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  التربوي   البحث  بتعزیز  تُعنى  ربحیة  غیر  علمیة  مؤسسة  ھي  (IAE)  للتربیة  الدولیة  األكادیمیة

  وحل  العلمي  البحث  سھاماتإ  تقویة  في  جھودھا  تكرسو   ،1986  العام  في  تأسست  ؛ونشره  وتطبیقھ

  القرار  صناع  من   كل   بین  التواصل  تعزیز  إلى  باإلضافة  العالم،  حول   المثارة   التربویة   القضایا
  واألدب  للعلوم  الملكیة  األكادیمیة  في  األكادیمیة  مقر  یقعو   .التربوي  الحقل  في  والممارسین  والباحثین

 .الیااستر بیرث، في للتكنولوجیا كورتین جامعة   في التنسیقي ومركزھا بلجیكا،  بروكسل، في والفن

  ولتحقیق   التربویة،   المجاالت  جمیع  في   العلمي  التمیز  تعزیز   ھو  لألكادیمیة  العام  الھدف  إن
  تقدم   كما  المناسب،  الوقت  في   العالمیة  األھمیة   ذات  البحث  على  القائمة  األدلة  خالصة   تقدم   الغایة،  ھذه

 . السیاسات رسم في وتطبیقاتھ  أدلتھ وأسس للبحث  اداتاالنتق

 :ھم األكادیمیة إدارة لمجلس ونالحالی  األعضاء 

• Maria de Ibarrola - المكسیك؛  - التطبیقیة  للفنون الوطني المعھد 

• Barry Fraser - ؛ )  التنفیذي المدیر( استرالیا - للتكنولوجیا كورتن  جامعة 
• Adrienne Alton-Lee - نیوزیلندا؛  - التعلیم وزارة 

• Stella Vosniadou -   الیونان؛  - وكابودیستریان  الوطنیة أثینا جامعة 

• Douglas Willms - كندا؛  - برونزویك  نیو   جامعة 

• Yong Zhao - االمریكیة المتحدة الوالیات - میشیغان والیة   جامعة . 
  

 : ھم تربویة ممارسات  سلسلة إدارة لمجلس الحالیون األعضاء 

• Stella Vosniadou  -  استرالیا   -  فلندرز  وجامعة   الیونان،  -  یستریانوكابود  الوطنیة  أثینا  جامعة  

 ؛ ) رئیس(
• Erno Lehtinen - فنلندا؛  - توركو  جامعة 

• Lauren Resnick - االمریكیة؛  المتحدة الوالیات - بیتسبیرج  جامعة 

• Gavriel Salomon -   حیفا؛  جامعة 

• Herb Walberg - االمریكیة؛  المتحدة  الوالیات 

• Erik De Corte -   الدولي التربیة  مكتب  مع  االرتباط( لجیكاب  - لوفین جامعة (IBE ؛ 
• Patrick Griffin - لألكادیمیة التربویة السیاسات سلسلة مع  االرتباط( استرالیا - ملبورن   جامعة( . 

  

 :(IAE) للتربیة الدولیة لألكادیمیة  اإللكتروني الموقع على  االطالع المعلومات، من للمزید  

 http://www.iaoed.org 
 IBE/2014/ST/EP24 
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 السلسلة مقدمة
  وھي   تربویة،  ممارسات  سلسلة  في  دراجھإل  "والتعلم  العواطف"  وعنوانھ  الحالي،  الكتیب  إعداد  تم

  م تقد  مھمتھا،  من  جزءوك .  (IAE)  للتربیة   الدولیة  األكادیمیة  قبل   من   تطویرھا  تم   منشورات  سلسلة
  الكتیبات  نشر  ویتم.  عالمیة  أھمیة   ذات  تربویة  موضوعات   في   البحوث  أحدث   خالصة  األكادیمیة

 رابعال  دالعد  الكتیب  ھذا  ویمثل.  و للیونسك   التابع  (IBE)  الدولي  التربیة  مكتب  طریق  نع  وتوزیعھا

ً إ ترتبط   تربویة ممارسات  حول سلسلةال ھذه من  والعشرین  .بالتعلم یجابیا

 ھذا  لكتابة )  Reinhard Pekrun(  بیكرون   رینھارد  لبروفسور لـ  ممتنة   للتربیة   الدولیة   األكادیمیة 

.  میونخ  بجامعة  التربوي  النفس  وعلم  الشخصیة  كرسي  أستاذ  ھو  Pekrun بیكرون  فدكتور.  الكتیب

  النوع   بین  وفیما  والمراھقین،   األطفال  عند   التحصیل  عواطف   تنمیة  عن  ببحوثھ  جیداً   معروف  وھو
 في  عضواُ   وعمل  التحصیل  عواطف  لقیاس  متعددة  تقییم  أدوات  طور  كما.  والثقافات  االجتماعي

ً   مسؤوالً   ،(PISA)  بیزا  اختبارات  استبانة  إعداد  خبراء  مجموعة    التالمیذ  خصائص  تقییم  في  مشاركا

 الذي  للتحصیل  الدولي  التقییم  لبرنامج  اختصار  ھي  (PISA)  بیزا.  بیزا  تقییمات  في  األسریة  والبیئات

ً   ساھم  كما.  1997  العام  في  (OECD)  االقتصادي  والتعاون  التنمیة  منظمة  اطلقتھ  بیئات   تطبیق  في  أیضا

  تعلم   في   خاص  وبشكل  المعرفي،   واألداء  التالمیذ   تكیف   عواطف   تعزیز  إلى  تھدف  فعالة  تعلم
  .الریاضیات

 

 المقام   في  إجراؤه  تم  بحث   إلى  یستند  الكتیب  ھذا  أن  للتربیة  الدولیة  األكادیمیة  إداریو   یدرك 
  الظروف   إلى  بالرجوع  تقییم  إلى  تحتاج  كتیبال  ھذا  توصیات  وأن  ،اقتصادًیا  تقدمةم   بلدان  في   األول

  ا مستمر  اوتقییم  ومعقولة  حساسة  تطبیقات  لممارسةا  اتتوجیھ  تتطلب.  لذلك  وفقًا  وتبنیھا  المحلیة
 .تعلیمیة بیئة  أي يف لفعالیتھا

 فوسنیادو  ستیال
 تربویة   ممارسات سلسلة محرر،
 . وكابودیستریان الوطنیة أثینا جامعة
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 " تربویة ممارسات" سلسلة في  السابقة  العناوین

 Jere Brophy. صفحة 36 التدریس .1

 Sam Redding. صفحة 36 التعلم  في البیت دور .2

 Herbert J. Walberg and Susan J. Paik. صفحة 24 فاعلة تربویة ممارسات .3

 Douglas A. Grouws and.  صفحة  48  الریاضیات  في  التالمیذ  تحصیل   تحسین .4

Kristin J. Cebulla 

 Keith Topping. صفحة 36  الخصوصي التدریس .5

 Elliot L. Judd, Lihua Tan and Herbert J. Walberg. صفحة 24 إضافیة لغات تدریس .6

 Stella Vosniadou.  صفحة 32 األطفال؟   یتعلم كیف .7

 ,Sharon L. Foster, Patricia Brennon.  صفحة  30  السلوكیة  المشكالت  تفادي .8

Anthony Biglan, Linna Wang and Suad al-Ghaith 

 .Inan I. Schenker and Jenny M.  صفحة  32  المدارس  في  األیدز  مرض  تفادي .9

Nyirenda 

 Monique Boekaerts. صفحة 28 لتعلمل الدافعیة .10

 Maurice J. Elias. صفحة 31  واالجتماعي األكادیمي  العاطفي التعلم .11

 .Elizabeth S. Pang, Angaluki Muaka, Elizabeth B.  صفحة  23  القراءة  تعلیم .12

Bernhardt and Michael L. Kamil 

 John Lybolt and Catherine Gottfred. صفحة 27 المدرسة قبل ما لغة تعزیز .13

 .Trudy Wallace, Winifred E.  صفحة  19  والكتابة  واالستماع  التحدث  تدریس .14

Stariha and Herbert J. Walberg 

 .Clara Chung-wai Shih and David E.  صفحة  23  الحدیثة  الوسائط  استخدام .15

Weekly 

 John E. Mayer. صفحة 27 ومشجعة آمنة مدرسة خلق .16
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 John R. Staver. صفحة 26 العلوم تدریس .17

 Helen Timperley .صفحة 31 للمعلم المھني والنمو التعلم .18

 Glenda Anthony and Margaret.  صفحة  30  الریاضیات  في  الفعال  التدریس .19

Walshaw 

 Elizabeth B. Bernhardt. صفحة  29 أخرى  لغات تعلیم .20

 Elizabeth B. Bernhardt . صفحة  31سالتدری أساسیات .21

 Lisa Fazio and Robert Siegler. صفحة 25  الكسور تدریس .22

 Claire Sinnema and Graeme.  صفحة  24 االجتماعیة  العلوم في  الفعال  التدریس .23

Aitken 

 Reinhard Pekrun. صفحة  30 والتعلم العواطف .24

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 للتربیة  الدولیة  األكادیمیة  موقع  من  العناوین  ھذه  تنزیل   یمكن
(http://www.iaoed.org)   الدولي  ربیةتال  مكتب  موقع   أو  

(http://.ibe.unesco.org/publications.htm)  طلب   یمكن   أو 

 P.O. Box 199  المنشورات  وحدة   الدولي،  التربیة  مكتب   من   ورقیة  نسخ

Geneva 20, Switzerland. 

  یمكن   ولكن   كمطبوعات،  متوفرة  غیر  عناوین  عدة  بأن  العلم  أخذ  الرجاء
 IBE.  و   IEA من  كل موقعي من تنزیلھا

http://www.iaoed.org/
http://.ibe.unesco.org/publications.htm
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 المحتویات 
 1 ص - للتربیة  الدولیة األكادیمیة

 2 ص - السلسلة  مقدمة

 6 ص  - التقدیم

 8 ص -العواطف فھم .1

 10 ص - یة والثقاف الفردیة  الفروق .2

 12 ص - والتعلم اإلیجابیة العواطف .3

 14 ص -  والتعلم السلبیة العواطف .4

 16 ص - والعواطف  المھام قیم بالنفس، الثقة .5

 18 ص  -العواطف تنظیم .6

 20 ص  - المعلم وعواطف الصفي التدریس .7

 22 ص -التحصیل ومعاییر األھداف بُنى .8

 24 ص  – الراجعة والتغذیة االختبارات أخذ .9

 26 ص  – المدرسة وإصالح األقران األسر، .10

 28 ص - الخالصة

 29 ص - المصادر

 : قبل من 2014 عام في الكتیب  ھذا أُعد

• International Academy of Education (IAE) - Palais des Académies,1, rue Ducale, 1000 Brussels, 

Belgium, and; 

• International Bureau of Education (IBE), P.O. Box 199, 1211 Geneva 20, Switzerland.  

