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 االتجاهات النفسية وتكوينها 

I.  : نبذة عن مصطلح االتجاهات 
هو  H.Spencerتفيد الكثير من المراجع بأن الفيلسوف األنجليزي هربرت سبنسر 

أول من استخدم مفهوم االتجاهات حيث قال في كتابه المسمى المبادئ األولى عام 
:" إن وصولنا إلى أحكام صحيحة في المسائل الجدلية يعتمد إلى حد كبير 1862

 "هني الذي نحمله أثناء إصغائنا إلى هذا الجدل أو االشتراك فيه على اإلتجاه الذ
الذي يعتبر حجة في علم النفس   Gorden Allportويقول جوردن ألبورت 

:" يمكن القول أن مفهوم  1935في بحثه عن االتجاهات النفسية عام  االجتماعي
تماعي المعاصر االتجاه هو من أبرز المفاهيم وأكثرها التزاما في علم النفس االج

وليس ثمة اصطالح واحد يفوقه في عدد المرات التي استخدم فيها في الدراسات 
 1التجريبية " 

II. تعريف االتجاهات : 
: " هو حالة من التهيؤ والتأهب العقلي العصبي التي Gorden Allportتعريف 

تنظمها الخبرة و توجه استجابات الفرد نحو عناصر البيئة " . يذكر هذا الفيلسوف 
 أكثر من سبعة تعاريف لإلتجاه و يلخصها فيما يلي : 

" االتجاه هو حالة من االستعداد العقلي والعصبي ينشأ من خالل التجربة و يؤثر 
 ناميا على استجابات الفرد إزاء جميع الموضوعات والمواقف التي يتصل بها " تأثيرا دي

تعريف قاموس مصطلحات علم النفس الحديث و التربية بأنه :" هو الشعور بالتأييد 
 أو المعارضة إزاء موضوع معين أو جماعة ،فكرة ،فلسفة أو قضية ما "
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السيكولوجية ،وهذا التنظيم  ويرى " نيوكمب " أن االتجاه هو تنظيم خاص للعمليات
يمكن االستدالل عليه من سلوك الفرد و ذلك حسب المدركات النوعية في بيئته 

 ،ويعتبر هذا التنظيم أيضا هو حصيلة الخبرة السابقة لإلنسان " الخارجية 
:" هو نزعة اإلنسان لالستجابة  1977* ويعرفه فاخر عاقل في معجم علم النفس 

فكرة معينة بطريقة محددة سلفا ،واالتجاهات قد تكون إيجابية أو إلى حادث معين أو 
  2سلبية ".

 
III. : المفاهيم القريبة من مفهوم االتجاهات 

  االتجاه والرأي* 
 الرأي االتجاه

 وحدة بسيطة   وحدة مركبة 
 خال من الشحنة الوجدانية نوعا ما   غير خال من الشحنة  الوجدانية 

 فيه نوع من التنبؤ والتوقع   ليس به تنبؤ وتوقع  
 أسئلة قليلة   القياس : أسئلة كثيرة  

 
 * االتجاه واالعتقاد 

 االعتقاد  االتجاه
 هو تنظيم مستقر وثابت  هو غير ذلك 

 االحتمال فيه قليل   هو استعداد لتقييم الموضوعات 
       

 * االتجاه والقيم       

 القيم   االتجاه
هي تنظيمات معقدة ألحكام عقلية انفعالية  هو مفهوم أبسط من مفهوم القيم 
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 معمقة نحو األشخاص،أفكار ،....
 هي أكثر ثباتا ولها إطار مرجعي يحكمها  أقل ثباتا من القيم 

 هي أقل بكثير من االتجاهات في العدد  في تعددها أكثر عددا 
 

IV. : أهمية االتجاهات 
جزءا هاما من لالتجاهات أهمية اتفق علماء النفس االجتماعي عليها حيث أنها تكون 

الكثير من مواقف حياتنا وألنها تلعب دورا كبيرا في توجيه السلوك االجتماعي في 
الحياة االجتماعية وتمدنا في ذات الوقت بتنبؤات صادقة عن سلوكه في تلك 
المواقف،فضال في كونها من النواتج المهمة لعملية التنشئة االجتماعية فهي 

  .استجابات القبول أو الرفض إزاء مواقف معينة أو موضوع اجتماعي جدلي معين
في تحقيق العملية التربوية فاالتجاهات جد مهمة أما في مجال علم النفس التربوي  

 ألهدافها المسطرة .
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 2االتجاهات النفسية وتكوينها 

I. كيف تتكون األتجاهات عند الفرد ؟  
 يتكون االتجاه عند الفرد بتفاعل ثالثة مكونات رئيسية وهي :

وجودة لدى : وهو مجموعة المعلومات والخبرات المعرفية الممكون معرفي .1
كل المعتقدات والمفاهيم و هو الجانب الذي يشمل الفرد عن موضوع االتجاه 

اإلدراك والحجج والبراهين نحو موضوع االتجاه والتي تكونت عن طريق 
المعلومات و الخبرات والمعارف عن طريق التلقين أو عن طريق الممارسة 

 .المباشرة 
وهي مجموعة المشاعر والعواطف التي تحيط بموضوع  مكون عاطفي:  .2

ي هو الصفة المميزة لالتجاه و الذي تفرقه ، فالمكون االنفعالي الوجداناالتجاه
عن الرأي العام وأن هذه الشحنة االنفعالية هي التي تشير إلى قوة أو ضعف 

 االتجاه .
وهو استعداد الفرد للقيام بسلوك معين إذا ما وجد في موقف  مكون سلوكي: .3

, ويمكن قياسه إما من خالل مواقف فعلية يتم اتجاههيتطلب منه إثبات 
فهو يعتبر مجموعة العمليات الفرد فيها, وإما من خالل بعض األسئلة اشتراك

الجسمية التي تعد الفرد للتصرف بطريقة ما ،فالمكون السلوكي هو الجانب 
المعبر عنه عن االتجاه أو االستجابات الواضحة التي يقدمها الفرد بعد 

 ادراكه و معرفته وانفعاالته 
 

 1كونات االتجاه يوضح ذلك الشكل التالي للنموذج الثالثي لم

 

 
( اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو الكتابات الجدارية ، رسالة ماجستير ،جامعة محمد 2014جبار كنزة ) -  1

 خيضر،بسكرة 



 

 
 المنبهات 

 أفراد، موضوعات ،أشياء
 
 
 

