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 :ادة وأهدافهالاعريف بالما

في   طالب السنة أولى علوم اجتماعية جذع مشترك يعتمده  أساسياا  مدخلا  دةالما هعتبر هذت     

ة م سيياع  ثييلع سيياعاع أسييبوعيا مسسييم، بحجييدراسيية بييال  المسيياييس التربوييية والنقسييية مسييتسبل

 .بالتساوي بين محاضرة وتطبيق

 :طالبجعل الأن ي   امن خلله لحاو  وي   

 متمكنا من فهم أبعاد التطور التاريخ  للقلسقة التربوية والسدرة على استثمارها ف  أدائه التربوي –

  .المستسبل 

حسيييل عليييوم التربيييية، والعميييل عليييى متمكنيييا مييين المقييياهيم والمنيييطلحاع النلريييية المتداولييية فييي   –

 .توليقها ف  الموالف التعليمية التعلمية

دراك القرق بينها وبين البيداغوجيا -  .يبين أهمية التعليمية ومكوناتها ف  تكوين المعلم، وا 

 .على مختلف نلرياع التعلم ونماذجه واستراتيجياته اإلجرائية يتعرف -
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 مقدمة

 ،لمحافلة عليى بسائيهإلى ايسعى دوما  ،الحية باعتبار أن اإلنسان مثل غيره من الكائناع

وتكييوين عيياداع ومهيياراع  ،وتنمييية لدراتييه ،الوسيييلة التيي  تسيياعده علييى تعيديل سييلوكه نوالبحيع عيي

عليى ملئمية  ،أن اإلنسان ينبح لادرا بواسيطتها ،فالوليقة األساسية للتربية هنا .تقيده ف  حياته

يحسيق ل ،تسخيرها بما يستجيب لدوافعيه ومتطلباتيه كذا إمكانيةو  ،حاجاته مع اللروف المحيطة به

ه ال   أنييالكييائن البشييري يختلييف عيين سييائر الكائنيياع األخييرى، فييإال أن هييذا  .لييه النمييو المتييوا ن

يملييك عنييد مولييده لييوة فطرييية ولييدرة في يسييية تةنيانييه عيين رعاييية ا خييرين لييه، ولهييذا ال بييد أن يبسييى 

ليتسينى ليه  ،اعل مع غيره من الناس عين طرييق التربييةمعتمدا على والديه عددا من السنين ومتق

 .االجتماع أن يحسق لنقسه الكقاية الل مة لضمان بسائه 

يضييييطلع بهييييا المجتمييييع ميييين أجييييل بنييييا   ،خلسيييييةو  جتماعيييييةنسييييانية وااعملييييية إذن التربييييية ف

 .وتطويرها عند الل وم ،يمكنهم من موانلة حياة الجماعة ،شخنياع أفراده على نحو

ه  العمل اإلنسان  الدائم الذي يحسق للمجتمع تجديد نقسه للرتسا  إلى كذلك التربية و    

مستوياع أفضل باستمرار، ولهذا تهتم بها جميع أطراف المجتمع بأفراده وأنلمته ومؤسساته، 

سقة كما تهم المقكرين والقل ،فه  تهم ا با  واألبنا  ورجال السياسة وااللتناد ورجال الدين

يها مع المدرسة مؤسساع المجتمع وه  مسؤولية مركبة متعددة الجوانب، تشترك ف .دةالساو 

أنلمته المختلقة، كما ه  موضع اهتمام كل المجتمعاع مهما كان حجمها أو مستواها و 

 .الحضاري
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وفييي  كيييل  ، ميييانو  حيييول التربيييية تنيياحبها فييي  كيييل مكييان إن هييذه االهتمامييياع التييي  تجتمييع     

فهييي  وثيسييية النيييلة بالقلسيييقاع  ؛والسياسييي  االلتنييياديتحيييول االجتمييياع  و حلييية مييين مراحيييل المر 

  تسيعى دوميا إليى تحسييق غاياتهيا وهي ،واالتجاهاع الكبيرى التي  عرفتهيا اإلنسيانية عبير العنيور

بحييع تعتبير المنيدر األساسي  اليذي يعتميد علييه  ،المجتمع اليذي تنتمي  إلييهضو  مبادئها ف  و 

 .فضلإلى حياة أ االجتماع التةير 

ييرى الة اليي  أن نيناعة التعليييم ميين أشيهر النييناعاع التيي  يستسييت االنسييان أن يحترفهييا ،      

ويسييتدل علييى ذلييك بالقعييل والعسييل ميين الكتيياب والسيينة، ويييرى كييذلك أن أهييم أغييرا  التربييية هيي  

والتعليييم خانييية طبيعييية وأساسييية يتمييي  التربييية فالقضيييلة والتسييرب إلييى اب، وحسييب ابيين خلييدون 

بطبيعتيه  اإلنسيانبها االنسان عن الحيوان، فه  ضيرورة اجتماعيية متنيلة مين جييل إليى جييل، ف

يرغيييييب فيييييي  اكتسييييياب خبييييييراع ومعييييييارف وعليييييوم الجيييييييل اليييييذي سييييييبسه ليييييييتعلم منيييييه وي يييييييد عليييييييه 

  (.35، 21: 2113حسانين، )ويثريه

يل كييذلك لتجديييد وهيي  السييب ،للحييياة االجتميياع  االسييتمرارهيي  وسيييلة  ،التربييية بمعناهييا الكامييلف 

التيي   االتجاهيياعن طريسهييا يكتسييب القييرد المهيياراع و وعيي ،والخلسييية االجتماعيييةالحييياة بمسييتوياتها 

 .(21، 5 :1985عقيق ، )"تساعدها على مواكبة متطلباع الحياة

وعلى هيذا المسيتوى الحضياري اليذي يتميي  بانقجيار معرفي  وتكنوليوج  يي داد دور التربيية  

التخطييييط السيييليم اليييذي يسيييهم فييي  بنيييا  انسيييان و  اعالتحيييدي مواجهييية هيييذه فييي فييي  اليييدول العربيييية 

معانيير متنييل بتراثييه وثسافتييه يسييهم فيي  التسييدم االجتميياع  وااللتنييادي والييتخل  ميين التبعييية 

عييداد طلبتهييا  واالغتييراب، وفيي  ضييو  هييذه الرؤييية تسييعى الجامعيياع العربييية إلييى تربييية وتكييوين وا 
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بمؤسسييياتها، ولتحسييييق هيييذا الهيييدف  همليييياة، تبيييدأ منيييذ التحيييابنيييورة شييياملة وكاملييية تمتيييد عبييير الح

تضييمنع برامجهيييا الساعديييية ميييواد تييرتبط بتشيييكيل شخنيييياتهم تنطليييق ميين ثسافييية المجتميييع وأهدافيييه 

 معينيياا  وعليييه جييا  هييذا السييند البيييداغوج  يأخييذ اتجاهيياا  ووفييق متطلبيياع واحتياجيياع بنائييه وليامييه،

من المييواد المسييررة لمسييتوى السيينة أولييى ليسييانس علييوم فيي  النليير إلييى التربييية كمييادة أساسييية ضيي

اجتماعيية جييذع مشيترك، باعتبارهييا أساسييية في  إعييداد نيناع التةيييير فيي  المجتميع وتطييوير بنائييه 

  .واجتماعياا  التنادياا 
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 تحاصطلمو  مفاهيم :الاربية( 1)المحاضرة

 امهيد

أطيراف المجتميع  طيرف مينالمت ايد الذي تحاط به التربية من جانب كل  االهتماممع هذا 

حول معناها ومقهومهيا وعللتهيا بالمقياهيم األخيرى المرتبطية بهيا ومميا  سئلةمجموعة من األتثار 

الشيي   الييذي يييدفعنا إلييى كشييف  ،لمقكييرين والمييربينا ال شييك أن للتربييية معييان  مختلقيية عنييد جميييع

 .ا ف  هذا النددتم تناولهوليس كل المقاهيم والتعاريف الت   ،النساب على البع  منها

 :الاربية لغة -1

معجم ألقال السرآن الكريم جا  ف  تعن  النمو وال يادة فسد لةوي عرب  منطلح التربية ك  

: ف  لوله تعالىجا   لقل ربا يربو ربوا وربا  بمعنى  اد ونماد فنج (ربو)نسبتها للحروف الثلثة 

وما آايام من : "نمع، وف  لوله تعالىأي ( 5: الحج" )فإ ا أنزلنا عليها الماء اهازت وربت"

أي ال يادة، وف  لوله سبحانه ( 39: الروم) "ربا ليربوا في أموال الناس فال يربوا عند اهلل

ونجد لقل أربى الش   يربيه بمعنى أي عالياا، ( 17: الرعد" )فاحامل التسيل زبدا رابيا: "وتعالى

أي ينم  المال ( 276: البسرة" )ويربي الصدقاتيمحق اهلل الربا : "ف  لوله كذلكنماه و اده جا  

 ل  ق  و   : "وي يده، وجا  لقل ربا ف  حجر أو ف  بن  فلن بمعنى نشأ وكبر، فجا  ف  لوله تعالى

، على النمو ن عدااأي أنشأن  واهتما ب  وس( 24: اإلسرا " )اير  غ  ي ص  ان  ي  ب  ا ر  م  ا ك  م  ه  م  ح  ار   ب  ر  

 ن  ا م  ين  ف   ت  ث  ب  ل  ا و  يد  ل  ا و  ين  ف   ك  ب  ر  ن   م  ل  أ  ": اب موسى ف  لوله تعالىوجا  ف  مخاطبة فرعون لنب  

 .ع وكبرع بينناأي نشأ (18: الشعرا " )ين  ن  تس   ك  ر  م  ع  
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  .(1968ابن منلور، ) نميته: ربيتهو  ،نما اد و : ربا الش   ،لسان العربوف       

نّمى لواه الجسمية والعسلية : ، ورّباهوتثسف يتنشأ وتةذ: تربى، وف  المعجم الوسيط     

 .(1961المعجم الوسيط، )الخلسيةو 

 التنشئة، ،النمو، التةذية :يتضمن ،وهكذا فإن المعنى الساموس  ف  لةتنا العربية لكلمة تربية    

 .التثسيفو 

من  - Education- تربية :األولى ،مترادفتين أما ف  اللةة القرنسية فإننا نجد كلمتين      

  .من أنل يونان  - Pédagogie - بيداغوجيا :ثانيةوال ،أنل التين 

لسد دخلع كلمة تربية إلى اللةة القرنسية بقضل (: 1917-1858)يسول إميل دوركايم      

ف  لاموسه اللتين  القرنس  عام   Robert Estienneعلما  عنر النهضة حينما أوردها

ف  معجمه  (Foulquie, 1971)فولكييه ريذك ثم ،"– Nourriture – التةذية"بمعنى ، 1549

تستخدم ، - Elever- يشير إلى معنى التنشئة - Educare - أن القعل اللتين  ،التربية

 - بيداغوجيا أما كلمة .كذلك لةير اإلنسان وخانة ف  مجال تربية بع  الحيواناع

Pédagogie - مكونة من مسطعين يونانيين األول هافإن - Ped – هوأنل - Pais -  أو- 

Pedos - ثان والمسطع ال ،بمعنى طقل - Agogie - وأنله - ogÔgé - ادة بمعنى السي

 .(9، 1977حداد وأدم، )ليادتهمتعن  توجيه األطقال و بيداغوجيا إذا فكلمة  .التوجيهو 
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 الاربية اصطالحا  -2

 اجامع اتعريقوا عضأن ي من خلل أبحاثهم حديثالديما و  ن،كثير من المربيال اختلف

والختلف خلقياتهم  الختلفهم ف  تحديد الةر  من التربية وأهدافها ف  المجتمع وذلك ،التربية

  :نذكر ما يل وا را  حول التربية  من بين التعاريفو  .النلرية ووجهاع نلرهم لها

 جمييالمييا يمكيين ميين الكييل والييرو  إعطييا  الجسييم  التربييية هيي " :(ق م 348 – 427)أفالطــون  -

ربييع، )" األسيئلةإنميا بتوجييه التلمييذ بالمنالشية و  ،دور المعلم ال يسوم على فر  العليومو  ،كمالالو 

2118 :16). 

، كميا تعيد األر  العليم لكسيبة إعداد العسل التربي الةر  من" (:ق م 322 -384)آرتسطو  -

 .(23: 1967رونيه، )"ال رعللنباع و 

التربييييية الونييييول باإلنسييييان إلييييى الكميييييال الةيييير  ميييين " :(1814 -1724) تإمانويــــل كانــــ -

حيييداد ) "تسييياعده علييى تحسييييق إنسييانيتهأن تحتييرم حريييية القييرد الطبيعييية و  مهميية التربييييةو  ،الممكيين

 .(9: 1977وأدم،

 ،ال نحشيو رأس الطقيل بالمعلومياعأ ،الةاية من التربيية" (:1812 -1778) جون جاك روتسو -

 .(1969 ،نالح)" تثسيف نقسه بنقسهونجعله لادرا على  ،إنما نهذب لواه العسلية

، "لطقل تنمية كاملة ومتكاملةالتربية ه  تنمية كل لوى ا" (:1827 -1746)زي ابيتساالو  -

  .أن التربية الناجحة تلك الت  تحترم مؤهلع الطقل ،يذهب مذهب روسوهو و 
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إن التربييية هيي  انتسييال تييأثير شييخ  إلييى شييخ  " :(1873 -1816)جــون تســايوارت ميــل  -

بنيقة عامية و  ،أو مين طبيع إليى طبييع ،ن هذا التأثير هو دائما متجه مين عسيل إليى عسيلأو  ،رآخ

  ".من شخنية إلى أخرى

التربيييييييييية هيييييييييي  إعيييييييييداد اإلنسييييييييييان ليحييييييييييا الحييييييييييياة " :(1913 -1821)هربـــــــــرت تسبنتســــــــــر  -

 .(48: 2111العيانرة، )"الكاملة

ارسييه األجيييال الراشييدة علييى التربييية هيي  التييأثير الييذي تم" :(1917 – 1858)إيميــل دوركــايم  -

 ."االجتماعيةتلك الت  لم تتهيأ بعد للمشاركة ف  الحياة 

 ".بالحياةالتربية للحياة و " (:1932 – 1871) أوفيد ديكرولي -

نمياو  ،للحيياة فحسيب اليسع التربية إعيداد :(1952 -1859)جون ديوي  - ، هي  الحيياة نقسيها ا 

وتعني  مجموعية العمليياع التي  يسيتطيع بواسيطتها مجتميع  فالتربية عملية تكيف بين القيرد والبيئية

، البيييدري)أو  ميييرة اجتماعيييية، أن تنسيييل سيييلطاتها وأهيييدافها المكتسيييبة للحقيييال عليييى بسائهيييا ونموهيييا

2119 :29).  

: 2111العيانييرة، ")غاييية التربييية هيي  القضيييلة والتسييرب إلييى اب تعييالى" :أبــو حامــد الغزالــي  -

48 .) 

نميييوا منسيييجما فييي  جوانيييب شخنييييته  ردتكقيييل للقييي  فهييي، وتكييييف نميييوالتربيييية هييي  عمليييية ف

واالنقعالية والعسائديية وفيق ميا يمتلكيه مين ليدراع ومهياراع  واالجتماعيةالجسمية والعسلية والنقسية 

مين إمكانييياع  ،واالجتماعييية والمؤسسيياع التربويية ،ميين خيلل مييا تيوفره األسييرة ،ومييول واتجاهياع

 السيتمرار الحيياة الضيروري االجتمياع النقسي  و  ليه االرتسيا ن تضيمن ومعنوية من شيأنها أ مادية
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 التربييييةف .لةايييياع التييي  يسيييعى إليهيييا مجيييتمعهمتحسيسيييا ل والطبيعييييية االجتماعييييةبيئتيييه ع تكييييف ميييوي

 أداةبهييذا تنييبح التربييية و . والجماعيياع عملييية واعييية موجهيية إلحييداع التةيييير فيي  سييلوك األفييراد 

   .اثسافيو  حضاريا اتجديدو  اجتماعية

  :الاربية خصائص -3

ضرورة إنسانية ونلرة شاملة مستسبلية وعملية مستمرة وأسلوب للمشاركة الجماعيية التربية 

 :بأنها، فه  تتمي  (12: 1976هانسون وبرمبك، )

بييل تتنيياول  ،علييى جانييب واحييد ميين جوانييب شخنييية القييردالتربييية ال تستنيير  :عمليــة اكامليــة -

تربييية ال دف ميينهييالف ،االجتماعيييةو  الخلسييية ،النقسييية ،العسلييية ،لجسييميةا شخنيييته جميييع جوانييب

وانقعاالتيييه تسيييخير لعواطقيييه و  تنميييية كيييل ليييوى القيييرد وفيييق ميييا يتناسيييب ولدراتيييه العسليييية والجسيييمية

االنحييراف واللسييوا  بييأي شييكل عيين  االبتعييادو بييه ميين الكمييال فيي  كييل جوانبييه الشخنييية  لللتييراب

 .من األشكال

الييذي ينتمييون إليييه  تهييدف التربييية إلييى تنمييية األفييراد داخييل المجتمييع :جاماعيــةاو ة عمليــة فرديــ -

ال تستنيير علييى تنمييية بييذلك فهيي   ،المجتمييعهييذا  رليي مييواطنين نييالحين يعملييون للتجعييل ميينهم  

يكتسييب ميين خللهييا ألن القيرد  ،بييل تتعييداه إليى المجتمييع ككييل ،ة منع ليية عين الجماعييةوحييدكالقيرد 

والتقاعيييل  االجتماعييييةعييين طرييييق التنشيييئة  يوليييه اسيييتعداداته وليميييه وعاداتيييه، ومإلنسيييانيةانيييقته 

 .تنم  األفراد والمجتمع على حد سوا فه   ،االجتماع ، فاإلنسان اجتماع  بطبعهوالتطبيع 

ــة إنتســانية - ، واإلنسييان مهنتييه وحييده دون غيييره ميين المخلوليياع باإلنسييانالتربييية تخييت   :عملي

المي ة األسيمى التي  ميي ه اب بهيا، وبهيا وه  أيضا  ،ألنه هو المرب فه  تخ  اإلنسان  ،التربية
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ألوامير  االمتثيالرسيله و و  كتبيهتهيئه لإليمان باب وملئكته و يحسق الهدف الذي أوجده ااب ألجله ب

 (.26-25: 2118ربيع، ) اجتناب نواهيهخالسه و 

التربيية ال يمكين أن تةقيل فعيل الموضيوعية في   :يـةالمكانو  يةنالزمالتسياقات اخالف باخاالف  -

التيي  تييؤثر علييى طبيعيية المييربين وثسييافتهم،  اللييروف البيئييية وألييوان النشيياط االجتماعييية الحضيياري

دائمة متةيرة ومتطورة، وميا دام اليذي يسيوم بهيا هيو العننير البشيري اليذي يتنيف عملية التربية ف

ر، ومين مجتميع لمجتميع، بالتةيير حسب اللروف والموالف، فه  دائما تختلف مين عنير لعني

مين مرحلية ، من مكان لمكان و ومن مولف تربوي  خر بل إنها تختلف ف  داخل المجتمع الواحد

وفيق ميا ينياحبه مين تةييير في  التةيير،  إحيداعولذلك فإن من نقاتها  ، منية إلى مرحلة أخرى

 .بنياع المجتمعاع البشرية وتركيباتهم

ر سيييلوك القيييرد فييي  المجتميييع ولتحسييييق السيييعادة للقيييرد تةيييييالتربيييية تسيييتهدف  :عمليـــة متســـامرة -

والمجتمييع معييا، هييذه السييعادة ال حييدود لهييا وال نهاييية لهييا، وهيي  متةيييرة المقهييوم والمسوميياع بتةييير 

مرار حييياة اإلنسييان، فهييو يطورهييا تسييتمر باسييتاليي من وبتةييير حاجيياع القييرد اللمتناهييية، فالتربييية 

 ضيمان اسيتمرارية محياوال متطلبياع الحيياة نقسيها،ع و مسيتجدايتقاعل معهيا بحسيب و  ويتطور بها

  .(24-22: 2118، إسماعيل)ال تنته 
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 :أهداف الاربية -4

 :أهداف التربية متعددة ومتنوعة ويمكن إيجا ها ف  النساط التالية

تسييدم التربييية للقييرد إمكانييية العمييل واكتسيياب ر لييه ميين خييلل امتهانييه حرفيية أو مهنيية يحسييق ميين  -

نسانيته، ويكتمل بها نمو شخنيته حسب ما تملييه علييه ثسافية المجتميع اليذي خللها وج وده وا 

 .ينتم  إليه

داداع عتمكن التربية من إعداد القرد لذاته ولةيره لينلوا إلى درجة الكمال اإلنسيان  في  االسيت -

ومعرفييييا  اإعيييداده جسيييميا وعسلييييبوذليييك مييين خيييلل االهتميييام  والمهييياراع الشخنيييية،راع دوالسييي

 .تماعيا وعسائدياواج

تسمح التربية بنسل األنماط السلوكية من جييل  خير وبالتيال  المحافلية عليى ثسافية واسيتمرارية  -

 .حياة المجتمعاع وتطورها عبر ال من

عدادهم للحياة -  .ترك  التربية ف  مجملها على نسل وتطوير العلم والمعرفة لدى المتعلمين، وا 

متقاعيل بإيجابيية كا لواجباتيه ألجيل االنتميا  إليى مجتميع إعداد فرد منقتح ف  عسله وفكره وميدر  -

: 2119أبيو شيعيرة، )مع المجتمعاع األخرى لضمان استمرارية الحياة ف  تعايش سلم  مبادل

19-21.) 

 .مساعدة القرد على تحسيق ميوله واشباع دوافعه ف  إطار اهداف المجتمع العامة -

ه، بنسليييه مييين جييييل إليييى أخييير، والعميييل عليييى المحافلييية عليييى بسيييا  المجتميييع بحقيييل تراثيييه وثسافتييي -

 .تطويره وتسدمه بتوجيه وترلية أفراده وبتنسية تراثه عبر األجيال

 (.16، 1977حداد وآدم، )المحافلة على السيم والمثل العليا للمجتمع -
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  :أهمية الاربية -5

جنسه  التربية ضرورية للقرد والمجتمع معاا، فه  بالنسبة للقرد ما يمكنه من الحقال على

وتوجيه غرائ ه وتنليم عواطقه وتنمية لدراته وميوله بما يتناسب وثسافة ومتطلباع مجتمعه، وه  

كذلك نساهم ف  تنليم ديناميكية الجماعاع من أجل تحسيق أهدافها، وعليه يمكن التقنيل ف  

 :ضرورة التربية من خلل النساط التالية

اب عاداع وتساليد وليم وأنماط سلوكية معينة التربية تمكن القرد من اكتس :بالنسبة للقرد -

لم يتمكن من اكتسابها عن طريق الوراثة، هذا وخانة ف  مراحل الطقولة األولى الت  تتمي  

بطول مدتها واالتكال الكل  للقرد  على غيره من البالةين من أفراد المجتمع، عليه فالتربية 

بسا  والتعايش مع البيئة ومع ا خرين، هذا ال مة وضرورية لألطقال خانة إلكسابهم مهاراع ال

باإلضافة إلى أن الحياة البشرية كثيرة التنوع والتعسيد والتةير، لذا وجب على القرد تطوير 

لباله  استجاباته باستمرار ليتكيف مع هذه المستجداع من خلل احتكاكه بمن هم ذوو خبرة وا 

 .   على ما تسدمه البرامج التربوية

تعمل التربية بطريسة مباشرة أو غير مباشرة على بنا  ونسل التراع : تمعبالنسبة للمج -

الثساف  للمجتمع من جيل إلى جيل، والمحافلة عليه وتنسيته من الشوائب عبر ال من، وتجديده 

نلحه بما يتناسب والتطوراع والتةيراع الحانلة  ثرائه وا  بإضافة ما يمكن إضافته لتع ي ه وا 

 .    هذا المجتمع هويته ولوته ومكانته بين المجتمعاع األخرىف  المجتمع وحتى يبر 
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 :أنواع الاربية -6

 :تننف التربية إلى عدة تننيقاع منها       

 :الموضوعحتسب  - أ

عامة له عن طريق تنمية لدراع الطقل الجسمية وتوفير النحة ال تهدف: تربية جسمية -

حتى يسلم نموه العسل   ،والحرك والجسم  الحس   نمو كيانه العضويمناحبة وتوجيه 

 .والوجدان 

والمعلوماع الت  تمكنه من  تنمية عسل الطقل وحشد السدراع الذهنية تهدف: تربية عسلية -

حل مشكلته والتكيف مع موالف الحياة بقاعلية، واستثمار خبراته ف  المساهمة ف  تطوير 

 .مجتمعه

شخنية متكاملة الجوانب، ال تكوينه ف  تكوين فردا ذا  غايتها :وأخللية اجتماعية تربية -

واحد فحسب، فمواد التربية االجتماعية وموضوعاتها مستساة من الحياة االجتماعية جانب 

 .للقرد وهذا ما يعبر عنه بقلسقة التربية ف  المجتمع

ميوله تربية وجدان الطقل يكون عن طريق تهذيب انقعاالته، وتوجيه  :وجمالية وجدانية تربية -

، ومن لهم مكانة والديهخالسه و ه نحو تسدير وحب من لهم تأثير على شخنيته كعواطقو 

لومية كنبينا محمد نلى اب عليه وسلم أو علمية كأساتذته ومعلميه، أو نحو اعتناق دين 

كتعاليم الدين اإلسلم ، وكذا  رع فيه بذور حب التعاون وتسديس  معين أو مثل وليم عليا

، هذا باإلضافة إلى حب الطبيعة والمحافلة على جمال فراد مجتمعهالعمل الخيري له ولكل أ

 .مكوناتها
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 :حتسب طبيعة الوتسائل المتساخدمة  - ب

العسلية والجسمية شخنية الطقل جوانب تنمية كل األساس  هدفها  :تربية مباشرة -

 .كانع ف  األسرة أو ف  المدرسة سوا ا والجمالية والوجدانية واالجتماعية 

بطرلة غير مباشرة كتلك شخنية الطقل هدفها تنمية بع  جوانب  :ةتربية غير مباشر  -

، أو ما يتلساه من مع أفراد مجتمعهف  تقاعله و  الت  يكتسبها الطقل أثنا  اللعب مع ألرانه