  إنتاج   تعید  مطبوعة   أي  من  نسخة  إرسال  یرجى.  أخرى  للغات  وترجمتھ  إنتاجھ  إعادة  ویمكن   مجاناً،  متاح  وھو

ً   أو   كامالً   النص  ھذا ً   الكتیب  ھذا  یتوفر.  (IBE)  و   (IAE)  إلى  جزئیا  انظر ).  االنترنت(  العنكبوتیة  بكةالش  على   أیضا

 :على  تربویة ممارسات  سلسلة  بصفحة المطبوعات قسم

http://www.ibe.unesco.org 

  ال  والتي  عنھا، یعبرون التي اآلراء  وعن فیھ، الواردة الحقائق وعرض  اختیار عن مسؤولون  الكتیب ھذا  مؤلفو
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  المستخدمة  الدالالت  إن.  المنظمة  تُلزم  وال   الدولي  التربیة  مكتب/    الیونسكو  نظر  وجھة   بالضرورة  تعكس

ً   یفترض  ال  المطبوعة  ھذه  في  المادة  وعرض   التربیة  مكتب/    الیونسكو  جانب  من  كان   رأي  أي  عن  التعبیر  ضمنا

  تتعلق   التي  تلك  أو  سلطاتھا،  أو  منطقة،  أو  مدینة  أو  إقلیم  أو  دولة  ألیة  القانوني  بالوضع  یتعلق  فیما  الدولي
 .الحدود بترسیم

 التقدیم 
.  الدراسي  الفصل  أوضاع  في  العواطف  یختبرون  عادة  التالمیذ.  عاطفي  مكان  ھو   الدراسي  الفصل

  بالفخر  یشعرون   للنجاح،   یتطلعون   الدراسة،  أثناء   متحمسون  التالمیذ   یكون   أن  یمكن   مثالً،
  یشعرون   االمتحانات،  في   الفشل  من  بالقلق  یشعرون  جدید،  حل   باكتشاف  متفاجئون  بإنجازاتھم، 

  العواطف   ،ذلك  إلى  ضافةإ   .الدروس  أثناء  بالملل  ن یشعرو   أو   الضعیفة،   درجاتھم   من  بالخجل

  یتعلق   فیما  الحسد  أو   االزدراء،  الغضب،  التعاطف،  اإلعجاب،  مثل  كذلك،  دوراً   تلعب  االجتماعیة
  خارج   بأحداث   متعلقة   عواطف  الفصل  إلى  التالمیذ   حضریُ   ذلك،  على   عالوة.  المعلمین  أو  باألقران

  العاطفیة   االضطرابات  مثل  تعلمھم،  على  قوي  تأثیر   لھا  یكون  أن  یمكن  ذلك   مع  ولكنھا  المدرسة،
 .األسرة داخل التوتر عن الناجمة

  العواطف ف.  التالمیذ  وتحصیل  تعلم  على  ھامة  تأثیرات  العواطف  ھذه  لكل  یكون  أن  یمكن 

  ىعل  تؤثرو  التعلم،  استراتیجیات  اختیار  تعدلو   للتعلم،   دوافعھم  في  وتؤثر  التالمیذ،  انتباه  في  تتحكم
  نمو   في  تؤثر  وھي  ،التالمیذ   ھویة  من  جزء  ھي  العواطف  ذلك،  إلى  إضافة.  للتعلم  الذاتي  تنظیمھم

  ثیرھاتأ  بسبب  مھمة  العواطف  تربوي،  نظورم  من .  البدنیة  والصحة  النفسیة  والصحة  الشخصیة،

 . ذاتھ بحد   مھم تربوي  ھدفك  العاطفیة التالمیذ رفاھة إلى لنظرا ینبغي ولكن والنمو، التعلم على

  طبیعة   المناقشة  وتتناول.  المدرسة  في   التالمیذ  یختبرھا  التي   العواطف  الكتیب   ھذا  یتناول  

  العواطف،  ھذه  تنظیم   وطرق  الفردیة،  ومكوناتھا  التالمیذ،   تعلم  في   ووظائفھا  ، العواطف  ھذه  وتنوع
  قترحتُ   المناقشات،  ھذه  من.  واألسرة  قرانواأل  االختبارات،   وأخذ  الدروس،و   المعلمین،  وتأثیر

  التالمیذ   لمساعدة  فعلھ  مبإمكانھ   وماذا  التالمیذ   عواطف  ھمف  ینالمعلم  یستطیع  كیف  بشأن  جیھاتتو
 . الضارة العواطف وتمنع والنمو، التعلم تعزز  التي العواطف لتنمیة

  على  قائمة  الكتیب  ھذا  في  نوقشت  التي  الفردیة  العملیة   التوجیھات  وجمیع   العشر  المبادئ  كل  
  ختلفت  دقیقة  أدلة  على   التلمیذ  عواطف   حول  التوجیھات  فیھا  تستند  التي  الدرجة  ولكن،.  تجریبیة  أدلة

  الباحثین  قبل  من  واسعة  عنایة  على  حصلت  التي  للتلمیذ  عاطفة  أول  كان  القلق.  العاطفة  إلى  استنادا

  قبل   ھھیواج   الذي  القلق  مثل(   التالمیذ  لدى  االمتحان  قلق  على  ركزوا  الباحثون  تحدیداً،.  التربویین

  ثالثینیات   في  االختبار   قلق   عن  العملیة   البحوث   أول  أجریت  ). واالمتحانات  االختبارات  أخذ  وأثناء

  نتائج  الكتیب،  ھذا  في.  العاطفة   ھذه  حول  دراسة  1000  من  أكثر  نُشرت  ذلك،  منذ.  العشرین  القرن

  عدد   من  مستخلصة  مؤكدة  أدلة  على  قائمة  التالمیذ  بقلق  المتعلقة  العملیة  والتوجیھات  المبینة  البحث
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ً   الدراسات  ومجال  عدد   القلق،  غیر   األخرى   للعواطف  بالنسبة.  الدراسات  من   كبیر   لوضع   كافیا

 الدراسات،  من  أقل  عدد  على   قائمة  التوجیھات  ھذه  ولكن  ، بالكتی   ھذا  في  المناقشة  التوجیھات
 . المستقبل في للمراجعة یحتاج قد وبعضھا

 :رئیسیة قضایا ثالث حول  تنظیمھا تم  مبادئ عشرة الكتیب یقدم 

  الفروق/    االختالفات"  ؛" العواطف  فھم "(  میذالتال   عواطف  وتنوع   طبیعة   یتناوالن   2و  1  المبدآن •

 ). "والثقافیة الفردیة

  ؛ "والتعلم  اإلیجابیة   العواطف ("  العواطف  وأنظمة   وسوابق  ظائف، و  تتناول  6  -  3  المبادئ •
 ").العواطف تنظیم"  ؛" والعواطف المھام قیم بالنفس، الثقة"  ؛"والتعلم   السلبیة العواطف"

  والفصول  المعلمین،  تأثیر  متضمنة  العواطف،  تعدیل  في  التربیة  دور  تتناول  10  -  7  المبادئ •

  األھداف   ًبنى"   ؛ "المعلم  وعواطف   الصفي  التدریس("  واألسرة  واألقران  والمدارس،   الدراسیة،

  واإلصالح  واألقران  األسرة،"  ؛" الراجعة  والتغذیة   االختبارات  أخذ "  ؛" اإلنجاز  ومعاییر

 "). المدرسي

 

 

 مقترحة  قراءات
Schutz & Pekrun, 2007: Zeidner, 1998. 
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 العواطف فھم. 1

ً   تأثیراً   العواطف  تؤثر  ً   اعطي   لذلك،.  والتحصیل  التعلم  على  عمیقا   التي   للعواطف   أھتماما

 .التالمیذ  بھا یمر

 
 البحوث  نتائج

  أخذھم  وعند   یدرسون  عندما  ،الدروس   أثناء  العواطف  من   العدید   برونتیخ   التالمیذ  أن  البحث   بین 
 حادة  تكون  أن  ویمكن   سلبیة،   أو   إیجابیة   تكون   أن  یمكن   العواطف   ھذه.  تحانات واالم  لالختبارات

.  المدرسة  خارج  الحیاة  من   الدراسي  الفصل  إلى  العواطف  ھذه  بعض   إحضار  یتم   كما.  ومتكررة

  ذات  یةاألكادیم  العواطف  من  مجموعات  أربع  ھناك.  األكادیمیة  البیئات  في  تنشأ  منھا  الكثیر  ولكن،

 : التالمیذ تعلم في خاصة  أھمیة

  أمثلة  من.  األنشطة  ھذه  عن   الناتج  والفشل  وبالنجاح  تحصیلال  بأنشطة  تتعلق  التحصیل  عواطف •

  عواطف .  بالفشل  المرتبط  والخجل   والقلق  بالنجاح؛  المرتبط  والفخر  األمل   بالتعلم؛  التمتع  ذلك

  النجاح   أھمیة   تكون   عندما  خاص   وبشكل   األكادیمیة،   األوضاع   في  ظاھرة  تكون   التحصیل 
 . للتالمیذ واضحة والفشل

  دیدة؛ ج   بمھمة  المفاجأة  مثل  المعرفیة،  المشكالت  عن  ناجمة  عواطف  ھي  معرفیةال  عواطفال •
.  المشكلة  تُحل  عندما  والسرور  العوائق؛  بشأن  واإلحباط  االرتباكو   ؛االستطالع  حبو 

 .روتینیة  وغیر جدیدة مھام تعلم في خاص  بشكل مھمة  المعرفیة العواطفو 

  مصیر  مع   التعاطف  ذلك   أمثلة  من.  الدروس  في  المقدمة   بالموضوعات   تتعلق   الموضوع   عواطف  •

  أو   طبیة؛   قضایا  مع  التعامل   عند  واالشمئزاز  القلق  ؛قصة  في   ظھرت   التي   الشخصیات  إحدى
 أن  یمكن   والسلبیة  اإلیجابیة   الموضوع  عواطف  من  كل.  الفن  مادة  في  نوقشت  بلوحة  االستمتاع

 .التعلم  بمواد التالمیذ اھتمام تثیر
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  العطف،  الحب،  مثل  الدراسي،  الفصل  في  واألقران   بالمعلمین  تتعلق  االجتماعیة  العواطف •
  بشكل   مھمة  العواطف  ھذه.  االجتماعي  القلق  أو   الغضب  الحسد،  ،االزدراء  اإلعجاب،  الشفقة،

 .المجموعات تعلم  وفي  التلمیذ/   المعلم تفاعل  في خاص

 

 الدراسي  الفصل  في
  ین مللمعل   المھم  من  لذلك،.  والتحصیل  التعلم  على  قوي   تأثیر   لھا  یكون  أن  یمكن  أعاله  المبینة   العواطف

 ا م  لفھم  الخاصة  العاطفیة  خبراتك  استخدام  یمكنك.  ھامع  والتعامل  التالمیذ  یختبرھا  التي  العواطف  فھم
.  كتلمیذ  نفسك   أنت  بھا  مررت  التي  العواطف  ذكریات  تذكر  -  میذك تال   بھا  یمر  قد  التي  العواطف  نوع

  یمكن   فمثالً،.  یواجھونھا  التي  العواطف  حول  تالمیذك   مع  التحدث  محاولة  یمكنك  ذلك،ل  وكبدیل

  تقییم   أي  أن  إلى  انتبھ  ن،ولك  .العاطفیة  الخبرات  لتبادل  الفصل  في  الجماعیة  المناقشة  استخدام

  من  المزید  معرفة  إلى  الحاجة   بین   تعارض  على  نطوي ی   أن  یمكن   المعلمین   قبل   من  تالمیذال  لعواطف 
  خبراتھم   إلى  التالمیذ  ینظر   قد.  مشاعرھم  عن  الكشف  عدم  في  التالمیذ  وحق  التالمیذ  اطفعو 

ً   ھذا  یكون  قد  تحدیداً،.  مشاركتھا  یریدون  ال  خاص  كشأن  العاطفیة   المرتبطة   للعواطف  بالنسبة  حقیقیا

 .امتحان في  الفشل بشأن الخجل مثل  للذات، التالمیذ بتقدیر بشدة

  البحث  یبین  الحقیقة،  في.  بسھولة  تالمیذك  مشاعر  تقییم  باستطاعتك  یكون  أال  یحدث  قد  لذلك، 

 المدرسة   في.  الذاتي  التالمیذ  رأي  عن  جداً   مختلفة  تكون   أن  یمكن  التالمیذ  لعواطف  المعلمین  أحكام  أن

 القواعد  ذلك   في  بما  عواطفھم،  عن  التعبیر   في  یتحكموا   كیف   تعلموا  قد  التالمیذ   یكون  ،اإلعدادیة
 .الفصل في عنھا الكشف عدم أو  العواطف  عن الكشف یتم  متى  ولح  االجتماعیة

  أیضاً،.  عواطفھم  مشاركة   من   تمكنھم   تالمیذك  مع  ثقة  عالقة  ببناء  قم  المشكلة،  مع  للتعامل 

  یمكنك   مثالً، .  ھویتھم  عن  التالمیذ  فیھ   یكشف   ال  الذي"  السري"  الشخصي  التقریر  استخدام  یمكنك 

  یستمتعون   تالمیذك  كان  إذا  راجعة  تغدیة  على  للحصول  المجھول  الشخصي  التقریر  أوراق  استخدام
.  التالمیذ  أمور  كأولیاء  آخرین،   أحكام  طلب  یمكنك  لذلك،  وكبدیل   .دروسك  من  بالملل  یشعرون  أو 

ً   ھذا  یكون  قد  مثالً،   في  ھي/    ھو   یرغب  ال  اختبار  بشأن  كبیر  قلق  من  یعاني   تلمیذ   أن  توقعت  إذا  مطلوبا

ً   اكثر  بتقییم  القیام  یمكن   ذلك،  إلى  أضف  . عنھ  الحدیث   االخصائیین ك  مھنیین،   خبراء  قبل  من  تنظیما

  ھذه  استخدام  عند  عام،  بشكل .  للعواطف  الجودة  عالي   بتقییم  للقیام  المدربون   ، ةمدرسبال  یننفسی ال

  التالمیذ   وحقوق  تالمیذك   مساعدة  لىإ  الحاجة  بین   مقبول   توازن  بتحقیق   العنایة   یجب  الخیارات
 . عواطفال خصوصیة  على بالحفاظ
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 مقترحة  قراءات

 
Lewis, Haviland - Jones & Feldman Barrett, 2008; Pekrun & Linnenbrink- 
Garcia, 2012; Weiner, 2007.     
 
