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مدخـل  : 
 

         ملاديت التعليمية  العامة وعلم النفس التربوي مكانـة هامة يف حميط التكوين ألا تســتجيب 
ــى  للحاجيات التكوينيـة للمعلمني حيث أما يوضحـان العملية التعليميـة ويساعدان املعلم عل

فهم ومواجهة الصعوبات  ذات الطابع السلوكي اليت تعترض السري احلسن للمتمدرسني . 
 

األهداف العامة للتكوين يف مادة التعليمية العامة : 
 

ــوع  1.  أن يكون املتكون يف اية املسار التكويين قادرا على معرفة وفهم أمهية وأهداف وموض  
التعليمية ومفاهيمها األساسية وعالقتها بالعلوم األخرى . 

2.  التحكم يف بعض املفاهيم  الوظيفية  اليت هلا عالقة مباشرة  باملمارسة املهنية .   
3.  معرفة وفهم املفاهيم واملبادئ األساسية لبيداغوجية األهداف وتطبيقاا يف املوقف التعليمية.    

4.  معرفة وفهم أهم مبادئ وقوانني التعليمية واستخدامها يف املواقف التعليمية .   
5.  التمييز بني الطرائق البيداغوجية املختلفة للوصول إىل القدرة على اختيار التقنيات التعليميـة   

املناسبة للمواقف التعليمية املتنوعة . 
6.  معرفة وفهم أهم املصطلحات األساسية املستخدمة يف التقومي وتطبيقها يف املواقف التعليمية.   

7.  بناء االختبارات ونتائجها التحصيلية واستغالل نتائجها .   
8.  حتليل العملية التعليمية واملواقف التربوية إىل عناصرها األساسية يف إطار املفاهيم املقدمة هلم.   

 

األهداف العامة للتكوين يف مادة علم النفس التربوي: 
 

1.  معرفة دور علم النفس التربوي يف العملية التعليمية داخل القسم .   
2.  توظيف علم النفس التربوي يف التعامل مع التالميذ( اختيار األنشطة، اختيار الطريقة   

والوسائل) حتقيق القدرة على التصرف يف املواقف الصعبة  اليت تعترض املعلمني  
3.  استثمار علم النفس التربوي  ونظرياته يف تصنيف وتوجيه املتعلمني حسب احلاجات   

والقدرات املختلفة . 
ــني والتطويـر  4.  إدراك أمهية علم النفس التربوي يف املواقف التربوية واحلياتية لغرض التحس  

املستمرين يف مساره املهين . 
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استراتيجية التكوين  
 

ـي       مل تعرف التربية استقرارا منذ ظهورها إىل اليوم ، وظلت تساير التطور العلمي والتكنولوج
ــة .  والتسارع العلمي بأفكارها ونظرياا ، وحتاول إجياد التفاسري واحللول  للمشكالت املعترض
ـق  ولذا فال جمال لالستغراب اليوم إذا أصبحت األساليب اليت كنا نصفها باجليدة عاجزة عن حتقي
ــوات  اهلدف يف نظر احملدثني، وأن الطرق التربوية باتت عقيمة ال تفي بالغرض ، وأن ترتفع أص
تصف ممارسات املعلم اليوم بالعمومية خللوها من األهداف ، وبالروتينية تارة وبالكالسيكية تــارة 

أخرى خللوها من التجديد واحلداثة .  
 

ـل        درءا لكل هذه األوصاف ، ومتاشيا مع االجتاهات احلديثة للتربية  ، وسعيا إىل إعطاء العم
التربوي دفعا جديدا ، وإميانا بأن املعلم هو العنصر األساسي يف العملية التعليمية وأنــه حجـز 
ـة  الزاوية الذي ال يستوي بناء التعليم إال باستوائه  . جاء مشروع تكوين املعلمني مبنيا على صيغ

التكوين عن بعد  باستعمال هذه السندات ، ومتخذا التكوين الذايت املوجه استراتيجية له . 
 

ـي              وعليه زميلي املعلم لكي ترفع من كفاءتك العلمية واملهنية ، وترقى بأسلوبك التعليم
وتعطي عملك التربوي دفعا جديدا حتقق من خالل ذلك األهداف املســطرة ، عليـك باتبـاع 

اخلطوات التالية : 
 • قراءة املوضوع قراءة متأنية واعية . 

 •  بعد تأكدك من فهمك للموضوع حاول تلخيص أهم األفكار اليت وردت فيه. 
ــالع  علـى   • انتقل بعد ذلك إىل أسئلة التصحيح الذايت، اقرأها بتأن وأجب عليها دون االط

األجوبة اخلاصة ا . 
 • قارن إجابتك بإجابة التصحيح الذايت لتتعرف على أخطائك وتصححها بنفسك . 

