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 .مقدمة عن التدريس  -

مفهومها ، أهميتها ، اهتماماتها ، العالقة بين نظرية التدريس ونظرية التعلم ، نماذج :  نظرية التدريس -

 .من نظريات التدريس 

 .طرائق التدريس ، أساليب التدريس ، استراتيجيات التدريس ، نماذج التدريس :  مصطلحات التدريس -

 .مفهومها عناصرها :  مهارات التدريس -

 .التدريس الفّعال ، والتدريس المبدع  -

 .مفهومه ، مبرراته ، اسسه ومبادئه ، استراتيجياته :  تنويع التدريس واستراتيجياته -

 :أنواع طرائق التدريس  -

 .س المحاضرة ، االستجواب ، المناقشة ، االستقراء والقيا:  طرائق التدريس الشائعة االستخدام - أ

االستقصاء ، حل المشكالت ، :  طرائق التدريس التي تقوم على البحث في المعرفة وتنظيمها - ب

 .الوحدات ، المشروع ، التعيينات 

طريقة التعلم التعاوني ، طريقة التعلم :  طرائق التدريس التي تقوم على الجهد التعاوني والفردي - ج

 .الفردي 

طريقة التعلم من أجل التمكن ، لعب الدور ، :  بداعطرائق التدريس التي تقوم على التمكن واال - د

 .العصف الذهني 

 

 

 المفـــــردات
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 مقدمة عن التدريس

 :مفهوم التدريس 

قبل البدء يُعد التدريس من االساسيات الالزمة التي يجب على المعني بالعملية التربوية أن يكون ملماً بتا ، و

 بتعريف التدريس ينبغي التميز بين مصطلحين متداخلين معه في المعنى والمضمون ، إذ انه ال يزال يختلط

فنجدهم أحيانا يستعملونها في مواضع غير موضعها , عند تعريفها  والمتعلمين المعلمين من على كثير

 . التعليم والتعلم: وبصورة متباينة ، وهذان المصطلحات هما

تغير ثابت : كما تناولته البحوث النفسية في مجال علم النفس التربوي بأنه ( Learning)فمصطلح التعلم 

نسبيا في السلوك أو الخبرة ينجم عن النشاط الذاتي للفرد ال نتيجة للنضج الطبيعي أو ظروف عارضة، وهو 

 .مفهوم فردي يستدل عليه من طريق نتائج عملية التعليم 

تغيير شبه دائم في سلوك الفرد يحدث بصورة غير مقصودة غير مخططة نتيجة مرورهم : ه بمعنى اخر ان 

بخبرة معينة ال يمكن مالحظته مباشرة ولكن يستدل عليه من األداء أو السلوك الذي يتصوره الفرد وينشأ 

 .نتيجة الممارسة لما يظهر في تغيير أداء الفرد

هما الخبرة والتدريب ، وكل ما دونهما هو ليس تعلم على سبيل يحدث بتوافر عاملين دون غيرهما و أي أنه

المثال هنالك بعض التغيرات التي تحدث بسبب المرض او التعب فهي ال تعد تعلماً ، أما القراءة والكتابة او 

االنسان ودائماً ما يكون .التكلم باللغات األجنبية وقيادة السيارة بعد تخرج الفرد من دورة تدريبية يمثل تعلماً 

 . في عملية تعلم مستمرة سواء اكان من البيئة او االسرة او المدرسة 

عملية تفاعل اجتماعي ، ونشاط عام ، وشامل يهدف إلى عملية تفاعل اجتماعي ، ونشاط عام ، وشامل يهدف إلى ( ( IInnssttrruuccttiioonn))بمصطلح التعليم بمصطلح التعليم     بينما يقصد

واإلدراك الذي يحتاج إليه الفرد في كلِّ مناحي الحياة إضافة إلى واإلدراك الذي يحتاج إليه الفرد في كلِّ مناحي الحياة إضافة إلى   تطوير المعرفة ، والقيم الروحية ، والفهم ،تطوير المعرفة ، والقيم الروحية ، والفهم ،

تغير مرغوب معرفي تغير مرغوب معرفي : : المعرفة ، والمهارات ذات العالقة تجعل بحقل أو مجال محدد  ، بمعنى اخر انه المعرفة ، والمهارات ذات العالقة تجعل بحقل أو مجال محدد  ، بمعنى اخر انه 

ومهاري ووجداني في السلوك يحدث بصورة  مقصود أو غير مقصود، ، مخططة أو غير مخططة، يقوم به ومهاري ووجداني في السلوك يحدث بصورة  مقصود أو غير مقصود، ، مخططة أو غير مخططة، يقوم به 

 ..في المدرسة أو خارجها ، يتم من خالل أهداف محددة أو غير محددةفي المدرسة أو خارجها ، يتم من خالل أهداف محددة أو غير محددةالمعلم وقد يتم المعلم وقد يتم 

ويُعرف أيضاً بأنه تغيير في البنى المعرفية للمتعلم ، أو تطوير بنى معرفية جديدة تنظم خبراته وتفسرها ، إذ 

وإنما هو عملية ابداع للمعرفة تُِحث  لم يُعد مجرد اضافة معرفة جديدة إلى معرفة سابقة بطريقة كمية ،

 .تغييرات جوهرية في البنية المعرفية للطالب 

فيمكن القول انه تغير في السلوك يحدث بصورة مقصودة ، ومخططة يقوم بها ( : Teaching)اما التدريس

 .المعلم داخل المدرسة تحت اشرافها بقصد مساعدة التالميذ علي تحقيق اهداف معينة
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, شاط إنساني هادف يتم فيه مساعدة الفرد على التعلم فهو الجانب التطبيقي التكنولوجي للتربية والتدريس ن

وقد تتم خارج المدرسة ، تحت إشرافها بحيث , ويحتاج إلى معلم أو آلة, ويتضمن شروط التعلم والتعليم معاً 

المتعلم وقدراته ، ومن خالل يقود إلى التغير المرغوب في سلوك المتعلم ، وهذا التغير يتناسب وحاجات 

 . مالحظة التعاريف السابقة يلحظ الفرق بين كل من التعليم والتدريس والتعلم كما في الجدول اآلتي 

أي أنه عملية تربوية هادفة وشاملة تأخذ في االعتبار كافة العوامل المكونة للتعلم والتعليم ، ويتعاون خاللها كل من 

لتحقيق األهداف التربوية ، وهو أيضاً عملية تفاعل اجتماعي وسيلتها الفكر والحواس  المعلم والمتعلمين واإلدارة

 .والعاطفى واللغة 

 الفرق بين التعليم والتدريس التعلم 

 

 Teaching التدريس  Learningالتعلم   Instruction التعليم  ت

 اقل عمومية من التعليم اقل من التعليم والتدريس مفهوم عام وشامل 1

عميلة مقصودة أو غير مقصودة  2

 .، مخططة او غير مخططة

عميلة غير مقصودة ، وغير 

 .مخططة

 .عميلة مقصودة ومخططة

التعليم إحداث تغيرات معرفية  3

 .ومهارية ووجدانية للفرد

التعلم تغير دائم أو ثابت نسبيًا في 

 .سلوك الفرد

التدريس تغيير الحاصل في 

 المعرفة فقط

التعليم داخل المؤسسة يحصل  4

 التعليمية وخارجها

يحصل التعلم داخل المؤسسة 

 .التعليمية وخارجها

يحصل التدريس داخل 

 المؤسسات التعليمية فقط

التعلم يحدث التعلم بجهد ذاتي أو  يحدث التعليم من جهات رسمية 5

 بمساعدة وإشراف

يحدث التدريس من المعلم ويكون 

للعملية موجهًا مشرفًا أو قائًدا 

 .التعليمية 

التعليم سلوك يمكن مالحظته  6

وقياسه وبالتالي يمكن ضبطه 

 وتقويمه وتحسينه

التعلم سلوك ال يمكن مالحظته 

وقياسه ، وبالتالي ال يمكن ضبطه 

 وتقويمه وتحسينه

التدريس سلوك يمكن مالحظته 

وقياسه وبالتالي يمكن ضبطه 

 وتقويمه وتحسينه

 –  متعلم – معلم : وجود يشترط 7

 .تعليمية مادة

 مادة _ متعلم  :وجود يشترط

  تعليمية

 – متعلم – معلم : وجود يشترط

 صف دراسي – تعليمية مادة
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يؤدي بنواتج مرغوب فيها،  8

واالبتعاد عن السلوكيات غير 

 .المرغوب فيه

يؤدي بنواتج مرغوب فيها أو 

 .غير مرغوب فيها

مرغوب فيها  تحدث نواتج تعلّمية

 عند الفرد

تتم عملية التعليم على وفق منهاج  9

 معين

التعلم المنهاج مفتوح، ال يحتاج 

 إلى منهاج معين

تتم عملية التدريس على وفق 

منهاج مخصص للمرحلة التي 

 يراد تدريسه

محدد على وفق زمن معين  11

كمرحلة دراسية، أو عام دراسي، 

 أو يوم دراسي

يشمل جميع مراحل النمو العقلي، 

ويحدث في أزمنة متعددة وغير 

 .محددة

محدد على وفق زمن معين من 

 .قبل المعلم، داخل حجرة الصف

فيرى بعضهم بأن التدربي هو علم في حين يراه البعض  وقد تباين التربويون في نظرتهم إلى التدريس ،

 .اآلخر بأنه فن 

 

 

له اصول وقواعد وأسس ثابتة ، ويستند الى عدد من الدراسات والنظريات التي توجه خطواته  :التدريس علم

 .وتجدد من الياته 

واهب يكفي إذ إن بعض مظاهره ذات طابع فردي أو شخصي ، ويستند الى مهارات وم‘ : التدريس فن 

للمعلم ان يكون ملماً بها مما يمكنه من تدريس المادة المعني بها دون ان يتم اعداده لتلك المهمة ودون الحاجة 

 .الى التخصص 

لكن في الحقيقة ان التدريس هو مهنة تتطلب كال األمرين علم وفن ، ألنه يجمع بين االعداد والموهبة معاً 

 .ميتها وبرامج إلعداد من ينتمي لها ويؤديهامما يجعل منه وظيفة ومهنة لها اه

يحتاج إلى أسس وقواعد علمية وهذه تأتي عن طريق الكثير من الموضوعات ذات الصلة ( علم)فالتدريس كـ 

يحتاج إلى الجوانب الوجدانية التي تميز الفنان ( فن)، والتدريس كـ .... مثل علم النفس وعلم االجتماع 

