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  مطور تعليم عن بعد انتسابهذه � الطبعة ا�هائية �ذكرات 	ية ال�يعة 
  بعد أن تم تدقيقها أك0 من مرة   وقد اعتمدت بتوفيق من اهللا

  من قبل طالب وطا5ات 	ية ال�يعة انتساب مطور 
 وتم تلو  

ً
  ينها وتنسيقها <كون � الطبعة ا�هائيةواخ;نا أفضلها تدقيقا

  يصل للكمال Hلو من اGطأ وال وألنها جهد ب�ي ال  
  فOجو عند وجود خطأ أو مالحظة 

  كتابة تنبيه R ا�وضوع ا�خصص Tلك R منتدى ا�ستوى اGاص با�ذكرة     
  R : www.imam8.com منتدى مكتبة 	ية ال�يعة  

    
  وسوف يتم تصحيح األخطاء بعد ا<نبيه عليها من قبل القائم[ \ إعداد ا�ذكرات     

    
   ونسأل اهللا جزيل اhواب لg من يع[ \ ذلك ويشارcنا فيه

   
                           

  )ة انتساب مطورlموعة إعداد مذكرات 	ية ال�يع  (                          
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  :مفردات المقرر 
  : مدخل إt مادة علم ا�فس ال;بوي ، وسنتناول فيه عدة موضوpت ، مثل : اHاب األول

  .نشأة هذا العلم - 

  .معu هذا العلم - 

  .أهمية علم ا�فس ال;بوي للمعلم - 

 . طرق ا5حث R علم ا�فس ال;بوي  -

وتصنيف األهداف yسب  ، ومستويات األهداف ، ودور األهداف R العملية ا<عليمية ، ف هذا العلمأهدا : اHاب ا_ا^
 ستتناول �وط صياغة األهداف ، سواء ا�عرفية أو الوجدانية أو ا}رcية ا�ستويات

ً
 ، السلوcية R ا�جال ال;بوي وأيضا
   . اهداف السلوcية إجرائيً األ وستتناول إن شاء اهللا جزء يس� R ا<دريب \ كتابة

طرق  ، أهمية دراسة ا�مو ، ا�عر� ا�مو ، ا�مو ا}ر� ، معu ا�مو بالنسبة للطالب أو الطا5ة:  ) ا.مو ( : اHاب ا_الث
 R هذا ا}قل وهذا ا� وخصائص ا�مو R ، دراسة ا�مو،مراحل ا�مو

ً
جال مرحلة الطفولة وا�راهقة و� ال� تهمنا كث�ا

  . الطالب pدًة ي;اوح ما ب[ أسنان الطفولة إt أعمار ا�راهقة ألن عمر

 R ا�يدان  واTي سنتناول فيه قضايا مهمة كذلك و�جرائية ستفيدنا إن شاء اهللا R ا�ستقبل : اHاب الرابع
ً
وخصوصا

 : فسنأخذ)  قضايا ا�علم وا�عليم( ال;بوي و� 

  .للتعلم تعريفات  -

 .  �اهات الرئيسية R دراسة ا<علماال  -

 ، للمعرفة lموعة من ا�ظريات الشه�ة l Rال ا<علم سواء القديمة منها أو ا}ديثة وسيكون هناك ، نظريات ا<علم  -

  .واإل�ام بهذا ا}قل ا�هم

النسيان ، اإلدراك ، اإلبداع ا�Tء ، ا<ذكر ، ( عقلية مهمة كـ �وط ا<علم من نضج و�ارسة و دافعية وعمليات  -
 . ) ذلك وما إt... وا<فك� 

 وهو فيما يتعلق با<قويم : اHاب اcامس
ً
 و�جرائيا

ً
 ميدانيا

ً
 -          :والقياس ا�ف� وال;بوي نأخذ فيه  سيكون جزءا

  . معu ا<قويم

  .أنواع ا<قويم  -

  .معu القياس ا�ف� وخصائصه  -

  .ات ا�يدة�وط االختبار  -

 . االختبارات أنواع - 

  .)اhبات ، ا�وضوعية ، الصدق ( قضايا   -

-  R قضايا ا<قويم ا�عاي� ا�يدة   . 

 �ارسة معتادة �ميع ال;بوي[ و�   -
ً
 عيوبها ، من ��اتها)  األسئلة f االختبارات ا�حصيلية كيفية كتابة أنواع( أيضا

  .سلوب[األ وcيفية ا�مع ب[ ،

  ، هذه � القضايا ا�همة
ً
 األسئلة أحيانا

ً
الصواب واGطأ ،  ( : مثل ا�وضوعية �ا أش�ل ، مقاlة تكون موضوعية وأحيانا

 باألسئلة الشفهية واالختباراتهناك ما يس� ) . وما إt ذلك ... وال;تيب  ا�زاوجة ا<كملة ، االختيار من متعدد ،
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 سنتن ، ا�عملية
ً
 وcيف ) خطوات إعداد االختبار ا�حصي9 ( : اول قضيةوأيضا

ً
 ، يتم مثل هذا األمر وهو مهم جدا

الطالب وفهم ا�رحلة ا�فسية وا�رحلة العقلية  و� مهمة R عملية اإلرشاد وفهم ) جوانب الصحة ا�فسية ( وسنتناول
    . وyسب ا�رحلة ال� يمر فيها الطالب yسب السن

 �                                                                :سنحيل إ�ه وهو  ون معنا lموعة من ا�راجع R كتاب رئي�سيك : ا�راجع  
\ الطبعة األخ�ة منه وهذا الكتاب يتم� بأنه  يع� �اول ا}صول : ) كتاب عبد ا�جيد نشواn لعلم ا.فس ال0بوي. 

 علم ا�فس ال;بوي،ي  ذلك lموعة أخرى من ا�راجع سنتناو�ا R علم ا�فس ت وميادينيلم بأغلب أبواب ونشاطا

وسنأخذ منها أجزاء إن شاء اهللا  ال;بوي بعضها حديث ونتناول نظريات حديثة و�ارسات حديثة l Rال ال;بية وا<عليم
  . وسنوافيكم بهذه ا�واد ا<عليمية بإذن اهللا

قضايا R ا<عليم وقضايا تطبيقية حديثة R هذا ا�جال حقيقة ستكون  فيه : ) ا�علم وا�عليمكتاب علم نفس  . ( £
 R هذه ا�ادة مساندة ومساعدة

ً
  .    �ا كث�ا

  )Q(اpلقة 
 

وuيف اق0نا فيما  ؟ وuيف تزاوجا،  ال0بوي العام حول علم ا.فس بشq <م وعلم ا.فس ا�دخل : اHاب األول �
                                                   ؟ بينهما

 ، ومن ثم نبدأ باألف�ر متسلسلة ح¥ نأخذها ، ا<ارHية حول هذا ا�جال بادئ ذي بدء فلنفهم مثًال الطبيعة واGلفية 
 R بداياته الكث� من ا<عقيد ألنه �ن وما زال عبارة

ً
رسات الب�ية ع¨ عن ©ع G¨ات و�ا يشوب علم ا�فس وخصوصا

و�ا �نت األف�ر  ، ال� تراكمت فيها ا�عرفة فتباينت األف�ر واختلفت عقود وأزمنة وعصور متعددة ومئات السن[
 من ا<غي�

ً
 من ا<عديل وبعضا

ً
�ا يتيح lال أك¨  وا}ضارات تنتقل من ع إt ع �ن يشوب هذه األف�ر بعضا

هو عبارة عن : يع� ،ا�جال با�انب ا�ظري R هذا لكن ظل علم ا�فس يأخذ ما نسميه ، للتفك� وا<محيص وا<دقيق
 عنده القدرة \                                                                                    . ومالحظات  تأمالت

ً
فاإلنسان يكون ذكيا

 أ R ا<أمل لظاهرة معينة أو صورة معينة أو سلوك مع[ ويبدأ يتابع هذه الظاهرةفيبد ا�مارسة وا<أمل واألف�ر ا�تقدة

 ، والعمق الفكري �ذه ا�مارسة ومن ثم يف°ها yسب ا<جربة وا�مارسة ا�ومية والفهم والعمق ا¯اخ  �ذا الفهم
فس�ات وا<أويالت ا�فسية ح¥ أنها هذا الطابع R هذا ا�انب ا< فأخذت . وyسب اhقافة ال� يعيش فيها األفراد

خاصة  يوصم بها علم ا�فس بهذا العيب أنه عبارة عن تأمالت ب�ية وشخصية وانطباpت ومدر²ت �نت عيب وما زال
 برغم مثل ما ذكرنا أنه �ن

ً
 أنه يراكم اG¨ات  ومالحظات فردية وهذا األمر R بداياته �ن صحيحا

ً
 إ´ابيا

ً
يأخذ جانبا

  .  منµ �ري· ، آخر ولكن أصبح فيما بعد ينحو منµ، ب[ ا�اس  فيما
علم ا�فس وأدخله و�اه إt مسار آخر هذا العالم  وا�نµ ا<جري· �ن هناك أحد علماء ا�فس ا�شهورين واTي أثرى

وما إ~ ذلك ؟  االنطبا<ت وW ا�در|ت �اذا ال أعمل تغيz ؟ �اذا هذا العلم يعتمد كثzاً W : قال)  فونت (اسمه  األ�ا¸
  هذا العلم إ~ ا�عمل ؟ ولكن كيف أدخل ، وأدخل هذا العلم إt ا�عمل؟  �اذا ال أ�ذ أسلوب آخر

ً
�ن  هذا السؤال جدا

 )  فونت (فـ ،مهم وملح بالنسبة �ذا العالم 
ً
 جريبيةاألسا�ب ال� استخدمها R دراسات العلوم ا< : قال، فكر كث�ا
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اTي يساند R قضايا مثل الف�ياء  والرياضية جزء من العلوم ا<طبيقية -الطبيعية \ سبيل ا�ثال أو ح¥ الرياضية 
 أستخدم نفس ا�نهج ا<جري· ونفس ا�حا�ة ا<جريبية ال� استخدمها هنا استخدمها فلماذا ال -والكيمياء وما إt ذلك 

يبu عليه فكرة أو تبu  إنه R منهج �ري· يستخدم pدة يكون هناك علم مسبق ، كرةفظهرت هذه الف،  لعلم ا�فس
الفكر �مع فيه « ا�علومات السابقة ومن ثم تمحص ومن ثم �ا  ومن ثم هذا ، ا�ظرية أو ا�بدأ العلº عليه ا<جربة أو
 هل � أ©ع ا�علومات

ً
  ا ارتباط أم ال ؟ السابقة أرى ارتباطها بالفكرة ال� ¯ي حا�ا

R ذه� من ظاهرة  فأرى أنه هل فيه عالقة �ا يدور، ارتباط أعمل فرضيات �ا يدور R ذه� كيف أربطها ؟  إذا �ن �ا
  جديدة وب[ ما سبق أم ال ؟ 

عينة أضع عي¿نة م ، ا}قول وأجرب فيها فكر¾ وأرى ا�تائج ال� أخرج فيها أرى lموعة من ا�اس أو lموعة من
  ، للتجريب

ً
 أك0 عمقا

ً
بداية هذه اGطوات  فبا<اÁ بدأ يفكر بهذا، وÀما أزيد R عدد العينة قد تعطي� نتائج أفضل وفهما

ن  ، هذا قاده إt أنه يس� وفق منهج وهذا األسلوب ا�عر� R ا<فك� علº أو منهج �ري· R األخ� وجعله فعًال يمك¿
 ألي تفصيل لقصةا: أقول  [ علم ا�فس

ً
 من ذلك األمر لكن يمكن أيضا

ً
 وأك0 طوال

ً
R  باختصار شديد � أك0 تعقيدا

 R هذا
ً
�نت الفكرة بداية مثل ما قال  . ] ا�جال هذا ا�جال الرجوع إt ا�رجع والكتاب فقط ح¥ نسلسل األف�ر منطقيا

ا�الحظات  �فس االنطباÆ ا<أم  اTي يعتمد \، علم ا األمر أنها شبه مستحيلة كيف يكون مثل هذا: ا5عض 
 أن هناك الكث� من ا�ؤيدين) فونت(لكن وجد ! يأخذ هذا اال�اه كيف يكون مثل هذا األمر ؟ واG¨ة الشخصية يبدأ

الوقت ومع  ا5داية يعيقه بعض العوائق لكنه مع ، ألن أي أمر R والكث� من ا�داخل[ �ذا العلم بالرغم من وجود عوائق
 وبعد كب� ب[ ا�هتم[ وب[ علماء حقل علم ا�فس إÈار فونت بدأ يأخذ هذا النشاط

ً
 �pيا

ً
  . ا�اها

صحيح أن ا5نائية تدخل R  ، فهو من مؤس� ا5نائية)  اHنائية( نسميها R علم ا�فس  فونت بدأ مدرسة : اHنائية �
، ماذا َراَكَم من معرفة ؟  للعلوم R تراكم ا�عرفة من السابق إt اآلن رفيةتعتمد ا5نائية ا�ع ، أي علم و� أي lال

  أخبار ؟  وماذا َراَكَم من
 يعتمد \ ا�علومات القبلية أو

ً
 العلم ال يبدأ من الصفر ، دائما

ً
ا�علومات ا�حصل ) الفاير نولج ( ما تس�  ألنه دائما

 
ً
  .  عليها سابقا

تكلم عن هذا ا�وضوع تكلم عن علم ا�فس )  فونت (العلماء R الظهور واللمعان فـ بعد ذلك بدأ R بعض �  
اG¨ات الشعورية وا�دخالت  ال� تعتمد \ ) ا�درسة الوظيفية ( ولكن بدؤوا العلماء يأخذون مثالً  ، م�ÌÍÎ ا<جري·

  ) جيمس ديوي ( الشعورية واالستبطان ال� بدأها
ً
  و²نت أيضا

ً
pذلك أخذت با tوصدى وما إ                                                                                                .

� Áحوا R µبداياته ا�انب العم  ظهر  عندما بدأ يأخذ هذا ا�انب وهذا ا�ن R لم  ) سيغموند فرويد (ثالث[ سنةp
 وبدأ يتÐم عن مصطلحات ، وبدأ يعتمد \ ا�الحظات اإل	ينيكية، يل ا�ف� نظرية ا<حل ا�فس الشه� ومؤسس

تتÐم عن أحاسيس  ومصطلحات بدأت، ...  الشعور والالشعور والوÆ واألنا وما إt ذلك : مثل، �دت أن تفقد بريقها 
 معها و�نما Ñاول أن

ً
 هذا ا�انب  ؛ ئق وا}قيقةيتجه �و ا}قا ومشاعر داخلية �ن ا�عمل ال يتعامل كث�ا

ً
فأخذ أيضا

 آخر وبدأتوهذه ا�درسة بُ 
ً
 آخر وأخذت بالروجان وصار �ا تالميذ وصار �ا مروجون عدا

ً
 تفهم تفس�ات من جانب وبعدا

  .  ك0
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تتÐم عن اإلدراك وعن  فبدأت، سنة  £�زامنتها لكنها �نت بعدها قليًال �ا يقارب )  مدرسة جشطلت( تال ذلك  �
كيف يدرك هذا العقل ويتفاعل مع اG¨ات  ، خاصة فيه وcيف العقل Ô استبصارات ، األسلوب ا�عر� R الفهم والعقل

وما إt ذلك ، ف�نت إضافة جديدة وخ¨ة جديدة ... وcيف يكون ا<ذكر  ؟ اإلحساس وcيف يكون ؟ وا�ث�ات اGارجية
  .   \ العلم

ولكن �ا الكث� ، )  واطسون ( ال� انت�ت R العالم �نتشار ا�ار R ا�شيم أسسها ) ا�درسة السلوuية ( تال ذلك �
  ، و� أوروبا وما إt ذلك من العلماء ح¥ R الواليات ا�تحدة األمريكية و� روسيا

ً
لكن هذه ا�درسة �نت تعتمد كث�ا

Õ  Ôء R ا5يئة موجود يستجيب ، مثz واستجابةن إن اإلنسان عبارة ع : و²نت تقول ، ا<جارب \ ا�الحظة و\
فرندايك ، جلفرد ، بافلوف f  واطسون ، سك� ،: ( من أهم علماء هذه ا�درسة  ، اإلنسان yسب ما Ñمله من مدر²ت

 ، علم ا�فسR )  اال�اه اإلنسا^(  طR Ö اآلونة األخ�ة  لكن اTي ، وlموعة كث�ة من هؤالء العلماء)  ... روسيا
  فاال�اه

ً
اTي يبدأ  بهرم ماسلو م أسس ما يس�R�Î×Ì )  ماسلو( اإلنسا¸ بدأ يستفيض ويأخذ الكث� من األتباع طبعا

 \ االحتياجات
ً
األساسية Ô و� ما تس� با}وافز األساسية ال� يعيش من  يبدأ من ا}اجات ، بتفس� اإلنسان بناءا

� ، ... وما إt ذلك  واألمن وا}اجات الفسيولوجية ال� ال يعيش بدونها اإلنسان �<�ثر اءخال�ا اإلنسان مثل الغذ
  .  حاجات فسيولوجية أساسية

 �ذا األمر هذا ا�رم الشه� لـ
ً
 ، حاجة اإلنسان إt األمن : باpاجات الفسيولوجيةبدأ ) ماسلو ( نقرب الصورة أيضا

حاجات يأØ بعد ذلك ،  اإلنسان ال� ال يعيش إال بها ، ...النسل وما إt ذلك  ، غذاءحاجات فسيولوجية مثل ما ذكرنا ال
تبدأ ترتÙ إذا أسست : يع� ، اإلنسان Ñس بتقدير اTات  أن،  حاجات الشعور بتقدير ا�اتومن ثم ،  اpب واالنتماء

 حاجات ا�عرفة ، حاجات Ûقيق اTات ، ذاموجودة �كن ترتÙ للحاجة ال� بعدها وهك للحاجة األوÚ وتأسست و²نت

 � هذه نظرية ماسلو للحاجات.  ا}اجات ا�ما�ة والقيم ا�ما�ة اإلضافية ، والفهم
َ
 ح¥ حدث �ا تطور كب� أيضا

ً
 طبعا

ا�فس �ا  إن علم    :                                      ولكن اإل©اÁ واGالصة R هذا ا�وضوع أنا نقول موضوع مع[ وهو  ،
  ، انت�ت ميادينه وانت�ت مدارسه وانت�ت ا<وجهات فيه

ً
وبدأ  ، بدأ يب� نظريات ، يب� مدارس بدأ ، بدأ يب� تارHا

  نسميه يؤسس للعلماء لكن األهم من هذا 	ه أنه بدأ يب� ما
 \  فسه R هذا ا�جالبدأ يصقل ن ، بطرق ا5حث العلº ا}قيقية أو )Methodologyا�ثدولو�( 

ً
واعتمد كث�ا

Ùهذا ا�جال ح¥ يأخذ علم حقي R يقدم معرفة ويقدم معلومات وبيانات  اإلحصاء و\ العلوم الطبيعية ، 
ً
وأيضا

دقة وأك0 جدية وأكÈ 0امة من حيث ا�علومة ومن حيث إم�نية فهمها  توصيات ومناقشات مبنية \ فهم علº أك0
  : ا�فس الفسيولوÝ ا يس� ميدان علم ا�فس العام وعلمم فتعددت فروع علم ا�فس وظهر ، بطهاوض وتعميمها

 م : علم ا.فس العامp gيدرس ميادين ا}ياة بش .  

 داخل اإلنسان وظائف اإلنسان وأعضاء : علم ا.فس الفسيولو� Þيف تعيش مع  وهو علم ا�فس الوظيcاإلنسان و
                               .تف° من خالل هذا العلم هذا العلم وcيف 

 جري� علم ا.فس�حقل علم ا�فس  : ا R ارب� Ôال� تؤسس من خال.                            
 االجتماعية ا�فسية ال� تؤثر \ اإلنسان - الظواهر  : علم ا.فس االجتما�                            .                  
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 اإلنسان ونموه وطرق وخصائص نموه ا�ختلفة طوال ف;ة حياته مراحل حياة : علم نفس ا.مو .                                         
 طفية  : نفس الفروق الفردية علمp ية أوcالفروق الفردية ب[ األفراد سواء معرفية أو سلو   .  
  : أمثلة W هذا ا�جال◄
 نوpً  ه الفروعهذ

ً
 نظريا

ً
بناء ا�ظريات وبناء  \ ، \ ا¯راسة ، \ ا�دارس ،  ما بدأت تعتمد \ ا<نظ�أخذت جانبا

  . تطبيقية R علم ا�فس تمحيص ا�عرفة وا<أكد منها لكن ظهرت ميادين ، ا�عرفة نفسها
 Ùمثالً ،  من فروع علم ا�فس ا<طبي : ) Æعلم ا�فس الصنا ، ßا�ند ، ºعلم ا�فس ح¥  ، علم ا�فس ا<نظي

 
ً
علم ا�فس اإل	ينيà  ، ميادين تطبيقية ك0 ح¥ اإلداري ، العسكري ، علم ا�فس ا<جاري ، اإلرشادي وهو مهم جدا

يم علم نفس ا<عل،  اال�راف وا�ريمة وما إt ذلك علم ا�فس ا�ناl R áال ، اTي هو العالÝ العالج ا�ف�
 ميدان ا�عرفة وا<علم ب[ األستاذ والطالب وا5يئة ا<عليمية أو� أي موقف إدرا� علم ا�فس ال;بوي وهو وا<علم أو

  .)  تعليº مثل ما يقال R علم ا�فس ال;بوي
 \ هذه اGال ، هذه ا<جربة ومن هذه اGالصة علم ا�فس ال;بوي استفاد من 

ً
صة ح¥ أنا أحاول أن أعرج âيعا

  .    تارHية اGالصة ا}ا�ة لعلم ا�فس  ليست
  � ولكن علم ا�فس ا�عر� اآلن هو اال�اه ا�عاÈ وا}ديث بش¥  والسلو� -بدأ اال�اه R علم ا�فس ا�عر

ً
طبعا

فك� وتفس� ا< بدأ Hدم با5حث R العقل اإلنسا¸ وcيفية تكوين ا<فك� وcيفية فهم هذا - طرقه  مدارسه وش¥
هذه الطريقة ا�نهجية ال�  ، منهجية R ا5حث هذا ا�وضوع عندما أسس هذا العلم لطريقة لكن األساس R، أنماطه 

  £=  �+�: Ûدثنا عنها قبل قليل لم تكتمل صورها إنه يستخدم مثًال أسلوب 
ً
، ال ينفع هذا إال R الرياضيات  ، ال طبعا

 R اإلحساس با5يئةلكن مع مستوى نس· ب�ي R الفهم ، اإلدراك R ، ¥تفس� ح R أنا �كن أرى ظاهرة  ، الظواهر
 بينما  ، أننا رأينا نفس الظاهرة ما تف°ونها أنتم مع خارجية قد أف°ها بغ�

ً
 أماå مثًال ال أرتاح Ô كث�ا

ً
قد أرى شخصا

  يأØ أحد
ً
 اإلن ، منكم ويرى نفس الشخص ويرتاح Ô كث�ا

ً
ا�واقف ليس بطريقة  سان بطبيعته هو نس· يتعامل معإذا

يغلب عليه الصواب  ، ا�وقف يغلب عليه اGطأ هذا ، هذا ا�وقف خاطئ ، مطلقة 	نا نتعامل نعم هذا ا�وقف صحيح
R 
ً
أنه  تعامالتنا وتصوراتنا ألن اإلنسان وهذه سبحان اهللا çلوق عليها « الب� لسنا �ن كذلك �ن نسبيون كث�ا

فبا<اÁ  ؛ R ماهيته وال R أي Õء آخر ال يتكرر ال R عواطفه وال R تفك�ه وال R هويته وال ، yد ذاته ال يتكرر بصمة
هذا ا�نهج  ، ا5حث العلR º هذا ا}قل بطريقة أك0 دقة ´ب أن يكون هناك منهج يقيس طرق ا5حث أو يقيس

 مساحة من الصح واGطأ مثًال مساحة يقبل ،  ) اHحث اإلحصا� بطرق ا�نهج العل� اcاص ( أسميناه
ً
وهذه تعطي دائما

 \ نتيجة تكون R %  × للخطأ
ً
 قياسا

ً
تعطيك دقة أكR 0 اëاذ القرار وا}كم \  فبا<اÎê  %Áنسبة بسيطة جدا

  .إt ذلك  ا�وقف ا<عليº أنه موقف صحيح وما

  )�( اpلقة
 وcيفية ربط هذا العلم با�انب ا<طبيÙ وا�انب العلº، \ أهم موضوpت علم ا�فس  اضيةتوقفنا R ا}لقة ا�

 Øت وا<أمالت واالجتهادات الفردية ، فأخذت، ا�علوماpمن االنطبا 
ً
  وطرق ا5حث بدال

ً
شg ا�دارس وا�ظريات وأيضا

 R، العلماء 
ً
 ا�يدان برغم ما يقال عن علم ا�فس أنه ما زال لكن ختمتها بطرق ا5حث العلº وال� أثرت كث�ا

علم ا�فس عبارة عن  صورة انطباعية عند ا�اس أن: يع� ،  (stereotype )نسميه R علم ا�فس،  انطباpت وتأمالت
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وهذا عنده قضية معينة يرcز عليها وما إt  انطباpت وتشخيص وهذه شخصيته كذا وهذا فالن يتمتع بشخصية معينة
 إ عيادي وعالÝ ليس علم ا�فس 	ه علم نفس، ك ال ذل

ً
هو عبارة عن lموعة كب�ة من ا�يادين من ضمنها ،  طالقا

   . ال;بوي واTي سنتناوÔ إن شاء اهللا R هذه ا}لقات و� هذه ا�ادة ا�يدان
 فهمها    -: أهداف علم ا.فس ال0بوي :اHاب ا_ا^ �

ً
وصياغتها بداية ح¥ تتضح ¯ينا أهداف هذا العلم مهمة جدا

مية أشارت �ا إt  الصور لكن عندما علمنا أن علم ا�فس ال;بوي يرcز \ القضايا ا�يدانية اَ<عليمية الكث� من
وا<علُّ

  : هدف[ أساسي[ R هذا العلم 
Q ) .ا;انب ا.ظري ( : Ô تعلم وفهم ا}االت ا�فسية فيدرس أوضاع ا�تعلم وسلوك ا ،جانب قياس نظري  أن العلم�

 �ا كمرب[ R وا}االت
ً
 نتعامل مع حقل تربوي  ا}رcية والسلوcية وا�عرفية وتفس�ها ؛ هذا مهم جدا

ً
ا�ستقبل وأيضا

 قبل أن نمارسها هذا حق  ميدا¸ R فهم القضايا
ً
فالعلم نفسه فهم أنه البد أن يبu \ أساس نظري ليس تنظ�  ،أوال

\ قاعدة كب�ة من ا�علوماتية ال� �لب الكث� من ا�بادئ  أساس علº يعتمد \ أساس yث علº يعتمدلكن \ 
R ومن ثم تبدأ عمليات ا<طبيق فا�دف األول نظري ، هذا العلم  واألف�ر األساسية .  

لكن كيف أقود هذه  ؛يكÞ  فمجرد تو�د هذه ا�ظريات وا�عارف و�خراجها للسطح ال : ) ا;انب ا�طبي�. ( �
إt  ،با�تعلم وا�علم ، بالطالب وíاح العملية ا<عليمية  ، ا�بادئ وهذه ا<فس�ات إt اTات ا�تعلقة با<عليم وا<علم

 
ً
األحوال  كيف أقود هذا ا�سار إt ا5يئة ا<عليمية يع� هذا جزء ال يمكن إغفاÔ بأي حال من، ا5يئة ا<عليمية أيضا

 أل
ً
R هذا ا�يدان ، ميدان ال;بية وا<عليم  نه إذا اقتت \ ا�انب ا�ظري فلن أقدم الكث� R هذا العلم وخصوصا

Ñتاج إt ا�مارسة واG¨ة با�مارسة أك0 من أي Õء آخر ؛ فالوسائل وفهم ا�ظرية لن يتأî للممارس R ا�انب ال;بوي 
األسلوب اTي يتبعه فعًال  ش هذا ا�يدان لà يعرف ا�شðت عن كثب ويعرف أن هذاعندما يïل هذا ا�يدان ويعي إال

 yسب هذا ا�يدان ؛ ينفع مع هذا ا�يدان اTي أمامه 
ً
 معدال

ً
 آخر أو أسلوبا

ً
 ال يناسب فيف;ض أن يأخذ أسلوبا

ً
ألنه أحيانا

 ، )ا�دف ا<طبيÙ ( و) ا�دف ا�ظري ( ة تكاملية  فبا<اÁ ا�دف[ األساسي ا�جتمع ، وyسب هذه اhقافة وyسب هذا
ألنه أنا أتعلم بدايات هذا العلم فبا<اÁ ال يمكن أن ؛ مقدمة فال بأس أن نأخذ ا�انب  ا�ظري فيها ونرcز عليه  هذه

وا<عليم مهم  ملكن الïول فيما بعد �يدان ا<عل،  ا�انب ا�ظري وذكرنا أنه أحد األهداف األساسية نغفل أهمية هذا
 
ً
  .  جدا

كنا íلس مع األستاذ R القاعة \ شg حلقة نقاش  ، أو R اGارج أتذكر أنه درسنا الكث� من ا�واد سواء R ا¯اخل  
R ]ت « مرة  األسبوع مرتpا�ؤسسات ، ثالث سا � �ا R ا�يدان R ا�دارس القريبة و� ا�امعة و

ً
لكن أيضا

ندرس فيها �نت Ûت الÐية ال� أدرس فيها كنا نذهب �ا  يبة ح¥ ا�درسة ال� داخل ا�امعة ال�ا<عليمية القر
ال  هذا ، تعلمناه فعًال �كن تطبيقه \ ا�انب ا�يدا¸ با�يدان لà نرى ما درسناه و ساpت ×و  óوíلس بالساpت 

 ،  نب العم يتأî إال با�مع ب[ ا�دف[ وهو ا�انب ا�ظري وا�ا
ً
 وثم نفان R ا�يدان يكون  ألننا أحيانا

ً
نقرأ شيئا

  ، ا�يدان يكون قضية çالفة ومغايرة أنا فوجئت أنه R.  عندنا مالحظات أخرى
ً
 واحدا

ً
عملت yث ذات  : أõب مثاال

 وأفهمه بطريقة خطأأحي ، كيف أرى موقف ؛ عن قضية ا�فهوم اGاطئ وcيفية حدوث ا�فهوم اGاطئ عند اإلنسان مرة
ً
 انا

وثم أخذت  ، وبنيت عليها lموعة حواö Áس أو ست �ارب �اذا ؟ ف�ن عندي بعض ا<فس�ات العلمية ا�عينة ،
«  وطبقتها ح¥ أتأكد من الفرضيات ال� كنت أ÷لها ، الغريب أ¸ كنت أجد مثًال R ا�انب اإلحصاá وا<جري· فيها
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اإلنسان حول قضية معينة عند  ارب R اكتشاف ا�فهوم الصحيح وا�فهوم اGاطئ عندفصل دراß أعمل عليه �
فعملت lموعة من ا<جارب ح¥ أرى ،  كيف يدرك هذا ا�فهوم ، األرضية مثًال قضية علمية كقضية ا�اذبية ، الطالب

R فهم ا�ظرية  فهم أن عنده مشÐةوا5عض Hطئ R تفس� هذه ا<جربة فأ ، بعض ا�اس يفهم هذه ا<جربة كيف يدرك
 ) ا متوسط سبع طالب يكون عندهم ما يس�طاøê  ً5وجدت R القاعة من أصل  - نظرية ا�اذبية -نفسها 

Misconception ) اطئ أو ا�فهومGا  ، gتلف وبشç gال يفهم ا�ظرية هذه بسبب جعله يدرك هذه الظاهرة بش
؟ كيف يدرك هذه  اGاطئ ئه R القاعة فندرسها \ حده ، كيف حصل ا�فهومعن بقية الطالب وبقية زمال خاطئ
فوجئت  ، R اإلجراءات نس� \ إجراءات �ريبية معينة ؟ فنعرف أين وقع اGلل وما إt ذلك ؛ لكن قبل ذلك الظاهرة

 طالب عنده مفهوم �£القاعة  طالب Í R£فصل \ ما أتذكر أوÚ ثانوي أنه فيه من أصل  �ن ،أنه  R إحدى الفصول 

% ê£إt  ×�الطالب معدل من  �نت دراساØ السابقة ال� تتÐم عندي عن متوسط حدوث مفهوم خاطئ عند، خاطئ 
وجدته R اG¨ة وا�مارسة عندما ذهبت إt أرض ا�يدان لكن  وفعًال هذا هو اTي ،�د بالقاعة الواحدة وما إt ذلك 

 عندهم مفهوم خاطئ R فهم هذه ( Misconception ) عندهم Í£طالب من أصل  �£فيها القاعة  فوجئت أن هذه

  الظاهرة بينما الفصول ال� ùانبهم ال� طبقتها عليهم ما �ن عندهم هذه اإلش��ة �ن
ً
فكنُت أتكلم ، فصل �� جدا

 R مع ا��ف األستاذ اTي مú كنا نتناقش R هذه القضية
ً
ثم تو¯ت ¯ينا ،  ا�ناقشة حول هذه القضية واستفضنا كث�ا

 أن ا�يدان،  - وهذا غ� موجود R الكتب -ا�فهوم اGاطئ  فكرة أنه قد يكون حصل
ً
يكشف  وأنا أõب لكم مثاال

 غ� موجود R الكتب أنه �اذا ال نطبق هذه ا<جارب ا�فاهيم اGاطئ
ً
 وحدوث ا�فاهيم اGاطئة عند اإلنسان R لك شيئا

 ، عنده مفهوم خاطئ فينقله للتالميذ ، قد يكون اGلل من األستاذ نفسه بعض ا<جارب سواًء العلمية أو غ� العلمية
بهذه ا<جربة  فاتفقنا \ أن نعمل هذه ا<جربة \ lموعة من األساتذة وليس األستاذ نفسه ح¥ ال Ñس أنه مستهدف

الفصل مادة الف�ياء لظاهرة ا�اذبية األرضية  هذا األستاذ اTي يدرس هذا فعملناها \ lموعة من األساتذة من ضمنهم
 أو  ( Misconception) الوحيد R ا�درسة من مدرß ا�واد العلمية اTي ¯يه فطبقنا فوجدنا فعًال أنه هذا األستاذ

وهو يعتقد أنه فاهم بطريقة  ، اGاطئ مفبا<اÁ نقل هذه اG¨ة R الفه، مفهوم خاطئ R إدراك ظاهرة ا�اذبية األرضية 
االكتشاف هذا �ن با�قاش و²ن با}وار بي� وب[ األستاذ ا��ف آنذاك  ، صحيحة فنقل هذه اG¨ة اGاطئة إt تالميذه

R  الكتب R ̄كتوراه لوال مثل هذا ا�قاش لم أجد هذا   . ف;ة مرحلة ا
أنه يعطي  فا�يدان كشف �ا عن جديد أنه قد يأØ من إنسان تتوقع منه ، R ا�انب ا�ظري فليس « Õء موجود  

.                                                                                                   ا�فهوم اGاطئ للطالب يعطيها بشg خاطئ معلومة خاطئة فينقل هذا، ا�علومة بالطريقة الصحيحة 
عند  الفهم اGاطئ �ا Ñدث ، ال ؛ وهذا غ� صحيح!! منكم أن هذا األستاذ يقصد أنه ينقل اGطأ  قد يقول ا5عض

ألن هذه � فكرته ؛ فكرة صحيحة  فبا<اÁ ينقله للناس \ أساس أنها، اإلنسان قد يلتبس عليه ويعتقد أنه صحيح 
وسنأØ �ا إن شاء اهللا R موضوع ، Tاكرة وأنواع اTاكرة وما إt ذلك با األساسية وهذه �ا عوامل و�درا�ت و�ا عالقة

ا�يدان وب[ ا�انب ا�ظري  لكن الفكرة أنه دائما R عمل تكام  ب[ ، وأذكر هذا ا�ثال إن شاء اهللا yذاف�ه اTاكرة
يف° « األشياء Tلك ´ب أن يكون فيه يف° « األشياء وهذا ال  وا<طبيÙ هذا يف° أشياء وهذا يف° أشياء ، هذا ال

 فهم نوع من االمûاج ب[
ً
 وأك0 دقة حقيقة للمتلÙ وأيضا

ً
 أك0 وضوحا

ً
أك0 للظواهر  ا�انب[ ح¥ نعطي مثًال إنتاجا

  .    ا<عليمية



    ))  رابعرابعمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                مقرر علم ا.فس ال0بويمقرر علم ا.فس ال0بوي                

- ١٠ - 

 

 بالنسبة للمعلم ؟ أي R الفهم قبالً  ، من األهمية الüء الكث� هذا العلم هل Ô)  علم ا.فس ال0بوي ( : عندما نقول
 
ً
م R ا�امعات علم ا�فس ال;بوي ، دور كب� البد أن يكون Ô ، طبعا

¿
R  ؟ نهيئ ا�علم أواTي سيعمل �ن �اذا نعل

الظواهر وفهم هذا العلم من خالل الظواهر  ا�انب ا<عليº وا�يدان ال;بوي وا�يدان األكاديº بشp gم ألن يفهم هذه
  .   وبا<اÁ يكون عنده صورة أوضح ال� يدرسها

    -: ا�ش�ت ال� يواجهها ا�علم f ا�يدان فمن أهم  �
ا�علم وا�رý  قلة اG¨ة كيف يتالفاها ،l Rال ال;بية وا<عليم  ا<طبيÙ قلة خ¨ة ا�علم R ا�انب ا�ظري وا�انب �  

كيف يبدأ ؟ وcيف يصيغ : األساسية للمفاهيم عنده  يؤسس القاعدة ا�توقع R ا�ستقبل ؟ يدرس هذا العلم بداية ح¥
وما إt ذلك ، ...  ا�يدة ؟ وcيف يفهم ا�شðت ا�تعلقة �صائص الطالب ؟ االختبار ا�يد ؟ وcيف يكتب األهداف

أو كمرý وأتيت إt  ناألساسية وا�شðت األساسية ال� تواجه ا�علم[ R هذا الزمن أنه أنا كمعلم اآل فمن األشياء
 ، أن يكون عندي أهداف واضحة �ا أريد أن أنتجه �بميدان تربوي كمرشد أو pمل R ا�جال ال;بوي من أهم األشياء 

سآخذ فكرة معينة  أنا سأس� R ا�اه لكن ال أدري أين سينت� ؟ ،�نت واضحة  هذه األهداف إذا ما ، �ا أريد أن أقدم
cيف سيكون هذا ، وا�نتج ا�هاá  وcيف سيكون، لكن ال أعلم بالضبط كيف سأنت� ،  وفقه فكر مع[ وأس� أو

قدمت lموعة قد تكون غ� م;ابطة من  ، R ا5داية ؟ ألنه أنا أصًال ليس عندي أهداف واضحة ؛ �اذا الطالب
أنها  ، ا<جميع قل ما يقال عنها أنها صعبة Rانتهيت أنا والطالب اTي أماå بمعلومات أ وبا<اR Á األخ�،  ا�علومات

 ، صعبة R االستخدام أثناء ا�مارسة 
ً
أهمية لفهم علم ا�فس ال;بوي R ا5داية ودراسة علم  أو يعطي� هذا األمر مهم جدا

  . ا�فس ال;بوي R ا5داية
 ا�شðت ا�تخصصة R خصائص الطالب �

ً
 أن « إنسان ، أيضا

ً
 لن  « ، ذكرت سابقا

ً
 أو الحقا

ً
فرد با}ياة يعيش سابقا

 R ا}ياة
ً
 R ، يتكرر أبدا

ً
 االستنساخ لكن هذه عليها الكث� من ا�قاشات لكن لن يتكرر فعًال إنسان R ا}ياة طبعا

 « إنسان Hتلف عن اhا¸ R أي Õء �ن ، مهما �ن ح¥ ا<وائم ا�تطابقة � غ� متكررة ح¥ R ا5صمات
ً
ح¥ ،  إذا

بويضة واحدة ملقحة وانقسمت مع النشاط إt  ال� � عبارة عن ( Identical Twins ) ا�تطابقة ال� يسمونها ا<وائم
 نفس الüء ح¥

ً
 ال تفرق بينهم هؤالء Hتلفون قسم[ � تقريبا

ً
يستحيل أن يكونوا متالصق[ مع  ألنه ، شÐهم أحيانا

فبا<اÁ ، ويكونون مع بعض R « }ظات ا}ياة  واقف ويعيشون نفس ا�واقفبعض طول حياتهم ويتعرضون �فس ا�
بينهم تقارب أك0 من غ�هم ،  صحيح يكون ، أقل تقدير تؤثر فيهم بطريقة �عل بينهم تباينا ا�ؤثرات اGارجية \

با�مط  وبا<اÁ إذا قلت أنا، بينهم  لكن يظلون çتلف[ فيما، وا�وايات  تقارب باألف�ر ، R الشR ، g بعض ا�مارسات
و� ، عبارة عن بصمة çتلفة عن اآلخر  طالب و� واحد øêإt  ×£إê  t£هذا فما بالك أنت تدرس وعندك قاعة فيها من 
هذا األمر  ،والعاطفية وا�سدية وما إt ذلك من اGصائص ا�ختلفة  واحد Ô خصائصه العقلية وا�عرفية والوجدانية

 ، عيشوا وفق هذه ا�عطيات : وتقول �م، الصعب أن تضع الR g قالب واحد  من ستواجهه ؟ وcيف ستعيش معه ؟كيف 
 تعيش  أنت �اذا، يا فالن أريدك أن تشعر مثل زميلك  ، فالن فكر مثل زميلك

ً
تعيش مواقف حزن ، أنت �اذا دائما

وحد ا�واقف واG¨ات ال� يعيشها األفراد R حياتهم ا�ومية اإلنسان أن ي ال يستطيع!! مواقف سعادة ؟ ال أقدر أوحد 
 بمشا« çتلفة بصعوبات çتلفة بتحديات çتلفة بإبداpت çتلفة ×£أمامك  با<اÁ ستجد

ً
 çتلفا

ً
بطرق تفك�  شخصا
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 يعطينا بعد أن علم، çتلفة بكل Õء çتلف هذه مشÐة يواجهها ا�علم
ً
مهم ألي مرý ا�فس ال;بوي ميدان  إذا

  . وهذه ا�شÐة تواجه ا�علم،  ومتلٍق إنه يفهمه من ا5دايات
 تتعلق بالعملية ا�عليمية �

ً
،كيف أستطيع أن أÛكم R قضايا ومهارات  با�علم نفسه ، لكن هناك مشاY أيضا

 إصدار ا�علومات و�صدا ، االكتساب عند الطالب
ً
 ر ا�عارف من قبلكيف أستطيع أÛكم R قضايا ا<لÙ وأيضا

  . إt ذلك وما... ؟ هل استخدم طرق تقويم معينة ؟  ،كيف أتأكد من عمليات االكتساب أنها حدثت الطالب
هل ا<نوع بأنواع �ددة يكون هو  هل تعدد الطرق R ا<دريس مهم ؟ هل توحيدها أفضل ؟ ، عمليات ا�دريس نفسه

 هذا 	ه Ñكم ا�وقف ا<عليº وسنأØ إt  ية؟ هل الطرق اإليضاحية والوسائل ا<عليم ا}ل
ً
مناسبة أم غ� مناسبة ؟ طبعا

  . األمر األمر فا�وقف ا<عليº فعًال يتحكم بهذا ا�انب وهذا مثل هذا
كيف أعرف ،  القياس وا�قويم و االختبارات قضايا)  قضايا ا�قويم ( : مشðت أخرى قد يواجهها ا�علم R ا�يدان �

 هل Ûققت األهداف ا<عليمية ال� صغتها بطريقة ؟ األهداف ا<عليمية مدى Ûقيق ، مدى االكتساب ، قدممدى ا<

هل ¯ي اإلم�نية \ عمل إجراءات الحقه تساعد \ ëطي ا�رحلة أم  إذا ما حققت تقدم ) اإلجراءات ( ؟ جيدة أم ال
 إt أن موضوpت ع هذه ؟ ال

ً
�ب فهمها بداية وليس ال;بوي � من أهم القضايا ال�  لم ا�فساألمور 	ها تقودنا lددا

 أحظى بأقل تقدير بقاعدة معلوماتية بداية قبل أن أ<حق بهذا ا�يدان وبهذا العمل ألنه ´ب أن أثناء العمل ا�يدا^

  . Ñتاج الكث� من ترتيب األف�ر والكث� من اG¨ات السابقة لفهم هذا األمر
  . تعدد <عطينا أهمية لعلم ا�فس ال;بوي حيث أن ا�وضوpت تتعدد وتتنوعا�وضوpت ت

 �  
ً
 فيدخل يدخل f ¤يع ميادين علم ا.فس أنه أصبح : ومن اإلش¡lات f علم ا.فس ال0بوي وأنا أع0ف فيها تماما

 ، تتعامل مع فرد يمر بهذه ا�راحلألنك  -؟ ´ب أن يف° و´ب أن يفهم �اذا -فيه ا�انب ا�عر� وا�Tء والقدرات 
 R  ، الطالب هل يؤثر Û Rصيله ا¯راß داخل ا�درسة ؛ قضايا ا<فاعل االجتماÆ ، ا�مو قضايا

ً
ما يعيشه خارجيا

فبا<اÁ علم ا�فس ال;بوي ´ب أن يدخل R هذا  ، ما يعيشه l Rتمع ا�درسة نفسه هل يؤثر ؟ نعم تؤثر فيه ، ا�جتمع
لكن ، وصعبة \ علم ا�فس ال;بوي أنه يلم و´رب R ©يع هذه ا�يادين ،  القضايا يدان ويتفاعل معه ويف° بعضا�
 فحسب  نظرنا إt علم ا�فس االجتماÆ لوحده لوجدنا أنه يراÆ وينتبه ويدرس القضايا ذات ا5عد لو

ً
االجتماÆ تقريبا

 مع ميادين علم ا�ف با<اÁ هو واضح و�دد ا�دف لكن
ً
س ال;بوي فعًال هو ميدان يتشابك ويتداخل ويتقاطع كث�ا

فهمه  - علم ا�فس ال;بوي -ا�يدان  هذا األمر يعطينا ملمح ورؤية فيها نوع ما من االتساع R اإلدراك أن هذا ، أخرى
 ا�هتم[  منتجات هذا العلم 	ها سوف تصب فيما ؟ ألن والعمق فيه واإلدراك العميق Ô مهم �اذا

ً
بعد با�جتمع أو عفوا

 تتخرج من هذه ا�دارس ومن هذه بهذا العلم
ً
ا�يادين ومن هذه  ومنتجاته واTين يعملون R هذا ا�جال فg ا�اس دائما
 العملية ليست با<صور الضيق  األكاديميات وهذه ا�ؤسسات ا<عليمية ومن ا�امعات وتذهب Gدمة

ً
ا�جتمع فيما بعد،إذا

 ألنه منتج هذا العلم وفهمه ا}قيÙ سيتضح \ ا�يدان العلم هذا يتمتع!!  ال ، هذا
ً
 بأهمية قصوى وقضية مهمة جدا

ا�ستقبلية أع� ©يع شخصياتهم  فبا<اÁ منتجات هذا ا�يدان ا<الميذ وÀهم بال استثناء ùميع توجهاتهم ا<وجهات
gبناء هذه  قادة ا�ختلفة سوف يصّبون فيما بعد علينا \ ش �و\ شl gتمع و\ شg ناس يفيدون R هذه األمة و

Áذلك ال  األمة فبا<ا tليست عملية ميدان وتربية وعلم نفس ومدرسة وما إ 
ً
شاملة سوف تتضح  � عملية!! العملية إذا

  . �ا أنها تتدخل R ©يع مناشط ا}ياة
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                )S(اpلقة     

 تتعلق بـ مع مفردة أخرى R هذا ا�قرر و� نستكمل ا�وم
ً
   : مفردة مهمة جدا

 عن مدخل pم حول هذه ، )  للمناهج األهداف ا�عليمية ووضع األهداف ا�عليمية وال0بوية(  �
ً
كنا تكلمنا سابقا

األهداف ا<عليمية ( العامة R هذا ا�جال لكن اآلن أجد أنه من ا�ناسب أن أتكلم عن  القضية و�طار pم حول القضايا
 وملحة، ) 

ً
 تكلمنا عن فوائد األهداف ا<عليمية بأنها خطوة õورية ومهمة جدا

ً
حقيقة R العملية ا<عليمية  لكن سابقا

 ، عمل واضح ، R ا<نفيذ و� العمل تقود إt عمل مؤس� ف� تبعد عن قضايا االر�ال وقضايا االجتهاد والعشوائية
   . دف �ددإجراءات واضحة تنتج ه

R توحيد ا�جاالت ال� أريد أن أصل  يفيد ، يفيد R اختيار اG¨ات ا�ناسبة : ¥ديد األهداف ا�عليمية قبل وضعها � 
  ، �ا

ً
  ، فعًال أحقق هذه األهداف اختيار النشاط ا<عليº ا�ناسب وفق هذه األهداف �عل� فيد Rيأيضا

ً
أشطح ال أيضا

 R اGيال 
ً
 يكون إجرائي عندما�دف افكث�ا

ً
 وواضح ا

ً
 وعملي ا

ً
 ؛ �اذا ؟ ألنه ا

ّ
 وcيفية Ûقيقه وما إt ذلك هذا مهم جدا

   عن مستويات األهداف ا<عليمية لكن �تÐم قليالً ، إt منتج واقú أريد Ûقيقه وأريد أن أصل إ�ه ، سيقود¸ إt واقع 
 نم� ب[ فئت[ با�ناسبة � فئة األهداف ال;بوية وفئة :  يمستويات األهداف ا�عليمية f علم ا.فس ال0بو �

ً
دائما

  .   هداف ا<عليميةاأل
أثر R شخصية ا�تعلم pدة و� تلقيه  pدة ما تش� إt الغايات القصوى للعملية ال;بوية و�ا : فئة األهداف ال0بوية �

 وتش� إt أهداف وأغراض �ددة بعينها ف ا�عليميةاألهدالكن فائدة  ، وا�اهاته وقيمه ا�عينة ال� Ñملها
ً
pتلف نوë 

تنشدها إt العملية ا<عليمية <حقيقها وتظهر R اكتساب ا�تعلم ألنماط سلوcية خاصة أريد أن أوصلها يع� منتجات 
 . خاصة وسنأØ إن شاء اهللا \ أمثلة �ا

����  ºا�انب ا<علي R م وليسنأخذ ا�وانس -هناك ما يس�p gبـ - فقط ا¯رس أو ا<دريس ا�رح  ب ا<عليمية بش )
 و� pدة تكون أهداف، )  قضايا ال0بية وا�عليم ألهداف العامة fا األهداف العامة

ً
 ، عد اس;اتي
 طويلة ا�دىذات بُ  ا

 فيها ط، مرحلية أو أريد أن أحقق فيها أهداف إس;اتيجية سواء آنية :  يع�
ً
 ، موح وفيها تطلع للمدى ا5عيدح¥ أيضا

 ال;بية وا<عليم أثرها ، فالعامة Ûتاج إt ف;ة طويلة للتحقيق  فن األهداألكن ´ب أن تأخذ R ا}سبان 
ً
  يظهرالدائما

األمريكية R الصعود إt الفضاء قررت  �ن نعرف أنه عندما سبق اإلÛاد السوفي� الواليات ا�تحدةة ، R يوم و�ل
للتسابق ألجل  اليات ا�تحدة األمريكية أن تغ� مناهجها ا<عليمية وتغ� أسلوبها وتستقطب الكث� من العلماءالو

تعليمية وبرامج علمية <حقق وتواكب ما  سنة ل¨امج øêفبا<اÁ أخذ ا�وضوع حواÁ ، أغراض استكشافية R الفضاء
 هذا ا�طاق ح¥ تعدت هذا اإلطار وحققت أهداف أخذت ولكنها فيما بعد ، وصل إ�ه اإلÛاد السوفي�

ً
  ا

ً
وأك0 أك0 بعدا

 
ً
    . طموحا

  األهداف العامة تهتم بوصف ¦رجات نهائية �جمل العمليات ال0بوية وتهدف <دة إ~ -  
ً
تغيz سلوك ا�تعلم§ وفقا

 أهداف ما يقولونك: يع�  ، ا�جتمع أو لفلسفة وثقافة ا�ؤسسة
ً
ح¥ ا�جتمع  ت كب�ة R داخل ا�جتمع أومؤسساككب�ة  ا

     .وضع أهداف إس;اتيجية وما إt ذلك ëص تطوير وتنمية ا<عليممثل  مثال كسياسة ا<عليم بكامله برمته
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وعلماء مروا W الكثz من  فكرينماألهداف العامة <دة يتم وضعها من قبل هيئات وطنية ومؤسسات تضم ©بة من  -
ªcجارب وا�تكون ، اتا 

ً
فاألهداف  ، ح¯ أ®ية ألنها �ص أمة بكاملها إما مؤسسية أو ¬تمعية أو ف» قضية دائما

  . العامة pدة أهداف تكون إس;اتيجيات طويلة ا�دى
العمومية  ثو� تتمتع وتتم� بدرجة متوسطة من حي ) األهداف ا�رحلية (ال;بية وا<عليم ما يس� بـ R حقل ����

 ( ال¨امجوا�قررات ومتضمنة داخل ا�ناهج :  يع�،  ) األهداف ا�عليمية الضمنية (وتس� أحيانا بـ ، لزم�وا<حقيق ا
̄كتوراه برنامج وقع إحداث تا�رحلية ت هذه األهداف لكن،  ) وما إt ذلك ... ا�اجست� برنامج ا�5لوريوس برنامج ا

أربع سنوات كما يتعلمه اإلنسان وفق درجة علمية  أو ثالث سنوات أوخالل سنة أو سنت[ : يع� ، الفرق عند الفرد 
  . Ûقيقها للطالب �ا أهداف مرحلية تريد معينة مثالً 

Þ الصفوف األو�ة R فعن ا�ستوى ا�امú  لن نتÐم فأتمu أن تكون هذه األمثلة واضحة ح¥ \ مستوى ا<أسيس  
 لقراءة والكتابة وبعض مبادئ ا}ساب عند ا�تعلم هدف أساß عندي إذاتنمية مهارات ا رح ا�دف ا�ا�دارس 

 أن أëطاها إt مرحلة الحقة 
ً
    .بعدها وصلت إt هذه ا�رحلة مهم جدا

ا�Ðفة بوضع ا�ناهج وتطويرها وما إp  tدًة يضع مثل هذه األهداف بعض ا�يئات والسلطات ال;بوية ا�عينة �لسلطات
ا<خطيط  ، ًال R ا5ت عندنا ا�ؤسسات اGاصة مثًال وزارة ال;بية وا<عليم ، وزارة ا<عليم العاÁذلك نسميها مث

   .  االس;اتي
 وما إt ذلك � ال� pدةً تهتم بمثل هذا األمر
  ����  

ً
أن  مستهدف مرý أتكلم مع عندما)  األهداف السلوuية قصzة ا�دى( هنا R هذا ا}قل وهذا ا�جال  يهمنا كث�ا

أتكلم عن أهداف إجرائية : يع� ، أهداف سلوcية  يقدم مادة فيما بعد أو مادة منهجية فيما بعد أنه �ا يكون عندي
 ال، هدف مع[ R تاريخ مع[ ودرجة ح¥ منخفضة من العمومية وا<جريد  أريد أن أصل إt، �ددة فيها دقة واضحة 

طموح وهدف  هذا ، نصل إt الريادة العا�ية خالل الع� السنوات القادمة مثالً  كب� نطمح إt أن أضع فيها هدف pم
 R شÐه 

ً
 فهوpدة يصاغ با<حديد ا¯قيق  ، الشg لكن ا�دف السلو� واإلجراá ا�حدد ما يصاغ بهذا؛ لكنه pم جدا

ومن ثم كيفية طريق ؟  ومن ثم م¥ يصل إ�ه؟  تمر بماذا � و´ب أن يعرف،  مهارة معينة ´ب أن Ûدد بدقة هذه ا�هارة
اTين ي�فون  هذه األهداف السلوcية pدة � امûاج ب[ أفراد ألنهم هم ، قبل ا�رý أو ا�علم قياسها وتقويمها من