 • عد إىل املوضوع ثانية إذا كانت إجاباتك خاطئة  بنسبة أكثر من ثالثني باملائة . 
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املدخل إىل التعليمية املدخل إىل التعليمية 
 

  األهداف اخلاصة : 
 • أن يعرف املتكون التعليمية العامة 

 • أن يوظف التعليمية العامة 
 • أن يتحكم املعلم يف الفعل التعليمي 

 

احملتويــات: 
1. حملة تارخييـة   

2. تعريف التعليمية العامة   
3. بعض املفاهيم :املوقف التعليمي / التعلمي   

                   العائق 
                   الربنامج واملنهاج واملرجعية 

4. أمهية التعليمية يف تكوين املعلم   
5. مكونات التعليمية العامة : -  املعلم    

                                - املتعلم 
                                - املادة التعليمية  

6. اخلالصة   
7. أسئلة التقومي الذايت   

8. أجوبة التصحيح الذايت     
 

1. حملة تارخيية :    
 

         إن اجلهود املكثفة اليت بذلت يف ميادين التعليم  خالل عشرات السنني األخرية بغية حتســني 
ــها ،   الفعل التربوي ،  انتهت إىل ضرورة فهم العملية التعليمية التعلمية أكثر، من قبل القائمني علي
ــم ) ، واملـادة التعليميـة ،  وإىل معرفة حقة  بأقطاا املتمثلة يف املرسل (املعلم ) ، واملتلقي (املتعل

والعالقة الثنائية اليت تربط كل عنصر بآخر. 
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ــة ،           ونظرا للدور اخلطري الذي يلعبه كل عنصر من هذه العناصر الثالثة يف العملية التعليمي
واألثر الذي يتركه كل واحد يف العنصر اآلخر برزت إىل الوجود يف اال التربوي  ما اصطلح عليه 

بالتعليمية. 
 

         أخي املعلم مما ال شك فيه أنك مسعت عن موضوع التعليمية وأنك قد اطلعت عليه يف بعض 
ـاذا  الكتابات ، وأعتقد أن أوىل األسئلة اليت تبادرت إىل ذهنك  هي :مىت ظهر مفهوم التعليمية ؟ وم
يعين على وجه التحديد؟ وما هي حاجتك أنت كمريب على وجه التحديد إىل التعليمية  ؟  ولإلجابة 

على هذه األسئلة وغريها نقول. 
 

      كلمة ( تعليمية ) هي مصطلح وترمجة لكلمــة : DIDACTIQUE  املشـتقة مـن الكلمـة 
اإلغريقية  DIDAKTIKOS  اليت تطلق على ضرب من  الشعر املعروف .  

 

ــرن       وتشري بعض القواميس واملراجع املختصة  إىل أن مصطلح (تعليمية ) ظهر يف منتصف الق
السادس عشر ليشري إىل أسلوب شعري معروف كانت من خالله تطرح النظريات والقوانني العلمية 

ــالتعليم   وظل هذا اللفظ متداوال يف قواميس اللغة الالتينية والفرنسية ليشري إىل   كل ما له عالقة ب
(وسائل تعليمية طرق تعليمية ). 

 

         مصطلح التعليمية يف اللغة اإلغريقية :DIDACTICOS يعين كل ما هو خاص بالتربية  وقد 
ــه بعنـوان:  عنون أحد املربني التشيكي وهو أجان  أموس  كومنريوس (1592 ـ 1670 )أحد كتب

التعليمية الكبرية. 
 

ـاموس :  LE ROBERT     1960 أن التعليميـة فـن التعليـم . ويـرى :          ويشري ق
LACOMBER يف املوسوعة العامليـة( ENCYCLOPEDIE  UNIVERSSELLE 1968) أـا 

 J.: ــة  هـي التعليـم ذاتـه . أمـا أسلوب مرادف للبيداغوجيا ، إذ يقول ببساطة أن التعليمي
ــا  يؤكـد    CHATEAU أحد مؤسسي علم التربية بفرنسا فقد اعتربها : علم العالقة التربوية مم

انتماءها إىل علوم التربية . 
 

      وظل االهتمام مبوضوع التعليمية قائما يف حبوث كثرية إىل غاية العشرية األخرية حيث تعرض 
:PH .  MEIRIEU  للجــدل القائــم بني التعليمية ( تتمحور حول املعارف ) والبيداغوجيا( 

تتمحور حول الطفل ) واعتربه جدال عقيما. ورأى أنه من األفضل الفصل بني االثنتني  والنظر 
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إليهما كميدانني خيدمان عملية التعلم وكل دراسة جادة ينبغي أن ختلص إىل كيفية إدماجهما خلدمة 
موضوع التعلم . 

 

2. تعريف التعليمية  العامة    
 

ـالل        لقد أدركت أخي الدارس من خالل اللمحة التارخيية السابقة ملوضوع التعليمية ومن خ
اجلدل القائم حوهلا أا  بال شك عرفت تعاريف كثرية  إليك بعضها : 

1.تعريف مسيث 1962 

يعرف مسيث   التعليمية على أا فرع من فروع التربية موضوعها : التخطيــط للوضعيـة 
البيداغوجية وكيفية مراقبتها وتعديلها عند الضرورة. 

2. تعريف مياالري:1979 

يعرفها مياالري بأا جمموعة طرق وأساليب وتقنيات التعليم . 
 

3. تعريف بروسو 1983 

ويعرفها بروسو بأا تنظيم تعلم اآلخرين ، وأن املوضوع األساسي للتعليمية هــو دراسـة 
الشروط الواجب توفرها يف الوضعيات التعلمية املقترحة على التلميذ. 

ـم  ويف سنة 1988 يعود بروسو  ليقول أن التعليمية هي الدراسة العلمية لتنظيم وضعيات التعل
ليحقق التلميذ من خالهلا أهدافا معرفية عقلية أو وجدانية أو نفسية حركية . 

