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 نظرية التعميم:

وىي االطار الفكري الذي يفسر مجموعة مف الفروؽ الفكرية ويضعيا في نسؽ عممي مترابط        
بشأف شروط وقوانيف التعمـ ، وىي في الغالب عدة نظريات متضاربة تتبناىا مدارس مختمفة في عمـ 

 النفس لتوضيح ما يشممو التعمـ او كيفية حدوثو او قد ال يحدث.

 :التدريس نظرية

الموقؼ او الفكر الذي ينطمؽ منو المعمـ في عممية التدريس ، وىو محصمة لخبراتو          
اثناء في السابقة وما اتيح لو مف تعميـ في مرحمة االعداد لممينة ، او ما اتيح لو مف برامج تدريب 

 الخدمة فضال عف  اتجاىاتو وقيمو الحاكمة لسموكو التدريسي.

 القناعات التي ابتدعيا صاحب النظرية.او ىي مجموعة 

 اىمية النظرية في التدريس:

 يمكف اف تفيد النظرية في التدريس مف النواحي االتية:

 تؤدي الى جمع او مالحظة عالقات تجريبية ذات اىمية لـ تالحظ بعد. -1
 تؤدي النظرية الى اتساع منظـ لممعرفة المتصمة بالظواىر ذات االىمية. -2
 ايا وفروضا يمكف اختبارىا تجريبيا.تولد النظرية قض -3
مدى تحديدىا عمى وفؽ تحدد النظرية لمستخدمييا عددا مف المجاالت التي قد يختمؼ  -4

 المتغيرات او المقاييس ذات االىمية .
تساعد النظرية عمى اخاؿ النتائج التجريبية المعروفة في اطار يتسـ بالتناسؽ المنطقي  -5

 والبساطة المعقولة.
النظرية الباحث عمى القياـ بالتجرد مف التعقيد الطبيعي الظاىر بطريقة توصؼ تساعد  -6

 بالكفاية والتنظيـ .

 نماذج من نظريات التدريس:
 ( Compound Display Theoryنظرية المكونات التعميمية ) لميرل ، 



 ضياء عويذ العرنوسي أ.م.د. اعذاد:                                               طرائق التذريس العاهت
5 

لقضايا يعد نموذج ميرؿ في تصميـ التدريس نموذجًا اجرائيًا ، يقـو عمى عرض مجموعة مف ا   
عرضًا متسمسال ، وىي تقابؿ نظرية راجيموث التوسعية ، اال انيا تقدـ محتوى المادة الدراسية عمى 

تقدـ  فإنيااالجراء ، اما النظرية االخرى ،  وا و المبدأالمستوى المصغر اي تدريس المفيـو ا
 المحتوى الدراسي بشكؿ اوسع   

 وخالصتيا : 

 :  يأتياىتمت نظرية ميرؿ بما    

 تصنيؼ نتاجات التعمـ ) المحتوى واالداء ( .  -1

طرؽ التوضيح ) الشرح ( وتشمؿ : ) انماط العرض والتساؤؿ ، عرض العناصر العموميات  -2
 واالمثمة ( . 

 وصؼ المنيجية باالعتماد عمى الترابط بيف طريقة العرض ومستوى االداء .  -3

 تتكوف نظرية ميريؿ مف ستة نماذج تدريسية تعتمد عمى نوع اليدؼ المراد تحقيقو وىي :  -4

 تذكر الحقائؽ والمعمومات بشكؿ حرفي . -ا

 تذكر الحقائؽ والمعمومات بشكؿ غير حرفي . -ب

 تذكر المعمومات العامة مثؿ التعريفات والقواعد .  -ج

 .  تطبيؽ المعمومات العامة في مواقؼ جديدة -د

 اكتشاؼ المعمومات العامة في المواقؼ الجديدة .  -ػى

ىذه النظرية محاولة لتنظيـ المادة الدراسية عمى المستوى المصغر اي الذي يتناوؿ عدد  تعتبر -5
 دقيقة ( .  45ضمف فترة زمنية ال تزيد عف  )  المبادئ ومحدود مف المفاىيـ ا

تساعدىـ في اعطاء  ألنيامـ وواضع المنيج الدراسي ىذه النظرية مفيدة لكؿ مف المعمـ والمتع -6
 وكيفية ادائيا . المتعممةصورة واضحة عف المادة 
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، ص  2004( ) الحموز ،  162، ص  2006( ) سالمو ،  132،  131،  2000) قطامي ، 
131  . ) 

 : (  Reigluthنموذج تصميم التدريس الموسع ) راجيموث ، 

انبثقت النظرية التوسعية مف مفاىيـ النظرية المعرفية في عمـ النفس كمفاىيـ المدرسة       
حوؿ  أوزبؿالجشطمتية التي تؤمف باف التعمـ يتـ عف طريؽ الكؿ وليس الجزء ومفاىيـ العالـ 

والمفاىيـ العامة التي تحتوييا المادة  والمبادئالمنظمات المتقدمة التي تنظـ فييا اىـ االفكار 
لدراسية مف العاـ الى الخاص بشكؿ ىرمي بحيث يشكؿ المنظـ المتقدـ اساسًا يساعد عمى دمج ما ا

يتعممو مف معمومات جديدة بالمعمومات جديدة بالمعمومات السابقة بطريقة ذات معنى . ) الحموز ، 
 ( .  223، ص  2004

عد نظرية ميرؿ حيث تتناوؿ وتعتبر ىذه النظرية التوسعية الثانية في التصميـ التعميمي ب      
تنظيـ محتوى المادة الدراسية كؿ المستوى الموسع وىو المستوى الذي يتناوؿ تنظيـ مجموعة مف 

منيجًا  أوالحقائؽ والمعمومات التي تكوف محتوى وحدة دراسية  وا اإلجراءات وا المبادئ والمفاىيـ ا
 ( .  133ص  ، 2000شير . ) قطامي ،  وفصؿ ا ودراسيًا يعمـ في سنة ا

وترجع اىمية ىذه النظرية الى ما تقدمو مف مساىمات في تحسيف مواقؼ التعميـ والخبرات    
التعميمية واالضافة التي تـ االعتماد فييا عمى االساس المعرفي ، وقد ركزت عمى البنى المعرفية 

ع عند الحاجة الييا ، وتفعيميا بيدؼ اثراء الخبرات وربطيا ودمجيا في صورة قابمة لمنقؿ واالسترجا
كما إف ليذه النظرية قيمة تعميمية اذ انيا تنشط  دور المتعمـ وتجعمو اكثر فعالية ونشاطًا واقؿ 

 ( . 189،  184، ص  1986اعتمادًا عمى عمميات الحفظ والتمقيف . ) دروزة ، 

التدريسي ذا معنى وقد اظيرت ىذه العممية مفيـو التتابع والتدرج التدريسي الذي يجعؿ المحتوى    
لدى المتعمـ ثـ يساعد عمى االحتفاظ بو ويتـ بدا التدريس بمعرفة ذات مستوى عاـ تمييا المعرفة 
التفصيمية التدريجية في عمميات التمايز المتعاقبة ثـ معمومات محددة عف االفكار ذات المستوى 

ض العموميات البسيطة العاـ اي أف التدريس يبدا بنظرة خاصة يمكف أف تساعد عمى تعميـ بع
واالفكار االساسية ثـ تتوالى االجراءات لتتقدـ اكثر متضمنة افكارًا تفصيمية لتوسيع االفكار التي 

 ( . 166 – 163، ص  2006قدمت اواًل . ) سالمة ، 
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ويشبو راجيموث نظريتو في تصميـ التدريس الموسع بالعدسة الالمة اذ يبدا الفرد بمنظر واسع    
لو برؤية العناصر الرئيسة لممنظر والعالقات االساسية ضمف ىذه االجزاء بدوف ادراؾ  كبير يسمح

التفاصيؿ ثـ يركز الفرد عمى جزء مف الصورة تسمح لو برؤية اشياء كثيرة وتفاصيؿ ادؽ واعمؽ ، 
،  وبنفس الطريقة فاف النظرية تبدا التدريس بتقديـ فكرة عامة مبسطة وتقدـ افكارًا اساسيو لمموضوع

تفاصيؿ مقسمة الى اجزاء بحيث يضيؼ تبسيطًا بيدؼ زيادة الوضوح والفيـ ثـ  بإضافةثـ يتبع 
يتبع بممخص لتثبيت عموميات المعرفة ثـ اضافة بعض المعارؼ والخبرات الجديدة لكي يقدـ 

 ( .         163، ص  2000وضوح الصورة في اذىاف المتمقيف . ) منسي ، 

 رئيسة ىي : استراتيجياتث سبع وتتضمف نظرية راجيمو    

خاص لمتدرج المعرفي مف المستوى البسيط اؤ السيؿ الى المستوى  اواًل : التدرج الموسع : وىو
 :  يأتيالمعقد وفقًا لما  والصعب ا

تدرج امامي وىو الذي يحدث في مستوى مفرد مف الصعوبة ويضـ تدريس كؿ الخطوات مرتبة  -1
 بالطريقة التي سيتـ اداؤه فييا . 

 .  معكوسةتسمسؿ خمفي يتبع نفس االجراء السابؽ ولكف بصورة  -2

 تدرج ىرمي وىو الذي يضـ تدريس كؿ احتماالت الخطوات الفرعية لمخطوة قبؿ اندماجو فييا -3
 ثـ اجراء نفس الشي لمخطوة االخرى وىكذا يتـ تدريس كؿ االجزاء وادماجيا مع بعضيا البعض . 

 تدرج مف العاـ الى الخاص اعتمادًا عمى التمخيص ويقدـ معمومات مختصرة .  -4

تدرج مف السيؿ الى الصعب ويعتمد عمى تقديـ المقدمة الشاممة البسيطة في اقصر االجراءات  -5
تدريس ثـ يتوسع لكي يصؿ الى االعمؽ واالصعب الى إف يصؿ الى التدريج ، ويعتمد في بداية ال

التدرج مف السيؿ الى الصعب عمى المقدمة الشاممة وليس عمى التمخيص الذي يكوف اقرب الى 
 الحفظ واالستظيار . 

كو مف معمومات ثانيًا : تدرج متطمبات التعمـ السابقة : وتعتمد عمى ما تعممو الفرد سابقًا وما يمتم
 فكرة جديدة .  أوقبؿ اعطاء تعمـ جديد 
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ثالثًا : الممخص : ىي عممية ضرورية وميمو لمتعمـ مف اجؿ االحتفاظ بالمعمومات والحيمولة دوف 
نسيانيا وىو عمى قسميف ) الممخص الداخمي ( ونعني بو إف يقدـ في نياية كؿ درس ممخصًا 

والحقائؽ ، ) الممخص الخارجي ( ونعني بو تمخيص كؿ االفكار لمجموعة مف الدروس  لألفكار
 والحقائؽ التي تـ تدريسيا . 

عدة دروس وىو عمى  وة في الدرس الواحد اوءرابعًا : التراكيب : ىو عممية دمج االفكار المجز 
رس الواحد ، والتركيب ذو في الد المجزئةنوعيف ايضًا ، التركيب ذو النمط الداخمي ويركب االفكار 

 لعدة دروس .  المجزأةالنمط الخارجي ويركب االفكار 

ميمة في التدريس وتعتمد عمى فيـ االفكار الجديدة عف طريؽ  إستراتيجيةخامسًا : المشابية : ىي 
وىي عممية مساعدة عندما تكوف المواد الفيـ وتفتقر الى الفيـ المباشر  المألوفة باألفكارربطيا 

 عمـ . لممت

سادسًا : استراتيجيات التنشيط المعرفي : فييا التدريس اكثر فعالية عندما يطمب مف المتعمـ 
 استعماؿ المعرفة ذات العالقة والتي تنشط في عممية التدريس  ) كالعصؼ الذىني مثاًل ( . 

 :  يأتيما سابعًا : مخطط  ضبط المتعمـ : وىو يشير الى حرية المتعمـ في االختيار والمتابعة وك

 ضبط المحتوى الذي يراد تعممو .  -1

 ضبط سرعة المتعمـ وتوقفيا .  -2

 التدريس التي يختارىا المتعمـ .  إستراتيجيةضبط عممية عرض  -3

المعرفة التي يستخدميا المتعمـ عندما يتفاعؿ مع التدريس  استراتيجياتضبط الوعي المتضمف  -4
 ( .  213، ص  2001( ) عبيد ،  9،  8، ص 1999.  ) عبد السالـ ، 

 Methods of Teaching    طرائق التدريس

 مقّدمة :
نيا , ّمًا مف مكّونات المنيج , وتتجّمى أىمّيتيا في التأثير المتبادؿ بيميتشّكؿ طرائؽ التدريس مكّونًا 

وبيف كّؿ مف مكّونات المنيج األخرى ؛ فمكّؿ موضوع طرائقو المناسبة ألىدافو , ومحتواه , ومواّده 
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التعميمّية , وأنشطتو , وأساليب تقويمو ؛ ولذلؾ ينبغي عمى المدّرس أف يكوف عمى دراية ووعي 
الؾ مختمؼ بأىداؼ المنيج ومحتواه ؛ ليتمّكف مف صوغ أىداؼ درسو , ويوّطف نفسو عمى امت

طرائؽ التدريس , تقميدّييا وحديثيا , ويختار  أنسبيا , وأجداىا ؛ لتمكيف المتعّمميف مف استيعاب 
المعارؼ , واكتساب الميارات , وتشّرب القيـ التي ينطوي عمييا محتوى المنيج , وبالتالي تحقيؽ 

 أىدافو .
 :Teaching Method Concept مفيوم طريقة التدريس -1

صطمحا الطرائؽ واألساليب في المراجع العربّية كالمترادفيف , دوف تمييز في كثير مف يستعمؿ م
األحواؿ ," لكف يبدو أّف الطرائؽ أكثر شمولّية مف األساليب , إذ تتضّمف عناصر التعميـ والتعّمـ , 

اليب فيي وتنظيـ المحتوى , واستغالؿ الوسائؿ التعميمّية.... أي عناصر تحقيؽ األىداؼ , أّما األس
 ما يقوـ بو المعّمـ فقط, أي أّف األسموب ىو جزء مف الطريقة."  .

، وطريقة Styleويبدو أّف التربوييف منقسموف عمى أنفسيـ فيما يتعّمؽ بمفاىيـ: أسموب التدريس 
ستراتيجّية التدريس  Approach, والمدخؿ أو المذىب في التدريس  Methodالتدريس  ,وا 

Strategyأّنيا مرادفات لمفيـو واحد ىو طريقة التدريس . ، فبعضيـ يرى 
 وقسـ آخر يرى أّف ىناؾ اختالفات بيف تمؾ المفاىيـ ،  تضيؽ أو تتسع . 

فطريقة التدريس ىي " ما يّتبعو المعّمـ مف خطوات متسمسمة متتالية ومترابطة لتحقيؽ ىدؼ أو 
 مجموعة مف أىداؼ تعميمّية محّددة "   .

 مجموعة األنماط التدريسّية الخاّصة بالمعّمـ والمفّضمة لديو "  . وأسموب التدريس ىو "
ومف أمثمة أساليب التدريس أف يستخدـ المدّرس الطريقة االستقرائّية  , ويمجأ إلى أسموب التعميـ 

التعاوني مع بعض زمالئو , أي قياـ أكثر مف معّمـ بتنفيذ الدرس , فأحدىـ يقّدـ اإلثارة , والثاني : 
األمثمة بمشاركة الطمبة , والثالث يقوـ بإجراء التقويـ , وىكذا , بينما يستخدـ معّمـ آخر  يستقرئ

 الطريقة ذاتيا باألسموب التقميدي معتمدًا عمى ذاتو فقط . 
 وىذا يعني أّف الطريقة قد تكوف واحدة , واألساليب المّتبعة مف المعّمميف في إطارىا متباينة .

س فيي "سياؽ مف طرؽ التدريس الخاّصة والعاّمة المتداخمة والمناسبة ألىداؼ أّما إستراتيجّية التدري
الموقؼ التعميمّي , والتي يمكف مف خالليا لتحقيؽ أىداؼ ذلؾ الموقؼ بأقّؿ اإلمكانات , وعمى 

 أجود مستو ممكف "  .
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ولذلؾ يستخدـ بعضيـ مصطمح إستراتيجّية التدريس بشكؿ مترادؼ مع مصطمح إجراءات 
, وليس في ذلؾ مف حرج, فمجموعة اإلجراءات المتسمسمة , Teaching Proceduresريسالتد

والطرائؽ واألساليب التي يستخدميا المعّمـ لتحقيؽ أىداؼ التعّمـ والتعميـ , ما ىي إاّل إستراتيجّية 
ؿ تدريسّية  , ولذلؾ عّرؼ بعضيـ إستراتيجّية التدريس بأّنيا : " مجموعة تحّركات المعّمـ داخ

الفصؿ التي تحدث بشكؿ منتظـ ومتسمسؿ، وتيدؼ إلى تحقيؽ األىداؼ التدريسّية المعّدة سمفًا."   
. 

 وبشكؿ عاـ ىناؾ شبو إجماع بأّف اإلستراتيجّية أعـّ مف الطريقة , والطريقة أعـّ مف األسموب.
 تصنيفات طرائؽ التدريس : -2

صّنؼ التربوّيوف طرائؽ التدريس تصنيفات عديدة اعتمادًا عمى جممة مف األسس , كدور كّؿ مف 
المعّمـ والمتعّمـ , وأعداد المتعّمميف , وطبيعة التفاعؿ بيف المعّمـ والمتعّمميف , وطبيعة النشاط الفكرّي 

 الحاصؿ , والصالحّية لممواّد الدراسّية , وىذه التصنيفات ىي : 
 يؼ عمى أساس دور كّؿ مف  المعّمـ والمتعّمـ : التصن-*

 وفي ضوء ىذا المعيار، معيار دور المعّمـ والمتعّمـ، نقسـ طرائؽ التدريس إلى ما يأتي:
 طرائؽ يكوف فييا الدور الفاعؿ لممعّمـ , كطرائؽ المحاضرة واإللقاء والعرض .-أ

لمعّمـ عمى التوجيو , كطرائؽ التعّمـ طرائؽ يكوف فييا الدور الفاعؿ لممتعّمـ , ويقتصر دور ا-ب
 الذاتّي )التعميـ المبرمج , والحقائب التعميمّية, والبرامج المحوسبة , وغيرىا ( .

 طرائؽ تجمع بيف دور المعّمـ والمتعّمـ كما ىي الحاؿ في المناقشة.-ت  
 التصنيؼ عمى أساس عدد الطمبة , وتصّنؼ ىنا ضمف فئتيف :  -*
 لجمعّي , كالمحاضرة , والمناقشة ,وحّؿ المشكالت , والتعّمـ التعاونّي .طرائؽ التدريس ا-أ

 طرائؽ في التدريس الفردّي  , كالتعميـ المبرمج , والتعميـ الحاسوبّي .-ب
 التصنيؼ عمى أساس طبيعة التفاعؿ بيف المعّمـ والمتعّمـ , وتصنؼ في فئتيف :-*
ـّ فييا التفاعؿ بيف المعّمـ وال - أ  متعّمـ مباشرة , كاإللقاء والمناقشة , والعصؼ الذىنّي .طرائؽ يت

ـّ فييا التفاعؿ بيف المعّمـ والمتعّمـ بصورة غير مباشرة , كالتدريس التمفزيونّي عف  - ب طرائؽ يت
 طريؽ الدوائر المغمقة أو المفتوحة .