  .وسائل اإلعلم بأنواعه

 :حتسب الغاية  - ت

شخنية الطقل رامج المنممة بهدف إحداع تةيير ف  به  تلك ال: تربية مسنودة -

لدراته ومهاراته على حل المشكلع كتلك الت  يتلساها داخل أسوار المدرسة من مواد وتنم  

 ....وبرامج تعليمية ف  موالف محددة بالمكان وال مان واألهداف،

ه  تلك البرامج الت  تسدم للطقل لند غرس مجموعة من المبادئ : تربية غير مسنودة -

كسابه مهاراع بطريسة عير مسنود من ور  ائها تربيته كتلك الت  يتلساها الطقل من والسيم وا 

 .... المجتمع ووسائل اإلعلم

 :مجاالت الاربية -7

ف  االتجاه المرغوب فيه  شخنية الطقلنمو إحداع تةيير ف  جميع جوانب  هدف التربية

وبرامج ومجاالع وفق وجهاع وتطلعاع وغاياع المجتمع، ولن يتأتى ذلك إال عبر لنواع 

 :ومنها نة،متخننة وغير متخن
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ربية ورعاية الطقل وتتعهد بت نألنها أول من تحتضه  أهم وأول مؤسسة تربوية، : األسرة -

من جميع جوانب شخنيته، ويوكل إليها نسل النقاع الجسمية والنقسية والعسلية للطقل عن 

  ، فه  الوعاطريق الوراثة أوال وعن طريق التربية والتدريب ثانيا من لبل الوالدين واأللارب

 .االجتماع  الذي تنمو فيه بذور شخنية الطقل وتتطور

ا دياد ه  أول مؤسسة رسمية أنشأها المجتمع للتكقل بتربية أبنائه وتعليمهم، بعد  :المدرسة -

، وباختراع الكتابة الت  تمكن من تدوين هذا التراع ضخمه وتعسدهالتراع الثساف  للمجتمع وت

ينل بين تحنيل  فالمدرسة بذلك تسدم تعليما وليقياوتنالله عبر األجيال للمحافلة عليه، 

 .العلم وتطبيق مبادئه ف  جوانب الحياة المختلقة

يلتس  برفاله الشارع هو مسار الطقل من المدرسة إلى المسكن، فيه : الشارعجماعة الرفاق و  -

ضية الثسافية والريا اديو ويلهو ويلعب معهم، وفيه يتنل بالتاجر وأهل الح ، ويذهب إلى الن

فمن الشارع بمكوناته ومن احتكاكه بجماعة الرفاق يكتسب الطقل للتسلية والترفيه،  والحدائق

وبالتال   ثسافة المجتمع وعاداته وطسوسه، كيقية التعامل بسلوكاع تنطبع نورها ف  ذهنه،

 .التعلم والتربية غير المباشرين

خنائ  إنسانية مشتركة  لكل مجتمع ثسافة خانة به، ألنه وبالرغم من وجود :المجتمع -

ةرافيا أو تاريخيا، إال أن لكل مجتمع نلم ثسافية خانة، تعمل بين بع  الجماعاع ج

بنائه، بةية عملية التنشئة االجتماعية ألمؤسساته بطبعها بطريسة مباشرة أو غير مباشرة ف  

األخرى، ، مع مراعاة إمكانية التقتح على المجتمعاع ضمان استمراريته وديمومة معتسداته

  .والتعيش معها والتطور لمواكبتها



......................جذع مشترك، ةــاعيــوم اجتمــالسنة أولى عل   .............التربية ومـــــلعمدخل إلى  ي مادةلاـــــــــأم 
 

15 

 

الدين ف  جوهره تربية وتهذيب للنقس البشرية ومحاولة تسربها إلى الكمال، : المؤسساع الدينية -

فعن كريق المسجد يتعلم الطقل المبادئ الروحية والعسائد اإليمانية، وما يتطلبه الدين من 

ربه من خالسه، فهدف التربية الدينية تثبيع لقهم القرد لذاته ولتسمعتسداع وشعائر وعباداع 

بمبادئ الدين وليمه الروحية ف  عللاتهم  لللت املدى األفراد وتوجيههم، ودفعهم العسائد 

 . وتعاملهم مع غيرهم ومع الخالق ومع كل مكوناع المجتمع والطبيعة

و ة من أهم وسائل المرئية والمسموعة والمسر بأنواعها  اإلعلمتعتبر وسائل  :وسائل اإلعلم -

بما يتقق ويدعم التربية غير المباشرة من خلل ما تسدمه من برامج ثسافية وتعليمية وترفيهية، 

برامج ومواد التربية المباشرة ف  األسرة أو المدرسة، وه  كذلك تساهم ف  تكوين الرأي العام، 

ف  كل جوانب  وتمكن من االطلع على ثسافاع ا خرين ومستجداع التطور الحانل فيها

الحياة ألنها تختنر المسافاع وتسرب األ مان، وتسلل من تكلقة التنسل لتحنيل المعرفة 

 .واستةللها

 :الاربيةبمفهوم  المرابطة مصطلحاتال بعض -8

شكل حسل معرفيا أساسيا يضق  على جميع علوم يو  فرع من فروع القلسقة: فلتسفة الاربية -أ

هتم باستخدام الطريسة القلسقية ف  التقكير والبحع ف  منالشة المسائل ، يالتربية داللتها الحسيسية

التربوية، أي ف  فلسقة التربية يسوم الباحع بمنالشة وتحليل ونسد جملة المقاهيم األساسية الت  

حرية، الثسافة، ، ال  عليها العمل التربوي كطبيعة اإلنسان، النشاط المدرس ، الخبرةيرتك

المنهج بالمرتبطة لسقة التربية كذلك بتحليل ونسد المشكلع التربوية كما تسوم ف، إلخ...المعرفة، 

تسارب لواهرها من الحسول الت  تهتم بالتربية و  حسل معرف  أساس فه  . نقسه والطريسة ذاتها
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خانة الطقل، انية مثل تدرس موضوع التربية، و من  اوية فلسقية، فإذا كانع العلوم اإلنس

ذا كانع البيداغوجيا تبحع ف  وسائل إنجا  القعل التربوي عللته بالوسط، و و  نموه،و طبيعته،  ا 

ومدى تضمن المناهج التربوية األنول القلسقية الت  فإن فلسقة التربية تقكر ف  غاياع التربية 

تكون عند األفراد معايير يسررون على ضوئها ما النواب وما الخطأ؟ ما الحسيس  وما ال ائف؟ 

 (.65: 1993  ملؤه،و  أبو هلل) ب وما غير المناسب؟وما المناس

( Carter V. Good) جود. ورد ف  لاموس التربية تعريف كارتر ف :الاربية المقارنة -ب

لرياع التربوية وتطبيساتها ف  للتربية المسارنة بأنها مجال من مجاالع الدراسة يتعلق بمسارنة الن

تهتم (. 19: 2115أحمد، )ف  أي بلدع التعليمية مختلقة بهدف تعميق فهمها للمشكل اندبل

المتعلسة بالنلم المدرسية  والكيقية كميةالبجمع وتننيف كل المعلوماع التربية المسارنة 

وطرائق التدريس واإلجرا اع  والمدارس، واإلدارة والموارد المالية والمدرسين والتلميذ والبرامج

عليها ف  ضو  التطور التاريخ   المعطياع المتوفر تحليلوبعد ذلك تحاول تقسير و  .التشريعية

 االلتناديةو  االجتماعيةلمختلف النلم التربوية أو بإبرا  نوع التأثير الذي تمارسه اللواهر 

 .إلخ..القلسقية وكذا األحكام المسبسة والمعتسداع العرليةوالتكنولوجية والدينية و 

ار األفراد والمجتمع استخدام الموارد ها دراسة كيف يختب يسند :الاربية اقاصاديات -ت

اإلنتاجية النادرة ف  السيام بمختلف أنواع التدريب وتنمية المعارف والمهاراع والسدراع العسلية 

والشخنية وغيرها، عن طريق التعليم الشكل  بوجه خا  خلل فترة  منية محددة وتو يعها 

رد ف  مشعان، و " )لحاضر والمستسبلبين مختلف األفراد والجماعاع ف  المجتمع ف  الولع ا

2118 :51.) 
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والممارساع الت  كانع  حسب التسليد اإلغريس  تشير إلى مجموع الخطاباع :البيداغوجيا -ع

أن تخلق منه باختنار و  حالة الثسافة ىالطقل من حالة الطبيعة إل انتسالترم  إلى تدبير 

تلميذ اللعللة السائمة بين مدرس و با ارتباطلقل عام ينطبق على كل ما له  .مواطن نالحا

 : هماللقل بيداغوجيا أكثر تحديدا و  استعمالينيمكن تميي   ،تهأو تربي هليمبةر  تع

فيي  غاييياع و توجهيياع األفعييال المطلييوب ممارسييتها  سيي نقحسييل معرفيي  لوامييه تقكييير فلسييق  و  –

مبييادئ التبسيييط،  وتنييدرض ضييمن هييذا التنييور علييى سييبيل المثييال، وضييعية التعليييم أو التربيييةفيي  

 .التدرض، المنافسة

بهيذا يمكين تعرييف يتكون من مجموع تنرفاع المدرس والمتعلميين داخيل السسيم و  نشاط عمل  -

توليقها بارتبياط أو إجرا اع وتسنياع معينة و  طريسة ما ف  التدريس اختيارالبيداغوجيا باعتبارها 

 .مع وضعية تعليمية

البييداغوجيا . ف  الولع ذاته نلريية وتطبيسييةية تكون بيداغوجيا بنا  عسيدة تربو الموضوع 

بييل إنهييا فيي  الولييع نقسييه كييل هييذه األشيييا  منلميية حسييب  اليسييع علمييا أو تسنييية أو فلسييقة أو فنيي

القيييييارب  )تسيييييدم السوسييييييولوجيا والسييييييكولوجيا األسيييييس العلميييييية للبييييييداغوجياو  ،منطسيييييية ارتباطييييياع

 (.255: 1994و ملؤه، 

ف تبليت مجموعة منلمة من األهداو يتم خللها تحويل  اجتماعيةسانية و عملية إن :التعليم -ج

 .اخل وضعية بيداغوجية معينةد قردالاتخاذ لراراع تسهل تعلم و  والمعارف والمهاراع أو الوسائل

لميذ مجموعة من المعارف للت ابواسطته المرب يبلت ووسيلة  فالتعليم ج   من العملية التربوية
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يكتسبها ويتعلمها ويستوعبها  ، يجعلهوليم المجتمع وسائلهشكال التقكير و العامة والخانة وأ

 .(32: 2119البدري، )على لدراته الخانة اعتماداباستعمال طرق معدة لهذا الةر  و  ذلكو 

تحسيق األهداف ئل المساعدة على إشباع الحاجاع والدوافع و الوسا اكتسابعملية : الاعلم - 

هذا و  ،تةيير ف  السلوك ناتج عن إثارة ماأو هو  .المشكلع وهو كثيرا ما يتخذ نورة حل

من هنا يستثنى  ،التدريب أو الخبرةلد يكون نتيجة يكون نتيجة ألثر منبهاع بسيطة و  التةيير لد

ار التعب أو النضج أو من التعلم عددا من التةيراع السلوكية الت  يمكن أن تنجم عن آث

 .( 345: 2111العيانرة، )األدوية

مجموعة األنشطة والوضعياع البيداغوجية والوسائل الديداكتيكية الت  يكون هدفها : الاكوين -خ

من أجل المتعلسة ببرنامج دراس  معين ( معلوماع، مهاراع، موالف)رف إكساب أو تنمية المعا

 : ه جوانب أساسية و  ةتتمحور معلم تعريقاع التكوين حول ثلث .ممارسة مهمة أو عمل

 .مهام معينة، إمداده بمعطياع خانة بميدان معين، إعداده لمهام أو ولائف ألدا د إعداد القر 

يستعمل أساسا كمرادف  شق من البيداغوجيا موضوعه التدريس: (يكديداكاال)الاعليمية -د

للبيداغوجيا أو التعليم، غير أنه لقل يوح  بمعان  أخرى تعبر عن مساربة خانة لمشكلع 

ال تشكل حسل معرفيا لائما بذاته أو فرعا لحسل معرف  ما، كما أنها ال  التعليم، فالديداكتيك

تشكل أيضا مجموعة من الحسول المعرفية، إنها نهج أو بمعنى أدق أسلوب معين لتحليل 

 (.68: 1994القارب  و ملؤه، )اللواهر التعليمية

 ه، ولد ولق(نهج)ردالطريسة الت  يسلكها الققل أنله إغريس  يعن  ل: المنهاج الاعليمي -ذ

 .النحو، البلغة، المنطق، الحساب، الهندسة، القلك، الموسيسى ف  التربية مرتبطا بقنوناليونان 
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 مجموعة هو منهاض التدريسف .خبراع المتعلمو جموع المواد الدراسية ولد عرف المنهاض بأنه م

واألدواع بية غاياع التر و أهداف يتضمن  أجل تكوين المتعلم، من األنشطة المخططة من

ة بيداغوجيالط نشاألكل ، و المتعلسة بالتكوين الملئم للمدرسين االستعداداعالكتب المدرسية، ك

 .التعليم والتعلمبها م سو يالكيقية الت  سو  قردتعلم ال ف ؤثر تمن المقرو  أن  الت 

ج هو فارق سلب  بين األهداف المتوخاة من القعل التربوي والنتائ :الفشل الدراتسي -ر

 ادراسي ينتخلقمالأين يلهر  أو حس  حرك ، ،المحسسة فعليا، يتجلى ف  مجال عسل  معرف 

ف   ألل من نسبة ذكائهم التحنيل ألرانهم أو يكون مستواهم ب مسارنةتحنيلهم الدراس   تدن 

ويتطلب هذا القارق إجرا اع تنحيحية  ،ف  بع  المواد الدراسيةأو جميع المواد الدراسية 

 .(68: 1994القارب  و ملؤه، )بأساليب لد تكون بيداغوجية أو غير بيداغوجية لتسلينه 
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 الفكر الاربوي عبر الحضارات (2)المحاضرة

 امهيد     

مييا  الييع  ،اخييتلف األميياكنى الييرغم ميين تتييابع األ مييان، و وعليي ،لسييد تعييددع أهييداف التربييية

مييين تطيييور فييي  مختليييف مييييادين  هيييذه األهيييداف ذاع أهميييية ومكانييية تتيييأثر بميييا تعرفيييه المجتمعييياع

كييف تتيأثر هيذه و ؟ باختلف ال مان والمكانتختلف و كيف تتعدد أهداف التربية ؟  وعليه  .الحياة

بمختلييف ا را  و  ،والمييذاهب القلسييقية السييائدة ،الدينييية، السياسييية و االلتنيياديةاألهييداف بالعوامييل 

سييييدم مسييييحا تاريخيييييا ألهييييم هييييذه يجييييدر بنييييا أن ن ،وللجييييواب علييييى هييييذه التسيييياؤالع .؟السيييييكولوجية

 .األهداف حسب التطور التاريخ 

 :البدائية الاربية -1

حيييع كييان النييةار  ،فيي  العنييور األولييى ييية بطبيعيية الحييياة ونلامهيياتربالأهييداف  عرتبطييا     

الةير  منهيا الحقيال  أن يسوموا به مين أعميال وسيلوكاع هممنيتولعون  بالةونلا يتعلمون ما كان

، ثييم انتسييل مييع بداييية العنيير همت  سييبستييل الاجييياألعمييل علييى تحسيسهييا سييار داف أهيي ،علييى البسييا 

الحييوان ونيناعته، حييع لليد ولى ي إلى مرحلية تسلييد الحجري الحديع ي عنر الثورة اإلنتاجية األ

السيييرد وهيييو يسيييذف بالحجيييارة للحنيييول عليييى ثميييار القاكهييية وعليييى أعدائيييه، والطييييور فييي  تهيئتهيييا 

وبعييدها بييدأ اإلنسييان بإنشييا  التنليميياع االجتماعييية األولييى  .الحيوانيياع وغيرهييا ميين...أعشاشييها 

العميييل ميييا ميييي  و ..(. اليييدافع الجنسييي ، دافيييع البسيييا ) وبيييدوافع فطريييية بتيييراكم خبيييراع بشيييرية طويلييية

ليييييى الضيييييروري للحنيييييول عن ييييييدور حيييييول اإلعيييييداد اكييييي عنيييييد المجتمعييييياع البدائيييييية أنيييييه يو التربييييي

تعتمييد علييى تسليييد الطقييل عيياداع مجتمعييه تسليييدا  يييةو التربيب األسييالكانييع ضييرورياع الحييياة أييين 
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كأعمييال البييييع، نيييناعة األدواع : عبوديييا، فالطقيييل يتييدرب عليييى األعمييال التييي  تمارسييها السبيلييية

، وعلييييى طسييييوس العبييييادة التيييي  الحييييرب، الرعيييي  وال راعييييةلضييييرورية، حياكيييية األلمشيييية، النيييييد و ا

تيدريب هيذا ال... ، ليك العميل عيادي أو غيير عياديبواسطتها يرض  السبيلة واألروا  سوا  كيان ذ

 (.232-229: 2117اسماعيل، )يكون على يد لريب له أو خبير السبيلة 

لمساومية نيعاب  طقيلتنميية جسيد ال بهيدف جسيديةالالتربيية بمع د اهتالمجتمعاع البدائية لف     

نيينع  فيييتعلم األطقييال ، ومنييارعة األخطييار للبسييا الحييياة والسييدرة علييى ممارسيية األعمييال اليومييية

يتعلميون ننيب و  ،ويسلدون الكبار في  أفعيالهم الحربيية ،مختلف أدواع الحربو  السيوف، الرما ،

شحد السدراع والمهاراع الضرورية الت  يستل مها طرا  الحيياة وبالتربية العسلية ل .والنيد الكمائن

تسييع التيي  كانييع الخلسييية  يييةدينوكييذلك بالتربييية ال .طييرا  حييياة السبيلييةحسييب جيينس الطقييل، و وذلييك 

عييدها انتسلييع إلييى مختييار السبيليية أو  عيمهييا الييدين  الييذي يعييرف باألسييرة فيي  البداييية و عيياتق علييى 

هذه التربيية و  ...أسباب السيام بالطسوس والمراسيم الدينية لطرد األروا  الشريرة وابتكار الرلناع،

، ويرون بأن اإلفيراط هيمستون، و ساب البدن فهم يعتسدون أنه ال فائدة من الع ،تتم بدون إكراهكانع 

وييتم  .عنيه االنقنيالتحياول ف ،ف  جسده، غير مطمئنة إلييه للسة الطقل يجعل رو  ،ف  الضرب

 .على النبر والشجاعة ،تدريبهم أيضا

 :الاربية الهندية القديمة -2

عسائد وعاداع كانع الهند لبل القتح ا رى لبائل متقرلة من الساميين، لكل لبيلة لوانين و  

خانة، ولد وجدع الوحدة العمرانية والسياسية على أيدي ا ريون القاتحين الذي طةوا على 

م، .ق 0333حضارة ف  وادي السند عام  مدنية الهنديين األولى وعلى ديانتهم، ولامع بعدها
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نحو ما يسارب ثلع مساحة الهند، حيع بر  خللها النلام م .ق 0333ع بحلول عام احتلو 

لطبس  النارم وحكمها البراهمة المتسلطين الذين استمدوا تسلطهم من احتكارهم للعلم، فكانوا ا

هم خبرا  كتب القيدا )السائمين على نيانة التساليد ويتولون تربية النش  ويكتبون األدب ونشره 

كل يلت م بها ، واألخلق عندهم ه  لواعد السلوك ف  الحياة (الت  يلنون أن الوح  هبط بها

وليودها وحسولها  الت اماتهاإنسان هندوس   كما تحددها له طبسته، ولكل طبسة من ذلك النلام 

فسد  .الرضا والسناعة بالطريق الذي يسير عليه وال يتجاو  حدود طبستهبملتمسا بذلك االلت ام 

 :تأثرع التربية الهندية بأمرين هما

ه تتحدد الطبسة الت  سينته  إليها، وجود حواج  شديدة بين الطبساع، فالطقل عند والدت -

 .مهما تكن مواهبه وميوله ومهما بذل من جهد

 .على االنسان أن يسمع رغباته ليحنل على الطمأنينة والهدو  -

كما كانع نلم التعليم لديهم تعتمد على العساب الجسدي، وكانع الدراساع العليا ولقا على 

فتعود مبادئها  التربية البوذيةأما ف  (. 64: 1799حداد وآدم، )العليا ف  المجتمع طبسة الكهان

م ف  سقح جبال .ق 340عام ولد الذي  G.Buddhaاألب الروح  للبوذية جوتاما بوذا إلى 

تركع حياته وشخنيته انطباعاا ف  نقوس شعوب جنوب وشرق آسيا، حيع  والذيالهيمليا، 

    .كان من كبار المجددين للقكر

 :الاربية الصينية -8

أن و  ،حياة الماض  ،هدفها أن تجمع ف  القردو  ،تتنف التربية النينية برو  المحافلة     

وما يمي  حياة  .أية عادة فيهأو تةير  ،أية ملكة ي فيهعلى عاداع دون أن تسو  تنشئه
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آالف  3)كتسبها هذا المجتمع أكثر من اوهذه النقاع  ،هو الجمود والسكون والرتابة ،النينيين

المعلم إلى إكساب فيه يهدف  ،والتعليم عندهم آل  ،د حياتهم على التساليد الموروثةوتعتم. (سنة

 .هتم بالملاهر واللبالة أكثر من العناية بتكوين الخلقيو  ،التلميذ مهاراع وعاداع آلية منلمة

الحقل، فالطقل ف  المدرسة يسرأ تعتمد على تمرين الذاكرة و ف ،طرق التدريس عندهمأما      

يسرأ الدرس وبعدها يعط  الكتاب للمعلم و  حتى يرسخ ف  ذهنه، ،عدة مراع ،نوع عالدرسه ب

والتسدم والبحع  ،يةتحرر بأفكار  جا الذي  "يشالو ": لد لهر ف  النين معلمان هماو  .غيبا

 .، لعدم تسبل المجتمع ألفكارهفكان ننيبه اإلخقاق ،ولد ثار على العاداع .عن المثل األعلى

له أكثر من ثلثة و  (م.ق 478 -551) "وشيوسفكون"شتهر أخيرا بإسم ا ذيال" كونج اتسي"و

ولد أثر ف  القكر النين  تأثيرا كبيرا ألنه نادى بآرا  عملية كثيرة تهدف ف   .آالف تلميذ

 .(46: 1977حداد وآدم، )ة واألسرة مع تحسيق منلحة القردمجملها توطيد عللة الدول

، فهيي  المعيييار األساسيي  الختبييار مييولق  االمتحانيياعنلييم  نيينومييا مييي  التعليييم عنييد النييي     

 .يحميل أوسيمةيكون موضع ثسة الشعب واحترامه، وله لبياس خيا  و الحكومة، ومن ينجح فيها، 

سيبق لهيم أن علميا  الومن لبل لجان تتألف مين كبيار  ،تحع إشراف الحكومة االمتحاناع ىوتجر 

 .(16: 1993ه، أبو هلل و ملؤ )نجحوا ف  هذه االمتحاناع

 :القديمة يةمصر الالاربية  -4

، واألسيييرة المنيييرية  راعيييياا  مجتمعييياا ( م.ق 3111 -4111)كيييان المجتميييع المنيييري السيييديم

والطمأنينيية، ولييد سيياعد المولييع الجةرافيي  علييى حماييية الييبلد ميين  االسييتسرارالسديميية عرفييع حييياة 

فسيعادة المير  في   ،منري السيديموكان للدين أثر واضح ف  أوضاع المجتمع ال .غ واع األعدا 



  afif.merniz@univ-mosta.dz ..........................قسم العلوم االجتماعية .............................مرنيز عفيف .د    
 

24 

 

 .وذكيراه مين بعيده اسيمهوميا يسيوم بيه إلحييا   ،مين شيعائر دينيية ،ما يؤدييه ليه وليدهبأخراه مرتبطة 

أميييا مييين الناحيييية االجتماعيييية فسيييد انسسيييم المجتميييع المنيييري إليييى عيييدة طبسيييان متقاوتييية فييي  المجيييد 

هنية وبعي  النيبل ، وتليهيا طبسية والشرف، على رأسها القرعون وعائلته وكبار رجال اليبلط، والك

الجند والسادة العسكريين، وف  المرتبة الثالثة رجال الملحة والم ارع والنناع والتجار والعمال ثيم 

وأعلم فضل أنحاب ذلك العنر السديم على تاريخ منر وتاريخ الدنيا كلها، أنهم ليد الموال ، 

وكيان هيدف التربيية  .وه  اللةة المكتوبة ،سجلوا أول خطوة ف  سبيل تاريخ الحضاراع اإلنسانية

القرعونية ثسافياا ودينياا ومهنياا، يؤكد سيطرة الحاكم ورجال الدين والكهنة من ناحية، وتعليم األفيراد 

  (.19: 1993أبو هلل و ملؤه، )للسيام باألنشطة المختلقة الحكومية والدينية والمهنية والقنية 

وانتهع إلى لمة كل  ،بدأع من ال ش   ،ة المنرية السديمةأن الحضار  ،ومما الشك فيه     

مواجهة مشكلع الطبيعة بأنها لامع  ،وأهم مة ى تربوي لهذه الحضارة .ش   بمعيار عنرها

وأسلوبه العلم  العمل  ف  مواجهة تلك المشكلع، كما  ،عتمادا على ذكا  المنري السديما

أكبر دليييل على ذليك أن المنريين السدامى كانوا و  ،اإلنسان احتراملامع على السيم الروحية و 

 (.24: 1971الشيبان ، ) الشعب الوحيد ف  العالم السديم الذي لم يعرف الرق ف  تاريخه

 :لسمع المراحل التعليمية ف  منر السديمة إلى المراحل التالية     

ف  مدرسة  مختلقة عليم فيها يتم بأساليبكان الت : سنواع( 11-14)ىمرحلة تعليمية أول -

يتعلم فيها األطقال الدين وآداب السلوك والسرا ة والكتابة والحساب والسباحة  معبدالبملحسة 

