
 

 
  انشعبٍت انذٌمقزاطٍت انجشائزٌت انجمهىرٌت

انعهمً وانبحث انعانً انتعهٍم وسارة  

-مستغاوم -بأدٌس  به انحمٍذ عبذ جامعت   

 كهٍت األدب وانفىىن 

 قسم األدب انعزبً 

 

انماستز فً األدب انعزبًمذكزة تخزج نىٍم شهادة   

  

 

 طبيعة انتىاصم بين انمعهم وانمتعهم انمراهق 

 انسنة انرابعة متىسط أنمىذجا

 

 

 

 إعداد انطانبة : تكىك مريم                                      إشراف األستاذ : بىيش منصىر
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 إهـــــــــــــــــــذاء

 

ورمز العطاء، من علمتنً وعانت الصعاب من الجنة تحت قدمٌها نبع الحنان إنى  -

بٌن نساء الكون :  امرأةألصل إلى ما أنا فٌه... حفظك هللا وأطال عمرك ٌا أعظم 

 أمً جوهرتً الؽالٌة ٌمٌنه .

إلى من كلله هللا بالهٌبة والوقار من أحمل اسمه بكل افتخار من أسند إلٌه فً  -

أبً  األبد:مواجهة الصعاب ستبقى كلماتك نجوما أهتدي بها الٌوم وفً الؽد وإلى 

 أحمد.العزٌز 

 زوجً سٌد أحمد  وساندنً:رفٌقً فً درب الحٌاة من وقؾ إلى جانبً  إلى -

بعروقً إلى أزهار الٌاسمٌن التً تفٌض حبا ونقاء وعطرا من حبهم ٌجري  -

، فرٌدة ، خدٌجة ، صافٌة ، ملٌكة ، وإلى روح  رٌمهأخواتً : نوشة ، فاطمة ، 

 أختً الطاهرة فاطمة رحمها هللا .

محمد  إخوانً:إلى أرى التفاؤل بعٌنٌهم والسعادة فً ضحكتهم شعلة الذكاء والنور  -

 العربً  الشرٌؾ،أحمد  سعٌد،

 إلى من تمٌزت بالوفاء والعطاء إلى حبٌبة قلبً صدٌقتً الؽالٌة : قبابً سعدٌة . -

 إلى أستاذي المشرؾ الذي ساعدنً بإرشاداته ونصابحه منصور بوٌش . -

 العمل.إلى كل من فً عقلً وال ٌكتبه قلمً إلى كل من ساعدنً فً هذا  -

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 كهــــمة شـــــكر

 

 الشكر الجزٌل والحمد الكثٌر هلل العلً القدٌر ، الذي وفقنا وسدد خطانا إلتمام هذا العمل .

وإنه لمن دواعً االعتراؾ بالجمٌل بعد اختتام هذه المذكرة أن أتوجه بجزٌل وعظٌم      

االمتنان إلى األستاذ : " منصور بوٌش "  لقبوله اإلشراؾ على هذه المذكرة ، ولما أفادنً 

به من نصابح سدٌدة وتوجٌهات رشٌدة ، وصبره معً إلى آخر المطاؾ، جزاه هللا كل 

 خٌر الجزاء .

كما أتقدم أٌضا بالشكر إلى كل من أضاء بعلمه عقل ؼٌره أو هدى بالجواب الصحٌح      

، حٌرة سابلة ، إلى من علمونا حروفا من ذهب وكلمات من درر وعبارات من أسمى 

وأجلى العبارات فً العلم ، إلى من صاؼوا لنا من علمهم حروفا ومن فكرهم منارة تٌّسر 

 كل أساتذة اللؽة العربٌة الكرام .لنا سٌرة العلم والنجاح ، إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

 مقــــــــــــــــــذمت

 

الذي علّم القرآن وخلق اإلنسان وعلّمه البٌان نحمده أن علّمنا ونشكره على ما أنعم بسم هللا       

 سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن أما بعد : علٌنا ، ونصلً ونسلم على 

لقد عرفت الحضارة اإلنسانٌة التعلٌم كمهنة منذ أقدم العصور، وكانت هذه المهنة هً       

 على اإلطالق ولم ٌكن ٌستطٌع مزاولتها إال الصفوة المختارة من أبناء األمة.أشرؾ المهن 

فالمدرسة مؤسسة تربوٌة ، ٌلجأ، إلٌها المتعلم بعد أن ٌقضً مرحلة طفولته بٌن المتعلم    

 ومحٌط جدٌد ٌمارس فٌه المتعلم مختلؾ النشاطات الفكرٌة والعلمٌة .والمتعلمٌن 

ٌكّون المتعلم فً المدرسة حملة من العالقات، وأهمها هً التً تجمع بٌنه وبٌن معلمٌه       

داخل ما ٌسمى بالعملٌة التربوٌة التً ٌمثل فٌها المعلم دور القابد والموجه، والمتعلم هو الؽاٌة 

 جمٌع الجوانب هو ما ٌرمً إلٌه المنهج الحدٌث للتربٌة. ونموه السلٌم فً

ومن أصعب المراحل التً ٌمر بها المتعلم هً انتقاله من مرحلة الطفولة إلى مرحلة       

المراهقة التً تتواكب مع دخوله إلى المتوسطة فهو فً هذه الفترة ٌصبح عدوانٌا إلى حد ما، 

على نفسه، كما ٌسعى إلى اكتشاؾ شخصٌته واختٌار  باالعتمادفٌحاول أن ٌستقل عن والدٌه، 

وجهته المستقبلٌة من أفكار وطموحات، وٌعمل فً هذه المرحلة على اختٌار المجموعة التً 

 ٌنتمً إلٌها ...

 

 

 

 

 

 



 

 

 

كل هذه  األمور سٌواجهها المعلم حتما داخل الصؾ المدرسً، لذا سأحاول فً بحثً هذا      

األول إلى شخصٌة المعلم من تعرٌؾ المعلم والتعلٌم وعلم النفس أن أتطرأ فً الفصل 

التربوي وأهمٌة علم النفس التربوي بالنسبة للمعلّم وذكر خصابص المعلم ودوره داخل 

 الصؾ الدراسً وصوال إلى أخالقٌات المهنة.

لّتعلّم وفً الفصل الثانً أتعمق فً شخصٌة المتعلم المراهق بداٌة من تعرٌؾ المتعلّم وا     

ٌّزاته وأشكال المراهقة وحاجاته ومشكالته ورعاٌته  والمراهق وذكر خصابص المراهق ومم

 بٌن الوقاٌة والعالج وصوال إلى المراهق والسلوك العدوانً .

ثم تلٌهم الخاتمة التً كانت عبارة عن ملخص بحثً، أما المنهج الذي اعتمدت علٌة      

الختٌار هذا الموضوع رؼبتً فً معرفة التواصل والتعامل الوصؾ والتحلٌل ، ما دفعنً 

بٌن المعلّم والمتعلّم المراهق، ولقد اعترضتنً صعوبات من بٌنها صعوبة الحصول على 

 المصادر والمراجع فً ظل الظروؾ التً مّر بها بلدنا الحبٌب مع الوباء .

بالصبر ووهبنً اإلرادة  وال ٌسعنً فً هذا البحث إال أن أشكر هللا على ما أمّدنً     

والعزٌمة إلتمام هذه المذكرة، كما أتقدم بالشكر الجزٌل إلى األستاذ المشرؾ الذي تتبع 

 خطواتً فً هذا العمل وأرشدنً بالنصابح المفٌدة إلنجازه.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 تمــــــــــهيد

المعلم هو العنصر األساسً فً الموقؾ التعلٌمً، وهو المهٌمن على مناخ الفصل ال ٌشال      

عن طرٌق الدراسً وما ٌحدث بداخله، وهو المحرك لدوافع التالمٌذ والمشكل التجاهاتهم 

أسالٌب التدرٌس المتنوعة، والتً تعتمد فً ؼالبٌتهم على الكالم واإللقاء اللذٌن قد تصاحبهما 

، وٌنحصر اهتمام المدرس فً تحقٌق أهدافه التً تدور معظمها حول السبورة والطباشٌر

وٌتقبل ما ٌعطً له دون مناقشة،  تلقٌن المعلومات، أما التلمٌذ فهو أداة سلبٌة، علٌه أن ٌأخذ

 وٌؽفل تماما دوره كأحد المتؽٌرات األساسٌة فً الموقؾ التعلٌمً.

اسٌة، وطبٌعة المتعلم، وأن ٌراعً نظرٌات المعلم علٌه أن ٌراعً طبٌعة المادة الدر إنّ      

اإلرادة الحدٌثة والتربٌة الحدٌثة، من بٌن زٌادة االهتمام ٌدور التلمٌذ ومشاركته اإلٌجابٌة فً 

العملٌة التعلٌمٌة، وانتشار دراسات الفروق الفردٌة والمٌول واالتجاهات والقدرات وإتاحة 

بون فٌه من موضوعات ، مستعٌن بالمدرس الفرصة للتالمٌذ الختٌار ما ٌناسبهم وما ٌرؼ

كموّجه ومرشد، وزٌادة التسامح والبهجة والحرٌة مع التالمٌذ، ثم مراعاة التعلٌم الفردي 

واإلرشادي، والمجموعات الصؽٌرة والتوظٌؾ المناسب للوسابل التعلٌمٌة، والتقوٌم المبدبً 

ٌة المتعلم، وتبنى ما ٌعرؾ حالٌا والبنابً والنهابً فً ضوء المفهوم الشامل والمتكامل لترب

بأهداؾ المدرسة وتحقٌقها، وفً نفس  بالنظرٌة الحدٌثة إلدارة والتنظٌم، حٌث ٌتم االهتمام

 الوقت ال ٌعقل الجانب البشري والعالقات اإلنسانٌة داخل الفصل الدراسً .

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 مل: انمــــعه  انفـــصـــم األو  

 

 تمهــــــــــــــــــــٍذ 

 تعزٌف انمعهّم 

 تعزٌف انتّعهٍم 

  عهم انىفس انتزبىي 

 " انمعهم وعهم انىفس انتزبىي " أهمٍت عهم انىفس انتزبىي بانىسبت نهمعهم 

 خظائض انمعهّم 

  ًدور انمعهّم داخم انّظف انذراس 

 " أخالقٍاث انمهىت " انتعهٍم 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 انمـــــعه م                                                                         لانفـــصـــم األو  

 

 

 م: تعزٌفه انمعهّ -1

  نغت:  ( أ

ورد فً كتاب العٌن فً مادة علم ماٌلً : علم، ٌعلم، علما نقٌض الجهل ورجل عالمة، 

( 55وعلٌم، فإن أنكروا العلٌم فإن هللا ٌحكى عن ٌوسؾ:" إّنً حفٌظ علٌم " ) ٌوسؾ 

 وما علمت بخبرك أي ما شعرت به. –عالمة للتوكٌد  -وأدخلت الهاء فً  

وأعلمته بكذا ، أي أشعرته علمته تعلٌما ... والعلم: الجبل األسود والجمٌع = األعالم. 

والعلم ما ٌنصب فً الطرٌق لٌكون عالمة ٌهتدي بها، شبه المٌل والعالمة والمعلم والعلم ، 

 ' 1ما جعلته علما للشًء " '

إذا اعتمدنا على التعرٌؾ المعجمً " فالمعلم هو الماهر فً الصناعة ٌعلمها لؽٌره .      

 '2المعلم ، المدرس، األستاذ، المدرس المساعد " . '
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 انمـــــعه م                                                                         لانفـــصـــم األو  

 

 :  اصطالحا - ب

ٌعّرفه عبد الباقً على النحو التالً : " إنه حجر الزاوٌة فً العملٌة                      

التعلٌمٌة، وأعد خصٌصا لهذه المهمة إعدادا مهنٌا و أكادٌمٌا، ٌتمثل دوره فً زٌادة نمو التالمٌذ 

 ( 1وتعدٌل سلوكهم، وتحسٌنه فهو ٌربً الشخصٌة اإلنسانٌة ")

وٌشٌر جمال الدٌن محمد الشامً فً كتابه المعلم وابتكار التالمٌذ على أنه : " ٌعد أحد       

المتؽٌرات الهامة فً العملٌة التعلٌمٌة بما ٌتبعه مع تالمٌذ صفة من أسالٌب نحتهم على التفكٌر 

 (2وتطلق عنان قدراتهم وخٌاالتهم نحو األفكار الجدٌدة والمتمٌزة .")

القابد التربوي الذي ٌتصدر لعملٌة توصٌل الخبرات والمعلومات التربوٌة " المعلم هو       

وتوجٌه السلوك لدى المتعلمٌن الذٌن ٌقوم بتعلٌمهم، نعم إنه قابد تربوي مٌدانً ٌخوض معركته 

سالحه اإلٌمان باهلل تعالى، ونوره العلم الذي ٌتحلى به ، وهو ضّد الجهل والتخلؾ ببسالة فابقة 

ر فً الّصباح والمساء، وبذلك فهو ٌسعد الناس حوله، فهو كالشمس الساطعة ٌحقق االنتصا

 " 3تضًء لنفسها وتضًء اآلخرٌن . "

نستنتج أن المعلم هو العامل المهم جدا فً العملٌة التربوٌة وأّن نجاح العملٌة التعلٌمٌة        

 علٌه.ٌتوقؾ 

 

 12، ص2003، 1المكتب الجامعً الحدٌث اإلسكندرٌة ط" محمد عبد الباقً، المعلم والوسابل التعلٌمٌة 1"

 الدٌن محمد الشامً، المعلم والوسابل وابتكار التالمٌذ، دار الوفاء، الدنٌا. جمال« 2» 

 77الطباعة والنشر اإلسكندرٌة ص  

 .13.ص1،2009" عبد هللا العامري، المعلم الناجح، دار أسامة للنشر والتوزٌع األردن، ط3"
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 انمـــــعه م                                                                         لانفـــصـــم األو  

 

 TEACHER :المعلّم

المعلم هو حلقة بٌن المتعلم والمجتمع لذلك من المهم أن ٌعمل جاهدا بكل قدراته الذهنٌة والجسدٌة          

مقومات   لتحقٌق الموابمة بٌن متطلباتهما فٌعمالن سوٌا وفقا تناسق رابع، كل هذا بالطبع ٌستوجب أن ٌملك

 (1تفكٌر صحٌح.)

التعلٌمٌة لصؾ ما ، أوال إلحدى الشعب الدراسٌة، وقد ٌطلق علٌه " معلم  هو الذي ٌدرس جمٌع المواد  

ألنه ٌختص بتدرٌس جمٌع الموضوعات لهذا الصؾ، وٌقوم بجمٌع المهام المترتبة علٌه، من  اختصاص " 

 تخطٌط للبرامج، وإشراؾ على األنشطة والقٌام بتدرٌس ما ٌتفق واالتجاهات التربوٌة الحدٌثة.

لمعلم العنصر الحاسم والربٌس فً مدى فعالٌة العملٌة التعلٌمٌة، فهو ال ٌعتبر مجرد ملقن فقط، ٌعد ا        

بل مرشد، وموجه ومنظم ومساعد ومربً، فهو المحور األساسً للمتحكم فً إدارة الصؾ والمسؤول عن 

من   ا ٌقدم له ما ٌقدم له  متهٌبة الجو المناسب للدرس، وتهٌبة التالمٌذ نفسٌا وذهنٌا و مهارٌا لتقبل واستعاب 

 معارؾ وحقابق علمٌة . 

المعلم هو قدوة تالمذته فً توجٌه قٌمهم ، وتعدٌل أنماط سلوكهم وتوجٌه نظرتهم المدرسٌة خاصة و الحٌاتٌة 

لذا وجب توفٌر الجو المناسب والخلفٌة التربوٌة والمعرفٌة الواسعة العمٌقة المتخصصة ، وعلى المعلم عامة، 

جاهدا إلى تحدٌد معارفه العلمٌة، وطرق أدابه المهنٌة بصفة مستمرة ، كما ٌجب أن ٌكون مطلعا أن ٌسعى 

 .(2على مختلؾ التطورات المعرفٌة خاصة فً مجال تخصصه...)

 

 

 

 

مجدي العزٌز إبراهٌم، تنمٌة تفكٌر المعلمٌن والمتعلمٌن ضرورة تربوٌة فً عصر المعلومات، عالم الكتب  (1)

 . 223، ص  2006القاهرة دط

   77-76،ص2003رشٌد حمٌد العبودي، التعلٌم والصفة النفسٌة، دار الهدى للنشر،عٌن ملٌلة، دط (2)
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 انمـــــعه م                                                                         لانفـــصـــم األو  

 

 

 انتعهٍم: تعزٌفه -1

ٌتعلم أو أصلها من الفعل علّم ومضارعه ٌعلّم وٌقال علم الفرد أي جعله  نغت:   - أ

 (1أو ٌعرؾ ) ٌدرك

  :اططالحا  - ب

التعلٌم هو مجهود شخص لمعونة آخر على التعلم، وهو عملٌة حفز واستشارة              

قوى المتعلم العقلٌة ونشاطه الذاتً وتهٌبة الظروؾ المناسبة التً تمكن المتعلم من التعلم 

 وٌكون ذلك بمعونة من المعلم وارشاده.

ب، وتطبٌق المبادئ العامة التً ٌكتسبها المتعلم والتعلٌم الجٌد ٌكفل انتقال أثر التعلم والتدرٌ

فً مجاالت أخرى ومواقؾ مشابهة، وتمتاز عملٌة التعلٌم الصحٌحة بأنها تكون اتجاهات 

لدى المتعلمٌن نحو الدقة، والنظام والثقة بالنفس واتجاهات اجتماعٌة، مثل: التكٌؾ مع 

مة وإتجاهات فكرٌة وعقلٌة ، البٌبة االجتماعٌة والتعامل اآلخرٌن وإنشاء عالقات عا

 (2كالبحث والتحقق من صحة المعلومات، وحل المشكالت بالطرٌقة العلمٌة.)

