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 :مقدمة 
 نسان بذلك هو حمور العملية التربوية ، فالعملية التربويةاليت هيأه اهللا هلا ، فاإل التربية عملية دف إىل إيصال املتعلم إىل درجة الكمال

وتتفاعل من أجل يئة اجلو املناسب للمتعلم  بكل ما تشتمل عليه من أصول تربوية، ونظريات ، ومناهج وممارسات ومربني كلها تعمل
ومعرفة  ومنفذيها أن يكونوا على علم وإملام تاماجلوانب لذا فإن على خمططي املناهج وواضعيها  كي ينمو النمو الشامل املتكامل يف مجيع

احلياة الدنيا وخبصائص املتعلمني ومستويات نضجهم  شاملة بكل ما يتعلق باملتعلم من حيث طبيعته وتكوينه ومراحل منوه ووظيفته يف
وإدراكهم لألشياء  ر يف منوهم وتعلمهموجوانب منوهم املختلفة والفروق الفردية بينهم والعوامل اليت تؤث واستعدادام وميوهلم ورغبام

ذا اإلنسان وتفرع إىل فروع حبسب جوانب منو املتعلم وأصبح من  ، ولشدة االهتمام ذا املتعلم ، ظهر نوع من العلم يهتم كثرياً
ية الظروف املناسبه لتعليمه  بأمر العملية التربوية أن يكونوا على علم ودراية ومعرفة ذا اإلنسان ليعلموا على الضروري على املهتمني
   . )١(وتربيته التربية السليمة

 

وتعترب هذه املؤثرات  املؤثرات والعوامل اليت تتأثر ا عمليات املنهج يف مراحل التخطيط والتنفيذ ، أن املقصود باألسس هي تلك
ء وختطيط املنهج الصاحل ، واملقصود بالتخطيط هو عملية تصلح أساسا لبنا والعوامل مبثابة املصادر الرئيسة لكافة األفكار التربوية اليت

 .. وتصميمه ، أما التنفيذ فهو عملية تطبيق املنهج وجتريبه بناء املنهج

عملية وضعه وتنفيذه وحىت تكون  يستند ايل فكر تربوي أو نظرية تربوية تأخذ بعني األعتبار مجيع العوامل اليت تؤثر يف أن املنهج البد أن
تشمل فلسفة اتمع الذي نعيش فيه ، وطبيعة املتعلم الذي نقوم بإعداده  رية متكاملة فيفترض فيها أن تكون ذات أبعادهذه النظ
 .. ونوع املعرفة اليت نرغب يف تزويده ا وتربيته ،

 . ( جمتمع متعلم ، معرفة ،( فقال إن أي نظرية يف جمال املناهج جيب أن تكون ثالثية األبعاد  وقد أكد أحد التربويني هذا االجتاه -

اخلربات السابقة يف بناء املنهج ، واإلمكانيات املادية والبشرية  ولكي تكون هذه النظرية عملية وشاملة فالبد أن تؤخذ بعني االعتبار
  . )٢(والتجارب واخلربات العاملية يف وضع املنهج واليت تقوم على الدراسة والتجريب العلمي املتاحة يف البيئة

  
 : )٣(عليها بناء املنهج وهذه االجتاهات هي يتحدد ميدان املناهج بثالثة اجتاهات رئيسة متثل األسس اليت يقوم

أساسا الختيار  حمور بناء املنهج ، وهذا االجتاه جيعل من املتعلم وقدراته وميوله وخرباته السابقة ويري أن التلميذ أو املتعلم هو: األول  -
  )األساس النفسي للمنهج( ه ، وهذا االجتاه ميثل حمتوى املنهج وتنظيم

املعرفة الغاية اليت المياثلها شئ يف األمهية حيث توجه كافة  ويري أن املعرفة هي حمور بناء املنهج ، وذا االجتاه جيعل من: الثاين  -
إلمكانيات التلميذ وميوله أو  طاء أي اعتباراملعلومات يف عقول التالميذ بصورة تقليدية، وهذا يعين عدم إع اجلهود واإلمكانات لصب

 األساس املعريف للمنهج( املعرفة من الكتب إيل عقول التالميذ وهذا االجتاه ميثل  خربات السابقة ، مما جيعل مهمة املعلم تقتصر على نقل
( بكل حاجاته وفلسفته وثقافته وهو ميثل  يريده اتمع يري أن اتمع هو حمور بناء املنهج ، وهذا االجتاه يركز على ما: الثالث  -

  .للمنهج األساس الفلسفي واالجتماعي
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ية ميثل األساس النفسي أحد املتطلبات اجلوهرية يف بناء املناهج التربوية فإذا روعي األساس النفسي بصورة سليمة يف بناء املناهج التربو
عملية تعلمية أفضل للمتعلمني وذلك بسبب أحكام العالقة بني اخلصائص  من حيث اهلداف واملضامني والنشاطات التعليمية فإننا نضمن

 أهداراتالسيكولوجية للمتعلم ، وتفصيل اخلربات التعلمية يف ضوء هذه اخلصائص حىت حتدث عملية التعلم بأعلى مردود ممكن ودون 
ليمية وأساليب تعليمه للمتعلمني يرفع من كفاءة املناهج واختيار خرباته ونشاطاته التعاألسس النفسية يف تصميم املنهاج تربوية فمراعاة 

التربوية يف عملية التعلم ، ويعمل على تفعيله يف حتقيق اهلداف املرجوة منه فماذا تعين األسس النفسية للمناهج التربوية من الناحية 
 )١(العلمية واإلجرائية ؟ 

  : األسس النفسية للمنهج

  : مفهوم األسس النفسية -

املتعلم وخبصائص منوه وحاجاته وميوله وقدراته  املبادئ النفسية اليت توصلت إليها دراسات وحبوث علم النفس حول طبيعةهي 
الطالب  ومن املعروف أن حمور العملية التربوية هو.اليت جيب مراعاا عند وضع املنهج وتنفيذه واستعداداته وحول طبيعة عملية التعلم

هي إحداث هذا التغيري يف السلوك ، يقول علماء النفس  تربيته عن طريق تغيري وتعديل سلوكه ، ووظيفة املنهجالذي دف إيل تنميته و
ومع ما ينتج عنها من  عاملني مها الوراثة والبيئة ، ومن تفاعل الوراثة وما ينتج عنها من منو ، مع البيئة إن السلوك هو حمصلة: التربوي 

  .. )٢(فيه يف الطالب املتعلمتعلم حيدث السلوك الذي نرغب 
  

ولقد ساهم علم النفس وأحباثه ودراساته يف إثراء التربية واملناهج على وجه اخلصوص ، إذ تأثر بناء املنهج والتخطيط له ذه األحباث 
  ) :٣(والدراسات وميكن أن حندد مدرستني اساسيتني يف بناء املنهج ومها

  .وسكينر وهيلجارد  املدرسة السلوكية ومن روادها ثورندايك -١
 .املدرسة احلسية العقلية ومن روادها بياجية وديوي وبرونر 

  الدراسي جتاه املتعلم وظيفة املنهج
  )٤( : ثالث شعب هي أن وظيفة املنهج الدراسي جتاه اإلنسان على وجه العموم ذات

 اخل...الثقافيةواألخالقية و تنمية مجيع اخلصائص اجلسمية والنفسية والروحية والعقلية ( 1

  . عليها تأثرياً ضاراً والعمل على عالج ما يتعرض منها لتأثري سليب وقاية هذه اخلصائص ووظائفها من مجيع ما يؤثر ( 2

  . اهللا عز وجل مجيع هذه اخلصائص إىل أقصى حد ممكن يف مساعدة املتعلم على قيادة حياته وفق منهج استثمار ( 3

 

املرحلة اليت تسبقها ولكل مرحلة أيضاً الكثري من املطالب لكل جانب من  منو خمتلفة وكل مرحلة ختتلف عن إن هذا املتعلم مير مبرحل
  بشيء بسيط على بعض هذه األمور جيب أن تلَبي وتشبع كي ينمو هذا املتعلم منواً شامالً متكامالً متوازناً وسنتعرف جوانب النمو
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  : عالقة املنهج بطبيعة املتعلم

