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 بُانات الوقشس -
 

الشهز 

 الكىدٌ :
 الفشقة  :  األولً إصن الوقشس : هبادئ علن النفش

التخصص : 

قضن العلىم 

التشبىَة 

 والنفضُة 

                   2نظشٌ        13عذد الىحذات الشئُضُة 

 هذف انًمزر

 انتؼزف ػهً يؼًُ ػهى انُفض وػهً يذارطت -1

 انُفض اطتبصاراهذاف ػهى  –2

 انؼىايم انًؤحزة ػهُه –االَىاع  -تحهُم يفهىو انذكاء يٍ حُج ) انًؼًُ –3

 االنًاو بًؼًُ  انذكاء و َظبت انذكاء   –4

 انًًارطت انفؼهُت نتطبُك حظاب َظبت انذكاء –5

     أطتُؼاب يؼًُ انًُحًُ االػتذانٍ و تىسَغ االفزاد داخهه وانًمارَه بٍُ االفزاد  –6

 ػهُه     

 كُفُت تكىَُها (  –االَىاع  –وافغ يٍ حُج ) انًؼًُ فهى انذ -7

  انؼىايم انًؤحزة ػهُها  –االَىاع  –تحهُم يفهىو االَفؼاالث يٍ حُج  ) انًؼًُ  -8

 يذي االطتفادة يُها (  –كُفُت تؼذَهها     

 تطبُك لاَىٌ انشائؼاث فً أيخهت نبؼط انشائؼاث انًتذاونت  –9

 تحهُم يكىَاتها (  –فهى  انؼىايم انًؤحزة ػهُها      

 

انًؼهىياث و 

 انًفاهُى  

 انتؼزف يؼًُ ػهى انُفض  -1

 َؼذد يذارص ػهى انُفض -2

 َىظح االختالف بٍُ اَىاع انذكاء .  -3

 َفظز تأحُزاالَفؼاالث ػهً االَظاٌ  -4

 َؼذد أَىاع انشخصُت -5 

 َمظى اَىاع انذوافغ -6

 َؼُذ صُاغت  تؼزَف انعؼف انؼمهٍ -7

 انشائؼاث َفظز يؼًُ لاَىٌ -8

 بفظز يؼًُ وأَىع األحصاء -9

انًهاراث 

 انذهُُت

 تارَخه –يذارطت  –فزوػه  –إدران يؼًُ ػهى انُفض -1

 انىػً  باهًُت ػهى انُفض نهًؼهى واهًُتت انحُاتُه  -2 

 انؼىايم انًؤحزة ػهُه –االَىاع  -تحهُم يفهىو انذكاء يٍ حُج ) انًؼًُ  –3

 تطبُك حظاب َظبت انذكاء   –4

 طى انًُحًُ االػتذانٍ و تىسَغ االفزاد داخهه وانًمارَه بٍُ االفزاد ػهُه ر  –5

 كُفُت تكىَُها (  –االَىاع  –فهى انذوافغ يٍ حُج ) انًؼًُ  -6

   انؼىايم انًؤحزة ػهُها  –االَىاع  –تحهُم يفهىو االَفؼاالث يٍ حُج  ) انًؼًُ  -7

 يذي االطتفادة يُها (  –كُفُت تؼذَهها  –    

 تبصار بًفهىو انشخصُت يٍ حُج  ) انًؼًُ ألطا –7

 كُفُت لُاطها (  –ويمارَت َظزَتها انًختهفت    –8
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    –انًُىال  –انىطُػ  –انًتىطػ  –فهى يفهىو االحصاء يٍ حُج  ) انًؼًُ  –9

 كُفُت تفظُزها –ػىايم االرتباغ        

انًهاراث 

انؼايت 

واالتصال 

انخاصت 

 بانًمزر

 هىن انجًاػت  َظهز يهاراث انمُادة وَفهى ط-1

 َمذر اهًُت يهاراث االتصال انفؼال يغ انطالب -2

 َظتخذو شبكت انًؼهىياث نًؼزفت اَىاع انشائؼاث وتطبُك انماَىٌ انخاص بها  -3

 ػايم االرتباغ –انًُىال  –انىطُػ  –َظاػذ سيالئه ػُذ كُفُت تفظُز انًتىطػ -4

 ىظىػاث بصىرة َمذَت َؼزض انًؼهىياث وَفظز حمائك كُفُت انتؼايم يغ انً-5

 َظتخذو تكُىنىجُا انًؼهىياث نهحصىل ػهً انًؼهىياث فً انبُاَاث وانتىاصم -6

َؼًم ظًٍ فزَك ػُذ رطى انًُحًُ االػتذانٍ و تىسَغ االفزاد داخهه وانًمارَه -7

 بٍُ االفزاد ػهُه 

 

 

 

 محتوى المقػرر -4
Contents 

 
 محتوى المقػرر

 

 
عدد 
 الساعات

 النظرى 

  
 سبوع األ

 –فزوػه  –يؼًُ ػهى انُفض  -1 

 تارَخه –يذارطت 
2  1 

اهًُت  –اهًُت ػهى انُفض نهًؼهى  -2 

 ػهى انُفض انحُاتُه اهذاف ػهى انُفض
2  2 

انؼىايم  –االَىاع  -انذكاء ) انًؼًُ-3 

 انًؤحزة ػهُه
2  3 

 4  2 غزق حظابه -–يؼًُ َظبت انذكاء-4 

ًُ انًُح –كُفُت حظاب َظبت انذكاء -5 

 تىسَغ االفزاد داخهه –االػتذانٍ 
2  5 

كُفُت  –االَىاع  –انذوافغ ) انًؼًُ -6 

 تكىَُها (
2 
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 –االَىاع  –االَفؼاالث ) انًؼًُ  –-7 

 انؼىايم انًؤحزة
2  7 

 8  2 (يذي االطتفادة يُها –ُت تؼذَهها كُف-8 
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 انُظزَاث–انشخصُت ) انًؼًُ-9 

 (كُفُت لُاطها  –

2  9 

لاَىٌ  –انشائؼاث ) انًؼًُ-11 

 انشائؼاث

2 
 

 11 
 

 –انؼىايم انًؤحزة ػهُها -11 

 تكىَُها (

2 
 

 11 
 

االنواع(  -االحصاء ) انًؼًُ-12 
 –انىطُػ  –انًتىطػ كيفية حساب 

كُفُت تفظُزها  –ػايم االرتباغ 

 -انًُىال

2 
2 

1 12 
 

 13  2 االختبار انفصهً  1 -13 

 13  26 اجمالى عدد الساعات  

أساليب  وطرؽ التعميـ  -5
 والتعمـ

Teaching and 

Learning Methods  

                             يحاظزاث -1

 √                   جهظاث يُالشت       -2 

 دراطت انحانت -3 

 واجباث يُشنُت .   -4

 االوراق انبحخُت -5

 جهظاث انؼصف انذهًُ-6

أساليب التعميـ والتعمـ  -6
لمطالب ذوى 

 االحتياجات الخاصة

 ال َىجذ كظًت يٍ طًاث انكهُت وانًجاالث انتخصصُت انؼًهُت
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 تقويم الطـالب   : -7 

أساليب وطرؽ تقييـ  -أ
 الطالب 

Student Assessment 

Methods  
 

 األسموب " الطريقة"   الميارات المستيدؼ تقيميا 

 –ذىنية  –ميارات عامة 
 فة وفيـمعر 

المعرفة  –ميارات ذىنية 
 والفيـ
 ذىنية    –ميارات عامة 
 عممية  –ميارات مينية 
 –ذىنية  –ميارات عامة 

 معمرفة والفيـ 

 الحضور والمشاركة  
 االختبارات الدورية

امتحاف منتصؼ الفصؿ 
 الدراسى  

 
 االمتحاف النظرى 

 2و5اطبىػُا      - التوقيت: -ب

  2و5اطبىػُا      -

 5االطبىع لبم االخُز -

  41االطبىع االخُز  -

 

  انُظبت انذرجت  توزيع الدرجات -جػ

 ايتحاٌ َصف انفصم  % 11 درجت 5

 ايتحاٌ اخز انفصم  81% درجت 41

 اػًال انفصم  % 11 درجت  5

 انكهٍ 111% 51
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 : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 مذكرات المقرر  مذكرات - ب

 ممزمة كتب -ب
 

( : األسس انُفسُت نهخعهُى انثاَىٌ ،  9191أدًذ ركٍ صانخ )  -

 انقاهشة ، يكخبت انُهضت انًصشَت

( : عهى  9191أدًذ عبذ انعضَض ساليت و عبذ انسالو عبذ انغفاس )  -

 انُفس االجخًاعٍ ، انقاهشة ، داس انُهضت انًصشَت

،  ( : عهى انُفس االجخًاعٍ 9199دايذ عبذ انسالو صهشاٌ )  -

 انقاهشة ، عانى انكخب

( : انقُاط انُفسٍ ، انًقاَُس و االخخباساث ،  9199سعذ جالل )  -

 انقاهشة ، داس انفكش انعشبٍ

( : سُكىنىجُت انشخصُت ، انقاهشة ، داس  9199سُذ يذًذ غُُى )  -

 انُهضت انعشبُت .

( : انزكاء اإلَساٍَ و قُاسه ، انقاهشة ،  9111عبذ اهلل سهًُاٌ )  -

 االَجهى انًصشَتيكخبت 

( : أصىل ػهى انُفض انحذَج ، انماهزة ،  1989فزد ػبذ انمادر غه ) 

 دار انًؼزاف .

 كتب مقترحة -جػ
 

 

( : يبادئ عهى انُفس انخشبىٌ ، 0292عًاد عبذ انشدُى انضغهىل )  -

 عًاٌ ، داس انًسُشة نهُشش و انخىصَع

( : فٍ 9119يذًذ عبذ انظاهش انطُب / يذًىد عبذ انذهُى يُسٍ )  -

 عهى انُفس انعاو ، انقاهشة ، يكخبت األَجهى انًصشَت .

يًذوح انكخاحٍُ ، أدًذ يذًذ انكُذسٌ ، عُسً عبذ اهلل جابش ، دسٍ  -

، يكخبت     ( : انًذخم إنً عهى انُفس ، انكىَج  9111انًىسىي ) 

 انقالح نهُشش و انخىصَع

ٍ ػهى انُفض ( : اتجاهاث يؼاصزة ف 2119َعزة يحًذ ػبذ انًجُذ ) 

 انتزبىٌ ، بحىث تطبُمُت ، انماهزة ، يكتبت انُهعت انًصزَت
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دوريات عممية  –د 
 أو نشرات ... إلخ

 

Moffitt , T.E & Caspi , A ( 2001 ) : child hood predictors 

differentiate life – course persistent and adol escence 

limited antisocial pathways anong males and females , 

development to psychopathology , vol 13 , PP 355 – 375  

( : طًاث انشخصُت يتخذة انمزار ، يجهت كهُت  2111يًُ طؼُذ يحًىد ) 

 جايؼت انًُىفُت –اِداب 

( : انذكاء االَفؼانٍ و ػاللته بظًاث انشخصُت  2113يًُ طؼُذ يحًىد ) 

ت ػايهٍُ ( ، و انًهاراث االجتًاػُت ) دراط

 انًجهت انًصزَت نهذراطاث انُفظُت .

http://www.khayma.com/fheedmath/techer/ahdaf.htm 

phphttp://www.omaniyat.com/vb/showthread. 

elhadetha.ba7r.org-http://banha 

http://www.almdares.net/vz/forumdisplay.php 

mhttp://readlearn.hooxs.co 

http://education.own. Com/forum  

http://educationaden. Webs.com 
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 هىضىعات الوقشس
 الوهاسات الوهنُة والعولُة الوهاسات الزهنُة الوعشفة والفهن

الوهاسات العاهة وههاسات 

 االتصال

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

                                 الذسوس النظشَة

فزوػه  –يؼًُ ػهى انُفض -1

 تارَخه –يذارطت  –
×     

  

         ×             

   

 –اهًُت ػهى انُفض نهًؼهى -2

اهًُت ػهى انُفض انحُاتُه 

 اهذاف ػهى انُفض

 ×   × 

  

         ×      ×    ×   

   

االَىاع  -انذكاء ) انًؼًُ -3

 انؼىايم انًؤحزة ػهُه –
 ×    

  

               ×    ×   

   

 -–يؼًُ َظبت انذكاء –4

 غزق حظابه
 ×   × 

  

     ×    ×      ×  × × ×  × 

   

 –كُفُت حظاب َظبت انذكاء -5

تىسَغ  –انًُحًُ االػتذانٍ 

 االفزاد داخهه

 ×    

  

     ×          ×  × × ×  × 

 ×  

االَىاع  –انذوافغ ) انًؼًُ -6

 كُفُت تكىَُها ( –
    × 

 

× 
 

     ×          ×  × × × × × 

 ×  

 –االَفؼاالث ) انًؼًُ  –-7

 انؼىايم انًؤحزة –االَىاع 
   ×  

  

    ×      × ×       × × ×  

   

يذي  –كُفُت تؼذَهها -8

 االطتفادة يُها (
  ×   

  

   × ×      × × ×     × × × ×  

   

 –انشخصُت ) انًؼًُ -9

 كُفُت لُاطها ( –انُظزَاث 
  ×   

  

 × × ×      × × × ×     × × × ×  

   

 –انشائؼاث ) انًؼًُ -11

 لاَىٌ انشائؼاث
  ×   

  

 × × ×       × × ×     × × × ×  

 ×  

 –انؼىايم انًؤحزة ػهُها -11

 تكىَُها (
     

 

× 
 

   × ×   × ×  ×    ×   × × ×  ×  

 

× 
 × 
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 -االحصاء ) انًؼًُ-12
االنواع( كيفية حساب 

ػايم  –انىطُػ  –انًتىطػ 

كُفُت تفظُزها  –االرتباغ 

 -انًُىال

     

×  

×  × ×   × ×      ×   × × ×  ×  

× × × 

      االختبار انفصهً  1 -13
 × 

        × ×  ×   ×   × ×  ×  
  × 

 

 الب قادرا عمى ان: األهداف العامة : فى نهاية المقررات التربوية يجب ان يكون الط
 يطبؽ طرائؽ التدريس الحديثة مراعيا خصائص المتعمميف وانماط تعميميـ . -
 يوظؼ التكنولوجيا الحديثة فى مجاؿ التخصص. -
 يستخدم أساليب وأدوات مناسبة لتقويم الجوانب المختمفة لعمميتى التعميم والتعمم.  -3
 يصمـ جمسات لمعصؼ الذىنى -
 ة متنوعة تتناسب مع نوعيات المتعمميف.يصمـ بيئات تربوي -
 يتواصؿ بفاعمية مستخدما قدراتو الشخصية وميارات تكنولوجيا المعمومات.  -
 يطور المناىج لمسايرة سوؽ العمؿ . -
 يستخدـ المناىج المناسبة وفقا لخصائص المتعمميف.  -
 : Intended Learning Outcomes” ILOSمخرجات التعميم المستهدفة  -
 معارف والمفاهيم : ال

 يجب اف يكوف الطالب قد اكتسب المعارؼ والمفاىيـ التالية:    
 تعريؼ عمـ النفس واىميتو .-
 تصميـ البيئات التعميمية لتسييؿ عممية التعمـ  مف خالؿ دراستو لمدوافع. -
 انواع ( الذكاء.-العوامؿ المؤثرة   –خصائص –التعرؼ عمى ) مكونات  -
 نفعاالت االيجابية  فى مجاؿ تخصصة .يوظؼ انواع اال -
 يستخدـ أساليب متنوعة مف االحصاء . -
 يوظؼ قانوف الشائعات لمحاربة الشائعات المغرضة    .  -
 التعرؼ عمى خطوات االساليب االحصائية المختمفة   .  -
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 التعرؼ عمى النظريات الحديثة المتطورة  فى الذكاء .  -
 المهارات الذهنية 

 كون الطالب قادرا عمى أن : يجب ان ي
 يبتكر افكارا مبتكرة فى مجالو وتخصصو -1

 يحمؿ نظريات الذكاءالحديثة فى ضوء أدوات التقويـ المتعددة . -
 أداء األخريف بشفافية وموضوعية .يقـو أداءه و  -

 يستنتج االساليب والطرؽ العممية لتحسيف عممية التعمـ .  -4
 فى المواقؼ الحياتية المختمفة . يختار المناسب مف االستراتيجيات

 يصيغ بدقة معنى الشخصية  لقياس جميع الجوانب السموكية.  -
 يقـو بتتحسيف الدافعية لدى التالميذ  -

 

 المهارات العامة والمنقولة 
 جب ان يكون الطالب قادرا عمى أن : ي
 يعمؿ بكفاءة ضمف فريؽ . -
 ثناء التعميـ .يتعامؿ بإيجابية مع المواقؼ التى يقابميا ا -2
 يشارؾ فى القضايا العامة التى يتعرض ليا المجتمع ويقترح حموال. -3
 يتقف طرؽ واساليب التعميـ والتعمـ وفقا لخصائص المتعمميف . -4
 يراعى استراتيجيات التعميـ والتعمـ . -5
 ييتـ باستراتيجيات تعديؿ االنفعاالت . -6
 ية المختمفة  يشارؾ زمالئو فى حؿ االمثمة  االحصائ -7

 المهارات المهنية
 يجب ان يكون الطالب قادرا عمى أن :

 يخطط لمدرس فى ضوء نواتج التعمـ المستيدفة .  -1
 يصمـ بيئات تربوية مناسبة لمتعميـ والتعمـ  -2
 يستنتج طرؽ واستراتيجيات مراعيا الفروؽ الفردية بيف المتعمميف . -3
 ى التعميـ والتعمـ .يوظؼ الوسائؿ التعميمية فى عمميت -4
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 ما هو علم النفس :

ذا حاولنا التعرؼ عمى   حاوؿ اإلنساف كثيرا التعرؼ عمى نفسو واالىتماـ بذاتو وا 
 ةواإلدراكيجوىر اإلنساف والمحركة ألوجو نشاطاتو المختمفة الحركية منيا  فييالنفس 

أو مستوى الوىـ ، ولقد اعتقد فالسفة اليوناف  الواقعيوالفكرية واالخالقية سواء عمى المستوى 
أف ىذا العمـ ىو عمـ البحث عف الروح او النفس ولكنيـ فشموا فى التعرؼ عمى وظائفيا 
وكيؼ تقوـ بيذه الوظائؼ ثـ جاء عمماء عيد النيضة وأطمقوا عميو عمـ العقؿ ثـ ماؿ فريؽ 

مفكريف وأطمقوا عميو عمـ اإلنساف ثـ بعد ذلؾ درس عمـ النفس مف خالؿ الخبرات مف ال
لى تحميؿ عناصرىا األولية ثـ درستو النشأة السموكية وكانت تعكؼ عمى دراسة  الشعورية وا 

تفاعميما وتبادليما التأثير المستمر  فيالجزء المقابؿ لمبدف  ىي، والنفس اإلنسانيالسموؾ 
 عا وحدة متميزة تطمؽ عمييا لفظ شخصيتو . والتأثر مكونيف م

 
 تعزيف علم النفس:

 اإلنسانييقوـ عمى دراسة السموؾ  الذييعرؼ بأنو ذلؾ العمـ  والذيعمـ مف العمـو  كأي 
يعيش فييا  التيتفاعمو مع البيئة  فييؤدييا اإلنساف  التيوكممة السموؾ تضـ جميع األنشطة 

بو مع نفسو ليكيفيا وفؽ حاجاتو الخاصة سواء كانت  لو أو يقـو مالئمةحتى تصبح أكثر 
 العضوية والنفسية .

 

 نبذة عن تاريخ علم النفس

عمـ النفس لو تاريخ قديـ بالرغـ مف أنو لـ يصبح عممًا لو موضوعو الخاص إال منذ عيد 
قريب ، فقد كاف فرعًا مف الفمسفة ، وظؿ متصاًل بيا إلى أف جاء العصر الحديث ، وبدأت 

الفمسفي ، وتنزع إلى المشاىدة والتجربة . وكاف  االتجاهمـو عمى اختالؼ أنواعيا تنبذ ذلؾ الع
مف جراء ذلؾ أف تحرر عمـ النفس مف الفمسفة وأصبح عممًا قائمًا بذاتو لو مكانتو بيف العمـو 

 الطبيعية .
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المؤسس  كاف أوؿ مف عنى بالروح في كتابو "النفس" وليذا السبب يمكف اعتباره وأرسطو -

األوؿ لعمـ النفس ، وكاف يرى أف النفس جوىر الكائف الحي وسبب حياتو ، وىي مجموعة 
الوظائؼ الحيوية التي يقـو بيا الكائف الحي ، فالنفس والجسـ يكوناف جوىرًا واحدًا ال يمكف 
فصميما وبمعنى آخر النفس ال يمكف أف يكوف ليا وجود مستقؿ عف الجسـ ، بؿ ىي 

 واحد . والجسـ جوىر
ىو أف الروح بخار رقيؽ أرؽ كثيرًا مف اليواء ، وتأخذ  وكان الرأي السابق ألفالطون -

 الروح صورة الجسـ التي تحؿ فيو وبذلؾ يمكف إدراكيا عف طريؽ الحواس.
نما  ولؽ خالؼ أفالطوف ىذا الرأي واتجو إلى القوؿ بأف الروح ال يمكف إدراكيا بالحس ، وا 

وكاف أفالطوف يرى أف ىناؾ عالميف : عالـ المثؿ ويتكوف مف المعاني تدرؾ بالعقؿ فقط ، 
الدائمة ، والعالـ المادي وفيو يتكوف الجسـ ، وتيبط النفس مف عالـ المثؿ إلى العالـ المادي 
لتحتؿ الجسـ ، فالنفس تخالؼ الجسـ في طبيعتو ، وكالىما جوىراف متمايزاف ، والصمة 

 لسفينة.بينيما كالصمة بيف الرباف وا
: وفي العصور الوسطى أخذ الفالسفة يجادلوف في طبيعة  العصور الوسطى األوروبية -

النفس وخمودىا وطاؿ تفكيرىـ ، ولـ ييتدوا إلى نتيجة حاسمة فانقسموا فريقيف : أحدىما 
يبحث في الناحية العقمية وىؤالء ىـ الفالسفة ، واآلخر يبحث في الناحية الروحانية وىؤالء 

اؿ الديف ، أما العالقة بيف النفس والجسـ أو بيف الروح والمادة فظمت مشكمة المشاكؿ ىـ رج
إلى أف جاء )ديكارت( الفيمسوؼ الفرنسي في القرف السابع عشر ، أما عف موقؼ عمماء 
المسمميف بالنسبة لتاريخ عمـ النفس فسوؼ نوضحو بعد ىذا العرض ، ذلؾ ألنيـ قد أضافوا 

.الكثير إلى مجاالت   عمـ النفس وألفوا كتبًا مازاؿ ليا الصدارة حتى اليـو
ثـ جاء ديكارت ميز بيف النفس والجسـ ، واعتبر كال منيما منفصاًل عف اآلخر ، فجوىر  -

النفس قائـ في التفكير ، وجوىر الجسـ قائـ في االمتداد وىو ما يشغؿ حيزًا مف الفراغ ، أما 
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ؿ ميكانيكي يحدث في الغدة الصنوبرية أسفؿ المخ ، العالقة بيف النفس والجسـ فعالقة تفاع
كما أف العقؿ خاص باإلنساف دوف الحيواف ووظيفتو التفكير والشعور . وأطمؽ عميو اسـ 
"المادة المفكرة" ، والتفكير في نظر ديكارت ىو كؿ ما ينطوي تحت النشاط الشعوري مف 

مف أحواؿ السرور واأللـ ، أو الرضا  الناحية العقمية ويقصد بالشعور ما يجده الفرد في نفسو
 والسخط ، أو الميوؿ والرغبات.

 
 :   املذرسة الرتابطية -

يرى أنصار ىذه المدرسة أف ميمة عمـ النفس ىي تحميؿ العمميات العقمية إلى عناصرىا مف 
إحساسات ، وحركة ، وصور ذىنية ، ومعاف وذلؾ عف طريؽ التأمؿ الباطني . وظمت ىذه 

 ائدة حتى أواخر القرف الماضي .المدرسة س
 
 :  املذرسة التحليلية -

 .Sفي أواخر القرف الماضي ظيرت مدرسة التحميؿ النفسي التي أنشأىا سيجموند فرويد 
Freud .وىو طبيب والذي كشؼ عف مجاؿ الالشعور 

ؤثر والذي يرى أف ىناؾ ميواًل ورغبات كامنة في أعماؽ النفس ال يشعر بيا اإلنساف ولكنيا ت
في حياتو دوف أف يشعر بيا سماىا فرويد الالشعور وبذلؾ فقط ظير مجاؿ جديد لعمـ النفس 
ىو "الالشعور" فبعد أف كاف يسمى عمـ النفس بعمـ الشعور نجد أف البد وأنو يعمؿ حسابًا 

 لالشعور
وقد كاف يرى أف الالشعور يتكوف مف عدة قوى )الدفعات الغريزية ، والشيوات واألفكار 

لمشاعر المكبوتة( ، وىذه القوى الحيوية غير المرئية تمارس السيطرة عمى أفعاؿ اإلنساف وا
الشعورية ، ولذلؾ عمـ النفس الذي يقتصر عمى الشعور غير كاؼ لفيـ الدوافع الكامنة 

 لسموؾ اإلنساف.
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  -ثم جاءت املذرسة السلوكية : -

والذي رفض مف  Watsonطسوف ولقد تأسست ىذه المدرسة عمى يد العالـ األمريكي وا
سة المفاىيـ الفمسفية والتأممية كالشعور والصور والتفكير احيث المبدأ أف يعني عمـ النفس بدر 

والعقؿ وغير ذلؾ مف العمميات العقمية ودعا إلى حذؼ االستبطاف  ، حيث دعا أف تكوف 
)وىي تغيرات في  ميمة عمـ النفس دراسة السموؾ باعتباره تمؾ االستجابات أو ردود الفعؿ

بالسموؾ وضبطو مف جية أخرى. وىو ما يجعمو أساسًا صالحًا  بوءنوالتالبيئة قابمة لمقياس( ، 
ألف يكوف موضوعًا لعمـ النفس ، وأكد قيمة البيئة في السموؾ وتشكيمو وقمؿ مف شأف السموؾ 

بط البيئة والتحكـ الغريزي إف لـ ينفعو إطالقًا ، فاإلنساف صنعة البيئة والتنشئة حتى إنو يض
 فييا يمكف أف يجعؿ المربي مف أي طفؿ أي شخصية يريدىا.

 

  -: Gestaltمدرسة الجشطالت  -
 1881مف أحدث المدارس في عمـ النفس ىي مدرسة الجشطالت ويتزعميا ماكس فرتييمر )

" 1887( ، ولفجانج كوىمر "المولود عاـ 1941 – 1886( وكيرؿ كوفكا )1943 –
لت كممة ألمانية معناىا "الصيغة" أو "الشكؿ العاـ" وقد بدأت في ، وكممة جشطا

 . 1912ألمانيا عاـ 
والفكرة األساسية في عمـ النفس الجشطالتي ىي أف الطريقة التي يتـ بيا إدراؾ موضوع ما 

التي يوجد فييا الموضوع ،  Configurationيحددىا السياؽ أو الصياغة الكمية 
كونات المجاؿ اإلدراكي ، وليست الخصائص الثابتة ليذه فالعالقات القائمة بيف م

 المكونات الفردية ىي التي تحدد اإلدراؾ.
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 -موضوع علم النفس :

 السموك :
 

إف اإلنساف يعيش ببيئة معينة يؤثر ويتأثر بيا وعميو أف يتكيؼ وىذه البيئة فاإلنساف 
البيئة الخارجية فقط بؿ يتأثر أيضًا دائمًا يتفاعؿ مع البيئة المحيطة بو ، وىو ال يتأثر بيذه 

حساساتو ورغباتو.  بالمنبيات الصادرة مف بيئتو الداخمية ، أي مف دوافعو وا 
عمـ النفس يدرس الظواىر السيكولوجية التي تنشأ مف ىذا التفاعؿ الذي يتـ بيف اإلنساف 

موضوع عمـ وبيف بيئتو الخارجية والداخمية ، والتي تبدو في السموؾ . وبتعبير آخر إف 
النفس ىو السموؾ ، والسموؾ ىو ذلؾ النشاط يصدر عف الكائف الحي كنتيجة لعالقتو 
بظروؼ بيئية معينة والذي يتمثؿ في محاوالتو المتكررة لمتعديؿ والتغيير في ىذه الظروؼ 
حتى يتناسب مع مقتضيات حياتو ويتحقؽ لو التوافؽ والتكيؼ ، والسموؾ الذي نعنيو ىو 

 لسموؾ الكمي.النشاط أو ا
ولذا عمـ النفس ىو الذي يدرس كافة أنواع النشاط الصادرة عف اإلنساف مف خالؿ 
حياتو كميا منذ بدء تكوينو قبؿ الميالد ، وفي طفولتو ومراىقتو واكتماؿ نضجو وحتى تنتيي 

 بو الحياة.
ذا كنا قد استخدمنا كممة السموؾ لتعبر عف موضوع عمـ النفس فإنما نأخذىا  وا 

اىا الواسع والتي تشمؿ كؿ ما يصدر عف اإلنساف . إنيا ال تشمؿ فقط أنواع النشاط بمعن
الحركي مثؿ المشي والكالـ ولكنيا تشمؿ أيضًا النشاط العقمي مثؿ التذكر والتخيؿ والتفكير 
وكذلؾ النشاط االنفعالي مثؿ الفرح والحزف والضحؾ والصياح ، إننا نعني كؿ نشاط يصدر 

 ء تفاعمو مع البيئة.عف اإلنساف أثنا
 -ويالحظ أن تصرف الفرد في موقف ما يكون محكومًا بمجموعتين من العوامل :

عوامؿ تتعمؽ بالفرد نفسو مف ميوؿ ورغبات ، وعادات واستعدادات وقدرات وميارات  -1
 وخبرات إلى غير ذلؾ.
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ب في أغم اجتماعيعوامؿ تتعمؽ بالمجاؿ الذي يوجد فيو الفرد ، وىذا المجاؿ مجاؿ  -2
 األحياف إف لـ يكف في كميا.

فالسموؾ ىو حصيمة ىاتيف المجموعتيف مف العوامؿ ، والسموؾ ال يحدث إال إذا وجد ما يثيره 
 في المجاؿ.

طبيعة ىذا  الكتشاؼإف عمـ النفس ىو ما ييتـ عمماء النفس بدراستو ، إف الطريقة الوحيدة 
 ا يحاولوف إنجازه.العمـ ىي أف نالحظ عمؿ عمماء النفس وأف ننتبو إلى م

 -ولقد ّعرؼ العديد مف عمماء النفس ما ىو عمـ النفس . ومف ىذه التعريفات ما يمي:
 

 -تعريف "جاريت" :
 إف عمـ النفس ىو دراستو السموؾ اإلنساني ، كما تكشؼ عنو كممة عمـ نفس.

 لمسموؾ اإلنساني مظاىر جسمية وأخرى عقمية ، والتمييز بيف النشاطيف غير مقبوؿ.
 

 -تعريف "وودورث" :
الفرد ، تستعمؿ كممة نشاط بمعناىا الواسع ، إنيا  Activitiesعمـ النفس ىو عمـ نشاطات 
مثؿ المشي والكالـ فقط ، بؿ تشمؿ أيضًا النشاطات  Motorال تتضمف النشاطات الحركية 

مثؿ  Emotional االنفعاليةمثؿ التذكر والتفكير ، كما تشمؿ النشاطات  Cognitiveالعقمية 
الضحؾ والصياح والشعور بالسعادة أو الحزف . إف عمـ النفس عمـ وسط بيف عمـ وظائؼ 

الذي يدرس خاليا وأعضاء الكائف الحي وعمـ االجتماع  Physiologyاألعضاء 
Sociology .الذي يدرس األمـ والجماعات اإلنسانية 

 

 -تعزيف الذكتور يوسف مزاد :

س اإلنساف مف حيث ىو كائف حي يرغب ويحس ويدرؾ عمـ النفس ىو العمـ الذي يدر 
وينفعؿ ويتذكر ويتعمـ ويتخيؿ ويفكر ويعبر ويريد ويفعؿ وىو في كؿ ذلؾ يتأثر بالمجتمع 

 الذي يعيش فيو ويستعيف بو ولكنو قادر عمى أف يتخذ مادة لتفكيره وأف يؤثر فيو.
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 -تعريف الدكتور حممد عثمان جناتي :

 لعممية لسموؾ اإلنساف ولتوافقو مع البيئة.عمـ النفس ىو الدراسة ا
السموؾ المقصود ىو جميع أنواع النشاط الذي يصدر عف اإلنساف سواء كاف حركات ، أو 

دراكات ، أو تخيالت وتفكير ، أو ميوؿ ونزعات   .وانفعاالتأفعاؿ ، أو إحساسات وا 
 

 أهذاف علم النفس :

تتفؽ مع األىداؼ األساسية لمعمـ  عمـ مف العمـو لو أىدافو والتى كأيعمـ النفس  
 وتتمثؿ فى :

 التنبؤ  -3 الضبط والتحكم  -2 الفهم والتفسير  -1
 

 أواًل: الفهم والتفسير :
الميمة األولى لعمـ النفس وضع الحقائؽ وتأسيس المبادئ وصياغة النظريات والتى  

سنا وأدمغتنا ببناء تساعدنا عمى فيـ لماذا تستجيب وكيؼ تتصرؼ فيو يعرفنا كيؼ تقـو حوا
تصوراتنا عف العالـ مف حولنا وكذلؾ التعرؼ وفيـ وتفسير واكتشاؼ أسباب حدوث الظواىر 

 . اليستيريأو المرض  المينيأو التوافؽ  الدراسيالنفسية كالتفوؽ 
 

 ثانيًا: الضبط والتحكم :
نا وحياة عند فيمنا لمطبيعة اإلنسانية ولسموكنا نستطيع تحسيف القدرة عمى ضبط حيات 

اآلخريف المحيطيف بنا وينطمؽ عمماء النفس إلى تعديؿ السموكيات المختمفة ، فإذا نظرنا إلى 
إلى تقديـ األدوية أو عمؿ  الفسيولوجيسموؾ مثؿ العدواف أو الغضب فيقـو عمـ النفس 

جراحات تحاوؿ مف تعديؿ ذلؾ السموؾ بينما يقـو عالـ النفس المعرفى إلى دراسة العمميات 
لعقمية التى يقـو بيا الفرد عند مواجيتو لمواقؼ تثير غضبو ويقـو عالـ التحميؿ النفسى إلى ا

الكشؼ عف ال شعور الفرد ليكتشؼ سبب غضبو أو عدوانو نحو أفراد معينيف ويحاوؿ بعد 
 ذلؾ إعادة توجيييا وتصريفيا .. الخ .

 
 



  ىلوألا ةقزفلا – سفنلا ملع ئدابم

 

19 
 

 ثالثًا: التنبؤ :
و كيؼ يمكف التنبؤ بحدوث ظاىرة معينة أما اليدؼ الثالث مف أىداؼ عمـ النفس ى 

 الدراسيوعوامؿ الفشؿ  الدراسيقبؿ أف تقع حيث يدرس عالـ النفس مثاًل ظاىرة مثؿ النجاح 
ومسببات كؿ منيما ويمكف التنبؤ بالتمميذ الذى يحتمؿ نجاحو فى مادة معينة ومف يحتمؿ 

قدرتنا عمى التنبؤ نستطيع فى الدراسة ولذا فمف خالؿ  الفعميفشمو قبؿ أف يتعرض لمموقؼ 
توجيو األفراد مينيًا وتربويًا لكى يكونوا أعضاء صالحيف فى المجتمع وتحقؽ أفضؿ النفع 
ونتجنب الضرر الذى يمكف أف يحدث إال أف التنبؤ فى مجاؿ السموؾ اإلنسانى مف المياـ 

تحت ظروؼ  الصعبة والتى يمكف اف تشبو بالتنبؤات فى األحواؿ الجوية بمعنى أنيا تتدرج
 متسعة ومتشعبة.

 مجاالت عمم النفس:
توجد فروع متعددة لعمـ النفس منيا المجاالت النظرية واألخرى التطبيقية ، فإذا نظرنا  

إلى عمـ النفس وقمنا بتمثيمو بشجرة مورقة بفروعيا والتى تتمثؿ فى فروع عمـ النفس 
 المختمفة.

 )أ( عمم النفس االجتماعي: 
بأنو العمـ الذي يقـو بدراسة أنواع التفاعؿ االجتماعي بيف األفراد  ويعرؼ ذلؾ العمـ 

والجماعات ودراسة الرأي العاـ وعوامؿ التأثير فيو كما يدرس االتجاىات مثؿ التعصب 
 العرقي وكيؼ يمكف التخمص منيا كما يقـو بدراسة ظاىرة القيادة والرأي العاـ والدعاية.

 )ب( عمم نفس النمو :
اسة عمميات ومراحؿ النمو المختمفة لدى اإلنساف والتى تشتمؿ عمى فترات ويقـو بدر  

 الطفولة فالمراىقة فالرشد فالشيخوخة.
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ولكؿ فترة مراحميا التى تميزىا ففى فترة الطفولة ليا مف الخصائص المعرفية والعقمية 
وتوجد نظريات  والجسمية والوجدانية واإلدراكية ما يميزىا عف فترة المرىقة والرشد والشيخوخة
 عديدة تفسر ىذه المراحؿ النمائية لمفرد مثؿ نظرية بياجيو ونظرية اريكسوف.

 )ج( عمم النفس الفارق :
ويقـو عمى دراسة الفروؽ بيف األفراد مف الناحية النفسية أو بيف الجماعات أو بيف  

سير السموؾ المجتمعات أو السالالت أو بيف الذكور واإلناث والغرض منو بوجو عاـ ىو تف
 وييدؼ الى دراسة سموؾ األفراد مف خالؿ الظروؼ البيئية والبيولوجية .

 )د( عمم النفس العام :
ويعتبر ىذا العمـ ىو األساس النظرى لكؿ الفروع األخرى حيث يشتمؿ عمى المبادئ  

يقـو  األساسية لعمـ النفس كمو فيو ييتـ بالعمميات التى يقوـ بيا الفرد السوى فى بيئتو فيو
بدراسة الدوافع االنسانية والقدرات العقمية والذكاء واالتزاف النفسى والنمو النفسى والشخصية 

 .. الخ .
 

 )هـ( عمم النفس الفسيولوجى:
وييتـ ىذا العمـ بدراسة الناحية الفسيولوجية والجسمية لمسموؾ اإلنسانى وكذلؾ فيو  

وتأثيرىا عمى الناحية األدائية والسموكية لدى يقـو بدراسة الجياز العصبى ومكوناتو ووظائفو 
الفرد . كما يقـو بدراسة مكونات الجياز العصبى ومكونات المخ ودراسة النصفيف الكروييف 

 وأثرىما عمى التعمـ والتعميـ والتحصيؿ الدراسى لدى االفراد .
 )و( عمم النفس التربوى :

لتعميمية حيث يقـو بدراسة أساليب يتناوؿ ىذا العمـ موضوعات ذات عالقة بالعممية ا 
التعمـ والتعميـ والذكاء وحؿ المشكالت ونظريات التعمـ وتطبيقاتيا التربوية كما يقـو بدراسة 
ظواىر عديدة مثؿ ظاىرة التفوؽ الدراسى والتأخر الدراسى وصعوبات التعمـ والتذكر والنسياف 

تربوية ، كما يدرس الخصائص الفيزيقية وغيرىا مف الظواىر التى تتعمؽ بالناحية التعميمية وال
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وتأثيرىا عمى التمميذ عمى العممية التعميمية حيث يدرس المناخ األكاديمى والمناخ الفيزيقى 
 وبيئة الفصؿ وتأثير ذلؾ عمى التمميذ .

 
 )ز( عمم النفس العسكرى:

سكرى ييتـ ىذا العمـ بكؿ تطبيقات عمـ النفس فى القوات المسمحة  وفى الدفاع الع 
والمعنوى وفى القوات العسكرية حيث يقـو بإدارتيا وتحريكيا ورفع روحيا المعنوية والقتالية 
عند اليجـو واالقتحاـ والغزو وييتـ بموضوعات مثؿ األسس النفسية التى تعمؿ عمى رفع 
الكفاية التدريبية لمجنود والضباط واألسس النفسية لظواىر معينة مثؿ رفع الروح المعنوية 

 جنود والضباط والشائعات والدعاية السياسية وغيرىا ..لم
 )ح( عمم النفس الصناعى:

ييدؼ ىذا العمـ إلى زيادة االنتاج كمًا وكيفًا مف خالؿ رفع مستوى الكفاية االنتاجية  
لى تحسيف ظروؼ العمؿ واالختيار المينى ووضع األسس  لمعامؿ والجماعات العاممة وا 

صابات العمؿ وعمى دراسة أنماط القيادة لتدريب العامميف وذلؾ لتخ فيض عدد الحوادث وا 
واالدارة وأثر ذلؾ عمى اإلنتاجية كما يقـو بدراسة العالقات بيف األفراد بعضيـ وبعض فى 
المصنع مثال حيث يقوـ بدراسة العالقة بيف العامؿ وصاحب المصنع )المدير( وخصائص 

 الشخصية والمينة لممدير .
 االكمينكى :)ط( عمم النفس 

وىذا العمـ يركز عمى دراسة المرض والمرضى والمنحرفيف والمضطربيف نفسيا حيث  
ييدؼ ىذا العمـ إلى تشخيص االضطرابات واالنحرافات النفسية وكيفية عالجيا ، ويتعاوف 
كؿ مف الطبيب النفسى مع عالـ النفس االكمينيكى وكذلؾ مع الطبيب الجسمى ومع الباحث 

تشخيص وعالج المريض والقياـ بعمميات تنبؤية لتطور المرض ومساره  االجتماعى فى
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وتنشر فى مصر اآلف العيادات االكمينيكية منيا الخاصة والحكومية لمحاربة المرض النفسى 
 والقياـ باإلرشاد النفسى لدى األفراد.

 

 )ك( عمم النفس التجريبى:
د دراسة ظاىرة معينة يقوـ يقـو ىذا العمـ عمى التجريب وعمى إجراء التجارب فعن 

العمماء بإجراء التجارب عمى الحيوانات )الفأر ػ القط ػ السمؾ وغيرىا ..( بحثًا عف القوانيف 
العامة والمبادئ العممية التى تحكـ الصمة بيف العمميات العقمية األساسية والسموؾ ثـ يقوموف 

العمماء الذيف اىتموا بتعميـ تمؾ التجارب إف ثبتت صحتيا عمى اإلنساف ومف أمثاؿ 
 بالتجارب المعممية لدراسة السموؾ اإلنسانى ثورنديؾ ، بافموؼ ، كيمر ، واطس ، وغيرىا ..

 )ل( عمم النفس الرياضى:
ييتـ ىذا الفرع بدراسة العوامؿ النفسية وتطبيؽ المعمومات والنظريات الخاصة بعمـ  

نفسى لدراسة أى مشكمة أو ظاىرة النفس فى المجاؿ الرياضى مع استخداـ منيج البحث ال
والمتتبع لممجاؿ الرياضى يالحظ وجود مختصيف فى عمـ النفس وخصوصًا فى الفرؽ 
الرياضية باختالؼ أنواعيا وىؤالء المختصيف يقوموف بدراسة ظواىر لدى الالعبيف مثؿ 

الحسية الحركية االنتباه ، اإلدراؾ ، المثابرة ، التعاوف ، المشاركة ، روح الجماعة ، الميارات 
 ، التدريب وكذلؾ فيـ العوامؿ النفسية المختمفة التى تقؼ وراء األداء النشط لالعب .

 )م( عمم النفس الصيدلى:
ييتـ ىذا العمـ بدراسة أثر تناوؿ األدوية والعقاقير المختمفة عمى الحالة النفسية  

الج األمراض النفسية مثؿ والسموكية لدى األفراد . حيث توجد أدوية وعقاقير تستخدـ فى ع
أمراض القمؽ والفصاـ واالكتئاب واليوس واإلدماف ، ويوجد مختصيف فى ىذا العمـ سبؽ ليـ 

 دراسة الطب أو الصيدلة مع دراسة التخصص النفسى .
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 )ع( عمم النفس الجنائى:
 ييتـ ىذا العمـ بدراسة العوامؿ النفسية والتى تكمف وراء ارتكاب الجرائـ وانحراؼ 

األحداث مثؿ جرائـ االغتصاب والقتؿ والسرقة والنصب واالحتياؿ كما يقـو ىذا العمـ بدراسة 
سيكولوجية المجـر وسمات شخصيتو ومدى وعيو ومسئوليتو عف الجريمة التى ارتكبيا ، فإذا 
ثبت مف خالؿ ىذا العمـ الخمؿ العقمى لمفرد الذى       ارتكب الجريمة فإنو يحكـ عميو 

 بالمستشفى أو المصمحة حتى يتـ شقاؤه فيخمى سبيمو ويفرج عنو . بااليداع
مف خالؿ ما سبؽ يالحظ أف مجاؿ عمـ النفس يخدـ مجاالت الحياة المختمفة حيث 
يخدـ قطاع الصناعة ، التربية ، الصيدلة كما يخدـ القطاعات العسكرية والجنائية والرياضية 

 مناشط الحياة المختمفة .والعالجية مما يدؿ عمى أىمية عمـ النفس ل
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 مناهج البحح
 

 
 االنسان؟ املعزفة ماهى   مصادر 

دأب االنساف عمى االىتماـ بالتعرؼ عمى البيئة التى تحيط بو ، وعمى فيـ طبيعة  
الظواىر التى يممسيا بحواسو المختمفة. ومف الممكف تصنيؼ الوسائؿ التى كاف يحقؽ بيا 

ألىداؼ مف خالؿ أقساـ متعددة ىى : المعرفة التى تعتمد عمى الحواس ، الخبرة ىذه ا
الشخصية ، أىؿ الخبرة ، التقاليد ، والتفكير او االستدالؿ والبحث العممى وىذه األقساـ 
ليست منفصمة عف بعضيا البعض ، او يستقؿ إحداىا عف اآلخريف فبعضيا يكمؿ البعض 

 الحؿ المناسب لممشكمة المراد حميا .اآلخر ، وتتداخؿ بيدؼ ايجاد 
يستمر االنساف ومازاؿ يستمر فى البحث عف المعرفة التى تجيب عمى تساؤالتو عف 
العالـ الذى يعيش فيو وتساعده فى تحسيف طرائؽ و أساليب حياتو . وعندما بدأ االنساف 

لمصيد  البدائى يواجو مصاعب ال تنتيى ، تمكف مف أف يخفؼ اعباءه باكتشاؼ اشياء
والرعى والزراعة وقد استطاع العالـ جاليميو اف يرى الكواكب الصغيرة مف خالؿ منظاره بعد 

وتوصؿ المصريوف القدماء ، اف تطمع فى عجب الى السماء واخذ يبحث عف تفسير لما رآه 
الى ابتكار طرؽ لعالج بعض االمراض وااللماـ باليندسة نتيجة لحاجتيـ لذلؾ الفيضاف 

ير النيؿ . لقد واجو االنساف باستمرار منذ اقدـ العصور حتى اليـو ظاىرات محيرة السنوى لن
ومصاعب مقمقة وعندما كاف يبحث عف حؿ لمشكمة او تفسير لظاىرة لجأ الى مصادر 

( التفكير 3( السمطة ، )2(الخبرة الشخصية ، )1متباينة لممعرفة لجأ الى حواسو : )
 ( المنيج العممى.5رائى ، )( التفكير االستق4االستنباطى ، )

 واآلف سوؼ نقـو بعرض ىذه الوسائؿ عمى حدة:
 المعرفة التى تعتمد عمى الحواس:  -

تستقبؿ حواسنا معمومات ذات كميات رىيبة حيث تتمثؿ تمؾ الحواس فى حاسة الشـ 
وحاسة الممس وحاسة التذوؽ وحاسة السمع والبصر وىذه الحواس تستقبؿ معمومات ال حصر 

البيئة التى نعيش فييا ونشترؾ فييا جميعا ولكف ىذه الحواس ال تقـو بتفسير ىذه  ليا مف
 المعمومات التى تستقبميا ولذا يمجأ اإلنساف الى وسيمة اخرى وىى الخبرة الشخصية .
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 الخبرة الشخصية :  -
وقد سبقت الخبرة الشخصية أية وسيمة استخدميا االنساف كمصدر لممعمومات التى 

وقؼ حؿ مشكمة ، فالوسيمة المتاحة فورا لمجميع الكبير والصغير ىى الخبرة يحتاجيا فى م
الشخصية فيستطيع اى فرد اف يسترجع معموماتو المتراكمة ومياراتو التى اكتسبيا مف مواقؼ 
سابقة ، تتضمف حقائؽ واحداثا فى بيئتو فنرى طفال صغيرا يصمح اطار دراجتو بسرعة 

و اف اصمحو عدة مرات ، ويعرؼ شخص بالغ المشكالت وبكفاءة ، وذلؾ النو قد سبؽ ل
والصعوبات التى تواجو الفرد عند شراء قطعة ارض او شقة النو قد سبؽ لو اف مر بتمؾ 

 االجراءات مف قبؿ .
 

كثيرا ما يحاوؿ االنساف ، عندما تواجيو مشكمة ، أف يسترجع او يبحث عف خبرة  
تناوؿ طعامو ربما كاف يتذكر اف انواعا معينة شخصية تساعده فى حميا ، فاالنساف عندما ي

مف الثمار امرضتو واف االسماؾ وفيرة فى بعض النييرات عنيا فى البعض اآلخر ، واف 
الحبوب تنضج فى وقت معيف مف السنة ، واليـو قد يحاوؿ البستانى عندما يريد غرس بعض 

 الماضى.   البذور اف يتذكر فى اى بقعة نمت الزىور بصورة افضؿ فى العاـ
 

اف الرجوع الى الخبرة الشخصية طريقة نافعة وشائعة فى البحث عف المعرفة ولكنيا  
قد تؤدى الى نتائج خاطئة اذا استخدمت دوف نقد او تقويـ ، وقد يرتكب الشخص بعض 

 األخطاء عندما يالحظ شيئا ، او عندما يتحدث عما يراه او يفعمو فيو عمى سبيؿ المثاؿ :
( يستخدـ أدوات قياس عمى 2ىؿ بعض األدلة التى ال تتفؽ مع رأيو أو )( قد يتجا1)

( يغفؿ بعض 4( يبنى عقيدتو عمى ادلة غير كافية ، أو )3جانب كبير مف الذاتية أو )
( يستخمص نتائج او مالحظات غير سميمة 5العوامؿ اليامة المتعمقة بموقؼ معيف ، أو )

 نتيجة لتحيزه الشخصى.
 

خالؿ وجود مثيرات فى البيئة ويستجيب الفرد ليذه المثيرات ويعتبر  والخبرة تأتى مف
 ىذا الموقؼ خبرة 

 ـ                  س                     خبرة 
 مثير              استجابة     

بيذه الطريقة (         خبرة  س ) المذاكرة   ـ )طريقة جديدة لممذاكرة ( 
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ذا كاف االنساف القديـ يصؿ ا  لى المعرفة عف طريؽ الصدفة او المحاولة والخطأ ، وا 
حدث شئ ال يستطيع فيمو ، كالبرؽ او اى مرض مف األمراض غالبا ما يرجعو الى قوى 
غيبية أو يقبؿ ما انتقؿ اليو مف تفسيرات اسالفو ، ولـ تكف ىذه الطرؽ فى تحصيؿ المعرفة 

طاء جسيمة ، ولـ تستطع اف تبنى تراثا فعالة ، بؿ كانت تؤدى فى كثير مف األحياف الى اخ
ضخما مف المعمومات الموثوؽ بيا ، يمكف اف يسيـ بشكؿ فعاؿ فى تحقيؽ التقدـ 

 االجتماعى.
وقد استطاع االنساف اف يزيد مف فرص تحصيمو لممعرفة بعد اف توصؿ الى المنطؽ  

نوابغ االغريؽ فى ، وىو طريقة لمتفكير فى االشياء . ففى العصور القديمة نجحت قمة مف 
تطوير منيج التفكير االستنباطى ، حتى أصبح فنا رفيعا . ووجد رجاؿ الكنيسة فى العصر 

 الوسيط اف ىذا النمط مف المنطؽ الصورى يالئـ اغراضيـ تماما.
 : أصحاب الخبرة -

وصدؽ اهلل العظيـ " واسألوا أىؿ الذكر اف كنتـ ال تعمموف " فعندما ال يستطيع الفرد 
يفسر مشكالتو فانو يمجأ الى استخداـ خبرات اآلخريف االكثر خبرة وتجارب فى الحياة او اف 

تكوف خبرات مختمفة عما لديو ، وىؤالء غالبا ما يكونوف مف بيف مف ىـ اكبر منو سنا فى 
محيطو القريب مثؿ الوالديف او المدرسيف والكبير يستشير زميال لو او صديقا ونرى المرؤوس 

سو فى العمؿ فى مواقؼ عديدة ، فإذا فشمت ىذه المصادر ، يمجأ الفرد الى يستشير رئي
 البحث عف مصادر اخرى خارج اطار بيئتو القريبة او المحيطة .

ويمكف اف نصؼ ىذه المصادر بأنيا محؿ ثقة ، وقد تكوف ىذه المصادر مف 
فى مجاؿ  الماضى البعيد او جزءا مف الحاضر المعاصر ، وقد تتضمف شخصيات معروفة
 مف المجاالت سواء كاف مجاالت طبية أو عممية أو تربوية أو دينية، أو غيرىا. 

وعندما نتكيؼ مع مشكالت الحياة اليومية .. يعتمد بشكؿ اساسى عمى آراء اصحاب 
الخبرة وال يمكف اغفاؿ قيمة اى منيما فى مجاؿ البحث العممى ، كما ال يمكف االقالؿ مف 

الباحث المتخصص ، حيث يقدموف مصدار خصبا لمفروض دور اييما فى مجاؿ 
ولمتساؤالت عف العالـ ، ىذا .. مع اىمية اف تتذكر انيـ كأدوات لمكشؼ عف الحقيقية ليـ 
محددات ، ونواحى قصور واضحة ، اذ يتضح قصور الخبرة الشخصية فى االعتماد عمى ما 

 موب العممى لحؿ المشكالت .يعتقد انو بديييات ، خاصة اذا قارنا ىذا األسموب باألس
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فأنت كطالب فى كميتؾ إذا استعصى عميؾ فيـ أو استيعاب أى مشكمة تقابمؾ فإنؾ 
 تمجأ إلى الشخص المختص الذى يحاوؿ أف يحؿ لؾ تمؾ المشكمة العممية.

أو عندما تقـو بعمؿ استبياف او اختبار فى موضوع معيف فانؾ تمجأ الى اىؿ الخبرة 
ما اذا كاف ىذا االستبياف يقيس فعال ما وضع لقياسو اـ ال . فأىؿ الخبرة لكى تستشيرىـ عف 

يختمؼ عف الشخص العادى حيث اف الشخص العادى عندما يحؿ موقؼ معيف يقـو بوضع 
اسس نظرية عمى اساس احداث عشوائية ويستخدميا بطريقة مفككة ، وبأسموب غير ناقد ، 

ذا طمب منو اف يختبر ىذه النظريات فيو يفعؿ ذلؾ بطريقة اختيارية ، ويختار ػ فى الغالب  وا 
ػ الشواىد او األدلة التى تتفؽ مع حدثو وأحاسيسو وتخمينو ، ويتجاىؿ ما يتعارض معيا 
.بينما العالـ يقـو بحؿ ذلؾ الموقؼ مف خالؿ نظرياتو بعناية بنظاـ وبمنطؽ معيف مف خالؿ 

، حتى تقـو نتائجو وتفسيراتو عمى قواعد فروض  يضعيا. فانو يقـو باختيارىا بطريقة عممية 
صمبة مف الحقيقية ويضفى عمى رؤيتو روح العمـ والى حد بعيد تكوف رؤيتو بعيدة عف 
التحيز . ويطمب االنساف احيانا آراء الخبراء الذيف يعتبروف اكثر عمما مف غيرىـ ، بحكـ ما 

 يتمتعوف بو مف ذكاء او تدريب او خبرة او استعدادات.
فى اف توافر الخبراء فى مجاالت المعرفة المختمفة مثؿ فى مجاالت التربية  ال شؾ

ومجاالت عمـ النفس ، مجاالت الكيمياء والفيزياء ، والبيولوجى ، الرياضة، الطب ، الحقوؽ 
، الزراعة  فيذا أمر حيوى خاصة فى الثقافات المعقدة كالتى نعيشيا اآلف ، حيث تتزايد 

، فال يمكف الى فرد اف يكوف خبيرا وعالما فى كؿ شئ فيؤالء  المعمومات بسرعة كبيرة
 الخبراء ىـ الثروة الحقيقية لألمة فيـ حاممى الخبرة والمعرفة المتخصصة.

ولكف ىؿ يعتبر رأى الخبير مصدرا لممعرفة يوثؽ بو ؟ ولذا ينبغى اف ندقؽ ونحف 
ة بالمشكمة موضع البحث ، وعمى ننتقى الخبراء ، واف نتأكد مف انيـ يعرفوف الحقائؽ المتعمق

الرغـ مف وجوب استشارة الخبراء فى كثير مف األحياف ، اال انو مف الخطر قبوؿ آرائيـ بال 
 تحفظ.