بنفسه وقد يكون مثًال معه م�ف[ خاص[  ا�علم: هم  مبا�ة \ هذه األهداف ا¯قيقة وا�حددة هؤالء األفراد
 األهداف ( أنما ذكرنا كلكن ؛  أو الزمالء اG¨اء R هذه القضية و� هذا ا}قل R هذه ا�درسة ا�سئولتعليم أو ا�دير لل

 للعملية ا�عليمية ) السلوuية
ً
� ال� ، و ال� تتعامل مع ا�يدان �،  ألنها � األك0 واقعية،  ³ أك± األهداف إ°احا

  .يمكن قياسها ويمكن تقويمها ويمكن إíازها وÛقيقها  فبا<اÁ ، ة تطبيقية مبا�ةتكون ذات فاعلية وذات رؤي
 مهمة ´ب أن  

ً
 مكونات األهداف السلوcية وما، نش� إ�ها قبل أن ننتقل إt ماهية هذه األهداف  هناك قضية جدا

ً
 وأيضا

 مهمة و´ب أن  ، إt ذلك
ً
من ا�ف;ض أن األهداف  : إنه ها بع[ االعتبارنظر إ�يُ ولكن عندما أتكلم أنا عن قضية جدا

، صحيحة أو غ� صحيحة وما إt ذلك يتم ا<عديل عليها  دقيقة ا<عليمية ال تبدأ أي عمل تربوي إال بوجودها سواًء �نت
 من خالل ا<جربة، تعديل مع[ عليها خالل العملية  أو حذف أو إضافة أو فيما بعد يتم إدراج

ً
 لكن صعب جدا

هذا من أسوأ  ، أن� أكتشف األهداف بدأ بدون أهداف وأنه من خالل ا�مارسة وا<علم وا�حاولة واGطأوا�مارسة أنه يُ 
 أخذها بع[ االعتبار وعدم ا<هاون فيها  فبا<اÁ، األف�ر ال� �كن أن يلجأ إ�ها معلم 

ً
� من األشياء ال�ورية جدا
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 أو من ا�اس  وهذه تأØ باG¨ة ؛ ب أن تبu \ مستويات معينة R التشخيصلكن هذه األهداف ´،  من ا5داية
ً
أحيانا

يقرأها ويمحصها ويقرأ R الكتب العلمية ويذاكرها  فيأخذ الواحد خ¨اتهم ومن ثم، اTين سبقوا R هذا ا�يدان قبًال 
مستويات �ب أن أبµ عليها األهداف ح¯  ثالثعندي :  مثالً ،  ا�علومات القادمة و´تهد فيها ومن ثم يب� عليها

  :أك± دقة وأك± ¥ديداً  أكون
  Q- ) ¶بذاته للتعرف \ قدرات الطالب من  يُعمل ضائعا ¯راسة صفية يقوم بها ا�علم)  مستوى التشخيص ا�س

ا�ستوى اإلدرا� ، ( وا<عرف \ بعض ا�ستويات عند الطالب خالل بعض اختبارات القدرات واالختبارات ا<حصيلية
« أستاذ  ، لو يأØ والسجل ال;اكº العلº للطالب)  ا�ستوى اhقاR ، االقتصادي ، االجتماÆ ا�عدالت ا¯راسية ،

R 
ً
يعرف خ¨ات الطالب  أنا�ستقبل  ويقرأ هذا السجل ال;اكº سيأخذ منه بعض من الوقت بداية لكن س�Ñه كث�ا

اGلفيات ال� مر فيها الطالب  أو  ( background )ما � عرفي العه كأن أمامه مادة خام من أن يتعامل م فضلأ
ºا�انب العل R 

ً
  فقراءة ملف الطالب وسجله السابق سواًء األكاديº لترجات وما إt ذلك ، وا�عر� وخصوصا

ً
جدا

 R مستويات التشخيص
ً
   . مهمة وتساعد كث�ا

 بالسلب أو اإل´اب وهذا األمر صحيح  �ا عيوب إنه قد يكون:  ا5عض يقول
ً
 مثالً  : يع�، تؤثر \ قرار األستاذ أحيانا

 ´عل�فبا<اÁ يمكن ، ه ءعطا قللتإذا عرفنا أن هذا الطالب جيد لكنه تعرض إt مواقف معينة أو مواقف مرحلية 
 أتعاطف معه وأعطيه درجات قد 

ً
ا�قابل يكون عندي حكم مسبق \ طالب ب ، يستحقها كون أك0 من ال�تنفسيا

لكن بسبب معرف� السابقة أن عطاءاته ما �نت جيدة R السابق قد يكون Ô ،  ااجتهد فيما بعد وقدم عطاًء متم�ً 
 ، هذه الظروف  ظروف وزالت

ً
نوع  هذا الðم فيه وجاهة وفيه يحصح ، فبا<اÁ أحكم حكم آخر قد يكون ليس دقيقا

لكن مع تراكم اG¨ة ، األمر  بداية مع األستاذ ا�بتدئ يتم مثل هذا ، هذا األمر ليس \ « حالمن الصحة لكن 
لكن أنا ال استهدف ا�رý وا�علم أن يدرس لسنة أو ، اhانية  أتفق أنه قد يكون هذا سل· R السنة األول أو السنة

العن  فبا<اÁ مع اG¨ة ال;اكمية سيتغلب \ هذا، ة العمل استهدفه أن يكون خ¨ة تراكمي سنت[ ومن ثم ي;ك هذا
 مقابل هذا 	ه سيستفيد من اإل´ابيات السالب

ً
وتعرف قدراته الفعلية R األداء  تعرف تاريخ الطالبعندما ،  ، وأيضا

أتصور ف ، بوا<حصيل خالل مراحل طويلة سيكون مؤ� لفهم أك0 وعمق أكR 0 جانب الفروق الفردية بالنسبة للطال
         .  اأن ا�انب ا�س� وا�ستوى ا�س� التشخي� مهم جدً 

  �- Øفروق فردية معينة تهم� أنا)  حدد فيما بعدا� تشخيصالمستوى  ( يأ R منه ا<عرف \ الطالب 
ً
 وذكرت جزءا

قضايا القياس ا¯اخ   ، اخ قضايا الضعف ا¯: ( مرý بشg خاص وأحتاج ا�عرفة ومزيد من ا�عرفة فيها مثل ك
 ؛ الفردي للطالب ح¥ من خالل ا�مارسة ا�ماعية الوقوف ا¯قيق \ التشخيص) وما إt ذلك ... ألسا�ب ا<فك� 

  سأذكرو
ً
طبعا أنا أõب بمثال معلم  [ا�ستوى من التشخيص يع� معلم الرياضيات \ سبيل ا�ثال  R هذا مثاال

لكن ... R الكيمياء R ، R الف�ياء ، R ال�يعة  ، ا ا�ثال \ أي حقل وأي lال R اللغة العربيةالرياضيات وينطبق هذ
نظرية فهم طرق  ( شن أويا�يتاكوقن ( Meta cognition ) معرفية R علم ا�فس تس� فيه نظرية ] هذا فقط مثال

 ليسا�ثال  أنت يا معلم الرياضيات \ سبيل:  قالت ، [هذه ا�ظرية قدمت بعض ا}لول للمعلم)  ا�فكz عند اإلنسان
 تسمع 

ً
 ما \ قضية سهؤالء قالوا  ، مدرس خصو� وÑتاجونالطالب R الرياضيات يواجهون صعوبات أن دائما

ً
pز نوcO

أن يكتبها \  ا�سألة للطالب يف;ض pدة R الرياضيات قبل أن ي�ح األستاذ: فمثًال ،  معينة ح¥ �اول نتفاداها
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إt الطالب  يأØ، ال ال¨وجك; يعرضها للطالب سواء عندهم خلفية بسيطة عن هذه ا�سألة أو  \،\ اللوحة ،  السبورة
 للحل ö Rس دقائق أو ع�:  فيما بعد ويقول �م

ً
Ûتاج  ويعطيهم هذه ا�سألة و� فعالً  ، دقائق هذه ا�سألة مهمة جدا

tس أو ع� دقائق ح¥ لو �ن أك0 ال يهم هذا األمرمن الوقت مثًال إö  ،  هذه القضية  الولكن R ل أيهمناÑ ن ا�ميع
Øويفرق ويصنف عدة تصنيفات ح¥ يفهم الحظو´مع هذه ا}لول بال�مل من ا�ميع ويبدأ ي هذه ا�سألة ومن ثم يأ 

 R  الب وحل ا�سألة فنجدويشخص فعًال بتحديد أك0 من طريقة تفك� ال� فكر فيها الط
ً
مثال pم أن الطالب �5ا

 ، كون طرق ا}ل ال� يتفق عليها ا�اس طريقةتpدة .  بالكث� الرياضيات Ñلون بطريقة صحيحة أو طريقت[ أو ثالث
نوعية  �د،  الطريقت[ للحل الصحيح نضع ، ف;ض إنها طريقت[� يرىفيأØ ا�علم و، الغالب  ثالث هذا R ، طريقت[

فألف;ض  ت[يكملوا بطريقة أو طريقت[ çتلفأن  وقفوا ما استطاعواتثانية من الطالب حلوا إt حد مع[ ا�سألة ثم 
 إنها طريقت[

ً
 آخر نوع  هناك،  اآلن أربع طرق عنديأصبح الطريقت[  نضع،  جدال

ً
من الطالب ما استطاع أن Ñل أبدا

 öس طرق إt ست طرقهنا و نضيفها وهؤالء طريقة معينة
ً
الطالب  فأمام الطلبة يسأل ا�علم،  يكون عندي تقريبا

Tهذه  ، فيبدأ الطالب ي�ح بطريقة معينة كيف حل هذه ا�سألة،  ؟ ت هذه ا�سألةيحل بطريقة صحيحة كيف حل يا
؟  األخرى كيف حليت بالطريقة : ويقول Ô £ثم ينتقل للطالب رقم  ، ليس ا�ميع يفهمها، ا�ميع  الطريقة قد ال تتفق مع

كيف حلوا بهذا ا�نطق ووقفوا  øرقم  في�ح كيف حل بالطريقة األخرى إt أن وصل �ذا ا�نطق ثم يأØ ألمثلة الطالب
 ييفهم منطقهم R ا<فك� اTو،  فيفهم ماهية هذا ا<ع0 و�اذا تع0وا ؟ ؟ �اذا تع0وا عند هذه ا�قطة عند هذه ا�قطة

فيعطيهم بعض ا�فاتيح  ا}لعرفوا يم لوهكذا إt أن يصل إt الطالب اTين ، يكملوا أن ولم يستطيعوا  يتع0وا جعلهم
ون R وصف هذا ا�وضوع ومن ثم يفهم كيف يعطيهم بعض ؤÛلوا فيبدلم تعرفوا أن  للحل أو ح¥ يسأ�م �اذا R ا5داية

  . ا}ل ويناقشهم فيه مفاتيح
اآلن  ، هذا غ� صحيح ، فهملم ي منوال يدري من فهم و ه ا}الة بدل من أن يبادر ويذهب وي�ح ا�سألةهنا ا�علم R هذ

كيف Ñل ا�سألة وما هو منطق ، « منهم  القاعة 	ها تشخيص �دد يعرف كيف يفكر عنده القدرة \ تشخيص
R هذه القاعة و©يع أنماط  ©يع أنماطي�ح مسألة سوف يأخذ با}سبان أثناء ال�ح عندما  ،ا}ل ا<فك� R ا<فك�

الالزمة <فهيم الطالب مثل هذه ا�سألة فبا<اÁ يكون ال�ح ذو فاعلية  ا<عR 0 ا<فك� R هذه القاعة و©يع ا�فاتيح
 وأك0 فهمً  أك0 وتشخيص

ً
  . اأك0 وأكÛ 0ديدا

S- الثhفيما نسميه با�ستوى ا 
ً
ذو الفئات اGاصة  أشخاصيرcز \ )  مستوى التشخيص ا�رuز ( وهو هذا يدخل أيضا

extremely )  أي ) اكس;يم ،  :R جيد فهم هنا أو هناك متطرف[ إما gمثًال عدم القدرة \ ا<فك� بش R ء أو�Tا 
  .  تشخيص السابقال Ñتاجون إt مستوى أك0 من ال;�c وهذا يستفاد منه بالطرق ال� ذكرناها لكم R فهؤالء، 

األهداف السلوcية إt وضع نشاط وëطيط  هذا األمر يقود¸ فيما بعد R ا<خطيط <نفيذ النشاط العلº ووضع هذه
 )  ا�قويم الصحيح (هووإÕ tء آخر أيضا  يقود¸و ، علº صحيح ومن ثم تنفيذه بطريقة صحيحة

ً
،  وهذا ما يهم� كث�ا

أ¸ أظلم فالن  مثًال أخ� ، م طال� وأعطيهم ما يستحقون¸ أقو¿ أينة و� قضية كيف أp¸ من قضية مع ب� أنا كمر
عندي يع� أقل خطورة من اGشية R ا<نقيص  أخ� أ¸ أنقص فالن أخ� أ¸ أزيد فالن واGشية R الزيادة \ فكرة

  .  فعًال ألي أحد
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  R ية فهذا األمرcاأل التشخيص وفهم مكونات األهداف السلو R ويصنف ،  داء أ\ بكث�و�وطها يعطي� مستوى
  هناك هذه األهداف إt أهداف أك0 دقة بكث� ،

ً
 السلوك وأداء  :أهداف سلوcية نستعرضها âيعا

ً
مكونات �ا طبعا

 السلوcية ا5اطنة ا¯اخلة داخل ا�جال وهذه أ�نا إt بعض ظاهري للمتعلم
ً
مات عنها ا�علو ومستوى من األهداف أيضا

�وهذه إن شاء اهللا R ،  ا�طبيق ، الفهم ، االستيعاب،  ، ا�ذكر مستوى ا�عرفة:  لكن هناك lال يس� ا�جال ا�عر
 سنتÐم عنها R ا}لقة القادمة بإذن اهللا قبل أن أتكلم عن طرق ا5حث R علم ا�فس مسائل ا<صنيف R هذا ا�جال

  . � من أهم ا�قاط R تصنيف األهداف R ا�جال ا�عر�ال;بوي ح¥ نفهم هذه ا�قطة ف

  )R(اpلقة 
ونستكمل أحد ا�جاالت ا�همة تكلمنا  ، وتصنيفها وا<خطيط �ا ومراحل ا<قويم فيها توقفنا عند األهداف السلوcية

  ) . السلو· بذاته ا�جال( عن 
ال0بوية f ا;انب ا�عر¹ واإلدرا·  ندما تصاغ األهداففع،  ) ا�جال ا�عرf ¹ صياغة األهداف ( لكن أيضا هناك

  -: لإلنسان �ب أن تمر بستة مراحل أساسية

ا�علومات وا�عرفة  تلÙ ، ال� نسميها ا�علومات وا}فظ : تعتمد W مستوى ا�عرفة وا�ذكر : ا�رحلة األو¼  �
يعاب \ ا�ناهج ال;بوية  ، األول R ا<فك� ذا ا�ستوىه ، ا�صطلحات ا�زئيات وأيضا حفظها واس;جاعها وتذكرها

 رغم أنها تتمتع، بهذا الüء وفيه جزء كب� من الصحة وا¯قة أنها تقف عند هذه ا}دود  دائما R ا¯ول ا�امية وتُتهم

ال�  ا<عليمية أيضا و´ب أن Ûتويها األهداف ، بست مستويات من ا�انب ا�عر� ´ب أن Ûتويها ا�ناهج ا<عليمية
َقق من خالل هذه ا�ناهج

ُ
Û ،  مثل ا�ستوى األول ا�عرفة وا<ذكر أنها تصبح عند R ية ا�عرفيةcفأمثلة األفعال السلو

 مثالً : يع� ،  ا<ذكر االختيار استدpء معلومة وما إt ذلك الطالب القدرة \ ا<حديد \ ا<صنيف ا<عرف ا}فظ
استح�ها بعدين : أقول Ô ، يعطي� ثالث أو lموعة من األوامر ، ويندوز  ب أن Ñدد أوامر نظام تشغيلأطلب من الطال

Á التشغيل يذكر الطالب ، أذكرها R ا5دء R سة منها مثالö ،  ما ذلك tا<هيئة إ R ا5دء ... ßهذا مستوى جدا أسا
uا<فك� ال غ R ساس فقط ال غ�عنه لكن ´ب أن يعرف أنه هو األ .  

  :R ا�جال ا�عر� أو Ûقيق األهداف ا�عرفية هو  ا�ستوى اآلخر اTي ´ب أن يصل إ�ه : ا�رحلة ا_انية  �
الطالب \ Ûويل هذه ا�علومات إt  � تع¨ عن قدرة ، R ا<أكد من مرحلة االستيعاب والفهم : االستيعاب والفهم 

أو قضية معينة �كن الطالب اTي ذكر مثال آخر شبيه يعطي�  عندما أذكر مثال مع[ مثالً  ، شg آخر \ �و دقيق
 إp tمل االستيعاب

ً
أيضا القدرة \ ا<فس� R هذا ا�جال يع� R هذا ا�ستوى اhا¸  ، والفهم R هذا ا�جال مؤ�ا

فهذه  ، يعيد تأويلها من جديد ، يم األف�ر من جديدويعيد ترتيب وتنظ ، االستيعاب والفهم أنه يستطيع أن يف° الظاهرة
 ، أنه يú األمر يستب ويتنبأ به يستدل عليه : ومن أمثلتها ، االستيعاب والفهم مرحلة ´ب أن يصل إ�ها ا�تلÙ و�

مثال إt  من Ñول ، ي�ح ، يلخص ، يعيد صياغة ، يعطي أمثلة \ أمر مع[ ، يف° كما ذكرنا سابقا،ي;جم ، يستقرئ
  .  يعممها ع  Õ أو موقف تعليº شبيه آخر يعمم نتائج بأخذ هذه ا�تيجة يستطيع أن ، مثال أومن أمر إt أمر

وصل إt مرحلة ا<ذكر وا�عرفة وعنده قاعدة من ا�علومات  ؛ ) ا�طبيق (R ا�جال ا�عر� و�  : ا�رحلة ا_ا_ة �
يعطى عليه  ، يعرف الطالب أن هذا ا�وضوع ي�ح بالشg ا<اÁ : مثالً  ، !!ة ا<طبيق كيفي ، ويستطيع االستيعاب والفهم

Áا<ا gكيف  ، كيف يعمل ، بنفسه كيف يعرض ا�وضوع ، لكن ´ب أن أضمن أنه يعرف كيف يطبق؛  أمثلة بالش
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يتناول ´هز ينتج  ، مادي نوع ماجانب  جانب ح� R: يع� ، ا مثل هذا األمر يقارن يرتب األمور بنفسه ينشئ أحيانً 
اآلن ننتقل إt ا�انب  . ال... جانب ا<جريدي ا<صور وcذا ا عنبعيدً  ، يستخدم وما إt ذلك ، Ñل ، العديد من ا�علومات

  . ا�عر� R هذا ا�ستوي اhالث R ا�جال ، ا}�
؟ كيف  يعيد تنظيمها يل �ذه ا�علومات بعد أن طبقهاا<حل : ) جانب ا�حليل ( ا وهووهو مهم جدً  : ا�رحلة الرابعة  �

مدى ترابطها أثناء العملية  ´زئ هذه ا�علومات ال� طبقها ويعرف ، يم� ، ؟ يقسم ؟ كيف يفصل Ñلل هذه ا�علومات
ا�همة ال� ´ب  من األشياء هذه،  أو يعملها بأسلوب آخر ، يعرف كيف ينشئها بأسلوب آخر ، يفرق بينها مثالً  ، ا<طبيقية

  .أن يصل �ا عند صياغة األهداف ا�عرفية 
 ح¥  : ) مستوى الu0يب ( ا�ستوى اGامس هو : ا�رحلة اcامسة �

ً
̈ه من أك0 ا�راحل تعقيدا مستوى ال;cيب اعت

فإنه من خالل  ، بعض ا�علم[ الوقت ال يسعفه ح¥ Ñقق مثل هذا األمر ا يشتàأحيانً ، صياغته وÛقيقه كهدف تربوي 
 ، االستنباط ، ا<جربة ومن خالل ا�ستويات السابقة وما عمله سابقا يستطيع اآلن أن يصل إt مرحلة االستنتاج

 ، ربط معلومات متباعدة عن بعضها ، ©ع معلومات،  االبت�ر ، لüء جديد ا<أ�ف ، ال¨هنة لعمل مع[ ، االستدالل
صياغة « مرة بطريقة جديدة هذا إذا استطاع هذا جزء من ال;cيب ا�عر� وترcيب  : يع�، ا�تكررة  الصياغة اإلبداعية

 .  ا�تباعدة األجزاء

 ذكرناها سابقً  : ا�رحلة السادسة  �
ً
أو  � إصدار أح�م عن قيمة معينة : ) مرحلة ا�قويم ( ا ال� �و� مرحلة مهمة جدا

 . ا بال�ملا ما قمنا فيه سابقً انً مادة معينة <ف° �ا وتنقد وتدعم وتربط أحي
دقة R  « ما سبق إذا خضع �قياس أك0!!  هل العمليات عندما أجري R األخ� اختبار تشخي� أو تقييم لg ما سبق

  . ا جديدةا خالصة �ربة جديدة ومرحلة أخرى <طبيقات أيًض ا<قويم يعطي� أيًض 
   . ةإذن األهداف ا�عرفية تكمل األهداف السلوcي

  وهذه األهداف غ� الوجدانية ، R ا�ناهج واألهداف ال;بوية ´ب أن تُصاغ وÛقق ) أهداف وجدانية ( هناك ����
  .ا�سº مثل ما يقولون R ا�وانب ا�ختلفة ا�ف� وا�انب ا�فس ا ا�وع اTي فيه ا�انبتس� أحيانً  )العاطفية( 

مع األهداف السلوcية و األهداف  ا<كيف : من خالل مثالً  ؛ نب بطرق معينةا�وا اإلنسان ´ب أن يُعَرف من خالل هذه
اTي هو الرضا   selfesteem؟ السلفستيم  ؟ ا<م� أو ا<متع بقيمة معينة ؟ مدى ا<نظيم القيº االستجابة مدى،  ا�عرفية

  . األهداف الوجدانية خالل كتابه األشياء هذه 	ها تقيم وÛقق أو Ûاول أن Ûقق من ، Ûقيق اTات ، عن اTات
ا مهماته فيجب أن تكون األهداف تعليمية مصاغة ما نسميه Ô أيًض : مثل ،  ا.فس اpر·أو  ) ا�جال اp½ اpر·( 

أو استجابته الظاهرية وقدراته اGاصة  ، سواء ا�ي�نيكية أو ا�كنية واستعادته وقدراته، وفق إدراك اإلنسان ا}� 
  .  ا ´ب أن تراÆ مثل هذا األمرولكن أيًض ، نه ´ب أن تو¯ اإلبداع وتنتج هذا اإلبداع صحيح أ
tا مهمة و� قضية جدً  ننتقل إ :  

  -:طرق اHحث f علم ا.فس ال0بوي  �
قد نتذكر ا�قدمة ال�  ، علم ا�فس ال;بوي Ô طرق خاصة للبحث فيه وا5حث العلº اGاص بعلم ا�فس ال;بوي

خدمت  lموعة من ا�علومات ال;اكمية وتأسيس ا�دارس وطرق ا5حث R علم ا�فس بشp gم ت فيها أنه �ن فيهذكر
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قبل أن نأØ إt طرق  ، من ا�يادين ا l Rال ا5حث � علم ا�فس ال;بوي من خالل تداخله أو تقاطعه مع العديدأيًض 
  !! أو علم ا�فس ال;بويا5حث ´ب أن نف° ا�بادئ العامة لعلم ا�فس 

  :  ] نعرف كيف يقيس ويدرس ويبحث فيما بعد ح¥ [ هو ¾اول يتعرف W ثالثة أشياء �
يفهم هذه الظاهرة وهذا ا�حيط وهذا  يريد أن ( : أول Õء هدف علم ا�فس ال;بوي : يريد أن يفهم الظواهر .١

  . ) اس اTين يعيشون فيهاا�جتمع وهذه ا5يئة ا�حيطة ùميع مكوناتها وعناÈها وا�
با<نبؤ أو القدرة \ ا<نبؤ \ معرفة ا}وادث والظواهر ا�ستقبلية  ، من خالل ا�عرفة وا5حث وcذا : ا�نبؤ ةمرحل .٢

  . ا�فس من هذا 	ه ننتقل إt ا�رحلة اhاhة و� ا�دف اhالث من ا�بادئ العامة من علم لكن األهم ، l Rال مع[
وأحاول أن  أحاول فهم الظاهرة ثم أتنبأ بما سوف �لب هذه الظاهرة : الكن0ول ) control( أو الـ )  الضبط(  .٣

\ متغ�ات أخرى وفهم العالقات  يكون عندي ��ت ضبط خاصة �ذه الظاهرة تسهم R بيان أثر مثل هذه الظاهرة
 .  ب[ ا�تغ�ات ال� Ûصل أمامنا

   -) : ال0بوي طرق دراسة اHحوث f ¬ال علم ا.فس طرق اHحث Áد ذاتها أو(   �
   - :من أهم ا¯راسات ال� تقدم l Rال علم ا�فس ال;بوي � 

عندما أفهم االرتباط ب[ متغ�ين ومقدار هذا االرتباط وحجم هذا االرتباط ب[  : مثال : ) Âراسات االرتباطيةا( 
 : بمعu أن ا<حصيل ا¯راß عند الطالب لو قلت ، الصحيح \ الظاهرةهذين ا�تغ�ين أعرف الحقا أن أعطي ا}كم 
ßهذا ا<حصيل ا¯را R 

ً
 وأثرا

ً
؟  ؟ ما هو األك0 ارتباطا R أثره \ ا<حصيل ا¯راß ؟ ما األك0 عالقة أيها أك0 عمقا
 ؟ هل هو ا5يئة الوا¯ية وا5يئة ا�درسية جتمع؟ هل هو ا� القدرات العامة هل هو ؟ ؟ ا�يول ؟ هل هو ا�Tء هل هو ا¯افعية
 
ً
 ، عالقة هذا ا<حصيل ا¯راß با�Tء)  ا�حصيل اÂراÃ( فعندما أدرس يكون عندي متغ� اسمه !!  ؟ ما األك0 أثرا

وا�راد ال� يمر عليها  ا�عرفة ، مقياس وأداة خاصة با<حصيل ا¯راß أتأكد من مدى ا<حصيل ا¯راß للطالب أب�
؟ فأرى هل  ا}ا�ة الفعلية أو بعض القدرات ��Tء ؟ مقابل القدرة منها يع� كم من ا�علومات تكون موجودة R ذهنه
هذا ما  ، هل بينها عالقة فيما بينها ، نتائج متقابلة وقريبة من بعض ا�Tء وا<حصيل ا¯راß ب[ األدات[ هاتان أعطت�

   . )اسات االرتباطية اÂر( بسيط  نسميه كمثال
وا�تغ� ا<ابع اTي  ا�تغ� ا�ستقل هو ا<حصيل ا¯راß مثالً  ؟ هل هناك اق;ان مع[ ب[ ا�تغ� ا�ستقل وا�تغ� ا<ابع

؟ قد  كيف يؤثر R ا<حصيل ا¯راß هل هناك عالقة بينهم أو ال)  ا�Tء( ا�تغ� ا�ستقل  ، هو ا�Tء أو العكس
لكن  ، األداء ومن خالل ا5حث وقد نكتشف أنه ليس هناك عالقة من خالل ، هناك عالقة هذا طبيú نكتشف أن
يأØ بطبيعته أنه فعال هناك عالقة ب[ القدرات العقلية وب[  بطبيعة ا}ال هذا الüء) العرف األكاديº ( هذا نسميه 

تكون  فالطرق االرتباطية pدة ، .. ؟ وما إt ذلك أو ا�يول ؟ ؟ أو ا¯افعية \ ا<حصيل ا¯راß كم ا<حصيل أو القدرة
 R العلوم الطبيعية �لف�ياء مثالً  ا ما تقارن با<جريب R الطرق االرتباطيةطبعً  ، R العلوم اإلنسانية ذات نسبة خطأ مثالً 

تعكس بال�ورة  ، تغ�ات ال� ذكرناهاالعالقات السببية ب[ ا� لكنها تعكس بال�ورة ، .. والكيمياء R العلوم بشp gم
ا بك0ة ا¯راسات وبا<أكيد \ ا�حكة واألداة واستخدامها وا<أكد من صدقها ومن ثباتها خصوصا بالنسب خصوًص 

  ، ال % ... �êêلكن  دقة ، يعطينا فيما بعد حكم أك0 دقة  ومن موضوعيتها
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السابقة وهو أن هذه العلوم فيها جزء من النسبية برغم ضبطها بالطرق  العامل اTي ذكرناه R ا}لقات -نرجع إt النسبية 
     .ا}ديثة 

يع� القيمة R  [وهو يش� إt القيمة الرياضية  : ) االرتباط <مل ( من أهم ا�صطلحات ال� تستخدم R هذا ا�انب هو   
 ب[ متغ�ات الظاهرة ]  الرياضيات

ً
والكتاب اTي ذكرناه ، ..أك0 والüء موجود R الكتاب  أريد أن ال .ال� تمثل ارتباطا

يرتبط إ´ابيا  طريقة �ح الريا� لكيفية عملية االرتباط اال´ا� واالرتباط السل· وا¯رجات كيف ب[ يديكم
  .   ويرتبط سلبيا هذين ا�تغ�ين أو تلك العالقت[

  : حث R علم ا�فس ال;بوي وهوا�ناهج ا�ستخدمة جدا R ا5 هناك منهج آخر وهو من  
  :  experimental - studies)  اكسبzمنتال ستاديز(  منهج اÂراسات ا�جريبية •

اإلجراءات االرتباطية ليس بال�ورة تكشف « ،تعطينا حًال 5عض السلبيات ال� تقع فيها اإلجراءات االرتباطية
ة ا<جريبية أنها تضع lموعة كب�ة من ا�ؤثرات داخل �ربة حّي  لكن م�ة ا<جربة أو ا¯راسة؛ العالقات و� األسباب 

  وتتبع
ً
Õء أثره أكÕ R 0ء  ، بمجموعة من ا�تغ�ات ا<ابعة وا�ستقلة �عرفة العالقات السببية ا}قيقية  أو األك0 أثرا

  .آخر فتأخذ lموعة منها وÛاول أن تقيسها
 قبل قليل

ً
كيف أنه يتأثر بمجموعة عوامل لكن قد نكتشف من خالل ا<جربة  : مثالً ،  با<حصيل ا¯راß ذكرنا مثاال
  . pمل أقوى من pمل آخر أن هناك

◄W جريبية هذا ا.وع با�ات �ب�راسات اÂهذه ا f احث القيام بعدة إجراءات  لكنHا:-  
؟ من اTي  ما هذه ؟ أي ظاهرة سأدرس ؟ يسماذا سأق ، واضح �قيس Ûديد إجراá : ا<حديد اGاص با�تغ�ات : أوالً  •

  . ا<اÁ وأعّرف وأعطي أنا كباحث تعريÞ �ذا األمر أنا أعرفها بهذا الشg أريد القياس ؟ عرفها
•  

ً
انتÙ عينة  أل¸ لم، فتعطي� فعًال دقة أك0  ) االختيار العشواá للعينة ( من األشياء ال�  تضبط العملية ا<جريبية : ثانيا
عينة �ثلة �جتمع ا¯راسة اTي أريد أن  ا yيث تتضح Á و�ذا �ننة لكن أوزعها عشوائيا وأpلج ا¯رجات عشوائيً معي

ليس عملية انتقائية yيث أن  : أي ،االختيار العشواá لألفراد ب أك¨ أدرسه سوف تكون ا�تيجة أيضا ذات بُعد ذات أثر
ا�تائج تكون سليمة  ال أتدخل فيه yكم معرف� السابقة بهذه ا<جربة فعالً انتقاء عشواá أنا  ، ا�تيجة متوقعة ال

  . ودقيقة وخا�ة من ا<ح�
•  

ً
lموpت  ،lموpت �ريبية وlموpت قبل �ريبية  تصميم ا�جموpت ال� أجّرب عليها واعمل ا<جربة إt : ثا_ا

   .وpت األساسية ال� عندي أخرى وأرى كيف نتا�ها مع ا�جم ضابطة أجّرب عليها مرة
•  

ً
 إحصائية مناسبة ألنه ليست « طريقة إحصائية تتناسب مع ا<غ�ات ومع األجزاء ال� استخدم فيها طبعا طرق : رابعا

ليس « �ربة استخدم  ، ´ب استخدام الطريقة اإلحصائية ا�عا�ة بشg دقيق وصحيح إلعطاá نتائج دقيقة،  أدرسها
  .؛ هذا لن ´دي ولن ينفع  .. ب اإلحصاá الفيها نفس األسلو

  :ا}قل وهذا اإلطار و´ب أن نش� إ�ه وهو  هناك ما يس� R هذا
ال� تأخذ مستوي زمµ ) دراسات طوlة ( هناك طرق Áث نسميها  ؛ طرق اHحث إذا ارتبطت با;انب اإلنسا^ •

  :  ا بعيد جدً 
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عند األفراد أو عند  \ سبيل ا�ثال عندما أريد أن أقيس ا�مو اللفظي ، الظاهرة ال� أريد أن أدرسها yسب : يع�
ا<حصيل ا¯راß وهذا مقياس ا�مو اللفظي  فهل ينفع دراسة عالقة وأحدد متغ� هنا هذا ؛ مدى ا<قدم فيه ، األطفال

لعالقية أو االرتباطية ال Ûل هذه ا¯راسات ا!! ؛ ال يصلح  .. اللفظي عند اإلنسان بشg وأدرس متغ�ين وهذا ا�مو
هناك ما يس� با¯راسات الطو�ة يستخدم فيها مثل تلك األسا�ب هذه ا¯راسات الطو�ة تعتمد \ ا�دى  ، ا�شÐة
ست سنوات لà أعرف ا�مو اللفظي ا¯قيق  R مرحلة الطفولة ا�بكرة أنا عندي طالب عمره مثالً  : يع� مثالً ، الطويل 

ا�رحلة االبتدائية لà أعرف كم الÐمات ال� ©عها خالل  سه �دة سنت[ أو ثالث سن[ أو ح¥ إt´ب أن أقي
أو ح¥ باألشهر ست أشهر �ن يتطور ا�مو اللغوي واأللفاظ \ سبيل ا�ثال  ؟ سنة وأخرى ، كم ب[ «رالسنوات هذه

  . عنده
�من خالل �ربة واحدة أو �رة واحدة  تطور خالل هذه السنة ال أستطيعا كم أيًض  ا�مو اللغوي ا�عتمد \ ا�انب ا�عر

  . ا�Tء أحيانا ال أستطيع ذلك ا�مو،  دفعة وحدة أستطيع أن أحل وأف° هذه الظاهرة ا�مو اللفظي ال أستطيع
، )  اÂراسات الطوlة(  �ريبية طويلة ا�دى و� ما تس� بـ ا¯راسات ال� Ûتاج إt الوقت والزمن ´ب أن تمر بمراحل

معينة  الواحد يقو�ا لكن فيه دراسات حصلت R دراسات طو�ة ¯راسة خصائص ونمو امن باب ا�بالغة أحيانً : يع� 
أنا أذكر اطلعت \ اثن[ ، سنة  öس ع�ة ، ا ع� سن[عند أفراد معين[ بذاتهم ظلت تقريبً : يع� ،  عند الب�

 ، وحياتهم ونموهم ا}ر� والعق  واالنفعاÁ وا�سما¸ وما إt ذلك تقيس lموعة من األفراد وöس[ سنة دراسة �نت
 فعالً  من ا�يالد وح¥ عمر اثن[ وöس[ سنة هذه من ا¯راسات الطو�ة ال� وöس[ سنة « جوانب ا�مو �دة اثن[

  . ا�عر� وا}ر� والسلو� وما إt ذلك اتستطيع أن تفهم كيف إدراك ونمو اإلنسان العلº والعم  وأيًض 
ضمنها عدة

ُ
ا R ميدان ال;بية وميدان أنواع من ©ع ا�علومات و� مهمة جدً  جانب ا¯راسات الطو�ة pدة ´ب أن أ

؟ ألنه ´ب أن أضمن عدة أدوات عندي أقيس فيها طرف ا5حث من خالل  ا�فس ال;بوي �اذا علم ا�فس أو علم
، وا�قابالت الشخصية ،  ..ا�الحظة إ¸ أالحظ R ا}قل كيفيه السلوك وحدوثه وcذا  قضيه أداة :ذا مثل ا<جريب ه
  . اا تسجيل بعض األمور وتدوينها وترم�ها ومن ثَم معا�تها إحصائيً أيًض ، ا�ناقشات  االستبيانات

  )É( اpلقة
كنا قد تناو�ا مدخل pم إt علم ا�فس ونشأة علم  : �اضيةتناوR Ô ا}لقات ا نبدأ بسم اهللا بمراجعة âيعة �ا تم

وا<عليم  تكلمنا عن معu وأهمية علم ا�فس R حقل ال;بية ، مدخل pم لعلم ا�فس ال;بوي اوأيًض  ، ا�فس وتطوره
وتكلمنا عن أهم  ، ةعلم ا�فس ا�تعدد R علم ا�فس ال;بوي و� lاالت ا Ûدثنا عن طرق ا5حث العلºأيًض  ، للمعلم

تلينا ذلك با}ديث عن األهداف  . ا5احث أو ا�رý العامل R هذا ا}قل تلك الطرق ومعطياتها وcيف يتم تناو�ا من قبل
األهداف سواء  وÛدثنا عن مستويات األهداف وتصنيف، صياغة األهداف بشp gم R العملية ا<عليمية  السلوcية أو

 �وتلينا ذلك ،  من أهم ا�جاالت R ا�جال السلو� طبعا وهوأو R ا�جال الوجدا¸ أو R ا�جال ا}ر�  أوR ا�جال ا�عر
 مع األخذ بع[ االعتبار أن يضع ا�رý وا�علم أهدافه  ب�وط صياغة األهداف وا<دريب \ كتابة األهداف

ً
إجرائيا

 بطريقة �ددة
ً
وا�توسطة  وÛدثنا عن مستويات األهداف العامة،  ما بعد Ûقيقهاوواضحة و�جرائية لà يستطيع في باكرا

 . ال;بوية وال� تعطي فكرة عن كيفية صياغة األهداف ، وقص�ة ا�دى وما إt ذلك
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 ا.مو(ا�رة السابقة وهو موضوع  سوف نتحدث إن شاء اهللا عن موضوع تناو�اه بطريقة مقتضبة R:  ا.مو: اHاب ا_الث  
يكون  : يع�، ألن ا�رý يعيش مع طالب وا�ربية مع طا5ات ،  ا�فس ا�مو وcيفية ارتباطه بعلم ا�فس ال;بويعلم ) 

  :بف;ات نمو معينة أثناء العملية ال;بوية أهمها  يمرون ةهؤالء الطلب

بعد ذلك  ) مرحلة ا�راهقة ( نوما تليها بعد ذلك م،  ما نسميها)  مرحلة الطفولة(  ف;ة ومرحلة ا�مو R ف;ة الطفولة 
وتتداخل R  كما تس� R بعض ا<صنيفات األخرى و� تدخل ) بدايات الشباب أو الرشد (:  مراحل الحقة مثالً  هناك

ف0ة  ( معها � دائما الف;ت[ األك0 تعامالً  نسبة للمعلم وا�علمة R ف;ات ا�درسةاللكن ب،  مراحل ا¯راسات ا�امعية
 ما نوpً : يع� ، يتعامل مع الطفل R ف;ة ومرحلة من الطفولة ا�توسطة وا�تأخرة  pدة ا�رý ) ف0ة ا�راهقة ( و ) ةالطفول
السادسة و� السن ا�عتاد  R سن: يع� ،  ا الطفل يبدأ R ا�رحلة ا<عليمية من سن مبكرة مثالً تلك الف;ت[ فغا5ً  �مع

مرحلة الطفولة ا�توسطة أو ا�رحلة ا�توسطة  السن pدة تكون R مرحلة أو R نهايات أو وهذه، لتخول إt ا�درسة 
   . للطفولة

ا تغفل من ا لكن هناك مرحلة دائمً قبل ذلك أيًض )  الرضاع(  ، ) مرحلة ا�هد( قبل ذلك  مراحل الطفولة ا�بكرة تكون 
ا�يالد ا}قيÙ وهو  هو ، مرحلة اpمل و� ) يقية Hداية ا�يالدا�رحلة اpق ( : من ا�رب[ وا�علم[ و� قبل lموعة

أنها  نه فيه بعض ا¯ول R العالم مثل كوريا ا�نوبية وغ�ها من بعض ا¯ولأنذكر  . ا<صنيف ا}قيÙ 5داية عمر اإلنسان
�يالد الفع  لإلنسان و� مرحلة أشهر قبل ا تسعة منتبدأ عمر اإلنسان R بطاقات ا�وية ا�دنية أو األحوال الشخصية 

  . حياة اإلنسان ا}مل د�ل ما يثبت أنها جزء من مراحل
ا لإلنسان � مرحلة تُعد وتعت¨ األك0 حرجً  و� ا5داية الفعلية �راحل ا�مو بالنسبة)  مرحلة اpمل (هذه ا�رحلة 

\  ) مرحلة ا�راهقة (ا R حياة اإلنسان � األك0 حرجً وا�علم[ أن ا�رحلة  ا R ذهن ا�رب[دائمً  ، بالنسبة لإلنسان
مع  ، مع األقارب ، مع وا¯يه  ما عندما يتعاملا�راهق أو ا�راهقة يكون R ا<عامل معه أك0 حساسية نوpً  ، ا�ثال سبيل

 : سان فع� سبيل ا�ثالوأك0 حساسية R حياة اإلن اهناك مراحل أك0 حرجً  لكن ، ا�علم[ وا�علمات...  ا�حيط[
اGلوي ا�ائل انقسام كم  ا R حياة اإلنسان وذلك لسبب االنقساماألشهر األوR Ú حياة اإلنسان � األك0 حرجً  اhالث

ثالثة أشهر أو األربع  ومرحلة ا�كوين،  تنقسم R هذه ا�رحلة كب� من اGاليا با�الين واألعداد الكب�ة من اGاليا
 ا ا�سم واألطراف واألعضاءيتخذ اإلنسان فيها شÐه ووظائفه ا�سمية ا¯اخلية وأش�ل أيًض  وÚ وال�األشهر األ

 األك0 حرج ف� فعالً  ،ا¯اخلية وما إt ذلك 
ً
ا�رحلة إt مرض ال سمح اهللا أو  إذا تعرضت األم R هذه ، R حياة اإلنسان ا

هذا سيؤثر بشg كب� R عملية  ، ا<دخ[ أو ما إt ذلك كحول أوإt حادث أو إذا تعاطت بعض ا�واد الضارة �ل
 هذا يعطي مؤ� أن عملية االنقسام ال� تتم بالنسبة ، R مرحلة ا}مل االنقسام اGلوي ¯ى ا�ن[ أو ¯ى الطفل

فبا<اÁ قد Ñدث أي تعديل  ،ا�ن[  أو تتأثر بتعديل جي� فيما بعد \ خاليا هذا اللطفل R هذه ا�رحلة قد تتأثر جينيً 
 ما R شg أو القدرات أو ح¥ ا�هارات وا�عارف يؤثر نوpً  ومن ثم قد، أو أي طفرة أو أي خلل R عملية االنقسام 

  .ا شد مراحل عمر اإلنسان حرجً أفبا<اÁ � مرحلة فعًال من ،  بعد الوالدة بالنسبة للجن[ ومن ثم الرضيع
 أنا أقول ال يقت فقد \ [م 	ها تمر بمراحل حرجة كث�ة فع� سبيل ا�ثال بشp g ال�ئنات ا}ية

ً
\ ]  اإلنسان طبعا

R الطيور عندراحل حرجً ا�من أك0  ) الطيور ( سبيل ا�ثال R بعد عملية فقس ا5يض مبا�ة تتبع أي ،  ا5يض فقس ا
آخر متحرك فتتعرض  فبا<اÁ سوف تتبع أي جسم، الِفراخ  ذهمتحرك فإذا �نت األم بعيدة R هذه األثناء عن ه جسم
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حياة أي �ئن   أو أي çلوق \ وجه هذا األرض يكون هناك  فبا<اR Á،  للضياع أو ا�خاطر أو األكل أو ما إt ذلك
 أخطر ا�راحللكن اإلنسان اhالث األشهر األول من ا}مل � من  ، بع[ االعتبار ف;ات حرجة حقيقة ´ب أن تؤخذ

ال  ، أو غ�ها من أنواع األشعة ا�ختلفة ( x-ray ) أشعة إكس مثلعرض األم لألشعة تال ت أن¯رجة أن األطباء ينصحون 
أو ا�واد الضارة أو  ال تأخذ lموعة من ا�ؤثرات اGارجية ، ا R هذه ا�رحلةخصوًص  كثافةبواألدوية الطبية  تأخذ العقاق�

  . ناهاالقضايا ال� ذكر
ا�رحلة بالنسبة  فمفهوم،  مرحلة ما قبل اÂراسة إذن ا�مو � سلسلة من ا�راحل ال� يمر بها ال�ئن ال� من أهمها

  . لكن قد يكون R مرحلة أك0 حرجا من ا�رحلة األخرى؛ ا وهو مهم R ©يع ا�راحل لإلنسان مهم جدً 
، ة من ا<غ�ات ا�همة لضايا ا�مو أن هذا ا�مو يمر بمراحل أو بسلسق من من القضايا ا�همة جدا ال� ´ب أن نعرفها

نتحدث  من ا�ظريات وسوف ةوتف°ه lموع)  ا.مو العق9 ا�عرç ) ¹تلفة فهناك ما نسميه ا�مو ا�عر� لكنها \ أش�ل
� ) الوجدا^ (،  ) ا.مو ا.ف½ (،  ) السلو· ا.مو ( اكنه،  ) ا.مو اpر· ( هناك ، عن أهم ا�ظريات ا�ف°ة للنمو ا�عر

 : ال� � مرحلة ما قبل ا�درسةفيها وال� تؤثر R حياة اإلنسان R  سنتناول أهم األجزاء أنواع كث�ة جدا من ا�مو ..
،  حلة ما بعد ا�درسةمر ومن ثم االنتقال إt،  الوا¯ي أو ح¥ ا5يئة ا�حيطة وا��ان وما إt ذلك مرحلة ا5يت واالهتمام

وطريقة ،  حقيقة طبيعة ا<فك� ولكن ا�هم بالنسبة �ا كمرب[ ومهتم[ بهذا ا}قل ا<عليº ´ب علينا أن نفهم
فسنبدأ ب�ح مفاهيم ا<فك� R هذه ا�رحلة  ، الطفولة وا�راهقة ا R مرحلةا<فك� عند األفراد R هذه ا�رحلة وخصوًص 

سواء  تكون خالصة وملخص كب� للمرý لفهم كيفية وماهية وطبيعة حدوث العمليات العقلية سوفوأنا أعتقد أنها 
ا�عرفية العليا منها مثل  والعمليات ، ا األقل �<ذك� وا}فظ وما إt ذلكا�عرفية العليا منها أو األقل كما ذكرنا سابقً 

   .ال;cيب وا<حليل وما إt ذلك 
 ولكن هذا يعطينا مؤ�،  ) للعملية العقلية م ا.ظريات ا�فÊةأه( نريد أن نعرج \ 

ً
 كب� ا

ً
 جدا ومؤ� ا

ً
 واضح ا

ً
 ا

 ، ا�يدان فهم علم نفس ا�مو يسهل لعلم ا�فس ال;بوي ا<طبيق R ، لعلم ا�فس ال;بوي ) ا�مو علم ا�فس ( ألهمية
تف° العمليات العقلية وcيفية  أهم ا�ظريات ال�لكن نريد أن نعرف كما ذكرت  ، فهذا مكمل �ذا وهذا Hدم ذاك

من أهم  ، ، وقلت هناك دراسات اآلن تتحدث عن ما قبل ا�يالد حدوثها عند اإلنسان R ا�راحل ا�بكرة بل من ا�يالد
ناهج وال ندري ا نرى هذه ا�و�ن دائمً ، ال;بوية  ا�ظريات وال� اعتمد عليها كث� من ا�رب[ R صناعة وتصميم ا�ناهج

؟ هذه من أهم  ؟ و�اذا نيتكيف بُ  ا�نهج \ الطبيعة ا�عرفية للب� ا كيف نف°ها وcيف نف° طبيعة هذاأحيانً 
 والعمليات، وتطور ا�فكz، من أهم ا.ظريات ال� تفÊ عملية حدوث ا�فكz ، سنتناو�ا اآلن ا�ظريات أول نظرية

   : دالعقلية Âى اإلفراد من ا�يال
Ýاألساس فسيولو R لمp لم مشهور وهوp ن هناك�physiology )  (  ، لم سوي°ي : يع�p علم وظائف األعضاء وهو

ا و�t اآلن كب�ة جدً  ةمعرفية و�درسة معرفية بنائي س �ظريةأس! من هو و )ه بياجي جام ( هسمامن جنيف هذا العالم 
  ويطورون هذه ، وما زال تالمذته يعملون بها،  قائمة

ً
جامبيا جيه با�ناسبة هو رجل باحث من طراز فريد  ، ا�درسة كث�ا

ه ومن ئمن شدة ذ� ا باحث R العلوم R األصل من ثم انتقل �جال علم ا�فس ودراسة ا<فك� و²نوهو أيًض ،  من نوعه
ة الطفولة وا�راهقة ألنها � أهم ا�راحل مرحل ا Rشدة �عانه R ا�عرفة ودراسة أسا�ب ا<فك� ¯ى اإلنسان وخصوًص 

العالم  ) إنيشتاين ( ا واستف°وا منه العالم الشه�اTين تتلمذوا \ يديه وسألوه كث�ً  من أهم . ال� يبنا فيها ا<فك�
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R ا}ي كيف يفهم الطفل النسبية : عندما سأل جامبيا جيه ) نظرية النسبية ( ا�شهور R ·يف ؟ اة وا�فهوم النسcو
لن  : فعندما سأل جامبيا جيه هذا السؤال قال Ô جامبيا جيه ،؟ وcيف يستدخل هذا ا�فهوم داخل عقلة اإلنسا¸؟ يدرcه 

R يعً  أجيبك اآلن لكن أعطي� سنت[ وسأجيبك ألن هذا السؤال ليس بالسهل أن ´ابâ ففعالً  ، اجلسة أو ´اب 
 
ّ
االستفسارات فيها وcيفية  وجاوب \ «)  النسبية عند األطفال ( أو ) طفلالنسبية f عقل ال ( سمهاف كتاب أل

نيشتاين إوجاوب \ « االستفسارات ال� �نت ç Rيلة و� ذهن ،   ماألن ا�ظرية النسبية نظرية معقدة نوpً ، حدوث 
 اين هذا العبقري هذا يعطينا مفهومتنيشإما يقال أذ" علماء الع \ أقل تقدير  مثل فالرجل يتتلمذ \ يديه،  آن ذاك

  . ا جيه R العلم و� الفكر ا}ديثبيود�ل \ عبقرية جام

      : "هبياجي جام" �

ا وتهتم العائلة �نت تهتم ب;بيته جدً   ما وهذههو من pئلة ارستقراطية وغنية نوpً  ، نبدأ نأخذ بعض ا�علومات عنه -
 ا ¯رجدً  بتنمية قدراته العقلية

ّ
ون� أول كتاب R Ô  ، مؤلف R Ô عمر اhمان السنوات أو التسع السنوات ف أولجة أنه أل

̄كتورا ، سنة اثنا ع�   . �ن R عمر ثمانية ع� إt الع�ين سنة هوأخذ ا
 ،وëصص فيما بعد من العلوم لكن �ن أهمها علم ا�فس ةوموسوl R Æموع متم� وعبقري) ه بياجي جام ( -    

العق  عند اإلنسان باTات  واستكمل العمل فيما بعد l Rال علم ا�فس ودراسة ا<فك� باTات ونمو ا<فك� وا�مو
 وخصوًص 

ً
  . ا R مراحل الطفولة وا�راهقة كما ذكرنا سابقا

cيفية حدوث هذا ا<فك� و بدأ يتÐم وبدأ يفكر قبل أن يتÐم حقيقة عن طبيعة هذا العقل عن طبيعة )ه بياجي جام ( -
 ا<فك� يريد تفس�
ً
 ، لالنتقا�ة �اذا عند سن معينة يفكر اإلنسان بطريقة ومن ثم ينتقل إt طريقة أخرى R سن أخرى ا

كيف يف°! هذا  ؟ ايفهمها بطريقة مادية ملموسة أحيانً  ؟ و�اذا ا�اذا يفهم اإلنسان ويف° هذا األمر بطريقة lردة أحيانً 
بدأ يفكر R قضايا  ، ؟ بدأ يفكر حول هذه األمور ومن خالل ا<طبيق ؟ ومن خالل ا<جريب ؟ ل ا�ظريةاألمر من خال

 م¥ Ñصل توازن عند اإلنسان R العمليات!!  بدأ يفكر عن قضية ا<وازن!!  وعقل اإلنسان ا<حدي داخل مخ اإلنسان

،  ؟ عن تلك ا�علومات ؟ م¥ يريد أن يقف من ا�علومات م¥ يستقر م¥ يريد أن يبحث عن ا�زيد العقلية وا�عرفية ؟
بذل فيها الكث� من ا�هد ووصل إt  ولكن فعالً ، ا�هد  وجد أن « هذه األسئلة معقدة وÛتاج إt الكث� والكث� من

 و� lموعة كب�ةl Rال ال;بية و� lال العالج ا�ف�  تا خدموأيًض  ، ا�فس نتائج جدا رائعة وخدمت l Rال علم
وهو ما يهمنا R  ) ¬ال أو ميدان ال0بية وا�عليم (لكن من أهم ا�جاالت ،  كب�ة من ا�جاالت ةl Rموع،  R اإلرشاد
     . هذا األمر

،  ظيÌانب الوا;� أو لوا;انب الفسيوولفكره �ن يتبR  u ا<اريخ والعمق اhقاR وا<اري# �ظريته) ه بياجي جام ( - 
نضجها الطبيú � ال� Ûرك اإلنسان ألن ينتقل من مرحلة تفك� إt مرحلة واإلنسان ونموها  وظائف األعضاء داخل

ا;انب  ( الوظيÞ وا�انب العضوي ا¯اخ  وهو ال يقل أهمية عن ا�انب وهو ، لكن مع هذا األمر وجد أمر آخر ، أخرى
  حيح أنهص،  ) االجتما� اHيÍ ا�حيط وأثره

!
� ا با�انب الوظيÞ ا¯اخ  لإلنسان ول من هذا ا�انب قياسً قيل أنه قل

  ) بياجيه (نظرية  �نت �ل نقاش كب� حول
!
ل من ا�وانب االجتماعية وا�وانب ا5يئية ا�حيطة باإلنسان وأثرها إنه قل

R ما ذكرنا أنها جانب قد يظل قابل للنقاش وكولكن ،  تنمية ا<فك�Ôاl ليس هذا .                                          
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 ، بطريقة  اعتمدت \  lموعة من األطر وا�فاهيم واألسس وا�بادئ سنتناو�ا ) بياجيه ( نظرية –
ً
 ، نأخذ العام منها أوال

 من ميالد مرحلة إt مرحلة R ا< ؟ كيف ينتقل اإلنسان من أول Õء كيف يف° ا�رحلية عند اإلنسان
ً
فك� بدءا

 R هذا ا}قل مسائل ا<ذكر ) بياجيه (من األشياء ال� لفتت انتباه  ، ا�راحل لكن قبل أن نبدأ â Rد هذه؟ ،  اإلنسان
يفكر R عمليات ا<ذكر كيف  علهوبدأت � ؟ كيف تتم عمليات ا<ذكر عند اإلنسان،  اكب�ة جدً  ةنتباه بطريقاللفتت ا

طفل صغ� ال يتعدى  )ه بياجي جام ( نة ، �معين ةفبدأ من نفسه هو من خالل قص ؟ األفراد وعند ؟ انÛدث عند اإلنس
 هذه ةفجأة pدت م°ع،  حول ا�ïل ةاGادمة �تم� R حديقة قريب أخذتهاألربع سنوات  سنوات أو عمره ثالث

ا إt ا5يت ودخلت و� تهرع خائفة جدً  بت و��زق وذه هامن مالبس جزءو) ه بياجي جام (اGادمة للبيت و� Ûمل 
Û ه بياجي جام (مل (\ يدها فدخلت R طف هذا الطفل الصغ� :  وقالت،  أهلهH اول أنÑ هناك من) ه بياجي جام( 

نهم األهل ما �ن م،  لكن استطعت أن أíو، الو¯ م�  أن Hطفوأراد ب°عة وجريت وتبعنا هذا ا�جرم  وأخذته و�لمته
 ا�بادرة بإكرام هذه اGادمة و�عطائها مبلغ إال

ً
 ما� ا

ً
 معين ا

ً
}مايتها �ذا الطفل ا�هم R  ةأعطوها ساعة كهدية تقديري اأيًض  ا

أتذكر تفاصيل  إن� كنت : )ه بياجي جام ( يقول، ب[ أفراد العائلة باستمرار وبك0ة  تتداولهذه القصة  ف�نت،  العائلة
وcيف �ن Ô مالمح وتقاسيم �يرة و²ن ،  جه هذا ا�جرم اTي حاول أن Hطف� آن ذاك R تلك األيامومالمح وتقاسيم و

،  ا هذه ا�رأة ويصف هذا األمر باستمرار طبعً ، ا ينقطع أبدً  ويقول هذا األمر ç Rيل� لم، Ô من كذا وcذا ويصف 
ه بياجي فيها وبعد ف;ة من تقاعدها أرسلت رسالة ألهل جاموذهبت إt قريتها وسكنت  تقاعدت بعد ف;ة وc¨ت R السن

حد أيكن  الصحيح لم ، نه حاول أحد أن Hطفهإ:  وقلت اسمحوا Á قصه قديمة أنا ذكرتها عندما �ن طفالً : �م  وقالت، 
 وتعطو$ تقدير ع !  اÛافظو ح¥Ñاول أن Hطفه ولم Ûصل هذه القصة و²نت من عندي اخ;عتها 

ً
أما بالنسبة  ، ك0أ ا

،  وأشكرcم \ ثقتكم � وأنا أعتذر منكم ةللساعة هذه � مرفق عندي مال اآلن لكن بالنسبة ليسللمال فاعذرو$ 
صحيح ألن�  ما قلتيه هل فعالً : نفسه وذهب بنفسه �ذه ا�رأة ليسأ�ا )  بياجيه (الرواية وهذا ال°د  أك0 من دهش بهذه
ولكن من ك0 ما كنا نردد ، ا هذه القصة Ûدث أبدً  لم:  قالت! ؟ �او<ه اختطاR ةوتقاسيمه وcيفي أنا أتذكر هذا ا�جرم

  .رسخت هذه ا�علومة R ذهنك ، شg هذا اTي �ن يريد أن Hطفكة ومن ك0 ما كنا نؤل كيفي، القصة أمامكم 

  )Î( اpلقة
وذكرنا أنه من أهم ا�ظريات ال� ف°ت عملية ، ) بياجيه  جام ( كنا قد توقفنا عند موضوع العالم ا�ف� الكب� العالم 

آنذاك ولفتت ) بياجيه ( توقفنا عند قصة استوقفت  ، حدوث ا<فك� عند اإلنسان وحدوث العمليات العقلية وا�عرفية
  انتباهه لعمليات ا<ذكر وعمليات

ً
  : ي توقفنا عنده�نت هذه القصة ملخصها أو نقف \ ا�زء اT ، ا<فك� كث�ا

وذلك لغرض االحتفاظ ،  اكتشف أن القصة مف¨cة وغ� حقيقية من قبل اGادمة آنذاك) بياجيه  ( ةâق ةولاأنه بعد �
 القصة �نت بأن) بياجيه ( عندما فون  ، قدر �كن من الوقت و�عطائها م�نة ب[ األâة ح¥ ال تفقد عملها بها أك¨

لكن أريد أن !!  أنا ال أريد منك ال ا�ال وال أريد الساعة خذيها تفض  : دمة ذهب إ�ها وقال �امف¨cة من قبل هذه اGا
ا<فاصيل �ذه القصة  ç Rيل� وح¥ أدق هاألن، ؟ ال القصة برمتها وحقيقتها هل فعًال حدثت أم  هأستف° عن هذ

م ل:  وقدحت ¯يه �ارة للتفك�:  فقالت Ô اGادمة !! أعرفها وأعرف شg ووجه هذا اGاطف اTي �ن يريد أن Hطف�
عمرك  واآلن أنت شاب، ما كنا نكرر القصة أمامك من عمرك ثالث سنوات  لك0ةولكن ، فعلية  تكن هذه القصة

 وcيف تم إنقاذك وcيف نشكر اهللا \ أنه، وأمام أهلك  د القصة أمامكيردت ةك0 معسبعة ع� سنة أو ثمانية ع� سنة ف
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  . معلومات اعتقدت أنها فعًال حقيقية R ذهنك ترسخ، منحك عمر 
تتشg ح¥ لو لم يكن ¯يه ب عند اإلنسان  ذاكرة صوريةذاكرة اسمها  ويفهم أنه ¯ى اإلنسان) بياجيه ( فبدأ يفكر 
تعليمية تؤثر R حياة  فوتتحول إt مواق، اTاكرة الصورية بما يقال من ا�واقف وا�علومات أمام اإلنسان  فتتشg هذه

وبدأ يعرف أن اإلنسان قد يكون ¯يه أشياء R  ، اإلنسان وتؤثر R معلوماته ومعتقداته وخ¨اته السابقة وما إt ذلك
 فعًال أنا مررت بمثل هذه ا<جارب وحصلت Á:  ويقول، حقائق مرت عليه R حياته  ذاكرته وçزنة \ أساس أنها فعالً 

  هذه القصة بينما
ً
  . هذا األمر لم Ñدث \ اإلطالق أبدا

 وÀنا
ً
 من الطفولة �تفظ بالقصص وا�علومات وهذا غ� صحيحأنعتقد  وهذه Ûصل �ا ©يعا

ً
 ننا R مراحل مبكرة جدا

  وسعة اTاكرة ¯يه تكون R هذه،  ألن اإلنسان يفقد هذه ا�علومات؛  وغ� دقيق R الغالب
ً
 ، ا�رحلة �دودة جدا

  . تÐم عن مثل هذا األمروسن
 R قضايا أخرى بدأ يفكر R عملية ما سماها  ا�ميل R هذا ا�وضوع أنه بدأ يفكر

ً
و³ )   اإلسكيمÏ( أو )  ا�راحل (أيضا

 تإذا جاءف ، R حلقة أخرى ا<فك� عند اإلنسان ´ب أن يكون Ô حلقة وصل R تفك� ، ا�فكz عند اإلنسان مراحل
أين يضع Ðا حلقة يربطها با�علومات لكن  ، سيتعامل معها دة عند اإلنسان منفصلة ال ي;cها اإلنسانمعلومة جدي
   ؟ السابقة Âيه

  - ا�ثال فبدأ يفكر ع  سبيل) بياجيه ( بال  شغلتهذا السؤال ا�هم �ن من أهم األسئلة ال� 
ً
وهذي معلومة مهمة جدا

ýا<فك� عند اإلنسان � أو حلقاتعن طريقة تكوين هذه اإلسكيم - للمر .  
و� خ¨ة جديدة أو صورة جديدة أو شg جديد أو اسم جديد أو أي Õء ،  إما يمر بمعلومة جديدةإن اإلنسان :  فقال

حالة غ� هات[  ال يوجد:  ، أي)  معلومة سابقة مرت عليه ( أو معلومة يعرفها ، جديد لم يمر \ اإلنسان من قبل
  :ا}ا<[

 . ] وسنذكر مثال \ هذا األمر [معلومة جديدة لم Ûدث قبل ذلك  ماإ •

 .ا أو معلومة يعرفها سابقً  •

´علها تدخل عند هذا الشg الشبيه  فيه شg شبيه R دماغ اإلنسان)  �ا تقريب (أو معلومة جديدة لكن �ا وصل  •
 Ùا}قي gوتقربه من الش. 