 المنبهات اإلدراكية 
عبارات لفظية تعبر عن  

 المعتقدات 

 االستجابات العصبية السمبتاوية 
 عبارات لفظية تعبر عن الوجدان

 السلوك الصريح 
عبارات لفظية تعبر عن  

 السلوك 
 
 

II. : شروط تكوين االتجاهات 
ن لديه االتجاه وهي:   هناك عوامل يشترط توافرها في الفرد حتى يتكوَّ

تتكون االتجاهات عندما تتكامل الخبرات الفرديَّة المتشابهة في  تكامل الخبرة: ▪
ن  وحدة كلية، فعلى سبيل المثال عندما يخفق التلميذ في مادة الحساب ال يتكوَّ

إال إذا أخفق في مواد عديدة عنده اتجاه ضد المدرسة وعملية التعليم عمومًا 
ن االتجاه.  أي تشابه أخرى، حيث تتكامل عنده خبرة اإلخفاق ومن ثمَّ يتكوَّ

الخبرات الفردية حتى يصل الفرد إلى تميم هذه الخبرات كوحدة تصدر عنها 
 أحكام الفرد واستجاباته للمواقف المتشابهة 

تكرار الخبرات بنفس  يتكون ايضا االتجاه من خالل تكرار الخبرة وتمايزها : ▪
الكيفية يؤدي حتما الى تكوين اتجاه معين ضمن هذه الخبرة والتي تكون 
محددة االبعاد واضحة محتوى تصوره وإدراكه حتى يربطها بما يماثلها من 

 خالل تفاعله مع بيئته االجتماعية .
ة الخبرة: ▪  فللخبرات االنفعاليَّة الحادة أثر قوي في تكوين االتجاهات. حدَّ



تنتقل الخبرة عن طريق التصور أو التخيل أو التقليد، وتعد  انتقال الخبرة:.  ▪
من العوامل الهامة في تكوين االتجاه، فالمحاكاة والتقليد عامل قوي في تكوين 
االتجاهات. ويكتسب الطفل أغلب اتجاهاته من أسرته من خالل عملية 

 .2التطبيع االجتماعي
III.  : مراحل تكوين االتجاهات 

ك الفرد للمثيرات التي تحيط به حلة اإلدراكية المعرفية :هي مرحلة إدراالمر  .1
يتعرف عليها، والتي تصبح فيما بعد إطارا مرجعيا لهذه المثيرات والمواقف و 

 المتخذة اتجاهها 
 من عنصر بكل عالقته بتقييم الفرد يقوم المرحلة هذه فيالمرحلة التقييمية:  .2

 المثيـرات مع تفاعله حصيلة بتقييم وذلك االجتماعية، بيئته ثقافة عناصر
 الوسط طبيعة و طبيعته  أمرين: خالل من الثقافة، تلك وعناصر

 الوسط هذا وثقافة أساليب على فيحكم فيه، يعيش الذي االجتماعي
 النقد  بهذا الفرد قيام وعند والعيوب. والمزايا الخصائص ليكتشف وينقدها،

 أمرين: على يعتمد فإنه
 أصول له الموضوعي فالنقد الموضوعية، المنطقية األسس األول األمر .1

 األشياء. على للحكم عقليه ومعايير وقواعد
 الذاتية على يعتمد الذاتي فالنقد الذاتية، وأحاسيسه مشاعره الثاني األمر .2

 تحدث المرحلة هذه ففي األشياء، على الحكم في الشخصي والذوق  الفردية
 فتتكون  السابقة المرء بخبرة المتأثرة والمعتقدات فللمعار  تبلور عملية

 وكراهية وحب تفضيل عدم أو تفضيل شكل في تكون  والتي المشاعر،
 شكل في ذلك ويفهم االرتياح، عدم أو  واالرتياح إعجاب عدم أو  وإعجاب

 المحيطة، البيئة في الموجودة األشياء حول معينه بطريقه للتعرف التنبيه
 توجيه في القاعدة هي تصبح استعدادات شكل على بحيص التبلور هذا إن
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 أصبحت  القاعدة هذه بكون  وذلك الفرد، سلوكيات توجيه في سلوكيات
 الفرد. وتوجهات للفعل أساساً  تشكل

 مرحلة  وهى والنقد التقييم مرحلة بعد المرحلة هذه تأتى : التقريرية المرحلة .3
 وبين بينه التفاعل خالل من الفرد فيبدأ التقريرية، المرحلة أي الحكم

 الحكم  إصدار في حوله لألمور وفهمه والمادي والثقافي االجتماعي المحيط
 في الفرد خبرة نتج إنها االجتماعي، الوسط هذا ثقافة بعناصر عالقته على

 االجتماعية البيئة هذه أفراد مع سيتعامل كيف فيحدد االجتماعي، وسطه
 وثُبت المرجوة النتائج المقترح سلوباأل حقق فإذا المختلفة، المواقف في

 بشكل سلوكياته على المنعكسة اإلجرائية خطواته تقرير حول الفرد تفكيـر
ن   وتوافق واستقر ونضج عام،  عن بها يعلن فإنه ورؤيته، نظره   وجهة وكوَّ

 يصبح وبهذا المجتمع في األفراد لدى االتجاه يتكون  وبهذا اتجاهاته،
 ويعبر به محيطة محددة موضوعات نحو  ر،والثباتلالستقرا قابال االتجاه

 3 المعارضة أو  الموافقة طريق عن بها
 االتجاه: واستقرار ثبوت مرحلة .4

 االتجاه، واستقرار ثبوت مرحلة هي االتجاهات تكوين في األخيـرة المرحلة
 وتطلعاته( وحاجاته )بدوافعه للفرد يتحقق ما على بناءً  االتجاه ُيدعم وفيها

 أو اجتماعيه أو  نفسيه أكانت )سواء مكاسب أو  توافق أو  ارتياح من
 المواقف في وثقافته، وقيمه معتقداته مع منسجماً  الفرد ويكون  طبيعية(
 حوله. من والثقافي والمادي االجتماعي المحيط مع المختلفة
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 3االتجاهات النفسية وتكوينها 

I.  : هناك عدة نظريات حاولت تفسير كيفية  النظريات المفسرة لتكوين االتجاهات
تكوين االتجاهات النفسية ،فيما يلي سنتطرق إلى ابرز األطر المرجعية التي تناولت 

 هذا الموضوع: 
تجاهات الفرد دورا حيويا التؤكد هذه النظرية على أن نظرية التحليل النفسي : -1

مر بعدة مراحل منذ الطفولة حتى مرحلة الرشد ،حيث تتأثر في تكوين األنا التي ت
األنا في تكوينها بمحصلة االتجاهات التي يكونها الفرد نتيجة لخفض توتراته أو 

ات الهو هذا التوتر هو نتيجة الصراعات الداخلية بين متطلب  أنزيادتها ،حيث 
  الغريزية وبين األعراف والقيم االجتماعية )األنا األعلى(.

