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 لــالمدخ

ن يكـون ملمـا     التكوين الـذاتي المسـتمر أ      المتكون من خالل التكوين و     ىعل

طور بحكم العوامل   تتبوية ألن مجاالت التربية تتغير و     التربالمهارات المهنية و  

غيـر مباشـرة فـي مجريـات        أو  التي تؤثر بصورة مباشرة     المحيطية بها و  

 الذاتي يعمل على تحضير      من التكوين والتكوين   هذا النوع عليه فإن   األحداث، و 

.  التي تحدث في النظام التربوي     التطوراتهيئة المتكون لمواكبة التغيرات و    تو

القيادة بشـكل   المتكون على التحكم في التسيير و     ن شأنها تنمية قدرات     كذلك م و

يهم يتهم نحو اكتساب مهارات تدعم لد     ير دافع ثفاعل من خالل تزويدهم بآليات ت     

تحقيق جملة من األهداف التـي يسـعى المتكـون          لفاعل و الكفاءة في التسيير ا   

 .لتحقيقها

 ونـالتوجيهات العامة للمك

إن اختيار المحاور المقررة للتكوين ال يمكن أن تشكل مرجعية لكل القضـايا             

المطروحة في الميدان بل تتخذ كمحاور مركزية تمثل منطلقات أساسية لعالج           

ها كحاجيات كبرى ذات أولوية يمكـن       المعبر عن والقضايا التربوية المستعجلة    

االنطالق منها كما يمكننا القول أن المستجدات في علوم التربية مرتبطة للتحكم            

 .المهنية التكوينية في أبعادها العلمية وفي العملية
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 ونـهات العامة للمتكـالتوجي

إن تناول الوحدات التكوينية يجب أن يتم من وضـعيات إشـكالية يسـتمدها              

طلب معرفة نظريـة    ن من خبراته الميدانية، غير أن فهمها ومعالجتها يت        المتكو

 عليه فالتكوين الذاتي أكثر من ضرورة    سابقة للموضوع والقدرة على توظيفها و     

ال يتم  هذا  و. لتحقيق تكوين نوعي  المهنية، أي   أساسية لتوسع اآلفاق المعرفية و    

 البيداغوجيـة التـي     إال رسم المتكون مشروعه التربوي انطالقا من الخبرات       

هـذا النـوع مـن      ا عند أو قبل إلحاقه بالتكوين، و      يكون قد شخصها و صنفه    

العوائق التي تقـف     بالمتكون إلى اكتساب الصعوبات و     التكوين يطمح للوصول  

ت مختلفة، كمـا أن     ذلك باعتماد مقاربا  مسطرة و دون تحقيق بعض األهداف ال    

ت إلشـباع   متكون اكتساب آليـا   خاصة التكوين الذاتي يسمح لل    هذا التكوين، و  

  .  التوثيقميوله في ميدان البحث و

 المقدمة العامة

عالية عمليات التكوين التنـاوبي     تمثل وثائق الدعم هذه شرطا أساسيا لضمان ف       

 .البعيداعليتها على المستويين المتوسط وإمكانية تمديد فو

المحدودة يكون من   إن المحتويات البيداغوجية المقدمة خالل الفترات التكوينية        

مجموعة معالم يمكن أن تضـبط أكثـر        مها األساسية تقديم أطر مرجعية و     مها

 .مسار التكوين

التكوين تعميق المضامين يتطلبان مجهودات شخصية في إطار        ألن استيعاب و  

 .بعد الفترات التكوينية المحددةالذاتي قبل وأثناء و
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سـطة اسـتغالل جميـع      توجـه بوا  ودات الفردية يجب أن تدعم و     هذه المجه و

ي لها عالقـة    مجالت و كذلك بعض الدراسات الت     المتوفرة من كتب و   المراجع  

 .المطروحة للعالجبالمحاور المقترحة و

الوسائل التي يمكن االعتماد أخذ بعين االعتبار قلة المراجع وكما أنه ينبغي أن ن    

المشاركين كذلك الصعوبة التي تعترض     ات التكوينية و  عليها في مثل هذه العملي    

متعددة ذا االختيار يتطلب مهاما عديدة و     في االختيار المعقول للتوثيق أي أن ه      

، تسـتعمل الكتـب     نلذا ينبغـي أ   ع العراقيل المعيشة في الميدان و     تتعارض م 

  .كل المراجع المتوفرة على مستوى المؤسسات التكوينيةوالمجالت و
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 مدخل إلى التربيـة

 ربيةأهـداف التمعنـى و

 :معنى التربية

الممارسة نمية الوظائف النفسية بالتمرين و    هي تبليغ الشيء إلى كماله أو هي ت           

هذبت سلوكه حتـى يصـبح      ربيت الولد أي نميت قدراته و     : حتى تبلغ كماله مثل   

 .للحياة في بيئة معينةصالحا 

 مـن الناحيـة الجسـمية       من شروط التربية الصحيحة أن تنمي شخصية الطفل       و

 .الطبيعيةى التكيف مع البيئة االجتماعية والخلفية حتى يصبح قادرا عللعقلية واو

ا إلى نمو قوى اإلنسـان العقليـة        التربية أيضا هي عبارة عن طريقة يتوصل به       و

نها إنارة العقل   التهذيب التي من شأ   تعليم و األدبية فينطوي تحتها جميع ضروب ال     و

 الخ....العاداتإصالح وتقويم الطبع و

 بقصد توسيع محتواها االجتمـاعي      التربية عملية مستمرة إلعادة بناء الخبرة     و   

 . تعميقهو

 .التربية الحقة ال بد أن تستوعب مظاهر الثقافة السائدة في المجتمعو   

 :المعنى اللغوي

 وربى الولـد هذبـه      –جعله ينمو    أخذت من فعل ربى أي غذى الولد و        التربية   

 .النموة ووكذلك هي تدل على الزياد
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 :المعنى االصطالحي

 النبـات، اإلنسـان،     –هي تتعلق بكل كـائن حـي        فإنها تفيد معنى التنمية و        

 .الخ....الحيوان

هي تعمل على تهيئة الظروف     تستمر معه و  إلنسان قبل والدته و   تبدأ التربية عند ا   و

الجسمية ب العقلية والخلقية و   المساعدة لنمو الشخص نموا متكامال من جميع الجوان       

 .الخ...الروحيةو

 :اختالف المربين في تعريف التربية

حديثا أن يعرفوا التربية لكنهم اختلفوا فـي        قد حاول كثير من المربين قديما و      ل    

أهدافها فـي   فهم في تحديد الغرض من التربية و      ذلك اختالفات كبيرة نظرا الختال    

واالجتماعية اف السياسية   األهداختالف المجتمعات في المعتقدات و    المجتمع نتيجة   

المربين حتى كذلك اختالف األهداف باختالف العصور ونجد هذه االختالفات بين         و

 .ي العصر الواحدففي المجتمع الواحد و

الفـرد عضـوا     يرى أن الهدف من التربية هو أن يصبح          أفالطونالتربية عند      

 .صالحا في المجتمع

نجـاح  ( وإنما هي غاية للغاية الكبـرى        يضيف إن تربية الفرد ليست غاية لذاتها      و

هي إعطاء الجسم والروح كل ما يمكن       " وبذلك فيعرف التربية    ) المجتمع وسعادته 

 "من الجمال وكل ما يمكن من الكمال

التربية هي إعداد العقل للكسب العلم كما تعد األرض للزرع          " التربية عند أرسطو    

 ".والنبات
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 :التربية في التعريفات الحديثة -

 ) طبيعية-اجتماعية (بيئته  تكيف ما بين الفرد وهي عملية التربية -1

أي أن الفرد اإلنسان يحاول جاهدا المحافظة على بقائه بعدة وسائل فيلجـأ إليهـا               

لى تعديل سلوكه وتنميـة قدراتـه وتكـوين عـادات           لتحقيق ذلك، حيث يعمل ع    

 ......مهاراتو

 تعديل ما في بيئته االجتماعيـة       ر أو ثم يعمل على توظيف هذه المهارات في تغيي       

 .الطبيعيةو

أن التربية تجعـل اإلنسـان      : الهدف األساسي من هذا التعريف هو     و -

 .مع الظروف المحيطة بهقادرا على مالئمة حاجاته 

أي النمو المتدرج في جميع جوانب شخصية الفرد        " التربية عملية نمو الفرد    " -2

 .اإلنسان

 الفـرد    الوجه المطلوب إذا حرم من التربيـة، ألن        لكن هذا النمو ال يتم على     و

قدرات فطرية فكفل له النمو السليم أي أن التربيـة          اإلنسان يحمل استعدادات و   

يشـمل  توجيهها و في نمو قوى الطفل و    حسب هذا التعريف هي كل نشاط يؤثر      

 :ذلك

 الـنظم و  – القـوانين  – التقاليد – الشارع   – المجتمع   – المدرسة   – األسرة   -

 .يرهاغ

ن هـذا   إلذا ف مل األساسي في نمو الفرد شامال ومتكامال و       إذن فالتربية هي العا   

التكيف التعريف يعتبر أكثر شموال من التعريف األول ألن النمو السليم يتضمن            
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زايدة تتجه إلى   متمع المجتمع والتكيف هو جزء من النمو وهو عملية مستمرة و          

 .الحقة  الرجولةهو الوصول بالطفل إلىتحقيق هدف معين و

تطويره أي أن   ا أنها تعتني بالسلوك اإلنساني وتنمية و      التربية من أهدافها أيض    -

أنماط السلوك المختلفة التي تجعـل      م بنقل المهارات والمعتقدات، و    التربية تهت 

يتضح مما سبق أن التربية عمل      و. واطنين صالحين في وسط الجماعة    منهم م 

 .نسانيون وحدهم دون غيرهمإنساني أي أن مادتها األفراد اإل

 :الخالصة

 كي يشب سـليم     ةنيخصية الفرد من كافة جوانبها البد     أن التربية تتناول ش        

 العقلية حتى يشب صادق     –العلل   قوي العضالت سليما من األمراض و      الجسم

ـ          –الحكم على األشياء      منطقـي   –ة  ر بعيد النظر قـوي الحجـة سـليم الفك

 .   الخ....الرأي
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 :التربية ال تقتصر على المدرسة وحدها

تربية ال تنحصر في المدرسة فقط ولكن تكون أيضـا فـي المنـزل وفـي              وال

اقتصادية فكلهـا تسـاهم فـي       واجتماعية  ما يزخر به من مؤسسات      المجتمع و 

 .عملية التربية بطريقة مباشرة أو غيرها

فني يعتبر  في و رسة وما تقوم به من تعليم ونشاط اجتماعي ورياضي وثقا         فالمد

 .تربية

بعـض العـادات     اللغـة و   تعلمه وتنميه و  فتغذيهاألسرة عندما تعتني بالطفل     و

 .االجتماعية إنما تقوم بعملية تربوية

القيـام بواجبـات    جه الفرد نحو احتـرام مثـل معينـة و         المجتمع عند ما يو   و

 .إنما يقوم بعملية تربية......اجتماعية

ل الطعام للجسم فكلما أن الطعام يحفظ على         إذن فالتربية عملية ضرورية مث     -

 .الجسم بقاءه

توجههـا الوجـه    ك التربية تضمن نوع هـذه الحيـاة و        استمرار حياته فكذل  و

 .الصحيحة المثمرة

 ألهداف التربويةا

 فـي سـلوكات     ةيتفق المربون على أن التربية هي إحداث تغييرات إيجابي         -

يير يراد إحداثه في سلوكات     من هنا يكون الهدف التربوي أي تغ      المتعلمين، و 

يتسم هذا من خال ل أهداف تربويـة        لمتعلمين نتيجة عمليتي التعليم والتعلم و     ا

تصاغ في شكل عبارات تكتب للتالميذ لتصف بدقة السلوك المنتظر منهم بعد            
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فـي هـذا يقـول      يسية معينة أو من برنامج محدد، و      االنتهاء من وحدة تدر   

ية مرامي يتقدم نحوهـا التالميـذ       ف التربو بأن األهدا  " :grolandجرولوند  

 التغيـرات فـي سـلوكات       إنها النتائج النهائية للتعلم مصاغة على أسـاس       و

إن العبارات الهدفية ما هي إال وصف للسـلوك         : كراتوهالنديرى  و. التالميذ

 .المتوقع أن يسلكه التلميذ بشيء من االنتظام

العبارة الهدفية هي محاولة    دعم بلوم هذه اآلراء عندما يوضح لنفسه بأن         يو -

أو ينقل إلى غيره التغيـرات       يوضح لنفسه ،  نمن المعلم أو واضع المنهاج أ     

 .المرجو إحداثها لدى المتعلمين

 أن كل عمليـة     رئيسي مفاده إلى مبدأ بيداغوجي     وتستند األهداف التربوية   -

هـا، فعنـدما يخطـط      تعليمية ينبغي أن تنطلق من أهداف محددة يـتم تحقيق         

فهو يختار محتوى المادة    . ةرس عملية فإنه مطالب باتخاذ قرارات متعدد      المد

لكـي تكـون هـذه      ميـذ، و   التال ةيحكم على مردو دي   ا معينة و  قيوظف طر و

فإنـه مـن الـالزم      . دقيقـة القرارات واإلجراءات مبنية على أسس متينة و      

 .االنطالق من أهداف محددة

 :الجواب هو و’ي أهمية كبيرة لتحديد أهدافناإذن فلماذا نول -

يتم من خالل وصف دقيق     ألن الهدف التربوي هو تخطيط للنوايا البيداغوجية        

سـلوك المـتعلم    تغيرات المراد مالحظتها في فكر و     الللسلوكات واإلنجازات و  

مة النوايا التربوية   الهدف التربوي ترج  و) meger(عندما ينتهي من عملية التعلم      

 .سلوكات ملموسةإلى أفعال و



 16                                                   مدخل إىل التربية املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية                                  

 :ت األهدافمستويا *

 إن أول عمل ينبغي القيام به عندما نحدد أهـدافنا هـو ضـبط مسـتويات                 -