 التصنيؼ عمى أساس النشاط الفكرّي , وتصّنؼ ضمف فئتيف : -*



 ضياء عويذ العرنوسي أ.م.د. اعذاد:                                               طرائق التذريس العاهت
11 

ـّ إلى الخاّص , ومف القاعدة إلى األمثمة كالطريقة طرائؽ ينتقؿ في - أ يا الفكر مف العا
 االستنتاجّية .

ـّ , كالطريقة االستقرائّية . - ب  طرائؽ ينتقؿ فييا الفكر مف الخاّص إلى العا
 التصنيؼ عمى أساس الصالحّية لممواّد الدراسّية , وتصّنؼ الطرائؽ ضمف فئتيف : -*
تصمح لمختمؼ المواد , كالمحاضرة , والمناقشة General Methodsطرائؽ تدريس عاّمة  - أ
. 
تصمح لماّدة بعينيا , كطرائؽ تدريس المغة العربّية , Methods Specialطرائؽ تدريس خاّصة -ب

 أو طرائؽ تدريس االجتماعّيات أو العمـو , أو غيرىا مف المواّد . 
 موجز  .    وسنستعرض فيما يأتي أبرز طرائؽ التدريس العاّمة بشكؿ

 أبرز طرائؽ التدريس العاّمة : -2
 :Lectureطريقة المحاضرة أو اإللقاء  -أ

تعّد ىذه الطريقة مف أبرز الطرائؽ التي تّتصؼ بالسموؾ الّمفظي لممعّمـ ؛ لتحقيؽ األىداؼ، فالمعّمـ 
ب مع استخداـ مرسؿ و التمميذ مستقبؿ ، فيي " تعتمد عمى قياـ المعّمـ بإلقاء المعمومات عمى الطالّ 

السبورة أحيانًا في تنظيـ بعض األفكار و تبسيطيا، في حيف يجمس الطفؿ ىادئًا مستمتعًا مترّقبًا 
 دعوة المعّمـ لترديد بعض ما سمعو مف المعّمـ ." 

 و لعّؿ أبرز مزايا ىذه الطريقة :
 االقتصاد في الوقت. -1
 االقتصاد في التجييزات الخاّصة.   -2
 تدريس مجموعات كبيرة مف الطاّلب في وقت محدود.  -3
 توفير جّو مف اليدوء داخؿ حجّرة الدراسة. -4

 أّما النقد الموّجو إلى ىذه الطريقة فيو :
 تجعؿ الطالب سمبّيًا , و تيمؿ حاجتو إلى النشاط و الفاعمّية الالزمة لنمو خبراتو . -1
 الممؿ الذي تحدثو ىذه الطريقة لدييـ.تؤّدي إلى شرود الطاّلب ذىنّيًا بسبب  -2
ترّكز عمى التعّمـ المعرفي , وعمى المستوى البسيط منو) التذّكر( و تيمؿ المستويات  -3

 األخرى، إضافة إلى إىماليا مجالّي التعّمـ اآلخريف: المجاؿ الميارّي و المجاؿ الوجدانّي .
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الحسّية , كالنماذج و المجّسمات و  ترّكز عمى العرض المفظّي , و تيمؿ استخداـ الوسائؿ -4
 الصور , و يمكف تحسيف المحاضرة مف خالؿ :  

 اإلعداد الجّيد. 
 ترتيب عناصرىا و فكرىا. 
 استخداـ بعض الوسائؿ اإليضاحّية. 
 الربط بيف فكرىا. 
 إتاحة المجاؿ لممتمّقيف لطرح األسئمة , و اإلجابة عف استفسارا تيـ. 

   Discussionحوار  المناقشة أو ال -ب
"وىي طريقة التدريس التي تعتمد عمى قياـ المعّمـ بإدارة حوار شفوي حوؿ الموقؼ التدريسّي ؛ 

بيدؼ الوصوؿ إلى معطيات أو معمومات جديدة , و تختمؼ ىذه الطريقة عف طريقة المحاضرة أو 
الطالب الفّعالة في عممية  اإللقاء بأّنيا توّفر جّوًا مف النشاط في أثناء الدرس , و تتيح مشاركة

 التعّمـ بداًل مف أف ينفرد بيا المعّمـ.
 أّما خطوات طريقة المناقشة فيي :

 اختيار الموضوع المناسب , بالتنسيؽ مع الطمبة .  •
 التخطيط لممناقشة , ويشمؿ :  •
 تحديد محاور الموضوع المناقش .  -
 البحث في واحد مف تمؾ المحاور  . تقسيـ الطمبة إلى مجموعات , وتكميؼ كّؿ مجموعة  -
 إرشاد الطمبة إلى مصادر المعمومات المتعّمقة بالموضوع .  -
 تحديد مكاف المناقشة وزمانيا .  -
تنفيذ المناقشة , وتوّخي مشاركة الطمبة جميعيـ فييا , مع المحافظة عمى آداب الحوار ,  •

 دّلة , وتدويف النتائج المستخمصة .واحتراـ اآلراء , وعممّية الطرح , ودعمو بالحجج واأل
التقويـ , حيث تطرح مجموعة مف األسئمة حوؿ محاور الموضوع , أو توّزع استفتاءات تقيس  •

 مدى التقّدـ الحاصؿ بعد المناقشة .
 و لعّؿ أبرز مميزات ىذه الطريقة ىي :

 .تزيد مف إيجابّية التمميذ و مشاركتو الفّعالة في الحصوؿ عمى المعرفة  
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تنّمي لدى المتعّمـ ميارات اجتماعّية ؛ألّنيا تعّوده الحديث و اإلصغاء و آداب الحوار و  
 المناقشة .
 تنّمي لدى المتعّمـ مفيـو الذات ؛ عندما يحّس بأّنو قادر عمى المناقشة والمشاركة والتفاعؿ . 
ال تحتاج إلى تجييزات يمكف استخداـ ىذه الطريقة في الصّؼ التقميدّي العادّي ,؛ أي أّنيا  

 إضافّية .
 غير أّف ىناؾ بعض االنتقادات التي توّجو إلى ىذه الطريقة , منيا :

دارة الحوار . -1  تتطّمب معّمميف ميرة في ضبط الصّؼ , وا 
صوغ األسئمة , وطريقة توجيييا , بحيث تراعي الفروؽ الفردّية , تتطّمب معّمميف ميرة في  -2

 المعرفّية المختمفة .وتتناوؿ المستويات 
غالبًا ما تستبعد ىذه الطريقة المواّد الحسّية , واألجيزة التعميمّية ؛ مّما يحـر التمميذ التعّمـ  -3

 بالخبرة المباشرة .
قد تتحّوؿ ىذه الطريقة إلى طريقة رتيبة ممّمة إذا اعتاد المعّمـ تكميؼ التالميذ تحضير الدرس  -4

 ينو الحقًا في الصّؼ .في البيت ؛ لمناقشتيـ بمضام
 ويمكف تحسيف ىذه الطريقة , وتالفي عيوبيا بمجوء المعّمـ إلى ما يأتي :

 تحديد عناصر الموضوع الذي سيناقشو , وأبعاد كّؿ عنصر قبؿ المناقشة . -
 إعداد أسئمة منّظمة تغطي جوانب الموضوع كافة .     -
 ة , وبمورتيا , وتعزيزىا .التزاـ قواعد طرح السؤاؿ , وتنقيح إجابات الطمب -
 إرشاد الطمبة إلى سبؿ الوصوؿ إلى  الحقائؽ المتصمة بموضوع المناقشة .  -
 حفز الطالب عمى االشتراؾ في المناقشة .  -
 ربط عناصر الموضوع بحيث تغدو كالِّ واحدًا ذا معنى . -  
 شة . تذكير الطمبة بيف آف وآخر بجوىر الموضوع الذي تتمحور حولو المناق -
ـّ التوّصؿ إليو مف نتائج حوؿ موضوع المناقشة .  -  التمخيص بيف آف وآخر لما ت
 المحافظة عمى سير اتجاه المناقشة نحو األىداؼ المتفؽ عمييا بشكؿ متتاؿ .  -
 استخداـ مختمؼ أنواع التقويـ , وخاّصة التقويـ الذاتي الذي يرصد مدى تقّدـ الطمبة.  -
دريسّي حّيًا ومثيرًا وجديدًا ؛ مف خالؿ عدـ تكميؼ الطمبة إعداد الموضوع في إبقاء الموقؼ الت -  

 البيت بشكؿ دائـ " .
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 :Presentation Methodطريقة العرض أو البياف العممّي  -ت
يقـو المعّمـ وفؽ ىذه الطريقة بأداء الميارات أو الحركات موضوع التعّمـ أماـ التالميذ , وقد يكّرر 

ـّ يقـو باقي  المعّمـ األداء , ويكّرر الطمبة النابيوف أداء الميارة المقّررة بعده وتحت إشرافو أّواًل , ث
 التالميذ بتكرار األداء حّتى إتقانو .

وقد يستخدـ المعّمـ بعض األفالـ أو التسجيالت التي تعرض األداء يشكمو النموذجّي ) إلقاء قصيدة 
.إلخ ؛ ولنجاح طريقة العرض , ال بّد مف توافر الشروط , قراءة درس , إنشاد نشيد , أداء حركة ...

 اآلتية :
 التقديـ لمعرض بصورة مشّوقة ؛ لضماف انتباه التالميذ لعرض الميارة أو الميارات المقّررة . -
إشراؾ التالميذ في أداء الميارة , وكذلؾ إشراكيـ في مساعدة المعّمـ عمى العرض ؛ لزيادة  -

 فاعمّيتيـ .      
نظيـ التالميذ في مكاف العرض , بحيث يسمح لكّؿ منيـ رؤية الميارات المعروضة أو سماعيا ت -
 . 

إّف طرائؽ التدريس العاّمة السابقة ) المحاضرة , المناقشة , البياف العممّي ( طرائؽ أساسّية ال 
ىي تناسب يستغني عنيا المعّمـ في تدريس أجزاء مف ماّدة تخّصصو , أّيًا كاف ىذا التخّصص , و 

 التدريس الجمعّي السائد في مدارسنا . 
وعمى الرغـ مف حضور الطرائؽ الثالث السابقة وفاعمّيتيا , فيي  تصّنؼ عمى أّنيا طرائؽ تقميدّية , 
ستراتيجّيات وطرائؽ حديثة فرضتيا المتغّيرات الجديدة في التربية وعمـ النفس  حيث ظيرت أساليب وا 

التعميـ , والتركيز عمى مراعاة معايير الجودة الشاممة في المناىج  , وازدياد االىتماـ بمخرجات
 والطرائؽ والوسائؿ والتقنيات واألنشطة , ومف تمؾ الطرائؽ :

 : Mastery Learning التعّمـ باإلتقاف   -أ
%  80% مف الطاّلب عمى أكثر مف  80عّرؼ بعضيـ إتقاف التعّمـ بأّنو حصوؿ أكثر مف  

ـو ىذه الطريقة عمى جعؿ المتعّمـ يتعّمـ إلى أقصى درجة ممكنة تشعره بالتفّوؽ مف الدرجات , وتق
في اإلنجاز , ىذا التفّوؽ الذي يشّكؿ دافعًا لو لالستمرار في التعّمـ بكّؿ نشاط وفاعمّية , وتمّر ىذه 

 الطريقة بثالث مراحؿ أساسّية , ىي :  
 مرحمة اإلعداد :  -1
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ـ بتحميؿ الدرس إلى حقائقو األولّية , أو وحداتو الفكرّية التي يريد وفي ىذه المرحمة يقـو المعمّ 
إيصاليا إلى المتعّمميف , ووضع أىداؼ تدريسّية مصوغة بشكؿ دقيؽ وواضح وقابؿ لممالحظة 

والقياس , وقياس مستوى الطاّلب قبؿ التعّمـ , وتشخيص نقاط ضعفيـ ؛ لتحديد نقطة البداية في 
 ءاتو التدريسّية , والوسائؿ  المناسبة المؤّدية إلى تحقيؽ األىداؼ. التعّمـ , وتحديد إجرا

 مرحمة التعّمـ الفعمّي :  -2
وتمّثؿ ىذه المرحمة قياـ الطمبة بالتعّمـ الفعمّي لحقائؽ الدرس ووحداتو التي حّددت في مرحمة  

اإلعداد , واستيعابيا , بحيث ال يتـّ االنتقاؿ مف نقطة  إلى النقطة التالية مف نقاط الدرس وحقائقو 
جراء التقويـ التكوينّي أو إاّل بعد إتقاف النقطة السابقة ، وتنفيذ كؿ النشاطات والمياـ المطموبة ، وا  

البنائّي في أثناء التعّمـ ؛بيدؼ تحديد التوجيو الصحيح لمتعّمـ ، والتأّكد مف االستيعاب الدقيؽ لكّؿ 
 فكرة قبؿ التعّمـ الجديد . 

 مرحمة التحّقؽ مف إتقاف التعّمـ :  -3
درجة مف اإلتقاف وتيدؼ ىذه المرحمة إلى التأكد مف تحقيؽ األىداؼ المحددة لمدرس كاماًل ب 

، وتتضّمف إجراء التقويـ الختامّي  لكّؿ نقطة مف نقاط الدرس ,  ويتـّ تصحيح االختبار فورّيًا , 
ويخطر المتعّمـ بنتائج أدائو في الحاؿ  ، فإذا اجتاز المتعّمـ االختبار بنجاح , يحّؽ لو متابعة التعّمـ 

 ىكذا . , واالنتقاؿ إلى الدرس التالي مف دروس المقّرر , و 
 وغالبًا ما تستخدـ ىذه الطريقة في التعّمـ المبرمج بوساطة الحاسوب .

 : Problems Solvingأسموب حّؿ المشكالت   -ب
المشكمة ىي صعوبة يتطّمب تجاوزىا إعماؿ الفكر , وأسموب حّؿ المشكالت في التعميـ :  

ىو منيج عممّي يبدأ باستثارة تفكير الطالب بوجود مشكمة ما تستحّؽ التفكير ، والبحث عف حّؿ  
 وفؽ خطوات عممّية  محّددة ، ومف خالؿ ممارسة عدد مف النشاطات التعميمّية . 

سموب في المواقؼ التعميمّية ال بّد مف توافر جممة مف الشروط في الموقؼ ولكي ينجح ىذا األ
 التعميمّي المشكؿ , منيا :

 أف يحّقؽ حّؿ المشكمة جممة مف األىداؼ التربوّية التي تنّمي تفكير المتعّمميف ومياراتيـ . -
 لصعوبات .أف تتوافر لدى المتعّمـ الدافعّية لتحقيؽ األىداؼ , واإلصرار عمى تجاوز ا -
 أف تكوف المشكمة عمى درجة مف األىمّية لممتعّمـ , بحيث تستثيره لمعمؿ عمى حّميا . -
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أف تكوف المشكمة عمى درجة مناسبة مف الصعوبة بحيث تتحّدى قدرات المتعّمـ مف جية , وال  -
 توّلد لديو اإلحباط , أو تفقده الثقة بنفسو مف جية ثانية .

 التعميمّي فتتمّثؿ بػ :أّما خطوات ىذا األسموب 
o . اإلحساس أو الشعور بالمشكمة 
o   تحديد المشكمة 
o  . جمع المعمومات عف المشكمة 
o  .  وضع الفروض 
o  .  التحّقؽ مف الفروض 
o . الوصوؿ إلى الحّؿ األمثؿ , والتأّكد مف صّحتو 
o  . تعميـ الحّؿ 
 :  Brainstormingأسموب العصؼ الذىني ) تداعي األفكار (  -ت

أسموب تعميمّي ييدؼ إلى توسيع خياؿ المتعّمميف مف خالؿ السماح ليـ بإطالؽ العناف  
لمتفكير بحرّية تاّمة في مسألة ، أو مشكمة ما ؛ بحثًا عف أكبر عدد مف الحموؿ الممكنة , واختيار 

 المناسب منيا بعد مرحمة فرز وتقويـ جماعّية . 
تحقيؽ األىداؼ المرجّوة مف استخدامو , ال بّد مف مراعاة  ولكي يكوف ىذا األسموب ناجحًا في

 بعض األسس والقواعد في جمسة العصؼ الذىني , منيا : 
تشجيع األفكار الصادرة عف المشاركيف في الجمسة ميما بدت ضعيفة ، أو تافية ، ما دامت  -

ات الدينّية , أو تنطوي عمى مرتبطة بموضوع الجمسة , وال تخّؿ باألخالؽ العاّمة , والمبادئ والمعتقد
 التحامؿ الشخصّي . 

 إتاحة الفرصة إلعطاء  أكبر عدد ممكف مف األفكار .  -
 التركيز عمى الكـ المتولد مف األفكار .  -
 األفكار المطروحة ممؾ لمجميع . -
دة يمكف تحسيف األفكار المتشابية بالدمج بيف أكثر مف فكرة , أو حذؼ بعض أجزاء الفكرة الواح -

 أو اإلضافة إلييا , أو إعادة صوغيا .
 أّما خطوات تطبيؽ جمسة العصؼ الذىنّي في الموقؼ التعميمي , فيي : 

 تييئة المتعمميف . 
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 اختيار أحد الطمبة لتدويف األفكار .  
 تمييد عف المشكمة لمتأكد مف استيعاب الطالب ليا .  
 تحديد المشكمة المطروحة لمنقاش .  
 تحديد الوسائؿ المصاحبة .  
 تذكير بالقواعد والمبادئ الالزمة لتطبيؽ األسموب .  
 البدء بطرح األسئمة , وتدويف اإلجابات . 
 تحسيف اإلجابات بالحذؼ أو اإلضافة أو الدمج . 
 تدويف األفكار الجديدة الناتجة عف جمسة العصؼ الذىنّي . 

 : Discoveryالتعمـ باالكتشاؼ   -ث
التعّمـ باالكتشاؼ ىو " التعّمـ الذي يحدث نتيجة لمعالجة المتعّمـ المعمومات , وتركيبيا ,  

وتحويميا ؛ حّتى يصؿ إلى معمومات جديدة , وىو عند أوزبؿ : موقؼ تعّممّي ال يعطى فيو المفيـو 
مو ذىنّيًا , بينما يرى المراد تعّممو إلى التمميذ , أي تمقينو إّياه, بؿ عميو أف يكتشؼ بنفسو قبؿ أف يتمثّ 

ـّ فييا استخداـ العممّيات العقمّية ؛ الكتشاؼ بعض المعمومات مثؿ  بعضيـ أّف عممّية االكتشاؼ يت
المفاىيـ والعالقات والحقائؽ , وتضـّ ىذه العممّيات المالحظة والتصنيؼ والقياس والتنّبؤ والوصؼ 

 واالستنتاج "   .
اؼ ىو طريقة تعميمّية قائمة عمى نشاط المتعّمـ وفاعمّيتو , حيث  ومّما سبؽ نرى أّف التعّمـ باالكتش

جراء  يستطيع المتعّمـ مف خاللو التفاعؿ مع بيئتو , واستثمار قدراتو العقمّية , ومناقشة األمور ,  وا 
التجارب العممّية المختمفة , بيدؼ الوصوؿ إلى الحقائؽ والقواعد والنتائج بشكؿ مباشر يمّكنو مف 

 عمى التساؤالت . اإلجابة
 ولمتعّمـ باالكتشاؼ نوعاف :

: حيث يقوـ المعّمـ بتوجيو العممّية التعميمّية بطريقة Guided Discoveryاالكتشاؼ الموّجو  -
 تؤّدي إلى اكتشاؼ الطمبة لحقائؽ الدرس , ومعموماتو , وبالتالي إلى تحقيؽ اليدؼ مف الدرس . 

