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  احملاضرة االوىل

  التعلم والعوامل املؤثرة فيه
  

  :  تعريف التعلم
   )نتيجة للمرض أو التعب(وتستبعد التغريات املؤقتة . تغري شبه دائم يف األداء نتيجة للخربة واملمارسة والتدريب وليس للنضج فقط

  أتناول بالشرح هذه العناصر أو العوامل األساسية يف التعلم سوف
فهو كل ما يؤثر يف سلوك اإلنسان من . دل على موقف مير به اإلنسان ويتأثر به فكأن هناك وعي باملثري واإلحساس بهي : اخلربة

  .خارجه ويؤدي به إىل الوعي أو اإلحساس مبثري
مثل . اأو ما يشاها يف مواقف بيئية منظمة نسبي تكرار حدوث نفس االستجابات. نوع من اخلربة املنظمة نسبياً  : املمارسة

   األنشطة الالصفية أو الالمنهجية
  :  هناك نوعيني من املمارسة

  املمارسة للتحسني) ٢(        املمارسة للتذكر) ١(
 - معاين كلمات -  فهو حيفظ تعريف.  وهو ما يستخدمه أغلب الطالب الذي يدرس املادة لالمتحان فقط :املمارسة للتذكر) ١(

ر شيء يف اليوم الذي يليه فلتحقيق هذا اهلدف فإن الطالب يعترب التكرار هنا ضروري ليس قاعدة من القواعد ولكنه قد ال يذك
  . وهذا النوع قد يؤدي إىل عدم التعلم.  ملرة واحدة وإمنا لعدة مرات

 :واتضح من الدراسات أن التعلم يكون أكثر فعالية إذا كان مرتبطاً 
  ) الدوافع (باألمور اليت يهتم ا الفرد  )١(
 ر اليت تكون ذات فائدة للفردباألمو )٢(
 .إذا تعلمها ليفهمها وليس للحفظ فقط دون الفهم )٣(
  

وهذا النوع هو املطلوب ألنه ميارس مهارة حياول . فهو يف احلقيقة يف هذا اهلدف ال يكرر ما يفعله  :املمارسة للتحسني ) ٢(
  . حتسينها

معظم املواد الدراسية يتضمن جمموعة . املواقف يتعرض هلا الفردسلسة منظمة من :  أكثر صور اخلربة تنظيما وحتديدا : التدريب
  .من التمرينات أو التدريبات دف إىل إثراء خربة الطالب

فنقول فالن ناضج ونعين وصول اإلنسان إىل النمو الكامل يف مجيع القدرات العقلية : املعىن الشائع والعادي للنضج  : النضج
النضج اجلسمي  (ألن النضج  باملفهوم العلمي يشري إىل التغريات الفسيولوجية فقط   ئفهوم خاطوهذا امل. واإلمكانات السلوكية

  ) .  والعضلي والعصيب بصفة عامة
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اجللوس يسبق  .. عملية ارتقائية تحدث تغريات منتظمة ميكن توقعها أو التنبؤ ا مستقلة عن اخلربة واملمارسة والتدريب : فالنضج
 فهو يشري إىل عوامل الفطرة يف. فال  واحلبو يسبق الوقوف والوقوف يسبق املشي باختالف البيئات فهذا نضجاحلبو عند كل األط

سلوك اإلنسان كما تتمثل يف التغريات الفسيولوجية اليت حتدث يف بنية الكائن العضوي ووظيفتها نتيجة للعوامل الوراثية يف أغلب 
فال بد من حدوث هذه التغريات قبل أن . ه وتشتد عضالته فهذه بعض جوانب نضجه نالحظ أن الطفل يزداد وزن فمثال. األحيان

فإذا حدثت تغريات سلوكية شبه دائمة دون أن تتهيأ فرص للتدريب وحتدث عند معظم األطفال من نفس .  تظهر أمناط سلوكية معينة
  . العمر نستنتج حدوث النضج

  . ريقة ال شعوريةعملية منو داخلي متتابع وهو حيدث بط : فالنضج
فمن العبث أن يجرب الطفل على . فتأثري النضج على التعلم أن الفرد ال يستطيع أن يتعلم شيئا إال إذا بلغ مستوى كافيا من النضج 

  .             الكتابة قبل نضج العضالت لألصابع أو أن خياطب املعلم الصغار من التالميذ بألفاظ ومعان جمردة
البعض يعتقد أن اخللو من العيوب اخللقية هو الشرط الوحيد . حىت يكون على استعداد للتعلم يف عملية التعلم النضج شرط أساسي

  .  لعملية التعلم وهذا غري صحيح
  )اخلربة ـ املمارسة ـ التدريب ـ النضج(باإلضافة إىل األربعة العوامل اليت مت مناقشتها أعاله :  العوامل األخرى املؤثرة يف التعلم

  
  : فهناك عوامل أخرى تؤثر يف عملية التعلم وهي 
  : الدافعية 

دائما  فاهلدف:  إذا نقطة مهمة يف عملية التعلم هي اهلدف. حالة داخلية تؤدي إىل استثارة السلوك وتنظيمه وتوجيهه حنو هدف معني
أو قد يكون الشعور برضى . من املدرس "صح " للمتعلم هو بلوغ حالة من الشعور بالرضا وقد يكون هذا الشعور نتيجة لكلمة 

رغم أن الطفل قد يعاقب على سلوك ما ولكنه يكرره يف وقت : مهم يف أمهية الرضى يف التعلم وتكرار السلوك  مثال. الكبار وقبوهلم
ويسيء  املدرس ألفاظ وقحة أو حىت الطالب الذي يتلفظ على .  آخر ألنه لديه الرغبة الكبرية يف لفت أنظار الكبار وهو بذلك يصل إىل هدفه
  .)  سبيل أن حيصل على إعجاب زمالئهيف (  هدفه           ..    املعاملة مع من هم أصغر منه ويلعب يف الفصل ويضحى برضا املدرس واملدرسة

  : االنفعاالت 
  : الدافعبني االنفعال و والفرق. حالة نفسية ذات صفة وجدانية قوية مصحوبة مبتغريات فسيولوجية سريعة 

  . يقصر على وصف االستجابات حني تصبغ بصبغة وجدانية أو غري معروفة ..  أن االنفعال
  .القلق  –العدوان  -من أنواع االنفعاالت اخلوف. فهو مثل املثري يؤثر يف االستجابات..  أما الدافع

 
  : ملاذا ندرس التعلم

  .     تكيفيألن التعلم الوسيلة اليت نستطيع ا حتقيق السلوك ال -
  ) اجتماعي  -خلقي -عقلي (تعترب الدعامة األساسية لكل جوانب النمو  -
   فكل ما يكتسبه الفرد على اختالف . ال تقتصر على اكتساب املعلومات واألفكار وإمنا تشمل أيضاً خمتلف العادات واملهارات -
  . د ال تنقطع من الوالدة حىت املماتصوره ما هو إال نتاج لعملية التعلم ، وهذه العملية مستمرة تكا   
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  : ما هو الفرق بني التعلم والتعليم
  : نستطيع القول أن من الفروق بني التعلم والتعليم ما يلي

  .يتوقف عند مرحلة عمرية ما وذلك بعد احلصول على الشهادات العليا بينما التعليم..عملية مستمرة من الوالدة حىت املمات لتعلما -
 .دائما مقصود بينما التعليم.. د يكون مقصود أو غري مقصود ق التعلم -
 . يغلب عليه وجود معلم وبالتايل يطلق عليه غري ذايت بينما التعليم.. قد يكون ذايت أو غري ذايت  التعلم -
 .يفترض دائما حسن بينما التعليم.. قد يكون للسيئ واحلسن  التعلم -

  :  إذا توفرا الشروط التالية  ويسمى تعليم..   لسلوك اإلنسان هو تعلم كما يمكن القول أن أي تغيري حيدث 
  حتديد املكان والزمان  
 ًحتديد املنهج والتحكم فيه كما وكيفا 