 .والرياضة البدنية
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يتعلم فيها كتابة الحروف والرسم والمحاسبة واإلنشا   :سنة( 15-11)تعليمية ثانويةمرحلة  -

 .األدب  والجةرافيا العلمية

مسره المعابد كمعبد أون بعين شمس، يةلب على برامجها طابع الدراسة : التعليم العال مرحلة  -

 .التسنية والمهنية ف  تخنناع مختلقة

فسد كان النلام التربوي المنري ف  المدارس لاسياا، تحع إشراف المولقون الحكوميون،     

عوا ف  فن ولد تقوق المنريون السدامى ف  فن البنا  والهندسة والقلك والرياضياع، كما بر 

نشا  المكتباع العامة  . (21: 1993أبو هلل و ملؤه، )التعليم وا 

 :اليونانيةالاربية  -5

 ،أنهم كانوا أول من تناول التربية من  اوية فلسقية ،أهم ما يمي  القكر التربوي لإلغريق     

ملية ية أنها عإلى الترب امىنلر اليونان السدو  .هتمام القلسقة ف  أثيناافكانع التربية محور 

بخير ما ف  مجتمعهم من ليم  االحتقالنهم أرادوا أإلى آخر، و  تشرب القضائل ونسلها من جيل

ونلرا ألن فلسقة  .االجتماعيةوفضائل ولم يجدوا غير التربية وسيلة لبلوغ هذه الةاية اإلنسانية 

ثستهم وا كل سد وضعف ،كثيرا لقكرة الديمسراطية الم يتحمسو  ،اليونان وف  عهد أفلطون خانة

 ،أن الثسافة اإلغريسية ،يعتسد أكبر المقكرينكما  .لتحسيق الخير والكمال لمجتمعهم ،ف  التربية

 ،أفكارع عدة بعد ذلك لهر و  .أساس الثسافاع الت  لهرع بعد ذلك لدى المجتمعاع اإلنسانية

 .الت  أنلها من اليونان فكرة الديمسراطيةمنها 

داة أبحييييع أنيييبح التعلييييم  ،السياسييية مرتبطيييانأن التعلييييم و  ،اليونانيييية ليييد ألهيييرع التربييييةو     

واليييية  أثينييياكانييع سيييد ف .اسيييبرطةأثينييا و فييي  سييييما ال ،مهميية مييين أدواع الدوليية فييي  الميييدن اليونانييية
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عن طريق سيقنها  كانيع تجيوب البحيار، وليد كيان لهيذه التجيارة أثير هيام في  نيوع ، و تجارية بحرية

عواميييل حضيييارية  مييينتيييأثرع بميييا ييييأت  عييين طرييييق االتنيييال الخيييارج   الحضيييارة ا ثينيييية التييي 

 نيتميييي  بالمرونييية، فييياإلدارة التعليميييية كانيييع بعييييدة عييين سيييلطابهيييا كيييان نليييام التعلييييم و  .متنوعييية

 ،أثينيامين النيعب ذكير متيى بيدأ لهيور الميدارس في  و . بيالقرد االهتمامكان يرك  على و  ،الدولة

أوال فييي  المجييياالع السياسيييية حييييع كيييان يشيييترك فييي  منالشييية كيييان ييييتعلم  األثينييي لكييين الميييواطن و 

 م، ق 487شؤون الدولة المتعددة، ثم لهرع بع  المدارس ف  أعساب الحرب ميع القيرس سينة 

"  بحير إيجية "اليذين أتيوا مين جي ر( السقسطائيين)معلمين عرفوا باسم الإلى جانب لهور جماعة 

 .بيئة نالحة ألفكارهم أثينام، ووجدوا .ف  السرن الخامس ق أثيناإلى 

 ،خاضيعة ألحكيام اإلنسيانو  أن جميع المسائل لابلية للنسياش ،ومن أهم أفكار السوفسطائيين

 .ال يجب على اإلنسان التسيد  بسوانين جامدة تحد من حرية المنالشة

 للق المحافلين ف  آثينا، الش   اليذي جعيل القيلسيوفثم كانع هذه األفكار مثار ذعر و  ومن

 .دى لهم بمنهج فلسق  أدى إلى إبطال م اعمهمنيت "سسراط  "

 اتمييي ع التربييية اإلسييبرطية بالطييابع العسييكري و بإشييراف الوالييية إشييراففسييد  ةأتســبرطفــي أمييا 

فيي  الدوليية،  واالجتماعييية  علييى جميييع  مرافييق التعليييم، وكييان التعليييم يعكييس اليينلم السياسييية اتاميي

 .(47: 1977داد وآدم، ح)فالمواطنة ه  فهم الشخ  لواجباته الحربية

عينييوا مشييرفا عامييا و  هييم المشييرفون علييى مرافييق التعليييم، ييي Ephors ياألفور ييوكانييع طبسيية      

 (.29-27: 1971الشيبان ، ) ي  Paedonomusي بيدونوميس)للتربية يسمى 
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سبرطةأهداف التربية اختلقع  التربية اإلسبرطية محدودة ف  أهدافها ف ف  كل من آثينا وا 

األخللية، كرية على حساب التربية العسلية والقنية و أسلوبها، تؤكد التربية البدنية والعس جافة ف 

الجةرافية حيع أنها منطسة سهلية تحيط بها الجبال " إسبرطة"ولعل ذلك يعود إلى طبيعة مدينة 

الش   الذي جعلها  ،من كل جانب، وبعدها عن البحر أدى إلى انع الها عن التياراع الخارجية

وفر  سيطرتها ف   ،على الدوام تهتم بإعداد جيش لوي للدفاع عن كيانها ولتدعيم سيادتها

لى تحسيق النمو المتكامل و  بالقرد ههتم فيي آثينا النلام التربوي ف   بالمسابلو  .الخارضو  الداخل ا 

مهد القلسقة باعتبار أن آثينا مدينة بحرية و  والعناية بالناحية الجسمية والعسلية والروحية والقنية

ف  بين النلامين التربويين  االختلفوهذا  .منها خرض سسراط وأفلطون  وآرسطو ،والقلسقة

وف   ،يرجع إلى اختلف الواليتين ف  طبيعتهما الجةرافيةمثل العليا الهداف و األوف   ةطبيعال

  .االلتناديةف  مواردهما نلام حكمهما وف  فلسقة حياتهما و 

 :رومانالاربية عند ال -5

 كانييع الثسافيية السييائدة حتييى السييرن الثييامن، و االسييتسرارتمييي ع حييياة المجتمييع الرومييان  بعييدم      

 .تشبه إلى حد كبير ثسافة المجتمعاع البدائية يلد،مبل الل

ولهيييرع  ،بيييدأع الحيييياة البدائيييية تتلشيييى السيييادس والثيييامن لبيييل المييييلد، وفيميييا بيييين السيييرنين     

سيبرطة كأثينيا ،تشبه تليك التي  سيادع في  الميدن اليونانيية السديمية ،مؤسساع ونلم جديدة وميا  .وا 

للملييوك، وكييان يتكييون ميين  االستشيياريمييي  رومييا هييو المجلييس األعلييى الييذي هييو بمثابيية المجلييس 

وسييرعان مييا أنييبحع  .والقرسييان بأسييلحتهم وخيييولهم ،الييذين كييانوا يملكييون األر  ،طبسيية النييبل 

 .م.ف  السنواع األخيرة من السرن السادس ق ،سياسيةو  التنادية ،روما لوة عسكرية
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  :ف  تتمثل ية عند الرومانو فكار الترباألهم أ

 .تسوية أجسامهم عن طريق الرياضةجماعاع مدربة على فنون الستال، و تخريج  -

  .تهاالبليت ف  خطاب ،تكوين المواطن النالح، القنيح -

لد كان الج   األعلم من التربية متعلسيا و  ،فهمهالية و للسيام بواجباع الحياة العم النش ، إعداد -

 .بتكوين النقاع الخلسية

 ين،كانوا لوما عمليو  فلسقة وأدبا ، يلهر عندهمولم  ،لم يهتم الرومان بالناحية الوجدانية -

 .تحسيق إنجا اع عمرانية ضخمة، و للحرب باالستعداد وامتها

ير ولييورا نييالرومانييية السديميية فكييان عليييه أن يكييان علييى الشيياب الرومييان  تسليييد الشخنييياع  -

 .(49: 1977حداد وآدم، )رجل حا ماو شجاعا،  ،محترما

ألبيوين لالطاعية بالمتميي   ،تكوين الجندي الشجاع ، هوالهدف األساس  من تربية الرومان      

ميي ع التربيية  القنيية التي أهمليع النيواح  الجماليية و  بينميا ،...،آللهة والتمسك بالدينل ،واحترامها

 .اليونانية السديمة

 ،متيي ض منييذ ذلييك العهييدام، .ق 164سيييطرتهم علييى بييلد اليونييان سيينة  ،بسييط الرومييان لميياو 

ينييعب معييه تميييي  أحييد التيياريخين عيين  امت اجييا ،تيياريخ حضييارة اليونييان بتيياريخ حضييارة الرومييان

 .(36: 1971الشيبان ، )ا خر

إال أن ثسييافتهم هيي  التيي  بسييطع سيييطرتها  ،نهيي مينبييالرغم ميين أن اليونييانيين كييانوا هييم المو 

وبييذلك تمكنييع بييلد اليونييان المنه ميية ميين أن تأسيير  .علييى الثسافيية الرومانييية ونييبةتها بنييبةتها
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ا، مييوالتشييابه بييين الحضييارتين الجانييب التربييوي فيه االمتيي اضولييد شييمل هييذا  .الدوليية القاتحيية ثسافيييا

 .لهرا من ملاهر التربية اليونانيةاألخيرة م وبذلك أنبحع التربية الرومانية ف  عنورها

وكان أبر  ما عبروا به عن روحهم العملية تلك الطرق  ،لسد كان الرومان شعبا عمليا     

لحكومية والعسكرية اللتان تمي تا اكذا اإلدارة و  والمبان  الضخمة، ،يةئوالسنواع الما ،العليمة

 ،هذه الرو  العملية .الحضارة الرومانيةو  ية للثسافةذلك من الملاهر العمل وغير ،بالنلام المتسن

 ،جعلته يهتم بالونول إلى نتائج محسوسة ملموسة إذ ،كانع تسيطر على الشخ  الرومان 

تساندلة و ب ،الةاياعوسائل و بين ال موفسا  .ا 

أو الذي يرضى لمجرد  ،ذلك الشخ  الذي يهتم بالنلرياع ،لم يكن الرجل الرومان      

 .على غرار  ميله اليونان  ،حياة التكامل الذات  وتذوق الجمال والنشاط العسل  لذاتهالسعادة و 

 :الاربية في العصور الوتسطى األوروبية -7

هييو أهييم  ،بييا كسييوة جبييارة منييذ السييرن األول ميييلديو لهييور اإلمبراطورييية الرومانييية فيي  أور 

ضا أثير في  توجييه حيياة شيعوب با لقترة طويلة، كما كان للهور المسيحية أيو حدع أثر على أور 

د العنييور متييت -أهييم معييالم العنييور الوسييطى و  .بييا، والتربييية أهييم ميييدان تييأثر بهييذه التةيييراعو أور 

 -الوسطى مين السيرن السيادس إليى السيرن الخيامس عشير مييلدي وربميا حتيى السيرن الثيامن عشير

لتي  سيادع آنيذاك وليد أدع القوضيى ا... هو لهور نلام اإللطاع وسيطرته عليى ملياهر الحيياة

في   واالنتليامأن يطلب المستضعقون من األلويا  حمايتهم نليير تنيا لهم عين بعي  ممتلكياتهم، 

الرومان  الذي يسوم على تسسييم هو امتداد للنلام اإلغريس  و  ،وجوهر النلام اإللطاع  .جيوشهم

   :العنور الوسطى من ملاهرو  ،(113: ب ت ،الجيار)المجتمع لطبساع مختلقة
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 .يادة النلام الطبس س -

 .المجتمع على اإلنتاض ال راع  اعتماد -

تحكييم الكنيسيية تحكمييا تامييا فيي  التييراع القكييري، علييى اعتبييار أن الكنيسيية فيي  ذلييك الولييع هيي   -

 .الت  تمثل كلمة اب على األر 

الواضح بين القلسقة اليونانية  ملاهر النراع الت  مسع التراع القكري هو الخلفو      

 .تعاليمهاياتها وبين األديان السماوية و لر نو 

 آنذاك، والسياسية السائمة وااللتنادية االجتماعيةالتربية مسوماتها من النلم  استمدعلد و      

  :هما على نوعين من المدارس ف  العنور الوسطىمما كان له تأثير 

التييي  أرادع  ،"ييييرةاألد" الميييدارس المؤسسييية عليييى الحركييية الرهبانيييية أو ميييا يسيييمى ميييدارس -     

 .مشاكلهاببسا  العسيدة بعيدة عن الحياة و  االحتقال

فييي  الدراسييياع  سيييوا  ،المسييييحيةالتوفييييق بيييين القلسيييقة اليونانيييية و حاوليييع التييي  الميييدارس  -     

  .(115 -114: ب ت ،الجيار)ةيالسانونية أو اللهوتية أو األدب

عيم أيين في  أييدي السبائيل الجرمانيية،  م 476اإلمبراطورية الرومانية الةربية سينة  طو سسوب

دخييالهم الييدين المللبابييا القضييل فيي  تهييذيبهم و  أنييبحالخييراب والييدمار،  من ليية  ميين  اد مميياسيييح ، ا 

ننييبوا أنقسييهم مسييؤولين علييى و  ،سيييطروا علييى كييل شيي  ف  ،رفعيية بيياو رجييال الييدين فيي  أور البابييا و 

والنلريييية التييي  حكميييع  .ب أهيييوائهمحلليييوا حسيييوحرميييوا و  ،وأونييييا  عليييى التقكيييير ،العليييم والتعلييييم

والت  تلخنع في  أن المسييحية تكيون دولية " اإلله التقوي  "با ف  ذلك الولع ه  نلرية و أور 

حالية وناحب ذليك (. البابا دينيا واإلمبراطور سياسيا)وبتقوي  من اب شخنان  واحدة يحكمها



......................جذع مشترك، ةــاعيــوم اجتمــالسنة أولى عل   .............التربية ومـــــلعمدخل إلى  ي مادةلاـــــــــأم 
 

31 

 

فكانييع أفكييارهم عبييارة عيين  .بيياو أور بهييا سييكان  مييي التيي  ت الليياهر قكييريالجهييل العييام والضييعف ال

كانييع الخرافيياع هيي   ،وميين حيييع العلييوم .تطييوراع وهمييية خيالييية حييول أشييخا  علمييا  لييدما 

 اكاني نرجال الدين للتربية والتعلييم اليذي احتكار :ويرجع ذلك لعدة عوامل منها ،الت  تمأل رؤوسهم

ريييية التقكيييير والبحيييع وألةييييع ح .عليييى عليييوم اليييدين والسيييانون الروميييان  وليييانون الكنيسييية ينلانييير 

 .وهذا أدى إلى الركود العسل  ،العلم 

و ادع لوتهيا تيدريجيا حتيى  ،ونلع المسيحية إلى ألوى مراك ها في  اإلمبراطوريية الرومانيية     

نشيير  لييىواألديييرة هيي  المسييؤولة ع ".نلييام األديييرة"ولهيير نلييام خييا  وهييو  .السييرن الثالييع عشيير

السيييرن الحيييادي  فييي ميييدارس األدييييرة وانتشيييرع  .التبشيييير بيييا عييين طرييييقو المسييييحية فييي  أور  دعوةالييي

 ، أييينعشيير، ثييم لهييرع مييدارس الكاتدرائييية التيي  أخييذع تتقييوق أكثيير فيي اد عييددها وعييدد تلمييذتها

لهييرع حركيية تكييوين الجماعيياع مشييرفا إداريييا ميين رجييال الكنيسيية، و حيياكم الكاتدرائييية يعييين كييان 

تليييك تركييي ع التلمييييذ كيييذلك، و حسيييوق هم و النسابيييية حييييع كيييون المدرسيييون جماعييياع لحمايييية حسيييول

آداب، ليانون، طيب، ديين، وبيذلك بيدأ اسيتسرار اليدين كمهنية مسيتسلة  :الجماعاع فيما يشبه كلياع

 .ما ساعد على نشأة الجامعاع ف  منتنف السرن الثان  عشر ميلدي وهذا عن الكنيسة،

تيدريب لةيرس المبيادئ الدينييية و  ربية المسيحية إلى تهذيب الجسم والعسل والرو لد رمع التو      

ماتيية الشييهواع كمثييل أعلييى للتربييية المسيييحية إلعييداده لقييرد علييى حييياة التسشييف وال هييد، و ا لحييياة لا 

 .خرىاأل
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 :اإلتسالم في الاربية -8

القرد المسلم من فلسقة طريستها ف  تكوين بية اإلسلمية روحها، فلسقتها، و تستمد التر      

 ،السنة النبوية الشريقةون، اعتمادا على السرآن الكريم و الكطبيعة و لى الإنلرته اإلسلم و 

املة تتناغم أهدافها، وسائلها، روحه يتمي  بشكل خا ، بتربية شاملة كاإلسلم ف  جوهره و ف

 .تربية ممي ة بحسن خنائنها، عن أنواع التربية األخرى لديمها وحديثها .طرائسهاو 

ة اإلسلمية، المسلم النالح تتوا ن ف  تكوينه النقس  ف  ضو  هذه القلسقة التربويو      

ناكب نحة بدنية، لدرة على العمل، سع  ف  م: من األخلل ، الجوانب المادية، و  الروح

 ....ضمير واستسامة، عبادة، خلق،: من األر  بحثا عن الر ق الحلل، مع الجوانب الروحية

ليس خيركم " (:نلى اب عليه وسلم)رسول ويسول ال .ا خرجانب على  أي ال يطةى فيه بحيع

 ."ه هلكن خيركم من أخ  من ه ه و يا، و من ارك الدنيا لآلخرة، وال خيركم من ارك اآلخرة للدن

 من هنا، يتبين أن فلسقة التربية ف  اإلسلم، ترم  إلى تكوين القرد النالح لنقسه،و      

: (نلى اب عليه وسلم)محمد سول الرسول  خرته، عمل بجتمعه، القرد الذي يعمل لدنياه و لمو 

  توا ن هو بهذا، يكون فو ". دا، واعمل آلخراك كأنك اموت غدااعمل لدنياك كأنك اعيش أب"

 اإلسلميةالتربية  لد جمععو . مطالب الجسد، دون إخلل أو تقريطدليق، بين مطالب الرو  و 

تسوية س وتنقية الرو ، تثسيف العسل و تأديب النق كل تناسق وانسجام، بينبو  منذ الوهلة األولى،

: 1982 ،ترك )نسان على وجه األر  سعيدة طيبة حياة اإل الجسم، والعناية بكل ما يجعل

57). 
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 : اإلنسان ف  ثلثة مراتب ةكما أن اإلسلم وضع علل       

 .العباداعبخالسه، وتتم عن طريق العسائد و المخلوق  عالقة -

فأقم " :ولوله .( 56 :، ا يةالذارياع) "إال ليعبدون اإلنس و  ت الجنما خلقو " :لسوله تعالى  

"  لك الدين القيم وجهك للدين حنيفا، فطرة اهلل الاي فطر الناس عليها ال ابديل لخلق اهلل

    .(29 :ا ية ،الروم)

 . ذويه، عن طريق الطاعة و اإلحساناإلنسان بأسرته و  عالقة -

ولوله  (.23:، ا يةاإلسرا " )وبالوالدين إحتسانا اعبدوا إال إياه، وقضى ربك أال" :لسوله تعالى

 .(حديع شريف) "كل راع متسؤول عن رعياه، و كلكم راع": نلى اب عليه وسلم

 . اإلخا سان بالمجتمع، عن طريق التعامل و اإلن عالقة -

 (.12 ا ية المائدة،) "وال اعاونوا على اإلثم والعدوان ،واعاونوا على البر والاقوى" :لسوله تعالى

، كمثل الجتسد اعاطفهمو  اراحمهممثل المؤمنين في اوادهم و " : ولوله نلى اب عليه وسلم

 (.حديع شريف" ) الحمىضو اداعى له تسائر الجتسد بالتسهر و ع الواحد، إ ا اشاكى منه

 :على التربية اإلسلميةتسوم على هذه األسس السالقة الذكر   

عداد المسلم لعمل الدنيا وا خرةهو دين  ودنيوي ف  آن واحد، و الجمع بين ما مبدأ  - لسوله  .ا 

، وأحتسن كما أحتسن اهلل اآلخرة وال انس نصيبك من الدنيا اباغ فيما أااك اهلل الدارو " :تعالى

 (.77السن ، ا ية)" األرض، إن اهلل ال يحب المفتسدين إليك، وال ابغ الفتساد في

لمثل العليا، أي حركية ع جعلهما اإلسلم سعيا إلى التسام  إلى االتطوير، حيمبدأ التةيير و  -

ستقادة منها االثسافاع المجتمعاع األخرى و وتقتحه على  ،اال دهارالمجتمع وفعاليته، ف  الرل  و 
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وقل اعملوا فتسيرى اهلل عملكم ورتسوله ": لسوله تعالى .يع   مكانتهبما يوافق طبيعته، و 

 .(116 :التوبة، ا ية) "المؤمنونو 

، ليتسنى له فهم المعرفةو  من خلل حع المسلم على طلب العلمالعلما ، مبدأ تسديس العلم و  -

ال ين ال لمون و قل هل يتساوي ال ين يع" :لسوله تعالى .العمل به عسيدة وسلوكاأبعاد اإلسلم و 

 (.28 :ا ية ،فاطر) "إنما يخشى اهلل من عباده العلماء" :ولوله (.11 :، ا يةال مر) "يعلمون

مبدأ النمو المتوا ن لسوى اإلنسان جسميا، روحيا، وعسليا، فالتربية اإلسلمية اعتنع باإلنسان  -

كوحدة ال تسبل  ،البدنية، القكرية، النقسية واالجتماعية: من جميع جوانب مكوناع شخنيته

، المدرسة ومنسجمة، بواسطة التنشئة الملئمة على مستوى البيع بنورة متكاملةالتج ئة و 

 واهلل أخرجكم من بطون أمهااكم ال اعلمون شيئا، وجعل لكم التسمع": لسوله تعالى .والمجتمع

 (.78 :، ا يةالنحل) "واألبصار واألفئدة لعلكم اشكرون

ف  مختلف حاالته، على  اإلنسان التربية ف  اإلسلم، تتعامل مع، فمبدأ الشمول والتكامل -

تسوم حيع وكذا اإلنسانية جمعا ،  ،والمجتمع المنتم  إليهما األسرةأسس سليمة على مستوى 

يا أيها الناس إنا خلقناكم ": لسوله تعالى .التعاونو  اإلخا و  الضميرعلى مطالب الرو  والقكر و 

اهلل أاقاكم، إن اهلل عليم  قبائل لاعارفوا، إن أكرمكم عندلناكم شعوبا و جعو  ،من  كر وأنثى

 (.13 :، ا يةالحجراع) "خبير

 وتحمله للمسؤولية التربية اإلسلمية تسوي ف  اإلنسان حبه للحرية،ف مبدأ الحرية والمسؤولية، -

وا   قال ربك للمالئكة إني جاعل في ": لسوله تعالى .مجتمعهو ف  عللاته مع خالسه وذويه 

نقدس قالوا أاجعل فيها من يفتسد فيها ويتسفك الدماء ونحن نتسبح بحمدك و األرض خليفة، 
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 :(رض  اب عنه)عمر بن الخطابولال  (. 31البسرة، ا ية )" ، قال إني أعلم ما ال اعلمونلك

 ".لداهم أمهااهم أحراراقد و الناس و ماى اتساعبدام "

، (ه413 -324)، السابس  (ه369-285)ين المسلمين ابن الج ار من أشهر المقكرين التربوي

 -451)، الة ال  (ه468 -371)سينا  بن، ا(بعد الهجرة 15و 14السرنين )ا إخوان النق

   (.61 -57: 1977حداد وآدم، ( )ه818 -734)، ابن خلدون (ه515

 :الاربية الحديثة -11

بالتطوراع الت  عرفتها مختلف  ،تأثرع التربية ف  السرنين الثامن عشر والتاسع عشر     

وعلم النقس  االجتماعذا علم وك ،كعلم البيولوجيا والقيسيولوجيا ،ريبيةجالعلوم اإلنسانية والت

: ليام الحركتانلتربوي الحديع خانة بعد مما انعكس إيجابا على بلورة القكر ا... اوغيره

ترم  إلى كسر ليود ( F.M.Voltaire.1664-1778) األولى فكرية تعسلية تحع ريادة فولتير

يعية الت  ناحب الن عة الطب( J.J.Rousseau.1712-1778)روسو القكر والثانية  عيمها

أفكاره  تطالب بحسوق الجماهير، وتجعل للعواطف وهوى النقس الحل األول، ومن خلل طر 

التربوية الجريئة، والت  غيرع الكثير من أوضاع التربية والتعليم ال سيما تلك المتعلسة منها 

 .بالطقل

 :من أهم ما يمي  التربية الحديثة أنهاو      

التربوية من دور المشاهدة واالستماع، إلى مرك  االهتمام  مليةمرك  الطقل ف  الع حولع -

 .استةلل الخبرة الشخنية، أي من متعلم سلب  إلى متعلم فاعل متقاعلو 
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ف  التعامل مع الطقل، أي من معلم محتكر للمعرفة إلى جعلع دور المعلم أكثر إيجابية  -

 .ويمالتسالتنشيط، التوجيه والتنليم و : بالسدرة علىمعلم يتمي  

الت  جعلتها أكثر مرونة و وسائلها، اع عميسة للمناهج ف  محتوياتها وطرائسها و أحدثع تةيير  -

ماعية، تمكنه من اكتساب بيئته االجتوالنقسية و  طبيعة المتعلم، وخنائنه العسلية وملئمة مع

هج الت  منامهاراع تيسر له عملية االندماض ف  المجتمع وعالم الشةل، بدال من تلك الكقا اع و 

 .الحشو والتلسينيةلب عليها الكثافة و 

من تربوية على يد عدد من القلسقة ف  السرن السابع عشر عدة تياراع فكرية و لهرع      

 : مثلالحديع  أشهر رواد القكر التربوي

الرئيسية ه  تقتح كان يرى أن وليقة التربية  الذي (J. Look ; 1632-1704) جون لوك -

معرفة إذا ما سنحع القرنة لذلك، ولد حنر التعليم ف  العلوم ذاع السيمة لل األطقال عسول

الرسم والرل ، كما أولى التربية الخلسية عناية  والكتابة والحساب والرياضة و العملية كالسرا ة 

 .(288 - 287: الطبيب، ب ع)فائسة، حيع جعل من القضيلة هدفها األسمى

يرى روسو أن منادر التربية  (J. J. Rousseau ; 1712-1718 ) جان جاك روتسو -

ا دون الثالع مالطبيعة، اإلنسان، األشيا ، واإلنسان بإمكانه السيطرة على اثنين منه: ثلثة 

ولد هاجم روسو التربية التسليدية الت  تنلر إلى الطقل على أنه راشد  .يعينه على ذلك الطبيعةو 

سم التربية فيه إلى خمسة ألسام يتناول كل الذي ل" إميل"وأهم كتاب لروسو هو كتاب  .منةر

 : ة من مراحل عمر اإلنسان كما يل لسم مرحل
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ما على التربية إال أن تمنعه من أن الطبيعة خلسع اإلنسان نالحا و يرى  :الكااب األول -

  .بالمجتمع لك  ال يخرب هذه الحياة النالحة االحتكاك

 ا للتعلم ينبح الولد جاه نأيسنة  12نواع إلى س 4 – 3ة بين يتناول القتر  :الكااب الثاني -

تركه يتعلم بالتجربة والنشاط الح  ف  نبل  نلامياعلم الولد ييجب أال : "والتعليم حيع يسول

 ."تقكيره واهتمامهم إال األشيا  الت  تناسب عمره و ينبة  أال يتعلو  ،الطبيعة

ب  ويجب أن هو بداية التعليم اإليجاو  ،سنة 15إلى  12-11يتناول القترة من : الكااب الثالث -

اشرة هو كتاب العالم المحيط به فيتعلم الجةرافيا بمشاهدة الطبيعة مبيتعلم من كتاب واحد و 

 .القلكوكذلك يأت  تعلم القي يا  و 

هو يؤكد على أن أول يتضمن التربية الخلسية والدينية، و  ،سنة 21إلى  15من  :الكااب الرابع -

يضيف أن الضمير هو المبدأ و  ،هو محبة نقسه ثم محبة ا خرين شعور يحس به الطقل

سنة ال تقر  على الطقل أي مذهب أو ديانة بل له  12األساس  للقضيلة، ويؤكد أن ف  سن 

 .الخيار

هو ال يت وض من نوف  إال بعد السيام و  ،(نوف )تحدع على رفيسة إميل ي :الكااب الخامس -

لينبح  االجتماعيةف  الدول األوروبية ليتعرف على أنلمتها  برحلة لمدة سنتين ينتسل خللها

 .فضيلة أكثر لوة و 

 : روسو أهم مبادئ التربية عند و      

 .معناه التعلم التلسائ و : مبدأ الحرية -

  .يتعلم الطقل الجةرافيا والقي يا  من خلل الخروض للحسول: االهتماممراك   اعتمادمبدأ  -
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 .الرحلعف  الن هاع و  يلهر: مبدأ المشاركة -

لسد جيع الطقل على تعلم مهنة يدوية و تش: العلمية االتجاهاعمبدأ تشجيع التعليم المهن  و  -

: ب ع الطبيب،)كان لروسو أثر عليم ف  تحويل أهداف التربية لدى العديد من المربين بعده

289).  

