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 :ة ـــــــــــــــمقدم

األساسية في تكوين  ةزيالتربية والتعليم أحد معالم الشخصية االنسانية ، التي تمثل الرك   

فعن طريقها يتم  وبلورة كيانها ، لذلك أولتها األمم والشعوب عناية خاصة ، ةشخصيهذه ال

تشييد صروح األمم و الشعوب التناقل الثقافي من جيل إلى جيل ، وبواسطتها استطاعت 

 .حضارات إنسانية ال زالت آثارها شاهدة على تقدمها وازدهارها إلى اليوم 

التربوي إلى الوجود ليقيم عالقة االجتماع البشري بالعمليات التربوية ،  نفسلذلك برز علم ال

دي إلى تحويل الكائن البيولوجي إلى كائن اجتماعي ، يملك من المهارات والخبرات التي تؤ

ره بين أمم الدنيا يوالمعارف ما يمكنه من التكيف مع مجتمعه ، والمساهمة في ترقيته وتطو

 .وشعوبها 

التربوي ال يهم فقط من انخرط في العمل التربوي ، بل يهم كل من كان مربيا  النفسوعلم 

عداد وتربية ، فتحتاجه األم في بيتها إلوموقع عمله مهما كانت صفته ودرجته ومعلما 

وشريعة أبنائها ، ويحتاجه اإلمام في مسجده للتعامل مع الناشئة من أجل تعليمها كتاب هللا 

وغير ذلك ممن ... ، و كيفية توصيل المعلومات إليها بطرق تربوية مشوقة ومعززة دينها 

 ...بمختلف أشكاله وألوانه لتعليم والتكوين واإلعدادهم مرابطون في ثغور ا

بميدان علم  التي لها عالقةبعض المفاهيم لذلك نحتاج في بداية هذه المحاضرة إلى تحديد 

 : عنها ، وهي كما يلي حتى نزيل كل لبس أو غموض النفس التربوي 

 : « Education »مفهوم التربية  -1

، ذلك ألنه يمثل المراحل المختلفة التي " التعليم " أوسع داللة من مفهوم  "التربية " مفهوم 

يمر بها الكائن البشري ليصل إلى مستوى الكائن البشري االجتماعي ، كما أن مفهوم التربية 

ال يقتصر على مؤسسة معينة بل ينسحب على جميع مؤسسات المجتمع ، التي لها عالقة 

قا من البيت إلى المدرسة إلى المسجد إلى الشارع إلى المؤسسة بتكوين الفرد وإعداده انطال

 .وغيرذلك ...االعالمية 

 : مفهوم التربية بما يلي   عرفلذلك 

بصفة خاصة في وهو ذلك الحقل من الدراسة الذي يتعامل مع طرق التدريس والتعليم " 

 .)1("المدارس 

 

                                                           
1
 )  https://www.merriam-webster.com/dictionary/education (30/01/2017). 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/education
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  « Learning» التعليم  مفهوم -2

، أو التي  عملية اكتساب المعارف والمهارات عن طريق الدراسة أو الخبرة  :"التعليم هو 

 .)2(" ال يزال يجري تدريسها 

 : « Educational psychology »  التربوي النفسعلم ا مفهوم -3

 :   اخترنا منها التعريف اآلتي " التربوي النفس علم " لقد وردت تعاريف عديدة لمفهوم 

هو تلك الدراسة التي تتناول كيفية تأثير المؤسسات االجتماعية ي والترب لنفسعلم ا" 

 .)3("والخبرات الفردية في العمليات التربوية ومخرجاتها 

 :أهم ميادين الدراسة في علم النفس التربوي  -

أي كل ما  « Bihavior » السلوكدراسة  الدراسة في علم النفس تتمحور على العموم حول

باإلضافة إلى ، يصدر عن الكائن البشري من سلوكيات أثناء العملية التربوية التعليمية 

جوانب أساسية هي باختصار كما  والتي تتجلى في ثالثةها ة لصاحبالم األخرى العمليات 

 :يلي 

 : (العقلي ) الجانب المعرفي -1

لم أثناء مباشرته العملية التعليمية وهو خاص باألنشطة العقلية والفكرية التي يقوم بها المتع

 .وغير دلك ... تخيل و من انتباه وتذكر وتفكر وتفكير

  :الجانب الوجداني أو االنفعالي    - 9

ودافعية أو عكسها من نفور و يشمل ما يتخلل العملية التعليمية من توتر وقلق وميل ورغبة 

 .وغير ذلك ..... وتسرب وكره وامتناع وغش وتحايل 

  :الجاتب الحركي   -3

أو غير ...وإشارة أو إيماءة أويتعلق بكل ما يصدر عن االنسان من قول أو فعل أو حركة 

، كما ينسحب ذلك على كل األنشطة التي يقوم بها التالميذ والطلبة من رسوم وألعاب  ذلك

 .وغير ذلك .... وأنشطة رياضية وأشغال يدوية وزراعة وغرس للنباتات واألشجار 

 : أهم أهداف علم النفس التربوي 

  : جزها في النقاط اآلتيةولى تحقيقها ، نإسعى يأهداف عديدة التربوي لعلم النفس 

                                                           
2
 ) http://en.oxforddictionaries.com/definition/learning ( 16/10/2017). 

3
 ) http://supriyaprothapannoteseducationalsociology.wordpress.com/2014 (16/10/2017). 

http://en.oxforddictionaries.com/definition/learning
http://supriyaprothapannoteseducationalsociology.wordpress.com/2014
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محاولة فهم الظواهر النفسية وربطها بالمحيط االجتماعي خاصة المؤثرة منها على   -1

)، يقول في ذلك  أحد علماء التربية العملية التربوية 
4
)« Jerom Bruner  » : 

 (.  إذا أردت أن تفهم الكائنات البشرية فال تفصلها عن بيئتها االجتماعية) 

 .تقييم وتقدير نتائج المتعلمين و المتمدرسينفهم األساليب الدقيقة في   -2

مساعدة المربي والمعلم في فهم وإدراك أهدافه المهنية وتقدير أهمية العالقات االنسانية  -3

 .المتعلم داخل القسم في بناء شخصية 

 .تحديد وضبط نوع التعلم الذي يالئم مستوى نمو المتعلم  -4

تنظيم المادة التعليمية وفقا للبيئة التي تحيط بالمتعلم ، ومحاولة إدخال عنصر التشويق  -5

 .والتعزيز عليها 

في توفير الدافعية لدى المتعلم لضمان استمرار انتباه المتعلم  -قدر المستطاع  -المساهمة  -6

 .وقف التعليمي وإدراك مضمون الم

 .عرض المادة التعليمية بطريقة تالئم مستوى النمو المعرفي للمتعلم  -7

 .تنمية القدرات الذهنية للمتعلم ورفع مستوى حل المشكالت واتخاذ القرارات  -8

 .وغيرها ...... تحديد طرق االتصال الفعالة بين المعلم والمتعلم  -9

دون التعرض لمراحل تطور الكائن البشري هذه وال يمكن لنا فهم حقائق علم النفس التربوي 

  : الطفولة والمراهقة ، وفيما يلي توضيح ذلك : ، خاصة مرحلتي 

I- الطفل والمراهق  سيكولوجية: 

 :سيكولوجية الطفل  - أ

 :تمهيد 

 أو مرحلة الكائن الفطرة يولد االنسان على حالة معينة توصف بأنها حالة 

 : مراحل عمر الطفلأهم  -1

 
عمر الطفل وجوانب النمو واالحتياجات حل التي يمر بها اعلينا فهم طبيعة المريجب 

 هاوحاجاتخصائصها لكل مرحلة ف ، عند التعامل مع الطفلالنفسية والمتطلبات المرتبطة بها 

التعرف على كيفية التعامل المناسب مع كذلك علينا ، ثم  المرتبطة بهااالجتماعية والنفسية 

  .من هذه المراحل ةالطفل في كل مرحل

 :ما يلي  تشمل أساسية  مراحل ةثالث نوإذا كنا نتحدث عن طفل المدرسة فسوف نتحدث ع

                                                           
4
 ) for more ; see : Jerom Bruner, the culture of Education .  
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 6-4وسوف نأخذ منها الجزء الثاني مرحلة الروضة من : )مرحلة الطفولة المبكرة .1

