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  مهارات التدريس
  

تعرف مھارات التدریس بأنھا مجموعة السلوكیات التدریسیة التي یظھرھا التدریسي في        
و تظھر ھذه السلوكیات من خالل الممارسات . نشاطھ التعلیمي بھدف تحقیق أھداف معینة

أو لفظیة تتمیز بعناصر الدقة في التدریسیة للتدریسي في صورة استجابات انفعالیة أو حركیة 
  .األداء و التكیف مع ظروف الموقف التدریسي

  

  /أھم المھارات التدریسیة التي یجب أن یمتلكھا التدریسي: أوًال

 -:مھارة التخطیط .١
فالتخطیط بمثابة رسم ، على التدریسي أن یعمل على التخطیط الجید تمھیدًا للتدریس    

  .ین بھا التدریسي قبل التنفیذ و التقویمبیاني أو خریطة توضیحیة یستع
فالتخطیط یوضح مسار عمل التدریسي و اتجاھاتھ و طرائقھ و مشكالتھ و كیف یمن     

  .التغلب علیھا
لھذا كان ال بد من أن یتقن التدریسي مھارة التخطیط لتدریسھ حتى یتمكن من توفیر     

شجع على حدوث أكبر قدر من التفاعل أفضل بیئة تعلیمیة  و یعمل على خلق المناخ الذي ی
  .و بالتالي أكبر قدر من التعلم

  
 -:مھارة صیاغة األھداف التدریسیة .٢

ٳن ٳتقان التدریسي لصیاغة األھداف التدریسیة صیاغة سلیمة یعد من اھم المھارات     
ألالزم  توافرھا في كل مدرس بصرف النظر عن   مادة تخصصھ أو عن المرحلة التي 

و من المھم أن یختار التدریسي أنواع األنشطة التي توائم األھداف المحددة . یدرس لھا
و مراعاة میول الطلبة ، للدرس مع مراعاة الظروف المادیة و األجتماعیة للبیئة الصفیة

، بحیث تدفعھم األنشطة المختارة للمشاركة ا�یجابیة و التفاعل المثمر مع الموقف التعلیمي
تدریسي في األنشطة التعلیمیة  التي یختارھا سواء في الدرس الواحد مع ضرورة أن ینوع ال

أو من درس آلخر ألن ھذا یؤدي لتعلم أفضل و یبعد الملل عند التدریسي و الطالب على حد 
  .سواء
فالتدریسي من خالل تحدیده لألھداف یحدد نوعیة التغییر المعرفي و المھاري الذي      

ماذا ینتظر من المتعلم ٳنجاره في نھایة الدرس ؟ أو ، لمتعلم یصبو ٳلى ٳحداثھ على سلوك ا
  ما ینبغي أن یكون المتعلم قادرًا على فعلھ في نھایة ھذا النشاط؟ 

 –ٳذا وضوح األھداف و دقتھا یمكنان التدریسي من السیطرة على الموقف التعلیمي  
  ...ھدافالتعلمي و یجعل ھذا األمر یحدد الوسائل المناسبة لتحقیق ھذه األ
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 -:مھارة ٳثارة  الدافعیة لدى المتعلمین .٣

و یستطیع ، یحتاج تنفیذ الدرس في غرفة الصف ٳلى توافر قدر كبیر من الدافعیة لدى الطلبة
أو عرضھ ،المعلم ٳثارة األنتباه و الدافیعة لدى طلبتھ من خالل طرح بعض األسئلة علیھم

على . ر ذلك من وسائل رفع الدافعیة و غی، لموضوع جدید مما تم قراءتھ في كتاب جدید 
و یكون التالمیذ حینئذ أكثر قابلیة للمشاركة في الموقف و ، أن یكون ذلك في بدایة الدرس

و قد یؤدي ذلك ٳلى االستعداد و التركیز و االھتمام بموضوع الدراسة ، أكثر حیویة و نشاط 
  .كثر استعدادًا للتعلمویكون بذلك التدریسي قد ھیأ أاللتالمیذ للدرس و جعلھم أ، 

 -:مھارة التمھید للدرس .٤

من العوامل التي تضمن حسن متابعة التالمیذ للدرس و رغبتھم في التعلم ھي الدقائق 
ففیھا یستطیع التدریسي لفت انتباه تالمیذه و ٳثارة رغبتھم و ، الخمس األولى في الدرس