 

 

 

 

                              

  

 

 10، ص 2009، 1حسان محمد مازن، تكنولوجٌا التربٌة وضمان جودة التعلٌم،دار الفخر ، القاهرة ط (1)

 .290، ص 2009، 1التربٌة ، دار الفكر ، األردن طإبراهٌم عبد هللا ناصر مدخل إلى  (2)
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 ج( مفهىمه:

نظام جماعً ٌتم فٌه التدرٌس والتعلٌم وهو مشروع إنسانً هدفه مساعدة األفراد على هو       

التعلم، وهو مجموعة من الحوادث تؤثر فً المتعلم بطرٌقة ما تؤدي إلى تسهٌل التعلم، وفً 

عن نطاق المتعلم مطبوعة أو مسجلة أو العادة تكون هذه الحوادث المتتالٌة كونها خارجة 

 (1ا تدّعم العملٌات الداخلٌة للمتعلم.")منطوقة وؼالبا م

ء بعض العملٌات والتجارب فالمتعلم عملٌة تلقٌن التالمٌذ معلومات مختلفة وتدرٌبهم على أدا

 المقررة فً المنهج الدراسً.

هو عملٌة توحٌد الشروط المادٌة والنفسٌة التً تساعد المتعلم على التفاعل النشٌط مع      

عناصر البٌبة التعلٌمٌة فً الموقؾ التعلٌمً اكتساب الخبرات والمعارؾ والمهارات 

 (2واالتجاهات والقٌم التً ٌحتاجها المتعلم وتناسبه وذلك بأبسط الطرق الممكنة ....)

أن عملٌة التعلٌم تقتضً وجود متعلم فً موقؾ تعلٌمً، له كامل االستعداد وهذا ٌعنً      

العقلً والنفسً الكتساب الخبرات والمعارؾ والمهارات واالتجاهات وقٌم تناسب قدراته 

فً بٌبة تعلٌمٌة تتضمن محتوى تعلٌمً ومعلّم ووسابل لٌحقق واستعداداته من خالل تواجده 

 المنشودة.األهداؾ التربوٌة 

 

 

 

 1999، 1(محمود الحٌلة " التصمٌم التعلٌمً: نظرٌة وممارسة "، دار المسٌرة للطباعة والنشر عّمان، ط1)

 .21، ص

، 1984، رابد التربٌة العامة وأصول التدرٌس ، دار الكتاب اللبنانً بٌروت، دط ٌدفا(عبد الحمٌد 2)

 .38،39ص
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 عهم اننفس انتربىي -3

 لم النفس التربوي كؽٌره من العلوم األدبٌة واإلنسانٌة، منذع إنّ  تعريفــــــــــــــــه :     

ظهورها شهدت صعوبة فً تحدٌد النواحً المفاهٌمٌة ولّعل من األسباب التً ساهمت فً صعوبة 

النفس ألن مساقاته األولى كانت تعطً  تحدٌد ماهٌة أنه لم ٌظهر كفرع مستقل عن التربٌة أو علم

 من قبل كلٌة التربٌة فً بعض الجامعات أو قسم علم النفس فً جامعات أخرى، بما أنها اعتبرت

 مدخال للتربٌة فً بعض الجامعات أو مدخال لعلم النفس فً جامعات أخرى "

وقد ساق األستاذ عبد الرحمان أحمد عثمان ، وعبد الباقً أحمد مجموعة من التعارٌؾ المساعدة 

 .ألمفهومًعلى فهم هذا الحقل 

ٌبٌا أو حٌث ٌعّرؾ أوزٌل وٌنسن علم النفس التربوي " بأنه مجموعة العالقات المشتقة تجر

منطقٌا ، بٌن العوامل والمتؽٌرات فً الموقؾ المدرسً والنواتج المرؼوب فٌها، كما تقاس 

 بمؤشرات السلوك العقلً للتلمٌذ."

فً المدرسة وفً ؼرفة الصؾ وفهم " بأنه محاولة فهم ما ٌجري   duboisبٌنما ٌنظر دٌبوا 

 أسباب حدوثه."

التربوي :" أنه ذلك العلم الذي ٌدرس نظرٌات التعلم، وٌعّرؾ عبد الرحمان العسوي علم النفس 

وطرقه وشروطه، كما ٌدرس التوجٌه التربوي والتعلٌمً، وٌرسم طرق توزٌع التالمٌذ على 

أنواع التعلٌم المختلفة، التً تتناسب وقدراتهم وٌعالج حاالت الضعؾ الدراسً والتحصٌلً كما 

 (1للتالمٌذ. )ٌقدم المقاٌٌس العقلٌة، والنفسٌة المختلفة 

 

 

 

 19، ص 2012، دار الكتاب الجامعً صفاء ،  1(عبد الرحمان أحمد عثمان، علم النفس التربوي ،د ط 1)

 

 

 

7 



 

 

 انمـــــعه م                                                                         لانفـــصـــم األو  

 

 

ٌعّرفه أحم عّزت راجع " بأنه ذلك العلم الذي ٌستهدفه معرفة المعلم، أو طالب التربٌة  كما       

على اإلفادة من مبادئ علم النفس وقوانٌنه فً حل المشكالت التعلٌمٌة واالنضباطٌة المختلفة التً 

 تعرضت له، وفً تكٌؾ عملٌة التعلٌم وفق مبادئ التعلم وٌكون ذلك عن طرٌق تزوٌده لمعلومات

عن طبٌعة المتعلم وخصابصه فً مراحل نموه المختلفة وعن طبٌعة عملٌة التعلم فالعوامل التً 

تستهدفها أو تطا لها، وعن سٌكولوجٌة المتعلم وأثرها فً عملٌة التعلٌم ، ثم عن سٌكولوجٌة 

 المتعلم و أثرها فً عملٌة التعلٌم، ثم عن سٌكولوجٌة تدرٌس المواد المختلفة ."

درٌس وٌعّرؾ فؤاد أبو حطب علم النفس التربوي بأنه : " الدراسة المنظمة لطرق الت     

 والمكونات البنٌوٌة للمدرسة باعتبارها مؤسسات أو منظمات، على أن تتم هذه الدراسة فً جمٌع

 ( 1األحوال من منظور السلوك اإلنسانً أي منظور علم النفس " )

حّدد  titelفً كتابه " مبادئ علم النفس التربوي  " أنه تاٌتل  وٌذكر األستاذ عماد الزؼلول    

ثالث وجهات نظر حول تعرٌؾ علم النفس التربوي فوجهة  النظر األولى تنظر الٌه على أنه علم 

والدراسة العلمٌة لعلم النفس فً مجال التربٌة أما وجهة النظر الثانٌة فتنظر إلٌه على ٌبٌن التربٌة 

ن فروع علم النفس العام، وٌوظؾ المبادئ والمفاهٌم والنظرٌات النفسٌة ، على أنه فرع تطبٌقً م

 .KHAISEIER  1988 (2)الممارسة التربوٌة داخل ؼرفة الّصؾ 

 

 

 

 

 

 .19(المرجع السابق ص1)

، دار الكتاب الجامعً ، اإلمارات المتحدة  2( عماد عبد الرحٌم الزؼلول ، مبادئ علم النفس التربوي،  ط2)

 24 - 23، ص2012
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لعملٌتً التعلم والتعلٌم وٌعتبر أّما وجهة النظر الثالثة تنظر إلٌه على أنه عملٌة التقوٌم المنّظمة    

معلم النفس التربوي " ذلك الحقل الذي ٌجب أن ٌعنً بالدراسة النفسٌة  wittrock 1992وٌترك 

للمشكالت التربوٌة المتعددة والعمل على حلّها من خالل توفٌر المبادئ والمفاهٌم واألسالٌب 

 (1والنماذج المتعددة." )

م على النفس نستطٌع القول مما سبق أّن وجهات النظر الثالث قد اشتركت فً النشاط الذي ٌقو   

ن ــــالتربوي ، هو تقوٌم سلوك المتعلم وإعداده وتهٌبته وما ٌتلقاه من معارؾ كما ٌعرفه محً الدٌ

ادئ ـــــتوؾ واألستاذ ٌوسؾ قطاجً فً كتابه أسس علم النفس التربوي :" هو ذلك المٌدان من مب

ة ــــوخصوصا فً المدرس علم النفس، الذي ٌهتم بدراسة السلوك اإلنسانً فً المواقؾ التربوٌة ،

، وهو العلم الذي ٌزودنا بالمعلومات والمفاهٌم والمبادئ والطرق التجرٌبٌة والنظر التً تساعد 

 ( 2)فً فهم عملٌة التعلم والتعلٌم والتً تزٌد من كفاءتها ." 

ـــــــــــــم ٌن أهمٌة علم النفس التربوي بالنسبة للمعلم والمتعلم حٌث ٌزود المعلـــقد بٌن األستاذ   

ٌقدمها للمتعلم بطرٌقة صحٌحة من أجل أن تزٌد فً كفاءته وفهمــــــــه بالمعلومات واألسس لكً 

وٌعتبر علم النفس التربوي من المواد األساسٌة والالّزمة لتدرٌب المعلمٌن، وتأهٌلهم لٌصبحــــــوا 

شكالت الناتجة من هــــــــــــــــذا أكثر فهما وإدراكا لطبٌعة عملهم ، وأكثر مرونة فً مواجهة الم

 ( 3العمــــــــــل. )

 

 

 24عماد عبد الرحٌم الزؼلول ، المرجع السابق ص (1)

 14، ص 2003األردن،  -، دار الفكر عّمان3محً الدٌن توؾ، أسس علم النفس التربوي، ط (2)

 22، ص2004، دار المٌسرة 9صالح محمد أبو جادو، علم النفس التربوي، ط (3)
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هو: الّدراسة المنّظمة للسلوك اإلنسانً وعملٌاته  عهم انىفس انتزبىي ٌمكىىا انقىل أنّ  ا  وأخٍز       

فً المواقؾ التربوٌة الهادفة  العالقة،العقلٌة واالنفعالٌة والشعورٌة واألنشطة الجسمٌة، ذات 

 (1واالنفعالٌة واالجتماعٌة لٌصبح قادرا على التكٌؾ مع نفسه وما ٌحٌط به. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، 2003، دار الفرقان الٌرموك، األردن 4، طانتزبىيعهم انىفس عبد الحمٌد نشوانً،  (1)

 .13ص
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فس انتربىي :   4  ّ  انمعه م و عهم انن 

ٌزّودهم من المواد األساسٌة الالزمة لتدرٌب المعلّمٌن وتأهٌلهم ألّنه  عهم انىفس انتزبىي ٌعتبر     

 باألسس والمبادئ النفسٌة الّصادقة التً تتناولها طبٌعة التعلٌم المدرسً .

فً مجال تأهٌل المعلّمٌن وتدرٌبهم على االفتراض القابل  عهم انىفس انتزبىيو ٌقوم دور       

المدرسً، ٌمكن استنتاجها أو اشتقاقها من النظرٌات التً تبدو صادقة، بوجود مبادئ عاّمة للتعلّم 

كما ٌمكن التأكد من صدق هذه المبادئ على نحو تجرٌب، وإٌصالها إلى المعلم بطرٌقة تتمٌز 

 بالكفاٌة الفاعلٌة.

للمعلّم، هو : " ماذا ٌفعل  عهم انىفس انتزبىيولكن الّسؤال الذي ٌمكن طرحه لبٌان أهمٌة     

 لمعلّم فً حالة ؼٌاب مثل هذه المبادئ " ا

ٌّاب المبادئ النفسٌة الصحٌحة للتعلّم المدرسً ٌؤدي بالمعلّم إلى استعانة بأحد البدابل الثالثة  إّن ؼ

 التالٌة : 

مّما ال شك فٌه أّن بعض القواعد التربوٌة التقلٌدٌة  االعتماد على القواعد التربوٌة التقلٌدٌة : - 1

األجٌال قد صعدت عبر الزمن ، وربما تكون صحٌحة ، ؼٌر أّن استمرار قاعدة ما ،  التً تناقلتها

ال ٌعنً بالّضرورة صدقها ، فالكثٌر من القواعد والتقالٌد ما زالت سابدة فً كثٌر من المجتمعات 

اإلنسانٌة على الّرؼم من بٌان عدم صدقها ، ومع ذلك ، أي أّن القواعد التربوٌة التقلٌدٌة ورؼم 

دقها ، ٌختلؾ باختالؾ الشروط التربوٌة وبتؽٌر األهداؾ التعلٌمٌة ، فٌجب باستمرار إعادة ص

 اختٌار هذه القواعد فً ضوء الشروط التربوٌة المتؽٌرة.
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قد ٌنطوي ذلك على نوع من الحكمة ، وٌؤدي اللّجوء إلى محاكاة معلّم قدٌم أو زمٌل خبٌر :  - 2

واالستقرار ، وخاصة عند المعلّم حدٌث العهد بمهنته التعلٌم، وؼٌر المؤهل تربوٌا إلى االطمبنان 

ٌّد إالّ ؼدت عابقا ٌحول دون القّدم  ، وٌضاؾ إلى ذلك أّن أسلوب المحاكاة ٌستلزم وجود نموذج ج

ٌّدا، فما زال خطر التقلٌد األعمى لهذا الن موذج المهنً للمعلّم .ومهما كان النموذج المراد تقلٌده ج

قابما ، لذا ٌجب إعادة النظر فً النموذج باستمرار لموابمته مع الشروط واألهداؾ التربوٌة 

ٌّرة، ولن ٌكون النموذج فً أحسن حاالته بدٌال عن المبادئ السٌكولوجٌة الّسلمٌة التً تحكم  المتؽ

 عملٌة التحكم، وتساعد فً حّل المشكالت التً تواجهه.

مبادئ أو طرق التعلٌم من خالل هذا  اكتشاؾ إنّ :  أو الخطأاستخدام أسلوب المحاولة  - 3

األسلوب ٌعتبر عمال عشوابٌا ، ومضٌعة للجهد والوقت ، لذا ٌجب على المعلم كما ٌرى 

أوزٌل، أن ٌبدأ بمجموعة من المبادئ السٌكولوجٌة القابمة ذات العالقة بالتعلٌم المدرسً ، حٌث 

لطرابق والتقنٌات التعلٌمٌة الحدٌثة، بدال من الضٌاع فً ٌختار بطرٌقة منطقٌة عقالنٌة أفضل ا

متاهات الحدس الؽامضة ، فالمبادئ السٌكولوجٌة الّصادقة تستبعد كل المحاوالت التً ال 

تستحق االختبار، لعدم اتفاقها ،صال مع المبادئ النفسٌة التً أكدت البحوث صدقها ، وتوحً 

ٌّد  (1ة )كذلك بالعدٌد من أسالٌب التدرٌس الج

 

 

 عماد عبد الرحٌم الزؼلول ، مبادئ علم النفس ، دار الكتاب الجامعً، اإلمارات العربٌة (1)

 .25ص 2002-2001 2المتحدة ط
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 نلخص مهام علم النفس التربوي بالنسبة للمعلم فٌما ٌلً : أن  ٌمكن    

استبعاد اآلراء التربوٌة التً تعتمد على المالحظة ؼٌر الدقٌقة السٌما تلك التً تعتمد على  – 1

الخبرات الشخصٌة واألحكام الذاتٌة والفهم العام ، ألّن الفهم العام ال ٌتفق دابما مع الحقابق العلمٌة 

 نظم.أو ترفض بعد إجراء بحث علمً م) قد تكون صحٌحة وقد تكون خاطبة ( وتقبل هذه 

تزوٌد المعلم بحصٌلة من المبادئ الصحٌحة التً تفسر التعلم المدرسً ، وهذه المبادئ التً  – 2

 ٌوفرها هذا المعلم هً نتابج البحث العلمً المنظم .

 اكتساب المعلم مهارات الفهم النظري والوظٌفً للعملٌة التربوٌة  –3

تدرٌب المعلم على التفسٌر العلمً لمختلؾ أنماط السلوك التً تصدر على الطالب وخاصة  –4

إذا استمرت فترة من الزمن وبذلك تصبح عنده القدرة على التمٌٌز بٌن أنماط السلوك التً تثٌر 

االهتمام ، فعلم النفس ٌساعد المعلم على أن ٌجٌب عن السؤال التالً : ما الذي ٌسبب سلوك 

وما العوامل المسؤولة عن إحداث هذا السلوك ؟ وبذلك ٌتجه نحو الفهم األفضل للعملٌة ب ؟ الطال

 . التربوٌة ، فال تكون استجابته لسلوك الطالب انفعالٌة أو دفاعٌة

 (1مساعدة المعلم على التنبؤ بالسلوك وضبطه .) – 5

 

 

، 1أسامة للنشر والتوزٌع ، األردن ، عمان ط(ولٌد رفٌق العٌاصرة ، التعلٌم وعلم النفس التربوي ، دار 1)

 .58، ص2011
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 خصائص انمعه م :  -5

المعلم هو القدوة الصالحة، والمثال المحتذى واألنموذج للّتالمٌذ فً حٌلتهم بجوانبها المتعددة      

وخصابصه كاملة وشاملة استقام التالمٌذ وصلح المجتمع. وإّن أهمٌة وكلّما كانت صفات المعلم 

التربٌة المعلم فً الحٌاة وضرورة وجوده وخطورة دوره، كلّها نواح أساسٌة تفرض على رجال 

والتعلٌم إبراز صورة المعلم بأجلً معالمها ، وأروع معانٌها ، فالتالمٌذ هم أعظم مراقب دقٌق 

اقبونه : فً سٌره ، حراكاته وسكناته، شكله وأناقته وكالمه وتعابٌره، هدوبه لمعلمهم، ٌر

 وؼضبه، فرحه وحزنه شرحه وإجابته...الخ.