 . طبيعة الطالب املتعلم: أوال 

 . طبيعة عملية التعلم: ثانيا 

 

  : املتعلم عالقة املنهج بطبيعة: أوال 

 

التعليمية ، وإن تقدمي أي خربات تعليمية له دون معرفة مسبقة  يعود االهتمام بدراسة طبيعة اإلنسان املتعلم لكونه حمور العملية
معرفة طبيعة اإلنسان  دي إيل الفشل يف بلوغ األهداف اليت يرمي إليها املنهج ، ومن هنا فإنومشكالته تؤ خبصائصه وحاجاته وميوله

 .. املتعلم أمر أساسي يف وضع املنهج وتنفيذه

أهم هذه النظريات اليت تتحدث  النظرة إيل طبيعة اإلنسان باختالف العصور ، مما أثر على تشكيل املنهج وعناصره ، ومن ولقد اختلفت
 : )١(بيعة اإلنسانية ما يليعن الط

 : للطبیعة اإلنسانیة النظریة الثنائیة -1

طبيعة اإلنسان تنقسم إيل جسم وروح ، وترى أن املعرفة النظرية اليت حيصل  وتعود هذه النظرية إيل املفكرين اليونانيني الذين قالوا أن
اليت يعيش فيها ، وقد ترتب على  طريق تفاعل اإلنسان مع البيئةعن طريق التأمل والتذكر أمسى من املعرفة اليت تتم عن  عليها العقل

 . اهتمام بالنواحي اجلسمية وما تتطلبه من نشاط وعمل هذه النظرية اهتمام بالنواحي النظرية العقلية دون

منوه العقلي  لفصل بنيخطأ هذه النظرية ، واعتربت إن اإلنسان وحدة متكاملة ، مما يعين عدم جواز ا غري أن التربية احلديث أثبتت
 . واالجتماعي والعاطفي

 : نظریة االختزان العقلي -2

بالتراث واخلربات اإلنسانية املتنوعة  اإلنسان يولد وعقله صفحة بيضاء كمخزن أو وعاء ، وأن واجب املدرسة يتمثل يف ملئه وترى أن
بالتراث  اليت يقدمها املعلم باعتباره مسئوال عن ملء عقل املتعلم مستقبل للمادة الدراسية ، وهذه النظرية ترى أن املتعلم ليس األ جمرد
 . الثقايف سواء أكان مفيدا للتلميذ أو غري مفيد

، وأنه ال يتعلم  هذه النظرية ، وأكد أن اإلنسان يولد ولديه استعدادات تنمو عن طريق تفاعله مع البيئة ولكن علم النفس أثبت خطأ
 . كما أنه ال يتعلم األ مامل يعتقده أنه مفيد حلياته يس جمرد مستقبل ملا يقدم له من معرفه ،األ إذا كان عامال فعاال ول

 : نظریة التدریب العقلي -3

جمموعة من امللكات تستقل كل منها عن  سيطرت هذه النظرية على الفكر التربوي عدة قرون ، وترى أن عقل اإلنسان يتألف من
وان هذه امللكات تدرب باملواد الدراسية اليت تناسبها ، ولذلك نظمت املناهج  لذاكرة وغريها ،األخرى ، مثل ملكة التفكري ، وا

الذاكرة ، والعلوم تدرب ملكة التحليل ،  على أساس اشتماهلا على املواد الالزمة لتدريب هذه امللكات ، فالتاريخ يدرب ملكة املدرسية
 . صعوبة الفصل بني اجلسم والعقل ، حيث أن كال منهما يتأثر باآلخر ويؤثر فيهل غري أن علم النفس أثبت خطأ هذه النظرية نظرا
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 : نظریة الغرائز -4

جمموعة غرائز ولكن األحباث النفسية أثبتت أن طبيعة اإلنسان  وتقول هذه النظرية أن طبيعة اإلنسان تسيطر عليها غريزة واحده أو
  . الظروف واا قادرة على التحسني والتقوميدائما ايل تكييف نفسها حسب  متغريه متطورة تسعى

  
  : املنهج ومنو املتعلمني

واستعداداته منوا موجها حنو ما يرجوه اتمع وما يهدف إليه ، ويهتم  تستهدف التربية مساعدة كل فرد على أن ينمو وفق قدراته
مراعاة خصائص النمو يف  ولوجية منو الفرد من أجلعام وخمططو املنهج بشكل خاص مبا توصلت إليه األحباث حول سيك املربون بشكل

 . املراحل التعليمية املختلفة

واالنفعالية واليت تظهر من  التغريات اليت حتدث يف جوانب شخصية اإلنسان اجلسمية والعقلية واالجتماعية ويعرف النمو بأنه جمموع
 .)١( ارات أو خصائصقدرات أو مه خالل إمكانيات اإلنسان واستعداداته الكامنة على شكل

والثقافية والنفسية ،  يف جوانب شخصية اإلنسان اجلسمية والعقلية واالجتماعية والروحية واالنفعالية جمموعة من التغريات اليت حتدث «
  . » شخصيته فيما بعد وتظهر من خالهلا إمكانيات اإلنسان واستعداداته اليت تكون

  )٢( : خصائص النمو واملنهج

املقدم للمتعلم جيب أن  ومتكاملة ، فالطفل ينمو يف مجيع اجلوانب وكل جانب يؤثر ويتأثر باألخر ، واملنهج عملية شاملةالنمو  -1
  . اخلربات جبميع جوانبها يراعي خاصية الشمول وخاصية التكامل وذلك عن طريق ما يقدمه من

 احلياة كما أن النمو متدرج حبيث يبدأ من األدىن فاألعلى أو من باستمراره يف فنمو اإلنسان مستمر: النمو عملية مستمر ومتدرجة  -2
خربات أو أن اخلربة السابقة تؤدي إىل  إىل األقوى ، ومن هذا املنطلق فإن املنهج جيب أن يعمل على استمرارية ما يقدمه من األضعف

 . تنمية ميول جديدة املرور خبربات جديدة ، وإشباع امليول يؤدي إىل

الفرصة للتالميذ للقيام باألنشطة املختلفة أو تقدمي املعلومات للتالميذ أو  بة للتدرج فإن على املنهج مراعاة ذلك عند إتاحةأما بالنس
 . اهول بشكل عام فرياعى التدرج من السهل إىل الصعب ومن البسط إىل املركب ومن املعلوم إىل اخلربات

اإلنسان ال يصل إىل النضج إالَّمن خالل النمو الكامل ،  فمما ال شك فيه أن: لتعلم النمو يؤدي إىل النضج والنضج يؤدي إىل ا -3
املسئولة عن حفظ  على قدميه وميشي إال بعد استكمال منو بعض العضالت واألعصاب وبعض خاليا املخ فالطفل ال يستطيع أن يقف

 . التوازن

ال يتم بالصورة السليمة والفعالة إال بعد وصول التلميذ إىل درجة من النضج  وعلى هذا األساس فإن تعلم التلميذ بشيء ما أو ألمر ما
 . تكون لديه القدرة على استيعاا والتعامل معها بالتعلم يف اال املقصود ، أي أن اخلربات جبوانبها ال تقدم للتلميذ إال عندما تسمح له

البد أن يراعي  مببدأ الفروق الفردية وهي موجودة بني مجيع البشر ، لذلك تلميذ ألخر وهذا ما يعرف النمو عملية فردية ختتلف من -4
 . مبا يتناسب وما لديه من قدرات واستعدادات وإمكانيات املنهج هذا االختالف ليتمكن كل تلميذ من التعامل مع املنهج وما يقدمه
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  : مبادئ وأسس النمو -

 : )١(ما للنمو ينبغي أن تراعى يف وضع املنهج وهي متثل فيما يليهناك مبادئ وأسسا عا أظهرت الدراسات النفسية أن

 : یتأثر بالبیئة النمو  -1

 تتوقف على ظروف البيئة اليت يعيش فيها اإلنسان سواء كانت بيئة طبيعية أو اجتماعية ، أن عملية النمو ال حتدث من تلقاء نفسها وإمنا
 . حني إن البيئة الفاسدة تعيقهفالبيئة الصاحلة تساعد على النمو السليم ، يف 