 المبدع 

 

 

 هل إن التدريس علم أم فن؟
 نشاط
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 : طبيعة التدريس 

التدريس عملية انسانية أصيلة تحدث أثرا لدى المتعلم ، وهي عملية اتصال وتفاهم بين طرفين أساسيين في 

 .العملية التربوية هما المعلم والمتعلم 

 :وبناءاً على ذلك ال بد من تحديد طبيعة التدريس من خالل عملية االتصال ذات العناصر الخمسة اآلتية 

 

هي الطريقة ( قناة االرسال)و... هي المادة التعليمية ، التوجيهات ، القيم ، ( الرسالة)هو المعلم و( المرسل)

هي رد فعل المتعلم ومدى ( التغذية الراجعة)هو المتعلم و( المستقبل)التي يتم من خاللها ايصال المعلومات  و

 .استيعابه وتمكنه من المادة الدراسية من خالل عملية التقويم التكويني أو النهائي 

 :ومن هذا المنطلق فإن عملية التدريس تمر بثالث مراحل أساسية هي 

 التقويم  -3التنفيذ               -2التخطيط               -1

فالتخطيط يُعد المرحلة األولى في عملية التدريس ، إذ يتم فيها تحديد األهداف ووضع الخطة السنوية 

 .والشهرية واليومية ، أي تخطيط بعيد ومتوسط وقريب المدى 

ومن خالل عملية التنفيذ يتم تحديد طرائق وأساليب التدريس داخل الصف وخارجه بإشراف وتوجيه وقيادة 

 .لمتعلمين المعلم وتفاعل ا

أما التقويم فهو المرحلة التي يتم فيها قياس حصيلة الطالب في عمليتي التعليم والتعلم ، وهو عملية تشخيصية 

 :وقائية عالجية لمعرفة حسن مسار عملية التدريس التي تتضمنها االجابة عن التساؤالت اآلتية 

 

 تغذية راجعة أو رد الفعل          مستقبل  قناة ارسال        رسالة      المرسل
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  :عناصر التدريس 

إن الحديث عن عناصر التدريس يعني الحديث عن عناصر التربية ، فاألدب التربوي يشير إلى إن عناصر 

المعلم ، والطالب ، :       ) العملية التربوية هي ما يسمى بالمثلث التربوي أو مثلث العملية التربوية ، وهي 

 :كما في الشكل اآلتي ( والمنهج 

بما فيها المدرسة والصفوف واآلالت والتجهيزات ( البيئة التعليمية) وهناك من يضيف عنصراً رابعاً هو

يتولى عملية التدريس ،  علمذ ال بد من م‘وهذه العناصر الثالثة هي نفسها عناصر التدريس ، . واالدارة 

 :يتم تعلمه ، أي أن  ومنهجيشارك ويتفاعل ويتعلم ،  وطالب

 المعلم يَُدِرس           

ُرس  والطالب       يَد 

 والمنهج يَُدَرس      

 

 .وهذا ما يؤكد أهمية التدريس بوصفه يمثل العملية التربوية بعناصرها التي ُذكرت أعاله 
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 طرائق التدريس

  :مفهوم طريقة التدريس

فالنجار له طريقته الخاصة في  الطريقة في أوسع معانيها ال تعدو أن تكون خطوات الزمة لعمل شيء ما ، 

تهيئة متطلبات المنزل المشيد من الخشب ، والبناء له طريقته في البناء ، والميكانيكي له طريقته في تصليح 

السيارات واآلالت ، وللحالق طريقته في تهذيب الشعر ، والفالح له طريقته في الزراعة ، وللطبيب طريقته 

 .قته في القاء درسه ضمن المنهج المقررفي استعمال مبضعه ، وللمعلم طري

في التربية عادة للتعبير عن مجموعة األنشطة واإلجراءات التي يقوم بها المعلم والتي طريقة  ويستخدم لفظ

, تبدو أثارها على ما يتعلمه التالميذ وتضم الطريقة عادة العديد من األنشطة واإلجراءات مثل القراءة 

وأستخدام , والقراءة الصامتة  والجهرية , والتفسير, والتكرار, والتوضيح, وجيهوالت, والتسميع, والمناقشة

 .السبورات و وسائل تعليمية و غير ذلك

وفي أي منهج من مناهج الدراسة تصبح الطريقة جيدة متى ما أسفرت عن نجاح المعلم في طريقة التدريس 

 وطرائق التدريس العامة؟ وتعليم الطالب بأيسر السبل ، إذن ما مفهوم طريقة التدريس

 :وال بد من اإلشارة إلى أن هناك عشرات التعريفات لطريقة التدريس نذكر منها

هي أحد عناصر المنهج تتضمن سلسلة من الفعاليات المنظمة والمترابطة والمتتالية : طريقة التدريس  -

 .يب والبعيد، يديرها المعلم داخل الصف لتحقيق أهداف ومخرجات تعليمية على المدى القر

هي النهج الذي يسلكه المعلم في توصيل المادة الدراسية للطالب من معلومات : طريقة التدريس  -

ومهارات واتجاهات بسهولة ويسر من خالل التفاعل بين المعلم والطالب وتحقيق التوصيل العلمي 

 .المطلوب

تعلم و كذلك تعد وسيلة هي وسيلة لنقل المعلومات و المعارف والمهارات للم: طريقة التدريس  -

, وكمثيرة تعليمية لسلوك المتعلمين وتنظيم النشاط المعرفي لهم, متقدمة لالتصال بهم و التفاعل معه

كما أنها وسيلة متصلة وظيفياً مع الوسائل التربوية األخرى لتحقيق , ووسيلة لإلبتكار واإلبداع لهم

 .األهداف التربوية

فهي الطرائق التعليمية التي تصلح لجميع المواد الدراسية مثل طريقة اإللقاء : طرائق التدريس العامة أما 

فهناك . ويرها ، يقابلها طرائق تدريس خاصة بكل مادة دراسية ... والمناقشة وحل المشكالت واالستكشاف 

 .وغيرها... طريقة تدريس العلوم ، والرياضيات ، والتربية الفنية 
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      :أهمية طريقة التدريس

بالنسبة للمعلم نجد أن الطريقة تعينه على تحقيق أهداف الدرس محرزاً عن طريقها اقتصاداً في الجهد  -1

 .والوقت وتحقيق أهداف الدرس 

بالنسبة للطالب فإن أهميتها تتحقق من خالل متابعة المادة الدراسية بتدرج مريح ، كما أنها توفر فرص  -2

وع إلى آخر بوضوح والسيما بعد تعرفهم أسلوب المعلم االنتقال المنظم من فقرة إلى أخرى ومن موض

 .في التدريس 

بالنسبة للمنهج فإن الهدف األساس من التعليم هو توصيل المادة الدراسية إلى الطالب وإحراز تعلم جديد   -3

أو تطوير مهارة ، وكلما كانت الطريقة مالئمة من حيث التوقيت والمستوى وأسلوب المعلم كانت عملية 

 .يعاب أعمق وأكثر أثراً االست

 :عوامل اختيار وتفضيل طريقة التدريس المناسبة 

يصعب اختيار أو تفضيل طريقة تدريس واحدة ألن هناك مجموعة من العوامل التي تحدد اختيار الطريقة 

ة درس المناسبة دون غيرها مثل نوعية المادة الدراسية ، أو إجراء تجربة ، أو القيام برحلة تعليمية ، أو إعاد

 .وغيرها... أو تركيز مجموعة من المفاهيم أو حل مشكلة 

فطريقة التدريس ليست وصفة طبية عالجية تصلح لجميع من يراجعوا عيادات األطباء ، فقد تكون الطريقة 

ناجحة وفاعلة في موقف تعليمي معين وغير فاعلة في موقف تعليمي آخر ، فضالً عن أنه ليست هناك 

لجميع المواد الدراسية ، وحتى خالل المادة الواحدة فطريقة تدريس القواعد هي غير طريقة واحدة تصلح 

وهناك مجموعة من العوامل ينبغي مراعاتها عند اختيار طريقة تدريس ما . طريقة تدريس اإلنشاء أو القراءة

 :وهذه العوامل هي . دون غيرها 

 .طبيعة المادة الدراسية ، وخبرات الطالب السابقة حولها -1

 (.معرفي أم وجداني أم مهاري)طبيعة ونوعية الهدف المطلوب تحقيقه هل هو هدف  -2

 . مالءمتها لموضوع الدرس  -3

 .مدى توافر الوسائل واألدوات والمواد التعليمية في المدرسة  التي تتناسب وطريقة التدريس   -4

 (.صغار السن –سن كبار ال –موهوبين  –متميزين  –ذوي حاجات خاصة  –اعتياديين )نوعية الطالب   -5
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 .حجم الصف وعدد الطالب فيه ومستوى نضجهم  -6

 .سعة المنهج وعدد الساعات المخصصة للمادة  -7

 .خبرة المعلم في التدريس  -8

 .اقـتداء المعلم بمعلمين سبق أد دّرسوه في مرحلة أو مراحل تعليمية سابقة باستخدام طريقة يقلدهم فيها  -9

إذ أن بعض المعلمين يستخدم طريقة ما في ضوء نوعية األسئلة التي يُمتحن  أساليب التقويم المتبعة ،  -11

 .بها الطالب

 ولكي يتأكد المعلم من أن طريقة التي يستخدمها جيدة عليه أن يسأل نفسه األسئلة الخمسة اآلتية ؟

 هل هذه الطريقة تحقق أهداف الدرس ؟  -1

 هل تثير انتباه المتعلمين وتولد لديهم الدافعية للتعلم ؟ -2

 هل تتماشى هذه الطريقة مع مستوى النمو العقلي والجسمي للمتعلمين ؟ -3

 هل تحافظ على نشاط المتعلمين في أثناء الدرس وتشجعهم بعد انتهاءه ؟ -4

 هل تستخدم هذه الطريقة مع المعلومات المتضمنة في الدرس ؟ -5

يمكنه القول بأن الطريقة التي اختارها المعلم صالحة ، وإذا ( إلى حٍد ما)أو ( نعم)إذا كانت االجابة 

 .في معظم األسئلة فإن على المعلم أن يغير هذه الطريقة ( ال)كانت اإلجابة بـ 

 :مواصفات الطريقة الجيدة

 :تعد طريقة التدريس جيدة إذا اتصفت واستندت إلى ما يأتي 

ألنه علم يهتم بالسلوك االنساني ، ويبحث في السلوكيات والميول والقابالت وطرق  مبادئ علم النفس ، -1