 بسيط مثاالً سأذكر 
ً
نظر إt العصفور وذكروا Ô ، ) عصفور ( ثالث سنوات وأصبح يعرف مثًال 	مة  عمره مثًال طفل : ا

  ؛ بهذا الشg) عصفور ( وأصبح يعرف أن هذا ،  األهل أن هذا عصفور
ً
 أنه R يوم من األيام رأى قريبا

ً
منه  �ف;ض جدال

 أو ن° Ñلق
ً
 منه وùانبه مثالً  أو رأى صقرا

ً
t الن° إبزمام الوا¯ة أو الوا¯ ويش�  ك مثالً وا¯ته أو وا¯ه فقد يمس قريبا

  . عصفور هذا: ويقول 
 هنا يعطينا مؤ�،ا أشار \ عصفورإذً 

ً
 هذه ا�علومة جديدة  ا

ً
وقربها إt أقرب معلومة ، ) لم تمر عليه من قبل (أنه أوال

 هذا ،  ل فيه أرجل بطريقة معينةفيه سمات مش;cة فيه ريش فيه منقار فيه عيون بشg مع[ فيه أجنحة فيه ذي ه¯ي
ً
إذا

 ةرابط �ا حلقة سابق link فبا<اÁ هذه معلومة جديدة لكن �ا، ع� أسميها R ا¯ماغ عصفور د شبيه بالعصفور
 يسميها عصفور فممكن

ً
هذا ال�ئن هو ،  ال : فممكن أن الوا¯ أو الوا¯ة يش� Ô ويقول Ô  لكن مع ا<علم وا<عليم،  ا

ويبدأ ي�ح Ô مرة مرت[ ثالثة يبدأ يفهم الطفل أن  ، وهذا أك¨ وهذا يأكل كذا)  ن° (ن العصفور لكن يس� قريب م
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ويبدأ يتعلم ،  فالطائر األك¨ اTي yجم كذا)  سمه ن°امفهوم جديد رcبه  ( نقول عنه ما اجديد هذ ءÕ هذا سكيما أو
  . الطفل بهذه الطريقة

سيارة ألنه أقرب  : ويقول،  القطار إt يش� قدبعدها قطار فرأى ،  رف أنها سيارة وانت% ا�وضوعسيارة وع رأى : مثال آخر
gكذا�ا ؛  ش Ôعجالت معينة و Ôفممكن يقول سيارة إذن تعلم أنه قطار ، ويتحر،  حديد و  .  

 أن هذه ا�علومة ليس �ا رابط
ً
إذا  ، Ñاول يقربها إt أقرب شg ، غلن ي;cها ا¯ما ، R ا¯ماغ لكن دع� أف;ض جدال

وليس فيه أي Õء يقرب مثل هذه ا�علومة أو هذا األمر  هعيني مهذا األمر أما رىمرة ي للطفل أو، ا أقرب شg د´ لم
  . إç tيلته

 تقرب كث� هاG¨ات ال;اكمية ا5نائية هذ
ً
� أو العناÈ ا�عرفية اإلسكيم من األشياء إç tيلته ويبدأ يتعلمها ويّقربها إt ا

  . ا�وجودة
 ًðأنه رأى ش 

ً
 غريب �ف;ض جدال

ً
  :فيحصل أحد أمرين، )  اGيال الغ� منطÙ (نûي اشg فيه نوع من الف ، اجدً  ا

o  ال� ذكرناها :األول gهذا ا�وضوع اف;ضنالكن  ، أنه يقرب ألقرب ش R أنه بعيد .  
o الشخص : ا_ا^ واألقرب tأنه يذهب إ  

ً
ما  : ويقول Ô،  القريب األك0 منه خ¨ات وأك0 شخص يثق فيه ويسأÔ سؤاال

g؟  هذا الش ، ًðمعين فيبدأ يعطيه سكيما أو ش 
ً
أو داخل هذا العقل الب�ي لà يضع Ô ،  داخل هذا ا�خ الب�ي ا

 تصنيف
ً
cيبية ومن ثم يبدأ يربط ب[ األش�ل عليه ويتعلم بهذا الشg وبهذه الطريقة ال; ومن ثم أقرب شÔ g يرcبه ،ا

غ�  �ئنات حية مثال جامدة �ئنات متحرcة �ئنات ، هذه ما إt ذلك،  هذه حيوانات،  ووظائفها ويصنفها هذي طيور
  .  يبدأ يفهم عمليات ا<صنيف بذاتها ، yرية وما إt ذلك حية

 قاد 
ً
و� مراحل رئيسية مهمة   عملية ا.مو ا�عر¹ عند الطفلمراحل الرئيسية f إ~ األربع)  جام بياجيه( هذا أيضا

 R مرحلة الطفولة
ً
 عند الطفل واإلنسان وعند ال�ئن ال� بشp gم ولكنها تظهر فعليا

ً
وا�راهقة مفهوم األربع  جدا

  ) :بياجيه ( ا�راحل عند 
أنها تبدأ من ا�يالد وتنت� )  بياجيه ( وذكر ) ةاpرuي ا�رحلة اpسية ( : او� ال� وقف عندها كث�ً  : ا�رحلة األو¼ �

 عند السنت[
ً
يستدخل  من خالل ا}رcة يبدأف يتعلم باpرuة يتعلم باpواس اcمس واإلنسان R هذه ا�رحلة .  تقريبا

Ôا5يئة ا�حيطة من حو R مرحل صحيح أنه ، \ هذا األمر ةوسن�ب أمثل ، ا�علومات R ة لكنه يف° ا¯راس ةال يدخل
  . ا¯راسة الالحقة ةا<عليم ومرحل ةح¥ R مرحل الكث� من العمليات ال� تتم

� من أك0 األشياء ، ال� يصدرها الطفل R هذه ا�رحلة ا�دوية منها وغ�ها  ن اإلحساسات واألفعالإ : ) بياجيه( يقول 
،  ال� تستث� اهتمامه األشياء ، خالل تمي� ا�ث�ات ويتعلم الطفل من، �عله يكتشف ا�ث�ات ا�حيطة حوÔ  ال�
ح¥ اللغة يكتسبها من  ءهذه األشياء ا�ستث�ة للطفل R هذه ا�رحلة �عله يكتسب « Õ ، يئة ا�حيطة حو5Ôا

  و�ارب �ريبية بالطرق ا5حثية ال� ذكرناها لكم ةلكن �ن Ô �ارب كث�ة جدا ميداني؛  خالل هذا األمر
ً
سابقا

 ال� فعلها \ عينات �دودة لكن نعطيكم بعض األف�ر عن
ً
  . ا<جارب البسيطة جدا

 سأ كيف ؟، ا�بكرة أو ا�يالد وا�هد يتعلم من خالل ا}واس وا}رcة الطفل R مرحلة الطفولة : فيقول
ً
 بسيط õب مثاال

ً
ا

  . خالل أقوى حاسة أن الطفل يتعلم أك0 من هو ؛
  ؟  اسة من اpواس اcمس Âى الطفل عند ا�يالد³ أقوي ح ماف
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 ما كأن عليها غشاوة مائية تكون مشوشة نوpً حيث  ،أك0  أسبوع[ أو ألنه تتحسن الرؤيا ¯يه بعد ؛ ؟ ال هل � ا5
  . R األسبوع[ األوÚ لكن بعد ذلك تتحسن الرؤيا عند الطفل

 ) حاسة ا�ذوق ( وجد أنها ؟ ي ا}واس � األفضل واألقوى R هذه ا�رحلةفأ ، ألنه ينمو كث�ا وcذا؛  ال ؟هل هو السمع 
 R هذه ا�رحلة  وسبحان اهللا �، ا<ذوق � أقوى حاسة ¯ى اإلنسان 

ً
حاسة أمنية با¯رجة األوÚ ألن الطفل يعتمد كث�ا

R ا�مو R هذه  طعام هو األساسفال ، وعن مشاعره وعن احتياجه الشخ� هح¥ يع¨ عن نفسه وعن إحساس \ الطعام
 ، فيتعلم با<ذوق ) ا�هد ( رحلةملكن سبحان اهللا وجد أن الطفل يتعرف \ ا5يئة R ؛ ا�رحلة فا<ذوق أقوى حاسة 

 �ن جائع الطفل إذا
ً
 - ا جائعً  و�ن لم يكنلكن ح¥  ، ويتعلم هذا األمر ، يطلب األكل عن طريق ا�5ء وما إt ذلك ا

يضعه مبا�ة ويمسكه بيده أي جسم خارÝ يعطى للطفل  -¥ \ األطفال أعمارهم öس شهور ستة شهور ونالحظ ح
R ألنها أقوى حاسة ¯يه فيتعرف \ هذا لكن  ائعفمه للتذوق و�اولة امتصاص هذا ا�سم للتعرف عليه ليس ألنه ج

pدة األمهات واآلباء يرون هذا ا�نظر ؟  يفثقيل هل هو خفهو  هل؟  ا�سم هل هو صلب هل هو ل[ هل يمكن مضغه
 هو ال Ñتاج إt أكلها لكنه يتعرف \ األجسام من خالل هذه ا}اسةلكن األشياء يريد أكل هذه أن الطفل  عتقدونوي
اللمس وفيبدأ بمالمسة األشياء ومن ثم يضعها R فمه إذا تطورت عنده حواس أخرى �لسمع وا5 ،  - حاسة ا<ذوق -
´مع معها ا}رcة يبدأ من خالل ا}رcة يذهب  عندما لكن؛ يبدأ ينتقل إt هذه األمور ويتعلم من خال�ا ]  بعد أشهر [

 \ األجسام ا�حيطة واألش�ل ا�حيطة وأصواتها وألوانها وأش��ا وأحجامها وأوزانها وأطوا�ا وما إt ذلك رفوي
ء ويتع
، Õ اول أن يتعرف \ أيÑ منها بعض اآلباء واألمهات ودائما ما  ، ءيبدأ àرجة أنه من األشياء ا�لفتة للنظر ويشت¯

س ويأخذها ويغافل وا¯يه وÑاول رميها أنقو�ا للمرب[ R هذه ا�راحل أن هناك أطفال يأتون إt أشياء معينة مثل الك
 يهرب  ، وc°ها أمامهم ثم يهرب

ً
 ألنه يعلم أنه عمل خطأ و خوفًاطبعا

ً
؟  يفعل هذه األمور لكن �اذا،عوقب عليه سابقا

�اذا يريد أن يذهب إt  ؟ هنا أس�اذا يريد أن يصل إt الك؟  األ\ �اذا Ñاول أن يصل إt ا�زهرية R ؟ �اذا يذهب وÑرك
  الüء ا�لون هناك؟

ها هو أخذ هذا ئل ا�علومات واستقراستدخااأنه جزء من عملية  درcوني وال واألمهات أنه ال يفهمبعض اآلباء  يعتقد
كما نف°ها �ن !!  أو جرم!! شقاوة  ليس!! يستكشف ماهية هذا ا�سم من خالل ا}رcة لا�سم ورماه \ األرض 

 دث صوتÑهو ر& بعض األشياء R األرض لم  ؟ لكن ا<فس� العلº العمليات العقلية كيف تس� ، با<فس� الظاهري
 ياء فأحدثت صوتر& بعض األش، 

ً
ور& بعض األشياء وجد أنها ترتد أو ترتطم ،  ك°ر& بعض األشياء وجد أنها تُ ، ا

وماهية هذا ، بطريقة كب�ة فأصبح يريد أن يعرف هذا ا�رم عندما يرميه R األرض ماذا سيعمل فيتعرف \ هذا ا�رم 
  !!ال  . أنهم أك0 شقاوة : وقد يقال عن بعض األطفال ، ا�رم

ً
قد يكون هؤالء ا�وعية من األطفال أك0 انتباها وأك0 لفتا

  .حو�م  للنظر للمث�ات اGارجية من
تلو األخرى  �ربة عندما بدأ يدرس \ الظواهر و\ األطفال و\ ا�دارس ا�حيطة حوÔ بدأ يصمم ا<جارب ) بياجيه (

 مع األطفال يدرك أن ه بدأ ، با�ناهج العلمية ا�عروفة وا�تبعة
ً
وال Ûدث من خالل مفهوم ، ذه العمليات ال Ûدث عبثا

R ·حياة الطفل، بل  ال سياق منفصل سل R uيه ، �ا مع¯ uة يقوم فيها الطفل �ا معcأي حر ،  uلكن تفس� هذا ا�ع
  . ا<فس� هو ما Ñتاج أن يقف عليه ا�رý ويستف° عنه مثل هذا

الطفل R هذه ا�رحلة ح¥ R تعليم  تف° الكث� من أنماط ا<فك� وا<علُم ¯ى)  pسية اpرuيةمرحلة العمليات ا( فـ
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  .  ومن خالل منطق ا}واس وما إt ذلك،  ا�نطق اللغة بذاتها من خالل هذا
 األفعال وليس نه Ñدث ا<فك� ¯يه بصورة رئيسية ع¨أ:  ا}رcية ¯ى الطفل العمليات ا}سية ةأهم ما Ñصل R مرحل

  ، ا<صورات واستدخال الرؤى واالستنتاجات ع¨
ً
  . بل ع¨ األفعال وا}واس ، ليس كذلك إطالقا

 
ً
ا}واس R بداية ا�يالد ومرحلة ا�يالد ف ) عمليات ا�آزر اp½ اpر· ( لكن تتحسن بصورة ملحوظة وملموسة جدا

 سن ( مع نهاية ا�رحلة هذه تكون R ا5داية ؛ لكن
ً
  ) ت[ تقريبا

ً
 عنعيًدا ويضعه ب ءüباليمسك  فبداية،  تتحسن كث�ا

 ما ح¥ يضبط هذه العملية )  اللمس ( ألن ا<آزر ا}� ا}ر� ب[ ا�د وب[ ا}رcة واإلحساس ؟اذا � ، فمه
ً
pمتباعد نو

  . مع الوقت
 وتتناسق االستجابات  . ةفتتحسن عملية ا<آزر ا�سº أو ا}� ا}ر� ¯ى الطفل R هذه ا�رحل

ً
تتحسن ¯يه أيضا

 مع ا�ü يكون توازن الطفل çتل R ا5داية وما إt ذلك ، ا}رcية
ً
ة ا¯اخلية يح¥ العمليات الوظيف « العمليات،  أيضا

أمنية  لق Rسبحان اهللا Hُ  ، با�ناسبة هذا العمل أم� �سم الطفل،  يكون فيها ليس العمليات الكب�ة R ا<وازن
وأك0 وفرةً لسبب أنها Ûمل عن ،  غ�ها R السنت[ األوÚ وتكون ا�ادة السائلة داخل جسمه R هذه ا�رحلة أك0 من

  [ ح¥ أن ا�خ R اإلنسان الراشد مثالً ،  أم� �سم هذا الطفل
ً
سقط  لو : يع�،  يشوبه طبقة من السائل البسيط جدا

  تماًما أويغ� عليه أو يفقد اTاكرة  قد\ األرض  ) الراشد الكب� (اإلنسان ال سمح اهللا 
ً
لكن الصغ� لو يسقط  ، جزئيا

بإذن اهللا لن !! لكن إصـابة  ، شديدة وما إt ذلك �كن يتعرض �5ء أو نوبة بكاء حادة أو ؛ من أ\ من هذا األمر
  لسبب بسيط ألن كمية السائل حول مخ هذا ، يتعرض R الغالب إلصابة

ً
فا�هاز األم� ينقذه رغم أن  ، الطفل كب�ة جدا

جزء مظلل باألسود وجزء آخر شفاف يب[  وضعناوضعنا عليها الطفل والطاولة لو مثًال هذه ،  عمليات ا<فك� عنده �دود
ألن ،  ازنهسيمü الطفل \ ا�زء األسود ا�ضلل لكن عندما يرى ا�زء الشفاف سيقف لن يسقط إال إذا فقد تو،  Ûتها
  . çلوق مع اإلنسان ´عله يتفادى مثل هذه ا�قاط اGطرة  ) سبحان اهللا ( داخ جهاز أم� فيه 

 معتا}رcية داخل جسم اإلنسان مع الوقت و فيتحسن جانب االستجابة
ً
نهاية هذه  بدأ ا<وازنات ¯يه تكون أك0 وضوحا

  . ا�رحلة ا�ü يتسق أك0 وما إt ذلك
  بذاته يتطور وÆ اإلنسان أو الطفل الرضيع ، مهمةا جدً  ةنقط

ً
R ا5دايات يكون إدراكه �فسه ،  R هذه ا�رحلة كث�ا

  ح¥ R ا�رآة R بداية األشهر ال يدرك ويعرف
ً
لكن بعد ف;ة يدرك مثل  ، هذا الطفل أن ما أمام ا�رآة هو نفسه شخصيا

  . ال  بقاء األشياء وثباتها وتغ�ها وما إt ذلكيتطور وعيه بذاته من خالل فكرة مث ، هذا األمر
 أن الطفل R هذه ا�رحلة يظل متمرcز:  ) بياجيه (لكن يقول 

ً
R أنه R ا�رحلة األوÚ  ) بياجيه ( ماذا يع� ، حول ذاته ا

 يظل الطفل R هذه السنت[ متمرcز
ً
  ! حول ذاته ؟ ا

باTات وما يريده  يتحسن ¯يه القدرة \ الشعور والوÆ ، حيط[ حوÔبذاته لكن ال يشعر باآلخرين ا� أنه يشعر ، يع�
  .لكن ال يعرف با�قابل كيف يصل إt احتياجات أو تفهم اآلخرين أمامه  ، من احتياجاته الشخصية

 ، ةا}اد من األسنان ةlموع يكون ùانبه طفل آخر R نفس العمر و¯يه مثالً  قدمرحلة السنت[  الطفل R : مثال
  ؟ ماذا يعمل ؛ ف يعض لكن ا�عضوض يبàهو من ألنه  ؛ فيمسك يده ويعضه وهو ال يشعر باأللم

 فيكمل العض لكن عندما يسمع Èاخ الطفل اآلخر عنده مشÐة يكونال 
ً
يشارcه ا�5ء ألنه  قداTي يبà  إطالقا

 يسبب Ô أ� قدنه أبذات اآلخر  وعيهو لكن إحساسه ، هذا الطفل يبà سمعشعر با�5ء إال عندما لم ي،  خاف
ً
ال يدرcه  ا
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إذا لم  ! بدأ يبàيإt ال�ب أو األكل  Ñتاج ،شيئًا بأنه متمرcز حول ذاته يريد )  بياجيه (فيكون هذا ما يعنيه  ، R ا5داية
Ñهذا األمر فإنه يبدأ بالاخ وا�5ء Ô هذا األمر  القد ،  قق Ô ققÑ ، ار فب\ هذا السياقÈا�5ء واإل R يبدأ Áا<ا

  . Ô مثل هذا األمر  اظروف اآلخرين وال يستطيعون أن Ñققو \ Ûقيق هذا األمر وال يدري عن
 لكن 'ته \ هذ

ً
 الðم حول هذه ا�رحلة كث� جدا

ً
  .ا طبعا

  )Ò( اpلقة
R نظرية ا}لقة ا�اضية و� األرب فنبدأ بسم اهللا مستكمل[ ما توقفنا عنده R وال� تف° عمليات ) بياجيه ( ع مراحل

  . عند اإلنسان  تطور ا<فك�

أن اإلنسان أو الطفل R هذه ا�رحلة مرحلة ، ملخصها وتكلمنا عن:  )ا�رحلة اpسية اpرuية  ( : ا�رحلة األو¼نهينا أف
 لكث� من ا�علومات واألش�ل واأللوانويستدخل ا ، ا}واس ويتعلم من خالل ا}رcة الرضاع وا�هد يتعلم من خالل

 كم� 
ً
      . يتوقعه قد ال يدرcه الكبار كب� من ا�علومات قد ال والÐمات ç Rه الصغ� R تلك الف;ة بشg هائل جدا

 السنة وهذه ا�رحلة تمتد من نهاية السنة اhانية وح¥ نهاية : ) العمليات العقلية مرحلة ما قبل (:  ا_انيةرحلة ا�  �

 ألن فيها يدخل الطفل إt ا<عليم ، السابعة
ً
من خالل ا<مهيدي أو الروضة أو  إما ا<عليم ا�بكر:  وهذه مرحلة مهمة جدا

 هو سن السادسة عند الكث� من األطفال ح¥ ا<عليم ا�درß اTي يقع R الصف األول
ً
لكن الطفل R  ، االبتداá و�5ا

ويبدأ R فهم  ، ا�حيط أك0 يبدأ R فهم) جام بياجيه  (�عرفية أو ما قبل العمليات كما يسميها قبل العمليات ا مرحلة ما
مرحلة استدخال كث� من الÐمات بغض ا�ظر عن ماهيتها وcيفية  ألنه �ن R ؛ العمق االستدالÁ واللغوي للمعا¸ أك0

اللغوية مهمة  بدأ يدخل إt مرحلة لغوية جديدة هذه ا�رحلةلكنه  ، واألوR Ú االستخدام استخدامها وم�ن استخدامها
 R االكتساب ألنها � ال� تعطيه ا�ساحة ألن يتعاون ويأخذ ويعطي مع

ً
األطراف األخرى R ا}ياة و� ا�حيط  جدا

 Æاالجتما.   

 من خالل اللغة  
ً
 ه ا�ظرية و� نظرية لعالم روßإن شاء اهللا R نظرية أخرى تف° وتكمل هذ\ فكرة  وسنأØ [ طبعا

اللغة عن هذا ا�وضع باTات بإسهاب  وسنتÐم عن نظرية R قضايا اللغة باTات وcيفية تطور ) سàقتاق�Þ  ( شه� اسمه
 ألهمية هذا ا�وضوع

ً
 لغوي ا�رحلة أن الطفل يبدي تفاعالً  ن هنا R هذهأ:  لكن نقول،  ] أيضا

ً
 كب� ا

ً
 لكن ، مع ا�حيط ا

R ، أبعاد çتلفة  �ن الكبار pدة نستخدم اللغة R ؛ ا�رحلة معا�ة هذه اللغة R أبعاد çتلفة طفل R هذهالقد ينقص 
 ؛ وأنماط تفك� çتلفة ، 	مات çتلفة 

ً
 يأخذ الÐمات قالب تستخدم R هذا السياق R هذا ا�جال إذا

ً
لكن هو دائما

 أنا يف ، ا القالبتستخدم هنا لكن ال تستخدم خارج هذ
ً
أتكلم عن اللغة فحسب  الصعب عليه أن يستخدمها طبعا

gالغالب بهذا الش R لكن نمط ا<فك� يكون .   
يفهم ، R األش�ل  ، R األطوال ، R األلوان ، R ا}جم ، و� األمور، و� التشكيل ، R ا<صنيف ، R هذه ا�رحلة  الطفل 

 ا�نطق األخرى ياة ال� أمامه �ا منطق واحد وا�نطق الواحد هذا هو األك0 غلبة \ بقية أنواعأن هذه ا<جربة أو هذه ا}
ق ،
ُ
 ر¿ أ

ً
عنده \ سبيل ا�ثال منطق الطول pدة يغلب \ منطق الق  الطفل،  الكأس ا�ملوء با�اء:  بهذا ب وأõب مثاال

لكن مع ذلك يرى أن الطول ؛ ح¥ لو �ن العرض أك0 ، مهما �ن هو أغلب وأك0 من ا}جم  ف�ى أن الطول، أو ا}جم 
بطفل R السنة الرابعة أو  لو أتيت:  فمثالً  ، فيفكر الطفل R هذه ا�رحلة لكن يفكر بغ� منطق ؛ األك0 بالنسبة Ô هو
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نفس كمية  أسانالك انهذ:  وقلت Ô ، الشg هذا نفس ا}جم هذا �لوء بنفس أس[Ô ك أح�تاGامسة من عمره و
هو يفكر بمنطق لكن منطق ح�  ، ال ëتلف هنعم هذه مثل هذ : يقول ؟ ا�اء هل الكمية هنا تتساوى مع هذه الكمية

 ما
ً
pا�رحلة القادمة إن شاء هللا ا�نطق ا}� ال�مل [،  نو R بد أنلكن ا�نطق ا}� ا�ز) ال،  ] وهذا ال يتضح إال 

   . الشg يستمر ¯يه فيه مشÐة R هذه ا�رحلة ونفس تكون األشياء مقو5ة
 سأك أح�تالكأس وأخفيته عنه و ا أخذت هذاإذً ه ، ذ� مساوهذه حجمها : فيقول   

ً
طويل وأخذت الكأس  هآخر لكن ا

 األطفال R هذه ا�رحلة لل� R الكأس اآلخر ؟  لسابق وسأ<ه هل الكمية مساويةا
ً
 ة R الكأسن الكميإ:  يقولون، �5ا

رغم أنا عملنا  . أو ما إt ذلك ألنه يدرك مفهوم الطول أك0 من مفهوم العرض أو الق، ك0 األاألطول رغم أنه أضيق � 
لكن متساوية س[ أوجودة R الكا�أن الكميات  دركي ´علهبمنطق Áp  لكنه ال يستطيع أن يفكر ، « العمليات أمامه

 هو ،çتلفة األحجام 
ً
هو ، مقولب \ قالب مع[  لكن منطق يكون ح� جز)؛ يستخدم ا�نطق R هذه ا�رحلة  إذا

R والسليم Úء إذن يعتقد أنه هو الصحيح واألوüهذ                     . ا�مارسة واإلدراك يعتقد ال Rأوج ه 
ً
 (ز ا�رحلة أيضا

 ذكرنا جانب ازدياد ا�مو اللغوي واتساع ا�عارف  ، خصائص ذات أهمية للطفل R هذه ا�رحلة هناك أن ) بياجيه
ً
طبعا

R  لكن وجد أنه زيادة حالة ا<مرcز حول اTات ال� ذكرناها ، هذه اتفقنا عليها وcم الÐمات وما إt ذلك اللغوية
أنه بدأ يكّون فكرة رغم ، باآلخرين  إt اآلن عنده مشÐة R الشعور باآلخرين باإلحساس ، ا�رحلة األوÚ باقية مازالت

مشاعره Ûسنت R فهم اآلخرين لكنه مازال ¯يه مشÐة  الطفل.  ذاته عن األشياء وعن تصنيفها لكن مازال متمرcز حول
الكبار  لكن نف°ها �ن pدةً  ) مشÐة ( ومعu ا<مرcز حول اTات � ليست مشÐة بمعu ، حول اTات R ا<مرcز
 حدتها لكن ما تزال فحالة ا<مرcز حول اTات تقل . مع طبيعة اإلنسان çلوقة بطبيعة اإلنسانو� طبيعية !!  أنها مشÐة

أحس بعطش يبدأ يخ  ، وا¯يه R سيارة الطفل عمره öس سنوات R طريق مزدحم �لوء بالسيارات يقف مع: يع� ، 
الوا¯ة تهدئته  حس بالعطش ويبدأ Ñاول الوا¯ أوأنا أحس با�وع أنا أ،  ويزعق أريد أن أ�ب أريد أن أكل أريد أن كذا

 ايشعر بم الطفل ال سألة أن، ا� يعاقب الطفلوبعض اآلباء أك0 قسوة قد يكون ،  ص¨ وسنصل بعد قليلبأن ا و�فهامه
عطش البأو  وعا�ب اسهحسإيتفهم هذا األمر مازال يتملكه مشاعره ا¯اخلية  ال،  هو ا�حيط وا�وقف وما به أنت تشعر

فما  ، العاÁ بنفسه ونسيان اآلخرين اÁ يكون ¯يه مثل هذا اإلحساسا<فب، غلب \ مشاعر اآلخر ي بذاته شعوره إذن
   . يفكر إال yا<ه الشخصية R الغالب

 حالة  
ً
cز حول ا<مر أنها حالة من مثالً )  بياجيه (بعض األلعاب الفردية يف°ها  هناك ، ا<مرcز حول اTات تستمر إذا

مع أطفال آخرين يف°ها بياجيه أنها حالة من   يلعبالو،  مثًال يأخذ الطفل طائرة ورقية ويلعب ويتÐم مع نفسه،  اTات
 عنتفس� آخر أنه  بينما سيأØ �ا ، ا<مرcز حول اTات

ً
هناك لكن ؛ يلعب مع نفسه ففهم ا�حيط اTي حوÔ  ليس pجزا

 ومتقدمه سنتÐم عنها R نظريتها إن إنما حالة معرفية أخرى، حالة تمرcز حول اTات  تا ليستÐم \ أنهيتفس� آخر 
  . شاء اهللا

تتأî  لكن فيه م�ة R هذه ا�رحلة قد ال؛ من بعد أو أك0 من طريقة واحدة ذكرنا عليها أمثلة  الفشل R ا<فك� R أك0
يلتقط : يع�  ، ا5ي \ ا<فك� ا�نطÙ ة يتقدم ¯يه اإلدراكR ا�راحل األخرى و� م�ة أن الطفل R هذه ا�رحل

 صور
ً
 من ا�حيط وت0ي ذاكرته ةكث� ا

ً
فتجده يرcب بعض الصور \ صور ، هذا ا�نطق  ىوت0ي çيلته قبل أن ي0 جدا
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حيط[ Ûدث عنده ا�واقف \ مواقف أخرى فيحدث عنده إذا ما تم �حها بشg جيد من قبل ا� çتلفة أخرى وبعض
 بـ
ً
 و´ب أن يتم االنتباه �ا R هذه ا�راحل،  ) ا�فاهيم اcاطئة تكوين (ما ذكرناه سابقا

ً
  . و� مفاهيم دقيقة جدا

دخل عندي طفل R ا�درسة وعمره  اآلن ، نها تبدأ من سن هذه ا�رحلةإ:  وقلنا ) بياجيه ( هذه خالصة ا�رحلة اhانية ¯ى
   معه ؟  كمرý كيف أتعامل ، أناإt سبع سنوات  مثًال ست سنوات

إt قالب  هينقل يستطيع أن ال قال· ن هذا الطفل يستخدم منطق وذكرنا قبل قليل ا�اء يستخدم منطقأ´ب أن أفهم : أوالً 
ا �ن دائمً  ، بنفسهال تتوقع منه أن تتم عملية ا�قل من القوالب  ، نقله ا�علم أو ا�رý إt ذلك القالبي عندماال إآخر 

ح¥ مع الكبار أنفسهم هو يستطيع أن ينقل  هو يستطيع أن يعمل هذا األمر: يع�  ، ن الg يفكر بطريقتناأالكبار نعتقد 
هذا غ� صحيح وغ� وارد و ، ينقل إt هذا مستوى ا<فك� اTي أنا أتعامل فيه هو يستطيع أن ، إt هذه العملية ا�عرفية

   . حال \ «
أستطيع أن أنº هذا  ، ومع[ يتعامل بمنطق لكن منطق �دد \ أنإذن ´ب أن أفهم أن الطفل R هذه ا�رحلة قادر 

قادر  فهون أثري اTاكرة ا5ية ¯يه R هذه ا�رحلة أ أستطيع ، ا�نطق عنده من خالل قو5ة لعمليات أخرى من ا�نطق
 يتعلم ©اعي ، يتعلم لوحده ، م تمرcزه حول اTاتيتعلم برغ أستطيع أن أجعل الطفل ، عليها

ً
يتعلم من خالل األستاذ  ،ا

األطفال اآلخرين  حاول أن أنقل مشاعر الطفل R هذه ا�رحلة لà يتم فهمها من قبلأ ، تمرcزه حول اTات برغم
رحلة و´ب أن تؤخذ بع[ االعتبار R هذه ا�جًدا مهمة  ) ب§ األطفال العملية العكسية ا�بادlة ( . ومشاعرهم ا�ختلفة

                                                   . ا�ش;ك ب[ األطفال R هذه ا�رحلة R قضايا ا<عليم ا<عاو$ أو

 ةا}ادية ع� و� تبدأ من سن السابعة إt سن ، يفكريبدأ  الطفل أن -: )مرحلة العمليات ا�ادية( : ا�رحلة ا_ا_ة �
 ( كذا إt سن كذا هذا السن تقري· متوسط تبدأ من سن هأن العمليات هذ: نقول  فعندما،   نقولب هذا ا�وضوع ح¥ ال

average -  هذا العمر )أفاريج R فتنقص  أوتزيد  قدلكن  ، متوسط ا�اس R عملية تقريبية ألغلب ا�اس تقع �
 قالب �دد

ً
  . تلك األعمار لكن ليست � أيضا

أحد ع�  R مرحلة من سبع إconcrete operational staget )  ( سماها ، �لب مرحلة العمليات العقلية ا�ادية  
وعمر  ، الصفوف ا�درسية R ا�رحلة االبتداá هذا العمر باTات وهو العمر ا}قيR Ù السنوات األوÚ ا�درسية R ، سنة

 R االكتساب بالنسبة للطفل
ً
 و مهم جدا

ً
من خالل منطق  الطفل هنا R هذه ا�رحلة يمارس نشاطاته العقلية ، مؤثر جدا

 \ lموعة كب�ة من األطفال ) بياجيه ( وا�اء ال� عملها سوسOجع <جربة الكأ ، ¯يه منطق ، ح�
ً
فهنا الطفل  ، كث�ا

العمليات  R مرحلة طفالً أح�نا بمعu لو  ، الطفل اhا¸ اTي �ن R مرحلة ما قبل العمليات يتعلم بمنطق أ\ منس
الطريقة �ف;ض أنها متساوية وشبيهة وفيها نفس  الكأس اآلخر بنفس ناضعوÔ كأس[ بهذا الشg وأح�نا و، ا�ادية 

 تقول Ô هل ا�اء هنا مساوي �ذا!!  وال ´د صعوبةما قبل العمليات يكتشف هذا ا�وضوع  مرحلةR طفل ،  كمية ا�اء

 عليه حلها ح¥ الطفل R هذه بطبيعة ا}ال سواء R مرحلة ما قبل العمليات أو ، نعم : ؟ يقول ا�اء
ً
،  ا�رحلة سهل جدا

 ألكن استبدلت هذا الكأس بك
ً
اTي R مرحلة العمليات ا�ادية مثًال عمره تسع سنوات \  أمام الطفل س أك0 طوال

كأسان فيهما نفس الكمية لكن أحدهما أطول من عندي  أصبحاألك¨ و أسالكا�اء داخل  سبيل ا�ثال وسكبت كمية
مرحلة العمليات يفشل pدة  ا الطفل R مرحلة ما قبلطبعً  ؟ هل كمية ا�اء هنا تساوي كمية ا�اء هنا الطفل سألتو ،اآلخر 

 ا�نطق عنده .  نعم تساويها : ا�ادية يقول لكن طفل مرحلة العمليات؛ R حلها 
ً
اآلن بدأ يأخذ شg القوالب ا�تعددة إذا
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  õبت أنا،  ) ...،  ا}جم ، الصوت ، اللون ، السائل(  : أن هذا السائل يأخذ شg القوالب ا�تعددة سواء يعرف
ً
فقط  مثاال

 أن هذه األش�ل بغض ا�ظر عن كميتها تكون  فبدأ يعرف ويú يدرك ، لكن � تتشg \ ©يع مفاهيم ا}ياة
ً
تماما

يفقد ا�نطق مثل ما ألنه يفكر بمنطق لكن من خالل ا}واس ومن خالل ما يرى  وال يفشل R هذا ا�وضوع ، تساويةم
R ا�رحلة السابقة الطفل . 

 ما هامش
ً
pعمليات اإلدراك وعمليات ا<فك� بدأت تأخذ نو 

ً
نه يبدأ أهذا يعطي ا�رý رؤية  ، أ\ وهامش أوسع إذا

مثل ا�رحلة ،  القالب الواحد ال ؛العدة لكن األمثلة ا�ادية ذات القوالب  ؛ ا�ادية إلدراك واألمثلةيستخدم ا}واس R ا
  .طفل هذه ا�رحلة  رحلة ا<فك� ال� يعيش فيهام ، سبقت فيبدأ يك0 عليه من األمثلة ا�ادية لإلثراء وcذا ال�

يبدأ يتفاعل مع ،  حول اTات يضعف بطريقة واضحة رcزالطفل R هذه ا�رحلة يكون ¯يه تم:  مالحظة جداً مهمة
بأفراحهم يشعر فيهم  يبدأ يشعر فيهم يشعر بآالمهم بأحزانهم بمشاعرهم،  يبدأ يكون أصدقاء،يلعب معهم،  أطفال آخرين

 
ً
اإلدراك لكن الكبار ويبدأ يتفاعل مع الكبار بطريقة أفضل R  يبدأ يشعر بمشاعر ؛ ويقل ا<مرcز ويتفاعل معهم ؛ كث�ا

  ، وا�شاهد وا�ر) R ح� ا�نطق ا�لموس
ً
R بداية  وهذه مالحظة عند األطفال R هذه ا�رحلة ¯رجة أن األطفال خصوصا

بالنسبة للكبار يسأل  )ة ا�حرج األسئلة (ا pدة ما نسميه ؟ يسألون أسئلة يبدؤون ، مرحلة ما قبل العمليات وهذه ا�رحلة
 فيبدأ يسأل عن أشياء غيبية وعن ، يدÔ \ الطريق الصحيح  يملك أي منطق تفك� lردال ألنه اآلن؛ عن أسئلة غيبية 

 ، بها إt ذهنه ا�ادي ا�لموسيريد أن يقر¿  أشياء قبل ا<كوين بالنسبة Ô أشياء ح¥ أسئلة جنسية أسئلة çتلفة R األنماط
األشياء  : طاق ا�لموس مثالً ا�� وا}حل األسئلة ال� تكون خارج ا�را من أهم األشياء ال� يسأل عنها R مثل هذه

من ا�رب[ والكبار  ، ا5عض يغضب ال� يسمع عنها R ا�عتقدات يطلب تقريبها إt حواسه ح¥ يفهمها الغيبية األشياء
 ا�نطق ا�ادي ا�حسوس ألن عنده منطق غ� ، احول هذا الطفل وهذا األمر بالنسبة للطفل R هذه ا�رحلة pدي جدً 

 R هذه ا�رحلة لكن؛  فهذا األمر ´ب أن يقوده إt إجابة معينة،  يقرب إt الفكر و�t عمليات ا<فك� ا�لموس ح¥
 الطفل صحيح يفكر بمنطق من خالل ا<فك� ا�ادي ا�حسوس

ً
لكنه  ، ا�لموس ا�شاهد أمامه وهذه ا�رحلة ا�امة جدا

واGيال وال يستطيع أن يرcب هذه األش�ل بوضوح ويقربها  ا�جرد وا<فك� اTي يعتمد \ ا<صورات يفشل R ا<فك�
ورابع  أمثلة إن شاء اهللا R مرحلة العمليات ا�جردة ال� � ا�رحلة الرابعة أهم مرحلة وسوف ن�ب عليها ، إt ذهنه

طبعا يصنفها  سنة إt مراحل ما بعد ذلك دأ من سن اثنا ع�R عمليات ا<فك� وال� تب مرحلة يدخل إ�ها اإلنسان
  .  بياجيه أحيانا إt نهاية مرحلة ا�راهقة

  )Ó( اpلقة
و� ال� يكّون فيها الطفل :  ا�ادية مرحلة عمليات ا�فكz : كنا قد توقفنا عند ا�رحلة اhاhة R نظرية بياجيه و�

ا�نطق تشg بشg جيد ولكن يظل R إطار  ، وا�حسوس أمامه خالل ا�ادةمنطق كب� ويفكر بمنطق كب� ولكن من 
  : ال يستطيع أن ينتقل ويقفز إt لكن الطفل ، ا�ادة وا�حسوس
الغ� ،  أو الغ� حسية عمليات ا<فك� ا�جردة : ، أي  )مرحلة العمليات ا�جردة وا�صورية وا�خيلية( :ا�رحلة الرابعة 

 نقول ا ا<فك�طبعً  رئية أمام الطفل R نطاق ا5يئة ا�حيطة أمامه R }ظة ا<علمالغ� م مشاهدة
ً
إن بداياته :  ا�جرد دائما

 عن رؤيتها سواء رآها أم لم  دخول مرحلة ا�راهقة لكنها قد تسبق ذلك� 
ً
ويبدأ فيها الطفل وا�راهق بتفس� األشياء بعيدا

، \ ا�نطق و\ ا}واس  بمعu أن طفل ا�رحلة اhاhة اTي يعتمد ، ة \ ا<فس�فبا<اÁ سوف يكون ¯يه القدر،  يرها
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الطويل فيه كميات معينة من ا�اء ëتلف عن بعضها لو  لو عملنا عملية الكأس ال� ذكرناها أمام الطفل لكن الكأس
القا5[ هل تستطيع  هذين:   الطفل وقلناأو ح¥ متساوي[ من م�ن Þç إR ]t قاç ]5تلف وضعناهاو ، بشg بسيط

    ؟ أن تعرف أيهما أك0 وأيهما أقل
   Æو R أسلوب الشفافية 

ً
 ، فبا<اÁ يكون اإلدراك وا}جم وا�سم يكون ¯يه أقل من طفل ا�رحلة ال� تليها �5ا

 بعيدوا�عمول أمامه ليس أمام حواسه و،  ا}كم ¯يه أصعب إال \ ا�ادي ا�لموس
ً
حواسه فقد يفشل R هذا األمر  عن ا

    .  وقد ال يف° هذه الظاهرة بشg جيد
ا<فك� دون  هوو،  يعطينا الفرق ب[ طفل ا�رحلة اhاhة وطفل العمليات ا�جردة : بكث� من هذا ون�ب بمثال أوضح
 أ¸ داخل  يبدأ يفكر داخل ا�خ ويتصور داخل ا�خ ويستنتج،  أن يعتمد \ حواسه

ً
أح�ت عملة ا�خ ، لو أف;ض جدال

 وهذه �ربة عُ  معدنية
ً
 عملة ح�نضعها öس دوائر \ شg خط أمام الطفل وأ ، مع األطفال ملت وعملناها كث�ا

أن أدخل لطفل ا�رحلة الرابعة من أجل  طفل ا�رحلة اhاhة أماå قبل ويكون ؛ أخرى وأضع خلفها أيضا öسة أخرى
االثن[ وسألت طفل مثًال عمره تسع سنوات أو ع� سنوات وقلت Ô هل  ة ا5عد واألسلوب R ا<فك� ب[أن أعرف طريق

هذه öس ،  نعم : لقوR الصف اhا¸ ي ةا�وجود تR الصف األول نفس عدد ا�لال ةا�وجود تا�لال أو ( coins ) عدد
ورقة بأن تف°ها وأÝء  وف أعمل حرcة أمامك اآلن وأريدكولك� س، �تاز :  أقول Ô ، قطع وهذه öس قطع مثل بعض
فأصبح  ، ال يراها خلف الورقة ةعدنية أمامه وöس قطع معدنية çفيم س قطعöالطفل  ىبيضاء وأفصل ب[ الصف[ ف�

ا�نطق الصحيح يعتمد \ ،  نه R هذه ا�رحلة pدًة يعتمد \ ا}واسإ:  قلنا،  اhا¸ يرى الصف األول وال يرى الصف
تعامل مع الصف ي الا}واس  هو اآلن أماå!!  لكن اGلÞ ، اآلن أصبح اTي أمامه R نطاق ا}اسة ، با}واس لكن

كم الفرق !! خلف الورقة  ام ووضعته Rأممن  تلالا� أو  ( coins ) اآلن أسحب:  وقلت، أمام الطفل  أتيتاGلÞ ف
 pدة ًهو سيستخدم ا�نطق فيقول؟   ب[ الصف األول والصف اhا¸

ً
فرق واحد ب[ الصف األول والصف  هناك : طبعا

!!  الفرق الحظوأرفع الورقة وأقول Ô  أفاجئه ، الطفل R هذه ا�رحلة ألنه فكر بمنطق صحيح بمفاجأةأقوم أنا !!  اhا¸
مرحلة العمليات  - س� R هذه ا�رحلة ؟لكنه كيف فشل R ا<ف!!  وليس واحد فرق اثن[!!  يجد هنا ستة وهنا أربعةف

 ا�مع �ب عن ا}واس بينما الطرح، ففشل R ا<فس� (+) ا�مع  لم يرلكنه ) -( الطرح  رأىألنه  كيف فشل ؟ -ا�ادية 

 . �ن أمام ا}واس
ب[ الصف  R اGلف وقلت Ô كم الفرق وسحبت واحدة أمامه وأمام « حواسه ووضعتها هلكن لو بدون الورقة هذ

فبا<اÁ سيكون ، ا}واس ( الصف[ R نطاق ا}واس  ألنها 	ها R نطاق ، اثن[ : سيقول مبا�ة ؟ األول والصف اhا¸
ا�نطق غي· R  عندما يكونلكن  ، منطق مادي أمامه �سوس وملموس،  سهل تفس�ه �ذه العملية سهل ألن منطقها

وهذا يكون عملية نضج مبكر  ، قد يأØ بعض األطفال وÑلون مثل هذه ا�سألة لكن يفشلا�رحلة  الغالب طفل هذه
الطفل إنما �  قبل أوان متوسط األفراد R هذه ا�رحلة ليست خلل R اآلخرين وليست خلل R هذا انتقل إt مرحلة

  . �ن نتÐم عن �لب األطفال ،طبيÕ  úء
 سنة أو ثالث ةأربع ع� طفل عمره مثالً  - طفل ا�رحلة الرابعة أح�ت،  هاتلي نفرق بينه وب[ طفل ا�رحلة ال� لàو

معدنية R الصف األول  ووضعت أمامه نفس ا<جربة öس قطع،  ليستطيع أن يفرق أو يفكر بطريقة lردة -ع�ة سنة 
R مناهج  تبدأذلك مراحل ا<فك� ا�جرد من أجل  طفل هذه ا�رحلة يكون pدة دخل R ، وöس R الصف اhا¸
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 وا�سائل ا}سابية ال� تعتمد \ ا<فك� ا�جرد عند الطفل ، وا�;اجحات،  وا�عادالت،  الرياضيات عمليات الرموز

فنجد أنه قادر \ أنه Ñل مثل هذه  استطاع أن يدخل هذه ا�رحلة اهذ!! ال  ،©يع ا}واس واألش�ل ا�ثلثات وا�كعبات 
 ، ؟؟ كم عدد القطع أو هل القطع ا�عدنية R الصف األول تساوي الصف اhا¸ : الطفل R ا�رحلة الرابعة سألت،  ا�سائل
سوف أعمل �ربة بسيطة وسأجعلك ترى الصف األماå لكن لن ترى الصف اGلÞ :  قلت ، عم تساويهان : يقول

ذلك  مع ، ا�مع لم يرالطرح لكنه  رأىهو  ، اهادخلها l Rموعة اGلف وهو ال يرأمعدنية من األمام و وأسحب قطعة
  -واحد  ذأخن:  ثم يقول،  غلب أطفال ا�رحلة الرابعة يف°ونها بطريقة صحيحة وطريقة سليمة سيفكر قليالً أ

ً
 أناطبعا

نأخذ واحد من هنا صارا :  يقول – ولكن Ñدث ا<فك� داخل ا�خ أو داخل العقل Ûدث �<اÁ أفكر بصوت مسموع
  ، واحد هناك \ اGمسة صاروا ستة أربعة وزاد

ً
ا�غيبة عن  والعملية،  ا}سية هدهاشا ال�عمل عمليت[ العملية  إذا

اثن[ أقوم أنا وأرفع الورقة تطلع إجابته  الفرق ب[ الصف األول واhا¸:  فيقول،  حواسه ال� �نت خارج نطاق حواسه
إt أن الطفل إt اآلن ما دخل بشg جيد R مرحلة ا<فك�  دة يعطي� مؤ�p،  اوب´ لم إذا ، صحيحة R الغالب

 لكن إذا جاوب يعطي� مؤ� ؛ ا�جرد
ً
 واضح ا

ً
  . أنه دخل R مرحلة ا<فك� ا�جرد الطفل R هذه ا�رحلة ا

وعب األشياء ا�جردة خارج يست قادر \ أنه وأنه R ا<فك� عند الطفل ةيعطي� مرحلة جديد إذن أنا ا�رý وأنا ا�علم
\ هذا  ، الطريقة ويستطيع أن يتل* مادة العلمية بهذه الطريقة فيستطيع ا<علم بهذه ، نطاق ا}واس وا�ادة أمامه

 عمليات ا<فك� ا�جرد تتطور  ، ا�ناهج توضعاألساس 
ً
اثن[  هذه ا<جربة نفسها وسحبنا عملنا ح¥ لو فيما بعدطبعا

عن ا}واس أو ثالث أبعاد  Þçما بعد واحد وا<فك� فيG   ( coin )لف تكون أصعب من أنه تسحبR ا وضعناهاو
yسب الوقت yيث إننا نفهم  تالعملية �تدة وطويلة اخت،  أو ترcيبهم مع بعض تكون أصعب R ا<فك� ا�جرد