لذلك یمكن القول أن ، یقولھ أو ینصرفون عن الدرس و ال یبالون بما س، دافعینھم للتعلم
  .المدرس الناجح یستطیع من خالل تقدیم شیق أن یثیر دافعیة تالمیذه

بالدروس السابقة و بفروع المادة األخرى و ، ٳذ یربط المعلم من خالل الدقائق األولى   
یمكن أن یربط تدریس المادة مع بیئة الطلبة الخارجیة و مستجدات الظروف و المناسبات و 

حداث بما یتناسب مع تسلسل الدرس و عدم ا�خالل بالدرس و الخروج عن لب األ
  .الموضوع

كما یتم ربط ، و تتنوع طرائق التمھید للدرس حسب طبیعة الموضوع و عمر المتعلمین   
الدرس الحالي بالدرس السابق أو بالمعارف السابقة للتعرف على مستوى التالمیذ و 

و یمكن للمعلم االستعانة بأسئلة و ، م المعرفیة عن الموضوع االنطالق منھ الستكمال بنیتھ
  ...استفسارات عن الموضوع في ذلك

ولكن المھم أن تكون متنوعة حتى ال تفقد جاذبیتھا و ، و األفكار بالنسبة للتقدیم ال تنتھي    
على المعلم أال یطیل في النقدمة على حساب زمن الدرس و أن ینتقل من التقدیم ٳلى 

  .وضوع المحدد للدرسالم

 -):ا�لقاء( مھارة العرض  .٥
و لذلك یجب ، ٳن عملیة التدریس ال تجري على النحو المطلوب ٳال باستخدامك ا�لقاء    

و ،ومتى یخفضھ، و كیف یرفع صوتھ، ومتى یسكت، على المعلم أن یعرف كیف یتحدث 
یقوم بالتدریب على  و علیھ أن، كیف یكون حدیثھ معبرًا عما في نفسھ و یعكس ٳحساسھ 

عملیة ا�لقاء كونھ وسیلة لنقل المعارف و المعلومات ٳلى عقول التالمیذ مع عدم القتصار 
  .علیھا من عملیة التدریس

وھو تتابع معین من الخطوات التي تستھدف تحقیق الھدف ، و یعد العرض قلب الدرس     
أي تصمیم ( و وسیلة ممكنة  المحدد من الدرس في فترة زمنیة محددة و بأقل جھد و وقت

  .و تحلیل مادة الدرس لیسھل فھمھا) ٳستراتیجیة تحقیق أھداف التعلم بأختصار
كذلك على المعلم اختیار الطریقة المثلى المناسبة في التدریس من بین طرائق تدریس     

المادة و التنویع بھا حسب متطلبات البیئة الصفیة و طبیعة المتعلمین و ، كثیرة استخدامھا 
  .على أن تكون مشوقة و تبعث على نشاط تالمیذه، الدراسیة 
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و على العلم یكون ملما بمادتھ في مفاھیمھا أثناء شرح الدرس و خلوھا من األخطاء    
و ٳلمامھ باألسس التربویة لتحقیق أھدافھ بحیث یستطیع تبسطیھا و توضیحھا بأكثر ، العلمیة

األستعانة ، التشبیھات، األمثلة( یمكن األستعانة بھا من طریقة و من بین األسالیب التي 
، و أن یحدد النقاط الرئیسیة و المھارات التي یرید أن یناقشھا مع طلبتھ ... ) ببعض الرسوم

خالل ، و یعرف الطلبة بھا و یدربھم علیھا و یقومھم علیھا بأستخدام مختلف أسالیب التقویم 
  .تدریس عدد من الموضوعات أو عند نھایة، الدرس أو بعد نھایتھ 

توضیح ، التسلسل المنطقي و الترتیب، و یجب التركیز في الشرح الجید على األختصار    
  .عالقة األفكار و المفاھیم

  
 - :مھارة التفاعل بین المعلم و التالمیذ في الصف .٦

كالم و التفاعل أللفظي الذي یركز على ال) ا�یماءات(یظھر من خالل التفاعل الاللفظي    
  .الذي یجري داخل الموقف التعلیمي من المعلم أو التالمیذ

و قد أوضحت الدراسات أن المعلم یأخذ معظم وقت الحصة بالكالم و ال یدع مجاًال كبیرًا   
كما دلت النتائج أن نسبة كبیرة من كالم التدریسي تكون في ، للتالمیذ للتحدث أو الحوار