 .األهداف

  :الغـايات 

البعيـدة  عمومية تعبر عن المقاصـد العامـة و       الصيغة يطبعها التجريد و    

 .المدى

 :هاخصائص 

 .التجريدتميز صياغتها بالعمومية وتمع، و تعكس سياسة المج 

 . يتطلب تحقيقها مدة من الزمن–مية تشتق من مختلف المواثيق الرس -

 . تساهم التربية في بناء مجتمع ديمقراطي- :المث

 .تساهم التربية في تكوين الفرد الصالح -        

 أي نوع من اإلنسان نريد أن تكون؟: الغايات تجيبنا عن السؤال التاليو

 :يالمرام 

برامج التعليم،  : ديد هي أقل عمومية وشمولية من الغايات، تميل نسبيا إلى التح         

 .الخ.....تحدد أنواع الشعب والتخصصات

 ماذا نريد؟: المرامي تجيبنا على السؤالو
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 :األهداف العامة 

برنامج خـالل    تصف النتيجة الفعلية التي يحققها جزء من مقرر أو جزء من            

 ماذا نستطيع فعله؟. هي تجيبنا على السؤالفترة زمنية محددة، و

 .رة استخدام الوسائل التعليميةاالتالميذ مهاكتساب :    مثال

 :الهداف الخاصة 

 هي المستوى الذي يهم المدرس لكونه هو الذي يحدد أهدافـه الخاصـة مـن              

الدروس التي ينجزها مع تعليميه، إذن الهدف الخاص محدد بمحتـوى معـين             

 .الخ...  موضوع–محور 

 : ةاألهداف اإلجرائي 

 كمفهوم عام تعني نقل مفهوم أو تعريـف أو          ةيقول أحد المفكرين أن اإلجرائي     

 .التطبيق المباشرمبدأ إلى اإلطار الملموس للفعل و

 :أما اإلجرائية في األهداف التربية فإنها تعني 

 .القياسوكات وإنجازات قابلة للمالحظة وتحديد األهداف على شكل سل

ييـر  السلوك هو كل فعل يقوم به المتعلم لكي يبرهن من خالله على التغ            و

 .الذي حدث نتيجة تعلم معين

 : صفات الهدف اإلجرائي 

 .معاييرهمال يتضمن فعل اإلنجاز وشروطه و كا-1

 . غير مبهم بحيث أنه يترجم بدقة ما نريد من التلميذ فعله-2      
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الزمن  كثافة إنجاز و    منسجما داخليا بمعنى أنه ليس هناك تناقض بين        -3      

 .المخصص له

 . دقيقة20ميذ خريطة الجزائر االقتصادية في خالل يرسم التل: مثال

 :صياغة الهدف اإلجرائي 

 :العناصر التالية) mager( تتضمن تقنية 

 .السلوك المراد إنجازه أي ما هو اإلنجاز الذي سيقوم به التلميذ -1

الشروط التي سينجز فيها السلوك أي ما هي الشروط المطلوبـة مـن              -2

إن الشروط التـي تقيـد اإلنجـاز        .  ذاته التلميذ عند اإلنجاز أو اإلنجاز    

فـي  ... .علـى اعتمـاد   ... .منتحدده تأتي في صيغة تعبير انطالقا       و

ـ هي في مجملها تتعلـق      و.... وضعية كذا  األشـياء   األدوات و  - :بـ

 –.  المدة الزمنية المخصصـة لإلنجـاز      –المسموح بها أو المحضورة     

 – داخل القسم    –ماعة  الوضعية التي سيكون عليها التلميذ بمفرده مع الج       

المعايير  . شفويا – كتابيا   –الصفة التي يتصف بها اإلنجاز      ..... خارجه

 . درجة اإلتقان–التي تمكن من تحديد مستوى اإلنجاز 

 التلميذ من ترتيب المطارات الجزائرية حسب تاريخ         يتمكن نأ: 01مثال   -

ت اإلنجاز   يتعدى وق  إنجازها دون استعماله لكراس الملخصات، على أن ال       

 .03عدد األخطاء  دقيقة، و15

 جمل يكون فيهـا المبـدأ       04تحرير  جعل التلميذ قادرا على     : 02 مثال   -

 . إجابات صحيحة03يعد ناجحا بعد جمع  دقائق و05والخبر مثنى في مدة 
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يتميز بأنه يعبـر عـن سـلوكه قابـل          الفعل و : مكونات الهدف اإلجرائي   

 .للمالحظة

الهدف يقوم بتحديد العنصر الذي ينبغي أن       هو جزء من نص     المحتوى و  -1

 .يظهر السلوك من خالله

هو جزء من نص الهدف يعطي البيانـات عـن األدوات التـي             السياق و  -2

تستعمل أوال تستعمل عندما يقبل المتعلم على إبـداء السـلوك يسـتهدفه             

 .التقييم

 اتالمصنف

 .ما المراد بالمصنفات 

ق سلم األهمية لألهـداف     المصنفات في التربية هي تصنيف منظم وف       -

 . معزل عن أهداف المحتوياتبالكفاءات فيالمتعلقة 

 .تنظيمها على أساس تدرج التعقيد المتزايد للنمويجري تعريفها بدقة و -

 : أهمية المصنفات 

 : أن دواعي التصنيفات هيكلبار،يرى كراثول و

تجنب التركيز على واحدة أو اثنين من زمر األهـداف علـى حسـاب               -1

 . ألخرىالزمر ا

التحقق من أننا درسنا األهداف التي تستلزم السبق قبل تدريس غيرهـا             -2

 .مما هو أكثر تعقيدا

 :يرىو. قياس المالئمة لتقييم األهدافالتأكد من أننا نستعمل أدوات ال -3
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أن الوظيفة األساسية التي يمكن أن تلعبها مصنفة من المصـنفات هـي دور               

 .التعلميم نشاطات تصمالخيط الرابط بين بناء المناهج و

 :أنواع المصنفات المجاالت األساسية و-4

المجـال النفسـي    المجال المعرفـي والوجـداني و     المجاالت الثالثة األساسية هي     

 .الحركي

المسار الذهبي لق بالنشاط الفكري و يتع)Domaine cognitif(فالمجال المعرفي  

 المنطقـي    ما لـه صـلة بـالتفكير       يشمل كل ، أو هو المجال الذي      )نادو(

العلـوم  ، مثل قواعد اللغة و    )D'Hainaut (العمليات الذهبية، على حسب دينو    و

 .الطبيعية

 يتعلـق بـالمواقف واالسـتعدادات    )Domaine affectif (المجال الوجـداني و 

، أو هو المجال الذي يتعلق بمـا        )نادو(القيم  ذوق و التفضيل و ال  التحفيز و و

 حسب دينـو،    السلوكات على و )Attitudes(يمس المشاعر أو يحدد المواقف      

 .االستنكار، مثل اإلعجاب وةاألخالقيالقيم الدينية و: مثل

ى  فيتعلق بالحركات لد)Domaine psychomoteur (:أما المجال الحسي الحركي 

طاقـة اإلدراك والمهـارات     حركات األساسـية و   الردود الفعل و   [ اإلنسان

شمل كـل   أو هو المجال الذي ي     ،)]نادو(التبليغ بواسطة الحركات    الحركية و 

كل ما يتعلق بحركات الجسم اإلراديـة علـى         ما يتصل مباشرة بالحواس و    

         .العدو الصورة والرائحة ومثل الرمي ورأي دينو، مثلحسب 
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 هي إال مجـرد مركبـات       ينبغي إدراك أن المجاالت المختلفة هذه ما      

لمتعلم يتسع ألكثر من    ال يلغي بعضها بعضا، بل بالعكس، فعمل ا       وضعية ما، و  

آن ى سبيل المثال، فإن تعلم ضبط محرك يستدعي في          فعل. مجال في آن واحد   

عي في آن   أداء الصالة يستد  و) دينو(واحد المجالين الحسي الحركي والمعرفي      

 .الحسية الحركيةواحد المجاالت المعرفية والوجدانية و

ألهـداف  تـوازن علـى ا    فالمصنفات إذا وسائل تساعد على إضفاء ال      

تضـمن  ن ورود األهداف وفق تدرج صـحيح، و       تتيح التثبيت م  البيداغوجية و 

 .اختيار أدوات القياس المناسبة في عمليات التقييم المختلفة

نفات هي مصنفات المجال    أهم المص . المصنفات ترتبط بعدة مجاالت   و

صنفة تعد م المعرفي ومصنفات المجال الوجداني ومصنفات المجال الحركي، و       

  :هي مصنفة تتعلق بالمجال المعرفي، وهي أولى المصنفات ظهورا وبلوم

السلوكات التي يمكن أن تالحظ خالل وضـعيات        تصنيف سلمي لألهداف و   (( 

وتتميز بأنها تتناول مسار النشاطات الذهبية بـدءا مـن           1))التعلم أو االمتحان  

 .هو التقييمو المعرفة و انتهاء بأعقد نشاط وأبسط نشاط و ه

 :مصنفة بلوم هيزمر و

 ).Connaissance(المعرفة  -

 .Compréhension)(الفهم   -

 ).Application(التطبيق   -

                                                 
1- Evaluation de programme p 261 
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 ).Analyse (التحليل  -

 ).Synthèse(التركيب  -

 .)Evaluation(التقييم  -

، فالزمرة األولى   )انظر المصنفة   (هذا الزمر تتفرع بدورها إلى زمر دنيا              و

الزمرة ا من األبسط إلى األكثر تعقيدا و    نيا، بدء مثال، تتفرع إلى اثنتي عشر زمرة د      

 . فقطزمرتين دنياوين تتفرع إلىاألخيرة 

 :بناء األهداف باالستعانة بالمصنفات -4

إن األهداف سواء تعلق األمر بأهداف المنهاج أو بأهـداف امتحـان مـا أو               

بأهداف نشاطات التعلم التي تجري داخل القسم تقتضي من المصـمم أن يراعـي              

 .رات اآلتيةالمؤش

 :التدرج -1

. واألقل تعقيدا  سط إلى األعقد مرورا من البسيط       حيث يراعي االنتقال من األب    

أو بمـا   .. هكذا   فالثانية فالثالثة و   ىيتحقق ذلك بالبدء بما تقتضيه الزمر األول      و

 .يقتضيه ترتيب الزمر الدنيا داخل الزمرة الواحدة

 :التوازن -2

لعل و.  زمرة أو زمرة دنيا دون غيرها      عدم التركيز على  حيث ينبغي مراعاة     

أهم ما ينتقد به التعليم في بلدنا هو إعطاؤه الحظ األوفر للذاكرة على حسـاب               

المربي بشكل عام عليـه أن  و. األخرى) Démarches mentales(المساعي الذهنية 
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يعرف كيف يحدد الجرعات لكل مستوى من مستويات المعرفـة أو الفهـم أو              

 .لتحليل أو التركيب أو التقييما

 :)Couverture( التغطية -3

عدم االقتصـار   ث يجب مراعاة تغطية جميع الزمر وجميع الزمر الدنيا و          حي

هذا ال يعني أن الهدف البيداغوجي الواحد ال يتسـع          و. على البعض منها فقط   

من اختيارات التقييم التي تتألف عادة      لكن أسئلة االمتحانات و   . من زمرة ألكثر  

ال سيما   أهم زمر مصنفة المجال المعرفي و      عدة عناصر ينبغي أن تشمل على     

 .التقييمنها الزمر العليا وهي التحليل والتركيب وم

اكتسـاب القـدرة علـى      يل استيعاب هذا الموضـوع و     بغية تسه            و

االستعانة بالمصنفات لحصر أهداف الدرس أو بناء اختيارات التقييم أو حتـى            

 .هداف المناهج نورد أمثلة توضيحيةصياغة أ
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  رـــــــــــــزمــــــــــــلا

 الهدف أو اختيار التقييم

 
 التقييم التركيب  التحليل  التطبيق  الفهم  المعرفة

 .ديان الجزائرمعرفة و -

 .تحليل خطبة جاهلية -

سرد أسماء أربعة شعراء     -

 .أمويين

 .رسم مستطيل -

ــاعر    - ــت لش ــر بي نث

 .جزائري

بداء الرأي في مبـارة     إ -

 .كرة القدم

كتابة مقالة عـن نهضـة       -

النثر العربي فـي العهـد      

 .الحديث

 

    X 

 

    X 

 

 

 

 

 

   X

 

 

 

 

    X 

 

 

     X 

 

 

 

 

 

 

 

    X 

 

 

 

 

 

 

    X

  

لين الوجـداني   ما قيل عن مصنفات المجال المعرفي يقال عن مصنفات المجا         و

 أهميـة   نفات هذين المجالين أقل   إن كانت الحاجة إلى مص    و. والنفسي الحركي 

 .بناء اختبارات التقييمفي المجال إعداد الدروس و
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 :األهدافتحليل  -6

تصـميم أسـئلة    ألهداف البيداغوجيـة و          إن كان التحكم في آليات بناء ا      

أسـئلة  يا لكل مرب، فإن تحليـل األهـداف و        أمرا ضرور . .التقييماختبارات  

 صمم منهـا    اة كبرى أيضا، ألنها تسمح بتمييز م      اختبارات التقييم تكتسي أهمي   

وفق طريقة تراعي تغطية مختلف زمر مصنفة من مصنفات المجال المعرفي           

 .عما صمم دون مراعاة ذلك

تحليل األهداف بالنظر إلى المصنفات باإلضافة إلى أنه يهـدف إلـى                  و

 فإنـه    مدى تنوعها من حيث تغطيتها لمختلف زمر المصنفة المعنيـة،          معرفة

يرمي كذلك إلى التعرف على المجال الغالب على الهدف سواء كان المجـال             

 يتعلـق   أي مـا  المعرفي، أي ما يتعلق بالجانب الذهني، أم المجال الوجداني،          

  العالقات، أم المجال الحسي الحركي؟ بالمشاعر و

 ةـالمذاهب التربوي

نظرها تتفـق جميعـا      مهما تباينت وجهات     المختلفة،إن المذاهب الفلسفية        

رسة وجدت لتزود الطفل بالمعرفـة      على أن المعرفة وسيلة التربية أي أن المد       

عليه فال بد من البحث علـى نـوع         مكن االستغناء عنهما، و   الخبرة اللتين ال ي   و

 إذن فكيـف نختـار مـادة        المعرفة أو الخبرة التي يلقاها النشئ في المدرسة،       

على هـذا   ات المختلفة أن نتفق على اإلجابة       ال ننتظر من هذه الفلسف    المنهاج؟ و 

   .السؤال
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 النظريـات   من هـذه  لكن أملنا هو استخالص بعض النتائج التي نطمئن إليها          و

