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احلقل الذي يعنى بدراسة السلوك اإلنساين يف مواقف التعلم والتعليم من خالل التزويد باملبادئ واملفاهيم   :أوال مفهومه 

واملناهج واألساليب النظرية التي متكن من حدوث عملية التعلم والتعليم لدى األفراد ، وتسهم يف العرف عىل املشكالت الرتبوية 

 .والعمل عىل حلها والتخلص منها 

 :أهدافه : ثانيا 

  هو حلقة وصل بني النظرية النفسية والتطبيق الرتبوي ، وبالتايل يسهم يف التعرف عىل املشاكل والصعوبات التي

 :تعرتض العملية الرتبوية واإلسهام يف حلها هبدف رفع كفاءة عملية التعلم والتعليم لدى األفراد  من خالل 

  التعليم والتعلم يف مواقف  اإلنسانتوليد املعرفة النظرية حول. 

  وضع هذه املعرفة النظرية يف إطار عميل تطبيقي يمكن القائمني عىل العملية الرتبوية من استخدامها يف

 .مواقف التعليم والتعلم الصفي بشكل يسهم يف حتقيق التعلم الفعل لدى املتعلمني 

 :مواضيعه : ثالثا 

  التعلم والعوامل املؤثرة فيه. 

  موضوعات عملية التدريس الصفي. 

  النمو البرشي والعوامل املرتبطة به. 

  الدافعية ونظرياهتا. 

  القدرات العقلية والفروق الفردية. 

  الشخصية والسلوك االجتامعي. 

  القياس والتقويم واالختبارات النفسية والتحصيلية واإلحصاء ومناهج البحث. 

 :بالتدريس عالقة علم النفس الرتبوي : رابعا 

يزود املعلمني باملعرفة العلمية املنظمة املتعلقة بعملية التعليم والتعلم التي من شأهنا أن تساعدهم عىل اختاذ القرارات املناسبة 

 :حيال املتغريات ذات العالقة بعملية التعليم والتعلم الصفي ، ومن هذه القرارات 

  القرارات املتعلقة بأشكال التعلم. 

 ملتعلقة باألهداف ونواتج التعلم القرارات ا. 

  القرارات املتعلقة باختيار طرق وأساليب التدريس. 

  القرارات املتعلقة باملشكالت الصفية. 

  القرارات املتعلقة باملتعلمني وحاجاهتم. 

  القرارات املتعلقة بكيفية إثارة الدافعية لدى املتعلمني. 

 ية التقويم القرارات املتعلقة بعمل. 

 

 

 ��� ا���� ا�����ي
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 :عوامل التعلم  -

  نمو األعضاء واألجهزة اجلسمية املختلفة واألجهزة احلسية والعصبية بحيث قادرة  لمؤرش الكتام: ( = النضج

 ) .عىل القيام بوظائفها املتعددة

  وهو مرتبط بعامل النضج  احلالة التي يكون الفرد فيها قادرا عىل تعلم مهمة أو خربة ما ،(= االستعداد. 

  وتقوم ) عىل استمراريتهحالة داخلية تستثري سلوكا ما لدى الفرد وتوج هذا السلوك وحتافظ : (= الدافعية  ،

 : بثالث وظائف رئيسية يف حدوث التعلم 

  توليد السلوك وحتريكه 

 توجيه السلوك نحو اهلدف 

  احلفاظ عىل استمرارية السلوك. 

 فرص التفاعل التي تتم بني الفرد واملثريات املادية االجتامعية التي يصادفها يف بيئته: (= التدريب واملامرسة. ( 

 

 

هبدف تنظيم املعرفة واحلقائق واملبادئ حول التعلم ،  اإلنساينحماوالت لتفسري السلوك : مفهوم نظريات التعلم  -

 .والتنبؤ به وضبطه  ايناإلنسوالذي من شأنه أن يساعد يف فهم السلوك 

 :أصناف نظريات التعلم  -

  نظرية جثري يف االقرتان / آراء واطسون يف االرتباط / اإلرشاط الكالسيكي : (وتضم : النظريات االرتباطية /

وكذا نظرية ويليام ايستس ، حيث تؤكذ هذه النظريات أن التعلم هو بمثابة تشكيل ارتباطات بني مثريات بيئية 

 .ت معينة ، عىل اختالف بينهم يف تفسري كيفية كيفية تشكل هذه املثريات والسلوكات واستجابا

  احلافز(وكالرك يف نظرية ) / نموذح املحاولة واخلطأ(نظرية ادوارد ثورنديك : وفيها : النظريات الوظيفية / (

ؤدهيا السلوك مع االهتامم عىل الوظائف التي ي ت، حيث تؤكد هذه النظريا) التعلم اإلجرائي(ونظرية بروس يف  

 ) .املدرسة السلوكية= ما ذكر أعاله  . (بعمليات االرتباط التي تتشكل بني املثريات والسلوك 

  ونظرية النمو املعريف لبياجي ،  ونموذج معاجلة املعلومات / النظرية اجلشطلتية : (وفيها : النظريات املعرفية

تم بالعمليات التي حتدث داخل الفرد مثل التفكري والتخطيط واختاذ وكلها نظريات هت. الغرضية الدوارد توملان 

 .للسلوك  ةالقرار والتوقع أكثر من االهتامم باملظاهر اخلارجي

 

 

بالعمليات الداخلية للفرد عملية التعلم ، أو ما يسمى باملتغريات التي تطرأ عىل السلوك بالدرجة األوىل ، وال هيتمون  بنواتجهتتم 

، فالسلوك الظاهري القابل للمالحظة والقياس يعد املحور الرئييس التي ترتكز عليه هذه النظريات ، إضافة إىل دور البيئة والتفاعل 

 .معها يف عملية التعلم 

 .خصوصا مبدأ االرتباط  املبدأ الرئييس الذي ارتكزت عليه النظريات السلوكية ،) االقرتان(أو ) التجاور(ويعد مبدأ 

 :خصائص املدرسة السلوكية 

��ت ا������� ��� 

��ت ا����� ا������� ��� 
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 التجريبية  : 

 :املالحظة واخلربة هي أهم مصادر املعرفة، بحيث جيب أن ختضع للتحليل املوضوعي القائم عىل التجريب  وترتكز التجريبية عىل 

  تتمثل يف أن مجيع أنواع املعلومات تأيت من خالل احلواس: املعرفة احلسية 

 تتمثل يف أن األفكار املعقدة يمكن أن ختتزل يف أفكار بسيطة : ة االختزالي. 

  تتمثل يف أن املعرفة أو األفكار أو العنارص العقلية تتجمع وفقا ملبدأ االقرتان : االرتباطية. 

  تتمثل يف أن العقل كاآللة يتشكل من عنارص بسيطة ترتابط معا وبفق مبدأ ميكانيكي : اآللية. 

  يدية التحد/ احلتمية : 

يؤكد هذا املبدأ عىل أن هناك أسبابا وراء الظواهر التي حتدث ، وهبذا فالنظريات السلوكية ترى أن لكل سلوك مثريا معينا حيدثه ، 

وهذا ما يشري إىل وقوع الكائن احلي حتت رمحة املثريات البيئية التي جيب أن يتفاعل معها ويستجيب هلا بطريقة ما ، ويتخذ إجراءات 

 .حياهلا  معينة

 

  مفاهيمها الرئيسية : 

  أي حدث يمكن أن حيدث استجابة لدى الكائن احلي بطريقة ال إرادية ، : = املثري الطبيعي أو غري الرشطي

 .ال حيتاج ليتعلم كيف يسلك حياله ، وإنام يستجيب له بصورة طبيعية : أي 

  وهو احلدث الذي ليس له تأثري يف سلوك الفرد ، ولكن يمكن أن يطور الفرد حياله سلوكا : املثري املحايد

 .وفقا ملبدأ اإلرشاط 

  احلدث الذي يكون حمايدا ويصبح قادرا عىل استجرار االستجابة الرشطية تتجه القرتانه : املثري الرشطي

 .باملثري الطبيعي ، بحيث يكتسب صفته 

 التي يؤدهيا الكائن احلي حيال املثريات  ةالالإرادياالستجابة الطبيعية : = بة الطبيعية غري الرشطية االستجا

 .الطبيعية التي ال حتتاج إىل تعلم 

  وهي الفعل املنعكس الطبيعي الذي يتعلم الكائن احلي أداءه للمثري الرشطي نتيجة : االستجابة الرشطية

 .ي حتدثها القرتانه بمثرياهتا الطبيعية الت

  قوانني االرشاط: 

  الربط بني مثريين أحدمها مثري واآلخر طبيعي ، بحيث يكتسب املثري املحايد صفة املثري : = قانون االقرتان

وتعتمد قوة االرتباط بني املثري الرشطي الطبيعي ، ويصبح مثريا رشطيا لدى الكائن احلي وفقا هلذا االقرتان ، 

 :امل واملثري غري الرشطي عىل عو

 .إذ جيب أن يسبق املثري املحايد املثري الطبيعي حتى يتسنى تشكيل سلوك حياله : تسلسل تقديم املثريات   -

 .الفاصل الزمني بني تقديم املثري الرشطي واملثري الطبيعي ، جيب أن يتبع الطبيعيُّ الرشطيَّ مبارشة  -

 )احلد األدنى(جيب أن يكون املثري غري الرشطي عىل درجة معينة من الشدة تسمى العتبة  :قوة املثري    -

�� ا����اط  :أو�� ���

 ا�������� 



 ���� را�� و����  �� ���م ا������ / ���� ���ط

 
4 

يتقوى االرتباط بني املثري الرشطي واملثري غري الرشطي تبعا لعدد مرات االقرتان بينهام ،  :تكرار االقرتان  -

 .فكلام زاد عدد مرات اقرتاهنام كلام كانت النتيجة الرشطية للمثري الرشطي أكثر قوة 

  جة يتضمن توقف أو تاليش ظهور االستجابة الرشطية للمثري الرشطي ، وحيدث نتي= : املحو أو االنطفاء

 .لوجود املثري الرشطي لعدد من املرات وحده دون أن يتبع باملثري غري الرشطي 

  عودة ظهور االستجابة الرشطية للمثري الرشطي بعد مرور فرتة من الزمن : = االسرتجاع التلقائي. 

  رشطية وجود مثري آخر يستجيب إليه الفرد أثناء عملية اإلرشاط ، بحيث يمنع ظهور االستجابة ال: = الكف

 .للمثري الرشطي 

  إعطاء استجابة واحدة ملجموعة مثريات متشاهبة غري متطابقة أو متامثلة : = التعميم. 

  الطابع االنتقائي لالستجابة. (االستجابة بطرق خمتلفة ملجموعة املثريات املتشاهبة وغري املتطابقة : = التمييز( 

 

 

  مفاهيم ومبادئ نظرية املحاولة واخلطأ: 

  التعلم من خالل املحاولة واخلطأ : أوال. 