  اكرب انفعال يؤثر يف العملية التعلمية  : القلق
  : انواع القلق 

   امم مثل املواقف القويه انك ماتقدر تتغلب عليها ..قد يوصلك احياناً إىل مرض نفسى من شده القلق  .. )مرض ( قلق مسه   -١
حالة انفعالية مؤقتة تتغري من موقف إىل آخر حبسب التهديد الذي يدركه (( .. قلق بسيط ومؤقت  ..) اختبار (  قلق حاله  -٢

 .    يعىن وقت االختبار وخالص اذا راح وقته راح القلق..   اخل ....   اخلوف من االختبار  مثل ))   اإلنسان

  

  نازله ىف البالك من الدكتور احملاضرة الثانية نفس احملاضرة االوىل  :مالحظه 
  

  بس فيه هرم ماسلو حطيته للفائده 

  
  

   وكلها حول بعض اطلعو عليها ىف النت  للفائدة وفيه ثالث خمططات او رسومات ملاسلو الصوره طلعتها من النت
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  احملاضرة الثالثة
  

  : التذكر
   : التعريف

 .ملية عقلية يتم ا تسجيل وحفظ واسترجاع اخلربات اليت مير ا الفردع
  .فالذاكرة تعترب ركيزة أساسية مميزة للنشاط اإلنساين فهي أيضا تنظم سلوكنا يف املواقف يف املستقبل -
 ".هنا واآلن" ر وخنضع ملبدأ فبدون الذاكرة يصري التفكري اإلنساين حمدود للغاية حيث يرتبط فقط بعملية اإلدراك احلسي املباش -
  .وبدون هذه الذاكرة ال يتحقق النمو اإلنساين ويظل الفرد عند مستوى الطفل الوليد -
   فدون الذاكرة ال نستطيع االحتفاظ واالستفادة من نواتج التعلم وبدوا يدرك الفرد ألي شيء يتكرر لعدة مرات و كأنه يراه  -

  .  ث التعلمللمرة األوىل وبالتايل ال حيد   
  . وبدون الذاكرة ال نستطيع أن خنطط للمستقبل استنادا على اخلربات املاضية -
  .ومتثل الذاكرة يف الغالب عامال يدخل يف معظم العمليات العقلية املعرفية كالفهم والتحليل والتركيب والتطبيق -
  

  :واليت تعتمد على أربع عمليات هي  وبالتايل جيب أن حيرص املربون والتربويون على تنمية الذاكرة اجليدة
 .اكتساب املعلومة واليت حتتاج إىل التركيز واالنتباه ألن بدون هذا التركيز واالنتباه ال يتحقق العناصر التالية -١
 االحتفاظ ا لفترة طويلة -٢
  .اخلربات اليت تعلمها أو اكتسبهاوهو عبارة عن القدرة على استرجاع املعلومات أو ). االستدعاء( استرجاعها عند احلاجة  -٣
  أو اإلجابة يف االختبار إذا كان اختبار اختيار من متعدد  على املعلومة أو اخلربة وهو عملية التعرف البعض يضيف العنصر الرابع  -٤
  

  عملية يتحقق ا الشعور باأللفة باخلربات املاضية: فالتعرف 
  

 :  ف على املعلومةفمن العوامل اليت تعيق االسترجاع أو التعر
 )  االكتساب أو احلفظ للمعلومة( هو أي خلل يقع يف العمليتني السابقتني  -
 إصابة الدماغ  -
  .بعض األمراض النفسية والعقلية واليت سوف نتعرف عليها الحقا -
  .ية االستدعاءأثناء االنفعال الشديد تضعف عملية االستدعاء فاالنفعال الزائد والقلق الزائد قد يؤثر على عمل -
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  احملاضرة الرابعة
  

 .تكملة للمحاضرة الثالثة اليت حتدثنا  فيها عن التذكر
 : بعمل منوذج يوضح لنا كيف حنصل على املعلومة وكيف حتتفظ ا على النحو التايل" أتكنسن و شفرن "  املانقام الع

   )جريده ، اخبار ، احملاضرة( مثريات -
  ) مسع ، بصر(  حواس -
  ) جزء يف الذاكرة قصرية االجل( صرية األجلذاكرة ق -
  .ذاكرة طويلة األجل -
فالسؤال يقول ما هي . فنحن حنرص دائما على أن ننقل املعلومات إىل الذاكرة طويلة األجل ليتبقى املعلومات لدينا مدة أطول  

  ؟ العوامل اليت تساعد على بقاء املعلومة أو اخلربة مدة أطول
 
  : على بقاء املعلومة مدة أطول فهيالعوامل اليت تساعد  

 ) التكرار ( التفاعل مع املثري - ١
الفهم للموضوع أو للخربة أو للمعلومة فبدون الفهم لن تبقى املعلومة مدة طويلة وهذا هو الذي حيدث لكثري من الطلبة يف  -

ة مؤقتا لالختبار وبعد االختبار سوف تتبخر مدارسنا إذا اعتمدنا على الذاكرة اردة من الفهم فإن الطالب سوف حيفظ املعلوم
 . املعلومة

التركيز واالنتباه فبدون التركيز واالنتباه لن يكون هناك تعلم أصال وال فهم مثل الطالب أو الشخص الذي حيضر احملاضرة وهو  -
 .سارح وشارد الذهن فإن لن يكتسب شيء

  .ومة وبالتايل يتحقق فهمهاالوضوح للمعلومة أو اخلربة من أجل إعطاء معىن للمعل -
  كمية املادة أو املعلومات فكلما كانت املعلومات قليلة كلما ساعد على بقائها مدة أطول  -
  .قدرة الفرد على احلفظ وهذا ناتج عن الفروق الفردية بني البشر -
    قوى ذاكرة من األنثىاجلنس فأثبت  الدراسات اليت اهتمت بتشريح النصفني الكرويني للذكر واألنثى أن الذكر أ -

حيث تبني أن للنساء جهازين كالم يف النصفني الكرويني يف النصف األمين والنصف األيسر باإلضافة إىل جهاز الذاكرة يف 
النصف الكروي األمين بينما الرجل يوجد له جهاز كالم واحد يف النصف الكروي األيسر والذاكرة يف النصف الكروي األمين 

  .ملرأة اشتغل اجلهازين للكالم فيضغط جهاز الكالم على جهاز الذاكرة فتضعف الذاكرة عندهافإذا تكلمت ا
 
كلما كانت دافعية الفرد مرتفعة لتعلم خربة ما كلما أدى ذلك ملزيد من االنتباه والتركيز والفهم وبالتايل تكون  : الدافعية - ٢

  . بقاء اخلربة عنده أعلى
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  احملاضرة اخلامسة
  

  التفكري الفهم التطبيق التحليل التركيب التقومي مثلعامل يشترك مع معظم العمليات العقلية االخرى الذاكرة 
  

  بعض العمليات العقلية ذات العالقة بالتذكر ومن مث بالتعليم والتفكري
 

 : ومن مستلزمات الفهم عند اإلنسان أو عند الطالب ما يلي:  لفهما : أوالً
  .بأسلوبه اخلاص اغة العبارة هو قدرته على إعادة صي - ١
  . هو القدرة على التوسع يف شرح املوضوع أو الفكرة – ٢
  . هو القدرة على تلخيص املعلومة أو الفكرة – ٣
  . هو القدرة على إعطاء أمثلة – ٤
  

يف ضوء قواعد القدرة على توظيف املعلومات يف استعماالت جديدة ويف حل متارين أو مسائل جديدة وذلك :  التطبيق: ثانياً
  )استخدام اخلربة يف مواقف جديده( . وقوانني متعلمة

  
  .احملتوى إىل عناصر أو أفكار مع فهم العالقة بني تلك املكونات )جتزئة( حتليل:  التحليل: ثالثاً

  
  . القدرة على استنباط أو إنتاج قضايا أو أفكار جديدة من أجزاء أو عناصر متفرقة:  التركيب: رابعاً

  
  . القدرة على التوصل إىل أحكام أو اختاذ قرارات مناسبة:  التقومي: خامساً
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  احملاضرة السادسة
  

