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 السنة الثالثة: تخصص الفقه وأصوله     المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  ❖

 :  المعتمدة طرق التدريس 
 Powerاستخدام الحاسب اآللي في التدريس  -المناقشة والحوار -طريقة اإللقاء )المحاضرة(   

point   .استخدام األنشطة التعليمية 

  األهداف:  -ب      

 المقرر: وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في -
 * الوعي بأهمية علم النفس التربوي.ومجاالته واستخداماته. 

 * التبصير بالمفاهيم األساسية عن التعلم ونظرياته. 
 * الوعي بأهمية انتقال أثر التعلم جراء عملية التعلم. 

* إدراك مدي االستفادة من نظريات علم النفس التربوي وتطبيقاتها في مجال العملية التعليمية  
 بوية. والتر

 * إدراك أهمية دور علم النفس التربوي في تطوير عناصر العملية التعليمية. 
 

 : ومراجعه . مصادر التعلم ج      

(:علم النفس التربوي بين المفهوم  2007تاج السر عبدهللا ونائل محمد عبدالرحمن) ❖
 والنظرية،مكتبة الرشد:الرياض.

التربوي، دار الفرقان، مؤسسة الرسالة،  (:علم النفس 1984عبدالمجيد نشواتي)  ❖
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 األردن. 
 (:علم النفس التربوي، النهضة المصرية:القاهرة. 1988أحمد ذكي صالح) ❖
(: التعلم نظريات وتطبيقات، مكتبة األنجلو  1995أنور محمد الشرقاوي ) ❖

 المصرية:القاهرة. 
دي،  وهيب الكبيسي، وصالح الداهري، المدخل في علم النفس التربوي، دار الكن ❖

 ،  1األردن، ط
،  1لطباعة والنشر، طسامي عريفج، مقدمة في علم النفس التربوي، دار الفكر ل ❖

 م، عمان. 2000
 (: سيكولوجية التعلم،دار النهضة العربية:القاهرة. 1981جابر عبدالحميد جابر) ❖
(:علم النفس التربوي،الطبعة الثالثة، مكتبة  2000عبدالمجيد منصور وآخرون) ❖

 . العبيكان:الرياض 
مجلة عربية إقليمية محكمة  يصدرها  ، مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس ❖

  لنشر والتوزيع )الرشد ناشرون ( قسم النشر العلمي بمؤسسة الرشد للطباعة وا
 . بالمملكة العربية السعودية

 التقويم  -ـ د          

 الحضور والمشاركة  * مر طرق التقويم المست 

 * تكاليف منزلية 

 -1-المعامل                                 االمتحان الكتابي 

 

 مقدمات معرفية:  -أوال

 ] أبو حامد الغزالي[  «ببعض ها مرتبط  وبعض   متعاونة   العلوم   »

 ] ابن الجوزي[  «نبغى للفقيه أال يكون أجنبًيا عن باقي العلوم » ي

 توطئة: 
، إال أن  الوجهة اإلسالمية  القول بوجود هدف للعلم ليس محل اتفاق بين الفالسفة مع أن  

كان النبي صلى هللا عليه وسلم   ، وقد امنفعة، وإال كان لغو   م  د   األصل في كل علم أن ُيق  ترى أن  



أو ما ، يصحبه عملأو ما ال ، امه شرع  وهو مالم يؤذن في تعل  ،  (1) ال ينفعالذي علم المن  ذ يتعو  
 .(2) ب األخالق الباطنة فيسري منها إلى األفعال الظاهرة ويفوز بها إلى الثواب اآلجلذ   ه  ال يُ 

ر ال تخرج عن المعارف  وحينما كانت العلوم بموضوعاتها، فإن  مضامين هذا الُمقر 
ى عنه لمن رام إحك ام وظيفتي التعل م و  النافعة التي ُيشرع تحصيلها، فهي ف ر ٌش علمي ال م ْعد 

 التعليم.  
 تالقح الفقه مع العلوم األخرى: ✓

) أفعال المكلفين(، فهي ذات طبيعة تركيبة   بالواقع اإلنسانيبحكم ارتباط المعرفة الفقهية 
متحركة ) ليست معرفة نصية ساكنة( يتداخل ضمنها عدد من المعارف والموضوعات العرفية  

(3) . 
ا على الحقيقة إال إذا  وبناء على ذلك يمكن القول: ق  ه ال يمكن أن يجيء فقيه  إن  الُمت ف 

  انفتح على العلوم العلوم الطبيعية واالجتماعية وأخذ منها بحٍظ وافٍر. 
االجتماع أو االقتصاد  على ميادين معرفية مجاورة، كعلمالمتفقه أن  انفتاح  وبيان ذلك:

  داخل تخصصه األصلي، وقد جعل اإلمام اعية همة اإلبد يرشحه أكثر من غيره للمساأو النفس 
ا من العلوم  ن  ال يدع طالب العلم ف  من وظائف التعلم أن  الوظيفة الخامسةهـ( 505)ت الغزالي 

ثم إن ساعده  ، ع به على مقصده وغايتهل  ط  ي   ا من أنواعه إال وينظر فيه نظراالمحمودة وال نوع  
العلوم متعاونة وبعضها مرتبط   فإن   ؛وإال اشتغل باألهم منه واستوفاه ، ر فيهالتبح   ب  العمر طل  

  . (4) ببعض
قدمه  ت ال بأس على من رسخ »هـ( هذا المعنى بقوله: 1250وأكد اإلمام الشوكاني )ت 

،  ي القرائحف   ص  ويُ ، في العلوم الشرعية أن يأخذ بطرف من فنون هي من أعظم ما يصقل األفكار

 

(، من حديث عبد هللا بن عمرو بن  1900(، والحاكم في المستدرك ، )6386رواه أحمد في المسند، )     (1)
 العاص. 

 .  102، ص2فيض القدير، ) القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى (، ج المناوي،     (2)
 وهي على ضربين:    ( 3)

 إما عرف خاص، وتتمثل في حاجة الفقيه إلى الخبرة الخاصة.    -      
 وإما عرف عام )عرف المجتمع(، في حالة ما إذا كان الموضوع من الموضوعات االجتماعية العامة.    -      

إحياء علوم الدين، الباب الخامس: في آداب المعلم والمتعلم، ) بيروت: دار المعرفة(،  الغزالي،    (4)
    . 51،ص1ج



من   فالعلم لكل فن خير   ..، كالعلم الرياضي والهندسة والطب اا، والنفس انشراح  ويزيد القلب سرور  
 .(5) « الجهل به بكثير 

وإن  المتتبع للمسيرة التاريخية للفقه اإلسالمي يلحظ أن  أكثر الفقهاء المبدعين المجددين 
ا، فجاءت مصنفاتهم على إثر ذلك معارف أكثر اتساع  فيه قد تجاوزوا حدود تخصصاتهم إلى 

 ، والفخر الرازي  هـ(505)ت  ، والغزالي(6) ، كاإلمام الشافعي ممزوجة بعلوم األمم األخرى 
ل) الذي هـ( 606)ت  الكونية  لمقاربة بعض اآليات الرياضية والطبيعية العلوم بجملة من  يتوس 

) الذي ، وابن رشد )الذي كان يفتي في الطب كما يفتي في الفقه( ، والمازري  التنزيل(الواردة في 
اآلالت الفلكية  في عمل التماثيل المتحركة في الذي كان  ) ، والقرافي والحكمة ( الفقهجمع بين 

الذي جمع بين العلوم الشرعية والمعارف الفلسفية والمنطقية(،   وابن تيمية )  ، (7)  (وغيرها
) والخوارزمي ، ( عن إحدى عشر فناواإلنشادات اإلفادات كتابه تحدث في الذي  ) والشاطبي

والجغرافيا ومقارنة  اضيات يبين الر  الذي جمع ) ، والبيروني(بين الرياضيات والفقهالذي جمع 
 (.. األديان

ّ  أن المعاصرةالمناهجية أثبتت الدراسات  وقد  لم تعد تعرف االكتفاء  العلوم المعاصرة  ّ 
علم من العلوم أكثر ما يكون عند تالقح حقائق هذا العلم بحقائق  أي  التجديد في  أن  ، و الذاتي

 .  (Multidisciplinerتضافر االختصاصات )  العلوم األخرى التي لها صلة بموضوع هذا العلم

اإلبداع واالبتكار في العلوم  » تحت عنوان م 1991وهذا ما أكدته دراسة صادرة سنة 
ظاهرة االبتكار واإلبداع والتجديد في التنظير والمنهجية في  أن   « اإلنسانية: الهامشية الخالقة

 

 .  111طلب العلم وطبقات المتعلمين، ص الشوكاني،   (5)
ي نظر:  ال أعلم علما بعد الحالل والحرام أنبل  من الطب، إال أن أهل الكتاب غلبونا عليه.  الذي كان يقول:  (   6)

. كما دعا إلى ضرورة االعتناء بترجمة كتب األجانب بحسبانها مغنما 57،ص10، سير أعالم النبالء، جالذهبي
 78المجددون في اإلسالم، والتنبئة للسيوطي، ص:  أمين الخولي،. 