فعندما يواجه الفرد  مواقف مثرية يتطلب منه االستجابة هلا ، فإنه يلجأ إىل حماوالت سلوكية معينة ، وبالتايل حيتفظ  

باالستجابات املناسبة ويتخىل عن غري املناسبة ، وهبذا فإن التعلم يقوم عىل مبدأ الوصول إىل االستجابة الصحيحة املناسبة 

 .اولة التي يقوم هبا الفرد   للوضع املثريي وفقا لتكرار املح

  قانون األثر : ثانيا : 

النتائج املرتتبة عىل السلوك هي املسؤولة عن تقوية الرابطة بني الوضع املثريي وذلك السلوك ، حيث إن االرتباطات التي 

 .تتبع برسور أو متعة تتقوى ، يف حني أهنا تضعف إذا اتبعت بحالة مزعجة 

  قانون االستعداد : ثالثا: 

 .هو احلالة املزاجية التي يكون عليها الفرد عند مواجهة الوضع املثريي  

  قانون التدريب  ، ويأخذ مظهرين : رابعا: 

 .تتقوى االرتباطات العصبية باالستعامل واملامرسة : قانون االستعامل  -

 .تضعف االرتباطات نتيجة عدم االستخدام واملامرسة : قانون اإلمهال  -

  خامسا القوانني الفرعية: 

قدرة املتعلم عىل استخدام استجابات متنوعة ملواجهة الوضع املثريي من أجل احلصول عىل : قانون تنوع االستجابة   -

 .الرضا واالرتياح 

 .تأثر السلوك بنوع االجتاه الذي يظهره الفرد حيال الوضع املثريي : قانون االجتاه  -

 .ستجابة االنتقائية التي يؤدهيا الفرد إىل العنرص األقوى يف الوضع املثريي اال: قانون قوة العنارص  -

 .وذلك يف االرتباطات التي تتشكل بسهولة بني العنارص التي تنتمي إىل نفس املوقف أو الوضع املثريي : قانون االنتامء  -

����ذج ا����و�� وا���� ��دوارد ��ر���: �����   
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قدرة املتعلم عىل تعميم االرتباطات إىل األوضاع املثريية اجلديدة املشاهبا لألوضاع : أو املامثلة قانون االستجابة باملناظرة  -

 .التي تم تشكيل االرتباطات فيها 

 

 

تؤكد عىل أن السلوك نشاط موجه يقوم به الفرد يف ظل إجراءات أو رشوط بيئية معينة لتحقيق هدف أو وظيفة معينة ، فالسلوك  

 .لفرد هو بمثابة استجابات موجهة لتساعده عىل التكيف مع الرشوط والظروف البيئية الذي يصدر عن ا

 :ميز سنكر بني نوعني من السلوك طبعا لنوع املثري الذي حيدثه 

  السلوك االستجايب: 

 مجيع األفعال السلوكية املنعكسة الالإرادية التي تصدر عن الكائن احلي بصورة تلقائية حيال مثرياهتا الطبيعية التي حتدثها = 

  السلوك اإلجرائي : 

السلوك نحو االستجابات التي تصدر الفرد حيال املواقف املثريية املتعددة بشكل إرادي ، بحيث يتوقف تكرار هذه = 

 .عدم تكرارها عىل النتائج املرتتبة عليها  االستجابات أو

  النواتج العقابية/ النواتج التعزيزية : (توابع السلوك. ( 

  التعزيز: 

 .التي تتبع سلوكا ما بحيث يعمل عىل تقوية تكراره يف مرات الحقة  ةهو احلادث

  أنواع التعزيز: 

 ) .تقديم مكافآت معينة: مثل (يشء سار يتبع سلوكا مرغوبا فيه =  :التعزيز اإلجيايب  -

  عملية إزالة يشء غري سار نتيجة لقيام الفرد بسلوك غري مرغوب فيه : = التعزيز السلبي. 

  أشكال التعزيز: 

  يستخدم ملا يكون اهلدف تشكيل سلوك جديد لدى األفراد من خالل مبدأ التقريب املتتابع :  تعزيز مستمر. 

  يتم اللجوء إليه للحفاظ عىل ديمومة السلوك ايل تم تشكيله لدى األفراد : تعزيز متقطع. 

  وهو نوعان :  العقاب: 

  يتمثل يف اتباع السلوك غري املرغوب بإجراء غري سار هبدف إضعاف احتاملية تكراره : عقاب إجيايب. 

  يتم من خالله إزالة  يشء سار مرغوب فيه كنتيجة لقيام الفرد بسلوك غري مرغوب فيه  :عقاب سلبي. 

  أشكال العقاب: 

فقدان الفرد لبعض املعززات نتيجة : (، تكلفة االستجابة ) إبعاده عن املعززات:  (اإلقصاء : باإلضافة إىل ما ذكر هناك 

يتمثل يف إرصار الفرد عىل : (املامرسة السلبية ...) للوم والعتاب توجيه ا:  (التأنيب ) . لقيامه بسلوك غري مرغوب فيه

)  ممارسة السلوك املراد إزالته ، إىل أن يصل إىل حد التعب من جراء هذا السلوك ما يؤدي إىل االشباع والتخيل عنه

 ) .منه وتعزيز البديل جتاهل السلوك غري املرغوب فيه وإظهار عدم االهتامم به للعمل عىل احلد: (االمهال والتجاهل 

  اعتبارات مهمة يف استخدام التعزيز والعقاب: 

  جتنب استخدام العقاب اإلجيايب قدر اإلمكان. 

ا����� ا����ا��: �����   
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  يفضل استخدام العقاب السلبي. 

  جيب تنفيذ العقاب بعد السلوك مبارشة. 

  جيب أال يتبع العقاب بمعزز. 

  جيب أن يكون العقاب قاسيا لدرجة ما بحيث حيدث أثرا يف سلوك الفرد. 

  جيب التنويع يف أشكال وأساليب  التعزيز ورضورة اختيار املعززات املناسبة لألفراد. 

  عدم اإلفراط يف استخدام املعززات ، ألن اإلفراط فيها قد يفقدها قيمتها. 

 تامد عىل أحدمها يف ضبط السلوك وتوجيهه قد ال يؤدي فائدة املزج بني إجراءات العقاب والثواب ألن االع. 

 

 

وهي نظرية تعد حلقة وصل بني النظريات السلوكية والنظريات املعرفية ، لتأكيدها عىل دور العمليات املعرفية التي تتوسط بني 

واالستجابة ، فهي ترى أن االرتباطات ال تتشكل عىل نحو آيل ، بل تتدخل العمليات املعرفية اخلاصة بالفرد كاألفكار املثري 

 .والتوقعات واالعتقادات يف تكوين هذه االرتباطات 

  املبادئ التي حتكم عملية التعلم يف هذه النظرية: 

  يعيش ضمن مجاعات يتفاعل معها ويؤثر ويتأثر هبا ، فيكتسب  باعتبار أن االنسان كائن اجتامعي: العمليات اإلبداعية

 ) .التعلم باملحاكاة والتقليد= (خربات وأنامط سلوك من خالل مالحظة سلوك اآلخرين والنتائج املرتتبة عليه 

  بني املثري دور العمليات الداخلية كاالستدالل والتمثيل الرمزي والتوقع واالعتقاد الذي يتوسط : = العمليات املعرفية

إىل املثريات ، وإنام يقوم بمعاجلة هذه املعلومات وتفسريها ،  واالستجابة ، فاإلنسان إرادي ال يستجيب عىل نحو آيل

 .وإعطائها معنى خاصا يف ضوئه ييتحد سلوك الفرد نحو املثريات املختلفة 

  تائج املتوقعة عند القيام بمثل هذا السلوكاألفراد قادرون عىل تنظيم سلوكهم يف ضوء الن: = عمليات التنظيم الذايت 

  نواتج التعلم باملالحظة: 

  تعلم سلوك جديد. 

  كف أو حترير سلوك. 

  تسهيل ظهور سلوك. 

  مصادر التعلم االجتامعي: 

 التفاعل املبارش مع األشخاص احلقيقيني يف احلياة الواقعية 

  وخاصة التلفزيون والراديو والسينام التفاعل غري املبارش من خالل وسائل اإلعالم املختلفة. 

  قراءة القصص والروايات الدينية أو األدبية. 

 ةالشخصيات التارخيية واألسطوري . 

  متطلبات التعلم اإلجتامعي: 

  االنتباه. 

  االحتفاظ. 

�� ا����� ا�������� ���� ���ون ا����وة إ�� أ���ت ����ورا: را���  ���  
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  االنتاج. 

  الدافع أو احلافز. 

  

 

 

 

ظهرت يف أملانيا عىل يد ماكس وريتامير احتجاجا عىل النظريات الرتابطية والبنائية التي ترى الظاهرة النفسية السلوكية يمكن 

فهمها من خالل دراسة عنارصها ملكونة هلا جمزأة للوضول إىل فهم كيل للظاهرة ،  فصنفت هذه النظرية ضمن املدرسة الكلية التي 

 .، فرتى أن للكل وظيفة أو معنى معني يعصب إدراكه عىل مستوى األجزاء ) الكل أكثر من جمموع العنارص: ( تنطلق من املبدأ القائل

  مفاهيم ومبادئ هذه النظرية: 

  تؤكد أن هناك بنية متأصلة خاصة بالكل بحيث متيزه عن غريه وجتعل منه شيئا مميزا ذا :  الرتكيب أو البنية

 .ختلفة من الكل تشتمل عىل قوانني داخلية حتكم عنارصها معنى خاص ، وترى أن األنواع امل

  ترى أن االرتباطات ال يتم تعلمها عىل شكل تدرجيي ، وإنام عىل نحو مفاجئ وفقا لعملية : االستبصار

، وتتضمن عملية االستبصار إعادة تنظيم املوقف بحيث  يستطيع الفرد إدراك االستبصار التي يقوم هبا الفرد 

 قائمة يف ذلك املوقف واكتشاف بنيته وما اكُتسب هبا يف موقف ما قابل للتكرار يف مواقف مشاهبةالعالقات ال

 النظرية  مبادئ: 

  تؤكد أن األشياء احلسية تكون منظمة عىل شكل صورة وخلفية بحيث تشكل كال : مبدأ الشكل واخللفية

 .منتظام يعطي معنى معينا 

  عىل أن األشياء التي تشرتك وتتشابه يف بعض اخلصائص كاللون  تنزع إىل أن تدرك عىل  ينص: مبدأ التشابه

 .أهنا تنتمي إىل جمموعة واحدة ، األمر الذي يؤدي إىل عملية تعلمها وتذكرها أكثر من العنارصة املتشاهبة 

  قارهبا املكاين والزماين أن العنارص متيل إىل أن تتجمع يف تكوينات إدراكية تبعا لدرجة ت: = التقارب مبدأ. 

  أن األشياء التي متتاز باالكتامل أيرس للفهم واإلدراك من األشياء الناقصة ، فاملساحات : = مبدأ اإلغالق

املغلقة متيل إىل تكوين وحدات يسهل إدراها عىل نحو أيرس من املساحات املفتوحة ، ولكن يف املفتوحة ينزع 

 .، من أجل فهمها وإدراكها ) اإلغالق(ة منه إىل حالة االكتامل الفرد إىل ملء الفراغ فيها حماول

  أن العنارص التي تتحرك أو تسري يف اجتاه معني تدرك عىل أهنا استمرار ملوقف معني ، =  :مبدأ االجتاه املشرتك

 .وبالتايل فهي تنتمي إىل جمموعة واحدة ، وبالتايل إدراكها أسهل من العنارص التي تسري يف اجتاهات خمتلفة 

 

 

 ) .التعلمسلوك ناتج عن تفاعل املتعلم مع املجال الذي يقع فيه : (مفهوم التعلم فيها 

  مبادئ التعلم فيها: 

  ذات املتعلم فاعلة ومتأثرة. 

��ت ا����� ا������� ��� 

�� ا�������: أو��  ���  

�� ا������� : �����  �� ا��������/ ا���� ������ �� ا����  
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  تأثر املتعلم باملجال وتأثريه فيه إجيابا أوسلبا. 

  حتيل عىل دينامية اجلامعة. 

  تراعي حاجيات وميوالت املتعلم. 

 

 

 .أعادت االعتبار للذات املتعلمة من خالل ما يقع يف الدماغ الذي هو آلو التفكري والسريورات العليا 

  التعلم يف هذه النظرية: 

يف الدماغ بني املعطيات ) التوازن(املؤديني إىل ) االستيعاب والتالؤم(يبنى من خالل تكيف الذات مع موضوع العلم وذلك عرب 

 .يدة السابقة واملعطيات اجلد

  مبادئ التعلم يف هذه النظرية: 

  التعلم ال ينفصل عن التطور النامئي. 

  التعلم يقرتن باشتغال الذات عىل املوضوع. 

  التمثالت هي االسرتاتيجية األساسية التي يتعلم هبا املتعلم. 

  املثري الواحد قد يؤدي إىل استجابات خمتلفة. 

  النسق املفاهيمي للنظرية البنائية: 

 آلية سلوكية تسمح للفرد بإدماج املعطيات واملعلومات الصادرة عن املوضوع أو املحيط اخلارجي عن طريق : يعاب االست

 .الفم والتشفري والتخزين ثم التوظيف 

  تغيري يف استجابات الذات بعد استيعاهبا ملعطيات املوقف أو املوضوع باجتاه حتقيق التوازن : التالؤم. 