مافيها أن يئ أفضل الظروف لنمو التالميذ ، وعلى املنهج  وملا كانت البيئة متثل اجلانب الذي ميكن التحكم به ، فإن على املدرسة بكل
يف منوه أن تتعاون  وتؤثر للنمو السليم كما وإن على املرتل واملدرسة واتمع كبيئات يتفاعل نعها الفرد أن يتيح للتالميذ أفضل فرص

 . يف حتقيق أهداف املنهج

 : اإلنسان النمو یشمل جمیع نواحي شخصیة-2

واالجتماعية واالنفعالية ، وتؤثر كل ناحية من هذه النواحي يف  تشمل عملية النمو مجيع نواحي شخصية اإلنسان اجلسمية والعقلية
متكاملة بدال من العناية جبانب واحد  نواحي النمو يف شخصية التلميذ باعتبارها أجزاءوهلذا جيب أن يهتم املنهج جبمع  غريها وتتأثر ا ،

 . على حساب اجلوانب األخرى

 : عملیة مستمرة النمو-3

حاضره هلا جذورها يف ماضيه ، وهي تؤثر بدورها فيما حيدث له من  ينمو اإلنسان منوا تدرجييا متصال ، فالتغريات اليت حتدث للفرد يف
منها خصائصها وأمناط  ورغم أن النمو عملية مستمرة األ أن حياة اإلنسان ميكن تقسيمها إيل مراحل لكل مرحلة ات يف مستقبله ،تغري

 . سلوكها

ومتدرجة حبيث تستند على خربات التالميذ السابقة ، وتؤدي ايل اكتساب  ومن واجب املنهج يف ضوء ذلك أن يقدم خربات مترابطه
ايل املرحلة املتوسطة انتقاال مفاجئا  ستقبل ، فعلى سبيل املثال ال جيوز أن ينتقل املنهج بالطفل من املدرسة االبتدائيةامل خربات أخرى يف

 . غري متدرج

 : النمو عملیة فردیة -1

التالميذ يف سن  لذلك ينبغي أن النتوقع أن يتعلم مجيع أي ان كل فرد خيتلف يف سرعة منوه ويف معدل هذا النمو عن األفراد اآلخرين ،
اجلسمية أو االجتماعية أو  العمليات احلسابية ، فالفرد الواحد ختتلف معدالت منوه يف اجلوانب العقلية أو معينة القراءة والكتابة أو

 . ومتوسطا أو بطيئا يف الناحية العقلية وحنو ذلك االنفعالية ، فقد يكون منوه سريعا يف الناحية اجلسمية

هذه الفروق  الفردية بني التالميذ يف مظاهر النمو املختلفة ، وهلذا فإن من واجب املنهج أن يراعي جود الفروقومن هنا نلمس و *
 : الفردية بني التالميذ على حنو مايلي

 . حىت جيد كل تلميذ النشاط املالئم له أن ينوع املنهج من أنشطته -

 . وفه اخلاصةينمو وفقا لظر أن يوفر خربات مرنه تتيح لكل تلميذ أن -

 . استعدادات الالمي وقدرام أن ينوع من طرق التدريس وأساليبه حبيث تناسب -
                                                

١  (http://www.almualem.net/saboora/showthread.php?t=9863  



 ٧

 . الشئ أدعى للنجاح من النجاح نفسه أن يتيح أمام التالميذ فرصا أكرب للنجاح ألنه -

 . تلميذ يف ضوء استعداداته وميوله وظروفه اخلاصة أن يوفر توجيها دراسيا ومهنيا ونفسيا لكل -

منوهم ،  الفردية بني التالميذ ليس معناه عدم وجود خصائص مشتركة بينهم يف كل مرحلة من مراحل إن االهتمام مبراعاة الفروق *
 .. فالواقع أن هناك قدرا كبريا من النواحي املشتركة بني األطفال يف كل مرحلة

 : یتأثر النمو بالمواقف االجتماعیة التي یعیشھا الفرد -5

على الفرد والداه وزمالؤه ومدرسوه  االجتماعية اليت يعيش فيها الفرد عوامل الحصر هلا ، ومن بينها املطالب اليت يفرضها ةتتكون البيئ
ينبغي أن يصل إليها التلميذ حىت يستمتع بوجوده يف اجلماعة االجتماعية اليت يعد  واجلماعات يضعون معايري للتعلم والتكيف والنمو ،

  . سمى مبطالب النمومنها وهي ما ت جزءا

  : املنهج واملطالب االجتماعية للنمو

املتعلمني  وتقترح ااالت اليت جيب على) هافجهرست ( للنمو ، ومنها القائمة اليت وضعها  وضع الباحثون قوائم باملطالب االجتماعية
 . ورجال أن ينمو فيها معلومام وخربام حىت حييوا حياة ناجحة كأطفال وشباب

 :)١( ( سنوات ٦-٢من ( طالب النمو في المرحلة المبكرةم *

  . تعلم املشي -

 . تعلم الكالم -

 . تعلم أكل األطعمة الصلبة -

  . تعلم الفروق اجلنسية -

 . حتقيق االتزان الفسيولوجي –

 . والطبيعية تكوين مفاهيم بسيطة عن احلقائق االجتماعية –

  . ( و الضمريمن( تعلم التمييز بني اخلطأ والصواب  –

  االرتباط العاطفي بالوالدين واألخوة تعلم –

 

  :( سنة ٢١- ٦من  ) مطالب النمو في الطفولة المتأخرة *

  . تعلم املهارات اجلسمية الالزمة لأللعاب العادية -

  . التوافق مع الرفاق تعلم –

  . تعلم الدور االجتماعي املناسب كذكر أو أنثى –

 . ة حنو النفس كعضو تاماجتاهات سليم بناء -

 . والكتابة واحلساب تنمية املهارات األساسية يف القراءة –
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 . تنمية املفاهيم الالزمة للحياة اليومية-

 . واخللق وجمموعة القيم تنمية الضمري -

  . حتقيق االستقالل الشخصي –

  اجلماعات واملؤسسات االجتماعية تكوين اجتاهات حنو –

 : ( فما فوق ٢١(  مراھقةمطالب النمو في ال *

 . حتقيق عالقات أكثر نضجا مع أقرانه من اجلنسني -

 . مناسب جلنسه حتقيق دور اجتماعي -

 . تقبل التغريات اجلنسية واستخدام جسمه بطريقة فعاله -

 . االستقالل العاطفي عن الوالدين والكبار وحتقيق االستقالل االقتصادي حتقيق -

 . د له واالستعداد للزواج واحلياة العائليةعمل واالستعدا اختيار -

من القيم والعادات اخللقية املوجهة  واحلصول على جمموعة) احلياة العامة ( العقلية واملفاهيم الالزمة للكفاية املدنية  تنمية املهارات -
 . للسلوك

  ... يعيشواالتالميذ على حتقيق مطالب منوهم يف املراحل اليت  ومن واجب املنهج أن يساعد *

 :)١(املنهج وحاجات التالميذ ومشكالتهم

سلوكي أو اضطراب نفسي ، كما أن  للحاجات أمهية كربى يف توجيه سلوك اإلنسان ، وأن عدم إشباعها رمبا يؤدي إىل احنراف أن
 . الفرد عدم إشباع احلاجات يؤدي بالتايل إىل مشكالت يواجهها

كما تثري فيهم امليل إىل التعلم وحيث أن إشباع هذه  ت جيعل التالميذ يقبلون على الدراسةإن إشباع هذه احلاجات وحل املشكال
للحاضر فقط مبا  بالتكيف مع اتمع فعلى التربويني أن يفكروا يف إعداد األفراد للمستقبل وليس احلاجات وحل تلك املشكالت يتصل

 . يقدمونه من مناهج

املنهج مراعاة ما يلي م جيب علىوإلشباع حاجات األفراد وحل مشكال : 

 . التالميذ يتضمن املنهج نشاطات وجماالت متنوعة تتناسب وحاجات -1

 . املشكالت تنمية قدرة التالميذ على التكيف مع اتمع لتاليف ظهور بعض -2

 .تنمية قدرات حل املشكالت ومهارات التفكري العلمي -3

 . عدم القدرة على التكيف ري والتطوير والذي يقلل بدوره من مشكالم الناجتة عنالتالميذ اجتماعياً حنو التغي توجيه -4