واد الشديد إلى البياض الشديد، ثم إلى الُحْمرة   ( 7) ٌد تتغي ر عيناه من الس  ْمعدانا، فيه أس  فقد صنع للسلطان ش 
الشديدة، في كل   ساعٍة لهما لون، فُيْعرف التنبيه في كل ساعٍة، وتسقط حصاتان من طائرين، ويدخل شخص،  

ر طلع شخص على أعلى الشمعدان وأصبعه في أذنه  ويخرج شخص غيره، وُيْغلق باٌب وُيفتح باب، وإذا طلع الفج
 .  95،ص   1األعالم، ج والزركلي،،  441،ص1نفائس األصول ج القرافي،: ي نظريشير إلى األذان. 



صلية واحتكوا بتخصصات أخرى  صاتهم األتجاوزوا تخص  ولئك الذين ا ما تبرز عند أالعلوم كثير  
(8) . 

 سبب نفور طلبة الشريعة من العلوم االجتماعية والطبيعية:  ✓
يعود السبب في ذلك إلى التصور االختزالي لحقيقة العلم الشرعي، حيث ال ينصرف 

والفقه، وهذا ما أفضى إلى معناها عندهم إال إلى العلوم التي ُتْعل م بالشرع، كالتفسير والحديث 
 ، بل واحتقارها وتهميشها في كثير من األحيان. للعلوم الكونية واالجتماعية التزهيد في العلوم

إن  تقسيم العلوم إلى علوم وسائل وعلوم مقاصد، أو تقسيمها إلى علوم الفرد وعلوم  
ى علوم شرعية وعلوم  األمة، أو تقسيمها إلى علوم عينية وعلوم كفائية، أفضل من تقسيمها إل

عقلية، أو علوم دينية وعلوم دنيوية؛ ألن  المقابلة بين الشرعي والعقلي، أو الديني والدنيوي، يسلب  
صفة الشرعية والدينية عن علوم لها هذه الصفة باعتبارات أخرى غير التي تتبادر إلى الذهن من  

 كلمة علوم شرعية أو دينية. 

الشرعية أو العلوم اإلسالمية على التفسير والحديث والفقه  وما جرى من إطالق العلوم 
ه العرف ص   واألصول ونحوها، هو من قبيل العام الذي ُأر يد  به الخاص، أي العام الذي خص 

(9) . 

كالم نفيس في بيان حقيقة العلوم الشرعية يؤكد من خالله هـ( 728)ت ولإلمام ابن تيمية 
ابق، ون صُّ عبارته وقد يراد به ما  ، به الشارع أمر راد به ما العلوم الشرعية قد يُ  »: المعنى الس 

. فاألول: هو العلم  ه الشارعم  ل  ع   وقد يراد به ما، شرع أن يعلموقد يراد به ما ، الشارع  أخبر به 
وهو الواجب أو المستحب وربما دخل فيه المباح   -كما يقال: العمل المشروع  -المشروع 
والثاني: هو العلم المستفاد من الشارع وهو ما علمه الرسول ألمته بما بعث به من  بالشرع. 

 

محمود، عوامل الذاتية لميالد الفكر الريادي الخلدوني في ضوء علم اإلبداع الحديث، التجديد،  الداودي،   (8)
 . 72، ص1997/يناير1417رمضان  السنة األولى، العدد األول،

-102، ص 2002-1423،  2التأصيل اإلسالمي للدراسات النفسية، ، دار السالم، ط ،محمد توفيق  (   9)
103  . 



 «.اإليمان والقرآن والكتاب والحكمة وهو ما دل عليه الكتاب والسنة أو اإلجماع أو توابع ذلك.
(10). 

 إضاءة تاريخية: ❖
الجمعية  ، أين عقدت القرن التاسع عشريعود أول ظهور فعلي لهذا العلم إلى نهاية 

في اجتماع ا قررت فيه أهمية هذا العلم في العملية  التربوية القومية بالواليات المتحدة األمريكية 
، وأنشئت لذلك فس التربوي الجامعات كتخصص رئيسيد لدخول علم النمه  األمر الذي  التعليمية،

ن الرواد هم: إدوارد لي صة في هذا الميدان شغلها ثالثة مث وظائف أستاذية جامعية متخص  ثال
، وتشارلز هـ . جر، ) أول من تقلد كرسي تدريس علم النفس التربوي في الجامعة( ثورنديك

م. هذا 1920، وانطلق أولئك الرواد وتالميذهم حتى تحدد بشكل واضح عام ولويس م . ترمان
لتربوي . م ( أول من استعمل مصطلح علم النفس ا1949 –م 1874لي ثورنديك ) ويعد إدوارد 

) و ويعد كتابي جيمس ) مبادئ علم النفس( اسم علم النفس التعليمي. كما أنه أطلق عليه أيضا
 من أوائل ما كتب في هذا العلم. أحاديث إلى المعلمين(

والرأي: أن جذور هذا العلم نجدها في تراثنا اإلسالم، فقد اتخذ اإلسالم للتربية والتعليم  
طرقا متعددة، وذلك استجابة للفروق الفردية، مثل: الوعظ والنصح، والقصة، وطريقة القدوة، 

 .(11) وطرقة ضرب األمثال، واالستجواب، والترغيب والترهيب 
سالم نحو اسهامات الغزالي الذي درس العديد ومن هنا جاءت صاغ نظريات علماء اإل 

من قضايا علم النفس التربوي، نحو: خصائص المعلم الفعال، الفروق الفردية لدى المتعلمين،  
أثر عاملي الوراثة واالكتساب في التعلم، والتدرج في التعليم، واختيار المحتوى، وانتقاء الطرق 

 (. 15المناسبة للتعليم ) جعيجع: 
 حاول تجلية المسائل اآلتية من تراث اإلمام الغزالي:  :(01)  تطبيق

 

هـ( الذي يتبنى التقسيم الذي يقصر  505اإلمام الغزالي )توهذا بخالف الفتاوى،  مجموعابن تيمية، (   10)
 العلوم تنقسم إلى شرعية وغير شرعية، وأعني بالشرعية:... »العلوم الشرعية على العلوم التي ُتعلم بالشرع فقط : 

ي نظر: وتقسيم ابن تيمية أوسع ألنه يجعل العلوم كلها إما علوما شرعية عينية ، أو علوما شرعية كفائية.  «
    103-102، ص2002-1423، 2التأصيل اإلسالمي للدراسات النفسية، دار السالم، ط محمد توفيق،

   . 14، ص، جعيعج1967ن: فاضل،     ( 11)



 الشفقة والرحمة بالتلميذ  -

 أسلوب العقاب -
 النصح واإلرشاد للمتعلم  -

 التدرج في التعليم  -

حاول تجلية المسائل اآلتية من تراث اإلمام ابن خلدون من خالل (: 02تطبيق )
 مقدمته: 

 الشدة مضرة للتالميذ  -

 التعليم ) تفعيل التفاعل الصفي( المحاورة في  -

 



 

 : مدخل إلى علم النفس التربوي المحاضرة الثانية
 أهدافه( -أهميته-) مفهومه

 