  وضعية التناغم واالنسجام التفاعيل مع الوسط  :التوازن. 

 يقصد به املعتقدات والتصورات التي تكون اسرتاتيجية املتعلم وحتيل عىل خصائص شخصيته  مصطلح مفتاح : ثالت التم 

  يقصد هبا البنية الداخلية التي ينظم هبا سلوك ما : خطاطات الفعل. 

  ها املتعلم يف التفكري هي الطريقة التي ينهج: السريورات اإلجرائية. 

  غاية عملية املوازنة بني اجلهاز العصبي العضوي وخمتلف حاالت االضطراب املوجودة يف الواقع : التكيف. 

 

 

  التعلامتأظهرت دور العقل وما ينتج عنه من سريورات عليا يف اكتساب + أساس التعلم فيها هو املامرسة والتدريب( 

  احلذق + امللكة + احلال + الصفة + الفعل : صنافة ابن خلدون. 

  النسق املفاهيمي لنظرية امللكات: 

  صفة راسخة حتصل عن استعامل الفعل وتكرره مرة بعد مرة حتى ترسخ صورته : امللكة. 

  ملكة يف أمر عميل فكري : الصناعة. 

 عتمد عىل املالحظة والفهم والتحليل واالستنتاج ومها مفهومان يلتقيان يف وظائف الدماغ التي ت. 

�� ا������� ���ن �����: �����  ا����  

�� ا�����ت ���� ���ون : را���  ���  
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  تعلم راسخ : العادة. 

  وتلتقى العادة بالصناعة يف كوهنام تتحققان عن طريق املامرسة والتدريب. 

  وتلتقي العادة بامللكة يف كوهنام تتحققان عن طريق تكرار الفعل. 

 

 

، فهي تنطلق من أن  20هلا نظرها يف الذكاء عىل عكس ما كان قائام عىل اختبار الذكاء أو العامل العقيل الذي وضع بداية القرن 

هو القدرة : كل األطفال العاديني يولدون وهلم كفاءات ذهنية متعددة منها ما هو ضعيف ومنها ما هو قوي ، فالذكاء عند جاردينار 

 .ق أو مفيد ، أو هو عبارة عن توفري خدمة قيمة للثقافة التي يعيش فيا الفرد عىل إجياد منتوج الئ

 .كام يعترب الذكاء جمموعة من املهارات التي متكن الفرد من حل املشكالت التي تصادفه يف احلياة 

  قابلة للزيادة  8الذكاءات عند جاردينار: 

  فرق بني الكلامت وترتيبها وإيقاعها يتضمن سهولة إنتاج اللغة واالحساس بال: الذكاء اللغوي. 

  له عالقة بالقدرة عىل التفكري باستعامل االستنتاج واالستنباط : الذكاء املنطقي الريايض... 

  القدرة عىل خلق متثالث مرئية للعامل الفضائي وتكييفها ذهنيا وبطريقة ملموسة : الذكاء الفضائي. 

  امات املوسيقية وجرس األصوات وإيقاعها يتجىل يف االحساس باملق: الذكاء املوسيقي... 

  استعامل اجلسم حلل املشكالت والقيم ببعض األعامل والتعبري عن أفكار وأحاسيس:  الذكاء اجلسمي احلركي 

  القدرة عىل العمل بفعالية مع اآلخرين وفهمهم وحتديد أهدافهم وحوافزهم ونواياهم : الذكاء التفاعيل. 

  لفرد عىل فهم انفعاالته ونواياه وأهدافه قدرة ا: الذكاء الذايت. 

  القدرة عىل فهم الكائنات الطبيعية من نباتات وحيوانات : الذكاء الطبيعي... 

 

 

حماولة بذلك  أحدث النظريات السيكولوجية ، استفادت من التطورات احلديثة يف علوم البيولوجيا واألعصاب واألنثروبولوجيا

 ..جتاوز تصور السلوكية والبنائية واجلشطالتية والتحليل النفيس

  مبادئ املدرسة املعرفية: 

 إحالل املعرفة حمل السلوك يف عملية التعلم 

 جتاوز االهتامم بالسلوك كموضوع لعلم النفس إىل دراسة احلاالت الذهنية للفرد 

 املعرفة ظاهرة سيكولوجية بامتياز 

 تفاعل بني الفرد واملحيط وهو تفاعل دينامي يؤدي إىل التكيف والتوافق وإىل التأثري والتأثراالهتامم بال 

 املتعلم عنرص أسايس يف عملية التعلم 

 االهتامم بالتمثالت الذهنية الفردية وبدراسة االسرتاتيجيات املعرفية وامليتامعرفية للمتعلم أثناء التعلم 

 أو جهاز ملعاجلة وخزن املعلومات اعتبار الكائن البرشي يف كليته عدة 

 االهتامم بالشيامت الذهنية والتمثالت والذكاءات املتعددة 

�� ا����ءات ا�����دة: �����  ���  

�� ا������� : ��د��  ا����  
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  النظرية املعرفية نظرية عقالنية أكثر منها وضعانية من وجهة نظر األستاذ العريب اسليامين ما جيعلها تلتقي مع

 النظرية البنائية والتفاعلية االجتامعية يف مستويات عدة

 يسمى يف النظرية املعرفية بالنشاط املعريف يشبه ما كان علامء النفس الكالسيكيون يسمونه باإلدراك واالنتباه  ما

 .والذاكرة واللغة واألنشطة العقلية

 

 

  املفهوم: 

جيمع بني املدرس واملتعلم يف تفاعل مستمر سعيا وراء  شكل من أشكال العمل الديداكتيكي داخل الوضعية التعليمية التعلمية

 .  .بلوغ هدف حمدد

  مكونات طرائق التدريس: 

  وضعية املعارف املدرسية يف عالقتها باملجاالت االجتامعية التي تظهر فيها : املكون املنهجي. 

  وضعيات فردية ، وأخرى يف شكل العمل باملجموعات : الوضعيات املستعملة. 

  فينتقي املدرس .. منها النصوص املكتوبة ، والعبارت الشفوية ، واملجسامت واخلرائط : الوسائل املمتعددة

 .الطريقة املنسبة لتحقيق الكفايات واملهارات املستهدفة 

  تتغري من نشاط إىل آخر ومن وضعية تعليمية تعلمية إىل أخرى ، فقد خيتار املدرس : نوع العالقة البيداغوجية

 .، أو الالتوجيه ، أو التوجيه اجلديد  وجيهالت

  إذ لكل طريقة نوع من التقويم الذي يستهدف احلصول عىل تغذية راججعة ومعرفة الكيفية التي : أشكال التقويم

 .يتحقق هبا اإلنجاز 

  هناك ثالث جمموعات كربى : أنواع طرائق التدريس: 

 أقدم الطرائق وأكثرها انتشارا ، تقوم عىل أو التقليدية ) اإللقائية(ق الدوغامئية الطرائ: 

  العرض واملحارضة. 

  تتمحور فيها العملية التعليمية التعلمية عىل املدرس وحده. 

  يكفي أن تدرس لتتعلم: (شعارها. ( 

 أسسها النظرية. 

 استنادها إىل الفلسفة احلسية العائدة إىل أرسطو 

  تعتمد عىل أفكار النظرية الرتابطية. 

  االنتقادات التي واجهتها: 

  تعمل عىل البساطة والتحليل والتدرج والشكلية واالستذكار والسلطة واملنافسة واحلدس. 

  حيث يقوم املدرس بإعداد الدرس وحيدد أهدافه : السليبة. 

  تأثر منظرهيا بأن الزمان مطلق واملكان مطلق واحلقيقة مطلقة والكتلة مطلقة. 

 ا قادرا عىل فهم واستيعاب كل أنواع املعرفة اعتبار الطفل رجال مصغر. 

 ��ا�� أو أ����� ا���ر�� 
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  قائمة عىل احلكي من املدرس وعىل التالميذ إعادة اجرتار ما كان يردده املدرس. 

  هي الفعل أو النشاط الذي يقوم به املتعلم أثناء عملية أو سريورة التعلم ، وهو نشاط داخيل  : الطرائق الفعالة

 . حتركه احلاجة واالهتامم

   أسسها: 

  استقالل املتعلم 

  جعل الفكر نشيطا 

 تربية القدرات واستدعاء مجيع الطاقات 

  االهتامم بحاجات الطفل ارتباطا باإلمكانيات واالهتاممات التي يوفرها الوسط واألشياء واألشخاص 

 

 

 .وهي األجهزة واألدوات التي يوظفها املدرس لتقليص املسافة بني التلميذ واملادة من جهة ، وبينه وبني املدرس من جهة أخرى 

  أمهيتها: 

  تساعد عىل فهم الغامض يف الدرس ألن األلفاظ قد ال تفي باملراد. 

  تنقل الدرس من إطار التجريد إىل اإلطار امللموس. 

 ى التلميذ تنمي روح املالحظة لد. 

  حتفز املتعلم عىل متابعة الدرس. 

  توصل اهلدف بأيرس جمهود واكرب فائدة. 

  رسعة التأثري يف العواطف واالجتاهات واملواقف. 

  معايري اختيار الوسائل التعليمية: 

  االنطالق من املادة 

  االنطالق من األهداف أو الكفايات أو القدرات املستهدفة. 

 املرحلة التعلمية(ة التعلم االنطالق من سيكولوجي. ( 

  درجة نضج املتعلم(اختيار يرتكز عىل وضعية االنطالق. ( 

  ال عىل املحتوى ياالرتكاز عىل اجلانب املنهج(االرتكاز عىل البنية العلمية للامدة ( 

  تأهيل املتعلم للعب دور يف املجتمع(االرتكاز عىل املنفعة االجتامعية. ( 

  وسائل التدريس التوجيهات الرتبوية يف: 

  توجيه عام: 

رضورة استفادة املادة من امليزانية اخلاصة برشاء املعينات من خالل انخراط أساتذة املادة يف جمالس التدبري  -

 .واملطالبة باستغالل الوسائل املتوفرة 

 .وضوح التعليامت الرسمية واألدبية والرتبوية اخلاصة باستخدام املعينات الديداكتيكية  -

 .الرغبة يف التكيف والتطور مع كل املستجدات  ءإعارة أساتذة املادة االهتامم الالزم للوسائل التعليمية وإبدا -

 و���� ا���ر�� 
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  توجيه خاص: 

 .التحديد املسبق للهدف من استعامل أي وسيلة  -

 .أن تكون الوسيلة وثيقة الصلة بموضوع الدرس  -

 .أن تكون مالئمة ملستوى التالميد العقيل واملهاري  -

 .أن تكون ذات قيمة معرفية  -

 .التخطيط املسبق لتوظيف الوسيلة  -

 .حسن توظيفها داخل القسم ، خاصة من حيث الغالف الزمني  -

 .املنقولة معروضة طيلة احلصة فتتحول إىل عنرص مشوش عدم ترك الوسيلة  -

 .التالميذ متابعة أثر الوسيلة عىل  -

 

  التقويم : أوال. 

  يعنى بالتحقق الكمي من مدى اكتساب املتعلم للخربات ونتاجات التعلم وامتالكه خلصائص أو : مفهوم القياس

 .التعليمية املستخدمة  تصفات معينة ، إضافة إىل التحقق من مدى فاعلية األساليب واالسرتاتيجيا

  ات واملعلومات وحتليلها هبدف حتديد مدى نتاجات التعلم لدى املتعلمني عملية منظمة جلمع البيان: مفهوم التقويم

 .واختاذ القرارات املناسبة بشأن ذلك ، وتعتمد عملية التقويم عىل عملية القياس قبله 

  أنواع التقويم : 

فاعلية  يتم أثناء سري عملية التدريس أو تنفيذ الربنامج التعليمي هبدف احلكم عىل مدى: التقويم التكويني  .1

 .نجاح عملية التدريس أو الربنامج 

يكون هناية تنفيذ الربنامج أو عملية التدريس ملوضوع درايس واحد أو وحدة دراسية أو  : التقويم اخلتامي  .2

 .سنة دراسية هبدف احلكم عىل نجاح هذا الربنامج أو مدى حتقق األهداف النهائية املتوخاة من التدريس 

  األدوات والوسائل املستخدمة جلمع البيانات : (أدوات القياس والتقويم (... 