 عٌة وهً : خصابص فر وتتضمن أوال: الخصائص المهنٌة :

معه وتنمو فً أثناء نموه فمهنة  لدهذه الصفة ٌتحلى بها المعلم الّناجح ت  استعداد مهنً:  – 1

التعلٌم " ٌستلزم لها استعداد فطري، وهذا االستعداد ٌوجد عند البعض وال ٌوجد عند البعض 

بمعنى أّن المعلم الكؾء ٌولد  " أّن المعلم ٌولُد معلماً "اآلخر ، وهناك مقولة متداولة تتضمن 

ومعه صفات خاصة تؤهله لمثل هذه المهنة ، ومن الّصفات على سبٌل المثال ال الحصر : قّوة 

 (1الشخصٌة ، الّصوت الواضح المؤّثر والمالمح المؤثرة فً اآلخرٌن .)

ت فالمعلم المتمٌز ٌتحلى باالستعداد الذي هو سر مهنته، إضافة إلى قوة شخصٌته والصو  

 سترسال فً الحدٌث وعدم االضطراب.الجوهري، واال

 

 ( علً راشد، خصابص المعلم العصري و أدواره، اإلشراؾ علٌه، وتدرٌبه، دار الفكر العربً، القاهرة 1'

 . 30ص 2002د ط،      
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هناك العدٌد من الصفات والمالمح تؤكد التفوق األدابً للمعلّم ومن أهمها : تفوق أدائً  – 2

أنه " ٌمتلك شخصٌة دافعة ومثٌرة االهتمام ومشوقة، وهو ٌستمتع بما ٌعمل وٌساند تالمٌذه فً 

 أعمالهم وهو ٌمتلك الحماس والدؾء الوجدانً وروح العابة والثقة " 

من أكثر مواصفات المعلمٌن ارتباطا بالنتابج المرؼوب فٌها عند التالمٌذ فهذه الصفات فهذه      

 وٌقلل من سوء سلوكاتهم.تساهم فً توفٌر بٌبة آمنة من إقبال هؤالء التالمٌذ على التعلم 

المربً الّناجح هو الذي ٌمتلك قدرات ومهارات وآلٌات وإمكانٌات الفان  فّنان مسرحً : – 3 

الّناجح ، فهناك " عناصر مشتركة بٌن العمل الذي ٌقوم به المعلم والعمل الذي ٌقوم به المسرحً 

الفنان المسرحً فً وسط جمهوره ، فالمعلم أمام وضع تالمٌذه فً تفاعل واندماج حتى ٌحقق من 

خالل محتوى تعلٌمً ووسابل تعلٌمٌة أهداؾ تربوٌة منشودة أ وكذلك الفّنان على المسرح أمام 

 (1من خالل نص مسرحً فٌثٌر بانفعاالته مع المؤثرات الصوتٌة والضوبٌة "  ) ه ٌندمججمهور

المعلم الناجح ٌنبؽً أن ٌؤثر فً تالمٌذه من خالل عملٌة المتمٌز ، وٌستحوذعلى انتباههم     

باستخدام المثٌرات المتنوعة كالتنوٌع فً نبرات صوته ، وفً حركاته وؼٌرها من المثٌرات لكً 

 األهداؾ المنشودة من الدرس .ٌحقق 

 

 

 

 

 

 .  31.32(المرجع السابق ص1)
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ٌتطلب على المعلم أن ٌكون عصرٌا فً توظٌؾ تكنولوجٌا التعلم  تكنىنىجي:خبير  – 4

وإّن صلة المعلم بالتكنولوجٌا تكون بمقدار استخدامه والتعلٌم المبرمج واألجهزة األخرى ، 

 لؤلجهزة والمواد والوسابل التعلٌمٌة ".

على المعلم أن ٌكون متجددا ومساٌرا لروح العصر فً أسالٌبه ومهاراته التعلٌمٌة فٌجب 

 لٌستطٌع بالتالً من المساهمة الفّعالة فً تحقٌق األهداؾ السلوكٌة التروٌة المرجوة.

متفهم تفهما "ٌعّد المعلم الناجح مرجع تعلم فً مجال تخصصه فهو  تعلٌمً:مرجع  – 5

كامال ألسالٌب ومفاهٌم وحقائق مادته الدراسٌة لٌكون متمكنا من مجال هذا التخصص، 

 . من معلومات وأفكار ومعارف مادته الدراسٌة "وعلٌه دائما أن 

تجدٌد فً مجال اإلطالع على ٌجب أن ٌسعى المعلم دابما للنمو المهنً والتطور وال   

خبرات المهنة الحدٌثة والمتجددة كما وٌجد ربه ، ٌتطلب منه أن ٌعً األسالٌب والتقنٌات 

الحدٌثة لٌقوم بنقل الخبرات المتطورة إلى طالبه بشكل فّعال وإٌجابً فالمدرس الّناجح 

 ٌمتاز بؽزارة علمٌة فً المادة المتخصص فً تدرٌسها.

سر تمٌز المعلم الناجح فً أنه ٌعتبر نفسه متعلما بارعا فالمعلم  ٌكمن: عالم تربوي – 6

المتمٌز ٌحرص على معرفة كافة األمور التربوٌة المختلفة فٌعرؾ " المفهوم الصحٌح 

للتربٌة وكٌؾ أنها تنمٌة لجمٌع جوانب التالمٌذ فً شمول وتكامل واتزان، كما أنه على علم 

وإٌجابٌات هذا المفهوم على العملٌة التعلٌمٌة  كامل بمفهوم المنهج الحدٌث الواسع ،

 (1بأكملها." )

 

 

  38، 33(علً راشد، خصابص المعلم العصري وأدواره، المرجع السابق، ص1)
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 : ومن أهمها ماٌلًثاوٍا : انخظائض انشخظٍت : 

القٌادة وفن اإلدارة فهو معلم الناجح قادر على ضبط وإدارته فهو " ٌمتلك فن فال: قائد و إداري -1

 ذه ـــــــــــــــــــــــــٌستطٌع أن قود تالمٌذه بنجاح وهم سعداء بهذه القٌادة الرشٌدة ومقتنعون به

 (1)اإلدارة الواعٌة " 

، وأن ٌوزع انتباهه على جمٌع على المعلم القابد أن ٌكون واعٌا منبها بما ٌحدث فً الفصل

الحس التنظٌمً واالجتماعً وٌشجع انجازات التالمٌذ لتقوٌة التالمٌذ وهذا ٌتطلب الذكاء و

 معنوٌاتهم وٌدفعهم إلى المزٌد من العمل والعطاء .

الفكر هو حصٌلة عملٌات التفكٌر الهابلة التً قام بها ذهن الفرد طوال سنوات  فكري : سمو -2

والقٌم ا الضخم من المعلومات والمعتقدات واالتجاهات حٌاته "، ففكر اإلنسان ٌعنً مخزونه

  (2)والعادات وأسلوبه فً الحٌاة . 

وسمو فكر المعلم ٌتمثل فً تحرر فكره من األخطاء، والتنظٌم والخبرة فً عرضه للمعلومات 

 أفعاله.، ومتزن فً انفعاالته ومنضبط فً ردود واستخدام األلفاظ الواضحة والالبقة

على المعلم المتمٌز والمتألق أن ٌمتلك العزم القوي واإلرادة وأن ٌتصــــــــــؾ   العزم: – 3 

بالصبر واألناة والتحمل حتى ٌستطٌع التعامل مع تالمٌذه وتوجٌههم بنجاح "والعزم هو اتجــــــــاه 

 (3)نفسً جازم ذو نسبة عالٌة فً القدرة على التصدي للعقبات والصعوبات، وتحدٌدها ومؽالبتها" 

درجات كثٌرة، وقد ٌصل العزم فً درجاته العلٌا إلى تنفٌذ المراد وتحقٌق األهداؾ، قال  والعزم

لِكَ  إِن   َوَؼَفرَ  َصَبرَ  َوَلَمن:" هللا تعالى 
 .(4) ٱأْل م ورِ  َعْزمِ  لَِمنْ  َذَٰ

-2011(ناظر عبد القادر، ضؽوط العمل عند المعلمٌن وعالقاتها ببعض المتؽٌرات الشخصٌة ، مذكرة لنٌل شهادة ماجٌستر ) 1)

 . 102(، ص2012

 .102( المرجع نفسه ص2)

 .48( علً راشد ، خصابص المعلم العصري وأدواره،ص3)

 سورة الشورى. 43( اآلٌة 4)
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ًّ أقم الّصالة وأمر بالمعروؾ وأنه عّن المنكر  وٌذكر القرآن الكرٌم نصابح لقمان البنه " ٌا بن

 (1)واصبر على ما أصابك إّن ذلك من عزم األمور " 

 (2)لرسوله محمد صلى هللا علٌه وسلّم: " فأصبر كما صبر أولو العزم من الّرسل "قال هللا تعالى 

وي للؽاٌة إذ ٌقدر على دفع طاقات احتٌاطٌة فً اإلنسان ، فالعزم إذن مستوى من اإلرادة ق

 والمعلم المثالً ٌمتلك بالعزم فال ٌكون سرٌع الؽضب.

السنوي والٌومً والتطلع  بنوعٌهالمعلّم الناجح هو من ٌمتلك مهارة التخطٌط تطلع مستقبلً:  -4

على المستقبل " وٌنبؽً لكل فرد عاقل متعلم ناضج أن ٌخطط لمستقبله بحٌث ٌحدد لنفسه أهدافا 

   (3)متتابعة ٌحققها على مراحل عمره المقبلة. 

الدنٌا، أن نخطط لمستقبلنا، قال رسول هللا صلى هللا فلقد أمرنا دٌننا الحنٌؾ أن ٌعمل فً هذه    

 : " اعمل لدنٌاك كأنك تعٌش أبدا واعمل آلخرتك كأنك تمت عدا." متفق علٌه. علٌه وسلم

ٌّد " فاإلنسان الّصالح  حضاري:أسلوب  – 5 من خصابص المعلم المتمٌز االتزان االنفعالً الج

بالتقوى والتوازن النفسً والضمٌر الٌقظ وضبط النفس والصبر إلى ؼٌر ذلك من صفات ٌمتاز 

  (4)الخلقٌة العالٌة. 

ٌتعامل مع تالمٌذه من خالل هذه الصفات السامٌة ، فنجده ٌساعد ذوي الحاجات وٌقؾ  فالمعلم

بجانب الضعٌؾ وٌتعامل مع من تقسو علٌه معاملة حضارٌة إنسانٌة ، بالتسامح واللٌن والتفاهم 

َنكَْ الَِّذي فَِإَذا َأْحَسنْ  ِهيَْ بِالَِّتْ اْدَفعْْوالتراضً وقد صدق هللا تبارك وتعالى فً قوله "  َنهْ  بَ ي ْ  َكأَنَّهْ  َعَداَوةْ  َوبَ ي ْ

يمْ  َوِلْي ْ.(5)َْْحَِ

 

 سورة لقمان  17اآلٌة  (1)

 سورة األحقاؾ 35اآلٌة  (2)

 .103ص ناظر عبد القادر، ضؽوط العمل عند المعلمٌن وعالقاتها ببعض المتؽٌرات الشخصٌة (3)

 .  103المرجع نفسه ص  (4)

 سورة فصلت . 34 اآلٌة  (5)
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تستعرض أهم السمات الخلقٌة للمعلم نجد أن هذا  عند ما :انخهقٍتثانثا: انسماث وانخظائض 

 المحور ٌتضمن السمات التالٌة.

المعلم المتمٌز ٌتصؾ بهاتٌن الصفتٌن الجلٌلتٌن هما اإلخالص والوفاء، فعلى مخلص وفً:  – 1

 المعلم أن" ٌكون مخلص فً قوله وعمله متقنا له قدر استطاعته، قال صلى هللا علٌه وسلم: " إنّ 

   إذا عمل أحدكم عمال أن ٌتقنه " رواه البٌهقً وابن ماجةهللا ٌحب 

ٌّته، وٌجرد إخالصه هلّل تعالى ، ألن العمل الذي ومن هنا كان  واجب على المعلم أن ٌصحح ن

سٌقوم به وٌجهد فٌه ال ٌنال ثوابه وال ٌرضً ربه إال إذا كانت الّنٌة فٌه خالصة صافٌة وهذا 

  (1)بدوره وٌستلزم أن ٌؤدي المعلم عمله بدافع نبٌل ٌسعى معه إلى نشر العلم والمعرفة." 

علم الناجح أن ٌلتزم باإلخالص والوفاء قوال وعمال ونٌة فعندما ٌخلص القصد ولذلك على الم

والنٌة لوجه هللا تعالى ٌكون العمل مخلصا، قال صلى هللا علٌه وسلم: " إّنما األعمال بالّنٌات وإّنما 

 لكل امرئ ما نوى ".

عمله أو بعلمه، فال دابما متواضعا ال ٌتباهى بالمعلم المؤمن الناجح تجده نسانً: إتوضٌح  – 2

ٌصٌبه الكبر فمن تواضع هلل رفعه قال صلى هللا علٌه وسلم: " ما تواضع أحد هلل إال ورفعه هللا " 

 رواه مسلم.

حرصت التربٌة اإلسالمٌة على صفة التواضع عند المسلم كخلق وعبادة لهما أثر فاعل فً وقد 

  (2) ."مّد جسور المحبة وإشاعة الود بٌن أفراد المجتمع المسلم

 

 

حسٌن إبراهٌم عبد العال وصالح بن علً أبو عراد الشهري، المعلم وخصابصه وصفاته الخلقٌة، ورؤٌة (1)

 46ص 1415، 1طإسالمٌة، 

  51-48المرجع نفسه ص   (2)
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المعلم الناجح ٌحمل مسؤولٌة تربٌة األجٌال، فهو منارة للخلق الدٌنً الخالص : خهق ديني   – 3

وإذا " تحلى إنسان بالخلق الدٌنً فٌعنً هذا أنه متمسك بكل ما فً دٌنه من أخالق ومعامالت 

  (1)وأوامر ونواه." 

كٌاته والبد أن ٌتخذ رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أسوة حسنة فً كل أقواله و أفعاله وسلو

عن خلق رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : قولتها  –رضً هللا عنها  –وعندما سبلت عابشة 

 الشهٌرة الموجزة " كان خلقه القرآن ".

  (2)وأثنى علٌه رب العّزة والجالل فقال: " وإّنك لعلى خلق عظٌم " 

رجو هللا والٌوم اآلخر كما قال سبحانه وتعالى " لقد كان لكم فً رسول هللا اسوة حسنة لمن كان ٌ

 .(3)وذكر هللا كثٌرا "

المعلم الكؾء هو الذي ٌمتلك سماحة النفس، وٌبّثها فً تالمٌذه ومن حوله فهو " :  سميح – 4

دابما بشوش ومبتسم ومتفابل مع اآلخرٌن وسمحاء النفوس فإنهم ٌكونون متسامحٌن مع الّناس 

 (4)، إن كان مخالفا ألهوالهم ".ٌتقبلون ما ٌجري به القضاء والقدر حكمة مرضٌة 

وا أَنْ  َسىَٰ قال هللا تعالى: " عَ  ا َتْكَره  ب  ٌْ وَ  َش ر   َوه  ٌْ مْ  َخ وا أَنْ  َوَعَسىَٰ ۖ   لَك  ا ت ِحبُّ ب  ٌْ وَ  َش مْ  َشر   َوه  ۖ   لَك 

ْعلَم   َوهللا     (5)." َتْعلَم ونَ  اَل  َوأَْنت مْ  ٌَ

 

 

 

 .63المعلم وخصابصه وصفاته " ص (1)

 سورة األحزاب. 4( اآلٌة 2)

 سورة األحزاب. 21( اآلٌة 3)

 .216( علً راشد، المعلم العصري وأدواره، ص4)

 سورة البقرة 216( اآلٌة 5)
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 : وٌتضمن هذا المحور ما ٌلً: رابعا: انسماث وانخظائض انعقهٍت

ٌمتلك المعلم الكؾء عقال ذكٌا، وهذا العقل الّذكً ٌجعله ممتلكا للعدٌد من  عقل ذكً: – 1

 القدرات الالزمة لمهنته ولحٌاته، وٌمكن أن نجمل هذه القدرات فٌما ٌلً: 

القدرة على التعلم " بدرجة عالٌة والقدرة على اكتساب المهارات المختلفة والقدرة على التصرؾ 

فً المواقؾ المختلفة، وبمعنى آخر القدرة على تكٌؾ التفكٌر وفق ما ٌواجه من مواقؾ جدٌدة. 

واقؾ والقدرة على التعامل مع المشكالت بحلول بدٌلة مالبمة واكتساب الخبرات وتوظٌفها فً  الم

 (1)الحٌاتٌة، والقدرة على الحكم السلٌم على المواقؾ واألشٌاء واألشخاص. 

