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 مقدمه

ٌعتبر علم النفس التربوي من أهم المجاالت ذات الرابطة الوثٌقة بإعداد المعلمٌن والمتعلمٌن وتزوٌدهم بالمهارات 
على األسس النفسٌة التً تحكم السلوك اإلنسانً ، وتطبٌق ما ٌصل إلٌه من نتابج فً حقل التربٌة التربوٌة الالزمة والقابمة 

.  والتعامل بٌسر مع المتعلمٌن فً مختلؾ مراحل التعلٌم 
وٌمكن تعرٌؾ علم النفس التربوي بؤنه الدراسة المنظمة للسلوك اإلنسانً وعملٌاته العقلٌة واالنفعالٌة والشعور به 

ة ذات العالقة فً المواقؾ التربوٌة الهادفة لمساعدة الفرد على النمو السوي المتكامل من النواحً العقلٌة مًة الجسواألنشط
.   والجسمٌة واالنفعالٌة واالجتماعٌة لٌصبح قادراً على التكٌؾ مع نفسه ومع ما ٌحٌط به 

:  أهمٌة علم النفس التربوي * 
النفس التربوي تتضح أهمٌته فً مجاالت عدٌدة ٌمكن استخدامها من خالل  من خالل األهداؾ العامة والخاصة لعلم

:  علم النفس التربوي فً النقاط التالٌة ةموضوعاته المختلفة ولعل المعلم أكثر الناس استفادة من هذا العلم وٌمكن تلخٌص أهمً
ها وتطبٌقها داخل والتعلٌم من أجل فهم تزوٌد المعلم بالمبادئ واألسس والنظرٌات التً تفسر وتتحكم بعملٌة التعلم -1

الصؾ الدراسً  
.  إكساب المعلم مهارات البحث العلمً الصحٌح التً تساعد فً فهم الظواهر وتفسٌرها بطرٌقة علمٌة  -2
.  مساعدة المعلم فً التعرؾ على مدخالت عملٌة التعلم ومخرجاته  -3
سٌة فً مجاالت النمو والدافعٌة والذكاء والتفكٌر وحل المشكالت االستفادة من المبادئ والمفاهٌم والنظرٌات النؾ -4

.  التربوٌة الصفٌة فً هذه المجاالتوؼٌرها لفهم عملٌات التعلم والتعلٌم وتوجٌهها وتقدٌم التطبٌقات 
:   موضوعات علم النفس التربوي ومجاالته * 

من اتصال  تبط بها موضوعات فرعٌة أخرىتناول القابمون على دراسة علم النفس التربوي موضوعات عدٌدة وار
فروع علم النفس األخرى به مما أدى إلى مزٌج من التباٌن واالختالط ولعل أكثر من وضع الدقة فً تحدٌد موضوعات علم النفس 

" .  سٌفرت و كلٌفن " و " اوزٌل " التربوي هما العالمان 
: ما ٌلً " اوزٌل " فقد حدد 

.  عملٌة التعلم  اكتشاؾ الجوانب الخاصة من -
.  التحسٌن ذو المدى الطوٌل للتعلم  -
.  اكتشاؾ الخصابص الجسمٌة والمعرفٌة للمتعلم ذات العالقة بالتعلم  -
.  ارته نحو تحقٌق األهداؾلٌمٌة وكٌفٌة توجٌه المتعلم واستثاكتشاؾ أكثر الطرق كفاءة فً تنظٌم المواد التع -

:  دول التالً فقد وضعا الج" سٌفرت و كلٌفن " أما 

 المجال موضوعاته

 التطور والتعلم . الجانب المعرفً ــ األخالقً ــ الجسدي ــ اللؽوي ــ االجتماعً ــ االنفعالً 

السلوكٌة ــ المعرفٌة ــ ) التخطٌط الصفً ــ إدارة الصؾ وضبطه ــ تعلم التفكٌر ــ نظرٌات التعلم 
 ( .  نسانٌةاالجتماعٌة ــ اإل

 علٌمالتعلم والت

 الدافعٌة للتعلم ( . اإلنسانٌة ــ االجتماعٌة ــ التحلٌلٌة ــ المعرفٌة ) دور الدافعٌة فً التعلم ــ نظرٌات الدافعٌة 

 التقوٌم . االختبارات النهابٌة ــ االختبارات الٌومٌة والواجبات ــ التؽذٌة الراجعة 

  
 

: علم النفس التربوي والتدرٌس * 
س ركن أساسً من أركان العملٌة التربوٌة حٌث ٌتم من خاللها إحداث التؽٌرات المطلوبة فً سلوك تعتبر عملٌة التدري

المتعلم وإكسابه المعارؾ والخبرات والقٌم وأنماط السلوك األخرى وال ٌتوقؾ دور عملٌة التدرٌس على تزوٌد المتعلم بالمعرفة 
ة والحركٌة والوجدانٌة ، وٌلعب علم النفس التربوي دوراً هاماً فً فحسب بل ٌتعدى ذلك إلى تطوٌر القدرات والمهارات العقلً

عملٌة التدرٌس ، إذ ٌزود المعلم بالمعرفة العلمٌة المنظمة المتعلقة بعملٌة التعلم والتعلٌم التً من شؤنها تساعد المعلم على اتخاذ 
:  القرارات التالٌة 

القرارات المتعلقة بأشكال التعلم  : أوالً 
. الخاصة بموضوع التعلم الصفً والعوامل المإثرة فٌه م النفس التربوي المعلمٌن بنتابج األبحاث والدراسات ٌزود عل

 كما وٌقدم معلومات عن أشكال التعلم المختلفة وكٌفٌة التعامل مع هذه األشكال من خالل التعرؾ على المبادئ والقوانٌن التً تحكم
ب المناسبة لطبٌعة المواقؾ ا ٌمكن المعلم من اختٌار المبادئ والطرابق واألسالًالمعلومات الخاصة بكل شكل ، مم اكتساب

. مٌة  ــ التعلٌمٌة المختلفة التعل
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القرارات المتعلقة باألهداف ونواتج التعلم : ثانٌاً 
إن مثل هذه الخبرات .  مٌة ــ التعلٌمٌةتعلمٌن بعد المرور بالخبرة التعلتمثل األهداؾ حصٌلة الخبرات المنوي إكسابها للم

التربوي دوراً بارزاً فً ذلك من وٌلعب علم النفس . نفٌذ والتقوٌم تتطلب من المعلم التخطٌط المسبق لها من حٌث االختٌار والت
خالل مساعدة المعلم على تحدٌد أنواع نواتج التعلم والتؽٌرات المنوي إحداثها فً سلوك المتعلم من حٌث صٌاؼتها وتنوٌعها ، 