 نوع من االختبارات يلجأ إليه لتحديد نقاط القوة والضعف لدى املتعلم يف تعلم موضوع معني : التشخيص  .1

نوع يلجأ إليه يف بداية تدريس موضوع جديد أو بداية سنة دراسية هبدف التعرف عىل عىل : قياس االستعداد  .2

 . وحتديد خرباهتم السابقة التي تؤهلهم للتعلم اجلديد قدرات املتعلمني

 .يستخدم االختبار التحصييل أحيانا للتنبؤ بمدى نجاح املتعلم يف تعلم موضوع جديد : التنبؤ  .3

يستخدم لتصنيف الطلبة إىل جمموعات حسب إمكاناهتم ومدى اكتساهبم للخربات أو مدى : اإلحالل  .4

 .حتقيقهم لألهداف 

  أشكال االختبارات التحصيلية: 

 .تستخدم لقياس رسعة املتعلم عىل اكتساب خربة أو مهارة ما : اختبارات الرسعة  .1

 .يستخدم لقياس قدرة املتعلم عىل إتقان خربة أو مهارة ما : اختبار القوة  .2

 ا������ وا���� �� ا������ ا���ر����
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  أصناف اختبارات التحصيل: 

فسري نتائجها يف ضوء مقارنة أداء الفرد تشمل طائفة االختبارات التي يتم ت: اختبارات معيارية املرجع  .1

 .بالنسبة ألداء املجموعة التي ينتمي إليها 

تشمل طائفة االختبارات التي يتم تفسري نتائجها يف ضوء حمك حمدد سابقا ، ويتم :  اختبارات حمكية املرجع  .2

 .احلكم عىل أداء الفرد يف ضوء وصوله إىل هذا املحك 

  ينة من األسئلة أو املهام التعليمية املصاغة عىل نحو يمكن معه قياس مدى حتقق األهداف ع: مفهوم االختبار التحصييل

 .املحددة مسبقا ملادة تعليمية معينة أو مهارة ما 

  فئات االختبارات التحصيلية: 

  وتضم نوعني : فئة االختبارات اإلنشائية أو املقالية: 

 .ت حمدودة كالتعاريف مثال تتطلب اجلواب بكلام: االختبارات املحددة اإلجابة  .1

 .متثل أسئلتها إجابات مفتوحة وغري حمددة : االختبارات غري  حمددة اإلجابة  .2

  فوائد االختبارات املقالية: 

 ...قدرات التحليل والرتكيب والتقويم : قياس القدرات العقلية العليا لدى املتعلمني مثل  .1

 ..قياس قدرات املتعلم عىل التعبري والربط بني األفكار وتنظيم املعلومات ومتية املهارات الكتابية  .2

 .تساعد يف الكشف عن قدرات املتعلم عىل حتليل األفكار وتنظيمها وإعادة صياغتها وتركيبها  .3

 .ال حتتاج وقتا  وجهدا كبريين من قبل  املعلم يف إعدادها وصياغتها  .4

 املقالية  عيوب األسئلة: 

 .أسئلة االختبار عادة ما تكون  قليلة العتبارات عملية األمر الذي يؤدي إىل عدم تغطية مجيع جوانب املادة  .1

 .تلعب ذاتية املصحح وانطباعاته عن املتعلمني وفهم إلجاباهتم دورا يف النتائج  .2

 .املتضمنة فيها يؤثر أيضا يف النتائج  عدد األوراق املطلوب تصحيحها والسئلة .3

 .قد تزيد من مستويات القلق لدى املتعلم ، سيام إذا كانت األسئلة غري واضحة أو يكتنفها نوع من الغموض  .4

 .اختالف معايري التقويم لإلجابات سيام االختبارات التي تتيح للطالب اختيار بعض األسئلة دون بعض  .5

 ت املقالية مبادئ عامة لتحسني االختبارا: 

 .جيب أن تكون األسئلة واضحة وحمددة  .1

 .جتنب قدر اإلمكان اإلكثار من األسئلة املفتوحة  .2

 .جتنب استخدام السئلة االختيارية  .3

 .رضورة وضع إجابات نموذجية لكل سؤال واعتامد هذه اإلجابة يف تصحيح كافة األوراق  .4

 . تصحيح نفس السؤال يف مجيع األوراق يف اجللسة الواحدة .5

  ثانيا فئة االختبارات املوضوعية: 

 االختيار من متعدد  .1
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  فوائد االختيار من متعدد: 

  تقلل من فرصة ختمني اإلجابة الصحيحة. 

  تعد من أكثر األسئلة قدرة عىل قياس قدرات عقلية عليا مثل الفهم والنقد والتحليل والرتكيب. 

  سهلة التصحيح وعدم تاثر نتائجها بذاتية املصحح. 

  يمكن استخدام أجهزة ووسائل خاصة لتصحيحها وتفسري نتائجها. 

  مناسبة لألفراد الذين يعانون صعوبات يف مهارات الكتابية أو التعبري. 

  إمكانية وضع عدد كبري من األسئلة األمر الذي يغطي مجيع أجزاء املحتوى الدرايس. 

  عيوب أسئلة االختيار من متعدد: 

 رة أسئلتها تشغل حيزا كبريا نظرا لكث. 

  حتتاج وقتا وجهدا كبريين يف إعدادها. 

  تتطلب دقة ومهارة يف صياغة فقرات واختيار البدائل واملموهات. 

  قد يلعب عامل الصدفة أو التخمني دورا يف معرفة اإلجابات الصحيحة. 

  سهولة الغش. 

  مكلفة ماديا. 

 ) :صحيح أم خطأ(االختيار من بديلني  .2

  بديلني وعيوبه فوائد االختيار من: 

  قدرهتا الكبرية عىل تغطية حمتوى املادة. 

  سهولة كتابتها. 

  مناسبة للمتعلمني يف املراحل الدنيا. 

  سهولة حتليل نتائجها إحصائيا. 

  غري مكلفة وال تشغل حري كبريا كسابقتها. 

  ال تصلح لقياس قدرات عقلية عليا. 

  التخمني فيها عال. 

  تشجع عىل الغش. 

  احلفظ واالستظهار تشجع عىل. 

 ) إمأل الفراغ(اختبارات التكميل  .3

  مزاياها وعيوهبا: 

  تقلل من فرص التخمني. 

  وإمكانية تغطيتها جلميع املحتوى .سهولة كتابتها. 

  سهولة تصحيحها. 
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  تقترص عىل قياس وقدرات عقلية دنيا كالفهم واملعرفة. 

  الغموض : ومن عيوهبا. 

  تأخذ وقتا كبريا من املتعلم. 

  احتاملية أن يكون هلا أكثر من إجابة. 

 ) :أو صل بسهم/ الربط (اختبارات املزاوجة أو املطابقة  .4

  فوائدها وعيوهبا: 

  تقلل من فرص التخمني. 

  توفر اجلهد عىل املعلم لكوهنا ال تتطلب توفري بدائل للفقرة الواحدة. 

  عدم تأثر نتائجها بذاتية املصحح. 

  ال تقيس قدرات عقلية عليا. 

  صعوبة إجياد قوائم متجانسة يف بعض املواضع. 

  إمهال الطالب لبعض الفقرات أو العبارات يف حال كون عددها يف القائمة الثانية أكثر منها يف األوىل. 

  خطوات بناء االختبار  التحصييل: 

  النواتج التعليمية املراد قياسها(حتديد الغرض من االختبار. ( 

 واملستويات العقلية لألهداف التي سيشملها االختبار  حتديد اخلربات واملواضيع. 

  موضوعية/ مقالية (حتديد شكل الفقرات املناسبة. ( 

  إخراج االختبار بصورته األولية وصياغة التعليامت اخلاصة به ووضع إجابات نموذجية لفقراته. 

  التحليالت املناسبة للحكم تطبيق االختبار عىل عينة عشوائية مماثلة للفئة التي سيطبق عليها وإجراء. 

  تعديل االختبار يف ضوء نتائج التحليل وإخراجه بصورته النهائية. 

  مواصفات االختبار اجليد: 

  املوضوعية : أوال 

  الصدق ، ويكون صدقا يف حال : ثانيا: 

 .متثيله جلميع أجزاء املادة الدراسية  -

 .ممثال لكافة مستويات األهداف  -

 .يراعي الفروق الفردية بني املتعلمني 

 .وضوح فقراته وتعليامته 

 .مناسب للفئة العمرية التي صمم لقياس التحصيل لدهيا 

  إذا أعطى نتائج متسقة ملرات تطبيقه عىل نفس املجموعة من األفراد(= الثبات : ثالثا. ( 

  قابلية االستخدام وسهولة إدارته وتصحيحه وتفسري نتائجه : رابعا. 

 الدعم  :ثانيا  -
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  مفهومه : 

اسرتاتيجية من العمليات واإلجراءات التي تتم يف حقول ووضعيات حمددة تستهدف الكشف عن التعثر الدرايس هو 

 .وتشخيص أسبابه وتصحيحه من أجل تقليص الفارق بني اهلدف املنشود والنتيجة املحققة 

  ثالث : مراحله: 

  يتم من خالهلا التعرف عىل املتعلمني املتعثرين وعىل وضعية ونوع هذا التعثر :مرحلة التقييم. 

  حيث يتم تشخيص ومعرفة أسباب التعثر: مرحلة التشخيص. 

  يتدخل املدرس أو اإلدارة أو اآلباء لتصحيح الوضعية وتقديم املساعدات والعالج املناسب للمتعثر: مرحلة العالج. 

... و نجد عدة مفاهيم اشتغلت عىل أساليب الدعم كالتثبيت و التقوية و التعويض و الضبط و احلصيلة و العالج و املراجعةهذا، 

 : منها تصور خاص عن عملية الدعم و عليه، فإنه تتدخل يف حتديد عملية الدعم الرتبوي مقاربات بيداغوجية متنوعة لكل

  ى ضعاف التالميذحيث تعمل عىل تعويض النقص لد: التعويض . 

  إذ تتعامل مع املتعلمني املعوقني أو املتخلفني عقليا: العالج . 

  تعمل عىل تقليص الفارق بني النوايا البيداغوجية و النتائج املحققة: التصحيح . 

  تتبع مسار التعلم و تعمل عىل ترشيده نحو حتقيق األهداف املتوخاة: التحكم . 

 تتالىف بواسطتها صعوبات التعلم و تعثراته هتتم باإلجراءات التي: الدعم . 

 حيث يتم تكليف خمتصني بتعليم التالميذ ذوي الصعوبات و التعثرات يف صفوف خاصة هبم: البيداغوجيا اخلاصة. 

 و األدوات املستعملة يف الدعم اإلجراءات و األنشطة و الوسائل: 

  د بعض ؟ فنعمل عىل تشخيص ذلك من خالل اعتام)سلبيةال(حيث يمكن التساؤل ملاذا هذه النتائج : التشخيص :أوال

 ...املقابالت وشبكات التقويم و حتليل مضموهناالوسائل كاالختبارات والروائز و

  حيث نعمل عىل خطة للدعم و حتديد نمطه و أهدافه و كيفية تنظيم وضعياته، و األنشطة الداعمة: التخطيط: ثانيا...  

  تنفيذ ما خطط له سواء داخل الفصل الدرايس أو خارجه؛إذ يتم : اإلنجاز: ثالثا  

  مدى نجاعة ما خطط له يف جتاوز الصعوبات و التعثرات، و مدى تقلص الفوارق بني املستوى الفعيل : التقويم :رابعا

 .للتالميذ و بني األهداف املنشودة

  أنواع الدعم:   

 لتقويم التكوينيلقسم بعد عملية او يتم من خالل أنشطة ا: الدعم املندمج. 