 :التفكري
حنن نسمع أن التعليم لدينا يهتم بالتفكري و أن تعليم ومهارات التفكري يعترب هدفا أساسياً للتربية ، لكن يف احلقيقة ولنكون 

ذلك؟ فالفرق بني ما يقال والواقع والنواتج التعليمية الفعلية كما تعكسها خربات الطلبة فرق  صادقني مع أنفسنا هل الواقع حيكي
    . املعلومات  التذكر و استدعاء  هي  األساسية  خربام  الطلبة  من  كبري عدد   أننا خنرج  يقول  فالواقع. جداً كبري 

إىل أنه بعد املراجعة الدقيقة ألهداف التعليم يف الوطن العريب الكبري والغايل ال  يف تقرير لواقع مستقبل التعليم يف الوطن العريب أشار
  . يوجد هدف يتحدث عن إعداد مواطن املستقبل كهدف واضح و صريح، فكلمة مستقبل ال تكاد توجد على اإلطالق

ة فهو يمثل سلوكاً معقداً يمكن اإلنسان من ومما ال شك فيه يعد التفكري نشاط تنفرد به الكائنات البشرية عن بقية الكائنات احلي
كما يتم من خالله اكتساب املعارف واخلربات وفهم طبيعة األشياء وتفسريها . التعامل والسيطرة على املثريات واملواقف املختلفة

ليشمل أنواعاً عديدة  وخيتلف األفراد يف أساليب التفكري كما يتعدد النشاط التفكريي. وحل املشكالت والتخطيط واختاذ القرار
  . سوف نتطرق هلا الحقا 

  :ملاذا حنتاج التفكري
 البحث عن اخلربه ( . حنتاجه يف البحث عن مصادر املعلومة (  
 حنتاجه يف اختيار و انتقاء املعلومات الالزمة للموقف . 
 حنتاجه يف استخدام املعلومات يف معاجلة املشكالت اليت تواجهنا. 
 ح األفراد يف احلياة العلمية والعمليةيلعب دورا كبري يف جنا . 
  مهم جدا يف بناء العالقات االجتماعية. 
  

  :تعريف التفكري
" ويعرف التفكري بأنه ،  من أوائل من اهتم بتحديد التفكري ومتييزه عن العمليات العقلية األخرى "جون ديوي" يعترب العامل 

 "النشاط العقلي الذي يرمي إىل حل مشكلة ما
  

هو أعلى أشكال النشاط العقلي لدى اإلنسان فهو العملية اليت ينظم ا العقل خرباته " رفه رجاء حممود أبوعالم بأن التفكريويع
  . بطريقة جديدة كحل مشكلة معينة أو إلدراك عالقة جديدة بني أمرين أو عدة أمور

  :هل هناك فرق بني التفكري ومهارات التفكري
كما نعرف أنه عملية عقلية نقوم بواسطتها   ) امور تتعلق باملدخل ( فالتفكري. ومهارات التفكرينعم يوجد فرق بني التفكري 

  .معاجلة مدخالت اليت تتضمن اإلدراك واخلربة السابقة وعن طريقه تكتسب اخلربة معىن
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دمها عن قصد يف معاجلة فهي عمليات حمددة منارسها ونستخ ) امور من عندي لكي اتعامل مع املدخالت ( أما مهارات التفكري
ليت أمامنا أو تقييم قوة املعلومات مثل االستنباط أو االستنتاج وحتديد املشكلة و إجياد حلول غري موجودة يف النص أو يف اخلربة ا

  ) مثل استنباط فائدة من اية. التصنيف،االستكشاف  ( ،الدليل
  

  : هل ميكن تعلم مهارات التفكري
لكن يف احلقيقة وحسب . املهارات ال ميكن تعلمها و بالتايل ال توجد حاجة لتعليم مهارات التفكري هناك خالف فالبعض يقول أن

رأي أن مهارة التفكري ال ختتلف عن أي مهارة فهي يمكن أن تتحسن و تتطور بالتدريب واملراس والتعلم فهو حيتاج إىل تعليم 
  .منظما وهادفا ومرانا مستمراً

  

  : اليت ميكن أن نتعلمها و نطورهاما هي مهارات التفكري 
  .التحليل -االستكشاف  -االستنتاج  -التصنيف  -املقارنة : تتعد هذه املهارات ولكن على سبيل املثال ال احلصر

  .وسوف نتطرق هلا بالتفصيل إن شاء اهللا ال حقاً
  

   نوعيكمي وليس . الفرق يف التفكري فرق يف الدرجة وليس النوع   ؟ هل التفكري مستويات
لكن هناك حقيقة أن الكمال يف التفكري أمر بعيد املنال وأن إجياد حل لكل . اجلواب نعم مستوى سهل ـ ومستوى أكثر تعقيداً

مثل العب كرة السلة الذي يتوقع أن يسجل . مشكلة أمر غري ممكن و أن الشخص الذي يتوقع حل لكل مشكلة فهو غري واقعي
  . ه اهلدفيف كل مرة يسدد فيها كرته باجتا

  

  : أنواع التفكري
التفكري االبتكاري والتفكري التقاريب والتفكري : هناك أنواعا كثري للتفكري حتدث عنها العلماء وسوف نقتصر على ثالثة أنواع هي 

  . التباعدي
  

  . التفكري االبتكاري :أوالً
  ذي خاصة باالفكاره )باألصالة والطالقة واملرونة(هو القدرة على إنتاج األفكار اليت تتميز 

  .هذي خاصة بالشخص )ويكون الفرد على قدر كبري من احلساسية للمشكالت ( 
  
  : وسوف نتناول باختصار املصطلحات الواردة يف التعريف على النحو التايل 
  

تمع وليست اليت مل يفكر الفكرة األصيلة هي الفكرة اجلديدة أو الفكرة  اليت تتميز باجلِّدة أي غري شائعة بني أفراد ا:  األصالة
ا أحد من قبل ألنه من الصعب التأكد من هذا الشرط ألن هذا يتطلب شرطا مستحيال وهو فحص كل األفكار يف أذهان كل 
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 واالدراكاتكذلك ميكن اعتبار كثري من اهلالوس . الناس لنحكم بورود هذه األفكار أو عدم ورودها على الذهن البشري من قبل
  .  ألا مل تطرأ على ذهن أحد من قبل الشاذة جديدة

  
وعلى هذا فإن . تشري إىل كمية األفكار اليت يمكن على الفرد إنتاجها يف وحدة زمنية معينة أي سهولة توليد األفكار:  الطالقة

ة من شخص ال الشخص الذي يستطيع أن يعطي عشرة أفكار يف الدقيقة حلل موضوع معني مثالُ يعترب أكثر تفوقا يف هذه القدر
  .  يقدم إال فكرتني يف نفس الزمن

  
  التنوع الفكري أي التفكري يف املشكلة وفق أكثر من إطار وعدم التصلب يف طريقة حمددة يف التفكري :  املرونة

  
عي واليت حتتاج إىل دراسة أو حلول والو القائمة أو املتوقعة يف املستقبلأي احلساسية للمشكالت  : احلساسية للمشكالت

  )يكون مرن قابل للتغري والتعديل(هلا عالقة بالشخص نفسه  .... باألخطاء ونواحي النقص
  
  

  ) احملققنيو  الفقهاء يستخدمون هالتفكري ، ) امجعها ( كأين اقرب املعلومات( : التفكري التقاريب :ثانياً
  .الصلة بعمليات االستدالل هو القدرة على القيام باستنتاجات منطقية من املعلومات املعطاة ، فهو وثيق

  
  ) التفكري االبتكاري ، مثل الطالقة(  : التفكري التباعدي :ثالثاً
  ) يركز على إجياد احللولو( 

  . فهو أقرب إىل التفكري االبتكاري. هو القدرة على توليد بدائل منطقية أو معقولة من املعلومات املعطاة للوصول إىل حلول
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 احملاضرة السابعة
  كيف تكتب ملَخص

  )الكتابة(مهارات التعليم 
  
  

                                            

