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 ھیــــدـتم
العالم العربي، یجد أن نس��بة كبی��رة م��نھم لیس��ت  إن الناظر إلى مخرجات التعلیم ( الطالب ) في شتى دول

للمھ��ارات األساس��یة ف��ي الق��راءة والكتاب��ة والق��درات الریاض��یة  ھ��افي المستوى المأمول من ناحیة امتالك

فھنالك ضعف عام نتج عن عدة عوامل اقتصادیة وثقافی��ة وسیاس��یة ، وب��الرغم  والعلوم بمختلف الفروع

المرج��وة ،  المبذولة من قبل المعلمین والمشرفین ومؤسسات الدولة اال انھا لم تحقق النتائج من الجھود

ع��الج لمختل��ف العوام��ل  وانق��اذ م��ا یمك��ن انق��اذه واللح��اق بالرك��ب ، ل��زم أن یك��ون ھن��اكو ل��رأب الص��دع 

وال��تعلم ، وجع��ل الت��دریس فع��االً ق��ادراً  المؤثرة، ومنھا نوعیة التدریس المقدم للطالب أي أسلوب التعل��یم

 على إحداث التغییر المطلوب.

الطال��ب فی��ھ  من دور الطالب في التعلم ف��ال یك��ونوالتدریس الفعَّال ھو ذلك النمط من التدریس الذي یُفَعِّل 

متلق للمعلومات فقط بل مش��اركا وباحث��ا ع��ن المعلوم��ة بش��تى الوس��ائل الممكن��ة، وبكلم��ات أكث��ر دق��ة ھ��و 

اإلیجابی��ة للم��تعلم والت��ي م��ن خاللھ��ا ق��د یق��وم  نم��ط م��ن الت��دریس یعتم��د عل��ى النش��اط ال��ذاتي والمش��اركة

والعملیات العلمیة كالمالحظة ووضع الفروض والقیاس وق��راءة  طةبالبحث مستخدماً مجموعة من األنش

تس��اعده ف��ي التوص��ل إل��ى المعلوم��ات المطلوب��ة بنفس��ھ وتح��ت إش��راف المعل��م  البیانات واالستنتاج والتي

 وتوجیھھ وتقویمھ.

ة ویقول " نیفل جونسون " في حدیثھ... من المتوقع من التدریس الفعَّال أن یربي التالمی��ذ عل��ى ممارس��

القدرة الذاتیة الواعیة التي ال تتلمس الدرجة العلمیة كنھایة المطاف ، وال طموحاً شخصیاً تقف دونھ كل 

یرف��ع م��ن مس��توى إرادة الف��رد لنفس��ھ ومحیط��ھ ووعی��ھ لطموحات��ھ  الطموح��ات األخ��رى ان��ھ ت��دریس

س م��ن خ��الل من��ھ أن یك��ون ذا ق��درة عل��ى التحلی��ل والبل��ورة والفھ��م ل��ی ومش��كالت مجتمع��ھ وھ��ذا یتطل��ب

 فقط ولكن مستمرة یُنتظر أن توجدھا وتنمیھا المراحل التعلیمیة التي یم��ر م��ن خاللھ��ا المراحل التعلیمیة

ال مھاجم��ة األش��خاص  الفرد ، وقال " كولدول " ... إن التدریس الفعال یعل��م المتعلم��ین مھاجم��ة األفك��ار

 . علمیة إلى شراكة بین المعلم والمتعلمالت وھذا یعني أن التدریس الفعَّال یحول العملیة التعلیمیة

ذل��ك ال��نمط م��ن الت��دریس ال��ذي ی��ؤدي فع��ال إل��ى إح��داث التغیی��ر  ویمكنن��ا أن نع��رف الت��دریس الفعَّ��ال بأن��ھ

المرسومة للمادة س��واء المعرفی��ة أو الوجدانی��ة أو المھاری��ة ، ویعم��ل عل��ى  المطلوب أي تحقیق األھداف

 . متوازنة للطالب بناء شخصیة



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصمیــــم التدریس

Teaching Design 
 

 

 

 

 



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 

 

 

        

أحد فروع علم الت��دریس ، وفیم��ا  Science of Teaching Design یعد علم تصمیم التدریس  

نعلم انھ ال یوجد اتفاق ب��ین منظ��رى او ممارس��ى عل��م تص��میم الت��دریس ح��ول تعری��ف مح��دد لھ��ذا العل��م ، 

لكونھم مختلف��ین ح��ول طبیع��ھ عملی��ة تص��میم الت��دریس ذاتھ��ا ، فض��الً  وربما ترجع حالھ عدم االتفاق ھذه

بع��د وعل��ى أى االح��وال فأنن��ا ن��رى ان عل��م    عن كونھ من العلوم الحدیثة التى لم تستقر على معنى محدد

تصمیم الت��دریس ھ��و ذل��ك العل��م التطبیق��ى م��ن عل��وم الت��دریس ال��ذى یعن��ى بتوص��یف القواع��د والمب��ادىء 

 ).85:5(   ق النماذج الالزمة لتصمیم ( تخطیط ) منظومات التدریــسواالجراءات وتخلی

ویش��یر مص��طلح تص��میم الت��دریس ال��ى العملی��ة المنظم��ة المتص��لة بتطبی��ق مب��ادْى الت��دریس وال��تعلم ف��ى 

 ).34:2التخطیط للمواد واالنشطة التدریسیة (

لى درج��ة م��ن الكف��اءه " عملی��ة منھجی��ة او منظومی��ة لتخط��یط منظوم��ات الت��دریس لتعم��ل ب��اع أو ھ��و

والفاعلیھ لتسھیل التعلم لدى الط��الب ، وع��اده م��ا یس��تعان النج��از ھ��ذه العملی��ة بم��ا یس��مى بمخطط��ات او 

   Teaching Plansخطط التدریس 

 )1تدریب رقم (  

 ما تصورك أنت عن تصمیم التدریس .1

 ماذا أضاف ھذا التعریف إلي معلوماتك .2

 أھمیة تصمیم ( تخطیط )  التدریس . .1
 ) 86:  9( بالنسبة للمعلم الجامعى  :  :الً أو

 یساعده فى تحدید األھداف التى یود ان تتحقق عند طالبھ . .1

 یوجھ المعلم فى تنظیم النشاطات ، ویبعده عن التخبط فى تنفیذھا . .2

یس��اعد المعل��م ف��ى توزی��ع الوق��ت بش��كل مت��وازن ، بحی��ث ال یتج��اوز إي جوان��ب اساس��یة  .3

  یطغى جانب على آخر .یرغب فى تخطیطھا ، وبحیث ال

 یساعد المعلم فى اختیار األسالیب والوسائل والنشاطات المناسبة . .4

 یمكن المعلم من االستفادة من الوقت المتاح بشكل امثل . .5

 Teaching Design تصمیم التدریس 
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 یمكن المعلم من التقویم السلیم لطالبھ والحصول على التغذیة الراجعة . .6

 یجعل المعلم اكثر ثقة بنفسھ واقل شعوراً باالضطراب . .7

 انیا: بالنسبة للمتعلم : ث

یساعد الطالب فى تنظیم وقتھ فى الدراس��ة وتوزیع��ھ بحس��ب األھمی��ة المعط��اه لالھ��داف والمحت��وى ،  •

 كما بین ذلك تخطیط المعلم .

 یجعل الطالب اكثر قدره على االستیعاب وذلك الن المادة تكون منظمة لھ . •

 یزید من دافعیھ الطالب للتعلم . •

ات إیجابی��ة نح��و المعل��م ، وذل��ك الن المعل��م الم��نظم یت��رك انطباع��اً حس��ناً ع��ن یكتس��ب الط��االب اتجاھ�� •

 نفسھ لدى طالبھ .

یت��أثر الطال��ب بالجوان��ب اإلیجابی��ة للم��نھج الخف��ى عن��د معلم��ھ ، فیكتس��ب ع��ادات س��لیمة تس��اعده ف��ى  .2

 )86:9حیاتھ ، مثل التنظیم ، وتقدیر أھمیة الوقت واستغاللھ بشكل أمثل( 

 ( التخطیط) الفعال للتدریس : مرتكزات التصمیم •
 Instructional Eventsاألحداث التدریسیة  .1

فى ضوء ما قدمھ علم النفس المعرفى حول كیفیة حدوث التعلم وفقاً لنظریة معالجة المعلوم��ات            

د وعالقتھا بالذاكره او " البنیة العقلیة وضع" "روبرت جانییة" اس��تراتیجیة االح��داث التدریس��یة لتحدی��

 ). 47 -37:  13كیفیة تتابع وسیر وتصمیم التدریس وتشتمل (

  Introduction :  المقدمة -أ 

 وتشمل االحداث التالیة :    

  Active attentionتنشیط األنتباه  •

 Establish Purpose تحدید الھدف  •

 and Motivation  Arouse Interest إثارة االھتمام والدافعیة  •

 Preview The Lessonدیة للدرس تقدیم نظره عامة تمھی •

 Bodyالجسم  (المتن )  -ب
 Recall Relevant prior Knowledgeإستدعاء المعرفة السابقة المتصلة   -1

 .Process information and examplesمعالجة المعلومات و األمثلة -2
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 . Focus Attention تركیز األنتباة -3

 . Employ learning strategies استخدام استراتیجیات التعلم  -4

 . Practiceالتطدبیق  -5

 . Evaluate feedbackالتغذیة الراجعھ التقویمیة -6

   Conclusionاالستنتاج  –ج 

 .  Summarize and reviewالتلخیص والمراجعھ •

 . Transfer learningتمویل التعلم •

 .Remotivate and closeاعادة واثارة الدافعیة والغلق •

 :  Assessmentالتقییم -د

 .  Assess performanceاالداء تقییم •

 .Evaluate feedback and seek remediationالتصحیح والبحث عن العالج  •

 )2تدریب رقم (   

 ما مدى مراعاه تلك االحداث التدریسیة فى تدریسنا الجامعى ؟ .1

 ؟ما العوامل المسئولة عن ذلك .2

 

 نمط التعلم  -أ
ى یق��وم بھ��ا االف��راد بالتعام��ل م��ع المعلوم��ات او " الطریق��ة الت��   Learning styleیقص��د ب��نمط ال��تعلم 

المھارات الجدیدة ، سواء من حیث االحتفاظ بھا أو اعادة صیاغتھا واستخدامھا " ، ویتشكل نمط ال��تعلم 

من مجموعھ عناصر ( بیئیة وانفعالیة واجتماعیة وسیكولوجیة ) وتختلف ھذه التركیبة لنمط ال��تعلم م��ن 

 ).32:13ل وتخزین واستخدام المعرفة او المھارات (فرد آلخر ، فى كیفیة استقبا

ال��ى أربع��ھ      Silver/Hansonویوجد عدد من انم��اط ال��تعلم بع��دد االف��راد یص��نفھا س��یلفر / ھانس��ون 

 انماط أساسیة ھى :

 ویتمیز بأنھ عملى ویتعامل مع الواقع (موجھ بالعمل ) : ـ المتعلم المعتمد على الحس والتفكیر  •

 ویتمیز بأنھ عاطفى ودود( ویعمل مع الجماعھ).: ـ  مد على الحس والمشاعر المتعلم المعت •
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ویتمی��ز بأن��ھ نظ��ري و عقل��ي و یھ��تم بالمعرف��ة (موج��ة ـ  :  المتعلم المعتم��د عل��ي البدیھ��ھ و التفكی��ر : •

 بالمعرفة ) .

 الي . یتمیز بأنھ شغوف نافذ البصیرة ، مبدع ، خی ـ  المتعلم المعتمد علي البدیھھ و المشاعر : •

جمیع ھذه االنماط تحتاج مداخل واس��تراتیجیات تدریس��یة مختلف��ة ینبغ��ى ان یراعیھ��ا المعل��م عن��د تص��میم 

 التدریس  .

فعندما یناغم المعلمون انماط تدریس��ھم م��ع انم��اط تعل��م طالبھ��م وعن��دما ی��تعلم الط��الب ان ین��اغموا أنم��اط 

 )33:13تعلمھم مع مھام التعلم فان ھذا یؤدى الى : ( 

 دة التحصیل زیا .1

 نمو اتجاھاتھم نحو العمل والدراسة .2

 كفایات المعلم الفعال 

 .Subject Knowledgeمعرفة المادة الدراسیة  -أ

 . Subject Applicationتطبیق المادة الدراسیٍة  -ب

 .Class Managementادارة حجرة الدراسة  -ت

 .Assessment and Recording of pupil s progressتقییم وتسجیل نمو الطالب  -ث

 .Further professional developmentالنمو المھنى  -ج

 

 )3تدریب رقم (   

 ما مدى توافر تلك الكفایات فى المعلم الجامعى ؟ -أ

 ؟ھل ھناك كفایات أخرى ترى أضافتھا -ب
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 ( تخطیط) التدریس عناصر تصمیم  -أ
 . contentالعنصر االول ھو المحتوى  •

 . Materialsالعنصر الثانى ھو مواد التدریس •

وھ��و یعب��ر عم��ا س��وف یعمل��ھ المعل��م والط��الب     Activityعنصر الثال��ث ھ��و النش��اط ال •

المحتوى وم��واد الت��دریس  Sequencingخالل تنفیذ التدریس ، ویشمل النشاط تسلسل

 .Timingوالزمن  Racing، وطریقة السیر فى الدرس

 .Objectivesالعنصر الرابع ھو األھداف  •

 و خصائصھم و قدراتھم و میولھم.Students العنصر الخامس ھم الطالب  •

 Social and Culturalالعنصر السادس ھو المحیط االجتم��اعى والثق��افى للت��دریس  •

Context  ویھتم ھذا العنصر بإدارة الموقف التدریسى والتفاعل ، والمن��اخ االجتم��اعي

 واالنفعالي الذى ییسر التعلیم .

 )4تدریب رقم (   

 یسنا الجامعي ؟ھل نھتم بھذه العناصر في تدر .1

 ما أسباب ذلك ؟ .2

 وفیما یلى عرض لمھارات عناصر تصمیم التدریس .1

 مھارة تحلیل المحتوى التدریسى :  أوال:

 مفھوم محتوى التدریس •

حتى نتبین معن��ى مفھ��وم محت��وى الت��دریس نع��رض اھ��م االس��ئلة الت��ى یمك��ن ان ت��دور ف��ى ذھ��ن مص��ممى 

 )107:5وھى ( التدریس ، عندما یتصدون لمھمھ تصمیم التدریس 

 * لماذا ندرس ؟                                   * لماذا ندرس ؟

 * كیف ندرس ؟                                   * كیف نعرف أثر ما درسناه ؟

 أھداف تحلیل محتوى التدریس : •
لح��ین لعملی��ة ان عملی��ة تحلی��ل المحت��وى تمث��ل اح��دى الكفای��ات التدریس��یة الھام��ة المتطلب��ة للتخط��یط ا

 التدریس / التعلم . وتھدف ھذه العملیة / الى:

 تحدید العناصر االساسیة للتعلم من معارف ومھارات واتجاھات . .1
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 وتجنب المعلم العشوائیة فى التدریس ،  .2

 وترفع من مستوى الثقھ فى اختیاره الستراتیجیات التدریس ، .3

 )151:13وتمكنھ من جمیع عناصر الموضوع ( .4

 رعیة لمعالجة محتوى التدریس .العملیات الف •

o .التعرف المبدئى على المحتوى 

o . تقویم المحتوى وتنقیحة 

o . تحلیل المحتوى 

o . انتقاء مفرادات المحتوى ذات األولویة في التدریس 

o . تنظیم تتابع المحتوى 

o ) 129:5اعداد المحتوى فى صورتھ النھائیة( 

 تنظیم محتوى التدریس: •

 والسؤال اآلن :

 م المحتوى التدریسى ؟؟كیف یتم تنظی

 )147:5یحتاج إتمام ھذا التنظیم إلي توفر أمرین ھما  (        

 وجود قائمة بمفرادات المحتوى . •

و توظیف��ھ ف��ي تنظ��یم  Content organizing approachتبن��ى اح��د توجھ��ات تنظ��یم المحت��وى   •

     تتابع المحتوي ، و علي مصصمي التدریس اختیار أحد التوجھات التالیة :  

 . Hierarchical Approachالتوجھ الھرمى  -1

   Elaboration approachالتوجھ التفصیلى ( التوسعى )  -2

 .  Developmental approachالتوجھ النمائى  -3

 .  Chronological approachالتوجھ الزمنى  -4

 . Procedure sequenceالتوجھ التتابعى  -5

 مھارة تحدید األھداف التدریسیة :  :ثانیا 
بر ھذه المھارة من أھم المھارات تصمیم أو تخطیط التدریس ، فعلیھا یقوم بقیة عناص��ر التخط��یط ب��ل تعت

 لماذا ندرس ؟؟التنفیذ و التقویم و ھي عملیة تجیب عن السؤال التالي 
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" و األھداف التدریسیة بإیجاز ھي المخرجات المتوقعة لمنظوم��ة الت��دریس س��واء كان��ت ھ��ذه المنظوم��ة 

 أو برنامجا دراسیا أو وحدة دراسیة " مقررا دراسیا

 ھناك تعریفات أخري كثیرة منھا : 

 . وصفي لما ینبغي أن یفعلھ الطالب ، أو أن یكون قادرا علي فعلھ عند نھایة عملیة التدریستعبیر  •

ف��ي س��لوك الط��الب المتوق��ع   Learning outcomesعبارات توض��ح أن��واع الن��وتج التعلیمی��ة  •

 ثھا .لمنظومة التدریس احدا

جم��ل او عب��ارات تص��ف م��ا یتوق��ع م��ن الط��الب انج��ازه ف��ى نھای��ة مق��رر دراس��ى او وح��ده دراس��یة  •

).185:1( 

 )5تدریب رقم (   

 ما تعریفك أنت لألھداف التدریسیة ؟ •

 القواعد العامة لتحدید األھداف التدریسیة •
 صیاغتھا بصوره سلوكیة . -

 مناسبتھا لخصائص الطالب . -

 اف العامة لتدریس المادة الدراسیةان تعمل على تحقیق األھد -

ان تتسق وتتكامل م��ع غیرھ��ا م��ن األھ��داف التدریس��یة االخ��رى ذات العالق��ة بموض��وع المحت��وى  -

 محل التدریس .

 –ان تتس���ق االھ���داف التدریس���یة م���ع عناص���ر منظوم���ة عملی���ة الت���دریس االخ���رى ( المحت���وى  -

 ا .التقویم ) وال تنفصل عنھ –استراتیجیة االتدریس والوسائل 

 اعطاء أولویات لالھداف التى تركز على نتاجات التعلم االساسیة الوظیفیة . -

 المھاریة والوجدانیة كلما أمكن ذلك . –تمثیلھا لمجاالت االھداف الثالثة : المعرفة  -

 )6تدریب رقم (   

 ھل تحدد أھدافاً لتدریسك؟ •

 اذا كانت اجابتك بنعم  •

 ھل تتبع تلك القواعد فى صیاغتھا ؟ •
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 -ر الھدف التدریس :عناص •

 وصف أداء المتعلم : •
أى یھدف االداء المتوقع من الطالب القیام بھ بع��د االنتھ��اء م��ن عملی��ة الت��دریس ، وھ��و یص��ف م��ا یعمل��ھ 

 ولیس ما یشعر لھ او یفكر فیھ .

 ویجدر االشارة إلى :

الم��تعلم لبل��وغ  " ان ھناك خلط بین الس��لوك ال��ذى ی��دل عل��ى تحقی��ق الھ��دف ، والنش��اط ال��ذى یق��وم ب��ھ    

 الھدف "

ھ��ى خب��رات تعلیمی��ة وھ��ى وس��ائل لبل��وغ االھ��داف ولیس��ت ھ��ى االھ��داف ذاتھ��ا واالخی��رة ھ��ى  فالنشاطات

نتاجات تعلیمیة تحدد المعارف او المھارات او االتجاھ��ات الت��ى یری��د المعل��م ان یكس��بھا طالب��ھ ویح��افظوا 

 على استمرارھا معھم لفترة من الوقت .

 أو ظروفھ :وصف شروط االداء  •
 ھى معطیات االداء والتى تساعد فى الحكم على تحقیق الھدف عند تقویم ھذا االداء او السلوك

  وتكون ھذه الشروط ضروریة فى بعض االھداف :  

 وقد تكون الشروط مفھومھ ضمنیاً وال داعى لذكرھا النھا جزء من العملیة التعلیمیة ذاتھا .

   r NormCreterion oالمحك او المعیار :   •
ھ��و المس��توى المتوس��ط الداء مجموع��ة معیاری��ة تش��بة الطال��ب ف��ى المس��توى الدراس��ى والفئ��ة  :المعی��ار

 العمریة .

ھو الحد االدنى من االداء الذى یتوقع من الطال��ب بلوغ��ھ لیف��ى بغ��رض الحك��م عل��ى ھ��ذا االداء (   :المحك

أو ونوعی��اً وق��د یجم��ع  ب��ین اثن��ین أو أكث��ر بغض النظر عن اداء باقى الطالب ) وقد یك��ون كمی��اً أو زمنی��اً 

 من ھذه االنواع الثالث .

 )61:9( خصائص  االھداف السلوكیة

 أن یصف السلوك الفعلى للطالب بفعل مضارع §

 یجب أن یكون الفعل المضارع قابل للمالحظة والقیاس . §

دف تساعد یجب أن یتضمن الھدف وصفاً لشروط اداء السلوك إذا كانت عنصراً أساسیاً من الھ §

 على تحقیقھ .
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 أن ینطوى الھدف على محك أو معیار للحكم على درجة تحقق الھدف . §

 أن تكون األھداف واضحھ ، محدده ، واقعیھ. §

 ان تكون االھداف بسیطة مكونھ من سلوك واحد فقط §

ان تكون االھداف مصاغھ بمستوى متوسط م��ن العمومی��ة  ، ف��ال تك��ون عام��ھ ج��داً ، وال تك��ون  §

 . خاصة جداً 

 أن یتضمن االھداف السلوكیة إشارة إلى المحتوى أو الموضوع المراد تدریسھ . §

 )7تدریب رقم (   

 صغ أھداف فى مجال تخصصك مراعیاً الخصائص السابقة ؟؟

 مھارة تحدید التعلم القبلى ( السلوك المدخلى ) واالستعداد للتعلم : :ثالثا 
تحدیده ؟ وما واقع استخدامھ ؟ وماذا یمكن ان یكون علیھ ھذا ماذا یقصد بالتعلم القبلى ؟ وما أھمیة      

 االستخدام ؟

ویقصد بالتعلم القبلى لموضوع معین ، او لتعلم ھدف من االھداف الوضع التعلیمى ، او الحالة التى       

ا یوجد علیھا المتعلم قبل تعلمھ الدرس الجدید ، أو أى ھدف من أھدافھ والتى یجب الكشف عنھ��ا وربطھ��

بالتعلم الالحق " التعلم البعدى " وھذا یعنى فى عبارة أخرى القیام بعملیة إع��ادة تنظ��یم للبنی��ة المعرفی��ة 

للمتعلم ، والتى تتكون من تصورات ، ومفاھیم ، وافكار منظمة فى وعى المتعلم ، ونحن ھنا فى حل م��ن 

نا ھ��و ان خب��رات الم��نھج ال تق��دم الحدیث عن كیفیة التنظیم وفق أصحاب نظریات التعلم ولكن ما یھمنا ھ

مفككة للطالب ، او ان تقدم دون روابط بالخبرات التى سبق ل��ھ وان تعلمھ��ا ، واال اص��بحت تل��ك الخب��رات 

جزراً منعزلة قد یقوم الطالب بالربط بینھا ، أو ال یقوم بذلك وعلیھ یج��ب التأك��د عل��ى اس��ترجاع الخب��رات 

دید ، وما یستعاد من الخبرات السابقة یختل��ف ب��اختالف القبلی��ات السابقة المرتبطة بالموقف التعلیمى الج

المتعلمة فقد یكون ذلك معلومات سبق تخزینھا فى الذاكرة (تعلم المعلومات اللفظیة ) او مفاھیم وقواع��د 

ومبادىء وقوانین تعد من المتطلبات السابقة الالزمة لتعلم ح��ل المش��كلة او قاع��دة او ق��انون جدی��د (تعل��م 

ات العقلیھ)، او استرجاع استراتیجیة سبق استخدامھا مع مھام مشابھھ ( فى تعلم االستراتیجیات المھار

المعرفیھ ) أو استعادة موقف اختیار او تفض��یل ش��خص وم��ا ص��احبھ م��ن معلوم��ات ومھ��ارات ( ف��ى تعل��م 

اع الت��ى یق��وم االتجاھات) أو استرجاع اجزاء المھارة ( فى تعلم المھارات الفرعیة ) إن  عملی��ة االس��ترج

 بھا الطالب بتخطیط وتوجیھ من المعلم لھا اھمیتھا فى تكوین بنیة معرفیھ متكاملة للطالب .



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

17 

 )7تدریب رقم (   

 ما واقع استخدام تلك المھارة فى تدریسنا الجامعى ؟ §

 ماذا یمكن ان یكون علیھ ھذا االستخدام ؟؟ §

 مھارة تصمیم وتنظیم خبرات التعلم : :رابعاً 
: یقص��د بتص��میم خب��رات ال��تعلم قی��ام المعل��م بتحدی��د الم��واد   یم خب��رات ال��تعلممھ��ارة تص��م -أ

التعلیمیة واالجھ��زة واالدوات واالوس��ائل الت��ى ین��وى اس��تخدامھا ف��ى اط��ار انش��طة الت��دریس 

 -وخبرات التعلیم والتعلم ویوظفھا فى الموقف التعلمى وتشمل ما یلى :

ة بحسب استعدادھم للتعلم تصنیف المتعلمین  وتنظیمھم الى  فرق متجانس -1

 وحاجاتھم .

 استراتیجیة ادارة الوقت الالزم للتعلم وتنظیمة . -2

 تنظیم المكان الذى یجرى فیھ التعلم ( البیئة والظروف المادیة ) -3

 اختیار االدوات والمواد واالجھزة الالزمة والتدریب على استخدامھا . -4

 )8تدریب رقم (   

 تدریسنا الجامعى ؟ما واقع استخدام تلك المھارة فى  -1

 ما معوقات ذلك ؟ -2

 )179:9مھارة تنظیم خبرات التعلم : ( -ب

لیست خبرات التعلم ھى نفس��ھا المحت��وى ال��ذى یتناول��ھ المق��رر او الموض��وع الدراس��ى ، ولیس��ت          

 ھى نفسھا االنشطة التى یقوم بھا المعلم انما ھى :

بیئة التى یتعام��ل معھ��ا التلمی��ذ ویحص��ل ال��تعلم " التفاعل القائم بین المتعلم والظروف الخارجیھ لل

 من خالل السلوك االیجابى للتلمیذ اذ ان التعلم ھو ما یقوم بھ التلمیذ ولیس ما یقوم بھ المعلم ".

 مھارة تصمیم استراتیجیات لتحقیق االھداف :: خامساً 
تعم��ل عل��ى تحقیقھ��ا  كل ھدف من االھداف السلوكیة لھ طبیع��ھ خاص��ھ وال ب��د م��ن اس��لوب او اس��تراتیجیة

 من خالل ما یلى .

 . اختیار استراتیجیات التدریس1



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18 

 عملیة ھامة من عملیات تصمیم التدریس ، تجیب عن سؤال رئیسى ھو .كیف ندرس؟     

 ولكن ...

 ما معنى استراتیجیة التدریس ؟؟     •

ى أو مص��مم الت��دریس ، " ھى مجموعة م��ن إج��راءات الت��دریس المخت��ارة س��لفاً م��ن قب��ل المعل��م الج��امع       

والتى یخطط الستخدامھا اثناء تنفیذ التدریس ، بم��ا یحق��ق االھ��داف التدریس��یة المرج��وه بأقص��ى فاعلی��ة 

 )283:5ممكنھ ، وفى ضوء االمكانات المتاحة " (

 )9تدریب رقم (   

إختر أحد الموضوعات التدریسیة فى مجال تخصصك ، وبین ما االستراتیجیات  -3

 وف تستخدمھا؟ ولماذا ؟؟ التدریسیة التى س

 

 -االجراءات المكونھ السترایجیة التدریس : -ب

 االجراءات األساسیة :

 أ. تھیئة الطالب لموضوع التدریس :

 تھیئة الطالب عن طریق إثارة الدافعیة لدیھم للتعلم . -4

 تھیئة الطالب عن طریق أخبارھم باألھداف التدریسیة . -5

 التعلم السابقة لدیھم ومراجعتھا . تھیئة الطالب عن طریق استدعاء متطلبات -6

 تھیئة الطالب عن طریق تقدیم البنیة العامة لمحتوى التدریس . -7

 )10تدریب رقم (   

 * كیف تستطیع أن تجذب انتباه طالبك وتھیئھم لموضوع الدرس الجدید ؟

 

 إجراءات تعلیم وتعلم محتوى موضوع التدریس :  -ب

 التدریس األولى للمحتوى . •

 ب على تعلم المحتوى .تدریب الطال •

 تشخیص اخطاء المتعلم لدى الطالب وعالجھا . •

 ممارسة الطالب لالنشطة التطبیقیة واالثرائیة . •
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 اجراءات تلخیص لموضوع التدریس : -ج

 الملخص فى صیغة كالمیة . .1

 الملخص فى صورة عرض عملى الداء احدى المھارات . .2

 )11تدریب رقم (   

 جراءات فى تدریسك الجامعى ؟؟ما واقع استخدامك لھذه اال .1

 ھل لدیك اجراءات اخرى ترى اضافتھا ؟ .2

 

 -االجراءات التكمیلیة :

 تحدید زمن التدریس وتوزیعھ على اجراءات التدریس االساسیة . .1

حی��ث یعتب��ر تنظ��یم الط��الب    Student Organizationتحدید صورة تنظ��یم الط��الب   .2

م��ة الت��ى یج��ب ان تؤخ��ذ ف��ى الحس��بان عن��د اثن��اء الت��دریس أو ال��تعلم أح��دى المس��ائل المھ

 -تصمیم اجراءات التدریس وتوجد ثالث صور لتنظیم الطالب :

    

 صورة التعلم      صورة التعلم                    صورة التعلم                                                

 الجمعى          فى مجموعات صغیرة               الفردى                                                

  Instructional spaceاختیار مكان التدریس  -ج

 )12تدریب رقم (   

 ما ھى أنسب صورة لتنظیم الطالب أثناء القاء تدریسك ؟ ولماذا ؟  -من وجھھ نظرك:

 -التدریس : إستراتیجیة إجراءاتخطوات اختیار  •

 الطالب لموضوع التدریس .تحدید االجراء الخاص بتھیئة  .1

 تحدید االجراء الخاص بتعلیم المحتوى وتعلمة . .2

 تحدید االجراء الخاص بتلخص  موضوع التدریس . .3

 تحدید االجراءات التكمیلیة . .4

 تقویم اجراءات التدریس المبدئیھ وتنقیحھا . .5
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 اعداد قائمة ختامیة باجراءات التدریس المختارة . .6

 )13تدریب رقم (   

معلم��اً ال یع��رف الخط��وات االساس��یة الختی��ار   "اذا الحظ��ت

 إجراءات استراتیجیة التدریس : فإلى ماذا   ترشده ؟

 

 سادساً : مھارة تصمیم أسالیب لقیاس وتقویم نتائج التعلم :
" أن الوظیفة االولى للتقویم فى التدریس الجامعى ھى تحس��ین التعل��یم وال��تعلم ، ویتحقی��ق ذل��ك بع��ده     

 ). 545 – 543:4طرق (

تساعد على توضیح االھداف التعلیمیة لكل من الطالب والمعل��م ، وھ��ذا یس��اعد المعل��م الج��امعى عل��ى  .1

التخط��یط للت��دریس ، وتوجی��ھ أنش��طة التعل��یم وتزوی��د الطال��ب بمعرف��ھ افض��ل ع��ن نت��ائج ال��تعلم الت��ى 

 علیھا تحقیقھا .

المعلوم��ات مفی��دة ف��ى تحدی��د  یمك��ن ان تس��اعد عل��ى التق��دیر القبل��ى لق��درات الطال��ب وحاجات��ھ وھ��ذه .2

 االستعداد للتعلم .

یمكن ان تساعد فى مراقبة التق��دم ف��ى ال��تعلم خ��الل عملی��ة ال��تعلم ، ویمك��ن اس��تخدام التق��ویم التك��وین  .3

 لتحدید صعوبات التعلم ، واثاره دافعیھ الطالب للتعلم وزیادة االحتفاظ وانتقال اثر التعلم .

تعلم وعالجھ��ا واج��راءات التق��ویم مفی��ده ف��ى تحدی��د الط��الب یمكن ان تساعد فى تشخیص صعوبات ال .4

الذین یواجھون صعوبات ، وفى تحدید الطبیعة الخاصة للصعوبة ، وفى الكشف ع��ن أس��بابھا ، وف��ى 

 تطبیق اإلجراءات العالجیة المناسبة .

نتائج ھذا یمكن ان تساعد فى تقویم الفاعلیة التعلیمیة من خالل استخدام التقویم التجمعى ، حیث ان  .5

 التقویم تزودنا بمعلومات یمكن استخدامھا فى مراجعھ طرق التعلیم ومواده .

 )14تدریب رقم (   

 ما مدى استخدامك لھذه الطرق فى تحسین عملیة التدریس ؟
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 دلیل المدرب

 أھداف الدورة :

 التعرف على تصمیم التدریس من حیث : .1

      المفھوم  .1

 أھمیتھ .2

      مرتكزاتھ .3

 میة التخطیط للتدریس الجامعي .یحدد أھ .2

 یحلل مكونات خطة التدریس الجامعي .  .3

 تحلیل عناصر تصمیم التدریس ومھاراتھ, وبیان كیفیة تطبیقھا في مجال التخصص. .4

 التدریب على كیفیة االستفادة من نتائج التقویم في تحسین التدریس. .5

 المحاور األساسیة للدورة :

 تصمیم التدریس من حیث : •

 ) المرتكزات األساسیة –األھمیة  –م (المفھو

 التخطیط للتدریس الجامعي . 

 عناصر تصمیم التدریس ومھاراتھ : .1

 تحلیل المحتوى التدریسي.  .1

 تحدید األھداف التدریسیة. .2

 تحدید التعلم القبلي. .3

 تصمیم خبرات التعلم. .4

 تصمیم استراتیجیات التدریس لتحقیق األھداف. .5

 یم والتعلم.تصمیم أسالیب تقویم نتائج التعل .6

 استخدام نتائج التقویم في التدریس : .2

 أسلوب العمل في الدورة : .3

o  ,تقوم الدورة على أساس العصف ال��ذھني, ال��تعلم التع��اوني, تب��ادل الخب��رات ب��ین المش��اركین

 حیث یتم تقسیم المشاركین إلى مجموعات مصغرة.
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o ثیرھا ورقة عم��ل ت��وزع تبدأ الدورة بحلقة نقاشیة جماعیة حول قضایا في تصمیم التدریس ت

عل��ى المش��اركین ف��ي بدای��ة ال��دورة ویش��ارك الحاض��رون عل��ى ق��دم المس��اواة ف��ي النق��اش 

  Brain-Stormingمستخدمین في ذلك أسلوب العصف الذھني 

o  یتب��ع ذل��ك تطبیق��ات عملی��ة داخ��ل مجموع��ات العم��ل لتنفی��ذ ت��دریبات یعقبھ��ا مناقش��ة داخ��ل

 مجموعات العمل.
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Teaching Design 

 

     This topic deals with how to design teaching indicating the importance 

of this designation and the bases upon which planning and effective 

teaching are based it also encompases the teaching events together with the 

competences of the effective teacher the components of how to design 

teaching and the skills were  required for effective teaching were also dealt 

with these components include : the skill of analyzing the teaching content 

,the skill of how to determine the aims behind teaching ,the skill of how to 

determine pre-learning (the introductory behaviour),the skill of designing 

learning experiences and the skill of how to design the strategies leading to 

how to fulfil these aims as well as the skill of how to design measurement 

and evaluation styles against which the outcomes of learning and teaching 

are judged . 

      How to make use of the results of evaluation justifying teaching was also 

pointed out i.e the role of evaluation in improving teaching and in 

diagnosing learning difficulties as a step to remedy them 

     Diagnostic remedial teaching was also dealt with encompassing the 

meaning of learning errors, the types of errors, the reasons behind 

committing these errors as well as the  styles of diagnosing these  errors. 
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 تمھیــــد

 األنبیاء   مھنة المعلم ھي مھمة الرسل و

لرس��ل، الت��ي ك��ان ینظ��ر إلیھ��ا بإكب��ار واحت��رام عل��ى م��ر التدریس.. تلك المھنة المقدسة، مھن��ة األنبی��اء وا

العصور، وال تخلوا منھا حضارة بشریة مھما كان مستواھا، كیف ال وھي المھنة التي تتولى التعامل مع 

عق��ل اإلنس��ان، وھ��و أش��رف م��ا فی��ھ، وھ��ي الت��ي تنم��ي ف��ي اإلنس��ان أعظ��م خصیص��ة می��زه هللا بھ��ا وھ��ي 

 في جسد.خصیصة العلم. فاإلنسان الحق عقل 

بعث األنبیاء ـ علیھم السالم ـ معلمین یعلمون الناس الكتاب والحكمة ویزكونھم، وجعل هللا العلماء ورث��ة 

 األنبیاء. فنعم اإلرث ونعم المورث.

التدریس مھنة "ربانیة" فا¢ علم بالقلم، علم اإلنسان ما لم یعلم.. وعلم آدم األسماء كلھا، وبعث الرسل 

تعامل مع أشرف ما في اإلنسان: عقلھ، ویعطیھ من نت��اج فك��ره .. ف��التعلیم ھ��ي المھن��ة معلمین، والمعلم ی

 التي ال یمكن أن یستغني عنھا اإلنسان.

 مفھوم التدریس :

یعتبر التدریس الیوم أحد مجاالت المعرفة التابعة لعلم التربی��ة وھ��و ینتم��ي إل��ى مج��االت المعرف��ة العملی��ة 

ج��االت أربع��ة ھ��ي  المعل��م والم��تعلم , والم��ادة الدراس��یة, وبیئ��ة ال��تعلم واإلبداعی��ة ویبح��ث الت��دریس ف��ي م

حیث یھدف إلى وضع صیغة مناسبة تربط بین إعداد المعلم , ومحتوي المادة وخصائص الطالب والبیئ��ة 

 التي یعیش فیھا .

م وفك��ره وتھتم المؤسسات التربویة بإعداد  المعلم في كافة جوانبھ حیث یتم التركیز علي شخص��یة المعل��

 وقیمھ وانفعاالتھ وقدرتھ علي الخلق واإلبداع .

 العالقة بین التدریس ومھارات التدریس :

یعد التدریس مھنة فنیة دقیقة تحتاج إلى إعداد جید لمن یقوم بممارستھا فھي لیست مجرد أداء یمارس��ھ 

علوم��ات م��ن معل��م إل��ى أي فرد وفقا لما یمتلكھ م��ن ق��درة عام��ة , ومھن��ة الت��دریس ال تعن��ي مج��رد نق��ل الم

 Instructional Skills  مھارات التدریس
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طالب ولكنھا تھدف أساسا إلى تعدیل السلوك , أي أن عملیة التدریس البد أن یصاحبھا تعل��م حقیق��ي وإال 

 فقدت معناھا وأھمیتھا .

ولم یعد التدریس مجرد نش��اط بس��یط یتك��ون م��ن فع��ل ورد فع��ل ب��ل أن الت��دریس ھ��و مھم��ة معق��دة تتطل��ب 

تدریس��یة مركب��ة  , ول��ذا نج��د أن االتج��اه الی��وم ف��ي فھ��م عملی��ة  معرفة متنوعة وقدرات عالی��ة و مھ��ارات

التدریس ھو استخدام مدخل تحلیل النظم وتأكی��د دور التغذی��ة الراجع��ة بالنس��بة لنت��ائج عملی��ة الت��دریس , 

ویتطلب القیام بعملیة التدریس ضرورة تمكن المعلم من مھارات التدریس األساس��یة الت��ي تؤھل��ھ لت��وفیر 

 وانفعالي جید یؤدي إلى تحقیق افضل عائد تعلیمي تربوي .مناخ اجتماعي 

 مفھوم مھارات التدریس 

تعرف مھارات التدریس بأنھا مجموعة السلوكیات التدریسیة الت��ي یظھرھ��ا المعل��م ف��ي نش��اطھ التعلیم��ي 

بھدف تحقیق أھداف معینة , وتظھر ھذه السلوكیات من خ��الل الممارس��ات التدریس��یة للمعل��م ف��ي ص��ورة 

جابات انفعالی��ة أو حركی��ة أو لفظی��ة تتمی��ز بعناص��ر الدق��ة والس��رعة ف��ي األداء والتكی��ف م��ع ظ��روف اس��ت

الموقف التعلیمي . ومھ��ارات الت��دریس كق��درة عل��ي أح��داث ال��تعلم وتیس��یره , وتنم��و ھ��ذه المھ��ارات ع��ن 

 طریق التدریب والخبرة  .

 خصائص مھارات التدریس :

 القابلیة للتعمیم :  .1

المعل��م ال تختل��ف م��ن معل��م إل��ى آخ��ر ب��اختالف الم��ادة الت��ي یدرس��ھا أو المرحل��ة ,  بمعن��ي أن وظ��ائف

 بالرغم من أنھا تتمیز بالمرونة والقابلیة للتشكیل وفقا لطبیعة كل مادة ومرحلة.

 القابلیة للتدریب والتعلم :  .2

 بمعني انھ یمكن اكتسابھا من خالل برامج التدریب المختلفة      

 صادر متنوعة : یمكن اشتقاقھا من م .3

 ومن ھذه المصادر      

 تحلیل األدوار والمھام التي یقوم بھا المعلم من خالل مالحظة سلوكھ أثناء التدریس. .1

 تحدید حاجات المتعلم وخصائصھ . .2

 ح) نظریات التدریس والتعلم .
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   :مھارات التدریس األساسیة -1

 تتعدد مھارات التدریس األساسیة ومنھا :

 لذھنیةا مھارة التھیئة

وھي تھیئة أذھان الطالب بعنصري اإلثارة والتشویق والتي من خاللھ��ا ی��تمكن المعل��م م��ن ج��ذب 

وتشویقھم لما سیعرضھ من مادة علمیة جدیدة واستثارة دافعیتھم للتعلم عن طریق عرض  انتباه الطالب

اس��تمرار نش��اطھم  نلك��ي یض��م. المشوقة ، أو طرح أمثلة من البیئة المحیط��ة ب��الطالب الوسائل التعلیمیة

تقبلھم لما یطرحھ من أفك��ار  الذھني طوال الوقت ، وتوصیل ما یرید توصیلھ لھم بیسر وسھولة ، وكذلك

 . بشوق وحماس

لذا حاول دائما أن تكون لكل درس بدایتھ المشوقة، فمرة بالسؤال وم��رة بالقص��ة وم��رة بع��رض الوس��یلة 

ان��ت البدای��ة غی��ر متوقع��ة كلم��ا اس��تطعت أن تش��د انتب��اه التعلیمیة ومرة بنشاط طالبي.. وھك��ذا. وك��ل م��ا ك

 الطالب أكثر.

 "المثیرات والمنبھات  مھارة اإللقاء " تنویع

إن عملیة التدریس ال تجري على النحو المطلوب إال باستخدام المعلم اإللقاء ولذلك یج��ب عل��ى المعل��م   

ومت��ى یخفض��ھ، وكی��ف یك��ون أن یعرف كیف یتحدث ومت��ى یتح��دث، ومت��ى یس��كت، وكی��ف یرف��ع ص��وتھ، 

وتقبلھم للدرس عل��ى طریق��ة  حدیثھ معبراً عما في نفسھ ویعكس إحساسھ، حیث تتوقف استجابة الطالب

 دروسھ.  المعلم ونھجھ في إلقاء

والمنبھ��ات أثن��اء الش��رح  فالمعلم الذي یسیر على وتیرة واحدة ویبتع��ـد ع��ن التجدی��د واس��تخدام المثی��رات

وعل��ى النق��یض م��ن ذل��ك المعل��م ال��ذي ال  . لذھني ، وابتعادھم ع��ن ج��و ال��درسیتسبب في شرود تالمذتھ ا

طریقة إلقاءه ، وأخرى یغیر أفعال��ھ وتحركات��ھ وتص��رفاتھ  یجعل للملل طریق إلى طالبھ ، فتراه تارة یغیر

حتى یتمكن من شد انتب��اه الط��الب إلی��ھ، ویس��تحوذ عل��ى می��ولھم وتركی��زھم  ، وثالثة یغیر نبرات صوتھ ،

لل��درس ، وجمی��ع ھ��ذه األفع��ال ت��تم م��ن قب��ل المعل��م بطریق��ة مدروس��ة وھادف��ة حت��ى تحق��ق  ء ش��رحھأثن��ا

  . ، وتوجد التفاعل بین المعلم  وطالبھ بل وبین الطالب أنفسھم الغرض
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والتنوی��ع ب��المثیرات 0ش��أنھ أن یس��اعد عل��ى التفكی��ر وإث��ارة الحم��اس  فع��دم الثب��ات عل��ى ش��يء واح��د م��ن

فاستخدام المعلم في كل لحظة من لحظات الدرس مھارة ھ��و بمثاب��ة   0المعلومة إیصال   في مھارة ھامة

 زیادة في التحصیل الدراسي لدى الطالب مع الحفاظ على اھتمام الطالب في موضوع التعلم 

 ویتحقق ذلك عن طریق تنویع المثیرات التالیة : 

  0جسم بالموافقة أو العكساإلیماءات : ویقصد بھا إیماءات الرأس وحركة الیدین وتعبیرات ال -1

             0التحرك في غرفة الصف  -2

  0استخدام تعبیرات لفظیة  -3

        0الصمت : ویقصد بھ الصمت الذي  یتخلل عرض المعلم لموضوع معین  -4

 حركة المعلم الھادفة المقصودة من مكان إلى آخر في الموقف التدریسي . -5

انفعاالتھ مثل تحریك أجزاء من جسمھ لجذب االنتباه  إشارات المعلم التي  یستعملھا للتعبیر عن -6

 أو التأكید ألھمیة الموضوع .

التغییر في الصوت والنبرات من خالل تغییر نبرة الصوت وقوتھ أو سرعتھ في بعض الجمل  -7

 والكلمات .

 تنویع الحواس ، والتنقل بین مراكز التركیز الحسیة مثل االنتقال من االستماع إلى المشاھدة  . -8

 االستفادة من مشاركات الطالب . -9

 االستفادة من حركة الطالب أثناء الموقف التعلیمي . -10

 ممارسات تبعث الملل : 

     0الصوت الرتیب 

 0الوقوف الثابت 

 مھارة استخدام الوسائل التعلیمیة 

والمعلم یحدد الوسیلة التعلیمی��ة المناس��بة لدرس��ھ أساس��اً عل��ى طبیع��ة ال��درس وأھداف��ھ ومحت��واه 

عل��ى بل��وغ األھ��داف المح��ددة لل��درس.  مرحل��ة تخط��یط ال��درس وإع��داده، م��ن أج��ل مس��اعدة التالمی��ذ ف��ي

ویجب على المعلم أن یجعل الطالب یكتشفون تدریجیا أھداف الدرس من خ��الل ھ��ذه الوس��یلة. وأن تك��ون 

ھ��ا متكامل��ة م��ع طریق��ة الت��دریس، ومناس��بة لمس��تویات الط��الب، وأن یك��ون المعل��م عل��ى معرف��ة س��ابقة ب
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وھن��اك العدی��د م��ن الوس��ائل التعلیمی��ة  ویعرف كیفیة استخدامھا، وأحیاناً قد یشارك ف��ي إع��دادھا الط��الب.

الت���ي یمك���ن للمعل���م أن یس���تخدمھا ف���ي تخطیط���ھ لل���درس وتنفی���ذه مث���ل النم���اذج والعین���ات، واللوح���ات ، 

لتي یتض��منھا الكت��اب والسبورات، والصور ، والرسوم، والخرائط ، واألفالم، والشرائح ، والتوضیحات ا

المدرس��ي والتس��جیالت واإلذاع��ة والتلفزی��ون باإلض��افة إل��ى الوس��ائل التكنولوجی��ة الخاص��ة باس��تخدام 

وعرض المواد التعلیمیة. كما أن التربیة الحدیثة تھتم بالجانب الحسي عن��د الط��الب ألن م��ن خالل��ھ یبق��ى 

ائل التعلیمیة والتأك��د م��ن ص��الحیتھا وإمكانی��ة وینبغي على المعلم االھتمام بتحضیر ھذه الوس أثر التعلم .

استخدامھا في المكان الذي ستستخدم فی��ھ. وینبغ��ي أال یؤج��ل إع��داد الوس��یلة إل��ى بدای��ة ال��درس حی��ث أن 

 ھذا یضیع الكثیر من الوقت، وقد ال تكون الوسیلة المرادة متوفرة أو صالحة لالستعمال.  

 مھارة إثارة الدافعیة للتعلم

 .   في التعلم وحفزھم علیھ ارة رغبة الطالبیقصد بھا إث

یحت��اج تنفی��ذ ال��درس إل��ى ت��وافر ق��در كبی��ر م��ن الدافعی��ة ل��دى الط��الب، ویس��تطیع المعل��م إث��ارة االنتب��اه 

ومن خالل طرح بعض األسئلة علیھم، أو عرض یقوم ب��ھ أو م��ا یق��رؤه المعل��م ف��ي  والدافعیة لدى الطالب

وسائل رفع الدافعیة على أن تكون ذلك ف��ي بدای��ة ال��درس خالل��ھ،  جریدة أو صحیفة یومیة، وإلى ذلك من

وكل ذلك یؤدي إلى االستعداد والتركی��ز واالھتم��ام بموض��وع مج��ال الدراس��ة، ویك��ون التلمی��ذ حینئ��ذ أكث��ر 

للدرس وجعلھم أكثر  قابلیة للمشاركة في الموقف وأكثر حیویة ونشاط ویكون بذلك المعلم قد ھیاً الطالب

 لتعلم.استعداداً ل

 كیف تؤثر الدافعیة في التعلم والسلوك
توجھ الدافعیة السلوك نحو أھداف معینة فالطالب یص��نعون ألنفس��ھم أھ��دافا ویوجھ��ون س��لوكھم 

 لتحقیق ھذه األھداف والدافعیة تؤثر في اختیارھم ھل یتابع مباراة كرة القدم أم یكتب بحثا مكلفا بھ.

األھداف وھى تحدد م��دى متابع��ة الطال��ب لمھم��ة أو عم��ل بحم��اس  تزید الدافعیة الجھد الذى یبذل لتحقیق

 وبشغف أو بتراخ وتكاسل.

تزید الدافعیة المبادأه والمبادرة للقیام بأنشطة معین��ة والمث��ابرة ف��ي أدائھ��ا ف��الطالب ی��زداد احتم��ال ب��دأھم 

ى إتمامھا وإنجازھا في مھمة یریدون بالفعل القیام بھا ویزداد احتمال االستمرار في أداء ھذه المھمة حت

 حتى ولو واجھوا عوائق.
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تحس��ن الدافعی��ة تجھی��ز المعلوم��ات والمع��ارف فھ��ى ت��ؤثر ف��ي ن��وع المعلوم��ات الت��ى تتن��اول وف��ي طریق��ة 

تناولھا و ذوو الدافعیة العالیة من الطالب یغلب أن ینتبھوا إلي الموضوع ال��ذي یھمھ��م واالنتب��اه أساس��ي 

عامل��ة وال��ذاكرة طویل��ة األم��د وھ��م یح��اولون أن یفھم��وا الم��ادة وأن في تحصیل المعلوم��ات ف��ي ال��ذاكرة ال

یتعلمون علي نحو لھ معنى بدال من المعرفة السطحیة لھا. والطالب ذوو الدافعیة أكثر أحتماال في السعى 

للحصول عل��ي مس��اعدة إلنج��از مھم��ة ح��ین یحتاجونھ��ا وق��د یطلب��ون توض��یحا واستیض��احا أو مزی��داً م��ن 

 الفرص للممارسة.

تحدد الدافعیة النتائج والعواقب التى تعزز الطالب وتدعمھم وكلما ازدادت دافعیة الطالب لتحقیق النج��اح 

األكادیمي أزداد فخرھم بأنھم سوف یحصلون علي تقدیر ممتاز وأزداد قلقھم خشیة الحصول علي درجة 

ا قب��وال ل��دیھم ، أزداد منخفضة وكلم��ا أزدادت رغب��ة الط��الب ف��ي أن یحترم��وا م��ن قب��ل زمالئھ��م وأن یلق��و

 معنى العضویة في الجماعة ، وأزداد ألم السخریة من قبل الزمالء.

ت��ؤدى الدافعی��ة إل��ي أداء محس��ن: بس��بب الت��أثیرات األخ��رى والس��لوك الموج��ھ لتحقی��ق ھ��دف ، والطاق��ة 

ی��ة إل��ي أداء والجھد المبذول ، والمبادرة والمث��ابرة والتجھی��ز المعرف��ى والتعزی��ز ، كثی��راً م��ا ت��ؤدى الدافع

 محسن.

 فوائدھا : 

 0تجعل الطالب یقبلون على التعلم  •

  0تقلل من مشاعر مللھم وإحباطھم  •

  0تزید من مشاعر حماسھم واندماجھم في مواقف التعلم  •

من الصعب جدا ـ إن لم یكن مستحیال ـ أن تعلم طالبا لیس لدیھ دافعیة للتعلم. فابدأ بتنمیة دافعی��ة الط��الب 

اس��تراتیجیات إلث��ارة تعلم والمشاركة في أنشطة الفصل، مستخدما كافة ما تراه مناس��با م��ن واستثارتھا لل

 دافعیة الطالب للتعلم : 

  0التنویع في استراتیجیة التدریس •
  0ربط الموضوعات بواقع حیاة التالمیذ •
 إثارة األسئلة التي تتطلب التفكیر مع تعزیز إجابات الطالب . •
  0الذھنیة والنفیسة واالجتماعیة للمتعلم ربط أھداف الدرس بالحاجات  •
  0التنویع بالمثیرات •
  0مشاركة الطالب في التخطیط لعملھم التعلیمي •
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  0استغالل الحاجات األساسیة عند المتعلم ومساعدتھ على تحقیق ذاتھ  •

  0تزوید الطالب بنتائج أعمالھم فور االنتھاء منھا •

  0 إعداد الدروس وتحضیرھا وتخطیطھا بشكل مناسب •

الشعور بمشاعر الطالب ومش��اركتھم بانفع��االتھم ومش��كالتھم ومس��اعدتھم معالجتھ��ا وت��دریبھم عل��ى  •

  0استیعابھا 

 تنمیة الدافعیة للتعلم 
 یتحقق ذلك بأربعة سبل 

 أربط المادة الدراسیة بحاضر الطالب وحاجاتھم المستقبلیة . •

 ركز على میول الطالب واھتماماتھم . •

•  ً  واعتقادنا أنھم یریدون أن یتعلموا . وصل للطالب إیماننا

 ركز انتباه الطالب على أھداف التعلم أكثر من التركیز على أھداف األداء . •

 ) یوضح األنماط السلوكیة لفئتین  من الطالب1جدول (

 وآخرون لدیھم أھداف أداء طالب لدیھم أھداف تعلم 

یعتق��دون أن الكف��اءة والمھ��ارة تنم��و عب��ر ال��زمن 

   .ممارسة والجھدعن طریق ال

یعتق��دون أن الكف��اءة خاص��یة مس��تقرة وأن الن��اس 

 .إما أن لدیھم الكفاءة أو لیست لدیھم

یخت���ارون مھام���اً وأعم���االً تعظ���م ف���رص إظھ���ار   .یختارون مھاماً وأعماالً تعظم فرص التعلم

الكف���اءة ویتجنب���ون المھ���ام واألفع���ال الت���ى تظھ���ر 

 .أنھم غیر أكفاء(ال یطلبون المساعدة)

یس��تجیبون للمھ��ام الس��ھلة بمش��اعر المل��ل وخیب��ھ 

  .األمل

یس�����تجیبون للمھ�����ام الس�����ھلة بمش�����اعر الفخ�����ر 

 .واالرتیاح

ینظ��رون إل��ي الجھ��د باعتب��اره ض��روریا لتحس��ین 

 الكفاءة

ینظرون إلي الجھد كعالمة علي انخف��اض الكف��اءة 

ویفك��رون ف��ي أن االكف��اء ینبغ��ى أال یب��ذلوا الجھ��د 

 كبیرا ویجدوا 

حتماال في أن یكونون مدفوعین م��ن داخلھ��م أكثر ا

 لتعلم المادة األكادیمیة

أكثر احتماال في أن یكونون مدفوعین من الخ��ارج 

وی���زداد –أى مت���وقعین تعزی���زاً خارجی���اً أو عقاب���اً 
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 وآخرون لدیھم أھداف أداء طالب لدیھم أھداف تعلم 

 احتمال الغش الحصول على درجات جیدة 

 یظھرون تنظیم ذات أقل  یظھرون تعلما وسلوكا تنظمة الذات  

راتیجیات تعل����م تحس����ن الفھ����م یس����تخدمون اس����ت

الحقیق��ى لم��ادة المق��رر الدراس��ى (مث��ال: مراقب��ة 

 الفھم  ، التفصیل والحبك)

یس���تخدمون اس���تراتیجیة تعلمھ���م تحس���ن ال���تعلم 

الصم فقط (مثل التكرار ، والنق��ل والت��ذكر والحف��ظ 

 كلمة كلمة)

 رنتھ بأداء اآلخرینیقومون أداءھم في ضوء مقا یقومون أداءھم في ضوء التقدم الذى یحققونھ 

ینظ���رون إل���ي األخط���اء كج���زء ع���ادى ومفی���د ف���ي 

عملی��ة ال��تعلم   ویس��تخدمون األخط��اء لتس��اعدھم 

 علي تحسین األداء

ینظرون إلي األخطاء كعالمة عل��ي اإلخف��اق وع��دم 

 الكفاءة

راضون عن أدائھ��م إذا ب��ذلوا جھ��د حت��ى ول��و أدى 

 إلي اإلخفاق

 یرضون عن أدائھم إذا نجحوا 

ن اإلخف���اق كعالم���ة عل���ي حاج���اتھم لب���ذل یفس���رو

 مجھود أكبر 

یفسرون اإلخفاق علي أنھ عالمة انخفاض الق��درة 

 وبالتالي تنبئ بإخفاق مستمر في المستقبل

 یرون مدرسھم كحكم وقاضى ومكافئ أو معاقب  ینظرون للمدرس كمصدر لمساعدتھم علي التعلم 

لمس��تقبلیة ف��الطالب یدرس��ون المق��ررات الدراس��ة رب��ط الم��ادة الدراس��یة بحاج��ات الط��الب الحاض��رة وا

بفاعلیة أكبر حین یدركون ح��اجتھم لمحتواھ��ا . وق��د تتب��ین أن الریاض��یات تلع��ب دورا ھام��ا ف��ي التس��ویق 

وفي توزیع میزانیة أو عمل میزانیة للمصروف وقد توضح كی��ف تیس��ر العل��وم ح��ل المش��كالت الیومی��ة ، 

س��ین ش��عوبنا  ومظھرن��ا وق��د نب��ین لطالبن��ا أن المھ��ارات اللغوی��ة وكی��ف أن اللیاق��ة البدنی��ة تس��اعد ف��ي تح

الشفویة والتحریریة حیویة وحاسمة في ت��رك إنطب��اع جی��د عل��ي أرب��اب األعم��ال ال��ذین نرغ��ب ف��ي العم��ل 

 لدیھم.

 زیادة المیل: 

حین یمیل الطالب ویھتمون بما یدرسون یغلب أن تكون مشاعرھم إیجابیة عن عملھم األكادیمي 

وا ألنفس���ھم أھ���داف تعل���م ول���یس أھ���داف أداء وأن ین���دمجوا ف���ي عملی���ات ال���تعلم ذى المعن���ى وأن یض���ع

واالھتم��ام بالتفاص��یل وف��ي النھای��ة أن یتعلم��وا ویت��ذكروا ق��در أكب��ر یقاب��ل ھ��ذا الط��الب ال��ذین ال یھتم��ون 
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م أو بمقرراتھم الدراسیة یغلب أن یحفظوھا ص��ما ع��ن طری��ق الق��راءة وإع��ادة الق��راءة م��ع قلی��ل م��ن الفھ��

 یحفظوا الحقائق حرفیا. 

 وفر للطالب الفرص لیندمجوا في المادة الدراسیة. •

 نوع وجدد في مواد التدریس وإجراءاتھ . •

 أعرض علي الطالب معلومات غیر منسقة ومتضاربة. -1

 أمـثـلـة:

 في مجموعة قراءة حول قصة قصیرة إلي مسرحیة یتخذ كل طالب دوراً فیھا. •

 عن المضامین الخافیة إلجراء البحوث علي الحیوان. في علم األحیاء اجر مناظرة •

 في الریاضیات أطلب من الطالب أن یلعبوا ألعاباً ریاضیة علي الكمبیوتر. •

 في التاریخ شجع كل طالب لیقدم منظورا في األحداث التاریخیة الھامة. •

 

ن��ا للدافعی��ة أن تكون نموذجا لطالبك من االھتمام بمادتك الدراسیة: یزداد احتمال تنمیة طالب -1

لتعلم المادة الدراسیة ، إذا كنا كأساتذة نموذجاً ، أى إذا كنا متحمسین للمادة الدراسیة الت��ى 

ندرسھا ولدینا الرغبة في تعلم قدر أكبر عنھا ، ونستطیع علي سبیل المثال أن نبین لطالبنا 

ر ف��ي كیف أن ھذا التخصص قد أث��رى حیاتن��ا الشخص��یة ونس��تطیع أن نب��ین لھ��م كی��ف نس��تم

دراسة ھذا الموضوع ، ربم��ا بع��رض بع��ض المج��الت الص��ادرة ح��دیثا الت��ى أث��ارت اھتمامن��ا 

بع��ض مقالتھ��ا ونس��تطیع أن نع��رض آراءن��ا ف��ي المس��ائل الخالفی��ة وأن نش��رك طالبن��ا حبن��ا 

 لالستطالع وحیرتنا إزاء األسئلة التى لم نعثر بعد علي إجابات محددة علیھا.

 

ب��أنھم یری��دون أن یتعلم��وا وس��وف یحقق��ون نجاح��ا ف��ي ذل��ك م��ن  أن ننقل إل��ي طالبن��ا إیمانن��ا -2

خالل تعبیراتن��ا وأفعالن��ا نس��تطیع أن ننق��ل إل��ي طالبن��ا رس��الة بأنن��ا ن��ؤمن بأنن��ا حق��ا مھتم��ین 

بھ��ذا العل��م أو الموض��وع ، وأن ل��دیھم دافعی��ة نابع��ة م��ن ذاتھ��م إلتقان��ھ. ینق��ل أح��د األس��اتذة 

 ي النحو اآلتى:لطالبھ في بدایة العام ھذه الرسالة عل

أنھ ینقل إلیھم توقعات اإلیجابیة علي نحو متك��رر ب��اإلعالن عن��د بدای��ة الس��نة الدراس��یة ب��أن دروس��ھ 

تستھدف أن یصبح طالبھ علماء جغرافیا وھو یشیر إل��ي ھ��ذه الفك��رة عل��ي نح��و متك��رر أثن��اء الس��نة 

منطقة باعتبارھا غاب��ة بتعلیقات من قبیل "بما أنكم علماء جغرافیا سوف تالحظون أن وصف ھذه ال
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استوائیة مطیرة یتضمن مضامین عن أنواع المحاصیل التى تنمو فیھا " أو "إنن��ا ل��و فكرن��ا كعلم��اء 

ف��ي الجغرافی��ا ، ف��إن الس��ؤال ھ��و: م��ا االستخالص��ات أو النت��ائج الت��ى نتوص��ل إلیھ��ا م��ن دراس��ة ھ��ذه 

 المعلومات.

ا معین��ا ، أو أنھ��م یدرس��ون ویجتھ��دون ونح��ن ال نوص��ل لطالبن��ا االعتق��اد ب��أنھم ال یحب��ون موض��وع

 للحصول علي تقدیرات ودرجة عالیة.

 توجیھ انتباه طالبنا لیتركز علي أھداف التعلم

إن كثیر من ممارستنا الدراسیة تنمى أھداف األداء أكثر من تنمیتھ��ا أھ��داف ال��تعلم فوض��ع ال��درجات 

ول علي تقدیرات عالی��ة إذا ك��انوا وتوزیعھا علي أساس المنحنى وتذكیر طالبنا أنھم یحتاجون الحص

یریدون أن یحصلوا علي دبلومات عالیة ، وعرض التقدیرات والدراجات لیراھا كل فرد ، ھ��ذه كلھ��ا 

اس��تراتیجیات تش��جع الط��الب عل��ي التركی��ز عل��ي أن یب��دوا ویظھ��روا عل��ي أنھ��م جی��دین ، أكث��ر م��ن 

 اھتمامھم بالتعلم.

ھ��ذا التخص��ص عل��ي النج��اح ف��ي المس��تقبل، تش��جعھم وحین تبرز بدال من ذل��ك كی��ف تس��اعد دراس��ة 

عل��ي االن��دماج ف��ي تعل��م ل��ھ معن��ى ب��دال م��ن الحف��ظ الص��م، وح��ین توض��ح أن الط��الب یحقق��ون تق��دما، 

وح��ین تؤك��د عل��ي أن ال��تعلم یتطل��ب ب��ذل الجھ��د والتع��رض لألخط��اء نح��ن نؤك��د أھ��داف ال��تعلم الت��ى 

 انھا.تساعدھم علي التركیز علي فھم المادة الدراسیة وإتق

 حافظ علي قلق طالبك بحیث یكون عندك المستوى المیسر

ینبغى أن نتأكد من أن لدى طالبنا فرصة معقولة للنجاح ، وأن نوفر لھم األسباب التى تحملھ��م عل��ي 

أى أن نتأك���د م���ن فاعلی���ة ذاتھ���م ف���ي دراس���ة  –االعتق���اد ب���أنھم ق���ادرون عل���ي النج���اح بب���ذل الجھ���د 

 وسائل اآلتیة: تخصصھم ویغلب أن نحقق ذلك بال

ضع توقعات معقول��ة ألدائھ��م ف��ي المق��رر الدراس��ى ، مراعی��ا عوام��ل مث��ل ق��درة الط��الب  -1

 ومستوى أدائھم السابق.

طابق بین مستوى التعل��یم والمس��تویات المعرفی��ة للط��الب وق��دراتھم عل��ي س��بیل المث��ال  -2

 شرة.باستخدام أمثلة محسوسة قبل المجردات إذا وجدوا صعوبة في فھم المجردات مبا

درس استراتیجیات (كمھارات الدرس واالستذكار الفعال) تساعد الط��الب عل��ي تحس��ین  -3

 تعلمھم وأدائھم.

 وفر مواد مكملة تدعم تعلیم المادة الدراسیة (ممارسة إضافیة) حتى یتحقق اإلتقان. -4



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

38 

 وفر تغذیة راجعة عن عناصر سلوكیة معینة ، بدال من التقویم الكلي ألداء الطالب. -5

 العـــزو:
 العزو ھو األسباب المدركة للنجاح والرسوب.

 أبعاد عزو الطالب:
موضوع العزو أو وجھتھ داخلیة أم خارجیة: یعزو الطالب أحیانا األحداث إلي أشیاء داخلی��ة أى  -1

إلي عوامل داخل أنفسھم . یعتقدون أن التقریر الجید الذى حصلوا علیھ في مادة دراس��یة یرج��ع 

وأن الدرجة المنخفض��ة الت��ى حص��لوا علیھ��ا ترج��ع إل��ي نق��ص ف��ي  إلي اجتھادھم وعملھم الشاق

القدرة فھذان مثاالن للعزو الداخلى وفي أحایین أخرى یعزو الطالب الوقائع إلي أش��یاء خارجی��ة 

أى إلي عوامل خارج أنفسھم كأن تق��ول أن��ك حص��لت عل��ي درج��ة عالی��ة بض��ربة ح��ظ: توقع��ت  –

ر عب��وس وج��ھ زمی��ل ف��ي الص��ف بأن��ھ یرج��ع إل��ي أسئلة وجاءت في ورق��ة االمتح��ان أو أن تفس��ی

حالة مزاجیة سیئة ، ول��یس إل��ي عم��ل اقترفت��ھ وتس��تحق النظ��رة، ھ��ذه أمثل��ة للغ��زو إل��ي عوام��ل 

 خارجیة.

االستقرار: یعتق��د بع��ض الط��الب أن الوق��ائع ترج��ع إل��ي عوام��ل مس��تقرة ، إل��ي أش��یاء یحتم��ل أال  -2

عتق��د أن��ك س��تؤدى أداء حس��نا ف��ي عل��م مع��ین تتغیر في المس��تقبل القری��ب ومث��ال ذل��ك ، إذا كن��ت ت

بسبب ذكائك ، أو أنك تجد صعوبة في تكوین أصدقاء ألنك بدین ، عندئذ أن��ت تع��زو الوق��ائع إل��ي 

أسباب مستقرة غیر قابلة للتغیی��ر نس��بیا غی��ر أن الط��الب أحیان��ا یعتق��دون أن األح��داث تن��تج ع��ن 

ر كأن��ك تف��وز ف��ى لعب��ة ت��نس بس��بب أش��یاء یمك��ن أن تتغی��ر م��ن وق��ت آلخ�� –عوامل غیر مستقرة 

الحظ ، أو تحصل علي درجة منخفضة في اختبار ألنك متعب��ا ، ھ��ذه أمثل��ة لع��زو یتض��من عوام��ل 

 غیر مستقرة. 

أي إل��ي  -القابلی��ة للض��بط: ف��ي بع��ض المواق��ف یع��زو الط��الب الوق��ائع إل��ي عوام��ل قابل��ة للض��بط  -3

ق��د أن��ك رس��بت ف��ي اختی��ار ألن��ك ل��م أش��یاء یس��تطیعون أن ی��ؤثروا فیھ��ا ویفترض��وھا إذا كن��ت تعت

تدرس الموضوعات الھامة فإن ھذا ع��زو إل��ي عوام��ل قابل��ة للض��بط فأن��ك تعزوھ��ا إل��ي أش��یاء ال 

س��یطرة ل��ك علیھ��ا إذا كن��ت تعتق��د أن أس��تاذا اخت��ارك لتق��ود مجموع��ة م��ن الط��الب ف��ي القی��ام 

مرھق��ا فأن��ك تع��زو إل��ي بمشروع ألنھ یحبك أو أنك أدیت التجربة في المعمل أداء سیئا ألنك كن��ت 

 عوامل غیر قابلة للضبط.
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 تأثیر العزو في المعرفة والسلوك

حین یعتقد الطالب أن إخفاقھم یرجع إلي نقص الجھد ، یحتمل أن یجتھ��دوا ویج��دوا ف��ي  -1

 المواقف المستقبلیة وأن یثابروا في مواجھة الصعاب.

ي أس��باب داخلی��ة قابل��ة حین یعتقد الط��الب أن النج��اح نتیج��ة عملھ��م ویع��زون النج��اح إل�� -2

 للضبط یمیلون إلي االندماج في أنماط سلوكیة تیسر التعلم المستقبلي.

الطالب الذین ی��ؤدى بھ��م ع��زوھم إل��ي توق��ع النج��اح ف��ي م��ادة دراس��یة معین��ة یحتم��ل أن  -3

 یتابعوا الدرس في ھذا المجال.

 عوامل تؤثر في تنمیة العزو

ال��ذین ینجح��ون ع��ادة ف��ي عم��ل ح��ین نم��ط النجاح��ات واإلخفاف��ات الماض��یة: ف��الطالب  -1

یب��ذلون أقص��ى جھ��دھم یمیل��ون إل��ي االعتق��اد ب��أن النج��اح یرج��ع إل��ي عوام��ل كالجھ��د 

والقدرة العالیة ، الذین یتعرضون لإلخفاق بكثرة رغم بذلھم الجھد یغلب أن یعتق��دوا أن 

 النجاح یعزى إلي العوامل خارجیة كالحظ أو تشدد األستاذ.

 خفاق.تعزیز النجاح وعقاب اإل -2

علینا أن نساعد الطالب عل��ي أن یتعلم��وا أن أنم��اط س��لوكھم ت��ؤدى إل��ي عواق��ب ونت��ائج  -3

مرغوب فیھا ، وبالتالى یستطیعون التأثیر في األحداث التى تقع بتغییر سلوكھم. وھكذا 

نستطیع أن نساعدھم علي تنمیة ع��زو داخل��ى یتعل��ق بالعواق��ب الت��ى یختارونھ��ا وتنمی��ة 

 لي أحداث قاعة الدرس.إحساس أعظم بالضبط ع

توقعات الكبار بالنسبة ألداءات الطالب المستقبلیة و األساتذة ینقلون توقع��اتھم بالنس��بة  -4

 سواء أكانت عالیة أو منخفضة بطرق منوعة فذوو التوقعات العالیة: –ألداء طالبھم 

 یدرسون مادة أكبر. §

 یدرسون مادة أكثر صعوبة. §

 والتحصیل. یصرون علي مستویات عالیة من اإلنجاز §

 یتیحون للطالب فرصة أكبر لالستجابة لألسئلة. §

 یعیدون صیاغة األسئلة حین یواجھ الطالب صعوبة الطالب. §

 یوفرون تغذیة راجعة عن نواحى القوة و نواحى الضعف لدى الطالب. §
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 تمـــرین 

 

 Psychosomaticتخی����ل أن األس����تاذ (س) یری����د من����ك أن ت����تعلم أن تتھج����ى المص����طلح  -1

disorders   ھج��اء ص��حیحا. ویعطی��ك دقیق��ة للت��دریب ث��م یثن��ى علی��ك ح��ین تق��در عل��ي الھج��اء

 الصحیح ، بأى الطرق اآلتیة یغلب أن تستجیب.

 تكون مسروراً ألنھ أثنى علي أدائك. .1

 تكون فخوراً ألنك أظھرت لھ أنك تعلمت ھجاء المصطلح علي نحو صحیح. .2

 تتساءل "ھل ھذا ما یعتقد أننى أستطیع عملھ"؟ .3

تخیل أنك مررت بمكتب األستاذ (ص) لتب��ین س��بب أدائ��ك ال��ردئ ف��ي امتح��ان االض��طرابات واآلن  -2

السیكوسوماتیة وكان األستاذ (ص) ودودا ومساندا ، واقترح علیك أن تح��اول بج��د وبجھ��د أكب��ر 

ف���ي الم���رة القادم���ة ولك���ن الحقیق���ة أن���ك ب���ذلت أقص���ى جھ���د تس���تطیعھ ف���ي الم���رة األول���ي. أى 

 تتوصل إلیھا علي األغلب. االستنتاجات اآلتیة سوف

 أنت في حاجة أن تبذل جھداً أكبر في المرة القادمة. -أ

نحت��اج أن نب��ذل نف��س الجھ��د ف��ي الم��رة القادم��ة ، وتأم��ل أن تق��وم بع��دد أكب��ر م��ن التخمین��ات ف��ي  -ب

 اإلجابة بنجاح.

 یحتمل أن ھذا لیس ھو التخصص المناسب لك. -ج

لین. ح��ین ی��نجح الط��الب ف��ي عم��ل س��ھل ث��م یتلق��ون ثن��اء عل��ي یحتمل أنك اخترت اإلجابة (ج) ف��ي الس��ؤا

جھدھم یحتمل أن یفھموا أن األستاذ لیس لدیھ ثقة كافیة في قدراتھم. وعزو التالمیذ النجاح للجھد یكون 

 مفیداً حین یبذلوا جھداً كبیر في ذلك.

لھ��م أنھ��م ل��م یجتھ��دوا  وفي السؤال الثانى حین یرسب الطالب بع��د أن یب��ذل الط��الب جھ��داً كبی��را ث��م یق��ال

بالقدر الكافى یغلب أن یستنتجوا أنھ لیس لدیھم القدرة علي أداء المھمة بنج��اح. و ع��زو اإلخف��اق ل��نقص 

الجھد یكون مفیداً عندما ال یك��ون ق��د ب��ذلوا أقص��ى جھ��داً ل��دیھم ول��و أنھ��م أع��زوا اإلخف��اق إل��ي نق��ص ف��ي 

س��بوا اس��تراتیجیات تعل��م أكث��ر فاعلی��ة ، ف��إن ذل��ك اإلستراتیجیات الفعال��ة ف��ي ال��درس ، وأن عل��یھم أن یكت

 یساعدھم علي النجاح األكادیمي وینمى اعتقادھم بأنھم یستطیعون أن یسیطروا علي النجاح.

 Helplessnessمساعدة الطالب للتغلب علي قلة الحیلة 
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بط الوثیق تبین لنا نظریة العزو أن الطریق إلي بناء الثقة لدى الطالب أن تتیح أھداف التعلم الر

بین النتائج التى تتحقق والجھد الذى یبذل وأن یعرف النجاح باعتباره تحسنا ، وجھدا قیما بذل ، ونظر 

إلي األخطاء كجزء من التعلم ، ونمذجھ االستراتیجیات المناسبة لمعالجة األخطاء والرسوب ، وتركیز 

یقوم اسھامات الطالب فیما یكلف بھ من  االنتباه علي المھمة والتعلم. والمدرس الذى یأخذ بھذا االتجاه

مشروعات ومھام ال یركز في التقویم علي ما إذا كان توصل إلي اإلجابة الصحیحة ، أو علي مدى إجادة 

مجموعة من الطالب مقارنة بأخرى. وأیاًُ◌ كانت الطریقة التى یتم بھا تنفیذ وتحقیق أھداف التعلیم ، 

ھد یؤثر في النواتج. وفي ھذه الحالة سوف یصبح الطالب أكثر ینبغى أن تؤدى إلي االعتقاد بأن الج

 مثابرة وأقل تعرضا إلحساس بقلة الحیلة والعجز.

 ما الذي ینبغى أن تفعلھ إذا وجدت بعض طالبك یشعرون بھذا الشعور؟

ل��م  أوالً: أتح لھم الفرصة لیستجیبوا ویتجابوا مع أھداف تعلمھم ، وإذا أخفق��وا ف��ي المھم��ة األول��ي ألنھ��م

 یحاولوا بجد ، سلھم عن سبب إخفاقھم.

ثانیاً: أشرح لھم أنھم أخفقوا ألنھم لم یعمل��وا بج��د ك��اف ، ث��م أت��ح لھ��م الفرص��ة لیح��اولوا م��رة أخ��رى. إن 

ھذه االستراتیجیة والتى تنسق مع أھداف التعلم ترسخ االعتقاد بأن الن��واتج مرتبط��ة بالج��د وھ��ذا ت��دریب 

 علي العزو.

و ال یعمل عملھ دائما ، ألن الطالب العاجزین ع��ن ال��تعلم وال��ذین یح��اولون وینجح��ون والتدریب علي العز

أحیانا یع��زون نج��احھم لعوام��ل خارجی��ة مث��ل "لق��د بس��طت ل��ي الواج��ب" أو" لق��د كن��ت محظوظ��ا الی��وم" 

وحین تبدأ ھذه الفئة من الطالب في النج��اح ، ذك��رھم ب��أن نج��احھم یرج��ع إل��ي م��ا ب��ذلوه م��ن جھ��ود. وإذا 

 ك ألنك حسنت تقدیرھم ، ذكرھم بأنھم استحقوا ذلك واكتسبوه بجھدھم .شكرو

 مھارة وضوح الشرح والتفسیر 

ھي إمتالك المدرس قدرات لغویة وعقلیة یتمكن بھا من توصیل شرحھ للطالب بیس��ر وس��ھولة، 

 ویتضمن ذلك استخدام عبارات متنوعة ومناسبة لقدرات الطالب العقلیة . 

 على المعلم وما یمتلكھ من قدرات ذھنیة وم��ا یس��تحوذ علی��ة م��ن أس��الیب تربوی��ة المھارة وتتوقف ھذه 

اكتس��اب المعرف��ة  وعلمیة مدعومة بقدرات لغویة تمكنھ من تنمیة قدرات الطالب العقلیة التي تمكنھم من

 فھماً وتطبیقاً وتحلیالً وتركیباً . 
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وح الشرح وتأخر وصول الھ��دف وتقبل��ھ بعض المعوقات التي تعیق وض وعلى المعلم أن یبتعد كثیراً عن

والت��ي منھ��ا غم��وض عب��ارات المعل��م ، أو رداءتھ��ا ، أو بع��ـدھا ع��ن ق��اموس الط��الب  م��ن قب��ل التالمی��ذ ،

بخبراتھ��ا  فإذا استعمل المعلم مثالً ألفاظاً غیر مألوفة بالنسبة للطالب أو غیر واضحة ل��م یم��روا اللغوي ،

ً  ئل یحول بین الطالب وفھمھم لفكرةفھذا یؤدي ــ دون شك ــ إلى إیجاد حا   . الدرس فھماً صحیحا

 تتألف ھذه المھارة من ثماني مھارات فرعیة ھي:

 استخدام التفسیر المتسلسل المترابط . .1

 قانون ـ  مثال ـ  قانون . .2

 استخدام المعینات السمعیة والبصریة . .3

 اإلسھاب والتكرار المقصود . .4

 ة إلیھا في الموقف التعلیمي .وھذه المھارات مرغوبة وفي حاجة دائم

 وھناك أربع مھارات أخرى یجب التقلیل منھا وھي :

 نقص الطالقة  بمعني تقدیم جمل ناقصة أو أعید صیاغتھا بشكل غیر مناسب . •

 نقص االستمراریة : بمعني عرض فكرة جدیدة دون أن یتم ربطھا باألفكار المطروحة. •

 ن وراء الموقف التعلیمي .الغموض بمعني عدم وضوح النص أو المعني م •

 المفردات أو التعابیر غیر المالئمة . •

 مھارة التعـزیز

 التعزیز ھو : 

 0وصف مكافأة تعطى لفرد استجابة لمتطلبات معینة  •

 .   أو كل ما یقوي االستجابة ویزید تكرارھا   •

  0أو تقویة التعلم المصحوب بنتائج مرضیة واضعاف التعلم المصحوب بشعور غیر سار  •

 أنواع التعزیز : 

یختلف التعزی��ز ب��اختالف األش��خاص والمعل��م یعتم��د عل��ى خبرت��ھ الشخص��یة ف��ي معرف��ة طالب��ھ وص��الحیة 

  0طرائق التعزیز التي یستخدمھا معھم 
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  0جید ) لإلجابة الصحیحة  -نعم أكمل  -التعزیز اإلیجابي (اللفظي) كـ ( أحسنت  •

 اإلشارة بالید أو اإلصبع..)  -اإلیماءات  -ة التعزیز اإلیجابي (غیر اللفظي) كـ ( االبتسام •

  0التعزیز اإلیجابي (الجزئي) تعزیز األجزاء المقبولة من إجابة الطالب  •

  00یجیب 00التعزیز المتأخر (المؤجل) كأن یقول المعلم لطالب ھل تذكر قبل قلیل قلت لنا  •

 ل مالئم التعزیز السلبي : إیقاف العقاب إذا أدوا السلوك المرغوب فیھ بشك •

 التجاھل واإلھمال الكامل لسلوك الطالب  •

 یمكن تعزیز الطالب بوسائل متعددة ومنھا :

 استخدام وسائل إیجابیة غیر لفظیة : مثل االبتسام أو ھز الرأس أو النظر . •

 استخدام وسائل إیجابیة لفظیة . •

 تجنب استخدام الوسائل السلبیة اللفظیة. •

 ة .تجنب الوسائل السلبیة شبھ اللفظی •

 تجنب استخدام الوسائل السلبیة غیر اللفظیة. •

  الخجولین:التعزیز والطالب 

الط��الب الخج��ولین ال��ذین ال یش��اركون ف��ي المناقش��ات الص��فیة إال ن��ادراَ بإمك��ان المعل��م ح��ل ھ��ذه المش��كلة 

  0تدریجیاً من خالل دمجھ في األنشطة الصفیة

 مثال ذلك : 

  0ا تكلیفھ باإلجابة على سؤال سھل نوعاً م •

ابتسامة أو ھزة رأس من المعلم إذا الحظ أح��د ھ��ؤالء یص��غي إلی��ھ أو ینتب��ھ عل��ى م��ا ی��دور حول��ھ ف��ي  •

 0الصف
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 مھارة المناقشة

 واستقبال المعلم إلسئلة الطالب " وطریقة طرحھا " صیاغة األسئلة

 وتشتمل مھارة المناقش��ة عل��ى مھ��ارات إع��داد المعل��م األس��ئلة وطریق��ة توجیھھ��ا للط��الب وك��ذلك

 مھارتھ فى استقبالھ السئلة طالبھ، و تعد األسئلة الصفیة األداة التي یتواصل بھا الطالب والمعلمون. 

 األسئلة مھارة ، وطریقة طرحھا فن ، فعلى المعلم أن ی��تقن تل��ك المی��زتین ، وص��یاغة وحیث ان صیاغة

، وأن ال  ع��ن التعقی��داألسئلة یجب أن تكون مالئمة لمستوى الدارس مستمدة من صلب الموضوع بعی��دة 

قیمتھ��ا ب��ل ربم��ا اتخ��ذت  تحتمل إجابتین في وقت واحد حتى ال تشوش على ذھ��ن الطال��ب ، وبالت��الي تفق��د

الطال��ب تثبی��ت المعلوم��ات ف��ي أذھ��ان  اتجاھا معاكس��اً ، ف��الغرض م��ن األس��ئلة الت��ي توج��ھ م��ن المعل��م إل��ى

 الطالب وتأصیلھا في نفوسھم ال تشتیتھا . 

إجابت��ھ رغ��م  بعض المعلمین إلى طرح ھذا السؤال العقیم على تالمذتھم ، ویعتمدون عل��ى ما یلجأ وكثیراً 

بعده عن الصواب ذلك السؤال ھو : ھل فھمتم ؟ وع��ادة تك��ون اإلجاب��ة عل��ى ھ��ذا الس��ؤال م��ن قب��ل الطلب��ة 

زمالئ��ھ بأن��ھ بالنفي ألنھ ال یری��د أن یظھ��ر أم��ام  المتمیزین باإلثبات ، ثم أن من لم یفھم یخجل من اإلجابة

یظن أنھ فھم وھو غیر ذلك ، والواجب على المعلم أن یتوصل إلى  أقل منھم قدرة . ثم أن بعض الطلبة قد

طرحھ وذلك عن طریق التطبیقات التي یق��یس بھ��ا م��دى فھ��م الط��الب واس��تیعابھم  إجابة ھذا السؤال دون

 . للمادة الفعلي

 وتمثل األسئلة الصفیة وسیط المناقشة بین : 

 الب أنفسھم  الط .1

 الطالب والمعلم   .2

  0الطالب وما یقدم لھم من خبرات ومواد تعلیمیة  .3

 مشاركة الطالب وتفاعلھم في الصف :  

أن التفاع��ل ب��ین المعل��م وطالب��ھ مھ��م للغای��ة م��ن   یتوقف ذلك على نوعیة األسئلة وحس��ن ص��یاغتھا، كم��ا

باستخدام عبارات التعزی��ز مث��ل "أحس��نت" خالل استقبال المعلم ألسئلة طالبھ بطریقة مھذبة ومشجعة ، 
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أو "ب��ارك هللا فی��ك" ، ألن التش��جیع یزی��د م��ن دافعی��ة ال��تعلم ، وعن��دما یجی��ب الطال��ب إجاب��ة خاطئ��ة ف��ال 

   یزجره المعلم ویحرجھ أمام طالبھ ، وإنما یوضح لھ اإلجابة ویعطیھ الدافع لإلجابة مرة أخرى .

 ة في الموقف التعلیمي عند توجیھ السؤال ومنھا :ویمكن للمعلم اتباع إحدى الخطوات التالی

توجیھ عدد اقل من األسئلة مع فترات انتظار أطول وذل��ك حت��ى یعط��ي الفرص��ة للط��الب للتوص��ل إل��ى  .1

 اإلجابات السلیمة , واالندماج في الموقف التعلیمي .

 توزیع افضل لألسئلة بین طالبھ أثناء الدرس . .2

 ي األسئلة .تشجیع مشاركة الطالب لالستجابة عل .3

 تحسین نوعیة اإلجابات التي یقدمھا اللباب في الموقف التدریسي .  .4

 مراعاة ما یلي عند توجیھ السؤال : .5

 الحیویة مع تغییر نبرة الصوت . .4

 التسلسل المنطقي والوظیفي لألسئلة . .5

 إعطاء وقت مناسب لإلجابة . .6

 تكرار السؤال بصورة واضحة في حالة عدم مشاركة الطالب . .7

 عن التوتر . البعد .8

 توظیف استجابات الطالب یشجعھم علي المشاركة . .9

 عدم التسرع في إلقاء السؤال أو تلقي اإلجابة علیھ . .10

 إیجاد جو مناسب للمناقشة یعطي للطالب القدرة علي المشاركة . .11
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 مھارة التفاعل اإلیجابي مع الطالب

وتعزیزھ��ا  وتتض��من ھ��ذه المھ��ارة ع��دد م��ن قدرة المعل��م عل��ي التفاع��ل م��ع اس��تجابات الط��الب وأفك��ارھم 

 المھارات الفرعیة ومنھا .

 تقبل أفكار الطالب . .1

 ربط أفكار الطالب بالموقف المطروح . .2

 استخدام أفكار الطالب . .3

 استخدام المدح . .4

 مھارة التعامل مع أنماط الطالب المختلفة 

الط��الب ال��ذین یتعام��ل معھ��م المعل��م ؟ ال  قدرة المعلم علي التعامل مع األنماط المختلفة للطالب، فما أنماط

ش��ك أن العدی��د م��ن األنم��اط تواج��ھ المعل��م ف��ي الموق��ف التعلیم��ي , والمت��ابع للب��رامج التعلیمی��ة ف��ي أي 

مؤسسة تربویة یالحظ تنوع ھذه األنماط ومنھا الطالب الموھ��وب , والطال��ب المت��أخر دراس��یا , والطال��ب 

المتع��اون , والطال��ب الثرث��ار , والطال��ب الص��امت , الش��ك أن ذل��ك الھادئ , والطالب المشاكس , والطالب 

أمر یدعونا إلى الوقوف مع عدد من ھذه األنماط ومنھا الطالب الموھوبون وھم الثمرة التي نرجوھا من 

 البرامج التعلیمیة ألنھم القادرون علي إدارة ھذا المجتمع وتحدید مستقبلھ. :ـ 

 النمط األول : المثالیون : 

الل��ذین یظھ��رون تص��رفات فیھ��ا ن��وع م��ن التھ��ور لش��عورھم أن قیم��تھم تنب��ع م��ن خ��الل إنج��ازاتھم,  وھ��م

 وعندما یجدون أن إنجازاتھم لم تصل إلى توقعات من یریدون , یأخذھم القلق واالغتراب. 

 النمط الثاني: مرھفو اإلحساس: 

ت فیم��ا بینھ��ا , والف��وارق الت��ي وھ��م الط��الب الل��ذین یكون��ون أكث��ر درای��ة بمح��بطھم وبیئ��تھم واالختالف��ا

 تمیزھم عن أقرانھم , لذا قد یصابون باالكتئاب.

 النمط الثالث : المبدعون المتفوقون :

وھم اللذین یشعرون بالغربة والعزلة واالكتئاب , واألرق المفرط والشعور بعدم القیم��ة , وض��عف الق��درة 

 البرامج ال تلبي احتیاجاتھم .على التركیز , لعدم توفر البرامج المالئمة لھم , وألن 
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 النمط الرابع:  المتمردون :

على المجتمع یكون ھذا الشعور عند شعورھم بالفوارق بینھم وبین أقرانھم , فعن��دما یطل��ب م��نھم واج��ب 

م��ا ف��إنھم یبتك��رون وس��ائل جدی��دة وبس��رعة فائق��ة ق��د یتح��دون بھ��ا معلم��یھم وزمالئھ��م , ول��و م��ن وجھ��ة 

 نظرھم .

 المتشعبوا التفكیر:  النمط الخامس:

وھم یعانون من مشكالت الذات بسبب الطریقة التي یفكرون فیھا فعندما یعطون إجاب��ة فق��د تب��دو منطقی��ة 

 ومعقولة بالنسبة لھم , ولكنھا قد تبدو لنا غریبة , وخصوصاً لدى بعض زمالئھم .

 النمط السادس :مخفقون دراسیاً ولكنھم موھوبون : 

من نوع مختلف , فغالباً یرس��ب الموھوب��ون عل��ى ال��رغم م��ن ق��دراتھم الذھنی��ة , وھؤالء یواجھون خطراً 

فقد یكونوا في فصل ال یتوافق أسلوب التدریس مع أسلوبھم في التعلیم , وقد یكون الموھ��وب ال��ذي تعل��م 

, بسرعة وأتقن في المرحلة االبتدائیة قد یخفق في المرحلة المتوسطة أو الثانویة , أو حتى في الجامع��ة 

ألنھم لم یواجھوا في البدایة تحدیاً في تعلم دروســــھم , ونتیجة لذلك افتقدوا النظام , وتطویر المھ��ارات 

 والعادات الدراسیة الضروریة للعملیة التعلیمیة في المراحل المتقدمة . 

ة , ویجب أن نعي شي مھم وھو أن الموھوب لیس دائماً موھوب في كال المجاالت أو في كل نش��اط وم��اد

 فق��������د یخف��������ق ف��������ي مج��������ال مع��������ین , وق��������د یخف��������ق ف��������ي ك��������ل المج��������االت لع��������دة أس��������باب . 

والمخفق��ون ع��ادة یمیل��ون النتق��اد أنفس��ھم بش��دة أو یغط��ون ھ��ذا اإلخف��اق بس��لوك الع��دوان والالمب��االة , 

ویص��ابوا بإحب��اط بس��بب قل��ة تحملھ��م للمواق��ف ف��ي الفص��ل (( خصوص��اً عن��دما یلزم��وا بانتظ��ار الط��الب 

 یتعلموا ما تمكنوا ھم من تعلمھ بسرعة , وھذا ما یحدث اآلن في التعلم عندنا )) . العادیین حتى 

 النمط السابع المعاقون تعلیمیاً :

وھم اللذین لم یتم التعرف علیھم . إن اضطرا بات التعلم الیمكن رؤیتھا مباشرة , كم��ا أن الطال��ب المع��اق 

ھ��ده , وھن��اك بع��ض الط��الب الل��ذین یع��انون م��ن تعلیمی��اً ق��د یُفھ��م ببس��اطة عل��ى أن��ھ ال یب��ذل قص��ارى ج

االضطرابات الناتجة من نقص االنتباه غالباً ما تكون لدی��ھ مھ��ارات فكری��ة متش��عبة , وإن ھ��ذا ق��د یختف��ي 

 وراءه موھبة كامنة .
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 تصنیف آخر ألنماط الطالب

اإلعتمادى : یستخدم فى البرامج 
التعلیمیة أو التمھیدی��ة أو ب��رامج 

وظیف��ة جدی��دة،  التھیئ��ة لعم��ل أو
ب���رامج اللغ���الت أو حیثم���ا یفتق���ر 
الن���تعلم إل���ى المعلوم���ات الكافی���ة 
ع���ن الوض���ع مح���ل الدراس���ة أو 
تتوفر لدیة معلومات مح��ددة ج��داً 

 قبل التحاقھ بھذه البرامج.

المنھجی����ة ف����ى الع����رض 
التسلس����������ل والتت����������ابع 
 التوجی�����������ة المباش�����������ر

 ال������������دعم المعن������������وى 
 الشجیـ�����������������������������������������ـع

 تقدیر المعلـــم لھ

 موج���������������������������������ھ
 خبی�����������������������������������ر
 ص�������احب س�������لطة

 أو رأى

 المحاض������������������������������رة
 الع�������������������������������������رض

التكلی����������ف بمھ����������ام 
 الت������دقیق والفح������ص
 االختب������������������������������������ار
 ال��������دعم والتش��������جیع
 تقی�������یم المش�������اركین

تص�����������میم الم�����������ادة 
التدریبی����������ة ونق����������ل 
 المعارف والمھارات

المتعاون ( المشارك ) : یستخدم 
عن����دما یت����وافر للم����تعلم بع����ض 
المعلوم���ات، المع���ارف، األفك���ار 
ا الت���ى یرغ���ب ف���ى المش���اركة بھ���

 إثناء البرامج.

