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 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
 وزارة التربیة الوطنیة 

 
تبسة مدیریة التربیة لوالیة   

 مفتشیة  التعلیم االبتدائي 
 المقاطعة الخامسة تبسة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  س ـــــــــم النفــــــــ عل-1
مــــــــللمتعلریة ــــــل العمــــــالمراح -أ  

)ةــــــــ المراھقو ةـــــــولـــــــلطفا(  

وي ــــس التربــــــم النفــــــعل  - ب   
)الممارسة أسسھ وأثره على (  

  اھم الخصائص النمائیة -
ة ـــردیــروق الفــــــ  الف-  
م ــــم والتعلــــــــــ التعلی-  
ة ــــــــــــــــــــــدافعیــ ال-  

     انتقاء وتنسیق       
   - تبسة -صالح الدین شوشان مفتش تربوي

 

  س ـــــــــم النفــــــــعل
  مفھوم علم النفس ؟ما 

 

وھو مجموع . ھو كل نوع من المعارف أو التطبیقات، الِعْلـمُ 
مسائل وأصول كلیّة تدور حول موضوع أو ظاھرة محددة 

  وتعالج بمنھج معین وینتھي إلى النظریات والقوانین

ھو  :ψυχολογία (بالیونانیة )Psychologie (سعلم النف
الدراسة األكادیمیة والتطبیقیة للسلوك، واإلدراك واآللیات 

یقوم علم النفس عادة بدراسة اإلنسان لكن . المستبطنة لھما
یمكن تطبیقھ على غیر اإلنسان أحیانا مثل الحیوانات أو األنظمة 

 .الذكیة
ه المعارف على تشیر كلمة علم النفس أیضا إلى تطبیق ھذ

مجاالت مختلفة من النشاط اإلنساني، بما فیھا مشاكل األفراد في 
 .الحیاة الیومیة ومعالجة اآلمراض العقلیة

 

باختصار علم النفس ھو الدراسات العلمیة للسلوك والعقل 
الدراسة العلمیة : "والتفكیر والشخصیة، ویمكن تعریفھ بأنھ
ان، وذلك بھدف التوصل لسلوك الكائنات الحیة، وخصوصا اإلنس

  -".إلى فھم ھذا السلوك وتفسیره والتنبؤ بھ والتحكم فیھ

 : -تعریف السلوك
ھو االستجابة التي تصدر عن األفراد في المواقف المختلفة 

  .إما داخلیة أو خارجیة) رد على المنبھات ( 

مــــــــللمتعلریة ــــــل العمــــــالمراح -أ  
  )ةــــــــ المراھقو ةـــــــولـــــــلطفا(

وحدة دینامیكیة متكاملة تتم عبر مراحل متعددة ینتقل  النمو
فیھا الطفل من حاالت الضعف إلى حالة القوة ، وھذا االنتقال یتم 

من مرحلة نمو سابقة إلى مرحلة نمو جدیدة ویحدث خاللھا 
جدیدة ، وھذا التعاقب القائم على تغیرات كثیرة في وظائف 

  . متعددةالتحوالت الوظیفیة یتم خالل مراحل
  : ىمرحلة الطفولة األول -1

   وتسمى بمرحلة الرضاعة ) ةثانیمنذ الوالدة إلى السنة ال(

  ) سنوات 6 - 2(  : ة مرحلة الطفولة المبكر -2

          نھایة مرحلة الرضاعة حتى دخول المدرسةوتمتد من 

  ) سنوات 9 – 6(:  ةمرحلة الطفولة المتوسط -3
  )ةـــــسن 12 – 9(:  المتأخرةمرحلة الطفولة  -4
  ) سنوات 9 – 6(:  ة ـــــراھقــــمة الــــمرحل -5

ةـــــــص النمائیــــــ الخصائ  
عبارة إّن الخصائص النمائیّة :  الخصائص النمائیّة تعریف

التي یمر بھا الطفل منذ  عن مجموعة من التغیّرات المتتابعة
 والدتھ وخالل مراحل نموه الجدیدة في مختلف النواحي

الجسمیّة، والنفسیّة، والعقلیّة، واللغویّة، واالجتماعیّة، في 
متفاعل حتى الوصول إلى مرحلة نضوجھ،  ام متعاقبنظ