حدد ف  نلرته إلى التربية عنده تت (:H.Pestalozzi, 1746- 1827)  بتساالوزيهنري  -

اللروف المحيطة  يهيئوما على المر  إال أن  ،الطقل أنه يشبه الشجرة الت  تنمو من الداخل

كان بستالو ي يرى أن كل طقل حالة و ، الت  تجعل هذه الشجرة تنمو نموها الطبيع  الكامل

 .خانة ومن الخطأ أن نعاملهم معاملة واحدة

حيع كان ينحب األطقال  ،السؤالالذات  و  االكتشافيق وكان يرى أن التعليم يتم عن طر      

ينيةون و فيجمعون األ هار، الحشراع، : ف  التجول ف  الطبيعة لدراسة األشيا  الجةرافية

  .تمثل المحيط الذي يعيشون فيه ، الت الخرائط الثابتة البار ة من الطين الل ض

والمعلم يساعدهم على  ،المطالعةو  الذات  ف  الدرس االستسللوكان ينم  ف  األطقال      

 : منهاو  .باستخدام عدة طرائق كان يستخدمها هو ولد أونى بستالو ي .  عليهمعر تقهم ما ي

 .يجب أن يعرف الطقل كيف يتكلم لبل أن يعرف السرا ة -

يجب أن تكون تمارين الكتابة األولى على ألوا  و  ،يجب أن يرسم الطقل لبل أن يكتب -

 .حجرية

وأخيرا  ،ثم النقاع ،فتدرس األسما  أوال ،أن يراعى النمو الطبيع  ف  دراسة اللةةيجب  -

 .األفعال
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 .باألشيا  المادية المحسوسة لتعليم مبادئ الحساب االستعانةيجب  -

أن يدركها كمجموعة من األشيا  المادية ال  ، يجبلك  تكون للتلميذ فكرة ثابتة عن األعداد -

 .كأرلام مجردة

وبذلك أنشأ بستالوت ي مدرسة تشبه البيع ف  عللتها  ،ان العمل اليدوي يسترن بالعسل وك     

 إلىويهدف التعليم فيها  ،يسوم التعليم فيها على الملحلة واإلدراك الح  ،وروحها وأهدافها

  .(289: ب ع الطبيب،)تنمية لوى الطقل وذكائه ف  جو من االحترام لقردية الطالب

تأثر هربارع األلمان  ب ميله  :(J.F. Herbart ; 1776-1841)رتاهربجون فريدريك  - 

طريسة ك االستسرائ اعتمد هربارع المنهج حيع . بستالوت ي، بعدها اتخذ نهجا مستسل عن غيره

التركيب، و التحليل و : لثة، إلى جانب منهج وهو إحدى مناهج كسب المعرفة الث. ف  التدريس

 .  االستداللمنهج 

ورغم أنه التر  طريسته التعليمية السائمة . مؤسس لمعهد تكوين المعلمين تبر هربارع أوليع     

ق الطريسة هذه من طرف ، دليل يستقاد منه ف  التدريس، إال أنه تم اعتنااالستسرا على 

به ف  كل الدروس مهما اختلقع  يستدىل من طويل، على أنها نموذض فريد المربين، و 

 .(67: 1977 حداد وأدم،)طبيعتها

 : ، تجري ف  أربع خطواع ه االستسرا ويرى هربارع أن طريسة التدريس المبنية على      

وه  ومعارفه،  مساعدة التلميذ على مراجعة أفكارهب ف  هذه المرحلة يسوم المعلمو  :الاهيئة -

علم، مرحلة اختبارية استرجاعية للخبراع المكتسبة عند المتعلم، فه  مرحلة تحضيرية للمت

 .ربط المتعلماع الجديدة بهاالجديد، وعلى أساسها يتم بنا  و  تمهيدية للدرس
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توضيحها بوسائل و  عر  للمعلوماع والخبراعيسوم المعلم ف  المرحلة الثانية هذه، ب :العرض -

 .لمعسدإلى امن البسيط  ا بالمتعلممختلقة سير 

 توضيحالخبراع الجديدة بالسديمة و و  ربط المعلوماع يعمل المعلم على ف  هذه الخطوة :الربط -

 .االختلفو أوجه الشبه 

م استخل  المعلوماع ، يت"هربرع"وة الرابعة واألخيرة للدرس عند ف  هذه الخط :الاعميم -

  .الخروض بأحكام فسواعد عامةاألساسية، و 

 .ساعلام أتباعه من بعده بتعديل هذه الخطواع، بإضافة خطوة خامسة، ه  خطوة التطبيو      

تعتبر التربية عند فروبل خلنة لما تأثر  :(F. Froebel, 1782-1852)فروبلفريدريك  -

يرى فروبل أن التربية ه  و (.هيجل –نع اك)ديد من القلسقة المثاليين مثل به من أفكار الع

 .ومن هذا المنطلق فإن مرحلة الطقولة ذاع أهمية ف  النمو اإلنسان  ،النمو التطوري لإلنسان

أشيا  مهمة ف  كيرى أن جميع عملياع التعلم يجب أن تبدأ من الميول اإلرادية للطقل  ماك

عن طريق تمثلها ال وال يكون تعلمه لهذه األشيا  إ .الحسيسة، العدالة، الحرية، المسؤولية :الحياة

ليم ذا وأن يكون التع ،يجب أن نختار مواد التدريس من والع بيئة الطقل أيضا أنهو  .تمثل حياتيا

ولد رك  على اللعب فهو يرى فيه أنه يمكن من إدخال الطقل  .نلة مباشرة بالحياة الحاضرة

والتعاون ورو  المبادرة  باالستسلل، ومنحه اإلحساس الوالعية االجتماعيةإلى عالم النلع 

 .(291: ب ع ،يببالط)التشويقو 

 :أهم آرائه التربويةمن و 

 .طريق تهذيب حواس الطقل تتم عن ،التربية عملية طبيعية -
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 .نقعاليةاو جسمية، عسلية، : تكامل له جوانبالطقل كيان عضوي م -

 .تهذبعن طريسه تنمو الحواس و  ،اللعب مبدأ ضروري للطقل -

تحليل اإلدراك الكل  عند اهتم بدراسة و  ،عالم نقس  :(Docroly ; 1871 - 1932)ديكرولي -

وبنى نلامه التربوي على هذين المبدأين،  .الطقل الطقل، وبرهن أن القائدة ه  أساس نشاط

لى إيضاحها بالبحع عن أج ائها، فجعل برنامجه يدور حول مواضيع عامة يعمل التلميذ ع

: 1964 الخوري،) "مرك  القوائد"لهذا أسماه نلام  .ربط هذه المواضيع بقوائد الحياة األساسيةو 

98).  

الحاجة للطعام، الحاجة لمساومة عوامل :   رئيسيةالدراسة بأربعة مراك ديكرول  وحنر     

خن  لكل و  .الحاجة للحركة والعملو  القضا ، الحاجة لحماية الذاع من مختلف األخطار،

المدرسة للحياة ) :رةيمن عبارته الشه استلهمهامرك  سنة دراسية كاملة، أما طريسة العمل فسد 

ساسا لكل تمرين أ ،جمادنسان وحيوان ونباع و من إاعتبر ملحلة البيئة بما فيها ، و (ةوبالحيا

جعل هذا األخير يكون علومه بنقسه بالبحع والتنسيب و . لنشاط الطقل القكري انطلقنسطة و 

أعمال لد تركع أبحاع و  .عن منادرها حيع وجدها ف  المجتمع أو ف  الطبيعة أو ف  الكتب

 .بل ف  العالم أجمع ،حسبليس ف  بلجيكا ف ،هذا المرب  أثرا عميسا ف  طرق التدريس

وال ي ال من أعلم رجال التربية ف   ديوي كان  :(J. Dewey ; 1859-1952)جون ديوي -

أثروا ، وهو من رجال التربية األمريكيين الذين توفيلسوفاا  العنر الحديع ألنه كان مربياا 

ر من المذاهب بالكثي "جون ديوي"سم اويرتبط  .النلام الرأسمال بمعطياع الثورة النناعية و 

والنلرياع والمقاهيم التربوية الت  سادع القكر التربوي منذ أوائل هذا السرن، ويعتبر من 
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البراغمات  الذي يعتمد مبدأ التجريب ف  مختلف أنشطة التعليم والتعلم ف   االتجاهمؤسس  

تعتبر نسطة  التربية والتعليم، وهو من مؤسس  المدرسة المتمرك ة حول الطقل ف  التربية، والت 

بهذا أنبح الطقل مرك  العملية التربوية بعد أن كانع تحول ف  القكر التربوي الحديع، و 

 . التربية التسليدية متمرك ة حول المادة الدراسية

لسقته ولكن يمكن تلخي  المعالم الرئيسية لق ،وأعمال ديوي التربوية أكثر من أن تحنى     

 : التربوية على النحو التال 

ينبة  أن تبنى على حاجاع  ،تعلميا اا فدهرأيه أن الةاياع باعتبارها  :لغايات والوتسائلا -

 .سائل للتجربة حتى يمكنه الحكم عليهاو وال وعلى هذا يؤكد أن إخضاع الةاياع ،التلميذ وميوله

لم يرك   هو أعلم عننر ف  العملية التربوية، وجون ديوي :المادة الدراتسية والمنهج -

بسدر اهتمامه بالطريسة الت  يعالج بها  ،لى مضمون المواد الدراسية ومحتوياع المنهجع اهتمامه

  .المدرس هذه المحتوياع، والتلميذ عند ديوي هو محور العملية التربوية

تتمي  بالتبسيط، حيع  اجتماعيةيجب أن تكون بيئة  ،يرى أن المدرسة: المدرتسة والمجامع -

ديوي وسيلة لتةيير المجتمع، ومن  هالد اعتبر يم المتكامل، و يذ على النمو السلتساعد التلم

 .فعاال لادرا على تطوير بيئته اجتماعياولائقها إعداد الطقل عن طريق الخبرة ليكون عضوا 

بدال من النلرة التسليدية  ،تجديد التراع أداة أنها  على ،لمدرسة نلرة جديدةإلى اونلر ديوي 

 .(76 -75: 1977حداد وآدم، )نسل التراععلى  تعملنها أعلى  لمدرسة إلى االت  نلرع 

الطبيبة االيطالية الت  بدأع عملها  (:Montessori, 1870-1952) التسيدة مناتسوري -

التربوي باالهتمام باألطقال التخلقين ذهنيا، واهتمع بتدريب حواسهم وتنشيط فعالياتهم الحركية 
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ريق اللعب الحر بأدواع منممة بما يناسب سن وذلك عن طالعضوية لشحد فعالياتهم الذهنية، 

الطقل وكان لهذا األسلوب نتائج جيدة لتنشيط القعالية الذهنية والذكا  وما يناحب ذلك من 

 .(73 -71: 1977حداد وآدم، )عملية اندماض اجتماع  تدريجية
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 :أتسس الاربية (3)المحاضرة

 امهيد

لةيييرس السييييم الروحيييية والخلسيييية لتع يييي  بنيييا  الشخنيييية  اهيييتم المربيييون بالتربيييية بونيييقها أداة     

،  ييادة عليى أنهيا لتتمكن من التعامل مع القكر والحرية والحوار الحضاري بين الثسافاع االنسانية

تنميي  السييدراع والمهيياراع واالتجاهيياع النييحيحة التيي  تسييهم فيي  بنييا  االنسييان، وتؤكييد ليييم العمييل 

فلسييييقية ونقسييييية اجتماعييييية تاريخييييية ربييييية تسييييوم علييييى أسييييس الجميييياع  وتأكيييييد رو  الجماعيييية، فالت

 . والتنادية وثسافية

 :الااريخية للاربيةاألتسس  -1

يسنيييد بتييياريخ التربيييية هيييو معالجييية التربيييية مييين المنليييور التييياريخ ، أيييين يعتبييير تييياريخ التربيييية   

للشيعوب، موضوع من مواضيع التاريخ العام إلى جانب التاريخ السياس  أو االلتنيادي والثسياف  

ة حضييياراع الشيييعوب األخيييرى حييييع تسيييدم دراسييية تييياريخ التربيييية أهميييية حضيييارية مييين خيييلل دراسييي

والتعيييرف عليييى جوانبهيييا، وأهميييية نقعيييية مييين خيييلل ميييا تسدميييه اليييدروس المستخلنييية مييين دراسييية 

 .التاريخ، باتخاذ الماض  كوسيلة ليقهم القرد نقسه ويدرك محيطه

 :الفلتسفية للاربيةاألتسس  -2

نجييد فلسييقة لمعرفيية تقسيييرا عسلييياا فلسييقة علييى دراسيية المبييادئ األولييى التيي  تقسيير ايطلييق لقييل ف

ف العلييوم، العليوم وفلسييقة األخيلق وفلسييقة التيياريخ، وغيرهيا، وعلييى هيذا فييإن القلسييقة تيرتبط بمختليي

ياع والعليييييوم االجتماعيييييية ألنهيييييا تيييييرتبط باإلنسيييييان أكثييييير، وبحياتيييييه وارتباطهيييييا األسييييياس باإلنسيييييان
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تعكييس التربييية فلسيييقة المجتمييع وطبيعيية ثسافتييه، وتختلييف مييين  ،(34: 2114مييان ، الي)ومشييكلته

مجتمييع  خيير الخييتلف طبيعتيييه وتراثييه وامتييداده الحضيياري ومراحيييل تطييوره، وألن التربييية عمليييية 

لندية توجه مين طريسهيا نميو األفيراد اإلنسيانيين، فيإن فلسيقة التربيية هي  تطبييق الطريسية والنليرة 

دان الخبيرة المسيماة التربيية، وهي  تتضيمن البحيع عين المقياهيم التي  تتسيق بيين القلسقيتين ف  ميي

ف  خطة شياملة، وتوضييح المنيطلحاع التربويية، وعير  المبيادئ أو  الملاهر المختلقة للتربية

، والكشييف عيين التنيينيقاع التيي  القييرو  األساسييية التيي  تسييوم عليهييا التعبيييراع الخانيية بالتربييية

  (.26: 2114اليمان ، )ن ميادين االهتمام اإلنسان  األخرى تربط بين التربية وبي

 :األتسس النفتسية للاربية  -3

هيو فهيم وتقسيير وتشيخي  سيلوك بمختليف فروعيه النلريية منهيا والتطبيسيية هدف علم النقس 

بسنييييد ضييييبطه والتنبييييؤ بييييه ... القييييرد فيييي  مراحييييل نمييييوه الجسييييم  والعسليييي  والخلسيييي  واالجتميييياع ،

تهيدف في  الجانيب التربيوي منيه ، هيذه النلريياع فق لوانين ونلرياع علميةم فيه و ومحاولة التحك

تقسيييير سيييلوك الميييتعلم والمعليييم وتسيييهم فييي  اختييييار أفضيييل الطيييرق والوسيييائل لبليييوغ أهيييداف اليييتعلم 

واشتساق أهداف التربية وتسويم عملية النميو التربيوي، ويعتبير عليم الينقس التربيوي القيرع اليذي يهيتم 

أي دراسة كل ما يرتبط بعملياع التعلم والتعليم الذي  هادفة ف  موالف تربويةبدراسة سلوك القرد 

هييذه العملييياع تسييتند علييى أسييس نلرييية تسييمى . يتلسيياه المتعلمييين داخييل وخييارض أسييوار المدرسيية

يركيي  فيهييا علييى الكشييف عيين طبيعيية الييتعلم والعوامييل مييؤثرة فيييه وكيقييية اكتسيياب  نلرييياع الييتعلم

المقيياهيم واحتقالييه باألبنييية المنلميية للمعرفيية، والكشييف عيين العوامييل التيي  المعلوميياع والحسييائق و 

 .(51: 2111العيانرة، )السدرة على التعلم وحل المشكلعتؤدي إلى تحسين 
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كما ان أي فعيل  تربيويي يسيوغ بمسيدار ميا يخيدم حاجياع نميو الميتعلم وتطيوره في  طرييق تحسييق    

بمهامييه مليياهر نمييو المييتعلم جسييمياا وعسلييياا وانقعالييياا ذاتييه، مييا يجعييل المربيي  أن يعيي  عنييد ليامييه 

واجتماعيياا في  كييل مراحيل نمييوه المتلحسية ومشييابهة نميوه ميع ألرانييه واختلفاتيه عيينهم، وميا يترتييب 

عن ذلك من تةيير ف  اسس ولواعد ومبادئ تعلمه، هذه السواعد والمبيادئ تسيتمد ليمتهيا ومنطيق 

والت  يهتم فيها كذلك بطرق استثارة الدافعية لليتعلم وأسياليب  ،اعتمادها من نلرياع التعلم العامة

تع ي  السلوك المتعلم وآلياع تثبيع آثار التعلم ونسل آثار المتعلم من مجيال إليى آخير، إليى غيير 

ذلييك ممييا يسيياعد فيي  تجويييد عملييية اكتسيياب المعييارف والمهيياراع واالتجاهيياع المرجييوة ميين عملييية 

-164: 1993أبييو هييلل و مييلؤه، )غاييياع المجتمييع المشييتسة ميين االتربييية والمحييددة فيي  أهييدافه

165.) 

 :األتسس الثقافية للاربية  -4

للتربيييية دور مهيييم فييي  بنيييا  االنسيييان وتكوينيييه فييي  كافييية المجييياالع فهييي  تسيييدم ليييه مختليييف      

االنشيييطة السيييلوكية ليتكييييف ميييع بيئتيييه ومجتمعيييه، هيييذا المجتميييع اليييذي يختليييف بييياختلف تركيباتيييه 

وعيييياداع أفييييراده ومعتسييييداتهم وتوجهيييياتهم، إذ أن هييييذا االخييييتلف بييييين المجتمعيييياع الييييذي البشييييرية 

ينعكس على أفراده ميا هيو إال دلييل عليى اخيتلف ثسافياتهم التي  يعيشيونها ويتقياعلون معهيا ألنهيا 

تمثييل هوييياتهم وهوييية مجييتمعهم، وهييذه الهوييية التيي  يكتسييبها كييل فييرد ممييا يسييدم لييه خييلل إعييداده 

ه  ذلك الكل المركب الذي يتضيمن المعرفية ( Tylor)حسب تايلور ير مقهوم الثسافةيشوتربيته، 

يتحنل عليها المير  والعسيدة والقن والسانون واألخلق والعاداع والتساليد وغيرها من السدراع الت  

ونيف ابين خليدون الثسافية بيالعمران اليذي ينينعه االنسيان وبميا ليام بيه كميا ، كعضو ف  جماعية
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كر ونشاط ليسد بيه الينس  بيين طبيعتيه األوليى وخانية في  بيئتيه حتيى يعييش عيشية من جهد وف

وحسييب الجييابري الثسافيية ذاع المركييب المتجييانس ميين الييذكرياع ، عييامرة  اخييرة بيياألدواع والنييناع

ابيييو )والتنيييوراع والسييييم والرميييو  والتةييييراع واالبيييداعاع والتطلعييياع التييي  تحيييتقل لجماعييية بشيييرية 

تتشييكل وفسيييا  اجتماعيييةفالثسافيية نتيياض اجتميياع  يعبيير عيين حاجيية (. 126-125: 2119، شييعيرة

لنمط الحياة السائد ف  المجتمع ف  إطار اللروف التاريخية والجةرافيية ليه رغيم وجيود خنيائ  

إنسانية مشتركة بين المجتمعاع اإلنسانية المختلقية، فلكيل مجتميع ثسافية وجودهيا ليائم عليى وجيود 

 سافيييية نلمهييييا االجتماعييييية والدينييييية والخلسييييية وااللتنييييادية والقكريييييةهييييذا المجتمييييع الييييذي يحييييدد للث

الخانيية بهييا، هييذه اليينلم مجتمعيية تييؤثر فيي  سييلوك اإلنسييان بطريسيية مباشييرة وغييير  واإليديولوجييية

والثسافة كذلك ه  كل ما ننعته يد االنسيان . رار مدى حياته ووجوده ف  المجتمعمباشرة وباستم

ان دائميييا للحقيييال عليهيييا وعليييى كيانيييه وينسلهيييا إليييى أبنيييا  مجتمعيييه وانتجيييه فكيييره أيييين يسيييعى االنسييي

هييو فالسييلوك الثسيياف  أمييا . ليضييمن اسييتسراره والتسييدم والرليي  لمجتمعييه عيين طريييق أنشييطته التربوييية

عبارة عن تعلييم أنمياط معينية يرضيى عنهيا المجتميع ويسيع عليى عياتق األسيرة أوال ثيم المدرسية ثيم 

 :بي مكان العمل،  والمجتمع يتأثر

 .عاب مقرداع ثسافته وعنانرهايوع  القرد ونضجه ولدرته على است -

 .مدى إشباع القرد لحاجاته المختلقة خانة الثسافية منها -

 (.غير سوي/ سوي)المعايير الثسافية االجتماعية  مدى توافر -

 .المجتمع على الثسافاع األخرى/ انقتا  القرد -
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جيل الناضيج للجييل ومجتمعه، عملية االكتساب هذه تتم عن طريق العمياع الموجهة وما ينسله ال

لقرد لينبح عضيوا متكيقيا ميع نقسيه وميع الذي لم ينضج بعد باسم التربية الت  تسوم على إعداد ا

 .مجتمعه الذي نشأ فيه، ولينبح كذلك على نسل هذه المكتسباع الى األجيال اللحسة

تتيييييييييأثر التربيييييييييية بيييييييييالنلم االجتماعيييييييييية الخلسيييييييييية، الجماليييييييييية، اللةويييييييييية، الدينيييييييييية، االلتنيييييييييادية، 

المجتمييييع العلمييييية  وتحسييييق التربييييية ميييين خييييلل برامجهييييا إنمييييا  معييييارف أفييييراد. إلييييخ...السياسييييية،

والتكنولوجية، وتعليمهم العاداع والتساليد والمعايير االجتماعية والخلسيية وأنمياط التقكيير والمشياعر 

 .  وتنمية االنتما  للجماعة

 :األتسس االقاصادية للاربية -6

تهيييدف التربيييية تحسيييين األوضييياع االجتماعيييية والثسافيييية وااللتنيييادية لألفيييراد، كميييا أنهيييا دائميييا   

 ة بنييييورة مباشييييرة بخطييييط التنمييييية العاميييية والقرعييييية كتلييييك المرتبطيييية بالمجييييال االلتنيييياديمرتبطيييي

للمجتمييع، فييالمجتمع الييذي حسييق نمييوا وا دهييارا التنيياديا نيياحبه ا دهيياراا تربوييياا والعكييس نييحيح، 

كما ان العلم والتعليم يحدع فرلا واضحا ف  مسار الحياة كلها ما دفع بالمجتمعاع البشرية تيول  

ما بالةا للعلم والتعليم حسب امكانياتها ومؤهلتها البشرية والمادية، ما يلهر جلياا في   ييادة اهتما