 بالتفاع������������������������������������������ل
 الممارس���������������������������������������ة
 المالحظ����������������������������������������ة
 المش���������������������������������������اركة
 المنافس�����������������������������������������ة

 التجربة

 مع�������������������������������اون
 ومی�������ل مش�������ارك

مح��افظ عل��ى ش��كل 
 البیئة التدریبیة.

 التفاع��������������������������������������ل
 نوجی����������ھ األس����������ئلة
 التزوی���������د ب���������الخبرة
 التلخ���������������������������������یص
 ارج��������������اع األث��������������ر
 التنس������������������������������������یق
 التقی����������������������������������������یم

 اإلدارة
 المالحظة.

اإلس�����تقاللى : یس�����تخدم عن�����دما 
اً واف��راً م��ن یت��وافر للم��تعلم ق��در

المھارات والمعارف قبل التحاق��ھ 
بالبرن���امج وی���ود االس���تمرار ف���ى 
التحصیل والبحث بنفس المجال، 
ویش������عر داخلی������اً ب������أن ھدف������ھ 
الرئیس��ى ھ��و تطبی��ق م��ا س��وف 
یس�����معھ ویتعلم�����ھ عل�����ى مج�����ال 
عملھ، وھ��و م��ا ال یمك��ن للم��درب 

 أو المعلم أن یساعده فیھ.

 الثقة وال��وعى واإلدراك.
 تمع إلی��ھ.تجرب��ة م��ا یس��

 الرج��وع للواق��ع العمل��ى.
ع��دم ال��دخول ف��ى قض��ایا 
 تظری����������������������������������������������ة.

 العملیة والواقعیة.

 مف�����������������������������وض
 مس��������������������������������ھل

 ومبسط.

 مف��������������������������������������وض
 مق���������������������������������������������یم
 مف������������������������������������اوض
 مس��������������������������������������تمع
 مستش�����������������������������������ار

مرج�����ع لألث�����ر عن�����د 
 طلبھ.
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 تصنیف آخر 

كثی��راً م��ا یفاج��أ المعل��م أثن��اء وج��وده م��ع الط��الب ب��بعض المواق��ف والتص��رفات الت��ى ق��د تس��بب ل��ھ القل��ق 

 ج.واإلزعا

 فم����اذا یفع����ل إزاء الطال����ب ال����ذى یص����ر عل����ى الح����دیث م����ع زمالئ����ھ إثن����اء ع����رض الموض����وع ؟ -

 وم���������اذا یفع���������ل إذا ك���������ان ھن���������اك م���������ن یع���������ارض ك���������ل م���������ل تواف���������ق علی���������ھ المجموع���������ة؟ -

 وم��������������������اذا یفع��������������������ل عن��������������������دما ی��������������������رفض بع��������������������ض ط��������������������الب المش��������������������اركة ؟  -

على ھذه األنماط ونح��اول من الطالب قد یواجھھا المعلم، ویجب أن یتعامل معھا، فلنتعرف  كل ھذه انماط

 على كیفیة التعامل معھا. معاً التعرف

:  یفرض رأیھ ویصدر قراره عن معرفة شاملة حقیقیة أو وھمیة لكل شىء وھو على المتصلب الرأى 

 التشبث بأراءه الخاصة، وقد یكون حاد الطباع أو خشن فى لغتھ ومسلكھ .

كیف تتعامل معھ ؟؟ 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

حاداً، غیر متعجل فى الحدیث والسلوك والتصرفات، یصغى بانتباه، ویوجھ  یبدو ھادئاً،  اإلیجابى :

 أسئلة دقیقة واعیة، ویدرس كل نقطة بامعان.

كیف تتعامل معھ ؟؟ 
.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

یبدو نافذ الصبر وقلق، یقطع علیك الحدیث كثیراً، وقد یوافق على طلباتك منھ ثم یعدل   المتسرع :
 من السھل أن یمل ویتضایق.عنھا، وقد یحاول أن یعوقك أو یؤخرك، و

كیف تتعامل معھ ؟؟ 
.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

قد یكره البت فى األمور ویبدو مضطرب األعصاب، غیر واثق من نفسھ، غیر مستقر فى   المتردد :
 أقوالھ، ومسلكھ وتصرفاتھ، ال یعتمد على نفسھ فى اتخاذ القرارات .
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كیف تتعامل معھ ؟؟ 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 ن أن یقول شیئاً أو تبدو عالنات تعكس أفكاره. .نادر الحدیث، یجلس مستمعاً ، دو  الصامت :

كیف تتعامل معھ ؟؟ 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

ال یحب التغییر وال یتقبل األفكار الجدیدة متمسك بالقواعد والتظم التقلیدیة ، ثابت فى   المغلق الذھن :

 رضاء عن الوضع الراھن ، ال یستجب بسھولة ألى اقتراحات.  

كیف تتعامل معھ ؟؟  

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

شخص یشوش " كثیر الكالم " یتنقل من موضوع آلخر وما لم تكن حذر   الثرثاء " : كثیر الكالم "

 وقد یعوقك عن عملك أیضاً.‘ فانھ ینأى بك عن موضوعكـ وینقضى الوقت معھ دون أن تصل إلى ھدفك 

كیف تتعامل معھ ؟؟ 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 یثیر الخالفات مع زمالئھ :  

كیف تتعامل معھ ؟؟ 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
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 د :  ال یمكنھ التعبیر عما یری

كیف تتعامل معھ ؟؟ 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 یخرج عن نطاق الموضوع :  

كیف تتعامل معھ ؟؟ 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 سلبى بطىء الفھم :  

كیف تتعامل معھ ؟؟ 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
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 ( ثالثة وثالثون ) خطوة لتدریس ناجح فعال : 33 .1

 ـ اعرف عملیة التدریس 1

ـ ال��ذي ھ��و عملی��ة التعل��یم  إن أي مھنة ال یمكن أن اتقانھا إال بع��د اإللم��ام بأص��ولھا ومبادئھ��ا. وللت��دریس

والتعلم ـ أصول وقواعد، منھا ما یخص المعلم ومنھا ما یخص المتعلم ومنھا ما یخ��ص الم��ادة ومنھ��ا م��ا 

 یخص أسلوب التعلم ووسائلھ. وھذا ما یدور حولھ غالبا علم النفس التربوي. 

با أو إیجاب��ا، یس��اعده عل��ى اختی��ار وإلمام المعلم بالطریقة التي یتم بھا التعلم، واألشیاء التي تؤثر فیھ سل

الطریق��ة الص��حیحة ف��ي الت��دریس الت��ي تناس��بھ وتناس��ب طالب��ھ ومادت��ھ. ویس��اعده عل��ى تالف��ي كثی��ر م��ن 

 األخطاء التي یقع فیھا كثیر من المعلمین

 ـ اعرف أھداف التدریس .. األھداف العامة/ األھداف الخاصة / األھداف السلوكیة2

 میة كبیرة تتلخص في اآلتي:لألھداف ـ في أي عمل ـ أھ

 توجیھ األنشطة ذات العالقة في اتجاه واحد، وتمنع التشتت واالنحراف. -1

 إیجاد الدافع لإلنجاز، وإبقاؤه فاعال  -2

 تقویم العمل لمعرفة مدى النجاح والفشل.  -3

معلم وھذه األمور الثالثة تجعل األھداف ذات أھمیة كبرى للمعلم أثناء تدریسھ. فمن المھم أن یحدد ال

أھدافھ م��ن الت��دریس، وبش��كل واض��ح. وال یمك��ن أن ی��تم ت��دریس ن��اجح دون وج��ود أھ��داف واض��حة، 

واألھداف أنواع، فھناك أھداف عامة ـ بعیدة المدى ـ وھن��اك أھ��داف خاص��ة ومرحلی��ة. والعالق��ة ب��ین 

 العام والخاص من األھداف عالقة نسبیة .
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 ارھم..ـ اعرف طالبك مستواھم /خصائصھم العمریة/ أفك3

عندما یواجھ المعلم طالب��ھ ألول م��رة فإن��ھ یش��عر ان��ھ یواج��ھ عالم��ا مجھ��وال لدی��ھ إل��ى ح��د بعی��د. لكن��ھ ف��ي 

الغال��ب عب��ارة ع��ن فئ��ة متجانس��ة بش��كل ع��ام م��ن حی��ث العم��ر والخص��ائص النفس��یة والعاطفی��ة. ل��ذا ف��إن 

معھ��ا. وتفس��یر كثی��ر م��ن  معرفتھ المسبقة بالخصائص العامة لتلك الفئة یفیده في وض��ع القواع��د للتعام��ل

تصرفاتھم بل وأحیان��اً یس��تطیع أن یتوق��ع ـ إل��ى ح��د كبی��ر ـ م��ا یمك��ن أن یص��در م��ن س��لوك أو یح��دث م��ن 

مشكالت تعلیمیة، كذلك معرفة مستوى الطالب االجتماعي وخلفیتھم الثقافیة ونوعی��ة أفك��ارھم یفی��ده ف��ي 

 أسلوب طرح األفكار وعرض الدرس، واختیار األمثلة.

 دروسك جیدا ـ اعدَّ 4

 اإلعداد الجید للدرس ھو المخطط الي یتوصل بھ المعلم إلى أھدافھ من الدرس وبالتالي إلى درس ناجح.

 خطوات اإلعداد

 تحدید األھداف: على المعلم أن یحدد أھداف الدرس بدقة ووضوح، ویصغھا صیاغة صحیحة. 

 االعداد الذھني: وھي رسم الخطة لتحقیق تلك األھداف. 

د الكتابي: وھو تسجیل لطریقة سیر الدرس شكل خطوات واضحة ومحددة، مع مراعاة في كل االعدا

 خطوة عامل الوقت وارتباطھا بأھداف الدرس.

إعداد متطلبات الدرس: حیث ینبغي على المعلم االھتمام بتحضیر الوسائل التعلیمیة المعینة والتأكد من 

ستستخدم فیھ. وینبغي أال یؤجل إعداد الوسیلة إلى بدایة صالحیتھا وإمكانیة استخدامھا في المكان الذي 

الدرس حیث أن ھذا یضیع الكثیر من الوقت، وقد ال تكون الوسیلة المرادة متوفرة أو صالحة 

 لالستعمال.  

التنبؤ بصعوبات التعلم: حیث أن المعلم الناجح ھو الذي یستطیع أن یتنبأ بعناصر الدرس التي ستكون 

، فیحسب لھا الحساب أثناء إعداد الدرس فیكون مستعدا لھا فال تفسد علیھ تخطیطھ صعبة على الطالب

 لدرسھ. 
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التدریب على التدریس : بعض الدروس ـ أو بعض الخطوات فیھا ـ وخاصة التي تقدم ألول مرة قد 

یة تحتاج إلى شيء من التدریب، فال بأس أن یقوم المعلم بالتدرب علیھا لیضمن أن یقدمھا بصورة مرض

 أمام الطالب.

 ـ استخدم طریقة التدریس المناسبة5

للتدریس عدة طرق، ولیس ھناك طریقة من ھذه الطرق صالحة لكل األحوال بل ھناك عدة عوامل تحدد 

 متى تكون طریقة ما أكثر مناسبة من غیرھا، وعلى المعلم ان یقوم بتحدید ما 

 یناسبھ من ھذه الطرق في ضوء المعاییر التالیة:

 س المراد شرحھ.الدر .1

 نوعیة الطالب. .2

 شخصیة المعلم وقدراتھ. .3

 ( أھداف واضحة ومحددة + طریقة صحیحة = درس ناجح. )

 بشكل عام، لیكون الدرس ناجحا على المعلم أن:

 یھیئ الطالب للدرس الجدید بتحدید أھدافھ لھم وبیان أھمیتھ. .1

لو عمل لھا مراجعة سریعة لكان یتأكد من معرفة الطالب لمقدمات الدرس ومتطلباتھ السابقة، و .2

 أفضل.

 یقدم الدرس الجدید. .3

 یلقي األسئلة على الطالب ویناقشھم لمعرفة مدى فھمھم. .4

 یعطي الطالب الفرصة للممارسة والتطبیق. .5

 یقیم الطالب ویعطي لھم تغذیة راجعة فوریة عما حققوه. .6
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 ـ كن مبدعا وابتعد عن الروتین6

في جمیع الدروس، یجعل الدرس عب��ارة ع��ن عم��ل رتی��ب مم��ل، ل��ذا علی��ھ إن التزام المعلم بطریقة واحدة 

ان یحاول دائما أن یتعامل مع ك��ل درس بش��كل مس��تقل م��ن حی��ث الطریق��ة واألس��لوب، ویك��ون مب��دعاً ف��ي 

 تنویع أسالیب العرض.

ة فعلیھ ان یختار لكل درس بدایتھ المشوقة، فمرة بالسؤال ومرة بالقصة وم��رة بع��رض الوس��یلة التعلیمی��

ومرة بنشاط طالب��ي. فكلم��ا كان��ت البدای��ة غی��ر متوقع��ة كلم��ا اس��تطعت أن تش��د انتب��اه الط��الب أكث��ر، ك��ذلك  

یحاول ـ ما أمكن ـ أن یكون لكل درس وضعا مختلفا فى تنظیم جلوس الطالب، فمرة على ش��كل ص��فوف، 

 وأخرى على شكل دائرة، وثالثة على شكل مجموعات صغیرة.. وھكذا.

 تعاـ اجعل درسك مم7

على المعلم أن یتوقف ویراجع طریقتھ فى التدریس إذا رأى أنھا سبب ف��ي إم��الل الط��الب، فالھ��دف ل��یس 

إكمال الدرس ، بل الھدف ھو إفادة الطالب ، فیقوم باستخدم االس��لوب القصص��ي عن��د الحاج��ة، ف��النفوس 

الملل، كذلك یحاول  مولعة بمتابعة القصة، ویسمح بشيء من الدعابة، فالدعابة تروح عن النفس وتطرد

دائما ـ ما أمكن ـ أن یقوم الطالب بالنشاط أنفسھم، ال أن یشاھدوا من یقوم بالعمل، كذلك عل��ى المعل��م ان 

یرغب الطالب في عمل ما یریده منھم ویجعل األفكار تأتي منھم! فمثال ب��دال م��ن أن یق��ول ذاك��روا ال��درس 

ق��ول لھ��م: "م��اذا تحب��ون أن تفعل��وا حت��ى أعط��یكم السابق وسأعطیكم درجات في الواجب أو المش��اركة، ی

 درجات أكثر في المشاركة؟!.. ما رأیكم في مذاكرة الدرس السابق؟!"

 ـ استثر دافعیة التالمیذ8

من الصعب جدا ـ إن لم یكن مستحیال ـ أن ی��تعلم طالب��ا ل��یس لدی��ھ دافعی��ة لل��تعلم. ل��ذا عل��ى المعل��م ان یب��دأ 

ا للتعلم والمشاركة في أنشطة الفصل، مستخدما كافة ما یراه مناسبا من بتنمیة دافعیة الطالب واستثارتھ

األسالیب التي منھا: ربط الطالب بأھداف علیا وسامیة ، استخدام التشجیع والحفز ، تحدید أھدافا ممكن��ة 

 ومتحدیة ، اشعال التنافس الشریف ، المكافأة .
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 ـ "إنما بعثت معلما ولم أبعث معنفا!"9

م ھو ان یعلم ال ان یعاقب من ال یتعلم! فعلیھ ان یت��ذكر أن��ھ ل��یس ك��ل عج��ز ف��ي ال��تعلم یرج��ع ان دور المعل

سببھ إلى الطالب. وان یكون ص��بوراً وان یلط��ف ببطیئ��ي ال��تعلم والمھمل��ین ویث��ق أن المھم��ل إذا رأى أن 

اإلھم��ال  إھمالھ یزید من تركیز المعلم علیھ وتلطفھ ب��ھ فس��یكف ع��ن س��لوكھ ھ��ذا. وغالب��ا م��ا یك��ون س��بب

 البطء في التعلم وغفلة المعلم عن ذلك.

دخل معاویة بن الحكم رضي هللا عن��ھ ف��ي الص��الة م��ع الجماع��ة ول��م یعل��م أن الك��الم ق��د ح��رم ف��ي الص��الة، 

فعطس أحد الصحابة فشمتھ فنبھھ بعض الصحابة ـ باإلشارة ـ فلم یفھم واس��تمر ف��ي كالم��ھ، فلم��ا انتھ��ت 

 علیھ وس��لم ف��أتى إلی��ھ خائف��ا، فق��ال ل��ھ رس��ول هللا ص��لى هللا علی��ھ وس��لم الصالة ناداه رسول هللا صلى هللا

بكل لطف ولین: إن ھذه الصالة ال یصلح فیھا شيء من كالم الناس، إنما ھ��و التس��بیح والتحمی��د وق��راءة 

القرآن، فقال معاویة معلقا على فعل رس��ول هللا ص��لى هللا علی��ھ وس��لم: ب��أبي ھ��و وأم��ي، م��ا رأی��ت أحس��ن 

 ا وال أرفق منھ صلى هللا علیھ وسلم.تعلیم

 ـ اجعل اتجاھك جیدا نحو التالمیذ10

أثبتت البحوث التجریبیة أن نظرة المعلم لتالمیذه ذات أثر كبیر على تحص��یلھم وتق��بلھم. ف��إذا ك��ان المعل��م 

ینظر إلى تالمی��ذه عل��ى أنھ��م أذكی��اء وق��ادرون عل��ى ال��تعلم وج��ادون ـ ویحس��ون ھ��م ب��ذلك ـ فس��یؤثر ھ��ذا 

 یجابیا علیھم، أما إذا كان المعلم ینظر إلیھم على أنھم كسالى وال یفھمون شیئا فسیكونون كذلك.إ

لذا على المعلم أن یكون متفائالً ، وأن یظھر تقدیره الستجابات الطالب ومشاركاتھم وأن یعلمھم الطموح 

 ویثیر حماسھم.

 ـ حافظ على نموك العلمي والتربوي والمھني11

یحرص دائماً على االستمرار في نموه العلمي والتربوي، فإنھ ال شيء من ھذه ال��دنیا ف��ي على المعلم أن 

ثب��ات فك��ل م��اال ینم��و فھ��و ی��ذبل! ل��ذا عل��ى للمعل��م تنمی��ة نفس��ھ ب��القرآءات الموجھ��ة واللق��اءات التربوی��ة 

 والدورات التدریبیة
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 ـ كن قدوة في علو الھمة واألمانة والجد12

 طالبھ فى الخلق الحسن والصفات الحمیدة وعلو الھمة والجد واألمانھ.على المعلم ان یكون قدوة ل

 ـ انتبھ إلى ما بین سطور التدریس!13

م��ن المس��لمات أن التربی��ة لیس��ت حش��و أذھ��ان الط��الب بالمعلوم��ات، ب��ل ھ��ي إكس��ابھم المھ��ارات الالزم��ة 

ط��الب م��ن شخص��یة المعل��م واالتجاھات الصحیحة وتھذیب خلقھم وتنمیة مداركھم العقلیة. فم��ا یكتس��بھ ال

وخلقھ وھدیھ في التعامل والتعلیم ونظرتھ لألشیاء وطریقة تفكیره قد تكون أھم من وأنفع للتربیة من ما 

یعطیھم من معلومات، وھو ما یمكن أن نسمیھ ما بین سطور التدریس، فھناك دائما أشیاء غی��ر مباش��رة 

 تكون إیجابیة وقد تكون سلبیة. یكتسبھا الطالب من المعلم ـ ربما وھو ال یشعر ـ وقد

إن المعل��م الج��اد ذا الخل��ق الحس��ن الرفی��ق بطالب��ھ والمھ��تم بعمل��ھ یكتس��ب من��ھ الط��الب حب��ا للعل��م وحب��ا 

للمدرس��ة وحس��ن خل��ق ف��ي التعام��ل م��ع اآلخ��رین مھم��ا كان��ت الم��ادة الت��ي یدرس��ھا، والعك��س ب��العكس! 

 فشخصیة المعلم ذات أثر كبیر في طالبھ.

 لم!ـ قل: ال  أع14

یتحرج بعض المعلمین إذا سئل عما ال یعلم أن یقول: ال أعلم! والواق��ع أن اإلجاب��ة عل��ى س��ؤآل م��ا ب��ـ "ال 

 أعلم" أمر یجب أن ال یتحرج منھ المعلم ألمور:

یجب أن نحترم العلم، ونحترم عقلیة الطالب، فإذا سئلنا عما ال نعلم فال نتكل��ف اإلجاب��ة ون��راوغ،  .1

 بل نعترف أننا ال نعلم.

یجب أن نرسخ في أذھاننا وأذھان الطالب أنھ لیس مطلوبا من المعلم (وال من الطالب) ولیس  .2

في مقدوره أن یعلم كل شيء، بل یجب أن یعرف الفرد حدود علمھ وقدراتھ، فال یتكلم فیما ال 

 یحسن.

 ھذه العبارة: "ال أعلم" إذا قالھا المعلم بثقة تزید من قَدره عند طالبھ. .3
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لمعلم أن یرش��د طالب��ھ إل��ى كیفی��ة الحص��ول عل��ى تل��ك المعلوم��ة المس��ئول عنھ��ا أو یع��دھم لكن یجب على ا

 بالبحث عنھا بنفسھ.

 ـ استخدم وسائلك التعلیمیة بفعالیة15

عندما أراد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن یبین ألص��حابھ معن��ى ق��ول هللا تع��الى: { وأن ھ��ذا ص��راطي 

خط لھ��م خط��ا مس��تقیما وق��ال ھ��ذا س��بیل هللا، وخ��ط خطوط��ا كثی��رة …} مستقیما فاتبعوه وال تتبعوا السبل

 …!عن یمینھ وعن شمالھ وقال: ھذه السبل

وعن��دما رأى الص��حابةَ یتحسس��ون من��دیال م��ن حری��ر ویتعجب��ون م��ن لین��ھ ونعومت��ھ، ق��ال ص��لى هللا علی��ھ 

 وسلم: أتعجبون من ھذا؟! لمنادیل سعد في الجنة أفضل من ھذا! 

 ة أثر كبیر في التعلم، فھي:للوسائل التعلیمی

 توفر على المعلم الكثیر من الكالم النظري •

 تجذب انتباه الطالب •

 تكسر رتابة الشرح واإللقاء •

 تثبت المعلومة •

 توضح الفكرة بشكل أكبر من الكالم المجرد. •

 فعل����ى المعل����م اس����تخدام الوس����ائل المت����وفرة ـ س����ابقة الص����نع ـ أو یق����وم بإع����دادھا بنفس����ھ أو یكل����ف 

ب بذلك ، وان یتأكد أن الوس��یلة واض��حة وأن الھ��دف ال��ذي یری��ده منھ��ا ظ��اھر للط��الب، فكلم��ا كان��ت الطال

الوسیلة سھلة وبعیدة ع��ن التعقی��د ف��ذلك أفض��ل، وان یجع��ل الوس��یلة ش��یقة وجذاب��ة، ویك��ون مب��دعا فیھ��ا 

خدام الوس��یلة، مبتعداً عن التقلید، ویكون حذراً من الوسائل الخطرة، ویتأكد أن مك��ان ال��درس مھی��أ الس��ت

م��ثال: وج��ود مس��مار أو ش��ریط الص��ق لتعلی��ق اللوح��ة، مص��در كھرب��اء، فص��ل مظلم...إل��خ، وأال تس��تخدم 

 وسیلة ال یعرف طریقة تشغیلھا، فھذا قد یسبب شیئا من اآلتي:

 إفساد الجھاز، وقد یتضرر الطالب أو المعلم بذلك. •

 إضاعة الوقت في البحث عن الطریقة الصحیحة لتشغیلھ. •
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 رتباك واإلحراج الذي یقع فیھ المعلم أمام طالبھ نتیجة لعجزه عن تشغیل الجھاز.اال •

 ـ السبورة .. صدیقك الدائم فأحسن استخدامھا!16

یعتقد بعض المعلمین أن استخدام السبورة أمر عشوائي ال یخض��ع ألص��ول وقواع��د، وھ��ذا غی��ر ص��حیح. 

 ددة. فالمعلم الناجح یستخدم السبورة بشكل منظم وألھداف مح

فعلیھ ان یقم بتقسیم السبورة لقسمین أو ثالثة، قسم لعناصر الدرس، وقسم للجمل والعب��ارات الت��ي ی��راد 

لھا البقاء طول الدرس، وقسم للعبارات الوقتی��ة الت��ي یمك��ن إزالتھ��ا أثن��اء الش��رح، وأال ی��تكلم وھ��و یكت��ب 

یعطھم جنبھ. وأال یكتب ش��یئا خط��أ  على السبورة، وعند الكتابة على السبورة ال یعطي ظھره للطالب، بل

عل��ى الس��بورة، و أن یس��تخدم الطباش��یر المل��ون بطریق��ة منظم��ة، بحی��ث یس��اعد الطال��ب عل��ى اس��تیعاب 

عملیت��ي التص��نیف أو ال��ربط ب��ین األش��یاء. ویتأك��د أن الكتاب��ة واض��حة ویمك��ن رؤیتھ��ا للط��الب ف��ي آخ��ر 

 الفصل.

 ـ "ال تغضب..!"17

می��ذه م��ن أكث��ر األش��یاء الت��ي تجعل��ھ مت��وتر األعص��اب وم��ن ث��م یفق��د غض��ب المعل��م ف��ي الفص��ل عل��ى تال

السیطرة على فصلھ، وتجعل الفصل في جو من الخوف والرھبة. وقد یقود الغض��ب المعل��م إل��ى تص��رفات 

 تكون عواقبھا وخیمة. والفصل ذو المعلم الغاضب بیئة مناسبة لمشاكل الطالب.

 كیف تتجنب الغضب

 عامة للمرحلة التي تدرسھا.تعرف على خصائص السلوك ال -

 توقع السلوك -

 ال تھول األمر! -

 إیاك والظلم..! -

 ـ أحسن التعامل مع مثیري المشاكل من الطالب18

في كل فصل یوج��د طال��ب أو أكث��ر یتس��ببون ف��ي إث��ارة المش��اكل وإعاق��ة عملی��ة الت��دریس بش��كل أو ب��آخر. 

 ھناك بعض األسالیب للتغلب على ھذه المشكلة أو التخفیف منھا
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o .ان یجعل المعلم فصلھ ممتلئا بالحیویة والنشاط حتى ال یسمح للملل بالدخول إلى نفوس الطالب 

o یبحث عن السبب الذي یدعو الطالب إلثارة المشاكل ویقوم بإزالتھ إن أمكن 

o .یجعل ذلك الطالب المشاغب في مقدمة الفصل حتى یكون تحت نظرك وبالقرب منك 

o اج إلى أن یوقف المعلم ال��درس ، فأحیان��اً یك��ون مج��رد النظ��ر إلی��ھ لیس كل مشكلة یثیرھا الطالب تحت

 أو المرور بجانبھ والتربیت على كتفھ كافیا إلنھائھ دون أن یشعر اآلخرون.

o .من أكثر ما یسبب ھذه المشاكل فراغ الطالب فعلى المعلم ان یشغل الطالب 

o بشكل ودي. وأخذ وعداً أال یكرر  استخدام أسلوب االستدعاء بعد نھایة الحصة والتفاھم مع الطالب

 ما حدث.

o .محاولة نقل الطالب لفصل آخر 

o .ال تستخدم الضرب 

 ـ خطط ونفد وقیم و شاور تالمیذك وأشركھم في شيء من التخطیط19

التخطیط من أسس النجاح في كل عمل. والتخطیط ال یفی��د م��ا ل��م ینفع��ھ تنفی��ذ دقی��ق م��تقن وتق��ویم لم��ا ت��م 

ن یخطط لما یقوم بھ من أعمال وأن یشاور تالمیذه فیما ینوي أن یعملھ ـ ما أمك��ن إنجازه. وعلى المعلم ا

 ـ فذلك یعودھم على مبدأ الشورى وإبداء الرأي وكذلك یجعلھم یتحمسون لما یرید المعلم عملھ.

 ـ اعمل اختباراتك بشكل جید بحیث تكون تقییما لك أیضا!20

معلم والمستوى التحصیلي للط��الب. وعم��ل االختب��ارات عل��م یقال إن االختبار عملیة ضابطة تقیس أداء ال

لھ قواعده وأسس علمیة من حیث وض��ع واختی��ار األس��ئلة وأنواعھ��ا وض��وابط ك��ل ن��وع، ویخط��ئ بع��ض 

 المعلمین في ظنھ أن وضع مجموعة من األسئلة كافیة الختبار الطالب مادامت من داخل المقرر.

 وعلى المعلم أن :

o یضع ھدفا لالختبار 

o د الوقت المخصص لالختبار ویحدد عدد ونوعیة األسئلة بناء علیھ.یحد 

o یقوم بتحلیل المادة الدراسیة 

o  .یضع األسئلة بحیث یكون ھناك تناسب بین األسئلة الموضوعة وأجزاء المادة 
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o  یجعل األسئلة واضحة جدا وخالیة من أي لبس أو إیھام، فاالختبار الصادق ھو الذي یقیس ما وض��ع

 لقیاسھ!

ون أسئلتھ متنوعھ بین أسئلة موضوعیة أم مقالی��ة ، أس��ئلة "الص��ح" والخط��أ ، أس��ئلة االختی��ار م��ن وتك

متعدد، أسئلة الربط ، أسئلة إكمال الفراغ ، أسئلة المقاالت، واختبارات ش��فھیة، م��ع مراع��اة ض��وابط ك��ل 

 منھا.

 ـ "یسروا وال تعسروا..!"21

بم��دى تش��دیده عل��ى طالب��ھ وتش��دده معھ��م، وھ��ذا غی��ر  من المعلمین من یرى أن نجاحھ في التعلیم یق��اس

صحیح، فالتیسیر مطلب شرعي وتربوي، والمعلم الناجح ھو الذي یأخذ بأی��دي طالب��ھ ویص��عد بھ��م ش��یئا 

فشیئا بالحفز والترغیب وشيء من الترھیب، أما التشدید والتعنت فكل یحسنھ! والنفوس دائما تمیل إل��ى 

دما أمر بالصیام، ولم��ا فی��ھ م��ن المش��قة ق��ال: {أیام��ا مع��دودات} تس��ھیال من یسھل علیھا األمور. وهللا عن

 لألمر على النفوس.  

 ـ كن معلما مربیا.. ال ملقنا!22

لیست مھمة المعلم أن یحقن أذھان الط��الب بالمعلوم��ات، ب��ل المعل��م م��رِب، فباالض��افة إل��ى تنمی��ة الناحی��ة 

دتھ عل��ى النم��و م��ن جمی��ع الجوان��ب العقلی��ة المعرفی��ة عن��د الطال��ب وإكس��ابھ المعلوم��ات تك��ون مس��اع

والروحیة والجسمیة والنفس��یة والعاطفی��ة، وإكس��ابھ االتجاھ��ات الص��حیحة، فتك��ون المعلوم��ات وس��یلة ال 

غایة في ذاتھا، فلیس المقصود ـ عل��ى س��بیل المث��ال ـ أن "یع��رف" الطال��ب أن الص��دق ص��فة حمی��دة ب��ل 

 فعالھ.الھدف أن یتمثل الصدق في تعاملھ وأقوالھ وأ

 ـ انتبھ إلى مواھب تالمیذك وقم بتنمیتھا، وال تكن جامدا على مقررك!23

المعل��م م��رِب، ل��ذا علی��ھ أن یتنب��ھ إل��ى الجوان��ب اإلیجابی��ة ونق��اط الق��وة ف��ي طالب��ھ حت��ى یس��اعدھم عل��ى 

بع��ض استغاللھا واالستفادة منھا. فیجب أال یشغل التدریس المعلم عن التنبھ لھذه النقطة، فقد یكون لدى 

الطالب مواھب ومھارات ال تعتني بھا المق��ررات عل��ى الوج��ھ المطل��وب، فعل��ى المعل��م ان ینتب��ھ، فك��م م��ن 
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اإلب��داعات وئ��دت وك��م م��ن العق��ول ذات المواھ��ب أھمل��ت ول��م ت��نمَّ وتوج��ھ التوجی��ھ الص��حیح بس��بب غفل��ة 

 المعلم أو جھلھ. وتلك ثروات تھدر وطاقات تضیع سدى!

 ـ راع الفروق الفردیة24

ن المسلمات التربویة أن الطالب یختلفون في قدراتھم العقلی��ة ومھ��اراتھم وس��ماتھم النفس��یة، فیج��ل أال م

یغفل المعلم عن مراعاة ھذا الجانب في تعامل��ھ م��ع طالب��ھ. فالطال��ب ال��ذكي المتف��وق یحت��اج إل��ى نش��اطات 

رفق في التعل��یم، والطال��ب تتحدى قدراتھ حتى یستمر في تفوقھ، والطالب البطيء التعلم یحتاج إلى تأِن و

الخج��ول یحت��اج إل��ى أن یعام��ل بطریق��ة ال یتع��رض بھ��ا إل��ى اإلح��راج الش��دید أم��ام زمالئ��ھ. وھك��ذا م��ع ك��ل 

نوعی��ة م��ن الط��الب، یج��ب أن یعاملھ��ا بم��ا یناس��بھا وبم��ا یجعلھ��ا أكث��ر فعالی��ة. وھ��ذا م��ع فائدت��ھ ف��ي ھ��ذا 

 رح والتعامل مع الطالب.الجانب فإنھ یجعل الدرس أكثر حیویة بتنویع أسالیب الش

 ـ استخدم الواجبات المنزلیة بفعالیة25

یرى بعض المعلمین أن الواجبات المنزلیة تحصیل حاصل أو أمر روتیني یؤدى بال ھدف، والواقع أن 

الواجب المنزلي جزء من الدرس ویجب أن یكون مخططا لھ ولھ أھداف محددة. فلیس القصد إشغال 

 الطالب أو إتعابھم. 

 أِدر فصلك بفعالیة!ـ 26

یج��ب أال یك��ون المعل��م ھ��و المص��در الوحی��د لل��تعلم وأال تك��ون أنش��طة ال��تعلم مترك��زة حول��ھ، ب��ل یج��ب أن 

ینحص��ر دوره ف��ي اإلش��راف وتس��ھیل عملی��ات ال��تعلم. وأن یع��ود الط��الب عل��ى ط��رح األس��ئلة ، وعل��ى 

 وزیع أنشطة التعلم على الطالباالستنتاج وعدم انتظار المعلومة تأتیھم جاھزة، وأن یكون عادال في ت

 ـ حافظ على وقت الدرس27

الوقت ھو الدرس، فبدون الوقت ال یستطع المعلم أن یقدم درسا. لذا فعلیھ الحفاظ على وقت الدرس 

 وجعل كل دقیقة فیھ تخدم األھداف التربویة. 
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 ـ علم الطالب كیف یتعلمون28

لدروسھم وع��دم م��ذاكرتھم لھ��ا، وھ��ذه حقیق��ة واض��حة یشكو المعلمون وأولیاء األمور من إھمال الطالب 

ویتفق علیھا الجمیع بالنسبة لغالبیة الط��الب، وحت��ى الط��الب المج��دون ال یب��ذلون ك��ل م��ا ف��ي ق��درتھم ف��ي 

المذاكرة، واألسباب متعددة، لكن ھناك سبب نغفلھ وھو من أھم األس��باب، أال وھ��و أن كثی��را م��ن الط��الب 

 یذاكرون؟! ال یعرفون كیف یتعلمون، وكیف

فبدال من أن نجعل الطالب عالة على المعل��م وعل��ى ول��ي األم��ر، لم��اذا ال نعلم��ھ كی��ف ی��ذاكر وكی��ف ی��درس 

 وندربھ على ذلك، وستكون النتائج جیدة.

فعلى المعلم تعلیم الط��الب وت��دریبھم عل��ى أس��الیب الم��ذاكرة الص��حیحة، بخط��وات عملی��ة واض��حة. (كی��ف 

ات والنق��اط األساس��یة مم��ا یقرؤون��ھ ؟ و كی��ف یس��تطیعون التركی��ز یق��رأون؟ وكی��ف یس��تخرجون المعلوم��

واالنتباه على ما یقرأونھ؟ وما ھي األمور الت��ي تس��اعد عل��ى الم��ذاكرة الص��حیحة )، وھن��اك كت��ب متع��ددة 

 اھتمت بھذا الموضوع یمكن االستفادة منھا.

 ـ علم الطالب الرجوع إلى مصادر المعلومات29

، ولیس من المعقول أن نطلب م��ن الط��الب حف��ظ ك��ل المعلوم��ات. فلم��اذا ال نحن في عصر التفجر المعرفي

نكتف��ي م��ن الطال��ب ب��أن یع��رف مك��ان وج��ود المعلوم��ة وكی��ف یس��تخرجھا، دون أن نش��غلھ ب��الحفظ ال��ذي 

ینتھي مفعولھ غالبا بانتھاء االختبار.  وبالتأكید ھذا ال ینطبق على كل المعلومات، فھناك ق��در منھ��ا ال ب��د 

ن حفظھ، لكن لو طبقنا ھذه القاعدة لخففنا الكثی��ر م��ن اإلجھ��اد ع��ن الط��الب. یتخ��رج الكثی��ر م��ن للطالب م

 طالبنا وھو ال یعرف أمات المراجع في حقول المعرفة األساسیة وال كیف یستخدمھا. 

 ـ علم الطالب كیف یفكرون!30

عم��ل انفس��ھم ف��إنھم غالب��ا تع��ود طالبن��ا أن تعم��ل لھ��م األش��یاء وتح��ل لھ��م المس��ائل، وحت��ى إذا ق��اموا بال

یقوم��ون ب��ھ بطریق��ة آلی��ة. وذل��ك ألن ط��رق الت��دریس الت��ي نتبعھ��ا تعتم��د عل��ى التلق��ین، وإعط��اء األفك��ار 

 جاھزة.
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لذا عل��ى المعل��م أن یع��ود طالب��ھ عل��ى اس��تخدام تل��ك األجھ��زة الجب��ارة الت��ي وھ��بھم هللا: عق��ولھم! ویطل��ب 

كل. ویطرح علیھم األس��ئلة . یس��تثر أذھ��انھم، یعلمھ��م منھم دائما أن یفكروا في حل ما یعترضھم من مشا

 طرق التفكیر السلیم وطریقة حل المشكالت. یعلمھم التفكیر اإلبداعي.

، لكن سرعان ما "ینطفئ" ج��زء كبی��ر إن من یالحظ أطفالنا الصغار یجد في كثیر منھم ذكاًء فطریا باھرا

مخلوقات ال تفكر! ترى من المسئول ع��ن ھ��ذا الھ��در منھ أثناء الدراسة، حتى لتكاد تحس أحیانا أنك أمام 

الضخم في الطاقات الذھنیة؟ ال شك أن ھناك أس��بابا كثی��رة، لك��ن یس��تطیع المعل��م ال��واعي إص��الح الش��يء 

الكثیر، وبالمناسبة فإن التفكیر اإلبداعي ـ على عكس ما ھو شائع ـ ال یحتاج إلى ذكاء خارق، ب��ل یحت��اج 

 علیھا.إلى إلمام بطریقتھ وتدرب 

 كیف تعلم طالبك اإلبداع

 اجعل جو الفصل متقبال لألفكار الجدیدة والغریبة. -

 شجع الطالب على تحسس واستكشاف البیئة، والتعبیر عن مشاعرھم وأفكارھم تجاھھا. -

 استقطع شیئا من الوقت لتشجیع اإلبداع وتولید األفكار. -

 ة متنوعة وجدیدة.شجع الطالب على االشتغال بمجاالت متعددة، وقدم لھم أنشط -

 أخبر الطالب أن كل شخص یمكن أن یكون مبدعا إلى حد ما. -

 علم الطالب عناصر وطرق اإلبداع. -

 شجع الطالب على االستزادة من المعلومات في مجال معین. -

 ـ حافظ على عالقات جیدة مع الكل!31

واطفھم ولھم مع تالمیذك : نكاد ننسى في زحمة العمل والضغط النفسي أن الطالب بشر لھم ع

مشاعرھم ولھم ذاتیتھم، فلذلك نعاملھم وكأنھم آالت نعطیھا التعلیمات ونتوقع منھا أن تتحرك بناء 

 علیھا.

فعلى كل معلم أن تكون عالقتھ مع طالبھ عالقة ود وثقة واحترام متبادلین. ویشعر الطالب بأنھ یث��ق بھ��م 

ي المس��تقبل . ك��ذلك أن یتجن��ب إھان��ة الطال��ب، ویشعرھم بأھمیتھم وما یمكن أن یقدموه للمجتمع اآلن وف��

 خاصة بالسب أو الشتم ألن ذلك ذو أثر تربوي ونفسي سیئ على الطالب.
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 مع المدیر : لتكن عالقة المعلم بمدیر المدرسة عالقة تعاون وتكامل. 

مع المشرف التربوي : فالمقصود األساسي من عملیة اإلشراف ھو تحسین عملیة التدریس ولیس 

عن األخطاء أو فرض اآلراء. فعلى المشرف ان یطلع المعلم على ما عنده من الخبرات  البحث

 واإلبداعات لیستفید منھا المعلم .

مشكلة بعض المشرفین أنھ یرید أن یثبت أن المعلم عنده جوانب نق��ص وأن��ھ بحاج��ة للمش��رف! ومش��كلة 

ال یعرف شیئا! وال یفید ھذا اإلثب��ات  بعض المعلمین أنھ یرید أن یثبت أن المشرف لیس أفضل منھ أو أنھ

 وال ذاك ـ على فرض صحتھما ـ العملیة التربویة في شيء.. بل یساعد في إرباكھا وتعطیلھا. 

 ـ ال تسأل ھذا السؤآل!32

ھناك سؤآل یكاد ال یكون لھ أي فائدة، ومع ذلك یسألھ كثی��ر م��ن المعلم��ین، ویعتم��دون عل��ى إجابت��ھ. ذل��ك 

م؟" فالمعلم عندما یسأل ھ��ذا الس��ؤآل ف��المرجح أن اإلجاب��ة س��تكون: "نع��م!" ألن السؤآل ھو: "ھل فھمت

غالب من یجیب على ھذا الس��ؤآل ھ��م الطلب��ة المتمی��زون، وأیض��ا ألن م��ن ل��م یفھ��م یس��تحیي ـ غالب��ا ـ أن 

 یجیب بـ "ال"، ألنھ أوال یع��رف أن اإلجاب��ة الت��ي یتوقعھ��ا المعل��م ھ��ي: "نع��م"، وثانی��ا ألن إجابت��ھ ب��النفي

تظھره أنھ أقل قدرة من زمالئھ.  ثم إن الطالب ق��د یظ��ن أن��ھ فھ��م وھ��و ل��م یفھ��م! فل��ذلك ك��ان ھ��ذا الس��ؤآل 

 لیس لھ أي فائدة، بل قد یكون خادعا.

والواجب على المعلم أن یتوصل إلى إجابة ھذا السؤآل ـ دون أن یطرحھ ـ وذلك عن طریق التطبیقات 

 م الفعلي للمادة.التي یقیس بھا مدى فھم الطالب واستیعابھ

 ـ استعن با¢ وابدأ .. فإن رحلة النجاح الطویلة تبدأ بخطوة واحدة33

إن من یجلس ویتصور ما یجب علیھ أن یفعلھ لیك��ون ناجح��ا، ویكتف��ي ب��ذلك ال یمك��ن أن ی��نجح أب��دا، لك��ن 

م��ن س��ار من یبدأ العمل ویخطو الخطوة األولى، ولو كانت صغیرة، فإنھ قد وضع قدمھ عل��ى الطری��ق .. و

 على الدرب وصل. فتسعة أعشار العبقریة إنما ھي في بذل الجھد.
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   Methodع��ادة م��ا نس��تخدم ونح��ن نتح��دث ع��ن الت��دریس مص��طلحات مث��ل طریق��ة أو أس��لوب          

, وف���ى ھ���ذا الص���دد یالح���ظ أن  Strategyواس���تراتیجیة ,  Model, ونم���وذج  Approachوم���دخل 

استخدام تلك المصطلحات یأتى أحیانا دون تمییز بینھا , على الرغم مما بینھا من اختالفات , وبعیدا ع��ن 

االستغراق فى بیان طبیعة ھذه االختالفات فإن م��ا یعنین��ا ھن��ا أن نش��یر إل��ى أن اس��تراتیجیة الت��دریس ھ��ي 

یخطط الستخدمھا في تنفیذ تدریس موضوع معین بما یحقق األھ��داف التعلیمی��ة مجموعة من اإلجراءات 

 المأمولة فى ضوء اإلمكانات المتاحة .

موضوع ما، فالمعلم الناجح ھو  ومن األشیاء الثابتة التي ال جدال فیھا أھمیة األسلوب المتبع في تدریس

اغم بحیث تكون لدی��ھ مق��درة تام��ة عل��ى والتن من یستطیع أن یحول درسھ إلى جو من التفاعل واالنسجام

 واتجاھاتھم..  احتواء طالبھ من حیث رغباتھم ومیولھم

للتدریس، فكم من معلم استطاع أن  كل ذلك یستطیع المعلم تحقیقھ من خالل األسلوب والطریقة المناسبة

ناس��بة تنویع��ھ وانتقائ��ھ لط��رق الت��دریس الم یجع��ل م��ن درس ع��ادي یف��یض بالحیوی��ة والنش��اط م��ن خ��الل

درسا حیویا بأس��لوبھ التقلی��دي المم��ل بحی��ث أن��ھ أدى إل��ى نف��ور  الفاعلة، والعكس تماماً فكم من معلم قتل

والخاص��ة بتجرب��ة  طالب��ھ ، و قب��ل الش��روع ف��ي الح��دیث ع��ن أس��الیب وطرائ��ق واس��تراتیجیات الت��دریس

  :بد من معرفة النقاط التالیة األسالیب الفعالة ال

ع��دم ت��وفر  ال لیس��ت تجرب��ة وس��ائل.. حی��ث أن الكثی��ر م��ن المعلم��ین أش��اروا إل��ىالت��دریس الفع�� أ ـ تجرب��ة

وس��ائل والبح��ث ھن��ا ع��ن  وسائل تعلیمیة مناسبة وھذا األمر خاطئ فلیست كل طرق التدریس تحت��اج إل��ى

  .تطویر أسالیب وطرق التدریس ولیس تطویر الوسائل المعنیة

التفكی��ر ب��دالً م��ن أن  فكی��ر طالب��ھ وح��ثھم عل��ى ممارس��ةـ فى التدریس الفعال یعمل المعلم عل��ى تنمی��ة ت ب

  .یكونوا مجرد وعاء یستقبل المعلومات

التدریس وأسلوبھ المناس��ب ل��یس حك��را عل��ى م��ادة دون أخ��رى أو موض��وع دون آخ��ر  ج ـ اختیار طریقة

  .موض�������وع ال�������درس وخص�������ائص الط�������الب ول�������یس نوعی�������ة الم�������ادة فالموج�������ھ ھن�������ا

 بي على الطالب والمعلم إذا ما طبقت بشكل سلیم فالمعلم سیقلل من جھدهمردود إیجا د ـ كل الطرائق لھا

  .التلقي فقط المبذول كون الطالب سیكون لھم دورا أكبر وكذلك الطالب سیستمع بالمشاركة بدال من
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  :الفرق بین الطریقة واألسلوب

طالبھ، أما  الدرس إلىالتدریس ھي وسیلة االتصال التي یستخدمھا المعلم من أجل إیصال أھداف  طریقة

 التدریس).  أسلوب التدریس فھو الكیفیة التي یتناول بھا المعلم الطریقة ( طریقة

م��ن االثن��ین أال  أى ان الطریقة اش��مل م��ن األس��لوب ولھ��ا خص��ائص مختلف��ة، كم��ا أن ھن��اك مفھ��وم أش��مل

اختی��ار  وھ��ي بالت��الي توج��ھوھو استراتیجیة التدریس ، واالستراتیجیة یتم انتقائھا تبعا لمتغیرات معین��ة 

  .وفقاً  لعوامل معینة الطریقة المناسبة والتي بدورھا تحدد أسلوب التدریس األمثل والذي یتم انتقائھ

  :أسالیب التدریس

الخ��اص إل��ى الع��ام م��ن أج��ل  تعمدنا الحدیث ھنا عن األسلوب قبل الطریق��ة والھ��دف م��ن ذل��ك االنتق��ال م��ن

 موضوع. التوسع في المفاھیم الخاصة بكل

  مفھوم أسلوب التدریس

أسلوب التدریس ھو الكیفیة التي یتناول بھا المعلم طریقة الت��دریس أثن��اء قیام��ھ بعملی��ة الت��دریس، أثن��اء 

قیامھ بعملیة التدریس، أو ھو األسلوب الذي یتبعھ المعلم في تنفی��ذ طریق��ة الت��دریس بص��ورة تمی��زه ع��ن 

ریق��ة، وم��ن ث��م ی��رتبط بص��ورة أساس��یة بالخص��ائص غی��ره م��ن المعلم��ین ال��ذین یس��تخدمون نف��ي الط

 الشخصیة للمعلم. 

ومفاد ھذا التعریف أن أسلوب التدریس قد یختلف من معلم إلى آخر، عل��ى ال��رغم م��ن اس��تخدامھم ل��نفس 

الطریقة، مثال ذل أننا نجد أن المعل��م (س) یس��تخدم طریق��ة المحاض��رة، وأن المعل��م (ص) یس��تخدم أیض��اً 

ذلك قد نجد فروقاً دالة في مستویات تحصیل تالمیذ كال منھم. وھ��ذا یعن��ي أن تل��ك  طریقة المحاضرة ومع

الفروق یمكن أن تنسب إل��ى أس��لوب الت��دریس ال��ذي یتبع��ھ المعل��م، وال تنس��ب إل��ى طریق��ة الت��دریس عل��ى 

 اعتبار أن طرق التدریس لھا خصائصھا وخطواتھا المحددة والمتفق علیھا. 

 طبیعة أسلوب التدریس

ق��ول أن أس��لوب الت��دریس ی��رتبط بص��ورة أساس��یة بالص��فات والخص��ائص والس��مات الشخص��یة س��بق ال

للمعلم، وھو ما یشیر إلى عدم وجود قواع��د مح��ددة ألس��الیب الت��دریس ینبغ��ي عل��ى المعل��م إتباعھ��ا أثن��اء 

قیامھ بعملیة التدریس، وبالت��الي ف��إن طبیع��ة أس��لوب الت��دریس تض��ل مرھون��ة ب��المعلم الف��رد وبشخص��یتھ 

اتیت��ھ وب��التعبیرات اللغوی��ة، والحرك��ات الجس��میة، وتعبی��رات الوج��ھ ، واالنفع��االت، ونغم��ة الص��وت، وذ
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ومخ��ارج الح��روف، واإلش��ارات واإلیم��اءات، والتعبی��ر ع��ن الق��یم، وغیرھ��ا، تمث��ل ف��ي جوھرھ��ا الص��فات 

الت��دریس ال��ذي الشخصیة الفردیة التي یتمیز بھا المعلم عن غیره من المعلمین، ووفقاً لھا یتمیز أسلوب 

 یستخدمھ وتتحدد طبیعتھ وأنماطھ. 

  -أسالیب التدریس وأنواعھا :
كما تتنوع إستراتیجیات التدریس وطرق التدریس تتن��وع أیض��اً أس��الیب الت��دریس، ولك��ن ینبغ��ي أن نؤك��د 

أن أسالیب التدریس لیست محكمة الخطوات، كما أنھا ال تسیر وفق��اً لش��روط أو مع��اییر مح��ددة، فأس��لوب 

تدریس كما سبق أن بینا ی��رتبط بص��ورة أساس��یة بشخص��یة المعل��م وس��ماتھ وخصائص��ھ، وم��ع تس��لیمنا ال

بأنھ ال یوجد أسلوب محدد یمكن تفضیلھ عما سواه من األسالیب، على اعتبار أن مس��ألة تفض��یل أس��لوب 

ت تدریس��ي ع��ن غی��ره تظ��ل مرھون��ة، ب��المعلم نفس��ھ وبم��ا یفض��لھ ھ��و، إال أنن��ا نج��د أن معظ��م الدراس��ا

واألبحاث الت��ي تناول��ت موض��وع أس��الیب الت��دریس ق��د ربط��ت ب��ن ھ��ذه األس��الیب وأثرھ��ا عل��ى التحص��یل، 

وذلك من زاویة أن أسلوب التدریس ال یمكن الحك��م علی��ھ إال م��ن خ��الل األث��ر ال��ذي یظھ��ر عل��ى التحص��یل 

 لدى الطالب. 

  -أسالیب التدریس المباشرة: 
لنوع من أسالیب التدریس الذي یتكون من آراء وأفكار المعل��م یعرف أسلوب التدریس المباشر بأنھ ذلك ا

الذاتیة (الخاصة) وھو یقوم توجیھ عمل التلمیذ ونقد سلوكھ، ویعد ھذا األسلوب من األسالیب التي تب��رز 

 استخدام المعلم للسلطة داخل الفصل الدراسي. 

رات والمھ��ارات التعلیمی��ة الت��ي ی��رى حیث نجد أن المعلم في ھذا األسلوب یسعى إلى تزوید التالمیذ بالخب

ھو أنھا مناس��بة، كم��ا یق��وم بتق��ویم مس��تویات تحص��یلھم وفق��اً الختب��ارات مح��ددة یس��تھدف منھ��ا التع��رف 

على مدى تذكر التالمیذ للمعلومات التي قدمھا لھم، ویبدو أن ھذا األسلوب یتالءم مع المجموع��ة األول��ى 

 ناقشة المقیدة. من طرق التدریس خاصة طریقة المحاضرة والم

  -أسلوب التدریس غیر المباشر : 
یعرف بأنھ األسلوب الذي یتمثل في امتصاص آراء وأفكار التالمیذ مع تشجیع واضح من قبل المعلم 

 إلشراكھم في العملیة التعلیمیة وكذلك في قبول مشاعرھم. 

ب، ویح��اول تمثیلھ��ا، ث��م أما في ھذا األسلوب ف��إن المعل��م یس��عى إل��ى التع��رف عل��ى آراء ومش��كالت الط��ال

یدعو الطالب إلى المشاركة في دراسة ھذه اآلراء والمشكالت ووضع الحلول المناسبة لھا، ومن الط��رق 

 التي یستخدم معھا ھذا األسلوب طریقة حل المشكالت وطریقة االكتشاف الموجھ. 
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  -المعلم ومدى استخدامھ لألسلوب المباشر واألسلوب غیر المباشر :

( فالن��دوز ) أن المعلم��ین یمیل��ون إل��ى اس��تخدام األس��لوب المباش��ر أكث��ر م��ن األس��لوب غی��ر  وق��د الح��ظ

المباشر، داخل الصف، وافترض تبعاً لذلك قانونھ المع��روف بق��انون ( الثلث��ین ) ال��ذي فس��ره عل��ى النح��و 

معل��م اآلتي "ثلثي الوقت في الصف یخصص للحدیث ـ وثلثي ھذا الحدیث یش��غلھ المعل��م ـ وثل��ث ح��دیث ال

یتكون من تأثیر مباشر " إال أن أحد الباحثین قد وجد أن النمو اللغوي والتحصیل العام یك��ون عالی��اً ل��دى 

الط��الب الل��ذین یقع��ون تح��ت ت��أثیر األس��لوب غی��ر المباش��ر، مقارن��ة ب��زمالئھم ال��ذین یقع��ون تح��ت ت��أثیر 

 األسلوب المباشر في التدریس. 

لوك المعل��م وت��أثیره عل��ى تق��دم التحص��یل ل��دى الط��الب، أن كما أوضحت إحدى الدراس��ات الت��ي عنی��ت بس��

أسلوب التدریس الواحد لیس كافی��اً، ول��یس مالئم��اً لك��ل مھ��ام التعل��یم، وأن المس��توى األمث��ل لك��ل أس��لوب 

 یختلف باختالف طبیعة ومھمة التعلم. 

  -أسلوب التدریس القائم على المدح والنقد :
ة أن أسلوب التدریس الذي یراعي المدح المعتدل یكون لھ أیدت بعض الدراسات وجھة النظر القائم

تأثیر موجب على التحصیل لدى الطالب، حیث وجدت أن كلمة صح، ممتاز شكراً لك، ترتبط بنمو 

 تحصیل التالمیذ في العلوم في المدرسة االبتدائیة. 

تب��ین أن اإلف��راط ف��ي كما أوضحت بعض الدراسات أن ھناك ت��أثیراً لنق��د المعل��م عل��ى تحص��یل طالب��ھ فلق��د 

النقد من قبل المعلم یؤدي انخفاض في التحصیل لدى الطالب، كما تقرر دراسة أخرى بأنھا ال توجد حتى 

 اآلن دراسة واحدة تشیر إلى أن اإلفراط في النقد یسرع في نمو التعلم. 

 وھذا األسلوب كما ھو واضح یترابط بإستراتیجیة استخدام الثواب والعقاب. 

  -تدریس القائم على التغذیة الراجعة :أسلوب ال
تناولت دراسة عدیدة تأثیر التغذیة الراجعة على التحصیل الدراسي للطالب، وقد أكدت ھذه الدراسات في 

مجملھا أن أسلوب التدریس القائم على التغذیة الراجعة لھ تأثیر دال موج��ب عل��ى تحص��یل الطال��ب. وم��ن 

التي توص��لت إل��ى أن الط��الب ال��ذین تعلم��وا بھ��ذا األس��لوب یك��ون  بین ھذه الدراسات دراسة ( ستراویتز)

لدیھم قدر دال من التذكر إذا ما قورنوا بزمالئھم الذین یدرسون بأس��لوب تدریس��ي ال یعتم��د عل��ى التغذی��ة 

 الراجعة للمعلومات المقدمة. 
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ابع��ة وذل��ك ومن ممیزات ھذا األسلوب أن یوضح للطالب مس��تویات تقدم��ھ ونم��وه التحص��یلي بص��ورة متت

م��ن خ��الل تحدی��ده لجوان��ب الق��وة ف��ي ذل��ك التحص��یل وبی��ان الكیفی��ة الت��ي یس��تطیع بھ��ا تنمی��ة مس��تویات 

 تحصیلھ، وھذا األسلوب یعد أبرز األسالیب التي تتبع في طرق التعلم الذاتي والفردي. 

  -أسلوب التدریس القائم على استعمال أفكار الطالب :

القائم على استعمال أفكار الطالب إلى خمسة مستویات فرعیة نوجزھا  قسم ( فالندوز ) أسلوب التدریس

 فیما یلي : 

 أ ـ التنویھ بتكرار مجموعة من األسماء أو العالقات المنطقیة الستخراج الفكرة كما یعبر عنھا الطالب. 

 یفھمھا. ب ـ إعادة أو تعدیل صیاغة الجمل من قبل المعلم والتي تساعد الطالب على وضع الفكرة التي 

ج��ـ ـ اس��تخدام فك��رة م��ا م��ن قب��ل المعل��م للوص��ول إل��ى الخط��وة التالی��ة ف��ي التحلی��ل المنطق��ي للمعلوم��ات 

 المعطاة. 

 د ـ إیجاد العالقة بین فكرة المعلم وفكرة الطالب عن طریق مقارنة فكرة كل منھما. 

 ھـ ـ تلخیص األفكار التي سردت بواسطة الطالب أو مجموعة الطالب. 

  -التدریس القائمة على تنوع وتكرار األسئلة :أسالیب 
حاول��ت بع��ض الدراس��ات أن توض��ح العالق��ة ب��ین أس��لوب الت��دریس الق��ائم عل��ى ن��وع مع��ین م��ن األس��ئلة 

وتحصیل الطالب، حیث أیدت نتائج ھذه الدراسات وجھة النظر القائل��ة أن تك��رار إعط��اء األس��ئلة للط��الب 

إح��دى ھ��ذه الدراس��ات إل��ى أن تك��رار اإلجاب��ة الص��حیحة ی��رتبط یرتبط بنمو التحصیل ل��دیھم، فق��د توص��لت 

 ارتباطاً موجباً بتحصیل التلمیذ. 

ولقد اھتمت بعض الدراسات بمحاوالت إیج��اد العالق��ة ب��ین نم��ط تق��دیم األس��ئلة والتحص��یل الدراس��ي ل��دى 

لعالق��ة، الطالب، مثل دراسة ( ھیوز ) التي أجری��ت عل��ى ث��الث مجموع��ات م��ن الط��الب بھ��دف بی��ان تل��ك ا

  -حیث اتبع اآلتي :

في المجموع��ة األول��ى ی��تم تق��دیم أس��ئلة عش��وائیة م��ن قب��ل المعل��م، وف��ي المجموع��ة الثانی��ة یق��دم المعل��م  

األسئلة بناء عل��ى نم��ط ق��د س��بق تحدی��ده، أم��ا المجموع��ة الثالث��ة یوج��ھ المعل��م فیھ��ا أس��ئلة للط��الب ال��ذین 

الدراسة إلى أنھ ال توج��د ف��روق دال��ة ب��ین تحص��یل  یرغبون في اإلجابة فقط. وفي ضوء ذلك توصلت تلك

الطالب في المجموعات الثالث ، وقد تدل ھذه النتیجة عل��ى أن اخ��تالف نم��ط تق��دیم الس��ؤال ال ی��ؤثر عل��ى 

تحصیل الطالب.وھذا یعني أن أسلوب التدریس الق��ائم عل��ى التس��اؤل یلع��ب دوراً م��ؤثراً ف��ي نم��و تحص��یل 

الت��ي ت��م بھ��ا تق��دیم ھ��ذه األس��ئلة، وإن كن��ا ن��رى أن ص��یاغة األس��ئلة الط��الب، بغ��ض النظ��ر ع��ن الكیفی��ة 
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وتقدیمھا وفقاً للمعاییر التي حددناھا أثناء الحدیث عن طریقة األسئلة واالستجواب في التدریس، س��تزید 

 من فعالیة ھذا األسلوب ومن ثم تزید من تحصیل الطالب وتقدمھم في عملیة التعلم. 

  -لى وضوح العرض أو التقدیم :أسالیب التدریس القائمة ع
المقصود ھنا بالعرض ھو عرض المدرس لمادتھ العلمیة بشكل واضح یمكن طالبھ من اس��تیعابھا، حی��ث 

أوضحت بعد الدراسات أن وضوح العرض ذي تأثیر فعال ف��ي تق��دم تحص��یل الط��الب، فق��د أظھ��رت إح��دى 

جتماعی��ة. طل��ب م��نھم ترتی��ب فاعلی��ة الدراسات التي أجریت على مجموعة من ط��الب یدرس��ون العل��وم اال

معلمیھم على مجموعة من المتغیرات وذلك بعد انتھاء المعلم من الدرس على مدى عدة أیام متتالیة، أن 

الطالب الذین أعطوا معلمیھم درجات عالیة في وضوح أھداف المادة وتقدیمھا یكون تحصیلھم أكث��ر م��ن 

 المتغیرات.  أولئك الذین أعطوا معلمیھم درجات أقل في ھذه

  -أسلوب التدریس الحماسي للمعلم :
لق��د ح��اول العدی��د م��ن الب��احثین دراس��ة أث��ر حم��اس المعل��م باعتب��اره أس��لوب م��ن أس��الیب الت��دریس عل��ى 

مس��توى تحص��یل طالب��ھ، حی��ث بین��ت معظ��م الدراس��ات أن حم��اس المعل��م ی��رتبط ارتباط��اً ذا أھمی��ة ودالل��ة 

 بتحصیل الطالب. 

  -م على التنافس الفردي :أسلوب التدریس القائ
أوض��حت بع��ض الدراس��ات أن ھن��اك ت��أثیراً الس��تخدام المعل��م للتن��افس الف��ردي كلی��اً ل��ألداء النس��بي ب��ین 

التالمی���ذ وتحص���یلھم الدراس���ي، وم���ن الط���رق المناس���بة الس���تخدام ھ���ذا األس���لوب ط���رق ال���تعلم ال���ذاتي 

   واالفرادي.
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 أسلوب التدریس الجامعى 

ال��دافع الب��اطن ویول��د االھتم��ام  الج��امعى الح��دیث عل��ى ذل��ك األس��لوب ال��ذى یح��رك یعتمد أسلوب التدریس

 ھنا تتعدد طرق تحریك ھذا الدافع  من أھداف . الذى یدفع بالطالب إلى بذل جھوده لیصل إلى ما ینشده

 : الدوافع المختلفة للتعلم 

  أھمیة المادة الجدیدة 

 للوص��ول إل��ى ھ��دف ی��ود تحقیق��ھ ، ت��ى س��وف تق��وم بدراس��تھایتم تعریف الطالب بأھمیة المادة الجدی��دة ال

یدرس��ھ ف��ى الجامع��ة وب��ین النج��اح ف��ى بع��ض مظ��اھر  فمثال إذا تمكن الطالب من مش��اھدة العالق��ة ب��ین م��ا

الذى یھدف إلى تحقیقھ من أعماق نفسھ یجعلھ ین��زع إل��ى ب��ذل  فإن النشاط النشاط خارج جدار الجامعة ،

 مادة الدرس طالما أن ھذه المعلومات ستوصلھ إلى ھدفھ المنشود . الجھد لیتمكن من استیعاب

 العرض اإلجمالى للمشكلة 

عرض المشكلة عرضا كلی��ا  توجد طریقة أخرى الستثارة الدوافع الباطنیة لدى الطالب وذلك عن طریق  

ذا ك��ان الھ��دف ف��تعظم إ النت��ائج المتوقع��ة ، قبل الدخول فى التفاصیل وأھمیة ھذا العرض تختلف باختالف

فم��ثال عن��د دراس��ة الحرك��ات الكب��رى ف��ى  أو بص��یرة أو فھ��م . المراد الوصول إلیھ ھو تكوین اتج��اه عقل��ى

سریعا باألسباب العامة واالتجاھات ونتائج الحركات قبل س��رد التفاص��یل  التاریخ فمن المستحسن المرور

 ع��رف عل��ى األس��اس ال��ذى س��یقع علی��ھفإذا تبص��ر الطال��ب بالعالق��ات العام��ة تمك��ن أن یت المؤسسة علیھا

 االختیار فیتناول المادة العلمیة بالتنظیم والدراسة والتفصیل .

   العالقات المتشابكة للمواد 

عن طری��ق توض��یح أن الم��ادة الت��ى  یمكن الحصول على الدوافع الذاتیة للطالب فى االستزادة بالعلم وذلك

ھ��ذا أن��ھ یج��ب عل��ى المحاض��ر أن یبص��ر الطال��ب  ومعن��ى یدرسھا تمكنھ من استخدام قدرات أخ��رى لدی��ھ .

كم��ا یری��ھ أیض��ا أن الق��درات  أكتس��بھا م��ن م��واد أخ��رى ، ویمكن��ھ م��ن اس��تخدام ق��درات ف��ى مادت��ھ ك��ان ق��د

 تستغل فى میادین أخرى. الجدیدة التى تتكون لدیھ یمكن أن
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ا ف��ى م��ادة وب��ذلك یلتف��ت ومح��دث وفى ھذه الطریقة یج��ب عل��ى المحاض��ر أن یك��ون فطن��ا لألھ��داف وللم��ادة

یمكن ربطھ��ا بعض��ھا ب��بعض واس��تغاللھا بطریق��ة  الطالب إلى أن القدرات المكتسبة من المیادین المختلفة

 مفیدة .

  :طرائق التدریس

طریقة الت��دریس ھ��ي الكیفی��ة أو األس��لوب ال��ذي یخت��اره الم��درس لیس��اعد التالمی��ذ عل��ى تحقی��ق األھ��داف 

عة من اإلجراءات والممارسات واألنشطة العلمیة الت��ي یق��وم بھ��ا المعل��م التعلیمیة السلوكیة، وھي مجمو

 داخل الفصل بتدریس درس معین یھدف إلى توصیل معلومات وحقائق ومفاھیم للتالمیذ.

 ویجب على المعلم أو عضو ھیئة التدریس أن یضع نصب عینیھ اآلتي :

ریقة مزایا وعیوب ، وحج��ج لھ��ا وحج��ج ال یوجد في طرائق التدریس طریقة مثالیة تماماً ، بل لكل ط .1

 علیھا . 

ال توجد طریقة تدریس واح��دة تناس��ب جمی��ع األھ��داف الم��راد تحقیقھ��ا ، وال جمی��ع الموض��وعات ف��ي  .2

 المادة الواحدة ، وال جمیع التالمیذ والمعلمین .

ة ب��ل كل طرائق التدریس یكمل بعضھا بعضاً، ومن الخطأ أن یُنظر إلیھا على أنھ��ا متعارض��ة متناقض�� .3

 ھي متكاملة 

یجب أن تكون طریقة المعلم قائم��ة عل��ى الحق��ائق النفس��یة ، واألس��س التربوی��ة بحی��ث تك��ون موافق��ة  .4

لطباع الطالب ، ومالئمة لمیولھم في أطوار نموھم ، مؤدیة إل��ى ش��حذ أذھ��انھم ، وتنمی��ة م��واھبھم ، 

ربة والعقل ال على التلق��ین وتھذیب أخالقھم ، وإظھار شخصیتھم ، وأن یكون اعتماده فیھا على التج

والنقل ، ولیعلم أنھ لیس أفضل في طریقة التدریس من عناصر التشویق والجدة والطرافة واستخدام 

 الوسائل وتنو یعھا .

 معاییر اختبار الطریقة في التدریس

 الھدف التعلیمي -1

 طبیعة المتعلم -2

 طبیعة المادة  -3
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 خبرة المعلم ( نظرة المعلم إلى التعلیم ) -4

 الطریقة الجیدة في التدریس ما یلي ممیزات

 تراعي المتعلم ومراحل نموه ومیولھ. .1

 نستند على نظریات التعلم وقوانینھ. .2

 تراعي خصائص النمو للمتعلمین الجسمیة والعقلیة. .3

 تراعي األھداف التربویة التي نرجوھا من المتعلم. .4

 تراعي طبیعة المادة الدراسیة وموضوعاتھ. .5

  :استراتیجیات التدریس

ویأتي التعرف على استراتیجیات التدریس , وطبیعة كل منھا , وكیفیة استخدامھا وحدود ھ��ذا االس��تخدام 

ف��ي إط��ار اھتم��ام المعل��م وغی��ره م��ن المھتم��ین ب��التعلیم وال��تعلم بت��وفیر إجاب��ة ع��ن س��ؤال مرك��زي ومھ��م 

بة بدای��ة ع��ن جمل��ة وإجباري أیضا ھو كیف یدرس ؟ وتعتمد اإلجابة المطلوبة عن ھذا السؤال على اإلجا

 من األسئلة األخرى من أبرزھا .

لماذا ندرس ؟ ..... ومن نعلم ؟...... وم��اذا ن��درس ؟ ث��م ف��ى أي س��یاق تق��ع ممارس��اتھا التدریس��یة... قیم��ا 

 ومعتقدات وإمكانات متاحة ؟ 

  

متغی��ر  ومن ھنا یكون تحدیدنا استراتیجیات التدریس التي نستخدمھا م��ع طالبن��ا ھ��و وب��التعبیر الریاض��ى

تابع لمجموعة من المتغیرات المستقلة أھمھا األھداف التعلیمیة , وطبیعة المتعلم المستھدف واحتیاجاتھ 

وقدرات���ھ ,. ومحت���وى التعل���یم , والفلس���فة التربوی���ة الت���ى تتبناھ���ا مؤسس���ة التعل���یم , واإلمكان���ات الفنی���ة 

كیف ندرس ؟ نكون أمام التس��اؤل الت��الى :  والمادیة فى بیئة التعلیم والتعلم . وھكذا فإنھ بدال من نتساءل

ف���ى ظ���ل الظ���روف والعوام���ل (أ) م���ا اس���تراتیجیة الت���دریس الت���ى نختارھ���ا (ب) لنحص���ل عل���ى ن���اتج           

 التعلم (ج) ؟
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ح��ول اختی��ار اس��تراتیجیة أو  تؤك��د ھ��ذه النظ��رة الش��مولیة للعوام��ل المختلف��ة المح��ددة لقرارن��او        

المؤسس��ة التعلیمی��ة والفلس��فة  Visionاستراتیجیات التدریس التى نستخدمھا مع طالبنا عل��ى أن رؤی��ة 

ف��ى ھ��ذا الق��رار, فمنھ��ا تتح��دد  Master Factorالتربوی��ة الت��ى تتبناھ��ا ھ��ى عام��ل حاس��م أو رئیس��ى 

مرجع نشتق من��ھ األھ��داف التربوی��ة العام��ة , التى ھى بمثابة  Aimsاألھداف التعلیمیة العامة للمؤسسة 

Goals  وبالتالى أھداف التدریس ,Objectives  ( لماذا ندرس ؟ ) وم��ن ث��م تتش��كل المكون��ات األخ��رى

 لمنظومة التدریس , ومنھا استراتیجیات التدریس .

 

مجتم��ع  ف��ى ھ��ذا اإلط��ار یص��بح ض��روریا أن نش��یر إل��ى تغی��ر فلس��فة التربی��ة وأھ��دافھا بانتقالن��ا م��ن     

وھ��و مم��ا یج��ب أن ی��نعكس بالض��رورة عل��ى  Knowledge Societyالص��ناعة إل��ى مجتم��ع المعرف��ة 

التعلیم عامة من حیث أھدافھ وإجراءاتھ المختلفة لیتحول من صورتھ التقلیدیة إلى ص��ورة جدی��دة ق��ادرة 

 على مواجھة تحدیات مجتمع المعرفة .

 

 لماذا ندرس ؟
Goals 

Objectives 
 ماذا ندرس ؟
Content 

 كیف ندرس ؟
Strategies 

+ Activities 
+ Media 

 ماذا حققنا ؟
Evalualion 

یس) موقع استراتیجیات التدریس فى منظومة التدر1شكل (  
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عھا. یركزعلٮاستقبال الحقائق وحفظھا وتسمی  
 یعتمد بالدرجة األولى على جھــد المعلم . 

حید المعـرفة. یعتبر الكتاب المصــدر الو  
ة .یعمل فى ضوء الترتیب المنطقى للمعـرف  

 یمیـز بیــن مجــاالت المعــــرفة .
ل .یؤكد على النمطیة والتفـوق فى التحصی  

 
 یتطلب تنظـیم المعــرفة وإنتاجھـــا .
. یطرح فرصا حقیقیة لمشـاركة المتعلــم  

  یستند إلى مصــادر متعددة للمعــرفة . 
د. التـعلم الخاص بالفـــر یعتبر أسلوب   

 یـــؤكد علـى وحـــدة المعرفــة .
.یعلى بالتفوق فى مجــاالت عـــدیدة    

 

 

 

 

 

 

شك

ل 

)2 (

مثال 

 التعلیم وممارساتھلتطور أھداف 

 التعـلیـــــم

 كان
 

 أصبح
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 إطاللة عامة : -استراتیجیات التدریس الجامعى 
تتباین أھداف التدریس الجامعى ومن ثم تتع��دد اس��تراتیجیاتھ وتتب��این معھ��ا أدوار و أنش��طة ك��ل م��ن       

المعلم والمتعلم , وبشكل عام یمكن النظ��ر إل��ى اس��تراتیجیات الت��دریس م��ن منظ��ور ثن��ائى , حی��ث تتمرك��ز 

فیك��ون ھ��و الخبی��ر ال��ذى یق��وم بنق��ل المعرف��ة إل��ى  Teacher Centredوع��ة منھ��ا ح��ول المعل��م مجم

الم��تعلم ال��ذى یتمث��ل دوره ف��ى اإلص��غاء وكتاب��ة المالحظ��ات , وف��ى المقاب��ل ھن��اك مجموع��ة أخ��رى م��ن 

حیث یكون المعلم مسھال , ومنسقا ,  Learner Centredاستراتیجیات التدریس تتمركز حول المتعلم 

جھا للتعلیم , ویكون المتعلم متأمال , متسائال مكتشفا المعرفة ومنتجا إیاھا ، ومع تعدد استراتیجیات ومو

التدریس وتباینھا یمكننا رصد بعضھا وإبراز نقاط قوتھا التى تدعم استخدامھا فى الت��دریس الج��امعى ... 

 راجع القائمة التالیة .

 أبرز نقاط القوة االستراتیجیة

 موجھة لمضمون الكتب الدراسیة الدراسة ال -

ال��تعلم ال��ذاتى باس��تخدام البرمجی��ات و تكنولوجی��ا  -

 التعلیم . 

 المحاضرات والشرح . -

 المناقشة وحلقات البحث . -

 االكتشاف . -

 المحاكاة . –األلعاب  -

 حل المشكالت . -

 المشروعات . -

 الدراسة العملیة . -

 ال تحتاج تسھیالت خاصة تسمح للمتعلم -

 بالعمل وفق سرعتھ .

 دافعیة المتعلم وتفاعلھ مع البرنامج التعلیمى  -

تحقیق األھداف المعرفیة الدنیا لدى عدد كبیر من  -

 المتعلمین .

اشتراك المتعلمین بفاعلیة ـ ح��دوث تغذی��ة راجع��ة  -

. 

مب���ادرة المتعلم���ین وان���دماجھم ـ مناس���بة لتق���دیم  -

 المھارات والمبادئ الجدیدة 

تحقی����ق أھ����داف  –عالی����ة للمتعلم����ین مش����اركة  -

 تعلیمیة ذات مستوى عال

ممتعة ودافعة ـ تحسن القدرات التحلیلی��ة ـ ینتق��ل  -

 Instructional استراتیجیات التدریس 
Strategies 
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 أبرز نقاط القوة االستراتیجیة

 أثرھا إلى المواقف خارج الفصل .

 تطویر المھارات الجامعیة والعمل الفریقى -

تعل����م المھ����ارات ـ إتاح����ة الف����رص ل����تعلم ح����ل  -

 المشكالت واالكتشاف .

یل من العناء الخالق مالحظة مدى تباین تلك االستراتیجیات فى تمركزھ��ا ح��ول ومرة أخرى یمكن بقل     

یمث��ل  Continuumك��ل م��ن المعل��م والم��تعلم , األم��ر ال��ذى ق��د ی��دفع إل��ى محاول��ة ترتیبھ��ا عل��ى متص��ل 

 المتعلم أحد طرفیھ ویمثل المعلم الطرف اآلخر .

 رتــــــب

ا وتن��اقش م��ع اف��راد مجموعت��ك الص��غیرة لترتی��ب تل��ك أعتبر استراتیجیات التدریس السابق اإلش��ارة إلیھ��

 االستراتیجیات وفق تمركزھا حول المعلم أو المتعلم مستعینا على ذلك بالشكل التالى :

 

 

 

 المحاضرة

 

وباعتبار الممارسات الحالیة للتدریس فى جامعاتنا وما یتعلق بھ��ا م��ن عوام��ل تش��كل الس��یاق ال��ذى        

ومداھا , وبالنظر كذلك إلى توجھنا الح��الى إل��ى تحس��ین إس��تراتیجیات الت��دریس یفرزھا ویحدد طبیعتھا , 

, واس��تخدام   lecturingالجامعى , نلقى الضوء ف��ى الص��فحات التالی��ة عل��ى ث��الث منھ��ا ھ��ى المحاض��رة 

وذل��ك بھ��دف تأص��یل ثقافتن��ا حولھ��ا و  Problem Solving, وح��ل المش��كلة  Questioningاألس��ئلة 

 .تناولھا على المستوى التنفیذى ودعم مھاراتنا فى

 المتعلم المعلم
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 صعوبات ومقترحـات

یقتضى تطویر التدریس الج��امعى تفعی��ل اس��تخدام االس��تراتیجیات الحدیث��ة ف��ى الت��دریس بم��ا یتماش��ى م��ع 

 الصورة الجدیدة ألھداف التعلیم وممارساتھ التى أشیر إلى بعض مالمحھا فى الشكل السابق 

عل��ق بم��دخالت الت��دریس الج��امعى وعملیات��ھ ق��د تع��وق اس��تخدامنا ومع ذلك فانھ یبدو أن ثمة ص��عوبات تت

 تلك االستراتیجیات

ناقش مع أفراد مجموعتك الصغیرة أبرز ھذه الصعوبات وسبل مواجھتھا وذلك بالنسبة ألحد المجاالت  -

 التالیة : 

 استعدادات األستاذ الجامعى ومھاراتھ . �طبیعة الطالب الجامعى واستعداداتھ .        �

 اإلمكانات والتسھیالت المتاحة للتدریس .  �المقـرارات والكــتب الدراسیـة .      �

 اللــــوائح والسیـاسات التعلیمیة . �

( تختار كل مجموعة صغیرة مجاال واحد من تل��ك المج��االت , وتع��رض م��ا تتوص��ل إلی��ة عب��ر المناقش��ة م��ن 

 عات الصغیرة األخرى ) رؤیة حول الصعوبات المتعلقة بھذا المجال على المجمو
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 Lecturingالمحاضـرة  " اإللقاء "   
المحاض��رة ھ��ى إح��دى المف��اھیم األكث��ر ارتباط��ا بالعم��ل الج��امعى , فھ��ى ت��رتبط باألس��تاذ الج��امعى (       

المحاِضر ) وتتعلق بالزمان والمكان ( جدول المحاضرات والمدرج ) كما أنھا تش��غل أھمی��ة ل��دى الطال��ب 

 حاَضـر ) .الجامعى ( الم

 

وتعد المحاضرة اإلس��تراتیجیة األكث��ر ش��یوعا ف��ى الت��دریس الج��امعى ألس��باب أبرزھ��ا الزی��ادة الكبی��رة ف��ى 

عدد الطالب , ومن ثم ازدحام الفصول والم��درجات وارتف��اع كثافتھ��ا مم��ا ق��د یجع��ل م��ن الص��عب اس��تخدام 

حاض��رة , كط��الب وكمحاض��رین , فإن��ھ إستراتیجیة أخرى ، ومع التسلیم بخبراتنا المیدانیة التراكمی��ة بالم

من المفی��د أن نأص��ل تل��ك الخب��رات ونوثقھ��ا , خاض��ا وأنھ��ا م��ا ت��زال متواص��لة ... دعن��ا إذن نتوق��ف قل��یال 

لنجی��ب ع��ن التس��اؤالت التالی��ة :  م��ا المقص��ود بالمحاض��رة ؟ ... وم��ا أوج��ھ الق��وة فیھ��ا ؟ ... كی��ف یمك��ن 

الت المرتبط���ة بھ���ا ؟ ... ث���م كی���ف نحس���ن اس���تخدامنا إع���دادھا وتق���دیمھا بطریق���ة فاعل���ة ؟ وم���ا المش���ك

 إستراتیجیة المحاضرة فى التدریس ؟

 المفھوم والمزایا:

بمعن��ى یق��رأ بص��وت ع��ال,  Lactareم��ن الكلم��ة الالتینی��ة  Lectureاش��تق مص��طلح المحاض��رة       

ند اإلغری��ق , وم��ن وتاریخیاً یمكن إرجاع المحاضرة إلى القرن الخامس قبل المیالد عندما كانت شائعة ع

 التعاریف التى یمكن استنتاجھا للمحاضرة .

 تقدیم لفظى منظم لموضوع دراسى , أو مادة دراسیة , معززا باستخدام وسائل بصریة . -

 فترة من الحدیث غیر المتقطع من المعلم . -

 طریقة تعلیمیة تتضمن تواصال وتخاطبا باتجاه واحد , من المقدم إلى المستمعین .   -

 نــاقــش واستـنتــج

عل��ى ال��رغم مم��ا یوج��ھ لھ��ا م��ن انتق��ادات م��ا ت��زال المحاض��رة كاس��تراتیجیة ت��درس ف��ى الجامع��ة تحظ��ى 

 بالقبول من قبل كل من أعضاء ھیئة التدریس والطالب وإدارة الكلیات .

تناقش مع أفراد مجموعتك الصغیرة في المزایا التى تخطى بھا إستراتیجیة المحاضرة من قبل  -

 . ألطراف المشار إلیھا فى العبارة السابقةا

 ناقش المزایا التى تستنتجونھا مع المجموعات األخرى . -
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من خالل المزایا التى تستنتجھا مع زمالئك للمحاضرة الح��ظ أن ال��بعض من��ا ق��د یس��تخدم المحاض��رة       

 ألسباب من بینھا أنھ :

 أحب أسلوب استخدام أساتذتھ السابقین المحاضرة . -1

 ملك معلومات عن الموضوع الذى یدرسھ ,ویجب الكالم فیھ .ی -2

 مقتنع بأن المحاضرة ھى أفضل إستراتیجیة فى التدریس . -3

 یرى أنھ ال یملك مھارات استخدام اإلستراتیجیات األخرى فى التدریس . -4

یعتقد أن واإلمكانات الحالیة ال تساعد عل��ى اس��تخدام إس��تراتیجیات ت��دریس أخ��رى غی��ر  -5

 المحاضرة . 

 إعداد المحاضرة وتقدیمھا :

یمثل التخطیط واإلعداد الجید للمحاضرة نقطة البدایة الالزمة لتقدیم محاضرة جیدة أو فاعلة ولك أن      

تتصور الفرق بین حالة محاضر یقدم محاضرة أعدھا جیدا , وآخر یتصدى لھذا العم��ل دون إي إع��داد أو 

 اء اإلبداعي ولیس األداء الروتیني.تخطیط , وتذكر ھنا أننا نتحدث في إطار األد

ویتب��ع إع��داد المحاض��رة وتق��دیمھا مجموع��ة م��ن الخط��وات الرئیس��یة یمك��ن اس��تنتاجھا م��ن تحلی��ل      

 المقولة التالیة :

“  Tell Them What You Are Going To Tell Them  Finally Tell Them 

What You Have Told Them.” 

 ر طالبك یصبح مطلوب منك ما یلى :وھذا یشیر إلى انھ عندما تحاض

 اخبر طالبك بما سوف تخبرھم بـھ . -

 اخبر طالبك بما ترید أخبارھم بـھ . -

 اخبــر طالبك بما أخبرتھم بــھ . -

ویسھم تحلیل ھذه المقولھ , مع اعتبار خبراتنا التراكمیة بالمحاضرة فى تحدید ھیكل المحاضرة من       

 وتقویمھا فى الخطوات التالیة .حیث إعدادھا, وتقدیمھا , 

تحدید األھداف العامة والخاصة للمحاضرة : ھل ھ��ى محاض��رة لإلجاب��ة ع��ن استفس��ارات الط��الب ح��ول  -

عم��ل أو مش��روع م��ا وتق��دیم مالحظ��ات عن��ھ , أم محاض��رة لتعمی��ق الفھ��م وح��ل المش��كالت ؟ أم محاض��رة 

للط��الب وق��د تك��ون ھ��ذه  KnoweLgeتلخیص��یة ؟ . وتتمرك��ز أھ��داف المحاض��رة ح��ول تق��دیم معرف��ة 

 Proceduralوھى معرفة عن شئ أو موض��وع , أو معرف��ة إجرائی��ة  Declarativeالمعرفة تقریریة 
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وھى معرفة كیف تعمل األشیاء ,  وأي ما كان الھ��دف م��ن المحاض��رة فم��ن المھ��م أن ینطل��ق ھ��ذا الھ��دف 

 من األھداف العامة للمادة الدراسیة التى نقوم بتدریسھا .

تیار محت��وى المحاض��رة وتنظیم��ھ : وذل��ك ف��ى ض��وء الھ��دف منھ��ا وطبیع��ة الط��الب المس��تھدفین بھ��ا اخ -

وق��وة الت��أثیر  Economyومم��ا یس��اعدنا عل��ى حس��ن اختی��ار محت��وى المحاض��رة أن نراع��ى االقتص��اد 

Power  فى اختیار المعلومات ذات العالق��ة بموض��وع المحاض��رة , فنبتع��د ع��ن التفاص��یل الزائ��دة ونرك��ز

األفكار الرئیسیة , األكثر صلة بالموضوع , ھذا فضال عن حداثة تلك األفكار . ویمكن تنظیم محتوى  على

المحاضرة وفقا ألسالیب متعددة منھا التنظیم التقلیدى ( الكالسیكى ) وذلك بتقسیم الموض��وع إل��ى أقس��ام 

تنظیم محتوى المحاض��رة رئیسیة ثم أقسام فرعیة یحتوى كل منھا عناصر ومعلومات وأمثلة , كما یمكن 

 بالتمركز حول مشكلة ما , یتم عرضھا جنیا إلى جنب مع الحلول المحتملة لھا .

مث��ل  Teaching Aidsاالس��تعداد لتق��دیم المحاض��رة : م��ن خ��الل اإلع��داد الجی��د للم��واد المس��اعدة  -

ت والبرمجی��ات وشرائط الفیدیو واألفالم والتسجیال work sheetsالشفافیات والشرائح و أوراق العمل 

والتأكد من توافر متطلبات استخدام تلك المواد فى قاعة المحاض��رات وم��ن  power pointمثل برنامج 

المفضل فى ھ��ذه الخط��وة مراجع��ة المالحظ��ات المكتوب��ة للمحاض��رة واالنش��غال ب��التفكیر ف��ى "س��یناریو" 

 لتنفیذھا .

وھ��و مھ��ارة مھم��ة لتق��دیم محاض��رة فاعل��ة  تقدیم المحاضرة : ویعتمد ذلك بالدرجة األولى على الش��رح -

ویراعى فیھ فضال عن حسن استخدام الوقت المتاح وتوزیعھ عل��ى عناص��ر المحت��وى , تحقی��ق مجموع��ة 

 من الخصائص المطلوبة منھا :

 وضوح اللغة والتحدث بسرعة مناسبة . .1

 التأكید على النقاط والعناصر الجوھریة . .2

 المختلفة للموضوع . إبراز الروابط والعالقات بین العناصر .3

 االحتفاظ بانتباه الطالب واھتمامھم . .4

لعلھ من المھم أن نشیر ھنا إلى دور مقدمة المحاضرة       Set Induction الدقائق التى تستغرق  
 األولى منھا حیث تھدف إلى : 

 توضیح أھداف المحاضرة ومحتواھا , وعناصرھا الرئیسیة . .1

 إثارة انتباه الطالب واھتمامھم بموضوع المحاضرة . .2

 دعم العالقة بالطالب وتأسیس بیئة تعلم إیجابیة محفزة .  .3
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الخ��اص ب��بعض  المناقشة : وتكون غالبا بع��د انتھ��اء ش��رح ك��ل العناص��ر وق��د تك��ون بع��د انتھ��اء الش��رح -

عناصر المحاضرة , وتھدف المناقشة إلى االس��تجابة إل��ى احتیاج��ات الط��الب واستفس��اراتھم م��ن  جھ��ة , 

حول فھم الطالب بتوج��ھ   Feedbackفى حصول المحاضر على تغذیة راجعةكما تسھم من جھة أخرى 

 أسئلة إلیھم ومطالبتھم بتقدیم توضیحات .

 

ویتمثل عادة فى صورة تلخیص للمحتوى وعناص��ره الرئیس��یة , م��ع إب��راز العالق��ات   Closureالغلـق  -

كلیف��ات ذات ص��لة بموض��وع بینھما وربطھا بمحتوى المحاضرات السابقة وتوجیھ الطالب إل��ى عم��ل أو ت

 المحاضرة .

 

 

            

 

 ) ھیكـــل المحاضـــــرة3شكـــل (

 تقویم المحاضرة :

وھو إجراء الغنى عنھ فى كل محاضرة ویمكن أن یتم ذلك عبر أسالیب مختلف��ة, منھ��ا بطبیع��ة الح��ال      

عالجھ من موضوع المحاض��رة , وین��درج ما أشرنا إلیھ من طرح المحاضر أسئلة على طالبھ تختص بما 

ف��ى مقاب��ل التق��ویم  Formative Evaluationذل��ك تح��ت م��ا یع��رف ب��التقویم التك��وینى أو المرحل��ى 

ال��ذى یك��ون ف��ى نھای��ة المحاض��رة وق��د یك��ون ف��ى  Summative Evaluationالتجمیع��ى أو النھ��ائى 

 . Quizصورة أسئلة شفویة أو تحریریة أو اختبار قصیر 

ألس���الیب األخ���رى الت���ى ق���د نلج���أ إلیھ���ا لتق���ویم المحاض���رة نش���یر إل���ى إس���تخدام االس���تبیان وم���ن ب���ین ا

Questionnaire  الذى یھدف إلى تعرف ردود أفعال الطالب وآرائھم , حول الجوانب المختلفة 

للمحاضرة ومدى إفادتھم منھا , ونشیر ھنا كذلك إل��ى أھمی��ة ب��ل ض��رورة أن یق��وم المحاض��ر بع��د تقدیم��ھ 

ح��ول أدائ��ھ وم��دى نجاح��ھ ف��ى تحقی��ق  Self Reflectionرة بنوع من التق��ویم أو التفك��ر ال��ذاتى المحاض

تحـدید أھــداف  
 المحاضرة

أختیار 
المحتوى 
 وتنظیمھ

یم االستعداد لتقد
 المحاضر

 

 الشــــــــرح
 

 المنــاقشــــة
 

ــــــــــقالغـل  
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 األھ��داف المنوط��ة ب��ھ , ویمك��ن للمحاض��رة أن یلج��أ إل��ى تس��جیل محاض��رتھ أو ج��زء منھ��ا الس��تیفاء ھ��ذا

 الغرض .

 صمـــــم أدوات

 

داء م��دخال ض��روریا لتحس��ینھ, فى االتجاه نحو تحسین ممارستنا ف��ى تق��دیم المحاض��رات یص��بح تق��ویم األ

 وفى ھذا االتجاه ندعوك وأفراد مجموعتك الصغیرة إلى اختیار أحد المھمتین التالیتین :

 إعداد استمارة تقویم المحاضرة من قبل الطالب . �  

 إعداد استمارة التقویم الذاتى للمحاضرة . �  

د االس��تمارة المطلوب��ة شارك أفراد مجموعت��ك ف��ى إنج��از المھم��ة الت��ى تختارونھ��ا وإع��دا .1

 استعانة على ذلك بتحلیل موضوع التقویم فى كل حالة الى مجاالت وجوانب التقویم 

 استرشد بالجوانب التالیة فى استنتاج جوانب التقویم فى كل استمارة . .2

 توضح أھداف المحاضرة .  �  

 التأكید على العناصر الرئیسیة للموضوع . �   

 ا لحصیلة الطالب اللغویة .وضوح اللغة ومناسبتھ�    

 استخدام المواد واألدوات المساعدة        �

 ضرب أمثلة مناسبة ومشوقة .   � 

 طرح أسئلة واضحة ومتنوعة .  �     

 االستخدام الجید للوقت .  �    

وفق��ا  Rating scale( یفضل االستعانة فى تقدیر األداء ف��ى ك��ل اس��تمارة م��ن االس��تمارتین رس��م تق��دیر 

الثالثى ( جید/ متوسط / دون المتوسط ) أو الخماسى ( ممتاز / جیدجدا / جید  Likertموذج لیكرت لن

 / متوسط / دون المتوسط ) , وقد تستخدم رموزاً أو أرقاماً لتقدیر األداء .مثال :

 السلــــوك
 التقــــدیر

 دون متوسط متوسط جید جیدجدا ممتاز

س��یة                یؤك��د عل��ى العناص��ر واألفك��ار الرئی

 لموضوع المحاضر 
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 بعض مشكالت المحاضرة :

ال تخل���و اس���تراتیجیة المحاض���رة م���ن المش���كالت أو العی���وب وھ���ى وإن كان���ت أكث���ر إس���تراتیجیات        

الت��دریس ش��یوعا ف��ى الجامع��ات إال أنھ��ا ت��أتى ف��ى مرتب��ة ثانی��ة , إذا م��ا قورن��ت بفاعلی��ة االس��تراتیجیات 

ل��یم المھ��ارات وتغیی��ر االتجاھ��ات واكتس��اب المعرف��ة عل��ى المس��تویات العلی��ا كالتحلی��ل األخ��رى, ف��ى تع

 والتركیب والتقویم .

وعندما نحلل التعریف " المحاضرة ھى فرصة جیدة للنوم عندما یتحدث شخص ب��ال انقط��اع " یمك��ن أن 

 تستنتج بعض المشكالت والصعوبات المتعلقة بالمحاضرة مثل :

لمحاض��ر والط��الب ذات اتج��اه واح��د , باس��تثناء بع��ض الف��رص والمناس��بات قن��اة االتص��ال ب��ین ا •

 المحدودة للتغذیة الراجعة من الطالب حول مشكالتھم وحاجاتھم .