.  ألمر الذي ٌمكن المعلم من تنفٌذ مهمة التدرٌس بسهولة وٌسر ا
      القرارات المتعلقة باختٌار طرق وأسالٌب التدرٌس : ثالثاً 

ٌسهم علم النفس التربوي فً مساعدة المعلمٌن على اختٌار طرابق وأسالٌب ووسابل التدرٌس المناسبة إلنجاح عملٌة 
. وؾ أن طرق وأسالٌب التدرٌس تتباٌن فً فعالٌتها تبعاً الختالؾ المواضٌع وخصابص الطلبة التعلم لدى المتعلمٌن ، فمن المعر

إذ أن إتباع طرٌقة واحدة فً التدرٌس قد ال ٌتناسب مع جمٌع المواد الدراسٌة أو محتوٌات المادة الدراسٌة الواحدة من جهة أو مع 
طرٌقة المحاضرة لتدرٌس مادة الرٌاضٌات لألطفال ، فً حٌن أنها فعلى سبٌل المثال ال تصلح . خصابص الطلبة من جهة أخرى 

ٌَمكن المعلمٌن من تنوٌع طرابق وأسالٌب التدرٌس . ٌمكن أن تستخدم مع طلبة المرحلة الثانوٌة  وعلٌه فإن علم النفس التربوي 
.  وفقاً لطبٌعة المحتوى الدراسً وخصابص الطلبة 

ت الصفٌة       القرارات المتعلقة بالمشكال: رابعاً 
ٌواجه المعلم فً الكثٌر من الحاالت مشكالت صفٌة متعددة منها ما هو إداري ٌتعلق باألنظمة والتعلٌمات المدرسٌة أو 

إدارة الؽرفة الصفٌة ، أو أكادٌمٌة ترتبط بطبٌعة المواد والمناهج الدراسٌة ، أو مشاكل خاصة بالطلبة مثل المشاكل النفسٌة 
وٌسهم علم النفس التربوي بتزوٌد المعلمٌن . ر الذي ٌستدعً منه التعامل مع هذه المشكالت بجدٌة وحذر والتحصٌلٌة ، األم

بالخبرات والمهارات واألسالٌب واإلجراءات المناسبة لتشخٌص مثل هذه المشكالت والتعامل معها بفاعلٌة بهدؾ معالجتها 
.  والتخلص منها 

طلبة وحاجاتهم    القرارات المتعلقة بخصائص ال: خامساً 
من المعروؾ أن الؽرفة الصفٌة تمثل بٌبة اجتماعٌة مصؽرة تشتمل على مجموعة من األفراد الذٌن ٌختلفون فً 

كما أن الطالب فً . خصابصهم واهتماماتهم ومٌولهم وحاجاتهم تبعاً الختالؾ العوامل الثقافٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة 
تلفة ٌختلفون أٌضاً فً خصابصهم النمابٌة وحاجاتهم ، األمر الذي ٌستدعً من المعلمٌن التعامل المستوٌات الصفٌة والعمرٌة المخ
بكٌفٌة مراعاة  المتعلقة ٌزود علم النفس التربوي المعلمٌن بالمعرفة واألسس والمبادئ العلمٌة. مع مثل هذه الفروق واالختالفات 

ضافة إلى كٌفٌة تحدٌد الخصابص النمابٌة ومطالب وحاجات النمو للمتعلمٌن مما الفروق الفردٌة بٌن أفراد المجموعة الواحدة ، باإل
. ٌساعدهم على اختٌار الخبرات المناسبة لكل مرحلة عمرٌة وكذلك أفضل األسالٌب والطرق لتقدٌمها 

  
ن القرارات المتعلقة بكٌفٌة إثارة الدافعٌة لدى المتعلمً: سادساً 

طابع اجتماعً تتطلب التواصل والحوار المتبادل بٌن المعلم والطالب وبٌن الطالب  ٌعد التدرٌس عملٌة تفاعلٌة ذات
للتفاعل فً أثناء العملٌة  وقد تفشل عملٌة التدرٌس فً بعض األحٌان لؽٌاب دافعٌة األفراد. أنفسهم لتحقٌق التعلم المرؼوب 

ز الطلبة ، أو بسبب جهلهم بؤهمٌة إثارة الدافعٌة نحو التعلم ، مٌة ــ التعلٌمٌة بسبب عدم معرفة المعلمٌن بؤسالٌب إثارة وتحفًالتعل
بالطالب وٌسهم علم النفس التربوي بتزوٌد أو بسبب سلوك المعلم الممل الذي ٌخلو من اإلثارة والتشوٌق ، أو ألسباب نفسٌة تتعلق 

ي عملٌة التعلم ، كما وٌوفر لهم المعرفة التطبٌقٌة والعوامل المرتبطة بها وأهمٌتها ؾ المعلمٌن بالمعرفة النظرٌة المتعلقة بالدافعٌة
.  بكٌفٌة إثارتها والحفاظ علٌها من خالل دراسة سٌكولوجٌة االنتباه والدوافع والحاجات وكٌفٌة إشباعها 

القرارات المتعلقة بعملٌة التقوٌم                                            : سابعاً 
عملٌة التقٌٌم للحكم على مدى تحقق أهداؾ التعلم لدى المتعلمٌن ومدى مناسبة طرق وأسالٌب ٌتطلب من المعلمٌن إجراء 

.  التدرٌس المتبعة ، وذلك من أجل اتخاذ القرارات المناسبة حول مدى تقدم عملٌة التعلم أو الحكم على تعلم الطلبة النهابً 
إلى الصفوؾ األخرى ، أو التخاذ بعض التدابٌر  باإلضافة إلى اتخاذ قرارات تتعلق بالنجاح والرسوب والترفٌع

وٌوفر علم النفس التربوي للمعلمٌن المعرفة العلمٌة . واإلجراءات المناسبة لتالفً األخطاء ونقاط الضعؾ فً عملٌة التدرٌس 
القرارات المناسبة فً  المتعلقة بؤشكال وأسالٌب ووسابل القٌاس والتقوٌم المناسبة ، وكٌفٌة إدارتها وتصحٌحها وتفسٌرها واتخاذ

.  ضوء نتابجها 
:      خصائص ومطالب النمو فً مراحل التعلٌم العام * 

من األمور الهامة أن ٌعرؾ المعلم ، خصابص ومظاهر النمو فً المراحل التعلٌمٌة االبتدابٌة والمتوسطة والثانوٌة ، 
.  حتى ٌوجه المتعلمٌن توجٌهاً تربوٌاً سلٌماً 
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     : (سنة  12ــ  6) ومظاهر النمو فً المرحلة االبتدائٌة  خصائص: أوالً 
ٌبدأ الطفل فً السادسة من عمره ، االلتحاق بالمرحلة الدراسٌة األولى ، والتً تعتبر الركٌزة التعلٌمٌة الهامة التً تقوم علٌها      