 أهداف المحاضرة:    
 :أن محاضرةمع نهاية هذا الطالب على ال     

 .حقيقة علم النفس التربوي تعّرف إلى ي ❖

 ف على أهداف علم النفس التربوي وأهميته وجدواه في العملية التعليمية. يتعر    ❖

 ف على الوجهة اإلسالمية في علم النفس. يتعر   ❖
 : مفهوم علم النفس التربوي  -1

 ] تعريف المركب ال يتأتى إال بتعرف أفراده[ 

بعدة تعاريف تختلف بحسب   ف  العلم نشاط إنساني ُعرّ   : (Science)مفهوم العلم  -1-1
معرفي ينتظم   ق  س  كل ن  هو  ( Science) ويمكن القول إن  العلمالبواعث الفكرية والسياقات الحضارية، 

 . فهذه العناصر الثالثة هي أركاُن العلم وع ال ئ ُم علميته.  ا وغاية  ا ومنهج  موضوع  
أوجه نشاطه المختلفة،إدراكية، أو حركية، أو   هي جوهر اإلنسان ومحركالنفس:  حد -1-2

  . (1) فكرية
أو هي  .(2) تشكيل عقل الفرد وُخُلقه وجسمههي عملية ُتساعد على مفهوم التربية:  -1-3

     . عملية يتم بها االنتقال بالفرد من الواقع الذي هو عليه إلى المثل األعلى الذي ينبغي أن يكون عليه
 : التعريف المركب -1-4

أحد الفروع التطبيقية لعلم النفس العام،  Educational Psychology)يعد علم النفس التربوي )
 .التربية وعلم النفس امتزج فيه علمان هما: علموقد 

ا، ا وتوجيه  ا وتفسير  فهم   طرفي العملية التعليميةهتم بدراسة سلوك يعلم بأنه:  هويمكن تعريف
  بغية تحقيق أهداف تربوية. 

 ونستخلص من هذا التعريف:

 

 ، الموسوعة اإلسالمية العامة، محمود زقزوق  ن:   (1)
 .8، أصول التربية، صمنيرمرسي، محمد : ن (  2)

https://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/almaaref_altaalemeya/almanhaj_aljaded_fe_tarbeyat_altofol/page/lesson2.htm#2
https://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/almaaref_altaalemeya/almanhaj_aljaded_fe_tarbeyat_altofol/page/lesson2.htm#2
https://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/almaaref_altaalemeya/almanhaj_aljaded_fe_tarbeyat_altofol/page/lesson2.htm#2


ق، واستقالل  أنه علم - مستوٍف للشرائط العلمية، من نضج المصطلحات، ووضوح الن س 
 . (التجريبي والوصفي والتاريخيالموضوعات، واكتمال المناهج )

 أنه علم سلوكي يستهدف دراسة سلوك المتعلم في األوضاع التعليمية المختلفة.  -
ا للتعلم  كون فيها خاضع  أن علم النفس التربوي يدرس سلوك اإلنسان في الحاالت التي ي -

 . (3) والتعليم
 .(4) أنه علم نظري تطبيقي يحتل مركزا وسط ا بين علم النفس وفن التدريس -

 أهمية علم النفس التربوي:  -2
  :أحد البدائل اآلتيةيجد المعلم نفسه أمام عند افتقاد مهارات التعليم التربوي 

 إما أن يستلهم طرائق األقدمين، وتطبيق القواعد والتقاليد التربية التقليدية.  -

 (ير ) وهذا يستلزم وجود نموذج جيد وإما أن ُيحاكي معلم قديم أو زميل خب -

 وإما أن يرتجل وُيحاول بنفسه ) وهذا يستلزم الوقوع المستمر في األخطاء( -

 ط اآلتية:ويمكن إيجاز أهمية علم النفس التربوي في النقا
 نقل هذه المهارات التعليمية إلى المجتمع، وتوظيفها في األمور الحياتية.  -
 إجراء التجارب على المناهج الدراسية وطرائق التدريس لمعرفة أفضلها.  -
 . فهم سلوك الطالب والعوامل المؤثرة في تعلمه -

 أهداف علم النفس التربوي: -3
العلوم األخرى إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسة: المعرفة، يهدف علم النفس التربوي كغيره من 

 . (5) والتفسير، والتنبؤ، والتحكم 
 أما على المستوى الخاص فهو يهدف إلى تحقيق األغراض اآلتية: 

 توليد المعرفة، وذلك عن طريق البحث في الجوانب النفسية التي تسبق العملية التعليمية.   -
 ا للتطبيق.  تنظيم المعرفة من أجل تهيئته -
يساعد المعلم على تخطي مختلف المشكالت التي تحد من فعالية أدائه التعليمي، كمشكلة  -

صياغة األهداف التعليمية، ومشكلة بناء الكفاءات على مستوياتها الثالثة، ومشكلة انتقاء طرق التدريس  
 المناسبة، ومشكالت التقويم واستثمار نتائجه.  

 

 13ص عريفج، (   3)
 17ص نشواتي، (   4)
 .  26صن: جيجع،  (   5)



 ة حول العملية التعليمي ا استبعاد ما ليس صحيح   -

 هم الفروق الفردية بينمعرفة قدرات الطلبة، والوقوف على  -

 على التنبؤ العلمي بسلوك المتعلم مساعدة المعلم  -

 توفير البدائل للتعامل مع المتعلمين. -

  .تحديد طرق قياس التعلم -

 
 

 
 ] روافد علم النفس التربوي[

 

 قراءة مقترحة: ❖
 التأصيل اإلسالمي للدراسات النفسية، محمد عزالدين توفيق، دار السالم، القاهرة.  -

 

السيكولوجي

السوس
يولوجي

اإلتصالي

اإلداري 



1 

 

 

 : األهداف التربويةالمحاضرة الثالثة

 تعريفها ، تصنيفها ، مستوياتها  
    

 [  من ال يعرف الغاية التي ينشدها، فهو بالضرورة ال يقدر أن يعرف ما ينتهي إليه سعيه] 
 ابن رشد الفيلسوف                                                                              

 
 أهداف المحاضرة:   
 :أن محاضرةمع نهاية هذا الطالب على ال   

 )الفهم( يفهم الطالب حقيقة األهدافأن  ❖
 أهم األهداف التربوية )التذكر( الطالب  يعدد أن  ❖
 اشتقاق األهداف أن يتمكن الطالب من  ❖

 أن يستخدم الطالب مستويات تصنيف األهداف في تحديد أهدافه من محاضرة يقترحها )التطبيق(   ❖
 )التقويم(  راتهمض زمالئه لمحا في طريقة تقديم رأيهالطالب  يعطي أن   ❖

 التربوية، مع محاولة ابتكار طرائق جديدة ) االبتكار( يتمّهر الطالب على تحديد األهداف  أن  ❖

 مدخل: 
عيِّّنًة   -في منتصف القرن الماضي أَخذ فريق لألبحاث السلوكية من كلية إدارة األعمال بجامعة هارفارد 

 عشوائية، عدُدها مائة من طالَّب السنة النهائية، وسألوهم: ماذا يريد كلُّ واحد منهم أن يكون بعد عشرِّ سنوات
 .من تخرُّجه، فأجابوا جميًعا: إنهم يريدون أن يكونوا قًوى مؤثِّّرة في دنيا المال واألعمال

لة، مكتوبة، ووَضعوا خطًطا   والَحظ الباحثون أنَّ  عشرَة طالَّب فقط من المائة وَضعوا أهداًفا محددة، مفصَّ
 .لتحقيقها

ة لكامل أفرادِّ العينة، فوَجدوا أن ما يملِّكه وبعد مرور عشر سنوات قام فريُق األبحاث نفُسه بزيارات متابع
دوا أهدافهم كتابًة  نهؤالء األشخاُص العَشرة الذي  (1) %( من إجمالي الثروة التي يملِّكها اآلَخرون 96يعادُل )  -حدَّ

 

إن التركيَز الشديد على هدٍف معين هو العامُل الحاسم في النجاح، سواٌء  :يقول أحُد كِّبار رجال األعمال
يف قائاًل: هناك شرطانِّ للنجاح المتألِّق:    في أمور المال أم في سواه، وُيضِّ

 

 .32 - 31التخطيط أول خطوات النجاح، ترجمة: محمد طه علي، دار المعرفة للتنمية البشرية،  جيمس شرمان،     (1)
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ك ما تريُده بالضبطأن  • َد لنفسِّ  . تحدِّّ