 .تفكير المتعلمين 
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طرق التعلم وقوانينه ونظرياته ، ألنها تبحث في التعلم بالعمل ، والتعلم بالمالحظة  والمشاهدة ، والتعلم  -2

 ....بالتبصر ، والتعلم بالتجربة والتبصر ،

 .لي للمتعلم وصحته البدنية مراعاتها للمستوى العق -3

 .مراعاتها لطبيعة األهداف التربوية  -4

 .مراعاتها لطبيعة المادة التعليمية   -5

 .قدرتها على جعل المتعلم محوراً للعملية التعليمية وذا دور فاعل  -6

 .المرونة والتكيف مع ظروف المدرسة البيئية واإلدارية والتنظيمية  -7

 .وسيلة تعليمية أثناء تنفيذه للدرس تمكن المعلم من استخدام اكثر من   -8

 .امكانية تكييفها مع االعداد الكبيرة من المتعلمين في الصف الدراسي  -9

 .تسهل وتيسر عملية تدريس الموضوعات وتساعد على فهمها  -11

 .اختصار الوقت والجهد ومراعاة االمكانات المتاحة  -11

 :تي ويجب على المعلم أو عضو هيئة التدريس أن يضع نصب عينيه اآل

ال يوجد في طرائق التدريس طريقة مثالية تماماً ، بل لكل طريقة مزايا وعيوب ، وحجج لها وحجج  -1

 .عليها 

ال توجد طريقة تدريس واحدة تناسب جميع األهداف المراد تحقيقها ، وال جميع الموضوعات في المادة  -2

 .الواحدة ، وال جميع التالميذ والمعلمين 

كل طرائق التدريس يكمل بعضها بعضاً، ومن الخطأ أن يُنظر إليها على أنها متعارضة متناقضة بل   -3

 هي متكاملة
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يجب أن تكون طريقة المعلم قائمة على الحقائق النفسية ، واألسس التربوية بحيث تكون موافقة لطباع  -4

، وتنمية مواهبهم ، وتهذيب الطالب ، ومالئمة لميولهم في أطوار نموهم ، مؤدية إلى شحذ أذهانهم 

أخالقهم ، وإظهار شخصيتهم ، وأن يكون اعتماده فيها على التجربة والعقل ال على التلقين والنقل ، 

وليعلم أنه ليس أفضل في طريقة التدريس من عناصر التشويق والجدة والطرافة واستخدام الوسائل وتنو 

 .يعها 

االستراتيجية )أسلوب التدريس ، واستراتيجية التدريس : هما  وهناك مفهومان لهما عالقة بطريقة التدريس

 :وسيتم توضيح هذين المفهومين في أدناه( التعليمية

أو هو  هو الكيفية التي يتناول بها المعلم طريقة التدريس أثناء قيامه بعملية التدريس، ،: أسلوب التدريس 

األسلوب الذي يتبعه المعلم في تنفيذ طريقة التدريس بصورة تميزه عن غيره من المعلمين الذين يستخدمون 

 .نفس الطريقة، ومن ثم يرتبط بصورة أساسية بالخصائص الشخصية للمعلم

ومفاد هذا التعريف أن اسلوب التدريس قد يختلف من معلم إلى آخر، على الرغم من استخدامهم لنفس 

يستخدم أيضاً ( ص)يستخدم طريقة المحاضرة، وأن المعلم ( س)الطريقة، مثال ذلك أننا نجد أن المعلم 

وهذا يعني أن تلك . طريقة المحاضرة ومع ذلك قد نجد فروقاً دالة في مستويات تحصيل تالميذ كال منهم

ريقة التدريس على اعتبار الفروق يمكن أن تنسب إلى أسلوب التدريس الذي يتبعه المعلم، وال تنسب إلى ط

 .أن طرق التدريس لها خصائصها وخطواتها المحددة والمتفق عليها

األسلوب المباشر مقابل األسلوب غير المباشر، األسلوب السلطوي مقابل : ومن  أساليب التدريس ما يأتي  

 ....األسلوب الديمقراطي ، أسلوب المدح مقابل أسلوب النقد

 : مواصفات االسلوب الناجح

أن يكون متالئماً ومتماشياً  مع نتاائج بحاوث التربياة ، وعلام الانفس الحاديث ، والتاي تؤكاد علاى مشااركة  -1

 .المتعلمين في النشاط داخل الصف الدراسي 

 .أن يكون متالئماً مع أهداف التربية ، ومع أهداف المادة الدراسية التي يقوم المعلم بتدريسها   -2

لتالمياذ عناد اختيااره إلسالوب التادريس ، وكاذلك درجاة وعايهم ، وأناواع أن يراعي المعلم مستوى نمو ا  -3

 .الخبرات التعليمية التي مروا بها من قبل 

امكانية استخدام أكثر مان أسالوب فاي أداء الادرس الواحاد ، بحياث ياتالءم كال أسالوب ماع مجموعاة مان   -4

 ( .مراعاة الفروق الفردية)المتعلمين 
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ن وعااددهم داخاال الصااف الدراسااي ، فكلمااا كااان عاادد المتعلمااين محاادوداً أن يتناسااب مااع الزمنااي للمتعلمااي -5

 .أتاح للمعلم امكانية استخدام اسلوب المناقشة والحوار دون عناء ( قليالً )

 :الفرق بين طريقة التدريس واسلوب التدريس 

 اسلوب التدريس طريقة التدريس ت

المعلم اجراءات الدرس  الكيفية التي يختار بها 1

 بما فيها اسلوب التدريس -وممارساته وأنشطته 
الكيفية التي يتناول بها المعلم طريقة التدريس أثناء 

 قيامه بعملية التدريس،

الطريقة أشمل من األسلوب ولها خصائصها و  2

مميزاتها العامة و يمكن أن يستخدمها أكثر من 

 معلم

بالخصائص األسلوب خاص بالمعلم و يرتبط 

 الشخصية له

 :ولتوضيح الفرق بين المفهومين نورد المثال التالي

يريدان تدريس موضوع فاي الدراساات االجتماعياة عان النهضاة التعليمياة  (ب)والمعلم ( أ) نفرض أن المعلم

( أ)و عندما سأل المعلم , في البحرين خالل نصف قرن و قد قررا أن يستخدما طريقة المناقشة في تدريسهما 

أجابه أنه سيعرض علاى الطاالب مجموعاة مان الصاور لمراحال , عن كيفية تنفيذ طريقة المناقشة( ب)المعلم 

بعاد ذلاك سايفتح بااب المناقشاة بيناه و باين الطاالب حاول هاذه المجموعاة مان , ضة التعليمية في البحرين النه

 .الصور

أجاباه أناه خطاط للقياام برحلاة تعليمياة , عن كيفية تنفيذه لطريقة المناقشة(  أ)المعلم ( ب)و عندما سأل المعلم 

كال مجموعاة سايكون مساؤولة عان  عاداد , ت وأنه سيقسم الطاالب لمجموعاا, ألحد متاحف التعليم بالبحرين 

يااتم , أو ثااانوي, أو  عاادادي , تقرياار حااول مااا شاااهده و وجااوده بااالمتحف عاان مرحلااة تعليميااة معينااة إبتاادائي 

 .مناقشته هذه التقارير عند العودة الى المدرسة

وهناا , تلف عن اآلخر ال أن كل منهما أستخدم أسلوباً يخ, فنالحظ أن كل من المعلمين أستخدم طريقة المناقشة

يوضح الفرق بين التدريس و  سلوب التدريس أي يمكن القول بأن الطريقاة أشامل و أعام مان األسالوب و أناه 

 .يمكننا استخدام أكثر من  سلوب في الطريقة الواحدة
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 استراتيجية التدريس 

بمعنااى القائااد ( Stragus)مصااطلح اسااتخدم فااي المياادان العسااكري والكلمااة يونانيااة األصاال : االستتتراتيجية

لتقابال ( الَسوق)وتستخدم كلمة . األعلى للجيش في أثينا المعني بحركة الجيش عامة ، خالفاً لحركات متفرقة 

 .هذه الكلمة ، وقد استخدمت في ميادين كثيرة ومنها الميدان التربوي

هااي مجموعااة تحركااات المعلاام داخاال الصااف التااي تحاادث بشااكل ماانظم (: التعلتتيم)واستتتراتيجية التتتدريس 

ومفااد هاذا التعرياف أن المعلام رغام أناه يساير علاى وفاق أسالوبه . متسلسل من أجل تحقيق أهداف معدة سابقاً 

 .الخاص لتنفيذ طريقة معينة ، إال أنه يتبع استراتيجية محددة الخطوات يسير على وفقها خالل الدرس

علمااً أن . ية التدريس بالشمول والتكامال والمروناة والتارابط فاي الجواناب الكمياة والنوعياة وتتميز استراتيج

 :االستراتيجية التعليمية مرادفة إلجراءات التدريس أي أمها تتكون من 

 .األهداف التدريسية -

 .التحركات التي يقوم بها المعلم -

 .األمثلة والتدريبات واألنشطة التعليمية -

 .الناتجة عن المثيرات التي يعدها المعلم ويخطط لهااستجابات الطالب  -

 .إثارة دافعية الطالب -

 .ربط عملية التقويم بعملية التعليم -

 .تحدي المعلم لقدرات الطالب -

 :الفرق بين طريقة التدريس واستراتيجية التدريس 

 ت

 استراتيجية التدريس طريقة التدريس

1 

التي يقوم  كافة اإلجراءات واألنشطة والكيفيات
بها المعلم لنقل محتوى مادة التعلم  لى المتعلمين 

. 

خطة تتضمن األهداف والطرق والتقنيات 
واإلجراءات التي يقوم بها المعلم لتحقيق أهداف 

 .محددة
2 

تتضمن خطوات منسقة ومترابطة تتصل بطبيعة 
 .المادة و تعليمها

 .تتضمن كل المواقف العملية التعيليمية

3 

خطوة واحدة من خطوات تنفيذ تمثل 
 .االستراتيجية

تتضمن عدة خطوات والطريقة خطوة من خطوات 
 .تنفيذها 
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تمثل أحد و سائل االتصال التي توظفها  4
االستراتيجية لتحقيق التعلم الفّعال لدى المتعلمين 

. 