كما وجد ، أو تحذیر أو توبیخ لتوجیھ سلوك التالمیذ  صورة أسئلة أو تعلیمات أو تویجھات
و أن نسبة الحوار المتبادل بین الطلبة ، أن نسبة مبادرة التالمیذ باكالم منخفضة للغایة 

  .بعضھم ببعض منخفة جدًا
و قد وجد أنھ كلما زاد دور التلمیذ ا�یجابي في الموقف التعلیمي راد التعلم و زادت كفاءة   

 - في الكلیات التربویة –لذلك یفترض أن یتم تدریب المعلمین قبل الخدمة ، علیمیة العملیة الت
بمعني تدریبھم على زیادة التفاعل في الصف ، و بعد التخرج لرفع مھارتھم في ھذا الجانب 

بحیث یكون الدور األكبر للتالمیذ و تعوید المعلمین على التقلیل من دوره الدكتاتوري ، 
  .قف التعلیميالمھیمن على المو

  
 -:مھارة المرونة و سعة االطالع و حیویة المعلم .٧

و تتمثل بمھارة المعلم عند أداء حصتھ و مرونتھ بتغیر أوضاعھ و تغیر طبقات صوتھ     
انشطة ، اسئلة تربویة( و استخدام الفواصل التنشیطیة مثل ، حسب أھمیة المعلومة

علم الجید یأخذ بزمام األمور متوقعًا للمستجدات فالم، و غیرھا بما یراه مناسبًا.....) ،فكریة
  .حسن التصرف، متغلبًا على الصعوبات ، و لسلوكیات التالمیذ 

و ھي لیست موھبة و لكنھا مھارة تدریس ، و ترتبط حیویة المعلم بمواصفاتھ الشخصیة               
  .قابلة للتعلم من خالل الممارسة و التدریب

التنویع في درجاتھ و ( ه المھارة بكفاءة ف�ن المعلم بحاجة ٳلى تدریب صوتھ و لكي تؤدي ھذ        
  .و تحركاتھ و تعبیرات الوجھ) مستویاتھ

  

  

 -:مھارة ٳنھاء الدرس و الغلق .٨
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قد تكون نھاید الدرس أكادیمیة أي تركز على تلخیص النقاط العلمیة و العملیة التي تناولھا 
و في ھذه ، میذ أو قد یقوم المتعلم بھذا التلخیص الدرس و یتم عن طریق أسئلة توجھ للتال

المرحلة تستخلص التعمیمات األساسیة في الدرس و تكتب على السبورة و قد یھتم التدریسي 
عند ٳنھاء الدرس ببعض الجوانب الوجدانیة و السلوكیة كأن یشكرھم على تجاوبھم و 

  .اتب البعض على سلوكیاتھم السلبیةكما قد یع) قد یكون فردیًا أو جماعیًا(متابعتھم الدرس 

بطریقة جیدة و ذلك بعمل ملخص ) الغلق( و في األخیر یأتي الى فن كیفیة ٳنھاء الدرس   
للدرس شفویًا یتم فیھ التركیز على النقاط و المھارات المھمة و تكملة ما قد نقص من 

  .الدرس

 -:مھارة تقویم الدرس .٩
المعطاة و من ٳتقانھا و تطبیق بعض النظریات  ھو التأكد من المعلومات و المھارات   

فكل ) مثل االختبارات بأنواعھا( و أیضًا اختیار و تصمیم أسالیب تقویم نتائج التعلم، ذھنیًا 
ھدف من األھداف السلوكیة ال بد من تتبعھ وسیلة للمالحظة و التقویم و العالج و یكون 

  ....أو غیرھااالختبار أما بورقة أو ببطاقات أو أسئلة شفویة 
و ھناك عمل یكلف بھ التالمیذ خارج المدرسة مرتبطا بما درسوه أو سیدرسونھ من    

، استثارة دوافع التالمیذ ، زیادة المعرفة العلمیة، موضوعات و لھ عدة أھداف منھا المران
تحمل المسؤولیة و تواصل للدرس مع التالمیذ أثناء تواجدھم ، تنمیة قدراتھم على التفكیر 

  فیجب أن یكون مناسبًا كمًا و كیفًا ، بالمنزل 

  