 (.سنوات

 .سنة 12سنوات إلى  6وتبدأ من سن المدرسة : مرحلة الطفولة المتأخرة .2

 .سنة 16-12التي تبدأ من : المراهقةمرحلة  .3

 :وفي عرضنا لطبيعة كل مرحلة سوف نتبع منظومة النمو التي تظهر في الشكل التالي

 مرحلة الطفولة المبكرة

 :النمو الجسمي ويشمل: أوالا 

 :النمو الفسيولوجي والبدني–  1

ضالت تنمو يشهد النمو الجسمي والفسيولوجي تغيرات في نسب أجزاء الجسم فالعظام والع

بمعدل أكثر تدرًجا مع تحول في مظهر الطفل من شكل الرضيع إلى شكل الطفل الصغير، 

 .وتقريبًا في السنة الرابعة يبدأ الطفل في التخلص من الشكل المترهل للرضيع

وحين يصل الطفل إلى العام السادس تصبح نسبة أجزاء الجسم أقرب إلى نسب جسم 

 .الشخص الكبير

 :سي واإلدراكيالنمو الح–  2

يظهر تحسن كبير في قدرة الطفل على اإلبصار والتركيز البصري وحتى نهاية هذه 

المرحلة ال يكون الجهاز البصري قد اكتمل وقد يحتاج الطفل في هذه المرحلة إلى نظارة 

 .طبية

 .ونادرا ما يظهر لدى األطفال مشكالت سمعية في هذه المرحلة

الطفل تزداد قدرته على التمييز بين المثيرات ويربط كل مثير ومن الناحية اإلدراكية فإن 

 .بتسمية معينة فلكل مثير اسم

يستجيب الطفل للمثير ككل وليس إلى أجزائه ( سن الثالثة)وفي بداية هذه المرحلة 

 .التفصيلية

 :النمو الحركي–  3

 .يحدث تحسن كبير في الحركات الغليظة أو الكبيرة كالمشي والجري وغيرها

فهو يستطيع القفز وصعود السلم دون مساعدة وبناء المكعبات، وفي سن الخامسة تبدأ 

الحركات الدقيقة في التحسن، ويبدأ في إطعام الذات بسهولة وارتداء المالبس ويمكنه 

 .التعامل بالقلم واستخدام المقص واستخدام الصلصال

القفز برجل )فيبدأ في الحجل ومع نهاية الخامسة يبدأ في استخدام الساقين بمهارة أعلى 

 .وصعود درجتين من السلم معا في حركة واحدة والتسلق والتزحلق( واحدة

 :النمو اللغوي–  4

بداية العام الثالث من عمر الطفل يستطيع تكوين جمل بسيطة مكونة من أربع كلمات  مع

وتبدأ الجمل المركبة في الظهور التلقائي في كالم الطفل أي جملتين بسيطتين بينهما حرف 

 .واو
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 .ويبدأ في طرح الجمل االستفهامية وفهمها واإلجابة عليها

 .الجمل مع النمو من الثالثة حتى الخامسة فيفهم الطفل كيف ومتى ولماذا، وتتحسن هذه

 :النمو المعرفي: ثانياا

علماء ذكر يكما  ، فالطفل” التفكير الحدسي“بما يسمى ( سنوات 7-4)تتسم مرحلة الروضة 

، يستطيع أن يذهب للحضانة ويعود منها ومع ذلك ال يستطيع رسم خريطة للطريق التربية 

، ولكنه ينكر أن هذا األخ له أخ وهو يسمى  يه أًخا، وهو يفهم أن لد باستخدام المكعبات

 .بالالمقلوبية الالرجعة

 .، فاألشخاص أكبر بحكم الطول مثال وفي إصداره لألحكام فإنه يعتمد على بُعد واحد

ويقاوم الطفل في هذه المرحلة أي نوع من التغيير حيث ما زال غير متحرر من تمركزه 

 .حول ذاته

 :عيالنمو االجتما: ثالثاا

يتسع عالم الطفل في هذه المرحلة بزيادة اآلخرين من عالمه، ويقل تعلقه بالوالدين ويحل 

محلها االهتمام باآلخرين خاصة من األطفال من مرحلته العمرية، ويميل إلى االلتزام 

واإلقبال على  بقواعد التواجد مع األطفال اآلخرين ويمكنه االشتراك في األلعاب الجماعية،

 .اآلخرين من الصغار والمبادأة في إيجاد عالقات معهم

ويعتمد النمو االجتماعي للطفل على مساعدة األسرة له على االستقالل عنها، وإتاحة 

 .الفرصة أمامه لالحتكاك باألقران، وخلق مناخ يسمح له باالندماج

 :االحتياجات النفسية للطفل في هذه المرحلة: رابعًا

ه المرحلة يظهر لدى الطفل بعض االحتياجات التي تخرج في أشكال سلوكية مختلفة في هذ

 :منها

 :الحاجة إلى لفت االنتباه–  1

لالنتباه،  فتلفمع نهاية الثالثة يبدأ الطفل في رفض السلوكيات المرغوبة من أسرته إراديًّا ل

ته للفت االنتباه أكبر من وال يعبأ كثيرا باأللم الذي يعقب مخالفة ما يريده الكبار، فحاج

 .اإلحساس باأللم

، بل نتجاهل بعض التصرفات بعد أن نفهم أن الغرض  وهنا ال بد أن نراعي ذلك ونطمئنه

 .منها هو لفت االنتباه ليس إال

 :ية الحاجة إلى االستقالل–  2

حيث يظهر الطفل في هذه المرحلة رغبة كبيرة في االستقالل عن الوالدين أو عمن يقوم 

، وألن قدراته لم تكتمل بعد فهو يتأرجح بين  برعايته فيميل إلى فعل أنشطة الكبار بنفسه

، وأثناء الصراع بين الرغبتين تتطور  الرغبة في االستقالل واالعتمادية على الوالدين

 .مهاراته

 ويحتاج األمر منا إلى تفهم ذلك ومساعدته وتأمينه أثناء تأدية بعض األنشطة ومتابعة بسيطة

 .على زيادة عدد المهام التي يؤديها بمفرده هوتشجيعله منا 
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 :أهم المالحظات على هذه المرحلة

، مثل الطفل القيادي والطفل  في هذه المرحلة تظهر بوادر طبيعة شخصية الطفل خاللها .1

 ، وهي مالمح تبدو على سلوكيات الطفل دون تدخل منا… االنطوائي والطفل المسيطر 

وبالتالي فإذا رغبنا في تغيير بعض الجوانب الشخصية للطفل فعلينا البدء من هذه المرحلة 

 .من خالل خلق أجواء مناسبة

فمثال يمكننا إن أردنا إحداث تغيير في شخصية الطفل االنطوائية التي بدأت في البزوغ أن 

م مع اآلخرين ويعبر نخلق له أجواء نعمل فيها على دمجه بحيث تقل درجة انطوائيته ويتأقل

 .عن ذاته

، فيبدأ  تبدأ الفروق بين الجنسين في االهتمامات خالل هذه المرحلة بفعل العوامل الثقافية .2

، وذلك تبعا  والطفلة األنثى كذلك، الطفل الذكي باالهتمام باأللعاب والمجاالت الذكورية 

 .للشائع في الثقافة التي يتربى فيها الطفل

ه المرحلة إكساب الطفل معظم العادات والسلوكيات التي نرغب فيها من يمكننا في هذ .3

 .خالل اللعب والقصص والنموذج السلوكي إلى التعلم بالقدوة

 

 (سنة 12-6: )المرحلة الثانية الطفولة المتأخرة

 :النمو الجسمي: أوال

 :ويشمل ما يلي

 :النمو الفسيولوجي والبدني–  1

وتظهر الفروق في البنية الجسمية . تتميز مرحلة الطفولة المتأخرة ببطء في النمو الجسمي

يبدؤون ما بين البنات والبنين فتبدو البنات أكثر طوال ويرجع ذلك إلى أن الذكور غالبا 