 .أن نجد بعضها يكمل البعض األخرالمتعارضة في ظاهرها و

 :المذهب الطبيعي -1

تهتم التربية أوال بطبيعة الطفل، أي أن التربية يجب أن يكون أساسـا طبيعـة               

لطفل التي يعتقدون أنها خبـرة فهـم يميلـون عـادة إلـى االعتقـاد مـع                  ا

)wordworth(   المربـون  ط إلى العالم في هالة مـن المجـد و          بأن الطفل هب

 يجـب أن    به كمـا  الطبيعيون يهتمون به كما هو كائن فعال أكثر من اهتمامهم           

عون من  يكون فال يعتبرون التربية عملية إعداد للمستقبل ولكنها للحاضر، يتوق         

 .األطفال أن يكونوا أطفاال قبل أن يكونوا رجاال

إن الطبيعة تتطلب منهم أن يكونوا أطفاال       " الشهيرة  ) روسو(على أساس عبارة    

 "  قبل أن يصبحوا رجاال 

نحن نضحي في تربيتنا الحالية بحاضر الطفل المحقق من أجل          " ويقول كذلك   

 "مستقبل غير محقق 

نبدأ بإتعاسـه   ن نحمل الطفل ما ال طاقة له به و        على أ  نحن نعمل : ويتابع القول 

سعادة بعيدة التحقيق قد ال يصل إليها في المسـتقبل          إعداده لمستقبل و  من أجل   

 .مطلقا

يمنعه  حريصا فال يتدخل في عمل الطفل و       يجب أن يكون المربي في نظرهم     و

ـ    من استخدام أي طريقة من طرق التعلم، و مفروض عليه إ           ل ال يؤثر في الطف

 .لكن يعمل من وراء ستاربطريق مباشر، و
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نـب اسـتهواءه    أن يتج فهو شاهد محايد فقط وعليه أن يالحظ نمـو الطفـل و           

 إليه باألفكار أو المثل العليا أو نظريات األخالق، فتلك أمور موكـول             واإليحاء

مها؟ فتربيته  كيف يتعل يع النواحي بنفسه متى يتعلمها؟ و     إلى الطفل بحثها من جم    

دوافعه ال نتيجة مجهود صناعي يفرضه عليه المربي، بل         عي لميوله و  نمو طبي 

المربـي  يقللون من قيمـة     غالون أكثر من ذلك و    إن بعض المربين الطبيعيين ي    

الظـروف  وتهيئة الفرص   ظيفته مقصورة على إعداد المسرح و     يعتقدون أن و  و

تحيط  )رىمنتسو(لذا نجد   مو الطفل الباعثة له على البحث والنشاط و       المالئمة لن 

إغـراؤه  جهزة التي من شأنها إرهاق قواه وتربية حواسه و        الطفل بها له من األ    

خالصة اآلراء التربوية للمذهب الطبيعـي تتمثـل        على أن يربي نفسه بنفسه و     

أنها التربية التي تتوجه إلى الطفل أكثر مـن اتجاههـا إلـى المربـي أو               : في

يركز  و ميعا على هامش الصورة   المدرسة أو الكتاب أو مادة الدراسة بل هذه ج        

في ميوله الحاضرة، فهـذه     اهتمامه في خبرة الطفل الحالية و     المذهب الطبيعي   

 .وحدها هي التي ستقر عمل المدرسة

 تتعرض نموه، بل ال     ال وال تعطل نشاطه و    فدع الطفل حرا في خبرته الخاصة     

 .ال توجههتتدخل فيه و

النمو الطليق النشيط البعيـد لكـائن       أما المنهاج أو الهدف الذي يرمي إليه فهو         

 .حي متفق تماما مع البيئة، أما ما عدا ذلك فال قيمة له
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 : المذهب العلمي أو البرجماتي -2

يفرض هذا المذهب أن يكون الطفل تحت أقدام أساتذة مهما كان مركـز هـذا               

نتائج  آراء غيره و   سلبي يقبل يأبى أن يكون الطفل في موقف       يما، و األستاذ عظ 

ف الباحث المنقب عن حقيقـة      فكير الناس، بل يتطلب من الطفل أن يقف موق        ت

معالجتها، فليسـت    الحياة و  بمواجهة مشاكل يجرب بنفسه ليكتسب دراية     يفكر و 

بنفسه نتيجـة   لكنها تشجعه ليعرف    يم الطفل ما ال بد له أن يعرفه و        التربية تعل 

ة جافة مسـتمدة مـن      ست معرف التجريبي، فالمعرفة الحقيقية لي   نشاطه العقلي و  

التعليم عن طريـق العمـل هـو        ا قوة لمواجهة المواقف الجديدة و     لكنهالكتب و 

هو ينصف المدرس الذي ال يثق بالكتب ثقـة          العملي وعدته، و   أساس المذهب 

 أكثر من تعلمه عن طريـق       عمياء بل يعتقد أن الطفل يتعلم عن طريق النشاط        

العملية في تدريس المـواد وحـدها       هذا المذهب ال يؤكد قيمة الناحية       التلقي و 

تصارعه حتى يصـل    ن يوضع الطفل في مواقف يصارعها و      لكنه يطالب بأ  و

 .إلى الحقيقة نتيجة لهذا الجهاد

ل مواد مختلفة ب  سيم التقليدي للمنهاج إلى علوم و     من تم يهاجم هذا المذهب التق     و

 إنسـاني   جميعا نواح من نشـاط    أخرى إال أنها    ال يرى فارقا كبيرا بين مادة و      

 أن يطالب الطفل بدراسة     ال بد من  و.  التي ال تنقسم   مشاكل البيئة يقصد بها حل    

دة موضوعاتها منفصال بعضها عن البعض يجب أن تجعل المعرفة وح         المواد و 

اكل حيوية يسـعى    أن تكون دراستها بحل مش    نشاط حية كما هي في الطبيعة و      
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لتلميذ ال أن يتعلم الخبرات      فا ةالطفل إلى حلها وينظر إليها من جهة نظر عملي        

 . الالزمة له حتى يستطيع أن يحافظ على كيانه

اجها التلميـذ   المهارات التي يحت  جب أن يشتمل على أنواع المعرفة و      فالمنهاج ي 

لذلك يجب أن يتعلم كل طفل كيف يتحدث        والمستقبلية معا   في حياته الحاضرة و   

ض المعرفـة عـن      لـبع  يقرأ كما أنه محتـاج    كيف يكتب بها و   لغته القومية و  

 .الخ...التدريب العلميالرياضة والقياس وعلم الصحة والتربية البدنية و

اب أو  أكثر من الكت  هو من أصحاب هذا المذهب بالطفل       و) جون ديوي (ويهتم  

يذهب إلى أن الطفل نال خبرة واسعة النطـاق         موضوع الدراسة أو المدرس و    

لما كان النشاط الحر هو أبرز      على أحسن تهيئة ممكنة للمستقبل و     فإنه يحصل   

ال بد من أن تلتـزم المدرسـة        فولة فيجب أن يكون الطفل نشيطا و      مميزات الط 

 أن  إذا فعلت ذلك أمكنهـا    ملها على ميول الطفل الطبيعية، و     الدقة في تأسيس ع   

 في العمـل فيقبلـوا عليهـا        أن تبعث فيهم رغبة صادقة    تستغل نشاط التلميذ و   

يـة  ليم الشكلي على أساس أن التعليم عنـده عمل        التع) ديوي(يعارض  فرحين و 

 :يصنف ميول الطفل إلى أربعة أنواع هينشيطة ال مجرد تقبل للحقائق و

 .نحو المحادثة أو االتصال االجتماعي الميل -1

 .اقتناء األشياء نحو البحث و الميل-2

 . ميل للعمل أو األشياء-3

 . ميل نحو التعبير الفني-4

 . استثمرت نما الطفل نموا طبيعياة التي إذاابع الرئيسينهذه الم
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 ؟ بقدر كبير من الخبراتكيف نزود الطفل: المشكلة التي تعالجها هيو

أنه بحاجـة إلـى      و هذه الخبرات المباشرة توجيها يشعر الطفل     ثم كيف نوجه    

 ؟التراث االجتماعي التقليدي

ابة أو الحساب ذا    لكتإننا إذا وصلنا إلى حل هذه المشكلة لم بعد تعلم القراءة أو ا            

لم تعد تفسد هذه األدوات علينا اجتهادنا في سبيل توفير نـواحي            أهمية كبرى و  

 يصل طبيعة الطفل بالحياة فيختار      : ديوي .جعند  النشاط للتلميذ أي أن المنهاج      

يهتدي بمبدأ جوهري هـو ميـول       واحي الحياة الحقيقية المختلفة و    موارده من ن  

 .تلفةالطفل في مراحل نموه المخ

 :المذهب المثالي أو الفلسفة المثالية -2

 يهمهم حاضر الطفل أو مستقبله ولكن يهمهـم المثـل           هذا المذهب ال  أصحاب  

أيضا عالم الفكر كما يهتمون بتجـارب الجـنس البشـري بأجمعـه ال              العليا و 

 .بتجارب التلميذ وحده

يمها تقـد ة اإلنسانية ويحاولون تنظيمهـا وتركيزهـا و       كما يهتمون بكل المعرف   

 .للطفل

تنظيم الخبرة البشرية التـي سيسـاهم       فالتربية عندهم ترمي إلى تركيز و     إذن  

هؤالء المثاليون يصنفون الخبرة البشرية إلى      التلميذ في استمرارها تجديدها، و    

 :صنفين
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 .ما يختص بالبيئة الطبيعية -1

 .ما يختص باإلنسان -2

 :هذا بدوره يؤدي إلى تقسيم المنهاج إلى قسمين كبيرينو

 .العلوم -1

 .اإلنسانيات -2

لكل منهما يمكن أن يقسم إلى زمر عديدة لتشتمل على كـل الدراسـات أمـا       و

 :القراءة فتنقسم إلى

  .إدراك أو معرفة  - أ

 .عملنزوع أو -ب

 .هو ما يشعر به الشخص نفسه نحو عمل ما وجدان و–   ج 

 :ر اآلتيةلو أننا اتبعنا هذا التقسيم في المنهاج لوجدنا أنه ينقسم إلى األموو

هـذه يجـب أن     ينزع إلى عمله و   عمله اإلنسان أو    دراسات خاصة بما ي    - أ

المأوى بطبيعة الحال   رئيسية كإعداد الطعام والشراب و    تشمل الصناعات ال  

 .إلى الفنون الجميلة التي تظهر لها حاجة عمليةى استعمال اآلالت وإل

  ق  ما تعرفه اإلنسانية فيجب أن يكون في المنهـاج مـا يمثـل الطـر               - ب

 –التـاريخ   الرياضـة و  ير فيشمل األدب واللغة والعلوم و     الرئيسية للتفك 

 .الدراسات الفكرية التقليدية يوجه عام كما ال يمكن أن نغفل المدرسة

 .بعبارة أخرىسان أو التعبير عن هذا الوجدان وطرق الوجدان عند اإلن –ج 
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ميـذ   تعليم التال  ضرورة" لقد نادى أفالطون     الفن والشعر، والموسيقى و         

 ".كره ما ينبغي لهم أن يكرهوه حب ما ينبغي لهم أن يحبوه و

 معنى و أهداف التربية العربية اإلسالمية

 :التوجيه القرآني في مجال التربية

لشمول كما يفسح المجال للتطوير والتغيير، فهو يجمـع         يتصف هذا التوجيه با   

يمان وبين الفكر والعمل وبـين      ن وإذكاء اإل  بين تنمية الذه  بين المادة والروح و   

 .الجهداللذة و

العقل ال ينفصل أحـدهما عـن       سان كوحدة غير مجزأة، فالعاطفة و     ينظر اإلن و

 .اآلخر

 .إلى المثل األعلىإلسالم يراها سعيا إلى التسامي والتغيير فإن اأما التطور و

 :يمكن لنا تلخيص األهداف التربية اإلسالمية بما يليو

 .دوره في هذه الحياة مكانته ومركزه ون يعرف اإلنسانأ -1

مسؤولياته ضمن نظام اجتمـاعي     رف اإلنسان عالقاته االجتماعية و    أن يع  -2

 .إنساني

 .  أن يعرف اإلنسان الطبيعة معرفة جيدة ليدرك حكمة الخالق في إبداعها -3

 .يقبل على عبادتهمن خالل ذلك يعرف خالق الطبيعة وليتمكن من استثمارها و

را بالطفولة من حيث حقـوق الطفـل        ة عند المسلمين اهتمت كثي    كما أن التربي  

 .االهتمام به حتى ينمو نموا طبيعياوحمايتها كحق الطفل في الحياة و
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 اهللا  هذا ما يؤكده القرآن الكريم، أن     و: وكذلك االعتراف بالفطرة والمواهب    -4

. شروهبه قابلية التمييز بين الخير وال     م تعالى وهب اإلنسان العقل والحكمة و     

. " ذه الفطرة توجيها سليما   يلقي اإلسالم على عاتق التربية مسؤولية توجيه ه       و

ن بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا وجعـل لكـم السـمع             أخرجكم م  هللاو... 