طييياراع مؤهلييية انقالهيييا عليييى التربيييية والتعلييييم وتطيييوير برامجهيييا التربويييية إلعيييداد كقيييا اع  تسيييير وا 

 .التنمية االلتنادية لهذه المجتمعاع مختلف المؤسساع الت  تسوم عليها

ياع االلتنييادية والتكنولوجييية تلعييب دوراا هاميياا فيي  مجمييل التحييدياع االجتماعييية وعليييه فالتحييد  

والثسافية والتعليمية والحضيارية التي  تشيهداه المجتمعياع، ميا يؤكيد العللية االرتباطيية العاليية بيين 

ط التنمية االلتنادية والتربوية الت  تلهر جليا ف  ترابط مختلف البرامج التعليمية والتربويية بخطي
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اإلنما  والتطوير االلتنادي، هذا األخير الذي يساهم ف  تمويل تلك البيرامج ومؤسسياع تنقييذها 

 (.278: 1993أبو هلل و ملؤه، )مادياا وبشرياا 
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 بالعلوم األخرى اهاعالقالاربية و  (4)المحاضرة

 امهيد

كثيير مينهم حيائراا متيردداا من المشاكل الت  تواجه المربين ف  الولع الحاضر، والت  لد يسف ال   

ع عيياج اا عيين تحديييد الطريسيية التيي  يييوائم بهييا بييين مييدخلع التربييية عنييد اشييتساق أهييدافها، وبييين واليي

ميين تييأثير للثسافيية والعلييوم والقنييون واإلعييلم ومييا يتنييدى لييه مييا الحييياة التيي  يعيشييها فيي  مجتمعييه و 

لقيية فيي  جميييع المجيياالع، لييذا تنييدره الييدول األخييرى ميين تكنولوجييياع وعلييوم تسنييية ومعييارف مخت

، وميييا تسدميييه هيييذه العليييوم كيييان ل اميييا عليييى مربييي  المجتميييع معرفييية عللييية التربيييية بيييالعلوم األخيييرى

  .لتطوير النلم التربية لاطبة

 :معنى علوم الاربية  -1

البحييييع، هييييدفها توضيييييح هيييي  مييييادة التعليييييم  و  علييييوم التربييييية البيييييداغوجياورد فيييي   ليييياموس 

القشيل المدرسي ، : المادة تهتم بكيل المواضييع التي  لهيا عللية بالتربيية مثيل األفعال التربوية، هذه

تربيييية األطقيييال المعيييولين، التنيييادياع التربيييية، عليييم االجتمييياع التربيييوي، تعليميييية الميييواد، تكيييوين 

، بالعمييل، علليية التكييوين بالمؤسسيياعالمكييونين، التربييية المسارنيية، فلسييقة التربييية، علليية التكييوين 

 G.Vergnaud and)د وبليييييي ونسحسيييييب فيرنيييييو  ،لمهنييييي ، تكيييييوين الراشيييييدينالتكيييييوين ا

É.Plaisance; 1998)  ه  ف  فنل ثلثة ألطابتبحع علوم التربية:  

 .والسياس   لطب السيم واألخلق الذي يحدد الةاياع الت  تعبئ التقكير القلسق  -
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س، علييييم االجتميييياع، علييييم اليييينق)ف التيييي  تعييييدها العلييييوم اإلنسييييانية لطييييب علميييي  يحييييدد المعييييار  -

 ....(العلوم التجريبية كالبيولوجيااللسانياع، االلتناد، وكذلك 

 . لطب نلري وعمل  يبحع ف  وسائل تنليم القعل التربوي -

إن الباحع ف  علوم " :(F. Raynal et A. Riennier, 1997)ويضيف رينال ورينيه      

ألفعال التربوية، فهو يبحع ف  فهم ا التربية يحاول بنا  خطاب علم  له عللة بما يلحل 

ف  مل االجتماعية ف  النجا  المدرس ، و ، ف  دور العواف  األسرةوالتقاعلع ف  النف و 

ينم  القرضياع يضاعف الملحلاع، والمسارناع، و من أجل هذا فهو ، عوالب التكرار

 ".والتجارب

 :عالقة الاربية بالبيولوجيا  -2

طبيعيي  الهييو أول العلييوم التيي  تييرتبط بالتربييية، إذ ينييبح ميين غييير  بييديه  أن علييم البيولوجيييا     

 ،وف  نميوه التكيوين  ،محاولة تكييف اإلنسان دون معرفة جسده ف  بنيته التشريحية المورفولوجية

عليييى سيييائر الكائنييياع فييي  معلمهيييا تنطبيييق التييي  البيولوجيييية  هأنماطيييه ولوانينيييفييي  تنيييوع نماذجيييه و و 

 .واالجتماع  على ذلك نموه النقس  ه  الت  تحدد علوةو  ،الحية

س الطقييل يدر هيتم بتييي هأن يكييون علييم التربيية فرعييا ميين عليم البيولوجيييا ألنيي" وييرى العييالم دييور     

 (.31: 1967أوبير، )"لدرته على التكيفوتكوينه ونموه و 

 :لتربيةأن تهدف اهكذا يقتر  و    

  ،(البيولوجيا العامة)معرفة لوانين الحياة العامة  -

 ،القي يولوجيا البشريةالخانة بالمورفولوجيا والتشريح و معرفة السوانين  -
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 ،معرفة شروط النمو الخانة بالكائن البشري -

تأثير العوامل بوبنيته النقسية  ،معرفة األشكال المختلقة الت  يمكن أن يأخذها الكائن البشري -

 .البيولوجية

 :(علم االجاماع الاربوي)االجاماععالقة الاربية بعلم   -3

وأييا كيان اليرأي اليذي يتبنياه المربي  بنيدد  ،إن علم االجتماع هو أحد األسس الهامة للتربية     

ال بييد ، تياريخو  فلسييقة، غايياع التربيية، يلييل مين النييحيح أن معرفية الماضيي  بميا فييه ميين ثسافية،

 ،أن ميين بييين أهييداف التربيييةال يخييالف القكييرة السائليية بيي رب  أن أي م ييو  ،ح  الحاضييريضييتو  لييه ميين

يشيييمل  التربيييية حسيييب دوركهيييايم اجتمييياع وهكيييذا فيييإن عليييم .يييييف الكيييائن ميييع بيئتيييه االجتماعييييةتك

 : الخانة التالية سضاياال

 .المؤسساع التربويةخ اللواهر و تاريخ الحوادع التربوية، أي تاري –

التي  أدع إليى لهورهيا،  االجتماعيية،تاريخ المذاهب، منلورا إليها خانة من خيلل الشيروط  -

 .ومن خلل نداها ف  التطور التربوي نقسه

هيييو الدراسييية المسارنييية لشيييروط عميييل مختليييف األنلمييية ربيييوي بيييالمعنى اليييدليق الت االجتمييياععليييم  -

تةييرهيا ومحاولية الحقيال عليهيا و  االجتماعيية،شكل تكييقها مع الليروف العامية للبيئية ة و المدرسي

 .وفق اللروف الطارئة

ا للعمييييل هييييالخاضييييعة جميع االجتماعيييييةالمدرسيييي  يكييييون لوامييييه دراسيييية ال ميييير  االجتميييياععلييييم  -

 الطيلبا  بيين الطيلب أو بيين األسياتذة و دراسة التقاعلع المتبادلة التي  تيتم فيهيا سيو و  ،التربوي

 .(32: 1967أوبير، )
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 :(فس الاربويعلم الن)عالقة الاربية بعلم النفس  -4

على العلم الذي يطبق مبادئ علم النقس العام على  علم النقس التربوي يطلق منطلح

ت ويد و  وجيه البحع ف  المجاالع التربويةه  تعلم النقس التربوي مهمة ف التربية ومشكلتها،

إلى  سعىفهو ي ،بالمعرفة السيكولوجية الت  تتنل بمهمتهم ،المعلمين وجميع المعنيين بالتربية

لى و  ،قممكنة التحسيالتحديد األهداف التربوية  كشف يكما  ،المناهج الت  تحسسهاربطها ب يةكيقا 

أن يؤكد على و  ،ق ومناهج لمواجهتهاائستر  طر يو  ،هذا العلم على القروق القردية بين الطلب

تحسيق ذاته ونقعه لو  متعلمالللتحنيل البنا  ضروريان  االجتماع النحة النقسية والسلوك 

  .لمجتمعه

 : لتربويمن موضوعاع علم النقس او      

 .دراسية الوسيائل التيي  تكشيف عين القيروق القرديييةو السيدراع عنييد اإلنسيان، و نميدراسية طبيعية و  -

والميراهسين تعيد بالةية األهميية الجسيمية بيين األطقيال و العسليية، الم اجيية، : فمعرفة القيروق القرديية

د أنييبحع لييو  .ةفيي  المدرسيي عملييهحتييى يننييرف إلييى تخطيييط  ،لكييل معلييم مهييتم بالتوجيييه التربييوي

 ،لدراتيه ،مثل هذه المعرفة اليوم ضرورية بعدما أنيبح مين حيق كيل طقيل التعلييم بميا يلئيم عميره

 .ميولهدوافعه و  ،لابلياته

و  مييتعلمولمييا كانييع أفكييار ال .التيي  تييؤثر علييى السييدرة علييى الييتعلم القسيييولوجية،دراسيية العوامييل  -

  الجسم من عمليياع حسيية، حركيية، ف  أي مكان آخر، بما يجري فتأثر ف  المدرسة و تسلوكه 

انييية ميييا يتنيييل بأسييياليب نميييو وخ القسييييولوج فمييين المهيييم للمعلميييين اإلطيييلع عليييى عليييم الييينقس 

 .الحواسالعسل و 
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ن يفييالمعلم .مبييدعوالتقكييير المنطسيي  ال االسييتداللالييذاكرة و و  االنتبيياهدراسيية العوامييل المييؤثرة علييى  -

كييف يمكين عمليية اليتعلم، و ليه  نسيرو يوكييف ي ،التلمييذانتبياه  اينبة  عليهم أن يعرفوا كيف يجلبو 

 .ذاكرتهمالتحسين من 

والوسيييائل  طرائيييق التيييدريس،اميييا فييي  إعيييداد المنييياهج الدراسيييية و كميييا يلعيييب عليييم الييينقس دورا ه -

 .تسويم التحنيل، كما له أهمية خانة ف  تكوين المعلمينالتعليمية و 

 :عالقة الاربية بالثقافة -5

تراثييييه  لةيييية المجتمييييع ودينييييه،)وهيييي  تعنيييي   االجتماعييييية،نييييورة كامليييية للحييييياة تعتبيييير الثسافيييية      

وتنليييييم  وهندسيييية عمرانييييية، يميييين    االجتماعيييييةكييييل مليييياهر الحييييياة وتاريخييييه، ليمييييه وعاداتييييه، و 

التربييية تعتبيير و  ،لألفييراد فيي  مجتمييع معييين االجتميياع لنشيياط لإذن فهيي  محنييلة  ؛(...، لييوانينو 

 ،بالتال  فه  في  عللية ديناميكيية مسيتمرة ميع الثسافيةو  ،المجتمع المحرك األساس  لتطوير ثسافة

  . اد ما يتم تعلمه ف  المدرسة ثرا ،وكلما  ادع الثسافة تنوعا و 

فهييي  هندسييية  ،الثسافييية تعبيييير عييين ليييدرة األفيييراد عليييى التطيييوير والتشيييكيل والتةييييير والتنلييييمف     

 والثسياف  االجتمياع دف إليى تحسييق النضيج لهيذا تتضيمن العمليياع التربويية التي  تهيو  .اجتماعية

  .الجماعاعلألفراد و 

 (:اقاصاديات الاربية)عالقة الاربية باالقاصاد  -6

فيي  تسرييير لييه ( Edgar For, 1908-1988)إدجييار فييور رئيييس الييو را  القرنسيي وضييح       

 رؤيتيييه فييي  تطيييور التربيييية وأثرهيييا عليييى تطيييور المجتمعييياع عبييير مختليييف" تعليييم لتكيييون: "بعنيييوان

ذا نحييين ألسينيييا نليييرة عامييية عليييى تطيييور التربيييية عليييى مييير العنيييور، فإننيييا : "...العنيييور بسوليييه وا 



  afif.merniz@univ-mosta.dz ..........................قسم العلوم االجتماعية .............................مرنيز عفيف .د    
 

56 

 

، "نلحيل أن تسيدمها منييحوب بالتسيدم االلتنيادي، وبالتييال  فهيو منيحوب بتسييدم تسنيياع االنتيياض

ولد ورد ف  إحيدى تسيارير اليونسيكو أن التربيية ال تتطيور مين فيراغ، بيل إن تطورهيا يكيون مل ميا 

ور االلتنادي للمجتمع، وبالمسابل فيل تسيدم في  التنياد هيذا المجتميع بيدون تسيدم في  العليوم للتط

والتسنياع المناحبة لها والت  منها التربية وما تسدمه برامجها إلعيداد السيوى البشيرية العاملية ذاع 

ير كقييييا اع أدائييييية عالييييية عيييين طريييييق التعليييييم الهييييادف والمعرفيييية العلمييييية والتييييدريب العمليييي  لتسييييي

 .(42، 2111: الشبين )مؤسساع المجتمع المختلقة والت  منها االلتنادية
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 .تسيكولوجيا الاعلم( 5)المحاضرة 

 امهيد

يحلى موضوع التعلم ف  الولع الحاضر باهتمام المختنين بالدراساع النقسية والتربوية 

م عملية التعلم يمكن والعاملين ف  المؤسساع التربوية واالجتماعية والمهنية، ألنه ومن خلل فه

تقسير التةيراع والتحوالع الحانلة ف  السلوك االنسان ، وكذلك فهم مبادئ ولوانين التحكم ف  

حداع أنماط السلو  ك المرغوب السلوك عامة، األمر الذي يساعد ا با  والمربين على التحكم وا 

 .يتطلبه المجتمع لتلبية حاجاتهوفق أسس علمية ووفق ما 

 :اعريف الاعلم -1

ف  تعريقهم للتعلم، فمنهم من عرف التعلم بداللة  اختلف علما  النقس وعلوم التربية     

التعلم بأنه تةير شبه ثابع ف   (Cronbach, 1977)سد عرف كرونباخالسلوك الخارج ، ف

ف  ذاع السياق إلى أن التعلم هو ( Klausmeier)يرف كلو ماوأضا .السلوك نتيجة الخبرة

ال غلول، ) نتيجة لشكل أو أشكال الخبرة أو النشاط أو التدريب أو الملحلةتةير ف  السلوك 

2114 :37) . 

ف  الخبرة والبنى بداللة السدراع والعملياع العسلية، فيرى بياجيه أن التعلم تةير وهناك من يعرفه 

لتةير فيعرف التعلم بأنه ا( Bigge, 1976)، أما بيج  المعرفية للقرد نتيجة الممارسة والخبرة

 .(37: 2114ال غلول، )ف  التبنر والسلوك واألدا  والدافعية أو مجموعة منها



  afif.merniz@univ-mosta.dz ..........................قسم العلوم االجتماعية .............................مرنيز عفيف .د    
 

58 

 

مقهوم افتراض  يشير إلى عملية حيوية تحدع لدى ( 35، 2114)فالتعلم حسب ال غلول       

الكائن البشري وتتمثل ف  التةير ف  األنماط السلوكية وف  الخبراع، ويستدل عليها من خلل 

 .  السابل للملحلة والسياسالسلوك الخارج

وما يمكن استخلنه مما سبق التعلم هو التةير الثابع نسبيا ف  سلوك القرد ف  جميع      

ملاهر النمو الجسمية الحركية، اللةوية العسلية، العاطقية االنقعالية، واالجتماعية، نتيجة تقاعل 

شباع حاجاته وللتكيف مع بيئتهالقرد مع بيئته المادية واالجتماعية بهدف تلبية رغباته و   .ا 

 :طبيعة الاعلم  -2

حيوية ذاتية تحدع داخل القرد بنورة شبه دائمة يستدل عليها افتراضية عملية التعلم        

من السلوك واألدا  الخارج  السابل للملحلة والسياس، وهو عملية مستمرة باستمرار حاجاع 

ا المادي واالجتماع ، فالتعلم عملية تنطوي على القرد وتحدع من خلل تقاعله مع البيئة بشسيه

التةيراع الت  تطرأ على سلوك القرد نتيجة الخبرة والممارسة، لتنمية وتطوير انماط مختلقة من 

 .السلوك كالعسلية والحركية واالنقعالية واالجتماعية واالخللية

 :خصائص الاعلم  -3

يتضح  الباحثين ف  علم النقس وعلوم التربيةوما اشار إليه  من التعاريف الوارد ذكرها سابسا  

 :أن التعلم كةيره من اللواهر النقسية، يتمي  بعدة خنائ  منها

اكتساب : التعلم عملية تةير شبه دائم ف  السلوك أو الخبرة، ويلهر ف  أشكال ثلثة ه  -

برة سلوك أو خبرة جديدة، تعديل سلوك أو خبرة مكتسبة، اطقا  أو التخل  عن سلوك أو خ

 .مكتسبة
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 .التعلم عملية مستمرة غير محددة ب مان أو بمكان -

 .التعلم عملية تدريجية تراكمية -

 .التعلم عملية تحدع نتيجة تقاعل القرد مع بيئته المادية واالجتماعية -

 .التعلم عملية تشمل كافة أنماط السلوك والخبراع المرغوبة وغير المرغوبة -

  . ة مهيئ لها، أو بنورة عرضية غير مسنودةالتعلم عملية تتم بنورة مسنود -

التعلم عملية شاملة متعددة الملاهر، فه  تشمل الملاهر الجسمية، الحركية، اللةوية،  -

 . العسلية، االنقعالية، االجتماعية واالخللية

 :أهمية الاعلم  -4

 :ر  أهمية التعلم فيما يل بت

 .التعلم يكسب القرد معلم خبراته -

 .لسلوك ليناسب ما يستجد من أوضاعبالتعلم يعدل ا -

 .بالتعلم تعدل خبراع القرد باستمرار لمواجهة المشكلع -

 (. 351: 2111العيانرة، )اكساب القرد بالمهاراع العسلية والوجدانية واألدائية  -

 :عوامل الاعلم  -5

يعتمد التعلم على مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية بالنسبة للقرد، يمكن تلخي  

 :أبر ها فيما يل 

يشير مقهوم النضج إلى التةيراع الحسية والجسدية والعنبية  (:Maturation)النضج  - أ

ف  التعلم  الت  تطرأ على الكائن الح  والمحكوم بالمخطط الجين  الوراث ، ويعد عننرٌا هاماٌ 
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إذ ال يمكن حدوع بع  أنماط التعلم أو اكتساب بع  الخبراع ما لم يتم اكتمال نضج 

  .ع  األعضا  الجسمية والعسليةب

الدوافع الطالاع الكامنة ف  الكائن الح  الت  تدفعه ليسلك  (:Motivation)الدافعية  - ب

سلوكاا معيناا، والدافعية ه  حالة من التهيؤ النقس  الداخل  تسهم ف  عملية التعلم على نحو 

نضج و رغم اكتمال نموه فاعل فق  بع  األحيان تقشل عملية تعلم بع  المهاراع لدى القرد 

محمود، )لضعف دافعيته ولابليته للتعلمأعضائه المسؤولة على تنقيذ هذه المهاراع وذلك 

2115 :41-55). 

جودرد بأن الذكا  هو السدرة على االستقادة من الخبرة حسب  (:Intelligence)الذكا   - ع

كا  هو الطالة الذ( Vernon ; 1964)ن رنو فالسابسة ف  حل المشكلع الجديدة، ويضيف 

القطرية ف  القرد الت  تنلم تقكيره وتمكنه من استثمار لدراته اللقلية وغير اللقلية أو 

، على المعلم أن يضع ف  الحسبان (79 -78: 2111العيانرة، )الميكانيكية لحل المشكلع

 للمعارف والخبراع الجديدة ومستوياع الذكا  همتحنيلتعلم المتعلمين و وجود ارتباط بين 

  .لديهم

عادة مقهوم التدريب أو الممارسة إلى إ يشير (:Experience)التدريب والممارسة   - ع

موالف بتوجيه مسنود نحو تةيير األدا  ف  ملاهر نشاط تعلم  معين والكتساب خبرة ف  

 . حل المشكلع وف  اتسان األعمال
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 :مناهج الاعلم  -6

تعديل سلوكاته، ومن خلل تقاعله مع يسلك القرد ف  اكتسابه للمعارف الجديدة أو خلل 

 :ه أساسية الموالف والمشكلع الت  تستثير دافعيته للتعلم، ثلثة مناهج 

نلرة : يتم ادراك القرد لألشيا  عبر مروره بثلع مراحل ه  :منهج الاحليل والاركيب - أ

، إجمالية للش  ، تحليل هذا الش   إلى عنانره، إعادة تركيب هذه العنانر مع بعضها

ليتم ف  نهاية المطاف إدراك طبيعة هذا الش   واكتساب معرفة ما، ويمتلك بذلك السدرة على 

استخدام هذه المعرفة أو الخبرة ف  موالف جديدة، ومثال ذلك الطقل عند تناوله للعبة جديدة 

ينلر إليها نلرة إجمالية أوال وبعدها يحاول تقكيكها ويستعر  أج ا ها المسا ومحركا لكل 

ويبدأ اللعب بها بعد ذلك، فالش   ذاته يحدع لدى   ، وأخيرا ينلر إليها نلرة تركيبية كليةج  

الطقل عند إدراكه للمعارف األخرى، ولد وضح رواد المدرسة الجشطالتية على رأسهم 

آرائهم التربوية، وأشاروا إلى ف  دوكرول  هذه الخانية ف  إدراك المعرفة، واعتمدوا عليها 

إلى المعسد ( األج ا )مختلف المعارف من السهل والبسيطنتسال عند تعليم الطقل أنه يجب اال

  .والمركب

يكمل هذا المنهج سابسه بحيع ينتسل الذهن عند إدراك المعارف من  :منهج االتساقراء - ب

الكيلن  )بدرجة احتمال معينة أحكام ج ئية متماثلة وولائع متعددة إلى حكم أو لانون عام

، فمثل لمعرفة مكوناع الما  النس  يتم تحليل عيناع من ما  (22-21: 2117والشريقين، 

ومن ما  المطر ومن ثم استخل  لانون أو ما  البحر ومن ما  النهر ومن ما  المستنسع

 (.ذرتا هيدروجين وواحدة اكسجين)يسمى بمعادلة تركيب ج ي الما  
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عام إلى حكم أو لانون على ينتسل الذهن حسب هذا المنهج من لانون  :منهج االتسانااج - ع

المشار )حالة ج ئية، مثل لمعرفة تركيب ما  الحنقية فانه يستند إلى السانون  تركيب الما 

 .فيستنتج منه معرفة جديدة تتعلق بتركيب ما  الحنقية( إليه ف  المثال السابق

ة، فالطقل تعمل المناهج المذكورة سابسا بشكل متكامل ومتآ ر إلدراك المعارف المختلق     

يدرك الولائع والمعارف من حوله بطريسة انقرادية بالتحليل والتركيب، وينل إلى أحكام عامة 

بعدما يمتلك لدرا مناسبا من المعرفة ليعرف ولائع ومهاراع  باالستسرا ، ويستةل هذه األحكام

 (.83-81: 1977حداد، آدم، )جديدة لم ينادفها أو يجربها من لبل

 :طرائق الاعليم  -7

يسند بطريسة التعليم الخطة الت  يتبعها المعلم ف  إكساب متعلميه المعارف، والت  تبين 

ما يجب أن يسوم به المعلم وما يحضره من وسائل تعليمية وكيقية استخدامها من جهة وما يسوم 

بع المتعلم من جهة أخرى لتحنيل هذا األخير لمختلف المعارف والخبراع، فتعتمد بذلك كل 

ى مجموعة من األساليب واالستراتيجياع المختلقة، وتنسسم طرائق التعليم ف  مجملها طريسة عل

 :إلى نوعين، هما

يسوم المعلم بتلسين ما حضره من مادة تعليمية ومعلوماع على متعلميه،  :طرائق الالقين - أ

الذين يسومون بدورهم بحقل ما يسدم لهم من دون أن يشاركوا ف  تنشيط الدرس، أي يكون 

م سلب ، فالمعلم هو الملسن والتلميذ متلسون فسط، ويستخدم ف  هذا النوع من الطرائق دوره

أسلوب المحاضرة، تحقيل ا ياع السرآنية واألحاديع الشريقة ومساطع أو حوار أو لواعد 

 . ولوانين، أسلوب السرد السنن 
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ع عن يسوم المعلم بإعداد وضعية تستثير دوافع المتعلم للبح :طرائق الانشيط  - ب

لحل الوضعية راع ن ورائه على لدر من المعارف والمهاالحلول ولممارسة نشاط يحنل م

المشكل الت  وضع فيها بالتال  يكتسب معارف وخبراع علمية جديدة، ويستخدم ف  هذه 

وغيرها ... الطرائق أسلوب الحوار والمنالشة، واستراتيجياع التعلم التعاون  والعنف الذهن ، 

 .م النشط المعروفة ف  التربية الحديثةمن طرق التعل

 :صعوبات الاعلم  -8

يسند بنعوباع التعلم العسباع والمشكلع الت  تواجه المتعلم وتحد من جهده ف  

من  ونعوباع التعلم ج   .اكتسابه للمعارف والمهاراع، أو تثبط نشاطه لتحسيق أهداف التعلم

ولد يرجع . ليها ومعالجتها والسضا  عليهاالتعلم ف  حد ذاته، والنجا  فيه مرهون بالتةلب ع

 :سببها إلى

، ووسائل تعليمية مناهج دراسيةوهياكل وما توفره من المدرسة وما تحويه من مبان   -

 ...، ومهنيين ومعلمين

وغيرها من النقاع الشخنية ...المعلم وشخنيته وخبراته وتخننه وأساليب معاملته، -

 .والمهارية

لع نحية وللة لدرته على التعلم، ومشكلته ف  ط به من مشكذاته وما يرتبالمتعلم  -

من النسائ  المتعلسة بجوانب شخنيته والت  تحد من دافعيته  وغيرها... النطق أو السمع، 