 .البلوغ بعد البنات

وامل سم تقريبا في السنة وتؤثر الع 8ويكون نمو الجسم بطيئا في هذه المرحلة بمعدل 

، فحين يفشل الطفل في تكيفه  النفسية في وزن الطفل في مرحلة الطفولة المتأخرة

؛ فإنه يميل للمبالغة في تناول الطعام كتعويض عن عدم التقبل  االجتماعي مع هذه المرحلة

 .االجتماعي

د ويفقد الطفل أسنانه اللبنية ومع نهاية هذه المرحلة العمرية تكون معظم أسنانه الثابتة ق

ظهرت ما يغير شكل الفم ويزداد حجم الجزء األسفل من الوجه وتختفي مظاهر عدم 

 .التناسب في الوجه

ويصبح الجذع أكثر نحافة ويزداد الصدر عرضا واتساعا وتصبح األذرع والسيقان أكثر 

 .نحافة

 :النمو الحركي–  2
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ات الدقيقة أكثر تتحسن القدرات الحركية المختلفة للطفل في هذه المرحلة وتصبح الحرك

تحديًدا وتظهر بين الجنسين ليس فقط في مهارات اللعب ولكن في مستوى اكتمال هذه 

 .المهارات

 .حيث تتفوق البنات في المهارات العضلية الدقيقة كالرسم والخياطة والتريكو

بينما يتفوق الذكور في المهارات التي تشمل العضالت مثل لعب الكرة والجري وقفز 

 .الحواجز

سنوات من مهارات مساعدة الذات كاألكل واالستحمام  6ويتمكن الطفل بداية من سن 

 .واللبس وال يحتاج إلى مساعدة كبيرة من الكبار

وتسهم المدرسة في دقة المهارات الحركية وسرعتها في الكتابة والرسم واستخدام األدوات 

 .الهندسية المتداخلةالمختلفة بمهارة وتلقائية كالمقص والقيام بعمل األشكال 

 :النمو اللغوي–  3

يبدأ الطفل في االعتماد الكامل على اللغة في التواصل مع اآلخرين وذلك نتيجة التساع 

 .حصيلته اللغوية

 22فيُقدَّر عدد الكلمات التي يعرفها الطفل الذي ينهي الصف األول االبتدائي بما يقع بين 

من كلمات معجم عادي وحين يصل الطفل إلى ٪ 6٪ إلى 5ألف كلمة أي بنسبة  24ألف و 

ألف  52نهاية المرحلة في الصف السادس االبتدائي يصل محصوله اللغوي إلى حوالي 

 .كلمة

يظهر لدى طفل السادسة القدرة على التحكم في كل أنواع أبنية الجمل، وضمن سن  و

 .ستخدمهاالسادسة وحتى التاسعة أو العاشرة من العمر يتزايد طول الجمل التي ي

وبعد ذلك أي من عمر التاسعة يبدأ في استخدام الجمل األقصر واألدق في التعبير عن 

 .المقصود

 .ويبدأ محتوى الكالم في البعد عن اللغة المتمركزة حول الذات فتظهر اللغة االجتماعية

من  ويبدأ الطفل في هذه المرحلة باصطناع لغة مشتركة تشبه الشفرة بينه وبين أقرانه فيخلق

خالل اللغة عالما له وألصدقائه بحيث ال يفهمها إال هم، وفي ذلك رغبة في االستقالل 

وتكوين عالم خاص بهم حيث يكون التركيز على جماعة األقران، ونتيجة للتأرجح بين 

 .العامية والفصحى تظهر بعض مشكالت النحو

 :النمو العقلي: ثانياا

يعتمد النمو العقلي في هذه المرحلة على التفكير العياني أو المحسوس؛ حيث يُظهر قدًرا 

قليالً جدًّا من التفكير التجريدي، فهو يعتمد على ما يأتيه من الحواس، فالحقيقة بالنسبة له 

وتظهر عمليات الترتيب والتصنيف وإدراك العالقات بين األجزاء . هي ما يراه ويسمعه

 .بعض وبينها وبين الكلوبعضها ال

ويظهر لديه القدرة على المقلوبية عكس فحينما يعرف المعلومة يستطيع أن يعرف عكسها 

 .أو الوجه اآلخر لها
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ويمكنه استخدام أكثر من بُعد في الحكم على األشياء فحينما يميز بين األشخاص يستطيع أن 

 … يميز بينهم بناء على العمر والطول والسن والنوع و

مرحلة )ات الحكم يبدأ في الظهور مع عمر الحادية عشرة أو أول دخول المرحلة التالية وثب

 (.المراهقة

وتظهر عملية معرفية في هذه المرحلة ذات أهمية كبيرة في النجاح والدراسة وهي عملية 

، كذلك يمكنه عكس الترتيب من األصغر  أي ترتيب األشياء تبعًا لنظام محدود ، التسلسل

 .والعكسلألكبر 

كذلك يتمكن الطفل في هذه المرحلة من التصنيف وفقًا لمفهوم الفئة فئة تعاظم فيضع بعض 

الموضوعات تحت فئة معينة نتيجة لعوامل مشتركة بينها ليميزها عن الموضوعات التي 

 .توضع في فئة أخرى

 :ثالثاا النمو االجتماعي

جتماعية فيبدأ في االهتمام الشديد تتميز هذه المرحلة بالتحول الواضح من الذاتي إلى اال

 .بجماعة األقران

 .فيتعلم المشاركة ويصبح أكثر اهتماًما بواجباته تجاه اآلخرين واحترام رغباتهم ومشاعرهم

وتزداد رغبة الطفل في تكوين الجماعات نتيجة لرغبته في اكتشاف العالم من خالل اللعب، 

 .ويخضع لقواعد اللعب ومن ثَم فهو يبحث عن آخرين يشاركونه اللعب،

 .وتظهر الشللية التي يفضلها الطفل حتى إنه يقضي معها أكبر وقت ممكن

ويبذل الطفل مجهوًدا كبيًرا رغبة منه في مسايرة معايير الجماعة فيتبع ما تستخدمه الجماعة 

 .من قوانين وقواعد تنظم العمل داخلها

يل سلوك الطفل وظهور بعض وكذلك فإن جماعة الزمالة يكون لها قدر كبير في تشك

 .االهتمامات لديه

وبالنسبة للجنس اآلخر فإن األطفال في هذه المرحلة يرفضون صحبة الجنس اآلخر بدرجة 

قد تصل إلى العداء خاصة مع االقتراب من البلوغ، ويفضل األطفال اللعب والتعايش مع 

 .أقرانهم من الجنس نفسه

وجدير بالذكر أن الشللية في هذه المرحلة تقتصر على اللعب المرح واللهو اآلمن قدر 

اإلمكان، فليس الهدف هو كسر القواعد كما يحدث في المراهقة، حيث تذكر آمال صادق 

 .وفؤاد أبو حطب أن هذه الشللية تتسم في ممارساتها بالبراءة

ه مجاالً للتنفس وكذلك مجاالً إلثبات الذات ويعتمد الطفل في هذه المرحلة على اللعب باعتبار

 .وإظهار المهارات، كما أنه المجال األمثل للتواجد مع األقران
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 :االحتياجات النفسية للطفل في هذه المرحلة: رابعاا

 :المرغوبية االجتماعية–  1

حيث يميل الطفل في هذه المرحلة إلى الحصول على ثقة الجماعة واالعتراف بها خاصة 

ة األقران ويعتبرها مجاالً للتنفس عن ذاته، وقد يسلك بعض التصرفات السلبية جماع

 .كالكذب أو الغش للحصول على رضا الجماعة وقبولها

 :الحاجة إلى اإلنجاز–  2

حيث يسعى الطفل في مرحلة الطفولة المتأخرة إلى اإلنجاز في أي من المجاالت ويجتهد في 

؛ حيث إن عدم تميزه في أي مجال أو  عدته في ذلكالتفوق فيها، ويجب على األسرة مسا

 .د لديه بعض مشاعر النقص وعدم الكفاءةقدرته على اإلنجاز قد يول  

 الحالة االنفعالية للطفل في هذه المرحلة–  3

 وتبدو انفعاالت الطفل في هذه المرحلة أكثر استقرارا؛ فال تبدو عليه انفعاالت عنيفة حيث