تعد شكال من النرجسية مثال الموقف الفرويدي يرى أن االتجاهات السلبية ف
للجماعة المرجعية ،فيحاول الفرد قمع مشاعر الكراهية ضد جماعته ويبلور 
مشاعر االنتماء لها ،فيما سماه بالروابط الليبيدية مع جماعته ،مما يجعله يكون 

 1اتجاها سلبيا نحو جماعات أخرى 
مبادئ تفسر هذه النظرية تكوين االتجاهات من خالل ال ية:السلوكالنظرية   -2

أو نظريات التعزيز  ،رتباط الشرطي، سواء نظريات االالمستمدة من نظريات التعلم
قوانين  فاالتجاهات بالنسبة لهذه النظرية هي عادات متعلمة من البيئة وفق

يات أساسية على ثالث نظر  اتوقد احتوت هذه النظري  .االرتباط وإشباع الحاجات
 : تندرج ضمن مبادئها هي

  :هما رئيسيينهومين مف في النظرية ههذ تتحددو : المعرفي التطابق نظرية -2-1     

 .التفضيل والموافقة  ،الحب عناصر نيتضم يالذ :بطياالتر  * المفهوم
 

 ،دار الشروق للنشر والتوزيع.1( ،علم النفس االجتماعي ،ط2014شوامرة طالب ناذر،) - 1
 



 .المعارضةو  النفور عناصر نيتضمي كالذ : بطيراالت غير المفهوم* 

 فالمفهوم الترابطي يوجد فيما بين المصدر )مصدر الرسالة( وبين المفهوم )موضوع الرسالة( 

 تحقيق حالة فيأما المفهوم غير الترابطي ،ويمكن حينئذ تحديد نوعية العالقات الموجودة 
 2عكسيةصورة ب  األشياء طبيعةه يشاب  هوم تقويميمف

 نظرية التوازن المعرفي:  -2-2

األفراد يميلون  أنوالتي فحواها  1958وقد وضعها سنة   Haider"هيدر" هذه النظرية لفريدز
ويرى  لى التوافق بين معارفه ومعتقداته،إإلى حاالت التوازن الذهني ،أي أن الفرد يميل 

"هيدر" أن االتجاه نحو الناس له جاذبية إيجابية أو جاذبية سلبية وقد تتطابق هذه االتجاهات 
 3إال أنه هناك حركة دائمة للتوازن أو ال ،أو ال تتطابق ،وبالتالي يكون هناك احتمال للتوازن 

والتي  Fistenger " فستنجر": ترجع هذه النظرية لصاحبها نظرية التنافر المعرفي -2-3
 عن للبحث يسعون األفراد  أن تفترض أنها وراءها  يقف الذي األساسي المنطقخالصتها و 

 المتسقة غير والقيم المعتقدات من العديد لديه يوجد الذي فالشخص معارفهم، بين االتساق
 الفرد ومحاولة .بينها فيما بطةراومت  متسقة جعلها سبيل في يجاهد بعضا بعضها مع

  4أوليا دافعا تعتبر االتساق إعادة أو  االستمرار

II.  االتجاهات:تغيير  
إن عملية تغيير االتجاهات تمر على مراحل ثالث كما حددا الباحثون في مجال علم 

 :النفس االجتماعي وهي 
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وهي مرحلة تغيير سطحي ،تحدث هذه المرحلة عند األفراد من  :مرحلة االنقياد  -1
أجل تحقيق مصلحة شخصية والحصول على ردود أفعال إيجابية من قبل اآلخر 

بغض النظر عن طبيعة رأيه الشخصي  ،تبناهروح ويفيتبنى الشخص الرأي المط
 أو قناعاته .

: تحدث هذه المرحلة عندما يجد الفرد الرأي الجديد يساعده في مرحلة التقليد -2
ترضيه مع صاحب الرأي الذي تم تقليده حيث يتم التعبير  ايجابيةإقامة عالقة 

ف المعلنة على في المواقف الخاصة أو المواق سواءعن الرأي الجديد ثم تبنيه 
. في هذه مدى دوام العالقة مع الطرف اآلخرالرغم من استمرار دوامه يعتمد على 

المرحلة ال يصل تكوين االتجاه مرحلة الدمج على مستوى قيم ومعتقدات 
 الشخص.

: يتم تقبل الرأي أو المعتقد الجديد في هذه الحالة لتوافقه مع قيم مرحلة الدمج -3
الشخص التابع ومعتقداته ،ويرى الشخص في مثل هذا الموقف أن الرأي الذي 

جه في نظام قيمي يؤدي إلى تقوية هذا االتجاه دون الحاجة على دمتبناه تم 
 .رتباط بالمصدر أو االعتماد عليهاال

III. : طرق تغيير االتجاهات  
 :وهي تجاهاتاال تغيير إحداث في إتباعها يمكن أساليب وهنالك

يؤكد أغلب الباحثين أن اتجاهات الفرد نحو موضوع  :تغيير اإلطار المرجعي -1
معين تعتمد على إطاره المرجعي الذي يتضمن كل من قيمه ومعاييره ومعتقداته 

 ومدركاته ،فإذا ما تغير اإلطار المرجعي تغيرت االتجاهات تبعا له. 
 إليها يينتم يالت  ةالمرجعي  جماعته ردالف يغيردما عن  :المرجعية الجماعة تغيير-2

 اتجاهاته  وتغيير لدي عت  ىإل ىيسع قتالو  روربمفإنه  دةجدي  ةجماع  إلى يوينتم
 . الجديدة المرجعيةه جماعت  ومعايير  مع واقع  فيتكي  ى حت  ةالقديم

 



 :المعرفي كيإلدراا المجال تعديل -3
 قتتعل يالت  فر اوالمع بالمعلومات ده تزوي يل اتجاهات الفرد عن طريق دتع كنيم إذ

 االتجاه. بموضوع
واألدوار المواقف  تغيير طريق عن وذلك هاالتجا تغيير يتم :الموقف تغيير -4
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 ديناميكية المجموعة التربوية 

 تعريف دينامية الجماعة التربوية: -1

تكونهييان نلوهييا وناييااهان وانتاأهييان وأ ا هييا وهيييا الدراسيية الة لييية ل  لاصيياة ال ييثي ة  يي   ييي       

لوظا فها اللخت فةن بهدف التوصل إلى القواني  الة ليية اللنملية لهيال ال وانيا و يا  ي ت م بهيا  ي  أوانيا 

  أخ ىا.