 .78سورة النحل آية " األفئدة لعلكم تشكرون واألبصار و

بغـي  لكن في اإلنسان نقاط ضعف ين     القابليات و  ومنح اهللا اإلنسان المواهب و    

إذا كـان بعـض المفكـرين       و. فزه على معالجتها منذ الطفولـة     للتربية أن تح  

قد فسروا نقاط الضعف هذه بفكـرة       لوسطى  التربويين في أوروبا في القرون ا     

يرى أن السعادة في    سالم يرى أن الطفل يولد بريئا و      الخطيئة األصلية، فإن اإل   

 .مغالبة األهواءلدارين ال تدرك إال يبدل الجهد وا

التجديـد  الفردية التي تعمل على التنويع و     في هذا يتم أيضا االهتمام بالفروق       و

تفوق البعض على اآلخر بمثابـة      القرآن الكريم يعتبر     و. في الحياة االجتماعية  

خدمـة الجميـع أم   فـي   يستخدمون هذا التفوق في الخيـر و  امتحان لهم، فهل  

تبعة رعاية كل فرد حسب      هذا يلقي على المربي   يعتريهم الغرور والكبرياء، و   

 :ورد في الحديث الشريفمواهبه وظروفه و

  ". عقولهمنحن معاشر األنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر " 
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 غير المباشرة في التربية والمباشرةالعوامل 

 : العوامل المباشرة

ر أن التربيـة    المدرسـة باعتبـا   تربية التي تتم عن طريق األسرة و      هي ال   و

هما الوسيلتان المديرتان بصورة مباشـرة لهـذه        األساسية والمباشرة و   وظيفتها

 .الغاية

ا المجتمـع لحفـظ النـوع        هي مؤسسة اجتماعية في أساسها أقامه      :رةاألس - أ

ربية بمـا   حياة األفراد و يتناوله بالت    لهي الوعاء الثقافي المباشر     اإلنساني و 

ثقافية إذ  ة تربوية و   فهي ذات وظيف   سلوكية،اتجاهات  فيها من أنماط ثقافية و    

 .تنقل له الثقافة المالئمة والتربية الحقة

 :ةالمدرس - ب

ا المجتمع للمحافظة على ثقافته والعمل علـى         المدرسة مؤسسة اجتماعية أقامه   

ير المجتمـع و    تحسينها و استمرارها و بالتالي المحافظة على تطو       تطويرها و 

 .متنوعةتقدمه و استمراره والمدرسة وظائف متعددة و
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 :الوظائف العامة المدرسة كمؤسسة تربوية

 :نقل التراث الثقافي -1

 و التفكيـر  تحدث هذه العملية االجتماعية في صورة نقـل أنـواع النشـاط            و

نـزع  ذلك على نـوع المواطنـة و       يرتكزوالمشاعر من الكبار إلى الصغار و     

 .المجتمع الذي يراد تحقيقه

 :التبسيط -2

از بالتعقيد فإنه من العسير من أن تنقل عناصرها          لما كانت المدينة الحديثة تمت    

 سرالذا عملت المد  عليها في الحياة و   إلى النشئ كما هي أو في صورتها التي         

 . على تقسيمها و تصنيفها بعد تبسيطها

 :االختياراالنتقاء و -3

ن االتجاهات والقيم والعـادات     المدرسة أن نختار من بي      من وظائف التربية و   

ييز بين المرغوب فيه وغير     وجد في المجتمع على أساس التم     المعارف التي ت  و

ثم تدعيم الجيد من العناصـر والقـيم        . مع على ضوء أهداف المجت    بالمرغو

 .تزويد الناشئين بها لمواجهة مواقف حياتهم في بيئتهم االجتماعيةو

 :االقتصاد الثقافي -4

صـر، حيـث    بها الع هي وظيفة جديدة فرضتها التغيرات الجذرية التي يتميز          

سـهل انتقالهـا    تشابكت و اتسعت الخبرات اإلنسانية و   اثها و ترتراكمت الثقافة و  

بسبب التخصص في العمل كل هذا يقدم إلى النشء في صورته الواضحة في             

 .أقصر وقت وأقل جهد ممكن
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 :  وظيفة التماسك االجتماعي

إتاحـة  ذلـك ب  و قطاعاتهـا و ةهو إيجاد حالة من التوازن بين البيئة االجتماعي     

 فاعليـة   بذلك يكون أكثر  ن يتحرر من بعض القيود البالية و      الفرص لكل فرد أ   

في ما  اتصاال ببيئته الشاملة، كما أن هذه الوظيفة تظهر بشكل أكثر وضوحا            و

 .البرامج التي أعدت لذلكجاء في المناهج الدراسية و

ناشئ الفرق  و يتمثل في تنمية الوعي بين الجيل ال       : تنمية أنماط اجتماعية جديدة   

 .ما يجب أن يكونن هو كائن وما بي

العمل على تكوين اتجاهات علمية سليمة متحررة من التعصـب والجمـود            -

 .لتقويم هذه المعارف والمعلومات واستنباط أساليب ومفاهيم جديدة

تطوير هذا اإلطار وتنميته وذلك بإخضاعه للدراسة       : تنمية اإلطار الوطني   -

 المجتمـع مـن تغيـرات سياسـية واقتصـادية           والتفكير في ضوء ما يشهده    

 .الخ....واجتماعية

 العوامل غير المباشرة

يـة ودينيـة    مإعالبه المجتمع من مؤسسات اجتماعية وثقافية و      هي ما يزخر    و

 المتعددة، من لغـة و  مختلفة تعبر عن ثقافة هذا المجتمع من جوانبها   رياضية  و

 وتقاليد ومثل وغايات    تعاداعلم و أدب وفن ودين وقوانين وحرف وصنائع و        

الحقيقـة أن هـذه     في  الحياة التي يحياها المجتمع، و    غير ذلك مما يمثل طابع      و

غيرها يغلب عليها الطابع االجتماعي فإن اختلفت مكوناتهـا         العوامل مباشرة و  
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المجتمع للمحافظـة علـى صـيرورته و        أهدافها واحدة وهي بناء الفرد و     فإن  

 .تطوره

 :ملحوظة

فتوحا للبحث والتوسع في المجـال مـع التركيـز علـى دور             نترك الباب م  " 

                  "المؤسسات الدينية واإلعالمية ومدى تأثيرها في العملية التربوية 
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 عناصر العملية التربوية

  :مفهومها

لـذا فـإن    متعلم و لتربوية هي كل متكامل من منهاج ومعلم و       إن العملية ا       

 بكاملها من جسم وعقـل وعاطفـة        العملية التربوية تتوجه إلى شخصية الفرد     

العنصـر  ذه الشخصية من النمو بشـكل مـنظم و        تعمل على تمكين ه   وروح و 

اتصال عقـل بعقـل     متعلم ألن لب التربية هو      األساسي في هذه العملية هو ال     

المعلم غير صالحة فال    لذا كانت شخصية    ونفس بنفس أي شخصية بشخصية و     

 الجيد حتى تحقق العملية التربويـة       اإلعدادلذا ينبغي إعداد المعلم     خير يرجى و  

 .الشخصية المتكاملة في التلميذ من ناحية

خدمته  و ميذ ليعيش في مجتمعه   التي تهيئ التل  وكذلك تحقيق الحاجات الخاصة و    

 .من ناحية أخرى

عالم الطبيعة وعالم   : ن عملية التربية تتم بين الفرد وعوالمه الثالثة       الخالصة أ 

والتفاعل مسـتمر   . المجتمع وعالم األخالق وموقف المعلم بين الفرد وعوالمه       

 .هذه العوالمبين الفرد و
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 عناصر العملية التربوية

 :هيمحاور رئيسية والث تتكون العملية من ث

 :المنهاج -1

 المنهاج وثيقة بيداغوجية رسمية تصدر عن وزارة التربية الوطنيـة لتحديـد            

 .لتعلم مادة دراسية ما اإلجبارياإلطار 

المعرفية التي تمنحها المدرسة للتالميذ داخل محيطها أو         التربوية و  إنه الخبرات 

ها المتعددة نموا روحيـا     ي جوانب خارجه بغية مساعدتهم على نمو شخصيتهم ف      

 .اتزانجسميا ونفسيا واجتماعيا في تكامل ووعقليا و

 .إلى المنهاج في الحصة الخاصة بتدريس المناهج التعليميةلقد تعرضنا و

 :التلميذ 

بعبـارة   و من أجله المنهـاج   س الهام التي توضع عليه و     ا التليمذ هو من األس   

ثم تغير حاجات المجتمع همـا      سلوكه   نفسية التلميذ و   وضح فإن نتائج دراسة   أ

يضـع أوال   تجري على المناهج من حين آلخر، و      اللذان يمليان التغيرات التي     

أن يسـتجيب لحاجاتـه     اره التلميذ ألنه يوضع من أجله ولذلك البـد و         في اعتب 

معنى هذا عدم    و تتطور خالل مراحل عمره   ة ولقدراته العقلية التي تنمو و     النفسي

يكون المنهاج فـي    راسية دون ألوان النشاط األخرى و     االقتصار على المادة الد   

أن نهتم بحاضر التلميذ ونشاطه ونراعي خصائصـه        كاملة و صورة خبرات مت  

أن المنهـاج   : بعبارة أخرى يصبح مشاركا إيجابيا في كل عمل و      حتى  طبيعته  و
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 حاجات األطفال في هـذه      وضعت خصيصا من أجل االهتمام بالتالميذ أما أهم       

 : يجب أن يتولى المنهاج تحقيقها هيالتيالمرحلة و

  :المحبةالحاجة إلى العطف و-1

جيـد  الخلقي كضرورة الغـذاء ال    العطف ضروري لنمو الطفل النفسي و     هذا  و

شاكل التي يعـاني منهـا التالميـذ        اإلدارة الم ويقتضي أن يتحسس المعلمون و    

 .مساعدتهم على تخطيهاو

 :التحرر من الخوفالحاجة إلى األمن و -2

العمـل  ينصرفوا إلى الفهم و   لتطلب عدم المبالغة في نقد أخطاء التالميذ        هذا ي و

 .المعترضةكذلك مواجهة المشكالت في جو الطمأنينة ويألفوا العمل بحرية و

 : الحاجة إلى النجاح-3

أن نتـيح لـه   مواقف يتكرر فيها شعوره بالفشـل و      أي عدم وضع التلميذ في      

 .آخربين حين وع بقدر من نشوة النجاح الفرص كي يتمت

 :  الحاجة إلى التقدير-4

 لهم باألدوات التي يقومون بهـا وبـأن يعـاملوا           التالميذ شغوفون بأن يعترف   

 .قيمتهمكأفراد لهم كيانهم ووجودهم و

 : الحرية في التعبيرإلى الحاجة -5

ن حاجته للتعبير   حرية الحركة فإ  إلى االنطالق و  فان كان الطفل يشعر بالحاجة      

ذا ال يعني أن نترك له المجال ليعمل كل ما يرغب فيه بل يتمتـع      لكن ه أكبر و 

 .بحرية منظمة تجعله يحب ما يعمل



 41 عناصر العملية التربوية                                             املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية                          

  : الحاجة إلى التوجيه واإلرشاد-6

ن المواقف التي يجد    يشعر التالميذ بأنه ال يملك القدرة على التوجه في كثير م          

دة وإلـى مـن يسـدي إليـه النصـائح           لذلك يرغب في المساع   نفسه فيها، و  

 .الفشلإلرشادات لتجنبه الشعور باأللم واو

منا فكرة موجزة عن أهم الـدوافع والحاجـات التـي تجـب             هكذا نكون قد قد   

 تعتبر مراعاتها و

الحساب وسائل يجب إكسابها للتلميذ فـي السـنوات         والكتابة  كل من القراءة و   

 إشباع حاجياتـه  تطيع تحقيق هذه الدوافع و    األولى من حياته المدرسية حتى يس     

 .المتنامية

 شخصية المربي

 :خصائص المعلم الفاعل 

 الخصائص األساسية للمعلم الفاعل تلعب دورا هاما في تحديد فعالية التعليم و            

نجاحه األمر الذي دفع بالعديد من الباحثين إلى دراسة هذه الخصائص، كمـا             

لك ذو... و المديرين و المفتشين وغيرهم       كالتالميذ و المعلمين     نعديدوأفراد  

اح العمليـة التعليميـة     للوقوف على أهم الخصائص ذات االرتباط الوثيق بنج       

 : يمكن تصنيف هذه الخصائص في فئتينالتعلمية و

 . فئة الخصائص الشخصية-2             . الخصائص المعرفية فئة-1    
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I- الخصائص المعرفية: 

ارة ثيتبعها في است  األساليب التي   ية وقدراته العقلية و    إن حصيلة المعلم المعرف   

د فيها علـى معـارف      مهذه يجب أن ال نعت    متعلميه هي من العوامل الهامة، و     

ا فـي  فقط بل نعتمد أيضا على االستراتيجيات التي يتبعه    قدراته العقلية   المعلم و 

إيصال ما يعرف إلـيهم كمـا يمكـن تصـنيف           عملية التواصل مع تالمذته و    

 : عوامل أهمهاالخصائص المعرفية للمعلم الفاعل في عدة

 :المهنياإلعداد األكاديمي و 

فقـد  ،  مهنيا على نحو إيجابي بفعاليـة التعلـيم        يرتبط إعداد المعلم أكاديميا و    

للمعلمـين   أشارت الكثير من البحوث إلى وجود ارتباط بين مستوى التحصيل         

يعود سبب ذلك بأن فعالية التعليم تـرتبط ايجابـا بعـدد            وفعاليتهم التعليمية و  

 ومستوى  القدرة على حل المشكالت   عرفية، كالقدرة العقلية العامة و    ل الم العوام

المعلومـات  المهارات الخاصة بإعداد المادة الدراسية و تنفيـذها و        التحصيل و 

 .التعلمذات العالقة بالنمو و

 :االهتماماتاتساع المعرفة و 

 الدراسات التي أجريت تؤكد أن التعلـيم النـاجح أو الفاعـل ال            و إن البحوث   

ه فقط بـل يـرتبط بمـدى اهتماماتـه          يرتبط بتفوق المعلم في ميدان تخصص     

لقد صنفت هذه الدراسات المعلمين إلـى صـنفين أو فئتـين فئـة              وتنوعها، و 

تبين من خـالل الدراسـة المقارنـة أن    الفاعلين وفئة غير الفاعلين و   المعلمين  

ـ   قوية و يملكون اهتمامات   كثر فعالية   المعلمين األ   العلميـة ائل  واسعة في المس
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الفنية باإلضافة إلى امتالكهم مستوى أعلى من الـذكاء اللفظـي أو            واألدبية و 

بالمسـائل التـي خـارج ميـدان        المجرد، األمر الذي يشير إلى معرفة المعلم        

 علـى   إطالعهالميادين األخرى ذات العالقة بهذا التخصص وسعة        تخصصه و 

 .إطالعااهتماما ومعرفة و هذه المسائل تجعله أكثر فاعلية من المعلم األقل

 :المعلومات المتوافرة للمعلم عن طالبه 

 وتتمثل في معرفة األسماء وقدراتهم العقلية ومسـتويات نمـوهم وتحصـيلهم            

اتجاهـاتهم وميـولهم    كذلك معرفة   وخلفياتهم االقتصاد واالجتماعية و الثقافية و     

تفاعله معهم، كما تساعد طالبـه علـى        ، تجعله أكثر فعالية في تواصله و      قيمهمو