؛ فال يدخل في ثورات  يفهم أن الجماعة لن تقبلها ويستعيض عنها بطرق تعبيرية أخرى

 .غضب عنيفة

، فيرفض  ويرغب الطفل في هذه المرحلة في تكوين صورة عن نفسه يلزم بها اآلخرين

، ويسعى إلثبات أنه قد كبر، فيرفض اسم الدلع،  بعض التدليل الذي تقدمه له األسرة

 .لحماية التي تفرضها عليه األسرةويرفض بعض أشكال ا

وإذا لم تتفهم األسرة ذلك فقد يبالغ في محاولته للخروج من طور الطفولة فتظهر عليه بعض 

 .التصرفات المرفوضة من األسرة

؛ فهو يعاني من قلق  وتدور معظم مخاوف الطفل في هذه المرحلة حول مجتمع المدرسة

؛ وهو ما يتطلب معه مجهوًدا  قلق الفشل الدراسي، و االختبار وقلق التحدث أمام الزمالء

من األسرة والمدرسة في طمأنته وعدم التركيز على المهارات المدرسية فقط بحيث ال 

 .تتحول إلى مجال االهتمام الوحيد

، ويمكن  فهنا يمكننا اكتشاف ميول الطفل لبعض المواهب أو األلعاب التي قد يتميز فيها

 .استخدامها في تحفيزه

من المنطقي أن نناقش مع الطفل في هذه المرحلة وجود فروق فردية بين األشخاص تجعله و

، ولهذه الفكرة أهمية كبيرة في تقبل  ، والعكس صحيح متفوقًا في مجال قد ال يتقنه زميله

الطفل لنفسه وحمايته من اإلحباط الذي قد تسببه له المقارنات المستمرة التي تعقدها األسرة 

 .المدرسةأو معلمو 

، حيث يقترب نظام  وجدير بالذكر أن هذه المرحلة يبنى فيها النسق القيمي واألخالقي للطفل

، واألحكام القيمة  الطفل األخالقي في نهاية هذه المرحلة من مستوى النظام األخالقي للراشد

فهو ؛ فهو حينما يتعلم أن الكذب سلوك خاطئ  لدى الطفل في هذه المرحلة تتسم بااللتزام

 .يعرف أنه خاطئ في كل المواقف
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، وليس  ومعظم ما يبدو على الطفل من كذب في هذه المرحلة هو عبارة عن نوع من التخيل

 .كذبًا بالمعنى المعروف

وعند رغبتنا في تعديل سلوك ما في هذه المرحلة فيجب علينا أن نأخذ في اعتبارنا 

بعد أن كنا نعتمد على اإلثارة المادية ، ف احتياجات الطفل وطبيعة المرحلة التي يمر بها

؛ فإن استخدام اإلثارة المعنوية أو اللفظية تكون مفضلة  للطفل في مرحلة الطفولة المبكرة

،  ، كذلك يالحظ مناسبة أسلوب العقاب مع تلك المرحلة أكثر في مرحلة الطفولة المتأخرة

وي أو التعبير عن الرفض حيث والذي يأخذ فيه العقاب البدني دوًرا أقل من العقاب المعن

تكون هذه األمور أكثر تأثيًرا عليه ولها مردود إيجابي على تعديله لسلوكه بحيث يحصل 

، بينما يشكل العقاب البدني عائقًا كبيًرا في هذه المرحلة  على التأييد من المجتمع المحيط به

بين عدم استيعابه لموقف ويختلط مع مشاعره التي لم تتبلور بعد فتخالط هذه المشاعر يبدو 

، مع مشاعر الذنب التي تنتج نتيجة للعمل غير  ، وشعوره باإلهانة في ذلك الضرب

 .المرغوب الذي قام به

الطفل بين  يكون الصوت األعلى في هذه المرحلة للتشجيع وأحيانًا التباهي بما يقوم به و

اآلخرين بما يدعم لديه سلوكيات إيجابية حيث يمثل حكم الناس بالنسبة له عامال كبيًرا يتحكم 

 … في سلوكياته وتشكيلها

 

 مرحلة المراهقة -ب 

 

نظرا لما يحدث فيها من تغيرات كبيرة  ؛”الميالد الثاني“ ـــتسمى هذه المرحلة عادة ب     

بالنمو، وتكون هذه التغيرات ليست كمية فقط أي تزيد بعض تشمل كافة المجاالت الخاصة 

المهارات أو الخصائص في الدرجة، ولكنها أيضا تغيرات كيفية، فتظهر خصائص وسمات 

 :المختلفة مختلفة عما اعتدنا رؤيته في المراحل السابقة وذلك كما سنرى في مجاالت النمو

 :النمو الجسمي –أوال 

 :ويشمل على التالي

 :النمو الفسيولوجي والبدني–  1

حيث ” انفجار النمو“بالنسبة للجسم في المراهقة فإن ما يحدث من تغيرات فيه يطلق عليها 

 :، ويحدث مع البلوغ أربعة تغيرات جسمية مهمة تشمل تتغير مالمح الجسم بصورة كاملة

 .حجم الجسم– 

 .نسب أعضاء الجسم– 

 .نمو الخصائص الجنسية األولية– 

 .الخصائص الجنسية الثانوية نمو– 

وأكبر زيادة في الطول تحدث قبيل . وتأتي التغيرات في حجم الجسم في الطول والوزن

 .البلوغ، ويزداد الوزن المتكون من الدهون وزيادة أنسجة العظام والعضالت
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ويصاحب التغيَر في حجم الجسم، تغير  في نسب الحجم فتصل معظم أجزاء الجسم إلى 

 .سوف تثبت عليه كاألنف والفم واليدين والقدمين حجمها الذي

 :الفروق بين الجنسين على المستوى البدني–  2

؛ وهو ما قد يضيف نوًعا من مشاعر  تظهر بوضوح الفروق بين الجنسين في شكل الجسم

 .الخجل والرفض

ائص ، وذلك نتيجة لنمو الخص ومع التقدم في البلوغ تتضح أكثر الفروق بين الفتى والفتاة

؛ فيظهر شعر العانة ثم شعر اإلبط والوجه ثم شعر الجسم لدى الذكور  الجنسية الثانوية

 .كذلك يظهر تغير في الصوت ولكنه تغير ال يثبت كثيًرا

 .وفي اإلناث تزداد األرداف وينمو الصدر ويزداد الصوت نعومة

 :النمو اإلدراكي والعقلي: ثانياا

يظهر في هذه المرحلة استخدام التفكير الذي يسمى بالتفكير باستخدام العمليات الصورية أو 

، وهو ما يمكنه من التعامل مع العموميات المجردة من حوله  الشكلية العمليات الرسمية

 .كمفاهيم الحرية والعدالة

تطيع أيًضا ، بل يس وال يقتصر تفكيره في هذه المرحلة على السمات الخارجية لألشياء

 .إدراك السمات والخصائص الداخلية لألشياء

ويبدأ في التفكير على مستوى النظرية بدالً من االقتصار على حدود الحقائق المالحظة 

، ويمكنه نمو التفكير المجرد لديه في هذه المرحلة من التمييز بين  والواقع الظاهري للموقف

 .ا الحواس وبين االفتراضيةاألمور الحقيقية الواقعية التي تأتي له به

 .وهو ما يتفق مع األفكار المجردة لديه ، بالتفكير التعميميوتتميز هذه المرحلة 

وينمو لديه مفهوم الزمن، والقدرة على إدراك المستقبل ووضع أهداف طويلة المدى؛ فيذهب 

 .المراهق بتفكيره إلى ما يمكن أن تؤول إليه األمور في المستقبل

المراهق في هذه المرحلة من العمر إستراتيجياٍت وطرقًا مختلفة لالحتفاظ  ويطور

فيعتمد على نوع من . بالمعلومات في الذاكرة بحيث يمكنه استدعاؤها واالستفادة منها

 .الترميز ليميز بعض المعلومات عن غيرها

 :النمو االجتماعي: ثالثاا

، وتلعب الخبرات  و في مرحلة المراهقةيعد تحقيق التوافق االجتماعي أحد أهم مطالب النم

السابقة التي مر بها المراهق في فترات عمره السابقة دوًرا كبيًرا في قدرته على تحقيق هذا 