تفكٌر المعلم تفكٌر علمً، وهو نشاط منظم ولٌس نشاط مرتجال " نشاط مقصود  تفكٌر علمً: -2

وهادؾ ولٌس نشاط تلقابً، وهو ٌتصؾ بالّدقة والضبط وٌقوم على الواقع والمشاهدة فً 

ٌّز بالمرونة وٌعتمد على الموضوعٌة "  الوصول إلى الحقابق،  (2)وٌتم

المعلم الناجح هو الذي " ٌأخذ بالتوجهات العالمٌة فً عملٌات التربٌة والتعلم، توجه عالمً:  -3

وٌطبقها بالفعل على تالمٌذه وعلى أسالٌب تدرٌسه وتعلٌمه، وهو ٌحاول عن طرٌق االنترنٌت أن 

 (3)لمجاالت التعلٌمٌة وٌوظفها فً تعلٌمه لتالمٌذه. " ٌعرؾ كل جدٌد فً العالم المتقدم فً ا

 

 

  

 

 

 .62علً راشد، خصابص المعلم العصري وأدواره، ص (1)

 .106ناظر عبد القادر، ضؽوط العمل عند المعلمٌن وعالقتها ببعض المتؽٌرات الشخصٌة، ص (2)

 .107المرجع نفسه ص  (3)
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 دور انمعهم داخم انظف انمذرسً: -6

ٌعتبر المعلم العنصر الفّعال فً العملٌة التربوٌة، لذلك نجده ٌقوم بأدوار كثٌرة زٌادة على         

نقل المعارؾ فهو ٌقوم بدور المنشط والموجه ، حٌث ٌضع المتعلمٌن فً وضعٌات تحثه على 

داخلة العمل فمن ٌستعرض األدب التربوي الذي ٌتناول دور المعلم أدوار كثٌرة ٌقوم بها وهً مت

فٌما بٌنها ، وعموما فإن أبرز األدوار والمهمات التً ٌقوم بها المعلم سواء داخل القسم أو 

 الخارجة تتمثل فٌما ٌلً: 

إّن وظٌفة المعلم إلى جانب التعلٌم هً التربٌة ، وهً " تأتً فً المقام الثانً  المعلم كمربً:-1

بعد التعلٌم، فالمعلم مربً ومعلم فً آن واحد ، والمدرسة جزء من الحٌاة العامة، وظٌفتها 

استمرار لوظٌفة المنزل، لذا نجده ٌشترك مع األبوٌن فً تربٌة المتعلمٌن، كما نجده ٌعمل تمكٌنهم 

صٌل المعارؾ والثقافات العامة والعادات الصالحة، والقٌم السلٌمة والمثل العلٌا ، وإتقان من تح

المهارات االهتمام بالخبرات والتجارب المكتسبة، وأهل الخبرة ٌنتظرون من المدرسة وخصوصا 

من المعلم أن ٌنمً ذكاء التالمٌذ وٌهتم بسلوكهم وٌرقى تذوقهم للجمال وتدرٌبهم على حسن 

افة والنظام وٌكسبهم المهارة فً العمل وتربٌتهم على العادات الحمٌدة وؼرس الثقافة فً النظ

نفوسهم واالنتماء إلى الوطن. هذه إذن أهم الصفات التً ٌسعى المعلم إلى ترسٌخها فً المتعلم، 

 (1)ولم تعد مهمته تقتصر على تعلٌم القرآن والكتابة وحشد األذهان بالمعلومات. 

 

 

 

 د سامً منٌر، المدرس المثالً، نحو تعلٌم أفضل، دار ؼرٌب للطباعة والنشر والتوزٌع، القاهرة دط،محم (1)

    15-14دت ، ص
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تحتل عملٌة التقوٌم مكانة هامة فً عملٌة التعلم والتعلٌم " وٌتخذها  المعلّم والتقوٌم: – 2

المعلمون أساسا لتصنٌؾ المتعلمٌن، وهو األساس الذي ٌعمل الرقً بالمتعلم الصؾ أعلى أو 

إبقابه فً صفة، كما ٌعتمد علٌه فً تقرٌر أصحاب الكفاٌة من المتعلم، وهو الذي ٌوقفنا على 

 (1)فبالتقوٌم ٌحدد المعلم األخطاء التً ٌقع فٌها المتعلمٌن." حقٌقة موقعنا التعلٌمً، 

إّن عملٌة التقوٌم لٌست مجرد وضع درجات المتعلمٌن، وإنما هً عملٌة تشخٌصٌة عالجٌة تهدؾ 

إلى كشؾ مواطن الضعؾ والقوة عند المتعلم، ومن ثمة رفع مستوى نموه، لهذا على المعلم أن 

 ٌكون على دراٌة كافٌة .

بأسس التقوٌم ووسابله وٌتخذ إجراءات وأسالٌب فّعالة أثناء تقوٌمه للمتعلمٌن وفٌما ٌلً  وصحٌحة

 بعض األمور التً ٌركز علٌها المعلّم أثناء عملٌة الّتقوٌم:

 أن ٌركز المعلم جهوده على تقوٌم أهداؾ التعلٌم.-

 دراسٌة. أن ٌطور اختباراته لتشمل فترة تعلم طوٌلة، قد تمتد فصال دراسٌا أو سنة-

 أن ٌدرب المتعلمٌن على مختلؾ االمتحانات، كاالختبارات المقال، أو اختٌارات من متعدد. -

 (1)أن تكون عملٌة التقوٌم عملٌة شاملة، تتضمن أكثر من وجهة نظر أو أكثر من انطباع. 

 

 

 

 

 

، 7محمد عبد الرحٌم عدس، المعلّم الفّعال والتدرٌس الفّعال، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع، عّمان ط(1)

  225ص 2000

 .26( المرجع نفسه ص2)
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لقد حّدد علماء النفس وخبراء الّتربٌة المهام المهنٌة التً ٌقوم بها   المعلّم والعملٌة التعلٌمٌة: – 3

 المعلّم فً عملٌة التدرٌس: 

إعداد مجموعة من األسبلة تدور حول طرق تقدٌم المادة الدراسٌة للمتعلمٌن وتصمٌم  -

 األنشطة التعلٌمٌة فً الّصؾ.

مع خلق مناخ مرٌح ضبط الصؾ وامتالك انتباه المتعلمٌن لما ٌدرس، وحفظ الّنظام  -

 ومشجع على التعلم.

الخروج بالعملٌة التعلٌمٌة خارج إطار حجرة الدراسة، كاستؽالل إمكانٌات البٌبة ومكتبات  -

 ومصانع والمؤسسات المحلٌة.

تحلٌل مهارات التدرٌس المتطلبة، لكً ٌتخذ المعلم قرارات شأنها، فعلٌة أوال أن  ٌقدر  -

قٌقها، ثم علٌه أن ٌتعرؾ على األسالٌب والطرابق وٌحدد بوضوح األهداؾ المطلوبة تح

التً توصله إلى ذلك، كما علٌه أن ٌقرر متى ٌدرس كل موضوع وٌقرر كٌؾ ٌقدم هذا 

 الموضوع و أٌن.

وعلى المعلم أن ٌنزع وٌبلور طرابق التدرٌس، أن ٌختار الطرٌقة المناسبة لكل درس، 

لى أّن المعلم ٌجب أن ٌكون وٌخطط لدرسه تخطٌطا جٌدا وٌؤكد بعض المختصٌن ع

متحكما فً طرق التعلٌم وٌساهم بقدر كبٌر فً تطوٌرها وأن تكون لدٌه مهارات إدارٌة 

ٌّدة داخل الحجرة وٌجب أن ٌكون على علم أّن لكل مرحلة عمرٌة لها طرٌقة  تعلٌمٌة ج

علٌمٌة خاصة بها، تختلؾ عن المراحل العمرٌة األخرى مما ٌستلزم التنوٌع فً الوسابل الت

 (2)والتقنٌات. 

 

 

 .23-22، المرجع السابق صمحمد سامً منٌر  (2)
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ٌقصد بإدارة الفصل الطرٌقة التً ٌنظم بها المعلم عمله داخل الفصل،  المعلّم و إدارة الفصل:-4

وٌسٌر بمقتضاها بؽٌة الوصول إلى األهداؾ التعلٌمٌة التربوٌة التً ٌهدؾ إلٌها فً الحصة، أو 

باألحرى هً تلك العملٌة التً تهدؾ إلى توفٌر لحدوث التعلم فً ضوء األهداؾ التعلٌمٌة التً 

ألحدث تؽٌرات مرؼوبة فٌها وفً سلوك المتعلم، تتسق ثقافة المجتمع  سبق أن حددها بوضوح

  (1.)الذي ٌنتمون إلٌه من جهة وتطوٌر إمكاناته من جهة أخرى

 المعلم وقراراته فً مجال التخطٌط.-أ

 المعلم وقراراته فً مجال التنفٌذ.-ب

 المعلم وقراراته فً مجال اإلشراؾ والمتابعة.-ج

 (2)المعلم وقراراته فً مجال التقوٌم. -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2001، 1اإلدارة المدرسٌة فً األلفٌة الثالثة ، مكتبة المعارؾ الحدٌثة ، مصر طأحمد أبراهم أحمد، (1)

 .117ص

 .121المرجع نفسه ، ص (2)
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من أّهم وظابؾ المدرسة منذ بداٌة نشأتها هً نقل  المعلم كنموذج ٌتعّلم منه المتعلّم: – 5

المعارؾ للتالمٌذ واكتسابهم القٌم التً ٌتقبلها المجتمع وٌرضاها ولذلك ٌصبح المعلم المسؤول 

األول فً هذا األمر، فإّنه ممثل المجتمع فً هذا الشأن فهو ٌعمل على تحقٌق أهداؾ المجتمع 

ن ٌكون نموذجا لتالمٌذه فً اتجاهاته وسلوكاته و أن وتطلعاته فً أبنابه وبذلك فهو مطالب بأ

ٌكون واعٌا لدرجة كافٌة بأهمٌة هذا األمر بالنسبة له شخصٌا وبالنسبة لتالمٌذه بحٌث ٌشعرون 

بأنه ٌسلك بشكل طبٌعً وتلقابً دون تمثٌل وافتعال، وبذلك ٌكون قادرا على التأثٌر فً تالمٌذه ، 

استعداد لتعلم هذا السلوك واكتساب الكثٌر من االتجاهات بمعنى أنه ٌصبحون أكثر قابلٌة و

 (1)المرؼوب فٌها. 

ومن األدوار األساسٌة المرتبطة بمسألة كون المعلم نموذجا  المعلم كمنظم المناخ الصٌفً: – 6

للمتعلمٌن دوره فً تنظٌم المناخ االجتماعً والنفسً داخل الفصل، إذ هذه المسألة ترتبط ارتباطا 

مباشرا بعملٌة التعلم ، إذ هناك عالقة قوٌة بٌن نوع المناخ السابد أثناء التدرٌس وكم العمل الذي 

حصٌلة التعلم، إذ أن المناخ الذي ٌشٌع فٌه الشعور بالدؾء والصداقة فً  ٌنجزه المتعلم ونوع

العالقات ٌساعد على تحقٌق الكثٌر من األهداؾ التً ٌسعى المعلم إلى تحقٌقها، إلى جانب هذا 

األمر ٌساعد على زٌادة مستوى دافعٌة المعلم للمتعلّم ومبادرته للعمل والمشاركة اإلٌجابٌة فً كل 

 "  PATTELالخبرات التعلٌمٌة من أنشطة وفً دراسة قام بها " باثل ما تحتوٌه 

 

 

 

 

( أحمد حسٌن اللقانً، عودة عبد الجواد أبو سنٌة، التعلم والتعلٌم الصفً، دار الثقافة للنشر 1)

 .118ص 1990، 1والتوزٌع، عّمان ط
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قاَرن بٌن قٌم ستة معلمٌن فً المدرسة الثانوي وقٌم ثمانٌة وأربعٌن تلمٌذا من تالمٌذهم،      

ووجد أن التالمٌذ الذي كان تحصٌلهم جٌدا كان قٌمهم مشابهة لقٌم معلمٌهم إلى حد بعٌد،كما أّن 

ٌّمهم مخالفة بشكل واضح لقٌم معلمهم.  (1)التالمٌذ الذٌن تحصٌلهم أقل كانت ق

هذه الدراسة تعكس للفكرة األساسٌة فً هذا الشأن وهً " أّن المعلم وهو الذي ٌستطٌع أن ٌوجد مناخا ولعّل 

را لدرجة ٌشعر التالمٌذ بنوع من الصداقة واأللفة والراحة هذا المناخ متحرمناسبا للتعلم فقد ٌكون 

والثقة وال أّن مسألة القٌم واالتجاهات التً سبق اإلشارة إلٌها ترتبط بمسألة نوع المناخ 

االجتماعً والنفسً السابدة داخل الفصول المدرسٌة، فمثل هذا األمر ٌرتبط تماما بما ٌرٌده المعلم 

نحو التالمٌذ ونحو العملٌة التعلٌمٌة وهً أمور كلها تحدد نوع وٌتصوره عن مهنة واتجاهه 

العالقات ونوع المناخ السابد فً الفصول وكذا مع كافة القٌادات التربوٌة ذات صلة بعمله فً هذه 

 (2)المهنة " 

 

 

 

   

 

 

 

 

، 2006، 1المتحدة، طمحمد عودة، إعداد معلم المدرسة األساسٌة، دار الكتب الجامعً اإلمارات العربٌة ( 1)

 .182ص

 .182المرجع نفسه ص
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ٌستخدم المعلم أسبلة متنوعة داخل الّصؾ المدرسً، " وبقدر كم المعلم كمصدر لألسئلة:  – 7

المجال ٌكون كم ونوع التعلم، حٌث أّن ذلك ٌستشٌر عملٌات األسبلة المستخدمة فً هذا 

 عقلٌة علٌا أثناء عملٌة التعلم، ففً دراسة قام بها

ٌّن"   guagle achter 1963 سنة واتشر جالجر"    للمعلّمٌن صوتٌة تسجٌالت خاللها من ب

 السابد التفكر بنوع وثٌقة عالقة لها كانت المستخدمة األسبلة نوعٌة أنّ  تدرٌسٌة مواقؾ فً

ٌّن حٌث المتعلمٌن، لدى  أصبح الناّقد، التفكٌر تثٌر أسبلة استخدموا الذٌن المعلمٌن أنّ  ب

 .التفكٌر من األسلوب لهذا المتكّونة العملٌات ممارسة على قادرٌن معلمٌهم

 التدرٌس عملٌة أثناء األسبلة وتوجٌه وصٌاؼة إعداد على قادرا ٌكون أن"  المعلّم على وٌجب

 األهداؾ تحقٌق نحو مرؼوبة استجابات إنتاج إلى تؤدي مثٌرات األسبلة تحتل حٌث ،

 لكً المعرفٌة ومهاراته طاقته كافة واستؽالل التفكٌر فً المتعلّم ٌبدأ حٌث التربوٌة، التعلٌمٌة

 أمام المعرفة أفاق ٌفتح التدرٌسً الموقؾ فً األسبلة وتوجٌه ، سلٌمة إجابات إلى ٌصل

 العدٌد ٌكسبهم كما بالحٌاة، الوظٌفٌة وعالقتها أهمٌتها إدراك على قادرٌن وٌجعلهم المتعلمٌن

  وتمّكنه الشأن هذا فً المعلم دور على متوقفة المسألة تصبح وبذلك الذاتً التعلم مهارات من

   (1). األسبلة توجٌه كفاٌة من

 

 

 

 

 

 .118السابق ص(أحمد حسٌن اللقانً، عودة عبد الجواد أبو سنٌة، المرجع 1'
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 أخالقٍاث انمهىت ) انتعهٍم(   - 7

اتجهت المؤسسات التربوٌة والجمعٌات األكادٌمٌة المعنٌة بالتعلٌم إلى إرساء مبادئ أساسٌة        

تعتبر أخالقٌات مهنة التعلٌم فً أفاقها العالمٌة، إذ أّن معظم األنظمة التربوٌة فً مختلؾ 

على  المجتمعات المتقدمة منها والناهٌة، تّتفق على مبادئ أساسٌة لمهنة التعلٌم وٌمكن إٌجازها

 النحو التالً:

   المبدأ األّول:

إّن المسؤولٌة األساسٌة لمهنة التعلٌم تكمن فً إرشاد األطفال والّشباب والكبار طلبا للمعرفة 

واكتساب المهارات وإعدادهم للحٌاة الكرٌمة الهادفة التً تمكنهم من التمتع بحٌاتهم بكرامة 

الّتالمٌذ بالمساواة دون تخٌر بسبب اتجاه حزبً  وتحقٌق ذاتهم. وهذا ٌتطلب من المعلم أن " ٌعامل

أو عقٌدة دٌنٌة أو مكانة اجتماعٌة، وأن ٌمٌز الفروق الفردٌة بٌن التالمٌذ من أجل تلبٌة حاجاتهم 

 (1)الفردٌة وٌشجعهم للعمل من أجل تحقٌق أهداؾ عالٌة فً الحٌاة تتناسب مع نموهم المتكامل. 

  المبدأ الّثانً:

إّن مسؤولٌة المعلمٌن تكمل فً مساعدة التالمٌذ على " تحقٌق أهدافهم الّخاصة وتوجٌهها نحو 

أهداؾ مقبولة اجتماعٌا وهذا فٌتطلب من المعلم أّن ٌحترم مسؤولٌة اآلباء من أجل نمو التالمٌذ 

 (2)وتنمٌة روح الثقة لدٌهم. " 

 

 

محمد عوض الترتوري ومحمد فرحات القضاة ، المعلم الجدٌد ، دلٌل المعلم فً اإلدارة الصفٌة الفّعالة،  (1)

  50، ص 2006،  1" دار حامد للنشر والتوزٌع ، عمان ط

 .50المرجع نفـــــــــــــسه  ص  (2)
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 المبدأ الّثالث:

تحتل مهنة التعلٌم مكانة ذات مسؤولٌة هامة  اتجاه المجتمع واألفراد من حٌث السلوك االجتماعً 

وهذا ٌتطلّب من المعلّم " أن ٌلتزم بالسلوك االجتماعً المقبول فً المجتمع ، وأن ٌقوم  والفردي

بواجبات المواظبة الصحٌحة لٌكون قدوة فً المجتمع المحلً و أن ٌعالج القضاٌا االجتماعٌة 

واألساسٌة  التً تهم مجتمعه وٌدرك أّن المدرسة باعتبارها مؤسسة تربوٌة إنما هً ملك للمجتمع 

 وأن ٌحافظ على المكانة الرفٌعة لهذه المؤسسة ومستوى خدماتها للمجتمع ". ،

 المبدأ الرابع:      

تتمٌز مهنة التعلٌم عن ؼٌرها من المهن األخرى بنوعٌة العالقات اإلنسانٌة التً تسود جّوها 

التً ٌجب العلمً ، وهذا ٌتطلب من المعلم أن " ٌعامل زمالبه فً المهنة بنفس الروح اإلٌجابٌة 

أن ٌعامل بها ، وأن ٌكون صادقا واٌجابٌا فً التعامل مع مؤسسته التربوٌة من أجل تحقٌق مكانة 

 أرفع لمهنته".