  مقال         مالحظات      توثيق املراجع          امللخص                                                  

     من احملتوى ملقالة ) ا االختصار اليؤثر لشمولية املوضوعهذو (يشري إىل عبارات موضوعية حتقق اهلدف وخمتصرة  : امللخص
  . أو فصل من كتاب أو لكتاب أو أي عمل كتايب

  : من شروط امللخص
  :املوضوعية  /١
  ) التدخل افكارك والميولك الشخصية ( بعيد عن الذاتية -أ

  ) ماتقول صاحب الكتاب كالم ماقاله ( االمانة -ب
  ف انا ايش هديف من امللخصالزم اعر :حتقق اهلدف  /٢
  ورقة  ٢٠ورقة يلخص يف ١٠٠من النص االصلي يعين لو الكتاب  % ٢٠ :  خمتصر /٣
  الزم افهم لكي اصيغه باسلويب ومن مث يساعدين على حتصيل مرتفع..  فهم -
  تصقل عندك مهارة القراءة والكتابة -
  تساعد على بقاء املعلومة مدة اطول  -
  يساعد على التعليم  -
  ) ميزة التلخيص (يساعد على التأكد انك تعلمت  -

 : تعليمات عامة تتعلق بامللخص
   . معا كتابة امللخص يساعد على الفهم للمادة املتناولة ولذلك فهي وسيلة جيدة للدراسة وسوف تصقل مهارات القراءة والكتابة -

 . توى خاصة إذا كنت تكتب امللخص لك شخصيافالتلخيص يعترب من استراتيجيات القراءة اليت تساعد على فهم احمل   
 .  فامللخص إذا يساعدك على التعلم ويساعدك للتأكد بأنك تعلمت -
  .وتنظيم امللخص جيب أن يعكس التنظيم للمادة األصلية. جيب أن حيتوي امللخص على األفكار الرئيسية للمادة املكتوبة  -
  أو أراء شخصية جيب أن ال حيتوي امللخص على تفاصيل ثانوية -

 : خطوات كتابة ملخصا ما
   املكتوبة  فصول الرئيسية والفرعية والكلماتاعمل مراجعة أو نظرة سريعة للمقالة أو الفصل من الكتاب أو للكتاب ، عناوين ال أوالً -

  .هذه الكلمات عادة تكون النواة لألفكار الرئيسية. حبجم أكرب من باقي الكلمات   
 أنت تريد أن حتصل على فكرة جيدة لنقطة أو فكرة املؤلف الرئيسية. ادة املكتوبة كاملة قبل أن تبدأ بكتابة أي شئ اقرأ امل ثانياً -
علـى   وحاول التعـرف . أعد القراءة مع حماولة التعرف على ومن مث تدوين األفكار الرئيسية اليت تقود إىل النقطة الرئيسية للمؤلف ثالثاً -

  ةصلتها بالنقطة الرئيسي
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 : إذا اخلطوة األول هو التعرف والربط
 ابدأ امللخص بكتابة مجلة واحدة توضح الفكرة الرئيسية اليت يريد توصلها املؤلف -
 مث اكتب مجلة واحدة لكل فكرة من األفكار الرئيسية -
 أكتب املسودة األوىل -
 ختلص من التكرارات ، التفاصيل واألفكار الشخصية -
 صل من ناحية الشمول والوضوح والتوازنقارن بني نسختك واأل -
 قم بفحصها من الناحية اللغوية قبل تسليمها -
 . جيب أن ال حيتوي امللخص على خامتة إال إذا طلب املعلم منك ذلك -

ل على استخدم كلمات الربط بني اجلمل للحصو. ميكنك استخدام الكلمات اليت تعترب مفاتيح لكن امللخص جيب أن يكتب جبملك اخلاصة 
 العالقات بني األفكار

إذا اقتبست مجل من النص الرئيسي . ن العملية فقط ترمجة كلمات املؤلف بكلمات أخرى أي فقط احلصول على الكلمات املترادفة ا ليس
  .امللخص عادة قصري  فيجب أن توضحه وتوثقه بالطريقة اليت سوف نتاوهلا يف احملاضرة

مال أنك مل تتعرف على النقطة الرئيسة للمؤلف وكذلك األفكار الرئيسية ذات الصـلة بالنقطـة   إذا كان ملخصك طويل يكون فيه احت 
  .الرئيسية

  )خمتصر ، كامل ، موضوعي وحيقق اهلدف( تذكر دائما أن امللخص 
  ).كلمة أو مخس صفحات ٢٠٠٠. (قطعة نثرية قصرية تعاجل موضوع حمدد بشكل متكامل : املقال

  : خطوات كتابة املقال
  البحث عن مصادر خمتلفة تتحدث عن املوضوع /١
  .  أقرأ قراءة معمقة عن املوضوع الذي أريد أن أكتب فيه ووضع خطوط حتت الكلمات أو العبارات املفتاحية األساسية -
 .جتميع األفكار ذات الصلة باملوضوع من مصادر خمتلفة -
 .مترابطةأقرأ هذه املعلومات اليت مجعتها وتلخيصها بشكل مالحظات  -
 أعيد تنظيم ما مجعته وترتيبه بشكل تسلسل منطقي  -
 أكتب مسودة للمقال  -
 .أراجع املسودة بعمل بعض التعديالت ليصبح أكثر وضوحا وإقناعا ومشوال وتكامال -
  .أضعه يف صورته النهائية -

الفهم وبالتايل يساعد على حفظ املعلومة  عملية تساعد على البقاء على اإلنتباه والتركيز الذي يقود إىل : تدوين املالحظات
  :جيب مراعاة التايلأثناء تدوين املالحظات .  وتذكرها

  . ركز فقط على املعلومات والبيانات اجلديدة بالنسبة لك  -
 . احبث عن األفكار الرئيسية -
 .  احبث عن النقاط الرئيسية -
  .توى املادة التعليميةحاول تدوين املالحظات بصورة متسلسلة أي حبسب تسلسل حم -
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 الثامنة والتاسعةاحملاضرة                                                     
 

  : التوثــيق
  العلمية مصادر يتم أخذها من مصادر خمتلفة ونشرها مع اإلشارة إىل مؤلفيها من باب األمانة عبارة عن معلومات أو

 
 : ينقسم التوثيـق إىل قسمني

 النص داخل -١
 ) تتوافر له معلومات كاملة أنجيب مرجع ذكر هنا  أي  ( يف قائمة املراجع الرئيسية -٢
 

     -: النــص داخل:  أوال
 امسه داخل النص احصلاسم يف قائمة املراجع الزم  أي)  باقي املعلومات االسم الناشر التاريخ يف قائمة املراجع( عبارة عن مشري ذكر فالن

 : ينقسم إىل قسمني
 . فكرة الكاتب وان أصيغها بأسلويب اخلاص - ١
 .وهو اخذ نفس الكالم عن الكاتب من دون أي تغري  :االقتبــاس  - ٢
 
 ) داخل النص لفكرة الباحث(   -:  توثيق الفكرة -  أ

 .املؤلف أو الباحث توثيـق للفكرة داخل النص من قائمة املراجع ولفكرة
     :  على سبيل املثال

االلفاظ التكتب داخل املراجع زي  ... ) إضافة إىل ما ذكر -أفاد  -بني -أشار -أوضح - ذكر فالن( ل يف األلفاظ التبدي - ١
 الدكتور املهندس االستاذ

 )البداية باالسم األول أو األخري للكاتب: (املراجع الرئيسية  الكتابة بأسلويب مع كتابة قائمة - ٢
البد ان يكون هناك توافق اتساق اي عند  (  .احلميد وبدون ذكر عبد االسم األخري أو لاالسم األو أو احلميد ذكر عبد : مثال

  ) ومره باالسم االخري األولالبدء باالسم االول او االخري اسري على نفس النهج واليصح ان ابتدى مرة باالسم 
  

 ) : الفكر( طريقة التوثيق داخل النص  على أمثلة
  :يكون التوثيق كالتايل: احد وبتاريخ واحد يكون مؤلف الكتاب و عندما - ١
 )١الحظ الرقم  ( ١ ) م٢٠٠٨عادل،( 
 