 

 
 
 والثقافیة   الفردیة الفروق. 2

 .التالمیذ لعواطف  والثقافیة الفردیة الخصوصیة االعتبار   في خذ

 
 البحوث  نتائج

  إلى   مختلفین   تالمیذ  یتعرض  أن   یمكنف.  األفراد  بین   فیما  تختلف  ذاتیة   خبرات  العواطف  تتضمن

ً   یكون   قد  ما  تلمیذ  مثالً،.  األوضاع  نفس  في   حتى  مختلفة،   عواطف    المنزلي   الواجب   یؤدي  عندما   فرحا

  بالثقافة،   ترتبط  نأ  یمكن  الفردیة  الفروق  ھذه.  باإلحباط  أخر  تلمیذ   یشعر  فیما  الریاضیات،  في  الیومي 

  قلق   متوسط  أن  البحوث  بینت  مثالً، .  الفصل  في  والعضویة   المدرسة  في  العضویة  الجنس،  العرق،

ً   یكون  االختبار ً   عالیا   میذ تال  مع  مقارنة  العربیة،  والدول  أسیا  شرق   دول  بعض   من   تالمیذ   عند  نسبیا
ً   بینت  كما.  الغربیة  أوروبا  من   التالمیذ   عند  منھ  اإلناث  عند  أعلى  یكون  االختبار  قلق  متوسط  أن  أیضا

 .الذكور

  من   أكبر  واحدة  ثقافة  ضمن  التالمیذ  مختلف  لھا  یتعرض  التي  العواطف  في   الفروق  ولكن،  
  الذكور،   التالمیذ   بین  یماف  والفروق   اإلناث،  التالمیذ   بین   فیما  الفروق  وبالمثل.  الثقافات  بین   الفروق

  المدارس   وعضویة  للعرق،  بالنسبة   حقیقي   الشيء  ونفس.  الجنسین  بین  الفروق   من   أكبر  ھي

  وال  للتالمیذ  الفردیة  العواطف  خصوصیة   إلى  تعود  التالمیذ  بین  الفروق  معظم .  الفصول  وعضویة

 .الجماعة عضویة  طریق  عن تفسیرھا  یمكن

ً   التالمیذ   یختلف  أن  یمكن و   ً   تفاعلھم  كیفیة  يف  أیضا   مثالً، .  المدرسیة  المواد  مختلف  مع  عاطفیا

  -  بالعكس  أخر   تلمیذ  یكون  فیما  اللغة،  دراسة  من  بالملل  یشعر  لكنھ و   بالریاضیات  تلمیذ  یستمتع  قد

  كالریاضیات (  شابھةت م  مواد  في المختبرة العواطف . باللغة یستمتع   ولكنھ الریاضیات في  بالملل  یشعر
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  مقابل   كالریاضیات(  متشابھة  غیر  مواد  في  المختبرة  العواطف  ولكن  متشابھة،  الغالب  في)  والعلوم

  تصبح  المختلفة  المدرسیة  المواد  في  العواطف   بین  الفروقو .  كثیراً   مختلفة  تكون  أن  یمكن )  اللغات

ً   أكثر  وھي  ،التعلیم   في  التالمیذ   بتقدم  أكبر  ھذه  في   السبب.  الثانویة  المدرسة  تالمیذ  عند  وضوحا

ً   تتفاوت  واھتماماتھم  أنفسھم   في   التالمیذ  ثقة  أن  ھي  الفروق   لذلك،.  المختلفة  المواد  بین   فیما  غالبا

ً  تتفاوت  أن یمكن  القلق، أو  بالتعلم كاالستمتاع  واالھتمام،  النفس في بالثقة  تتأثر  التي العواطف  .أیضا

ً   یختلف  الزمن  عبر  العاطفي  ستقراراألف.  الزمن  عبر  تغیرت   أن  یمكن  العواطف  أخیراً،    أیضا

  أخرین   یكون  فیما  دائماً،  الریاضیات  بدراسة  االستمتاع  إلى  یمیلون  التالمیذ   بعض  مثالً، .  میذالتال  بین 

ً   أكثر  .العاطفي تفاعلھم في  تفاوتا

 

 الدراسي  الفصل  في
  مثالً،. السواء على فردیة وخصائص  عالمیة  مالمح  لھا العواطف أن معرفة  المھم  من  العواطف، لفھم

  وشدة،   محتویات،  ولكن، .  العالم  حول  للتالمیذ  سارة  خبرة  ھي  ھذه  بدرس،   التالمیذ  یستمتع   عندما

 . الواحد للتلمیذ فریدة تكون  قد ىوحت  التالمیذ بین  تختلف   أن یمكن الفصل في االستمتاع وتكرار  ومدة

ً دركم  تكون  أن  یجب    حیث   من  تفسیره  یمكن  الفردیة  الفروق  ھذه  من  فقط   قلیل  جزء  أن  لحقیقة  ا
  أن  یمكن  ةالعاطفی   تالتفاعال  ألن  نظراً و.  الفصول  أو   المدارس  أو   الجنس،  أو   العرق،  أو   الثقافة،

  من   فإنھ  الفصل،  نفس  وفي  الجنس  نفس  من   یكونون  الذین  التالمیذ  بین   فیما  حتى  ،كثیراً   ختلفت 
  من ".  الریاضیات  یخافون  ت البنا"  مثل   الجماعة،  بعضویة   تتعلق   التي   النمطیة   الجمل   تجنب  األفضل

 . حده على  تلمیذ  كل عواطف خصوصیة ل  االھتمام إیالء أكثر  المفید

  العواطف  أن  االعتبار  في  األخذ  الضروري  من  التالمیذ،  عواطف  لفھمو   ذلك،  على  عالوة 
  الخطأ  من  مثالً،.  حدالوا  تلمیذلل  بالنسبة  وحتى  والزمن،   الدراسیة  المواد  عبر  فاوتتت   أن  یمكن

ً   یختبرون  التالمیذ  أن  االفتراض   لیس  الحقیقة،  في.  المواد  عبر  االمتحان  لقلق  ةمتشابھ  یاتمستو  دائما

ً   سیكون  التلمیذ  بأن  الریاضیات  في  تلمیذ  قلق  من  االستدالل  الممكن  من ً   أیضا   أو  اللغات،  بشأن  عصبیا
  من  سیكون  فإنھ  الدراسیة،  موادال  بین  كبیر  بشكل  یختلف  أن  یمكن  القلق  مقدار  ألن  نظراً و .  بالعكس

 . لدیھم لیس أو   عام اختبار قلق لدیھم أن إما التالمیذ اعتبار المضلل

ً   یتفاعل   ما  تلمیذ  أن ب   النمطیة   الصورة  استخدام  تجنب  المعلمین   على  یجب  األسباب،   لھذه    دائما
ً   المضلل  من  یكون  قدو .  ألكادیمیةا  والمواقف  وادالم  مختلف  مع  العواطف  بنفس   تلمیذ   وصف  تماما

  من   بدالً .  واحدة  معینة   دراسیة  لمادة  العاطفیة   ھفعل  ردود  على  بناء"  متفائل"   أو   ،" ضجر"  ،" قلق"  بانھ

  إلى   تؤدي  التي   المعینة  والمواقف   المھام  تحدید  طریق  عن   للتالمیذ  المختلفة  الفعل  ردود   استخدم   ذلك،
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  تحدید  طریق  عن  إیجابیة  بخبرات  للمرور  قدراتھم  بناء  على  التالمیذ  وساعد  بالدروس،  استمتاعھم
 . مبھ الخاصة العاطفیة القوة مواطن 

 
 مقترحة  قراءات

Goetz et al., 2007; Zeidner, 1998.    
 

 
 
 
 والتعلم  اإلیجابیة العواطف. 3

 .بالتعلم  التالمیذ استمتاع عزز

 
 البحوث  نتائج

  العواطف   تختلف  أن  یمكن.  ممتعة  إنھا  على  اختبارھا  یتم  التي  واطفعال  ھي  اإلیجابیة  العواطف

ً   تسمى(   والمعرفي  فسیولوجيال  التنشیط  حیث   من   اإلیجابیة  .  ةاطفالع  من   ءجز  ھو  الذي  )إثارة  أیضا

 رخاءواالست   االرتیاح   یكون  فیما  نشطة،   إیجابیة   عواطف   ھي   والفخر   األملو   ، الحماسو   ، االستمتاع ف
 القلب،  نبضات  كمعدل  ،إلثارة ل  الفسیولوجیة  المعالم  یزید  الحماس  مثالً،.  نشطة  غیر  إیجابیة  عواطف

 انتباه  على  التأثیر   طریق   عن  التعلم  في   تؤثر  اإلیجابیة  العواطف.  المعالم  ھذه  خاءراالست  یقلل  فیما

 .للتعلم الذاتي والتنظیم  التعلم استراتیجیات استخدامو   ،دوافعھم و  التالمیذ، 

  في  جیدة  بدرجة  فخوراً   كنت   إذا  مثالً، .  العاطفة  موضوع  نحو  الشخص  انتباه  تلفت  العواطف.  هانتباال

  إداء  عن  بعیداً   صرفسی   انتباھك  أن  ذلك  ویتبع.  اإلنجاز  ھذا  على  مركزاً   سیكون  نتباھكا  فإن  متحان،ا

 إلى  تحتاج  التي  المھام  أنواع   جمیع   على  اإلداء  تقلل  أن  یمكن  اإلیجابیة  العواطف  لذلك،.  الحالیة  المھمة

 .األكادیمي التعلم مھام  أنواع  معظم ذلك في بما ،هنتبااال

  بالتعلم   ستمتاعاال   مثل  بالمھمة،  المرتبطة  اإلیجابیة  العواطف  ھو   مھم  ستثناءا  ھناك  ولكن، 
 توجیھھا   من  بدالً   نفسھا  التعلم  مھمة   على   نتباهاال  تركز  العواطف  ھذه  .التعلم  مواد  بشأن  حماس وال

  یكون   أن  الممكن   من  یجعل  ما  العاطفة،  موضوع  ھي   المھمة   تكون  بالتعلم،  ستمتاع اال  عند .  بعیداً 

  أثناء   التالمیذ  خبرات  تدفق  یعزز  أن  یمكن  ستمتاعاال.  المھمة  على  بالكامل  الشخص  نتباها  تركیز
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  ال   التي   اإلیجابیة   العواطف  وبالعكس، .  النشاط  في   الكامل   نغماس واال   العمیقة  كالمشاركة  التعلم،
  وقت قضاء او أكادیمیة جائزة   كسب فانتازیا مثالً،.  األداء وتقلل  نتباهاال تشتت أن یمكن   بالمھمة ترتبط 

 .للشخص الحالي المنزلي الواجب عن نتباهاال تشتت  أن یمكن  ولكن  ممتعة،  تكون قد األصدقاء مع

.  التالمیذ  ودافعیة  ھتماما  یزید  أن  یمكن  بالتعلم،  ستمتاعاال  مثل  اإلیجابیة،  العواطف  تنشیط.  الدافع

ً   لحلھا  الشخص  وكفایة  المھام  قیمة  وتقدیر  اإلیجابیة  العواطف  تذكر  على   العواطف  ھذه  تساعد . إیجابیا

  على  القائمة  الدافعیة  أي(   للتعلم  الداخلیة  الدافعیة  وكذلك  التعلم،   بمواد  التالمیذ  ھتمام ا  یعزز   ستمتاع االف

. تعقیداً   أكثر  اإلیجابیة  العواطف  تنشیط   عدم  تأثیرات  تكون   أن  المحتمل   من   وبالعكس،).  ھتماماال