مؿ الطمبة في ىذا النوع مف االكتشاؼ بشكؿ مستقّؿ : ويع Discovery Freeاالكتشاؼ الحّر -
 دوف تدّخؿ أو توجيو مف  المعّمـ بشكؿ يمّكنيـ مف اكتشاؼ الحقائؽ المراد تعّمميا .

 :Roles Playingأو لعب األدوار   Roles Representingتمثيؿ األدوار  -ج
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ة التعميمّية التعّممّية , ويتمّخص في  ويمّثؿ ىذا األسموب إلى حّد كبير الدور الفاعؿ لممتعّمـ في العمميّ 
" قياـ الطمبة بتمثيؿ بعض المواقؼ , وتقّمص الشخصّيات ؛ مف أجؿ اكتساب الخبرة , وخطوات 

 ىذا األسموب :
 اختيار الموضوع )صالح لمتطبيؽ ,مرتبط بواقع الطالب (  . •
, الوقت المحّدد , تعّدد  اعتماد مبادئ ) التطّوع , الحرّية , التزاـ الموضوع , الشمولّية •

 وجيات النظر(.
 عقد جمسة لتقويـ النتائج , واستخالص األفكار المشتركة " .  •

 أسس نجاح الطريقة في التدريس:
إّف نجاح أّي مف الطرائؽ السابقة يعتمد عمى جممة مف األسس والمعايير , تتمّخص في  •

 اإلجابة عف األسئمة اآلتية :
 داؼ الدرس ؟   ىؿ تحّقؽ الطريقة أى •
 ىؿ توّلد الطريقة دافعّية التعّمـ لدى التالميذ ؟ •
 ىؿ تناسب الطريقة مستوى نمو التالميذ ؟ •
 ىؿ تنسجـ الطريقة مع محتوى الدرس ؟ •
 ىؿ تشّجع الطريقة التالميذ عمى مواصمة التعّمـ في أثناء الدرس , وبعد انتيائو ؟  •
 لممعّمـ لتعديميا , أو تغييرىا عند بعض المواقؼ الطارئة ؟ىؿ تتيح الطريقة المرونة الكافية  •
ىؿ تتيح الطريقة المزاوجة بيف األسس السيكولوجّية أو القواعد المنطقّية في عرض  •

 المعمومات , بحسب ظروؼ المتعّمـ ؟
 ىؿ تأخذ الطريقة بالحسباف الفروؽ الفردّية بيف المتعّمميف في القدرات واالّتجاىات  والميوؿ •

 والرغبات؟
 ىؿ توّفر الطريقة فرصًا يشعر المتعمموف فييا بالنجاح , واّطراد التقّدـ ؟ •
 ىؿ تتيح الطريقة لممتعّمـ المشاركة اإليجابّية والفاعمة في الدرس ؟ •
ىؿ تنّمي الطريقة تفكير المتعّمـ , وتشّجعو عمى طرح األسئمة واالستفسارات ,  وتستثير  •

 خبراتو السابقة ؟
تحمؿ الطريقة المتعّمميف عمى التتّبع والدراسة المستمّرة , واستنباط المعمومات مف الكتب  ىؿ •

 الدراسّية المقّررة، وغير المقّررة ؟
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 ىؿ تناسب الطريقة الوقت المخّصص لمحّصة الدرسّية ؟ •
 

  : مفيوم استراتيجية التدريس
الوسائؿ لتحقيؽ  تعني استخداـيعتبر مصطمح االستراتيجية مف المصطمحات العسكرية والتي 

  .مرشد لحركتو األىداؼ، فاالستراتيجية عبارة عف إطار موجو ألساليب العمؿ ودليؿ
جميع ميادينيا واستخدـ لفظ  وقد تطور مفيوـ االستراتيجية وأصبح يستخدـ في كؿ موارد الدولة وفي

ستراتيجية في التعميـ بأنيا كوجؾ اال استراتيجية في كثير مف األنشطة التربوية ، وقد عرفت كوثر
 . " تحقيؽ مخرجات غير مرغوب فييا "خطة عمؿ عامة توضع لتحقيؽ أىداؼ معينة، ولتمنع

 
التدريس يقصد بيا " تحركات المعمـ داخؿ الفصؿ ، وأفعالو  وذكر عبد اهلل شقيبؿ أف استراتيجيات

ستراتيجية المعمـ فّعالة فإنو بشكؿ منتظـ ومتسمسؿ "، وأكد لتكوف ا التي يقوـ بيا، والتي تحدث
التدريس : ) الحيوية والنشاط، الحركة داخؿ الفصؿ، تغيير طبقات الصوت أثناء  مطالب بميارات

 ( .....اإلشارات، االنتقاؿ بيف مراكز التركيز الحسية،  التحدث،
لعامة إلى أف "استراتيجيات التدريس ىي سياؽ مف طرؽ التدريس الخاصة وا بينما أشار يس قنديؿ

 والمناسبة ألىداؼ الموقؼ التدريسي، والتي يمكف مف خالليا تحقيؽ أىداؼ ذلؾ الموقؼ المتداخمة
 . " بأقؿ اإلمكانات، وعمى أجود مستوى ممكف

التدريس ىي خطوات إجرائية منتظمة ومتسمسمة بحيث تكوف  ونخمص مما سبؽ أف استراتيجية
والتي تمثؿ الواقع الحقيقي لما يحدث داخؿ الصؼ مف المتعمميف،  شاممة ومرنة ومراعية لطبيعة

  .متاحة، لتحقيؽ مخرجات تعميمية مرغوب فييا استغالؿ إلمكانات
 

  االستراتيجية ؟ كيف تصمم
خطوة بدائؿ، حتى تتسـ  تصمـ االستراتيجية في صورة خطوات إجرائية بحيث يكوف لكؿ

جزيئات تفصيمية منتظمة ومتتابعة  ي عمىاالستراتيجية بالمرونة عند تنفيذىا، وكؿ خطوة تحتو 
تنفيذ استراتيجية التدريس تخطيط منظـ  لتحقيؽ األىداؼ المرجوة، لذلؾ يتطمب مف المعمـ عند

  . الفردية بينيـ والتعرؼ عمى مكونات التدريس مراعيًا في ذلؾ طبيعة المتعمميف وفيـ الفروؽ
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  : االستراتيجية الجيدة في التدريس مواصفات
 .واالحتماالت المتوقعة في الموقؼ التعميمي لشموؿ، بحيث تتضمف جميع المواقؼا -1
 .يمكف استخداميا مف صؼ آلخر المرونة والقابمية لمتطوير، بحيث-2
 .أف ترتبط بأىداؼ تدريس الموضوع األساسية-3

 .تعالج الفروؽ الفردية بيف الطالب أف -4
 .) عيأف تراعي نمط التدريس ونوعو ) فردي ، جما -5
 . أف تراعي اإلمكانات المتاحة بالمدرسة -6

 
 : مكونات استراتيجيات التدريس

  : التدريس عمى أنيا حدد أبو زينو مكونات استراتيجية
 .األىداؼ التدريسية-1
 .وينظميا ليسير وفقيا في تدريسو التحركات التي يقوـ بيا المعمـ-2
 .المستخدمة لموصوؿ إلى األىداؼ األمثمة ،والتدريبات والمسائؿ والوسائؿ-3
 .لمحصة الجو التعميمي والتنظيـ الصفي-4
  .لمعمـ ويخطط ليا استجابات الطالب بمختمؼ مستوياتيـ والناتجة عف المثيرات التي ينظميا-5
 

نجاح أي استراتيجية لمتدريس، لدرجة  كما يرى أف تحركات المعمـ ىي العنصر الميـ والرئيس في
 .تتابع منتظـ ومتسمسؿ مف تحركات المعمـ ستراتيجية التدريسية عمى أنياأف بعضيـ عرؼ اال

 
  :التدريس وأساليب التدريس واستراتيجيات التدريس الفرق بين طرائق

الميمة التي يجب أف نميز بيف دالالتيا ، ألف البعض يرى أنيا مرادفات  ىناؾ بعض المفاىيـ
لتدريس، واستراتيجية التدريس، وىي مفاىيـ ذات وىي طريقة التدريس، وأسموب ا لمفيـو واحد،

 .فيما بينيا، إال أف لكؿ منيا داللتو ومعناه عالقات
الخمط ليس فقط في الكتابات والقراءات العربية، بؿ حتى في الكتابات  ويبيف ممدوح سميماف أف ىذا

 التدريس،األجنبية، وذكر أف ىناؾ حدود فاصمة بيف طرائؽ التدريس، وأساليب  والقراءات
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المعمـ في  واستراتيجيات التدريس، وأوضح أنو : يقصد بطريقة التدريس الطريقة التي يستخدميا
أسموب التدريس ىو  توصيؿ محتوى المنيج لمطالب أثناء قيامو بالعممية التعميمية، بينما يرى أف

س يرتبط ارتباطًا أسموب التدري مجموعة األنماط التدريسية الخاصة بالمعمـ والمفضمة لديو، أي أف
استراتيجية التدريس ىي مجموعة تحركات  وثيقًا بالخصائص الشخصية لممعمـ، ويؤكد عمى أف

ومتسمسؿ تيدؼ إلى تحقيؽ األىداؼ التدريسية  المعمـ داخؿ الصؼ التي تحدث بشكؿ منتظـ
  .المعدة مسبقاً 

 ق التدريسائالفرق بين اإلستراتيجية وطر 
موع الخطط أو اإلجػراءات التػي توضػع بنػاء عمػى نظريػات معينػة طريقة التدريس/يقصد بيا مج

 أو فمسفات لتدريس مادة معينة.
بينمػػا يقصػػد بإسػػتراتيجية التعمػػيـ والػػتعمـ/ أنيػػا مجموعػػة المناشػػط واإلجػػراءات لتػػدريس موضػػوع 
معػػيف بيػػدؼ تحقيػػؽ أىػػداؼ تعميميػػة محػػددة وىػػي أىػػداؼ قصػػيرة المػػدى ومشػػتقة مػػف أىػػداؼ المػػنيج 

 (.109ـ، ص2004لمدى.)يونس وآخروف،بعيدة ا
ولػػذلؾ نقػػوؿ إف كػػؿ إسػػتراتيجية مػػف اسػػتراتيجيات التػػدريس تتضػػمف عػػددًا مػػف طػػرؽ التػػدريس ، 
تقػػػػػاف المعمػػػػػـ ألداء تمػػػػػػؾ الطػػػػػرؽ ، وفيمػػػػػو ألسػػػػػػاليب تنفيػػػػػذىا ومقومػػػػػات نجاحيػػػػػػا يضػػػػػمف نجػػػػػػاح  وا 

ميػػػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػػتراتيجية المختػػػػػػػػػػػارة فػػػػػػػػػػػي موقػػػػػػػػػػػؼ تعميمػػػػػػػػػػػي معػػػػػػػػػػػيف ، بيػػػػػػػػػػػدؼ تحقيػػػػػػػػػػػؽ أىػػػػػػػػػػػداؼ تعمي
 (.301ـ،ص 2004محددة.)كوجؾ،
 مفيوم التدريس

التدريس.. تمؾ المينة المقدسة، مينة األنبياء والرسؿ، التي كاف ينظر إلييا بإكبار واحتراـ عمى مر 
العصور، وال تخموا منيا حضارة بشرية ميما كاف مستواىا، كيؼ ال وىي المينة التي تتولى التعامؿ 

ه اهلل بيا مع عقؿ اإلنساف، وىو أشرؼ ما فيو، وىي التي تنمي في اإلنساف أعظـ خصيصة ميز 
وىي خصيصة العمـ. فاإلنساف الحؽ عقؿ في جسد، بعث األنبياء عمييـ السالـ معمميف يعمموف 

الناس الكتاب والحكمة ويزكونيـ، وجعؿ اهلل العمماء ورثة األنبياء. فنعـ اإلرث ونعـ المورث، 
األسماء كميا، وبعث  فالتدريس مينة "ربانية" فاهلل عمـ بالقمـ، عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ.. وعمـ آدـ

الرسؿ معمميف، والمعمـ يتعامؿ مع أشرؼ ما في اإلنساف: عقمو، ويعطيو مف نتاج فكره .. فالتدريس 
ىي المينة التي ال يمكف أف يستغني عنيا اإلنساف، ويمكننا أف نعرؼ التدريس بأنو الجيد الذي 
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يا يتضح مف خالؿ األسطر السابقة يقـو بو المعمـ بيدؼ مساعدة التالميذ عمى النمو عقميا وانفعال
أف التدريس ليس إلقاء أو تحفيظ المعمومات بؿ ىو عمؿ مختمؼ تماما عف ذلؾ ييدؼ إلى نمو 

 التمميذ في الجوانب المختمفة 
إف ىذا المفيـو ميـ إذ أنو سيكوف المحور الذي ندور حولو في التطبيؽ عمى ميارات تنفيذ التدريس 

 سئمة مثيرة لفكره  ميماف في عممية التدريس ، إف نشاط التمميذ وطرح أ
والمقارنة بيف التقدـ في الياباف والتقدـ في بمدنا مثال إنما ىو الفرؽ بيف طريقة التدريس ىناؾ 
والتدريس ىنا مع إعطاء بعض المميزات لممعمميف لتشجيعو عمى ممارسة التدريس بالتفكير 

 واالستنتاج والتحميؿ والنقد واالبتكار
مينا ما زالوا يروف أف التدريس ىو أف يقؼ المعمـ ليستعرض معموماتو أماـ التالميذ ، ومف إف معم

 ثـ فإف التمميذ الممتاز ىو ذلؾ الذي يكتب أكبر قدر مف ىذه المعمومات في ورقة االختبار
ؿ ولكنني أرى أف األىـ ىو تدريب التمميذ عمى التفكير  و أف لديو القدرة عمى االستنتاج و التحمي

 والنقد واالبتكار
 

 *مفيوم ميارات التدريس :
عرؼ ميارات التدريس بأنيا مجموعة السموكيات التدريسية التي يظيرىا المعمـ في نشاطو التعميمي 

بيدؼ تحقيؽ أىداؼ معينة , وتظير ىذه السموكيات مف خالؿ الممارسات التدريسية لممعمـ في 
تتميز بعناصر الدقة والسرعة في األداء والتكيؼ مع  صورة استجابات انفعالية أو حركية أو لفظية

ظروؼ الموقؼ التعميمي . وميارات التدريس قادرة عمى أحداث التعمـ وتيسيره , وتنمو ىذه 
 الميارات عف طريؽ التدريب والخبرة  .

فضؿ لذلؾ ينبغي اف يكوف تعمـ الميارة يستند إلى مبادئ تربوية ونفسية واف تعمـ الميارة يتـ بشكؿ أ
عندما الميارة أىمية لممتعمـ ولديو الرغبة في تعمميا ، وأف تعمميا تتـ بشكؿ أفضؿ عندما يحاوؿ 
النشاط التعميمي التركيز عمى تنمية الميارة نفسيا في حاؿ كونيا جزء مف النشاط التعميمي وليس 

 بشكؿ منفصؿ.
 

 *خصائص ميارات التدريس :
 القابمية لمتعميـ :  .1
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ؼ المعمـ ال تختمؼ مف معمـ إلى آخر باختالؼ المادة التي يدرسيا أو المرحمة , بمعني أف وظائ
 بالرغـ مف أنيا تتميز بالمرونة والقابمية لمتشكيؿ وفقا لطبيعة كؿ مادة ومرحمة.

 القابمية لمتدريب والتعمـ :  .2
 بمعني انو يمكف اكتسابيا مف خالؿ برامج التدريب المختمفة      

 يا مف مصادر متنوعة : يمكف اشتقاق .3
 ومف ىذه المصادر:  
 تحميؿ األدوار والمياـ التي يقـو بيا المعمـ مف خالؿ مالحظة سموكو أثناء التدريس.-
 تحديد حاجات المتعمـ وخصائصو .-
 نظريات التدريس والتعمـ .- 

 *ميارات التدريس االساسية:
 اوال :ميارة التخطيط لمتدريس :

ينبغي أف يكوف بموجب خطة مسبقة , ولما كاف التدريس عممية منظمة  كؿ عمؿ يراد لو النجاح
وىادفة فال بد لو مف خطة وتصميـ دقيؽ تنفذ بموجبو عممية التدريس لكي تحقؽ  أىدافيا ، 

والتخطيط عمى مستويات منو السنوي ، والفصمي ، والشيري ، واليومي ، واف النجاح في ىذه 
  0ىداؼ التعميمية التي يراد تحقيقيا تحديد األ -الميمة يقتضي اآلتي 

  0تحديد االستعداد التعميمي لدى المتعمميف  -
  0تحميؿ محتوى المنيج الذي يراد التخطيط لتدريسو  -
  0اختيار الوسائؿ التعميمية الالزمة  -
  0اختيار طرائؽ التدريس واألساليب المالئمة لمتدريس  -
  0اختيار أسموب التقويـ  -

 0التدريس  _ وضع خطة
 ثانيا:  ميارة تحميل المحتوى :

مفيـو تحميؿ المحتوى : يعني تحميؿ المحتوى التعرؼ عمى العناصر األساسية التي تتكوف منيا  
نتبيف معنى مفيـو تحميؿ المحتوى  يجب معرفة  اىـ االسئمة  تحميميا وحتىالمادة العممية التي يتـ 

 ذىف  المعمـ ، عندما يتصدوف لميمو تصميـ التدريس وىى : فييمكف اف تدور  التي
 * لماذا ندرس ؟                                   * لماذا ندرس ؟
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 * كيؼ ندرس ؟                                   * كيؼ نعرؼ أثر ما درسناه ؟
 *أىداؼ تحميؿ محتوى التدريس :

الميارات التدريسية اليامة المتطمبة لعممية التدريس  وتيدؼ اف عممية تحميؿ المحتوى تمثؿ احدى 
 ىذه العممية الى:

 ػ تحديد العناصر االساسية لمتعمـ مف معارؼ وميارات واتجاىات .1
 التدريس . فيػ تجنب المعمـ العشوائية 2
 اختياره الستراتيجيات التدريس . في الثقةػ ترفع مف مستوى 3
 صر الموضوع .ػ تمكف المعمـ مف جميع عنا4

 *العمميات الفرعية لمعالجة محتوى التدريس .
 عمى المحتوى. المبدئيػ التعرؼ 

 . وتنقيحوػ تقويـ المحتوى 
 ػ تحميؿ المحتوى .

 ػ انتقاء مفرادات المحتوى ذات األولوية في التدريس .
 ػ تنظيـ تتابع المحتوى .