 -:مھارة صیاغة و توجیھ األسئلة أثناء التدریس .١٠
یستخدم المعلم األسئلة من آن آلخر في المحاضرة و في الحوار و المناقشة و في مرحلة    

ھ و من المھم أن یتقن المعلم مھارة صیاغة و توجی، تقییم التالمیذ و التأكد من فھمھم للدرس
و تعتبر األسئلة عملیة دینامیكیة تساعد على ، و أن یمیز بین أنواعھا و مستویاتھا ، األسئلة 

  .التفاعل المتبادل بین المعلم و تالمیذ و بعضھم البعض
  :و یمكن تصنیف األسئلة الى قسمین  

v  أسئلة تختبر و تؤكد المعلومات و تسمى أسئلة الحقائق. 
v و تسمى أحیانًا ، كیر و خلق الحقائق أو التوصل ٳلیھا أسئلة تدفع التالمیذ ٳلى التف

 .أسئلة التفكیر
 

 -:مھارة تعزیز استجابات التالمیذ .١١
التعزیز سلوك لفظي یأتي عقب سلوك آخر سواء كان لفظیًا أو غیر لفظي بھدف التعبیر      

  . عن مدى الموافقة أو الرفض للسلوك
، أو غیر صحیح ، جي أكمل، للمتعلم أحسنت  كأن یقول أاللمعلم، و ھناك تعزیز لفظي     

  .ٳجابتك ناقصة
  ...یكون في صورة أبتسامة أو تصفیق من الزمالء، أو تعزیز غیر لفظي 

  .یكون مباشرة بعد أداء السلوك دون تأجیل، كما أن ھناك تعزیز فوري 
  .لوفیھ ال یكون ھناك رد فعل لسلوك التلمیذ بل تجاھل و ٳھمال كام، و تعزیز سلبي 
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 -:مھارة استخدام التقنیات التربویة .١٢

تتطلب المھارة أن یكون المعلم ملما بأنواع التقنیات التربویة المختلفة و المواقف التي    
مع التأكد من أنھا ، و استعمال أكثر من وسیلة اذا استدعى األمر ذلك، تصلح فیھا وسیلة ما 

  .تعمل بكفاءة قبل موعد الدرس
الوسیلة المناسبة لدرسھ أساسًا بما یتناسب و طبیعة الدرس و أھدافھ و و المتعلم یحدد    

من أجل مساعدة التالمیذ على بلوغ األھداف ،  محتواه في مرحلة تخطیط الدرس و ٳعداده
و أن تكون متكاملة مع . و یجب أن تكون الوسیة مرتبطة بأھداف الدرس. المحددة للدرس 
و ، و أن یكون المعلم على معرفة ستبقة بھا ، التالمیذ  و مناسبة لمستویات، طریقة التدرس 

  .یشارك في ٳعدادھا

  

 -:مھارة ٳدراة المناقشة .١٣
و ھناك ، المناقشة تزید من فاعلیة االلتالمیذ و مشاركتھم ا�یجابیة في الموقف التعلیمي    

الكبیرة یجد  فمثًال  في مناقشة المجموعات، عدة أنواع للمناقشة و لكل منھا أھدافھا الخاصة 
و یجلس المعلم في مقعد في ، المعلم طریقة و نظام الصف و ترتب المقاعد على شكل دائرة

و یعین أحد التالمیذ لیصبح مقررًا للجلسة لتدوین نقاط المشاركة و ، الدائرة یرى فیھ الجمیع 
ذا اآلراء المختلفة مع ضرورة تغییر المقرر في كل جلسة حتى ال یستأثر واحد منھم بھ

كیف یأخذ ( و یشرح المعلم أھداف المناقشة و موضوعھا و یوضح قواعد النقاش، الدور 
و حتى تنجح المناقشة ال بد ، ) أو یطلب أستفسار، أو كیف یعلق على كالم زمالئھ، الكلمة

ضبط الوقت و ، و على المعلم كمدیر للمناقشة ، أن یشعر التالمیذ باألرتیاح و األطمئنان 
  .ن كل جوانب المناقشة قد نوقشتالتأكد من أ

  
 -:مھارة ٳدارة دروس المختبر .١٤

باألخص في ، یتطلب من المعلم مھارة عالیة في التخطیط و ا�عداد السابق لزمن الدرس   
  ....التطبیقات، األعداد لتجارب المختبر 