 

ومن التعاريف السابقة ميكننا أخي الدارس اخلروج بالتعريف التايل للتعليمية : 
ــدم  التعليمية علم من علوم التربية له قواعده ونظرياته يعىن بالعملية التعليمية التعلمية، ويق
ــن حيـث  املعلومات وكل املعطيات الضرورية للتخطيط. يرتبط أساسا باملواد الدراسية  م
املضمون والتخطيط هلا وفق احلاجات واألهداف والقوانني العامة للتعليم، وكــذا الوسـائل 

وطرق التبليغ والتقومي . 
 

 واملتتبع ملوضوع التعليمية العامة تارخييا  جيد أا مرت بثالث حمطات بارزة . 
  احملطة األوىل كانت يف الستينات من القرن املاضي  حيث كان التركيز على النشاط التعليمي. 
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ـيز     احملطة الثانية :  كانت يف العشريتني املواليتني أي يف السبعينات والثمانينات وحتول هنا الترك
ـم   من النشاط التعليمي الذي يرتكز أساسا على املعلم إىل النشاط التعلمي  الذي يعول على املتعل

ويعترب املعلم جمرد مشرف وموجه . 
احملطة الثالثة : أما يف التسعينات فأصبح التركيز على التفاعل القائم بني النشاط التعليمي (مــن 

املعلم) والنشاط التعلمي (من املتعلم ). 
      ومنه يتضح أن موضوع التعليمية هو دراسة الظواهر التفاعلية بني معارف ثالث وهي املعرفة 
العلمية واملعرفة املوضوعة للتدريس اليت ينقلها املعلم ، واملعرفة اليت حيصل عليها التالميذ أي اليت 

تتكون لديهم كل ذلك يف إطار فضائي زمين حمدد. 
 

3. بعض املفاهيم:   
 

ا / املوقف التعليمي/ التعلمي 
 

ـها            املوقف التعليمي (وقد يعرب عنه بالوضعية التعليمية التعلمية ) يقصد ا الظروف اليت خيلق
ــري فيـها  املدرس  لتالميذه من أجل إثارة مجلة من السلوكات عندهم. أي الظروف العامة اليت جت

الدروس (عمليتا التعليم والتعلم ) . 
    والوضعية التعليمية كما حددها بر وسو هي جمموع العالقات القائمة بشكل ظاهر بني التلميذ 
ــم بغيـة  أو جمموعة من التالميذ ووسط ما حيتوي على أدوات أو أشياء ونظام تربوي ميثله املعل

إكساب هؤالء التالميذ معرفة مشكلة أو يف طريق التشكل . 
 

أنواع الوضعيات التعليمية: 
ــة ، ووضعيـة        هناك ثالثة أنواع من الوضعيات التعليمية  : وضعية الفعل ،ووضعية الصياغ

التصديق. 
  

وضعية الفعل :وتتميز هذه الوضعية باللجوء إىل دفع التلميذ إىل إجناز عمل، بناء علــى ممارسـته 
وباستثمار طاقته الفكرية وتعبئة قدراته الشخصية. واجلانب املستهدف هنا هــو األداء النـاجح. 
ــه عـن  حيث جيد التلميذ نفسه خالل النشاط  يف مواجهة مشكل  يتطلب حال .ومن خالل حبث

احلل يلجأ إىل إنتاج أفعال بإمكاا أن تنتهي إىل إكسابه مهارة ما . 
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وضعية الصياغة : وتتميز هذه الوضعية بالصياغة الواضحة للرسالة أو املعلومات اليت تراهن  على 
ــي. أمـا  الكفاءة اللغوية ، وما يتبعها من دقة وضبط يف املعاين وحتكم يف توجيه اخلطاب التعليم
اجلدلية املطابقة هلذه الوضعية فتتمثل يف كون التعلم تفرضه ظروف خمتلفة حتتم ظــهور تبـادل 

املعلومات واللجوء إىل لغة معينة لضمان جناح هذا التبادل وتربير املواقف .  
 

ــن هـذه  وضعية التصديق: ومييزها استخدام الرباهني واحلجج إلثبات حكم أو استدالل، وتراه
ــول  الوضعية على املعارف املكتسبة ودور عملية الفهم. و التلميذ مطالب بأن يربهن على ما يق
ــا  بشواهد من اجتهاده اخلاص. بعبارة أخرى فالتبادالت ال م فقط املعلومات ولكن م أيضا م

يديل به التلميذ.. 
ب / العائق  

 

ــول دونـه           املقصود بالعائق هو العقبة والصعوبة اليت تواجه اإلنسان لتحد من نشاطه ، وحت
وحتقيقه  لألهداف .وقد يقف العائق يف طريق املعلم فيتعذر عليه  حتقيق األهداف من الدرس كما قد 
ــا احلـالتني  تواجه هذه العقبة  التلميذ فيصعب عليه فهم  الدرس واإلفادة منه . واألسباب يف كلت
ــم  خمتلفة ومتنوعة. وإذا كان التلميذ يف كثري من األحيان عاجزا عن تفسري  هذه الظاهرة فعلى املعل
ــح  أن يدرك هذه العوائق وأن يشخصها ، وأن جيد هلا العالج املناسب ليفعل تعليمه أكثر وإال أصب