  :يكون التوثيق كالتايل: ومتشاني باألمساء  إذا كان للكتاب مؤلفني اثنني خمتلفني بالتاريخ - ٢
 ) م ٢٠٠٨ , عادل ) ( م٢٠١٠، عادل( 
 



  ١٣ .. إعداد هتان                                                                                                                                     عبداحلميد النعيم -د/  مهارات التعلم والتفكري

 : التوثيق كالتايل يكون: إذا كان املؤلفني االثنني بتاريخ متشابه نفرق بينهما  - ٣
 )  م٢٠٠٨عادل ب، ) ( م٢٠٠٨عادل أ،( 
  
  :يكون التوثيق كالتايل: بدون تاريخ نشر  إذا كان هناك مؤلف - ٤
 ) عادل،بدون تاريخ( 
 : ن التوثيق كالتايليكو: مؤلف الكتاب اثنان نكتب أمسائهما على حسب الكتاب  إذا كان - ٥
 ) م٢٠٠٨عادل،عبد احلميد،( 
 ) م٢٠٠٨عادل أ،عبد احلميد ب، ( : كالتايل يكون التوثيق، يف حالة تشابه التاريخ   -
  ) م٢٠٠٨، عبد احلميد ، عادل ( : التوثيق كالتايل يكون، يف حالة اختالف التاريخ  - 
 
  : ة األمساء على حسب الكتابأكثر من اثنني نبدأ يف كتاب إذا كان مؤلف الكتاب - ٦
  ) م٢٠٠٨، وآخرون ، عادل ( 
 .مؤلفني ونفهم من ذلك أن يف الكتاب أكثر من، نأخذ االسم األول الرئيسي   -
 .املراجع املؤلف الرئيسي هو األول الذي يكتب قي قائمة - 
 
خر ملؤلف آخر وأردت أن ارجع للكتاب اقتبسها من كتاب آ إذا قرأت كتاب معني مث قرأت أن املؤلف كتب عبارة مجيلة - ٧

.. منه  يف حبثي يف هذه احلالة اكتب العبارة واسم الكاتب مث بني قوسني اسم الكاتب الذي نقل فلم أجده وأريد أن استفيد منه
 : إذن نقول يف حالة التوثيق نكتب، املؤلف النعيم ذكر عبارة من كتاب املفلح 

  ) ..   هـ١٤٣١، يف النعيم  (ذكر املفلح : مثال 
 .ومسؤولية املؤلف النعيم الذي كتب عن املؤلف املفلح يسمى مرجع ثانوي ونقل بأمانة

 
وأريد أن أوثق  أن اكتبها فوجدت أا مكتوبة يف أكثر من كتاب وكل كاتب تكلم عنها بطريقته اخلاصة لدي فكرة وأريد - ٨

 : الطباعة األقدم يفهؤالء الكُتاب اكتب مجيع املراجع مع بعضها وأرتبها حسب 
 ) هـ١٤٢٤، هـ ؛ الفارسي ١٤٢٣، القادري  هـ ؛١٤٢٢، الفارسي ، هـ ١٤٢١هـ ؛ احلاجي ١٤٢٠،النعيم (أشار :  مثال
  الحظ التاريخ األقدم يف األقدم  -
 ) تبني مىت انطالق هذه الفكرة والتدرج التارخيي(  -
 
 االقتباس-  ب

 . كتابة االسم والتاريخ شاان فقط يفالتوثيق للفكرة والتوثيق لالقتباس مت
 بدون زيادة أو نقصان كما هو حىت الفاصلة والنقطة وحىت اخلطأ اإلمالئي االقتباس تنقل كالم الكاتب أما االختالف فيكون أن

  )خطا (التوثيق للفكرة والتوثيق لالقتباس واحده التتغري  -
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  رية ونقطتان مث رقم الصفحةوأيضا يف االقتباس نضع اسم الكاتب والسنة اهلج - 
 ) ٢الحظ الرقم (  ٢ ) ٤١٥: هـ ١٤٢٩، البدر ) (الصفحة يف االقتباس فقط رقم(  -
  ) نكتب النص الذي اقتبسته مث عالمة التنصيص مث( 

  ).سطر أو سطر ونص(نصاً دون تغيري ......... " مث تكتب الكالم   )  "٤١٥: هـ ١٤٢٩، البدر (ذكر  : مثال
 :من ذلك كان أكثرأما إذا 
 )٤١٥: هـ ١٤٢٩، البدر  (ذكر  :مثال 

 . ونفس الطريقة بالسطر الثاين والثالث والرابع واخلامس، وكذلك قبل اية السطر األول  تترك مسافة يف بداية السطر األول
  مثال

" .................................................. .................................................. .......... 
.................................................. .................................................. .......... 

 ...........................نقصان هذه األسطر خاصة باالقتباس دون زيادة أو.................
.................................................. .................................................. .......... 

.................................................. .................................................. .........." 
 ) للتمييز داخل هذا االقتباس( . نوع اخلط وحجمه انه اقتباس وجيب عليك أن تقوم بتغيري يتضح من شكله  -
 

   -: قائمة املراجع: ثانياً 
 : أثناء كتابة قائمة املراجع وجيب إتباعها بعض النصائح

 .يكتب املرجع باالسم األول أنالبد  إذا بدأنا داخل النص باالسم األول - ١
 وان يكون تطابق يف االسم داخل النص مع قائمة، باالسم األخري يكتب املرجع  أن إذا بدأنا داخل النص باالسم األخري البد - ٢

 .املراجع
 .) اخل... ، ت،ب،أ . (ترتيب األمساء يكون باحلروف األجبدية - ٣
 .عدد املراجع داخل النص البد أن تتطابق مع قائمة املراجع - ٤
 .املرجع بقائمة املراجع له كتابة داخل النص البد أن يكون اسم - ٥
 

 أنواع ثالثةاملرجع 
  الكتاب - ١

 : جيب إتباع ما يلي
 ) عناصر هامة ٦. (والدولة / واملدينة /والناشر /واسم الكتاب /تاريخ الطباعة /نضع يف املرجع اسم املؤلف

 : على ذلك مثال
 السعوديةاململكة العربية : الرياض . العبيكان .فيه الذكاء والعوامل املؤثرة ).هـ١٤٣٠(. عبد احلميد امحد،  النعيم

 : الكتاب نقطة مهمة يف عنوان  -
  . ) الكتاب لتمييز عنوان ( مائلأو اخلط  حتته خطأو يكون  يظللالبد أن 
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 الة العلمية - ٢
 .وعدد الة أو اإلصدار /واسم البحث /وتاريخ الطباعة /نضع اسم املؤلف

 : مثال على ذلك
 . )٥(العدد . جامعة امللك فيصل .جملة كلية التربية .وعالقته بالتحصيل الذكاء). هـ١٤٢٥. (صاحل، البدر

  ٩٦ -١١٥ ص ص
  
 االنترنت  - ٣

 (Web site) . جيب كتابة رابط الويب سايت كامل
 : ختاما هناك بعض التعليمات ذكرت باحملاضرتني وأمهها

وهي خاصة باهلامش ) ٢ – ١(قام املؤلف ورمزت بأر واليت وضعت جبوار اسم) بالصفحة األوىل والثانية(القي نظرة على األسهم 
 . واحدة فقط السفلي حىت تبني بعض املعلومات وملرة

 
 :: مبعىن

 .. ويف اية الكتاب على اهلامش نكتب، واحدة فقط  بعد ترميز املؤلف برقم البد وضع حاشية سفلية ملرة
__________________________________________________________  

 _______  
 
 .االسم الذي بني القوسني إىل اسم املؤلف والتاريخ هو تاريخ النشر شريي - ١
النقطتني يشري إىل رقم الصفحة يف  الذي بني القوسني إىل اسم املؤلف والتاريخ إىل تاريخ النشر والرقم الذي بعد يشري االسم - ٢

 .ذلك املرجع
 

 االختبار سؤال
 : التوثيق للفكرة واالقتباس داخل النص

 انيمتش - 
 متطابقني - 
 يف التصنيف ورقم الصفحة. خمتلفني  -
  مجيع اإلجابات خاطئة  -
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  احملاضرة العاشرة واحلادية عشر
  مهارة القراءة