لما  و المھارة األساسیة الالزمة للمعلم في دروس المختبر ھي القدرة على المالحظة     
یالحظ أداء التالمیذ و أسالیب تعاملھم مع بعضھم البعض و التأكد ( یدور في غرفة الدرس

  ) .من حسن أستخدام األجھزة

  .على المعلم أن یوضح في بدایة العمل السلوك الناتج و النتائج المتوقعة من ھذه التجربة         

 -:مھارة خلق جو سیكولوجي في الصف .١٥
لیمیة التقلیدیة یكون المعلم ھو محور العملیة التعلیمیة و ھو المتحكم في في العملیة التع    

، فالتلمیذ ینضم نفسھ بنفسھ حتى یتعلم، المعرفة و العالقة التي تربطھ بالتالمیذ عالقة سلطة
و ، في حین أن األتجاھات الحدیثة في التدریس تركز على البناء النشیط لمعرفة المتعلم 

  وكیف نسھل عملیة التعلم ؟ ، لمعلم ھو كیف یتعلم الطلبة جعلت محور اھتمام ا
فالمعلم قبل أن ، ان دور المعلم ھو مساعدة التالمیذ على الحصول بأنفسھم على المعرفة     

  صحیح أن المعلومات ، یكون مختصًا في وظیفتھ یكون مھندسًا في التربیة و تقنیًا في التعلم
  



٦ 
 

ا أنھ یعمل على أن یكسب التالمیذ استقاللیتھم علیھ لكن بم، التي یحملھا لیست دون جدوى
و أن یتنازل عن ، ومتحكمًا في ردود أفعالھ، أن یكون على درایة بدینامیكیات الجماعة 

فالمھم أن یعمل على النمو الشخصي ، أال یفرض المعرفة ، الدور المسیطر في الصف 
  .ل المعرفةللتالمیذ و یقدم لھم ید المساعدة كراشدین دون ٳغفال نق

  

          

  /بعض المشكالت التي یواجھھا المعلم في الصف: ثاینًا
 -:مشكالت المعلم .١

المعروف عن كل مھنة أن لھا صعوبات و عراقیل تقف حاجزًا و عائقًا أمام حسن    
فما بالك بمھنة التعلیم ، و قد تكون ھذه المشكالت ذوت طبیعة كادیة أو غیر ذلك، سیرھا

  .أعقد المھن و أكثرھا حساسیةالتي تعتبر من 
 -:مشكالت متعلقة باألھداف .٢

المعلم یبدأ نشاطھ التعلیمي بتكوین فكرة واضحة عما یرید ٳنجازه من خالل عملیة     
بالتالي علیھ أن یقف على األھداف التي یتوقع من تالمیذه ٳنجازھا نتیجة ھذه ، التعلیم 
  .العملیة

  
 -:مشكالت متعلقة بخصائص التالمیذ .٣

ھذا األمر ، یتباین عادة التالمیذ في خصائصھم الجسمیة و األنفعالیة و األجتماعیة     
الذي یفرض على المعلم مواجھة مشكلة فھم التالمیذ من خالل التعرف على قدراتھم و 

و نقاط ضعفھم و قوتھم لتحدید دى استعدادھم و قدرتھم على ٳنجاز ، مستوى نموھم 
  .األھداف التعلیمیة

  
 -:ت متعلقة بالتعلممشكال .٤

یحتاج المعلم ألداء مھمتھ التعلیمیة ٳلى معرفة المبادئ المتنوعة التي تحكم عملیة     
ف�ن المعلم سیواجھ ، و نظرًا لتنوع سلوك التالمیذ ، اكتساب المعلومات لدى التالمیذ

  .مشكلة اختیار مبادئ التعلم التي تتفق مع طبیعة المواقف التعلیمیة التعلمیة
  
  
  

 -:شكالت متعلقة بالتعلیمم .٥
ال بد من أن یلجأ المعلم ٳلى اختیار طریقة أو أكثر من طرائق التدریس التي تختلف    

  .وقد تختلف في نفس المادة حتى یكون ھناك استیعاب أكثر للتالمیذ، باختالف المواد 
  

 -:مشكالت متعلقة بالتقویم .٦
ي تحقیق الشيء الذي یجعلھ یواجھ یقوم المعلم بالتقویم للتعرف على مدى التقدم ف    

 .      اختبار أو تطویر ا�جراءات التي تساعده على معرفة ھذا التقدم

 