الفشل حليفه يف كل مرة . هذا العائق مبفهوم العقبة  أما العائق وفق منظور التعليمية هو أنه : 
 

     خالل بناء املعرفة يالحظ التلميذ وبصفة دورية أن املعارف والتصورات اليت مكنته يف املاضي 
ـايف  من حل بعض املشكالت ،مل تصبح بنفس اجلدوى يف وضعية جديدة. أي مل يبق هلا املفعول الك
ــري باشـالر   للمساعدة على إجياد احلل يف الوضعية اجلديدة وذلك ما يسمى بالعائق حسب تعب
  BACHELARD 1977 .هذه العبارة تلتقي مع فكرة اختالل التوازن املعريف اليت جاء ا بياجي  

 .  DESIQUILIBRE   EPISTEMOLOGIQUE  PIAGET  .

ــة.         إن التنبؤ ذه العوائق أو البحث عنها وكشفها ومعاينتها يعد عمال جوهريا يف التعليمي
ـوى  ويف هذا السياق جتدر اإلشارة إىل ضرورة التمييز بني التركيز على التلميذ والتركيز على احملت

التعليمي.  
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ــد منـها       فمن حيث احملتوى منيز بني املفاهيم احلساسة اهلرمية اليت يستلزم التحكم يف الواح
ــم يف  التحكم يف سابقيه مثال :معرفة عملية اجلمع جيب أن تسبق عملية الضرب أو بدون التحك

قاعدة اإلشارات كل تطور يف اجلرب يصبح مستحيال . 
  هذه العوائق هي عوائق موضوعية OBSTACLES OBJECTIFS  أو كما يسميها بر وســو 

عوائق معرفية.  
  OBSTACLES : ــها باشـالر فـهي العوائـق الذاتيـة          أما العوائق اليت حتدث عن
ــوى  SUBJECTIFS وقد ختتلف  إًذا  حسب األشخاص وليست هناك وسيلة للكشف عنها س

ـات  املالحظة. أي مالحظة التلميذ وهو يباشر نشاطا تعليميا ما. وأن جتميع وتصنيف هذه املالحظ
يقدم للمعلم معلومات ذات أمهية قصوى . 

 

   ج /   الربنامج واملنهاج واملرجعية  
 

        لعلك أخي الدارس الحظت يف عدة مناسبات أنه عندما يدور احلديث عن املناهج الدراسيـة 
ـــات  باعتبـارها ركنا أساسيا من أركـان النظام التربوي يستعمل املتدخلون عـدة مصطلحـ
منها املنهاج والربنـامج  واحملتوى التعليمي املقـرر الدراسي .فهل هلـذه املصطلحات نفس املفهوم 
وهل تؤدي نفس املعىن؟ احلقيقة أن هناك فرقا بني مصطلح وآخر وإليك مدلول هذه املصطلحات : 

 

 املنهـــاج : 
 

 METHODE ينبغي التمييز يف البداية بني ثالثة مصطلحات هي :منهج أو منهاج              
  CURICULUM منهــاج دراسي ، METHODE PEDAGOGIQUE  ومنهــاج بيداغوجي

أ  / املنهاج أو املنهج : 
ــة 48         لغة هو الطريق أو السبيل . ويف قوله تعاىل : { لكل جعلنا منكن شرعة ومنهاجا } اآلي

من سورة املائدة . 
 

 ب  / املنهاج البيداغوجي : 
ـق               وهو جمموع الوسائل املستعملة لبلوغ أهداف تربوية معينة . وهذه الوسائل  أو الطرائ
ختتلف باختالف اهلدف التربوي الذي نسعى إىل حتقيقه وباختالف الفئة املقصودة من التالميذ واملادة 

الدراسية . 
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ج  / املنهاج الدراسي:  
          حسب : G.DE LAND SHERE املنهاج جمموعة من األفعـال املخططــة الستثـــارة 
التعليم .أو هو ختطيط للعمل البيداغوجي .فاملنهاج ذا املفهوم يشــمل :األهـداف واحملتويـات 

وأساليب التقومي مبا يف ذلك الكتب املدرسية والوسائل التعليمية . 
 

  PROGRAMME: الربنامج
 

ـي             الربنامج ال يعين مبفهومه التقليدي املقرر الدراسي أ و احملتوى  ، بل إن الربنامج الدراس
يلتقي مع املنهـاج يف كونه يتضمن أهدافا خـاصة  مبادة معينة  أو مستوى معني، وكذلك الوسائل 

والطرق وأدوات التقييم .وبذلك يصبح الربنامج جزءا من املنهاج . 
 