باستثناء تلك المناسبات فإن المحاضرة التزود المحاضر بمصدر عملي للتغذیة الراجع��ة وغالب��ا  •

 ما یعتمد في ذلك على إحساسھ الذاتي فقط .

أن حوالى ثلث تفكیر الطالب ف��ي المحاض��رة ینص��رف إل��ى موض��وعات   Bloom" یقرر "بلوم •

 أخرى  ال صلة لھا بالمحاضرة , وھذا یعنى فقد االنتباه أثناء المحاضرة .

مما نقولھ ونفعلھ فإنھ من المتوقع أن تتدنى قدرة الطالب على ت��ذكر  %90إذا كنا نذكر حوالي  •

ال الوق��ت ف��ى االس��تماع وكتاب��ة الملحوظ��ات , مض��مون المحاض��رة , ذل��ك أنھ��م ینھمك��ون ط��و

وعندما یستمع الطالب إلى محاضرة ویسجلونھا فإنھ یك��ون م��ن الن��ادر أن یت��ذكروا أكث��ر م��ن 

 فقط بعد مرور أسبوع . % 20من المعلومات األساسیة منھا , وحوالى  % 40

ف��ى س��لوك  تضع المحاضرة المحاضر فى موق��ف الس��لطة , ألن��ھ خبی��ر ف��ى الم��ادة وھ��و الم��تحكم •

الطالب وھى فى الوقت نفسھ تضعھ ف��ى موق��ف المنافس��ة م��ع ال��ذات ال��ذي إذا م��ا استس��لم ل��ھ 

 صارت المحاضرة ذات اتجاه واحد .

ال تراع��ى اس��تراتیجیة المحاض��رة إیجابی��ة الط��الب وم��ا بی��نھم م��ن ف��روق فردی��ة وھ��ى ال تش��جع  •

 التعلم الذاتى 

خاص یتوفر ل��دى ال��بعض دون ال��بعض اآلخ��ر وأخیرا فإن القدرة على المحاضرة بنجاح ھو فن  •

والسؤال ھنا ھو ... ھل یتوافر ھذا الفن لدى جمی��ع أعض��اء ھیئ��ة الت��دریس ب��نفس الدرج��ة ؟ 

اإلجاب��ة بطبیع��ة الح��ال ھ��ى ال , األم��ر ال��ذي یم��نح المش��روعیة ویؤك��د الحاج��ة المس��تمرة إل��ى 

 . تنمیة المھارات الخاصة بھذه االستراتیجیة
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 ا ؟كیف نحسن محاضراتن

م��ن الطبیع��ي أن تس��تمر جھودن��ا ومحاوالتن��ا لتحس��ین اس��تراتیجیة المحاض��رة , وتعن��ى ھ��ذه الجھ��ود      

بتأكید مزایا المحاضرة ومواجھة عیوبھا في الوقت نفسھ األمر الذي من شأنھ أن یجع��ل م��ن محاض��راتنا 

 محاضرات فاعلة . 

ك��ار والمقترح��ات لتحس��ین اس��تخدام إس��تراتیجیة وتمدنا أدبیات التربیة والخبرة المیدانی��ة بالعدی��د م��ن األف

 -المحاضرة نذكر منھا :

توض���ح لھ���م فی���ھ الھ���دف م���ن  Contractف���ى بدای���ة المحاض���رة اعق���د م���ع طالب���ك اتفاق���ا  .1

 المحاضرة  وأدوارك وأدوارھم والحدود المنظمة للسلوك .

ی��زود الط��الب ببن��اء تص��وري ع��ام  Advance Organizerقدم لمحاضرتك بمنظم متقدم  .2

 وشامل لموضوع المحاضرة , یساعدھم على معرفة عناصرھا الرئیسیة ومتابعتھا .

 نوع من المثیرات باستمرار ... من الحدیث إلى الصمت , ومن األلفاظ إلى المرئیات . .3

 اعتمد على الدھشة أحیانا بطرح مشكالت ومواقف مثیرة للتفكیر . .4

 . اربط موضوع المحاضرة بخبرات الطالب وتعلمھم السابق .5

 تحسس المشكالت والصعوبات قبل حدوثھا واستعد لھا . .6

    WHATوماذا ؟WHY لماذا ؟  HOWاستعن بتعبیرات مثل كیف ؟  .7

 استخدم المقارنة وقدم رؤى مضادة تثیر الجدل وتشجیع التفكیر وإبداء الرأي . .8

 إذا استشعرت صعوبة تعوق فھم طالبك نقطة ما فأعط شرح بدیل لھا . .9

) لتأكید  OHPألدوات المساعدة ( السبورة وجھاز اإلسقاط فوق الرأسي استعن بالمواد وا .10

 النقاط الھامة وتوضیح الرسوم .

 استخدم األطر لتوضح للطالب نھایة جزء من المحاضرة , وبدایة جزء جدید منھا . .11

 وضح صلة المحتوى وعناصره باألحداث واالكتشافات الجدیدة . .12

التس��جیالت  –النم��اذج  –البص��ریة مث��ل العین��ات ح��اول اس��تخدام بع��ض الوس��ائل الس��معیة و .13

  .واألفالم لزیادة اإلیضاح وتعمیق الفھم

غی��ر النش��اط األساس��ي بتزوی��د الط��الب ب��أوراق عم��ل یناقش��ونھا ف��رادى أو ف��ي جماع��ات  .14

 صغیرة.

 شجع مشاركة الطالب بطرح األسئلة , وشجعھم على طرح األسئلة أیضا .                                  .15
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استخدم عند الحاجة بعض الفكاھ��ات البس��یطة واذك��ر بع��ض الحكای��ات الشخص��یة عل��ى ان  .16

 یكون ذلك تلقائیا , لخلق بیئة تعلیمیة دافئة دافعة .

حافظ على مالحظة طالبك وم��راقبتھم ھ��ل یكتب��ون ؟ ھ��ل یش��عرون بالمل��ل ؟ ھ��ل یتح��دثون  .17

 مع بعضھم ؟

ى ال��تعلم ال��ذاتى واالس��تزادة م��ن أش��ر إل��ى مص��ادر المعرف��ة الحدیث��ة لتوجی��ھ الط��الب إل�� .18

 المعرفة .

اھ��تم بص��نع فرص��ة تجع��ل طالب��ك ینش��غلون ف��ى نش��اط فك��رذي عالق��ة لھ��ا ف��ذلك مم��ا ق��د  .19

 یساعدھم على الحوار وتبادل التعلیم والتعلم فى إطار مجتمع التعلم .

  .بعد المحاضرة دون النقاط التى انتھیت عندھا واكتب مالحظات ذاتیة عن المحاضرة .20

 

 ــــط مثـــــاالً أعــ

راجع القائمة الس��ابقة م��ن المقترح��ات لتحس��ن فاعلی��ة المحاض��رة وأض��ف إلیھ��ا م��ا ت��راه مناس��با م��ن  .1

 مقترحات أخرى في ضوء خبراتك المیدانیة .

 أختر مقترحا أو مقترحین من بین ھذه المقترحات . .2

األكب��ر مث��اال  اعرض عل��ى زمالئ��ك المش��اركین ف��ي المجموع��ة Role playingمن خالل لعب الدور  .3

 من مجال خبرتك وتخصصك الدراسي . –المقترحین  –لھذا المقترح 

 

 نحن نحاضر نحن نقوم

ف��ي مج��ال التخص��ص مس��تخدما  Micro Lessonیتط��وع أح��د المش��اركین لتق��دیم درس مص��غر  .4

 استراتیجیة المحاضرة.

قویم��ھ یق��وم المش��اركون بلع��ب دور الط��الب فض��ال ع��ن تس��جیل ملحوظ��ات ع��ن أداء المحاض��ر وت .5

 باستخدام أداة تقویم المحاضرة السابق إعدادھا من قبلھم فى تدریب سابق .

یقوم المحاض��ر بع��د االنتھ��اء م��ن تق��دیم المحاض��رة المص��غرة بتق��ویم أدائ��ھ ذاتی��ا مس��تخدما اس��تمارة  .6

 التقدیم الذاتى للمحاضرة وھى االستمارة التى أعدھا المشاركون أنفسھم في تدریب سابق .

 كون تقویماتھم المحاضرة, وتقویم المحاضر أداءه .یناقش المشار .7
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 Discussion    المناقشة
 المناقشة عبارة عن اجتماع عدد من العقول حول مشكلة من المش��كالت، أو قض��یة م��ن القض��ایا

القض��یة.  ودراستھا دراسة منظمة، بقصد الوص��ول ال��ى ح��ل للمش��كلة أو االھت��داء ال��ى رأي ف��ي موض��وع

تس��یر فی��ھ المناقش��ة  د بع��رض الموض��وع، ویوج��ھ الجماع��ة ال��ى الخ��ط الفك��ري ال��ذيوللمناقشة عادة رائ��

 .حتى تنتھي الى الحل المطلوب

االیج��ابي لك��ل عض��و م��ن أعض��اء الجماع��ة والت��دریب عل��ى ط��رق التفكی��ر  وم��ن مزای��ا المناقش��ة ال��دور

العم��ل الجم��اعي التعلیمی��ة، واكتس��اب روح التع��اون والدیمقراطی��ة، وأس��الیب  الس��لیمة، وثب��ات اآلث��ار

 المعلم والطالب، والط��الب بعض��ھم وال��بعض اآلخ��ر، وتش��مل ك��ل المناش��ط الت��ي ت��ؤدي ال��ى والتفاعل بین

المعل��م عل��ى مع��ارف  تق��وم ھ��ذه الطریق��ة ف��ي جوھرھ��ا عل��ى الح��وار، وفیھ��ا یعتم��د.تب��ادل اآلراء واألفك��ار

تخدما األس��ئلة المتنوع��ة مس�� الط��الب وخب��راتھم الس��ابقة، فیوج��ھ نش��اطھم بغی��ة فھ��م القض��یة الجدی��دة

الس��ابقة، وتثبی��ت لمع��ارف جدی��دة، والتأك��د  واجابات التالمیذ لتحقیق أھداف درسھ. ففیھا اث��ارة للمع��ارف

العقلي الفعال عند الطالب، وتنمی��ة انتب��اھھم، وتأكی��د تفكی��رھم  من فھم ھذا وذاك. وفیھا استشارة للنشاط

 المستقل

 :عیوب طریقة المناقشة

 المناقشة عدم صالحیتھا اال للجماعات الصغیرة، وتحدید مجالھا بالمشكالت والقض��ایا من عیوب طریقة

ال��ى الرائ��د  الخالفیة، وط��ول الوق��ت ال��ذي تس��تغرقھ دراس��ة الموض��وع، واالقتص��اد ف��ي كثی��ر م��ن األحی��ان

س��بیل الوص��ول ال��ى  المدرب الذي یت��یح الفرص��ة لك��ل عض��و ك��ي یعط��ي م��ا عن��ده م��ع التق��دم المس��تمر ف��ي

باختی��ار الموض��وعات الت��ي تس��مح  الذي تسعى الی��ھ الجماع��ة، ویمك��ن التغل��ب عل��ى ھ��ذه العی��وب الغرض

بالقی��ادة أو یحتك��ر الح��دیث، وباالع��داد الس��ابق  طبیعتھ��ا بالمناقش��ة، وبقس��مة الجماع��ة، دون أن یس��تأثر

 المطلوب��ة، وتحض��یر الوث��ائق الالزم��ة، وتس��جیل بع��ض مناقش��ات للمناقش��ة ع��ن طری��ق جم��ع المعلوم��ات

أس��ماع الجماع��ة، ومناقش��ة نق��ط الض��عف والق��وة ف��ي الطریق��ة الت��ي س��ارت بھ��ا  الجماعة ثم اعادتھا على

 .المناقشات ھذه

 ھناك عدة أشكال للمناقشة أبرزھا: 

المناقشة المفتوحة: یتم فیھا طرح قضیة أو مشكلة ذات صلة بموضوع ال��درس تمث��ل نقط��ة انط��الق  – 1

 .للمعلم لبدء المناقشة مع طالبھ
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المناقشة المخطط  لھا: یتمیز ھذا النوع بالتخطیط المسبق، فیحدد المعلم محتوى المناقشة واألفك��ار  – 2

 التي تتناولھا، ویصوغ األسئلة الرئیسة التي سیطرحھا على طالبھ .

  :وللمناقشة أنواع مختلفة ھي 

التفكی��ر المس��تقل،  الطالب الى: تؤكد ھذه الطریقة على السؤال والجواب بشكل یقود المناقشة التلقینیة .أ

اس��ترجاع المعلوم��ات المحفوظ��ة  وتدریب الذاكرة. فاألسئلة یطرحھا المعلم وفق نظام مح��دد یس��اعد عل��ى

ویعززھ��ا، ویعم��ل عل��ى اع��ادة تنظ��یم العالق��ات ب��ین  في الذاكرة، ویثبت المع��ارف الت��ي اس��توعبھا الط��الب

م أن یكش��ف النق��اط الغامض��ة ف��ي أذھ��ان الط��الب، یس��اعد المعل�� ھذه المع��ارف. وھ��ذا الن��وع م��ن المناقش��ة

ش��رحھا م��ن جدی��د أو ع��ن طری��ق المناقش��ة. فالمراجع��ة المس��تمرة للم��ادة  فیعم��ل عل��ى توض��یحھا باع��ادة

لحفظ الحقائق المنتظمة، وتعطي المعلم امكانیة الحكم  تتیح الفرصة أمام الطالب المدروسة خطوة خطوة

 .لدراسیةطالبھ في مدى استیعابھم للمادة ا على

یعتب��ر الفیلس��وف س��قراط أول م��ن اس��تخدم ھ��ذه الطریق��ة، فھ��و ل��م یك��ن  :المناقشة االكتشافیة الجدلی��ةب. 

 .جاھزة، ولم یكن ھدفھ اعطاء المعارف للطالب، وانما كان اثارة حب المعرفة لدیھم یعطي طالبھ أجوبة

ال��ى المعرف��ة  أنفس��ھم والوص��ولواكسابھم خبرة في طرق التفكیر التي تھدیھم الى الكشف عن الحق��ائق ب

، في ھذه الطریقة یط��رح المعل��م  الصحیحة. وقد سمي ھذا الشكل التولیدي للمناقشة بالطریقة السقراطیة

األسئلة المختلف��ة الھ��دف، فت��وقظ ف��یھم ھ��ذه األس��ئلة  مشكلة محددة أمام طالبھ، تشكل محورا تدور حولھ

وخب��رتھم الحیوی��ة، وی��وازي الط��الب ب��ین مجموع��ة  وتثی��ر مالحظ��اتھم معلومات سبق لھم أن اكتسبوھا،

الیھا، حتى اذا أصبحت معروفة وواضحة لدیھم یبدأ ھؤالء في اس��تخراج الق��وانین  الحقائق التي توصلوا

 وتص��میم النت��ائج، وھك��ذا یكتش��فون عناص��ر االخ��تالف والتش��ابھ، ویدرس��ون أوج��ھ الت��رابط والقواع��د

وبھ���ذا  ألس���ئلة المطروح���ة بطری���ق االس���تدالل المنطق���ي،وأس���باب العالق���ات، ویس���تنتجون األجوب���ة ل

 .یستوعبون المعارف بأنفسھم دون االستعانة بأحد

عل��ى ش��كل حلق��ة لمناقش��ة  : في ھ��ذه الطریق��ة یجل��س مجموع��ة م��ن الط��البالحرة المناقشة الجماعیةج. 

 ده. ویوج��ھأبع��اد الموض��وع وح��دو جمیعا، ویحدد قائد الجماع��ة، المعل��م أو أح��د الط��الب موضوع یھمھم

دون الخ��روج ع��ن  المناقشة، لیتیح أكبر قدر من المشاركة الفعالة، والتعبیر عن وجھات النظ��ر المختلف��ة

 .الجماعة موضوع المناقشة، ویحدد في النھایة األفكار الھامة التي توصلت لھا

أمام بقیة یجلسون في نصف دائرة  ال یزید عددھم عن ستة : تتكون من مقرر وعدد من الطالبالندوةد. 

یوج��د توازن��ا ب��ین المش��تركین ف��ي ع��رض  الطالب. ویع��رض المق��رر موض��وع المناقش��ة ویوجھھ��ا بحی��ث
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توجی��ھ  یلخص أھم نقاطھ��ا. ویطل��ب م��ن بقی��ة الط��الب وجھة نظرھم في الموضوع. وبعد انتھاء المناقشة

ض��ا، ث��م یق��وم أعض��اء الن��دوة، وق��د یوج��ھ المق��رر ال��یھم أس��ئلة أی األس��ئلة الت��ي ث��ارت ف��ي نفوس��ھم ال��ى

 .ونتائج المناقشة بتلخیص نھائي للقضیة

 طالبان، ویقوم أح��دھما ب��دور الس��ائل، واآلخ��ر ب��دور المجی��ب، أو ق��د وفیھا یجلس :المناقشة الثنائیة .ھـ

 .یتبادالن الموضوع والتساؤالت المتعلقة بھ

م��ام ب��اقي الط��الب أو أربع��ة ط��الب یناقش��ون موض��وعا معین��ا أ یتك��ون م��ن ثالث��ة الس��مبوزیم "ن��دوة":و. 

 كل منھم جانبا واحدا م��ن جوان��ب الموض��وع س��بق االتف��اق علی��ھ. ویق��دم المق��رر ك��ال م��نھم بحیث یناقش

 .لیعرض جانب الموضوع الذي كلف ایاه

 عیوب طریقة المناقشة: 

والعنای��ة الخاص��ة  ھ��ذه الطریق��ة ص��عبة التطبی��ق، ألنھ��ا تتطل��ب م��ن المعل��م مھ��ارة ودق��ة ، ھن��اك م��ن ی��دعي أن

التالمیذ. كما أن طریقة المناقشة تحتاج الى زمن  سئلة، من حیث الصیاغة والترتیب المنطقي بما یناسب فھمباأل

ببطء لدرس  سیر ا تھ .طویل حیث ی لدرس وحد قد ا مات، ویف ثر المعلو ھا یبع سيء ل ھي  .واالستخدام ال لذلك ف و

ی تحتاج الى عارف الجد فاھیم والم تدریس والم ھارات ال لك م یرمدرس جید یمت قدرة على التفك المنطقي.  دة، وال

 الطالب رغم الفروق الفردیة.  وقیادة المناقشة لیشارك أكبر قدر من التالمیذ ، وتقریب الحقائق الى

  :كما یجب أن یتمكن المعلم من فن السؤال بمعنى

 .محددشيء  في أقصر وقت ممكن الى أن یكون السؤال واضحا بسیطا موجزا في صیاغتھ، لیثیر الطالب .أ

تابع  ب. أن تكون ھناك عالقة منطقیة بین السؤال المطروح وما سبقھ من أسئلة ظام مت بحیث یسیر الدرس في ن

 .یثیر نشاط الطالب ویساعدھم على حسن الفھم

حدة، . ج بة او وا طالب متقار مل اال  أن تكون لغة السؤال واضحة سلیمة محددة، لتكون استجابات ال نھ ال یحت أل

 .تأویال واحدا

 .انفصالیة مناسبة تستثیر الطالب، وتحضره الى البحث واالجابة د . أن یكون القاء السؤال بلغة سلیمة وبشحنة

 .السؤال عند القائھ الى مفاجأة الطالب وارباكھ ھـ. أال یعمد

طالب و . أن توزع األسئلة توزیعا  شدو عادال على أساس عشوائي، حتى یضمن المعلم المشاركة الفعالة لكل ال

 .انتباھھم ناحیة الدرس

ستھا،ز.  سبقت درا مة  عارف قدی ستثیر م نوع األسئلة، لت عارف أن تت یت م عارف  وتثب ھذه الم یق  یدة، وتطب جد

 .وتلك
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 Problem Solvingاستراتیجیة حل المشكالت   
وھو منھج علمي یب��دأ باس��تثارة تفكی��ر الطال��ب، بوج��ود مش��كلة م��ا تس��تق  0ھو نشاط ذھني منظم للطالب

  0حلھا وفق خطوات علمیة، ومن خالل ممارسة عدد من النشاطات التعلیمیة لتفكیر، والبحث عنا

یكتسب الطالب من خالل ھذه الطریقة مجموع��ة م��ن المع��ارف النظری��ة، والمھ��ارات العملی��ة واالتجاھ��ات 

ألن اع��داد  المرغوب فیھا ، كما انھ یجب أن یكتسبوا المھارات الالزمة للتفكی��ر بأنواع��ھ وح��ل المش��كالت

والمھ��ارات العملی��ة ك��ي  الط��الب للحی��اة الت��ي یحیونھ��ا والحی��اة المس��تقبلیة ال تحت��اج فق��ط ال��ى المع��ارف

المتج��ددة، ب��ل ال ب��د لھ��م م��ن اكتس��اب  یواجھ��وا الحی��اة بمتغیراتھ��ا وحركتھ��ا الس��ریعة ومواقفھ��ا الجدی��دة

م تم��ر بخب��راتھم م��ن قب��ل ول��م ومواق��ف مش��كلة ل�� المھ��ارات الالزم��ة للتعام��ل بنج��اح م��ع معطی��ات جدی��دة

 .یتعرضوا لھا

المش��كالت أم��ر ض��روري، ألن المواق��ف المش��كلة ت��رد ف��ي حی��اة ك��ل ف��رد وح��ل  وتدریب الط��الب عل��ى ح��ل

التفكیر التأملي كم��ا ان��ھ یس��اعد الط��الب  المشكالت یكسب أسالیب سلیمة في التفكیر، وینمي قدرتھم على

اس��تخدام المعلوم��ات، واث��ارة ح��ب االس��تطالع العقل��ي نح��و  على استخدام طرق التفكیر المختلفة، وتكام��ل

الط��الب عل��ى التفكی��ر العمل��ي، وتفس��یر البیان��ات بطریق��ة منطقی��ة ص��حیحة،  االكتشاف وكذلك تنمی��ة ق��درة

عل��ى رس��م الخط��ط للتغل��ب عل��ى الص��عوبات، واعط��اء الثق��ة للط��الب ف��ي انفس��ھم، وتنمی��ة  وتنمیة قدرتھم

 .واقف المشكلة غیر المألوفة التي یتعرضون لھاالعلمي في مواجھة الم االتجاه

ھ��ي ك��ل قض��یة غامض��ة تتطل��ب الح��ل و ق��د تك��ون ص��غیرة ف��ي أم��ر م��ن األم��ور الت��ي  -تعریف المشكالت :

تواجھ اإلنسان في حیاتھ الیومیة و قد تكون كبیرة و قد ال تتكرر في حیاة اإلنسان إال مرة واح��دة أو ھ��ي 

أك��د والحی��رة أو الجھ��ل ح��ول قض��یة أو موض��وع مع��ین أو ح��دوث ظ��اھرة حالھ یشعر منھا التلمیذ بعدم الت

 معینة .

 حل المشكالت عدة تعریفات منھا  ویعرف أسلوب

انھ أحد األسالیب التدریسیة التي یقوم فیھ المعلم بدور إیجابي للتغلب علي صعوبة ما تح��ول بین��ة و ب��ین 

 ثة عناصرتحقیق ھدفھ و لكي یكون الموقف مشكلة البد من توافر ثال

 ھدف یسعى إلیھ . •

 صعوبة تحول دون تحقیق الھدف . •
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 رغبة في التغلب علي الصعوبة عن طریق نشاط معیة یقوم بھ الطالب . •

التي سبق تعلمھا بطریقة تس��اعد عل��ى تطبیقھ��ا ف��ي  حل المشكالت ھو سلوك ینظم المفاھیم والقواعد أنھ

ب ق��د تعل��م ش��یئا جدی��دا ھ��و س��لوك ح��ل المش��كلة، وبذلك یكون الطال�� .الموقف المشكل الذي یواجھ الطالب

 مستوى تعلم المبادئ والقواعد والحقائق.  وھو مستوى أعلى من

 واالجراءات التي یقوم بھا المتعلم عند مواجھتھ لموقف مشكل للتغلب عل��ى الص��عوبات الت��ي النشاط أنھ

 .تحول دون توصلھ الى الحل

بنشاط ومجموع��ة م��ن االج��راءات فھ��و ی��ربط  الب قیامھومعنى ذلك أن سلوك حل المشكلة یتطلب من الط

وس��ابقة وب��ین م��ا یواجھ��ھ م��ن مش��كلة حالی��ة، فیجم��ع  بین خبراتھ التي سبق تعلمھا ف��ي مواق��ف متنوع��ة

 وصوال الى التعمیمات المختلفة.  المعلومات، ویفھم الحقائق والقواعد،

 -ویالحظ من جملة التعاریف ما یلي :

عل��ي المالحظ��ة الواعی��ة والتجری��ب وجم��ع المعلوم��ات وتقویمھ��ا وھ��ي  تعتم��د عملی��ة ح��ل المش��كالت .1

 نفسھا خطوات التفكیر العلمي .

یتم في حل المش��كالت االنتق��ال م��ن الك��ل إل��ي الج��زء وم��ن الج��زء إل��ي الك��ل بمعن��ي أن ح��ل المش��كالت  .2

 مزیج من االستقراء واالستنباط .

د المتعلم القواعد والقوانین للوصول إلى حل المشكالت طریقة تدریس وتفكیر معاً حیث یستخدم الفر .3

 الحل

تتضافر عملیتي اإلستقصاء واإلكتشاف وصوالً إلى الح��ل . حی��ث یم��ارس الم��تعلم عملی��ة اإلستقص��اء  .4

 في جمیع الحلول الممكنة ویكتشف العالقات بین عناصر الحل.

ص��ر اإلستبص��ار تعتمد على ھدف بحیث على أساسھ تخطط أنشطة التعلیم وتوجھ كما یت��وفر فیھ��ا عن .5

 الذي یتضمن إعادة تنظیم الخبرات السابقة

 حل المشكالت یعني إزالة عدم اإلستقرار لدي المتعلم وحدوث التكیف والتوازن مع البیئة. .6

الت��ام: وع��دم االدراك الت��ام: ادراك ت��ام لمعلوم��ات  ومعن��ى ذل��ك أن س��لوك ح��ل المش��كالت یق��ع ب��ین االدراك

مع��روض أمام��ھ یمك��ن أن یس��تخدم فی��ھ م��ا لدی��ھ م��ن معلوم��ات  ی��دس��ابقة، وع��دم ادراك ت��ام لموق��ف جد



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

94 

 ومعلوماتھ السابقة، لیختار منھا ما یطبقھ في الموقف المشكلة الجدید الذي ومھارات، وأن ینظم خبراتة

 .یواجھھ

یدرس��ونھ م��ن م��واد  وت��دریب الط��الب عل��ى أس��لوب ح��ل المش��كالت یتطل��ب تع��ریفھم لمش��كالت ت��رتبط بم��ا

بیئ��اتھم. تختل��ف المش��اكل ب��ین  ت تتص��ل بالحی��اة المدرس��یة وغی��ر المدرس��یة داخ��لمختلف��ة، أو لمش��كال

ك��ذلك للش��خص نفس��ھ ف��ي وق��ت آخ��ر، كم��ا أن  األفراد، فما ھو مشكلة لشخص ما في وقت ما ق��د ال یك��ون

علیھ من مشكلة أیسعى لحلھا أم ال. یضاف الى ذلك أن  األمر یتوقف على الفرد نفسھ في قبولھ ما یطرح

ال یعتبر مشكلة بالنسبة لطالب سبق لھ أن مر بھذا الموقف، حیث انھ  بر مشكلة بالنسبة للبعض قدما یعت

 دونما مشقة، ف��ي ح��ین یعتب��ر ھ��ذا الموق��ف مش��كلة بالنس��بة لطال��ب آخ��ر فھ��و یحت��اج ال��ى یصل الى ھدفھ

النق��د األدب��ي  استحض��ار خبرات��ھ األدبی��ة الس��ابقة، والقی��ام ب��التفكیر ف��ي مھ��ارات الت��ذوق األدب��ي، وقواع��د

یمك��ن تطبیق��ھ ف��ي ھ��ذا الموق��ف  المرتبطة بالنص األدبي المعروض أمامھ، ثم االنتقاء م��ن ھ��ذه وتل��ك، م��ا

 الجدید، وصوال الى الحل المنشود. 

تع��رض عل��ى الط��الب منھ��ا، أن  وھناك عدد من الخصائص تستخدم عند الحكم عل��ى ج��ودة المش��كلة الت��ي

یتحدى مھاراتھ، ویتطلب تفكی��را ال ح��ال س��ریعا،  المتعلم في موقف المشكلة الجیدة ھي التي تضع الطالب

للطالب، وذات الفاظ مألوفة بالنسبة لھ، وأنھ��ا تتض��من معلوم��ات أو  وأن یكون مستوى صعوبتھا مناسبا

 الحاجة أو أقل من المطلوب، كما ان العملیات التي تتضمنھا یجب أن تناسب المس��توى بیانات زائدة عن

نفسھ او تحبطھ ب��ان تك��ون  ب. وأن تثیر المشكلة دافعیة الطالب، وأال تفقد الطالب الثقة فيالمعرفي للطال

ومعلومات��ھ ومھارات��ھ، وأن تتض��من أش��یاء  لغ��زا، وأن تك��ون ذات معن��ى للطال��ب بحی��ث تنم��ي مفاھیم��ھ

 .حقیقیة یألفھا الطالب المتعلم

 او المعلوم��ات او المھ��ارات ألن��ھ ذوح��ل المش��كالت ل��یس ب��األمر مث��ل تعل��یمھم بع��ض المف��اھیم  ان تعل��یم

وتك��وین الف��روض،  طبیعة مركبة من عوامل متشابكة ومتداخلھ، منھا الدافعیة، واالتجاھ��ات، والت��دریب،

ض��وئھ، او طریق��ة عام��ة تس��تند ال��ى  واللغة، وانتقال أثر التعلیم، وعدم وجود محتوى محدد للتدریس في

 .خطوات مبرمجة

 

 



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

95 

 تدریس الدراسات االجتماعیة  )تطبیق ( حل المشكالت في    .1

تعتمد المشكلة في تدریس الدراسات االجتماعیة علي وضع الط��الب ف��ي مواق��ف تعلیمی��ة محی��رة 

بحیث یشعرون بالحیرة وعدم التأكد إزاء بعض المواق��ف وم��ا تتض��منھ المعلوم��ات س��واء كان��ت جغرافی��ة 

م��ن خ��الل تنظ��یم   ق��ف المحی��رأو تاریخی��ة م��ع وج��ود رغب��ة قوی��ة ل��دى الط��الب لل��تخلص م��ن ذل��ك المو

معلوماتھم وربطھا إختبارھا والتأمل فیھ��ا وم��ن ھن��ا ن��ري أن المش��كلة الجی��دة تس��تند عل��ي وض��ع الم��تعلم 

القائم بالحل في موق��ف یتح��دي تفكی��ره ومھارات��ھ وال یتطل��ب ح��الً تقلی��دیاً أو س��طحیاً أو س��ریعاً والب��د م��ن 

 توفیر عنصر اإلثارة الدافعیة .المشكلة مناسباً للمتعلم مع   مالحظة أن مستوي

 -وتتعدد المشكالت التي تتخذ محوراً أساسیا ً في تدریس الدراسات منھا :

( أح��داث   ........ إلخ ) أو ف��ي الت��اریخ-سیاسیة –بشریة  –(طبیعیة   بعض المشكالت في الجغرافیا  )1(

 ........ إلخ ) . -شخصیات  –

 قیام نظم وانھیار أخري ...........إلخ ). –ت ( قیام تكتال   مشكالت اقتصادیة  )2(

بع��ض المش��كالت یق��رأ عنھ��ا الط��الب وت��رتبط باألح��داث العالمی��ة الجاری��ة مث��ل الص��راع الع��ـربي   )3(

 اإلسرائیلي

 :  بعض المشكالت في حیاة الطالب مثل  )4(

 كیفیة الحصول علي المواد الغذائیة لتحقیق األمن الغذائي •

 المطلوبة  للوصول إلى األماكنكیفیة توجیھ الخرائط  •

 توفیر المیاه النقیة الالزمة للشرب للحفاظ علي الصحة •

ت��أتي المش��كلة ع��ادة ف��ي ص��ورة س��ؤال أو مجموع��ة أس��ئلة یش��عر التلمی��ذ تجاھھ��ا ب��الحیرة وتض��ع   )5(

 أمامھم معلومات تحتاج إلى التنظیم والربط والتوصل إلي أحكام .

بع��ض المقترح��ات المرتبط��ة بجوان��ب الحی��اة   تھا أو تق��ـد ی��مأو م��ن خ��الل ط��رح قض��یة عام��ة ومناقش��

 المختلفة .
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 وینبغي على معلم الدراسات مراعاة مجموعة من الشروط عند اختیار المشكلة 

یجب أن تكون المشكلة مرتبطة بالطالب من حیث اتجاھاتھم ودوافعھ��م وال تف��رض عل��یھم وبالت��الي   )1(

 اتجاه الحل.یستطیع للمعلم الموقف التعلیمي في 

 أن تشمل المشكلة على خبرات لھا قیمة في نمو التالمیذ وتفكیرھم.  )2(

 في حل المشكالت.  تتضمن المشكلة عند معالجتھا ممارسة الطریقة العلمیة  )3(

أن تنتج معالجة المش��كلة تخط��یط و معالج��ة عم��الً تعاونی��اً ب��ین الط��الب م��ن ناحی��ة وب��ین المعل��م م��ن   )4(

 ین المعلمین أنفسھم من ناحیة ثالثة.ناحیة أخرى وب

 أن تنتج معالجة المشكلة فرص للرجوع لمصادر المعرفة.  )5(

أن یك��ون ف��ي المش��كلة ف��رص لتعم��یم الخب��رة ف��ي المجتم��ع أو ف��ي المواق��ف التعلیمی��ة حاض��راً أو   )6(

 مستقبالً.

 أن تتضمن المشكلة فرصاً لربط المعلومات وتكاملھا.  )7(

 شكلة خبرات تربط بین مظاھر التعلم المختلفة ( مھاریة , وجدانیة , معرفیة)أن تشمل الم  )8(

أن تتیح فرصاً للكشف عن سلوك التالمیذ ودوافعھ��م ومی��ولھم وبالت��الي یتع��رف المعل��م عل��ى س��لوك   )9(

 تالمیذه وشخصیاتھم وبالتالي توجیھھم و إرشادھم.

أخرى تحتاج إلى دراسة والكش��ف م��ن جدی��د أن تؤدي دراسة المشكلة وحلھا للكشف عن مشكالت  )10(

 وھذا مما یساعد على مزید من النمو للتالمیذ

 ینبغي أن تكون المشكالت متنوعة من حیث مجاالتھا وطبیعتھا  )11(

  :التطبیق في الموقف التعلیمي خطوات 

 اإلحساس بالمشكلة والشعور بأھمیتھا ویتعاون المعلم والتالمیذ في تحدید المشكلة •
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لمعلومات والبیانات من المص��ادر المتع��ددة تح��ت إش��راف وتوجی��ھ المعل��م وھ��ي ت��تم بش��كل جمع ا •

 فردي أو جماعي ثم تصنیف المعلومات وتبویبھا .

وضع فروض الحل ألن المعلومات التي یحصل علیھا الطالب یجب أن تناقش وتنفذ وتتحلل علي  •

 ھیئة أحكام عامة

 ھا .التحقق من صحة الفروض التي تم التوصل ألی •

 األستنتاجات والتوصل إلى الحل وإكتشافھ نتیجة إختبار الفروض •

 معرفة األثار التي سوف تترتب علي ما یتم التوصل إلیھ من نتائج •

 التطبیق والتعمیم وتكشف عن مدي صحة الفروض المحددة وقبول النتائج أو عدم قبولھا •

 أھمیة استخدام أسلوب حل المشكالت :

م االستقصاء ف��ي الدراس��ات االجتماعی��ة ینم��ي المس��تویات العلی��ا م��ن الق��درات یرى " ھنكیز " أن أستخد

العقلی��ة إذ ی��ؤدى إل��ي تنمی��ة التفكی��ر الناق��د , و ی��رى " ت��ولي " أن إس��تخدام أس��لوب ح��ل المش��كالت ف��ي 

تدریس الجغرافیا ینمي مھارات البحث الجغرافي ویزید من قدرة الطالب علي التفكیر ومواجھة كثیر من 

 -ت علي أسس ، وفیما یلي أھمیة أستخدم أسلوب حل المشكالت :المشكال

تنمیة التفكیر الناقد و التأملي للط��الب كم��ا یكس��بھم مھ��ارات البح��ث العلم��ي وح��ل المش��كالت كم��ا  •

 تنمى روح التعاون والعمل الجماعي لدیھم .

األتجاھ��ات یراعي الف��روق الفردی��ة عن��د التالمی��ذ كم��ا یراع��ي می��ولھم و اتجاھ��اتھم و ھ��ي إح��دى  •

 التربویة الحدیثة .

ینق��ق ق��دراً م��ن اإلیجابی��ة و النش��اط ف��ي العملی��ة التعلیمی��ة لوج��ود ھ��دف م��ن الدراس��ة و ھ��و ح��ل  •

 المشكلة و إزالة حالة التوتر لدى الطالب .

الت��ي ق��د   تساھم تنمیة القدرات العقلیة لدى الطالب مما یساھم ف��ي مواجھ��ة كثی��ر م��ن المش��كالت •

 ل سواء في محیط الدراسة أو في خارجھا .تقابلھم في المستقب
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 -األسالیب التي یتضمنھا أسلوبھا حل المشكالت :

 بین : یجمع أسلوب حل المشكالت

األسلوب االستقرائي : فمنة ینتقل العقل من الخاص إلي العام أي من الحالة الجزئیة إلي القاع��دة الت��ي  -أ

 ن أو من المشكلة إلي الحل.تحكم كل الجزئیات التي ینطبق علیھا نفس القانو

 األسلوب القیاسي : ینتقل عقل الطالب من العام إلي الخاص أي من القاعدة إلي الجزئیات.-ب

 استراتیجیة تمثیل األدوار " لعب الدور "
تقوم ھذه االستراتیجیة علي افتراض أن للطالب دورا یجب أن یقوم بھ معبرا عن نفسھ أو عن أحد آخر 

حی��ث ی��تم ذل��ك ف��ي بیئ��ة آمن��ة وظ��روف یك��ون فیھ��ا الط��الب متع��اونین ومتس��امحین ف��ي موق��ف مح��دد , ب

 ومیالین إلى اللعب .

ویطور الطالب في ممارسة ھذا النشاط من قدراتھم علي التعبیر والتفاعل مع اآلخرین, تنمیة سلوكیات 

 مرغوب فیھا , وتطویر شخصیاتھم بأبعادھا المختلفة .

ي ی��ؤدي ف��ي زم��ان ومك��ان مح��ددین , وف��ق قواع��د و أص��ول معروف��ة ویقص��د بلع��ب ال��دور " نش��اط إراد

ویخت��ار فیھ��ا المش��اركون األدوار الت��ي یقوم��ون بتأدیتھ��ا . ویراف��ق الممارس��ة ش��ئ م��ن الت��وتر والت��ردد 

 والوعي , باختالفھا عن الواقع .

 كیف یتم تنفیذ ھذه االستراتیجیة ؟

 یتم ذلك من خالل عدد من األجراءات : 

 من استخدام لعب الدور . تحدید المبرر •

 تحدید الھدف من ممارسة لعب األدوار . •

 تحدید المھام المطلوبة . •

 توفیر الوقت الكافي للمتدربین لقراءة الدور المطلوب القیام بھ . •

 االنتقال إلى تنفیذ األنشطة المطلوبة . •

 قراءة التعلیمات وتحدید أي أسلوب من أسالیب لعب الدور سوف یتم استعمالھ . •

 حدید األنشطة التي سوف یمارسھا الطالب في البیت .ت •
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 أنماط لعب الدور  

لعب الدور التلقائي : وفیھ یمارس األفراد األدوار في نشاطات حرة غیر مخطط لھا  .12

 یقوم الطالب فیھا بلعب الدور دون إعداد مسبق .

خرى لعب الدور المخطط لھ :وھنا یمكن أن یكون الحوار قد تم إعداده من مصادر أ .13

 ویقوم المعلم بتوجیھ الطالب الداء ھذه األدوار في الموقف التعلیمي .

 خطوات لعب الدور 

 تقترح الدراسات عدة خطوات یتكون منھا نشاط لعب الدور وھي:

 تھیئة المجموعة . •

 اختیار المشاركین . •

 تھیئة المسرح أو المكان . •

 إعداد المراقبین المشاھدین . •

 التمثیل أو األداء . •

 اقشة والتقویم .المن •

 إعادة التمثیل . •

 المناقشة والتقویم مرة أخرى . •

 المشاركة في الخبرات والتعمیم . •

 وكل خطوه لھا ھدف تسھم بھ في اإلثراء أو التركیز علي النشاط التعلیمي .

  في الموقف التعلیمي خطوات التطبیق

 ً   0أن یتم اختیار موضوع یصلح للتطبیق واقعیا

  0تبطاً بواقع التالمیذأن یكون الموضوع مر

  0إجباریة من التالمیذ أن تكون المشاركة تطوعیة، ولیست

  0واألخالقیة) أن یبدي الطالب آراءھم بحریة في حدود األنظمة (الشرعیة

  0أن یتم االلتزام بالقضیة المطروحة

  0دون اآلخر (الشمولیة) أال یتم تمثیل جانب

  0)أن یسمح بتعدد وجھات النظر (واختالفھا

 جلسة تقویم للنتائج بعد تدوینھا، واستخالص اآلراء المتفق علیھا عقد

 عند استخدام أسلوب تمثیل األدوار یجب على المعلم أو عضو ھیئة التدریس مراعاة التالي :
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یق��وم فی��ھ المش��اركون بتمثی��ل أدوار مح��ددة لھ��م ف��ي   اعلم أن أس��لوب تمثی��ل األدوار ھ��و أس��لوب •

 ذلك كمحاولة لمحاكاة الواقع .شكل حالة أو سیناریو و

حدد أوال ما ھ��و الھ��دف ال��ذي تری��د الوص��ول إلی��ھ باس��تخدام ھ��ذا األس��لوب ؟ وم��ا ھ��و الموض��وع  •

الذي تود التركیز علیھ ؟ وبمعنى آخر ینبغي أن تكون الحالة التمثیلیة مرتبطة بموضوع ال��درس 

 وأھدافھ .

 اكتب السیناریو وحدد األدوار التي سیتم تمثیلھا . •

 كنك االستعانة بالمشاركین لكتابة السیناریو .یم •

یمكنك عدم كتابة السیناریو واالكتفاء بإتاحة الفرصة للمشاركین كي یجتھ��دوا ف��ي التمثی��ل ب��دون  •

 التزام دقیق بنص مكتوب .

 ینبغي أن تكون الحالة التمثیلیة واضحة ومفھومة للمشاركین . •

 یحسن أن یكون السیناریو قصیرا ومركزا . •

 ألفراد الذین سیقومون بالتمثیل ، وعادة یكون ھؤالء من األفراد المشاركین أنفسھم .اختر ا •

 یمكنك تكلیف مجموعة أو بعض المجموعات بالقیام بھذه التمثیلیة . •

 حدد دور كل فرد ، وما ھو المطلوب منھ ؟  •

 اشرح بإیجاز للمشاركین موضوع المشھد واألدوار التي سیتم القیام بھا . •

ركین ماذا ترید منھم عند االنتھاء من رؤیة المشھد التمثیل��ي ، ھ��ل تری��د اإلجاب��ة ع��ن اذكر للمشا •

 أسئلة معینة أو إیجاد حلول معینة أو االنتباه لممارسات معینة .

 أو الحوار الذي یتبع ذلك المشھد.حدد زمن المشھد التمثیلي ، وكذلك زمن اإلجابة عن األسئلة  •

اقع���ا حقیقی���ا ال خیالی���ا ، ولك���ن یحس���ن اس���تخدام أس���ماء اح���رص أن یجس���د المش���ھد التمثیل���ي و •

 مستعارة للممثلین بدال من أسمائھم الحقیقیة .

اطل��ب م��ن ك��ل ممث��ل أن ی��تقمص ال��دور المكل��ف ب��ھ بص��دق وإتق��ان ، وأن یض��ع نفس��ھ مك��ان  •

 الشخصیة التي یمثلھا وأن یتخیلھا بعمق ، وأن یتصرف بنفس الطریقة .

 لفكاھة واإلثارة .یحسن تطعیم المشھد بشيء من ا •

 اطلب من المشاھدین التزام الھدوء وعدم التعلیق . •
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  Microteachingالتدریس المصغر  إستراتیجیة
ھو أسلوب من أسالیب ت��دریب المعلم��ین، یمث��ل ص��ورة مص��غرة لل��درس أو ج��زءاً م��ن أجزائ��ھ أو 

 معلمین المتدربین. مھارة من مھاراتھ، تحت ظروف مضبوطة، ویقدم لعدد محدود من المتعلمین أو ال

 

ھ��و موق��ف تدریس��ي، یت��درب فی��ھ المعلم��ون عل��ى مواق��ف تعلیمی��ة حقیقی��ة مص��غرة تش��بھ غرف��ة الفص��ل 

 –العادي، غیر أنھا ال تشتمل على العوامل المعقدة التي تدخل عادة في عملیة التدریس. ویت��درب المعل��م 

 ما قبل االنتقال إلى مھارات جدیدة.على مھارة تعلیمیة واحدة أو مھارتین، بقصد إتقانھ –في الغالب 

دق��ائق ف��ي المتوس��ط ) ویش��ترك فی��ھ ع��دد قلی��ل م��ن  10ھو موقف تدریسى یتم في وقت قص��یر ( ح��والي 

) یق��وم المعل��م خالل��ھ بتق��دیم مفھ��وم مع��ین أو ت��دریب الط��الب عل��ى  10 -5الطالب ( یتراوح عادة ما بین 

لمعل��م فرص��ة للحص��ول عل��ى تغذی��ة راجع��ة بش��أن مھارة محددة . ویھدف التدریس المص��غر إل��ى إعط��اء ا

ھذا الموقف التدریسي ، وفي العادة یستخدم الشریط التلفزیوني لتس��جیل ھ��ذا الموق��ف التعلیم��ي ث��م یع��اد 

عرض��ھ لتس��ھیل عملی��ة التغذی��ة الراجع��ة ولك��ن ھ��ذا التس��جیل ال یعتب��ر ش��رطاً أساس��یاً إلتم��ام الت��دریس 

 المصغر .

یطل��ق عل��ى مختل��ف أش��كال الت��دریب  ( Microteaching )المص��غر  وعموم��اً ف��إن اص��طالح الت��دریس

المكثّف الذي یتناول مھارات معینة ضمن زمن محدد باشتراك عدد من الدارسین. وقد استخدم الت��دریس 

المصغر في مجاالت عدیدة منھا تدریب المعلمین قبل الخدمة ، والتدریب أثناء الخدمة واإلرش��اد النفس��ي 

وت��دریب المش��رفین وت��دریب المح��امین عل��ى المرافع��ة وت��دریب    Micro Counsellingالمص��غر 

 مدرسي الكلیات . 

 أنواع التدریس المصغـــر :
یختلف التدریس المصغر باختالف البرنامج ال��ذي یطب��ق م��ن خالل��ھ، والھ��دف م��ن الت��دریب، وطبیع��ة      

حصر ھذه التقس��یمات ف��ي األن��واع  المھارة أو المھمة المراد التدرب علیھا، ومستوى المتدربین، ویمكن

 التالیة:

 Pre-service Training in Microteachingالتدریب المبكر(على التدریس المصغر) 

وھو التدریس المصغر الذي یب��دأ الت��درب علی��ھ أثن��اء الدراس��ة، أي قب��ل تخ��رج الطال��ب وممارس��تھ مھن��ة 

س��تاذ المش��رف اھتمام��اً بجمی��ع مھ��ارات التدریس في أي مجال من المج��االت. وھ��ذا الن��وع یتطل��ب م��ن األ

 التدریس العامة والخاصة؛ للتأكد من قدرة الطالب على التدریس. 
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  In-service Training in Microteachingالتدریب أثناء الخدمة(على التدریس المصغر)

ى مھ��ارات تدریباً عل –في الوقت نفسھ  –وھذا النوع یشمل المعلمین الذین یمارسون التدریس ویتلقون 

خاصة لم یتدربوا علیھا من قبل، ومن ھذا القبیل تدریب معلمي اللغة العربیة الملتحقین في برامج إع��داد 

معلمي اللغة العربیة للناطقین بغیرھا، الذین تخرجوا في أقسام اللغة العربیة ومارسوا تدریسھا للناطقین 

   بھا.

   Continuous Microteachingالتدریس المصغر المستمر 

یبدأ ھذا النوع م��ن الت��دریس ف��ي مراح��ل مبك��رة م��ن البرن��امج، ویس��تمر م��ع الطال��ب حت��ى تخرج��ھ. وھ��ذا 

النوع غالباً ما یرتبط بمقررات ومواد تقدم فیھا نظریات ومذاھب، یتطلب فھمھا تطبیقاً عملی��اً وممارس��ة 

درب عل��ى ت��دریس اللغ��ة فعلیة للتدریس في قاع��ة ال��درس، تح��ت إش��راف أس��تاذ الم��ادة. م��ن ذل��ك م��ثالً الت��

 Teaching Foreign/Second Language for Specificالثانی��ة أو األجنبی��ة ألھ��داف خاص��ة 

Purposes كت��دریس اللغ��ة العربی��ة لغ��ة ثانی��ة م��ن خ��الل محت��وى م��واد العل��وم الش��رعیة؛ تطبیق��اً لمب��دأ ،

لمقترح��ة لت��دریس ، أح��د الم��داخل اContent-Based Instructionتدریس اللغة من خالل المحت��وى 

اللغة الثانی��ة ألھ��داف خاص��ة. وم��ن ذل��ك التمثی��ل التطبیق��ي لطریق��ة م��ن طرائ��ق ت��دریس اللغ��ات األجنبی��ة، 

كالطریقة االتصالیة مثالً، أو تطبیق أنشطة من أنش��طتھا ف��ي موق��ف اتص��الي مع��ین، أثن��اء ش��رحھا داخ��ل 

 الفصل؛ لمزید من التوضیح. 

  Final Microteachingالتدریس المصغر الختامي 

وھ��و الت��دریس ال��ذي یق��وم المعل��م المت��درب بأدائ��ھ ف��ي الس��نة النھائی��ة أو الفص��ل األخی��ر م��ن البرن��امج، 

ویكون مركزاً على المقررات األساسیة، كمقرر تدریس اللغة العربی��ة للن��اطقین بغیرھ��ا ف��ي ب��رامج إع��داد 

للناطقین بغیر العربیة. وقد   ة النبویةمعلمي اللغة العربیة مثالً، ومقرر تدریس العلوم الشرعیة أو السیر

 یدخل التدریس المصغر االختباري ضمن ھذا النوع. 

  Directed Microteachingالتدریس المصغر الموجھ 

ھذا النوع من التدریس یشمل أنماطاً موجھة من الت��دریس المص��غر، منھ��ا الت��دریس المص��غر النم��وذجي 

Modeled Microteachingی��ھ المش��رف لطالب��ھ المعلم��ین أنموذج��اً للت��دریس ، وھ��و ال��ذي یق��دم ف

المص��غر، ویطل��ب م��نھم أن یح��ذوا ح��ذوه، وھ��ذا الن��وع غالب��اً م��ا یطب��ق ف��ي ب��رامج إع��داد معلم��ي اللغ��ات 

. ومنھا الت��دریس المعتم��د عل��ى Pre-Service Teachersاألجنبیة الذین لما یمارسوا ھذه المھنة بعد 

ألجنبی��ة المعروف��ة؛ كالطریق��ة الس��معیة الش��فھیة، أو الطریق��ة طریق��ة معین��ة م��ن طرائ��ق ت��دریس اللغ��ات ا
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االتصالیة ..، وقد ینطل��ق م��ن م��ذھب م��ن م��ذاھب تعل��یم اللغ��ات األجنبی��ة؛ كالم��ذھب الس��معي الش��فھي، أو 

المذھب االتصالي، أو الم��ذھب المعرف��ي. ومنھ��ا الت��دریس المص��غر ال��ذي یعتم��د فی��ھ المت��درب عل��ى كت��اب 

ب القراءة أو كتاب القواع��د أو كت��اب التعبی��ر م��ثالً؛ حی��ث یخت��ار ج��زءاً م��ن درس مقرر في البرنامج، ككتا

من دروس الكتاب المقرر، ویحدد المھارة التي سوف یتدرب علیھا، واإلجراءات واألنش��طة الت��ي س��وف 

 یقوم بھا، ثم یعد درسھ ویقدمھ بناء على ذلك، وفي ضوء الطریقة واإلجراءات المحددة في دلیل المعلم.

 Undirected Microteachingتدریس المصغر الحر (غیر الموجھ) ال

ھذا النوع من التدریس غالباً ما یقابل بالنوع السابق (الموجھ)، ویھدف إلى بناء الكفایة التدریسیة، أو  

التأك��د منھ��ا ل��دى المعل��م، ف��ي إع��داد الم��واد التعلیمی��ة وتق��دیم ال��دروس وتق��ویم أداء المتعلم��ین، م��ن غی��ر 

بنظریة أو مذھب أو طریقة أو أنم��وذج. وغالب��اً م��ا یم��ارس ھ��ذا الن��وع م��ن الت��دریس المص��غر ف��ي ارتباط 

البرامج الختامیة أو االختباریة. وقد یمارس في بدایة البرنامج للتأكد من ق��درة المت��درب وس��یطرتھ عل��ى 

درب عل��ى إع��داد المھارات األساسیة العامة في التدریس، أو یقوم بھ المتمرسون من المعلمین بھدف الت��

 المواد التعلیمیة وتقدیمھا من خالل التدریس المصغر، أو ألھداف المناقشة والتحلیل أو البحث العلمي. 

 General Microteachingالتدریس المصغر العام 

یھتم ھذا النوع بالمھارات األساسیة التي تتطلبھا مھنة التدریس بوجھ ع��ام، بص��رف النظ��ر ع��ن طبیع��ة  

د التدریس، ومستوى الطالب؛ ألن الھدف من��ھ التأك��د م��ن ق��درة المت��درب عل��ى ممارس��ة التخصص، وموا

ھ��ذه المھن��ة. وغالب��اً م��ا یك��ون ھ��ذا الن��وع م��ن الت��دریس مق��رراً أو ض��من مق��رر م��ن المق��ررات اإللزامی��ة 

م��ن للجامع��ة أو الكلی��ة، وأح��د متطلب��ات التخ��رج فیھ��ا، وغالب��اً م��ا تق��وم كلی��ات التربی��ة بتنظ��یم ھ��ذا الن��وع 

التدریب، ویشرف علیھ تربویون مختص��ون ف��ي الت��دریب المی��داني. ف��ي ھ��ذا الن��وع م��ن الت��دریس یت��درب 

المعلمون على عدد من المھارات األساسیة، مث��ل: إث��ارة انتب��اه الط��الب لل��درس الجدی��د، رب��ط معلوم��اتھم 

ار ب��ین الط��الب وتوزی��ع السابقة بالمعلومات الجدیدة، تنظیم الوقت، اس��تخدام تقنی��ات التعل��یم، إدارة الح��و

األدوار بینھم، التحرك داخل الفصل، رفع الصوت وخفضھ وتغییر النغمة حس��ب الحاج��ة، حرك��ات الی��دین 

وقس��مات الوج��ھ وتوزی��ع النظ��رات ب��ین الط��الب أثن��اء الش��رح، مالحظ��ة الف��روق الفردی��ة ب��ین الط��الب 

ع����ن أس����ئلة الط����الب  ومراعاتھ����ا، أس����لوب ط����رح الس����ؤال عل����ى الط����الب وتوقیت����ھ، طریق����ة اإلجاب����ة

 واستفساراتھم، أسالیب تصویب أخطاء الطالب، ونحو ذلك.
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 Specific Microteachingالتدریس المصغر الخاص 
ھذا النوع یھتم بالتدریب على المھارات الخاصة بمجال معین من مجاالت التعلم والتعلیم؛ كتعلیم اللغ��ات  

وم االجتماعی��ة، لمجموع��ة معین��ة م��ن الط��الب المعلم��ین األجنبیة، والریاضیات، والعل��وم الطبیعی��ة، والعل��

المتخصصین في مجال من ھذه المجاالت، في كلیة أو قسم أو برنامج خاص. وقد یكون الت��دریب موجھ��اً 

 إلى فئة من الطالب ممن لدیھم ضعف أكادیمي أو نقص في التدرب على مھارات معینة. 

ومتش��ابھة ف��ي الم��داخل واألھ��داف واإلج��راءات، بی��د أن  والواقع أن بعض األنواع التي ذكرناھا متداخل��ة

أھ��م ھ��ذه األن��واع أو التقس��یمات وأش��ملھا ھ��و تقس��یمھا إل��ى ن��وعین: الت��دریب الع��ام، أي الت��دریب عل��ى 

 المھارات العامة في التدریس، والتدریب الخاص على مھارات خاصة بمجال معین. 

 مراحل التدریس المصغـــر :

 شاد والتوجیھالمرحلة األولى: اإلر
مرحلة اإلرشاد والتوجیھ ھذه مسؤولیة األستاذ المشرف على التدریب أو أستاذ المق��رر ال��ذي یطب��ق      

من خاللھ التدریس المصغر. یبدأ المشرف ھذه المرحلة بتوجیھات عامة وشاملة تقدم لجمی��ع المت��دربین 

العام���ة؛ ألن إغ���راق المت���دربین ف���ي الفص���ل، ش���فھیاً أو تحریری���اً، ویفض���ل أن یكتف���ي بتق���دیم الخط���وط 

بالتفصیالت الجزئیة قد تربكھم أو تقلل من إبداعھم، ویستثنى من ذل��ك المھ��ارات والمھم��ات الت��ي ینبغ��ي 

االھتمام بھا بشكل خاص. وغالباً ما تبنى ھذه التعلیمات عل��ى م��ا ق��دم للمت��دربین م��ن نظری��ات واتجاھ��ات 

لھم ھذه التوجیھات بطریقة غیر مباشرة؛ في شكل نماذج  ومذاھب في المواد النظریة المقررة. وقد تقدم

یقوم المشرف بأدائھا عملیاً أمام المتدربین، أو یستعین بمعلمین مھ��رة، أو یع��رض عل��یھم درس��اً مس��جالً 

على شریط فیدیو، ثم یناقشھم في نقاط القوة ونقاط الضعف فیما شاھدوه، ویفضل أن یقدم لھم عدداً من 

جلة بأسالیب مختلفة وإجراءات متنوعة. وقد یرشد المش��رف طالب��ھ إل��ى ق��راءة م��ا الدروس الحیة والمس

كتب حول إعداد التدریس المص��غر وتنفی��ذه، إن وج��د ش��يء م��ن ذل��ك ف��ي اللغ��ة الھ��دف، أو ك��انوا ق��ادرین 

على قراءتھ بلغة أجنبیة. ویفضل أن یقدم لھم جدوالً للمالحظة یحتوي على قائم��ة بالمھ��ارات والمھم��ات 

نشطة التي ینبغي أن یراعیھا المعلم، ویطالبھم باالحتفاظ بھا أثناء المشاھدة والحوار والنق��د. وعل��ى واأل

المشرف أن یوضح لطالب��ھ أثن��اء التوجی��ھ أن الھ��دف م��ن ھ��ذه النم��اذج ھ��و االس��تئناس بھ��ا، ال االقتص��ار 

 ھم علیھ.علیھا ومحاكاتھا بطریقة آلیة، كما أن علیھ أن یشجع طالبھ على اإلبداع ویدرب

وال ش��ك ف��ي أن طریق��ة اإلرش��اد والتوجی��ھ وم��دتھا تختل��ف ب��اختالف مس��تویات المت��دربین، وخب��راتھم 

الس��ابقة ف��ي الت��دریس، وخلفی��اتھم اللغوی��ة والعلمی��ة، والوق��ت المخص��ص للت��دریب. وال ش��ك أیض��اً أن 
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ال��دروس النظری��ة  المتدربین یتفاوتون في القدرات واالستفادة م��ن الخلفی��ات الس��ابقة ف��ي الت��دریس وم��ن

األكادیمیة، حتى داخل الفئة الواحدة، والمشرف وحده ھو القادر على التمییز بینھم، ومعرف��ة م��ن یحت��اج 

   منھم إلى مزید من اإلرشاد والتوجیھ والمشاھدة، حسب ما یسمح بھ الزمن المخصص لھذه المرحلة.

الت��ي ینبغ��ي أن یت��درب علیھ��ا، وق��د  وعن��دما یب��دأ الت��دریب العمل��ي، یح��دد المش��رف لك��ل مت��درب المھ��ارة

یختارھا المتدرب بنفسھ، ثم یقدم المشرف إلیھ المعلومات والتعلیمات الالزم��ة للتحض��یر لل��درس، ویب��ین 

لھ األسالیب واإلجراءات واألنشطة التي ینبغ��ي أن یق��وم بھ��ا. ھ��ذه المعلوم��ات والتعلیم��ات یمك��ن أن تق��دم 

موجزة أو مفصلة. وعلى المشرف أن یكون مستعداً لمس��اعدة  شفھیاً، ویمكن أن تسلم للمتدرب مكتوبة؛

الطالب وتقدیم المشورة لھ أثناء مرحلة اإلع��داد والتخط��یط والتحض��یر، وق��د یس��تمع إل��ى أدائ��ھ التجریب��ي 

على انفراد قبل تقدیمھ، ویقترح علیھ التع��دیالت الت��ي یراھ��ا. وعن��دما یش��عر المش��رف أن الطال��ب بحاج��ة 

ع والمشاھدة، یمكن أن یقترح علیھ مزی��داً م��ن الق��راءة، وق��د یس��لمھ نس��خة أو نس��خاً إلى مزید من االطال

 من أشرطة الفیدیو لمزید من المشاھدة.

 المرحلة الثانیة: المشاھدة
ھذه المرحلة مكملة للمرحلة السابقة، مرحلة اإلرشاد والتوجیھ؛ حیث تتداخل معھا في كثیر من الح��االت 

التوجی��ھ واإلرش��اد ق��د تك��ون أثن��اء المش��اھدة أو قبلھ��ا أو بع��دھا بقلی��ل.  والمواقف، ب��ل إن بع��ض خط��وات

والمشاھدة غالب��اً م��ا ت��تم عل��ى م��رحلتین: المش��اھدة المبدئی��ة الت��ي تھ��دف إل��ى إط��الع المت��دربین عل��ى م��ا 

یج��ري ف��ي فص��ول تعل��یم اللغ��ة الھ��دف، والمش��اھدة التدریبی��ة النقدی��ة الت��ي یق��وم بھ��ا المت��دربون للنق��د 

والتعزیز. وفي كلتا المرحلتین ینبغي أن تكون المشاھدة منظمة وموجھة إلى مھ��ارات ومھم��ات والحوار 

وأنش��طة مح��ددة، وق��د یس��تعین المش��اھدون بنم��اذج مكتوب��ة تحت��وي عل��ى المھ��ارات واألنش��طة المطل��وب 

 مالحظتھا ونقدھا.

دیو م��ن دروس والمشاھدة قد تكون حیة في فص��ول دراس��یة حقیقی��ة، وق��د تك��ون مس��جلة عل��ى ش��ریط فی��

حی��ة أو مس��جلھ ألغ��راض الت��دریب. ولك��ل حال��ة مزای��ا وعی��وب، وم��ن األفض��ل الجم��ع بینھم��ا؛ حی��ث یب��دأ 

المتدربون في المشاھدة الحیة ف��ي فص��ول تعل��یم اللغ��ة إن أمك��ن ذل��ك، ث��م ینتقل��ون إل��ى مش��اھدة ال��دروس 

س��جیل أفض��ل م��ن المس��جلة. وق��د أظھ��رت الدراس��ات الت��ي أجری��ت ف��ي ھ��ذا الموض��وع أن اس��تخدام الت

المش��اھدة الحی��ة ف��ي الفص��ل لم��رة واح��دة أو م��رات مح��دودة، وبخاص��ة م��ع المت��دربین الج��دد. كم��ا أثبت��ت 

الممارسة العملیة أن مشاھدة التدریس المصغر المسجل على شریط فیدیو یفوق ال��دروس المش��اھدة ف��ي 

مواق��ف الم��راد مش��اھدتھا، الفصل فقط؛ ألس��باب كثی��رة، منھ��ا: ت��وفیر الوق��ت والجھ��د، وس��ھولة اختی��ار ال
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وتنویع المھارات والتحكم في األنشطة، وإمكان المناقشة أثناء المشاھدة، باإلضافة إل��ى مراع��اة الف��روق 

الفردیة بین المتدربین؛ حیث یس��تطیع ك��ل مت��درب مش��اھدة ال��درس وح��ده، وفھ��م النق��اط الت��ي أثی��رت ف��ي 

   الحوار، وتحسین أدائھ بناء على ذلك.

یحضر المشرف المشاھدة، وبخاصة مع المتدربین الج��دد، س��واء أكان��ت المش��اھدة حی��ة  ومن األفضل أن

أم مسجلة؛ إلرشادھم وتوجیھھم نحو االستفادة منھا، واإلجابة عن أسئلتھم واستفساراتھم. وإذا ل��م یك��ن 

لدى المش��رف وق��ت ك��اف لحض��ور جمی��ع ال��دروس، بس��بب كث��رة المت��دربین، فم��ن األفض��ل تقس��یمھم إل��ى 

ین أو ثالث مجموعات، یجلس مع كل مجموعة ج��زءاً م��ن الوق��ت، وینی��ب عن��ھ مس��اعده أو أح��د مجموعت

النابھین من المعلمین، وقد یتعم��د التغی��ب ع��ن المش��اھدة أحیان��اً، ویت��ركھم ی��دیرون ال��دروس والح��وارات 

 بأنفسھم؛ لطمأنتھم، وزرع الثقة في نفوسھم. 

ط فیدیو، ینبغي عرض بع��ض مواق��ف الت��دریس غی��ر وفي حالة استخدام الدروس المسجلة على شری     

المرغوب فیھا، على أن تكون قلیلة قدر اإلمكان، وأال تقدم في بدایة المشاھدة، وبخاصة أم��ام المت��دربین 

 الجدد، مع ضرورة التنبیھ علیھا، وتقدیم المواقف البدیلة الصحیحة.

ض المت��دربین، غی��ر أن معظ��م ھ��ذه وق��د ل��وحظ أن التس��جیل ق��د ین��تج عن��ھ مش��كالت معین��ة ل��دى بع��     

المش��كالت ت��زول بع��د فت��رة قص��یرة. ولتالف��ي بع��ض ھ��ذه المش��كالت؛ ینص��ح بالت��دریب عل��ى التس��جیل 

ومش��اھدة المت��درب نفس��ھ عل��ى الشاش��ة قب��ل التس��جیل األخی��ر، ألن بع��ض المت��دربین ق��د ینش��غلون للم��رة 

یمارسوا ذلك ولم یروا أنفسھم ف��ي األولى بالصورة ویھتمون بھا على حساب التدریس، وبخاصة من لم 

   الشاشة من قبل.

وإذا لم تتوفر األجھزة الالزمة، ولم تتح فرص للمشاھدة الحیة؛ ف��إن المش��رف نفس��ھ یمك��ن أن یق��وم      

بعرض نماذج حی��ة لك��ل مھ��ارة أو موق��ف أو مھم��ة، ویمك��ن أن یس��تعین ب��بعض المعلم��ین الق��ادرین عل��ى 

 ھارة المطلوبة.تنویع المواقف واألنشطة حسب الم

 المرحلة الثالثة: التحضیر للدرس
بع��د أن یق��دم األس��تاذ المش��رف لطالب��ھ النم��وذج ال��ذي ینبغ��ي أن یُحت��ذى أو یس��تأنس ب��ھ، ویم��دھم      

بالمعلومات الضروریة، ویتیح لھم فرص المشاھدة؛ تبدأ مسؤولیة المعلم المتدرب في التحضیر لدرس��ھ. 

 حالة إلى أخرى، لكنھ غالباً ما یحتوي على العناصر التالیة: والتحضیر للدرس المصغر یختلف من

 تحدید المھارة أو المھارات المراد التدرب علیھا وممارستھا. -1

 تحدید أھداف الدرس الخاصة والسلوكیة، وكیفیة التأكد من تحققھا. -2
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، والشرح، وطرح تحدید األنشطة التي سوف یتضمنھا الدرس، سواء أنشطة المعلم، كالتقدیم للدرس -3

األسئلة، والتدریب والتقویم؛ أو أنشطة الطالب، كاإلجابة عن األسئلة، وتبادل األدوار، والك��الم والق��راءة 

     والكتابة.

 تحدید مدة التدریس، وتوزیع الوقت بین المھمات واألنشطة بدقة. -4

ھم إن ك��انوا م��ن الط��الب تحدی��د مس��توى الط��الب، إن ك��انوا م��ن ال��زمالء المت��دربین، ومعرف��ة مس��توا -5

 المتعلمین.

إعداد المادة اللغویة المطلوبة، أو اختیارھا م��ن م��واد أو كت��ب مق��ررة، م��ع ذك��ر المص��در أو المص��ادر  -6

 التي اعتمد علیھا المتدرب.

اإلشارة إلى الطریقة التي اعتم��د علیھ��ا، والم��ذھب ال��ذي انطل��ق من��ھ ف��ي التحض��یر لل��درس، م��ع ذك��ر  -7

 المسوغات لذلك.

تحدید الوسائل التعلیمیة التي سوف یستعین بھا المتدرب، وبیان المسوغات الس��تخدامھا، واألھ��داف  -7

 التي سوف تحققھا.

 تحدید أدوات التقویم وربطھا بأھداف الدرس. -8

ومن األفضل تحدید الزمن الذي یستغرقھ التحضیر للدرس المصغر، وااللتزام ب��ھ ق��در اإلمك��ان، وت��دریب 

ذلك؛ ألن ھذا مما یساعدھم ف��ي تنظ��یم الوق��ت أثن��اء التحض��یر لل��درس الكام��ل فیم��ا بع��د؛ إذ  المعلمین على

لیس من المعقول أن یمضي المتدرب ساعات عدة لتحضیر درس ال یستغرق تقدیمھ سوى بض��ع دق��ائق، 

ك ولو كان األمر كذلك الستغرق تحضیر الدرس الكامل عدداً من األیام، وھذا أم��ر غی��ر ممك��ن. وإذا اش��تر

في الدرس الواحد أكثر من متدرب، فینبغي توزیع مسؤولیة التحضیر بینھم، ك��ل فیم��ا یخص��ھ. وق��د تق��وم 

المجموعة المتدربة، المشتركة في درس واحد، بممارس��ة بع��ض األنش��طة وتجریبھ��ا وتب��ادل األدوار ف��ي 

وتر وإزال��ة ذلك أثن��اء التحض��یر، أي قب��ل ع��رض ال��درس ف��ي الفص��ل أم��ام األس��تاذ المش��رف؛ لتخفی��ف الت��

 الرھبة، والتأكد من توزیع المھمات حسب الوقت المحدد لھا.

 المرحلة الرابعة: التدریس
ھذه ھي المرحلة العملیة التي یترجم فیھا المتدرب خطتھ إلى واقع عمل��ي؛ حی��ث یق��وم بإلق��اء درس��ھ      

وض��ع ف��ي خط��ة  حسب الخطة الت��ي رس��مھا، وال��زمن ال��ذي ح��دده لتنفی��ذھا. وھ��ذه المرحل��ة تش��مل ك��ل م��ا

الدرس، من مھارات وأنشطة، وعلى المتدرب أن یتنبھ للوقت ال��ذي ح��دده لنفس��ھ؛ بحی��ث ال یطغ��ى نش��اط 
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على آخر، وال یخرج عن الموضوع األساس إلى موضوعات أو قضایا جانبیة؛ فینتھي الوقت قبل اكتمال 

 األنشطة المرسومة.

ما لم یك��ن مش��غوالً م��ع مجموع��ات أخ��رى، أو  ومن المھم أن یحضر المشرف جمیع وقائع التدریس،     

یشعر ب��أن وج��وده ف��ي الفص��ل ی��ؤثر عل��ى أداء المت��درب. وإذا ل��م یحض��ر فعلی��ھ أن ینی��ب مس��اعده أو أح��د 

النابھین من المعلمین، ویمده بالتعلیمات والمعلومات الضروریة. وإذا حضر فمن األفض��ل أن یجل��س ھ��و 

الدراس��ة، یس��تمعون إل��ى ال��درس وی��دونون ملحوظ��اتھم؛ وال��زمالء المت��دربون ف��ي الفص��ل عل��ى مقاع��د 

 تمھیداً لتقویم الدرس، ومناقشتھ فیما بعد. 

وإذا اشترك في الدرس الواحد أكث��ر م��ن مت��درب، فینبغ��ي الت��زام ك��ل واح��د م��نھم بالوق��ت المح��دد ل��ھ،      

ط��ة بكاملھ��ا. وم��ن وعلى المشرف أو من یقوم مقامھ أن یتنبھ لذلك؛ حتى ال تتداخل المھمات، وتخت��ل الخ

األفض��ل تحدی��د فت��رة ال تزی��د ع��ن دقیقت��ین، تفص��ل ب��ین ك��ل مت��دربین، وال تحس��ب ض��من الم��دة المق��ررة 

 للتدریس.

إن م��ن أھ��م م��ا یمی��ز ھ��ذه المرحل��ة ھ��و تب��ادل األدوار ب��ین المت��دربین، وبخاص��ة إذا ك��ان الت��دریس      

ب��دور مع��ین؛ ب��دءاً بالتحض��یر والت��دریس، المصغر یقدم للزمالء من المعلمین؛ حیث یقوم كل واح��د م��نھم 

ومساعدة زمیلھ المتدرب في تشغیل جھاز الفیدیو ومراقبتھ، وانتھ��اء ب��الجلوس ف��ي الفص��ل عل��ى مقاع��د 

الدراسة، والتفاعل مع المعلم كما لو كان طالباً من متعلمي اللغ��ة األجنبی��ة. وال ش��ك أن ھ��ذه الحال��ة، وإن 

كل من المتدرب والمشاھد، ومھم��ة ف��ي التغذی��ة والتعزی��ز، وتط��ویر غلب علیھا التصنع والتكلف، مفیدة ل

عملی��ة الت��دریس. فالمت��درب س��وف یتلق��ى تغذی��ة مفی��دة م��ن زمالئ��ھ المش��اھدین، والمش��اھد س��وف یق��در 

موقف كل من المتدرب والمتعلم األجنبي، ویستفید م��ن ذل��ك كل��ھ عن��دما یق��ف معلم��اً أم��ام زمالئ��ھ أو أم��ام 

 ة في فصول حقیقیة.متعلمي اللغة األجنبی

وفي ھ��ذه المرحل��ة ی��تم تس��جیل ال��درس عل��ى ش��ریط فی��دیو، وھ��ي عملی��ة یق��وم بھ��ا مھن��دس التس��جیل أو 

المسؤول عن المختبر، أو أحد الزمالء المتدربین، وقد یقوم بھا األستاذ المشرف أو یشارك فیھا أحیان��اً؛ 

فص��ل یرب��ك المت��درب أو ی��ؤثر عل��ى إلظھ��ار االنش��غال ع��ن المت��درب، وبخاص��ة إذا ش��عر أن وج��وده ف��ي ال

 أدائھ.

 المرحلة الخامسة: الحوار والمناقشة
تعد ھذه المرحلة من أصعب المراحل وأكثرھا تعقیداً وشفافیة، وبخاصة فیما یتعلق بحضور األستاذ      

ً النقد وإبداء الرأ ي المشرف ومشاركتھ فیھا؛ ألنھا ال تقتصر على التحلیل والحوار، وإنما تشمل أیضا
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في أداء المعلم المتدرب. فقد رأى كثیر من الباحثین ضرورة حضور األستاذ المشرف في ھذه المرحلة؛ 

إلدارة الحوار وتوجیھ المناقشة توجیھا سلیماً، وإبداء رأیھ في أداء المتدرب إذا لزم األمر، وقد أید ھذا 

 الرأي بعض الدراسات المیدانیة المقارنة. 

ى في ھذا الجانب قد أشارت إلى أن حضور المشرف في ھذه المرحلة قد یؤثر بید أن نتائج دراسات أخر

ً على سیر الحوار والمناقشة، ویقلل من قدرة المتدرب وزمالئھ على إبداء رأیھم بحریة  تأثیراً سلبیا

تامة، فقد ینظر المعلم إلى رأي أستاذه نظرة أمر، وال یتجرأ على إبداء رأیھ الخاص، بینما یتحدث مع 

الئھ ویناقشھم بحریة تامة. وأیاً كان األمر، فإن حضور األستاذ المشرف ضروري في معظم الحاالت، زم

بید أن األمر متروك لھ وحده؛ ألنھ ھو القادر على تقدیر الموقف، وتقریر ما إذا كان حضوره ضروریاً 

   ن تتم بطریقتین:في حالة من الحاالت أو موقف من المواقف. ومرحلة الحوار والمناقشة ھذه یمكن أ

األولى: تدریس فنقد؛ حیث یبدأ الحوار والنقاش بعد التدریس مباشرة، أي قبل تدریس المعلم اآلخر، 

وھذه ھي الطریقة المثلى، غیر أنھا قد تسبب تخوف المتدربین من التدریس، وتقلل من مشاركتھم، لكن 

 ذلك غالباً ما یزول بمرور الوقت والحوار الھادئ البناء.

ثانیة: تدریس فتدریس؛ وفي ھذه الحالة یؤدي جمیع المتدربین التدریس المصغر، ثم یبدأ الحوار ال

والنقد واحداً تلو اآلخر، وھذه الطریقة تقلل من فائدة التغذیة والتعزیز، وبالتالي تقل من أھمیة الحوار 

جأ إلیھا عندما یشترك والنقد، وبخاصة إذا كان عدد المتدربین كثیراً. غیر أن ھذه الطریقة قد یُل

مجموعة من المتدربین في تقدیم درس كامل لمتعلمین حقیقیین، كل واحد منھم یقدم جزءاً منھ، ففي 

ھذه الحالة یجب تأخیر الحوار والنقد بعد انتھائھم من الدرس، حتى ال تنقطع السلسلة، وحتى ال یرتبك 

   المتعلمون.

ة، ینبغي تشغیل جھاز الفیدیو ومشاھدة الدرس، الذي غالباً ما وقبل أن تبدأ مرحلة الحوار والمناقش     

یستغرق بضع دقائق، ھي مدة الدرس السابق. یوقف الجھاز بعد ذلك مدة قصیرة؛ لیتحدث المشرف 

خاللھا عن الدرس؛ فیشید بجھد المتدرب وقدراتھ، ویشیر إلى نقاط القوة لدیھ، ویشجعھ على تقبل 

تامة. ثم یعطیھ الفرصة لشرح طریقتھ في اإلعداد والتقدیم، وإبداء رأیھ النقد، وتوضیح موقفھ بحریة 

وتوضیح موقفھ من بعض القضایا، في مدة ال تتجاوز ثالث دقائق. ثم یلقي المشرف على الحضور 

بعض األسئلة التي تثیر الحوار، وتنبھھم إلى أھم القضایا والنقاط التي ینبغي أن تناقش. وعلى المشرف 

أیھ على الحضور، بل یتركھم یتوصلون إلى النتائج السلیمة بأنفسھم، وخیر ما یعین على أال یفرض ر

ذلك أن یفتتح الحوار، ثم یلخص آراء المشاركین، ثم یناقشھم فیما یختلف معھم فیھ، أو ینبھھم إلى 

ن دروس القضایا التي أھملوھا، وقد یلجأ إلى تذكیرھم بما درسوه في المحاضرات السابقة أو شاھدوه م
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ونماذج. وال شك أن سیطرة المشرف على النقاش یعتمد على درجة المناقشة وأھمیتھا؛ فإذا كان النقد 

بناء والمتدرب حریصاً على التغذیة والتعزیز من زمالئھ، فإنھ یستحسن عدم تدخل المشرف، وإن الحظ 

ً وسلی ً قویا ل ووجھ المناقشة توجیھا ماً. ویفضل أن یكون جھاز إحجام الحضور وضعف النقاش، تََدخَّ

الفیدیو مفتوحاً خالل النقاش؛ یَُشغَّل ویوقف عند الحاجة. وقد یتطلب األمر تدخل األستاذ المشرف لتنبیھ 

المتدرب إلى بعض النقاط التي قد غفل عنھا، فإن لم یستطع المتدرب توضیحھا للحضور، طلب المشرف 

سھ، وقد یتطلب ھذا اإلجراء إعادة الشریط حول ھذه من الحضور إبداء رأیھم فیھا قبل أن یوضحھا بنف

 النقطة مرة أو مرتین أو ثالث مرات. 

لكن ما القضایا التي ینبغي أن تناقش في ھذه المرحلة؟ لإلجابة عن ھذا السؤال نذكر بأن التدریس 

قد یعتمد المصغر غالباً ما ینطلق من نظریة أو مذھب أو طریقة قدمت للمتدربین في الدروس النظریة، و

ً أو مسجالً،  على توجیھ المشرف طالبھ نحو استراتیجیات معینة، أو یقوم على نموذج یقدمھ لھم حیا

ویرى أنھ النموذج الذي ینبغي احتذاؤه. فیناقش في ھذه المرحلة كل ما یتعلق بالنظریة أو المذھب أو 

رحلة كل ما لھ عالقة بالنموذج الطریقة أو غیرھا مما قدم في الدروس النظریة، كما یناقش في ھذه الم

الذي اتفق علیھ. كما نذكر بقائمة التقویم التي كانت مع المشرف والزمالء؛ لیعودوا إلیھا ویناقشوا ما 

 دونوه فیھا من ملحوظات. 

وینبغي أن یدرب المشرف طالبھ المعلمین على إثارة النقاط المھمة ولو بدت صغیرة، واالبتعاد قدر     

قضایا الجزئیة الجانبیة. ومما یساعد المتدربین على ذلك تقدیم قائمة بالمھارات والمھمات اإلمكان عن ال

واألنشطة التي ینبغي مالحظتھا ومناقشتھا والبحث فیھا. وعلى المتدرب وزمالئھ أن یدونوا جمیع 

لتي ھي النقاط التي نوقشت في ھذا الحوار في مذكرات خاصة؛ لالستفادة منھا في المرحلة التالیة، ا

 إعادة التدریس، والتي ھي موضوع الحدیث في الفقرة التالیة.

 المرحلة السادسة: إعادة التدریس
تعد مرحلة إعادة التدریس مرحلة مھمة من مراحل التدریس المصغر إذا دعت الحاجة إلیھا؛ ألن      

ریس. وقد تعاد عملیة نتائج الحوار وفوائده ال تظھر لدى غالبیة المتدربین إال من خالل إعادة التد

التدریس مرة أو مرات حتى یصل المتدرب إلى درجة الكفایة المطلوبة، بید أن الحاجة إلى إعادة 

التدریس تعتمد على نوع األخطاء التي یقع فیھا المتدرب وكمیتھا، وجوانب النقص في أدائھ، وأھمیة 

المطلوب إتقانھا، وعدد المتدربین، وتوفر ذلك كلھ في العملیة التعلیمیة، باإلضافة إلى طبیعة المھارات 
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الوقت. واألستاذ المشرف ھو صاحب القرار في إعادة التدریس وعدد المرات، بعد أن تتوفر لھ 

 المعلومات الالزمة لذلك.

وقد دلت بعض الدراسات المسحیة على أن إعادة التدریس غیر مطبقة في كثیر من برامج التدریب؛ إما 

ق الوقت، وإما القتناع القائمین على التدریب بعدم جدواھا. وتشیر نتائج بعض لكثرة المتدربین وضی

الدراسات المیدانیة إلى أن الدرجة التي یحصل علیھا المتدرب في إعادة التدریس ال تختلف كثیراً عن 

ي الدرجة التي حصل علیھا في التدریس األول، وقد تكون أقل منھا، ولعل السبب في ذلك ھو الطریقة الت

كانت تؤدى بھا إعادة التدریس، ال اإلعادة بحد ذاتھا. بل إن بعض المھتمین بھذا األمر یرون أن إعادة 

التدریس مرحلة انتھت مع انتھاء االتجاه السلوكي التقلیدي، أما اآلن، وفي ضوء االتجاھات المعرفیة، 

 فإن التنبیھ على السلوك كاف لتغییره. 

مفیدة وفعالة؛ ینبغي أال یفصل بین التدریس وإعادتھ أكثر من أسبوع؛  ولكي تكون إعادة التدریس     

ألن طول الفترة بین التدریس وإعادتھ قد یقود إلى نسیان بعض النقاط التي أعید التدریس من أجلھا. 

وال شك أن اإلعداد والتحضیر إلعادة التدریس لن یستغرق مدة تساوي مدة اإلعداد للدرس األول؛ ألن 

ً ما یركز فیھا على األخطاء ونقاط الضعف في الدرس السابق، مع االحتفاظ إعادة ال تدریس غالبا

بالخطوات والعناصر الجیدة فیھ. ویرى بعض الباحثین أن یعاد الدرس بعد الحوار مباشرة في مدة ال 

 تتعدى بضع ساعات، بل إن منھم من یرى أال تزید ھذه المدة عن خمس عشرة دقیقة، ھي مدة التحضیر

إلعادة التدریس. غیر أن الواقع أثبت أن المتدرب یحتاج إلى وقت أطول، ال للتحضیر وحسب، بل للراحة 

 واالطمئنان النفسي والمراجعة. 

 المرحلة السابعة: التقویم
یقصد بالتقویم ھنا تقویم أداء المتدرب، ویتم ذلك من خالل ثالث قنوات: األولى تقویم المتدرب      

ا ثالثون بالمائة من الدرجة، والثانیة تقویم الزمالء المعلمین، ویخصص لھا نفسھ، ویخصص لھ

أربعون بالمائة من الدرجة، والثالثة: تقویم األستاذ المشرف، ویخصص لھ ثالثون بالمائة من الدرجة. 

وینبغي أن یكون ھذا التقویم موضوعیاً؛ حیث یتكون من مجموعة من األسئلة، تحتھا خمسة خیارات، 

ُم، حتى ال یؤثر على التقویم. وقد یكون التقویم في شكل استبانة، تحتوي ویفض ل أال یذكر اسم المقوِّ

 على أسئلة مغلقة وأخرى مفتوحة؛ یقدم المشارك فیھا آراءه واقتراحاتھ حول التدریس المصغر.
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 المرحلة الثامنة: االنتقال إلى التدریس الكامل
لیستفاد منھ في المیدان؛ یحتاج المتدرب إلى االنتقال من لكي یؤدي التدریس المصغر دوره، و     

التدریس المصغر إلى التدریس الكامل، غیر أن االنتقال ینبغي أال یتم فجأة، وإنما یتم بالتدریج. والتدرج 

في تكبیر الدرس یكون بزیادة في زمنھ؛ من خمس دقائق إلى خمس وعشرین دقیقة مثالً، وفي عدد 

واحدة إلى عدد من المھارات، وفي عدد الحضور؛ من خمسة طالب إلى عشرة  المھارات؛ من مھارة

 طالب، وقد یكونون من المتعلمین الحقیقیین، بدالً من الزمالء المتدربین. 

 مھارات التدریس المصغـــر :
مھارات التدریس المصغر ال تختلف كثی��راً ع��ن مھ��ارات الت��دریس الكام��ل، بی��د أن��ھ ینبغ��ي النظ��ر إل��ى      

محددة ومقننة، یقتنع بھا المعلم، ویس��عى إل��ى فھ��م  Skillsالتدریس المصغر على أنھ مھارة أو مھارات 

أو إج��راءات عملی��ة مؤقت��ة، یع��دل  Tasksأصولھا وقواعدھا، ث��م یت��درب علیھ��ا حت��ى یتقنھ��ا؛ ال مھم��ات 

 فیھا المتدرب حتى یرضي أستاذه أو یقنع زمالءه. 

 ات، وما یندرج تحتھا من مھارات فرعیة:وفیما یلي بیان بأھم ھذه المھار

 مھارات اإلعداد والتحضیر:  •

 مناسبة خطة التحضیر للزمن المخصص للدرس، وللمھارة المطلوبة. -أ

 مناسبة المادة اللغویة لمستوى الطالب وخلفیاتھم. -ب

 صیاغة األھداف صیاغة تربویة، تسھل عملیة التدریس والتقویم. -ج

 مھارات االختیار: •

 تیار المواد اللغویة والتدریبات المناسبة لمستوى الطالب وللوقت المحدد للدرس.اخ -أ

 اختیار األسئلة المفیدة والمناسبة لمستوى الطالب، وكذلك اإلجابات عن استفساراتھم. -ب

 اختیار الوسائل التعلیمیة المحققة لألھداف، مع قلة التكالیف وسھولة االستخدام. -ج

 مفیدة والمحببة للطالب، كالحوار والتمثیل وتبادل األدوار. اختیار األنشطة ال -د

 اختیار الواجبات المنزلیة المرتبطة بمادة الدرس، والمناسبة لمستوى الطالب. -ھـ

اختیار مظھر أو مش��ھد م��ن ثقاف��ة اللغ��ة الھ��دف؛ كأس��لوب الب��دء ف��ي الك��الم وإنھائ��ھ، وآداب  -و

لمن��زل أو الفص��ل، وتق��دیمھا للط��الب بأس��لوب اس��تخدام الھ��اتف، وطریق��ة االس��تئذان ل��دخول ا

 واضح یمثل ثقافة اللغة الھدف.
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 مھارات التوزیع والتنظیم: •
 توزیع الوقت بین المھارات واألنشطة بشكل جید، وفقاً لخطة التحضیر. -أ

توقی��ت الك��الم والس��كوت واالس��تماع إل��ى ك��الم الط��الب واإلجاب��ة ع��ن استفس��اراتھم وإلق��اء  -ب

   وعدم استئثار المعلم بالكالم معظم الوقت. األسئلة علیھم،

توزیع األدوار على الطالب والنظرات إل��یھم بش��كل ع��ادل، م��ع مراع��اة م��ا بی��نھم م��ن ف��روق  -ج

 فردیة.

    تنظیم الوسائل المعینة بشكل جید، واستخدامھا في الوقت المناسب فقط. -د

 مھارات التقدیم والتشویق والربط: •
الكتاب��ة) ولمس��توى  -الق��راءة  –الك��الم  –ارة مح��ددة (فھ��م المس��موع التقدیم لل��درس ف��ي مھ�� -أ

   المتقدم). -المتوسط  –معین (المبتدئ 

إث��ارة انتب��اه الط��الب وتش��ویقھم لل��درس الجدی��د، ورب��ط معلوم��اتھم الس��ابقة بالمعلوم��ات  -ب

 الجدیدة، مع مراعاة مستویاتھم في اللغة الھدف.

 اعلھم مع الموضوع طوال الدرس.المحافظة على حیویة الطالب وتف -ج

ربط ما تعلمھ الطالب في الدرس بالحیاة العامة، كتقدیم موقف اتصالي طبیع��ي م��ن خ��الل م��ا  -د

 قدم للطالب في الدرس من كلمات وعبارات وجمل.

 تشویق الطالب للدرس القادم، وتشجیعھم للتفكیر فیھ واالستعداد لھ. -ھـ

 مھارات الشرح واإللقاء: •
 صوت، والطالقة في الكالم، والدقة في التعبیر.وضوح ال -أ

 رفع الصوت وخفضھ، وتغییر النغمة الصوتیة، والتكرار عند الحاجة. -ب

بیان معاني الكلمات والعبارات الجدیدة في النص المقروء أو المسموع، عن طریق الش��رح  -ج

 أو التمثیل أو تقدیم المرادف أو المضاد.

یة والمف��اھیم المج��ردة، م��ع مراع��اة مس��توى الط��الب وخلفی��اتھم التفریق ب��ین الكلم��ات الحس�� -د

 السابقة عن ھذه الكلمات.

شرح القاعدة الجدیدة، وربطھا بالقواعد السابقة، وطریقة اس��تنباطھا م��ن ال��نص، والق��درة  -ھـ

 على تلخیصھا بأسلوب مفھوم ومناسب لمستوى الطالب.
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 مھارات التعزیز: •
 ب، ومناداة كل طالب باسمھ الذي یحب أن ینادى بھ.القدرة على حفظ أسماء الطال -أ

استعمال عبارات القبول والمجاملة التي تشجع المص��یب، وتش��عر المخط��ئ بخطئ��ھ بطریق��ة  -ب

   غیر مباشرة.

 مھارات األسئلة واإلجابات: •
اختی��ار الس��ؤال والوق��ت المناس��ب لطرح��ھ، واختی��ار كلمات��ھ وعبارات��ھ الت��ي تناس��ب مس��توى  -أ

 یدھم في الدخل اللغوي.الطالب وتف

 صیاغة السؤال صیاغة سلیمة وموجزة، والتأكد من فھم الطالب لھ. -ب

 تنویع األسئلة من حیث الطول والعمق واالبتكار. -ج

اإلجابة عن س��ؤال الطال��ب؛ إجاب��ة م��وجزة أو كامل��ة، بطریق��ة مباش��رة أو غی��ر مباش��رة، م��ن  -د

 لك. قبل المعلم أو أحد الطالب، والوقت المناسب لذ

 مراعاة مستوى الطالب: •
 مراعاة المعلم لمستوى الطالب في طریقة النطق، وسرعة الحدیث أثناء الشرح. -أ

استعمال الكلمات والعبارات والجمل والنصوص المناسبة لھم، والتي تق��دم لھ��م دخ��الً لغوی��اً  -ب

 مفھوماً یفیدھم في اكتساب اللغة الھدف.

التي تتطلب معالجة في الحال واألخطاء والمش��كالت الت��ي التفریق بین األخطاء والمشكالت  -ج

   یمكن تأجیلھا إلى مراحل الحقة.

التفریق بین الموضوعات النحوی��ة والص��رفیة الت��ي یج��ب ش��رحھا بالتفص��یل والموض��وعات  -د

 التي ینبغي أن تقدم على مراحل.

 مراعاة الفروق الفردیة: •
الب ف����ي الخلفی����ات اللغوی����ة والثقافی����ة الق����درة عل����ى مالحظ����ة الف����روق الفردی����ة ب����ین الط���� -أ

 واالجتماعیة.

مراع��اة الف��روق الفردی��ة ب��ین الط��الب ف��ي االس��تیعاب واإلنت��اج وق��دراتھم عل��ى التفاع��ل م��ع  -ب

المعلم والزمالء، وظھور ذلك ف��ي حرك��ات المعل��م داخ��ل الفص��ل، وط��رح األس��ئلة عل��یھم، وتقب��ل 

 إجاباتھم، وتحمل أخطائھم.
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دی��ة ف��ي تص��ویب األخط��اء؛ تص��ویباً مباش��راً أو غی��ر مباش��ر؛ م��ن قب��ل مراع��اة الف��روق الفر -ج

 المعلم أو أحد الطالب، والوقت المناسب لذلك.

االستفادة من ذلك كلھ في تقسیم الفصل إلى مجموعات متعاونة، یستفید كل عضو منھ��ا م��ن  -د

 مجموعتھ ویفیدھا.

 مھارات الحركة: •
الصفوف والممرات، وفي مؤخرة الفص��ل، بطریق��ة التحرك داخل الفصل؛ أمام الطالب، وبین  -أ

 منظمة وھادئة.

تغییر النشاط أثناء التدریس، أي االنتقال من مھارة إلى أخرى؛ كاالنتقال من االستماع إل��ى  -ب

 الكالم، ومن الكالم إلى القراءة، ومن القراءة إلى الكتابة.

أس��لوب االلتف��ات واالنتق��ال م��ن توزیع األدوار ب��ین الط��الب وإدارة الح��وار بی��نھم، وبخاص��ة  -ج

 طالب إلى آخر.

اس��تخدام حرك��ات الی��دین وتغیی��ر قس��مات الوج��ھ أثن��اء الش��رح بش��كل جی��د ومعت��دل، وتوزی��ع  -د

 النظرات إلى الطالب حسب الحاجة. 

اس��تخدام التمثی��ل بنوعی��ھ؛ المس��موع والص��امت، وممارس��ة ذل��ك ف��ي الت��دریس بطریق��ة  -ھ��ـ

 معتدلة؛ تناسب الموقف.