 .التكييف والتوافق المنشود

وفي هذه المرحلة تأخذ جماعة األقران الجانب األكبر من اهتمام المراهق التي يعتبرها 

؛ فهو يقيم سلوكه تبعًا لقواعد هذه الجماعة وما يسود  بالنسبة لهالمراهق الجماعة المرجعية 

 .داخلها من قيم تحدد طرق التعامل مع المواقف المختلفة
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، وعلى الرغم من كبر حجم المجموعة في كثير من  وتظهر للمراهق شلة أو جماعة جديدة

، وعادة ما تكون له  لهاألحيان فإن المراهق عادة ما يأخذ له صديقًا يعتبره المقرب بالنسبة 

 .الخصائص نفسها ويكون من الجنس نفسه

ويظهر في سلوك المراهق ما يدل على رغبته في تقمص دور أحد الكبار الذي يعتبره قدوة 

، بل يأخذ منه بعض السلوكيات التي يعتبرها  ، ولكنه قد ال يعترف بذلك صراحة أو مثالً 

 .، كالتدخين مثالً  دليالً على تشابهه معه

كذلك فإن حياة المراهق وعالقاته االجتماعية واهتماماته تبدأ في التحول نحو الجنس اآلخر، 

، وهو ما يدفعه إلى االهتمام بملبسه ومظهره  بعد أن كان رافًضا له في المرحلة السابقة

بل إنه قد يبالغ في ذلك كما أنه في سبيل لفت نظر الجنس اآلخر قد يبالغ في  ، الخارجي

 .التصرفات التي يعتبرها نوًعا من االستقالل مما يوقعه في صراعات مع الوالدين

وتظهر لدى المراهق أحاسيس مرهفة وميل لإلخالص في العطاء والمشاركة في تقديم 

، كذلك تظهر  ة والمشاركة في النشاط المدرسي، فتظهر لديه الميول االجتماعي الخدمات

؛ فيبدأ في التعبير الدؤوب عن هذه  ، أو الميول األدبية لديه الميول السياسية واالهتمام بها

الشلة أو )، وفي محاولته االلتزام بقواعد جماعته المرجعية التي ينتمي لها  االهتمامات

، فيبدأ في ارتداء مالبس  على مستوى الملبس أو األقران فإنه يميل إلى التأثر بهم( الجماعة

 .، وذلك حتى يحصل على مشروعية القبول من الجماعة التي ينتمي لها غريبة غير مألوفة

 :النمو الخلقي والقيمي: رابعاا

فهو  ؛ األخالقيات يظهر لدى المراهق حالة مختلفة عن المرحلة السابقة فيما يتعلق بالقيم و

؛ لذا يجب أن نسمح له بمناقشة القيم  غير مستعد لقبول العادات واألخالقيات دون مناقشة

 .لفرضها عليه حتى يتمكن من تطبيقها حتى في حالة عدم وجودنا

ه للسلوك ، فإنه يمر في هذه المرحلة بفترة يقظة كبيرة فيبدأ على  أما الدين كبُعٍد موج ِّ

 .، ونقدها ومحاولة فهم األبعاد التي تقع خلفها كار الدينيةالمستوى العقلي بفحص بعض األف

غير أن ذلك النقد والتفكير ال يعطل األداء، فيبدو أكثر جدية في الممارسة الخاصة بالعبادات 

 .باعتباره أصبح مسؤوال عن العبادات ومكلفا بها

لمرحلة على األساس ويعتمد نجاح المراهق في التعامل مع القيم األخالقية والدينية في هذه ا

 .الذي يتم وضعه من خالل األسرة والمدرسة في المراحل السابقة

فإن كان لديه نظام قوي وثابت دخل به هذه المرحلة فإن ذلك سوف يكفل له مروًرا ناجًحا 

 .من تلك المرحلة وصراعاتها
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 :الحاجات النفسية للمراهقة: خامساا

 :وتشمل ما يلي

 :الحاجة لبلوغ الكمال–  1

ففي هذه المرحلة يسعى المراهق سعيًا حثيثًا للوصول إلى الكمال في كل شيء، ونتيجة ألنه 

يضع لنفسه معايير أخالقية مرتفعة يصعب الوصول إليها فهو كثيًرا ما يشعر بالذنب واإلثم، 

 .ذلك الذي يجعله دائًما في حالة صراع بين الفعل والالفعل

، وعلى تقبل القصور  عقولة وتدريبه على الوسطيةوهنا علينا أن نساعده على وضع قيم م

، ولكن ألن األفراد عادة ال يبلغون  في بعض الجوانب وإخباره بأن ذلك ليس لكونه مقصًرا

 .الكمال في كافة الجوانب

 :الحاجة للقبول من الجنس اآلخر–  2

ما يجعله يبالغ في االهتمام بمظهره وإظهار بعض الممارسات التي يرفضها األهل  هو و

 .ويعتبرونها عصيانًا وتمرًدا على طاعة ما يضعونه له من قيم وقواعد

وال بد هنا من تفهم ذلك ومساعدته على التركيز على عوامل أخرى أعمق من الشكل 

أشياء أخرى أنفع له مثل الرسم  محاولة نقل اهتماماته إلىالخارجي وذلك عن طريق 

 .وغير ذلك.... واأللعاب الرياضية و الفكرية 

 

 :الحاجة إلى إثبات الذات وتوكيدها–  3

حيث يحارب المراهق في كل لحظة من أجل إثبات صحة آرائه ويتمسك بها لدرجة 

وكذلك يحتاج منا األمر إلى  ، ، ويعتبر أي نقد لفكرة من أفكاره هو نقد له شخصيًّا التعصب

، والمرونة في التعامل مع األفكار واالنتماءات المختلفة  تدريبه على االنفصال عن الفكرة

 .بحيث يتمكن من إحداث التوافق الفعال مع اآلخرين

 :الخالصة

الطفل من بداية حياته وحتى مرحلة المراهقة يتضح  بعد أن عرضنا للمراحل التي يمر بها

 … لنا مدى االختالف والتنوع الذي يشمل كافة جوانب ومجاالت الحياة لدى الطفل

، وما يناسبها من طرق إلكساب المهارات والقيم  لكل مرحلة ما يناسبها من التعامل و

 … والمتطلبات التي يفرضها المجتمع الذي يعيش فيه هذا الطفل

بينما في مرحلة نعتمد على التعلم بالنموذج أو ما يسمى بالنمذجة التي يعتمد فيها الطفل ف

، نعتمد في مراحل أخرى على توصيل مدى استيعابنا له  على تقليد نموذج أو قدوة

ونسعى إلكسابه السلوك عن طريق التعلم  ، لتي يمر بها واختالفه عن اآلخرينوللمرحلة ا

 .ا الموقف ويشاهد ما يحدث فيهبالمشاركة بأن يشاركن

األمر نفسه تقريبًا ينطبق على وسائل تعديل ما يظهر من سلوك غير مرغوب لدى هذا 

، فبعد معرفتنا بما يجب أن يكون لدى الطفل في كل مرحلة والمهارات التي يتقنها  الطفل

م يتمكن بعد ويستطيع أن يظهرها يمكن لنا أن نتفهم أن بعض السلوكيات مثال يفعلها ألنه ل
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بحكم المرحلة الطبيعية للنمو التي يمر بها، أو أنها ضمن مالمح هذه المرحلة مثل مواقف 

،  ؛ فهي من طبيعة المرحلة العمرية لدى الجميع وسلوكيات التمرد التي تظهر لدى المراهق

وتعد من بين المؤشرات الطبيعية التي تظهر بشكل تلقائي حتى يستطيع الطفل التعبير عن 

نفسه وعن رفض أي شيء يفرض عليه رغبة منه في وضع بصمة خاصة به تعبر عن 

 .فرديته وهويته الخاصة

، فبينما يمكن أن نعتمد على المكافأة  كما أنها تساعدنا في تحديد الوسيلة األنسب للتعديل

عن المادية للطفل في مرحلة الطفولة المبكرة لتعديل سلوكه وتأتي بنتائج رائعة ألنها تعبر 

، فإن طفل الطفولة المتأخرة يميل للتأييد والمكافأة  شيء محسوس وملموس يستطيع إدراكه

، ألنه بدأ يدرك معنى وقيمة هذه األمور ويعرف أنها تعبر عن  اللفظية والتشجيع المعنوي