حدوثها داخل ا¯ماغ R هذه ا�راحل  R عمليات ا<فك� وcيفية ا�فهوم نفسه األساconcept ß )الكونسبت (
  . ا<عليمية 

 
ً
ا5عيد عن االعتماد  ا<لق[ أو ا5عيد عن ، ا<فك� ا�جرد هو ا}لقة ا}قيقية للمتعلم[ ¯خول pلم ا<علم اTاØ طبعا

R ما 
ً
pلقي� ا�عتمد \ بعض ا�ناهج وا�قررات أنها تدعم ا<عليم ا \ الطرف اآلخر قد يكون عندنا إش��ة نو>

طريقة تلقينية  فبا<اÁ يمكن أن تستمر بهذه الطريقة ألنها ، من تفاعليته وأخذ ا�انب اإل´ا� فيه سلبية الطرف اآلخر
متعلم ويتل* وÑاول أن يتعلم ويستكشف أشياء  سهلة لكن R حقيقة األمر ´ب أن يكون الطرف اآلخر طرف إ´ا�

  . ا�رحلة ا<جريبية  قة ا<علم ألنه دخلهذه طري ؛ جديدة بنفسه
 هذا يعطينا مؤ�
ً
 مهم وcب� ومؤثر R العملية ال;بوية  من وجهة نظره ال;بوية كشف �ا كشف)  بياجيه(  إt أن ا

ً
جدا

منا كيف نب� ا�ناهج ، ا<عليمية
ّ
 ربعة كيفوبالفعل ا�ناهج ال;بوية اآلن R ©يع دول العالم تصاغ وفق ا�راحل األ عل

ا�ظرية فيها  ، بعمومية حول هذه ا�ظرية وأنا إt اآلن أتكلم، يدخل الطفل هذه ا�رحلة وcيف ينتقل إt ا�رحلة اhانية 
  . ب الصورة لعمق هذه ا�ظرية يقرحاول تالكث� لكن أ من ا<جارب وفيها من االستدالالت الüء

 إم�نيات بيئيةنضج د هناكأن :  معينة نظريات)  بياجيه( واجه 
ً
R «  هذا ، اخ  داخل اإلنسان فسيولوH Ýالفه أحيانا

موجودة R « ا�جتمعات  ا�ستويات والنسب من lتمع اآلخر لكنها تلفë اطبعً  فحسب ا�جتمعات ليس l Rتمعنا
 تكون أ\

ً
 تكون أقل،اإلم�نات ا5يئية أحيانا

ً
 تكون مساوية وما إt ،  وأحيانا

ً
 كيف تتفق مع  ، ذلكأحيانا

ً
وخصوصا

ولكن ال يمكن بأي حال من األحوال فصل ا�مو ا�عر� ، ا�رحلة ا<عليمية  مرحلة ا<فك� ال� يمر بها الطفل R هذه
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( لكن نظرية  ، داخل اإلنسان وا�مو ال;بوي أتكلم عنه وا<عليº عن الوظيÞ،  ا�مو الوظيÞ داخل اإلنسان عن
        : ا.قاط ا�اlة الة ألوجه مهمة جداً تربوية من خاللأوجه >Ô  تعطينا ) بياجيه

 من االنتباه لالستجابة ا}قيقية وا�رتبطة بعمليات  إن الوقوف \ خصائص ا�مو ا�عر� ومراحله ُفَمكن ا�علم 
ً
فعليا

R للطفل Ùهذه ا�رحلة ا<فك� ا}قي .            
\ Ûديد األهداف وÛديد السلوك ا�توقع أدائه وفق هذه ا�رحلة ا�عرفية وال� ´ب أن  - اكما ذكرنا سابقً  -  تساعده-

  . تفهم بطريقة جيدة
كيف يتفاعل  يتعلم أن وهو األمر اTي يلزم ا�تعلم،  ونمط توازن ب[ الطفل وا5يئة ا�كتِسبة وا�كتَسبة إ´اد نوعية -

ا�ناسب اTي أمامه �تم عملية تسهيل  يف يوضع R النشاط وا<حدي اTه�وc،بطريقة صحيحة مع ا5يئة ال� أمامه
من مرحلة إt مرحلة من غ� أن نمر با�راحل ال� ´ب أن يمر بها  قفز R ا�راحلنال يمكن أن  ، ا<علم فيما بعد

  .الطفل
  بياجيه تكلم عنها R نظرية ا<حدي وا<وازن وهو يتÐم عن )ا�وازن  عملية (

ً
أنه داخل Ûت نطاق ا�راحل هذه وأيضا

من طور هذا ا<حدي وتوصل إ�ه  انت%إذا  ؛ ´ب أن تضعه أمام Ûدي أن اإلنسان R عمليات ا<فك� ، ربطها فيها
�عند اإلنسان قادر  العقل ، يقف دعهوصل �ذه ا�رحلة ال ت يع�،  أو ا�ضج الفسيولوÝ أو الوظيy Þكم ا�ضج ا�عر

يجب أن ينتقل من ف،  .. وهكذا) ø( رقمأنقله Ûدي  ثم) £(إذن ضعه R ا<حدي رقم  ، أنه ينتقل للمرحلة ال� بعدها \
ا<حدي ا�عر� واإلدراك وا<فك� ¯يه سيقف \ هذه ا�رحلة،لن  ألنه لو وقف اإلنسان عند استثارة ، أسلوب Ûدي

للطفل R  ´ب أن تكون ا�ناهج متحدية لطريقة ومرحلة ا�مو ا�عر�: فيقول  ، إt ا�رحلة ال� بعدها يستطيع االنتقال
نه أ؟  ا<وازن ماذا يع� ) ا�وازن (بـ          ا�رحلة ما يس� عند الطالب أو الطفل R هذه ، عندما يكون هذه ا�رحلة

Ñاول أن أن اآلن ´ب عليه ،  ديÛ وليس عندهعنده توازن  أصبح،  وصحيح ا<قط ا�علومة بكاملها بشg دقيق
أنقله للتحدي اTي  ثم يصبح عنده ا<وازن هذا ، ا�علومة ح¥ ير� pمل ا<حدي ويوصل �ذه ا�علومة يهيمن \ هذه

عملية ا<فك� فأنا أقول لكم بُ� كث� منها \  اÁ تنتقلا<ب، فتحدي اTي يليه لعنده توازن أنقله ل كونح¥ ي،  يليه
  . ا<عليمية سواء R ا<عليم العام أو ح¥ ا<عليم العاÁ س منهجية تربوية ا�ناهجأس
طرق  أنها �عل R مصمº ا�ناهج وطرق ا<دريس ا�ختلفة ) بياجيه( ا�مو ا�عر� وخصائصه عند  تساعد مراحل -

سواء �نت مراهقة أو طفولة أو ما إt  طفلا<فك� تتوافق مع عقلية وطريقة وطبيعة ا�رحلة ا<عليمية ال� يمر فيها ال
بعدها أو ا�رحلة وبعدها يعطيك إدراك  نه إدراكك للمشÐة أوإ،  ا<عليم لكنها أعطتنا ا}ل ا�ثاR Á تسهيل عملية ، ذلك

Áوالصحيح للحل ا�ثا .  
 توفر خصائص ا�مو ا�عر� إم�نية وضع مقاييس واختبارات ومواد

ً
�مو العق  ا}قيÙ ¯ى تقيس مستوى ا أيضا

 بياجيه بدل ما Ûل، ا�تعلم[ 
ً
أنه أعطي ح¥ ا�علم ال;بوي  ، �ل االختبارات ا�Tء ا<قليدية أو غ�ه سهلها �ا كث�ا

  . للوقوف \ مرحلة ا�مو ا�عر� ال� وصل إ�ها طالبهم معلومة
 جوانب اإلرشاد ح¥ العالÝ( ، ) جوانب اإلرشاد األكاديº  (،  )جوانب اإلرشاد ا�ف� ( األخرى  ا�وانب ناإذا أخذ

 
ً
ال;بية وا<عليم وتصميم ا�ناهج  فقط R نطاق ليسأمور كث�ة بُ� عليها داخل هذا اإلطار ) اإلرشاد ا�عر� ( ،  ) أحيانا

  . ا�رحلة �ام لكث� من ا�رب[ R هذهإففهم و�دراك وعمق هذه ا�ظرية �ن مصدر  ، وما إt ذلك
ً
 أنا يستوقف� كث�ا

ً
 طبعا
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لم يغفل هذا ا�انب  هو ، هذا ا�انب ا أنه تم اتهامه بإغفالوال� ذكرناها سابقً  ، العمق وا5عد االجتماR Æ نظرية بياجيه
R العلم  وأكد \ هذا تالمذة بياجيه أو ما يسمون: ( new begetion  theories ) نظريات تالمذة بياجيه Tين ا

وا<علم من  أساR ß ا<علم االجتماÆ قرنوا بقضية ا<علم العضوي وا�ض
 والفسيولوÝ لإلنسان أكدوا \ أنه بعد
  ، وتالقح األف�ر ب[ ا�اس،  ا�حيط[ واألف�ر خالل ا5يئة وا<علم من خالل اhقافة االجتماعية وا<علم من خالل

ً
أيضا

 عند الب� أن،  سلوب ا�عر�األ  Õ (Cognitive Style )ء جديد أتوا به ما يس� يهفراد فالفروق الفردية ب[ األ

أمور وقدرات معينة عند األفراد سواء  فبا<اÁ يستطيعون Ûديد أمور معينة وفهم، أنماط من األسا�ب ا�عرفية يتبعونها 
  . طالب أو غ�هم بعمق أك0 �ا Ñتوونه من قدرات

جديد من اTاكرة اسمه  نهم رcزوا \ Õء مع[ R ا�ظرية ا�ديدة اكتشاف جديد �مط ونوعيظل فوق هذا 	ه أ
ذاكرة قصzة  (  ) ذاكرة حسية ( هناك تكلموا عن أن ، � ذاكرة جديدة( working memory )  ا�اكرة العاملة

  . ) ذاكرة طويلة ا�دى ( و ) ا�دى
، تدخلها \ شg معلومات  األشياء ا�حيطة ، ذلك إtتلمس وما  ،تسمع  ،تشم  ، رىا}واس ت)  اpسية ا�اكرة (

 Áنفس اللون عرفت أن هذا اللون مثًال هو اللون  تقع عليها مرة أخرى تعرفها الع[ وقعت مرة أخرى عندمافبا<ا \
األكل الفال¸ اTي �توياته مع[ أو طبخة معينة شمته مرة أخرى عرفت أنه هو  مثًال را,ة أكل تاألنف شم ، األصفر
  . هذه اTاكرة ا}سية ،مع[  نوع
 عطيداخل مخ اإلنسان � عبارة عن çزن صغ� ت ذاكرة هناك R عرف علم ا�فس أن)  ا�اكرة قصzة ا�دى (

 فظها وحاولخلها لثاكرة طويلة ا�دى ويتعامل معها وÑاول Ñدنسبة لإلنسان استالب ا�علومات األو�ة إذا �نت مهمة

امتدت ا�هم أنه  ، قت فرسخت بشg أفضل وطالت ا�علومة عنده واستخدمها لف;ة من الزمن طويلة،  يمارس وcذا
 لالحتفاظ با�علومة Ñتفظ hوا¸ أو  ( shortstorage ) فاTاكرة قص�ة ا�دى يسمونها ، يستخدمها

ً
وم�ن صغ� جدا

  . نصف دقيقة ومن ثم ينقلها
 عند ) ا�اكرة طويلة ا�دى ( تب*

ً
 ح¥ ليست ، اإلنسان  و� ال� Ûفظ ا�علومات بال�مل لف;ات طويلة جدا

ً
وأحيانا

 yسب �ارسة اإلنسان واهتمامه بمثل هذه
ً
  . ا�علومة  طويلة جدا
 أيمع  ربطهاتهب بها وذتأخذ ا�علومة وأين ت أينلكنها تعرف ، و� ذاكرة ذكية قص�ة  ) ا�اكرة العاملة ( وأضافوا �ا
أو بروابط  ) اسكيمز (با�Tء تربط بـ إذا ترتبطبا�Tء  ترتبطهل ،  معلومة تقربها ألصح معلومة وأدق، ا�علومات 

R معينة Èحول هذا، ا¯ماغ  وعنا 
ً
  .ا�وضوع  Ûاول تقرب ا�علومات أâع وقت �كن تستخدمه وأشياء كث�ة جدا

لكن هذه ،  وفيها من األyاث آالف مؤلفة من األyاث،كث�ة ونطاق دراسات،  طاق جامúنظرية بياجيه تدرس \ ن
   . اتاTوفائدتها R ا}قل ال;بوي وحقل علم ا�فس ا�مو ب فكرة pمة \ نظرية بياجيه

  )Õ( اpلقة
 �مو ا�عر� وطرق ا<فك� وقياس طرقR ا�مو ا�ف� وتوقفنا R ا)  بياجيه (نظرية  كنا قد توقفنا R ا}لقة ا�اضية عند

 R ا�راحل العمرية ا�بكرة R مرحلة الطفولة
ً
  . وا�راهقة  ا<فك� عند اإلنسان وخصوصا
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عن مراحل تف° طريقة ا�مو ا�عر� ¯ى  أنها عبارة: وقلنا )  بياجيه (وتكلمنا عن األربع مراحل األساسية R نظرية 
 أنها ، لفهم هذه الطبيعة ا�عرفية لألطفال وا�راهق[ R هذه ا�رحلة  ي ا�رý الكيفيةوتعط، الطفل و¯ى ا�راهق 

ً
وخصوصا

  .ا�درسة ومرحلة ا<علم بالنسبة �م  مرحلة
 باألربع مراحل و³  �

ً
   :ونذكر Öيعا

  : ) اpرuية ا�رحلة اpسية (  •
ً
 . وال� تقع من سن ا�يالد أو من ا}مل وح¥ عمر سنت[ تقريبا

 . مرحلة الطفولة ا�بكرة و� ، السابعة و� من بعد السنت[ إt سن : ) مرحلة ما قبل العمليات ا�عرفية (  •
 .ا�نطق ا�حسوس  وال� تعتمد \) : مرحلة العمليات ا�ادية(  •
 ) . مرحلة العمليات ا�جردة وا�صورية وا�خيلية (  •

وما أهمية فهم « مرحلة 5ناء ا�حتوى ا�عر� ؟  �رحلة إt مرحلة أخرىهذه ا كيف ينتقل األفراد فيها من: وقلنا 
  ؟ العلº لà يكتسب الطالب R تلك ا�راحل بالطريقة ا�ث� وا�حتوى

 ووضعناها داخل إطار األهداف داخل إطار كيفية صياغة من أهم ا�ظريات
ً
األهداف ا�عرفية  ا�عرفية وذكرناها سابقا

 . وتنت� عند مستوى ا<حليل وال;cيب وا<قويم ذات ا�ستويات الستة ال� تبدأ با<ذكر )بن يام§ بلوم ( نظرية  : و�
 أن نتناول نظرية  وأرجو العودة إt ا}لقة السابقة وال�

ً
 للوقت أيضا

ً
تكلمنا فيها وف°ت هذا األمر لكن نريد استغالال

R هذا اإلطار و� أخرى  :  
لم  خالل منظور جديد وال� ف°ت طريقة ا�مو ا�عر� عند اإلنسان من :)  Lev Vgotsky -سl Øف فيجوت( نظرية  

ولكن ليس بالعمق اTي ) بياجيه(فأصبحت تكامل هذه ا�ظرية وتعطي بُعدا آخر تطرق إ�ه ) بياجيه(يتطرق إ�ه 
  .تطرقت Ô هذه ا�ظرية 

انتقلت بفكرها  ومن ثم، ذه �نت تقع Ûت االÛاد السوفي� آنذاك وه، نبعت وأتت من ا�درسة الروسية  هذه ا�ظرية
 وانت�ت انتشار، وبعصارة جهدها و�اربها إt غرب العالم 

ً
  ا

ً
وcندا وتم تبنيها بشg  األمريكيةR الواليات ا�تحدة  كب�ا

   . ا R تلك ا�ناطقكب� جدً 
 tإذا أردنا أن نش� إ )àأحد العلماء ) �ف فيجوتس � R ا<طور ،  ا�ؤثرين فعًال R حقل علم ا�فس ا�عر

ً
وخصوصا

�ن Ô إسهامات ثرية وغنية  ) فيجوتسà(  فOى أن ، اإلنسا¸ ا�عر� اإلنسا¸ وcيفية فهم كنه ا5نية ا�عرفية R العقل
 
ً
 R هذا ا}قل R علم ا�فس R االÛاد السوفي� هو أحد،  جدا

ً
انت� فيما بعد R العالم  لكنه فعالً ؛  األعالم ا�هم[ جدا

عندما نريد أن نفهم كنه وطبيعة هذا ا<فك� ونموه ¯ى  	ه yكم أنه رcز \ بؤرة ونقطة جديدة ´ب االنتباه �ا
قد lرد أداة كما أعت وبدأ يتÐم عن اللغة ال� نستخدمها أنها ليست، االكتساب من خالل اللغة  فرcز \ pمل ، األفراد

 
ً
ا<فك� لكنه رcز \ أنها قضية تفك� أساß �  وأنها ليست lرد وسيلة سهلة لتسهيل عمليات ، علماء ا�فس سابقا

: يع� ،  يسكت ويبدأ يفكر مع نفسه ويتخيل األمور يرى أنه يستخدم لغةحينما  ح¥ ذكر أن اإلنسان،  تفك� بأساسها
سأذهب إt ا��ن  أنا (ة نطق بهذا األمر فإنه يفكر من خالل استخدام لغيفكر R موضوع بداخله من غ� أن ي عندما

برنام
 R ا��ن الفال¸ سأنتقل إt ا��ن اآلخر و¯ي من األعمال ما أقوم  الفال¸ ثم سأتناول ا�وضوع الفال¸ إذا انت%
ن اإلنسان يبدأ ينº إ:  نه قالإبل ،  يفكرويبدأ من خالل هذه العمليات وهذه ا�حادثة مع اTات يبدأ ،  ) وهكذا بها

Ôمراحل االكتساب للغة  ، تفك�ه بداية بعد مراحل االكتساب من ا�حيط[ وا�اس من حو ºأن هذا اإلنسان يبدأ ين
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 R نظرية  ذكرتو، ا}ديث مع ا�فس  أو)  private speech (ه من خالل ما سما
ً
أن بعض األطفال )  بياجيه (سابقا

 لعبة ورقية أو يمسك شي يمسك عندما
ً
 معينئا

ً
بأنها )  بياجيه (ف°ها ، ويبدأ يلعب فيه ويتحدث مع نفسه أثناء اللعب  ا

�ن أذ" من ذلك عندما  ) فيجوتسà ( لكن، تمرcز حول ذاته وعدم إحساس ورغبة با<فاعل مع ا�جتمع ا�حيط 
واعت¨ها جزء من تطور ) ا}ديث اTاØ أو ا}ديث مع ا�فس  (بـ أنها � عملية نمو معر� yد ذاتها وسماها: ف°ها 

� يكتشف من خالل هذه اللغة اGاصة pلم خاص فيه يقوده إt معرفة األشياء واكتشافها من فاإلنسان ، اإلنسا¸ ا�عر

  .                                                   خالل هذه اللغة
   -: ب اإلنسان الفكر بطريقت§وأن هذه اللغة تُكسِ  اcاص ومن خالل هذا اpديث   
يكتشف رموز هذه اللغة ويرcب من خالل ألعاب ومن خالل أنشطة  ال� تكلمنا فيها وأنه يبدأ،  ما بطريقته اcاصةإ

  .  ة أخرى يمارسها حياتي
 الكبار وا�قرب§ منه و منأ

ً
 خوان ا�حيط[ من هذا الطفلواإل واألباألم : مثل  م ،خالل ا�فاعل مع اآلخرين وخصوصا

  . ونمط تفك� هو اآلن ال يكتسب فقط لغة منهم هو يكتسب لغةف، 
 س

ً
 ©يل ) فيجوتسà (ح هذا األمر ذكر وض¿ أل أõب مثاال

ً
 من هذا  مثال جدا

ً
وقبل أن يعمل هذه ا<جارب استفاد كث�ا

 يبأل : وقال، ا�ثال 
ً
معتادة يمكن أن  تفك� قصةلللتواصل فحسب � أداة لأداة  اللغة ليست ههذ  أن[ف;ض جدال

Û أي بيت ومع أي طفلدث R  ،طفل يوم îأنه أ 
ً
ودخل ا5يت وبعد ف;ة ذهب إt وا¯ته وÀه  من األيام من ا�درسة ا

 فغ؟  حقيب� ا�درسية ضاعت لم أجدها وال أتذكر أين �: ويقول �ا مثًال ، ح¥ بكاء  غضب أو حزن أو
ً
 هأم ا5ا

Ô ا��ن:  تكلمه بهدوء وتقول R غرفة ا�وم R تعرف ا�خابئ للطفل ، الفال¸  قد تكون نسيتها 
ً
 أن األم �5ا

ً
خصوصا

.  ال:  يقول يتذكر قليًال ثم ؛ قد تكون نسيتها مثًال R غرفة ا�وم Ûت ال°ير:  فتقول Ô ، أين Hبئ أغراضه وما إt ذلك
R ا�درسة  ليست.  ال:  فيتذكر ويقول،  قد تكون نسيتها R ا�درسة:  ثم تبدأ معه من ا5داية فتقول ؛ ليست Ûت ال°ير

من  نزلت�ل أ¸ ا¯و، �نت مR ú ا5اص .  ال:  قال؟ ، R ا5اص :  تقول ، من ا�درسة وcنت أ÷لها \ ظهري خرجت
 منها شي أخرجتوا5اص 

ً
تعرف ا�خابئ !!  ا¯رج �كن أنك نسيتها مثًال Ûت:  تقول Ô ، ذلكوأعطيته لزمي  أو ما إt  ئا

� ليست  : ويقول،  ا}قيبة ثم يعود مرة أخرى ويذهب Ûت ا¯رج وÑاول أن ´د هذه يفاجئهافيمكن أنه  ؛ هو ن�
عندها سوف يعود ،  Ôبادر ويذهب هناك فيجد ا}قيبة ا�درسية يف ،ا5اب تقول Ô يمكن خلف  : تقول Û  !!Ôت ا¯رج

 م°ور
ً
 وسيكون فرح ا

ً
 أن هذا األمر تكرر مع الطفل وفقد ، ا}قيبة ا�درسية  �ذا اإلíاز أنه وجد هذه ا

ً
�ف;ض جدال

 هنا
ً
 مهمة)  فيجوتسà (اآلن يع� ذكر  حقيبته ا�درسية lددا

ً
وا¯ته  هنا اآلن ا}وار اTي دار بينه وب[ ؛ نقطة جدا

 هل سيت
ً
ساعدته به اTي األسلوب  اختصار وسيفكر بنفس ( shortcut )            أم هل يعمل؟  كرر من جديدسابقا
 الطفل سيفكر بنفس األسلوب اT ؟ الوا¯ة

ً
ألم لم تعطيه فقط ا ؛ فبنفسه يبدأ يفكر ، وا¯ته وأمه ساعدته فيه ي�5ا

منهجية علمية R ا<فك� فيبدأ  ةريقة نسميها طريقة علميط ، ©ع ا�علومة طريقة R ، 	مات بل أعطته أسلوب للتفك�
 
ً
؟  \ ظهري هل كنت أ÷ل هذه ا}قيبة؟  هل �نت \ كتÞ،  أنا خرجت ا�وم من ا�درسة ، من ا�درسة يفكر بدءا

تشت فناء ذهبت ف؛  فتشت Ûت ال°ير فتش Ûت ال°ير ذهبت:  قالت Á أå،  ..�نت مR ú ا5اص �نت مR ú كذا
إذا لم ´دها ،  استفاد من طريقة ا<فك� السابقة ووجد ضا<هفهو  �ف;ض أنه وجدها ، ا5يت لم أجدها إt اآلن لم أجدها

 ؟ فÞ هذه ا}الة
ً
؛ ا<فك� Ô  سيلجأ lددا إt أمه لكن بعد أن اكتشف أسا�ب R إt ماذا سيلجأ إ�ه هذا الطفل lددا
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؟  فأين ´دها، تلك ا�علومات  لغوية فحسب لكن طريقة R ا<فك� منهجية R ا<فك� قادته إt ألنها لم تكن �ادثة
 طرق جديدة

ً
 ، yثت R الفناء ولم أجدها:  فيذهب إt الفناء أو يقول؟  هل yثت R الفناء،  يذهب إt أمه <قول l Ôددا

Ô ت ا¯رج:  تقولÛ ثتy األماكن ؟  هل R ت ا¯رجدرج ا5يتÛ دة يتعامل معها الطفل فيذهبp فيجدها وجد  ال�
 ؟ هذه من أين تعلمها ؛ واكتساب والوصول إt ا�علومة إذن هو تعلم أسا�ب جديدة R ا<فك� ، هذه ا}قيبة ا�درسية

  .االجتماÆ  تعلمها من ا�جتمع من ا�مط
 اhقافة االجتماعية 

ً
  hقافة االجتماعيةأن ا:  )فيجوتسØ (  يقول كماإذا

ً
ا�حيطة � ال� تكسب ا�اس وخصوصا

 األطفال R مرحلة ، � ال� تكسب ا�اس طريقة ا<فك�  أو ا}ياة االجتماعية ( social life ) ا�حيط[
ً
وخصوصا

 ا}وار؟ من خالل هذه اللغة ومن خالل هذا  وcيف يكتسبونها!!  طرق ا<فك� من ا�حيط[ فهم يكتسبون ، الطفولة

Æاالجتما .  
 إذن هو أعطانا أسلوب
ً
 معرفي ا

ً
أن اللغة تقع داخل هذه اhقافة االجتماعية فنجد أن ا�اس تفكر  ) العقل f اللغة (كتابه ا

 yسب
ً
 فنالحظ شعوب ، وتكتسب العلم وا�علومات وطريقة ا<فك� yسبها ، ثقافتها االجتماعية �5ا

ً
تفكر بطريقة  ا

 معينة وشعوب
ً
 ا�جتمع واhقافة ا�حلية أو ،أخرى خرى تفكر بطريقة معينة أ ا

ً
اhقافة اإلقليمية لg شعب قد تقوده  إذا

  . ألنماط تفك� �ددة ومعينة
ا�جتمع ويستÙ  فعًال �ن يف° ظاهرة أن العقل R ) العقل f ا�جتمع (R كتابه  ) فيجوتسà( ذكره  وهذا األسلوب اTي
  . ا�حادثة  ة ويستخدم �ذه اhقافة االجتماعية أسلوب اللغة Rاhقافة االجتماعي

 أحد يسأل� R يوم من األيام ،  \ مستوى الكبار بلحول هذا  ليس \ مستوى الصغار  ةاألمثلة كث�
ً
�كن يأØ أحيانا

 من اG¨ة R �اء سيارة :  ويقول
ً
 أن، أحتاج خ¨تك مثًال R �اء سيارة أنت ¯يك بعضا

ً
كيف  ا قد أكون أعرف تراكميا

 ، ؟ هذا صديق يسأل� ؟ فيها رأيك فيسأل� عن نوع �دد من السيارات ما ؛ صارت عندي اG¨ة وقد ال أعرف مع الوقت
لكن بشg ؛ كذا و�ا من العيوب كذا وفيها كذا  �ا من ا��ات، نعم : فأنا أبدأ أجيب وأقول ، ؟  هل � تستحق ال�اء

 من  كذا وتعت¨ من الفرص ا�يدةpم سعرها 
ً
مثًال إذا بعض العيوب أنت ال تراها أنها عيوب بسبب أنك ال تكون كث�ا

 فبا<اÁ لن تكون عيب ، اهتماماتك وتفك�ك واستخداماتك ضمن ح�
ً
 كب� ا

ً
وأعطيه  وتكون من أنسب السيارات لك ا

 لكن أنا من أعطا¸ ا�علومات وcيف اكتسبتها يه معلوماتأنا أخدم هذا الرجل والصديق وأعط ، ا�م�ات ال� قد تتفق
 خالل إطالع واحت�ك مع ناس آخرين فأكسبو$ أسلوب ؟ اكتسبتها من ا�حيط من خالل ناس آخرين من

ً
لتفك� ل ا

  . يةمن ا�حيط االجتماÆ واhقافة االجتماع حصلت عليهكتسبه و� حقيقة األمر ا منأنا  لناس اآلخرين وcأنهلأعطيته 
  هنا

ً
 \ احتواء اhقافة االجتماعية ) فيجوتسà( يرcز كث�ا

ً
وأسا�ب ا<فك� ا�حددة  \ أن الطفل قابل وقادر جدا

وسيستدخل هذه ا�علومات بهذه الطريقة بغض ،  ضمن ا�طاق االجتماÆ وا�طاق اhقاR للمحيط ا�غراR �ذا الطفل
ظائف األعضاء تتفق R أي وو،  ألن الوظيفة ا�سمية ا¯اخلية لإلنسان ، لإلنسان ا�ظر عن الوظيفة ا�سمية ا¯اخلية

تتفق مع أي إنسان R أي  « إنسان ¯يه أعضاء داخلية: يع� ، « إنسان ¯يه قلب و� إنسان ¯يه معدة ،  تكون بيئة
ق االجتماÆ هو اTي جعل هذا االجتماÆ وهذا السيا هذا ا�حتوى؟ لكن كيف اختلف هذا اإلنسان  ، م�ن آخر

  .اإلنسان Hتلف عن غ�ه 
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 مهمة متمكنة ا}قيقة R الطرح  R قضية معينة �نت)  بياجيه (عن ح�  ) فيجوتسà( لكن أخرجنا 
ً
قضية جدا

 جدل علº وح¥ \ مستوى تالمذتهم فيما بعد و²نوا تعاÈوا فيما بينهم ؛ والفكر
ً
 �ندل هذا ا�و ، و²ن بينهم أيضا

لكن تظل هذه نقطة ، ¸ أتفق معها R أجزاء كث�ة أ برغم)  بياجيه (فأخرجنا من قوالب  ، لغرض اإلثراء ال لغرض العناد
هذا الصندوق تنتقل إt  يع� هذا صندوق رقم واحد ا�رحلة األوÚ تنت� من ، وضعها �لصناديقال�  ، خالفية جيدة

 فيجوتسà (لكن  ، تنتقل إt ثالثة ثم إt أربعة ا�رحلة األك¨ تنت� من هذا الصندوق صندوق رقم اثن[ ا�رحلة اhانية
الب�ية  اسمه صناديق وواحد ينتقل من م�ن إt م�ن هذا غ� وارد R العلم و� الطبيعة Õء هناك ليس: قال  )

 : أنها حقيقة إt حد كب� سماها بـ ها ووجدلكن أî بفكرة جديدة وطبقها وحاول ´رب علي ، النسبية ال� Ûدثنا إ�ها
zone approximal development  )ديpقري� منطقة ا.مو ا�ي أراه أن اإلنسان يمر بمرحلة: يقول  . ) أو اTا 

إt مستوى يستطيع أنه  هذه ا�قطة ا�مو ا}دي الفاصلة أنه وصل اآلن : يع�، نضج ويكون عنده نقطة نمو تقري· 
نقطة ا.مو ( وصل إt مرحلة تس� ،  ا�رحلةعن ،  بمعu أن « مرة بغض ا�ظر عن العمر،  ا�علومة ال� بعدهايكتسب 

 يستطيع أن يقفز إt الفكر ا<اÁ �ذا،  وصل }د يستطيع أن يتعلم ا�رحلة ال� بعدها )ا�قري� أو نقطة ا.مو اpدي 

مرحلة من ا�ضج ا�سº  أنه وصل إtتع�  ن القفزات ال� Ñققها اإلنسانفبا<اÁ هذا ا}د وهذا الفاصل أ ، األمر
  . واالجتماÆ �عله يقفز إt ا�مو اآلخر

 
ً
 بسيط وõب مثاال

ً
اhانية \ منطق  أدرب طفل R ا�رحلةأن  كنيمأنا :  يقول، ا�اء  كؤوس)  بياجيه (�ربة  : قال ا

؛  وهذا الðم صحيح، إt ا�رحلة اhاhة وهو R سن ا�رحلة اhانية  <دريب يدخلطفل ا�رحلة اhاhة وأجعله من خالل ا
فبا<اÁ  ، تعيش \ طبيعتهاس يقول ا�اس،   يقول يدرب ا�اس السياق االجتماÆال ؛ ب[ الفكرت[ لكن ح¥ íمع

Áءألن ا�اس تنتقل ع¨ مراحل طبيعي؛  صح ) بياجيه ( هذا صح وهذا صح فبا<ا
أحد يدرب اhا¸ م¥ ما وصل  ة ما ي
ا Ûدث عن فكرة إ´ابية أخرى لكن هو أيًض ؛  هم بهذا الشgؤأدا إt هذه ا�رحل يكون متوسط األفراد R هذه ا�رحلة

منطق كب�  الفكرت[ فيها إذن (،  األفراد بغض ا�ظر عن الصناديق وا�راحل ال� يعيشون فيها أن ينتقل مكني هأن
 من خالل ا<جربة إt  ، ها دقة كب�ةوفي

ً
و� منطقة ا�مو )  zone approximal development(لكن نبهنا كث�ا

Ùوأنها � األثر ا}قي 
ً
ال� تُدخل الطفل أو الفرد أو الصغ� أو الكب� إt ا�رحلة الالحقة  ا<قري· وذكر �ا أنها مهمة جدا

  . أو ما إt ذلك
�نت القدرة موجودة  إذا، ساب yسب اإلم�نية وyسب االستعداد وا�ضج ا}دي أو ا<قري· فبا<اÁ يكون االكت

أكنت قبلها أو داخل ا�رحلة أو بعدها لن اكتسب هذا  أستطيع انتقل إt ا�رحلة ال� بعدها إذا �نت غ� موجودة سواء
 )  بياجيه (بل õب  ، األمر

ً
أصًال إt  شعوب وحضارات سابقة وقديمة لن تدخلأن هناك  ) فيجوتسà( وõبها  مثاال
 فيها

ً
 مثًال �نت شعوب لكنها لم تكن Ûتاجها R ا}ياة �،  ا�رحلة الرابعة ليس قصورا

ً
تعتمد \ الزراعة فتمطر فتأخذ  ا

ا الطرق ف�نت حضارتها 	ها عبارة عن آ�ة لم تكن فيه ؛ فتعمل بطريقة آ�ة هذا وتعرف ا�واسم وتعرف م¥ تبذر
  . ا<فك�ي ا�جرد فبا<اÁ لم تدخل شعب �مل أو حضارة �ملة لم تدخل هذا ا�ستوى،  أهمية و�ا دور ا�جردة �ا

 بشp gم ختمنا 
ً
من أهم ا�ظريات R علم ا�فس ا�مو و� ال�  و� ) نظرية �ف فيجوتسà( إt هنا 'تم مع طبعا

  . تف° طريقة ا<فك� اإلنسا¸
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  )p )QÜلقةا
  ) �ف فيجوتسR) à ا}لقة ا�اضية Gصنا نظرية 

ً
 خصوصا

ً
 واستفادة كب�ة جدا

ً
للمرý  وفيها عمق وبعد تربوي كب� جدا

 ح¥ يعطي pمل اللغة بُعد، 
ً
  ا

ً
الكتساب اللغة وا�طق � ليست كذلك � ،  أك¨ من قضية أنها lرد عملية �دودة جدا

 R ا<فك� يعتمد عليها ح¥ االكتساب أسلوب للتفك� وأداة مهمة
ً
ويعتمد عليها تطوير الوظائف العقلية العليا ،  جدا

 \ هذه اللغة من تفس�ومن تقويم ومن تر�c وحل للمهارات ومن Ûليل  من
ً
تفك� بصوت  فاللغة ، 	ها ستعتمد أيضا

  . مرتفع أو بصوت مسموع مثل ما يقال
ا ، ورcز \ ا�انب الفسيولوÝ كث�ً )  بياجيه جام (ا�انب اTي Ûدث عنه  وأخذنا كيفية تكامل ا<فس� ب[

االجتماعية داخل  وا�انب اTي احتوى \ القضايا االجتماعية وا<فك� بالطرق ، الفسيولوÝ عند اإلنسان واالنتقال
  . السياق االجتماÆ واhقاR وا<اري# لg حضارة ولl gتمع

 مع نظرية معرفية ذات بُعد وذات عمق معر� كب� سنتناول جزءنستكمل ا�وم أ
ً
 � يضا

ً
 - :منها \ شâ gيع جدا

وÛدث عن طرق <مثيل اG¨ات  ، ا�ظريات R ا�مو ا�عر� R ا�مو ا�عر� و� من أهمBruner )  - برونر( نظرية 
 
ً
واالستجابة  فيتعلم الطفل أثناء مراحل ا�مو ما يس� ا�ث� ، االت وطرق اس;جاعهث. مَ هذه ا<َ  وطرق ëزين،  للفرد داخليا
هذا ا�زء R ا5يئة Ñتاج إt االستجابة  هذا ا�ث� أو أن ويعرف كيف، ويبدأ يعرف طريقة ا5يئة من حوÔ  ، وما إt ذلك

عن طريق ا<فاعل !!  عها فحسب ال تتوقف عند ëزين ا�علومة واس;جاال ) برونر ( فعملية ا�مو ا�عر� عند ، ا�عينة
  ، فتتضمن عمليات نمو معر� قادرة \ çاطبة اTات وçاطبة اآلخرين معها بشg منظومة

ً
أن )  برونر (يرى أيضا

 ا<فاعل ح¥ لو �ن ذكي فإذا �ن،  ا<فاعل ا�نظم ب[ ا�علم وا�تعلم أمر õوري للنمو ا�عر� السليم
ً
 أو عبقري ا

ً
�ن  أو ا

أو ما يس�  - gaps )  قابس (إذن سيكون هناك ، منظم ب[ الطرف[  غ�يستخدم وظائف عمليات عقلية عليا لكن 
   .وا�تعلم  عدم تكامل ب[ ا�علم الفرا�ت أو

 هامشي إذن اللغة ليست pمالً  ، عليها العلماءيرcز \ قضية اللغة و� نفس ال� �ن )  برونر (cز ر : نقطة مهمة - 
ً
أو  ا

 ثانوي
ً
 مساعد أو ح¥ pمالً  ا

ً
 Ûد!  . � pمل أساß كما يقال بل ا

ً
ا5دائل ا�تعددة وا�تنوعة R  ث R نظريته عن إ´ادأيضا

متنوعة وأسا�ب معرفية çتلفة ال ´ب أن يكون وفق نطاق  � بدائل yث ´ب أن تكون عند اإلنسان، ا<فك� 
  . و�طار واحد

   -: ) برونر ( عند مراحل ا.مو ا�عر¹ �
 من ا�رحلة ال� Ûدث عنها  و� : ) مرحلة ا�مثيل العم9 ( -

ً
 باختالف)  بياجيه (مرحلة حسية حرcية قريبة جدا

اإلنسان R هذه ا�رحلة Ñُدث  أن ؛ بمرحلة ا�مثيل ا�صوريبسيط عندما Ûدث عن ا�رحلة هذه وأدخل فيها ما يس� 
 فارق
ً
 كب� ا

ً
بامتالك عدد كب� واقÈ úاحة يعتمد \ الشg الواقú وليس  <صورات ا5ية R ا�مو ا�عر�من خالل ا ا

 . ا5يئة ا�حيطة عنه اGياÁ �ا تمثلته هذه
ق فيها أن تفاعل الفرد R هذه لكنه فر! ، )  بياجيه (ا مثل تقريبً  وتكلم عنها بطريقة : ) مرحلة ا�مثيل الرمزي(  -

 Ñتوي \ ا�انب ا}� ليس فقط ا�انب ا�جرد يستطيع أن يتخيل لكن الربط با�انب ا}�ا�رحلة أيض
ً
  ا

ً
مهم جدا

 . مهما زاد ا<خيل ا�جرد عند اإلنسان
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 هو أنه رcز \ أن عمليات حدوث ا<فك� لكن R ا}قيقة ما ´ب أن نعرفه
ً
 ونرcز عليه R هذه ا�ظرية ونفهمه كث�ا

 ) بياجيه (ا�ناسبة تكلم عنها ب هوهذ -داخل 
ً
çتلفة تماما عن ال� تتم R  عقل الطفل تتم بمعزل كب� وبطرق - كث�ا

 عن الصغار ن �م طريقة Rوالراشد ، داخل مخ اإلنسان الراشد
ً
ن ووهذا ما ´ب أن يفهمه ا�رب،  ا<فك� ëتلف تماما

 
ً
 . كث�ا

   - :شق§  �فكz ب§ الكبار واألطفال قضية <دت مناألمثلة ا�همة جداً f قضايا فهم ا Ýن من
 و نتمرcز ال�و ) الشق الوراÞ ( و ) الشق االجتما� ( 

ً
دراسات كث�ة �ريبية من ناحية  هناكف ، نتحدث حو�ا كث�ا

 من ناحية اجتماع ، ومن ناحية وراثية يضاف إ�ها ، عند اإلنسان ومن ناحية بيولوجية ، فسيولوجية
ً
لكن  ، يةوأيضا

الب� مقاييس  وطبيعة، ا5يولوجية pدة والفسيولوجية تثبت أن اإلنسان Ô نمو ونضج �دد للجسم واضح  ا¯راسات
 �ددة وواضحة Hتلفون إt حد ما

ً
 اأن هذه ا�رحلة ينمو فيه ، مقاييس ©ع بينهم لكن فيه ، االختالف بينهم أيضا

 çتلفة  ؛ بطريقة معينة و�t حد مع[ ة�سم اإلنسا¸ أو خارجا ا�سم اإلنسا¸ والعضو اإلنسا¸ داخل
ً
بمتوسطات طبعا

  . الب� ب[

مع الÐمات وا<قاط الÐمات فيما ب[  ألن اTاكرة � ال� تتعامل؛  فمن أهم ا¯راسات ال� درست \ مستوى اTاكرة
بعد اثنا  ، سنة ةو وتك¨ وتأخذ سعة إt حد اثنا ع�تنم وخلية خاصة با<ذكر،  ووجد أن اإلنسان ¯يه ذاكرة ، األطراف

و\ فكرة يمكن  ، اإلنسان من خالل القدرة وا<ذكر طبيعية لكن يتفاعل معها تك¨ كسعة بيولوجيةال سنة  ةع�
 \ عنده قدرة،  من ال� ëلق معه%  ×من خاليا ا<خزين ا�علومات وال ح¥  أن يعيش اإلنسان ويموت وال يستخدم

أي ، حسية  استيعاب الكث� من ا�علومات داخل هذه اGاليا سواء معلومات بية أو معلومات سمعية أو معلومات
 من ، معلومات �نت

ً
سنة تقف سبحان  ةلكن عند اثنا ع�،  ا�علومات فتيه قدرة \ استيعاب الكث� والعديد جدا

  ، اهللا هذه اGلية عن ا�مو
ً
فبا<اÁ يكون ،  ي عن ا�مو بشp gم يصبح هذا شÐه وهذا حجمها�خ الب� ويقف أيضا

اثنا  لكن عندما نقول،  � هذه الطاقة ¯ى اإلنسان للتخزين ، تخزين واضحةلطاقة ل قدرة واضحة أو عند اإلنسان
 � ليست ما حدث ، سنة طريقة ا<فك� عند الطفل الصغ� ëتلف عن الراشد ةع�

ً
ليس R  والفرق اTي حدث إذا

  سعة ا<ذكر أو سعة ا�خ أو ما إt ذلك
ً
اكتمل ا�ضج واكتملت السعة ا5يولوجية والفسيولوجية عند  السن Þ هذه، فأبدا

 ما اTي Ñدث
ً
حول  والكث� من العلماء)  برونر (هنا ا}ديث وهنا بدأ يتدخل ا}ديث وبدأ يتدخل  ؟  الفرق اإلنسان إذا

  !! هذه العملية والقضية
  ؟ استجابات ¦تلفة ن ا�ي ُ¾دث الفرق داخل ذاكرة اإلنسان من معلومات ومنم

 ذه ا<مثالت �عل للراشدين طرقه ، الكبار والصغار � ا5يئة ا�حيطة وا<مثالت ا�حيطة حول
ً
R ا<فك� çتلفة عن  ا

    . الصغار أو األطفال R تلك ا�راحل
  اأنه م�ة نظريته)  برونر ( 

ً
،  جيد ءÕ وهذا ) بياجيه ( و)  فيجوتسà (مع ب[ ا�ظريت[ السابقت[ ال� ذكرناها ��5ا

 وضح بعض، يأØ أحد للتقريب وا�مع R هذه القضايا حينما 
ً
ا�سائل ا�ديدة وا�ظرات ا�ديدة والرؤى  ولكنه أيضا

    .ا�ديدة حول هذه القضايا 
 رcز

ً
  ) برونر ( أيضا

ً
  ؛  االستكشاR أنه يمكن اعتماد أسا�ب ا<علم ؛ بطريقة أوضح لكن\ قضايا مهمة جدا
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أنهم عندهم : �اذا ال نقول  ؟ القدرات �اذا نقول أنهم �دودي ؛ األطفال أو الطالب R مراحل العمر ا�بكرة: يع� 
فهم نعرف كيف يفكر فقط علينا ´ب أن ن ؛ فيهم R ا<فك� من األسا�ب اGاصة ئتستقر عمليات اكتشاف ذاتية ؟

  . هم جرpت تساعدهم \ االكتشاف اTاØ اGاص فيهمؤتسهل علينا إعطا وcيف تفكر هذه الفئة ح¥.  هؤالء
ذكر بعض ا5احث[ أن األطفال  حيث ؛ ومسجلة ومصورة لكنها حقيقةغرابة R هذا السياق و²ن R نتا�ها �ربة  عملت

، فذكر أحد العلماء أنه R سن öسة أشهر أو ستة أشهر  : يتخيلها الكبارال طريقة ب R عمر صغ� قادرين \ االكتساب
ا�مع والطرح وما  :  يع�، Á أن أالحظ أن طفل اGمسة أو الستة أشهر قادر \ اكتشاف الفرق R األعداد  هل يمكن

 يكون مثًال جالس R حضن وا¯ه  ؟ فهؤالء ا5احث[ أتوا بطفل إt ذلك أم ال
ً
أو وا¯ته ويكون أمامه م°ح صغ� جدا

 عملها \ مئات ، لطفل األولبا أîيكشف الستار عنه ، ويكون فيه ثالث د& ف هذا ا�°ح
ً
األطفال ووجدوا  وطبعا

 نفس ا�تيجة
ً
بقدراته االستكشافية ح¥ R العد وا�مع والطرح  عند ستة أشهر ح¥ يعرفوا أن الطفل ال يستهان ، تقريبا
      ؟ كيف ، ا�رحلة قادر W معرفة العدد فوجدوا أن الطفل f هذه ، إt ذلك وما

ومن ثم  ، هذه اhالث ا¯& ومن ثم تغلق الستارة R ا�°ح الصغ� أمامه أنه يعمل Ô ثالث د& كما ذكرنا ومن ثم يرى
 
ً
لوحظ أن الطفل ينظر إt اhالث  ، ث د&عندما يرى ثال،  يفتح مرة أخرى ا�°ح الصغ� أمامه ويرى ثالث د& lددا

tمن أربع إ 
ً
    gazing time ومن ثم يعطي انتباه ورؤيته لüء آخر يسمونها ، öس ثوانٍ  د& �دة تقريبا

) Ïu0س ثوانٍ )  نسبة االنتباه ( أو ) نسبة الö tإذا أغلقت الستارة مرة ثانية وفتحت هذه الستارة  ، يعطيه تقريبا أربع إ
l]وما �ن فيه إال دميت 

ً
 وبدأ يالحظ هذه ، يرى أن االنتباه هنا عند الطفل تغ�ت نسبته بدأ تر�cه \ ا¯& أك0 ددا

 ا¯& ويصدر أصوات
ً
دقيقة Ñاول اكتشاف الفرق وÑاول  من داخل ا}لق �اولة استثارة صوت أك0 ، ويالحظ أنه }واÁ ا

 اك فرقأن يب[ من خالل هذه األصوات أن هن
ً
نالحظ ، نقص أو ح¥ لو زيدت دمية أخرى مثًال صارت أربعة  هناك عدد، ا

  ، أنه يعطي نفس اإلشارات
ً
 قل!  قادر \ أنه يعرف أن العدد،  الطفل R مرحلة öسة أو ستة أشهر قادر \ تمي� العدد إذا

 إذا ما فيه فرق ب[ ا¯& R ا�رة األوÚ اذا اختلفأو زاد من خالل نسبة ال;�c ومن خالل نسبة ا�شاهدة �ذا ا�°ح ، �
بل ،  لكن إذا �ن فيه فرق سيحاول ؛ تزد نسبة ال;�c عنده عن öس أو ست ثوانٍ  وبعد فتح الستارة R ا�رة اhانية لم، 
الستارة �جد ا¯مية  فيحاول أن يذهب خلف هذه ;ك قليالً أتيحت Ô الفرصة إذا �ن R مرحلة أنه Ñبو يُ  ن بعضهم إذاإ

 ألنه استطاع أن يفرق ب[
ً
سواء بأك0 أو بأقل ، العدد ا�ا� والعدد ا}اõ  ا�اقصة ، فبا<اÁ أعطى مؤ� واضح جدا

 سواء ùمع أو بطرح فهذا يعطي مؤ�
ً
قدرة عند الطفل \ االستكشاف ال يعرفها الكبار وال يدرcونها إال من  أن هناك ا

  . م طريقة ا<فك� عند الطفل للمرحلة ال� يكون فيها هذا الطفلأو فه خالل إعطاء
    -: f نظريته)  برونر (ا;ميلة ال� أشار إlها  من األشياء �

 لكنه قال أن هذه ا5يئة اإلثرائية ليست شي أشار إt أنها مهمة ، اHيئة اإلثرائية
ً
،  إذا لم يكن هناك تفاعل �ذه ا5يئة ئا

من أعداد وأرقام وقصص ومث�ات سمعية  إلثرائيةطال� أو أطفاÁ ©يع ا�م�ات وا5يئة ال فروأأن  مكني:  يع�
لكن رميتها �م وترcتهم ، لن يكون �ا معu  ء�اTا�تقدمة اTكية ال� تنº  و©يع األلعاب، وبية « Õء أمامهم 

اش;يت لعبة واحدة  بمعu أنه لو ،  والعمل واللعب معه فيهاوا<واصل مع هذا الطفل مبا�ًة وال�ح Ô إذا لم يتم ا<فاعل
 ، ه أك0 �ا أثري بيئته بع� ألعاب ذكيةءتنº ذ� واصل R ا�علومة وتبادل ا�علومة وا<فاعل مع هذا الطفل قدا<وتم 
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با<اÁ قد ي;cها و ال ف،  ي;cها ويمل ويذهب وال يعرف كيف يمكن يستعملها بطريقة مث� وبعدهايراها فسيأØ طفل 
 ا<فاعل مع اآلخرين مع ا5يئة ال0ية � من األشياء ا�همة ، االستفادة منها يتم

ً
   . ) برونر (ال� رcز عليها  إذا
 
ً
 ) فيجوتسà( أو ) بياجيه (  مثالً  اوهذه لم يرcز عليه ا�عرفية ونسبية ا�فاعل أنه رuز W نسبيةمن األشياء ا�همة جدا

 Ûتاج إt مزيد من ال;�c ل�حها للطفل أو للطالب إن اG¨ة : قال
ً
ا�توسطة Ûتاج نسبة  اG¨ة األقل أو،  ا�ديدة 	يا

  اG¨ة ال� ذات تر�c مع[ يمكن ، تر�c أقل لكن �ا نسبة معينة
ً
̈ات جديدة أيضا لكنه  ؛ من خال�ا استكشاف خ

 أشار إt قضية مهمة وأ
ً
  : � ، كث�ة غ� هذه ا�سألةأخرى رس وقضايا مدا �ت Rثأيضا
 ألنه يعتقد R قرارة نفسه أن مثالً )  بياجيه ( : يع�،  مسألة تÊيع ا.مو ا�عر¹ عند األطفال �

ً
�اذا  هما مال �ا كث�ا

فالعملية  ، 	همأطفال العالم  نتقل �ا بطبيعته وأنا أâعسيهو  ، أâعه من تسع سن[ إt ع� سن[؟  الطفلنمو أâع 
 ب[ ا�اس فلم يو/

ً
 اهتمام ستتم طبيعيا

ً
  بت°يع مسائل ا

ً
 هو ا}ال ليس بشg مثل  ، ا�ضج كث�ا

ً
)  بياجيه (وcذلك تقريبا

اهتم بقضايا الت°يع وأهتم بقضايا ا�وهبة واالهتمام !!  ال ) برونر (لكن  ، )فيجوتسà  ( عند لكن كذلك هو ا}ال، 
 . .فاهتم كث�ا بهذه ا�سائل ، وما إt ذلك ) االحتياجات اcاصة ( أو ( special needs ) با�اس
 من

ً
با.مو اللغوي قضايا تتعلق  األشياء ا�همة ال� رcز عليها علماء ا�فس وال;بية أو علماء علم ا�فس ال;بوي أيضا

،  الßمة الواحدةمرحلة  ا يش�ون إt قضيةف�نو،  اللغوي عند اإلنسان عن مراحل ا�مو وتكلموا ، الكتساب اللغة
مرحلة ثم يأØ إt ا�رحلة اhانية و�  ، 	مة واحدةإال  يستطيع  أن ينطق البمرحلة الÐمة الواحدة  عندما يمراإلنسان ف

  ( grammar  - : يبدأ يرcبها بعدين مسألة ا;مل وا�فصيلوبعدها ،  وما إt ذلك *مة الßمت§ ويتßم أك± من
 R ، بطريقة قاعدية سليمة أو ال ( grammatically ) أنه هل يرcب ا�مل بطريقة ) القواعد

ً
مراحل االكتساب  طبعا

يفهم تراكيب اللغة من سن أربع سن[ إt  أن بعد،  با�ناسبة الطفل يكتسب اللغة كما � سليمة ح¥ بقواعدها ، األو�ة
H س سن[ يبدأöمات ؛ من جديد القواعد لطÐألنه هو بدأ يستخدم ؟ �اذا ، ويبدأ يؤنث ا�ذكر ويذكر ا�ؤنث ويقلب ال 

إt عملية ا<وازن السابقة  لكن عندما يبدأ يضبط هذه القواعد يرجع مرة ثانية ، ويفكر بنفسه R مسألة اكتساب اللغة
 سليمة بقواعدها بألفاظها بأفعا�ا

ً
 .    بشg أفضل وأك0 سالسة ، ذلكبضمائرها وما إt  ويتحدث اللغة تقريبا

 عليه هو ليس شي ونرcز ) ا.مو اللغوي ( عندما نذكر 
ً
عندما نرcز \ ا�مو اللغوي نعرف أن  ، نذكره من باب اإلثراء ئا

 هنربط هذ ´ب أن ، � أهم pمل R اكتساب ا<علم ا�درß ألن اللغة وا<علم ا�درß يع� صنوان ال يف;قان اللغة
 بل بالعكس �ن ذكرنا أن كث�ه ذبه

ً
 ال يتم  ، أنها أساس العملية ا�عرفية هذه اللغة من ا�ظريات ت;©ها وتف°ها \ ا

ً
إذا

 القراءة، íد عندنا الكث� من ا�ناهج تساعد R تنمية اللغة عند الطفل ،  حقها االستقالل وعدم إعطاء اللغة
ً
 طبعا

يفكر من خالل اللغة  يساعد ويسهم للطفل بتنمية لغته وتنمية تصوره وجعلهفهو ريم والكتابة وأهم من ذلك القرآن الك
 يكون هذا من خالل ا<فس� وا<فاعل  ، وما إt ذلك كيفية ا<صوير ا}قيÙ للمشاهد والوقائع�p ،  Rة ا�قام

ً
وأيضا

   . راءةالقريب أو ا�علم أو ما إt ذلك عند عمليات الق ب[ الطرف[ الوا¯ي أو
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  )QQ(اpلقة 
 من ا�راحل ا�همة ال� �ب أن يدرuها ويعرفها  نستكمل فيها اlوم واحدة من أهم مراحل ا.مو

ً
Âى اإلنسان وخصوصا

³ àا.مو ا.ف½ مرحلة( :  ا�ر : (  
 ومع ذلك أريد أن أ بدأنا فيها ال، ولو � من ا�راحل ال� يك0 فيها الðم  