  الدافع  تقوي  أن یمكن  اولكنھ  جھد،ال بذل  لمواصلة  عداف أي قللت  أن یمكن  الممتعة  والراحة  سترخاءاالف
 . بعد  فیما التعلم مواد  مع  أخرى مرة للبدء

  المرنة  التعلم  استراتیجیات  توظیف  في  یساعد  اإلیجابیة  العواطف  تنشیط.  التعلم  استراتیجیات

  من   مواد  أو   ھاتعلم  سبق  بمواد  المواد  كربط(  التعلم  مواد  في  التعمق  ذلك  أمثلة  من.  والعمیقة  اإلبداعیةو 

  العواطف  تنشیط  معدف  وبالعكس،.  الناقد  والتفكیر  التعلم؛  مواد  تنظیم  ؛) أخرى  دراسیة  مواضیع

 .التعلم الستراتیجیات  منظم استخدام أي  یقلل  أن یمكن  اإلیجابیة

ً   فإنھ  المرن،   والفعل  التفكیر   یعزز  اإلیجابیة  العواطف   تنشیط   ألن .  للتعلم  الذاتي  التنظیم   عزز ی  أیضا

  تنشیط   عدمف.  التعلم  ألنشطة  المرنة  والمتابعة  التخطیط  یتطلب  الذي  للتعلم،  الذاتي  التالمیذ  تنظیم 

 .الذاتي التنظیم  على اإلیجابیة  التأثیرات ھذه لھ یكون ال  قد اإلیجابیة العواطف

 

 الدراسي  الفصل  في
 تعلم  على  واضحة  إیجابیة  تأثیرات  لھا  یكون   أن  یمكن  اإلیجابیة  العواطف   أن  البحث  نتائج  تعتبر 

ً   یكون   أن  بالضرورة  لیس   ھذا  ولكن،.  التالمیذ   العواطف   تحدیداً، .  اإلیجابیة  العواطف   لكل  حقیقیا

  دوافعھم   وتعزز   التعلم،  على  التالمیذ   نتباها  تركز  بالتعلم،   ستمتاعكاال  بالمھمة،   ة المرتبط  اإلیجابیة
  أن  توقع   یمكنك  عام،  بشكل .  للتعلم  الذاتي  والتنظیم   العمیقة   التعلم  استراتیجیات  استخدام  وتیسر  للتعلم،

  ترتبط  ال  التي  اإلیجابیة  العواطف  وبالعكس،.  التالمیذ  تحصیل  على  إیجابیة  تأثیرات  العواطف  لھذه

.  األكادیمي  جھده  ینقص  الحب   في  التلمیذ   وقوع   مثل   األداء،  وتخفض  نتباهاال   تشتت  أن   یمكن  تعلمبال

  تأثیرات  بالضرورة  لھا  لیس  ،سترخاءواال  كاالرتیاح  اإلیجابیة،  العواطف  تنشیط  عدم  وبالمثل،
 .إیجابیة

  عواطفھم   تعزیز   طریق  عن  الكفایات  كمتالاو   دوافعھم  لتطویر   التالمیذ  مساعدة  یمكنك   لذلك، 
  والحماس  بالتعلم  التالمیذ  استمتاع  لتعزیز  جھداً   المعلمین  یبذل  أن  ویجب.  بالمھمة  المرتبطة  اإلیجابیة

  ال   التي  اإلیجابیة  العواطف  إطالق  على  تعتمد  ال   ولكن  ،)9  إلى  5  المبادئ  أنظر(  التعلم  مواد  حول
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ً   یكون  ال  قد.  بالتعلم  ترتبط   العاطفیة   الخبرة  ، باألحرى  ؛فقط   جیدة  بمشاعر  التالمیذ   ر یم  أن  كافیا

   .التعلم مواد ودراسة معرفیة  مشكالت حل  بمھمة  ترتبط أن تحتاج  اإلیجابیة

 

 مقترحة  قراءات

 
D'Mello & Graesser, 2012; Linnenbrink, 2007; Pekrun et al., 2002.    
 

 
 
 والتعلم  السلبیة العواطف. 4

ً   ولكن  المفرطة،   السلبیة  العواطف  أمنع   المثمر  االستخدام  على  التالمیذ  ساعد  أیضا
 . السلبیة لعواطفھم

 

 البحوث  نتائج
ً .  سارة  غیر  تجربة  تمثل  عواطف  ھي  السلبیة  العواطف   العواطف   اإلیجابیة،  العواطف  مع  تشابھا

  والغضب  القلق،ف).  اإلثارة  أو (  والمعرفي  فسیولوجي ال  بالتنشیط  یتعلق  فیما  تختلف  أن  یمكن  السلبیة

  القلق   مثالً،.  منشطة  غیر  سلبیة   عواطف   ھي  والملل  الیأس   فیما  منشطة،  سلبیة  عواطف   ھي  والخجل

ً   السلبیة  العواطف  تؤثرو .  ھذه  اإلثارة  شاراتإ  مثل  الملل  ینقص  فیما  أسرع،  یدق  قلبك  یجعل  أیضا

  التعلم   استراتیجیات  واستخدامھم  ودوافعھم،  التالمیذ،  نتباها  على   التأثیر  طریق  عن  التعلم  على
 . للتعلم الذاتي وتنظیمھم

  متحان ا  في  الفشل  بشأن  القلق  مثالً،.  التعلم  عن  بعیداً   التالمیذ  نتباها  تشتت  السلبیة  العواطف.  االنتباه

  وبالمثل، .  المھمة  على  المركز  نتباهاال   یخفض  وبالتالي،  علیھ،  یترتب  وما  لبالفش  ھتماماال  إلى  یؤدي

  العواطفف.  الیقظة  أحالم  إلى  ذلك  من  بدالً   ویؤدي  باالبتعاد  التالمیذ  نتباهال  یسمح  الدرس  أثناء  الملل

 .هنتبااال خفض طریق عن والتحصیل التعلم تقلل  أن یمكن السلبیة
  ھتمام اال  یقلص  والخجل  القلق  تحدیداً، .  غیرةمت  السلبیة  لعواطفا  تنشیطل  الدافعیة  التأثیرات.  الدوافع

  بشكل   حقیقي  ھذا.  الفشل  تجنب  أجل  من  الجھد  ستثمارال  الدافع  تحفز  أن  یمكن  ولكن  ،ذاتیةال  والدافعیة

 معرفیة  مسألة  بشأن  كاالرتباك  السلبیة،  المعرفیة  العواطفو .  النجاح  یتوقع  التلمیذ  كان  إذا  خاص
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ً   یمكن  صعبة،    تنشیط   عدم  وبالعكس، .  المسألة   حل   یتوقع   ال یز  ال  التلمیذ  مادام  الدافعیة  یحسن  أن  أیضا

 . للتعلم التالمیذ دافعیة عام بشكل  یقلل  والملل، كالیأس   السلبیة، العواطف

  استراتیجیات  استخدام  ییسر  أن  یمكن  والخجل،  كالقلق  السلبیة،  العواطف  تنشیط.  التعلم  استراتیجیات

  یقلل   السلبیة  العواطف  تنشیط  عدمو .  التعلم  لمواد  الصم  والحفظ  البسیط  التدریب  مثل  الجامدة  التدریس

 . للمعلومات السطحیة المعالجة ویعزز  لالستراتیجیات استخدام أي

  المرن،   والفعل  التفكیر  استخدام  على  التالمیذ  قدرة  تقلل  السلبیة  العواطف  ألن .  للتعلم  الذاتي  التنظیم

ً  فإنھا ً . الذاتي م تنظیمھ  تقلل  أیضا  القلق  مثالً، .  للتعلم الخارجي  التنظیم تعزز  أن یمكنھا  ذلك، عن  عوضا

 . األمور وأولیاء  المعلمین طریق عن الخارجي التوجیھ على لالعتماد التالمیذ یدفع نأ یمكن

 

 

 الدراسي  الفصل  في
  الیأس و   ختبار، اال   قلق.  التالمیذ  تعلم   بقوة  تعرقل   أن  یمكن   السلبیة   العواطف  أن   البحث  ادلة  تشیر 

  الجھد،  وتجنب  نتباه،اال  فقدل  التالمیذ  یقود  أن  یمكن   وسالدر  أثناء  الملل  أو   بالتحصیل  المرتبط
  ھي  السلبیة  العواطفف. المدرسة من  والتسرب  متحانات،اال في  الفشلو   الواجبات، أداء في  والمماطلة

  على   الحصول  في  ویفشلوا  اتھمإمكان   لمستوى  التالمیذ  من  كثیر  رتقيی   ال  لماذا  تفسیر  في  رئیس  عامل
ً   العواطف   ھذه  ذلك،   من  أكثر  .ومیولھم  قدراتھم  مع  تتوافق  التي  التعلیمیة  الوظائف   نمو  تھدد  أیضا

  من   كثیر  في  الشباب  بین  نتحاراال   حاالت  من  الكبیرة  األعداد  إلى  وتضیف  التالمیذ،   شخصیة  وصحة
 .السواء على  والناجحة  الناجحة غیر  - الدول

  واطف الع  ھذه  لیوتقل  السلبیة،  األكادیمیة  العواطف   منع  على  التالمیذ  تساعد  أن  یجب  لذلك، 
  علیك   ولكن،.  متكرر  وبشكل  كبیرة  بشدة  تحدث   العواطف   ھذه  أن  ظھر  إذا  خاص  وبشكل   حدثت،  إذا

 ً ً   السلبیة  العواطف  تجنب   یمكن  ال  أنھ  عتباراال  في  األخذ  أیضا   استخدامھا  یمكن  وأنھ  التعلم،  عند   دائما
ً إیجا   حدة   األقل  والخجل   بالذات  المرتبط  والغضب  القلق،  أشكالف  .المناسبة  االحتیاطات  أُخذت  إذا  بیا

  المسائل  بشأن  رتباكاال  من  قدراً   وأن  نجاحھم،   من  واثقین  التالمیذ  كان  إذا  التعلم  تعزز  أن  حتى   یمكنھا
 . التالمیذ لدى مةالمتقد المعرفیة البنى  بعض یروتطو المفاھیمي  التغیر تیسر أن یمكن المعرفیة

ً   ولكن  تالمیذك،  لدى  المفرطة  السلبیة  العواطف   تقلیل  حاول   دراسي   فصل  ثقافة  كّون  أیضا
  تكوین ل  المفتاح.  تعلمھم  لتعزیز  السارة  غیر  العواطف  من  الناتجة  الطاقة  استخدام  من  میذالتال  نمكّ تُ 

  من  التمكن  على  أھدافھم  وتركیز  المشكالت،  حل  على   قدرتھم  في  التالمیذ   ثقة  رفع  ھو   الثقافة  ھذه  مثل
  أكثر،  لتفاصیل(  شخصي  فشل  من  بدالً   للتعلم  جدیدة  كفرص   التالمیذ  أخطاء  إلى  والنظر  التعلم،   مواد

       ).9 إلى 5 المبادئ أنظر
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 مقترحة  قراءات
Boekaerts, 1993; Turner & Schallert, 2001; Zeidner, 1998.    
 

