للدروس، وهي متثل جمال التنفيذ على املدى القصري والعاجل وعلى مستوى حصة دراسية معينة يف 

.م على قدرة أو مهارة ما، عند االنتهاء من تعلم معنيمادة ما، حيث يتحصل فيها املتعل
.ويتضمن اهلدف اخلاص جمموعة من األهداف اإلجرائية اليت تتحدد بشروط ومعايري معينة يف املوقف التعليمي

ت إىل  ت األهداف الرتبوية نالحظ أن األهداف الرتبوية تتجه حنو الدقة والتخصص بدءا من الغا هداف الرتبوية األمن خالل عرض مستو
ت إىل مرامي وتتضمن هذه األخرية جمموعة من األهداف العامة اليت تتجزأ إىل أهداف خاصة اليت حتلل إىل أهداف إجر  ئية ااخلاصة فتتفرع الغا

اية مقطع أو درس. ويظهر هذا السلوك يف جانب واحد أو أكثر من جوانب شخصية ا .تعلمملمتثل السلوك الذي سينجزه املتعلم بعد 

:أسباب الفشل يف حتقيق األهداف الرتبوية
هناك عدة أسباب تعيق األهداف الرتبوية، منها ما هو ذايت ومنها ما هو موضوعي. إن فشل الطالب يف حتصيل مستوى معني من املعارف بعد 

:فرتة تعليمية معينة قد يعود إىل جمموعة من األسباب نذكر منها ما يلي
لطالب نفسهأسباب* :تتعلق 

:وهذه تكون على ثالثة أشكال
.حمدودية إمكانياته الذهنية-
.مشاكل صحية ونفسية-
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هود املبذول- .ضعف ا
ملعلم* :أسباب تتعلق 

:وهي أيضا تكون على ثالثة أشكال هي
.حمدودية اإلمكانيات الذهنية اليت تسمح مبساعدة الطالب على حتقيق األهداف املسطرة-
.مشاكل صحية ونفسية-
هود املبذول يف إعداد وتقدمي دروسه- .ضعف ا
لتفاعل بني املعلم والتلميذ* :أسباب تتعلق 

.إن سوء التفاعل بني خصائص املعلم وتالمذته قد يؤدي إىل سوء التوافق الذي ينعكس سلبا على حتصيل التالميذ
لطرق والوسائل املستعملة يف حتقيق* .هذه األهدافأسباب تتعلق 
ألهداف نفسها* :أسباب تتعلق 

.كأن تكون صعبة جدا فوق مستوى التالميذ أو غامضة أو غري واقعية
.أسباب تتعلق بتنظيم وتسيري املؤسسات التعليمية*

:حتديد أهم املفاهيم واملصطلحات املتداولة يف علوم الرتبية
بعة من التصور اإلسالمي للكون، يف التصور اإلسالمي كما يراها علي أمحد الرتبية مدكور هي "عملية متشعبة، ذات نظم وأساليب متكاملة، 

دف إىل تربية اإلنسان، وإيصاله ريق إىل درجة كماله، اليت متكنه من القيام بواجبات اخلالفة يف األرض، عن ط-شيئا فشيئا-واإلنسان، واحلياة، 
."هللاإعمارها، وترقية احلياة على ظهرها وفق منهج

كل عمل تعليمي فويتم تنفيذ هذا املفهوم عن طريق عملية التعليم والتعلم. فالتعليم وسيلة، والتعلم غاية، ألنه تعديل يف السلوك يف االجتاه املنشود، 
.جيد البد أن يكون له هدف تربوي يف نفس االجتاه

ا إخبار عن احلقائق الكلية واملعايري والقيم اوكما أن التعليم وسيلة للرتبية، فالعلم أيضا وسيلة للرتبية. فالرت  إلهلية الثابتة اليت بية علم إخبار، حيث إ
ا معرفة بقوانني هللا يف الكون اليت مت اكتشافها من قبل ا، ويتكيف معها. وهي أيضا علم حيث إ .يتلقاها اإلنسان، فيسلم 