ً
ألن� أحس ؛ وجز وأGص فيها ننت� âيعا

�ويدرcها  نسبة للمرý � تعد من أهم ا�راحل وأهم األصول ال� ´ب أن يتعلمها ويعرفهاالب أن مراحل ا�مو ا�عر
    . ا�رR ý هذه ا�رحلة

وبدأ الðم والفلسفة والفالسفة وعلماء ، إنسانية قديمة وتارHية  تجارب ح¥با�مو ا�ف� عند اإلنسان مر �¨ات و
 وأخذ  تكلم من،  الg بدأ يتÐم R ا�فس اإلنسانية وا�مو ا�ف� عند اإلنسان،  الðم ا�نطق وعلماء

ً
ا�عاÈين كث�ا

:  لوليس من ا�دارس ال� فعًال يقا - علم ا�فس ا<ارHية مدارس - من الصدى بالرغم أنه يعد من تاريخ علم ا�فس
 مثل، أ نها من ا�دارس ا}ديثةإ

ً
 فيه من بكل مامنهج فرويد و )فرويد ( مدرسة :  نها R وقتها أخذت صدى وأثرت كث�ا

 ب�ح ا�وانب ا�فسية عند: يع� ،  صواب ولغط وأخذ وعطاءبكل ما فيه من أخطاء و
ً
،  اإلنسان مدرسة تأثرت كث�ا

 \ ا<جربةلكنها �نت تعتمد \ االنطباpت وا<خ
ً
ا�حدودة يع� عينة �دودة \ طرق �ريب  يالت وتعتمد أيضا

اعتمدت \ إنشاء مصطلحات .  والضخم ذات العمق ا<جري· الكب� ف� ال تعد من ا�دارس،  �دودة وما إt ذلك
R  قد ال� تكونوالعُ ،  وما إt ذلك )هو(ـو ال )أنا(ـا�صطلحات الشعورية والشعور والالشعور وال جديدة تتÐم عن

ال ´ب أن ننÞ  لكن مع ذلك؛  �نت Èاحة فيها جزء كب� من ا<قليص للجهد ا�ف� ا}قيÙ:  ، يع� اإلنسان
  . همةا�وا<فس�ات  من حيث عمل بعض ا<جارب اا�وانب اإل´ابية واإلثراء ال� قامت به

 
ّ
cعندما تكلم أن ا5عد قضيت§\ )  فرويد (ز ور  

ً
وهذا ،  حراكللسلوك و لل يرcز \ ر�cت[ R دوافú الب�ي دائما

 فعًال Ûاول أن تتجنب مثل هذه ا¯وافع ألنها حقيقة � ال:  ، يع� اإلنسانية R علم ا�فس ا¯افع عندما تأØ للمدرسة

ة ال� يب� عليها اإلنسان Ûر²ته يلقيما Ûرك السلوك اإلنسا¸ بشÐه العام إنما هناك الكث� من القيم وا�بادئ واألعراف
  . وسلوcه وقراراته ومعتقداته وما إt ذلك

  : هم �ر|ت السلوك عند اإلنسان هوأمن  همثًال أشار إt أن)  فرويد( فـ
  .  من خالل العدوان أو السيطرة العدوان -
 yب السيطرة ، و÷امات ا¯ماء ا}روب  وأنه إذا عدنا إt ا<اريخ الب�ي فهو م ء با¯ماء من ا;نس -

ً
ويربط ذلك كث�ا

ها � ءح¥ ا}ضارة وبنا ، عمل مثل هذا األمر إtتسوق ا�فس الب�ية واإلنسان  ا�ال والسلطة 	هاحب وحب ا�نس و
 ا<حليل ا�ف� مدرسة)  فرويد (	ها تف° داخل نطاق ، ¨وز لظهور وعشق للقوة ولللتقدم حب لللسيطرة حب ل حب
قد يكون بكل حال من األحوال  وهذا ليس،  الشهوات والرغبات وÛقيق الطموح الشخ� اGاصالpïت ونطاق 

 
ً
 صحيحا

ً
بهذه )  فرويد (يفكر علماء ا�فس عندما أî  ، فبدأ صحيح اتاألحوال وا�طاق ©يعلكن ليس \  ؛ أحيانا

د فكيف Hرجون من هذا القالب اTي قولب فيه ا<حليل ورطت ا�اس فيما بع الفكرة يع� صحيح أنها جهنمية لكنها
الفروع  ألن علم ا�فس مثل ما ذكرنا R ا5دايات أنه yر كب� وlموعة من؛  ليس « علم ا�فس اتاTا�ف� ب
  . لكن Ûليل ا�فس اإلنسانية وما إt ذلك؛  ا�ختلفة
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 أî و²ن R ا5داية إال أنه ) فرويد ( مدرسة، ا<حليل ا�ف� برغم انتمائه إt مدرسة  ) أرcسون(  فظهر pلم آخر وهو
 لكنه طور نموذج ، ت¨ من ا<المذة R هذه ا�درسةعَ فُ 

ً
 جديد ا

ً
ا�ف� عند اإلنسان ف�ن أك0  وا�مو ا�ف� شعورلل ا

اÂيمنيكيات ( ) جة اÂاخليةا.مذ(  �ن فيه (م عن. معينة ا�حدود بقضايا)  فرويد (عمومية من نموذج وأك0 شمو�ة 
ليس كما ،  ؟ وأبيه؟ كيف ³ عالقة اإلنسان بأمه؟  كيف ³ عالقة اإلنسان بمجتمعهل ؟ كيف تعم)  اÂاخلية لإلنسان

واالبن واألم واالبن واالبنة وما  �ن يف° العالقة ب[ األبح¥  ) فرويد (،  بل �نت R سياق اجتماÆ؛  ) فرويد(  فعل
 و)  رcسونأ (أî ؛  لكن ال،  يها تداخل عدوا¸ جن� نوع ماإt ذلك ف

ً
pأك0 اتسا Æسياق اجتما R وضمن ،  ف°ها

  . من ناحية األâة ونمو اإلنسان: يع� ، ع إطار ثقاR وفكري أوس
  و¯يكم R الكتاب يمكن وضع lموعة من ا�راحل أنا سأخت هذه ا�راحل

ً
 نو� أجزاءً ا�زيد منها ح¥ بألخذ ا أيضا

  -: وضع ¬موعة من ا�راحل ³ف، أهمية  من الوقت للقضايا األك0
 يكون مقابل اإلحساس بعدم اhقة ) قةا_حساس باإل (ـحياته بما يس� ب أن اإلنسان يبدأ R بداية : ا�رحلة األو¼ - �

R س ب ) وح¯ الشهر ا_امن ع( من الوالدة(  بدايتهÑhعندما تتو¯ من  قة وبنفسه وبا5يئةا ßأسا gا�حيطة بش
 الوا¯ين أو األâة القريبةبقرا� فيه خالل ا�حيط[

ً
 ال� يراها  ا�رحلة ا}رجة ف� فعالً ،  [ وخصوصا

ً
أنها تعتمد 	يا

        . ألوÚبu خالل هذه ا�رحلة اأنها تُ  ) العطاء اTي يراه ويرغبه( ،  ) األمن( يط \ بناء اhقة بهذا ا�جتمع ا�ح

وأنها ،  اGجل أو ما إt ذلك مقابل اإلحساس بالشك أو ) مرحلة اإلحساس باالستقالل ا�اn(  : ا�رحلة ا_انية -  �
ال أريد أن أسهب فيها كما قلت لكم عندكم  اأن)  تمن الشهر ا_امن ع( <دةً إ~ سن ا_الث سنوا (تكون 

عملية اإلحساس باالستقالل اTاØ عند الطفل و� تبدأ عند الطفل R  فيها يتطور الكث� من ا�علومات حو�ا لكن
ا�بادأة أنه تبدأ  ا�بادرةب ( Initiative ) ـلكنها تستكمل R ا�راحل األخرى،يتطور فيها اإلحساس ب هذه ا�رحلة

  .األعمال ا¯اخلية واإلحساس باآلخرين R هذه ا�رحلة

وتفس� هذه ا�راحل لو  ح¥ íد أن ا�راحل: يع� ،  ) من ثالث سنوات إ~ ست سنواتو³  ( : ا�رحلة ا_ا_ة - �
ا�انب ا�ف� تكلم أنه من ثالث إt ست سنوات يتطور  لكن هنا R،  تالحظها فيه قرب ب[ ا�دارس ا�ختلفة فيها

يتج� ،  ذلك إtما و ) ح واcطأصالالضمz اÂاخ9 ا�ي يعطيه اإلحساس ب جانب( :  جانب مع[ عند الطفل يس�
 يتمثل مف ، من خالل ما يلعبه أمامه الطفل من أدوار من ا�علم[ واآلباء واألمهات وما إt ذلك هذا ا¯ور

ً
مكن أيضا

 .ر مثل هذا ا¯و
 � : ا�رحلة الرابعة - �

ً
(        ا هاسمأو)  ا_انية ع(ةح¯ السنة السادسة و من (مرحلة تقع  وال� Ûدث عنها أيضا

 -  قدراته الطفل افهذه ا�رحلة يكرس فيه، )  قص أو عدم األداء ا;يدا.مقابل اإلحساس ب اإلحساس با;هد أو األداء
ا<داخل مع  مهاراته من أجل ا<غلب \ صعوبات االضمحالل أو االنكماش \ اTات من خاللو - كما يرى يع�

 اإلíاز العلºومن خالل ا<حصيل و،وما إt ذلك االجتماعية }ياةا ، ا�هارات أداء، من خالل األداء ا�يد ، اآلخرين 
من أهم  اأنه: )  رcسونأ(  ؛ قال بشg أوضح R هذه ا�رحلة عن غ�ها من ا�راحل األخرى هذه 	ها أمور قد تظهر ،

 عن ا5يئة ا�حيطةواألداء  نعنفسه أو اآلخرين  سواء عن؛  ن فيها الطفل وجهة نظرا�راحل ال� �كن أن يكوّ 
 فيما بعد R ا�راحل ال يستطيع تكوين،  يستطيع إíاز بعض ا�هام،

ً
 .حقةالأشياء أساسية تتضح جليا
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اhانية ع�ة  من السنة ( بدأتوال� يشتà منها كث� من ا�رب[ و� مرحلة و� مرحلة هامة  : ا�رحلة اcامسة - �
:  يرcز \ ا�انب ا�ف� فيها و� مرحلة ا�راهقة R تصنيفات أخرى لكن هناال� � )  وح¥ اhامنة ع�ة

 Èاpت الطفل R مرحلة ا�راهقة واإلحساس بذاته وتغ�ه  ، اإلحساس باÐوية مقابل اإلحساس بغموض اÐوية
ً
ودائما

من اhقة  بناء جسور،  ا كث�ا�مطية Ô سواء االجتماعية بناء عالقات lتمعية وصداقات وتكوينه عن طباع الصورة
çتلف R هذه ا�رحلة  بناء تصور جسدي ،الوا¯ية  تكون أك0 من ا�سور ) األنداد (أو ما يس�  ( peers ) الـ مع

،  تضح بأك0 من غ�ها من ا�راحلتا�رحلة تتم و تصور فكري عن الصورة اTاتية للجسد R هذهوبناء ،  عن اTات
 � تكون داخ

ً
 ا�راحل ا�توسطة واhانوية ل نطاق مرحلةطبعا

ً
 ما يشتà األساتذة R هذه ، ا�درسة خصوصا

ً
 ودائما

ال� يريدون أن يثبتوا فيها  ا�رحلة بأن األطفال أو ا�راهق[ R هذا السن يكون �م بعض من ا�مارسات ا�عينة
 خدش ا�وية مثًال  أنه نفسهم ، فمثًال R بناء صورة للهوية بشg مع[ íدأ

ً
بعض ا�راهق[ R هذه ا�رحلة أحيانا

 إثبات ا�وية بالعنادبرغبة القد Hليهم ويو¯ عندهم إحساس آخر ب،  بالنسبة �م ا�شاعر خدش أو، �م  نسبةالب

 يعاقب: يع�  ، با<صلب \ الرأي وما إt ذلك
ً
 وهو الالطالب ببعض ا�مارسات  يعتقد مثًال بعض ا�رب[ أنه أحيانا

ا�سيئة Ô وخاصة R مرحلة ا�راهقة أنه يبان أمام زمالئه أنه ال  فبعض الطالب من األشياء ، يدري بأنه Hدمه فيها
يطلع عن طوره  �علهفيحاول أن يستث� ا�علم وا�رý اTي أمامه باستثارات ،  مهاهفيالعلمية أو ما  يعرف ا�ادة

ا�راهق وهذا الطالب وأخرجه من الفصل  لسياق يعتقد ا�علم أنه فعًال pقبفممكن أنه يمشيه R هذا ا،  هويغضب
ا�حتوى العلº أو لم Ñل الواجب أو ال يعرفون يعرفون االستجابات و ، لكن بعض الطالب اTين ال وفعل Õ » Ôء

 لم يفعل شي
ً
ب مع[ ح¥ ´عل ا�علم أن فيحاول أن يبادر بعمل شغ، أو واجه صعوبة R فهم الفكرة  من هذا القبيل ئا

نفسه  ةذلك ، هو R قرار للعقوبة بإخراجه من الفصل yرمانه من ا�ادة بذهابه عند ا�رشد وما إt ةرضالطالب عُ  هذا
 Ô ي تم من قبل األستاذ عملية إنقاذTالفصل ويقعد  ال يقعد، هذا الطالب ا Rيحرج بسؤال ففاهم أمام زمالئه ب ليس

 تعليق تكونعليه و معينة فيمسكونهاÑرج بإجابة و
ً
اÁ من األجدر واألíع Ô أنه يبادر بأي ا<�م طول الوقت ، فب ا

يعتقد  أنه يظهر غ� فاهم ، بينما ا�درس السيئمن الفصل فيخرج من ا�وقف مثًال فيخرجه ، ا�درس  حرcة يث� فيها
 ماألمر أراح هذا الطالب ألنه ل لكنه R حقيقة؛ وصل أنه أظهره بموقف سيئ أمام الطالب اآلخرين بإخراجه من الف
يقعد يذهب وما إt ذلك ، فهو اآلن R موقف أقل ضغط  يتعرض �وقف �رج ينتقص من قدراته من هويته الشخصية

 يكون الطالب أذ" من ا�علم يكون لكن ما يتعرض إt أنه عند ا�رشد يتÐم (م pدي يقول
ً
 أقل قدرات فأحيانا

R >لكاT اإلحساس ا�ف� فيهاو´ب أن يكون ا�علم يفهم هذه ا�رحلة العمرية  ف 
ً
 .  خصوصا

من عمر ا_امنة ( و�  باالنعزال اإلحساس باأللفة مقابل اإلحساس : و�و� من ا�راحل ا�همة  : ا�رحلة السادسة - �
تج فيها اإلنسان « Õء أهم معارفه أهم طاقاته الشباب ال� ين و� أهم مراحل عمر،  ) ع( إ~ سن âسة وثالث§

اÁ ا<فب ، أبرز ا�هارات العلمية وا<حصيلية والطاقات قد تتو¯ داخل هذه ا�رحلة ، يكونها ح¥ أهم الصداقات
 ألنها ال، تتطلب هذه ا�رحلة من القراءة والفهم الüء الكث� 

ً
تقع ضمن اهتمامات  � pدة ال نقف عندها كث�ا

 ،  �رýا
ً
 .                                    ا�راهقة R ا<عامل مع الطالب سن يقفون إtأتكلم عن مراحل ا<عليم العام و�5ا

 ، )  اتا�وتوlد الطاقات واألف¡ر مقابل االستغراق ب مرحلة اإلحساس باإلنتاج(  و� : ا�رحلة السابعة - �
ً
طبعا

، واالستغراق  هو مستغرق باإلنتاجية)  تقريبًا سن öسة وثالث[ إt ا<قاعد الست[ سنة من( اإلنسان R هذه ا�رحلة 
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 بالعمل اTاØ ال� ëصه بإنتاجه اTاØ وا�جتمú ، ومن ثم قد
ً
اÁ يكون ا<�عله فعًال يستغرق R هذا األمر وب أيضا

 - Mid ) �ن ال� يسمونها علماء نفس ا�مو ال� هذا السن من öسة وثالثو مثًال يصل إt حقيقة معينة R داخل

age crisis )  � دداخل هذا العمر يتم عن هألن؛  ) أزمة منتصف العمر( ال� �الüء  والعق  اإلنسان ا�ضج ا�عر
̈ات،  الكث� يصاب بأزمة منتصف  فممكن ، R ا�جتمع من عمر öسة وثالثون سنة وما فوق ؛ يع� وأصبح عنده خ
ومر حقيقته اآلن بدأ يعرف نفسه  اكتشف أنه،  أنه �كن اëذ قرار ، ؟ كيف،  تؤثر \ نفسيته ، ؟ كيف، العمر

ليس كما السابق ،  هو القرار السليم يتخذ قرارات ويعرف ما بمراحل من ا�ضج واG¨ات الكفيلة وال�فية أن �عله
tالقرار وما إ R ذلك أحد يساعده . 

هو Ýن ، هل العمل ا�ي عملته  ؟ مع§ جالا�قرار الصحيح ا�ذته f دراس� f الراسة ال� درستها ³ هل اÂ:  فيقول
وما  ؟ الزواج ا�ي أقدمت عليه Ýن هو االرتباط اpقي� ä واألمثل ، هل ؟ األقرب ä وا�ي يعª عن نف½العمل فعال 

ا�رحلة  دأ يراجع R هذهيب	ها ،  قرار اإلâاع باألطفال تأجيل األطفال ، ا�ص�ية 	ها يبدأ يراجع قراراته.. هل  إt ذلك
 لكنها فيما بعد تكون هذه القرارات ا}اسمة

ً
مفصلية  ويبدأ يرى القرارات أنا ما أريد أن أطيل R هذا ا�وضوع أيضا

Ô االستغراق ب وأفتبدأ عنده اإلحساس با<و�دية واإلنتاجية ،  بالنسبةTسونأ ( ذكر ات كمااcر                                                                                                          . (
pدًة يبدأ �يط ، )  ما بعد سنوات ا�قاعد( و�  ) اإلحساس باlأس ¡مل مقابلا�اإلحساس ب(  : ا�رحلة ا_امنة- ����

دأ R يبتتفق و ال ويقيم هذه األمور ويعرف أنها �نت فعًال تتفق أو به عمل دأ يراجع « مابياإلنسان و العمر يمر أمام
 . يبدأ يراجع « ا�راحل السابقة؛  ا�وية؛  اhقة R ا�ستقبل؛  اhقة R ذاته،  مراحل تثمينها أو عدم تثمينها

اإلطار العام ( : ـ ولكن دعونا نأØ ل، بعضها  وcث� من ا�راحل تتفق مع)  رcسونأ(  اا�راحل ا�فسية ذكرههذه 
وا<صنيفات ال�  مراحل ا�مو ال� يمر بها اإلنسان pدةً ) :  العامة �راحل ا.مو ال� يمر بها اإلنسان للتقسيمات

  : وشبه ا�تفق عليها تثبتها �جمع ب[ « ا�ظريات � lموعة من ا�راحل شبه ا�حددة
ذكرنا فيها أن اإلنسان يتعلم ا�ü ) السادسة  من الوالدة وح¥ سن( : و�  ، اعة والطفولة ا�بكرةمرحلة الرض : أوالً 

 . وا�طق وا<علم ا}� ا}ر� فيها
  سنة �� -0من : و� ، مرحلة الطفولة ا�توسطة  : ثانًيا

ً
  . أحيانا

 من ،  مرحلة الطفولة ا�تأخرة:  ثا_ًا
ً
  .سنة  �ø- ��تكون �5ا

  .سنة  �ó - �Ì وأ �ø من بعد تلك ا�رحلة :و�  ، مرحلة ا�راهقة وما قبل ا�راهقة :ًعا راب
وموجود ح¥ داخل الكتاب �كن تقرؤون فيه تفاصل حول [ سنة  ×�Ì - øمن : ، و� مرحلة الشباب الرشد :  خامًسا

  ] .هذا ا�وضوع 
  .سنة  ø×-0êالرشد والشيخوخة من  تس� مرحلة: د ، و� مرحلة استكمال مرحلة الرش : سادًسا
  . وما إt ذلك سنة×0 فوق  ما،  ا�تأخرة مرحلة الشيخوخة : سابًعا

لكن من أهم األشياء ال� ´ب أن نأخذها ؛  ا�مو هذه أهم ا<قسيمات pدة ال� تتبع ويتفق عليها R مراحل علم نفس
 بوجه، بع[ االعتبار 

ً
ن لg مرحلة نمو مطالب معينة ´ب أن تؤخذ R حسبان ا�رý أ:  أهمية قصوى � ونأخذها دائما

 ب[ ا�رý والطالب ا�ستفيد أو الطفل أو ا�راهقت àل،  وا�علم
ً
اإلثراء وال¨امج وا5يئة  ت�مل هذه الوظائف وتتسق أيضا
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معلومات كفاية ح¥ نستطيع تو�د هذه 	ها ´ب أن تأخذ  ، ا5نيةوا}ضارة واإلطار اhقاR والسياق االجتماÆ وا¯اخ  
  .واألكيدة وا�افعة R هذا اإلطار  ال¨امج الصحيحة

  )�Q( اpلقة
هم ا�قسيمات أ(  و ) ا.مو ا.ف½( و�ا تناو)  نانسا.مو ومراحل ا.مو عند اإل( كنا قد توقفنا R ا}لقة ا�اضية عند 

ن ونستكمل اآل    .مراحل عمرية معينة ال� تهمنا كمعلم[ ومرب[ R ورcزنا \ القضايا)  نسان�راحل ا.مو f عمر اإل
R  أشاء اهللا نبدإن هذه ا}لقة جانب ا�مو ومن ثم  ها إن شاء اهللا Rو'تتم في بعض القضايا اÐامة f جانب ا.موبطرح 

شاء إن م لHص قضايا ا<ع ك « ماذل إtونظريات ا<علم وما ،وا�اهات ا<علم،  ا}لقات القادمة با}ديث عن ا<علم
  . ذن اهللاإلكن 'تم ا�وم قضايا ا�مو ب،  اهللا
  . ) ا�درسة وا.مو ا.ف½ الص¶ السليم( كمرب[ وcمعلم[ يكون عندنا هاجس ما يس�  ةً بداي
امج �ددة شخصية صحية مناسبة ال تقت \ بر ن يبuأ´ب  ؟ لكن كيف يتم هذا ا.مو الص¶ ا.ف½ السليم 

مام ا�اس بفرص متساوية أتساوي بالعدل الا5يئة متاحة للجميع ب هن تكون هذأ´ب ،  ومؤطرة وموجهة \ جهة معينة
هذا الðم ،  âية اجتماعية خاصة قبل ذلكأكملها بيئة ييئة ا�درسية ا5 لكن: قد ا5عض يقول ،  ومتوافرة للجميع

  -نه �ا يدخل الطفل ا�درسة سيصبح يق1 من الوقت ا�نتج ر أللكن ا5يئة ا�درسية �ا دو،  صحيح
ً
من وقت  خصوصا

 ا<فبيت ، يقضيه داخل ا5 ضعاف ماأ -ا�هار
ً
لكن ،  مهمة وا�مو ا�ف� الص� ا�درß السليم اÁ عملية ا�درسة جدا

 قضايا ا�درسة �ا تستقبل الطفل � النه R أوجدنا ،  نوع من ا�قاش وا}وار حول هذه القضية)  argument (�ن فيه 
عطته اhقافة واhقة أâة وا5يت ن يكون مر بمراحل داخل األأ´ب  !! باء وا�رب[تستقبل مادة خام كما يعتقد اآل

 لأل،  هذه ا�رحلة ا�درسية أنه يبدأال�ملة 
ً
مهات ألباء واكث� من اآل، تواجه ا�رب[ وا�علم[ كمعضلة وسف يُغفلها كث�ا

 يُ  ال
¿
 ءو الüأمن ا�جهود الüء الكث�  هيبذل وال يعطي ال،  ذلك إtمبادئ القراءة والكتابة وا}ساب وما ال م الطفل عل

قبل  ن Ñُصل R مرحلة ماهمية ال�فية ألفال يعطيه األ؛  \ ا<حصيل نه قادرأالطفل  تح¥ بقدرايستقل ،  ئقالال
  عملت واحدأ¸تذكر أو؛  جرائيةدلة اإلهناك كث� من األ،  صحيح ا�درسة وهذا R ا}قيقة غ�

ً
 أوموجود  ا

ً
كيفية ( عن  يضا

�ة ؤونه مادة خام تسلم للمدرسة كما � ومس\ أيعامل  ن يكتسب الأنه مهم أل؛ )  قبل ا�درسة تربية وتعليم طفل ما
 . هذا غ� صحيح ،  ا�درسة هذا ا5ناء اGاص بالطفل

 أنا أ،  طارن يتم f مثل هذا اإلأالفكري السوي ب§ الطفل وا�درسة �ب  ا�¡مل -
ً
هل نه أ\  تذكر دراسة عملتها سابقا

 أهل العدوان ينتج ؟ الفكر متسق ب§ الطفل وا�درسة 
ً
إ~ و من اHيت ويذهب أHيت إ~ امن ا�درسة ويذهب  حيانا

  ؟�درسة ا
ً
pص� أعتقد \ أبعض ا�تائج  ما وجدت فيها فعملت دراسة صغ�ة نوH أقل تقدير فيما 

ً
pنها مشوقة نو 

 أوتع¨ عن بيئة ثقافية وفكر ،ما
ً
 . ¯ينا حيانا

 ، لت ا�رشد الطال� أlموعة من ا�دارس وس إtذهبت 
ً
مر األ احصائيات اGاصة بهذيد اإلأر ناأو:  وقلت Ô �ف;ض جدال

 أن هناك أ،  حصائياتثل هذه اإلبذلت معه بعض الوقت وا�هد �مع مين بعد
ً
خرين طفال اآليقوم بعض األ طفاال

ن وفيقول Á ا�رشد ؟؟ من اTي يتابع هذه ا}الة،  طفال في�بونهمعنف يكون ب[ األ أيباالعتداء عليهم بال�ب 
 حدأنرى  الطالب العنيف ال ماأي تعرض للعنف هل الطالب اTأيتابعها :  ن R الغالبيوالطالب

ً
�درسة إt اهله يأØ أ من ا

cة  ن ماأوÐي يتم االعتداء عليه فقط الأك، عندهم مشTة عند الطالب اÐمع أفبد،  غ� ن ا�شí رقامأنا 
ً
ت اءاحص�و ا
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باء من اآل% £Î إtيصل الرقم مع الكسور % �Îنه حواÁ أوجدت ،  ت موجودة R اGارجءاحصاو�رقام أقارنها بوأ
 �عا�ة مشÐة إخرين ال يأتون آطفال أطفا�م \ أمهات اTين يعتدون واأل

ً
 طفا�م pدي[أن أيعتقدون ،  طفا�مأطالقا

 أنهم
ً
 فهو عنيف[  تماما

ً
مر فكيف ن ا�درسة تعا¸ من هذا األأâة تكتشف كر هذا العنف يدعم من األفِ ،  pدي تماما

ليسوا ناس أتوا �حلوا ا�شÐة لكن أتوا \ % R�êê ا�ائة  ا�ائة ةبقي با�ناسبة: يع� ، .. هذا  تب� بيئة صحية داخل
 وا5عض وا}ق يقال و� نسبة،  تم االعتداء R الغالب \ ابنهم نه مان أكدوأيتو أساس أنهم يرون القضية بالضبط

مهات اTين باء واألآلمن ا% Í£-Íøنه أوíد ،  ´اد حل �شÐة ابنهم العنيفإهم اTين Ñاولون %  £ - � ذكرتُ حقيقة ال 
 يأو ا�مارسة العنيفة أهم لالعتداء وال�ب ؤبناأتعرض 

ً
لسؤال لتون أي،  ذلك إt و ماأهمال إو أساءة إ�ن شÐها سواء من  ا

 ،  لونألون وهؤالء يسأيس الفيه فروق كب�ة R ا�جتمع هؤالء :  ، يع� وحل مشÐة الطفل
ً
âة مازال فيه داخل ح� األ إذا

صدقائه وزمالئه أه \ رزنه يفأyيث ، طالب لالعنف ا5د¸ والعنف الفكري لتغذية جانب  â تدعمlموعة من األ ¯ينا
ن يكون فيه حلقة ب[ ا�درسة وب[ ا5يت أ´ب  ، إذن ب� مدرسة ونمو نف� ص� سليمأكيف  أطخوهذا ،  R ا�درسة

 أفنجد ، 
ً
تينا من اGارج R ا¯ول أرقام ال� تعندما قارنتها باأل،  طار ا<�م ذ اإلن تأخأالعملية ´ب  نه كما ذكرنا سابقا

 ما سواء R ال�ق 
ً
pنو 

ً
ذا إنه « الطرف[ االبن أنه هناك íد أ ةً رقام çيفة Èاحأنها أوجدنا ، و الغرب أا�تقدمة صناعيا

 مهات يذهبون بنسب pباء واأل( اآل و معتدى عليه بالعنفأ�ن عنيف 
ً
�عا�ة هذه ا�شÐة ال� يقع فيها  �ة جدا

 ذإ.  بنائهمأ
ً
 . مصدر خاÁ من أي شوائب� وليست  ن ا5يئة ا�درسية ليست \ « حال � مصدرأنالحظ  ا

   نسميه ا;و ا.ف½ الص¶ السليم ؟ اً لكن كيف çل وuيف نعطي للمدرسة جو �
ت للحوار للمنطق اك¨ 	ما تم بناء مهارأ�ن R الصف تفاعل صÞ  « ما،  ك¨تاحة فرص ا<فاعل الصÞ األإ :أوالً 

،  صية الطفلخشوك0 أك0 ويثمر وي0ي أك0 يتيح أا<فاعل الصÞ �ا نرcز عليه كمرب[ ،  ف�رثقة R ا�فس لعرض األلل
 ، وطفال يقلل من مساحات العنف ب[ األح¥ 

ً
 أهم من دون تفاعل تبدنهم يعملون R مساحات ضيقة �ا ت;cأ خصوصا

مفيد  Õءيوجد  نه الأل ؟ �اذا، مساحات عنف  إtبينهم تتحول  ال�هذه ا�ساحات فيما بعد الضيقة وا�ساحات القليلة 
   .خرآ Õءي أاÁ �كن يُشغلون با<فب، يشغلهم ل

 
ً
ا�شاعر للمتعلم � مناخ مناسب ودانية الوجوواالنفعاالت العقلية  اإلم�نات،  تاحة فرص ا<عب� عن االنفعاالتإ :ثانيا
 Rأنهيه وأ�ن مناسب ليست فقط موضوع منهج وم،  مرتعب� عن هذا األلا�درسة لüهنأل؛نسب� ا�ناخ األ !!ال   م 

¸ أذا �ن هº إن كل،  يامنتج R يوم من األأمü سوف لن أدخل هذا الكتاب R ذهنه وأ¸ أذا �ن هº إطاقة الطفل 
 أالشخص Tات الشخص سوف  ب�أ

ً
  .  شاء اهللا  نإ نتج كث�ا

 
ً
دب البد األ: ، يع� ساتذة فيما بينهم الب واألط  ب[ الطرف[ ب[ الطالب فيما بينهم وب[ التوف� مناخ تعليº تقبُ  :ثا_ا
 ن يكون موجودأ

ً
 أنه كل،  ا

ً
و �ح أ5ناء وتقبل وجهات ا�ظر ي يب� اhقة فيما ب[ الطرف[ وا�قد اا�ناخ ا<قب  اT يضا

 ظوجهة ن
ً
pتلفة هذا سيب� نوç ر  

ً
  .  من ا�وانب الصحية ا�همة جدا

 
ً
ترى :  لطفل، ال نأØ نقول ل قواعد واضحة عندنا مثالً  ما: يع� ،  تزويد ا�تعلم[ من الطالب بقواعد واضحة : رابعا

يع� يتم أن !! ، ال  لكذt إما  وأو عقابه أته أ\ هذا ا<نبيه يتم م�فبناء  ،..  ننبه عليه بعدين ،...مطلوب منك كذا وcذا
 أعقوبته pرف وش السبب لنه ما يكون أببساطة 

ً
لك ما ذ جراء القب  قبليعطى اإل نه يكون pرف ولكن ماأ،  حيانا
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 lال وا<وعية وا<قاط الوÆ ب[ ا�اس R ةفيه فروق فردي، زمة وال�فية الا<وعية ال �ذا ، ما يعطي يضاحأعطي اإل
 . داء مهمات معينةا�ناسب أل

حقوق ،  حقوق الطالب R ا�درسة:  و لg مدرسةأن الطالب يُعطى ُكتيب لg مرحلة أيتها أنا من �ربة ح¥ شخصية رأ
 ، « من R هذه ا�درسة ح¥ ا�وظف[ ، ..  ا��فحقوق ،  حقوق ا�دير،  ا�علم R ا�درسة

ً
داري[ ليس فقط اإل طبعا

 أ، .. وcذا حقوق  ن �م فعالً فحسب أل
ً
´ب ن يعرفها الطالب وأt ذلك R ا�درسة ´ب إحقوق ا�وظف[ والعمالة وما  يضا

ة يذا زودنا ا�وجودين R ا�ؤسسة ا<عليمية بقواعد تعليم، إ واره وحقوقهأدن يعرف أا�علم « واحد ´ب أن يعرفها 
 أنتوقع ة واضحة يجرائ�و

ً
  . ن تصدر عن ا�تعلم[ استجابات مرغوب فيها ونقلل من االستجابات الغ� مرغوب فيهاأ يضا

 
ً
  ) فرص ا�جاح ةتاحإ: ( من القضايا ا�همة جدا ال� ´ب أن توفرها ا�درسة وا5يئة ا<عليمية  :خامسا

ً
R  أفكر دائما

كيف  ؟ برز قضية معينةأكيف  ؟ تم�أو ؟ íحأمعلم كيف cعلم وكمت انأ،  نجاح فيما Ñقق Á ا�جاحلالفرص ا}ديثة ل
لطالب 	هم وتعزيز اhقة فيهم بأن لتاحتها و� جاحا� فرص ، وهكذا... ؟  خرينجلب معلومة جديدة تفيد¸ وتفيد اآلأ

 . مرالg قادر \ مثل هذا األ
عن ،  عبارة عن معلم،  عبارة عن نظام، رة عن بيئة نها عباأع[ االعتبار فيها ب ن يؤخذأ´ب  ا�درسة الصحية السليمة

  .    شاء اهللا تعلم حقيÙ وسليمإن شياء بال�مل سوف تعطينا ذا توفرت هذه األإ،  دوات تعليميةأعن متعلم عن ،  دارةإ
 وتص� أØال� ت مورØ بعد هذا 	ه ما يس� بالكتاب ا�درß ببعض األأحقق هذه ا5يئة السليمة يأيأØ بعد هذا 	ه ح¥ 

  . و تناسب مثل هذا ا�ظام القاعدي ا�وجود لà يتناسب معه ويتم تطبيقهأ فعالً 
 
ً
  -: ا.مو األخالè عند األطفال f هذه ا�رحلة،  R قضايا ا�مو و� أختم بقضية مهمة جدا

 نظريات ا�مو األ
ً
و l Rال ألماء ا�فس R ال;بية l Rال ع خال� تعددت وÛدث عنها الكث� من علماء ا�فس خصوصا

واستفاد  امن العلماء ا�هم[ واTين تتلمذووهو :  ) كول¨ج (: خال�هم العلماء اTين Ûدثوا عن ا�مو األأمن ،  ا<عليم
 عليها نموذج R ا�مو ا�ف� وبu) أرcسون  ( من طريقة مراحل

ً
اي� خالق ومعلكنه �ن يتÐم عن األ،  خال�نمو األلل ا

خالق والقيم األ ئطفال بمبادف�ر عند األفتطوير األ،  ن تكون �ارسةأعقائد وتفك� قبل كمبادئ وول Õء أخالق األ
ن ينتجها كمنتجات يستفيد منها هو الفرد ويستفيد أن يتمثلها ويعتقدها قبل أخال� قبل هم مستويات ا�مو األأهو من 

Ôموعة من ا�،  منها من حوl م عنÐمثالً  ، ستويات و�فت :-                                                                                                               
قضايا عمومية  ) عموميات: (  ، يع� قافة ا�حيطة وثقافة ا�G وال�اhثر الطفل بأوفيه يت �قليدياقبل  ا�ستوى ما) �(

 ( ن ¯يهأ ما قبل ا<قليدي - و داخل هذا ا�ستوىأR مرحلة سماها  ألكن الطفل R هذه ا�راحل يبد،  لسياقR هذا ا
 يعمل هذه األ: يع� ،  ) ا<وجه �و العقوبة والطاعة مرحلة

ً
ص� أنا أو � وهذه تعطي� عقوبة وأنها خ� أل شياء كث�ا

و أ)  more detail(عنده  يع� ما ةساسيا بهذين ا�فهوم[ األ قياسً الإيتمثلها بشg اعتقادي كب�  يع� ما،  مطيع
  . ك0 �اذا � مهمةأتفاصيل 

 أو� ال� يعتقد فيها الطفل :  ) ا<وجه النس· اTرائú مرحلة ( Ø بعدهاأثم ت
ً
فعال فعال ا}سنة � األاألإt أن  حيانا

جيدة وتعطيه أنها فعًال  نهاعفيه ويقال  لكنها الزم يُنّ� ، خرين اآل ح¥ حاجاتوال� يتم تعزيزها وتشبع حاجاته اGاصة 
  .  نسانيةإن تكون � قيمة أمنفعة شخصية وقيمة كب�ة شخصية قبل 

 أوتكلم  ا�ستوى ا�قليدي) £(
ً
   :   مثل، ن فيه lموعة من ا�راحل R ا�ستوى ا<قليدي أ يضا
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و ا5نت أظهار الشg الطيب واTي يناسب ا�جتمع سواء للو¯ إنه أو أ ) ةمرحلة توافق العالقات الشخصية ا�تبادل( 
اÁ ا<فب، يتوافق مع ا�جتمع  نه ´عله الإغ� ا}سن فالفعل و أظهار الشg غ� الطيب إما ، أيناسب ا�جتمع وا�حيط[ 

  . هو Ñب سياق ا<وافق مع ا�جتمع ويتو¯ ويتمثل هذه القيمة ويعمل فيها 
 أ فعراو ح¥ العادات وا<قا�د واألأو ال�ائع أ)  مرحلة ا<وجه ناحية ا�ظام والقانون(  ذلك مرحلة سماها ي 

ً
 حيانا

ن يطبق أن هذا قانون ´ب أيعرف  : يع�، م الفرد والقواعد االجتماعية السائدة ويطبقها \ �و حر� ظنتمسك فيها بن
ما ألكنها نوع من الواجب ،  ذلك إtنظام االجتماÆ الفكر االجتماÆ وما لسلطة يظهر فيه صون لليظهر فيه اح;ام ل

Tم فيه فيحتاج  ي مااûن اآل ةنظمة داخلهذه ا<مثالت كيف اإلنسان يتمثل هذه األو،  مرنه يعاقب \ مثل هذا األأيل
 ألكن قد تكون 

ً
 أصحيحة و حيانا

ً
  . ه فيما بعدخر نتÐم عنآمر أخاطئة لكن كيف يصدرها هذا  حيانا

)S ( قليديما مرحلة ا�ستوى�عند  بعد ا) أو� تقع فيها مرحلت[ )  كول¨ج 
ً
 �استفاد كث يضا

ً
 (من مراحل  كما قلنا ا

   : و�)  رcسونأ
 )úالقانو$ أو الت�ي Æيث ،  ) مرحلة ا<وجه �و العقد االجتماyمرحلة ن السلوك األأ Æهذه ا�رحلة يرا R خال�

ذلك  tإوما ... ا�قاش حو�ا وتباد�ا ولناس لراء اآلوفهم هذه القيم وسسات ؤا�وا�جتمع وفراد األوا�عاي� العامة و ا}قوق
 و، 

ً
 � با�ناسبة  هذه طبعا

ً
R قضية ا�مو ا�ف� عند )  ريكسونأ (مع نفس ا�راحل العمرية ال� ذكرها  تتفق تقريبا

  .فراد األ
 ههذ: ، يع� ) (Principle orientation أو ) The Universal Ethics ( � ذكرها و� مرحلةال األخ�ةما ا�رحلة أ

يتمثلها هذه العدالة ا�ساواة ب[ الg للعالم 	ه يعتقد مثل هذا ا�وضوع و،  ©عأيتفق عليها العالم ية خالقأمرحلة 
 Universal(          نها تكونأذلك و tإدئ ا�G وما ن� مباوحقاق ا}ق للجميع و�ا�ساواة والعدل  هنأنسان كقيمة اإل
 أخال� عند الفرد yيث \ مراحل ا�مو األأتشg  هوهذ،  �pية ا�فروض تُن� للعالم 	ه) 

ً
R هذه القيمة  نه يفكر كث�ا

لÐية واhبات وا�ساواة ى بمنطق اظالقيمة Û هن ´عل هذأÑاول : يع�  ، خرين مثله مثل غ�هلآل يصا�اإهمية أومدى 
  . بغض ا�ظر عن ا�ستفيد

  األخال�تمu ترجعون �ا حول ا�مو أنا أقضايا كث� ذكرت R الكتاب و وجدي
ً
القراءة R هذا فعال وÛتاج  و� مهمة جدا

يع� يثار اإل و عملية ا<وجه �وأالضم� :  مثل،  ك0 تفصيالً أوتكلم فيها ح¥ عن القضايا ،  ا�ضمون وهذا السياق
  لكن فيه ربط مهم ،  نسا¸ العاÁالقيم ذات ا5عد اإلوعراف األو ئا<وجه �و ا�باد،  خال�أكعن 
 اT:  ا�عر¹ا.مو خالè وا.مو األ

ً
نسان كيف ا5ناء ب[ ا�انب ا�عر� عند اإل انهم ربطوأR علماء ا�فس  ي �ن مهم جدا

� أوهذا ،  خال�اخل مع ا�مو األpمل حقيÙ وُمد Ôُ ،  ا�عر
ً
  مر مهم جدا

ً
ن أ: إt و'تم فيه باب ا�مو  لكن نش� âيعا

 قبل تومة فكرية تتعلق بالفكر نظt مراحل ذات مإخال� تش� مراحل ا�مو األ
ً
 أن تتمثل أتمثلها فكريا

ً
  يضا

ً
  . سلوcيا

 
ً
 لسلس \ وتكونخذ ا�اه �و ا�ستويات األأي خالèا.مو األ دائما

ً
\ فg مرحلة تعطي ا�ستوى أ�و ا�اهات  ته دائما

  .خرى �ورة R جوانب ا�مو األال\ وهذا ليس باأل
 أفهذا ؛ نسان عمار الزمنية لإلنها ترتبط باألأكما � الفكري  خالèمراحل ا.مو األتش� 

ً
  يضا

ً
  .�ه إن نش� أ´ب  مهم جدا

 أفيه تفصيل 
ً
تكلم  )� ß (  نأخال� وا<عليم ا�درß وكر فيما يتسق با�مو األوضوع وذُ R الكتاب عن هذا ا� يضا

 كث�
ً
 عن مثل هذا األمر مريكيةحدة األتR الواليات ا�)  بياجيه (وهو من مؤس� ا�درسة ا�عرفية من تالمذة  ا
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 R من خالل اإوالعمليات العقلية ال� تهتم بمثل هذا ا�انب ßخال� �مو األطار ا<عليم ا�در .  
خالقية ما بعد ا<قليدية فراد لكن تنمية ا�ستويات األن نش� �ا R هذا السياق وëتلف ب[ األأفروق فردية ´ب  يوجد

 �اصة R مراحل اhانوية وما قبل اhانوية يعد استعدادوعند الطالب 
ً
 حقيقي ا

ً
خالق القيم األ )Ethics(نه Ñمل أطالب لل ا

 يكون جاهز،  طار و� هذا الصددا اإلR هذ ئا�باد
ً
  .فضل أفضل ويتل* من ا�رý بشg أستيعابها بشg الفهم ا�ناهج و ا

  )QS(اpلقة 
نلخص ما م3 ومن ثم ننطلق �ا نريد أن نتحدث عنه ا�وم ، فكنا قد Ûدثنا R ا5اب السابق و� ا}لقة السابقة عن   

أهم ا�طبيقات وا.ظريات العامة ا�هم إدراكها وفهمها قبل أن يأn ا�رà ( نا عن ، وcنا قد Ûدث مراحل ا.موو  ا.مو
  : R هذا ا�وم سنتÐم عن ) .  ويدلف إ~ ا�يدان وا�جال ال0بوي

  .باب ا�علم  : اHاب الرابع �
;بوي وÛتاج الكث� من وهو من أهم األبواب R ميدان ال;بية و�ن هنا كما قلنا � مادة مقدمة لعلم ا�فس ال  

اآلن هدفنا الرئيس أن نلم بأهم مفاهيم ومبادئ ا<علم R هذه ا�ادة ، ا<طبيقات ولكن هذه يف;ض أن تأR Ø ا�ستقبل 
ونú مقدار أهميتها R هذا ا}قل وهذا ، وا�فاهيم وا<طبيقات ال;بوية �بادئ علم ا�فس ال;بوي R ا�جال ال;بوي 

من ثم يكون هناك ميدان رحب وخصب للتطبيقات ال;بوية ، ولكن قبل أن ندلف إl tال ا<علم ´ب أن ا�يدان و
   -) :أهم خصائص الُمَعلِم الفعال ( : نعرف ولو بلمحة âيعة 

فهناك ¬موعة من هناك خصائص ´ب أن نفهمها وندرcها كمرب[ ومعلم[ R ا�ستقبل ألهم خصائص ا�علم الفعال ،   
  -:cصائص حقيقة �ب أن يتحê بها ا�علم تتجf ê عدة نقاط وأهمها جانب§ ا

أو اGصائص ا�عرفية للمعلم أو ا�رý الفعال ، فاGصائص ا�عرفية واGصائص اإلدراكية ¯ى ا�علم :  ا;انب ا�عر¹◄
أو أقل Õء  ) T )minimumي هو أقل تقدير ا: ´ب أن تكون ذات أفق وذات إطار �دد ومع[ ال تقل عنه ، يع� 

و� أساس R نقل وتوصيل ا�علومة للطالب أو ا�تعلم[ R أي حقل �ن فهناك lموعة من ، �كن أن يصل Ô ا�علم 
 Øبها ا�علم ، وتتلخص فيما يأ �f  -:                                       اGصائص ا�عرفية ذات الفاعلية ال� ´ب أن يتح

فإذا �ن هناك إعداد أكاديº إ´ا� فعال يش� دائًما إt ا�علم بأهم ا<طبيقات  : اإلعداد ا�هµ واألكادي� الصحيح للمعلم
  . وأهم ا�مارسات ال;بوية R هذا ا}قل هذا با<اÁ سينعكس \ أداء ا�علم 

ال يأØ ا�علم وينطلق إl tاالت أخرى هو ليس  :، يع�  وربط العمل با�جال ا�خصë للعمل اpرفية f العمل
هذا األمر ا}قيقة  ، متخصص فيها ويذهب إt مثًال ëصصات قد يكون ال يعرفها تماًما ويتدخل ë Rصصات زمالئه 

 ¯يه حرفة واضحة ومهنة واضحة يكّون من خال�ا شخصيته 
ً
 مهنيا

ً
´ب أن ال يكون ، ´ب أن يكون ا�علم حرفيا

هذا 	ه سيكون pئدة \ ، ال Hلط القضايا األخرى بالقضايا الشخصية وما إt ذلك بقضية مهنته : يع� ، ه ا�ه� وطريق
ز pرف إt أين سيصل بطالبه وماذا يريد أن Ñقق معهم من أهداف ، ! ماذا ؟ ، \ Ûصيل طالبه 

ّ
cهدفه واضح ومر

فا<حصيل وا�هارات ا<حصيلية ، مه� وحر� جيد وأكاديº جيد هذا كما ذكرت ال يتأî إال بإعداد ، و�íازات 
 ويراÆ وظيفته أنا ال 

ً
 وحرفيا

ً
وا�هارات العلمية � عن مهم ´ب أن يؤخذ دائًما بع[ االعتبار ، �ا أقول إنه يكون مهنيا

لوب من ا�علم توسعة مدارcه وتوسعة إطالقًا بالعكس فدائًما ا�ط.. ال!! واهتمامات ضيقة !! أقصد إنه يكون ذا أفق ضيق 
 tيس4 إ 

ً
آفاقه واهتماماته ، و� با<اÁ ستنعكس \ طريقة تعليمه وهذا ال يتعارض مع ذاك ، القضية وما فيها أنه دائما
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  أو يشطح كثً�ا ، فا<عليم ا�اجح: توسيع األفق R إطار االهتمام و� إطار ذات ا�وضوع ، يع� 
ً
وا<عليم  ال يبعد كث�ا

الفعال دائًما يكون من خالل معلم ذو أفق واهتمامات ، وأفق معر� متسع ، وÑاول أن يلم بأك¨ قدر �كن من 
 R أداء مهامه 

ً
  .ا�علومات ألنه سوف تساعده كث�ا

 أن الفارق ، وُجد كث�)  دراسات W اªcاء وا�علم§ ا�بتدئ§ (توجد lموعة من ا¯راسات ال� عملت ما تس� 
ً
ا

ال زال Ñاول  ا�علم ا�بتدئو، جدا ًواضح  ا�علم اcبRz أن هدف : ، هو  وا�علم ا�بتدئ ا�علم اcبzاألساس فيما ب[ 
¯يه lموعة واسعة من الطرق إليصال ا�علومات yسب  ا�علم اcبzويتعلم با�حاولة واGطأ كيف يصل إt أهدافه ، 

yسب قدرات الطالب أمامه الفروق الفردية و.  
 zبcنقطة أنه هناك معلم ا�علم ا tا�جتمعات فدائًما يش�ون إ R ا ُسئل كث� من ا�شاه� وا�نتج[ والعلماء واألعالم�

عندما تعود ا¯راسة �ذا ا�علم اTي أثر عليهم R حياتهم ´دون أنهم من فئة ، أو أك0 من معلم أثر عليهم R حياتهم 
 R هذا ا�يدان ، وأنا أتذكر مثل هذا األمر عندما درسنا R علم ا�فس ال;بوي R اء وليس ا�بتدئ[ ، لكن¨Gا�علم[ ا
ا<عليم العاR Á الغرب أنك كمعلم مبتدئ ´ب أن تذهب لتستفيد من ا�علم اGب� كيف ي�ح ؟ وcيف يمارس عمله ؟ 

البه ؟ وcيف يوصل ا�علومة ؟ كيف طبيعة ا}وار بينه وب[ األساتذة ؟ وأتذكر كيف يقسم األوقات ؟ كيف يتفاعل مع ط
 للنظر أنه lموعة كب�ة من ا�علم[ واG¨اء واألساتذة اG¨اء 

ً
 ملفتا

ً
إطالقًا ال يقول : أن هؤالء اG¨اء مثًال �نت شيئا

لوه أو أدt برأيه أو أشار إt نقطة إطالقًا ال يقول Ô أنت إذا أدt بد -سواء R ا<عليم العام أو ا<عليم العاÁ  -للطالب 
 ما يقال هذا األمر من !! أو اTي قلته خطأ !! أو تدري الصحيح كذا !! أو نقطتك غ� مناسبة !! نقطتك ليست ùيدة 

ً
نادرا

إنه ëليه ، ية R أداء ا�تعلم قبل ا�علم[ اG¨اء أو األساتذة اG¨اء ، السبب أنه يعرف أن هذه ا�قطة سوف تكون مفصل
 Ô تلف مع الطالب األستاذ فيقولH نعم أنت : يقف أو ينطلق ، لكن يع� تعلمت بعض األلفاظ ا�يدة عندما يريد أن

رأيك صحيح وأيًضا يوجد رأي آخر أعتقد أنه كذا وcذا ، فيجعل الطالب يفكر ب[ الرأي[ ويقرر أيهما أفضل وخاصة إذا 
نعم إجابتك صحيحة وجيدة و�ا أبعاد وأنا أول : أو يقول Ô ، ستاذ مقنع أك0 واألدلة وال¨اه[ تكون أك0 �ن رأي األ

مرة أدرك مثل هذه األبعاد وأسمعها لكنها مهمة ´ب أن تؤخذ بع[ االعتبار ألن اTين قبلك ، أو إن  ا�اس اTين أجابوا 
 طريقة ا<فاعل إ´ابية �ن �م إجابة . قبلك من اTين تعاملت معهم 

ً
أخرى و� كذا وcذا و� أيًضا صحيحة ، فدائما

ب[ ا�علم اGب� وا�تلÙ أو ا�تعلم أمامه ، فما ´عل مساحات من الفوقية أو مساحات من الصح واGطأ ومساحات من 
 R ا�تلق[ ال¨هنة أو ما إt ذلك ودائما يكون هناك مساحات متساوية للنقاش وا}وار ، �د هؤالء 

ً
ا�علم[ أثروا كث�ا

 من أهم خصائص 
ً
من طالبهم وجعلوهم فعًال يتأثرون بمثل هذا ا�وضوع وا}ديث R هذا ا�جال يطول ، ولكن أيضا

 : ا�علم الفعال 

 ، يعرف كيف يستÙ من خالل ا�مارسة من خالل ا<فاعل كما أنه �مع معلومات أو يوفر .فسه معلومات عن طالبه -
ألنه بدون تفاعل مع الطالب لن يكون ، ذكرنا ويعرف هذه العمليات وcيف يستفيد منها من خالل تفاعله مع طالبه 

  .هناك إنتاجية كب�ة R هذا ا�جال 
  :  اcصائص الشخصية للمعلم الفعال  �

 ، يع�) :  االتزان وا�ودة( أهمها  -
ً
 وال يكون قاß كث�ا

ً
íد إنه جزء كب� من نقل :  يعu ما يكون انفعاÁ كث�ا

وأيًضا العالقة ما نقول ح¥ ا}ميمية ، ولكن \ أقل  تقدير ، ا<فاعل اإل´ا� من خالل االح;ام : ا�علومة ب[ الطرف[ 
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هذه تنقل ا�علومة ب[ الطرف[ فيص� « طرف Ñ;م معلومة الطرف اآلخر بل إنه ، العالقة ذات طابع اTي فيه مودة 
 ، با�قابل íد أن هناك lموعة من ا�علم[ اG¨اء ا}قيقي[ اTين ال يستطيع الطالب ا<لÑ Ùا

ً
ول أن يفكر فيها كث�ا

منهم بشg جيد بسبب الطريقة غ� ا}ميمية وا<واصل غ� ا}ميم ب[ الطرف[ ، وهذا أمر Ñتمه ا�و ا�ف� ب[ 
 ، لكنها ال �د صدى وال �د الطرف[ فبالرغم أنه ح¥ ا�علومة ثرية 

ً
وا�علومة قوية وا�علومة �ا معu و مغزى كب� جدا

 من قبل ا�تعلم والسبب أنه �ن هناك عالقة غ� ÷يمية أو غ� ذات طابع فيه جانب ا�ودة ، وبا<اÁ يغفل كث� 
ً
اهتماما

  .ولكن هذا غ� دقيق \ « حال،  من ا�ربي[ يعتقدون أن القسوة � العامل األساس Û Rصيل ا�علومة
  : من بعض ا�حددات ال� دائًما يتحدثون عنها ويقولون أنها إذا توفرت f ا�علم فيكون ذو فاعلية أكª ، مثالً 

Q- عاون مع الطالب�تبادل ا�علومات ،  ا R ا�اه ÷يم R فيكون معهم . 