 
 
 
 
 
 والعواطف  المھمة قیمو بالنفس، الثقة. 5

 .األكادیمیة المھام  في  ومیولھم بأنفسھم التالمیذ ثقة عزز

 

 البحوث  نتائج
  الفسیولوجیة،  والعملیات  الوراثي،  التركیب  ذلك  في  بما  الفردیة،  العوامل  من  بالكثیر  العواطف  تتأثر

  ثقة   العوامل،  ھذه  بین  من.  الذاتیة  للقدرات  العقلي  والتقییم  الشخصیة  والقیم  المبكرة،  التعلم  وخبرات

 .لعواطفھم أولى أھمیة  ذات المھمة وقیم   بأنفسھم  التالمیذ

  الثقة  وتعطي.  األكادیمیة  المھام  حل  على  الشخص  لقدرة  اإلیجابیة  النظرة  النفسب   الثقة  تتضمن 

ً   ولكن   والنجاح،  التعلم   على  بالقدرة  حساساال   التالمیذ   بالنفس .  الفشل  عند  بالمسؤولیة   حساساال   أیضا

  ه ھذ  تسمىو.  التعلم  مواد  في  التالمیذ  میول   على   بالمیول  المرتبطة  القیم  تستند   المھمة،   قیم   یخص   فیما و 
ً   القیم   قیم  تتعلق  فیما  الجید،  لألداء  ورةنظ الم  األھمیةب   تحصیل ال  قیم  وتتعلق.  الذاتیة  مھمةال  قیم  أیضا

 .جید  بعمل  عترافاال أو الوالدین كتقدیر  النتائج،  على  لحصولل األكادیمیة المشاركة  بقیمة  االستخدام

. اإلنجازات  بشأن  والفخر  بالنجاح  واألمل  بالتعلم،  التالمیذ  استمتاع  تعزز  بالنفس  الثقة 

 العلیا  المستویات  طریق  عن  الملل  یحدث  أن  یمكنو .  والیأس  القلق  یزید  بالنفس  الثقة  فقدان  وبالعكس،

  طریق   عن  أو  العالیة،  والكفایات  للمھمة  المتدنیة   المتطلبات  من   خلیط   عن  الناتجة   بالنفس   الثقة  من
  والكفایات   للمھمة  العالیة  المتطلبات  من  خلیط  عن  الناتجة  بالنفس  الثقة  من  المتدنیة  المستویات

  قد  فیما  التحدي،  لغیاب  نتیجة  الدروس  أثناء  بالملل  یصابون  قد  الموھوبین  التالمیذ  مثالً،.  المتدنیة

 . جداً  صعبة  المھام یعتبرون ألنھم  بالملل قدرة األقل التالمیذ یصاب
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ً   التالمیذ  عواطف  تعتمد   إلى  یُنظر  عندما  یُختبر  علمت بال  االستمتاعف.  لدیھم  المھام  قیم  على  أیضا

  ولیس  مثیرة   غیر   المواد  تكون  عندما  الملل   یحدث  وبالعكس،.  قیمة  وذات  مثیرة  أنھا  على  التعلم  مواد

  والفخر،  األمل  مثل  بالنجاح،  المرتبطة  العواطف  تدعم  للنجاح  المنظورة  األھمیةف.  شخصیة  قیمة  لھا

  تلمیذ   اعتبر  إذا  مثالً،.  والخجل  والیأس  كالقلق،  الفشل،  عواطف   للفشل  المنظورة  األھمیة   تدعم  فیما

  وخجل  وقلق   النجاح، بشأن أكثر  بفخر  سیشعر ھي  أو  فھو  أھمیة،  األكثر ھو   الریاضیات في  التحصیل 
 .لھا/  لھ  بالنسبة  شخصیة ھمیةأ اقل مجاالت  في منھ الریاضیات في بالفشل  متعلق  أكثر

 

 

 

 الدراسي  الفصل  في
  العواطف  وتقلیل  اإلیجابیة،  العواطف  یةمتن  على  مساعدتھم  أجل  من  بأنفسھم  التالمیذ  ثقة  عزز

  بتركیز   بالنفس  الثقة  زیادة  یمكن .  تجنبھا  یمكن  ال  التي   السلبیة  العواطف  مع  بإیجابیة   والتعامل  ،السلبیة

 مؤشرات  من  بدالً  للتعلم كفرص   الفشل إلى النظر  یمكن   كما.  ضعفھم من بدالً  قوتھم  على  التالمیذ إنتباه

 بدالً   شخصیاً،  فیھ  ونمك یتح   الذي  الجھد  قلة  إلى  الفشل  رجاعاب   للتالمیذ  التوضیح  یمكنو .  القدرة  لعدم

  تدریس  توفیر  تتضمن  بھا  القیام  یمكن  التي  األخرى  اإلجراءات.  القدرة  قلة  أو   خارجیة  عوامل  عن

  المستوى  عالیة   ختباراتاال   وتجنب )  8  و  7  المبادئ  أنظر(  األھداف   من   التمكن  وأبنیة   الجودة  عالي

 ).9 المبدأ أنظر(

ً   مھم   التعلم  تقدیر   على   التالمیذ   مساعدة  إن    المھام   قیم  تعزیز  خاص  بشكل   المھم  منو.  أیضا

  التي  المھام  استخدام  ھما  ؛القیم  ھذه  لتحقیق  مھمان  طریقان  ھناك.  المیول  على  القائمة  للتالمیذ  الداخلیة

  أن  كیف   للتالمیذ  والتوضیح   ،)األصیلة  المھام  الكتاب  بعض   یسمیھا(  الیومیة   التالمیذ   بحیاة  ترتبط 

  یمكنك و.  ذلك  بعد  لحیاتھم   مھمة  تكون   أن   یمكن  القصیر  المدى  على   مالئمة   أقل   تبدو  قد   التي  المھام

  وكبدیل .  المتوقعة  المستقبلیة  بحیاتھم  أو   الحالیة  التالمیذ  بحیاة  ربطھا  طریق  عن  المھام  مناسبة   تأكید

  طریق   عن  مثالً،  بحیاتھم،  األكادیمیة  المھام  ترتبط  كیف  نفسھمأب   یتعلمون  التالمیذ  ترك  یمكنك  ،لذلك
 . ومستقبلھم المھام ھذه  بین  الرابط حول  موضوعات  كتابة

  فزیادة.  حدین  ذي   سیف  تكون  أن  یمكن  ستخدام اال  وقیمة  نجازاال  قیمة   تأكید  العكس،  وعلى 

ً   یمكنھا  ولكن  اإلیجابیة،  العواطف  تیسر  أن  یمكن  األكادیمي  التحصیل  انجاز  قیمة   زیادة  أیضا
  والعواطف  بالنجاح  المرتبطة  العواطف  من  كل  أن  ھو   ببالس.  كالقلق  السلبیة،  التحصیل   عواطف

  أن  ما  تلمیذ  أعتبر  إذاف.   جداً   مھم   أنھ  على   التحصیل  إلى  نُظر   إذا  تعزیزھا  یتم   بالفشل  المرتبطة
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ً   یشعر   قد  ولكن   النجاح،   عند   والفخر  باإلثارة  یشعر   فقد  جداً،  مھمة  الجیدة  الدرجات   قوي   بخوف   أیضا
  مساعدة   األفضل   من  لذلك،.  االمتحان  في  فشل  إذا  والخجل  بالیأس  وكذلك  االمتحانات،  قبل  الفشل  من

      .بالمیول المرتبطة المھام قیم  تطویر  على التالمیذ

 

 مقترحة  قراءات

 
Pekrun, 2006; Weiner, 1985.    

  
 
 
 

 اطفة الع تنظیم. 6

ً   عواطفھم  تنظیم  على  التالمیذ  ساعد   وتغییر   الكفایة  وتنمیة  ،ییمالتق  إعادة  مستخدما
 . المواقف

 

 البحوث  نتائج

  لتنظیم و .  السلبیة  العواطف  تقلیلو  اإلیجابیة   العواطف  لدعم  عددةمت  طرق  التالمیذ   یستخدم  أن  یمكن

  عن   العواطف  تنظیم  یمكنو .  كبدیل "التأقلم"  مصطلح  یستخدم  الضاغطة،  فوالمواق  السلبیة  العواطف

  التنظیم"  سوابقھا  تغییر  طریق  عن  أو "  واطفللع  الموجھ   التنظیم"  ألعراضھا  المباشر  التغییر  طریق

 . "والموقف  ،الكفایة و  ،للتقییم  الموجھ

  العملیات   یتناول  النوع  ھذا  طرق   معظم.  مباشرة  العاطفة   یستھدف  للعاطفة   الموجھ  التنظیم

 أسالیب   استخدام  ذلك  أمثلة .  للعاطفة  المخصص  نتباهاال  أو   ،العاطفة  من  جزء  ھي   التي  فسیولوجیةال

 الذي   ، فاءخ اال  ھو   للعاطفة  الموجھ   تنظیملل  مھم  متغیر   ھناك.  القلق  من  للحد  العقاقیر  أو  رخاء، ست اال

  اإلدراك   رفضب  العاطفةب   األعتراف   وعدم  اطفةالع  عن  بعیداً   الشخص  إنتباه  توجیھ  من   یتكون 
 . الواعي
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  في  وصفت  كماو. اطفةللع سببةالم التقییمات تغییر   من یتكون)  التقییم إعادة أو (  لتقییمل الموجھ التنظیم

 . التالمیذ عواطف  تغیر  أن یمكن  المھمة قیم وتقییم ) القدرة تقییم  أي( بالنفس  الثقة تنمیة ،5 المبدأ

  من   الناتجة   اإلیجابیة   العواطف  تعزز  وبذلك  الشخص،   كفایات  تنمیة   منضیت  للكفایة   الموجھ   التنظیم
  قلقھم  ویقللون   بالتعلم  استمتاعھم  التالمیذ  یحسن  أن  یمكن  مثالً،.  السلبیة  العواطف  وتقلل   الناجح   العمل

 . األكادیمیة االمتحانات في وللنجاح للتعلم  كفایاتھم زیادة  طریق عن

  كن یم  مثالً،.  الشخص  عواطف  تعدل  بطرق  البیئات  تغییر  أو   اختیار  یتضمن  للموقف  الموجھ  التنظیم

ً   التأثیر   اختیار   طریق  عن  أو   احتیاجاتھ،  تطابق  مدرسة  اختیار  طریق  عن  تلمیذ  عواطف  على  إیجابیا
 أو   القلق  من  بدالً   ثمرالم  كواالرتبا  بالتعلم  االستمتاع  حفزت  التحدي  من  مناسب  مستوى  تقدم  تعلم  مھام
  منحھم  فیھ   یتم   الذي  الحد  إلى   فقط  التنظیم   من  النوع  ھذا  استخدام  للتالمیذ   یمكن  أنھ   الواضح،   من.  الملل

 . التعلم وبیئة المھام تشكیل   في للمساھمة االستقاللیة

ً   یفترض  الناجح   العاطفة  تنظیم     واختیار   الشخص  عواطف   على  لتعرف ا  على   مقدرة  مسبقا
  على   قدراتال  من   یتكون   الذي  العاطفي،   الذكاء  من   جزء   ھي  القدرات  ھذه.  رتھاإلدا  مناسبة  طرق 

 .وتنظیمھا منھا واالستفادة  األخرین األشخاص وعواطف  نفسھ  الشخص عواطف على لتعرفا

 

 الدراسي  الفصل  في
  دروسك  تصمیم  یمكنك  أوالً،.  التالمیذ  لمساعدة  العواطف  تنظیم  في  مھااستخدا  یمكن  طرق  عدة  ھناك

 ً   عن  إعالمھم   طریق  عن  التالمیذ   مساعدة  یمكنك  ثانیاً، .  9  إلى  7  المبادئ  في  تناولھا  تم  كما  ،لذلك  وفقا

  تحدید   على  كالقدرة  العاطفي،  الذكاء  مھارات  ممارسة  طریق  وعن  العواطف  لتنظیم   استراتیجیات
 (Social - Emotional Learning (SEL))  العاطفي  -  االجتماعي  علمالت  برامج  استخدام  یمكنو.  العواطف

 . للعواطف النفسي العالج في العواطف  تنظیم طرق   تستخدم ثالثاً،. المھارات ھذه لممارسة

  األربعة  األنواع  كل  أن  تعرف   أن   یجب  العواطف،  تنظیم  استراتیجیات  عن   التالمیذ   تعلیم  عند 
  الكفایة   وتنمیة  ،التقییم  إعادة  ولكن،.  ناجحة  تكون  أن  یمكن  أعاله  الموضحة  االستراتیجیات  من

ً   تكون  الموقف  وتغییر   العاطفة،   حدوث  قبل  االستراتیجیات  ھذه  استخدام  یمكنو .  فعالیة  أكثر  غالبا

  عندما   العواطف  نحو   الموجھة   االستراتیجیات  تستخدم  وبالعكس،.  السلبیة  العواطف   نمو   تمنع  وبذلك

.  الحدوث  من   السلبیة  التبعات  منع   جداً   المتأخر   من  ھأن   یعني   قد  ما  ظھرت،   قد   بیةالسل  العواطف  تكون

  تنظیم   مثالً،.  مؤسفة  جانبیة  آثار  العاطفة  نحو   الموجھة  لألسالیب  یكون   أن  یمكن   ذلك،   على  عالوة

  یصبح   أن  إلى  یؤدي  ولكنھ   وقتیاً،  المفرط  القلق  یخفف   أن  یمكن   الطبیة   العقاقیر  طریق   عن  القلق
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ً   فكر  معینة،  استراتیجیة  عتباراال  في  األخذ  عندو .  العقاقیر  لھذه  مدمنون  میذالتال   التوازن  بشأن  دائما

 . والعیوب الفوائد  بین

  في  تساعد  أن  یمكن  نفسي  معالج  ستشارةا  المفرطة،  السلبیة  العواطف  من  تلمیذ  یعاني  عندما 
  المتوفرة   العالجات  أكثر  بین  من  ھو   خاص،  بشكل  ،االمتحان  لقلق  النفسي  العالج.  المشكلة  فی تخف 

ً   الیوم   أو   ،)سترخاءاال  كتدریب(  القلق  أعراض  تستھدف  متحاناال  قلق  لعالج  المختلفة  األشكال.  نجاحا

 المھارات  تدریب(  الكفایة  في  األساسي  النقص  أو   ،) المعرفي  عالجكال(  للقلق  المسبب  بالنفس  الثقة  ةقل

  ھي   المختلفة  العالجات  ھذه  من  تولیفة  أن  تبین  لقد).  التعلم  استراتیجیات  لتحسین  كالتدریب  السلوكیة؛

    .التالمیذ من  لكثیر یةلعاف األكثر 

 

 مقترحة  قراءات
 

Gross, 1998; Matthews, Zeidner & Roberts, 2002; Thompson, Hughes & 
Terrell, 2009. 