ومف الواضح اف ىناؾ بعض األفراد ممف ليـ خبرات واسعة وبصيرة متعمقة ، وىؤالء 
ا اف نتذكر انو ال يوجد تكوف نصائحيـ وآراؤىـ فى غاية األىمية والفائدة ومع ذلؾ .. فعمين

انساف معصـو مف الخطأ ، حتى أقدر ىؤالء الخبراء ال يمتمكوف الحقيقة كميا ومف المرغوب 
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فيو اف يظؿ ىذا الخبير ػ أو ىذا المصدر ػ حيا ، يعيش فى ىذا العالـ المتغير حيث عرؼ 
 عنيـ انيـ يغيروف آراءىـ نتيجة لوجود شواىد وأدلة عممية جديدة .

ؿ المثاؿ فقد غير جيمفورد وجية نظره ػ تماما ػ فيما يتعمؽ بالقدرات العقمية عمى سبي
قدرة عقمية ولكنو بعد ذلؾ اضاؼ عمييا ووجدىا  121فقد قاـ بحسابيا فى اوؿ مرة بانيا 

وجية نظره حوؿ التساىؿ الكبير فى  Spock قدرة عقمية لالنساف كما غير د. سبوؾ  181
ذا تعرض الخبراء القدامى لالتجاىات واالكتشافات العممية الحديثة فمف  تربية األطفاؿ ، وا 

المحتمؿ جدا اف يغيروا مواقفيـ وفى الحقيقة ػ وفى حاالت كثيرة ػ نجد اف آراء ىؤالء ذات 
 قيمة تاريخية اكثر مف قيمتيا الحقيقية .

  :أما القسـ الرابع الذى نتخذه وسيمة لتشربنا لممعرفة ىى
 التقاليد :

يتقبؿ ويؤمف انساف العصر الحديث ، فى كثير مف المواقؼ صحة معتقداتو او ال     
زيفيا اكثر مما كاف اجداده يفعموف ، فيو يقبؿ عف غير وعى او بدوف تساؤؿ كثيرا مف 
تقاليد ثقافتو مثؿ االنماط التقميدية مف الثياب والحديث والطعاـ والعبادة والسموؾ ، وكثيرا ما 

الناحية العممية ، اذا اف االنساف ال يستطيع اف يشؾ فى كؿ شئ ،أو يكوف ىذا ضروريا مف 
أف ينسمخ عف بيئتو ولكف مف الخطأ االعتقاد باف كؿ ما جرت عميو العادة صحيح ، او انو 
مف الممكف دائما الوصوؿ الى الحقيقة بالرجوع الى ما تراكـ مف حكمة العصور السابقة 

داد ومف األجياؿ القديمة مثؿ كيفية معالجة مرض معيف والتقاليد ىى اشياء موروثة مف األج
عف طريؽ وصفات شعبية او تربية األطفاؿ بطرؽ معينة او معالجة الكثير مف امور الحياة 

 بطريقة تكاد تكوف متوارثة.

 
 : التفكير المنطقى

أما القسـ الخامس مف الوسائؿ ، الذى يعمؿ االنساف بواسطتيا عمى فيـ العالـ مف  
 Inductive ، فيو التفكير المنطقى أو ما يطمؽ عميو االستدالؿ االستقرائى حولو 

reasoning   واالستدالؿ القياسى Deductive reasoning   ثـ النوع الثنائى الذى يجمع
 بيف االثنيف اى االستدالؿ االستقرائى / القياسى.
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سيامات ارسطو ويبنى االستدالؿ القياسى عمى فكرة االستنباط التى تعتبر مف ا 
 العظيمة نحو تكويف عمـ المنطؽ ، وفى ابسط صورىا.

ويستخدـ القياس الختبار صدؽ نتيجة او حقيقة معينة ، وىو عبارة عف استدالؿ  
يشتمؿ عمى ثالث قضايا يطمؽ عمى القضيتيف االولتيف المقدمتاف حيث انيما تميداف 

و القياس بانو قوؿ تقرر فيو اشياء لموصوؿ الى النتيجة وىى القضية األخيرة ويعرؼ ارسط
معينة ، يتولد عنيا بالضرورة شئ آخر غير ما سبؽ تقريره ، والقياس الحممى التالى مثؿ 

 ليذا النوع مف القوؿ .
 ) مقدمة كبرى(  أطفاؿ الروضة أصحاء جسمانيا 

 )مقدمة صغرى(  أحمد طفؿ مف الروضة 
 )نتيجة(  إذف : أحمد صحيح جسمانيا 

مف القياس الحممى عبارتيف بينيما مف االرتباط ما يحمؿ منطقيا نتيجة معينة ، ويتض 
 فاذا قبؿ شخص المقدمتيف وجب عميو اف يوافؽ عمى النتيجة التى تعقبيما .

وليس مف الضرورى اف يتكوف القياس مف قضايا حممية فقط وسوؼ نرى مف األمثمة  
 ادلية او منفصمة .التالية عبارات تشتمؿ عمى قضايا فرضية او تب

 قياس فرضى : 
  إذا حدث زلزاؿ فى المدرسة ، اصبح األطفاؿ فى خطر 
  حدث زلزاؿ فى المدرسة 
  إذف األطفاؿ فى خطر 

 قياس تبادلى : 
 . إما اف احصؿ عمى درجة النجاح فى ىذا االمتحاف ، او أرسب فى ىذا المقرر 
  لف أحصؿ عمى درجة النجاح فى ىذا االمتحاف 
  ؼ ارسب فى ىذا المقرر .إذف ، سو 

 قياس منفصل :
  ليس مف الصحيح أف يـو مف أياـ أمشير مناسب القامة حفمة  فى المدرسة فى

 اليواء الطمؽ 
  اليـو مف أياـ أمشير 
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 إذف ليس اليـو مناسبا القامة حفمة بالمدرسة فى اليواء الطمؽ 

 
  : أهمية التفكير االستنباطى

حصوؿ عمى المعرفة قرونا طويمة وال يزاؿ حتى ظؿ التفكير االستباطى اىـ طرؽ ال
اليـو يفيد الناس ، فأنت تستخدمو فى حؿ المشكالت التى تواجيؾ فى حياتؾ الشخصية 
والمينية ، كما يمجأ المحامى والطبيب والجندى ورجؿ المباحث فى كثير مف األحياف لمتفكير 

ص المحامى اكوما مف االسنباطى ففى قضية مثؿ قضية السرقة عمى سبيؿ المثاؿ يفح
األدلة ػ أى معرفة متوافرة ػ ليستبعد منيا المعمومات التى ال تتعمؽ بالموضوع ، ثـ ينتقى 

عيا بطريقة بصورة ناقدة بعض الحقائؽ التى لـ يكف يظير مف قبؿ ما يربط بينيا ، ويجم
تجعميا تفرض منطقيا نتيجة لـ تكف متوقعة مف قبؿ ويساعده التفكير االسنباطى عمى تنظيـ 

 المقدمات فى أنماط تعطى أدلة حاسمة الثبات صدؽ نتيجة معينة .
ويستخدـ الفرد ايضا التفكير االستنباطى فى بعض مراحؿ عممو ، ومع اف بعض 

عقؿ فى البحث العممى ، ويروف اف الباحث ال ييتـ الناس يسخروف مف الدور الذى يؤديو ال
اال بالحقائؽ التى يجمعيا عف طريقة المالحظة والتجريب اال اف جمع الحقائؽ وحده ال يكفى 
فبدوف االستنباط تكوف معظـ معالجتنا لمحقائؽ غير مثمرة، طالما اننا لف نستطيع اف ندخؿ 

ييا عموما وىى اكثر وسائؿ االنساف اقتصادا ىذه الحقائؽ فى األنظمة االستنباطية التى نسم
. وعف طريؽ االستخداـ الفرضى لالستنباط يحاوؿ اف يستكشؼ ويحدد االحتماالت التى قد 
تفتح افاقا جديدة لمبحث وفضال عف ذلؾ ، يساعد المنطؽ االستنباطى الباحث عمى التأكد 

ايضا وسيمة يمكف مف صحة التفكير الذى قد يكوف مضطربا او غير دقيؽ ، ويعطيو 
 االعتماد عمييا الختبار صحة تفكيره .

يفيد التفكير االستنباطى فى حؿ المشكالت ولكف فى حدود معينة اذ اف االستنباط 
يعتمد فى استخداـ عمى مفاىيـ مبيمة . فبعض الكممات ال تحمؿ نفس المعنى لكؿ الناس 

لخمو مف المرض او القوة فى جميع األوقات  مثؿ المعنى الشائع لمفظ "الصحة" ىو ا
العضمية او الضخامة الجسمية ولكف يعنى الى جانب ذلؾ الصحة العقمية واالجتماعية 
واالنفعالية ايضا ونتيجة لممعانى المتذبذبة يصبح تقويـ الحجج فى كثير مف األحياف امرا 

 صعبا.
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 عيوبه :
ع اف يتغمغؿ وراء ما ىو انو ال يستنبط اال نتائج المعرفة المتوافرة سمفا فيو ال يستطي -

معروؼ فعال ، وال يعطى االنساف فرصة ليقوـ باكتشافات جديدة وينمى معرفتو وبعبارة 
اخرى يعتبر القياس الحممى وسيمة لتتبع نتائج القضايا المتعارؼ عمييا وليس اداة 
لمحصوؿ عمى معرفة جديدة فاذا اقتصر الباحث عمى ىذا النوع مف أدوات البحث لف 

 جديدا .يكتشؼ 
 

كما يوجد عيب فى التفكير االستنباطى وىو احتماؿ اف تكوف احدى المقدمتيف غير  
صادقة فى الواقع او اف تكوف المقدمتاف غير مرتبطتيف فاذا كانت المقدمتيف ال تنفقاف مع 
الواقع ، اصبحت النتيجة المشتقة منيما قميمة الفائدة رغـ احتماؿ صدقيا ويوضح ذلؾ 

 ى:القياس التال
 )مقدمة كبرى(  كؿ األطباء يحمموف درجة الزمالة  -
 )مقدمة صغرى(  سعيد طبيب  -
 )نتيجة(  سعيد الطبيب يحمؿ درجة الزمالة -

اف النتيجة القائمة باف الطبيب سعيد تحمؿ درجة الزمالة صادقة مف حيث انيا قد  
ذ انو يمكف اف ترتبت بالضرورة عمى المقدمات المعطاة ولكنيا ليست صحيحة فى الواقع ا

يكوف الطبيب سعيد ال يحمؿ اال درجة البكالوريوس اى اف النتيجة التى نصؿ الييا عف 
طريؽ االستنباط ال تكوف محال لمثقة اال اذا اشتقت مف مقدمتيف صحيحتيف مرتبطتيف 
ببعضيما . فالمنطؽ االستنباطى اذف لو حدوده ونقائصو، عمى الرغـ مف انو وسيمة مفيدة 

مى المعمومات وال يمكف االعتماد عمى المنطؽ االستنباطى وحده فى البحث عف لمحصوؿ ع
 الحقيقة النو ليس وسيمة كافية لتحصيؿ معرفة يمكف االعتماد عمييا.

 االستقراء :
مف خالؿ التفكير االستنباطى يتضح اىمية المقدمات الصادقة والتى سوؼ يترتب  

دمات ، فقد وجب عمى االنساف اف يجد وسيمة عمييا نتائج تحصؿ الييا مف خالؿ تمؾ المق
لمتحقؽ مف صدؽ القضايا االساسية لذلؾ ابتكر التفكير االستقرائى ليكمؿ عمؿ التفكير 
االستنباطى فى البحث عف المعرفة ، وفى التفكير االستقرائى يجمع الباحث األدلة التى 
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مالحظة الجزئيات )وقائع تساعده عمى اصدار تعميمات محتممة الصدؽ ، ويبدأ بحثو اوال ب
محسوسة( ومف ىذا البحث يصدر نتيجة عامة عف كؿ فئة التى تنتمى الييا ىذه الجزئيات 
واذا استطاع االنساف اف يصؿ الى نتيجة عامة عف طريقة االستقراء فمف الممكف اف 

 يستخدميا كقضية كبرى فى استدالؿ استنباطى .
 ومن اهم طرق االستقراء : 

حد انواع االستقراء ويقـو االنساف فى ىذا النوع مف االستقراء بحصر االستقصاء : ا
كؿ الحاالت الجزئية التى تقع فى اطار فئة معينة ويقرر ما توصؿ اليو فى نتيجة عامة، 
ذا قمنا أف اسـ والد الطالب =  فاذا اراد اف يحدد انواع ميف اولياء األمور فى مدرسة ما، وا 

 س ، مينة والد الطالب = ص .
  طبيب  والد احمد 
  طبيب والد عمر 
  طبيب  والد سيد 

  .. ..  وىكذا .. .. .. .. ..
  45ص =   45س = 

 كؿ اولياء األمور البالغ عددىـ خمسة أربعوف عضوا أطباء . النتيجة :
اف االستقراء التاـ وسيمة لمحصوؿ عمى معرفة يقينية ولكف كـ مف المرات تتاح  

 لكى يفحص كؿ الجزئيات التى تشير الييا نتائجو . الفرصة لالنساف
يبوب الباحث كؿ الحقائؽ  حيث منيج لموصوؿ الى تعميمات وىو استقراء بيكوف :  

المتعمقة بظاىرة معينة وليكف التخمؼ العقمى ، وأف يدرس ىذه الحقائؽ بحثا عف "صورىا" اى 
( الحاالت التى بيا 1: ) جوىر الظاىرات ولتحقيؽ ذلؾ يصنؼ الباحث ثالث جداوؿ تضـ
( الحاالت السالبة ػ وىى 2تخمؼ عقمى وىى الحاالت التى وجدت فييا ظاىرة معينة و )

( الحاالت التى وجدت فييا التخمؼ 3الحاالت التى لـ توجد فييا ظاىرة التخمؼ العقمى ، )
مى تحديد العقمى ولكف بدرجات متفاوتة واختمفت صورىا تبعا لذلؾ ، وتساعد ىذه الجداوؿ ع

الخصائص التى ترتبط دائما بصورة معينة وقد حذر بيكوف مف تكويف اى حؿ لممشكمة قبؿ 
جمع كؿ الحقائؽ المتعمقة بيا ، ويمكف حصر وجمع الحقائؽ مف األمور الصعبة كذلؾ 

 ولتفادى ىذا العيب فى منيج االستقراء لجأ العمماء إلى ما يسمى :
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 االستقراء الناقص:
ستقراء الناقص الى النتيجة بمالحظة بعض الحاالت التى تنتمى الى وفييا يصؿ اال 

تمؾ الفئة فقط وليس الى كؿ الحاالت ويستخدـ األفراد االستقراء الناقص اكثر مف االستقراء 
التاـ ، ألنو فى معظـ الحاالت ال يستطيعوف اف يفحصوف جميع الحاالت الجزئية موضع 

الحاالت ، ثـ يستخمص نتيجة عامة تسرى عمى كؿ البحث . ولكف يمكف اف يالحظوا بعض 
 الحاالت المشابية التى لـ يالحظ بعضيا .

حيث وجد اصغر اوالده  غير عادية ،فوجد أوالده فى حالة  سفرمف  رب البيتعاد 
فاشؿ فى وىو فى سف العاشرة سنوات وابنو الثانى  لغتة غير عادية فيو يتيت أثناء كالمو

 ب حزيف .ئلث فيو مكتاما االبف الثادراستة 
كما افترض اف والدتو  سفرهال ترعاىـ خالؿ فترة  العاممة  ولذا فقد افترض اف زوجتو 

)جدتيـ( ال تقوـ برعايتيـ وافترض افتراض ثالث باف األطفاؿ فى ىذا السف يتسموف بتمؾ 
 السمات .
عمميا ولذا ذىب الى زوجتو لكى يتعرؼ منيا كـ كانت تستغرؽ فى عمميا المنزلى و  

ووظيفتيا وكـ مف الوقت تستغرقو مع األوالد وكيؼ كانت تقـو برعايتيـ وكذلؾ قاـ بسؤاؿ 
جدتيـ ثـ قاـ باالستفسار عف السموكيات التى يتسـ بيا األطفاؿ فى مثؿ ىذا السف ولذا فيذا 
الرجؿ فى البداية قاـ بمالحظة والتعرؼ عمى وجود مشكمة واالحساس بيا ثـ فرض ليا 

قاـ بجمع بيانات ومعمومات لمتحقؽ مف صحة ىذه الفروض . وعف سؤاؿ ىذا الفروض و 
الرجؿ عف الفرض الثالث نجد اف اوالده سموكيـ غير طبيعى واف جدة األطفاؿ ال تقوى عمى 
تربيتيـ ولذا وجد اف زوجتو ىى سبب تمؾ المشكمة وىكذا نستخمص نتيجة معينة إنو إذا لـ 

 بأف سوؼ يصبحوف أفراد غير أسوياء . تتفرغ األسرة فى تربية أوالدىا
وىكذا نرى انو فى التفكير التأممى يتحرؾ االنساف مف الوقائع الجزئية الى  

العبارات العامة التى تفسر تمؾ الوقائع ، ومف ىذه العبارات العامة الى البحث عف الوقائع 
االعتماد عميو التى تدعميا ، ويستمر فى ذلؾ حتى يصؿ الى تفسير يمكف الدفاع عنو او 

ويتبع المشتغموف بالبحوث العممية عمميات تشبو تمؾ التى قاـ بيا ىذا الرجؿ ، اال انيـ 
 يقوموف بيا بطريقة اكثر تنظيما .. 
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 المنهج العلمى:
يقصد بالمنيج ىو الطريقة التى يتبعيا الفرد فى دراسة الظواىر وتفسيرىا ووصفيا  

المنيج ما يستخدمو العالـ مف آالت وأدوات ومعدات والتحكـ فييا والتنبؤ بيا كما يتضمف 
مختمفة أو ىو الطريؽ المؤدى إلى الكشؼ عف الحقيقة فى العمـو بواسطة قواعد عامة تييمف 

 عمى سير العقؿ وتحدد عممياتو حتى تصؿ الى نتيجة معمومة .

 مفاهيم فى المنهج العممى:
 مبدأ التجريب : -

ومات التى يمكف االعتماد عمييا ال تنشأ إال مف وىو عبارة عف اف بعض انواع المعم 
خالؿ الخبرة ، ويعنى ىذا ػ فى الواقع او عمميا ػ مف وجية النظر العممية اف االحتفاظ 
بنظرية ما او مسممة ما يتوقؼ عمى األدلة األمبريقية أو التجريبية او العممية التى تساندىا 

د منو بالمالحظة ، بينما يعنى مصطمح ومصطمح امبريقى ىنا يعنى ذلؾ الذى يمكف التأك
 أدلة بيانات تقدـ البرىاف أو التأكيد القوى لنظرية او مسممة ما فى بحث عممى.

 مبدأ قمة التكاليف : -
والفكرة األساسية ىنا ىى انو ينبغى شرح الظواىر بأكثر طريقة اقتصادية ممكنة ،  

شرح الظاىرة ، ولكف مف الممكف ػ ويعنى ىذا المبدأ انو ال ينبغى تكرار او زيادة مداخؿ 
بالطبع ػ اف تفسر بطرؽ مختمفة ، بمعنى انو مف المفضؿ اف تفسر الظاىرة بواسطة 

 مفيوميف بدال مف ثالثة ، وأف النظرية البسيطة افضؿ مف النظرية المعقدة . 
 العمومية: -

تعميـ تمؾ بمعنى عند اكتشاؼ نظرية معينة او معمومة معينة او جياز معيف بانو يقـو ب 
 األشياء عمى العالـ ككؿ 

 وظائف العلم :
 تتمخص وظائؼ العمـ فيما يمى: 

 يساعد عمى رؤية المشكالت وتحديدىا واثارة األسئمة البحثية وعمى فرض الفروض . -1
يستخدـ فى اختبار صحة الفروض ، ويساعد عمى اجراء التجارب وتكرارىا لمتحقؽ مف  -2

 والبيانات . دقتيا ، ويسيـ فى تجميع الحقائؽ
 يساعد عمى تنظيـ المعمومات وتصنيفيا وبناء النظريات واستخالص التعميمات . -3
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 يستخدـ فى توثيؽ المعمومات ، والتأريخ لألحداث بطريقة اكاديمية. -4
 يساعد عمى بناء ادوات البحث ، وتحديد منيج البحث وطرقو المناسبة . -5
 ث وتعميميا .يساعد عمى الجوانب التنفيذية وتطبيؽ نتائج البحو  -6
 يسيـ فى الجوانب االعالمية والتربوية . -7
 يساعد االنساف عمى استخداـ المعمومات والمعارؼ االستخداـ األمثؿ ومف ثـ تطبيقيا . -8
 يعطى الباحث لذة البحث عف الحقيقة والثقة بنفسو وبقدرتو . -9

 

 الخطوات التى يسير عليها المنهج العلمى:
 جوف دوى الى خمس مراحؿ وىى:يسير المنيج العممى وفقا لخطوات 

 اكتشاؼ المشكمة . -
 حصر وتحديد المشكمة . -
 اقتراح حموؿ لممشكمة  -
 استنباط نتائج الحموؿ المقترحة  -
 اختبار الفروض عمميا. -
االحساس بالمشكمة فعندما يواجو الفرد عقبة او تساؤؿ او دىشة لوجود موضوع معيف او  -

 وب .فقد تنقصو الوسيمة لموصوؿ الى الغرض المطم
 عجز عف تفسير حدث غير متوقع  -
تحديد المشكمة : حيث يقـو االنساف بمالحظات وجمع بيانات ومعمومات لكى تساعده  -

 عمى تحديد المشكمة بصورة دقيقة .
فرض الفروض : ويقوـ الباحث او الفرد بتخمينات ذكية حيث يشكؿ حموؿ ممكنة  -

 ومقترحة لممشكمة .
متو الجامعية األولى )مرحمة الميسانس أو لعؿ أىـ ما يصادؼ الطالب في مرح

البكالوريوس( ىو تكميفو بكتابة بحث أو مقاؿ عممي لـ يعيد إعداده أو الكتابة فيو مف قبؿ ، 
وىنا يثار العديد مف تساؤالت الطالب حوؿ موضوع البحث وكيفية إعداده واختياره ومصادره 

إلى آخر ىذه  …و ومقدمتو وخاتمتو التي يمكف الرجوع إلييا وأسموب كتابتو وكيفية صياغت
التساؤالت العديدة التي يممح الطالب في معرفة اإلجابة عنيا . وليذا سيجد الطالب في ىذا 
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الفصؿ والفصميف التالييف اإلجابة الكافية عف كؿ ىذه التساؤالت التي تتعدى معرفة كتابة 
ومراحميا وأىدافيا وفمسفتيا ورقة البحث إلى إدراؾ مناىج البحث العممي االجتماعي أصوليا 

 .   Thesis، وما الفرؽ بينة وبيف الرسالة الجماعية   Research. ولكف ما معنى البحث 
ال يعدو البحث في المرحمة الجامعية األولى أف يكوف دراسة مكتبية أوال : البحث : 
Library Study  شورة المن –تتضمف الفحص الدقيؽ لقراءات الطالب لممراجع والمصادر
بحيث تشمؿ تمؾ الدراسة نقد وتقييـ وتفسير وتحميؿ المواد العممية التي   –وغير المنشورة 

التنقيب عف الحقائؽ  –في جوىره  –يطمع عمييا الطالب ، وعميو فالبحث بيذا المفيـو يعني 
والكشؼ عنيا والحصوؿ عمييا واف تعدى ذلؾ إلى التحميؿ النقدي بمعنى إال يقتصر الطالب 

نما يمكف  عمى مجرد كشؼ الحقيقة مف خالؿ قراءاتو ودراساتو وعرضيا في ثنايا بحثو ، وا 
أف يبدي رأيو في نياية ما يعرض مف أراء ونظريات قبوال أو رفضا ، اتفاقا أو اختالفا مع 
ذكر األسباب العممية لوجية نظرة ، فالبحث بمختمؼ درجاتو الجامعية ليس مجرد نقؿ أو 

نما وضع تمؾ اآلراء واالتجاىات موضع عرض نظريات وأراء  واتجاىات الغير فحسب ، وا 
العرض والشرح والتحميؿ والنقد معا ، وعندما يكمؼ األستاذ الطالب بكتابة تقرير عف كتاب 

Book Report   أو تقرير عف مقاؿArticle Report   فإف عمى الطالب أف يقـو بقراءة
ضو مقدمة عف المؤلؼ وأىـ آرائو ومكانتو العممية وافية لممادة موضوع التقرير مبينا في عر 

باختصار ، ثـ يقدـ تحميال نقديا لما قرأه مستعينا في ذلؾ بنقد اآلخريف التي يقـو بيا الطالب 
 -في المرحمة الجامعية إلى قسميف :

وىو البحث الذي يعتمد أساسا عمى :   Theoritical Researchالبحث النظري 
كتبية مثؿ بحث عف مناىج البحث في اإلعالـ التربوي ، عمـ النفس المراجع والمصادر الم

لى آخر ىذا النوع مف البحوث التي ينبغي عمى الطالب أف يتدرب  …وأثره في التنمية  وا 
عمى كيفية الحصوؿ عمى مراجعيا األساسية وقراءة المادة التي تتعمؽ بيا واستيعابيا ثـ كتابة 

 البحث كما سنفصؿ القوؿ بعد .
وىو البحث الذي يعتمد عمى الدراسة العممية :   Field Workبحث الميداني ال

المنيجية المنظمة لظاىرة أو نظاـ اجتماعي ما ، ودراسات عمـ االجتماع واالنثروبولوجيا 
والخدمة االجتماعية واإلحصاء تتطمب العديد مف ىذه البحوث الحقمية التطبيقية ، والتي 
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ية وتسجيؿ الحقاؽ وفرض الفروض العممية والتحقيؽ مف تعتمد عمى المالحظة المنيج
 صحتيا بالطرؽ التجريبية المختمفة تمييدا لموصوؿ إلى التعميـ أو القانوف أو النظرية 

 -وفٍ الوشحلة الجاهعُة تىجذ العذَذ هن األبحاث والتٍ َكلف بها الطالب:

 Term paper orوعندما يكمؼ في المرحمة الجامعية األولى بإعداد ورقة البحث 

assignment : فإنما ليحقؽ األىداؼ التالية- 
تعويد الطالب عمى التفكير والنقد الحر وذلؾ مف خالؿ قراءتو لممصادر المتعددة  -1

 لموضوع بحث والتفكير فيو .
تدريب الطالب عمى حسف التعبير عف أفكاره وأفكار اآلخريف بطريقة منيجية واضحة  -2

 اإلنشائي. ومنظمة واالبتعاد عف األسموب
إظيار مدى كفاءة الطالب في تطرقو لبحوث خارج نطاؽ المادة أو الموضوعات التي  -3

يشمميا المنيج الجامعي دوف توسع حيث يترؾ الطالب اإللماـ بأطراؼ الموضوع حسبما 
 يطمب منو في بحثو.

ييا تعويدا الطالب عمى كيفية استخداـ المكتبة والتنقيب فييا عف المصادر التي يحتاج إل -4
لمامو بطريقة تصنيؼ الكتب وتبويبيا وفيرستيا.  وا 

بذؿ الجيد في تجميع المصادر والمراجع المختمفة ، فميست المكتبة ىي المكاف الوحيد  -5
لمصادر البحث فقد تكوف ىذه المصادر مراكز بحوث أو مؤسسات اجتماعية أو ىيئات 

 الخ. …إعالمية أو أمنية 
ى الحقائؽ العممية التي يرغبيا في موضوع معيف تنمية قدرات الطالب في الحصوؿ عم -6

 وذلؾ مف بيف الكتب والمراجع والدوريات المتوفرة في المكتبة.
تعويد الطالب عمى تنظيـ وتوثيؽ وحسف صياغة المواد العممية التي يجمعيا ثـ تقديميا  -7

 بمغة سميمة وبطريقة واضحة تنـ عف فيمو لمموضوع وحسف استيعابو لحقائقو العممية.

مرحمة تأتى بعد الحصوؿ عمى الشيادة الجامعية  الرسالة ىي:   Thesisثانيا : الرسالة 
تقرير وتعرؼ بأنيا  والمقصود مرحمة البكالوريوس أو الميسانس وىى مرحمة الدراسات العميا

واؼ يقدمو الباحث عف عمؿ تعيده وأتمو ، عمى أف يشمؿ التقرير كؿ مراحؿ الدراسة ، منذ 
 تى صارت نتائج مدونة ، مرتبة ومؤيدة بالحجج واألسانيدكانت فكرة ح
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 الخطىات الونهجُة لىسقة البحج

 .اختيار الموضوع -أواًل :
 القراءة االستطالعية. -ثانيًا :
 مكتبة الجامعة ومصادر البحث. -ثالثًا :
 استكماؿ مالحظات الطالب عف المصادر والمراجع. -رابعًا :

 مومات.تدويف وترتيب المع -خامسًا :
 كتابة البحث. -سادسًا :
 البحث في صورتو النيائية. -سابعًا :
 كتابة اليوامش واإلشارات. -ثامنًا :
 إعداد قائمة مصادر البحث سواء المشار إلييا أـ مصادر أخرى. -تاسعًا :

 
  



  ىلوألا ةقزفلا – سفنلا ملع ئدابم

 

39 
 

 امجلة لبعض مناهج البحح املتبعة

  

 

 وجد مناىج متعددة يستخدميا الباحثيف فى ابحاثيـ ومف ىذة المناىج :ت
 

 المنهج األستبطانى:
اسػػتقى عممػػاء الػػنفس المعرفػػة مػػف  ولقػػد  قػػديمايعتبػػر ىػػذا المػػنيج مػػف المنػػاىج المتبعػػة 

ويقصػػد باالسػػتبطاف  ، خػػالؿ اتبػػاعيـ المػػنيج التػػأممى الػػذاتى أو التأمػػؿ البػػاطنى او االسػػتبطاف
وتتػػراوح عمميػػة االسػػتبطاف مػػف  ، بيػػا الفػػردشػػاعر واالنفعػػاالت الداخميػػة  التػػى يشػػعر المتأمػػؿ 

التأمػؿ البسػيط او الوصػؼ البسػيط لمػػا تشػعر بػو فػى الحيػاة اليوميػػة كمػا يحػدث عنػدما نصػػؼ 
لمطبيػب مػػا تشػػعر بػػو مػػف ألػػـ وبػػيف التفكيػػر العميػػؽ فػػى أحػػواؿ الفػػرد الذاتيػػة ومشػػاعره الداخميػػة 

 أسبابيا ونتائجيا.وتحميميا ومعرفة 
 

 مميزات هذا المنهج:
يفيػد فػػى دراسػة كثيػػر مػػف الحػاالت فالباحػػث يسػأؿ الشػػخص الػػذى يجػرى عميػػو التجربػػة  

لكى يصؼ لو ما يشعر بو أو ما يراه أو ما يسمعو ، واألدوات التى يستخدميا الباحث لقيػاس 
عػف نفسػو عػف طريػؽ سمات الشخصية تعتمد اعتمادا كميا عمى ما يعطيو الفرد مف معمومػات 

 االستبطاف ولذا فيو منيج كثير مف الظواىر النفسية.
 

 عيوب المنهج االستبطانى:
يقػػـو ىػػذا المػػنيج عمػػى تحميػػؿ الفػػرد لذاتػػو ووصػػفيا فأنػػو يتػػأثير بميػػوؿ واتجاىػػات وأىػػداؼ  -

واالنسػػاف دائمػػا متحيػػز لنفسػػو وال يجػػب اف يوجػػو الييػػا ، ونػػزوات وتعصػػبات وخبػػرات الفػػرد 
خفى عمى نفسو المشاعر والميوؿ التػى تعانييػا نفسػو او التػى يحصػؿ فييػا ويظيػر المـو وي

 نفسو دائما بمظير الئؽ .
 الصـ او البكـ او األطفاؿ الصغار. اف يطبؽ عمى ال يصمح ىذا المنيج  -
يقػػـو ىػػذا المػػنيج عمػػى المالحظػػة مػػف قبػػؿ الفػػرد لذاتػػو وال يوجػػد شػػخص آخػػر يشػػترؾ معػػو  -

 وىذا مخالؼ لقواعد البحث العممى.ليشاركو تمؾ المالحظة 
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فى عممية االستبطاف او التأمؿ الداخمى ينقسـ الفرد الى مالحظ فيو نفسػو يقػـو بمالحظػة  -
مػف حالتػو النفسػية التػى  يغيػر نفسو وتسجيؿ ما يشعر بو مف انفعاالت اوافكار ويمكف اف 

 يريد تأويميا وتحميميا .
سية الداخمية مف األمػور المعقػدة والتػى ال يسػتطيع تعتبر االنفعاالت الداخمية والحاالت النف -

 أتجػة العممػاء الػىولػذا  ، االنساف اف يصػؼ تمػؾ الحػاالت النفسػية او وصػفيا وصػفا دقيقػا
 االسقاطى. جاستخداـ المني

 

 المنهج االسقاطى:
ويقػـو بترجمػة  ، االسقاط ىو أف يسقط الفرد مػا يشػعر بػو عمػى غيػره مػف األفػرادمعنى  

كيـ بنػػػاء عمػػػى خبراتػػػو الذاتيػػػة فيػػػو يػػرى األفػػػراد مػػػف خػػػالؿ زاويتػػػو ىػػػو فقػػػط ولػػػذا وتفسػػير سػػػمو 
فػػالمنيج االسػػقاطى عبػػارة عػػف قيػػاـ الباحػػث لمالحظػػة سػػموؾ االنسػػاف ثػػـ تفسػػير ذلػػؾ السػػموؾ 

 بناء عمى الخبرة النفسية لمباحث.
 

 عيوب هذا المنهج:
مػػػا مػػػع فػػػرد آخػػػر بحيػػػث مػػػف النػػػادر اف تتفػػػؽ الظػػػروؼ النفسػػػية والجسػػػمية والعقميػػػة لفػػػرد  -

 يستطيع اف يسقط احدىما مشاعره عمى اآلخر.
 ىذا المنيج ال يصمح لدراسة األطفاؿ . -
 حقيقة الداخمية لإلنساف.لمالسموؾ الخارجى الظاىرى ليس دلياًل  -

األمػػر الػػذى دفػػع العممػػاء الػػى تبنػػى مػػنيج آخػػر ىػػو المػػنيج العممػػى الموضػػوعى وىػػو 
حقيقػػة فػػى العمػػـو بواسػػطة طائفػػة مػػف القواعػػد العامػػة التػػى الطريػػؽ المػػؤدى الػػى الكشػػؼ عػػف ال

 تييمف عمى سير العقؿ وتحدد عممياتو حتى يصؿ الى نتيجة معمومة.
:  1998يمكف أف تصنؼ مناىج البحث طبقا لما يمى )صالح بف حمد العسػاؼ( كما 

اىرة فمثال المػنيج بحث بالنسبة لمبعد الزمانى دراسة الظلم مثاؿ ، البعد الزمانى والبعد المكانى
أمػػا المػػنيج الوصػػفى فيطبػػؽ  ،التػاريخى الػػذى يطبػػؽ لدراسػػة ظػػاىرة حػػدثت فػػى الػػزمف الماضػػى

 اما المنيج التجريبى يستخدـ لدراسة التنبؤ لمظاىرة المدروسة  معينة ، ويستخدـ لدراسة ظاىرة
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 أما من حيث البحث المكانى فيصنف إلى :
 بة بصورة كيفية .البحث الوثائقى الذى يجرى فى المكت -
 البحث الحقمى والذى يطبؽ مف خالؿ المعايشة الفعمية . -
 البحث المسحى الذى يجرى فى الميداف . -
 بحث تحميؿ المحتوى الذى يجرى فى المكتبة بصورة كمية . -

 

 أما من حيث الهدف من البحث فيصنف إلى :
 ومقدارىا .البحث االرتباطى الذى ييدؼ لتوضيح العالقة بيف متغيريف او اكثر  -
 البحث السببيى المقارف والذى ييدؼ الستنتاج األسباب الكامنة وراء سموؾ معيف. -
 البحث التتبعى الذى ييدؼ لمعرفة اثر الزمف عمى استجابة العينة . -

 

المػػنيج الوصػػفى، المػػنيج  ولمتسػػييؿ عمػػى الطػػالب فسػػوؼ نقػػـو بدراسػػة ثالثػػة منػػاىج وىػػـ
 المنيج التجريبى .،التاريخى

 

 : المنهج الوى:ى:أواًل
او لالجابػة عمػى أسػئمة  ،  جمع البيانػات الختبػار فػروض يقترحيػا الباحػثل ىى طريقة 

 تتعمؽ بالوضع الراىف لموضوع الدراسة .
 

 لماذا البحث الوصفى؟
 يستخدـ البحث الوصفى فى دراسات متعددة وىى دراسات وصفية فى طبيعتيا . -
 وية متنوعة .ىذه الطريقة تستخدـ فى بحث مشكالت ترب -
 تستخدـ عند تقدير االتجاىات وجمع اآلراء والبيانات والظروؼ واالجراءات . -
 

 الوصفية ومنها : لالبحاث مختمفة  ة ووهناك انواع كثير 
 فحينما تصؼ ظاىرة فقط تستخدـ ) البحث المسحى(. -
 وعندما نوضح العالقة بيف المتغيرات ومقدارىا تطمؽ عميو )المنيج االرتباطى( . -
حينما تيدؼ إلى دراسة األسباب الكامنة وراء سموؾ لظاىرة   معينة نطمؽ عميػو )البحػث و  -

 السببى المقارف( .
 وحينما نالحظ قياس ظاىرة معينة نطمؽ عميو )البحث الحقمى( . -



  ىلوألا ةقزفلا – سفنلا ملع ئدابم

 

42 
 

 وفى المكتبة عند دراسة لوثائؽ دراسة كيفية يطمؽ عميو )بحث وثائقى(. -
 يو تحميؿ المحتوى.وعند دراسة الوثائؽ دراسة كمية يطمؽ عم -
 

ويجب أف نوضح أف ىناؾ تداخؿ بيف ىذه التصنيفات ولذا عندما يستخدـ الباحػث أى 
نوع مف ىذه األنواع يجػب أف يضػع اسػـ المػنيج الوصػفى ثػـ يضػع بعػد ذلػؾ المػنيج )الفرعػى 
لػػػو( أى انػػػو عنػػػدما يسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج الوصػػػفى وكػػػاف اليػػػدؼ منػػػو مسػػػح لمظػػػاىرة فقػػػط 

 ث بأنو استخداـ المنيج الوصفى )البحث المسحى(.يكتب الباح
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 املنوج التجزيبى

 هقذهة :

  
يحتؿ التجريب مكانا مركزيا فى العمـو المختمفة ، النو خير ما يمثؿ قواعد المنيج العممى 

 التى التجربة فى اى مجاؿ يستخدـ فية ، ويعتبر ىذا المنيج مف المناىج المؤسسة عمى
 تعريفة : .ضوعية ألفعاؿ تجرى تحت ظروؼ صارمة الضبطتنطوى عمى المشاىدة المو 

ىػػػى طريقػػػة البحػػػث الوحيػػػدة التػػػى تسػػػتطيع اف تختبػػػر الفػػػروض التػػػى تتعمػػػؽ بعالقػػػات 
العمميػة منيػا والنظريػة  السبب والنتيجة حيث أنيا تمثؿ أصدؽ مدخؿ لحػؿ المشػكالت التربويػة

 ىذا المنيج عمى التجربة  ويؤسس( .184:  1992)عبد الرحمن عدس.ولتقدـ التربية كعمـ

 
 لوارا تجشي التجشبة ؟

فيناؾ كثير مػف المواقػؼ واألحػداث او االسػتجابات التػى يريػد الباحػث أف يعػرؼ كيػؼ  
تحػػػدث ىػػػذه األحػػػداث ولمػػػاذا تحػػػدث أو أف يعػػػرؼ كيفيػػػة حػػػدوث ىػػػذه الظػػػواىر كمػػػا يريػػػد أف 

مجػػػػاؿ تكػػػػوف ىػػػػذه  اى يعػػػػرؼ عمميػػػػا أو أسػػػػبابيا فػػػػالفرد يسػػػػأؿ مػػػػا ىػػػػى أسػػػػباب السػػػػموؾ وفػػػػى
 . األسباب 

 كُف َبذأ الفشد تجشبته ؟

أوؿ خطػػػوة ىػػػى أف يصػػػيغ الباحػػػث مشػػػكمتو فػػػى شػػػكؿ أسػػػئمة دقيقػػػة ومفصػػػمة ومحػػػددة 
العامػػة أو العشػػوائية أو المبيمػػة أو الغامضػػة يصػػعب الحصػػوؿ عمػػى إجابػػة  حيػػث أف األسػػئمة
لظػػروؼ المثمػػى لمدراسػػة فػػإذا فػػرض وسػػألنا ىػػذا السػػؤاؿ العػػاـ وىػػو مػػا ىػػى ا، ذات معنػػى ليػػا 

فإننػػا ال نسػػتطيع اف نجيػػب عمػػى ىػػذا السػػؤاؿ وربمػػا ال نحصػػؿ عمػػى إجابػػة نيائيػػة ومػػف أمثمػػة 
سوؼ تنتيى ظاىرة الدروس الخصوصية ،ىؿ سوؼ يكػوف المػدرس فػى التساؤالت العامة ىؿ 

 ال تصمح موضوعا لبحث تجريبى .  العامة ومثؿ ىذه األسئمةالسنوات القادمة مثاليا ، 
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ذا أردنػا أف نصػيغ مشػكمة  ولذا فالبد اف نحدد شػيئا معينػا نتناولػو ويمكػف أف نالحظػو وا 
مثؿ اسػتخداـ أسػموب حػؿ المشػكالت عمػى التحصػيؿ الدراسػى فػى منػاىج البحػث لػدى طػالب 

بقػػدر  متكػػافئيف فإننػػا بػػذلؾ نعػػد مجمػػوعتيف مػػف الطػػالب عمػػى شػػرط أف يكونػػا ،  كميػػة التربيػػة 
العمػر،  المسػتوى االجتمػاعى واالقتصػادى ، الخبػرة السػابقة ، و تطبػؽ االمكاف فى  الػذكاء ، 

كػػػػال منيمػػػػا اختبػػػػار تحصػػػػيمى فػػػػى مػػػػادة منػػػػاىج البحػػػػث عمػػػػى شػػػػرط اف يعمػػػػؿ أفػػػػراد  عمػػػػى 
 المجموعة األولى تحت أسموب حؿ المشػكالت بينمػا تعمػؿ المجموعػة الثانيػة بالطريقػة العاديػة

 حصيال .ثـ نسأؿ أييما سيكوف أكثر ت او التقميدية
األولػػػػى الطريقػػػػة العشػػػػوائية أمػػػػا الطريقػػػػة  تمػػػػؾ المجمػػػػوعتيف  وىنػػػػاؾ طريقتػػػػاف لتكػػػػويف 

 الثانية فيى طريقة االختيار أو امتزاج المجموعتيف فى طريقة التعييف العشوائى .
 

 مثال مفصل لممنهج التجريبى :
دة دراسػػة أثػػر طريقػػة حػػؿ المشػػكالت عمػػى التحصػػيؿ الدراسػػى فػػى مػػا مشــكمة البحــث :

 مناىج البحث لدى طمبة كمية التربية .
 والجراء ىذا البحث تجريبا يقـو الباحث بما يمى: 

يحػػدد المتغيػػرات التػػى تػػؤثر عمػػى التحصػػيؿ الدراسػػى لطمبػػة كميػػة التربيػػة فػػى مػػادة منػػاىج  -1
البحػػث مثػػؿ العمػػر ، مسػػتوى الػػذكاء ، التحصػػيؿ الدراسػػى ، الجػػنس .. الػػخ وذلػػؾ بيػػدؼ 

 ى تجانس الفراد العينة .ضبطيا وحتى نحصؿ عم
طالػػب اختيػػارا عشػػوائيا مػػف  111 تبمػػغ قواميػػا مػػثال مػػف طػػالب كميػػة التربيػػة يختػػار عينػػة -2

الػػػذيف يتفقػػػوف فػػػى المتغيػػػرات الخارجيػػػة المػػػراد ضػػػبطيا ويمكػػػف معرفػػػة الػػػذيف يتفقػػػوف فػػػى 
المتغيػػػػػرات الخارجيػػػػػة بواسػػػػػطة تطبيػػػػػؽ بعػػػػػض أدوات البحػػػػػث كاالسػػػػػتبانة لمعرفػػػػػة العمػػػػػر 

 نسػػػػبةتطبيػػػػؽ اختبػػػػار الػػػػذكاء لمعرفػػػػة  ، ووالمسػػػػتوى االقتصػػػػادى واالجتمػػػػاعى والجػػػػنس 
 الذكاء.
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فى مادة مناىج البحث اختبارا قبميا لتحديد مسػتواىا  أختبار تحصيمى  يختبر عينة البحث -3
 قبؿ اجراء التجربة .

يقسػػػػػـ عينػػػػػة البحػػػػػث تقسػػػػػيما عشػػػػػوائيا الػػػػػى مجمػػػػػوعتيف ، مجموعػػػػػة )أ( خمسػػػػػوف طالبػػػػػا  -4
 طالبا . خمسوفومجموعة )ب( 

يختػػار أحػػد المجموعػػات اختيػػارا عشػػوائيا لتصػػبح أحػػدىما تجريبيػػة واألخػػرى ضػػابطة كػػأف  -5
 تكوف مجموعة )أ( مجموعة تجريبية ، ومجموعة )ب( مجموعة ضابطة .

يطبؽ طريقة حؿ المشػكالت فػى تدريسػو لممجموعػة )أ( وال يطبقيػا فػى تدريسػو لممجموعػة  -6
الضابطة بالطريقة التقميدية وىػى الطريقػة العاديػة  )ب( وتدرس المجموعة )ب( المجموعة

 فى التدريس )طريقة التمقيف(.
 فى مادة مناىج البحث.   لألختبار التحصيمى بعديا يختبر عينة البحث )المجموعتاف( -7
يقػػارف بػػيف نتػػائج االختبػػاريف )القبمػػى والبعػػدى( لمعرفػػة الفػػرؽ الػػذى احدثػػو تطبيػػؽ طريقػػة  -8

توى التحصػيؿ الدراسػى لػػدى المجموعػة التجريبيػة )أ( فػػى عمػػى مسػ اسػوب حػؿ المشػكالت
التػى درسػت بالطريقػة  مادة مناىج البحث بالمقارنػة مػع مسػتوى المجموعػة الضػابطة )ب(

. ويمكػػف اف يػػتـ ذلػػؾ بواسػػطة تطبيػػؽ احػػدى المعالجػػات االحصػػائية التػػى تقػػيس التقميديػػة 
 .الفرؽ لمعرفة ما إذا كاف الفرؽ ذو داللة احصائية اـ ال 

 ويتضح مف خالؿ الشكؿ التالى:
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    اختبار تحصيمى قبمى   
        

 )أ(
 مجموعة تجريبية

 طريقة حل المشكالت

 ضبط 
 المتغيرات الوسيطة

الجنس ـ مستوى الذكاء 
ـ المستوى االجتماعى 
واالقتصادى ـ العمر .. 

 الخ

 )ب( 
 مجموعة ضابطة
الطريقة العادية 

 التمقينية

  
  

    
 

  

        
 اختباس بعذي

 

 مقارنة بين نتائج االختبارين القبمى والبعدى
 

 

 مما سبؽ وجود مصطمحات معينة فى المنيج التجريبى وىى: يتضح ولذلؾ 
 

 : Treatment التجربة 
إلحػداث تغيػر مػا فػى الواقػع عػف خطوات إجرلئية معينة يقـو بيا الباحث   وىى عبارة  

مجموعة معينة لمعرفة ما يحدثػو مػف اثػر . فتطبيػؽ طريقػة حػؿ المشػكالت  متغير معيف عمىب
 عمى المجموعة )أ( فى المثاؿ السابؽ ىى التجربة .

 

 : Independent Variable المتغير المستقل 
فطريقػػة حػػؿ  متغيػػر اخػػروىػػو العامػػؿ او السػػبب الػػذى يطبػػؽ بغػػرض معرفػػة اثػػره عمػػى  

المتغيػػػر المسػػػتقؿ قػػػانوف معػػػيف وىػػػو قػػػانوف المتغيػػػر  المشػػػكالت ىػػػى المتغيػػػر المسػػػتقؿ ويتبػػػع
. وىػػو عبػػارة  (148: 1992احمــد عــودة  وفتحــى ممكــاوى )  المسػػتقؿ كمػػا يػػرى فػػاف دالػػيف

عف ضرورة بقاء كؿ العوامؿ المسببة ثابتة    ما عدا واحد منيػا يغيػر عمػى نحػو منػتظـ بينمػا 
ويعتبر المتغير المستقؿ ىػو طريقػة حػؿ  نالحظ التغيرات المصاحبة او المتتالية لممتغير التابع

 المشكالت.
 

 : Dependent Variable المتغير التابع 
ويعتبػػػػر التحصػػػػيؿ  ،وىػػػػو النتيجػػػػة التػػػػى يقػػػػاس اثػػػػر تطبيػػػػؽ المتغيػػػػر المسػػػػتقؿ عمييػػػػا  

 الدراسى ىو المتغير التابع .
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 : Experimental group المجموعة التجريبية 
التجربػة ، فمجموعػة )أ( تعػد مجموعػة تجريبيػة النيػا وىى المجموعة التى تطبؽ عمييػا  

 اخضعت لتطبيؽ طريقة جديدة وىى طريقة حؿ المشكالت .
 

 : Control group المجموعة الضابطة 
وىػػى المجموعػػة التػػى تشػػبو تمامػػا المجموعػػة التجريبيػػة فػػى جميػػع خصائصػػيا وتتماثػػؿ  

فمجموعػػػػة )ب( تعػػػػد مجموعػػػػة معيػػػػا فػػػػى جميػػػػع االجػػػػراءات فيمػػػػا عػػػػدا المتغيػػػػر المسػػػػتقؿ ليػػػػا 
 ضابطة .

 

 : Extraneous variables المتغيرات الوسيطة 
 الذى  يحاول الباحث ان يمغى اثرها عمى التجربة ،هى المتغيرات 

وىػػى المتغيػػرات التػػى يمػػـز ضػػبطيا لتكػػوف بدرجػػة متسػػاوية فػػى المجمػػوعتيف التجريبيػػة أ 
،الراحػػة  لمسػػتوى االقتصػػادى واالجتمػػاعىوالضػػابطة مثػػؿ الجػػنس ، العمػػر ، درجػػة الػػذكاء ، ا

 .. الخ . النفسية
 

ففى المثاؿ السػابؽ قػد يرتفػع مسػتوى التحصػيؿ الدراسػى لػدى المجموعػة )أ( ال لتطبيػؽ طريقػة 
حػػػػؿ المشػػػػكالت وانمػػػػا الف اعضػػػػاء المجموعػػػػة يتمتعػػػػوف براحػػػػة نفسػػػػية اعمػػػػى ممػػػػا يتمتػػػػع بػػػػو 

 اعضاء المجموعة )ب( مثال.
 

ذا لػػػـ يضػػػبط أى مػػػف  المتغيػػػرات الدخيمػػػة او الوسػػػيطة فانػػػو يػػػؤثر فػػػى المتغيػػػر التػػػابع  وا 
وييػػػدد صػػػدؽ التجربػػػة . والتجربػػػة تكػػػوف صػػػادقة إذا كانػػػت النتػػػائج التػػػى تسػػػفر عنيػػػا نتيجػػػة 

قابمة لمتعميـ عمػى المواقػؼ خػارج الموقػؼ  حتى تكوفلممتغير المستقؿ الذى يتناولو الباحث ، 
،  Internal validity افرىمػا ىمػا : الصػدؽ الػداخمى التجريبػى ، والشػرطاف المػذاف ينبغػى تو 

ويقصػػػد بالصػػػدؽ الػػػداخمى أف تكػػػوف الفػػػروؽ   External validityوالصػػػدؽ الخػػػارجى 
المالحظة فى المتغير التابع نتيجة مباشرة لتناوؿ المتغير المستقؿ ، وال تعػزى الػى شػئ آخػر. 

و قابمة لمتطبيؽ عمى مجموعػات فػى ويقصد بالصدؽ الخارجى اف تكوف النتائج قابمة لمتعميـ أ
بيئػػات خػػارج الموقػػؼ التجريبػػى وبعبػػارة أخػػرى فانػػو يمكػػف توقػػع اعػػادة تأييػػد نتػػائج الدراسػػة أى 
تأييد عالقة السبب ػ النتيجة مع المجموعات األخػرى وفػى مواقػؼ أخػرى وأوقػات أخػرى طالمػا 
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ذا أجريػػت الدراسػػة باسػػتخداـ مجموعػػات  مػػف الموىػػوبيف فينبغػػى أف الظػػروؼ تسػػمح بالدراسػػة وا 
 اف تكوف النتائج قابمة لمتطبيؽ عمى مجموعات الموىوبيف .

 

 :Pre-Test االختبار القبمى 
وىو االختبار الذى تختبره المجموعتػاف التجريبيػة والضػابطة قبػؿ اجػراء التجربػة بيػدؼ  

رفػػة تحديػد مسػػتوى التحصػػيؿ الدراسػػى لػػدييما فػػى منػاىج البحػػث قبػػؿ التجربػػة وحتػػى يتسػػنى مع
اثػػر التجربػػة فػػى تحسػػينو وىػػذا االختبػػار يعػػد مػػف االختبػػارات التحصػػيمية فػػى مػػادة معينػػة وىػػو 

 مكوف مف أسئمة اما عمى شكؿ اسئمة مقاؿ او اسئمة موضوعية .. الخ 

 : Post-test االختبار البعدى 
وىو االختبار الذى تختبره المجموعتاف التجريبية والضابطة بعػد اجػراء التجربػة بغػرض  

تحديد مستوى التحصيؿ الدراسى لدى المجموعػة التجريبيػة والضػابطة فػى مػادة منػاىج البحػث 
بعد اجراء التجربة لقياس األثػر الػذى احدثػو تطبيػؽ المتغيػر المسػتقؿ )طريقػة حػؿ المشػكالت( 

 عمى المتغير التابع )التحصيؿ الدراسى(.
 

 :   Variable control ضبط المتغيرات 
غيػػرات الخارجيػػة ذات األثػػر عمػػى التجربػػة ومػػف ثػػـ ضػػبطيا عػػدا أى التعػػرؼ عمػػى المت 

 المتغير المستقؿ وذلؾ بيدؼ :
 الذكاء العالية مثال .نسب حتى يمنع اثرىا عمى النتيجة كأف يبعد الطمبة ذوى  عزلها :

حتى يتـ التأكد مف توافرىا لدى المجموعتيف التجريبيػة والضػابطة عمػى حػد سػواء  أو تثبيتها :
 ر ذوى عمر محدد مثال.كأف يختا

 

 ويمكف ضبط المتغيرات بواسطة الطرؽ التالية:
 ضبط الظروؼ حوؿ التجربة : -

ويقصػػد بضػػبط الظػػروؼ الماديػػة والمكانيػػة التػػى تجػػرى فييػػا التجربػػة كػػأف يعػػد المجػػرب 
 حجرة عازلة لمصوت او الضوء لكى يعزؿ المتغيرات غير المطموبة .
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عمػػػى المتغيػػػر التػػػابع وتثبيتيػػػا كػػػأف يختػػػار درجػػػة اختبػػػار بعػػػض المتغيػػػرات ذات األثػػػر  
ذكػاء واحػػدة ودرجػػة مسػتوى اقتصػػادى واجتمػػاعى واحػد يجػػب اف تتػػوافر فػى افػػراد المجمػػوعتيف 

 التجريبية والضابطة .
 

بعد ذلؾ يػتـ تطبيػؽ بعػض المعالجػات االحصػائية التػى يسػتطيع الباحػث بواسػطتيا اف  
لتابع خاصة عندما تكوف تمؾ المتغيػرات مػف النػوع يضبط المتغيرات ذات األثر عمى المتغير ا

 الذى ال يمكف اخضاعو لمضبط المادى او لمضبط االنتقالى.
     

 :True-Experimental Designs التصميمات التجريبية 
ويقصد بيا تمؾ التصميمات التى يتـ فييا ضػبط المتغيػرات الخارجيػة ضػبطا يمنػع مػف  

لصدؽ الخػارجى التػى سػبؽ توضػيحيا الػى حػد كبيػر ، وكػذلؾ تأثير عوائؽ الصدؽ الداخمى وا
 يتـ فييا االختبار والتعييف عشوائيا.

 

 

 :التصميم األول 
يستخدـ فى ىذا التصميـ مجموعة واحدة مف األفراد حيث يطبؽ عمييا أختبار قبمى 
)أختبار تحصيمى ( ثـ تخضع لممتغير التجريبى )طريقة حؿ المشكالت ( ثـ يطبؽ عمييا 

ختبارا بعديا )أختبار تحصيمى ( ليكوف الفرؽ فى نتائج المجموعة عمى األختباريف البعدى أ
 والقبمى ناتجا عف تأثرىا بالمتغير التجريبى .

 

 التصميم الثانى:
فى ىذا  يتـ تفسيـ  األفراد إلى مجموعتيف  عشوائيا تجريبية وآخرى ضابطة  بحيث  

ستقؿ )طريقة حؿ المشكالت( ويحجب عف المجموعة تخضع المجموعة التجريبية لممتغير الم
الضابطة و تختبر المجموعتيف اختبارا قبميا ، ثـ يتـ اختبار المجموعتيف اختبارا بعديا لقياس 

 األثر الذى احدثو تطبيؽ المتغير المستقؿ .
 