:التعلم
نه تغري يف األداء أو تعديل يف  بت نسبيا عن طريق اخلربة يعرف التعلم  باع الفرد لدوافعه وبلوغ التعديل حيدث أثناء إشواملران. وهذاالسلوك 

أهدافه، وقد حيدث أن تعجز الطرق القدمية واألساليب املعتادة عن التغلب على الصعاب أو عن مواجهة املواقف اجلديدة، ومن هنا يصبح 
د بتعديل السلوك أو تغيري األداء املعىن الشامل أي عدم االقتصار على احلركات املالحظة التعلم عملية تكيف مع املواقف اجلديدة، ويقص

خلربة واملران، أوجه النشاط املنسقة اليت ختطط  ا هلوالسلوك الظاهر، وإمنا ينصرف التغيري أيضا إىل العمليات العقلية كالتفكري، ويقصد 
.املؤسسات التعليمية وتنفذها
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:حيث أشكاله وموضوعاته إىل ما يليويصنف التعلم من
:تعلم معريف-

.ويهدف إىل إكساب الفرد األفكار واملعاين واملعلومات اليت حيتاج إليها يف حياته
:تعلم عقلي-

.ويهدف إىل متكني الفرد من استخدام األساليب العلمية يف التفكري سواء يف جمال املشكالت أو يف جمال احلكم على األشياء
:نفعايل وجداينتعلم ا-

.ويهدف إىل إكساب الفرد االجتاهات والقدرة على ضبط النفس يف بعض املواقف االنفعالية
:تعلم لفظي-

لناحية اللفظية كالقراءة الصحيحة ملقال معني، أو نص قصري، أو أبيات شعر من قصيدة معينة، ويهدف إىل إكساب الفرد العادات املتعلقة 
.أو حفظ األعداد واملعاين

:تعلم اجتماعي وأخالقي-
يف ةويهدف إىل إكساب الفرد العادات االجتماعية املقبولة يف جمتمعه، وتعلم النواحي اخللقية، كاحرتام القانون، واحرتام كبار السن، والدق

.املواعيد، والتعاون مع اآلخرين
:أما من حيث السهولة والتعقيد فإن التعلم يصنف يف نوعني مها

:بطريقة آلية غري شعوريةالتعلم -
ويطلق عليه التعلم البسيط، وحيدث هذا النوع من التعلم بطريقة غري هادفة أو مقصودة، كخوف الطفل من الفأر نتيجة القرتان الفأر بشيء 

إلبرة واخلوف منها .مؤمل أو صوت مزعج، أو خوفه من الطبيب نتيجة اقرتان الطبيب 

:التعلم املقصود-
جلهد والفهم والتدريب واالنتباه، واستخدام بعض وسائل اإليضاح، ويطلق عليه ا لتعلم املعقد وهذا النوع من التعلم يتطلب من الفرد القيام 

.سواء أكان حركيا أو عقليا كلعبة الشطرنج أو قيادة السيارة أو السباحة أو ركوب الدراجة
نه ت أن التعلم هو عملية Gatesعديل للسلوك من خالل اخلربة، وقد أشار جيتسومن خالل ما تقدم ميكن تعريف التعلم تعريفا بسيطا 

اكتساب الوسائل املساعدة على إشباع احلاجات والدوافع، وحتقيق األهداف، وهو هو كثريا ما يتخذ صورة حل املشكالت، ومعىن ذلك أن 
ساعده عنده من استعدادات يف اكتساب الوسائل اليت تالشخص يتعلم يف الغالب إن كان لديه هدف واضح يتجه إليه بنشاطه، فيسخر ما

.على الوصول إىل هذا اهلدف وحل املوقف (املشكل)

يبني أن املوقف التعليمي يكون نتيجة لدافع معني، لكن توجد يف حقيقة األمر بعض املواقف التعليمية يتعلمها Gatesجيتسإن تعريف
.اإلنسان بدون قصد
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تج الستثارة معينة، وقد يكون نتيجة ألثر منبهات بسيطة، وقد يكون Guilfordجيلفوردويرى أن التعلم ما هو إال تغيري يف السلوك 
.نتيجة ملواقف معقدة