هذه بعض المبادئ التً تستند علٌها أخالقٌات مهنة التعلٌم فهً أساس كل المهن األخرى، وٌحتل 

ة كلها وبالتالً إلى التنشبة المعلم فٌها دور بالػ األهمٌة وٌتعدى دوره إلى عملٌة التربوٌ

االجتماعٌة ومن هنا تأتً أهمٌة المعلم فً المجتمع وتبرز العناٌة به وتقدره كإنسان ومواطن 

 (1)وكمهنً بالدرجة األولى. " 

 

 

 

 

 .50المرجع السابق   ص (1)
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 انفظم انثاوً: انمتعهم انمزاهق.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــٍذ* تمه

 ( تعزٌف انمتعهم1

 ( تعزٌف انتعهم2

 (تعزٌف انمزاهق3

 ( خظائض انمزاهق وممٍّشاته4

 ( أشكال انمزاهقت5

 ( حاجاث انمزاهق ومشكالته6

 ( رعاٌت انمزاهق بٍه انىقاٌت وانعالج 7

 ( انمزاهق وانسهىك انعذواوً.8
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 :هٌدـــــــــــــــتم

 

ٌّرات فً جمٌع                    النواحً لدى الفرد ، لذلك فهً مرحلة تّتسم مرحلة المراهقة بتؽ

حّساسة فً حٌاته، وهذا ما ٌؤدي إلى الصراعات النفسٌة واألزمات ومشاكل واضطرابات على 

المستوى االجتماعً أٌضا ، ألنه من جهة ٌّمر بمواقؾ جدٌدة دون أن ٌكون له خبرة سابقة 

مدرسة وخارجها ضؽوطات لمواجهتها ، ومن ناحٌة أخرى تعتبر الظروؾ التً ٌعٌشها داخل ال

 تنعكس على سلوكا ته.
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 تعرٌف المتعلّم: – 1

الشًء أي عرؾ حقٌقته ووعاها ومنه معلم وهو الملهم  مشتق من الفعل تعلّملغــــة:  -أ      

 (1)الصواب والخٌر ومنه متعلم اسم مفعول من الفعل تعلم " 

هو كل فرد ٌنتمً إلى مؤسسة تعلٌمٌة تعلٌما من قبل المعلم لتلقٌنه ؼنا أو علما اصطالحا:  -ب     

حٌث تسعى التربٌة بمختلؾ  أن المتعلم هو المستفٌد من وراء العملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة ،

مؤسساتها ووسابلها إلى تربٌة المتعلّم وتنشبته ، وتوجٌهه وإعداده للمشاركة فً حٌاة المجتمع 

 (2)بشكل منتج ومثمر. 

هو الركن األساسً فً العملٌة التعلٌمٌة حٌث تسعى التربٌة لتنشبته وإعداده للمشاركة فً   -  

حٌاة المجتمع بشكل منتج ومثمر، فالمتعلمون مختلفون فً قدراتهم واستعداداتهم وقابلٌتهم ، 

ه، فمنهم فبة لدٌها مستوى عال من التحصٌل لدى استماعه للشرح النظري، ومنهم فبة ٌزداد تعلم

باستخدام وسابل تعلٌمٌة متنوعة كالخرابط، الملصقات ، األشرطة العلمٌة، وكل ذلك إلتاحة 

مواقؾ تعلٌمٌة تلبً مختلؾ احتٌاجات ومطالب وقدرات المتعلمٌن بشكل ٌحقق نتاجا أفضل فً 

تحقٌق نمو متكامل ٌشمل الجانب العقلً والنفسً والوجدانً، فضال عن تنمٌة التأمل ودقّة 

ظة عن طرٌق تقرٌب الخبرات من الواقع ذات المعنى الملموس ذات العالمة الوثٌقة المالح

 (3)بأهداؾ المعلم. 

 

 

 

 عربً. ،(معجم الوســـــــــــــــٌط، عرب1ً)

 45،ص2003، 3( سهٌلة محسن كاظم الفتالوي، المدخل التدرٌس، دار الشروق للنشر والتوزٌع ط2)

 .52(المرجع نفسه ص3)
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وهو الركـــــــن األساسً فً العملٌة التعلٌمٌة حٌث تسعى التربٌة لتنشبة وإعداده كعضو  -       

شكل منتج ومثمر ، فالمتعلمون مختلفون فً قدراتهم واستعداداتهم فّعال ومشارك فً مجتمعه ب

وقابلٌتهم، فمنهم فبة لدٌها مستوى عال من التحصٌل لدى استماعه للشرح النظري، ومنهم فبة 

ٌزداد تعلمه باستخدام وسابل تعلٌمٌة متنوعة كالخرابط ، الملصقات ، الصور، األشرطة العلمٌة، 

مٌة تلبً مختلؾ احتٌاجات ومطالب وقدرات المتعلمٌن بشكل ٌحقق كل ذلك إلتاحة مواقؾ تعلٌ

نتاجا أفضل فً تحقٌق نمو متكامل ٌشمل الجانب العقلً والنفسً والوجدانً، فضال عن تنمٌة 

التأمل ودقة المالحظة عن طرٌق تقرٌب الخبرات من الواقع ذات المعنى الملموس ذات العالمة 

 (1)الوثٌقة بأهداؾ المعلم. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .57( سهٌلة محسن كاظم الفتالوي، المدخل التدرٌس، المرجع السابق ص1)
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 علم:تعرٌف التّ  – 2

ٌعّرفــــــــــــــــــــه عبد الّرحمان العٌسوي: " تؽٌٌر أو تعدٌل فً السلوك أو الخبر ة نتٌجة قٌام 

ٌّن"الكابن   الحً بنشاط مع

أّما الباحث "جٌفورد فٌري " قال بأن التعلم: " تؽٌٌر فً السلوك ناتج عن استثارته " ، وقد    

 ٌكون هذا التؽٌٌر ألثر منبهات بسٌطة وقد ٌكون لمواقؾ معقّدة ".

أّما فً معجم وارٌن للمصطلحات السٌكولوجٌة نجده ٌقدم ثالث معان لمصطلح التعلم وتتمثل    

 فً:

" التعلم عملٌة اكتساب لقدرة تتٌح للكابن الحً أن ٌستجٌب لموقؾ سبق له أو لم ٌسبق له أن 

 عاشه ".

" التعلّم هـــــــــــــــــو عملٌة تثبٌت العناصر فً الّذاكرة بحٌث ٌمـــــــــكن استعادتها أو الّتعرٌؾ 

 علٌها. "

ًّ وال ٌقصد " التعلّم هـــــــــو عملٌة تجمع االستجابات الحركٌ ٌّة فً كل نشاط حرك ة األول

 (1)بالتجّمع هنا الكل اإلضافً وإّنما الكل العضوي من حٌث هو وحدة كلٌّة لها انتظامها. " 

 

 

 

 

 

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع عّمان،  3عبـــــد الرحمان عدس، أسس علم النفس التربوي، ط (1)

 .113دت، ص
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 تعرٌف المـــــــــــراهق: - 3

تفٌد معنى االقتراب أو الّدنو من الحلم، وٌؤكد علماء فقه اللؽة هذا المعنى فً  لغـــــــــــــة: -أ

قولهم: رهق، بمعنى ؼشً أو لحق أودنا، فالمراهق بهذا المعنى هو الذي ٌدنو من الحلم 

 (1)واكتمال النضج. 

قال ابن منظور فً لسان العرب فً مادة رهق: " ومنه قولهم: ؼالم مراهق أي: مقارب للحلم: 

قاربه، وفً حدٌث موسى والخضر : فلو أّنه أدرك أبوٌه ألرهقهما طؽٌانا وكفرا. أي أؼشاهما 

 وأعجلهما.. وفً التنزٌل: أن ٌرهقهما طؽٌانا وكفرا.

وٌقال طلبت فالنا حتى رهقته، أي : حتى دنوت منه، فربما أخذه وربما لم ٌأخذه، ورهق 

، والرهق: العٌب، والرهق: الظلم، وفً شخوص فالن أي: دنا وأزؾ وأفد، والّرهق: العظمة

التنزٌل: فال ٌخاؾ بخسا وال رهقا أي: ظلما. وقال األزهري: فً هذه اآلٌة الرهق اسم من 

 (2)اإلرهاق، وهو أن ٌحمل علٌه ما ال ٌطٌقه، ورجل مرهق، إذا كان ٌظّن به السوء.

 

 

 

 

 

 

 1دار ابن حزم، بٌروت، ط 1الناصر محمد حامد، دروٌش خولة، تربٌة المراهق فً رحاب اإلسالم ج  (1)

 .15، ص1977، 

 .2003ابن منظور، لسان العرب، مادة رهق، حرؾ الراء ، دار صاد بٌروت لبنان ط  (2)
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 اصطالحا:  –ب 

 فال ٌوجد لها تعرٌؾ واحد وإنما هناك عّدة تعرٌفات: 

فٌـــرى أّن مصطلح وصفً ٌقصد به مرحلة نمو معٌنة تبدأ بنهاٌة الطفولة  مصطفى غالب:

رد ـــــــــــالتً ٌمر بها الفوتنتهً بابتداء مرحلة الرشد، أي المراهقة هً المرحلة النهابٌة 

ؼٌــــــــر الناضج جسمٌا وانفعالٌا وعقلٌا واجتماعٌا نخو بدئ النضج الجسمً والعقلً 

 (1)واالجتماعً. 

الدكتور محمد عماد الدٌن إسماعٌل فٌعرؾ المراهقة من الّناحٌة البٌولوجٌة هً تلك المرحلة أّما   

سنة، ولذا كانت هناك فروق كبٌرة فً هذه الّناحٌة النفسٌة واالجتماعٌة  18سنة و 12عادة بٌن 

 (2)فهً مرحلة االنتقال من طفل ٌعتمد كل االعتماد على اآلخرٌن لٌصبح راشد مستقّل . 

بأّنها الوقت الذي ٌحدث فٌه تحّول فً الوضع البٌولوجً للفرد.  » aussubelوٌعّرفها أوسٌال 

(3) 

 

 

 

 

 

 

 71ص 1980، 7مصطفى ؼالب فً سبٌل موسوعة نفسٌة، مكتب الهالل، ط (1)

، 1محمد عماد الّدٌن اسماعٌل، محمد أحمد ؼانً، النمو فً مرحلة المراهقة ، دار القلم، الكوٌت، ط (2)

 .19ص، 1982

 .308ص 1995، 2زهران حامد عبد السالم، علم الّنفس النمو، ) الطفولة والمراهقة ( عالم الكتاب ط (3)
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" ٌطلق اصطالح المراهقة على االنتقال التدرٌجً نحو النضج تعرٌف عبد الرحمان العٌسوي: 

 (1)البدنً والجنسً والعقلً والنفسً." 

* ٌالحظ من خالل التعرٌؾ أّن مرحلة المراهقة هً المرحلة انتقالٌة، أي أّن المراهق ال ٌكون  

 طفال وال راشدا حٌث تتمٌز بمجموعة من المتؽٌرات الجسمٌة والجنسٌة والعقلٌة والنفسٌة.

* تعتبر المراهقة فترة مرور وعبور وانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد والرجولة،  

وبالتالً، فهً مرحلة االهتمام بالذات والمرآة والجسد على حد سواء، ومرحلة اكتشاؾ الذات 

اعٌا ) والؽٌر والعالم، ومن ثم تتخذ المراهقة أبعادا ثالثة : بعدا بٌولوجٌا ) البلوغ(، وبعدا اجتم

الشاب(، وبعدا نفسٌا ) المراهقة(، ومن ثم، تبدأ المراهقة بمظاهر البلوغ، وبداٌة المراهقة لٌست 

دابما واضحة ، ونهاٌة المراهقة تأتً مع تمام النضج االجتماعً، دون تحدٌدها قد وصل ألٌه 

 (2)الفرد من هذا النضج االجتماعً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25ص 1995النمو، دار الجامعً اإلسكندرٌة دط  عبد الرحمان العٌسوي، علم النفس (1)

 .28، ص1981خلٌل مٌخابٌل معوض، مشكالت المراهقٌن فً المدن والرٌؾ دار المعارؾ بمصر، القاهرة دط (2)
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زاته:  – 4 ٌّ  خصائص المراهق ومم

 خصائص المراهقة:/ 4-1

إّن مرحلة المراهقة تتمٌز بسرعة النمو الجسمً واكتمال النضج ، حٌث الخصائص الجسمٌة:  -أ

ٌزداد الطول والوزن واألطراؾ والعضالت، وال ٌتخذ معدال واحدا فً السرعة فً جمٌع جوانب 

الجسم، كذلك تؤدي هذه السرعة إلى فقدان المراهقة للخفة، وٌؤدي ذلك إلى اضطراب السلوكً 

سنة ٌكون متوسط ووزن الجسم عند البنات أكبر منه عند  15لى إ 11الحركً، وفً الفترة من 

الذكور ، وفً هذه الفترة خصوصا ٌتعرض المراهق إلى تؽٌرات كخشونة الصوت أو السمنة أو 

  النحافة وؼالبا ما تعود أسباب ظهور هذه األعراض إلى نشاط الؽدد الجنسٌة ونضجها. 

 ب واالختالل الحركً كما ٌلً: وٌمكن تلخٌص االضطرا الخصائص الحركٌة: –ب 

 االرتباط الحركً العام اي انعدام التناسق و االنسجام فً الحركات، االفتقار والرشاقة . -

 نقص أهداؾ الحركة، حٌث ال ٌتوفر للمراهق تنظٌم حركاته لتحقٌق هدؾ معٌن. -

 الزٌادة المفرطة فً الحركات. -

تصاد الجهد وعدم قدرته على ضبط القوى المحركة اضطراب القوة المحركة، ٌعنً افتقار فً اق -

 للعضالت وأحٌانا ٌمكن مالحظة أّن حركته تتمٌز بالرخاوة والطراوة.

نقص فً القدرة على التحكم الحركً، حٌث ٌتسم المراهق ببـــــــعده عن االستقرار الحركً.  -

(1)   

 

 

 

 

 .285، 283، 1975للنمو ، دار الفكر العربً، القاهرة،دط، ( البهً السٌد فــــــــــــؤاد، األسس النفسٌة 1)
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  الخصائص العــــــــــــقلٌة: -ج

ٌّز وتكسب حٌاة الفرد وألوانها من الفعاؼلٌة وتساعد على إعداد تتطّور الحٌاة العقلٌة  نحو التم

نفسه والتكٌؾ الصحٌح مع البٌبة الثقافٌة واالجتماعٌة التً ٌعٌش فٌها، ولهذا تبدو مهمته سهلة مع 

 العملٌات الفكرٌة لدى المراهقٌن المتمدرسٌن، وٌتضح ذلك فً: 

بأّنه القدرة المعرفٌة الّعامة، وٌقصد بها عدم التأثر بالنواحً  " عّرفه " بٌرت / الذكــــــــــاء:1ج

الجسدٌة بل التأثر بالنواحً اإلدراكٌة، وفً هذه المرحلة ٌجب استخدام اختبارات الذكاء والقدرات 

واالستعدادات لتحدٌد مستوى عمل المدرس واكتشاؾ إمكانٌات وقدرات التلمٌذ من جهة، أما من 

 بدء التعمق الدراسً وباألخص التوافق الدراسً.وجهة أخرى ٌتضمن له 

إّن إدراك الفرد ٌتطور من الطفولة إلى المراهقة فٌمتّد فً المستقبل وٌتسع فً : / اإلدراك2ج

المدى وٌعلو فً المستوى وٌهدأ بعد تحول وتقلب، ٌستقر بعد تذبذب وتشتت، وٌستقر هذا كله عن 

 ا ومؤثراتها.مظاهر النمو المختلفة وٌتفاعل معها متأثر

وبمعنى آخر فإن إدراك المراهق ٌتخذ آفاقا واسعة من الماضً والحاضر والمستقبل، وٌحاول أن 

ٌعمق فً إدراكه لٌدرك األسباب المباشرة واألسباب ؼٌر مباشرة والنتابج القرٌبة والنتابج البعٌدة، 

 (1)بٌنما ال ٌتعدى نطاق إدراك الطفل الزمن الحاضر الذي ٌعٌشه. 
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 اه:ــــــبــــــــــــــــــــــنت/ اال3ج

والمعقدة ٌنمو االنتباه من مّدته ومداه ومستواه، فٌستطٌع المراهق استٌعاب المشكالت الطوٌلة 

 بسهولة وٌسر.

  ـــــــٌر:ــــــــــــ/ التفكـــــــــ4ج

ٌتأثر تفكٌر المراهق بالبٌبة، وهذا ما ٌحفزه إلى اللّجوء لمختلؾ الطرق فً حّل المشاكل وما ٌهم 

 المراهق أّن تفكٌره ٌكن دابما مبنٌا على المفترقات للوصول إلى مشكالته.

 ٌل:ـــــــــــــــــــــــــــــ/ التخ5ج

والمكان، وهو أداة تروٌجٌة، كما أنه  هً الوسٌلة التً ٌتجاوز من خاللها المراهق حواجز الّزمان

مسرح المطامع ؼٌر المحققة وهو ٌرتبط بالتفكٌر فً ذلك ألن الخٌال ٌعتبر وسٌلة من الوسابل 

 حل المشكالت بالنسبة للمراهق. 

