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 التدريس املبدع

  
  

كثر ما ركزت علیھ البحوث والدراسات التربویة في مجال عملیة التعلیم أن إ
والتعلم ھو تربیة االبداع في المدارس بحیث یدرب المعلم المتعلمین على التفكیر 

والكتابة والریاضیات والقدرة االبداعیة مثل ما یدربھم على مھارات القراءة 
  .والبرمجة الحاسوب 

     فالتدریس المبدع یختلف عن التدریس العادي بعمق اثره في تطویر السلوك
  .و تعدیلھ 

  

   - :تعریف التدریس المبدع 
ھو عملیة یشعر من خاللھا المتعلم بالمشكالت او الثغرات او العناصر المفقود 

ل علیھا  والتي تتلخص في اھداف او التناقضات الموجودة في المعلومات التي یحص
  -:یسعى المعلم الیھا وھي 

 .رفع مستوى الوعي لدى طلبتھ باالبداع واكسابھم االتجاھات االبداعیة  .١
 .زیادة الوعي بالقدرات االبداعیة وحسن استخدامھا  .٢
تنمیة قدرات الطلبة االبداعیة من خالل الممارسة لبعض االسالیب  .٣

 .وغیرھا ... القة ،المرونھ ،االصالةوالمھارات االبداعیة مثل الط
تطویر قدرة الطالب على االحساس بالمشكلة و التنبوء بنواتج حل ھذه  .٤

 .المشكلة 
   تدریبھ على الكثیر من المھارات االخرى ذات العالقة باالبداع والتركیب  .٥

 .و التخطیط 
 .القدرة على االستنتاج و التفكیر الناقد  .٦
٧.   

  - :طلب التدریس المبدع من المعلم یت  -:متطلبات التدریس المبدع 

السماح لطلبتھ العمل في مشروعات تساعدھم على اكتساب االتجاھات الجیدة  .١
 .لحل مشكلة ما في االبداع 

االستقالل في العمل وتحدید المشكلة وجمع المعلومات وتولید االفكار  .٢
 .والتقویم واتخاذ القرار 

 .المختلفة كالكتب  حث الطلبھ على استخدام وتوظیف مصادر المعرفة .٣
 .ان یركز الطلبة على التفكیر في االستعماالت غیر العادیة لالشیاء  .٤

 



٢  
 

   -:المناخ الصفي و التدریس المبدع 
ان المناخ الصفي لھ الدور الكبیر في خلق التفاعل بین المعلم وطالبھ وفي 

  . تشجیع االبداع وتدعیمھ 

  -:ومن ممیزات ھذا المناخ ما یلي 

 .واالرشاد الواعي من المعلم لطلبتھ التوجیھ  .١
 .االصغاء الجید الفكار واسئلة الطلبة  .٢
التصدي لما قد یتعرض لھ البعض من الطلبھ من سخریھ وانتقاد من قبل  .٣

 . زمالئھم 
تكوین الشخصیة االداریة و القیادیة التي تعمل على تنظیم الجو التعلیمي في  .٤

 . الصف بما یخدم ابداع الطلبة 
  
  

   - :الفعالالتدریس  ·

ھو ذلك النمط من التدریس الذي یھتم بدور الطالب في التعلم فال یكون الطالب 
فیھ متلق للمعلومات فقط بل مشاركا وباحثا عن المعلومة بشتى الوسائل الممكنة 
، وبكلمات اكثر دقة ھو نمط من التدریس یعتمد على النشاط الذاتي و المشاركة 

لھا قد یقوم بالبحث مستخدما مجموعة من االیجابیة للمتعلم والتي من خال
االنشطة والعملیات العلمیة كالمالحظة ووضوح الفروض والقیاس وقراءة 
البیانات واالستنتاج والتي تساعده في التوصل الى المعلومات المطلوبة بنفسھ 

  .وتحت اشراف المعلم وتوجیھھ وتقویمھ 

على ممارسة القدرة الذاتیة من المتوقع من التدریس الفعال ان یربى التالمیذ 
الواعیة التي ال تتلمس الدرجة العلمیة كنھایة المطاف ، وال طموحا شخصیا 
تقف دونھ كل الطموحات االخرى انھ تدریس یرفع من مستوى ارادة الفرد 
لنفسھ ومحیطھ ووعیھ لطموحاتھ ومشكالت مجتمعھ وھذا یتطلب منھ ان یكون 