ا لَدْفعه •  .وأن تعَلَم الثَّمَن الذي يجُب دفعه، وتكوُن مستعدًّ

 ربوي: مفهوم الهدف الت  -1
اُل َواْلَفاُء: قال ابن فارس: ا. كل شيء عظيم مرتفع: في السياق اللغوي هو الهدف َيُدلُّ   أصلْلَهاُء َوالدَّ

 اْنِتَصاٍب َواْرِتَفاعٍ  َعَلى
كان إذا مّر بَهَدٍف مائل أو صدٍف  -صلى هللا عليه وسلم  -النبّي  . وفي الحديث: أنَّ (2) 

 مائل أسرع المشي.  
ر فكرّي ُمسبق ل وأما في االصطالح فهو  من النظام التعليمي   تحقيقه ما ُيتوقعَتَصوُّ

 وغالبا ما ُتشتق هذه األهداف من:
 السائدة في المجتمع(  والمبادئ الفلسفة التربوية واالجتماعية: )المعايير والقيم  -
 .وتطلعاته  المجتمع مطالب  -
 . المادة الدراسية: طبيعتها المعرفية وبنيتها العامة -

 أهمية تحديد األهداف التربوية:  -2
 . العشوائية واالرتجال والتخبطواالبتعاد عن تسلسل الدرس   تضمن -
 .  لهدف بسرعة وبأقل جهد إلى االوصول  ضمنت -
 . تمكن المدرس من تفكيك المادة وبالتالي يتغلب على صعوبتها -
 . المناسبة واألساليب  واألنشطة تساعد المدرس في اختيار الوسائل التعليمية  -
 . تساعد المدرس من تنظيم وقت الحصة الدراسية -
 . تساعد المدرس في تقويم الطلبة -
 . تساعد المدرس من تقويم أدائه المهني -

 

 

 

 

 . مادة )هدف(. 39،ص6جمعجم مقاييس اللغة، ابن فارس، (     2)



3 

 

  :أنواع األهداف التربوية -3
 

 أنواع األهداف 
 ى قصير ة المد المتوسطة  األهداف (بعيدة المدىاألهداف العامة ) 

  العمومية والشمولب  تتسم -
) هي أقرب للشعار=إعداد المواطن 
الصالح المنتمي لوطنه، مواكبة 

 التطور..(
 يصعب قياسها  -
 وقت طويل لتحقيقها  إلىتحتاج  -
يكون منصوص عليها في  ما  عادة -

المعبر عن فلسفة الدولة  وي النظام الترب 
 ورؤيتها.  

التي تكون   األهدافوهي تلك 
 األهدافأقل عمومية من 

ال تزال  أنها، إال العامة
تعليمية عامة قد  أهداف

  أو سنة دراسية تتحقق في 
 وحدة أوفصل دراسي 

تكون   أنها: أي  ،دراسية
مشتقة من المنهاج وخطوطه 

 .العريضة
 

تمتاز بدرجة عالية من التحديد   -
 خصص والت
  تكون قابلة للقياس والتقويم  -
تشتق من الموضوع الدراسي على   -

 ةمستوى الحصة الدراسية الواحد 
أن  ، أو أن يعرف معركة بدر: مثل

 . ل سبب حدوث معركة بد علّ يُ 
 

 
 شروط صياغة األهداف: -4

 التربوية:  األهدافعند صياغة  اآلتية الشروط  ةينبغي مراعا
 أن يكون الهدف واضًحا محدًدا.  -
أن يكون قاباًل للتنفيذ ) لوال أنَّ قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة وأعدت بناءها على قواعد  -

 إبراهيم( 
 . للقياس والتقويم قابال أن يكون  -
 . نتاج تعليمي واحد فقط علىيحتوي يكون جزئًيا    أن -

 مهارة(  –وجدان  –)معرفة  دارسلجوانب المختلفة لليكون مراعًيا ليجب أن  -
 . وليس المعلم متعلميجب أن يركز على ال -
 .  التي تتطلب تعلم ال القديمة أن يركز على الخبرات الجديدةيجب  -
 أن تنطلق من العام إلى الخاص. -

 مثال 
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  هدف عام:
 المذهب المالكيأن يفهم المتعلم  ✓

  أهداف خاصة:
 المصرية(.-العراقية -المدنية -الدارس المدارس المالكية )القيروانيةي مِّّ سَ أن يُ  ✓
 كل مدرسة.يحدد خصائص  ✓
 أن يتعرف على أهم رجاالت كل مدرسة ✓

 تصنيف األهداف:  -5
ثالث مجاالت وكان تصنيفها ألول مرة على يد بلوم ومجموعة من   إلىالسلوكية  األهدافصنفت 

 :م ( وهي1956عام )  ء في منتصف القرن العشرين العلما

 : المجال المعرفي -أوالا 
ومن م تصنيفا لألهداف في المجال المعرفي ضمن تسلسل تصاعدي، 1956طّور بلوم وزمالؤه عام 

 :أهم مستوياته
 : مستوى التذكر ) المعرفة ( -1-1

وهو أدنى مراتب المجال المعرفي ويقتصر على التذكر أو المعرفة األولية. وهو ال يقتصر على تذكر  
والطرق والتعميمات   الحقائق فقط بل يشمل أيضًا تذكر المفاهيم والمصطلحات والعمليات والتصنيفات والمبادئ

 والنظريات 
  -يسرد  -يعدد  -يتعرف على -يعرف -يصف -يحدد  من األفعال المستخدمة في هذا المستوى )و 

 (يختار .. -يتلو   -يسمع   -يسمي -يذكر
 أمثلة: 

 المالكي.  ذهب أن يحدد المتعلم سمات الم -
 طبقات الفقهاء المالكية.  أن يسمي )يذكر( المتعلم   -
 أهم المدارس المالكيةأن يعدد الطالب  -
المعلومات التي حصلها الطالب في  وهو القدرة على تفسير أو إعادة صياغة  مستوى الفهم: -1-2

 . توى المعرفة بلغته الخاصة، وهو بذلك يشمل: التفسير، واالستنتاجسم
 ُيَميِّّز.  -يشرح   -ومن األفعال المستخدمة في هذا المستوى: ُيفّسر
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 : مستوى التطبيق -1-3
علمها الطالب في يقصد بالتطبيق استخدام األفكار أو القواعد أو المبادئ أو النظريات والتي سبق أن ت

مواقف جديدة. والتطبيق أعلى من االستيعاب حيث يدل األول على قدرة الطالب على العمل في نفس الموقف 
التعليمي أو موقف مشابه مستخدمًا التعميمات والمبادئ أما التطبيق فيدل على قدرته على اختيار واستخدام ما 

 تعلمه في مواقف جديدة )انتقال أثر التعلم(. 
ن،  بيّ يُ  -يعد، يتناول -يحصر  -يحل  -يستخدمتستخدم في صياغة مستوى التطبيق: من األفعال التي و 

 .  يتصّرف -يوضح   -ُيعالج  -يعرض  -يوضح  -يتنبأ 
 وهي القدرة على تجزئة أو تحليل المعلومات أو المعرفة المعقدة إلى أجزائها  :مستوى التحليل -1-4

م   –ُيمّيز    –  يستنبط -ُيقارن  -ُيَفرِّق  -ومن أمثلة األفعال: يضيف   ُيميِّّز.  -يفصل –ُيقسِّّ
: وهو القدرة على جمع عناصر أو أجزاء لتكوين كل متكامل، أو تركيب غير مستوى التركيب -1-5

 موجود أصال. 
  -يؤلف  -يرسم  -يربط  -يشتق  -يصمم  -يخطط  -يصوغ  -مثاله : يؤلف من أمثلة أفعاله: و  
 . يعيد ترتيب  -يعيد تنظيم    -يعيد بناء 
ويعني القدرة على إصدار أحكام حول قيمة األفكار أو األعمال وفق معايير   :مستوى التقويم -1-6

  -يقارن  – األولويةيرتب حسب  -يحكم على  -يميز  -يعطي رأيه  -يقيم  -: يثمن  ن أمثلة أفعالهوم معينة. 
 ُيفاضل.   -ُيبرهن–يقرر 

 
 المجال الوجداني:  -ثانيا

التقييم

التركيب

التحليل

التطبيق

الفهم

المعرفة

 هرم بلوم 



6 

 