*** 
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 : *** وحاجات التالميذ املنهج 

دوافعه الداخلية من أجل حتقيق حاجاته األساسية وميكن تقسيم حاجت اإلنسان  املتعلم كائن نام يستجيب للبيئة اليت يعيش فيها بتأثري
  )١( : إىل

 . إيل األكل والشرب واهلواء ويطلق عليها حاجات بيولوجية أو فسيولوجية مثل حاجة اإلنسان: سية حاجات أسا - أ

 والتعبري عن الذات ، واختاذ القرارات وتذوق اجلمال والتزود باملهارات العقلية مثل التعرف إيل أساليب العمل: حاجات عقلية  - ب
 . واملفاهيم الضرورية الالزمة للحياة

 : احلاجات اجتماعية ومن هذه –نفسية  حاجات - ت

 . احلاجة إيل النمو اجلسمي والعقلي واالجتماعي والعاطفي والروحي -

 . واملهنية احلاجة إيل االنتماء إيل مجاعة إنسانية مثل األندية والفرق الرياضية -

 .احلاجة إيل احملبة واحلنان -

 . احلاجة إيل احلرية -

 .حإيل الشعور بالنجا احلاجة -

 . احلاجة إيل اعتراف اآلخرين بالفرد وبدوره بينهم -

 . احلاجة إيل االطمئنان واألمن -

  األشياء اجلديدة غري املألوفة احلاجة إيل حب االستطالع واالستكشاف ومعرفة -

 . حاجام وكيفية حتقيقها ومن واجب املنهج أن يساعد التالميذ على معرفة •

 . )٢(اهاتهم وميوهلماملنهج وعادات التالميذ واجت

إشباعها وهذه امليول واالجتاهات تتغري كلما تقدم الفرد يف  تعد ميول التالميذ واجتاهام دليالً على أنواع احلاجات اليت يسعون إىل
 . النمو والنضج

اتمع فالبد العمل على مع صاحل  هناك ميول واجتاهات صاحلة تتفق مع صاحل اتمع، وميول واجتاهات غري صاحلة ال تتفق كما أن
 : تتفق وقدرات الفرد واستعداداته والبد أن يراعي املنهج مايلي تنمية الصاحل منها وتكوين االجتاهات وامليول اليت

 . ، االبتكار ميول واجتاهات صاحلة للفرد واتمع مثل امليل حنو العمل اجلماعي ، اإلطالع ، البحث تنمية وغرس -1

 . الكذب/ األنانية  / الفوضى/ ت واالجتاهات غري الصاحلة مثل اإلمهال التصدي للعادا -2

 . ومتطلبات قطاعات العمل واإلنتاج يف اتمع توجيه التالميذ مهنياً مبا يتفق وميوهلم واجتاهام -3

 . تلزم التطور العلمي والتكنولوجي تنمية اجتاهات جديدة ، واليت -4
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 : املنهج وميول التالميذ

  شعور أو قوة تدفع إىل االهتمام بشي معني وتفضيله على غريه واالنصراف عما سواه ف امليل بأنهيعر
أمهية استثمار امليول يف عميلة التعلم الن ميل الفرد  إن الفرد يقبل على العمل الذي مييل إليه ويسبب له رضي وسرورا ومن هنا كانت

ميول األفراد  مظهر من مظاهر منو الفرد وهي تعكس عامل النضج واثر البيئة ومعرفةحاجاته وامليول  يقوى كل ما كان مرتبطا بإشباع
اليت يدرسوا بشكل تكون معه ذات معىن هلم فامليول تعرب عن  يف خمتلف أعمارهم وصفوفهم الدراسية يساعد على اختيار وتنظيم املادة

 . رغباته شخصية الفرد وتدل على

  )١(باخلربات والنشاطات املناسبة ل التالميذ ويعمل على تلبيتها واشباعهافمن واجب املنهج أن يراعي ميو
 

  : عالقة املنهج بطبيعة املتعلم: ثانيا 

معينة ، ويستلزم هذا التعديل تعلما ، ويعرف  اهلدف من عملية التربية ووسائلها املختلفة هو تعديل السلوك األنساين يف ضوء أهداف أن
 . الفرد نوعا معينا من اخلربة اجلديدة اليت مل يسبق ان مر ا ي ميارس فيهبأنه النشاط العقلي الذ

 

 : وانعكاساتها على املنهج أسس التعلم -

 : )٢(وتنفيذه مبا يلي تتمثل املبادئ اليت ينبغي مراعاا يف ختطيط املنهج

 : نضجھم یتعلم التالمیذ بشكل أفضل إذا كان العمل مالئما لمستوى -1

فرضها يضر بصحتهم النفسية واجلسمية والعقلية ،  ك ال جيوز فرض خربات على التالميذ ال تناسب مستوى نضجهم ، النونتيجة لذل
 . نشاطه املنهج دراسة مستوى نضج التالميذ حبيث ال يقل املنهج عليهم يف موضوعاته أو جماالت وتنفيذا هلذا األساس ينبغي عند وضع

 : یرتبط بإغراض وواقع التلمیذ یكون التعلیم أكثر كفایة حین -2

املوجودة لديهم ومثل هذا النشاط يتيح  يعين أن النشاط الذي يقوم به التالميذ يكون ذا معىن عندما يرتبط بالدوافع احلقيقية وهذا
 . روح االبتكار واالستقاللية الفرصة الشتراك التالميذ فيه ، كما ينمي عندهم

التالميذ وحاجام وميوهلم ويعمل على تلبيتها ، حىت تكون ملا يتعلمونه معىن  هج أن يدرس رغباتوتنفيذا هلذا األساس جيب على املن
 . لديهم وقيمة

 : النمو والتعلم عملیتان مستمرتان -3

 يربط بني ما دخوهلم املدرسة ويستمرون يف تعلمهم خارجها بعد دخوهلم فيها ، فمن واجب املنهج أن ينمو التالميذ ويتعلمون قبل
فيها ، وعليه أن يربط أيضا بني حيام خارج املدرسة وداخلها  يتعلمه التالميذ يف املدرسة وبني ما سبق هلم أن تعلمواه قبل دخوهلم

 . تشتمل عليها مترابطة ومتكاملة ، مما حيقق استمرار النمو والتعلم يف آن واحد حبيث يكون اخلربات اليت

 : تعلمھ یختلف كل تلمیذ عن اآلخر في سرعة -4

املختلفة للتالميذ ،  الناحية والعمل على توفري اخلربات املتنوعة يف مناهجها حبيث تناسب املستويات من واجب املدرسة األهتمام يف هذه
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 . مبا يتالءم مع تباين التالميذ واختالفهم يف التعلم كما أن عليها أن تعيد النظر يف ظام األمتحانات وطرق التدريس

 : في آن واحد لمیذ عدة أشیاءیتعلم الت -5

) اجلشتالت ( التعليمي الواحد وهذا املبدأ يأخذ به أصحاب نظرية  فمن واجب املنهج أن ينمى أشياء عديدة يف التلميذ يف املوقف
 . ويراعونه يف املنهج

 : یتعلم التلمیذ بطریقة أفضل نتیجة الخبرات المتصلة بالحیاة -6

أسلوب حل املشكالت ، وهذا  اليت يشترك فيها التالميذ مباشرة حتت اشراف مدرسهم ، والسيمااملواقف التعليمة هي  أن أفضل
  . ترتبط رغبة شديدة أو حاجة ملحة دف يريد األنسان الوصول اليه األسلوب يعد أحدث نظرية يف التعلم وتبدأ املشكلة عندما

  : انتقال أثر التعلم -5

اجلديدة اليت تواجهنا ،   ألثر التعلم ويتم ذلك عندما توجد عالقة بني تعلمنا السابق وبني املواقفانتقاال لقد أثبتت التجارب أن هناك
 . بني اخلربات اليت يقدمها للتالميذ ومن واجب املنهج إزاء ذلك أن يكثر من العموميات ومن الترابط