 استخدام تقنیات التعلیم: مھارات •
 تحدید الوسیلة التعلیمیة المناسبة لكل مھارة، وكیفیة استخدامھا، والھدف منھا. -أ 

 تحضیر الوسیلة وتنظیمھا بشكل جید، ثم عرضھا في الوقت المناسب. -ب

 قدرة المعلم على إعداد الوسائل بنفسھ، مع البساطة وقلة التكالیف.  -ج

الوس��ائل التعلیمی��ة؛ بحی��ث ال تطغ��ى عل��ى محت��وى الم��ادة اللغوی��ة، أو  االعت��دال ف��ي اس��تخدام -د

 تشغل المعلم أو الطالب.

 مھارات التدریب والتقویم: •
إج��راء الت��دریب ف��ي مھ��ارة أو نم��ط لط��الب ف��ي مس��توى مع��ین، م��ع الق��درة عل��ى رب��ط ذل��ك  -أ

 باستعمال اللغة في میادین مختلفة.

تحدی��د م��واطن الق��وة وم��واطن الض��عف فیھ��ا ل��دى تق��ویم الط��الب ف��ي المھ��ارة المقدم��ة، و -ب

 الطالب.
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   .ربط التقویم باألھداف السلوكیة المرسومة في خطة التحضیر -ج

 عناصـــر التدریس المصغـــر :

 معلومة واحدة أو مفھوم أو مھارة أو اتجاه معین یراد تعلیمھ .    .1

 مدرس یراد تدریبھ .    .2

 طالب في العادة ) . 10 -5عدد قلیل من الطلبة (     .3

 دقائق في المتوسط ) . 10زمن محدد للتدریس (     .4

 تغذیة راجعة بشأن عملیة التدریس .    .5

 إعادة التدریس في ضوء التغذیة الراجعة .    .6

 مبررات استخدام التدریس المصغر : 
م��ل م��ن التالمی��ذ لفت��رة . تس��ھیل عملی��ة الت��دریب . ف��ي كثی��ر م��ن األحی��ان یتع��ذر الحص��ول عل��ى فص��ل كا1

زمنی��ة عادی��ة و ل��ذا یخف��ض ع��دد التالمی��ذ و یكتف��ي بفت��رة زمنی��ة و جی��زة األم��ر ال��ذي یجع��ل مھم��ة 

 التدریب أكثر یسراً و سھولة .

. قد یتعذر الحصول على تالمیذ حقیقی��ین فیلج��أ الم��درب إل��ى االس��تعانة ب��زمالء المت��درب لیقوم��وا مق��ام 2

 .  Simulated Teachingن التعلیم التمثیلي التالمیذ الحقیقیین و ھو نوع م

  . یخفف التدریس المصغر من حدة الموقف التعلیمي الذي یثیر الرھبة لدى المتدربین الج��دد . ف��المعلم3

المتدرب یجد حرجاً في عدد كبیر من الطلبة ، ربم��ا ال یج��د نف��س الح��رج ف��ي مواجھ��ة ع��دد قلی��ل م��ن 

 الطلبة لفترة زمنیة قصیرة .

ج في عملیة التدریب . إذ یستطیع المتدرب من خالل الت��دریس المص��غر أن یب��دأ بت��دریس مھ��ارة . التدر4

واحدة أو مفھوم واح��د فق��ط یس��ھل علی��ھ إع��داده ألن ال��دخول ف��ي درس ع��ادي یش��تمل عل��ى خط��وات 

 عدیدة و یحتاج إلى مھارة أكبر في تخطیطھ و تنفیذه .

م��ن أھ��م عناص��ر الت��دریب و ق��د ت��أتي التغذی��ة الراجع��ة م��ن . إتاحة الفرصة للتغذیة الراجعة الت��ي تعتب��ر 5

المت��درب نفس��ھ ل��دى رؤیت��ھ ألدائ��ھ م��ن خ��الل اس��تعراض الش��ریط التلفزی��وني المس��جل . و ق��د ت��أتي 

 التغذیة الراجعة من المدرب أو األقران المشتركین في عملیة التدریب.

كھ التعلیم��ي وذل��ك م��ن خ��الل إع��ادة . إتاحة الفرص��ة للمت��درب لك��ي ی��دخل التع��دیالت الجدی��دة عل��ى س��لو6

 األداء بعد التغذیة الراجعة .
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. یتیح التدریس المصغر الفرصة للمتدربین كي یركزوا عل��ى اھتم��امھم عل��ى ك��ل مھ��ارة تعلیمی��ة بش��كل 7

مكثف و مستقل فقد یركزوا اھتمامھم حینا على مھارة طرح األسئلة و في حین آخر على التعزیز أو 

 و التھیئة الحافزة أو الغلق أو جذب االنتباه و غیر ذلك.السلوك غیر اللفظي أ
 

 مزایا التدریس المصغر وفوائده

التدریس المصغر تدریس تطبیقي حقیقي، ال یختلف كثیراً عن التدریب عل��ى الت��دریس الكام��ل؛ حی��ث      

ف، یحت��وي عل��ى جمی��ع عناص��ر الت��دریس المعروف��ة؛ ك��المعلم، والط��الب أو م��ن یق��وم مق��امھم، والمش��ر

والمھارات التعلیمی��ة، والوس��ائل المعین��ة، والتغذی��ة والتعزی��ز، والتق��ویم. وإذا كان��ت بع��ض المواق��ف فی��ھ 

مصنوعة، فإن فیھ من المزایا ما ال یوجد في غیره من أنواع التدریس العادیة الكاملة، كالتغذیة الراجعة 

س المصغر فوائد ومزایا عدیدة، ال في والتعزیز الفوري والنقد الذاتي وتبادل األدوار ونحو ذلك. وللتدری

التدریب على التدریس وحسب، بل في میادین أخ��رى م��ن می��ادین ال��تعلم والتعل��یم، كالت��دریب عل��ى إع��داد 

 المواد التعلیمیة، وتقویم أداء المعلمین والطالب، وإجراء البحوث التطبیقیة .

 درس نموذجي مصغر لتدریب معلمي اللغة العربیة    .2
 

لنموذج من المرحلة الثالثة من مراحل التدریس المص��غر، الت��ي ھ��ي مرحل��ة التحض��یر لل��درس، یبدأ ھذا ا

وینتھ��ي ب��التقویم، متخطی��اً الم��رحلتین األول��ى والثانی��ة؛ باعتب��ار أن المت��دربین ق��د أنھ��وا مرحل��ة اإلرش��اد 

ة الثامن��ة، والتوجیھ، وشاھدوا عدداً م��ن ال��دروس النموذجی��ة؛ الحی��ة والمس��جلة، ومس��تغنیاً ع��ن المرحل��

 مرحلة االنتقال إلى التدریس الكامل؛ باعتبارھا مرحلة انتقالیة تالیة للتدریس المصغر.

 أوالً: التحضیر للدرس

 تشتمل كراسة التحضیر على العناصر التالیة:

 المادة/المقرر: قواعد اللغة العربیة.

 الموضوع: الفعل المبني للمجھول ونائب الفاعل

   مستوى الطالب: المتوسط.

 عدد المتدربین: ثالثة معلمین، یتبادلون األدوار.
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الزمن: عشرون دقیقة موزعة بین المتدربین (خمس دقائق لألول، وعشر دقائق للثاني، وخمس دقائق 

 للثالث).

نوع المتدربین وخلفیاتھم: المتدربون من معلمي اللغة العربیة للناطقین بھا، الملتحقین ببرنامج إعداد 

 عربیة للناطقین بغیرھا.معلمي اللغة ال

 الحضور: ستة طالب، جمیعھم من الزمالء المتدربین.

نوع التدریس المصغر: ختامي أثناء الخدمة، وخاص بمعلمي اللغات األجنبیة، غیر موجھ وال معتمد 

 على طریقة معینة أو كتاب مقرر.

 أھداف الدرس:

مجھ��ول ف��ي العربی��ة، وقی��ام النائ��ب عن��ھ أن یعرف الطالب األسباب النحویة والبالغیة لبناء الفع��ل لل .1

 .(مقامھ

 أن یدرك الطالب التغیرات التي تحصل في األفعال المبنیة للمعلوم عندما تبنى للمجھول. .2

 أن یفرق الطالب بین صیغ األفعال المبنیة للمعلوم وصیغ األفعال المبنیة للمجھول. .3

ب الثاني، إلى جمل مبنیة للمجھول، وما أن یحول الطالب الجمل المبنیة للمعلوم، الواردة في التدری .4

 یتطلبھ ذلك من تغییر وحذف.

أن یع��رب الط��الب الكلم��ات الت��ي تحتھ��ا خ��ط م��ن الجم��ل ال��واردة ف��ي الت��دریب الثال��ث إعراب��اً س��لیماً  .5

 وموجزاً. 

 الوسائل التعلیمیة:

 السبورة. .1

 جھاز العارض فوق الرأس. .2

 لوحات من الورق المقوى. .3

 لدرس).جھاز الفیدیو (لتصویر ا .4

 محتوى الدرس:

 أمثلة التراكیب المبنیة للمعلوم (للتقدیم): -1

 أََخَذ المعلُم الحضوَر.  -أ

 صلَّى الجمیُع صالةَ الظُھِر. -ب

 قال الُمرِشُد كلمةً قصیرةً. -ج

 اْعتََمَد المدیُر مبلغاً كبیراً للنَّفَقاِت. -د
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 تَْمنَُح البلدیةُ الناَس أراضَي لبناِء المساكِن. -ھـ

 تَْبنِي الوزارةُ المساجَد والمدارَس في داخِل األَْحیاِء.  -و

اُر المصانَع في أطراِف المدینِة. -ز  یُقِیُم التُّجَّ

 أمثلة التراكیب المبنیة للمجھول (للشرح): -2

، أُِخ��َذ الحض��ورُ كان الطالُب ُمستعدِّین لرحلٍة داخَل المدینة. وفي تم��اِم الس��اعِة الثانی��ةَ عش��رةَ  

. كان ع��دُد الط��الِب كثی��راً؛ ل��ذا قِیلَْت كلمةٌ موجزةٌ جماعةً في المسجِد، ثم  یَْت صالةُ الظھرِ وُصلِّ 

��یَّارةُ تِس��یُر ف��ي ش��وارِع المدین��ِة، ق��ال رائ��ُد … للنفق��ات  اُْعتُِم��َد مبل��ٌغ كبی��رٌ  وعن��دما كان��ت السَّ

تُْبنَ���ي المس���اجُد أراض���َي لبن���اء المس���اكن، و یُْم���نَُح الن���اسُ النش���اِط للط���الب: ف���ي ھ���ذا الح���ي، 

 في أَْطراِف الَمدینِة . وتُقاُم الَمصانعُ في داخِل األَْحیاِء،  والمدارسُ 

 القاعدة: -3

یبنى الفعل الماضي للمجھول بضم أولھ وكسر ما قبل آخره، وإذا كان ما قب��ل آخ��ره ألف��اً قلب��ت  -أ

 یاء، وإذا كان مبدوءاً بھمزة وصل وجب ضم ثالثھ مع أولھ.

الماضي للمجھول بضم أولھ وكسر ما قبل آخره، وإذا ك��ان م��ا قب��ل آخ��ره ألف��اً قلب��ت  یبنى الفعل -

 یاء، وإذا كان مبدوءاً بھمزة وصل وجب ضم ثالثھ مع أولھ.

یبنى الفعل المضارع للمجھول بضم أولھ وفتح ما قبل آخره، وإذا كان آخره أو ما قب��ل آخ��ره  -ب

 یاء أو واواً قلبتا ألفاً.

 عل للمجھول یحذف الفاعل، ویصبح المفعول بھ نائباً عنھ مرفوعاً.عند بناء الف -ج

 یؤنث الفعل إذا كان نائب الفاعل مؤنثاً أو جمع تكسیر لغیر العاقل. -د

 التدریبات (للتقویم): -4

 : عیِّن الفعل المبني للمجھول ونائب الفاعل في الجمل التالیة:التدریب األول

 )  تُرحمون  رآُن فاستمعوا لھ وأنصتوا لعلكموإذا قُِرىَء الق(قال تعالى:  -أ

وق��ال رس��ول هللا ص��لى هللا علی��ھ وس��لم: (إذا َدَخ��َل رمض��اُن فُتَِح��ت أب��واُب الجن��ة، وُغلِّقَ��ت  -ب

 أبواُب النار، وُصفَِّدت الشیاطیُن).

 یُْجَزى كلُّ إنساٍن یوَم القیامِة بما َعِمَل في الدنیا.  -ج

یُف عند -د  ما یَنِزُل من الطائرة.یُْستَْقبَُل الضَّ

ل األفعال المبنیة للمعلوم في الجم��ل التالی��ة إل��ى أفع��ال مبنی��ة للمجھ��ول، وغی��ر م��ا التدریب الثاني : َحوِّ

 یلزم تغییره:
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 َعقََد المدیُر اجتماعاً طارئاً. -أ

 یَْفتَُح الحارُس الباَب في الصباِح ویُغلقُھ في المساء. -ب

َر  -ج  في أداِء واِجبِھ.یَلُوَم الناُس الُمقَصِّ

 صاَم المسلون شھَر رمضاَن. -د

 : أعرب ما تحتھ خط من الجمل التالیة:التدریب الثالث

 من الفصل. منِع الخروج -أ

 كبیرة.  حافالتفي الحج  تستخدم -ب

 في بیوتھم.  یزار العلماء -ج

 في المكتبة. شوھد محمد -د

 مھارات التدریس

ختیار المادة اللغویة الالزمة للتدریس، المناسبة للزمن ولمستوى یشترك المتدربون الثالثة في ا     

الطالب، كما یشتركون في التحضیر للدرس وتوزیع الوقت وتحدید الوسائل المعینة، وتجریب جھاز 

 -اإلجابة عن السؤال  -الفیدیو. كما أنھم یشتركون في عدد من المھارات الفرعیة، منھا: إلقاء السؤال 

رفع الصوت وخفضھ حسب  –مراعاة مستوى الطالب  –االلتزام بالوقت  -التعزیز  –تصویب الخطأ 

مالحظة الفروق الفردیة بین  –استخدام الیدین وتغییر قسمات الوجھ وحركات العینین  -الحاجة 

 وینفرد كل واحد منھم في مھارة أساسیة واحدة، على النحو التالي:… المتعلمین ومراعاتھا

 لجدید وربطھ بالدرس السابق (للمتدرب األول).التقدیم للدرس ا -1

 شرح األمثلة واستنباط القواعد منھا (للمتدرب الثاني). -2

 إجراء التدریبات وتقویم الطالب وتعیین الواجبات المنزلیة (للمتدرب الثالث). -3

 األنشطة والمھمات داخل الفصل:

 أنشطة المتدرب األول: 

كتوبة على ورقة تلصق على الس��بورة، أو ورق��ة ش��فافة توض��ع إحضار األمثلة المبنیة للمعلوم م •

 على جھاز العارض فوق الرأس، وتوزیع صور منھا على الحضور.

 قراءة األمثلة المبنیة للمعلوم، أو طلب قراءتھا من أحد الطالب. •

 سؤال الطالب عن كل من الفعل والفاعل والمفعول بھ في الجمل المبنیة للمعلوم التي أمامھم. •

اء األس��ئلة التالی��ة: ھ��ل یمك��ن االس��تغناء ع��ن الفاع��ل ف��ي ھ��ذه الجم��ل؟ م��ا ذا یح��دث ل��و ح��ذف إلق�� •

 الفاعل منھا؟ ولماذا یحذف؟
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 مالحظة جھاز الفیدیو أثناء نشاط المتدرب الثاني، وأخذ المالحظات أثناء المشاھدة. •

 أنشطة المتدرب الثاني:

نی��ة للمجھ��ول، أو وض��عھا عل��ى س��طح تعلیق اللوحة التي تحوي النص المشتمل على الجم��ل المب •

 جھاز العارض فوق الرأس، بجانب الجمل المبنیة للمعلوم، وتوزیع صور منھا على الحضور.

 قراءة النص أو طلب قراءتھ من أحد الطالب. •

 وضع خطوط ملونة باللون األخضر تحت الجمل المبنیة للمعلوم.  •

 لجملة.االستفسار عن كل من الفعل والفاعل والمفعول بھ في ا •

 االستفسار عما حدث لكل من الفعل والمفعول بھ من تغییرات في الشكل بعد أن حذف الفاعل. •

 وضع خطوط ملونة باللون األحمر تحت الجمل المبنیة للمجھول. •

اس��تنباط القاع��دة م��ن األمثل��ة، وتلخیص��ھا عل��ى الس��بورة، أو تعلی��ق اللوح��ة الخاص��ة بھ��ا، أو  •

 معدة سلفاً. عرضھا على جھاز العارض، إن كانت

 مالحظة جھاز الفیدیو أثناء نشاط المتدرب الثالث، وأخذ المالحظات أثناء المشاھدة. •

 أنشطة المتدرب الثالث (التدریب والتقویم):

اإلش��ارة إل��ى أح��د الط��الب لیق��رأ عن��وان الت��دریب األول، ث��م اإلجاب��ة ع��ن الفق��رة األول��ى من��ھ، ث��م  •

 لثانیة، ویطبق ھذا األسلوب في التدریب الثاني.اإلشارة إلى طالب آخر لیجیب عن الفقرة ا

 سؤال الطالب عن إعراب الجمل الواردة في التدریب الثالث إعراباً سلیماً وموجزاً. •

سؤال الطالب عن سبب حذف الفاعل في بع��ض الجم��ل، وھ��ل یمك��ن ذك��ر الفاع��ل بع��د بن��اء الفع��ل  •

 للمجھول، ولماذا.

فعال التالیة إلى أفع��ال مبنی��ة للمجھ��ول ووض��عھا ف��ي تكلیف الطالب بواجب منزلي ھو: تحویل األ •

ھَ  –أَْعطَى  –یَُصوُم  –یَمنَُع  –جمل مفیدة: قََرأَ   یَْنُشُر. –َوجَّ

 مالحظة جھاز الفیدیو أثناء نشاط المتدرب األول، وأخذ المالحظات أثناء المشاھدة.  •

 ثانیاً: التدریس

 :المرحلة األولى: التقدیم للدرس (للمتدرب األول)

یدخل المتدربون الثالثة الفصل، فیسلمون على الحضور، ث��م یق��ف المت��درب األول أم��ام الط��الب،  •

ویجلس زمیاله اآلخران في مقاعد الفصل مع المشرف وبقیة الزمالء، بع��د أن ی��تم تش��غیل جھ��از 

 الفیدیو.
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ض ف��وق یضع المتدرب األول األمثلة المبنیة للمعلوم على السبورة أو یعرضھا على جھ��از الع��ار •

 الرأس، ثم یقرأ األمثلة أو یطلب من الطالب قراءتھا واحداً بعد اآلخر. 

یسأل الط��الب ع��ن ك��ل م��ن الفع��ل والفاع��ل والمفع��ول ب��ھ ف��ي األمثل��ة الت��ي أم��امھم، ویطل��ب م��نھم  •

 إعراب مثالین إعراباً موجزاً.

؟ م��ا ذا یح��دث یلقي على الحضور السؤال التالي: ھل یمكن االستغناء عن الفاعل في ھ��ذه الجم��ل •

 لو حذف الفاعل منھا؟ ولماذا یحذف؟

یلخ��ص إجاب��ات الط��الب ف��ي أن الجم��ل الت��ي أم��امھم ق��د ذك��ر فیھ��ا الفع��ل والفاع��ل والمفع��ول ب��ھ،  •

وتسمى جمالً مبنیة للمعلوم. ث��م ی��ذكر أن ھ��ذه الجم��ل وأمثالھ��ا یمك��ن ح��ذف الفاع��ل منھ��ا وتغیی��ر 

عل��م ب��ھ، أو الجھ��ل ب��ھ، أو الخ��وف من��ھ، أو ص��یغة الفع��ل، وأن الفاع��ل یح��ذف ألس��باب منھ��ا: ال

 الخوف علیھ، أو لشرفھ، أو رغبة في االختصار ... 

یخت��تم كالم��ھ ق��ائالً: إن ھ��ذه األم��ور ھ��ي م��ا س��وف ن��راه ف��ي ال��درس الجدی��د، ال��ذي س��وف یقدم��ھ  •

 زمیلي األستاذ (محمد).

م، واإلجابات عنھا م��ن تستغرق ھذه العملیة خمس دقائق فقط، بما فیھا األسئلة التي یلقیھا المعل •

قب��ل الط��الب، واألس��ئلة الت��ي ق��د یثیرھ��ا الط��الب واألخط��اء اللغوی��ة الت��ي ق��د یقع��ون فیھ��ا أثن��اء 

   اإلجابات أو االستفسارات، وأسلوب المتدرب في معالجتھا.

 المرحلة الثانیة: شرح الدرس (للمتدرب الثاني):
لدرس الجدید، ویربطھ بالدرس السابق؛ بعد أن یثیر المتدرب األول انتباه الطالب، ویشوقھم ل •

یجلس مع زمالئھ في مؤخرة الفصل، ثم یقوم المتدرب الثاني إلى مقدمة الفصل؛ لشرح الدرس 

 الجدید. 

یضع النص الجدید، المحتوي على الصیغ المبنیة للمجھول، على السبورة أو یعرضھ على  •

 ءتھ. جھاز العارض فوق الرأس، ثم یقرأه أو یطلب من الطالب قرا

 یبدأ في شرح الموضوع بطریقة الحوار واالستنباط، على النحو التالي: •

إذا نظرنا إلى ھذه الجمل (یشیر إلیھا) نالحظ أنھا تشتمل على أفعال ماضیة تختلف في أشكالھا  المعلم:

لمجموعة عن األفعال األولى التي رأیناھا وتحدث عنھا زمیلي األستاذ (أحمد) قبل قلیل. فالفعل أََخَذ في ا

األولى (یشیر إلیھ) فعل ماض جاء بعده فاعل مرفوع ھو: المعلُم، ثم مفعول بھ منصوب وقع علیھ فعل 
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الفاعل ھو: الحضوَر، لكن ھذا الفعل في المجموعة الثانیة ھنا (یشیر إلیھ) قد تغیرت صورتھ، فمن 

 منكم یوضح لنا ما ذا تغیر فیھ؟

 مزة إلى ضمة، وتحولت الفتحة التي على الخاء إلى كسره.: تحولت الفتحة التي على الھأحد الطالب

 : نعم، ھذا جواب صحیح، بارك هللا فیك. لقد ُضمَّ أوُل الفعل وُكِسَر ما قبل آخره. المعلم

 …: یسأل طالباً آخر عن الفعل في الجملة الثانیة: ُصلِّیَْت، ثم یسأل طالباً ثالثاً عن الفعل: قِیَل المعلم

حدث في ھذه األفعال الثالثة الماضیة ھو ضم أولھا وكسر م��ا قب��ل آخرھ��ا، ألنھ��ا بنی��ت : إذن ما المعلم

للمجھول ب��دالً م��ن المعل��وم، أم��ا الفع��ل اُْعتِم��َد فق��د ُض��مَّ ثالث��ھ باإلض��افة ض��م أول��ھ؛ ألن��ھ م��اض مب��دوء 

 بھمزة وصل.

نائ��ب الفاع��ل المؤن��ث ف��ي األول  : نعود إلى الفعلین: ُصلِّیَْت واْعتُِمَدْت، نالحظ أنھما أنثا لتط��ابقالمعلم

 وجمع التكسیر غیر العاقل في الثاني، كما یؤنث الفعل المبني للمعلوم.

: یشیر إلى المثال األول فیقول: ھل الحظ��تم تغی��راً آخ��ر ف��ي ھ��ذه الجمل��ة ف��ي المجموع��ة الثانی��ة المعلم

 عن الجملة المقابلة لھا في المجموعة األولى؟ (یشیر إلیھا).

 عن اإلجابة، رغم إحساسھم بھذا التغیر؛ لصعوبة التعبیر الدقیق عن ذلك.یحجم الطالب 

 : أین الفاعل؟المعلم

 : الحضوُر.أحد الطالب

مالحظة جیدة، وھ��ي أن كلم��ة الحض��ور مرفوع��ة، وأنھ��ا یمك��ن  -بارك هللا فیھ  -: الحظ زمیلكم المعلم

 وم بالفعل بنفسھ؟أن تكون ھي الفاعل، لكن ھل یمكن أن یكون الحضور فاعالً، أي یق

 : ال یا أستاذ، الفاعل محذوف.الطالب نفسھ

 : أحسنت، ھذا جواب صحیح.المعلم

 : إذن أین المفعول بھ؟المعلم

 : الحضوُر.طالب آخر

 لكن ھل یمكن أن یكون المفعول بھ مرفوعاً؟ -بارك هللا فیك  -: لقد فھمَت المعنى المعلم

 ى، لكن قد یكون حصل فیھ بعض التغییر، ال أعرف!: ھذا ھو المفعول بھ في المعنالطالب نفسھ

: نعم، كالمك ص��حیح، لق��د حص��ل تغیی��ر ف��ي تركی��ب الجمل��ة مثلم��ا حص��ل تغیی��ر ف��ي ش��كل الفع��ل المعلم

الماضي بعد بنائھ للمجھول. فعن��دما بن��ي الفع��ل للمجھ��ول ح��ذف الفاع��ل ال��ذي ھ��و المعل��م، ون��اب عن��ھ 

 ھذا نائب الفاعل.المفعول بھ؛ فرفع كما یرفع الفاعل، ویسمى 
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یعود المعلم إلى بقیة األمثلة، فیشرحھا بھذه الطریقة ویسأل من بقي من الط��الب كالطریق��ة الس��ابقة، 

 ثم یلخص لھم قاعدة الدرس.

 تستغرق ھذه العملیات أربع دقائق فقط.

ض��ارع ینتقل المعلم إل��ى األفع��ال المض��ارعة ف��ي ال��نص، فیش��یر إل��ى الفع��ل یُْعطَ��ى، ویقارن��ھ بالفع��ل الم

تُْعِطي من المجموعة األولى (المبنیة للمعلوم)، فیوضح لھم أنھ فعل مضارع جاء بع��ده فاع��ل مرف��وع 

ھو : البلدیة ، ثم مفعول بھ منصوب وقع علیھ فعل الفاع��ل ھ��و : الن��اس ، ث��م یق��ول : لك��ن ھ��ذا الفع��ل 

 ا ماذا تغیر فیھ ؟في المجموعة الثانیة ھنا ( یشیر إلیھ ) قد تغیرت صورتھ ، فمن منكم یوضح لن

 ُضمَّ أولھ وفتح ما قبل آخره.  أحد الطالب :

 أحسنت ، بارك هللا فیك ، ھذه إجابة صحیحة ، وتعبیر ممتاز. المعلم:

: یسأل طالباً آخر عن الفعل تُبنَى في الجملة الثانیة، ث��م یس��أل طالب��اً ثالث��اً ع��ن الفع��ل یُْرَس��ُل ف��ي المعلم

ح��دث ف��ي ھ��ذه الجم��ل م��ن ح��ذف وتغیی��ر، مثلم��ا س��ألھم ع��ن الجم��ل  الجمل��ة الثالث��ة، ث��م یس��ألھم عم��ا

 السابقة ذوات األفعال الماضیة.

ھذه العملیة تستغرق ثالث دقائق فقط؛ ألن الطالب قد فھموا قاعدة تركی��ب الجمل��ة م��ن حی��ث ح��ذف    

 .الفاعل ونیابة المفعول بھ عنھ، ولم یبق سوى شرح قاعدة التغییر الداخلي في الفعل المضارع

یعود المعلم بعد ذلك لیشیر إلى ما حدث من تغیر آخر في الفعلین المضارعین: تُبن��ى وتُق��ام، م��ن قل��ب 

 الیاء ألفاً؛ لوقوع األولى في اآلخر والثانیة فیما قبل اآلخر. 

یلخص المعلم قاعدة الفعل المبني للمجھول ونائب الفاعل، بعرضھا على جھاز العارض فوق الرأس، 

 لي:على النحو التا

الفعل الماضي یبنى للمجھول بضم أولھ وكسر م��ا قب��ل آخ��ره، مث��ل: أُِخ��َذ وُص��لَِّي وقِی��َل، إال إذا ك��ان  -أ

 مبدوءاً بھمزة وصل فإنھ یضم ثالثة مع أولھ مثل: اُْعتُِمَد.

الفعل المضارع یبنى للمجھول بضم أولھ وفتح م��ا قب��ل آخ��ره، مث��ل: یُْم��نَُح، وإذا ك��ان آخ��ره أو م��ا  -ب

 خره یاء أو واواً قلبتا ألفاً، مثل: تُْبنَى وتُقَاُم.قبل آ

 عندما یبنى الفعل للمجھول یحذف الفاعل ویصبح المفعول بھ نائباً عنھ مرفوعاً. -ج

تستغرق عملیة تلخیص القاعدة دقیقة واحدة، ثم یجیب المتدرب ع��ن أس��ئلة الط��الب ف��ي ال��دقیقتین    

 الباقیتین.
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 والتقویم (للمتدرب الثالث):المرحلة الثالثة: التدریب 
یعود المعلم الثاني إلى مكانھ في مؤخرة الفصل، ثم یتقدم المتدرب الثالث، فیشكر زمیلیھ على التقدیم 

 والشرح، ویشكر الطالب على تجاوبھم، ثم یبدأ مرحلة التدریب والتقویم. 

موض��ح ف��ي خط��ة التحض��یر، یبدأ المتدرب الثالث ھذه المرحلة بتوزیع ورقة تحوي التدریب األول، ال 

ویضع النسخة األصلیة على جھاز العارض فوق الرأس، ثم یطلب من كل واحد منھم قراءة فقرة م��ن 

الفقرات فیھ ویجیب عنھا. یكرر ھ��ذه العملی��ة ف��ي الت��دریبین الث��اني والثال��ث، م��ع مراع��اة اإلیج��از ف��ي 

 اإلعراب.

؛ حیث یتأكد المتدرب خاللھا م��ن فھ��م الط��الب إن حل التمرینات في ھذه المرحلة عملیة تقویم أیضا   

للدرس وقدرتھم على التطبیق، وتحقق األھداف الموضحة في خطة التحضیر. وھذه العملیة تستغرق 

 خمس دقائق بما فیھا األسئلة واإلجابات.

 ثالثاً: الحوار والمناقشة
أو ف��ي مختب��ر اللغ��ة،  بعد انتھاء التدریس، یجلس المشرف مع طالبھ المتدربین ف��ي حج��رة ال��درس   

فیقدم للمناقشة بكالم موجز؛ یشید فیھ بجھود المتدربین في التحضیر واألداء، ویشیر إلى نقاط القوة 

ونقاط الضعف لدیھم، ویشجع الجمیع على تقبل النق��د واالس��تفادة من��ھ. ث��م یطل��ب م��ن أح��د المت��دربین 

یعط��ي ك��ل واح��د م��نھم دقیق��ة واح��دة الثالث��ة توض��یح طریق��ة التحض��یر ف��ي م��دة ال تتج��اوز دقیقت��ین، و

لتوضیح وجھ��ة نظ��ره ح��ول بع��ض القض��ایا أو المش��كالت ف��ي التحض��یر أو األداء، ث��م یش��یر المش��رف 

نفسھ إلى أھم القضایا والنقاط التي ینبغي أن تناقش، ویذكرھم بم��ا درس��وه ف��ي المحاض��رات الس��ابقة 

 خمس دقائق.أو شاھدوه من دروس ونماذج. وینبغي أال تتعدى ھذه المقدمة 

ثم یشغل جھاز الفیدیو مدة خمس دقائق؛ لمشاھدة أداء المتدرب األول في المرحلة األولى، ویطلب    

من الجمیع تتبع بطاقة المالحظة أثناء المشاھدة؛ للتأكد من ص��حة م��ا دون��وه فیھ��ا. ث��م یوق��ف الجھ��از 

ط��ع أو إع��ادة فق��رة. وینبغ��ي أن إیقاف��اً مؤقت��اً؛ لیب��دأ الح��وار، ویع��اد تش��غیلھ عن��د الحاج��ة لمش��اھدة مق

یقتصر الحوار والمناقشة على مرحلة التقدیم لموضوع الدرس، وربطھ بالدروس السابقة، وتش��ویق 

الطالب إلی��ھ، وم��ا ی��دخل ض��من ھ��ذه المرحل��ة م��ن أنش��طة وحرك��ات جس��میة، وم��ا تتطلب��ھ م��ن وس��ائل 

و ذل��ك. وینبغ��ي أن یك��ون تعلیمی��ة ومھ��ارات فرعی��ة، كتوزی��ع الوق��ت وط��رح األس��ئلة، والتعزی��ز ونح��

الحوار ضمن اإلطار المتفق علیھ في المحاضرات السابقة، المدون في بطاقة المالحظة، وق��د یتط��رق 

 الحضور إلى ما یرتبط بھذه المرحلة من خطوات التحضیر للدرس. 
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تستغرق عملیة الحوار ھذه مدة عش��ر دق��ائق، تض��اف إلیھ��ا الخم��س األول��ى. ث��م ینتق��ل الح��وار إل��ى    

المرحلة الثانیة بطریق��ة ال تختل��ف كثی��راً ع��ن المرحل��ة األول��ى إال ف��ي ال��زمن وموض��وعات المناقش��ة؛ 

حیث یشغل جھاز الفی��دیو ف��ي م��دة ال تتج��اوز عش��ر دق��ائق؛ لمش��اھدة أداء المت��درب الث��اني ف��ي ش��رح 

أثن��اء ال��درس الجدی��د، ث��م یوق��ف التش��غیل ویب��دأ الح��وار، وق��د یع��اد تش��غیل الجھ��از عن��د الحاج��ة إلی��ھ 

الحوار. وقد تستغرق ھذه المرحلة عشرین دقیقة؛ منھا عشر دقائق لمشاھدة الدرس، وعش��ر دق��ائق 

أخرى للحوار والمناقشة. ثم ینتقل الحوار إلى المرحل��ة األخی��رة الت��ي ال تختل��ف ع��ن س��ابقتیھا إال ف��ي 

ون ال��زمن الزمن وموضوعات المناقشة؛ حیث تستغرق في مجموعھا أقل من عشر دقائق. وھكذا یك��

الذي استغرقتھ عملیة التدریس المصغر بمراحلھا الثالث خمساً وأربعین دقیقة أو تزید قل��یالً، یض��اف 

 إلیھا خمس دقائق لتلخیص الحوار في المراحل الثالث.

 رابعاً: إعادة التدریس 
 ذكرن��ا ف��ي الج��زء األول م��ن ھ��ذه الدراس��ة أن إع��ادة الت��دریس مرحل��ة مھم��ة م��ن مراح��ل الت��دریس   

المص��غر، إذا دع��ت الحاج��ة إلیھ��ا، غی��ر أن أس��الیب اإلع��ادة المعم��ول بھ��ا ف��ي ب��رامج تعل��یم اللغ��ات 

األجنبیة غالباً ما تنطلق من المنھج السلوكي التقلیدي. لھذا السبب، واتباعاً لمبادئ المنھج المعرف��ي 

نما یطلب من المت��درب في تعلیم اللغات؛ فإننا نرى أال یعاد الدرس نفسھ وال العناصر موضع النقد، وإ

التنبھ إلیھا في الدروس القادمة، ویحاسب علیھا في بطاق��ة المالحظ��ة. وق��د أثبت��ت الممارس��ة العملی��ة 

أن التنبیھ إلى بعض األخطاء وتالفیھا في دروس الحقة أفضل من إعادتھا أو إعادة الدرس نفس��ھ، ال 

أھی��ل معلم��ي اللغ��ة العربی��ة مح��دود سیما أن الوقت المخص��ص للتربی��ة العملی��ة ف��ي كثی��ر م��ن ب��رامج ت

 جداً.

 خامساً: التقویم
یُع��د األس��تاذ المش��رف بطاق��ة تق��ویم لك��ل مرحل��ة م��ن مراح��ل الت��دریس ال��ثالث؛ التق��دیم، والش��رح،  

والتدریب والتقویم. ك��ل بطاق��ة منھ��ا تحت��وي عل��ى خم��س وعش��رین أو ثالث��ین فق��رة، وك��ل فق��رة تمث��ل 

نص��ر م��ن عناص��ره. توض��ع المھ��ارة ف��ي الجان��ب األیم��ن م��ن مھارة جزئیة من مھارات التدریس أو ع

البطاقة، ویخصص لھا أرب��ع درج��ات تك��ون ف��ي الجان��ب األیس��ر منھ��ا، مقس��مة إل��ى خمس��ة مس��تویات 

حسب درجات األداء: ممتاز لھ أربع نقاط، وجید ج��داً ل��ھ ث��الث نق��اط، وجی��د ل��ھ نقطت��ان، وض��عیف ل��ھ 

رجة الكبرى لك��ل بطاق��ة مائ��ة درج��ة إن كان��ت فقراتھ��ا نقطة واحدة، وغیر موجود لھ صفر. فتكون الد
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). وق��د 120=4×30)، ومائ��ة وعش��رین إن كان��ت فقراتھ��ا ثالث��ین (100=4×25خمس��اً وعش��رین (

م ملحوظات��ھ عل��ى أداء المت��درب واقتراحات��ھ ح��ول  یت��رك ف��ي نھای��ة البطاق��ة ف��راغ یس��جل فی��ھ المق��وِّ

أو ست مجموعات، تختلف باختالف مرحلة  التدریس. ویفضل أن تقسم الفقرات أو تصنف إلى خمس

 التدریس؛ فمرحلة التقدیم للدرس مثالً یمكن أن تصنف فقراتھا في المجموعات الست التالیة:

 مھارات اإلثارة والتشویق. -1

 مھارات األسئلة واإلجابات. -2

 مھارات استخدام تقنیات التعلیم أو الوسائل المعینة -3

 الجسم، والتحرك داخل الفصل.مھارات الحركة، أي حركات  -4

 مھارات التعزیز، بنوعیھ؛ اإلیجابي والسلبي. -5

 مھارات الدقة والتنظیم والتوزیع. -6

یالحظ أن بعض المھارات التي تحدثنا عنھا في الجانب النظري غی��ر موج��ودة ف��ي ھ��ذه المجموع��ات، 

یھ��ا؛ كمھ��ارات الش��رح، ول��م یتض��منھا النم��وذج المقت��رح لھ��ذه المرحل��ة، إم��ا ألنھ��ا غی��ر مطلوب��ة ف

ومھارات التدریب والتقویم، أو ألنھا أدمجت ضمن مھارات أخرى؛ كمھ��ارات االختی��ار، الت��ي أدمج��ت 

ف��ي مھ��ارات األس��ئلة واإلجاب��ات، والمھ��ارات المتعلق��ة بمراع��اة مس��توى الط��الب ومراع��اة الف��روق 

اآلخر في مھارات التعزیز.  الفردیة، التي أدمج بعضھا في مھارات األسئلة واإلجابات، وأدمج بعضھا

تسلم نسخة من بطاقة التقویم في بدایة الدرس للزمالء الحضور وكل من األستاذ المشرف والمتدرب 

نفسھ. وفي نھایة الدرس تجمع الدرجات، ویحسب متوسط ما حصل علی��ھ المت��درب بع��د أن یخص��ص 

ھ��ذه البطاق��ة رص��د  أربع��ون بالمائ��ة منھ��ا للمش��رف وس��تون بالمائ��ة للحض��ور. ول��یس الغ��رض م��ن

 الدرجات وحسب، بل ھي أداة یستفاد منھا أیضاً في مرحلة الحوار والمناقشة. 
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 وفیما یلي نموذج لھذه البطاقة:

 المھارات الفرعیة المستویــــــات
المھارات 

 األساسیة
 م

0 1 2 3 4       

          

 استھالل الدرس •

 إثارة انتباه الطالب للدرس الجدید •

 كیرھم بمعلوماتھم السابقة المرتبطة بالموضوعتذ •

 مراعاة مستواھم اللغوي •

 تشویقھم للدرس الجدید  •

 مھارات

 اإلثارة

 والتشویق

  

1 

          

 اختیار السؤال ووضوح الھدف منھ •

 مناسبة كلماتھ وعباراتھ لمستوى الطالب •

 تنویع األسئلة وتوقیت طرح كل سؤال •

نھم ف��ي قب��ول مراعاة مس��توى الط��الب والف��روق بی�� •

 اإلجابة

 أسالیب اإلجابة عن أسئلة الطالب •

مھارات األسئلة 

 واإلجابات
2 

          

 مناسبة الوسیلة للمھارة ووضوح الھدف منھا •

 بساطة الوسیلة وقلة تكالیفھا •

 استخدامھا في الوقت المناسب •

 نجاح الوسیلة في تحقیق الھدف •

 سالمة استخدامھا من الناحیة الفنیة •

مھارات 

خدام تقنیات است

 التعلیم

  

3 

          

 التحرك داخل الفصل بطریقة منظمة وھادفة •

 تغییر النشاط واالنتقال من مھارة إلى أخرى •

 توزیع األنشطة بین الطالب بعدل •

 االستعانة بالیدین والعینین وحركات الجسم •

 مھارات الحركة

  
4 
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 المھارات الفرعیة المستویــــــات
المھارات 

 األساسیة
 م

 استخدام التمثیل بنوعیھ؛ المسموع والصامت •

          

 داة كل طالب باسمھ المحبب إلیھمنا •

 استعمال عبارات القبول والمجاملة باعتدال •

 تشجیع الطالب المصیب •

 أسلوب تصویب األخطاء •

 مراعاة الفروق بین الطالب في التعزیز •

 5 مھارات التعزیز

          

 توزیع الوقت بین األنشطة وفقاً للخطة •

 توقیت الكالم واالستماع إلى الطالب •

 معلم إلى كالم للطالبنسبة كالم ال •

 الدقة في توزیع األدوار بین الطالب •

 مطابقة األداء العملي لخطة التحضیر •

مھارات التنظیم 

 والتوزیع
6 
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 باالكتشاف التعلم إستراتیجیة

 تتطلب من الفرد إعادة تنظیم المعلومات المخزونة لدیھ وتكییفھا بشكل یمكنھ من رؤیة ھو عملیة تفكیر

 ة لم تكن معروفة لدیھ من قبل.عالقات جدید

وتحویلھ��ا حت��ى یص��ل ال��ى معلوم��ات  ھو التعلم الذي یحدث كنتیجة لمعالج��ة الطال��ب المعلوم��ات وتركیبھ��ا

یج��د حقیق��ة ریاض��یة باس��تخدام عملی��ات  جدی��دة حی��ث تمك��ن الطال��ب م��ن تخم��ین او تك��وین ف��رض او ان

 . او ایة طریقة اخرى واالستكمال االستقراء او االستنباط او باستخدام المشاھدة

تمكن التلمیذ المتعلم م��ن أن ی��ذھب أبع��د م��ن ھ��ذه المعلوم��ات. أو ھ��و  ھو عملیة تنظیم المعلومات بطریقة

 فیھ��ا تأجی��ل الص��یاغة اللفظی��ة للمفھ��وم أو التص��میم الم��راد تعلم��ھ حت��ى نھای��ة المتابع��ة الطریقة التي یتم

عل��ى المعرف��ة  لتعم��یم. أو ھ��و محاول��ة الف��رد للحص��ولالتعلیمیة التي یتم من خاللھا ت��دریس المفھ��وم أو ا

باالكتشاف ھو سلوك المتعلم  بنفسھ، فھو یعید لنا المعلومات بھدف التوصل الى معلومات جدیدة، فالتعلم

 المعلم لالنتھاء من عمل تعلیمي یقوم بھ بنفسھ دون مساعدة من

 التعلم باالكتشاف أھداف
 عامة أھداف

 :  ھي أساسیةنقاط  بأربعمة للتعلم باالكتشاف العا األھداف إجمالیمكن 

االكتش��اف الطلب��ة عل��ى زی��ادة ق��دراتھم عل��ى تحلی��ل وتركی��ب وتق��ویم المعلوم��ات  تس��اعد دروس •

 عقالنیة بطریقة

خالل اندماجھم في دروس االكتشاف بعض الطرق واالنشطة الضروریة للكشف  یتعلم الطلبة من •

 بانفسھم عن اشاء جدیدة

 والبحث اتجاھات واستراتیجیات في حل المشكالت تنمي لدى الطلبة •

 التعلیمیة والشعور بالمتعة وتحقیق الذات عند الوصول الى اكتشاف ما المیل الى المھام •
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 اھداف خاصة

 یلي الخاصة فحدث وال حرج فھي كثیرة نسرد لكم منھا ما األھداف أما

 الدرس اطالطلبة في دروس االكتشاف فرصة كونھم یندمجون بنش یتوفر لدى •

 مختلفة في المواقف المحسوسة والمجردة والحصول على المزید من المعلومات ایجاد انماط •

 صیاغة استراتیجیات اثارة االسئلة غیر الغامضة واستخدامھا للحصول على المعلومات یتعلم الطلبة •

 المفیدة

 افك��ار االخ��رین انماء ط��رق فعال��ة للعم��ل الجم��اعي ومش��اركة المعلوم��ات واالس��تماع ال��ى تساعد في •

 واالستئناس بھا

 الذاكرة والمفاھیم والمبادئ التي یتعلمھا الطلبة اكثر معنى عندھم واكثر استبقاء في تكون للمھارات •

یتعلمھا الطلبة من ھ��ذه الطریق��ة اكث��ر س��ھولة ف��ي انتق��ال اثرھ��ا ال��ى انش��طة ومواق��ف  المھارات التي •

 جدیدة تعلم

 طرق االكتشاف

 قرائيطریقة االكتشاف االست

اكتشاف مفھوم او مبدأ ما من خالل دراسة مجموعة من االمثلة النوعیة لھذا المفھوم  وھي التي یتم بھا

االستنتاج الذي ھو الج��زء  االول یتكون من الدالئل التي تؤید المبدأ ویشتمل ھذا االسلوب على جزئین او

وھ��ذا یتوق��ف عل��ى طبیع��ة تل��ك ال��دالئل درج��ة كان��ت  وقد تجعل الدالئل االستنتاج موثوق بھ الى اي الثاني

 التجرید والتعمیم. استقرائي ھما درس اكتساف  وھناك عملیتان یتضمنھا اي

 طریقة االكتشاف االستداللي

 فیھ��ا التوص��ل ال��ى التعم��یم او المب��دأ الم��راد اكتش��افھ ع��ن طری��ق االس��تنتاج المنطق��ي م��ن ھ��ي الت��ي ی��تم

توجی��ھ  ھ��و ق��درة الم��درس او المعلم��ة عل��ى   ھ��ذا الن��وعالمعلوم��ات الت��ي س��بق دراس��تھا ومفت��اح نج��اح 

الم��درس او المعلم��ة ف��ي  سلسلة من االسئلة الموجھة التي تقود الطلبة ال��ى اس��تنتاج المب��دأ ال��ذي یرغ��ب

 المطلوب حتى الوصول الى  تدریسھ ابتداء من االسئلة السھلة وغیر الغامضة ویتدرج في ذلك
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واالكتشاف غیر القائم على المعنى: فاألول یضع الطالب في موق��ف  المعنى: وھناك االكتشاف القائم على

حل مشكلة م��ا، ویش��ارك الطال��ب مش��اركة ایجابی��ة ف��ي عملی��ة االكتش��اف، وھ��و عل��ى وع��ي  مشكل یتطلب

 لما یقوم بھ م��ن خط��وات ولھ��ا یش��یر الی��ھ المعل��م م��ن ارش��ادات وتوجیھ��ات، أم��ا االكتش��اف غی��ر وادراك

ارش��ادات المعل��م  وضع الطالب في موقف مشكل أیضا تحت توجیھ المعلم، ویتبعالقائم على المعنى ففیھ ی

الحكم��ة ف��ي تسلس��لھا او ف��ي  دون فھم لما یقوم بھ من خط��وات، ب��ل علی��ھ أن ینف��ذ األس��ئلة دون أن یفھ��م

 .مغزاھا

  : أھمیة التعلم باالكتشاف

وبذا یتمكن من التعامل مع  یساعد االكتشاف المتعلم في تعلم كیفیة تتبع الدالئل وتسجیل النتائج •

 المشكالت الجدیدة . 

إلى استدالالت باستخدام التفكیر المنطقي سواء االستقرائي أو  یوفر للمتعلم فرصا عدیدة للتوصل  •

  . االستنباطي

  . كالتحلیل والتركیب والتقویم یشجع االكتشاف التفكیر الناقد ویعمل على المستویات العقلیة العلیا •

  . للغیر والتبعیة التقلیدیة م على التخلص من التسلیمیعّود المتعل •

  . المعلومات مما یساعده على االحتفاظ بالتعلم یحقق نشاط المتعلم وإیجابیتھ في اكتشاف •

  . واالبتكار یساعد على تنمیة اإلبداع •

تشافھ وإثارة یشعر بھا المتعلم أثناء اك یزید من دافعیة الطالب نحو التعلم بما یوفره من تشویق •

  . للمعلومات بنفسھ

  : أنواع التعلم باالكتشاف

المعلم للطالب  ھناك عدة طرق تدریسیة لھذا النوع من التعلم بحسب مقدار التوجیھ الذي یقدمھ

  : وھي

  : ) االكتشاف الموجھ1( 

بتعلیمات تكفي لضمان حصولھم على خبرة قیمة ، وذلك یضمن نجاحھم في  وفیھ یزّود المتعلمین

العقلیة الكتشاف المفاھیم والمبادئ العلمیة ، ویشترط أن یدرك المتعلمون الغرض  دام قدراتھماستخ

 خطوة من خطوات االكتشاف ویناسب ھذا األسلوب تالمیذ المرحلة التأسیسیة ویمثل أسلوبا من كل

  . تعلیمیا یسمح للتالمیذ بتطویر معرفتھم من خالل خبرات عملیة مباشرة
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  : ھ الموجھ) االكتشاف شب2(

التوجیھات العامة بحیث ال یقیده وال یحرمھ من  وفیھ یقدم المعلم المشكلة للمتعلمین ومعھا بعض

  . المتعلمین بعض التوجیھات فرص النشاط العملي والعقلي ، ویعطي

  : ) االكتشاف الحر3(
قد مارسوا  االكتشاف ، وال یجوز أن یخوض بھ المتعلمین إال بعد أن یكونوا وھو أرقى أنواع

 السابقین ، وفیھ یواجھ المتعلمون بمشكلة محددة ، ثم یطلب منھم الوصول إلى حل لھا النوعین

  . ویترك لھم حریة صیاغة الفروض وتصمیم التجارب وتنفیذھا

  : دور المعلم في التعلم باالكتشاف

 أو مشكلةالتي سیتم تعلمھا وطرحھا في صورة تساؤل  تحدید المفاھیم العلمیة والمبادئ .1

  . التعلیمیة الالزمة لتنفیذ الدرس إعداد المواد .2

 بحیث تنمي مھارة فرض الفروض لدى المتعلمین صیاغة المشكلة على ھیئة أسئلة فرعیة .3

  . االكتشافیة التي سینفذھا المتعلمون تحدید األنشطة أو التجارب .4

  . تطبیق ما تعلموه في مواقف جدیدة تقویم المتعلمین ومساعدتھم على .5

 باالكتشاف ارشادات عند استخدام طریق التعلم

المبدأ او المفھوم المراد اكتشافھ واضحا في ذھن المدرس وذل��ك  یجب ان یكون .1

 االمثلة او االسئلة التي سوف یقدمھا یساعد على اختیار

المعلم او المعلمة في اعتب��ارھم العوام��ل ذات الص��لة قب��ل ان یق��رر  یجب ان یأخذ .2

ف��بعض المب��ادئ معق��دة لدرج��ة تك��ون طریق��ة     یق��ة ام الالطر ھ��ل یس��تخدم ھ��ذه

 فعالة االكتشاف فیھا غیر

االخ��ذ ف��ي االعتب��ار قب��ل ان یق��رر ھ��ل یس��تخدم اكتش��افا اس��تقرائیا ام  ایض��ا یج��ب .3

ق��د یص��عب تدریس��ھا باالكتش��اف   فم��ثال نظری��ات التبادی��ل  مع��ا اس��تداللیا او ھم��ا

 التكامل وكذلك بعض نظریات  بالخلط بینھما االستقرائي وحده ولكنھ اسھل
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استخدام طریقة االكتش��اف االس��تقرائي یج��ب اختب��ار امثل��ة بحی��ث تمث��ل  في حالة .4

 فیھ المبدأ المجال الذي سیعمل

اس��تخدام طریق��ة االكتش��اف االس��تقرائي یج��ب ع��دم اجب��ار الطلب��ة عل��ى  في حال��ة .5

 اللفظي التعبیر

 لطلبة ا باالجابات واالقتراحات غیر المتوقعة من یجب ان نھتم .6

مت��ى نق��ةل للطلب��ة ال��ذي ال یس��تطیعون االكتش��اف المعلوم��ات  یج��ب ان نق��رر .7

 المطلوبة كالوقت مثال

 الطلبة یتأكدون من صحة استنتاجھم او اكتشافھم بالتطبیق مثال یجب جعل .8

 التعلم بالبحث إستراتیجیة

 والحل��ول تج��اه ال��تعلم بالبح��ث یس��اعد الدارس��ات / الدارس��ین عل��ي الس��عي نح��و المعلوم��ات واإلجاب��ات

  . موضوع ما أو تجاه مشكل محدد وتنظیمھا وتحلیلھا التخاذ قرار بشأنھا

 التعلم بالبحث أھمیة استخدام

 . یجعل التعلم أسرع

 . وأعمقیجعل التعلم أمتع 

 . التعلم الذاتي وان یكتشف بنفسھ اإلجابات والمعلومات  ینمي لدي الدارس

 . س الثقة بالنفس والقوةیساعد علي أن تكتسب الدارسة / الدار

 . یساعد التعلم بالبحث علي تنمیة المھارات اللغویة لدي الدارسات/ الدارسین

المعرفة, السلوكیات,  تساعد علي زیادة مفاھیم الدارسات / الدارسین حیث یستكشف البحث لھن

 .الممارسات

لومات ومفاھیم تتخطى الدارسات / الدارسین ومعرفة مع یساعد التعلم بالبحث علي توسیع مدارك

 . المنھج

 بالبحث شخصیات الدارس من خالل خبرة التعامل مع أماكن / أشخاص خارج الفصل في ینمي التعلم

 . المقابالت التي تتم في البحث

 . العالقات بین المشاركین في البحث یعمل التعلم بالبحث علي تعزیز التفاعل وبناء
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لدي الدارسات من خالل مشاركة الدارس في بحث وتحلیل  تیعمل التعلم بالبحث علي تعزیز القدرا

 . وبالتالي یمكنھن تولي بعض المبادرات التنمویة الصغیرة بأنفسھم المشكالت التي تواجھ مجتمعھم

  أشكال وصور التعلم بالبحث

 الضارة  الحشرات –لدراسة موضوعات معینة مثل ( أنواع التربة  بحث علمي مبسط خارج الفصل -

  ... السنترال بالقریة وھكذا ت التي یقدمھاالخدما -

 . إجراء التجارب -

 . والصور البحث في الكتب -

 –البوم البحث  – تمارین –تمارین وأنشطة بحثیة تعتمد علي البحث ( تكلیفات  -

 . مھارات إعداد وتصمیم خطة البحث

 . تحدید اھداف البحث او االنشطة البحثیة

 .تحدید واختیار موضوعات البحث

 .دید واختیار مصادر البحثتح 

 . تحدید واختیار أسالیب البحث

 . األسئلة والمعلومات المطلوبة تحدید

 . توضیح وتوزیع المھام لفریق البحث 

 .تنفیذ البحث او االنشطة البحثیة

  تسجیل نتائج البحث  تقریرالبحث 

 .نتائج البحث لباقي للدارسات معا عرض

 . اتتقویم األبحاث المقدمة من الدارس

 مھارات تنفیذ البحث ( تطبیق التعلم بالبحث )

 . دافعیھ الدارسین للتعلم بالبحث مھارات استثارة

 . الرئیسیة للبحث مھارات التأكید علي المفاھیم واألفكار 

 . من الدارسات مھارات توزیع المھام واألدوار بین فریق البحث

 . مھارات االستخدام الجید لألسئلة البحث
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 . ستخدام الجید لمصادر البحثاال مھارات

 . مھارات إتقان استخدام أسالیب البحث المختلفة

 . مھارات التسجیل والتدوین بدقة أثناء البحث

 . المناسبة للدارسات مھارات استخدام أسالیب التعزیز

 . مھارات عمل تقریر للبحث یشمل كافة العناصر ونتائج البحث

 . الراجعة مع مجموعات البحث األبحاث وعمل التغذیة مھارات تقویم

  : االعتبارات الھامة التي یجب مراعاتھا 

  :قبل تنفیذ البحث نراعي

 . توضیح الھدف من البحث للدارس القائم بالبحث     

 . في اختیار موضوعات البحث مشاركة الدارس     

 . وللدارس أیضا تحدید مصادر البحث المناسبة لموضوع البحث     

 .لموضوع البحث األسالیب التي یتم استخدامھا في البحث ومالءمتھاتنوع      

  المطلوب في األنشطة البحثیة مساعدة الدارس في تحدید أسئلة البحث أو توضیح التكلیف     

 . للخروج بنتائج جیدة التأكید علي أھمیة مشاركة فریق البحث معا     

 . أراء بعض نس ویقبلونیجب أن یكون فریق البحث من الدارسین متجا     

 . البحثي تحدید الوقت الذي یستغرقھ البحث أو الوقت الذي یستغرقھ التمرین     

 . یجب تحدید قائد لفریق البحث وأخرى لتسجیل المالحظات     

 . تنوع أشكال البحث واألنشطة البحثیة حتى ال یمل الدارس     

 . بموضوعات بسیطة ومشوقة للدارس طریقة البحث في الفصل یجب أن نبدأ تطبیق     

   :نراعي أثناء تنفیذ البحث
 . األنشطة البحثیة ضرورة مشاركة الدارسین الفعالة معا أثناء تنفیذ البحث أو     

واالحتفاظ بالمالحظات والكتابات التي یتم  التسجیل والكتابة لكل المالحظات واإلجابات المختلفة     

 . تدوینھا أثناء البحث

 . الدارس ومشاركتھ في البحث خاصة في تطبیق الدارس للبحث ألول مرة توجیھ     

 . استخدام الدارس لمصادر البحث المختلف التأكد من     

 . المناسبة الموضوع البحث وتنوع األسالیب المستخدمة التأكد من استخدام األسالیب     
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 . تقریر البحث بطریقة جیدة التأكید علي كتابة     

  التعلم بالبحث أتوقع أن یقابلني بعض الصعوبات في استخدام أسلوب

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

  : یمكن أن أتغلب علي الصعوبات السابق من خالل *

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 استراتیجیة التعلم حتى التمكن

 ما المقصود بالتعلم حتى التمكن ؟ 

س��بقا یقصد بالتعلم حتى التمكن تزوید المتعلمین بوح��دات تعلیمی��ة ذات تنظ��یم جی��د ولھ��ا أھ��داف مح��ددة م

وال یس��مح للم��تعلم االنتق��ال م��ن وح��دة تعلیمی��ة إل��ى أخ��رى تالی��ة إال بع��د أن یص��ل إل��ى مس��توى ال��تمكن 

المطلوب وإذا لم یتمكن المتعلم من الوصول إلى المستوى المطلوب تعد لھ مادة أو مواد عالجیة تساعده 

 في الوصول إلى ھذا المستوى من التمكن . 

یعنى مجموعة من اإلجراءات والخطوات التعلیمیة المنظمة والمحددة  كما ویرى البعض أن ھذا المفھوم

وال یمكن االنتقال من  80األھداف تساعد المتعلم على تحقیق األھداف بمستوى إتقان یصل إلى أكثر من 

 خطوة إلى الخطوة التالیة إال بعد الوصول إلى المستوى المطلوب من اإلتقان . 

ھیم الحدیثة في مجال التربیة والتي ظھ��رت ف��ي الق��رن العش��رین م��ع كتاب��ات یعتبر التعلم للتمكن من المفا

الكثیرین من أمثال دیوي وغیره  , وھو یعن��ي نوع��ا م��ن أن��واع ال��تعلم اإلنس��اني ال��ذي نح��اول فی��ھ التأكی��د 

عل��ي إتق��ان الم��تعلم لمجموع��ة مح��ددة م��ن األھ��داف الس��لوكیة , ویق��وم ال��تعلم لل��تمكن عل��ي افتراض��ات 

 :ـ أساسیة ھي

جمی����ع المتعلم����ین یس����تطیعون اكتس����اب الم����ادة العلمی����ة المقدم����ة لھ����م ونس����تطیع إیج����اد  •

 االستراتیجیات المناسبة لتحیقي ھذا الھدف .
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یق��دم المعل��م والبرن��امج التعلیم��ي المق��دم المس��اعدة المناس��بة للم��تعلم إذا م��ا واج��ھ ص��عوبة   •

 معینة .

 ق أھداف األفراد في الموقف التعلیمي.تقدیم المواقف التعلیمي المناسبة والمالئمة لتحقی •

ترتبط فكرة التعلم للتمكن بفك��رة التق��ویم التت��ابعي المس��تمر وال��ذي تق��دم م��ن خ��الل اختب��ارات  •

 سریعة وصغیرة في كل موقع من مواقع الدرس .

 التعزیز ھام جدا في عملیات التعلم للتمكن . •

كن اتباعھ��ا م��ن اج��ل تحقی��ق ال��تعلم لل��تمكن وقد أشارت الكتابات التربوي إلى وجود عدد من الخطوات یم

 وھي :ـ 

 ـ توفیر طرق التعلیم المناسبة لكل طالب .

 ـ مساعدة الطالب عندما یحتاجون إلى ذلك لحل الصعوبات التي تقف أمام تعلمھم .

 ـ توفیر الوقت الكافي للتعلم .

 التمكن) .ـ وجود معاییر واضحة یجب تحقیقھا لكي یصل الطالب إلى درجة اإلتقان ( 

 المشكالت التي تواجھ التعلم للتمكن:

 مشكالت خاصة بتوفیر الوقت الكافي للوصول بكل الطالب إلى درجة التمكن . •

 نقص المھارات األساسیة لدي المعلمین . •

 توالد عادات سیئة لدي المتعلمین مثل التراخي والكسل في عملیة التعلم . •

 ھ أتقن المادة التعلیمیة  .حصول الفرد علي درجة عالیة لیس معناه ان •

 وقد حدد بلوم مجموعة من اإلجراءات للتعلم حتى التمكن یمكننا إجمالھا فیما یلى : 

 أن یتم تدریس مجموعة من المھام التعلیمیة في إطار الوحدة األولى .  -1

 ترتیب المھمات التعلیمیة بحیث تؤدى كل مھمة إلى المھمة التالیة .  -2

 واإلمكانیات واألسالیب المناسبة التي تسھم في تعلم مھام الوحدة األولى .  توفیر الظروف - 3

 إعداد اختبار بنائي تشخیصي للوقوف على مدى بلوغ المتعلم لمستوى التمكن .  -4

تنفیذ اإلجراءات العالجیة من خالل مواد تعلیمیة تعطى للتالمیذ الذین لم یتمكنوا من الوصول إلى  -5

 اعدتھم في الوصول إلیھ . مستوى التمكن لمس

 إعداد مواد إثرائیة للمتعلمین الذین حققوا المستوى المطلوب من التمكن .  - 6
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 إعداد اختبار ثان ینفذ على المتعلمین الذین لم یصلوا مستوى التمكن بعد تطبیق المواد العالجیة .  - 7

 تكرار الخطوات واإلجراءات السابقة لكل وحدة .  - 8

 ختبار نھائي شامل یرتبط باألھداف وتطبیقھ قبل وبعد تدریس الوحدة .إعداد ا - 9

 تطبیق نموذج التعلم للتمكن في الموقف التعلیمي :

 تحدید مجموعات األھداف المطلوب تحدیدھا . •

 إعداد األھداف بحیث تكون مشتقة من األھداف . •

 تحدید مستوي التمكن المطلوب . •

 صغیرة .تقسیم المادة التعلیمیة إلى وحدات  •

 بناء اختبار نھائي للكشف علي مدي التقدم الذي تحقق لدي المتعلم . •

 ویتطلب ذلك توفیر :ـ 

 ـ كتب متنوعة یمكن من خاللھا أن یحقق الطالب نموا كل حسب سرعة تعلمھ .

 ـ بطاقات لشرح أجزاء معینة من المادة .

 ـ إعادة التدریس في بعض الموضوعات .

 یمیة .ـ استخدام الوسائل التعل

 ـ إثارة اھتمام التالمیذ .؟

 استخدام أنشطة تعلیمیة متنوعة .

 ـاستخدام استراتیجیات متنوعة في عملیة التدریس .

 ـ استخدام استراتیجیات عالجیة مناسبة .

 تدریس المفاھیم " خرائط المفاھیم " إستراتیجیة

لتي لھ��ا خص��ائص معین��ة یشیر علماء النفس إلى أن المفھوم عبارة عن مجموعة من المثیرات ا

, ویشیر البعض اآلخر إل��ى أن المفھ��وم ھ��و فك��رة مج��ردة ت��م تعمیمھ��ا خ��الل الم��رور بمواق��ف ومناس��بات 

معینة . والمفاھیم علي وجھ العموم تعتبر مجردات استخرجت من خبراتن��ا الیومی��ة ف��ي الحی��اة وال تش��یر 

موع��ة م��ن األح��داث المتع��ددة وھ��ي إل��ى أح��داث معین��ة لكنھ��ا تش��یر إل��ى مكون��ات مج��ردة م��أخوذة م��ن مج
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تساعد في تنظیم وتبویب ھذه الخبرات واألحداث وتتكون المف��اھیم م��ن خ��الل التع��رف الح��ي م��ع األش��یاء 

 والمواقف الجزئیة ثم تصنف ھذه األشیاء إلى مجموعات تنتھي بتحدید الخواص المشتركة بینھا 

 ھي :ـوتشیر الدراسات إلى أن تكوین المفھوم یمر بثالث مراحل 

التمییز : بمعني قدرة الفرد علي أن یمی��ز ب��ین األف��راد والعناص��ر المتش��ابھة وھ��و ع��ادة م��ا ی��تم عل��ي  •

 المستوي العقلي .

التنظیم والتصنیف : وذلك من خالل مالحظة الشبھ وایجاد العالقات والصفات العام��ة المش��تركة ب��ین  •

 األفراد .

 عدة لھا صفة الشمول .التعمیم : وھو توصل الطالب إلى مبدأ عام أو قا •

 مكونات المفھوم  
 تكون المفھوم من مجموعة من المكونات ھي :

o . اسم المفھوم 

o . داللة المفھوم 

o  .صفات المفھوم 

o . أمثلة المفھوم 

 أنواع المفاھیم 
 مفاھیم مجردة :  التي لیس لھا أمثلة محسوسة . -

 مفاھیم مادیة : لھا أمثلة محسوسة. -

 :وعموما تسم المفاھیم إلى 

 مفاھیم ربط  تلك التي تربط بین مصطلحین او شیئین . •

 مفاھیم فصل . •

 مفاھیم عالقات وتتضمن العالقة بین مفھومین أو اكثر  . •

 مفاھیم تصنیف . •

 مفاھیم عملیة . •

 مفاھیم وجدانیة . •

 ولكي یتعلم الطالب المفھوم فانھ البد أن یستطیع القیام بأربعة أشیاء :ـ 

 ـ یسمي المفھوم .
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 عن خصائص المفھوم . ـ یعبر

 ـ یختار األمثلة الصحیحة للمفھوم .

 ـ یحل مشكالت تتضمن المفھوم .

 وھناك العدید من استراتیجیات تدریس المفھوم وترتكز ھذه االنواع علي :

 تقدیم تعریف للمفھوم أو إجراء تجارب یعقبھا تقدیم تعریف للمفھوم . •

 ذكر الخصائص الممیزة للمفھوم . •

 للمفھوم .تقدیم امثلة  •

 إجراء مناقشات بین الطالب لمعرفة مدي تمكن الطالب من المفھوم . •

 االستفادة من المواقف العملیة في استنتاج المفھوم مع الطالب . •

 حل مشكالت تتضمن المفھوم . •

 ویجب مالحظة أن تنمیة المفھوم یتأثر بعدة عوامل منھا :ـ 

 ـ عدد األمثلة المقدمة للمفھوم .

 یجابیة المقدمة للمفھوم .ـ األمثلة اإل

 ـ الخبرات السابقة للفرد . 

 ـ الفروق الفردیة بین الطالب المتعلمین .

 ـ الخبرات المباشرة لألفراد .

 ـ التمكن من المفاھیم السابقة .

 ـ نوع المفاھیم المقدمة .

 قیاس تعلم المفاھیم .
 ومنھا :ـ  یمكن قیاس تعلم الطالب للمفھوم من خالل بعض األجرات البسیطة

 اكتشاف المفھوم لدي الطالب من خالل عملیاتھ الثالث. •

 تعریف المفھوم . •

 استخدام المفھوم في مواقف التمییز والتصنیف والتعمیم . •

 تطبیق المفھوم في مواقف جدیدة . •

 تفسیر المالحظات و األشیاء في البیئة المحیطة بالطالب في ضوء المفاھیم التي اكتسبھا  •

 وم في حل مشكالت .استخدام المفھ •
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 بناء مفاھیم مشابھة للمفھوم االصلي .  •

 ما المقصود بخریطة المفاھیم ؟

" عبارة عن رسوم تخطیطیة ثنائیة البع��د تترت��ب فیھ��ا مف��اھیم الم��ادة الدراس��یة ف��ي   خرائط المفاھیم 

مف��اھیم صورة ھرمیة بحیث تتدرج من المفاھیم األكثر شمولیة واألق��ل خصوص��یة ف��ي قم��ة الھ��رم إل��ى ال

األقل شمولیة واألكث��ر خصوص��یة ف��ي قاع��دة الھ��رم , وتح��اط ھ��ذه المف��اھیم ب��أطر ت��رتبط ببعض��ھا بأس��ھم 

 مكتوب علیھا نوع العالقة ".

 متى تستخدم خریطة المفاھیم ؟

 تستخدم خریطة المفاھیم في الحاالت اآلتیة : •

 تقییم المعرفة السابقة لدى الطالب عن موضوع ما . •

 فھم الطلبة للمفاھیم الجدیدة .تقویم مدى تعرف وت •

 تخطیط لمادة لدرس . •

 تدریس مادة الدرس . •

 تلخیص مادة الدرس . •

 تخطیط للمنھج . •

 تصنیفات خریطة المفاھیم 

 تصنف خرائط المفاھیم حسب طریقة تقدیمھا للطالب إلى :

 (Concept only Map )  خریطة للمفاھیم فقط  .1

 ( Link only Map)خریطة لكلمات الربط فقط  .2

 )Propositional Mapخریطة افتراضیة (  .3

 ( Free range Map )الخریطة المفتوحة  .4
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 تصنف خریطة المفاھیم حسب أشكالھا إلى :

 Hierarchical Concept Mapsخرائط المفاھیم الھرمیة  .1

 ( Cluster Concept Maps )خرائط المفاھیم المجمعة  .2

 ) Chain Concept Mapsخرائط المفاھیم المتسلسلة (  .3

 خطوات بناء خریطة المفاھیم ؟

اختیار الموض��وع الم��راد عم��ل خریط��ة المف��اھیم ل��ھ , ول��یكن وح��دة دراس��یة , أو درس��ا , أو  •

 فقرة من درس بشرط أن یحمل معنى متكامل للموضوع.

 تحدید المفاھیم في الفقرة (المفھوم األساسي والمفاھیم األخرى) , ووضع خطوط تحتھا  •

 وترتیبھا تنازلیا تبعا لشمولھا وتجریدھا .إعداد قائمة بالمفاھیم  •

تصنیف المفاھیم حسب مس��تویاتھا والعالق��ات فیم��ا بینھ��ا وذل��ك ع��ن طری��ق وض��ع المف��اھیم  •

األكثر عمومی��ة ف��ي قم��ة الخریط��ة , ث��م الت��ي تلیھ��ا ف��ي مس��توى ت��ال , وترتی��ب المف��اھیم ف��ي 

 صفین كبعدین متناظرین لمسار الخریطة .

أو الت��ي تنتم��ي لبعض��ھا ال��بعض بخط��وط , وكتاب��ة الكلم��ات الرابط��ة ربط المفاھیم المتص��لة ,  •

 التي تربط بین تلك المفاھیم على الخطوط.

 كیف نعلم الطالب مھارة بناء خریطة المفاھیم ؟

 قدم أمثلة مبسطة لخرائط المفاھیم ( تم إعدادھا من قبل المعلم ). •

(استخدام فقرات تحوي وضح كیفیة بناء خریطة المفاھیم في شكل خطوات مبسطة مثل  •

 على مفاھیم قلیلة).

تدرج في تدریب الطالب من خالل استخدام خریطة للمفاھیم فقط ثم خریطة لكلمات الربط ثم  •

 استخدم الخریطة المفتوحة وھكذا ...

 وجھ الطالب عند تنفیذ المحاوالت األولى. •
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 أعطي تغذیة راجعة لتحسین المحاوالت األولى . •

 ریب على استخدامھاأتح للطالب فرصا للتد •

 أھمیة خریطة المفاھیم:

تسھل حدوث التعلم ذي المعنى ، حیث یقوم المتعلم بربط المعرفة الجدیدة بالمفاھیم السابقة التي لھا  •

 عالقة بالمعرفة الجدیدة وبالتالي یتغلب على التعلم طابع الحفظ.

 شبة واالختالف مما ییسر تعلمھا.تجعل المتعلم قادرا على تعلم المفاھیم ومعرفة العالقات وأوجھ ال •

تقود المتعلم إلى المشاركة الفعلیة في تكوین بنیة معرفیة متماسكة متكاملة مرتبطة بمفھوم أساسي  •

 وبالتالي توفیر مناخ تعلیمي جماعي.

توفیر قدر من التنظیم الذي یعتبر جوھر التدریس الفعال وذلك بمساعدة الطالب على رؤیة المعرفة  •

 الھرمیة الترابطیةالمفاھیمیة 

 تعمل على تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى المتعلمین وتصحیح المفاھیم الخاطئة لدیھم. •

تساعد على توضیح بنیة المادة المتعلمة في صورة شبكة مفاھیمیة تمكن المتعلم من فھم المادة  •

 المتعلمة واستیعابھا بصورة أفضل.

 القراءة المعتمدة على الفھم .تعتبر إحدى الطرق التي یستخدمھا المتعلم في  •

تساعد خرائط المفاھیم المتعلمین على مواجھة التحدیات التي تواجھھم عند تعلمھم مادة دراسیة  •

 معینة وتكوین عالقات بین المفاھیم، ومعرفة كیف یتعلمون.

على تساعد خرائط المفاھیم على التنظیم الھرمي للمعرفة ومن ثم یتبعھا تحسین في قدرة المتعلمین  •

 استخدام المعلومات الموجودة لدیھم.

 تزود المتعلمین بملخص تخطیطي مركز لما تعلموه . -10

تساعد المعلم على قیاس مستویات بلوم العلیا( التحلیل والتركیب والتقویم) ألنھ یتطلب من المتعلم  -11

 مستوى عالیا من التجرید.

مات الھامشیة وفي اختیار األمثلة المالئمة تساعد على الفصل بین المعلومات الھامة والمعلو -12

 لتوضیح المفھوم.

 تساعد المعلم على معرفة سوء الفھم الذي قد ینشأ عند المتعلمین. -13

 تساعد المعلم على التركیز حول األفكار الرئیسیة للمفھوم الذي یقوم بتدریسة -14
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 تساعد على بقاء أثر التعلم ألطول فترة. -15

 ند المتعلمین وتغیر اتجاھاتھم نحو المفاھیم الصعبة.تقلل القلق ع -16

 ما ھو معیار تصحیح خریطة المفاھیم ؟

ھناك العدید من معاییر لتصحیح خریطة المفاھیم وأشھرھا معیار تص��حیح خریط��ة المف��اھیم لنوف��اك وج��وین 

 ), وھي:1995(

 العالقات : درجة واحدة لكل عالقة صحیحة بین مفھومین. -1

 خمس درجات لكل تسلسل ھرمي صحیح. لھرمي :التسلسل ا -2

 . الوصالت العرضیة : عشر درجات لكل وصلة عرضیة صحیحة و مھمة -3

 درجة واحدة لكل مثال صحیح .  األمثلة : -4
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 مفھوم رئیس
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 مفھوم عام

 مفھوم عام

مفھوم 
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 عمومیة

مفھوم 
 محدد

مفھوم 
 محدد

مفھوم  مفھوم محدد
 محدد

مفھوم 
 محدد

مفھوم 
 محدد

مفھوم 
 محدد

م مفھو
 محدد

 شكل یوضح البنیة الھرمیة لخریطة المفاھیم:
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 Case Studyدراسة الحالة  

یتمح��ور أس��لوب دراس��ة الحال��ة عل��ى تمرك��ز الط��الب ف��ي العملی��ة التعلیمی��ة والحال��ة عب��ارة ع��ن 

مش��كلة (واقعی��ة أو افتراض��یة) وھ��ي تق��دم للم��تعلم مكتوب��ة ومرفق��ة بھ��ا بع��ض التفاص��یل ع��ن حیثی��ات 

بھ��دف  المش��كلة وخلفیات��ھ وأس��بابھا وإحص��ائیاتھا (وتوض��ع ف��ي تقری��ر) ومطل��وب م��ن الطال��ب قراءتھ��ا

 الوصول إلى اقتراحات حیال تلك المشكلة . 

ویھدف ھذا األسلوب إلى تنمیة قدرات الطالب على قراءة المعلومات وتحدی��د المش��كلة عل��ى ھیئ��ة أس��ئلة 

تحتاج إلى إجابات وتحدید  وسائل الوصول إلى تلك اإلجاب��ات ،ویھ��دف أس��لوب دراس��ة الحال��ة أیض��اً إل��ى 

المبادئ والمفاھیم الھام��ة بش��أن موض��وع المش��كلة بط��رق ذاتی��ة كم��ا تمكین الطالب من استشفاف بعض 

یساعد ھذا األسلوب على إكساب الطالب بعض المھارات األساسیة في حل المشكالت وف��ق م��نھج علم��ي 

 موضوعي .
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 التدریس التأملى

 تمھیـــد
ف��ى حف��ز ال��تعلم من الضرورى تفھم وتقدیر المھارات المطلوب توافرھ��ا ف��ى المعل��م ال��ذى یرغ��ب 

الجید. إن المطلوب من المعلم الذى یستخدم طرق التدریس المتمرك��زة ح��ول الم��تعلم أكب��ر بكثی��ر مم��ا ھ��و 

 1مطلوب من نظیره الذى یستخدم طرق التدریس التقلیدیة المتمرك��زة ح��ول المعل��م. ویص��ف الش��كل رق��م 

ن یلعبھ��ا. إن أح��د مش��كالتنا بع��ض، ول��یس ك��ل، األنش��طة الت��ى یق��وم بھ��ا المعل��م واألدوار الت��ى یج��ب أ

الرئیسیة ھى إستمرار تأكید سلطة المعلم بتبن��ى طریق��ة إختب��ار معین��ة لل��تعلم. وتكم��ن الق��وة ھن��ا ف��ى دور 

المعلم كمختبر وكموزع للدرجات. واإلخفاق فى التمییز بین اإلختبار والتدریس ھو العقب��ة الحقیقی��ة أم��ام 

 تطویر نطاق واسع من أدوار المعلم.

 1جدول 
 الدور النشاط

 یطلب المعلم من الطالب أن ینقسموا إلى مجموعات

یطلب المعلم من التالمیذ إتباع المثال الخاص بإع��داد تقری��ر ع��ن أس��باب 

 الثورة الفرنسیة

 یتفقد المعلم التقاریر التى یقوم التالمیذ بكتابتھا 

 ینصح المعلم الطالب بأفضل طرق القیام بھذه المھمة 

ھ بالم��ادة التعلیمی��ة والمس��اعدة الالزم��ة حت��ى یتمكن��وا یزود المعل��م طالب��

 من إنجاز المھمة بأنفسھم

 یشرح المعلم الفرق بین الثورة الفرنسیة والثورة الصناعیة

یبقى المعلم فى الفصل بعد الدرس وین��اقش اح��دى المش��كالت الشخص��یة 

 للطالب والتى تؤثر على عملھ الدراسى

ب ویش��رب معھ��م الش��اى أو یرت��ب یتبادل المعلم الحدیث مع بع��ض الط��ال

 للذھاب مع الفصل للسینما

 

 مدیر

 مثل

 

 متابع

 مستشار

 میسر

 

 مصدر معلومات

 إخصائى إجتماعى

 

 صدیق
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تم دراسة  "األثر المرتد" والذى یتم تعریفھ بشكل أو بأخر بأنھ تأثیر اإلختبار على التدریس والتعلم ف��ى 

اث الحدیث��ة، یب��دو أن لإلختب��ارات ت��أثیر الینك��ر عل��ى م��ا ی��تم العدید من أجزاء الع��الم. وحس��ب نت��ائج األبح��

تعلیمھ، وتأثیر أقل على الكیفیة التى یتم بھا تدریس المحتوى. وتوجد حاجة إلجراء المزی��د م��ن األبح��اث 

فى ھذا المجال. ویعتبر "اإلسلوب التأملى" فى التدریس إتجاه یرى نمو المعلم مھنی��ا وكأن��ھ ش��ىء ینش��أ 

م. ویتعلم المعلمون من خالل التأمل فى ممارساتھم داخل الفص��ل. ویق��وم المعلم��ون بالب��دء من داخل المعل

فى إستخدام ھذا اإلسلوب بأنفسھم حیث یعمدون إلى مالحظ��ة الط��رق الت��ى یقوم��ون ھ��م بإس��تخدامھا ف��ى 

یم التدریس، ولجمع البیان��ات الخاص��ة بأس��الیب تدریس��ھم، وإس��تخدام ھ��ذه البیان��ات كأس��اس لتحلی��ل وتقی��

فك��ر  -الذات، وللتغییر، وبالتالى للنمو المھن��ى. ویتض��من الم��دخل ك��ل م��ا یق��وم ب��ھ المعلم��ون المحترف��ون 

 فیما یفعلون وحاول إكتشاف طرق لتحقیق أداء أفضل.

ویعرض ھذا القسم للمعلمین طرق للبحث سواء داخ��ل ذواتھ��م أو ب��ین المق��ررات الت��ى یقوم��ون بتق��دیمھا 

 لحصول على البیانات وتلك التى تلھمھم داخل الفصل.وتدریسھا، كما یعرض طرق ا

 لماذا المعلم المتأمل؟
 یعنى األسلوب التأملى أن المعلم "متخذ قرار".  تنقسم أغراض التدریس التأملى إلى ثالث مستویات:

 زیادة فھم الفرد لعملیة التدریس والتعلم؛ -1

 خاص بھ كمعلم؛زیادة فھم الفرد لمخزون اإلختیارات اإلستراتیجیة ال -2

 رفع جودة فرص التعلم التى یمكن أن یقدمھا المعلم. -3

ھناك شىء واحد یمكن أن نثق بھ، وھو أن التغیی��ر ح��ادث ال محال��ة ف��ى نظامن��ا التعلیم��ى وس��وف یص��بح 

المعلم، الذى مضى على تدریبھ ثالثین عام��ا ول��م ی��تعلم ش��یئا من��ذ ذل��ك الح��ین، ض��عیفا ج��دا. وب��الرغم م��ن 

م المعلم من زمالئھ، ومن خالل القیام بمالحظة أدائھ، ف��إن قدرت��ھ عل��ى ال��تعلم م��ن الخب��رة تع��د إمكانیة تعل

أداة قویة لل��تعلم. عن��د القی��ام بت��دریب المعل��م عل��ى التأم��ل فیم��ا یق��وم ب��ھ، وعل��ى ال��تعلم مم��ا یح��دث ل��ھ ف��ى 

 الفصل، نزرع بذور تنمیة المعلم والتى یجب أن تستمر عبر حیاتھ العملیة.

ب الرئیس��ى لإلھتم��ام بالت��دریس الت��أملى ھ��و زی��ادة ال��وعى بمعتق��دات وممارس��ات الت��دریس، وأن إن السب

ن��تعلم أن ن��رى الت��دریس بطریق��ة أخ��رى. وفیم��ا یل��ى خم��س إفتراض��ات اساس��یة ت��م وض��عھا فیم��ا یتعل��ق 

 بالتدریس التأملى:

 یملك المعلم كمصدر للمعلومات قاعدة معرفیة موسعة عن التدریس -1

 الكثیر عن التدریس من خالل سؤال الذاتیمكن أن نتعلم  -2
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 ال یعرف المعلم الكثیر مما یحدث فى التدریس -3

 التكفى خبرة التدریس وحدھا كأساس إلستمرار النمو والتطور -4

 یمكن أن یؤدى التأمل الناقد إلى فھم أعمق للتدریس -5

الت��دریس الت��أملى  وباإلضافة إلى ما سبق وسردناه حتى اآلن من أس��باب، ف��إن الج��زء ال��ذى ال یتج��زأ م��ن

ھ��و أن ن��تعلم كی��ف نق��وم بفع��ل م��ا، حینم��ا یك��ون ھ��ذا ممكن��ا، تج��اه أى ش��ىء یمك��ن أن نعرف��ھ ع��ن أنفس��نا 

كمعلمین وعن إستجابات تالمیذنا، بھدف رفع جودة فرص التعلم التى نقدمھا فى فصولنا. إن قیامنا بفعل 

تجری��ب ع��دد م��ن الب��دائل، والتع��دیل ش��ىء م��ا ق��د یتطل��ب من��ا كمعلم��ین اإلبتك��ار ف��ى الت��دریس، ومحاول��ة 

 الروتین فى التدریس بناءاً على ما نتعلمھ. –كسر  –واإلضافة أو حتى 

م��ن المھ��م تحدی��د معتق��داتك ع��ن الت��دریس. حی��ث یس��اعد ذل��ك المعلم��ین عل��ى التح��دث ع��ن نظری��اتھم 

ی��دعمھا  الشخصیة فى التدریس. وسوف یفجر ھذا المناقشات حول مصدر ھذه المعتقدات وھ��ل ھن��اك م��ا

من أبحاث؟ ھل توجد ھناك عالقة بینھا وبین بنیة شخص��یة المعل��م؟ وھ��ل ی��دعم ھ��ذه المعتق��دات مؤسس��ة 

تعلیمیة معینة؟ یمكن أن یركز المدرب عل��ى مج��ال واح��د م��ن مج��االت التس��اؤل، مث��ل ط��رق ض��بط الفص��ل 

 وإدارتھ، وھكذا . . .

ساق مفاھیمیة، حتى ی��دركوا األس��باب وراء م��ا كما أنھ من المھم أن یعى المعلمون ما لدیھم مسبقا من أن

یتخذونھ من قرارات فى الفصل. ویشیر مصطلح "خلف السبورة" إلى ما لدى المعلم م��ن خب��رات س��ابقة 

م��ع معلم��ى ھ��ؤالء المعلم��ین ف��ى مختل��ف مراح��ل التعل��یم الت��ى م��روا بھ��ا. وت��ؤثر ھ��ذه الخب��رات عل��ى ق��یم 

 جید.ومعتقدات المعلمین فیما یتعلق بالتدریس ال

ویعتق��د المعلم��ون أن��ھ غالب��ا م��ا تس��تند األنظم��ة إل��ى أس��اس م��ن األھ��داف، والق��یم، والمعتق��دات وعالقتھ��ا 

بمحتوى وعملیة التدریس، وفھمھم للنظام الذى یعمل��ون م��ن خالل��ھ وأدوارھ��م ف��ى ك��ل ذل��ك. وتعم��ل ھ��ذه 

الى فھ��ىُ تك��ون م��ا یس��مى المعتقدات والقیم كخلفیة لكثیر مم��ا یتخ��ذه المعلم��ون م��ن ق��رارات وأفع��ال وبالت��

إصطالحا "ثقافة التدریس" وتبقى حقیقة ھامة وھى أن المتعلمین قد یعبروا عن إفتراضاتھم عن ال��تعلم 

یلقى اإلختالف المحتم��ل ب��ین معتق��دات المعلم��ین والمتعلم��ین الض��وء عل��ى أھمی��ة ’بطریقة مختلفة تماما. 

س��ات المعلم��ین ف��ى الفص��ل أو توظی��ف ممارس��ات أن نوضح للمتعلمین اإلفتراضات التى تستند إلیھا ممار

تتمث��ل تبع��ات ع��دم تطبی��ق م��ا س��بق الفصل بحیث یتم مطابقتھا عن قرب مع توقعات التالمی��ذ. ونتوق��ع أن 

 فى  الفھم الخطأ، وإنعدام الثقة من جانب كل من المعلمین والمتعلمین.

 

 



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

151 

 الموضوعات التى یبحثھا المعلمون المتأملون

یة للتدریس التأملى برغبة المعلم فى فھم فعالیات مق��رر واح��د بش��كل أفض��ل حینم��ا ی��تم تبدأ المراحل األول

تدریس��ھ لمجموع��ة م��ن المتعلم��ین. ویج��د معظ��م المعلم��ون أن المق��رر الف��ردى ھ��و أفض��ل مك��ان یمك��ن 

اإلستفادة منھ لبدء ما سوف یصبح بالتدریج جھود منتظمة ف��ى إط��ار الت��دریس الت��أملى. وتتض��من بع��ض 

 العامة للموضوعات التى غالبا ما یبحثھا المعلمون المتأملون اآلتى: المجاالت

أنماط اإلتصال فى الفصل الدراسى. تعد أنماط اإلتصال فى الفصل الدراسى واحدة م��ن أكث��ر الموض��وعات 

شیوعا التى یقوم المعلم المتأمل ببحثھا ویھتم أغلبھم بفھم كیف یمكن أن یؤثر اإلتصال، بین كل م��ن ف��ى 

، على عملیات التدریس والتعلم. فعلى سبیل المثال یمكن أن یختب��ر المعل��م المالم��ح المتض��منھ ف��ى الفصل

روتین عملیة التعلیم بھدف زیادة فھم میول التالمیذ التعلیمیة وما یفضلونھ. إن المراجعة الدقیقة للطرق 

أج��زاء  م��ن ال��درس  الت��ى یس��تخدمھا المعلم��ون ف��ى الت��دریس ت��ؤدى إل��ى إھتم��ام الكثی��ر م��نھم بإس��تخدام

 وبعض المالمح المتضمنھ بھ بھدف الوصول إلى تأثیر أفضل.

المعلم كمتخذ قرار.ھناك موضوع آخر من المھم دراستھ وھو إختیار أنماط أكثر دق��ة لتفاع��ل الم��تعلم م��ع 

نظیره والمعلم مع نظیره فٮالفصل. إنھ لحقیقى أن ینبثق م��ا نق��وم ب��ھ م��ن أفع��ال ف��ى الت��دریس م��ن داخلن��ا 

حیث تتضمن إس��تجاباتنا المعرفی��ة واإلنفعالی��ة تج��اه األح��داث الت��ى تج��رى خ��ارج الفص��ل. وألنن��ا جمیع��اًً◌ 

نعتم��د عل��ى المع��ارف، والق��یم، والمعتق��دات الخاص��ة بالت��دریس وال��تعلم حت��ى نس��تطیع أن ن��ؤدى عملن��ا 

دریس وك��ذلك ف��ى كمعلمین فى الفصل، فإن فھمنا الداخلى وتوقعاتن��ا تس��ھم فیم��ا نتخ��ذه م��ن ق��رارات فٮالت��

 سلوكیاتنا التدریسیة.

طرق تطبیق المتعلمین للمعارف. وتشمل الطرق التى یستوضح بھا الم��تعلم أم��راًً◌، وتل��ك الت��ى یس��تجیب 

بھا لما یتلقاه من تعزیز وطرق تطبیقیة للمعارف، وطرق التفاعل مع أقرانھ. كما تعنى إستجابات المتعلم 

ستراتیجیات التعلم. یمك��ن ایض��اًً◌ اإلھتم��ام ب��المواد الت��ى یب��دعھا للتغییر فى طرق التدریس وإستخدامھ إل

 التالمیذ وإستخدام الموارد خارج الفصل.

 الجو المتأثر فى الفصل. ویشمل الجو المتأثر فى الفصل القلق، وإعتبارات ثقافیة.

ى قد تتوافر وق��د ال البیئة التعلیمیة. وتعنى التنظیم العام للفصل، والكتاب المقرر، وغیرھا من الموارد الت

 تتوافر. 

التقییم الذاتى للمعلم فیما یتعلق بنموه وتطوره كمحترف. حسب األفكار الحدیثھ فى مجال تط��ویر المعل��م، 

ینمى المعلم مھاراتھ عل��ى م��دار مراح��ل متع��دده ف��ى حیات��ھ المھنی��ة. ویعتق��د ال��بعض اآلن أن س��بب تط��ور 

، بشرط أن تتوافر لھ الفرصة أن یتأمل فى ھذه الخبرات المعلم ھو الخبرات التى یحصل علیھا فى الفصل
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بدقة وأن یقوم بالتعامل معھا. وقد تساعد أیضا الفرص التدریبیة والتط��ور المھن��ى المس��تمر ف��ى تحس��ین 

 آداء المعلم. 

ومثلم��ا توج��د العدی��د م��ن الموض��وعات الت��ى یمك��ن أن یدرس��ھا المعل��م المتأم��ل، توج��د العدی��د م��ن الط��رق 

 ومات .لجمع المعل

أكم��ل العب��ارات التالی��ة المتعلق��ة بعمل��ك كمعل��م، ث��م ق��ارن بتل��ك الخاص��ة ب��األخرین ف��ى  :1ورق��ة عم��ل 

 مجموعتك الصغیرة

 كانت أفضل خبرة مررت بھا كمدرس  •

- - - - - - 

 

 كانت أكبر مشكلة واجھتھا كمدرس •

- - - - - - 

 

 كانت أكبر نقاط قوتى كمدرس  •

- - - - - - 

 

النوع من الدعم للقیام بعملى احتاج إلى ھذا  •

 بشكل أفضل

 - - - - - - 

 

 أستطیع أن أساعد زمالئى عن طریق  •

- - - - - - 

 

أستطیع أن أقوم باآلتى لكى أكون معلم أكثر  •

 إحترافا 

• - - - - - 
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 : خلف السبورة 2ورقة عمل 

 

ما ھ��و الش��ىء ال��ذى ارجع بذاكرتك وفكر فى أفضل معلم قام بالتدریس لك فى المدرسة/الجامعة. 

كان یمیز ھذا المعلم، أو طریقتھ فى التعلیم، والتى كن��ت تج��دھا جی��دة؟ ق��م بإع��داد قائم��ة بص��فات 

 معلمك ھذا، وبما كان یقوم بھ. حاول أن تكون دقیقا.

 

واآلن ارجع بذاكرتك وفكر فى أسوأ معلم قام بالتدریس لك فى المدرسة/الجامعة. ما ھ��و الش��ىء 

المعلم، أو طریقتھ ف��ى التعل��یم، والت��ى كن��ت تج��دھا س��یئة؟ ق��م بإع��داد قائم��ة  الذى كان یشوب ھذا

بصفات معلمك ھذا، وبما كان یقوم بھ، ثم قارن قائمتك بقائمة أح��د زمالئ��ك. م��اذا تس��تخلص م��ن 

 ذلك عن التدریس الجید؟

 

 قائمة زمیلى قائمتى 

 المدرس الجید

 

 

 

 

 

  

 

 

 المدرس السیىء
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 معتقدات عن التدریس :3 ورقة عمل

 

 

 التوجھات: أوافق، ال أوافق، أضف تعدیل

 

 

 إن أھم ما یمیز المدرس ھو شخصیتھ -1

 یلعب الكتاب المقرر دور أساسى فى التدریس الجید -2

 ال یجب أن یدع المدرسون تالمیذھم یصیحون باإلجابات فى الفصل -3

 یجب أن یشارك المتعلمون بفاعلیة فى الفصل -4

 متعلمون اإلستماعیجب أن یحسن ال -5

 ال یمكن أن یكون ھناك  تدریس، إال إذا تم ضبط الفصل الدراسى بشكل جید -6

یج��ب أن یتب��ادل المعلم��ون الخب��رات ویتع��اونوا م��ع غی��رھم م��ن المعلم��ین داخ��ل  -7

 نفس المؤسسة التعلیمیة

 یمكن أن یلھم المعلم الجید المتعلمین بحماسھ تجاه المادة التى یقوم بتعلیمھا -8

 تدریس التأملىأدوات ال

یوجد نوعان من التحدیات الرئیسیة التى تواجھ من یھتمون بعملیات التدریس التاملى وھم��ا البح��ث ع��ن 

 وجھات نظر متعددة ومسألة إشراك المتعلم.