  واكتمال شخصیّتھ

  ةاھم الخصائص النمائی -
  : الخصائص النمائیة لكل مرحلة من المراحل في اھم تتمثل 

( جملة التغیرات التي تطرأ على الجسم   :  النمو الجسمي -1
   الخ,,,,,,الطول ، العضالت ، الوزن 

جملة التغیرات التي تطرأ على    : الحسي والعقلي  النمو -2
 القدرات  ، االنتباه  ، االدراك  ( الحواس والجھاز العصبي 

  خال,,,,,,اللغویة 
االتجاه  جملة التغیرات التي تطرأ على    : االنفعالي  النمو -3

  ...الوجداني واالنفعالي 
جملة التغیرات التي تطرأ    : الخلقي واالجتماعي  النمو -4

  خال,,,حتكاك االتجاه الخلقي  وتكون  المفاھیم  وزیادة االعلى 
  

وي ــــس التربــــــم النفــــــعل  -ب   
)الممارسة أسسھ وأثره على (  

    :يالتربو مفھوم علم النفس
العلوم النظریة التطبیقیة التي تحاول فھم ما یجري في العلوم النظریة التطبیقیة التي تحاول فھم ما یجري في   منمن    --

    سسالمدارالمدار
 بعض المعلومات  العلم الذي یحاول إعطاء المدرسینھو -

 التي یحتاجونھا للعمل على تیسیر عملیة التعلم في  المفیدة
التطبیقي  وكفرع من فروع علم النفس . المختلفة المواقف

التربوي المتغیرات التي تساعد في فھم یدرس علم النفس 
   . التعلیمیة في إطار المواقف بھ والتنبؤ السلوك وضبطھ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :أھداف علم النفس التربوي 
 .یسعى علم النفس التربوي إلى تحقیق ھدفین أساسیین

تولید المعرفة الخاصة بالتعلم والطالب :  الھدف األول
وتنظیمھا على نحو منھجي بحیث تشكل نظریات ومبادئ 

   .والتعلمومعلومات ذات صلة بالطالب 
تمكن  صیاغة ھذه المعرفة في أشكال : الثاني والھدف

  اوتطبیقھ المعلمین والتربویین من استخدامھا

  : للمدرس فائدة علم النفس التربوي وأھمیتھ
المعلمین على اكتساب المھارات الالزمة لمھنة التعلیم  یساعد
   فعالة بطریقة

  يالمدرس تزوید المعلم بالمبادئ الصحیحة التي تفسر التعلم -
  سالتدری مساعدة المعلم على كیفیة ممارسة مھنة -
  ةالتربی إكساب مھارات الوصف العلمي لعملیات -
  ةالتربوی تدریب المعلم على التفسیر العلمي للعملیة -
  مالتعل دراسة العملیات المعرفیة المصاحبة لعملیة -
  ذالتالمی مساعدة المعلم على التنبؤ العلمي بسلوك -

المبادئ الصحیحة الالزمة  إذا لم یتوافر للمعلم . : مالحظة
 المنھجیة فإنھ قد یلجأ إلى بعض الطرق واألسالیب غیر

   : ومنھا
  مالتعل محاكاة معلم قدیم ذي خبرة سابقة في -1
  يالتربو اتباع الوصفات التقلیدیة في العمل -2
  أوالخط استخدام أسلوب المحاولة -3

  

  ةـــردیــروق الفــــــــــــالف

ھي تلك الصفات التي یتمیز بھا : الفروق الفردیة تعریف 
كانت تلك الصفة  كل انسان عن غیره من االفراد سواء

ولعل اشھر ھذه الفروق . جسمیة ام في سلوكھ االجتماعي
الصفات الجسمیة كالطول والوزن ونغمة الصوت  تبدو في

الجسمیة تطفو على السطح  وھیئة الجسم وھذه الفروق
االدراكیة  فنشاھدھا وھناك ایضا فروق كثیرة في الصفات

  ةواالنفعالی
 
 

 
 
 

الفروق االنسانیة في الدراسات  : الفردیة  انواع الفروق
  : النفسیة اربعة انواع ھي

 .فروق فردیة بین انسان وانسان بصفة عامة  -1
 .فروق جنسیة  -2
 .فروق الفرد في ذات نفسھ   -3

فروق جماعیة او قومیة وذلك ما یتمیز بھ شعب عن   4 -
  هغیر شعب او مجتمع عن

وتفاعلھا یرجع الى عاملین اساسیین  الفروق الفردیة سبابأ 
  : ھما

  يعامل الوراثة واالستعداد الفطر -
  ةعامل البیئة االجتماعی-

  :كیفیة مراعاة الفروق الفردیة في التعلیم
 التعلم في  الفروق الفردیة  مراعاة على المعلم من الضروري