  

وهي فن (تفاعلية بني القارئ والنص ،  )استيعاب ، استرجاع ، فهم ، حفظ( عقلية )تدل على االستمرارية( عملية هي : القراءة
  . ا وسيلة وليست غايةكما أنه ميكن القول بأوتعتمد على عمليتني أساسيتني مها الفهم واإلستيعاب  ) ارسة واملرانممكن حتسينه باملم

  : تتأثر القراءة باآليت
  قدراته العقلية.ثقافة القارئ  
 احلالة االنفعالية للقارئ+السابقة  خرباته 
 طريقة تفكريه 
 راءةاألهداف اليت يسعى لتحقيقها من خالل تلك الق 
 حمتوى املادة املقروءة  
  

  : انواع القراءة
هو الفهم العام ملا يقرأ دون اإلهتمام بدقائق  ويكون اهلدف األولهي القراءة اليت ال تتطلب التركيز الدقيق  :القراءة السريعة  -

واإلستيعاب وليست سرعة تغطية تذكر بأن السرعة املطلوبة هي سرعة إلتقاط األفكار املفتاحية وسرعة الفهم . األمور وتفصيالا
  .الفقرات وقلب الصفحات 
  : القراءة السريعة تنقسم اىل

  ) الخذ فكره عامه( ماسحة /١
  )معلومات حمدده مثل تاريخ غزوة تيب او تدور ملا( تصفحيه /٢
  
  . ملراجع ذات الصلة باهلدفهي قراءة ترتبط باهلدف حيث ينتقي القارئ ما يفيده يف دراسته من الكتب وا : القراءة اإلنتقائية -
 
يف اعتقادي هذه القراءة أهم أنواع القراءة ألن ليس املكتوب . وهي قراءة متأنية لغرض التقومي :القراءة التحليلية او الناقدة  -

تطلب وهي ت. بواسطة البشر يعترب مرتّال من السماء فكل يؤ خذ من رأيه ويرد إال ما جاء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 ) اهلدف التطوير من الشيء املراد نقده ( .قراءة النص أكثر من مرة لكي يكون احلكم دقيقا

  ) فكرة عامه ( .هي قراءة سريعة حول مادة او كتاب لغرض حتديد املعلومة بداخلها : القراءة املاسحة -
  
عينة أو أسم شخص أو أكثر ومين إدخال لغرض البحث عن أفكار جديدة أو عن رقم معني أو نسبة م : القراءة التصفحية -

  .القراءة هذه والقراءة املاسحة ضمن القراءة األوىل وهي القراءة السريعة
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  وهي اليت تتمتع بالسرعة واإلنتقائية مع معدالت فهم واستيعاب كبريين باإلضافة إىل إعتبار للوقت املستخدم  : القراءة الفاعلة -
  

  : عناصر القراءة الفعالة
  هم واالستيعاب الف -١
  احلفظ -٢
  استرجاع املعلومة واخلربة -٣
  امكانية التطبيق  -٤
 السرعه -٥
 

وهي نفسها القراءة الفاعلة ويشري بعض املختصني إىل مخس خطوات تسهم يف زيادة فاعلية القراءة الدراسية  : القراءة الدراسية -
والثالث كلمات  Qوالكلمة الثانية تبدأ حبرف  Sتبدأ حبرف  وهذه الكلمة تشري إىل كلمة أجنليزية):   SQ3R(وهي جتمعها 

  : على النحو التايل   Rاألخرية تبدأ حبرف 
 . قم بقراءة ماسحة:  Survey)ٍ( استطلع .١
 . حدد اسئلة حول املوضوع: (Question)  اسأل .٢
 . بشكل سريع وفاعل لتجيب على أسئلتك (Read)  اقرأ .٣
يفضل الرجوع إىل النظرية املعرفية يف التعلم يف املذكرة . ذكر واالحتفاظ باملعلومة من أجل الت (Recite)تذكرأو استرجع  .٤

 . السابقة لعل فيها الفائدة عن العوامل اليت تعني على بقاء املعلومة مدة أطول
لتتأكد من  وتعترب مرحلة تقوميية واليت تقوم ا بنفسك. باعادة صياغة ما فهمته بالكتابة بطريقة خمتصرة (Review)راجع  .٥

 . حصول التعلم
  

باختالف طبيعة املادة املقرؤءة فقراءة كتاب  ختتلفالقراءة املطلوبة هنا هي القراءة السريعة الفامهة والواعية مع مالحظة أن السرعة 
  األحياء ال يكون  قراءته بالسرعة اليت نقرأ ا قصة أو رواية

 اإلستدعاء  عند احلاجة إليها -) املفاهيم والعبارات(حفظ املعلومات  –تيعاب اإلس –الفهم :  وميكن تقاس فاعلية القراءة  مبدى
  . ) إستعماهلا بصورة سليمة وسريعة (التطبيق  -

  : نصائح لتحسني القراءة من اجل الدراسة
 تصفح املادة واستخرج الفكرة أو األفكار الرئيسة فيها 
 اقرأ األسئلة املطروحة حول املادة 
 لليت تقرأها مبا متلك من معلوماتاربط املعلومات ا. 
 ا بقلمك وصياغتكدون جمموعة األفكار اليت قرأ 

  ) هاجلزئية مهمه جدا مواضع اسئلة(  : طرق اكتساب املعلومة أو املعرفة
  ممكن يقول الطريقة االستقرائية كذا وكذا او اعطيك اخلصائص واقول تبع اي طريقة 
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  ). الطريقة االستقرائية والطريقة اإلستنتاجية( ومها هناك طريقتني من طرق اكتساب املعرفة 
  ) تستخدم الطريقة التحليلية ( هتم بالتفاصيلي : فالطريقة االستقرائية باختصار

  فاملتعلم ال يبدأ بنقطة جديدة حىت ينتهي من النقطة . يسري التعلم فيها بطريقة جزئية وعلى شكل خطوات للوصول إىل اهلدف
   ) سري القران كلمة كلمةمثل تف(  .السابقة

 هذا السري يكون بالبحث عن املعلومات والبيانات املتصلة باهلدف واليت تتم بتسلسل منطقي 
  تغطية املعلومة من (إىل اهلرم ) من ال شيء(فكأن املعلومة هنا متنامية مثل الطفل ينمو فهي تتبع األسلوب اهلرمي من القاعدة

 ). كافة جوانبها
  

  :  ستنتاجيةأما الطريفة اإل
 اليهتم بالتفاصيل الدقيقة(  .املتعلم ينظر إىل املوضوع بطريقة مشولية (  
 املتعلم يسعى إىل ربط املعلومات واملقارنة بينها والوصول إىل أوجه الشبه واالختالف بني املوضوعات. 
  
   )ملا يكون عندي وقت كايفاالستقرائي تستخدم ( )استقرائي(فالذي يفسر السورة من القرآن كلمة كلمة وآية آية  -
  ).استنتاجي(والذي يستنبط األحكام والكشف عن اجلو العام للسورة وفيما تتحدث عنه  -
  

  مهارة االستعداد لالختبارات
  : أعتقد أن كل فرد له طريقته اخلاصة يف االستعداد لالختبارات ولكن هناك بعض النصائح العامة ومنها

  االستعداد املبكر /١
) وهو املادة الدراسية(وقتا كافيا ملراجعة املادة وال تكون مذاكرتك ليلة االختبار فقط فهذا يعين تفاعلك مع املثري  اعط نفسك -

  .قليل جدا وبالتايل تذكرك له سيكون ليس بالقوي
 انفعال القلق لديك ال بد أن يكون متوازن فالوسيطية مطلوبة ال قلق مرتفع وال قلق مفقود -
اختيار من متعدد ـ اكمال الفراغ ـ (على طبيعة أو نوعية األسئلة لالختبار فاالستعداد لألسئلة املوضوعية جيب أن تتعرف  -