داته ، وتتبلور قدراته ، وتتكون مفاهٌمه ومدركاته عن حٌث تتشكل فٌها استعدا. الركابز التعلٌمٌة التالٌة فً مراحل العمر التالٌة 
.  األشٌاء الحسٌة الملموسة والمعنوٌة والموضوعات واألشخاص 

وخصابص النمو الجسمً لطفل المرحلة االبتدابٌة تتمثل فً النشاط الزابد والحٌوٌة والفاعلٌة ، حٌث ٌستخدم القوى العضلٌة      
، بل وٌتسم  اً وٌتمٌز الذكور بالقوة العضلٌة أكثر من اإلناث ، مما ٌجعلهم أكثر حركة ونشاط.  والقوى الجسمٌة فً نشاطه الحركً

فؤنشطة الذكور تتمٌز . سلوكهم الحركً بالُعنؾ ، لذلك ٌمارس الذكور أنواعاً مختلفة من األلعاب ؼٌر التً ٌمارسها اإلناث 
. مل والتفكٌر الهادئ ؼٌر العنٌؾإلناث تتمٌز بالهدوء والتروي والتؤبالعنؾ والشدة والقوة واستخدام العضالت ، بٌنما أنشطة ا

 
وفً المرحلة االبتدابٌة ٌإدي النمو الحركً إلى زٌادة األنشطة الحركٌة العنٌفة التً ٌمارسها الطفل :النمو الحركً  -1

ات ، وتسلق األشجار ، والصٌد ، الذكر بصفة خاصة ، وكثرة الحركة واالنتقال واللعب والجري ولعب الكرة ، وركوب الدراج
.  والمخاطرة فً بعض األحٌان للتؽلب على عقبة معٌنة الستكشاؾ ما هو مجهول فً بٌبته المادٌة واالجتماعٌة 

ٌظهر النمو االنفعالً للطفل فٌما ٌظهر من انفعاالته المختلفة مستخدماً اللؽة ، بالنسبة لما ٌرٌده  :النمو االنفعالً  -2
ا ال ٌرٌده وٌنبذه ، وٌكرهه ، ٌبدو ذلك ظاهراً فً استخدام األلفاظ بطالقة وٌسر بعد أن كان ــ فٌما قبل ــ ٌستخدم وٌرؼبه ، وم

ٌُعرؾ باللؽة الرمزٌة فً مرحلة ما قبل التعلٌم االبتدابً .  اإلشارة والحركة للداللة والتعبٌر عن انفعاالته ، أي كان ٌستخدم ما 
والصراخ وسابل تعبٌرٌة ــ فٌما قبل ــ للحصول على رؼبته ، تقل بل تضعؾ تلك الوسابل ، وبعد أن كان سلوك البكاء  

وٌحل محلها المرح والضحك ، ومشاركة اآلخرٌن وجذب انتباههم ، بل أحٌاناً القٌام ببعض الحركات المضحكة وتقلٌد مواقؾ 
.  فً الدراسة أو اللعب  الكبار أو المعلمٌن أو رفاقهمعٌنة تتمثل فً سلوك اآلباء أو األخوة 

وٌظهر بوضوح هذا النمو االنفعالً ــ أٌضا ــ فً مٌل الطفل إلى جمع أشٌاء معٌنة مثل طوابع البرٌد ، واألحجار 
.  المختلفة ، وقصاصات من المجالت والصحؾ ، وصور األبطال ، إلى ؼٌر ذلك 

االبتدابٌة صداقات مع أطفال المدرسة ، والنادي ،  فً المرحلة االبتدابٌة ٌكون طفل المرحلة: النمو االجتماعً  -3
والحدٌقة ، والجوار ، وٌظهر ذلك فً مٌل الطفل إلى تكوٌن عالقات داخل جماعات صؽٌرة ٌشترك معها فً ألعاب متنوعة ، 

ٌُمثل اللعب الجماعً نمواً أساسٌاً ؾ ي هذه المرحلة تحتاج إلى تفكٌر عقلً جماعً ٌتعاون فٌه أفراد المجموعة كلها ، وحٌث 
، وصفة التعاون والمشاركة  ، كما تظهر صفات اجتماعٌة لها دالالتها بالنسبة لبعض األطفال كصفة الزعامة والقٌادة التعلٌمٌة

اإلٌجابٌة ، وصفة التآلؾ والتواد ، وصفة المنافسة واألثرة ، وصفة االنصٌاع واالنقٌاد ، وصفة االنطواء أو االنبساط وصفة العناد 
  .مرد ، وصفة المشاركة االجتماعٌة والالمباالة والت

لذلك تهتم المدارس االبتدابٌة بتكوٌن الجماعات المدرسٌة المختلفة ، التً تتوافق والمٌول االجتماعٌة المختلفة التً 
والكشافة التً  تمارس أنواعاً متباٌنة من النشاط كاأللعاب الرٌاضٌة ، والرحالت والتمثٌل ، والرسم ، والنحت ، والتصوٌر ،

تمارس أسالٌب معٌنة من العمل سواًء فً البٌبة المحٌطة ، أم فً األماكن الخلوٌة النابٌة ، حٌث ٌمارس التالمٌذ حٌاة المعسكرات 
. وما تتطلبه من تقشؾ وتعاون وجرأة وبسالة وإنكار الذات وحب الؽٌر 

تم توجٌهها من قبل المعلمٌن ، ٌكتسب الطفل مفاهٌم وعن طرٌق الممارسات االجتماعٌة والمشاركات االٌجابٌة التً ي
. اجتماعٌة مختلفة ، كاألمانة والصدق والحق والواجب والشرؾ والتعاون ، كما ٌكتسب القٌم الدٌنٌة واألخالقٌة السلٌمة 

اللؽوي  وطفل هذه المرحلة تزداد حصٌلته اللؽوٌة بصورة واضحة وبشكل ملحوظ ، كما ٌظهر النمو :النمو اللغوي   –4
وتنمو اللؽة من خالل االحتكاك باآلخرٌن ومن خالل . بوضوح عند استخدام اللؽة والمفاهٌم والمصطلحات اللؽوٌة الصحٌحة 

التعامل الٌومً ، فٌكتسب الطفل طرق تعبٌر متباٌنة عن الموضوعات واألشخاص ، ومن ثم ٌمكنه وصؾ ما ٌشاهده فً عبارات 
للؽة فً قواعدها وأصولها  –ؼٌر السلٌم لحد ما  –قواعد اللؽة ونظامها النحوي ، أو االستخدام  لفظٌة ، مع ما قد ٌصاحب ذلك من

  .النحوٌة
فً هذه المرحلة ٌظهر فً طرٌقة تفكٌر الطفل وقوة مالحظته بالنسبة لما ٌدور حوله من  :النمو العقلً والمعرفً   –5