هي ألاصة ذاة تنميم اأتلاصي ونفسي في آن وا دن وهي  كيان اأتلياصي  ي   طبيعة جماعة الفصل: -2

ة وشك ية تتوزع فيها اللهام واأل وار بحسا األهيداف اللتوخياة  نهيا   ي  كونها  نملة بط  قة رسلي



فهي إذن ألاصة  تليزة ص  باقي ال لاصاة في الل تلع كونها ذاة تنمييم وبنيية خاصية تةكيع نوصيية 

و مه  الطياابع النفسيي ل ليااصة الف يل الدراسيي فيي كيون الةمقياة اللاياار إليهيا سيابقا     أصضا ها

ا الاييك ية كلييا هييي  قيي رة فييي التنميييم ال سييلي لهييا وإنلييا تخضييع فييي تحق قهييا إلييى تتحقييف فييي صييورته

خ ا ص ِا اع وأ زأة أصضا ها اللخت فية  و كك يد بةيل الدارسيي  ص يى هياا الطيابع النفسيي ل لاصية 

القسييم كييون الةمقيياة النفسييية   ال سييلية تسيياهم بحييف فييي توأيييت ألاصيية الف ييل نحييو تحقيييف أهييدافها 

تي يية لهيياا التييداخل بييي  ال انييا النفسييي وال انييا ا أتليياصي أا ييف ص ييى ألاصيية الف ييل وغا اتهييان ون

 إأتلاصيةا. -األاصة ذاة بنية سيكو

 األسس النفسية التي تستند إليها مبادئ ديناميات الجماعة: -3

 اي  األ ب النفسي والت بوي لألسع النفسية التي تاكل خ فية لها وهي  سا ) وسف قطيا ي و اأيد أبيو 

  :1(2000ب  ونا فة قطا ي أا

  إن القوة تحد  س وك ال لاصة وتنمم صل ياة التفاصل. •

  ال لاصة أس ع    الف   في  ل اللاكمة. •

بلايياركة  تكيو   ال لاصيياة أكتيي  تقيي م ل تثييي اة أو ل ح ييور أو القيي اراة التييي  يتم التوصييل إليهييا •

ة يي ا صيي   يينهم وصييا را صيي  إرا تهييم و أف ا هييان ألن هيياا التثي يي  أو الحييل أو القيي ار  كييون نابةييا 

  رغ اتهم و   صنةهم.

ت ك لا زا ة رغ ة الل ء فيي ا نتلياء إليى ال لاصية زا ة قاب يتيت لم تتيار للةيا ي  ال ل • هيا اصية و ث

تييار لهييا وقيلهييا وصا اتهييا وق اراتهييان والن يياش اليياي  ايياركت الفيي    ييع ال لاصيية  دفةييت إلييى ا  ت

  والتأث   بها.

ييا فييي ن يياش ال لاصية فييي التوصييل إلييى الح  ةيا نلييم ا •  ييور  ت ييار السييا د فيي ال لاصيية  ورا ها  

 والق اراة اللناو ةن ولاا كان  ي  الضي وري ا  تفياظ بخطيوا تواصيل واييحة فيي ا ت ياهي 

للايكمة ال أسي واألفقي لتحقيف فاص ية الةلل ال لاصي في إ ارة ا أتلاصاة واللناقااة و يل ا

  واتخاذ الق اراة.

 : سيرورة التعلم ضمن جماعة الفصل الدراسي -4

إنلا فيي   يار  اكل ا هتلام بال لاصة اليوم إ دى الهلوم ال  يسية   في الل ار ا أتلاصي فحسا و     

حة سيية الواييالدرس النفسي أ ضان و  سيلا في النطاق الاي  درس الةمقاة ا أتلاصية ذاة األبةيا  النف

فييي  ا وهيياا ا هتلييام ات ييت أكتيي  فييأكت Psychologie Socialeاليينفع ا أتليياصياوذلييم  ييا   حتييت ص ييم 

فيي هياا    ار ال حي  الت بيوي إليى  قاربية ال لاصية الت بو ية وهيي ألاصية اللتة ليي ن واألصليار اللن يزة

 ة فيي   يارالحقل وص ى كت تها  ا تزار ق ي ة إذا  ا قيست بت يم األصيدا  الضيخلة  ي  اللكلفياة والدراسيا

  ص م النفع صا ة.

إن ا هتليام بال لاصيية التدر سييية وهييي ت ييد أرقييى نلييوذم لهيا فييي القسييم أو الف ييلن  قييوم ص ييى أسيياس      

 راسيية الةمقيياة اللة فييية ذاة ال ةييد ا أتليياصي أو الةمقيياة ا أتلاصييية ذاة ال ةييد اللة فييي  ذلييم أن 

تةاون في س يل تحقييف الهيدف الت بيوي وهيو ال لاصة في القسم تسةى    خمر تكت ها إلى خ ف نوع    ال

ت قي اللة فة  و   ثم فإن الدرس الت بوي الحد   وتمفيا لهاا الوهم وقضاء ص يى هياا الت يور التق ييدين 

ا Les Groupفك ي  فيي  راسية القسيم بةيد توز يع أفي ا ل إليى   لوصياة هيي  يا  سيلى صيا ة بال لاصياةا

الت ور الحد   قا لة ص ى   دأي ا نس ام والتكيافك ص يى األقيل  وهال ال لاصة  حف لنا أن نةت  ها بحسا

  ص ى  ستوى التاكيل الماه ي.

                                                             
 (. . ار الا ق ل نا  والتوز ع.صلان.األر ن1.ا)سيكولوأية التة م ال في(.2000 وسف قطا ي ونا فة قطا ي.)  1



وصية ت يا  ة اللتنإذن فال لاصة في الت بية الحد تة  نم  إليهيا ص يى أنهيا   يار ل ةمقياة اللتداخ ية وال     

 لة فة.تح يل قدر  ةي     ال   أأل تحقيف الهدف التة يلي وأ د أبةا ل ال  يسية هو التةاون ص ى 

 : خصائص عامة لجماعة الفصل الدراسي -5

  :2(2001تتليز هال ال لاصة ص  غي ها    ال لاصاة بالةناص  التالية  سا ) حلد أ  وانن 

  الهدف األساسي في ألاصة الف ل هو التح يل أو التة م. •

ليت  اللوأيت وص ييهم أن  خضيةواليع ألصضاء ألاصة الف ل الحف في التدخل في شكون القا د أو  •

  خضوصا تا ا.