  ـــــــــــــــــــــر:ـــــــكّ / التذّ 7ج

ٌنمو التذكر فً المراهقة وٌنمو معه قدرة الفرد على االستدعاء والتعرؾ والقدرة على الحفاظ 

 (1)وٌعتمد على فهم االستنتاج. 
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 ٌة:ــــــــــــــــــــــــــد/ الخصائص النفس

المراهق تعتبر هذه المرحلة من أصعب المراحل خصوصا من الّناحٌة الّنفسٌة، فمنها ٌواجه 

صراعا نفسٌا قوٌا، وٌتأرجح من حالة إلى أخرى وٌمٌل إلى التؽٌٌر فً المشاكل التً تحٌط به، 

فهو ٌرى نفسه ٌصعد فال ٌجتمع مع األطفال وٌشاركهم أحادٌثهم وألعابهم بل ٌرى نفسه كبٌرا 

 وٌقحم نفسه فً أحادٌث الكبار، لكن هؤالء ٌرفضونه ألنهم ٌرونه صؽٌرا.

  النفعالٌة:ه/ الخصائص ا

مرحلة المراهقة تختلؾ من نواحً عدٌدة عن مرحلة الطفولة ومرحلة سن الرشد، حٌث تمتاز 

هذه الفترة األولٌة بأنها ذات حساسٌة شدٌدة تعود إلى عدم قدرة المراهق على التكٌؾ السرٌع مع 

لؤلسباب النفسٌة  البٌبة المعقدة والمتجددة ، فالحساسٌة الشدٌدة لدى المراهق مظهر التأثر السرٌع

واالجتماعٌة والجسمٌة، وكذلك بانفعاالت عنٌفة حٌث أّن المراهق ٌثور ألتفه األسباب وعند 

 ؼضبه ال ٌستطٌع التحكم فً المظاهر الخارجٌة بحالته االنفعالٌة.

أّما فً الّطور األخٌر من هذه المرحلة ٌبدأ المراهق فً تكوٌن عواطؾ نحو األشٌاء الجمٌلة إلى 

ذلك ٌبدأ فً تكوٌن بعض العواطؾ المجردة التً تدور حول موضوعات معنوٌة كالدفاع جانب 

 (1)عن المظلوم والضعٌؾ والمحروم. 

 

 

 

 

-32ص 33/7/74نصرالدٌن براوي، مشاكل المراهقة، مجلّة التكوٌـــــــــن والتربٌة العدد  (1) 

34    .  
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  و/ الخصائص االجتماعٌة:

ٌتأثر النمو االجتماعً السوي فً المراهقة بالتنشبة االجتماعٌة من جهة وبالنفع من جهة أخرى ، 

المراهق بالتعصب والمنافسة باعتباره متعصبا لآلراء ومعاٌٌر جماعٌة لؤلقران التً كما ٌتمٌز 

 ٌنتسب إلٌها وقد ٌتخذ هذا التعصب سلوكا عدوانٌا فً األلفاظ النابٌة والنقد الالذع.

ومن أهم االّتجاهات التً ٌظهر أثرها بوضوح فً هذه المرحلة، االتجاه إلى التفكٌر فً الدٌن 

ر الدٌنٌة وحتى السٌاسٌة وأحٌانا الفلسفٌة وتزداد أهمٌة  الرفاق فً تكوٌن عالقات ومناقشة األمو

 وطٌدة معهم فً مرحلة المراهقة.

و المراهق الذي ال ٌنجح فً تحقٌق هذا الجانب من حٌاته إال وهو محبة الرفاق ٌمٌل إلى العزلة 

أنه ال ٌوجد فٌها ما ٌكفً من  فٌتسم بالخجل واالنسحاب عن الجماعة ، فهو فً هذه المرحلة ٌعتقد

الكبار الذٌن ٌحٌطون به، وأّن هناك فجوة ثقافٌة ونفسٌة واجتماعٌة بٌنه وبٌنهم، تقؾ حابال دون 

 (1)أن ٌفهموا فهما أحسن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .  302-300حامد عبد السالم زهران، المرجع السابق، ص (1)
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ٌّزات المراهقة:4-2   / مم

ٌصاحب مرحلة المراهقة مجموعة من التؽٌرات السرٌعة والملحوظة على جمٌع المستوٌات، مّما 

ٌجعل المراهق ٌنتقل من مرحلة الطفولة إلى عالم الشباب، وفٌما ٌلً سنذكر التؽٌرات التً تطرأ 

 على كّل مستوى: 

  النمو الجسمً: -أ

نزعاج للمراهق إذ أنه ٌحس أنه حٌث ٌتسارع نمو الجسم بطرٌقة ؼٌر مادٌة، حٌث تسبب اال

ٌتؽٌر وٌدخل عالما آخر مجهول  مما ٌسبب له أزمات أو صراعات نفسٌة وخوؾ من المستقبل، 

ٌّن نتٌجة التؽٌرات التً تضعؾ من جسمه، إضافة إلى  كما ٌظهر علٌه التعب عند بذل جهد مع

 (1)ظهور الخصابص الجنسٌة بشكل واضح. 

 الّنمو العقلً:   –ب 

ألبحاث أّن النمو العقلً فً الّصؽر ٌكون بطٌبا ثم ٌبدأ ٌتسارع فً الطفولة المتأخرة حتى أثبتت ا

سنة، وهذا االرتقاء العقلً ٌؤثر على  16مرحلة المراهقة ، ثم ٌعود البطء ابتداء من السن 

 القدرات العقلٌة للمراهق من حٌث التذكر واالنتباه والتخٌل .

 التؽٌرات العقلٌة ومنها: وفً هذه المرحلة نلحظ مجموعة من

 النمو العقلً الملحوظ بسبب النمو السرٌع للمخ. -

 ٌصبح المراهق قادرا على انتقاد اآلخرٌن فً اعتقاداتهم و أفكارهم  -

 (1)الولوع بكل ما هو جدٌد واالبتعاد عما هو قدٌم.  -

 

 

دورها فً تنمٌة القدرة على التحكم، سوفً نعٌمة، االستراتٌجٌات المعتمدة من طرؾ األستاذ داخل الصؾ و (1)

 .86، ص 2007، 2دار الفكر للنشر والتوزٌع، ط
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 انمتعهم انمزاهق                                                               انفظم انثاوً

 

 

  ج/ النمو النفسً:

ٌصبح التمرد والعنؾ لؤلسلوب الوحٌد عند المراهقٌن تقرٌبا لفرض الذات ، وٌمٌل المراهق إلى 

 واالستقالل الذاتً ، كما ٌبدأ فً صراع البحث عن الهوٌة .االعتماد على النفس 

المراهـــــــــــــــــــق فً هذه الفترة ٌصبح مزاجً وسرٌع التقلب  وٌشعر المراهق بعدم الثقة 

 (1)بالنفس عند ما ٌواجه أعماال ٌكلؾ بها وال ٌستطٌع انجازها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .87( المرجع السابق، ص1)
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  أشكال المراهقة: /5

 سأتطرق فً دراستً إلى بعض منها ما ٌلً: ة أشكال للمراهقة هناك عدّ 

تتسم بالتوازن والهدوء النسبً والمٌل إلى االستقرار واإلّتزان العاطفً  /المراهقة المتوافقة:5-1

كما تتمٌز بتوافق المراهق مع الوالدٌن وأسرته وبالتوافق االجتماعً والرضا عن النفس 

وافقة واالعتدال فً الخٌاالت وأحالم الٌقظة ، ومن العوامل التً تساعد على أن تكون المراهقة مت

 نجد عاملٌن أساسٌٌن هما: 

ٌّدة -  .المعاملة األسرٌة الج

 توفٌر جو من الثقة والصراحة والشعور باألمن. -

نالحظ أّن المراهقة المتوافقة تتمٌز بتوافق للمراهق مع أسرته ومع والدٌه وكذا التوافق مع  -

الوالدٌن السمحة ؼٌر المتسلطة، مجتمعه، تتّسم بالهدوء واالستقرار الّنسبً وهذا نتٌجة معاملة 

 (1)وتوفر الثقة بٌنها والصراحة واألمن.

     

 

 

 

 

 

 

، 1995زهران، علم النفس النمو) طفولة والمراهقة(. عالم المكتب،القاهرة ، مصر   حامد عبد السالم( 1)
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 نسحابٌة المنطوٌة: / المراهقة اال5-2

هذا النوع من المراهقة ٌتسم باالنطواء واالكتباب والتردد والخجل، والقلق والشعور        

بالنقص، كما تتمٌز بنقد النظم االجتماعٌة والثورة على الوالدٌن، االستؽراق فً أحالم الٌقظة التً 

دٌنٌة تدور حول موضوعات الصراع والحرمان من الحاجات ؼٌر المشبعة واالتجاه إلى النزعة ال

بحثا عن الخالص ومشاعر الذنب وفً هذا النوع من المراهقة تتأثر بعدة عوامل منها : 

اضطراب الجو األسري ، السٌطرة وسلطة الوالدٌن، تركٌز األسرة على النجاح الدراسً والتفوق 

مما ٌثٌر قلق األسرة وقلق المراهق، إضافة إلى وضع المراهق الخاص فً األسرة وتربٌة بٌن 

 (1)ه.إخوت

نستخلص من هذه النوع للمراهقة أنها تتمٌز باالنسحاب والخجل والتردد والقلق والشعور  -

بالدونٌة، حٌث أّن المراهق ٌستؽرق معظم وقته فً أحالم الٌقظة التً تتمحور حول 

الصراع بٌن دوافعه الؽرٌزٌة المحرمة من اإلشباع والقوانٌن التً تفرضها العادات 

كما نجده قلقا نتٌجة للجو األسري المضطرب والصراع الحاصل بٌنه والتقالٌد والقٌم ، 

 وبٌن والدٌه، ومع أسرته التً تفرض رأٌها علٌه، وهذا ما ٌخلق القلق عند المراهق.
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 / المـــــــــراهقة العدوانٌة:5-3

ٌّز هذه المراهقة بالتمرد والثورة ضد األسرة والمدرسة والمجتمع و االنحرافات الجنسٌة    تتم

والعدوان على األخوة والزمالء ، وكذلك التعلق الزابد بالرواٌات و المؽامرات والشعور بالظلم 

ؼطة ونقص تقدٌم الذات، ولّعل العوامل المؤثرة فً هذا النوع من المراهقة هً: التربٌة الضا

والقاسٌة والمسلطة من طرؾ األسرة وصرامة الوالدٌن فً تعاملهم مع أبنابهم وتركٌز األسرة 

 (1)على النواحً الدراسٌة فحسب. 

نالحظ هذا النوع من المراهقة أنها تتمٌز بالتمرد ضد األسرة والمدرسة والمجتمع بصفة عامة ، 

رق كثٌرا فً أحالم الٌقظة ، نجده ٌشعر حٌث ٌكون متعلقا بالرواٌات والمؽامرات ، أي أنه ٌستؽ

 بالنقص وأسباب ظهور هذا النوع ٌعود إلى التربٌة القاسٌة من طرؾ الوالدٌن ومعاملة أبنابهم . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .112،115( حامد عبد السالم، علم النفس النمو طفولة والمراهقة، ص1)
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 / المراهقة المنحرفة:5-4

ٌّز هذا الشكل من المراهقة باالنحالل الخلقً التام واالنهٌار النفسً الشامل والبعد عن المعاٌٌر  ٌتم

االجتماعٌة فً السلوك واالنحرافات الجنسٌة وسوء األخالق تنتج هذه المراهقة نتٌجة لعوامل 

جدٌدة كمرور المراهق بخبرات قاسٌة أو بالصدمات األسرٌة العنٌفة وقصور الرقابة األسرٌة 

باإلضافة إلى قسوة األسرة فً معاملته وتجاهلها لرؼباته وحاجاته، التدلٌل الزابد، إضافة إلى 

  (1)عوامل جسمٌة وصحٌة المتمثلة فً اختالل التكوٌن الؽددي والضعؾ البدنً.

وفً هذا النوع من المراهقة نالحظ أّن االنحالل الخلقً واالنهٌار النفسً والبعد عن المعاٌٌر 

االجتماعٌة فً السلوك وسوء األخالق هً التً ٌتمٌز بها المراهق، وهذا ٌعود إلى األسرة 

وسوء  رقابتها وقسوتها فً تعاملها مع أبنابها المراهقٌن ، إضافة إلى عوامل  بالدرجة األولى،

 جسمٌة وصحٌة كالضعؾ البدنً.

نستخلص من كل ما سبق أّن أشكال المراهق تنتج أكثر بوجود العوامل األسرٌة، حٌث تؤثر هذه 

على نفسه وذاته، األخٌرة بشكل متوافقا مع نفسه وأسرته ومجتمعه أن ٌكون مراهقا منطوٌا مؽلقا 

لٌس اجتماعً ٌستؽرق وقته فً أحالم الٌقظة نتٌجة الصراعات الداخلٌة واألسرٌة، أو إما أن 

ٌكون مراهقا منحرفا خالً من األخالق، ٌشعر بالحقد الداخلً المسٌطر علٌه، وهو أسوء أنواع 

 المراهقة، ٌحتاج فٌها إلى العناٌة األكبر من قبل األسرة والمدرسة.
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  :ومشكالته / حاجات المــــــراهق6

 المراهقة:  مرحلة حاجات /6-1

المراهقٌن، والتً تبدو ونفس إّن التؽٌرات التً تحدث مع البلوغ تؤدي إلى تؽٌرات فً حاجات 

حاجات الراشدٌن إالّ أّن بعد التدقٌق نجد فروقا واضحة خاصة بمرحلة المراهقة فنجد حاجات 

المٌول والرؼبات تصل إلى أقصى درجة من التعقٌد فً المراهقة ، وقد وضح الباحث،" أبراهام 

ت فً حاجة إلى األمن، ترتٌبا هرمٌا لمختلؾ هذه الحاجات وتتمثل هذه الحاجا 1955مٌسلو" 

الحاجة إلى الحب مكانة الذات، الحاجة إلى االستقالل ، الحاجة الجنسٌة، ونتعرؾ إلٌها بالتدقٌق 

 فٌما ٌلً:

 الحاجة إلى األمن: -أ

ٌتمثل فً الحاجة إلى الشعور أّن البٌبة االجتماعٌة ٌسودها االحترام والتقلٌل وهً أهم الحاجات 

السوي والتوافق النفسً والصحة النفسٌة للفرد، وتظهر هذه الحاجات األساسٌة المطلوبة للنمو 

 جلٌة فً تجنب المخاطر.

الفرد الذي ٌشعر باألمن واإلشباع فً البٌبة االجتماعٌة المباشرة فً األسرة، ٌمٌل إلى أّن ٌعمم 

الناس هذا الشعور وٌرى هذا الشعور وٌرى البٌبة االجتماعٌة الواسعة ومشبعة بحاجاته وٌرى فً 

الخٌر والحب وٌتعاون معهم والعكس صحٌح ، وال شك أّن المراهق محتاج إلى األمن الجسمً 

والراحة الجسمٌة والشعور باألمن الداخلً وتجنب المخاطر واأللم وإلى االسترخاء والراحة إلى 

ة الشفاء عند المرض والحماٌة عن الحرمان، فالشخص المؤمن ٌشعر بإشباع الحاجة وٌشعر بالثق

 (1)واالطمبنان.

   

 

 

والنشر والتوزٌع، القاهرة ، امصر،  ( صالح الدٌن العمرٌة، علم النفس النمو، دار عرٌب، للطباعة 1)

 .296دت،
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 ب/ الحاجة إلى الحب والقبول:

كل األفراد ٌشتركون فً الحاجة إلى االستجابة والحب والمحبة والقبول والتخٌل االجتماعً وهو 

الحاجات النفسٌة الالزمة لصحة الفرد النفسٌة وكل إنسان ٌرؼب أن ٌكون مقبوال عند من أهم 

اآلخرٌن وٌهمهم ما ٌعتقدون فٌه، ولذلك فهو بحاجة إلى الصداقة والمحبة والعالقات االجتماعٌة 

ٌكره أن ٌكون منبوذ من طرؾ اآلخرٌن وهذه الحاجة تتجسد فً انضمامه إلى جماعة و إلى بٌبة 

ة تالبمه من حٌث المٌول والعواطؾ وٌجمع بٌنهم رباط متٌن وهؤالء األفراد ٌشبهونه اجتماعٌ

 (1)وٌشاركونه فً صفاته وعواطفه ٌستجٌبون سهولة لعواطفه وٌتبادلون مشاعر السعادة بٌنهم.

ٌتبٌن لنا أنه من الحاجات النفسٌة الضرورٌة أٌضا لصحة المراهق النفسٌة نجد الحب والقبول   

من طرؾ اآلخرٌن فهو بحاجة دابمة إلى الصداقة والعالقات االجتماعٌة وٌهمه كثٌرا أن ٌعرؾ 

لى ما ٌعتقدونه اآلخرٌن فٌه وٌكره أن ٌكون منبوذا من طرفهم وهذه الحاجة تتجسد فً االنضمام إ

جماعة الرفاق من نفس السن، فالمراهق ٌجد فً أقرانه الملجأ الوحٌد الذي ٌلجأ إلٌه ألنهم ٌعٌشون 

نفس األزمة، وجماعة األقران تعتبر البدٌلة لؤلسرة التً ٌرؼب المراهق االنفصال عنها 

 واالستقالل بعٌدا.

 

 

 

 

 

 

 

 .292صالمرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــــــــابق (1)
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 الحاجة إلى الشعور بالقٌمة الذاتٌة: -ج

تعتبر هذه الحاجة من أهم وأقوى الحاجات، إلى الشعور بالعدالة فً المعاملة ، الحاجة إلى 

 االعتراؾ  من قبل اآلخرٌن وله قٌمة، كالذٌن ٌدرسون وٌجتهدون من أجل أن تذكر أسامٌهم 

األعمال األخرى التً ٌقوم بها فً لوحة الشرؾ لذلك ترى المراهق من الفتٌان ٌدخن وٌقوم ب

ؼٌره من الكبار، أما بالنسبة للفتاة فهً تقلد أمها حٌث تلبس الكعب العالً مثلها، المراهق ٌطلب 

 (1)المكانة بٌن رفاقه أكثر فهو حرٌص علٌها. 