، أنا أتذكر �ن أحد األساتذة اTين درسو$ �نوا يأتون و�ذا �ن  نهما�عاطف مع مش�تهم ومرا<ة الفروق الفردية بي -�
 فينا 	نا كطالب �ن يسأÔ عن مشاعره ا�وم كيف هل 

ً
فيه أحد يبدو عليه عالمات ا}زن و²نت R ا}قيقة مؤثرة جدا

ويقول Ô وÑاول فإما أن يسليه  عندي الظرف الفال¸ فيبدأ R عملية ا<عاطف معه. ال : تشعر بشg جيد ا�وم ؟ ، فقال 
 وخصوًصا الطالب ا�تعلم  اTي �ن فعال صاحب القضية ، أو Ñاول أن يساعده أو ما إt ذلك 

ً
�نت تؤثر R نفوسنا كث�ا

  .لكن مع ذلك �نت ا�جموعة 	ها تتأثر <عاطف وتعاون هذا األستاذ 
S- ªإذا �ن فيه أستاذ متقلب ا�زاج ح¥ : الشخ� ، وا�زاج العام ، يع�  ، ذكرنا سعة ا�يول واالهتمامات ، وا�ظهر الص

الطالب Hافون ذلك ا�وم يسألونه ، �اذا ؟ ؛ ألنه �كن ا�وم مزاجه Áp و�كن يوم مزاجه أقل من pدي فبا<اÁ ال 
إنه فيه علماء كبار لم ëت ذكراهم أدري كيف ستكون االستجابة لسؤاÁ ؟ واألستاذ متقلب ا�زاج لن ينجح كثً�ا ، ح¥ 

  .بسبب تفاعلهم االجتماÆ الغ� جيد وال�ء مع ا�اس ؛ السبب أنه يكوُن R وضع دائًما اجتماÆ قلق مع ا�اس 
R- Ïح�العدل وعدم ا .  
É- ³¡س الفpا Ñ ات الõات ، قد يكون هذا ا�مط ا�وع من ا�حاõجو ا�حا R ةcمل نفس ، وتغي� نمط ا}ر

 .األسلوب اTي يف;ض أن نتÐم عنه لكن هذه طبيعة هذه ا�حاõة وهذه ا�ادة 

Î- تلف فيشتت انتباه ا�تعلم[ : ، يع�  السلوك ا_ابت وا�تسقç ال يكون « يوم بسلوك . 

Ò- عليمية أو ح¯ الشخصية�الميذ وما يطرأ عليهم ، سواء ا�طة وليست بالعمق بمتابعات بسي االهتمام بمش�ت ا
 . ا�طلوب ألنها قد تشغله وتشتته عن هدفه ووظيفته الرئيسية 

Ó- عامل�ا f ا�رونة . 

Õ- مهمة :  استخدام مبادئ ا_واب والعقاب 
ً
  .وهذه ستأR Ø مسألة ا<علم ألنها جدا

  QÜ- §تعليم موضوع مع f الكفاءة . 

QQ- عليم�عطاء ا�علوم حقه من اíأو موضوع مع[ يراد ا<علم فيه ،  االستعداد و . 

Q�- ماسpذلك ، لكن  ا tبداياته ومن ثم يف; لظروف داخلية أو خارجية أو ما إ R د أن بعض ا�علم[ يتحمسí ،
 . ا}ماس ا�تواصل وا�تسق هذا يضيف إt العملية 

ية عن روح مت�ملة <لÙ و�عطاء ا�علومة ، أن نتÐم عن بيئة صفية عن بنية صف : نرى من قضايا ا<فاعل الصÞ ا�هم
 للطالب ، ولكنها إذا ما تأتت 	ها وأصبحت ©يعها متاحة فنحاول أن نستفيد بأك¨ قدر : يع� 

ً
هذه تكون مهمة جدا
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�كن من ا�تاح ، يع� نعلم أن حجم الصف ا¯راÔ ß دور مهم R ا<علم R وضع وسائل R القاعة وجلب مساعد حرcة 
لطالب ، وتقليل مدى عدوانيتهم إذا حجم الصف كب� ، ألنه إذا �ن قليًال ؛ األطفال فيما بينهم يع� �كن أي احت�ك ا

 R ضوء ا�تاح ، « ما �ن يتاح بيئة صفية أفضل « ، بينهم يث� أي شجار أو أي عنف أو ما إt ذلك 
ً
لكن أعمل دائما

فيه جانب أساß يع� مهم جًدا أنه يكون ¯ى ، تغلب \ مثل هذا ا�وضوع ما �ن هذا األمر أفضل بكث� ، لكن لل
lبادر ا�علم الفعال بتكوين تكوين عالقات : ، يع� تكوين جو نف½ اجتما� للصف : ا�علم[ الفعال[ ، و� 

 من ا<نافس االجتماÆ ا عالقات جيدة ب§ الزمالء وب§ الطالب ا�ين أمامهم
ً
 من ا<عاون  ،إل´ا� ، Hلق روحا

ً
وروحا

العمل ا�ش;ك ، يوزع ا�هام بينهم و´عل lموعة كب�ة من القادة دائًما بينهم فيصبح أك¨ lموعة �كنة أمامه من 
أنا أتكلم عن أن ا�علم Ô دور R خلق ا�و ا�ف� االجتماÆ ¯ى : الطالب يكونون قادة R هذا ا�جال ، يع� 

وليس فقط دوره العملية ا<عليمية فحسب أو أنهم هم فيما بينهم فقط يكونون ، ا}ميمية فيما بينهم الطالب ، وخلق 
أيًضا ا�علم قد يكون Ô دور R فهم هذا ا�وضوع وهذا من ا�انب اإلنسا¸ اTي . العالقات الشخصية فيما بينهم ال 

  . يتمتع فيه أي معلم 
 نقول 

ً
 من بيئت[ مهمت[  الطالبمفهوم ا�ات Âى أنه : دائما

ً
فإذا كون مفهوم ذات : وتكوين مفهوم لثات ¯يه يأØ دائما

 بيئت[ مؤثرة ، لكن قد يكون 
ً
إ´ا� عن نفسه الطالب أو كون مفهوم ذات سل· عن نفسه الطالب ، فنعلم أنه �5ا

 الوا¯ين أو ا�درسية وتت
ً
مثل R األستاذ أو األساتذة هذين العنين هناك بيئات أخرى ، لكن ا5يئة ا��ïة وخصوصا

 uجانبًا إ´ابًيا أو جانبًا سلبًيا عن الطالب ، بمع 
ً
أن الطالب اTي يرى R نفسه أنه إ´ا� وذ� ويفهم : يكونان دائما
؛ وح¥ لو هذه إ´ابية لم تأِت Ô من داخله �نت فيه مبادرة من نفسه لكن وجد من يشجع هذه اإل´ابية ، ويعطي وcذا 

�نت R بداياتها سطحية لكن وجد من يشجع هذه اإل´ابية ، فبا<اÁ صار عنده مفهوم إ´ا� عن ذاته أنه قادر \ 
كنا : يع� اإلíاز هذا �دود فيقال Ô : اإلنتاجية وقادر \ العطاء بإ´ابية ، لكن إذا �ن هناك بيئة �يطة وتقول Ô دائًما 

هذا pدة يقتل : يع� ، « الب� يش;cون R هذه السمة !! أنت يع� هذا اTي عملته يفعله « ا�اس  !!نتوقع منك أفضل 
روح اإل´ابية عن اTات وا<طلع و تقدير اTات وروح الطموح ألنه ال يطمح للمستوى اTي بعده ألنه يتوقع إنه « ا�اس 

 للمعلم أثر فيه كب� R تكوين مفهوم ذات ، وح فبا<اÁ يقلل روح الطم، وصلوا للمستوى اTي بعده 
ً
هذا األمر دائما

  .إ´ا� عند الطالب والðم R هذا يطول 
مثًال ، لكن R اhواب نتÐم عن ذاته ، الطالب ال نتÐم دائًما عن ذاته R العقاب : ، يع�  ح¯ من ناحية ا_واب والعقاب

نتÐم عن . أنت �تاز يا �مد أنت ذ� أنت كذا أنت جيد أنت كذا : حسن  إذا أجاب الطالب بطريقة جيدة أو عمل عمالً 
عن كنه هذا الشخص أنه هو ا�متاز هو من أصدر وأطلق هذا العمل ، ذات الشخص R ا�انب اإل´ا� نتÐم عنه هو 

نفسه فما نقول أنت يا فالن بينما íد إنه R العقاب الصحيح أن ال نتÐم عن ذات الشخص ، نتÐم عن العمل ، اإل´ا� 
 ويقلل من 

ً
أو �مد إذا كنت أتكلم عن �مد ما أقول  أنت يا �مد ال تفهم أو غ· أو كذا ال ، هذا الðم خاطئ جدا

 Ô ات اإل´ا� لكن يقالTعملك يا �مد ما �ن جديد �ن يف;ض إن عملك يكون كذا ف� ما � قضية : مفهوم ا
العمل غ� موفق فعملك يف;ض أن يوجه بهذه الطريقة فلو عملت مرة أخرى هذا العمل  �مد نفسه ، لكن قضية

فدائما تقدير .يف;ض أن يأخذ هذا ا�سار أو هذا الðم اTي تلفظت فيه أو قلته �ن غ� مناسب وغ� جيد و� غ� موائم
 اTات ومفهوم اTات يصبح أ\ عندما يكون موجهة Tات الشخص ùانب اhو

ً
اب ويصبح أقل عندما يكون موجها
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وíد ، بمسألة العقاب للسلوك وليس Tات الشخص طبعا هذه من أهم السمات اإل´ابية ال� ´ب أن يتح� بها ا�علم 
وأيًضا تفاعل الطالب وا�علم R ، أنماط ا<واصل الصÞ : منها مواضيع كث�ة R الكتاب أريد أن أحيلكم عليها مثل 

صل الصÞ فموجود R كتاب علم ا�فس ال;بوي R مقررنا قضايا جًدا مهمة تكلمنا عن مثال ا<علق أو قضايا ا<وا
Áإلخ ، هذه .....وا�اه ا�بذ أحيانا ب[ الطالب و ا�علم وأثره العملية ا<عليمية اال�اه واالهتمام أو ح¥ االهتمام الالمبا
أثر ا�ستوى االقتصادي واالجتماÆ فيما بينهم وهذه أمور 	ها مهمة جًدا ،  األمور 	ها وا<وقعات ب[ ا�علم وا�تعلم

  .الكتاب وا<واصل حول هذا ا�وضوعونرجو أخذها من 
 R ذهن ا�علم ألنه هناك نمط واضح R :  تفاعل الطالب والطالب 

ً
هذه من أهم ا�قاط ال� ´ب أن تكون واضحة جدا

 Ô جوانب من ا<فاعل ب[ الطالب والطالب tالكتاب وأشارت ح¥ إ R 
ً
أنماط معينة ´ب أن يفهما ا�تعلم وíدها أيضا
  .علم نفس ا�مو �ذا ا�انب وcيف يتم تكوين العالقات ب[ الطالب أنفسهم 

  )QR(اpلقة 
صائص العامة للمعلم أهم اc( ، R ا}لقة ا�اضية كنا Ûدثنا عن )  مفاهيم ا�علم وباب ا�علم( نستكمل R هذه ا}لقة 

 ما ، و� هذه ا}لقة جعلنها كنوع من ا<قديم للتعلم )  الفعال
ً
pي جله (م سيكون نوTم اðال R ح¥ قبل أن نبدأ

ز ولكن أحببنا أن نقدم مقدمة لطريقة ا�علم الفعال قبل أن نبدأ با<علم 
!
cومر ºعل.  

   -:مفهوم وتعريف ا�علم  �
ا من خالل ا<غ�ات وا<طورات ال� تطرأ \ سلوك الفرد وا�ا©ة عن ا<فاعل مع ا5يئة أو أنه عملية نستدل عليه

ا<دريب أو اG¨ة أو األثر الورا5 ، وهذا ا�فهوم يش� R الغالب أن االستدالل \ ا<علم أحيانًا يكون \ �ٍو مبا� 
  . جديد أو حديث \ السلوك  وأحيانًا يكون \ �و غ� مبا� ؛ من خالل ما يطرأ من

 نستدل من هذا ا<عريف 
ً
فنحن نستدل \ ا<علم من خالل األداء ، لكن ، أن هناك ارتباط ب[ األداء وا<علم : وأيضا

 ليست � ا<علم بذاته ، فقد  ( procedure )ا<علم ليس األداء ذاته ، ليس عمليات ا<علم 
ً
أو العمليات ال� تتم داخليا

<علم R وضع تعليº ما وال Ñدث األداء R وضع تعليº آخر ، كأن يتعلم الطفل lموعة من 	مات جديدة Ñدث ا
  .ويفشل أو يمتنع عن أدائها ، بسبب ما R وضع مع[ ؛ 	ها �ا تفس�ات 

 ا<علم من جانب ا<غ�ات ال� تطرأ \ السلوك وال� تدل \ ا<علم ´ب أن تكون نتيجة للتدريب أو اG¨ة ، ح¥
 
ً
وبذلك ، واحد أو مرة واحدة ال يكÑ Þتاج إt ا�زيد من ا<دريب واG¨ة ، لطالب R هذا السياق أو ح¥ الطفل أحيانا

 ال� يمكن أن تنجم عن آثار مثًال أخرى ال 
ً
 من أنماط ا<علم أو ا<غ�ات السلوcية كما أسميناها سابقا

ً
نستث� عددا

 قد يكون ا�ضج من أهم تنتج ا<علم مثل 
ً
ا<عب أو ا�ضج أو غ�ه من القضايا ا�ؤثرة R هذا ا�انب ، ألنه أحيانا

 uا<علم أو أداء ا<علم ، بمع R مة معينة باستمرار وقادر \ إصدارها ولكنه مثًال : العوامل ا�ؤثرة	أنه طفل يسمع 
هذه الÐمات أو طرحها ؛ فبا<اÁ م¥ ما تأî ا�ضج وحصل  األحبال الصوتية أو م�من ا�طق ليست جاهزة بعد لقول

ا�ضج الوظيÞ لألعضاء ا¯اخلية سوف تقال مثل هذه الÐمة ؛ وبا<اÁ قد يكون ا<علم حدث ولكن ا�ضج لم Ñدث  
  .قد يكون األثر \ اآلخر yسب الظروف ... أو العكس بالعكس ا�ضج حدث لكن ا<علم لم Ñدث وهكذا

 R لنستدل 
ً
 نسبيا

ً
ا<عريف للتعلم اTي ذكرناه R السابق أنه يش� إt أن ا<غ� اTي يطرأ \ السلوك ´ب أن يكون ثابتا

إن اإلنسان صار عنده تعلم �بدأ جديد أو مهارة جديدة أو مفهوم جديد من خالل : فنقول ، \ أن عملية ا<علم حصلت 
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   -:يتضح من خالل عدة أمور عدة عوامل ، 
  .تغي� واضح R السلوك  -١
 .اhبات النس·  -٢

 .تغ� اG¨ة  -٣

 .األداء ا�ديد �مارسة جديدة أو �علومة جديدة  -٤

من أهم ا�دارس ال� أثرت W ا�علم هذه 	ها تش� إt أنه حصل R تغ� R ا�علومة ، لكن �ا نأØ للتعلم ومفهوم ا<علم 
وفيها lموعة من العلماء وسنتطرق إن شاء اهللا 5عضهم أو أهم مؤسسيها ، )  لوuيةا�درسة الس: ( ، �  ومبادئ ا�علم

و�اول نأخذ أك¨ قدر �كن ، وcيف تمخضت هذه الفكرة ¯يهم من خالل العديد من ا<جارب والعديد من ا�علومات 
lال علم ا�فس السلو� أو ا�دارس فنجد إنه أهم ما قاموا به l Rال ا<علم علماء ا�فس R . منهم R هذه ا}لقات 

  ) .   ا�ثz واالستجابة( السلوcية أنهم اكتشفوا أو حددوا بما يس� بـ
zا5يئة نتفاعل معه  : تعريف ا�ث R ء موجودÕ هو أي .  

أنا أماå هذا : ع� ي، � استجابة هذا الفرد للمث� اTي أمامه ومعرفته وتفاعله معها و�دراكه �ا وما إt ذلك  : االستجابة
الكرß األصفر أو األزرق وأدرcت اآلن هو �ن مثل االستثارة بالنسبة Á باللون أو بالشg أو ما إt  ذلك ، وأدرcت ما 

 ، Ô أ¸ أحدد شÐه أو أذهب ألس;يح هناك أو يع� أحدد االستجابة ال� أراها  هو ف�نت استجاب�
ً
طبًعا أيًضا حددوا شيئا

زمن  � ما نسميه، ب[ ا�ث� إدراكك للمث� أو هذا ا�ث� اGارÝ وب[ االستجابة و� فهم ا}رcة �اه هذا ا�ث�  آخر فيما
هذه ما نسميها زمن الرجع ، فهناك مث� ، الوقت اTي تتم فيه عملية اإلدراك العق  ا¯اخ  لإلنسان : يع�  ، الرجع

  .و� ëتلف R األفراد من شخص إt آخر ، وقت اTي يتم فيه إدراك ا�علومة ال) :  زمن الرجع( واستجابة وبينهم 
لكن من أهم األمور R جانب ا<علم عدة مفاهيم ´ب أن نأخذها بع[ االعتبار ونتÐم عنها بإسهاب ، طبًعا � تتعلق 

، وما ) مفهوم ا_واب والعقاب ( وداخله  ،) مفهوم ا�عزيز : ( بمفاهيم أدائية وظيفية داخل ا�درسة باستمرار تستخدم مثل 
  .إt ذلك 

ونأخذ [ لكن قبل أن نتÐم عن هذا األمر دعونا نتحدث قليًال عن نظريات ا<علم ال� �حت كيف يتعلم اإلنسان 
أهمها واألشياء األساسية ال� تمت R هذا ا}قل لن نتطرق إÕ » tء ألن ا�جال ال يسعنا لكن إن حصل R مادة 

أحد العلماء ) ا�درسة السلوuيةأو  ا.ظرية السلوuية( فمن مؤس� ] : متقدمة بعد ذلك فممكن ا<طرق <طبيقات أك0 
 زمن الرجعو االستجابةو ا�ثz: ، وهذا العالم أسس نظرية بوضع مفاهيم أساسية ذكرناها ) واتسون ( وهو أمريكي يد6 

اTي �ن يفزع من أش�ل معينة وعمل ارتباط ب[ ) �ربة الطفل ( همها عمل بعض  ا<جارب حول هذه القضية ومن أ، 
و²ن ¯يه استجابة معينة واكتشف من خال�ا بعض ا�فاهيم األخرى ، أنه لو ، هذا ا�ث� هذا الüء اTي �ن يفزع منه 

Õء ذو فراء أبيض ولو ح¥ قطعة أî بأش�ل لو اف;ضنا مثًال أنه يفزع من حيوان ذو فراء أبيض ، وجد أنه لو أî أي 
أنه ) ا�عميم ( ففهم مصطلح آخر موجود Ûت هذه ا�ظلة وهو مصطلح ، pدية وقربها من هذا الطفل ´د أنه Hاف أيًضا 

  . فبا<اÁ يعطي نفس االستجابة ، يعمم خ¨ته هذه \ األشياء الشبيهة و\ ا�ث�ات الشبيهة 
 ال� تناولت األمر من أهم ا�ظريات R هذا ا}ق

ً
 Classical(R اال�اط الðسيà )  نظرية بافلوف( ل أيضا

condition (  أو ) اطîعلم باال�أوا ï)علم ال�طبًعا كث�  -كيف يكون هذا ا�مط  من أشهر �اربه : ، ونقول )  ا
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تشg ا�ظرية وا�درسة بشg جيد ويفهم من علما ا�فس �اربه بتكون إما \ خاصة R ا5دايات العلم وcذا قبل أن ت
لكن تكون R قضايا  -فكث� من العلماء �ن يطبق �اربه \ بعض ا}يوانات ، تطبيقاتها ويفهم طرق ا<علم فيها 

 فسيولوجية يع� قضايا وظيفية تتعلق باألعضاء أك0 واألشياء ا�ي�نيكية أك0 من القضايا ال� تتعلق باالستجابة العقلية
  .ا�عرفية فهذه Ûتاج إt تطبيق \ العن الب�ي 

وهو حاصل \ جائزة نوبل R هذا ا}قل \ هذه  -طبق �ربته الشه�ة \ lموعة من الðب R روسيا ) بافلوف  (فـ
وÝ يع� علم هو pلم فسيول) بياجيه  (با�ناسبة هو مثل  -طبًعا حصل أنه وضع lموعة و²ن اكتشافه صدفة  -ا�ظرية 

 هذا العلم فانتقل إ�ه 
ً
�ن  -وظائف أعضاء وليس pلم نفس ، ولكنه انتقل فيما بعد وأصبح pلم نفس ، فشده كث�ا

ف�ن ) �ن عنده lموعة من الðب قريبة من معمله ( يالحظ مالحظة بافلوف أنه عندما يأØ إt (به إلطعامهم 
Øب إلطعامهم ´د أنهم يالحظ مع مرور الزمن أنه عندما يأðال tإ )all ready  ( كب� ألنهم gقد سال لعابهم بش

فذهب �م وبدأ ، أجرب ذلك ا�وم أروح �م R وقت األكل لكن بدون أكل : فقال ، pرف[ أنه قادم إلحضار األكل �م 
أكل دخل ¯يهم ووجدهم يطرق ا5اب ويصدر نفس األصوات عند ا¯خول وما إt ذلك وبدون أكل وبدون را,ة 

يصدرون نفس كمية اللعاب ال� يصدرونها عندما يرون األكل ، إذن هنا أصبح ¯يهم إ�اط أو تعلم �7 أن الشخص 
وح¥ إن لم يكن معه طعام ، إذن ا�ث� ا}قيÙ ما �ن موجود لكن صار هناك مث� ، هذا ما دام أنه جاء R هذا الوقت 

إنه بالشg هذا �كن أ¸ آØ بأشياء : فغطى عن ا�ث� ا}قيÙ ؛ استدل بافلوف وقال ) فلوف اTي هو نفسه با( �7 
 هو نفسه 

ً
 حقيقيا

ً
 طبيعيا

ً
آØ بمث� �7 آخر وأقوم بإصدار العمل ا�طلوب من ا�تعلم بديًال عنه ، وقد ،  ليست مث�ا

صدر مثل هذه االستجابة وبا<اÁ... اكتشف أشياء أرخص وأشياء أقل تكلفة وأشياء كذا 
ُ
  .  أ

وبعدين هو سواها كتجربة فبدأ يعطيهم ، سواها بعدين \ شg �ربة هائلة وcب�ة جًدا و²نت بدأت بهذه ا�الحظة 
الطعام وجاب (ب جديدة وبدأ يطبق عليهم هذه ا<طبيقات ويتأكد من هذه ا�علومات ؛ فبعد ف;ة من إحضار الطعام 

Ñ استجابة �طية وليس �م توقف وصار tولت إÛ وجد أن االستجابة ¯يهم Áوقت الطعام ، فبا<ا R بنفس الطريقة �
أصبح يعطي نفس ) اTي هو نفس الشخص ( استجابة طبيعية ، إنه وقت دخوÔ هو بدون مث� طبيú فقط بمث� �7 

Õ بدأ يفهم أنه فيه Áهذا ا�انب ، فبا<ا R ء أسمه االستجابة ا�طلوبة )ïî دها كثً�ا  طتعلم باالش;ا)  تعلمí وهذه
أجد lموعة من األطفال ¯ينا R ا�ïل فيه حوض أسماك الزينة أنه R وقت مع[ يعطون �م : داخل أنماط ا}ياة ، يع� 

ألسماك بأنهم أعطوه بعض األكل من \ سطح ا�اء إنه R وقت مع[ عشان يستث�وا األسماك من القاع إt األ\ يوهموا ا
السبب ما فيه أكل بس إنه صار فيه مع ا}رcة تعلم �7 ب[ ا}رcة وب[ هذه األسماك ، األكل ف�شوه فيطلعون مبا�ة 

R ا�جال ال;بوي سنأØ إن شاء اهللا \ تطبيقاتها ؛ ألن �ا من ، yيث أنهم توقعوا أن فيه أكل فكث� صارت تستخدم 
ن كيف يتعلم األفراد وcيف يتعلمون بعض ا�علومات من خالل استثارات أو مث�ات طبيعية ومث�ات األهمية بم�

  . �طية 
وهو من أهم علماء ا�درسة السلوcية ، وفورن دايك Ûدث بشg جيد عن  ) فورن دايك( أî بعد ذلك أp îلم آخر اسمه 

ربطها ، أو ح¥ غ�هم من العلماء )  واتسون( أو ح¥ )  بافلوف(  ا�ث� واالستجابة ولكن ربطها با�عزز كما ربطها مثالً 
أن ال¡ئن ال¶ أحيانًا يتعلم با�حاولة واcطأ وأحيانا ليس ا�عزز لكن أضاف �ا مفهوم جديد ؛ ، بهذا الشg من ا<عزيز 

أو ال�ئن ، سان يريد أن يصل إt حل ، مثًال اإلن هو فقط معزز ا�اñ واضح ملموس مادي Ýلطعام أحيانا ا�عزز ðء آخر
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( و\ كذا إنه   �ربة W الفòان وW اpمائمفمن أهم ا<جارب ال� قام فيها �نت ، ال� يريد أن يصل إt حل 
لكن االستدالل \ ، فوضعهم R متاهة فاالستدالل \ الطريق بأخذ ا�تاهة ´د طعام أو كذا )  االستدالل W الطريق

ريق R ا5داية يرى أن ال�ئن ال� يتعلم إذا ما R ا�علومة قبًال موجودة ¯يه فيتعلم با�حاولة واGطأ فيحاول أن يستدل الط
\ الطريق قدر اإلم�ن فيتعلم با�حاولة واGطأ ألول مرة وhا¸ مرة ومن خال�ا سيستفيد ما � الطريقة الصح للوصول 

  . إt ا�علومة ؟؟
و� )  مدرسة االستبصار أو اإلدراك الó( أو )  مدرسة ا;شطلت األ�انية( ًضا ا�دارس R ا�انب السلو� من أهم أي

و� متقدمة نوpً ما وتتÐم عن مبادئ معرفية يتم ا<علم �ا من خالل ، مدرسة أتت <تحدث عن مفاهيم عقلية ومعرفية 
أحيانًا ويدرك بعض ا�واقف من خالل العمل االجتماÆ ، و¯يه بعض  ا�ث�ات واالستجابات أيًضا وأن اإلنسان يستب

فمثًال Ûدثوا عن lموعة من العوامل Ûدثوا عن lموعة من ، ا�علومات العقلية ال� �عله يكو¿ن تصورات خاصة فيه 
 به: يع� ، <مل اإلغالق عند االستبصار ونظرية ا;شطلت األف�ر ، مثًال 

ً
 . ذا الشg لو أرسم مثلثا

ً
و� ا�هاية أترك فرا�

 åوأقول للطفل أما 
ً
�5ًا اإلنسان عنده القدرة \ اإلغالق العق  للمعلومة ، !! مثلث : ما هذا الشg سيقول Á : صغ�ا

  ..يعطيك االستبصار واإلدراك ال8 للشg ال�مل ) هذا مثلث ( ، ما يقول هذا مثلث ناقص أو با� شوي ويص� مثلث 
و ) االستبصار (أيًضا Ûدثوا عن ، ) كولر ( و ) كوف�  : (فبا<اÁ تكلموا عن lموعة من ا�بادئ ومن أهم علماؤهم �ن 

و²ن ، أن ا�اس تدرك موقف كما هو وتعتقد أنه ا�وقف ا}قيÙ واالستبصار ا}قيÙ ) :  اإلدراك الó للمواقف كما ³( 
l \ مثال جدا جيد �ربة Ô R وع شديد جًدا ويوضع �مù قفص مع[ و²نوا يشعرون R موعة من القردة أنهم وضعوا

õبهم ، أ\ القفص موز وأكل مع[ ، فg ما حاولوا اTهاب إ�ه õبهم تيار كهرباá فما استطاعوا ، رجعوا مره ثانية 
بعد ذلك بدأ يأخذ lربهم ، طريق للحل بعد ذلك  تيار كهرباÑ áاولون �اوالت متكررة إt أن ملوا عرفوا إنه ال يوجد

ا�وجودين مثًال ثالثة أو أربعة قردة فبدأ يأخذ ا5احث بعد ذلك أحد القرود ويدخل واحد جديد فلما يدخل واحد جديد 
كهربائية طبًعا عفًوا أنا نسيت معلومة إنه إÑ Áاول يلتقط ا�وز هذا سي�ب ا�ميع بصعقة ( Ñاول هذا ا�ديد اTهاب 
 من القديم[ ا�ديد �ا جاء Ñاول ) وليس فقط اTي يذهب 

ً
 وسحب واحدا

ً
 جديدا

ً
( فعندما يئسوا 	هم أدخل واحدا

Ñاول أن يذهب فالg اhالثة القديم[ ا�تبق[ الg يمسكه ال يروح \ أساس ال يصعقون بصعقات ) و²ن جائع مثلهم 
ب إ�ها وبعد ف;ة هو لم يذهب إ�ها لكن Ñاول يغافلهم لكن لم يستطع ألنهم هم كهربائية فيمسكوه ويمنعوه من اTها

منتبه[ ألنه لو ذهب إ�ها مبا�ة سيصعقون صعقة كهربائية قوية فاTي حصل إنهم يمسكوه فهو مع الوقت يبدأ يتعود 
سلوك ا�ديد Ñاول أن يصل إt  و´لس معهم ، بعد كذا يغ� ويأØ واحد جديد ويأخذ واحد من القديم[ ونفس الüء

ويتغ� ا�يل األول األربعة بال�مل ويأØ جيل جديد لم يصعق أبًدا لكن  ناألكل يستب* من قبل القديم[ ا�وجودي
 فيحاول أن يلتقط هذا ا�وز 

ً
 جديدا

ً
، يدخلون عليهم واحد جديد من اGارج ، هؤالء األربعة يُدخلون عليهم واحدا

ألنهم وجدوا اTين قبلهم عملوا نفس العمل ، !! وا أبًدا يمسكونه ما يذهب �ذا ا�وز �اذا ؟ ال يدرون فاTين لم يصعق
R هذا األمر R ا<علم واضح جدا أنهم بدون فهم �ذا ا�نطق وجدوا  طفبا<اÁ �ن عندهم اإلدراك واالستبصار واال�ا

م و�دراك لعمقها وماهيتها و�اذا � جيدة ؟ و�اذا � خاطئة ؟ كملوا فقاموا يكملون \ هذه ا�مارسة بدون فه، �ارسة 
فأصبحوا ح¥ القردة ا�جموعة ا�وجودة R القفص يمارسون ذات ا�مارسة ال� مارسوها اTين من �ن ، \ هذا ا�نوال 

  ... قبلهم بغض ا�ظر عن فهمهم و�دراكهم �ذه ا�مارسة
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R ا<علم االجتماÆ با�حا�ة بالقدوة وبا�الحظة إنه يكون بما )  نظرية باندورا( جال ومن أهم ا�ظريات R هذا ا�
ويتعلم اإلنسان من خالÔ وتكلم عن هذا ا�موذج وا�موذج ا�عر� فيه ، �نت من )  القدوة( أو ) رومل مودل  (يس� 

<جربة الشه�ة أنه أح� lموعة من األطفال وعرض ا، أهم ا<جارب ال� قام فيها أن اإلنسان يتعلم با�حاولة واGطأ 
 حقيقة قاس سلوcهم R ساحة ا�درسة بعد أن ، .. وقاس ، عليهم فيلم فيه نوع من العدوان 

ً
أول Õء ما عرض عليهم شيئا

وك من السل% �êأنه وجد عندهم نسبة ] ال أتذكر الرقم [ عرض عليهم �يط فيلم pدي جد لألطفال ��عتاد ، وجد 
وذهب إt الساحة  -فلم فيه �ارسات وعنف وcذا  -وعندما عرض عليهم فيلم عدوا¸ ثم ذهبوا إt الساحة ، العدوا¸ 

عندما عرض عليهم فيلم تعاو$ وفلم ، ووجد أنه السلوك العدوا¸ أصبح يزداد بنسب مضاعفة كث�ة ب[ ذات األطفال 
فوجد أن سلوcهم أيضا تغ� R ساحة ا�درسة ، ... أشياء كث�، وغ� ذلك ...فيه من القيم واألخالق وا<عاونية واإليثار

�جموpت çتلفة و�فس ا�جموpت من الطالب وجرب كثً�ا إt  أنه اهتدى إy ، tسب هذا الفلم اTي عرضه عليهم 
يستفيد منها ا�علم و ا�رý ، طبًعا أن ا<علم االجتماÆ وا<علم با�الحظة هو أسلوب ونمط من أنماط ا<علم ال� ´ب أن 

�ن ¯ينا كث� من األمثلة R القرآن كيف مثًال R حادثة قتل قابيل �ابيل عندما يتعلم من الغراب ؟ وcيف تعلم من ح¥ 
 من تعل

ً
 كب�ا

ً
يمه �ئنات أخرى ؟ كيف تعلم من الطبيعة ؟ وcيف تعلم  بالقدوة ؟ والرسول ص� اهللا عليه وسلم �ن جزءا

�ن ا<علم با�مذجة بالقدوة ! وcيف Ñج !! ، يروه وcيف يتوضأ ) صلوا كما رأيتمو$ أص  ( للصحابة �ن بالقدوة 
أيًضا أريد أن تدخلوا إt كث� من ا<فاصيل حول هذه ، وبالسلوك هذا نوع من أنواع ا<علم واألنماط ا�عتادة وا�عروفة 

  .ويعطي الكث� من األمثلة ، اTي ي�ح مثل هذا األمر ا�علومات R داخل أعماق الكتاب و

  )QÉ(اpلقة 
كنا قد توقفنا R باب ا<علم عند lموعة من ا�ظريات وذكرناها وأهميتها âيًعا وعرجنا عليها ، وسنستكمل اآلن مع 

  ) . سكيO( نظرية و� ا�موذج للتعلم ال�7 اإلجراá ¯ى 
 )Oموعة من ا<)  سكيl ال علم ا�فس لفهم ماهيعملl R يف  ةجارب ا}قيقية ال� أثرت كثً�اcنه هذا ا<علم ، وcو ،

   :يشمالن نوع§ ¦تلف§ من السلوك إ~ أنه هناك نوع§ ¦تلف§ للتعلم) سكي�(فيشÑ zدث هذا ا<علم ، 
وتستدعيه مث�ات ، االستجا� للمتعلم  ويرcز \ السلوك، )  بافلوف (واTي قدمه ، البسيط  طاإل�ا : ا.وع األول  •

مثًال وظهور هذا ا�ث� �لطعام واTي يصدر استجابة معينة كما � R ) الطعام ( �ددة R بيئة �ددة ، كما ذكرنا ذلك بـ
تلقاá ال أقل وال أك0 يع�  )فطري  سلوك انع¡Ã (هو سماه ، ا}ال R اللعاب وهو يصدر كسلوك تلقاR á هذا الشأن 

 ... نوpً ما 

يصعب عدم االعتماد : ويع� ، اإل�اط اإلجراá ، وهو يرcز \ السلوك األهم واألك0 شيوR pً رأيه  : ا.وع ا_ا^ •
فله أنماط وأش�ل عديدة متعددة ا�وانب يمكن االستفادة منها l Rاالت كث�ة ، عليه l Rال ال;بية وا<عليم 

أن اال�اط اإلجراá فيه من قوة االحتما�ة للظهور \ استجابة )  سكيO( ا للقوان[ ال� أثارها متعددة ، ولكن طبقً 
ووضع جداول �ذه ا�عززات ووضع ، ا�تعلم وازديادها إذا تُبعت هذه ا�ث�ات بمعززات أك0 من عدم وجود ا�عززات 

 �ا كما سنتحدث عنها الح
ً
 �ا وصورا

ً
 �ا وأش�ال

ً
  . ًقا تقنينا
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واش;ط R بعض األحيان أنه ´ب أن ، كما أن معدل هذه االستجابات من قبل ا�تعلم يزداد 	ما زاد عدد مرات ا<عزيز 
مبا� بعد االنتهاء من هذا السلوك مبا�ة و²ن Ô كث� من ا<جارب \ ا}مائم و\ : يكون ا<عزيز فوري ، يع� 

  .  وما إt ذلك ... غ�ها 
هذا ال يتأî وال Ñُتمل إال بتكرار : ، فهو رأى أن تكرار االستجابة ، يع� )  سكيO( كن أك0 دقة حول رأي لكن �
) بافلوف ( فمثًال R �ربة الðب  لـ، إذا ما صار تعزيز بعد ف;ة يتم عملية انطفاء للسلوك وعدم تكرار : يع� ، ا<عزيز 

ئم ، وجد أنه �ا يقف عن إعطاء هذا ا�عزز يأØ با�ث� ال�7 هو نفسه بدون مث� أو ا<جربة ال� قام بها هو \ ا}ما
 úالطعام ( طبي ( Ô ليس بطعام وال úمث� طبي tول إÛ 7بعد ف;ة يبدأ يص� عندهم  إ�اط آخر أن هذا ا�ث� ال� ،

فا�عزز اإل´ا� ´ب أن يقدم بعد السلوك لà ، ا دخل بالطعام ، فيص� عملية انطفاء للسلوك وال يصدر هذا السلوك lددً 
 .يزداد من احتمال حدوث السلوك ويتجنب استبعاد ا�عززات السلبية بعد حدوث السلوك ح¥ يزداد احتمال تكراره 

  -:وأشار إ~ أنه هناك نو<ن من العقاب 
Q .ñسل�  نوع من العقاب. �.                           نوع من العقاب إ�ا .  
  )ñتقديم مث� مع[ إلضعاف سلوك مع[ ) :  العقاب اال�ا tيؤدي إ .  
مث�  داستبعا( سحب خ¨ة جيدة من اإلنسان وعدم إعطائها Ô كعقاب Ô إلطفاء سلوك مع[ أو  ) : العقاب السل�( و

  ) .جيد ما 
نتحدث عن أ©ل ا�قاط ال� [  �اñ والعقاب السل�الفرق ب§ ا�عزز اإل�اñ وا�عزز السل� ، ونفرق ب§ العقاب اإل

   ) ] :سكي� ( أشار إ�ها 
ñللمعززات ، ا�عزز اإل�ا nمثًال ، ببساطة إنك عندما يعمل أمامك ا�تعلم أمر جيد تعطيه م�فأة جيدة مبا�ة بعدها  : نأ

فظ الطالب سورة من القران الكريم فبعدها يأخذ هدية ، إنه بعد ما ح، أي Õء من هذا القبيل ... (م ©يل ، هدية ، ثناء 
  ... . يأخذ ثناء ، يأخذ بمعززات بكتابة جيدة عنه أو أي معزز �ن

أن هناك طالب مثًال �روم من اللعب مع زمالئه ، وجالس R فناء ا�درسة ، ولكنه أثناء حرمانه قام بعمل  : ا�عزز السل�
فعندها ا�علم يمكن يرفع عنه اG¨ة الغ� جيدة ، عة أو حل واجب أو ما إt ما ذلك جيد ، مثًال كتب قصة أو حفظ قط

ما : نسميه ، كأن يطلعه R ا�و السابق كما �ن ويعطيه حقه السابق كما �ن بسبب هذا اإلجراء ، يع� ) معزز سل· ( بـ
 ، لكنه أعطاه أو شال عنه اG¨ة الغ� جيدة ، 

ً
 جديدا

ً
، أو شال عنه ا�ث� الغ� جيد ، أو ا5يئة غ� ا�يدة أضاف Ô شيئا

� ليست ذًما عندما نسميه معزز سل· ، لكنه ، )  معزز سل� (وبا<اÁ �ا ترفع خ¨ة غ� جيدة عن اإلنسان يكون هذا 
 من ا�عززات السلبية ءلم يقدم م�فأة لإلنسان ملموسة أو ما إt ذلك ، ولكنها تعت¨ جز

ً
  . ا

nنـأ ñعندما يقوم متعلم بسلوك غ� جيد فممكن يعرض لعقاب مثًال با}رمان ، هذا الطالب  : للـعقاب ، العقاب اإل�ا
وبا<اÁ هذا عقاب واضح وعقاب ، إذن هو وقع Ûت مث� غ� جيد بالنسبة Ô كمتعلم ، حرم من اTهاب إt عمل مع[ 

  . ا´ا� 
يع� ال يعطى أي استثناء أو أي إضافة أو أي Õء   - ال يأخذ اG¨ة ا�يدة بسبب  أن اإلنسان أو الطفل : العقاب السل�

-  Ô ·من العقاب السل 
ً
pء مع[ فيعت¨ نوÕ بسبب مثًال .  

R هذه القضايا ، وÛدث أيًضا عن عمليات توزيع هذا ا<عزيز وا�عززات األو�ة  جداول ا�عزيزعن ) سكيÛ ) Oدث 
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نوية ، وأيًضا �وط هذا ا�عزز كيف يتم فعًال إعطاء �وط ، سوف نتناوÔ لكن سننت� من هذا ا5اب وا�عززات اhا
  .أوال وهو ا<عزيز اإل´ا� وا<عزيز السل· �ذا ا�وضوع 

 )  سكيO( تكلم :  جداول ا�عزيز
ً
 ( أن هناك تعزيزا

ً
   وهناك تعزيز اTي يسميه      ، بعد ا}دث مبا�ة ) مبا�ا

 ويعطي ) ا<عزيز ا�تقطع ( وهناك ، ) ا¯وري ا�ستمر (  
ً
بمعدالت معينة بعد « استجابة أو اثنت[ أو ثالثة Ñدد نمطا

، فتÐم عن lموعة أنماط من ا�عززات ؛ لكنه l Rمل حديثه هو تناول إنه ) تعزيز عشواá ( وهناك ، استجابة متقطعة 
  ).االنطفاء عند ا�تعلم ( عزز سينطفئ مثل هذا السلوك وسيحدث ما يس� بـا�عزز ´ب أن يستمر و�ذا وقف ا�

 )O؛ )  سكي 
ً
فمن عندما قدم هذا ا�موذج �ن �ًقا l Rموعة من األشياء ا�همة ، ألنه وضع جداول لكن وضع �ا �وطا

  : مثًال ،  أهم ال(وط ال� وضعها أنها فعالً ¥دد أن هذا األمر معزز أم ال
-  )zطموح هذا ا�تعلم ، : ، يع� ) مقدار ا�عزز  (و )  حجم ا�ث tأ¸ أنا �كن أقدم للمتعلم م�فأة لكن قد ال تر: إ

 
ً
´ب أن يتأكد ا�رý أن هذا ا�عزز أو هذا اhواب اTي قدم للمتعلم أنه فعًال Ñقق عملية !! فبا<اÁ لم يكن تعزيزا

 . إذا لم يكن مثل هذا األمر فلن يتحقق جانب ا<عزيز ، ز ¯ى ا�تعلم ا<عزيز ، وÑقق إشباع ا<عزي

´ب أن يكون هناك أداء مكتمل ألخذ ا�عزز أو ، ما يعطي ا�عزز قبل أن ين� ا�تعلم أداءه : ، يع� )  إرجاء ا�عزز ( -
 . <عليمية أداء \ أقل تقدير شبه مكتمل ، ح¥ يتم إم�نية إكمال بقية ا�همة ا�طلوبة ا

ليس بالزم بعد « سلوك ، : هو دائًما يش� إt مثل هذا األمر طبًعا وضعه R األخ� ، وقال) :  تواتر ا�عزز وتكراره(  -
طبًعا . قلنا العشواá ، وقلنا ا�تكرر ، وقلنا ا¯وري ، ولكن ´ب أن يستمر مثل هذا ا�عزز ، لكنه قد يكون فيه جداول 

عن العقاب وآثار العقاب R السلوك ، فلما تتÐم عن معزز ´ب أن تتÐم عن ما يقابله ، و�ذا تكلمنا  هو با�قابل تكلم
عن اhواب ´ب أن نتÐم عما يقابله وهو العقاب وأثر هذا \ مستوى األداء ومستوى ا<علم ¯ى ا�تعلم ، لكن العقاب 

لعقاب ، أو ا5عض يقول قسوة العقاب ، هل هو فعًال عقاب ؟ ، هذا ا ةفمسألة قوة ومدى إ´ابي، ´ب أن يكون Ô �وط 
ا5عض أحيانًا يوقع أنماط من العقاب \ الطالب ، وذكرنا هذا R حلقة سابقة ويعتقد ا�رý أنه pقب الطالب ، بينما هو 

ه ال يعرف اإلجابات �ادة الطالب اTي �ن يريد أن Hرج من الفصل ح¥ ال Ñرج أمام زمالئه ، ألن، عزز ¯يه السلوك 
معينة فحب أن األستاذ Hرجه ، فعمل بعض ا�شاغبات فطرده خارج القاعة وذهب للمرشد ، با<اÁ اعتقد األستاذ أنه 

أو خدعة لألستاذ وخرج خارج ا�وقف ، العقاب  ) ( p trekقب الطالب بينما الطالب R حقيقة األمر هو اTي عمل
ام زمالئه بشg أنه ال يعرف هذه ا�علومة ، هذه أق; عليه وأق; \ نفسيته ، فقسوة العقاب ا}قيÙ هو أنه يظهر أم

وcمية العقاب ، � من أهم األمور ال� ´ب أن تؤخذ با<قدير و� ا}سبان ، العقاب مهم ؛ لكن ´ب أن نش� أن 
 
ً
´ب أن يستبعد ،  نظريات ومربي[ علم ا�فس فالعقاب ا5د¸ أوح¥ اللفظي ال تقف معه «، العقاب ال يكون بدنيا

تماًما هذا ا�مط وهذا ا�وع من العقاب ، ألنه سيفقد اإلنسان اح;امه Tاته وإلنسانيته ، واح;امه لغ�ه ، واح;امه 
من سيفقد « أنماط االح;ام با�وعية من هذه األنماط والعقاب ، لكن يوجد الكث� ، ألستاذه واح;امه للمجتمع 

ا5دائل ح¥ ا�كتوبة R الكتاب ، ا�وجودة أمامنا لطرق العقاب السليم والسوي ، فلما نتÐم عن العقاب وقسوة العقاب ال 
نتÐم عن العقاب ا�سدي أو اإلهانة ، ال، �ن نتÐم عن أنماط معينة من العقاب ، ال� تكون فيها نوع من اإلنسانية ، 

نوع من الشدة ا}قيقية ، ولكن بديمومة R األداء بالنسبة لألشخاص ، وبدون انتهاك  وفيها نوع من ال;بية ، وفيها
  . }قوق وcرامات و�نسانيات ا�تعلم[ 
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  -: )سكي� ( من أهم ال(وط وا�بادئ f العقاب ال� ذكرها 
Q . ا�تعلم[ وخصوًصا األطفال بعض : أن هناك ف;ة زمنية فاصلة ب[ تطبيق العقاب واالستجابة ا�عاقب عليها ، يع�

الصغار ال يعرف أحيانًا �اذا عوقب ، ألن R ف;ة زمنية طويلة تفصل ب[ اhواب والعقاب وهذا األمر ، فعًال ´ب أن يؤخذ 
بعض األطفال R اTاكرة ، بع[ االعتبار ، ويؤخذ بع[ الفحص وا<دقيق ، ألنه مستحيل يكون هناك عقاب بدون سبب 

 ، يه إذا انفصل ا}دث عن العقاب يكون هذا العقاب Ô بدون سبب ، ال يعرف �اذا الزمنية ¯
ً
فيجب أن يكون مقرونا

  . العقاب بهذا السبب وا�ث� باالستجابة 
، هل ُعر¿َض هذا ا�تعلم لعقاب آخر ؟ ، كيف �ن هذا )  ا�اريخ العقاñ السابق( من أهم العوامل R قضايا العقاب . �

، هل أدى نتيجة ؟ ، هل أعطى ثماره ؟ ، هل فعًال أدى إt تغ� السلوك ا�طلوب ؟ ، هل لم يكن كذلك yيث إنه  العقاب ؟
  .فهذا من األشياء ا�همة جدا R هذا الصدد ، مدى فاعليته ؟ ، و�t غ� ذلك ، ال يمارس مرة ثانية 

S . العقاب R ات ال: من األشياء ا�همةT هدف آخر من العقاب أنه ال يكون العقاب ýعقاب ، لكن يكون عند ا�ر
أما أنه يزعل ، يريد أن يصل إt سلوك مع[ ، يريد أن يصل إt استجابة معينة من قبل هذا ا�تعلم ) هدف تربوي ( وهو 

ال هو من ويبدأ يتOفز ويسوي أنماط من العقاب ليس �ا هدف واضح فيما بعد ، هذا ليس ا�دف من ال;بية وا<عليم ، و�
لكن ، أسهل األهداف اTي يستطيع أن يقوم به أي إنسان R أي وقت شاء مع أي متعلم ، فهذا ال ´لب ا�دف ا�طلوب 

باإلضافة إt ذلك إعطاؤه ا5دائل ، مع وجود العقاب يكون فيه هدف تربوي موجود إt أين أريد أن أصل بهذا ا�تعلم ؟ 
ليس �جرد العقاب لغرض العقاب أنا هدR تعديل السلوك ، : يع� ، ستجابات ا5ديلة Ô إعطاء ا�عاقب ا5دائل ؛ توف� اال

 إذا استخدمت كف �ذه االستجابات ، ألكف هذه االستجابات الغ� مرغوب فيها R ا<عليم ؛ ´ب أن استحدث 
ً
إذا

 جديدة ، مثًال عندي طالب جًدا 
ً
 Haber )  (مشاغب وحر� جًدا استجابات جديدة كمعلم ، ´ب أن أظهر أنماطا

Active، ة ( عنده : ع� يcا}ر R ا5دائل ا�يدة اإل´ابية ) فرط Ô ة ، يف;ض أن أجدcمن عقابه \ فرط ا}ر 
ً
فبدال

دوري أيًضا أ¸ . لف هذه ا}رcة R هذا اال�اه ، فأنا دوري كمعلم ليس الكف فقط وcف هذا السلوك و�يقافه ، ال 
 فيما بعد بشg جيد وبشg أفضل أك0 أجد ا5دا

ً
 الحقا

ً
  .ئل ا�الئمة �ثل هذا السلوك ، yيث إنه يستصدر سلو²
ذات بُعد ، : يع� ، R هذا الشأن ) األنماط العقابية : ( عندما يتحدث عن العقاب لو أربطه بالسلوك اإلنسا¸ ، وقلنا 

   -: ن آخذ كمرà وuمعلم f ع§ االعتبار ا�ا�äب أ، وذات أهمية بالغة بالنسبة للمعلم وا�تعلم 
إنه ´ب أن يكون شدة ا�ث� العقا� Ô أثر ، Ñس اإلنسان أن هذا العقاب Ô أثر R نفسه وأثر R إحداث سلوك جديد ،  -

 uأثر ال يكون ذا مع Ôلكن ما 
ً
  . ح¥ و�ن �ن شديدا

ليس �hواب اhواب �كن تعمل مثل هذا األمر ، لكن R العقاب R باTات العقاب و) ا�ث� العقا� ( ´ب تقديم  -
ال آØ أجزأ العقاب \ أش�ل ، وتكون كأنها �ارسة فيها : ومنذ ا�رة األوÚ <طبيقه ، يع� ، حده األق> دفعة واحدة 

وهذا مفهوم ال !! قاب هذا خطأ نوع من ا}قد واالستبداد وأpقب كذا مرة ، « ما أرى ا�تعلم وأpقبه واستمر R الع
وح¥ R ال�يعة اإلسالمية وا¯ين . إنسا¸ ، اhواب صح ألنه يتوافق مع ا�فاهيم والقيم اإلنسانية ، لكن العقاب ، ال 

 :اإلسالå ، لو نالحظ أنه « ا}دود ، و� أنماط العقاب ، �رة واحدة ، عقاب واحد وانت% ؛ عقاب كذا هو كذا ، ما يقول 
ر فيه هناك ف;ة وبعد ذلك ال ...خذه وأسجنه هنا ف;ة ، وبعد ذلك اذهب به إt هناك واعمل فيه كذا ، وبعد ذلك عز¿

العقاب Ñدث �رة واحدة حكم واحد ، فبا<اÁ ا�رý أو ا�علم عندما يرى الطالب ا�وم وÑدث عليه عقاب ويأØ من ...
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لفصل تدري قم كذا تدري ا�وم ما راح آخذ منك الواجب ؛ ي
ء بعد بكره  بكرة وهو زعالن عليه ، تدري أطلع برى ا
وcأنها عملية انتقامية وcأن العقاب تل* الطالب يع� خالص ، يقول ... واهللا أنت إt اآلن أنا ما ¸ بمرتاح لك ... ويسوي

ات ال� تصدر من ا�علم ، فيكون ال فيبدأ هو يستجيب yكم هذا ا�ث� اTي أمامه وا�ث�، ال pد من موضوع هذا : 
ßأو قا Áمبا.  