 يف املؤسسة من خالل أقسام خاصة أو وضعيات ختتلف عن السري العادي و و يتم خارج القسم،: الدعم املؤسيس

   ..و يمكن أن تتم يف أقسام خاصة و فضاءات أخرى للربنامج،كإنجاز مرشوع،

 دور الشباب  يف مكتبات عامة أو يف مراكز التوثيق أو يف يف إطار رشاكات مثال و يتم خارج املؤسسة،: الدعم اخلارجي

 . و غريها من الفضاءات

  بام هو معريف دون أدنى اهتامم  ينحرص مسألة اهتامم الدعم الرتبوي يف املدرسة املغربيةأن يسجل الصدوقي : مالحظة

الدعم النفيس واالجتامعي  من أجل إدخالاملادية و االجتامعية للمتعلمني بالصعوبات و املعوقات النفسية و 
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أو تعيني  يدعو إىل العمل عىل تكوين خاص للمدرسني و األطر،، ووالفزيولوجي والصحي إىل املدرسة املغربية 

 ...أخصائيني أو إبرام رشاكات

 

 

  الكفاية مفهوم: 

الكفاية قدرات مكتسبة تسمح بالسلوك والعمل يف سياق معني ، إهنا جمموعة من املعارف واملهارات (: حممد الدريج .دعرفها 

 ) .واالجتاهات املكتسبة واملندجمة بشكل مركب والتي يقوم الفرد بتجنيدها وتوظيفها قصد مواجهة مشكلة ما يف وضعية حمددة

الكفايات جمموعة من االمكانات واملوارد التي يكون الفرد قادرا عىل تعبئتها هبدف مواجهة وضعية (: اسليامين العريب وعرفها 

 .) جديدة وهي مكتسبة وال تتحقق إالمن خالل أفعال ملموسة

  خصائص الكفاية: 

  فهي دائام من أجل الفعل ، إهنا ذات صلة باملامرسة والفعل: إجرائية وهلا غاية وهدف. 

  بمعنى أهنا قدرات ومعارف تبنى عىل أساس خطاطات ذهنية قياسية واستكشافية تساعد عىل كشف : الكفاية مبنية

 .املشكلة وحتديد طبيعتها ثم حلها

 الكفاية متنح املتعلم والشخص مفاتيح ألقفال غري معروفة وحتد من ظاهرة الفشل الدرايس . 

  تلمس من خالل املامرسة والفعلالكفاية معطى ذهني غري قابل للمالحظة وإنام . 

 هي قدرة عىل االنجاز ، هي معرفة جتنيد أو تعبئة . 

 الكفاية معرفة موارد قابلة للتوليف والتحويل واملالءمة مع وضعيات جديدة غري مسبقة. 

 من خصائص الكفاية أن صاحبها يكون مبادرا يكتيس إنجازه املرشوعية والصالحية عىل حد تعبري جونايري. 

 اع الكفاياتأنو 

  ذات املتعلم كعنرص فاعل يرجى إسهامه يف االستجابة حلاجات التنمية املجتمعية يف : كفايات مرتبطة بتنمية الذات

 أبعادها الروحية والفكرية واملادية

  ت نظام الرتبية والتكوين مطالب بتطعيم تلك القطاعا: كفايات قابلة للترصيف يف القطاعات االقتصاددية واالجتامعية

 عن طريق إنتاج عنارص مؤهلة لتحقيق التنمية

  تطويرها يف املناهج الرتبوية وذلك من خالل : كفايات اسرتاتيجية: 

 معرفة الذات والتعبري عنها 

 التموقع يف الزمان واملكان 

 والتكيف معها ومع ) األرسة ، املؤسسة التعليمية ، املجتمع ( بالنسبة لآلخر وبالنسبة إىل املؤسسات املجتمعية  التموقع

 البيئة بصفة عامة

  تعديل املنتظرات واالجتاهات والسلوكات الفردية وفق ما يفرضه تطور املعرفة والعقليات واملجتمع.  

   معاجلتها من خالل : الكفايات التواصلية: 

 إتقان اللغة العربية وختصيص احليز املناسب للغة األمازيغية والتمكن من اللغات األجنبية 

 ا�������ت و��� ا����ا�����ت ا����ى
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 التمكن من خمتلف أنواع التواصل داخل املؤسسة التعليمية وخارجها يف خمتلف جماالت تعلم املواد الدراسية 

  سسة التعليمية ويف حميط املجتمع والبيئةاملتداولة يف املؤ..) األديب والعلمي والفني ( التمكن من خمتلف أنواع اخلطاب. 

  وتستهدف : الكفايات املنهجية: 

 منهجية التفكري وتطوير املدارج العقلية للتلميذ 

 منهجية العمل يف الفصل وخارجه 

 منهجية لتنظيم ذاته وشؤونه ووقته وتدبري تكوينه الذايت ومشاريعه الشخصية 

   معاجلتها عن طريق : الكفايات الثقافية: 

  تنمية نسقها الرمزي املرتبط بتنمية الرصيد الثقايف للمتعلم وتوسيع دائرة إحساساته وتصوراته ورِؤيته للعامل

وللحضارة البرشية بتناغم مع تفتح شخصيته بكل مكوناهتا وبرتسيخ هويته كمواطن مغريب وكإنسان منسجم مع ذاته 

 ومع بيئته ومع العامل

 عرفة بصفة عامةتنمية شقها املوسوعي املرتبط بامل 

   يمكن تطويرها عن طريق : الكفايات التكنولوجية: 

 القدرة عىل تصور ورسم وإبداع وإنتاج املنتجات التقنية  

  التمكن من تقنيات التحليل والتقدير واملعايرة والقياس وتقنيات ومعايري مراقبة اجلودة والتقنيات املرتبطة بالتوقعات

  واالسترشاف

 التمكن من وسائل العمل الالزمة لتطوير تلك املنتجات وتكييفها مع احلاجيات اجلديدة واملتطلبات املتجددة 

  استدماج أخالقيات املهن واحلرف واألخالقيات املرتبطة بالتطور العلمي والتكنولوجي بارتباط مع منظومة القيم

 ) .تصنيف وزارة الرتبية املغربية(. ئها الكونيةالدينية واحلضارية وقيم املواطنة وقيم حقوق اإلنسان ومباد

 أصناف الكفايات يف األدبيات الرتبوية: 

 القدرات األساسية التي جيب أن يكتسبها املتعلم كالقراءة والرياضيات ودرايات الفعل واإلنوجاد : الكفايات الدنيا 

  عال ، وهي تربمج عادة للموهوبني مثال اجلودة وحالة اإلمتام وتقرتب من مستوى إنجاز : الكفايات القصوى

 والعباقرة، أما بالنسبة لألطفال املتعلمني الذين يدخلون يف فئة ضعاف العقول فتربمج هلم كفايات دنيا

  كفايات مرتبطة بحقل معريف أو مهاري أو وجداين معني داخل جمال أو ميدان حمدد: الكفايات النوعية أو اخلاصة. 

 هي الكفايات التي الختص سياقا حمددا وال وضعية واحدة أو مادة معينة ، ومنها القدرة : ضة الكفاية املمتدة أو املستعر

عىل التحليل ، القدرة عىل الرتكيب ، القدرة عىل التقويم الذايت ، القدرة عىل النقد الذايت، القدرة عىل الرتكيز واالنتباه 

 .واالندماج والقدرة عىل العيش معا والقدرة عىل االنضباط واحرتام اآلخر والقدرة عىل التفاعل

 طرائق بناء الكفايات وتنميتها : 

 املسألة أو املشكلة  -الوضعية/ طريقة حل املشكالت : 

تتضمن صعوبات ال يمتلك املتعلم حلوال جاهزة هلا ، ما يضعه يف حالة حرية وحاجة إىل بذل جهده  وضعية تعليمية تعلمية

 . وتعبئة موارده املعرفية من أجل إجياد احللول املناسبة
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من الناحية السيكولوجية تعني نوعا من عدم التوازن بني حاجات الفرد ومتطلبات الواقع ، لذلك فإن تدخل الفرد من أجل و

دة التوازن هو بمثابة حل للمشكلة ويتمثل هذا احلل سواء يف تعديل الوضعية أو يف التنبؤ بمثل هذه الوضعية أو يف حتسني إعا

 )أمزيان(الوضعية الراهنة 

  طريقة املرشوع : 

عية أو تعلمية تدور حول مشكلة اجتام –عبارة عن طريقة تقوم عىل تقديم مرشوعات للتالميذ يف صيغة وضعيات تعليمية هي 

اقتصادية أو سياسية أو ثقافية واضحة من خالل حتفيزهم عىل دراسة املشكلة والبحث عن حلول مناسبة هلا بحسب قدرات كل واحد 

 . الوسيط/املنشط / املوجه/ منهم ويقوم األستاذ فيها بدور املرشف 

  طريقة املجزوءات : 

إهنا طريقة يف التدريس تقوم عىل استقاللية املتعلم ،  يت أو مسار مستقلإهنا وحدة للتعلم الذا،  تؤدي إىل اكتساب كفايات متنوعة

 . وجعله يشارك بإنجاز أعامل وأنشطة نظرية وتطبيقية ومشاريع شخصية

  البيداغوجيا الفارقية: 

بيولوجية (تأخذ بعني االعتبار الفروق بني األشخاص الذاتية الطبيعية ،)لوغراند(ظهرت يف بداية السبعينات من روادها 

 )االجتامعي وطبيعة املحيط األرسي واالجتامعيالوضع االقتصادي و –أنامط التنشيئة االجتامعية  -الثقافة(واملكتسبة ) وفسيولوجية

  بني املتعلمني قصد جعلهم  إجراءات وعمليات هتدف إىل جعل التعليم متكيفا مع الفروق الفردية( :مفهومها

 )يتحكمون يف األهداف املتوخاة

 إهنا بيداغوجيا مفتوحة ونشيطة وقائمة عىل التفريد واعتبار خصوصيات املتعلم

 أنواع التفريق: 

  إجراءات وتدابري ديداكتيكية هدفها حتقيق صريورة التعليم والتعلم مع الفوارق املهمة البينفردية: تفريق التعليم 

 .والداخل فردية بني التالميذ للوصول إىل احلد األقىص من حتقيق األهداف الديداكتيكية 

  ويعني تنظيم النظام املدريس يف شكل مدارس من مستويات وأنواع خمتلفة: التفريق املؤسسايت 

  داف والكفايات إعطاء كل متعلم التعلم الذي يناسبه عىل مستوى القسم الواحد بعد حتقيق األه:التفريق الداخيل

األصلية مع مجيع املتعلمني ثم حتقيق األهداف املفرقة بطريقة بيداغوجية فارقية يراعي فيها املدرس الفوارق بني 

 . املتعلمني ، وأثناء التقييم تقوم األهداف األساسية بالتقويم املحكي واألهداف املفردنة بالتقويم املعياري

  خلق فرق وجمموعات بني التالميذ واملدرسني): نيالتفريق بني قسم(: التفريق اخلارجي . 

  أنواع البيداغوجيا القائمة عىل الفروق واالختالف: 

 تنويع الطرائق والتقنيات لبلوغ اهلدف خالل فرتات زمنية متباعدة: البيداغوجيا التنويعية . 

  بلوغ نفس اهلدف الرتبوي باستعامل تقنيات خمتلفة بكيفية متزامنة: املداخل املتعددة  بيداغوجيا.  

  تنويع يف الطرائق واملحتويات معا فهي تنويعية ومتعددة املداخل يف نفس الوقت:البيداغوجيا الفارقية . 

 :األهداف التدريسية  -

  ومصادر اشتقاقها هي :  األهداف الرتبوية: 
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 وتاريخ وثقافة املجتمع فلسفة 

  النظام السيايس واالجتامعي والديني واالقتصادي 

 طموحات املجتمع وحتدياته 

  طبيعة املعرفة والتطورات الكرونولوجية. 

 :ومن هذه األهداف 

 خلق املواطن الصالح 

  مساعدة الفرد عىل النمو املتكامل 

  إعداد الفرد القادر عىل العطاء واإلنتاج 

  القادر عىل التكيف مع الظروف املختلفة إعداد الفرد. 