ٌّن لنا أّن المراهق ٌحتاج أن ٌكون له اعتبار وشأن أمام أسرته وأصدقابه، لذا ٌسعى دابما إلى  ٌتب

فرض نفسه وفرض مكانته فً المحٌط الذي ٌعٌش فٌه، وٌمكن أن ٌثور المراهق على بٌبته 

المنزلٌة وذلك تعبٌرا فً االستقالل عن سلطة والدٌه ، أو ٌلجأ إلى كبت هذه الثورة فً أعماق 

نفسه لٌعانً بذلك أنواعا مختلفة من الصراع النفسً، فهذه الحاجة همة لدى المراهق كونه ٌرٌد 

ا أن ٌكون شخصا هاما وأن تكون له مكانة فً جماعته، وٌعترؾ به كشخص ذو قٌمة ٌرٌد دابم

 أن ٌكون له مكانة الراشدٌن وأن ٌتخلى عن موضعه كطفل.

 

 

 

 

 

 

 

 .296صالح الدٌن العمرٌة، علم النفس النمو، ص (1)
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 د/ الحاجة إلى االستقالل:

إّن المراهق ٌرٌد دابما التخلص من قٌود األهل واالعتماد على نفسه ، وهذا ما نالحظه عندما 

ؼرفة له دون أن ٌشاركه أحد ونجده أٌضا ٌكره زٌارة والدٌه له فً المدرسة ألنها ٌرٌد وٌطلب 

دلٌل على الوصاٌة علٌه وٌحرص أن ٌظهر العالقة الشدٌدة بأسرته واعتماده علٌها، وعلى هذا 

فإن المعلم الجٌد هو الذي ٌحرص على أن ال ٌعامل المراهق على أنه طفل، وٌعطٌه مسؤولٌاته، 

أعماله وٌقوم بها وهذا ما ٌدفع المراهق إلى أن ٌقوم بعمله على أحسن وجه وكذلك وٌتركه ٌخطط 

 (1)ٌظهر القدرة على اإلبداع واالنحٌاز.

على أنه قد ٌكون لدٌه إلحاح  الطفل إلى االنتباه وؼٌر» جذب " فورٌد  ه/ الحاجات الجنسٌة:

ذا ما دلت علٌه دراسة وفضول جنسٌن، وهذه الحاجات تزداد وتقوى فً مرحلة المراهقة وه

الباحث "كنري" عن المراهقٌن الفتٌان دلٌل واضح على ان فترة المراهقة هً فترة الرؼبات 

من المراهقٌن الذكور فً المجتمع األمرٌكً ٌكونون  95الجنسٌة القوٌة، وثبتت أنه ما ٌزٌد عن 

 الستمناء واالستالم.سنة وهو ٌعٌن انؽماسهم فً فعالٌات مثل: ا 15فعالٌن جنسٌا حتى بلوؼهم 

 

 

 

 

 

 

 .23، دط ، ص 1986، علم النفس الطفل المراهق، عالم الكتب، القاهرة ( محمد مصطفى زٌدان1)

 23( المرجع نفسه، ص2)
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 / مشاكل المراهقة:6-2

إن مشكلة المراهقة من المشكالت الربٌسٌة التً تواجه المراهقٌن فً هذه المرحلة، فاللوم ٌوجه 

والهٌبات االجتماعٌة ، وكل المنظمات التً لها عالقة بهذه الفبة فكلها مسؤولة عن المجتمع نفسه 

 حالة القلق واالضطراب فً حٌاة هؤالء .

 / المشاكل النفسٌة:1

تؤثر فً نفسٌة المراهق وتضفً علٌه صفات جدٌدة تظهر من خالل تؽٌٌر سلوكٌاته ومن أهم هذه 

 المشاكل نجد:

 الــــــقلق: 1-1

ال تخلو من القلق طالما ٌواجه مشكالت ٌصعب علٌه حلها وقد عرفه " مسمران  سانإن حٌاة اإلن

"messerman   القلق بأنه حالة من التوتر الشامل الذي نشأ من خالل صراعات الدوافع و "

محاولة الفرار للتكٌؾ أي أّن القلق هو مهر للعملٌات االنفعالٌة المتداخلة التً تحدث خالل 

 (1)الصراعات 

 االكتئاب:  2 -1

الّتعارٌؾ لهذا المصطلح ولكن االتفاق كان على أنه مرض عصبً، وقد عرؾ على أنه دت تعدّ 

انطواء الشخص على نفسه وهجره عن اآلخرٌن وقطع العالقات معهم، باإلضافة إلى معاناة 

 (2)المكتبب لالنهٌار البطًء فً النشاط الحركً وتوعكات جسدٌة.

 

 

 

 .199، ص1987، ، القاهرة 2( مصطفى فهمً، الصحة النفسٌة، مكتبة الخانجً، ط1)

 .201( المرجع نفسه ص2)
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 :/المشاكل النفسٌة2

إن العامل االنفعالً فً حٌاة المراهقة ٌبدو واضحا فً عنؾ انفعاالته وحّدتها واندفاعه، وهذا 

االنفعالً لٌس ألسباب نفسٌة خالصة بل ٌرجع ذلك للتؽٌرات الجسمٌة، فإحساس المراهق االندفاع 

ٌنمو جسمه وشعوره بأن جسمه ال ٌختلؾ من أجسام الرجال وصوته قد أصبح خشنا فٌشعر 

 المراهق بالفخر وكذلك بالحٌاء والخجل فً وقت واحد.

تً ٌنتقل إلٌها والتً تتطلب منه أن كما ٌتجلى بوضوح خوؾ المراهق من هذه المرحلة الجدٌدة ال

 (1)ٌكون رجال فً سلوكه وتصرفاته. 

 / المشاكل االجتماعٌة:3

  /األسرة كمصدر للسلطة:3-1

إلى االستقالل والحرٌة وعندما تتدخل األسرة فإنه ٌعتبر هذا المواقؾ احتقار ٌمٌل المراهق 

نجد المراهق ٌمٌل إلى النقد ومناقشة كل لقدرته، كما انه ال ٌرٌد أن ٌعامل معاملة الصؽار، لذلك 

ما ٌعرض علٌه من آراء و أفكار بل ٌصبح له موقؾ وأداة ٌتقمص لها أحٌانا لدرجة العناد، 

وتتأثر شخصٌة المراهق بالصراعات والنزعات الموجودة بٌنه وبٌن أسرته تكون نتٌجة هذا 

 (2)وعدم استسالمه.الصراع ، مما ٌؤدي إلى عدم خضوع المراهق وامتثاله، وتمرده 

 

 

 

 

 

(مٌخابٌل خلٌل معوض، مشكالت المراهقٌن فً المدن واألرٌاؾ ، دار المعارؾ المصرٌة ، 1)

 .73، ص1977، القاهرة ، 2ط

 .76-74( المرجع نفسه ص2)
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  /المدرسة كمصدر للسلطة:3-2

إّن سلطة المدرسة تتعرض لثورة المراهق، فالتلمٌذ ٌحاول التمرد علٌها ، والمدرسة أشد من 

 المراهق ال ٌفعل ما ٌرٌده ولهذا فإنه ٌتأثر. األسرة حٌث أنّ 

 / المجتمع كمصدر للسلطة:  3-3

إّن اإلنسان بصفة عامة والمراهق بصفة خاصة ٌمٌل إلى الحٌاة االجتماعٌة أو العزلة فالبعض  

منهم ٌمكنهم عقد صالت اجتماعٌة بسهولة للتمتع بمهارات اجتماعٌة، تمكنهم من كسب األصدقاء 

ٌمٌلون إلى العزلة واالبتعاد عن اآلخرٌن لظروؾ نفسٌة واجتماعٌة وٌمكن القول  والبعض اآلخر

بأّن الفرح لكً ٌحقق النجاح االجتماعً وٌنهض بعالقاته االجتماعٌة، البد له أن ٌكون محبوبا من 

طرؾ اآلخرٌن، وأن ٌكون له أصدقاء وأن ٌشعر بتقبل إن المراهق قد ٌواجه االنفعال والنقد نحو 

مع ونحو العادات والتقالٌد والقٌم الخلقٌة والدٌنٌة السابدة ٌنقد نواحً النقص والعٌوب المجت

الموجودة فٌها، ولكون المراهق فرد بانتمابه للمجتمع وتفاعله معه ٌؤكد رؼبته فً التعبٌر عن 

 ذاته وشخصٌته، وٌحقق استقاللٌته وفردٌته، وأننا نالحظ مقاومة وتمرد من طرؾ المراهق إذا ما

 (1)أعٌق وضعفت هذه الرؼبات فً المدرسة والمجتمع.

   

 

 

 

 

 

 .74.76( المرجع السابق ص1)
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 / مشاكل الرغبات الجنسٌة:4

من الطبٌعً أن ٌشعر المراهق بالمٌل الشدٌد إلى الجنس اآلخر، لكن التقالٌد فً مجتمعه تقؾ 

حابال دون أن ٌنال ما ٌنبؽً، فعندما ٌفصل بٌن الجنسٌن فإنه ٌعمل على إعاقة الدوافع الفطرٌة 

الموجودة عند المراهق اتجاه الجنس لآلخر و إحباطه، وقد ٌتعرض إلى انحرافات وؼٌرها من 

لسلوكٌات المنحلة، باإلضافة إلى لجوء المراهقٌن إلى أسالٌب ملتوٌة ال ٌقررها المجتمع ا

كمعاكسة الجنس اآلخر أو التشهٌر بهم أو اإلؼراء فً العادات واألسالٌب المنحرفة ولكن ما 

ٌحدث جنسٌا فً المراهقة لٌس من شأنه أن ٌؤدي بالضرورة إلى حدوث أزمات للمراهقٌن، ولكن 

جارب على أن النظم االجتماعٌة الحدٌثة التً ٌعٌش فٌها المراهق هً المسؤولة عن دلت الت

 (1)حدوث هذه األزمات. 

 / المشاكل الصحٌة:5

إن المتاعب المرضٌة التً ٌتعرض لها المراهق هً السمنة فً حجم الجسم وزٌادة الدهون  أي 

على تنظٌم األكل والعرض على  ٌصاب المراهقٌن بالسمنة البسٌطة، وإذا كانت كبٌرة ٌحب العمل

طبٌب أخصابً، وقد تكون ورابها اضطرابات شدٌدة للفرد، كما ٌجب عرض المراهقٌن على 

انفراد مع طبٌب االستماع لمتاعبهم هذا فً حد ذاته جوهر العالج، ألن لدى المراهقٌن إحساس 

 (2خانق ألن أهله ال ٌفهمونه.)

 

 

 

 

، بٌروت 1سً للمراهقة ظهور المراهقة وخفاٌاها ، دار الفكر اللبنانً ط( عبد الؽنً دٌدي، التحلٌل النف1)

 27، ص1995

 .29( المرجع نفسه ص 2)
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  / رعاٌة المراهق بٌن الوقاٌة والعالج:7

 الحلول المقترحة للتعامل مع المراهقة: 

المراهق نفسٌا واجتماعٌا وتربوٌا، ٌمكن ثمة مجموعة من الحلول واالقتراحات للتعامل مع 

 تفصٌلها على النحو التالً:

 بعض الحلول للمشاكل الذاتٌة :  -أ

ال ٌمكن معالجة المراهق نفسٌا وذاتٌا إال بمساعدته على تفهم ذاته وحل مشاكله بنفسه أي : " البد 

من مساعدة المراهقٌن وتشجٌعهم حتى ٌستطٌع كل واحد أن ٌعرؾ نفسه وٌفهم ذاته وٌدرس 

شخصٌته وٌفهم خبراته وٌحدد مشكالته وحاجاته وٌعرؾ الفرص المتاحة ، وأن ٌستخدم وٌنمً 

اته بذكاء إلى أقصى حد مستطاع ، وأن ٌحدد اختٌاراته وٌتخذ قراراته وٌجعل مشكالته إمكان

بنفسه ، باإلضافة إلى التعلٌم والتدرٌب الخاص الذي ٌحصل علٌه عن طرٌق الوالدٌن والمربٌن 

والمرشدٌن فً األسرة وفً المدرسة و فً مراكز التوجٌه واإلرشاد لكً ٌصل إلى تحدٌد وتحقٌق 

ضحة تكفل له تحقٌق ذاته وتحقٌق ذاته وتحقٌق الصحة النفسٌة والسعادة مع نفسه ومع أهداؾ وا

 (1)اآلخرٌن. 

 

 

 

 

 

 

 

( سٌدي محمد بلحسن ، سٌكولوجٌة العالقة بٌن مفهوم الذات والتوافق النفسً لدى المراهقٌن ، 1)

 .321ص 2008، 1منشورات المعارؾ، الرباط ، المؽرب، ط
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 بعض الحلول للمشاكل الموضوعٌة: -ب/

 تتنوع هذه الحلول بتنوع المجاالت الموضوعٌة، لدا ٌمكن تفرٌع المجال الموضوعً إلى: 

ٌكون الحل ناجعا فً هذا المجال بتحسٌن الوضعٌة االقتصادٌة لؤلسرة التً ٌعٌش  األسرة: -1

المراهق بٌن ظهرانٌها والسٌما الفقٌرة منها، وتوعٌة أفرادها بالعلم والثقافة واإلعالم والدٌن 

والتوجٌه ، مع التنمٌة الشاملة لؤلسرة فً البادٌة والمدٌنة ، بؽٌة توفٌر جو نفسً مالبم لتنشبة 

سلٌمة متكاملة . وٌعنً هذا خلق جو أسري وعابلً حمٌم، قصد تربٌة إٌجابٌة أساسها التوافق مع 

التمرد، الذات، واألسرة، والمجتمع، والمدرسة، مع إبعاد المراهق عن أجواء القلق، والتشنج و

 والخوؾ ، والصراع، والوحدة، والؽربة، والعزلة، والتشاؤم.

والبد أّن توفر األسرة فضاء إٌجابا للمناقشة والحوار والنقد والتفاوض حول مشاكل المراهق 

الحقٌقٌة، باإلنصات والتفهم، واقتراح الحلول الناجعة لها ، دون إقصاء أو تهمٌش أو سخرٌة، 

 ق وطلباته واقعٌة أو خٌالٌة أو وهمٌة.مهما كانت رؼبات المراه

والبد للوالدٌن كذلك أن ٌقدموا توجٌهات قٌمة ومفٌدة ألوالدهم المراهقٌن بٌنما ٌخص التربٌة 

 –الجنسٌة، وفً هذا الصدد ٌقول أحمد أوزي : " كما أنه نظر االتجاه المراهقٌن نحو الجنس 

نعكس آثاره فً عدم االنسجام بٌن أفراد ذلك االتجاه السلبً الذي سوؾ ت –على مستوى الذاتً 

المجتمع من الجنسٌن ٌتعرض منذ الصؽر إلى شتى أنواع القمع والضؽوط، بخالؾ ما ٌحدث 

للدوافع األخرى وإنما على العكس من ذلك ٌنبؽً اآلباء واألمهات أن ٌتشبعوا بفكرة سلٌمة عن 

ل أو انفعال من الجنس وضرورة إعطاء أبنابهم معلومات صرٌحة ومبسطة، دون خج

 .(1)موضوعات الجنس بشكل ٌتدرج وٌناسب مستوى أعمار أبنابهم. 

 

 

، 1( أحمد أوزي، سٌكولوجٌة المراهقة، منشورات، مجلة الدراسات النفسٌة والتربوٌة ، الرباط، المؽرب ط1) 

 .220، ص1987-1917سنة 
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 / المجتمع:2

ال ٌمكن للمراهق أن ٌحقق مالبمته الصحٌحة والمتوازنة مع المجتمع إال إذا حاول المجتمع بل كل 

مؤسساته الصؽرى ) العابلة ، والشارع والمدرسة والنوادي ( والكبرى ) الجامعة ، والحزب، 

ٌة ، النقابة واإلعالم والدٌن (، أن ٌفهم حاجٌات المراهق ورؼباته ومتطلباته الذاتٌة والموضوع

بإصدار قوانٌن وتشرٌعات تحمً المراهق مؤسساتٌا، وتخدمه ذهنٌا وتنفعه وجدانٌا، وعضوٌا 

سٌكولوجٌا، وثقافٌا ، وإعالمٌا مع إٌالبه األهمٌة الكبرى على صعٌد سٌاسة الدولة لكً ٌتبوأ 

هتمام بهم مكانة متمٌزة فً المجتمع، ألن المراهقٌن هم شباب المستقبل ، وبناة الوطن فالبد من اال

اهتمام حقٌقٌا، وتخصٌصهم بالعناٌة الكاملة، وتوفٌر اإلمكانٌات الالزمة لرعاٌتهم نفسٌا واجتماعٌا 

وثقافٌا ودٌنٌا . وٌرى الباحث المؽربً سٌدي محمد بلحسن فً كتابه:) سٌكولوجٌة العالقة بٌن 

 مفهوم الذات والتوافق النفسً لدى المراهقٌن ( . "  

امل معهم المراهق مثل الوالدٌن واألساتذة وأعضاء المجتمع القربٌن منه ، األفراد الذٌن ٌتع

وجماعة األصدقاء ، أثر كبٌر فً نمو مفهوم الذات لدٌه ، كما لهم تأثٌر فً تكوٌن مفهم الذات 

 السلبً ، ولذلك ٌجب على الوالدٌن مرعاه أهمٌة دورهما فً نمو مفهوم الذات لدى المراهقٌن.