 التصميم الثالث :
ا أوال ثـ يقسـ وفى ىذا التصميـ يتـ تعييف األفراد عمى المجموعات تعيينا عشوائي 

األفراد الى أربع مجموعات ، مجموعتيف تجريبيتيف ومجموعتيف ضابطتيف وذلؾ بيدؼ ضبط 
أثر االختبار القبمى عمى المتغير التابع ) النتيجة( فيتـ اختبار المجموعة التجريبية األولى 
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ثانية كذلؾ والمجموعة الضابطة األولى اختبارا قبميا دوف تطبيقو عمى المجموعة التجريبية ال
المجموعة الضابطة الثانية وبذلؾ يتمكف الباحث مف أف يقرر اثر المتغير المستقؿ مع 

 االختبار القبمى وأثره بدونو .
 مميزات المنهج التجريبى  :

يمكف معرفة اثر السبب عمى النتيجة عمى اختالؼ تصميماتو بمعرفة اثر السبب عمى  -
السببى المقارف وانما تجريبا وجزما وىذا ما ميز النتيجة ال استنتاجا كما يحدث بالبحث 

 المنيج التجريبى عف غيره مف مناىج البحث .
يتـ فيو ضبط المتغيرات الخارجية ذات األثر عمى المتغير التابع مما يساعد عمى الجـز  -

بمقدار اثر السبب عمى النتيجة . وليذه الخاصية اثر كبير فى تقدـ العمـو حيث يمكف 
 حية اى تغيير اصالحى فى الظاىرة المدروسة .التنبؤ بصال

تعدد تصميماتة وتعدد طرؽ قياسة األمر الذى جعمة أكثر مرونة فى الظروؼ التجريبية  -
 المختمفة .

 

 نقد المنهج التجريبى: -
 يوجد بعض العيوب فى المنيج التجريبى ومنيا : 

المراد قياسو بعيدا عف التجربة تأخذ الشخص مف مجرى حياتو الطبيعية أو يأخذ المتغير  -
 مجراه الطبيعى لإلنساف .

 التجربة مواقؼ صناعية . -
تقميد بعض عمماء العمـو األخرى مثؿ عمماء الفيزياء والكيمياء وىذا التقميد ال نستطيع  -

 تطبيقو عمى اإلنساف .
تعقد الظاىرة اإلنسانية وصعوبة ضبط المتغيرات ذات األثر عمييا مما يزيد فى صعوبة  -

 ثر السبب عمى النتيجة .قياس أ
 اختالؼ الظاىرة االنسانية عف الظاىرة الطبيعية . -
وجود متغيرات ال يستطيع الباحث أف يتـ ضبطيا بعد االختبار القبمى وقبؿ االختبار  -

 البعدى مما يكوف ليا أثر عمى المتغير التابع .
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جسمى والعقمى نضج أو نمو أفراد البحث بعد االختبار القبمى مثؿ النضج أو النمو ال -
 ألفراد البحث .

تعود أفراد البحث عمى ما يجب أف تكوف عميو اإلجابة فى االختبار البعدى وليذا يصبح  -
 التغير فى نتيجة االختبار البعدى ليس ناتجًا عف التجربة فقط .

وقد يكوف االختالؼ بيف نتيجة االختبار البعدى ونتيجة االختبار القبمى ليس ناتجا عف  -
 لكف يمكف أف يكوف االختبار البعدى أسيؿ مف االختبار القبمى .التجربة و 

يمكف أف يحدث غياب لبعض أعضاء المجموعة التجريبية والضابطة بعد االختبار القبمى  -
 وقبؿ االختبار البعدى والذى سوؼ يؤثر عمى المتغير التابع .

 

 
 المنهج التاريخي:

 مفهوم المنهج التاريخي:
ع المعمومات المرتبطة بموضوع البحث مف مصادرىا المختمفة، ييتـ ىذا المنيج  بجم 

خراجيا إخراجا جديدا يتالءـ مع عنواف البحث كما يتأكد  مف صحة المعمومة  وترتيبيا وا 
 داخميا وخارجيا .

 

 البحث التاريخي:
نعنػػى بالبحػػث التػػاريخي البحػػث المػػنظـ عػػف الوثػػائؽ والمصػػادر التػػي تتضػػمف حقػػائؽ  

أو السػػؤاؿ الػػذي يشػػيره المػػؤرخ عػػف الماضػػي. ويأمػػؿ المػػؤرخ التربػػوي فػػى  ذات صػػمة بالقضػػية
 دراستو لمماضي أف يحقؽ فيما أفضؿ لممؤسسات والممارسات والمشكالت التربوية المعاصرة 

 

ويكشػػؼ التركيػػز عمػػى التفسػػير عػػف الفػػرؽ بػػيف وجيػػة النظػػر المعاصػػرة ووجيػػة النظػػر  
أف األسػموب التػاريخي يػدرس الظػاىرة القديمػة مػف التي سادت خالؿ القروف الماضػية ، حيػث 

خػػالؿ الرجػػوع إلػػى أصػػميا فيصػػفيا ويسػػجؿ تطوراتيػػا وبحمػػؿ ويفسػػر ىػػذه التطػػورات لكػػي يػػربط 
) ذوقــــــان األسػػػػػػباب بالنتػػػػػػائج ، ثػػػػػػـ  اإلفػػػػػػادة مػػػػػػف ىػػػػػػذا  لفيػػػػػػـ الحاضػػػػػػر والتنبػػػػػػؤ بالمسػػػػػػتقبؿ 

 (  233: 2003عبيدات
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 ل التربوى :أمثمة لمبحوث التاريخية فى المجا
 ومف ىذه األمثمة ما يمى: 

دراسة تاريخية لمعرفة طرؽ التدريس التى يتبعيا المربوف األوائؿ  أمثاؿ أبف خمدوف وغيػرة  -
 دراسة تاريخية لنظاـ وتاريخ التعميـ ومناىجو فى فترة مف الفترات السابقة .

عمػػػيـ مثػػؿ جيػػػود ابػػػف دراسػػة تاريخيػػػة لػػبعض المفكػػػريف ، ومػػا قػػػاموا بػػػو مػػف جيػػػد لنشػػر الت -
 جماعة ، الغزالي ، ابف رشد ، ابف خمدوف.

 دراسة تاريخية لطريقة الثواب والعقاب فى العصور السابقة . -
دراسػػػػة تاريخيػػػػة لتوثيػػػػؽ بعػػػػض المعمومػػػػات التاريخيػػػػة عػػػػف بعػػػػض القضػػػػايا التربويػػػػة التػػػػى  -

 اعتبرت بمضي الزمف تعد كأنيا حقائؽ ال تقبؿ الشؾ .
 الكميات مثؿ كمية التربية لمبنات .دراسة لتطور كمية مف  -
 دراسة لشكؿ الكتاب المدرسي  فى العصور السابقة . -
 دراسة تاريخية لتطور محو األمية . -

 فائدة الدراسات التاريخية:
 المراجعة   : 

اف مراجعػػػػة الدراسػػػػات السػػػػابقة فػػػػى مجػػػػاالت اىتمػػػػاـ البػػػػاحثيف ، فقػػػػد توصػػػػؿ البػػػػاحثوف الػػػػى 
 وف آخػػروف مػػف قػػبميـ ، كمػػا انيػػـ قػػد يقومػػوا بدراسػػة فػػروض اكتشػػافات توصػػؿ الييػػا بػػاحث

Hypotheses   سػػػبقيـ الػػػى دراسػػػتيا بػػػاحثوف آخػػػروف ولػػػـ تثبػػػت قيمتيػػػا ، كمػػػا يمكػػػف اف
يستمروا فى الوقوع فى ذات األخطاء المنيجية التى وقػع فييػا السػابقوف عمػييـ مػف البػاحثيف ، 

اسػات السػابقة يصػبح التقػدـ أمػرا مسػتحيال . باختصار فبدوف المراجعة التاريخيػة المسػتمرة لمدر 
مثػػػاؿ لػػػذلؾ حيػػػث اىػػػتـ العممػػػاء لفتػػػرات طويمػػػة فػػػى السػػػابؽ  بدراسػػػة الػػػذكاء عمػػػى األفػػػراد ذو 

 الطبقات االجتماعية المرتفعة    .
وىػػذه الوظيفػػة التحريريػػة لمتػػاريخ تطبػػؽ ايضػػا عمػػى الممارسػػات التربويػػة لممربػػى الػػذى 

ة عانػػت منيػػا مدرسػػتو او بمػػده يمكػػف اف يقػػع فييػػا ويتبناىػػا مػػف تبنػػى  قضػػايا ومشػػكالت تعميميػػ
جديػػد ، مؤسسػػا ممارسػػاتو التربويػػة عمػػى افتراضػػات لػػـ تثبػػت صػػحتيا تاريخيػػا او ثبػػت خطأىػػا 

 تاريخيا أو قد ال يتنبو الى وسائؿ اخرى اثبت السابقوف فعاليتيا .
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بػيف البيئػة االجتماعيػة تساعد الدراسات التاريخية عمى تحديد العالقػة بػيف المشػكمة و  -
 واالقتصادية والثقافية التى أدت الى نشوئيا .

 
 التجديد: -
حيػػػػث تتسػػػػـ أعمػػػػاؿ مجموعػػػػة مػػػػف المػػػػؤرخيف المحػػػػدثيف لمتربيػػػػة بيػػػػذه السػػػػمة فيحػػػػاوؿ   

بعضػػػػيـ اف يرصػػػػد حساسػػػػية المػػػػربيف نحػػػػو الشػػػػعور بالممارسػػػػات التربويػػػػة الخاطئػػػػة او غيػػػػر 
س عمميػػة والتػػي مارسػػيا األسػػبقوف ربمػػا عػػف غيػػر دراسػػة العاديػػة او تمػػؾ التػػى تعتمػػد عمػػى أسػػ

وقصػػػد ومازالػػػت تمػػػارس بشػػػكؿ او بػػػ خر حتػػػى اآلف ومػػػف ثػػػـ فػػػى حاجػػػة الػػػى تغيػػػر ، ويػػػزود 
الماضػػػػي المػػػػربيف برؤيػػػػة غيػػػػر منحػػػػازة لألحػػػػداث تسػػػػاعدىـ عمػػػػى رؤيػػػػة الممارسػػػػات التربويػػػػة 

ف المنظػور المحػدد لمحاضػر الخاطئة بطريقة أكثر حيادية مما لو اقتصروا عمى النظر الييا م
 فقط .

 
 التنبؤ باالتجاهات المستقبمية: -

ويمكػػػػف لمبحػػػػوث التاريخيػػػػة اف تسػػػػاعد المربػػػػى الػػػػى حػػػػد مػػػػا عمػػػػى التنبػػػػؤ باالتجاىػػػػات  
المسػػتقبمية ، فػػاذا تعرفنػػا عمػػى الطريقػػة التػػى نيجػػت بيػػا مجموعػػة مػػف المػػربيف فػػى الماضػػى ، 

، فػالمربى الػذى انطػوت أفعالػو فػى الماضػي عمػى  فأننا نستطيع اف نتنبأ بنيجيـ فى المسػتقبؿ
 واقعية ورغبة نحو اإلصالح مف المحتمؿ اف تنيج افعالو فى المستقبؿ نفس النحو .

 
 خطوات المنهج التاريخي:

 توجد عدة خطوات لممنيج التاريخي وىى:
  جمػػػػع المصػػػػادر األساسػػػػية الموجػػػػودة سػػػػواء أكانػػػػت مكتوبػػػػة او مصػػػػورة او مجسػػػػمة او

شػػػفيية مثػػػؿ السػػػجالت والوثػػػائؽ  اآلثػػػار الصػػػحؼ والمجػػػالت شػػػيود العيػػػاف  مسػػػجمة او
 المذكرات والسير الذاتية  .. الخ .

 . استبعاد جميع المصادر غير الصحيحة 
 . االقتصار عمى الصحيح مف المصادر األساسية 
 . خراج األدلة الثابتة فى عرض عممي مناسب  تنظيـ وا 
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 ريخي مف خالؿ توضيح يقـو بيا الباحث المطبؽ لممنيج التا
 ماىية مشكمة البحث طبقا :

 اإلحساس بالمشكمة  -
 التمييد لممشكمة  -
 تعريؼ المشكمة وتحديد أسئمة البحث . -
 اىمية البحث  -
 اىداؼ البحث  -
 االطار النظرى لمبحث  -
 حدود البحث  -
 مصطمحات البحث  -
 اختبار الفروض . -
 

 تحديد مشكمة أو موضوع البحث التاريخى:
ى فػى تخطػيط البحػث التػاريخى ، ىػى تحديػد المشػكالت او الموضػوعات الخطوة األولػ 

 التى سيتـ بحثيا. 
 

 كيف يمكن ان يشتق البحث التاريخى المشكمة ؟
مػػف خػػالؿ القضػػايا االجتماعيػػة الحاليػػة والتػػى تعتبػػر المصػػدر الرئيسػػى الشػػتقاؽ المشػػكالت  -

ب البحػػػػػوث التاريخيػػػػػة تتعمػػػػػؽ التػػػػػى تناولتيػػػػػا الدراسػػػػػات التاريخيػػػػػة فػػػػػى التربيػػػػػة ، فكانػػػػػت أغمػػػػػ
بموضوعات اجتماعية منيا عمى سبيؿ المثاؿ : مشكالت بعػض المؤسسػات التعميميػة األىميػة  
، األسػػػس التاريخيػػػة لحركػػػات اإلصػػػالح الشػػػامؿ لمػػػنظـ التعميميػػػة ، الجػػػذور التاريخيػػػة لقضػػػية 

 قياس الذكاء وانحيازىا ألبناء الطبقة المتوسطة التى تقطف المدف . 
 تاريخ حياة بعض األفراد او المربيف )السير ( ترجمة حياة بعض األفراد  دراسة -
والبحوث التى تؤرخ لبعض المؤسسات التعميمية ولحركات اإلصالح التربوي نوعػا آخػر  .. -

 مف بحوث تاريخ التربية . 
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البحوث التي تحاوؿ اف تجمع مجموعة مف األحداث والوقائع التاريخيػة التػى كانػت تبػدو فػى  -
اضي غير مترابطة فى إطار منظـ يساعد عمى فيميػا بشػكؿ أفضػؿ مثػاؿ لػذلؾ  قػد يجػد الم

الباحػػث اف ىنػػاؾ دراسػػات تاريخيػػة قػػد تمػػت حػػوؿ مجموعػػة مػػف الكتػػب المدرسػػية ، كمػػا يجػػد 
 اف ىناؾ دراسات تاريخية أيضا قد تمت لممناىج.

 

مف خاللػو كافػة األحػداث دمج األحداث التاريخية المعروفة واضعا إطارا تفسيريا جديدا تتخذ  -
 والوقائع التاريخية داللة جديدة.

تفسير األحداث التاريخية التػي درسػيا مؤرخػوف آخػروف . مثػؿ تفسػير  الكتػب والمراجػع التػى  -
 أرخت ألحداث او فترات تاريخية معينة مف خالؿ فكر الباحث العاصر ..

 

راسػة اال وىػو التأكػد مػف ومع  تحديد المشػكمة او الموضػوع الػذى سػيتناولو الباحػث بالد 
توفر المصادر الالزمة والضرورية إلجراء الدراسة . فميس مػف الحكمػة التسػرع باختيػار إحػدى 
المشكالت او الموضوعات التى تتطمب وثائؽ مػف العسػير العثػور عمييػا او الوصػوؿ الييػا او 

اال بعػػد مضػػى االطػػالع عمييػػا مثػػؿ الوثػػائؽ الحكوميػػة السػػرية التػػى ال يمكػػف االطػػالع عمييػػا 
 فترة زمنية .

 

  صياغة الفروض :
ال تختمؼ صياغة الفروض فى البحػث التػاريخي عػف البحػوث األخػرى ولكػف يجػب اف 

 يضع الباحث فرضا يقـو بتوجييو فى جمع المعمومات .   
 الدراسات السابقة :

تشػابو ثـ تأتى مراجعة الدراسات السابقة أى البحوث التى كتبت عف الموضوع ليوضح مػدى ال
واالخػػتالؼ بينيػػا وبػػيف دراسػػتو ، وكػػذلؾ يبػػرز جوانػػب القػػوة وجوانػػب الضػػعؼ فييػػا وليوضػػح 
 أيضا موقع دراستو وأثرىا فى تالفى جوانب الضعؼ فى الدراسات السابقة . صدقا وداللة .

 المصادر :
مثؿ  ،المنيج التاريخي يمتاز بتعدد المصادر فمنيا ما ىو  أولى ومنيا ما ىو ثانوي

سجالت الرسمية المكتوبة والشفوية وىذه السجالت قد تكوف فى شكؿ وثائؽ ، إحصاءات ، ال
، مجالت  ، شيود العياف ، صحؼقوانيف ، أنظمة ، وقد تكوف ىذه المصادر فى شكؿ آثار

 المذكرات والسير الذاتية .
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 عيوب المنهج التاريخي:
ج بحػث يطبػؽ فػى دراسػػة لممػنيج التػاريخي بعػض العيػوب شػأنو فػى ذلػؾ شػأف اى مػني 

 الظاىرة اإلنسانية:
المنيج التاريخي يرتبط بظػاىرة حػدثت فػى الماضػي ، ممػا يجعػؿ مػف المتعػذر جػدا التأكػد  -1

بشػػكؿ قػػاطع مػػف انيػػا حصػػمت بيػػذه الكيفيػػة او تمػػؾ . فينػػاؾ تسػػاؤالت عديػػدة او عالمػػات 
و الباحػػػث اسػػػتفياـ كبيػػػرة حػػػوؿ عمميػػػة المػػػنيج التػػػاريخي ، وصػػػدؽ وثبػػػات مػػػا يتوصػػػؿ اليػػػ

 المطبؽ لو مف نتائج .
المنيج التاريخي يقػـو عمػى تحميػؿ الباحػث لمصػادر مدونػة أصػال مػف قبػؿ أنػاس سػبقوه ،  -2

واال لـ استطاع الحصوؿ عمييا وىذا يجعؿ المعمومػة التاريخيػة عرضػة لميػواء ، والتفسػير 
 الذاتي مف أطراؼ عدة ىى:

 تحيز فيما دونو مف معمومات .: فميس ىناؾ مف سبيؿ لمجـز بعدـ ال المدون األول -
 : عندما يكوف المصدر غير أساسي وانما ثانوى. المدون الثاني -
: الػذى قػد يتحيػز ولػو بصػورة غيػر مباشػرة وكػأف يكػوف انتقػاءه لممصػادر مقصػورا  الباحث -

 عمى المصادر التى تؤكد ما يراه ويعتقده .
يػػة المػػنيج التػػاريخى ىػػو التحيػػز والتفسػػير الػػذاتي ىػػذا ، ىنػػاؾ عامػػؿ آخػػر يقمػػؿ مػػف عمم -3

التحميػػػػؿ الكيفػػػػى لممعمومػػػػات الػػػػذى يعتمػػػػد عمػػػػى اسػػػػتنتاج البػػػػراىيف واألدلػػػػة التاريخيػػػػة مػػػػف 
المصػػادر . فمػػيس ىنػػاؾ مقيػػاس عممػػى دقيػػؽ لتقريػػر صػػدؽ ذلػػؾ الػػدليؿ او عػػدـ صػػدقو ، 

ـــد كمػػػا يحػػػدث فػػػى البحػػػوث التجريبيػػػة والوصػػػفية التػػػى تعتمػػػد عمػػػى التحميػػػؿ الكمػػػي  .)عب
 (268- 245:  1994( )محمد مرسى 146- 140:  1992الرحمن عدس 
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 املفاهيم

 مقدمة

دورًا ىامًا في تكوين المعرفة وبنائيا ، فقد يتعمم األطفال  Conceptsتمعب المفاىيم 
ولكنيا ال تكون قابمة لالستخدام وال سيمة التذكر إال إذا  الكثير من المعارف والحقائق ،

شكمت ىذه المعارف أو الحقائق ما يسمى بالمفاىيم . فالمفاىيم ىي أساس المعرفة والعمم ، 
فيي التي تزود المتعممين بالوسائل التي تعينيم عمى تذكر وفيم طبيعة ما يتعممونو ، وتزيد 

 ختمفة.من قدراتيم عمى تفسير الظواىر الم
 

وتساعد المفاىيم الفرد عمى مواجية عالمو المعقد ، فالعالم يحتوي عمى تشكيمة 
ذا لم يعمل الفرد عمى تبسيطيا واختصارىا فإن فيمو  ضخمة من المثيرات واألحداث ، وا 
لمعالم قد يصبح صعبًا ، فنحن ال نستطيع أن نعطي انتباىنا وتركيزنا لدراسة كل المثيرات 

ارىا ظواىر فريدة. لذا يميل األفراد منذ طفولتيم المبكرة إلى تجميع األشياء من حولنا باعتب
في صورة مجموعات يسيل فيميا والتعامل معيا ، وتقوم عممية تجميع األشياء عمى أساس 
اشتراكيا في صفة معينة أو عدد من الصفات ، وذلك عمى الرغم من وجود صفات فريدة 

بينيما تامًا . لذا فالمفاىيم تساعد عمى فيمنا لمعديد من تميز كل منيا وال تجعل التشابو 
:  0222األشياء دون دراسة كل منيا عمى حدة. ولقد لخص فؤاد أبو حطب وآمال صادق )

( دور المفاىيم في السموك اإلنساني في مجموعة من الوظائف أىميا : اختزال التعقد 316
وتوجيو النشاط التعممي ، وتسييل عممية البيئي ، واختزال الحاجة إلى التعمم المستمر ، 

 التعمم.
 : تعريفات "املفهوم

"عبارة عن تجميع أو تصنيف لمجموعة من المثيرات ذات استجابة عامة  ىو 
عرف المفيوم بأنو "ربط استجابة واحدة لمجموعة من المثيرات ، عمى أساس كما ،مشتركة"

المفاىيم بأنيا "فئات عقمية  تفعرف ت آخرى .اما دراسابعض العناصر المتشابية بينيا"
Mental Categories  لمموضوعات أو األحداث أو الخبرات ، أو األفكار المتشابية مع

بعضيا البعض" ، فيي تتيح لمطفل أو لممتعمم أن يمثل كمًا كبيرًا من المعمومات المتعمقة 
في حين عرف فؤاد أبو بالموضوعات واألحداث أو غيرىا في نسق واحد عالي الفعالية. 
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( المفيوم بأنو " فئة من المعمومات أو المثيرات فييا 795،  0222حطب وآمال صادق )
 خصائص مشتركة ، ويتضمن ذلك عمميتي التمييز والتعميم ، كما يتضمن عممية التصنيف".
عندما اتضحت معالم الثورة العممية المعاصرة ، وأدت إلى االنفجار المعرفي أصبحت 

لتحديات الرئيسية التي تواجو المربين ىو كيف يمكن مساعدة األجيال الصاعدة عمى أىم ا
مواجية ىذا التطور السريع. وىنا برزت أىمية االىتمام بأساسيات العمم والتي تعني المفاىيم 

 والمبادئ العممية التي يمكن في ضوئيا فيم العديد من الحقائق الجزئية. 
يندرج تحتيا عدد من المفاىيم الفرعية البسيطة المكونة وىناك مفاىيم عممية أساسية 

 :لممفيوم األساسي 
 
 : ةم البسيطيهاالمف-1 

ىو المفيوم القائم عمى فئة محددة من األمثمة ، وىو يمثل أبسط وحدات المعرفة من 
الحقائق العممية ، وباتساع فئة الحقائق المكونة ليذا المفيوم يتسع حجم ونطاق ما يمثمو 

 . وم ليقيم تنظيمًا واتساقًا بين عدد من المفاىيم البسيطة لتنتج مفاىيمًا كبرىالمفي
 المفاهيم الكبرى : 

وىي ما تعرف بأنيا "ذلك النظام الذي ينشأ عن العالقات الموجودة بين عدد كبير من  
المفاىيم يؤدي إلى كميات تحمل معاني أكثر مما تحممو المفاىيم البسيطة الصغرى المكونة 

 ليا". 
 

فعمى سبيل المثال يمثل مفيوم الجماد مفيوم المادة في أبسط صورة ثم تتسع فئة الحقائق 
المكونة ليذا المفيوم لتشمل الحقائق المكونة لمفاىيم المواد الصمبة ، والسائمة ، والغازية ، 

تغير وتتسع أيضًا فئة الحقائق المكونة ليذه المفاىيم لتشمل الحقائق المكونة لمفاىيم ال
الفيزيقي ، التغير الكيمائي ، وتندرج تمك الحقائق مرة أخرى تحت مفيوم أساسي وىو مفيوم 

 المادة.
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 أهمية دراسة المفاهيم
( أهمية دراسة 04-08،  4791ويجمل )أحمد خيري كاظم ، وسعد يس زكي ، 

 -المفاهيم فيما يمي :
، بحيث لم يعد في مقدور أي تزايد المعرفة العممية بدرجة كبيرة ، وبمعدالت متراكمة  (1

أن يمم بجميع المعارف في مجال تخصصو بدون تعمم  –ميما كانت قدرتو  –إنسان 
 المفاىيم.

تعد المفاىيم العممية األساسية أكثر ثباتًا ، ومن ثم فيي أقل عرضة لمتغير من  (0
المعمومات القائمة عمى الحقائق المنفصمة ويرجع إلى كونيا تربط بين الحقائق 

تفصيالت الكثيرة في كل موحد لو معناه ومغزاه ، ويساعد ثبات المفاىيم عمى التقميل وال
 من سرعة نسيان المتعمم المادة المتعممة.

تستخدم المفاىيم العممية األساسية في تصنيف عدد كبير من األشياء واألحداث والظواىر  (6
يل من تعقد البيئة في البيئة ، وتجمع بينيا في مجموعات أو فئات تساعد عمى التقم

 وتسيل من دراسة التالميذ لمكوناتيا وظواىرىا.
يسيل تعمم المفاىيم العممية األساسية فيم الكثير من المعمومات الجديدة في المرحمة  (4

التعميمية التالية . كما يرى "أوزوبل" أن تعمم المفاىيم األكثر عمومية يسيل جميع 
 المفاىيم الجزئية التي تتصل بيا.

مد تفكير الفرد فيما يواجيو من مشكالت في حياتو اليومية عمى مقدار ما لديو من يعت (7
 مفاىيم عممية أساسية ترتبط بيذه المشكالت.

تعمم المفاىيم العممية يزيد من قدرة المتعمم عمى تفسير كثير من الظواىر الطبيعية  (3
 المرتبطة بيا.

ي نظرة شاممة ومتكاممة لمعالم صفة العمومية التي تتسم بيا المفاىيم العممية تعط (5
خصوصًا إذا أظيرنا ما بينيا من عالقات وصالت ، فضاًل عن كونيا ذات معنى 

 بالنسبة لممتعمم ، خصوصًا إذا روعي التنظيم السيكولوجي في تقديميا.
عاصمًا لمتالميذ من فيم الكثير من  –عد تعمم المفاىيم العممية خصوصًا في الصغر ي (8

ة فيمًا خاطئًا ، األمر الذي يصعب تصحيحو مستقباًل ، وقد دلت الظواىر الطبيعي
 البحوث العممية عمى أن تعمم مفاىيم جديدة أسيل بكثير من تصحيح مفاىيم خاطئة.
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يشجع تعمم المفاىيم العممية األساسية عمى تدعيم عممية التعمم ، فالتمميذ الذي يعرف  (9
لمفيوم من خالل اكتسابو لخبرات أخرى شيئًا عن مفيوم الحرارة سيتدعم تعممو ليذا ا

ترتبط بو حيث أن تنوع الخبرات التي يتعرض ليا الطفل تساعد عمى تدعيم تعمم المفيوم 
 وتسيل اكتسابو.

تسيم دراسة المفاىيم العممية األساسية في انتقال أثر التعمم ذلك أن المدرسة ال  (12
ة جميع مواقف الحياة نتيجة تعميم التالميذ مواجي –بأي حال من األحوال  –تستطيع 

لمتغيرات اليائمة التي تحدث في البيئة والمجتمع من حين آلخر. حيث يتعمم الطفل 
المفاىيم العممية األساسية ثم يستخدم ىذه المفاىيم في حل مشكالت حياتية يترتب حميا 

عممية عمى ىذا المفيوم ومتشابية مع مواقف تعمم المفيوم ، كما يساعد تعمم المفاىيم ال
األساسية األطفال عمى إدراك العناصر المتشابية بين ما سبق أن تعمموه والمواقف 

 الجديدة ، مما ييسر عممية االنتقال.
يعد توفر المفاىيم العممية األساسية في مجال التخطيط لممناىج وبنائيا أساسًا  (11

ية في الختيار خبرات ومواقف تعميمية شاممة ، ومن ثم فيي تستخدم كخيوط أساس
النسيج العام لممنيج . حيث يتعمم األطفال المفاىيم من خالل خبرات متنوعة شاممة تثري 
المنيج وتجتذب الطفل وتثير اىتمامو كالخبرات المباشرة والتجارب العممية والقصص 

 العممية والقيام برحالت لزيارة متاحف العموم والخبرات االجتماعية مع األشخاص. 
 

ويكتسبيا الطفل غالبًا من تمقاء نفسو من خالل احتكاكو بالبيئة والخبرات  :مفاهيم تمقائية 
 الحسية المباشرة ، ومن أمثمتيا مفيوم العدد.

وتكتسب غالبًا من خالل مرشد أو معمم ، أو من خالل التفاعل والخبرات  مفاهيم عممية :
 داخل المدرسة ، مثل مفيوم خشن أو ناعم.

وىي تمك المفاىيم الفطرية  : Sensoryأو محسوسة  Concreteمفاهيم ممموسة 
Innate  أو المفاىيم التي يكتسبيا األطفال آلية من خالل الخبرات المتعمقة بيذه ،
 المفاىيم.

وىي المفاىيم المجردة والمتعممة ، ومن أمثمتيا  : Definedالمفاهيم المحدد )المعرفة( 
 مفيوم القائد ، ومفيوم األمانة.
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: وىي تمك المفاىيم التي تستخدم فييا أداة  Conjunctive Conceptsلربطية المفاهيم ا
الربط )و( ، أي يجب توافر أكثر من خاصية واحدة في الشيء حتى يصبح مثااًل عمى 

 المفيوم ، ومن أمثمتيا مفيوم المربع.
: وىي المفاىيم التي تستخدم فييا أداة  Disjunctive Conceptsالمفاهيم الفصمية 

فصل )أو( ، أي الشيء الذي تتوافر فيو خاصية واحدة من عدة خصائص حتى يصبح ال
 مثااًل عمى المفيوم ، ومن أمثمتيا مفيوم أكبر من أو يساوي.

 
وىي المفاىيم التي تشتمل عمى عالقة  : Relational Conceptsالمفاهيم العالقية 

 محددة بين األشياء ، مثل مفيوم أقل من . 
 

: وىي تمك المفاىيم التي يمكن تحديدىا  Artificial Conceptة مفاهيم اصطناعي
 .Propertiesأو الخصائص  Rulesبوضوح بواسطة مجموعة من القواعد 

وىي التي ال تستند عمى مجموعة محددة من  : Natural Conceptsمفاهيم طبيعية 
نما تحدد غالبًا بواسطة  الخصائص الصفات أو الخصائص ، فميس ليا حدود واضحة ، وا 

 .Prototypeالمتعممة 
 

 ويمكن لمباحث توضيح التصنيفات السابقة لممفاهيم بالشكل التالي:
 تصنيف المفاهيم

 
 تبعًا لمحدداتها تبعًا لكيفية التكوين تبعًا لطريقة اإلدراك تبعًا لنوعية المفاهيم

 
 

  

 مفاهيم
 تمقائية

 مفاهيم
 عممية

 مفاهيم
 ممموسة

 مفاهيم
 مجردة

 مفاهيم
 ربطية

 مفاهيم
 فصمية

 مفاهيم
 عالقية

 مفاهيم
اصطططناع

 ية

 مفاهيم
 طبيعية
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 مخطط ألنواع المفاهيم المختمفة
أن الغالبية العظمى من المفاىيم تنتظم في شكل مخططات تصنيفية ىرمية 

Hierarchical Classification Schemes ،  من العام إلى الخاص ، والشكل التالي
 يوضح مثال ليذا التصنيف.

 
 الحيوانات  

 
 Mammalالثدييات  األسماك  الطيور

 
 الكالب  القطط

 
 Collieكمب الحراسة 

 جزء من مخطط تصنيف الحيوانات 
تعتمي قمة  Inclusivenessوالشكل السابق يوضح أن المفاىيم األكثر شمولية 

المخطط التصنيفي ، لكنيا أقل تمييزًا ، فمفيوم كمب الحراسة عمى سبيل المثال يعتبر أكثر 
تمييزًا وأقل شمولية بالمقارنة بمفيوم كمب ، والذي ىو في المقابل أكثر تمييزًا وأقل شمولية 

ت من مفيوم الثدييات وىكذا . ويطمق عمى المستوى الذي يتميز بأعمى درجة من درجا
اسم المستوى األساسي لفئات التصنيف ، وأن المستويات  Distinctivenessالتمييز 

 Superordinateاألعمى واألقل من ىذا المستوى يطمق عمييا المستوى ذو الدرجة األعمى 

Level  والمستوى ذو الدرجة األدنىSubordinate Level .عمى التوالي 
لخصها كل من زكريا الشربيني  وتشترك المفاهيم في مجموعة من الخصائص

:  4777( ، وعبد المطيف حيدر ويوسف عبابنة )77 - 79:  0888ويسرية صادق )
 ( وهي :02-00
أن المفاىيم عبارة عن تعميمات تنشأ من خالل تجريد بعض أحداث حسية ، وخصائص  -1

 حاسمة مميزة ، وتصنيفيا.
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ياء أو األحداث ، فيي تمخيص تعتمد المفاىيم في تكوينيا عمى الخبرة السابقة باألش -0
 لخبرات الفرد ، باإلضافة إلى بعض الجوانب االنفعالية واإلدراكية.

 المفاىيم رمزية لدى اإلنسان ، ويمكن أن تنتظم في تنظيمات أفقية أو رأسية. -6
تتغير المفاىيم من البسيط إلى المعقد ، ومن المحسوس إلى المجرد ، ويعتمد الوقت  -4

 لتغيير عمى ذكاء الطفل وفرص التعمم المتاحة.المستغرق في عممية ا
لكل مفيوم شحنة انفعالية ، وتكون المفاىيم الذاتية مشحونة انفعاليًا بدرجة أكبر من  -7

 المفاىيم الموضوعية.
 تؤثر المفاىيم عمى التوافق الشخصي واالجتماعي لمطفل. -3
 .يتكون كثير من مفاىيم الطفل دون وعي منو ، وبعضيا يكون غير معقول -5
 ال يوجد طفالن يمتمكان نفس المفاىيم )الفروق الفردية(. -8
 قد يكون المفيوم ناتجًا عن التفكير المجرد وليس بالضرورة من خبرات حسية فقط. -9

 ويمكن التأكد من اكتساب الطفل لممفاهيم من خالل قياس أي من الخصائص التالية :
 قدرة الطفل عمى تعميم المفيوم. -1
 لممفيوم وقدرتو عمى تطبيقو في مواقف جديدة.فيم الطفل واستيعابو  -0
معرفة اسم المفيوم وصفاتو وتعريفو والتمييز بين األمثمة الدالة عميو واألمثمة غير الدالة  -6

 عميو.
 قدرة الطفل عمى تمييز خصائص المفيوم .  -4
 

 -العوامل المؤثرة في تعلم )اكتساب( المفاهيم :
 -ومن هذه العوامل ما يمي : يؤثر عدد من العوامل في اكتساب المفاهيم

 -سهولة التمييز بين األمثمة الموجبة والسالبة : -4
يمكن تعمم المفاىيم بسيولة عندما يكون ىناك تمييز واضح بين األمثمة الموجبة  

واألمثمة والسالبة ، فالمون األبيض يمكن تمييزه بسيولة عندما نعرضو بجانب المون األسود ، 
 محددة فإنو يسيل تعممو. وكمما كان لممفيوم خصائص
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 -عدد الخصائص الموجبة والسالبة )خصائص منتمية وغير منتمية لممفهوم( : -0
زيادة عدد الخصائص المنتمية لممفيم )الخصائص الموجبة( يسيل حل مشكالت تعمم 
المفيوم ، ويحدث العكس إذا احتوت ىذه المشكالت عمى عدد أقل من ىذه الخصائص ، 

لخصائص التي ال تنتمي لممفيوم يؤدي إلى صعوبة حل المشكمة نتيجة حيث أن زيادة عدد ا
تشتيت انتباه الطفل عن مالحظة الخصائص المنتمية لممفيوم والتي قد يطمب منو المعمم 
مالحظتيا . وعندما يعطي المعمم لمطفل تعميمات بتركيز انتباىو عمى الخصائص المرتبطة 

 بالمفيوم فإن ىذا يسيل تعمم المفيوم.
 
عرض األمثمة بطريقة منظمة مع البدء باألمثمة األكثر وضوحًا والتدرج في درجة  -2

 الوضوح مع االستعانة بالصور التوضيحية كوسيمة تسهل تعمم المفهوم.
عمى أن تعمم المفيوم يصبح أسيل إذا تمكن المتعمم من التعامل  ويؤكد ترافرس

الواقعي مع األمثمة سواء كان يممسيا أو يمسكيا أفضل من رؤيتيا فقط ، وأن أىمية ذلك 
 تزداد عندما يتعمم الطفل الصغير فئات من األشياء.

 

 -التمفظ : -1
 مة عمى تعمم المفيوم.ليس ىناك تأثير لتمفظ المعمم بما يقوم بو من عمميات لحل مشك

حيوانات( بطريقة تمقائية قد تكون صحيحة ولكنو  –فقد يردد الطفل مفيومًا ما )طيورًا 
ال يعي خصائص كل نوع من ىذه األنواع ، وكذلك يردد الطفل بابا ، ماما دون أن يعي 

 مفيوم األبوة واألمومة.
 
 -التغذية الراجعة : -5

دي إلى سيولة تعمم المفيوم ، وأن أي خطأ في لمتغذية الراجعة أىمية كبيرة حيث تؤ 
المعمومات المقدمة لمطفل أثناء تعمم المفيوم تؤدي إلى إعاقة تعمم المفيوم ، ويرى ترافرس 
أنو يجب إعطاء الطفل وقتًا كافيًا الستيعاب المعمومات المقدمة لو كتغذية راجعة أثناء تعمم 

ة الراجعة اإلخبارية )المعموماتية( أي الفترة التي المفيوم ويسمى ىذا الوقت فترة ما قبل التغذي
 تمر بين كل تغذية راجعة وأخرى.
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 -العمر الزمني : -7
أثبتت تجارب بياجيو أن نمو المفاىيم يتم في مراحل كذلك أثبتت العديد من الدراسات 

تزايد إدراك الطفل لمفيوم  في مجال تطور )نمو( المفاىيم ومنيا دراسة )سالمة فخري(
 الذوبان بتزايد العمر الزمني.

 

 -الذكاء : -9
يعد الذكاء من العوامل المؤثرة في تعمم المفيوم والتي من شأنيا التفاعل مع نوع ومدة 

 البرنامج المستخدم في تعمم المفاىيم ، 
 

 -البيئة الثقافية : -0
النتائج التأثر بالبيئة الثقافية عمى استجابتو . فقد أظيرت تؤثر الطفل و  ثقافة المجتمع

في نتائج المفحوصين ، كما تصف النتائج أن عممية التصنيف تؤدي إلى التصورات 
 الخاطئة لممجموعات أو الجماعات األخرى.

 

 -القمق : -7
( أن ىناك عالقة بين القمق وتعمم المفيوم ، ففي تعمم 085،  1980يرى )ترافرس 

يجة لزيادة سيولة تعمم ىذه المفاىيم أما في تعمم المفاىيم المفاىيم البسيطة يزداد القمق نت
 المعقدة فإن تأثير القمق عمى عممية التعمم يتالشى.

ولذلك يجب عمى معممة رياض األطفال أن تأخذ في االعتبار العوامل التسعة السالفة 
المدروسة الذكر حتى تتمكن من إكساب أطفاليا المفاىيم العممية عن طريق البرامج العممية 

 بصورة سميمة.
 

 -نشأة المفاهيم وبداية تكوينها عند األطفال :
أن أساس نشأة المفاىيم يكمن في قدرة المتعمم عمى التصنيف في فئات ، وىي  -1

تشير إلى قدرة المتعمم عمى تصنيف المثيرات المتشابية ، كما  Innate Abilityقدرة فطرية 
ن مجموعة من األمثمة المتعددة لممفيوم الواحد ، تشير إلى قدرتو عمى كشف التماثل بي

 وأيضًا الكشف عن االختالفات بين أمثمة لمجموعة ما ، وأمثمة لمجموعات أخرى
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األطفال بداية من عمر ثالثة أشير يستطيعون تكوين الفئات اإلدراكية لممثيرات و 
ن المفاىيم بزيادة واكتساب بعض المفاىيم الممموسة ، وتزداد قدرتيم عمى اكتساب مزيد م

العمر الزمني . كما يتضح وجود تشابو بين كل من البنية المعرفية وطريقة تكوين المفاىيم 
ن كان ىناك فروق بينيما في كمية المعمومات المرتبطة  لدى األطفال والراشدين ، وا 

 بالمفيوم.
 

 -خصائص المفاهيم :
 -تصنف الخصائص إلى نوعين أيضًا هما :

وىي تمك التي تحدد المفيوم تحديدًا واضحًا ، فمثاًل  Relevantالخصائص المرتبطة  -1
إذا كانت جميع المثيرات ذات الشكل المربع والمون األحمر ىي أمثمة عمى مفيوم معين 

 ، إذن فإن ىذه الخصائص )الشكل والمون( تصبح خصائص مرتبطة.
صد بيا تمك الخصائص التي ال ويق Irrelevantالخصائص المثبتة أو غير المرتبطة  -0

تحدد المفيوم ، ففي المثال السابق يصبح عدد الحواف وعدد األشكال في البطاقة 
 خصائصًا منبتة ألنيا خصائص ال ترتبط بتحديد المفيوم.

 

وبالطبع فإن المفحوص في بداية تحديد المفيوم ال يعرف أي الخصائص مرتبط وأييا 
ئص المرتبطة وقيم ىذه الخصائص التي تحدد مفيومًا منبت ، ويكون عميو اكتشاف الخصا

 معينًا.
 

 أستخدامات المفاهيم : 
 -وتستخدم المفاهيم بطريقتين عمى األقل هما :

وتتمثل في االعتراف بالمصطمحات التي تكون واضحة لكل من الطريقة غير المقصودة 
 الحيوان. –يشاىد الشيء أو الحدث مثل النبات 

وفي ىذه الطريقة يختمف استخدام المفيوم من شخص آلخر وفقًا والطريقة المقصودة 
 لمخبرات الذاتية ، فمفيوم الوردة قد يكون مصدرًا لتداعي خبرات سارة أو سيئة لدى الفرد.

وقد يتكون الكثير من المفاىيم لدى أفراد المجتمعات دون أن يكونوا واعيين بيا ، 
عمى الثقافة التي يعش فييا األفراد ، إال أن  ويترتب عمى ذلك تكوين قيميم ، ويتوقف ذلك

 ىذه الطريقة في تكوين المفاىيم ينتج عنيا بعض المفاىيم غير الصحيحة.
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  معنى الذاكرة 

  انواع الذاكرة 

  العوامل المؤثرة على الذاكرة 

  النسيان ومعناه 

  نظرياتو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  األوىل لفرقةا –علم النفس بادئ م

 

76 

 

 الذاكرة :
كان عجر العمم فى الماضى عن الكشف عن طبيعة الذاكرة األمرر الرذأ جمجرم الك يرر  

سسرس اليسسريولوجية لمرذاكرة وعرفره فرى ورذا الواره برة را عبرارة من الخوض فرى الكشرف عرن األ
ذا اروم  عن اوة تربط بين الم ير واالسستجابة ولرذا فالرذاكرة تخرزن فرى العترج كتسسرجيمه وا مرة وا 
ل رررررا المةبرررررل المةاسسررررر  لتمرررررج التسسرررررجيمه يمكرررررن اسسرررررترجاع ا مرررررن المررررر  وجأ فشرررررج فرررررى مالرررررة 

 االسسترجاع يكون ةاتج ةتيجتل الةسسيان .
تبر العالم جبةج راوس مرن العممرال الرذين ورسسروا الرذاكرة البشررية ويررأ ورذا العرالم جن ويع 

العتررج يخررزن جفكررار مرروج الخبررراه المسسررية الماضررية التررى تتابررج اليرررو كمررا جن األمرروا  والتررى 
تمو  فى جوااه متتاربرة جو فرى جمراكن متجراورة تررتبط بعضر ا برالبعض اذخرر. ولرذا فالرذاكرة 

 آالف من االةطباعاه المسسية المرتبطة .لويل عبارة عن 
 

 والشكج التالى يوضح مةمةى التذكر الذأ توصج إليل العالم ابةج اوس .
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لمررذاكرة وجررو جن ميررظ مترراطت الكممرراه التررى لرريس ل ررا معةررى جاررج امتمرراج وفررى وراسسررتل 
ألن ترررتبط مررت بعضرر ا ولررذا كرران مررن الصررع  تعمم ررا وميظ ررا جمررا المترراطت التررى ل ررا معةررى 

 يمكن ميظ ا وتسسميع ا وسسرووا وون جأ جخطال .
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 حاول أن تحفظ ىذه الكممات :
 سسور  جرجير  عمبة  مسسن 
 مممو  ةاجح  مةخيض  خضار 
 سسيارة  شارع  مورسسة  كتا  

 ثم حاول أن تحفظ ىذه الكممات :
 مصر  باميا  امح  تياح 
 السسووان  كوسسة  ذرة  كم رأ 
 بمجيكا بازالل شعير  بمح 

 :Memory معةى الذاكرة  
الذاكرة عبارة عن عممية ترميز وامتيراظ بمرواو الرتعمم فتررة زمةيرة مرا واسسرترجاع ا واليتررة  

تعرف بيترة االمتياظ . وعةو فشرج اليررو فرى اسسرترجاع المعمومراه لسسرب  جو ذخرر الزمةية وذه 
يترراج جةررل جصررابل الةسسرريان ولررذا فالةسسرريان عبررارة عررن ضررياع لممخررزون جو عرروم اررورة اليرررو عمررى 
 اسسترجاع لممعموماه ومت ذلج جن وذا ال يعةى جن االسسترجاع تتم بشكج كامج وال تتم بالمرة .

و تكررون جز يررة واررو ال تكررون بمعةررى جةةررا يمكررن جن ةتررذكر تياصرريج فتررو تكررون كاممررة وارر 
الموضوع بصورة كمية جو ةتذكر ججزال مة ا جو ال ةتذكر جأ شئ فى الممظة الراوةرة . وتتم رج 
الرررذاكرة ميةمرررا يسسرررتطيت المرررتعمم اصررروار مجموعرررة مرررن اةمررراط السسرررموج جو جسسرررالي  األوال الترررى 

 اتج تعمم فى صورة جز ية ووذه األةماط وى:يمكن من خمل ا ترجمة الذاكرة إلى ةو 
  االستدعاء Recall : 

وفى وذه العممية يةتج اليرو االسستجاباه جو المعموماه والتى سسرب  عرضر ا عميرل ج ةرال 
مواارررف معيةرررة عةررروما يطمررر  مةرررل اسسرررترجاع ا. ووةررراج اسسرررتوعال متسسمسسرررج وفيرررل يترررذكر اليررررو 

عةررى اسسررترجاع المعمومرراه فررى جأ ترتيرر  الموضرروع فررى ترتيرر  معررين ويوجررو اسسررتوعال مررر بم
 كان .
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  التعرف Recognition : 
وفي ررررا يختررررار اليرررررو معمومرررراه معيةررررة مررررن بررررين عرررروو مررررن المعمومرررراه وجن يمرررروو تمررررج 

 المعموماه التى سسب  جن عرضه عميل ج ةال مواف التعمم .
 

  التمييز Discrimination : 
ك رررر صرررمة مرررن ميررر  ارتباط رررا وفي رررا يمررروو المرررتعمم االسسرررتجاباه جو الموضررروعاه األ

 بالماوة المطمو  اسسترجاع ا .
 

 أنواع الذاكرة :

 توجد ثالث أنواع لمذاكرة وىى: 
 : Sensory memoryأواًل: الذاكرة الحسية 

إن المةب اه الترى تطرر  المرواس والترى تةترج إلرى المر  لكرى يتروم بتصرةيي ا فرى ضرول  
ر وماسسررة الشررم والتررذو  والسسررمت و يروررا معررارف سسررابتة . بمعةررى جن المررواس م ررج ماسسررة البصرر

من المواس تتعرض باسستمرار إلى كمياه وا مة من المعمومراه ولةيررض جةرج عةروما تتررج ورذه 
الذاكرة فإن عيةيج تسستتبمن معموماه بصرية مرن الكممراه المكتوبرة ومرن جأ شرئ مولرج كمرا 

ة جو عةروما يسسرجج توخج إلى جذةج معموماه سسمعية م ج سسماع ج از تسسجيج جو سسماع مماو ر
جمرروج ورجررة مرلرررة اللرفررة التررى تمكرر  في ررا اذن ولررذا ةجررو جن وررذه المعمومرراه العويرروة ترروخج 

 إلى مخزن اإلمسساس .
وتولةا األبما  الموي ة جن موارت الرذاكرة المسسرية فرى الجسسرم ارو تكرون شربكة العرين وارو  

مسسرية بصررية وذاكررة تتواجرو مخرازن مسسرية جخررأ فرى جعضرال المرس المتابمرة جأ توجرو ذاكررة 
مسسررية     سسررمعية .. الرر  ولتررو تركررزه األبمررا  التررى اررام ب ررا العممررال عمررى الررذاكرة البصرررية 
والذاكرة السسمعية وتتسسم وذه الذاكرة برة ا لوي ا وسست  ير ممرووو السسرتتباج المعمومراه المسسرية 

 مت فتوان سسريت لملاية لممعموماه .
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 والذاكرة البصرية:
خزةة من ماسسرة البصرر و ولكرن مرا متروار مرا يسسرتطيت جن يرراه اليررو وى المعموماه الم 

فرررى فتررررة زمةيرررة اصررريرة مرررن الرررزمن ا ولاجابرررة عمرررى ورررذا السسررر اج ارررام العممرررال بعررررض بضرررعة 
سسررطور مرررن مرررروف جبجويرررة عمرررى شاشرررة ج و   و ه و   و م .. الررر  . عمرررى مجموعرررة مرررن 

ل األفرراو عمرى جربعرة وخمرس مرروف األفراو وطم  مة م جن يذكروا ما يروةل ولكن تعرف ور ال
فتط . ولتو ذكر و الل األفراو جة م رجو مروف عويوة ولكة م ةسسووا وتيسسير ذلرج جن معمومراه 
األفراو تبتى فى الذاكرة لموة ربت  اةية وتيسسير ذلج جن المعموماه البصرية وى معموماه خرام 

ن وذه المعموماه يختيى ويمكرن جن بمعةى جةل لم يتم تمميم ا لمعرفة معةاوا ولذا فجزل كبير م
ذا ف رم اليررو معةرى المعمومراه  تبتى موة جطروج فرى الرذاكرة جمرا إذا مراوج األفرراو ف رم معةاورا وا 

 البصرية ي وأ إلى اةتتاج تمج المعموماه فى ذاكرة جويوة ووى ذاكرة الموأ التصير .
 

 ثانيًا: ذاكرة المدى القصير :
ذكرياه مرن الرذاكرة المسسرية وتمرتيظ ب را فتررة ترووم مرن تسسرتتبج الرذاكرة اصريرة المروأ الر 

  اةية . 81 اةية إلى 
 وظيفة الذاكرة قصيرة المدى:

 تخزين المعموماه ليترة مموووة . -
 المسساعوة عمى التيام ببعض األعماج العتمية متى المعتوة مة ا كمج مسسرلة رياضية . -

الموأ م رج ميظرج لررام تمييرون ومن األم مة عمى تخزين المعموماه فى الذاكرة اصيرة 
تسستخرجل من الوليج السستعمالل مرة واموة جو اسستوعال كمماه سسرمعت ا مرن فتررة اريبرة مرن جمرو 
األشخاص ولكن إذا مر عمي م فتررة زمةيرة بعرو وايترة جو وايتترين ال يتمكةرون مرن اسسرتوعال كرج 

ذاه معةرى لمروة  روان  الكمماه التى سسمعووا ومعةى ذلج جن األفراو يمكرة م تخرزين المعمومراه
 براج مج وو.
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 سعة الذاكرة قصيرة المدى:
تعتبر الذاكرة اصيرة المروأ ذاه ارورة ممروووة عمرى تخرزين المعمومراه ممرا ير وأ إلرى  

ضررياع جررزل كبيررر مررن المعمومرراه مة ررا فررى مررين تبتررى معمومرراه في ررا لكررى ترسسررمل إلررى ذاكرررة 
ذاكرة اصيرة الموأ مي  تسستطيت االمتيراظ جخرأ يطم  عمي ا الذاكرة طويمة الموأ . وسسعة ال

بعرروو مررن الومررواه تتررراوح مررن سسرره إلررى سسرربت ومررواه ويتصررو بالومرروة جصررلر رمررز ذأ معةررى 
 فالرام وموة والمرف وموة والكممة والجممة تعتبر وموة واذن اختبر ذاكرتج اصيرة الموأ .

لحكروف ثكم عميككك أن إليكك مجموعكة مكن اارقكام والحكروف وعميكك أن تكرى ىكذه اارقكام أو ا
 تتذكر ىذه اارقام أو الحروف 

5 6 8       
9 2 4 6      
7 3 4 5 6     
2 5 2 1 4 7    
1 9 3 2 3 5 8   
6 5 4 9 4 1 3   
9 1 8 9 2 3 7 6 5 

 
       ق ع أ

      ن ل ش س
     م س ف ر ىك
    ص ق أ ب ج ش
   ص ض س ق ل ف ع
 ب أ ح ق ض ع ص ن ى
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ج اعاوة وذه األرارام جو المرروف برةيس الترتير  واسسرتمر فرى ذلرج إلرى تكرون سسرعة ذاكرترج ماو 
 التصوأ وى عوو األراام جو المروف فى آخر سسمسسمة التى جعوت ا بشكج صميح .

و  332532538ولكن إذا عرض عميج الرام التالى لتتذكره ووو رام تمييرون وولرى :   
883383315210   
م الةراس لتجميرت ورذه األرارام فرى مجموعراه مير  مجموعرة شريرة الواليرة فماذا تيعج يمجر معظر

ف رراه  2ومجموعررة األراررام الممميررة ولررذا فرراألفراو يتومررون بتةظرريم لممعمومرراه السسررابتة إلررى مرر م  
 يمكن لمذاكرة اصيرة الموأ جن تسستوعب ا .

 

 االحتفاظ فى الذاكرة القصيرة :
رتى وذا الةسسيان ةتيجة لمبوج االسستبواج بمعةى تصا  الذاكرة اصيرة الموأ بالةسسيان وي 

جن المعمومرراه تترروالى عمررى وررذه الررذاكرة ولررذا فررإن المعمومرراه الجويرروة تمررج ممررج المعمومرراه 
السسررابتة وتطرووررا مرررن الررذاكرة الممووويررة سسرررعت ا والمرراج وةرررا يشرربل الكرررس المممرررولة مررال فرررإذا 

ل الموجرروو فيررل وتررزواو كميررة المررال سسرركبه اطرررة جويرروة فيررل فاضرره مةررل اطرررة متابمررة مررن المررا
اليا ض مت زياوة كمية المال المضاف مجووا  ويظج وذا المبروج متميرا إال إذا ارام اليررو بعمميرة 
تسسميت لممعمومراه التويمرة جأ تكررار عمةرى جو براطةى لممعمومراه ممرا يسسراعو عمرى ت بيت را فرى 

م بترررة ل رررا مةلمترررة وون ترميرررز  الرررذاكرة ألن الرررذاكرة تكرررون عةو رررذ مشرررلولة ب رررذه المعمومررراه و
 لسسوواوا .

 

 ثالثا: الذاكرة طويمة المدى:
يمكن لمذاكرة طويمة المروأ لففرراو مرن اسسرتوعال كرم ضرخم مرن المعمومراه لمروة جطروج  

سسررراعاه و جيرررام و جسسرررابيت و جعررروام وفرررى بعرررض المرررااله بصرررية وا مرررة ومرررن جم مرررة المعمومررراه 
و المررروف األبجويررة و ج رراةى األطيرراج و يروررا مررن المختزةررة فررى الررذاكرة طويمررة المرروأ اسسررمج 

المعموماه الم مة بالةسسبة لرج . وتخرزين المعمومراه فرى الرذاكرة طويمرة المروأ لمروة تزيرو عمرى 
 اةية وتصج إلى  م ين سسةة جو يزيو والتخزين فى وذه الذاكرة ة ا ى ال مرممى ف رى ل رذا  81
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بيا فرى الج راز العصربى و  يرر جن الرذاكرة المعةى مسستتر ال ممر ويرخذ شكج تعرويج  ابره ةسسر
طويمة الموأ او تمو اورت ا بالسسرن و فاألطيراج اراورون مةرذ المريمو عمرى ميرظ المعمومراه فرى 
الذاكرة طويمة الموأ مير  يسسرتطيت األطيراج فرى سسرن خمسسرة إلرى سسرتة شر ور جن يتعرفروا عمرى 

 جشيال رجووا مةذ سساعاه جو جيام متى من جسسابيت .
 