 : التمــــــریــن -6

هدف ومعىن بالنسبة للمتعلم ،  يكفي إذ جيب أن ينبع التعلم من خربات ذات هام يف تعلم املهارات اجلسدية وهو وحده ال التمرين
 : ومن املبادئ اهلامة اليت جيب مراعاا يف التمرين مايلي. وتقل احلاجة إيل التمرين كلما رافق التعلم خربة مباشرة

 . اهلدف من التمرين جيب أ يدرك املتعلم -

 . كالتجارب والعمل بالورش أو املعامل تعلم خربة مباشرةتقل احلاجة إيل التمرين كلما رافق ال -

 . املتصل التمرين املوزع أكثر فائدة من التمرين -

 .. جزئياته قبل التدرب على ضرورة ربط اجلزئيات بالكل الذي ينتمي إليه وضرورة التدرب على الكل -

باعتباره  املتمثلة يف الطالب املتعلم باعتباره حمور التعلم واملنهج وخصائصها وبني أبعادها ضرورة الترابط والتكامل بني طبيعة التعلم -
 . بأسلوبه اخلربات إيل املتعلم ميثل اخلربات اليت تقدم للمتعلم ، واملعلم باعتباره الشخص الذي يوصل

 

 خصائص منو التالميذ والتطبيقات اإلرشادية والرتبوية لرعايتها 
  : ، وتتميز ببعض اخلصائص ومنها )سنوات ٩- ٦( الثالثة األولية من املرحلة االبتدائية وتشمل هذه الفترة من النمو الصفوف 

  : خصائص النمو اجلسمي والفسيولوجي 
  ):١( في الصفوف األولى

ر منها تتميز مرحلة الطفولة املتوسطة بالنمو اجلسمي البطيء املستمر ، وتكون التغريات النمائية يف مجلتها تغري يف النسب اجلسمية أكث
% ) ٥٠( عنه يف السنة الثانية ، ويزيد طول األطراف حوايل %) ٢٥( يادة احلجم ، فيزداد طول اجلسم يف هذه املرحلة بنسبة يف ز

عنها يف الفترة املشار إليها ، ويصاحب ذلك زيادة يف الوزن ، ويصل حجم رأس الطفل إىل حجم رأس اإلنسان الراشد ، وتظهر 
عن األسنان اللبنية ، ويطرد النمو الفسيولوجي يف استمرار وهدوء حيث يتزايد ضغط الدم ويتناقص  األسنان الدائمة لدى الطفل بديالً
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 ١٢

معدل النبض ، ويزيد طول ومسك األلياف العصبية وعدد الوصالت بينها ، ويكون معدل فترة النوم للطفل يف هذه املرحلة على مدار 
ولتحسني الظروف الغذائية . القدرة على حتمل مسؤوليات الصحة الشخصية ساعة يومياً ، وتكون لدى الطفل ) ١١( العام حوايل 

  . والصحية دور كبري يف رعاية النمو اجلسمي والفسيولوجي للطفل يف هذه املرحلة 
 :أوال ـ النمو اجلسمي واحلركي 

  ):١( في الصفوف األولى
ض العميليات احلسية كالقراءة والكتابة والتعرف على تتضح هذه اخلصائص يف القدرة على اإلدارك احلسي لألطفال من خالل بع 

األشياء من خالل ألواا ، و أشكاهلا ، وأحجامها ورائحتها ، والقدرة على التعرف على احليوانات من حيث التذكري والتأنيث ، 
هلجائية وتركيبها يف كلمات ومعرفتهم لألشكال اهلندسية ، وكذلك األعداد وتعلم العمليات احلسابية األساسية وإدراك احلروف ا

إخل ، .. وإدارك فصول السنة واملسافات والوزن ) مع مالحظة صعوبة التمييز أحيناً بني احلروف املتشاة يف بداية التعليم ( ومجل
االكتمال  ويتميز النمو احلسي لألطفال ابتداء من سن السادسة بالتوافق البصري والسمعي واللمسي والشمي والتذوقي الذي يتجه حنو

بالتدريب يف اية املرحلة مع وجود بعض الصعوبات احلسية لبعض األطفال اليت ميكن لنا مالحظتها وفهمها ومعاجلتها منذ وقت مبكر 
  فقط منهم من قصر النظر% ) ٣( من األطفال من طول النظر ، بينما يعاين % ) ٨٠( حيث يعاين 

  . ن حاسة اللمس لديهم قوية ، وتكو) خاصية فسيولوجية يف هذه املرحلة ( 
  ) :٢( للمرحلتین المتوسطة والثانویة

 ـ يزداد الطول والوزن ، ويتحسن املستوى الصحي بصفة عامة ، ١النمو اجلسمي بصفه عامه، حيث  تستمر معدالت الزيادة يف       

      .سن الرابعة عشرة  يفويزداد النضج والتحكم يف القدرات املختلفة ويبلغ النمو اجلسمي أقصاه عند الذكور 
 . طفرة النمو  قد يظهر عدم التناسق بني أجزاء اجلسم املختلفة نتيجة ـ  ٢

بشكل كبري مما جيعله يهتم باأللعاب الرياضية خاصة تلك اليت  يؤثر مفهوم البدن على الصحة النفسية للطالب يف هذه املرحلة ـ  ٣
 .أقرانه صاحب شعبية كبرية بني

 .املرحلة إقباال على تناول الطعام بشراهة يف هذهقد حيدث  ـ  ٤

  .للطالب مبمارسة خمتلف ألوان النشاط الرياضي  يصبح التوافق احلركي يف هذه املرحلة أكثر توازناً، مما يسمح ـ  ٥
 : العوامل املؤثرة فيه 

 . تفرز هرمونات النمو ية اليتأهم العوامل احملددات الوراثية والتغذية وإفرازات الغدد خصوصا الغدة النخام من     

 . ويالحظ نقص االنتظام أو التناظر بني أجزاء اجلسم املختلفة
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 ١٣

 : خصائص النمو احلركي ) ٢        
  ):١( في الصفوف األولى

وتزداد  – ـالتآزر بني العني واليد وتظهر من خالله منو العضالت الكبرية والصغرية للطفل حيث يزداد منو التآزربني العضالت الدقيقة 
ايب مهارة الطفل يف التعامل مع األشياء واملواد ، وتزداد أمهية مهاراته اجلمسية يف التأثري على مكانته بني أقرنه وعلى تكوين مفهوم إجي
يدوي للذات ، ويتقن الطفل تدرجيياً املهارات اجلسمية الضرورية لأللعاب الرياضية املناسبة للمرحلة ، ويتضح ذلك من خالل العمل ال

  . الذي يقوم به الطفل واأللعاب الفردية واجلماعية احلركية والرياضية املختلفة اليت تتضح فيها املهارات احلركية 
 : خصائص النمو العقلي ) ٤

  ):٢( في الصفوف األولى
فكري أو التخيل ، وكذلك منو يتميز النمو العقلي للطفل يف هذه املرحلة بالسرعة سواًء من حيث القدرة على التعليم أو التذكر أو الت

الذكاء وحب اإلستطالع ومنو املفاهيم ، وإداراك العالقة بني األسباب والنتائج وإدراك مفهوم النقود والقدرة على صرفها واستبداهلا 
كذا باملدرسة ووسائل والتعامل معها ، ويتأثر النمو العقلي للطفل سلباً وإجياباً باملستوى اإلجتماعي والثقايف واالقتصادي لألسرة ، و

ويرتبط النمو العقلي إىل حد كبري بالنمو االجتماعي واالنفعايل لدى األطفال ، ولذلك فإن األطفال الذين يعتمدون على . اإلعالم 
  . والديهم يكون تقدمهم العقلي أقل من أولئك الذين يقطعون شوطاً أكرب يف طريق استقالهلم االجتماعي واالنفعايل 

  ) :٣( المتوسطة والثانویةللمرحلتین 
االنفعالية ، وهي ردة  يظهر على املراهق يف هذه السن انفعاالت يلوا احلماس ، وتتطور لديه مشاعر احلب ، ونالحظ عليه احلساسية 