ألخي ى تسو  الف ل صمقاة  اخ ية بي  أف ا  ال لاصة إيافة إلى صمقاة خارأية  ع الف ور ا  •

 وذلم بهدف التةاون    أأل تحقيف أهداف ت بو ة  حد ة.

  اللااركة ي ور ة و   لك  ا قت ار ص ى بةل أف ا  ال لاصة  ون اآلخ . •

  :دينامية جماعة الفصلخصائص  -6

 اتيا إن ال نية خاصيية  ةقيدة فيي ال لاصياة ف نيية أي ألاصية هيي ص يارة صي  سي م  ي  الت البنية: •

نوصهيا تا أتلاصين تتفاوة فيت الدرأاة كلا أن   م ال لاصة  كث  ص ى  ستوى بنياتها     ي  

و اة ييي ة. وبتةييد   سييت ي  بنييية بسيييطة فيي ال لاصيية ال ييثي ة إلييى بنيية  ةقييدة فييي ال لاصياة الك 

 ال نياة  اخل ال لاصة تتةد  أساليا التفاصل ووأهاتت

  تفاق فيياتقوم الةمقاة  اخل ال لاصة صا ة ص ى   دإ التفاهم وهو نوع     التماسك)االنسجام(: •

التيورة  ال أي  قوم ص ى أساس التس يم بآراء اآلخ    و  اصاتها  ع  ناقايتها فيي  يدو  تضيل   

ة أو ر  هييا ص يييهمن وإنلييا ا تفيياق ص ييى  ييا تحل ييت  يي   ة و يياة أو تقت  ييت  يي  تةييد مص يهييا أو 

 ت ييو  اة آلراء شخ ييية أخيي ىن وهيياا التفيياهم  اخييل ال لاصيية  قاب ييت سييوء التفيياهم  ييع أصضيياء

 اخييل  ال لاصيياة األخيي ى أو الةناصيي  الد خي يية  وص ييى  ييد تة ييي  أ ييد الدارسييي  فييإن هيياا التفيياهم

  يارة صي  و يدة تايكل نما يا اأتلاصييا صيثي ا ييل  نميام اأتلياصي أك ي  هيوال لاصة   ة ها ص

ى  ييا أو  تينمام الل تلع ب ورة صا ة.والتفاهم في القسم  ناأ بفةل ال داقة التي تي بم بيي  التم

  الز الة.

 

واصييل إن التفاصييل هييو نتي يية ا يةييية و نطقييية لل ييدأ التواصييل ذلييم أنييت فييي تالتواصلل والتفاعللل:  •

ة قيقييي و نييتح تتحقييف فيييت شيي وا الفاص ييية فيتحقييف  ةهييا تفاصييل  تليي  بييي  أايي اف صل ييي ليييم و 

طقيية التواصل  وفي الل ار الت بوي وتحد دا في ألاصة القسيم  كيون التواصيل   يد يا يي ورة  ن

 إليى ييي ورة صل ييية  سييت ز ها -القسييم-تتحيور ص ييى  سييتوى السيي وكاة الف   ية ألصضيياء ال لاصيية

اصيل ا إليى القيور أن التو Bovardي الاي هيو التح ييل واليتة م. و ياها ا تحقيف الهدف الت بو

 اخييل القسييم  ييك ي إلييى خ ييف تفاصييل خييمق وإ  ييابي  اخييل ال لاصيية كلييا أن التواصييل  ييكث  فييي 

ة قييا سيي وكاة األفيي ا  بحييي    ة هييم أكتيي  إ ساسييا بإ  ابييية ال لاصيية  لييا   ةييل األفيي ا  أكتيي  ت

وصية  وار  تنبهم أي بنفسها. وك لا كانت ال نية  ةقيدة و تاية ة واأل بال لاصة وال لاصة أكت  تة قا

 كانييت التواصييمة ييي ور ة و تا يية وك لييا كانييت ال نييية بسيييطة الت كيييا ق ي يية اللسييتو اة ظييل

 التواصل ق يم و قت  ا ص ى بةل ا ت اهاة. 

فييي هييال لةييل   يي  ال واصيي  ص ييى الةلييل فييي ألاصيية القسييم كييون كييل صضييو البواعللو واألاللدا :  •

ال لاصة  سةى إلى أن  تا ت بالةضو اآلخ ن و  سيلا وأن كل في     حي  صي   تاليت بيي  النلياذم 

ال ا  ة والنفسية التي تم لت ولك  ص ى الةلوم  كون اللييل صنيد التم ييا إليى التاي ت بالل تهيد    

ص ييى هيياا فلييتم تككييد بةييل الدراسيياة أن أافييار ال  يياك  هتلييون بتاييكيل ال لاصيية و حييافمون 

                                                             

.أف  قيا الايييييي ق.اللث ب.أف  قيا اللييييييدخل إلييييييى   نا ييييييية ال لاصيييييية الت بو يييييية(.2001 حلييييييد أ  ييييييوان.)  2 -

 الا ق.بي وة.ل نان. 

 



اإل سياسن وذلييم هيو ال اصيي  ليد هم ل حضييور إليى ال وييية كيل  ييوم بيدون  افييع الن ياش أو ت قييية 

الليدارك أو غي هيا. واتحيا  ال واصي  ص يى الةليل فيي ألاصية القسيم  يك ي إليى   نا يكيية واييحة 

ص يييى  سيييتوى ال لاصييية  ييي  أهييية أخييي ى. واللم ييي  فيييي الةليييل ال لييياصي أن كيييل فييي   فيييي 

(  سييةى إلييى اسيتخ ام الحييل اللناسييا  ييتم   لكييي 3( والل لوصيية)2لل لوصيية)( وا1الل لوصية)

قت هو بالااة وإنلا ص  تفيوق ألاصتيت وهياا اإل سياس بال لاصية  مهي  بوييوش فيي   ثة   ص  تفو 

األصلار التي تتط ا تضاف  ال هو  فال  اع هنا إذن ليع ص اصا بيي  األفي ا  وإنليا هيو صي اع 

(. وتتسم ألاصية القسيم بكيون أهيدافها La Concurrenceى باللنافسة)بي  ال لاصاة وهو  ا  سل

 ستلدة    األهداف الت بو ة الةا ة ل نمام الت بوي ل   د ولتحقيف هاا الهدف    يأ بةيل األسياتاة 

إلى  كافأة ال لاصة أو بةل أصضيا ها وهياا  سياهم فيي ز يا ة فةاليية أو إنتاأيية ال لاصية ب يورة 

 أكيدة.