ٌُعد من وسابل النشاط واستفسارات الطفل عن كل م. موضوعات وأحداث وتساإالت  ا ٌقع وما ال ٌقع تحت حسه وإدراكه ، 
. العقلً والمعرفً للوصول إلى معرفة الواقع ، من خالل التجرٌب والخطؤ والصواب والمحاولة فً الكثٌر من الموضوعات 

مدركات العدد  ، نجد طفل المرحلة االبتدابٌة ٌتعلماء واألشخاص والزمن فٌما ٌتعلق بالمدركات والمفاهٌم عن األشً
. وٌمكنه التعامل مع ؼٌره فً العملٌات الحسابٌة الٌومٌة كالبٌع والشراء 

ٌُدرك وٌفهم معنى الٌوم واألمس والؽد ، ومعنى الحاضر  كما ٌتعلم فً المرحلة االبتدابٌة مدركات الزمن ، حٌث 
. الُمدركات الكلٌة التً تعبر عن زمن معٌن إلى ؼٌر ذلك من . والماضً والمستقبل ، ومعنى بعد برهة وبعد فترة من الزمن 

ٌُمارس المفاهٌم االجتماعٌة واألخالقٌة ، التً تصبح ذات معنى بالنسبة له ، فٌفهم معنى الخٌر والحق  ٌُدرك و كما ٌتعلم و
الجتماعٌة فً والواجب والتعاون والنظام والعدل واألمانة والصدق وتحمل المسبولٌة ، خاصة إذا كانت الممارسات األخالقٌة وا

 .وتعلٌمه هذه المفاهٌم االجتماعٌة واألخالقٌة  وإرشادهبٌبته االجتماعٌة تقوم على توجٌهه 
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( :  15  –12) خصائص النمو فً المرحلة المتوسطة  –ثانٌاُ 

ذكور واإلناث ُتعتبر المرحلة المتوسطة التعلٌمٌة ، فترة انتقال بٌن الطفولة والمراهقة ، وهً مرحلة البلوغ بالنسبة لل
: وتتمٌز بما ٌلً 

 14.5الذي ٌتمثل فً ازدٌاد الطول حٌث ٌبلػ الصبً أقصى سرعة فً النمو فً المتوسط عند سن : النمو الجسمً   –1
وعند وجود فروق فردٌة من حٌث تقدم البلوغ أو تؤخره عن هذا السن فً كال . سنة  12.5سنة ، بٌنما المتوسط لدى الصبٌة 

. الجنسٌن 
صاحب البلوغ تؽٌرات جسمٌة تظهر فً جمٌع أجزاء الجسم ، وٌحدث أحٌاناً عدم اتزان بٌن إفرازات الؽدد الصماء ، ويُ 

مما ٌترتب علٌه عدم التوافق الحركً وعدم االنسجام فً نمو أجزاء الجسم المختلفة ، سواًء عند األوالد أو الفتٌات ، وٌكون 
. ة لدى الشخص متمثلة فً طرٌقة المشً مردود ذلك ظهور حركات مضطربة ؼٌر متوافق

ٌُعتبر النمو الجسمً وما ٌصاحبه من التؽٌرات الفسٌولوجٌة التً تطرأ فجؤة على المتعلم فً هذه المرحلة ، مصدراً  و
للتكٌؾ بسلوكه مع التؽٌرات ، حٌث ٌحاول تقلٌد ومجاراة تصرفات الكبار وٌتشبه بهم ، إضافة إلى محاوالت االستقالل فً 

. فاته وأفعاله وأقواله ، مما قد ٌجعله ؼٌر متقبل لتوجٌه أو تعدٌل سلوكه عندما ٌرشده اآلباء أو المعلمٌن تصر
هذا باإلضافة إلى التؽٌرات الفسٌولوجٌة المفاجبة التً تطرأ على جسم المراهق والتً تإدي بالمتعلم فً هذه المرحلة إلى 

إلى هذه التؽٌرات الجدٌدة ، وما قد ٌصاحب ذلك من الحٌرة بالنسبة إلى وضعه الشعور باالرتباك والحساسٌة الزابدة بالنسبة 
. ومكانته ، حٌث تنتابه مشاعر تجعله فً حٌرة ، هل هو فً عالم الصؽار أو فً عالم الكبار 

لصراع فً المرحلة المتوسطة تزداد أحالم الٌقظة فً هذه المرحلة والتفكٌر الخٌالً وا: النمو المعرفً والعقلً   –2
ٌُحاول الفتى أو الفتاة أن ٌعرؾ أٌن مكانه ووضعه ؟ هل هو بٌن الكبار وتصرفاتهم وأفعالهم الحكٌمة المحددة القابمة .نفسً ال حٌث 

. على المنطق والتفكٌر ؟ أم بٌن الصؽار وتصرفاتهم وأفعالهم العشوابٌة ؼٌر المحددة 
لذلك من واجب المدرسة االهتمام .القدرات والمهارات واالستعدادات  وُتعتبر هذه المرحلة من الناحٌة العقلٌة مرحلة تماٌز

المتعلمة من حٌث التعرؾ على تلك التؽٌرات الفسٌولوجٌة من خالل دراسة ، والعقلٌة بما ٌشبع رؼبة المتعلم بالتربٌة الجسمٌة 
. األحٌاء والدروس الدٌنٌة 

ٌُساعد على ٌجب أن تهتم المدرسة : التربٌة الصحٌة والرٌاضٌة   –3 المتوسطة بالتربٌة الصحٌة والتربٌة الرٌاضٌة ، بما 
توجٌه طاقات المتعلم من أبناء هذه المرحلة فً النواحً الجسمٌة توجٌهاً سلٌماً ، واجتٌاز هذه المرحلة الحرجة باستخدام الطرق 

. ل مشكالتهم العلمٌة السلٌمة ، حٌث ٌكون المعلم بالنسبة للمتعلمٌن موجهاً ومربٌاً ٌعمل على ح
وُتعد المرحلة المتوسطة مرحلة التوجٌه التعلٌمً ، لذا ٌجب معرفة مٌول التالمٌذ واستعداداتهم لتوجٌههم نحو نوع التعلٌم 

. أو المهنً والفنً ( الثانوي ) الُمناسب ، سواًء كان لمواصلة التعلٌم العام 
( :   سنة  18  –15) خصائص النمو فً المرحلة الثانوٌة : ثالثاً 

ٌتم اكتمال النضج فً هذه المرحلة لدى المراهق وتتشكل وتنمو خالل هذه المرحلة العمرٌة شخصٌته ، وفقاً لنوع 
الُمعامالت والعالقات التً ٌنشؤ من خالله فً المنزل والمدرسة والحٌاة االجتماعٌة بوجه عام ، ممثلة فً الجوار واألقارب والبٌبة 