 ػ اعداد المحتوى فى صورتو النيائية 
 د األىداف التدريسية : ثالثا: ميارة تحدي

تعتبر ىذه الميارة مف أىـ الميارات تصميـ أو تخطيط التدريس ، فعمييا يقـو بقية عناصر 
التخطيط بؿ التنفيذ و التقويـ،  و األىداؼ التدريسية بإيجاز ىي المخرجات المتوقعة لمنظومة 

 وحدة دراسية " التدريس سواء كانت ىذه المنظومة مقررا دراسيا أو برنامجا دراسيا أو
 ىناؾ تعريفات أخري كثيرة منيا : 

ػ تعبير وصفي لما ينبغي أف يفعمو الطالب ، أو أف يكوف قادرا عمى فعمو عند نياية عممية التدريس 
. 
في سموؾ الطالب المتوقع   Learning outcomesعبارات توضح أنواع النواتج التعميمية -

 لمنظومة التدريس احداثيا .
عبارات تصؼ ما يتوقع مف الطالب انجازه فى نياية مقرر دراسى او وحده دراسية جمؿ او -

 القواعد العامة لتحديد األىداؼ التدريسية
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 صياغتيا بصوره سموكية . -
 مناسبتيا لخصائص الطالب . -
 اف تعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ العامة لتدريس المادة الدراسية -
داؼ التدريسية االخرى ذات العالقة بموضوع المحتوى اف تتسؽ وتتكامؿ مع غيرىا مف األى -

 محؿ التدريس .
 –اف تتسؽ االىداؼ التدريسية مع عناصر منظومة عممية التدريس االخرى ) المحتوى  -

 التقويـ ( وال تنفصؿ عنيا . –والوسائؿ  التدريساستراتيجية 
 الوظيفية . تركز عمى نتاجات التعمـ االساسية التي لألىداؼاعطاء أولويات  -
 الميارية والوجدانية كمما أمكف ذلؾ . –تمثيميا لمجاالت االىداؼ الثالثة : المعرفة  -

 رابعا : ميارة تحديد التعمم القبمي:
، او الحالة  التعميميلموضوع معيف ، او لتعمـ ىدؼ مف االىداؼ الوضع  القبميويقصد بالتعمـ 

يجب الكشؼ  والتيىدؼ مف أىدافو  أيلجديد ، أو يوجد عمييا المتعمـ قبؿ تعممو الدرس ا التي
عبارة أخرى القياـ بعممية إعادة تنظيـ  في" وىذا يعنى  البعديعنيا وربطيا بالتعمـ الالحؽ " التعمـ 

 تتكوف مف تصورات ، ومفاىيـ ، وافكار منظمة فى وعى المتعمـ  والتيلمبنية المعرفية لممتعمـ ، 
 الدافعية لدييـ لمتعمـ . ػ تييئة الطالب عف طريؽ إثارة

 ػ تييئة الطالب عف طريؽ أخبارىـ باألىداؼ التدريسية .
 ػ تييئة الطالب عف طريؽ استدعاء متطمبات التعمـ السابقة لدييـ ومراجعتيا .

 ػ تييئة الطالب عف طريؽ تقديـ البنية العامة لمحتوى التدريس         
 *خامسا :ميارة اثارة دافعية المتعمم:

كؿ معمـ أف يجعؿ العممية التعميمية مشوقة وباعثة عمى التفكير عف طريؽ طرح أسئمة مثيرة يخص 
عرض وسيمة تعميمية تجذب انتباه الطالب ، أو تكميؼ الطالب بأنشطة . فما ىي  لمتفكير أو
 الدافعية ؟

 يعرؼ البعض الدافعية عمى أنيا عبارة عف :
تحرؾ السموؾ وتوجيو نحو تحقيؽ ىدؼ أو غرض معيف الحاالت الداخمية أو الخارجية التي -" 

 وتحافظ عمى استمراريتو حتى يتحقؽ ذلؾ اليدؼ.
 مف التعرؼ نستنتج أف الدافعية نوعاف :
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 الدافعية الداخمية : وفيو تمثؿ القيمة الحقيقية لميدؼ التعميمي عند المتعمـ الحافز لمتعمـ .-1
لحقيقة لميدؼ التعميمي ما يحصؿ عميو المتعمـ مف حوافز لدوافع الخارجية : وفيو تمثؿ القيمة اا -2
. 

 -الدافعية:وظائؼ 
 تحرؾ وتنشط السموؾ مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ . -1
توجو لدافعية السموؾ نحو تحقيؽ اليدؼ ، بمعنى أف الدوافع اختيارية تصؿ بالطالب إلى إتقاف -2

 مياراتو الدراسية .
ا دامت الحاجة قائمة ) ألىداؼ قريبة وبعيدة المدى ( المحافظة عمى استمرارية السػػػموؾ م-3

فالطالب يتساءلوف عف سبب دراسة بعض المقررات الدراسية ألنيـ ال يدركوف إرتباطيا بمينة 
 المستقبؿ .

 خامسًا : ميارة استخدام الوسيمة التعميمية :
ي يستعيف بيا المعمـ لتحقيؽ تعرؼ الوسيمة التعميمية عمى أنيا كافة األدوات أو المواد أو األجيزة الت

 األىداؼ التربوية المرغوبة في عممية التعمـ والتعميـ .
 أنواع الوسائؿ التعميمية :

ػالوسائؿ المرئية : الصور والرسـو التوضيحية والبيانية والسبورة والنماذج المجسمة لمخرائط   1
 والشرائح وأفالـ الصور الثابتة .

 ؿ والراديو .ػ الوسائؿ السمعية : المسج  2
 ػ وسائؿ البيئة المحمية : المواقع الطبيعية والصناعية والتاريخية والمعارض والمتاحؼ. 3
ػ الوسائؿ المركبة : أفالـ الصور المتحركة والتمفزيوف والشرائح المرفقة بالتسجيؿ وآالت التعميـ  4

 المبرمج والكمبيوتر.
 يث :الوسائؿ التعميمية وعناصر المنياج التربوي الحد

 ػ الوسائؿ وأىداؼ المنياج :1
بعد تحديد األىداؼ يمكف اختيار الوسائؿ التعميمية التي تساعد في تحقيؽ تمؾ األىداؼ)المعرفية 

 والميارية واالنفعالية 
 ػ الوسائؿ ومحتوى المنياج :2
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تسيؿ نقؿ تمثؿ الوسائؿ التعميمية جزءًا ميمًا مف محتوى المنياج ، كما أف الوسيمة لتعميمية قد 
 المادة التعميمية إلى المتعمـ بوقت وجيد أقؿ .

 ػ الوسائؿ التعميمية وأساليب التدريس واألنشطة التعميمية :3
يعتبر النشاط األعماؿ التي يقـو بيا عضو ىيئة التدريس أو الطالب إلثراء المادة التعميمية ، لذلؾ 

واحد مف عناصر المنياج ، لذلؾ فإنو تضع الوسيمة التعميمية واألنشطة التعميمية ضمف عنصر 
توجد عالقة بيف أساليب التدريب والوسائؿ لتعميمية ، فتعد أساليب التدريس مثؿ المحاضرة أو التعمـ 
باالكتشاؼ أو طريقة الحوار والمناقشة تستخدـ فييا الوسيمة التعميمية المناسبة ، لذلؾ إف أي أسموب 

 التعميمية .تدريس ال يمكف أف يستغني عف الوسيمة 
 ػ الوسائؿ التعميمية وتقويـ المنياج :4

يوجد عالقة متبادلة بيف الوسائؿ لتعميمية وتقويـ المنياج ، فالوسائؿ التعميمية تستخدـ في تقويـ 
المنياج كأف يعرض عؿ الطالب وسيمة تعميمية ثـ تطرح عمييـ أسئمة لإلجابة عمييا ، كذلؾ فإف 

يمة التعميمية يكوف مف خالؿ تقويـ المنياج لفاعمية الوسيمة التعميمية تأثير تقويـ المنياج عمى الوس
في تحقيؽ األىداؼ وتبسيط المحتوى العممي وبالتالي فإف تقويـ المنياج يتضمف في الحكـ مدى 

 صالحية الوسيمة التعميمية .
 أىمية الوسائؿ التعميمية:

بعاد  -  الممؿ عنو . تشويؽ الطالب واإلحتفاظ بنشاطو وجذب انتباىو وا 
 تساعد الوسيمة التعميمية عمى تعمـ الطالب ألنيا توفي خبرات أقرب إلى الواقع -
توضيح المقرر الدراسي مف خالؿ تحوؿ الكالـ إلى عرض عممي يسيؿ حفظو وعدـ نسيانو   -

 وتذكره .
 ػ توفير الوقت والجيد عمى عضو ىيئة التدريس والطالب في التعمـ والتعميـ .

 برات متنوعة ومتفاوتة وتعرض بأساليب مختمفة تتالءـ مع مستويات الطالب المختمفةتقدـ خ  -
تجاىات مرغوب فييا عند الطالب وذلؾ لقدرتيا عمى توضيح المفاىيـ  ػ تكويف ميوؿ ايجابية وقيـ وا 

 واأللفاظ تساعد عمى تكويف صور مرتبطة ليا في األذىاف 
 مرحمة العرض والتقويـ واإلجابة عمى تساؤالت المعمـ . تسيـ في المشاركة اإليجابية لمطالب في  -

 :سادسا: ميارة تنفيذ الدرس 
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المقصود بالتنفيذ ىو وضع ما تـ التخطيط  لو موضع التطبيؽ  أي تنفيذ الخطة التدريسية التي 
ووضعيا المدرس  ووضعيا في مجاؿ التطبيؽ العممي   وتعد ىذه الميارة مف الميارات الميمة في 

 ية التدريسية لما تتضمنو مف فعاليات متعددة وادوار كثيرة لممدرس  يتوجب عميو أداؤىا وىي :العمم
  

 ميارة العرض: سابعا:
أف عرض الدرس يختمؼ باختالؼ طرائؽ التدريس فمممحاضر  أسموب عرض يختمؼ عف أسموب 

أساليبيا لذلؾ  العرض في االستقراء ولممناقشة أسموب غير أسموب االستقصاء وىكذا فمكؿ طريقة
 0فعمى المدرس أف يمـ بأساليب التدريس وطرائقو المختمفة 

 ميارة التواصل : ثامنا:
وىي عممية دائرية مستمرة بيف المرسؿ   0أف التدريس عممية اتصاؿ بيف المرسؿ والمستقبؿ

  0والمستقبؿ فييا يتبادالف األدوار فممرسؿ يكوف مرساًل مرة ومستقباًل مرة أخرى 
  ميارة توجيو األسئمة : تاسعا:

أف التواصؿ المفظي يتطمب  توجيو أسئمة وليذه األسئمة وأسموب توجيييا شروط  يجب اإلحاطة بيا 
مف المدرس والتمكف مف طرحيا بطريقة تجعؿ منيا ذات غرض تعميمي يؤدي في النياية إلى خدمة 

 األىداؼ التدريسية 
 عاشرا: ميارة إدارة النقاش وضبط الصؼ :

ضمف ىذه الميارة جميع األنشطة والعالقات اإلنسانية التي يتخذىا المدرس لخمؽ جو تعميمي  تقع
دارة الحوار والمناقشات ،  فعاؿ ، كتنظيـ  بيئة التعمـ والخبرات وحفظ النظاـ ، ومتابعة المتعمميف ،وا 

منا نبتغي أف يكوف وعمى نوع اإلدارة تتوقؼ فعالية الدرس والتدريس ، فما د 0وتقويـ أداء المتعمميف 
 0الدرس فعااًل والمعمـ نشيطًا فالبد  مف تنظيـ األفكار والنقاش 

 

 

 -التدريس الفعال :

 مفيوم التدريس الفعال ومقوماتو:
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المقصود بالتدريس الفعاؿ ىو قدرة المدرس عمى استخداـ أساليب تدريسية مناسبة لتحقيؽ       
أىداؼ تعميمية معينة ،فالمدرس الذكي ىو مف لديو القدرة عمى االنتقاؿ مف أسموب تدريسي إلى 

أف أخر حسب نوعية األىداؼ التعميمية ولكي يصؿ المدرس إلى مرحمة التدريس الفعاؿ ينبغي عميو 
يضع أماـ عينيو االعتبارات اآلتية)ميارة المدرس،وبراعتو في خمؽ اإلثارة العقمية والفكرية لدى 
طمبتو ويتحقؽ ذلؾ مف خالؿ وضوح الشرح وأسموب العرض وكذلؾ التأثير االيجابي في 

مبة الطمبة،الصمة االيجابية بيف المدرس والطالب وأنماط العالقات اإلنسانية التي تثير دافعية الط
 -لبذؿ أقصى ما في وسعيـ( ويتـ ذلؾ عف طريؽ:
 أ ػ االىتماـ بالطمبة وما بينيـ مف فروؽ فردية.

 ب ػ أعطاء الفرصة لمطمبة لممناقشة واالستفسار واالىتماـ باإلجابة عف أسئمتيـ .

 ج ػ االىتماـ بفيـ الطمبة لمميارات وكيفية تطبيقيا.

 (.205،ص2000عمى النفس في التعميـ .)إبراىيـ، تشجيع الطمبة عمى اإلبداع واالعتماد -د 

ويعد التدريس الفعاؿ أحد مجاالت أبحاث التدريس ،وقضيتو الرئيسة ىي الوصوؿ إلى         
أنجح الطرائؽ التي تجعؿ التدريس مثمرًا، وال شؾ أف تمؾ الطرائؽ ىي العامؿ المشترؾ في 

ف ومدراء وأولياء أمور وغيرىـ فالتدريس الفعاؿ اإلطراؼ المعنية بالعممية التربوية كافة مف موجيي
كمفيـو ىو محصمة رغبة المجتمع عمومًا في أف يتعمـ أبناؤه شيئًا محسوسًا في المدارس. 

(Walberg,1995,p.471.) 

 المبادئ التربوية والنفسية التي يقوم عمييا التدريس الفعال:  

 -قؽ التعميـ الفعاؿ :ينبغي عمى المعمـ مراعاة المبادئ التالية كي يتح  
المالحظة الدقيقة مف قبؿ المعمـ : ينبغي عمى المعمـ أف يعرؼ أف كؿ فعؿ لو ىدؼ، وأف كؿ  .أ 

 سموؾ لو مغزى ،مما يتطمب المعرفة الدقيقة بغايات الطالب وأىدافو.
 التشجيع: إثارة دوافع الطمبة لمتعمـ ويثبت في الطالب الثقة بالنفس ويشعره بالنجاح . .ب 
ألخطاء جزءًا مف التعمـ: ينبغي اعتبار الصفوؼ المكاف الذي يتمكف فيو الطالب مف أف اعتبار ا.ج 

 يكتشفوا أفاقًا ليـ ،واف األخطاء ىي مصدر ميـ مف مصادر التعميـ.
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النجاح ليس لو بديؿ : ويعني ىذا المبدأ أف عمى المعمـ أف يوجد بيئة تعميمية يستطيع مف  .د 
 خالليا تحقيؽ النجاح.

التدريس الفعاؿ عمى االستعداد لو: االستعداد شرط أساسي لحدوث التعميـ ،ويشمؿ ىػ ػ  يقـو 
االستعداد البالوجي الجسمي والعضوي ،والنفسي والمغوي والعقمي ،واالستعداد يرتبط بالنمو أو 

 بالتعميـ القبمي .

تعمـ الطالب  و ػ تعدد المصادر: التعمـ المتعدد المصادر أقوى مف التعمـ ذو المصدر الواحد فإذا
 شيئًا مف خالؿ قراءة العمؿ ،ثـ بالكتابة ثـ بالممارسة فسيكوف التعمـ ىنا أكثر فعالية ، وأدـو أثرًا.

ز ػ التدريس الفعاؿ:ىو التعميـ الذي يتـ باالكتشاؼ/االستقصاء ويكوف التعميـ فعاال إذا قاـ المتعمـ 
 باكتشافو ال استقبالو.

ويقصػد بتنظػيـ الػتعمـ تنظػيـ محتػواه تنظيمػًا منطقيػًا يقػـو  نظػيـ الػتعمـ:ح ػ يقـو التدريس الفعاؿ عمى ت
 فالمبػػػػػػػػػػادئ ،فالتعميمات)االسػػػػػػػػػػتقراء( أو يقػػػػػػػػػػـو عمػػػػػػػػػػى التعميمػػػػػػػػػػات، فالمبػػػػػػػػػػادئ، عمػػػػػػػػػػى المفػػػػػػػػػػاىيـ،

فالمفاىيـ)االسػػػػتنتاج(،أو تنظيمػػػػًا نفسػػػػيا، مػػػػف السػػػػيؿ إلػػػػى الصػػػػعب ،ومػػػػف الكػػػػؿ إلػػػػى الجػػػػزء، ومػػػػف 
 (.9,ص1999عمـو إلى المجيوؿ.)الحيمة،المحسوس إلى المجرد، ومف الم

 ( أف مف أىـ مبادئ التدريس الفعاؿ ىي:Ellis,et,alويرى )ب.ت،   
 ػ اف الطمبة يتعمموف بشكؿ أكبر اذا اشتركوا في اداء الميمة التعميمية.

 ػ اف تحصيؿ الطالب يزداد كمما إزداد الوقت الذي يقضيو في التعمـ داخؿ الصؼ.
لممعرفة تتعمؽ باستراتيجيات التعمـ والتي تتضمف معرفة تقريرية ومعرفة  ػ إف الشكؿ المعياري

 اجرائية ومعرفة شرطية.
ػ اف تعمـ الطالب يزداد عندما يقـو المدرس بعرض المادة الدراسية بشكؿ يساعد الطمبة عمى 

 تنظيـ المعمومات وخزنيا واسترجاعيا.
 إذا تـ تدريسو تدريسًا استراتيجيًا. ػ اف المتعمـ يصبح أكثر استقالاًل ومنظمًا لتعممو

ػ مف الممكف تنمية قابميات الطمبة العقمية أثناء تدريسيـ لمادة معينة ومف ثـ تطبيؽ استخداـ ىذه 
 أخرى. القابميات في تعمـ مواد دراسية
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ػ كمما ازدادت امكانية تعمـ الطالب لممحتوى التعميمي ازدادت احتمالية نجاحو في ىذا 
 (.raad-eru@yahoo.com،ب.ت، نتالمحتوى)انتر 

 (.Skill Active Teaching) :   ميارات التدريس الفعال

 مجال التخطيط -آ    

 أوالـ ميارة تخطيط الدرس:
اف التخطيط لمدروس اليومية ىو التصور المسبؽ لمعممية التعميمية والخطوات التي يسترشد بيا في  

 (.29،ص1989ؼ المحددة )عبيدات،تنفيذ الدرس داخؿ الصؼ مف آجؿ انجاز األىدا
 ثانياـ ميارة تحديد أىداف الدرس: 

 -عمى المعمـ أف يحدد أىداؼ الدرس التي ينبغي أف تتوافر فييا مجموعة مف الشروط والمواصفات:
 أ ػ أف يركز اليدؼ عمى سموؾ الطالبة ال عمى سموؾ المعمـ.        
 ب ػ أف يكوف اليدؼ قائمًا عمى أساس نواتج التعمـ المتوقعة.        
 جػ أف يكوف اليدؼ واضح المعنى قاباًل لمفيـ.            
 (.92،ص1984دػ آف يكوف اليدؼ قاباًل لممالحظة والقياس .)البغدادي،            

 ثالثاـ  ميارة تحميل محتوى المادة الدراسية:  
وعة مف المعارؼ والمعمومات والميارات واالتجاىات والقيـ التي يراد بيا مف فالمحتوى ىو مجم 

المتعمـ اكتسابيا مف خالؿ عممية التعمـ، وىي محددة أصال في المنياج أو الكتاب المدرسي وعمى 
 (.426,ص2003المعمـ تنظيمو تنظيمًا منطقيًا ونفسيًا يتفؽ مع البنية المعرفية لممتعمـ.)ابوجادو،

 ميارة تييئة تقنيات التعميم المناسبة :   رابعاـ
إف تييئة تقنية التعميـ المناسبة تساعد المعمػـ عمػى مواكبػة النظريػة التربويػة الحديثػة التػي تعػد المػتعمـ 

 (.54،ص1998محور العممية التعممية.)الحيمة،
 خامسا ـ   ميارة توزيع الوقت عمى عناصر خطة الدرس: 

طة المتضمنة فييا والػذي يعكػس بػدوره ميػارة المعمػـ ودقتػو عمػى تحديػد ويعني ذلؾ توزيع زمني لألنش
 (.141،ص2002الكـ المناسب مف المعمومات بما يناسب زمف الحصة المقررة.)إبراىيـ،

 ب ـ مجال التنفيذ:       
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 لمدرس: طمبةأوالـ ميارة تييئة ال
 (.Brown,1975,p.87تعرؼ التييئة بأنيا وسيمة أو عممية لحث الطالبات عمى التعمـ.)