یجد المعلمون المتأملون طرق لجمع المعلومات عن الت��دریس وال��تعلم تتض��من جوان��ب خارجی��ة. ونتیج��ة 

 التدریس غالبا ما یكون قریبا جدا بحیث ال یدرك أوجھ قوتھ وأوجھ ضعفھ.إلنغماس المعلم فى عملیة 

إن تسجیل ما یحدث فٮالتدریس بإستخدام الفیدیو، یبرز كی��ف یران��ا األخ��رون إس��تنادا إل��ى دلی��ل ملم��وس. 

أحیان��ا تدھش��نا التس��جیالت ألنھ��ا تعم��ل كوس��یلة لجع��ل الش��ىء غریب��ا عن��ا. وتش��مل ھ��ذه الوس��یلة أى أداه 

نس��تخدمھا للحص��ول عل��ى وجھ��ة نظ��ر ش��خص خ��ارجى فیم��ا نق��وم بعمل��ھ داخ��ل الفص��ل. ویش��یر  یمكن أن

علم��اء اإلنس��ان إل��ى ھ��ذه النقط��ة بأنھ��ا "وجھ��ة النظ��ر الخارجی��ة" داخ��ل عملی��ة الت��دریس الت��أملى. وم��ن 
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المفید جمع المعلومات م��ن المش��اركین ف��ى الفص��ل الدراس��ى أیض��ا، ألن المتعلم��ون مش��اركون فٮالعملی��ة. 

تمثل األفضلیات التى یعبرون عنھا وجھات نظر داخلیة. وتماما مثلما قد یبحث عالم اإلنسانیات ف��ى  حیث

طرق للتعرف على ما یملكھ أفراد من ثقافة أخرى من وجھات نظر ومفاھیم، یعتمد المعلم��ون المت��أملون 

 على وجھات نظر المتعلمین ومفاھیمھم.

ك��ن للمعل��م الت��أملى أن یبحثھ��ا، توج��د ط��رق عدی��دة لجم��ع ومثلم��ا یوج��د الكثی��ر م��ن المواص��فات الت��ى یم

المعلومات. یمكن أن یستخدم المعلمون أدوات مختلفة لجم��ع والحص��ول عل��ى مختل��ف أن��واع المعلوم��ات. 

یحصل المعلم على ب��دائل متع��ددة ألفض��لیات المتعلم��ین ع��ن طری��ق دم��ج أدات��ین أو أكث��ر عل��ى م��دار فص��ل 

والمكان إال بعرض أدوات قلیلة فقط فى ھذا القسم، ویعرض جدول  دراسى كامل. وال تسمح حدود الوقت

 قائمة أشمل لألدوات الرئیسیة التى یستخدمھا المعلمون. 2رقم 

 2جدول رقم 
 تعزیز مستمر یقوم بھ المتعلمین 

 دقائق 5أوراق تستغرق 

 مسوح لتقییم المعلم

 إستبیانات 

 الیومیات الحواریة

 التقییم التحریرى

 ركیز الخاصة بالتالمیذمجموعات الت

 تعزیز مستمر یقوم بھ معلمون آخرون

 تعاون األقران

 مالحظات میدانیة

 خرائط النتائج

 مالحظات داخل الفصل

 مصادر معلومات ذاتیة

مالحظات میدانیة مبنیة على إستعادة/ 

 إسترجاع ما حدث

 یومیات وسجالت التدریس 

 خطط الدرس وإعطاء تقریر عنھ 

 صریةتسجیالت سمعیة/ ب

 إثارة اإلسترجاع

 وصف البرنامج الدراسى (الكورس)

تعزیز تحصیلى یقوم بھ المتعلمین عند نھایة 

 البرنامج الدراسى (الكورس)

 بحث إجرائى
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 أوراق تستغرق خمس دقائق

یعتب��ر إس��تخدام أوراق ال��دقائق الخمس��ة بش��كل من��تظم طریق��ة مباش��رة لمعرف��ة كی��ف ی��درك المتعلم��ون 

وكیف یستجیبوا لھا. ویطلب المعلم م��ن التالمی��ذ قب��ل إنتھ��اء ال��درس ب��دقائق أن ی��دونوا  جھودنا كمعلمین

 إستجاباتھم على واحد أو إثنین من األسئلة المفتوحة األتیة:

o ما ھو الشىء الذى یمكن أن تتذكره من درس الیوم؟ 

o ما ھو المفھوم األكثر تعقیداً فى درس الیوم؟ 

o مزید عنھ؟ھل ھناك أى شىء ترغب فى معرفة ال 

o ھل ھناك أى شىء یجب أن یقوم المعلم بعملھ بطریقة مختلفة فى رأیك؟ 

وتعتبر إستجابات المتعلمین مفیدة بشكل خاص إذا أكد المعلم علیھم أن الغرض منھ��ا ھ��و الحص��ول عل��ى 

 تعزیز شكلى عن تقدم البرنامج الدراسى (الكورس). تستغرق أوراق الدقائق 

لدرس، وعل��ى ال��رغم م��ن ذل��ك ف��إن تنفی��ذھا عن��د نھای��ة ال��درس یس��اعد الخمسة بعض الوقت المخصص ل

 المعلم فیما یتخذه من قرارات ما بعد الدرس.

 عند عرض الفكرة ألول مرة على الفصل یجب شرح اآلتى: 

ال یج��ب أن یكت��ب الطال��ب أس��مھ عل��ى الورق��ة وأن��ھ س��یتم التعام��ل م��ع م��ا یكتب��ھ الطال��ب  -1

 بالسریة الالزمة

ل��م م��ا یكتب��ھ الط��الب لغ��رض تحس��ین ت��دریس البرن��امج الدراس��ى س��وف یس��تخدم المع -1

 (الكورس) ولیس بھدف تقییم تقدم التالمیذ

كش��فت خبرتن��ا بتطبی��ق ھ��ذا اإلس��لوب، أھمی��ة إحس��اس المعل��م بالوق��ت، حی��ث أن ھ��ذه الطریق��ة یمك��ن أن 

بتنفی��ذ ھ��ذا اإلس��لوب تستغرق وقتا أكثر من الالزم. یفقد المتعلمون اإلھتمام إذا ما طلب م��نھم أن یقوم��وا 

كثیرا وقد یرفضوا ھذا الطلب. من المالئ��م تمام��ا أن تطل��ب تعزی��ز الط��الب ك��ل أرب��ع أو خم��س أس��ابیع ف��ى 

حالة تدریس برنامج دراسى (كورس) مرت��ان إس��بوعیا. یفی��د إس��تخدام ھ��ذا التعزی��ز بش��كل حك��یم كت��ذكرة 

 بجدیة. فعالة للطالب بأن إستجاباتھم للكورس صالحة ویتم اإلھتمام بھا

ھن��اك إختی��ار آخ��ر وھ��و إتب��اع إج��راءات ش��بیھھ ولك��ن بإس��تخدام ش��كل ال یحت��اج م��ن الط��الب الكثی��ر م��ن 

الكتابة، وذلك بعرض قائمة من العبارات، ویطلب من الطالب اإلس��تجابة بإس��تخدام تقی��یم س��ھل. ویناس��ب 

إلعط��اء مث��ال  3ول رق��م ھذا المدخل المعلمون الذین یقومون بالت��دریس لفص��ول كبی��رة الع��دد. انظ��ر الج��د

 لعبارات یمكن أن یحتوى علیھا مثل ھذا النموذج.
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 3جدول رقم 
أوافق إلى  أوافق 

 حد ما

 ال أوافق

بصفة عامة أجد الكتاب المقرر، المواد التعلیمیة والمھام 

 المطلوبة فى ھذا البرنامج الدراسى:

 مشوقة  -2

 تساعدنى على التعلم بشكل جید -3

 م من الواجبات المنزلیةتحتاج إلى النوع المالئ -4

   

 بصفة عامة، فإن معلم ھذا البرنامج الدراسى

 یقدم دروس منظمة تنظیم جید  -5

 لدیھ معلومات كافیة عن موضوعات المقرر  -6

 یجیب بشكل جید على أسئلتى  -7

 یقیم المھام واإلختبارات بصورة عادلة -8

 یستغل وقت الفصل بشكل جید  -9

 ب ذلكیعیرنى إھتمام فردى عندما أحتاج/ أطل -10

 یتعامل جیدا مع التالمیذ -11

 یقدم فرص مناسبة لمشاركة التالمیذ بالفصل -12

   

 یمكن تضمین العباره التالیة: كیف یمكن أن تصف ھذا البرنامج الدراسى لصدیق أو زمیل؟

 مجموعات التركیز الخاصة بالتالمیذ

تستخدم بشكل دائم فى  یعتبر إستخدام مجموعات التركیز الخاصة بالتالمیذ فكرة بسیطة، ولكنھا ال

میدان التدریس. أما خارج میدان التدریس، فقد إزدادت شعبیة مجموعات التركیز فى كثیر من مناحى 

الحیاة، بما فیھا اإلعالن والسیاسة. وفى میدان التدریب یشترك إما كل طالب الفصل الدراسى أو 

ى إطار مجموعات التركیز الخاصة مجموعة منھم فقط فى مناقشة كیف یسیر البرنامج الدراسى وذلك ف

بالتالمیذ. ویتم تعیین المعلم أو مستشار زمیل لكى یقوم بإدارة مناقشة مجموعة التركیز ویجب أن یؤكد 

ھو على التالمیذ أنھ سیتم التعامل مع كل تعلیقاتھم بكل السریة الالزمة. تتلخص الفكرة فى إشتراك كل 

 بیرة من الموضوعات مثل اآلتى:الفصل أو المجموعة فى مناقشة مجموعة ك
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 كیف یسیر البرنامج الدراسى؟ -1

 ماذا یعجبك فى البرنامج الدراسى (أو المعلم)؟ -2

 ما ھى أكثر األشیاء التى ال تفضلھا؟ -3

 ھل یساعدك الكتاب المقرر الخاص بالبرنامج أو أى مواد تعلیمیة أخرى؟ -4

 ماھى بعض صفات إسلوب المعلم فى التدریس والتى تجدھا جیدة؟ -5

 ماھى بعض الصفات التى ال تفید فى رأیك؟ -6

 ھل تبدو إجراءات التقییم عادلة؟ -7

 ما ھى بعض الوسائل التى یمكن من خاللھا تحسین البرنامج؟ -8

یجد الكثیر من المعلمین أن المعلومات التى یفصح عنھا الطالب فى مجموعات التركی��ز مفی��دة للغای��ة ف��ى 

زیادة الوعى بنقاط قوتھم كمعلمین وبالمجاالت التى تحت��اج مراجعة قرارات التخطیط التى یتخذونھا وفى 

 إلى تحسین.

 التأمل ما بعد الدرس
من المفید جدا أن یتأمل المعلمون فى الدرس بعد أن یقوموا بتدریسھ. وعادة ما یأخذ ھذا التأمل شكل أن 

ح ال��درس الس��طحیة. یسأل المعلم نفسھ بعض األسئلة المركزة التى تساعده على التفكیر فیما وراء مالم��

 وفیما یلى نموذج لھذه األسئلة:

o ماذا تشعر تجاه ھذا الدرس؟ 

o ما ھى المعارف التى أضافھا ھذا الدرس للتالمیذ ولم یكونوا یعرفونھا من قبل؟ 

o ماذا یستطیع أن یفعل التالمیذ اآلن ولم یكونوا قادرین على فعلھ قبل الدرس فى رایك؟ 

o  ھذا الدرس مرة ثانیة، ما ھى النقاط التى سوف تقوم إذا أتیحت لك فرصھ إعادة تدریس

 بعملھا بشكل مختلف؟

o ما الذى عرفتھ عن نفسك كمعلم نتیجة لتقدیم ھذا الدرس؟ 

 التخطیط اإلجرائى
عادة ما یستخدم المعلمون التخطیط اإلجرائى أثناء الخدمة، مما یس��اعدھم عل��ى التأم��ل وتجری��ب أس��الیب 

ن یس���تفید ك���ل المعلم���ون، عل���ى مختل���ف مراح���ل حی���اتھم العملی���ة ت���دریس جدی���دة ومختلف���ة. ویمك���ن أ

فٮالتدریس، من التخطیط اإلجرائى ویعملوا من خاللھ لتوسیع نطاق خبراتھم التدریسیة. ویوض��ح الش��كل 

 المراحل الرئیسیة للتخطیط اإلجرائى. 1رقم 
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 المراجعة: یكمل المعلم فى ھذه المرحلة مراجعة نقاط قوتھ ونقاط ضعفھ كمعلم.

 التأمل: ثم یتأمل المعلم فى ھذه النقاط، ویحدد أھداف التطویر المستقبلى.

 التخطیط: یخطط المعلم لتحقیق أھدافھ. ومن المھم أن تكون ھذه األھداف:

 محددة  -1

 یمكن قیاسھا -2

 تم اإلتفاق علیھا -3

 معقولة -4

 موقوتھ -5

التنفی��ذ. ویتب��ع ذل��ك مرحل��ة التنفی��ذ: وتتطل��ب الخط��وة التالی��ة م��ن المعل��م أن ینف��ذ الخط��ة ویت��ابع خط��وات 

 أخرى من المراجعة.

 

 : مراحل الخطة اإلجرائیة1شكل رقم 

 
 

 

 الیومیات 

                                                            
 

 مراجعة
 
 
 تنقیذ    تأمل 

 
 

 تخطیط
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تؤكد الیومیات الشخصیة على فھم المعلمین لذواتھم من خالل ما یسمى باإلستبطان. وھى طریقة  یجمع 

توض��یح م��ا یح��دث عن��د ت��دریس برن��امج م��ن خ��الل بھا المعلم المعلومات عن الت��دریس بتوثی��ق، وفھ��م، و

مالحظ��ات اإلس��تبطان المیدانی��ة. وترك��ز مالحظ��ات اإلس��تبطان عل��ى األنش��طة المتعلق��ة بالبرن��امج، وی��تم 

تدوینھا فقط بعد إنتھاء الدرس. وتشمل اإلرشادات العامة المحاول��ة ومحاول��ة تتب��ع قض��ایا الفص��ل والت��ى 

. یح��تفظ المعل��م المتام��ل، ال��ذى یس��تخدم ھ��ذا اإلج��راء بھ��ذه ت��رتبط مباش��رة بال��درس ال��ذى إنتھ��ى ت��وا

المالحظات على م��ر الوق��ت، ویق��وم بمراجعتھ��ا بإنتظ��ام، ویبح��ث عم��ا تكش��ف عن��ھ ھ��ذه المالحظ��ات فیم��ا 

یتعلق باألنماط المتكررة. یمكن دعوة زمیل لقراءة المالحظات ومناقشة كل ما یھم المعل��م ع��ن البرن��امج. 

اإلستبطان المیدانیة مصدر قیم للمعلومات عن رؤی��ة الف��رد للت��دریس عل��ى م��ر یمكن أن تصبح مالحظات 

الوقت. تشمل األسالیب العامة لوضع إطار للمالحظ��ات المیدانی��ة اإلس��تجابة لألس��ئلة المتعلق��ة ب��ك كمعل��م، 

وبعملیة التدریس، وبالتالمیذ فى الفصل، وبعملی��ة ال��تعلم، او ب��أى ش��ىء م��رتبط بفعالی��ات ال��درس نفس��ھ. 

 فیما یلى قائمة باألسئلة التى یمكن أن تساعدك فى تدوین المالحظات.و

 أسئلة عن التدریس

 ما الذى أعددتھ للتدریس؟ -1

 ھل إستطعت أن تحقق أھدافك؟ -2

 ما ھى األسالیب التى إستخدمتھا؟ -3

 ما ھى الترتیبات التى أعددتھا لتقسیم الطالب إلى مجموعات؟ -4

 میذ؟ما نوع التفاعل الحادث بین المعلم والتل -5

 ھل قمت بعمل أى شىء بخالف المعتاد؟ -6

 ما ھى أكثر األجزاء نجاحا فٮالدرس؟ -7

 ھل یمكن ان تقوم بتدریس الدرس بشكل مختلف إذا قمت بعرضھ مرة أخرى؟ -8

 ھل إكتشفت جدیداً فیما یتعلق بطریقة تدریسك؟ -9

 أسئلة عن التالمیذ

 ھل قمت بالتدریس لكل تالمیذك الیوم؟ -1

 ة فى الدرس؟ھل شارك التالمیذ بفاعلی -2

 ھل كان الدرس یمثل تحدى للتالمیذ؟ -3

 ماذ تعلم التالمیذ فعال من الدرس فى رأیك؟ -4

 ماذا أعجبھم بشدة فى الدرس؟ -5
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 ما ھو الشىء الذى لم یستجیبوا لھ بشكل جید؟ -6

 أسئلة تسئلھا لنفسك كمعلم

 ما ھو مصدر أفكارى عن التدریس؟ •

 أین أقف فى إطار تنمیتى المھنیة؟ •

 ى كمعلم؟ما ھى اوجھ قوت •

 ما ھى معوقاتى الحالیة؟ •

 ھل ھناك أى تناقضات فى تدریسى؟ •

 كیف یمكن أن أطور تدریسى وأحسنھ؟ •

 كیف أساعد تالمیذى؟ •

 ما ھو مستوى الرضا الذى احصل علیھ من التدریس؟ •
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 البحث اإلجرائى
مرن��ة. یشیر البحث اإلجرائى إلى مدخل مح��دد ، وإج��راءات ت��تم عل��ى مراح��ل مرتب��ة بش��كل مح��دد ولكنھ��ا 

یقوم المعلمون بإجراء األبحاث فى محیط عملھم. یمكن القیام بعمل البحث اإلجرائى ف��ى الفص��ل الدراس��ى 

أو خارجھ، وقد یقوم المعلم بالبحث أو یقوم غیره بھ. ویمكن تعریف البحث اإلجرائى بأن��ھ اإلج��راء ال��ذى 

ل��ق م��ن مش��كلة مح��ددة بالفص��ل، یتخذه المعلم بمفرده لدراسة بعض مالمح طریقة تدریسھ. یمك��ن أن ینط

أو بن��اء عل��ى ظھ��ور فك��رة ت��دریس جدی��دة والرغب��ة ف��ى تجربتھ��ا. یمك��ن أن یق��وم المعل��م بعم��ل البح��ث 

اإلجرائى فى الفصل الدراسى الذى یقوم بالتدریس لھ بالفعل. ھدف البحث اإلجرائى زیادة مع��ارف المعل��م 

 وتطویر مھارات التدریس المحسنھ.

 احل والتى غالبا ما تأتى فى شكل حلقة:ویتضمن سلسلة من المر

 حدد نقطة للتركیز علیھا (سؤال، قضیة، أو مشكلة فى مجال التدریس) -1

 حدد خطة (فى صورة فعل لمواجھة المشكلة) -2

 نفذ الخطة (تنفیذ الفعل أو المداخلة على نطاق واسع) -3

 الحظ النتائج (مالحظة منتظمة لمخرجات الفعل) -4

 فى المخرجات) تأمل (یتأمل الباحث/ المعلم -5

البدء فى دورة جدیدة (إذا ك��ان ھ��ذا ض��رورى) خط��ط لفع��ل یتب��ع م��ا قم��ت ب��ھ وال��ذى تب��دأ  -6

 بعده الدورة مرة أخرى)

یتطلب األمر عادة بع��ض المالحظ��ات األولی��ة والتأم��ل الناق��د لك��ى تح��ول م��ا یش��غلك بش��كل كبی��ر إل��ى فك��رة 

إن المشكالت التعلیمیة لیست بھ��ذه البس��اطة. "فعل". إن إھتمامك بأمر ما، ال یقدم العالج بشكل مباشر: 

 وسوف یتم تصنیف ما تقوم بھ من تغییرات فى واحدة من الفئات التالیة:

 تغییرات فى المقرر أو المنھج

 تعدیل وإضافة فى أسالیب التدریس التى تتبعھا، أوتبنى طریقة جدیدة

 تغییرات فى طبیعة التقییم

بحث اإلجرائى. ولكى تقدم تقریر عن أثر التغییر تحتاج إل��ى تس��جیل أنت تقوم بتشجیع التغییر من خالل ال

 الموقف قبل وبعد التغییر.
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 بعض الموضوعات التى یمكن أن یتخذھا المعلمون مادة للبحث اإلجرائى

إجراءات "إستدعاء التالمیذ": األوالد فى مقابل البنات، عدد التالمیذ الذین ی��تم إس��تدعائھم  -1

األیس��ر لغرف��ة الفص��ل ف��ى مقاب��ل الجان��ب األیم��ن، مقدم��ة الفص��ل ف��ى  للمشاركة، من الجان��ب

 مقابل مؤخرتھ.

أسالیب طرح األس��ئلة: مق��دار الوق��ت ال��ذى یمنح��ھ المعل��م قب��ل أن یس��تدعى التلمی��ذ لإلجاب��ة،  -2

 أسئلة الحقائق فى مقابل أسئلة الفھم وأسئلة النھایات المفتوحة.

 فى الفصل. مقدار الوقت الذى یستغرقھ المعلم فى التحدث -3

 عدد األنشطة المتضمنھ فى الدرس -4

 الحركة فى الفصل: المناطق التى یتحرك المعلم فیھا عادة، تقریبا بالنسبة لكل التالمیذ. -5

أسالیب اإلدارة: المحافظة على النظام فى الفصل، جذب والحفاظ على إنتباه التالمیذ، توزیع  -6

 وجمع المواد التعلیمیة بكفاءة، وھكذا. . .

: ش��رح واض��ح لإلج��راءات واإلرش��ادات، وإج��راءات إتب��اع النم��وذج، وإس��تخدام الوض��وح -7

الخرائط، والرسوم التوضیحیة، والسبورة وغیرھ��ا م��ن الرس��وم الت��ى تس��اعد التالمی��ذ عل��ى 

 اإلستیعاب.

 : القوة الدافعة: اإلنتقال التلقائى من نشاط إلى آخر بدون ھدر وقت التالمیذ. -8

 :5ورقة عمل 

و إثن��ین م��ن زمالئ��ك وق��م بإع��داد خم��س أو ثم��ان أس��ئلة یمك��ن أن تس��تخدمھا تع��اون م��ع واح��د أ

كمثیرات إلعداد مالحظات میدانی��ة مبنی��ة عل��ى إس��ترجاع م��ا ح��دث بالفص��ل. ق��م ب��التخطیط بحی��ث 

 یستھدف كل مثیر أبعاد مختلفة عن تلك الخاصة بالتدریس والتعلم فى الفصل.

 

1-  
2-  
3-  
4-  
5-  
6-  
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  6ورقة عمل 

الت الفص��ل الدراس��ى الت��ى تس��تھوى ھ��ؤالء المعلم��ین. ن��اقش ف��ى إق��رأ الوص��ف الخ��اص بمج��ا

مجموعتك نوع مشروع البحث اإلجرائى الذى یمكن أن تقترحھ على ك��ل معل��م. رك��ز عل��ى كیفی��ة 

 تصمیم المھمة ثم إجمع/حلل معلومات عن الموضوع.

ھ. وعل��ى یفضل حسنى أن یقرأ تالمیذه المزید من المواد المتعلقة بالموضوع الذى یقوم بتدریس��

 الرغم من ذلك فقد أخفق فى العثور على دلیل یؤكد قیام تالمیذه بذلك.

یراود ھدى شعور بالقلق، حیث تشعر أنھ��ا ربم��ا تتح��دث كثی��را (تحاض��ر) ف��ى الفص��ل. وتری��د أن 

 تحاول التغلب على ھذه المشكلة.

 

 

 

 
 

  7ورقة عمل 

مقرر وكنت تحاول بوعى تخیل نفسك وأنت تقوم بتدریس مقرر دراسى ووصلت إلى نصف ال

ان تكون معلم مؤثر، إال انك تالحظ أن العدید من التالمیذ غیر مھتمین بالدرس. كیف تستطیع 

 أن تحدد بعض المشكالت التى أدت إلى ذلك؟

 

 

 

 

أنت تدرس مقرر دراسى جدید، وأنت شغوف جدا بسلسة من إجراءات التدریس الجدیدة والتى 

یمكن أن توثق حدوث تغیرات بناءة فى المقرر الذى تقوم تقوم بإختبارھا فٮالفصل. كیف 

 بتقدیمھ؟ من تستطیع أن تشركھم فى ذلك، وماذا ترید منھم أن یفعلوا بالتحدید؟

  

 

 



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

165 

  Brain Stormingاستراتیجیة التفاكر (العصف الذھني) 

فك��ار م��ن ھو إحدى استراتیجیات التعلم الجماعي التي تھدف إلى استمطار اكبر قدر ممكن من األ

جانب الطالب بغض النظر عن الكیف في البدایة وكذلك دون منطق یحكم استمطار ھذه األفكار ودون 

أي تقویم لألفكار أثناء استمطارھا وم��ا یھ��م ھ��و مش��اركة اآلخ��رین أفك��ارھم حت��ى تتول��د األفك��ار الت��ي 

 یجب تسجیلھا مباشرة . 

   Brain Storming :التفاكر (العصف الذھني) 
ھ تولی��د وإنت��اج أفك��ار وآراء إبداعی��ة م��ن األف��راد والمجموع��ات لح��ل مش��كلة معین��ة، ویقص��د ب��

وتكون ھذه األفكار واآلراء جیدة ومفیدة . أي وضع الذھن ف��ي حال��ة م��ن اإلث��ارة والجاھزی��ة للتفكی��ر ف��ي 

ج��و كل االتجاھات لتولید أكبر قدر من األفكار حول المشكلة أو الموض��وع المط��روح ، بحی��ث یت��اح للف��رد 

 من الحریة یسمح بظھور كل اآلراء واألفكار .

أما عن أصل كلمة عصف ذھني ( حفز أو إثارة أو إمطار للعقل ) فإنھا تقوم على تصور "حل المشكلة" 

على أنھ موقف بھ طرفان یتحدى أحدھما األخر ، العقل البشري(المخ) من جان��ب والمش��كلة الت��ي تتطل��ب 

ن االلتفاف حول المشكلة والنظر إلیھا من أكث��ر م��ن جان��ب ، ومحاول��ة الحل من جانب آخر. والبد للعقل م

تطویقھا واقتحامھا بكل الحیل الممكنة .أما ھذه الحیل فتتمثل في األفكار التي تتولد بنشاط وسرعة تش��بھ 

 )  1999عن: على سلیمان  Osborn 1963العاصفة (أوسبورن  

)  1997ع��ن: عب��د هللا الص��افي   Osborn 1963رنوھناك أربع قواعد أساسیة للتفاكر ذكرھ��ا (أوس��بو

 ھي:

: وھذا یعني أن الحكم المضاد لألفكار یجب أن یؤجل حتى وق��ت الح��ق حت��ى ال نكب��ت النقد المؤجل) 1

أفك��ار اآلخ��رین ون��دعھم یعب��رون عنھ��ا ویش��عرون بالحری��ة لك��ي یعب��روا ع��ن أحاسیس��ھم وأفك��ارھم 

 بدون تقییم.

 لما كانت األفكار أشمل وأوسع كان ھذا أفضل.: فكالترحیب باالنطالق الحر) 2

 : كلما ازداد عدد األفكار ارتفع رصید األفكار المفیدة.الكم مطلوب) 3

: فالمش��تركون باإلض��افة إل��ى مس��اھمتھم ف��ي التركیب والتطویر عامالن یك��ون الس��عي إلحرازھم��ا) 4

إل��ى أفك��ار أكث��ر ج��ودة أو  أفكار خاصة بھم یخمنون الطرق الت��ي یمك��نھم بھ��ا تحوی��ل أفك��ار اآلخ��رین

 كیفیة إدماج فكرتین أو أكثر في فكرة أخرى أفضل.
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) أن عملی��ة التفاكر(العص��ف ال��ذھني) ھام��ة لتنمی��ة التفكی��ر اإلب��داعي وح��ل Davis 1986وی��رى (دیفی��ز 

 المشكالت لدى الطالب لألسباب التالیة:

ین��تج المن��اخ اإلب��داعي األساس��ي  للتفاكر جاذبیة بدھیة (حدسیة): حیث إن الحكم المؤجل للتف��اكر  )1

 عندما ال یوجد نقد أو تدخل مما یخلق مناخاً حراً للجاذبیة البدھیة بدرجة كبیرة.

) التفاكر عملیة بسیطة: ألنھ ال توجد قواعد خاصة تقید إنت��اج الفك��رة وال یوج��د أي ن��وع م��ن النق��د 2

 أو التقییم.

ي مناقش��ة الجماع��ة أو ح��ل المش��كلة جماعی��اً ) التف��اكر عملی��ة مس��لیة: فعل��ى ك��ل ف��رد أن یش��ارك ف��3

 والفكرة ھنا ھي االشتراك في الرأي أو المزج بین األفكار الغریبة وتركیبھا.

) التفاكر عملیة عالجیة: كل فرد من األفراد المشاركین في المناقشة تكون لھ حریة الك��الم دون أن 4

 یقوم أي فرد برفض رأیھ أو فكرتھ أو حلھ للمشكلة.

ف��اكر عملی��ة تدریبی��ة: فھ��ي طریق��ة ھام��ة الس��تثارة الخی��ال والمرون��ة والت��دریب عل��ى التفكی��ر ) الت5

 اإلبداعي.

 ) ثالث مراحل لعملیة التفاكر ھي:A. Rochka 1989وقد أوضح (روشكا 

 : المرحلة األولى  
وی��تم فیھ��ا توض��یح المش��كلة وتحلیلھ��ا إل��ى عناص��رھا األولی��ة الت��ي تنط��وي علیھا،تبوی��ب ھ��ذه 

) فرداً، ثالثة 12-10اصر من أجل عرضھا على المشاركین الذین یفضل أن تتراوح أعدادھم ما بین (العن

م���نھم عل���ى عالق���ة بالمش���كلة موض���وع التف���اكر واآلخ���رون بعی���دوا الص���لة عنھ���ا، ویفض���ل أن یخت���ار 

فك��ار المشاركون رئیس��اً للجلس��ة ی��دیر الح��وار ویك��ون ق��ادراً عل��ى خل��ق الج��و المناس��ب للح��وار وإث��ارة األ

وتقدیم المعلومات ویتسم بالفكاھة، كما یفضل أن یقوم أحد المشاركین بتسجیل كل ما یعرض في الجلسة 

 دون ذكر أسماء ( مقرر الجلسة ) .

 : المرحلة الثانیة 
وی�������تم فیھ�������ا وض�������ع تص�������ور للحل�������ول م�������ن خ�������الل إدالء الحاض�������رین ب�������أكبر ع�������دد ممك�������ن                                   

وتجمیعھ��ا وإع��ادة بنائھ��ا (ی��تم العم��ل أوالً بش��كل ف��ردي ث��م یق��وم أف��راد المجموع��ة بمناقش��ة  م��ن األفك��ار

المشكلة بشكل جماعي مستفیدین من األفك��ار الفردی��ة وص��والً إل��ى أفك��ار جماعی��ة مش��تركة) . وتب��دأ ھ��ذه 

النق��د  المرحل��ة بت��ذكیر رئ��یس الجلس��ة للمش��اركین بقواع��د التف��اكر وض��رورة االلت��زام بھ��ا وأھمی��ة تجن��ب

 وتقبل أیة فكرة ومتابعتھا.
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 : المرحلة الثالثة 
 ویتم فیھا تقدیم الحلول واختیار أفضلھا.

 ویمكن صیاغة ھذه الخطوات لموقف (جلسة ) العصف الذھني في صورة إجرائیة كالتالي :

 تحدید ومناقشة المشكلة ( موضوع الجلسة) .     -1

 ة) .إعادة صیاغة المشكلة ( موضوع الجلس     -2

 تھیئة جو اإلبداع والعصف الذھني.     -3

 البدء بعملیة العصف الذھني .     -4

 إثارة المشاركین إذا ما نضب لدیھم معین األفكار .     -5

 مرحلة التقویم .    -6

 ویتم في ھذه االستراتیجیة عدة خطوات :ـ

 كن من األفكار طرح سؤال مفتوح حتى یمكن إتاحة الفرصة للطالب لتولید اكبر قدر مم -1

ی��تم وض��ع الس��ؤال المط��روح ف��ي دائ��رة تخ��رج منھ��ا اس��ھم باإلجاب��ات أو األفك��ار وتس��جل ك��ل  -2

 مجموعة ھذه األفكار كما یسجلھا المعلم .

 ال یتم تقویم أي فكره مھما كانت أثناء استمطار األفكار . -3

 یتم تصنیف لتلك األفكار التي تقدمت بھا كل مجموعة . -4

 فكار التي یمثل المحصلة النھائیة الصحیحة لإلجابة عن السؤال .الوصول إلى عدد من األ
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 استراتیجیة الحوار التعلیمي

یھدف ھذا الجزء إلى تقدیم ممارسة جیده الستخدام الحوار التعلیم��ي یمك��ن م��ن خاللھ��ا تحقی��ق اكب��ر ق��در 

الح��وار التعلیم��ي   ممكن من النمو لدي الطالب , ولذا یجب علینا أوال إیضاح خصائص المعل��م الن��اجح ف��ي

 حیث یتصف ھذا المعلم بعدة خصائص أساسیة بدونھا ال یمكن أن یتحقق حوارا تعلیمیا ناجحا :ـ 

 عمق المعلم في مادة تخصصھ أو الموضوع الذي تتم مناقشتھ. -1

 مھارة المعلم في صیاغة األسئلة وتوجیھھا في التوقیت المناسب . -2

 معرفة المعلم بعلمك النفس . -3

 سبق من قبل المعلم لقضیة الحوار أو معلوماتھ .اإلعداد الم -4

 قدرة المعلم علي االنتباه الدائم ألفراد الطالب . -5

 القدرة علي المثابرة طیلة وقت الحوار لتقییم مدي تقد الطالب الفكري . -6

 التعرف علي ردود أفعال األفراد من الطالب تجاه الحوار . -7

 المناسب . القدرة علي تعدیل الحوار أو تغییره في الوقت -8

 مبادئ إجراء الحوار التعلیمي .

 البد من مراعاة ما یلي عند القیام بالحوار التعلیمي :ـ

 تحدید التوقیت المناسب إلجراء الحوار . .1

اس���تعمال الحی���رة ف���ي الح���وار ال لتعجی���ز الط���الب ب���ل لكس���ب الط���الب نح���و المش���اركة والبح���ث  .2

 والمناقشة والتعلم .

 الطالب مھما كانت طبیعتھا . عدم اإلقالل من أھمیة أفكارا .3

 عدم اإلطالة في الحوار حول نقاط معینة ومراعاة التوازن بین عناصر الموقف التعلیمي  .4

إجراء الحوار مع الطالب ف��ي وق��ت واح��د وإش��راكھم جمیع��ا ف��ي المداول��ة والوص��ول إل��ى النت��ائج  .5

 المطلوبة .

ج��و م��ن الت��آلف والمحب��ة ب��ین استعمال أسلوب المرح ال الس��خریة حی��ث یس��اعد ھ��ذا عل��ي تنمی��ة  .6

 الطالب والمعلم وبین الطالب بعضھ البعض .

 نقل انتباه الطالب من الحیرة غیر المثمرة إلى النقاط الحساسة في الحوار . .7

تق��دم الح��وار ف��ي تسلس��ل منطق��ي لیس��مح للط��الب بالتق��اط أنفاس��ھم و إعط��اء إجاب��ات عقالنی��ة  .8

 مدروسة .
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 سیت أثناء الحوار استعمال الوسائل المعینة مثل الكا .9

 محاولة المعلم رفع مستوي الحوار والعمل علي رفع مستوي الطالب نتیجة لھ .-10

 ـ محاولة عدم استعمال الحوار بشكل دائم ومستمر 11

 ویمكن للمعلم استخدام إحدى االستراتیجیات التالیة مع الحوار 

 ي عنھا في المجاالت األكادیمیة وذلك :ـاستخدام الوسائل المعینة في الحوار حیث أن ھذه الوسائل ال غن

 ـ الستخدامھا قاعدة للحوار .1

 ـ لتأسیس قاعدة فكریة .2

 ـ إلغناء الحوار و إنجاحھ في أداء المھمة التعلیمیة بشكل عام .3

 وتساوي في ذلك الصور والخرائط واألشكال التوضیحیة  ویمكن اتباع ما یلي في استخدامھا  

 قروء .ـ عرض الوسیلة بشكل م

 ـ إعطاء لمحة عن موضوعھا للطالب .

 ـ بدء المعلم للحوار مع تالمیذه من خالل الوسیلة المعروضة .

اختیار الموضوع : إذ أن لكل موضوع نقاطھ الرئسة , ومواضیع فرعیة متدرجة في أھمیتھا وشمولھا 

 .وھنا یستخدم المعلم االستقراء أو االستنتاج .

 الموضوع في ضوء األھمیة والمناسبة للموقف :ویجب علي المعلم أن یختار 

 ـ األھمیة یقصد بھا مدي قیمة النقطة في بناء وتدریس الموضوع العام .

 ـ المناسبة یقصد بھا توافق نقطة الحوار مع أحد عناصر الموضوع المقدم .

الت��ي یوجھھ��ا  عملیة مزج األسئلة بالعرض ویقصد بھذه الطریقة أن الحوار یقوم علي األسئلة المتتابع��ة

 علي الطالب . \المعلم الخاص لطالبھ, أما العرض فھو ما یقوم بھ المعلم عند عرض المعلومات

مراجعة مادة الحوار للتحقق من كفایة التعلم الحالي للط��الب تمھی��دا إل��ى االنتق��ال إل��ى عنص��ر جدی��د وی��تم 

 ذلك عن طریق :

 ـ المراجعة العامة لكل عناصر الحوار مع كل الطالب .

 ـ مراجعة متكررة متدرجة لكل عنصر من عناصر الحوار .

تص��حیح األخط��اء  وھ��ي إح��دى المھ��ام األساس��یة للمعل��م للتأك��د م��ن كفای��ة تحص��یل الط��الب ف��ي الوق��ت 

في الموضوع األولى إل��ى  %90المناسب وفي حالة عدم تصحیح األخطاء فان النسبة تنخفض من نسب 

 ي أھمیة القیام بعملیة التصحیح .في الموضوع العشر , وھذا یوضح مد 10%
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 استراتیجیة البیان العملي 

في ھذا األسلوب یقوم المعلم باألداء الفعلي أمام الطالب ، حیث یعرض م��ا یج��ب القی��ام ب��ھ وكیفی��ة القی��ام 

  0بھ شارحاً لماذا وكیف وأین ومتى یتم ذلك 

 مفھوم البیان العملي : 
ب في تدریب المتعلم علیھ أم��ا المت��دربین بش��كل فعل��ي مس��تخدماً ھو أسلوب یقوم فیھ المعلم بأداء ما یرغ

  0أسلوباً آخر للتوضیح كاإللقاء أو التمارین وخالفھ 

 استخدامات أسلوب البیان العملي : 
 الغرض األساسي من البیان العملي ھو بیان كیفیة أداء عمل ما ومن أھم استخدامات ھذا األسلوب : 

  0كیة ( كالتمارین الریاضیة وغیرھا )التدریب على العملیات الحر -

  0التدریب على المشكالت ومھارات التحلیل  -

  0توضیح المبادئ ( لماذا نعمل ھذا الشيء بھذه الطریقة )  -

  0وغیرھا )  000 -الداتا شو  -البرجكتر  -التدریب على تشغیل األجھزة ( كالحاسب اآللي  -

 مل األفراد مع بعضھم البعض لفعل شيء ما ) التدریب على أسلوب الفریق في العمل ( كیف یع -

  0بیان المستوى النموذجي الفني لشيء ما  -

  0التدریب على إجراءات السالمة  -

 مزایا األسلوب : 
 یتمیز أسلوب البیان العملي بأن المتعلمین یتعلمون بسرعة أكبر ویكون التعلم أكثر دواماً 

 ویرجع ذلك ألسباب منھا :

  0ي معنى للكلمة أنھ یجسد الشرح ویعط .1

خط��وات   أنھ یوضح الرؤیة بغرض األداء المتكامل لإلج��راء موض��حاً العالق��ات ب��ین .2

  0اإلجراء وتحقیق الھدف 

أنھ یستخدم عدداً من الحواس باإلضافة إلى السماع والمشاھدة یعطي المتعلم غالباً  .3

  0فرصة لمس األشیاء 

كل دقیق ونف��ذ بش��كل جی��د بحی��ث أنھ یجذب المتعلم إلى المعلم خاصة إذا خطط لھ بش .4

  0تتحقق فیھ خصائص التمثیل المثیر الذي یحتفظ باالھتمام واالنتباه 
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أنھ یستوعب عدد أكبر من المتعلمین فلیس ھناك حد لع��دد المتعلم��ین م��ادام الم��تعلم  .5

  0یشاھد المعلم بوضوح 

لھا أو عن��د محاول��ة المتعلم��ین تش��غی  أنھ یقلل نسبة تعرض األجھزة والم��واد للتل��ف .6

  0استخدامھا دون خبرة سابقة وتوجیھ سلیم 

 عیوب أسلوب البیان العملي : 
أنھ یحتاج إلى مھارة عالیة م��ن الم��درب ف��ي األداء حی��ث یج��ب أن یق��وم الم��درب ب��األداء  .1

  0بمھارة تفوق ما یتوقع من المتدرب القیام ب 

وات بحی��ث ال یتع��رض واألد  أنھ یحتاج إلى اإلع��داد ال��دقیق والتأك��د م��ن س��المة األجھ��زة .2

  0للتوقف بسبب عطل األجھزة 

 وھذا بحد ذاتھ مكلف.   أنھ یحتاج إلى توفیر األجھزة واألدوات التي یتم التدریب علیھا .3
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 یس للمجموعات الصغیرة استراتیجیات التدر
 

 مقدمـــة 

ریس والت��ى اص��بحت وب��ال یلقى التقدم فى مجال العل��وم التربوی��ة والنفس��یة بظالل��ھ عل��ى منظوم��ة الت��د    

وم��ن منطل��ق خص��ائص  شك خاضعة للعدید من البحوث والدراسات على المستویین التنظیرى والتطبیقى

والمتمثل��ة ف��ى المزاوج��ة ب��ین النظری��ة والتطبی��ق ، وتحقی��ق   Effective Teachingالتدریس الفع��ال  

واالس��تناد ال��ى ادارة جی��دة للوق��ت  النم��و الش��امل المتكام��ل للم��تعلم ، واكتس��اب مھ��ارات ال��تعلم ال��ذاتى ،

وترتیبھ واالھتم��ام بمس��تویات التفكی��ر العلی��ا والتركی��ز عل��ى ایجابی��ة الم��تعلم ونش��اطھ ف��ى تحقی��ق اھ��داف  

الموقف التعلیمى / التعلمى ، ومحاولة تقدیم الفرص التعلیمیة التى تحقق كل ما سبق فإن تنظ��یم مواق��ف 

 .حداث ھذا النوع من التدریس ، وھذا ما سنتناولة فى ھذا التدریبالتعلم یعد من اكثر االمور اھمیة فى ا

 :أھداف التدریب 
 من المتوقع بعد دراسة ھذا التدریب وممارسة االنشطة المصاحبة لھ ان یصبح المتدرب قادراً على ان :      

 یصف خصائص بیئة التدریس الفعال •

 یحدد آلیات تنظیم بیئة التدریس •

 لمجموعات الكبیرة ، والمجموعات الصغیرة.یمیز بین التدریس با •

 یستنتج خصائص التعلم فى المجموعات الصغیرة  •

 یشكل مجموعات مترابطة ، ومعاد تشكیلھا ، ومجموعات أساسیة . •

 یخطط للتدریس بأحد اشكال المجموعات الصغیرة . •

 یصف دورة قبل وأثناء وبعد التدریس فى المجموعات الصغیرة . •

 ادوار الطالب فى المجموعات الصغیرة .یصمم أدوات لتقویم  •

 یتعرف دور االكمبیوتر فى تدعیم فكرة تفرید التعلیم . •

 وتحقیقاً لھذه األھداف العامة فإن المحتوى التعلیمى یتمثل فیما یلى :

 أوالً بیئة التدریس الفعال

 ثانیاً آلیات تنظیم بیئة التدریس

 : المجموعات الصغیرة ثالثاً◌ً 

 مفھومھا •



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

173 

 أنوععھا •

 كیفیة تشكیلھا •

 تنظیم تعلیم المجموعات وادارتھا •

 ً  الفردي: : التدریسرابعا

o مفھومة 

o أھمیتھ 

o كیفیة استخدامھ 

 أوالً : بیئة التدریس الفعال
ان التعلم الفعال ھو ذلك الذى یحدث فى مجموعات صغیرة تسعى معاً لتحقیق أھداف مشتركة للموقف    

ف��ى بیئ��ة تعلیمی��ة فعال��ة تختل��ف ع��ن بیئ��ة الت��دریس التقلیدی��ة  التعلیمى / االتعلمى . وھو ذل��ك ال��ذى یح��دث

التى تعتمد على سلسلة من االسئلة واالجوبة التى یعقبھ��ا تغذی��ة راجع��ة ، ان البیئ��ة الفعال��ة یطل��ق علیھ��ا 

    Intelligent learning environmentفى كثیر من الكتابات بیئة التعلم الذكیة  

واق��ف التفاع��ل االجتم��اعى ، مواق��ف مھ��ارات التواص��ل ، مھ��ارات وتش��مل : مواق��ف ح��ل المش��كالت ، م

بیئ��ة الم��تعلم الفعال��ھ الت��ى تتض��من  Co- Learner ممارسة عملی��ة ال��تعلم ، مھ��ارات الم��تعلم المتع��اون 

، بیئة التعلم الفعال��ة ھ��ى الت��ى یك��ون فیھ��ا الطال��ب  Multimediaاالستخدام الوظیفى للوسائط المتعددة 

 مشاھد لھذه الوسائط ومجیباً لما یطرح علیھ من اسئلة فاعالً ولیس مجرد 

  Opportunitiesبیئ���ة ال���تعلم الفعال���ة ھ���ى البیئ���ة الغنی���ة ب���الفرص التعلیمی���ة    .1

Learning  . المصممة جیداً والمتضمنة للعدید من االختیارات لما یجب تعلمھ 

 قلل من فرص التعلمبیئة التعلم الفعالة ھى التى تتسم بالبساطة الفعالة الن التعقید ی .2

بیئ���ة ال���تعلم الفعال���ة تتض���من معلم���اً فع���االً یمتل���ك مھ���ارات الت���دریس عل���ى مس���تویات  .3

 التخطیط والتنفیذ والتقویم .

بیئة التعلم الفعالة ھى التى تتوافر فیھا عوام��ل الض��بط وال��تحكم وادارة األف��راد وادارة  .4

 التدریس

التدریس فى ضوء االھداف المح��ددة  بیئة التعلم الفعالھ ھى التى تتم فیھا  ترشید وقت .5

 لھ 
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بیئة التعلم الفعالة ھى التى فیھا تتم عملیة تحسین التعلم بمعنى ــ الطال��ب یع��رف م��اذا  .6

باالضافة الى تضمینھا ــ العدی��د  ? Know what & Know how ، ویعرف كیف 

 والمتنوع من مصادر التعلم .

عل��م الط��الب بم��ا یتف��ق وطبیع��ة الموق��ف بیئة ال��تعلم الفعال��ة ھ��ى الت��ى ی��تم فیھ��ا تنظ��یم ت .7

 التعلیمى بمعنى 

 

متى یك��ون ال��تعلم ف��ى مجموع��ات كبی��رة ومت��ى یك��ون ف��ى مجموع��ات ص��غیرة ومت��ى یس��تفاد م��ن اس��الیب  

 التعلم الفردى وھذا ما سنتناولھ فى النقطة التالیة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 أربعة أنواع ھي: في ضوء تصنیف طرق التدریس وفق عدد المتعلمین والذي یشیر إلى وجود

 طرق تدریس المجموعات الكبیرة. •

 طرق تدریس المجموعات المتوسطھ. •

 طرق تدریس المجموعات الصغیرة. •

 طرق التعلیم الفردي. •

س��بق أن تناولن��ا الن��وع األول عب��ر تن��اول إس��تراتیجیة المحاض��رة، وس��وف نلق��ي الض��وء فیم��ا یل��ي عل��ى 

 التدریس للمجموعات الصغیرة والتدریس الفردي. 

 

 

 

)1تدریب (  
 صف خصائص بیئة التدریس الفعالة؟  .1
 كیف تخطط لبیئة التدریس الفعالة في الجامعة؟ .2
 ما مدى تطبیق ذلك في واقع التدریس الجامعي؟ .3
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 ً  Small Groups:  المجموعات الصغیرة    ثانیا
ی��تعلم الط��الب جی��دا عن��دما یمارس��ون عملی��ة ال��تعلم ، حی��ث أجم��ع الب��احثون عل��ى ان��ھ بغ��ض                

النظر عن طبیعة المحتوى فإن الطالب الذین یتعلمون ف��ى المجموع��ات الص��غیرة أفض��ل تعلم��اً م��ن اولئ��ك 

 الكبیرةالذین یتعلمون فى المجموعات 

 ویأخذ العمل فى مجموعات مسمیات كثیرة مثل :

Collaborative learning Collective learning 

Cooperative learning learning communities 

Peer Teaching Peer Learning 

Study Groups Work Groups 

Team Learning Study Curcles 

ى ف��ى المجموع��ات الص��غیرة یع��رف عل��ى ان��ھ مجموع��ھ م��ن وأی��ا كان��ت المس��میات ف��إن العم��ل الجم��اع

استراتیجیات التدریس التٮتضع المتعلم فى موقف جماعى یقوم فیھ بدورى التدریس والتعلم فى آن واحد 

وم��ا یتطل��ب ذل��ك م��ن العم��ل ف��ى  جماع��ة لتحقب��ق أھ��داف مش��تركة تش��مل ك��ل م��ن الجوان��ب المعرفی��ة 

 والمھارات االجتماعیة .

 ى المجموعات الصغیرة :خصائص التعلم ف
كما قلنا من قبل ان التعلم ف��ى المجموع��ات الص��غیرة أفض��ل من��ھ ف��ى المجموع��ات الكبی��رة ،        

 لما یتسم بھ التعلم فى المجموعات الصغیرة من خصائص تتمثل فیما یلى :

 ان تنفیذه یتم من خالل مجموعھ من االستراتیجیات ولیس من خالل استراتیجیة واحدة •

ط��الب  6 – 4التدریس ھى مواقف جماعیة حیث ینقسم الطالب الى مجموع��ات ص��غیرة م��ن مواقف  •

ف��ى المجموع��ھ الواح��ده ، یعمل��ون مع��اً لتحقی��ق أھ��داف مش��تركة م��ن خ��الل مس��اھمة ك��ل طال��ب ف��ى 

 المجموعھ بمجھود للوصول الى تلك االھداف.

را الت��دریس والتعل��یم ف��ى ان الطالب فى المجموعھ بقوم بدورین متكاملین یؤك��دان نش��اطھ وھم��ا دو •

آن واحد بدافعیة ذاتیة وبالتالى فإن الجھد المبذول فى الموقف یمك��ن ان ی��ؤدى ال��ى بق��اء اث��ر ال��تعلم 

 ووظیفیتھ وانتقالھ
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ان المھ��ارات االجتماعی��ة    لھ��ا تص��یب كبی��ر ف��ى ھ��ذا الن��وع م��ن ال��تعلم وھ��ذا م��ا ل��م یت��وفر ف��ى  •

 المجموعات الكبیرة

الن��ھ عل��ى ال��رغم م��ن     Equal opportunities for successللنج��اح انھ یقدم فرصاً متساویة •

ان لك��ل ف��رد دور ف��ى المجموع��ھ اال ان ك��ل االدوار متكامل��ة  والمحص��لة لیس��ت نظ��رة الطال��ب ال��ى 

الجزء الذى حققھ م��ن االھ��داف المش��تركة وبالت��الى ف��إن النج��اح ھن��ا ھ��و نج��اح مجموع��ھ ش��اركت ، 

ب ذوى المستوى المنخفض قد اسھموا بدور لتحقی��ق الھ��دف ، وحققت وبالتالى نجحت وحتى الطال

وش��عورھم بالنج��اح ف��ى وس��ط المجموع��ھ ینم��ى ل��دیھم دافعی��ة لل��تعلم ترتق��ى بمس��تواھم ف��ى مواق��ف 

 التعلم الالحقة .

انھ تعلم  فعال ناتج عن تدریس فعال حیث اثبتت البحوث والدراس��ات واالدبی��ات التربوی��ة ف��ى مج��ال  •

ى تحقیق العدید من االھداف فى الجوانب المعرفیة والمھارات والمستویات العلیا التدریس فعالیتھ ف

 من التفكیر .

انھ یؤدى ال��ى تج��انس اف��راد المجموع��ة بغ��ض النظ��ر ع��ن االخ��تالف ف��ى الن��وع او الطبق��ة الن الك��ل  •

 نیة .یعمل معاً ، یجمعھم العمل ویدفعھم تحقیق اھدافھ وھذا فى حد ذاتھ یحقق قیمة اجتماعیة انسا

انھ یركز على االنش��طة الجماعی��ة والت��ى تحت��اج ال��ى بن��اء وتخط��یط قب��ل الش��روع ف��ى تنفی��ذھا ، كم��ا  •

تحتاج ال��ى تخط��یط  أدوات للمتابع��ة والتق��ویم وھن��ا نج��د ان الط��الب ال یتعلم��ون فق��ط كی��ف یتعلم��ون 

 ولكن یتعلمون أیضاً كیف یفكرون ویتعاونون .

 .فى كل من المجموعات الكبیرة والمجموعات الصغیرة ویوضح الشكل التالى الفرق بین التعلم •

انھ یقدم فرصاًً◌ ــــــ للمناقشة الھادفة المرشدة ، وتب��دل ال��رأى والفھ��م المش��ترك والتفكی��ر بص��وت  •

عال ، واحت��رام ال��رأى وتنمی��ة مھ��ارات االس��تماع والتح��دث ، ومھ��ارات جم��ع المعلوم��ات وتنظیمھ��ا 

 . وترتیبھا وتوظیفھا فى خدمة الموضوع

 

 

 

 

 

 

)2تدریب (  
 التدریس للمجموعات الصغیرة؟ مارأیك في خصائص  .1
كیف یمكن ترجمة ھذه الخصائص في أنشطة  .2

 وممارسات؟
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 أنواع المجموعات فى العمل الجماعى :

 بصفة عامة ھناك خمسة انواع للمجموعات تتمثل فى الشكل التالى :      

 

 ) المجموعات األساسیة2) المجموعات غیر الرسمیة                           (1(         

                  Informal Groups                                    Base Groups 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) المجموعات المترابطة3(                                          ) المجموعات الممثلة                      5(

     Representative                                                                 Combined Groups  

 ) المجموعات المعاد تشكیلھا4(                                            

                                           Reconstituted Groups   

 ( شكل یوضح أنواع المجموعات ) 

 
 انواع المجموعات
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 المجموعات غیر الرسمیة : .1
ناقشة ن ویمك��ن ان ان الھدف من المجموعات غیر الرسمیة ھو اعطاء الطالب مجاالً فوریاً للتحدث والم

تتشكل المجموعھ بتوجیھ الطلبا  لالستعدارة نحو الجالسین خلفھم أو بج��وارھم لیض��عوا رؤس��ھم مع��اً   ، 

ویمكن ان تستخدم المجموعات غیر الرسمیة فى اى وقت اثناء العرض . ان الطالب ف��ى مث��ل ھ��ذا الن��وع 

او ان یطرحوا اسئلة جدی��دة وك��ل ھ��ذه من المجموعات یمكنھم ان یلخصوا ویحللوا ویراجعوا المعلومات 

 المھمات من الممارسات االمطلوبة فى عملیة التعلم واالشكل التالي یوضح كیفیة تكوین ھذا النوع 

 المجموعات األساسیة : .2
ا الھدف األساسى من تكوین ھذا النوع م��ن المجموع��ات ھ��و تش��جیع الط��الب عل��ى ال��تعلم عل��ى             

الط��الب یجلس��ون مع��اً لفت��رات طویل��ة یمك��ن ان تص��ل ال��ى فص��ل دراس��ى كام��ل  الم��دى البعی��د بمعن��ى ان

وتتك��ون المجموع��ھ م��ن اثن��ین او ثالث��ة او اربع��ة ط��الب ، ویج��ب اال نتعج��ل عن��د تش��كیل ھ��ذا الن��وع م��ن 

المجموع���ات وان تك���ون عل���ى معرف���ة جی���دة بخص���ائص ھ���ؤالء الط���الب وق���د ی���أتى التقس���یم ف���ى ض���وء 

تركة ویمكن ان تتشكل المجموع��ات ایض��اً عن��دما یش��عر ك��ل ش��خص بارتباط��ھ االھتمامات االكادیمیة المش

مع اشخاص اخرین بشكل ما ویمكن ان نستخدم استبانھ نطلب فیھا من كل طالب ان یختار اثنین او اكث��ر 

 من الطالب یألفھم ویشعر معھم بالراحة .

ام بمھمة التعل��یم فالطال��ب یمك��ن ان ان ھذا النوع من المجموعات یتیح الفرصة امام كل طالب للقی         

یعلم زمیلھ ویراجع لھ ویرشده فى ممارسة المھارات وان یصحح التقاریر ویناقش التكلیفات وغی��ر ذل��ك 

، كما یناقش الطالب مدى تقدمھم واألحداث الجاریة والقراءات الخارجیة وغیرھا ویوضح الشكل الت��الى 

 تشكیل ھذه المجموعات.

 المجموعات المترابطة .3
ان الھدف االساسى للمجموع��ات المترابط��ة ھ��و اعط��اء الط��الب فرص��ا لتعل��یم بعض��ھم ال��بعض االخ��ر ف��ى 

عملی��ة اش��رافیة وتتش��كل ھ��ذه المجموع��ات عن��دما تتقاب��ل مجموعت��ان او اكث��ر مع��ا لمناقش��ة اعم��الھم ، 

م��ات ویمك��ن ان یك��ون االرتب��اط عش��وائیا او مقص��ودا ، ویمك��ن ان یك��ون الت��رابط مؤسس��ا عل��ى االھتما

 المشتركة او العالقات المتبادلة

وتصلح ھ��ذه المجموع��ات ف��ى اى مرحل��ة م��ن مراح��ل تعل��م المھ��ارات التعلیمی��ة فعل��ى س��بیل المث��ال         

یمك��ن ان نتقاب��ل المجموع��ات اثن��اء مرحل��ة التخط��یط المب��دئى لتحدی��د المش��كلة ، وتحدی��د التس��اؤالت ، 

لمجموعات معا اثناء التنفیذ لموازنة االعم��ال ومناقش��تھا ، ومناقشة االجراءات ...الخ ویمكن ان تتقابل ا
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ان الوق��ت المت��اح لمث��ل ھ��ذا الن��وع م��ن المجموع��ات یس��مح للط��الب بتولی��د العدی��د م��ن االفك��ار وع��رض 

اعمالھم ولكن ما یجب ان تضعھ فى االعتبار ھو ان لقاءات المجموعات المترابطة تكون قصیرة تتراوح 

 وقف ذلك على الغرض من اللقاء دقیقة ویت 30 – 10ما بین 

وللمجموعات المترابطة اس��تخدامات تتمث��ل ف��ى بن��اء المعلوم��ات ونموھ��ا ، وتحلیلھ��ا باالض��افة ال��ى        

 العرض الجماعى والذى یعنى ان كل مجموعھ تعرض أعمالھا على المجموعات األخرى

 المجموعات المعاد تشكیلھا : .4
من المجموع��ات یتمث��ل ف��ى اعط��اء الط��الب فرص��اً للحص��ول عل��ى  ان الھدف االساسى من ھذا النوع      

المشاركة الفعالة فى الحدیث مع المجموعات ذات اعداد كثیرة باالضافة الى تب��ادل الخب��رات وتولی��د اكب��ر 

 قدر ممكن من االفكار ویتم تشكیل ھذه المجموعات ببساطة كما یوضح الجدول االتى :

G.E G.D G.C G.B G.A 

 1 احمد ابو المجد لعبادىا سعید صادق

 2 محمد محمود علیات اشراف على

 3 اسماعیل معاطى سلیمان مفید حسن

 4 ھانى عطیة عبد االعزیز حلمى عصام

 5 رجب اسامة بنیھ بكر ماجد

 6 نادى ناصف سعد شھاب رافت

 

لمجموع��ات ث��م من الجدول االسابق یمكن بن��اء مجموع��ھ جدی��دة وذل��ك باعط��اء ارق��ام للط��الب ف��ى ا        

 ....الخ 2،3) فى المجموعات   وھكذا بالنسبة للطالب رقم 1جمع الطالب الذین یحملون رقم (

ولع��ل اس��تراتیجیة   تعتب��ر م��ن افض��ل االس��تراتیجیات الت��ى اس��تخدمت المجموع��ات البنائی��ة والت��ى      

 یفضلھا معظم المعلمین .

 المجموعات الممثلة : .5
وع��ات ایض��ا ھ��و اعط��اء الطال��ب فرص��ة كبی��رة ومس��احة زمنی��ة للمناقش��ة ان الھدف من ھ��ذه المجم       

وذلك من خالل العرض المقدم من ك��ل مجموع��ھ وك��ذلك تق��دیم تقری��ر ع��ن م��دى التق��دم ، وح��ل المش��كالت 

 انھا تقدم فرصاً لكل المجموعات لمناقشة اعمالھم .
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او ان یرش��ح عض��واً م��ن ك��ل  وتتكون ھ��ذه المجموع��ات م��ن ك��ل مجموع��ھ یمك��ن ان یكونھ��ا المعل��م        

مجموع��ھ م��ن قب��ل زمالئ��ھ ویوض��ح الش��كل الت��الي كیفی��ة تك��وین ھ��ذا الن��وع وعن��دما یع��ود ك��ل عض��و ال��ى 

مجموعتھ فإنھ ینقل لھم ما اسفرت عن��ھ المناقش��ات ف��ى المجموع��ھ الممثل��ة ویفض��ل ان یكت��ب ك��ل عض��و 

 تقریرا ویناقشة مع مجموعتة .
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لخص االنواع الخمسة فى المجموعات وكیفیة تشكیل كل منھم واھ��دافھا واس��تخداماتھا وھذا ویمكن ان ن

 -فى الجدول التالى :

 جدول یمثل المجموعات الخمسة من حیث التكوین واالھداف

 االستخدامات االھداف التكوین النوع

المجموعھ 

 غیر الرسمیة

االس��تدارة بالمقاع��د لمواجھ��ة  •

 زمالئھم الجالسین بالخلف

ح��ة الفرص��ة للتح��دث اتا

والمناقش���ة ح���ول ع���دد 

 من االفكار

 الممارسات •

 عصف الذھن •

التق������������������اریر  •

 السریعھ

المناقش����������������ة  •

 الموجھھ

المجموعات 

 األساسیة

تش����كیل ح����ول االھتمام����ات  •

 االكادیمیة ارتباط االشخاص 

 االستبانھ •

تش����جیع الط����الب عل����ى 

 التعلیم

القیاد •

 ة

المش�� •

 اركة

المجموعات 

 المترابطة

ت����رتبط مجموعت����ان  •

 ً  او اكثر معا

مس���اعدة ك���ل طال���ب ان 

 یتعلم من خالل التوجیة

تك����������������������وین  •

 المعلومات

تحلی������������������������ل  •

 المعلومات

 التقاریر •

المجموعات 

المعاد 

 تشكیلھا

تشكیل بالتحرك م��ن  •

المجموع��ات ث��م یع��ود االف��راد 

 الى مجموعاتھم مرة اخرى

المش���اركة الفعال���ة ف���ى 

الح��دیث ، تولی��د االفك��ار 

 وتبادل الخبرات

المن�����اق •

 شة

مجموعات ال

 الممثلة

عض������و م������ن ك������ل   •

مجموع��ھ یش��كل المجموع��ات 

 الممثلة

المناقش���� •

 ة

 التقاریر •

 العرض •

 التنسیق •

ح����������������������ل  •
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ح���������������ل  •

 المشكالت

 المشكالت

ت������������دریس  •

 االقران
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 تنظیم تعلیم المجموعات وادارتھا :

وس��وف ھن��اك عملی��ات تنظیمی��ة واداری��ة قب��ل واثن��اء وبع��د الت��دریس للمجموع��ات الص��غیرة ،             

 -نتناول ھذه العملیات على النحو التالى :

 -تتمثل عملیات التنظیم واالدارة قبل التدریس فیما یلى : أوالً " قبل التدریس :

نقرر كیف س��یتم تش��كیل المجموع��ات ول��ن یت��أتى ذل��ك اال اذا كن��ا عل��ى وع��ى ب��أنواع المجموع��ات  -1

 ح أثناء تنفیذ المھمات التعلیمیة .والھدف من وراء كل نوع حتى یكون التشكیل أحد ركائز النجا

نقرر كم س��یكون حج��م المجموع��ھ م��ع المالحظ��ة ان��ھ كلم��ا ذاد حج��م المجموع��ھ كلم��ا قل��ت ف��رص  -2

 التعلم لقلة المشاركة فى ممارستھ .

التخطیط للتدریس فى كل مرحلة من مراحلة ، وتحدید أھداف كل مرحلة من تلك المراحل تحدیداً  -3

ات التعلیمی��ة ، واالدوات والم��واد الالزم��ة لبل��وغ االھ��داف والتخط��یط اجرائی��اً وك��ذا تحدی��د المھم��

 الدوات واسالیب التقویم .

 تعمیم التعیینات التى تتالءم وقدرات ومھارات الطالب -4

تحدی��د كیفی��ة تنفی��ذ المھم��ات التعلیمی��ة ، والمھم��ات المطلوب��ة لتنفی��ذھا واالدوار المنوط��ة ب��افراد  -5

 المجموعھ

 متمثلة فى مكان التدریسالتھیئة الفیزیقیة ال -6

 

 

 

 

)3تدریب (  
 وضح كیف یمكنك تشكیل المجموعات التالیة في تدریسك:

 المجموعات األساسیة. •
 المجموعات المعاد تشكیلھا. •
 المجموعات المترابطھ. •
 المجموعات الممثلة. •



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

184 

 

 -: تتمثل عملیات التنظیم واالدارة أثناء التدریس فیما یلى : ثانیاً : أثناء التدریس

شرح وتوضیح المھام التعلیمیة وذلك لتاكید فھم الطالب لما تری��د ان تحقق��ھ المجموع��ھ ، وم��ا  •

الزمة لتعلمھا حتى یتحق��ق ھو مطلوب منھم باالضافة الى ربط تلك المھام بالمتطلبات القبلیة ال

 الترابط الراسى بین الخبرات

شرح معاییر النجاح : یجب ان نجبر الطالب بان نجاحھم سوف یقاس وان عملھم سوف یقوم  •

 فى ضوء معاییر نوضحھا لھم وفى توقیتات معلومة لدى الجمیع.

ھ والمتوقع��ھ تحدید السلوك االجتماعى المقبول : یجب ان نحدد م��ع الط��الب الس��لوكیات الممكن�� •

اثناء التدریس على اعتبار ان السلوك االكث��ر تحدی��دا ھ��و الس��لوك المرغ��وب فی��ھ ویطل��ق عل��ى 

 .   Learning Contractھذا اسم التعاقد التعلیمى 

 شرح المفاھیم والمصطلحات الجدیدة والتى تیسر عمل الطالب فى المجموعات . •

ة ال��تعلم ، ب��التحرك ل��یالحظ م��دى التق��دم مراقبة سلوك الطالب وتفاعالتھم اثناء ممارس��ة عملی�� •

 ویسجل ذلك النھ یمده بالتغذیة الراجعة ، ویعالج مسار عملیة التعلم ویفرز السلوك .

التفاعل مع الطالب اثناء عمل الجماعھ كتوضیح االتجاھات ومراجعھ االجراءات والتاكید على  •

كون التدخل أوقع اذا كان التفاع��ل المھارات المتعلقة بھا او ان یسأل او یجیب من االسئلة ، وی

 بین الطالب غیر وظیفى

تعزی��ز س��لوك الط��الب م��ع المالحظ��ة ان التعزی��ز ھن��ا یعتب��ر تعزی��زا جماعی��اً اى ان��ھ موج��ھ لك��ل  •

 افراد المجموعھ ولیس موجھا لفرد بعینھ .

 مشاركة الطالب فى كل مجموعھ لتبادل االفكار مع المجموعات االخرى . •

 لم یغطیھا العمل فى الجماعة . تغطیة الثغرات التى •

 : تتمثل عملیات التنظیم واالدارة بعد التدریس فیما یلى : ثالثاً : بعد التدریس

تعتبر ھذه المرحلة غایة فى االھمیة حیث انھا تمثل مرحلة التقویم واالمداد بالتغذی��ة المراجع��ھ ـ��ـ          

فس��ھ وك��ال األم��رین لھم��ا أھمیتھم��ا وال س��یما ف��ى وھنا یتم تق��ویم عم��ل المجموع��ات وی��تم تق��ویم المعل��م لن

 المھمات المستقبلیة .
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 Evaluating Group workعملیة تقویم العمل الجماعى  

 سوف نتناول ھنا نوعین من التقویم وھما : التقویم البنائى والتقویم النھائى .        

   Formative Evaluatin: التقویم البنائى -1

یس��تخدم ھ��ذا الن��وع م��ن التق��ویم لتش��خیص الص��عوبات والحاج��ات أثن��اء دراس��ة الوح��دة ، ویؤك��د          

التعلم فى المجموع��ات الص��غیرة عل��ى ھ��ذا الن��وع نظ��راً الن��ھ یس��اعد ك��الً م��ن المعل��م والطال��ب عل��ى تنمی��ة 

فى ض��وء  الفھم العمیق لمھارات الطالب واتجاھاتھم وسلوكھم . باالضافة الى وضع اھداف جدیدة للتعلم

 تقویم االھداف الحالیة وكذا تعدیل االنشطة التعلیمیة .

   Summative Evaluation: التقویم النھائى -2

ویختص ھ��ذا الن��وع م��ن التق��ویم ، بتق��ویم الن��واتج التعلیمی��ة ف��ى نھای��ة دراس��ة الوح��دة او الموض��وع      

یج��ب  تقویمھ��ا ف��ى ال��تعلم التع��اونى وباالض��افة ال��ى التحص��یل االك��ادیمى كن��اتج تعلیم��ى ف��إن ھن��اك ن��واتج 

 للمجموعات الصغیرة مثل : 

مدى نمو كل من مھارات التفكیر ، والمھ��ارات االجتماعی��ة ، واالتجاھ��ات االیجابی��ة نح��و ال��نفس ، ونح��و 

 االصدقاء ونحو التعلم ذاتھ .

 

 

 

 

 

 

 )4تدریب (
خطط لتدریس أحد الموضوعات في تخصصك بإستخدام أح��د أش��كال المجموع��ات 

 الصغیرة،مبیاًالعملیات التنظیمیة واإلداریة المطلوبة قبل، وأثناء وبعد التدریس.
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 ویوضح الشكل التالى عملیة التقویم فى التعلیم التعاونى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومن الشكل السابق یتضح ان التقویم عملیة مستمرة ،  ودائریة ، وتعاونیة ، وانھا تمدنا بتغذیة راجعھ 

 Feed- back   یمكن من خاللھا اصالح الواق��ع ، والتخط��یط الجی��د للمس��تقبل ، ھ��ذا وس��وف نس��تعرض

 باختصار عملیات كل من التقویم الكوینى والتقویم النھائى .

 

 االھداف التعلیمیة

 مشاركة المعلم والتالمیذ

 أنشطة التقویم
 
 

ىالنھائالتقویم التكوینى              التقویم   
دیمى* التحصیل االكادیمى      * التحصیل االكا  

 * التفاعل الجماعى          * التفاعل الجماعى
   

أھداف 
یةمستقبل  
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 عملیات التقویم التكوینى :

 تقویم التحصیل االكادیمى :

یمد التقویم التكوینى للتحصیل االكادیمى المعلم بمعلومات ع��ن م��دى تق��ویم المجموع��ھ ، كم��ا ان��ھ یس��اعد 

الط��الب م��ن خ��الل اعالمھ��م بم��دى انج��ازھم ف��ى المھم��ات التعلیمی��ة ، والمھ��ارات األم��ر ال��ذى ی��ؤدى ال��ى 

 تحسین ادائھم .

 م التحصیل االكادیمى یمكن ان یتم من خالل :أن تقوی

 Progress Reportsتقاریر مدى التقدم : –أ 

وتتن��اول ھ��ذه التق��اریر م��ا ت��م انج��ازه م��ن عم��ل الط��الب وترك��ز عل��ى االھ��داف ، والوق��ت المت��اح لل��تعلم ، 

 وتشجیع على تنمیة مھارات جھود المجموعھ ككل .

 ون الحاجة الى المساعدة ؟ان ھذه التقاریر توضح للمعلم این ومتى تك

 Quezzesاالختبارات القصیرة : -ب

وتركز ھذه االختبارات على تعلم المھارات والمف��اھیم والحق��ائق وكلھ��ا جوان��ب مھم��ھ م��ن جوان��ب ال��تعلم 

الى مادة دراسیة ویمكن ان یشارك الطالب المعلم فى اع��داد مث��ل ھ��ذا الن��وع م��ن االختب��ارات وم��ن خ��الل 

 ل الفورى فى مسار عملیة التعلم .نتائجة یمكن التعدی

 العرض الفراد المجموعات االساسیة : -ج

العدید من مھارات التقویم التكوینى التى یمكن ان یقوم بھا الطالب المجموع��ات االساس��یة ومث��ال          

، ومھارات الواج��ب المنزل��ى ، ومھ��ارات الكتاب��ة  nots -taking skills ذلك مھارات تدوین المذكرات 

، وھنا یمكن ان یتعاون المعلم م��ع الط��الب ف��ى بن��اء وتط��ویر مجموع��ھ م��ن المع��اییر لت��دوین الم��ذكرات ، 

وذلك لسیتخدمھا الطالب فى مراجعھ مذكرات كل منھم وبالتالى تقدیم المقترحات ومن خ��الل ع��رض تل��ك 

عف والتغل��ب المذكرات یمكن ان یقف كل م��ن المعل��م وطالب��ھ عل��ى م��دى التق��دم والوق��وف عل��ى نق��اط الض��

 علیھا .

 مالحظات المعلم والتغذیة الراجعة : -د

ان مالحظات المعل��م ، والتغذی��ة الراجع��ھ تق��دم معلوم��ات ع��ن م��دى تق��دم الط��الب وبالت��اى ع��ن م��دى تق��دم 

 المعلم .
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وتتوقف قیمة مالحظات المعل��م عل��ى كونھ��ا أداة م��ن أدوات التق��ویم ب��ل إنھ��ا تعط��ى ثق��ة كبی��رة للمعل��م ف��ى 

مل طالبھ وفى استخدام المجموعات الصغیرة ومدى فعالیتھا ف��ى اح��داث ال��تعلم الفع��ال وم��ن عملھ وفى ع

 االسئلة التى یمكن ان توجھ مالحظات المعلم زمناقشات المجموعھ :

 ھل المجموعھ تفھم جوانب التعلم التى تتضمنھا المواقف التعلیمیة ؟ .1

ومعالجتھ��ا ، ومس��اعدة  ھل المجموعھ تشجع اعضاءھا على التجریب ، وتقب��ل االخط��اء .2

 كل منھما اآلخر فى مجابھة الصعاب ؟

 ھل اعضاء المجموعات یعدلون من خططھم كلما لزم االمر ذلك ؟ .3

 ھل اعضاء المجموعات یكملون انشطتھم الصفیة والالصفیة ؟ .4

 تقویم التفاعل الجماعى :

ال��بعض اآلخ��ر ،  –عات بعض��ھا یجب تقویم التفاعل الحادث بین افراد المجموعھ ، او بین المجمو         

إن التقویم الذاتى للمجموعھ یساعد الطالب عل��ى تقی��یم م��دى تق��دمھم ف��ى ال��تعلم ، وك��ذا تقی��یم عملھ��ا م��ع 

 اآلخرین ، ومدى اكتسابھم للمھارات التعاونیة .

 ان التحصیل االكادیمى یتحسن بنفس الكیفیة التى یتحسن بھا التفاعل بین افراد المجموعھ.

م ال��ذاتى للمجموع��ھ یج��ب ان یك��ون ف��ى ش��كل تعلیق��ات اكث��ر م��ن كون��ھ ف��ى ش��كل درج��ات ، الن ان التق��وی

الدرجات ال تق��دم معلوم��ات ع��ن كیفی��ة ح��دوث التحس��ن ، إنھ��ا فق��ط تق��دم مس��تویات . وس��وف تق��دم أربع��ھ 

 أمثلة  النشطة تقویم التفاعل بین افراد المجموعھ :

 القوائم واألسئلة : -أ

ان یكون��وا اكث��ر وعی��اً بم��دى االنج��از ال��ذى حقق��وه ، وم��دى الص��عوبات الت��ى  وھ��ذه تس��اعد الط��الب عل��ى

 تواجھھم فى العمل معاً وسوف نقدم أمثلة لذلك فیما بعد .

 المراجعھ ومالحظات المعلم : -ب

إن مراجعة مدى تقدم افراد المجموعھ تساعد على كیفیة تأثیر العالقة بین تفاع��ل المجموع��ھ والتحص��یل 

ن المراجعة ومالحظات المعلم تنق��ل رس��الة مؤداھ��ا ان الص��عوبات ق��د ت��م انجازھ��ا وفھمھ��ا ، االكادیمى ، إ

إنھ��ا تقت��رح س��بل مواجھ��ھ الص��عوبات ، وف��ى نف��س الوق��ت نفس��ھ فإنھ��ا تق��وى دافعی��ة الط��الب لل��تعلم م��ن 

 أخطائھم .
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 المناقشة : -ج

اع��ل ب��ین اعض��ائھا ، ویج��ب ان تساعد المناقشات فى المجموعات الصغیرة الطالب على تق��ویم م��دى التف

تكون المناقشة مختصرة ولكن یمكن ان تمتد بش��رط ان تك��ون ھن��اك فرص��اً منتظم��ة ، زمنظم��ة وعل��ى أن 

 تركز على الفھم وحل المشكالت التى ال یستطیع الطالب حلھا دون مساعدة .

 الجمل مفتوحة النھایة : -د

یفكروا فى مھارات العم��ل الجم��اعى ، وتش��جعھم  ان إكمال الجمل مفتوحة النھایة تساعد الطالب على ان

عل��ى اظھ��ار مھ��ارات التفكی��ر ، ان الط��الب یس��تطیعون ان یتعلم��وا كی��ف یق��دمون وجھ��ات نظ��رھم ف��ى 

 الصعوبات التى تعترى عملھم كما أنھم یتعلمون كیف یفكرون ولماذا یفكرون ؟

ك��ادیمى او التفاع��ل الج��امعى یتض��ح من العرض السابق للتقویم التكوینى سواء فیما یتعل��ق بالتحص��یل اال

لنا قیمة ھذا النوع من التقویم فى العملیة التعلیمیة إنھ یشخص ویعالج فى الوقت نفسھ بما ییسر عملی��ة 

 التعلم ، وتدارك االخطاء  إبان حدوثھا ، ومواجھتھا بشكل جماعى .

 عملیات التقویم النھائى :

دراس��ة الوح��دة او الموض��وع ویس��تخدم أیض��اً لتق��ویم التحص��یل وكما أسلفنا فإنھ یتم فى نھای��ة و           

 االكادیمى والتفاعل الجماعى .

تقویم التحصیل االكادیمى : ویتم من خالل تقویم اداء الطالب ف��ى المھ��ارات التعلیمی��ة ویمك��ن ان یش��ترك 

ویطلب م��ن ك��ل  الطالب مع المعلم فى وضع اسئلة التقویم فالمعلم یمكن أن یعمم سؤالین مفتوحى النھایة

مجموع��ھ ان تعم��م الس��ؤال الثال��ث ویمك��ن أ أیض��اً تق��ویم مھ��ارات اآلخ��رین وأن یق��وم الط��الب تعلمھ��م 

 الشخصى .

 ً  عینھ من أسئلة التقویم الذاتى بنائیاً ونھائیا

 التفاعل الجماعى :

 صف بعض االشیاء التى ساعدتك فیھا مجموعتك على التعلم . .1

 مجموعھ اخرى على التعلم . صف بعض االشیاء التى ساعدت فیھا .2

 صف شیئاً إیجابیاً واحداً تعلمتھ من أعضاء مجموعتك . .3

 صف مھارة واحدة تعلمتھا من خالل خبرتك كمشارك فى مجموعتك . .4
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 التحصیل األكادیمى :

 صف استراتیجیة واحدة قمت بعملھا واستفاد منھا االخرین فى مجموعتك. 

ب��ل ان تجی��ب عنھ��ا وذل��ك حت��ى یفھمھ��ا ك��ل االف��راد قب��ل ان ناقش ھذه االس��ئلة م��ع اف��راد مجموعت��ك ق 

 یجیبوا عنھا .

انظر الى نتائج اختبارك ھ��ل تس��تطیع ان تج��د س��ؤاالً واح��داً تك��ون ق��ادراً عل��ى اجابت��ھ بكف��اءة كنتیج��ة  

 لدراستك فى المجموعھ ؟

 ما الذى تعلمتھ من خالل وصف عمل مجموعتك للمجموعھ االخرى ؟ 

 سماعك افكار المجموعات االخرى ؟ ما الذى تعلمتة من خالل 

 صمم سؤاالً تحب ان تجیب عنھ من خالل دراستك للوحدة . 

 صف خطوات حل المشكالت التى استخدمتھا افراد مجموعتك . 

 ھل سماعك لخطة المشاركین اعطاك اى افكار تساعدك على تخطیط مشروعك  

 روع المجموعات االخرى.صف فكرة واحدة تعلمتھا من خالل مشاھدتك وطرحك لالسئلة فى مش

 تقویم التفاعل الجماعى :

ویس��اعد ذل��ك المعل��م عل��ى تخط��یط االنش��طة المس��تقبلیة ، أن��ھ یس��اعد الط��الب عل��ى فھ��م م��دى نم��وھم 

الشخص��ى واالجتم��اعى ، ومھ��ارتھم االجتماعی��ة وذل��ك م��ن خ��الل وس��ائل متع��ددة منھ��ا تق��ویم المجموع��ھ 

ل بین افرادھا .وھكذا یتكامل النوعان من التق��ویم ف��ى وظ��ائف لمدى فعالیتھا ، او ان تقوم مھارات التفاع

 متعددة كلھا فى النھایة تھدف الى تحسین التعلیم .

 وسوف اقدم لك عزیزى المعلم نماذج مصممة من أدوات التقویم التى تحدثنا عنا .      
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 Individual self- Evaluation Formبطاقة التقویم  الذاتى الفردى 

 

 من فضلك امْال أحد المربعات بمدى ما ساھمت بھ من خالل مشاركة عمل المجموعھ     

 

                                                1           2           3          4 

 أنا قمت بتشجیع اآلخرین   -1

    

 شاركت اآلخرین المواد التعلیمیة                     -2

    

 

 ساھمت فى فھم اآلخرین للعمل   -3

    

 

 كنت متقبالً ان أعطى واتقبل المساعدة -4

    

 

 قبلت المسؤولیة إلكمال العمل مع اآلخرین -5

    

 

 تعلیقات واقتراحات 

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 ................................. التاریخ :  .......................................التوقیع : 
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 Group Evaluation Formة تقویم جماعى  بطاق

      

من فضلك التق أو اشترك مع مجموعت��ك واس��تخدم القائم��ة التالی��ة كأس��اس لمناقش��تك ع��ن م��دى فاعلی��ة  

 بمجموعتك فى التعلم مع العلم ان ھذه القائمة سوف تعود لمجموعتك فى بدایة العمل القادم .

 استخدم ھذا المقیاس    

                                                                ال أواف����������������ق بش����������������دة اوافق بشدة

 

 مجموعتنا :

 حددت خطوات نحو االھداف -أ

 

 حققت تقدماً نحو االھداف   -ب

     

 شاركت بالمعلومات واالفكار -ج

 

 اتخذت قرارات مبنبة على آراء اآلخرین -د

 

 یداً لآلخرین.استمتعت ج -ھـ

 

 شجعت اآلخرین على المشاركة. -و

 

 

 أعضاء المجموعھ        .....................................التاریخ : 

   ..................................... 

  .....................................           
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 Teacher observation Formبطاقة مالحظة المعلم  

 ................................. التاریخ :      .................................المجموعھ : 

 العمل فى المشروع تفاعل المجموعھ

...........................................................          .......................... 

 عمل فى كل المھماتالمجموعھ ت أرى أعضاء المجموعھ

...........................................................          .......................... 

 التى یتضمنھا المشروع الخاص تساھم بأفكار متجددة

...........................................................          .......................... 

 لھذا االسبوع تستمع لالخرین

...........................................................          .......................... 

 تساعد االخرین

...........................................................          .......................... 

 تحلل االفكار المعروضة

...........................................................          .......................... 

 المھمة التى یحتاج الطالب فیھا      المھارة التعاونیة التى یحتاج

 الى مساعدة             الطالب فیھا الى عنایة

....................................       ........   ......................................... 

...........................................................          .......................... 
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 ?How we Worked Togetherكیف عملنا معاً ؟   

 عدك فى مناقشتك .كمجموعھ ناقشوا كیف عملتم معاً ، أن التقریر االسبوعى یمكن ان یسا

 المھارات التعاونیة التى استخدمناھا وجعلت عملنا میسراً وممتعاً . 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 الشھرى :المھارات التعاونیة التى قمنا بتحسینھا أثناء العمل  

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 المھارات التعاونیة التى ستعملھا ( نتعلمھا ) مستقبالً : 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 

  What I Learned in this projectما الذى تعلمتھ فى ھذا المشروع   ؟ 

 

 مھارات البحث التى اكتسیتھا بشكل جید : 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 مھارات البحث التى اود ان احسنھا مستقبالً : 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 موعات األخرى .المھمات التعلیمیة التى ساعدت فیھ افراد المج

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
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 المھمات التى ساعدتنى فیھا اآلخرین . 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 األشیاء التى تعلمتھا بنفسى نتیجة عملى فى المشروعات . 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 علمتھا من موضوعات المجموعات األخرى .االشیاء التى ت

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

  Weekly Progress Reportالتقریر االسبوعى لمدى التقدم   

 یساعد ھذا التقریر المجموعھ لتخطیط العمل االسبوعى .

 فى أى من االنشطة الرئیسة یعمل افراد المجموعھ بشكل متكرر ؟

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 ما الخطوة القادمة ؟

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 لى مساعدة فیھا ؟ھل توجد مھمة محددة تحتاج ا

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 التعاون فى مجموعتنا :

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 :المھارة االجتماعیة التى نستخدمھا بشكل جید 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

196 

 ملھا :المھارة االجتماعیة التى نحتاج الى ع

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 أعضاء المجموعھ             .................................التاریخ : 

  ................................. 

  .................................           
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 رابعاً: تفرید التعلیم
جیا التعلیم  فصممت الب��رامج لجأت المؤسسات التعلیمیة فى جمیع دول العالم الى االستفادة من تكنولو   

التى تركز على خصائص المتعلمین وقدراتھم واعتبارھم محور العملیة التعلیمی��ة ، وتفری��د التعل��یم یعن��ى 

اتاحة الفرصة امام الطالب لدراسة المادة التعلیمیة حسب سرعھ تعلم كل منھم وتحت اش��راف المعل��م اى 

 ى .انھ موجھ نحو الفرد ، ویركز على التعلم الذات

واذا كان��ت ظ��روف جامعاتن��ا ق��د التس��اعد عل��ى اس��تخدام ھ��ذا الن��وع م��ن الت��دریس االن اال انن��ا نح��اول ان 

نستفید من بعض انماطة لتدعیم مبدأ التعلم الذاتى فى عصر نحن احوج ما نكون منھ الى مثل ھذا الن��وع 

یدفعنا دوماً الى متابع��ھ م��ا ھ��و من التعلم ، عصر ثورة المعلومات واالزدیاد المتسار عملھا ، اآلمر الذى 

 جدید ومعرفتھ وتوظیفة لالستفادة منھ فى احداث التنمیة المستدامة .

 أنماط التعلیم المفرد :

 أتخذ التعلیم المفرد أنماطاً واشكاالً مختلفة نتیجة االھتمام الكبیر فى طرائق التعلیم منھا :      

 التعلیم المبرمج 

 التعلیم بمساعدة الحاسوب 

 ودیوالت التعلیمیةالم 

 الحقائب التعلیمیة 

 الدورات الصغیرة 

ولعل المتفحص لھذه االنماط یالحظ ان جمیعھا تتخذ م��ن الم��تعلم مح��وراً لھ��ا وترك��ز عل��ى نش��اطة وتؤك��د 

 على فردیتھ فى خصائصة ، وعلى تعلمھ وفق سرعتھ الخاصة . كما یالحظ أنھا تستفید الى التعلم الذاتى 

ر س���انحة اآلن للح���دیث ع���ن ك���ل ھ���ذه االنم���اط ، اال انن���ا س���نركز عل���ى اس���تخدام واذا كان���ت الفرص���ة غی���

 الحاسوب وشبكات االنترنت الصحاح التدریس واثرائة الوظائف الرئیسة للكمبیوتر فى العملیة التعلیمیة 

 الكمبیوتر كوحھ للمتعلم 

، وھو یق��وم ھن��ا بوظیف��ة  وكثیراً ما یعبر عن ھذه الوظیفة بمصطلح شائع ھو التعلیم بمساعدة الكمبیوتر

التدریب واللممارسة مع تقدیم التغذیة الراجع��ة الفوری��ة ، كم��ا یس��تخدم الكمبی��وتر ف��ى التعل��یم االراش��ادى 

حیث یتیح فرصاً للتفاعل االیجابى بعبنھ ویبین الطالب ، ویمكن ان یقدم المادة العلمی��ة للطال��ب م��دزأه ث��م 

 ا  یترك للمتعلم فرصة معالجتھا والتعامل معھ
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ث��م یختب��ر تحص��یل الطال��ب قب��ل ان ینتق��ل ال��ى الج��زء الث��انى وھك��ذا ان ھ��ذه الوظیف��ة ھ��ى تجس��ید واض��ح 

ومكتم��ل لل��تعلم ال��ذاتى ویمك��ن ان یس��تخدم الكمبی��وتر ف��ى اع��داد ب��رامج المحاك��اه واع��داد ب��رامج لاللع��اب 

 التعلیمیة .

 الكمبیوتر كأداه الدارة التدریس : 

ف المس��اندة لعملی��ة الت��دریس كجدول��ة المق��ررات وحف��ظ واس��ترجاع وتعتب��ر ھ��ذه الوظیف��ة م��ن الوظ��ائ

 المعلومات الخاصة بالتدریس وكتابة التقاریر العلمیة للطالب وتسجیل الغیاب والنتائج ... الخ .

 البحث عن المعلومات : 

لبح��ث عندما یتصل الحاسوب باالنترنت فانھ یمكن استخدامة كأداة للتعلم عن بع��د ، باالض��افة ال��ى می��زه ا

ع��ن المعلوم��ات ف��ى مواقعھ��ا المتع��ارف علیھ��ا ، واس��تخدام البری��د االلكترون��ى بك��ل ممیزات��ھ المتقدم��ة 

 لالتصال وتبادل  المعلومات .
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 لمدرب0دلیل ا
 إسم التدریب : التدریس للمجموعات الصغیرة والتریس الفردي . 

 درب قادراً على أن:أھداف التدریب: من المتوقع بعد إنتھاء ھذا التدریب أن یصبح المت 

 یصف خصائص بیئة التدریس الفعال. 

 یحدد آلیات تنظیم بیئة التدریس. 

 یمیز بین التدریس بالمجموعات الكبیرة ،والمجموعات الصغیرة. 

 یستنتج خصائص التعلم في المجموعات الصغیرة. 

 یشكل مجموعات مترابطة ومعاد تشكیلھا ومجموعة أساسیة. 

 لمجموعات الصغیرة.یخطط للتدریس بأحد أشكال ا 

 یصف دور قبل وأثناء وبعد التدریس في المجموعات الصغیرة. 

 یصمم أدوات لتقویم أدوار الطالب في المجموعات الصغیرة. 

 یتعرف دور الكمبیوتر في تدعیم فكرة تفرید التعلیم. 

 المحاور األساسیة للمحتوى: 

 بیئة التدریس الفعال. 

 ات المختلفة والتعلیم الفردي.آلیات تنظیم بیئة التدریس في المجموع 

 أسلوب التنفیذ: 

 التھیئة السریعة للمتدربین وإعالمھم بأھداف الموضوع وأھمیتھ في التدریس الجامعي. 

 تقدیم ملخص نظري عن الموضوع. 

 ینقسم النتدربون إلى مجموعات للتدریب على: 

 كیفیة تشكیل المجموعات الصغیرة. 

 وعات الصغیرة.كیفیة تصمیم أدوات لتقویم عمل المجم 

 تصمیم خطة لتدریس أحد الموضوعات بإستخدام المجموعات الصغیرة. 

 كتابة تقریر عن واقع إستخدام وسبل تحسینھا. 

 أسالیب التدریب المستخدمة: 

 المناقشة. 

 عصف ذھني. 
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 التدریب العملي. 