 .تكوين اتجاهات إيجابية نحو مادته الدراسية

 :الخصائص الشخصية 

مـن الخصـائص    من الفئات االجتماعية في كثيـر        يختلف المعلمون كغيرهم    

بهـم  التواصلهم مع ط  علهم و الشخصية إلى إثارة مناخات صفية مختلفة لدى تفا       

السمات الشخصـية   حيث االتجاهات و القيم و    لمين من   يبدو أن التباين بين المع    و

 .التغيرات المعرفيةينهم في القدرة العقلية العامة وأكثر أدى من تبا
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راسات عالقتهـا بـالتعليم النـاجح       أهم الخصائص الشخصية التي بينت الد      

 :أثرها فيهو

 :دةالمواالتزان و -

ـ         لوك  تشير دراسات عديدة إلى أن خصائص شخصية المعلـم تـؤثر فـي س

يواجهـون  المراهقين الذين   فقد تبين أن األطفال و    . ي وغيره المتعلمين التحصيل 

المنزلية قادرون على التحسـن السـريع عنـدما         بعض الصعوبات المدرسية و   

 ).1959 نأندرسو(يرعاهم معلمون قادرون على تزويدهم بالمسؤولية 

) 100(معلمـا و    ) 70(في الدراسة علـى     ) 1934زمالؤه  يونتون و (كما بين   

بالتأثر أن التالميذ يبدأون    : ائي الحظوا السادس ابتد  من الصفي الخامس و    تلميذ

بخصائص معلميهم خالل الشهرين األولين من تعاملهم كما بينت الدراسـة أن            

هرون مسـتوى مـن األمـن       تالميذ المعلمين المتصفين باالتزان االنفعالي يظ     

ي يظهره غيرهم من تالميـذ      الصحة النفسية أعلى من المستوى الذ     االنفعالي و 

ولقد قام أحد علماء النفس     . المعلمين المتسمين بالتوتر وعدم االنسجام واالتزان     

بدراسة صنف فيها السمات الشخصية للمعلم الفاعل كما يراهـا          ) 1967بين  و(

التالميذ أنفسهم وأسفرت نتائج هذه الدراسة على السمات التالية حسب تفضـيل            

 .التالميذ لها

 - التعاطف ومراعاة الفروق الفردية    –الروح المرحة الديمقراطية    اون و التع -

 .الصبر
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عـدم   سعة الميول واالهتمامات، المظهر الشخصي والمزاج المرح، العدل و         -

 .التحيز

 . االهتمام بمشكالت التالميذ– السلوك الثابت والمتسق - الحس الفكاهي-

 .ة في تعليم موضوع معين الكفاء–التعزيز  استخدام الثواب و– المرونة -

 الطرائق التربوية

 :تعريف الطريقة 

الذي يبين ما يجب أن يقوم بهـا  ط أو المخطط الذي يتبعه المدرس و       هي الخط 

 .ما يقوم به التالميذ من جهة أخرىعلم لمساعدة التالميذ من ناحية والم

المعلومـات فـي معناهـا      أو هي الخطط العامة للتدريس، أو هي توصيل             

 ).كلبا تريك(ضيق ال

عادات في التفكيـر     وجهات نظر و   توصيل المعلومات مضافا إليها   : أو هي  -

 . مفهومها الواسعوغيرهما في

التعلم، ففي أي منهاج من المناهج      أيسر السيل للتعليم و   :  القول هي   كما يمكن  -

 نجاح المدرس في عملية التعليم      جيدة متى أسفرت عن   الدراسية تصبح الطريقة    

 .الجهدأكثرها اقتصادا في الوقت وسبل ولم بأيسر الالتعو

 :وظائفهاأهمية الطريقة و 

شكل يمكن التالميذ   ب أهمية الطريقة تتركز حول كيفية استغالل محتوى المادة         

لتحقيق ذلـك   نرمي إليه في دراستنا ألي مادة و      من الوصول إلى الهدف الذي      

 .وصلهالبد من االنطالق بالتلميذ من حيث المستوى الذي 
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 :عالقة الطريقة بالمادة 

 .لماذا؟ن الفصل بين الطريقة و المادة؟ و هل يمك

ال يمكن الفصل بينهما، ألنه إذا وجدت الطريقة وانعدمت المادة          : الجواب -

الطريقة غايته، وإذا كانت المادة دسمة و     يتعذر على المدرس الوصول إلى      

 الفصل بينهمـا حتـى      إذا ال يمكن  . ضعيفة لم يتحقق الهدف المنشود أيضا     

 .بالكيفية التي خطط لهاتستطيع كل واحدة تأدية وظيفتها 

 :اختيار الطريقة 

 إن اختيار الطريقة أمر علمي قائم على أصول معينة ال يمكن االبتعاد عنهـا،              

القتها بالمادة المراد   عبد أن تقدم على أساس ارتباطها و      ألن الطريقة الناجحة ال   

 .دف الذي نريد تحقيقهكذلك تحديد الهتدريسها و

 :مميزات الطريقة الجيدة 

 .للطريقة الجيدة مميزات عديدة نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر

 .أن تحدد الطريقة أهدافا وتعمل على تحقيقها .1

 .التوجيه من المعلماط من جانب التالميذ واإلرشاد وتقوم على النش .2

مـل الفـردي    ال تهمـل الع    و أن تسمح بالعمل الجمـاعي التعـاوني       .3

 .االستقاللي

عدتهم على اإلبداع واالبتكار،    مساعمل على إثارة انتباه التالميذ و     أن ت  .4

 .ربط المادة بالحياة االجتماعيةو
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 :االعتبارات التي تراعى عند اختيار الطريقة 

 .قدراتهميوله وتنمية ام بإثارة التفكير عند المتعلم واالهتم .1

 . حل لهاالبحث عنة المشكلة واالهتمام بإثار .2

عمل على إثارة دوافعهـم     تأن يكون الهدف واضحا أمام التالميذ كي         .3

 .نشاطهمو

أن تعمل على ربط المادة بالحياة االجتماعيـة أي الواقـع المعـيش              .4

 .للتلميذ

 .التدرج من المعلوم إلى المجهول و االنتقال من البسيط إلى المركب .5

حليليـة  الطريقـة الت  إلى الجزء، أي    ) الفكرة العامة (االنتقال من الكل     .6

 ).المعارف بين تركيبين: (التركيبية ألنه وكما يقال

أن تتفق طريقة التدريس مع سن التلميذ و تأخذ في االعتبار مقدار ما              .7

تفاهـة مـع    الات سابقة، حتى ال توصف بالقصور و      لديهم من معلوم  

 .التعقيد مع الصغارالكبار وال بالصعوبة و

 :العمل على تطويره وروظيفة الطريقة في تربية التفكي 

 .أن التفكير هو وسيلة حل المشكالت: يرى جون ديوي -   

 .أي أن التفكير هو وسيلة يسير بشكل عادي نحو غاية فال حاجة للتفكير

لكن إذا واجهت اإلنسان مشكلة يختار كيف يسلك تجاهها، برزت الحاجة إلى            و

 ). هذه المشكلةالتفكير التأملي لحل): (ج ديوي(التفكير أو ما يسميه 
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 ويهمـه   كما أنه عند التعلم يجب أن تطرح مشكالت يشعر المتعلم بأنه مشكلته           

النوعية هذا يعتمد على    ، و  عن حلها  هأدوات تساعد حلها أو البحث عن وسيلة و     

 .الكيفية التي يوجه بها التالميذ الستقراء الوقائعالتي تطرح بها األسئلة و

إلى معرفـة    التالميذ أن نصل باألطفال و     يمكننا كمربين ومدرسين   :الخالصةو

ضـوح  القدرة على تمييزها بو   وهي الشعور بالمشكلة و   مميزات التفكير السليم    

ى ترقية مسـتوى التفكيـر      هذا ما يساعدنا عل   للوصول إلى الحلول الصحيحة و    

بهدف الوصـول إلـى     كل هذا    و الخ عند التلميذ  .... .و العلمي واإلجتجماعي 

ده بآليات تساعده على حل المشاكل المعترضة، أي التـي          تزويتعويد التلميذ و  

 . تعترضه في حياته اليومية

 .هذا نوع من الطرائق قدمناها: مالحظة

 . المشاركينفهناك أنواع أخرى تبقى للبحث من طرو          
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 الشخصية

 مفهوم الشخصية

 :المعنى اللغوي

 .نقول في اللغة العربية شخص يشخص تشخيصا

و هـي الصـفات أ    شخص الطبيب المرض أي بين وحـدد المـرض و         : نقول

: ذن التشخيص هنا  إ. غيرها من األمراض  الميزات التي يتصف بها المرض و     

ة التي  على هذا األساس فالشخصية هي مجمع الصفات المختلف       بمعنى التجسيد و  

 .تميز بين األفراد أو الكائنات

 :المعنى االصطالحي

وهو مفهوم  . PERSONAهو  و LATINإن مصطلح الشخصية أصله التيني      

يبقى هذا المفهوم الظاهري متداوال لفتـرة مـن         ظاهري سطحي للشخصية، و   

لصفات الظاهرية الجسمية كالطول والـوزن واللـون        الزمن مع التحول إلى ا    

  .علم االجتماعلسميولوجيا قبل تطور على النفس وو تطور االسبب في ذلك هو

، فليس هناك تعريف واحـد فقـط يمتـاز          افتراضيةتعريف الشخصية مسألة    و

ة من مكونات الشخصية    حيالدقة، بل أن في كل تعريف تأكيد على نا         و بالصحة

 .يهتم فيها الباحث أكثر من غيرها

رد وحدة متكاملة تتداخل جميع     من أهم ما يذكر في هذا الصدد أن شخصية الف         و

عناصرها وخصائصها بعضها بالبعض اآلخر، أي أنها تنظيم متكامـل يوحـد       

المكتسـبة   وسماته الفطرية والموروثـة و     اخصائصهوبين جميع صفات الفرد     
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من أشهر التعريفات مـا     جهة نظر المجتمع و   والمقبولة منها أو المرفوضة من      

 : يأتي

 : تعريف البورت القائل-1

الشخصية هي التنظيم الديناميكي في نفس الفرد لتلك االستعدادات الجسـمية           " 

 ."النفسية التي تحدد طريقته الخاصة للتكيف مع البيئة

 : تعريف بيرت القائل-2

العقليـة   الكامل من الميول واالستعدادات الجسمية و   الشخصية هي ذلك النظام   " 

لخـاص  تحدد أسلوبه ا  يمقتضاها  بوالثابتة نسبيا التي تعتبر مميزا خاصا للفرد        

 ."االجتماعيةللتكيف مع البيئة المادية و

ذكرنا هذين التعريفين من بين التعريفات الكثيرة ألخذهما بـأهم االعتبـارات            

 :هييتضمنها التعريف الجيد للشخصية واألساسية التي يجب أن 

 يعني الشخصية ليست مجرد مجموع الصفات التي تكونها بل تعنـي          : التكامل

قدار مـا   وتعتبر هذه الشخصية قوية ب    . الوحدة الناتجة عن انتقاء هذه الصفات     

 .تكامليكون عناصرها من تماسك وتناسق و

ية لوجوطبيعتها البي وتعني التفاعل المستمر بين عناصر الشخصية       : الديناميكية

 .التعبير الذي يعطي لها صفة الحيويةتقتضى دوام التفاعل والنمو و
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 :بي لسمات الشخصيةالثبات النس

التي تعطـي    مثل هيئة الجسم وذكاء الفرد واستعداداته الموروثة والمكتسبة، و        

 .آخرابعها الخاص الذي يميز بين شخص وللشخصية ط

تضمن النواحي العقلية من أفكـار      بل ت : الشخصية ليست النواحي الجسمية فقط    

سـمية  على وجـود هـذه الج     ال يقتصر األمر    وميول  ومشاعر ومكروهات و  

 .تفاعلهاصية طريقة إلتحام هذه المكونات والعقلية بل تتضمن الشخو

 :التكيف مع البيئة

 أمر أساسي في دراسة الشخصية، فمن الصعب دراسة الفـرد منعـزال عـن             

 .المجتمع الذي يحيط به

 مهم يبني   س الطابع الفريد لكل شخص الذي يجعله مختلفا عن غيره أسا          :التميز

   .معنى الشخصيةعليه 

  :مكونات الشخصية

 الشخصـية فـي الطبيعـة و        "في كتابهم   ) شليدركلوكهن وموري و  (لقد ذهب   

 : إلى أن كل إنسان في بعض نواحيه. "الثقافةالمجتمع و

   :يشبه كل إنسان - أ

 .كل فرد منا له نفس التكوين العضوي و البيولوجي

 : يشبه بعض الناس - ب

ـ شابه خصائص أفراد بعض الجماعات و     تب و  تقار تالفهم عـن أفـراد     اخ

 .جماعات أخرى
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 . المنبسط– المنطوي – الرياضي –الموسيقى  -

 :ال يشبه أي إنسان - ت

في التفكير والسلوك بحيث يميزه عـن       يتضح أن لكل فرد أسلوبه الخاص        و

ت بينه  قد يعود ذلك للوراثة البيولوجية، كما قد يرجع إلى التفاعال         اآلخرين و 

 .بين البيئة المختلفة منذ تكوينهو

تصنيفها الشخصية و مكونات  مهما أختلف العلماء في تنظيم القوائم التي تشمل         و

 :فإنهم ال يختلفون على األبعاد الرئيسية اآلتية

 .النواحي الجسمية - أ

 .النواحي المعرفية العقلية - ب

 .النواحي المزاجية - ت

 .النواحي الخلقية - ث

الشخصية  تحيط ب  من المهم أن تؤخذ بعين االعتبار البيئة االجتماعية التي        و - ج

لزيادة في التوضيح يمكن النظر في المخطط المذكور في         المراد دراستها و  

 .أدناه
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 تخطيط عام لدراسة مكونات الشخصية

مكونات الشخصية

البيئة

االجتماعية

 معرفية

عوامل عقلية

الشخص نفسه

 عوامل جسمية

المدرسة

 المادية

المجتمع المنزل

 وظائف األعضاء صحة عامةتشريحية مزاجية خلقية

الجهات ونواحي التخصص ة العامةالثقاف
 القدرات الطائفية

الذكاء

مكتسبة  موروثة موروثة

مكتسبة
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 :النواحي الجسمية - أ