  .ة بأسلوب تربوي ، ويف هذه احلالة يراعى عدم املغاالة يف التأنيب ، ومعاجلة املشكل) يف الفرح أو احلزن ( فعل ال تتناسب مع املثري 
يف املشاعر حنو نفس  ومييل املراهق إىل التمرد واالستقاللية ، ويغضب كثريا ، وتنتابه حاالت من االكتئاب ، وتكون لديه ثنائية      

، واألخذ الشخص ، كما أنه يشعر كثريا باخلجل واالنطواء ، ويف هذه احلالة جيب منحه الثقة بالنفس من خالل تعزيز املواقف اإلجيابية 
  .برأيه إن كان صائبا ، وإشراكه يف املناقشة وحل املشكلة املطروحة ، وتشجيعه ومشاركته يف الربامج اإلذاعية والثقافية 

  :الشعور بالتفرد ، ويف هذه احلالة جيب مراعاة التايل : ومن خصائص هذا اجلانب أيضا   
  . ـ تكليف من يتصف ذه اخلاصية بالعمل يف إطار اجلماعة 

  .ـ توضيح أمهية العمل اجلماعي ومردوده اإلجيايب على جمموع األقران 
  .ـ أن ينبه الطالب مبا للعمل الفردي من مآخذ يف كثري من األحيان 

 ظهور اخليال اخلصب ، وأحالم اليقظة ، واتصاف احلياة االنفعالية بعدم الثبات االنفعايل والتناقض: ومن مظاهر النمو االنفعايل أيضا 
  .بعني االعتبار  السلطة يف كل صورها النظر إىل واالستعداد إلثبات الذات واالستقاللية ، ولشعور بالقلق الوجداين ،

 : ـ خصائص النمو اللغوي  ٥
  ):٤( في الصفوف األولى

السن تقدم يف حتصيله اللغوي تتمثل أمهية النمو اللغوي يف عالقته الكبرية بالنمو العقلي واالجتماعي واالنفعايل فكلما تقدم الطفل يف 
يف استخدام اللغة بطريقة سليمة ، وكلما كان يف حالة صحية جيدة يكون أكثر نشاطاً وقدرة على اكتساب   ويف قدرته على التحكم
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 ١٤

ن اللغة ، واألطفال الذين يعيشون يف بيئات ذات مستويات اجتماعية واقتصادية وثقافية مرتفعة تكون فرص منوهم اللغوي أفضل م
  . األطفال الذين يعيشون يف بيئات ذات مستويات ثقافية واجتماعية واقتصادية متدنية 

 : ـ خصائص النمو االنفعايل ٦
  ):١( في الصفوف األولى

تتهذب االنفعاالت يف هذه املرحلة نسبياً عن ذي قبل ، إال أن الطفل ال يصل يف هذه املرحلة إىل النضج االنفعايل املناسب ، فهو قابل 
االنفعالية السريعة حيث يكون لديه بواق من الغرية والتحدي واملخاوف اليت قد يكون أكتسبها يف املرحلة السابقة ، ويتعلم   لالستثارة

أكثر من ذي قبل وتتكون لديهم العواطف والعادات االنفعالية املختلفة ،   األطفال يف هذه املرحلة كيف يشبعون حاجام بطريقة
ب وحياول احلصول عليه بكافة الوسائل وتتحسن عالقاته االجتماعية واالنفعالية مع اآلخرين ، وتكون لديه حساسية وبيدي الطفل احل

للنقد والسخرية من قبل الوالدين أو املعلمني أو األقران ، بينما مييل إىل نقد اآلخرين ، وتالحظ يف هذه املرحلة خماوف األطفال 
اخلوف والعالقات االجتماعية ، وقد تظل مع األطفال بعض املخاوف املكتسبة يف املرحلة السابقة ،  بدرجات خمتلفة ، وتظهر انفعاالت

العدوان ، وتلعب األسرة واملدرسة ووسائل االعالم   وتظهر نوبات الغضب يف مواقف اإلحباط وتنمو لدية القدرة على كف نوازع
  . تنوعة لدى األطفال املختلفة دوراً كبرياً يف نشوء العوامل االنفعالية امل

 ) :٢( للمرحلتین المتوسطة والثانویة
االنفعالية ، وهي ردة  يظهر على املراهق يف هذه السن انفعاالت يلوا احلماس ، وتتطور لديه مشاعر احلب ، ونالحظ عليه احلساسية 

  .االة يف التأنيب ، ومعاجلة املشكلة بأسلوب تربوي ، ويف هذه احلالة يراعى عدم املغ) يف الفرح أو احلزن ( فعل ال تتناسب مع املثري 
يف املشاعر حنو نفس  ومييل املراهق إىل التمرد واالستقاللية ، ويغضب كثريا ، وتنتابه حاالت من االكتئاب ، وتكون لديه ثنائية      

من خالل تعزيز املواقف اإلجيابية ، واألخذ الشخص ، كما أنه يشعر كثريا باخلجل واالنطواء ، ويف هذه احلالة جيب منحه الثقة بالنفس 
  .برأيه إن كان صائبا ، وإشراكه يف املناقشة وحل املشكلة املطروحة ، وتشجيعه ومشاركته يف الربامج اإلذاعية والثقافية 

  :الشعور بالتفرد ، ويف هذه احلالة جيب مراعاة التايل : ومن خصائص هذا اجلانب أيضا   
  . اخلاصية بالعمل يف إطار اجلماعة  ـ تكليف من يتصف ذه

  .ـ توضيح أمهية العمل اجلماعي ومردوده اإلجيايب على جمموع األقران 
  .ـ أن ينبه الطالب مبا للعمل الفردي من مآخذ يف كثري من األحيان 

 بعدم الثبات االنفعايل والتناقض ظهور اخليال اخلصب ، وأحالم اليقظة ، واتصاف احلياة االنفعالية: ومن مظاهر النمو االنفعايل أيضا 
  .بعني االعتبار  السلطة يف كل صورها النظر إىل واالستعداد إلثبات الذات واالستقاللية ، ولشعور بالقلق الوجداين ،

 : العوامل املؤثرة فيه 

 . ـ التغريات اجلسمية الداخلية واخلارجية 

 . العمليات والقدرات العقلية  ـ 

 . التآلف اجلنسي  ـ

 . االجتماعي  منط التفاعل ـ

  . ـ معايري اجلماعة 
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 ١٥

 . املعايري االجتماعية العامة  ـ 

 . الديين  ـ الشعور

 :   خصائص النمو االجتماعي - ٧
  ):١( في الصفوف األولى

اماته ومنو الضمري يتميز النمو االجتماعي للطفل يف هذه الفترة بإجتاه الطفل حنو االستقاللية واتساع دائرة ميوله واجتاهاته واهتم
ومفاهيم الصدق واألمانة لديه ، وتزايد الوعي االجتماعي لدليه ، والقدرة وامليل حنو القيام باملسؤوليات ومنو مهاراته االجتماعية ، 

يضطرب سلوكه وتزايد االهتمام واملسايرة للقواعد واملعايري اليت يفرضها األقران ، وتزيد حدة تأثري مجاعة األقران يف سلوك الطفل ، و
إذا حدث صراع أو معاملة خاطئة من جانب الكبار وميكن التحقق من ذلك من خالل تفاعل الطفل مع أقرانه يف املدرسة سواء يف 

الفصل أو اللعب أو العمل املدرسي وذلك من خالل ممارستهم بعض ألوان النشاط املدرسي أو االجتماعي ، ويتأثر النمو االجتماعي 
لتنشئة االجتماعية يف املدرسة بعوامل منها ، البناء االجتماعي للمدرسة ، وحجمها ، وسعتها ، وأعمار الطالب ، للطفل بعملية ا

 والفروق االجتماعية واالقتصادية بني الطالب ، والعالقة بني املعلم والطفل ، والعالقة بني الطالب بعضهم ببعض ، والعالقة بني األسرة
  . واملدرسة أيضاً 

هلا تأثري كبري على سلوكه االجتماعي ، ) خالل عملية التنشئة االجتماعية يف املرحلة السابقة ( ألسرة ، فإن عالقة الطفل بوالديه أما يف ا
وذلك من حيث نوع العالقات السائدة يف األسرة واستخدام أساليب الثواب والعقاب يف التوافق االجتماعي ، ويتأثر النمو االجتماعي 