 م التعلم الوجداني في خمسة مستويات:  1964صنَّف ديفيد كراثوول وزمالؤه عام  
 وهي توجيه االنتباه لحدث أو نشاط ما.االنتباه ) االستقبال(: -2-1

 ُيتابع.  -ُيالحظ -ومن أمثلة أفعاله: ينتبه 
وهي تجاوز الدارس درجة االنتباه إلى درجة المشاركة بشكل من أشكال )التقّبل(:  االستجابة -2-2

 المشاركة الفعالة.
 يقترح.    -ُيناقش  -ُيبادر  -ومن أمثلة أفعاله: يتقبل

 وهي القيمة التي يعطيها الدارس لشيء معين أو ظاهرة معينة.    :(التقديراالهتمام ) -2-3
 يهتم.  -يجمع -يعتني -ُيشارك-ومن أمثلة أفعاله: يتعاون 

ينظم الدارس القيم ويقرر العالقات التبادلية بينها ويقبل أحدها أو   :) تكوين االتجاه( التنظيم-2-4
 .  بعضها كقيمة أكثر أهمية

 ُيبادر. -ُيفّضل -ومن أمثلة أفعالها: ُيدافع 
سلوكه بثبات وتناسق  وهو عبارة عن تطوير الفرد لنظام من القيم ُيوجه  :)التطوير( التخصيص-2-5

   مع تلك القيم التي يقبلها وتصبح جزءا من شخصيته.

 تكليف:  ❖
تندرج ضمن مجال  د من خالله األهداف السلوكية لمحاضرة افتراضيةدّ حَ ُيكلَّف الطالب بإنجاز جدول يُ       

 .تخصصه ) الفقه واألصول( 

 



 
 

 أهداف المحاضرة:

 .  «إستراتيجية التدريس »أن يتبّين الطالب حقيقة   ❖

فق والفرق بين استراتيجيه التدريس والمصطلحات   ❖ د الطالب معاقد الوِّ أن ُيَحدِّّ
 ذات الصلة. 

 أن يتعرَّف الطالب على أهم طرق التدريس الحديثة.   ❖

 .  بوضوح اإلستراتيجيةخطوات الطالب ُيحّدد أن  ❖

 أن يتمكن الطالب من اختيار االستراتيجية المناسبة لكل نشاط تعليمي.   ❖

 المفاهيم:  -أوال

 : STRATEGY )استراتيجيات)  ❖

وهي تعني: البراعة العسكرية كلمة استراتيجّية مأخوذة من الكلمة اليونانّية استراتيجوس، 
 .(1)أو فن الحرب 

 .(2) خطة السير الموصلة إلى الهدفوهي في السياق االصطالحي العام: 

 التدريس: ❖

 عملية نقل المعارف والخبرات من المدرس إلى الطالب.

 إستراتيجية التدريس:   ❖
 ُعّرفت استراتيجية التدريس بعدة تعاريف نذكر منها: 

التي يتبعها المدرس للوصول إلى  اإلجراءات والوسائلهي  مجموعة من  -
 مخرجات تعليمية. 

 

 .  42ص  – 1991 –داود ماه ، مجيد مهدي ُينظر:    (1)
  . 192، ص1985محمد حمدان، طُينظر:    (2)



البناء مرنة التطبيق،يتم من خاللها استخدام كافة اإلمكانات  خطة محكمةهي  -
 .(3) والوسائل المتاحة بطريقة مثلى لتحقيق األهداف المرجوة 

ط المدرس الستخدامها أثناء تنفيذ -  هي مجموعة من إجراءات التدريس التي ُيخطِّّ
 .(4) التدريس، بما يحقق األهداف التدريسية المرجوة بأقصى فاعلية ممكنة 

 الفرق بين اإلستراتيجية والطريقة:  ❖
 الطريقة: هي آلية تنفيذ كل فعل من األفعال المطلوبة لتطبيق اإلستراتيجية .

 اإلستراتيجية فترتبط بسلوك المعلم ككل مع متعلميه.أما 
 جزء من اإلستراتيجية[ = ]الطريقة 

 
 استراتيجيات التدريس: -ثانيا

 ] ال توجد طريقة مثلى في التدريس[        مبدأ في طرائق التدريس: ❖
 

 

 

 ماهي معايير الطريقة الجيدة في التدريس؟ 
 التعليمية. أن تكون قادرة على تحقيق األهداف  ✓
 ابقة للطلبة. أن تراعي المعلومات السَّ  ✓
  أن تتناسب مع إمكانات المتعلم ✓

 أن تثير دافعية المتعلم للتعلم.  ✓

 

        .39معجم المصطلحات النفسية والتربوية، حرف األلف، صُينظر: حسن شحاته، وزينب النجار،    (3)
.40معجم المصطلحات النفسية والتربوية، حرف األلف، صُينظر: حسن شحاته، وزينب النجار،    (4)  



 



 

 
 

 مفهومهما:   -1
أسلوب تعلمي ُيقصد به وضع الذهن في حالة من الجاهزية واإلثارة للتفكير في كل 

)عبارة عن   (1) االتجاهات، بغية توليد أكبر عدد ممكن من األفكار العفوية حول مشكلة مفتوحة 
  مفاكرة تتغيَّا تثوير العقل(

 

عام    Alex Osborn أليكس أوزبورن  فت استراتيجية العصف الذهني من قبلر  عُ وقد 
التطبيقي” هذه الطريقة ووضع قواعد  حيث اقترح أليكس من خالل كتاب ” التخيل ، 1953

 بغية تدريب موظفيه على الحمالت اإلعالنية.   لتجربة جلسات العصف الذهني

 

 :أهداف التدريس بطريقة العصف الذهني-2

 تهدف هذه الطريقة إلى:
 . تفعيل دور المتعلم في المواقف التعليمية ❖

 

يجدر التنبيه أن هذه اإلستراتيجية تصح مع اإلشكاالت المفتوحة المحتملة، أما اإلشكاالت المغلقة التي    (1)
        لها إال حل منطقي واحد فغير معنية بهذه االستراتيجية.ليس 

Alex Osborn 
رجل خبير دعائي و 
أعمال أمريكي 

(1888-1968 )
مبتكر استراتيجية 

 العصف الذهني

 احملاضرة اخلامسة: اسرتاتيجية العصف الذهن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D9%81_%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A#.D8.B7.D8.B1.D9.8A.D9.82.D8.A9_.D8.A3.D9.88.D8.B2.D8.A8.D9.88.D8.B1.D9.86


 .للمشكالت  اإلبداعيةالقدرة على الحلول تنمية  ❖

أن يعتاد الطالب على االستفادة من أفكار اآلخرين, من خالل تطويرها والبناء   ❖
 . عليها

 واالستقاللية.  واألصالةكالمثابرة  اإلبداعيتنمي خصائص التفكير   ❖

 خطواتها:-3

العصف الذهني بعدد من المراحل يجب توخي الدقة في أداء كل منها على  تمر جلسة 
 : الوجه المطلوب لضمان نجاحها وتتضمن هذه المراحل ما يلي

 مثال مشكلة عقوق الوالدين) الموضوع (:  تحديد ومناقشة المشكلة ❖

 إعادة صياغة الموضوع :  ❖
الموضوع على النحو الذي طلب من المشاركين في هذه المرحلة الخروج من نطاق ي
وليس   وأن يحددوا أبعاده وجوانبه المختلفة من جديد فقد تكون للموضوع جوانب أخرى  ،عرف به

المطلوب اقتراح حلول في هذه المرحلة وإنما إعادة صياغة الموضوع وذلك عن طريق طرح  
 . األسئلة المتعلقة بالموضوع ويجب كتابة هذه األسئلة في مكان واضح للجميع

 كيف نعالج مشكلة عقوق الوالدين؟ -
 كيف نعالج مشكلة ضعف التواصل بين اآلباء وأبنائهم؟ -

 تهيئة جو اإلبداع والعصف الذهني:  ❖
يحتاج المشاركون في جلسة العصف الذهني إلى تهيئتهم للجو اإلبداعي وتستغرق عملية  

 سؤال أو أكثر يلقيه قائد المشغلالتهيئة حوالي خمس دقائق يتدرب المشاركون على اإلجابة عن 