ثانياػػػػ ميػػػارة عػػػرض الػػػدرس :ىنالػػػؾ الكثيػػػر مػػػف الميػػػارات إال أف البحػػػوث والدراسػػػات تناولػػػت ثالثػػػة 
 ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي: تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرس ،االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتحواذ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى انتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه الطمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، 
 وتػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفير التعزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػز عػػػػػػػػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ عمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػات التمخػػػػػػػػػػػػػػػػػػيص أو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى بعمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 (.141-126,ص1985الغمؽ. )جابر ،
 استخدام السبورة : ثالثاـ ميارة

تعد مف أىـ الوسائؿ التعميمية البصرية وليا فوائد عديدة ألنيا تناسب العمؿ 
 (.223،ص1985الجمعي.)إبراىيـ،

 رابعاـ ميارة استخدام تقنيات التعميم المناسبة:
 فالتقنية التعميمية ىي كؿ أداة يتـ استخداميا مف قبؿ المعمـ لتحسيف عممية التعميـ والتي بدورىا
توضح لمطمبة المعاني واألفكار وتدربيـ عمى الميارات وتنمي لدييـ 

 (.202،ص1994االتجاىات.)الشيخمي،
 خامساـ ميارة استخدام طريقة التدريس:

مف األمور المتفؽ عمييا أنو ليس ىنالؾ طريقة تدريسية مثالية إذ يوجد ىنالؾ تعدد في طرائؽ 
وياتو واستعدادات المتعمميف ومستوياتيـ فالطريقة ىي التدريس وتتنوع مع تنوع إغراض التعمـ ومحت

 (.111،ص2004موقؼ تعميمي متكامؿ مضافًا إليو المادة العممية والمتعمـ.)يونس،
 سادساـ ميارة توجيو األسئمة :

وفػػػي  فميػػػارة توجيػػػو األسػػػئمة ليػػػا اسػػػتخدامات عديػػػدة مػػػثال فػػػي المناقشػػػة التػػػي تجػػػري داخػػػؿ الصػػػؼ،
ة داخػػؿ المحتػػوى او فػػي وسػػيمة تعميميػػة أخػػرى ،فػػي االمتحانػػات، واألسػػئمة توضػػيح األسػػئمة الموجػػود

 (.130،ص2005التي يوجييا الطمبة إلى المدرس.)الموسوي،
 سابعا ـ ميارة إثارة دافعية الطمبة:

نستطيع القوؿ أف ىنالؾ ارتباط وعالقة بيف التحصيؿ الدراسي والدافعية نحو التعمـ لذلؾ يجب عمى 
 (.25،ص1967فعية طمبتو لمقياـ باألعماؿ المدرسية.)جابر وحبيب،المعمـ إثارة دا

 ثامناـ ميارة تعزيز استجابات الطمبة:
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فالتعزيز ىو وسيمة فعالة نزيد بيا مف مشاركة الطمبة في مختمؼ األنشطة التعميمية ،كذلؾ لو فائدة 
 (.181،ص1991أخرى في حفظ النظاـ وضبطو داخؿ الصؼ.)محمد وميدي،

 رة إدارة الصف:تاسعاـ ميا
يجب عمينا أوال تحديد دور كؿ مف المعمـ والمتعمـ وتنظيـ األدوات والمواد واألجيزة التعميمية بشكؿ 

 (.8ص ،1987 لمتعمميف.)بمقيس،اييسر عمميات التعمـ والتعميـ إلى أقصى ما تستطيعو قدرات 
 عػػػػػػػػػػػػػػػػؿ وترتكػػػػػػػػػػػػػػػػز اإلدارة الصػػػػػػػػػػػػػػػػفية عمػػػػػػػػػػػػػػػػى المنػػػػػػػػػػػػػػػػاخ الصػػػػػػػػػػػػػػػػفي ، النظػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الصػػػػػػػػػػػػػػػػفي، التفا    

 (.108،ص1997الصفي. )خميؿ  وآخروف،

 عاشراـ ميارة تكوين عالقات إنسانية طيبة مع الطمبة:
 (.38-37،ص1977إف األساس الذي تقـو عميو ىذه العالقة الحب المتبادؿ واالحتراـ .)الشوبكي،

 حادي عشر ـ ميارة تنفيذ الدرس في الوقت المحدد:
وقتو المحدد بتوزيعو عمى أىداؼ الدرس بحيث ال يتغمب فالمعمـ الفاعؿ ىو الذي ينفذ الدرس في 

ىدؼ عمى أخر ونشاط عمى نشاط أخر والتحكـ في زمف التدريس وتحقيؽ أىداؼ 
 (.17،ص2002الخطة.)الجاغوب،

 ثاني عشر: ميارة نياية وغمق الدرس.
 ج( مجاؿ التقويـ:  

  أوالـ ميارة تشخيص صعوبات التعمم:
وتحقيؽ األىداؼ التعميمية كذلؾ تشخيص ، بتحصيؿ الطمبة فوظيفة التقويـ ىو ما يتعمؽ

الصعوبات التي يواجييا بعض الطمبة في تعمـ المادة والتغمب عمييا أي التقويـ التشخيصي 
فواجب المعمـ ىو إعداد االختبارات المالئمة لمتنبو التشخيصي ومعالجة ىذه الصعوبات ووضع 

 (.161،ص1989الحموؿ ليا.)الكيالني،
 ـ ميارة استخدام التغذية الراجعة: ثانيا

فيي تقدـ لمطمبة قاعدة أساسية مف المعمومات يمكف بواسطتيا أف يعرفوا ما إذا كانت إجاباتيـ 
 (.188،ص2000صائبة أـ خاطئة فيي تستخدـ في رفع مستوى االنجاز.)عدس،

 ثالثا ـ ميارة إصدار أحكام تبعًا لتحقيق األىداف: 
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عمى اتخاذ قرارات تتعمؽ بعممية التعميـ والتقويـ لكي يتحقؽ غرضو فانو فيي بذلؾ تساعد المعمـ 
 (.161،ص1989يتخمميا في جميع المراحؿ بدءًا بالتخطيط وأثناءه وعند اختتامو.)عدس،

 رابعا ـ ميارة تحديد الواجبات البيتية :
ح المقصود بيا كؿ عمؿ يكمؼ بو الطالب خارج غرفة الصؼ فيي تعد مف أساسيات توضي 

ثراء خبراتيـ وتطبيؽ الميارات التي  الدرس في أذىاف الطمبة وزيادة معارفيـ وا 
 (.251،ص2002تعمموىا.)الجاغوب،

 خامسا ـ ميارة إعداد االختبارات التحصيمية وتنفيذىا:
تعد ميارة صياغة فقرات االختبار الجيد أمرًا صعبًا ويتطمب مواصفات فنية أي يجب أف يتصؼ 

 (.259،ص2002ونًا ومف حيث اليدؼ واال يصبح بدوف فائدة.)إبراىيـ،بالصدؽ شكاًل ومضم
 سادسا ـ ميارة تحميل إجابات الطمبة عمى االختبار: 

أي امتالؾ المعمـ ميارة تحميؿ إجابات الطمبة عمى األسئمة التي قاـ بتصميميا بعد وضع 
ـ موضوعية.)عبد اإلجابات النموذجية ليا محددًا الدرجة لكؿ سؤاؿ سواء أكانت مقالية أ

 (.390،ص2001اليادي،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العوامل المؤثرة في التدريس الصفي الفعال: 
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نما ىي وسيمة لتحقيؽ األىداؼ التربوية                عممية التعمـ ليست الغاية في حد ذاتيا وا 
والتعميمية المرجوة كما أنيا ال تتـ في فراغ وال تحدث في معزؿ عف عوامؿ كثيرة أخرى بؿ انيا 

في عمـ  ترتبط ارتباطًا وثيقًا .بجممة مف العوامؿ التي تؤثر في فاعميتيا وقد ذكر الباحثوف
 (:1النفس التربوي أبرز ىذه العوامؿ في الشكؿ التوضيحي)

 
                         

                   
 
 

 
 
 
 

 
 
 

                        
 

 (1شكؿ )                              
 العوامؿ السبعة المؤثرة في فاعمية التعمـ                

 
 (37-33،ص1999وآخروف،) الزيود                                           

 مدخالت التدريس الصفي الفعال:

وىي مجمؿ المتغيرات والمؤثرات التي تكوف معًا التدريس بكؿ ما يتصؼ بو مف عمميات           
ونتاج مف أىـ العوامؿ التدريسية المعمـ وخصائصو النفسية والشخصية والجسمية والمؤىالت 

 خصائص الوتعلن

الفاعليت في تحقيق االهذاف القريبت      

 والبعيذة الوذى

 الوجووعت صفاث سلوك الوعلن والوتعلن

 تيالقوى الخارج خصائص الوعلن

لصفاث الطبيعيت ا

 لوذرستل

خصائص الوادة 

 الذراسيت
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والشخصية والجسمية والتحصيؿ والخمفية االجتماعية الطمبة وخصائصيـ النفسية  الوظيفية،
األقراف)الطالب بالمدرسة( وما يتصفوف بو مف ىوايات وميوؿ وخصائص  اإلداريوف، واالقتصادية،

البيئة المدرسية وتضـ التسييالت  البيئة الصفية، نفسية وشخصية وجسمية وتحصيؿ ، المنياج،
،المواد والوسائؿ والخدمات المساعدة  االجتماعية العامةالتعميمية والترفييية واإلدارية ،البيئة 

 (.20-19،ص2007لمتدريس.)عفانة والخزندار،

 كيفية قياس التدريس الفعال: 

نما يمكف استنتاجو مف بعض جوانب السموؾ التي يمكف           ال يمكف قياسو مباشرًة وا 
 -عاؿ( يمكف تحقيقو عف طريؽ:مالحظتيا ويشير جودة سعادة إلى أف تفعيؿ التعمـ النشط)الف

 work sheetورقة العمل:   -أ

وىي تنتمي إلى إستراتيجية التعمـ التعاوني التي تؤكد عمى دور المتعمـ في القياـ بمعظـ األنشطة   
المخطط ليا في الورقة والموجية نحو تحقيؽ األىداؼ وتحتوي عمى نشاط أو أكثر يتوقع مف 

ضمف مجموعات صغيرة داخؿ الصؼ الدراسي  أو خارجو في  المتعمـ تنفيذه بشكؿ فردي  أو
شراكو فيو  حصة كاممة أو جزء منيا أو أكثر مف وحدة وأىدافيا إثارة اىتماـ المتعمـ وحفزه لمتعمـ وا 

تنظيـ التعمـ وتقويمو ، إثراء معرفة المتعمـ وخبراتو ، تنمية الميارات المتنوعة لدى  بشكؿ نشط،
استخالص معمومات مف  قراءة نصوص متعددة ومتنوعة وتحميميا، شطة فييا:المتعمـ أما أنماط األن

،جمع عينات  رسـو بيانية أو جداوؿ أو أشكاؿ أو خرائط ،القياـ بزيارات أو مقابالت أو تجارب
 اإلجابة عف األسئمة. ،حؿ مشكالت،

 Learning Logالسجل التعممي:  -ب

المتعمـ أنواعا أو أشكاال مختمفة مف ردود فعمو  ىو عبارة عف كراس أو مذكرة يسجؿ فييا       
:يتيح الفرصة لممتعمـ لمتأمؿ في تعممو، والتعبير عف  واستجاباتو أثناء تعممو ويخدـ أغراض منيا

أفكاره وآرائو التي ال يمكنو أحيانا التعبير عنيا أو ذكرىا أماـ اآلخريف ،يزود كاًل مف المتعمـ والمعمـ 
عميو عند مناقشة العادات العقمية التي طورىا المتعمـ مثؿ )تنظيـ الذات بأساس يمكف االعتماد 
 (.46-45،ص2008والتفكير الناقد(.)بدير،
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 األسس التي يستند عمييا التدريس الفعال:

 يستند التدريس الفعاؿ عمى أسس عدة منيا:
مكانياتو / يرى أصحابو أف الطفؿ كائف حي تاـ لو ميولو واستعدا )أ(  األساس السيكولوجي داتو وا 

ف نمو الطفؿ يحدث نتيجة تفاعمو مع البيئة واف صفاتو الموروثة وما يكتسبو نتيجة الخبرة والتعمـ  وا 
يتكامؿ ويتسؽ في شخصية موحدة ليا خصائصيا وسماتيا وجوانب شخصية المتعمـ الجسمية 

ا المجاؿ الذي تعمؿ فيو والعقمية واالنفعالية ال يمكف الفصؿ بينيما واف ىذه ال تنمو ما لـ يتح لي
وتنشط فتتأثر بو وتؤثر فيو والفرد يتأثر بالجماعة ويؤثر فييا وذلؾ مف خالؿ صالتو االجتماعية 
التي تتيح لو أف يكوف ذاتو وقيمة ومثمو واتجاىاتو وقد ادى ىذا الفيـ الجديد إلى اتجاه طرائؽ 

 خصية دوف فصؿ بينيا .التدريس نحو استغالؿ دوافع الفرد والقياـ بجميع جوانب الش

ـــــــة   / تصػػػػػػػدر ىػػػػػػػذه الفمسػػػػػػػفة التربويػػػػػػػة مػػػػػػػف فيمنػػػػػػػا لطبيعػػػػػػػة )ب(  أسســـــــو الفمســـــــفية واالجتماعي
 المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمـ وحاجاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ونسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقييا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو االجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع واالقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 (.28-27واألجناس. )سمعاف وآخروف،د.ت.ص

 دور الطالب في التدريس الفعال:    

ينبغي أف يكوف الطالب متكيفًا في غرفة الدرس فكمما كاف كذلؾ زاد تحصيمو العممي         
والمعمـ البارع يستطيع تشجيع التنافس االيجابي البناء بيف الطمبة ويعرض تعميماتو برقو ويجعؿ 

البحث العمؿ يسير تقدميًا بصورة مضطردة وجذب انتباىيـ ويثير فييـ االىتماـ والتشويؽ لمواصمة 
 (.206-204،ص2000والدرس والتنقيب.)العيسوي،

فدور الطالب ىو فاعؿ ونشط ضمف ظروؼ اجتماعية مختمفة ولـ يعد متمٍؽ لممادة الدراسية        
نما ىنالؾ نشاطات تعميمية أخرى يقـو بيا:  فقط، وا 

ينظموف )تنظيـ الخبرة وتحديدىا وصياغتيا، جمع وتنظيـ البيانات والمعمومات ، يعالجوف و 
ويختبروف، ينشطوف خبراتيـ السابقة ويربطونيا بالخبرات والمواقؼ الجديدة ، يتفاعموف ويحرصوف 
عمى استمرار التفاعؿ االجتماعي عمى أف ال يفقدوا فرديتيـ ، يبذلوف جيدىـ لكي ينالوا قبواًل مف 

را متميزًا انو اآلخريف ويسيموف بوجيات نظر سابقة تنشط الموقؼ ألخبراتي ، يؤدي الطالب دو 



 ضياء عويذ العرنوسي أ.م.د. اعذاد:                                               طرائق التذريس العاهت
38 

عنصر ميـ وفؽ ظروؼ اجتماعية تحكمو ديناميات يحافظ ضمنيا عمى أف يعكس وجوده وأىميتو 
بداؿ جديدة في حؿ ومعالجة مشكالت ما جديدة .)قطامي  عف طريؽ ما يقدـ مف حموؿ واقتراحات وا 

 (.266،ص1998ونايفة،

 ب مف التعمـ الفعاؿ نذكر منيا :وتورد مصادر عمـ النفس الكثير مف اإلرشادات التي تمكف الطال

 ( مادة الفصؿ بيدؼ جمع المعمومات الضرورية وصياغة األىداؼ :surveyابدأ بمسح ) -أ ػ 

 تفحص "ممخص الفصل" الكائن في بداية كل فصل. -أوال 

 قمب صفحات الفصل أكثر من مرة.–ثانيا  

 ؾ أف تتعممو مف ىذا الفصؿ.تيدؼ ىاتاف العمميتاف إلى التعرؼ عمى ما ىو متوقع من        

البصرية أو السمعية البصرية )أصوات  تخمص مف مشتتات االنتباه مف حولؾ السمعية أو -ب
وكذلؾ مشتتات االنتباه في المتف نفسو مف تفاصيؿ وجداوؿ وأشكاؿ  الراديو والتمفزيوف والتمفوف(

 . وركز عمى الخالصات المكثفة الكائنة في الحواشي عمى يميف  الصفحة

اجعؿ دراستؾ موزعة تفيد نتائج األبحاث أنو مف السيؿ أف تتعمـ المعمومات وتتذكرىا عندما  -ج
 يتـ تعمميا تعممًا موزعًا في جمسات متعددة ال في جمسة واحدة طويمة.

 ضع لنفسؾ أىدافًا فييا تحد وفي نفس الوقت قابمة لمتحقيؽ فعمؿ كيذا ينمي الدافعية واألداء . -د

فسؾ عمى كؿ تقدـ تحققو مف ىذه المكافئات : مشاىدة برنامج تمفزيوني مفضؿ، تتناوؿ كافئ ن -ىػ
حموى أو طعاـ تحبو، زيارة أصدقاء ،مثؿ ىذه المكافآت تتوجو مباشرة إلى الدماغ إلراحتو مف عناء 

 العمؿ العقمي وذلؾ مف خالؿ ما توفر لمجسـ مف استرخاء وراحة.