 .للتعلم
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األسرة وما توفره من متطلباع ألبنائها وما تسدمه لمن مسوماع اكتمال نمو أبنائها ومدى  -

 .اهتمامها ومرالبة تحنيلهم

 :وباع التعلم نوعان همانع

كاالنتباه، اإلدراك، التقكير، التذكر، حل )نعوباع تعلم نمائية تتعلق بنمو السدراع العسلية  -

والعملياع المسئولة عن التوافق الدراس  والشخن  واالجتماع  واالنقعال  ( المشكلع

وى تسا  مالعملياع والسدراع إلى انخق والمهن  للقرد، حيع يؤدي أي اضطراب ف  تلك

 .تحنيل المتعلم

تتعلق بنعوباع السرا ة والكتابة والحساب الت  ه  نتيجة : نعوباع تعلم أكاديمية -

ومحنلة لنعوباع التعلم النمائية أو أن عدم لدرة القرد على تعلم تلك المواد يؤثر على 

 (.18: 2118نبهان، ) تحنيله ف  المراحل اللحسة
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 .علمنظريات الا( 6)المحاضرة 

 امهيد

يتم تقسير التةيراع والتحوالع الحانلة ف  سلوك القرد من خلل فهم عميلة التعلم لديه،   

من هذا المنطلق اهتم علما  النقس والتربية بالتنلير لعملية التعلم، ولاموا بالبحع ف  الطرق 

ر مختلف الت  يتبعها القرد ف  اكتساب المعرفة وبالتال  تسديم أسس ولوانين لقهم وتقسي

ومن منطلق اختلف نلرة هؤال  العلما  إلى  .تنرفاته وسلوكاته متعلمة كانع أو غير متعلمة

 :عملية تعلم القرد والتةير ف  سلوكه اختلقع نلرياع التعلم، والت  ننقع إلى ثلع فئاع ه 

هذه النلرياع أن سلوك القرد يتشكل من المثيراع يرى رواد : النظريات االراباطية -1

ستجاباع وأن التعلم هو الربط بين المثيراع واالستجاباع، أي كل مثير مرتبط باستجابة واال

معينة، هذه االستجابة إذا ارتبطع به مرة أخرى فسوف تلهر ه  كذلك، مثل لهور لقل للم 

هذه النلرياع ف  نلرتهم إلى أن التعلم ف   الباحثين يشتركمرتبط بشمل ووليقة السلم، أي 

خلل ارتباطاع بين مثيراع داخلية أو خارجية واستجاباع معينة، ولكنهم يختلقون يتم من عامة 

 :ف  تقسيرهم للطريسة الت  تشكل هذه االرتباطاع، من بين هذه النلرياع

عملية ( I.Pavlov , 1849- 1936)فسر إيقان بافلوف  :نظرية االشراط الكالتسيكي - أ

المثير طبيع  كان أو غير طبيع  واالستجابة التعلم بأنها تحدع نتيجة نوع من االرتباط بين 

لهذا المثير المعتمد على أسس في يولوجية بحتة، والت  يجب أن تع   باستمرار لضمان بسائها 

ال ضعقع واختقع هذه االستجاباع ف  حالة عدم تع ي ها ف   وترسيخها ف  ذهن المتعلم وا 
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ف  تقسير عملية التعلم بداللة  ، كما عمد بافلوف(381: 2111العيانرة، ) الولع المناسب

: العملياع القي يولوجية الت  تحدع ف  الجها  العنب  ممثل ذلك ف  عمليتين رئيسيتين هما

لبع  المناطق العنبية ف  الدماغ من خلل " Inhibition"والكبح" Excitation"اإلثارة 

ب على ذلك من إشراط اا وما يترتالتعر  لمثيراع طبيعية بعضها جاذباا والبع  ا خر منقر 

 .(51: 2114ال غلول، )يراع محايدة أخرى مع تلك المثيراعمث

 (J.Watson,1887-1958)اننب اهتمام األمريك  جون واطسون  :نظرية االراباط  - ب

على دراسة دور البيئة ف  التعلم والعملية الت  من خللها يمكن لمثير معين انتاض استجابة 

ما ه  إال مجموعة من العاداع واالنعكاساع الشرطية  محددة، وانطلق من أن الشخنية

ن أن االنسان يولد وهو و البسيطة الت  تراكمع وتشابكع معا لتنبح أكثر تعسيدا، ويرى واطس

ومن م ود بعدد محدود من المنعكساع وه  تمثل بمجموعها الحنيلة السلوكية لإلنسان 

يراع واالستجاباع، ولد ساهم واطسون ف  االشراط يمكن تطوير العديد من االرتباطاع بين المث

استخدام مبادئ االشراط لدراسة الخوف والتوتر وكيقية إ التها لدى األفراد، وكان لمساهماته 

-63: 2114ال غلول، )األثر الكبير ف  تطور المدرسة السلوكية ف  الوالياع المتحدة األمريكية

65.)  

كتاباا  1935سنة ( E. Guthrie , 1886- 1959)ن جاثري يأدو ألف  :نظرية االقاران - ع

وتعر  فيه إلى أهم أفكاره وافتراضاته حول التعلم وأكد على أن " علم النقس التعلم"بعنوان 

على ضرورة ت امن والتران المثير كذلك كد وأهو الترابط بين المثير واالستجابة أساس التعلم 

بالتال  حدوع التعلم ويضيف كذلك واالستجابة، أي حدوثهما ف  ولع واحد حتى يتم الترابط و 
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نما ه  عامل من عوامل التنليم ا ل  له والت  تدخل  أن الدوافع ال تعتبر من مبادئ التعلم وا 

 . (397: 2111العيانرة، ) ف  عملياع الترابط

 .نظرية ويليام ايتساس  - ث

ت  يؤكد رواد هذه النلرياع باإلضافة إلى عملياع االرتباطاع ال :النظريات الوظيفية -2

لى دور البيئة ف  التعلم، على الولائف الت  يؤديها  تتشكل بين المثيراع واالستجاباع وا 

 :السلوك، من بين هذه النلرياع

ثورندايك ادوارد  عالم النقس األمريك  لم يعتر  :المحاولة والخطأنمو ج  - أ

(E.Thorondike, 1874- 1949 )نه يرى أن على لوانين االشراط وال سيما مبدأ االلتران إال أ

االستجاباع الت  يتم تشكيلها وفساا لهذا المبدأ محدودة العدد نلراا ألن المنعكساع القطرية الت  

يولد اإلنسان وهو م ود بها لليلة العدد، لذا بحع ف  آلياع أخرى لتشكيل االرتباطاع بين 

، (74: 2114ل، ال غلو )المثيراع واالستجاباع والسيما ف  حالة السلوكاع اإلدارية اإلجرائية

أن التعلم عند االنسان والحيوان يتم بالمحاولة والخطأ، إذ عندما يواجه المتعلم ويرى ثورندايك 

يحاول أن يختار استجابة معينة من بين االستجاباع المختلقة المتاحة أو مولقا مشكل فإنه 

 . المشكل المحتملة لتحسيق الهدف بالتال  يحدع اكتساب معرفة جديدة مرتبطة بحل هذا

 -C.L.Hull, 1884)كلرك هل األمريك  يتأثر السلوك حسب : زالاعزينظرية   - ب

الخارجية البيئية المحيطة به، العوامل بالعديد من العوامل الداخلية العضوية لدى القرد و ( 1952

، وأن فالوليقة األولى للنلرية السلوكية حسبه ه  أن تع ل هذه العوامل بعضها عن بع 

التجريبية لسياس هذه العوامل كل على حدة، ومن حيع عللتها بالعوامل  نضع الطرق
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عن انحراف تنشأ لدى القرد ( الحاف )أن الحاجة  هل برتويع(. 165: 2115محمود، )األخرى

، وحالة اللتوا ن هذه أحد العوامل البيئية عن الشروط البيولوجية المثلى الل مة لحقل بسا  القرد

طه للبحع عن إشباع هذه الحاجة وبالتال  حدوع التعلم، والتع ي  حسبه هام تدفع بالقرد وتنش

ويلحل عن طريق اشباع الحاجة ويساس هذا اإلشباع بمدى عللة التع ي  بالمتةيراع المستسلة 

 . ، (122: منس ، ب ع)والتابعة

 .Skineer)سكينر ريدريكفوس هر و بعالم النقس األمريك  هتم ا :نظرية الاعلم االجرائي  - ع

B.F., 1904- 1990 ) هو ا خر بالتع ي  كعامل أساس  ف  عملية التعلم، اذ يبدأ التعلم

حسبه من الملحلاع المباشرة ويهدف الكشف عن العللاع بين الولائع المشاهدة ليسدم المتعلم 

فسد فسر سكينر السلوك على أساس ونف بسيط ويستنتج لاعدة أو لانون يقسر هذه الولائع، 

ائج الت  تترتب عليه أثنا  التدريب وما يطرأ عليه ف  المستسبل، كما يعبر منطلح النت

االنعكاس ف  نلريته عن التقاعل بين لوى البيئة الخارجية والشروط الداخلية للقرد نقسه، 

  .  (184-173: 2116أبو جادو، )وينعكس هذا التقاعل ف  االستجابة أو السلوك اإلجرائ 

يهتم رواد هذه النلرياع بالعملياع الداخلية يي العسلية خانة ييي الت   :النظريات المعرفية -3

التقكير والتحليل والتخطيط واتخاذ السراراع والتولعاع أكثر من اإلدراك و تحدع داخل القرد ك

 :اهتمامهم بالملاهر الخارجية للسلوك، من هذه النلرياع

 -Piaget. J., 1896)بياجيه  جونعالم النقس السويسري اهتم  :نظرية النمو المعرفي - أ

بالكيقية الت  تنمو من خللها وتكتسب المعرفة لدى القرد عبر مراحل نموه المتعددة، ( 1980

فهو يرى أن إدراك القرد للعالم الذي يحيط به وأساليب تقكيره حياله وكيقية تكيقه مع ولائعه 
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واستراتيجياع خانة تحكم  تتةير من مرحلة عمرية إلى أخرى، حيع تتمي  كل مرحلة بأساليب

طريسة تقكير القرد وتوجه أنماط سلوكه وردود أفعاله تجاه الموالف والمشكلع الت  تواجهه، 

: 2111علم، )"schemes"الت  أطلق عليها اسم المخططاع  وبالتال  تتشكل البنى المعرفية

القرد وفسا لعملية الت  تؤدي بدورها وليقة التحكم الذات  ف  أساليب التقكير لدى و  ،(121

 .التوا ن العسل 

 ,.Tolman. E)تولمانس  إدوارد  عالم النقس األمريك  الحل :النظرية الغرضية  - ب

أن التعلم يمكن أن يتم دون لرن االستجابة بالمع  ، حيع استنتج ف  تجاربه  (1886-1959

ولكن لم يلهر هذا على القئران أن البع  منها لد تعلمع شيئاا خلل محاوالتها غير المع  ة، 

التعلم على سلوكها إلى أن تم تع ي ه، وأرجع سبب ذلك إلى وجود تعلم كامن ف  المحاوالع 

أبو هلل و ملئه، )األولى هو الذي مكنها من الونول إلى مستوى تعلم المجموعة المع  ة 

1993 :228 .)  

 ,.Lewin. k)قين كيرع ليعالم النقس األمريك  األلمان  األنل يرى  :نظرية المجال  - ت

وف  االتجاهاع والسيم، اإلدراك  أن التعلم تةير ف  التركيب المعرف  للمجال ( 1926 -1890

الت  يكون لها لوة  واألهدافالت  يمكن أن تؤثر ف  خبراع القرد المعرفية كما ف  الدوافع 

لسرب القرد  ينلم المجال الحيوي تبعا، و جاذبية موجهة تعمل كدوافع توجه سلوك القرد نحوها

  .(217: 2115محمود، )منها أو بعده عنها والحواج  الت  تحول بينهما
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 :النظريات االجاماعية  -4

رائد التعلم بالنمذجة ( -Bandura. A., 1925)باندورا ألبرع  النقسان  األمريك  يعتبر

انة أو الملحلة  حيع انطلق من معارضته للسائلين بالتع ي  داعيا إلى أن التعلم وبخ

ولد المركب يحدع بااللتدا  با خرين وتسليد سلوكهم والنلر إليهم كنماذض للسلوك، 

ألهر بسلسل من تجاربه األثر الكبير للتعلم بالنمذجة أو الملحلة، وأمكن من تقسير 

 :اكتساب الكثير من السيم وأنواع السلوك المركب عن طريق أسس منها

 .ة فرد يسوم بسلوك معينتعلم أدا  استجاباع جديدة من مشاهد -

 .كف أنماط من السلوك تؤدي إلى عسوبة أو ال تحسق الهدف المطلوب -

تيسير لهور استجاباع سبق أن تعلمها القرد ولكنه لم يمارسها لعدم الحاجة إليها أو  -

 (. 229-228: 1993أبو هلل و ملؤه، )لندرة استخدامها إذا الحل غيره يمارسها

لتعلم االجتماع  لباندورا على التعلم بالملحلة والنمذجة والتع ي  البديل  فسد أكدع نلرية ا    

، مثل المعتسداع، واإلدراكاع واشتملع تقسيراته للتعلم على االهتمام المت ايد بالعوامل المعرفية

: 2111علم، ")النلرية المعرفية االجتماعية"وأطلق على منلوره الحديع  الذاتية، والتولعاع،

527.) 
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 الاعليمية العامة :(7)المحاضرة 

 امهيد

بس  وال ي ال منطلح التعليمية مرتبط بالوسائل فيسال الوسائل التعليمية، غير انه وف     

علم من علوم التربية، فما ه  التعليمية؟ وما عللتها  ىالسنواع األخيرة أضحى يطلق عل

 . بالبيداغوجيا؟، وما ه  مكوناتها؟

 :مفهوم الاعليمية -1

وتعني  كيل ميا هيو " Didaktikos"مشيتسة مين كلمية  التعليمية كلمة يونانية األنيلمنطلح 

1592)خا  بالتربية، ولد كتب المرب  التشيك  أجان أموس كومنيوس 

- 

كتاب بعنيوان ( 1679

فيييييرع مييييين فيييييروع التربيييييية، : "التعليميييييية عليييييى أنهيييييا( 1692)، ويعيييييرف سيييييميع "التعليميييييية الكبييييييرة"

كونيياع والعلليياع بييين الوضييعياع التربوييية وموضييوعاتها ووسييائطها وكييل موضييوعها خلنيية الم

ذليييييك فييييي  إطيييييار وضيييييعية بيداغوجيييييية، وبعبيييييارة أخيييييرى يتعليييييق موضيييييوعها بيييييالتخطيط للوضيييييعية 

: فيعييييرف التعليمييييية( 1979)، أمييييا الري "البيداغوجييييية وكيقييييية مرالبتهييييا وتعييييديلها عنييييد الضييييرورة

أن موضييوع التعليمييية يتمثييل ( 1983)ويييرى بروسييو  ،"مجموعيية طييرق وأسيياليب وتسنييياع التعليييم"

فيي  دراسيية الشييروط الييل م توفرهييا فيي  الوضييعياع أو المشييكلع التيي  تعطييى للتلميييذ لنييد تنليييم 

في   كيد بعيد ذليك، وليد أ"إن التعليمية ه  تنليم تعلم ا خيرين: "تنوراته لحلها، ويؤكد ذلك بسوله

وضييعياع الييتعلم التيي  ينييدرض فيهييا المييتعلم لبلييوغ  بييأن التعليمييية دراسيية علمييية لتنليييم 1988سيينة 

 .أهداف التعلم معرفية عسلية كانع أو نقس حركية أو وجدانية
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ميين علييوم التربييية مبنيي  علييى أسييس ولواعييد نلرييية، يييرتبط حييديع النشييأة فالتعليمييية علييم        

بنيا ا عليى مرالبتهيا وتنليمهيا و لمواد الدراسية ومحتوياتها، وكيقية التخطييط لهيا التخطيط لأساسا ب

احتياجييياع المتعلميييين لهيييا واألهيييداف المتوليييع بلوغهيييا بواسيييطتها، وكيييذا الوسيييائل المرنيييودة لهيييا، 

المتعلسييية بتخطييييط  المشيييكلع ، ووسيييائل حيييلوتعيييديلها مهيييايوطيييرق وأسييياليب تنقييييذ خططهيييا وتسو 

 .وتنقيذ محتوياع المواد والطرق وتنليم التعليم

 :غوجياالبيدان الاعليمية و العالقة بي -2

ياع التطبيسية والت  تنلم البيداغوجيا والتعليمية ف  مجموعة السواعد والنلر تتمثل كل من 

فاالتنال بينهما وثيسا، وليام إحداها ال يكون بمع ل عن  ،التعلم بمكوناته األساسية مواضيع

خلل تستخدم البيداغوجيا المعطياع الت  تستسيها من التعليمية إلثارة التعلم من  ا خر،

استعمال انسب الوضعياع البيداغوجية الممكنة، وبالمسابل تأخذ التعليمية المعطياع الناتجة عن 

كما ال يمكن الحديع عن التعليم لدى المتعلم  أهداف التعلم، الممارسة البيداغوجية ف  تخطيط 

التعليم،  المرك  الوطن  لتعميم) التعليم من برامج ومناهج تعليميةمحتوياع دون التطرق إلى 

 :ويكمن االختلف بينهما ف  ما يل ، (4-5: 1999

موضوعها التربية وفلسقتها وغاياتها عامة،    مجموعة السواعد النلريةفالبيداغوجيا تبحع  -

 .إال ان التعليمية فتبحع ف  طرق التعليم ومرتبطة بمحتوياع معينة

والمواضيع والوسط والمتعلم  بالتركي  على العللاع بين الوضعياعالبيداغوجيا  يهتم ف  -

النجا  التام لكل المتعلمين اثنا  إنجا  عملياع التعلم، غير أن يهتم ف  بهدف تحسيق 
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عداد الوسائل الل مة لبلوغها من  التعليمية بالتخطيط لألهداف التعلم ومرالبتها وتعديلها وا 

 . لبل مجموعة من المتعلمين

لتلميذ للحكم على مستوى نجاحهم، أما ف  يننب التسويم البيداغوج  على تحنيل ا -

التعليمية فيننب التسويم على التخطيط للوضعياع البيداغوجية لتحديد نلحيتها 

 .وتطويرها

 :مكونات الاعليمية -3

بين  يةتقاعلالبحع ف  العللاع التتناول التعليمية مشكلع التعليم والتعلم من خلل 

 :لمتعلم والمعرفة، هذه التقاعلع يمكن تلخينها فيما يل المعلم، ا: األلطاب األساسية الثلثة

يعتبر المتعلم فردا فعاال يشارك ف  بنا  تعلماته باالعتماد على معارفه  :معرفة/العالقة ماعلم . أ

 .السابسة، أو إعادة بنا  وتشكيل ما اكتسبه خارض المدرسة

العللاع البيداغوجية الت   تسمى هذه العللة بالعسد التعليم  وتتضمن :معلم/العالقة ماعلم . ب

  .متبرم بين المعلم والمتعلمين بةر  تبسيط الوضعياع التعليمية بتحسيق أهداف التعل

يعمل المعلم على ادماض المعارف المستساة من البرامج التعليمية ف   :معرفة/العالقة معلم . ت

عادة تشكيلها واستثمارها ف  وضعياع مختلقة وفق مست وياع تلمذته طرائسه التدريسية وا 

 .المعرفية وما يتناسب واهدافه التعليمية الخانة واختياراته المنهجية
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 :أهمية الاعليمية -4

تهتم التعليمية بالمواد الدراسية وبالبحع عن أنجع األساليب ف  تخطيط محتواها وتنليمه  -

 .وتعديله

جاع العملية التعليمية تسدم التعليمية للمعلم طرق البحع والتجريب واالطلع الدائم على مست -

 .التعلمية
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 .الفروق الفردية :(8)المحاضرة 

 امهيد

يختلف الناس فيما بينهم ف  المستوياع الجسمية والعسلية وبال  نواح  النمو المختلقة، 

هذه بين القرولاع بين الناس لد تمون بسيطة يمكن إدراكها بالحس القطري، ولد تكون معسدة ال 

الخبير المتمرس، فالناس يتقاوتون ف  الطول والو ن ولون الشعر والبشرة وف   يدركها إال

السدراع العسلية واألدا  وغيرها من النقاع، ولهذه القروق دور مهم ف  بنا  المجتمع ألن التنوع 

، هذا ما دفع علما  النقس يهتمون بدراسة ف  السماع والنقاع يتل م مع المهن المختلقة

القردية منذ  من بعيد، واعتبروه أن من أهم الموضوعاع الت  تدخل ف  نطاق موضوع القروق 

عملهم محاولة الولوف على تقسير تلك القروق ليهتدوا إلى أسبابها والسر ف  لهورها وطرق 

        .وأهميتها ف  تشكيل شخنية القرد لياسها

 :مفهوم الفروق الفردية -1

عاا وجا  كل واحد منهم مختلقاا عن ا خر ال يطابسه خلق اب سبحانه وتعالى الخلق جمي      

وال يشابهه حتى التوائم، وهذا التقضيل لد يكون ف  الجسم، أو ف  السدراع العسلية، أو 

ولد أشار السرآن الكريم إلى القروق القردية بين الناس سوا   االنقعالية، أو ف  األمور المادية،

ومن آيااه خلق التسموات واألرض ": لسوله تعالى مكتسبةكانع فرولاا فطرية وراثية أو فرولاا 

، ووفق هذا االختلف تتم :(، ا ية ")واخاالف ألتسناكم وألوانكم أن في  لك آليات للعالمين

 م  ه  ن  ي  ا ب  ن  م  تس  ق   حن  ن   ك  ب  ر   ة  م  حر   ون  م  تس  ق  ي   م  ه  أ  ": مخاطبة األفراد ومحاسبتهم وتكليقهم لسوله تعالى
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" ...اخري  ضا  تس  ع  ب   م  ه  ض  ع  ب      خ  ا  ي  ل   ات  ج  ر  د   ض  ع  ب   ق  و  ف   م  ك  ض  ع  ا ب  ن  ع  ف  ر  و  ا ي  ن  الد   اة  ي  ي الح  ف   م  ه  ا  يش  ع  م  

 (. 32: ال خرف، ا ية)

القروق تعريقا للشخنية أشار فيه إلى أن قؤاد أبو حطب ل ورد ف  كتاب السدراع العسلية 

نية ومقهوم الشخنية يعتمد أساسا على أن كل القردية لاهرة عامة ف  مختلف ملاهر الشخ

وأن  إنسان فريد متمي  بذاته وهو ال يمكن له أن يكون كذلك إال إذا اختلف عن ا خرين،

لمكوناع  مساييس الشخنية تعتمد على لاهرة القروق القردية للكشف عن العوامل الرئيسية

على رأسهم أندرسون وتريون لد اهتم عدد من علما  النقس  ،(139: 2118نبهان، )الشخنية

وكالقن وهل بدراسة القروق بين الحيواناع، وتؤكد بحوثهم أن أفراد النوع الواحد يختلقون ف  

لدراتهم على التعليم وحلهم للمشكلع وأحوالهم االنقعالية كالخوف والعدوان ومستوى النشاط 

وجا   ،(17: 2116ا ، سن)العام لديهم ودوافع سلوكهم كالجنس واالستطلع والجوع والعطش

رد عن ا خر ف  المواهب حسب أفلطون أنه لم يولد إننان متشابهان، بل يختلف كل ف

 ".ال ي ال الناس بخير ما تباينوا، فإذا تساووا هلكوا: "الطبيعية، ولد ورد على لسان األنمع 

من أو ه  االنحرافاع عن متوسط الجماعة ف  نقة القروق ه  االختلفاع بين الناس 

الخنائ  الشخنية الجسمية والعسلية واالنقعالية وغيرها من أو خانية من المختلقة النقاع 

وبين القرد نقسه من مرحلة إلى ، النقاع الشخنية وكذلك االختلفاع بين الجماعاع المختلقة

 ، ومن استعداد إلى استعداد(جسمياا، عسلياا، انقعالياا واجتماعياا )أخرى ومن جانب إلى جانب 

فالقروق القردية عامة ف  مختلف ملاهر الشخنية فكل إنسان كائن فريد ومن لدرة إلى لدرة، 

يتمي  بذاته وهو ال يمكن له أن يكون كذلك إال إذا اختلف عن ا خرين، وبالطبع فإنه يتشابه 
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؛ ولد يضيق مدى معهم ف  بع  النواح ، إال أنه يختلف عنهم ف  النمط الكل  لخنائنه

ق أو يتسع وفساا لتو يع المستوياع المختلقة ف  كل نقة من النقاع الت  يهتم هذه القرو 

  .بدراستها أو بتحليلها

 :أنواع الفروق الفردية -2

ف  النقاع المختلقة مثل بين األفراد االختلف  ه  القروق السائمة على :فروق في النوع - أ

ال )إلخ ...لسلق عن الكآبة، الطول عن الو ن، ا العددية، اختلف السدرة اللةوية عن السدرة

  .(للسياسالقروق ف  هذه الحالة تخضع 

ه  القروق السائمة على االختلف بين االفراد ف  درجاع النقة  :فروق في الدرجة - ب

القروق ف  هذه الحالة تخضع ) إلخ...درجة االنطوا ، الواحدة مثل الطول أو الو ن،

 (.للسياس

 :خصائص الفروق الفردية -3

 :القردية بخنائ  يمكن إيجا ها فيما يل  تتمي  القروق

الخنائ  المختلقة لإلنسان لابلة للسياس ما يجعل القروق القردية ف  كل خانية تمكن  -

 .ف  الدرجة وليس ف  النوع

مثل ) يختلف من سمة ألخرى تشتع األفراد حول متوسط النقة للجماعة القروق،مدى  -

 (.لجسميةمدة سماع الشخنية أكبر من مدى النواح  ا

 . معدل ثباع القروق، القروق العسلية المعرفية أكثر ثباتا من السماع الم اجية ف  الطقولة -
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يتبع تو يع القروق القردية ف  الخنائ  المختلقة المنحنى االعتدال ، ما يجعل القروق  -

 . القردية تكمن ف  مدى انحراف القرد عن متوسط الجماعة ف  السمة أو الخانية

تأت  ف  لاعدة الهرم )الهرم  للقروق، حيع تتدرض النقاع ف  نورة هرمية  التنليم -

السدراع العسل  األولية واللةوية، تليها السدراع العسلية المركبة والميكانيكية، تليها السدراع 