 .تقدير البيئة له وتقبلها لسلوكه

كم على سلوكياتهم أن لذلك وجب على األسرة ومن يتعاملون مع األطفال ويرغبون في الح

، فكما سنرى الحقًا أن تعديل  يكونوا ملمين بمراحل النمو وخصائص كل مرحلة تفصيليًّا

، بل تشمل أيًضا مساعدة الطفل  السلوك أشمل وأعم من مجرد تعديل سلوك غير مرغوب

حتى تظهر في  على إظهار ما لديه من قدرات تكونت بفعل النمو وتحتاج إلى تدريب وتفعيل

 .المواقف المناسبة

، فهو أمر طبيعي  فالطفل عند سن الرابعة بحكم النمو يستطيع أن يمسك بالقلم ويكتب

، ولكنه بالطبع لن يستطيع أن يكتب إال لو دربناه على ذلك وسعينا إلى  يكتسبه بحكم النمو

 .اسبةإكسابه مهارة الكتابة لتصبح سلوًكا ظاهًرا يستخدمه في المواقف المن

، التي ينبغي أن نسعى إلكسابه لها حينما  كذلك األمر بالنسبة لكل مهارات الطفل وسلوكياته

 .، والمرحلة العمرية التي يمر بها يسمح له نموه بذلك

فعلى الرغم من أهمية التدريب بالنسبة للطفل إلكسابه المهارات المختلفة ومساعدته على 

فإن ذلك قد يضر به إن هو سبق مرحلته العمرية التي  ، إظهار سلوكيات وطاقات جديدة

 .تؤهله للتدريب

فقد أثبتت الدراسات مثالً أن تعليم الطفل الكتابة واإلصرار على إمساكه بالقلم قبل عمر 

، في الوقت  الثالثة والنصف يؤثر على أصابعه وقدرته الحقًا على اإلمساك بالقلم

 … المناسب

، فعلى الرغم من أن بعض األسر  م الطفل أكثر من لغة في الصغراألمر نفسه بالنسبة لتعلي

، فإن الكثير من الدراسات أيًضا توضح أن  ينظرون لها على أنها تمثل تفوق وعالمة طيبة

، وكشفت بعض الدراسات أن األطفال الذين يعانون من التلعثم أو  ذلك قد يؤثر على الطفل

وا بتعلم أكثر من لغة أانتشاًرا في األطفال الذين بدأكثر  ((اللجلجة))ما يطلق عليه البعض 

 ؛ ألنهم لم يصبحوا بعض جاهزين لذلك بحكم مرحلتهم العمرية في مراحلهم العمرية األولى

 .، ونموهم العقلي واإلدراكي ال يساعدهم على ذلك
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II-  الموقف التعليمي : 

  :تعريفه 

 الدول المتقدمةلدى  بغرض تحسينه وتطويره ويتم عادة  هو دراسة شاملة لوضع التعليم 

 :أمثلته 

فى الدول المتقدمة أو الدول التى تبحث عن الخروج من كبوتها االقتصادية أو العلمية تلجأ 

تلك الدول الى ما يسمى بتخطيط الموقف التعليمى للوقوف على الوضع القائم للتعليم وتحديد 

فعلته ماليزيا بأن أغلقت على  االستراتيجية التى يجب االهتمام بها للنهوض بالتعليم وهذا ما

ك والذى كان قليال جدا وقتها الى االستثمار فى لفسها فى السبعينات ودفعت بكل ما تمن

التعليم وبهذا عدلت وغيرت وطورت من المناهج وطرق التعليم ما يتناسب مع العصر الذى 

ة ونمر يتعيشه وهو ما نقلها من دوله تعيش على تصدير المطاط الى دوله من الدول النام

 هأسيوى يحتذى بتجربت

 :طبيعته 

تحديد األهداف ، واستخدام االستراتيجيات لتعليم الناشئة بواسطة التكنولوجيات التي يحبها 

الطالب ويميلون إليها  حتى يصبحوا في المستقبل قادة جاهزين إلصالح المجتمع وبناء 

اقتصاد وطني قوي يأخذ بأسباب التقدم الحديثة ويحقق ما تصبو إليه األمة والوطن من تقدم 

 .وازدهار.

 :أركانه 

هو مصدر الرسالة أي النقطة التي تبدأ عندها عملية االتصال ، وقد يكون  : المرسل - 1

 .هذا المصدر اإلنسان أو االلة أو المواد المطبوعة أو غير ذلك

الشخص الذي توجه إليه الرسالة ويقوم بحل رموزها بغية  هو الجهة أو:  المستقبل - 2

 .التوصل إلى تفسير محتوياتها وفهم معناها 

هو الموضوع أو المحتوى الذي يريد المرسل أن ينقله إلى المستقبل أو :  الرسالة - 3

 .الهدف الذي تهدف عملية االتصال إلى تحقيقه
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اللها الرسالة بين المرسل والمستقبل أي هي هي الوسيلة التي تمر من خ : قناة االتصال - 4

قناة لالتصال ونقل المعرفة وهناك يتم المرج بين الرسالة وقناة االتصال على أنهما وجهان 

 .لشيء واحد

معلومات يتلقاها المرسل مباشرة بعد كل استجابة وهي تشير إلى  :التغذية الراجعة  - 5

مدى صحة االستجابة ويصبح االتصال من خاللها عملية باتجاهين من المرسل إلى 

 .المستقبل وبالعكس وعن طريق المعلومات يتم تغيير أدوار المرسل والمستقبل

 الموقف التعليمي رسم بياني يوضح اركان                                    

 
 

 

 ( :مخرجات -عمليات  –مدخالت )التعلم هدف أم عملية أم نتيجة 

 ( :مدخالت)التعلم كهدف  -

هو وصف للخبرات المعرفية والمهارية والوجدانية التي ينبغي ان يمر بها الفرد الحداث 

 .تغير مرغوب في سلوكه 

 ( :عمليات)اما التعلم كعملية  -

فهو عملية عقلية تتم داخل بنية الفرد المعرفية ، يتم من خاللها تمثل هذا الفرد لخبرات جديده 

 .ومواءمة هذه الخبرات مع خبراته السابقه،واالحتفاظ بتلك الخبرات في ذاكرته 

 ( :مخرجات)التعلم كنتيجة   -

حدده ومقدار الذي طرأ على سلوك الكائن الحي نتيجة مروره بخبرات م مقدار التغيرهو 

 . واآلخرينانتفاع الفرد بتلك الخبرات لخدمة نفسه 

 .والتعلم هو احد اهم مجاالت علم النفس التربوي
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 :شروط التعلم 

 وإمكاناتقدرات  :شروط حتى تثمر العملية التربوية التعليمية مثل  ويحتاج التعلم إلى عدة

 :، وهي باختصار كما يلي  وملكات وسمات لكل من يشترك في الموقف التعليمي التعلمي

 

  :الطالب ب يتعلق ما –أ  

 : ةالتالي الشروط البد من توفرطالب العلم لكي يتعلم 

 : » health mental «سالمة العقل / الصحة العقلية  -

 .حالة من القدرة العقلية تدل على صحة التفكير وسالمته أو على التوافق المالئم السليم

 : » intelligence «الذكاء  -

على الفهم ، واالستيعاب ، والتكيف بسرعة للحاالت واألوضاع الجديدة ، والتعلم    القدرة

 .من الخبرات والتجارب

  :  mental hygiene » «  الصحة النفسية -

تعزيز االتجاهات االنفعالية السليمة ، وعادات التفكير ، ورعاية األوضاع البيئية التي 

 .األفراد على مقاومة سوء التوافق الشخصي والمرضي والنفسي تساعد

  :ية الدافع -

وتحث المتعلم على في ظروف معينة ووتحفزه  تثير السلوك التي الحالة ويقصد بها 

يذاكر الذي الطالب  : ، مثل حتى ينتهى إلى غاية معينة  مواصة الجد واالجتهاد والصبر

 . دروسه بدافع الرغبة في النجاح

  : الحاجة -

  وسعادتها نحو تحقيق هدف معين يسبب الحصول عليه رضا النفسوالنزوع  وهي الميل

 :وهي نوعان 

 .كالطعام والشرب والنوم وهي هامة الستمرار الحياة( بدنية)حاجات فسيولوجية  -

 كاالنتماء والحب والتقدير وهي هامة الستقرار النفس( نفسية)حاجات سيكولوجية  -

  :» « educability القابلية للتعلم  -

 .قدرة الفرد على التعلم من خالل الخبرة وعلى استخدام التعلم للتوافق والتكيف مع بيئته