 المعلم  وعواطف  الصفي التدریس. 7

 .كمعلم ھاخبرت  التي   اإلیجابیة العواطف من واستفد الجودة عالیة دروس قدم

 

 البحوث  نتائج
  رفیة المع  الجودة  تُعرف.  التالمیذ  لعواطف  جداً   مھمة   الصفي  للتدریس  والتحفیزیة  المعرفیة  الجودة

.  التالمیذ  وكفایات  المھمة  صعوبة  بین  والتوافق  المھمة   وصعوبة  والوضوح،  البناء،  طریق  عن

  ، لذلك  وكنتیجة.  التالمیذ  فھم  تعزز  التحدي  متوسطة  مھام  مستخدااو   والواضح  البناء  جید  التدریسو 
  ذلك،   على   وعالوة.  والقلق  الملل  ض نخفااو   ستمتاع، واال  بالنفس  الثقة  في   زیادة  التالمیذ   یختبر 

  والفضول  المفاجأة،  یسھل  معرفي  صراع  تُطلق  أن  یمكن  التحدي  متوسطة  المعرفیة  المشكالت
 .لتعلما یعزز الذي ثمرالم رتباكواال

  وتقلل   ستمتاعاال  تعزز   وبذلك  للتعلم،   المنظورة  القیمة  في   تؤثر  للتدریس  التحفیزیة   الجودة 
  ،) 5  المبدأ  أنظر (  التالمیذ  اھتمام  وتحفظ   تشد  التي  المعنى  ذات  المھام  یةفیز تح ال  جودةال  تتضمنو .  القلق

  طلترابل  االحتیاجات  تلبي  للتعلم  اجتماعیة  نىبُ   وتقدم  الذاتي،  تعلمھم   لتنظیم   للتالمیذ   ة ستقاللی ا  عطيوتُ 
 . ممتعة األكادیمیة  المشاركة أن للتالمیذ  لیوضحوا المعلمون  یبدیھ الذي والحماس ،االجتماعي 
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 الدراسي  الفصل  في
 . تلالستراتیجیا مھمة  مجموعات  خمس  یلي فیما. دروسك جودة  لتحسین  طرق عدة استخدام یمكنك 
 مواد   فھم  على  التالمیذ  یساعد   ھذاو .  عالیة  معرفیة  جودة  ذات  ومھام  تدریس  قدم:  المعرفیة  الجودة

.  السلبیة  العواطف  وتقلیل  بالتعلم  للتمتع  الالزمة  بالنفس  الثقة  ولتنمیة  الكفایات،  بناء  وعلى  التعلم،

  البناء،  جیدة  والتوضیحات  التعلم  مواد  أن  ضمان  طریق   عن  عالیة  معرفیة   جودة  على  الحصول  یمكن
  التالمیذ   كفایة  ومستوى   المھمة  متطلبات   بین   مناسب  توافق   تقدیم   طریق   وعن   وواضحة،   ومنظمة
  المعرفي   التضارب  من  متوسط  قدر  تتضمن  معرفیة  مشكالت  للتالمیذ  قدم  ،ذلك  إلى  إضافة.  الحالي

  أن   قبل  رتباكاال  حل  تم  أنھ   تأكد  ولكن،.  ثمرالم  رتباكواال  والفضول  ،المفاجأة  إلى  ؤديی   أن  یرجح

 .المشكلة حل  على  یقدرون ال  عندما  القلق و أ بالملل  نیصابو  أو  محبطین،  التالمیذ یصبح

  وقیم  االھتمام  تنمیة  على  تساعدھم  التي و   للتالمیذ،  معنى  ذات   محتویات  استخدم :  المھمة  محتوى

  التالمیذ   اھتماماتب   ترتبط  محتویات  تقدیم  طریق  عن  معنى  أكثر  المھام  جعل  یمكنك.  الذاتیة  المھمة

  محتویات   تقدیم  طریق  وعن  فراغھم،  أوقات  أنشطة  ذلك  في  بما  المدرسة،  وخارج  داخل  الحالیة
  التالمیذ  وأھداف  المھام  بین  العالقة  كانت  إذاو .  والمھنیة  الشخصیة   المستقبلیة  التالمیذ  بأھداف  ترتبط 

 ). 5 مبدأ أنظر( كبدیل  للتالمیذ وضحھا  ،المحتوى  في یكفي  بما واضحة  غیر

.  استمتاعھم  زیادة  أجل   من   الذاتي   تعلمھم  لتنظیم   ستقاللیة ا  للتالمیذ  أعطي :  الذاتي  التنظیم  ستقاللیة ا

 أھداف  تعریف   ذلك  شملی   أن  ویمكن  التالمیذ،  من  لمجموعات  أو   تلمیذ  لكل  ستقاللیةاال  إعطاء  یمكن و 
.  الشخصي  التقدم  وتقویم   ومتابعة   التعلم،   في  المستخدمة  واالستراتیجیات  المھام  واختیار  التعلم،

  غیر   التالمیذ   كان  إذاو   .الذاتي   التنظیم   على   میذ التال  كفایات  مع  تتوافق  أن  یجب  ستقاللیةاال  ولكن، 

 . االستمتاع من بدالً  وملل   قلق ستقاللیةاال تسبب  قدف مناسبة،  استراتیجیات اختیار على قادرین

  االجتماعي  للتفاعل   احتیاجاتھم  تلبیة  على   التالمیذ   تساعد  للتعلم   اجتماعیة  بنى  ل شكّ :  االجتماعیة  البنى

  كانت  إذا.  الجماعي  والعمل  الشریك  عمل  ذلك  أمثلة.  توقعةالم  التعلم  وقیم  میولھم  یعزز  أن  یمكن  الذي

 ھذه  تنمیة  على  مساعدتھم  یمكنك  علیة،ابف  عملھا  تنظیم  على  الكفایة  تملك  ال  التالمیذ  وعاتممج
 .علمھمت في التدرج طریق عن المھارات

  لذلك، .  العواطف  بنفس  الشركاء  یشعر   بحیث  تنتقل  أن  ویمكن  معدیة   العواطف:  علمالم  عواطف

  على   كبیر  ثیرأت   لھا  یكون  أن  یمكن  الدراسي  الفصل  في  ویظھرھا  المعلم  یختبرھا  التي  العواطف
 واإلثارة  كاالستمتاع،  اإلیجابیة،   العواطف  من  لكل  حقیقة  ھذه.  التالمیذ  یختبرھا  التي  العواطف

  اإلیجابیة   المعلم  عواطف.  االحباط  أو   القلق  أو   كالغضب،  السلبیة  والعواطف  لتدریس،ا  أثناء  والفخر

  قیمة   على  األمد   طویلة  آثار  لھا  یكون   أن  ویمكن   ،الفصل   داخل  بالتعلم  التالمیذ   استمتاع  تعزز  أن  یمكن
  التي   اإلیجابیة  العواطف  بإظھار  االعتناء  المعلمین  على  یجب  لذلك،.  التالمیذ  یدركھا  التي  التعلم
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  والحماس  اإلیجابیة  العواطف  مشاركتھم  من  ویتأكدوا  الدراسیة،  والمادة  التدریس  نحو   بھا  یشعرون
     .تالمیذھم مع

 

 مقترحة  قراءات
 
Frenzel et al., 2009; Hulleman & Harackiewicz, 2009; Schutz & 
Zembylas, 2009. 
 

 

 

 

 

 

 التحصیل  ومعاییر األھداف ىنبُ . 8

 . التحصیل لتقویم اإلتقان  ومعاییر اإلتقان أھداف  استخدم

 

 البحوث  نتائج
  ھما  ، التحصیل  ألھداف  مجموعتان  توجد .  التالمیذ  عواطف  في   المختلفة  التحصیل  أھداف  تسھم

 . األداء وأھداف اإلتقان أھداف

  على  فوقت بال  األداء  أھداف  وتتعلق.  الشخص  كفایة  وتحسین  التعلم  مواد  بإتقان  تتعلق  اإلتقان  أھداف

  إلى   ستناداً ا  المجموعة  بتحصیل  التعاون  أھداف  وتتعلق  .اآلخرین  من  أسواء  فعل  تجنب  أو   اآلخرین

  اإلتقان   افأھد  تعزز  التعلم،   طانش  على  التالمیذ   عواطف  تركیز   طریق  عن ف.  التالمیذ  بین   التعاون

  والفشل،   بالنجاح  المتعلقة  العواطف   األداء  أھداف  تعزز   وبالعكس، .  الملل  ل وتقل  بالتعلم  استمتاعھم 

  االجتماعیة،   العواطف   التعاون  أھداف  تیسر  أن  المرجح  منو .  والیأس  ل والخج   والقلق،  الفخر،  مثل

  تالمیذ   من  الغضب  أو   آخرین،  تالمیذ  حو ن   التعاطف  أو   المجموعة،  إنجازات  في  الجمعي   الفخر  مثل
 . المجموعة نحو  االلتزام إظھار في فشلوا
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  مشاركتھا   یمكن  والتي   المعلمون  ینقلھا  التي  األھداف  الدراسي  الفصل  أھداف  بُنى  تتضمنو  
  وصفت   كما  عواطفھم  في  تؤثر  فإنھا  ،التالمیذ   قبل   من   األھداف  ھذه  تبني  یتم  عندماو .  التالمیذ  مع

 . العواطف على تأثیرھا بسبب   التالمیذ تعلم على  قویة آثار األھداف ھذه نىلبُ  یكون أن یمكنو . أعاله

ً   تؤثر  التحصیل  لتعریف   المستخدمة  المعاییر  بالمثل،    معاییر ف.  التالمیذ  عواطف  في  أیضا

  أكثر  بشكلو.  الزمن  عبر  والتحسن  التعلم  مواد  تقانإ  ناحیة  من  التالمیذ  حصیلت  قیاس  تعني  تقاناإل

  حیث   من  التحصیل  تقیس  المحك  جعیة مر   معاییر .  تقاناإل  معاییر   من  وعینن   بین  تمییزال  یمكن  تحدیداً،

 الحالي  األداء  بین  االختالف  ناحیة  من  التحصیل  الفرد  معاییر  تقیس  فیما  المھمة،  تقانإ  معاییر
  التلمیذ  أداء  حیث  من  التحصیل  تقیس  فھي  األداء؛  أھدافب   شبیھة  القیاسیة  المعاییر.  والسابق

  تحصیل   المجموعة  على  المستندة   المعاییر   تقیس  فیما.  اآلخرین  التالمیذ   ألداء  بالنسبة   الشخصي

 . التالمیذ مجموعات

.  المیذالت   من  المتوقع  التحصیل  نوع  بشأن  التوقعات  تنقل  التحصیل  ومعاییر   التحصیل  أھداف 

  یحققھ   أن  یجب  ذيال  التحصیل  مستوى  حول  األمور  وأولیاء  ن ی المعلم  توقعات  فإن  ،ذلك  إلى  إضافة
  االمتحان  قلق  في  تسھم  رتفاع اال  المفرطة  التحصیل  توقعاتف.  عواطفھم  على  قوي  تأثیر  لھا  التالمیذ