. 
  :العصف الذهني ❖

يقوم قائد المشغل بكتابة السؤال أو األسئلة التي وقع عليها االختيار عن طريق إعادة  
صياغة الموضوع الذي تم التوصل إليه في المرحلة الثانية ويطلب من المشاركين تقديم أفكارهم  

بسرعة على السبورة أو لوحة ورقية في مكان  بحرية على أن يقوم كاتب المالحظات بتدوينها 
بارز للجميع مع ترقيم األفكار حسب تسلسل ورودها، ويمكن للقائد بعد ذلك أن يدعو المشاركين  

 إلى التأمل باألفكار المعروضة وتوليد المزيد منها 



 جلسة التقييم :  ❖
ي بعض الهدف من هذه الجلسة هو تقييم األفكار وتحديد ما يمكن أخذه منها ، وف

األحيان تكون األفكار الجيدة بارزة وواضحة للغاية ولكن في الغالب تكون األفكار الجيدة دفينة 
يصعب تحديدها ونخشى عادة أن تهمل وسط العشرات من األفكار األقل أهمية وعملية التقييم  

لقلة  تحتاج نوعًا من التفكير االنكماشي الذي يبدأ بعشرات األفكار ويلخصها حتى تصل إلى ا
 . الجيدة

 : العصف الذهني إستراتيجيةمبادئ   -4

 تتوكأ هذه الطريقة على المبادئ اآلتية: 
حيث أن ابتكار أكبر عدد من األفكار   الكم قبل الكيف أو الكمية ُتوّلد النوعية؛ ❖

 .) األفكار الغريبة مقبولة( يزيد من فرص حل المشكلة

 ألن تعّجل النقد يصرف المشاركين عن المتابعة.   والمدح ؛ النقد إرجاء  ❖

 الترحيب في األفكار غير االعتيادية حرية التفكير، وذلك ب ❖
 

 تباين منهجية الشاطبي بين الفتاوى والموافقات.  مثال تطبيقي:
 التعريف بالمشكلة  ❖

 إعادة صياغتها بطرق مختلفة.  ❖

،ال تنقد  التذكير بقواعد العصف الذهني : ) اعرض كل ما يدور بخلدك ❖
 أفكار اآلخرين،ال تسهب( 

 تعيين مقرر الجلسة، وتسجيل جميع األفكار المطروحة.  ❖

 تقييم األفكار المطروحة بعد ترتيبها وتصنيفها.  ❖
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 المحاضرة الثالثة: استراتيجية المحاضرة

 
 :المحاضرة  أهداف

 أن يتعرف الطالب على حقيقة المحاضرة  -

 مزاياها وعيوبها أن ُيدرك الطالب  -

 أن ُيحسن الطالب إعداد المحاضرة وإلقائها   -

 
 

 حقيقة إستراتيجية المحاضرة: -1
المغالبة، وحضور القلب، وقيل: المحاضرة بين  و المجالدة، تعني  المحاضرة في السياق اللغوي 

 (1)هي أن يجيب أحدهم صاحبه بما يحضره من الجواب القوم 
 التي تعني القراءة بصوت عال.(  lactara ) وقد اشُتق مصطلح المحاضرة من الكلمة الالتينية

 دية.تقديم لفظي لمادة دراسية بطريقة أحايمكن تعريفها بأنها عبارة عن  وفي االصطالح

 ، مبّيًنا أهم قيوده ومحترزاته؟  حاول شرح هذا التعريف

.............................................................................................

.....................................................................................................
.................................................................................................. 

 مزايا طريقة المحاضرة:  -3
  اطرائق التدريس انتقاد   أكثرالمحاضرة من  أن  الرغم من ب إلى أنه (Bannon,2002) يشير بانون 

 ، نظرا لبساطتها ومرونتها. اشيوع    أكثرهافهي في ذات الوقت 
 ومن مزايا طريقة المحاضرة:

 .المجموعات الكبيرة من المتعلمينم يمناسبة لتعل -
 سهولة التحضير واإلعداد.  -
 د.إمكانية تزويد الطلبة بقدر مناسب من المعلومات خالل وقت محد   -

 

 .  44ص  ، 11. وتاج العروس،ج205، التعريفات، صالجرجاني ن:  ( 1)
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 م في الصف.القدرة على التحك  -
 عيوب طريقة المحاضرة وسلبياتها: -4

 عرف أحدهم المحاضرة بقوله: هي فرصة جيدة للنوم عندما يتحدث شخص بال انقطاع 
د عيوب المحاضرة  ؟   من خالل هذا التعريف الفكاهي عد 

 .(1)  وقلة االنتباه مدعاة للسآمة والملل -
 غياب التغذية الراجعة.   -
 س سلطة المعلم.  تكر   -
 ال تشجع على التعلم الذاتي ) االتكالية (.-
 إهمال الفروق الفردية بين الطالب. -
 .(2)  االستماع والكتابةالنسيان بسبب االنهماك في  -
 :فائدة في أنواع المستمعين ▪

 :(3) يقسم روبرت المستمعين إلى

 ملزم فقط بالحضور  ألنهحاضر  األسير 
 سعيد بوجوده في المحاضرة ألسباب غير وجيهة  مستمع العطلة
 العارف بكل شيء والمستغني عن أي تعليم أو توضيح  )الُمَتَمْجِهْد( 

 يرغب حقا في االستفادة الطالب
 

 :) هيكل المحاضرة( خطواتها ومراحلها -4
 نوجزها في اآلتي:بعدد من المراحل   طريقة المحاضرةتمر 

 مرحلة اإلعداد الجيد: -4-1
كما يقول   –مراحل المحاضرة الناجحة، فالحديث لدقيقة واحدة يتطلب تعد مرحلة اإلعداد من أهم 

   .(4) ثالثين دقيقة من التحضير الفعال التأني   -يورك
 

أن حوالي ثلث تفكير الطلبة في المحاضرة ينصرف إلى موضوعات أخرى ال صلة لها   Bloomيقرر بلوم    ( 1)
   بالمحاضرة.

 أسبوع. مرور فقط بعد  %20من المعلومات األساسية للمحاضرة، و % 40من النادر أن يتذكر الطلبة أكثر من    ( 2)
-1417،  1ة، )بيروت: الدار العربية للعلوم،طوالبرمجثرة، ت: مركز التعريب فن المحاضرة المؤ  روبرت هاينمان،   ( 3)

   15ص(،1996
 . 44ص  (، 2002،  1)بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، ط العرض الناجح خطابا ومناقشة،يورك برس،   ( 4)
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  :هذه الخطوة وتتضمن
 تحديد األهداف العامة والخاصة.   -
سن التركيز على األفكار  يستحلألهداف المسطرة، و  ا اختيار محتوى المحاضرة وتنظيمه، وفق   -

 ..واجتناب التفاصيل الزائدة الرئيسية
يقول هارولد ماكميالن: عندما تتقدم حديثا أو تلقيه، ينبغي عليك أن  ، المحاورمن  تقليلال -

 .(1) ا تتحدث في نقطة واحدة أو نقطتين، وربما ثالث، ولكن ليس أكثر من ذلك مطلق  

سجيل صوتي، أو  تالمواد المساعدة، نحو أوراق العمل، أو  إحدىيكون االستعداد عن طريق و 
 (POWR-POINTعارض الشرائح )

 مرحلة االستعداد للتقديم ) التمرن(  -4-2
الجيد أن يستبق األستاذ المحاضرة بعقد محاضرة افتراضية بينه وبين نفسه، أمال  في التوصل  من

 باألغراض اآلتية: 
   تحديد الوقت الكافي للمحاضرة، ولكل محور من محاورها. -
 إعادة النظر في طريقة ترتيبها وتنظيمها.   -
 مراعاة مدى اتساق عناصر المحاضرة بعضها ببعض. -
 اإلضافة. تصحيح بعض األخطاء وفتح المجال أمام  -

 مرحلة التقديم:   -4-3

نجح  ما  فإذا؛  زةمحف   تعلم ايجابية دعم العالقة بالطالب وخلق بيئة هدف هذه المرحلة إلىت
المحاضر مجهول  ؛ ذلك أن  المطلوب  بالنحوالمحاضر في إزالة التوتر وجذب االنتباه فسوف تصل رسالته 