التعلم قابلية الطالب الكتساب :  « acquisition »العلوم والمعارف كتساب القابلية ال -

 .الخ ... المبدئي للمعلومات أو المهارات أو الخبرات 
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 : « communication skills »مهارات التواصل  -

طرق تبادل األفكار واآلراء والمعتقدات بين األفراد من خالل األساليب الشائعة مثل الكالم 

 .الخ ...الشفهي ، واللغة المكتوبة واإلشارات واإليماءات 

 : « apperception » فهم/ إدراك  -

وتحديد عالقتها بما سبق  ،عملية تتضمن تمثل األحداث الجديدة أو استيعابها أو فهمها 

 .كما تتضمن تقييم الخبرات الحالية في ضوء الخبرات السابقة ،اكتسابه من معرفة 

 

 

  :أو األستاذ المعلم ب يتعلق ما -ب

 : البيداغوجية االتيةأو األستاذ أن يستخدم الوسائل  المعلم علىلكي يتعلم الطالب يجب 

 :  « educational diagnosis »التشخيص التربوي  -

يستخدم التشخيص التربوي اختبارات ووسائل تقييميه لتحديد المستوى األكاديمي للطالب 

وتستخدم المعلومات التي تجمع عن طريق التشخيص التربوي في اختيار . وكيفية تعلمهم

 .وتوجيه أنشطة تربوية وتعليمية معينة لهم الخدمات للطالب كما تستخدم في تنظيم

 : « task analysis»  تحليل المهمة -

عملية تتضمن تجزئة المهام التعليمية الى سلسلة من العناصر الصغيرة التي يجمعها إطار 

وتتضمن عملية التعلم هنا تدريس الطفل هذه العناصر بصورة تدريجية   ، تسلسلي سليم

وفي حالة التسلسل  ،  بحيث يسير من أبسط المهارات وأسهلها الى أكثرها صعوبة منظمة ،

وهكذا حتى يصل ... العكسي يتم تعليم الفرد آخر مهارة في السلسلة ثم المهارة السابقة عليها 

 .الى المهارة األولى فيها

 : instructional objectives ةتعليميالف اهدتحديد األ -

ويجب اشتقاق هذه األهداف من . مصطلح يشير الى هدف تعليمي معين يتم وضعه للطالب

خالل قياس حاجات الطالب التي تعد أساسا إلعداد األنشطة التعليمية الالزمة لتحقيق هذه 

 األهداف

 : behavioral objectiveالهدف السلوكي  -

ينبغي للطفل الوصول إليه عبارة معينة أو مجموعة من العبارات تصاغ بأسلوب يوضح ما 

ولكي يكون الهدف السلوكي واضحا ودقيقا فانه البد أن يتفق مع . من مستوى تعليمي 

 :المحكات األربعة التالية 

 توضيح ما يتعين على الطفل عمله بالضبط -1

 صياغة ذلك في صورة أنشطة يمكن قياسها -2
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 توضيح الظروف التي سيؤدى فيها الطفل األنشطة المطلوبة -3

 توضيح المعيار الذي سيتم في ضوئه تقييم مستوى أداء الطفل -4

يتمكن الطفل من سرد جميع حروف الهجاء بترتيبها الصحيح في : مثال للهدف السلوكي 

 دقيقة واحدة دون الوقوع في أكثر من خطأين فقط

 instructional planالخطة التعليمية 

 .تحديد األهداف ، واإلستراتيجيات بهدف التدخل لتعليم الطالب وإحداث التعلم المرغوب فيه

 directive teachingالموجه / التدريس المباشر 

بحيث يكون مصحوبا بقياس مستمر وتجميع للبيانات المتعلقة , تعليم المهارات األساسية 

الموجه امتداد لعمليات التدريس اإلرشادي وتعديل  ويعد التدريس. باألداء األكاديمي للطالب

 .السلوك ، والذي يؤكد على التعليم األكاديمي المقصود

 learning strategiesإستراتيجيات التعلم 

تقنيات وقواعد وطرق وأساليب وأنشطة تساعد الطالب على اكتساب المعلومات ومعالجتها 

 .وتخزينها واسترجاعها

 :Stimulusمثير 

 .عصب أو عضلة بحيث ينشأ عن ذلك اندفاع معين إثارة

 : Responseاستجابة 

 .سلوك يتكشف عنه الطالب أو جزء منه نتيجة لتعرضه لمثير معين

 auto telicالتعلم الذاتي 

أسلوب يتضمن استخدام الطالب لمصادر تعلم متعددة غير المعلم في تعلم المهارات 

 .األكاديمية بنفسه 

 cognitive styleاألسلوب المعرفي 

هو الطريقة التي يستخدمها الطالب بشكل ثابت في حل ما يواجهه من مشكالت وفي عمليات 

إذ يميل بعض الطالب إلى النظر إلى األشياء بصورة جزئية ، بينما يميل .التفكير المختلفة 

بدال  آخرون إلى النظر إليها بصورة كلية ؛ حيث يرون األشياء في صورها الكلية المتكاملة

 .من إدراك عناصرها أو أجزائها األساسية 

 language developmentالنمو اللغوي 

 .نمو في قدرة الطالب على التواصل من خالل استخدامه للرموز الملفوظة أو المكتوبة

 behavior modelingتقديم نموذج للسلوك 

غوب المطلوب تعلمه إجراء يتضمن تزويد الطالب بإيضاح تمثيلي أو أداء فعلى للسلوك المر

 ( .محاكاته)ويتوقع أن يكتسبه بتقليده , 

 behavior managementإدارة السلوك 

 .مجموعة من األساليب والطرق المستخدمة في تغيير سلوك الفرد أو التحكم فيه 

 behavior modificationتعديل السلوك 
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سلوك غير عملية تتضمن تشكيل سلوكيات الفرد بحيث نحاول خفض معدل حدوث ال

وتدعيم السلوك المرغوب أو تعزيزه من ناحية أخرى , المرغوب أو التخلص منه من ناحية 

وذلك من خالل التحكم في البيئة التعليمية عن طريق تطبيق مبادئ التعلم بأسلوب مخطط . 

 .ومنظم 

 cognitive behavior modificationتعديل السلوك المعرفي 

يتضمن تعليم الطالب استراتيجيات جديدة في التفكير يتمكن عن أحد أساليب تعديل السلوك ، 

 .طريقها من ضبط سلوكه ، كما تساعده في اكتساب المعلومات وتذكرها 

 target behaviorsالسلوكيات المستهدفة 

حيث يتم استخدام أساليب : أنشطة أو أهداف معينة يتم تحديدها كهدف لعملية تعديل السلوك 

ناسبة لمساعدة الطالب على الوصول إلى تلك األهداف أو اكتسابها وإتقانها تعديل السلوك الم

 .بمهارة

 :التداعي ، الترابط

 .التعلم والتذكر هما نتاج ترابط األفكار أو المعاني أو تداعيها على نحو ال إرادي

 :قوانين التداعي أو الترابط

 : Law of Contiguityقانون التجاور  •

في وقت واحد فإن عودة أي من الفكرتين إلى الذهن تؤدي إلى عودة  أنه حين تحدث فكرتان

 .الفكرة األخرى

 Law of Frequency: قانون التكرر أو التواتر •

عندما ينشأ شعور أو أكثر في ظل ظروف متشابهة فإن الشعور الذي يتكرر أكثر من غيره 

 .يتكرر أيضا بأكبر قدر من اليسر والتلقائية

 : Law of Recencyقانون الحداثة  •

حين تنشأ فكرتان في ظروف مماثلة فإن الفكرة األكثر حداثة هي التي تتكرر بأكبر قدر من 