ذكرنا من أهم ا�بادئ فيها أن العقاب ´ب أن يكون مبا�ة بعد حدوث االستجابة الغ� مرغوب فيها واستبعاد ا�حو  -
  . الغ� متكرر فيها ألنه يصبح إس;اتيجية غ� جيدة R هذا اإلطار

 ´ب عدم تقديم اhواب أو ا�ع -
ً
أنا اآلن أعطيت متعلم lموعة من : ززات اال´ابية بعد توقيع العقوبات ، يع� أيضا

العقوبات تتمثل R ا}رمان مثًال ، كفه عن بعض القضايا ال� Ñبها ، مثًال لعب مع[ �ارسة معينة ذهاب إt فصل الرسم 
 أثر ، فما آØ بعد حكº العقا� مبا�ة أبدأ R لكن با�قابل أنا أريد أن يكون العقاب Ô، ... أو الرياضة أو ما إt ذلك 

Á لقH واب ، ألن هذا �كنhألنه يعرف أنه مبا�ة سوف ، ويستصدر السلوك الغ� مستحسن مرة ثانية  ا�عززات وا
  .Ñصل أحيانًا أو بال�ورة \ تلك ا�ث�ات وا�عززات اال´ابية 

 توف� االستجابات ا5ديلة لالستجابات الغ� حسنة ذكرنا نقطة مهمة أن ا�رý ´ب عليه وه -
ً
يع� ، ذه أؤcد عليها كث�ا

ما أوقع عقاب وأترك ا�تعلم ال ، أيًضا أعطيه ا¯الئل واإلشارات لالستجابات األكí 0اpً وا5ديلة ، <كف هذا السلوك : 
  . الغ� مقبول 

-  
ً
ا}رمان من ا�عززات اإل´ابية : قاب السل· وليس اإل´ا� ، أي يفضل R معظم األوضاع العقابية استخدام الع وأيضا

وهذا يتطلب إt معرفة من ا<اريخ ا<عزيزي السابق للفرد ، للوقوف \ ا�ث�ات ال� يعت¨ها ، وليس إيقاع بعض القضايا 
ل� توقع \ األطفال R سن فيع� يعت¨ من أفضل العقوبات ا، معززات إ´ابية ، حرمان الطفل من مشاهدة Õء Ñبه 

  .مبكرة 
 من أهم ا�بادئ ا�فسية R موضوع العقاب ويتجاهله كث� من اآلباء وا�علم[ ، pدة عندما يريدون تعديل هذا  -

ً
وأيضا
هو أن العقاب يصل حده األق> من حيث الفاعلية عندما يرتبط با<عزيز اإل´ا� لألنماط السلوcية ا�رتبط : السلوك 

بعد اTي يعزز هذا السلوك ويكف : ألن األداة األساسية � تكمن R ا<عزيز اإل´ا� وليس R العقاب ، يع� ، يها ف
فدائًما ا�عززات � ال� �عل اإلنسان يتجه لال�اه الصحيح ويستبعد السلوcيات ، هذا السلوك هو ا<عزيز وليس العقاب 
   .ا�عززات اإل´ابية وا�در²ت اإل´ابية الغ� مرغوب فيها فيتم �وها من خالل 

  )QÎ(اpلقة 
  :�وط ا<علم نستكمل ا�وم حول  

  -: من أهمها وو¹ اpسبان  االعتبار�ب أن تؤخذ بع§  للتعلم  هناك îوط رئيسية �
                                                                                                                             .ا�مارسة  -           .ا.ضج  -
   . لكن هذه أهم ثالثة �وط ويلحقها بعض ال�وط اhانوية – اÂافعية - 
ن يسبق ا�ضج بعمليات تعليم وتدريب أنه يمكن إحيث ،  وهذا فيه خالف كب� نضج باللن يتأî ا<علم للطفل  -

 R هذا الشأن وهذه ا�مارسةلن تؤثر كث هالكن،  مبكرة
ً
عندما يكون اإلنسان ¯يه نضج ألعضاء أنه ا�حك األساß ،  �ا

لن يمü اإلنسان قبل أن  ، ا�W : ü سبيل ا�ثال،  تعلم\ أساسها ييبدأ  ةووظائف األعضاء ا¯اخلية واGارجية جاهز
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بعد أن  با<اÁ سوف يبدأ ا�ü، ودة ¯ى الطفل وألعصاب ولعضالت ولعظام موج، يتم نضج داخ  ألعضاء داخلية 
، توائم متطابقة )  ( identical وهذه �ربة تمت أ¸ �كن آخذ طفل[: تتكون هذه ا�جاميع من ال�وط ، قد يقول قائل 

 منهم و
ً
شهر أو أن يمü قبل اآلخر ب ةمكن هذا با<دريب وا<علم واG¨مف، وأدربه \ ا�ü قبل اآلخر آخذ واحدا

  وpدةً ،  شهرين
ً
ستدلوا بأنه يمكن اف ،ما يكون فيه فروق كب�ة  عوامل ا�ضج R ا<وائم ا�تطابقة تكون متقاربة جدا

       -: لكن R حقيقة األمر هناك رد \ هذا ا�وضوع ،ل فا�ضج ليس \ « حال pم،  أن يتم مثل هذا األمر
Q .ولكن ال تستطيع أن تدرب « ا�اس ، ص أو شخص[ أو ثالثة أو ع�ةفيمكن أن تعمل مثل هذا األمر مع شخ.   
هو سيستطيع أن يمü بنفس األسلوب وبنفس  ) بعد شهر مثالً  ( ، ومن ناحية أخرى أنه �ا يبدأ ا�ü الطرف اآلخر. �

 
ً
فيما بعد ر متسق ومتوازي سوف يكون R مسا؟ ،  فماذا �نت فائدة استباق شهر كمية ا<وازن بعد شهر من ا<عليم أيضا

الفائدة ا}قيقية أنه ´ب أن يتم نضج ، فائدة هذا األمر ؟  ماإذن  ، فيما بينهما بغض ا�ظر عن ا<دريب واG¨ة السابقة
  . ذا ا�وضوع قبل « Õء�مبكر 

ة ال� يمر بها األفراد ية ا5يئأن ا�مارسة واG¨، ذكرنا R نظريات ا�مو و� نظريات ا<علم ، للتعلم  ا�مارسة ذلك ي  -
، للسلوك ، ثرائية للعقل الب�ي إلاو� من أهم ال�وط ، � من أهم عوامل ا<علم yد ذاتها ، أثناء عمليات ا<علم 

  . R هذا ا�سارجًدا إذن � pمل أكيد ومهم  ، للجانب ا�ف� لإلنسان، للمشاعر 
بمعu أن� ح¥ أتعلم ن ، وهذه ا¯افعية � قدرة وقوة �منة داخل اإلنسا، ك�ط أساß للتعلم  Âافعيةومثل ذلك ا -

أن أقتنع به ´ب  ، قيقية لعمل مثل هذا ا�وضوعا}افعية أو ا¯)  motivation (بطريقة صحيحة وح¥ يكون عندي 
 
ً
  معرفيا

ً
إحداث ا<علم  : يع� ، ويكون Âي دافع داخ9 لغرض هذا ا�علم، عتقاد فيه اومن ثم يكون Âي ،  أوال
 ة�مل ةإذا �ن عندي قناع ، نسانوهذه طاقة من اإل ةداخلي ةفرق R هذا ا<علم ´ب أن يصاحبه دافعيالو�حداث 

ق مR ú رِ فْ تعرض �ا سوف يَ أعتقاد أن هذا ا�وقف ا<عليº وهذه ا�ث�ات ا<عليمية ال� سوف حقيقية مستمدة من اال
 قوىسوف يكون جانب ا<علم ¯ي أ،  وفهº لألشياء وا�حيط ، خصي� وcيا¸ وأداá وفهº للعمقا�ستقبل وستغ� R ش

وبا<اÁ ا<علم لم يكن �دف ا<علم أو Tات ا<علم وسوف ، لكن �ا تكون ا¯افعية خاملة نائمة أو غ� موجودة 
 وقتي فقط تعلمأسوف يكون ألحصل \ شهادة  ، يكون ألهداف أخرى

ً
أريد أن أحصل \ ،  ذا ا<علم ليس تعلموه ا

وهذا الفرد ال يتمتع  ، وبعدها لg حادث حديث، وظيفة ألضبط هذا األمر ل¨هة من الزمن ح¥ أحصل \ وظيفة 
قدرة ال� الح¥ و�ن �ن هناك  ، فبا<اÁ لن Ñدث ا<علم الفع  عندما ال تكون هناك دافعية، بدافعية واضحة للتعلم 

  .با�ضج والوراثة ترتبط 
هناك عمليات ،  R باب ا<علم عن العمليات العقلية ا�همة R ا<علم أتكلمعندما نتÐم عن �وط ا<علم ´ب أن 

 ا�Ýء :فع� سبيل ا�ثال، ال نستطيع أن نعرج عليها 	ها لكن سنعرج \ أهمها � كث�ة و،  f ا�علم عقلية مهمة جداً 
هذه 	ها أمور ´ب أن تؤخذ R ا}سبان عند ،  ا�فكz/  النسيان/  ا�ذكر/  اإلدراك / هيم ا<علمكمفهوم أساß من مفا

، فيه نظريات كث�ة ولو رجعنا للمحة تارHية سابقة  تلكن ا�Tء اTي تكلم فيه « ا�اس وتكلم،  أخذ أنماط ا<علم
فيه ذ�ء أصبح يتÐم  ، ظريات Ûاول أن تف° ا�Tءة من ا�كب�وهناك lموعة  ، الÛ gدث عن ا�Tء وحاول أن يف°ه

يتÐم فيه lموعة كب�ة من العلماء عندما أرادوا أن )  كول¨ج (ويتÐم فيه )  جاردنر (وذ�ء يتÐم فيه ،  عن القدرات
كيف ، كيف نع¨ عنها ؟ ) ذ�ء ( ما طبيعة وماهية هذه الÐمة الفضفاضة : ، ف�ن الg يقول  ) قلفورد (يف°وا ذ�ء 
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، ة يقو�ا ا�اس R ا�جالس و� األماكن العام، �نت 	مة فيها من الصعوبة الüء الكث� ؟ ، كيف نقيسها ، نلمسها ؟ 
  . ا}قيقة ال� واجهت علم ا�فس اتالصعوب من�نت ؟  لكن كيف تقيسها

أو قدرة قدرات ا�Tء كون موجودة فيه lموعة من وقد ت،  يرى ا5عض أن ا�Tء lموعة من القدرات عند اإلنسان
قدرة حرcية R ا}رcة ، )  الرياضيات قدرة رياضية R ( نسان مهارة رياضيةقد يكون عند اإل هأن: بمعu  ، أك0 واحدة أو
وقد ، متعددة  قد ´مع أك0 من قدرة تأØ \ صور وأش�ل،  قدرة R ا}فظ،  قدرة R ا�نطق ،ة قدرة لفظي ، والرياضة
 لكن أهمية القدرة أحيان، فال يوجد إنسان بال قدرات ، قدرة واحدة  ¯يهيكون 

ً
R حقل آخر غ� حقل  هقد تضع ا

  ، القدرة األخرى
ً
  ، ال يوجد إنسان ¯يه « القدرات أيضا

ً
هذا عنده ��ات ،  فالب� بطبيعتهم يكملون بعضهم بعضا

ألنه لو صارت القدرات ،  فيما بينهم وبا<اÁ الg يعمل R إطار توافÙ وتكام ،  وهذا ¯يه قدرات أخرى ةوقدرات معين
 ن هناك فروقويك نمتشابهة أو متساوية ل

ً
 ويك نفردية ¯ى الب� ول ا

ً
pاألعمال ول ن هناك تنو Rويك ن 

ً
pن هناك تنو 

 ويك نR ا�خ;pت ول
ً
pا�نتجات وسيكون ا�اس متطابق ن هناك تنو R] ، ء وتعدد و�Tالرغم من غموض مفهوم ا \

قدرة \ ال:  ا�Tء و� مثالً  ريفاتR معظمها موجودة R تع سيص�تعريفاته وتنوعها إال أنه فيه Ûديد 5عض القدرات 
 وا<فك� ا�جرد 

ً
الرموز وحل يستطيع معا�ة األف�ر واإلنسان  أن: ا من ا�ظريات وغ�ه) ه بياجي( R نظرية  ذكرناه سابقا
   .امل معها و أفضل ح¥ لو لم يكن أمامه أشياء ملموسة أو مادية يستطيع أن يتعاألشياء وخلق مفاهيم \ �

 
ً
والقدرة \ حل ا�شðت هذه من مؤ�ات  ،ة ¨ات ا�اضياGمن  االستفادةالقدرة \ ا<علم و:  مؤîات ا�Ýءمن  أيضا
  R القضيةوالسهولة نسبة الصعوبة : أي ، مستوى الصعوبة R حل ا�شÐة ،  با5يئة تباطاالركيف وا<القدرة \ ،  ا�Tء
مدى ،  القيمة ال�منة وراء هذا العمل، االجتماعية القيمة  ، القيمة الفردية ، قضية القيمة للعمل،  " ا<عقيدنسبة  "

من خالë Ôرج أنك ل وا<كيف مع ا�حيط yيث وا<فاع ةمدى ا�رون،  وتر�c الطاقةمدى اإلنتاجية ،  تكا�ةاال
 منتج
ً
 جديد ا

ً
 أو شي ا

ً
 جديدئا

ً
  . هذه األشياء نقاط أساسية R ا�Tء. ا

 أنه هو يكون داخل إطار اhقافة وا�جتمع  هتنظيموأخرى لطبيعة ا�Tء  ةلكن نعود مر
ً
سواء ا�Tء اGاص أو  (أيضا

  : مثالً ، ا�عينة  بمعu أن اإلنسان ذو القدرات، ) العام 
)  االستكشافية ةالقدر( ¯يه  االستكشافلكنه هو من أهل ا5ادية سيكون قضايا  ة ،إنسان ¯يه قدرات استكشافي -

 Aيطه ا5ي� R القضايا \ Ôستد.   
خلطات  ،ة R �يط هذه ا5يئة سيستكشف نبتات جديد االستكشافيةإنسان R �يط زراÆ أو فال  ستكون قدرته  -  

R  قلنا أنهلو  -   تتفاعل مع ا5يئة ا�حيطة سالقدرة ، ألن وجود ستكشاف االوسوف يتم ،  تهج[ ،جديدة  بذور ،ة جديد
، ليس R زراعة أو R أنماط من الري أو  واالستدالل واالبت�ر ستتمثل R طرق أخرى االستكشافlتمع مد¸ القدرة \ 

  .األجهزة  ، من خالل ا�عملسيستكشف تأخذ أنماط لشç gتلف ية أو ما إt ذلك ال ، بل ا5يئة الصخرية أو ا�يولوج
ذكرنا أن ،  ل القدرة موجودة لكنها تصقلها وتتضح من خالل هذا ا�وضوعظت ، االستكشافيةإذن اHيئة تصقل هذه القدرة 
 ، و)  سب�من (هذا تكلم عنه وا�Tء العام وا�Tء اGاص 

ً
ا<حصيلية  االختباراتمن  ةلتشكيل lموع ة�اول عملكث�ا

 ،  يقاس هذا ا�وضوع ح¥\ عدد كب� من الطالب 
ً
Ûدث عن هذا ا�وضوع وذكر lموعة من )  فرودايت ( أيضا

، مقاييس ا�Tء ال� تطبق اختبارات و منة lموعة كب�)  أكسفورد (، )  بينيه( ، )  فوردنستا (ختبارات ذ�ء امقاييس و
 
ً
  .  مرتبطة با5يئة لكن � أحيانا
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   -: مثالً ،  هö واحد V تصنيفو ، هناك ¬موعة من أنماط ا�Ýء ال� �ب أن نتحدث عنها
بعض الالعب[ ) ا}ر� ( ا�Tء الريا� ،  ) االجتماعيةا�هارات (  ، ا�Tء االجتماÆ ا�Tء ا�ادي ا�ي�نيà ا�جرد
 متمكن من حر²ت أك0 م

ً
القدرة special ability  ( R(يس� بالقدرة ا��نية  وهناك ما،  يعت¨ ذ�ء ن غ�ه هذا أيضا

 ، \ االستداللقدرة ال، قدرة ا<ذكر ، أوح¥ الطالقة اللفظية ، القدرة اللفظية ،  العدديةالقدرة ، ا<عرف \ األماكن 
  .R هذا ا�وضوع  ةهذه 	ها من القدرات األساسي ةيالقدرة اإلدراك ، االستقراء ،االستنباط  ،ستنتاج اال

مب� \ ، وا�ب� \ ثال5 األبعاد ) قيلفورد  (أنماط كث�ة من القدرات مثل ا�Tء عند و تكلم الكتاب عن lموعة
ث�ء من أهم ل ة�رميا5نية اا5ناء ا�رå ،  أرجو أن يتم اإلطالع عليها ألهميتها –lموعة من ا<صورات و العمليات 

  وا�عر¹ ا�Ýء االرتباï،  نتجات ال� ينبB أن نطلع عليهاا�
ً
من العوامل ا�همة ال� ´ب أن يتم اإلطالع  هذه أيضا

حول �ددات ا�Tء باTات فيما ب[  ، أنا فقط أريد أن أذكر ملخص بسيط حول هذا ا�وضوع ، عليها R هذا اإلطار
  -: األفراد

 لكن �دداته واالختبارات ال� عملت ´ب أن نكون حذرِ ،  V أثر وراÞ وأثر بيÍ ا�Ýء <دة
ً
  ين جدا

ً
ألنها ، معها  جدا

 
ً
طبقت \ lموعة ال� أتذكر lموعة من االختبارات الغربية  ، R اإلطار ا5يA أك0 من الورا5 ةتكون داخل أحيانا
السبب أنه �ن فيه خطأ لم تقC ولم تعمل بشg سليم \  ةات �p\ درج ةÛصل فيها lتمعات غ� غربي ال ةغربي

أنا أتذكر أن بعض  ، تعلم لكنها ليست بال�ورة تقيس ا�Tءل� تقيس ثقافة lتمع آخر وبعده R طريقة ل،  ثقافة ا�جتمع
هل Oى عندنا l Rتمعنا ل نطبقها؟ ، و R بيئات أخرى çتلفة ة�اذا نذهب ونأØ بقدرات معين ( : قال الغربي[العلماء 

وغ�ها  ةواللفظي ةعندما طبقوا بعض ا�فاهيم ح¥ من العددي وفعالً  )؟  ستظهر lتمعاتنا بنفس مستوى ا�Tء أم ال
 
ً
جد أن وُ ،  أو غ� ا�دنية بشg كب� ا�وجودة ح¥ عند قبائل بدائية R أفريقيا وغ�ها من األمم ا5دائية ا�وجودة حا�ا

إذن ما  ، هم ينجحون فيها R ا5يئات ا5دائية ةا5يئات ا�تقدمة ذات ا�دارس ا�تقدمة يفشلون R حل أنماط تفك� معين
 اقياس لالسبب أن األدوات ال� تؤخذ  ؟معu هذا األمر 

ً
كث�ة تكون من ذات ا5يئة أو طبيعة ا5يئة نفسها  �Tء أحيانا

 تقدير يكون واضح أقل متحفظ أو مقC أو \فاستخدامها ´ب أن يكون استخدام 
ً
  .ا

 
ً
  يرتبط كث�ا

ً
مفهوم االبت�ر وا�وهبة ونع� فيه الطالقة الفكرية واألصالة والطالقة اللفظية وا<متع  بمفهوم ا�Tء دائما

ذكر الكتاب .  �هابأف�ر فيها من ا�رونة وا<لقائية وا�دة وا}داثة وال� يكون فيها حس R حل ا�شðت أك0 من غ
تشجيعها وطرق إظهارها وقياسها وطرق إضفاء ا�نطق حو�ا بالنسبة  ةوcيفي ، حول ا�Tء واالبت�ر وما إt ذلكأمثلة 

  . للطالب 
قياس القدرة الفردية للطالب والفروق الفردية من  ، قياس القدرة الفردية للطالبíد أن من أهم العمليات للتعلم 

  العوامل ا�همة
ً
تعطينا R جانب ا<ذكر والنسيان �ا نقيس القدرة الفردية R جانب اإلدراك و� جانب ا<فك� ،  جدا

 أفالقدرات الفردية �ا 
ً
بها ا�علم وا�رý  عuفالفروق الفردية ب[ ا�اس من األمور ال� يُ ،  ´ب أن يؤخذ بها طر هامة جدا

   ؟ سببهاهو  ما ب§ ا.اس ةالفروق الفرديلكن  ، بشg كب� وبشg مهم
وبنمط تفك�  ةبأن اإلنسان Hلق باستعدادات معين) الوراثة ( العوامل الوراثية  أن سبب الفروق الفردية: فيه من يقول  -

  .   ة مع[ وبوراثة معين
� واhقافة وا�حيط R ا5يئة  لكن الفرق يكون pدةً ، خلق ناس يو¯ون بوظائف متساوية :  وهناك رأي آخر يقول -
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  -:الرأي الصحيح f هذا األمر هو سبب§  .ال� تشg ا�اس 
Q/  ملp Ô 5مل/ �                                    .ا�انب الوراp Ô Aا�انب ا5ي .  

 
ً
أن  بمعu،  الوراثة �ا دور أك¨ R تشكيل Õء مع[ أو ا5يئة �ا دور أك¨ R تشكيل Õء مع[ لكن قد يكون أحيانا

تشكيل اإلنسان وبنيته وما إR t من ا¯ور عن ا5يئة % Íêعن  نسان تلعب ماال يقلالوراثة �ا أثر R الشg اGارÝ لإل
�للفظ والðم واللون الوراثة �ا دور  ةلكن �ا ننظر إt قضية معين،  من ا¯ور أو أقل% øêا5يئة قد يكون �ا ،  ذلك

لكن لو لم يتعلم اإلنسان R هذه ا5يئة اللفظ واللغة سيتعلمها بشg آخر % øêستعداد والقدرة فقط لكن �ا دور R اال
كتشف R االطفل اTي (     ألن ا5يئة � أعطته ا¯ور بل بالعكس فا<جربة الشه�ة صارت \ إنسان الغابة  ، çتلف

نه أبالرغم من  أنه لم يستطع ا�طق أصالً )  الطفولة R الغابة ةمرحلمن وقد pش ف;ة طويلة من حياته   فرنسا R الغابة
 
ً
نه لم يتعرض 5يئة ولم يتÐم ولم يعرف الðم ولم يعرف أالسبب ،  لكن لم يستطع ا�طق R األساس، للðم  جاهز وراثيا

R  أك0 من الوراثة ةر R اللغألن ا5يئة �ا أث ، بالرغم من االستعداد الورا5 ا�اهز ، األعداد وا}روف وما إt ذلك
 هذا ا�نطق pدةً ،  فالسمة نفسها � ال� Ûدد مدى أهمية الوراثة \ ا5يئة أو مدى أهمية ا5يئة \ الوراثةاالكتساب ، 

 هذه فيها% ê×وهذه % ê×هذه فيها صعوبة أو أثر هذه  ، بال�مل ييا هذ ييا هذ وليس ، األول واhا¸ [ الرأيR الرأي
  .  Tات السمة ةصعوبة والعملية نسبي

نأخذها بع§ االعتبار و©تم �ب أن للفروق الفردية ب§ األفراد  ةهناك اختالف بسيط ب§ األفراد وخصائص <م �
   -:فيها و³ 

  . ختالف كº ونوÆااختالف األفراد R قدراتهم وسماتهم وهو / �
   .اب الوراثية وا5يئية ال� ذكرناها لكم yسب األسب ةختالف معدل ثبات الفروق الفرديا/ £
ø /اب[ ا�اس توزيع  ةموزع ةالفروق الفرديÁيع� ،  عتدا : 

ً
 ،  تزيد السمة ناس تش;ك R الفروق الفردية أحيانا

ً
 وأحيانا

   . و متباينتنقص وهذا çتلف ب[ ا�اس بشg واضح 
ó /تلف  الفرديةلفروق وا،  ختالف طابع السمةاب ةختالف مدى الفروق الفردياë ا�اس Rسماتهم  باختالف

   الشخصية
 الفروق الفردية ب[ ا�اس ليست أنماط/ ×

ً
 جامدة و�نما أنماط ا

ً
  . األش�ل ب[ ا�اس فيما بينهمçتلفة نسبية متعددة  ا

 ، هذا تعريج pم \ قضايا ا<علم وقضايا ا<فك� 
ً
، يوجد معلومات  بذلك�وط ا<علم R هذا اإلطار نكتÞ  وأيضا

 R Þالكتاب أحب الرجوع من قبلكم �ا لكن نكت R باب ا<علم بهذا القدر وبهذا الشأن وسنستكمل ملخصكث�ة 
ً
 ا

 pم
ً
 ،  حوR Ô ا5اب القادم وهو ا<قويم والقياس ا�ف� وال;بوي R ا�يدان ال;بوي ا

ً
  .  بقضايا ا<علم ألنه يرتبط أيضا

  )QÒ( اpلقة
  .ا�قويم والقياس ا.ف½ :  اcامس اHاب �

   - : ن شاء اهللا عنإا�وم إt عدة قضايا وعدة �اور نبدأها  سنتطرق
 .  معu ا<قويم والقياس -

  . أنواع ا<قويم والقياس  -
  . معu وخصائص القياس وا<قويم -
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  . أنواع االختبارات -
  .ا�وضوعية  -ø .           ت اhبا -£.         الصدق  -� :�وط االختبار ا�ف� ا�يد  -
مثل ، ا�عتادة واألسئلة ا�وضوعية  ةاألسئلة ا<قليدية ا�قا�،  و��اتها وعيوبها ةأنواع األسئلة R االختبارات ا<حصيلي -

  ، ال;تيب ، ا�زاوجة ، واالختيار من متعدد، واإلكمال ، الصواب واGطأ : 
ً
ألن ية عن األسئلة الشفه نتحدث قليالً  أيضا

  ،ة R بعض ا�راحل العمري
ً
 ،ة من األفضل أن نتخذ أسلوب االختبارات الشفهي االختباراتبعض األنواع من  وأيضا

 
ً
 .ة 5عض ا<خصصات أو االختبارات العملي ةالختبارات ا�عمليا أيضا

   . رخطوات إعداد االختبار ا<حصي  وسنتحدث فيها عن بعض اGطوات الالزمة �ثل هذا االختبا -
عرج \ ا<عريف من باب اإل�ام با�علومة لكن ليس األساس R أأنا pدة أحب أن  (ة داية سنعرج \ تعريفات pمب

 
ً
أن ا<عريفات ال يتفق عليها بشg �مل من قبل العلماء R هذا ا}قل أو ح¥ غ�ه من  العلوم حفظ ا<عريفات فغا5ا

ا�وانب  5عض   R بعض ا�وانب وقد تلم  ةمن ا<عريفات تكون جيد ةlموع نما يكون هناك فيهة ، إا}قول العلمي

 (لقياس أو ا)  MEGERMENT  أو   ( EVALUATIONلكن مصطلح ا<قويم وهو ) وقد تغفل جوانب أخرى

ASSESSMENT ( من  األن هذا علم ي;جم كث�ً  ة ،للقياس بغض ا�ظر عن ا�صطلحات ا�ستخدم 
َ
ويؤخذ كث�ا

 أفنحاول ، أخرى ومن علماء آخرين أجانب  علوم
ً
بال�ورة  ن ن;جم هذا ا�صطلح بقدر اإلم�ن قد ال يتطابق أحيانا

  ا�تداخلةلكن بسبب العالقات الوظيفية ، و ا�صطلح العرýمع بدرجة كب�ة 
ً
�اول أن  ما ب[ القياس وا<قويم دائما

كن R ا�هاية تظل � ، نوع من الغموض أو ا�قاش حول هذه القضية  وح¥ هذا األمر يؤدي إt،  نمزج أو نزاوج بينهما
   . هذا األمرR  االصطالحا�صطلحات و باختالفمن أهم القضايا ال� ´ب أن نزاوج بينهما 

رها استخدام ا5يانات أو ا�علومات ال� يوف ةعملي : من أهم ا�عريفات ال� يمكن أن نذكرها اlوم حول ا�قويم بأنه هو
ا<حقق من بأو ، للعمل ال;بوي  ةبهدف إصدار أح�م أو قرارات تتعلق بالسبل ا�ختلف، القياس أو ا�قياس أو االختبار 

  . حتياج مااأو  ، ما  ة�شÐ ، أو بتحديد لوضع ما ، مدى ا<وافق R األداء و األهداف
يتطلب ا}صول \ ا�علومات من خالل القياس حيث :  ويتضح من هذا ا<عريف أن ا<قويم عملية ثالثية ا�راحل

،  ëاذ ا}كم R هذا الشأن ب[ نتائج القياس وا�حكاووضع ��ت <حديد قيمة هذه ا�علومات ومن ثم اëاذ القرار أو 
أن ´يب و²ن يرغب ،  ختبار مااجابوا بشg صحيح \ الفقرات أو أمن طالبه % óêللمعلم أو ا�رý أن مثًال فإذا تب[ 

Îê % صحيح منهم gأن يصل  هفإن، \ هذه الفقرات بش Bضوء تلك ا�تائج ا�توافرة ¯يه ما ينب R ب عليه أن يقرر´
  ، أو Ûقيق أهداف مرغوب فيها قادمة ةإ�ه من أهداف قادم

ً
أن يؤخذ من من ا�ناسب  فاëاذ القرار قد ال يكون أحيانا

بأسا�ب  ، ا�نهج ا¯راßبتتعلق �صائص الطالب  ةضافيإقد يكون من معلومات  ، بلة ا�علومة ا�توافر ةطبيعخالل 
اإلشارات حول هذا ا�عu الكث� من ت ال� تعطي ا�رý وا�علم لكن هذا من أهم ا�حّ� ،  ا<عليم وا<علم وما إt ذلك

   .وحول هذا ا�وضوع 
 
ً
،  فر ا�علومة ألنماطهم وخصائصهم السلوcية R هذا ا}قلاالب أو توبا<حقق الكº ومدى تعلم الط يعu القياس �5ا

 
ً
  لكن أيضا

ً
<وافر مثل هذه  هناك جانب كيÞ ´ب قياسه وا<حقق منه وهذا ا�انب الكيù Þانب الكº مهم جدا

كما نسميها  ةضايا ذاتيبق ووسائل قياسه Ô أدوات أخرى سنتطرق �ا R هذا الشأن و� قد تعu هوقياس ها�علومة واختبار
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ً
 ؛ ا�يول ؛ القيم ؛ اال�اهات ؛االجتماعية اGلفية  ؛ االبت�ر ؛ ا�Tء ؛ اGصائص ا�عرفية ؛ �Gصائص الشخصية أحيانا

  .اوÔ اآلن نوهذا 	ه سوف يتضح من خالل فوائد القياس ال;بوي اTي سنت
و� يمكن �ا أو ،  ال� يوفرها القياس R ا�جاالت ا<ا�ة استخدام ا�علومات اتم�نيإحاول بعض ا5احث[ Ûديد 
ال;بوي يمكن استخدام معلومات القياس R تصنيف الطالب وتوزيعهم \ ا�علومات  لللباحث[ أو ا�رب[ R ا}ق
لكنه من  ، أساß قبل إدراجهم R برنامج مع[ � �ك وليس �ك ال� Hضع �ا الطالب ليةبْ ا�تنوعة فاالختبارات القَ 

مكن ا�علم[ وا�رب[ من Ûديد مدى قدرات ومدى ما يتوفر ¯ى هؤالء الطالب هم ا�ح�ت R أي برنامج تعليº تُ أ
و�اصة R ال¨امج ال� Ûتاج  ، لال<حاق بهذا ال¨نامج أو ذاك ال¨نامج تؤهلهم فعالً  أو مهارات أو ا�تعلم[ من قدرات
ح¥ العلوم ، معينة R هذا ا�وضوع  جنبية �ا قدرة مثالً اللغات األ ، الرياضيات ، مثل برامج العلوم ةإt قدرة خاصة معين

  اإلنسانية
ً
 ، ا<أكد منها وÑتاج ، راد من ا�تعلم أن تكون موجودة ¯يه قبالً العلوم ال�عية �ا سمات خاصة يُ  طبعا

عض األساسيات \ أقل تقدير من السمات ال� يمكن أن نتعرف عليها « العلوم Ûتاج إt ب: يعu  ، وا�ندسة،  والطب
فيما بعد أو  ةقادر \ أنه ´تاز هذه ا�رحل - ليس بال�ورة « الطالب - �تأكد أن أك¨ قدر �كن من الطالب قبالً 

  . س فيما بعد هذا ا�وع أو ا�مط من ا<دري
و�ري ، ا<علم  ةإt تسهيل ا<قدم R عملي ةأو ا�ادف،  كوي� كما نسميهالقياس معلوماته تستخدم R عمليه ا<قويم ا<

مدى تقدم  ةR مراقب االختباراتحيث يستخدم ا�علم بعض نتائج ؛  ةا<عليميأثناء �ارسة النشاطات  هذه العملية pدةً 
´ب أن تمر  ا<عليميةاألهداف ال تقف عند حد مع[ وíاح الطالب Û Rقيق  ةعملي؛  ف� عملية مستمرة، الطالب 

  ةداخل هذه العملي،  قنوات من القياس وا<قويم ¨ع
ً
  مثل ما زيتم تزويد الطالب با<عزيأيضا

ً
 ةا<غذيبو ذكرنا سابقا

  . كتسابها ا ا�رادواكتسبوا ا�علومة  ةا<قطوا ا�علوم أي األخذ والعطاء معهم ح¥ يتم ا<أكد أنهم فعالً  ةالراجع
ال يهدف إt ،  من العملية ا<علمية أو ا<عليمية ةر باTكر هنا أن ا�علومات ال� يوفرها القياس R هذه ا�رحل´د وما

هذا �تاز وهذا جيد وهذا جيد : يع� ، هذا ليس ا�دف  ، ال، أو مستواه ا<حصي   تهÛديد درج الطالب أو ةتقرير مïل
 
ً
نشاط توجيه ا<وصل إl tموعة من ا�علومات ا�ناسبة ال� تؤدي إt  : دفبل إن ا�ليس هذا ا�دف بال�ورة  ، جدا
 ،  ةب بالطريقة الصحيحالالط

ً
ن هناك �ارسة أخرى إ:  إذا قيل،  هذا ا�دف األساÛ ،ßس[ أداء هذا الطالب  وأيضا

   . \ « حال ةأو ليست بال�ورة دقيق  ةتعمل اآلن هذه ا�مارسة ليست بال�ورة تربوي
 
ً
فعندما يفشل بعض  ، من اإلم�نيات ال� يوفرها استخدام أدوات القياس أنها مهمة R عمليات ا<قويم التشخي� أيضا

الطالب R االستجابة للتعليمات أو ا<غذية الراجعة ا<صحيحية فإن R ضوء تلك ا�تائج يمكن �ا تشخيص الصعوبات 
 R هذه الصعوبات tوبالنسبة للطالبوا�صادر ال� أدت إ Ùة مكن يعمل برامج عالجيمف،  قضايا ا<علم بالنسبة للمتل، 

�اذا  ،ة لوضع حلول �ثل هذا األمر ووضع ا�د \ ا�رح R هذه القضي ةبرامج إضافي ،ة برامج مكثف ، برامج تعويضية
 ، تنوع وبا<اÁ يتم عالجها وفق هذا القياس التشخي� ا�، ؟  فيها صعوبات ةهذه القضي

ً
 بسيط سأõب مثاال

ً
حول هذه  ا

 أ ،ة القضي
ً
  تذكر كث�ا

ً
ة لكن ال أتذكر رقم سابق ةR حلقR ا<ذكر والنسيان وقد ذكرناها  - أنه من ا�قاط ا�همة جدا

السابق  R ¯ى الطالب أو �نت تس� ةالعامل ةسمه اTاكراأن فيه Õ  -هذه ا}لقة لكن يمكنكم الرجوع إ�ها 
R أحد من الطالب يس�  ما، بينهم  ةالفروق الفرديوباختالف الطالب  باختالفëتلف  ة�ا سع ، ا�دى ةقص� ةاTاكر
 أو ما إt ذلك فيه أحد من الطالب يس� غ· أو أقل Ûصيل  وما ، ذ�

ً
هذا الðم غ� دقيق وغ�  �ذه ا�ظرية وفقا
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ب[ األفراد وهذه � ا�خزن الصغ�  ةال�ا نعرف الفروق الفرديالعاملة من خ لثاكرة ةسمه سعÕء الكن فيه  صحيح
 وبا<اÁ يكون الطالب قادر، اTي تصل إ�ه ا�علومات األو�ة 

ً
، \ تلÙ وÛصيل هذه ا�علومة أو غ� قادر \ تلقيها  ا

   .فيف;ض أن يعامل وفق هذا اإلطار ووفق هذا ا�نهج 
 
ً
من  ةعند اإلنسان وتبدأ هذه السعة �ا سع ةالعامل ةأن فيه بعد ما تم Ûديد أن اTاكر ، ح¥ يتب[ األمر سأõب مثاال
ب[ األفراد  ةوهذا فرق كب� R الفروق الفردي، للفرد  ةأو وحدت[ إö tس أو سبع وحدات بالنسب ة�مل ةحفظ وحد

ب[ l Rموعة من ا<جارب ال� عملت أنه عندها سيتب[ لكث� من ا�ر حول هذا األمر وسنأØ با�ثال كما ذكرت لكم
ردنا أن نعمل بعض أعندما ذهبنا إt ا�يدان و: بمعu ،  ´ب أن يعمل مع الطالب وفق سعة اTاكرة ونشاط هذه السعة

 ةالعامل ةوجدنا أن فيه تفاوت كب� ب[ الطالب R مسألة اTاكر، حول هذا األمر و� هذا ا�طاق  ةا<جارب ا�يداني
  ال� و� ، ا}فظ كمخزن فيهاو

ً
توزع ا�علومة تعرف أين تضعها ومن أين Ûصل  ةذكي ةأنها ذاكر كما ذكرنا لكم سابقا

  ةلكن ذاكر ةسطحي ةف� ليست ذاكر ، \ معلومة شبيهه فيها
ً
نظام هرå  أو وفق) سكيما ( تتعامل وفق ذكيه جدا

ال Ñفظون سورة اإلخالص بدأنا عملية  ) R سن مبكرةاألطفال  (من الطالب  ةنه جاء lموعأفا}اصل  ، معر� مع[
مام الطالب أأن يردد :  تكريس ا}فظ ¯يهم من خالل معرفة عدد الوحدات ال� يستطيعون أن Ñفظوها فقلنا للمعلم

فيأØ بكذا وحدة  } اهللاÔُ  قُْل ُهوَ  {أو  } قُْل ُهوَ  {أو  } قُْل  { ـ\ سبيل ا�ثال ال يكتÞ ب ، كذا وحدة وليس وحدة واحدة
 Ô مة تعت¨ وحدة بذاتها فقلنا	فيظهم: و� Û َحد {:  قل للطالب عندما تريد

َ
Ôُ  {أو كذا ©لة  } قُْل ُهَو اهللاÔُ أ قُْل ُهَو اهللا

َمدُ  Ôالص ُÔَحد ، اهللا
َ
ن لم Ñفظوا هذه من أمامه اTي، هذه ست وحدات ، إذا ذكرها مرة واحدة كيف يتعامل معها األطفال  } أ

 {فيما بعد سوف Ñفظ ،  فالطفل اTي ¯يه القدرة \ حفظ ست وحدات أو ا<قاط ست وحدات وتكرارها عليه ، قبل
َحد

َ
َمدُ  ، قُْل ُهَو اهللاÔُ أ Ôالص ُÔاهللا { ،  R ي ليس ¯يه القدرة إال \ حفظ أربع وحدات فسيقف وسيفشلTلكن الطفل ا

َحد {يقف عند حفظ هذه اآليات وس
َ
الطفل اTي ليس ¯يه قدرة إال \ حفظ ثالث وحدات سيقف  .فقط  }قُْل ُهَو اهللاÔُ أ

عنده R السعة  - الطفل اTي يستطيع أن Ñفظ وحدت[،  وال يستطيع أن Ñفظ اTي بعده، فقط  } قُْل ُهَو اهللاÔُ {عند 
 ألنه استطاع أن Ñفظ ما، شاء اهللا \ �مد جيد وlتهد  ما: ول فبعض ا�علم[ يق،  } قُْل ُهوَ  {سيقف عند  -اTاكرة 

ال يدري ، أردد عليه ال Ñفظ ، وصعب الفهم اس وصعب ا�ر ، كسول)  صاحب األربع وحدات (رددته عليه بينما فالن 
ذا الðم غ� صحيح فه ، فهو ليس أقل قدرات أو غ· أو ما إt ذلك ، ال غ� ربع وحدات فقطأأن اTاكرة عنده تستوعب 

 
ً
 ،  أبدا

ً
الطالب اTي  ءنفس الü ،ة قدرات فرديفروق وو�  لكن �ا تعطيه ا}جم الصحيح سوف يمü مع زميله تماما

 ، لكن ال يستطيع أن Ñفظ إال وحدت[  ، قليلة من الطالب ةال يستطيع أن Ñفظ وحدت[ و� lموع
ً
هذا ´ب أن  أيضا

نقوم وفق  من ثمو، كتساب با<اÁ ال نقيس ا<حصيل أو نقيس االة ، فم اGاص بهذه اTاكروا}ج ةنمü معه �فس السع
للطالب  ةم عمليات ا<قويم بشg تشخي� كما ذكرنا هنا وفق القدرات ا}قيقيفهَ ´ب أن تُ بل  ، �ذا األسلوب الفردي

 ةبالنسب ، خي� ا�حدد �ؤالء الطالبعندما نأØ وفهمنا القدرات ا}قيقية للطالب وفق تشخيص أو تقويم التش
ب[ ا�علم وبينهم سوف يستجيبون ويتفاعلون مع هذا ا�علم فيما  ةالراجع ةأو من خالل استجابتهم أو ا<غذي لالستجابة

إذن \ ا�رý أن يتأكد من عدد الوحدات القادر الطفل  . وبشg أك0 صحة ووفق قدراتهم و�م�نياتهم ةبشg أك0 دق
  ةا�تاح ةوهذا الطالب كيف يستطيع أن يشخص وفق هذه القدر، ستخدامها وتكوينها ا \

ً
   . حا�ا



    ))  رابعرابعمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                مقرر علم ا.فس ال0بويمقرر علم ا.فس ال0بوي                

- ٧٣ - 

 

 
ً
 ، كما قلنا أن ا<قويم كما هو R حالة ´ب أن يكون تكوي� وتشخي� �دد وم;اكم يأخذ ف;ات زمنية بعيدة أيضا

yيث يتم ،  ا�تلÙراحل ال� مر بها هذا ا�تعلم أو ´ب أن نفهم أن هذا ا<قويم ´ب أن يكون Ô تقويم إ©اÁ ل�فة ا�
 
ً
 ، كتساب ا}قيÙ اTي مر عليه ا�تعلم فعالً الاتقيس  ةتم R ا�راحل السابقة هو عملية تقويمية فعلي أن ما ا<أكد فعليا

îإال من خالل ما وهذا األمر ال يتأ  ºالنشاط ا<علي R نسميه ) Áا<حق. ، ) ا<قويم العام أو اإل©ا tق من وهو يهدف إ
ا�عينة أو الوحدات ا¯راسية ا�عينة ال� درسوها  ةمستوى الطالب ا<حصي  R نهاية موضوpت أو ا�سارات ا<عليمي

ب[ األداء واألهداف ا<عليمية ال� وضعت  االتفاقمكن تلك ا�علومات من مدى Ûديد حيث تُ ، ا�تلق[ أو ا�تعلم[ 
 و،  دءبادئ ذي ب

ً
إذا أنا عملت تقويم إ©اÁ بعد مراحل  ،ة ا�ختلف ةيتم تعزيز السبل ا�ناسبة للنشاطات ال;بويأيضا

  ، لنوا�تكررة  ةا<قويم ا�تقطع
ً
أو حا<[ وما  ةتكون عندي حالة ، سبا�تائج فأنا �ن عندي قياسات مسبق أدهش كث�ا

 
ً
دد �وفق سياق واضح وسائر لكن R الغالب سأكون أنا ، حصيل وا<قويم R قضايا ا< إt ذلك يع� حاالت معدودة جدا

  .با<اÁ أدت إt هذه ا�تيجة فألنه �ن عندي تقويم تشخي� وتقويم تكوي� واستخدمت أدوات واضحة R القياس 
   -: و³أساسية مراحل تطوير القياس نلخصها f ثالث مراحل  �

 وأن ما، قياس مع[ ´ب أن يكون واضح ا�دف R ا5داية م« اختبار أو :  ياسأو موضوع الق ةمرحلة ¥ديد الصف -
 ، تربوية   <حقيق أهداف ما بعد ا<حصي  ´ب أن يصب R ا�هاية في االختبارأريد أن أقيسه داخل هذا ا�قياس أو 

�طلوب أن أقيس فليس ا، (DEVRIENT LEVEL OF complication)  أو وليس فقط لقياس صعوبة أو سهولة 

هو ´ب هذا ا�قياس أن يصب R إطار و� قالب <حديد أهداف وضعت  ، ال ، قياسأو أحدد مسارات الصعوبة داخل ا�
 
ً
وواضح ا�عالم يريد أن Ñقق هدف مع[  ةفبا<اÁ سوف يكون القياس �دد وواضح الصف، إذا �ن هذا األمر  ، مسبقا

   .وأنماط سلوcية معينه وواضحة 
من  ةëاذ lموعاأو السمة ا�راد قياسها  ةفينبB \ واضع أدوات القياس بعد Ûديد الصف،  مرحلة العمليات اإلجرائية -

كوضع األمثلة أو العبارات أو ا�هام ا<عليمية  ةستمرار السلوك ا¯ال \ هذه الصفاالعمليات اإلجرائية ال� تمكن من 
 ، وما ´ب أن تكون عليه 

ً
وضع معاي� للحكم �ذا السلوك أو هذا ا�دف ا�راد Ûقيقه واTي ننشد أن Ñقق من ي وأيضا

 Ùخالل ا�تعلم وا�تل                                                                                                .  
 و� مر:   عن ا.تائجا�عبz الكّ�  ةا�رحلة ا_ا_ة مرحل -

ً
برغم وجود الصفة وطريقة القياس وا�رحلة  حلة مهمة جدا

يع� نتائج يمكن أن يتم ا}صول منها  ، ة القياس بطريقة تمكن ا}صول \ نتائج كميةأدااإلجرائية إال أنه ´ب تطوير 
صيله من هذه 	ها تعطينا دالالت و�شارات \ الكم اTي تم Îê % ،Ìê % ،Íê %Û مستوى أي \ معلومات تقيس

  .هتمام داخل هذا ا�جال� تقيس Á موضوع اال ةيع� الوحدات العددي، قياسخالل هذا ا�

  )QÓ( اpلقة 
خصائص القياس السليم و� lموعة من اGصائص وال�وط ال� ´ب أن تتوافر R أي ونستكمل R هذه ا�حاõة 

  . مقياس أو اختبار أو أداة تقويمية
    -: وفر f أي اختبارتت ب� أنمن ال(وط ال�  �

  Q (مة :  نع� فيه  - : الصدق	أو أي تربوي يضع ،  ةموضوعي إجرائية ýذهن أي مر R 
ً
´ب أن تكون واضحة جدا

   - : وهذا الصدق عدة أنواع، اختبار تربوي يريد أن يقيس فيه Ûصيل وأداء ا�تعلم[ 



    ))  رابعرابعمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                مقرر علم ا.فس ال0بويمقرر علم ا.فس ال0بوي                

- ٧٤ - 

 

´ب أن تكون تع¨ فعًال عن ا�نهاج ا<عليº ، داة القياس أنها أن ا�حتوى و الفقرات ال� تتضم)  صدق ا�حتوى ( �
فصدق ،  تلقيها من قبل ا�تعلم �اهات ال� تمّ هتمام وموضوع ا�عرفة وموضوع ا�هارات واالوا¯راß وموضوع اال

 R مراحل ا<عليم العاÁ ، ا�حتوى يقاس من هذا اإلطار
ً
�ا نتÐم عن ا�نهاج ال نع� ،  �ا نتÐم عن ا<علم اTاØ وخصوصا

قد يكون القراءات ال� تمت من خالل هذا الفصل ا¯راß أو ا�ادة ، ف فيه كتاب وحسب بل هو عدة عوامل lموعة
تؤخذ  أاللكن بشp gم ´ب ،  �ها وما إt ذلكإشارة األشياء اTي تم اإل،  العالقة ذاتقد يكون األشياء ،  ا¯راسية

 عن ذلك 
ً
ختبار وعليه فإن اال،  طار ويسأل عن أشياء لم تمر \ ا�تعلم R ا�وقف ال;بوي وا�وقف ا<عليºاإلبعيدا

ن ال¨نامج ضموت من أجزاء و أنواع مقّ شتُ اختبار اTي يتضمن فقرات أو أسئلة أو مهام تعليمية الصادق ا�حتوى هو اال
 ºيث تعكس �فة الوحدات ا<عليمية،  ©يعهاا<عليy  تيحت كفرص يتم تعلمها من قبل الطالب ويتم ا<أكيد أال�

تمكن و ةفإذا �ن أحد األهداف ا<عليمية ال;بوية ا�هائية <عليم ا�سارات حول مفاهيم معين ، عليها أثناء ا<عليم
ت ا�نطقية ال� ينبW ú فإن اcطوا، أو ا�نهاج ال�مل كما ذكرنا )  الكتاب ( ة يتضمنهاا�تلÙ حول مفاهيم أساسية معين

    -: اختبار صادق ا�حتوى �ب أن تسW z ا.حو ا�اH äناء اتباعهاا�رf à هذا ا�سار ال0بوي 
 و�فة ا�فاهيم ال;بوية  [تعي -

ً
طر �ددات أاإلحصاء �ذا ا�نهاج ووضعها داخل إطار وداخل ، اإلحصائية ح¥  أيضا

  .ة ومفردات معين
: فمثًال ،  من واقع ا�تلÙ وا¯ارس R هذه ا�ادةضح¥ تكون ، عدد األسئلة والفقرات ال� سيتضمنها االختبار Ûديد  -

Ñدد فيف;ض أن .. ذات كذا  مقا�ةتعددة وأسئلة ا�فقرات اليف;ض أن Ñدد أن هذه ا�ادة فيها أسئلة موضوعية ذات 
العام �ذا االختبار ح¥ ال يكون هناك عن مفاجأة أو يشطح بعض الشg  ، لطالبنا كيف سيكون شg هذا االختبار

   . وبا<اÁ تؤثر \ أدائه، ك� فيذهب إt توقعات أخرى فا<با�تعلم[ 
 بنسب متساوية ةمن ا�فاهيم تمثل مفاهيم وحدات ا�سارات ال;بوي ةÛديد عين -

ً
واشتقاق األسئلة ،  ا�راد تدريسها ©يعا

 يع� فيه  ، ا�قرر Rا�فاهيم ا�ختارة وحسب ا�تفق عليه وعدد األبواب  والفقرات من
ً
لو �ن فيه اختبارات �ريبية أيضا

ألن ا�دف ليس هو مفاجأة ؛ اختبارات �ريبية هذا أفضل وأفضل  هختيار منابنك من األسئلة وا�علومات ومن ثم يتم 
 ا�علومة وا�حتوى هل ا�تعلم قادر \ اإل�ام بهذا ا�حتوى وهذه ا�علومة ما ا�دف بالنسبة Á كمر�ýنو،  ا�تعلم والطالب

 مهم بالنسبة للمرy ýيث ال  ، ؟ ومدى أهمية تلك ا�علومات R مساقاØ القادمة ال� سوف يتبعها،  ؟
ً
هذا سؤال جدا

tويذهب إ 
ً
أن يقاس فيها مستويات  ةبال�ورR مواضيع ليس ، وصعوبة  ةسهول مستوياتنسميه قياس  ما يشطح بعيدا

لكن R موضوpت أخرى ال ينبB  ةالسهولة والصعوب مستويات R مواضيع Ñق �ا أن نتÐم فيها عن، والصعوبة  السهولة
 .�ا هذا األمر 

� )ûنبو�ارب قبلي هوعليه ´ب أن يعرض هذا االختبار وهذ ،)  الصدق ا� tس هو شبيهة قبل االختبار لي ةاألداء إ
مدى صدق هذا االختبار كمحك بأتنبأ من خال�ا  وpدةً ، بدأ أقدمها للطالب أشبيهة و  ةأدا صمملكن أ،  نفسه االختبار

فتقرير نوع النشاطات وال¨امج ا<عليمية ال� ،  ستخرج Á بعض ا�علومات ال� وجهت إt بعض الطالبيريد أن ي
هذا pمل ،  للمهارات ا<عليمية وال� تتفق مع القدرة \ ا<علم واإلíاز ن الطالب من Ûديد ا<لÙ واالكتسابمكّ تُ 

 مهم ´ب أن يتنبأ به هذا االختبار اTي نسميه اختبار
ً
 ، فجيد ا

ً
،  با<اÁ ´ب أن يتنبأ به هذا ا�قياس وهذا االختبارا

ؤ�ات أو ´ب أن تكون مؤ�ات فا�علومات ال� توفرها أدوات القياس وتتضح بعد أن تتم عملية القياس � م
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 R -ه حقيقية الëاذ القرارات ا�ناسبة حول أداء ونشاط اTي قام به ا�تعلم داخل نطاق ا�يدان الصÞ أو ح¥ خارج نطاق
  .  - ةا�وانب ا�نهجية أو الالمنهجي

ا<حصيل ا�ستقب  ا�حتمل تس� و، ا�ستخدمة R قياس مستوى ا<حصيل الراهن للطالب وا�تلق[  ةنش� إt أن األدا
 فيه أدو،  با�حك و� بالنسبة �ا � األداة ا<نبؤية األوÚ للقياس

ً
ت قياس تنبؤية كث� تستخدم اآلن مثًال l Rال اطبعا

 عن اختبارات  توفل وآيرز وغ�ها و ة�الíل�ي أجنبيةيتعلم لغة سلو واحد :  اللغات
ً
رات ختبارات قدامثًال نسمع كث�ا

وحول  ةجيمات ح¥ ¯ينا R ا<عليم العاÁ نستخدم اختبار قياس قدرات الطالب حول حقل مع[ و� مواد معين ة�pي
 R العالم  ة¯ينا اختبارات Ûصيلي ،ة و ا�ح�ت توجد حول العالم R طرق çتلف اتختباراال هذن هذة ، إقدرات معين

ً
أيضا

اختبارات قدرات متنوعة لغرض ا¯راسات R  ، وهو عبارة عن lموعة من االختبارات: )  sat ( الغرý ¯يهم اختبارات
واألدبية وغ�ها ة حديد القدرات العلمي<وهناك اختبارات داخل علم ا�فس ،  ا�انب العلº أو ا�انب األد�

 ا<حصيل ا�ستقب  بإذن اهللا وا<وجهات ا�هنية للطالب والطا5ات وحول ا<نبؤات ال� يمكن أن تعطينا مؤ�ات حول
  .من االختبارات ةاختبارات ا�يول واختبارات اال�اهات وما إt ذلك من lموعة كب� ،

  :   من �وط وخصائص االختبار ا�يد و االختبار السليم
يعطينا  ةنه R « مرداللة \ أن االختبار يقيس بدرجة دقيقة القدرة ا�راد قياسها أل عطيناوهذا اhبات ي -: ا_بات ) �

 مساوية للمرة السابقة
ً
 ذن هذه ا¯رجة من ا¯قة تعطينا اختبار، إ نتيجة تقريبا

ً
 دقيق ا

ً
يقيس السمة ا�راد قياسها ويعطي  ا

  . وصدق ا¯رجة هذاكفاءة �pة R ا<عرف \ 
ختبار إذا دخل الطالب مرة ومرت[ وثالث هذا اال ، عليم العاÁاختبار القدرات اTي يطبق ¯ينا R ا<:  \ سبيل ا�ثال
أو ح¥ أ\ قليًال أو  ، ×Íوالرابعة ،  Í0واhاhة  ، Íóو� ا�رة اhانية  ، ×Íم أخذ R ا�رة األوÚ نف;ض ومن ثَ ، وأربع مرات 

 أقل قليًال هذا يعطينا مؤ�
ً
وهذا هو الغالب  ، ةبأن هذا االختبار يتمتع بثبات برغم أن الطالب تعرض ألربع نسخ çتلف ا

 حيث يتمتع ، ذن هذا االختبار يتمتع بثبات R ا¯رجة إ ،ويعطي� نفس ا�تيجة 
ً
 ùانب الصدق اTي ذكرناه سابقا

ً
طبعا

 Áp باتhانب من اù ى الطالب �لقدرة الرياضية أو  ةألن « ما أردت أن أقيس سمة معين؛ بصدق ا�حتوى يتمتع¯
 أنه اولكن لو ،  ذن هو اختبار Áp اhبات و� مرة يقيس السمة بنفس ا�عدل، إ يجةاللغوية يعطي نفس ا�ت

ً
ف;ض جدال

Úا�رة األو R ن يعطي�Îê  انيةh0واê  ةhاhواÍ×  شارة واضحة أنه ال يقيس إذن هذا االختبار يعطينا إ ، �×والرابعة
�لقدرة  اتألنه ال يتمتع بثبات Áp « مرة يقيس نفس السموال Ñقق ا�راد اTي وضع من أجله  ، السمات ال� أريدها

 اللغوية والعددية بدرجات متباينة وبا<اÁ ليس مؤ�
ً
 جيد ا

ً
  ا

ً
 جيد وليس ��

ً
 وليس اختبار ا

ً
 ، جيد ا

ً
ا�يد R ا�وضوع أن ا

 ما
ً
 ما تعطينا اإلحصاءات حول اختبار القدرات ¯ينا نتائج ذات ثبات أ دائما

ً
̈ه سمع ودائما  وهذا �ك نعت

ً
Áp و�pة جدا

 
ً
�� �p 

ً
  ا

ً
    .جدا

ح¯ çقق ا�وضوعية f ،  نتناول اآلن عدة عوامل Ûقق �ا مقاييس أك0 دقة ومقاييس أك0 ثبات وموضوعية R ا�انب
   -:القياس �ب أن تتوافر عدة عوامل و³ 

  Q- مافاألداة ´ب أن يكون فيه اتسا:  داةعوامل خاصة باأل 
ً
pةال يكون فيها مثًال بنود أو مواد أو أسئلة ضعيف ، ق نو 

تساق للمعu أو الفكر هذا ال ا´ب أن يكون فيها بل  ، وبا�قابل أسئلة قوية وفيها نوع من التشكيل الغ� مفهوم
لكن ´ب ،  عارضيتعارض مع مستويات الصعوبة أو السهولة أو تعدد ا�ستويات أو تلÙ أهداف تربوية بغض ا�ظر ال يت
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 فيما بينها Ûقق أهداف ةأن يكون هذا االختبار ينطوي \ بنود واضحة ا�عالم ومتسق
ً
لكنها واضحة ماذا تريد ، çتلفة  ا

  .   أن Ûقق
با<وافق ب[ األفراد بمختلف الفروق الفردية  نسميه´ب أن يكون هذا االختبار Ñقق ما :  عوامل خاصة باألفراد -�  

لكن يف;ض أن يؤخذ R ، مراpة الفروق الفردية ب[ األفراد  فعضوا<طبيق من وقت آلخر قد ي ، فاالختبار مهفيما بين
 ةكيفي ، تصحيحه ةوcيفي ، تطبيقه ةكيفي ، أجواء االختبار ، ا}سبان هناك عوامل خاصة R تطبيق االختبار وتصحيحه

   .ا ا�وضوع 	ها Ûقق هذ هذه األمور ، بناؤه ةكيفي ، العمل فيه
باإلضافة إt  ، فمن �وط األداة ا�يدة والقياس ا�يد،  ا�وضوعية Ûقق من خالل القابلية لالستخدام واالستعمال  

 ةالصدق واhبات أنه R ا�انب العم  وا<طبيÙ يكون سهل االستخدام قابل لالستخدام R « مرة يعطي نتائج ثابت
حقق هذا ال�ط وÛقق ا�وضوعية R هذا ال�ط ح¥ أكر أنه R هذه ا}الة اإلطار أن نذّ  R « مرة و´ب R هذا ةوصادق

    .´ب تطوير أدوات القياس باستمرار 
  -                        : مثالً  ، خذ R ا}سبان ا�تغ�اتأريد أن أطور مثل هذه األدوات ´ب أن أ�ا  : كيفية تطوير أداة القياس

ألنه R « مرة قد ،  ؟ وهذا االختبار ةاألدا ههو الوقت الالزم <طبيق مثل هذ ما د أن أضبط pمل الوقتريأ: الوقت 
    .يكون ا�دف çتلف فعامل الوقت ´ب أن يكون مهم 