 كتابة التقاریر. 
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 Co-oberative Learningالتعلم التعاونى 

 1ـ 1نشاط رقم 

 ع مجموعتك  وضح مفھوم التعلم التعاوني       بالتعاون م 

 دقایق5الزمن  

 

 

 

 

 مفھوم التعلم التعاوني

استراتیجیة تدریس تتضمن وجود مجموعة صغیرة من الطالب یعملون سویا بھدف  تط��ویر الخب��رة  

 التعلیمیة لكل عضو فیھا إلى أقصى حد ممكن 

ب ضمن مجموعات غیر متجانسة لتحقی��ق استراتیجیة تدریس تتمحور حول الطالب حیث یعمل الطال 

 ھدف تعلیمي مشترك 

بیئة تعلم صفیة تتضمن مجموعات صغیرة من الطالب المتب��اینین ف��ي ق��دراتھم ینف��ذون مھ��ام تعلمی��ة  

 وینشدون المساعدة مع بعضھم البعض ویتخذون قرارھم باإلجماع 
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 دقائق) 5( الزمن  1ـ2نشاط 

 التعلم التقلیدي والتعلم التعاوني   بالتعاون مع مجموعتك وضح الفرق بین 

 التقلیدي نمط التعلم التعاوني

  مصدر الخبرة 

  دور الطالب 

  الدافعیة للتعلم 

  التفاعل المتبادل 

  التعزیز 

  بیئة التعلم 

  الشعار 

  التقویم 

 

 التقلیدي نمط التعلم التعاوني

 المعلم صدر الخبرةم عدة مصادر منھا : المعلم  , الطالب , البیئة

 یستمع ویكتب دور الطالب یتعاون مع مجموعتھ إلنجاز المھمة

 خارجیة الدافعیة للتعلم داخلیة

 معلم ـ طالب التفاعل المتبادل طالب ـ طالب

 فردي على األغلب التعزیز جماعي على األغلب

 طاوالت فردیة بیئة التعلم طاوالت جماعیة

 لنا انجو انت تغرق الشعار ننجو جمیعا  أو نغرق جمیعا

 معیاري التقویم محكِّي
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 دقائق) 5( الزمن  1ـ3نشاط 

 ما الفرق التعلم الجماعي التقلیدي والتعلم التعاوني

 الفرق بین التعلم الجماعي التقلیدي والتعلم التعاوني 

 التعلم التعاوني التعلم الجماعي التقلیدي

 یتحمل األعضاء مسؤولیة أنفسھم فقط ویكون

 التركیز منصرفا إلى األداء الفردي فقط

مبني على المشاركة االیجابیة بین اعضاء كل 

مجموعة تعاونیة وتبنى اھدافھ بحیث یبدي كل 

الطالب  اھتماما بأدائھم وأداء  كل اعضاء 

 المجموعة

ال یعتبر الطالب مسئولین عن تعلم بقیة زمالئھم 

 والعن اداء المجموعة

لیة كل عضو في تظھر بصورة واضحة مسئو

 المجموعة تجاه بقیة األعضاء و تجاه نفسھ

 یتباین اعضاؤھا في القدرات والسمات الشخصیة متماثلة في القدرات

یتم تعیین قائدا واحدا وھو المسؤول عن 

 مجموعتھ
 یؤدي كل األعضاء أدوارا قیادیة

یتجھ اھتمام الطالب فقط نحو اكمال المھمة 

 المكلفین بھا

علم التعاوني تستھدف االرتقاء مجموعات الت

بتحصیل كل عضو الى الحد األقصى  إضافة الى 

 الحفاظ على عالقات  عمل متمیزة  بین األعضاء

 یُفترض وجود ھذه المھارات عند الطالب

یتم تعلیم الطالب المھارات االجتماعیة التي 

یحتاجون لھا مثل القیادة, وبناء الثقة , ومھارات 

 الخالفاتاالتصال ,و فن حل 

 نادرا ما یتدخل المعلم في عمل المجموعات

نجد المعلم دائما یالحظ الطالب ویحل المشكلة 

التي ینشغل بھا الطالب  ویقدِّم لكل مجموعة 

 تغذیة راجعة  حول ادائھا
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 التعلم التعاوني التعلم الجماعي التقلیدي

ال ینال ھذا األمر اھتمام  المعلم في مجموعات  

 التعلم التقلیدیة

د المعلم للمجموعات اإلجراءات ا لتي تمكنھم یحدِّ

 من التأمل في فاعلیة عملھا

 دقائق ) 5( الزمن   1ـ4نشاط رقم 

 بالتعاون مع مجموعتك  بین مزایا  التعلم التعاوني

 

 

 

 مزایا التعلم التعاوني

 زیادة التحصیل العلمي 

 بناء اتجاھات ایجابیة نحو المدرسة  

 تطویر كفایات التفكیر الناقد 

 علم تطویر العالقة بین الطالب والم 

 تطویر العالقة بین الطالب والطالب  

 اكتساب العدید من المھارات التعاونیة  

 تحسین الصحة النفسیة  

 زیادة الدافعیة نحو التعلم  
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 )دقائق  5( الزمن   1ـ5نشاط رقم 

ناقش مع مجموعتك المعوقات التى تحول بینك وبین ممارسة التعلم التعاوني . وكیف یمكن التغلب  

 علیھا ؟

 

 

 

 دقائق 5الزمن    1ـ 6نشاط 

 ھناك عوامل تعیق عمل المجموعة داخل الصف ـ بالتعاون مع مجموعتك اذكر ھذه العوامل 

 

 

 

 العوامل التي تعیق عمل المجموعات

 االفتقار الى نضج اعضاء المجموعة 

 تقدیم الفرد إلجابة سائدة غیر خاضعة للتحلیل   

 اء تقلیل جھودھم دون ان یدرك اآلخرون ذلك )االختفاء وسط الحشد (امكانیة بعض األعض 

 الحصول على شيء بال مقابل  

 فقدان الدافعیة بسبب الشعور بعدم اإلنصاف 

 التشبث بالرأي  

 االفتقار الى قدر كاف من التجانس 

 اإلفتقار الى مھارات العمل الجماعي  

 العدد غیر المناسب ألعضاء المجموعة   
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  دقائق 5الزمن      1ـ7نشاط رقم 

 بالتعاون مع مجموعتك   اذكر أدوات التعلم التعاوني.

 

 

 

 أدوات التعلم التعاوني 

أوال : تعل��یم الط��الب اإلج��راءات والمھ��ارات الالزم��ة إلدارة الص��راعات األكادیمی��ة الفكری��ة المالزم��ة 

 للمجموعات التعلمیة 

الوص��ول ال��ى حل��ول بن��اءة ثانیا :��ـ تعل��یم الط��الب اإلج��راءات والمھ��ارات الالزم��ة للتف��اوض م��ن أج��ل 

 لصراعاتھم والتوسط في الصراعات القائمة بین الزمالء في المجموعات التعلمیة

 دقائق  10الزمن     1ـ8نشاط رقم

 بالتعاون مع أفراد مجموعتك وضح :

 أنواع التعلم التعاوني  

 تعریف كل نوع وممیزاتھ 
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 أنواع التعلم التعاوني

 

 

 

 

 

 

 لمیة التعاونیة الرسمیة أوال:المجموعات التع
ق��د تس��تغرق المجموع��ات التعاونی��ة الرس��میة ع��دة دق��ائق وق��د تس��تغرق ع��دة حص��ص إلنج��از مھم��ة  

 محددة مثل:

( ح���ل مجموع���ة م���ن المس���ائل ,اس���تكمال وح���دة درس مع���ین ,كتاب���ة تقری���ر ,اج���راء تجرب���ة ,ق���راءة  

 واستیعاب قصة أو مسرحیة أو فصل أو كتاب )

 میة التعاونیة غیر الرسمیة  ثانیا : المجموعات التعل
تعتبر المجموعات التعلمیة التعاونیة غیر الرسمیة مجموعات مؤقتة ومحددة تستغرق حص��ة واح��دة  

أو ط��وال فت��رة النق��اش فق��ط وتھ��دف ھ��ذه المجموع��ات إل��ى تركی��ز انتب��اه الط��الب عل��ى الم��ادة الت��ي س��یتم 

ة ف��ي التنظ��یم المس��بق للم��ادة الت��ي س��یتم تعلمھ��ا  وت��وفیر تھیئ��ة ح��افزة   تس��اعد عل��ى ال��تعلم والمس��اعد

تغطیتھا في الجلسة وض��مان ان الط��الب یع��الجون بفھ��م الم��ادة الت��ي یج��ري تعلمھ��ا وت��وفیر غل��ق لجلس��ة 

  تعلیمیة  ویمكن استخدامھا ایضا في أي وقت , ولكن استخدامھا یكون مفیدا بشكل خاص اثناء إعطاء محاضرة

 ثالثا : المجموعات األساسیة 
المجموعات األساسیة مجموعات تعلمیة تعاونیة تتصف بأنھا غیر متجانسة وتك��ون العض��ویة تعتبر  

فیھ��ا دائم��ة ومس��تقرة  وتتمث��ل المس��ؤولیة الرئیس��یة لألعض��اء ف��ي تق��دیم ال��دعم والتش��جیع  والمس��اندة 

 لبعضھم بعضا حیث انھم یحتاجون إلى ذلك لزیادة  تقدمھم األكادیمي .

انواع 
التعلم 
المجموعات  التعاوني

 األساسیة 
المجموعات  

 التعلمیة 
التعاونیة 
ةغیر الرسمی  

المجموعات 
 التعلمیة 

التعاونیة 
 الرسمیة
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تجتم���ع ھ���ذه   األساس���یة ف���ي المرحل���ة االبتدائی���ة یومی���ا بینم���ا    وع���ادة م���ا تجتم���ع المجموع���ات 

المجموعات مرتین في األسبوع في المرحل��ة الثانوی��ة لتق��دیم الع��ون والمس��اعدة لبعض��ھم بعض��ا  وللتأك��د  

من إنجاز كل عضو لمھمتھ وتقدمھ بشكل مرض في المادة . كما یمك��ن أن تت��ولى المجموع��ات األساس��یة 

ض��اء الغ��ائبین عل��ى م��ا ج��رى ف��ي الص��ف عن��دما یتغیب��ون ع��ن حص��ة م��ن الحص��ص  مسؤولیة اط��الع األع

وتس��اعد المجموع��ات األساس��یة  أیض��ا ف��ي تنظ��یم حص��ص الری��ادة وف��ي اإلع��داد لجلس��ات إرش��ادیة م��ع 

 المرشدین الطالبیین 

��ن عملی��ة ال��تعلم  كّم��ا وكیف��اً وكلم��ا   إن استخدام المجموعات األساسیة یحسِّن حضور الطالب , ویحسِّ

كان عدد طالب الصف والمدرسة كبیرا وكلما كانت المادة أكثر صعوبة ازدادت اھمیة وجود المجموعات 

 األساسیة 

 1ـ9نشاط رقم 

 بالتعاون مع مجموعتك وضح كیف

 یتم تھیئة غرفة الصف  
 یتم تحدید حجم المجموعة ؟ 

 یتم تشكیل المجموعة ؟ 

 ؟یتم جذب اھتمام  الطالب وھم یعملون في المجموعات  

 یتم ضمان الھدوء وتقلیل الفوضى العالیة في المجموعات؟  
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 تھیئة غرفة الصف
ز أو یعیق التعلم التعاوني, علیھ فالب��د م��ن اعط��اء ھ��ذا األم��ر م��ا   إن ترتیب غرفة الصف یمكن أن یعزِّ

 یستحق من أھمیة  وھنا بعض النقاط الھامة 

بعض��ھم , وان تیس��ر جعل��ھ وجھ��ا لوج��ھ ـ ضرورة جلوس اعض��اء المجموع��ة الواح��دة ب��القرب م��ن 1 

 فذلك افضل ألسباب منھا 

 أـ المحافظة لى التواصل البصري  

 ب ـ التحدث بھدوء  

 جـ ـ سھولة تبادل األدوات  

 ـ تناسب حجم الطاوالت مع عدد أعضاء المجموعة 2 

 ـ تكون المجموعات متباعدة ما امكن منعا للتشویش في االتصال 3 

ف بكیفی��ة تیس��ر حرك��ة المعل��م ب��ین المجموع��ات  وإمكانی��ة رؤی��ة الط��الب ـ ترتی��ب أث��اث غرف��ة الص��4 

 للوسائل التعلیمیة 

 حجم المجموعات
یتحدد حجم المجموعات , وع��دد الطلب��ة المش��اركین ف��ي ك��ل مجموع��ة , وفق��ا لن��وع النش��اط أو العم��ل  

ج��م م��ن احج��ام المطل��وب القی��ام ب��ھ , وتت��راوح أع��داد المجموع��ات  م��ن ثالث��ة أف��راد ال��ى س��تة , ولك��ل ح

),فإن��ھ یس��ھل إدارتھ��ا , 3-2المجموع��ات مزای��ا وخص��ائص , فعن��دما تك��ون المجموع��ة قلیل��ة الع��دد م��ن (

وینصح بتشكیل مجموعات صغیرة عند البدء بالتعلم التعاوني أم��ا عن��دما تك��ون األعم��ال المطل��وب القی��ام 

أف��راد ,ألن ذل��ك یعط��ي الفرص��ة بھا  كبیرة ,فانھ یفضل أن تكون أعداد المجموعات كبیرة لتصل إلى س��تة 

للطلبة لإلفادة من مھارات , ومعارف أفراد المجموعات , وتقلل من عدد المجموعات التي یش��رف علیھ��ا 

 المعلم في الصف الواحد إال ان أفضل حجم للمجموعات  ھو المجموعات التي تتكون من أربعة أفراد

 كیفیة تشكیل المجموعات 
ب ف��ي مجموع��ات تعلمی��ة  وفیم��ا  یل��ي بع��ض المقترح��ات  الخاص��ة ھن��اك ط��رق كثی��رة لتعی��ین الط��ال 

 بتعیین الطالب في المجموعات 

 أ:ـ االختیار العشوائي  وفق ترتیب معین  

 ـ رتب الطالب  من األعلى تحصیال إلى األدنى تحصیال 1 
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ـ�� اخت��ر المجموع��ة األول��ى بحی��ث تض��ع طالب��ا ممت��ازا وطالب��ا  ض��عیفا  وط��البین م��ن فئ��ة متوس��طي 2 

لتحصیل ,عینھم في مجموعة واح��دة م��ا ل��م یكون��وا جمیع��ا م��ن فئ��ة واح��دة او خص��وما أل��داء أو اص��دقاء ا

 حمیمین 

 ـ اختر المجموعات المتبقیة بإعادة االجراء السابق3   

 ب ـ الترقیم 

قسم عدد الطالب على حجم المجموعة الذي ترغبھ  ثم دع الطالب یأخذوا األرقام من واحد الى ن��اتج  

 م دع الطالب یبحثوا عن بعضھم بعضا لیجدوا نفس الرقم المشابھ القسمة  ث

 جـ : تقلیل عدد الطالب المعزولین  

 ـ اطلب من الطالب أن یذكروا ثالثة زمالء أو أقران یحبوا  ان یعملوا معھم 1 

 ـ حدد الطالب المعزولین الذین لم یتم اختیارھم من قبل زمالئھم 2 

ن مجموعة من الطالب الما3   ھرین حول كل طالب معزول  ـ كوِّ

 كیفیة جذب اھتمام الطلبة  وھم یعملون في مجموعاتھم 
عندما یرید المعلم  توضیح أمر للطلبة , وھم یعملون ف��ي مجموع��ات , وجل��ب انتب��اھھم ,یمكن��ھ عم��ل  

ذلك إما عن طریق اشارات یدویة متق علیھا , أو بقرع الجرس . أو اختیار مراقب لك��ل مجموع��ة یراق��ب 

 ات المعلم ,ویؤكد استجابة بقیة أفراد المجموعات لتلك االرشادات إشار

 كیفیة ضمان الھدوء وتقلیل الفوضى العالیة في المجموعات 

على المعلم أن یضمن التزام الطلبة بالقیام بعملھم ف��ي مجموع��ات , وأال ترتف��ع  وتی��رة الفوض��ى إل��ى  

منھ��ا : أن یع��ین المعل��م أح��د أف��راد ك��ل  ح��دود غی��ر مقبول��ة . ھن��اك ام��ور تس��ھم ف��ي الح��د م��ن الفوض��ى

مجموعة لیتولى حث األفراد اآلخ��رین عل��ى العم��ل التع��اوني بفاعلی��ة وھ��دوء , وأن یرت��ب المعل��م جل��وس 

 الطلبة بحیث یكونوا متقاربین , ألن ذلك یسھم في تخفیف الفوضى , ویعزز فرص التعاون والمشاركة .

األلوان المختلفة لتدل إما عل��ى الھ��دوء , أو الفوض��ى  اقترح بعض التربویین اإلشارات الضوئیة ذات 

 , أو الصمت (اللون األخضر مثال یشیر الى تخفیض الصوت واألحمر یشیر الى الصمت التام )
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   2ـ1نشاط رقم 

 بالتعاون مع مجموعتك وضح العناصر الرئیسیة التي یعتمد علیھا التعلم التعاوني 

 

 

 

 اونيالعناصر األساسیة للتعلم التع

 االعتماد المتبادل اإلیجابي 

ز وجھا لوجھ   التفاعل المعزِّ

 المسؤولیة الفردیة والجماعیة  

 مھارات المجموعة الصغیرة والمھارات البینشخصیة  

 معالجة عمل المجموعة  

   2ـ2نشاط رقم 

 بالتعاون مع مجموعتك وضح مفھوم التفاعل المتبادل اإلیجابي  

 

 

 

 

 بياالعتماد المتبادل اإلیجا

یغرق��ون مع��ا أو ”إن أول متطلب ل��درس م��نظم عل��ى أس��اس تع��اوني فع��ال ھ��و ان یعتق��د الطلب��ة ب��أنھم  

وللطلبة مسؤولیتان في المواقف التعلمیة التعاونیة وھي : أن یتعلموا المادة المخصص��ة , “یسبحون معا
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ل��ك التس��میة ھ��ي وأن یتأكدوا من أن جمیع اعض��اء مجم��وعتھم یتعلم��ون ھ��ذه الم��ادة  والتس��میة الفنی��ة لت

االعتماد المتبادل اإلیجابي .ویتوافر االعتم��اد المتب��ادل اإلیج��ابي عن��دما ی��درك الطلب��ة انھ��م مرتبط��ون م��ع 

اقرانھم في المجموعة بشكل الیمكن أن ینجح��وا ھ��م م��ا ل��م ی��نجح أق��رانھم ف��ي المجموع��ة (وب��العكس) أو 

وا مھم��ة عھ��دت إل��یھم. واالعتم��اد عل��یھم أن ینس��قوا جھ��ودھم م��ع جھ��ود اق��رانھم ف��ي مجم��وعتھم لیكمل��

ز مواقف ی��درك فیھ��ا الطلب��ة أن عملھ��م یفی��د أق��رانھم ف��ي مجم��وعتھم وب��العكس ویعم��ل فیھ��ا  المتبادل یعزِّ

الطلبة مع بعضھم في مجموعات صغیرة , لیدفعوا بتعلیم جمیع أعضاء  المجموعة إلى أقصى ح��د ممك��ن 

 تبادل واالحتفال بنجاحھم المشترك عن طریق المشاركة في المصادر , وتوفیر الدعم الم

 انواعھ

 االعتماد المتبادل اإلیجابي في تحقیق الھدف 

 االعتماد المتبادل اإلیجابي في الحصول على المكافأة 

 االعتماد المتبادل اإلیجابي في الحصول على الموارد 

 االعتماد المتبادل اإلیجابي في انجاز العمل 

 دل األدواراالعتماد المتبادل اإلیجابي في تبا 

 االعتماد المتبادل اإلیجابي في تحدید الھویة  

 االعتماد المتبادل اإلیجابي في مواجھة الخصم الخارجي 

 االعتماد المتبادل اإلیجابي في الخیال 

 االعتماد المتبادل اإلیجابي في البیئة  

   2ـ3نشاط رقم 

 كیف یتم بناء االعتماد المتبادل اإلیجابي ؟ 
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 ات لبناء االعتماد المتبادل اإلیجابي وھي :ھناك ثالث خطو

 ـ تعیین مھمة واضحة للمجموعة یمكن قیاسھا  :  فاألعضاء یجب أن یعرفوا ما یُْفتََرض أن یقوموا بھ 1

ـ�� االعتم��اد المتب��ادل اإلیج��ابي ف��ي تحقی��ق الھ��دف : یمك��ن بن��اء االعتم��اد المتب��ادل اإلیج��ابي ف��ي تحقی��ق 2

 المجموعة بأنھم مسئولون عن :الھدف من خالل إعالم أعضاء 

 حصول جمیع األعضاء  على درجة من المحك المحدد عند اختبارھم بشكل فردي  

 تحسین أداء جمیع األعضاء على نحو أفضل من أدائھم السابق  

وصول الدرجة الكلی��ة للمجموع��ة  ( وھ��ي عب��ارة  ع��ن حاص��ل جم��ع درج��ات أف��راد المجموع��ة ) إل��ى  

 ددمستوى أعلى من المحك المح

 ناتج واحد أو مجموعة إجابات أعدتھ المجموعة  بنجاح 

ـ�� أن تض��یف االعتم��اد المتب��ادل اإلیج��ابي ف��ي تحقی��ق الھ��دف إل��ى األن��واع أألخ��رى م��ن ان��واع االعتم��اد 3

 المتبادل اإلیجابي  

   2ـ4نشاط رقم 

 بالتعاون مع مجموعتك وضح كیف یتم  بناء االعتماد المتبادل اإلیجابي في :

 ى المكافأة الحصول عل 

 الحصول على الموارد 

 اداء األدوار  

 التغلب على الخصم الخارجي  

 استخدام الخیال 

 البیئة  

 الھویة الذاتیة  

 انجاز العمل    
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 ـ یُبنى أالعتماد المتبادل اإلیجابي في الحصول على المكافأة 1  

طى مكافأة مشتركة عل��ى یحصل كل عضو في المجموعة على نفس المكافأة على انجازه للعمل . وتُع

مري الناجح ,فإما أن یكافأ الجمیع أو ال یكافأ أحد   العمل الزُّ

 ـ یُبنى االعتماد المتبادل اإلیجابي  في الحصول على الموارد  .  وتشمل مایلي :2

تحدید الموارد المعطاة إلى المجموعة فمثال یُعطى قلم رصاص واحدا فقط لمجموعة تتألف من ثالث��ة  

 اعضاء 

 جزئة المواد بحیث یحصل كل عضو على جزء من مجموعة المواد ت 

الطلب من كل عضو بأن یقدِّم مساھمة منفصلة لناتج مشترك فمثال ,یمكن أن یُطلب من كل عضو أن  

 یسھم بجملة في فقرة أو بمقالة للصحیفة المدرسیة أو بفصل من كتاب  

 ـ بناء االعتماد المتبادل اإلیجابي ألداء األدوار 3

ح , المتأك��د  ً◌ص ,  المص��حِّ لة لبعضھا بعضا ومترابط��ة مث��ل (المل��خِّ عندما یُعیَّن لكل عضو أدوار مكمِّ

ل ,المالحظ) ع على المشاركة , والمتوسِّع في المعلومات, المسجِّ  من الفھم , المشجِّ

 ـ بناء االعتماد المتبادل اإلیجابي في الھویة الذاتیة 4

 كة من خالل اسم أو رمز تضع المجموعة لنفسھا ھویة مشتر

 ـ بناء االعتماد المتبادل اإلیجابي في التغلب على الخصم الخارجي 5
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 كفاح المجموعة من اجل تقدیم اداء أفضل من اداء المجموعات األخرى 

 ـ بناء االعتماد المتبادل اإلیجابي في استخدام الخیال 6

م ف��ي وض��ع حی��اة أو م��وت  ویتع��ین یُعط��ى أعض��اء المجموع��ة مھم��ة تتطل��ب م��نھم أن یتخیل��وا ب��أنھ

 علیھم أن یتعاونوا من اجل انقاذ انفسھم 

 ـ بناء االعتماد المتبادل اإلیجابي في انجاز العمل 7

یتم تقسیم العمل بحیث یتع��ین عل��ى العض��و أن ینج��ز عمل��ھ إذا م��ا اری��د للعض��و اآلخ��ر أن ینج��ز عمل��ھ 

 أیضا 

 أو البیئة  ـ بناء االعتماد المتبادل اإلیجابي في المكان8

یوج��د عن��دما یك��ون اعض��اء المجموع��ة ملت��زمین مع��ا بالمك��ان بطریق��ة م��ا (تحدی��د مك��ان مع��ین لك��ل 

 مجموعة لاللتقاء فیھ)

   2ـ5نشاط رقم 

 بالتعاون مع مجموعتك وضح آثار  االعتماد المتبادل اإلیجابى 

 

 

 

 

 آثار  االعتماد المتبادل اإلیجابي

 یجعل األعضاء یدركون بأنھم جمیعا :ان االعتماد المتبادل اإلیجابي   

 یشتركون في مصیر واحد حیث یفوزون جمیعا أو یخسرون جمیعا  

 یكافحون لتحقیق فائدة مشتركة  
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 یمتلكون وجھة نظر بعیدة المدى  

 یمتلكون ھویة مشتركة تستند إلى العضویة في المجموعة  

ز وجھا لوجھ  ثانیا:ـ التفاعل المعزِّ

م بعمل حقیقي معا ,وذلك باالشتراك ف��ي اس��تخدام المص��ادر وتق��دیم المس��اعدة یحتاج الطالب إلى القیا 

وال��دعم والتش��جیع عل��ى الجھ��ود الت��ي یب��ذلھا ك��ل واح��د م��نھم , فع��ن طری��ق المجموع��ات الص��غیرة یك��ون 

 الطالب وجھا لوجھ أمام زمیلھ في داخل المجموعة الصغیرة .

عداد المجوعة ,وعدم الحرج أمام  زمالئھ في اثن��اء فیكون التعاون إیجابیا فیما بینھم ,من خالل قلة ا 

النق��اش ,وط��رح التس��اؤالت ,واالس��تفادة م��ن معلوم��ات زمالئھ��م داخ��ل المجموع��ة نفس��ھا , وھن��ا یص��بح 

 األعضاء ملتزمین شخصیا نحو بعضھم بعضا , وكذلك نحو تحقیق األھداف المشتركة 

المجموع��ات ص��غیرا (م��ن عض��وین إل��ى  ولكي یكون التفاعل وجھا لوجھ مثمرا ,یجب أن یك��ون حج��م 

 ستة أعضاء)

   2ـ6نشاط رقم 

 من خالل مفھوم التفاعل المعزز وجھا لوجھ  وضح الخطوات الالزمة لتشجیعھ ؟ 

 

 

 

 ھناك ثالث خطوات لتشجیع التفاعل المعزز ھي :

لتق��اء م��ن جدولة وقت اجتماع المجموعة فالكثیر  من المجموعات التعلمیة ال تُعطى الوقت الكافي لال 

 اجل أن تصبح مجموعات واعیة ومتطورة 

التركی��ز عل��ى االعتم��اد المتب��ادل اإلیج��ابي ال��ذي یتطل��ب م��ن األعض��اء أن یعمل��وا مع��ا لتحقی��ق ھ��دف  

 المجموعة 
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تشجیع التفاعل المعزز بین اعضاء المجموعة  ومن طرق تحقی��ق ذل��ك تفق��د المجموع��ات واالحتف��ال  

 المعزز بین األعضاء   بشواھد أو امثلة دالة على التفاعل

   2ـ7نشاط رقم 

ز وجھا لوجھ  بالتعاون مع مجموعتك وضح آثار التفاعل المعزِّ

 

 

 

 

ز وجھا لوجھ  آثار التفاعل المعزِّ

ھناك انشطة معرفیة بین األشخاص التحدت إال عندما یوضح الطلبة لبعضھم بعضا كیف یتم التوصل  

التوض��یح الش��فوي لكیفی��ة ح��ل المش��كالت ,ومناقش��ة طبیع��ة  إلى اإلیجابیات عن التعیینات , وھذا یتض��من

المف��اھیم الت��ي ی��تم تعلمھ��ا , وتعل��یم م��ا یعرف��ھ عض��و المجموع��ة ألقران��ھ اعض��اء المجموع��ة اآلخ��رین , 

 وتوضیح صلة التعلم الحالي بالتعلم السابق 

تماعی��ة أن التفاع��ل بالمواجھ��ة ی��وفر فرص��ة لظھ��ور مجموع��ة واس��عة م��ن الم��ؤثرات ,واألنم��اط االج 

فالعون والمساعدة یجدان طریقا  لھما في اجواء ھ��ذا التفاع��ل  ث��م ان المس��ؤولیة نح��و اآلخ��رین والت��أثیر 

في افكار اآلخرین واستنتاجاتھم االجتماعیة والدعم االجتماعي واإلشباع الذاتي الناتج عن العالقات ب��ین 

 موعة األشخاص جمیعھا تزداد بازدیاد تفاعل المواجھة بین اعضاء المج

ت��وفر اس��تجابات أعض��اء المجموع��ة اآلخ��رین اللفظی��ة وغی��ر اللفظی��ة تغذی��ة راجع��ة مھم��ة ألداء ك��ل  

 عضو في المجموعة 

تتوافر فرصة لألقران للضغط على من ھم في حالة من عدم الحفز م��ن اعض��اء المجموع��ة لیحص��لوا  

 ویتعلموا 

عض��ھم كأش��خاص  وھ��ذا ب��دوره یش��كل إن التفاعل في اكمال العمل  والذي یس��مح للطلب��ة أن یعرف��وا ب 

 األساس  لعالقات تتسم بروح االلتزام  واالھتمام بین األعضاء.
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 المسؤولیة  الفردیة والمسؤولیة الجماعیة  

مستویان من مستویات المسؤولیة التي یجب أن تبنى ف��ي المجموع��ات التعاونی��ة ,فالمجموع��ة یج��ب  

م��ن أعض��اء المجموع��ة یج��ب أن یك��ون مس��ؤوال ع��ن أن تكون مسؤولة ن تحقیق أھ��دافھا  , وك��ل عض��و 

اإلسھام بنصیبھ في العم��ل ( مم��ا یؤك��د أن ال أح��د یس��تطیع أن یتطف��ل عل��ى عم��ل اآلخ��رین) , ویج��ب عل��ى 

 المجموعة أن تستوعب أھدافھا بوضوح وأن تكون قادرة على قیاس :

 ھا  ـ الجھود الفردیة لكل عضو من اعضائ2ـ نجاحھا في تحقیق  تلك األھداف   1 

وتظھر المسؤولیة الفردیة عندما یتم تقییم أداء ك��ل طال��ب وتع��اد النت��ائج إل��ى المجموع��ة والف��رد م��ن  

أجل التأكد ممن ھو في حاج��ة إل��ى مس��اعدة إض��افیة أو دع��م أو تش��جیع إلنھ��اء المھم��ة , ان الغ��رض م��ن 

تعلم��ون مع��ا لك��ي مجموع��ات ال��تعلم التعاونی��ة ھ��و جع��ل ك��ل عض��و ف��ردا أق��وى بذات��ھ  بمعن��ى أن الط��الب ی

 یتمكنوا فیما بعد من تقدیم أداء أفضل كأفراد

   2ـ8نشاط رقم 

ح كیف یتم التأكد من أن كل طالب یقوم بعملھ في المجموعة     بالتعاون مع مجموعتك وضَّ

 

 

 

 

 كیفیة التأكد من أن كل طالب یقوم بعملھ في المجموعة 

 مجموعة تقویم مقدار الجھد الذي یسھم بھ كل عضو في عمل ال 

 تزوید المجموعات , والطلبة كأفراد بالتغذیة الراجعة  

 تجنب اإلطناب من قبل األفراد  

 التأكد من ان كل عضو مسؤول عن النتیجة النھائیة  
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 تعلیم الطالب المھارات الجماعیة والشخصیة 

وبعم��ل المك��ون األساس��ي الراب��ع لل��تعلم التع��اوني ھ��و المھ��ارات الخاص��ة بالعالق��ة ب��ین األش��خاص   

المجموع��ات الص��غیرة , وعلین��ا ان نؤك��د أن مج��رد وض��ع أف��راد لیس��ت ل��دیھم مھ��ارات اجتماعی��ة ف��ي 

مجموعة , ونطلب منھم أن یتعاونوا ال یضمن قدرتھم على عمل ذلك بفعالیة , ثم ان مھارات التعامل م��ع 

ا فإن��ھ یج��ب االشخاص والعم��ل ف��ي مجموع��ات ال تظھ��ر بطریق��ة س��حریة عن��دما نحت��اج الیھ��ا . وعل��ى ھ��ذ

تعل��یم األش��خاص  المھ��ارات االجتماعی��ة الت��ي یتطلبھ��ا التع��اون الع��الي النوعی��ة  وحف��زھم الس��تخدام ھ��ذه 

 المھارات إذا اردنا  للمجموعات  التعاونیة أن تكون منتجة .

   2ـ9نشاط رقم 

 بالتعاون مع مجموعتك وضح المھارات الجماعیة التي یجب على الطالب تعلمھا 

 

 

 

 

 ت الواجب على الطلبة تعلمھا المھارا

 لكي ینسق الطلبة جھودھم لتحقیق اھدافھم المتبادلة علیھم أن  

 یعرفوا , ویثقوا ببعضھم  

 یتواصلوا بدقة ودون غموض 

موا بعضھم    یقبلوا ویدعِّ

 یحلوا الصراعات والخالفات بطریقة ایجابیة وبنَّاءة  

 خامسا : معالجة عمل المجموعة 

م التع��اوني ھ��و معالج��ة عم��ل المجموع��ة الت��ي توج��د عن��دما ین��اقش اعض��اء المك��ون الخ��امس لل��تعل 

المجموعة مدى تقدمھم نحو تحقیق اھدافھم  ومدى محافظتھم عل��ى عالق��ات عم��ل فعال��ة . ویت��أثر العم��ل 

 الفعال للمجموعة بوجود أو عدم وجود تفكیر ملي  من قبل المجموعات بمدى حسن سیر عملھا .  
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 الجمعیة  بأنھا تفكیر ملي بجلسة مجموعة بغرض : ویمكن تعریف المعالجة 

 وصف أي اعمال األفراد كانت مساعدة , وأیھا كانت غیر مساعدة  

 اتخاذ قرارات حول أي األعمال ینبغي االستمرار فیھا , وأي األعمال ینبغي تغییرھا . 

 الھدف من معالجة عمل المجموعة : 

وتحس��ین فعالی��ة األعض��اء ف��ي اس��ھامھم ف��ي  ان الغرض م��ن معالج��ة عم��ل المجموع��ة ھ��و توض��یح , 

الجھود التعاونیة لتحقیق اھداف المجموعة . فالمجموعات تحتاج إل��ى أن تص��ف أي أعم��ال العض��و فیھ��ا 

كانت مساعدة , وأیھا كانت غیر مساعدة في إتمام عمل المجموع��ة , وأن تتخ��ذ ق��رارات ح��ول أي س��لوك 

 ینبغي استمراره وأي سلوك ینبغي تغییره    

   2ـ10شاط رقم ن

 بالتعاون مع مجموعتك اذكر  

 الھدف من معالجة عمل المجموعة  

 اھمیة معالجة عمل المجموعة  

 كیفیة ضمان نجاح معالجة عمل المجموعة  

 

 

 

 

الھدف من معالجة عمل المجموعة : ان الغرض من معالجة عمل المجموعة ھو توضیح , وتحس��ین  

التعاونیة لتحقیق اھداف المجموعة . فالمجموع��ات تحت��اج إل��ى  فعالیة األعضاء في اسھامھم في الجھود

أن تصف أي أعمال العضو فیھا كانت مساعدة , وأیھ��ا كان��ت غی��ر مس��اعدة ف��ي إتم��ام عم��ل المجموع��ة , 

 وأن تتخذ قرارات حول أي سلوك ینبغي استمراره وأي سلوك ینبغي تغییره    
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 اھمیة معالجة عمل المجموعة

 لم من التركیز على المحافظة على عالقات  عمل جیدة بین األعضاء تمكن مجموعات التع 

 تسھل تعلم مھارات اآلخرین  

 تضمن لألعضاء الحصول على تغذیة راجعة عن مشاركتھم  

 تضمن للطلبة االرتقاء بالتفكیر إلى ماھو وراء المعرفة إضافة الى التفكیر على المستوى المعرفي  

 بنجاحھا , وتعزیز السلوك اإلیجابي ألعضائھا توفر الوسیلة لتحتفل المجموعة  

 كیفیة نجاح معالجة المجموعات 

 اعطاء وقت كاف لحدوثھا  

 التأكید على التغذیة الراجعة اإلیجابیة  

 أن تكون العملیة محددة بدال ان تكون غامضة  

 االحتفاظ بمشاركة الطالب  

 یةتذكیر الطلبة باستخدام مھاراتھم التعاونیة في أثناء العمل 

 اإلفصاح عن توقعات واضحة بخصوص الغرض من العملیة  

   2ـ11نشاط رقم 

 بالتعاون مع مجموعتك وضح الخطوات التي یجب ان یقوم بھا المعلم في معالجة عمل المجموعات 

 

 

 

 

 دور المعلم في معالجة عمل المجموعات

 مراقبة المجموعات  

 اثناء عملھم تحلیل المشكالت التي یواجھھا اعضاء المجموعات في  

 تزوید كل مجموعة بتغذیة راجعة حول مدى جودة عملھم مع بعضھم بعضا  



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

222 

   3ـ1نشاط رقم 

 بالتعاون مع  مجموعتك وضح دور المعلم في التعلم التعاوني  في الحاالت التالیة 

 قبل بدء التعلم  

 اثناء عملیة التعلم  

 كیفیة التدخل في عمل المجموعات 

 التقییم والمعالجة  

 

 

 

 

 دور المعلم في التعلم التعاوني

 أوال : اتخاذ قرارات قبل البدء بالتعلیم

 تحدید حجم المجموعة  

 تعیین الطالب في المجموعات  

 ترتیب حجرة الصف 

 التخطیط للمواد 

 تحدید األدوار   

 ثانیا:بناء المھمة واالعتماد المتبادل اإلیجابي 

 شرح المھمة وتوضیحھا  

 واإلجراءات التي یتعین على الطالب اتباعھا إلنجازھا  یشرح المعلم ماھیة المھمة 
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یشرح المعلم اھداف الدرس ویربط المفاھیم والمعلومات التي سیدرس��ھا الط��الب حالی��ا م��ع خب��راتھم  

 ومعلوماتھم السابقة لضمان اكبر قدر ممكن من  فھم المعلومات وانتقال اثر التعلم 

 بناء اعتماد متبادل ایجابي لتحقیق الھدف 

 ناء المسؤولیة الفردیة ب 

 بناء التعاون بین اعضاء المجموعة  

 شرح محكات النجاح وتوضیحھا  

 یحتاج الطالب إلى أن یعرفوا مستوى األداء الذي یتوقع منھم  

 تحدید السلوكیات المرغوبة  

 تعلیم الطالب المھارات التعاونیة  

 ثالثا : التفقد والتدخل 

یتأك��د المعل��م م��ن وج��ود تلخ��یص ش��فوي  وتب��ادل الش��رح  ترتی��ب الط��الب للتفاع��ل وجھ��ا لوج��ھ :  
 والتوضیح   

تقدیم المساعدة في اداء المھمة : اذا كان لدى الطالب مشكلة ف��ي اداء المھم��ة  ف��إن المعل��م یس��تطیع  

 توضیحھا 

تفقد سلوك الطالب : یتجول المعلم بین الطالب للتأكد من فھمھم للعملیة واستخدامھم للم��واد بكف��اءة   

 ثم اعطاءھم تغذیة راجعة وتعزیزا فوریا  ومن 

التدخل  لتعلیم المھارات التعاونیة : إذا كان لدى الطالب مشكلة ف��ي التفاع��ل ب��ین بعض��ھم بعض��ا ف��إن  

 المعلم یستطیع ان یقترح اجراءات اكثر فاعلیة 

   3ـ2نشاط رقم 

 ماھي الخطوات التي یتبعھا المعلم لمراقبة سلوك الطالب في المجموعات 
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 على المعلم مالحظة التفاعل بین اعضاء المجموعة لتقییم 

 أـ التقدم األكادیمي   ب ـ االستخدام المناسب للمھارات الشخصیة والجماعیة   

 متبعا  الخطوات التالیة :ـ

 استخدام صحیفة مالحظة رسمیة لتسجیل عدد المرات التي یالحظ فیھا السلوكیات المناسبة  

یحاول تسجیل سلوكیات كثیرة جدا في وقت واحد خصوصا في المراحل األول��ى یتعین على المعلم اال  

 من عملیة المالحظة الرسمیة 

یجب على المعلم ان یستخدم قائمة تفق��د بس��یطة باإلض��افة ال��ى ص��حیفة المالحظ��ة الرس��میة  وتش��مل  

 ھذه القائمة 

ولیة الفردی��ة ؟ ھ��ل یعمل��ون ھل فھم الطالب المھم��ة ؟  ھ��ل قبل��وا االعتم��اد المتب��ادل ایج��ابي  والمس��ؤ 

 لتحقیق المحكات ؟ 

 التركیز على السلوكیات اإلیجابیة  

 اثراء البیانات المسجلة بمالحظات حول سلوكیات محددة للطالب  

تدریب الطالب على عمل المالحظة ألن الطالب المالحظ یمكنھ الحص��ول ل��ى معلوم��ات اش��مل ن عم��ل  

 المجموعة 

 جلسة للمجموعة لتعلیم المالحظ ما تعلموه  تخصیص عدة دقائق عند نھایة كل 

   3ـ3نشاط رقم 

 بالتعاون مع مجموعتك  

 قم بتصمیم صحیفة مالحظة تتابع من خاللھا الطلبة في المجموعات التعاونیة   
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 الفعل 1الطالب  2الطالب 3الطالب

 یسھم بأفكاره         

 یصف المشاعر         

 المساھمة باألفكار یشجع اآلخرین على         

 یلخص         

 یتأكد من الفھم          

 یربط التعلم الجدید بالقدیم      

 یوجھ عمل المجموعة الى العمل          

 رابعا : التقییم والمعالجة 

 تقییم كمیة تعلم الطالب ونوعیتھ 

 معالجة عمل المجموعة  

ق��وم بالس��ماح للمجموع��ات بتب��ادل اإلجاب��ات  ث��م یق��وم غلق الدرس : لتعزیز تعلم الطالب فإن المعل��م ی 

 بتلخیص النقاط الرئیسیة 

   3ـ4نشاط رقم 

بالتعاون مع مجموعتك  وضح الخطوات التي یجب اتباعھا  لتنفیذ درس باستخدام اسلوب التعلم  

 التعاوني
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 خطوات تنفیذ التعلم التعاوني 

للطلبة في فترة محددة بحیث یحت��وي عل��ى فق��رات  اختیار وحدة أو موضوع للدراسة , ویمكن تعلیمھ 

 یستطیع الطلبة تحضیرھا ویستطیع المعلم عمل اختبار فیھا 

عمل ورقة منظمة من قبل المعلم لكل وح��دة تعلیمی��ة  ی��تم فیھ��ا تقس��یم الوح��دة التعلیمی��ة إل��ى وح��دات  

 صغیرة بحیث تحتوي ھذه الورقة على قائمة باألشیاء المھمة في كل فقرة 

م فق��رات ال��تعلم وفق��رات االختب��ار , بحی��ث تعتم��د ھ��ذه الفق��رات عل��ى ورق��ة العم��ل وتحت��وي عل��ى تنظی 

 الحقائق والمفاھیم والمھارات التي تؤدي الى تنظیم عال بین وحدات التعلم وتقییم مخرجات الطلبة 

ض تقسیم الطلبة الذین یدرسون باستخدام ھذه االس��تراتیجیة إل��ى مجموع��ات تعاونی��ة تختل��ف ف��ي بع�� 

الص��فات والخص��ائص كالتحص��یل , ومجموع��ات الخب��راء ف��ي بع��ض اس��تراتیجیات ال��تعلم التع��اوني حی��ث 

تتشكل المجموعات التعاونیة من مجموعات أصلیة غیر متجانس��ة تحص��یلیا ترس��ل من��دوبین عنھ��ا للعم��ل 

مع مندوبین من جمیع المجموعات األصلیة  یشكلون مجموعات خبراء تق��وم بدراس��ة الج��زء المخص��ص 

لھا من المادة التعلیمیة , حیث یدرس��ون الكت��اب والمراج��ع الخارجی��ة كال��دوریات دراس��ة متأنی��ة وم��ن ث��م 

 یقومون بنقل ما تعلموه الى زمالئھم 

بعد أن تكمل مجموعات الخبراء دراستھا ووضع خططھا ,یقوم كل عضو فیھا بإلقاء ما اكتسبھ ام��ام  

عض��و ی��تقن ویس��توعب المعلوم��ات والمف��اھیم مجموعت��ھ األص��لیة وعل��ى ك��ل مجموع��ة ض��مان أن ك��ل 

 والقدرات المتضمنة في جمیع فصول الوحدة 

خض��وع جمی��ع الطلب��ة الختب��ار ف��ردي , حی��ث ان ك��ل طال��ب ھ��و المس��ئول شخص��یا ع��ن إنج��ازه , ی��تم  

تدوین العالمة في االختبار لكل ف��رد عل��ى ح��ده ث��م تجم��ع عالم��ات تحص��یل الطلب��ة للحص��ول عل��ى اجم��الي 

 عات درجات المجمو

 حساب عالمات المجموعات ثم تقدیم مكافآت الجماعیة للمجموعة المتفوقة  
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   3ـ5نشاط رقم 

 بالتعاون مع مجموعتك كیف تصمم خطة لدرس باستخدام التعلم التعاوني 

 

 

 

 مكونات الخطة الیومیة لدرس تعاوني

 تحلیل المحتوى  

 األھداف ثم صیاغتھا سلوكیا  

 ن تشتمل على تصمیم اوراق العمل ویمكن ا 

 ـ أھداف تعاونیة 2ـ اھداف اكادیمیة  1مایتوقعھ المعلم من الطالب على ھیئة  

 الوسائل المطلوبة إلنجاز المھام  

 الزمن المتاح إلنجاز المھام  

 تعلیمات  

   3ـ6نشاط رقم 

بالتعاون مع مجموعتك وضح المھارات التي یجب على الطالب تعلمھا من خالل اسلوب التعلم  

 ني التعاو

 

 

 



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

228 

 مھارات یجب على الطالب تعلمھا 

 أوال :ـ مھارات القیادة

ھ  ھو الذي یعطي التوجیھ لعمل المجموعة عن طریق :   الموجِّ

 مراجعة التعلیمات وإعادة ذكر الھدف من المھمة  

 لفت االنتباه لحدود الوقت  

 تقدیم  اجراءات بشأن كیفیة اكمال المھمة على نحو اكثر اھمیة   

��ص   : ال��ذي یلخ��ص بص��وت مرتف��ع  م��ا تم��ت مناقش��تھ دون الرج��وع للمالحظ��ات  او الم��ادة الملخِّ

 األصلیة 

المولِّد : ھو الذي یولد اجابات إضافیة بط��رح أس��ئلة ت��دور ح��ول اإلجاب��ة األول��ى  بحی��ث یحص��ل منھ��ا  

 على مجموعة  من االجابات المعقولة لالختیار منھا 

 ثانیا : المھارات التعاونیة 

 مجموعات التعلم التعاوني بھدوء التوجھ الى  

 البقاء مع المجموعة  

 التحدث بھدوء  

 تشجیع الجمیع على المشاركة  

 تحكم الطالب بحركات یدیھ  

 النظر الى الورقة  

 مناداة كل عضو باسمھ 

 النظر الى المتحدث  

 وعندما تبدأ المجموعات بالعمل بفعالیة فإن األنماط السلوكیة المتوقعة تشتمل على 

 ب من كل عضو أن یشر كیفیة الحصول على اإلجابة الطل 

 الطلب من كل عضو ربط ما یجري تعلمھ حالیا مع ما سبق تعلمھ 

 التأكد من أن كل عضو في المجموعة یفھم المادة ویوافق على اإلجابات المطروحة  
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 تشجیع الجمیع على المشاركة  

 االستماع بعنایة لما یقولھ األعضاء اآلخرون  

 رأي ما لم تكن مقتنعا منطقیا ال تغییر لل 

 نقد األفكار ولیس األشخاص 
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  باستخدام شبكھ االنترنتتطویر أسالیب التدریس 

بل یجب علینا أن نقف وقفھ  والعشرین، لم یعد التدریس بالطرق التقلیدیة ھو عدتنا للعبور للقرن الواحد
الع��الم مس��تغلین ھ��ذا التق��دم ف��ى وس��ائل  على مس��توى مع أنفسنا للحاق بركب التقدم فى أسالیب التدریس

ك��ذلك اس��تخدام تكنولوجی��ا أجھ��زه الع��رض ش��بكھ االنترن��ت. االتص��ال عب��ر ش��بكات الحاس��ب واش��ھرھا
 لبة أو أعضاء ھیئھ التدریس طرق التدریس وتعمیق المفاھیم سواء للط المربوطة مع الحاسبات لتبسیط

 رنیتاالنت كیفیھ تطویر أسالیب التدریس باستخدام شبكھ

 سنتناول أربعھ محاور ھى :

تط��ور اس��تخدام الحاس��بات بص��فة عام��ھ كمس��اعدات تدریبی��ھ ف��ى  المحور األول یستعرض بإیج��از مراح��ل
 التدریس.

 بعض البرامج المستخدمة محلیا وعالمیا فى عملیھ التدریس. المحور الثانى یقدم

ی��ة بص��فة عام��ھ ودورھ��ا ك��أداة فعال��ھ لتط��ویر شبكھ االنترنیت فى العملیة التعلیم المحور الثالث یبین دور
 األداء من خالل تقدیم الممیزات والمنافع والمطالب والقیود والعیوب وتحسین

الطلبة من خالل نظام مبسط  المحور الرابع نقدم بھ بعض المقترحات لبناء المناھج التعلیمیة ومتابعة أما
 االنترنت. بناء واجھات المستفید فى شبكھاللغة المستخدمة فى  وھىhtml تم بناؤه باستخدام لغة

  مراحل تطور استخدام الحاسبات كمساعدات تدریبیھ التدریسأوالً : 

المربوطة على الحاسبات ویمك��ن  ارتبطت بتاریخ تطور تكنولوجیا الحاسبات وأجھزه العرض والجرافیك
 إیجاز ھذه المراحل من خالل العرض اآلتى :

 ومجاراة تكنولوجیا الحاسبات: مرحلھ االستكشاف 2-1

الطوی��ل لیس��لك االخت��راع الجدی��د  تماما كم��ا ح��دث ویح��دث لجمی��ع المخترع��ات الحدیث��ة ف��ى بدای��ة الطری��ق

التج��ارب الت��ى ق��د یفش��ل بعض��ھا وق��د یع��انى  مساره الطبیعى ویفرض نفسھ عل��ى الجمی��ع نج��د الكثی��ر م��ن

 ة ھى التى تفرض نفسھا.العملیة الجید ولكن فى النھایةالمستكشفون األوائل ،

الع��املین ف��ى مج��ال الحاس��ب أو  مع الجیل األول للحاسب حتى بدایة الجیل الرابع لم یخطر حت��ى عل��ى ب��ال

وأیض��ا وك��ذلك انتش��ار اس��تخدامھا .الحاس��بات،  التدریس ما س��تكون علی��ھ أجھ��زة الع��رض المربوط��ة م��ع

طباع��ة عل��ى ورق ش��فاف ل��م یك��ن معروف��ا حت��ى تكنولوجی��ا اللی��زر لل التقدم فى أسالیب الطباعة باس��تخدام

س��اعد ظھ��ور ب��رامج تنس��یق النص��وص واس��تخدام فونت��ات كثی��رة ف��ى الطباع��ة  وق��دبدایة العقد الماض��ى .
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الش��فافات المطبوع��ة عل��ى أجھ��زة اإلس��قاط ف��ى عملی��ات الت��دریس والع��روض األخ��رى  بالب��دء ف��ى ع��رض

 ى ح��ال تعط��ل أجھ��زه الع��رض م��ع الحاس��ب أوھذه الطریقة مس��تخدمھ أم��ا كب��دیل اض��طرارى ف�� والزالت(

 .كطریقھ أساسیھ فى حال عدم توفر أجھزه عرض مع الحاسبات )

الحاس��بات الشخص��یة وتق��دم تكنولوجی��ا الوس��ائط المتع��ددة ظھ��رت  وم��ع أواخ��ر العق��د الماض��ى وانتش��ار

ھ��رت فظ مباش��ر تق��وم بإظھ��ار مخرج��ات الحاس��ب عل��ى أجھ��زه اإلس��قاط. الحاج��ة لوج��ود أجھ��زه ع��رض

یتم ربطھا مع الحاسبات الشخصیة ویل��زم وج��ود جھ��از إس��قاط بعدس��ات  )( PC viewer أجھزه عرض

 وق��د ب��دأت ھ��ذه األجھ��زة أوال بإظھ��ار أربع��ھ أل��وان فق��ط وأٌق��ل إلس��قاط الص��ورة عل��ى شاش��ات عادی��ھ ،

resolutionاألل���وان وأعل���ى ف���ى ال���ـ تط���ورت ھ���ذه األجھ���زة لتق���وم بإظھ���ار مالی���ین درج���ات ث���م 

resolutionالصوت والصورة. ونقاء 

 االستخدام: مرحلة النضوج والتوسع فى إنتاج الوسائط تعمیم .2-2

العدید من الشركات إلنتاج وتوزیع  وحیث إن النجاح یتلوه نجاح فى عالم التجارة واألعمال فقد تم إنشاء
ذه الشركات لمزید م��ن التق��دم أدى التنافس بین ھ وقدأجھزه العرض واإلسقاط المربوطة على الحاسبات.

وتاله أح��ادى فظھرت أجھزه اإلسقاط ثالثى الشعاع،انخفاض أسعارھا. فى تكنولوجیا ھذه األجھزة وكذلك
 الشعاع .

تجھیز بع��ض القاع��ات التعلیمی��ة  ومع التقدم فى استخدام شبكات الحاسب وأسالیب العرض والتدریس تم
 بشبكھ حاسبات.

الحاس��بات دور كبی��ر ف��ى أع��داد المحاض��رات  عل��ىwindowsظ��م التش��غیلوق��د ك��ان تعم��یم اس��تخدام ن
یمك��ن تناق��ل الص��ور  windowsأن جمی��ع التطبیق��ات والب��رامج الت��ى تعم��ل عل��ى ال��ـ والع��روض حی��ث

الموج��ودة بھ��ا أدى إل��ى نج��اح وانتش��ار اس��تخدام  وكذلك عدد الفونت��اتوالبیانات والمعلومات فیما بینھا ،
 عداد المحاضرات والعروض.أ فىpower point برنامج

 التدریس: مرحلھ االعتماد الكلى على الحاسبات فى عملیات 2-3

ف��ى التعل��یم أال وھ��و التعل��یم ع��ن بع��د  أص��بح ھن��اك بع��د آخ��رinternet بانتش��ار ش��بكھ الحاس��بات الدولی��ة

ن طریق ش��بكھ ھیئھ التدریس والطلبة فى الكثیر من الجامعات التعامل ع حیث أصبح لزاما على أعضاء،

وقاع��ات  بتدریس��ھا ، لك��ل م��ادة یق��وم home page فیقوم عضو ھیئھ الت��دریس ببن��اء ص��فحھاالنترنیت.

ش��بكھ االنترن��ت والمطل��وب م��ن  المحاضرات مجھزه تلقائیا بأجھزة اإلسقاط وموجود حاسب مربوط على

م��ادة والت��دریس م��ن الص��فحة الخاص��ة بال عضو ھیئھ التدریس داخل قاعھ المحاضرات ھو ال��دخول عل��ى
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وی��تم أیض��ا  والواجبات عل��ى الص��فحات الخاص��ة بك��ل م��ادة. ویتم أیضا أعداد التمارین والمشاریعخاللھا .

 <من خالل ھذه الصفحات الخ ).حضور/غیاب/درجات/الرد على أى استفسار /.الطالب( متابعة

حی��ث أن المطل��وب م��ن الطال��ب بع��د، نإال وھ��ى التعل��یم ع��وقد أعطت ھذه الطریقة بعد آخ��ر لعملی��ھ ال��تعلم،

صفحات على شبكھ االنترنت من أى مكان فى الع��الم  متابعة األنشطة المختلفة لجمیع المواد الموجود لھا

أجھ��زة الع��رض بأن��ھ یمك��ن الع��رض عل��ى أى س��بورة بیض��اء وك��ذلك  ومما یذكر اآلن فى التقدم فى مجال.

رض بك��امیرات تلیفزیونی��ة لع��رض أى وثیق��ة أص��بحت تزوی��د أجھ��زه الع�� تكنولوجیا لمس الشاشة وك��ذلك

 األماكن. متوفرة فى كثیر من

المج��ال، حی��ث ان الت��دریس باس��تخدام ش��بكھ االنترنی��ت  وقد أصبح لزاما علین��ا أن نك��ون س��باقین ف��ى ھ��ذا

 سنوات إن لم تكن شھور قلیلة لما لھا من منافع . ستفرض نفسھا خالل

 التدریس: وعالمیا فى عملیھ بعض البرامج المستخدمة محلیا -4

الض��رورى تواج��دھا م��ع  والت��ى أًص��بح م��ن   helpمما الشك فی��ھ أن وج��ود الب��رامج التعلیمی��ة المس��اعدة

اآلن خاص��ة م��ع تق��دم تكنولوجی��ا  أعظ��م وس��یلھ تعلیمی��ة ظھ��رت حت��ى-جمیع خرطوشات البرامج الج��اھزة

وھ��ذا الج��زء یق��دم بع��ض  مس��اعدات التدریبی��ة،ال الحاسبات والجرافیك والبرامج المتاحة حالیا لبن��اء ھ��ذه

 التعلیمیة مع بیان بعض ممیزاتھا وعیوبھا. البرامج المستخدمة فى بناء المواد

 story board: برنامج 4-1

المن��اھج للم��واد الت��ى تحت��اج  یعتبر ھذا البرنامج من أوائل البرامج المستخدمة فى بناء العروض وبع��ض

 الشخص��یة المتوافق��ة م��ع للحاسباتdos التشغیل استخدام ھذا البرنامج مع نظام وقد بدألوسائط متعددة.

ل��ھ بع��ض العی��وب  وبالرغم م��ن اإلمكانی��ات الھائل��ة الت��ى یعطیھ��ا ھ��ذا البرن��امج إال ان��ھحاسبات أى بى أم. 

أوام��ر وك��ذلك بھ یك��ون كبی��ر ج��دا، التى یتم تصمیمھا لعمل العروض الملفات)حجم الملف (الجانبیة منھا:

یص��عب  pict format تخزینھ��ا ف��ى ص��وره تس��مى والملف��ات الناتج��ة ی��تمالتش��غیل معق��ده إل��ى ح��د م��ا ،

وك��ذلك فان��ھ یص��عب  bit mapأى rasterف��ى ص��وره التغییر فیھا بعد إنش��اؤھا حی��ث أن التخ��زین یك��ون

النوعی��ة  تش��غیل ھ��ذه یمك��ن والwindows تعم��ل بب��رامج التش��غیل تحویل ھذه الملفات إلى الملف��ات الت��ى

 . من الملفات على شبكات الحاسب نظرا لوقت تناقلھا بین الحاسبات
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 author ware برنامج 4-2

وع��روض ولك��ن أیض��ا ف��ى إنت��اج أف��الم  ھذا البرنامج لھ إمكانیة ھائلة لیس فقط فى إنت��اج ب��رامج تعلیمی��ة

لص��ور المتحرك��ة وأض��افھ أدوات متع��ددة ف��ى إع��داد ا تلیفزیونی��ة وك��ارتون نظ��را لم��ا لھ��ذا البرن��امج م��ن

ولك��ن ھ��ذا إضافة النصوص وتحریكھا بأشكال وألوان وخلفیات رائعة. أصوات وأفالم فیدیو باإلضافة إلى

 باإلضافة إلى معظم عیوب البرنامج السابق فانھ غالى الثمن ویحتاج إلى تدریب لمدة البرنامج لھ عیوب

لتش��غیل  ووس��ائط التخ��زین وك��روت خاص��ة طویل��ة ویحت��اج حاس��بات ذات إمكانی��ات عالی��ة م��ن ال��ذاكرة

البرن��امج كمرش��ح لیك��ون أداة تنفی��ذ  وبالتالى فانھ ال جدوى اقتص��ادیة الس��تخدام ھ��ذا .الوسائط المتعددة .

 مناھج تعلیمیة على شبكات الحاسب فى الجامعات.

 macro mind directorبرنامج 4-3

عل��ى  زات أخ��رى ان��ھ یمك��ن العم��ل ب��ھ أیض��اولكن��ھ یتمی��ز بممی�� author ware لھ نفس خواص برن��امج

ال  ولك��نquick time movies حاسبات ابل ماكنتوش ویمك��ن تخ��زین الع��رض ف��ى ص��وره أف��الم فی��دیو

التكلفة العالی��ة أو الت��دریب التخصص��ى الع��الى أو حج��م الملف��ات الكبی��ر نس��بیا  یزال لھ نفس العیوب سواء

الكثی��ر م��ن  وأیض��ا یوج��د .خ��الل ش��بكات الحاس��بات  إمكانی��ة ت��داول ھ��ذا الن��وع م��ن الملف��ات وك��ذلك ع��دم

ھن��اك ج��دوى اقتص��ادیة  المناھج العلمیة والعروض التخصصیة التى تم بناؤھا بھذا البرن��امج ولك��ن ل��یس

 الطالبیة. الستخدام ھذا البرنامج إلنتاج مناھج تعلیمیة للقاعدة

 power point برنامج 4-4

 وال��ذىMicrosoft windows ه من شعبیھ وانتشار نظام التش��غیلیأخذ ھذا البرنامج شعبیتھ وانتشار

 Microsoft office برامج من جزءpower point حیث أن برنامج الحالى، فرض نفسھ خالل العقد

 الحاسبات الشخصیة.. والتى أصبح وجودھا حتمیا من مكونات مجموعات البرامج المباعة مع أجھزه

األخی��رة أكث��ر الب��رامج ش��یوعا ف��ى  البرن��امج فق��د اص��بح ف��ى اآلون��ة ونظ��را لس��ھولھ تعل��م واس��تخدام ھ��ذا

ھ��ذا البرن��امج ب��ھ عی��ب خطی��ر ج��دا جعل��ھ مح��ل  ولك��ناالستخدام إلعداد الع��روض أو المحاض��رات الھام��ة.

متوسط حج��م المل��ف المطل��وب لعم��ل ع��رض  یحت��وى عل��ى  استفھام من الكثیر من المتخصصین حیث إن

 میجابایت) . تعدى عشرةمدتھ نصف ساعة ی(صوت وصورة 
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 html بناء المواد التعلیمیة والعروض باستخدام لغة  4-5

یتبادر إلى الذھن سؤال عن م��ا ھ��ى  بعد ھذا العرض السریع لبعض اشھر برامج إعداد المناھج التعلیمیة

ة واإلجاب�� أع��داد الع��روض والمن��اھج التعلیمی��ة؟ أنس��ب الب��رامج والوس��ائل الت��ى یمك��ن أن تس��تخدم ف��ى

ق��د یك��ون الح��دیث ھن��ا ع��ن ھ��ذه  والمن��اھج. فى بناء كال من العروض html ببساطھ ھى استخدام لغة الـ

اللغة التى ستفرض نفسھا على الجمیع لم��ا لھ��ا م��ن ممی��زات ن��ذكر  ولكن فى تقدیر المؤلف أن ھذه.اللغة.

 منھا:

ویمك��ن  خاص��ة ب��ك home page فى خالل ساعة واحدة یمكنك بن��اءبساطھ األوامر وسھولھ تعلمھا (-1

 .االنترنت ) إضافة أجزاء جدیدة لھا باالطالع على ملفات بناء صفحات أخرى موجودة على شبكھ

بف��رض  platform independentالحاس��بات تشغیل الملفات المكتوبة بھذه اللغة على جمیع أن��واع-2

 .باتعلى ھذه الحاس أن مجموعھ الفونتات المكتوب بھا النص موجودة

حیث أن ھناك فصل ب��ین الملف��ات  یكون أصغر ما یكون المناھج)حجم الملفات المكتوب بھا العروض (-3

 JPG أو GIF files موج��ودة أم��ا عل��ى ھیئ��ھ الص��ورالمحتویة عل��ى الك��الم المكت��وب وملف��ات الص��ور(

files ل��وان الص��ور مقارن��ھ بدق��ھ ووض��وح أ وھ��ذه النوعی��ة م��ن الملف��ات تش��غل انس��ب حی��ز للملف��ات

 .المخزونة )

م��ن  )..,GIF,JPG,AU,WAV,MID,AVI,MOV ) یمك��ن تش��غیل ملف��ات الوس��ائط المتع��ددة-4

 خالل الملفات المكتوبة بھذه اللغة.

 html files التخ��زین ف��ى ص��وره بھ��ا خاص��یة 1995جمیع ح��زم الب��رامج الحدیث��ة المنتج��ة بع��د ع��ام -5

 ملف مصمم بحزم البرامج األخرى لھذه الفورمة.وبالتالى یمكن تحویل أى 

 وع��روضhome pages یمك��ن ل��یس فق��ط إنت��اج htmlمع التقدم التطور السریع فى أوام��ر لغ��ة ال��ـ -6

 . دون الحاجة لبرامج الناشر المكتبى وتنسیق النصوص .بكاملھا . ولكن أیضا إنتاج كتب
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یمكن االطالع عل��ى أوام��ر كتاب��ھ  شبكھ االنترنیت وھى استغالل خاصیة عظیمة الفائدة عند التعامل مع-7

وتعلمھا وكذلك یمكن تخ��زین أى ملف��ات وس��ائط متع��ددة نج��دھا عن��د التعام��ل  وتخزینھاhome page أى

 االنترنیت . مع شبكھ

 المعلومات الحیویة كدرجات الطلبة . استغالل خواص التأمین المتیسرة فى شبكھ االنترنیت لتأمین -8

فق��ط الموض��وعات ذات الطبیع��ة  یمكن الربط بین ل��یساستغالل خاصیة الربط بین الصفحات وبعضھا،ب-9

 < الواحدة ولكن أیضا بین المواد التى لھا عالقة ببعضھا

وھن��اك إمكانی��ة  عل��ى ش��بكھ االنترن��ت، یوجد العدید من الكتب والمقاالت العلمیة مسجلھ بالكام��ل اآلن-10

المتخصص��ین وھن��اك  working group ض��وعات وك��ذلك مجموع��ات البح��ثالبحث الفورى عن أى مو

ھن��اك الكثی��ر والكثی��ر م��ن الممی��زات مك��ان. حوار دائم بینھم یساعدنا على معرف��ة الجدی��د والجدی��د ف��ى ك��ل

جدوى اقتصادیة كمرشح ل��یس ل��ھ من��افس  وسیلھ ذات htmlالـ ولكن ھناك میزه أساسیھ جعلت من للغة

وھ��ى وج��ود الكثی��ر م��ن المن��اھج التعلیمی��ة عل��ى ش��بكھ  ج التعلیمی��ة بھ��ذه الوس��یلةإلع��داد الب��رامج للمن��اھ

وم��ن المتوق��ع أن یك��ون أع��داد م��ن الجامع��ات عل��ى مس��توى الع��الم. االنترنیت ت��م إع��دادھا بواس��طة العدی��د

 اللغة فى المستقبل القریب. جمیع المناھج بواسطة ھذه

 لتطویر وتحسین األداء: ودورھا كأداة فعالھ دور شبكھ االنترنیت فى العملیة التعلیمیة-4

ننوه عن بعض القیود والعی��وب م��ن  وجب أنقبل التحدث عن دور شبكھ االنترنیت فى العملیة التعلیمیة ،

 استخدامھا وھى :

حیث إنھا س��الح ذو ح��دین: االنترنت ، یجب الحذر ووضع اللوائح والقوانین المنظمة الستخدام شبكھ 

فھن��اك بع��ض ھ��ذه الش��بكة ف��ى ص��الح العل��م والعلم��اء ، ل��ذى یب��ذل فی��ھ الجھ��د ال��وفیر لتس��خیرففى الوق��ت ا

  لجمیع األدیان السماویة وتقالیدنا وعاداتنا. الصفحات الرخیصة المخلة والمخالفة

  یجب الحذر من الفیروسات التى یتم تناقلھا عبر شبكات الحاسب.    .2

 . باس المعلومات وحفظ حقوق النشر والتألیفیجب مراعاة واتباع قواعد اقت    .3
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اس��تخدام ش��بكھ االنترنی��ت إال ان��ھ ف��ى  بالرغم من ھذه القیود أال انھ مقارنھ بالمنافع الكثیرة المرج��وة م��ن

 استخداما فى العملیة التعلیمیة. المستقبل القریب ستكون ھى الوسیلة األنسب

للمن��اھج  home pagesلبن��اء HTML م لغ��ة ال��ـمن العرض السابق یتضح لنا ممیزات عدیدة الس��تخدا

إذا تم تدریب بسیط ألعضاء ھیئھ التدریس لبن��اء الص��فحات  التعلیمیة على شبكھ االنترنت یمكن تعظیمھا

 الخاصة بكل منھم .

 ھذه الطریقة فیما یلى : یمكن تلخیص الفوائد من استخدام

ومج��اراة م��ا یج��رى ف��ى ال��دول  ف��ى الجامع��ة تطوی��ع تكنولوجی��ا االنترنی��ت لخدم��ھ العملی��ة التعلیمی��ة-أ

 المتقدمة.

تعمی��ق -بعض الكتب والم��ذكرات ج بعد التخلص من الحشو الزائد فىالتوثیق الجید لمناھج التدریس (-ب

 .استخدام أمثل لشبكات االنترنیت)) المفاھیم وتزوید خریج الجامعة بأحدث تكنولوجیات العصر

 كانیات المتاحة .االستفادة المثلى من اإلم-د

 مس��توى عل��ىvideo conferencing الس��تخدا م استخدام تكنولوجیا التعلیم عن بعد وكذلك التمھی��د-ه

 الجامعات .

ومناقش��ھ المف��اھیم اس��تثمارا  القضاء على مشكلھ الكتاب الج��امعى واھتم��ام المحاض��رین فق��ط بتوص��یل-و

  للوقت .

  المقترحات :    .4

 ھیئھ التدریس . یة لمن یرغب من أعضاءیتم عقد دورة تدریب 

العلمی��ة لك��ل  خاصة لكل م��نھم وك��ذلك بالم��ادة home page تدریب أعضاء ھیئھ التدریس على بناء 

المادة العلمیة وإدخالھا عل��ى الحاس��ب  یمكن االستفادة بالمعیدین فى األقسام إلعدادمادة یقوم بتدریسھا (

 .وكذلك طلبھ البكالوریوس)

  home pages الـ بة على بناء وتداول المواد العلمیة من علىتدریب الطل 
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 الكلیات والمعاھد . إضافة تدریس ھذه اللغة مع مقدمھ الحاسب والتى تدرس فى معظم 

  مظاھر التدریس الجامعى الناجح 

ا التى یحصل علیھا الطالب وم یقاس نجاح التعلیم بمدى ما یحققھ من نتائج مفیدة و بمدى االستفادة
  یجنیھ أو یحققھ فى حیاتھ المستقبلیة

إیجاز ھذه المظاھر فى النقاط  إال أن ھناك مظاھر عامة لكى یكون ھذا التعلیم ناجعا وناجحا ویمكن 
  التالیة

  المناقشـــــة 

التدریس وھى رغ��م فائ��دتھا الكبی��رة  یعتمد التعلیم فى الجامعة على المحاضرات التى یلقیھا أعضاء ھیئة

المحاضرة وفھ��م ك��ل جوانبھ��ا ـ والتطبی��ق علیھ��ا ف��ى  كثیرا من الطلبة ال یمكنھم استیعاب موضوع إال أن

 سكش��ن)المعی��د أو الم��درس المس��اعد باإلیض��اح ف��ى فص��ول المناقش��ة ( الكلیات العملی��ة ـ إال عن��دما یق��وم

 بإیجابیة أكثر . وحینئذ یشعر الطالب

  االرتبـــــاط 

أن الم��نھج ال��ذى یثی��ر  جموع��ة م��ن المن��اھج تخ��دم ھ��ذا التخص��ص ـ إالیحتاج كل تخصص دراس��ى إل��ى م
م��ا أمك��ن ذل��ك أو ال��ذى یخ��دم منھج��ا  حماس الطالب ھو ذلك المنھج الذى لھ عالقة مباشرة بحیاة الطالب

 قریحة الطالب ویجعلھ مرتبطا بھذه الدراسة . أخرا محبب إلى عقلیة الطالب فذلك األسلوب یشحذ

  المستـــــوى 

المرتف��ع وھ��ذا م��ن ش��أنھ أن  غى إن یتم الت��دریس لمس��توى الطال��ب المتوس��ط ول��یس الطال��ب ذو ال��ذكاءینب

وم��ن ث��م الحص��ول عل��ى نت��ائج مرتفع��ة  یشجع الطالب على ال��درس والتحص��یل االس��تزادة م��ن المعلوم��ات

 إلى أفضل مستوى ممكن . واالرتقاء بالمستوى المتوسط تدریجیا حتى الوصول بھ

  الحمــــــاس 

تأدیة الواجب فقط ولكن من  یجب على من یقوم بالتدریس أن یحب مادتھ ویقوم بتدریسھا لیس من قبیل

 لطالبھ فیصل بھم إلى حبھا وعشقھم لھا ، منطلق عشقھ لھا ومحاولتھ الجادة أن یقدم ھذه المعلومات

 وجھ .للتدریس وحماسة للقیام بھ على أكمل  أیضا یندرج تحت ھذا العنوان حب األستاذ
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  االحتـرام الشخصى 

أس��تاذا ف��ى أعل��ى س��لم ال��درجات  من األساسیات الھامة فى التعلیم الناجح أن یكون المحاض��ر س��واء أك��ان

باحترامھ لذاتھ فى غیر إسراف وأن یكون متمتعا أیضا  العلمیة أو معیدا فى بدایة السلم التدریسى متمتعا

عمق��ا إذا أظھ��ر األس��اتذة اھتمام��ا بطالبھ��م ومش��اكلھم س��وف ی��زداد  وھ��ذا األخی��ر ب��احترام طالب��ھ ل��ھ .

 أفكارھم ومناقشتھم دون تسفیھ ألراء أى منھم. باإلضافة إلى احترام

  الثقـــــــة 

جوان��ب الم��نھج ال��ذى یقوم��ون  یج��ب أن یث��ق الطلب��ة ف��ى أس��اتذتھم م��ن حی��ث كف��اءتھم ف��ى اإللم��ام بكاف��ة

یض��اف إل��ى  عن��د االمتح��ان وتق��دیر ال��درجات . ق��ة أس��اتذتھمكما أن الطلبة یجب أن یثق��وا ف��ى د بتدریسھ .

وطالب��ھ ف��ى أن��ھ ال یف��رق ف��ى المعامل��ة بی��نھم وإلیج��ابى أو  ذلك أنھ یجب أن یك��ون ھن��اك ثق��ة ب��ین األس��تاذ

 فى حكمھ بینھم . یجامل أحدا منھم ویكون عادال

  التنظیـــــــم 

للطالب ویفضل أن یضع  ذى یقوم بشرحھیجب على األستاذ أن یحدد الھدف من تدریسھ المنھج ال

 أكثر یكون ھو العمود الفقرى للمنھج . األستاذ ملخصا لجمیع نقاط المنھج على أن یحدد للطالب كتابا أو

 قظ شھیة الطالب لسماعة محاضرتھ وھذا كفیل أن یو ومعنى ذلك أنھ یجب على األستاذ أن یكون منظما

 التحضیــــــر 

یلقی��ھ بعنای��ة بالغ��ة واھتم��ام  لطالب بغرض الت��دریس أن یق��وم باالع��داد لم��ا س��وفینبغى على من یواجھ ا

جانب األستاذ ولو للحظات س��وف یفق��د الط��الب  كبیر بغض النظر عن تمكنھ فى ھذا الفرع فإن التردد من

  ثقتھم فى قدرتھ.

  المواظبــــــة 

ومحاول��ة ع��دم االعت��ذار ع��ن معی��اد  الوق��تیجدر باألستاذ احترامھ الشدید للمواعید وتقدیره الكامل لقیمة 

ع��ن اقتن��اع ویفض��ل عن��د االعت��ذار أن یك��ون  المحاضرة إال لضرورة قصوى أو سبب قھرى یقبلھ الط��الب



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

239 

عل��ى األس��تاذ أال ینھ��ى محاض��رتھ قب��ل المیع��اد المح��دد  كم��ا یج��ب ذلك قبل میع��اد المحاض��رة بوق��ت ك��اف .

 م الوقت .والمواظبة واحترا فیتعلم طالبھ منھ االحترام

  التنـــــــوع 

والش��رح مث��ل الوس��ائل الس��معیة  ینبغ��ى عل��ى األس��تاذ أن یس��تعین بأس��الیب متع��ددة للتعل��یم والتفس��یر

الفھ��م واالستبص��ار خصوص��ا عن��دما یقت��رن  والبص��ریة أو بع��ض التج��ارب التوض��یحیة فھ��ذا یس��اعد عل��ى

 باه .على شدة االنت النظر بالسمع كما أنھ یقضى على الرتابة ویساعد
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Instructional Strategies 

(Summary) 

 

 The main aim of the present training material is to shed light on some 

teaching strategies that are closely related to current teaching practices in 

our universities. In view of the present efforts aiming at improving these 

practices, the following strategies were dealt with: lecturing, using 

questioning and problem - solving. 

 The introduction dealt with the factors affecting the choice of a 

particular teaching strategy, its position in the teaching system together 

with a general outlook at the various teaching strategies and to what extent 

these strategies are teacher - Centred or learner -  Centred . 

 Depending on the fact that the lecturing strategy is the most Commonly 

used in university teaching, it was dealt with in detail including its 

definition, its merits, how to prepare and present it as well as the role of the 

teacher in each step of the lecture and in each procedure. Moreover, the 

problems pertaining to the lecturing strategy were pinpointed in addition to 

how to improve this strategy  

 The use of questions in teaching was brought into faces with regard to 

the importance of questioning for both the teacher and the learner. 

Questions were classified according to the type of response, the level of 

thinking they provoke and what the probe with sufficient examples for each 

case. The strategy was elucidated beginning with thinking of the question, 

how to phrase it up to how the teacher can deal with student’s response . 
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 The third strategy dealt with was the problem solving strategy. Its 

definition, meaning, types and the procedures employed in using it together 

with The moves and acts, the teacher has to perform in each were covered 

in minute detail. 

 The training material was inaugurated with the instructional 

outcomes, which present an end in view. It was supported with a rich 

theoretical background including varied training activities comprising 

discussions about related issues and analyzing real cases. In addition to the 

trainees were assisted to construct evaluation tools to use in self-evaluation.  

 

Industrial Grouping: Small Groups and Individuals 

 

The present topic aims at determining how to implement teaching via the 

use of small groups. It also reasserts the importance of autonomous 

learning. 

More importantly, small groups were covered with regard to their 

construction; their types include informal groups, combined groups, 

reconstituted groups, base groups and representative ones. The aims 

behind each type of groups were discussed and how to help the university 

teachers achieve them was also pointed out. 

The present topic also reasserts the importance of individualized learning 

which is an essential style we are in need of these days to cope with the 

rapid changes which have pervaded all the aspects of our life the topic also 

pinpoints how to develop individualized learning for students to assist them 

in continuing their professional development other graduation and hence 

improve their performance.   
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 المراجع

 1995دار الشروق ،  عایش زیتون  ، أسالیب التدریس الجامعى عمان : 
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 النـواتـج التعلیمیـة 

Outcomes 

مساعدتك على تعرف المفاھیم الرئیسیة المتعلقة  تھدف المادة التدریبیة الحالیة إلى   

بتقویم الطالب ، وأغراضھ ، وشروطھ ، واستخدام أسالیبھ المختلفة وكیفیة تفسیر نتائجھ ، 

 ویتوقع بعد إنتھاك من التدریب أن تصبح أكثر قدرة على أن :

 تمیز بین  مفھومى تقویم الطالب وتقییمھم . 

 النھائیة . –التشخیصیة  –البنائیة  –تقارن بین التقویمات : القبلیة  

 توضح المقصود بالتقویم األصیل . 

 تشرح أغراض تقویم الطالب . 

 تعدد الشروط التى یجب أن تحققھا عملیة تقویم الطالب . 

 تقوم ممارساتنا فى تقویم الطالب فى ضوء شروط التقویم الجید . 

 ى تقویم الطالب توضح األدوات واألسالیب المختلفة التى یمكن إستخدامھا ف 

 تقدم مقترحات لتطویر ما نستخدمھ من أدوات وأسالیب فى تقویم الطالب . 

 فى تقویم الطالب.   Portfolioتصف دورك عندما تستخدم  ملف اإلنجازه  

 تفسر كیف أن عملیة تقدیر أداء الطالب " محیرة وذاتیة " . 

 لتقویم .تقارن بین األطر المرجعیة لتفسیر أداء الطالب فى مواقف ا 

 تذكر المبررات التى تؤكد الحاجة إلى تحلیل نتائج تقویم الطالب وتفسیرھا . 

 تعبر عن رأیك حیال بعض القضایا والتساؤالت المثارة حول تقویم الطالب . 

 تــوطئــة

یشغل التقویم مكانة مھمة فى حیاتنا ، وھو قاسم مشترك فى كل أعمالنا التى نعنى فیھا بتعرف 

وما حققناه نتیجة ھذه األعمال ، وعلى مستوى التعلیم النظامى فإن التقویم ھو مكون إنجازاتنا ، 

أساسى من مكونات ھیكل التدریس ، ومنظومة التعلیم والتعلم على وجھ العموم ، إذ ال یكتمل عقد ذلك 

تبعھ أو تلك دون إجراءات وممارسات تقویمیة ... وحینما نتخیل ولو للحظة تدریس ال یصاحبھ ، وال ی

 تقویم یمكننا أن ندرك بسھولة مكانتھ وأھمیتھ فى عملنا التربوى . 
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ویتزاید اإلھتمام اآلن بعملیات التقویم التربوى عامة ، وتقویم الطالب خاصة ، وذلك نتیجة  

لمجموعة متعددة من العوامل المتداخلة ، من أبرزھا الدخول الالإرادى إلى ساحة المنافسة فى مجتمع 

وما یقتضیھ ذلك من استھداف الجوده والتمیز فى نواتجنا التعلیمیة ، ومن ثم تصاعد حركة  المعرفة ،

ھذا فى ظل سیاق تتسع فیھ دائرة المھمتین بتعرف آثار  Accountabilityالمسئولیة أو المحاسبیة 

 فعلنا التعلیمى على طالبنا . 

م أداء الطالب فإن األمر یستلزم أن وإذا كان ذلك كذلك ، وإذا ما كنا نسعى إلى تطویر واقع تقوی

نطور وبإستمرار معرفتنا حول ھذا الجانب وننمى مھاراتنا المتعلقة بممارستھ وتنفیذه ، وفى إطار ذلك 

نناقش معا مفھومى تقییم الطالب وتقویمھم ، ونتعرف أنواع التقویم وأھدافھ ونتوقف عند األدوات 

التى یمكننا إستخدامھا فى تقویم الطالب ، ثم  -لتحصیلیة بجانب اإلختبارات ا -واألسالیب المختلفة 

نتناول أسس التقویم الجید لنقوم ممارساتنا التقویمیة فى ضوئھا، ونقدم بالتالى مقترحات لتطویرھا ، 

 ھذا فضال عن تعرف األطر المرجعیة المختلفة لتفسیر أداء الطالب .

 -تقییم الطالب وتقویمھم :
یر نقطة بدایة ، ننطلق منھا إلى معالجة المفاھیم والقضایا المرتبطة بتقویم یدفعنا سعینا إلى توف 

لنتساءل ...  Evaluationوتقویم  Assessmentالطالب إلى توقف إجبارى أمام المصطلحین تقییم 

ما المقصود بكل منھما ؟ ھل ھما مترادفان أم مختلفان ؟ ... وما الفرق بینھما ؟ ... والتساؤل على ھذا 

حو یعكس إشكالیة ما تزال التربیة تعانى منھا ، وھى التحدید الدقیق والواضح للمصطلحات ، وھى الن

 األشكالیة التى بسببھا قد تتداخل المفاھیم . 
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 توقف معنا .. تساءل .. واستنتج

أنت مثلنا ... مررت بالعدید من مواقف وإجراءات وعملیات التقویم التى خضعت لھا ، وقد تكون فى 

 الوقت قمت ببعضھا من موقع المعلم .ذات 

توقف معنا وتساءل ... ما الوسائل واألدوات التى قُیمت بھا أثناء تعلیمك فى المراحل التعلیمیة المختلفة 

؟ ... ما أوجھ اإلختالف بینھا ؟ ... أى ھذه المواقف أو العملیات یرتبط بمصطلح التقویم ؟ وأیھا یمكن 

 أن نطلق علیھ تقییم ؟

معلوماتك التربویة وخبراتك المیدانیة حاول أن تكتب بنفسكم تعریفاً أولیاً مختصرا لكل من  فى ضوء

 مفھومى التقییم والتقویم .

 أكتب كذلك تعلیقا توضح من خاللھ أبرز الفروق بین المفھومین . 

 ناقش ما تكتبھ مع زمالئك فى مجموعتك الصغیرة بغرض التوصل إلى رؤیة مشتركة حول تعریف كل-

 مفھوم والفرق بینھما من وجھھ نظركم . 

 ناقش ما تتوصلون إلیھ فى مجموعتك مع المجموعات األخرى . 

 

ھناك ربط فى األدب التربوى بین التقییم والتقدیر ، إذ یشیر البعض إلى التقییم بإعتباره عملیة تعتمد 

رؤیة أخرى للتقییم تربطة على القیاس الكمى والكیفى فى تقدیر خصائص الفرد وسلوكھ ، وھناك كذلك 

بمعنى تحدید قیمة الشئ ، ومدى تحقیقة الغرض منھ ، وعموما یضطلع التقییم  valuingبالتثمین 

التربوى بمھمة جمع البیانات عن نواحى القوة وجوانب الضعف لدى الطالب كمدخل إلتخاذ قرار تعلیمى 

 مناسب مؤسس على تلك البیانات . 

موضوعھا الرئیس ھو المتعلم ، مما یضعنا أمام الثنـــائى  (  Individualizedوالتقییم عملیة فردیة 

المتعلم ) .... الحظ ھذا اإلقتران بین ھذین العنصرین فى تعریف التقییم بأنھ عملیة جمع  -التقییم 

 معلومات عن المتعلمین : ماذا یعرفون ... ؟ ... أى نوع من األداءات یستطیعون القیام بھ ؟ 

ضحنا فإن المعلومات التى یوفرھا التقییم حول أداء المتعلم تسھم فى إتخاذ قرارات تربویة وكما أو 

بشانھ ، وھو مما یفسح المجال إلتخاذ قرارات فى مجاالت أخرى ذات عالقة، یتوجھ العمل فیھا جمیعا 

لبرامج لخدمة المتعلم ، مثل تخطیط أنشطة التعلیم والتعلم ، وتشخیص صعوبات التعلم ، وتصمیم ا
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العالجیة ... كما تسھم تلك البیانات فى المفاضلة بین بدائل القرارات التعلیمیة حول البرامج والمناھج 

 التعلیمیة . 

أما التقویم فإنھ على الرغم من تعدد تعاریفھ فى الكتابات التربویة إال إنھ یالحظ من تحلیل تلك التعاریف 

 -الخصـائص الممیـزة للتقویم أھمھا أنھ : توفر قدر كبیر من اإلتفاق بینھا فى تحدید

 عملیة منظمة ھادفة . 

 یعتمد على جمع البیانات عن جوانب العمل التربوى باستخدام أسالیب وأدوات متعددة . 

على مواصفات موضوع التقویم فى ضوء  Value Judgmentیعنى بإصدار حكم قیمة 

 محددة .   Criteriaأو محكات  Normsمعاییر 

یمكننا إستنتاج الصیغة الشمولیة التى تسم إجراءات تقویم الطالب مقارنا بتقییمھم ، فتقویم وھكذا 

الطالب أوسع فى إجراءاتھ من تقییمھم إذ یتعداه إلى إصدار أحكام بالقیمة أو إتخاذ قرارات تعلیمیة 

 مناسبة ، تأسیسا على البیانات التى یوفرھا التقییم . 

 لمتداخلةمیّز وأربط بین المفاھیم ا

رأینا أن تقییم الطالب ھو عملیة تھدف إلى جمع معلومات عن أدائھم ، وأنھ من ثم الركیزة  

 التى على أساسھا نصدر حكم على ذلك األداء فى إطار عملیة تقویمھم . 

ومن بین مستلزمات تقییم الطالب الوصف الكمى لمدى توافر خصیصة ما لدیھم وھو ما نطلق علیھ 

 .  Tests، ومن أھم أدواتھ اإلختبارات  Measurementالقیاس 

 واآلن كیف یمكنك وصف العالقة بین المفاھیم األربعة : تقییم الطالب وتقویمھم واإلختبار والقیاس ؟

 

 -أنواع تقویمات الطالب :
 

بط بإمتحانات تھل ھناك نوع واحد لتقویم الطالب ؟ ھل تتعدد ممارساتھ .. أم ھى ممارسة وحیده تر

على ضوء نتائجھا الحالة الدراسیة للطالب ؟ ... تساؤالت یبدو من الیسیر توفیر إجابات عنھا تحدد 

فى ھذا الصدد نسترجع المقولة أن التقویم توأم  حینما نتعرف على األنواع المختلفة لتقویمات الطالب .

إجراء من إجراءات التدریس ... ھذه العالقة یدركھا كل محترف لمھنة التعلیم حیث یصاحب التقویم كل 

التدریس ، بل أنھ یسبقھ ویمھد لھ ، وال یكتفى بأن یقف عند نھایتھ ... دعنا إذن نناقش األنواع التالیة 

 لتقویمات الطالب ، لترى بنفسك أین نحن فى ممارساتنا التقویمیة منھا . 
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  Pre - Evaluation) التقویم القبلى 1( 
 ء فى التدریس ... والسؤال ھو لماذا ؟ نعنى ما الغرض منھ ؟ وھو كما یتبین من اسمھ یجرى قبل البد

لھذا النوع من التقویم أھمیة خاصة للمعلم قبل أن یبدأ التدریس حین یرید أن یقف على النقطة التى یبدأ 

منھا عملھ فیتساءل : ھل یعرف طالبى ما أعتقد أنھم یعرفونھ ؟ بمعنى ھل یملكون الحقائق والمفاھیم 

 للدرس أو الموضوع الدراسى الجدید ؟ Prerequisitesلتى تمثل متطلبات سابقة والمھمات ا

ویساعد التقویم القبلى المعلم فى اإلجابة عن مثل ھذه التساؤالت ، وبالتالى تسھم البیانات التى یوفرھا 

، أو فى إتخاذ القرار التعلیمى المناسب الذى قد یكون إقرار خطة و"سیناریو" التدریس أو تعدیلھما 

مراجعة بعض المعارف السابقة ، أو توجیھ الطالب إلى قراءات محددة فى إطار العمل على توفر 

المتطلبات السابقة لدیھم ، ھذا ویمكن اإلستعانة فى التقویم القبلى ببعض األسالیب مثل اإلختبارات 

 التحریریة ، والمناقشة ، و المالحظة . 

  Formative Evaluation) التقویم البنائى  2(  
یسیر التقویم البنائى أو التكوینى جنباً إلى جنب مع التدریس لیمدنا بمعلومات عن مدى تقدم الطالب  

سى ، وللطالب أیضا ، یلعملنا التدر Feedbackأو تغذیة مرتدة  Reaction، تعد بمثابة رد فعل 

ع توجیھ التدریس وإداراتھ فنعرف إلى أى مدى تعلم الطالب ما نرید تعلیمھم إیاه ، وبالتالى نستطی

بأسالیب أفضل تؤدى إلى تحسینھ ، ومن اإلجراءات أو األسالیب التى یمكننا اتباعھا فى التقویم البنائى 

أسبوعیا وشھریا ، وتحلیل نتائج اختبارات متصف الفصل الدراسى ،  Quizzesاإلختبارات القصیرة 

 . فضال عن األسئلة الشفویة ، والمناقشات والتكلیفات 

  Diagnostic Evaluation) التقویم التشخیصى  3(  
من اإلحتماالت القائمة أن یكشف التقویم القبلى عن غیاب أو ضعف بعض المتطلبات السابقة  

كما أن التقویم البنائى قد یظھر تعثر تقدم بعض الطالب بسبب صعوبات ، طالب الللدروس الجدیدة لدى 

ھذه الحاالت یقوم التقویم التشخیصى بدور مھم فى تحدید طبیعة تلك أو مشكالت یعانون منھا ، فى مثل 

 .  Remedial Teachingالصعوبات والمشكالت وإتخاذ قرار یتعلق بالتدریس العالجى 

 

ونالحظ ھنا العالقة بین التقویم التشخیصى من جھة وكل من التقویم القبلى والتقویم التكوینى من  

 -یل األسئلة التالیة التى یتصدى التقویم التشخیصى لإلجابة عنھا :جھة أخرى ویبرھن على ذلك تحل

 ( قبلـــــى ) ؟      ھھل یعرف الطالب محتوى الموضوع الذى سندرس -
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 ل یعـرف الطـالب ما نعتقد أنھم یعرفونھ ؟ـــھ -

 ھـــل تعلـم الطــالب مـا نقوم بتعلیمھم آیاه ؟      -

    ھـــل یتـــذكر الطــالب ما علمنـاھم إیاه ؟ -

 ھـــل یمیـــل الطـــالب إلى مـا تعلموه ؟    -

 ( قبلـــــى )

 وینى )ــــ( تك

 وینى )ــــ( تك

 وینى )ــــ( تك

 summative Evaluation) التقویم النھائى  4(  
كما یتضح من أسمھ بعد اإلنتھاء من تدریس جزء ما من  -أو الختامى  -یجرى التقویم النھائى  

مقرر الدراسى ، لیمثل نقطة نھایة ، ونقطة بدایة جدیدة أیضا لتدریس الجزء التالى ، وھو قد یكون ال

فى نھایة وحدة أو مجموعة وحدات دراسیة ، أو بعد اإلنتھاء من تدریس المقرر الدراسى ، ویھدف 

ا جانب المقرر التقویم النھائى إلى الوقوف على مدى نجاحنا فى تحقیق األھداف التعلیمیة المنوط بھ

الدراسى الذي ینصب علیھ التقویم ، ومن خالل المعلومات التى یقدمھا ھذا النوع من التقویم نستطیع 

 أن نقدر أداء الطالب ودرجاتھم وإتخاذ القرارات المناسبة بشان أوضاعھم الدراسیة . 
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 ھــــل یعــــــرف

 الطالب ما نعتقد

 ؟ أنھــم یعــرفونھ

 مھــــــل یتعل 

 الطالب ما نرید

 ؟ تعلیمھم إیــاه

   

   

 تقـویم تكوینى  تقــویـــم قبــلى

  

  

 

  التقویم التشخیصى 

   

   

  بیــــانـــــات 

   

   

  التدریس العالجى 

   
 

 ) عالقة التقویمات القبلیة والبنائیة والتشخیصیة بالتدریس العالجى 1شكل ( 

 ھذه التقویمات ؟أین نحن من 

اآلن وقد تعرفنا على األنواع السابقة من التقویمات ندعوك وزمالئك فى مجموعتك الصغیرة إلى تحدید 

موقعنا منھا ، فنسأل ما مدى ممارستنا إیاھا فى كلیاتنا ؟. وما الصعوبات التى قد تحول دون إستخدامھا 

 لتقویمات ؟ فى واقعنا التعلیمى ؟ ثم ما سبل تفعیل إستخدامنا تلك ا

 تناقش مع زمالئك استرشادا بھذه األسئلة بغرض صیاغة إجابات عنھا .  -

 استعن بجدول على غرار الجدول التالى فى تسجیل ما تتوصل إلیھ من إجابات .  -

 ناقش ما تتوصلون إلیھ فى مجموعتك مع المجموعات األخرى . -
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 تفعیلھمقترحات  صعـــــــوباتھ مــــــــــــداه التقویم

    القبلـــــــى

    التكوینـــى

    التشخیصى

    النھــــــائى

 Authentic Evaluationاألصیل التقویم 

تتعرض إجراءات وأسالیب التقویم التى مارسناھا لسنوات عدیدة إلى كثیر من اإلنتقادات منھا أنھا  

 -غالبا :

 ال تنطلق من رؤیة أو خطة واضحة .  

 مام بتذكر المعلومات وتھمل التعلم ذى القیمة للطالب . تغالى فى اإلھت 

 ال تعنى بتطبیقات المعرفة فى الواقع الذى یعیش فیھ الطالب .  

 تقتصر على أدوات محدودة وثابتة ( اإلختبارات التحصیلیة ) . 

 تمثل للطالب فرصة وحیدة ولیس فرص متعددة ومستمرة .  

 لتقویم . ال تؤكد على دور المتعلم فى التعلیم وا 

 ال تدعم وحدة المعرفة .  

 تفتقد اإلعتماد على معاییر موضوعیة فى الحكم على أداء الطالب .  

لقد ترتب على ذلك أن نمت الحاجة إلى تقویمات بدیلة ومباشرة ، تواجھ تلك اإلنتقادات ، وتكون أكثر 

ما یعرفھ وما یستطیع عملھ  قدرة على تقدیم صورة أصیلة عن أداء المتعلم وقدراتھ الحقیقیة فى تطبیق

 فى أداء مھام وأعمال تمثل السیاق الواقعى الذى یتفاعل معھ .

 - Alternative، والتقویم البدیل  performanceویسمى كذلك تقویم األداء  -فى التقویم األصیل 

اتھ ، یكون المتعلم نشطا یؤدى مھاما حقیقیة ، مھمة وشیقة یوظف من خاللھا قدراتھ ومعارفھ ومھار

 لیتوصل إلى منتج یعبر عن حقیقة أدائھ . 

إن تحلیل المواقف اإلختباریة فى التقویم األصیل یزودنا بمجموعة من الخصائص التى تمیز ھذا  

 النوع من التقویم عن التقویم التقلیدى ، فھو یؤكد على أن :

 ینتقل المتعلم من حالة تذكر المعرفة إلى إستخدام مھارات التفكیر .  

 كس المواقف اإلختباریة واقع المتعلم . تع 
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 یشارك المتعلم بفاعلیة فى عملیة التقویم فیقوم نفسة ویقوم زمالءه .  

 تكون مھامھ بینیة ، تستلزم ال 

 ربط بین المعارف فى المجال الواحد والمعارف فى المجاالت المتعددة . 