خيتلف عن االستعداد لألسئلة املقالية اليت تعتمد يف الغالب مع األسف على التذكر أو احلفظ ) خطأ ـ أسئلة املزاوجة / الصح 
 .ككما تتأثر درجتك مبدى وضوح خطك ووضوح تعبري

حاول ليلة االختبار أن تسترجع املعلومات  ذهنيا بسرعة قبل أن تنام للتأكد بأن كل ما درسته موجود يف الذاكرة واجعل  -
  . امللخصات قريبة منك ليسهل الرجوع اليها يف حالة نسيان موضوع ما
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  احملاضرة الثانية عشر
  

 ما هو السلوك 

يصدر من اإلنسان نتيجة لعالقة وتفاعل بينه وبني البيئة )  أخل... إنفعايل  – إجتماعي –عقلي  –جسمي (أي نشاط  : السلوك
فهذه العالقة . فلكي نفهم السلوك ال بد أن نعرف أن الفرد منذ والدته يبدأ بينه وبني البيئة اليت يعيش فيها صلة تفاعل . احمليطة به

  ) هو ما نسميه السلوك(جتعله يف حالة مستمرة من النشاط 
  

  فالسلوك له ثالث جوانب رئيسية    
                                                        

  

  
  اجلانب االنفعايل       اجلانب احلركي       )           عقلي( اجلانب املعريف                               

  

  تعليمنا يركز على جانب واحد وهو اجلانب املعريف
  

  االنتباه -التذكر -التفكري –التخيل  –التصور  –التمييز  –يتناول اإلدراك  :املعريف اجلانب 
  التمييز بني الساخن واحلار –متييز الطفل بني األشخاص الغرباء ووالديه  -تفكر يف املستقبل –اإلدراك بأنك جالس يف احملاضرة 

  

الكتابة على اآللة  –االستجابة إلشارات املرور  –الباب فتح  –ضرب الباب ( مثل االستجابات احلركية  :اجلانب احلركي
  اي حركة تصدر من االنسان )ركوب السيارة  –الكاتبة 

 القيم -امليل –حب  –كره  -غضب –فرح حزن  –ك ضح(وهو احلالة االنفعالية املصاحبة للسلوك  :اجلانب االنفعايل
     ) القلق -االجتاهات
  

  : خصائص السلوك
يتشابه يف املاضي واحلاضر واملستقبل وخاصة من األشخاص العاديني يف املواقف العادية وظروف عادية أي  أي :ً ثابت نسبيا - ١

  .وميكن القول أن الثبات النسيب له جانب اجيايب وجانب سليب. إذا تساوت الظروف والعوامل
صعب إنسان ميكن التعامل معه هو الشخص الذي ليس له هو يساعد األفراد على التعامل والتواصل فيما بينهم فأ فاجلانب االجيايب

                                 .نقلبة لديه ثبات نسيب يف السلوك أي متقلب املزاح فنسمع كثريا هذا املدير عجزت أن أفهمه هذه املرأة مل أستطع أن أفهما ألا
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ة منشؤها هذا الثبات النسيب الذي ال يريد كل من الطرفني هو أن معظم مشكالتنا االجتماعية واألسرية خاص واجلانب السليب
  ومبا أنه ثابت نسبيا ميكن.  الزوج أو الزوجة التنازل عن أي سلوك هو ميارسه و إن كان ال يعجب الطرف اآلخر

  
الظروف والعوامل أن  فمثال إذا تفوق الطالب يف االبتدائي واملتوسط والثانوي ميكن القول إن شاء اهللا إذا تساوت : التنبؤ به - ٢

  هذا الطالب سوف يكون متفوقا يف التعليم اجلامعي  
  
فمثال حكاية الطفل املتوحش الذي عثر عليه يف غابة أفريون بفرنسا ).  أي قابل للتغيري والتعديل ( : مرونة السلوك اإلنساين - ٣

برنامج له يهدف إىل تنمية الناحية  ) إيتارد (ه وقد وضع عامل امس. من عمره مع احليوانات ١٢كان يعيش حىت السنة  ١٧٩٨عام 
  . وقد جنح يف تعليم الطفل املتوحش الكالم وقراءة بعض الكلمات. االجتماعية عند الطفل وترويض سلوكه بصفة عامة

 
على أربع  وكانتا تعيشان مع الذئاب ومتشيان ١٩٢١وحكاية الطفلتني الذئبيتني التني عثر عليهما يف أحد كهوف اهلند عام  - ٤

وتأكالن اللحم الين ولغتهما مههمات وتظهر العداوة لآلدميني فاستطاع أحد العلماء أن حيدث تغيري يف سلوكهما من حيث املشي 
  .على رجلني واألكل باليد وتعلم بعض املفردات ألكرب دليل على توفر هذه اخلصائص املذكورة أعاله يف السلوك اإلنساين
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  الثالثة عشرة احملاضرة

  
  من اهم انواع التفكري:  التفكري الناقد

 .يعين ببساطة القدرة على التمييز و إصدار األحكام مع توليد أفكار إبداعية ملعاجلة املوقف أو حل املشكلة
ة عقلية يف أن التفكري الناقد عملية معقدة ونشاط عقلي مهم للفرد حيث حتتوي على أكثر من عمليمن هذا التعريف ميكن القول 

 : آن واحد وهي
 التمييز  
  عرف عند بلوم بالتقييموهي أعقد عملية عقلية عندهإصدار األحكام و كما ي. 
 توليد أفكار إبداعية فكأن التفكري الناقد يتضمن التفكري اإلبتكاري. 
  

 : واحلديث أكثر عن هذه العمليات العقلية الثالثة نقول األيت
وفر قدرة التمييز بدرجة عالية للموقف أو املشكلة لكي ميارس التفكري الناقد ، باإلضافة إىل ألنه لكي بالنسبة للتمييز فالفرد جيب ت

  . مييز حيتاج إىل تعريف واضح للمشكلة أو املوقف ، كما أنه ال حياول يف األمر عندما ال يعرف عنه شيئا
 

  :وبالنسبة إلصدار األحكام فالفرد حيتاج إىل 
 فكري العاطفي والتفكري املنطقيحياول الفصل بني الت.  
 لديه القدرة على استخدام املنطق و اإلستدالل لألمور للوصول إىل احلكم. 
 يستخدم معايري علمية موثوقة ويشري إليها لتقوية حكمه. 
  

 : وبالنسبة لتوليد أفكار إبداعية ملعاجلة املوقف أو حل املشكلة فال بد للفرد أن تتوفر فيه ما يلي
 إعطاء حلول ألن النقد قد يكون سهل لكن ما هو البديل القدرة على.  
 البحث عن األسباب والبدائل. 
 منفتح على أفكار جديدة. 
  عندما تتوافر لديه أدلة و أسباب كامنة" ما " يتخذ موقف أو يتخلى عن موقف . 
  

  : فكأن التفكري الناقد يتلخص يف ثالث عمليات رئيسية
  .توضيحها بدقةتعريف املشكلة أو املوضوع و – ١
  .احلكم أو اإلستدالل  – ٢
  .حل املشكلة واستخالص استنتاجات مقبولة – ٣
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  : ملعايري املتفق عليها لدى الباحثني يف جمال التفكري الناقد تشملاإن   : معايري التفكري الناقد
  

ي املعايري ، فإذا كانت العبارات يعترب من أهم مواصفات أو معايري التفكري الناقد وهو املدخل الرئيسي لباق : الوضوح -
  .غريواضحة فال يستطيع فهما و ال يعرف مقاصد املتكلم أو الكاتب وبالتايل ال يستطيع احلكم عليه بأي شكل من األشكال

  
وموثوق ا فقد تكون العبارات واضحة لكنها غري صحيحة مثل عبارة  هو يقصد به أن تكون العبارات صحيح : الصحة -
  .دون أن يستند هذا القول على إحصاءات رمسية ومعلومات موثوقة" سنة ٩٠ساء يف السعودية يعمرون أكثر من معظم الن"
 
التدخني ضار " لكي تفهم املوضوع ويتضح للنقد حيتاج أن يكون شامال وليس موجز فمثال عبارة  : العمق واالتساع -