طويمرررة المررروأ تعتمرررو فرررى ترميزورررا لممرررواو الميظيرررة عمرررى معررراةى ورررذه األليررراظ والرررذاكرة  
بالورجررة األولررى واررو ظ ررر مررن التجررار  عمررى تررذكر الكممرراه جن بعررض األفررراو كرراةوا يبررولون 
الكمماه جمياةا بما يشرب  ا معةرى كررن يترذكروا كممرة سسرعيوا بروال مرن كممرة مسسررور الرواروة فرى 

الةرررزوع لترررذكر المعررراةى جك رررر مرررن األليررراظ جميرررا عةررروما يكرررون اا مرررة مرررراو ميظ رررا ويظ رررر ورررذا 
موضوع التذكر جمرم فبعرو عروة وارا   ال يعروو يوجرو فرى الرذاكرة جك رر مرن معةرى الجممرة ويرتم 
ترجمة المعاةى بشكمين جما عمرى جسسراس الواللرة الميظيرة وورى فرى اللالر  عمرى جسسراس الصرورة 

الواللرة الميظيرة جو عمرى جسسراس صرورة عتميرة العتمية فكممة كرسسى يمكرن جن ترمرز عمرى جسسراس 
ةموذجية لمكرسسى . ولتو بةيه األبما  جن الماوة الشيوية يتم م را اليررو بمعةاورا ولريس برالةط  
جو بالشررركج فعةررروما تتررررج صرررميية مررر م فيرررى اللالررر  تتررروم بتمخيصررر ا مرررن كممررراه إلرررى جفكرررار 

الترى ارلوورا جو ةرص الكممراه كمرا وتمتيظ ب ذه األفكرار والتميرج مرن الةراس يترذكرون الكممراه 
لو كاةوا او التتطوا ل ا صورة جو اراموا بتسسرجيم ا عمرى ج راز تسسرجيج كمرا جن األفرراو يمتيظرون 

 جصواه الكمماه إلى مو ما مي  يمكن تسسميت ج ةيتل.

 استرجاع الذكريات :

كما سسب  وجن عرفه جن اليعج  يتكون مرن  رم  مرامرج  وورى اسسرتتباج المعمومراه  رم  
خزة ررررا  ررررم بعررررو ذلررررج اسسررررترجاع ا جو اسسررررتعاوت ا مررررن الررررذاكرة ب رررروف اسسررررتعمال ا واالفرررراوة مة ررررا 
والذكرياه تخزن فى الذاكرة طويمة الموأ وتوجو مةب اه تعين عمى عممية االسسترجاع وتروعى 
وررررذه المةب رررراه بمعيةرررراه االسسررررترجاع ف ررررذه المعيةرررراه تسسررررمح لففررررراو تررررذكر األمررررور المةسسررررية 

ف المعموماه المخزوةة فرى الرذاكرة وورذه المعةيراه تسسرت ير المعراةى تكرون وتسساعووم عمى تعر 
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وى األفضج فى المسساعوة عمى االسسترجاع تصور عمى سسبيج الم راج جةرل ارو طمر  مةرج ميرظ 
اا مررة طويمررة مررن الجمررج كاةرره وامرروة في ررا تترروج لررج ارفررت التمييزيررون جو شررلج التمييزيررون فررإذا 

الجمج معةياه م م شئ  تيج فإن فرى األ مر  يسسراعوج جعطيه عةوما يطم  مةج تذكر وذه 
عمررى تررذكر الجممررة األولررى ألةررج اررو رمررزه الجممررة السسررابتة عمررى جسسرراس وزن التمييزيررون ووررى 

 رموز تشبل رمز شئ  تيج ولكن وذه المعةياه ال تسساعوج عمى تذكر الجممة ال اةية .
  العوامل التى تساعد عمى تحسين عممية استرجاع المعمومات: 

 الدافعية : -
إن المعموماه تةسسى ألة ا ال ت يرر االةتبراه واالوتمرام ولرذا فالوافعيرة مرن األمرور الم مرة 

 والتى تجعج اليرو يمتيظ بكمية من المعموماه .
 

 تنظيم المعمومات: -
ك يررررا  مرررا تكرررون الرررذاكرة الةاجمرررة ةتيجرررة لمتةظررريم الرررذأ يضرررعل اليررررو لممررراوة المطمرررو  

ة إلى ججزال جو مجموعاه ترتبط فيما بية ما بروابط معيةة فعةرو وضرت ميظ ا فعةو تتسسيم الماو
عماررراه برررين ججرررزال مررراوة تتررروم بوراسسرررت ا كم رررا جو برررين ججرررزال مة رررا جأ تكررروين ومرررواه ضرررمن 

 الماوة تبووا ذاه ايمة كبيرة فى ميظ ا جو اسستوعا  ا.
مرر جو  وميظ الماوة عمى شركج مرتر  ير وأ إلرى االمتيراظ والترذكر مرن ميظ را بشركج

 شكج عشوا ى . 
جمررا الترتيرر  وررو الترتيرر  ةيسسررل الررواروة عميررل جو يكررون مررن وضررت اليرررو ميرر  يعرراو ترتيب ررا فررى 
ضررول جسسررس ومعرراةى يراوررا جفضررج مررن التريرر  التررى وروه عميررل وال شررج برررن اكتشرراف المعةررى 

يررررو الكمرررى لممررراوة جو ملزاورررا جو تكررروين اصرررة مة رررا مترابطرررة األجرررزال خاصرررة إذا لرررم يكتشرررف ال
 الروابط التا مة بين ججزال الماوة يسساعو عمى ميظ ا وتذكروا.
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 التصور البصرى: -
يعو التصور البصرأ لمماوة من معيةراه الترذكر الموروسسرة جيروا  فرةمن ال ةترذكر ليظيرا  
ةمرررا ةترررذكر بصرررريا  كرررذلج وبيةمرررا يلمررر  الترميرررز الميظرررى لمميررراويم المجرررروة كرررالكرم  ومسسررر  وا 

  الماوية والتى تخزن عمرى شركج صرور بصررية بشركج ججروو مير  جن والشجاعة ولكن المواو
الصرررور والرسسررروم تسسرررترجت بوارررة وبشررركج جفضرررج مرررن الكممررراه ولرررذا فتكررروين صرررورة بصررررية جو 

 سسمعية لما يترج جو يسسمت بعو معيةا  جيوا  عمى التذكر .
 

 : Recitation التسميع الذاتى 
جه عمررررى ةيسسررررج والتسسررررميت يترررروأ التسسررررميت بمعةررررى تترررروم بطرررررح جسسرررر مة مشررررتتة ممررررا اررررر  

االرتباطرراه التررى تمررو  بررين الم يررر واالسسررتجابة جو بررين المرراوة المترررولة واسسررتوعا  ا ميرر  جن 
طريتة التسسميت الذاتى جفضج من ارا تج العاوية لموضوع ما مي  جن اعاوة ارالة موضروع مرا 

ةيسسج موج الماوة الترى مراه جاج فعالية من ارالة الموضوع مرة واموة  م توجيل جسس مة الى  3
ارجت را  ررم تسسرتخوم اعرراوة الترررالة لتوضريح مررا  مررض عميرج ج ةررال مماولررة االسسرتوعال ولتررو وجررو 
العممال إن اسستوعال المواو ذاه المعةى يصج إلى جعمى ورجاتل جك رر مرن ميرظ الكممراه الترى 

 ال معةى ل ا .
 

 وتوجد عدة تعميمات التباع التسميع الذاتى:
و فصرروج وررذه المررذكرة ضررت خطررا  تمرره الميرراويم جو العبرراراه األسساسسررية عةررو ارالتررج ألمرر -8

والتى تسساعوج عمى ميظ مرا مول را جو مرا ييسسرروا  رم ضرع ا فرى ورارة خارجيرة وتركرو مرن 
 ميظ ا برن تتوم بتسسميع ا لةيسسج .

ارجررت لتمررج الميرراويم والمممظرراه وجورسسرر ا واضررعا  خطررا   اةيررا  تمرره األليرراظ جو الميرراويم  -5
 .الصعبة 

 اعو ارالة الماوة مرة جخرأ والمممظاه التى امه بتووية ا . -3



  األوىل لفرقةا –علم النفس بادئ م

 

66 

 

كرررر العررووة إلررى المرراوة بررين المررين واذخررر يسسرراعوج عمررى بتا  ررا ميررة فررى الررذاكرة وجك ررر  -3
 تج يزا  لمسستخوام .

 النسيان :

 معنى النسيان :
 وو عوم اورتج عمى التذكر جو التعرف جو إعاوة التعمم  بسسرعة مةاسسبة . 

 سباب النسيان :أ

اليشررج فررى تم ررج المرراوة فررى الررذاكرة طويمررة المرروأ فمررن مةررا ال يشرركو عةررو ارالتررل لممرراوة جو  -
 لموضوع معين يتوج جةا ارجه وذا الموضوع ولكن ال جميظ شي ا .

ذورا  اليكرر جو االبتعراو بعتمرج إلرى موضروع  يرر الموضروع الرذأ تتررجه م رج السسررمان جأ  -
 األفكار الموجووة جمامل .تشته الذون إلى جفكار  ير 

 اليشج فى اسستتباج المعموماه . -

 اليشج فى تخزين المعوماه وت بيت ا بشكج ممكم . -

اليشررج فررى االسسررترجاع بررالر م مررن تخزيةررل و باتررل بشرركج جيررو لعرروم وجرروو ميترراح جو ايمررال  -
 مةاسس  يسساعو عمى االسسترجاع .

 نظريات النسيان :

 مة ا :توجو ةظرياه عويوة تيسسر الةسسيان  
 : نظرية التضاؤل 

وتوضح تمج الةظرية برن الةسسريان ةراتج عرن فشرج فرى تخرزين لممعمومراه بسسرب  عمميراه  
االسستبواج المسستمرة لخميرا الج راز العصربى. ولبروةرة ورذا التروج فترو لرومظ جن فترى فترو بصرره 
 فرررى عمرررر السسرررةتين وعةرررو اسسرررتعاو بصرررره بعرررو عررروة سسرررةين فاةرررل لرررم تتررروأ عمرررى ترررذكر جأ صرررورة
بصرية وظ ر عميل كرةل ولو  ير مبصر . وتيسسر تمج الةظريرة بوجروو ج راز ممرووو لتصرةيت 
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المعمومررراه وتخزية رررا وجن التسسررررميت يصرررون وررررذه المعمومررراه ويمةع ررررا مرررن الررررتعين ألةرررل يبت ررررا 
 ةشيطة فى الذاكرة وعةوما يتواف اليرو عن تسسميع ا جو لةتج اسستخوام ا يبوج تعيي ا.

 سر النسيان وىى نظرية اإلمحاء وتوجد نظرية أخرى تف 
بمعةررى وجرروو تخريرر  ميرراجئ يصرري  الررذكرأ الجويرروة مررن خررمج وجرروو ظررروف وعوامررج  

معيةرررة تعتررر  الخبررررة الجويررروة مباشررررة تعمرررج عمرررى اسست صرررال ا م رررج الصررروماه المخزةرررة جويررروة 
وال باه ذلج اام العممال بوضرت طرم  امروأ الجامعراه فرى  رفرة صرليرة وطمر  مرة م ميرظ 

مررة مررن مترراطت ال معةررى ل ررا وبعررو فترررة معيةررة اختبررروا فيمررا ميظرروه وكرررر وررذا المواررف جأ اا 
طمررر  مرررة م بميرررظ اا مرررة جخررررأ مرررن المتررراطت ولكرررن مرررو  ابرررج اختبررراروم جمررروا  معيةرررة م رررج 
سستوط ظ ور المتاعو و تةا ر اطت معوةيرة مرن السسرتف وووه طمتراه مسسروس وجطي ره األةروار 

ختبر الطم  فظ ر عجز واضح فى مسستوأ ما ترذكروه ورذه وعةوما ووجه مالة االضطرا  ا
 المرة ةسسبة إلى مسستوأ ما تذكروه فى المرة السسابتة .

 : نظرية التداخل 
وتيسسرررر الةسسررريان مرررن خرررمج الترررواخج بررررين الرررذكرياه ممرررا يررر وأ إلرررى جن يكرررف بعضرررر ا  

مومرررراه الرررربعض اذخررررر وتصررررج باإلةسسرررران إلررررى الةسسرررريان جأ تررررواخج المعمومرررراه التويمررررة والمع
 الجويوة فى الذاكرة .

إذا كةره تسسررتخوم راررم تمييرون لصرروي  لررج ترذكره جيرروا فررإن ورذا الرررام يتررواخج  مثككال لككذلك 
مررت راررم تمييوةررل الجويررو ويصررع  عميررج تررذكر الرررام التررويم مررت الرررام الجويررو وبخاصررة إذا وجررو 

 تشابل بين بعض جراام ما.
 :نظرية الكبت 

و الةسسررريان إلرررى عوامرررج ترجرررت إلرررى اليررررو ذاترررل فر بررراه ةسسررر  عرررالم التمميرررج الةيسسرررى فرويررر 
وامباطاه اليرو ت وأ بل إلى الةسسيان وعةروما يتابرج اليررو جفكرار ومشراعر م لمرة ولكرى يممرى 
األةررا ووفاعررا  عررن ذاتررل يترروم بربعرراو تمررج المشرراعر واألفكررار فررى المشررعور متررى ليصررع  عميررل 
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يرة الكبره وارورت ا عمرى وفرن الرذكرأ فرةرج اسسترجاع ا كم ا جو بعض ا وذلج بسسرب  فعاليرة عمم
ممكن جن تةسسى اسسم زميج وجل لج اواةة عمةية لم تتو عمى الرو عمي ا بج تةسسى الماو رة كم را 
كما جن الصوماه االةيعالية الم لمة والشويوة ت وأ إلى اإلةسسان إلرى مالرة مرن الةسسريان الكمرى 

 لمذاكرة .
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 الدافعية

 ىذا الجزء من خالل سوف يتم تناول
 تعريف الوافعية. -8
 وظا ف الوافعية. -5
 الوافت والماجة. -3
 جومية الووافت. -3
 جةواع الووافت. -2
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 الدافعية
 -تعريف الدافعية :

تعتبرررر الوافعيرررة مرررن الشرررروط األسساسسرررية الترررق يتوارررف عمي رررا تمتيررر  ال ررروف مرررن عمميرررة 
وال فرق تعمرم جسسرالي  وطرر  التيكيرر جو التعمم فق جي مجاج من مجاالتل المتعووة والمتةوعرة سسر

تكوين االتجاوراه والتريم جو تعرويج بعضر ا جو تمصريج المعمومراه والمعرارف والخبرراه جو فرق 
مررررج المشرررركمه إلررررى آخررررر جميررررت جسسررررالي  السسررررموج المكتسسرررربة التررررق تخضررررت لعوامررررج الترررروري  

ل عررام وفررق الررتعمم والممارسسررة. كمررا تعررو الوافعيررة مررن جوررم العوامررج التررق تسسرر م فررق التربيررة بوجرر
بوجررل خرراص فررالتعمم الةرراجح وررو المررتعمم التررا م عمررى ووافررت الطررم  وماجررات م واسسررتعواوات م و 
فإذا كان موضروع الرورس المرراو تعممرل مشربعا  ل رذه الرووافت وممتترا  لر براه وميروج واوتمامراه 

ل يةبلررق جن ورر الل الطررم  فررإن عمميررة الررتعمم تصرربح جارروأ وجك ررر ميويررة وفعاليررة. ومررن  ررم فإةرر
يوجل ةشاط الطم  بمير  يشربت الماجراه الةاجمرة الةاشر ة لروي م وتتير  مرت ارورات م وميرول م 

الرر  . فررالتعمم يتضررمن سسرريطرة وتمكةررا  شررعوريا   …………واسسررتعواوات م ور بررات م واتجاوررات م 
عمررى المعررارف والمعمومرراه والم رراراه ويتطمرر  ذلررج جن يي ررم الطررم  ابررج البررول فررق وراسسررت م 

رض مررن وررذه الوراسسررة ومررا ت رروف إليررل وبررذلج يمكررة م جن يبررذلوا جاصررى مررا فررق وسسررع م مررن اللرر
طااررة وج ررو لتمتيرر  مررا يصرربون إليررل مررن جوررواف مةشررووة ولررذلج تمعرر  الوافعيررة ووروررا الماسسررم 

شباع ماجاه الطم  وتوجيل سسموك م متى يصموا إلى اللاية المطموبة.  فق تمتي  وا 
فعيررة عرراوة عمررى جة ررا الممرررج الررذي يتررف ورال سسررموج وعمررى ذلررج فإةررل يةظررر إلررى الوا

الكررا ن المررق سسرروال كرران اإلةسسرران جو الميرروان وذلررج ألةررل يوجررو سسررب  جو عرروة جسسرربا  ورال كررج 
سسرررموج و وورررذه األسسررربا  تررررتبط بمالرررة الكرررا ن المرررق الواخميرررة واررره مررروو  السسرررموج مرررن ج رررة 

ةسسررتطيت جن ةتةبررر بمررا يمكررن جن  وبم يررراه البي ررة الخارجررة مررن ج ررة جخرررأ و ووررذا يعةررق جةةررا ال
يترروم بررل اليرررو فررق كررج مواررف مررن الموااررف إذا عرفةررا فتررط مةب رراه البي ررة ومررووا وج روررا عمررى 
الج ررراز العصررربق إذ البرررو جن ةعررررف شررري ا  عرررن مالترررل الواخميرررة كررررن ةعررررف ماجاترررل وميولرررل 
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يسسررعى إلررى واتجاواتررل وعمات ررا بررالمواف باإلضررافة إلررى مررا يرروور فررق ةيسسررل مررن ر برراه ومررا 
تمتيترررل مرررن جورررواف ميررر  جةةرررا ةجرررو جن سسرررموج اليررررو ارررو يتميرررز بالةشررراط والر برررة فرررق بعرررض 
الموااف و ير واضح فرق مواارف جخررأ و وذلرج يرجرت إلرى مسسرتوأ وافعيرة اليررو ةمرو ممارسسرة 

 السسموج فق وذه الموااف من وون  يروا.
يجررة بعررض العوامررج ولررذلج تعتبررر الوافعيررة مالررة ةاشرر ة لرروأ اليرررو فررق مواررف معررين ةت

الواخميررة جو وجرروو بعررض الم يررراه الخررارجق فررق وررذا المواررف ووررذه المتليررراه وررق التررق توجررل 
سسرررموج اليررررو وج رررل معيةرررة وون  يرورررا بطريترررة ممرررووة مترررى يسسرررتطيت جن يمتررر  ال ررروف مرررن 

 السسموج فق ذلج المواف.
برروون وافعيررة ال  ووكررذا تعتبررر الوافعيررة شرررط ميرروي وفعرراج بالةسسرربة لعمميررة الررتعمم إذ جةررل

يمكررن جن ترررتم عمميرررة الرررتعمم فرررإذا لرررم يكررن لرررويج الر برررة واالسسرررتعواو ألن تكمرررج تعميمرررج فإةرررل ال 
 يمكةةا تعميمج ر م جةيج.

ومن  م فإةل البو جن يتوافر لويج الر برة التامرة واالسسرتعواو الكامرج مترى يمكةرج تمتير  
وامه الوافعيرة كرالتعمم شرقل مسسرتةتج ما تصبوا إليل و فالوافعية شقل مسستةتج من السسموج وما 

مرررن األوال و فترررو كررران عمرررى عممرررال الرررةيس جن يبررروعوا فرررق الطرررر  الترررق يمكرررن جن يتيسسررروا ب رررا 
مرروأ ورررذه الطررر  ورررق ببسسرراطة ايررراس مسسررتوأ الةشررراط العررام لمكرررا ن المررق و مرررة  الوافعيررة و وا 

ق ووةراج طريترة طريتة جخرأ وق اياس المعوج الرذي ير وي برل الكرا ن فعرم  تعممرل فرق الماضر
جخرررأ تختمررف امررريم  عررن ورراتين الطرررريتتين ووررق ايررراس عرروو العوا رر  الترررق يمكررن لمميررروان جن 

 يتخطاوا ليصج إلى ووف معين.
والواات جن اإلةسسران يتعامرج فرق مياترل اليوميرة ويتياعرج مرت البي رة الطبيعيرة الترق يعريش 

ا التعامررج ووررذا التياعررج يتكررون في ررا والبي ررة االجتماعيررة التررق وررو جمررو جفراووررا وعررن طريرر  وررذ
المجراج الميروي المركرق بررين اإلةسسران والبي رة الطبيعيرة واالجتماعيررة و وفرق ورذا المجراج وج ةررال 
ورررذا التياعرررج يسسرررمج اإلةسسررران جةماطرررا  مرررن السسرررموج تختمرررف مرررن فررررو ذخرررر كرررج  مسسررر  اوراترررل 
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التق وصرج إلي را وورجرة واسستعواواتل وميولل واتجاواتل وتيكيره ومي ومل عن ذاتل وورجة الةمو 
تكييل مت البي ة الترق يعريش في را فالتياعرج الرذي يمرو  برين اإلةسسران ومجالرل الميروي والسسرموج 
الررررذي يصررررور عةررررل ةتيجررررة ل ررررذا التياعررررج ال يمكررررن جن يمررررو  إال إذا وجررررو عةصررررران جو جك ررررر 

ووافرت توفعرل يسسببان وذا التياعج وما : التكوين الطبيعق لمكا ن المق البشري وما يولو بل من 
إلرى جةمراط مختميرة مرن السسررموج لريم م برين ةيسسرل وبرين البي ررة مرن مولرل و والعةصرر ال راةق وررو 
البي ة الطبيعية واالجتماعية من مولل ويمكن جن ةرأ ةتيجرة ورذا التياعرج واضرمة فيمرا يصرور 
عررن اإلةسسرران مررن سسررموج سسرروال جكرران عمررم  جو فعررم  وكررذلج يمررو  تعررويج جو تلييررر فررق سسررموج 
اليرررو فررق المواررف الوامررو ووررذا التلييررر جو التعررويج وررو ةتيجررة طبيعيررة لتياعررج ووافررت اليرررو مررت 

 عةاصر الطبيعة المختمية والمجتمت الوامو الذي يعيش فيل.
ولذلج ف ةاج ما يوفت اإلةسسان جو الميوان إلى السسموج ووذه وق الووافت جو الةزعاه جو 

مال الةيس ومن  م تعو الوافعية شرطا  جسساسسيا  لكرق ترتم الر باه جو اللرا ز كما يطم  عمي ا عم
عممية التعمم ويزواو ةشاط الكا ن المق كمما زاوه اوة وافعيترل و فالوافعيرة إذن ورق عبرارة عرن 
المررااله الواخميررة العضرروية التررق تمرررج السسررموج وتوج ررل ةمررو تمتيرر  ورروف جو  رررض معررين 

 وتمافظ عمى اسستمراريتل متى يتمت  ذلج ال وف.
 -ومن ثم فإنو تتضح وظائف الدافعية فيما يمي :

تمريج وتةشيط السسموج بعو جن يكون فق مرممة مرن االسسرتترار جو االترزان الةسسربق و مير   -8
الوافعيرة بتليرر فرق ةشرراط الكرا ن المرق واررو يشرمج ذلرج بعررض التليرراه اليسسريولوجية التررق 

الرر   …طررش جو وافرت الجررةس تررتبط خاصررة بالرووافت األوليررة م رج وافررت الجرروع جو وافرت الع
 وذلج إلرضال بعض الماجاه األسساسسية.

توجيررل السسررموج ةمررو وج ررة معيةررة وون جخرررأ جي ةمررو تمتيرر  ال رروف و ميرر  جن سسررموج  -5
اليرررو يتجررل ةمررو مررا يمترر  إشررباع الرروافت و فالررووافت ب ررذا المعةررى اةتتا يررة جي جة ررا تسسرراعو 

 اليرو عمى اةتتال الوسسا ج لتمتي  الماجاه.
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ظررررة عمررررى اسسررررتوامة تةشرررريط السسررررموج طالمررررا بتررررى اإلةسسرررران مرررروفوعا  جو طالمررررا بتيرررره المماف -3
الماجة اا مة و فالووافت كما جة را تمررج السسرموج تعمرج عمرى الممافظرة عميرل ةشريطا  مترى 

 يتم إشباع الماجة.
وعموما  فإن وذه الوظا ف التق تتميز ب را الوافعيرة كعمميرة تبروج باسسرت ارة الةشراط تةت رق 

ل ررروف المطمرررو  الوصرررروج إليرررل وذلرررج ةظررررا  ألن سسررررموج الكرررا ن المرررق يتميرررز وا مررررا  بتمتيررر  ا
باليرضررية و جي جن ج مرر  مظرراور السسررموج التررق يمارسسرر ا الكررا ن المررق تتضررمن جةواعررا  معيةررة 

 من األوواف الكامةة التق يسسعى إلى تمتيت ا.
باشرررررة بررررج ووكررررذا تعتبررررر الوافعيررررة فررررق مالررررة واخميررررة جسسررررمية جو ةيسسررررية ال ةممظ ررررا م

ةسستةتج ا من االتجاه العرام لمسسرموج الصراور عة را لروأ الكرا ن المرق إذ جة را ت يرر السسرموج فرق 
ظروف معيةة وتواصمل متى تةت ق إلى  ايرة معيةرة ومي روم الوافعيرة يشرمج كرج الرووافت سسروال 

 اليطرية األولية جو ال اةوية المكتسسبة.
 

 الدافع واحلاجة

ة معيةة لوأ الكا ن المق و فإن وجوو مالة الوافعية لوأ يةشر الوافت ةتيجة وجوو ماج
اليرو يعةق جةل يسسعى ةمو إشباع بعض الماجاه المعيةة التق ةشره عة ا وذه المالة م ج 

 …الماجة إلى الطعام جو الماجة إلى الشرا  جو الماجة إلى الجةس جو الماجة إلى الةوم 
ة المكتسسبة م ج الماجة إلى تتوير اذخرين ال . جو كما يمو  فق مجاج الماجاه االجتماعي
ال  وذلج فإن وجوو ماجة معيةة لوأ  …جو الماجة إلى تمتي  الذاه جو الماجة إلى الم  

اليرو تيسسر لةا الميج المسستمر لويل والذي يوفعل إلى السسموج بطريتة معيةة وةسستوج عمى 
ارجق و وبخاصة عةو إعااة وجوو وذه الماجة من السسموج البام  عن ال وف فق العالم الخ

بعض جواة  وذا السسموج جو عةوما يتم إمباطل و جو عةوما ةممظ متاومة اليرو ل ذه 
شباع الماجة وتةشر  العوامج المعيتة جو المميطة و وم ابرتل فق سسبيج تمتي  ال وف وا 

وجية الماجاه لوأ اليرو إما عن طري  التليراه الواخمية التق ترجت لبعض العوامج اليسسيول
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و جو ةتيجة بعض الم يراه الخارجية التق تظ ر فق المجاج المميط باليرو والتق ةممظ ك يرا  
 مة ا فق المرامج المختمية التق يمر ب ا.

 -ويمكننا أن ننظر إلى الدافع من ناحيتين أساسيتين ىما :
العضرروية التررق  فررالموافز تعةررق فررق اللالرر  الم يررراه الواخميررة والةرروامق …المرروافز والبواعرر  

تبرروج بالةشرراط وتجعررج الكررا ن المررق مسسررتعو لمتيررام باسسررتجاباه خاصررة ةمررو موضرروع معررين فررق 
البي ة الخارجية جو البعو عرن موضروع معرين و ويشرعر ب را الكرا ن المرق كإمسسراس بالضري  جو 

 األلم جو التوتر ومن جم مت ا مافز الجوع والعطش.
ن المياويم الوافعية التق ت وي وورا  وامرا  فرق ومن  م فإةل يةظر إلى المافز عمى جةل م

تةشرريط السسررموج وتمتيرر  األوررواف فالمررافز وررو عبررارة عررن مكافرررة جو مصررور إلشررباع الماجررة 
الترررق تظ رررر لررروأ الكرررا ن المرررق و ويتررروم المرررافز لمكرررا ن المرررق سسررروال اإلةسسررران جو الميررروان إمرررا 

بعررة فررق وررذا المواررف و جو بعررو خررمج المواررف السسررموكق المررراو تعممررل وذلررج لتشررجيعل عمررى متا
الوصرروج إلررى ال رروف لتعزيررز ةمررط السسررموج المطمررو  تعممررل و ولررذلج فررإن تكرررار وررذا السسررموج 
يصرربح جكبررر امتمرراال  فررق الموااررف المشرراب ة وميةمررا يررتمكن الكررا ن المررق مررن المصرروج عمررى 

 المكافرة جو الوصوج إلى ال وف فإن الةشاط الوافعق يتم اختزالل.
ك يررر مررن ةظريرراه الررتعمم مي رروم المررافز فررق إطررار السسررموج م ررج مررافز  واررو اسسررتخومه

الر . ويعةرق ماجرة الكرا ن المرق إلرى إشرباع وافرت  …الجوع و مافز العطرش و ومرافز الجرةس 
الررر  ويتررراس المرررافز فرررق ورررذا اإلطرررار بعررروو سسررراعاه المرمررران مرررن  …الجرررو جو وافرررت العطرررش 

عاه خارجيررة ذاه وجرروو متيتررق ومرراوي الطعررام جو الشرررا  . ويمكررن اعتبررار المرروافز موضررو 
تموو سسموج الكا ن المق ويترت  عمى المصوج عمي ا جو تجةب را رضرا ورامرة وتكرون ومعةوي 

المرروافز موجبررة فررق مالررة مرروو  الرضررا بعررو المصرروج عمي ررا جو سسررالبة إذا مررو  الرضررا بعررو 
تجةب ررا جو البعررو عة ررا و ووكررذا يمكررن جن يعتبررر المررافز م يرررا  ويمكررن جن يعتبررر عمميررة ةيسسررية 

ير الوظيية التعزيزية لمموافز مي  يكون لممروافز المتعممرة المكتسسربة وافعية ويتضمن وذا التعب
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وظيية تةشيط السسموج وتوجي ل ةمو  رض جو ووف مموو و باإلضافة إلى تتويتل مما يسسراعو 
فررررق ت بيرررره ةمررررط السسررررموج المررررتعمم و كمررررا يترررراس وررررذا الت بيرررره بالوصرررروج إلررررى مسسررررتوأ األوال 

إلةجراز و جو  يرر ذلرج مرن متراييس  بروه األوال المطمو  جو مذف األخطرال جو السسررعة فرق ا
ميررر  جن جي اخترررزاج ل رررذه المررروافز جو م يرات رررا ةتيجرررة تمتيررر  ال ررروف يكرررون مررروعما  جو معرررززا  

 لمسسموج المتضمن ج ةال تمتي  ال وف الة ا ق.
والوااررت جةررل فررق إطررار العمررج المورسسررق و يعتبررر جسسررمو  معاممررة المعمررم لمطررم  مصررورا  

المعمرررم يسسرررتطيت بطرررر  مختميرررة جن يعبرررر عرررن تترررويره لسسرررموج الطالررر  جو مسسرررتوأ لممكافررررة فرررإن 
تمصيمل ومن ذلج م م  التعمي  عمى جوال الطال  باسستمسسان مسسرتوأ جوا رل و جو بوارة عممرل و 
جو زياوة توجيل االوتمام ةموه و مما يةشرط المرافز ةمرو تركيرو ورذا المسسرتوأ و ومماولرة تمتير  

ألن المعمررم الجيررو يسسررتطيت جن يسسررتخوم جشرركاال  متعررووة مررن المرروافز  جوال جفضررج و وذلررج ةظرررا  
بطرررر  وجسسرررالي  مختميرررة مرررت مراعررراة جةرررل لررريس مرررن الضرررروري جن يسسرررتييو جميرررت الطرررم  مرررن 
تطبيررر  األسسرررمو  الوامرررو ولرررذلج مرررن الضرررروري جن تتةررروع المررروافز الخرررتمف مسسرررتوأ وافعيرررة 

تبررر مررافزا  ذخررر وررذا باإلضررافة إلررى المرروافز األفررراو ومررا يعتبررر مررافزا  ألمررو الطررم  اررو ال يع
 األخرأ التق يمكن جن تصور عن األسسرة.

وجما البواع  ف ق الموضوعاه التق ي وف إلي ا الكرا ن المرق وتوجرل اسسرتجاباتل سسروال 
لمتر  مة ا جي اتجاو ا جو بعيوا  عة را ومرن شررة ا جن ةعمرج عمرى إزالرة مالرة الضري  جو األلرم 

عر ب ا الكرا ن المرق ومرن جم مت را الطعرام يتابرج مرافز الجروع و وبرذلج يمكرن جو التوتر التق يش
البواع  إما موجبرة كالموضروعاه الترق ةريرووا وةر ب را كالسسريارة الجويروة جو كممرة مروح و ةرال 

 جو تكون سسالبة كالموضوعاه التق ةبعو عة ا وة ر  مة ا.
تةيصمن فالعماة بية ما  وعموما  فإةل يج  التركيو عمى جن الموافز والبواع  ال

اا مة وا ما  ووما يتياعمن معا  باسستمرار فإذا ما اةخيضه موة الموافز م م  فإن ذلج او 
يتطم  زياوة موة البواع  ليةشط الكا ن المق ويتجل ةمووا و ويةبلق جن ةوضح جن الباع  
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ج عمي ا جن ليس بوافت فق مو ذاتل ولكةل عبارة عن موااف وموضوعاه يمتمج من المصو 
تشبت الظروف الوافعة )جو الوافت( فالباع  يختمف عن الوافت و فالوافت واخمق والباع  
خارجق و بيةما يتي  الباع  واللرض فق جن كمي ما يتضمن موااف معيةة يتعمم ا اليرو 
وتربط ا بإشباع ماجة جو إزالة مواف توتر ةيسسق و فاللرض وو الموضوع الخارجق الذي 

جة جو يشبع ا ومن  م فإن الوافت عمى التعمم يختمف عن اللرض مةل فالوافت يختزج الما
عمى تعمم بعض المسسا ج الرياضية او يكون م  االسستطمع جو  باه الذاه و جما اللرض 
مةل ف و السسيطرة عمى وذه المسسا ج سسيطرة تامة و لعج الم اج التجريبق اذتق يوضح لةا ذلج 

ص فرخذ يجوج ويمع  فق وذا التيص و ويوخج فق الطر  : وضت فرر جبيض شبعان فق اي
الميتومة والمتيمة عمى مو سسوال ال فر  بين مكان وآخر و وبين طري  وآخر ووةا ةجو جن 
اليرر كان يتجوج فق التيص مسستكشيا  و ال ي تم بطري  وون اذخر وال ييضج اتجاوا  عمى 

وكان فق مالة جوع و فمومظ جن  اتجاه آخر ولكن عةوما وضت ةيس اليرر فق ةيس التيص
سسموج اليرر تلير تماما  عن المالة األولى وجصبح ال يسستوي عةوه الطري  الميتوح والطري  
الملم  بج جةل يبم  عن جسس ج الطر  الممكةة التق توصمل إلى الخروم من التيص لكق 

 يصج إلى الطعام.
واللرررض معررا  فالرروافت لسسررموج مررن وررذا الم رراج التجريبررق ةجررو جن الررتعمم ممكرروم بالرروافت 

الميرروان فررق المالررة ال اةيررة وررو الشررعور بررالجوع واللرررض مررن سسررموكل وررو الوصرروج إلررى الطعررام 
برسسررر ج وجسسررررع طريترررة ممكةرررة و بيةمرررا كررران الررروافت لسسرررموج الميررروان فرررق المالرررة األولرررى المعررر  

شرررف والكشرررف و ولرررم يكرررن عةررروه  ررررض يرررذكر فرررق تررررج التيرررص إذا اعتبرررر مكاةرررا  لمعررر  والك
 والمركة.

والوااررت جن ك يرررا  مررن جسسررالي  سسررموكةا توجررل ةمررو ف ررة معيةررة مررن البواعرر  فرراليرو الررذي 
خمص و يتوارت التتروير مرن ر سسرا ل وورو يعمرج جاوروا  لمةجراح فرق عممرل  ي وي عممل برماةة وا 
كررق يتجةرر  اليشررج والطيررج الصررلير فررق عمميررة اكتسسررابل ألسسررالي  السسررموج االجتمرراعق يتواررت 
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ال ةرررال وورررو يخشرررى الخطرررر لتجةررر  الرررذم و فالبواعررر  إذن ورررق جورررواف جو معررران يةشرررو المرررويح و 
 اإلةسسان تمتيت ا والمصوج عمي ا وون إعواو معين.

 -أىمية دراسة الدوافع :
إن لمسسموج اإلةسساةق م ما تعووه صوره ووافرت معيةرة ت يرره وتوج رل إلرى تمتير  بعرض 

معيةررة ترروفت إليررل ووراسسررة ووافررت سسررموج ذاه األوررواف فكررج سسررموج يكمررن ورا ررل وافررت جو ووافررت 
جوميرررة خاصرررة بالةسسررربة لةرررا و إذ جة رررا تسسررراعوةا عمرررى زيررراوة معرفتةرررا برةيسسرررةا وبررراذخرين الرررذين 
ةتعامررج مع ررم كمررا جن معرفررة ووافررت السسررموج ت ررم اذبررال والمررربين وجصررما  المصررالح واألطبررال 

عاه عمرم الرةيس جوميرة وا  رارة ال  ومن  م فإن موضوع الووافت من جك ر موضو  …والممامين 
الوتمام الةاس جميعا  ف و ي م األ  الذي يريو جن يعرف لمراذا يميرج طيمرل إلرى االةطروال عمرى 
ةيسسل والعزوف عن المع  مرت جاراةرل جو لمراذا تكرون متمر م  فرق المورسسرة ومشاكسسرا  معترويا  فرق 

مرن مرريض بروج فمصرل المةزج كما ي رم الطبير  الرذي يريرو جن يعررف سسرب  التشركق المتكررر 
رشراواتل جو  عمى خموه من األمراض الجسسمية جو لماذا ي مج بعرض المرضرى اتبراع ةصرا مل وا 
يسسيرون عمى عكس ما يشير بل كمرا جن رجرج التراةون ي مرل جن يعررف األسسربا  والرووافت الترق 
تممج بعض المجرمين عمى تكرار وارتكرا  الجريمرة برالر م ممرا يوارت عمري م مرن عترا  إلري م 
وصررام  العمررج ي مررل جن يعرررف مررا يرروفت العمرراج لمتمرررو ر ررم كيايررة األجررور و ووررذه المعرفررة 

 ضرورية لكج من يشرف عمى جماعة من الةاس ويوج  م.
فالمعمم فق ماجة إلى معرفة ووافت السسموج لوأ تمميذه متى يتاس لل جن يسستلم ا فرق 

لرج ةظررا  ألن الةجراح فرق المروارس ميزوم عمى الرتعمم و مير  جةرل ال يرتعمم وون وافرت معرين وذ
ةمررا يتواررف عمررى الررووافت فتررو يكررون التمميررذ ذكيررا  وكمةررل ال  ال يتواررف فتررط عمررى التررورة العتميررة وا 

 يةجح بتيو  لعوم توفر الوافت الكافق لمسستذكار.
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والواات جةل لوراسسة ووافت السسموج جوميرة فرق ميروان التوجيرل والعرمم الةيسسرق و مير  جن 
الةيسسررية تةشررر ةتيجررة الصررراع بررين الررووافت جو عررن طريرر  كبرره الررووافت التويررة و االضررطراباه 

ومن الضروري فق ميوان التوجيل والعرمم الةيسسرق جن يعررف األخصرا ق الةيسسرق متيترة ووافرت 
 المريض وما يعاةيل من مرمان جو كبه وما يوجو ببية ما من صراع.

جولق يةتتج لميرو عن طري الورا ة  وووافت السسموج ك يرة ومتةوعة و مة ا ما وو فطري
ال  ومة ا  …البيولوجية فم يمتام اليرو إلى تعممل واكتسسابل كووافت الجوع والعطش والجةس 

ما وو مكتسس   اةوي جي يكتسسبل اليرو عن طري  تياعمل مت البي ة التق يعيش في ا و ووذه 
ليرو م ج االتجاواه الةيسسية الووافت المكتسسبة جو االجتماعية مة ا ما وو شعوري يشعر بل ا

والعواطف ومة ا ال شعوري ال ييطن اليرو إلى وجووه م ج العتو الةيسسية جو تيضيج ةوع معين 
 من الطعام عمى  يره من األطعمة.

 -ويمكننا توضيح أىمية الدوافع في النقاط التالية :
سسررموج وون وافررت و الررووافت م يرررة لمطااررة والةشرراط وفررق وررذه الصرروو يمكةةررا الترروج برةررل ال  -8

 فاليرو الشبعان ال يبم  عن الطعام.
الووافت توصج اإلةسسان إلرى تمتير  جووافرل فالسسرموج بطبيعترل فرضرق وال روف الة را ق ورو  -5

تمتيرر  الترروازن وخيررض الترروتر وال رروول واالسسررتترار وتمريررج الطاارراه الكامةررة الم يرررة لمتمرر  
 لوأ اإلةسسان.

التوافررر  مرررت ةيسسرررل ومرررت البي رررة الترررق يعررريش في رررا و الررووافت ورررق وسسررريمة تعمرررم الكرررا ن المرررق  -3
فالررررووافت جسساسسررررية الكتسسررررا  السسررررموج والخبررررراه والمعمومرررراه والمعرفررررة وتطرررروير السسرررررموج 

 وترايتل.
ويمكررن تعررويج الررووافت متررى اليطررري مة ررا لتةاسسرر  سسررموكةا فالكررا ن المررق ال يخضررت فتررط  -3

ةمررا لظررروف البي ررة التررق يعرريش في ررا ف ررذ ه الظررروف ترر  ر فيررل السسررموج لووافعررل الخارجيررة وا 
 اابج لمتليراه وفتا  لتليير الظروف ووو عاوة يتمسسن ويراى فق مالة تعويمل.
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توجيرررل الرررووافت يمتررر  ال بررراه االةيعرررالق والوااعيرررة فرررق مواج رررة المشررراكج وتررروازن الرررووافت  -2
 واالةيعااله جسساسسق فق مسسن تواف  اإلةسسان.

ين من مولل وتيسسرير سسرموك م والتةبر  بموو رل الووافت تمكن اليرو من ف م ةيسسل وف م اذخر  -5
و وجمرا ومةررا اررو عرفةررا الرووافت جمكةةررا توجيررل سسررموج اليرررو وج رة معيةررة ووررق م مررة لممايتررل 

 من اضطرا  السسموج إذا جمسسن توجي  ا.
البرررو جن تكرررون ووافرررت اإلةسسررران متبولرررة اجتماعيرررا  بمعةرررى جن الخرررروم عمرررى الترررواةين والتررريم  -1

طم  الووافت عمى ع  ةاة ا يجعج اإلةسسان مةمرفا   ير متبوج اجتماعيا .وا 
 

 -خصائص الدوافع :
وةاج عوو من الةوامق المتعمتة بالووافت والتق يةبلق جن ةتعرف عمي ا وعمى ج رورا فرق 
موااف التعمم المختميرة و وجورم ورذه الةروامق مرا يتعمر  برر ر زيراوة اروة الروافت فرق الرتعمم و وكرذا 

لووافت التق تعمج فق موااف الرتعمم و وورج ورق ووافرت ميرروة جم ووافرت معرفة ةوعية جو طبيعة ا
مركبة باإلضافة إلرى معرفرة مروأ ترر ير الرووافت وذلرج ةظررا  ألن وةراج ووافرت تر وي إلرى وروف 

 مموو ومة ا ما يكون وسسيمة ألوواف جخرأ جبعو.
رفرة الروور الرذي والواات جن وذه الةروامق فرق ماجرة إلرى توضريح و ويسسراعو توضريم ا عمرى مع

 تتوم بل الووافت فق عممية التعمم.
 

 قوة الدافع -1
مرررن الواضرررح جن الرررتعمم يبررروج عةررروما يواجرررل الكرررا ن المرررق موايرررا  جويررروا  ال يسسرررتطيت جن 
ةمرا يمترام األمرر مةرل إلرى  يتصرف بالةسسربة لرل عرن طرير  اسسرتخوام جسسرالي  سسرموكل المعتراوة وا 

وجن ةتطة البواية فق وذه العممية وق وجروو وافرت  جن يعوج من سسموكل ليتابج المواف الجويو و
ليرل يرجرت جي ةشراط  يوجل السسموج ةمو ال وف المعين و مير  جن الروافت ورو السسرب  لمسسرموج وا 
يصررور عررن الكررا ن المررق و بمعةررى جن الرروافت وررو الممرررج الر يسسررق ورال عمميررة الررتعمم و ف ررو 
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ترضررريل وتسسررراعوه عمرررى مرررج  الرررذي يوجرررل سسرررموج الكرررا ن المرررق ةمرررو عمرررج اسسرررتجابة جو جخررررأ
المشكمة التق تواج ل وفق مالة عوم وصوج الكا ن المق إلرى م رج ورذه االسسرتجابة فرةرل يعمرج 

 جاووا  إلرضال وذا الوافت ومج المشكمة التا مة وبالتالق يسستمر ةشاطل من ججج مم ا.
مرن ومن  م فإن زياوة اوة الوافت تسساعو عمى التعمم مي  جن وجوو وافت شرقل جسساسسرق 

 ير شج لكق تتم عممية التعمم و كما جن ةتصان الوافت او ي وي إلى تواف الكا ن المرق عرن 
ممارسسررة جوجرررل الةشررراط التررق تمكةرررل مرررن السسرريطرة عمرررى الموارررف التعميمررق و وتتررراج مرررن فرصرررة 
التعمم وكذلج زياوة اوة الوافت زياوة كبيرة او تعمج عمى اضطرا  الكرا ن المرق وارتباكرل وعروم 

مى السسيطرة عمى المواف التعميمق و كما جن وذه الزياوة فق اوة الروافت ارو تعمرج عمرى اورتل ع
عوم ظ ور االسستجابة الصميمة إذا كاةه  ير مباشرة و ووذا ي وي إلرى زيراوة الواره والج رو 

 المبذولين لموصوج إلى مج ةاجح ل ذه المشكمة عن طري  االسستجابة  ير المباشرة.
سسرررق عةررروما يعمرررج التمميرررذ تمررره ظرررروف وافرررت  يرررر عررراوي فمررر م  فرررق اليصرررج المور 

كالمةافسسة الشويوة لمج التمريةاه والر بة فق الوصوج إلى مم ا ابرج اذخررين و فإةةرا ةجرو جن 
التمميررذ يةرروفعوا لمررج التمريةرراه والر بررة فررق الوصرروج إلررى مم ررا ابررج اذخرررين و فإةةررا ةجررو جن 

األسسالي  المعروفرة و فرإذا كران المرج يتطمر  التيكيرر  التمميذ يةوفعوا لمج التمريةاه باسستخوام
 فق ةوع جويو من األسسالي  و عجز التمميذ بمكم اةوفاع م عن معرفة الطري  الصميح.

 

 مدى تأثير الدافع -2
الواارررت جةرررل ال توجرررو جي عمارررة برررين اررروة الررروافت واليتررررة الزمةيرررة الترررق يسسرررتلرا ا ترررر يره و 

ج الجوع م ما كاةه اوتل فرإن ترر يره يةت رق بمجررو تةراوج مي  جن وةاج وافت اصير الموأ م 
الطعام كما جن وةاج الووافت طويمرة المروأ ويةبلرق العةايرة ب را وخاصرة فرق المواارف التعميميرة 
ميررر  جة رررا تررر  ر فرررق سسرررموج اليررررو فتررررة زمةيرررة جطررروج ألن األ رررراض التربويرررة بطبيعت رررا بعيررروة 

ن وررذا الةرروع . إال جةررل يةبلررق اإلشررارة إلررى جن المرروأ وليسسرره م اتررة ومررن  ررم تسسررتمزم ووافررت مرر
ةمرا ارو ير  ر في را ووافرت مرن الةروع  الموااف التعميمية ال تتت تمه تر ير ةوع وامو من الووافت وا 
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الم اررره الررررذي يعمرررج فررررق ذاه الواررره كوسسررررا ج ألوررررواف جبعرررو أل ررررراض جسسرررمى وجرفررررت فمرررر م  
طيبرة فرق وروسسرل اليوميرة يكرون الطال  الذي يسستذكر كج يوم ويجت رو لممصروج عمرى ورجراه 

فررق ج مرر  األمررواج وررو ةيررس الطالرر  الررذي ي رروف إلررى الوصرروج إلررى  رررض ة ررا ق مررن ورال 
تعممرل كرران يعمررج فررق م ةرة معيةررة ذاه مركررز مرمررو  ويكرون عممررل اليررومق واألوررواف الم اتررة 

 التق يمتت ا وو الوسسيمة التق توصمل إلى تمتي  جووافل.
 الدافع المركب -3

افت الترق تر  ر فرق تعمرم الكرا ن المرق تبعرا  لةروع الكرا ن المرق وتبعرا  لمموااررف تتمروو الروو 
الترق يتعرررض ل ررا و فالكا ةرراه الرروةيا عرراوة مررا ترر  ر في ررا ووافررت ماويررة جوليررة كرروافت البمرر  عررن 
الطعررام جو البمرر  عررن الجررةس اذخررر جمررا اإلةسسرران فيعمررج تمرره تررر ير ووافررت ج مب ررا اجتماعيررة 

التيو  وا باه الذاه جو المصوج عمى تتروير عراج فرق االمتمران جو  يرر مكتسسبة كالر بة فق 
ذلج و باإلضافة إلى الووافت األولية التق ال تظ ر بشكم ا الطبيعق فق موااف الرتعمم المعتراوة 

 وبخاصة فق موااف التعمم المورسسق مة ا.
مرا يترر ر اليررو  يةبلق اإلشارة إلى جن اإلةسسان ال يتعمم تمه تر ير وافرت وامرو برج  البرا  

بمجموعررة كبيرررة مررن الررووافت ترر  ر عميررل وتوجررل سسررموكل فمرر م  الطالرر  اررو يكررون الرروافت لررل عمررى 
الررتعمم وررو إرضررال المعمررم والمصرروج عمررى جعمررى الررورجاه جو عمررى تترروير مةاسسرر  وفررق الوارره 

 ةيسسل إرضال  روره وا  باه اورتل عمى التمكم فق الماوة المتعممة والتيو  عمى اذخرين.
 -جةواع الووافت :

وةراج ةوعرران ر يسسرريان مرن الررووافت و ووافررت تةشرر عررن ماجرراه الجسسرم الخاصررة بوظا يررل 
لرى تجةر  البررو والمرر واأللرم و  العضوية واليسسريولوجية كالماجرة إلرى الطعرام والمرال والجرةس وا 

ولرو مرزووا  ووذا الةوع من الووافت ال يتعمم ا اليرو جو يكتسسرب ا ولكة را موجرووة فيرل براليطرة جي ي
ب ا ويظ ر بعض ا بعو الوالوة مباشرة ويترخر البعض اذخر إلى ما بعو ذلج كالوافت الجةسسرق 

 م م .



  األوىل لفرقةا –علم النفس بادئ م

 

67 

 

ووةاج ووافرت مكتسسربة مرن البي رة وتررتق ةتيجرة ةمرو اليررو واتصراالتل براذخرين وامتكاكرل 
لرى بظروف المياة العامة وما تتتضيل وذه الظرروف و م رج الماجرة إلرى التتروير االجتمرا عق وا 

الجةاح والشعور باألمن و يروا و ويطم  عمى الةروع األوج مرن الرووافت اسسرم الرووافت األوليرة جو 
اليطريررررة جو اليسسرررريولوجية والةرررروع ال رررراةق الررررووافت ال اةويررررة جو المكتسسرررربة جو االجتماعيررررة ويجرررر  

فت إلرى مممظة جن االصطممين )جولق( و ) اةوي( يتصو ب ما طبيعة الوافت و ومرو وذا الروا
وفيمكا يمكي نوضكح ككل نكوع مكن أنكواع جصولل و وون المتارةة بية ما من مي  التروة واألوميرة 

 -الدوافع :
 -الدوافع ااولية )الفطرية أو الفسيولوجية( : -أواًل :

يتصرو بالرووافت األوليررة تمرج الرووافت التررق لرم يكتسسرب ا اليرررو مرن بي ترل عررن طرير  الخبرررة 
ةمررا  وررق عبررارة عررن اسسررتعواواه يولررو اليرررو مررزووا  ب ررا و ول ررذا ف ررق تسسررمى والمررران والررتعمم و وا 

جمياةررا  بالررووافت اليطريررة و وتتمرروو وررذه الررووافت عررن طريرر  الورا ررة ةرروع الكررا ن المررق و ويتصررج 
اتصررراال  مباشررررا  بمياتررررل وماجاترررل البيولوجيرررة األسساسسررررية كررروافت الجررروع ووافررررت العطرررش والرررروافت 

 بوة و يروا.الجةسسق ووافت األمومة جو األ
والووافت األولية تكاو تكون وق الووافت الم  رة فرق سسرموج الكا ةراه الميرة وون اإلةسسران 
و وتظ ررر آ اروررا بشرركج واضررح فررق سسررموك ا وتصرررفات ا ولررذلج يمكررن الررتمكم فررق سسررموك ا تبعررا  

مةيرررة لمررتمكم فرررق الرررووافت البيولوجيرررة السسررريطرة عمي رررا فمرر م  إذا مرمةرررا اليررررر مرررن الطعرررام فتررررة ز 
معيةة )مت عوم التعرض لمووافت البيولوجية األخرأ( فإةل يمكن ةيترض الوافت األسساسسرق الرذي 

 يوجل سسموكل وو وافت الجوع.
جما بالةسسبة لاةسسان فيبوو جن الووافت األولية جاج ج ررا  فرق مياترل وال تظ رر بوضرت ورال 

مررى االمتيرراظ بكياةررل العضرروي تصرررفاتل وتتتصررر فا رروة الررووافت األوليررة بالةسسرربة لاةسسرران جمررا ع
 كوافت الجوع ووافت العطش جو لميظ وبتال ةوعل كالوافت الجةسسق.
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والررووافت األوليررة تختمررف مررن ميرر  الترروة التررق ترر  ر عمررى سسررموج اليرررو وتوفعررل لتمتيرر  
اللرررض فرروافت الجرروع جارروأ فررق تررر يره عمررى اليرررو إذا مررا اررورن بالرروافت الجةسسررق مرر م  . ويظ ررر 

فت األوليرررررة بصرررررورة واضرررررمة عةرررررو األطيررررراج والميواةررررراه جمرررررا الكبرررررار فرررررإن التيررررروو ترررررر ير الرررررووا
 االجتماعية تيرض عمي م ةوعا  من تعويج وذه الووافت األولية.

 

 -ويمكن تقسيم الدوافع ااولية أو الفطرية إلى :
ووافت اطرية لابتال عمى ميراة اليررو برروال وظرا ف العضروية م رج ماجترل لمترةيس واللرذال  -8

 ةوم واإلخرام م ج وافت البم  عن الطعام.وال
ووافررررت فطريررررة لررررورل األخطررررال التررررق تواجررررل الكررررا ن المررررق بطريتررررة عضرررروية م ررررج اليعررررج  -5

 المةعكس.
ووافررت فطريررة لابتررال عمررى الةرروع م ررج الرروافت الجةسسررق ووافررت األمومررة ووافررت البمرر  عررن  -3

 الطعام.
جرااله الجسسرمية الواخميرة و ف رق والووافت األولية جو اليطرية تعتمو فق إ ارت را عمرى الم

شويوة االتصاج بالتكوين العضروي لميررو وكرج وافرت مرن الرووافت اليطريرة يتضرمن  رم  ةروامق 
 -وق :

 الةامية اليسسيولوجية. -ج 
 الةامية الشعورية. -  
 الةامية السسموكية. -م 

فمر م  وافرت الجروع يتميرز بتليرراه فسسرريولوجية تصري  جعضرال الجسسرم كتتمصراه المعرروة 
جرروراة ا ممررا يررةجم عةررل جلررم يشررعر بررل اإلةسسرران شررعورا  واضررما  يوفعررل لمبمرر  عررن واضررطرا  

الطعام م راج آخرر وافرت العطرش لرل ةاميرة فسسريولوجية تتم رج فرق التليرراه العضروية الترق تةرتج 
مرا المالرة الشرعورية الترق يكرون عمي را اإلةسسران فرق مالرة  عن العطرش كجيراف اليرم والرزور و وا 
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لشعورية والةشاط الذي يتوم بل اإلةسسان لشعوره بالعطش والرذي يةت رق العطش فتتم ج الةامية ا
 باإلشباع م م  فيم ج الةامية السسموكية.

 

 -خصائص الدوافع ااولية أو الفطرية :
الررووافت األوليرررة جو اليطريررة عامرررة لرروأ جميرررت جفرررراو الجررةس البشرررري ووررق ضررررورية لةمرررو  -8

 ية المختمية.الكا ن المق وتسساعوه فق تروية وظا يل الميو 
يولررو الكررا ن المررق مررزووا  بالررووافت اليطريررة إلشررباع ماجاتررل الضرررورية فالوليررو  يررر ارراور  -5

عمررى تعمررم التررةيس جو بمررت الطعررام جو إخرررام اليضررمه ولكةررل يرر وي كررج وررذه الضررروراه 
 تمتا يا .

تعمررررج الررررووافت اليطريررررة لممايررررة الكررررا ن المررررق مررررن جي اضررررطرا  جو ةتررررص فررررق ترويتررررل  -3
 العضوية.لموظا ف 

اإلةسسررران بطبيعترررل يتبرررج عمرررى الشرررقل الرررمذ المرررريح ويبعرررو عرررن المررر لم المةيرررر وورررو يجعرررج  -3
 الووافت سسميمة فق تمتي  وذا اللرض.