 

تتصل بالجوانب التي تساعد على حدوث التعلم 
طرق التدريس  كإستعمال: الفّعال لدى المتعلمين 

الفاعلة وإستغالل دوافع المتعلمين ومراعاة 
الصفي  استعدادهم وحاجتهم وميولهم وتوفير المناخ

وغير ذلك من جوانب  والشروط الالزمة للتعلم
 .التعلم الّفعال

التادريس هاو ان  ومن كل ما تقدم يمكن أن نستنتج أن الفرق بين مفهوم كل من استراتيجية و طريقة واسالوب

استراتيجية التدريس أشمل من الطريقة ، واختيار االستراتيجية يحتم على المعلم اختيار الطريقاة التاي تاتالءم 

مع مختلف الظروف والمتغيرات المؤثرة في الموقف التعليمي ، والطريقة أوسع مان األسالوب ، إذ إناه يمثال 

 . بصورة فّعالة الكيفية التي يتناول بها المعلم طريقة التدريس 

هذا وتشتمل إستراتيجية التدريس غالباً على أكثر من طريقة للتدريس؛ ذلك ألنه ال توجد طريقاة واحادة مثلاى 

للتاادريس، باال ثمااة طرائااق عدياادة، يااتم اختيااار إحااداها وفقاااً لظااروف معينااة ولعاال هااذا المعنااى جعاال بعااض 

 :التربويين يعرفون إستراتيجية التدريس بأنها

  :ريس نموذج التد

بصورة عامة إلى عارض ماادي، أو تصاوري لشايء أو نظاام يمثال مظااهر محاددة ( أنموذج)يشير مصطلح 

من األصل، أي أن النموذج محاكااة مجسامة لشايء ماا، بتفاصايل كاملاة، أو شابه كاملاة، أو بسايطة ال تشاتمل 

بأنه إطار يلخاص مجموعاة مان العالقاات المنطقياة الكمياة  وعليه يعرف النموذج. على كل التفاصيل الدقيقة 

 .أو الكيفية التي تحدد المالمح الرئيسية للواقع الذي تهتم به

هو تصور مبسط يوضح ويلخص طبيعة التدريس وعناصره والعالقات التي تاربط باين : وأنموذج التدريس 

ت متسلساالة ومتتابعااة لتحقيااق االهااداف تلااك العناصاار وعمليااات بناااء وتصااميم وتنفيااذ التاادريس وفقاااً لخطااوا

 .المرغوبة 
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 نظريات التدريس

مجموعة من القواعد والمبادئ التي تستخدم لتفسير أو وضف شيء ما أو ظاهرة معينة ، سواء أكان  النظرية

 .علمياً أم فلسفياً أم نعرفياً  ، وقد تثبت هذه النظرية حقيقة معيبة أو تساهم في بناء فكري جديد 

وتتنوع النظريات بحسب المجال الذي توضع فيه ، فهناك نظريات علمية وسياسية واقتصادية وانسانية 

، وفي مجال دراستنا سنتطرق إلى ما مرتبط بمجال التعلم والتعليم وهي نظريات التعلم ....واجتماعية 

 ( .التدريس)ونظريات التعليم 

لق بوصف ما يحدث من تغير في السلوك وما هو متوقع بأنها نظريات وصفيه تتع:  وتُعرف نظريات التعلم

 ( .ثورندايك,سكنر,بافلوف)من احداث مثل نظريات

فتعرف بأنها اطار فكري قائم على مجموعة من االفكار والحقائق والمفاهيم والمعتقدات  نظرية التدريسأما 

 .تعليمية لتحقيق األهداف التربوية والمهارات واألداءات واألسس المتكاملة التي يمكن تطبيقها في المواقف ال

كما إنها  تشكل نسقاً فكرياً للمعلم وهي بذلك تهدف الى احداث التعلم وتحسين اداء المعلمين في بيئة الصف 

 .الدراسي 

 :الفرق بين نظريات التعلم ونظريات التعليم 

 (التدريس)نظريات التعليم  نظريات التعلم ت

ظاهرة أو عدة نظريات وصفيه تهتم بوصف  1

 ظواهر كما تحدث خالل التعلم

نظريات توصيفية تهتم بالطريقه التي تساعد 

 على احداث الظاهرة بأفضل طريقه ممكنه

تهتم بالطريقة التي يؤثر بها شخص معين  تهتم بطريقه تعلم الكائن الحي- 2

 في تعلم الكائن الحي( المعلم او المدرس)

 خاصة من نظريات التعلمتمثل حاله  اشمل وأكثر تطور 3

 تهتم بما يقوم بها المعلم او المدرس تهتم بما يقوم به المتعلم 4

ال تساعد في تقديم الحلول للمشاكل التي  5

 يواجهها المعلم داخل الصف

تساهم في تقديم الحلول للمشكالت السلوكيه 

 والتربوية

 .تهتم باإلجراءات  تهتم بالظروف المحيطة  6
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 ( :التدريس)النظريات التعليم اهداف 

ومن ثم فأن اي نظرية للتدريس . ان هدف اي نظريه للتدريس هو احداث التعلم وتحسين اداء المعلمين 

 :تحاول اإلجابة عن االسئلة اآلتية 

س ؟      ماذا نَُدرِّ

س ؟      لماذا نَُدرِّ

س ؟      كيف نَُدرِّ

س ؟      متى نَُدرِّ

  تعلم ؟ هل حدث    

فأي نظرية للتدريس يجب ان تحدد بشكل واضح ومحدد باألهداف التدريسية للمادة سواء كان ذلك متعلقاً 

 . باألهداف أو األغراض ، أو كان متصالً منها بالميدان العقلي أو الوجداني أو النفس حركي 

لمنهجي ومستوى كما يجب ألي نظرية للتدريس أن تحدد لنا أفضل الطرق التدريسية المالئمة للمحتوى ا

 . الطالب فضالً عن الطرق التقويمية وطرق تحليل البيانات ونتائج عمليات التقويم 

في حين أن نظريات التعلم تعنى بأداء المتعلم وما يظهر على سلوكه من تغيرات ايجابية ، وتكيف لمواجهة 

علم الى تحسين اداء المتعلم المواقف بفعل خبرات التعلم التي مر بها في ظروف منظمة ، وتهدف نظرية الت

 . وتطويره استناداً الى نتائج البحوث المختبرية 

 

 

 :التدريس في النظرية أهمية

 : اجمال أهمية النظرية في التدريس بما يأتي  يمكن    

 .بعد تالحظ لم أهمية ذات أو صلة ذات تجريبية عالقات مالحظة أو جمع الى تؤدي -1

( التعليم) قد يتساءل البعض ما الداعي الى نظريات التدريس 

 طالما ان علم النفس يتضمن العديد من نظريات التعلم

 نشاط
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 المثير أو اليه الوسيط يكون وأن.االهمية ذات بالظواهر المتصلة للمعرفة منظم اتساع الى النظرية تؤدي -2
 ( .به  تتنبأ ما أو تقرره ما أو النظرية فروض أي)النظرية  من مشتقة تجريبية قضايا له محركال

 .تجريبيا اختبارها يمكن وفروضا قضايا النظرية تولد -3

 أو المتغيرات وفق على تحديدها مدى يختلف قد التي المجاالت من عددا لمستخدمها النظرية تحدد -4

 .بها المتعلقة المعرفة وتنظيم البحث اطار بلورة في وتسهم.االهمية ذات المقاييس

 والبساطة المنطقي بالتناسق يتسم اطار في المعروفة التجريبية النتائج ادخال على النظرية تساعد -5

 .المعقولة

 .والتنظيم بالكفاية توصف بطريقة الظاهر الطبيعي التعقيد من بالتجرد القيام على الباحث النظرية تساعد -6

 :مسلمات نظرية التدريس 

ال يوجد ما يسمى بالطريقة المثلى في التدريس أو طريقة تناسب كافة المواقف لكل المواد )  -:أوالً 

 .  (التدريسية 

أي أن لكل موقف تعليمي طريقة تناسبه ، فما قد يصلح الكتساب المعلومات قد ال يصلح لتعلم المفاهيم او 

يف طريقته لتتناسب مع مواقف والمدرس الماهر هو ذلك المدرس الذي يستطيع ان يك. اكتساب المهارة 

ولما كانت . ولما كان كل مدرس مختلف عن زميله ، وكذلك التالميذ . التدريس المختلفة ومستويات تالميذه 

المواد الدراسية تختلف في اسلوب معالجتها وطريقة تدريسها فانه من العبث تصور طريقة واحدة تصلح لكل 

لنظريات التدريسية تُسلًم بأنه ال توجد طريقة مثلى للتدريس بل المواقف التدريسية ، وعليه فان مختلف ا

هناك طرقاً تدريسية مختلفة تناسب مواقف تدريسية بعينها ، والنظرية التدريسية تقترح على المدرسين 

 .نماذج لهذه الطرق في مواقف معينة 

 ( .ان التدريس مهنة وليس حرفة: ) ثانياً 

نوعاً من الخرافة التي ال تنم إال عن عدم فهم ( يس حرفة من ال حرفة لهالتدر)فلقد اصبح القول المشهور 

 .حقيقي لدور المعلم في العمل التربوي 

والفرق كبير بين المهنة والحرفة ، فبإمكان أي فرد مزاولة الحرفة من خالل التدريب والمران والمحاولة 

 . لخطأ والخطأ ، بمعنى ان الحرفي يُجيد حرفته من خالل المحاولة وا
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اما المهنة فهي ال تنقاد الى صاحبها إال بشروط  واسس فلسفية وعلمية ، وتتطلب منه عمالً دؤباً وجهداً 

 . مستمراً يبنى على أساس من المعرفة وأعمال العقل واستخدام الذكاء االنساني 

، فليس كل من وعليه يكون التدريس مهنة وليس حرفة ، كما في الجراحة ، فالجراحة مهنة وليست حرفة

درس علم الجراحة اصبح جراحا ماهرا ، فالدراسة العلمية شرط ضروري وأساسي لكنها غير كافية ، 

 . فالموهبة والتدريب العملي ضروريان لممارسة العمل بفنية 

بمعنى آخر ان التدريس فن وعلم معاً كا مرَّ سابقاً ، فهو علم له اصوله ومبادؤه ونظرياته ، كما ان دراسة 

علم التدريس ال تجعل من المدرس مدرساً جيداً بل يحتاج االمر الى الموهبة و التدريب المركز المنظم 