          املنهاج أهم أداة لـتربية األجيال وفق الصورة  اليت يرغب اتمع أن يكون عليها النشء . 
ـــق و  ويشمل جمموعـة من اخلربات و األنشطة و الغايـات املستهدفة  و  الـمضامني و الطرائ
ـون  الوسائلوأساليب التقومي  . فهو أداة تسـاعد املتعلم على النمو الشـامل  و املتكامل لكي يك

 . ف مع ذاته و مع اآلخرينأكثر قدرة على التكي
    وحدد(تيلور ) نظريته العامة لبناء املنهاج يف أربعة تساؤالت هي: 

            1- ما الغرض املستهدف  ؟أو ملاذا نعلم ؟ 
           2- ما املادة األساسية اليت جيب أن تستخدم ؟   أو كيف نعلم ؟ 
           3.- ما اخلربات التعليمية اليت جيب أن تكتسب ؟ أو ماذا نعلم ؟ 

           4 -كيف ميكـن تقييم النتائج املستخلصة  ؟ 
     و هذه  األسئلة  تعرب يف جمملها عن املكونات األساسية للمنهاج وهي: 

          1 -  األهداف. 
          2 -  الوسائل التعليمية والطرائق. 

          3 -  احملتويات العلمية (اخلربات التعليمية-أو املضامني-أو الربامج). 
          4 -  التقومي. 

     إن بناء أي منهاج ينبغي أن يشمل كل املكونات و يراعي كل الشروط الواجب توفرها يف كل 
     مكون . 
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  REFERENT: املرجعية
 

ــها يف بنـاء أي          هي أرضية االنطالق يف بناء  ووضع املناهج. أي هي القاعدة اليت ينطلق من
ــايف - اجتمـاعي  منهاج وتتكون هذه األرضية من  كل مشتركات األمة من لغة وعقيدة وإرث ثق
ــل  حيدد العالقات بني  األفراد واجلماعات وحيدد ضوابط السلوك املتمثلة يف القيم واملعايري اليت تعم

التربية على نقلها من جيل إىل آخر. 
 

4. أمهية  التعليمية يف تكوين املعلم 
 

ــريات إجيابيـة يف           أخي الدارس  أنت مقتنع بأن العمل الذي تقوم به يهدف إىل إحداث تغ
جمموعة األطفال اليت هي اآلن بني يديك( تربوية ، معرفية ، اجتماعية …)  

ـاح          وإملامك مبوضوع التعليمية  جيعلك تبحث عن أجنع الطرق وأحسن الوسائل  لتضمن النج
ــة يف  لدروسك.  وهذا لكونك تؤمن بتعقد عملية التعلم عند الطفل هذا الذي هو  يف حد ذاته قم

التعقيد.  
ـا    وما دمت أخي الدارس أنت املعلم لكل املواد التعليمية من لغة ورياضيات ومواد فنية وغريه
فإنه ينبغي عليك أن تقف على تعليمية كل مادة على حدة سواء من حيث أهدافها أو مضامينــها أو 

ــط لدروسـك وتكيفـها   طرائقها ووسائلها وأساليب تقوميها وتعديلها ، لتتحكم بعدها يف التخطي
حسب املستجدات  

 

          5-. مكونات التعليمية : املعلم ، املتعلم ، املادة املدروسة .    
 

ــي       التعليمية ليست جمرد  تأمل يف املسائل البيداغوجية وإمنا  هي استغالل للواقع التعليم
ـن  وتناوله  بالدراسة وحتليل وضعيات التعلم املختلفة  بكل مكوناا ( معلم ومتعلم ومادة تعليمية )م

أجل توفري فعالية أكرب .  
 

ــة أقطـاب هـي :       من املعروف لديك أخي املعلم أن  العمل التعليمي يرتكز على ثالث
ــك  1.املعلم (املرسل)  2. املتعلم ( املتلقي أو املستقبل  ويعين املتعلم) 3. ومنهاج بينهما . ومما ال ش

فيه أنك تعلم بفضل جتربتك أن الرسالة اليت يرسلها املعلم إىل تالميذه ال يســتطيع كـل التالميـذ  
تلقيها واكتساا إال بالقدر الذي تسمح هلم به قدرام العقلية وبنيام املعرفية. فأنت أخي املعلــم  
ـات  عندما تعد درسك يف البيت فإنك حتضره على أساس تصورك أنت للمعرفة وتصممه وفق فرضي
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ــيت  قد تكون غري  مناسبة لواقع كل التالميذ كما أن التقومي املعد للدرس قد ال يتماشى والنتائج ال
تطمح إىل حتقيقها. فتخفق يف الدرس أو تكون نتائجه حمدودة جدا. 

  

ـب  من هذا املثال تدرك أخي املعلم أن عملية توصيل املعارف إىل التالميذ عملية معقدة وتتطل
وسائل عديدة  منها النظر بعمق إىل األقطاب الثالثة جمتمعة للعملية التعليمية التعلميــة دون حصـر 

التحليل يف قطب واحد . 
ـة   وبعبارة أوضح إذا كانت األقطاب الثالثة ممثلة يف املثلث التايل متثل العملية التعليمية التعلمي
ــاب  فإن التعليمية ختص األضالع الثالثة هلذا املثلث أي أا تنصب على دراسة العالقات بني األقط

الثالثة 
 
 
 
 

 . 
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اخلالصــة : 
 

    لقد أصبح موضوع التعليمية يستقطب اهتمام كل األطراف املعنيــة بالعمليـة التعليميـة 
ــذه املـادة  التعلمية وقد تطورت األحباث بشكـل ملحوظ يف هذا السيــاق ساعية إىل بلورة ه
ــادة  كعلم من علوم التربية . هذا ويتطلب حتليل مفهوم التعليمية العودة إىل اإلشكالية العامة هلذه امل