  يمكن تصنيفها كالتايل ) وتشتق من اخلطوط العريضة للمنهاج: (األهداف التعليمية ،: 

 أهداف مادة دراسية ملرحلة زمنية معينة 

 أهداف سنوية ملادة دراسية معينة 

 أهداف فصلية ملادة دراسية معينة 

  أهداف وحدة دراسية معينة. 

   ومصادرها بالنسبة للمعلم )  وتسمى األهداف اخلاصة أو التدريسية أو نواتج التعلم: (السلوكية األهداف: 

 األهداف التعليمية للامدة أو الوحدة الدراسية 

 دليل العلم للامدة الدراسية 

  حمتوى الدرس 

 : مبادئ عامة يف صياغة األهداف السلوكية  -

 امة واالبتعاد عن النواتج اهلامشيةأن تركز األهداف عىل النواتج التعليمية اهل 

  تنويع األهداف بحيث تغطي مجيع املستويات  العقلية ، كاملعرفة والفهم والتطبيق والتحليل والرتكيب والتقويم. 

 أن تراعي حاجات الطلبة وخصائصهم النامئية ، بحيث تتناسب مع املستوى العقيل للطالب وتلبي حاجاهتم 

 ددة مع االبتعاد عن األلفاظ والتعابري الغامضة أن تكون واضحة الصياغة وحم 

 أن تصاف بداللة سلوك املتعلم وليس املعلم 

  يدرك ، يستنري ، يصبح قادرا ، يفهم ، يعرف : أن يتجنب استخدام األفعال الغامضة التي يصعب قياسها مثل... 

  جيب أال يشتمل اهلدف عىل أكثر من ناتج تعليمي واحد. 

 عيا يمكن حتليله من خالل املوقف أو النشاط التعليمي أن يكون اهلدف واق. 

 :جماالت األهداف  -

  حصيلة اخلربات واملعلومات املعرفية التي يكتسبها املتعلم بعد املرور باملوقف التعلمي التعليمي: (النتاج املعريف. ( 

 :مستوياته  -
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 ) .تقويم+ تركيب + حتليل + تطبيق + فهم + معرفة (

  تنمية املشاعر والقيم وامليول واالجتاهات لدى املتعلم ، أو حصيلة اخلربات االنفعالية واالجتامعية: (الوجداين النتاج ( 

 :مستوياته  -

 ) .مستوى التميز أو الوسم بالقيمة+  مستوى التنظيم +  مستوى التقييم +  مستوى االستجابة + مستوى االستقبال (

  رات احلركية التي يطورها الفرد بعد املرور باخلربات التعليمية التعلميةاملهرات والقد: (النتاج احلركي. ( 

اآللية أو + تقليد السلوك احلركي حتت إرشاف اآلخرين = االستجابة املوجهة + التهيؤ + األدراك : ( مستوياته  -

+ ة لكثرة املامرسة أو التعود قدرة املتعلم عىل القيام بالسلوكات احلركية غري املعقدة بطريقة آلية نتيج= التعويد 

التكيف + قدرة املتعلم عىل إنجاز املهارات احلركية املعقدة التي حتتاج دقة وضبطا وحتكام = االستجابة الظاهرة املعقدة 

 قدرة املتعلم عىل= األصالة + قدرة املتعلم عىل القيام بالسلوك احلركي بأكثر من طريقة تبعا لطبيعة املواقف املختلفة =  

 ) . تطوير سلوكات ومهارات حركية جديدة

 :فوائد األهداف  -

  جتعل عملية التدريس منظمة وهادفة بالنسبة لكل من: 

 املعلم: 

 .تساعده يف تنفيذ عملية التدريس واالنتقال من فكرة إىل أخرى  -

 تساعده يف اختيار طرائق وأساليب التدريس املناسبة -

 .حسب أمهية وأنواع نواتج التعلم تساعده عىل تنظيم وتوزيع الوقت  -

 املتعلم: 

 .تساعد املتعلم عىل معرفة املطلوب منه تعلمه وحتديد أدواره  -

 تساعده عىل اسرتجاع التعلم السابق ذي العالقة واالستفادة منه يف التعلم اجلديد  -

 .واملناسبة للتعلم اجلديد توجه أنشطته الدراسية وتساعده عىل استحضار االسرتاتيجيات العقلية الالزمة  -

 .تقدم للمتعلم تغذية راجعة حول تعلمه  -

 .تثري دافعية املتعلم نحو التعلم  -

  تساهم يف تطوير وتعديل املناهج: 

وملا كانت األهداف غاية ، فإهنا تسهم يف توفري )  التقييم+ الطريقة + املحتوى + األهداف : يشتمل املنهاج عىل (

 .للقائمني عىل ختطيط وتنفيذ الناهج ، وبالتايل إعادة النظر فيها  املعلومات املناسبة

 :االنتقادات املوجهة لألهداف السلوكية  -

  األهداف السلوكية حتد من حرية الطالب وتقتل العمل اإلبداعي لديه. 

  قد يركز املعلم عىل النواتج اهلامشية وهيمل الرئيسية منها. 

 كيز عىل نواتج معينة واتباع أساليب وأنشطة معينة حتد من حرية املعلم وتلزمه بالرت. 

 الدرايس ، وهيمل جوانب أخرى  ىقد ترصف انتباه املتعلم إىل جوانب معينة من املحتو. 
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  نظرا لطبيعة الزخم املعريف وحمدودية الزمن املخصص للدرس ، فإنه يصعب أحيانا وضع عدد كبري من األهداف يف

 .العقلية املستويات املختلفة لألهداف 

  صعوبة صياغة أهداف سلوكية يف بعض املجاالت الدراسية املختلفة. 

 

 

كل أشكال وسريورات ومظاهر العالقات التواصلية بني املدرس أو من يقوم مقامه واملتعلمني ، أو بني املتعلمني  :مفهومه : أوال 

 .أنفسهم 

 .الوسائل التواصلية واملجال والزمان  :يتضمن 

 .إىل تبادل أو تبليغ ونقل اخلربات واملعارف واملواقف ، وهيدف أيضا إىل التأثري يف سلوك املتلقي : هيدف 

 :وهي أربعة  :عنارصه : ثانيا 

 

 

 

 

 

 

 : مبادئه ورشوطه : ثالثا   

  األسلوب املتني واملتسق. 

  االنصات واالصغاء 

  االنتباه إىل درجة اإلشباع لدى املتلقي 

  االشرتاك يف املعجم والسجل املرجعي 

  استعامل العالقات والروابط الكرونولوجية. 

  استعامل البناء املنطقي 

  حيوية األسلوب. 

 : مظاهره : رابعا 

 .خر داخل اجلامعة وهو القدرة عىل التواصل من خالل التشبع بقيم التعاون واحرتام اآل: التواصل الوجداين  -

 .وهو التواصل عن طريق أنشطة حركية تعبريية مثل الرسم والرقص واملوسيقى : التواصل احليس احلركي  -

 .الفهم والتحليل والرتكيب والنقد : وهو عالقة الذات بموضوع التعلم من خالل : التواصل املعريف  -

 ا���ا�� ا����ا����

 ا���ف ��� :

.��ا�� ��اد �������  -  

.آ��ر ��اد إ��ا���   

 ا����ق :

����� ا����ل  -  

ا������ -  

 ا����اف ا������ ��� :

ا������  -  

ا���رس -  

ا������  -  

ا�����ن  -  

:���ورة ا������   

��� ا�������� وا���رس -  

��� ا�������� أ����� -  
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 : التغذية الراجعة : خامسا 

 .ني النوايا املتوخاة يف الرسالة وأثرها ، أي بني اهلدف املقصود واألثر الفعيل الذي أحدثته طريقة لتصحيح الفوارق ب -

 .أن هناك أوال مقصودا خيرب به املرسل ، أما التغذية الراجعة فهي إخبار عن اإلخبار األول : إهنا إخبار عن اإلخبار ، أي  -

 :أشكال التغذية الراجعة 

  عن مدى استقبال املتعلمني واستيعاهبم للرسالة يربهن : إخبار إرجاعي منظم. 

  تتم عن طريق أسئلة هنائية موجهة من طرف املدرس. 

  تتم عن طريق أسئلة موجهة من طرف املتعلمني للمدرس. 

  تأيت عىل شكل عالمات غري لفظية مثل مالمح الوجه وحركات األعضاء ومتوضعات اجلسم. 

 :أثر التغذية الراجعة 

 :للمرسل بالنسبة  -

  معاينة عوائق التواصل 

  معرفة مدى مستوى وقدرات املتعلمني 

  تكييف الرسالة وفق ردود الفعل املختلفة التي يظهرها املتعلمون. 

 :بالنسبة للعالقة بني املرسل واملرسل إليه 

  تقوية األمان وتقليص القلق. 

  تركيز عالقات التبادل والتفاعل وتعزيز احلوافز عىل التواصل. 

 :وهي نوعان : عوائقه : سادسا 

 :عوائق ذاتية  -

 معيقات ذات صلة باملدرس 

 معيقات ذات صلة باملضمون 

  معيقات ذات صلة بالوسيلة 

  معيقات ذات صلة باملتعلم. 

 :عوائق موضوعية  -

  معيقات ذات صلة باملجال 

 معيقات ذات صلة بالزمان 

  معيقات ذات صلة باحلاجات 

  معيقات ذات صلة باملجتمع 

 

 

 :ممارسة يعتمدها املدرس باعتباره منشطا ومربيا وموجها ومقوما وباحثا ، بغرض خلق دينامية مستمرة هتدف إىل  :مفهومه : أوال 

 ا������ ا�����ي 
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  تأهيل قدرات املتعلمني وحفزهم أفرادا ومجاعات ليبدعوا ويتواصلوا ويعربوا بحرية ودون خوف. 

  إكساب املتعلمني معارف ومهارات وخربات مبنية عىل االقتناع الذي يستند إىل التجربة واملالحظة وحل املشكالت. 

 دفع املتعلمني إىل االعتامد عىل أنفسهم ، وجعلهم منظمني وفق قوانني يشاركون يف تأسيسها خدمة ملصلحتهم ورقيهم. 

 :وظائفه : ثانيا 

 االندماج واملالءمة االجتامعية  

 الرتفيه 

  التثقيف 

 ترسيخ القيم واملبادئ 

 إشاعة روح التعاون والعمل اجلامعي 

 اكتشاف املواهب وصقلها 

  االنفتاح عىل الذات وعىل اآلخر. 

  التقويم والعالج. 

 :مواصفات املنشط الفعال :  ثالثا

 التشبع بمبادئ التنشيط 

  وخاصة التي تعترب إحدى الروافد املنشطة آللية التنشيط االلتزام بتثقيف الذات واالنفتاح عىل كافة املعارف والعلوم. 

  التحكم يف الربجمة اللغوية والعصبية 

  االقتناع بثقافة احلوار وتقبل النقد واالختالف 

  التمكن من مهارة االرجتال وأخذ املبادرة 

 رسعة البدهية 

  املداومة عىل التكوين واستكامل التكوين 

  والتقويم القدرة عىل التخطيط والتنفيذ. 

 :أدوار املدرس يف عملية التنشيط : رابعا 

  عند اختيار أهداف النشاط: تدخل احتاميل 

  عند إقرار النظام أو عجز يف العمل : تدخل رضورة 

  متى طلب منه التدخل : تدخل عريض 

  معالج تدخل(بتسليط الضوء عىل اخلطابات والقيام بتوضيح للمشاعر الرائجة : تدخل عىل مستوى التحليل. ( 

  يمكن للتدخل أن ينصب عىل إعطاء بعض النصائح واقرتاح طرق العمل : تدخل عىل مستوى التنظيم. 