  . اإلعالم املختلفة مثل التلفاز والصحف واإلذاعة والثقافة العامة والعوامل واخلربات املتاحة للطفل للتفاعل االجتماعي    أيضاً بوسائل
 ) :٢( للمرحلتین المتوسطة والثانویة

 : مبا يلي  وميكن تلخيص أهم مظاهر النمو االجتماعي يف هذه املرحلة 
 .تكون املعايري السلوكية  الفعلي الذي يؤدي إىليتم يف هذه املرحلة التطبيع االجتماعي  ـ  ١

 .يف األنشطة املختلفة  مييل الطالب إىل االتصال الشخصي ومشاركة األقران ـ  ٢

  .واألناقة مييل الطالب إىل االهتمام والعناية باملظهر ـ  ٣

 .اآلسرة  مييل الطالب إىل االستقالل االجتماعي وبصفة خاصة داخل ـ  ٤

  .جلماعة والرغبة يف تأكيد الذاتـ مسايرة ا ٥

 .القدوة والنموذج  البحث عن ـ  ٦

 .االجتماعية  منو القدرة على فهم ومناقشة األمور ـ  ٧

  .احلساسية للنقد وامليل إىل اجلدل مع الكبار  ـ  ٨
  . ـ ظهور الشعور باملسؤولية االجتماعية ٩

  . ـ امليل إىل مساعدة اآلخرين ١٠
  .اآلخرين  ه له األوامر أمامـ ال يرضى أن توج ١١

 : ـ خصائص النمو الديني ) ٨
                                                

١  (.com/tfl/index3.htmhttp://www.albnat  
: سعد محمد زیاد ، خصائص النمو في المرحلتین المتوسطة والثانویة من سن ثالث عشرة إلى تسع عشرة على الرابط )  ٢

http://www.drmosad.com/index305.htm  



 ١٦

  ):١( في الصفوف األولى
  )) كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ميجسانه أو ينصرانه ((    : يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

ذيب السلوك ، وذلك من خالل تعلم اجلانب ويتضح هذا اجلانب فيما يتعلمه الطفل يف مواد القرآن الكرمي والتوحيد والفقه و
هذه اجلوانب يف البداية على   العقائدي يف تعرفه على ربه ودينه ونبيه والتعرف على كيفية ممارسة العبادات تدرجيياً ، ويعتمد اكتساب

ة املمارسة والتطبيق للمعلومات الدراسية التلقني الذي يلعب دوراً هاماً يف تكوين األفكار واملعابري الدينية للطفل ، مث تأيت بعدئذ مرحل
  . حىت تصبح سلوكاً ممارساً يطبقه الطفل يف حياته اليومية 

 : خصائص النمو األخالقي  - )٩
متثل مرحلة الطفولة املتوسطة بيئة خصبة مناسبة لغرس وتعزيز املباديء اخللقية الصحيحة املستمدة من الشريعة اإلسالمية يف شخصية 

وقال اهللا تعلى واصفاً نبيه عليه أفضل الصالة )) إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق (( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الفرد ، وقد 
فمن هذا املنظور يتأكد دور النمو األخالقي يف ظل اإلسالم فيعرف الطفل ما هو صواب )) وإنك لعلى خلق عظيم ((  وأزكى التسليم

لتفريق بني احلالل واحلرام ، ويتم إدراك قواعد السلوك األخالقي القائم على االحترام املتبادل سواء مع وما هو خطأ ، ويعرف الطفل ا
  . زمالئه أو معلميه أو رفاقه واحمليطني به ويرتسم من خالل سلوكه العام يف املرتل واملدرسة وبيئته االجتماعية 

  :خامسا ـ النمو اجلنسي 

 ) :٢( یةللمرحلتین المتوسطة والثانو  
 :ما يلي  لعل من أهم مظاهر هذا النمو  

 .بتصرفاته  ظهور امليل إىل تقليد أحد البالغني من نفس اجلنس واإلعجاب ـ  ١

 .بداية ظهور امليول اليت تتعلق بالرغبة يف الزواج  ـ  ٢

 .تصل االنفعاالت اجلنسية إىل قمة نشاطها  ـ  ٣

  .نسي فلولوجي ج ـ وصول الذكور إىل أقصى منو ٤

  
  )٣(تأثري النظرية السلوكية على الرتبية والتعلم

 ً  :تأثريها على أهداف التعلم : أوال
  .االهتمام بتكوين عادات قادرة على إحداث تكيف مناسب مع البيئة احمليطة باإلنسان  -١
  .االهتمام بالسلوك الظاهري لإلنسان  -٢
  .سلوك قادرة على إحداث تكيف مع البيئة اصبحت مهمة التربية تكوين عادات أو أمناط من ال -٣
 .ليس من هدف التربية تغيري البيئة وفقاً ملعايري فلسفية أو اجتماعية أو أيديولوجية  -٤
  .ليس هدف التربية حتسني أحوال الفرد أو قيادة اتمع إىل ما هو أفضل  -٥

                                                
١  (http://www.albnat.com/tfl/index3.htm  
: سعد محمد زیاد ، خصائص النمو في المرحلتین المتوسطة والثانویة من سن ثالث عشرة إلى تسع عشرة على الرابط )  ٢

http://www.drmosad.com/index305.htm  
  .النظریة التربویة وأصولھا الفلسفیة والنفسیة ،مكتبة األنجلوا المصریة ، القاھرة ) . ١٩٨٢(محمد سیف الدین فھمي )  ٣



 ١٧

كيف والتالؤم مـع ظـروف البيئـة    هدف التربية تكوين استجابات تتحول إىل عادات متكن الفرد من الت -٦
  .احمليطة به 

 ً  :تأثريها على صياغة أهداف التعلم : ثانيا
رأت النظرية السلوكية أن تصاغ األهداف التربوية صياغة إجرائية أو سلوكية حبيث تـؤدي إىل توجيـه    -١

 .املدرسة أو املعلم إىل السبيل الواضح إىل هذه األهداف 
  .هاية خاضعة للقياس قابلة للتقومي الكمي تكون هذه األهداف يف الن -٢
  .يكون التعبري عن هدف التعلم من خالل السلوك املشاهد للتلميذ أي من خالل ما يفعله أو يقوله  -٣
 .أن هذه األهداف ميكن مالحظتها املالحظة احلسية العلمية  -٤
  .باألهداف السلوكية أو اإلجرائية أن جيزء اهلدف العام أو اهلدف الكبري إىل جزئيات صغرية جداً تعرف  -٥

  
 ً  :تأثريها على أساليب التدريس : ثالثا

ظهور فكرة التعليم املربمج وهو نوع من اخلربة التعليمية اليت حيل فيها الربنامج حمل املعلم والـذي يقـود   
سـلك  املتعلم للقيام بسلسلة معينة من السلوكيات اليت صممت ورتبت يف سياق معني جيعـل املـتعلم ي  

 .السلوك املرغوب فيه 
ويف هذا النوع من التعليم ال ينتقل املتعلم من خطوة إىل أخرى قبل أن جييب االجابة الصحيحة على سؤال 

  .اخلطوة السابقة 

 ً  :تأثريها على التقويم : رابعا
 .أصبح التقومي اليومي أو األسبوعي أمر هام لزيادة فعالية التعلم  )١
انات واستمارات التقومي بطريقة تكون األسئلة اليت تتضمنها يف مسـتوى  من الضروري أن تعد االمتح )٢

  .التلميذ حبيث تضمن بدرجة كبرية ظهور االستجابة املرغوبة فيها 
من املهم أن ترتبط نظم التقومي بتقدمي جوائز أو شهادات أو تقديرات تزيد من قدرة السلوك الصحيح  )٣

  .على الظهور 
 .مي وضبط مستوياته وتأكيد اجلوائز واملكافآت القائمة عليه تأكيد مبدأ استمرارية التقو )٤

  
 : األسس السيكولوجية واملنهج

 