تعمررج الررووافت األوليررة اليطريررة عمررى بتررال الكررا ن المررق وميررظ ةوعررل ف ررق تعيررو لررل الترروازن  -2
ى الةررروع فررق مةرررو العضرروي والكيمرراوي وتممرررق مياتررل مرررن األضرررار واألخطررار وتبترررق عمرر

 الوالوين عمى ةسسمي ما وبذلج يسستمر تسسمسسج الةوع.
الرررووافت األوليرررة اليطريرررة تمتررراز ب بررروه إةجام رررا مترررى وجن تليرررر السسرررموج الصررراور عة رررا  -5

فررررالخوف مرررر م  يرررروفت اليرررررو إلررررى اتتررررال مصرررروره بررررري سسررررموج بررررال ر  مرررر م  جو ال جرررروم جو 
 التمايج.

 

 -ة أو االجتماعية( :ثانيًا : الدوافع الثانوية )المكتسب
وورررق الترررق تةشرررر ةتيجرررة تياعرررج اليررررو مرررت البي رررة والظرررروف االجتماعيرررة المختميرررة الترررق 
يعيش في ا و فالووافت ال اةوية وق ومواه تكويةية تعتمو فق تكوية ا عمى خبراه اليرو وميولرل 

راو واتجاواتل وما يسسر برل مرن جمروا  و وورق خاصرة باإلةسسران وبعضر ا مشرترج برين جميرت جفر
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الجرررةس البشرررري مرررت وجررروو فررروار  شررركمية مرررن بي رررة ألخررررأ جمرررا الررربعض اذخرررر ف رررو شرررخص 
يخررتص بيرررو وون آخررر ووررو يرجررت إلررى مررا بررين األفررراو مررن فرررو  فررق الخمتررة والميررج واالتجرراه 
والشخصررية والررووافت ال اةويررة ليسسرره  يررر ممرروووة العرروو فمسسرر  بررج إة ررا فررو  ذلررج متليرررة مررن 

كمرررا جة رررا تتليرررر بررراختمف األفرررراو ةتيجرررة لظرررروف المختميرررة الترررق  واررره ذخرررر فرررق ةيرررس اليررررو
يمرررون ب ررا وتتررر ر إلررى مررو كبيررر بالبي ررة المميطررة ب ررم ومررا يسسرريطر عمي ررا مررن عرراواه وجةظمررة 
وتتاليررو . ومررن وةررا كاةرره اليرصررة لمتلييررر والتبررويج والتعررويج فررق وررذا الةرروع مررن الررووافت وكرران 

 فق بول ةشرت ا وبعو تمام تكوية ا. مجاج التعمم بالةسسبة إلي ا فسسيما  
فررإذا كةررا ةممررظ جن الةرراس جميعررا  يشررتركون فررق الررووافت األوليررة ال يشررو مررة م جمررو ألن 
وذه الرووافت جرزل مرن الكيران الميروي وال ج رر لمبي رة فرق برول ةشررت ا فإةةرا ةممرظ جة رم يختميرون 

ف البي ية التق تختمرف براختمف فق ك ير من الووافت ال اةوية ألة ا خاضعة فق تكوية ا لمظرو 
األفرررراو والجماعررراه وةسسرررتطيت جن تتبرررت الطريترررة الترررق تتكرررون ب رررا الرررووافت ال اةويرررة إذا المظةرررا 
سسررموج الطيررج الصررلير فسسررموج الطيررج فررق شرر ور مياتررل األولررى يتمرروو تبعررا  لمررووافت البيولوجيررة 

تةشرررر بعرررض الماجررراه  األوليرررة ولكرررن إشرررباع ورررذه الرررووافت ال يتمتررر  بررروون الكبرررار و ومرررن  رررم
والرووافت الجويروة ةتيجرة ورذا االمتكرراج فماجرة الطيرج لمطعرام مرر م  )وورق ماجرة جوليرة( تشرربع ا 
األم باسستمرار عن طري  الرضاعة جو عن طري  إعطا ل وجباتل كممرا جراع وباسسرتمرار ارتبراط 

تواةرل الشرعور األم بإشباع وذه الماجة األولية تةشر ماجة جويوة وق ماجرة الطيرج إلرى األم وف
بالرامررررة واألمررررن إال فررررق جواروررررا وبالتررررالق الماجررررة إلررررى ممبت ررررا وعطي ررررا وتصرررربح األم بررررذلج 
موضررروعا  لعررروو مرررن الماجررراه الجويررروة الترررق تررررتبط ب رررا و ومرررن جورررم ورررذه الماجررراه و الماجرررة 
لفمرررن والماجرررة لمممبرررة و والماجرررة لمتتررروير و والماجرررة لمةجررراح و والماجرررة لممريرررة و والماجرررة 

 ةتمال و جو الماجة لمجماعة و يروا.لم
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 -ويمكن تقسيم الدوافع الثانوية إلى :
 م ج الميج إلى االجتماع والميج إلى السسيطرة وتركيو الذاه.دوافع نفسية اجتماعية  -8
 م ج الماجة إلى المةو واالةتمال والةجاح.دوافع ذاتية )شخصية(  -5

ميرراة اإلةسسرران وفررق عمميررة الررتعمم  وعمومررا  تمعرر  الررووافت االجتماعيررة الرروور األكبررر فررق
بصررية خاصررة فالطمرر  يررورس فررق اللالرر  ويررتعمم تمرره تررر ير عرروو مة ررا واررو يكررون ذلررج وررو 
الر بررة فررق إ برراه ذاتررل واالرتيرراع ب ررا فررق ةظررر المعمررم والطررم  اذخرررين وفررق ةظررر األ  إلررى 

ح الرذي المسستوأ الذي يضت ةيسسل فيل جو او يكرون اللررض مرن ذلرج ورو المصروج عمرى الةجرا
ي يرررئ لرررل فرصرررا  جكبرررر لمتتررروم جو فرصرررا  جكبرررر لملتمرررا  بررررةواع مرررن الوراسسرررة جو العمرررج بمب رررا 
وير رر  في ررا و جو المصرروج عمررى تتررويراه عاليررة جو  يررر ذلررج وواجبةررا فررق جميررت األمررواج جن 
ةراعق ج رر ورذه الرووافت وجن تعمرج عمرى اسسرت ارت ا فرق المرووو الترق تتير  مرت مصرممة الطالر  

 عممل.وتشجت ت
 -خصائص الدوافع الثانوية )المكتسبة أو االجتماعية( :

 يكتسسب ا اليرو خمج التةش ة االجتماعية وبذلج ف ق مرتبطة بالةظام االجتماعق. -8
 ليسسه الووافت ال اةوية عامة فق الةوع كمل بج خاصة بالبي ة التق تةشر في ا. -5
ا وورق وليرج عمرى مسسرن توافر  تم ج ةوعا  من سسيطرة الجماعة عمرى اليررو وال يمكرن إةكارور -3

 اليرو مت جماعتل مي  يتتبج ةظم ا.
 يمكن تعويم ا والتسسامق ب ا عمى جسساس المروةة والبي ة االجتماعية التق ةشره في ا. -3
تعرو جورم العوامررج فرق ارتترال اليرررو وتتومرل كمرا جة ررا ترفرت مرن جسسررمو  تمبيرة الرووافت األوليررة  -2

 وافعل اليطرية.وذلج ألة ا تةشر ج ةال إشباع اليرو لو
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 -أىمية الدوافع في التعمم المدرسي :
تعتبر جفضج الموااف التعميمية ورق تمرج الترق تعمرج عمرى تكروين ووافرت عةرو المتعممرين 
ووذه الووافت تعمج عمى إ ارة الطم  لعممية التعمم وتةتج تعمم جفضج . إذ جن وجوو وافت عةرو 

يررتم الررتعمم برروون وررذا الرروافت فررم تعمررم برروون  اليرررو شررقل جسساسسررق فررق عمميررة الررتعمم ال يمكررن جن
وافررت وال تعمررم برروون ورروف وتطبيتررا  ل ررذا األسسرراس فيجرر  عمررى المعمررم جن يعمررج عمررى اسسررت ارة 
ووافرررت المتعممرررين بررررن يررروفر ل رررم فرررق الررروروس المختميرررة خبرررراه ت يرررر ووافع رررم الماليرررة وتشررربت 

 ماجات م ور بات م.
ووافررت لرروأ المتعممررين ترروفع م عمررى الررتعمم ولتررو وةجررو جن التربيررة الموي ررة ترر من بوجرروو 

جوركره التربيرة الموي ررة ورذه الةاميرة األسساسسررية وورق جوميررة وجروو  ررض واضررح يروفت الطررم  
ةمررو الررتعمم ف ررق ت ررتم بإتامررة اليرصررة جمررام الطررم  لكررق يشررتركوا اشررتراكا  فعميررا  فررق اختيررار 

ة فررررق ميررررات م ومة ررررا مررررة ج الموضرررروعاه والمشرررركمه التررررق ت م ررررم والتررررق تمررررس ةرررروامق وامرررر
المشروعاه جو مة ج الةشاط الذي يعمرج عمرى تمويرو طرر  العمرج والوراسسرة والوسسرا ج وةروامق 
الةشراط الترق توصررم م إلرى تمتيرر  األ رراض التررق ي روفون إلي ررا وكرذلج فررق توزيرت المسسرر ولياه 

عمرررج وتةييرررذ الخطرررط وتتسسررريم العمرررج مترررى يشرررعر كرررج مرررة م بوجررروو وافرررت متيترررق يوفعرررل إلرررى ال
ويوفعررررل ةمررررو تمتيرررر  األ ررررراض المرجرررروة . وجمياةررررا  يكررررون وةرررراج عررررا   يعررررو  الوصرررروج إلررررى 
األوررواف فررق الررتعمم و لكررن عةرروما يكررون الرروافت اويررا  تكررون الممرراواله ك يرررة ومتعررووة ويصررج 
المررتعمم إلررى ووفررل الررذي يسسررعى مررن ججمررل و فكممررا كرران ال رروف الررذي يسسررعى إليررل الطالرر  اررابم  

ا  إلمكاةاتل كمما شعر برومية العمج فق سسبيج تمتيتل وبالتالق تيسسر لرل جن يبرذج لمتمتي  مةاسسب
الوصروج إليررل كررج مرا يسسررتطيت مررن ج رو وطبيعررة وعمررج المعمرم وررو ت ي ررة مواارف الررتعمم الم يرررة 
بالرررووافت الك يررررة و كمرررا يعمرررج المعمرررم عمرررى ةمرررو ميررروج وووافرررت المتعممرررين والترررق تسسررراعووم فرررق 

ك  سساب م المعارف والمعموماه والم اراه واالتجاواه المةاسسبة.تكوين شخصيات م وا 
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ويمكن جن ةتسسالج عن جومية الووافت فق التعمم ووج الرووافت األوليرة جم الرووافت ال اةويرة 
ل ا التر ير الكبير فق التعمم ا فق المتيتة جن الووافت الترق ةتصرووا وةرا فرق المواارف التعميميرة 

األوليررة وذلرج ألن الرووافت ال اةويررة جو المكتسسربة وررق ةتيجرة تياعررج ورق الرووافت ال اةويررة وليسسره 
اليرررو مررت البي ررة التررق يعرريش في ررا ومررت المجتمررت ف ررذه الررووافت مكتسسرربة ةتيجررة التياعررج المسسررتمر 
بين اليرو وبي تل المميطة بل و وليسسه موجووة واخج اليرو جو يولرو مرزووا  ب را كمرا فرق الرووافت 

 ن البي ة التق يعيش في ا اليرو.األولية ولكة ا تكتسس  م
ولذلج تختمف الووافت ال اةوية )المكتسسبة( من فرو ذخر ومن مجتمرت إلرى آخرر برج مرن 
فرررو إلررى آخررر واخررج المجتمررت الوامررو . إذن فالررووافت ال اةويررة جو المكتسسرربة وررق التررق ل ررا الرروور 

والروليج عمرى ورذا ورو األكبر فق موااف الرتعمم الم مررة وعمرى ورذا ف رق تختمرف مرن فررو ذخرر 
مرر م  الرروافت األسساسسررق لررتعمم موضرروع مررا عةررو فرررو معررين اررو ال ي يررر عةررو فرررو آخررر جي ميررج جو 

 فق تعمم وذا الموضوع.
والووافت تتج جو تك ر تبعا  لممواف التعميمق ةيسسل فترو ةجرو فرروا  يمر  مراوة الرياضرياه 

مررن الميرروج والر بررة والماجررة فمرر م   ررم يتمرروج عة ررا لترررالة األو  و وووافررت المررتعمم تشررمج كررج 
ووافت طال  الط  ميولل لوراسسة م ةرة الطر  ور بترل فرق جن يصربح طبيبرا  وماجترل المممرة جن 

 يمت  ممم والويل فق جن يصبح طبيبا  جو يروا جبة ما طبيبا .
مككن كككل ىككذا نخمككص إلككى أىميككة الككدوافع فككي مواقككف الككتعمم فيككي تعمككل عمككى تحقيككق ثككالث 

 -ة في عممية التعمم ىي:وظائف أساسي
لمررووافت وررق جة ررا تمررو السسررموج بالطااررة وت يررر الةشرراط فررالتعمم يمررو  عررن الوظيفككة ااولككى  -8

طري  الةشاط الذي يتوم بل اليرو و ويمو  وذا الةشاط عةو ظ رور وافرت جو ماجرة تسسرعى 
والترق  إلى اإلشباع ويزواو بزيراوة الرووافت فالرووافت ورق الطااراه الكامةرة عةرو الكرا ن المرق

 توفعل إلى التيام بةشاط معين و ومن  م تعو األسساس األوج فق عممية التعمم.
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لمووافت وق جة ا تسساعو فرق تمويرو جوجرل الةشراط المطموبرة لكرق يرتم الرتعمم الوظيفة الثانية  -5
فالررووافت تجعررج اليرررو يسسررتجي  لرربعض الموااررف وي مررج بعضرر ا اذخررر ومررن  ررم فالررووافت 

ا تكرررون ذاه ايمرررة وجوميرررة بالةسسررربة لممرررتعمم فالوراسسرررة المةتجرررة جو تررررتق فرررق المتومرررة عةررروم
الررتعمم المةررتج وررو الررتعمم الموجررل ةمررو جوررواف ممررووة . ولررذلج ةجررو تطبيترراه تربويررة ل ررذا 
المبرررروج ووررررو جن يمررررارس الطالرررر  جوجررررل الةشرررراط المطموبررررة يتمترررر  تعممررررل ويتعرررروج سسررررموكل 

فرق مرج التمريةراه والواجبراه المورسسرية  وةممظ م م  الطال  الذي ال يسسراير بتيرة زمم رل
ال يكيررق جبرروا  جن ةمومررل جو ةترروج لررل جن فمةررا  جمسسررن وفمةررا  جفضررج مةررج و ف ررذه جمررور اررو 
ت يررر فيررل طاارراه العمررج و ولكة ررا ال تكيررق ومررن  ررم فمبررو مررن توجيررل سسررموكل وا  ررارة ووافعررل 

 متى يتمت   رضل وووفل الذي يسسعى إليل من المتعمم.
لمرووافت ورق جة را تضرت جمرام المرتعمم جوروافا  معيةرة تسسرعى لتمتيت را بمعةرى ثالثكة الوظيفة ال -3

جة ا تطبت السسموج بالطابت اللرضق و فكج وافت يرتبط بلرض معين يسسعى إلرى تمتيترل و 
ومسس  ميوية اللرض ووضومل واربل جو بعوه مسس  ما يبذج اليررو مرن ةشراط فرق سسربيج 

شباعل .  تمتيتل وا 
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 الشخصية

 مقدمة :
يعتبر مفيوـ الشخصية مف المفاىيـ الحيوية التى اختمؼ حوليا كثير مف العمماء ، و 
لذؾ ال يوجد إتفاؽ عاـ عمى تعريفيا ، و مف الطبيعى أف يكوف لمصطمح واسع اإلنتشار 

 كالشخصية تعريفات متعددة و مختمفة .
شخص " بمعنى برز و "  تشتؽ كممة " الشخصية " فى المغة العربية مف الفعؿ "

الشخص " ىو التؿ أو ما برز مف األرض ، و يقاؿ إف فالنًا يشخص ببصره أى يمد رأسو 
إلى األماـ و يبرز عينيو ، و " الشخوص " ىو البروز ، و عمى ذلؾ فالشخصية بيذا 

 المعنى ىى ما يبرز اإلنساف و يميزه عف غيره مف الناس .
مشتقة مف الكممة الالتينية   Personality شخصية وفى المغة اإلنجميزية فإف كممة 

و معناىا القناع المسرحى الذى كاف يمبسو مف العصور القديمة ليؤدى   Persona بيرسونا 
دوره عمى خشبة المسرح ، و مف ثـ يظير أماـ الجميور بمظير خاص يتمشى مع طبيعة 

 ، شابًا أو عجوزًا .أو مالمح الدور الذى يقـو بتمثيمو سواء ممكًا أو صعموكًا 
 : مثؿ مصطمحالمصطمحات  العديد مف الخمط بيف الشخصية و ويوجد 

و الذى يترجـ أحيانًا بالشخصية أو الطبع ، و الخمؽ    Character* مصطمح الُخمق 
و عندما يتحدث  مفيوـ يشير إلى القيـ الدينية و اإلجتماعية التى تنظـ سموؾ الفرد ،

عمماء النفس عف الُخمؽ فإنيـ يقصدـو بذلؾ الجانب الدينى ، و الجانت اإلجتماعى 
 مف الشخصية ، و عمى ذلؾ فالُخمؽ أحد جوانب الشخصية و ليس الشخصية كميا .

، و المزاج مفيوـ   Mood  أو الحالة المزاجية  Temperament* مصطمح المزاج 
تميز طبيعة الفرد اإلنفعالية و التى تشتمؿ عمى قابميتو  يشير إلى تمؾ الظواىر التى

لالستثارة اإلنفعالية و قوة إستجابتو العادية و سرعتيا و نوعية حالتو المزاجية السائدة 
، و ما يرتبط بيذه االستثارة مف تغيرات فسيولوجية مثؿ : إرتفاع ضغط الدـ ، و 
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غبة فى القياـ بسموؾ يتخفؼ بو زيادة عدد ضربات القمب ، و ما يرتبط بذلؾ مف ر 
مف ىذه االستثارة سواء كاف مصدر االستثارة داخميًا أو خارجيًا ، معنى ذلؾ أف 
مصطمح المزاج يشير إلى النواحى اإلنفعالية و الدافعية ، و مف ثـ يمكف القوؿ أف 

 المزاج أحد جوانب الشخصية و ليس الشخصية كميا .
يمكف أف يصنؼ فييا شخص شخصًا آخر ، أى أف والنمط فئة  Type * مصطمح النمط 

المفيـو يستخدـ حيف نصنؼ اآلخريف ، فاألنماط طرؽ لتصنيؼ الناس و وضعيـ 
فى فئات ، فإذا كاف شخص ما يتصرؼ عمى نحو عدوانى دائمًا ، فإف ىذا الشخص 

 يكوف مف النمط العدوانى ، أى أف سموكو يالئـ ىذه الفئة .
 

 :ح ماهى كينونة ذلك المصطم
ىى نقطة البداية و النياية بالنسبة لعمـ النفس بصفة عامة ، ألف  خصيةالش -

 شخصية ىى وحدة الحياة النفسية ال
مف المعروؼ أف اإلفراد يختمفوف فيما بينيـ مف  حيثتعد أساس دراسة عمـ النفس ،   -

 حيث تكويف شخصية كؿ منيـ ، فمكؿ شخص طابعو الفريد الذى يميزه عف غيره .
 الشخصية ىى المحصمة النيائية لمجموعة العادات التى تميز سموؾ فرد ما . لذا  -

 وتوجد  عمـو متعددة تتناوؿ مفيـو الشخصية منيا: حيث 
الشخصية فى نموىا و تغيرىا أثناء مراحؿ نمو الفرد الذى يتناوؿ  عمم نفس النمو -

نمو شخصية الطفؿ حتى يصبح نافعًا إلى جانب متابعة  مف يتناوليا حيث 
خصائص نمو كؿ مرحمة مف مراحؿ النمو و التى تعبر عف شخصيتو فيما بيف 

 السواء و المرض ... 
الذى يعنى بدراسة دينامية الفرد و عمـ النفس االجتماعى يتناوليا بالبحث و الدراسة  -

 مع المجتمع.. الشخصية فى تفاعميا مع اآلخر ، و فو الجماعة 
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الشخصية فى توافقيا و إنسجاميا مع نفسيا و مع اآلخر يتناوليا عمـ النفس  -
 االكمينيكى الذى ييدؼ إلى تفيـ و عالج حاالت عدـ السواء 

وعمى ذلؾ فالشخصية ىى ركيزة عمـو النفس المختمفة ، مف ثـ تتضح المكانة التى  -
و مف النشاط التى يتـ تحتميا سيكولوجية الشخصية بيف موضوعات العمـ ، 

 . مالحظتيا فى سموؾ الفرد 
 خصائص مفيـو الشخصية :  -
أف مفيـو الشخصية مفيـو فرضى يفترضو العمماء لإلشارة إلى مجموعة مف  -

العمميات غير المرئية أو غير المحسوسة التى يتـ مف خالليا فيـ و تفسير السموؾ 
وؾ بؿ يستدؿ عمييا مف البشرى، و الشخصية بيذا المعنى ليست مرادفة لمسم

 محالحظة السموؾ .
أف مفيوـ الشخصية مفيوـ معقد و يرجع تعقد ىذا المفيوـ إلى أنو يشتمؿ عمى  -

جوانب متعددة و متنوعة منيا : الجانب العقمى ، و الجانب اإلنفعالى ، و الجانب 
الدافعى ، و الجانب الوجدانى ، و الجانب الخمقى . يضاؼ إلى ذلؾ أف كؿ جانب 

 ف ىذه الجوانب يؤثر فى الجوانب األخيرى و يتأثر بيا .م
كما أف الشخصية ىى وحدة الفرد الجسمية و النفسية واإلجتماعية و التى تعبر عف  -

 طابعو الفردى و المميز و التى تؤثر فى جميع أشكاؿ سموكو الظاىر و الباطف .
عمييا مفيوـ الشخصية ،  العمماء فيما بينيـ بخصوص الجوانب التى يشتمؿ ويختمؼ  -

فالبعض ال يعتبر الجوانب الجسمية ضمف جوانب الشخصية ، بينما يرى البعض 
اآلخر أف الجوانب الجسمية مف أىـ جوانب الشخصية ، و ىذا اإلختالؼ يعد سببًا 

 رئيسيًا وراء صعوبة وضع تعريؼ شامؿ و واضح لمشخصية .
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 : مثال لتمك العمماء
 نفسى أف: رائد التحميؿ ال يعرؼ 

و عمى  الشخصية تتكوف مف ثالثة أنظمة ىى : اليو ، و األنا ، و األنا األعمى 
و مبادئو  الرغـ مف أف كؿ جزء مف ىذه األجزاء الثالثة لو وظائفو و خصائصو و مكوناتو

إف لـ يكف  –التى يعمؿ وفقًا ليا ، إال أنيا جميعًا تتفاعؿ مع بعضيا البعض بحيث يصعب 
فصؿ تأثير أى جزء عف الجزء اآلخر ، و السموؾ دائمًا يكوف محصمة تفاعؿ  –مستحياًل 

ىذه األجزاء الثالثة ، و نادرًا  ما يعمؿ أحد ىذه النظـ أو األجزاء بمفرده عف النظاميف 
 اآلخريف .

 

 يعرف ألبورت 
التى  ذلؾ التنظيـ الدينامى داخؿ الفرد لتمؾ األجيزة النفسجسمية انيا الشخصية   -

تحدد طريقتو الخاصة فى التوافؽ مع البيئة ، و يقصد بالتنظيـ الدينامى أف نمط 
الشخصية ال يكوف ثابتًا بؿ يتغير و يتبدؿ بمرور الوقت عمى ضوء المؤشرات 

و اإلجتماعية و الثقافية ، و يقصد باألجيزة النفسجسمية أف الشخصية   البيئية
ـ يستمـز تشغيؿ كؿ مف العقؿ و الجسـ ليست عقؿ فقط و ال جسـ فقط ، بؿ تنظي

ألبورت ليذا التعريؼ ، و التى لـ تمس التنظيـ الدينامى داخؿ  لقد عدؿ معًا ، و 
 تى تحدد سموكو و فكره المتميزيف الفرد لتمؾ األجيزة النفسجمسية ال

 التعريفات العامة لمشخصية : 
ية و المعرفية ، و صفاتو بأنيا التنظيـ الثابت لحد ما لخمؽ الفرد و صفاتو المزاج -

الجسمية ، و يقصد بخمؽ الفرد مدى ثبات سموؾ الفرد اإلرادى ) العزيمة ( ، و 
يقصد بالصفات المعرفية مدى ثبات سموؾ الفرد اإلنفعالى التأثيرى ) العاطفة ( ، و 

 بالصفات الجسمية مدى ثبات تكويف الفرد الجسمى و إفرازات الغدد الصماء و يقصد
 . از العصبى المركزى حالة الجي
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الشخصية ىى ذلؾ التنظيـ الدينامى الذى يكمف داخؿ الفرد ، و ينظـ كؿ  ياأن كما -
األجيزة النفسجمسية التى تممى عمى الفرد طابعو الخاص فى السموؾ و التفكير و 

 تحدد توافقو مع البيئة .
 هل يمكن لنا قياس سمات الشخصية لدينا؟

بػػػػػنعـ حيػػػػػث توجػػػػػد العديػػػػػد مػػػػػف االختبػػػػػارات والمقػػػػػاييس التػػػػػى تقػػػػػيس سػػػػػمات  واالجابػػػػػة
الشخصية لدينا مثؿ البروفيؿ الشخصى الذى وضعو أصاًل جوردوف وقػد قػاـ باعػداده وتعريبػو 
الػػدكتور جػػابر    عبػػد الحميػػد وفػػؤاد أبػػو حطػػب وىػػذا االختبػػار يقػػيس أربعػػة جوانػػب لمشخصػػية 

ة لدينا ) د.ت جابر عبد الحميد وفؤاد أبو حطب ( وىى:التى ليا أىميتيا فى األعماؿ اليومي  

 ب ـ المسئولية  أ ـ السيطرة 

 د ـ االجتماعية . ج ـ االتزان االنفعالى 

وىذه الجوانب األربعة مستقمة نسبيًا وىى سمات ذات أىمية سيكموجية اتضحت  
 أىميتيا فى تحديد توافؽ الفرد وفاعميتو فى كثير مف المواقؼ .

السيطرة : )أ(  

األفراد الذيف يتصفوف بيذه السمة بأنيـ مسيطروف لغويًا والذيف يتخذوف دورا ناشطا  
يميموف الى اتخاذ القرارات  فى الجماعة ، واثقيف مف أنفسيـ وفى عالقتيـ باآلخريف ،

مستقميف عف غيرىـ أما الذيف يقوموف بدور سمبى فى الجماعة والذيف ينصتوف أكثر مما 
يتكمموف ومف لدييـ نقص فى الثقة بالذات والذيف يدعوف اآلخريف يأخذوف الدور القيادى 

يحصموف والذيف يعتمدوف عمى اآلخريف بشكؿ واضح فى التماس النصيحة فأنيـ فى العادة 
 عمى درجة منخفضة.
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 : Responsibility )ب( المسئولية 
وىؤالء األفراد الذيف يتسموف بتمؾ السمة نجدىـ يقدروف عمى االستمرار فى أى عمؿ  

يكمفوف بو ، مثابروف ، مصمموف ، أما االفراد العاجزيف عف االستمرار فى العمؿ الذى ال 
عدـ القياـ بمسئولياتيـ فأنيـ يحصموف عمى درجات يميموف اليو والذيف يميموف الى التغمب أو 

 منخفضة .
 

 : Emotional stability )ج( االتزان االنفعالى 
يحصؿ األفراد المتزنوف انفعاليا عادة عمى درجات عالية عمى ىذا القياس وىـ عادة  

بالقمؽ  بمنأى عف القمؽ والتوتر العصبى ، أما األفراد ذات االتزاف االنفعالى األقؿ يتصفوف
 الشديد والحساسية الزائدة والعصبية وعدـ تحمؿ االحباط .

 : Sociability)د( االجتماعية 
يحصؿ األفراد االجتماعيوف عمى درجة عالية عمى ىذا المقياس وال يجب مخالفة  

الناس واألفراد الذيف لدييـ سمتو االجتماعية منخفضة يتصفوف بالنقص فى ىذه النواحى وفى 
 لمتطرفة نجد تجنبًا فعميًا لمعالقات االجتماعية .الحاالت ا
ويوجد مقياس آخر يقيس سمات الشخصية وىو مقياس ايزنؾ والذى ترجمو عمى  

 خضر ومحمد الشناوى وىذا المقياس يقيس كؿ مف السمات اآلتية:
 : االنبساطية 

وىى الشخصية المنبسطة اجتماعيا التى تحب الحفالت وليا العديد مف األصدقاء 
وتحتاج الى الناس لمتحدث الييـ ، ال تحب القراءة او الدراسة بمفردىا ، تميؿ الى االستشارة 
، تنتيز الفرص ، تحب الظيور ، تعيش المحظة وىى بصفو عامة منطمقة ، سيمة العشرة ، 

، تميؿ إلى أف تكوف مرحة ، تميؿ الى التحرؾ ، تعمؿ اشياء دائمًا متفائمة ، تحب الضحؾ 
 ، تميؿ إلى العدوانية وتفقد طبعيا بسرعة .
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 نظريات الشخصية 

 : نظريات الشخصية
 : نظريات األنماط - 1

 ىذه النظريات تصنؼ الناس إلى أنماط لكؿ نمط مجموعة مف الصفات . 
 ومنيا :

 النظريات القديمة :
 نظرية هيبوقراط  -

 النظريات الحديثة وتتضمن قسمين :
 نظريات األنماط الجسمية : -أ 
 نظرية كرتيشمر  –
 نظرية شيمدون  –

 النظريات النفسية : -ب 
 نظرية كارل يونج  –

 : نظرية هيبوقراط

 . البمغـ –السوداء  –الصفراء  –وضع أربعة أنماط تقابؿ السوائؿ األربعة في الجسـ :الدـ 
 التراب . –النار  –الماء  –وىذه األخالط تقابؿ العناصر األربعة في الحياة : اليواء 
 فإذا زاد أحد األخالط ساد أحد األمزجة األربعة لدى الشخص :
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 : يتميز بالنشاط ،والمرح ،والتفاؤؿ ،وسرعة االستثارة ،وسرعة االستجابة  النمط الدموي – 1
 باالنطواء ،والتأمؿ وبطء التفكير ،والتشاـؤ ،والميؿ لمحزف : ويتميز  النمط السوداوي – 2
 واالكتئاب .     
  ويتميز بسرعة االنفعاؿ والغضب وحدة المزاح والصالبة ،والعناد  النمط الصفراوي : – 3
 ،والقوة .      
     : ويتميز بالخموؿ ،وتبمد الشعور ،وقمة االنفعاؿ ،وعدـ االكتراث ،وبطء  النمط البمغمي – 4
 ستجابة والميؿ إلى الشراىة .االستثارة واال   
 
 : نظرية كرتشمر – 2

االكتئاب ،وبعضيـ  –قاـ كرتشمر بمالحظة عينة مف مرضاه بعضيـ مصاب بذىاف اليوس 
مصاب بالفصاـ ،وتبيف لو أف المصابيف بالذىاف الدوري ىـ مف النمط النحيؿ الطويؿ 

 ،والمصابيف بالفصاـ ىو مف النمط النحيؿ البديف .
 ات التي وجهت إلى النظرية :االنتقاد

أف كرتشمر في دراستو لمعينة أغفؿ عوامؿ كثيرة قد تؤثر في النتائج ،كعامؿ السف  - 1
 ألفراد العينة .

أنو يصعب تصنيؼ الشخص في ىذا النمط أو ذاؾ ،ألف معظـ الناس يجمعوف صفات  – 2
فة . )وىذا االنتقاد عاـ األنماط المختمفة ،وال تظير الصفات واضحة إلى في الحاالت المتطر 

 عمى جميع نظريات األنماط ( .
 نظرية شيمدون :

 تعتبر نظرية شيمدوف أكثر تعقدا وشيرة مف سابقاتيا .
 ويرى شيمدوف أف خصائص الشخصية تتوزع توزيعا متصال عمى ثالثة أبعاد .

 وقد وضع لكؿ نمط بدني نمطا مزاجيا ووضح السمات الشخصية لكؿ نمط مزاجي :
 النمط البدني النمط المزاجي سمات الشخصية
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 –معتدؿ المزاج  –الداخمي التركيبي )الحشوي(ويتسـ بالبدانة الحشوي األساسي اجتماعي 
 بطء االستجابة –اليدوء االنفعالي  –الشراىة في االكؿ  –حب المتعة  - -يحب االسترخاء 

ال ييتـ بمشاعر  –سي عدواني المتوسط التركيب )العظمي(ويتميز بقوة الجسـ الجسمي االسا
 مياؿ إلى السيطرة –يحب المغامرة والنشاط العضمي  –اآلخريف 

يحب العزلة والسرية  –الخارجي التركيب )الجمدي( المخي األساسي يكبت انفعاالتو ومشاعره 
 عاداتو سيئة في النوـ –والتأمؿ الذاتي 

 

 االنتقادات الموجهة لنظرية شيمدون :

 في تقدير االرتباطات بيف سمات الشخصية واألنماط المزاجية .أنو كاف متحيزا 
 النقد الموجو لنظريات األنماط الجسمية :

أنيا تفترض أف تكويف الجسـ يحدد سمات الشخصية ،عمى الرغـ مف أف معظـ عمماء النفس 
يروف أف االرتباط بيف التكويف الجسمي وسمات الشخصية ال يعنى بالضرورة كوف التكويف 

 سمي ىو الذي أدى لتمؾ الصفات ،بؿ قد تتكوف الصفات نتيجة عوامؿ أخرى .الج
 

 نظريات األنماط النفسية :

 نظرية كارل يونج :

رأى كارؿ يونج أف عالقة الفرد بالعالـ الخارجي تتـ مف خالؿ إحدى طريقتيف ،االنبساط 
 واالنطواء .
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 وبذلك فهناك نمطان :

و وتركيزه موجياف نحو البيئة الخارجية ،ويحب التواجد : وىو يتميز بأف انتباى االنبساطي
بيف الناس ،وتكويف العالقات معيـ ،وتصدر أقوالو وأفعالو عف عوامؿ موضوعية ،وىو 

 واقعي ،ويحب العمؿ الذي يجعمو بيف الناس .

: وىو يحب العزلة ،ويبتعد عف االختالط بالناس ،وتصدر أقوالو وأفعالو مف  االنطوائي
ية ،وىو يحب التأمؿ وأحالـ اليقظة ،ويفتقر إلى الثقة بالنفس وىو يفضؿ العمؿ عوامؿ ذات

 الذي يبعده عف الناس .

لى جانب ىذيف القسميف ،رأى يونج أف ىناؾ أربعة وظائؼ أساسية يستخدميا الفرد في  وا 
 توجيو نفسو في العالـ وىي : التفكير والوجداف واإلحساس والحدس .

 ماط من الشخصية .وبذلك تتكون ثمانية أن

 : نظرية التحميل النفسي – 2

 رأى فرويد أف الشخصية مكونة مف ثالثة أنظمة ىي اليو ،واألنا ،واألنا األعمى ،وأف
 الشخصية ىي محصمة التفاعؿ بيف ىذه األنظمة الثالثة .

 :  لهوا
 اليو ىو الجزء األساسي الذي ينشأ عنو فيما بعد األنا واألنا األعمى .

 ليو جزئيف :يتضمف ا
o الغرائز الموروثة التي تمد الشخصية بالطاقة بما فييا األنا واألنا األعمى . جزء فطري: 
o : وىي العمميات العقمية المكبوتة التي منعيا األنا )الشعور ( مف الظيور . جزء مكتسب 

 ويعمؿ اليو وفؽ مبدأ المذة وتجنب األلـ .
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 وىو ال شعوري كمية     وال يراعي المنطؽ واألخالؽ والواقع .

 األنا :

يعمؿ األنا كوسيط بيف اليو والعالـ الخارجي فيتحكـ في إشباع مطالب اليو وفقا لمواقع 
 والظروؼ االجتماعية .

 وىو يعمؿ وفؽ مبدأ الواقع .
 ويمثؿ األنا اإلدرلؾ والتفكير والحكمة والمالءمة العقمية .

 ويشرؼ األنا عمى النشاط اإلرادي لمفرد .
عتبر األنا مركز الشعور إال أف كثيرا مف عممياتو توجد في ما قبؿ الشعور ،وتظير لمشعور وي

 إذا اقتضى التفكير ذلؾ .
ذا فشؿ في  ويوازف األنا بيف رغبات اليو والمعارضة مف األنا األعمى والعالـ الخارجي ،وا 

 ذلؾ أصابو القمؽ ولجأ إلى تخفيفو عف طريؽ الحيؿ الدفاعية .

 
 األعمى :األنا 

يمثؿ األنا األعمى الضمير ،وىو يتكوف مما يتعممو الطفؿ مف والديو ومدرستو والمجتمع مف 
 معايير أخالقية .

 أي أنو يعارض اليو واألنا . –واألنا األعمى مثالي وليس واقعي ،ويتحو لمكماؿ ال إلى المذة 

عاش الفرد متوافقا ،أما إذا تغمب إذا استطاع األنا أف يوازف بيف اليو واألنا األعمى والواقع • 
 الشخصية أدى ذلؾ إلى اضطرابيا . اليو أو األنا األعمى عمى

أنظمة الشخصية ليست مستقمة عف بعضيا ،ويمكف وصؼ اليو بأنو الجانب البيولوجي • 
لمشخصية ،واألنا بالجانب السيكولوجي لمشخصية ،واألنا األعمى بالجانب االجتماعي 
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كبار المفكريف الذيف ىزوا عصرىـ بعنؼ حيف قصدوا إلى  وىو أحد لمشخصية .
تحطيـ الوعى الزائؼ وكشؼ النقاب عف الرياء واألضاليؿ الباطمة فى عصرىـ 

 والسعى إلى تحرير اإلنساف مف األوىاـ والمعتقدات الراسخة .

 دينامية الشخصية لدى فرويد :
أساسية تمد وجوده النفسى  تبرىف نظرية التحميؿ النفسى عمى أف لكؿ شخص نزوات 

 بالقوة المحركة وتقسـ تمؾ النزوات الى قسميف ىما:

 المبيدو أو نزوات الحب . -1
 النزوات العدوانية . -2
عبارة عف طاقة والتى تدخؿ )الميوؿ والنزعات( فى كؿ ما تتضمنو كممة الحب  ـ المبيدو :1

حب األصدقاء وحب  مثؿ الحب الجنسى ، حب الذات ، حب الوالديف ، حب األوالد ،
 االنسانية ولذا فيو يرتبط بمفيوـ العالقات .

وىى طاقة موجية نحو العالـ الخارجى ويكوف مف ىدفيا تدمير  ـ النزوات العدوانية:2
األشياء فإذا لـ تستطيع تمؾ القوة تدمير تمؾ األشياء المراد تحطيميا أو تدميرىا نظرا 

 التظاىر والتعبير عف نفسيا فى الخارج. الصطداميا بعوائؽ فعمية ولذا فتعزؼ عف

 نمو الشخصية لدى نظرية التحميل النفسى:
يرى فرويد أف السنوات الخمس األولى مف حياة الفرد ليا أثر ىاـ فى تحديد نمو  -

الشخصية فى األطوار الالحقة ويرجع فرويد األمراض واالضطرابات النفسية التى تحدث 
 أنواع التثبيت فى مرحمة الطفولة األولى .لمفرد فى المراحؿ الالحقة إلى 

 عممية نمو الشخصية لدى فرويد نمو نفسى بيولوجى )جسمى(. -
 تقسـ الشخصية لدى فرويد إلى مراحؿ نفسية جنسية : -
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 : Oral stage )أ( المرحمة الفمية 

تعتبر ىذه المرحمة والتى تظير بعد الوالدة مباشرة وتميز تمؾ المرحمة بأنيا ممحة  
تمح فى اشباع مطالبيا الجنسية حيث عند مزاولة الطفؿ لعممية الرضاعة فيو ليس فقط حيث 

مف وجية نظره ليحصؿ عمى الغذاء ولكف ألف عممية الرضاعة فى حد ذاتيا متعة ولذة ولذا 
فالجنس بالمعنى الفرويدى الواسع نستطيع أف تتعرؼ عميو مف خالؿ الفـ وليس األعضاء 

 لمرحمة.الجنسية فى خالؿ ىذه ا

 : Anal stage )ب( المرحمة الشرجية  

وفى ىذه المرحمة يسعى فى الحصوؿ عمى المذة مف خالؿ النشاط الشرجى )التبرز(  
ويتكوف فى ىذه المرحمة نماذج مف الخضوع او التمرد حيث أف النشاط الشرجى عبارة عف 

دريب عمى عممية التبرز نشاط يكوف مركزه التفاعؿ بيف الوالديف والطفؿ مف خالؿ عممية الت
ولذا فمف الممكف أف يثاب الطفؿ مف خالؿ والديو ويتعمـ مف خالؿ ذلؾ الطاعة لمسمطة 
ولمكبار وأما إذا تبرز فى وقت أو مكاف غير مالئـ فانو سوؼ يعاقب وقد تكوف احدى 

سموؾ الطرؽ القميمة التى يعبر بيا الطفؿ عف العداء لموالديف او لمكبار ويتكوف لدى الطفؿ 
 العناد.

 ج( المرحمة األوديبية:)

فى السنوات ما بيف الثالثة إلى الخمسة أو الستة األولى ييتـ الطفؿ بأعضائو  
التناسمية وفييا مف وجية نظر فرويد تبمغ الحياة الجنسية لمطفؿ ذروتيا ويتسـ برغبة اثبات 

قيمة عمى التصرفات الجنسية مثؿ االستعراض وفى ىذه المرحمة يتعرؼ  ممحة واضفاء
الطفؿ عمى جنسو وعمى الجنس اآلخر ويميؿ الطفؿ الذكر إلى حب أمو ويجد فى أبيو 
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منافسا لو ولذا يقع الطفؿ فى ىذه المرحمة فى حالة مف الضيؽ والقمؽ والصراع فتارة يعامؿ 
بيو وفييا نوع مف التعاوف وتارة أخرى يبتعد عف أبيو أبيو معاممة حسنة أى معاممة الولد أل

ولذا فيذه المرحمة مف المراحؿ التى تتسـ بالتناقض فى الشعور ويطمؽ فرويد عمى ىذه 
الظاىرة بعقدة أوديب أما بالنسبة لمبنت فنجد أنيا تميؿ إلى حب أبييا وتجد فى أميا منافسا 

ألخرى تشعر نحو أبييا بالحب األبوى وتارة ليا ولذا فيى تشعر بشعور التناقض فتارة ىى ا
أخرى تبتعد عنو ويطمؽ فرويد عمى ىذه الظاىرة بعقدة الكترا ثـ بعد ذلؾ تتطور تمؾ المرحمة 
وينمو لدى الطفؿ جيازه والذى يطمؽ عميو جياز األنا والذى يرى قواعد وقوانيف المجتمع 

اقض قواعد وقوانيف المجتمع ولذا الذى يعيش فيو وأف ما يفعمو الطفؿ فى ىذه المرحمة ين
سوؼ تقوـ األنا بتعديؿ تمؾ األفكار وتمؾ السموكيات وجعميا تنخرط فى قواعد وقوانيف 

 تمع الذى تعيش فيو . المج
 

 )د( مرحمة الكمون :

وفى تمؾ المرحمة تتقمص الدوافع الجنسية فى أىميتيا وتكبت الدوافع الجنسية لدى  
حيث يقـو باالىتماـ بمواىبو ومياراتو والتى تكوف خالية مف الصبى وييتـ بأشياء أخرى 

الدوافع الجنسية ويصبحوف أكثر ميارة فى اخفاء المشاعر الجنسية عف اآلباء والمدرسيف 
 المعارضيف ليذا النشاط .

 : Genital stage )هـ( المرحمة التناسمية 

ه الحالة إلى نوع مف فى ىذه المرحمة يتنقؿ الصبى الى مرحمة البموغ ويصؿ فى ىذ 
التوافؽ النفسى والجنس لممرحمة التناسمية والتى ال يحصؿ عمييا مف خالؿ المرحمة الفمية أو 

 خالفيا ولكف عف طريؽ الزواج.



األوىل الفرقة  –مبادئ علم النفس   

 

115 
 

مف خالؿ ما سبؽ يتضح أف نظرية التحميؿ النفسى ليا بناء خاص لمشخصية وىى  
 ئية النفسية والجسمية .اليو ػ األنا ػ األنا األعمى وكذلؾ ليا مراحميا النما

 

 : نقد نظرية فرويد

عينة الدراسة التي استخدميا فرويد ىي مف مرضاه النفسييف لذلؾ ال يصح تعميميا  -1
 عمى األسوياء .

 لـ يخضع فرويد مالحظتو لألسموب العممي .2  -2

 أسرؼ في تأكيد أثر الطاقة الجنسية في توجيو سموؾ الفرد . -3

أكد عمى دور الدوافع البيولوجية الغريزية في تكويف الشخصية وأىمؿ دور العوامؿ   -4
 االجتماعية والثقافية .

 

 إيجابيات نظرية فرويد :

 تأكيده أثر السنوات الخمس األولى مف حياة الطفؿ . – 1
 إدخالو لمفيـو الالشعور في عمـ النفس  - 2
 توضيحو لمحيؿ الدفاعية لألنا . - 3

 ظريات السمات :ن – 3
ترى ىذه النظريات أنو يجب تحديد عدد كبير مف السمات المشتركة بيف الناس لمتعرؼ عمى 

 شخصية الفرد .
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 السمات :

 أنماط سموكية عامة ثابتة نسبيا تصدر عف الفرد في مواقؼ كثيرة وتعبر عف توافقو مع البيئة 
 أىـ نظرية في نظريات السمات ىي نظرية ألبورت .

 

 ألبورت : نظرية

 يرى ألبورت أف السمات تنقسـ لقسميف :

وىي المشتركة بيف كثير مف الناس بدرجات متفاوتة ،وتكوف موزعة  السمات العامة : –أ 
 بينيـ توزيعا اعتداليا .

: وىي التي تخص فردا معينا ،وىي السمات الحقيقية في نظر ألبورت  السمات الفردية –ب 
 خصيتو بدقة .والتي يمكف مف خالليا وصؼ ش

 السمات الرئيسية والمركزية والثانوية :

 : ىي سمة واحدة تسيطر عمى شخصية الفرد وسموكو . السمة الرئيسية

تتراوح بيف خمس إلى عشر سمات في الشخص الواحد وتكوف مميزة  السمات المركزية :
 لشخصيتو وسموكو .

 تظير إلى في بعض المواقؼ.ىي سمات غير مميزة لشخصية الفرد وال  السمات الثانوية :
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 نظرية السمات :

 مفهوم السمة:

يعتبر مفيـو السمة وحدة أساسية لمشخصية ويعرفيا جوردوف ألبرت فى عز الديف  
( بأنيا بناء نفسى عصبى لديو القدرة عمى تقديـ أو استخراج 121، ص 1791األشوؿ )

 مثيرات عديدة متساوية مف الناحية الوظيفية.

السمات بأنيا ذلؾ التنظيـ الثابت مف السموؾ  Mittler, 1971 ميتمر ويعرؼ  
الوجدانى والمعرفى والعقمى واالدراكى والنفسى لدى الفرد والذى يحدد مدى تكيؼ الفرد مع 

 المواقؼ البيئية الى حد كبير .
كما تعرؼ بأنيا الوحدة الطبيعية لوصؼ الشخصية ذات خصائص نفسية وعصبية  

ة التى يتـ بيا سموؾ الفرد وقد أشار ألبورت عمى أنيا تركيب نفسى عصبى لو تحدد الكيفي
 القدرة عمى نقؿ العديد مف المنبيات لمسموؾ التعبيرى والتكيفى.

ويعرفيا جيمفورد بأنيا أية طريقة متميزة ثابتة نسبيًا بيا يتميز الفرد عف غيره مف  
 األفراد .
لمسمات تنطمؽ مف مبدأ مؤداه بوجود بناءات داخؿ الفرد والتى يطمؽ  ونظرية ألبورت 

عمييا سمة االتساؽ النسبى فى سموؾ الفرد بمعنى أننا عندما نتعرؼ عمى شخصية ما جيدا 
نستطيع أف نتوقع منو كيؼ يسمؾ ىذا الشخص تجاه األشخاص اآلخريف وخالؿ البيئة 

لطيفًا أو مرحًا أو عبوسًا أو فظًا أو انبساطيًا أو المحيطة بو فمثاًل عادة ما نعرؼ فرد بأنو 
 انطوائيًا أو مسيطرًا .. الخ .
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 ولقد قسم البورت السمات إلى سمات عامة )مشتركة( وسمات خاصة:

 )أ( السمات الخاصة : 
يوضح ألبورت أف لكؿ شخص منا سمات متفردة حتى فى  التوائـ المتماثمة فإذا كاف  

( ، الفرد )ب( سمة القمؽ ولكف عند النظر إلى ىذه السمة الواحدة عند لدى كال مف الفرد )أ
كمييما نجدىا مختمفة مف حيث الدرجة ولذا فيذه السمات الخاصة تتضح كميوؿ أو اتجاىات 
ذاتية او سمة مثؿ سمة العدوانية فإذا كاف الفرد )أ( سمة العدوانية وكذلؾ لدى الفرد )ب( 

لسمة الواحدة عند كمييما نجدىا مختمفة مف حيث الدرجة نفس السمة ولكف نجد أف ىذه ا
 والشدة.

ويذىب ألبورت باإلضافة إلى ىذه السمات الخاصة فتوجد سمات يطمؽ عمييا 
 السمات العامة أو المشتركة : 

 :السمات العامة أو المشتركة 
 تعتبر السمات العامة أو المشتركة ميمة فى دراسة السموؾ االنسانى الى حد بعيد
فالسمة المشتركة لدى ألبورت عبارة عف استعداد عاـ يمكف مف خاللو اف نقارف بيف األفراد ، 
ويمكف مف خالليا أف نقارف بيف الناس الذيف يعيشوف فى ثقافة معينة ولتوضيح السمات 
المشتركة أكثر فعند مقارنة فرديف أ ، ب بالنسبة لسمة مثؿ السيطرة تاركيف مبدئيا حقيقة بأف 

يما لديو بالفعؿ سمتو التفردية فى الطريقة التى يعبر بيا عف سيطرتو ولذا فإننا نجد كؿ من
العديد مف األدوات القياسية التى استخدمت فى المجاؿ التطبيقى لمشخصية تقبؿ عمى األقؿ 
القيمة العقمية الفتراض سمات عامة عمى حساب التفردية. مثاؿ آخر سمة مثؿ سمة 

يشترؾ فييا العديد مف األفراد مثال فرد أ ، ب ، ج .. الخ تاركيف  االنبساطية فيذه السمة
 مبدأ شدة أو درجة ىذه السمة لكؿ فرد. 
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 )ب( السمات الرئيسية والمركزية والثانوية :
أف السمات تختمؼ فى داللتيا وأىميتيا فى بناء الشخصية فنجد  يوضح لنا ألبورت 

بعض األفراد لدييـ سمة قوية جدًا وتكاد تكوف واحدة ويتأثر بيا معظـ أنماط سموكيـ 
ويطمقوف عمييا بالسمة الرئيسية باإلضافة إلى وجود سمات يطمؽ عمييا السمة المركزية وىى 

جد بعد ذلؾ سمات أقؿ وضوحًا وأقؿ اتساقًا يطمؽ عبارة عف سمات بارزة لكؿ فرد منا ثـ تو 
 عمييا سمات ثانوية .

مثاؿ لذلؾ إذا كاف فرد )أ( يتصؼ بأف سموكو العاـ يتسـ بسمة الخضوع فنجد ىذا  
الشخص فى معظـ المواقؼ التى يتعرض ليا ىذا الشخص يكوف تابعًا ألفراد آخريف بالرغـ 

وضوحًا مثؿ سمة االبتكارية والتى يطمؽ  كذلؾ أف ليذا الشخص سمات أخرى ولكف أقؿ
 عمييا بالسمات الثانوية .

 : نقد نظرية السمات أللبورت

أنو ال يمكف وصؼ الشخصية مف خالؿ مجموعة مف السمات فقط ،بؿ ال بد مف  -1
 العالقات بيف تمؾ السمات . معرفة

في الشخصية ،رغـ أف مف عمماء  أف ألبورت افترض وجود السمة وجودا حقيقيا -2
النفس ،مف يرى أف ثبات الشخصية ال يرجع إلى ثبات سمات الفرد فقط بغض النظر 

 عف بيئة الفرد

أف النظرية لـ تستطع وضع أبعاد لمسمات الفردية ،وىذا يتطمب مف الباحث أف   -3
 ي .يضع لكؿ شخصية أبعادىا بنفسو ،وىذا مف شأنو أف يثبط ىمة الباحث العمم
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 نظريات الذات : – 4

تتجو ىذه النظريات لدراسة الشخصية دراسة كمية دوف تجزئتيا ،وزعيـ ىذه النظريات ىو 
دراكو  كارؿ روجرز . ويرى روجرز أف تكويف الشخصية يكوف بناء عمى خبرات الفرد وا 
 فمف خالؿ التفاعؿ المستمر بيف الفرد وبيئتو وتعرضو لمتقييـ مف قبؿ وتقييمو ليا .

  المحيطيف بو يتكوف مفيومو عف ذاتو .
 ومفهوم الذات هو ما يحدد معظم سموكيات الفرد .

ويحاوؿ الفرد أف يوفؽ بيف خبراتو التالية ومفيوـ ذاتو ،فما يجده مالئما لمفيـو ذاتو يتقبمو 
ذا كثر  ،وما يعارضيا يتجاىمو أو يشوىو حتى يصبح بشكؿ يمكف أف يوافؽ مفيومو لذاتو ،وا 

الفرد وتشوييو لمخبرات التي تخالؼ مفيومو عف ذاتو أصبح الفرد عرضة لالضطراب تجاىؿ 
 النفسي .

عمى إعادة نظر الفرد لخبراتو  –العالج المركز حوؿ العميؿ  –ويقـو العالج في ىذه النظرية 
عادة بناء شخصيتو بحيث يكوف عالقة متسقة بيف مفيـو ذاتو وخبراتو التي كاف ينكرىا أو  ،وا 

 ا .يشوىي
 نقد نظريات الذات :

ىماليا  انتقدت نظريات الذات في تأكيدىا عمى أثر الخبرة الشعورية في تكويف الشخصية وا 
 أثر الدوافع الالشعورية .

قيمة أي نظرية في عمـ النفس تنبع مف قدرتيا عمى التنبؤ بالسموؾ وضبطو،وقدرتيا عمى • 
 توليد البحث العممي .

عمـ النفس ،وال يمكف الجمع بيف نظرياتو لمخروج بنظرية واحدة  ال توجد نظرية كاممة في• 
 ألف :
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 كثير من النظريات ينقصها الوضوح والتحديد لعناصرها . -
 هناك تناقض واضح بين بعض النظريات يصعب حسمه -

 

  نظرية المثير و اإلستجابة : 
لـ الفسيولوجى اتفؽ كثير مف عمماء النفس عمى أف ىذه النظرية قد تأثرت ببحوث العا

 Ivan Pavlovالشيير إيفاف بافموؼ 
عبارة عف المشاعر و اإلتجاىات و اإلفكار التى تخضع لمضبط الالرادى  ( الالشعور :1)

و التى ال يمكف إستدعاؤىا إلى منطقة الشعور إال بصعوبة بالغة ، و الالشعور 
 بيا .يحتوى عمى عوامؿ تؤثر فى سموؾ الفرد عمى الرغـ مف عدـ شعوره 

 مستوى التفكير الواضح و الفعؿ الظاىر . ( الشعور :2)
، حيث الحظ بافموؼ أف الكالب تستجيب بإسالة المعاب لغير فى الفعؿ المنعكس الشرطى 

المثير الطبيعى إسالة المعاب الطعاـ كرؤية المجرب أو سماع صوت صوت وقع 
لمثير أو ذاؾ قد أقدامو أو سماع صوت عارض كصوت جرس مثاًل لمجرد أف ىذا ا

 ارتبط بالمثير الطبيعى و ىو الطعاـ .
و قد أثارت ىذه الظاىرة إىتماـ بافموؼ فقاـ بدراسة إستجابة الحياوف لمثير صناعى مثؿ  

مصاحبة لممثير الطبيعى ) الطعاـ ( ، و استنتج بافموؼ مف تجاربو أنو صوت شوكة رنانة 
ا األصمى و تكرر ذلؾ عدة مرات ، فإف إذا اقترنت إستجابة معنية بمثير يصاحب مثيرى

 تقديـ المثير المصاحب و حده بعد ذلؾ يمكف أف يستدعى اإلستجابة الشرطية .
 مثير شرطى    +   مثير غير شرطى                  إستجابة تدفؽ إسالة المعاب

 )صوت جرس(           )الطعاـ(             
 تكرر عدة مرات      
  مثير شرطى                     إستجابة تدفؽ إسالة المعاب         
 ) صوت الجرس (             
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فى المحاولة و الخطأ و إكتشافو   Thorndikeكما أف ىذه النظرية تأثرت ببحوث ثورنديؾ 
الذى يشير إلى أف تقوية اإلرتباطات ال ينشأ نتيجة تكرار  Law of Effectاألثر  لقانوف

المثير و اإلستجابة ، و لكف ينشأ نتيجة األثر الطيب الناشئ عف التعزيز اإلرتباط بيف 
الالحؽ لحدوث اإلستجابة ، فإذا اتبع مثير ما إستجابة ـ عينة و أعقب ىذه اإلستجابة حالة 

 ثير و ىذه اإلستجابة .إرتياح فإف اإلرتباط يقوى بيف ىذا الم
أما إذا اتبع المثير إستجابة معينة و أعقب ىذه اإلستجابة حالة عدـ إرتياح أو عدـ رضى 
فإف اإلرتباط يضعؼ بينيما ، و لذلؾ فإف حالة اإلرتياح أو حالة عدـ اإلرتياح ىى التى 

 تحدد نوع اإلرتباط بيف المثير و اإلستجابة .
 John Watsonالمنيجية ليذه النظرية ببحوث جوف واطسف  كذلؾ تأثرت األسس الفكرية و

الذى أراد أف يخمص عمـ النفس مف الذاتية و الحدس و كاف ييدؼ إلى وضع عمـ  
 موضوعى يضاىى العمـو األخرى .