للتكوين الجسمي أثر كبير في الشخصية سواء كان ذلك من حيث التشـريع             

 وسالمته من جهـة     فالنمو الجسمي . أو وظائف األعضاء أو الصحة العامة     

رة علـى  االجتماعي من جهة ثانية له أهمية كبي وتوافقه مع الجانب العقلي و    

في أي جهـاز مـن      فأي اختالف   . اعتدالهاالشخصية من حيث سالمتها و    

السمع أو حاسة من حواس الفرد كالبصر و      أجهزة الجسم كالجهاز العصبي     

 الصـماء كالغـدة الدرقيـة أو الغـدة          افرازات الغدد أو أي اضطراب في     

 .اضطراب في شخصيتهيؤدي إلى اختالف في سلوك الفرد والتناسلية 

 :النواحي العقلية المعرفية - ب

 التي يتوقف عليها    العوامل العقلية عمليات و النواحي المعرفية تلك ال   المقصودة ب 

القدرات األخـرى   التخيل و التصور و رة كالذكاء والتفكير و   الخبكسب المعرفة و  

 الحسـابية والقـدرة علـى التـذكر         القدرة على حل المسائل   درة اللغوية و  كالق

 .معلوماتهومجموع خبرات الفرد و

 :النواحي المزاجية - ت

الشخصية المهمة خاصة من تكوين الحاالت      يعتبر التكوين المزاجي من نواحي      

 يتضـمن   المـزاج و.  مدى اتزان السـلوك أو انحرافـه       النفسية التي تدل على   

نحـن  و. ة بالنواحي النفسية و العصبية    له عالقة وثيق  استعدادات ثابتة نسبيا، و   

حدته، فـي حـين نشـاهد        أفرادا يتصفون بسرعة االنفعال و     نشاهد في الحياة  

 .التحكم بهاطرة على انفعاالتهم وتصفون بالسيآخرين ي
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 :النواحي الخلقية - ث

يعتبر البعض أن الخلق هو شخصية و لكن الحقيقة ما هـو إال جانـب مـن                 

تشـتد صـلته بالناحيـة      لجوانب المختلفة و يتفاعل معها و     جوانبها و يتصل با   

 -كأنهمـا واحـد   ج الجانبين و  المزاجية لدرجة جعلت بعض الباحثين يذهب لدم      

الوسط االجتماعي الذي يعيش فيه     وغير أن الجانب الخلقي نتائج عوامل البيئة        

بمعنى آخر يعتبر الخلق هو المحصلة أكثر ارتباطا بالحياة العملية، والفرد، فهو   

لـذا يمكـن اعتبـار      ب العقلي والمزاجي مع البيئة، و     الناتجة من تفاعل الجان   

 . للصفات الخلقيةالنواحي المزاجية المواد الخام

توحيدها نتيجة  ن الشخصية ما هي إال انتظام هذه المكونات جميعها و         الحقيقة أ و

د أساليبه  يحدنسبيا بحيث يميز الفرد عن غيره و      النمو فتصبح تركيبا عاما ثابتا      

 .يحدد طرائقه في التعامل مع الناسالخاصة به في الحياة و

تكامـل  دار انتظام وانسـجام و    فرد وصحته تعتمد على مق    إن سالمة شخصية ال   

يـؤدي إلـى تصـرفاتها الشـاذة        مكوناتها فتفكك شخصيات بعض المـرض       

 .انحرافاتهم النفسيةو
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 ةأنواع الشخصي

لشخصـية  هناك مجموعة من الدراسات التي أسهمت بدور فعال في تعريف ا          

 كذلك تقسيم الشخصية إلى أنواع متباينة حيث يمكن أن        والعوامل المؤثرة فيها و   

ينة لذلك ظهرت مجمـع مـن       من المجاميع المتبا  نضع كل فرد تحت مجموعة      

 :النظريات التي بحثت في موضوع الشخصية نجعلها فيما يلياألحداث و

 :نظريات الشخصية -

تعتبر هذه النظرية من أقدم ما كتب في هذا المجـال           و: نظرية األنماط  -1

ـ           خاص وقد حاولت تصنيف شخصيات الناس إلى أنماط تجمع بين األش

يجمع مجموعة أساسية   جون تحت نمط واحد والنمط يلخص و      الذين يندر 

مات سواء أكانت فطرية أو جسمية والتي تأصلت نتيجة لخبرات          من الس 

ضع إلـى نـوع مـن التغييـر         ما ورد من صفات بحيث ال تخ      الفرد و 

دل داللة واضحة   على ذلك يمكننا القول بأن نمط الشخصية ي       األساسي و 

. اة التي من الصعب جدا تغييرها     يعتبر بذلك النو  على جوهر الشخص و   

 :قد بحث في هذا الموضوع مجموعة من العلماء أهمهمو

 :  سقراط* 

 :قد قسم الشخصية إلى أربعةو  -

  : النمط الدموي-أ

دموي المزاج ويتصف هذا الفرد بأنه متفاعل نشط سـهل االسـتثارة سـريع              

 .ن قدراتهم الطبع متحمس واثق جدا بنفسه و جاداالستجابة
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 : النمط البلغمي-ب

يمكن هذا الشخص دائما خامل، بليـد منـزوي          ويتصف بأنه بلغمي المزاج و    

ه مع اآلخـرين، متراخـي فـي        على نفسه، متبلدا االنفعاالت، فاتر في عالقات      

 .يتصف بصفة عامة يعدم المبادالةحقوقه وواجباته، و

 : النمو الصفراوي-ج

لفرد بأنه سريع االنفعاالت دائم الغضب،      يتصف هذا ا   وهو صفراوي المزاج و   

مع اآلخرين طموح للوصول إلى مستويات أعلى بالرغم مـن          عنيد مع نفسه و   

 .صعوبة الوسيلة إلى ذلك

 :النمط السوداوي -د

يتصف بأنه دائما متشائما منطوي على نفسه مكتئبـا          وهو سوداوي المزاج و   

 .ة األربعةنفسيا هو الذي يكون عنده توازن مقبول يبن األمزج

   CHRESHMER -كريتشمار   *

 :قد قسم أنماط الشخصية إلىو

 :النمط البدني - أ

ئ الجسم قصير العنق عريض الوجه ويتسم دائما بـالمرح واالنبسـاط             مل - ب

 .يكون اجتماعي صريحو

 :النمط النحيل - ت

لقسمان ويتصف دائمـا باالكتئـاب      هو نحيل الجسم طويل األطراف دقيق ا      و 

 .االنطواءو
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 :لرياضيالنمط ا - ث

رياضيا في العضالت ممتلئ الجسم ويتصف دائما بالنشـاط والجهـد           يكون   و

 .يكون دائما عدوانيو

 :النمط الغير المنتظم - ج

 .  هو ال يتصف بالصفات الثالثة السابقة و

 :قد قسم أنماط الشخصية إلى ثالثة أنماطو   :SHELDONشلدن * 

 :يوالنمط الحش - أ

 بأنه يميل إلى الراحة الجسمية      ز هذا الفرد  يمتا ويسمى نمط التركيب الداخلي و    

ـ هو دائما بطيء االستجابة هادئ الطموح ي      واالسترخاء والنوم و   ب األكـل،   ح

يجب الحفالت االجتماعية متسامح سهل للخضوع هادئ االنفعـال         اجتماعي و 

 .راضي عن نفسه يأخذ أكثر مما يعطي

 :النمط العظمي - ب

 يتميز بقوة العظـام     هو و .MESOMORPHIEالتركيب  يسمى نمط المتوسط     و

ا ذا تكوين بدني    رياضيالشخص من هذا النمط قويا شديدا و      يكون  والعضالت، و 

 .KRECHMERهو يقال النمط الرياضي عند   جيد ومتناسق، و

 :النمط الخارجي التركيب - ت

 وهو يتميز بعظم طويـل ودقيـق وعضـالت          .ECTOMORPHIE  الجلدي    

 عنـد هو يقابل النمط الـواهن      و. ضعيفة وجسم نحيل وضعيف على وجه عام      

KRECHMER. 
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  العوامل المؤثرة في الشخصية

 نإن نمو الشخصية عملية معقدة تتأثر بعدد كبير من العوامل المتشابكة باالمكا           

 :تصنيفها كما يلي

وجية التي تشتمل عوامل الوراثة وتركيب الجسم       العوامل البيولوجية الفسيول   -1

ـ   ). اتالهرمون(رازات الغدد الصماء    وإف رد عـن طريـق     حيث يكتسب الف

 .بالتالي في شخصيتهالوراثة سمات نفسية وجسمية تؤثر في سلوكه و

ا في الحفـاظ علـى سـالمة        كما يلعب الجهاز الغددي و العصبي دورا كبير       

 .بالتالي في السلوكالشخصية و

 :البيئة و المحيط -2

اعل االيجـابي   فذلك نتيجة الت   ونماذج سلوكية و   امن البيئة أنماط  يكتسب الفرد     

فقة كلما ساعدت   متواه عام كلما كانت البيئة متنوعة و      يوجمع غيره من الناس و    

 .الشخصيةعلى نمو وتكامل 

 :المحيط نذكر ما يليومن العوامل البيئة و

 ):األسرة(البيت  - أ

 :يشمل العوامل اآلتية و

ـ     حجم األسرة وعددها، وترتيب الطفل بين إخوانه، و        ن الجو الذي يسـودها م

 .أسلوب معاملة الوالدين للطفلجام بين أفرادها أو عدمه، وانس

ية الثقافية بما فيها، المدرسة والمدرس، مراكز الشباب،         العوامل االجتماع  -ب

 ...، جماعة الرفاقاإلعالموسائل و



 60         مدخل إىل علم النفس                                                        املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية        

 مدخل إلى علم النفس

 :تعريفهموضوع علم النفس و -

و كائن حي له نشاطاته الداخلية      العلم الذي يدرس اإلنسان من حيث ه      هو       

تتمثـل نشـاطاته    و.  مختلف ظواهر حياته اإلنسـانية     الخارجية المتفاعلة مع  و

يتسـامح أو   ب أو يكره ويأمن ويخاف و     حياالنفعالية حين يرضى أو يغضب، و     

 .ن يجد لذة أو ألما أو حزناحيحقد وي

طات اإلنسان اإلدراكية حين يحس ويدرك وحـين يحفـظ ويـذكر            تتمثل نشا و

 .يبدعويتعلم أو ينسى وحين يفكر ويستنتج و

يتمثل نشاط اإلنسان السلوكي حين يلعب أو يضحك أو يبكـي أو يتعـاون أو               و

 .امرؤوسأو تابعا ...يتعدى أو يكون قائدا رئيسا

ة المختلفة النشاطات في جميع مراحل العمر الزمني بتسلسل         تكون هذه الدراس  و

ن المهد وقبله ثم إلى الطفولة وإلى الرشد ثـم ختامـا فـي الكهولـة                متتابع م 

 .الشيخوخةو

اإلنساني بمعناه الواسـع داخليـا       السلوك   سيدر: وهكذا فإن علم النفس بإيجاز    

 .خارجياو

 :ة على األسئلة التاليةيحاول اإلجابة العلميلسلوك وإنه علم الخبرة وا

o ما هو النوع من النشاط النفسي الذي يعيشه الفرد اآلن؟ 

o ما هي مظاهره السلوكية التعبيرية؟و..... يحدث هذا النشاطكيف 

o أهدافه؟وما هي دوافعه و. لماذا يحدث هذا النشاط اآلن 
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o ،خاطئ ؟ أم هو منحرف وثم هل هذا النشاط النفسي سوى، مفيد صحي 

o   فادة من هذه المعلومات النفسـية فـي ترشـيد الحيـاة            هل يمكن االست

 اإلنسانية ثم تطبيقها في الميادين العلمية اإلنتاجية؟

 :صلة علم النفس بالعلوم األخرى -

 :عضوية وظيفيةاإلنسانية صلة لنفس بغيره من العلوم الطبيعية وإن صلة علم ا

فـي  ) اإلنسان (أما صلته بالعلوم اإلنسانية فصلة بديهية واضحة ألن موضوعه        

بعلـم اإلنسـان وعلـم       (عالقة وثيقـة  لة  فمجال نشاطه االنفعالي و السلوكي      

 .)التربيةاالجتماع والقتصاد واإلدارة والسياسة و

نقطة االلتقاء بين علوم    كما أن علم النفس يقوم بدور الوسيط العلمي ألنه يمثل           

ـ ا فيها من علوم الطب والتشريع ووظائف األعضـاء و         مالحياة و  ين العلـوم   ب

 .اإلنسانية
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 ميادين علم النفس و فروعه

لقد اتجه علماء النفس في الوقت الحاضر إلى مرحلة التخصص في فروع                 

س قـد اتخـذ     لذا نجد االهتمام اليوم بالبحث في علم النف       و. المختلفةعلم النفس   

البحث هو التعمق في ناحية معينة من نواحي        مظهرا يتفق مع النمو والتطور و     

 :يمكن أن نلخص أهم فروع علم النفس فيما يليالحياة النفسية وفي 

 :فروع علم النفس الحديث

 : الفروع النظرية

 ).النمو( علم النفس التكويني-                      

 . علم النفس االجتماعي-                      

 واذشال علم -                      

 .اللغوي علم النفس -                      

 . علم النفس الحيوان-                      

 . علم النفس الفارق-                      

 .النفس المقارن علم -                      

 . علم النفس الفلسفي-                      
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 :  الفروع التطبيقية

 .النفس التربوي علم -                      

 ).العضوي( علم النفس الفسيولوجي -                      

 . علم النفس الصناعي-                      

 ).الصحة النفسية( علم النفس العالجي -                      

 . علم النفس اإلرشاد النفسي-                      

 .لنفس الجنائي القضائي علم ا-                      

 ).العسكري( علم النفس الحربي -                      

 . علم النفس اإلداري-                      

 . علم النفس التجاري-                      
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 علم النفس التربوي

ـ           كل اليـوم محـور     إن االهتمام بعملية التعلم و التعليم في ميدان المدرسة يش

 النفس التربوي؟اهتمامات علم النفس التربوي فما هو علم  

علم النفس التربوي هو ذلك الميدان من ميادين علم النفس الذي يهتم بدراسـة              

هـو العلـم    التربوية وخصوصا في المدرسة، و    السلوك اإلنساني في المواقف     

التـي  النظرية  ريبية و ات والمفاهيم والمبادئ والطرق التج    الذي يزودنا بالمعلوم  