 .اليسر

 positive reinforcementالتعزيز اإليجابي 

 .عملية تتضمن تقديم مكافأة للطالب حين يمارس سلوكا معينا مرغوبا

 negative reinforcementتعزيز سلبي 

تبعاد مثير غير مرغوب عقب ممارسة الفرد الستجابة مرغوبة ، مما يؤدي عملية تتضمن اس

 .إلى تقويتها أو تدعيمها

 reinforcement immediateالتعزيز الفوري 

إطراء أو ثناء أو أي شكل آخر من المكافأة واإلثابة يتم إعطاءه بشكل فوري بعد اكتمال تعلم 

 .نشاط تعلمي جديد اكتماال ناجحا

 performance testداء األاختبار 

مقياس يستخدم لقياس بعض االستجابات الحركية أو اليدوية للطالب ، ويتضمن ذلك غالبا 
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 .تعامله مع أشياء مادية أو ملموسة

 : academic inventoryتحصيلي الختبار الا

وتطبق , مجموعة من بنود االختبار أو فقراته يتم ترتيبها في سياق معين حسب صعوبتها 

وتستخدم نتائج هذا االختبار كأساس يعتمد عليه . التالميذ لتحديد مستوى أدائهم الدراسي على 

 في وضع الخطط الدراسية لهؤالء التالميذ في المستقبل

 :كما يجب على المعلم أن يحمي طالبه ويوفر لهم رعاية خاصة في الحاالت التالية 

 : cognitive dissonanceالتنافر المعرفي  -

ن انشغال الطالب ذهنيا بموضوعين ، أو معتقدين ، أو فكرين ، تحتالن نفس حالة تتضم

 .األهمية لدية بيد أنهما متناقضتان في طبيعتهما 

 distractibilityسرعة القابلية لتشتت االنتباه 

صفة سلوكية مميزة ، إذ يكون الطالب عاجزا من منع نفسه لالستجابة من المثيرات غير 

فإنه يعجز عن انتباهه للمثيرات الهامة : ونتيجة لذلك . لتوافق المباشرالالزمة بالضرورة ل

 .لعملية التوافق أو التعلم

 behavior disorderالسلوك  اتاضطراب

وقد تكون ضارة إلى حد يعوق عملية , ومزعجة , حالة تبدو فيها أفعال الطالب غير مرغوبة 

 .لمواجهتهامما يجعله بحاجة إلى خدمات خاصة , التعلم 

 : cognitive deficitالقصور المعرفي 

 .أداء وظيفي دون المتوسط لدى الطالب في المهارات الفكرية واإلدراكية الحسية 

 : communication disorderاضطراب التواصل 

 .أي حالة تؤدي إلى إعاقة عملية التواصل كاضطرابات الكالم أو اللغة مثال 

 : extinctionاالنطفاء 

اء أو عدم ظهور سلوك معين ، وقد يحدث ذلك نتيجة تعديل مخطط لألهداف أو اختف

 .االحتياجات أو نتيجة استبعاد التعزيز الخاص باستجابة ما

 : disorder languageاالضطراب اللغوي 

مشكلة تواصلية تبدو في فهم اللغة المنطوقة واستيعابها أو التعبير عنها ، وقد يكون 

 .لطالب على استخدام اللغة استخداما وظيفيااالضطراب في قدرة ا

 :learning disabilityصعوبة التعلم 

افتقار التلميذ إلى اإلنجاز أو القدرة عليه في مجال واحد أو أكثر من مجاالت التعلم ، وذلك 

وتؤكد معظم التعريفات على . بالمقارنة الى إنجاز الطالب المساوين له في القدرة العقلية

ي في العمليات النفسية التي يتضمنها فهم اللغة واستعمالها سواء في ذلك اضطراب أساس

 .اللغة المنطوقة أو المكتوية

 : disorder learningاضطراب في التعلم 

 .ما يتم تشخيصه من خلل أو قصور بدني أو عقلي يعوق التحصيل واإلنجاز الدراسي
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 : Underachieverالتحصيل  انخفاض

أي فرد يصل الى مستوى أداء أكاديمي دون ذلك المستوى المتوقع له في ضوء نتائج 

االختبارات العامة التي سبق تطبيقها عليه ، مما يشير الى انخفاض مستوى أدائه بدرجة 

 .ملحوظة عن ذلك المستوى الذي تؤهله له قدراته

 

 - III ألهداف التربويةا: 

 :تعريف الهدف التربوي 

هو غاية أو قصد ، والهدف التربوي هو عبارة تصف ما يسعى له المدرسين من : الهدف 

وقد يكون "( نتاج خاص " الهدف السلوكي ) تغيير في المتعلمين وقد يكون قصير المدى 

 "( .نتاج عام"غاية من غايات التربية والتعليم ) بعيد المدى أي أنه 

ة إخبارية تصف على نحو موجز االمكانات التي عبارة عن جمل: والهدف العام يعرف بأنه 

بوسع المتعلم إظهارها بعد تعلمه وحدة تعليمية أو منهاج دراسي في فترة زمنية ال تقل عن 

اسبوعين وال تزيد عن سنة دراسية ، والهدف التربوي يصف المهارات الكلية النهائية التي 

 .يتوقع من المتعلم أن يظهرها بعد عملية التعلم 

 :الهدف التعليمي يف تعر

مهارياً  وجدانياً   وفكرياً  :هو عبارة تبين التغير المرغوب فيه والمنشود احداثه لدى المتعلم  

 .في ضوء الحصة الدراسية أو في نهاية العملية التعليمية 

  :الهدف السلوكي التعليمي تعريف 

هو االداءات المحددة التي يكتسبها الطلبة في ضوء إجراءات تعليمية محددة وتشير الى 

 Behavior , Condition) السلوك والظروف والشروط والمعيار كما في المصطلح االتي 

, Degree . ) 

 :مستويات االهداف التربوية 

 : (بعيدة المدى ) االهداف العامة : أوالً 

ي تكون على درجة عالية من العمومية والشمول وتحتاج الى وقت وهي تلك االهداف الت 

، ( فلسفة التربية والتعليم ) طويل لتحقيقها ، وعادةً يكون منصوص عليها في النظام التربوي 

والتي بدورها تستند الى الفلسفة الحاكمة في ( فلسفة التربية والتعليم ) أي انها تشتق من 

 :مرحلة تعليمية معينة ، مثل بهدف تحقيقها خالل . الدولة 

 .أعداد فرد قادر مواكبة التطور . 1

 .المواطن الصالح المنتمي لوطنه  إنشاء. 2
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  :االهداف المتوسطة : ثانياً 

وهي تلك االهداف التي تكون أقل عمومية من االهداف العامة ، إال انها ال تزال اهداف 

وتكون لتحقيق . اسي او وحدة دراسية تعليمية عامة قد تتحقق في سنة دراسية او فصل در

 :أهداف كتاب أو وحدة ، أي انها تكون مشتقة من المنهاج وخطوطه العريضة ، مثل 

 .استقصاء مميزات العصور الحجرية . 1

 .دراسة تقسيم العصور الحجرية . 2

  ( :قصير ة المدى ) االهداف السلوكية : ثالثاً 

من التحديد والتخصص وتكون قابلة للقياس والتقويم ، وهي االهداف التي تمتاز بدرجة عالية 

وتظهر استجابات الطلبة سواء العقلية أو الحركية او االنفعالية وتساعد المدرس في تدريسه 

أي انها تشتق من الموضوع الدراسي على مستوى . اليومي ، كما تمكنه من تقويم طلبته 

:الحصة الدراسية الواحدة ، مثل   

.كة بدر أن يعرف معر. 1  

.أن يعلل سبب حدوث معركة بدر . 2  

وفي حالة اراد المدرس أن يحدد االهداف الخاصة في الحصة البد من ان يأخذ في عين 

:االعتبار عدد من االمور من أهمها   

.؟ضيفها الى بنية الطلبة المعرفية يماهي المعارف التي س ـ   

  ؟الطلبةما التغيرات السلوكية التي ينبغي ان تظهر على ـ   

.؟كيف سيؤثر ذلك على ميول واتجاهات الطلبة ـ    

:ولتحقيق كل أمر من االمور أعاله على المدرس أن يتساءل مع نفسه االسئلة االتية   

.من أين أبدأ مع الطلبة  - أ  

.ماهي الطرق االسهل إلحداث التعلم وتحقيق االهداف  - ب  

.لتحقيق االهداف  واألقربماهي الوسائل االنسب  - ت  

 

 