نفسهــا وهي إشكالية هامة ومعقدة باعتبار أن التعليمية متثل: 
 • خطابا يعاجل مسائل والبيداغوجيا والتعليم والتعلم والتكوين 

 • مواقف نظرية وتطبيقية خاصة مبهمة التعليم تتطرق ملا جيري يف القسم وتشكله يف عبــارات 
تعليمية 

 • برناجما يعمل على إخضاع والبيداغوجيا للقضايا التعليمية وبالتايل خيص تكويــن املعلمني 
 • وتزداد إشكالية التعليمية أمهية بالنظر إىل املنفعة اليت جننيها من هذه املادة وهي منفعة  تتلخص 

يف كون التعليمية تقدم إجابة لثالثة أسئلة هي: 
1. ما الذي جيب أن يتعلمه املتعلمون أطفاال كانوا أو راشدين؟   

2. كيف يتعلمون؟    
3. ملاذا يصلح كل ما تعلموه ؟   
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أسئلة التصحيح الذايت  
 

1. ما املقصود بالتعليمية ؟ 
2.  ما الفرق بني الربنامج واملنهاج ؟ 

 

 
أجوبة التصحيح الذايت : 

 
ـة  1. املقصود بالتعليمية : التعليمية علم من علوم التربية له قواعده ونظرياته يعىن بالعملي  
ــات  التعليمية التعلمية. يرتبط أساسا باملواد الدراسية  من حيث املضمون والتخطيط هلا وفق احلاج

واألهداف وكذا الوسائل وطرق التبليغ والتقومي . 
2.   الفرق بني الربنامج واملنهاج : املنهاج هو ختطيط للعمل البيداغوجي يشمل  :  

    األهداف واحملتويات وأساليب التقومي مبا يف ذلك الكتب املدرسية والوسائل التعليمية . 
ــا خاصـة    أما الربنامج فهو املقرر الدراسي أ و احملتوى  و يلتقي مع املنهاج يف كونه يتضمن أهداف
ــح الربنـامج  مبادة معينة  أو مستوى معني وكذلك الوسائل والطرق وأدوات التقييم .وبذلك يصب

جزءا من املنهاج . 
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مدخل إىل علم النفس التربوي مدخل إىل علم النفس التربوي 
 

األهداف اخلاصة :  
 

 • أن يعرف املعلم علم النفس التربوي معرفة سليمة وصحيحة. 
 • أن يربط املعلم املعارف النظرية لعلم النفس التربوي باملمارسة املهنية . 

 

احملتويات : 
 

1. تعريف علم  النفس التربوي   
2. موضوعات علم النفس التربوي   

3. مناهج علم النفس التربوي   
4. أمهية علم النفس بالنسبة للمريب   
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اإلشكالية  اإلشكالية  
 

ــها أو املسـتوى         تعترض املعلم أثناء عمله  صعوبات كثرية ، مهما كانت املادة اليت يدرس
الذي يؤدي فيه عمله ، وذلك بغض النظر عن جتربته وخربته الطويلة املكتسبة عرب السنني . 

    قد يبذل املعلم اجلهود املعتربة يف حتضري درسه وانتقاء الوسائل له وإعداد اخلطة املناسبة لتقدميه 
على أمل حتقيق األهداف املسطرة، لكن يفاجأ يف الصف بنسبية  حتقيق األهداف،  ويتنبه للثغرات يف 
ـه  التحضري وللهفوات يف التقدمي،  فيتدارك الوضع يف بعض األحيان،  لكنه يف البعض اآلخر جيد نفس
ــباب،  وال  عاجزا عن تشخيص أسباب الفشل. فال جتربته الكبرية وفرت له جهد البحث عن األس

خربته الطويلة حلت له هذه املشكلة. 
  

ــا املشـكالت       ومما ال شك فيه أن  التقدم التقين السريع واملستمر يطرح أمـام املعلم يومي
ــثر  اجلديدة، ويتوجب على املعلم إجياد احللول املناسبة هلا .األمر الذي جيعل هذا املعلم يف حاجة أك
ــة .  من أي وقت مضى إىل فهم أفضل لألسس ، واملبادئ اليت تقوم عليها العملية التعليمية التعلمي
ــده باملبـادئ  ويعترب علم النفس التربوي من املواد األساسية  الالزمة لتدريب املعلم وتأهيله وتزوي
النفسية الصادقة عن طبيعة التعلم املدرسي. فيصبح أكثر فهما وإدراكا لطبيعة عمله، وأكثر مرونة يف 
ــن املعلـم  حل املشكالت املعترضة .إذا ما هو علم النفس التربوي؟ وما هي أمهيته بالنسبة لكل م

واملتعلم ؟ وما هي مواضيعه ؟ 
 

1. تعريف علم النفس التربوي   
 

ـتغل          هو فرع من علم النفس التطبيقي يبحث يف املشكالت التربوية. ومبعىن أبسط فهو يس
ــل:   األعمال واألحباث والنتائج املتوصل إليها ، ونظريات علم النفس لدراسة موضوعات تربوية مث
ـري  التعلم ، الفروق الفردية ، دوافع السلوك ،  الذاكرة ، الذكـاء، التوجيه التربوي، التقومي إىل غ

ذلك من املوضوعات اليت م حقل التربية والتعليم  . 
 