 (. العسلية الكبرى والمهنية، وف  لمة الهرم يأت  الذكا 

 :علم النفس الفارقي -4

" علم النقس القردي"مسال بعنوان  1895سنة ( Binet & Heneri)نشر بينيه وهنري 

لدما فيه أول تحليل منلم ألغرا  ومجال ومناهج علم النقس القارق، الذي يسوم على دراسة 

مدى وطبيعة القروق القردية ف  الحياة النقسية، ويهدف الكشف عن العللاع المتبادلة بين 

اع العامة تحديد الولائف األكثر أهمية ومل مة العملياع العسلية لدى القرد بةية تننيف السم

كتاب علم النقس القارق يبحع من  1911عام  (Stern)لهذه السماع الشخنية، وكتب شترن

خلله طبيعة مشاكل وطرق علم النقس القارل ، وأضاف إلى جانب دراسة القروق بين األفراد 

اعاع الثسافية وكذا القروق بين دراسة القروق بين المستوياع االجتماعية والمهنية والجم

أول بح  شامل ف  سيكولوجية  1913ف  سنة ( Thompson)، وأجرى تومسونالجنسين

بتطبيسه اختباراع متنوعة " السماع العسلية للجنس"القروق الجنسية ونشره ف  كتاب له بعنوان 

كية والعملياع تسيس السدراع الحر  من أجناس مختلقة لعدة سنواع على عدد من الرجال والنسا 

، يهتم ف  علم النقس القارل  بدراسة (26-25: 2116سنا ، ) العسلية البسيطة وحدة الحساسية

مدى وطبيعة القروق ف  جوانب الحياة النقسية لألفراد والجماعاع، وما العوامل الت  تحدد 
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، ...كيف وتؤثر ف  لهور هذه القروق كالوراثة والمستوى االجتماع  والثساف  والتدريب والت

وكيف يمكن االستدالل على وجود هذه القروق وطرق لياسها كالتأمل الباطن ، والملحلاع 

ها من االختباراع بأنواعها والتجارب الشخنية، ودراسة الثسافة وغير الموضوعية، واستخدام 

    .األدواع والمساييس العلمية

 :الفردية  من منظور اربويالفروق  -5

يين الطبيعيين ف  أواخر السرن الثامن عشر وأوائل السرن التاسع لسد اشار عدد من التربو 

( Pestalazzi)وبيستالو ي( Rousseau)عشر من بينمهم  جون جاك روسو

إلى ضرورة االهتمام بالقروق القردية عند تننيف  (Frobel)وفروبل( Herbart)وهربارع

ن تحدد تبعا للملحلاع المتعلمين وتوجيههم وتنميم الخطط والطرق التربوية الت  يجب أ

مكان ، وان يول  االهتمام األكبر إلى التعامل مع المتعلم اته العسلية والجسميةيالخارجية للمتعلم وا 

نموذض لمتعلمين بوجه عام أكثر منه على أنه متمي  عن غيره من المتعلمين، ويجب  على أنه

كان موجه أكثر التربية الحرة أن تتناسب أنشطة تعلمهم مع هذه القروق، غير أن هذا االهتمام 

 (.  21: 2116سنا ، )مما كان نحو القروق القردية نقسها

 :مناهج البحث في الفروق الفردية  -6

تختلف طرق البحع ف  القروق القردية عن تلك الت  تتبع ف  باف  فروع علم النقس ف  

وأدواتها وخنائ   دراسة اللواهر النقسية المختلقة وذلك الختلف مواضيع الدراسة وأهدافها

 :كل منهج ومبادئه ومسلماته، ويتبع ف  دراسة القروق القردية إحدى الطرق التالية
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 إذا كان علم النقس التجريب  يهتم فيه بدراسة: دراسة العللاع السائمة بين االستجاباع . أ

ة دراسة القروق القردي العللاع السائمة بين المثيراع واالستجاباع الناتجة عنها فإن ف 

بين االستجاباع المختلقة ف  موالف مختلقة، مثلا  العللاع السائمة يهتم بالكشف عن

لكشف القروق بين األفراد ف  التذكر يجرى اختبار لياس التذكر ويسارن بين درجاتهم 

على اختبار التذكر، هذه الدرجاع ه  استجاباع األفراد على المثيراع الواردة ف  

كذلك رجاع التذكر استجاباع وليسع مثيراع، و تكون الدراسة االختبار المستخدم، أي د

نوعين من أنواع االستجاباع السائمة ف  مولقين  بينف  علم النقس القارل  ه  العللة 

 .مختلقين كالذكا  والتذكر

يهدف المنهج الرياض  إلى معرفة نوع ودرجة : المنهج الرياض  اإلحنائ   . ب

بها القروق السائمة بين األفراد ف  السماع المختلقة  الت  تنتلم االحتماالع المختلقة

على  وبين القرد الواحد ف  السماع الشخنية المختلقة، ولذلك يعتمد علم النقس القارل 

الدراساع اإلحنائية االرتباطية للقروق القردية السائمة على نتائج التجارب المعملية 

ن هذه األخيرة تسدم نتائج تسوم على نتائج المساييس النقسية الموضوعية المختلقة، ألو 

مسادير وليم رلمية تساعد ف  التحليل والكشف عن العللاع والقروق بين األفراد 

 .والجماعاع ويضق  عليها النبةة العلمية الدليسة

 :العوامل المؤثرة في ظهور الفروق الفردية  -7

لقرد وعضلته وأحشائه الخنائ  الوراثية إلى علام ا( الجيناع)تنسل المورثاع : الوراثة . أ

إلى األبنا  ما يجعل االختلف بين كل خلية وأخرى، وبين  ا با وجها ه العنب ، من 
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كل نسيج وآخر، هذا من الناحية البيولوجية الجسمية، ومن الناحية السلوكية فسد أكدع 

الخنائ  البنيوية الت  تشمل كل ما بع  البحوع والدراساع أنه يوجد ارتباط بين 

والخنائ  الوليقية لهذه  م  له أنل في يولوج  وبيوكيميائ ضوي أو جسهو ع

البنياع والت  تؤثر ف  نمو السلوك عامة، فالوراثة عامل مهم ف  تشكيل القروق القردية 

 .بين األفراد وبين الجماعاع وحتى داخل القرد الواحد

يتعداها إلى مجموع  البيئة ليسع ه  المكان الجةراف  الذي يعيش فيه القرد بل: البيئة . ب

فرا اع  االستثارة الت  يتلساها القرد من لحلة حمله لبل ميلده وما يسدم له من تةذية وا 

حسه من مواد ضارة وما يتلساه عن بيئة أمه االجتماعية بواسطة الحبل غددية وما يل

 ما بعد ميلده وما يواجه الطقل ف  بيئته الت  تتألف منإلى سري الذي يربطه بأمه ال

موالف ومثيراع أثنا  تقاعله مع مكوناع بيئته وما يندر عنه من استجاباع للتكيف 

تجعل واحد يستجيب  وفاته، كل هذه األشيا  الت  تلعب دور المثيراع للقردمعها و 

وما اكتسبه من بيئته وما توفره هذه البيئة من مسوماع  هبطريسة توافق مدى استيعاب

  استجاباته عن غيره ف  موالف مختلقة وحتى ف  وامكانياع تجعل كل فرد يختلف ف

المولف ذاته وحتى لدى القرد الواحد ف  موالف مختلقة، ما يبرر دور البيئة ف  لهور 

 .بين األفراد والجماعاع وبين القرد الواحد القروق القردية

 مما سبق يتضح أن القرد يولد حامل لجيناع أبوين مختلقين ف  بيئة مادية وأخرى      

اجتماعية تؤثران فيه ويؤثر فيهما طول حياته، ما يدفعه إلى سلوك معين خا  به يتقرد به عن 

، كل هذا حسب لدراته واستعداداته الجسمية غيره من بن  بيئته وعن من هم من بيئاع أخرى
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والعسلية واالنقعالية المنبوغة ف  جيناته الموروثة ومؤهلته وطالاته المكتسبة والمتعلمة ف  

فالبيئة ليسع مستسلة عن الوراثة بل يتقاعلن ليكتمل نمو القرد ، والف اجتماعية مختلقةم

 .ويتشكل سلوكه وما يتمي  به من نقاع جسمية وعسلية وانقعالية واجتماعية
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 .القياس النفتسي والاقويم الاربوي :(9)المحاضرة 

 امهيد

وجود فروق بين البشر على سطح  ما ال شك فيه أن االنسان أدرك منذ ال من البعيد  

األر  ف  السدراع المعرفية والمهاراع، وف  الخنائ  الشخنية وف  السلوك، كما أدرك 

أيضا أن هذه القروق يمكن أن تساس بشكل أو بآخر، لذا فسد حاول إيجاد طرق لسياسها للولوف 

ر سلوكاته وتكيقه مع على ماهية هذه القروق ودالالتها وكيقية االستقادة منها لتعديل وتطوي

ولد اولى  العلما  والباحثين اهتمامهم بسياس اللواهر النقسية بيئته ومحاولة التحكم فيها، 

 .الرتباطها الوثيق بتكوين شخنية القرد

 :القياس النفتسي  -1

يسند بالسياس النقس  تكميم النقاع أي تعيين فئاع من األرلام والرمو   :اعريف القياس. أ

سماع طبسا لسواعد محددة تحديدا جيدا، أي نسيس خنائ  وسماع األفراد  مسابل خنائ  أو

 .وال نسيس األفراد ذاتهم

 :أنواع القياس. ب

يعن  لياس كيقية أدا  القرد لعمل ما، أي الطريسة الت  يؤدي بها القرد مهارة : لياس العملية - 

 .أو عمل ما

النلر عن الكيقية الت  تم بها هذا  يعن  لياس نوعية أو جودة العمل بنرف: لياس الناتج -

 .العمل
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 :مراحل القياس. ت

 .تحديد النقة - 

 .(..أسئلة، عباراع، اختباراع، )تحديد العملياع اإلجرائية للستدالل على نقة  -

 .التسدير الكم  للنقة -

 :متساويات القياس. ث

بالملحلة حسب طبيعة يمكن  التعبير عن البياناع والمعلوماع الت  تجمع بأدواع السياس او 

 :المتةير بأحد المستوياع التالية

يعبر فيه عن المتةير المساس بأسما  أو نقاع فهو نوع  يساعد على التميي  فسط  :إسم  -

ويمكن أن تعطى النقاع أرلاما كعدد أفراد العائلة ... كالجنس ولون الشعر والمستوى الدراس ،

 .ام ال تسمح بإجرا  عمليا حسابية عليهاوأرلام الوالياع مثل غير أن هذه األرل

يعبر فيه عن المتةير برتب، تسمح بترتيب السياساع تناعديا أو تنا ليا، ف  هذا  :رتب  -

المستوى تؤدي االرلام وليقة التميي  ف  الترتيب وتعط  فكرة عن مولع القرد بالنسبة للجماعة 

 .الت  ينتم  إليها، وه  أكثر دلة من المستوى االسم 

، بسيم عددية اعالمتةير أغلب ويعبر فيه عن  (:المسافة، الوحداع المتساوية، فئاع) فتري -

يقتر  أن تكون المسافاع بين هذه السيم العددية متساوية، ويكون النقر فيه افتراض  غير 

 .حسيس ، أي ال يعبر عن غياب النقة تماما، مثل درجاع الطلب ف  مادة ما
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ستوى من أدق المستوياع السابسة ألنه يستخدم كل العملياع الحسابية يعتبر هذا الم: نسب  -

الذي يعبر عن  وجود النقر الحسيس و ، (⁒)بوحدة أو مسدار معياري  ف  مسارنة ش   مساس

 .(17-16: 2111بوحق ، )غياب السمة المساسة كةياب نسبة السكر ف  الدم مثل

 :أهداف السياس. ض

 .ادالكشف عن القروق بين األفر  -

 .الكشف عن القروق ف  ذاع القرد -

 .الكشف عن القروق بين المهن -

  .الكشف عن القروق بين الجماعاع -

 :االخابارات النفتسية  -2

أسئلة، سلسل أعداد، أشكال، )االختبار مجموعة من المثيراع  :اعريف االخابار . أ

عملياع عسلية، )كمية أو كيقية لعينة من السلوك أعدع لتسيس بطريسة ...( نةماع، نور، 

بأنه  االختبار( Cranbach ; 1984)، وعرف كرونباخ ...(سماع، خنائ  الشخنية، 

مسدم، )طريسة منلمة لملحلة السلوك وونقه عن طريق استعمال المساييس الرلمية الثابتة 

2111 :22) . 

 :تننف االختباراع النقسية حسب :أنواع االخابارات . ب

ع السدراع ، اختبارا...(بينيه، وسكلر، )ختباراع الذكا  اختباراع تحنيلية، ا :الوليقة -

النقحة المهنية لسترونت، اختبار التقضيل )، اختباراع الميول (بطارياع)الخانة 

  ...(.، MMPIاختبار ثورستون للشخنية، )، اختباراع االتجاهاع والسيم ...(لكودر، 
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جيب عليها وال ينشةل مطبق الت  تعطى لقرد واحد لي فردية اختباراع :شروط االجرا  -

فرد ف   ثر مناالختبار بشخ  آخر، أما االختباراع الجمعية فيتم تطبيق االختبار على أك

 .(24: 2111مسدم، )نقس الولع من لبل مطبق واحد

السدراع الت  تسيس السرعة أو الدلة ف  السلوك  اختباراع :(نوع السلوك المساس)األدا  -

ة واألدائية، كاختباراع التحنيل، واختباراع االستعداداع، المرتبطة بالجوانب المعرفي

نقعالية واختباراع الذكا ، مسابل اختباراع الشخنية المرتبطة بالجوانب الم اجية والوجدانية اال

( مثل اختبار الروشاخ)سساطية للشخنية غير المحكمة البنا  والميول كاالختباراع اإل

 (.لجون هوالندمثل اختبار الميول )نا  واالختباراع الموضوعية المحكمة الب

... كتابية يستخدم القرد أداة للكتابة أو الرسم كاختبار رسم الرجل، الشجرة،اع اختبار : األداة -

وغيرها من اختباراع الورلة والسلم، واختباراع لقلية يستخدم ف  القرد التعبير عن ما يسدمه له 

اباع مختلقة، كاختبار السدم السودا  واختبار المطبق من بطالاع أو لوحاع بها رسوماع وكت

، واختباراع أدائية لقلية يسوم القرد فيها برسم أو كتابة CAT، وTATواختبار  الروشاخ

حسب تعليمة االختبار ثم يطلب منه المطبق التعبير عن ما رسم أو أن يجيب على أسئلة 

 . (42-41: 2118بركاع، )تتعلق بما رسمه أو كتبه مثل اختبار رسم العائلة

 :ألغرا  مختلقة من أهمها ةتستخدم االختباراع النقسي :أهداف االخابارات . ت

لسياس لدراع وكقا اع األفراد حسب المهاراع الت  يتطلبها المسرر الدراس  أو المهن   -

حسب معيار مسبق يتم تحديده من لبل منمم االختبار أو مطبسه، لةر  الحنول على 

 .بمهام ماشهادة أو ترخي  السيام 
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لتشخي  طبيعة خنائ  القرد ومدى مطابستها لخنائ  ا خرين، ويتم ذلك بإعطا   -

نورة متعددة األبعاد للخانية المساسة مثل السرا ة أو تسدير الذاع، وكذلك لتحديد نساط السوة 

تسويم الخطط والضعف لدى األفراد وتشخي  الجوانب المرضية أو مشاكل التوافق وف  

  .العلجية

لترتيب األفراد ولتحديد موالعهم بالنسبة أللرانهم أو بالنسبة لمستوى مسنن من األدا ،  -

 .باستخدام درجاع القرد على االختبار لتمثيل مستوى أدائه

لتسييم وتسويم أدا  األفراد ف  أعمال وبيئاع مختلقة، وذلك لتحديد ألنى أدا  للقرد، وكذلك  -

 .على أدا  كقا اع تعليمية ومهنية مختلقة مدى حاجاته لتعلم مهاراع والتدريب

وتوجيه األفراد حسب مجاالع التعليم والتدريب المتاحة  لمساعدة على اختيار وانتسا ل -

 .وحسب االحتياجاع المطلوبة من لبل معاهد التكوين وسوق العمل والمجتمع عامة

  :شروط االخابار . ث

يسا أوال وفق مراحل مرتبطة بالةر  لك  يكون االختبار جيدا يجب أن يكون تنميمه دل    

 :منه ومحتواه وطريسة تطبيسه وتنحيحه، وعليه ليكون االختبار جيدا يجب أن يكون للختبار

 .هدف واضح ومحدد بدلة -

 .محتوى محدد ومسنن -

 .اجرا اع تطبيق مسننة -

 .اجرا اع تنحيح مسننة -
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 :خطوات بناء االخابار . ج

، وتختلف عملية البنا  باختلف األغرا  المحددة تسوم االختباراع بخدمة عدة ولائف 

تبدأ عند تنميمها بتعريف المتةيراع والمقاهيم الت  يستهدف لياسها لكل اختبار، ومع ذلك 

وتحديد محتوى االختبار ككل وكيقية االجابة على فسراته أو بنوده وطريسة تنحيحه ومعايير 

 :  النساط التاليةالحكم على نتائجه، هذه الخطواع يمكن تلخينها ف

 .واألفراد المراد تطبيق االختبار عليهم تحديد الهدف من االختبار -

 .تعريقا إجرائيا تحديد وتعريف الخانية المراد لياسها -

 .تكوين ابعاد االختبار وبنود كل بعد اعتمادا على التعريف المستر  للمقهوم -

على  ، بنا ا جابة على بنودهوكيقية اال، (فردي، جماع )ونوعه وضع تعليماع التطبيق  -

 ....(أسئلة، فسراع باختياراع من متعدد، تكملة جمل، أشكال ورسوماع، )نيةتها 

  . إلجرا  تحليل لبنوده والتأكد من خنائنه السيكومترية تجربة استطلعيةل إعداد االختبار -

 .وتعديل بنوده حسب نتائج الدراسة االستطلعيةمراجعة االختبار  -

 .ير الحكم على استجاباع األفراد على بنودهوضع معاي -

 .(111-118: 2113منس ، )وضع دليل االختبار -
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 :الاقويم الاربوي  -3

 : اعريف الاقويم . أ

التسويم بأنه إندار حكم لةر  ما على ليمة األفكار أو ( Bloom; 1967)عرف بلوم     

لمحكاع والمستوياع والمعايير، األعمال أو الحلول أو الطرق أو المواد، وأنه يتضمن استخدام ا

: 2116أبو جادو، )لتسدير مدى كقاية األشيا  ودلتها وفعاليتها، ويكون التسويم كمياا أو كيقياا 

416 .) 

التسويم بأنه عملية يحكم بها على مدى نجا  العملية ( 2112)يعرف أبو مةل  و ملؤه و     

بموجبه إندار حكم موضوع  يحسق هدفا  التربوية ف  تحسيق األهداف المنشودة أي أنه ما يتم

فيعرف التسويم ( 2118)أما يونس عبد السلم . تربويا يسعى إليه كل من المعلمين والمتعلمين

بأنه عملية منهجية تتضمن جمع المعلوماع عن سمة معينة بالسياس الكم  أو غيره واستخدام 

ددة سلقاا لمعرفة مدى المعلوماع ف  إندار الحكم على هذه السمة ف  ضو  أهداف مح

 (.47: 2111المياح ، )كقايتها

أن تعريقاع مختلقة للتسويم تسوم ف  معلمها على أن ( 1983)ولد أوضح جابر عبد الحميد    

التسويم عملية جمع للبياناع وتحليلها بطريسة منلمة لك  نحدد مدى تحسق األهداف ولك  نتخذ 

وعليه فالتسويم التربوي هو  ،(349: 2116ف  سنا ، ورد )السراراع ف  ضو  نتائج هذا التحليل 

أو شخ  معين ف  ضو  المعلوماع المجمعة بأدواع لياس  عملية إندار حكم على ش  

معينة ودرجة السياس ومدى تحسق اهداف التعلم المرجوة، فالتسويم التربوي عملية تشخينية 
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 :أهمية الاقويم الاربوي . ت

التدريس الت   يساهم التسويم ف  توجيه عملية التعلم باتسا  اساليب التعلم واستراتيجياع -

 .أنواع االختباراع الت  سيجتا ها المتعلمينتناسب 

اضطراباع التعلم والشخنية والحكم على تحنيل المتعلمين يساعد التسويم ف  تشخي   -

لتوجيههم وانتسالهم إلى مستوياع أعلى أو إلى ألسام خانة فهو يساهم ف  اإلرشاد 

 .النقس  للمتعلمين

 .اجعة لعملية التعلم والتعليم لكل من المعلم والمتعلمينيسدم التسويم التةذية الر  -

على النتائج الت  تسدمها أدواع التسويم المختلقة  التسويم ف  اتخاذ السراراع بنا ا يساعد  -

 .ومدى تحسق أهداف التعلم العامة

يساعد التسويم ف  انتسا  المتعلمين وتننيقهم ف  مجموعاع تعلمية مختلقة وتوجيههم إلى  -

 .ناع تناسب ميولهم واستعداداتهم ولدراتهم الجسمية والعسلية واالنقعاليةتخن

لتحسيق  يساهم التسويم ف  تطوير العللاع بين الجماعاع وأدا  المتعلم داخل المجموعة، -

 .أفضل أدا  ممكن وتجويده بما يتوافق وتطلعاع المؤسسة

اشتسالها من فلسقاع التربية يساهم التسويم ف  نياغة أهداف التعليم والتدريب وكيقية  -

 .للمجتمع

 :أدوات الاقويم الاربوي . ث

يستخدم المعلمين والسائمين على العملية التربوية عامة ترسانة من األساليب واألدواع      

لتسويم شخنية المتعلمين وأهداف التعلم، ومنها المساييس النقسية والشخنية واالختباراع 
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سدراع الحسية الحركية والعسلية واألدا  والمهاراع المختلقة التحنيلية الموضوعية ومساييس ال

واختباراع الذكا  ومساييس التسدير والميول والسيم واالتجاهاع، وكافة المساييس االجتماعية 

 .بأنواعها المختلقة، كذا شبكاع الملحلة وسللم التسدير، والمسابلع الشخنية

 :أنواع الاقويم الاربوي . ج

 :تننيقاع عدة للتسويم التربوي منهااحثين لدم العلما  والب

يوجد نوعين أولهما يسوم على أساس المساييس الموضوعية ويسمى التسويم : حسب األدواع -

الموضوع ، والثان  يسوم على أساس التسديراع الذاتية والم اجية ولد سم  بالتسويم الذات  أو 

 .الشخن 

انواع  يهدف النوع األول والذي يسمى  يوجد ثلع: حسب  من تطبيق البرامج التربوية -

بالتسويم المبدئ  التمهيدي إلى جمع المعلوماع والبياناع السابسة الت  يمكن االستقادة منها عند 

تطبيق البرامج التربوية، والثان  يسمى التسويم التكوين  البنائ  ويهدف تطوير وتحسين البرامج 

لوماع الت  تم جمعها بالنوع األول، أما النوع الثالع التربوية ووسائل تنقيذها بعد استخدام المع

حول تحنيل المتعلم  فيسمى بالتسويم التحنيل  أو النهائ  ويهدف أتخاذ السرار والحكم النهائ 

ومدى تحسق أهداف البرامج التربوية للسما  باستمرارها أو تعديلها وتحسينها أو التخل  عنها 

 .واستبدالها بأخرى

يوجد نوعان يعتمد النوع األول على مدى توفر المعلوماع : ناع المستخدمةحسب نوع البيا -

والبياناع الرلمية العددية من خلل استخدام االختباراع وادواع لياس ويسمى بالتسويم الكم ، 
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ويعتمد النوع الثان  على بياناع ومعلوماع نوعية كيقية من خلل جمع ملحلاع ووجهاع 

  . سويم ويسمى بالتسويم الكيق نلر وأرا  حول موضوع الت

يوجد نوعان من التسويم يلجأ الباحثين ف  النوع : حسب الطريسة الةالبة ف  جمع البياناع -

األول والمسمى بالتسويم الذات  إلى مساييس ذاتية والمسابلع الشخنية ف  عملية جمع البياناع 

ف  جمع يه إلى المساييس الموضوعية والتسويم، أما النوع الثان  وهو التسويم الموضوع  فيلجأ ف

 .الملحلاع والبياناع الكمية عن موضوع التسويم

 :أتسس الاقويم الاربوي . ح

 :يسوم التسويم التربوي على أسس منها 

 .ارتباط التسويم بأهداف العملية التعليمية التعلمية -

 .شمولية التسويم لكل انواع األهداف ومستوياتها الت  يرغب ف  تحسيسها -

شراك المعلم والمتعلمين ف  تن - وع أدواع التسويم واتسامها بالندق والثباع والموضوعية، وا 

 .بنائها، وتجريبها لبل اعتمادها

 .لدرة التسويم على كشف القروق القردية والتميي  بين مستوياع األدا  ف  القرد الواحد -

 .التسويم عملية مستمرة والتنادية ف  الجهد والولع والكلقة -

 .ويم عملية إنسانية واستراتيجية فعالة للتعرف على الذاعالتس -

 .التسويم عملية تشخينية ولائية وعلجية -

أبو جادو، )التسويم عملية منهجية منلمة ومخططة تتم ف  ضو  خطواع عملية محددة -

2116 :417.) 



  afif.merniz@univ-mosta.dz ..........................قسم العلوم االجتماعية .............................مرنيز عفيف .د    
 

94 

 

 :خصائص الاقويم الاربوي الجيد . خ

راد تسويمها فتسويم شخنية المتعلم يكون أن يكون التسويم عاماا وشاملا لجميع الجوانب الم -

 .بجوانبها الجسمية والعسلية والنقسية واالجتماعية واالنقعال 

أن تتمتع عملية التسويم بدرجة عالية من الموضوعية بعيدة عن الذاتية والشخنية، بأدواع  -

 .عال  من الندق والثباع تتمي  بسدر  

نول عليها دليسة وكافية إلى حد  يمكن من أن تكون المعلوماع والبياناع الت  يتم الح -

 .لراراع موثوق فيها اتخاذخللها 

أو وال تتولف عند حد  كافة مراحل تنقيذ البرامج التعليميةأن تستمر عملية التسويم وتشمل  -

 .ةمعينمرحلة 

أن تتنوع أدواع وأساليب التسويم وال تستنر على أداة أو أسلوب واحد حتى تشمل جميع  -

 .المراد تسويمهاالجوانب 

أن يشترك ف  عملية التسويم جميع األطراف ذوي العللة بموضوع التسويم حتى تتشكل  -

 نورة شاملة وواضحة عن المتعلم وشخنيته

أن تكون السراراع الت  تتخذ والعية ومرتبطة بوالع المتعلم ولروف تعلمه بهدف االرتسا   -

 .بعملية التسويم

ف  التسويم سهلة التطبيق وذاع منقعة ويمن تطبيسها بشكل أن تكون االجرا اع المتبعة  -

 .تعاون 
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أن تكون أهداف التسويم التربوي واضحة ومحددة بدلة تجعل المشاركين فيه يستجيبون  -

 .بشكل واضح وسليم العمل

: 2111المياح ، )أن تكون عملية التسويم التنادية ف  النقساع والتكاليف ومختنرة لل من -

49-51.) 