العمرٌة تعد تطوراً تدرٌجٌاً ونمواً شامالً لجمٌع جوانب الشخصٌة الجسمٌة والعقلٌة واالجتماعٌة االجتماعٌة ، وهذه المرحلة 
له بالنسبة إلى واالنفعالٌة لحد ما ، حٌث تتمٌز سمات المراهق فً هذه الفترة من مراحل حٌاته ، وتتحدد سلوكٌاته وتصرفاته وأفعا

ٌُمكن من التنبإ بسلوكه عامة فً مواقؾ الحٌاة بصفة عامة ، ومواقؾ التعلم  األشخاص والموضوعات واألشٌاء ، األمر الذي 
. داخل المدرسة بصفة خاصة 

فعالٌة من الُمالحظ أن أهم التؽٌرات التً تعتري المراهق ، هً تلك التؽٌرات االن: التؽٌرات االنفعالٌة والمزاجٌة   –1
والمزاجٌة ، حٌث تتصؾ انفعاالته بالتقلب السرٌع من موقؾ آلخر ، حٌث ٌبدأ االستقرار أحٌاناً والهدوء أحٌاناً أخرى وبال 
مقدمات ، وٌعقب ذلك عدم االستقرار والثورة ثم االرتٌاح والرضا والسرور ، ثم ٌنقلب على عقبٌه إلى السخط وعدم الرضا 

. واالكتباب 
ٌُشارك بفعالٌة داخل إطار : االجتماعٌة العالقات   –2 حٌث ٌجتمع المراهق باآلخرٌن ، وٌندمج فً وسط الجماعة و

. الجماعة ، وفجؤة ٌتحول إلى عزلة وانطواء وابتعاد عن الوسط الجماعً وعدم المشاركة االٌجابٌة 
ٌُوصؾ بؤنه شخص من هذا كله نجد أن سمات شخصٌة المراهق االنفعالٌة ، متؽٌرة متبدلة من حال إلى ح ال ، ولهذا 

. متقلب المزاج تختلؾ حالته االنفعالٌة من حال إلى حال تبعاً لما ٌدور فً ذهنه من تصورات ومشكالت 
ٌمر المراهق بتؽٌرات جسمانٌة كثٌرة تطرأ على أعضاء جسمه ، فتكتمل األعضاء الجسمٌة : التؽٌرات الجسمٌة   –3

نماطاً سلوكٌة مختلفة عن ذي قبل ، تتمثل فً المٌل إلى االستقالل والتحرر من السلطة ، وٌبدو فً مظهره كالرجال لذلك تظهر أ
. سواًء أكانت سلطة الوالدٌن ، أم سلطة اآلخرٌن عامة 

وتظهر فً التمسك برأي المراهق تمسكاً شدٌداً ٌصعب علٌه الحٌاد عنه مهما أقنعه اآلباء أو المعلمٌن : االستقاللٌة   –4
أي آخر بدٌل ، وتمثل هذه المرحلة العمرٌة ما ُتعرؾ بمرحلة الفطام النفسً واالجتماعً ، والتحرر واالعتماد على بفكرة أو بر

. النفس اعتماداً كلٌاً 



6 

 

الذات وتؤكٌد المراهق لنفسه ، بؤنه أصبح فً عالم الرجال وتقبله داخل جماعة الكبار  إثباتهذه الخصابص تعمل على 
. لذاتً برأٌه الشخصً وتفكٌره ا

كثٌراً ما ٌنشؤ التعارض الشدٌد بٌن األبوٌن والمحٌطٌن بالمراهق ، من حٌث تقبلهم الرأي : االضطرابات االجتماعٌة   –5
واالنصٌاع له بصورة أو أخرى ، ومن هنا ٌحدث الصراع النفسً لدى المراهق وتظهر آثاره فً أنماط سلوكه إزاء الوالدٌن 

لمشاحنات واالختالفات والمناقشات الكثٌرة التً تتصؾ بالعناد واإلصرار الشدٌد ، وما قد ٌقابل ذلك واآلخرٌن ، متمثالً فً كثرة ا
وكثٌراً ما ٌثور على . من اضطهاد أو عنؾ من الوالدٌن أو األقربٌن ، مما ٌزٌد من عدم توافق المراهق فً حٌاته االجتماعٌة 

ٌُصدم بالصد والمنع وعدم التقبل من األبوٌن واآلخرٌن ،  األوضاع التقلٌدٌة ، بهدؾ تجدٌدها وتطوٌرها ، لكنه فً أعم األحوال 
فٌتجه إلى تكوٌن جماعات متطورة من نفس عمره أو تختلؾ قلٌالً ، حٌث ٌتخذها سنداً له للتكتل ضد الكبار وضد أفكارهم وآرابهم 

. للمراهقٌن فً هذه المرحلة العمرٌة ، وكثٌراً ما تكون الُعصبة أو العصابة السبٌل إلى تحقٌق المآرب والؽاٌات 
ٌُالحظ فً هذه المرحلة العمرٌة الحساسٌة من عمر المراهق ، ظهور االتجاه الدٌنً : الخصابص الدٌنٌة   –6 مما 

 والتفكٌر فً أمور الدٌن بصفة مستمرة ، ومناقشة اآلراء الدٌنٌة لدرجة التشكك الشدٌد الواضح فٌها ، أو االلتزام التام والتمسك
. بالعقٌدة بالتزام كامل 

وتظهر المناقشات الجدلٌة حول الموضوعات الدٌنٌة ، وحٌث تكون آراإه وأفكاره فً مثل هذه األمور ، بما ٌتوافق 
ٌُشبع رؼبته الشدٌدة فً إظهار رأٌه وسط اآلخرٌن  . و

التفسٌر حتى ٌصل إلى نوع من  وؼالباً ما نجد المراهق ٌتذبذب بٌن الشك والٌقٌن واإلٌمان فً فترات كثٌرة ، محاوالً 
فهو إما . فإما ٌتجه نحو التدٌن واالتزان ، وإما ٌتجه نحو التشكك والحٌرة . االستقرار النفسً ٌتمثل فً أحد موقفٌن متضادٌن 

التعصب وفً كلتا الحالتٌن تشتد انفعاالته وتتمٌز آراإه وأفكاره ب.. ٌتجه نحو الطرؾ الموجب ، وإما ٌتجه نحو الطرؾ السالب 
. والتمسك الشدٌد 

من الناحٌة المعرفٌة العقلٌة ، تتمٌز مرحلة المراهقة لتالمٌذ المرحلة الثانوٌة بتماٌز : الخصابص المعرفٌة العقلٌة   –7
ٌُحاول االستزادة العلمٌة الثقافٌة من قراءة واستم اع القدرات العقلٌة التً تإدي بالمراهق إلى تنوع السلوك وتباٌنه وتماٌزه ، ف