  تدخل عامل... (من خالل تقديم بعض األفكار ، اإلخبار ببعض املعطيات : تدخل عىل مستوى املحتويات. ( 

 :بعض تقنيات التنشيط الفعالة املمكن اعتامدها داخل الفصل : خامسا 

 :طريقة الوضعية املسألة  -
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تقوم عىل أساس وضع ملتعلم أمام مشكل يف ظل وضعية تعليمية معينة ، ودفعه عن طريق املساعدة غري املبارشة والتوجيه لتحليله 

 .إىل عنارص أساسية ، واستخدام معارفه ومهاراته املختلفة مع استخدام األدوات املتاحة من أجل إجياد حل له 

وهي ال ختتلف كثريا عن طريقة حل املشكالت ، إال أن الوضعية املسألة تتعلق يف الغالب بمشكالت جزئية ذات ارتباط بدرس 

 . أو وحدة معينة ، يف حني قد تشمل األخرى مشكالت أعمق وأشمل كمجموعة من الوحدات الدراسية  

 ) . نبغي متفصلها والربط بينها للقيام بمهمة يف سياق معنيجمموعة من املعلومات التي ي(وتأخذ داللة حددها بعضهم بأهنا 

 .وليست بالرضورة وضعية تعلم ، فقد تقرتح وضعيات مسألة للتقويم ، كام للدعم والتثبيت 

 :طريقة اجلدال   -

ف هذا األسلوب تقنية يف التنشيط تقسم املجموعة إىل حتالفني كل منهام يدافع عىل فكرة معارضة تتعلق بموضوع معني ، ويستهد

 .تعلم تقديم احلجج واجلدال ، وتنمية الفكر النقدي ، وحس النسبية 

  ينطلق النقاش فيها عىل أساس إشكال. 

  املعارض/ املؤيد (يطرح اإلشكال بطريقة متكن املتعلمني من الدفاع عن املوقف. ( 

  ينحرص دور املدرس عىل التوجيه الشكيل دون التدخل يف اجلوهر. 

  احلرص عىل توزيع الكلمة عىل كل املشاركني من أجل إثارة ردود األفعال. 

  يشكل اإلعداد القبيل فرصة لكل فريق جلمع املعطيات وإعداد احلجج واألدلة قبل البدء. 

  يفيض النقاش إىل مل شتات املوضوع واخلروج بخالصات تبني خطأ اآلراء غري املوافقة لقوانني الرشيعة والفطرة. 

 :وار والنقاش احل -

  األهداف: 

 استكشاف ما للمتعلمني من متثالث حول املوضوع املستهدف 

  اإلنصات والتحدث بتلقائية : تنمية مهارة املنافسة. 

  التدرب عىل بناء مواقف شخصية بناءة 

  وضع خالصات أو جدول عمل... 

  سريورة اإلنجاز 

 تنظيم جمموعة القسم يف وضع نصف دائرة حسب اإلمكان 

 موضوع احلوار والنقاش عرض 

 حتديد قواعد العمل 

 املناقشة. 

  الصعوبات 

 اخلجل والرتدد 

 فقدان االنضباط 

 املشاركة النسبية 



 ���� را�� و����  �� ���م ا������ / ���� ���ط

 
26 

  العالج: 

  بناء الثقة ، نزع اخلوف والقلق ، إبعاد الغرية ، ألعاب بيسكودرامية إلزالة التوترات : اجلانب النفيس. 

  ية البناءة ، املشاركة الفاعلة ، اعتامد اخلطاب احلركي تأكيد الذات ، االستقالل: اجلانب االجتامعي... 

  احرتام احلقوق الفردية ، تبسيط األسئلة ، نرش ثقافة التسامح ، تقديم القدوة احلسنة : اجلانب الرتبوي. 

 ) الزوبعة الذهنية(العصف الذهني  -

  األهداف: 

 جتميع أكرب قدر من األفكار حول مفهوم أو موضوع أو حدث معني 

 تشجيع التلقائية 

 التدرب عىل بناء مواقف شخصية 

  سريورة اإلنجاز: 

  دون تعليق أو حتليل(جتميع األفكار أو االقرتاحات ( 

 املناقشة 

 التقييم 

  حل ، معنى ، رؤية(اختيار األفضل(... 

 قلة املوارد 

  الصعوبات: 

  سيطرة الصمت 

 اخلروج عن املوضوع 

  قلة املوارد... 

  نفيس ، اجتامعي ، تربوي( :العالج. ( 

 لعب األدوار  -

  األهداف: 

 االرتباط الوجداين بتجارب اآلخرين وخرباهتم 

 بناء القدرة عىل املالحظة الدقيقة 

 تنمية مهارة التعبري اجلسدي والتموقع يف الفضاء 

 الطالقة يف التعبري اللغوي 

 فك العزلة عن النفس 

  التدرب عىل بناء مواقف شخصية مثمرة. 

  سريورة اإلنجاز: 

 تقديم املوضوع 
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 ترك فرصة للتفكري 

  فتح باب النقاش إلعطاء املوضوع شكال حواريا. 

  تعيني متعلمني للعب األدوار بالتناوب. 

  دون تدريب سابق(الرشوع يف اللعب. ( 

  تدخل رضورة ، تدخل عريض ، أو تدخل كفاءة: (تدخل املدرس. ( 

  املناقشة. 

  الصعوبات: 

  ضحك ، سخرية ، ضدية ، غرية (ردود الفعل السلبية. (... 

  التمركز حول الذات. 

  ضعف التخيل. 

  نفيس ، اجتامعي ، تربوي: (العالج. ( 

 :االستجواب  -

  األهداف : 

 مجع معلومات عن املستجوب 

 بناء القدرة عىل املواجهة 

 تنمية مهارة تقنية إجراء االستجواب 

 الطالقة يف التعبري اللغوي 

 تقدير الذات ، وتقدير اآلخر 

  التدرب عىل بناء مواقف شخصية مثمرة. 

  سريورة اإلنجاز: 

 اختيار من يقوم بدور السائل ومن يقوم بدور املستجوب بالتناوب 

  حتديد مناسبة املقابلة أو موضوعها ومدهتا الزمنية 

 طرح األسئلة من طرف السائل 

  تدخل عريض أو تدخل كفاءة تدخل رضورة ،(تدخل املدرس ( 

  املناقشة. 

  الصعوبات: 

 اخلروج عن املوضوع 

  االسئلة غري اهلادفة 

  عدم التمكن من تقنية االستجواب. 

  نفيس ، اجتامعي ، تربوي: (العالج. ( 
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 :األخبار والقصص  -

  األهداف: 

 مجع القصص واألخبار 

 حسن االنصات واالنتباه اجليد 

 تنمية اخليال 

  التعبري اللغويالطالقة يف 

  التعرف عىل أحداث ومواقف مرتبطة باملحيط وبالواقع املعيش 

  التدرب عىل بناء مواقف شخصية بناءة. 

  سريورة اإلنجاز: 

  تقديم حكاية أو قصة ، أو جمموعة منهام. 

  الشخصيات ، األحداث ، الزمان ، املكان: (التعرف عىل مكوناهتا. ( 

  خل عريض أو تدخل كفاءةتدخل رضورة ، تد: (تدخل املدرس. ( 

  املناقشة. 

  الصعوبات: 

 عدم االنتباه والرتكيز 

 النقص يف املوارد 

  ردود الفعل السلبية 

  نفيس ، اجتامعي ، تربوي: (العالج. ( 

 :الصور واألرشطة   -

  األهداف: 

  مجع األرشطة والصور 

  حسن التنظيم والرتتيب... 

 تنمية اخليال 

 الطالقة يف التعبري اللغوي 

  التدريب عىل قراءة الصورة ومناقشة الرشيط 

  التدرب عىل بناء مواقف شخصية بناءة. 

  سريورة اإلنجاز: 

  عرض صورة أو رشيط تبعا ملوضوع أو حدث  أو فكرة أو جمال بيداغوجي. 

  ط اخلطوط ، األلوان، األبعاد، مناقشة الرشي... شخصية، إشهارية، تارخيية، فنية (التدرب عىل قراءة الصورة

 ).الشخصيات ، األزمنة، األمكنة، املوضوع الرئييس، املواضيع الثانوية، اللقطات، املشاهد، طرق التصوير(
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  تدخل كفاءة، تدخل رضورة، تدخل عريض أو كفاءة: (تدخل املدرس. ( 

  املناقشة. 

  وضع خالصات واستنتاجات مناسبة لقدرات املتعلمني. 

  الصعوبات: 

 الحظة الدقيقة عدم االنتباه والرتكيز وامل. 

  النقص يف املوارد 

  ردود الفعل السلبية. 

  نفيس ، اجتامعي ، تربوي: (العالج. ( 

 :األساليب الرئيسية للتنشيط : سادسا 

يؤكد املنشط باعتباره قائدا يضع مجيع التوجيهات والتعليامت ويؤمن االنضباط والنظام ، ويسري :  توجيهي/ أسلوب سلطوي  -

اجلامعة بحسب خطة وضعها مسبقا مل يطلع اجلامعة عليها ، فال يكون توجيه األنشطة واضحا بالنسبة للجامعة ، فهو يفرض املهام 

 .ت ويقومها ، ويتخذ اإلجراءات املناسبة يف الوقت املناسب ويوزعها ، ويكون اجلامعات الفرعية، ويراقب االنجازا

وهو الذي نص عليه امليثاق الوطني ، وهو املناسب لبيداغوجيا الكفايات ، حيث حياول املنشط االندماج :  أسلوب ديمقراطي -

 .يف اجلامعة ، فالتوجيهات ليست إال اقرتاحات يثريها ويشجعها ، وقد يكون التعاون كليا 

 .دد املنشط سوى األهداف املروم حتقيقها ثم يتحول إىل عضو من اجلامعة يف تنفيذ اخلطة ال حي

يكتفي فيه املنشط بتقديم العمل ويرتك املشاركني أحرارا يفعلون ما يشاؤون فعله ، وال يتدخل يف عمل وال   :أسلوب فوضوي  -

 .، ويف الغالب تتخىل اجلامعة أيضا عن أداء املهمة  توجيه ، وجييب عن األسئلة بغموض ، ويتخلف تلقائيا عن اجلامعة

 

 

 :منطلقات إعداد منهاج سلك الثانوي التأهييل ومرجعياته : أوال 

 ) :املحددة يف ميثاق الرتبية(املنطلقات العامة لالصالح الرتبوي  – 1

 عىل دور املدرسة واملجتمع وتعاوهنام بتفاعل إجيايب لتحقيق النامء والتقدم للفرد واملجتمع يف كافة املجاالت التأكيد. 

  وضوح األهداف املتوخاة من اإلصالح ومن مراجعة املناهج ، وذلك من خالل: 

  اإلنتاجاتاإلسهام يف تكوين الشخصية املغربية املستقلة املتوازنة املنفتحة املستوعبة لكل 

  اإلسهام يف حتقيق النهضة والتقدم للوطن يف جماالت متعددة. 

 اعتامد الرتبية عىل القيم ومتنية وتطوير الكفايات ، والرتبية عىل االختيار واعتبار املدرسة جماال لرتسيخها. 

  لسلوكا -الوجدان  –املعرفة (اعتام مقاربة شمولية متكاملة تراعي التوازن بني األبعاد املختلفة. ( 

  اعتامد مبدا التوازن يف الرتبية بني خمتلف املجاالت السابقة. 

  اعتامد مبدأ التنسيق والتكامل بني خمتلف املواد لتحقيق كفايات ومواصفات التخرج. 

 :االختيارات والتوجهات العامة لإلصالح الرتبوي  – 2

�� ���� ا�����ي  ��� / ������ت ���� ��

 إ������ 
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 )طبقا ملقتضيات امليثاق: (اختيارات وتوجهات يف جمال القيم  -

 قيم العقيدة اإلسالمية 

 قيم اهلوية اهلوية احلضارية ومبادئها األخالقية والثقافية 

 قيم املواطنة 

 قيم حقوق اإلنسان ومبادئها الكونية 

 : اختيارات وتوجهات يف جمال تنمية وتطوير الكفايات   -

نولوجية ، والكفايات القابلة لالستثامر يف التحول االسرتاتيجية ، التواصلية ، املنهجية ، الثقافية ، التك: (يتعلق األمر بالكفايات 

 .وهي كفايات تتداخل وتتكامل فيام بينها ) االجتامعي ، والكفايات القابلة للترصيف يف املجال االقتصادي

 : اختيارات وتوجهات يف جمال املضامني  –

 ا باملعرفة الكونية اعتبار املعرفة إنتاجا عاما ومشرتكا مع استحضار املعرفة اخلصوصية وارتباطه. 