 ب .یستند المعلم إلى معاییر أو محكات موضوعیة لتقدیر أداء الطال 

 Openتتعدد أسالیبھ وأنشطتھ فتشمل المالحظة والمناقشة ، والمقابلة واألسئلة مفتوحة اإلجابة  

Ended Questions  واإلختبارات القصیرة ،Quizzes   وملف إنجاز المتعلم ،Portfolio   الذى

مھام المدرسیة األعمال التى قام بھا المتعلم خالل فترة من الزمن ، وكذا ال یتضمن مجموعة متنوعة من

 التى قد یستغرق العمل فیھا وقتاً طویالً نسبیاً .  Extended Tasksالممتدة 

وھكذا فإننا نتوقع أن یطلب من الطالب فى مواقف التقویم األصیل أن یعبر عن رأیھ فى قضیة معینة مع 

یصف موقفاً  التبریر ، أو أن یكتب مقالة حول مشكلة ما ، أو أن یصنف مجموعة من العینات  أو أن

ً ، أو یشترك فى فریق إلنجازه ، أو یجرى مالحظة  ً فردیا أو تجربة  ،باللغة اإلنجلیزیة ، أو یعد بحثا

 ویسجل نتائجھا .

 لنتحرك فى إتجاه التقویم األصیل

یعتمد التقویم األصیل على مجموعة عریضة من األسالیب واألدوات المتنوعة التى   یستدعى 

 دیة وفنیة مختلفة ، قد ال تتوفر حالیاً .استخدامھا إمكانات ما

تناقش مع أفراد مجموعتك الصغیرة فى الصعوبات التى قد تعترض استخدام أسالیب وأدوات التقویم  

 األصیل فى جامعاتنا ، وكیفیة التغلب علیھا .

 اعرض ما تتوصلون إلیھ على المجموعات األخرى لمناقشتھ . 

 شكالً مغایراً لألسئلة التقلیدیة .تأخذ مواقف وأنشطة التقویم األصیل  

تناقش مع أفراد مجموعتك الصغیرة لكتابة ثالث فقرات تتعلق بموضوعات أو مناھج دراسیة بحیث  

 یمكن إعتبارھا مواقف للتقویم األصیل .

 أعرض ما تتوصلون إلیھ على المجموعات األخرى لمناقشتھ .
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 أغراض تقویم الطالب :

للتقویم القبلى والتكوینى والتشخیصى والنھائى بأفكار حول أھمیة تقویم تمدنا المعالجة السابقة  

 الطالب وذلك بالنظر إلى العالقة بین التدریس والتقویم حیث إن التقویم ھو سبیل المعلم إلى:  

 بدایة التدریس بدایة صحیحة . 

 توجیھ التدریس وأنشطتھ . 

 تجوید نواتج التدریس . 

المعلم والمتعلم بتغذیة راجعة عن األداء وجوانب القوة والضعف فیھ ،  ویزود تقویم الطالب كالً من

وھو یمھد الطریق لبناء البرامج العالجیة ، وإتخاذ القرارات التربویة بشأن الوضع الدراسى للمتعلم ، 

ھ وكفاءة المعلم ، وھكذا یكون تقویم الطالب ھو السبیل إلى تیسیر التعلیم وتحسین التعلم ، فضالً عن أن

 ھو ذاتھ إذا ما أحسن إدارتھ خبرة تعلیمیة مھمة .

ومن ناحیة أخرى یساعدنا تقویم طالبنا على اإلجابة عن تساؤالتنا ، وفى كل مرة تسھم فیھا بیانات 

التقویم فى توفیر إجابة عن تساؤل نطرحھ ، نكون إمام غرض جدید من أغراض التقویم ... راجع 

 التساؤالت واألغراض المناظرة لھا . التناظر التالى بین أمثلة من تلك

 أغراض تقویم الطالب تساؤالت

 Placementتحدید المستوى     * أین مواقع طالبنا وفق مستویاتھم ؟                  

       Monitoringالمراقبة      * ما مستوى الجودة فیما نقوم بھ من جھد تعلیمى ؟

  Accountabilityالمحاسبة       التعلیم ؟    * ھل ھناك عائد مناسب لما ننفقھ على

 

شكالھ وأنواعھ المختلفة ھو فعل یدفع إلیھ تساؤالتنا عن أوبالجملة نستطیع القول أن تقویم الطالب ب 

مستوى جودة التعلیم ومردوده ، وتساؤالت المعلم حول التدریس ، وتتمثل نتیجة ھذا الفعل فى 

 ھا ، فیساعدنا ویساعده على المفاضلة بین بدائل القرارات .معلومات یزودنا ، ویزود المعلم ب
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 معلومـات              تقـویم الطــالب              تســاؤالت                

   

 

 

 

 

 قــرارات                                                                                                                     

 ) تقویم الطالب یجیب عن تساؤالتنا .2شكل (         

 

ً على  وأخیراً فإن اآلثار اإلیجابیة للتقویمات الجیدة للطالب تتعدى مجال المعلم والمتعلم لتنسحب أیضا

 المناھج والمقررات الدراسیة ومؤسسة التعلیم ، وكل المعینین بأمر تعلیم الطالب وتعلیمھم.

 

 .إستنتجتناقش .

للتقویمات الجیدة للطالب أھداف عدیدة ومتنوعة ، تتمثل فى مساعدة المعلم لیعلم أفضل ، ومساعدة 

 الطالب لیتعلموا أفضل .

تناقش مع زمالئك فى مجموعتك الصغیرة لكتابة جوانب إفادة كل من المعلم والطالب ومؤسسة  

 التعلیم من تقویمات الطالب .

 ات التالیة إلستنتاج تلك الجوانب : استرشد بالمفاھیم والتعبیر 

 التنمیة الموجھة  -اإلتجاه نحو المنافسة  –تنظیم الذات  -انتقاء الطالب  -إدارة التدریس وتوجیھھ  

 ناقش إستنتاجاتكم مع المجموعات األخرى .

 -شروط التقویمات الجیدة للطالب :

یدة یمكننا اإلعتماد علیھا فى ثقة إلتخاذ كلما كانت تقویماتنا لطالبنا جیدة ، كلما أفرزت معلومات ج 

قرارات مناسبة بشأن عملنا التعلیمى ، وعلى العكس من ذلك فإن التقویمات غیر الجیدة للطالب تؤدى 

 إلى معلومات فقیرة ، تقود بدورھا إلى قرارات غیر مناسبة .
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ر مجموعة من وجودة تقویمات الطالب ھو مطلب یجب أن نحرص علیھ من خالل العمل على توفی

الشروط ترتبط بعملیة التقویم ذاتھا ، من حیث كفایات المقوم ، وطبیعة األدوات واألسالیب المستخدمة 

فى عملیة التقویم ، ثم السیاق الذى تحدث فیھ ھذه العملیة .. فما ھى إذن تلك الشروط ؟.... لنلقى نظرة 

 سریعة علیھا.  

 : Planningالتخطیط   ¯

ید من أھداف محددة ، وواضحة یرتكز علیھا ، وتنطلق عملیاتھ وإجراءاتھ منھا .. مثل البد للتقویم الج

بما تشملھ من أبعاد   Evaluation Modeھذه األھداف ھى طریقنا لتحدید دقیق لصیغة التقویم 

یف ... ماذا نقوم ؟ ........ متى نقوم ؟ .... كیف نقوم ؟ ك ؟ لماذا نقوم :ترسمھا اإلجابة عن األسئلة 

 نحلل نتائج التقویم ؟ ... وكیف نستفید من نتائج ھذا التحلیل ؟

 

 تفكـــــــر

 ما العالقة بین الشروط الثالثة األخیرة ؟

 أیھا یعد مدخالً لآلخر ؟ •

 ما ترتیب تلك الشروط  فى ضوء العالقة بینھا ؟ •

 

 : Standardization التقنین 

نفس ....لكل طالبنا فى مواقف التقویم  تكافئةویقصد بذلك توفیر ظروف وفرص متطابقة أو م 

. نفس القواعد لتقدیر ... .. نفس الزمن... نفس مھام التقویم .... نفس التعلیمات ...اإلمكانات الفیزیقیة 

 األداء ؟

 :  Validityالصدق 

ھو ولیس بأدوات التقویم واجراءاتھ كما ، ویتعلق ھذا الشرط بتفسیر نتائج التقویم واستخدامھا  

، ونفعیة  Meaningfulness ، وداللة   Appropriatenessشائع ، ویشیر الصدق إلى مالءمة

Usefulness . اإلستدالالت المبنیة على نتائج التقویم 

 :  Reliabilityالثبات 

ً بتفسیر نتائج التقویم واستخدامھا ، ویشیر إلى الدرجة التى تحدد مدى تطابق أو   وھو یتعلق أیضا

 نتائج تقویم الطالب من قیاس إلى آخر .  Consistencyاتساق 
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 :  Comprehensivenessالشمول 

ینصب التقویم الجید للطالب على جمیع جوانب التعلم ، فیشمل التحصیل المعرفى والمھارات  

 واإلتجاھات والمیول والقیم .

 :  Working Togetherالتعاون 

، فمع اإلعتراف   Evaluation Teamق متعاون تستدعى جودة عملیة التقویم أن یضطلع بھ فری 

 بأن التقویم ھو مسئولیة أصیلة للمعلم أال أنھ كعمل مركب یستلزم جھوداً متباینة ومتضافرة .

 :  Continuityاإلستمرار 

یالزم التقویم الجید للطالب عملیة التدریس ، فھو توأمھا ، فھى تبدأ بھ (التقویم القبلى) ،  وھو  

ة بخطوة ( التقویم التكوینى والتشخیصى ) ، وتضع عملیة التدریس نھایة لھا ( التقویم یصاحبھا خطو

 النھائى ) لتبدأ دورة جدیدة من دوراتھا .

 :  Practicabilityاإلجرائیة 

فضالً عن كل الشروط السابقة فإن التقویم الجید للطالب یجب أن یتصف بالواقعیة ومراعاة اإلمكانات  

 تاحة فى بیئة التعلیم والتعلم .والتسھیالت الم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) شروط التقویمات الجیدة للطالب3شكل (                                         

 اإلستمـــرار

 التعـــاون

 التقویم الجید
Good Evaluation 

 اإلجــرائیــة
 

 التخطیــط الشمـــولیة
 

 التقنیـــن الثبـــــات
 

 الصـــدق
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 مرة أخرى .. أین تقویماتنا طالبنا من تلك الشروط ؟

ى .. عد ھذه الرحلة القصیرة مع شروط التقویمات الجیدة للطالب لعلنا نتساءل ، وھو األمر المنطق

والمشروع كذلك .. إلى أى مدى تتوافر الشروط السابقة فى ممارساتنا التقویمیة لطالبنا ؟ ومن ثم ما 

 مدى جودة ما نقوم بھ من تقویمات ؟

ندعوك وأفراد مجموعتك الصغیرة للمناقشة واإلجابة عن التساؤل السابق وذلك بوضع درجة  •

من الشروط المذكورة فیما یجرى فى جامعاتنا ،  درجات تعبر عن مدى تحقق كل شرط 10تقریبیة من 

 بشكل عام ، من ممارسات تتعلق بتقویم الطالب .

 اجمع الدرجات التى قدرھا أفراد المجموعة لمدى توافر كل شرط ، وحول المجموع إلى نسبة مئویة . •

 ما الشروط األكثر ، واألقل توفراً ؟ ما تفسیرك ؟ •

 ى تتوصل إلیھا مجموعتك ؟ما تفسیرك النتیجة العامة الت
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 أدوات وأسالیب تقویم الطالب :
ماتزال   Teacher Madeیكاد یكون ھناك إجماع على أن اإلختبارات التحصیلیة التى یعدھا المعلم  

ھى األداة الرئیسیة التى نعتمد علیھا فى تقویم الطالب فى جامعاتنا ، ذلك على الرغم من تعدد األدوات 

مكن إستخدامھا لھذا الغرض ، ویرجع ذلك إلى أسباب متباینة ، یتعلق بعضھا بثقافتنا واألسالیب التى ی

عن التقویم ، ویرتبط البعض اآلخر بمعطیات وإمكانات السیاق الذى نمارس فیھ التعلیم والتعلم ، وعلى 

یالً لنناقش أیة حال فإن سعینا لتطویر ثقافتنا ، ومھاراتنا فى مجال تقویم الطالب یستدعى أن نتوقف قل

كیف نحسن إستخدامنا اإلختبارات الكتابیة والشفویة فى تقویم الطالب ، ولنر كذلك كیف نفعل استخدام 

 . *أدوات وأسالیب التقویم األخرى فى جامعاتنا

 : Paper Tests – Pencilأوالً : اإلختبارات الكتابیة 

راث للدوافع ثیالطالب ، وھى تعمل كملإلختبارات الكتابیة دور مھم فى جلب معلومات عن مدى تعلم  

من الخارج وھى كذلك أداة جیدة من أدوات المراجعة وتوفیر تغذیة راجعة للمعلم وللطالب ، تدفع إلى 

 مزید من التعلم .

ً لكل من الغرض من اإلختبار وأھداف  ، وتنقسم اإلختبارات الكتابیة إلى صنوف عدیدة  وذلك وفقا

یة المفردات ، وطریقة اإلجراء ، وأسلوب اإلجابة ، الزمن المتاح لإلجابة التعلم موضع القیاس ، ونوع

 عن أسئلتھا . 

 وفى ھذا الصدد یمكننا أن نمیز بین نوعین من اإلختبارات الكتابیة ھما :

ویقیس تحصیل الطالب بالنسبة إلى   Norm - Referenced Testاإلختبار مرجعى المعیار 

تصنیف الطالب وترتیبھم وإتخاذ قرارات بشأن مدى تعلم الطالب  زمالئھ فى وقت محدد ویفید فى

 مقارناً باآلخرین .

ویقیس تحصیل الطالب بالنسبة     Criterion - Referenced Test اإلختبار محكى المرجع  

إلى محك أداء متوقع أو مرغوب ، ویمدنا بمعلومات عما تعلمھ الطالب ، وعلى أى مستوى ، وما لم 

 النظر عن مستوى زمالئھ . یتعلمھ بغض
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 اقشـــــتن

 " یرى البعض أن بعض إختباراتنا الجامعیة یفتقد كثیراً من شروط اإلختیار الجید " 

 أكتب مع أفراد مجموعتك تلك الشروط استرشاداً بشروط التقویمات الجیدة للطالب . •

 وضح مدى تحقق تلك الشروط فى إختباراتنا الجامعیة بصفة عامة . •

 ا مقترحاتكم بشأن تطویر إختباراتنا  .م •

 

 ولكى نعد إختباراً تحصیلیاً علینا أن نقوم بمجموعة من الخطوات ھى :

 التحدید الواضح ألھداف اإلختیار ، وطبیعة المخرجات التعلیمیة التى یتصدى لقیاسھا عند الطالب . 

 -ة لھ ( كتاب جامعى تحلیل محتوى التدریس إلى عناصر استعانة على ذلك بالمصادر المختلف 

 ................ ) . -ملف إنجاز  –مذكرات  -مراجع 

تكوین جدول مواصفات اإلختبار وھو مقابلة بین األھداف التعلیمیة من جھة ، وموضوعات  

التدریس من جھة أخرى ، بحیث نستطیع أن نحدد عدد أسئلة اإلختبار على كل مستوى من 

 لى كل موضوع من موضوعات المحتوى.......) بالنسبة إ -تطبیق  -فھم  -مستویات القیاس ( تذكر 

 )1جدول (

 مثال لجدول مواصفات اإلختبار

 المجموع تطبیق فھم تذكر 

 10 - 4 6 األول

 9 2 3 4 الثانى

 11 2 2 7 الثالث

 30 4 9 17 المجموع

 

 Short مقیدة اإلجاب��ة -Essayإختیار نوع األسئلة المناسبة من بین األنواع المختلفة لھا : مقالیة  

Answer –  تكمیلCompletion -  اختیار من عدة بدائلMultiple Choice- صواب خطأ True 

– False  -  مزاوجةMatching  وإعادة الترتیب ،Reorder . 

 

 الموضوعات
 األھداف
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وبشكل عام فإن ھذه األنواع من المفردات تتوزع ف��ى قس��مین رئیس��یین ھم��ا مف��ردات تزوی��د اإلجاب��ة  

Supply Response   مفردات إختبار اإلجابة ،Select Response  . 

 كتابة أسئلة اإلختبار ومراجعتھا مع إعتبار التوجیھات المتعلقة بكل نوع منھا . 

 ترتیب األسئلة فى ورقة اإلختبار وتوزیع درجة اإلختبار علیھا . 

 ال من أسئلتھ .تحدید زمن اإلختبار، وكتابة التعلیمات سواء أكانت لإلختبار ككل أم لكل سؤ 

وجدیر باإلشارة فى ھذا الموقع أن كل خطوة من تلك الخطوات یتعلق بھا العدید من الفنیات أو الشروط 

 التى یجب مراعاتھا من قبل معد اإلختبار .

 -فى ھذا الصدد ندعوك إلى مراجعة القائمة التالیة من التوجیھات :

 ار .حدد جیداً المحتوى الدراسى الذى سیتناولھ اإلختب 

 فكر بعمق حول مستویات اإلختبار ومدى مناسبتھا لمحتوى التدریس . 

 إختر أنواعاً متعددة من المفردات تناسب أھداف اإلختبار . 

 إستخدام لغة واضحة فى صیاغة أسئلة اإلختبار . 

 جمع أسئلة اإلختبار فى مجموعات ورتبھا ترتیباً منطقیاً . 

 .وزع درجة اإلختبار بحسب طبیعة أسئلتھ  

 أكتب تعلیمات عامة لإلختبار ككل ، ولكل سؤال لتساعد الطالب على التعامل مع ورقة األسئلة  

 تذكر دائماً أن ما یستحق التعلم یستحق التقویم . 

بعد تطبیق اإلختبار حللھ فى ضوء إجابات الطالب عنھ ، وأكتب ملحوظات لتحسین إختباراتك  

 القادمة .
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 مـا رأیــــك؟

ر كل متدرب عن رأیھ شفویاً مع التبریر حیال واحدة من القضایا أو المواقف التالیة التى قد ( یعب 

 یواجھھا عند إعداده اإلختبار وتطبیقھ ) .

 لیس من الضرورى أن یبدأ إعداد اإلختبار بتحدید أھدافھ .

 الكتاب الجامعى ھو المصدر الرئیسى لمحتوى اإلختبار .

 ى سؤال واحد على األقل إجابتھ خارج المقرر .یفضل أن یشتمل اإلختبار عل

 تتمركز أھمیة جدول المواصفات فى توزیع أسئلة اإلختبار وفق أھمیة موضوعات التدریس 

 یجب أن توازن أسئلة اإلختبار بین األسئلة اإلختیاریة واإلجباریة .

 اإلختبار الجید ھو الذى یجمع بین األسئلة المقالیة والموضوعیة .

 بارات الجیدة من المفترض أال یكون ھناك استفسارات من قبل الطالب .فى اإلخت

 أفضل أنواع األسئلة الموضوعیة ھى أسئلة اإلختیار من متعدد .

 فى إختبارات العلوم اإلجتماعیة أسأل . ما رأیك ؟ ولماذا ؟

 إشتراك أكثر من معلم فى إعداد اإلختبار یسبب مشكالت ،  وقد یمثل خطورة .

 أسئلة اإلختبار ومستوى صعوبتھا ولیس مھما شكل ورقة اإلختبار . المھم ھو

 من غیر المھم أن یوضح توزع الدرجات فى ورقة األسئلة .

 عند كتابة أسئلة اإلختبار علینا أنھ نكتب أسئلة أكثر من التى نحتاجھا .

 اإلختبار المعد جیداً لن یستدعى وجود المعلم بین طالبھ فى موقف اإلختبار .

 ا كان اإلختبار شامالً فال داعى لألسئلة اإلختیاریة .إذ

 یجب أن یعد إختبار نھایة الفصل الدراسى قبل البدء بالتدریس .

 األستاذ المتمكن من مادتھ یقدر إجابات الطالب دون الحاجة إلى نموذج إجابة .
 

 : Oral Tests and Discussionثانیاً : اإلختبارات الشفویة والمناقشات  

ثل اإلختبارات الشفویة أحد األدوات المھمة فى تقویم الطالب فى الجامعة ، خاصة فى برامج تم 

فى تزویدنا بمعلومات متعددة  -وكذا العملیة  -الدراسات العلیا ، وھى تتكامل واإلختبارات الكتابیة 

ق بأوضاعھم المصادر عن مدى تقدم مستواھم التحصیلى ، مما یساعدنا على اتخاذ أحكام مناسبة تتعل

 الدراسیة. 
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ویعتمد ھذا النوع من اإلختبارات على الحوار الذى یجرى بین المعلم من جھھ والطالب من جھة أخرى 

، وھو یتطلب توجیھ األسئلة المعدة سلفا إلى الطالب ، أى األسئلة المخططة ، والتى تحقق بدورھا 

لمقرر الدراسى وتمركزه حول فكرة محددة ، شروط السؤال الجید من حیث إرتباطھ باألھدافھ التعلیمیة ل

 ووضوح صیاغتھ ، فضال عن تنوع األسئلة . 

ومن مزایا اإلختبارات الشفویة تنمیة القدرة على التعبیر ، والثقة بالنفس ، وتشجیع التنافس بین 

حتاج إلى الطالب ، ومع ذلك فھى تعتمد إلى حد كبیر على ذاتیة المعلم فى تقدیر أداء الطالب كما أنھا ت

وقت طویل نسبیا ، واألھم من ذلك أنھ یصعب تقنینھا ، فقد نسال أسئلة مختلفة المستوى لمختلف 

 الطالب . 

وإشتراك الطالب فى المناقشات مصدر مھم أیضا للمعلومات حول مدى تقدم تعلمھ ، فھى بمثابة نافذة 

ى إنشاء األفكار ، واتخاذ القرار نرى من خاللھا تفكیره الناقد ، وتوقعھ ألفكار غیره ، وقدرتھ عل

المناسب ، واالستماع لآلخرین ، ومن بین أسالیب تفعیل المناقشات كمصدر للمعلومات عن مدى تقدم 

التعلم ، إعالم الطالب بموضوع المناقشة ، والجوانب التى سیقیمون فیھا ، ومنحھم الوقت المناسب 

ة أو أزواج لمناقشة أفكارھم ، وقد یفید ھنا إعادة للتفكیر فى اإلجابة ، وتنظیمھم فى مجموعات صغیر

، أو   U- Shape Seating Patternترتیب أماكن جلوس الطالب لتكون على شكل حرف " یو " 

 .  Circle Seating patternشكل دائرة 

فوائدھا المتعددة فى اشباع الحاجات المھنیة ة كأسلوب لمتابعة الطالب وتقویمھم وإذا كان للمناقش

لمعلمین وحاجات الطالب إلى التغییر وتقدیم المعلومات ، إال أن سوء إدراتھا قد یجعلھا مضیعھ للوقت ل

 وبال ھدف ، كما أن تقدیر درجات مشاركة الطالب فیھا قد یمثل مشكلة . 

 ھناك أسلوبان یمكن اإلعتماد علیھما فى تقدیر درجات الطالب فى المناقشة ھما : 

 لذین یشتركون فى المناقشة ویقدمون إسھامات حقیقیة وأصیلة فیھا. منح درجات للطالب ا -1

إستخدام المناقشة كمثیر لتعیینات ، أو تطبیقات محددة للطالب مؤسسة على مضمون المناقشة  -2

 ، وتتطلب تأمال فیھ ، ثم نقدر درجات الطالب وفقاً لمستوى إنجازھم تلك التعیینات. 

 تأمــــــــل

 سلوبین السابقین أفضل فى تقدیر أداء الطالب فى المناقشة ؟ ولماذا ؟أى أسلوب من األ
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 :  Observation of Student Workثالثا : مالحظة عمل التلمیذ 

یملك المعلم بحكم تواجده فى حجرة الدراسة فرصا لمشاھدة أداء طالبھ فى مھام متباینة ، وظروف  

ناسبة ومفیدة عن مدى تقدمھم ، خاصة فى تعلم المھارات متباینة أیضا ، وھذه یمكنھ من جمع بیانات م

، والنمو اإلنفعالى ، شریطھ أن یحدد : لماذا یالحظ ؟ وماذا یالحظ ؟ وأن یعى أن مفتاح المالحظة الجیدة 

 .  Documentationھو الموضوعیة والتوثیق 

أداء الطالب مما یفسح  وتزود المالحظة المعلم بتغذیة راجعھ حول جوانب القوة ، ونواحى الصعف فى

الطریق أمامھ لتوجیھھم ، وتحسین التعلیم ، ومن ثم جوده التعلم ، وفى ھذا الصدد یمكن أن یقترح 

مبنیة على نتائج المالحظة ، تشمل أسم  Learning Prescriptionالمعلم وصفة تعلیمة خاصة 

ى تحتاج تعزیز ، فضال عن بعض الطالب المالحظ ، وتاریخ المالحظة ، وجوانب القوة ، والجوانب الت

 األنشطة التعلیمیة المساعدة ذات العالقة بھذه الجوانب . 

ویمكن أن یحصل المعلم على الكثیر والمفید عندما یشاھد الطالب یعملون ، فرادى أو فى مجموعات ، 

  أو Walk-Aroundدون تدخل أو بتدخل للمساعدة وحل المشكالت ، ومثل ھذه المتابعات السریعة 

تتحول إلى مالحظات مخططة ، یعتمد علیھا بثقة كمصدر مھم  Informalالمالحظات غیر الرسمیة 

للبیانات عن مدى تقدم الطالب عندما تكون ھادفة ، ومستمرة ، وعادلة وموثقة ، ومتكاملة كذلك مع 

 األدوات واألسالیب األخرى لتقویم الطالب . 

مالحظة ھى التحدید الدقیق والواضح ألھداف المالحظة، ویعنى ذلك أن الخطوة األولى من خطوات ال

أو السلوكیات موضوع المالحظة واإلستعانة فى المالحظة بأدوات  Actionsوبالتالى تحدید األفعال 

التى تتضمن وصفا كمیا للسلوك موضوع  Rating Scalesمناسبة من أبرزھا مقاییس التقدیر 

حیث یدل الرقم األعلى  1،  2،  3أو  1،  2،  3،  4،  5قام ستخدم األرباالمالحظة ویكون ھذا الوصف 

 حدوث السلوك بقوة .  على

 

 استنتــــج

 " اإلختیارات العملیة ھى إحدى أدوات تقویماتنا الجامعیة . "

 -المناقشات  -اإلختبارات الشفویة  -ما دور كل أداة من األدوات السابقة ( اإلختبارات الكتابیة  -

 فى اإلختبارات العملیة ؟المالحظة)   
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 Reports , Themes and Research papers رابعا : التقاریر ، والمقاالت القصیرة ، والبحوث

عندما یكلف الطالب بكتابة تقریر أو مقالة قصیرة ، أو إعداد بحث یستطیع المعلم جمع 

ط بین األفكار منطقیا ، مؤشرات عن قدرتھ على تطویر أفكاره ، والتعبیر عنھا من خالل الشرح والرب

 واإلستنتاج وتقدیم المقترحات . 

 

وكما توفر ھذه األداة من أدوات جمع البیانات عن تقدم المتعلم الفرصة لمعرفة أفكاره وإتجاھاتھ ، فھى 

كذلك تعكس استثماره مصادر المعلومات المتاحة فى عصر المعلوماتیة ، ومن بینھا المكتبات ، وشبكات 

 المعرفة ، وتنظیمھا ، وإنتاجھا وذلك فى الحصول على  Softwareبرامج الحاسب اآللى المعلومات ، و

ولتقدیر األعمال الكتابیة للمتعلم فإنھ من الضرورى أن یرجع المعلم إلى طائفة من قواعد التقدیر 

Scoring Rubrics . توضح الخصائص التى یجب التطلع إلیھا فى عمل المتعلم 

 -لتالى :ولننظر إلى المثال ا

 -توافر بناء منطقى  -درجات : تننصب الكتابة على الموضوع ، مع دعم كاف باألفكار واألمثلة  4* 

 تعكس الكتابة التمكن من اللغة .  -العمل یعطى إحساسا بالكمال 

البناء منطقى  -الكتابة ترتبط بصفة عامة بالموضوع مع وجود أفكار وأمثلة مناسبة  درجات :  3* 

 یظھر العمل نوعا من الكمال .  -ل وجود بعض األخطاء مع إحتما

 ...............................................................................* درجتـــان

 .............................................................................درجة واحـدة  *

 إغفال واضح للموضوع  -* الكتابة غیر مكتملة      اضح . *  صفــــر  العمل غیر و

فى إبراز وتوضیح مستوى األداء المطلوب وتحقیق الدقة  Rubricsویسھم استخدام تلك القواعد  

أو عینات األداء التى یقاس علیھا  Benchmarksفى تقدیر أداء التالمیذ ، وھى مع العالمات الھادیة 

 اء الطالب وذلك فى التقویمات التى تعتمد على المالحظة وملفات اإلنجاز . أداتان مھمتان فى تقدیر أد

 -ومن المھم فى صیاغتنا واستخدامنا ھذه القواعد أن نأخذ فى االعتبار ما یلى :

 سھولة اللغة المستخدمة بحیث تصف كل قاعدة بوضوح .

 حلیل النتائج . ربط أو وصف أداء الطالب فى كل قاعدة بدرجة لتیسیر عملیة التقویم وت

 أن ینصب التقدیر على االداء الفعلى المالحظ ولیس االداء المتوقع .

تزوید الطالب فى الوقت المناسب بتفسیر لتقدیر ادائھ ، وجوانب القوة والضعف فیھ ، وكیفیة 

 تحسینھ .



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

265 

ً أساسیا من  شروط عقد وبطبیعة الحال یبقى إعالم الطالب بالقواعد المستخدمة فى تقویم أدائھ شرطا

 بینھ وبین المقوم .  Evaluation Contractالتقویم 

   Group Evaluation Activitiesخامسا : أنشطة التقویم الجماعى 

فى ھذه األنشطة یمكن للتالمیذ الموزعین فى مجموعات صغیرة أن یقترحوا أھدافا تعلیمیة أدائیة ،  

النواتج التعلیمیة التى أنجزوھا ، وبإستطاعتھم یقوموا من خاللھا جوانب القوة والقصور فى تعلمھم و

و المھام وتفاعلھم وأدائھم فى األعمال أتقویم أنفسھم فى مجاالت متعددة مثل أدائھم فى التكلیفات 

وإجاباتھم فى أوراق  Quizzesالكتابیة كالمقاالت ، والبحوث ، والمشروعات واإلختبارات القصیرة 

 العمل وأیھ أنشطة اخرى . 

إلى إجراءات وفاعلیات حیث  Learning Communityیاق ذلك یترجم مفھوم مجتمع التعلم وفى س

یتعاون الطالب لیتعلموا ، ویعلموا بعضھم بعضا ، ویقوموا بعضھم بعضا ، وھو مما یقوى روح 

الجماعة ویؤدى إلى تفویض السلطة ، ولتحقیق مردود جید من ھذه األنشطة التقویمیة یجب أن یزود 

ون باإلجابات الصحیحة أو معاییر محددة بستخدمونھا فى تقویم زمالئھم مع تأكید التعاون والثقة المتعلم

 فیما بینھم . 

یحقق فوائد عدیدة منھا زیادة    peer Evaluationلقد أظھرت البحوث التربویة أن تقویم األقران 

األخرین ، وإكسابھ الثقة بالنفس وإنجازات ، قدرة الطالب على مالحظة وتأمل وتقویم أفكاره وإنجازاتھ 

، وتنمیة وعیھ تجاه تحیزه الشخصى ، وأثره فى الحكم على اآلخرین عندما یقوم بتقویمھم وتقویم 

نفسھ ، وإتاحة الفرصة أمامھ للتعرف على وجھات نظر وأسالیب متنوعة فى المالحظة ، ویساعد تقویم 

 طیة وتدعمھا. األقران كذلك على تشكیل مناخ وبیئة تشجع الدیمقرا

ویبدو أن ھذا النوع من التقویم المختلف إلى حد كبیر عن التقویم التقلیدى یتطلب إجراءات خاصة من 

المعلم ، تساعد الطالب على ممارسة فاعلة ألدوارھم فى ھذا التقویم ، وھى تتلخص فى المالحظة 

 -والتواصل ، ومن أھم ھذه االجراءات :

 حظة ، وتسجیل إنطباعاتھم عن الشئ المالحظ .تدریب الطالب على كیفیة المال

التى یستندون إلیھا فى  Rubricsتزوید الطالب بالمعاییر أو المؤشرات وقواعد التقدیر 

 تقویم أعمالھم ، وأعمال زمالئھم . 

 تشجیع التعاون بین الطالب ودعم ثقتھم فى أنفسھم . 

 اقف تقویم األقران .توفیر األدوات والوسائل والمصادر التى قد تتطلبھا مو

 مواجھة أنماط السلوك غیر المرغوب الذى ال یدعم التعاون ونجاح تقویم األقران . 
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  Journals and Logsسادساً : المذكرات وسجالت اإلستخدام الیومى : 

ً أو   من بین المداخل الحدیثة لتقویم الطالب أن یكون لكل طالب مذكرة یكتب فیھا عن نفسھ یومیا

 ً ، فیسجل أفكاره ، وخبراتھ ، وآراءه فیما یتعلمھ ،   Self Report، كنوع من التقریر الذاتى  أسبوعیا

والصعوبات التى تواجھھ فى التحصیل ، والكتب والمقاالت التى قرأھا ..وتستخدم ھذه المذكرات كأساس 

 للقاء المعلم والطالب ، أو إدارة المناقشات الجماعیة .

جیدة للتعبیر عن مشاعره وذاتھ وإكتشافھا فى مناخ یتصف بالحریة حیث ومذكرة الطالب ھى فرصة  

ال ضغط ، وال خوف من الوقوع فى الخطأ ، وبذلك تزداد ثقتھ فى نفسھ حیث تتحسن صورتھ عن نفسھ 

، وھى تساعده على تبین الفرق بین الكتابة عن الذات والمعلومات الشخصیة من جھة ، والكتابة 

ءة والتحلیل والمناقشة من جھھ أخرى ، كما أنھا تتیح للمعلم ھو اآلخر فرصة غیر النقدیة نتیجة القرا

 تقلیدیة لتقویم طالبھ ، تزوده بمعلومات عنھم قد ال توفرھا األسالیب واألدوات التقویمیة المعتادة .

 وفى ھذا الشأن یمكن للمعلم أن یفاضل بین األسالیب التالیة لتقویم مذكرة الطالب :

 یم الكلى للمذكرة :التقو -1

حیث یتم تقویم المذكرة كلھا فى ضوء قواعد تقدیر محددة تعالج كتابة الطالب كماً ونوعاً وما تعكسھ  

 من تفكیر وتأمل .

 التقویم الجزئى للمذكرة :  -2

 وفیھ یختار الطالب عینة من مضمون مذكرتھ ویعرضھ على المعلم لیقومھ . 

 تقویم ملخص المذكرة : -3

یلخص الطالب ما كتبھ فى مذكرتھ بتوجیھ من المعلم ، ویكون ھذا الملخص موضع تقویم من وھنا  

 قبل المعلم .

 التقویم الذاتى للمذكرة : -4

وفى ھذا النوع من تقویم المذكرة یقوم الطالب بنفسھ بتقویم محتوى مذكرتھ ، وكتابة تقریر بذلك قد  

 یضمنھ المذكرة ذاتھا .

ً لمراجعة أعمال الطالب  ومن الوسائل المفیدة  ً خاصا فى ھذا اإلطار أن یوجھ المعلم إرشاداً وتوجیھا

Review Tutorial  بعد تنظیمھم فى مجموعات ، تتشكل كل مجمــوعة مـن 

ً ، وفى ھذا التنظیم یراجع المعلم ما یكتبھ الطالب عن عملھ ، كما یستطیع المقارنة بین  8 - 4  طالبا

 طالب فى أعمالھم ، ویسجل ملحوظاتھ التقییمیة حول كل طالب .األسالیب التى تبناھا ال
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ومن ناحیة أخرى ھناك مذكرات یمكن أن یدونھا المعلم بنفسھ یصف فیھا ویحلل أداء طالبھ وآراءه 

حولھم بھدف دعم التعلیم ، وتحسین التعلم ، ویعد ھذا النوع من المذكرات ھو اآلخر مصدراً جیداً 

 خاذ القرارات من قبل المعلم .للمعلومات الالزمة إلت

ً نوع من التقریر الذاتى،   Logsوتختلف سجالت اإلستخدام الیومى  عن المذكرات وإن كانت ھى أیضا

وفیھا تتاح الفرصة للطالب ، وخاصة الكبار منھم لتسجیل وتوثیق خبراتھم فى إستخدام المعرفة التى 

یسجلون متى وأین وكیف تم اإلستخدام ؟ ما مدى تعلموھا فى الجامعة فى حیاتھم الیومیة خارجھا ، ف

النجاح فیھ ؟ ، وما الصعوبات التى واجھتھم ؟. وتوضح ھذه السجالت أى اإلستراتیجیات واألنشطة 

 .   Self Evaluationأفضل بالنسبة للطالب ، وھى تجسد مفھوم التقویم الذاتى

 

 تناقش واقترح

 

بقة تناقش مع أفراد مجموعتك الصغیرة فى ضوء تعرفك أسالیب وأدوات التقویم السا 

 حول صعوبات استخدام كل أداة من األدوات التالیة فى تقویم طالبنا :

 Quizzes اإلختبارات القصیرة  •

 Discussion المناقشة  •

 Journal مذكرة الطالب  •

 Log سجل اإلستخدام الیومى •

 Research papers البحوث •

 Peer Evaluation تقویم األقران •

 Portfolio ملف اإلنجاز •

 

 ما مقترحاتكم بشأن تفعیل إستخدام كل أداة من تلك األدوات فى تقویم الطالب ؟ -

 أعرض ما تتوصلون إلیھ على المجموعات األخرى لمناقشتھ . -
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 :  Student portfolioملف إنجاز الطالب 

ً بین حدوھو أ  ً مھما أدوات التقویم األصیل ، ویعبر ھذا الملف عن  األدوات التى باتت تحتل موقعا

حاجتنا إلى توفیر أداة أو وسیلة تعیننا على التقویم التكوینى المستمر ألداء الطالب ، وتقدیم أدلة أو 

 شواھد موثقة على مدى تقدم تعلمھ .

ام بھا ، یستخدم ملف إنجاز الطالب لیعرض عینة من أعمالھ تظھر معدل أدائھ أو أحسن األعمال التى ق

وھو بذلك شاھد على مھارتھ ، وأفكاره ، ومیولھ ، وإنجازاتھ ، وكذلك تأمالتھ الذاتیة حول أعمالھ ، 

ویمكن أن یتضمن ھذا الملف تقاریراً منتقاه ، أو مذكرات لكتابات منقحة ، أو قرص لیزر یخزن علیھ 

 إنجاز للطالب ، أو أشرطة سمعیة وبصریة ، أو صوراً .

بمعنى ورق ، ویرتبط ھذا   Folioوتعنى یحمل و   Portمن مقطعین ھما   Portfolioوتتكون كلمة 

المصطلح بعدید من التعاریف التى تحاول أن تقدم تفسیراً لھ ، فھو تجمیع واع لألعمال التى قام بھا 

تفكر الطالب والتى تظھر الجھد ، والتقدم ، فى ضوء األھداف التعلیمیة ، خالل فترة زمنیة محددة ، مع 

ذاتى للطالب فى تلك األعمال ، وھو أكثر من مجرد تجمیع عشوائى ألعمال الطالب ، أو وعاء یملؤه 

 بنتاجاتھ ، إنھ تجمیع منظم وھادف لھذه األعمال التى یشارك الطالب فى إختیارھا ، وتنظیمھا .

تقویم عملیتان وینطوى اإلعتماد على ملف إنجاز الطالب فى تقویمھ على التسلیم بأن التدریس وال

متالزمتان ، وأنھ مھما استھلكنا من وقت وجھد فى توجیھ الطالب لتكوین ھذا الملف ، ومتابعتھ ، 

وتقویمھ فإن كل ذلك یصب فى نھایة األمر فى تعلیم الطالب وتقدم أدائھ ، وملف إنجاز الطالب ھو أداة 

 تقویم وأداة تعلیم فى الوقت نفسھ .

مرآه تعكس حیاتھ الدراسیة فى مجال معرفى ما ، وھو تسجیل لقصة  وملف إنجاز الطالب ھو كذلك

جھوده وأداءاتھ فى ھذا المجال ، ، وقد ازدادت شعبیتھ بین التربویین ، واستخدامھ من قبلھم ، ألنھ 

یحقق عدیداً من المزایا ، فھو بجانب أنھ أداة تقویم فعالة ، یھتم بتقویم أداء الطالب عبر التعلم ولیس 

 جة النھائیة ، یحقق مزایا أخرى منھا أنھ أداة :النتی

 لتنظیم أفكار الطالب والتعبیر عنھا . -1

 للتعلم وإكتشاف الذات ومراجعتھا وتقویمھا وتطویرھا . -2

 للتواصل والتعاون بین الطالب والمعلم والمعلمین اآلخرین ، وبین الطالب وزمالئھ . -3

 ماتھ وتجاربھ .لتطویر قدرات الطالب وأفكاره ومعلو -4

 لتنمیة اإلبداع وإتخاذ القرار وتحمل المسئولیة والثقة بالنفس . -5
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ومن بین الفوائد والمزایا الكثیرة لملف إنجازات الطالب یمكننا بسھولة أن نستنتج أنھ أداة ال غنى لنا 

ئة التعلیم عنھا ونحن بسبیل تطویر تقویماتنا الطالب ، ومردوده ینحسب على الطالب والمعلمین وبی

 والتعلم بصفة عامة .

وتعكس المزایا المختلفة لملف إنجاز الطالب استخدامات متعددة لھ ال تقتصر على التقویم فقط ، بل 

 تتعداه إلى إستخدامات أخرى ، نشیر ھنا إلى ثالثة منھا :

 :  Presentation portfolioملف إنجازات الطالب كملف للعرض  -1

توى األعلى الذى حققھ الطالب فى التعلیم ، وكأنھ یقول لنا ھذا مستواى ویھدف إلى إظھار المس 

 الذى وصلت إلیھ ، ویتضمن ھذا الملف األعمال واإلنجازات الممیزة التى یرغب الطالب فى عرضھا .

 :  Learning portfolioملف إنجازات الطالب كملف للتعلم  -2

ث یشمل أعمال الطالب التى أنجزھا على مراحل ، ویھدف إلى تقدیم شھادة على جودة التعلیم ، حی 

لتحقیق األھداف التعلیمیة المحددة ، وھو یظھر بالتالى تدرج للطالب فى عملیة التعلیم ، ولذا یطلق 

ً الملف المتدرج ، ویتضمن كافة األعمال المنجزة وغیر المنجزة ، مقرونة برؤیة الطالب  علیھ أحیانا

 فیھا وتعلیقاتھ علیھا .

 :  Evaluation portfolioلف إنجازات الطالب كملف للتقویم م -3

ویھدف إلى تقویم مدى تقدم الطالب فى إتجاه األھداف التعلیمیة خالل فترة دراسیة ما وفى نھایتھا  

 ً ویتیح ملف التقویم الفرص لممارسة كالً من التقویم البنائى والنھائى ، كما یعد التقویم الذاتى ، أیضا

 لب ألعمالھ فى ھذا الملف خطوة أولى نحو الثقویم البنائى .من قبل الطا

ویخضع تنظیم ملف إنجازات الطالب لھیكلیة معینة تحكمھا األبعاد الرئیسیة لعملیة التعلیم وھى  

أسلوب التدریس ، وتحمیل المتعلم مسئولیة تعلمھ ، والتقویم الذاتى ، والتقویم ، ومن ثم یجب أن یكون 

 دة بحیث یشتمل على :منظماً بطریقة جی

 صفحة عنوان مبتكرة ، تعكس شخصیة الطالب . 

 فھرست محتویات یزود القارئ بلمحة موجزة عن األعمال التى یتضمنھا الملف . 

 Selfمبررات مكتوبة من الطالب توضح سبب إختیار كل عمل من األعمال وتأمل ذاتى  

Reflection  . للعمل 

 بطھا بمراحل التعلم .تاریخ كل عمل من األعمال ، لیتم ر 

 ، وتوجیھ وتشجیع . عةتعلیقات المعلم واآلخرین على العمل كتغذیة راج 
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وفى حالة إعتمادك على ملف إنجازات الطالب مع أدوات أخرى فى تقویمھ فإنھ یتوجب علیك مراعاة  

 ما یلى :

یمھ ، وكیفیة إستخدامھ التأكد من إدراك الطالب : مفھوم ملف اإلنجاز ، وأنواعھ ، ومزایاه ، وتنظ -1

  Portfolio Cultureفى تقویمھم ، وغیر ذلك من جوانب ثقافة ملف إنجاز الطالب 

توضیح طبیعة األعمال التى یتضمنھا الملف وتوقیتاتھا ، وكیفیة إنجازھا :إجباریة / إختیارى ....  -2

 فردیة / تعاونیة .... نظریة / میدانیة ....

  Rubricsمع الطالب على إجراءات التقویم وقواعد تقدیرات أداءاتھم   Pre- Contractاإلتفاق القبلى  -3

توعیة الطالب منذ البدایة بأدوارھم والمطلوب منھم مع كل خطوة من خطوات عملیة إستخدام ملف اإلنجاز  -4

 فى تقویمھم .

 ل التى یتضمنھا الملف .تزوید الطالب باألدوات وإرشادھم إلى المصادر التى تساعدھم على إنجاز األعما -5

 المتابعة المستمرة لجھود كل طالب من الطالب فى ملفھ الخاص مع تقدیم التوجیھ والتغذیة الراجعة المناسبة . -

 أعمالھم ، وأعمال أقرانھم داخل الملف دعماً لمجتمع التعلم. تشجیع الطالب بإستمرار على تقویم -7

 

 كیـف نفعـل ؟

 

بقة توضح لنا المطلوب من��ا ( م��اذا نفع��ل ) حینم��ا نس��تخدم مل��ف إذا كانت التوجیھات السا

اإلنجاز فى تقویم الطالب ، فالسؤال ھو ما التوجیھات األخرى التى یمكن إضافتھا إلى القائمة 

 السابقة ، ثم 

 " كیف نفعل " لتجسید تلك التوجیھات فى واقع ملموس ؟

ات ومقترح��ات العم��ل الت��ى تن��اقش وفك��ر م��ع زمالئ��ك ف��ى مجموعت��ك الص��غیرة ح��ول آلی�� -

 تساعدنا على  تنفیذ التوجیھات السابقة ، وما تضیفھ من توجیھات .

اع��رض م��ا تتوص��لون إلی��ھ م��ن مقترح��ات عل��ى المجموع��ات األخ��رى لمناقش��تھ وتب��ادل  -

 األفكار دعماً أیضاً لمجتمع التعلم

 

من أدوات التقویم األصیل فإن ثمة ورغم كل التشجیع والدعم الذى یحظى بھ ملف إنجاز الطالب كأداة      

تحدیات قد تعوق إستخدامھ خاصة فى واقع تعلیمنا الجامعى ، وقد یبدو سھالً استنتاج تلك التحدیات عندما تتأمل 

 األسئلة التالیة وإجاباتھا :
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 إذا ما رغبنا نحن فى إستخدام ملف اإلنجاز فى تقویم الطالب فھل یرغب ھو فى ذلك ؟ -1

احة الحریة التى نمنحھا للطالب فى إختیار األعمال التى یتضمنھا ملف إنجازاتھ حتى ما حدود مس -2

 نضمن الحد الالزم من التعلم المطلوب ؟

إلى أى مدى أُھل طالبنا للقیام بأدوارھم النقدیة والتقویمیة والتأملیة التى یتطلبھا إستخدام ملف  -3

 اإلنجاز؟

ً لتزوید طالبنا بتوجیھات وتغذیة راجعة خاصة مع األعداد الكبیر ة لطالبنا ، ھل  -4 ً كافیا نملك وقتا

 باألعمال داخل ملفاتھم ؟

ھل نملك بالفعل األدوات والمصادر التى تعین الطالب على إنجاز ما ھو مطلوب منھم من أعمال فى  -5

 ملفاتھم ؟

ملف اإلنجاز كآلیة فى تقویم  حینما نعتمد -إضافة إلى أعبائنا الحالیة  -ما حجم الجھد الذى سنحّمل بھ  -6

 طالبنا ؟

 ما القواعد الصادقة والموضوعیة التى نعتمد علیھا فى ثقة لتقدیر أعمال الطالب ؟ -7

ً فى  -8 ثم .. ھل ندرك اآلن كافة التحدیات التى سنواجھھا حینما نستخدم ھذه األداة الجدیدة نسبیا

 یات ال نعرفھا اآلن ؟ممارساتنا التقویمیة ؟ أم أن الممارسة ستھدینا تحد

 أكتب قواعد متدرجة لتقدیر أداء الطالب

فى   حدیاً  ثل ت قد یم فاتھم  فى مل طالب  قدیر أعمال ال صادقة موضوعیة لت عد  توفیر قوا فإن  نا  ما رأی ك

طالب  قدیر أداء ال عد متدرجة لت بة قوا خالل كتا من  یأتى  إستخدامنا ھذه الملفات فى تقویمھم .. والحل قد 

Rubrics  . 

فى  - لب  ھا ملف الطا شتمل علی أختر مع أفراد مجموعتك أحد المحتویات أو األعمال التى تتوقع أن ی

تاب  -كلیتك ، وتخصصك ( مقالة  من ك حوار أو  -بحث  -تقریر عن تحلیل مقالة أو فصل  مذكرات 

 ... )  Softwareبرمجیات  -جمع عینات  -تصمیم نماذج  -رسوم تخطیطیة أو بیانیة  -مقابلة 

 شارك زمالءك فى كتابة قواعد تقدیر یمكن االستعانة بھا فى تقویم العمل الذى تم اختیاره . -

 اعرض القواعد التى كتبھا أفراد مجموعتك على المجموعات األخرى لتحلیلھا وتنقیحھا . -
  

لتقدیرات لعل من أھم اجراءات عملیة تقویم الطالب ھو تقدیر أداءاتھم فى مواقف التقویم ذلك ان تلك ا

یكون لھا آثار بالغة األھمیة فى تحدید مواقعھم بالنسبة لبعض والبعض ، واتخاذ قرارات تحدد 

أوضاعھم الدراسیة ، وتمتد ھذه اآلثار إلى مستقبلھم التعلیمى والمھنى وتلخص عملیة تقدیر أداء 

ن خاللھ ، إال أنھ من الطالب معلوماتنا عن تقدمھم الدراسى فى درجة أو تقدیر یسھل فھمھ والتعامل م
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المھم أن نعى أن تحدید ھذا التقدیر ومنحھ لطالب ما فى مقرر ما ھو عملیة لیست سھلة ، وفى الحقیقة 

 األمر ھى عملیة محیرة وصعبة بل ومثیرة للجدل ألنھا تثیر قضایا خالفیة ... فعلى سبیل المثال : 

l ؟، ..... ) فى تقدیر أداء الطالب  أیھما أفضل استخدام الدرجات أم الحروف ( أ ، ب ، جـ 

l إذا استخدمنا الحروف فى تقدیر أداء الطالب فكم حرفاً نستخدم ؟ ولماذا ؟ 

l عندما نقدر أداء طالبنا ھل نضع فى اعتبارنا الجھد وعادات العمل و المواظبة أم ال ؟ 

l  تكلیفات  -قصیرة كیف نوزع الدرجات على الجوانب والمواقـف المختلفة للتقویم ( اختبارات– 

 ملف االنجاز ..... )  -مناقشات

 

 مــا رأیـــــــــك  ؟

 

فى إحدى الجامعات العربیة وزعت درجات أحد المقررات الدراسیبة على جوانب التقویم المختلفة كما 

 یلى :

 % 10 المشـاركة والعروض    

 % 50 االختبــــــارات 

 % 25 اختبــارات قصیـرة 

 % 10 الفصلاختبار منتصف  

 % 15 اختبار نھایة الفصـل 

 % 40 ملف اإلنجاز ومشروع 

 ما رأیك فى التوزیع السابق ؟  -

 ما مدى امكانیة االخذ بمثل ھذا التوزیع للدرجات فى واقعنا التعلیمى ؟ -

 

بطبیعتھ فنحن مطالبون أن نتخذ بأنفسنا   Subjectiveوتقدیر أداء الطالب ھو كذلك عمل ذاتى  

ت تتعلق بتقویم طالبنا ، ولنتأمل معا المواقف التى تعكسھا األسئلة التالیة لنرى مدى اتفاقنا ، أو قرارا

 اختالفنا حولھا :
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اذا كان أداء الطالب فى اختبار ما أقل من االختبار السابق .. فھل نسمح لھم بإعادة 

 االختبار ؟

د المحدد ؟ ھل نمنحھم كیف نتصرف مع الطالب الذین لم ینفذوا التكلیفات فى الموع

 فرصة أخرى ؟ وماذا عن الطالب المرضى ؟

 كم طالباً یحصل على ممتاز (أ) وكم طالباً یحصل على ضعیف (ھـ) ؟

 ؟ % 30ماذا نفعل عندما تكون نسبة النجاح فى نتیجة ما أقل من 

 

 - letterوفوھناك أنظمة متعددة للتقدیرات وعبر تاریخ التربیة كانت التقدیرات باستخدام الحر 

Grade System  وفى ھذا النظام یقدر أداء كل طالب بحرف من الحـــروف ، األسلوب األكثر شیوعا

 70،  80،  90أو  1،  2،  3،  4: أ ، ب، جـ ، د ، ھـ ، وفى بعض األحیان نستخدم رقمـــاً من االرقام : 

 ت االحصائیة .، .................. بدال من الحروف وذلك بھدف اجراء التحلیال

 Absolute Gradingونحن نستخدم اآلن فى تقدیر أداء الطالب مستویات التقدیرات المطلقة  

standards  : وھى عبارة عن نسب مئویة سابقة التحدید للدرجات المطلوبة لمنح تقدیر ما فمثال 

 فما فوق .......................... ممتاز % 90( أ ) :  

 .......................... جید جداً  % 89 - 80( ب ) : 

 ........................... جید  ... وھكذا . % 79 – 70(جـ) : 

 

ورغم أن ھذه التقدیرات منطقیة فى تزویدنا بما یجب أن یحققھ الطالب وتدفع الطالب للعمل لكسب  

اء الطالب ، ومع ذلك فھى تبدو فى تقدیر أد Leniencyتقدیرات عالیة ، إال أنھا قد تتأثر بخطأ التساھل 

 Relativeأكثر مناسبة لتوجیھات التعلیم فى القرن الحادى والعشرین من التقدیرات النسبیة 

Grading   ساس ربط أدائھ بأداء الطالب اآلخرین فى كلیتھ أو أالتى یتحدد فیھا تقدیر الطالب على

 ة .جامعتھ ، دون النظر إلى ما تعلمھ وحققھ من أھداف تعلیمی
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 تنــــاقش

یتحدد التقدیر النھائى لطالبنا على ضوء مقارنة مجموع درجاتھم بمستویات مطلقة محددة سلفاً 

 .... وتأخذ ھذه المستویات أكثر من صورة 

تناقش مع زمالئك فى مجموعتك الصغیرة حول الصور الثالث التالیة للتقدیرات ومدى  -

 ء الطالب ، مع إبراز المبررات .مناسبة استخدامنا إیاھا فى تقدیر أدا

 اعرض ما تتوصلون إلیھ من أراء على المجموعات األخرى لمناقشتھ -

فما  % 85

 فوق

75-84 % 

65 - 74 % 

50- 64 % 

39-49 % 

 % 30اقل من 

 ممتاز

 جید جدا

 جید

 مقبول

 ضعیف

 ضعیف جداً 

فما  % 90

 فوق

80 - 89 % 

70 - 79 % 

60 - 69 % 

 % 60أقل من 

 ممتاز

 جدا جید

 جید

 مقبول

 ضعیف

90 % 

85-89 % 

80-84 % 

75-79 % 

70 - 74 % 

65-69 % 

60 - 64 % 

 60أقل من 

% 

 ممتاز

 جید جداً مرتفع

 جید جداً 

 جید مرتفع

 جید

 مقبول مرتفع

 مقبول

 ضعیف

 

 مــاذا بعــد ؟

دد نتساءل ھنا ماذا بعد أن نحصل على درجات للطالب ونترجمھا إلى تقدیرات ؟ ماذا بعد أن نح 

األوضاع الدراسیة للطالب : ناجح فى المقرر بتقدیر جید ، راسب ، دور ثان .... أینتھى األمر عند ذلك 

 ونحتفظ بأوراق االجابات فى الخزانات ؟

ثم أین اإلجابات عن أسئلة مثل ما مستوى الطالب ، . وما مدى التحسن فیھ أو ھبوطھ حاصة إذا كانت 

كوینى ؟ ......... ما مدى التباین فى النتائج ؟ ......... وما مدى صعوبة االختبارات فى إطار التقویم الت

أسئلة االختبار ؟ ......... وبالجملة إلى أى مدى نستفید من نتائج التقویم فى تحسین ممارسات التعلیم 

 والتعلم والتقویم التالیة ؟

خاصة باختبار مقید ، أم مناقشة ، أم إن مثل ھذه األسئلة تؤكد أھمیة تحلیل نتائج التقویم ، سواء أكانت 

ملف انجاز ، أو غیرھا ومن خالل ھذا التحلیل نتعرف مدى تعلم الطالب ، وجوانب الضعف فیھ  
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واألخطاء الشائعة وأنماط سوء الفھم لدى الطالب وجمیعھا جوانب تساعد المعلم على بناء البرامج 

 العالجیة واإلثرائیة .

لة تفسیرھا ھو العملیة التى یجب ان تلى عملیة تقدیر أداء الطالب فیكون وتحلیل نتائج التقویم ومحاو

ال تخبرنا الكثیر عن أداء التالمیذ ، فھى ال  Row Scoresلھذه التقدیرات معنى ، فالدرجات الخاتم 

 تصلح للمقارنة بین الفرد وزمالئھ ونحتاج فى تفسیرھا إلى مقارنتھا بإطار مرجعى .

من نھایة عظمى قدرھا  22ا حصل طالب فى أحد االختبارات على درجة ما ولتكن وعلى سبیل المثال إذ

إن الدرجة الخام قد ال تعنى .  درجة ، فھل أداء ھذا الطالب جید أم ممتاز ؟ كیف تفسر ھذه الدرجة ؟ 25

ات الكثیر ، إال إذا نسبت إلى نظام أو إطار یمكننا الرجوع إلیھ فى تفسیر ھذه الدرجة ، وتشیر أدبی

لمقارنة   Frame of Referenceالقیاس النفسى والتربوى إلى وجود أكثر من نظام أو إطار مرجعى 

درجات الطالب التى تعبر عن أداءاتھم فى مواقف التقویم ، مما یسھم فى اإلفادة من المعلومات التى 

 یفرزھا ، ونوضح باختصار أھم ھذه األنظمة :

  Self Referenced Systemأوالً : مقارنة الطالب بنفسھ : 

ینصب االھتمام فى ھذا النظام على المقارنة بین المعلومات الخاصة بالطالب ومعلومات أخرى عنھ ،  

وتجمع تلك المعلومات باستخدام عدد من المقاییس تطبق على الطالب نفسھ فى أوقات متباعدة ، بھدف 

 اتخاذ قرار یتعلق بالفروق داخل الفرد نفسھ.

الھدف الموازنھ بین مستوى أداء الفرد فى أكثر من متغیر من المتغیرات النفسیة او  وإذا ما كان 

، وھنا یكون باستطاعتنا  Individual Referencedالتربویة وصف القیاس بانھ مرجعى الفرد 

، وتحدید أیھا أفضل من اآلخر دون ، أیة أكثر من مجال دراسى المقارنة مثال بین أداء الطالب فى 

 مع أداء طالب آخر أو أداء مجموعة الطالب التى ینتمى إلیھا . مقارنة

 :ثانیاً : مقارنة أداء الطالب بمعیار مستمد من جماعة الطالب 

Norm-Referenced System  

فى ھذا النظام یقارن أداء الطالب فى مھمام التقویم بأداة جماعة الطالب اآلخرین ، وھو لھذا یتطلب  

عة ودرجاتھا التى تكون خصائصھا مماثلة بقدر اإلمكان لخصائص الطالب معرفة أداء ھذه الجما

، ویسمى  Norm-Groupوتسمى ھذه الجماعة "الجماعة المرجعیة" ، أو "جماعة المعیار" 

 التقویم حینئذ التقویم مرجعى الجماعة أو مرجعى المعیار .
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 : : Criterion-Referenced Systemثالثاً : مقارنة اداء الطالب بمحك 

یعبر ھذا النظام عن منحى جدید فى القیاس التربوى ، یؤكد على قیاس أداء الفرد استنادا إلى محك 

سلوكى نوعى للكفایة ، بدالً من تعیین الموقع النسبى لھ بین زمالئھ ، الذى یمثل الغرض الرئیسى 

یلة تعبر عنھ ، بجانب للقیاس بمنحاه الكالسیكى ، وقد توازى ظھور ھذا المنحى مع طرح مصطلحات بد

-Contentعنونتھ بالقیاس محكى المرجع ، ومن ھذه المصطلحات القیاس مرجعى المحتوى 

Referenced  ومرجعى المجال Domain  ومرجعى الھدف ،Objective  

 فســــر بنفســـــك

  Quizفى أحد االختبارات القصیرة  10من  7حصل طالب من طالبك على الدرجة 

 ه الدرجة إذا كان :ما تفسیرك ھذ

 درجات .6متوسط درجات الطالب فى االختبار نفسھ  -

 ة .ـدرجـ 7.5درجة الطالب فى آخر اختبار كانت   -

 من الدرجــة . % 80مستوى األداء المطلوب ھو  -

 

ولإلشارة نذكر ھنا أن تحلیل نتائج االختبار ینصب على الدرجة الكلیة التى یحصل علیھا كل طالب أى 

بھدف تعرف مستوى الطالب ومدى تقارب أو تباعد الدرجات وارتباطھا   Holistic اجمالى تحلیل

بدرجاتھم فى التقویمات األخرى ، ونستخدم لھذه األھداف أسالیب إحصائیة مثل التوزیع التكرارى 

Frequency Distribution   ومقاییس النزعة المركزیة ،Central Tendency  المتوسط

Mean،  والوسیط  Median والتشتتDispersion   ،رتباط ومعامل اإلCorrelation 

coefficient   وھى أسالیب نعتقد أنھا لیست جدیدة علینا ویمكننا الرجوع إلى تفصیالت عن كیفیة ،

 تطبیقھا فى المراجع ذات الصلة .

طالب فى ومن جھة أخرى یمكن أن یعتمد تحلیل نتائج التقویم على الدرجة التى یحصل علیھا كل 

  Analysis، یسمى عادة تحلیل المفردات   Atomisticالمفردة أو السؤال الواحد وھو تحلیل جزئى 

Item . بھدف تحدید مدى صعوبة كل منھا وقدرتھا على التمییز بین الطالب 

 وفى الحقیقة أنھ اذا كنا نسعى إلى تطویر تقویماتنا الطالب ، ونعنى خاصة بتحسین األسالیب واألدوات

التى نستخدمھا لھذا الغرض ، فإن تحلیل نتائج التقویم وتفسیرھا یمثل ضرورة من ضرورات تحقیق 
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  Items Bankھ یساعدنا  مرة بعد مرة على ن نمتلك مصرف شخصى لألسئلة نھذا المسعى ، كما أ

 الجیدة التى یمكننا استخدامھا بثقة ، واالعتماد علیھا فى تطویر تقویماتنا فى المستقبل .

 واصل التفكیر .. والمناقشة .. واقترح

فى إطار ما جاء فى المادة الحالیة من مفاھیم ترتبط بالمفھوم المركزى لھا وھو تقویم الطالب ،   -

 -أكتب بلغتك الخاصة وصفا لكل مفھوم من المفاھیم التالیة :

 .  Logs سجالت اإلستخدام الیومى •                            التقویم األصیل .  •

 التقویم التشخیصى .  •                           تقویم األقران .  •

 portfolio           ملف إنجاز الطالب •   .     Rubricsقواعد التقدیر المتدرجة فى  •

 -یطرح البعض أفكارا یمكن استخدامھا فى تقویم الطالب منھا :  -

 . Test Open Bookاختبار الكتاب المفتوح  

 .  Take Home Testاالختبار المنزلى  

 .  Test yourselfاختبر نفسك  

  Computer-Oriented Testاالختبار المدار بالكمبیوتر  

 .  Seen Testاالختبار المعلومة أسئلتھ مسبقا  

 ما رؤیتك فى مدى استخدام ھذه األسالیب لتقییم الطالب فى جامعاتنا ؟ 

متحانیة التى نعدھا لطالبنا فى الجامعة ( استرشد بمواصفات مثل : اقترح بطاقة لتقویم األوراق اإل 

وضوح التعلیمات  -توزیع الدرجات  -تنوع األسئلة  -استقاللیة األسئلة  -الدقة العلمیة  -وضوح اللغة 

 استخدام ھذه البطاقة فى تقویم بعض األوراق االمتحانیة . -... ) 

ى إلى إنتاج المعرفة وامتالكھا ، ویصبح التعلیم للتمیز فى ظالل العولمة تقتضى المنافسة أن نسع 

ھدفا محوریا فتتبدى للحاجة ماسة إلى إزاحة المنحنى اإلعتدالى الذى یربط تقدیر الطالب بتقدیرات 

زمالئھ ویحدد عدد الطالب الحاصلین على كل تقدیر ، ویصبح علنا أن نفسح الطریق بال قیود أمام جمیع 

 .... ما رأیك ؟........ . B’sوالباءات  A’sل قدراتھم والحصول على األلفات طالبنا ، إلستثمار ك

ترتیبا على مشاركتك فى التدریب الحالى اكتب خطة یمكن االستعانة بھا فى كلیتك إلستخدام ملف  

فى تقویم الطالب .. وضح فى ھذه الخطة األھداف وإجراءات التنفیذ ، وكیفیة  Portfolioاإلنجاز 

 وتقویمھ .  متابعتة ،
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إذا طلب منك تنظیم ورشة عمل أو حلقة نقاشة لزمالئك فى كلیتك بغرض تطویر مھاراتھم فى تقویم  

الطالب فأى المھارات أو الجوانب فى المادة التدریبیة الحالیة ترى ضرورة تناولھا من خالل الورشة أو 

 الحلقة ؟ ولماذا ؟
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Students Evaluation 

( summary ) 

 

This training material introduces participants to critical issues related 

to student evaluation such as goals , guiding principles , methods ;and data 

analysis and interpretation . 

 

In order to achieve this the material define the basic terms : assessment 

, evaluation , and pre-,formative , summative and diagnostic evaluation. the 

material highlights authentic evaluation as a new approach in the field of 

student evaluation . 

 

This training session sheds lights on the different purposes of student 

evaluation process serve in taking decisions about learning and teaching . It 

also deals with the guiding principles for building evaluation tools such as 

validity , reliability , working together and practicability . 

 

Moreover training material focuses on important evaluation tools , 

such as paper - pencil tests , oral tests , observation , reports , themes , 

research paper, group evaluation activities , logs and journals .Another part is 

devoted to the discussion of portfolio as an alternative evaluation tool . This 

part discusses different types of portfolios , how they can be used and some of 

the challenges face teachers using portfolio .  
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The material briefly comments on grading students and how to use data 

obtained from grading systems to make decisions . 

 

The training material is structured in a way so as to introduce 

participants first to the instructional outcomes then to involve them in a 

variety of activities that will help them discuss and reflect on important issues 

related to evaluation. Finally , there is a list of references participants can use 

to further investigate the issue of student evaluation . 
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 المـــراجــع

 

 أوال : المراجع العربیة 

) ، التقویم والقیاس النفسي والتربوي ، اإلسكندریة : المكتب الجامعي  1999الطبیب ، أحمد (  -

 . الحدیث

 . القیاس والتقویم في العملیة التدریسیة ، إربد : دار األمل ) ، 1998عودة ، أحمد (  -

 . ) ، التقویم التربوي الحدیث ، سبھا : جامعة سبھا 1995میخائیل ، أمطانیوس (  -

) ، األسالیب اإلبداعیة في التدریس الجامعي ترجمة 2000وموانجي ، أ. وشلیتي ، ر. ( .ما تیرو ، ب  -

 ، عمان : دار الشروق .حسین بعارة وماجد الخطاییة 

 . ) ، استراتیجیات التدریس والتعلیم ، القاھرة : دار الفكر العربي 1999عبد الحمید ،جابر (  -

المھارات والتنمیة المھنیة ،  -) ، مدرس القرن الحادي والعشرین الفعال 2000عبد الحمید ، جابر (  -

 . القاھرة : دار الفكر العربي

) ، اتجاھات وتجارب معاصرة في تقویم أداء التلمیذ والمدرس ، القاھرة : 2002 عبد الحمید ، جابر ( -

 دار الفكر العربي .

) ، سجل الطالب ودوره في التقویم والتوجیھ ،  2004نعمة ، جورج وفیاض ، لیلى وحیدر ، نسیم (  -

جودة الشاملة في المؤتمر الرابع لوزراء التربیة والتعلیم العرب استراتیجیات التقویم لتحقیق ال

 . 2004مایو 18-15التعلیم ، بیروت : 

 ) ، السنة التاسعة .21) ، مؤشرات االنجاز العلمي ، التربیة المعاصرة ، العدد (1992عمار ، حامد (  -

  ،رؤیة منظومیة ، الطبعة الثانیة ، المجلـد الثاني  -) ، تصمیم التدریس  2001زیتون ، حسن (  -

 تب .القاھرة : عالم الك

) ، االختبارات التشخیصیة مرجعیة المحك في المجاالت التربویة  2001عالم ، صالح الدین (  -

 والنفسیبة ، القاھرة : دار الفكر العربي .

أساسیاتھ وتطبیقاتھ وتوجھاتھ  -) ، القیاس والتقویم التربوي والنفسي 2002عالم ، صالح الدین (   -

 العربي .المعاصرة ، القاھرة : دار الفكر 

 ) أساسیات القیاس والتقویم في التربیة ، الكویت : مكتبة الفالح .1992أبو زینة ، فرید (  -

 ) ، القیاس والتقویم في التربیة والتعلیم ، القاھرة : دار الكتاب للحدیث . 2002الصراف ، قاسم (  -

 ر الفكر .) ، المعلم الفاعل والتدریس الفعال ، عمان : دا 2000عدس ، محمد (  -
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 ) ، االتجاھات الحدیثة في تدریس الریاضیات ، الریاض : دار المریخ. 1997شوق محمود (  -
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 األھداف
 -: من المتوقع ان یكون المتدرب فى نھایة الدورة قادراً على أن 

 یحدد مفھوم تقویم التدریس . 

 یحدد أھداف تقویم التدریس . 

 .یحلل المداخل المختلفة لتقویم التدریس الجامعى  

 یوضح جوانب تقییم التدریس الجامعى . 

 یبین كیفیة تقویم المھارات العلمیة . 

 یبین كیفیة تقویم الكفاءة التدریسیة للمعلم الجامعى . 

 یحدد مراحل تقویم األداء التدریسى للمعلم الجامعى . 

ام  یحل��ل وجھ��ات النظ��ر المختلف��ة لتقی��یم عض��و ھیئ��ة الت��دریس مبین��اً موقف��ھ الخ��اص منھ��ا ( مؤی��داً  

 معارضاً ) .

 یوضح األداء المستقبلى المتوقع من الجامعة . 

 یفسر معوقات السلوك التدریسى المتمیز بالجامعة . 

 یحدد عیوب االمتحانات التقلیدیة بالجامعة لتقویم التدریس الجامعى . 

 یحدد مواصفات الورقة االمتحانیة الجیدة . 

 تدریس .یبین كیفیة استخدام نتائج التقویم فى تفعیل ال 

 The evaluation of teachingمفھوم تقویم التدریس :

التقویم ھو العملیة التى یتم بھا إصدار حكم على مدى وصول العملیة التربویة ألھدافھا . ویعتب��ر عملی��ة 

التقویم عملیة تشخیصیة وعالجیة فى الوقت نفسھ ، فعن طری��ق التق��ویم تتب��ین ن��واحى الق��وة والقص��ور 

 ) 210:  12نواحى القصور بشتى الوسائل الممكنة( ویتبع ذلك عالج 

أو "ھو عملیة منظومیة یصدر منھا حكم على منظومة تدریس ما أو أحد مكوناتھا أو عناص��رھا ،بغی��ة  

إص��دار ق��رارات تدریس��یة تتعل��ق بإدخ��ال تحس��ینات أو تع��دیالت عل��ى تل��ك المنظوم��ة كك��ل أو عل��ى بع��ض 

 ف المرجوة من تلك المنظومة .مكوناتھا أو عناصرھا وبما یحقق األھدا

  

 Teaching Evaluation تقـویـم التدریس 
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وانطالق��اً م��ن مفھ��وم تق��ویم الت��دریس یمك��ن الق��ول ان��ھ ال یوج��د تص��ور مح��دد متف��ق علی��ھ ب��ین اھ��ل 

االختصاص حول عملیة تقویم التدریس ، إذ یوجد العدید م��ن النم��اذج المقترح��ة لتق��ویم الت��دریس ، فیم��ا 

: Teaching Evaluation  Models  )14 یطل��ق علی��ھ ف��ى األدب الترب��وى نم��اذج تق��ویم الت��دریس 

477( 

 أھداف تقویم التدریس : 

 مساعدة كل من الطالب والمعلم على معرفة مدى تقدمھم نحو بلوغ أھدافھم.  

معرف��ة م��دى فھ��م واس��تیعاب الط��الب لم��ا درس��وه ، وم��دى اس��تخدامھم للمعلوم��ات والمھ��ارات الت��ى  

 فى استخدام ھذه المعلومات.تعلموھا ، ومدى قدرتھم على االعتماد على أنفسھم 

 توجیھ التقدم الذى یحققھ المتعلم نحو إتقان التعلم . 

 تحدید جوانب القوه والضعف لدى المتعلم وتقدیم المعالجة الضروریة فى حینھا . 

 تحدید قدرات المتعلمین وإبداعاتھم . 

 توفیر معلومات ضروریة للتنبؤ بالسلوك المعین فى المستقبل . 

 )1تدریب رقم (

 ما مدى تحقیق تلك االھداف فى تقویم تدریسنا الجامعى ؟ 

 ما اآللیات التى تقترحونھا لتحقیقھا ؟ 

 

 مداخل تقویم التدریس الجامعى :

 یمكن تقویم التدریس الجامعى من خالل عدة مداخل     

 على أساس نتائج التعلم :     

ا ھو معرفى ویسھل قیاسھ ، ومنھا ما اى ما یحدث نتیجة التعلم من تغییر فى سلوك الطالب ، منھا م 

ھ��و وج��دانى ویص��عب قیاس��ھ وق��د یتطل��ب ذل��ك ض��رورة تط��ویر أدوات القی��اس ، وھن��ا یب��رز دور البح��ث 

 التربوى .

الممارسة الواقعیة فى تعلیمنا الجامعى ھو االعتماد على أسلوب االمتحانات بأنواعھا المختلف��ة رغ��م  

 عیوبھا وما یوجھ إلیھا من نقد .

 

 أساس التكلفة أو المدخالت المالیة :  على 
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والمقصود ھنا ھو التكلفة بكل جوانبھا ، لكن فى الواقع ان ھذا المدخل ص��عب ، فالتكلف��ة  تحس��ب          

عادة على أساس نصاب عضو ھیئة التدریس على افتراض أن ما یدفع من مرتب للعضو ھو فى 

رى للنش��اط ی��تم تجاھلھ��ا مث��ل البح��ث العلم��ى مقابل التدریس فقط ، معنى ذلك ان ھناك جوانب أخ

....... 

 على أساس حساب ( التكلفة والعائد ) :    

وھو یجمع بین المدخلین السابقین وھى وسیلة معروف��ة ف��ى اقتص��ادیات التعل��یم وتس��مى ( بتحلی��ل 

ى ص��ورة التكلفة والعائد ) وفى الواقع إن حساب التكلفة الكلیة أو العائ��د الكل��ى للمق��رر الدراس��ى ف��

 154 – 153:  13كمیھ أمر صعب ، ولكن یمكن استخدام ھذا المدخل عل��ى المس��توى الق��ومى . ( 

( 

 ) 2تدریب رقم (

 فى ضوء تأملك للمداخل السابقة :

 أیھما أفضل من وجھھ نظرك ؟

 كیف نستطیع التغلب على سلبیات كل مدخل ؟

 ھل یمكن ان تقترح مدخالً آخراً جدید ؟

 

 ریس الجامعى : جوانب تقویم التد

 تحدید أھداف المقرر الجامعى

 تتناول أھداف المقرر الجامعى العناصر الرئیسیة التالیة.

 وصف لما یمكن أن یؤدیھ الطالب أو یقوم بھ بعد دراستھ للمقرر أو الموضوع. 

 وصف للظروف التى یستطیع الطالب فى ظلھا أن یؤدى ذلك . 

 ). 155: 13قوم أداء الطالب بناًء علیھا ( تحدید المعاییر ومستویات األداء التى سی 

 ومن شروطھ  :

 إن تتضمن المعرفة الكاملة للمجال. 

 إن توصل للمستوى المطلوب فى الدرجة الجامعیة المطلوبة. 

 إن  تحدد  بوضوح المعاییر والمعرفة والمھارات المطلوب اكتسابھا . 

 إن تتناسب مع المعرفة السابقة والنمو األكادیمي للطالب 



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

287 

 إن تكون فى مقدور الطالب فى ضوء الوقت المحدد واإلمكانات المتاحة . 

     

 )3تدریب رقم (

 الى أي مدى نلتزم بتحدید أھداف المقرر الجامعى فى الواقع ؟

ما رأیكم فى أھمیة تحدید أھداف للمقررات التى تدرسونھا ؟ ھ��ل ان��ت مع��ارض ام مؤی��د ؟ 

 ولماذا ؟

 

 رفة :طریقة عرض المعلومات أو المع

 -وھى تتطلب ما یلى :

 االختیار بین وسائل تعلم اقتصادیة وفعالھ . 

مواقف تعلم أخرى بدیلھ مثل المعام��ل وع��رض األعم��ال والتعیین��ات م��ن جان��ب الط��الب وذل��ك لت��وفیر  

 الفرصة الكتساب المعرفة والمھارات المطلوبة .

دق والثب��ات وتتن��اول  قی��اس ط��رق االختب��ارات واالمتحان��ات المطلوب��ة بحی��ث یت��وفر فیھ��ا ش��رط الص�� 

 مختلف أھداف المقرر .

 

 ) 4تدریب رقم (    

 ما مدى تحقیق ذلك فى الواقع ؟

 ھل ھناك جوانب اخرى لتقییم التدریس الجامعى ترون إضافتھا ؟

 

 تقویم المھارات العملیة. 

 كیف یمكن تقویم المھارات العملیة ؟؟  

 فكر وتأمل وناقش ..............

ھ��ذا األس��لوب الجدی��د لتق��دیر المھ��ارات العملی��ة وال��ذى یس��مى " االمتح��ان العمل��ى ذو البنی��ة  *  انظر إلى

      ) (The Objective Structured Practical Examination-OSPEالموضوعیة "  

 ومن اھم خصائصھ 
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داء    ،  م��ن خ��الل مالحظ��ة األ  productوالنتائج    processإعطاء تقدیر مستقل لكل من العملیة    

performance      على أساس قائمة تقدیرchecklist    . وتقدیر النتیجة النھائیة 

 تحدید المھارات والمضمون المراد قیاسھما تحدیداً مناسباً . 

 فى التقدیر  Analytical  Approachاستخدام األسلوب التحلیلى   

 توخى الموضوعیة 

 ) 155:  13ب . ( للمعلم والطال   Feedbackعمل تغذیة عكسیة    

 : كما یتضمن تقویم التدریس جوانب أخرى مھمة

 تقویم تعلم الطالب. 

 تقویم الكفایة التدریسیة ألعضاء ھیئة التدریس . 

 تقویم مصادر التعلم . 

 )477: 13تقویم بیئة العمل ....  وغیرھا . (  

 وسوف نلقى قلیالً من الضوء على بعض ھذه الجوانب .

 )5تدریب رقم   (

 كنت ممن یدرسون تلك المھارات العملیة "اذا  

 ما مدى استخدامك لھذا االسلوب الجدید ؟ 

 Students Learning  Evaluationأوالً : تقویم تعلم الطالب 

یمثل تقویم تعلم الطالب أحد الصور أو الجوانب األساسیة فى تقویم التدریس ومن ثم یمكن النظ��ر الی��ھ      

 تدریس الذى ینصب فى عملیة التقویم على التعلیم لدى الطالب.على انھ أحد حاالت تقویم ال

 ) 479:4ویمكن تعریف تعلم الطالب على انھ ( 

" عملیة منظومیة یتم فیھا أصدر حكم على ك��ل م��ا ح��دث م��ن تغیی��رات نس��بیة ف��ى نتاج��ات التعل��یم ل��دى      

خ��ال تحس��ینات أو تع��دیالت عل��ى الطالب ، نتیجة تلقیھم منظومة تدریس ما بغی��ة إص��دار ق��رارات تتعل��ق بإد

تل��ك المنظوم��ة أو عل��ى بع��ض مكوناتھ��ا أو عناص��رھا بم��ا یحق��ق األھ��داف التدریس��یة المرج��وة م��ن تل��ك 

 المنظومة .

 : سمات وخصائص تقویم تعلم الطالب

أنھا عملیة موجھھ باألھداف ، أي الغرض األساسي منھا الحك��م عل��ى م��دى تحق��ق األھ��داف التدریس��یة  

 یس .لمنظومة التدر
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وھ��ى علی��ھ إص��دار حك��م عل��ى   Criterion Referenced ان��ھ عملی��ة تق��ویم ذى المح��ك المرجع��ى  

مستوى أداء الطالب ومدى إنجازھم وفاعلی��ة وم��دى تعلمھ��م م��ن خ��الل النظ��ر ال��ى م��دى تحق��یقھم لألھ��داف 

ق��درات التدریس��یة الت��ى تع��د  بمثاب��ة محك��ات والم��تعلم یوض��ع ف��ى مواق��ف المنافس��ة م��ع قدرات��ھ ول��یس م��ع 

 المتعلمین اآلخرین .

 إنھا عملیة شاملة لمجاالت التعلم المختلفة ( المعرفى والوجدانى والمھارى ) 

إنھا عملیة مستمرة أي أنھا تحدث قبل التدریس وف��ى أثنائ��ھ وبع��ده معن��ى ذل��ك ان عملی��ة التق��ویم تم��ت  

 )  483: 14(    سبق تناولھا بثالث مراحل 

 سیة العضاء ھیئة التدریس.ثانیا : تقویم الكفایة التدری

ینظر إلى تقییم عض��و ھیئ��ة الت��دریس ف��ى الجامع��ة عل��ى أنھ��ا عملی��ھ معق��دة لیس��ت س��ھلھ األج��راء أو      

التنفیذ ، ولھا تأثیر قوى فى عضو ھیئھ التدریس  وفى أدائھ التدریسى والبحثى ، وفى الطالب فى تغیی��ر 

 انھ ، وفى إدارة الجامعة فى صنع القرارات اإلداریة .سلوكھ من خالل التعلم  " الجید " أو فكره أو وجد

ومن ھنا ینبغى أن ینظر إلى العملیة نظره جدیھ على الرغم من اختالف أعضاء ھیئھ التدریس ونظ��رتھم 

 التحفظیة على عملیھ التقییم بوجھ عام .

امعات العربیة ، إن تقییم عضو ھیئھ التدریس فى الجامعات ، وبخاصة فى الجامعات االجنبیة وبعض الج

أمر شائع تقبلھ الفئ��ات جمیعھ��ا ذات العالق��ة ب��التعلیم الج��امعى وھ��ى الطلب��ة ، وأعض��اء ھیئ��ة الت��دریس ، 

 -وإدارة الجامعة ، ھذا ، وتختلف أسالیب التقییم ألداء عضو ھیئھ التدریس وتتراوح بین :

 التقییم الذاتى 

 تقییم الطلبة 

 تقییم الزمالء 

 التقییم اإلداري 

 ومھما اختلفت أسالیب التقییم ، فإن أھدافھا تظل تخدم أغراضاً جلیلة فى التعلیم الجامعى       

 جوانب تقییم عضو ھیئھ التدریس :

 

 

 : یجب أن یكون التقییم شامالً بحیث یقیس الجوانب التالیة

والت��ى او الممارسات التدریس��یة ( الس��لوك التدریس��ى ) لعض��و ھیئ��ة الت��دریس  تقییم األداء التدریسى 

 تتمثل فى الجوانب الفرعیة التالیة :
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 التعلیمیة لعضو ھیئھ التدریس –األكادیمیة  –الصفات الشخصیة  –أ 

 طریقھ التدریس -ب

 التعلیمیة الصفیة وعالقتھ بطالبھ وتفاعلھ معھم .  –البیئة التعلیمیة  -ج

 أخالقیات التدریس الجامعى . -د

 ) . تقویم تعلم الطلبة ( نواتج التعلم -ھـ

 

، ویتض��من البح��وث المنش��ورة والمقبول��ة للنش��ر والكت��ب واألوراق العلمی��ة  تقی��یم اإلنت��اج العلم��ى 

 المقدمة فى المؤتمرات والندوات المتخصصة والعامة.

من خالل مشاركتھ ف��ى الدراس��ات العلی��ا واألش��راف عل��ى طلب��ھ الدراس��ات  تقییم عضو ھیئھ التدریس 

 العلیا .

 من خالل خدمة المجتمع . تقییم عضو ھیئھ التدریس 

 ) 6تدریب رقم (

 ھل ھناك جوانب أخرى تقترح إضافتھا لتقویم المعلم الجامعى ؟

 

 أھداف تقویم عضو ھیئة التدریس :

وعل��ى ال��رغم م��ن بع��ض النص��وص ال��واردة ف��ى ق��وانین الجامع��ات وأنظمتھ��ا وتعلیماتھ��ا ف��ى ھ��ذا      

یھات وإرشادات عامھ لتحقیق تقییم أداء عضو ھیئ��ھ الخصوص ، إال أن الجامعات بوجھ عام ، تقدم توج

 التدریس فى الجامعة .
 

ولھ��ذا : ف��ى غی��اب الوس��یلة الواض��حة ف��ى كیفی��ھ تقی��یم أداء ( س��لوك ) عض��و ھیئ��ھ الت��دریس وفاعلی��ھ 

تدریسھ ، فان ذلك یعنى فیما یعنیھ وجود تباین كبیر فى السلوك او األداء التدریسى الصفى والممارسات 

یھ ألعضاء ھیئھ التدریس فى الجامعة ، وبخاصة  قیاسھم لقدرات اداء الطلبة الجامعیین وتحدید التدریس

 الدرجات التى یحصلون علیھا فى المواد الدراسیة الجامعیة .

وتختلف أسالیب التقویم ألداء عضو ھیئ��ة الت��دریس وتت��راوح ب��ین التقی��یم ال��ذاتى ، وتقی��یم الطلب��ة ،       

والتقی��یم اإلداري .  ومھم��ا اختلف��ت أس��الیب التقی��یم ف��إن أھ��دافھا تظ��ل تخ��دم أغراض��ا وتقی��یم ال��زمالء ، 

 ) .77:7تعلیمیة مرغوبة فى التعلیم الجامعى ومن أبرزھا (
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التقویم عملیھ تشخیصیة عالجیة وقائیة ،  تعطى عضو ھیئھ التدریس فى الجامعة تغذیھ راجعھ عن  

س��ھ وبھ��ذا ، ی��تم تعزی��ز عناص��ر الق��وه ف��ى العملی��ة التدریس��یة ادائ��ھ التدریس��ى / التعلیم��ى وفاعلی��ة تدری

 وإقرارھا وتتم معالجھ عناصر الضعف فیھا لتحسین التدریس الجامعى ورفع نوعیتھ .

التقویم مؤشر جید لقیاس أداء عضو ھیئھ التدریس وفاعلیھ تدریسھ ألغراض قرارات أداریھ تتعلق  

 بالترقیة فى الجامعة .

ة فى الجامعة بمعلوم��ات أساس��یھ یمك��ن ان یس��تفیدوا منھ��ا عن��د اختی��ار المق��ررات یزود التقویم الطلب 

 الجامعیة  وتدریسھا عند استخدام نظام الساعات المعتمدة .

 یقدم التقویم مخرجات مھمة للتقصى والبحث فى عملیھ التدریس الجامعى . 

 

 ؟ كیف نقیس الكفاءه التدریسیة للمعلم الجامعى         

ك عدة عناصر رئیسة فى قیاس الكفاءة التدریسیة لعضو ھیئھ التدریس منھا ما ھو موض��وعى ھنا       

 مثل :

 تحصیل الطالب فى االمتحانات . 

 تقدم الطالب فى دراسة المقررات ومستوى تحصیلھم فیھا. 

 ومنھا ما ھو شخصى مثل :  

 آراء الطالب 

 آراء الزمالء 

 التقویم الذاتى 

 )7تدریب رقم ( 

 الرئیسیھ لقیاس الكفاءه التدریسیة للمعلم الجامعى من وجھھ نظرك ؟ما العناصر 

 ھل یحدث ذلك فى الواقع ؟

 ما مقترحاتك لتحسین تلك العملیھ ؟

 

وعلى الرغم من أھمیھ عملیھ التقویم ألعضاء ھیئة التدریسى  فى الجامع��ة إال ان أس��اتذة الجامع��ات 

ت��دریس  أم لفاعلی��ة مس��توى المق��ررات الدراس��یة یختلفون فى موضوع تقییم الطلبة سواء ألدائھ��م ال

 الجامعیة التى یدرسونھا ، وھم فى ذلك ینقسمون إلى مؤید ومعارض
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 )8(  رقم تدریب      

 وھنا نتساءل لو اخذنا بھذا االسلوب فى جامعاتنا

 ما موقفك من ذلك ؟  •   

 ل أنت مؤید ام معارض ، ولماذا ؟ھ •   

 

 :   المؤیدون 

 تعلمیھ مرغوبة فى التعلیم الجامعى مثل  : –ن أن تقییم الطلبة یخدم أغراضاً تعلیمیة یرو      

یزود التقییم األستاذ الجامعى بتغذیة راجعھ عن أدائھ التدریسى وفاعلیھ المواد التى یدرسھا ، وبھذا  

فى الس��لوك  یتم تعزیز عناصر القوه فى التدریس أسلوبا ومادة ، ومعالجھ عناصر الضعف التى قد تظھر

 التدریسى او فاعلیھ المواد الجامعیة ومستواھا .

یؤدى التقییم بحد ذاتھ الى تحسین التعلیم الجامعى وتفعیل عملیھ التدریس الجامعى بص��وره إیجابی��ة  

 مرغوبة .

یزود الطلبة فى الجامعات بمعلومات أساسیھ یمكن أن یستفیدوا منھا عند اختیار المقررات الجامعیة  

 ا ( الساعات المعتمدة )وأساتذتھ

یحسن من معنویات الطلبة ، فاألساتذة یقومون الطلبة خالل الفصل الدراسى ،  وبالتالى یرى الطلب��ة  

، ویتعاطف معھم المؤیدون من األساتذة لتقییمات الطلبة ، انھ من الع��دل تب��ادل االدوار وبالت��الى الس��ماح 

ساتذتھم وف��ى ھ��ذا ف��ان تقاس��م ال��دور أو الس��لطة عل��ى ھ��ذا للطلبة بان یردوا الجمیل ( الثناء ) أو عدمھ أل

 النحو یؤدى بالطلبة للتفكیر جدیاً بالتعلیم الجامعى الذى یتلقونھ .

الطلب��ة مص��در رئیس��ي للمعلوم��ات ع��ن م��دى تحقی��ق األھ��داف التربوی��ة ، فھ��م اكث��ر األف��راد تعرض��اً  

محت��وى ، وأس��الیب الت��دریس ، والتق��ویم ) لعناصر المقررات الدراسیة الجامعیة ( كالمعلم الج��امعى ، وال

بصوره مباشرة وعلیھ ، فإنھ من المنطقي ان یكون ھؤالء الطلبة فى مقدمة الذین یقومون بتقییم فاعلیھ  

 ھذه العناصر من جھة ودرجھ الرضا عنھا من جھة ثانیھ 
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نوعاً من االتصال  أن مشاركة الطلبة فى تقییم العملیة التدریسیھ وبالتالى عضو ھیئھ التدریس توجد 

والتفاعل  االجتماعي بین أعضاء ھیئھ التدریس فى الجامعة والطلبة وبالتالى  تجعلھم اكث��ر ان��دماجاً ف��ى 

 ). 78 – 77:  7التعلمیة فـى الجـامعة (  –العملیة التعلیمیة

 )9تدریب رقم (

 وھنا نتسأل :

 ھل توافق على ھذه اآلراء ( للمؤیدین ) ؟   •

 ارا أخرى تؤید ھذا الرأى ؟ھل ترى أفك   •

 

 أما المعارضون : 

 :فإنھم یبدون الحجج التالیة لمعارضتھم أو تحفظاتھم لتقییمات الطلبھ       

اس��تخدام تقییم��ات الطلب��ة وآرائھ��م ف��ى الس��لوك التدریس��ى لألس��تاذ الج��امعى وفاعلی��ھ مقررات��ھ یھ��دد  

 . حریة أعضاء ھیئة التدریس فى الجامعات وتمیزھم األكادیمي

یكره بعض األساتذة فى الجامعات مشاركة الطلبة بالسلطة التى یتمتعون بھا ، وبالت��الى ف��إنھم ی��رون  

 أن تقییمات الطلبة تنقص بعض الشيء من الفرص فى المراكز أساتذة الجامعات وطلبتھم .

رراتھم یعتقد بع��ض األس��اتذة المعارض��ین لتقییم��ات الطلب��ة ، أن الس��ماح للطلب��ة لتقی��یم األس��اتذة ومق�� 

التى یدرسونھا یؤدى إلى مقایضة غیر أكادیمیة أو غیر تربویة باھتمام��ات الطلب��ة وتوجھ��اتھم ... ، وق��د 

یتحول بعض األساتذة إل��ى متس��اھلین م��ع الطلب��ة مقاب��ل توقع��اتھم م��ن ان الطلب��ة س��یقیمونھم ومس��اقاتھم 

 تقییماً مرتفعاً .

باب شخص��یة ...  ، فتقی��یم الطلب��ة لس��لوكھم بعض أساتذتھ الجامع��ات یعارض��ون تقییم��ات الطلب��ة ألس�� 

التدریسى ولفعالیة مساقاتھم الجامعیة یولد فیھم الخ��وف والغض��ب م��ن ان بع��ض الطلب��ة ال یقیم��ون بنی��ھ 

 حسنھ أو بموضوعیھ .

 –بطریق��ة او ب��أخرى  –یرى بعض األساتذة أن تقییم الطلبة لسلوكھم التدریس��ى ولمس��اقاتھم یعك��س  

 راساتھم وخبراتھم العملیة التى یتحفظون علیھا بوجھ عام طریقھ تقویم بحوثھم ود

یعتق��د ال��بعض اآلخ��ر أن تقییم��ات الطلب��ة للت��دریس الج��امعى وفاعلی��ھ المس��اقات الجامعی��ة ال تعك��س  

س��وى ش��عبیھ األس��تاذ الج��امعى وجاذبیت��ھ وشخص��یتھ أو م��دى دقت��ھ أو جدیت��ھ ف��ى إعط��اء ال��درجات ، 
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ھ ت��ذكر بالنس��بة لكفای��ھ األس��تاذ الج��امعى وفاعلی��ھ تدریس��ھ أو نوعی��ھ وبالتالى لیس لتقییمات الطلبة أھمی��

 المساقات ومستواھا .

" وقد أكدت بعض الدراسات أن تقییمات الطلب��ة تعب��ر ع��ن ش��عبیة عض��و ھیئ��ة الت��دریس اكث��ر مم��ا 

تعب���ر ع���ن الكفای���ات أو العملی���ة التدریس���یة ل���ھ ، كم���ا أن تقییم���ات الطلب���ة وتق���دیراتھم م���ا ھ���ى إال 

 )  79 – 78:  7ات عامھ ینقصھا التحدید والموضوعیة....."( انطباع

 )10تدریب رقم (        

 ھل توافق على ھذه االراء للمعارضین ؟ 

  ھل لدیك اراء اخرى ترى اضافتھا ؟ 

 ونتساءل : 

 ما موقفك اآلن .. 