إلى ؼٌر ذلك من استعدادات ومٌول تظهر واضحة فً أنماط السلوك ، وما ٌعقب .. ومشاهدة ودراسة وبحث واستقصاء واكتشاؾ 
. ذلك من اهتمامات علمٌة توجهه إلى الدراسة الجامعٌة أو ؼٌرها من الدراسات ما بعد الثانوٌة 

الزعامات ، فٌظهر الرٌاضٌون والخطباء والرسامون ومما ٌالحظ ، أنه فً هذه الفترة تظهر القٌادات والرٌادات و
. والشعراء ، والرواد االجتماعٌون 

:  التعامل األبوي 
ٌجب على الوالدٌن مراعاة المراهق فً هذه المرحلة العمرٌة الحرجة من حٌاته ، بالتوجٌه واإلرشاد بطرٌقة سلٌمة ال 

ٌة والدٌنٌة وإشباع دوافعه الملحة بالنسبة لهذه األمور الهامة لدٌه ، من قصر وال إجبار فٌها ، من حٌث تزوٌده بالمعلومات الثقاؾ
. حٌث االستزادة العلمٌة الواضحة فٌما ٌخص العقابد الدٌنٌة على وجه العموم 

والمناقشة من الوالدٌن ، واإلقناع العلمً ، والتزوٌد بالمعلومات واألفكار السلٌمة وعدم صد المراهق فٌما ٌسؤل وفٌما 
كل ذلك فً الواقع ٌإدي إلى التهٌبة النفسٌة السلٌمة للمراهق ، لتقبل .. قش وفٌما ٌإكد ، ٌترجم ما فً ذهنه من تصورات وآمال ٌنا

. ما ٌسمع ، وفهم ما ٌقال ، وتمثل وهضم اآلراء والمناقشات بصورة علمٌة ال لبس فٌها وال ؼموض 
: مسئولٌات المدرسة الثانوٌة 

نوٌة ، وهً المإسسة العلمٌة ، التً ترعى المتعلمٌن فً المرحلة العمرٌة للمراهقٌن فً تلك الفترة ٌجب على المدرسة الثا 
الحاسمة من فترات حٌاتهم ، االهتمام بكل ما ٌتعلق به من أمور وموضوعات واتجاهات ، ومن ثم تقوم بتشكٌل التنظٌمات 

مثٌلٌة ، وتهٌا الرحالت وإقامة المعسكرات ، واألندٌة الرٌاضٌة ، الطالبٌة والجماعات المدرسٌة والفرق الرٌاضٌة ، والفرق الت
ٌُحقق أكبر قدر أمام المتعلمٌن بالمرحلة الثانوٌة وإتاحة . والندوات والمناقشات  وفً هذا ما 

   

علم النفس التربوي ودوره فً التوجٌه الفنً 
: مفهوم التوجٌه  إن
فً القٌادة ومهارة فً التقوٌم ومهارة فً العالقات االنسانٌة ومهارة فً هو المساعدة على التحسٌن والتقدم وهو مهارة  

إدارة الموظفٌن والموجه مصدر ٌلجؤ إلٌه الدارسون ٌسؤلونه العون فً حل المشكالت التً تواجههم وهو بدوره ٌدلهم على 
. ثقافٌاً ومسلكٌاً  المصادر وٌسعى إلى رفع روحهم المعنوٌة وإلى تنمٌة القٌادة فٌهم وإلى نموهم المستمر

. واإلشراؾ لٌس له قٌمة إذا لم ٌساعد المعلمٌن والمدرسٌن والموارد على أداء وظٌفتهم بطرٌقة أفضل 
  

التوجٌه الفنً على أنه استراتٌجٌة للنهوض بالنمو المعنى للمدرسٌن وذلك بتوفٌر تؽذٌة ( Clatthornكالثورن )وقد عرؾ 
ي فً ؼرفة الصؾ ، ومساعدتهم على توظٌؾ هذه التؽذٌة لجعل التعلٌم أكثر فعالٌة راجعة لهم حول التفاعالت التً تجر

(Clacthorn friend 1986 )   فً حٌن ٌرى( 1966كراٌسكس Krajewsky, ) أن التنظٌم جزء أساسً من عمل الموجه
( . وي أنه العملٌة على إثارة الدافعٌة للمدرس وتعزٌز تقٌٌم لنموه المعن) وهو ٌعرؾ التوجٌه    
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ان التوجٌه الفنً ٌمكن أن نعرفه على أنه وسٌلة لتطوٌر بٌبة تعلٌمٌة مناسبة بهدؾ تحقٌق الهدؾ النهابً وهو استشارة  
وعلٌه ٌكون . وتوجٌه النمو المستمر للتالمٌذ ومن أجل تحقٌق هذا الهدؾ النهابً البد من تعزٌز مهنً للمدرسٌن وتطوٌر المناهج 

منظماً تنظٌماً رسمٌاً من قبل المإسسة التعلٌمٌة ، وٌإثر تؤثٌراً مباشراً على سلوك المدرسٌن بشكل ٌحسن  التوجٌه الفنً ، سلوكاً 
تنظٌماً رسمٌاً ولٌس عشوابٌاً ، وأنه ٌضع معٌاراً  –تعلم التالمٌذ وٌحقق أهداؾ المإسسة ، فهو إذاً منظماً أي السلوك التوجٌهً 

      .هو مدى تؤثٌرها على عمل المدرس من أجل تحسٌن تعلم التالمٌذ لتمٌٌز الجهود التوجٌهٌة عن ؼٌرها و
 وأهداؾ أن معنى التوجٌه الفنً من الناحٌة اإلجرابٌة هو تدرٌس المدرسٌن كٌؾ ٌدرسون وتوفٌر قٌادة معٌنة إلعادة صٌاؼة     

التعلٌم من أجل تحسٌن العملٌة  ٌقوم بها مدٌرو ل النشاطات التًفالتوجٌه هنا ٌعنً ك.التربٌة العامة والتدرٌس وكل ما ٌتعلق بهما
التعلٌمٌة مثل مشاهدة الدروس وعقد اجتماعات جماعٌة وفردٌة مع المدرسٌن وتطوٌر وتنفٌذ الخطط الالزمة لزٌادة الفعالٌة فً 

واالهتمام بالتالمٌذ والنمو القراءة والحساب والعلوم األخرى وفً المٌادٌن المختلفة وتنظٌم وإعادة التنظٌم للمناهج وطرق التدرٌس 
. العام للمتعلم والتعلٌم

: إن مفهوم التوجٌه الفنً ٌمكن أن نوجزه بما ٌلً       
. هو وسٌلة إلى ؼاٌة والؽاٌة هً تحسٌن التعلٌم لٌحصل الناشبة على تعلٌم أفضل -1
قابمٌن على شبون المدرسة وتوجٌه هذه هو برنامج مخطط لتحسٌن التعلٌم والتعلم وهو نقد وإرشاد وتقوٌم لوحدة جهود ال -2