ي يوجده في  في الدقائق الثالثة األولى من المحاضرة، وبعد ذلك كل ما يقوله يسمع في إطار االنطباع الذ 
 بالطائرة.   اإلقالعبمثابة   تلك الدقائق األولى، فالتقدمة الصحيحة

 وهناك أربعة أمور تساعد على تحقيق االنطالقة الصحيحة:
 . البدء بحكاية قصيرة •
 .اإلشارة إلى األوضاع الراهنة  •
 .اقتباس قول أو حكمة مأثورة  •
 .  البدء بإحصائية معينة لها تعلق بالموضوع •

 : ، وهيكما أن هناك أمور تفسد افتتاح المحاضرة
 

 .  28ص مصدر سابق،، العرض الناجحيورك برس، نقلها عنه    (1)
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 االعتذار  •
 . (1)  قول غير مناسب أو حكايته غير مالئمة •
 .(2)  البدء بالعبارات الطويلة أو البطيئة •

 مرحلة عرض المحتويات:-4-4
 وتتطلب جملة من الشروط، نذكر منها: 

 :المعرفة الجيدة للموضوع الشرط األول:

، وسوف يكتشف  السياقخارج  كجد نفست بشكل جيد، سوف  كتعرف على موضوعتلم  إذا
 . (3)  لى تآكل الثقة النفسية بينك وبينهمما يؤدي إر بهم، وهذا الحاضرون أنك تخادعهم وتغر  

أن تكون محاوراتك معهم مبنية على أساس من المعلومات والمعرفة  المستمعين يتوقعون إن  
ا جيد  ق وأن تعرف د للموضوع، ومن هنا يجب عليك قراءة الموضوع بشكل معم  الصحيحة، وعلى فهم جي  

 .(4) ث عنه ما تتحد  
اع  المعرفة الدقيقة للموضوع ستعطيك الثقة في الحديث والتعبير واختيار اإليقومن المعلوم أن  

 الحسن وحسن إدارة المحاضرة.
 الترتيب المنطقي لعناصر الموضوع:  الشرط الثاني:

وهو ما ُيشبه  بطريقة منطقية، البحث عن فلسفة تنظيمية تتسق فيها عناصر المحاضرة  ُيستحسن
 خطة البحث المعتمدة في إنجاز البحوث العلمية. 

 اللغة الواضحة: -الشرط الثالث:
أما الكلمات لتزام بالكلمات السهلة المتداولة، االوجوب هي  الخطابات العلميةالقاعدة العامة في 
المتمثلة في إيصال الرسالة  المهمة األساسية للمحاضر، تتنافى مع فإنها  الصعبة) الكبيرة والغريبة(

ال تثمر   -كما يقول طه عبد الرحمن –المعرفة ف؛  (5) لطافة التعبير( ا ومؤانسة )باألسلوب األكثر إلهام  
 .(6)  تكون على قدر عقول المخاطبين بهاحتى  

 تنبيه:  ▪

 

   االنتهاء من المحاضرة.المشاكل اإلدارية يجب تأخيرها إلى غاية     (1)
 . كلمة في الدقيقة 120المعدل المتوسط لكالم المحاضر     (2)
 .  23، ص2002، 1العرض الناجح خطابا ومناقشة، مكتبة لبنان ناشرون، طيورك برس،     (3)
 )م، ن(.     ( 4)
 . 94صمصدر سابق، فن المحاضرة المؤثرة،  روبرت هاينمان،   ( 5)
 .  299(، ص 1994،  1، تجديد المنهج في تقويم التراث، ) الرباط، المركز الثقافي العربي، طعبد الرحمنطه  ن:     (6)
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  -واضح  -ر المحاضر كلمة بعينها: مفهومر   ك  يستحسن االبتعاد عن المؤاخذات الكالمية، كأن يُ 
 أما وإنه..-بين قوسين  -إن صح التعبير

 :) الغلق( التلخيص-4-5
الخاتمة بالمقدمة، مع ، وربط واسترداد أهم األفكار األساسيةتلخيص المحتوى ويتم من خاللها 

 التأكيد على تحق ق األهداف المرجوة.
، أو إرشادهم إلى  تكليف الطلبة بأعمال ذات صلة بموضوع المحاضرةكما يتم من خاللها 

 المصادر والمراجع الداعمة للموضوع. 

 الختم: -4-6
 ختم المحاضرة يختلف عن التلخيص، ويستحسن مراعاة اآلتي: 

 أن تتضمن دعوة للعمل. -

 ياته.  أن تتضمن كلمة عن المستقبل وتحد    -

 شكر الحاضرين على الحضور واالستماع.  -

 المناقشة: -4-7
، وطرح  لمناقشة مضامين المحاضرةوتكون بعد االنتهاء من المحاضرة، أين ُيفسح المجال 

 األسئلة، وإبداء وجهات النظر. 
 مرحلة تقويم المحاضرة:-4-8

، فهو بمثابة التقويم الذاتي  بالرغم من أهمية هذا اإلجراء إال أن كثيرا من المحاضرين يغفلون عنه
 لطريقة اإللقاء، وتناسق العناصر، وصحة المعلومات..

استبيانات على الطلبة إلبداء آرائهم حول المحاضرة، أو  طريقتين: إما بتوزيع بإحدى التقويم ويتم 
 تسجيل المحاضرة إلعادة االستماع إليها فيما بعد والوقوف على مكامن االختالل.ب
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 األسئلة اإلعدادية  م
 ا بالنسبة إليك؟ هل كان هدفك واضح   1
 ا بالنسبة لمستمعك؟ هل كان هدفك واضح   2
 المعلومات التي ستقدمها للمستمعين؟هل أنت متأكد من  3
 هل تملك استقراءات وأدلة كافية للبرهنة على أحكامك وإطالقاتك؟  4
 هل نظمت حديثك على شكل تتابع منطقي ؟  5
 ماهي أهم األسئلة التي تتوقعها؟  6
 كم سيستغرق كل عنصر من عناصر المحاضرة من وقت؟ 7
 كيف سيكون إيقاع المحاضرة. 8
 يتم المحافظة على انتباه المستمعين؟ كيف  9

 [  جدول تقييمي]  
 
 
 
 
 
 

 

مرحلة -1
اإلعداد 

مرحلة -2
االستعداد

مرحلة -3
التقديم

مرحلة -4
التلخيص

مرحلة -5
الختم

مرحلة -6
المناقشة

مرحلة -7
التقويم



 

 

 

 تعريفها:-1
، أو قضية من القضايا من العقول حول مشكلة من المشكالتعبارة عن اجتماع عدد 

د.  إلىالوصول  غيةودراستها دراسة منظمة ، ب  رأي ُمَسدَّ
 أنواع المناقشة : -2

 :  المناقشة التلقينية-أ
ع المعلومات المحفوظة في  نظام محدد يساعد على استرجااألسئلة يطرحها المعلم وفق 

تنظيم العالقات بين هذه  إعادة، ويثبت المعارف التي استوعبها الطالب ويعززها ، ويعمل على الذاكرة
 .المعارف

، فيعمل  النقاط الغامضة في أذهان الطالب وهذا النوع من المناقشة يساعد المعلم أن يكشف
شرحها من جديد أو عن طريق المناقشة . فالمراجعة المستمرة للمادة  بإعادةعلى توضيحها 

المدروسة خطوة خطوة تتيح الفرصة أمام الطالب لحفظ الحقائق المنتظمة ، وتعطي المعلم امكانية  
 . الحكم على طالبه في مدى استيعابهم للمادة الدراسية

 : المناقشة االكتشافية الجدلية-ب
و لم يكن يعطي طالبه أجوبة  ، فهسقراط أول من استخدم هذه الطريقةيعتبر الفيلسوف  

خبرة  وإكسابهمحب المعرفة لديهم .  إثارةكان  وإنما، المعارف للطالب إعطاء، ولم يكن هدفه جاهزة
. وقد  المعرفة الصحيحة إلىهم والوصول الكشف عن الحقائق بأنفس إلىفي طرق التفكير التي تهديهم 

 سمي هذا الشكل التوليدي للمناقشة بالطريقة السقراطية .
دور حوله األسئلة  ، تشكل محورا تح المعلم مشكلة محددة أمام طالبهفي هذه الطريقة يطر 