 .التي تزيد من كفاءاتهافي فهم عملية التعلم والتعليم وتساعد 

فس علم الن حدود  و. تقدير محتواه وطرق البحث فيه     علم حدود تعمل على      للكو

من الواضح إذن أنه علـى     و. التربوي هي السلوك اإلنساني والمواقف التربوية     

 .التربية من جهة أخرىة وبكل من علم النفس العام من جهعالقة وثيقة 

 : مجال دراسة علم النفس التربوي -

فـي ميـدان    النظريات النفسية   التربوي هو تطبيق نتائج البحوث و     علم النفس   

من تم فإن أهم الموضوعات التي يعالجها علم النفس التربوي        التربية والتعليم، و  

 :هي

احل زة في كل مرحلة من مر     صفاته الممي  نمو الطفل و   صمعرفة خصائ  -1

المناهج المالئمة  من هذه الخصائص في وضع البرامج و      اإلفادة  نموه، و 

بحيث يعطى األنواع المختلفـة مـن        ال يحمل ما ال يطيق، و      له بحيث 

نضـجه الكـافي    الخبرات التعليمية في الوقت المناسب عندما نتأكد من         

 . ما نريد له تعلمهباستيعاالذي يمكنه من فهم و
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قبالهم على الدروس   إوسائل تحسين   ألطفال و التعرف على دوافع سلوك ا     -2

اإلجبار الذي ال يأتي إال     بشوق ورغبة والتخلص من العقبات و القسوة و       

 .بنتائج عكسية في أغلب األحيان

الراحة بما رسي من حيث تنظيم مواعيد العمل و كيفية تنظيم الجدول المد    -3

 .شعورهم بالمللضمن التقليل من إرهاق التالميذ وي

تحديد األسس التي تقسم عليها تالميذ الفرقة الواحدة إلـى مجموعـات             -4

أو بعـض القـدرات     ) الذكاء العام (متجانسة، من حيث المستوى العقلي      

 .الخاصة

إعطـائهم مـا يناسـبهم مـن         و ءاألغبياكيفية انتقاء ضعفاء العقول و     -5

 .الخبرات

ـ        -6 ت ا يتعلـق باالضـطرابا    بحث مشكالت التالميذ النفسية سواء منها م

الخلقية أو حاالت التأخر الدراسي التي يعجـز المـدرس          المزاجية أو   

 بين لنا علم النفس أنواع التأخر الدراسي        أسبابها حيث العادي عن تفسير    

 .عالجهأسبابه ومن حيث 

تحليل المواد الدراسية إلى جزئياتها لمعرفة القدرات العقلية التي يتطلبها           -7

حيث أنه  . الالزم لها العقلي   و  كل مادة ومستوى النضج الجسمي     تدريس

قد تبين أن هناك اختالفات فردية بين التالميذ من حيـث صـالحيتهم             

فهناك من يصلحون للعلـوم     . لمختلفةلمتابعة الدراسة في أنواع العلوم ا     
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هناك أيضا من يصلحون    و. من يصلحون للعلوم المهنية    هناكوالنظرية  

 .لمتابعة الدراسات الفنية

تماعية بين أفراد أسرة المدرسـة واآلثـار   القات االجدراسة العتحليل و  -8

النفسية الناشئة من هذه العالقات و انعكاسات على العمـل المدرسـي            و

ن وعالقة المدرسة   يعالقة الناظر بالمدرس  القة المدرس بالتلميذ و   مثل ع 

ر في سير التلميذ     التي تؤث  النفسيةبالمنزل وتحليل العوامل االجتماعية و    

 .نجاحه أو فشله في حياته التعليميةوهي المدرسة و

العوامل التعلم من حيث قوانينه وأنواعه ونظرياته و      دراسة سيكولوجية    -9

االتجاهـات النفسـية    ى سرعة التعلم وتكوين العادات و     التي تساعد عل  

    .الصالحة
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 يـعلم النفس االجتماع

 :تعريفه -

ية األفراد ودوافـع سـلوكهم،      يعني بدراسة سيكولوج  إذا كان علم النفس العام      

 العالقات المتكونة بينهمـا   و. ني بدراسة الجماعات وتكوينها   االجتماع يع علم  و

اد فإن علم النفس االجتماعي يهتم بدراسة سلوك الفرد بالنسبة لعالقته مع األفر           

م فهو يتعلق بـالفرد فـي المجتمـع         تأثيره فيه اآلخرين من ناحية تأثره بهم و     

 .ةالظروف االجتماعيو

مما تقدم نستطيع أن نقول أن علم النفس االجتماعي هو العلـم الـذي يـدرس                

 من خالل المواقف االجتماعية المختلفة بعبارة أخـرى         أينشسلوك األفراد كما    

 :أن موضوع هذا العلم هو

 المنبهـات االجتماعيـة     الدراسة العلمية للسلوك الصادرة عن الفرد تحت تأثير       

 .قاتما بينها من عالالمختلفة و
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 :المقصود بالدراسة العلمية -أ

يلها على المالحظة وتكوين الفروض      التي تعتمد في تحص    هي المعرفة المنظمة  

القياس، ثم استخراج النظـام أو النظريـة أو المجموعـة           وإجراء التجارب و  

النظريات التي تربط بين عدد من الوقائع أمكن تسجيلها من خـالل التجـارب              

 .المختلفة

    : لمقصود بالسلوك ا-ب

كل ما يصدر عن الفرد من استجابات، أي ما يصدر عن الفرد من تغيرات في               

 .مستوى نشاطه في لحظة ما

 : المنبهات االجتماعية-ج

تؤثر فيه في اللحظة، أو نمط      ف االجتماعية التي تحيط بالفرد و     مجموعة الظرو 

 . العالقات القائمة بين المنبهات

 سلوكه في هـذا     يأسرباه أو أمه في موقف ما، ال        فالطفل عندما يواجه أ    •

بالعالقة القائمة بينهما فهو    الموقف بشخصيته كل منهما فحسب بل يتأثر        

 .يشعر باالطمئنان أو الفرع و التمزق
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 مجاالت البحث في علم النفس االجتماعي

، بمعنى آخر التنشئة    يهتم على النفس االجتماعي بعملية التنشئة االجتماعية       -1

االندماج االجتماعي، تلك العملية التي يكتسب الفرد أثناءها السلوك         والتطبيع و 

المدرسة اعة مع االهتمام بتأثير األسرة و     االجتماعي الذي اصطلحت عليه الجم    

 .و المجتمع

ث أنواعها وتركيبها   الفوج من حي   علم النفس االجتماعي، الجماعة و     يدرس -2

 .دينامياتهاوأهدافها و

ي سـيكولوجية القيـادة،     عات في علم النفس االجتمـاع     من أهم الموضو  و -3

 الجماعة والتفاعل االجتماعي ووظائف القائـد ومبـادئ         دورها في نظرياتها و 

 .تدريبهماختيار القائد وأفراد الجماعة وتأثير أنواع القيادة على سلوك القيادة، و

ـ  ير االجتماعيـة    يعاميهتم علم النفس االجتماعي بدراسة ال      -4 يم واألدوار والق

 .االتجاهات النفسية االجتماعيةاالجتماعية، و

 :أهداف و فوائد علم النفس االجتماعي -

ن فائدته في الكشف عـن      م تك إن علم النفس االجتماعي كباقي العلوم اإلنسانية،      

يمكن تلخيص  خاصة و  العوامل التي تقرر سلوك اإلنسان، العوامل االجتماعية        

 :فوائده الخاصة كالتالي
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ن الناس السلوك االجتماعي لألفراد يساهم في تحسين العالقات بي       إن فهم    -1

 .التخفيف من التوترات بينهم، والتفاهموتحقيق الوئام و

 يجمع بين خصائص علم االجتمـاع       باعتبار علم النفس االجتماعي حقال     -2

دنا على فهم الظاهرة االجتماعية كما تتبدى فـي         علم النفس، فهو يساع   و

د، هكذا نستطيع أن نوفر على الظاهرة االجتماعية        السلوك اليومي لألفرا  

، و نؤثر على الفـرد مـن خـالل الظـاهرة            سلوكهن خالل الفرد و   م

   .االجتماعية

فـي  علم النفس االجتماعي ال غنى عنه لكل من يتعامل مـع األفـراد               -3

فيما . اإلداريين، و نوالسياسييالحاسبين،  مواقف اجتماعية، كالمعلمين، و   

جباتهم بشكل  افهم اآلخرين، يساعد هؤالء على القيام بو      أنه يسهل عملية    

  .أفضل
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 الجماعة

 :تعريف الجماعة

 الجماعة هي فردان أو أكثر توجد بينهما عالقات سيكولوجية واضحة بحيـث            

أن يتم هذا التفاعـل علـى       إلى تفاعل متبادل بين األفراد، و     تؤدي هذه العالقة    

 .القيم المشتركة بينهمماعية لهم كما تحددها المعايير وأساس األدوار االجت

 :أنواع الجماعات

شكلية تتكون مـن    ) مهنية مثال (ة بين أفراد الجماعة إما تكون رسمية        إن العالق 

وإما عالقة  .  معينة أفراد يعيشون بمقتضى تسميات رسمية و يخضعون لقوانين       

 .ال شكلية تلقائيةغير رسمية و

القيم التي تحدد الدور الذي على أساسه يتم التفاعل داخل          ونظرا ألن المعايير و   

ذه المعايير ال تخضع لنظام عام سائد فـال بـد أن            ونظرا ه . أعضاء الجماعة 

جة التفاعـل أو    در تكون هناك جماعات مختلفة، يرجع االختالف فيها إما إلى        

هـي  و. س أو المكان أو الهـدف المشـترك       النظام أو التجان  الحجم أو الدوام و   

 .األسس التي يصنف على أساسها العلماء الجماعات

 :ات إلىعلى أساس ذلك يمكن تصنيف الجماعو

 .، جماعات ثانويةجماعات أولية 

 .، جماعات كبيرة، جماعات متوسطةجماعات صغيرة 

 .جماعات قصيرة األمد، جماعات طويلة األمد 

 .، جماعات مستمرةجماعات طرائه 
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 ).غير رسمية(، جماعات غير شكلية )رسمية(جماعات شكلية  

 .  جماعات متجانسة، جماعات غير متجانسة 

 .ماعات غير متجاورة، ججماعات متجاورة 

 . لها أهداف ال اجتماعية ليسجماعات لها أهداف اجتماعية، جماعات 

 :أهمية الجماعة بالنسبة للفرد -

ن في مدى جاذبيـة     مإن أهمية الجماعة بالنسبة للفرد في أي تجمع اجتماعي تك         

لنا أن نتوقع أنه كلما زادت درجـة        و. ة أو تلك لذلك الفرد أو لغيره      هذه الجماع 

 .بية الجماعة لألفراد زادت درجة تماسك الجماعة ذاتهاجاذ

 :بالنسبة للفرد فبما يليويمكننا أن نلخص أهمية الجماعة 

هذا يساعد الفـرد علـى      تحقق للفرد مكانة مميزة داخلها و     إن الجماعة    -1

 .االنضمام إلى الجماعة و بالتالي احتمال حدوث التماسك أكثر فأكثر

حاجات الفرد النفسية واالجتماعية فيشعر     على إشباع   إن الجماعة تعمل     -2

 .االستقرارمعها باألمن و

 .جماعة الفصل: مثال

 .جماعة الفصل تدفع التلميذ إلى التعلم 

 .جماعة الفصل تتبع فرصة للتلميذ كي يحقق ذاته وسط الجماعة 

 .جماعة الفصل تعطي الفرصة للتلميذ لكي تنمو مفاهيمه االجتماعية 

مـن معرفـة بعـض العمليـات النفسـية          ميذ  جماعة الفصل تمكن التل    

 .االجتماعيةو
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 .جماعة الفصل تحقق للتلميذ الحاجة إلى االنتماء إلى مجموعة 

يستطيع المعلم أن يجعل جماعة الفصل الدراسي عامال هاما في تحقيق           و      

األهداف التربوية سواء ما يتعلق بالفرد أو ما يتعلق بالمجتمع إذا عمل علـى              

  : إثنينر عاملينتواف

أن تعمل جماعة الفصل على إشباع حاجـات التالميـذ بقـدر             •

 .االمكان

اعة الفصل امتـداد الجماعـة      أن يعمل المعلم على أن تكون جم       •

 .، فاألسرة هي الجماعة األولية التي ينشأ فيها الطفلاألسرة

 ديناميكية الجماعة و تنشيط األفواج

 :مفهوم ديناميكية الجماعة

، ضمن األفواج   العالقات المتبادلة بين الجماعات   لى دراسة   تطلق هذه العبارة ع   

دة متشابكة تكون مجاال    المصغرة المحدودة، و تشتمل كلمة ديناميكية قوات معق       

 .مشتركأو إطارا 

مصطلح  ديناميكية الجماعة بأنـه عبـارة   إلى  R. Lwis  يشير روزالد  لويس 

 .عن بحث في عمليات داخل الجماعات الصغيرة

لجماعة يشير إلى عملية التأثير     ن هذا المفهوم أن مصطلح ديناميكية ا      يتضح م و

 . تحث بين أفراد الجماعات الصغيرةالتأثر في عمليات التفاعل التيو

 :كما يطلق أيضا على عدة معاني أخرى منها

 .التغيرات التي تحدث داخل الجماعات االجتماعية •
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 .كيفية تكوين الجماعة أو أدائها لوظائفها •

 لتغييـر بنـاء أو تركيـب        اإلجراءات الالزمة دراسة الوسائل و   •

 .ليس كأفرادالجماعة وسلوكها كجماعة و

 طالتنشيط والمنش

 : التنشيط -

، كما  وهيكلة الحياة االجتماعية   عمل يهدف إلى تطوير االتصاالت بين األفراد       

يعمل على إدماج األفراد داخل خاليا مستقلة تمنع اختناقهم فـي المجموعـات             

هو مجموعة تقنيات قيادة األفواج و التي تسمح بالحصول على أكبـر            . الكبرى

 .مساهمة ألعضائها في تحقيق األهداف المشتركة

  :المنشط -

، ل هذا األخير، يحس، يفهم، يتضامن، يدرك      هو عضو من أعضاء الفوج يجع     

عفة مشاركة الجميع في حياة الفوج،      يستجيب، إنه يقوم بدوره للعمل على مضا      

 :في كل عمل تنشيطي ال بد منحتياجاته، والتكيف مع الظروف، وتعريف باالو

 .الحياة داخل األفواجالمشاركة في الخلف و •

 .قيادة األفواج بمساهمة الجميع لتحقيق األهداف •
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 أهمية القائد في الجماعة