 ھل انت مؤید ام معارض ؟؟ 

 

 لتقویم التدریس الجامعى  ثالثاً : بیئة العمل كمصدر

ع��د بیئ��ة العم��ل مص��دراً  للمعلوم��ات قب��ل الت��دریس  وبع��ده ، ف��یمكن للمعل��م الج��امعى ان یس��أل نفس��ھ ت     

  -االسئلة التالیة :

 : اسئلة ما قبل التدریس

 ماذا یستطیع الدارسون ان یفعلوا قبل ان یأتوا للدراسة ؟ 

 ما الذى ال یستطیعون عملھ ؟ 

 ما الصعوبات المحدده التى یعانون منھا ؟ 

 اتھم للتعلم ؟ما حاج 

 : اسئلة ما بعد التدریس

 ما الذى یستطیعون عملھ اآلن ، والذى ال یستطیعون عملھ قبل التدریس ؟ 

 ما الذى تعلموه ؟ 

 ھل شاھدت أیة تغییر على سلوك المتعلمین ؟ 

 كیف كان تحسنھم ؟ 

 ما الذى یحتاجون لتعلمھ بعد ؟ 
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 ن األسئلة داللھ جیده على ما تعلمھ الطالب ( یعد الفرق بین اإلجابة على ھذین النوعین م        

 )15  :592 ( 

 )11تدریب رقم (      

 ھل نسأل أنفسنا ھذه االسئلة قبل او  بعد التدریس ؟ •

 ما أھمیتھا من وجھھ نظركم ؟•

 

 معوقات التدریس الجامعى : 

ر الجامعیة ، فال ب��د أن نتع��رف إذا ما أردنا تعلیماً جامعیاً متمیزاً بنوعیتھ ومستواه فى ضوء المعایی       

 -على المعوقات التى قد تحول دون ذلك ومنھا :

عند عضو ھیئة التدریس فى الجان��ب التدریس��ى ف��ى التعل��یم الج��امعى وبخاص��ة ان��ھ ال  ضعف الدافعیة 

 ینظر إلیھ بصوره جدیھ فى عملیھ  الترقیة فى الجامعة 

 والبحثیة . كثرة األعباء التدریسیة 

عند أعضاء ھیئة التدریس وبخاصة فیم��ا یتعل��ق ب��الحوافز المادی��ة  الرضا الوظیفىانخفاض مستوى  

 والرواتب

 التى یقوم بھا عضو ھیئة التدریس بقصد الحصول على مردود مادى األعمال اإلضافیة 

وانتم��ائھم ووالئھ��م لمھن��ھ التعل��یم الج��امعى وتطلع��اتھم  ض��عف ارتب��اط بع��ض أعض��اء ھیئ��ة الت��دریس 

 ھمالمستمرة وطموحات

 ) 88 – 87: 7التدریسیة واإلداریة . (  المشكالت األكادیمیة 

 

" ال شك أن ھذه المشكالت أو المعوقات تح��د م��ن الت��دریس الج��امعى الفع��ال وتعوق��ھ ، وبالت��الى            

ف���ى مخرج���ات التعل���یم الج���امعى وتحقی���ق أھداف���ھ المتوخ���اه او  –ع���اجالً أم آج���الً  –ت���ؤثر س���لباً 

 واء "المنشودة على حد س

 

 )12تدریب رقم (

 ھل ھناك معوقات أخرى ترى أضافتھا ؟ •
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 ما مقترحاتكم لمواجھھ تلك المعوقات ؟ •

 

 تقییم األداء المستقبلى المتوقع من الجامعة :

 یمكن أن یقیم األداء المستقبلى المتوقع فى ضوء األھداف األساسیة الثالثة التالیة :        

 ستوى ونوعیھ ) وانعكاسھ على مستوى ونوعیھ الخریجینالتدریس الجامعى المتمیز ( م 

نظریاً وإجرائیا وتطبیقیاً ، ومدى مساھمتھ فى تقدم المعرفة النظریة وتلبیھ حاج��ات  –البحث العلمى  

 المجتمع االقتصادیة وحل مشكالتھ

جتماعی��ة خدمة المجتمع وتنمیة وتلبیھ حاجاتھ وحل مشكالتھ المختلف��ة : التعلیمی��ة واالقتص��ادیة واال 

 .... وبالتالى تقدمھ وتحدیثھ  .
 

 )13تدریب رقم (      

 ما مدى تحقیق االھداف السابقة فى تعلیمنا الجامعى ؟ •

 من وجھھ نظرك ما اآللیات المناسبھ لتحقیقھا فى  تعلیمنا الجامعى ؟ •

 

 الخصائص الرئیسة للتقویم الجید للتدریس الجامعى :

 یقیم ما تم عملھ بالفعل .  

 فر معلومات لتحسین عملیھ التعلم .یو 

 یركز على العملیات بنفس درجھ تركیزه على النتائج . 

 یسمح بالمشاركة الفعالة لكل من األستاذ والطالب. 

 یستخدم مقاییس كثیرة ومتنوعة . 

 یوفر تغذیة راجعھ ذات قیمة للطالب واألستاذ. 

 

 أدوات تقویم التدریس الجامعى :

   rmanceperfo Tests:  اختبارات األداء

 األھداف :
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 قیاس مدى تحقیق الفرد لمعیار معین . 

 توفیر تغذیة راجعة خاصة بعملیة التعلم . 

 التنبؤ بالنجاح فى المواقف المستقبلیة . 

 خصائص رئیسیة :

 أداء مالحظ ( لفظى ،  غیر لفظى ، مھارات حركیة بسیطة أو معقدة .......) 

 ، حركیة )مجاالت األداء : ( معرفیة ، عاطفیة  

 معاییر األداء : ( مستوى الدقة ، الخطوات ، التتابع ، التوقیت والوقت ......) 

 موجھات لتصمیم االختبارات :

 قیم الموقف الذى سوف یتم فیھ التعلم.  

 حدد المھمات التعلیمیة.  

 اكتب األھداف األدائیة. 

 صف األداء ، المعیار ، الخصائص.  

 االمتحانیة. أعد خطة للتقویم وشكل الورقة  

 أنواع االسئلة :

  Free response questionsأسئلة حرة االستجابة ( مقالیھ )    

 restricted responsesأسئلة مقیدة االستجابة   

 أھداف وخصائص األسئلة حرة االستجابة :

 قیاس القدرة على التنظیم واستخدام المعلومات .  

 توضیح أسلوب حل المشكالت .  

 تفكیر العلیا مثل التحلیل ، والتركیب ، وإصدار األحكام .قیاس عملیات ال  

 موجھات لكتابة أسئلة حرة االستجابة:

 استخدام كلمات مفتاحیھ لوصف عملیات التفكیر المتوقعة . 

 صیاغة المتطلبات بوضوح . 

 تحدید طول االستجابة . 

 إعطاء أوزان نسبیة لألسئلة . 

 ) 14(  رقم تدریب   
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ل مواقف حدثت والمطلوب منك قراءاتھا   جیداً ثم الحكم علیھا ما إذا كانت تمثل العبارات اآلتیة تمث

 موقفاً امتحانیاً جیداً .

أعط��ى أس��تاذ س��ؤاالً لطال��ب یق��ول فی��ھ : اكت��ب فیم��ا ال یزی��د ع��ن  ص��فحتین دفاع��ا ع��ن أھمی��ة ترش��ید 

وال��دفاع ع��ن  اس��تھالك الطاق��ة .  وس��وف ی��تم اعط��اء ال��درجات ف��ى ض��وء ق��درتك عل��ى تنظ��یم االجاب��ة

 الموضوع .

 أعطى أستاذ امتحاناً تعلیماتھ كاآلتي : " أجب عن  أربع أسئلة فقط من األسئلة المعطاه ".

 أعطى أستاذاً سؤاالً كاآلتى : أكتب مقاالً تقارن فیھ بین تكنولوجیا المعلومات وتكنولوجیا التعلیم ".

 .عرفأعطى أستاذ درجة عالیھ لطالب النھ تأكد من أن الطالب ی

 

 )15تدریب رقم (

 ما عیوب االمتحانات التقلیدیة ؟ 

 ما مواصفات الورقة االمتحانیة الجیدة؟ 

 ما المقترحات لتحسین صیاغة اسئلة االختبار ؟

 ما الخطوات االساسیة لبناء الورقة االختباریة ؟

 

 -عیوب االمتحانات التقلیدیة :

 التأكید على الحفظ .  

 احدة مفردة صحیحة .التأكید على أن ھناك إجابة و 

تحویل المتعلمین الى س��لبیین یحت��اجون للتع��رف ول��یس لالنش��اء عل��ى االجاب��ات والحل��ول ( ول��یس   

 إلنشائھا ) .

 توجیھ المعلمین إلى ما سوف یختبر فیھ المتعلمون . 

 تھمیش المھارات والجوانب الشخصیة .  

 مواصفات الورقة االمتحانیة الجیدة :

 -أوالً : من حیث الشكل :

 مطبوعة طباعھ جیدة .  
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 مقروءة .  

 خالیة من األخطاء اللغویة .  

 خالیة من األخطاء المطبعیة .  

 تعلیمات االمتحان ككل واضحة وتعلیمات كل سؤال واضحة أیضاً .  

 األسئلة واضحة ومفھومة ال تحتاج إلى سؤال األستاذ بین حین واخر .  

جزء من السؤال أو البن��د ف��ى ص��فحة والب��اقى ف��ى  كل سؤال بأكملھ فى صفحة ( بمعنى أنھ ال یوجد  

 الصفحة التالیة ) .

 الزمن المتاح كاف لقرائھا وفھمھا لإلجابة عن األسئلة ولمراجعتھا .  

 ثانیاً : من حیث المضمون :

 ارتباط  األسئلة بأھداف المساق.  

 موضوعیة االمتحان ككل.  

 شمول االمتحان لمحتوى المساق.  

 حان للمستویات المختلفة.تمثیل أسئلة االمت  

 التوازن فى المجاالت والمستویات.  

 مقیدة اإلجابة ). –تنوع األسئلة ( حره اإلجابة   

 تنوع األسئلة تحت كل نمط ( مقیدة اإلجابة : التكملة ، الصواب والخطأ،االختیار من متعدد ).  

 تفاوت األسئلة فى درجة صعوبتھا .  

 تمییز.تباین األسئلة فى قدرتھا على ال  

 إتاحة االمتحان الفرص المتساویة لإلجابة لجمیع الطلبة على اختالف استعداداتھم وقدراتھم .  

 كتابة أسئلة االختبار :

تعددت تصنیفات األسئلة تبعاً للبعد التصنیفى ، فقد تصنف تبعاً لطریقة اإلجابة إلى : أسئلة تطل��ب م��ن     

ئلة " المقالی��ة  "، وأس��ئلة " التكمی��ل " ،  وأس��ئلة تطل��ب م��ن المتعلم إنشاء اإلجابة " ومن أمثلتھا األس

المتعلم اختیار اإلجابة الصحیحة من عدة بدائل " ومن أمثلتھا " الصواب والخطأ " ، و " االختی��ار م��ن 

متع��دد " و " والمقابل��ة أو المزاوج��ة " . وق��د تص��نف وفق��اً لش��كل اإلجاب��ة إل��ى : أس��ئلة " ح��رة " وم��ن 

" المقالی��ة " وأس��ئلة " مقی��دة " وم��ن أمثلتھ��ا " الص��واب والخط��أ " و " االختی��ار م��ن أمثلتھا األس��ئلة 

متعدد " و " المقابلة " و" التكمیل " وق��د تص��نف وفق��اً لطبیع��ة عملی��ھ التص��حیح ال��ى : " أس��ئلة تت��أثر 
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عملی���ة تص���حیحھا لذاتی���ة المص���حح " و تتمث���ل ف���ى األس���ئلة " المقالی���ة " و " أس���ئلة ال تت���أثر عملی���ة 

 صحیحھا بذاتیة المصحح " وھى ما یطلق علیھا أسم االسئلة الموضوعیة .ت

 وأیا ما كانت التصنیفات ، فإن انواع االسئلة التى تشملھا تلك التصنیفات تتمثل فیما یلى :     

 االسئلة المقالیة .  

 اسئلة الصواب والخطأ.  

 اسئلة االختیار من متعدد.  

 اسئلة المقابلة او المزاوجة.  

 سئلة التكمیل.ا 
 

 وفیما یلى تعریف موجز فى كل نوع من تلك االنواع :

 

 األسئلة المقالیة : 

سمیت ھذه األس��ئلة بالمقالی��ة آلن الطال��ب یطل��ب من��ھ كتاب��ھ " مق��ال " اس��تجابة للموض��وع أو         

، وف��ى  المشكلة التى بطرحا السؤال . وللطالب ھنا الحری��ة النس��بیة ف��ى تق��دیر كیفی��ة تناول��ھ للمش��كلة

طریقة اختیاره للمعلومات ، وفى طریقة تشكیلھ لالفكار وربطھ��ا وتنس��یقھا بأس��لوب لغ��وى واض��ح ، 

 واألسئلة المقالیة قد تكون ذات إجابات مطولة أو ذات إجابات قصیرة.

 : وفیما یلى عدد من المقترحات لتحسین صیاغة االسئلة المقالیة وتصحیحھا       
 

 التعلیمیة سؤاالً یقیسھخصص لكل ھدف من االھداف  

 اجعل اسئلتك واضحة ومفھومھ ، وبشكل یتطلب إجابة محدده ووضح للطالب ما تریده منھ بالضبط  

اجعل اسئلتك ذات إجابات قصیرة ، الن ھذا یساعدك على وضع عدد أكبر من االسئلة وبالتالى یك��ون  

 اختبارك أكثر صدقاً فى قیاسھ للتحصیل الدراسى.

 مقال لقیاس النواتج التعلیمیة العلیا .استخدم أسئلة ال 

 ابدأ سؤال المقال أو بعبارات مثل : 

 ما أوجھ الشبھ واالختالف ، وما الفرق ، كیف ، وما رأیك ، بماذا یختلف ، بماذا تتننبأ ؟

 وال تبدأ السؤال بكلمات مثل :

 ماذا ؟ من ؟  كم ؟  ألن ھذه تتطلب مھمات تعتمد على استدعاء المعلومات فقط
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 )16تدریب رقم  (   

 صغ سؤاالً من نوع االسئلة المقالیة فى مجال تخصصك مراعیاً المقترحات السابقة .

 -وارشادات أخرى : 

یجب إعداد االسئلة قبل الموعد المقرر لآلمتحان بمدة معقول��ة ، وال یج��وز ص��یاغتھا ف��ى أخ��ر لحظ��ة  

 قبیل موعد اإلمتحان .

 یمكن المقارنھ بین تحصیل الطالب.ابتعد عن وضع اسئلة اختیاریة ، حتى  

واجع��ل لك��ل عنص��ر ج��زءا م��ن ‘ وقسم إجابة كل سؤال إل��ى عناص��ر ‘ ضع إجابة نموذجیة لكل سؤال  

 العالمة المخصصة لھذا السؤال .

 إقرأ عدداً من اجابات الطالب قبل التصحیح للتأكد من أن السؤال كان مفھوماً من قبل الطالب  

 جمیع الطالب ثم السؤال الثانى ، وھكذا ...صحح كل سؤال على انفراد ول 

بعد تصحیح االس��ئلة یج��ب كتاب��ة المالحظ��ات واألخط��اء الش��ائعة ف��ى االجاب��ات بھ��دف اس��تخدامھا ف��ى  

 التدریس العالجى .

یجب عدم إعطاء درجات على االجابة الصحیحة التى ترد عرضاً وسط إجاب��ة خط��أ أو وس��ط إجاب��ة ال  

 تدل على فھم .

درجة عالیة إلجابة طالب ال یقتصر على النقاط المطلوبة فى السؤال ، بل یكتب ك��ل  یجب عدم إعطاء 

 ما یعرفھ عن الموضوع الذى یتفرع منھ السؤال.

 حاول اال تنظر الى اسم الطالب أثناء التصحیح. 

 

 

 )  17تدریب رقم (  

 ھل تطبق ذلك ؟  •

 ما المعوقات التى قد تحول دون تحقیق ذلك ؟ •
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 ب والخطأ :اسئلة الصوا 
 

وفیھا یعطى الطال��ب عب��ارة ، ویطل��ب من��ھ تحدی��د م��ا إذا كان��ت ص��حیحة أم خط��أ ، وذل��ك بوض��ع        

 اذا كانت خطأ .× ) أمامھا إذا كانت صحیحة ، أو بوضع عالمة ( (√ ) عالمة  

وھناك صورة أخرى من اسئلة الصواب والخطأ ، حبث یعطى الطالب عبارتین ویطلب منھ وضع      

أمام كل منھما ، مع تحدید نوع العالقة بینھما م��ن حی��ث ك��ون إح��دھما × ) أو( (√) المة المناسبة الع

 سبب لألخرى أم ال .

 وفیما یلى بعض االرشادات لتحسین صیاغة اسئلة " الصواب والخطأ " :      
 

 یجب ان تدور عبارة السؤال حول فكرة مسلم بصحتھا او بخطئھا . 

تعك��س اتجاھ��ات اومف��اھیم أو اعتق��ادات أو فلس��فات أو أراء معین��ھ فیج��ب ان اذا كانت ھن��اك عب��ارات  

 تنسب ھذه جمیعھا االى اصحابھا .

 یجب أن تتضمن عبارة السؤال الواحد فكرة واحدة . 

 یجب ان تصاغ عبارة االسؤال دائما باالثبات . ویجب تجنب صیغة " النفى " أو "   نفى النفى " . 

سؤال مناس��باً ویفض��ل أن تك��ون االعب��ارات الص��حیحة مماثل��ة ف��ى الط��ول یجب أن یكون طول عبارة ال 

 تقریباً فى العبارات الخطأ .

 یجب أن تكون عبارة السؤال واضحة ودقیقة . 
 

 )18تدریب رقم (  

 صغ سؤاالً فى مجال تخصصك بإستخدام اسئلة الصواب والخطأ فى ضوء االرشادات السابقة ؟؟

 

 

 : اسئلة االختیار من متعدد -3

وفیھا یعطى الطالب كلمة أو مفھوم أو فقرة أو جمل��ة أو س��ؤال ، وھ��ذه تمث��ل ج��ذع الس��ؤال ، ویل��ى        

ذل���ك مجموع���ھ م���ن الكلم���ات أو الفق���رات او الجم���ل أو االجاب���ات ، وھ���ذه تمث���ل الب���دائل / االختی���ارات / 

أن یض��ع عالم��ة أم��ام  المشتتات ، وھذه البدائل من بینھا بدیل واح��د ص��حیح والب��اقى خط��أ وعل��ى الطال��ب

 البدیل الصحیح . وكل ما سبق قد یكون لفظیاً فقط وقد یكون رسوماً أو صوراً .
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یطل��ب م��ن الطال��ب اختی��ار جمی��ع الب��دائل  أح��دھاوھناك صور اخرى من اسئلة االختی��ار م��ن متع��دد ،       

االختب��ار ان تتن��وع ،  التى تمثل االجابة الصحیحة ( أن وجدت ) وفى ھذه الحالة یراع��ى عن��د بن��اء اس��ئلة

بحیث یحتوى بعضھا على بدیل واحد یمثل االجابة الصحیحة ، وبعضھا یحتوى عل��ى ب��دیلین أو اكث��ر وال 

 تحتسب عالمة السؤال اال اذا اختار الطالب جمیع البدائل الممكنھ التى تمثل االجابة الصحیحة .

ق��د ال  ثالثھ��اع��دد م��ن الب��دائل الص��حیحة ، ویطلب من الطالبة اختی��ار افض��ل اجاب��ة م��ن ب��ین  وثانیھا       

 یعطى االجابة الصحیحة ضمن البدائل ویطلب منھ أضافة االجابة الصحیحة .

 " : وفیما یلى  بعض االرشادات لتحسین صیاغة اسئلة " االختیار من متعدد      

 تأكد من ان جذع السؤال یطرح مشكلة واضحة محدده . 

 جذع السؤال كلما أمكن ذلك .تجنب أستخدام صیغة " النفى فى  

 تجنب التلمیحات اللفظیة التى تساعد الطالب على اختیار االجابة الصحیحة . 

 اجعل معظم السؤال متضمناً فى جذع السؤال واجعل البدائل قصیرة ما أمكن . 

یجب أن تتصف اس��تجابات او ب��دائل الس��ؤال بالفاعلی��ة . أى تك��ون جمیعھ��ا ب��دائل مناس��بة م��ن وجھ��ھ  

 لطالب .نظر ا

تجنب استخدام عبارات من نوع " جمیع ما ذكر " أو " ال شىء مما ذكر " أو " م��ا ذك��ر ف��ى أ ، ب  

 " فى البدائل . وأذ اضطررت آلي استخدامھا فاجعلھا مرة صواب ومرة خطأ 

 یجب آن تكون البدائل متساویة الطول قدر اإلمكان . 

 میة ، جملة فعلیة ، شبھ جملھ ، الخ .... )یجب أن تكون البدائل على نمط لغوى واحد ( جملھ اس 

یج��ب اال  یق��ل ع��دد االختی��ارات ع��ن أربع��ھ واال یزی��د ع��ن خمس��ھ ، وذل��ك لتقلی��ل لج��وء الطال��ب ال��ى  

 التخمین ما أمكن .

 

 ) 19تدریب رقم ( 

 صغ  سؤاالً ( فى مجال تخصصك ) من اسئلة االختیار من متعدد مراعیاً االرشادات السابقة ؟؟     

 ة المطابقة أو المزاوجة :اسئل 
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وفیھا یعطى الطال��ب مجم��وعتین م��ن العب��ارات او المف��اھیم أو االش��یاء ، ویطل��ب من��ھ أن ی��زاوج ب��ین  

المجم��وعتین  بتوص��یل خ��ط ب��ین االثن��ین او بكتاب��ة رق��م مكون��ات المجموع��ھ االول��ى ام��ام نظیرتھ��ا ف��ى 

 المجموعھ الثانیة .

أن مكونات المجموعھ االولى م��ثالً س��وف تس��تخدم  وقد یعطى مجموعتان وینص  رأس السؤال على 

 مرة أو أثنین أو ال تستخدم على االطالق

وھن��اك ص��ورة ثالث��ة م��ن اس��ئلة " المطابق��ة " ، وفیھ��ا یعط��ى الطال��ب ث��الث مجموع��ات ب��دالً م��ن  

 مجموعتین بحیث یطابق بین العبارات  فى كل منھا .
     

 : فى صیاغة أسئلة " المطابقة "وفیما یلى مجموعھ من االرشادات التى تفید  

 اجعل مفردات القائمة الواحده متجانسة . 

اجعل عدد بدائل االجابة ( القائمة الثانیة ) أكثر من عدد العبارات فى القائمة االولى وذلك للتقلیل من  

) م��ن أثر التخمین وال سیما بالنسبة للعب��ارات االخی��رة . ویمك��ن ان یك��ون ع��دد االجاب��ة اق��ل أو ( مس��اویا 

عدد عبارات القائمة االولى ، أذا كان مس��موحاً باس��تخدام الب��دیل أكث��ر م��ن م��رة ، وف��ى ھ��ذه الحال��ة یش��ار 

 االى ذلك فى التعلیمات .

اجعل االعبارات فى القائمة الثانیة أكثر مما یمكن كأن تكون اسماء أو مف��ردات ، الن ذل��ك ی��وفر عل��ى  

 الطالب الجھد والوقت فى البحث عن االجابة .

یفضل اال یزید عدد العبارات فى كل قائمة عن ست أو سبع عب��ارات ، حت��ى ال یح��دث ذل��ك تش��تت ف��ى  

 تفكیر الطالب .
 

 )20تدریب رقم ( 

من نوع اسئلة المزاوجھ مراعیاً االرشادات السابقة فى  –صغ سؤاالً فى مجال تخصصك          

 صیاغتھ ؟؟

 

 اسئلة التكمیل : 

عب��ارة ناقص��ھ ( كلم��ة أو كلمت��ین عل��ى االكث��ر ) ف��ى ع��دد م��ن المواض��ع  وفیھ��ا یعط��ى الطال��ب        

 الخالیة ، ویطلب من الطالب تكملة العبارة بالكلمة المناسبة .
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 والكلمة الناقصة قد تكون : أسم مصطلح ، تاریخ ، عدد.     

ف��اً أو ظ��رف ومع ذلك فھذا یتوقف على طبیعھ المحتوى المقاس ، ففى اللغة قد یكون فع��الً أو حر     

 زمان أو أداه وصل .

 : وفیما یلى بعض االرشادات التى تساعد على صیاغة ھذا النوع من االسئلة       

 یجب صیاغة السؤال بصورة محددة ال  یحتمل سوى جواب صحیح واحد . 

 یجب أن تكون عبارة السؤال قصیرة بقدر االمكان . 

 ثالً لكلمة اساسیة غیر ھامشیة .یجب أن یكون الفراغ المتروك فى عبارة السؤال مم 

 یجب عدم بدء السؤال بفراغ . 

 یجب عدم ترك فراغ قصیر لالجابة القصیرة وفراغ طویل لالجابة الطویلة الن ذلك یومىء باالجابة . 
 

 ) 21تدریب رقم ( 

 من اسئلة التكمیل فى ضوء االرشادات السابقة؟ –صغ سؤاالً فى مجال تخصصك 

 

 -یم فى تحسین التدریس :استخدام نتائج التقو 

 -دور التقویم فى تحسین التدریس :

أن استخدام التقویم داخل حجرة الدراسة توص��ل إل��ى الط��الب م��ا یقص��د إلی��ھ التعل��یم وم��ا  

 یستھدفھ .

تحدد إجراءات التقویم األھداف الوظیفی��ة للتعل��یم ، وھ��ذا یؤك��د أھمی��ة تق��ویم التق��دم نح��و  

 جمیع نتائج التعلم المرغوب فیھا .

من اإلسھامات الواضحة للتقویم فى مجال تحسین التدریس والتعلم أنھ��ا ت��وفر معلوم��ات  

 كافیھ عن خصائص المتعلمین وحاجاتھم .

إن الغ��رض م��ن اس��تخدام أدوات التق��ویم خ��الل العملی��ة التعلیمی��ة ھ��و ترش��ید تعل��م الط��الب وت��وجیھم  

ى مج��ال التق��ویم التك��وینى ال��ذى یھ��دف ومراقبة التقدم نحو أھداف المقرر ، وھذه اإلجراءات تن��درج ف��

 -إلى :

 تخطیط األعمال التى تلزم للتغلب على نواحى الضعف فى التعلم . -

 المساعدة فى أثاره دوافع التالمیذ للتعلم . -
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 )506:3تیسر انتقال اثر التعلم واعطائھم فرصة لتطبیق ما یتعلموه ( -
 

 دور التقویم فى تشخیص صعوبات التعلم وعالجھا :

 -ھناك أربع خطوات أساسیة فى تشخیص صعوبات التعلم وفى عالجھا :

 تحدید الطالب الذین یجدون صعوبة فى التعلم . 

 تحدید الطبیعة الخاصة والمحدده لصعوبة التعلم . 

 تحدید العوامل التى تسبب صعوبة التعلم . 

 تطبیق االجراءات العالجیة المناسبة . 
 

 فى تحسین التدریس : التدریس التشخیصى العالجى:ودورة

The  Diagnostic – Prescriptive Teaching. (D P T ) 

ی��تم م��ن خاللھ��ا تش��خیص   Instructional Treatments" نوع م��ن المعالج��ات التعلیمی��ة        

وتصحیح اخطاء التعلم التى وقع فیھا الطالب فى معلوماتھم او مھارتھم وصوالً بھم ال��ى اتق��ان تعل��م 

 او المھارات . تلك المعلومات
 

 أوالً : عملیة التشخیص :  

عملیة یتم بمقتضھا التعرف على اخطاء ال��تعلم ل��دى الط��الب ( بش��كل كم��ى وكیف��ى ) واستقص��اء       

 اسباب حدوثھا ، توطئة لتقدیم الوصفات العالجیة التعلیمیة لتصحیحھا .

 ونتساءل : 

 ما معنى اخطاء التعلم ؟   

یھم اخطاء فى التعلم ، عن��دما یواجھ��ون ص��عوبة او یك��ون ل��دیھم ض��عف ف��ى نقول ان الطالب لد        

 تعلم معلومات او مھارات معینھ . 

 -وتتمثل ھذه الصعوبات او ذلك الضعف فیھ :    

 عدم قدرتھم على تعلم ھذه المعلومات او القدرات بشكل تام . 

 او ان تعلمھم لھا لیس على المستوى المنشود . 

 فتقر الى الصحة والدقة المتوقعھ .أو ان تعلمھم لھا ی 

 أنواع اخطاء التعلم :



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نقص فى المعلومات . 

 عدم القدرة على التعبیر عن االجابة الصحیحة . 

 خلط فى المعلومات . 

 عدم القدرة على التطبیق فى مواقف جدیدة . 

  Misconceptionsسیاده بعض التصورات الخاطئة لدى الطالب .  

 التسرع فى التعمیم . 

 الدقة او السرعھ فى اداء المھارة .عدم  

 أسباب وقوع اخطاء التعلم لدى الطالب .

او المعرف��ة  Learning Prerequisitesع��دم ت��وفر الح��د االدن��ى م��ن متطلب��ات اال��تعلم المس��بقة  

الالزم��ة ل��تعلم الموض��وع الجدی��د مم��ا یع��وق تعل��م م��ا ب��ھ م��ن معلوم��ات  Prior Knowledgeالقبلی��ة 

 ومھارات .

 توى الدافعیة للتعلم لدى الطالب .انخفاض مس 

 صعوبة المحتوى وعدم ممناسبتھ للقدرات العقلیة للطالب . 

 عدم مناسبة اجراءات التدریس المستخدمة فى تدریس المحتوى . 

 سرعھ تقدیم المحتوى بصورة ال تتناسب مع سرعھ التعلم لدى الطالب . 

 خلو الموقف التدریسى من التدریبات واالنشطة . 

 الختبارات او عدم ألفھ الطالب لھا او االجابة عنھا .صعوبة ا 

 ) 238: 4ضعف المعلم الجامعى .(   

 أسالیب تشخیص اخطاء التعلم :

  Clinical Interviews التشخیص عن طریق المقابالت االكلینیكیة  

 . Observationالتشخیص عن طریق المالحظة  

 )Diagnostic Tests )340:4 التشخیص عن طریق االختبارات التشخیصیة . 

 وسوف نلقى الضوء على اھم ھذه االسالیب وھى :

 االختبارات التشخیصیة ....ماھى ؟  
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اختبارات م��ن ن��وع االختب��ارات الكتابی��ة ( اختب��ارات الورق��ة والقل��م وتتمی��ز بكونھ��ا م��ن ن��وع محكی��ة       

علوم��ة او المھ��ارة وتكث��ر فیھ��ا االس��ئلة الت��ى تق��یس الم  Criterion Referenced Testsالمرج��ع 

 الواحدة

 -: ومن خصائصھا

فى اثناء التدریس او عقب االنتھاء  –بصورة جماعیة غالبا  -انھا تطبیق بصفة دوریة على الطالب  

ذاتھا او الصورة المكافئة لھا عقب تلق��ى الوص��فات  –منھ فى الكشف عن اخطاء التعلم كما یعاد تطبیقھا 

 یتھا فى عالج ھذه االخطاء .العالجیة بغیة التعرف على مدى فاعل

 غیر موقوتھ غالباً بزمن معین ، لذلك یراعى عند اعدادھا اال تستغرق وقتاً طویالً لالجابة عنھا . 

 یحفز الطالب بكافة الوسائل المتعارف علیھا لالجابھ عنھا . 

 ض��عیف) وال تحتس��ب درجاتھ��ا -متوس��ط -ال تصنف ھذه االختبارات للط��الب ال��ى مس��تویات ( متف��وق 

 ضمن درجة الطالب ویجب اعالم الطالب بتلك الخاصیة تحفیزاً لھم عن االجابة عنھا .

  Task Home Tests یمكن تطبیقھا فى الكلیة او المنزل كاختبار منزلى . 

 عادة ما یتم تصحیح تلك االختبارات من قبل االستاذ وقد یشترك الطالب فى تصحیحھا . 

 ثانیاً : عملیة العالج :

المتض��من تق��دیم  Corrective Teachingملی��ة الع��الج اال��ى ذل��ك الت��دریس التص��حیحى تش��یر ع    

 وصفات عالجیة لتصحیح اخطاء التعلم الحادثة لدى الطالب ، باالستعانھ باالسالیب التالیة :

 .  Books  Alternativeالعالج عن طریق الكتب البدیلة 

  Booklets  -oks Exercise boالعالج عن طریق كتب او كتیبات التدریب  

 .  Flash Cardsالعالج عن طریق بطاقات التوضیح  

 . Instructional Technologyالعالج عن طریق االستعانھ بأحدى تقنیات التدریس   

 .   Small Cooperative Groupsالعالج عن طریق المجموعات الصغیرة المتعاونة 

 . Modelingالعالج عن طریق النمذجة  

 . Reteachingعادة التدریس العالج عن طریق ا 

 والخالصة : 

انھ على الرغم من ان الھ��دف المباش��ر للت��دریس العالج��ى ھ��و تص��حیح ص��عوبات تعلیمی��ة معین��ھ ،    

فإن اھتمامنا ال ینبغى ان یتوقف عند ھذه النقطة ، فالتحلی��ل ال��دقیق لنت��ائج التق��ویم خ��الل التش��خیص 
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نعھا ، وع��ن العوام��ل المس��ببة الت��ى یمك��ن تع��دیلھا ، والعالج سوف یكشف اخطاء التعلم التى یمكن م

والنتیجة النھائی��ة للت��دریس العالج��ى ینبغ��ى ان تنتھ��ى ال��ى تص��میم ت��دریس افض��ل وطرائ��ق تدریس��یة 

 اكثر فاعلیة .

 ) 22تدریب رقم ( 

 من خالل خبرتك فى التدریس الجامعى :

 ما أھم أخطاء التعلم  التى واجھتك لدى طالبك ؟ 

 ھا ؟حدد أھم أسباب 

 كیف تم معالجتھا ؟ 

 ماذا اضاف الیك ھذا الجزء من خبرات ؟ 

 التقویم الذاتي : 

خالل  من  ھا  قوم ب تي ی یة ال أي الذي یقوم بھ المعلم الجامعي لذاتھ ، ویستھدف تحسین األنشطة التعلیمیة التعلم

 تطویر ادائھ . جمعھ معلومات عن ممارساتھ وتحلیلھا لكي یتوصل ھو إلى بعض النتائج التي تفیده في 

 )  202 – 197فوائد التقویم الذاتي :  (    :   

 للتقویم الذاتي فوائد عدیدة منھا :    

 الشعور باالطمئنان واألمن .  

 األمانة واألخالص في اآلداء .  

 اثراء خلفیة المعلم مسلكیاً .  

 دوام االثر على شخصیتة  وممارساتھ .  

 صحائف التقویم الذاتي :  

فیم��ا یل��ي ع��دداً م��ن ص��حائف التق��ویم ال��ذاتي تتن��اول جوان��ب متع��ددة م��ن عملی��ة الت��دریس الت��ي  س��نقدم   

 یؤدیھا المعلم الجامعي مثل : 

 صحیفة تقویم ذاتي في التخطیط للتدریس .  

 .صحیفة تقویم ذاتي في اإلدارة الصفیة وحفظ النظام  

 .  صحیفة تقویم ذاتي في الحفز وإثارة الدافعیة 
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 .  ذاتي في األسئلة الصفیةصحیفة تقویم  

 .  أسئلة الطلبة 

 صحیفة تقویم ذاتي في التخطیط للتدریس :   – 1
     

 ) في العمود المناسب مقابل كل فقرة أو بند في الصحیفة .   √ضع إشارة (        

 إلى أیة درجة وفقت في التخطیط للدرس :             

درج����ة  العبــــــــارة

 كبیرة

درج����ة 

متوس����

 طة

درج����ة 

 قلیلة

 صیاغة أھداف الدرس بصورة سلوكیة .  

 تحلیل محتوى الدرس إلى جوانب التعلم المختلفة .  

 شمول األھداف لجوانب التعلم المختلفة .  

 اختیار األنشطة التعلیمیة لتحقیق أھداف الدرس .  

التنویع في األنش��طة التعلیمی��ة لمراع��اة الف��روق الفردی��ة ب��ین  

 المتعلمین . 

لتقنی����ات التربوی����ة والوس����ائل التعلیمی����ة المناس����بة اختی����ار ا 

 للمتعلمین . 

 تحدید المھارات والتدریبات التي سیمارسھا الطالب .  

 تحدید التھیئة الحافزة وإثارة الدافعیة للطالب .  

 تحدید المتطلبات السابقة للتعلم الجدید .  

 .تحدید أسلوب التقویم البنائي أو التقویم المستمر للمتعلمین 

حدی��د وس��ائل وأدوات القی��اس المناس��بة لتق��ویم م��دى تحق��ق ت 

 أھداف الدرس .   

   

  

 

 صحیفة تقویم ذاتي في اإلدارة الصفیة وحفظ النظام :  – 2
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 العبــــــــارة
درج�����ة 

 كبیرة

درج�����ة 

متوس�����

 طة

درج�����ة 

 قلیلة

أكون منظماً ومستعداً للدروس الت��ي أعلمھ��ا أتجن��ب  العش��وائیة  

 والتردد . 

 الیب تعلیمیة تتطلب مشاركة نشطة من الطلبة .   استخدم أس 

اركز عل��ى الغ��رض م��ن ك��ل نش��اط ص��في بحی��ث یص��بح ال��تعلم ذا  

 مغزى ویستحوذ على اھتمامات الطلبة . 

أھی���ئ واخط���ط للط���الب عل���ى مختل���ف ق���دراتھم واس���تعداداتھم  

 للمشاركة الفاعلة . 

 أتجنب استخدام التھدیدات أو السخریة كوسیلة تأدیبیة .  

 جنب إحالة المشكالت النظامیة إلى شخص أخر لحلھا . أت 

 أتجنب االنفعال والتسرع في معالجة المشكالت النظامیة .  

أت��یح الفرص��ة للطلب��ة للمش��اركة ف��ي اتخ��اذ الق��رارات والتخط��یط  

 للنشاطات . 

 أتعامل مع الطلبة في حدود مستواھم وقدراتھم .  

 م��ن وق��ت أنظ��م أنش��طة لمش��اركة الطلب��ة ف��ي عم��ل من��تج ب��دالً  

 الفراغ الضائع . 

أت��یح الف��رص لجمی��ع الطلب��ة للمش��اركة والتعبی��ر ع��ن أفك��ارھم  

 وآرائھم . 

 أكون عادالً وغیر متحیز في تعاملي طالبي .  

 أبدي تقدیراً لألعمال الجیدة التي یقوم بھا طالبي .  

   

   

 

 صحیفة تقویم ذاتي في الحفز وإثارة الدافعیة :  – 3

 ) في العمود المناسب الذي یمثل رأیك أمام كل فقرة :   √رة (  ضع إشا         
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 العبـــــــارة
درج��������ة 

 كبیرة

درج��������ة 

متوس���ط

 ة

درج��������ة 

 قلیلة

تنوی���ع األنش���طة التعلیمی���ة التعلمی���ة م���ع المحافظ���ة عل���ى  

 وظیفة ھذه النشاطات . 

 –البصر  –التنویع في الوسائط الحسیة لإلدراك ( السمع  

 اللمس ) . 

ت ف��ي الظ��روف المادی��ة للموق��ف التعلیم��ي إح��داث تغیی��را 

 التعلمي . 

إث����ارة الدھش����ة والفض����ول ل����دى الط����الب كلم����ا س����محت  

 الظروف بذلك . 

 توفیر ظروف مادیة مواتیة للتعلم في غرفة الصف.  

مالئمة النشاطات التعلیمیة الت��ي اختارھ��ا لمس��تویات نم��و  

 الطالب . 

ت��ھ إتاح��ة ف��رص كافی��ة للنج��اح أم��ام ك��ل طال��ب حس��ب قدرا 

 واستعداداتھ . 

ت��وفیر عنص��ر اإلمت��اع للنش��اطات التعلیمی��ة دون انتق��اص  

 من قیمتھا العلمیة . 

 اعتماد أسالیب الدفع الداخلي للمتعلم .  

التقلی��ل م��ن توظی��ف واس��تخدام أس��الیب ال��دفع الخ��ارجي  

 وخصوصاً في الصفوف العلیا . 

العم��ل عل��ى ت��وفیر عالق��ات اجتماعی��ة س��ویة ب��ین الطلب��ة  

 لصف وخارجھ . داخل ا

إتاحة الفرص أمام الطالب لإلسھام في تخط��یط النش��اطات  

 التعلیمیة . 

   

   تجنیب الطالب التشتت ال��ذي ینش��أ ع��ن الرتاب��ة وال��روتین  
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 العبـــــــارة
درج��������ة 

 كبیرة

درج��������ة 

متوس���ط

 ة

درج��������ة 

 قلیلة

 والملل أو العوامل الخارجیة . 

ت��وفیر نش��اطات تعلیمی��ة م��ن الن��وع ال��ذي یجع��ل للط��الب  

 أدواراً أساسیة فیھا .

ار ف��ي المواق��ف الت��ي تس��مح استخدام أس��الیب تمثی��ل األدو 

 بذلك . 

 طرح أسئلة مثیرة للتفكیر .  

توظی��ف الم��واد التعلیمی��ة المختلف��ة ف��ي نش��اطات تعلیمی��ة  

 مثیرة للتفكیر . 

الترحی��ب بأس��ئلة الط��الب وطرحھ��ا للمناقش��ة كلم��ا س��مح  

 الموقف بذلك . 

إش��راك ع��دد كبی��ر م��ن الط��الب ف��ي اإلجاب��ة ع��ن األس��ئلة  

 المطروحة . 
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 صحیفة تقویم ذاتي في األسئلة الصفیة :  – 4

 ) في العمود المناسب مقابل كل فقرة أو بند في الصحیفة .      √ضع إشارة (   أسئلة المعلم :  –أ    

ً  العبـــــــارة ً  دائما  نادراً  أحیانا

 أسئلتي مصوغة بلغة واضحة ال غموض فیھا .  

باإلض��افة إل��ى  تدفع األسئلة التي أطرحھ��ا الطلب��ة إل��ى التفكی��ر 

 تذكر المعلومات الضروریة . 

 أوزع أسئلتي على معظم الطلبة وبدون ترتیب ثابت .  

ت���الءم األس���ئلة الت���ي أطرحھ���ا مس���تویات الطلب���ة وتراع���ي  

 الفروق الفردیة . 

أتوقع صعوبات معینة یواجھھا الطلبة وأط��رح أس��ئلة خاص��ة  

 بھا . 

لتفكی��ر أوج��ھ طالب��ي م��ن خ��الل أس��ئلتي إل��ى اس��تخدام ط��رق ا 

 المختلفة . 

استخدم فترة صمت بعد طرح��ي الس��ؤال ألعط��ي الطلب��ة زمن��اً  

 للتفكیر في اإلجابة وعدم التسرع .

استثني استخدام األسئلة التي على شكل أح��اجي أو ألغ��از وال  

 تستند إلى قاعدة معرفیة في الدرس . 

 أتجنب طرح األسئلة التي توحي باإلجابة عنھا .  

اإلمك��ان م��ن األس��ئلة الت��ي تتطل��ب إجاب��ة  أح��اول التقلی��ل بق��در 

 نعم أو ال فقط . 

أستخدم أسئلة دقیقة وھادفة تساعد الطلبة على التفكیر بدق��ة  

 في موضوع دراستھم . 

أتحفظ في إعادة طرح السؤال بدون مبرر حتى ال یشجع ذل��ك  

 على عدم االنتباه . 

 أتجنب اختیار طالب بعینھ قبل طرح السؤال  -     
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 أسئلة الطلبة :  – ب

 ) في العمود المناسب مقابل كل فقرة أو بند في الصحیفة .   √ضع إشارة (           

    

ً  العـــــــبارة ً  دائما  نادراً  أحیانا

أشجع الطلبة على طرح األسئلة ف��ي بدای��ة ال��درس عل��ى أم��ل  

 إثارة اھتمامھم بموضوع الدرس ودفعھم للتعلم . 

األسئلة وأبدي حماساً وتقدیراً للذین أشجع الطلبة على طرح  

 یطرحون األسئلة . 

أش��جع الطلب��ة عل��ى ط��رح أس��ئلة بغ��رض توض��یح محت��وى  

 الدرس والتعمق فیھ . 

 أفسح المجال أمام الطلبة لطرح األسئلة في نھایة الدرس .  

 ال أتضایق عندما یطرح طالبي أسئلتھم أثناء شرح الدرس .  

 ع وفي حدود معرفتي . أجیب عن أسئلة الطلبة بشكل مقن 

اس��تعین بطلب��ة آخ��رین ف��ي الص��ف لإلجاب��ة ع��ن بع��ض أس��ئلة  

 زمالئھم .

إذا ط��رح طال��ب س��ؤاالً خ��ارج موض��وع ال��درس ف��أنني أع��الج  

 الموقف بحكمة . 

إذا أث��ار س��ؤال یطرح��ھ طال��ب م��ا س��یرد الحق��اً ف��أنني أمت��دح  

 السائل وأؤجل اإلجابة . 

ھ طال��ب ف��أنني عن��دما ال أس��تطیع اإلجاب��ة ع��ن س��ؤال یطرح�� 

 أؤجل اإلجابة للتأكد منھا مع مصارحتھم بذلك . 
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 دلیل المدرب
 أھداف الدورة

 -التعرف على تقویم التدریس من حیث : 

 * المداخل المختلفة لھ      * المفھوم

 * جوانبھ                * االھداف

 بیان كیفیة تقویم الكفاءة التدریسیة للمعلم الجامعى ومراحلھا 

 ساعدة المتدرب على تكوین رأى خاص لھ فى ھذا الشأنم 

 تحلیل معوقات السلوك التدریسى وكیفیھ التغلب علیھا 

الت��درب عل��ى اع��داد االختب��ارات الت��ى یس��تخدمھا المعل��م الج��امعى ف��ى تق��ویم طالبھ��م ف��ى المس��اقات  

  Teacher made testالجامعیة ، أو ما یطلق علیھ :  

ختب��ارات ونتائجھ��ا بھ��دف تحس��ین ھ��ذه االختب��ارات م��ن جھ��ھ وتحس��ین التدرب عل��ى تحلی��ل أس��ئلة اال 

 العملیة التعلیمیة التعلمیة من جھة أخرى .

 

 المحاور األساسیة للدورة :

 تقویم التدریس الجامعى من حیث 

 الجوانب األساسیة ) –المداخل  –األھداف  –( المفھوم 

 تقویم الكفاءة التدریسیة : 

 ات نظر مختلفة ، معوقات السلوك المتمیز )( الكیفیة ، المراحل، وجھ

 أنواع األسئلة ، ممیزات وعیوب كل نوع ، صیاغتھا ، تحلیلھا . 

 تحلیل النتائج وتفسیرھا واإلفادة منھا . 

 أسلوب العمل داخل الدورة

تق��وم ال��دورة عل��ى أس��اس العص��ف ال��ذھنى ، وال��تعلم التع��اونى وتب��ادل الخب��رات ب��ین المش��اركین ،  

 م المشاركین الى مجموعات مصغرةحیث یتم تقس

تبدأ الدورة بحلقة نقاشیھ جماعیة حول قضایا فى تقویم التدریس واالختبارات تثیرھا ورق��ة ت��وزع  

على المشاركین فى بدایة الدورة ویشارك الحاضرون على قدم المساواة فى النقاش مس��تخدمین 

  Brain Stormingأسلوب " العصف الذھنى "  
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عملیة داخل مجموع��ات العم��ل لتنفی��ذ ت��دریبات یعقبھ��ا مناقش��ة داخ��ل مجموع��ات  یتبع ذلك تطبیقات 

 العمل .

 

Teaching Evaluation 

 

By the end of the traning session the trainee should be able to 

determine the concept of teaching evaluation the trainee should also be able 

to determine the aims behind this evaluation and analyse the different 

approaches to university teaching evaluation . Moreover, s/he must be 

capable of encompassing the different aspects of evaluation in addition to 

gaining insight into how to evaluate the practical skills and the practical 

competencies related to university teaching . the trainee should also be able 

to determine the different phases of teaching performance on the university 

level . 

By the end of this training , the trainee should also be able to analyse the 

different viewpoints of the staff members showing his own position whether 

as a supporter or an opponent. S/he must be able to envisage the expected 

future performance of the university, the obstacles facing it as well as the 

demerits of traditional examinations . the trainee should also be able to 

determine the specificafions of the examination paper and how to set 

questions measuring the various levels as well as how to benefit from these 

questions analysis in improving teaching 
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 األھداف
 -:من المتوقع فى نھایة البرنامج ان یكون المتدرب قادراً على أن  

 

 یحدد مفھوم التنمیة المھنیة . 

 یحلل مكونات التنمیة المھنیة . 

 مھنى والتربیة المھنیة والمساندة المھنیة .یقارن بین التدریب ال 

 یستنتج أھمیة التنمیة المھنیة للعضو ھیئة التدریس . 

 یستنتج احتیاجات أعضاء ھیئة التدریس للتنمیة المھنیة . 

 یتعرف على أسالیب تحدید االحتیاجات التدریبیة . 

 یوضح خصائص التنمیة المھنیة . 

 یصیغ آلیات لتنفیذ تلك الخصائص . 

 رض مراحل التنمیة المھنیة .یستع 

 یحلل دائرة التنمیة المھنیة . 

 یحدد مصادر نقد الممارسات الراھنة بالتنمیة المھنیة . 

 یبین كیفیة تطبیق مراحل التنمیة المھنیة فى الواقع . 

یصمم ب��رامج ف��ى التنمی��ة المھنی��ة ألعض��اء ھیئ��ة الت��دریس مس��تخدماً العناص��ر والخط��وات الرئیس��یة  

 التنمیة المھنیة .  لتخطیط برامج

 یقترح آلیات لتنفیذ أنشطة التنمیة المھنیة . 

 یحلل التجارب المختلفة فى مجال التنمیة المھنیة لعضو ھیئة التدریس فى الجامعات . 

 یبین اوجھ االستفادة منھا فى تطویر عملیة التنمیة المھنیة فى جامعتھ . 

مرك��ز تنمی��ة ق��درات أعض��اء ھیئ��ة الت��دریس  یض��ع تص��وراً لكیفی��ة تحقی��ق التنمی��ة المھنی��ة م��ن خ��الل 

 والقادة فى جامعتھ .

 التنمیة المھنیة المستدیمة
 Continuous Professional Development 
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 تعریف التنمیة المھنیة
 -التنمیة المھنیة تلك العملیة التى تستھدف ما یلى :

 إضافة معرفة مھنیة جدیدة . 

 تنمیة المھارات المھنیة . 

 تنمیة وتأكید القیم المھنیة الداعمة للسلوك . 

 )3،2: 1بیة فعالھ لطالبھ .(تمكن المعلم الجامعى  من تحقیق تر 

"  ب��إنجلترا ویعك��س ث��الث مكون��ات Kell ولق��د تبن��ى ھ��ذا التعری��ف مش��روع جامع��ھ كی��ل "      

 رئیسیة ھى : 

   Professional Training  التدریب المھنى 

اى العمل على إكساب المعلم الجامعى مجموعھ من المھارات الالزمة لرفع كفایت��ھ        

 فایات الى المعاییر المعمول بھا .والوصول بھذه الك

        Professional  Educationالتربیة المھنیة 

أي العم��ل عل��ى تع��دیل أفك��ار المعلم��ین ومعتق��داتھم بش��أن عملھ��م وممارس��اتھا ،        

 ) .23:8والتأكید على القیم المھنیة (

       Professional   Supportالمساندة المھنیة   -ج

 )27:5حسین ظروف العمل واالستقرار المھنى (بمعنى ت        

 )1تدریب رقم (

 ما تعریفك أنت للتنمیة المھنیة المستدیمة ؟

 ما الفرق بین التدریب المھنى والتربیة المھنیة والمساندة المھنیة من وجھھ نظرك ؟

  سیكولوجیة عضویة التدریس الجامعى

الت��دریس الج��امعى ل��یس ھ��و  دھ��ا أن عض��و ھیئ��ةمن األمور الھامة التى یجب أن نعترف بھ��ا ونق��ر بوجو

واجب��ات الم��درس الج��امعى أن ی��ؤمن أن أول  لذا ف��إن م��ن أھ��م أول معلم للطالب الذى أمامھ فى الجامعة ،

تقود إلى نمو الطالب عقلیا ونفسیا واجتماعیا م��ع اآلخ��ذ  ھدف التنشئة العلمیة الجامعیة ھو خلق ظروف

مختلفة لكل طالب فھناك من نشأ فى بیئة ریفیة وھناك من كانت نشأتھ ال بعین االعتبار اختالف المشارب
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أى عض��و  م��ن ھن��ا ف��إن وھناك الطالب المتیسر مادیا وبجانبھ طالب ال یكاد یجد ما یقیم أوده . فى المدینة

على تفھم أى  ھیئة تدریس یجب أن یكون سوى النفس ذو عقل راجح وقلب متسع یحتوى الجمیع وقادر

 كل على شاكلتھ دون تفرقة أو تمییز  طالب أمامھ

  النمو المھنى لعضو ھیئة التدریس 

الجھ��ود المس��تمرة الت��ى یب��ذلھا  من الجدیر بالذكر أن النمو المھنى لعض��و ھیئ��ة الت��دریس ال یقتص��ر عل��ى

الشخص��ى المس��تمر والعم��ل ال��دؤوب عل��ى زی��ادة تعلم��ھ  وإنما یتع��داھا إل��ى التق��ویم لزیادة فھمھ للطالب ،

 خاص .ال

ی��نعكس عل��ى أس��لوبھ التعلیم��ى  إن النم��و المھن��ى للمعی��د وھ��و أول الس��لم ال��وظیفى ف��ى ك��ادر الجامع��ة ،

وال��ذین یتقرب��ون مع��ھ عم��را باإلض��افة إل��ى  ورغبتھ فى تجوید نم��وه المھن��ى وض��بط عالقات��ھ م��ع الط��الب

 المنوط لھ القیام بھ . كفاءتھ الشخصیة للقیام بواجبھ التدریسى

تعاملھم فیما بینھم یتوقف  أن سلوك الطالب وتعاملھم مع من یقف أمامھم للتدریس وكذلك ومن الواضح

الت��دریس الناض��ج مھنی��ا لھ��و أق��در عل��ى  أن عض��و ھیئ��ة على حد بعید عل��ى م��ن یق��وم بعملی��ة الت��دریس .

حس��نا ف��ى النم��و المھن��ى والتق��دم العلم��ى  تش��خیص ومواجھ��ة حاجات��ھ م��ن جھ��ة وھ��و ك��ذلك یض��رب م��ثال

 بھ . قة تجتذب طالبھ فیتمثلون بأسلوبھ ویقتدونبطری

 أھمیة النمو المھنى لعضو ھیئة التدریس 
 –كم��ا قی��ل  –یعد عضو ھیئة التدریس  الدعامة األساسیة فى عملیة التطویر الج��امعى ، فالجامع��ة 

ھى بمستوى ونوعی��ھ أس��اتذتھا، وم��ن ھن��ا ، ف��إن التط��ویر المھن��ى والعمل��ى لعض��و ھیئ��ة الت��دریس 

 س للتعلیم الجامعى لتحقیق أھداف الجامعة ووظائفھا .أسا

وتزداد أھمیة النمو المھنى لعضو ھیئ��ة الت��دریس ف��ى الجامع��ة ف��ى ظ��ل طرائ��ق وأس��الیب الت��دریس 

الجامعى ووسائلھ الشائعة فى إلقاء المحاضرات تلقیناً وتنقیالً  ، وجمود أسالیب القی��اس والتق��ویم 

علوم��ات والعملی��ات العقلی��ة ال��دنیا .......   ل��ذا تبح��ث الجامع��ات وتركیزھا على الحفظ واس��تذكار الم

 ).126:3جدیاً فى النمو المھنى لعضو ھیئة التدریس فى الجامعة ( 
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وكجانب من جوانب اإلص��الحات المطلوب��ة لتط��ویر التعل��یم الج��امعى وتحس��ینھ تعتب��ر حی��ازة عض��و 

روریاً الن تس��مح ل��ھ ب��أن یم��ارس ھیئة الت��دریس ف��ي الجامع��ة عل��ى ش��ھادة ( أو رخص��ة ) أم��راً ض��

الت���دریس ف���ى الجامع���ة ل���ذا تھ���تم الجامع���ات األجنبی���ة والعربی���ة بتنمی���ة وتط���ویر أعض���اء الھیئ���ة 

 :من خالل إنشاء مكاتب خاصة تختلف فى مسمیاتھا مثلالتدریسیة فیھا وذلك 

 مكاتب التطویر التعلیمى . 

 مراكز فاعلیة التدریس . 

 س .وحدات تنمیة أعضاء ھیئة التدری 

 مكاتب تطویر العملیة التدریسیة فى الجامعھ. 

 مراكز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقادة . 

وتھ��دف بش��كل أساس��ي ال��ى تحس��ین المھ��ارات التدریس��یة لعض��و ھیئ��ة الت��دریس وتحس��ین               

تدریس��یة ، العملی��ة التدریس��یة ف��ى الجامع��ة ( مس��توى ونوعی��ة ) وتوكی��د أو تحقی��ق رس��الة الجامع��ة ال

 وبالتالى تحسین القدرة التعلیمیة / التعلمیة للطالب . 

 

 ) 2تدریب رقم(

 من خالل قراءتك للنمو المھنى لعضو ھیئة التدریس :

 ما رأیك فى فكرة رخصة ممارسة مھنة التدریس فى الجامعة ؟

 ما مقترحاتك لتدعیم مراكز تنمیة قدرات  أعضاء ھیئة التدریس فى ضوء ما سبق ؟

 

 تیاجات عضو ھیئة التدریس فى الجامعات من التنمیة المھنیة : اح 

م��ن الحقیق��ة   –محلی��اً وأقلیمی��اً وعالمی��اً  –تنطلق فكرة النمو المھنى لعضو ھیئة التدریس فى الجامع��ات 

 -التى تؤكد أن عضو ھیئة التدریس فى حاجة الى ما یلى :

 أن ینال تأھیالً علمیا عمیقا في حقل تخصصھ  

 ابل فانھ بحاجة ماسة إلى تأھیل تربوي لتحسین مھاراتھ التدریسیھ (مستوى و نوعیھ ).في  المق 

 تدریبھ علي إعداد المناھج والخطط  التدریسیھ  الجامعیة وتقویمھا وتطویرھا . 

 تنمیة قدراتھ اإلداریة والقیادیة العداده لتولى المناصب اإلداریة فى الجامعة . 
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م االستش����ارات العلمی����ة والفنی����ة ودراس����ات الج����دوى واع����داد تدریب����ھ عل����ى معرف����ة أس����الیب تق����دی 

 المشروعات فى تعاملة مع المؤسسات العلمیة والمنظمات الدولیة . 

 )3تدریب رقم (

 ما االحتیاجات األخرى التى ترى ان عضو ھیئة التدریس بالجامعة فى حاجة الى التدریب علیھا ؟

 كیف تحدد تلك االحتیاجات التدریبیة ؟

 -لتنمیة المھنیة :خصائص ا 

     Flexible Professionalism  المھنیة المنفتحة 

وھى المھنیة التى ینفتح فیھا المعلمین الجامعیین على زمالئھ��م ف��ى الجامع��ات االخ��رى          

 باستخدام الوسائل التكنولوجیة المختلفة .

   Practical Professionalism  المھنیة الممارسة 

تھتم بتأمل الممارسات والتفكیر فیھا وال��وعى بھ��ا ، ویت��درب فیھ��ا المعلم��ین الج��امعیین  اى التى           

 على تنمیة ادائھم .

    Extended  Professionalism  المھنیة الممتدة 

التى تھتم بما ھو اوسع من التدریس لتشمل وضع الخطط والسیاسات ، وتفعیل خدمة المجتم��ع 

 Distendedالمھنی��ة . أى أنھ��ا لیس��ت المھنی��ة المح��دودة  ، وتخط��یط وتنفی��ذ أنش��طة التنمی��ة 

Professionalism   

  Complex Professionalism      المھنیة المركبة 

 وھى المھنیة التى تھتم بتعقید العمل وتعدد االدوار .

   ...Ethical / Moral p المھنیة االخالقیة / الخلقیة    

 )38:5المجتمع (وھى التى تھتم باخالقیات المھنھ وقیم 

 ) 4تدریب رقم (

 ما رأیك فى الخصائص السابقة  للتنمیة المھنیة  ؟؟ 

 ما الخصیة التى ترى ان لھا االولویة لعضو ھیئة التدریس بالجامعة ؟؟

 ما تصورك آللیات  تنفیذ كل خاصیة ؟؟
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)1خبره واقعیة متماسكة (  

Concrete experience 

)  مالحظة الممارسة2(  
ھلوتحلی  

Observation & Analysis 

 

)4ممارسة تجریبیة نشطة (  
Active Experimentation 

)3استخالص واعادة بناء المفاھیم (  

Ahstract Reconce Ptmalization 
 

 ) 112– 108:   5: (   مراحل التنمیة المھنیة 

لفكرة النم��و المس��تمر للخب��رة المھنی��ة وتجس��ید لمب��دأ التغیی��ر  فى ھذا الشكل الدائرى تصویر       

 بأعتباره أحد الثوابت الھامة فى النمو المھنى ، من اجل  تطویر الممارسة وتحسینھا باستمرار .

 وسوف نلقى الضوء على ھذه المراحل بإیجاز :

 مرحلة نقد الممارسات الراھنھ ( الخبرة الواقعیة ) : 

المع��ارف المھنی��ة المتداول��ة ب��ین الممارس��ین مس��تقرة ال��ى ح��د م��ا ، وتحظ��ى  فى ھ��ذه المرحل��ة تك��ون 

 بقبول من غالبیتھم ، باعتبارھا مجربة من قبل وثبت فاعلیتھا وقابلیتھا للترجمة الى ممارسات واقعیة .

 

  

 

 

 

 

 

                             

                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

لة م��ا تعت��رى تل��ك األفك��ار او تنفی��ذھا وذل��ك م��ن مص��ادر متع��دده یستشعر بعض��ھم وج��ود مش��ك

 منھا :
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 إحساس شخصى من قبل المعلمین . 

 معلومات واردة من قبل معلمین ممارسین آخرین أو من طالبھم . 

 خبرة مھنیة سابقة فى أماكن أخرى وجامعات أخرى . 

 مؤشرات كمیة تتعلق بنواتج التعلم لدى طالبھم . 

الواعی��ة أو المتأمل��ة أو كم��ا یس��میھا ال��بعض الممارس��ة الواعی��ة الموج��ھ نح��و  الممارس��ة المھنی��ة 

   Conscious orientation toward problem findingاكتشاف المشكالت  

 

 )5تدریب رقم   (

 ھل یحدث ذلك فى الواقع ؟؟

 ھل یمكن تنفیذ تلك المرحلة فى الواقع ؟

 المشكلة ؟؟ ما المصادر التى ترى أنھا أكثر شیوعاً لتحدید

 ما المصادر الجدیدة التى ترى أن لھا أھمیة ویجب االعتماد علیھا ؟

 

 مرحلة المالحظة والتحلیل : 

من أھم وسائل جمع المعلومات حول المشكلة التى تعت��رى   Observationتعد المالحظة          

ل��ذى یؤدی��ة المعل��م . ا Performanceالممارسة الراھنة ، ذلك ان تحدید المشكلة یتعلق باألداء   

أكثر مما یتعلق بالمع��ارف الت��ى یمتلكھ��ا أو االفك��ار والمعتق��دات الت��ى ی��ؤمن بھ��ا ف��ى داخل��ة . والت��ى 

س��تنعكس ب��الطبع عل��ى ھ��ذا األداء . وبالت��الى فھن��اك تركی��ز أكث��ر عل��ى الس��لوك ال��ذى یس��لكة أو م��ا 

    Theories in useیسمى بنظریة الممارسة 

 ناء المفاھیم :مرحلة استخالص واعادة ب 

 " Fix itوھى مبنیة على نموذج أصلحھا    "             

 مرحلة التجریب النشط : 

ویسود فیھا أتجاه نقدى لدى الممارس یدفعھ باستمرار الى اختبار ممارستھ وتأملھا . وتزداد خبرتھ 

 كلما ازدات مھارتھ حده وتركیزاً .
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 ) 6تدریب رقم (

 للتنمیة المھنیة فى الواقع ؟ ما مدى استخدام تلك المراحل

 ما  مقترحاتك لالستفادة منھا فى تطویر قدرات أعضاء ھیئة التدریس بالجامعة ؟

 

 تخطیط التنمیة المھنیة

 ) 65:5تشمل عملیة تخطیط التنمیة المھنیة على العناصر الرئیسیة التالیة : ( 

 -الھدف :  

 ما مفھومھم الخاص للتنمیة المھنیة ؟ 

 ؟ماذا یحتاجون  

 ماذا یریدون ؟ 

 -البرنامج : 

 ما نوع المتطلبات التى یجب توفیرھا ؟ 

 بأى كیفیة وبأى مواصفات ؟ 

 بأى تتابع ؟ 

 -التقویم : 

 كیف ومتى سیكون التقویم ؟ 

 من الذى سیقوم بھ ؟ 

 على اى معاییر سوف یعتمد ؟ 

 وعلى اى جھھ یقدم نتائجھ ؟ 

 الكلفة : 

 ما حجم التمویل الالزم للتنمیة المھنیة ؟ 

 ما مصدره ؟ 

 ما ابواب انفاقة؟ 

 التوقیت : 

 متى سیتم كل نشاط من أنشطة البرنامج ؟ 

 وما ترتیبة فى تتابع السیاق ؟ 
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 )7تدریب رقم (    

ھ���ل ت���رى أن ھن���اك مكون���ات أخ���رى للتخط���یط للتنمی���ة  

 المھنیة  ترى أضافتھا ؟

أع���رض مث���االً لجان���ب م���ن جوان���ب التنمی���ة المھنی���ة  

 ة ؟مستخدماً العناصر السابق

 

 الخطوات االساسیة لتخطیط برامج التنمیة المھنیة

 )185:5** وتتضمن تلك الخطوات ما یلى  : (     

 مراجعھ الممارسات الراھنة للتنمیة المھنیة . 

 تعیین وترتیب احتیاجات النمو المھنى . 

 تأكید المناخ االیجابى الداعم للنمو المھنى . 

 تصمیم البرامج : 

  Purposesألھداف     ا   Rationaleالمبررات     

 ترتیبات اإلدارة والتوجیھ .  السیاسات الداخلیة للبرنامج 

 الموارد  الخطوات اإلجرائیة للتنفیذ. 

  أسالیب المراقبة والتقویم . 

 تنفیذ البرنامج . 

 متابعة تنفیذ البرنامج . 

 تقویم فاعلیة البرنامج ومخرجاتھ . 

 

 )8تدریب رقم  (

التنمیة المھنیة لعضو ھیئة التدریس مستخدماً الخطوات صمم برنامج فى تنفیذ 

 السابقة ؟
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 أنشطة التنمیة المھنیة

 )64 –  63:5(  -*** تتلخص تلك األنشطة فیما یلى  :

 البرامج قصیرة االجل  

بمثابة جرعات تدریبیة سریعھ ومنتھی��ة تس��تھدف تجوی��د اداء المعلم��ین وص��قل مع��ارفھم          

 وخبراتھم .

 طویلة االجل  البرامج 

 أیام التنمیة المھنیة  

 االنشطة المھنیة  الجماعیة     

   Critical friendshipالصداقھ الناقدة   

 برامج التعلیم عن بعد  

   Mutual observationالمالحظة بالمشاركة  

  shadowing  -Workالممارسة االفتراضیة  

 

 )9تدریب رقم (

 لتنمیة قدرات اعضاء ھیئة التدریس؟ ما االنشطة التى ترى انھا اكثر فاعلیة

 تخیر واحده منھا واقترح آلیات لتنفیذھا ؟

 

 -بعض التجارب فى مجال التنمیة المھنیة لعضو ھیئة التدریس فى الجامعة : 
 

 الشبكة العربیة للتطور المھنى العضاء الھیئات التدریسیة  بالجامعات العربیة . 

 مقرھا : جامعھ االسكندریة 

 أھدافھا : 

" تعزیز القدرات الوطنیة فى مجال تطویر أعض��اء ھیئ��ات الت��دریس ف��ى الجامع��ات العربی��ة " وذل��ك م��ن 

 خالل النشاط واإلجراءات التنفیذیة التالیة :

تنظ��یم ورش عم��ل ، وعق��د ن��دوات وحلق��ات المناقش��ة خاص��ة ب��التطویر المھن��ى ألعض��اء الھیئ��ات  

 التدریسیة بالجامعات العربیة . 



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

331 

تعلیمیة بأنواعھا المختلفة لكى تستخدمھا الجامعات العربیة ف��ى نش��اطھا الت��دریبى ف��ى إنتاج المواد ال 

 مجال التعلم الذاتى والتطویر المھنى ألعضاء ھیئات التدریس .

 إنشاء مركز أقلیمى عربى للتدریب والتطویر المھنى ألعضاء ھیئات التدریس بالجامعات العربیة . 

یب والتط��ویر المھن��ى ألعض��اء ھیئ��ات الت��دریس القائم��ة مس��اعده وح��دات ومكات��ب ومراك��ز الت��در 

 والمستخدمة فى الجامعات العربیة بھدف رفع كفائتھا .

 اجراء الدراسات والبحوث التى تستھدف تطویر العملیة التدریسیة فى الجامعات العربیة . 

 )10تدریب رقم (

 ما رأیك فى مدى كفایة تلك األھداف ؟ 

 فتھا ؟على ترى أھداف أخرى یجب أضا

ما مقترحاتك فى كیفیة تنفی��ذھا ف��ى مرك��ز تنمی��ة ق��درات أعض��اء ھیئ��ة الت��دریس 

 والقادة فى جامعتك ؟

 

 تجربة الجامعات األردنیة : 

( الت��دریس ،      نظراً ألھمیة عضو ھیئة التدریس ودوره فى تحقیق أھداف الجامعــــــــــ��ـة الكب��رى

ف��ى الجامع��ة ، وف��ى ظ��ل تط��ویر  –م��اً معلم��اً ع��امالً عال –البح��ث العلم��ى ، خدم��ة المجتم��ع ) وكون��ھ 

التعلیم الجامعى استجابت الجامعة األردنیة بالتطورات الحدیثة المتعلقة بتطویر النم��و المھن��ى لعض��و 

ھیئة التدریس لتحسینھ واالھتمام بھ وتنمیتھ ونموه نمواً مھنیاً وذلك بإنشاء مكتب خ��اص یس��مى " 

 " ومن وظائفھ : مكتب تطویر العملیة التدریسیة

أعداد وتنسیق ورش العمل المتعلقة بتطویر العملیة التدریسیة فى الجامعة ومتابع��ھ تنفی��ذھا 

 بالتعاون مع الكلیات الجامعة.

 تنسیق أعمال األنشطة األخرى المرتبطة بتطویر العملیة التدریسیة فى الجامعة األردنیة .

 ھیئة التدریسیة فى الجامعة األردنیة.تنسیق وتنظیم عملیة تقییم الطلبة ألعضاء ال -ج

وت���تم عملی���ة تط���ویر أعض���اء ھیئ���ة الت���دریس وتنمی���تھم مھنی���اً م���ن خ���الل مجموع���ھ م���ن األنش���طة 

 واإلجراءات .
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 )11تدریب رقم (

 ما اوجھ االستفادة من تلك التجربة ؟

 ما الجدید الذى اضافتھ تلك التجربة ؟

 تخیر أحدى الوظائف وبین كیفیة تنفیذھا ؟
 

 ربة الجامعات المصریة :تج 

تعقد دورات تدریبی��ة الع��داد أعض��اء ھیئ��ة الت��دریس والمدرس��ین المس��اعدین والمعی��دین ف��ى           

 )1994:4( -الجامعات المصریة المختلفة وتھدف الى تحقیق ما یلى :

 إعطاء خلفیة ثقافیة معرفیة عن التعلیم الجامعى . 

 م والتدریس والتقویم بالجامعة .التعریف باألسس التربویة لعملیة التعلی 

 التدریب على مھارات التدریس المختلفة . 

 توعیة المدرس الجامعى / عضو ھیئة التدریس بدور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمیتھ . 

 التعریف بمشكالت التعلیم الجامعى واقتراح الحلول المناسبة لھا . 

عة المختلفة ، وكذلك التعارف ب��ین اجی��ال ھیئ��ات االحتكاك بین أعضاء ھیئة التدریس فى كلیات الجام 

 التدریس تمھیداً لتكوین رأى عام واع یوجھ نشاط الجامعة ككل .

اكتس��اب معلوم��ات ع��ن واجب��ات أعض��اء ھیئ��ة الت��دریس وحق��وقھم وابع��اد مس��ئولیتھم نح��و الطال��ب  

 والجامعة والمعرفة والمجتمع .

 )12تدریب رقم (

 ما تقییمك لھذه التجربة ؟ 

 یمكن تطویرھا ؟كیف  

 

 -تجربة جامعة االمارات العربیة المتحدة : 

أنشأت مركزاً الستقطاب وتنمیة أعضاء ھیئة التدریس یھدف الى تط��ویر المھ��ارات التدریس��یة        

والبحثیة لدى أعضاء ھیئة التدریس لرفع مستوى األداء الجامعى تدریس��اً وبحث��اً وخدم��ة للمجتم��ع ، 

دریس المط��ور ویھ��دف ال��ى ت��دریب أعض��اء ھیئ��ة الت��دریس عل��ى أس��الیب وك��ذلك أنش��أت مرك��زاً للت��

 التدریس المطور ( غیر التقلیدى ) وكذلك استراتیجیات التدریس اإلبداعي .
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 )13تدریب رقم ( 

 ماذا أضافت ھذه التجربة الینا ؟ 

اذا طلب منك تبن��ى فك��رة ( الت��دریس االب��داعى ) كی��ف یمك��ن تحقیقھ��ا م��ن خ��الل مرك��ز تنمی��ة  

 ات أعضاء ھیئة التدریس والقادة فى جامعتك ؟قدر

 

 تجربة جامعة الخرطوم :  

تم إنشاء مركز لتطویر األداء األكادیمي ألعض��اء ھیئ��ة الت��دریس ف��ى جامع��ھ الخرط��وم وذل��ك      

تحقیقاً للكفاءة والفاعلیة ف��ى أداء الجامع��ة لرس��التھا ، وتعمی��ق دورھ��ا ف��ى المس��اھمة ف��ى تنمی��ة 

 ى یتأثر بمدى قدرة أعضاء ھیئة التدریس على التدریس والبحث العلمى .وتطویر المجتمع الذ

 ) 133: 1  (:  أھداف المركز

التأھیل التربوى المھنى ألعضاء ھیئة التدریس ، وذلك من خالل تحسین مھارات الت��دریس  

 لدى أعضاء ھیئة التدریس ، وتنمیة نظم التعلیم من خالل التنمیة المستمرة المتطورة .

المھارات البحثیة لدى أعضاء ھیئ��ة الت��دریس تش��جیعاً للبح��ث العلم��ى وربط��ة بقض��ایا  تنمیة 

 المجتمع ومشكالتھ .

 تنمیة القدرات اإلداریة والقیادیة ألعضاء ھیئة التدریس فى الجامعة . 

التدریب على طرق تقویم االستشارات العلمیة والفنیة ودراسات الجدوى لدى أعض��اء ھیئ��ة  

 ة .التدریس فى الجامع

 ) 14تدریب رقم  (

 ما أوجھ االستفادة من تلك التجربة ؟ 

 ما الجدیدة الذى أضافتھ تلك التجربة الى خبراتنا ؟ 
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  سلوك عضو ھیئة التدریس النامى مھنیا 

  استمرار التعلم 

والمفھ��وم  حیات��ھ المھنی��ة ، أن تعلم عضو ھیئة التدریس باعتباره صاحب مھنة ـ یج��ب أن یس��تمر ط��وال

فقط أن یقدم للطالب كل المعلومات الالزم��ة  علمى الناضج لعضو ھیئة التدریس الجامعى أن واجبھ لیسال

وإنما یجب أن یتابع القراءة والبحث والدراس��ة وأن یعم��ل عل��ى  الممكنة من اجل تأھیل خریج المستقبل ،

 لیس فقط بغرض الترقیة والطرق والوسائل واألسالیب التى تمكنھ من متابعة تعلمھ أن یتزود بالمھارات

 الوظیفیة وإنما حبا للعلم ورغبة فى مسایرة التقدم العلمى .

الت��دریس النش��ط أن یت��ابع تعلم��ھ  وإن العل��وم والمع��ارف ف��ى تق��دم مس��تمر وتغی��ر دائ��م والب��د لعض��و ھیئ��ة

نؤك��د بھ طالبھ ولعلنا ال نأتى بجدی��د ح��ین  ویھتم بالجدید فى تخصصھ وھو بذلك یضرب مثر جیدا یحتذى

أن عض��و ھیئ��ة  أقوالھ ـ ھ��ى الت��ى یھ��تم بھ��ا الط��الب . أن أعمال عضو ھیئة التدریس وتصرفاتھ ـ ولیس

لھو شخص یترك فى نفوس طالب��ھ أطی��ب األث��ر  ومتابعة التقدم العلمى " التدریس الذى یتحمس للمعرفة

 . یحتذ ونھ فى االھتمام بالجدید من العلم والمعرفة " ویكون نبراسا لھم

  التقویم الذاتى 

یق��وم ھ��ذا العم��ل ب��ین ح��ین  إن على عضو ھیئة التدریس ال��ذى ینبغ��ى النج��اح وعل��و الش��أن ف��ى عمل��ھ أن

مناقش��ة وأس��اتذة یقیم��ون عم��ل المعی��د  وإذا ك��ان ھن��اك ثم��ة لج��ان وآخر لتبین نقاط قوت��ھ ونق��اط ض��عفھ .

للترق��ى لوظیف��ة أس��تاذ مس��اعد ث��م  العلمی��ة الدائم��ة وبع��د ذل��ك اللج��ان لیصبح مدرسا مساعدا ث��م مدرس��ا ،

كان ھناك لجان تقییم فإن ھذه اللجان ال تعنى عضو ھیئة التدریس أو  أقول إذا أستاذ فى نھایة المطاف ،

ذات��ھ والعم��ل ال��دائب عل��ى النظ��ر ف��ى عمل��ھ وتب��ین نق��اط الق��وة لالس��تمرار فیھ��ا ونق��اط  معاونیھ عن تقویم

 الشخص��یة ، یتحتم على الشخص إن ینظ��ر فیھ��ا ویتبنھ��ا ص��فاتھومن األمور التى  للتخلى عنھا . الضعف

 ذلك بأن لھذه الصفات أعظم األثر فى عمل عضو ھیئة التدریس المھنى .

االھتم��ام ب��األمور األدبی��ة  یضاف إلى ما سبق أن عضو ھیئة التدریس الناجح یجب علی��ھ إن یك��ون ش��دید

كم��ا  وان یكون سعیدا بعالقاتھ م��ع طالب��ھ ، ، تماعیةوالعلمیة وان یساھم مساھمة فعالة فى األنشطة االج
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تعامالت��ھ وان یك��ون ذكی��ا لماح��ا وان یتمت��ع بمف��ردات لغوی��ة وفی��رة  یج��ب علی��ھ أن یك��ون دیموقراطی��ا ف��ى

 یجیش فى صدره بكل یسر وسھولة . تمكنھ من التعبیر عما

  أسالیب مقترحة للتقویم الذاتى 

یلج��أ إل��ى ك��ل ھ��ذه األس��الیب  ن واجب��ات ك��ل عض��و ھیئ��ة ت��دریس أنغنى عن اإلیضاح أننا ال نقترح أن م��

الط��رق الممكن��ة وال��ى واج��ب االس��تفادة منھ��ا أو  المقترحة فیما بعد ولكن المقصود ھو أن نشیر إلى تعدد

  من بعضھا حسب الحاجة .

 : األسالیب فى المقترحات التالیة یمكن إیجاز ھذه

ألفض��ل أس��لوب لط��رح  تب��اھھم وأحب��وه وع��ن مقترح��اتھمطرح أسئلة على الطالب تسألھم عم��ا ش��د ان 

 ھذه المعلومات علیھم .

الض��عف للعم��ل ال��ذى  كتابة تقریر شخصى سنویا یوضح فیھ عضو ھیئة التدریس نق��اط الق��وة ونق��اط 

 قام بھ خالل العام المنصرم .

س��ى ك��ل فص��ل درا إجراء مناقشات مستفیضة بین أعض��اء ھیئ��ة الت��دریس بعض��ھم ال��بعض ف��ى نھای��ة 

 الستعراض كافة المشاكل وإیجاد الطرق للحل .

ث��م  باس��تخدام الفی��دیو)) أو بالصوت والصورة باستخدام المسجل)تسجیل بعض المحاضرات صوتیا ( 

 تحلیلھا وتشخیصھا ونقدھا بعد ذلك .

طریقة لمحاض��رة مفی��دة  االسترشاد بمقترحات األساتذة والتماس مساعدتھم طلبا للوصول إلى أفضل 

 شیقة .و

عن أفض��ل وس��ائل التش��خیص  االستفادة من الكتب والمجالت العلمیة بمجالیھا العلمى والتربوى بحثا 

 والعالج .

  أھمیة المراجع والكتب والمجالت العلمیة 

والكت��ب  أدق وأعم��ق . إن عض��و ھیئ��ة الت��دریس الناب��ھ یع��رف أن��ھ كلم��ا حس��ن عمل��ھ واجھت��ھ مش��كالت

  . دورھا فى حل كافة المشكالت المھنیةوالمجالت المتخصصة تساعد ب
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الجدیدة فى حقل  إن على الذین یقومون بالتدریس ویقدمون المعرفة أن یظلوا على صلة دائمة بالمعارف

 القری��ب ق��د یص��بح خاطئ��ا الی��وم ، وعلیھم أن یعلموا أن ما ك��ان یظھ��ر أن��ھ ص��حیح ب��األمس تخصصاتھم .

وأن ما كان مستعصیا على الحل قبل أی��ام  ، لوما فى الحاضروإن ما كان مجھوال فى الماضى سیصبح مع

الب��دیھیان تق��دمھا الكت��ب والمج��الت وم��ا فیھ��ا م��ن بح��وث ودراس��ات  ك��ل ھ��ذه قد یصبح محلوال بعد أی��ام .

ھن��ا ك��ان واج��ب عض��و ھیئ��ة الت��دریس أن یبق��ى عل��ى ص��لة مس��تمرة ووثیق��ة  وم��ن ومناقش��ات وتج��ارب .

 تب الحدیثة ومتابعة المجالت المتخصصة بل والعامة أیضا .وقراءة الك بالعملیة البحثیة

  معوقات العملیة البحثیة 

جدید فإن ھناك  ومتابعة كل ما ھو البد أن نعترف دون مواریة أنھ مع اقتناعنا بأھمیة البحث والقراءة

 من المعوقات ما یحول دون ذلك . 

  المعوقات من أھم ھذه

التدریس ھو أیضا عضو فى  لى صعوبة اقتنائھا نظرا الن عضو ھیئةارتفاع ثمن الكتب القیمة وبالتا 

 والمجتمع المحیط بأسره . المجتمع الخارجى وعلیھ التزامات تجاه أسرتھ الصغیرة

الكت��ب وبأع��داد مناس��بة  وھن��ا ی��أتى دور المكتب��ات الجامعی��ة ومكتب��ات الكلی��ات ف��إن علیھ��ا أن ت��وفر

 االطالع والبحث. تزادة بالعلم ومتابعةلتعاون الباحثین والدراسیین على االس

 البحثیة. ندرة بعض المجالت والدوریات العلمیة فى إحدى الجامعات أو األماكن 

التقنیات الحدیثة مث��ل ش��بكة رب��ط  وھنا یأتى دور ربط الجامعات ومراكز البحوث معا سواء باستخدام

فیھ��ا أن��واع وأس��ماء المج��الت جامع��ة  المعلوم��ات ب��ین الجامع��ات أو باإلص��دارات الت��ى توض��ح ك��ل

 ھذه اإلصدارات. والدوریات المتوفرة بھا لیعرف كل باحث أماكن تواجد

 الباحث. صدور بعض األبحاث الھامة بلغات ال یجیدھا عضو ھیئة التدریس أو 
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وھ��ى اللغ��ة العربی��ة أو  ویمك��ن التغل��ب عل��ى ھ��ذه المش��كلة بتش��جیع عملی��ة الترجم��ة إل��ى اللغ��ة األم

الفرنسیة وذلك عن طریق المتخصص��ین وم��ن  لى اللغات ذائعة االنتشار مثل اإلنجلیزیة أوبالترجمة إ

 . یجید لغة البحث األصلیة واللغة المترجمة إلیھا

وقت��ا كافی��ا لمتابع��ة البح��ث  انشغال عضو ھیئة التدریس بإعداد محاض��راتھ وتجارب��ھ لطلبت��ھ ف��ال یج��د 

 والقراءة .

یصبحون بع دفتره أعضاء ھیئة  التمویل الالزم لتعیین معیدین جدد وھنا یظھر دور الدولة فى توفیر

بعض��ھم نھائی��ا للبح��ث والدراس��ة ومزی��د  تدریس بما یخفف العبء عن األعضاء الموجودین ویتف��رغ

 ویجد متسعا من الوقت ینمى فیھ حصیلتھ العلمیة . وأما البعض اآلخر فتتخفف أعباؤه من االطالع ،

 المدارس العلمیة. البعثات لمختلف دول العالم لالطالع على كافةارتفاع تكالیف إرسال  

میزانی��ة البعث��ات الخارجی��ة  وھذه المشكلة أیضا یمك��ن للدول��ة المس��اھمة ف��ى حلھ��ا ع��ن طری��ق زی��ادة

ألعضاء ھیئة التدریس لمختل��ف دول الع��الم  واإلكثار من بعثات األشراف المشترك والمھمات العلمیة

والمص��انع الكب��رى وك��ل أجھ��زة الدول��ة ك��ل ف��ى مجال��ھ  ھمی��ة مس��اھمة الش��ركاتـ وھنا جدیر بال��ذكر أ

العلمی��ة لھ��ذه الھیئ��ات وإث��راء العملی��ة البحثی��ة م��ن جان��ب  فتتضاعف الفائدة عن طریق ح��ل المش��اكل

 آخر .

ودع��وة كاف��ة المتخصص��ین  ھن��ا الب��د إن نن��وه إل��ى أھمی��ة تش��جیع الن��دوات والم��ؤتمرات واالجتماع��ات

تنمى العالقات وتفتح أفاقا جدیدة مم��ا  لبحث العلمى وھنا یبرز دور اللقاءات الشخصیة فھىوالمھتمین با

 رحبا . یعطى للبحث العلمى والدراسة ثراء واسعا ومجاال

  التكیف االنفعالى والشخصى لعضو ھیئة التدریس 

ات��ھ الع��ام بك��ل توجھ بدای��ة فالك��ل یعت��رف أن عض��و ھیئ��ة الت��دریس ھ��و ش��خص یع��یش ف��ى المجتم��ع

النفس��یة والعص��بیة الت��ى تواج��ھ  وھو یعانى من المشكالت العامة ویعانى أیضا من الضغوط وصراعاتھ ،

مختلفى المستویات العلمیة والبیئیة واالجتماعی��ة  ھذا بجانب أنھ یواجھ طالبا الفرد العادى فى المجتمع .

 سھل قیادتھ .مستھتر فى حیاتھ أو مكابر ال ت ومن الطالب من ھو عدوانى الطبع أو
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التدریس أن ینتزع نفس��ھ م��ن ك��ل  من ھذا كلھ وبالرغم مما تقدم من ظروف متباینة فإن على عضو ھیئة

ع��ن التحی��ز لفئ��ة دون أخ��رى طالم��ا إن ھ��ذا  الصراعات المحیطة عندما یق��ف أم��ام طالب��ھ وین��اوئ بنفس��ھ

 القیام بھا . التحیز ال یخدم األغراض العلمیة المنوط بھ

االنغم��اس فی��ھ أو دون ال��زج  بق أن عل��ى عض��و ھیئ��ة الت��دریس أن یتكی��ف م��ع الواق��ع دوننخلص مما س

بقیة الطالب بتیار اتھم المختلف��ة فم��ا م��ن ش��ك  بنفسھ فى تیار فئة من الطالب فیعادى أو على األقل یھمل

 فى سلوك طالبھ. أن صحة عضو ھیئة التدریس النفسیة تؤثر

ولع��ل  طالبھ��م والعك��س ص��حیح . رون تأثیرا كبیرا وجیدا فى تكی��فأن ھؤالء الذین ھم حسنو التكیف یؤث

یتعلمون��ھ ف��ى الجامع��ة ھ��و قی��اس درج��ة التكی��ف  من أھم التنبؤات بمدى تحصیل الطالب واستفادتھم مم��ا

 الشخصى ألستاذھم

أس��لوبھ الخ��اص ف��ى كیفی��ة  م��ن الس��لبیات الت��ى ق��د تواج��ھ أعض��اء ھیئ��ة الت��دریس أن ك��ال م��نھم یك��ون ل��ھ

یح��دث بینھ��ا بع��ض التض��اد مم��ا یس��بب  أھدافھ وبالت��الى فق��د تتع��ارض بع��ض ھ��ذه األس��الیب أو ق��د تحقیق

م��ن تقتص��ر اجتماعی��اتھم عل��ى زم��الء  إحباط��ا عن��د بع��ض م��نھم خاص��ة ذوى الحساس��یة المفرط��ة أو

 أفراد المجتمع خارج الجامعة . التخصص العلمى فقط دون االختالط بزمالء المھنة أو

محبوب��ا ف��ى المجتم��ع  ھیئ��ة الت��دریس أن یك��ون عل��ى عل��م بالص��فات الت��ى تجعل��ھ إن م��ن واجب��ات عض��و

تعامالت��ھ وط��رق تدریس��ھ وعالقت��ھ  المحیط بھ وعلى األخص طالبھ كما أن من واجب��ھ أن یع��ي النظ��ر ف��ى

 طالبھ لھ. بمن حولھ بغیة تحقیق أھدافھ فى تقدیر واحترام ومحبة

أج��ل إش��عار رج��ال الجامع��ة  یس��تطیع أن یفع��ل الكثی��ر م��نوم��ن نافل��ة الق��ول أن المجتم��ع خ��ارج الجامع��ة 

المجتمعات الحدیثة تعم��ل جاھ��دة عل��ى ت��وفیر أفض��ل  إن بالمحبة واالحترام والراحة النفسیة واالطمئنان .

 الجامعة تأجل تمكینھم من أداء رسالتھم. الظروف المادیة والمعنویة ألساتذة

ت��دریس عل��ى ح��دى لح��ل  ن نق��دمھا لك��ل عض��و ھیئ��ةوم��ن الب��دیھى أن��ھ ال توج��د وص��فة ج��اھزة یمك��ن أ

العقلی��ة المناس��بة إال أن بع��ض  مش��كالتھ وال��تخلص م��ن الض��غوط الت��ى یستش��عرھا مم��ا ت��وافر ل��ھ الص��حة

  :بھا االقتراحات التالیة قد تخفف من حجم المعاناة التى یشعر
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 التأكید على أن الخالف فى الرأى أمر یفید وسوى بل وضرورى . 

 اآلخرین . یفیة النقد البناء واالستفادة من كل نقد بناء منضرورة تعلم ك 

  بحكمة ورویة. توقع بعض محاوالت إظھار الذات من الطالب وتعلم كیفیة معالجة األمور 

أو االنغم��اس ف��ى المش��كالت  االستغراق فى العمل والبع��د ع��ن تافھ��ات األم��ور مم��ا ال ی��دع وقت��ا للقل��ق 

 الصغیرة .

الفنی��ة أو األدبی��ة أو غی��ر  بعیدة عن مجال التخصص مثل النشاطات الریاضیة أوتعلم نشاطات جدیدة  

 یزال فعاال . ذلك مما یعطى راحة للذھن المجھد ویشعر اإلنسان بأنھ ال

وع��دم إش��عار أى إنس��ان  تعلم كیفی��ة التح��دث م��ع مختل��ف طبق��ات الن��اس وفھ��م أراءھ��م والعم��ل معھ��م 

 بالدونیة أو بالتعالى والكبریاء .

ش��دیدة ف��ى الطم��وح أو  ض��ع خط��ة مس��تقبلیة ف��ى ح��دود الظ��روف واإلمكان��ات المتاح��ة دون مبالغ��ةو 

 إسراف مقیت فى التواضع .

 والتعلق بأھداف الفضیلة. اإلیمان بفلسفة فى الحیاة مع التمسك باألیمان با¢ سبحانھ وتعالى 

 للتحسین فإنك لست سیئا ، مجمل القول ھو أن تطلق للنفس سجیتھا فبالرغم من أن ثمة دوما مجاال 

اآلخ��رین ف��إن ذل��ك یقت��ل الفردی��ة ویفس��د الطم��وح  وما من أحد لھ صفة الكمال مع عدم اإلسراف فى تقلی��د

  المرغوب .
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 دلیل المدرب
 أھداف الدورة

 التعرف على مفھوم التنمیة المھنیة ومكوناتھ االساسیة   

 توضیح خصائص التنمیة المھنیة وآلیات تحقیقھا . 

 ین االسلوب العلمى لكیفیة تحدید االحتیاجات التدریبیة العضاء ھیئة التدریس یب 

 تحلیل مراحل التنمیة المھنیة وكیفیة تطبیقھا . 

 التدریب على تصمیم البرامج الخاصة بالتنمیة المھنیة  

 التعرف على االنشطة المختلفة بالتنمیة المھنیة واقتراح آلیات تنفیذھا . 

 فى مجال التنمیة المھنیة واستنتاج الدروس المستفاده منھا تحلیل بعض التجارب  

وضع تصور لتفعیل مراكز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقادة فیما یختص بالتنمی��ة المھنی��ة  

 المحاور االساسیة للدورة :

 الخصائص .....) –المكونات  –( المفھوم  التنمیة المھنیة المستدیمة من حیث :

 جات للتنمیة المھنیة المستدیمة .تحدید االحتیا

 مراحل التنمیة المھنیة وكیفیة استخدامھا .

 الدروس المستفاده منھا....) –التجارب المختلفة فى مجال التنمیة المھنیة .( االتجارب 

 تفعیل مراكز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقاده فیما یختص للتنمیة المھنیة 

 :إسلوب العمل داخل الدورة

تقوم الدورة على اساس العصف الذھنى ، والتعلم التعاونى وتبادل الخب��رات ب��ین المش��اركین ، حی��ث  

 یتم تقسیم المشاركین الى مجموعات مصغرة .

تبدأ الدورة بحلقة نقاشیة جماعیة حول قضایا التنمیة المھنیة المس��تدیمة تثیرھ��ا اوراق عم��ل ت��وزع  

الحاضرون على قدم المساواة فى النقاش مستخدمین ف��ى ذل��ك  على المشاركین فى بدایة الدورة ویشارك

 Brain stormingاسلوب العصف الذھنى 

یتب��ع ذل��ك تطبیق��ات عملی��ة داخ��ل مجموع��ات العم��ل لتنفی��ذ ت��دریبات یعقبھ��ا مناقش��ة داخ��ل مجموع��ات  

 العمل .

یخ��تص التوص��ل ال��ى تص��ور لتفعی��ل دور مراك��ز تنمی��ة ق��درات أعض��اء ھیئ��ة الت��دریس والق��ادة فیم��ا  

 بالتنمیة المھنیة المستدیمة .
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Continuous Professional Development 

 

The lecture showed the significance of professional development for 

university staff  members . this sort of development is part and parcel of 

improving university teaching as it helps promote the teaching skills of the 

university staff member . It was shown that the needs of the staff members 

for this development is a must . then the characteristics of professional 

development were indicated these characteristics included flexible 

practical, extended, complex and ethical professionalism Moreover, by the 

end of the program the trainees should be able to determine – in depth- the 

concept of professional development, its importance , how to analyze its 

components and Know its interrelated phases. S/he should be able to 

comprehend the cyclic phases of development with special emphasis on how 

to benefit from prior experiences through observation, study and analysis . 

To achieve this , the current practices should be criticized then comes the 

phase of observation, next the phase of inference and  constructing the 

concepts and finally active experimentation . Thus the trainees can become 

able to benefit from these experiences  in improving their professional 

development. Moreover, the trainees are exposed to how to plan 

professional development taking into account the aims of planning the 

program, evaluation, cast and timing . Finally how to set a suggested 

proposal for achieving this development through the center of developing 

staff members and leaders abilities is dealt with. 
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