الفھم لیس من خالل المراحل التعلیمیة فقط ذا قدره على التحلیل والبلورة و 
ولكن مستمرة ینتظر ان توجدھا وتنمیھا المراحل التعلیمیة التي یمر من خاللھا 

  .الفرد 

ان التدریس الفعال یعلم المتعلمین مھاجمة االفكار ال مھاجمة االشخاص و ھذا 
ة بین المعلم و یعني ان التدریس الفعال یحول العملیة التعلیمیة التعلمیة الى شراك

المتعلم ، ویمكننا ان نعرف التدریس الفعال بأنھ ذلك النمط من التدریس الذي 
یؤدي فعال الى اداث التغیر المطلوب أي تحقیق االھداف المرسومة للمادة سواء 

  .المعرفیة او الوجدانیة او المھاریة ، ویعمل على بناء شخصیة متوازنة للطالب 

  



٣  
 

   - :الفعال دور المعلم في التدریس 

دور المعلم كبیر وحیوي في العملیة التربویة و التعلیمیة ، ویجب ان یبتعد عن 
الدور التقلیدي االلقائي ، وان ال یكون وعاء للمعلومات بل ان دوره ھو توجیھ 
الطالب عند الحاجھ دون التدخل الكبیر ، وعلیھ فان دوره االساسي تكمن في 

  .م على اعادة اكتشاف حقائق العلم التخطیط لتوجیھ الطالب ومساعدتھ

  :وقد حدد اندرسون صفات التعلیم الفعال بما یأتي 

 .التأكید من ان التعلیم غطى االھداف التعلیمیة التي یتم تحدیدھا بشكل كامل  .١
 .ان یكون شرح المدرس واضحا  .٢
 .ان یكون المناخ السائد فیھ ھو التشدید على وظیفة التعلیم  .٣
 .كبیر من االنشطة التعلیمیة المستمدة من الواقع ان یستفید الى حد  .٤
 . ان یتم فیھ تشجیع المتعلمین على المشاركة الفعالھ في التعلم  .٥
 .ان یزود الطلبة بالتغذیة الراجعة  .٦
االستعانھ باسلوب االسئلة في الحصة بقصد االثارة و التقویم البنائي او  .٧

 .التكویني 
  
 

   - :منھا  وھناك مواصفات اخرى للتدریس الفعال

عدم تكریس جھد المدرس ووقت الدرس في جذب انتباه الطلبة وتشویقھم  .١
الن ھذا االنتباه یكون مؤقتا والمطلوب الحرص على توجیھ نشاط المتعلمین 

 .ومجھوداتھم توجیھًا یتسم بالثبات و الدیمومھ 
 .ان یثیر المعلم خبرات الطلبة السابقة و االنطالق منھا للتدریس الجید  .٢
ماد االقتصاد بالوقت و الجھد واعتبارھما معیارًا اساسیًا في اختیار اعت .٣

طریقة التدریس وكلما تحققت اھداف التدریس بوقت اقصر وجھدا اقل كان 
 التدریس ناجحا وفعاال 

 .تنویع طرائق التدریس لمعالجة محتوى المنھج وتحقیق فعالیة التدریس  .٤
ختلفة و الوقوف على طبیعتھا احاطة المدرس بطرائق التدریس واسالیبھ الم .٥

 .لما لھا من اثر في فعالیة التدریس 

  

  

  

  

 



٤  
 

  - :االسس التي یقوم علیھا التدریس الفعال 
  - :ھناك مبادئ وأسس یتأسس علیھا التدریس الفعال وھي 

ایجابیة المتعلم ، ومشاركتھ في التعلم فكلما كان المتعلم ایجابیا ومشاركا في  .١
 .فعاًال عملیة التعلم كان التدریس 

ان یتأسس التعلم الجدید على الخبرات السابقة للمتعلم بمعنى ان یستحضر  .٢
المتعلم خبراتھ السابقة ذات الصلة بالتعلم الجدید وعلى المدرس ان یھیئ 

 .لذلك 
اشعار المتعلمین بحاجتھم الى التعلم لما یوفره ذلك من زیادة دافعیتھم نحو  .٣

 .التعلم 
متعلم في عملیة التعلم الن فعالیة التعلم ترتفع اشراك اكثر من حاسة لدى ال .٤

 .بزیادة نوافذ التعلم 

  .       ة التعلم قدرات المتعلمین ، واتصالھا بحاجاتھم دمالءمة ما

 