 عملية التطبيقية المقترحة لتوظيف مبادئ دينامية الجماعة داخل القسم:الممارسات ال -7

ص فنييا أن   نا ييياة ال لاصيية هييي ت ييم الةمقيياة والايي وا السيييكولوأية التفاص ييية والتييي  حقييف أفيي ا       

ال لاصية بواسيطتها إ راكيا  ايت كا  قييوم ص يى اللاياص  والةواايفن و تييأث  هياا بلةيا ي  التقافية والةييا اة 

والقيم السا دة بي  أف ا  ال لاصة فلا هي الللارساة التي تساهم في توظييف   يا د   نا يياة ال لاصية فيي 

 التدر ع؟

بينت  راساة صد دة أهلية التةاون ص ى  سيتوى األفي ا  وال لاصياة  يي   تنمية سلوك التعاون: -

   ن التخطيييم  ةت يي  التةيياون أبيي ز صييور السيي وك اللح ييا اأتلاصيييان إذ  تضييل   سيياصدة اآلخيي

اللات كن و لارسة األناطة ال لاصية و قاب ت التنافع والةيدوان وا نسيحاب ا أتلياصي وقيد أكيد 

( ي ورة تةاون أف ا  ال لاصة ل فع كفاءة التفاصل ا أتلاصي بينهم  لا  لهيد لتحقييف Shawشو)

 أهداف ال لاصة.

 سييتوى التح ييل الدراسييي ابتكيي ة صيدة أسيياليا لتحسيي   تحسلين مسلتوى التحصلليل الدراسلي:  -

و نهييا توز ييع التم يييا ص ييى الف ييور باييكل  سييلل بتحقيييف ذلييم الهييدف و نها)تقييارب اللسييتوى 

الدراسين تفضيل التم يا لل لوصة الز مء الا     غا في الدراسة  ةهم( وفيلا   ي ش ش لهيال 

  األساليا:

الت بيو ي  توز ييع التم يييا ص ييى :  فضيل كتييي   يي  التوزيل  علللى سسللاس تقلارت المسللتوى الدراسللي_ 

الف ييور ص ييى أسيياس ت ييانع قييدراتهم)قياس اليياكاءن نتييا ح ا خت يياراة التح ييي ية اللقننييةن تقييد  اة 

  اللدرسي ( و   أب ز    راة هاا األس وب:

     اة  الت ليا   تفع القدرة أن ز ي ت بطيء الفهم  ةوقت ص  التقدم. -

قيا  التقية بيالنفع إذا  يا قيارن  سيتوال بلسيتوى أق انيت   تفةيي    اة  الت ليا  نخفل القيدرة بافت -

 القدرة.

 التةا ل  ع تم يا  تقاربي  في القدراة  سهل ص ى اللة م ش ش الدرس بأس وب وا د. -

: ولك  وبةد إأ اء  راساة واقةية  قارنة بي  اللدارس التي تةلل التوزي  المتجانس وغير المتجانس_  

نع والتي تةلل بنمام التوز ع غي  اللت انع انتهت في   ل ها إليى أن نميام التوز يع بنمام التوز ع اللت ا

اللت انع لت آثار اي ة في بةل ال وانا ولك  كالم نميام التوز يع غيي  اللت يانع  ةت ي  أكفيأ فيي تيسيي  

التح يل الدراسي  ي    ل ايمب الليدارس التيي اسيتخد ت هياا األسي وب ص يى تقيد  اة   تفةية فيي 

  مم اللوا  الدراسية  و فس  ذلم بارتفاع  افةية التم يا صند ا  ت ا    ستواهم الدراسي. ة

وهو  قوم ص ى إتا ة الف صة ل تم يا كيي  ختياروا ز مءهيم فيي الل لوصياة  التجمي  السوسيومتري:_ 

 نايي   والف ييور الدراسيييةن وهييو  ةتلييد ص ييى  ايياص  التم يييا فيلييا بييينهم وبييي  بةضييهم اليي ةل وهييو  ييا

  التلاسم و نت التةاون بدر ال  اع بي  التم يا وتوأيت أهو هم نحو تحقيف الن اش.



ت أع أهلية توظيف ال انا ا أتلياصي فيي صيمم سيوء التوافيف  عالج سوء التوافق االجتماعي: -

إلى ت ور  فيا ل أن اللي ك النفسيي  تضيل  ص يز الفي   صي  التوافيف ال ييد  يع اللتط  ياة التيي 

 يت   تلةت  و لتل أس وب االسيكو را اا الاي اقت  يت ا ور نيوا فيي الخلسييناة  ي   ف يها ص

أبيي ز اللحيياو ة الةمأييية وهييو  ةتلييد ص ييى تلتيييل األ وار سييواء بهييدف التاييخيص أو الةييمم أو 

التوأيت وتلتيل الدور هنا  كون بأن نط ا    الل  ل أن  قوم بدور  ة يز صنيت فيي الواقيع وهياا 

التنفيع صي   الية التيوت ن كليا  فييد هياا األسي وب  يع األسيو اء ق يد تيدر  هم ص يى  ا  سيلل ليت بي

بةيل األ وار ا أتلاصييية التييي تتط ييا قييدرا ك ييي ا  يي  اللهييارة ا أتلاصيييةن وقييد اشييتقت أسيياليا 

  3صد دة    السيكو را ا  نها اللناقاة ال لاصية.
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  1التفاعل الصفي 

 : مدخل

يستند التفاعل الصفي بوصفه ممارسة تربويةة يدةدهرها التربويةوي فيةدفاوي الما مةيا ل فةااة من ةا  لة        

فرضية عامة مفااها "أي األفراا  ذا ما اجتماوا في مكاي تربط م صفة ما أف عالقة، فةنن م يمي ةوي  لة  أي 
                                                             

ك ية الا وم  جاماة قاصدي مرباح فرق ة،ارفس مدياس ع م النفس االجتماعي المدرسي ،  2015ربياة جافور، د   -  1

 . منشورة  االنسانية فاالجتماعية

 



تبةاا  األفكةار أف المشةاعر  يتواص وا بنحدى أافات التواصل ال فظي أف الجسدي ب دف الوصةو   لة  حالةة