ختطيط أو تطوير أي منهج ، البد أن نأخذ يف احلسبان  ال ميكن ختطيط مناهج متطورة األ على أسس سيكولوجية سليمة فعندما نريد
 .. املناهج احلديثة ية بين عليها املنهج التقليدي وأسس حديثة بنيت عليهاالتعلم ، وتوجد أسس سيكولوج طبيعة اإلنسان وطبيعة عملية

 : األسس السیكولوجیة القدیمة ** -

 : )١(السيكولوجية القدمية اليت اعتمدت عليها املناهج التقليدية تعتمد على أن أهم األسس
                                                

١  (http://www.almualem.net/saboora/showthread.php?t=9863 



 ١٨

 : ( نظرية التدريب الكشكلي( نظرية امللكات  -1

  عن ميول األطفال وعلى نظرية) ١٧٠٤-١٦٣٢) جون لوك  ) راءوتعتمد هذه النظرية على أ

التخيل ،  ملكة التذكر ، ملكة: ويرى أصحاب هذه النظرية أن اإلنسان ملكات عقلية خمتلفة مثل  ، (١٨٤١- ١٧٧٦) (هربارت  )
 . ملكة االنتباه ، وغريها أي إا مل تنظر ايل العقل كوحدة متكاملة

نصح لوك باالهتمام بالعلوم لتدريب عقول  بأنه ميكن تدريب العقل بدراسة أي مادة دراسية ، وقدويؤمن أصحاب هذه النظرية 
التفكري  التفكري عن طريق دراسة لغة أجنبية أو الرياضيات مثال ، فإنه ينتج عنه حتسن يف التالميذ ، وذهبوا ايل أنه إذا دربت ملكة

 . املناهج نظام املنطقي حملتوى هذهبشكل جيعل التعليم وفق هذه النظرية على أساس ال

 : األسس السیكولوجیة الحدیثة **

ذلك األ إذا وضعت يف  املتعلمني على ممارسة احلياة العادية احلالية واالستمتاع ا ، وال ميكن أن يتحقق دف الدراسة إيل مساعدة
 : ليكون رحل املستقبل واضعني يف اعتبارنامنوه ،  الذي ترعى) التلميذ ( االعتبار طبيعة الكائن احلي وهو املتعلم 

 . املدرسة ان ترعاه وتربيه نوع التلميذ الذي حتاول -1

 . لتحقيق أهدافها اإلمكانيات واألساليب اليت تستخدمها املدرسة -2

 : ( المنھج والتلمیذ(  - أ

طبيعة هذا الكائن احلي كلما  ، وكلما كان املعلم مدركا تشكل اإلنسان ، أي أن حمور العملية التعليمية هو املتعلم أن العملية التعليمية
 .. كان قادرا على توجيه املتعلم وإرشاده

 : ( المنھج ونمو التالمیذ ) -ب

عوامل الوراثة : ويف قدرته على التفكري ، وتؤثر عوامل عدة يف منو الفرد مثل  مير الطفل منذ والدته بفترات منو خمتلفة يف بناء جسمه
 . الظروف الصحية والبيئة وغريهاو والبيئة

 : تفيده يف ودراسة املعلم لسيكولوجية منو التالميذ

 . فهم التالميذ فهما يساعدهم على توجيه سلوكهم -

 . اخلربات التربوية تبعا ملستويات التالميذ تكييف -

 . فيما بينهم توجيه التالميذ حسب الفروق الفردية -

 . سليمة توجيه التالميذ على أسس علمية -

 : منهج جيب مراعاة خصائص النمو وهي وعند ختطيط أي ** -

 . النمو عملية مستمرة -

 . بالبيئة النمو يتأثر -

 .النمو يشمل مجيع نواحي الفرد -

 ( شخص ألخر ختتلف من( النمو عملية فردية  -



 ١٩

  :( المنھج ومیول التالمیذ(  -ج 

 : أن يراعي مايلي عند ختطيط أي منهج ينبغي

 . أن حتديد امليول ليس باألمر السهل -1

 . وخاصة الصغار ليس هلا صفة الثبات واالستمرارية أن ميول التالميذ -2

 . غري ذات األمهية قد خيتار التالميذ موضوعات -3

 . اتمع ومطالب احلياة قد مل املناهج القائمة على امليول كثريا من حاجات -4

 : ( المنھج ومشكالت التالمیذ(  -د

 . التلميذ مشكلة أمام إشباع إحدى حاجاته فإنه حياول حل هذه املشكلة عندما تعترض

بنشاط دف الوصول إيل حل هلذه املشكلة  اجليد يقوم على وجود مشكلة م التلميذ وتتصل حبياته وحاجاته فتؤدي إيل القيام والتعليم
 . املشكالت كيفية حل هذه ، واملعلم الناجح هو الذي يبني لتالميذه

ولذا فإن مناهج التعليم ينبغي أن تتضمن مشكالت التالميذ املشتركة يف كل  واملدارس احلديثة تساعد التالميذ على حل مشكالم ،
  . مراحل التعليم ، وعدم إمهال املشكالت اخلاصة مرحلة من

  : ( المنھج والتعلم(  -د

 . يف سلوكه الكائن احلي ألنه مرتبط بإدائنا لسلوكنا ، ويعرف التعلم بأنه تغري هاما يف حياتنا اليومية وذلك يلعب املتعلم دورا

 . يف علم النفس ولقد اختلفت النظرة للتعليم حسب نظريات التعلم املختلفة

 .اختيار مادة التعلم وتنظيمها –بيئة التعلم  – وتوجد عدة عوامل تؤثر يف عملية التعلم مثل التلميذ واستعداداته

 : لعبا دورا هاما يف تنظيمات املادة املتعلمة األ ومها ظ أنه يوجد نوعان من التنظيمونالح

 . ويهتم بتنظيم املادة حسب تتابعها املنطقي : التنظيم املنطقي -1

 . االهتمام فيه هو الفرد املتعلم من حيث نضجه وميوله وخرباته وحمور: التنظيم السيكولوجي  -2

 : ( والخبرة المنھج(  -هـ

ألنه يف اخلربات احلقيقية يستطيع التلميذ أن يتعلم ، وذلك الن التربية  إن التربية احلديثة إيل املدرسة على أا ميدان للخربة احلقيقية
 . تتحقق عن طريق اخلربة احلقيقية

 . بضرورة اختاذ اخلربة أساسا للتعلم ( جون ديوي( ولقد نادي كثري من رجال التربية احلديثة مثل 

  بينهما فيستفيد من ذلك يف تعديل سلوكه وتوجيه خرباته أي انه يتعلم اخلربة هي عملية تأثري يربط املتعلمو
 : وهي) بناء اخلربة  –النشاط  –اهلدف ( مواقف اخلربة ثالثة عناصر رئيسية  وتضمن -

 . القيام بعمل ما نتيجة دافع أو هدف يسعى الفرد لتحقيقه •

  حيس الفرد برد فعل أو يستجيب استجابات معينه دفأثناء حتقيق هذا اهل •

  ( التأثري والتأثر ) الربط بني العمل والنتيجة •



 ٢٠

  : أنواع اخلربات *

جمرد ألفاظ  مباشرة ، تعتم على فاعلي املتعلم ونشاطه يف التعلم ، وخربات غري مباشرة قد التعد ميكن تقسيم اخلربات إيل خربات
 . اخلربات املباشرة ، وما يعيننا يف التعليم ويف ختطيط املناهج هويرددها املتعلم بدون فهم 

 : ويقسم املريب اخلربات إيل

 . اكتساب املعلومات خربات تساعد على -1

 . خربات تساعد على تنمية االجتاهات -2

 . تنمية امليول واالهتمامات خربات تساعد على -3

 . خربات تساعد على اكتساب املهارات -4

 . تساعد على التفكري السليم تخربا -5

 : معايري اخلبــرة

 . مربية ينبغي أن تكون اخلربة -

 . ينبغي أن يتوفر عنصر االستمرار يف اخلربة -

 .والبيئة التفاعل بني التلميذ -

  . االهتمام جبميع جوانب اخلربة -

 

 

 
  إعداد 

  خالد مطهر العدواين
  م٢٠٠٩ – ٢٠٠٨

  