الذى حاوؿ فى   Huillو قد إستفاد مف كؿ ىذه األصوؿ عالـ النفس األمريكى كالرؾ ىؿ 
ير التعمـ ثـ أكمؿ ىذا اإلطار لكى يصبح صالحًا لتفسير كؿ البداية وضع إطار نظرى لتفس

الظواىر السموكية ثـ حاوؿ عدد مف تالميذ " ىؿ " مؿء ىذا اإلطار السموكى فقاموا بعدد 
و نيؿ ميممر   John Dollard كبير مف التجارب ، و مف أشير ىؤالء التالميذ جوف دوالرد 

 Neal Miller  . 
 نظرية المثير و االستجابة كما صاغها دوالرد و ميممر :و فيما يمى إشارة إلى 

* اىتـ دوالرد و ميممر بوضع نظرية فى الشخصية عمى ضوء نتائج البحوث التجريبية 
 لعممية التعمـ ، و قد أخذا عف فرويد 

بعض مفاىيمو و فروضو و حاوال إخضاعيا لمبحث التجريبى و التوفيؽ بينيا و بيف مبادئ 
تتميز نظريتيما بإنيا حاولت التوفيؽ بيف اإلتجاه العممى التجريبى فى التعمـ ، لذلؾ 

 عمـ النفس و بيف اإلتجاه اإلكمينيكى لمدرسة التحميؿ النفسى .
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* يتفؽ دوالرد و ميممر مع فرويد فى اإلىتماـ بالسنوات الخمس األولى مف حياة الطفؿ إذ 
وؾ أو العادات التى تميز يتعمـ الطفؿ خالؿ ىذه السنوات الكثير مف أنواع السم

شخصيتو فيما بعد ، و اتفقا أيضًا مع فرويد فى أف الدوافع تحفز الفرد لمقياـ بالسموؾ 
الذى يؤدى إلى خفض التوتر ، كذلؾ اىتما أيضًا مثؿ فرويد بالدوافع الالشعورية و 

عو نسبا إلى القمؽ أو الخوؼ المكتسب دورًا ىامًا فى دينامية الشخصية ، و إختمفا م
فى اإلىتماـ بالدوافع المكتسبة التى يتعمميا الطفؿ أثناء نموه أكثر مف اإلىتماـ 

 بالدوافع الفطرية كما فعؿ فرويد .
* يحتؿ مفيوـ العادة المركز أو النواة فى ىذه النظرية ، و تتكوف العادة عندما تتدعـ / 

التعزيز يؤدى إلى  تتعزز الرابطة بيف المثير و االستجابة ، معنى ذلؾ أف التدعيـ /
تقوية الرابطة بيف المثير و االستجابة بحيث يميؿ الفرد إلى أف يصدر نفس 

إذا تعرض لنفس المثير ، و ىذه التقوية لمرابطة أو لمعالقة بيف المثير و  االستجابة
 االستجابة ىى أساس عممية التعمـ .
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 اء ـــــــــــالذك

 
 

 سوف يتم تناول هذا الجزء من خالل
 مفيوم الذكاء. -1
 أنواع الذكاء. -2
 خصائص الذكاء. -3
 توزيع الذكاء. -4
 العمر العقمي. -5
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 الذكاء :
تطووور مفيوووم الووذكاء منووذ قرايووع القوورت العنووريت وثتووت ارت ولقوور ك وورت تعاريفووو قنووك   
 كقير .
والوووذكاء لووويس مدووورر تكوووريس لمعموووم والمعرجوووع جقووور ندووور موووت يدموووع  مموووا  ك يووورا  ومعرجوووع  

 ظيموع ننووواع نووتت موت العموووم وجووت الويووت نفكوو   يعتقوور ذكيووا  ولطالموا طالعنووا جووت مو وووع 
الترقيع وجت العمميوع الترقويوع قالوذات مقورأ ا قتعوار  وت ثنوو الوذىت قالمعرجوع وا نصورا  قور   

ميع الذكاء جالذكاء لويس الوذاكرة وك يورا موا نورا جوت الثيواة  نورما يقووم تمميوذ أو مت ذلك إلت تن
طالووب قالتثصووي  الرراكووت الديوور نقووو  أنووو ذكووت أو  نوورما نوورا  اموو  ننوويط جووت مينتووو ولريووو 
مووت الميووارات التووت تمكنووو مووت أراء  ممووو قكوويولع نطمووع  ميووو أنووو ذكووت و نوورما نوورا جوورر لريووو 

معوووع نطموووع  ميوووو قالوووذكاء او  نووورما نووورا جووورر أصووومع نقوووو  إت ظووواىرة موووت العيووووت القرايوووع الا
الصمع تر   مت ذكائو او رأكو ثدميا كقير نقو  أنو ذكت ومعنت ذلك ات دووىر الوذكاء ىوو 
رردووع التثصوووي  او رردووع الميوووارة وىووذا رأا خووواطض ذلوووك ننووو أكووواس  ووعي  لمعرجوووع رردوووع 

جرار ذات الرأس كقيرة الثدم متخمو   قميوا ذكاء الطاب . ولكت نرا  مت النقيض ات مت ان
 ولكنو يؤرا كموكيات  اريع ولكت ما ىو المفيوم العممت لمذكاء  أصمعاو جرر 

 

 مفهوم الذكاء :
يرا القعض أت الذكاء مدمو ع مت القررات العقميع المنفصمع جت ثيت يرا القعض  

 أنيا يررة  قميع  امع واثرة .
ذكاء  قارة  ت تكويت جر ت م مو م   الكيرقاء أو ويذكر أثمر زكت صالح قأت ال 

نما نكتر   مت ودورىا  المغناطيكيع جيذه تكوينات جر يع أا أننا   ناثظيا مقانرة وا 
 قآ ارىا ونتائديا.

 ولكت التعري  الكاقع   يرلنا  مت معنت ومرلو  الذكاء 
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م والقووررة  مووت القيووام أو ىووو  قووارة  ووت  وورة  مميووات  قميووع م وو  التدريوور و مميووع الووتعم 
 قمنانط الثياة الصعقع والمعقرة والمدررة وا يتصاريع والمتكيفع وذلك لتثقيع ىر  ما .

 ويعرجو قعض العمماء قأنو  قارة  ت ارراك لمعايات والمتعمقات . 
 ىو القوة الراجعع لإلنداز والتعمم قايترار . -

 نتقاه المر م قاإلرارة القويع .ويعر  قعض العمماء الذكاء قالقررة  مت التكي  وا 
 وأي ا الذكاء ىو القررة  مت ا رراك وا قتكار والتوديو والنقر الذاتت . -
 ىو يررة  مت التركيب . -
 

 وفى النهاية نستطيع ان نعرف الذكاء بأنه :
  قارة  ت نض اجترا ت . -
 مدمو ع مت القررات العقميع . -
 التدرير والتركيب .ينتم   مت العرير مت العمميات العقميع م    -
 ارراك لمعايات قيت المو و ات . -
 القررة  مت التكي  وا نتقاه وا قتكار والنقر الذاتت. -
 

 وتوجد أنواع عديدة لمذكاء فمنها :
والووذا يعووور  قالقووررة  موووت التعاموو  قكفووواءة مووع المفيوموووات المدووررة وموووع  الذذذكاء المجذذذرد -

 الرموز ومت المفاىيم المدررة م   الف يمع والعرالع والثع والخير والدما  .
القووووررة  مووووت ايامووووع  ايووووات ادتما يووووع نادثووووع والقووووررة  مووووت جيووووم الذذذذذكاء ااجتمذذذذاعى :  -

 كموكيات ارخريت والتفا   معيم قنداح .
يررة الفرر  مت الو ت قمنا ره والتثكم جييا وكذلك يررتوو  موت التعور   اانفعالى:الذكاء  -

  مت منا ر ارخريت والقررة  مت تكويت  ايات معيم وا نكدام والتعاط  معيم .
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ىووو ثكوت المطاققوع قوويت التقريور الوذاتت لمفورر  ووت  الموو الوراخمت مووت  الذذكاء الخخىذى : -
  الماثظع الخارديع ويمكت تقريره كميا  أو كيفيوا  قوالفرع خا  مثكات مو و يع مرتقطع تقق

 قيت التقرير الذاتت والمثك .
جيوووووو القوووووررة  موووووت التعامووووو  موووووع اننوووووياء الماريوووووع م ووووو  العمميوووووات  الذذذذذذكاء الميكذذذذذانيكى : -

 . Mechanisms الميكانيكيع 
نتاج اننياء الدميمع .الذكاء الفنى :  -  القررة  مت تذوع واكتثكات وا 
 القررة  مت التعام  مع المو و ات الثكيع المدكمع. الحاسى : الذكاء -
 يررة الفرر  مت ا كتفارة مت رراكع الكتب والمرادع. الذكاء األكاديمى : -
 القررة  مت ث  المنكات التت تت مت رموزا  لغويع أو لفظيع . الذكاء المفظى : -
المناكووب وجووت القووررة  مووت  القووررة  مووت  موو  اننووياء المناكووقع جووت الويووت الذذذكاء العممذذى: -

 تقرير المواي  وا كتداقع تقعا  لذلك .
 

 خىائص الذكاء :
يعتقر الذكاء أك ر مو و ات  مم الونفس خ وو ا  لمقيواس الورييع وذلوك قالمقارنوع إلوت  

 ققيع صفات الكائت اإلنكانت كالميو  أو ا تداىات أو المنا ر أو العواط  .
دوووذور الووووذكاء جوووت ورا وووع الفووورر كموووا اىتمووووا قعايتووووو  ولقووور اىوووتم العممووواء قالقثوووث  وووت 

قووالمتغيرات انخوورا كووذلك اىتموووا قمعرجووع التغيوورات التووت تطوورأ  ميووو قتقوورم الفوورر جووت العموور أا 
 معرجع معر ت النمو جت مراث  العمر المختمفع .

والووذكاء   يكووير قنووك  منووتظم جووت ثيوواة الفوورر جيووو يووزرار جووت الكوونوات الخمووس انولووت  
 موور الطفوو   ووم يأخووذ جووت ال قووات قعوور ذلووك ويمكووت ماثظووع ذلووك جووالمخزوت اليائوو  مووت  مووت

المعمومووات التووت يقوورأ الطفوو  قمعرجتيووا مووت أمووور المغووع جووت ىووذه المرثمووع إلووت دانووب الميووارات 
والقيووام قأ مالووو قنفكووو إلووت الووذاكرة القويووع التووت نووقييا قع وويم قووالنقش  مووت الثدوور قاإل وواجع 

 كط انكرا وا دتما ت قنكقع كقيرة درا .إلت التكي  مع الو 
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وىنووواك اخوووتا  ثوووو  الكوووت الوووذا ي قوووت جيوووو الوووذكاء جفوووت ثووويت يووورا قعوووض القووواث يت  
)كتانفورر( أت يمع الذكاء ىت جت كت الكاركع  نرة مت العمر جت ثيت يرا الوقعض ارخور 

العمور موا لوم يثورث أنو يكتمر ثتت العنريت وىذه النكقع مت الذكاء ياقمع لاكتمرار مع تقرم 
 طيرة أو اصاقع قصرمع نفكيع أو انفعاليع.مؤ رات قيئيع خ

اخووتا  نكووقع الووذكاء  نوور انطفووا  تووزرار مووع تقوورم العموور قمتواليووع ىنركوويع جالووذكت يقوووم  -
 قرردات أك ر مت ذاك الذا يق   نو ذكاء.

نكوقع الوذكاء  نور القوالغيت ت قوت ولكوت مووازا  الغمووض يثويط قيوذه المكوألع و كويما مكووألع  -
انكقاب المؤريع إلت ىذا اليقوط والكوت الوذا ي قوت جيوو وصوو  موا إذا كانوت مكوألع قيولوديوع 
قثتوووع أو ىوووت نتيدوووع لعوامووو  نفكووويع و قميوووع و  يعنوووت  قوووات الوووذكاء  قوووات لدميوووع القووووا لووورا 

يررات تزرار وأخرا ت قت وقع يا يققت  موت ثالوو وندور أت المظواىر المفظيوع اإلنكات جيناك 
لموووذكاء تكوووتمر جوووت النموووو ثتوووت  مووور ال ا ووويت وقعووور ذلوووك تأخوووذ جوووت الترادوووع التووورريدت   كموووا 
ودرت الرراكات أت القررة العقميع تتزايور لورا اإلنكوات ثتوت كوت الكاركوع والعنوريت  وم تكوتقر 

رت رراكووات اخوورا ات انصووثاء دكووميا الووذيت يظموووت  مووت (. كمووا ودوو36قعوورىا ثتووت كووت )
صمع قان ما  العقميع   يتعر وت ا  لتنايص مثرور جت يوررتيم العقميوع ثتوت كوت الكوقعيت 
. ونرا ىذه الظاىرة  نر اصثاب الميت العقميع م و  الكتواب والمفكوريت جغالقوا نورا كاتوب جوت 

ص  الت ن و  جكورا و قموت متميوز وندوره دريرة ما وص  الت كت الكتيت او الكقعيت وير و 
  يتعووورض لترادووووع  قمووووت كتعوووورض  يوووورىم لووووو والوووذيت   يمتينوووووت ميووووت  قميووووع . أمووووا الووووذيت 
يصاقوت قوأمراض دكوميع وخاصوع الناتدوع  وت صورمات او نقوص جوت وصوو  الورم الوت المو  

 تتعرض يرراتيم العقميع الت النقصات الثار.
لقووررات والوظووائ  العقميووع   تتنووايص مووع تقوورم العموور وخاصووع ممووا كووقع يمكووت ات نقووو  ات ا

الت ثر معيت   ثيث ندر أت القيئع ومؤ راتيا مت العوام  انكاكيع جوت تثكويت مكوتوا الفورر 
 الذكائت أو ترادعو او الثفاظ  ميو .
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 ولكت ى  الذكاء يررة ورا يع أم أنو مكتكب مت القيئع وخا  ثياة الفرر .

 

قوويت العمموواء ثووو  أ وور الطقيعووع والترقيووع جووت الووذكاء و نووك أنووو إذا تقوورر لقوور أ يوور دوور  طويوو  
نيائيوووا  أت ذكووواء الفووورر تثووورره دينوووات ومور وووات معينوووع جألننوووا كوووو  نقووو  مكتووووجت انيووورا إزاء 
ذكائنووا أو ذكوواء مووت تيووتم قيووم مووت انجوورار إمووا إذا كووات الووذكاء يووررة مكتكووقع جألننووا كووو  نقتوورح 

 ذا الذكاء  ت طريع طرائع وأكاليب الترقيع الم اليع .ارجاع لمعم   مت تنميع ى
 

ذا كووات الووذكاء يردووع إلووت الورا ووع جمووت المتويووع أت يتنوواقو أجوورار انكوورة جووت نكووقو الووذكاء كمووا  وا 
يتنوواقيوت جووت لوووت النووعر وموورا تدعيووره وجووت لوووت العينوويت وجووت طووو  يووامتيم ولقوور أكووفرت 

ء وانقنوواء جووت الووذكاء ثيووث يووام أثوور العمموواء العريوور مووت انقثوواث  ووت ودووور تنوواقو قوويت ارقووا
قرراكع  ائمع وىذه العائمع تنكب إلت أثر دنور ال ورة انمريكيع وىو رب انكرة وكات متزودوا  

 مت جتاة  عيفع العق   م تزوج مرة  انيع مت جتاة متفويع ونت   ت  مميتت الزواج :
 

جررا  ينتموت إلت ىذا الفرع أما  484جرر  ارا مت أص   46نت   ت ودور  الزواج األول :
 القايوت جكانوا أي  مت العارا .

 أت الدميع كانوا  ارييت قاكت ناء خمكع جقط كانوا أي  مت العارا  ونتج عن الزواج الثانى :
وأخووذت تمووك الرراكووع ثدووع لمتوورلي   مووت أ وور الورا ووع اليووام جووت الووذكاء . كمووا رلمووت العريوور مووت 

و جووت الووذكاء قوويت ارقوواء وانقنوواء ثيووث ودوور أثوور العمموواء ارتقوواط قوويت انقثوواث  ووت ودووور تنوواق
ذكوواء انقنوواء وذكوواء  قووائيم وودووروا كووذلك ارتقوواط قوويت ذكوواء انخوووة . كمووا ودوورت العريوور مووت 
الرراكات والتوت أ قتوت ات العوامو  الورا يوع ذات توأ ير كقيور  موت ذكواء ا نكوات ويورلموت  موت 

ذا كووات ذكوواء  ذلووك ات  امووات ذكوواء التوووائم المتما مووع الووذيت انفصووموا جووت توورقيتيم منووذ الووو رة وا 
ذا ودوور أثوور التوووأميت قرردووع ذكوواء منخف ووع  أثوور التوووأميت  اليووا  يكوووت توأمووو ارخوور كووذلك وا 
يكوووت توأمووو ارخوور ذا نكووقع ذكوواء منخف ووع كووذلك ومووت ناثيووع أخوورا يامووت رراكووات لمتوورلي  

راجعوت  مووت تووأ ير القيئووع  مووت الووذكاء ثيووث يووام أثوور  مووت   وور القيئووع   وودوور الك يوور مووت الموو
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العمموواء ققثووث لمقارنووع ذكوواء أطفووا  المادووض قووذكاء انطفووا  العووارييت جودوور جووروع قيوونيم جووت 
الذكاء ثيث أت أطفا  المادض رردع ذكائيم منخف ع قينموا انطفوا  العوارييت جرردوع ذكوائيم 

 يئيع والمعينيع نطفا  المادض . اريع وير  مموا ذلك ققمع الثواجز والظرو  الق
وكذلك أ قتت الرراكوات  وت ودوور  ايوع قويت المكوتوا ا دتموا ت وا يتصوارا لنكورة وقويت 
ذكوواء انطفووا  جيووذا رليوو   مووت أ وور القيئووع  مووت الووذكاء جمقوور ودوور أت الووذكاء يتمنووت مووع الميووت 
قالطريقع التنازليع ثيث ودروا قأت متوكط ذكاء انطفوا  الوذيت يعمو   قوائيم جوت الميوت الراييوع 

أمووا أطفووا  العمووا  العووارييت جكووات متوكووط ذكووائيم يتووراوح مووا قوويت  118و  115مووا قوويت  يتووراوح
94   98 . 

 

وكذلك ودرت رراكات  خرا أت القيئع المندعع الم يورة  ىتموام الطفو  توؤرا إلوت زيوارة نكوقع 
الذكاء ثيث قورىت العممواء  موت ذلوك جقور يواموا قمقارنوع أطفوا  مرركوتيت أثورىما تتققو  تاميوذ 

أقناء الطققع ا دتما يع الرنيا وانخورا موت أقنواء الطققوع ا دتما يوع المتوكوطع ولقور ودور  مت
أت ققووواء التاميوووذ موووت كوووا المدموووو تيت جوووت المرركوووع لمووورة  وووام رراكوووت أرا إلوووت زيوووارة جوووت 

 متوكط ذكائيم .
 

يتصوفوت كما أ قتت رراكع أخرا أت انطفا  الذيت ثرموا مت أمياتيم أو مت انميات القريموع 
قانخفاض جت مكتوا ذكوائيم   كموا ودورت أقثواث أخورا تورل   موت ودوور  ايوع قويت ارتفواع 
نكووقع الووذكاء وقوويت  وورر الكووا ات التووت يق ووييا الكقووار مووع أطفوواليم وا طووائيم جوورص وأروات 

 لمعب و رر الكا ات التت يق ييا انب جت القراءة . 
 

القيئووع ليووا تووأ ير  مووت اإلنكووات ثتووت يقوو  و رتووو ولقوور أ قتووت الك يوور مووت الرراكووات أت  واموو  
ثيث أدريت الرراكات ثو  انميات الثوام  مت قيئات جقيرة والتوت يمموا تثصو   موت  واث 
ودقات يوميا ولقور ياموت ىوذه الرراكوات قتقكويم ىوؤ ء انميوات إلوت يكوميت القكوم انو  تمقوت 

طققوووت اختقوووارات الوووذكاء  موووت أطفوووا  ر موووا   وووذائيا والقكوووم ال وووانت لوووم تتمقوووت أا ر وووم و نووورما 
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انميات التت تمقت ر ما  ذائيا أظيروا ذكاء  اليا  ت ذكاء أقناء انميوات الاتوت لوم يتمقويت 
 ر ما  ذائيا .

 

وخاصووع مووا كووقع أت الفوورر منووا يولوور ثوواما  قووالقوة لمووؤ رات    ايووع لووو قيووا جيووو يثمميووا مووت 
ت ىذه المؤنرات الورا يع التت تنتق  إلت الفرر مت  قائوو  قائو ليور يا إلت أقنائو والذكاء واثر م

ومنو إلت أقنائو ولكت ليس  مينا أت نكتكومم اكتكواما  يويوا  ليوذا القوانوت جاإلنكوات   نوك انوو 
 يعيش جت قيئع وجت مثيط و مميع التفا   قيت القيئع والورا ع ىت التت تثرر مظير الذكاء .

 

مثظوع انولوت  تثوار الخميوع انن ويوع موع الخميوع الذكريوع التوت تننوأ وتقرأ توأ يرات الورا وع منوذ ال
 نيموووا القوي وووع المخصوووقع وىوووذه قووورورىا تنقكوووم إلوووت انقكوووامات  ريووورة ثامموووع معيوووا الدينوووات 
والموووارة الورا يوووع التوووت تنتقووو  موووت انقوووويت  وووم توووأتت رور القيئوووع قزيوووارة معووور  الوووذكاء موووت خوووا  

 يتصاريع واتقواع الطورع الترقويوع الكوميمع وخموع الفورص أموام تثكيت ىذه القيئع ا دتما يع وا
انطفووا  ليثققوووا نداثووا  مووا جووألذت ذلووك كمووو يثوورك طووايتيم اإلقرا يووع وا نتاديووع ممووا يتولوور  نووو 
زيارة نكقع الذكاء ويمكوت القوو  قوأت الورا وع والقيئوع معوا  يوؤ رات توأ يرا  مزرودوا   موت ذكواء الفورر 

ت أ وور القيئووع والورا ووع جووألذا تعر ووت انم الثاموو  إلووت إنووعا ات نوويووع ننووو   يمكووت الفصوو  قووي
جكو  يصاب دنينيا قالتنوىات والتت تؤرا قو إلت التخم  العقمت وقالتالت جألت اإلنوعا ات 

 ير أ رت جت الدينات وقالتالت تغيرت الصفات الورا يع تثت تأ ير  وام  القيئع .
 

 : توزيع الذكاء
أت أا خاصووويع موووت الخوووواص اإلنكوووانيع توزيعوووا  معتووور   جوووألذا توووم يتووووزع الوووذكاء نوووأنو نووو 

تم يوو  التوزيووع التكوورارا لوورردات الووذكاء نجوورار المدتمووع جووت  موور معوويت قيانيووا  جووألت المنثنوووت 
التكورارا النوات  ىووو توزيوع تكورارا ا توورالت ومعنوت ذلووك أت الوذكاء مووزع قثيووث تصوقح  القيووع 

ك ذكوووواء  اليووووا ويمووووع أخوووورا تمتمووووك ذكوووواءا  منخف ووووا  النوووواس متوكووووطت الووووذكاء قينمووووا يمووووع تمتموووو
ويفتر وت قأت الذكاء يوزع م مو م   أا صفع مت صفات الدكم القنرا م و  الطوو  والووزت 
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وينقو المنثنت قالنايوس ثيث تودر ان مقيع جت الوكط ويودر أيميع  مت طرجت التوزيوع ويموع 
 لنايوس كما جت النك  التالت:ممتازة جت الذكاء ويمع  عيفع العق   مت أطرا  ذلك ا

 
جوووألذا يمنوووا قعمووو  توزيوووع تكووورارا لووورردات ذكووواء طووواب الدامعوووع مووو ا  جوووألت توزيوووع ىوووذه  

الوورردات لووت يكوووت معتوور   نت كوو  طوواب الدامعووع مووت انجوورار مرتفعووت الووذكاء أو متوكووطت 
الطواب يكووت الذكاء  مت اني  وقالتالت جألت التم ي  القيانت لتوزيع رردوات ذكواء م و  ىوؤ ء 

 ممتويا  إلتواءا مودقا  كما جت النك  التالت:
ثووويت أت التم يووو  القيوووانت لتوزيوووع رردوووات ذكووواء مدمو وووع المتخمفووويت  قميوووا  قأثووور مكتنوووفيات  

 انمراض العقميع يكوت ممتويا  كالقا  كما جت النك  التالت:
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يحىل عميها األفراد عمى  ويمكن وىف مستويات الذكاء عمى أساس نسبة الذكاء التى
 النحو التالى:

 نسبتهم فى المجتمع نسبة الذكاء فئات األخخاص
 Genius  144-184 1% جئع العقايرة  -
 %2 144-134 جئع أصثاب الذكاء القريب مت العققريع  -
 %8 134-124 جئع أصثاب الذكاء الممتاز درا   -
 %16 124-114 جئع الذكاء جوع المتوكط.  -
جئووووووووع متوكووووووووطت الووووووووذكاء أو اننووووووووخاص  -

 العارييت 
94-114 23% 

 %23 94-84 جئع ان قياء  -
 %16 84-74 الثر الفاص   -
 %8 74-54  عا  العقو  )أىوك(  -
 %2 54-25 أقمو  -
 %1 25أي  مت  معتوه  -

 

 الموهبة العقمية :
رردع وىؤ ء  144ىو ذلك النخص الذا تص  نكقع ذكاءه إلت أك ر مت  الموهوب :

 %  مت انك ر جت المدتمع .2أو  1الموىوقيت ىم يمع   يتداوز  ررىم 
يقع جت الطر  ال انت مت منثنت التوزيع ا  ترالت الذا كقع ذكره الفئع انخرا مت  

ولكت يامت رراكات  ريرة  مت ىذه الفئع ومت ىذه  Gifted  ير العارييت وىو الموىوقيت 
جرر مت أجرار  1544الرراكات رراكع تيرمات وزمائو والتت تناولت جئع مت الموىوقيت  ررىا 

 ىذه الفئع  نر  مر العانرة وير اكتمرت ىذه الرراكع كتيت  اما .
ثقيقييت كمختر يت ولقر أظيرت الرراكع أت يمع مت ىؤ ء انجرار وأصقثوا مقر يت  

% منيم لم يتمكنوا مت انياء المرركع ال انويع واك ر مت 11معروجيت او مؤلفيت وجنانيت   
منيم ثص   92جرر منيم ثص   مت الركتوراه و  79 م ييم ير تخردوا مت الدامعات   
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منيم ثص   مت قكالوريوس الطب ومت ىنا يت ح أت  57 مت رردات جت المثاماة و 
  ير  قميع م   التكي  ا دتما ت والراجعيع وا نداز ترجع الفرر لمموىقع . ىناك  وام 

 خىائص الموهوبين :
 صثتيم العامع أج   مت صثع زمائيم الدكريع قنك   ام . -
 يتميزوت قالنناط الثركت . -
 أك ر دمر وم اقرة  مت العم  . -
 أك ر يررة  مت التكي  مع انو اع الدريرة التت يخ عوت ليا. -
   مت رجاييم  ر ع لإل طراب ا نفعالت .أي -
 اندازىم لمعم  قكر ع واتقات . -
 تفوييم جت التثصي  المرركت . -
 لرييم يوة انتقاه  اليع . -
 لرييم ثصيمع كقيرة مت المفررات والكممات يكتخرميا قريع وذكاء. -
 ك رة انكئمع وا كتفكارات . -
 يوة الماثظع وكر ع ا كتداقع . -

و يررة ىؤ ء الموىوقيت جك ير مت انقثاث توديت إلت تخصيص وثتت يزرار وينم 
جصو  خاصع قيم نت و عيم مع رجاييم العارييت يقت  طموثيم ويقعث جت نفوكيم المم  

   كما ينصح المرقيت قانتقاليم إلت كنوات رراكيع روت التقير قالويت .
ت ثتت يتمكنوت مت كما يمكت تزويرىم قمغات أدنقيع يتعممونيا إلت رردع ا تقا 

 اإلطاع  مت المننورات وانقثاث ويكتفيروت منيا جت تقرم وتطور معارجيم .
 اكتخاف القادة:

ندر أننا  نرما نرايب كموك قعض التاميذ جت ممعب أو جت الفص  أو جت رثات  
 أو ثفات مرركيع تقرز قعض الكمات التت تعتقر كمؤنرات ور ئ   مت ظيور القارة .
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 القائد : ىفات
 يمتمك المقررة  مت تنظيم رجايو والتأ ير  مييم . -
 اثترام رجايو لو ويقوليم لكمطتو قروت منازع. -
 الداذقيع جت التعام  مع ارخريت . -
ازريار  رر مثقتو واتكاع نعقيتو قيت رجايو واكتنارتيم لو جت أمورىم وتم يميم لرا  -

 اإلرارة .
 الزمنت .ازريار العمر العقمت  مت العمر  -
 اثراز النداثات جت الميمات التت يقوم قيا . -
 
 

 مخاكل الموهوبين والمتفوقين :
إت مووت يطمووع  مووت خصووائص وكوومات المتفوووييت والموىوووقيت و مووا يتميووزوت قووو مووت  

يووررات ومواىووبت يعتقوور أنيووم دميعووا  لوورييم مووت القووررة والميووارة مووا يووؤىميم ويمكوونيم مووت التعوور  
يدوووار  الثموووو  ليوووا والتغموووب  مييوووات وتثقيوووع التكيووو  موووع مثووويطيم كوووواء جوووي  موووت منووواكميم وا 

انكووورة أو المرركوووع أو مثووويط العمووو  أو جوووي المدتموووع ككووو . ويووور يعتقووور الوووقعض أت اإلرنوووار 
والتوديووو ليووؤ ء المتفوووييت والموىوووقيت   ينووك   وورورة أو  وواما  ىامووا  ينقغووي مرا اتووو وذلووك 

ت انقثوووواث والرراكووووات أ قتووووت  كووووس ىووووذه المقولووووع         لمووووا يتميووووزوت قووووو مووووت يووووررات  اليووووع. ولكوووو
إت انطفوووا  المتفووووييت والموىووووقيت منوووذ اكتنووواجيم كوووواء كوووانوا جوووي الطفولوووع المقكووورة أو خوووا  
مراثوو  نموووىم و رراكووتيم انوليووع ومووا يمييووا مووت مراثوو ت ىووم قووأمس الثادووع إلووت التعوور   مووت 

النفكوويع وا دتما يووعت ممووا يكووتر ي ثتميووع  منوواكميمت وانفعووا تيم. وىووم أك وور  ر ووع لممنوواك 
ودووووور قوووورام  التوديووووو واإلرنووووارت وذلووووك لمتغمووووب  مووووت تمووووك المنوووواك  كووووواء كانووووت معرجيووووع أو 
ادتما يووووووع أو نفكوووووويعت ناتدووووووع مووووووت المثيطوووووويت قيووووووؤ ء المتفوووووووييت والموىوووووووقيت أو ناقعووووووع مووووووت 

 .صرا اتيم 
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 :   من هنا جاء
إلرنوووار والتوديوووو لتقوووريم الر ايوووع والمتاقعوووع لفئوووع المتفووووييت ا ىتموووام قأىميوووع ودوووور قووورام  ا -1

يدووار الثمووو   والموىوووقيتت لكووي يتعرجوووا  ووت يوورب  مووت منوواكميم وكيفيووع مواديتيووا وا 
المناكوووقعت ومعالدتيوووا لتثقيوووع التواجوووع النفكوووي وا دتموووا ي وانكووواريمي والمينوووي. إت 

ييت قنوووك   وووام ولمطمقوووع مدوووا  اإلرنوووار والتوديوووو لمو ووووع ىوووام وثيوووو  لمطمقوووع العوووار
المتفووووييت والموىووووقيت قنوووك  خووواص. وتظيووور الثادوووع الماكوووع لتطقيقوووو خوووا   مميوووع 
الكنووو  والتعووور   موووت الطمقوووع المتفووووييت والموىووووقيتت و نووور تطقيوووع مختمووو  القووورام  

 كواء كانت إ رائيع أو قرام  تكريع أو قرام  خاصع.
ور  لوويس لمطمقووع المتفوووييت والموىوووقيت إت القوورام  اإلرنوواريع والتوديييووع ىووي مطمووب  وور -2 

جثكووبت ولكووت لممثيطوويت قيووم مووت معمموويت وأوليوواء أمووور وزموواء. ومثاولووع التوصوو  
إلوت كوو  مووا يثويط قيووم مووت منوكات تتعمووع قووالنمو قمختمو  أنووكالو أو منوواك  نفكوويع 
وانفعاليوووووعت أو ادتما يوووووع تتعموووووع قعايوووووتيم قموووووت يثووووويط قيوووووم موووووت زمووووواء وأىووووواليت أو 

عرجيووووع توووورتقط قالمنوووواى  والمقووووررات الرراكوووويع التووووي تنووووك  إنووووكاليع كقيوووورة منووووكات م
لممتفوووووييت والموىوووووقيت مووووت ثيووووث  وووورم مرا اتيووووا لخصائصوووويم المعرجيووووع وا تمارىووووا 
وقنك  وا ح  مت أكموب التمقيت والثفظ لممعمومات واكوتعارتيات أك ور موت اكوتخرام 

ار والتوديوووووو لدميوووووع مختمووووو  أنوووووواع التفكيووووورت كووووو  ىوووووذه المو وووووو ات تتطموووووب اإلرنووووو
 انطرا  المعنيع. 

 

موثواولوووع إيدوووار قورامووو  إرنواريوووع وتووديويووويع لتثوقيوووع النمووو المتوووازت والمتكاموو  لمطالووبت جووي -3
دميوووع الدوانوووب انكاريميوووعت والونفوكيووووعت وا دوتما وووويع والميوووونيع. وذكوووور كوووو  مووووت مووووت  

ك  المتفوووووييت والموىوووووقيت ومووووت  ووووم وكوولندويموووووو  ت وريمزلووووي   أت التعوووور   مووووت منووووا
إرنارىم وتوديييمت  قر أت يكوت مت أىم انولويوات المراجقوع لدميوع قورام  المتفووييت 
والموىوقيت. وأكر ك  مت ىوليندووورث  وويوب  مككوتوروث وتوو ت )ودوروس    موت 
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أىميوووع التعووور   موووت منووواك  المتفووووييت والموىووووقيت يقووو  وأ نووواء وقعووور تطقيوووع القووورام  
ت جوألت وذ كروا أنو كمما كات التفوع أو الموىقع لرا تمك الفئع مرتفعوع إلوت مكوتوا  وا إ

المنووكات تت ووح قنووك  أكقوور وتتطمووب مزيوورا  مووت اإلرنووار والتوديووو ويصووقح قالتووالي 
  رورة ثتميع   يمكت تداىميا.

 

 مخكالت المتفوقين والموهوبين:
المتفوييت والموىووقيت يور ينوتركوت جوي منوكات وخصوائص دكوميع و قميوع إت انجرار  

وانفعاليوووع وادتما يوووعت يووور تظيووور  موووييم تموووك المنووواك  جوووي ويوووت مقكووور ويمكوووت ماثظتيوووا موووت 
المثيطووع وموورا  خووا  التعاموو  معيوومت ويوور تختموو  ثوورة ىووذه المنووكات تقعووا  لتووأ ير الظوورو 

تعوووررىا وانوووتراكيا لمتكوووقب جوووي ودوووور منوووكمع أو  ووورة منووواك ت جالعوامووو  انكوووريع والمرركووويع 
وتوووأ ير الوووزماء والمدتموووع المثووويط قيووومت كميوووا  وامووو  موووؤ رة جوووي تركيوووز التوووأ ير لممنووواك  أو 
التخفيوووو  مووووت ثوووورتيا ولكووووت يدووووب التنويوووووت أت  ينووووع المتفوووووييت والموىوووووقيت ىووووي  ينووووع  يوووور 

ت كمووووا ذكرنووووا كوووواققا  جووووي خصائصوووويا وكووووماتيا وكووووذلك جووووي منوووواكميا. والتووووي تختموووو  متدانكووووع
قوواختا  القيئووع المثيطووع قووالمتفوييت والموىوووقيتت جموويس التفوووع والموىقووع كووققا  أو  وواما  جووي 
ثووروث المنوواك ت جك يوور مووت المتفوووييت والموىوووقيت يتميووزوت قصووثع وتواجووع نفكووي وادتمووا ي 

 وينعروت قالكعارة والر ا 
ويقوو  التطوورع إلووت قعووض مصووارر تمووك المنووكات والعواموو  المووؤ رة والتووي يوور تكوووت كووققا  جووي  

ثوووورو يات نووووورر قعووووض المنووووكات لمموىوووووقيت والمتفوووووييت النووووائعع والتووووي أوررتيووووا العريوووور مووووت 
و يرىووا مووت  كوويمفرمات   الرراكووات العرقيووع واندنقيووع جريمووات كولندمووو  ت موووت  ت قيتنونووكي

يتم تدكوير قع وا  موت تموك المنوكات المعرجيوع وا نفعاليوع وا دتما يوع جوي  الرراكات. وكو 
أرقوووع موووت الثوووا ت الوايعيوووع لمطمقوووع المتفووووييت والموىووووقيت والتوووي توووم ماثظتيوووا جوووي الصوووفو  
الرراكيع. وأخيرا  كو  نورر قعض انكاليب اإلرناريع والعاديع لمتغمب  مت قعوض موت تموك 

         المناك .
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 الت المتفوقين والموهوبين اآلتي:            أهم مخك
نعور قعوض المتفووييت و الموىووقيت قا  وطراب و ورم التووازت نتيدوع لمتكوميات التوي يوتم  .1

إلصواييا قيوم. ويوور أنوار دووا در أت ىوذه التكوميات تقووث المنوا ر المختمطووع والمتناي وع مووت 
والموىوووقيت. وأكوور انووو قمدوورر انتقوواليم إلووت المرثمووع المتوكووطع أو ثووب وكراىيووع لوورا المتفوووييت 

 يكووواققوتال انويوووعت وخوووا  جتووورة المراىقوووع جوووألنيم يرج ووووت ىوووذه التكوووميع و  ير قووووت جييوووات وىوووم 
ارخووريت ثوويت يووتم وصووفيم قمكووميات توور   مووت الكوور ع وك اجووع المعرجووع والر قووع المكووتمرة جووي 

التووووي تعكوووووس ا خوووووتا  ممووووا يوووور يوووورجعيم جووووي قعووووض  اإلطوووواع أو نعووووتيم قووووقعض المكومووووويات
انثيووات إلووت التكوورب مووت القوورام  المعوورة لممتفوووييت والموىوووقيت وخاصووع جووي المرثمووع ال انويووعت 
كمووا ظيوور تووأ ير ىووذه التكووميع راخوو  انكوورةت جوووقر أظيوورت انقثوواث أت إلصوواع ىووذا النوووع مووت 

رة يووووؤر  إلوووت تكيووو  أيووو  مقارنووووع التكوووميات  موووت المتفووووع والموىووووب مووووت خوووا  أجووورار انكووو
قووووووألخوانيم العووووووارييت جووووووي النووووووواثي العاطفيووووووع وا دتما يووووووعت وتظيوووووور  مووووووت ىووووووؤ ء المتفوووووووييت 
والموىوووقيت قعووض المنووكات ا نفعاليووع قنووك  وا ووح  نوورما يكووتخرم انخوووة ىووذه التكوومياتت 

مح أخوور جيموورىاوزيت اكووتقرا  مفيوووم الموىقووع قمصووط ويوور ايتوورح قعووض العمموواء وموونيم رنزولووي
وصووفي   يثموو  الصوويغع أو ا تدوواه الكوومقي نثووو ىووؤ ء المتفوووييت والموىوووقيتت وذلووك لتدنووب 

المنوووووووووووواك  النادمووووووووووووع مووووووووووووت تمووووووووووووك التكووووووووووووميات. وأظيوووووووووووورت أقثوووووووووووواث قووووووووووووراوت وكووووووووووووتينقيرج                                         
متفووووييت والموىووووقيت اكوووتياء وكراىيوووع الطمقوووع العوووارييت نثوووو الموىووووقيت وذلوووك  رتقووواط ىوووؤ ء ال

قكممووووات ومكووووميات توووورتقط قالموىقووووع أو المواىووووب أو الووووذكاء. وىووووذه ا تداىووووات الكوووومقيع نثووووو 
الموىوقيت الناقعوع موت الطمقوع العوارييت أو موت المعممويت أو موت انخووة ىوي ناتدوع  وت يصوور 

 .جي الو ي  ت ماىيع التفوع والموىقع و رم المعرجع قالخصائص والكمات المرتقطع قيا
نوووووعور قعوووووض المتفووووووييت والموىووووووقيت قوووووا ختا  مموووووا يووووورجعيم لعووووورم التكيووووو  والنوووووعور  .2

 قا كتياء و رم ا نكدام.
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وير ذكر ك  مت كورني   كا ىات وليورت أت ىوؤ ء المتفووييت والموىووقيت   يتواجقووت موع   .3
ىوووقيت جووي العووارييت جووي يوورراتيم العقميووعتكما أت العووارييت   ينكوودموت مووع المتفوووييت والمو 

النووواثي ا دتما يووع والنخصوويعت وليووذا ينووعروت قالغرقووع  خووتا  ا ىتمامووات والمواىووب 
والخصوائصت جقور يظيور  مووييم ا ىتموام قق وايا ومنوكات  ميقووع تتعموع قوالقيم وانخوواع 
والعووور  ومنوووكات الكووووارث القيئيوووعت الفقووور جوووي العوووالمت وانطفوووا  جوووي النووووارعت ومنوووكات 

زالوووع الطووواعت ومنوووكا نصووواجيم وا  ت تتعموووع قوووزمائيم جوووي المرركوووع ومثاولوووع مكوووا رتيم وا 
الظووومم  نووويم. وىوووذه ا ىتوماموووات يوور   ينوواركيم أثوور مووت زمائيووم العووارييتت الووذيت تكوووت 
اىتمامووواتيم جوووي إنوووقاع دوانوووب أخووورات و  ينوووعروت قأىميوووع الق وووايا انخاييوووعت وا ىتموووام 

كات جووي المدتمووع ونتيدووع ليووذا ا خووتا  يتعوورض قمفوواىيم العوور  والمكوواواةت وثوو  المنوو
ىوووؤ ء المتفويووووت والموىوقووووت إلوووت الكوووخريع والمنوووا ر الكووومقيعت مموووا يووورجعيم إلوووت النوووعور 
قالوثوورة وا نعزاليووع وا نطووواء لعوورم ودووور مووت ينوواركيم اىتماموواتيمت ويوور يكونوووت جووي ثالووع 

 قب  رم ا نكدام؟                        تكاؤ  مكتمر  ت ىذا ا ختا  وكي  أنيم يختمفوت؟ وما ك
 

قووور ذكووور كووو  موووت كوووانرا  ىووواورر وىووواممتوت أت ىوووؤ ء المتفووووييت والموىووووقيت   يطووووروت لو 
الميووارات والعايووات ا دتما يووع نتيدووع لعوورم ودووور أصوورياء لوورييم قالمكووتوا نفكووو لمنوواركتيم 

والعزلوع. وكمموا زار العمور العقموي  ا ىتمامات والميو  وا ثتيادات. وقالتالي ينعروت قالوثورة
ومكوووتوا الوووذكاء أو الموىقوووعت كمموووا اتكوووعت اليووووة أو الفدووووة قووويت ىوووؤ ء المتفووووييت والموىووووقيت 
وزمائيم العارييت جيصقثوت  يور مققووليت   ينوعروت قا رتيواح وا نكودام معيومت مموا يوؤر  

 إلت مزير مت الوثرة وا نكثاب.
وقيت قالممووو  و وووورم الر قوووع جووووي متاقعوووع الوووورروس قالفصوووو  نوووعور قعووووض المتفووووييت والموىوووو .4

الرراكوووويت لكوووويولع تمووووك المو ووووو ات والموووووار ويصووووورىا جووووي الوصووووو  لمكووووتوا يوووورراتيم 
الذىنيعت وير تظيور لورييم قعوض الكوموكيات  يور المائموع جوي الفصو  كالعوروات والنوغبت 

ت و ووورم كفايوووع واإلز ووواج ليخوووريت وذلوووك قكوووقب  ووورم مرا ووواة موووا يتميوووزوت قوووو موووت يوووررات
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المنوووووواى  الرراكوووووويع لمتطمقوووووواتيم وميوووووووليم وثادوووووواتيم مووووووت ثووووووب لاكووووووتطاعت واكتنووووووا  
لممعمومووات. ولعوورم إنووقاع الدوانووب العقميووع والمعرجيووع والودرانيووعت يفقوور المتفوووع والموىوووب 

 الثماس والتثر  نتيدع لن ما  الروتينيع المتكررة المطموب القيام قيا جي الفص 
 

جوووالمني  الرراكوووي   ي يووور خيووواليم و  يكوووتر ي اىتمووواميم و ميووووليم لثوووب ا كوووتطاع و   .5
يتثرا يرراتيم  و  يتم ترك جرصوع لمطالوب المتفووع الموىووب جوي التعقيور  وت رأيوو وأخوذه 
جي ا  تقارت و  يظير جي الفصو  الرراكوي التنوديع وا ىتموام قوالميو  واليوايوات. ويؤكور 

أت انخفاض الراجعيع والم اقرة لرا ىؤ ء المتفووييت والموىووقيت يعوور إلوت العوامو  دا در 
والظرو  القيئيع المثيطع قيم والتي تظير جي أكاليب الترقيع و التعمويم والتوي تعتمور  موت 
 الترقيع الصارمع والقاكيع و رم ترك الثريع لمورأ  وا  تموار  موت الونفست كموا يظيور  موت
ارقاء وانميات والمعمميت  ورم التنوديع والتقورير لإلندواز مموا يوؤر  إلوت  وع  العايوع 
انقويع قيت انقناء وارقاء وقيت المعمم والطمقوع. ويوذكر دوا در أت الطفو  جوي ىوذه الثالوع 
ير ينصر  إلت دما ع الرجاع والزماء لمثصوو   موت اإلنوقاع والر وا والتقورير وقالتوالي 

ت يووور تكووووت كووومقيع تدووواه انكووورة والمرركوووع وىوووذا يوووؤر  إلوووت زيوووارة النوووواثي ينوووك  كوووموكيا
العقاقيع ليؤ ء المتفووييت والموىووقيت. مموا يكوتر ي إيدوار قورام  خاصوع إرنواريع وتعميميوع 

 تنقع طموثاتيم وتمقي اثتياداتيم يق  أت تتفايم تمك المناك  لرييم.
لعوووورم مرا وووواة خصائصوووويم الذىنيووووع  إت مووووا ينووووعر قووووو المتفويوووووت والموىوقوووووت مووووت إثقوووواط .6

وا نفعاليوووع يوووؤر  إلوووت ظيوووور منوووكمع تووورني التثصوووي  الرراكوووي جوووي قعوووض أوكووو  المووووار 
الرراكوووويع لوووورا قعووووض المتفوووووييت والموىوووووقيت وذلووووك  مووووت الوووور م ممووووا لوووورييم مووووت يووووررات 
ومواىووب. وىووذا التوورني جووي التثصووي  يت ووح مووت خووا  ودووور التفوواوت والتقووايت قوويت أراء 

ثرازه لرردع منخف ع جوي المووار الطالب ا لمرتفع  مت اختقارات لمقررات العقميع )الذكاء( وا 
الرراكوويع. وىووذا التوورني جووي التثصووي  الرراكووي لوورا ىووؤ ء المتفوووييت والموىوووقيت يوور يكوووت 
 ائوووورا   نخفوووواض الثوووواجز والووووراجع لمتاقعوووووع الرراكووووعوىم يقوووواقموت ىووووذه ان مووووا  الروتينيوووووع 
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إت النووعور  ىمووا  و وورم ا نتقوواه جووي الفصوو   يوور المائمووع قاإل والمنوواى  وطوورع التوورريس
الووراخمي لممتفوووع والموىوووب إمووا أت يرجعووو إلووت التثصووي  المرتفووع أو العكووس. جووالمعمم يوور 
يكوت أثر العوام  المؤ رة جي انخفاض التثصي  الرراكي لورا ىوؤ ء الطمقوعت جقور يقواقموت 

توونيم قصوفات تدعو  الطمقوع ارخوريت ي وثكوت انكئمع المطروثع منيم قالكخريوع وير ينع
لووت اإلىمووا  جووي  موونيم ويدعميووم ينووعروت قوواإلثراج ممووا يوور يوورجعيم إلووت الكووموك الكوومقي وا 
أراء الوادقووات واليووروب مووت المرركووع أو تركيووا نيائيووا  و وورم الر قووع جووي اكووتكما  الرراكووعت 

موىووقيت كووو  يتدوو إلوت رجوع وجي ىوذه الثالوع جوألت اإلرنووار والتوديوو ليووؤ ء المتفووييت وال
مكوووتوا  قتوووو قنفكوووو ويرراتوووو ومفيووووم الووووذات لريوووو يقووو  ا ىتموووام قرجوووع مكوووتوا التثصووووي  
الرراكووويت جيوووتم العمووو   موووت قنووواء نخصوووياتيم ومعرجوووع أودوووو الخمووو  وذلوووك إل وووارة التووووازت 

 (.  وا كتقرار النفكي
التووي يمكووت أت تظيوور  مووت ويوور أورر وايتمووور  العريوور مووت الخصووائص الكوومقيع واإليداقيووع و  .7

الطمقووع المتفوووييت والموىوووقيت المنخف ووي التثصووي ت وأكوور  مووت أىميووع متاقعووع وماثظووع تمووك 
المؤنوورات لمكووا رة الطمقووع المتفوووييت والموىوووقيت مووت منخف ووي التثصووي  الرراكووي جووي ثالووع 

 ظيور  نرة منيا جألنو يدب تمقي اإلرنار والتوديو المطموب وىي كارتي:
 راء الوادقات المرركيع قنك  رر ء و ير مكتم .القيام قأ 
 .ودور جدوة قيت أراء الطالب المفظي وانراء العممي التطقيقي 
 .القررة العاليع  مت التذكر وخاصع المفاىيم التي ت ير اىتمام المتفوع والموىوب 
 .لريو معمومات  امع واكعع وك يرة 
 .قرا يع  لريو يررة تخيميع  اليع وا 
 .لريو أراء منخفض جي ا ختقارات التثصيميع 
 .رم الر ا الرائم  ت الوادقات وان ما  التي يقوم قيا  
 . تدنب انننطع الدريرة خوجا  مت  رم إتقانيا  مت الودو انكم 
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 .ك رة ا ىتمامات والخقرات المتنو ع 
 والر قع جي ا نعزا  وا نكثاب وير يظير  ميو أكموب  رواني. تقرير الذات المترنيت 
 .الثكاكيع المفرطع تداه ارخريت 
 .ي ع لنفكو تويعات  ير ثقيقيع و ير وايعيع 
 .كراىيع الثفظ لممعمومات وا  ارتيا 
 .ك رة التنتت ويمع ا نتقاه 
 .رم القررة  مت التركيز وقذ  المديور جي الميمع الموكمع إليو  
 خذ مواي  معاريع لممرركع والكمطع قنك   ام.ير يت 
 .ظيار المقاومع لديور المعمم  رجض المكا رة المقرمع مت المعمم وا 
 .تظير لريو صعوقع جي تكويت الصرايات والعايات مع الزماء 

 

ويؤكر جورر أىميع التطرع إلت كموكويات كو  موت المعومم والزموواء  نوور إدووراء  وومميع          
ار والتوديو ليؤ ء المتفوييت والموىوقيتت ثيث أنيا تمعوب رورا  وا وثا  جوي التوأ ير  موييم اإلرن

 وانعكاكيا  مت مناكميم النفكيع وا دتما يع وانكاريميع.
 

النوووووعور قا  وووووطراب العووووواطفي والودوووووراني لووووورا قعوووووض المتفووووووييت والموىووووووقيت وودوووووور  .8
نوووب العقمووووي وتكوووار و  ووووت الدانووووب المنوووا ر المت ووووارقع والمتعار وووع نتيدووووع لتطووووور الدا

العوواطفي ا نفعووالي وقالتووالي  وورم ودووور التوووازت لمنمووو العقمووي والنمووو ا نفعووالي. ويوور أكوور 
قاكووكا أىميووع ا ىتمووام التووي تثوورثت وتطووور نمووو الدانووب العقمووي الووذ  يدعمووو يتفوووع جووي 

يوع موازا  طفوا  أمور تتعمع قالقررات العقميع وث  المنكات وكأنو رانرت قينموا ىوو جوي الوا
يثتوواج ا ثت ووات والثووب والثنووات والعطوو  والر ايووع وا ىتمووام. وليووذا يكوووت ىنوواك تويعووا  
مت المعمميت وارقاء وانميوات أت يكووت النموو ا نفعوالي والعواطفي مكواويا  لمن و  العقموي 
ولووويس لمعمووور الزمنوووي لمموىووووب. وتت وووح ىوووذه المنوووكمع  نووور المقالغوووع جوووي ا كوووتزارة جوووي 

جع والعمم لمطالب المتفوع و الموىوب قوروت مرا واة لمدوانوب العاطفيوع والنفكويعت مو ا  المعر 
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طمب أولياء أمور ىؤ ء المتفوييت والموىووقيت  ختصوار أقنوائيم لمراثو  الرراكوع أو و وع 
أقنووووائيم جووووي قوووورام  معينووووع قووووروت النظوووور إلووووت الظوووورو  المثيطووووع قتمووووك القوووورام  التعميميووووع 

قوووور يكوووووت التووووأ ير  ككووووي  مووووت المتفوووووع والموىوووووبت قكووووقب  وووورم ومثاولووووع معالدتيووووات ج
 التخطيط لمدوانب العاطفيع وا دتما يع مما ير يوؤ ور  ميو كمقا  

ودروكووأللت أت المنوواك  التووي تظيوور مووت خووا  الفدوووة جووي تطووور  ولقوور توصوومت ىولندوووورث
ب جوي تموك القورام  الدوانب العقميع والعاطفيع تؤ ر قنك  ممموس  مت أراء المتفوع و الموىوو 

مموووا يرجعوووو إلوووت الترادوووع جوووي أرائوووو انكووواريميت وذلوووك لعووورم ودوووور قووورام  إرنووواريع وتوديييوووع 
لاىتموووام قالدوانوووب العاطفيوووع والذىنيوووع معوووا . ولوووذلك يووور يتعووورض الطفووو  لمنووواك  ك يووورة تفووووع 

 ومائم. ا كتفارة مت تمك القرام  التعميميع إذا لم يتراجع ويتزامت مع إرنار وتوديو مناكب
 

نووعور قعووض المتفوووييت والموىوووقيت قووالعدز و وورم التواجووع نتيدووع لودووور تفوواوت قوويت نمووو  .9
كموا  الدوانب العقميع والدكميعت جالطف  المتفوع والموىوب المرتفع انراء جي النواثي الذىنيعت

( كوونواتت جيظيوور لوور   8 -4ذكرنووا كوواققا  يتفوووع  قميووا   مووت زمائووو مووت العووارييت قثوووالي ) 
الووقعض موونيم النمووو  يوور المتوووازت كالتووأخر جووي نمووو الميووارات الثركيووع وخاصووع الرييقووع  ووت 
الميووارات الفكريووعت وظيووور التفوواوت قوويت الميووارات الكتاقيووع والميووارات المغويووعت جتدوور انطفووا  

فووووييت والموىووووقيت وجوووي أ موووار مقكووورة صوووعوقع جوووي توووزامت ثركوووع أيووورييم جوووي الكتاقوووع موووع المت
المتكار ع. قاإل اجع إلت أت نناطاتيم ا دتما يع ير تتوأ ر قيوذا التفواوت جقور  يرراتيم الذىنيع

ندوووورىم رائمووووي الر قووووع جووووي أت ينوووواركوا مووووت ىووووم أكقوووور موووونيم كوووونا  جووووي الننوووواطات وانلوووووعاب 
الموناركووووع يوووور تثقووووع ليوووم اإلنوووقاع جوووي الدانوووب العقموووي والمعرجووويت ولكوووت يووور الوريووووا يعت ىووووذه 

ُيدوواقيوت قووالرجض مووت انطفووا  العووارييت انكقوور كوونا  والووذيت يرج وووت منوواركتيم لعوورم ودووور 
التواجع الع مي والدكر  لرا ىؤ ء المتفوييت والموىوقيت الصغار ول وع  قنيوتيم الدكوريع 

طمقوووات انلعووواب الريا ووويعت والقووووا الع وووميع لموووت ىوووم أكقووور كووونا ت الريا ووويع والتوووي   تفوووي قمت
وىكذا جألت  رم التواجع قيت ما ير ب المتفوع والموىوب القيام قو وقيت يرراتوو الدكوريع يكوقب 
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لووو ا ووطراقا  نفوووكيا  يمووونعو مووت تثقووويع التكوووي . ويوور تظيوور ىووذه المنكووومع قو وووح لوورا الطمقووع 
يت ققعض قرام  التكريعت والذ  يوتم جييوا توزيوع الطمقوع المتفووييت المتفوييت والموىوقيت الممتثق

والموىوقيت إلت مكتويات أ مت مت أيرانيم قثيث يو عوت جي جصو  أطفا  أكقور مونيم كونا  
 .ونموا  دكميا  قروت خ وع ىؤ ء المتفوييت والموىوقيت لإلرنار النفكي وا دتما ي

ت لمعرجع أ ور الفدووة جوي الدوانوب  ىات وليور وير أدريت رراكع لك  مت كورني   كا  
( طالقوع أ موارىت تتوراوح قويت  44العقميع والدكميعت وير تم إدراء الرراكوع  موت  ينوع يوررىا ) 

( كوونع ويوور الووتثقت ققوورام  التكووريع التعممووي قالدامعووعت وات ووح مووت الرراكووع  وورم  17 -13) 
م ودور انصرياءت و ع  وترني مفيووم الوذات وا وطراب جوي التكي  وثا ت ا كتئاب و ر

العايووات انكووريع  وأكووروا  مووت أىميووع القوورام  اإلرنوواريع والتوديييووع المراجقووع لمختموو  القوورام  
التكريعيع و يرىا  وثذروا مت  ورم المقالغوع جوي تنميوع الميوو  التعميميوع وال قاجيوع  موت ثكواب 

ب يووور ينوووعر قوووالنقص ننوووو  يووور يوووارر أت يكووووت   ووووا  النموووو الدكووومي وا دتموووا ي جوووالموىو 
تقوات ميوارة المعوب مقارنوع قوزمائيمت والوذيت يكونووت أك ور  كارخريت جوي الننواطات المختمفوعت وا 

 ن دا  جي نموىم الدكمي والثركي والع مي.    
تياء مووووت تكوووومط تظيوووور  مووووت قعووووض المتفوووووييت والموىوووووقيت منووووا ر الغ ووووبت وا كوووو .14

ارخووريت وجووورض ارراء  موييووومت ممووا يوور يووؤر  إلووت النعوووور قالقوموووع والتوووتر و وورم الر ووا  
قكقب  غوط ارخريت مت معمميت ومنرجيت و قاء وأميات وزماء وطموب ا نقيوار ررائيوم 
والخ وووع لمتطمقوواتيم التووي يوور تكوووت جووي قعووض انثيووات مووت وديووع نظوورىم  يوور صووائقعت 

والمكووايرة ا دتما يووع ىووي مووت الخصووائص المخالفووع لكووماتيم وصووفاتيم ويظيوور جا نقيووار 
لرا قعض ىؤ ء المتفوييت والموىوقيت ا  ترار قوالرأ  والتنوقث قوو وا كوتقاليع جوي طورح 
أجكووارىم و وورم مكووايرة ارخووريت وذلووك قكووقب  قووتيم جووي أنفكوويم ومعموموواتيم نتيدووع لتفكيوورىم 

ييم صوووعوقع جوووي تققووو  النقووور نتيدوووع لم قوووع العاليوووع قفعاليوووع التثميموووي المعقووورت كموووا تظيووور لووور
تفكيوورىم ومعموموواتيم وليووذا نوورا أنووو جووي قعووض انثيووات يظيوور لوورييم رجووض لمكوومطع و وورم 
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الخ ووووع ليخوووريت ويووور تثووورث خاجوووات وكووووء جيوووم موووت يقووو  المعممووويت وارقووواء وانميوووات 
التوووي تثووورثت توووؤ ر  لخصوووائص وصوووفات المتفووووييت والموىووووقيت. وىوووذه انثوووراث والموايووو 

 مووت نفكوويع المتفوووع والموىوووب ممووا يرجعووو إلووت مزيوور مووت التوووتر وا كووتياء والغ ووب ممووا 
 يكتر ي ويتطمب إرنارا  نفكيا  وادتما يا .