  اعتامد مبدأ التنسيق والتكامل بني خمتلف أنواع املعارف وأشكال التعبري. 

  اعتامد مبدأ االستمرارية والتدرج يف تقديم املعارف األساسية عرب املراحل التعليمية ومنها مرحلة اجلذع املشرتك. 

 عرفة يف حد ذاهتا واملعرفة الوظيفية جتاوز الرتاكم الكمي للمضامني املعرفية وإحداث توازن بني امل 

  تنويع املقاربات وطرق تناول املعارف. 

 :اختيارات وتوجهات عىل مستوى تنظيم السنة الدراسية  -

 تنظيم السنة الدراسية يف دوتني 

  إعطاء نفس الغالف الزمني لكل جمزوءة دراسية. 

  إدراج التقويم الرتبوي ضمن صلب العملية الرتبوية. 

  ببداغوجوية الدعم الرتبوي العمل. 

 :مواصفات املتعلمني بسلك الثانوي التأهييل : ثانيا 

 :مواصفات مرتبطة بالقيم  -

  التشبع بقيم الدين اإلسالمي ، واالعتزاز باهلوية الدينية والوطنية ، واملحافظة عىل الرتاث احلضاري ، والتحصن ضد

 .كل أنواع االستالب الفكري 

  احلضارة املعارصة يف أبعادها اإلنسانية االنفتاح عىل قيم. 

  اإلملام بقيم احلداثة والديمقراطية وحقوق اإلنسان املنسجمة مع خصوصيته الدينية والوطنية واحلضارية. 

  التمسك بالسلوك االسالمي القويم واملثل العليا املستمدة من روح الدين اإلسالمي. 

 :مواصفات مرتبطة بالكفايات واملضامني  -

 تالك رصيد معريف يف جمال العلم الرشعي واللغوي واألديب واإلنساين مما يؤهله لفهم ومتثل وحتليل خمتلف مكونات ام

 .الثقافة اإلسالمية 

  مع القدرة عىل فهم الرتاث اإلسالمي واإلنساين ...) الرشعي ، األديب (امتالك أدوات التعامل مع أنواع اخلطاب. 
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 شبعة بالقيم االسالمية املتساحمة والقيم حلضارية ، وقيم املواطنة وحقوق اإلنسان ، وبلورة القدرة عىل معرفة الذات املت

 .ذلك يف عالقته باالخرين 

  التمكن من توظيف الوسائل التكنولوجية من أجل استدماج قيم العقيدة اإلسالمية واإلملام بمكونات الثقافة العربية

 .اإلسالمية واالنفتاح عىل خمتلف الثقافات 

 :األهداف األساسية ملنهاج سلك الثانوي التأهييل : ثالثا 

  تنمية فهم املتعلمني وإدراكهم للمعارف الرشعية املكتسبة وجتريدها وتعميمها حتى يتمكنوا من بناء شبكة مفاهيمية

 .تربز العالقات بني املفاهيم املكتسبة يف املراحل التعليمية السابقة واملفاهيم اجلديدة 

  معارف مرتبطة بشكل مبارش بالقضايا األساسية ذات األمهية العاملية من خالل الوحدات املقرتحة اكتساب. 

  اكتساب قيم وأخالق وميوالت أصيلة تنمو وتنفتح عىل الرتاث الوطني والعاملي. 

  اختاذ املواقف والترصفات املناسبة تبعا للتعلامت واملكتسبات. 

 اد ، باإلضافة إىل املهارات اخلاصة بامدة الرتبية اإلسالمية اكتساب املهارات املشرتكة بني املو. 

 :األسس البداغوجية والديداكتيكية ملنهاج سلك الثانوي التأهييل : رابعا 

 :مرجعية رشعية  -

  القرآن والسنة : خصوصية املعرفة االسالمية املستمدة من الوحي. 

  عقيدة أهل السنة(وحدة العقيدة. ( 

 مذهب مالك(هي وحدة املذهب الفق. ( 

 :مرجعية نظرية  -

 مبدأ تأصيل املفاهيم الرشعية انطالقا من املرجعيات الرشعية 

  العقيدة ، الفرائض، التواصل، الصحة، احلقوق، األرسة، : (االنفتاح عىل األدبيات احلديثة التي تعالج هذه املفاهيم يف

 ) .مناهج التفكري ، القيم

 عديلها وتصحيحها اعتامد مبدأ تشخيص التمثالت وت. 

  تكريس توجه تسديد السلوكيات وبناء املواقف. 

 :تنطلق من مركزية املتعلم ، وتنمية تعلامته ودعمها من خالل : مرجعية بيداغوجية  -

 وضعيات تعلمية ذات معنى بالنسبة له 

 رفة واهلدف التعليمي إىل وضعيات تقويمية تقيس مدى متكنه من املارات األساسية مع رضورة االنتقال من مركزية املع

 .وظيفية كل منهام 

  مرجعية ديداكتيكية تستحرض املرجعية الرشعية من أجل تطوير العمل هبا وإدماجها يف الوضعيات التعلمية ، بتغليب

مبدأ وظيفية النصوص ، من أجل استثامرها وتنمية مهارات االستدالل واالستشهاد واالستنباط باإلضافة إىل 

 .لبناء املواقف وتسديد السلوك  االسرتشاد هبا

 ) .النمو ، االنفتاح ، التجديد( :هذا وإن تأسيس رنامج سلك الثانوي التأهييل بني عىل املبادئ األساسية التالية  -
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 :املهارات األساس التي ينميها منهاج سلك الثانوي التأهييل : خامسا 

  فهم النصوص الرشعية وحتديد دالالهتا. 

  حتليل النصوص الرشعية والفكرية وحتديد مضامينها. 

  استنباط القيم واألحكام من النصوص الرشعية. 

  استخراج املضامني والقيم والقضايا الرئيسية املثارة يف خمتلف النصوص. 

  االستدالل بالنصوص الرشعية يف وضعيات تواصلية بيانية أو حجاجية. 

 أو نقاشية  التعبري عن الرأي يف وضعيات تواصلية. 

  حتليل الظواهر االجتامعية موضوع الدرس ومناقشتها. 

  طرح اإلشكاليات ، وصوغ الفرضيات ، وحتليلها ، واقرتاح حلول وبدائل هلا. 

  اكتساب املفاهيم الرشعية وتعريفها وحتديد خصائصها ، وبيان العالقات فيام بينها. 

 واصلية أو حياتية اختاذ مواقف نظرية أو سلوكية مسؤولة يف وضعيات ت. 

  تسديد السلوك وتوجيهه عىل أسس العقيدة اإلسالمية ومبادئها وبوسائل اإلقتناع واحلوار. 

   

 

  املناهج الرتبوية : أوال: 

  وظيفة املناهج الرتبوية: 

o  ترسيخ القيم واهلوية 

o التعليم 

o التأهيل 

o االندماج االجتامعي 

  الدراسية أسس بناء املناهج: 

o الرتبية عىل القيم 

o الرتبية عىل الكفايات 

o الرتبية عىل االختيار 

  املبادئ الديداكتيكية العامة للمنهاج: 

o التدرج واالستمرارية 

o الرتكيز عىل الكيف 

o التنويع يف الطرائق والوضعيات والوسائل 

o إعطاء معنى للتعلامت 

o التكامل بني املكونات والوحدات 

��ت ����  �� �����ز/ ��  
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o التقويم 

 عنارص املنهاج : 

o األهداف والكفايات 

o املحتوى 

o الطرائق 

o الوسائل التعليمية 

o أساليب التقويم 

  خصائص املنهاج: 

o البناء املنطقي للمحتويات يف عالقتها بمواصفات التخرج 

o خدمة الغايات والكفايات املراد حتقيقها يف هناية مستوى أو سلك 

o  استحضار التقويم والتخطيط والتنشيط واملوارد البرشية واملادية والديداكتيكية وفضاء التعلامت. 

  أسس مراجعة املناهج: 

o  فلسفة املجتمع وما حيدده امليثاق : أسس فلسفية. 

o  حاجات املتعلم : أسس نفسية. 

o  وربط التعليم بالشغل حاجة املجتمع للتقدم ومواكبة التطورات املتسارعة: أسس اجتامعية 

o  التدرج يف نقل املعارف ، التكامل ، التخفيف ، املرونة ، التوازن : اعتامد مبادئ / أسس معرفية. 

o  تبني منهجية واضحة ترمي إىل إكساب املتعلم مهارات وكفايات تؤهله : أسس منهجية... 

  املعايري التي حتكمت يف وضع املنهاج: 

o  مشرتكا لإلنسانيةاعتبار املرفة موروثا كونيا 

o اعتبار املعرفة اخلصوصية جزءا من املعرفة الكونية 

o اعتبار التنوع والتعدد الثقايف املغريب 

o  جتاوز الرؤية الكمية للمعارف ، واستبداهلا بوظيفية املعرفة. 

o  استحضار البعد املنهجي والنقدي يف املحتويات. 

o  جهوية  30وطنية ،  70توفري حد أدنى من املضامني املشرتكة. 

o  تنويع املقاربات وطرق تناول املعارف. 

  جمال التنظيم البيداغوجي: 

  إعادة هيكلة وتنظيم أطوار الرتبية 

 التقويم واالمتحانات 

  التوجيه الرتبوي واملهني. 

  أسس بناء كتاب التلميذ: 
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 التمركز حول املتعلم 

  تعليمية ، منهجية ، اجتامعية ، تقويمية : الوظيفية. 

  التكامل بني احلصص لبناء الكفايات. 

 النهج العلمي 

  االنفتاح عىل وسائل أخرى كتكنولوجيا اإلعالم واالتصال. 

  مبادئ تدريس اللغات: 

 التعددية 

 االستمرارية 

 اإللزامية 

  الوظيفية. 

  احلياة املدرسية: 

  وظيفة املدرسة: 

o ترسيخ القيم واهلوية 

o التعليم 

o التأهيل 

o االندماج االجتامعي 

  خصائص املدرسة: 

o الدوام واالستمرارية 

o الوظيفية 

o  من خالل األنشطة املقدمة كاحلرية واملساواة واملواطنة : الرمزية... 

  أنشطة احلياة املدرسية: 

o األنشطة الصفية 

o  الرتبوي ، واملادي ، والنفيس : أنشطة الدعم / أنشطة التفتح : األنشطة املندجمة. 

o  أنشطة التوجيه الرتبوي. 

 س الؤسسة جمال: 

o  يتوىل : جملس التدبري: 

 اقرتاح النظام الداخيل للمؤسسة -

 دراسة برامج عمل خمتلف املجالس -

 دراسة الربنامج السنوي ألنشطة املؤسسة -

 الصيانة وحفظ املمتلكات -
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 .النظر يف مشاريع الرشاكة  -

 املصادقة عىل امليزانية  -

 .دراسة حاجيات املؤسسة للموسم املقبل  -

o  تتوىل : املجالس التعليمية: 

 دراسة وضعية تدريس املادة الواحدة -

 التنسيق عموديا وأفقيا بني مدريس املواد -

 .حتديد حاجيات التكوين لفائدة املدرسني  -

 تتبع نتائج التحصيل -

 .تطوير وجتديد أساليب التدريس  -

 .إنجاز تقارير دورية حول املادة  -

o  يتوىل : املجلس الرتبوي: 

 .االنشطة الداعمة واملوازية  -

 .التنسيق بني املواد  -

 .املساعدة االجتامعية  -

 .األنشطة واملسابقات الثقافية  -

o  تتوىل : جمالس األقسام: 

 .حتليل نتائج التحصيل لتحديد وتنظيم عمليات الدعم والتقوية  -

 .دراسة وحتليل طلبات التوجيه وإعادة التوجيه والبث فيها  -

 سعيد عطاط: مجع وتلخيص 

https://www.facebook.com/MR.SAID.ATTAT 
  

 

 .بالنجاح والتوفيق مجيعا متمنيايت لكم 