 . التالمیذ لدى
 

 

 

 

 الدراسي  الفصل  في
  ومعاییر   تقاناإل  أھداف  بُنى   تفضیل   المعلمین  على  یجب  النجاح،  خبرة  من  التالمیذ  كل  تمكین   أجل  من

  عام   بشكل  تلمیذ  كل   مكانإب   ،اإلتقان  معاییر  معف.  القیاسیة  والمعاییر   األداء  أھداف  نىبُ   على  اإلتقان

  تحصیل   عن  مستقل  بشكل  تقویمھ  یتم  الواحد  التلمیذ  تحصیل  ان  تعني  اإلتقان  معاییر  إن.  النجاح  تحقیق

.  ناجحون  أنھم   التالمیذ   جمیع  إعالم  یمكنك   ،اإلتقان  تلمیذ  كل   حقق  إذا  لذلك،.  ناآلخری   التالمیذ

  الزمن،   عبر   والتحسن  المھمة   إتقان   ى عل  بناء  تلمیذ   كل   تقییم   مكان باإل   تجعل  اإلتقان  معاییر  استخدامف
 . التالمیذ بین  ما اإلیجابیة  والعواطف   بالنفس الثقة  لتنمیة سساأل تضع  التيو 

  فشلوا   بأنھم  التالمیذ  بعض  إبالغ  المعلمین  على  ،لقیاسیةا  المعاییر  استخدام  عند  وبالعكس، 
ً   التالمیذ  جمیع  أظھر  إذا  حتى  اآلخرین،   من  أسواء  أدوا  أنھم  بسبب   مع  مثالً،ف.  التعلم  موادل   إتقانا

.  آخرین لتالمیذ السیئة الدرجات حساب على  تأتي  التالمیذ لبعض  الجیدة الدرجات ، القیاسي التصحیح

  یجب   المعاییر  ھذه  مع  -  الفصل  في  تنافسیة  بیئة  تنتج  أن  یمكن  لقیاسیةا  والمعاییر  األداء  أھداف  لذلك،

  بعض   أن  یعني  التنافس.  معیارال  تعریف  حسب  التالمیذ  بعض  وسیفشل  للنجاح،  التنافس  التالمیذ   على
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  منخفضة   وثقة   الفشل  آخرین  یختبر   فیما  بالنجاح،  كالفخر  إیجابیة،   عواطف  یختبروا  أن  یمكن  التالمیذ
 .والیأس  والخجل  القلق، إلى تقود  بالنفس

  حتى   ولكن،.  المعلمین  من  متوقع  المعیاري  التصحیح  العالم،  حول  المدارس  من  العدید  في 

  حول   إضافیة  راجعة   تغدیة  لتقدیم   اإلتقان  معاییر   استخدام  الممكن  من   الظروف،  ھذه  مثل   تحت 
  تغدیة   إلعطاء  المجموعة  على  المستندة  المعاییر  استخدام  یمكن  ذلك،  على  عالوة.  التعلم  مكاسب

 . المجموعة اتإنجاز  في  تلمیذ كل ومساھمة  المجموعة عمل على  راجعة

  واضحة  توقعات  قدم  تحقیقھ،  التالمیذ  من  المعلمین   یرید  الذي  التحصیل  مستوى  بخصوص 
  ھذه   أن  تأكد  ولكن،.  الجھد  ستثمارال  التالمیذ   یحفز  أن  یمكن  والتحدي  الوضوحف.  التالمیذ  تتحدى

     .   قدراتھم تتجاوز وال  التالمیذ متناول   في ھي  متحدیة،  كانت إن حتى  التوقعات،

 

 مقترحة  قراءات
 

Johnson & Johnson, 1974; Linnenbrink & Pintrich, 2002; Pekrun, Elliot & 
Maier, 2009. 
 

 

 

 الراجعة  یةذوالتغ   ختباراال أخذ. 9

  عالیة  االختبارات  وتجنب  معلوماتیة،  راجعة  تغدیة  وقدم  البناء،  جیدة  اختبارات  استخدم
 . المخاطر

 

 البحوث  نتائج
 الفردي  التحصیل   وتوابع  االختبار،  بعد  المقدمة  الراجعة  یةذ والتغ  والتقییمات،  االختبارات  تنظیم 
  قلق   فإن  للتالمیذ،  واضحة  التقییمات  وتوابع  ومتطلبات  التنظیم،  یكن  لم  إذا .  التالمیذ   عواطف  في  تؤثر

  التي  االختبارات  ،ذلك  إلى  إضافة.  ونتائجھ  الفشل  إمكانیة  بشأن  الیقین  عدم   بسبب  یزید  االختبار

  جزء   ألن   االختبارات،  بشأن  القلقین  التالمیذ   أداء  ضعفتُ  أن  یمكن  نتباهاال  من  عالیة  متطلبات  تتضمن
ً   مشغول  نتباھھما  من .  االختبارات  ھذه  مثل  أثناء  أكثر  القلق  یزداد  أن  یمكنو .  الفشل  من  بالتخوف  مسبقا

 . محدودة زمنیة  فترة في  داعيإب  مقال كتابة   تنفیذ یتعین عندما صحیًحا ھذا یكون  قد ، المثال  سبیل على
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  تنمیة  في  العوامل   أقوى   أحد  ھي   األكادیمیة   االختبارات  في  حصیلالت  حول  الراجعة   یةذالتغ 
  عبر   بأنفسھم  التالمیذ  ثقة  تقوي  أن  یمكن  النجاح  حول  المتكررة  الراجعة  یةذ التغف.  التحصیل  عواطف

  یة ذ التغ  وبالعكس، .  والفخر  النجاح  في  كاألمل  لدیھم،   اإلیجابیة  التحصیل  عواطف  وتزید   الزمن

  الفشل،   كقلق  لبیة،الس  التحصیل   عواطف   وتزید  بالنفس   الثقة  تقلل  الفشل  حول  المتكررة  الراجعة
 أن  مفادھا  برسالة  الفشل  حول   المالحظات   اقترنت  إذا  خاص  بشكل  صحیح   ھذاو   .والیأس  والخجل

 .القدرة نقص  عن ناتج الفشل

ً   ذلكب   ؤثریو   التحصیل،  قیمة   شكل ی   االختبار  على  یترتب  ما  إن    حول  التالمیذ   شعور  في   أیضا
 ألھمیةا  فإن  الفردي،  التحصیل  على  معتمدة  والوظیفیة  التعلیمیة  العمل  فرص  كانت  متىف.  التحصیل

  نواتج   على  الحصول   حتمالیةا   جانب  إلى  األھمیة،  ھذه  وزیادة.  تزداد  والفشل  للنجاح  المتوقعة 

  جانب  إلى  تكون  وعندما.  النجاح  في  كاألمل  اإلیجابیة،  لالتحصی   عواطف  تقوي  أن  یمكن  إیجابیة،

 من  التخرج  بعد   العمل  عن  عاطل  یصبح   أن  أو  للشخص  التربویة  القدرات  تحقیق  في  بالفشل  التوقع
 .المتزاید  والیأس لقلقل التالمیذ یتعرض أن یمكنف المدرسة،

 

 الدراسي  الفصل  في
  ونواتج  ومتطلبات  توقیت،  حول  واضحة  معلومات  تقدیم  المعلمین  على  یجب  الیقین،  عدم  لتقلیل

 كان  إذا  خاص  وبشكل  للتالمیذ،  عنھا  اإلعالن  یتم  لم  التي  المفاجئة  االختبارات  ستخدمت   ال.  االختبار

  قلق  ذوي  التالمیذ  تضع  التي  التالمیذ  إنتباه  على  طلباتمت ال  من  للحد.  مھمة  نواتج  االختبار  ھذال

  ،ولكن.  متعدد  من  االختیار  كاختبارات  الحمل،   تقلل  أنماط   استخدام  یمكنك  الضعفاء،   ضمن  االختبار
  بین   توازن  إیجاد   الضروري   من   وتجعل  التقییم،   أھدافو   عارض تت   قد  األنماط  ھذه  مثل   استخدام
 .الكامل نتباهاال  تتطلب  التي الكفایات تقییم وھدف  العادل االختبار

  توقعات  لزیادة  مناسبة   إجراءات  طریق  عن  الثقة،  وزیادة  القلق،  تقلیل  یمكن  باإلضافة، 
  فرص   مثل   ثانیة،   فرص  وتقدیم   االختبار  بنود   بین   اختیار   تقدیم   ھما  لذلك  مثاالن   .بالنجاح  التالمیذ 

ً   االمتحانات إلعادة  .طوعیا

  التالمیذ   لدى  بالنفس  الثقة  تقویة   یمكنك  التحصیل،   حول   الراجعة  یةذ التغ  یخص   فیما و  
 : التالیة األربع التوجیھات استخدام طریق  عن اإلیجابیة والعواطف

 ). 8 المبدأ أنظر( التحصیل لتقویم أمكن كلما ةالقیاسی  معاییرال وتجنب  اإلتقان معاییر استخدم .1

  األداء،   تحسین  تأكید  طریق  عن  الفشل  من  بدالً   النجاح  حول  المتكررة  الراجعة  یةذالتغ  استخدم .2
 . اإلتقان معاییر  باستخدام  عام بشكل  بھ القیام یمكن والذي ،قلیالً  التحسن كان إذا حتى
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  تعلم  في  التالمیذ   فیھا  یفشل  ضروریة،  حتى  تكون   قد  أو   تجنبھا،   یمكن  ال  أوقات  ھناك  ستكون .3
  األخطاء   إلى  ننظر  أن  یجب  ال  أنھ  بوضوح  للتالمیذ  بین  الحاالت،  هھذ  في.  المواد  بعض

 . للتعلم كفرص  ولكن القدرة نقص عن كمعلومات

  كیف   حول  معلوماتیة   راجعة  تغدیة   قدم   والفشل،  النجاح  حول   میة التقیی   الراجعة  یةذ التغ  من   عد ت اب  .4
  ونة مقر  المفصلة،  معلوماتیةال  الراجعة  یةذالتغ.  اإلتقان  وتحقیق  كفایاتھم  تحسین  میذالتال  یستطیع

  جمیع  دعم   وكذلك  قدراتھم،   في  التالمیذ   ثقة  سیقوي   ممكن،  اإلتقان  بأن  إیجابیة  توقعات  مع
 .الثقة ھذه مثل  عن الناتجة الفاعلة اإلیجابیة المخرجات

 الذي  االختبار  بأنھ  لمخاطرا  عالي  االختبار  رفیُعّ .  التقییم  لىع  ترتبی   ما  عتباراال  في   خذ  أخیراً،

  یمكن  المخاطر   عالي  االختبار.  التالمیذ  عمل  فرص  بشأن  قرارات  مثل   ،وخیمة  عواقب  علیھ  رتبیت 

  یزید   فشلوا،  الذین   للتالمیذ  ولكن،  ، الناجحین  التالمیذ  لدى  اإلیجابیة   التحصیل  عواطف  یزید   أن
  عالي  االختبار  تجنب   لذلك،.  بالمستقبل  المرتبط  الیأس و   القلق  وكذلك  الفشل،  بشأن  والخجل  اإلحباط 

  حول   معلومات  على   للحصول  التقییمات  استخدام  ثقافة  نشىء أ  ذلك،  من  بدالً و .  أمكن  كلما  طرالمخا

 . اإلتقان تنمیة كیفیة

   

 مقترحة  قراءات
Zeidner, 1998. 
 