لتحديةةح حةة الة تكيةةت"، فتتهةةما هةة أ الفرضةةية أي األفةةراا أينمةةا اجتماةةوا تسةةواهم عالقةةة فيمي ةةوي  لةة  

التواصةةل فالتفاعةةل ال فظةةي بالك مةةات أف او ةةارات أف اويحةةا ات الجسةةديةل بحيةةا ت ةةدف حالةةة التواصةةل 

طور لدي م مةا انفاةاالت تجةاأ موقةت أف قهةية لمةا فالتفاعل  ل  ندل ما يدفر في أذهان م ما أفكار فما يت

 .هم أمام م، فال دف ما ذلك هو تحديح حالة التكيت

  :تعريف التفاعل الصفي -1

 " "أنواع الكالم  ائاة االستخدام ااخل الفصل :فارعة حسا ع يتاريت  -

حجةةرة "أنمةةاا الكةةالم أف الحةةديا المتبةةاا  بةةيا الما ةةم فالتالميةة  ااخةةل  :نةةاجي ايسةةفورستاريةةت  -

الدراسة، فتاكس ه أ األنماا ابياة االتصا  بةيا الما ةم فتالمية أ، فأ ةرأ فةي المنةام االجتمةاعي 

فاالنفاةالي ااخةل حجةةرة الدراسةة، فذلةك ع ةة  افتةراا أي هةة ا المنةام يةئ ر ع ةة  النتةائ  الن ائيةةة 

 ". ل نظام التا يمي فع   اتجاه ات التالمي   نح و التا  م

فآخرفي:"التةةي يرات المشةتركة أف المتباالةةة خاصةة االجتماعيةة فالااافيةةة بةيا الما ةةم بةي  تاريةت  -

 ". فالت مي 

تاريةةت ن  ش  وات ي:"عبةة ارة عةةا اارا  فاألنشةةطة فالحةةوارات التةةي تةةدفر فةةي الصةةت بصةةورة  -

 منتظمة فهااف ة لزيااة اافاية المتا م فتطوير رغبته الحديدية ل تا م".

 يصةةا  األفكةة ار فالمشةة اعر أف االنفاةةاالت مةةا  ةةخن  لةة  آخةةر فمةةا تاريةةت الدةةال فناصةةر: " -

 مجموع ة ألخ رى" 

ما خال  جم ة التااريت السالفة نخ ن  ل  أي عم ية التفاعل الصفي هي عم يةة  نسةانية بةيا التالمية       

ل وصةو   لة  فما همي م أف بيا التالمي  أنفس م)بشكل لفظةي أف غيةر لفظةيه ب ةدف تبةاا  اارا  فمناقشةت ا 

فبفهةل هة ا  نوع ما التكيةت الصةفي فحالةة مةا االنسةجام تسةمر بممارسةة عم يةة التا ةيم فالةتا م بفاع يةة.

االستحداث التربوي أصبر ينظر ل مةدرس فالمةتا م ع ة  أن مةا قطبةا مجةا  فجةدا لكةي يتفةاعال فيتنةاقال مةا 

التالمية  لتحديةح ال ةدف المحةدا مةا لدي ما ما خبرات فماةارف ينظم ةا الما ةم فياةدها لكةي يتفاعةل ما ةا 

  . الموضوع

  :أهمية التفاعل الصفي -2

  يئاي التفاعل بيا الما م فالتالمي   ل  تحديح األهداف التا يمية ل درس. :العملية التعليميةفيما يخص 

  : يساعد الما م ع   تطوير اريدته في التدريسفيما يخص المعلم

  فيما يخص التالميذ:

االجتماعي فالنفسي السائد بالصت ع   نمط التفاعل بيا الما ةم فالتالمية  فالة ي يةئ ر بةدفرأ يئ ر الجو  -

  .ع   اافاية الت مي  فالتي تئ ر ع   تحصيل التالمي  فقدرت م ع   ب وغ األهداف التربوية

  .تصبر اتجاهات التالمي  نحو الما م فالمااة أكثر  يجابية -

اارا  فندةل األفكةار بةةيا التالمية  أنفسة م ممةا يسة م فةي تطةوير مسةةتويات يسةاعد ع ة  التواصةل فتبةاا   -

  تفكيرهم.

  أفكارهم فاستاراض ا تحت   راف المدرس. يتير التواصل بيا المدرس فالمتا م فرصة منظمة لتطوير -

 يزيد حيوية التالمي  في الموقت التا يمي ما خال  تباا  فج ات النظر. -

و ااخةريا فمةواقف م فآرائ ةم مةا خةال  االسةتماع ل ةرأي ااخةر حةاتجاهات  يجابية نيساعد ع   تطوير  -

  فاحترامه.



تطةةوير مف ةةوم  يجةةابي ل تالميةة  نحةةو ذفات ةةم فقةةدرات م ف مكانةةات م فتدبةةل ذفات ةةم فخصائصةة م الجسةةمية  -

  فاالجتماعية فاالنفاالية فال هنية.

فيةةة فالمفةةاهيم التةةي يمت كون ةةا مةةا خةةال  اواال  بةة رائ م يتةةير فرصةةة ل تالميةة  ل تابيةةر عةةا أبنيةةت م المار -

  فعرا أفكارهم حو  أية قهية.

  ي يئ فرصاً لممارسة التفكير المستدل ما خال  تنظيم أفكار التالمي  فترتيب ا فعرض ا بسرعة مناسبة. -

  :أنواع التفاعل الصفي -3

  التفاعل غير اللفظي:  3-1

التابيةرات غيةر ال فظيةة، فةبام األمةارات، او ةارات، الحركةات،، النظةر، يشمل ه ا النمط ع ة  كةل      

حركة الرأس، حركة اليد، األصابع... هي عالمات مدصواة تةد  ع ة  المفاج،ةة، االنتظةار، االهتمةام...هي 

 رموز عفوية تد  ع   االتجاأ االيجابي أف الس بي أف المحايد ااخل الصت.

 

  التفاعـل اللفظـي: 3-2

ي المالحظ لما يجري ااخل الصت في المدرسةة يةرى أي التفاعةل ال فظةي هةو العالةا ع ة  األنشةطة،       

فالحديا هو الوسي ة الرئيسية لالتصا  بيا التالمي  فهو فسي ة التفة اهم بةيا الما ةم فالتالمية ، حيةا ياتبةر 

دةدير الكمةي ألباةاا السة و  ) أس وب التفاعل ال فظي تطبيدا عم يا لمف وم التع ية الراجاةة فهةو يسةت دف الت

ل ما م فالمتا مه الو يح الصة ة بالمنةام االجتمةاعي فاالنفاةالي ل مواقةت التا يميةة، باعتبة ار أي هة ا المنة ام 

يئ ر بطريد ة ما في المةرافا التا يمةي، مةا حيةا اتجاهةات الما ةم نحةو التالمية  فاتجاهة ات التالمية   نحةو 

  ما هم م.