 :قة بين القياس والاقويمالعال . د

التسويم التربوي والسياس النقس  منطلحان مختلقان يشير كل منهما لمجموعة من 

اإلجرا اع العملية، إال أنهما يخدمان معاا غر  مشترك وهو  التحسق من مدى بلوغ أهداف 

ندار أحكام تتعلق بتطوير وتحسين العملية التعليمية، ولتوضيح  التعلم واتخاذ لراراع تربوية وا 

العللة بين المنطلحين أكثر فإذا كان الةر  من التسويم ف  العملية التعليمية يتلخ  ف  

الحكم على مدى فعالية أنشطة التعلم ومدى تسدم المتعلم ف  تحسيق أهداف التعلم التربوية 

لل والسلوكية المستساة من أهداف التربية العليا المشتسة من فلسقة التربية للمجتمع، من خ

المعلوماع المتوافرة عن الخنائ  ذاع العللة بهذه اإلجرا اع والت  يسدمها السياس بأدواع 

موضوعية ودليسة البنا  وبمعايير مستوحاة من حاجاع المتعلم والمتعلم على حد  سوا ، فالسياس 

ذا كان مقهوم التسويم يستنر على الحكم الكل  على اللاهرة يسبق التسويم ويؤسس له ، وا 

موضوع الدراسة فإن السياس يعن  الحكم التحليل  الذي يعتمد على استخدام االختباراع وغيرها 

-419: 2116، وأبو جاد)من المساييس، هذا باإلضافة إلى أن التسويم أكثر عمومية من السياس

411 .) 
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من هنا تلهر حاجة المجتمعاع . (12: 2113الطراونة، )يستطيع أن ينبح فرداا إيجابياا 

لخدماع اإلرشاد النقس  والتوجيه التربوي وذلك لحاجاتها إلطاراع فنية تساعد ف  بنا  وتنمية 

المجتمع التربوية وااللتنادية والسياسية واالجتماعية، وعليه خننع هذه  لطاعاع

المجتمعاع ج  ا ال يتج أ من البرامج التعليمية ف  مراحل التعليم المختلقة للتوجيه التربوي 

واالرشاد النقس ، يسدم من خللها المرشدين التربويين الذين يناط بهم مهام السيام بالتوجيه 

الختيار الدراسة الملئمة والنجا  فيها واختيار المهنة ه لمساعدة المتعلمين واالرشاد خدمات

المناسبة والتسم فيها بما يتقق مع استعداداتهم ولدراتهم وميولهم وليمهم وبيئتهم ولروفهم 

االجتماعية وااللتنادية، كل هذا إلشباع حاجاتهم ولتحسيق رغباع المجتمع الذي ينتمون إليه 

  .المستسبليةووفق تطلعاته 

 :أنواع وطرق اإلرشاد النفتسي والاوجيه الاربوي -2

 :يوجد نوعان رئيسيان لإلرشاد هما

ويتم عن طريق إرشاد شخ  واحد وجها لوجه وكل مرة، وتعتمد لوة : االرشاد القردي . أ

 .وفعالية هذا النوع على مدى العللة االرشادية بين المرشد والمسترشد

يق ارشاد مجموعة نةيرة من األشخا  الذين يستحسن ويتم عن طر : االرشاد الجماع  . ب

، كما يمكن ان تكون هذه المجموعة لسم دراس  واحد؛ وتتم تشابه مشاكلهم واضطراباتهمت

 :عملية االرشاد الجماع  بأحد األساليب التالية

 ،(السيكودراما)التمثيل النقس  المسرح   -

 ،(السوسيودراما)التمثيل االجتماع  المسرح   -
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 حاضراع والمنالشاع،الم -

 (.25-22: 2116عنام، )النادي االرشادي -

 :األتسس الاربوية للاوجيه -3

 :تسوم عملية االرشاد النقس  والتوجيه التربوي على اسس تربوية منها 

 .التوجيه عملية مساندة لعملية التعلم والتعليم -

 .االهتمام بالمتعلم على أنه فرد ف  جماعة له حسوق وعليه واجباع -

 .اعاة القروق القردية بين المتعلمين ف  السدراع واالستعداداعمر  -

عملية االرشاد والتوجيه التربوي مساندة للدور األكاديم  ف  المدارس لرسم اهداف التربية  -

 . بها

 : أهداف الاوجيه الاربوي -4

 توجيه المتعلمين وارشادهم ف  جميع النواح  النقسية واالجتماعية والوجدانية والتربوية -

 .والمهنية، ليحيا حياة سوية ويكون عضو فعال ف  مجتمعه

بحع المشكلع الشخنية أو االجتماعية أو التربوية الت  تواجه المتعلمين والعمل على   -

 .ايجاد حلول لها من لبل المتعلمين انقسهم

 توثيق الروابط بين المتعلمين ومعلميهم وبين األسرة والمدرسة لتحسيق التوافق والتكامل -

 .لمواجهة المشكلع الت  تواجه المجتمع

اكتشاف المتعلمين ذوي االحتياجاع الخانة ولدراتهم وميولهم والعمل على التكقل بهم  -

 .واستثمار لدراتهم فيما يعود بالنقع عليهم وعلى مجتمعهم على حد سوا 
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راتهم مساعدة المتعلمين على اختيار نوع الدراسة وبالتال  نوع المهن الت  توافق لد -

 .وميولهم واحتياجاع المجتمع لها

المساهمة ف  إجرا  الدراساع والبحوع حول المشكلع التعليمية والتربوية داخل الوسط  -

 .المدرس  وخارجه

توعية المتعلمين وكل المحيطين بهم داخل المدرسة وتبنيرهم بدور ومهام التوجيه ف   -

 (.16: 2113، الطراونة)التربية والتعليم

 :الاربوي واإلرشادالاوجيه  مجاالت  -5

 :التربوي ف  المجاالع التالية واإلرشادتسدم خدماع التوجيه 

يهدف تع ي  السيم االسلمية واألخلق الحميدة المستساة من : التوجيه واالرشاد الدين  -

 .الشريعة اإلسلمية

ت  تعيق يهدف مساعدة المتعلمين للتةلب على المشكلع ال: التوجيه واالرشاد التربوي -

تحنيلهم الدراس ، والعمل على استثمار لدراتهم واستعداداتهم ف  تحسين العملية 

 .التعليمية التعلمية

يهدف الكشف عن المشكلع الدراسية والنقسية واالجتماعية : التوجيه واالرشاد الولائ  -

 .وتوجيه المتعلمين إلى أفضل السبل للنحة الجسمية والنقسية االجتماعية

يهدف تع ي  ودعم السلوك اإليجاب  لدى المتعلمين : ه واالرشاد السلوك  النقس التوجي -

طقا  السلوك السلب  بما يحقل التوا ن والتوافق النقس  االجتماع  لديهم  .وا 
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يهدف تبنير المتعلمين بأنواع التعليم األكاديم  : التوجيه واالرشاد التعليم  والمهن  -

دراتهم وميولهم المهنية المستسبلية ف  مختلف السطاعاع ولوالتكوين المهن  الذي يتناسب 

 .(51-49: 2116عنام، )االلتنادية واالجتماعية
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 .الاربية الخاصة :(11)المحاضرة 

 امهيد

 من منطلقمهما اختلقع نقاتهم وتباينع خنائنهم، هم كينونة بشرية  األطقال   

ن أوال ولبل كل ش  ، وبالمسابل فإن لكل طقل إنسان ، فهم مؤهلون لكل ما يليق باإلنسا

خنائ  ولدراع تمي ه عن غيره، ويوجد ضمن هذه الخنائ  مواطن لوة وضعف، لد تةلب 

مواطن السوة مواطن الضعف وه  المي ة الةالبة لدى غالبية البشر، إال أن هناك من تةلب 

، وتتكون لديهم مواطن الضعف لديهم مواطن السوة، أين يشعرون أو يتمي ون بالضعف

نعوباع ف  التحنيل والتعلم عامة، ويحتاجون إلى دعم ومساندة دائمة ليتمكنوا من التكيف 

 . واالنخراط ف  المجتمع والمساهمة ف  تنميته كةيرهم من األسويا 

 :اإلعاقة بين العجز، الضعف والمرض -1

بدوره  هو مشكلة نحية نتيجة تدهور أو عج  أحد أعضا  الجسم عن السيامالمرض 

الحيوي، بسبب ضعف هذا العضو ألي سبب من األسباب، كإنابته بعدوى أو تورم أو حادع 

  السلب، لتهاباع المقانل وأمرامثل اما أو أي سبب وراث  أو مكتسب من البيئة المحيطة، 

هو فسدان أو  والضعف. إلى غير ذلك مما يندرض تحع مقهوم المر ...وبتر أحد األعضا ،

العسلية الذهنية، والعضوية التشريحية والنقسية االنقعالية، نتيجة خلل ف  مستوى  شذوذ للولائف

أدا  األعضا  كقسدان عضو أو طرف من األطراف أو خلل ف  حاسة من الحواس، أو 

فهو السنور وفسدان السدرة  أما العجزاضطراب وليقة من الولائف العسلية بسبب مر  ما، 
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الضعف بلةة  نتيجةويكون  ف  اإلنسان،الحيوية الطبيعية على أدا  أي نشاط من األنشطة 

تعن  عدم السدرة على اكتساب القرد واإلعاقة األدا  الوليق  أو النشاط الذي يسوم به القرد، 

الطالاع الكاملة إلنجا  مهام وولائف مهنية خارجية كانع أو طبيعية داخلية  لهذا القرد مما 

ام بأدواره االجتماعية عامة، وهذا نتيجة عج ه للروفه ف  انخقا  لدراته على السي ينعكس

النحية تعيق نموه الطبيع  ولدرته على التعلم، أو نتيجة ضعف برامج تكوينه ولنور ف  

تدريبه وتأهيله، فالمر  يؤدي إلى الضعف الذي يؤدي بدروه إلى العج  المسبب لإلعالة، 

بسبب حادع أو عدوى فيروسية، ( مثل اليدين)فسدان أحد األطراف ( أذى جسدي) مر : مثل

يؤدي ضعف ف  أدا  هذا الطرف مما يؤدي إلى عج  وعدم السدرة على العمل، وبهذا تعتبر أن 

لهذا الشخ  إعالة مرتبطة باليدين تعيسه عن أدا  وليقته، وبالتال  عن أدا  دوره االجتماع  

   (.19: 2119فهم ، ) إلحالته على البطالة

 :الحاياجات الخاصةاألطفال  وو ا  -2

يعرفون تربويا بأنهم الذين يواجهون نعوباع ومشاكل تعليمية ال تمكنهم من إلهار كافة 

لدراتهم الت  تساعدهم على التسدم والتطور، لذلك فهم يحتاجون إلى رعاية وتدخل ودعم متعدد 

 .مكل حسب حالته ودرجة ذكائه وحاجاته للدعالجوانب، نقس  وتربوي واجتماع  وطب ، 

  :الاربية الخاصة  -3

مجموعة البرامج والمناهج المكيقة والت  تسدم بطرق ووسائل ملئمة موجهة  يسند بها 

إلى األطقال ذوي االحتياجاع الخانة، حيع يسدم من خللها السدر األكبر من الدعم النقس  
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كير لديهم واالجتماع  التربوي الذي يساهم ف  تعليمهم وتربية الحس االجتماع  وتنمية التق

  .ويساعدهم على تسبل أنقسهم واندماجهم، وارتسائهم ف  المجتمع

 :اصنيف  وي االحاياجات الخاصة  -4

 :يننف األفراد ذوو االحتياجاع الخانة إلى تننيقاع منها

  (:العجز)حتسب نوع اإلعاقة  - أ

 يشمل هذا النوع األفراد فالدو عضو جسدي واحد أو أكثر كالنم والبكم،: إعالة جسدية -

 .وغيرهم ...والعم ، والمشلولين حركيا، والمشوهين خلسيا، 

الذين يسل مستوى المتخلقين عسلياا السالمين جسديا، يشمل هذا النوع األفراد : الذهنيةإعالة  -

درجة مع وجود نعوباع ف  التعلم وف  مهاراع  85 – 81عن ( معدل الذكا )أدائهم العسل  

 . التكيف عامة

 (:العجز) عاقةدرجة اإلحتسب   - ب

درجة، فهم ألل بسليل من  85و 71تشمل فئة من يتراو  ذكائهم ما بين  :إعالة خقيقة -

بنس  السدراع العسلية لديهم كاإلدراك التعلم، يتمي ون   ئالعاديين، وتضم ما يطلق عليهم بط

، ويمكن لممن ضعف السمع واإلبنار وعيوب الك السمع  والبنري، ويعان  الكثير منهم

 .ضمن األلسام العادية بالمدارس، أو بألسام خانة ادراجهم

درجة، ويتمي ون بنس   71و 25تشمل فئة من يتراو  ذكائهم ما بين  :إعالة متوسطة -

بع  نواح  النضج العسل  لديهم كالسدرة على التخطيط للمستسبل، وال يتحملون الواجباع 
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البسيطة والت  لد تساعدهم ف   وااللت اماع االجتماعية، مع إمكانية تعليمهم بع  األعمال

 .كسب لوتهم، وكذلك تعليمهم المبادئ األولى للسرا ة والكتابة والحساب

 25من يسل مستوى ذكائهم عن )ل فئة ألنى حاالع الضعف العسل  تشم :إعالة حادة -

ويتمي ون بعدم السدرة على إدراك األمور بوضو ، وال يستطيعون حماية أنقسهم من ( درجة

تعلم بع  الكلماع ذاع  وهم بحاجة دائمة لمن يعتن  بهم ويهتم ألمرهم، ويمكنهماألخطار 

  .(36-35: 2119فهم ، )مسطع واحد

 :حتسب األتسباب  - ت

تشمل فئة المعالين بسبب وراث  كمتل مة داون، كلينقيلتر، وغيرها من : العوامل الوراثية -

 .الكرومو وماع الوراثية الحاالع الت  ترجع إلى خلل ف  الجيناع أو ف  عدد وطبيعة

ياع التمثيل الةذائ  تشمل الحاالع الناتجة عن خلل ف  عمل: االضطراباع القي يولوجية -

كان وراثيا أو نتيجة االنابة بمر  ما، مثل مر  ويلسون وأمرا  توافق  للخلية سوا 

 .فنائل دم األبوين، وغيرها من األسباب

ن تعر  المخ لإلنابة أثنا  الوالدة أو بعدها ضم فئة الحاالع الناتجة عت: إنابة المخ -

ف  سنواع مبكرة، تؤدي إلى خلل ف  أنسجة المخ وبالتال  ف  ولائقه الت  تؤثر ف  الولائف 

  (.37: 2119فهم ، )األنسجة األخرى وف  العملياع العسلية
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 :أتسباب اإلعاقة  -5

 الخي  مجملها ف  ميمكن تتعود اإلنابة باإلعالة مهما كان نوعها إلى عدة أسباب 

 :يل 

 ....اإلنابة باألمرا  كالشلل الدماغ  والحمى الشوكية، أمرا  السلب والسكري والكلى، -

التشوهاع الخلسية الت  يولد بها الطقل، كالشسوق ف  الشقاه والحنك والسلب، وتشوه ف   -

و تناول األم عيوب الوالدة، أسبب وراث  أو خلس  أو ل، ل...األطراف كالكسا ، أو فسدانها،

 ....،ألدوية ما غير مرخ  بها خلل مرحلة الحمل وتعاطيها للمشروباع الكحولية والتدخين

سساطه،  - لروف الحمل وحالة األم الحامل مثل سنها، وأمرا  الحمل أو تسممه وا 

، وكذلك تعر  األم للحمياع القيروسية والوبائية كحمى ...واضطراباع تقاعلع فنائل الدم، 

 ....  األلمانية والتهاب الكبد واألنقلون ا، الحنبة

سو  التةذية بالنسبة لألم الحامل، وللطقل بعد الوالدة وما تسببه من أخطار على نمو  -

 (.32-31: 2119فهم ، )الجها  العنب  والهيكل العلم  ونمو االنسجة عامة 

ادع العمل العرضية ق والنعساع الكهربائية وحو والحوادع المن لية كالحرائحوادع المرور  -

 .  ...،بسبب التعامل مع ا الع

 :والجتسدي أعراض الاخلف العقلي  -6

 :يتمي  المتخلقون عسليا بعدة نقاع نذكر منها

انخقا  ملحول ف  درجة الذكا  واألدا  ويتم االستدالل عليها بتطبيق اختباراع الذكا   -

 .المعروفة كاختبار الذكا  لبينيه ووكسلر
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رة اللةوية وف  تحنيل مواضيع السرا ة والكتابة وف  السدراع الحساب انخقا  ف  السد -

 .األساسية

 .عج  لوي ف  االنتباه والتركي  وف  التقكير المنطس  والمجرد -

 .الميل إلى السيام بالحركاع الروتينية والتكرار دون ابدا  أي رغبة وتجويد وتنويع التنرفاع -

والسخرية من لبل  للستةللخرين مما يجعلهم عرضة الميل إلى التبعية وتسليد سلوكاع ا  -

 .األذكيا 

لحاق اضطراباع جسمية وحركية كقرط النشاط الحرك   - والقوضى والميل إلى التحطيم وا 

 .والخمول أو االنطوا األذى لمن حوله، 

 .علماع جسمية كالتشوهاع وفسدان أحد األعضا  الحيوية الجسمية -

 :هاالوقاية من اإلعاقة وعالج  -7

 :يمكن الولاية من اإلنابة باإلعالة إلى حد  كبير من خلل

تسديم االستشاراع الل مة المتعلسة بتأثير الوراثة على الحالة النحية عامة للمولود لبل  -

 .والدته

 .الرعاية والمتابعة النحية الدورية لبل وأثنا  وبعد الوالدة -

تدخل ف  حين اكتشاف أي خلل تشخي  حاالع التخلف العسل  والعضوي المبكر وال -

 .مهما كان سببه

 .إعداد برامج التشخي  والتأهيل المناسبين حسب الحاالع المشخنة -
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تسديم العلجاع الدوائية المناسبة كالتطعيم والتةذية المناسبة لألم الحامل وللطقل بعد  -

 . الوالدة وخلل مراحل نموه عامة

طقل حلى حد  سوا  لتجنب اإلنابة بالتشوهاع تسديم الرعاية النحية الل مة لألم وال -

الخلسية كتجنب التعر  لألشعة السينية وتعاط  العسالير والتدخين خلل الحمل ومنع حوادع 

 .الوضع المرضية والخطرة

حسب حاالتهم ودرجاع إعالتهم وما لديهم من وتوجيههم وليقياا تدريب وتأهيل المعالين  -

وفق متطلباع المهن المراد م اولتها من لبلهم كممارسة إمكاناع ولدراع جسدية وعسلية و 

التمارين الرياضية المكيقة والتدليك وغيرها من التمارين المسوية للعضلع الضعيقة و يادة 

 .الجسدية والعسليةالسدراع على 

تسديم العلجاع الطبية المناسبة كالجراحاع الترليعية والتجميلية و راعة األعضا   -

ا  النالنة والمشوهة بأخرى انطناعية وبمعداع وأجه ة ميكانيكية وتعوي  األعض

 .والكترونية

تعليم األطقال وتدريبهم على متطلباع العيش األساسية ليمكنوا من التكيف مع المجتمع   -

واالندماض مع أفراده واالعتماد على أنقسهم لسضا  حاجياتهم ومحاولة االستسللية ف  حياتهم 

 .ف  المجتمع والمشاركة بقعالية

تسديم الدعم النقس  واالرشاد المهن  لتمكين المعاق من التكيف واالندماض االجتماع   -

 .ولبلوغ ألنى مستوياع األدا  لتحسيق التكامل االجتماع  والمهن 
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 :اأهيل  وي االحاياجات الخاصة  -8

بينهم ف   فيما أفراد ذوي االحتياجاع الخانة هم فئاع وتننيقاع تتمي  بالقروق القردية

االحتياجاع والسدراع العسلية والجسمية واالنقعالية العاطقية، فالكقيف ال يرى لكنه يسمع، 

من الخنائ  والسدراع الجسمية والتكويناع النقسية  ويمتلكان معاا  ،واألنم ال يسمع لكنه يرى

يقة، ما يمكنهما استةللها ف  لضا  حاجاتهم األساسية وبع  الحاجاع المرتبطة بمهن مك

وبالمسابل يوجد من يجمع بين أكثر من إعالة واحدة وبدرجاع متقاوتة، ما يستل م تدخل معمق 

معه لجعله يتكيف مع حالته مستةل ما تبسى له من لدراع، أي أن هؤال  األشخا  يننقون 

ة، يمكن تعليمه أساسياع البسا  على الحيان مإلى السابلين للتعلم والدمج المهن  المكيف، ومنهم 

ف  مجمل السول أفراد . وبالمسابل منهم من ال يمكنهم حتى من لضا  حاجاتهم البسيطة بمقردهم

ببرامج تأهيل مهن   هذه القئاع ف  مجموعهم يحتاجون إلى التأهيل والتدريب أكثر من غيرهم

رشاد نقس   ، بهدف تطوير وتنمية لدراتهم الجسمية والعسلية والنقسية العاطقية بالشكلخانة وا 

يحسسون نوع من االستسللية، ومتكيقين مع كل المحيطين بهم ف  البيئة الت   الذي يجعلهم

يعيشون فيها، ومنتجين وممارسين لمهن تتناسب وما بس  لديهم من كقا اع ولدراع جسمية 

 .وعسلية ومهاراتية

ال ع لهم،  فتأهيل أفراد هذه القئاع ينته  بتوفير فر  عمل مكيقة لهم، وتهيئتهم لتسبل دمجهم

هذا التأهيل يتماشى وما لديهم من حسوق تكقلها لهم السوانين الخانة بهم الت  ترعى 

 . منالحهم، وما لديهم من إمكاناع ولدراع
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دار : عمان. 1ط. التربية بين األنالة والمعانرة(. 2119.)البدري، فو ية الحاض عل  -

 .الثسافة

الدار الدولية : ، الساهرة1ط. مبادئ القياس النفتسي(. 2118.)بركاع، حم ة حسن -

 .للستثماراع الثسافية
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 دار :بيروت. اطور النظريات واألفكار الاربوية (.1971.)عمر محمد التوم  ،الشيبان  -

 .الثقافة

 ،3ض .ماداها، مبادئها، اطبيقااها العملية :الاربية الحديثة (.1969.)عبد الع ي  ،نالح -

  .دار المعارف :منر

 .المكتب الجامع  الحديع :اإلسكندرية .أصول الاربية (.ب ع.)د محمدالطبيب، أحم -

دار يافا : ، األردن1ط. مبادئ الاوجيه واالرشاد الاربوي(. 2113.)الطراونة، عبد اب -

 .للنشر والتو يع

 .دار العلم للمليين :، بيروع3ط  .(قديمها وحديثها.)الاربية  (.1981.)فاخر ،عالل -

 .دار أسامة: ، عمان1ط. الاوجيه الاربوي واالرشاد النفتسي(. 2116.)عنام، يوسف -

 :الساهرة .(األنول الثسافية للتربية) في أصول الاربية (.1985.)عقيق ، محمد الهادي -

 .مكتبة األنجلومنرية

دار : ، عمان1ط .الاعليم والاعلم وعلم النفس الاربوي(. 2111.)العيانرة، وليد رفيق -

  .أسامة

منطلحاع البيداغوجيا )معجم علوم الاربية  (.1994.)يف و ملئهعبد اللط ،القارب  -

  .المةرب .(والديداكتيك

دار الجامعة : منر. تسيكولوجية  وي االحاياجات الخاصة(. 2119.)فهم ، السيد عل  -

 .الجديدة
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مدخل إلى البحث في العلوم (. 2117.)الكيلن ، عبد اب  يد والشريقين، ننال كمال -

 .دار المسيرة: ، عمان2ط. ماعيةالاربوية واالجا

 .، الساهرة1مجلد  .المعجم الوتسيط(. 1961.)مجمع اللةة العربية -

دار : االسكندرية. أتستسه ونظريااه واطبيقااه: الاعلم(. 2115.)محمود، ابراهيم وجيه -

 .المعرفة الجامعية

لعامة وعلم وحدة اللغة العربية، مادة الاعليمية ا( 1999.)المرك  الوطن  لتعميم التعليم -

 .و ارة التربية الوطنية: الج ائر. النفس

: ، عمان1ط. االاجاهات الحديثة في الاربية والاعليم(. 2118)مشعان، ربيع هادي  -

 .مكتبة المجتمع العرب 

ديوان : ، الج ائر3ط. اإلحصاء والقياس النفتسي والاربوي(. 2111.)مسدم، عبد الحقيل -

 .المطبوعاع الجامعية

مناهج البحث العلمي في المجاالت الاربوية (. 2113.)بد الحليممنس ، محمود ع -

 .دار المعرفة الجامعية: منر. والنفتسية

دار المعرفة : منر. علم النفس الاربوي للمعلمين(. ب ع.)منس ، محمود عبد الحليم -

 .الجامعية

: ، األدرن1ط. القياس النفتسي والاقويم الاربوي(.2111.)المياح ، جعقر عبد الكالم -

 .دار كنو  المعرفة