 .المستمر 

 ( . ان الطريقة الفاعلة في التدريس تتضمن اكثر من مجرد تقديم معلومة)  -:ثالثاً 

فهي تتطلب فهما عميقا  فالطريقة الفاعلة تتطلب اكثر من مجرد مجموعة منفصلة من المعلومات ،

للمستويات العقلية للمتعلمين ، وطريقة التعامل مع كل منهم  بما يتناسب مع مستوياتهم ، وتعمل في ذات 

فالمعلم الجيد ينمي لدى تالميذه عادات طيبة . الوقت على تنمية قدراتهم العقلية وتحفزهم للعمل والنشاط 

فالمهام اوالً وقبل كل شيء . ه باإلضافة الى تعلم المعلومات واتجاهات ايجابية ترقى بمجتمعه وتحسن اداء

على ذلك المعلم الذي يقتصر دوره فقط على تقديم المعلومات الدراسية ( مربي)وال نطلق كلمة ( مربي)

 .منفصلة عن دورها وأهميتها في حياة الفرد وحياة مجتمعه 

 . استجابات مقبولة اجتماعياً لمثيرات مختلفة كما يجب عليه تنمية مهارة ضبط استجاباتهم لديهم ، وعمل

 نماذج من نظريات التدريس

 ( أنموذج التدريس اإلكتشافي )نظرية برونر : أوالً 

يعد نموذج التدريس باالكتشاف طريقة من طرق التعلم وقد ظهرت الدعوة الى استعمال االكتشاف كطريقة 

تعتمد اساساً على االبقاء على االلقاء من جانب المعلم و  لتدريس الرياضيات كرد فعل للطريقة التقليدية التي

الحفظ واالستظهار من جانب المتعلم ، ويعتبر برونر احد علماء النفس التربويين المعرفيين المشهورين في 

امريكا وأول من نادوا بطريقة االكتشاف واتخذوه نموذج من نماذج التدريس في عمليتي التعلم و التعليم و 

ريقة التعلم باالكتشاف على اعداد وتنظيم سلسلة من االنشطة التي يقوم بها المتعلم حتى يتوصل تعتمد ط

بنفسه الى المعارف الجديدة وهي في الغالب ترتبط باستخدام االسلوب االستقرائي و الذي يتعارض مع 

االسلوب طبيعة الرياضيات حيث يتناول جزءاً كبيراً من صحتها من منطلقات تجريبية، وحيث ان 

االستقرائي يناسب المرحلة االولى لتعليم الرياضيات والتي تمثل مرحلة انتقال نحو الدراسة الشكلية 

 .للرياضيات 
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وهناك طريقتان للتدريس تحمل كل منها اسم االكتشاف وتختلفان فيما بينهما في مدى الحرية التي تعطى 

 : للطالب اثناء عملية التعلم 

وتدعو الى اشراف المعلم على نشاط : ج التدريس عن طريق االكتشاف الموجهنموذ:  الطريقة االولى

 .الطالب و توجيهه توجيهاً محدوداً 

تدعو الى عدم تدخل المعلم في نشاط الطالب : نموذج التدريس عن طريق االكتشاف الحر :  الطريقة الثانية

 . وترك الطالب يعمل لوحدة دون أي توجيه او اشراف من المعلم 

 :ما حدد برونر اربعة مالمح رئيسية للنظرية التدريسية هي ك

بمعنى ان أي نظرية للتدريس يجب ان تصف لنا الخبرات التدريسية التي تدفع المتعلمين  -:الدافعية  -1

 . وتحفزهم في مواقف التدريس 

لمحتوى فيجب على النظرية التدريسية ان تصف للمعلمين طرق تنظيم وتسلسل ا -: التنظيم و التسلسل -2

المنهجي للمادة الدراسية ، ويجب ان يكون ذلك التنظيم مرتبط بخصائص المتعلمين وان يجسد ذلك 

 . التنظيم التركيب البنائي للمادة الدراسية 

وكمثال فإن تعليم العمليات الحسابية األربعة يجب أن يكون منظماً ، فتعليم عملية الجمع يجب أن يكون قبل 

 ... عملية الضرب ، وهكذا 

 :ويرى برونر ان تركيب أي جسم من المادة الدراسية يتصف بثالث صفات هي 

حيث يتضمن ذلك طرق عرض االمثلة ، وأهم المفاهيم والمبادئ والرموز ، والقضايا : اسلوب العرض  - أ

 . المنطقية، مع قواعد التحويل واالنتقال بين المكونات المختلفة للمادة 

، ( حسية ، شبه حسية ، مجردة)يتم عرض األمثلة في الموضوعات الرياضية كاآلتي أمثلة  مثلً 

 ....، ( الجمع ، الطرح ، الضرب ، القسمة)والمفاهيم 

فكلما قلت المعلومات التي يجب ان يتذكرها المعلم من اجل فهم : االقتصاد في عرض المادة الدراسية  - ب

 . رياضية كان العرض اقتصاديا لهذه الفكرة او الخاصية او العملية مفهوم معين او مبدأ بذاته او عملية 

تزداد قوة تركيب المعلومات لكل متعلم كلما ادرك العالقات بين المعلومات وارتبطت : قوة التركيب  - ج

 بالتركيب والتكوين العقلي له
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 :في االشكال الرباعيه اآلتية : مثال 

 

                                  361                                361                              361  

 :فأن العالقة التي تربط بينهما تتمثل في 

 .لها أربعة أضالع  

 لها أربعة زوايا 

 لها أربعة رؤوس 

 ( . 361)مجموع قياس زواياها  

 (0211)زوايا اي مثلثوكذلك بالنسبة ألنواع المثلثات فأن مجموع قياسات 

 

                                                    0211                           0211 

يرى برونر ان أي نظرية للتدريس يجب ان تخصص وتحدد اهم طرق تتابع المفاهيم :  التتابعية -3

 . والحقائق والمهارات ليسهل على المتعلمين تعلمها 

 .عند تعليم عملية الجمع نبدأ بجمع االعداد الطبيعيه ثم الصحيحة ثم النسبية ثم الحقيقية  :مثال 

بمعنى ان النظرية التدريسية تحدد للمعلمين افضل انواع الثواب و العقاب المناسب : الثواب والعقاب -4

كالدرجات و المكافئات ، او  للمتعلمين في مواقف التعلم بشكل متتابع ومنظم ، سواء كان ذلك تواباً عينياً 

غير عيني كالرضا والمديح والتشجيع ، او كان عقاباً بالحرمان من الثواب او اللوم والتأنيب والتوبيخ او 

 . غير ذلك من الطرق المختلفة والمناسبة لمستويات المتعلمين وأعمارهم 
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  ( انموذج المنظمات المتقدمة في التدريس)نظرية أوزبل : ثانياً 

مقدار وضوح وتنظيم ما يعرفه المتعلم من قبل في "ى اوزبل ان العامل االكثر اهمية في عملية التعلم هو ير

، وذلك الن أوزبل يركز على التتابع الدقيق للخبرات التعليمية ، بحيث ترتبط الوحدة التي " البنية المعرفية

بنية المعرفية الراهنة لدى المتعلم من ناحية يتم تعلمها ارتباطا واضحاً بما يسبقها ، وهذا االرتباط بين ال

والمادة الجديدة التي سوف يتعلمها من ناحية اخرى هو ما يجعل هذه المادة الجديدة ذات معنى ، وينأى بها 

 . عن التعلم بالحفظ 

 :ولكي يؤدي ذلك االرتباط الى التعلم المنطقي ذي المعنى يجب ان تتوافر له خاصيتان هما 

ويقصد بذلك إن العالقة ال تتغير إذا أُعيد التعبير عنها بصيغ مختلفة في : تباط جوهرياً ان يكون االر - أ

 .  البنية المعرفية للمتعلم 

ويقصد به ان العالقة بين المادة التعليمية الجديدة المرتبطة به في البنية : ان يكون االرتباط طبيعياً  - ب

اتان الخاصيتان لمادة التعلم الجديدة فإنها تصبح المعرفية يجب ان تكون غير قسرية وعندما تتوافر ه

 . ذات معنى منطقي 

 :انواع التعلم عند أوزبل 

يميز أوزبل بين التعلم بالتلقي والتعلم باالكتشاف ، ويرتبط كل منهما بإسلوبين يُدخل بهما المتعلم المعلومات 

الحفظ أو االستظهار وبذلك توجد اربع  الجديدة الى بنائه المعرفي ، االسلوبان هما إسلوب المعنى وإسلوب

 : انواع من التعلم هي 

في هذا النمط من التعلم ، تأخذ المادة المتعلمة المنظمة بشكل منطقي التي تقدم : التعلم بالتلقي ذو المعنى  -1

في صورة نهائية شكلها النهائي في البنية المعرفية عن طريق ربط المادة التي يكتسبها في الموقف 

 .مي الجديد بما لديه من معلومات سابقة موجودة في بنيته المعرفية التعلي

ويحدث هذا النوع من التعلم عندما يقدم للمتعلم المحتوى االساسي للعمل : التعلم بالتلقي االستظهاري  -2

التعليمي في صورته النهائية ، ويقوم المتعلم باستظهاره في محاولة ربطة بخبراته السابقة في بنيته 

 . فية المعر

ويحدث هذا النوع من التعلم حينما ال يقدم المحتوى االساسي للعمل : التعلم باالكتشاف ذو المعنى  -3

التعليمي في صورته النهائية ، ويقوم المتعلم باكتشافه بنفسه ويستوعب معانيه ثم يربطه بخبراته السابقة 

 . في بنيته المعرفية 
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النوع من التعلم حينما ال يقدم المحتوى االساسي للعمل  ويحدث هذا: التعلم باالكتشاف االستظهاري  -4

التعليمي في صورته النهائيه ، ويقوم المتعلم باكتشافه بنفسه ثم يستظهره دون محاولة ربطه بخبراته 

 . السابقة في بنيته المعرفية 

 :أنموذج المنظمات المتقدمة ألوزبل في التدريس 

هيم التي بنيت عليها نظرية أوزبل لربط المعرفة الجديدة بالمفاهيم ذات تعتبر المنظمات المتقدمة من اهم المفا

الصلة المخزونه في بنية المتعلم المعرفية ، وذلك بقصد تحقيق التعلم ذي المعنى بدرجة اكثر من السهولة 

عطى ملخصات مركزة للمادة المراد تقديمها للطالب ت"والفاعلية وقد عرف اوزبل المنظمات المتقدمة بأنها 

. لها مقدمات بصيغة شفوية او تحريرية ، وتكون على درجة عاليه من التجريد والشمولية والعمومية 