ع   أنه: "عبارة عا استخدام أنواع الكالم الشائاة ااخل الدسم بدً  بتوجيه األافار فيارف التفاعل ال فظي 

)ماجدة فالتا يمات، أف استخدام عبارات التالمي  األكثر استادااا ل تفاعل مع الما م، أف مع باه م البام"

  ه.153، ص2004الخطايبية فآخرفي، 

  :التفاعل اللفظي وفق المنظور المعرفي -4

رفي أبنيةةت م المارفيةةة بالتفاعةةل مةةع المواقةةت يتبنةةي االتجةةاأ المارفةةي فرضةةية مفااهةةا أي التالميةة  يطةةوه      

فالخبةةرات التةةي ت يهةةي ل ةةم،  ذ تسةةمر ل ةةم صةةور التفاعةةل المتاحةةة هةة أ بتنظةةيم الخبةةرة التةةي يتفةةاع وي ما ةةا، 

مواقةت مناسةبة" فع يةه فتسجي  ا فتدفين ا فتشخيص ا فامج ا في مخزفن م المارفةي  ةم اسةترجاع ا فةي 

المستوى )ما أجةل تنميةة الشخصةيةهلالام ية  :فني عم ية التفاعل ال فظي الصفي عم ية مارفية ترتكز ع  

  ال هنية التي يام  ا التالمي  في الرسائل ال فظية )مع أنفس م، مع مدرسي م، مع زمالئ مه.

  :المرتكزات األساسية لملمح التفاعل الصفي اللفظي -5

، 2000فاعةةل الصةةفي ال فظةةي عةةدة مرتكةةزات يدةةوم ع ي ةةا فهةةي حسا)يوسةةت قطةةامي فآخةةرفي، ل ت     

  ه:825-824ص

: يتةةير التفاعةل الصةةفي ل تالميةة  فرصةةة ممارسةة أفكةةارهم ال اتيةةة فجا  ةةم حيةةوييا ممارسةة األفكةةار الذاتيةةة

  ففاع يا ك ما مارسوا نشاااً ذهنياً.



الام يةةات ال هنيةةة السةةرياة التةةي تتط ةةا  ارا  الت ميةة  لمةةا  : يركةةز التفاعةةل الصةةفي ع ةة العمليةةات الذهنيةةة

يارا ما أفكار فيتمث  ا فيستوعب ا فيامل ذهنةه باسةتخدام عم ية ات ذهنية ة متددمة ة فمتطةورة باسةتخدام 

  محتوى محدا ل جاب ة عا سئا  أف مناقشة زميل في رأيه.

يمه التةةي يمت ك ةةا التالميةة  فتشةةمل مخةةزفن م : يتحةةدا التفاعةةل الصةةفي باألبنيةةة المارفيةةة )المفةةاهالمفةةاهيم

المارفةةي الةة ي يوهفونةةه فةةي نشةةاا م المتا ةةح بمخت ةةت الام يةةات فك مةةا نمةةا حجةةم األبنيةةة المارفيةةة ارتفةةع 

  مستوى الحاجة فالنداش الصفي فتحدح مستوى مارفي أع   في مخت ت الام يات.

مارفيةة التةي يسةتوعا في ةا التالمية  األ ةيا  : يتحدا التفاعةل الصةفي بمسةتوى التمثةيالت المستوى االدراك

فالمةةواا فالخبةةرات مةةا حةةول م، فك مةةا ارتدةة  مسةةتوى تمثةةيالت  ارا  الاناصةةر فالخبةةرات زاات فةةرص 

التفاعل فزاا مستوى الام يات ال هنية التي يمكا أي يوههف ا التالمي  فيما يارا ل ةم مةا قهةايا فخبةرات 

  فمواقت تا همية صفيهة

: يتحةةدا التفاعةةل الصةةفي مةةع مةةا يمكةةا أي يظ ةةرأ التالميةة  مةةا عم يةةات ذهنيةةة ائيةةة التروريةةةالمرحلةةة النم

فخبرات بالمرح ة النمائية التطوريةة التةي يمةرفي ب ةا لة لك فةني المةدرس فسةيط تربةوي مةدرب فماةرا 

 عمارهم. اها ألتوهيت خبراته بطريدة فاع ة فمحكوم بما لدى تالمي أ ما أبنية مارفية فعم يات ذهنية تحده 

: يركةز التفاعةةل الصةفي ع ةة  عم يةةات التفكيةر المسةةتدل فالسةيما حةةيا ي ةتم بام يةةات تدبةةل التفكيةر المسةةتقل

 الشاور فارح األس، ة فقبو  أفكار التالمي  فمباارت م في السئا .

  :األسس النظرية التي تبّرر تدرب التالميذ على التفكير من خالل التفاعل اللفظي -6

في الصت هو ما يتا م، ففةي كةل مةرة يتحةدث في ةا الما ةم يكةوي قةد أخة  فرصةة ت مية   " ي ما يتحدث    

يمكا أي يتا م،  اله أي يكوي الما م قد خطط لشرح مف وم أف خاصية له"، يستند ه ا االعتبار  ل  مجموعة 

 أي التالمية  حينمةا يتفةاع وي:ه826، ص2000ما األسس النظرية أهم ا حسا )يوست قطامي فآخرفي، 

لفظياً يَُوههفوي عم يات ذهنية مخت فة تتط ا ه أ الام يات ذهنيةة متددمةة )كام يةة التنظةيم الة اتي المارفةيه 

فيمكةةا أي يدتةةري ذلةةك بمةةدى االنعمةةاس فةةي التفكيةةر حينمةةا يبا ةةر الت ميةة  بالمبةةاارة فةةي التفاعةةل، أف اةةرح 

ال هنية نشاااً، فيةزااا تنظيمةه ل وصةو  سئا ، فيالحظ أي الت مي  ال ي يواه أي يمارس ذلك تزااا عم ياته 

 ل  المستوى الة هني الة ي ياكةس مسةتواأ فمسةتوى عم ياتةه ال هنيةة المتددمةة، فكةل هة أ الام يةات عمومةاً 

  تطور ماالجاته ال هنية عبر فسائط مارفية فمحتوى ينظمه ما م المدرس.
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