2.  موضوعات علم النفس التربوي.   
 

ــدان      إذا سلمنا بأن علم النفس التربوي هو تطبيق لنتائج البحوث والنظريات النفسية يف مي
التربية والتعـليم  فإن املوضوعـات اليت يعاجلها علـم النفـس التربوي هي : 
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ــها يف     • معرفة خصائص منو الطفل وصفاته املميزة يف كل مرحلة من مراحل منوه واالستفادة من
وضع املناهج والربامج املناسبة . 

ـن   • من خالل علم النفس التربوي يتم التعرف على الدوافع احلقيقية لسلوك األطفال ومنه ميك
ـاب  التفكري يف كيفية حتسني إقباهلم على الدروس بشوق ورغبة وجتنب اإلجبار و القسوة والعق

 .
 •  تنظيم اجلدول املدرسي من حيث تنظيم  مواعيد العمل والراحة مبا يضمن التقليل من اإلرهاق 

وشعورهم بامللل. 
ـة   •  حتديد األسس اليت مبوجبها نعني اموعات املتجانسة من التالميذ من حيث مستويام العقلي

أو بعض القدرات اخلاصة . 
 •  كيفية انتقاء ضعاف التحصيل وضعاف العقول واألغبياء وإعطائهم ما يناسبهم من اخلربات . 

ــي أو االضطرابـات   •  البحث يف مشكالت التالميذ النفسية سواء ما تعلق منها بالتأخر الدراس
املزاجية واخللقية األخرى وتفسري أسباب وقوقعا  ليفهمها املعلم أكثر ويتجاوز عقباا . 

ــل   •  حتليل املواد الدراسية إىل جزئيات ملعرفة القدرات العقلية للتالميذ اليت يتطلبها تدريس ك
مادة ومستوى النضج من حيث صالحيتهم ملتابعة الدراسة يف أنواع العلوم املختلفة . 

ــاا   •   حتليل ودراسة العالقات االجتماعية بني أفراد أسرة املدرسة واآلثار النامجة عنها وانعكاس
على العمل املدرسي. 

 •  دراسة سيكولوجية التعلم من حيث قوانينه وأنواعه ونظرياته والعوامل اليت تساعد على سرعة 
التعليم . 

ــق      وباختصار فإن علم النفس التربوي - يقول الدكتور عبد ايد نشوايت - يسعى إىل حتقي
هدفني أساسني مها : 

ا/ توليد املعرفة اخلاصة بالتعلم والطالب وتنظيمها على حنو منهجي يف شكل نظريات ومبــادئ  
ومعلومات ذات صلة بالطالب والتعلم . 

ــن اسـتخدامها  ب/ واهلدف الثاين هو صياغة هذه املعرفة يف أشكال متكن املعلمني والتربويني م
وتطبيقها  واإلفادة منها . 

 

3. مناهج علم النفس التربوي.   
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      بالرغم من االنتشار الواسع لطرق البحث العلمي ووسائله مل يصب علم النفس الــتربوي 
ــر  التقدم الذي أصابته العلوم اإلنسانية األخرى كالفيزياء مثال .وقد يعود السبب يف ذلك كما ذك
الدكتور عبد ايد نشوايت يف كتابه علم النفس التربوي إىل الفرق يف طبيعة الظواهر اليت يتناوهلــا 
ــانية وعلـم النفـس  العلمان.فتعقيد الظواهر واملفاهيم والعالقات اليت تنطوي عليها العلوم اإلنس

التربوي واحد منها جيعل أمر معاجلتها أصعب من معاجلة ظواهر العلوم الطبيعية ومفاهيمها . 
ــاء  مفاهيم علم النفس التربوي متنوعة ومتعددة . البعض منها يتسم باالتساع والشمولية كالذك
والتعلم والدافعية وامليل،  األمر الذي  حيول دون حتديد مفهوم دقيق هلا . والبعض اآلخر أقل مشولية 

واتساعا  وأكثر وضوحا كاالستجابة واملثري.. 
 

     أشهر مناهج البحث يف علم النفس التربوي منهجان مها : 
1. منهج الدراسة االرتباطية 

2.  منهج الدراسة التجريبية . 
أوال : منهج الدراسات االرتباطية : 

        حياول الباحثون  املستعملون هلذا املنهج التأكد من مدى االرتباط املوجود بني املتغريات 
ــاين  لدراسة العالقة بينها ( املتغريات هي:مفاهيم علم النفس التربوي   ويعود هذا االستعمال إىل تب
ــم …)  واختالف األفراد من حيث املفاهيم إذ خيتلفون يف نسبة الذكاء والتذكر والقدرة على التعل
باستخدام الطرق االرتباطية . فاملنهج االرتباطي يف علم النفس التربوي يقوم مقام التجريب يف العلوم 
الفيزيائية مثال. فهذا املنهج مهم جدا يف جمال البحث يف علم النفس الــتربوي ألن العديـد مـن 

موضوعات هذا األخري ال ختضع للتجريب . 
ــول  وقد تبني أن هذا املنهج ال يكشف بالضرورة عن وجود العالقات السببية األمر الذي حي

دون حتديد الظاهرة فتم اللجوء إىل منهج آخر هو املنهج التجرييب. 
 