 ( .passiveكيز حتى ال تكوف دراستؾ غير فاعمة )ساعد عقمؾ عمى االندماج والتر  -و

 حاوؿ أف تمأل البناء المعرفي الذي طورتو لممادة المقروءة بالمعمومات الكائنة في النص. -ح

تأكد مف أنؾ قادر عمى اإلجابة عف األسئمة التي سبؽ واف طرحتيا مف الذاكرة أف لـ تكف قادرًا  -ط
 عد مرة أخرى لقراءة النص .
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لتنظيـ المعرفي الذي أنجزتو لممادة المدروسة وابدأ ببناء لذاكرة)التخزيف( ثـ تأكد بأنؾ حسف ا -ي
 (.43-41.ص2008)الريماوي ، قادر عمى استرجاع  ما خزف واإلجابة عف األسئمة ذات العالقة.

 دور المدرس في التدريس الفعال:

غي أف يبتعد عف الدور التقميدي دور المعمـ كبير وحيوي في العممية التربوية ، وينب           
اإللقائي واف ال يكوف وعاء لممعمومات بؿ أف دوره ىو توجيو الطمبة عند الحاجة دوف التدخؿ  
وعميو فاف دوره األساسي يكمف في التخطيط لتوجيو الطمبة ومساعدتيـ عمى إعادة اكتشاؼ حقائؽ 

لطمبة عمى أسموب الحوار والمناقشة العمـ وتدريبيـ عمى األسموب العممي في التفكير ،وتدريب ا
المنظمة،واكتساب الطمبة لمميارات العممية المتعمقة بالتجربة ، وتعميـ الطمبة أسموب كتابة التقارير 

 العممية .

 -( أف مف أىـ خصائص المدرس الفعاؿ ىي:1981ويرى )عبد القادر،

 ػ القدرة عمى التخطيط وتحديد األىداؼ .
 ألساليب والوسائؿ التعميمية .ػ القدرة عمى استخداـ ا

 ػ كفاية المدرس مف المادة الدراسية ونموه الميني.
 ػ القدرة عمى التقويـ.

 ػ مراعاة خصائص الطمبة.
 ػ القدرة عمى تنمية االتجاىات والميارات والقيـ لدى الطمبة.

 ػ االنتماء إلى المينة واحتراـ قوانيف المدرسة.
 (.12-5،ص1981اجتماعية.)عبد القادر،ػ القدرة عمى بناء عالقات 

 التدريس اإلبداعي لمغة العربية 

 المقدمة

اإلبداع ظاىرة راقية لمنشاط اإلنساني تنعكس آثارىا عمى صاحبيا ، وعمى المحيطيف حولو نتاجًا 
 جديدًا وأصياًل وذا قيمة. واإلبداع لغة مصطمح يشير إلى الجدة واألصالة ،
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إنتاج أشياء جديدة مف عناصر قديمة ، وىذه القدرة تتسـ بالطالقة واصطالحًا ىو القدرة عمى 
 ( .29، ص 1993والمرونة واألصالة )منسي 

واإلبداع في التدريس أو التدريس اإلبداعي يتحقؽ باتساـ السموؾ التدريسي بسمات إبداعية " طالقة 
 ومرونة وأصالة.

تقد بضرورة القياـ بأداءات تدريسية مرنة ومعمـ المغة العربية يكوف مبدعًا في تدريسو إذا ما اع
وأصيمة وطمقة ، وعرؼ متطمبات ىذه األداءات ،و اقتنع بأىميتيا ، قاـ بممارستيا إف معتقدات 

معمـ المغة العربية ىي أفكاره التي يؤمف بيا ويؤسس عمييا ممارساتو التدريسية . وعندما يعتقد معمـ 
ية استدعاء أكبر عدد ممكف مف األفكار التربوية لمناسبة ، المغة العربية عند قيامو بالتدريس بأىم

عادة تنظيمو بشكؿ  وبضرورة تنويع األفكار واالستجابات التربوية ، وتعديؿ الموقؼ التعميمي ، وا 
مناسب ، وبقيمة إنتاج أفكار واستجابات تربوية جديدة وقميمة التكرار ، وعندما يعرؼ كيؼ يؤدي 

دما يتحقؽ ذلؾ فإنو يكوف مطالبا بممارسات تدريسية إبداعية فإلى أي متطمبات ىذه الجوانب ػ عن
 مدى يعتقد معممو المغة العربية بأىمية الطالقة والمرونة واألصالة في أدائيـ التدريسي ؟

وما المعارؼ المتوفرة لدى معممي المغة العربية عف متطمبات التدريس اإلبداعي لمغة العربية بالتعميـ 
 العاـ ؟

 ستويات السموؾ التدريسي اإلبداعي لدى معممي المغة العربية بالتعميـ العاـ؟وما م

 

 اإلبداع في التدريس

أف ناتج التعمـ دالة عمى أسموب التعميـ ... فإذا أعطى  1980 ( Thomasأشار توماس ) 
في  المعمموف المتعمميف المسؤولية ليقرروا ماذا يتعمموف ، وكيؼ يتعمموف ، وكيؼ يقيموف تقدميـ

التعمـ نجد المتعمميف يتفوقوف في حؿ المشكالت واإلبداع واألعماؿ التي تتطمب التوجو الذاتي ) 
 (11، ص1998األعسر 
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والموقؼ التدريسي شركة بيف المعمـ والمتعمميف ، ومف ثـ فإف جعمو موقفا إبداعيا يتطمب قياـ كؿ 
 مف المعمـ والمتعمميف بأدوار أصيمة ومتطورة .

ع المعمـ في التدريس في مقدرتو عمى طالقة األفكار الجديدة غير المألوفة وتطبيقيا ويتمثؿ إبدا
عمميا في مجاؿ تخصصو ، وفي قدرتو عمى التجديد في طريقة عرض دروسو وتنفيذىا وتقويميا 

إليجاد حموؿ ومقترحات لمقضايا أو  ،وفي تصميـ الوسائؿ التعميمية المبتكرة ، وفي المبادأة
 (.148، ص1996ي تواجيو ) عبدالعزيز المشكالت الت

وممارسات المعمـ الصفية يمكف أف تشجع المتعمميف عمى اإلبداع ، ومف ىذه الممارسات : احتراـ 
شعار  استجابات المتعمميف وأسئمتيـ أيا كانت األسئمة ، واحتراـ أفكار التالميذ الخيالية والعادية ، وا 

عطاء المتعمميف فرص الممارسة والتجريب دوف التالميذ أف ألفكارىـ قيمة ميما كانت بس يطة ، وا 
 (4، 1990خوؼ مف التقويـ ، وتشجيع التالميذ عمى إدراؾ األسباب والنتائج ) عمي الديف 

ويمكف أف يضاؼ إلى ما سبؽ توفير جو عممي واجتماعي متفاعؿ مفتوح ، وبيئة تربوية واقعية 
-55، ص ص 2000دؿ اآلراء واألفكار ) حمداف ومرنة تتميز باالستقصاء والبحث والتجريب وتبا

56. ) 

والمعمـ يكوف معوقًا لإلبداع في التدريس عندما يكوف غير مقتنع بعممية اإلبداع وبأىميتو كيدؼ 
تربوي، وعندما يكوف غير مستعد لتمبية حاجات المتعمميف ، وعندىا ال يعرؼ طريقة بدء أو تقويـ 

 (Slabbert 1994, P. 64القدرات اإلبداعية )

ويتحقؽ اإلبداع في التدريس عندما يستخدـ المعمـ مداخؿ تساعد في تنمية القدرات اإلبداعية لدى 
 المتعمميف ومف مداخؿ التدريس اإلبداعي ما يمي :

المداخؿ التي تعتمد عمى حؿ المشكالت ، وعمى التعمـ الذاتي ، وعمى األلعاب والمعب الدرامي إف 
أسموب تدريس يوجو المتعمميف  Creative Problem Solvingكالت أسموب الحؿ اإلبداعي لممش

إلى المالحظة وتعني معرفة الجوانب المختمفة لممشكمة ، ومعالجة المشكمة بما يعيف عمى تحديدىا 
وبمورتيا ومحاولة التوصؿ إلى الحموؿ المالئمة ليا، وتقييـ األفكار وتعني النقد والحكـ عمى األفكار 

 ( 32، ص 1983إلييا والتي تمثؿ الحموؿ البديمة لممشكمة المطروحة ) درويش التي تـ التوصؿ 
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وحمقة التفكير استراتيجية تدريسية تنمي إبداعات المعمميف ؛ ألنيا تقـو عمى أف التفكير الصحيح 
لحؿ المشكالت تفكير دائري تتواصؿ حمقاتو أثناء الحؿ وبعده والحؿ يؤدي إلى بداية مشكمة جديدة 

مشكالت . ويتـ تنفيذ حمقة التفكير في خطوات تدريسية محددة. لدراسة ىذه الخطوات ارجع أو عدة 
 ( 6, ص1999إلى )جرواف 

والعصؼ الذىني أسموب تدريسي يحفز عمى اإلبداع حيث تستمطر األفكار التي يمكف أف تعالج 
 الموضوع أو تحؿ المشكمة.

عرض وتوليد األفكار الجزئية وتغطيتيا  إف المرحمة األساسية لتنفيذ العصؼ الذىني ىي جمسة
 186 -184، ص 1989بالمناقشة ... حيث تكتشؼ أفكار جديدة وتدمج أفكار موجودة ) روشكا 

) 

واالكتشاؼ أسموب تدريسي يعني بتنمية قدرات التمميذ ومياراتو العقمية وذلؾ عندما يمارس نشاطًا 
.)وىذا  314، ص 1990) أبوحطب، وصادؽ  عقميًا يتمثؿ في إعادة التنظيـ والترتيب والتحويؿ

األسموب ) االكتشاؼ ( يتيح فرصا أماـ التالميذ لمتفكير المستقؿ والحصوؿ عمى المعرفة بأنفسيـ 
(  109، ص 1997في موقؼ عممي متكامؿ التمميذ فيو ىو المكتشؼ وليس المنفذ )لبيب

ة العقمية االستقاللية وىو يعود والمشروع مدخؿ تدريسي ييدؼ إلى تنمية قدرات التفكير والتربي
 ( 117، ص 1998التمميذ االعتماد عمى النفس في التفكير )شحاتو

والمتفحص لالعتبارات التي يجب مراعاتيا عند استخداـ لعب األدوار كمدخؿ تدريسي يمكف أف 
التي يتخذ مف ىذا المدخؿ استراتيجية لإلبداع في التدريس ، ففي ىذا المدخؿ اختيار لممواقؼ 

ستمثؿ أدوارىا بحيث تكوف مواقؼ مقبولة لدى المتعمميف، و مناقشة حرة بعد انتياء تمثيؿ الدور 
 ( 137 - 135، ص 1992مباشرة وتبادؿ اآلراء حوؿ مضموف الدور ومستوى أدائو ) أحمد 

اعي واإلبداع في التدريس يتطمب القياـ بإجراءات تدريسية متعددة ومتنوعة ، والتوظيؼ المرف والو 
لممداخؿ التدريسية، والصياغة المتكاممة لتمؾ اإلجراءات وىذه المداخؿ بما يحفز مصادر القدرة 

 اإلبداعية لدى المتعمميف .

 اإلبداع في المغة العربية 
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المغة ظاىرة إنسانية واجتماعية ، وىي مركب معقد ، تمس فروعا مختمفة مف المعرفة اإلنسانية 
كف بواسطتيا تحميؿ أي صورة أو فكرة ذىنية إلى أجزائيا أو خصائصيا .والمغة ىي الوسيمة التي يم

التي يمكف بيا تركيب ىذه الصورة مرة أخرى في أذىاننا واذىاف غيرنا بواسطة تأليؼ الكممات، 
 (46، ص 2000ووضعيا في ترتيب خاص ) مدكور 

در ما ىو استعماؿ متجدد واالستعماؿ اليومي لمغة ال يكوف ػ غالبا ػ ترديدًا لكالـ سبؽ سماعو بق
 حسبما يتمتع بو الفرد مف كفاية لغوية وقدرة إبداعية .

واإلبداع المغوي ىو المقدرة عمى إنتاج عدد غير محدد مف الجمؿ المتجددة بصورة دائمة ، كما أنو 
( ولمغة العربية ػ عمى وجو  32، ص  1983في الوقت نفسو ىو المقدرة عمى تفيميا ) زكريا 

خصائص إبداعية ، ويمكف اإلشارة إلى بعض ىذه الخصائص فيما يمي :) البدري  التحديد ػ
 ( 49، ص1998

االختالؼ في تفسير األلفاظ بما يترتب عميو تعدد الدالالت مما يعكس قدرة المغة العربية عمى  -
 تطوير ذاتيا.

ة إلى استخداـ : والتأويؿ ليس اختالفا في تفسير معنى المفظ ، وليس إضافظاىرة تأويل النص -
نما ىو استخداـ جديد لداللة األلفاظ والتراكيب استخداما ينطمؽ مف عقيدة خاصة،  معاني المفظ ، وا 

 ويرتبط في جوىره بنسؽ فكري مكتمؿ.

والترادؼ ىو إطالؽ أكثر مف كممة عمى داللة واحدة كإطالؽ أسماء  الترادف والمشترك المفظي: -
 ..متعددة عمى األس واإلبؿ والعسؿ .

أما المشترؾ المفظي فيعني اشتراؾ أكثر مف داللة عمى لفظ واحد مثؿ كممة العيف التي تدؿ عمى 
 الجارحة التي يبصر بيا اإلنساف ، وعمى نبع الماء ، وعمى الجاسوس.

: والمجاز ىو استخداـ المفظ في غير ما وضع لو كأف تطمؽ كممة رأس عمى التعبير بالمجاز -
يا ،ويقسـ عمماء البياف العربي المجاز إلى مجاز عقمي ولغوي ومجاز رئيس الجماعة أو حاكم

مرسؿ ، ومنو أيضا االستعارة وىي مجاز عالقتو المشابية ، والشؾ أف استخداـ المجاز في أي لغة 
 يعد أوسع بابا لمخمؽ واإلبداع ألنو صورة مجسدة لمخياؿ.
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ا ، والسمات المميزة ليا تؤكد طالقتيا ومعنى ما سبؽ إف المغة العربية لغة إبداعية في حد ذاتي
ومرونتيا ، ومف ثـ فإف استعماؿ المعمـ ىذه المغة عند تدريسيا ، وتنمية استعماؿ المتعمميف ليا عف 

 طريؽ األساليب المختمفة لتدريسيا يتماشى مع طبيعة المغة العربية وخصائصيا .

لتعمـ يرتبط بالنواحي اإلبداعية ؛ فاستعماؿ إف استعماؿ المغة العربية وتوظيفيا في مواقؼ التعميـ وا
المغة العربية في أبسط أشكالو تجديد يتصؼ باإلبداع مف حيث إنو يقـو عمى بناء الجمؿ الجديدة 
والمتنوعة ، فكؿ ما يتمفظ بو اإلنساف عند استعماؿ المغة ىو ػ غالبًا ػ تعابير متجددة تحمؿ أفكارًا 

 دًا ببغاويا لما سبؽ أف سمعو .متجددة ، و ال يمكف اعتباره تردي

ويثبت االستعماؿ المغوي تماسؾ المغة العربية ، ومالءمتيا لظروؼ التكمـ ، فالمغة العربية قادرة 
 عمى أف تحمؿ األفكار المتجددة ،وتعبر عف كؿ ما يحيط باإلنساف، وعف عالـ اإلنساف الذاتي .

ماط التفكير مف خالؿ استخداـ األلفاظ الدالة واالستعماؿ المغوي يتيح تنمية العمميات العقمية وأن
عمى المعاني المحددة المعينة عمى التعبير عف األفكار الطارئة ، األمر الذي يدعو اعتماد تنمية 

 العمميات العقمية وأنماط التفكير كأحد أىداؼ تعميـ المغة العربية .

داء الدرامي فرصا متنوعة لتنمية ويتيح استعماؿ المغة العربية في مواقؼ التخاطب واإللقاء واأل
بعض سمات الشخصية المبدعة كالمغامرة وحب االستطالع والشجاعة األدبية والثقة بالنفس ) مسمـ 

 (  99، ص 1994

 التدريس اإلبداعي لمغة العربية :

ات ركز تدريس المغة العربية ػ في اآلونة األخيرة ػ تركيزًا مكثفًا عمى ما يكتسبو المتعمموف مف ميار 
 ومفاىيـ لغوية ،

ما يحصموه مف معارؼ لغوية وأدبية . وأصبح االىتماـ يدوف ػ أيضا ػ حوؿ كيفية تعمـ الطالب 
( واإلبداع في تدريس 14, 16المغة ) أي العممية التي يحدث عف طريقيا تعمـ أو اكتساب المغة ( )

، و مف ثـ فإف حرص معمـ المغة المغة العربية يمكف أف يكوف أداة فاعمة لإلبداع في المغة العربية 
العربية عمى القياـ بممارسات تدريسية إبداعية ىو السبيؿ إلى جانب عوامؿ أخرى ػ لتكويف المتعمـ 

 المبدع لغويًا .
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ويمكف اإلفادة مف طرؽ وأساليب تنمية التفكير اإلبداعي وتطويره داخؿ الصؼ في تحديد متطمبات 
 التدريس اإلبداعي لمغة العربية

 ( وذلؾ كما يمي :405 - 370، 1995ظر في ذلؾ : قطامي )ان

قبؿ التدريس يخطط معمـ المغة العربية ألف يصبح المتعمموف قادريف عمى : إصدار أكبر عدد 
ممكف مف الكممات والجمؿ واألفكار ، واستبداؿ الكممات المعروضة ، واألفكار الروتينية بألفاظ 

 متطورة،جديدة وتعبيرات غير تقميدية وأفكار 

و تقديـ إضافات جديدة لكؿ تعبير أو فكرة تقاؿ أو تكتب ، وتقديـ التعبير أو الفكرة غير المعروفة 
أو المكررة ، ورسـ صورة كاممة وتفصيمية لكؿ فكرة عرضت ، و التفاعؿ مع المشكالت المغوية ، 

 وتقديـ حموؿ غير مألوفة ليا ، والتفكير الطويؿ مف أجؿ اإلنجاز .

تاحة الفرص لممتعمميف لمعب أدوار وأثناء ا لتدريس يقوـ معمـ المغة العربية بإثارة المناقشات ، وا 
متنوعة ،و حث المتعمميف عند كؿ استجابة عمى التخيؿ وعمى التفكير ، ومطالبة المتعمميف 

باستخراج كممات وعبارات وأفكار جديدة غير ما عرض ، وطمب أمثمة إضافية واستخدامات جديدة 
تاحة الفرص لممتعمميف لمتساؤؿ ، وجعؿ بعض المتعمميف يديروف لممفرد ات والجمؿ واألفكار ، وا 

المناقشات ، واعتبار بعض مواقؼ االتصاؿ جمسات عصؼ ذىني ، وتدريب المتعمميف عمى النقد 
بأدب وموضوعية ،و وضع المتعمميف في مواقؼ إكماؿ اإلجابات أو القصص ،وصياغة األسئمة 

ت احة فرص ممارسة المتعمميف لمتعبير الذاتي وتدويف األفكار ومساعدة المتعمميف عمى وتوجيييا ، وا 
 استخراج الكممات المفتاحية في النصوص المغوية المختمفة .