والمنظم المتقدم يمثل اطار موسعاً تتم صياغته باستدعاء المعلومات السابقة لدى المتعلم وتسخيرها الستقبال 

ت ، او قواعد عامة ترتبط بموضوع المادة فالمنظمات اذن هي حقائق او كليا. التعلم الجديد فتكون ركيزة له 

 .الدراسية 

 المفاهيم األساسية التي بنيت عليها نظرية أوزوبل

هي إطار تنظيمي للمعرفة المتوفرة عند الفرد في الموقف الحالي وهذا اإلطار يتألف  :البنية المعرفية   -0

من الحقائق والمفاهيم والمعلومات والتعميمات والنظريات والقضايا التي تعلمها الفرد ويمكن استدعائها 

رفية يتميز واستخدامها في الموقف التعليم المناسب وهذا يعني أن اإلطار التنظيمي الجيد للبنية المع

بالثبات الوضوح واليسر في المعالجة والعكس من ذلك يدعو لعدم ثبات المعلومات وعدم القدرة على 

 استدعاء ومعالجة المعلومات أو االحتفاظ بها مما يؤدي إلعاقة وتعطيل التعلم

رتبطت ارتباطاً تعتبر المادة التعليمية التي يتعرض لها الفرد مادة ذات معنى إذا ا :المادة ذات المعنى   -8

" جوهرياً وغير عشوائياً ببنية الفرد المعرفية هذه العالقة االرتباطية تؤدي طبقاً لنظرية أوزوبل إلى 

وفي المقابل فإن ارتباط المادة التعليمية ببنية الفرد المعرفية على نحو غير جوهري " تعلم ذات معنى 

 والقائم على الحفظ" تعلم صم " وعشوائي يؤدي إلى

نجد أن ارتباط المادة التعليمية بالمحتوى الفكر المعرفي للمتعلم ييسر ظهور معاني أو مفاهيم أو أفكار  لذا

جديدة قد تستخدم في المواقف التعليمية الجديدة أو في حل المشكالت وهذا يحدث في ظل التعلم القائم 

 .على المعنى 

 وعلى ذلك فالتعلم ذو المعنى يمتاز بعدة مزايا 

 به المخ لفترة طويلة يحتفظ   - أ
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يزيد من كفاءة الفرد في تعلم المزيد من المعلومات الجديدة المرتبطة بالمفاهيم التي تكون البنية   - ب

 .المعرفية للفرد 

عند النسيان تفقد المفاهيم األساسية بعض عناصرها الفرعية وتبقى المفاهيم محتفظة بالمعاني الجديدة  - ج

 ء دورها الهام في تسهيل دخول معلومات جديدةالتي اكتسبها وبذلك تستمر في أدا

هو التعلم الذي تكون فيه المادة التعليمية تعرض على المتعلم في صورتها النهائية  : التعلم باالستقبال   -3

بحيث يكون الدور الرئيسي في الموقف التعليمي للمعلم فهو يقوم بإعداد وتنظيم المادة ثم يقدمها للمتعلم 

 .المتعلم على استقبال هذه المادة ويقتصر دور 

المادة التعليمية التي تعرض على المتعلم تكون في صورتها األولية بحيث يؤدي  :  التعلم باالكتشاف -4

المتعلم دوراً رئيسياً في الموقف التعليمي فهو يقوم باكتشاف المادة التعليمية وتنظيمها وترتيبها وتمثلها 

 ودمجها في بنيته المعرفية 

هو تلك المفاهيم أو التعميمات أو القواعد التي تخص أي مادة  ( :أو المنظمات المتقدمة) المنظم المتقدم  -5

جديدة على أفكار الطالب بحيث يزودهم بها المعلم في بداية الموقف التعليمي لتساعدهم على ربط 

 .المعلومات وتبويبها في بنيتهم المعرفية 

 إلى نوعين  ويقسم أوزوبل المنظمات المتقدمة

يلجأ إليه المعلم عندما يكون موضوع الدرس جديداً تماماً وليس للتالميذ فيه أي : المنظم الشارح  - أ

 خبرة سابقة ويشمل على تعريفات المفاهيم والتعميمات 

يلجأ إليه المعلم عندما يكون موضوع الدرس غير جديد كلياً ي أن لديهم بعض : المنظم المقارن  - ب

الخبرات السابقة عن الموضوع أو بعض جوانبه فيسهم في دمج المعلومات الجديدة وتمييزها 

 عن سابقتها وتثبيتها في نسق عقلي منظم من خالل توضيح أوجه الشبه واالختالف بينها 

 المنظم المتقدم  أهم وظائف

تعمل على زيادة فهم ما يتعلمه الطالب وتقليل عملية الفهم الخاطئ لمفاهيم وذلك عن طريق تديم   -

 تعميمات وإطارات للمفاهيم الصحيحة 

 .تعمل على توجيه االنتباه وإثارة االهتمام عند الطالب   -

 ع التي درسهاتعمل على تذكير المتعلم بالعالقات بين األجزاء المختلفة للمواضي  -
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 توضح العالقات بين المفاهيم والمبادئ العلمية  -

هو عملية تهتم بدمج المعلومات الجديدة بما هو موجود في البنية المعرفية لدى  ( : أو الدمج)التضمين   -6

المتعلم بطريقة يتم بها تعديلها فينتج عنها مفاهيم وأفكار جديدة تهتم في نمو البنية المعرفية السابقة 

إن عملية التضمين تؤدي إلى تسهيل تعلم المادة الجديدة وتثبيتها وجعلها أكثر مقاومة للنسيان .يرها وتطو

 كما تزود المتعلم باستراتيجيات فاعلة تمكنه من استدعاء هذه المادة في المستقبل 

ه عن هو مفهوم يدل على النسيان الذي يحدث بعد التعلم ذي المعنى وذلك لتمييز :التضمين الماحي   -7

  النسيان الناتج عن التعلم الصم 

حيث يكون لبعض عناصر المفاهيم التي دخلت ضمن البنية المعرفية للفرد وهذا النسيان ال ينتج عنه 

عقبات عند تعلم معلومات جديدة فالمفاهيم المتبقية بعد نسيان المفاهيم الثانوية أو التفاصيل ال تزال تخدم 

 تسهيل تعلم ذي معنى جديد على عكس النسيان الناتج عن التعلم الصم 

ويقصد بالتمايز التقدمي للمفاهيم أنه التعديل والتطوير المستمر للمفاهيم  ( :التدريجي ) لتمايز التقدمي ا  -2

التي يملكها الفرد بحيث تصبح أكثر اتساعاً وعمومية وشمولية وكلما استمر الفرد في عملية التعلم ذي 

 .ثباتاً المعنى فإن المفاهيم الموجودة في البنية المعرفية تزداد وضوحاً و

يحدث التعلم الفوقي عندما يتعلم التلميذ أن الكلب والقط واإلنسان كلهم من الثدييات كما  :التعلم الفوقي   -2

 .المفاهيم الفوقية معاني جديدة  ينتج التعلم الفوقي أيضاً من التمايز التدريجي لبنية المعرفية حيث تكتسب

ضاف إلى المفهوم السابق بعد تحوره ويحدث بينهما يقصد به أن المفهوم الجديد ي :التوفيق التكاملي  -01

عملية ربط وتكامل مما يؤدي إلى تكوين مفهوم جديد فيه الجديد والقديم وأن هذه العملية تحدث عندما 

يدرك المتعلم أنه أمام مصطلحات كثيرة ومتنوعة وتصف جميعها المفهوم نفسه فإذا ما أدرك الطالب تلك 

 .يمكنها وصف نفس المفهوم يكون قد حصل على التكامل التوافقي المصطلحات المختلفة التي 

التنظيم المتسلسل الهرمي يقصد به تنظيم البنية المعرفية في ذهن المتعلم كان  : التنظيم المتسلسل   -00

 .وهكذا  111يبدأ الترتيب من األعم لألخص 

 : كالتالي  وقد نظمها نوفاك في صورة خطوات التعلم ذي المعنى باالستقبال اللفظي

التعلم بالمعني ـ التضمين ـ التوفيق التكاملي ـ التعلم الفوقي ـ التمايز التدريجي ـ المنظم المتقدم ـ التعلم 

 .بالحفظ الصم 
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 تدريس الرياضيات في ضوء نظرية أوزوبل 

من العرض السابق لنظرية أوزبل عن التعلم ذي المعنى يمكن القول أن المفاهيم وما يربط بينها من عالقات 

تمثل حجر الزاوية في عملية التعلم ذي المعنى حيث تنظم هذه المفاهيم في البنية المعرفية للمتعلم في تسلسل 

ال والمعلومات األمر الذي يسهل عملية هرمي فالمفاهيم األكثر شموال تندرج تحتها المفاهيم األقل شمو

 . تذكرها واستقبالها

واستنادا إلى نظرية أوزبل تبنى نوفاك ومجموعة من طالبه مشروعا أطلقوا عليه مشروع تعلم كيفية التعلم 

 وقد اشتمل هذا المشروع على إستراتيجيتين للتعلم تساعدان على التعلم ذي المعنى

ائط المفاهيم لكشف المخططات المعرفية السابقة لدى المتعلم وبالتالي اإلستراتيجية األولى هي رسم خر

أما اإلستراتيجية الثانية فهي ،  معلومات السابقة في هذه المخططاتتصحيحها وربط المعلومات الجديدة بال

للربط بين الجانب المعرفي النظري والجانب العملي فيما يتعلق بالحوادث آو ( V) رسم خرائط الشكل 

 واهر حيث يكتسب الجانب العملي معنى عند ارتباطه بالبنية المعرفية لدى المتعلمالظ

 دور معلم الرياضيات في ضوء نظرية أوزوبل

يجب على معلم الرياضيات أن يكون متمكن من نظرية اوزبل وفاهما إلبعادها فهما تاما لكي يمكنه تطبيق ما 

ية يرى أوزبل أن الهدف من التربية هو تعليم الطالب وفي ضوء هذه النظر. يراه مناسبا ومالئما لطالبه

المحتوى وعند تطبيق نظرية اوزبل في تدريس الرياضيات فان التركيز سوف يكون منصبا على تدريس 

الحقائق والمفاهيم والمبادئ العلمية والعالقات بينها وكما هو معروف أن الهداف السلوكية التي يحددها المعلم 

ضوع إلى آخر فإذا كان الهدف من تدريس موضوع معين هو مساعدة الطالب على تختلف من تدريس مو