حتدث مثريات فجائية، لكن ال يتعلم منها اإلنسان، فمثال إغالق Guilfordوعموما جند أن تعريف جيلفورد شامل أكثر مما جيب، فأحيا
.لعينه نتيجة لضوء قوي، أو سحب الفرد يده نتيجة لوجود شيء ساخناإلنسان 

تج عن املمارسة بت نسبيا يف السلوك  "وبشكل عام فإنه ميكن تعريف التعلم على أنه "تعديل 
ت الفرد مشتتة غري منتظمة يعوزها التناسق واالنتظام وعن طريق  تدريب الصحيح تتناقص الويف املراحل األوىل تعلم مهارة معينة تكون استجا

ملهارة يف يسر وسهولة، وحيدث التعلم أيضا عندما تتضح  ت غري املنتظمة حىت يقوم الفرد  ت غري الضرورية وحتذف االستجا االستجا
ملعروف أن اويركز هذا التعريف على التعلم املقصود اهلادف، على أن من … جزئيات املوقف الذي مل يفهمه الفرد من قبل إال بصورة عامة

ال يتعلم صالفرد قد يتعلم شيئا مل يقصد تعلمه، يقول ديوي يف كتابه اخلربة والرتبية "لعل من أكثر اآلراء الرتبوية سخافة الرأي القائل إن الشخ
ىل تكوين ي إإال ما حيصل وقت الدرس، بل إن ما يتصل بدروس اهلجاء أو اجلغرافيا أو التاريخ من معلومات تتفرع منها وتكملها، وتؤد

ت ااالجتاهات النفسية، وحتديد ما حيبه اإلنسان وما يكرهه، قد يكون بل كثريا ما يكون أكثر أمهية من هذه الدروس نفسها، ألن هذه االجتاه
.النفسية هي األسس اليت سوف يكون هلا شأن يف املستقبل، وأهم اجتاه نفسي ميكن تكوينه هو الرغبة يف متابعة التعلم
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ثامنةاحملاضرة ال

الذكاء

I.تعريف الذكاء:
لغ األمهية؛ ألنه يساعد على تبني نتيجة عالقته بغرية من الظواهر النفسية، سواء كان التحصيل أو التفكري- يعترب تعريف الذكاء أمًرا 

.أو االبتكار واإلبداع والنقد، وغريه من أنواع التفكري املختلفة، أو الظواهر االنفعالية

على وضع واختيار أنسب األدوات لقياسه، كما أنه يساعد على  وحتديد نوع الفروق الفردية ودرجتها، كما أن تعريف الذكاء يساعد
لذكر هنا أن القياس النفسي نشأ وتطور أوًال يف ميدان الذكاء، ومع ذلك مل يتو  ل صوضع الربامج الالزمة لتنميته واالرتقاء به. واجلدير 

تعريف موحد متفق عليه وذلك لألسباب التالية:العلماء إىل

الذكاء تكوين فرضي نفرتض وجوده.

.يرجع الذكاء إىل عوامل متعددة هي: الوراثة والبيئة

 م العلمية، فمنهم من عرف الذكاء تعريًفا كل فئة من العلماء تناولت موضوع الذكاء من جانب معني، تبًعا ملناحيهم الفكرية، واهتماما
 . فلسفًيا، أو بيولوجًيا، أو اجتماعًيا، أو تربوً

نه القدرة العقلية العامة لدى ال- كري املنطقي، فرد على التصرف اهلادف، والتفكما ميكن تعريف الذكاء بشكل مبسط وعام على أنه : 
ضية عنها دي مع البيئة واليت توجد يف القدرات العقلية املختلفة بدرجات خمتلفة، فقد ختتلف نسبة الذكاء يف القدرة الر والتعامل ا

ا الفرد.يف القدرة اللغوية، عنها يف القدرة امليكانيكية، وهنا يساهم الذكاء يف كل األنشطة العقلية ال يت يقوم 

II.(ت الذكاء : طبيعة الذكــاء (نظر

ته، وقد كانت املشكلة األساسية اليت واجهها هؤالء هي ما إذا كان الذكاء اختذ علماء النفس أساليب متنوعة يف فهم طبيعة الذكاء ومكو
ً من قدره عقلية واحدة عامة أم من قدرات عقلية متعددة ومستقلة؟ ولقد اجته ال ال. علماء اجتاهات خمتلفة يف االجابة عن هذا السؤ مكو