  .أكثر وأدلة أكثر حيث أا متشعبة فالعبارة صحيحة وصادقة لكن ينقصها تفسري وتوضيح" بالصحة
 
أي ال تعطي املوضوع أكثر من حقه . وهو استيفاء املوضوع حقه من املعاجلة والتعبري عنه بدون زيادة أو نقصان : الدقة -

 . وتضخم األمور
ن موضوع من فقد تكون املعلومات واضحة وصحيحة وصادقة لكن ينقصها الترابط فيما بينها فكل فقرة تعرب ع : الربط -

املوضوعات وبالتايل جيب توفر الربط بني ما يقال أو مكتوب مع املوضوع الرئيسي أو األساسي أو موضوع النقاش أو املشكلة 
  .املطروحة

 
فهي من الصفات املهمة للتفكري الناقد وخاصة يف إصدار احلكم ، فلما تقول فالن يفكر تفكريا منطقيا فإن صفة  : املنطق -

املعيار الذي استدل إليه وهو يعين تنظيم األفكار وتسلسلها و ترابطها بطريقة تودي إىل معىن واضح أو نتيجة مترتبة  املنطق هي
  . على حجج معقولة

  
  :أسلوب حل املشكالت

  : ميكن القول باختصار أن إستراتيجية حل املشكالت تقوم على اخلطوات التالية
  حتديد املشكلة – ١
  بة للمشكلةاقتراح حلول مناس – ٢
  اختيار أنسب احللول – ٣
  أطبق هذا احلل الذي مت اختياره – ٤
  . تقييم نتائج هذا احلل – ٥
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  احملاضرة الرابعة عشرة
  

  تابع ملهارات التفكري
 : مهارة املقارنة: أوالً

ئني أو أكثر عن طريق دراسة فهي التعرف على أوجه الشبه واالختالف بني شي. مهارة أساسية لتنظيم املعلومات وتطوير املعرفة -
  .العالقات بينهما والبحث عن نقاط االتفاق واالختالف بينهما

 .توفر املقارنة فرصة للطالب أو للفرد لكي يفكر مبرونة ودقة يف شيئني أو أكثر يف آن واحد -
 .تضيف املقارنة عنصر التشويق واإلثارة للموقف التعليمي -
فمن أمثلة . نة لكي تتناسب مع قدرات الطالب أو الفرد فتتدرج حسب الصعوبة و االتساعجيب أن تراعى يف أسئلة املقار -

 : املقارنة وتدرجها ما يلي
 ـ قارن بني كلميت طائر وطائرة  ـ قارن بني األدب العباسي واألدب األموي  ـ قارن بني  ٨،  ٤قارن بني رقم  -

 .لدميوقراطية والدكتاتورية مثالً
  .القول أن املقارنة ليست فقط عملية تنظيم املعلومات و إمنا عملية توليد و تراكم معارف اإلنسانوبالتايل ميكن  -
تتضمن املقارنة أيضاً تلخيص مركز ملكونات موقف املقارنة أو موضوعها سواء كانت عملية تأملية أو عن طريق املالحظة  -

 . املباشرة ألشياء ملموسة
ل إن شاء اهللا تعاىل فمن املفيد أيضا أن تتيح فرصة إلجراء مقارنة بني تقارير املقارنات اليت أجراها و إذا كنتم معلمني يف املستقب -

اموعات أو األفراد حىت يتعلم الطلبة أو األفراد من بعضهم البعض خاصة إذا كانت املقارنة مفتوحة أي ليست حمددة يف الوزن 
  .سيارة والدراجة الناريةأو الطول أو العمر أو اللون مثل قارن بني ال

 :  مهارة التصنيف: ثانياً
  .مهارة تفكري أساسية فهو عملية تساعد على التكيف يف عاملنا املعقد -
فمهارة التصنيف تفيد يف تعلم ماهية اخلصائص املشتركة بني األشياء وحنن عندما نصنف أشياء فنحن نضعها يف جمموعات وفق  -

وبالنسبة . يف املرتل أدوات املطبخ كلها مرتبة يف أدراج معينة للكؤوس والصحون واملالعق وخالفه فمثال. نظام معني يف أذهاننا
األدوية . أنظر إىل الكتب يف املكتبات كيف أا مصنفة. للمالبس أيضا وبالنسبة للغرف هذه غرف نوم وهذه غرف جمالس وغريه

احلدادة والكهرباء وغريها من مستلزمات احلياة ختضع يف احلقيقة يف الصيدلية ــ قطع الغيار للسيارات و أدوات النجارة و
  .لعملية التصنيف من أجل تسهيل حفظها و تناوهلا و استخدامها

  :  إستراتيجية عملية التصنيف
  .حتديد اهلدف وراء عملية تصنيف البيانات – ١
  استعراض البيانات موضوع التصنيف لفحصها والتعرف على طبيعتها - ٢
 ديد املفردات اليت سوف أستخدمها يف التصنيفحت – ٣
  .حتديد ماهية القاسم املشترك الذي يمكن اختياره لعنوان رئيس للبيانات من أجل التصنيف – ٤
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 : شروط وضوابط عملية التصنيف
صف املواد اليت فمثال لو. أي مشول نظام التصنيف عدد كافيا من الفئات ومشتقاا حىت تستوعب مجيع املفردات:  الشمولية -١

فهذا التصنيف يفتقر للشمولية ألننا مل نضمن العطور اليت قد ) الغبار ـ حبوب اللقاح ـ الفطريات( تثري احلساسية باالستنشاق 
   . تسبب احلساسية عند استنشاقها أو مالمستها للجلد، والتدخني أيضا مل يدخل ضمن التصنيف

تسعى  ف تتفق مع اهلدف فمثال أُعطيت عدد من السيارات لتصنيفها فإنك سواعتماد اخلصائص األساسية واملشتركة اليت -٢
  . لكنك سوف تستبعد اللون كأساس للتصنيف) بلد الصنع ـ قوة احملرك ـ طريقة الدفع ـ السعر ( لتصنيفها حسب 

فاذ مجيع الفروق املمكنة بني استنفاذ الفروق املميزة لبيانات التصنيف وذلك باالستمرار يف التصنيف من مستوى آلخر الستن -٣
 . مفردات التصنيف

معلومات عن نسب الطالق يف اململكة أو الوفيات من حوداث املرور أو نسبة األمراض يف البلد  مثل :تنظيم املعلومات  : ثالثاً
 .كالسكر والسرطان

  .خالفهـ األمهية و  ، حسب الطول مثال  أي ترتيب املعلومات حسب حدوثها : الترتيب: رابعاً
 مثال  

 : رتب املفاهيم حسب حدوثها
  رعد ــ فيضان ــ مطر ــ برق – ١
  غسق ــ ظهرية ــ فجر ــ ضحى – ٢

  .استخدام املعلومات واخلربات يف مواقف جديدة: التطبيق  :خامساً
لمتعلم تلعب دورا هاما وأساسيا فاخلربة السابقة ل. عملية عقلية هدفها إضفاء معىن على خرباتنا احلياتية : تفسري البيانات :سادساً

يف تنمية مهارة التفسري للبيانات أو املعلومات املتوفرة ألا تساعد على تعميق الفهم ووضوح املعىن و التوصل إىل معرفة جديدة 
 .عن طريق ربط اخلربة اليت تضمنتها البيانات واخلربة السابقة

  :مثال للتناظر. و عالقات التناظراملترادفات أ أي : إدراك العالقات اللفظية :سابعاً
  :فأي من العبارات التالية تكون متناظرة معها..    طيور : نسر  
  قطيع: بقرة  – ١
 منقار: خملب  – ٢
  زواحف: ثعبان  – ٣
  نعجة: كبش  – ٤
 . ضعف: قوة  – ٥

  .. من احملاضرات املسجله  إضاىف مت اضافه شرح.. /  مالحظه
  

  ....ق لكم مجيعا ق لكم مجيعا بالتوفيبالتوفي.. .. متت حبمد اهللا متت حبمد اهللا 
  

  .. .. آخوكم هتـآن آخوكم هتـآن دعوآتكم دعوآتكم 