  .الجهود نحو مساعدة المعلمٌن على القٌام بالتدرٌس وبتحسٌن طرقه للوصول إلى األهداؾ التربوٌة وتطوٌرها
: أهداف التوجٌه التربوي

ن على التقدٌر البناء لما كان التوجٌه الفنً وسٌلته الموجه فً تنفٌذ أهدافه فؤن التوجٌه ٌجب أن ٌهدؾ إلى مساعدة المعلمً     
للتجارب والفعالٌات التربوٌة التً توضع قرار المدرسة فً سبٌل إنجاز أهدافها العادي سواء كانت علمٌة أم تربوٌة ومن أجل 
تحقٌق أعلى مستوى فً تحسٌن التعلم وصوال لتحقٌق أهداؾ التربٌة من خالل المناهج والبرامج المقررة وتعاون الموجه مع 

دٌرون على تطبٌقها وإرشادهم إلى ما ٌعتقد أنهم فً حاجة إلٌه والتعاون معهم على حل المشكالت التً ٌمرون المعلم والم
. بها،وتقوٌم عمل المعلم

أن المفهوم الجدٌد ألهداؾ التوجٌه الفنً أن الطالب هو الذي ٌجب أن ٌكون محور االهتمام وتوفٌر جمٌع الخبرات التربوٌة      
ٌٌر إذ تعدٌل فً سلوكه لٌكون عصفورا نافعا فً المجتمع لهذا ٌجب أن نضع أهداؾ التربٌة العامة فً المقدمة للطالب ألحداث  تػ

الفنً الموجه من عمل الموجه بحٌث ٌركز على نمو الطالب الصحً والروحً والخلقً واالجتماعً وأنجز من المقرر لذلك ٌلجؤ 
. اهلتوجٌه منا سابل عدٌدة لتنفٌذ أهداؾوال
 : قد اجتماعات فردٌة مع المعلمٌنع -1

. قٌادة اآلراء على نطاق واسع ، من أجل توجٌه المعلم وتنمٌته وتطوٌره
تنظٌم مقابالت جماعٌة ٌحضرها المدٌر ومسبولو التربٌة والتعلٌم لبحث المشاكل التعلٌمٌة فً مادة االختصاص على          

طوٌرها بما ٌتالءم والمقتضٌات الحٌاتٌة وتقوٌة المعلمٌن بمقدرتهم على حل وتنمٌة المناهج وت الكتب المدرسٌةتحسٌن وتطوٌر 
. مشكالتهم

وٌقوم الموجه بتنفٌذ أهداؾ التوجٌه التربوي من خالل إٌصاله لألهداؾ التربوٌة والمساهمة بتطوٌر المناهج وتطوٌر         
لمٌن واإلرشاد إلى خلق جو مناسب للتعلٌم ٌتناول نظافة المدرسة وسابل التعلٌم وأسالٌبه وإثارة وتنشٌط القبلٌات الخالقة لدى المع

. والطالب وصحتهم
ٌرشدهم فٌها إلى أسالٌب التعلٌم الحدٌثة والوسابل المعنٌة وٌعتبر هذا : عقد اجتماعات مع المعلمٌن فً بدء السنة الدراسٌة -2

. توجٌها ألنه ٌقلل من الوقوع فً أخطاء عامة
لعدد معٌن من المدارس أو المعلمٌن وٌكرر زٌارتها كً ٌتمكن من مواصلة  موجهوالتً ٌوجه بتخصٌص  ٌتم تطبٌق األهداؾ -3

 . عمله وما فٌه التطور والتحسس ونمو المعلم التربوي والمهنً
وما لدٌهم عقد مإتمرات مع المعلمٌن ؼٌر رسمٌة أي ودٌة ٌفسح المجال فٌها فتبادل اآلراء والمناقشة حول ما أنجزه من أعمال  -4

. من مشاكل وٌشترك فً حلها الزمالء
تطبٌق مفاهٌم التوجٌه المهنً من خالل عقد دورات منظمة أثناء الخدمة أو العطل الرسمٌة الطوٌلة لؽرض رفع المستوى  -5

. نماذج الدروساألدابً للمعلمٌن وإطالعهم على األسالٌب الحدٌثة وتطبٌقها من خالل 
ٌث أسالٌب التوجٌه الفنً الحد

لقد دلت األبحاث التربوٌة أن هناك طرقا وأسالٌب عدٌدة لتطبٌق مفاهٌم التوجٌه الفنً فً المدارس بالتعاون مع إدارة المدرسة      
والمعلمٌن ومجالس اآلباء والمعلمٌن ومجالس التربٌة والتعلٌم الرسمٌة ، إن الموجه الجٌد هو الذي ٌعتقد وٌعترؾ أن هناك طرقا 

والتعلم  التعلٌمى أهداؾ ما دام ٌساعد المعلمٌن لكً ٌنظروا إلى أنفسهم نظرة انتقادٌه وكذلك إلى حاالت وأسالٌب عدٌدة تإدي إل
. الفعالٌات التربوٌة المختلفة خاللوتحسٌنها من 

  
: األسالٌب األساسٌة فً تطبٌق التوجٌه التربوي الفنً ما ٌأتً
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عنً يامل للعمل وتوزٌعه وشمعلمٌن والمدراء والموجهٌن ووضع برنامج وٌتم ذلك من االجتماعات الدورٌة لل:التخطٌط -1
بالسٌاسة العامة للمدرسة وبمعاونة الهٌبة التدرٌسٌة أو لجنة ممثلة تنوب عنهم هو الخطوة األولى فً الحكم الذاتً المدرسً 

. وٌصبح العضو فً المدرسة على علم بما ٌعمله مإمنا به متحمال مسبولٌته
وٌشمل توجٌه المعلمٌن من خالل االتصال بهم داخل الصؾ وخارجه وعقد الندوات الفنٌة لتوجٌههم إلى الوسابل  :التوجٌه -2

التً تساعدهم على تحقٌق ما ٌإمنون به من أهداؾ بؽرض توجٌه الطلبة الذي ٌتم من خالل اإلدارة والمعلمٌن ومجالس اآلباء 
. السلٌم والموجهٌن بتوجٌه الطلبة إلى السلوك االجتماعً

وهو ٌتطلب ٌقظة تامة وقوة مالحظة وجهدا داببا لمراقبة تنفٌذ النظم والمشروعات والنشاط بؤنواعه  :اإلشراف على التنفٌذ -3
. وهو عمل ٌتم بالتعاون مع أطراؾ العملٌة التربوٌة الموجه المدٌر المعلم اآلباء تراخًومعالجة ما قد ٌظهر من ضعؾ أو 