 فردیةالفروق ال ق تدریسیة تراعي تلكائطر  وذلك باستخدام
المدرسیة وتناسب قدراتھم، ومن   بین التالمیذ وتكییف البیئة

   :ق التدریسیة التي تعطي اھمیة للفروق الفردیةائالطر
  ةطریقة المجموعة ذات القدرة الواحد  ـ 1
  يـ طریقة التقسیم العشوائ 2
  يجمعـ طریقة التعلم ال 3

مــــم والتعلــــــــــالتعلی  
بمعناه الحدیث ھو عبارة عن نشاط معرفي فكري : العلم  -1

ویشمل الدراسة المنظمة لبنیة، وسلوك العالم المادّي 
 والطبیعّي عن طریق المالحظة والتجربة

ھذا المصطلح عن العملیة المنظمة  یعبر:   التعلیم-'2
طرف إلى آخر،  المقصودة التي تقوم على نقل المعلومات من

أي من المرسل إلى المستقبل، ویشّكل المعلّم في ھذه الحالة 
المرسل الذي یقوم بطرح المعلومات وشرحھا وتعلیمھا  دور

   المستقبل للطرف اآلخر وھو

عملیة تلقي المعرفة، وینتج عن ھذه العملیة  : التعلم -3
تغیراً واضحاً في رصید الفرد المعرفي وسلوكھ، یمكن 

  مالحظة وقیاس ھذا التغیر

عملیة تواصل  بین المعلم والمتعلم  في طل :   التدریس-4
  ةمجموعة من الممارسات التعلیمی

     

  بین التعلیم والتعلم
مـــــــــالتعل مــــــــــالتعلی   

على  Learning عملیة التعلم
 : النواحي اآلتیة

إحداث تغیرات مرغوبة في البنى   -
المعرفیة أو في عدد المفاھیم التي 

یطورھا المتعلم بعد مروره في 
 . مواقف تعلیمیة محددة

تحسین في األداءات المعرفیة ، -
والنفسحركیة ، والوجدانیة بفعل 

 . إدخاالت محددة
تحدید أھداف التعلم بشروط  -

 . ومعیار األداء
وضع المتعلم ، واعتبار خصائصھ  -

 . الشخصیة في بناء مواقف التعلم
  . اً یالتغیرات دائمة نسب -

          Teaching عملیة التعلیم
 : عنى باآلتيت
مجموعة اإلجراءات  -

 الصفیة التي یقوم بھا المعلم
 
نظریة التدریب التي   -

  یتبناھا المعلم في إجراءاتھ
  
نموذج التدریس الذي   -

 . یستخدمھ المعلم
نظریة التعلیم التي یتبناھا   -

 . المعلم
خصائص المعلم   -

  . یةصالشخ

ةــــــــــــــــــــــدافعیــ ال-  
ھي الرغبة في تحقیق النجاح وتحقیق : مفھوم الدافعیة 

مستوى تربوي معین ،أو لكسب تقبل اجتماعي من اآلباء 
والمدرسین تدفع بإمكانیات الفرد العقلیة لتحقیق أقصى األداء 

  "\الممكن أثناء العملیة التربویة
 ثارة الدافعیة لدى المتعلمیناأسالیب 

 ربط -3الفضول والتشویق  اثارة  – 2 التحفیز والتشجیع -1
ب من  التقر-5استعمال االسلوب القصصي   - 4التعلم بالعمل  

  الحافزة للدرس  اعتماد التھیئة - 5المتعلمین وفھمھم 
 :إثارة الدافعیة أھمیة           

 .تجعل الطالب یقبلون على التعلم -
تقلل من مشاعر ملل الطالب وإحباطھم وحماسھم واندماجھم  -

 .في مواقف التعلم
 .تزید من قدرة الطالب على تحمل مصاعب التعلم  -

   واحدنتحقق فكرة التعلم واالستمتاع في آ
ھم على المواظبة في حضور الدراسة بانتظام، والمثابرة في تعین  -

التعلم من تحضیر للدروس، وإعداد لألنشطة، وتفاعل  أداء أنشطة
 .یرهغو ...لمھاملفي الصف، وأداء 

 انتقاء وتنسیق 
   - تبسة -صالح الدین شوشان مفتش تربوي