  .  ريقة ا<صحيح ط -    
  .  طريقة وضع األسئلة  -
فعندي  ، دي خصائص أفراد çتلفة R ا�يادين ال;بويةأنا عن،  خصائص األفراد اTين يطبق عليها مثل هذا االختبار -    

قد  أفرادوعندي ،  يقع ب[ كذا وcذا سنهمعندي أفراد  ، تفاعل معهم عن بعدأتفاعل معهم مبا�ة وعندي أفراد أأفراد 
 ، <عليميةللصف الوسائل ا متاحةمثًال  ، �م وسائل تعليمية متاحةفا�جتمع ¯ينا إذا �ن  ، يكونون أك¨ أو أصغر

  .  هذه 	ها �ا دور R قضية Ûديد االختبار ، والكمية والوقت ، ووسائل ا<فاعل ، الوسائل ا�عنوية ، �لوسائل ا}سية
معu أن  من األشياء ا�همة ´ب أن تكون ا�تائج ال� أصل إ�ها قابلة للتفس� وقابله للوقوف \ دال<ها و�ال ما -

ذن با<اÁ من ، إ ن صعب أن أف°ها وصعب أن أقف \ دال<ها وأعتمد \ مثل تلك ا�تائجلك، تكون عندي نتائج 
 وÑقق أهداف لالستخدام قابالً  : أهم ا�قاط ا�وضوعية حول االختبار أنه يكون

ً
هذا  ، تربوية R هذا الشأن وهذا اإلطار ا

 بلفظ آخر  ما
ً
 ةووفق آ� ةمعين ةيش� إt أداء الفرد R وضع مع[ وفق كيفي وهو،  القياس ا�عتمد W ا�عيارنسميه أحيانا

:  ا�عيارذن ، إ فأنا عندي yسب ا�ادة ا<عليمية ¯ي أهداف أريد أن أحققها وأريد أن أصل إ�ها ،ة أو أهداف معين ةمعين
 ا�حك،  هو اTي يضع ا�حك ، هو ماذا أريد أن أحقق من خالل هذا ا�دف ال;بوي

ً
قد يكون أك0 صعوبة منه  أحيانا

 أقل صعوبة أحيان
ً
 أحيانا

ً
 متوسط ا

ً
 معقد ،ا

ً
  ا

ً
 أقل تعقيد ، أحيانا

ً
 أحيانا

ً
يهم� كيف  ، لكن هذا ال يهم� R « ا}االت،  ا

أريد أن أصل بقدرات ا�تعلم وأÛداها إt أن تصل إt هذا ا�ستوى ألنه من خالل هذا ا�ستوى سيحقق ا�اتج ا�طلوب 
  .منه 

 \ ، وهو قريب من هذا الشأن  ، هناك القياس ا�عتمد W ا�حك
ً
وهو ما  قياس ا�حصيل األكادي�لكن �عرج âيعا

 R قضايا ا<عليم
ً
إساءة فهم أو أن ال يكون من أجل ، ´ب أن تفهمها بادئ ذي بدء  ةلكن R أشياء معين ، يهمنا كث�ا

ا�دف ا�وضوع Ô ينبB \ ا�علم أن يضع R اعتباره lموعة من ال�وط أو  استخدام لالختبارات ا�درسية بطريقة غ�
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و�ذا الغاية تتحقق ،  و أنما وسيلة <حقيق �ية ةليست �يR ذاتها � ختبارات أن اال: و� ، ا�الحظات أو األدوات 
وال تهدف إt القلق من  ، � وسيلةذن ´ب أن نفهم أنها ليست �ية R ذاتها بل إ ، بأسلوب آخر ما ا�انع من ذلك
رسائل واضحة ألن هذه  ´ب أن نرسل ، ح¥ ي;تب عليه أداء أقل R االختبارات ةاالختبارات وخوف وذعر ورهب

 tمرة ، عطاء عالمات ومراتب للطالبإاالختبارات ال تهدف إ » R ألنه  ، هذا األمر ´ب أن نبينه للطالب أنه ثانوي
، إذا  مشيت أنا R االختبارات حققت ، ة R ا<عليم بأن ا¯راسة عبارة عن درجات عبارة عن اختباراتعندنا ثقافأصبح 

 ، جعلت االختبار çيفR أسا�ب االختبارات هذه اTهنية وهذه العقلية  ، لم أحقق لم أستطع أن أمR ü االختبار
ً
ا

´ب أن يب[ R « مرة أن هذا  ، بل االختبار ذلكأصبحنا نضع عليه العديد من العالمات بينما ا�فروض ليس ك
مستعد  ةحسن قدراتك بطريقة أخرى غ� االختبار فأنا \ الرحب والسعأإذا قدرت  ، عرف قدراتكأاالختبار أريد أن 

ح¥ ، أك0 ح¥ بدون اختبارات وبدون درجات  ةبأن أعطيك ا�ادة العلمية والطريقة األمثل <كوين مواقف تعليمية رحب
تهدف إt قياس ما تعلمه الطالب ح¥ لو لم توضع درجة  تعليميةوسيلة :  � كما قلنا،  نïع هذا اGوف وهذا الرعب

 عليه ألنه يعتمد عليه قياس ما تعلمه الطالب ،  عليه
ً
آخر وفيه ألف  لكن أستطيع أن أجد حالً ، أنا أضع درجة أحيانا

 R ا�واقف ا<فاعلي
ً
با<اÁ ليس من ال�ورة أن يكون عليه درجات ، ف تبادلة ب[ ا�علم وا�تعلما� ةحل وحل خصوصا

لكن تزويد ا�تعلم با�علومات ال� تمكنه من اëاذ أك¨ قدر �كن من القرارات السليمة ذات العالقة  ، كب�ة
 R االختباراتيبالنشاطات ا<عل

ً
قول أنه من األسا�ب ال� �كن من أجل ذلك ن ، مية ا�ستقبلية للطالب قد تفيد كث�ا

 R طريقة  لكن ، أن تستخدم
ً
ستخدامها هذه األيام عند ذلك لن Ûقق اإذا استخدمت بطريقة خاطئة كما نرى كث�ا

   . ا�دف ال;بوي وستب* � الغاية وليست الوسيلة
 عندما أ

ً
ف الطالب كأكفاء أو غ� أكفاء <صني ةليست االختبارات وسيل ، تكلم عن القياس وا<حصيل األكاديºأيضا

الطالب l Rال �دد و�  هيعرف بل فائدته الوقوف \ مااالختبارات ، تصنيفهم كناجح[ وفاشل[ هذه ليست فائدة  وأ
يعرفه R هذا ا�جال <قويم مع[ أو إصدار حكم مع[ يستطيع أن يساعد الطالب  أو ما، مهارة �ددة و� سلوك �دد 

R سه مستقبالً تطوير نف .   
 ´ب أ

ً
هناك نشاطات أخرى متنوعة  ، ال تكون االختبارات � الوسيلة الوحيدة للحكم \ قدرات الطالبن وأيضا

   . وعديدة R هذا اإلطار و� هذا الشأن
 ليست نتائج 

ً
قد فأنا لو يكون عندي طالب قادرين \ ا}فظ  ، د�ًال \ قدرات الطالب القصوى االختباراتوأيضا

 هينبB أن �قق وما ة� د�ل أو مؤ�ات \ قدرات معين بقدر ما ، يتفوقون \ زمالئهم اTين يتمتعون بقدرات أخرى
  .ختبارات وتفس�ها قد يؤدي إt أن تكون �ية وليست وسيلة R ا�ستقبل مع هذا الطالب يع� سوء استخدام اال

  )QÕ( اpلقة
  -:نواعهاأو ةرسيآلن نتßم عن االختبارات ا�داو

 دةً نواعها وال� يقوم ا�علم pأبمختلف  ةن االختبارات ا�درسيأ: ة بسيط ةن نتÐم عن هذا ا�وضوع فقط مقدمأقبل 
ت وÛديد ادور رئي� ح¥ نكون واقعي[ لوضع درج او�،  ا<قويم ا�درß ةدور رئي� R عملي ا� ادهاعد�و ائهاببن

قل تقدير أ لكن \،  ن هذه االختبارات اختبارات هدفها قياس ا�اتج الصÞ للطالب ¯يناأل،  مستقبل الطالب ¯ينا
 أوة ك0 دقأومقاييس  ةك0 مالئمأنها أكد أونت،  ةن نضبط هذه العمليأينبB �ا 

ً
 ةللحقائق ا<علميًء عطا�و ك0 تصورا
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 أو
ً
تكلم عن أ ال،  تكلم عن مفهومها بشp gمأختبارات تكلم عن االأعندما ، ة ا<علمي ةوا�هارات السلوcي داءاأل يضا

الختبارات ح¥ ذات طابع مهاري وعم  ذات طابع يقيس اصنف أكون وأشg وأكون أقد ،  فحسب ةاالختبارات الورقي
 أنأن ريد أ فحسب فما ةخرى ليست كتابيأجوانب 

ً
pتكلم عن أنا أف<لك االختبارات ،  ما خذ ا�فهوم الضيق نو

عداد إلكن ينبB \ ا�علم اTي يرغب R ًة ، حببت توضيحها وا<نويه �ا بدايأ ةفهذه ا�قط،  رات بشÐها العاماالختبا
 يكون جيد اختبار Ûصي  ما

ً
 أ ا

ً
  ن يضع تصورا

ً
 اف لالختباردهأب� أب� االختبار أ قبل ما أياف االختبار دهأعن  واضحا

هم معالم ا�حتوى أt إش� أو،  ف° هذا االختبار وcيف ستكون نتا�هأو ح¥ لو بي� وب[ نف� ح¥ لو مع طال�، 
ßا�ذاكر هذا اختبار يمكن ما ، ليس ا¯را R وصل يمكن هنا قفز هذا  يمكن ما ةيصلون يمكن وصل هنا الطالب
وبا<اÁ ،  ماåأ ةلمادف° ا�حتوى ا¯راß لألكن ، حط منه سؤال ليس هذا ا�دف بال�وري أذاكر و أنهكد أتأا��ن 

  . خرآن يتعلمها الطالب بغض ا�ظر عن أي Õء أهم القضايا ال� ´ب أحكم \ أ
  -: عداد االختباراتإ ةال� تسهل W ا�علم عملي ةرشادات العامهم اإلأ

ن أخذ R ع[ االعتبار مع األ،  ¤يعها ةمييهداف ا�علاأل ة�غطي ةالكفيل ةسئلمن األ ةن üتار ¬موعأيف;ض  فمثالً ** 
 أ ةçتلفقياس تتطلب طرق  ةا�ختلف يةهداف ا<عليماأل

ً
ة ساع وأ ةساعنصف االختبار \ شg قالب ال أضع  ، أي يضا

  .ة çتلف ةقد يكون عندي مهام تعليمي،  وتقيس هذا ةوهذا R القاع
 أ** 

ً
  .ة ش¡ل ¦تلفأعندي : يعµ ،  ةا�هارات العملي، ة ا�هارات العام،  ف¡راأل،  خر الواجباتآاالختبار V شq  يضا

 أ** 
ً
yيث يفهم ا�تعلم  ةويالت çتلفأو تأث Ûول دون تفس�ات يy،  لبس فيها ال ةواضح ةبطريق ةسئلاأل ةصياغ يضا

  . ا�قصود بالسؤال \ �و سهل ومبا�
  ةخطاء ال;بويمن األ

ً
وضعنا السؤال غ� مفهوم هذا  العالم اhالث هو « ماودول  ال� نقع فيها R العالم العرý خصوصا

طلع واحد ذ� ،  حد عرفا أكيف Gبطنا م اك0 يع� شوفوأو متم� أك0 أاهللا عليه ذ�  شاء ن ا�علم ما\ أ ةيعطي دالل
 السؤال مبا�أن يكون ´ب  ، ال،  ةوعرف ا�قصود هو �كن صدف

ً
 وواضح ا

ً
 وÑÈ ا

ً
هل ة ، معين ةفهم قضيأن أريد أ ا

و أ ةساس لكن �كيأتكون  Á قد ال بةبالنس ة�كيّ  ةساس R هذا العلم واعت¨ها نقطأنها نت تتصورها تفهمها ألأ
 �ط
ً
 معيار وأ ا

ً
 ام، أ ويالت فيه وال Õءأت لبس فيه وال ال، ن يكون مبا�ألكن سؤاÁ �ا ´ب ، معينة  ةيعطي� دالل ا

  ةمبا� ةليست ذات دالل ةسئلأيسأل ن أا�علم وا�رý اTي يريد 
ً
R خلل عند  نذإنفس ا<فس�  يف°ها الg تقريبا

 غ�طالب  ×و أ ó¸ ءذا جا، إن هناك خلل ¯ى ا�علم وليس ¯ى ا�تعلم ليس ¯ى الطالب أعرف أن أ´ب ،  ا�علم
  .السؤال �ن هنالك خلل  ةR صياغ أنهعرف أفاهم[ السؤال بعد االختبار 

 ةالكتابي ةسئلو األأمنها  ةا�قاl ةوخاص ةسئلن ¥ديد األأR هذا السياق وهذا ا}قل  ةهميرشادات ذات األن اإلم** 
جيب السؤال أ: ، أي  جاباته ç Wو منط� وسليمإف¡ره ومعلوماته ومن صياغة أن الطالب من تنظيم تمكّ  ةبطريق

~ باب إخر ومن باب آ~ موضوع إقفز f السؤال ا�قاä من موضوع  أة ، الف¡ر ا�تسلسلمن األ ةبسلسل أمقاä واضح يبد
درcه أ من خالل ما ةجابR اإل ةمتسلسل ةف�ره منطقيأيعطيك  ف�ره و�كن ماأهذا سوف ´عل الطالب يتشتت R ،  خرآ

 ا�فكz العشوا�وفيه ،  سوهذا �لب ا�ا فكz ا�تسلسل�اوهو ، نسان عندنا نمط[ من ا<فك� عند اإلنه أل،  ووpه
 ةخر ويشبكه مع موضوع وهذي با�ناسبآ�كن يفكر R موضوع ثم يقفز �وضوع  أنهوهذا قليل من ا�اس يفكر فيه 

áإ نمط من ا<فك� ويتم� فيه ويبدع فيه كث�ا ا�بتكرون وا�وهوبون وما، فهذا  ليس مسبة لإلنسان ا<فك� العشوا t
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وصل ب[ قطع و ) (R  SHORT CUT ا<فك� لكنهم Ñاولون يعملون ةمعين ةيس�ون وفق سلسل نه هم الأل،  ذلك

،  ا�اس ةفيه �5ي ن يتح�أبا7 ´ب ضلكن ا<فك� التسلس  هو تفك� ان،  ف�رفبا<اÁ قد يوصلون األ، واضيع ا�
 ناسأفيه  أنمثال بسيط  ثالً فم،  مورعمال يضبط ا�واضيع ويضع نظام لألنه يضبط ا�اس يضبط األأل

ً
ذهبت R غرض ذا إ ا

 Á غرب الرياضإمن �ق الرياض t  ،أتمتع بتفك� تسلس  أ الغرض ، إذا كنتذا �ذهب أن أريد أفTي قول واهللا ا
تفك� عشواá  نا عندي مثالً أ نذذهب ، إفهذا يربط� وي t ذلكإ و ماأو اGليج أ ب�ق الرياض طريق خريص �يربط

 ن
ً
pت لو رحت من طريق ، أ حقق ا�دفأوال  ةالطريق هفوز بهذأ ال مثالفوز فيه وقد أ يع� قد،  ما وç قول ال فيه طريق

قد  ةالفكر ههذ،  R ا�شوارة دقيق £�يقل عن  خت الأالفال¸ وا�خرج الفال¸ ومن ثم قاد¸ ا�خرج العال¸ وcذا سوف 
 أخذت ةناجحغ� ذا �نت إ اجيدً  اابت�ريً  اهدف تحقق فعالً  ة ذا �نت ناجحإ ةوقد تكون غ� ناجح ةتكون ناجح

  .�مل لباوضاع الغرض ساعت[  ةساع
 أ ا�فكz العشوا�ة ، واضح تو�جراءا ةدلأوقات وأ´ابيات ويضبط وينظم ا�اس وفق إÔ  ا�فكz التسلس9

ً
،  Ô يضا

  ةا�قاl ةوخاصة ، سئليد األÛد أنهنفسها  ةاÁ هذا يعيد¸ \ الفقرا<فب
ً
 ةpدة تكون �دد ةا�وضوعي، منها مهم جدا

  .ها هدف واضح و�دد يويطلب ف ةوقص�
 أهذا �ط  ع§م ةبمستوى صعوب ةسئلاتصاف األ** 

ً
yيث يتمكن الطالب العادي من ، جيد لالختبار ا�يد  يضا

بمستوى أضعه  أنهجيد  هو ما: يع� ، ختبار الل �خصصةامن العالمات القصوى  ةمعين ةا}صول \ ماال يقل عن درج
 مر يع� هم ليس Ûصيلهم فعالً األ ةصفر وهو R حقيق ةدرج امن الطالب حققو% ×£ أنهفائق yيث يتب[ Á  ةصعوب

 ،  �هإصل أن أريد أÁ ا�دف اTي  حقق فح¥ ا�قياس ماة ، صفر R هذه ا�اد
ً
  . ة�ادالطالب من هذه ا كم حصل فعليا

نواع �ذه ألكن عندنا ة ، سئلعداد االختبارات واألإ ةو كيفيأ ةسئلألل  ةرشادات العاممن اإل ةو lموعأ ةمقدم ههذ
 أوÔ ، و�ا « منها Ô ��ات  ةا<حصيلي ةسئلاالختبارات واأل

ً
  بــ أفنبد،  من العيوب يضا

  : االختبارات ا�قاlة �
 أ�  -

ً
pد ك0 شيوp ]ب[ ا�ربÑ سهل نه أل،  ةون االختبارات ا�قا�بة Áجلس مع أ�كن : يع� ، بناية االختبار ا�قا
  .     ةجيد ةنا عندي خ¨أذا إضع اختبار مقاÁ جيد أو ةنف� نصف ساع

ول و حأو R هذا السياق ، أتعلمها R هذا ا}قل  ةن يع¨ عن أي فكرأ ة}ريمن ا ةو� با�قابل توفر للطالب مساح -  
ال�  ة�كن تعطيه ا�ساحات ا}ر أنه وتفك�هم ¯ى بعض الطالب ةففيها نوع من تواكب اس;اتيجي،  هذا السؤال

 أيكتب فيها ويستجيب من خال�ا ويب[ قدرته \ ا<ذكر ويب[ قدرته \ الفهم و
ً
وÛليلها  ةمثلف�ر واألاأل يضا

  . م Ô م�ة جيدة للمعلم وا�تعلوترcيبها وتنظيمها 
 ةنقول جيد ةاكتساب pدات ومهارات ح¥ نقدي يساعد \ وهذا ا�مط وهذا ا�وع من االختبارات يع� فعالً  -  

شg عناÈ وجزئيات Ñاول  خذها \أيال من ©يع جوانبها  ةيفكر با�اد ةيذاكر ا�اديأØ الطالب �ا  عل� ةجيد ةودراسي
 ذكرناها �t مساحته الإ ةضافباإل ةهداف جيدأاالختبار ا�قاÁ بالعكس جيد وÔ هو ßء  فما،  ن يكاملها فيما بينهاأ

  .    يضعها �ال ةف�ر وترتيبها وتنظيمها وا�ساحات ا}رمن األ
 تطلب وقتي لكن R جانب ا<صحيح،  يتطلب ال من جانب ا�علم وقت R جانب الوضعال  -  

ً
 وجهد ا

ً
 كب� ا

ً
   . ا
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   : مثالً  ، ~ بعضهاإîنا أئ وا�سا صور وبعض الق هلكن في   

كث� يع� جاء طالب جاوب  ةتدخل عندي عوامل ذاتي ةً نا Èاحأ نهأل، ة عدم ثبات ا�تائج R االختبارات ا�قا� -
 ما ناأ �ال ةجاوب بالطريقاTي ك0 من الطالب أعطيه درجات أ¸ إt إفقد تعطي� مؤ�ات ،  فكر فيهاأ انأ �بالطريق ال

 -                        . ةفيدخل فيه عوامل ذاتي ةاالستدالل والقدر ةمطيا�نفس وفيها  ةرائع ةجابإفكر فيها لكن جاوب أ
  ةا�قا� ةسئليتطلب تصحيح األ

ً
  وقتا

ً
  كب�ا

ً
خذ منه أخالص سيبإو ةمانأو ةي يصحح بدقو اTأفا�علم الصادق ،  نسبيا

  .    ةوا�راجع ا�هد الكث� R وقت ا<صحيح
  -بالوقت ا�ستغرق R تصحيح  تقورن ذا ماإ ةا�قا� ةسئليمكن لأل ال -

ً
  . حوالR أي حال من األة ا�قا� ةسئلاأل طبعا

 أيمكن �ا  ال -
ً
  ن تغطي قسما

ً
نا أفلما يكون عندي ،  وقاتأب ةن االختبارات عندنا �دودأطا�ا  ةمن عناÈ ا�اد كب�ا

تؤخذ \  هوهذ،  بعينها ةجزاء �ددأبعينها وتناول  ةقت \ موضوpت �ددأن أد مهما �ن طوÔ ´ب هذا الوقت ا�حد
 
ً
  . باالختبار ا�وضوÆ اختبار ا�قال قياسا

عداد هذا إعند  ا�اlةن يتقيد ا�علم با�ق0حات أمنه يستحسن  ةهداف ا�رجوا�قاä لØ ¾قق األ لكن بناء االختبار  
      -: باراالخت
.                            ويالت وا<فس�ات أح¥ يتجنب ا< وذكرنا ذلك قبالً ة ، وواضح ةالسؤال �دد ةن تكون صيغأ´ب  �
تزود الطالب  yيث ةا�رغوب فيها بدالالت موضوعي ةجابالسؤال ا�قاÁ \ �و يع� يستجيب لإل ةينبB عند صياغ �

يتعلق  ما ة�اصة وليس بآراء خاص،  ةمعينت t �ّ� إجابات تستند �و استجاباتكنه من تشكيل ببعض القواعد ال� تم
..... ، ف عرّ ، حلل ،  فصنّ ، قارن ،  �حا : السؤال بكلمات مثل أن يبدأللجدل Tا يستحسن  ةبا�سائل وا�علومات ا�ث�

     .لخ إ
 أو ح¥ قص� أي ن تكون \ �و عم  ومهارأيف;ض  ةسئلصياغة األ �

ً
�تمكن ،  و تمثي  	ما �ن ذلك �كنا

    . âعأسهل وأالطالب من فهمها \ �و 
 أ �

ً
ك0 من معيار R تقويم أدون استخدام  ةللحيلول، م�ن قدر اإل ةاالختباري ةسئل�اولة �نب استخدام األ يضا

 ،  مام الطالبأ ةا¯راسي ةجزاء من ا�ادأهمال بعض إ ةفرص ةتاحإجابات ولعدم اإل
ً
 ةن 'ت¨ ا�هارأ�اول  يع� دائما

،  حققهأن أد يرأن نعرف هذا هدف تعليº وتربوي أنريد ، نسويه اختبار استذ�ء وال اختبار ذ�ء  'ت¨ ال ال ةوا�علوم
 وهذا األ ؟ م الأهل حققته 

ً
  .مهم  مر جدا

               -: �صحيح االختبار ا�قاä ةبالنسب ����
، ال� تتدخل R ا<صحيح  ةبسبب بعض العوامل اTاتية t عدم ثبات نتائج االختبارات ا�قا�إ�نا فيما تقدم أا عندم

،  \أمن اhبات R ا�تائج  ةن �قق درجأح¥ نستطيع  ة´ب األخذ بع[ االعتبار ونراÆ بعض اإلرشادات ا�هم نإذ
  -: ةمن ا�هم f تصحيح االختبارات ا�قاl فمثالً 

ý ديد العوامل ذات العالقÛة  R قياسها R مثل  ةجاببمضمون اإل ة�لعوامل ا�تعلق ا�قا�ة األسئلةبنتائج ا<علم ا�رغوب
 أوبشÐها ،  حقائق،  عالقات،  ف�رأ

ً
 أ  t.   ý ذلك إ وما... ،  ة ، ا<هجئةجابتنظيم اإلة ، جابقسام اإلأ إt يضا

ً
عداد إ يضا

 هذا يسهل كث�،  ذاتها ةسئلعداد األإ¯ى  ةجابمفتاح لإل
ً
�ا  نهألة ، والعوامل اGاص ة�نب العوامل اTاتي ةمن عملي ا
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�ا  ةقيقيا}عطاء ا¯رجات إساعدت الكث� R  نها فعالً أوراق وقمت با<صحيح الفع  العشواá فتجد أ�ربها \ عدة 
  . ا�قاÁ  ةسئليكون عندي مفتاح تصحيح ح¥ لأل

ý  ورقة  ةاالختبار ©يعها دفع ةسئلأعدم تصحيح » R يع  ول مثالً لكن يؤخذ السؤال األ،  \ حده ةجابإواحدة© R
ا<صحيح  ةو ا�صحح طريقأيعرف ا�علم  ةح¥ من ا5داي،  وراق وهكذاومن ثم ينتقل للسؤال اhا¸ R ©يع األ،  وراقاأل

t ذلك إ و ماأو ينقص هنا أهنا وÑاول يزيد هنا  ةيغ� R ا¯رج أيبدبعد ذلك   ،يفان ال،  فرادب[ األ ةوالفروق الفردي
  ةالطريق هبهذ فعلهاإذا  ح¥ يوزن ال

ً
                                                               . تمام عمليات ا<صحيحإ يسهل عليه كث�ا

ý أ 
ً
 ةبالنسب ةجاباإل ةثر ا<صحيح بموقع ورقأيت تصحيح « سؤال ح¥ ال بشg عشواá بعد ةجابوراق اإلأخلط  يضا
ً ةمتطرف ةعند ورق ةعندما تقع هذه الورق ةخرى و�اصوراق األلأل G

ً
 إو أ سلبيا

ً
 ضعيفواحد  وأ ةيع� واحد جيد مر ´ابيا

 أ ةمر
ً
  .   يضا

ý  R ثر ا<صحيح باختالف ا<وقيت أيت ح¥ ال ة ،واحد ةثناء جلسأ©يعها  ةجابوراق اإلأ�اولة تصحيح السؤال نفسه
  .ثرت \ تصحيح هذا السؤالأيكون R عدة عوامل  داء ا<صحيح ماأR  ةباختالف ا�زاج باختالف ال°ع

  -: االختبارات ا�وضوعية �
 أو�   

ً
pا�دارس وا�ؤسسات ا<عليمي ك0 االختبارات شيو Rك0 تعت¨ من األ نها ¯ينا الأحول العالم برغم  ةكاديميواأل ة

 ألكنها بد
ً
  ت تنت� انتشارا

ً
 ،  جيدا

ً
دوات قياس تمكن الطالب من تكوين أt إ ةتش� هذه االختبارات ا�وضوعيوطيبا

 ةح�م موضوعيأكما تمكن ا�علم من تكوين ،  خرىأت يتحكم فيها �ّ�  يتحكم فيها السؤال ال ةاستجابات موضوعي
اÁ تستبعد ا<فبة ، فيها lال للمجامل جامل ماأقدر أ ما أخطأو صح إما الطالب جاوب  ات الطالب يع�بجاإتتحكم فيها 

 
ً
لكن يتألف اختبار ،  تصحيحها ةو ح¥ R طريقأجابات R هذه االختبارات R تكوين اإل ةمن العوامل اTاتي كث�ا

 
ً
yيث تمكن ا�علم من تكوين حكم �و منظم  \ ةا�بني ةسئلمن األ ا<حصي  ا�وضوÆ \ عدد كب� نسبيا

 ºّك Æدي عأ -  موضوºقق االختبارات ا�وضوعي،  ناتج عن هذا ا<حصيل -  دي ورقÛبأس بها ال عدد من الفوائد  ة  ،
 
ً
هل هنا تكون  . مرخ� ويعطي ا}كم R هذا األØ ا�رR ý األأوي،  ´ابيات لكن با�قابل Ô سلبياتإأي Õء Ô  دائما
و االختبار ا�قاÁ واستخدامه أاالختبار ا�وضوÆ واستخدامه ،  ا�راد قياسهاة و yسب السمأyسب ا�وضوع  ةبيا´اإل

  .   مثالً 
   -: ةهم فوائد االختبارات ا�وضوعيأمن  �

o ها : والً أzطبيق واستخراج ا.تائج وتفس�ا Vهم أوسنذكر داء األوا<طبيق سهل الطالب سهل عليهم ا�وضوع ،  سهو
 أو،هذا االختبار أنماط

ً
  .سهل ا<فس� ا<صحيح  يضا

o  
ً
مر اTي األة ، �دد ةبأسئل جاباتوذلك بسبب تقيد اإل،  وا�صحيح ةجابسواء f ¬ال اإل ةاستبعاد العوامل ا�اتي : ثانيا

 مثالً  ةب من اTاتيا5عض يضع جان،  خر R هذه ا�سائلآاحتمال  ال يوجدالصح صح واGطأ خطأ فيزيد من ثبات ا�تائج 
� خطأ هذه  برر �اذا أذا �نت خطإذا �نت صح خالص لكن ، إ ذا �نت خطأإاGطأ والصواب ويقول �اذا � خطأ 

  ةل �دودظنها تأبالرغم ،  ذاØ اÁ قد يكون فيها عنا<فب،  ةالفقر
ً
  . ةاTاتي ةR العملي جدا

o  
ً
سئلة االختبار ا�وضوÆ وتنوعها �ا أبسبب ك0ة ،  ةاÂراسي ةن من ا�ادكª جزء ®كأ ةائد تغطيوهم الفأمن :  ثا_ا

   .ة سة أي جزء من هذه ا�ادادرإt عدم إهمال يدفع الطالب 
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o رابع 
ً
 ،  �حصيلها بشq دقيق نةات ا�تباي�ستوي¥ديد ا :ا

ً
 \.  وتباينها من حيث سهو<ها وصعوبتها ةسئللك0 األ نظرا

 لفوائد بمجملها Ûقق جزءن هذه اأالرغم من 
ً
 من خصائص القياس السليم ال� مر وذكرناها R جانب الصدق واhبات وما ا

 أو، t ذلك إ
ً
و جزء من ا.قد وجزء أعليها بعض  ةن االختبارات ا�وضوعيأ الإ،  و االستخدامأا<طبيق  ةR قضايا سهول يضا

   : فمثالً ،  ةخذ عليها f بعض ا;وانب ا�طبيقيمن األ

 ، عدادها إf  اً ~ جهد ووقت كبz جدإ ةاالختبارات ا�وضوعي¥تاج  ����
ً
من  ةعد lموعأن أريد أذا كنت إ خصوصا

 ة ، كررها « مرأن أريد أ االختبارات لà يكون ¯ي بنك من االختبارات ما
ً
يتضمنها  وما ةسئلاأل ةلك0 وذلك نظرا

   R هذا ا}قل ةهداف ال;بويالكث� من الوقت وا�هد ح¥ Ûقق األستأخذ  ههذ،  صياغتها وتنظيمها بشg متسقõورة 
 أ �

ً
الطالب \ تنظيم  ةR ا�تعلق بقدر ةو�اص،  قياس جوانب ا�حصيل ¤يعها ةتستطيع االختبارات ا�وضوعي ال يضا

  .ل;cيب وا<حليل وا�قد وا<قويم وحل ا�شðت اف�رهم ومعا�تها والفهم وأ
 أ�

ً
 ةدراس،  ةو ا;زئيأ ةح¡م اcاطئو األأو ا�علومات أتعلم بعض اpقائق  ةفرص ةتيح االختبارات ا�وضوعيقد ت يضا

 جابات تص� بعضها \إمن ب[ عدة  ةواحد ةصحيح ةجابإا�زئيات وليس الÐيات عندما ي;تب \ الطالب اختيار 
 
ً
 أول ا}ظ أق و ساهم عن مثالً أ �و خاطئ قصدا

ً
    .بعض االستجابات R  حيانا

و أتتوفر Âى Y ا�علم§  بعض ا�هارات قد ال ةيتطلب  بعض بناء االختبارات ا�وضوعي و ا�آخذأخطاء ومن األ�
 أمر اTي ´عل هذه االختبارات األ،  ا�رب§

ً
 أو أ ةتكون قوي حيانا

ً
 أو أ ةyسب ا5ني ةتكون ضعيف حيانا

ً
 ةو القدرأ حيانا

  .  ساسها أ\ و أال� بنيت عليها 
 ´ا� فيها يظل م�قن ا�انب اإلأال إالرغم من  هذه االنتقادات 	ها  و\

ً
 وcب� ا

ً
ن ´عل مثل هذه أويستحق  ا

  . ن تطبق R هذا ا}قلأاالختبارات 

  )�Ü(اpلقة 
 تاذ ة�ا�قارات اختبال� ليست ة�وضوعيات اراختبالافة ، �وضوعيات اراختبالاع انوأعند  ةلقضيانستكمل حول هذه 

  .  رف�ألامن  ةن تغطي lموعأو�كن ،  �باسألامن  كث�لا ال وفيهش�ألالعديد من اخذ أت الكنهة ، ل �ددش�أ
  -: أنواع االختبارات ا�وضوعية �

 جد ةت مهماراختبا ههذ،  ) multiple choice test ( �تعددار اختيالااختبار : أوالً  �
ً
 وتستخدم كث� ا

ً
قل ا}R  ا

 óأو  ø (ت اراختيالامن  ةl Øموعأت :الشق اhا¸ و،  تهال ذالسؤاوهو  : ولألالشق ، ا دةلف من شق[ pأو� تت،  ال;بوي
يار من ختالايع� ة ت تستخدم بطرق çتلفاراختبهذه اال. ا سهاد قيا�را ةلسماوyسب  ةدا�اyسب وضع هذه )  ×أو 
  :تعدد ا�
 ناحيأ �

ً
  .   ن هناك واحدة أصح لك ةت صحيحاباجإلا«  ا

 ناحيأ � 
ً
     .من األخرى دق أ أحداهمالكن  ةبت[ صحيحاجإ ةباجإفيه  ا

 ناحيأ �
ً
  .ة طئات خاجابإلاك بعض اوهن ةصحيح ةحداو ةباجإن تكون ألب الغاوهو  ا

 حيأ �
ً
ش;ك اآلخر الم العا ا�كن يكون هذ هن، أ خرىأ ةت مضللاباجإلكن فيه ،  ةصحيح ةحداو ةباجإتكون  انا
 R اهو  ةلفكرامعهT عمومة ، ت مضللاباجإلكن فيه ة صحيح ةحداو ةباجإفيكون فيه ة ، لفكراسس أي 

ً
جذر  ا� � ا

  . تاراختياعدة  او�
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    - :~ حد كبz إ ةدقاس صاة قيادأ ائص �علهاcصا�تعدد بعدد من ا من رايتخالا ةسئلأز اتمت 
 يضأو،  ا�تهات ومع�شðال اولب R تنالطاسلوب أس القي ةسبا�نا ةلفرصاف� توفر  �

ً
م ح�ألا ب[ �<ميا قدرته \ ا

   . ةطئاGاو أ ةلصحيحا
 يضأ �

ً
 أي هناك نسبةئل اجم عن تعدد ا5دا�ا<خم[ اض مستوى ا'فائج بسبب ا�تا تاع مستوى ثبارتفاt إتؤدي  ا

 جد ة�p ة¯قا
ً
  ة ¯رجا}ظ �ذه احد ي�ب معه ا« وليس Á ابا<ف% ×£و أ  %ê£من  الً á تكون مثالعشوالصح ا ةنسب ا

  .     ب لطالالضعف ¯ى وا<فوق ا  ار يمكن من تشخيص نواختبالا اهذ �
 ضأي �

ً
ا ، ئل وتنوعها5داوذلك <عدد  ةلصحيحا ةباجإلا 5حث عنا¯ى   ةلرؤي� وا<فكا لب \الطاته Ñث امن �� ا

  .     ة}قيقياو ة¯قيقا�  ة�علومان هذه أكد أهو قرأ وعرف عنه وت الإا5ديل  اهذ ره \اختياقع ينه لم أكيد أف
    -:ة lا�اط ا.قا ة<ابد من مرال ،�رغوب فيه ا.حو ا Wأهدافه �تعدد ا راختيالا راولØ ¾قق اختب  
 بلطالات اويت�س ةسباومن ةو�دد ةضحاوت ارابعب ةباجإلائل اوبد)  لاس للسؤاساأل( ل السؤاجذر  ةغاصي •

.                                 نوياhاب R سب مع طالاتتن ةسئلأ�م  ضعوأá ابتدالاب R لطال ال أÝ¸ أبمعu ة ، <حصيليا
 .ا تعقيدهة و من حيث درجا أل� تنطوي عليها�مل او أت الÐمامن حيث عدد  ةزنامتو بدائلر اختيا

´ب  - .ا ئل ©يعها5دا<فك� R ا<دقيق وا لب \الطا�و H }ث  \ ةضحاو ةصحيح ةباجاإلتكون  ال أن´ب  •
،  ن يكتشفهأ�علم هدف يريد ان ¯ى � اذإ الإ ةR « مر ةلصحيحانقول دال �  ، ال، د  - ج -ت أاراختياعدم وضع 

 . للتخم[ بشg كب� ةبلنب ëمي� قااخذ جتأ اغتهاعند صي لةسئألا أننقول ال 
 يضأ •

ً
ل اؤسو،  صعب £ل اؤ، س سهل �ل افسؤة ، لصعوباة ولللسهو ةلنسبا�ستوى با ةضحالب ´علها واR ق اعدم وضعه ا
  .رف�ألا<وضيح وتوضيح ا\  افيه ةلقدرا Á تفقد جزء منا<باف، لب الطالم ¯ى ا�عاÛدد  ا ، أيوهكذ..... 

�  
ً
  -: ) true false test(  أcطاو أب الصوا راختبا: ثانيا

أ ، و خطأ ةصحيح انهألب الطاyيث يستجيب ، لم ا�عا ةضحاو ةقريريا<رات العبار من عدد من اختبالا الف هذأويت
 ناحيأو

ً
 باصو ةرالعبانت � اذإ يب[ ا

ً
  . t ذلكا إوم أ� خط اذاو� ا

  -: ت و³اا�مÏ لصواب بعدد منات ارباختالكن تتصف  �
I ي امر ألة ، ا<عليميا ةدا�امن  ةنب كث�اجو ةغطي ت\ ادرتهقTا ئج وصدقها�تات باث يدعم .  
I ليل نو،  بلطالات اباجإ<حليل  ة�في ةتوفر فرصÛاوl R مع[ال درا  ضعفهم وقوتهم ß قدر ، أو Rو أ ة�دد ة

  . R موضوع �دد ومع[
I تعإت ارباختالا�وع من ا ايؤدي هذ t تنميإ اغتهاين صياوتب ات وتنوعهارالعبادد tو غدفية ، للغويالب الطاقدرة  ة
  .يقرأ ويستوعب  ا<فك� فيماة من حيث اء0 كفأك

  ت و³ اراختبالاW مثل هذه  دةً < راعتبالاخذ بع§ ؤ�ي يالقصور اcطأ وبعض اب والصوات اراختباخذ W آ�ابعض 
 اراختبا انهأp إتؤدي ة لشمو�افيها نوع من ا مة ، سيا¯را ةداللم ةو جزئيأ ةت تفصيليارا عبدة تقت \ت tض ا'فا
  .  ة دا�امل �ذه الشاو أ ةدال8 للمالفهم اس ا\ قي ةلقدرا

 بة اجإن أ ا�اخر طه يعتمد \ تفك� اآل، ألن ريبت�الا�قدي وا<فك� ات \ اراختبالا�مط من ا اشجع هذي ال
  .  م خطأ أبتقرير صح  ة�دد الب فيهالطا
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 ام[ فيهخ<ا ةنسب pة� ×ê  %حا ةنسب R ]اتهاو ثبأئج ا�تا ةقيداهذا يقلل من مصة باجاإل ةلة عدم معرفا<خم 
 ناحيأ

ً
 رن طبعاتق ال ا

ً
 ةنسب هتقل لكن هذ ا<خم[ فيها ةÁ نسبا<باف،  ئل كث�ال� فيها بدا�تعدد ار اختيالات اراختباب ا

  . فûيد % ê %- ×ê×اقلن اذإ<خم[ ا
   ةغالصياعند  ةlا�اط ا.قاة <ايمكن مرة طئاcالصح وا ةباجإلا ةلأت f مساراختبالاثر قصور هذه أ لتقليل منللكن 
 ئمات دارالعبا ةغياص�

ً
 ةرالعباو تفس� غ� كون هذه أي تأويل أyيث Ñول دون ،  ضح و�ددانذكر \ وجه و اكم ا

وليس جزء  ةراlمل عب ةباجإفقط yيث تشمل  دحاو حكم وة أ\ مسأل ةرالعبار اقتصة ، او غ� صحيحأ ةحيحص
  .امنه
 صيأ �

ً
ك انهمادون  ، للحيلولةضح ام بشg واهتمالامن موضوع  ةسياسألا Èالعنا ات¨ز فيه ةبطريق ةرالعبا ةغايضا

  . �وضوعات اصل وذأتشطح عن ية نواوث ةتفصيلي اياب R قضلطالا
 مل مهم جدpا ت هذارالعبا ةغاصي ةتنمي�

ً
   .وتشويقهم ةب « مرلطالاه انتبا ةراستثال ا

 ةنيم�إلتقليل من لال;تيب وذلك  اهذ أوت ال;تيبا�ذه  ةعداق ةيأذ اëاá وعدم اترتيب العبارات \ �و عشو�
  .    <خم[ا

 ة<حصيليات ا�ستويا ةpامع مر -ة }قيقافضل أس \ �و اقي انتعطي هوهذ -ن م�إلات قدر ارالعبار من اكثإلا�
R  � لاليس \ « ح - س القيا اوهذ ةدا�اR هذه  ةجا}ابقدر  ةلسهولاو ةلصعوبات اTلك ´ب تنويع مستوية ، ينا�تبا

 سلوبأن تستخدم أضح و�دد وهو اق آخر وان نعرف سيأ´ب  ةلا}اهذه 
ً
مر آلن ذكر مثل هذا األ´در � ا: يع� ،  ا

 الم R هذالعا�رý وافضل للمعلم وألاقيس يع� من أو أعرف أن أريد أولكن عندما ،  تاراختبالا ةسنستكمل بقي
ت اراختباجيب أت �كن نستخدم كذا نوع �كن اراختبالاوج ب[ ا�كن يز: يع� ، ت اراختبالان ينوع من أ}قل ا

 ةلفعليالب الطاتيÁ J قدرة  ةتشكيلك ا\ بعضه ا	ه ة�وضوعيات اراختبالامن جيب كذا نوع أ ةموضوعيو ة�امق
و غ� أ ةبقا�طاو أ�تعدد اصح R وتأG Øطأ لن Hمن اب والصوات اراختبالات معه صح R اءلو öن وج هنألة ، }قيقياو

  . تالسلبيا¨ قدر �كن من أكت واستبعد ابيا´إلاك¨ قدر �كن من  أخذ أقدر أGلط بينهم باو ا�قاÁ فبا<اÁ ، أ ذلك
 _اث �

ً
   -: ) matching test(  ةبقا�طار اختبا:  ا

و أرمز مع[  او ح¥ غ�هأ ةسئلأ\  ةلات داوÚ \ عبارألاتشمل ،  تارالعبائمت[ من ايكون ق هنأ ةبقا�طار اختبالا
  ،ت ارالعباب[  ةوجا�زاو ةبقا�طار اختباو،  لشبيهاو أ بقا�طالüء ات أو اباجإ\  ةنياhاسم R ح[ تشمل ا
 ناحيأو أ ةسئلأئم \ الكم ق قلتا م مثل:  يع� 

ً
ح¥ R  أماå ان، أ ةلدال ادة تكون �p هوهذا ، بلهايق ات فيماراعب ا

 ناحيأف ، تاباجإلامن  ةحداå وال وقداسؤ أماåمتعدد  اإلجابة من�تعدد ا
ً
 كون ملمال أ ا

ً
 جد ا

ً
يس�  ا�وضوع لكن فيماب ا

فبسبب ه ، تذكرتا Ûت م ةباجإلا لم تأِت �وضوع لو ا صاحبهو  ان هذأو Õء ذكر$ أمع[ )  hint( <ذكر R ات اديابه
ء العلماء اسمأ وÚألا ةئمالقا�وع يع� عندي ا ارز R مثل هذاتك0 وتوجد بشg ب ههذ ، ةباجد¸ لإلا<ذكر قات ادياه
 ناحيأ هt هذإتقود¸  هء هذالعلما ءرس هؤالامدأسماء  ةنياhا ةئمالقا

ً
 طأ مثالً اGلصح وات اراختبامن  ةفتكون أك0 سهول ا

�هد اتوفر  الكنه،  لبالطا¯ى  ةضحاو ة�علومانت � اذإ<خم[ افرص لتقليل  افيه ةن هذي \ فكرألرغم من او\ ، 
 ناحيأب ا�واt إوتهدي 

ً
 االختيار من راختبقدرة االقورنت ب اذ، إ ر من متعدداختيلال ةلنسبال با}اهو  افضل كمأبشg  ا

 ناحيأ}ذف ا ةبطريق ة \ بعض األسئلةباجإلايسمح Ô ب لبالطان إمتعدد ف
ً
  . �تبÙاأو  ا
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  -: وهو ةبقا�طار اختباء اÂى بن ةlا�اط ا.قاة <ار ومراعتبالاخذ بع§ ألالكن �ب  ◄ 
  . لشgاو أ�ضمون اء من حيث اسو ةسئلألائمة ات R قارالعبانس ب[ ا<جان د نوع ما´إ -
  .ا ل� تشمل عليها�مل او أت الÐمامن حيث عدد  ةت معتدلارام عباستخدا -
 هنأyيث  ةضحاو ةيكون Ô طريقا �رý ماو أذ استألاوح¥ R طريقه ،  áائمت[ \ �و عشوالقات اراترتيب عب -

 .ا رفون عليهاويتع الوقت يعرفونهاب ع¨ لطالا
 . لعددامن حيث  ةربائمت[ متقالقات اران تكون عبأئمت[ القار \ عدد �دد أو �دود R اقتصالا -
  . ةينا�تبا ة<حصيلياب لطالات اسب مع مستوياللتن ةلسهولاو ةلصعوبا<عقيد ووا ةغالصيات من حيث ارالعباتنوع  -

� 
ً
    -: غالفر ار مألاختبا :رابعا

 اينبÛ Bديد فيه  ةو ح¥ ©لأ ايتهاو نهأ او وسطهأ ايتهاR بد لÐمة هرانقص ظ ات يتخللهارالعبامن  ةلف من lموعأيت
لفهم R العمق الفهم واك وادراإل ىتب[ مد ةغ ùملالفرا اهذ ءلب ملالطاوي;تب \ ة ، �فقودا ةرالعباو أ�فقود العن ا

 ةقلعالاR  ؤ<نباt إويش� ة ، �ملا�قص R هذه او ة�ملاب[  ةقلعالالفهم وتقدير اt عمق إيش�  اهذ،  لبالطا¯ى 
 يضأ

ً
  .�تعلم ا�رý والب والطادق R نظر ألاهو ا مو¯قيق اهو ا لكن م، ت اباجإعدة  ة�ملاقد Ûتمل هذه  هنأل ا

 اوتذكره ةسبا�ناإلجابة او R أ<فك� فيه اوفهمه ول السؤاءة الب قرالطاغ يفرض \ الفرار ملء اختبا ةسئلأÛديد 
 ، يضأ ابتهاوcت

ً
 يضأو،  خرىألارات اختبالا ال� تفشل فيها<علم اتج اس بعض نوايتيح فرصة قي ا�ا

ً
 تاراختبالا ةموضوعي ا

 ر يتطلب جهداختبالا ان هذأغ� ، 
ً
 كب� ا

ً
و قد أخرى أ ةراعب مع اخلهاتد وأ ةرالعبالب لعدم سهولة فهم الطانب امن ج ا

 لكب� وخصوصالقدر اب ليس لباللط ايكون وضوحه
ً
t ذلك إ اوم ةللغوياو ةنيانسإلالعلوم اR  ةلعلمياد ليست ا�واR  ا

 اوضعه ة�طلوبات الÐمار اعتبالان يؤخذ بع[ أÁ ´ب ا<باف،  راعتبا او كذأفهم  او كذأ ةباجإ اقد Ûتمل كذ ة�ملاآلن ا
 جد ة�رغوباو أ ة�طلوبا ةباجإلاt إ � تؤدي فعالً  غالفرا اR هذ

ً
ت ¯ى الصعوبار يث� بعض مألا اهذ .لبالطا امن هذ ا

 يضأ<صحيح ا ةم بعمليالقيا
ً
قد  ةباجإيع� يعطي ، عدم تر�c و عدم قدرة أ )  Confusion(يعمل ه لب نفسالطا�كن  ا

  .<صحيح اR  ةصعوب ايكون فيه اÁ � نفسها<افب ة ،�قطانه �ق R هذه أ�علم اللمصحح و اللةتعطي د
  -: ةlا�امور ألا ة<ات �ب مرالصعوبادي هذه الكن �ف◄ 

  .  نم�إلافقط قدر  ةحداوو ةصحيح ةباجإك0 من أغ بالفراملء  ةنيم�إÛول دون  ةت بطريقارالعبة اغاصي  ����
ن تكون أك ار حول بعضهف�ألارب اتتق ح¥ ال ة�طلوبات اباجإلار وتنويع اختبالات ارات R عب�الفراقع اتنويع مو  ����
    .ل تقري· امث ات ويع� هذاصف ةل ومرافعأ ةمر،  ءاسمأ ةمر
 ةبان تكون كتأ´ب  ة ، أي بالكتا ةمن حيث âع ةصا�نة يا�تباتهم اب وقدرلطالا لة مستوى Ûصيpامر  ����
   .t ذلك ا إو مأ ة�امق انهأك صبحوتة ملات ش�راف اي;ك فيه ال ةو�دد ةضحاو
حد أ ءن مل� اذإ ةصاو� ةباجك0 لإلأ ةقيادصيعطي م اهذ ةحدالوا ةرالعباحد R اغ واك0 من فرأوضع  ةولا�  ����
 ، يضأغ آخر بشg صحيح افر ألت بشg صحيح يتوقف عليه م�الفرا

ً
ت اhبية ا�عيارية واحالصدق ومن نا ةحيامن نا

  .     للمصحح قل تضليالً أول فضأ ةحد ويعطي نتيجاغ وادق من فرأ اهذ ة�وضوعياو
ر اختبالا ةمستوى موضوعي دون ëفيض ةت للحيلولالÐماt عدد كب� من إها ؤج ملاÑت ت ال�ام فراستخدا ةولا�  ����
 بقا�ه سإ ا�نأ اوهذ، 

ً
  .ل ا�جا اا}قل وهذ اR هذ ا
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¯يكم R  ةموجود تاراختبالال ش�أهم أمن  ات ولكن هذاراختبالاخرى من هذه أل ش�أت R اراختبالاهم أ من ههذ
ت اسا¯راى ووتطبق ح¥ \ مستة ، �يp ةسبا�ناخرى و� بأت اراختبات وجود اراختبالامع هذه  ننَس  وال،  بالكتا
 : مثل امنه دايستفو قياست بعد موضوÆ واذ تاراختباو� ا ، 5عض يستقل فيها اجست� وcذا�او اة̄كتوراR  العليا
،  Áت مدلول صدق pات ذاراختبالا هوهذة ، لشفهيا تاراختبالا إاليصلح معها  بعض ا�وضوpت ال،  ةلشفهيات اراختبالا

 نياحأ هنأ اب عليهايع هنأصحيح 
ً
ل من اl تخذا أذإ العيوب لكنهابعض  ا�،  �وقف قد يرتبكاثر بأ�تعلم قد يتا ءاعط ا

Á � اا<مر فبألا اكد من هذأ<اويتم ،  ¯يه فعًال ا للمتعلم �قدم م ةلفرصال وا�جاء اعطإل ك0ألا<محيص ا<دقيق وا
 جد ة�يدات اراختبالامن 

ً
أتيت  اذإيع� ، ل ا�ثاسبيل  ئل \اR مس،  سالقيا اهذ الإ ايصلح معه ت ال�وضوpابل بعض  ا

̄كتور ةو� درج ة\ درجأt إ  يضأمر ألا اهذ او¯ين -لب الطان أم انظ ا¯ول عندهاو� بعض  اةا
ً
ن الطالب ح¥ بعد أ -ا

، د ا�وادرسه من ا مل لg مر شفوي �اختباt إ يتعرض ا�هإل� يتعرض ا ة<حريريات اراختبالاد وا�وان ينجح R أ
   .د ا�وادرسه من ا مل لg مار Ûريري شاختباt إ ةفاضإلاب
 ناحيأت ن من مل�انسإلار يتضح مدى ما يملكه ا}واند �قاش وعالشف� عند ار اختبالا

ً
تتضح  ةبالكتا تتضح عند ال ا

 يضأ ارزمل�ا
ً
ت اراختبالال اتتضح l R ال ار �ف�ألا\ تو�د هذه  ةلقدرار وف�ألاتعلم ووا�لب الطا¯ى  ةلشخصياو أ ا

 ، ناحيأ ة<حريريا
ً
\  ةالقدر ةا5ديه ة\ âع ةالقدر وبرغم مثالً  ةفي�وقالعيوب ابرغم  اهال� ذكرنالعيوب ابرغم ا

ت سوف تكون �ا اراتب، اخ راختبالاميع من ا�جاج ب[ تلك انزو اننأ�كن  اt ذلك 	ها إن ومالنسيا<ذكر ا ظااالحتف
  .دور كب� 

 امن 
ً
 أجزء عم  ومعم  ك العم  هنا�زء اوهو ،  خر منهاآك جزء اا هنيًض أت اران االختبأن نعرف أ �هم جدا

ً
نوع أR ،  يضا

 ا�يدان وا�زء العم  الإ ةيقيس السم ال ة ،<حريرياو أ ةليست فقط \ ا�كتوب نا�يدان تؤخذ R أت ´ب اراختبالامن 
من خالل  إالألي فرد  ةة معينيوسلوc ةريات مهاصف وأ  ةقرر حول قدرات معينأو أÛكم أو أكد أتأن أستطيع أكيف ، 

 أ ةنيا�يدات اراختبالاا�يدان ف ة Rالعملي ةالسلوcي ةريا�هالقدرات او أت اراختبالاهذه 
ً
 انفسه ةدا�ا دور yسب ا� يضا

ذا قلنا عم  وcذا إليس فقط R جانب معم   ةفكر وهذا \،  ا�راد قياسها ةوالسم ة�وضوع نفسه yسب الصفاyسب 
 ةاللغ، صول ا¯ين ، أ ةح¥ ال�يع ةنسانيح¥ R العلوم اإل،  لعلوم وما إt ذلكاوالطب و ةا�ندس R R جانب االختبارات

  .عمل أووفق ذلك ة ، عمل اختبارات عمليأ�كن ،  ةالعربي
 ، واقعي ليسنه أطار يكون ا5عض يتهمنا إالðم نقوÔ و�ن نتÐم عن ذا �ا نقول ه

ً
زاوج ب[ « هذه أ©ع وأكيف ا

قول لك أ ةعرض الفكرأ نا عندما؟ أ نا عندي وقت �دود وزمن �دود ومنهج مطلوب م�أنماط وه األاالختبارات و� هذ
خذها أن تأ ةن تشg من خالÔ ولكن ليس بال�ورأك¨ قدر �كن ومتاح ¯يك تستطيع أفضلها حاول تشg بأخذ 
وÀما استبعدت عوامل ،  ذن اهللاإل بفضأج ئنت ا�تا�ا « م ةشÐت وزاوجت وقيمت بطرق çتلف « ما، لكن 	ها 
  .  مام ا�تعلم وا�علمأ ةوا<عليمي ةا�درسي ةيتحسن ا5يئ لك0 وهذا من خالأ ة´ابيإك¨ ودخلت R عوامل أ ةسلبي
 دةى جديؤوفق ر ةكون طرحت هذه ا�ادأن أتمu ، أ وهذا ا�نهج وتناو�اه بعمومياته وخصوصياته ةختم هذه ا�ادأبهذا 
 فاقآستقبل للمرý وا�علم R ا� تفتح

ً
هداف من ا�يدان بشg تربوي والفهم لقدرات ا<حصيل واأل R ا<طبيق والعمق ا

  .فضل للجميع أ
 