نمٌة تقبلهم لذاتهم وتكوٌن مفهوم الذات اإلٌجابً فً المدرسة ، مما ٌرجع بأثر النمو الصحٌح وت

 (1)كبٌر على االنجاز الدراسً والسلوكً للمراهق.

 

 

 

 

سٌدي محمد بلحسن ، سٌكولوجٌة العالقة بٌن مفهوم الذات والتوافق النفسً لدى المراهقٌن،  (1)

 .321ص
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 / المدرسة:3

ال ٌنبؽً أن تكون المؤسسة التربوٌة ثكنة عسكرٌة قوامها االنضباط والصرامة وكثرة التأدٌب، أو 

والعقاب والعنؾ واإلرهاب، أو تتحول إلى فضاء للصراعات االجتماعٌة ٌكون فضاء للخوؾ 

والطبقٌة واإلٌدٌولوجٌة ، بل ٌنبؽً أن تكون المدرسة فضاء للتعاٌش والتسامح والمحبة والصداقة 

، فضال عن فضاء للتعلٌم والتكوٌن وطلب العلم ، لذا ٌنبؽً على المدرسة أن تعتد بالعالقات التً 

مع ذاته واآلخرٌن والمجتمع ، وتحترم وؼاباته الشعورٌة والالشعورٌة، وتتفهم  ٌخلقها المراهق

مٌولة واجباته واتجاهاته النفسٌة والعاطفٌة، وتضمن له نوعا من الحماٌة على جمٌع األصعدة 

والمستوٌات . وكذلك ، ٌنبؽً أن تبتعد عن األسلوب السلطوي فً التعامل مع المتعلمٌن 

الدراسة واستبداله بالخطاب ألتحاوري والتشاركً والتفاوضً مع دمج  المراهقٌن داخل فصول

 (1)المراهق فً فرق وجماعات العمل لدفعه إلى تحمل المسؤولٌة وااللتزام بها.

 

 

 

 

 

 

 

 

، 2008،  1( أحمد علٌلوش، التربٌة والتعلٌم من أجل التنمٌة، مطبعة النجاح الجدٌدة ، دار البٌضة ، ط1)

 123ص
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 / المراهق والسلوك العدوانً:8

  Behavoirتعرٌف السلوك:  /1

سلكا  وسلوكا  وسلكه إٌاه فً اللّؽة: " سلك، مفرد سلوك ، والسلوك : مصدر َسلََك المكان َسْسل كه 

 وفٌه وؼٌره ".

 .222سورة الشعراء آٌة " " كذلك سلكناه فً قلوب المجرمٌن :قال تعالىوفً التنزٌل العزٌز، 

أخرى: أسلكته فٌه، وهللا ٌسلك الكفار فً جهنم أي ٌدخلهم فٌها، وفً التنزٌل الحكٌم قوله  وفٌه لؽة

 اء فسلكه ٌنابٌع فً األرضتعالى: لم تر أّن هللا أنزل من الّسماء م

 أي أدخله ٌنابٌع فً األرض."  21سورة الزمر آٌة "

 (1)ٌقال سلكت الخٌط فً الَمخٌط " أي أدخله فٌه 

 -أٌن ومتى ٌحدث–وٌعتمد تناول تحدٌد السلوك من أجل تعدٌله على المالحظة المباشرة للسلوك 

الجوانب فتشمل جمٌع أوجه النشاط العقلً وماذا ٌحدث بعد ذلك ؟ والواقع أن كلمة السلوك متعددة 

والحركً واالنفعالً واالجتماعً الذي ٌقوم به الفرد، والسلوك ٌتمثل فً النشاط المستمر الدابم 

الذي ٌقوم به الفرد لكً ٌتوافق وٌتكٌؾ مع بٌبته، وٌشبع حاجته وٌحل مشكالته ، وطالما أّن هناك 

 حٌاة فهناك سلوك من جانب الفرد.

تعرٌؾ السلوك على أنه: " سلسلة من االختٌارات ٌقوم بها الفرد  بٌن استجابات ممكنة  كما ٌمكن

 (2)عند آخر، والسلوك هو كل ما ٌصدر عن الفرد، وهو ٌتشابه إلى حد كبٌر مع اتخاذ القرارات."

 

 

 .188، ص1998، 2( ابن منظور، لسان العرب، دار الفكر، بٌروت ط1)

المجٌد، السلوك التنظٌمً فً إدارة المؤسسات التعلٌمٌة ، دار المٌسرة للنشر والتوزٌع والطباعة عمان ( فلٌه، فاروق عبدة عبد 2)

 .30-29ص 2005، 1ط
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كما ٌقصد بالسلوك أنه: " هو أي ال ٌصدر من االنسان سواء كان أفعاال " ٌمكن مالحظتها 

وقٌاسها ، كالنشاطات الفسٌولوجٌة والحركٌة، أو نشاطات تتم نحو ؼٌر ملحوظ كالتفكٌر والتذكر 

 (1)والتخٌل وؼٌر ذلك " 

 / تعرٌف العدوانٌة:2

 التعرٌف اللغوي: 

 إلى االعتداء أو العدوان الذي ٌكون لفظٌا أو جسدٌا. هً مشتقة من العداء وهً المٌل

 وأصلها من اللؽة الالتٌنٌة وهو  Agressivitéوكلمة العدوانٌة تقابلها بالفرنسٌة 

  Agrachives   بمعنىmarcher vers   أو السٌر نحو، والعدوانٌة متعددة التعارٌؾ بتعدد

أشكالها واتجاهاتها، فمنها ما هً موّجهة نحو الخارج كتكسٌر األشٌاء مثال وكل السلوكٌات 

 السلبٌة.

 التشرد (  –وهناك العدوانٌة الموجهة نحو الذات المتمثلة فً االنحراؾ العالبقً ) االنطواء 

 أو تدمٌر الذات كاإلدمان.

رفها " البالتش " و " بون تالٌس " كالتالً: هً تلك النزعة أو مجمل النزعات التً تتجسد وٌع

 فً تصرفات حقٌقٌة أو وهمٌة تهدؾ إلى إلحاق األذى باآلخر وتدمٌره وإكراهه وإذالله...الخ "

وقد ٌتخذ العدوان نماذج أخرى ؼٌر الفعل الحركً العنٌؾ والمدمر إذ لٌس هناك من تصرؾ 

كان سلبٌا ) كرفض العون ( أو إٌجابٌا ) كالسخرٌة ( أو ممارسة فعل ال ٌمكن أن ٌنشط سواء أ 

 (2)كسلوك عدوانً. 

 

 

 

( حسن محمد عبد الؽنً ، مهارة إدارة السلوك اإلنسانً، متطلبات التحدٌث المستمر للسلوك ، مركز تطوٌر األداة والتنمٌة، 1)

 .11، ص2004، 2القاهرة ط

، 1987، 2بونتالوس، ت مصطفى حجازي، معجم المصطلحات التحلٌل النفسً، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ط( جان الباش، 2)

 .223ص
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تعرٌؾ "أوس كالون" العدوانٌة ": إنها كل المشاعر والدوافع التً تتضمن عنصر التدمٌر وسوء 

 (1)النٌة حٌال اآلخرٌن وهذه المشاعر ٌمكن أن ٌفصح منها فً شتى الصور." 

وٌكون العدوان على شكل مباشر حٌث ٌتعدى المراهق على مصدر اإلحباط أو ٌرتد بعدوانٌته 

نحو ذاته، أي أن العدوان إما أن ٌكون موجها نحو الخارج عندما ٌكون مصدر اإلحباط خارجٌا 

وإما أن ٌكون موجها نحو الداخل عندما تكون الذات هً مصدر الفشل أو اإلحساس باإلثم وتأتً 

 (1عملٌة االنتحار فً قمة اعتداء المراهق على نفسه . )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، 2، ط1957، 1سٌببٌل أوسكالون، عدوان األطفال،  ت عبد المنعم الملٌجً، مكتبة النهضة المصرٌة، ط (1)

 .12، ص1961
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 / العدوانٌة عند المراهق: 3

إن المراهق ٌشوبه كل ما هو خطر وكل محظور، ألنه ٌشعر فً قرارات نفسه شعور استقر فٌها 

قوانٌن األمن وقواعد الذوق وإنما أرساها الراشدون تعسفا وال ٌكون المراهق فً منذ الطفولة بأي 

سّنه تلك قد تعلم بعد أن هذه القوانٌن وتلك القواعد إنما استلزمتها الضرورة فضال عن كونها 

تستهدؾ حماٌته ورعاٌة مصلحته والمراهق كثٌر ما ٌتعرض لخالفات مع ؼٌره من أفراد األسرة 

تلفة إال أن أسباب الخالؾ تتوقؾ على طبٌعة و أسلوب الحٌاة فً األسرة على حول مسابل مخ

شخصٌة المراهق على أن الصراع هو فً جمٌع الحاالت صراع بٌن رؼبة المراهق فً حرٌة 

اتخاذ قراراته الخاصة وبٌن تمسك اآلباء بحقهم فً التحكم فً تصرفات أبنابهم والمراهقون 

بوا المزاج وبأنهم على العموم نهب االنفعاالت الجارفة وحدة الطبع عرفوا بأنهم انفجارٌون متقل

حتى ال تكفً حادثة من أتفه الحوادث كً تثٌر فٌهم صور ؼضب واتجاهات ال تتناسب بحال مع 

بساطة الحادثة و إن مسلكا هذا شأنه لٌدل عادة على وجود نضال داخلً أي صراع بٌن حاجات 

من الصراعات الحاسمة خالل المراهقة ال الصراع الذي ٌنشب المراهق وبٌن رؼباته خاصة وأن 

بٌن التطلع إلى حرٌة الراشدٌن و إلى االطالع لمسؤولٌاتهم وبٌن الرؼبة فً البقاء طفال ٌحظى 

 (1)بالرعاٌة والحماٌة.

 

 

 

 

 

 .88-85المرجع السابق، ص
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 خاتـــــــــــــــــــــــمة 

 

االجتماعٌة التربوٌة أو ما تسمى بالتواصل التربوي داخل الصؾ سواء بٌن المعلم العالقة 

والمتعلم والتعلم بٌن المتعلمٌن فٌما بٌنهم تبقى حلقة وصل بٌن هؤالء األطراؾ لتحقٌق الناتج 

التربوي المرؼوب، إذا كان الجو الصفً اٌجابٌا بالطبع، والمعلم الٌد الذي ٌستطٌع أن ٌثٌر دافعٌة 

متعلم وٌشعره بالراحة النفسٌة وٌحفزه على العمل بطاقة أكبر فمن جهة تتحقق األهداؾ التربوٌة ال

للمدرسة لذا على تالمٌذه فٌتعلم معهم بود وحب واحترام وٌراعً الفروق الفردٌة بٌنهم وإنجازات 

 أي فرد منهم.  
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 . 2009 ، األولى الطبعة األردن ، الفكر دار ، التربٌة إلى مدخل ناصر هللا عبد إبراهٌم -16



 

 

 حزم، ابن دار الجزءاالول  اإلسالم رحاب فً المراهق تربٌة ،خوله دروٌش حامد، محمد الناصر -15

 .1977 ، بعة األولىطال بٌروت،

  1980 ،الطبعة السابعة  الهالل، مكتب نفسٌة، موسوعة سبٌل فً ؼالب مصطفى -16

بعة طال الكوٌت، القلم، دار ، المراهقة مرحلة فً النمو ؼانً، أحمد محمد  اسماعٌل، الّدٌن عماد محمد -17

 .1982 ، األولى

 ، الطبعة الثانٌة الكتاب عالم(  والمراهقة الطفولة)  النمو، الّنفس علم السالم، عبد حامد زهران -18

1995. 

 .1995ون طبعة د اإلسكندرٌة الجامعً دار النمو، النفس علم العٌسوي، الرحمان عبد -19

ون د القاهرة بمصر، المعارؾ دار والرٌؾ المدن فً المراهقٌن مشكالت معوض، مٌخابٌل خلٌل -20

 .1981بعة ط

 .1975 ،بعة طون القاهرة،د العربً، الفكر دار ، للنمو النفسٌة األسس فــــــــــــؤاد، السٌد البهً -21

 – ه1433 بعة األولىطال والتوزٌع، للنشر النفابس دار المراهقٌن، مع التعامل فن زاٌد، خلٌل فهد -22

2012. 

     33/7/74 العدد والتربٌة التكوٌـــــــــن مجلّة المراهقة، مشاكل براوي، نصرالدٌن -23

 مصر، ، القاهرة والتوزٌع، والنشر  للطباعة عرٌب، دار النمو، النفس علم العمرٌة، الدٌن صالح  -24

 .296،ارٌخ تون د

 . بعةطون د ، 1986 القاهرة الكتب، عالم المراهق، الطفل النفس علم زٌدان، مصطفى محمد -25

 1987 ، القاهرة ، الطبعة الثانٌة الخانجً، مكتبة النفسٌة، الصحة فهمً، مصطفى -26

الطبعة  ، المصرٌة المعارؾ دار ، واألرٌاؾ المدن فً المراهقٌن مشكالت معوض، خلٌل مٌخابٌل -27

 1977 ، القاهرة ، الثانٌة

بعة طال اللبنانً الفكر دار ، وخفاٌاها المراهقة ظهور للمراهقة النفسً التحلٌل دٌدي، الؽنً عبد -28

 .1995 بٌروت ، األولى

 ، المراهقٌن لدى النفسً والتوافق الذات مفهوم بٌن العالقة سٌكولوجٌة ، ٌلحسن محمد سٌدي  -29

  2008 ، بعة األولىطال المؽرب، ، الرباط المعارؾ، منشورات

 المؽرب الرباط، ، والتربوٌة النفسٌة الدراسات مجلة منشورات، المراهقة، سٌكولوجٌة أوزي، أحمد  -30

 .1987-1917 سنة ، األولىبعة طال

 



 

 

 

 للنشر المٌسرة دار ، التعلٌمٌة المؤسسات إدارة فً التنظٌمً السلوك المجٌد، عبد عبدة فاروق فلٌه، -31

 2005 ، بعة األولىطال عمان والطباعة والتوزٌع

 مركز ، للسلوك المستمر التحدٌث متطلبات اإلنسانً، السلوك إدارة مهارة ، الؽنً عبد محمد حسن -32

 2004 ، الطبعة الثانٌة القاهرة والتنمٌة، األداة تطوٌر

 المطبوعات دٌوان النفسً، التحلٌل المصطلحات معجم حجازي، مصطفى ت بونتالوس، الباش، جان -33

  ،1987 ، الطبعة الثانٌة الجامعٌة

 ، بعة األولىطال المصرٌة، النهضة مكتبة الملٌجً، المنعم عبد ت  األطفال، عدوان أوسكالون، سٌببٌل -34

 .1961 ،الطبعة الثانٌة ،1957

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس

 الصفحة                                                                                             

 ب -أ................................................................... مـــــــــــقذمت

 1ص..............................................................تمهــــــــــــــــــــٍذ

 2 ص.................................................................. انمعهّم تعزٌف

 5 ص..................................................................انتّعهٍم تعزٌف

 7 ص........................................................... انتزبىي انىفس عهم

 11 ص. ............................................... انتزبىي انىفس وعهم انمعهم

 14 ص...............................................................انمعهّم خظائض

 22 ص......................................... انذراسً انّظف داخم انمعهّم دور

 29 ص".................................................. انتعهٍم"  انمهىت أخالقٍاث

 32 ص................................................................ انمتعهم تعزٌف

 34 ص...................................................................انتعهم تعزٌف

 35 ص...............................................................انمزاهق تعزٌف

 38 ص................................................وممٍّشاته انمزاهق خظائض

 45 ص................................................................انمزاهقت أشكال

 49 ص..................................................ومشكالته انمزاهق حاجاث

 57 ص....................................... وانعالج انىقاٌت بٍه انمزاهق رعاٌت

 61 ص..................................................انعذواوً وانسهىك انمزاهق

 65ص.......................................................................... انخاتمت

 66ص............................................................وانمزاجع انمظادر

 

 

 



 

 

 الملـــــــــــــــــــــــــــــــــــّخص:

 

: هو ذلك الشخص الذي تلقّى تكوٌنا أكادمٌا فً معاهد تكوٌن األساتذة أو الجامعات المعلم

 وبعد التأهل ٌشؽل منصب أستاذ مرسم وبتخصص فً مادة معٌنة .

هو ذلك الشخص الذي ٌزاول دراسته فً التعلٌم المتوسط أو التعلٌم  المتعلم المراهق:

ٌّرات الجسمٌة والنفسٌة واالنفعالٌة .  الثانوي ٌمر بمجموعة من التؽ

المرحلة التً ٌحدث فٌها االنتقال التدرٌجً نحو النضج البدنً والجنسً والعقلً  المراهقة:

 والنفسً.

 

Ateacher is that person who received acadernic training in professors 

training  institutes or universities and afterqualification he occupies 

the position of a profesor and speciallizes in a specific subject. 

-Un enseignant est la personne qui a reçu une formation acatenique 

dans des  instituts de formation de professeurs ou des universités et 

qui apré sa qualification occupe le postede professeur et se spécialise 

dans une matiére spécifique. 

-THE abolexent learner is that persion who pursues his studies in 

intermediate or secondary education undergoing a set of physical 

psychological and emotional changes 

- l’adolexent apprenant est la personne qui poursuit ses études dans 

l’inseigment intermédiaire ou secondiareet subit un ensemble de 

changements phisiques psychologiques et émotinnels. 

- Adolexence is the stage in which a graduaf transition towards 

physical smental and psychological maturity occurs. 

-L’ adolexence est l’étape au cous de lequelle se produit une 

transition progressive vers la maturité physique sexuelle mentale et 

psgchologiqué . 