وعمى المتعمـ أثناء الحصة أف ينظـ ويصنؼ مفردات وعبارات وأفكار ، وأف يجيب عف أسئمة 
طاء غيره مف المتعمميف ، وأف يستخدـ المعاجـ تتطمب التخيؿ ، وأف يعالج أخطاءه ذاتيا ، وأخ

ويستخرج منيا مرادفات ومتضادات، وأف يركب جماًل متنوعة مف عدة مفردات متفرقة ، وأف يكتب 
 فقرات أو يروي أخبارًا أو يصؼ مواقؼ ، وأف يعمؿ الستجاباتو ويناقش تبريرات زمالئو .

تكشؼ عف القدرات المغوية لممتعمـ ، وتدفعو  وفي نياية الحصة وبعدىا يطرح المعمـ أسئمة متنوعة
إلى قراءات إضافية تثري لغتو وفكره .وعمى المعمـ أف يدرب المتعمميف عمى البحث وممارسة 

النشاط ، ويثبت المتميز منيـ والمتعمـ في موقؼ التدريس المغوي المبدع يتوصؿ ألفكار عكس 
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ت ، ويولد جمال متنوعة في أفكارىا ترد فييا أفكار أو آراء معروضة وذلؾ بقمب كممات أو اعتبارا
كممة بعينيا ، ويتحاور مع زمالئو حوؿ فكرة محددة ، ويصؼ بمغة أو معنى جديد ، ويعيد تفسير 
كممات ، ويطرح أسئمة غير مألوفة ، ويستخدـ لغة مجازية ، ويجيد التعبير عف غيره ، والتعبير 

 ( 114 -21، ص ص  1999ة مف ) الحمادي غير المفظي . لمزيد مف التفصيؿ يمكف اإلفاد

والتدريس اإلبداعي لمغة العربية مطمب تربوي ولغوي لمحياة المعاصرة والمستقبمية ، ولذا فإنو حظي 
 ، وال سيما في السنوات األخيرة باىتماـ الباحثيف .

الصؼ تقويما لمتدريبات الواردة في كتاب القراءة المقرر ب 2000حيث أجرى الكثيري والعايد 
السادس لتحديد مدى إسياميا في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى التالميذ ، وأساليب االستثارة 
المفظية المستخدمة في ذلؾ، وقد توصمت دراستيما إلى ضعؼ مستوى إسياـ التدريبات الواردة في 

ذا اليدؼ ) كتاب القراءة في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي ، وقدمت توصيات عدة لتحقيؽ ى
 ( 242  -221، ص  2000الكثيري والعابد

إلى إجراءات تنمية التفكير اإلبداعي لدى المتعمميف باستخداـ المنحى  2000وأشار فضؿ اهلل 
االتصالي في تدريس المغة العربية حيث بيف في دراستو العالقة بيف المنحى االتصالي في تدريس 

 2001 عبد الاله( وحدد  244 - 209، ص 2000ؿ اهلل المغة العربية وبيف اإلبداع المغوي )فض
الميارات الالزمة لكي يتقف معمـ المغة العربية التدريس اإلبداعي لمغة العربية بيدؼ تحديد مجموعة 
السموكيات التدريسية واالستجابات التربوية التي يمكف أف يظيرىا المعمـ أثناء تدريس المغة العربية ، 

عبد ونة واألصالة وتؤدي إلى تنمية اإلبداع لدى تالميذ التعميـ األساسي ) وتتسـ بالطالقة والمر 
 (  148 -122، ص  2001 الاله

إف االىتماـ ػ بصفة عامة ػ باإلبداع ، وازدىار أفكاره ، وزحؼ تطبيقاتو عمى كثير مف مجاالت 
لخدمة ، وبرامج الحياة ومنيا مينة التدريس قد انعكس إيجابا عمى برامج إعداد المعمميف قبؿ ا

 تدريبيـ أثناء الخدمة .

مف خالؿ عممي في مجاؿ إعداد المعمميف قبؿ الخدمة ، ومشاركتي في برامج تدريبيـ  -وقد لمست 
أثناء الخدمة ػ ما يحدث مف تطوير في مساقات اإلعداد بتضمينيا موضوعات تتصؿ وثقافة اإلبداع 
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س ليبقى التساؤؿ إلى أي مدى أسيمت ىذه ، وتوجييات لمطالب المعمميف باإلبداع في التدري
 الموضوعات وتمؾ التوجييات في إكساب المعمميف ميارات التدريس اإلبداعي ؟

 وما تأثير تحصيؿ المعارؼ ذات العالقة باإلبداع عمى األداء التدريسي ليؤالء المعمميف ؟

 االبداع:مصطمحات 

الشيء أي بدأه وأنشأه واخترعو ال عمى مثاؿ ) اإلبداع : اإلبداع لغة مشتؽ مف الفعؿ أبدع ، وأبدع 
 ( 68، ص 1997البستاني 

بمعنى إبداع أو ابتكار ، ولكؿ مناسبتو االصطالحية مف حيث  Creativenessوفي االصطالح 
االستخداـ، فمفظ االبتكار يناسب العمـو الطبيعية، ولفظ اإلبداع يناسب العمـو اإلنسانية )مسمـ 

 ( 66، ص 1994

ع في التدريس : إقرار لالتجاىات التربوية المستحدثة في التدريس ، يتضمف الخبرات واإلبدا
والميارات والطرؽ المناسبة ، و يوفر فرص التعميـ التي تحقؽ أقصى حد ممكف لمتعمـ لكؿ تمميذ ) 

 ( 60، ص  2001الاله  عبد

بات التربوية التي يقـو بيا ويقصد بالتدريس اإلبداعي لمغة العربية اإلجراءات والسموكيات واالستجا
معمـ المغة العربية قبؿ التدريس ،يظيرىا أثناء التدريس ، ويمارسيا بعده ، وتتسـ باألصالة والطالقة 

 والمرونة ، وتؤدي إلى اإلبداع المغوي لدى المتعمميف .

المغة أما الممارسات التدريسية فيقصد بيا في ىذه الدراسة مجموعة األقواؿ التي تصدر عف معمـ 
   العربية ، أو األفعاؿ التي يقـو بيا داخؿ الصؼ وأثناء الحصة لتقديـ دروسو وتقويميا .

 تصنيف طرائق التدريس

تعتبر طريقة التػدريس أكثػر عناصػر المػنيج تحقيقػا لألىػداؼ التربويػة التعميميػة حيػث أنيػا تحػدد دور 
دد األسػػاليب الواجػػب اتباعيػػا ووسػػائؿ كػػؿ مػػف المعمػػـ والمػػتعمـ فػػي العمميػػة التعميميػػة ، كمػػا أنيػػا تحػػ

االتصػػاؿ التعميميػػة المطمػػوب اسػػتخداميا ، واألنشػػطة التػػي يفتػػرض القيػػاـ بيػػا وذلػػؾ لتحقيػػؽ األىػػداؼ 
 المنشودة مف التدريس .
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وتتعػػػدد طػػػرؽ التػػػدريس وأسػػػاليبو ، ويمكػػػف اختصػػػارىا فػػػي ثػػػالث أنمػػػاط حسػػػب دور كػػػؿ مػػػف المعمػػػـ 
 والمتعمـ: 

 فييا النشاط عمى جيد المعمـ وحده :الطريقة التي يركز   .1
المتابعػػػة ( ويكػػػوف دور المػػػتعمـ   –التنفيػػػذ  –ويكػػػوف لممعمػػػـ دورا محوريػػػا فييػػػا ) التخطػػػيط 

ىو المتمقي السمبي ويتـ التركيز فييا عمػى النػواتج المعرفيػة ) الحقػائؽ والمفػاىيـ ( وتتركػز 
ي تركػػػز عمػػػى نقػػػؿ المعمومػػػات عمػػػى طريقػػػة المحاضػػػرة أو الطريقػػػة اإللقائيػػػة التقميديػػػة والتػػػ

 وشرحيا وتبسيطيا وتفسيرىا ) وتسمى كذلؾ بطريقة التدريس المباشر( 
 الطريقة التي يشارؾ فييا التمميذ معممو بعض المسئولية :   .2

وتقـو  عمى مشاركة المتعمـ في عممية التعمـ مشاركة نشطة ويمعب المعمػـ دورا نشػطا فػي 
 ذلؾ بطرؽ التدريس الموجية ( ومف ىذه الطرؽ :تيسير عممية التعمـ . ) و تسمى ك

 الطريقة الحوارية ) المناقشة (
 العروض العممية

 الطريقة االستقرائية 
 الطريقة االستنباطية ) القياسية(

 طريقة حؿ المشكالت 
 طريقة االكتشاؼ الموجية

 الطريقة التي يتحمؿ فييا التمميذ معظـ المسئولية :  .3
نفسػػو بنفسػػو وفقػػا السػػتعداداتو وقدراتػػو وذلػػؾ مػػف خػػالؿ أسػػاليب  حيػػث يتػػاح لممػػتعمـ تعمػػيـ

 التعمـ الذاتي المتعددة ) وتسمى كذلؾ بطرؽ التدريس غير المباشرة ( ومف ىذه الطرؽ :
 طريقة االكتشاؼ الحر ) الطريقة التنقيبية  أوالكشفية (

 الحقائب التعميمية 
 التعميـ البرنامجي  والحاسب اآللي 

 الطريقة التجريبية 

 اوال: طريقة اإللقاء ) المحاضرة (: 
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ىي مف أقدـ طرؽ التدريس، وكانت مرتبطة بعدـ وجود كتب تعميمية ، والكبار ىـ الذيف يقوموف 
بالتعميـ لمصغار وىي ال تزاؿ مف أكثر الطرؽ شيوعًا حتى اآلف. طريقة الحاضر ىي عبارة عف 

معارؼ عمى التالميذ في كافة الجوانب وتقديـ الحقائؽ والمعمومات قياـ المعمـ بإلقاء المعمومات وال
 التي قد يصعب الحصوؿ عمييا بطريقة أخرى.

 خطوات الطريقة اإللقائية: 

ػالمقدمة أو التمييد : الغرض منيا إعداد عقوؿ التالميذ لممعمومات الحديثة وتييئتيا لمموضوع 1 
 الجديد مف خالؿ تذكيرىـ بالدرس السابؽ.

ػ العرض : ويتضمف موضوع الدرس كمو مف حقائؽ وتجارب وصواًل إلى استنباط القواعد العامة 2 
 والحكـ الصحيح، لذا فإنيا تشمؿ عمى الجزء األكبر مف الزمف المخصص لمدرس.

ػ الربط : الغرض منو أف يبحث المعمـ عف الصمة بيف الجزئيات ) المعمومات ( ويوازف بيف 3 
كوف التالميذ عمى بينة مف ىذه الحقائؽ، وقد تدخؿ ىذه الخطوة عادة مع بعضيا البعض حتى ي

 المقدمة والعرض.

ػ االستنباط : وىي خطوة يمكف الوصوؿ إلييا بسيولة إذا سار المعمـ في الخطوات السابقة 4 
 بطريؽ طبيعي، إذ بعد أف يفيـ التالميذ الجزيئات يمكنيـ الوصوؿ إلى القوانيف العامة والتعميمات

 واستنباط القضايا الكمية.

ػ التطبيؽ : وفييا يستخدـ المعمـ ما وصؿ إليو مف تعميمات وقوانيف ويطبقيا عمى جزئيات 5 
جديدة، حتى يتأكد مف ثبوت المعمومات إلى أذىاف التالميذ، ويكوف ىذا التطبيؽ في صورة أسئمة. 

نصات واالستماع مف جانب التالميذ وىذه الطريقة تقـو عمومًا عمى الشرح واإللقاء مف المعمـ، واإل
 واالستظيار استعدادًا لالمتحاف.

 من صور الطريقة اإللقائية: 

 . ػ المحاضرة1 
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 ػ الشرح.2 

 . ػ الوصؼ3 

 . ػ القصص4 

 اثر اإللقاء في نتائج التعمم : 

تب، وذلؾ يعتبر اإللقاء الجيد كوسيمة لنقؿ المعمومات أكثر فاعمية مف قراءة ىذه المعمومات في الك 
ألف اإللقاء يتيح الفرصة لمتعبير عف المعنى باإلشارة والصورة كما أنو يسيؿ معو حصر االنتباه، 
وتتوافر معو الفرصة أماـ التالميذ لالستفياـ أماـ الدرس إلزالة أي فيـ خاطئ، ويتطمب طريقة 

 ث والمباقة.اإللقاء ميارة كافية مف القائـ بتنفيذىا واستخداميا مثؿ الطالقة في الحدي

 نقد طريقة اإللقاء 

 العيوب : 

رىاؽ المعمـ حيث أنو يمقى عميو العبء طواؿ المحاضرة.1   ػ تسبب ىذه الطريقة إجياد وا 

ػ موقؼ المتعمـ في ىذه الطريقة موقؼ سمبي في عممية التعمـ، وتنمي ىذه الطريقة عند المتعمـ 2 
الكتاب المدرسي وممخصاتو مصدرًا لمعمـ  صفة االتكاؿ واالعتماد عمى المعمـ الذي يعتبر مع

 والمعرفة.

ػ تؤدي ىذه الطريقة إلى شيوع روح الممؿ بيف التالميذ حيث أنيا تميؿ لالستماع طواؿ المحاضرة 3 
 وتحـر التمميذ مف االشتراؾ الفعمي في تحديد أىداؼ الدرس ورسـ خطتو وتنفيذىا. 

يـ والفروؽ الفردية بينيـ إذ يعتبر التالميذ سواسية في ػ أف ىذه الطريقة تغفؿ ميوؿ التالميذ ورغبات4
 عقوليـ التي تستقبؿ األفكار الجديدة.

ػ تيتـ ىذه الطريقة بالمعمومات وحدىا وتعتبرىا غاية في ذاتيا وبذلؾ تغفؿ شخصية التمميذ في 5 
 جوانبيا الجسمية والوجدانية واالجتماعية واالنفعالية.
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لمادة التعميمية عمى أنيا مواد منفصمة لفظية، ال عمى أنيا خبرات ػ تنظر ىذه الطريقة إلى ا6 
 متصمة، وال تؤدي إلى اكتساب الميارات والعادات واالتجاىات والقيـ.

ػ ىذه الطريقة تجعؿ المعمـ يسير عمى وتيرة واحدة وخطوات مرتبة ترتيبًا منطقيًا ال يحيد عنو، 7 
 الممؿ.مما يؤدي في كثير مف األحياف إلى السأـ و 

ػ إنيا طريقة وثيقة الصمة بمفيوـ ديكتاتوري عف السمطة إذا أف المعمـ في ىذه الطريقة ىو وحده  8 
 المالؾ لممعرفة والتمميذ فييا مسموب اإلرادة عميو أف يسمع ويمتـز الطاعة.

 

 :اإللقائيةمميزات الطريقة  

وبموافقتيا لمختمؼ مراحؿ التعميـ ػ تمتاز الطريقة اإللقائية بصفة عامة : بسيولة التطبيؽ ، 1 
 باستثناء طريقة التحضر التي توافؽ خصيصًا طالب الجامعة أو كبار السف بصفة عامة.

ػ تمتاز طريقة المحاضر باتساع نطاؽ المعرفة، وبتقديـ معمومات جديدة مف ىنا وىناؾ مما 2 
 يساعد في إثراء معمومات الحاضريف.

النقاط الغامضة ويساعد الوصؼ كذلؾ في خدمة ىذا الغرض، ػ تفيد طريقة الشرح في توضيح 3 
 وثبوت األفكار في الذىف.

ػ تعتبر طريقة الوصؼ مناسبة لتطبيقيا في مختمؼ مياديف المعرفة، وتمتاز طريقة القصص 4 
 بأنيا تشد انتباه التالميذ وتزيد مف تركيزىـ واىتماميـ بموضوع الدرس.

 األساليب الفعالة في اإللقاء: 

عطاء التالميذ فكرة عف عناصر 1  ػ أف يقـو المعمـ بإثارة حب االستطالع لدى تالميذه، وا 
 الموضوع.

 ػ تكيؼ سرعة العرض حسب قدرة التالميذ عمى المتابعة وتسجيؿ المالحظات.2 
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 ػ طرح أسئمة عمى التالميذ بيف فترة وأخرى لمتأكد مف مدى فيميـ ومتابعتيـ لمدرس.3 

 معمـ طبيعيًا وعاديًا وأف يحاوؿ النظر إلى جميع التالميذ أثناء اإللقاء.ػ أف يكوف صوت ال4 

 ػ االىتماـ باستخداـ الوسائؿ المعينة عمى التوضيح وكسر الممؿ بيف التالميذ.5 

 ػ تثبيت العناصر األساسية لمدرس عمى السبورة لكي يستطيع التالميذ متابعة ما يقاؿ.6 

 لموضوع ألف ذلؾ يشتت انتباه التالميذ.ػ عدـ اإلكثار مف الخروج عف ا7 

 ػ عدـ التأثر واالنفعاؿ في حالة انصراؼ التالميذ وتشتت انتباىيـ ألف ذلؾ يبدو طبيعيًا أحيانًا. 8 

ػ محاولة عمؿ اختبارات قصيرة لمتالميذ في نياية الحديث أو بداية الحصة الثانية لكي يكوف ذلؾ 9 
 مييـ بصورة جدية. محفزًا لمتالميذ لمتابعة ما يمقى ع

 ثانيًا: طريقة المناقشة :

ىي عبارة عف أسموب يكوف فيو المدرس والتالميذ في موقؼ إيجابي حيث أنو يتـ طرح القضية أو  
الموضوع ويتـ بعده تبادؿ اآلراء المختمفة لدى التالميذ ثـ يعقب المدرس عمى ذلؾ بما ىو صائب 

 وؿ الموضوع أو المشكمة.وبما ىو غير صائب ويبمور كؿ ذؿ في نقاط ح

وقد استخدمت أشكاؿ مختمفة لمعمـ التعاوني تشجع التالميذ عمى تحمؿ المسؤولية في تعمميـ وكاف  
أوؿ ىذه األشكاؿ ) التسميع الجماعي ( الذي يقتضي بأف يشترؾ التالميذ جميعًا في مناقشة 

أساليبيا أشكااًل متعددة كالندوات الموضوع وأف يرأس أحدىـ المناقشة، وتأخذ ىذه الطريقة في 
والمجاف والجماعات الصغيرة، وتمثيؿ األدوار والتمثيؿ التمقائي لممشكالت االجتماعية، وتستخدـ ىذه 

 الطريقة عادة لتنمية الميارات المعرفية واالتجاىات والمشاعر ..