اكتساب الحقائق والمفاهيم العلمية فقد تكون نظرية أوزبل مناسبة لعرض مثل ذلك الموضوع وخاصة أن 

اللفظية في عرض األفكار أي أنها تعتمد على التجريد بشكل كبير )نظرية اوزبل تركز على الناحية اللغوية 

 فهي تناسب المرحلة الثانوية والجامعية

 .ونظرية أوزوبل تركز على التعلم المعرفي وال تركز على تعلم المهارات العلمية المختلفة وتطبيقاتها

تؤكد نظرية اوزبل على ضرورة اهتمام معلم الرياضيات بالمعلومات التي يعرفها الطالب مسبقا واالبتداء 

 المعلومات الجديدة بالمعلومات التي يعرفها المتعلم من ذلك المستوى والعمل على ربط 

ويرى اوزبل أن على معلم الرياضيات استخدام المنظمات المتقدمة وان تكون مناسبة لجميع الطالب وان 

 تكون شاملة وعامة ومشوقة للطالب 
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 مهارات التدريس

بأنها مجموعة السلوكيات التدريسية التي يظهرها المعلم في نشاطه التعليمي بهدف  مهارات التدريستعرف 

و تظهر هذه السلوكيات من خالل الممارسات التدريسية للمعلم في صورة استجابات . تحقيق أهداف معينة

 .انفعالية أو حركية أو لفظية تتميز بعناصر الدقة في األداء والتكيف مع ظروف الموقف التدريسي

 :أهم المهارات التدريسية التي يجب أن يمتلكها المعلم 

يعد التخطيط الجيد من أهم المهارات التي يجب على أي معلم أن يمتلكها ، فالتخطيط  :مهارة التخطيط -0

بمثابة رسم بياني أو خريطة توضيحية يستعين بها المعلم قبل التنفيذ والتقويم ، فهو يوضح مسار عمله 

 .ومشكالته وكيف يمكن التغلب عليها واتجاهاته وطرائقه

لذا ال بد من أن يتقن كل معلم مهارة التخطيط للتدريس حتى يتمكن من توفير أفضل بيئة تعليمية  ويعمل 

 .على خلق المناخ الذي يشجع على حدوث أكبر قدر ممكن من التفاعل وبالتالي أكبر قدر من التعلم

 ن اتقان المعلم لصياغة األهداف التدريسية صياغة سليمة يعد من  :مهارة صياغة األهداف التدريسية -8

اهم المهارات التي يجب أن يمتلكها كل معلم بصرف النظر عن مادة تخصصه أو عن المرحلة التي 

يدرس فيها ، وعليه اختيار األنشطة التي تتالءم مع طبيعة األهداف المحددة للدرس مع مراعاة الظروف 

ة للبيئة الصفية ، ومراعاة ميول الطلبة بحيث تدفعهم األنشطة المختارة للمشاركة المادية واالجتماعي

االيجابية والتفاعل المثمر مع الموقف التعليمي ، مع ضرورة التنويع في األنشطة التعليمية  التي يختارها 

د المعلم و سواء في الدرس الواحد أو من درس آلخر ألن هذا يؤدي لتعلم أفضل و ويمنع حدوث الملل عن

 .الطالب على حد سواء

فعند تحديد األهداف يحدد نوعية التغيير المعرفي والمهاري الذي يصبو  لى احداثه في سلوك المتعلم ، 

التغير المتوقع حدوثه في سلوك المتعلم سواٍء كان ظاهرياً أم في ) أي ما االنجاز الذي ينتظره من المتعلم 

 ؟ ، أو ما ينبغي أن يكون المتعلم قادراً على فعله في نهاية هذا النشاط ؟  في نهاية الدرس( البنى المعرفية 

التعلمي ، ويمكنه من  –إذاً فوضوح األهداف ودقتها يمكنان المعلم من السيطرة على الموقف التعليمي 

 .تحديد الوسائل المناسبة لتحقيق هذه األهداف

إن تنفيذ الدرس في غرفة الصف يتطلب توافر قدر كبير من  :مهارة اثارة  الدافعية لدى المتعلمين -3

الدافعية لدى المتعلمين ، وبإمكان المعلم أن يثير انتباه طلبته من خالل البدء بطرح بعض  األسئلة التي 

وعرض الموضوع الجديد بطريقة تمكنه من شّد انتباه المتعلمين ، وتجري هذه الخطوة في ,تثير االنتباه ،

، وبالتالي جعل المتعلم أكثر نشاطاً وحيوية ، وذا رغبة للمشاركة في الدرس  مما يؤدي إلى  بداية الدرس

 .التركيز وزيادة االهتمام بموضوع الدرس 
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من العوامل التي تضمن حسن متابعة التالميذ للدرس و رغبتهم في التعلم هي  :مهارة التمهيد للدرس -4

طيع المعلم لفت انتباه تالميذه وإثارة رغبتهم ودافعيتهم الدقائق الخمس األولى في الدرس ، ففيها يست

للتعلم ، أو ينصرفون عن الدرس وال يبالون بما سيقوله ، لذلك يمكن القول أن المدرس الناجح يستطيع 

  .من خالل تقديم شيق أن يثير دافعية تالميذه

، ويمكن أن يربط تدريس  فمن الدقائق األولى يبدأ المعلم بربط موضوع الدرس بالموضوعات السابقة

المادة مع البيئة الخارجية للمتعلمين ومستجدات الظروف والمناسبات واألحداث بما يتناسب مع تسلسل 

 .الدرس وعدم اٳلخالل بالدرس والخروج عن الموضوع الرئيس 

وتتنوع طرائق التمهيد للدرس حسب طبيعة الموضوع وعمر المتعلمين ، كما يتم ربط الدرس الحالي 

بالدرس السابق أو بالمعارف السابقة للتعرف على مستوى التالميذ واالنتقال منه الستكمال بنيتهم 

 ...المعرفية عن الموضوع ، ويمكن للمعلم االستعانة بأسئلة واستفسارات عن الموضوع في ذلك

وعلى المعلم أال  واألفكار بالنسبة للتقديم ال تنتهي ، ولكن المهم أن تكون متنوعة حتى ال تفقد جاذبيتها

 .يطيل في المقدمة على حساب زمن الدرس وأن ينتقل من التقديم  لى الموضوع المحدد للدرس

 ن عملية التدريس ال تجري على النحو المطلوب  ال باستخدامك اٳللقاء ،  ( :اٳللقاء)مهارة العرض  -5

يف يرفع صوته ـ ومتى ولذلك يجب على المعلم أن يعرف كيف يتحدث ، ومتى يتوقف عن الكالم ، وك

يخفضه ، وكيف يكون حديثه معبراً عما في نفسه ويعكس احساسه ، وعليه أن يقوم بالتدريب على عملية 

اٳللقاء ألنه  وسيلة لنقل المعارف والمعلومات  لى عقول التالميذ مع مراعاة عدم االقتصار عليها في 

 .أثناء التدريس

وهو تتابع معين من الخطوات التي تستهدف تحقيق )رس وإن عرض المادة التعليمية هي محور الد

الهدف المحدد من الدرس في فترة زمنية محددة وبأقل جهد ووقت ووسيلة ممكنة ، أي تصميم 

 ( .استراتيجية تحقيق أهداف التعلم باختصار وتحليل مادة الدرس ليسهل فهمها

 :ويجب على المعلم االنتباه إلى ما يأتي 

 .المثلى المناسبة في التدريس واختيارها من بين طرائق تدريس كثيرة استخدام الطريقة   -

التنويع في الطرائق حسب متطلبات البيئة الصفية وطبيعة المتعلمين والمادة الدراسية ، على أن تكون  -

 .مشوقة وتبعث على نشاط  التالميذ

 .خطاء العلمية أن يكون ملما بمفاهيم المادة أثناء شرحه للدرس ، مع وجوب خلوها من األ -
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المامه باألسس التربوية لتحقيق أهدافه بحيث يستطيع تبسطيها وتوضيحها بأكثر من طريقة ، ومن  -

 ,... ( األمثلة ، التشبيهات، االستعانة ببعض الرسوم) بين األساليب التي يمكنه االستعانة بها 

، ويعرفهم بها ويدربهم عليها أن يحدد النقاط الرئيسية والمهارات التي يريد أن يناقشها مع طلبته  -

ويقومهم عليها باستخدام مختلف أساليب التقويم خالل الدرس أو بعد نهايته ، أو عند نهاية تدريس 

 .عدد من الموضوعات

التركيز في الشرح الجيد على االختصار ، التسلسل المنطقي والترتيب ، وتوضيح عالقة األفكار  -

 .والمفاهيم

والتفاعل ( اإليماء)يظهر من خالل التفاعل غير اللفظي  :مهارة التفاعل بين المعلم و التلميذ في الصف -6

 .اللفظي الذي يركز على الكالم خالل الموقف التعليمي من المعلم أو التالميذ

للتحدث  و قد أوضحت الدراسات أن المعلم يأخذ معظم وقت الدرس بالكالم وال يدع مجاالً كبيراً للتالميذ

أو الحوار ، كما أوضحت بأن نسبة كبيرة من كالم المعلم تكون في صورة أسئلة أو تعليمات أو توجيهات 

أو تحذير أو توبيخ لتوجيه سلوك التالميذ  ، كما وِجد أن نسبة مبادرة التالميذ بالكالم منخفضة للغاية ، 

 .اً ن نسبة الحوار المتبادل بين الطلبة بعضهم لبعض منخفضة جد‘و

و قد وِجد أنه كلما زاد دور التلميذ االيجابي في الموقف التعليمي زاد التعلم وزادت كفاءة العملية 

وبعد التخرج  -في الكليات التربوية –التعليمية ، لذلك فإن من الضروري تدريب المعلمين قبل الخدمة 

، بحيث يكون الدور األكبر  لرفع مهارتهم في هذا الجانب ، أي تدريبهم على زيادة التفاعل في الصف

 .للتالميذ وتعويد المعلمين على التقليل من دوره الدكتاتوري المهيمن على الموقف التعليمي

وتتمثل بمهارة المعلم عند أدائه للدرس ، ومرونته  :مهارة المرونة و سعة االطلع و حيوية المعلم -7

اسئلة ) تخدام الفواصل التنشيطية مثل واس, بتغير أوضاعه وتغير طبقات صوته حسب أهمية المعلومة 