وتثير مالحظاتهم  ، معلومات سبق لهم أن اكتسبوها، فتوقظ فيهم هذه األسئلة المختلفة الهدف
أصبحت معروفة   إذا، حتى إليها، ويوازي الطالب بين مجموعة الحقائق التي توصلوا رتهم الحيويةوخب

يكتشفون عناصر وواضحة لديهم يبدأ هؤالء في استخراج القوانين والقواعد وتصميم النتائج ، وهكذا 
لمطروحة األجوبة لألسئلة ا، ويستنتجون أوجه الترابط وأسباب العالقات، ويدرسون االختالف والتشابه

 .عارف بأنفسهم دون االستعانة بأحد، وبهذا يستوعبون المبطريق االستدالل المنطقي
 المناقشة: استخدام استراتيجيه  ومزايا  أهداف -3

 املناقشة  إسرتاتيجية احملاضرة السادسة: 



 خلق الفاعلية لدى الدارسين. ❖

 .تدعم وتعمق استيعاب الطالب للمادة العلمية  ❖

 .أدائهمتزود المتعلمين بتغذيه راجعه فوريه عن   ❖

 .تتيح للطالب ممارسه مهارات التفكير واالستماع واالتصال الشفهي ❖

 .تنمي روح التعاون والتنافس بين الطالب وبالتالي تمنع الرتابة والملل ❖

 . تساعد المعلم في مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين  ❖
 

 
 

 : عيوب طريقة المناقشة-4
 الصغيرة .للجماعات  إالعدم صالحيتها  ❖

 تحديد مجالها بالمشكالت والقضايا الخالفية. ❖

االستخدام السيئ لها يبعثر المعلومات ، ) طول الوقت الذي تستغرقه دراسة الموضوع ❖
 ( ويفقد الدرس وحدته

الرائد المدرب الذي يتيح الفرصة لكل عضو كي   إلىاالفتقار في كثير من األحيان  ❖
  إليهالغرض الذي تسعى  إلىبيل الوصول يعطي ما عنده مع التقدم المستمر في س

 الجماعة .

 احتكار المناقشة من قبل بعض الطلبة. ❖

 ضياع الوقت دون الوصول إلى النتيجة المطلوبة.  ❖



 خطوات تنفيذ طريقة المناقشة:
 ( خطوات عامة للمناقشة وهي كالتالي:1988يذكر )هوفر،            

 )المشكلة(  تحديد موضوع المناقشة ❖

 استعراض مختلف عناصر المشكلة وتقويمها ،  تحليل المشكلة ❖

 تقديم الفرضيات الممكنة.  ❖

 تنظيم وقت وطريقة المناقشة.  اشتقاق التعميمات والتلخيص ❖

 
 مصطلحيمدخل 

حتول معرفة دقيقة ينتجها املختصون إىل   النقل الديداكتيكي:
ول املفهوم إىل ديداكتيك   معرفة قابلة للتعليم. وترجع أص 

يات عند شوفلر صاحب كتاب ) النقل الديداكتيكي  الرايض
 من املعرفة العاملة إىل املعرفة املدرسة( 

( تفرتض  great man theory) نظرية الرجل العظيم 
تتأثر ابلشخصيات املؤثرة،   هذه النظرية أن األحداث الكربى 

رخيية ميكن دراستها بصورة أفضل عن طريق  ا وأن الظروف الت
هؤالء الرجال، ويعترب توماس كاريل أكرب مناد   إسهامات دراسة 

 . هبذه النظرية 
صف  و مع نتائج وخمرجات التعلم، حتديد : األهداف الرتبوية 

 . التغيري احلاصل لدى املتعلم
تفضيل اجتاه  ختيار ا: descion makingاختاذ القرار 

 على اجتاهات أخرى  
طريقة تعلم نشطة، يتم تقومي الطالب فيها  طريقة االستكشاف:

تصميم  وال  على مدى قدرته على تطوير مهاراته التحليلية
 واالستنباط، ال من خالل كمية املعارف اليت ميتلكها 

لدى الطالب حب القراءة واالعتماد   ومن فوائدها: أهنا ختلق 
 . على النفس 

(: اكتساب قدرة   creative obility) قدرة ابتكارية 
،  أوجه النقص ، وتكوين فروض معينةحتسس املشكالت و 

 وتتألف من: 
(، أي القدرة على استدعاء أكرب عدد  fluencyالطالقة ) -

 من االستنتاجات املناسبة جتاه املشكلة يف فرتات زمنية.  
القدرة على انتاج أفكار متنوعة   flescibilityاملرونة:  -

 ليست متوقعة.  
القدرة على انتاج حلول غري   orginalityاألصالة  -

 شائعة. 

ا  اعتماد   تعلمتقدير قيمة العملية معقدة هتدف إىل التقومي: 
على أساليب قياسية كاالختبارات، واجنازات الطلبة، بغرض  

 . نحها قيمة مؤسسية الختاذ قرارات م
تصبو البيداغوجيا املعاصرة إىل أن تنتقل هبا من الذاتية إىل  و 

   الضبط املنهجي املوضوعي.

هو العنصر الثاين من عناصر املنهج   : contentاحملتوى 
ن املعارف واملهارات والقيم اليت يراد  الذي يشري إىل جمموعة م 

 اكتساهبا للمتعلمني.  

طريقة تدريسية تعمل على استدراج الطالب   الطريقة احلوارية : 
على احلوار )خلق عالقات تفاعل مع الطالب(، وترجع اترخييا  

أحد أشكال اإللقاء يقوم على عالقات  الشرح )اإللقاء(:
القضااي، أو الظواهر،   إحدىيتم اللجوء إليه لشرح منطقية، و 



 إىل سقراط  
 هناك نوعني من احلوار:  -

 احلوار العمودي: تقنية : سؤال/جواب

 احلوار األفقي ) املفتوح( : دائري. 

 أو القواعد، أو التأريخ ملوضوعة ما 
 وتتضمن: 

 التقدمي ) اإلعالن عن موضوع الدرس وأهدافه وحدوده(  -
 العرض -
 الربط -
 االستنباط -
 التطبيق -

(: تقنية مجاعية يف حل  brointorming)  عصف ذهين
املشكالت يتنادول من خالهلا أعضاء اجملموعة األفكار واحللول  

 بصورة تلقائية واستبصارية.  

دمج مكوانت   :assimilationالتمثل ) االستيعاب( 
 موضوع خارجي يف الذات املعرفية  

 مراحل التعلم:  
 االجتاه ) امليل(  -1
 كامن يتعذر قياسه االستعداد: القابلية للتعلم، وهو  -2
القدرة على التعلم: هي اليت تنقل االستعداد من حالة  -3

 الكمون إىل حيز الفعل الظاهر القابل للمالحظة والقياس.  

 axiomsألفباءات العلم(: -بديهيات ) أوليات

 املعلومات األولية اليت تبىن عليها معلومات اثنوية 

 عمليات االستقصاء: 
 املالحظة -1
 التصنيف -2
 االستدالل -3
 القياس -4

 ( competence de baseكفاايت أساسية )
املطلوبة يف بناء تعلمات الحقة واليت ال   الضرورية األسس 

( كفاايت يف  6-5حيدث التعلم يف غياهبا، وال ينبغي جتاوز ) 
 يف التفاصيل.   درس الالسنة حىت ال يضيع 
 seuil deاألساسية عتبة النجاح ) وتشكل الكفاايت

sucee من نقطة االمتحان  20/ 10( يضمن هبا الطالب 
 compétence de(كفاءة أدائية: 

performance) 

قدرة األستاذ على استخدام األساليب والطرق املناسبة اليت  
 تساعده على توصيل احملتوى التعليمي للطلبة.  

 feed-backتغذية راجعة: 

،  عملية هتدف إىل إجراء تعديالت الزمة يف الوقت املناسب 
 بغرض التغلب على الصعوابت اليت جيدها املتعلم. 

حتليل طرائق بيداغوجية، أو اقرتاح طرق  طرائق التدريس: 
 جديدة.

 أسئلة اختيار من متعدد: 
اقرتاح أربعة أجوبة متساوية يف الطول، تربط كلها مبشكلة  

 اجلواب املناسب.  موضوع السؤال، على أن خيتار الطالب 
 