لمعرفة معاٌٌر األداء لما تم االتفاق علٌه من برنامج كل حسب دوره وذلك لتقرٌر كفاءة معلم أو مدٌر وهو أسلوب :التقوٌم -4
نجاحه واهتمامهم بما وكل إلٌهم من عمل وأثره على التالمٌذ المقاٌٌس التً ٌمكن الحكم على أساسها  ومدىمدرسة أو موظؾ 

إلى أحدث وأفضل  وأرابهمومن خالله ٌتم تقوٌم النشاط الجمعً  ومراجعة على األهداؾ ووضع األضواء واألهداؾ والمقاٌٌس
الوسابل للتطبٌق أو لتقوٌم أنفسهم أو تقوٌم تالمٌذهم لٌتعرفوا على مقدار ما تعلموه والطرق الناجحة التً تإثر فً فاعلٌة تعلمهم 

.  من عدمه ، وهذا ٌكون محصلة قوٌة دافعة نحو األفضل
: ى فً التوجٌه الفنً التربوي هومن األسالٌب األساسٌة األخر

: إجراء اجتماعات تعقد فً بدء السنة الدراسٌة لترسٌخ -1
 .تقوٌم البرنامج الدابم - أ

 .تنمٌة الشعور باالنتماء عند المعلمٌن والمدرسٌن - ب
. لوضع خطط التجدٌد واالبتكار فً المنهج -ج
. االتفاق على اإلجراءات النظافٌة -د

. باستخدام الوسابل الحدٌثة واألجهزة التعلٌمٌةلتوجٌه المدرسٌن الجدد  -هـ
. اجتماعات الهٌبة التدرٌسٌة العام الدراسً لؽرض إضافة لشًء إلٌه أو حذؾ شًء ؼٌر مرؼوب فٌه -2
. لؽرض تشكٌل لجان لحل المشكالت التعلٌمٌة العالقة -3
. حل مشكالت  المدرسة أو تنفٌذ السٌاسات التربوٌةالتنظٌم وإعادة تشكٌل اللجان ومدى مساهمتها فً اإلعداد للمناهج أو فً  -4

معلم المدرسة االبتدائٌة    
ٌلعب معلم المرحلة االبتدابٌة دورا مهما فً تحقٌق األهداؾ التربوٌة المرجوة وٌعتمد نجاح أي خطة تربوٌة أو أي نظام      

ٌمثل حجر الزاوٌة للعملٌة التعلٌمٌة ومفتاح النجاح ألي تعلٌمً على المعلم الذي ٌقوم بتنفٌذ هذه الخطة أو هذا النظام حٌث انه 
. برنامج مدرسً

وإذا تم تزوٌد المدرسة بؤفضل اإلمكانٌات التربوٌة وأحسن المبانً المدرسٌة باإلضافة إلى المقررات والكتب المدرسٌة      
لن تحقق األهداؾ التً أنشبت من أجلها وتتوقؾ  المتطورة دون أن تكون مزودة بالمعلم المعد وأعدادا مهنٌا وأكادٌمٌا جٌدا فإنها

. فعالٌة أي نظام تربوي على نوعٌة المعلمٌن الذٌن ٌقومون بالتدرٌس فً هذه المدارس
طرق تحسٌن الكفاٌة اإلنتاجٌة للمعلم 

: العوامل الذاتٌة وتشمل-1
. اتجاهات المدرس ومشاعره-أ

. اإللمام بالتراث الثقافً-ب
. دمقابلٌة المدرس للتق -ج
. القراءة -د
: العوامل المهنٌة وتشمل-2
. إعداد الدروس-أ 

. الدراسات التكمٌلٌة-ب
. التدرٌب -ج
. حلقات البحث والمناقشة -د

. االجتماعات والمإتمرات -هـ
. تحسٌن المناهج -ز
: العوامل البٌئٌة وتشمل-3
. الحرٌة فً العمل -أ

. الحوافز-ب
. االرتقاء بمهنة التعلٌم-ج
 
: النوعٌة وتشملالعوامل -4
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. الكٌان االجتماعً للمدرسة -أ
. ضرورة وضوح األهداؾ-ب
. التفاعل -ج
. السٌطرة على الجماعة  -د

. الموازنة بٌن الحلول الفردٌة والحلول االجتماعٌة للمشكالت -هـ
 

: الكفاءات الالزمة للمعلم الجٌد
 .المعلم الكؾء المقتدر ٌقوم من أجل التالمٌذ بما ٌلً-1

 .المبادئ واألساسٌات النفسٌة فً التعلٌمٌستعمل  -
 .ٌستعمل مبادئ نمو الطفل وتطوٌرها -
 .ٌهٌا مناخ بناء فً الفصل -
 .ٌستعمل طرق تدرٌس مختلفة -
 .ٌستعمل إجراءات تحلٌلٌة وعالجٌة بفاعلٌة -
 .ٌدٌر الفصل بفاعلٌة -

: المعلم الكؾء ٌرشد وٌوجه التالمٌذ بعقالنٌة -2
 .علقة بالنمو والتطورٌستعمل المبادئ األساسٌة المت -
 .ٌبنً عالقات فعالة مع اآلباء -
 .ٌجمع وٌستعمل المعلومات اإلرشادٌة الهامة -
 .ٌستعمل اإلجراءات اإلرشادٌة المناسبة -
 .ٌقٌم عالقات جٌدة ومناسبة تختص باإلرشاد والتوجٌه -

: المعلم الكؾء ٌساعد التالمٌذ لفهم وتقدٌر التراث الثقافً -3
 .اة دٌمقراطٌة فعالةٌدٌر الفصل من أجل حً -
 .ٌعمل تطبٌقات هامة حول التعلٌم فً الفصل -
 .ٌنشط وٌشجع النمو الثقافً لألفراد والجماعات -
 .ٌساعد التالمٌذ على تطبٌق المبادئ الدٌمقراطٌة -

. المعلم الكؾء ٌشارك بفاعلٌة فً األنشطة المدرسٌة -4
 .ٌخطط وسابل تحقٌق األهداؾ التربوٌة -
 .المسبولٌةأن له دورا فً  ضٌفتر -
 .ٌقٌم عالقات ودٌة شخصٌة بزمالبه -

: المعلم الكؾء ٌساعد فً إٌجاد عالقات جٌدة بٌن المدرسة والمجتمع المحلً -5
 .ٌستعمل مصادر المجتمع المحلً فً األنشطة داخل الفصل -
 .ٌحصل على تعاون اآلباء فً أنشطة الفصل -
 .المساعدة فً تحدٌد وحل مشاكل المجتمع المحلً -
 .با فً معارض المجتمع المحلً ومشارٌعهٌؤخذ نصً -
 .  ٌالحظ األخالقٌات المهنٌة فً مناقشة المشاكل المدرسٌة -
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