نووووعور قعووووض المتفوووووييت و الموىوووووقيت قووووالثيرة و وووورم القووووررة  مووووت ا ختيووووار الصووووائب  .11
  مووت قويورلووي ودونونوفووت  أت لمدا  رراكع أو تخصص معيت أو مينع مر وقعت ويور أكور كو

ىوؤ ء المتفوييت والموىوقيت مت أنور النواس ثادوع إلوت  مميوع اإلرنوار والتوديوو انكواريمي 
أو المينووي. وقووروت ىووذا اإلرنووارت يوور يختووار تخصصووا  رراكوويا ت أو مدووا   موو ت يوور ي ووطر 

الووذ  ودووور جيووو إلووت تغيووره قعوور جتوورة مووت الووزمت ي وواىا جووي رراكووع ذلوووك المدوووا  أو العموو ت و 
أنوووو لووووم ينوووقع طموثوووو ويثقووووع ر قوووواتو. إت صعوووووقع ا خوتوووويار لممتفووووع والموىووووب لمدوووا  
الرراكوووووع أو المينوووووع ىوووووو رادوووووع لتعووووورر مواىقوووووو ويرراتوووووو. جيوووووو متميوووووز انراء جوووووي مختمووووو  
المدووا ت التوووي يرركوويا نتيدوووع  رتفوواع مكوووتوا ذكائووو أو نتيدوووع لتعوورر مواىقوووو          . 

متفوووع والموىوووب لريووو يووررات متنو ووع لمندوواح جووي المدووا ت المتعوووررة. ولووو توووم جالطفوو  ال
إدوووراء يووووياس لقووووررات ىووووؤ ء المتفووووييت والموىووووقيتت ندووور أت الوووقعض مووونيم يثقوووع رردوووات 
 اليع جي مختم  المدا تت مما يزيور انموور تعقيورا  جوي  مميوع ا ختيوار لمرراكوع واختيوار 

صو   مت تقريرات  اليوع لويس معيوارا  كاجيوا  لمتوديوو انكواريمي مدا  مثرر. جالنداح والث
يكوواىم انىووالي  والمينووي ولكووت يدووب مرا وواة الميووو  والر قووات وا ىتمامووات لمطالووب. ويوور

جووي ال ووغط  مووت انقنوواء جووي ا ختيووار انكوواريمي أو ا لتثوواع قالمينووع التووي يوور   ير قيووا 
فويوت والموىوقوت نتائ   اليوع ويتفويووت جوي تموك أقنائيم  جمت الممكت أت يثقع ىؤ ء المت

المدووا ت التووي تووم اختيارىووا مووت يقوو  المثيطوويت قيووم ولكووت يوور   تنووقع ميوووليم ور قوواتيم 
وتثقع طموثيمت إذا ىم قثادع إلت إرنار و توديو أكواريمي ومينوي يكوا رىم جوي التغموب 

والتواجووع جووي المكووتقق . إت  مووت المعيقووات الراخميووع والخارديووع وتثقيووع الندوواح وا نكوودام 
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ىوووؤ ء المتفووووييت والموىووووقيت ىوووم قثادوووع إلوووت تقوووريم معموموووات  وووت التخصصوووات والميوووت 
المختمفعت ومكا رتيم  مت التعر   مت المنكات المثيطوعت وتووديييم جوي كيفيوع اختيوار 
التخصوووص أو المينوووع المناكوووقع. وتو ووويح الثادوووات العاطفيوووع والنفكووويع لكووو  مدوووا  موووت 

لعم  أو الرراكع. إذا الطمقع المتفووييت والموىووقيت يثتوادوت إلوت إرنوار أكواريمي مدا ت ا
ومينووي جووي ويووت مقكوور مووت خووا  التعوور   مووت يوورراتيم وتو وويح اىتماموواتيم وتعري وويم 

 إلت  رر مت ا ختيارات واإلمكانات انكاريميع والمينيع.
وييت والموىوووقيت والر قووع المثاكووقع المفرطووع والقاكوويع والرائمووع لمووذات لوورا قعووض المتفوو .12

المكووووتمرة لموصووووو  إلووووت الم اليووووعت ممووووا يووووؤر  إلووووت تكووووويت مفيوووووم الووووذات  يوووور الوووووايعي  
النوعور قعورم الر وا وا رتقاط قالم   العميا و تثقيع الوصو  إلت الكماليع. جيظوير لريويم 

لعمو  مت ان ما  التي يقوموت قيوا لور قتيم جوي تثقيوع انج و . جيوم جوي ثالوع قوذ  موت ا
النووواع المكوووتمرت ويوووروت أنوووو لوووت تتثقوووع كوووعارتيم إ  قالوصوووو  إلوووت ذلوووك المكوووتوا موووت 

وكمووا ىووو معوورو  أنووو ىنوواك جوورع قوويت أت صووو  إليووو الووذ  يكوووت مووت الصووعب الو الكموا  و 
يوووؤر  النوووخص أج ووو  موووا يمكوووت وقووويت العمووو  جووووع اكوووتطا توت جالر قوووع قالوصوووو  إلوووت 

راقا  نوفوكيووووووا  ويوموقووووووا  و وغووطووووووا    تونوتيووووووي لوووووورا المتفووووووع الكومووووووا  اإلدقوووووار  يكوووووقب ا وووووط
أت  ووغوط انىووالي والمعمموويت والووزماء واكووتخرام المووريح وال نوواء  والومووىووووبت وتووذكووور ريوووم

واإليثووواء قالكووووما  المطمووووب جوووي كوووو  تصرجوووواتيم يووووؤر  إلوووت ظيووووور وقوووروز الكووووماليع لوووورا 
ييت والموىووقيتت والتوي ىوي نتيدوع لمتغذيوع المرتورة موت يقو  ارخوريتت وتكوريس مفيووم المتفو 

انج وو ت وقووذ  المزيوور مووت الديوور  يوور الوووايعي لتثقيووع الوورردات والتفوووع والوصووو  إلووت 
مكووتوا أ مووت مووت ارخووريتت ممووا يوورجع المتفوووع والموىوووب إلووت اإلصوورار والتمكووك لتثقيووع 

وقالتووالي أ  أراء ليووؤ ء المتفوووييت والموىوووقيت كووواء جووي الكووموكيات  الكمووا  والكووعي إليووو 
النخصووويع أو الننووواطات انكاريميوووع أو العمميوووع جوووألنيم يووور ينعووووروت أت أراءىوووم أيوووو  مووووما 
يكووتطيعوتت ويوور يعتقووروت أت ذلووك جنووا  ممووا يوونعكس  مووت ثيوواتيم وينووعروت قووالقمع ودموور 
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احت ويخنوت أت يفقروا اثترام ارخريت ويروت أت  موييم قوذ  المزيور موت الذات و رم ا رتي
الديووور لموصوووو  إلوووت المكوووتوا موووت الكموووا  والوووذ  يكووووت موووت الصوووعب الوصوووو  إليوووو وىوووم 

ويوذكر كو  موت   يروت أت الوصو  إلت الكما  ىوي ثمايوع لوذاتيم وقالتوالي تثقيوع الكوعارة
و وووويت مووووت اإلتقووووات أو الكووووماليعت النووووع انو  طقيعوووي ت أت ىووووناك ويووب  مككوووتروث وتوووو ت

وىو النات   ت ا دتيار وتثقيع مزير موت العمو  والتفووع والوذ  يظيور موت خوا  الم واقرة 
ذ  يدمووب والعموو  المكووتمر لممتفوووع والموىوووبت و خوور وىووو النوووع العصوواقي المر ووي والوو

الك يووور موووت المنووواك  ثيوووث أت المتفووووييت والموىووووقيت يكونووووا جوووي ثالوووع مكوووتمرة موووت طموووب 
الكما  وىم يكاجثوت مت أد  تثقيع أىرا  مكوتثيمع الوصوو  إلييوات وىوم يقيكووت القيموع 
الذاتيوع ننفكويم  موت أكواس تثقيوع اإلندواز الوذ  جوي أذىوانيمت وىوم قاكوتمرار توايووت إلووت 

 ثيمع يمكت أت تكقب ليم مناك  نفكيع وادتوما يع.تثقيع أثام مكت
 

ويذكر قاركر وأركيت أنو يدب ا نتقاه إلت الكما  أو اإلتقوات الصوثي وماثظوع العوايوب  
يقوع جييوا ىوؤ ء لإلتقات أو الكماليوع الغيور صوثيع. جوالقمع المكوتمر وقنوك  مقوالخ جيوو نخطواء 

المتفوووووييت والموىوووووقيت ىووووو نتيدووووع لإلتقووووات الغيوووور صووووثي والووووذ  يوووور يوووورجع إلووووت ظيووووور ميووووو  
 انتثاريع لرا القعض مت ىؤ ء المتفوييت والموىوقيت. 

 

ويووذكر كموويت ونووورت أت اإلنوواث أك وور  ر ووع لمكماليووع وخاصووع جووي المرثمووع ال انويووعت 
صووقت قووالخو  والقمووع وينووعرت قتقوورير أيوو  جيووت يوور قت تثقيووع مكووتويات  اليووع ننفكوويتت وي

ننفكوويت  مووا كووت  ميووو جووي المراثوو  الرراكوويع الكوواققع جاإلنوواث جووي ىووذه الصووفع أك وور  ر ووع 
           . لنوقات القمع وا كتئاب

وليوووذا  قووور موووت اإلرنوووار النفكوووي موووت ثيوووث و وووع مكوووتوا معووويت موووت اإلندووواز يمكوووت 
م وا ىتمام قالنداح جي نواثي أخرا ومماركوع الوصو  إليو وقالتالي تثقيع التكي  جي ثياتي

مختم  اليوايات والتكميع والعايات ا دتما يع ومثاولع تثقيع التكوامح موع الوذات جوي ثالوع 
الفن  مت الوصو  إلوت المكوتوا العوالي موت انراء. وموثاولووع و ووع نوموووذج وايعوي لموصوو  
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تما يوع وانكوريع مطمووبت وجوي ثالوع اإلخفواع إليو. جالتوازت جي الثياة الرراكيع والمينيوع وا د
أو  رم الوصو  إلت الصورة المطموقع لمكموا  جوي العمو  أو انراء وثوروث الفنو  جوي قعوض 
انثيووواتت   يعنوووي الطووورع المكووورورة والنيايوووع المأكووواويع ولكوووت يعنوووي أت ىنووواك طووورع  ريووورة 

 لمنداح.
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 أنواع اإلختبارات

 و ىذا التقسيـ ىو : فؽ أسس مختمفة ومتعددة ، أمكف تصنيؼ االختبارات و 
 االختبارات خالؿ عممية التدريس : – 1

 تقسـ االختبارات عمى ضوء عممية التدريس إلى ثالثة مجموعات ىى 
  االختبار القبمى  –أ 

مقرر دراسى معيف وذلؾ لريس يستخدـ ىذا النوع مف االختبارات قبؿ البدء فى عممية التد
كذا ، و  ليذا المقررو إستعدادىـ لمتعمـ  لمتالميذ قدرات التحصيميةالبيدؼ التعرؼ عمى 

الكشؼ عف الميارات  يتـتحديد مستوى تحصيميـ السابؽ و مف خالؿ االختبار القبمى 
موعة مف إف تمميذًا أو مج اتضحالتى يحتاجيا التالميذ لتعمـ مقرر دراسى ، فإذا  االزمة

 مجموعة ال ليؤالء التالميذ تنقصيـ ىذه الميارة فيجب عمى المعمـ أف يخطط لبرنامج عالجى
ال يعرؼ  حيثتعامؿ مع التالميذ ألوؿ مرة عند  الفيد يوىذا النوع مف االختبارات 

المتراكمة المعمومات مثاؿ :  مقررات الة شئ عف قدراتيـ أو مياراتيـ ، و بصفة خاص
عند التالميذ قبؿ  الرياضية قبميًا لقياس الميارات  فيتـ  إختباراىـ والمغات ، الرياضيات ، 

و  المغة االنجميزية يطبؽ إختبارًا قبميًا فى قواعد وكذا البدء فى تعميـ مقرر الرياضيات، 
 .النجميزبة مفردات المغة قبؿ البدء فى تعمـ مقرر المغة ا

 االختبار التككينى  –ب 
، كما فى تحسيف التعمـ و توجيو أنشطتو خالؿ عممية التدريس  تباراتاالختستخدـ  ىذه 

يستخدـ خالؿ عممية تدريس مقرر دراسى ، بيدؼ معرفة مدى تمكف التالميذ مف األىداؼ 
التعميمية الموضوعة لممقرر الدراسى أواًل بأوؿ أثناء عممية التدريس فإذا تبيف مف نتائج 

دة النظر فى ا فى تعمـ ىذا المقرر فينبغى إعايذ قد فشمو االختبار التكوينى أف معظـ التالم
االساليب أو اإلستراتيجيات التعميمية التى يتبعيا المعمـ أما إذا تبيف أف اإلخفاؽ فى التعمـ 
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محدود بمعنى أنو ظير لدى قمة مف التالميذ فينبغى إعداد مياـ تعميمية محددة لتصحيح 
 لتالميذ .أخطاء أو إخفاقات التعمـ لدى ىؤالء ا

  االختبار التجميعى  –ج 
كما  ىو عممية فحص و تقويـ لطرائؽ التعمـ إلى جانب تحسيف ىذه الطرائؽ فى المستقبؿ 

فى نياية عممية التدريس و ذلؾ  أو يستخدـ االختبار التجميعى فى نياية مقرر دراسى 
 التالميذ فى ىذا المقرر . مدى التحصيؿ النيائىتحديد  بيدؼ
مدى إتقاف التالميذ لألىداؼ و نتائج االختبار  ودرجات التالميذ  االختبارات ىذه  تبيف

صالحية األساليب و اإلستراتيجيات التعميمية التى تـ إستخداميا فى  مدى وكذلؾالسموكية ، 
 عممية التدريس لتحقيؽ ىذه األىداؼ .

 االختبارات التحصيمية
 أكالن : االختبارات المكضكعية :

ارات يتألؼ مف عدد مف المفردات أو األسئمة التى تصمـ بحيث يكوف لكؿ نوع مف االختب
منيا إجابة واحدة صحيحة ، و مف ثـ تتجنب التحيز الذى يمكف أف يقع فيو المصحح كما 

 يحدث عادة فى االختبارات المقالية .
 أنكاع االختبارات المكضكعية :

 True – False Tests اختبارات الصكاب ك الخطأ    –أ 
فى ىذا النوع مف عدد مف العبارات بعضيا صواب و بعضيا خطأ و يطمب  االختباريتألؼ 

مف المفحوص أف يحكـ عمى كؿ عبارة منيا إما بالصواب و إما بالخطأ ، و إذا أردنا أف 
نجعؿ سؤاؿ الصواب و الخطأ موضوعى و مقالى فى آف واحد نطمب مف المتعمـ أف يضع 

 ويب الخطأ .عالمة صواب ، أو خطأ مع تص
 أسس صياغة أسئمة أو مفردات الصواب و الخطأ :

 بشكؿ محدد يحتـ عمييا إما الصواب أو الخطأ  االختباراف تصاغ كؿ فقرة مف فقرات  – 1
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أال تحتمؿ العبارة الصواب و الخطأ فى آف واحد بؿ يجب أف تكوف إما صحيحة و إما  – 2
 خاطئة .

 ة فقط .أف تشتمؿ كؿ فقرة عمى فكرة واحد – 3
التوصؿ إلى اإلجابة الصحيحة  أف تخمو الفقرة مف األلفاظ التى تساعد التمميذ عمى – 4

 : دائمًا ، عادًة ، بإستمرار ، فى جميع األحواؿ ، مف الضرورى ....... ألخ .مثؿ
يجب أف تكوف العبارات مثبتو ال منفية و ذلؾ ألف كثيرًا مف المفحوصيف ال يمتفتوف  – 5

 لمنفى .
 أف يكوف طوؿ الفقرة مقبواًل حتى يسيؿ عمى التمميذ إدراؾ مضمونيا و الحكـ عمييا . – 6

 :  مميزاتيا
 سيولة اإلعداد و التصحيح مما يوفر الكثير مف وقت و جيد المعمـ . – 1
 الموضوعية فى التصحيح . – 2
 تغطى جزء كبير مف المقرر . – 3
 اإلجابة عمييا ال تحتاج وقتًا طوياًل . – 4
يمكف تطبيقيا فى كؿ المراحؿ التعميمية ، و تجدر اإلشارة إلى أنيا تعد أكثر أنواع  – 5

 اإلختبارات مالءمة لمألطفاؿ و صغار السف بسبب سيولة اإلستخداـ .
 : عيكبيا

 تسيؿ مف مسألة الغش لدى بعض التالميذ . – 1
 تأخذ دزء كبير مف ورقة االسئمة . – 2
 ييا إلى حد كبير بعامؿ التخميف .تتأثر درجة التمميذ عم – 3
 قابمية مفرداتيا لمغموض و التأويالت المختمفة . – 4
 ال تقيس العمميات العقمية كالتحميؿ و التركيب و التفسير و إدراؾ العالقات . – 5
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 أمثمة لمفردات الصكاب ك الخطأ :
خطأ مع تصكيب أماـ العبارة ال× ( ( أماـ العبارة الصحيحة ك عالمة )  √ضع عالمة ) 
 الخطأ :

 ىو الدرجة األقؿ تكرارًا فى التوزيع . المدى أ(  
 ىو مربع اإلنحراؼ المعيارى . معامؿ االرتباطب( 
 الحسابى بالدرجات المتطرفة أو البعيدة عنو . الوسيط( يتأثر ج

  Multiple – Choice Tests اختبارات االختيار مف متعدد  –ب 
خبارات الموضوعية أىمية و إستعمااًل ، نظرًا إلمكاينة يعد ىذا النوع مف أكثر اال

صياغة أسئمتو بطرؽ مختمفة ، و إستخدامو فى قياس جوانب متعددة ال يتسنى لالختبارات 
 الموضوعية األخرى قياسيا . و يتكوف كؿ سؤاؿ مف أسئمة االختيار مف متعدد مف جزئيف :

التى تعرض المشكمة المطموب حميا أو  اسية: ىو جوىر المفردة أو العبارة األس الجزء األكؿ
 اإلجابة عمييا .

: يتألؼ مف بدائؿ اإلجابة التى يختار منيا المفحوص اإلجابة الصحيحة أو  الجزء الثانى
 المناسبة و تتراوح ىذه البدائؿ بيف أربع أو خمس إجابات .

 أسس صياغة مفردات أك أسئمة االختيار مف متعدد :
لمفردة األساسية بحيث يفيـ التمميذ السؤاؿ المطروح قبؿ قراءة يجب صياغة صمب ا – 1

 بدائؿ اإلجابة .
يجب أف يكوف صمب المفردة مركزًا و مختصرًا بحيث يحتوى عمى المعمومات  – 2

 الضرورية الالـز اإلجابة عمييا .
تجنب إستخداـ صيغة النفى أو نفى النفى فى أصؿ السؤاؿ أو المفردة ألف ذلؾ يربؾ  – 3

 المفحوص و يتطمب تركيزًا شديدًا منو .
 ينبغى عدـ إستخداـ عبارات الكتاب كما ىى ألف ذلؾ يشجع التالميذ عمى الحفظ . – 4
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يجب صياغة صمب المفردة بحيث يخمو مف أى إشارة أو تمميح غير مقصود يمكف أف  – 5
 يدؿ عمى اإلجابة الصحيحة .

 حدة عمى نمط لغوى واحد .أف تمتب البدائؿ جميعيا فى الفقرة الوا – 6
أف تكوف اإلجابات الصحيحة عمى مفردات اإلختبار موزعة عمى نحو عشوائى بحيث  – 7

 ال يمكف لممفحوص مف إكتشاؼ اإلجابات الصحيحة بحكـ نظاـ توزيعيا .
 يجب أف تتضمف بدائؿ اإلجابة المعطاة إجابة واحدة صحيحة . – 8
جد بيف اإلجابات المعطاة  أو بدائؿ اإلجابة إال إجابة ينبغى التأكد التاـ مف أنو ال يو  – 9

 واحدة صحيحة .
   تجنب إستخداـ عبارات " كؿ ما ذكر صحيح " أو " كؿ ما ذكر أعاله " أو " جميع  – 11

 ما سبؽ " فقد ثبت أف إستخداـ ىذه العبارات يكوف فى الغالب ىو اإلجابة الصحيحة .
 : مميزاتيا

 سيولة التصحيح . – 1
 الخمو مف ذاتية المصحح نظرًا لكوف اإلجاية محددة . – 2
 عنصر التخميف فييا أقؿ مف أسئمة الصواب و الخطأ . – 3
 تمفت نظر التالميذ إلى ضرورة التمييز و معرفة الحقائؽ معرفة دقيقة . – 4
 تقيس القدرات العقمية العميا كالتحميؿ و التركيب و التقويـ . – 5
درة المفحوص فى التمييز بيف األحكاـ الصحيحة و األحكاـ تساعد عمى قياس ق – 6

 الخاطئة تمييزًا يقوـ عمى الروية و المقارنة و أعماؿ التفكر .
تساعد عمى تشخيص أخطاء التالميذ أو سوء الفيـ مف خالؿ استجاباتيـ لمبدائؿ  – 7

 الخاطئة ، و بالتالى يتمكف المعمـ مف تحديد مواطف الضعؼ و عالجيا .
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 : يكبياع
يتطمب إعدادىا وقتًا طوياًل ، و جيدا فنيًا متميزًا و إلمامًا كبيرًا بتفاصيؿ محتوى المادة  – 1

 الدراسية و خصائص نمو التالميذ و ما بينيـ مف فروؽ فردية .
 يحتاج كتابة أسئمتيا إلى أعداد كبيرة مف الورؽ . – 2
 ة عمييا .تتيح إمكانية المجوء إلى التخميف أثناء اإلجاب – 3
تشترؾ مع انواع االختبارات الموضوعية األخرى فى االقتصار عمى تقويـ الطالب مف  – 4

 خالؿ استجابتو المفظية أو الكتابية .
 أمثمة لمفردات االختيار مف متعدد :

 اختار اإلجابة الصحيحة مف بيف ما يمى :
 المنواؿ ( .  -ط  الوسي  -الدرجة األكثر تكرار فى التوزيع تسمى ) المتوسط   – 1
 ىو : بنية العقؿ عالـ النفس صاحب نظرية  – 2
 جيمفورد –سبيرماف           د  –ثرستوف              ج   -ثورنديؾ           ب  –أ 

 The Matching Testsاختبارات المزاكجة ) المطابقة (  –ج 
ت و تمثؿ الثانية االستجابات يتكوف ىذا النوع مف االختبارات مف قائمتيف تمثؿ األولى المثيرا

و يراعى أف يكوف عدد االستجابات أكبر مف المثيرات ، و االستجابات الخاصة بيا و يتـ 
 ذلؾ بأف يكتب أماـ كؿ مثير رقـ اإلجابة التى وردت فى قائمة االستجابات .

 أسس صياغة أسئمة أك مفردات إختبارات المزاكجة ) المطابقة ( :
المثيرات و قائمة االستجابات بحيث تكوف متجانسة و تنتمى إلى  يجب صياغة قائمة – 1

 موضوع واحد .
يجب أف يكوف عدد معطيات قائمة االستجابات أكر مف عدد معطيات قائمة المثيرات  – 2

ألنو إذا تساوى عدد معطيات القائميف يتوصؿ التمميذ إلى إجابة السؤاؿ األخير فى 
 تبعاد االستجابات المرتبطة بالمثيرات األخرى .قائمة المثيرات و ذلؾ مف خالؿ إس
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أف ترتب االستجابات فى قائمة االستجابات ترتيبًا منطقيًا مع مراعاة عدـ مجئ أى  – 3
 استجابة فييا مقابؿ المثير المناسب ليا .

أف تكوف التعميمات واضحة و محددة حتى ال يحدث أى خمط أو التباس لدى  – 4
 .المفحوصيف أو التالميذ 

أف يخمو المثير مف أية إشارات لغوية يمكف أف تساعد المفحوص أو التمميذ عمى  – 5
 اختيار اإلجابة الصحيحة .

 مميزاتيا :
سيولة إعدادىا ، حيث تتطمب وقتًا أقؿ بكثير مف الوقت الذى يحتاجو إعداد أسئمة أة  – 1

 نوع آخر مف أنواع األسئمة الموضوعية .
 سيولة تصحيحيا . – 2
إنخفاض فرصة لجوء التالميذ إلى التخميف بالنسبة لغيرىا مف األسئمة الموضوعية  – 3

 األخرى .
تصمح لالستخداـ فى معظـ المواد الدراسية و بخاصة العمـو و التكنولوجيا و التاريخ و  – 4

 الجغرافيا مما ساعد عمى انتشار ىذا النوع مف االسئمة .
 رسـ تخطيطى لخريطة أو أشكاؿ الزوايا مثاًل .يمكف إستبداؿ قائمة االستجابات ب – 5
 ة ، حيث ال تتأثر بذاتية المصحح تتصؼ الموضوعي – 6

 : عيكبيا
 تركز عمى حفظ المعمومات و إستدعائيا . – 1
 تقتصر عمى قياس الحقائؽ التى تعتمد عمى التذكر . – 2
 يف شئ و آخر .مجاالت إستخداميا محدودة و ال تستعمؿ إال فى حاالت المطابقة ب – 3
 عدـ صالحيتيا لقياس عمميات التعمـ المركبة . – 4
 ال تقيس إال جوانب محدودة تتمثؿ فى العالقة بيف عنصر و آخر . – 5
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 أمثمة :
 ضع أماـ كؿ كممة فى القائمة األكلى الذم يناسبيا فى القائمة الثانية :

 التكثيؼ – 1  )     (      عممية تحوؿ المادة مف الحالة الصمبة إلى السائمة تسمى  -
 التبخير  – 2  عممية تحوؿ المادة مف الحالة السائمة إلى الحالة الصمبة تسمى )    ( -
 االنصيار        – 3  ( عممية تحوؿ المادة مف الحالة السائمة إلى الحالة الغازية تسمى )    -

 التسامى – 4                                                                        
 Completion Testsاختبارات اإلكماؿ ) مؿء الفراغ (  –د 

يتألؼ االختبار فى ىذا النوع مف عدد مف الفقرات التى تكوف عمى شكؿ عبارات ناقصة و 
يطمب مف المفحوص أف يكمؿ لنقص بوضع كممة أو كممات محددة أو عدد أو رمز فى 

 فى كؿ عبارة . المسافة الخالية المخصصة لذلؾ
 أسس صياغة أسئمة أو مفردات اختبارات اإلكماؿ أو مؿء الفراغ :

أف تصاغ كؿ فقرة مف فقرات االختبار بشكؿ محدد و واضح يحتـ مأل الفراغ باإلجابة  – 1
 المقصودة .

أف يكوف الفراغ فى نياية العبارة أو وسطيا ال فى أوليا حتى يتمكف التمميذ مف فيـ  – 2
 بؿ أف يصؿ إلى الفراغ .العبارة ق

أف تصاغ المفردات بحيث يكوف الجزء الناقص مثيرًا لتفكير التالميذ ألف المفردات التى  – 3
 جابة سيمة عادة ال تكوف ذات قيمة .إتتطمب 

تجنب اقتباس عبارات أو مفردات مف الكتاب المقرر ألف إقتباس عبارات أو مفردات  – 4
 ذ عمى الحفظ .مف الكتاب المقرر يشجع التالمي

تجنب زيادة عدد الفراغات فى المفردة المطموب تكممتيا ألف كثرة الفراغات ) أكثر مف  – 5
 ثالث فراغات ( يؤدى إلى غموضيا و ضعفيا .
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 : مميزاتيا
 سيولة إعدادىا . – 1
 سيولة تصحيحيا . – 2
 التخميف فييا أقؿ مقارنة بباقى أنواع األسئمة الموضوعية . – 3
 تتأثر بذاتية المصحح فيى تتصؼ بالموضوعية .ال  – 4

 : عيكبيا
نظرًا ألنيا تقيس معمومات خاصة فإف كثرة إستخداميا يشجع ميارة الحفظ و التذكر  – 1

 مما يؤدى إلى تنمية عادات إستذكار رديئة .
تقتصر إلى األسئمة التى تتطمب افجابة عنيا كممة أو عبارة أو رمز أو رقـ و بالتالى  – 2

 تصر دورىا عمى إسترجاع الحقائؽ .يق
 يتطمب إعدادىا وقتًا و جيدًا مف المعمـ . – 3

 أمثمة لمفردات اختبارات اإلكماؿ ) مؿء الفراغ ( :
 أكمؿ ما يممى :

 فى مدينة ........................... كمية التربية النوعية قع ت - 
 ................ و.....................  قناة السويس تصؿ بيف  -
 ................. . آلو  البيانو ىو -
 :  يمكف أستخداـ الفرشاة فى  -
  –أ 
 –ب 

 ج _ 
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 اختبارات الترتيب : –ق 
يتألؼ ىذا النوع مف االختبارات مف عدد مف الكممات أو العبارات أو األحداث أو األعداد 

س معيف ُيطمب عادة فى غير المرتبة و يطمب مف المفحوص أف يقوـ بترتيبيا وفؽ أسا
صيغة السؤاؿ ، و يستخدـ ىذا النوع فى قياس قدرة التمميذ عمى التفكير و ربط المعمومات ، 

 كما يستخدـ ىذا النوع بكثرة فى المغات و المواد االجتماعية و الحساب .
 أمثمة لمفردات اختبارات الترتيب :

 رتب وحدات الزمف التالية ترتيبًا تنازليًا : -
 أسبوع . –قرف  –عقد  -دقيقة  –ساعة  –ثانية  –شير  –يـو 
 رتب األحداث التالية وفقًا لزمف حدوثيا مبتدئًا باألقدـ : -

 امتحاتات آخر العاـ  –االمتحانات العممية  –امتحانات اعماؿ السنة 
 ثانيان : اختبارات المقاؿ 

وب إنشائى ، و مف ثـ يتمتع نوع مف االختبارات تسمح بحرية االستجابة عمييا ألنيا ذات أسم
المفحوص بحرية التصرؼ و التنظيـ و اختبار األفكار و المعمومات التى يرى أنيا مناسبة 
لإلجابة ، وتستخدـ اختبارات المقاؿ فى جميع المواد الدراسية و فى مختمؼ المراحؿ 

 التعميمية .
 أسس صياغة األسئمة المقالية :

حدد بحيثيكوف مضمونيا مفيومًا لدى جميع أف تصاغ األسئمة بشكؿ واضح و م–1
 المفحوصيف .

أف تكوف األسئمة شاممة و ممثمة لمحتوى المادة الدراسية مف معمومات و حقائؽ و  – 2
 مفاىيـ و مصطمحات .

أف تكوف األسئمة شاممة و ممثمة لمستويات األىداؼ مف معرفة و فيـ و تطبيؽ و  – 3
 تحميؿ و تركيب و تقويـ .
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وف عدد األسئمة محددًا باإلضافة إلى تحديد الوزف النسبى لكؿ سؤاؿ منيا ، و أف يك – 4
 لكؿ جزء مف أجزاء كؿ سؤاؿ .

أف يكوف اليدؼ مف األسئمة ىو قياس قدرة التمميذ عمى توظيؼ المعرفة و ليس مجرد  – 5
 إستدعاء المعمومات كما وردت فى الكتاب المقرر ، لذلؾ يجب صياغ السؤاؿ جيدًا .

أف يبدأ السؤاؿ بكممات أو عبارات مثؿ قارف بيف ، أذكر األسباب ، و ضح الفرؽ ألف  – 6
إستخداـ ىذه الكممات يحدد بالضبط المطموب مف التمميذ ، كما أف إستخداـ ىذه 

 الكممات يتطمب إستخداـ مستويات عقمية عميا كالفيـ و التحميؿ و التركيب .
األلفاظ غير المحددة الداللة التى قد تؤدى  تجنب إستخداـ المصطمحات الغامضة و – 7

 إلى سوء الفيـ أو الحيرة فى تحديد المطموب مف السؤاؿ .
تجنب إستخداـ األسئمة التى يعتمد بعضيا عمى البعض اآلخر حتى ُيعطى التمميذ  – 8

 الفرصة الكاممة لإلجابة عف كؿ سؤاؿ بشكؿ مستقؿ .
جابة عف كؿ سؤاؿ مف األسئمة التى يتألؼ منيا أف يتـ تحديد الزمف الذى تستغرقو اإل – 9

 اإلختبار و اف يكوف زمف االختبار كافيًا لإلجابة عف جميع أسئمتو .
عدـ المجوء إلى إسموب األسئمة االختيارية نظرًا ألف استخداـ مثؿ ىذه األسئمة يجعؿ  – 11

 أسئمة مختمفة  مف الصعب إجراء مقارنة دقيقة بيف إجابات التالميذ ألنيـ إجابوا عمى
 أف يتـ وضع إجابة نموذجية لكؿ سؤاؿ ألف ذلؾ يفيد المعمـ فى : – 11
 التأكيد مف صياغة األسئمة . -
 تحديد المطموب مف كؿ سؤاؿ بدقة . -
 تحديد الوقت الالـز لإلجابة عف كؿ سؤاؿ . -
 توزيع الدرجات عمى األسئمة بشكؿ دقيؽ . -
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 : مميزاتيا
 سيولة اإلعداد . – 1
 سيولة التصحيح إلى حد ما . – 2
 موحدة لجميع اطالب . – 3
 تقيس المستويات العميا مف العمميات العقمية مثؿ التحميؿ و التركيب و التقويـ . – 4
 تقيس قدرة التالميذ عمى التعبير عف أنفسيـ فى اإلجابة التحريرية . – 5
 متحررة مف فرس الغش . – 6
ف األداء عمى ىذه االختبارات يتطمب إستدعاء المعمومات متحررة مف فرص التخميف أل – 7

 و ليس االختيار مف بيف البدائؿ .
تقيس نواتج التعمـ المختمفة ، حيث تسمح لمتمميذ بإستعراض قدرتو عمى تنظيـ و فيـ و  – 8

 تطبيؽ موضوع ما عمى مشكمة معينة .
 تقيس قدرة التمميذ عمى عرض و تنظيـ و تكامؿ أفكاره . – 9
 : يكبياع
 تستغرؽ وقتًا طوياًل فى التصحيح . – 1
 تستغرؽ وقتًا طوياًل فى اإلجابة عمييا . – 2
 تركز عمى الحفظ و التذكر . – 3
 ال تقيس جميع القدرات العقمية ألنيا تركز عمى عدد محدود منيا فقط . – 4
و التمثيؿ عددىا محدود مما يعنى أف ىذا النوع مف االختبارات بفتقد صفة الشموؿ  – 5

 لمحتوى المادة الدراسية .
 تتسـ بالذاتية و البعد عف الموضوعية ، حيث تتأثر درجات التالميذ بذاتية المصحح . – 6
 صعوبة وضع معايير واضحة ألداء التالميذ عمى األسئمة . – 7
 انخفاض الصدؽ و الثبات . – 8
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الميذ و لس عمى التفكير أو التأكيد عمى الكتابة و العنصر المفظى فى استجابات الت – 9
 المحتوى موضع القياس .

 االختبارات التحريرية أك الكتابية :عمى شكؿ كتستخدـ االختبارات السابقة 
مف أوسع أنواع االختبارات إنتشارًا و أكثرىـ شيوعًا ، و تعرؼ ىذه االختبارات أيضًا  وىى 

لؾ ألف التالميذ يجيبوف عمى و ذ Paper & pencil Test بإسـ اختبارات الورقة و القمـ 
ىذه االختبارات بإستخداـ القمـ فى الكتابة سواء بوضع عالمات أو إرشادات عمى ينود أو 
أسئمة االختبار مفسو أو فى ورقة إجابة منفصمة و تقسـ ىذه االختبارات إلى إختبارات صفية 

 و إختبارات مقننة .
 أ ( االختبارات الصفية :

مقرر الدراسى و ذلؾ تى يضعيا المعمـ الختبار وحدة معينة مف الىى تمؾ االختبارات الو 
توى تحصيؿ التالميذ ليذه الوحدة ، و ىذه االختبارات يستخدميا جميع بيدؼ تحديد مس

المعمميف تقريبًا و تقدـ لمتالميذ فى أنماط و أشكاؿ مختمفة ، فقد تقدـ عمى شكؿ أسئمة تكوف 
ييا يطمب مف التمميذ أف يكتب فقرة حوؿ موضوع معيف ، اإلجابة عمييا مف نوع المقاؿ ، و ف

الدرجة التى يحصؿ عمييا التمميذ متأثرة بشكؿ أو بأخر بالتقدير الذاتى وىذه الطريقة تجعؿ 
لممعمـ ، لذلؾ يجب أف يخضع التصيحي فى مثؿ ىذه االختبارات إلى معايير محددة و 

اختبارات المقاؿ تعد أفضؿ طريقة واضحة ، و إذا وضعت ىذه النقطة فى االعتبار فإف 
لقياس القدرة التحصيمية عند التالميذ باالضافة إلى بعض العمميات العقمية العميا كالتحميؿ و 
التركيب و التنظيـ ، كما إنيا تصمح إلجراء تقويـ مباشر لالىداؼ التعميمية التى تتصؿ 

 بموضوعات و مقررات الدراسة .
قى صورة عبارات و يطمب مف التمميذ أف يحدد ما  وقد تعرض ىذه االختبارات أيضاً 

إذا كانت العبارات صوابًا أو خطأ ، و قد تكوف اإلجابة عمى االختبار المقدـ إكماؿ عبارات 
ناقصة أو مؿء فراغات معينة و ىذه االختبارات ىى االختبارات الموضوعية بمعنى أف 
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تتأثر بالتقدير الذاتى لمفاحص أو  الدرجة التى يحصؿ عمييا التمميذ فى ىذا االختبار ال
واضع االختبار أى أف تقدير الدرجة يكوف موضوعًا و يمكف ألى فرد فى ىذه الحالة أف 
يقـو بعممية التصحيح طالما توافرت لو مفاتيح التصحيح ، و ىى فضاًل عف كونيا ال تتأثر 

 بإختبارات المقاؿ .بذاتية المصحح فإنيا تتمتع بدرجة عالية مف الصدؽ و الثبات مقارنة 
 ب ( االختبارات المقننة :

اختبارات تخضع لقواعد معينة عند تصميميا فضاًل عف ضرورة توافر خصائص محددة فييا 
كالصدؽ و الثبات و الموضوعية و التمييز و القابمية لالستعماؿ ، وىى إختبارات تستخدـ 

افة إلى الشخصية و التطيؼ فى مجاؿ التحصيؿ الدراسى ، و االستعدادت العقمية ، باالض
 النفسى و االجتماعى فى المدرسة .

 

وليذه االختبارات تعميمات محددة و واضحة تحدد طريقة اإلجراء سواء إجراء فردى أو 
جماعى ، و تحدد طريقة اإلجابة عمى بنود االختبار ، و تكوف ىذه التعميمات إما فى كراسة 

كما تحدد التعميمات أيضًا زمف  ورقة اإلجابة ، االختبار نفسو ، أو فى ورقة منفصمة تسمى
 التطبيؽ و طريقة التصحيح .

 ج ( االختبارات المرجعية :
تقسـ االختبارات المرجعية حسب الطريقة التى يتـ بيا تفسير أداء التمميذ عمى االختبار إلى 

 نوعيف مف االختبارات ىما :
 االختبارات معيارية المرجع : –أ 

عيارية المرجع يتـ مقارنة آداء التمميذ عمى االختبار بمستوى أداء المجموعة فى االختبارات م
 التى طبؽ عمييا االختبار ) الجماعة المعيارية ( .

معنى ذلؾ أف التركيز فى االختبارات معيارية المرجع ينصب عمى تفسير أداء الفرد فى 
ما يعرفو المتعمـ فى المادة ضوء أداء غيره مف أفراد الجماعة المعيارية دوف االعتماد عمى 
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الدراسية موضع االختبار، وبالتالى فإف الحكـ عمى أداء المتعمـ أو مجموع درجاتو أو 
 تحصيمو أو إنجازه يتـ مف خالؿ مقارنة أداءه بأداء أقرانو كجماعة معيارية.

 االختبارات محكية المرجع : –ب 
ذ عمى االختبار بمستوى أداء معيف أو فى االختبارات محكية المرجع يتـ مقارنة أداء التممي

 محؿ محدد مسبقًا .
وبالتالى فإف تفسير أداء المتعمـ يتـ عمى أساس محكات محددة مسبقًا و ليس عمى أداء 

 المتعمميف اآلخريف .
وتستخدـ االختبارات محكية المرجع مف أجؿ الحصوؿ عمى معمومات تتعمؽ بإستعداد 

مجاؿ معيف بحيث يمكف تفسير ىذه المعمومات عمى الطالب أو قدرتو عمى االنجاو فى 
ضوء محؾ مطمؽ دوف الرجوع إلى مقارنة أداء األفراد ، و يضع المعمـ ىذا المحؾ عادة 

 عمى خبرتو و معرفتو بخصائص طالبو و بالمنيج الدراسى .إعتمادًا 
حؿ أربعة  : قد يضع المعمـ محكًا لنجاح طالبو فى مادة الحساب مثاًل مبينًا فيو أف مثاؿ

مسائؿ مف أصؿ خمسة مسائؿ بشكؿ صحيح ىو المستوى ) المحؾ ( الذى يرغب فى 
تحقيقو لدى ىؤالء الطالب ، و ىنا يجب عمى كؿ طاؿ أف يتمكف مف ىذا المستوى إلعتباره 

فى  ناجحًا عمى الرغـ مف أف جميع الطالب قد ينجحوف و قد يفشموف كما قد يتفوؽ بعضيـ 
مف ثـ يتوفر لدى المعمـ معمومات تفصيمية و دقيقة حوؿ أداء كؿ  جانب دوف اآلخر . و

ية المناسبة لتحقيؽ األىداؼ طالب مف ىؤالء الطالب مما يساعده عمى إتخاذ القرارات التعميم
 ب فييا.المرغو 

  Questionnairesثانيان : االستبيانات 
ف كممة " استبياف " و األفضؿ أحيانًا يستخدـ البعض كممة " استفتاء " أو " استخبار " بداًل م

إستخداـ كممة " استبياف " ألنو فى االستبياف يطمب مف المفحوص أف يوضح رأيو أو خبرتو 
 أو معموماتو حوؿ موضوع معيف .
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واالستبياف أداة ميمة لمبحث و القياس و يمكف لممعمـ استخداـ االستبياف عندما يريد معرفة 
 عة مف الطالب .معمومات ميمة عف طالب معيف أو مجمو 

لدى المفحوص أو المفحوصيف فيناؾ ولالستبياف أنواع شتى تبعًا لمجوانب المراد معرفتيا 
استبيانات الشخصية و االتجاىات و الميوؿ و القيـ و الدوافع و الجوانب الوجدانية و 

 االجتماعية .
ـ بالنسبة وتختص استبيانات االتجاىات بمعرفة مشاعر المفحوصيف و أرائيـ و معتقداتي

االجتماعية )تنظيـ األسرة ( ، أو بالنسبة لبعض األمور االحزاب مثالً لبعض التنظيمات )
 ( .مثالً 

وتختص استبيانات الميوؿ بمعرفة التفضيالت المتعمقة بالميف و موضوعات الدراسة 
 كالطب أوالزراعة مثاًل و اليوايات 
جتماعية و الدينية و الجمالية و أىمية القيـ النظرية و االوتختص استبيانات القيـ بمعرفة 
 كؿ منيا بالنسبة لمفرد و المجمتع .
مجموعة مف األسئمة أو االستفسارات جوؿ موضوع  يفة بياحويتكوف االستبياف مف ص

أو فئات  معيف أو موضوعات معينة تسمـ لألفراد لإلجابة عمييا فى ضوء إحتماالت
 غير موافؽ . –ؽ ال ، مواف –لإلجابة محددة سمفًا مثؿ نعـ 

ويساعد االستبياف فى الحصوؿ عمى بيانات حساسة و محرجة ففى كثير مف األحياف 
و التصريح بو أماـ المعمـ أو الباحث كأف يدلى رأيو  يخشى الفرد أو المفحوص إعالف رأيو 

فى سياسة الحزب الحاكـ ، أو يعمف رأيو فى رئيس العمؿ ، أو يتحدث فى أمور تتعمؽ 
الزوجية ، أما إذا اتيحت الفرصة البداء رأيو فى مثؿ ىذه المسائؿ بطريقة ال  بالعالقات

 فإنو يدلى برأيو بصدؽ . –كما ىو الحاؿ فى االستبياف  –تؤدى إلى التعرؼ عميو 
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و ىذا يعنى أف االستبياف يوفر لممعمـ بيانات و معمومات صادقة و غير مباشرة عف تالميذه 
جتماعية الخاصة و التى يصعب التعبير عنيا أو التصريح بيا فى الجوانب الوجدانية و اال

 شفويًا .
 و فيما يمى عينة مف فقرات أيزنؾ لمشخصية 

 ال نعـ العبػػػػػػػػػػػػػارة ـ
1 
2 
3 
4 
5 

 كثيرة . ميوؿىؿ لديؾ 
 . حزيفىمى أنت شخص 
 يرغبوف فى إيذائؾ . افرادىؿ تشعر بأف لؾ 

 . مكروىاىمى تعتبر نفسؾ شخصًا 
 . منعزؿؿ أنت شخص ى

  

 

 ثالثان : مقاييس التقدير :
تستخدـ مقاييس التقدير بيدؼ تحديد درجة توافر صفة أو خاصية مثؿ المثابرة ، و الطموح 
األكاديمى، والقدرة عمى التعامؿ مع اآلخريف و ذلؾ مف خالؿ إعطاء تقديرات ليـ عمى شكؿ 

 لذلؾ:  ثاؿم جيد جدًا ، وجيد ، مقبوؿ ، ضعيؼ ، ضيعؼ جدًا 
 

 ضعيؼ جدا ضعيؼ مقبكؿ جيد جيد جدان  العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة ـ

       االيثارالقدرة عمى  1
      التروى القدرة عمى  2
      المصيرية قرارات الإتخاذ القدرة عمى   3

اف المقاسة تمف الصفوتوجد نماذج أخرى لمقاييس التقدير عمى ىيئة مقياس متدرج يتض
 مباشرة و فيما يمى توضيح ىذه النماذج :
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إنطباؽ أو  أماـ إحدى الخيارات الخمسة أو األربعة توضح مدى (√ ) بوضع عالمةوذلؾ 
 .عدـ إنطباؽ تمؾ الصفة

 (1خصائص االختبار الجيد )
 االختبار الجيد ىو االختبار الذى يتوافر فيو عدة شروط أساسية ىى :

          الصدؽ  – 1
             الثبات – 2
            المكضكعية – 3
                 التمييز – 4
                المعايير – 5
 سيكلة التطبيؽ ك قمة التكاليؼ – 6

 و فيما يمى تناوؿ ىذه األمور بشئ مف التفصيؿ :
 الصدؽ: – 1
توافر فيو و إال فقد االختبار صدؽ االختبار يعتبر أىـ صفاتو األساسية التى ينبغى أف ت 

 .قيمتو كوسيمة لقياس الصفة أو الخاصية أو السمة التى وضع لقياسيا 
 : صدؽ االختبارتعريؼ  
يقيس االختبار ما وضع لقياسة بمعنى أف يقيس االختبار فعاًل الصفة أو الخاصية  ىو اف 

توافر شرطيف أساسيف  و لكى يكوف االختبار صادقًا البد مف أو السمة التى وضع لقياسيا
 ىما :

أ ( أف يقيس االختبار الصفة أو الخاصية أو السمة التى وضع لقياسيا فإذا وصعنا اختبار 
و  سمات الشخصية ، فإف ىذا االختبار يجب أف يقيس فعالً  سمات الشخصيةلقياس 

  آخرليس شيئًا 
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سمات  ما يكوف اليدؼ قياساالختبار مع طبيعة العينة المراد دراستيا ، فمثاًل عند تالئـب ( 
لدى مجموعة مف تالميذ المرحمة الثانوية فإف فى ىذه الحالة يجب  الشخصية

إستخداـ اختبار يتناسب مع طبيعة ىذه العينة و ىذا يعنى عدـ إستخداـ اختبار 
ألطفاؿ أو إستخداـ إختبار تـ إعداد دولة أجنبية قبؿ تعريبو  سمات الشخصيةيقيس 

 نة المراد دراستيا .و تقنينو عمى العي
 

 :Reliability     الثبات – 2
 ثبات االختبار:  عنىم
نفس النتائج إذا أعيد تطبيقو أكثر مف مرة عمى نفس األفراد و االختبار أف يعطى  

 تحت نفس الظروؼ .
 :مناسبة الزمنية الفترة وال

فى نفس  األفراد أعيد تطبيقو عمى نفس إذا ( ف أسبوعيف و ال تزيد عف ستة أشير)ال تقؿ ع
التى حصؿ عمييا األفراد فى التطبيؽ األوؿ ، و الظروؼ فإف يعطى تقريبًا نفس الدرجات 

نظرًا لعدـ إمكانية إعادة نفس الظروؼ )وخاصة فى المجاؿ التربوى( فإننا ال نستطيع 
 لألسباب التالية : الحصوؿ عمى نفس النتائج و مف ثـ فإف الثبات ال يكوف تاـ بؿ نسبى .

 : لمعينة التغيرات التى تحدث عمى  -
وتشمؿ ىذه التغيرات التعب، أو االجياد، والضغط النفسى أوالتقمبات المؤقتة فى 
الذاكرة واالنتباه ، وعدـ التييؤ النفسى لألداء عمى االختبار و بالتالى تختمؼ الدرجة عمى 

 االختبار سواء كاف ذلؾ فى التطبيؽ األوؿ أو التطبيؽ الثانى .
 : الفمرد الذل يجرل االختبار التغيرات التى تحدث عمى  -

ة فى تصحيح االستجابات عمى فقرات االختبار و مف ثـ تقدير الدرجات وما توتشمؿ طريق
رىاؽ و ذاتية فى التصحيح مما يؤدى إلى أخطاء فى  يتخمؿ ىذه العمميات مف سيو وا 

 التقدير .
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 ظركؼ التطبيؽ : -
مريح ، و الجو التوافر  مثؿ فى ظروؼ طبيعية مالئمة  ف يتـ االختبار يجب اتطبيقفعند  

ىدوء تاـ ، و إضاءة و تيوية جيدة ، فإذا تـ التطبيؽ فى المرة األولى فى ظؿ ىذه الظروؼ 
 ثـ تكرر التطبيؽ فى ظروؼ أخرى مغايرة تتغير درجة الطالب عمى االختبار .

 

  Objectivityالمكضكعية         3
 : الموضوعية معنى 

ؼ إثناف فى طريقو تطبيقو أو طريؽ تصحيحو و ال يكوف لمعوامؿ ختالعدـ وجود أ
 الشخصية أو الذاتية أى سبيؿ لمتأثير عمى النتيجة .

 

 Discriminationالتمييز         – 4
 :التمييزمعنى 

إدراؾ الفروؽ بيف األفراد الممتازيف و األفراد الضعاؼ فى الخاصية أو السمة المراد  
 يا .قياس

فإذا كاف االختبار يقيس سمة االستقالؿ فيجب أف يميز ىذا االختبار بيف األفراد المستقميف و 
األفراد المعتمديف عمى غيرىـ ، و لكى يكوف االختبار مميزًا فإف األفراد الممتازيف فى تمؾ 
السمة يحصموف عمى درجات مرتفعة بينما األفراد الضعاؼ فى ىذه السمة يحصموف عمى 

 ات منخفضة .درج
 

                المعايير – 5
تستخدـ لمقارنة األفراد مع عينة التقنيف و تمؾ المعايير تكوف وىى التى معايير ال معنى     

تمؾ المعايير محسوبة بإستخداـ  بمثابة المسطرة أو الميزاف الذى نقيس بو بشرط أف تكوف
 عينة ممثمة لممجتمع الذى يطبؽ فيو االختبار .
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ه المعايير ىى التى تفسر معنى الدرجة الخاـ التى يحصؿ عمييا المفحوص فى وىذ
االختبار يكوف معناىا ضئياًل و قد ال يكوف ليا معنى ، و لذا ظيرت فكرة المعايير فى 

 ميداف القياس النفسى لمتغمب عمى الصعوبات التى تثيرىا الدرجة الخاـ ,
تمميذ البد مف مقارنتيا بدرجات زمالئو عمى  ولكى نفيـ معنى الدرجة التى يحصؿ عمييا أى

نفس االختبار أو مقارنتيا بمعايير ىذا االختبار و تشتؽ المعايير مف عينة ممثمة لممجتمع 
 الذى يطبؽ فيو االختبار .

 سيكلة التطبيؽ ك قمة التكاليؼ : – 6
ح كيفية لكى يكوف االختبار جيدًا يجب أف يكوف سيؿ التطبيؽ و لو كراسة تعميمات توض

التطبيؽ و مفتاح لمتصحيح و ال يستغرؽ تطبيقو أو تصحيحو وقتًا طوياًل كما يجب أف تكوف 
تكاليفو مناسبة و أحد الوسائؿ لتقميؿ التكاليؼ ىو عمؿ اختبارات يمكف اإلجابة عمييا فى 

 ورقة واحدة منفصمة عف كراسة األسئمة يطمؽ عمييا ورقة اإلجابة .
 كصؼ المعمكمات :      
يتـ وصؼ المعمومات والبيانات مف خالؿ مقاييس إحصائية معينة مثؿ مقاييس النزعة  

المركزية ، مقاييس التشتت ، مقاييس العالقة وسوؼ يتـ تناوؿ مقاييس النزعة المركزية والتشتت 
 فقط.