ثانيا : منهج الدراسات التجريبية  
يقوم الباحث فيه بتصميم جتربة يعاجل فيها أحد متغريات الظاهرة ويسمى هنا باملتغري املستقل يف 
ــني  قدمه بأشكال خمتلفة لريى مدى تأثريه يف متغري آخر ومنه أمكن االستنتاج بوجود عالقة سببية ب

املتغريين. 
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ــان أثـر معرفـة الطـالب  وقد استخدم أحد الباحثني (صحاري 1981 )املنهج التجرييب لبي
ــوائية مـن  باألهداف السلوكية يف مستوى حتصيلهم يف مادة الرياضيات واختار لتجربته عينة عش
الطالب ووزع أفرادها على ثالث جمموعات.زود اموعة األوىل باألهداف السلوكية قبل تدريــس 
ــذه  املادة وزد اموعة الثانية بنفس األهداف بعد تدريس املادة ومل يزود اموعة الثالثة بأي من ه
اهلداف.وبعد االنتهاء من تدريس املادة خضع أفراد العينة  الختبار حتصيلي واحد لريى ما إذا كانت 
ــاهلداف  الفروق بني املستويات ذات داللة فوجد أن املستوى التحصيلي عند اموعة اليت زودت ب
السلوكية قبل الدرس أفضل من املستوى التحصيلي لدى اموعتني األخريني ومنه استنتج أن تزويد 
ـاك  الطالب قبل الدرس باألهداف السلوكية يؤثر يف مستوى حتصيلهم يف مادة الرياضيات أي أن هن

عالقة سببية بني التزود باألهداف السلوكية والتحصيل 
  

4. أمهية علم النفس التربوي .   
 

ـان  علم النفس التربوي هام ال للمعلم فحسب  وإمنا هو هام أيضا للمريب ، كل مريب سواء أك
أما أو أبا أو عامال اجتماعيا أو غري ذلك . 

 

 أمهية علم النفس التربوي للمعلم . 
 

ـهم .     إن دراسة املعلم لعلم النفس التربوي تساعده على فهم أكثر لألطفال الذين يتعامل مع
ــرة يف منوهـم  ، وفـهم  فيعرف خصائص الطفل عرب مراحل منوه املختلفة ، ويعرف العوامل املؤث

مشكالت سلوكام  فيتصرف بالشكل املناسب وبالقدر الذي يتناسب معهم. 
ـدرة         كما يساعده علم النفس التربوي على فهم  القدرات العقلية من تفكري وختيل وتذكر  وق
ــب كـل مرحلـة  على التحصيل لدى املتعلمني وميد املعلم بأفضل الطرق وأجنع السبل اليت تناس
ــي هـذه  ومستوى النضج الذي بلغته .كما أن معرفة املعلمة  بالفروق الفردية لتالميذه جتعله يراع
الفروق يف تعامله مع املتعلمني فيعامل كل واحد على حسب قدراته العقلية واجلسمية .كما يوفــر 
علم النفس التربوي بعض املعارف واألفكار اليت تساعد  املعلم إىل القيام بعملية التقومي مبينا أنــواع 

التقومي  املفضلة  يف األوضاع التعليمية املختلفة وأدوات القياس املتنوعة املالئمة هلذه األوضاع . 
 

أمهية علم النفس التربوي بالنسبة للمدرسة  
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ــدور           دف املدرسة احلديثة إىل حترير شخصية الطفل وتنمية إبداعاته ومتكينه من لعب ال
ـاوزت  الذي ينتظره يف التقدم بالوطن  . وبعبارة أبسط فهي تعده وتؤهله للحياة وبذلك تكون قد جت
فكرة التحصيل املعريف  إىل التأهيل للحياة مبفهومها الواسع ، إميانا منها بأن تعلم التلميذ  يف املدرسة 
ــق  كيف يتعلم وكيف حيل مشكالته أكثر أمهية من جمرد مجع املعلومات وتكديسها .وذلك عن طري
تعليمه كيف يتعلم وكيف يفيد من العلم ، وكيف يتغلب على مشكالته ومشكالت وطنه مستقبال . 

 
أسئلة التصحيح الذايت 

 
        عرف علم النفس التربوي وحدد فائدته بالنسبة للمعلم . 

 
أجوبة التصحيح الذايت 

    علم النفس التطبيقي هو علم  يبحث يف املشكالت التربوية. يســتغل األعمـال واألحبـاث 
ـروق  والنتائج املتوصل إليها ، ونظريات علم النفس لدراسة موضوعات تربوية مثل : التعلم ، الف
ــك مـن  الفردية ، دوافع السلوك ،  الذاكرة ، الذكـاء، التوجيه التربوي، التقومي إىل غري ذل

املوضوعات اليت م حقل التربية والتعليم  . 
 

         فهو  يسعى إىل توليد املعارف اخلاصة بالتعليم والتعلم واملتعلمني ، ويقدمها منظمــة حبيـث 
ـاعد  ميكن للمعلم استخدامها وتطبيقها يف عمله اليومي. كما أن معلومـات علم النفس التربوي تس
على وضع  األهداف التعليمية  وتسطري املناهج  وختطيط النشاطات التعليمية وتنفيذها وقياس نواتج 

العملية التعليمية التعلمية وتقيمها. 
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