) 1904نظرية العاملني لسبريمان (-1

قام سبريمان بتطبيق جمموعة من االختبارات العقلية التحصيلية على عدد كبري من الطالب، واستخدم تقنيات التحليل العاملي، يف حتليل 
ت اليت توافرت لديه، ووجد أن أي نشاط  أو أداء عقلي يتأثر بعاملني :وتفسري البيا

لعامل العام،  األول ويدعوه 

لعامل اخلاص، ولذلك مسيت نظريته بنظرية العاملني. والثاين ويدعوه 

) 1927نظرية العوامل املتعددة لثورندايك (-2
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لذكاء العام، ويرى أن الذكاء نتاج عدد كبري جداً من املرتابطة، وهو ما يعرف اآلن بنظرية العوامل القدرات العقلية يرفض وجود ما يسمى 
ت، وأن الفر  ق و املتعددة. الذكاء يتوقف يف جوهره على عدد ونوعية الوصالت العصبية اليت ميلكها الفرد واليت تصل بني املثريات واالستجا

ها. د وهي فروق فطرية يف أساسالفردية يف الذكاء تعود إىل الفروق من حيث الوصالت العصبية املالئمة اليت ميتلكها األفرا

هنالك ثالث أنواع من الذكاء من وجه نظره: 

 .الذكاء املادي أو امليكانيكي: وهو القدرة على معاجلة األشياء واملوضوعات املادية ويتجلى يف املهارات اليدوية واحلسية احلركية

 .رد: القدرة على فهم ومعاجلة األفكار واملعاين والرموز الذكاء ا

 .الذكاء االجتماعي: وهو القدرة على فهم اآلخرين والتعامل معهم

) 1936نظرية بياجيه (-3

ظيمات) ،ويرى بياجيه أن (تن) بيولوجية يف جمملها حيث تبىن العمليات العقلية العليا على أبنية بيولوجية أولية 1936تعد نظرية بياجيه (
:الذكاء هو لون من التكيف البيولوجي الذي يتيح للفرد ان يتعامل بفاعلية مع البيئة، أو هو شكل من التوازن أو التعادل بني طرفني مها 

ي عن طريق األنشطة العملية لاألبنية البيولوجية للكائن احلي من جانب والبيئة اليت يعيش فيها من جانب آخر. وبناًء عليه يتحقق النمو العق
ت اخلربة املبنية يف إطاره لدرجة اليت يستوعب فيها كل بيا خلاص اوالتفاعل النشط بني الطفل والبيئة. و يقول بياجيه أن الذكاء هو متثيل 

(التمثيل واملوائمة).

:) 1938نظرية العوامل األولية لثرستون (-4

قام ثورستون بتحليل أداء جمموعة كبرية من األشخاص على جمموعة من اختبارات الذكاء. مستخدمًا أساليب التحليل العامل، ورفض 
ا سبريمان. وقال بوجود سبع قدرات عقلية أولية خمتلفة هي:  نتيجة القدرة العقلية العامة الواحدة اليت أخذ 

القدرة املكانية. -1

ة.القدرة العددي-2

القدرة اللفظية.-3

الطالقة اللفظية.-4

القدرة على التذكر.-5

القدرة على االستدالل االستقرائي: وتشري إىل القدرة على اكتشاف القاعده أو املبدأ الذي يبطن املادة موضوع البحث والوصول -6
إىل تعميمات صحيحة اعتماداً على معلومات حمددة وجزئية.

ا. القدرة اإلدر -7 لوقوف على أوجه التشابه واالختالف  اكية: وهي القدرة على متيز األشياء 

ا مستقلة نسبياً، فالشخص الذي يتفوق يف إحداها ال يعين تفوقه  يرى ثورستون أن هذه القدرات تشكل جوانب من الذكاء العام وأ
حتماً يف األخرى. ويشري إىل أن العالقة بني هذه القدرات اجيايب دائمًا. 
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