 

 

 المدرسة وإصالح واألقران األسرة،. 10

  اإلصالح   في  وساھم  الدراسي   الفصل   في  األقران  ببیئة   وأعتني  ،والدینال  أشرك
 .المدرسي

 

 البحوث  نتائج
 الدراسي   الفصل  ویتأثر  وأقرانھم،  بأسرھم  التالمیذ  یتأثر.  معزولة  جزیرة  لیس  الدراسي  الصف

  ارعتب اال  في  تؤخذ  أن  الفصل  خارج  العوامل  تحتاج  لذلك،.  أوسع  بشكل  والمجتمع  المدرسة  بتنظیم

 . لتالمیذل العاطفي الرفاه لتعزیز

  المدرسة  قبل  ما  سنوات  أثناء  التالمیذ  عواطف  تنمیة  في  الرئیسیون  المساھمون  ھم  الوالدان 
  في  یتشكل   الفشل  من  والخجل  بالنجاح  الفخر.  الموالیة  المدرسة  سنوات  خالل  تأثیرھم  في   ویستمروا
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  بشكل  عالیة  تحصیل   توقعات  یضعون  عندما  االختبار  قلق  في  الوالدان  یسھمو.  مبكر  عمر  من  األسرة

 من   أھم  الوالدان  .الفشل  على   الطفل  یعاقبون  وعندما   أطفالھم،  یحققھا  أن  یمكن  ال  التيو   مفرط

  في   بما  ،الفردیة  األساسیة  قیمال  حیث   من  الھویة   نمیةت  في   التالمیذ  عظم لم   بالنسبة  األقران  أو   المعلمین 
 . التحصیل قیمة ذلك

 في  األقران  بین  المنافسةف .  اسيالدر  الفصل  في  التالمیذ  عواطف  في  بالمثل  األقران  یؤثر  كما 

ً   األقران  یؤثر و  . التالمیذ  لدى  االمتحان  قلق  زیدت   یجابياإل   تحصیلال  اتتقییم   العواطف   في  أیضا

  عواطف   تنمیة  على  التالمیذ  الفصل  في  الصداقة  شبكات  وتساعد.  الفصل  في  المختبرة  االجتماعیة

  والقلق   الكتئابا  في  التالمیذ  بین  اءذی واإل   التنمرو  العدواني،  السلوك  یسھم  فیما  إیجابیة،  اجتماعیة
 .الضحایا لدى االجتماعي

  بیق تط  تعیق  أو   تیسر  التي  حدودال  شروطو   التحتیة  البنیة  المدارس  تنظیم  یقدم  أخیراً، 
ً   السلیمة   التربویة  ساتالممار  البلدان  بعض   في   المدرسیة  النظم  مثالً،ف.  الدراسي  الفصل  في   عاطفیا

  بعد   مختلفة  مسارات  إلى  التالمیذ  سبوتّن   التلمیذ  أداء  على  مستندة  المدارس  بین  مسارات  تشتمل
  أعمار  في   المخاطر  عالي  االختبار  استخدام  الضروري  من  النظم،  ھذه  مثل  في.  بتدائیةاال  المدرسة

  التنمیة   في  محالة  ال  تسھم  والتي  التنسیب،  قراراتل  الالزمة  األداء  معلومات  دیدتح   أجل  من  متقدمة
   . االمتحان لقلق المبكرة

 

 الدراسي  الفصل  وراء ما - المھني العمل

 محاولة  أيف.  البیت  في  أوضاعھم  بشأن  معرفة  على  الحصول  التالمیذ  عواطف  فھم  أجل  من  المفید  من

ً   أكثر   تكون  قد   منھا  السلبیة   وتقلیل  اإلیجابیة  العواطف   تنمیة   على   التالمیذ  لمساعدة   عندما   نجاحا
 قد   والدینال  إشراك  لذلك،.  سرةاأل  من  بالرفض  تقابل  عندما  تفشل  أن  یمكن  ولكنھا  ،والدینال  یدعمھا

  بشأن  والدینال  إعالم  یمكنك  تحدیداً، و .  للتالمیذ  اإلیجابي   الوجداني   النمو  دعم   في   أھمیة  أكثر   یكون

  العاطفي  النمو   دعم   یمكنھم  كیف  بشأن  معلومات  ھمإعطاء  ویمكنك  بالمدرسة،  العاطفي  طفلھم  وضع
 قد   الدراسي،  الفصل  داخل  تنظیمھا  یمكن  ال  التي  الشدیدة  العاطفیة  المشكالت  حاالت  فيو .  لطفلھم

 . وخبیر والدینال من بكل تصالاال  الضروري من  یكون

ً   تحتاج  الفصل  في  األقران   بیئة   األقران   تفاعل  على  التأثیر   یمكنك .  عتباراال  في   تؤخذ  أن  أیضا

  یمكنكو.  التعاوني  التالمیذ  عمل  إطار  في  التعلم  تنظیم  طریق  عن  للتالمیذ  االجتماعیة  والعواطف

  أھداف  حدیدت  طریق  عن  الفصل  زمالء  بین  فیما  والتعاون  لإلتقان  الموجھة  ألھدافا   نىبُ   تعزیز
ً   یمكنك   ذلك،   على  عالوة.  والتعاون  اإلتقان  معاییر   على  مستندة  راجعة   یة ذ تغ  وتقدیم  التحصیل   أیضا

  یحتاجون  المعلمین  أن  البحث   بین  تحدیداً، .  االجتماعي  غیر  األقران  سلوك  لتقلیل   بإجراءات  القیام
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  الكفایات  زیادة  محاوالت  أثبتت  ،للمفارقةو .  الدراسي  الفصل  في  اءذی واال   التنمر  تقلیل  أجل  من  دخلللت 

.  المشكلة  تفاقم  من   تزید  أن   ویمكن  كافیة  غیر  أنھا  والضحایا  ن المعنفی   لألشخاص   االجتماعیة 

ً  دوراً  المعلمین فیھا یلعب  التي التنمر ضد بالكامل المدرسة مقاربات   أثبتت وبالعكس،  .نجاحھا نشطا

 یساعدك  أن  یمكن  التربوي  والنظام  المدرسة  وقیادة  ،المدرسي  التنظیم  تأثیر  إدراك  أخیراً، 
  وتنمیتھم   التالمیذ  تعلم  تفید  يالت   الدراسي  فصلال  ممارسات  في  الناتجة  والقیود   رصالف  فھم  على

 ً ً .   الیوم  سریع   بتغیر  تمر   العالم  حول  التعلیم  نظم  أن   مالحظة  یجب  ذلك،   على  عالوة.  عاطفیا   كان   أیا

ً   صوتك   جعل  طریق   عن  اإلیجابي  التغییر  في   تسھم  أن  یمكنك  المدرسي،  السیاق  في   دورك   مسموعا
 .سلیمة  عاطفیة بطرق المدارس تنظیم في عدةوالمسا

  

 مقترحة  قراءات
 

Farrington & Tofi, 2009; Linnenbrink-Garcia, Rogat & Koskey, 2011; 
Meyer & Turner, 2002. 
 

 

 

 

 

 

 

 الخالصة 
  وتنمیة   تعلمھم،   على  واضح  تأثیر  لھا  یكون   أن  یمكن  كثیرة  متنوعة  عواطف   التالمیذ  یواجھ 

  تفید   ال   اإلیجابیة  العواطفف.  معقدة  العواطف  ھذه  تأثیرات  تكون   أن  ویمكن .  وصحتھم  شخصیاتھم

ً   التعلم   تعیق  ال  السارة  غیر  والعواطف  دائماً،  التعلم   التالمیذ   من  العظمى  للغالبیة  بالنسبة  ولكن،.  دائما

.  ضار  والملل  والیأس،  والخجل،   القلق،  یكون  فیما  مفید،  بالتعلم  االستمتاع  األكادیمي،  التعلم  ومھام

ً   ھي  العواطف  أن  یعني   ما  ورفاھھم،  التالمیذ  لھویة  رئیسیة  عناصر  ھي  العواطف  ذلك،ل  إضافة   أیضا
  المربین  على   یجب  األسباب،  ھذه  لكل.  األكادیمي  للتعلم  وظائفھا   جانب  إلى   ذاتھا،  حد  في   مھمة

 .التالمیذ  بعواطف  ھتماماال



31 
 

. السلبیة  العواطف  یلوتقل  اإلیجابیة  العواطف  زیادة  على  التالمیذ  لمساعدة  طرق  عدة  ھناك 

  الذاتیة  والقیمة  واالھتمام  بالنفس،  الثقة  لتنمیة  التالمیذ  المربین  یساعد  أن  یمكن  أنھ  ھو  أھمیة   األكثر 
  تقدیم   طریق  عن   بھذا  القیام  یمكنو.  السلبیة  العواطف  وتقلل   التعلم  بشأن  اإلثارة  تعزز   التي   للتعلیم

  في  اإلتقان  أھداف  نىبُ   إنشاءو   كمعلم،  الشخصیة  اإلیجابیة   العواطف  واستخدام  الجودة،  عالي  تدریس
  ات االختبار  وتجنب  التعلم،  في  التقدم  بشأن  التالمیذ  إلعالم  اإلتقان  معاییر  وتوظیف  الدراسي،  الفصل

 ذلك،  على  عالوة.  الدراسي  الفصل  في  األقران  ببیئة  والعنایة  ،والدینال  وإشراك  المخاطر،  ةعالی 

  في   المساعدة  طریق  عن  بالعواطف  المتعلقة  التربویة  األھداف  تحقیق  في  المعلمین  یسھم  أن  یمكن
ً  سلیمة بطرق  التعلیمیة والنظم  المدرسي التنظیم     .عاطفیا
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 IBE  - الدولي  التربیة مكتب

  وفي.  1925  عام  في  حكومیة  غیر  خاصة  كمنظمة  سویسرا،  جنیف،  في  الدولي  التربیة  كتبم   تأسس

  عام   منذو.  التعلیم  مجال  في  دولیة  حكومیة  منظمة  أول  أصبح  جدیدة،  قوانین  وبموجب  ،1929  عام

 .  واسعة ووظیفیة فكریة باستقاللیة االحتفاظ مع  الیونسكو  من  یتجزأ ال جزًءا  كتبالم أصبح ،1969

  شبكات  بنيی   و وھ.  التعلیم  وطرق  محتویات  لتطویر  دولي  كمركز  العمل  في  المكتب  مھمة  تتمثل

. العالم  مناطق  جمیع  في  وتطویرھا  المناھج  لتغییر  الوطنیة  القدرات  تعزیز  حول  الخبرات  لتبادل
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  وتعزیز   العملیة،   المھارات  وتحسین  وتنفیذھا،  المناھج  تصمیم  في  حدیثة   مناھج   إدخال  إلى  ویھدف
 .  التعلیمیة السیاسات حول الدولي الحوار

 نشاءإ)  أ: (خالل  من  رئیسي  بشكل (EFA) للجمیع  الجید  التعلیم  تحقیق  في  الدولي  ربیةالت   مكتب  یسھمو 

 استشاریة   خدمات  تقدیم)  ب(  ؛المناھج   وتصمیم  وضع  في  المختصین  من  عالمیة  شبكة  وتطویر

  وإتاحة  وإنتاج  جمع )  ج(  ؛الدراسیة  المناھج   تطویر   أو  إلصالح   محددة  لمطالب  استجابة  فنیة  ومساعدة

  والمناھج   التعلیم  بأنظمة  المتعلقة  والمواد  المعلومات  مصادر  من  واسعة  مجموعة  إلى  الوصول
  اإلنترنت   على  البیانات  قواعد  ذلك  في  ابم  العالم،  أنحاء  جمیع  من  الدراسیة  المناھج  تطویر  وعملیات

  تیسیر)  د(  الوطنیة؛  والتقاریر  والمنشورات،  نوعیةال  والدراسات)  التعلیم  حول  العالمیة  البیانات  مثل(

 القرار  صانعي   بین  التعلیمیة  واإلصالحات  واالستراتیجیات  السیاسات  حول  الدولي  الحوار  وتعزیز
  منذ  المكتب  ینظمھ   الذي  -  الدولي  التربیة   مؤتمر  خالل  من  سیما  وال   المصلحة،  أصحاب   من  وغیرھم

  المستوى  على  السیاسات  حوار  لتطویر  الرئیسیة  المنتدیات  أحد  اعتباره  یمكن   والذي  -  1934  عام

 .  والتعلیم التربیة وزراء بین  العالمي

  بھم ینتخ  عضو  دولة  وعشرین  ثمانیة  عن   ممثلین  من   یتألف  مجلس  الدولي  التربیة   كتبم  إدارة  یتولى
  في  والتعلیم  للتربیة الدولیة األكادیمیة مع  القائم بالتعاون  التربیة مكتب  ویفخر . للیونسكو  العام المؤتمر

  عن  المعلومات  تبادل  لتنظیم  المكتب  رسالة  ضمن  المطبوعة،  ھذه  وإصدار  السلسلة  ھذه  أعمال  إنجاز
 العالم دول مختلف  بین التربویة  والممارسات السیاسات

 http://www.ibe.unesco.org: العنوان على المكتب وقع م زیارة یمكنك

 

 

 

 

 

 