 : تعريف القيادة

ـ               اهرة،تتعد تعريفات القيادة حسب الزاوية التي ينظر الباحث منهـا إلـى الظ

 : فبعضهم يترك على

 .حاجاتهمالقائد وسماته الشخصية، والبعض اآلخر على اإلتباع و -

غير أن القيـادة عمليـة      . البعض الثالث يركز على الموقف أو األهداف      و -

ـ اجتماعية بالدرجة األولى بمعنى أن القيادة مرت       ماعـة و ليسـت     ة بالج بط

 : على أنهاعلى ذلك يمكن أن نعرف القيادةبشخص القائد ذاته، و

لى تفاعل اجتماعي يحـدث بـين فـرد ومجموعـة،           ظاهرة اجتماعية تشير إ   

الجماعة، تأثيرا معنيا يمارسـه     تفاعل تبادل التأثير بين الفرد و     يتضمن هذا ال  و

نحو يمكنـه    ب الفرد على أعضاء الجماعة وتحدث استجابة من األعضاء للفرد        

 .سلوكهم في اتجاه هدف معينمن أن يؤثر في 

  :ة القائد بالنسبة للجماعةأهمي -

ه أن يحدث التغيرات االجتماعية والسياسـية،       إن القائد داخل الجماعة يمكن     

يمكنه أن ينطلق من المعايير المبدئية للجماعة ثم يعمل على توجيه الجماعة            و

 . في مسالك جديدة و معايير مختلفة

 تلتـف    جهود الجماعة التـي    محور دوران كل  إن القائد هو رمز االتجاه و      

 .تماسكهاورا رئيسيا في وجدة صف الجماعة ولذلك فهو يلعب دحوله، و
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يلعب الدور الرئيسي في توجيه نشاط الجماعة نحو األهداف التي تسطرها            

 .الجماعة

هما من الباحثين البارزين فـي علـم الـنفس           و "ترتشفيلد" و" كراس" ويحدد  

 : االجتماعي، وظائف القائد فيما يلي

 .منفذطط والقائد مخ  -أ

 .القائد صانع سياسة -ب

 .القائد ممثل خارجي للجماعة  -ج

 .متحكم في العالقات الداخلية بين أعضاء الجماعةالقائد  -د

 .مثال أو نموذج أمام أعضاء الجماعةالقائد   -ه

 .متحمل للمسؤولية رمز الجماعة والقائد  -و

 .صورة الوالدين ألفراد الجماعةالقائد  -ي

ياة الجماعة يلعبون دورا أساسيا في تجديد أهداف الجماعة وفي          ي ح أن القائد ف  

ثقافتها، كما يضـعون خطـط النشـاطات المختلفـة          وضع قيمها ومعاييرها و   

إلى تكوين الجماعات السـتقرارها     لجماعتهم، كما أن القيادة ضرورية بالنسبة       

 .بقائهاو
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 االتصال

 :تعريف االتصال -1

عملية أساسية للنشاط االجتماعي والتربوي لوجود أي مجتمـع         االتصال هو   " 

 – محمد عطية –" تقدمهوتماسكه و

فلويد " االتصال عملية نقل معنى أو فكرة أو مهارة أو حلم من شخص آلخر            " 

 ).Floyde Brokter(بروكتر 

 :االتصال في الوسط المدرسي -

 :ي بواسطتها تحقق المدرسة أهدافهاهو الوسيلة الت

مين باكتسابهم جملة من المعـارف والمهـارات        تحقيق تغيير في سلوك المتعل    

 .االتجاهاتوالمواقف و

 : الهدف من االتصال في النشاط البيداغوجي-2

 .التربويةات منسجمة مع القيم االجتماعية وإثارة سلوك 

 .الجسميةتهم العقلية وإمكانياتربية المتعلمين من أجل تقدير تحسين و 

إحداث التفاعالت التي من خاللها يتم التفاهم المتبادل لألطراف المعنية           

 .بعملية االتصال

على هذا األساس يمكن اعتبار االتصال في المجال البيداغوجي أداة أساسـية            و

 .لتحقيق الرسالة المهنية والتربوية للمدرس
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 : عناصر االتصال وتفاعالته-3

يقصد به المجتمع الذي يعيش فيه المرسل، هـذا المجتمـع بكـل             :  المصدر -

االجتماعية، ومستواه الفكري والذي أكتسـب عـن طريـق          كوناته الثقافية و  م

 .الخبراتالتفاعل و

  : المرسل-

 ).ناطقين(نحن كمتكلمين إشارات، و+  إلرسالهو كل مصدر 

 :الرسالة -

مجموعة  هي كذلك واحد و التعبيري في آن    ائي و هي محتوى االتصال الفيزي    و

اإلشارة الممكن إدراكها والتي تثير المستقبل وتوفر له المعلومات والخبـرات           

، إي ينقـل  بل المسـتق بـذهن المهارات، فهي عبارة عن جسر يربط المرسل        و

 .أفكارا تدفعه إلى التفكيرخبراتهم المستقبل و

 ).أي أن الرسالة يجب أن تلبي حاجات المتعلمين(

 :القناة -

إن الرسالة بعد ترميزها من طرف المرسل تتجه إلـى حـواس المسـتقبل                

 . بواسطة قناة، إ، خواص القناة ستحدد شروط حدود نقل الرسالة

 :المستقبل -

 يتلقى المستقبل مجموعة اإلشارات التي تكون الرسالة، ثم يقوم بفك الترميـز            

، )دراكبواسـطة عمليـة اإل    (بواسطة إشارات أخرى تكون في حوزة ذاكرته        

 و يتقن   اإلشاراتيعرف  لترميز شريطة أن يدرك المستقبل و     تتحقق عملية فك ا   
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لو لم بفهم المستقبل    الحالة يكون االتصال ممكنا حتى و     في هذه   قواعد تركيبها و  

 .مرسلة جيدا

بـين  كون كل تفاوت بين خصائص المرسـل و       ي: بصفة عامة و موضوعية   و

 االختالف في السـن، الجـنس،       مثال: خصائص المستقبل سببا يخل باالتصال    

 االجتماعية، في الدوافع، في كيفية استعمال اللغة ، في القيم، في        المقالةالثقافة،  

 ....   اإلدراك

 : االتصالئق عوا-

هي تشتمل على تـداخل عـدة   إن عوائق االتصال عديدة ومتنوعة جدا، و         

رسالة من لحظـة    رسائل تستعمل نفس القناة إضافة إلى جميع أسباب تدهور ال         

 .ترميزها حتى لحظة فك ترميزها

 :نستطيع تقسيمها إلى ثالثة أقسامو

 : األسباب المادية-1

 .القسم المشوش 

 .ل على الشارعطالنافذة المفتوحة التي ت 

 . غير المالئمة للمخاطبين المتعاينةالوضعية 

                                                    الوقت غير الكافي لالتصال 

 .الخ.....اإلطار االجتماعي الذي يحدث فيه االتصال 
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 : عدم سالمة الرسالة-2 

 . المرجعي المتشابهاإلطار انعدام 

 .متوافق للغةعوبات لغوية متعلقة باستعمال غير ص 

 .انعدام المنهجية في تقديم المعلومات، انعدام التطور المنطقي لألفكار 

 .ة الفكريةانعدام المراقب 

قدرة المرسل على   صعوبات في استيعاب الرسالة والتي ترجع إلى عدم          

دونهـا  المفاهيم التي يعتمد عليها الخطاب أو التي من         ترسيخ األفكار و  

ال يستطيع المرسل ترسيخ األفكار الرئيسية      تبقى الرسالة غير مفهومة و    

 الخطـابي   بيق أساليب تعليمية من التكرار والتضـاد      ألنه يفتقر إلى تط   

 .الخ.....الرجوعو

 .النطقعيوب في التغيير وااللتقاء و 

 .صوت غير كافي أو مزعج ألن صرار أو رتيب أو متصنع فيه 

 ...الحماسنبرة الصوت ناقصة االلتزام و 

التضايق، تأخر في استحضار    : أو اللغة / و صعوبات في تركيب األفكار     

 .. األفكار إفساد للذاكرة

رسالة انقطاع الصلة بـين المرسـل       يترتب عادة عن صعوبات إلقاء ال      

 .المستقبلو
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 ):للمعلم و المتعلم( األسباب النفسية -3

 يكفـي   إن التحكم في عملية االتصال البيداغوجي ليس باألمر الهين حيـث ال           

انتقاء استراتيجية قد تبدو مالئمة، خاصة إذا علمنـا         التخطيط المسبق للعملية و   

 :ن الممكنأنه م

 عملية االتصال كجملـة العراقيـل       ظهور عوامل غير مرتقبة قد تبطل      

أو المجموعـة   ) المعلم و المتعلم  (الحواجز النفسية التي تخص األفراد      و

 .التربوية في تفاعالتها المختلفة

 .البداغوجيةالجماعة في الممارسات التربوية وعدم إدراج حياة  

رد في إطار الجماعـة بمـا        بكل ف  المهام الخاصة عدم تحديد األهداف و    

الدوافع، القدرات الحقيقية، الـذكاء،     (العقلية  يتالئم واستعداداته النفسية و   

 ...).تقنيات التنشيط

النزاعات الخاصة بحياة الجماعـة     عدم القدرة على تسيير الصراعات و      

التـرابط بـين   ي إلى ظهور وضعية عدم االنسـجام و       التربوية مما يؤد  

 .التربويةعناصر المجموعة 
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 تطبيقات

بين كيف أن المعلومات التي مرت بك في هذا السن تساعدك على فهم              

أشرح . أو جوانب من حياة زمالئك    االجتماعية  -جوانب حياتك النفسية    

 .أورد األمثلة الالزمةو

 .اشرح السبب العبارات التالية خطأ أو صواب وبين لماذا 

تماعي الذي يتبع قانونـا     علم النفس االجتماعي يدرس السلوك االج      - أ

 .ما

علم النفس االجتمـاعي    حقيقة ال فرق بين علم االجتماع و       في ال  - ب

 .فكالهما يدرسان اإلنسان

 تقرير   المهم هو تكوين الفرد العضوي عامة و العصبي خاصة في          -ج

 .تأثيراته ليس لها أهميةسلوك اإلنسان و المجتمع و

 .تاريخ طويل لعلم النفس ماضي قصير و-د

أشرح إذا الفروق   .  فكرة التفاعل االجتماعي من التفاعل الكيميائي      أخذت 

 .التشابهات بينهمان التفاعل الكيميائي االجتماعي وبي

فأنت نتاج تفاعل عوامل البيئة مع العوامـل        ) عربيا(باعتبارك جزائريا    

 .العضوية

أشرحها حول بعض االستجابات المركبة في سلوكك أو        أورد أمثلة و   - أ

 .س الذين تعرفهمفي بعض النا
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أورد أمثلة من العوامل البيئة من المجتمع الجزائري التي أثرت           - ب

 .عليك في سياق التنشئة االجتماعية التي مرت بك

 .اشر األنماط الثالثة للقيادة مبينا خصائص كل نمط 

يعتقد البعض أن القائد االستبدادي يستطيع أن يجعل األتباع يفعلون كل            

 .هداف التي يريدهايحقق بذلك األد وما يري

أدعـم نقاشـك     في ضوء المعلومات التي مرت بك و       ناقش هذا القول   -

 .باألمثلة الالزمة

 .هل العبارات التالية صح أم خطأ؟ لماذا؟ اشرح 

 .األوتوقراطي الطيب يركز على إنجاز المهمات - أ

 .ينتخب الرئيس انتخابا فيصبح قائدا - ب

 . القائد المنتخب يحاول أن يلبي مطالب أتباعه-ج

 .القائد أوتوقراطي -د

 أبـدا   ق التجارب التي أجريت في بعض الدول حول القيادة ال تنطب          -ه

 .على أحوالنا االجتماعية

 .المتكاملة التربية، تكوين الشخصية مهاممن  

 ما هي مقومـات الشخصـية       أو" الشخصية  "  بكلمة   هو المقصود   ما -

 .المتكاملة
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 التدريس بـل ال بـد مـن         ال تكفي مجرد الدراسة النظرية فقط لطرف       

ناقش هـذا   . ينمولما درس نظريا حتى ينجح المدرس و      التطبيق العلمي   

 .الرأي

 المجتمع من ناحية وأهـداف  االبتدائية بأهداف ترتبط أهداف المرحلة     "  

الطبيعة الخاصة للتعليم االبتدائي من ناحيـة       التربية من ناحية أخرى، و    

 ".ثالثة

 . أشرح هذا القول-



 

 المراجـــــــــــــــع

ديـوان المطبوعـات الجامعيـة      . تركي رابح / د. أصول التربية والتعليم   ♦

 . المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر84/1640رقم النشر . 1990الجزائر

تأليف جماعة من األساتذة                            ) الطلبة المعهد(التربية العامة  ♦

 .محمد التومي الشيباني/ د :   تطور النظريات التربوية ♦
 ) العزيز.ع.ص(التربية وطرق التدريس ج  ♦

 أستاذ علم النفس جامعة     PH.D ويتبعمقدمة في علم النفس تأليف أرنوف        ♦

لساحة المركزية بن عكنـون     ا. ديوان المطبوعات الجامعية  . بول األمريكية 

 3732-4.06 النشر  رقم26/12/1992 .الجزائر –

ترجمـة حـافظ    .  KLENBERGأوتـوكلينبرغ   . علم النفس االجتماعي   ♦

.  جامعة دمشـق الطبعـة الثانيـة       –الجمالي أستاذ علم النفس االجتماعي      

 . بيروت–منشورات دار مكتبة الحياة 

خير اهللا عصـار ديـوان المطبوعـات        /  د .مبادئ علم النفس االجتماعي    ♦

 .1984الساحة المركزية بن عكنون الجزائر . الجامعية

جامعة . سيد خير الدين  / د. علم النفس التربوي أسسه النظرية و التجريبية         ♦

.  بيروت ص  1981المنصورة دار النهضة العربية للطباعة والنشر القاهرة        

 .749ب 

جامعة الملك عبـد    . ميد محمد الهاشمي  عبد الح / د. أصول علم النفس العام    ♦

 .العزيز جدة

 .85-12 – 1982رقم النشر . ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر

 

 
 