فالمعلم الجيد يأخذ بزمام األمور متوقعاً للمستجدات , وغيرها بما يراه مناسباً ... ( ,انشطة فكرية, تربوية

 .حسن التصرف, متغلباً على الصعوبات, ولسلوكيات التالميذ 

هارة تدريس قابلة للتعلم من وهي ليست موهبة ولكنها م, وترتبط حيوية المعلم بمواصفاته الشخصية 

 .خالل الممارسة و التدريب

( التنويع في درجاته و مستوياته) ولكي تؤدي هذه المهارة بكفاءة فٳن المعلم بحاجة  لى تدريب صوته 

 .وتحركاته و تعبيرات الوجه
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عملية التي قد تكون نهاية الدرس أكاديمية أي تركز على تلخيص النقاط العلمية وال :مهارة انهاء الدرس  -2

وفي هذه المرحلة , تناولها الدرس ويتم عن طريق أسئلة توجه للتالميذ أو قد يقوم المتعلم بهذا التلخيص 

تستخلص التعميمات األساسية في الدرس وتكتب على السبورة وقد يهتم التدريسي عند انهاء الدرس 

قد يكون فردياً أو )عتهم الدرس ببعض الجوانب الوجدانية والسلوكية كأن يشكرهم على تجاوبهم ومتاب

 .كما قد يعاتب البعض على سلوكياتهم السلبية( جماعياً 

بطريقة جيدة وذلك بعمل ملخص للدرس شفوياً يتم فيه التركيز على ( الغلق)وعلى المعلم انهاء الدرس 

 .النقاط والمهارات المهمة وتكملة ما قد نقص من الدرس

المعلومات والمهارات المعطاة ، ومن اتقانها وتطبيق بعض هو التأكد من  :مهارة تقويم الدرس -2

فكل هدف ( مثل االختبارات بأنواعها)وأيضاً اختيار وتصميم أساليب تقويم نتائج التعلم , النظريات ذهنياً 

من األهداف السلوكية ال بد من تتبعه وسيلة للمالحظة والتقويم والعالج ويكون االختبار أما بورقة أو 

 ....و أسئلة شفوية أو غيرهاببطاقات أ

وهناك عمل يكلف به التالميذ خارج المدرسة مرتبطا بما درسوه أو سيدرسونه من موضوعات وله عدة 

تحمل , تنمية قدراتهم على التفكير , استثارة دوافع التالميذ  ,زيادة المعرفة العلمية, أهداف منها المران

 فيجب أن يكون مناسباً كماً و كيفاً , المسؤولية و تواصل للدرس مع التالميذ أثناء تواجدهم بالمنزل 

يستخدم المعلم األسئلة من آن آلخر في المحاضرة  :مهارة صياغة وتوجيه األسئلة أثناء التدريس -01

ومن المهم أن يتقن المعلم , وفي الحوار والمناقشة وفي مرحلة تقييم التالميذ والتأكد من فهمهم للدرس

وتعتبر األسئلة عملية ديناميكية , وأن يميز بين أنواعها ومستوياتها , مهارة صياغة وتوجيه األسئلة 

 .بادل بين المعلم وتالميذ وبعضهم البعضتساعد على التفاعل المت

 :ويمكن تصنيف األسئلة الى قسمين

 .أسئلة تختبر وتؤكد المعلومات وتسمى أسئلة الحقائق  ( أ

 .وتسمى أحياناً أسئلة التفكير, أسئلة تدفع التالميذ  لى التفكير وخلق الحقائق أو التوصل  ليها  ( ب

فظي يأتي عقب سلوك آخر سواء كان لفظياً أو غير التعزيز سلوك ل :مهارة تعزيز استجابات التلميذ -00

 . لفظي بهدف التعبير عن مدى الموافقة أو الرفض للسلوك

أو غير , جسد أكمل , كأن يقول ألمعلم للمتعلم أحسنت )تعزيز لفظي : وهناك نوعان من التعزيز هما 

 (..ق من الزمالءيكون في صورة ابتسامة أو تصفي)، وتعزيز غير لفظي ( اجابتك ناقصة, صحيح 
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وفيه ال يكون , يكون مباشرة بعد أداء السلوك دون تأجيل ، وتعزيز سلبي , كما أن هناك تعزيز فوري 

 .هناك رد فعل لسلوك التلميذ بل تجاهل واهمال كامل

تتطلب المهارة أن يكون المعلم ملما بأنواع التقنيات التربوية   :مهارة استخدام التقنيات التربوية -08

مع , واستعمال أكثر من وسيلة اذا استدعى األمر ذلك, ة والمواقف التي تصلح فيها وسيلة ما المختلف

 .التأكد من أنها تعمل بكفاءة قبل موعد الدرس

والمتعلم يحدد الوسيلة المناسبة لدرسه أساساً بما يتناسب وطبيعة الدرس وأهدافه ومحتواه في مرحلة 

ويجب أن تكون . لمساعدة التالميذ على بلوغ األهداف المحددة للدرس , التخطيط واإلعداد الدرس 

, ستويات التالميذ ومناسبة لم, وأن تكون متكاملة مع طريقة التدريس . الوسيلة مرتبطة بأهداف الدرس

 .ويشارك في  عدادها, وأن يكون المعلم على معرفة مسبقة بها 

, المناقشة تزيد من فاعلية التالميذ ومشاركتهم االيجابية في الموقف التعليمي  :مهارة إدارة المناقشة -03

ة يجد المعلم فمثالً في مناقشة المجموعات الكبير, وهناك عدة أنواع للمناقشة ولكل منها أهدافها الخاصة 

ويجلس المعلم في مقعد في الدائرة يرى فيه , طريقة ونظام الصف وترتب المقاعد على شكل دائرة

ويعين أحد التالميذ ليصبح مقرراً للجلسة لتدوين نقاط المشاركة واآلراء المختلفة مع ضرورة , الجميع 

شرح المعلم أهداف المناقشة وي, تغيير المقرر في كل جلسة حتى ال يستأثر وحد منهم بهذا الدور 

أو يطلب , أو كيف يعلق على كالم زمالئه, كيف يأخذ الكلمة) وموضوعها ويوضح قواعد النقاش

وعلى المعلم كمدير , وحتى تنجح المناقشة ال بد أن يشعر التالميذ باالرتياح واالطمئنان , ( استفسار

 .قد نوقشتضبط الوقت والتأكد من أن كل جوانب المناقشة , للمناقشة 

يتطلب من المعلم مهارة عالية في التخطيط واٳلعداد السابق لزمن   :مهارة ٳدارة دروس المختبر -04

 ....التطبيقات, باألخص في األعداد لتجارب المختبر , الدرس

و المهارة األساسية الالزمة للمعلم في دروس المختبر هي القدرة على المالحظة لما يدور في غرفة  

 ( .أداء التالميذ وأساليب تعاملهم مع بعضهم البعض و التأكد من حسن استخدام األجهزة يالحظ) الدرس

 .على المعلم أن يوضح في بداية العمل السلوك الناتج والنتائج المتوقعة من هذه التجربة

في العملية التعليمية التقليدية يكون المعلم هو محور العملية  :مهارة خلق جو سيكولوجي في الصف -05

فالتلميذ ينضم نفسه بنفسه , عليمية وهو المتحكم في المعرفة والعالقة التي تربطه بالتالميذ عالقة سلطةالت

وجعلت , في حين أن االتجاهات الحديثة في التدريس تركز على البناء النشيط لمعرفة المتعلم , حتى يتعلم

 ؟  وكيف نسهل عملية التعلم, محور اهتمام المعلم هو كيف يتعلم الطلبة 
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فالمعلم قبل أن يكون مختصاً , ان دور المعلم هو مساعدة التالميذ على الحصول بأنفسهم على المعرفة 

صحيح أن المعلومات التي يحملها ليست دون , في وظيفته يكون مهندساً في التربية وتقنياً في التعلم

ن على دراية بديناميكيات لكن بما أنه يعمل على أن يكسب التالميذ استقالليتهم عليه أن يكو, جدوى

, أال يفرض المعرفة , وأن يتنازل عن الدور المسيطر في الصف , ومتحكماً في ردود أفعاله, الجماعة 

 .فالمهم أن يعمل على النمو الشخصي للتالميذ ويقدم لهم يد المساعدة كراشدين دون اغفال نقل المعرفة

 :الصفبعض المشكلت التي يواجهها المعلم في : ثايناً 

المعروف عن كل مهنة أن لها صعوبات وعراقيل تقف حاجزاً و عائقاً أمام حسن  :مشكلت المعلم -0

فما بالك بمهنة التعليم التي تعتبر من , وقد تكون هذه المشكالت ذات طبيعة أكادية أو غير ذلك, سيرها

 .أعقد المهن و أكثرها حساسية

التعليمي بتكوين فكرة واضحة عما يريد  نجازه من خالل المعلم يبدأ نشاطه  :مشكلت متعلقة باألهداف -8

 .بالتالي عليه أن يقف على األهداف التي يتوقع من تالميذه  نجازها نتيجة هذه العملية, عملية التعليم 

يتباين عادة التالميذ في خصائصهم الجسمية واالنفعالية  :مشكلت متعلقة بخصائص التلميذ -3

لذي يفرض على المعلم مواجهة مشكلة فهم التالميذ من خالل التعرف على هذا األمر ا, واالجتماعية 

ونقاط ضعفهم وقوتهم لتحديد دى استعدادهم وقدرتهم على  نجاز األهداف , قدراتهم ومستوى نموهم 

 .التعليمية

كم يحتاج المعلم ألداء مهمته التعليمية  لى معرفة المبادئ المتنوعة التي تح :مشكلت متعلقة بالتعلم -4

فٳن المعلم سيواجه مشكلة اختيار , ونظراً لتنوع سلوك التالميذ , عملية اكتساب المعلومات لدى التالميذ

 .مبادئ التعلم التي تتفق مع طبيعة المواقف التعليمية التعلمية

ال بد من أن يلجأ المعلم  لى اختيار طريقة أو أكثر من طرائق التدريس التي  :مشكلت متعلقة بالتعليم -5

 .وقد تختلف في نفس المادة حتى يكون هناك استيعاب أكثر للتالميذ, ختلف باختالف المواد ت

يقوم المعلم بالتقويم للتعرف على مدى التقدم في تحقيق الشيء الذي يجعله  :مشكلت متعلقة بالتقويم  -6

 .      يواجه اختبار أو تطوير االجراءات التي تساعده على معرفة هذا التقدم

 

 
 

 

 