 :Measures of Central Tendencyمقاييس النزعة المركزية  
 معناىا: 
القيمة التي تجمع أكبر عدد مف القيـ الخاصة بمجموعة عبارة عف قيـ وسطى توضح  

معينة عندىا وبمعنى آخر إف مقاييس النزعة المركزية لمجموعة مف الدرجات ىي قيمة تمؾ 
الدرجة التي يمكف أف تعتبر ممثمة لكافة الدرجات الموجودة في تمؾ المجموعة .ولذا فيي تعنى 

 التجمع نحو المركز .
 المركزية لممعمومات بواسطة مقاييس عديدة منيا : ويمكف أف تقاس النزعة

 : Arithmetic Meanالمتكسط  
 ويسمى أحيانًا بالمعدؿ ويمكف الحصوؿ عميو بقسمة مجموع القيـ عمى عددىا. 
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 اى أف :    21،41،  31، 5،  21فالمتوسط الحسابي لمقيـ التالية :  
21+5+31+21+41=115 

115  ÷5  =23 . 
القيـ مستقمة أما إذا كاف عمى شكؿ فئات فيتـ حساب المتوسط الحسابي طبقا  وىذا عندما تكوف
 لمخطوات التالية:

. يستخرج مركز كؿ فئة وىى القيمة المتوسطة بيف طرفي الفئة 
. يتـ ضرب كؿ مركز فئة بعدد تكرارىا 
. يجمع حاصؿ ضرب كؿ مراكز الفئات بتكراراتيا 
قة عمى مجموع التكراراتيقسـ المجموع الحاصؿ مف الخطوة الساب 

 مثاؿ :
 التكرار× مركز الفئة  التكرار مراكز الفئات الفئات

2-4 3 7 21 
5-7 6 5 31 
8-11 9 3 27 

 78 15  المجموع
                                                                                                                                            

  5.2=  15÷  78أذف فالمتوسط =  
 حساب المتوسط مف قيـ متكررة :

 يمكف حساب المتوسط لمقيـ المتكررة وذلؾ مف خالؿ الخطوات التالية :
 نضرب كؿ قيمة مف القيـ فى تكرارىا  -1
 نجد حاصؿ جمع ضرب القيـ فى تكرارىا  -2
 نطبؽ المعادلة التاليو  -3

 ـ = 
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 حيث أف 
 يمة س = الق

 ؾ = التكرار المقابؿ 
 ف = عدـ القيـ 

طالبا  21احسب المتوسط الحسابى لدرجات سمة التسمط التى قيست لدى عينة مكونة مف 
 جامعيا , وكانت كما يمى :

 س× ؾ  التكرار )ؾ ( القيـ )س(
25 3 75 
27 4 118 
31 7 211 
33 4 132 
39 2 78 
 21 613 

 الحؿ بتطبيؽ المعادلة 
 

  ـ = 
  =                  =31.15    

 عند حساب الوسط الفرضى أتبع الخطوات التالية :
 معيف  ىط فرضسنختار و  -1
 نجد انحرافات القيـ عف الوسط الفرضى  -2
 نضرب انحراؼ كؿ قيمة فى التكرار المقابؿ  -3
 االنحراؼ× نجد المجموع الجبرى لحاصؿ ضرب التكرار  -4
 نطبؽ المعادلة االتية : -5
 

 ـ = 
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 أف ح ىى االنحراؼ عف الوسط الفرضى  حيث
 

ذا أردنا حؿ المثاؿ بطريقة الوسط الفرضى فإف عمينا أف نختار وسطا فرضيا معينا , وليكف  وا 
31 . 

االنحراؼ عف  ؾ س
 ( الكسط ) ح

 ح× ؾ 

25 3 25-31=-5 -15 
27 4 27-31=-3 -12 
31 7 31-31=1 1 
33 4 33-31=3 +12 
39 2 39-31=9 +18 

 3+  21 وع المجم
 

 وبتطبيؽ المعادلة  : ـ = 
 +  31ـ = 
 
 =31  +15 
 
 وىو نفس الجواب السابؽ . 31.15= 
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 مميزات كعيكب المتكسط :
 المميزات :

 . المتوسط ىو أىـ مقاييس النزعة المركزية , إذ يأخذ باالعتبار جميع القيـ فى البيانات
 وبذا يكوف ممثال جيدا لمبيانات .

بو بعدة طرؽ .يمكف حسا 
. سيولة حسابو إذ يمكف حسابو بيسر وسيولة 
  لذا فيو مف أكثر مقاييس النزعة المركزية استخداما وأسيميا فيما نتيجة لسيولة حسابو

 كما يدخؿ في حسابو كؿ القيـ دوف إىماؿ أى قيمة منيا وىو بيذا يوضح حقيقة تمركز القيـ   
 اء التوزيع لمفئات , أى إذا غيرنا أطواؿ الفئات ال يتاثر المتوسط كثيرا عند إعادة إجر
 لمجموعة البيانات ووضعناىا فى توزيع جديد .اا

 عيوب المتوسط :
 يتأثر المتوسط كثيرا بالقيـ المتطرفة , فإذا كاف لدينا مجموعة مف البيانات تحوى رقما

ذه المجموعة متطرفا أكبر بكثير أو أقؿ بكثير عف القيـ األصمية فإف المتوسط ال يمثؿ ى
وىو  34فمتوسطيا ىو  95,  15,  25,  21تمثيال سميما , مثال إذا كاف لدينا الدرجات 

أكبر مف أغمب درجات المجموعة , أو األربعة أرقاـ األولى فى مثالنا ىذا , أف متوسط 
 وىذا ما يجعؿ المتوسط ىنا مقياسا مضمال . 18,75الدرجات األربعة األولى منيا ىو  

ب المتوسط فى حالة الجداوؿ التى تحتوى عمى فئات مفتوحة ال تعرؼ يصعب حسا
 بدايتيا أو نيايتيا لصعوبة تحديد مراكزىا .

.ال يصمح المتوسط لتمثيؿ البيانات التى تتمركز فى أحد طرفى التوزيع 
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 تماريف :
 احسب المتوسط لألعمار التالية :

28  ,25  ,24  ,13  ,18  ,12 . 
 احسب المتوسط لمبيانات التالية : 

2544  ,2548  ,2546  ,2545 . 
 احسب المتوسط لمقيـ التالية الخاصة بتقدير الذات لدى مجموعة مف األطفاؿ:

78  ,75  ,79  ,69  ,74 . 
 

 :  Medianالكسيط ) ك (  
 معناه 

% 51بحيث يعموىا    القيمة التي تقع في منتصؼ القيـ بعد ترتيبيا ترتيبا تصاعديا أو تنازليا
% مف الدرجات ، إذا كاف العدد الكمى لمقيـ فرديًا فالوسيط ىو 51مف الدرجات  ويقؿ عنيا 

 تتمخص الخطوات فيما يمى : القيمة الوسطى مف بيف القيـ بعد ترتيبيا .
. ترتب القيـ تصاعديا أو تنازليا , أى مف الصغير إلى الكبير أو بالعكس 
 )مف العالقة .نجد رتبة الوسيط )و 
 

 رتبة ك =
 حيث ف = عدد البيانات ) عدد أفراد المجموعة (.

 فيكوف الرقـ أو الدرجة المقابمة ليذه الرتبة ىو الوسيط المطموب
 ( ىو وسيط القيـ التالية:15فرقـ )

5  ،7  ،8  ،11  ،15  ،17  ،18  ،21  ،23  
(. 2سمة القيمتيف المتوسطتيف عمى )أما إذا كاف العدد الكمى لمقيـ زوجيا فالوسيط ىو ناتج ق

 ( ىو وسيط القيـ التالية : 9فمثال رقـ )
5  ،7  ،8  ،11  ،12  ،14  

 2ثـ القسمة عمى   11،      8حيث أنة تـ جمع العدديف  
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وواضح مف مفيـو الوسيط أنو مف المقاييس التي قد يحتاج الفرد إلى حسابيا عندما ييدؼ إلى 
لمعمومات لتكوف ذات داللة عممية يعتمدىا في بحثو . فمثال يعتمد تحديد نقطة الوسط في ا

نقطة الوسط )الوسيط( معيارا لممستوى االقتصادي لألسرة مف حيث غناىا وفقرىا فيما بعد 
( سعيد بامشمكس  199: 1998)     رجاء أبك عالـ  الوسيط يعد غنيا وما قبمو يعد فقيرا 

وعمى ( . 160،  2000فى ك عثماف محمد ( ، ) ربحى مصط108-97: 1994كآخريف 
الرغـ مف تشابو الوسيط مع المتوسط الحسابي في تحقيؽ ىذا اليدؼ إال أنو يفوقو مف حيث 

 عدـ تأثره بالقيـ المتطرفة.
لحساب الوسيط مف القيـ غير المصنفة فى جدوؿ تكرارى ىناؾ حالتاف : إما أف يكوف عدد 

 الة عمى حدة :القيـ فرديا أو زوجيا , ولنأخذ كؿ ح
: إذا كاف عدد القيـ فرديا 

 حؿ آخر ألمثمة أخرى :
 احسب الوسيط لمبيانات التالية :

12  ,17  ,8  ,29  ,25  ,15  ,19 . 
 الحؿ : 

  29,  25,  19,  17,  15,  12,  8نرتب البيانات : 
  4رتبة و   = 

  17إذف القيمة الرابعة ىى الوسيط = 
 إذا كاف عدد القيـ زوجيا: 
والوسيط   2, و  1فى ىذه الحالة سيكوف لدينا وسيطاف  ) قيمتاف وسيطيتاف ( و ,

ليؾ خطوات حسابيا :  المطموب وىو متوسط ىذيف الوسيطيف وا 
. ترتيب البيانات تصاعديا أو تنازليا 
مف العالقة : 1نجد رتبة الوسيط األوؿ و 

 =  1رتبة ك
  1و والرقـ المقابؿ ليذه الرتبة ىو الوسيط األوؿ

مف العالقة : 2نجد رتبة الوسيط الثانى و 
 =   2رتبة ك
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  2والرقـ المقابؿ ىذه الرتبة ىو الوسيط الثانى و
: نجد الوسيط المطموب مف العالقة 

 ك = 
 مثاؿ :

 احسب الوسيط لمقيـ التالية :
12  ,17  ,15  ,8  ,19  ,25  ,29  ,22 . 

 الترتيب :
8  ,12  ,15  ,17  ,19  ,22  ,25  ,29  . 

 =    1رتبة و
 17=  1قيمة و
  5=  1=     +  2رتبة و

  19=  2إذف قيمة و
  18إذف و  =                = 

  
 مزايا كعيكب الكسيط :

 مزايا الكسيط :
. ال يتأثر بالقيـ المتطرفة مف البيانات لذا يستخدـ بدؿ المتوسط فى مثؿ ىذه الحاالت 
 إعادة التوزيع التكرارى .ال تتأثر قيمة الوسيط كثيرا عند 
 يمكف استخدامو فى حالة الجداوؿ ذات الفئات المفتوحة ألنو ال يعتمد عمى مراكز الفئات 

 عيكب الكسيط :
 أما عيوبو فيى :

 ء منيا كما ىو واضح طريقة ال يأخذ فى االعتبار جميع البيانات بؿ يعتمد عمى جز
 حسابو 

 المجتمع بعكس المتوسط تختمؼ قيـ الوسيط مف عينة إلى أخرى لنفس
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 المنكاؿ 
 معناه : 

القيمة التي تتكرر أكثر مف غيرىا مف القيـ أو بعبارة أخرى ىو القيمة األكثر شيوعا في 
 ( مثال في القائمة التالية يعد منواال ، والقيـ ىي :2القائمة فرقـ )

  5  ،2  ،3  ،2  ،7 
 مثاؿ آخر: لو كاف لدينا القيـ التالية :

8  ,7 , 5  ,8  ,4  ,8  ,9  ,7  . 
 ألف القيمة تكررت أكثر مف أية قيمة اخرى .   8نجد أف المنواؿ ىو 

( يعد منواال 2كما أنو قد يتعدد المنواؿ إذا تكرر أكثر مف قيمة في القائمة الواحدة فمثاًل رقـ )
 ( يعد منواال آخر في القائمة التالية:5ورقـ )

2  ،3  ،7  ،2  ،5  ،9  ،5 
 لدينا مجموعة القيـ التالية : آخر : مثاؿ 

9  ,8  ,12  ,9  ,5  ,9  ,12  ,7  ,12 . 
تكرر ثالث مرات , إذف فى ىذه الحالة لدينا منواليف ىما  12والرقـ  9نرى أف كال مف الرقـ 

 ... وىكذا 12,  9
وأىمية المنواؿ :  تتضح عندما يكوف ىدفنا الحصوؿ عمى مقياس سريع وتشخيص سيؿ 

 25مات بدال مف االلتجاء لمتخميف فعندما يحسب المنواؿ ألعمار العينة كأف يكوف ) لممعمو 
سنة( مثال يستطيع الفرد أف يحكـ بأف أفراد العينة يتمركزف حوؿ ىذا العمر مما قد يكوف لو 
داللتو العممية في موضوع البحث وعمى ىذا يعد المنواؿ أحد المقاييس التي توضح تمركز 

السيؿ حسابو وكذلؾ ال يتأثر بالقيـ المتطرفة ولكنو مف جية أخرى ال يخدـ المعمومات ومف 
متى يستخدـ المنواؿ : ىو كثيرا في توضيح تمركز المعمومات إذا كاف توزيعيا غير متماثؿ 

أقؿ مقاييس السرعة المركزية دقة , لذا يستعمؿ ىذا المقياس فى حالة المقارنات السريعة 
 إف بعض الحاالت ال يوجد ليا منواؿ .التى ال تتطمب دقة , بؿ 

 طرؽ حسابو : 
يحسب مف الدرجات الخاـ ويعبر عنو بأنو القيمة التى ليا أكبر تكرار أو األكثر شيوعا , أما 

 فى حالة البيانات المصنفة فى جدوؿ تكرارى فيمكف حسابو كما يمى : 
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 مزايا كعيكب المنكاؿ : 
 مزايا المنواؿ : 

 سيؿ فى حسابو 
أثر بالقيـ المتطرفة فى البيانات ال يت 

 عيوب المنواؿ : 
 ال يأخذ فى االعتبار جميع البيانات 
. تتأثر قيمتو عف إعادة التوزيع واستخداـ فئات جديدة 
 أقؿ مقاييس النزعة المركزية دقة 

 قد ال نجد منواال لبعض التوزيعات  
 

 تماريف
 1مثاؿ 
لى وحصموا عمى الدرجات التالية : تقدـ مجموعة مف الطالب الختبار الحاسب اال 
72  ,65  ,75  ,69  ,72  ,55  ,81  ,72 . 
. احسب المتوسط الحسابى لدرجات الطالب 
 احسب الوسيط 

 
 مقاييس التشتت:

يحتاج الطالب  إلى حساب مقاييس النزعة المركزية عندما ييدؼ لوصؼ المعمومات مف  
ييا الفرد عند وصفو لممعمومات أيضا ولكف حيث تمركزىا ، أما مقاييس التشتت فيحتاج إل

ليبيف مدى انتشارىا وتشتتيا ، والباحث محتاج دائما ألف يقرف ذكر قيمة متوسط القيـ بقيمة 
آخري توضح مدى تباعدىا أو تقاربيا بعضيا عف بعض ، أو قيمة توضح مدى تباعد القيـ 

ية معرفة التمركز والتشتت أو تقاربيا بعضيا عف بعض .ولعؿ في المثاؿ التالي يوضح أىم
 معا والفرؽ بينيما .
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لنفترض أنؾ تود أف تقطع طريقا معينا فاف أوؿ خطوة ىي السؤاؿ عف طوؿ ىذا الطريؽ  
كيمو متر فال يمكنؾ أف تقطع ىذا الطريؽ إذا كاف 8ولنفترض أف متوسط الطوؿ ىو حوالي 

ست كافية أما إذا كاف طوؿ لديكبنزيف بخمسة جنييات ، ذلؾ أف المعمومات المتوافرة لي
 كيمو متر فيمكف ىنا قطعو .6الطريؽ 

 
إذف مقاييس التشتت ىي تمؾ القيـ الدالة عمى مدى تقارب أو تباعد المعمومات عف  

 متوسطاتيا ويقاس مقدار تشتت المعمومات بواسطة المقاييس التالية :
 المدل المطمؽ :

 المعنى : 
( 41ج طرح أصغر قيمة في القائمة مف أكبرىا فرقـ )المدى ىو مجموعة مف القيـ و ىو نات

 يعد مدى لمقيـ التالية :
61  ،55  ،42  ،38  ،21 

 41=    21 -61حيث تـ طرح 
ولكف عمى الرغـ مف سيولة حسابو إال أنو يضمؿ كثيرا خاصة عندما تكوف ىناؾ قيـ متطرفة 

ألصبح المدى  111دسة مقدارىا في الكثرة أو القمة فمثال لو كاف مع القيـ السابقة قيمة سا
 ومثؿ ىذا المدى ال يعطى صورة حقيقية عف مدى تشتت القيـ وتباعدىا عف متوسطيا . 81

 

 االنحراؼ المتكسط :
عمى الرغـ مف أف حساب االنحراؼ الربعى يقضى عمى أثر القيـ المتطرفة التي تؤثر عمى  

حساب المدى المطمؽ ، إال أنيما جميعا )المدى المطمؽ ، واالنحراؼ الربعى ( يتناوالف 
تباعد بيف قيمتيف فقط وىذا ما أدى إلى ضرورة تطبيؽ االنحراؼ المتوسط الذي يقيس ال

 تباعد كافة القيـ المدروسة عف متوسطيا الحسابي طبقا لمخطوات التالية :
 ترتيب القيـ ترتيبا تصاعديا أو تنازليا . -
 حساب المتوسط الحسابي ليا . -
 قيمة وبيف متوسط الحساب .حساب الفرؽ ) االنحراؼ زيادة أو نقصا ( بيف كؿ  -
 استبعاد داللة الزيادة + أو داللة النقص ػ  -
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 جمع جميع الفروؽ . -
 قسمة حاصؿ )جميع الفروؽ ( عمى عددىا وىو االنحراؼ المتوسط . -

 مثاؿ :
 لحساب االنحراؼ المتوسط مف القيـ التالية : 
2  ،3  ،5  ،6 

  4=  4÷  16المتوسط الحسابي = 
  2، + 1، +  1-،  2-عف المتوسط = فرؽ انحراؼ كؿ قيمة 

  6=  2+1+ 1+ 2جميع الفروؽ بعد استبعاد داللة الزيادة أو النقص = 
  1.5( = 4÷6االنحراؼ المتوسط = )

 

 االنحراؼ المعيارم:
 تقـو فكرة االنحراؼ المعياري عمى أساس حساب انحراؼ كؿ قيمة عف متوسط القيـ .

 بالترتيب :ويتـ حسابو طبقا لمخطوات التالية  
 ترتيب القيـ ترتيبا تصاعديا أو تنازليا . -
 حساب المتوسط الحسابي لمقيـ . -
 حساب الفرؽ زيادة أو نقصا بيف كؿ قيمة وبيف متوسط الحساب. -
 تربيع كؿ قيمة أي ضربيا في نفسيا دوف اعتبار إلشارة الزيادة أو النقص . -
 جمع حاصؿ التربيع . -
 موعة حاصؿ التربيع عمى عدد الحاالت .أي قسمة مجVariance حساب التبايف  -
 حساب االنحراؼ المعياري وىو الجذر التربيعى لمتبايف . -
 

 مثاؿ :
 لحساب االنحراؼ المعياري مف القيـ التالية: 
 6  ،8  ،11  ،12  ،14  

  11( = 5÷51المتوسط الحسابي = )
 4، + 2، + 1،  2-،  4-فرؽ انحراؼ كؿ قيمة عف المتوسط = 

  16،  4،  1،  4،  16يـ = تربيع الق
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  41=  16+  4+  1+  4+  16مجموع حاصؿ التربيع = 
  8( = 5÷41التبايف = )

 .   2.8=      8االنحراؼ المعياري =        
(  217-193:  1985(  )عبد الرحمف عيسوي   132-127:  1417)عبد اهلل الصافي  

( 212- 214: 1998أبو عالـ ( ) رجاء 115-111:  1994) سعيد بامشموس وآخريف 
 ( . 81،  2117،) زكريا الشربينى 

 
 االرتباط :

يعنى االرتباط بيف ظاىرتيف اقتراف التغير فى ظاىرة بالتغير فى ظاىرة أخرى , أى إف ىناؾ 
عالقة بينيما أو نقوؿ : إف االرتباط عالقة بيف متغيريف , بحيث إذا حدث تغير فى المتغير 

جابا . فإذا كاف التغير بنفس االتجاه أى زيادة األوؿ يتبعيا زيادة فى المتغير الثانى سمبا أو اي
ذا كانت الزيادة فى  الثانى يكوف االرتباط فى ىذه الحالة ارتباطا موجبا أو ) طرديا ( وا 
المتغير األوؿ يتبعيا نقصاف فى المتغير الثانى يكوف االرتباط سالبا أو ) عكسيا ( . ومثاؿ 

) االرتباط الطردى ( العالقة بيف الطوؿ والوزف , فإذا زاد طوؿ الفرد زاد وزنو  1النوع األوؿ 
أو العالقة بيف الذكاء والتحصيؿ , إذ إف زيادة ذكاء األفراد يقترف غالبا بزيادة تحصيميـ 
والعكس صحيح , أو العالقة بيف القمؽ والعصبية , ومثاؿ النوع الثانى ) االرتباط العكسى ( 

لزمف حيث إذا زادت السرعة قؿ الزمف ..وىكذا . أما إذا كاف التغير فى المتغير السرعة وا
 األوؿ ال يترتب عميو أى تغير فى المتغير الثانى فنقوؿ إنو ال توجد عالقة بيف المتغيريف .
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 :  Correlation Coefficientمعامؿ االرتباط البسيط ) ر ( 
عامؿ االرتباط مقدار قوة العالقة بيف متغيريف وقد يكوف ىذا المعامؿ سالبا مما يدؿ يقصد بم

عمى أف العالقة بيف المتغيريف عكسية أو موجبا مما يدؿ عمى أف العالقة بيف المتغيريف 
 طردية أو قد تكوف صفرا وىذا يدؿ عمى أنو ال عالقة بينيما .

 تدؿ عمى قوة أو ضعؼ ذلؾ المعامؿ .القيمة المطمقة لمعامؿ االرتباط ىى التى 
(  أو أى قيمة بينيما . ويالحظ كمما   1 -،      1وتنحصر قيمة معامؿ االرتباط بيف )+ 

اقتربت قيمة معامؿ االرتباط مف الصفر فإف ذلؾ يشير إلى ضعؼ العالقة بيف المتغيريف 
ذا وصمت إلى )  ( اصبحت عالقة تامة .1أو  1+وا 

عمى الرغـ مف أف االرتباط عكسى فى الحالة األولى  51مف +. أقوى 75يالحظ أف .
 وطردى فى الحالة الثانية .

ويعبر عف ذلؾ كما يمى ,1وال أقؿ مف  1أف تكوف أكبر مف +( ال يمكف ركما أف قيمة )
:+1  

وقبؿ أف نبدأ بطرؽ حساب معامؿ االرتباط لنتعرؼ عمى أشكاؿ االنتشار الخاصة بمعامؿ 
 البسيط .االرتباط 

 طرؽ حساب معامؿ االرتباط :
 يمكف حساب معامؿ االرتباط مف خالؿ :

 : إذا كانت بيانات كال مف المتغيريف عمى صورة كمية أو عمى ىيئة مقادير . الحالة األكلى
: إذا كانت بيانات أحد أو كال المتغيريف عمى صورة وصفية أو إذا احتاج  الحالة الثانية

 بيف تراتيب القيـ . األمر إليجاد العالقة
 معامؿ االرتباط الخطى لبيرسوف : الحالة األكلى :

 يستخدـ ىذا المعامؿ فى حالة البيانات الكمية .
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 الغش فى االمتحانات
 كسمـ مف غشنا فميس منايقكؿ الرسكؿ الكريـ صمى اهلل عميو 

وسموؾ الغش مف السموكيات التى ينتج عنيا آثار معنوية ومادية لمفرد نفسو ولمجماعة التى 
تنتمى إلييا. ويعد سموؾ وممارسة الطالب أو الطالبة لسموؾ الغش فى االختبار مظيرًا مف 

اًل مف أشكاؿ مظاىر عدـ الشعور بالمسئولية وافساد لمعممية التربوية حيث يعتبر الغش شك
الخيانة والتى تتعارض مع قيمة األمانة والتى ىى أساس الفضائؿ والتى تسعى الفمسفة 

 التربوية إلى تحقيقيا لدى الطالب .

ولقد توصمت عدد مف األبحاث والدراسات الى نسب الغش بالنسبة لمطالب . ففى دراسة 
% 44,44ب وصؿ إلى والتى قدمت دلياًل عمى أف الغش بيف الطال 1969عنايات زكى 

والذى توصمت إلى أف نسبة الغش بيف  1975وفى دراسة أخرى لحامد زىراف وآخروف 
.  1979% ولقد بنيت دراسات آخرى 72% وبيف الطالبات االناث 89.4الطمبة تتراوح 

% والغش 69% وبيف الطالبات االناث 82والتى وجدت أف نسبة الغش بيف الطمبة الذكور 
الطالب لمحصوؿ عمى معمومات بطريقة غير مشروعة لكى يكتبيا فى  عبارة عف محاولة

ورقة اإلجابة أو ىو سموؾ يقوـ عمى تزييؼ الواقع لتحقيؽ كسب غير مشروع مادى أو 
معنوى أو إرضاء لحاجة نفسية. أو ىى عممية نقؿ المعمومات مف معينات الغش واضافتو 

لطالب الغشاشوف يخترعوف فى الوسائؿ إلى ورقة االجابة عند االمتحاف ، ونجد أف بعض ا
واألدوات التى يقوموف بيا وعندما توجو لطالب حديث بأف الوقت التى تأخذه فى تحضير 
وسيمة لمغش تستيمكو اكثر فى مذاكرة ما سوؼ تقـو بغشو يقوؿ لؾ ال . وكأف الغش مرض 

 ال إرادى يدفع بصاحبو إلى الغش .
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 لجكء الطالب لمغش كذلؾ عندما:

الدراسات أف الطالب الذيف يندفعوف إلى ممارسة الغش فى االمتحانات ىـ  توضح -
 الطالب ذوى التحصيؿ الدراسى المنخفض .

 بعض الطالب الذيف يتوقعوف نتيجة منخفضة فى االمتحاف فيـ يمجأوف إلى الغش . -
 شعور الطالب بأىمية االمتحاف بالنسبة لو أو بالنسبة لممحيطيف بو ولذا يمجأ إلى سموؾ -

 الغش .
 صعوبة المادة الدراسية . -
 شعور الطالب بأىمية االمتحاف . -
 االىتماـ بدرجات االمتحانات . -
 ضعؼ ثقة الطالب بنفسو وبقدراتو . -
 ضعؼ الرقابة أثناء االمتحانات . -
 نقص الذكاء . -
 التوتر والقابمية لالستثارة . -
 الطموح الزائد . -
 عقوبة .توقع الطالب لمنجاح فى عممية الغش دوف ضبط أو  -
 التساىؿ فى المعاممة أثناء االمتحاف. -
 عدـ استعداد الطالب لالمتحاف . -
 ضعؼ الوازع الدينى مع ضعؼ االطار القيمى . -
 تياوف المالحظيف . -
 ضغط األىالى عمى المراقبيف . -
 عدـ توافر السرية الكاممة لالمتحانات . -
 سوء المناىج والنظاـ التعميمى التقميدى. -
 مقاة عمى الطالب مف قبؿ والديو لمحصوؿ عمى درجات مرتفعة .الضغوط النفسية الم -
 القمؽ الشديد مف جانب الطالب . -
 الجمود الذىنى . -
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 ضعؼ الشخصية واالنجراؼ ألى سموؾ غير سوى . -
 تبعية الطالب ألفراد آخريف غشاشيف. -
 ضعؼ القدرة عمى تنظيـ الوقت والمذاكرة . -
يؤدى إلى زيادة سموؾ الغش مف قبؿ  عدـ رضا الطالب عف سموؾ المعمـ داخؿ الفصؿ -

 الطالب .
الرغبة القوية مف جانب الطالب لمحصوؿ عمى درجات مرتفعة لتحقيؽ قبوليـ فى كمية  -

 مرموقة .
 الطرؽ المختمفة لتحديد الطالب الغاش منيا:

 تكجد عدة طرؽ لتحديد الطالب الغاش كمنيا:
عينة عمى الطالب ثـ يصحح الطريقة األولى وفييا يطبؽ اختبار فى مادة تخصصية م -

 االختبار وترصد الدرجات فى كشوؼ بأسماء الطالب .
 ال يسجؿ الدرجات فى ورقة االختبار وال يظير أى عالمات لمتصحيح . -
 يطرح المعمـ االجابات الصحيحة لكؿ سؤاؿ عمى الطالب. -
 يعاد االختبار لمطالب ) تحت أى سبب( لكى يصحح كؿ طالب ورقة اجابتو . -
مف كؿ طالب أف يممئ درجتو فى االختبار لممعمـ دوف أف يرد ورقة اإلجابة  ثـ يطمب -

 لالستاذ .
واعتبر التغير فى درجة الطالب أى الفرؽ بيف تصحيح االستاذ وتصحيح الطالب مقياسًا  -

 لمغش فى االختبار .
 الكسائؿ المختمفة لمنع الغش:

 توجد وسائؿ وتعميمات معينة لمنع الغش منيا:
 مس الطالب بطريقة تمنع الغش بينيـ .يجب أف يج -
 ضرورة التأكد مف عدـ الكتابة عمى معقد االمتحاف أو رقـ الجموس أو غيرىا. -
 يجب عمى المراقب أف يتحرؾ بيف المقاعد مف وقت آلخر . -
 يجب أف يسود الصمت واليدوء داخؿ قاعات االمتحاف . -
 ال يسمح ألى طالب بادخاؿ أى مواد غير مطموبة منيـ . -
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 تيديد بالعقاب الحاـز فى حالة الغش .ال -
 عمؿ احتياطات قبؿ دخوؿ االمتحاف لمنع تسرب وسائؿ الغش . -
 

 كلكى نكاجو تمؾ الظاىرة يجب عمينا:
 نشر الوعى الدينى واألخالقى لدى المعمـ ولدى التالميذ تجاه عممية الغش . -
لى عمميات التقويـ . -  اعادة النظر الى المناىج الدراسية وا 
 ؿ مف كثافة الفصوؿ .االقال -
 توعية المجتمع لنتائج الغش . -
 عدـ تسامح المجتمع لعممية الغش . -
 نشر الوعى بيف الجماىير عف طريؽ االعالـ . -
 ابعاد األىالى عف لجاف االمتحاف . -
 انتداب رجاؿ األمف مف خارج المحافظة . -
 اعطاء السمطة الكاممة لممحافظة والمراقب ورئيس المجنة . -
 حظيف األكفاء .اختبار المال -
التعرؼ عمى الدوافع واألسباب الكامنة وراء ظاىرة الغش والعوامؿ المينية والمشجعة  -

 لحدوث ىذه الظاىرة .
التأكيد عمى خطورة ظاىرة الغش وتعارضيا مع القيـ واألىداؼ التربوية مف خالؿ  -

فى  اإلذاعة المدرسية ولتعميؽ الوعى لدى الطمبة لخطورة ممارسة سموؾ الغش ليس
 االمتحانات فحسب بؿ فى كافة األعماؿ والمياـ التى يوكؿ الييـ القياـ بيا.

مساعدة الطمبة مف خالؿ المرشديف التربوييف والنفسييف عمى كيفية االستعداد لالمتحاف  -
 والتخفيؼ مف القمؽ الناجـ عنو .

الدراسى حوؿ قياـ القائميف عمى العممية التعميمية بوضع برنامج توعية منذ بداية العاـ  -
 تعميمات الغش فى االمتحانات وبخاصة امتحاف الثانوية العامة .

ابتعاد المدرسيف عف االختبارات المدرسية المفاجئة ألنيا تساعد عمى انتشار ظاىرة الغش  -
 بيف الطمبة .
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 االنفعاالت

 

 

 سكؼ يتـ تناكؿ ىذا الجزء مف خالؿ
 

 تعريؼ االنفعاؿ. -1

 كلكجية في االنفعاالت.التغيرات الفسي -2

 نمك االنفعاالت. -3

 أنكاع االنفعاالت. -4

 تعديؿ االنفعاالت. -5

 جياز كشؼ الكدب. -6
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 : Emotions  االنفعػاالت

 تعريؼ االنفعاؿ:

الحالة االنفعالية عبارة عف خبرة ذات شكؿ وجدانى وليا أساس نفسى والتى تنعكس فى 
النفعاؿ يؤثر عمى حالة الفرد النفسية سموؾ الفرد وفى وظائفو الفسيولوجية حيث يالحظ أف ا

والجسمية ويتأثر بيا كذلؾ تفكيره ومستوى ذكائو فمثال ممكف أف يتعرؼ الفرد بشكؿ طائش 
تحت تأثير انفعالى معيف ولذا فاالنفعاالت ذات أثر قوى فى توجييو أو تنشيط أو إعاقة 

 السموؾ .

يد القوة تالحظو فى التعميقات االنفعاالت تتفاوت وتختمؼ فيما بينيا فبعضيا قوى شد 
العامة مف بعض األفراد والبعض اآلخر ىادئ يساعد الفرد عمى تكيفو مع واقعو الذى يعيش 
فيو حيث تكوف بمثابة القوة الدافعة لو وتوجييو وجية إيجابية بناءه فمشاعر الفرحة عند 

 . الحصوؿ عمى درجة مرتفعة فى امتحاف ىاـ تقوى دافع التحصيؿ لدى الفرد

االنفعاالت يمكف أف تكوف أولية بسيطة ال يمكف تحميميا إلى أبسط منيا مثؿ انفعاؿ  
ما مركبة مثؿ الغيرة والحقد والحسد التى تتكوف مف عدة انفعاالت.  الخوؼ والغضب وا 

 تحدث تغيرات لمكائف الحى خالؿ االنفعاؿ كالتى تأتى مف مصادر مختمفة كذلؾ مف خالؿ:

 جية فى االنفعاالت:التغيرات الفسيكلك 

عندما يتعرض فرد إلى انفعاؿ ما فإف ذلؾ يصاحبو أعراض وتغيرات جسمية وفسيولوجية 
فبعض تمؾ التغيرات ترتبط ببناء الجياز العصبى والمخ وبعضيا اآلخر يرتبط بمستوى نشاط 

الة الغدد الصماء . فمثاًل الحالة االنفعالية كالخوؼ والقمؽ تظير مؤشرات معينة لتمؾ الح
مثؿ : سرعة نبضات القمب ػ زيادة معدؿ التنفس وتالحؽ الشييؽ والزفير والرعشة فى 
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الحاالت االنفعالية ػ ارتفاع ضغط الدـ ػ نقص افراز الغدة المعابية وجفاؼ الحمؽ والفـ ػ اثارة 
 المعدة مما يؤدى إلى الغثياف ػ انقباض األوعية الدموية ػ زيادة افراز الغدة العرقية .

 بيرات الكجو:تع

وىذه طريقة أخرى لمتعرؼ عمى االنفعاالت وذلؾ مف خالؿ مالحظة السموؾ أو األداء الذى 
يتفؽ مع الحاالت االنفعالية المختمفة حيث يمكف أف تستدؿ عمى الحالة االنفعالية لمشخص 
مف خالؿ مالمحو التعبيرية التى تظير عمى الوجو وبقية أعضاء الجسـ فعندما تنظر إلى 

 د أصدقائؾ فستطيع أف تحكـ عميو بأنو "يبدو حزينًا" أو يبدو قمقًا أو يبدو مسرورًا.أح

وقد تكوف تعبيرات الوجو تدؿ عمى تأكيد الفرد عمى موضوع لمحوار أو كالـ مثؿ المواـز 
الحركية التى تصاحب الحوار فعندما يكوف محتوى كالمؾ سياًل أو ايجابيًا فإف الحاجيف 

وينظر اإلنساف إلى أسفؿ عندما يكوف موضوع الحديث صعبًا أو سمبيًا يرتفعاف وبالعكس 
ليؾ بعض تعبيرات الوجو :  وىكذا .. ويختمؼ األشخاص فى تحكميـ لتعبيرات الوجو . وا 
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ومف الطريؼ أف تعبيرات الوجو مف المغات العالمية مثؿ انفعاالت السعادة والخوؼ والدىشة 
الحزف حيث أف غالبية المجتمعات باختالؼ أنواعيا وأشكاليا قريبة فى والغضب واالشمئزاز و 

 عموميا مف تعبيرىا عف ىذه المشاعر .

 كما ىك مكضح بالشكؿ التالى:

 

 

 

 تعمـ االنفعاالت:

عمى الرغـ مف بعض المواقؼ منتجة بشكؿ فطرى لالنفعاؿ فانفعاؿ الغضب يمكف أف يثار 
ـ أو الصدؽ المرتفع إال أنو يمكف اكتساب االنفعاالت بطرؽ بقمع السموؾ والخوؼ يثار باألل

 مختمفة مثؿ:

 )أ( االشراط:

ومف أمثمة ذلؾ تمؾ التجربة الشييرة التى أجراىا العالـ واطسف لمطفؿ ألبرت حيث عرض 
عمى ىذا الطفؿ مثير وىو الفأر األبيض ولكنو لـ يظير أى عالمة لمخوؼ ولكف عندما 

دى المرات أحدث المجرب صوتًا مرتفعًا ) وىو مثير إلثارة انفعاؿ حاوؿ لمس الفأر فى اح
الخوؼ( وقد تكرر ذلؾ عدة مرات إال أف أظير الطفؿ الخوؼ مف الفأر واألشياء القريبة 
الشبيية مف شكؿ الفأر مثؿ فراء أمو األبيض ولقد عمـ الطفؿ مخاوفو عمى الموضوعات 

ليؾ الشكؿ الت  الى لتوضيح التجربة السابقةالمماثمة بشكؿ ما لمفأر. وا 
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لـ يظير أى عالمة           فأر            خوؼ

 صوت مرتفع + فأر             الخوؼ

 بالتكرار عدة مرات

 فأر                              خوؼ

ثـ بعد ذلؾ يتـ تعميـ المخاوؼ عمى موضوعات متشابية مثؿ الحيوانات ذات الفراء والتى 
 شبو فراء الفأر مثؿ األرنب والقط .ت

 )ب( التقميد )المالحظة(:
يالحظ أف معظـ األطفاؿ يقمدوف سموؾ مف يحيطوف بيـ ويتعمموف عمى نحو مباشر وسريع 
لمحكـ عمى الحاالت االنفعالية لموالديف فاألـ التى تخاؼ الكمب تنفعؿ ىذا االنفعاؿ إلى أبنيا 

رتفع أثناء انفعاليا فيظير الطفؿ فيما بعد استجابة الصغير وعندما تتكمـ األـ بصوت م
 انفعالية مشابية لألـ فى مواقؼ مختمفة .

 )ج( الفيـ : 
ويقصد بالفيـ فيـ العوامؿ التى تؤدى إلى االنفعاؿ وتفسيرىا حيث يمكف اعتبار بعض 
ف االنفعاالت مثؿ الخوؼ انفعالى عقالنى منطقية حيث يتـ معرفة آثار ونتائج موقؼ معي

والذى يكفى الثارة استجابة الخوؼ كالخوؼ مف رؤية حيواف مفترس والخوؼ مف االقتراب 
 مف التعرض لصدمة كيربائية .

ومف خالؿ ذلؾ فقد طرح حديثًا فى مجاؿ عمـ النفس مفيوـ يطمؽ عميو الذكاء االنفعالى وىو 
و انفعاالتو عبارة عف مدى وعى الفرد وتعرفو عمى مشاعره ومشاعر األفراد اآلخريف ا

الداخمية وانفعاالت األفراد اآلخريف . ولذا فيذا المفيـو مكوف مف جانب معرفى عقمى وجانب 
 آخر انفعالى .
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 نمك االنفعاالت:
االنفعاالت تنمو وتتنوع شأنيا فى ذلؾ شأف النواحى المختمفة لإلنساف ولقد أثبتت دراسات 

الخوؼ وينشأ مف األصوات العالية ومف  جوف واطسوف أف ىناؾ ثالثة انفعاالت أولية وىى :
 فقداف السند .

 الحب وينشأ مف لمس المناطؽ الحساسة مف جمد الطفؿ . -
 الغضب وينشأ حيف يعاؽ نشاط الطفؿ . -
 

ويضاؼ إلى ىذه االنفعاالت الثالثة انفعالى )المرح واألسى( وىذه االنفعاالت الخمسة 
فى حياة الطفؿ وىناؾ دراسات أخرى اثبتت وتسمى باالنفعاالت األولية ألنيا تظير مبكرة 

أننا ال نكاد نميز انفعاال محددًا فى األسابيع األولى مف حياة الطفؿ الوليد بؿ إف استجابة 
الوليد تكوف تييجًا عامًا مف خالؿ تحريؾ الذراعيف والساقيف ال تظير منيا انفعاؿ معيف ثـ 

ديد ومف الطرؽ التى استخدمت فى دراسة تأخذ استجابات الطفؿ االنفعاالت فى التنوع والتح
ىذه الناحية مف النمو التقاط صور فى ظروؼ معينة بقصد تبيف ما يأتونو مف استجابات 
معينة بالجوع واأللـ والغضب والخوؼ واألطفاؿ فى أياميـ األولى ال يظيروف تعبيرات مميزة 

ياح والضيؽ وذلؾ مف خالؿ يسيؿ تحديد نوعيا ثـ تبدأ ظيور نوعاف مف االنفعاؿ وىما االرت
الشيور الثالثة األولى وفى خالؿ الشيور الثالثة التالية يتاميز شعور الضيؽ عف شعور 
الغضب والتقزز والخوؼ وفى نياية العاـ األوؿ يحدث تنوع وتمايز فى الشعور العاـ 

يوداد تكيؼ باالرتياح إلى فرح وبيجة وحب وباستمرار ىذه التمايزات فى التعبيرات االنفعالية 
 الحركات المرتبطة بيا لمموقؼ الذى يتطمب االستجابة .

 دراسة لبعض انفعاالت اإلنساف :

 )أ( الخكؼ :

يعتبر انفعاؿ الخوؼ مف االنفعاالت التى يزود بيا االنساف ويظير مبكرًا فى حياة الوليد 
ت المرتفعة خالؿ شيوره األولى الثالثة ويظير ىذا االنفعاؿ عند سماع الطفؿ لألصوا
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المفاجئة وفقداف السند كما أف الوجوه الغريبة التى لـ يتعود الطفؿ عمييا وعمى رؤيتيا تثير 
لديو الخوؼ . وينمو الطفؿ بتعمـ مثيرات جديدة لمخوؼ وتوجد دراسات كانت بالبحث فى 
ذلؾ . ففى تجربة جوف واطسوف والذى قدـ فأر أبيض لطفؿ عمره احدى عشر شيرا فمـ 

 نو ثـ أجرى تجربتو عمى النحو التالى :يخاؼ م

حيف يتجو الطفؿ إلى الفأر األبيض فى قفصو ليربت عميو أحدث صوتًا مرتفعًا فخاؼ الطفؿ 
 وبعد تكرار التجربة عدة مرات خاؼ الطفؿ مف الفأر األبيض ولـ يعد يصؿ إليو

 فعاؿ الخوؼ عدـ حدوث اف           فأر أبيض       

 دـ حدوث انفعاؿ الخوؼع                     فأر أبيض + أصوات مرتفعة مفاجئة      

  تكرار         

 خوؼ فأر أبيض         

بؿ إف الطفؿ لـ يخاؼ الفأر األبيض فقط بؿ عمـ خوفو مف الفأر إلى خوفو مف 
حيوانات تشبو ليذا الفأر وىى الحيوانات ذات الفراء وىكذا يتضح أف الطفؿ لـ يكف يخاؼ 

ر وبيف الخوؼ الذى أثاره قبؿ التجربة مف الفأر لكنو بعد ذلؾ حدث ارتباط بيف رؤيتو الفأ
الصوت الشديد المفاجئ وىذا الخوؼ أعطى الفأر صفة جديدة ىى القدرة عمى اثارة الخوؼ 
. وبيذه الطريقة يتعمـ الطفؿ مثيرات جديدة لمخوؼ فكثيرا مف األطفاؿ يستجيبوف بخوؼ مف 

الستجابة المواقؼ التى ليس لدييـ أى تقييـ انفعالى ليا وىذه الحقيقة تشير إلى ىذه ا
االنفعالية قد تعمموىا . الحيوانات مثؿ الكالب والثعابيف أو الحجرات المظممة كؿ ىذه األمور 

% لدى األطفاؿ فى سف الثانية إلى السادسة  51إلى  21تثير الخوؼ بنسبة تتراوح بيف 
ى وانفعاؿ الخوؼ يتغير تبعًا لمسف فالخوؼ مف الحيوانات يزداد حتى سف الرابعة ويستمر حت

سف العاشرة أما فى الطفولة المتوسطة يتغير الوضع حيث يرتكز خوفيـ مف األشياء الخيالية 
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مثؿ العفاريت ثـ يكوف الخوؼ بعد ذلؾ مف األشياء التى يخيؼ واقعيًا مثؿ الحوادث 
والحرائؽ والموت وما شابو ذلؾ وفى مرحمة الشباب يكوف الخوؼ مف الفشؿ ومف فقداف 

 المركز االجتماعى .

 )ب( انفعاؿ الغضب :

يعتبر انفعاؿ الغضب مف االنفعاالت األكثر شيوعًا فى حياة األطفاؿ وذلؾ ألف المواقؼ 
التى تثير غضبيـ أكثر مف المواقؼ التى تثير خوفيـ ويمجأ األطفاؿ إلى انفعاؿ الغضب 

يريد  لكى يحققوا ما يريدوف ، وكما أنو يجذب االنتباه الييـ ولذا فالغضب يعطى لمطفؿ ما
 مف أسباب غضب األطفاؿ :

 حرماف األطفاؿ مف الطعاـ فيؤدى ذلؾ إلى الصراخ الغاضب . -
 اذا منع الطفؿ مف المعب -
 غسيؿ الوجو . -
 قضاء حاجاتيـ ) التبوؿ والتبرز( -
 االستحماـ -
 تغيير المالبس -
 ترؾ الطفؿ وحيدًا. -

سريعة وعنيفة مثؿ واستجابة الغضب تأخذ أشكاؿ متعددة لدى األطفاؿ ومنيا تكوف سريعة  
البكاء والصراخ ويبمغ انفعاؿ الغضب عند سف الثالثة والرابعة مف عمر الطفؿ ثـ يتعمـ الطفؿ 
بعد ذلؾ كيؼ يتخمى عف ىذه التعبيرات البدائية ويحؿ محميا تعبيرات أخرى مثؿ السخرية أو 

التدريب والمراف االبتسامة أو النكتة . والتحكـ فى انفعاؿ الغضب ال يأتى فجأة بؿ البد مف 
 مع التحمى بالصبر والتسامح .
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 مف خالؿ : كلكف كيؼ يمكف التحكـ فى غضب أطفالنا ؟ كذلؾ
 اشباع الحاجات الفسيولوجية لمطفؿ . -
 اعطائيـ حرية فى المعب والحركات . -
 ال نطمب منيـ أكثر مما يستطيعوف . -
 تحويؿ انتباه الطفؿ الغاضب إلى أشياء أخرى سارة . -
 ب الطفؿ عمى المشاركة مع األطفاؿ اآلخريف .تدري -
تدريبو عمى حؿ مشاكمو مثؿ بعض األمور التى تساعد عمى ضبط انفعاؿ الغضب عند  -

 األطفاؿ .
 

 كمف األسباب التى تثير الغضب عند البمكغ :
 مثؿ التيديدات الجسمية . -
 فقداف األمف والمركز االجتماعى . -
 العقاب . -
 ع مقارنتيـ بغيرىـ .التدخؿ فى شئونيـ الخاصة م -

 

 )ج( انفعاؿ القمؽ:

يختمؼ القمؽ عف الخوؼ باف ليس لو سبب معروؼ ومصادر محددة يمكف معرفتيا فالذى 
يخاؼ الثعابيف عنده سبب معقوؿ لخوفو ويمكف التنبؤ بيذا الخوؼ أما فى حالة القمؽ فيناؾ 

 خوؼ ولكف لسبب مقبوؿ ال يدركو الفرد .
عميؿ أسباب القمؽ واالتجاه الجديد يرجع أسباب القمؽ إلى خبرات وقد اختمفت اآلراء فى ت

الطفولة فى عالقة الطفؿ اإلجتماعية بوالديو حيف كاف الطفؿ معتمدا كؿ االعتماد عمى 
الكبار فى سد حاجاتو وتعرض الطفؿ لمحرماف واالىماؿ وفقداف الحب وغيرىا مف العوامؿ 

 نة والتى تعتبر مف األسباب اليامة فى حدوث القمؽ التى تثير الشعور بفقداف األمف والطمأني
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 تعديؿ االنفعاالت:

 يمكف أف تعدؿ االنفعاالت باحدل الطريقتيف :

(I)  تعدؿ االنفعاالت مف ناحية المثير وقد تفقد بعض المثيرات الفطرية قدرتيا عمى إثارة
ـ الطفؿ االنفعاؿ فالصوت العالى مثال يثير خوؼ الطفؿ ولكف يمكف بتجربة أف يتعم

الصوت العالى بأف غير مقترف دائما بالخطر وعمى ىذا يتدرب عمى سماع األصوات 
العالية بالتصرؼ بيدوء كذلؾ يحدث أف الموضوعات التى ليست فى األصؿ مثيرة 
النفعاؿ ما تصبح موضوع اثارة كالمعمـ بطبيعة كونو انسانا ال يثير الخوؼ فى 

ؿ يصبح مثيرا لمخوؼ ذلؾ ألف الضرب يثير الطفؿ ولكف إف كاف المعمـ يضرب الطف
 الخوؼ والمعمـ يقترف فى خبرة التمميذ بالضرب فيصير المعمـ مثيرا لمخوؼ .

(II)  تعدؿ االنفعاالت عف طريؽ التعمـ والثقافة ولنأخذ مثاؿ عمى ذلؾ الغضب فالحيواف
إذا وجد طعاما وقبؿ أف يتناولو اختطفو منو حيواف اخر وفى ىذه الحالة ينقض 

حيواف األوؿ عمى الحيواف الثانى ويقاتمو ليمنعو مف االستيالء عمى طعامو كذلؾ ال
الطفؿ قد يثور ويضرب ويعض مف يمنعو عف لعبتو وتحت تأثير التعمـ يتعمـ أساليب 
اخرى لمتعبير عف غضبو وعمى ىذا يتعدؿ االنفعاؿ حسب التعمـ والثقافة السائدة فى 

 المجتمع .
 

 جياز كشؼ الكذب:

كشؼ الكذب مف األجيزة التى تستخدـ الكتشاؼ الجريمة حيث يسجؿ التغيرات جياز 
الداخمية التى تحدث أثناء االنفعاؿ مثؿ تغيرات فى التنفس ، ضغط الدـ وكذلؾ التغيرات 
التى تحدث فى الجمد وفى ىذا الجياز يطمب مف المراقب ) الشخصى الذى تجرى عميو 

ئمة بأوؿ اجابة تقرأ عمى ذىنو وتستمر قراءة معدؿ التجربة( أف يجيب عمى سمسمة مف األس
التنفس وضغط الدـ والمسار الكيربائى لمجمد . واألساس الذى يقوـ عميو ىذا الجياز ىو إف 
إخفاء معرفة الجريمة سوؼ يحدث انفعاؿ ) مثؿ الشعور بالذنب أو الخوؼ( وىذا االنفعاؿ 

 سوؼ يظير مف خالؿ التغيرات الفسيولوجية.
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 كيؼ يعمؿ الجياز :
يوضع حوؿ صدر الشخص الذى يراد كشؼ كذبو أنبوبة ممموءة باليواء ومتصمة بالجياز 
وذلؾ لقياس التنفس كما يوجد حزاـ ضاغط حوؿ ذراعو موصؿ بالجياز لتسجيؿ تغيرات 
النبض وضغط الدـ أما المسار الكيربائى لمجمد فيتـ تسجيمو عف طريقة توصيالت بيف 

 از وبيف خمؼ يد المراقب .الجي
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 املراجـــــــع

 أواًل: املراجع العربية 

اىذوجَاتيح وعالقتها تاتخار اىقرار ىذي  (:1991حًٍ سيذ سهيًاٌ )إبراهيى عهً إبراهيى وعبذ انر -1

، اىعذد اىسادش عشر ، جسء يجهت كهيت انتربيت عيٍ شًس عيْح ٍِ طيثح جاٍعح قطر ، 

 . 563-523( ، ص ص. 2)

ٍذي فعاىيح َّىرج تروّسفيل ىتعيٌ سيىك اىتْثؤ فً اتخار اىقرار  (:1991أبى زيذ سعيذ انشىيقً ) -1

، مييح  غير يُشىرةء تعض اىَتغيراخ اىَعرفيح واىالٍعرفيح ، رساىح دمتىراج عيً ضى

 اىترتيح جاٍعح طْطا .

، اىَجيذ اىثاًّ ، اىعذد  انذراساث انتربىيتصْاعح اىقرار اىترتىي ،  (:1987أحًذ إبراهيى أحًذ ) -3

 .262-256اىسادش ، ص ص. 

اىَؤثرج فً اتخار اىقرار ىذي عيْح ٍِ طالب  اىعىاٍو اىعقييح (:1991أَىر رياض عبذ انرحيى ) -1

، اىعذد األوه ،  يجهت انبحج فً انتربيت وعهى انُفس جايعت انًُيامييح اىترتيح تاىَْيا ، 

 .53-71اىَجيذ اىخاٍس يىىيى ،       ص ص 

،  انقرار انتربىي بيٍ انًركسيت واناليركسيت ، دراست يستقبهيت (:1981أييم فهًً شُىدة ) -5

 هرج: األّجيى اىَصريح .اىقا

 ، اىقاهرج: ّهضح ٍصر . 3، طاإلدارة واألصىل واألسس انعهًيت  (:1973سيذ يحًىد انهىاري ) -6

 ، اىقاهرج : دار اىفنر اىعرتً . 7، ط انقياش انُفسً ( :1981صفىث فرج ) -7

)دراسح ٍيذاّيح  تقىيٌ اإلدارج اىَذرسيح فً اىتعييٌ األساسً (:7336ضياء اىذيِ زاهر وآخروُ ) -2

، انقاهرة : يُشىراث انًركس انقىيً نإليتحاَاث وانتقىيى انتربىي ، قسى  ىيَحافظاخ(

 بحىث االيتحاَاث.

،  كهيت انتربيت ـ  غير ٍْشىريىاقف اتخار انقرار ، اختبار (: 7335عثذ اىىهاب ٍحَذ ماٍو ) -3

 جايعت طُطا.

ِ اىفنر االداري اىَعاصر واىفنر االداري اإلسالًٍ اتخار اىقرار تي (:1998عهً أحًذ انبصيهً ) -11

، اىعذد اىثاًّ، اىسْح اىثاىثح عشر ، ص  يجهت انعهىو انتربىيت وانُفسيت جايعت انًُىفيت، 

 .232-713ص. 

واقع عَييح اتخار اىقرار عيً ٍستىي ٍذارش اىتعييٌ اىعاً "دراسح  ( :1111عهً حًسة هجاٌ ) -11

، اىعذد اىراتع واىعشروُ ، يجهت كهيت انتربيت عيٍ شًساىتعييَيح، ٍيذاّيح تَْطقح اىَذيْح 

 . 32-3جسء واحذ ، ص ص. 

يجهت أساىية صْع اىقرار فً ضىء خصاه اىشخصيح ،  (:1997يجذي عبذ انكريى حبيب ) -11

، اىعذد اىثاًّ، اىسْح اىثاىثح عشرج ، ص ص.  انبحىث انُفسيت وانتربىيت جايعت انًُىفيت

 . 862ـ  531

عًهيت صُاعت انقرار واَعكاساتها عهً تخطيط األَشطت  (:7333ٍحَذ صثري اىحىخ ) -75

 . 91-65، ص ص.  71، انًجهذ انعاشر ، انجسء  دراساخ ترتىيحانتربىيت ، 

 ، اىقاهرج : عاىٌ اىنتة . اإلدارة انتعهيًيت أصىنها وتطبيقاتها يحًذ يُير انًرسً : -11
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  سرـــــــهفلا

  عو ضو ملا
 11 سفنلا ممع

  سفنلا ممع ىنعم
   سفنلا ممع سر ادم
   سفنلا ممع تاعو ضو م
   سفنلا ممع جىانم

   مـيىافملا
 67 ةر كاذلا

   ةر كاذلا ىنعم
   ةر كاذلا عاو نأ
   ةر كاذلا ىمع ةر ثؤ ملا لماو علا
   هانعمو  نايسنلا
    . وتاير ظن

 80 ةيعفادلا
   ةيعفادلا فير عت
   ةيعفادلا فئاظو 
   ةجاحلاو  عفادلا
   عفاو دلا ةيمىأ
   عفاو دلا عاو نأ

 101 ةــــــــــيصخشلا
 124  ءاكذلا

 124 يمقعلا رمعلا - ءاكذلا عيز و ت - ءاكذلا صئاصخ - ءاكذلا عاو نأ - ءاكذلا مو هفم
 149 ءاصحإلا

 198  عجار ملا
 200  سر هفلا
 

200 