 وىناك ثالثة أنواع لممناقشة ىي : 

 طة جزئيًا، والمناقشة المضبوطة. ػ المناقشة الحرة ، والمناقشة المضبو  
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 خطوات تنفيذ المناقشة :

 ػ االىتماـ بتحديد الميعاد والمكاف التي سوؼ يتـ فيو المناقشة.1 

 ػ تحديد موضوع المناقشة وتوضيح أىدافو.2 

 ػ تدريب التالميذ عمى طريقة التفكير السميـ والتعبير عف الرأي الخاص بيـ.3 

 المناسبة لجمع المادة العممية الخاص بالموضوع وىو موضوع المناقشة.ػ اختيار أحسف المراجع 4 

 ػ تنظيـ مادة المناقشة تنظيمًا تربويًا سميمًا.5 

 ػ االىتماـ بكتابة عناصر الموضوع عمى السبورة.6 

 ػ االلتزاـ الكمي بالحضور قبؿ بدء المناقشة.7 

 ير عف رأييـ تعبيرًا صحيحًا.ػ عدـ السخرية مف التالميذ الذي ال يوفقوف في التعب 8 

 ػ حسف استخداـ الضبط والربط داخؿ قاعة المناقشة.9 

 مزايا وعيوب تمك الطريقة :ـ 

 أواًل : المزايا : 

 ػ إف ىذه الطريقة تشجع التالميذ عمى احتراـ بعضيـ البعض وتنمي عند الفرد روح الجماعة.1 

ـ العقمي والمعرفي مف خالؿ القراءة استعدادًا ػ خمؽ الدافعية عند التالميذ بما يؤدي إلى نموى2 
 لممناقشة.

ػ أنيا تجعؿ التمميذ مركز العممية التعميمية بداًل مف المعمـ وىذا ما يتفؽ واالتجاىات التربوية 3 
 الحديثة.
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ػ أنيا وسيمة مناسبة لتدريب التالميذ عمى أسموب الشورى والديمقراطية، ونمو الذات مف خالؿ 4 
 التعبير عنيا، والتدريب عمى الكالـ والمحادثة.القدرة عمى 

 ػ تشجيع التالميذ عمى العمؿ والمناقشة الحرة إلحساسيـ باليدؼ مف الدرس والمسئولية التعاونية.5 

 ثانيًا عيوبيا: 

 ػ احتكار عدد قميؿ مف التالميذ لمعمؿ كمو.1 

فعاؿ مما يؤدي إلى ىدر في ػ عدـ االقتصاد في الوقت ألنو قد تجري المناقشة، بأسموب غير 2 
 الوقت والجيد .

 ػ التدخؿ الزائد مف المعمـ في المناقشة، وطغياف فاعمية المعمـ في المناقشة عمى فاعمية التدريس.3 

 ػ احتماؿ زواؿ أثر المعمـ في ىذه الطريقة لكونو سيكوف مراقبًا ومرشدًا فقط.4 

 وف اليدؼ مف الدرس. ػ اىتماـ المعمـ والتالميذ بالطريقة واألسموب د5 

 وليتو :ؤ دور المعمم ومس

ىذا الدور مف خالؿ اضطالعو بالمسئوليات الزمنية  ويتأتىلممعمـ دور كبير وأساسي في المناقشة  
 مثؿ :

 ػ مساعدة التالميذ في عدـ الخروج عف موضوع المناقشة.1

 ػ معاونة التالميذ عمى استخداـ كؿ المادة المتصمة بالمناقشة.2 

 المحافظة عمى سير المناقشة نحو األىداؼ المتفؽ عمييا.ػ 3 

 ثالثًا: طريقة الحوار ) الطريقة السقراطية (: 

 أوؿ مف استخدـ ىذه الطريقة ) سقراط ( وىي طريقة تقـو عمى مرحمتيف : 
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األولى التيكـ وبوساطتيا يتمكف سقراط مف أف يزعزع ما في نفس صاحبو مف اليقيف الذي يعتقده  
 ال أساس لو.والذي 

 وتتكون الطريقة الحوارية من ثالث مراحل: 

ػ مرحمة اليقيف الذي ال أساس لو مف الصحة وىي مرحمة يراد بيا إظيار جيؿ الخصـ وغروره 1 
 وادعائو العمـ.

 أػ المقدمة : وفييا يحدد المعمـ اليدؼ مف موضوع التعمـ. 

موضوع ويشاىده التالميذ، ويتـ فييا الرد ب ػ مرحمة عرض الموضوع : وفييا يقـو المعمـ بعرض ال 
 عف استفسارات وأسئمة التالميذ ، ويتخمميا مجموعة مف األنشطة المدعمة لموقؼ المشاىدة .

جػ ػ مرحمة التثبت والدمج : وفييا يقوـ التمميذ بتكرار الخطوات التي قاـ بيا المعمـ في المرحمة  
تمميذ أثناء عرض المعمـ. وىذه الطريقة تعد مف الطرؽ السابقة، وتراجع وتختبر وفقًا لما شاىده ال

المثمى في تدريب التالميذ ذوي المستويات دوف المتوسطة، ومع المعمميف الذيف لـ يتمقوا تدريبًا 
 وليس لدييـ خبرات في مجاؿ التدريس.

 ويطمؽ عمى ىذه الطريقة عدة مسميات مثؿ الطريقة القياسية، وطريقة عرض البياف في الدرس 
 وغيرىا.

 رابعًا: طريقة المناقشة المقيدة : 

 وفي ىذه الطريقة يتبع المعمـ الخطوات اآلتية : 

بعاد كؿ عنصر.   أ ػ يحدد المعمـ الموضوع الذي سوؼ يناقشو التالميذ وعناصر ىذا الموضوع، وا 

اصر ب ػ يعد المعمـ مجموعة مف األسئمة المرتبة التي تعطي إجابات كافية مف كؿ عنصر مف عن 
 الموضوع.

 جػ ػ يمقي المعمـ األسئمة بنفس ترتيب إعدادىا عمى التالميذ، ثـ يقوـ بتنقيح إجاباتيـ ويصححيا . 
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د ػ يربط المعمـ في نياية الدرس بيف المعمومات الخاصة بكؿ عنصر مف عناصر الموضوع  
 ويضعيا في صورة كمية ليا معنى متكامؿ .

خذت منيجًا اتجو نحو تحديث ىذه الطريقة، حيث غدت مف وقد تطورت طريقة المناقشة بحيث ات 
الطرؽ التي تستخدـ في مختمؼ المجموعات المذكورة ولكف وفقًا لألساس الذي تستند إلييا كؿ 
مجموعة مف ىذه المجموعات الثالث، بؿ وقد اتخذت المناقشة اسـ الحوار في بعض المدارس 

 الخ .… شة جماعية وناقشة مقننة ومناقشة حرة الحديثة باإلضافة إلى تعدد أنواعيا بيف مناق

 خامسًا: طريقة المشكالت : 

المشكمة بشكؿ عاـ معناىا : حالة شؾ وحيرة وتردد تتطمب القياـ بعمؿ بحث يرمي إلى التخمص  
لى الوصوؿ إلى شعور باالرتياح، ويتـ مف خالؿ ىذه الطريقة صياغة المقرر الدراسي كمو  منيا وا 

 يتـ دراستيا بخطوات معينة.في صورة مشكالت 

والمشكمة : ىي حالة يشعر فييا التالميذ بأنيـ أماـ موقؼ قد يكوف مجرد سؤاؿ يجيموف اإلجابة  
عنو أو غير واثقيف مف اإلجابة الصحيحة، وتختمؼ المشكمة مف حيث طوليا ومستوى الصعوبة 
وأساليب معالجتيا، ويطمؽ عمى طريقة حؿ المشكالت ) األسموب العممي في التفكير ( لذلؾ فإنيا 
شعارىـ بالقمؽ إزاء وجود مشكمة ال يستطيعوف حميا بسيولة.  تقـو عمى إثارة تفكير التالميذ وا 
 ويتطمب إيجاد الحؿ المناسب ليا قياـ التالميذ بالبحث الستكشاؼ الحقائؽ التي توصؿ إلى الحؿ. 

 عمى أنو يشترط أف تكوف المشكمة المختارة لمدراسة متميزة بما يمي :

 كمة مناسبة لمستوى التالميذ .ػ أف تكوف المش1 

 ػ أف تكوف ذات صمة قوية بموضوع الدرس، ومتصمة بحياة التالميذ وخبراتيـ السابقة .2 

 ػ االبتعاد عف استخداـ الطريقة اإللقائية في حؿ المشكالت إال في أضيؽ الحدود.3 
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القراءة الحرة وعمى المدرس إرشاد وحث التالميذ عمى المشكمة عف طريؽ : حث الطالب عمى  
واالطالع عمى مصادر المعرفة المختمفة مف الكتب والمجالت وغير ذلؾ، وأف يعيف التالميذ عمى 

 اختيار أو انتقاء المشكمة المناسبة وتحديدىا وتوزيع المسؤوليات بينيـ حسب ميوليـ وقدراتيـ.

لة تياونيـ، وتييئ ليـ كما أنو يقـو بتشجيع التالميذ عمى االستمرار ويحفزىـ عمى النشاط في حا 
المواقؼ التعميمية التي تعينيـ عمى التفكير إلى أقصى درجة ممكنة ، وال بد أف يصاحب ىذه 
الطريقة عممية تقويـ مستمر مف حيث مدى تحقؽ العرض واألىداؼ ومف حيث مدى تعديؿ سموؾ 

كسابيـ معمومات واىتمامات واتجاىات وقيـ جديدة مرغوبة فييا. ) والمشكالت مثؿ :  التالميذ وا 
 االنفجار السكاني، مشكمة األمية ، البطالة ( وغيرىا.

ػ اإلحساس بوجود مشكمة وتحديدىا : ويكوف دور المعمـ في ىذه الخطوة ىو اختيار المشكمة 1 
 التي تناسب مستوى نضج التالميذ والمرتبطة بالمادة الدراسية.

ميذ بإرشاد المعمـ لحؿ المشكمة وىي الخطوة ػ فرض الفروض : وىي التصورات التي يضعيا التال2 
الفعالة في التفكير وخطة الدراسة، وتتـ نتيجة المالحظة والتجريب واالطالع عمى المراجع والمناقشة 

 واألسئمة وغيرىا.

ػ تحقيؽ الفروض : ومعناىا تجريب الفروض واختيارىا واحدًا بعد اآلخر، حتى يصؿ التالميذ 3 
 لممنطؽ والصحة أو الوصوؿ إلى أحكاـ عامة مرتبطة بتمؾ المشكمة. لمحؿ، باختيار أقربيا

ػ الوصوؿ إلى أحكاـ عامة ) التطبيؽ (: أي تحقيؽ الحموؿ واألحكاـ التي تـ التوصؿ إلييا لمتأكد 4 
 مف صحتيا . 

 ويمكف إيجاز الخطوات الرئيسة التي تسير فييا الدراسة في طريقة حؿ المشكالت باآلتي :

 س بالمشكمة .ػ اإلحسا1 

 ػ تحديد المشكمة مع تعييف مالمحيا الرئيسية .2 

 ػ جمع المعمومات والحقائؽ التي تتصؿ بيا.3 
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 ػ الوصوؿ إلى أحكاـ عامة حوليا.4 

 ػ تقديـ ما توصؿ إليو مف األحكاـ العامة إلى مجاؿ التطبيؽ. 5 

 مزايا وعيوب طريقة المشكالت :

 أواًل: المزايا : 

 التفكير العممي ومياراتو عند التالميذ. ػ تنمية اتجاه1 

 ػ تدريب التالميذ عمى مواجية المشكالت في الحياة الواقعية.2 

قامة عالقات اجتماعية بيف التالميذ. 3  ػ أف طريقة حؿ المشكالت 4ػ تنمية روح العمؿ الجماعي وا 
 تثير اىتماـ التالميذ وتحفزىـ لبذؿ الجيد الذي يؤدي إلى حؿ المشكمة.

 نيًا : العيوب :ثا 

 ػ صعوبة تحقيقيا .1 

 ػ قمة المعمومات أو المادة العممية التي يمكف أف يفيميا الطالب عند استخداـ ىذه الطريقة .2 

ػ قد ال يوافؽ المعمـ في اختيار المشكمة اختيارًا حسنا، وقد ال يستطيع تحديدىا بشكؿ يتالءـ 3 
 طمب معممًا مدربًا بكفاءة عالية.ػ تحتاج إلى اإلمكانات وتت4ونضج التالميذ. 

 سادسًا: المشروعات : 

 تعريف المشروع : 

ىو أي عمؿ ميداني يقـو بو الفرد ويتسـ بالناحية العممية وتحت إشراؼ المعمـ ويكوف ىادفًا ويخدـ  
المادة العممية ، وأف يتـ في البيئة االجتماعية. ويمكف القوؿ بأف تسمية ىذه الطريقة بالمشروعات 

ف التالميذ يقوموف فييا بتنفيذ بعض المشروعات التى يختارونيا بأنفسيـ ويشعروف برغبة صادقة أل
في تنفيذىا. لذلؾ فيي أسموب مف أساليب التدريس والتنفيذ لممناىج بداًل مف دراسة المنيج بصورة 
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القياـ بالعمؿ دروس يقوـ المعمـ بشرحيا وعمى التالميذ اإلصغاء إلييا ثـ حفظيا ىنا يكمؼ التمميذ ب
في صورة مشروع يضـ عددًا مف وجوه النشاط ويستخدـ التمميذ الكتب وتحصيؿ المعمومات أو 

 المعارؼ وسيمة نحو تحقيؽ أىداؼ محددة ليا أىميتيا مف وجية نظر التمميذ.

 

 أنواع المشروعات : 

 قسـ ) كباترؾ ( المشروعات إلى أربعة أنواع ىي :  

ػ مشروعات بنائية ) إنشائية ( : وىي ذات صمة عممية، تتجو فييا المشروعات نحو العمؿ 1
نشاء حديقة   الخ (. … واإلنتاج أو صنع األشياء ) صناعة الصابوف ، الجبف ، تربية الدواجف ، وا 

اسة ػ مشروعات استمتاعية : مثؿ الرحالت التعميمية ، والزيارات الميدانية التي تخدـ مجاؿ الدر 2
ويكوف التمميذ عضوًا في تمؾ الرحمة أو الزيارة كما يعود عميو بالشعور باالستمتاع ويدفعو ذلؾ إلى 

 المشاركة الفعمية .

ػ مشروعات في صورة مشكالت : وتيدؼ لحؿ مشكمة فكرية معقدة، أو حؿ مشكمة مف 3 
وع تربية األسماؾ أو المشكالت التي ييتـ بيا التالميذ أو محاولة الكشؼ عف أسبابيا، مثؿ مشر 

 الدواجف أو مشروع لمحاربة الذباب واألمراض في المدرسة وغير ذلؾ.

ػ مشروعات يقصد منو كسب ميارة : واليدؼ منيا اكتساب بعض الميارات العممية أو ميارات 4 
 اجتماعية مثؿ مشروع إسعاؼ المصابيف. 

 خطوات تطبيق المشروع :

ة في مراحؿ المشروع إذ يتوقؼ عمييا مدى جديدة المشروع ػ اختيار المشروع : وىي أىـ مرحم1 
ولذلؾ : يجب أف يكوف يكوف المشروع متفقًا مع ميوؿ التالميذ، وأف يعالج ناحية ىامة في حياة 
التالميذ، وأف يؤدي إلى خبرة وفيرة متعددة الجوانب ، وأف يكوف مناسب لمستوى التالميذ ، وأف 

مكانيات العمؿ.تكوف المشروعات المختارة متنوع  ة، وتراعي ظروؼ المدرسة والتالميذ، وا 
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ػ التخطيط لممشروع : إذ يقوـ التالميذ بإشراؼ معمميـ بوضع الخطة ومناقشة تفاصيميا مف 2 
أىداؼ وألواف النشاط والمعرفة ومصادرىا والميارات والصعوبات المحتممة، ويدوف في الخطة وما 

ؿ تمميذ في العمـ، عمى أف يقسـ التالميذ إلى مجموعات ، يحتاج إليو في التنفيذ، ويسجؿ دور ك
وتدوف كؿ مجموعة عمميا في تنفيذ الخطة، ويكوف دور المعمـ في رسـ الخطة ىو اإلرشاد 

كماؿ النقص فقط.   والتصحيح وا 

التنفيذ : وىي المرحمة التي تنقؿ بيا الخطة والمقترحات مف عالـ التفكير والتخيؿ إلى حيز  -3
وىي مرحمة النشاط والحيوية ، حيث يبدأ التالميذ الحركة والعمؿ ويقوـ كؿ تمميذ بالمسئولية الوجود، 

المكمؼ بيا، ودور المعمـ تييئة الظروؼ وتذليؿ الصعوبات كما يقـو بعممية التوجيو التربوي ويسمح 
لعمؿ بالوقت المناسب لمتنفيذ حسب قدرات كؿ منيـ. ويالحظيـ أثناء التنفيذ وتشجيعيـ عمى ا
 واالجتماع معيـ إذا دعت الضرورة لمناقشة بعض الصعوبات ويقـو بالتعديؿ في سير المشروع.

ػ التقويـ : تقويـ ما وصؿ إليو التالميذ أثناء تنفيذ المشروع . والتقويـ عممية مستمرة مع سير 4 
ميذ ما قاـ بو مف المشروع منذ البداية وأثناء المراحؿ السابقة، إذ في نياية المشروع يستعرض كؿ تم

عمؿ، وبعض الفوائد، التي عادت عميو مف ىذا المشروع، وأف يحكـ التالميذ عمى المشروع مف 
 خالؿ التساؤالت اآلتية : 

 ػ إلى أي مدى أتاح لنا المشروع الفرصة لنمو خبراتنا مف خالؿ االستعانة بالكتب والمراجع؟1

ب عمى التفكير الجماعي والفردي في المشكالت ػ إلى أي مدى أتاح لنا المشروع الفرصة لمتدري2 
 اليامة.

ػ إلى أي مدى ساعد المشروع عمى توجيو ميولنا واكتساب ميوؿ اتجاىات جديدة مناسبة. ويمكف 3 
بعد عممية التقويـ الجماعي أف تعاد خطوة مف خطوات المشروع أو إعادة المشروع كمو بصورة 

 لسابقة.أفضؿ، بحيث يعمموف عمى تالفي األخطاء ا

 مميزات وعيوب طريقة المشروع :  

 المميزات :ـ
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ػ المواقؼ التعميمي : في ىذه الطريقة يستمد حيويتو مف ميوؿ وحاجات التالميذ وتوظيؼ 1 
المعمومات والمعارؼ التي يحصؿ عمييا الطالب داخؿ الفصؿ، حيث أنو ال يعترؼ بوجود مواد 

 منفصمة.

يتدربوف عمى التخطيط ، كما يقوموف بنشاطات متعددة تؤدي  ػ يقـو التالميذ بوضع الخطط ولذا2 
 إلى إكسابيـ خبرات جديدة متنوعة.

ػ تنمي بعض العادات الجيدة عند التالميذ : مثؿ تحمؿ المسئولية، التعاوف ، اإلنتاج ، التحمس 3 
 لمعمؿ ، االستعانة بالمصادر والكتب والمراجع المختمفة.

الثقة بالنفس، وتراعي الفروؽ الفردية بيف التالميذ حيث أنيـ يختاروف  ػ تتيح حرية التفكير وتنمي4 
 ما يناسبيـ مف المشروعات بحسب ميوليـ وقدراتيـ .

 العيوب : 

ػ صعوبة تنفيذه في ظؿ السياسة التعميمية الحالية، لوجود الحصص الدراسية والمناىج المنفصمة، 1 
 وكثرة المواد المقررة.

إلى إمكانات ضخمة مف حيث الموارد المالية، وتمبية متطمبات المراجع ػ تحتاج المشروعات 2 
 واألدوات واألجيزة وغيرىا.

ػ افتقار الطريقة إلى التنظيـ والتسمسؿ : فتكرر الدراسة في بعض المشروعات فكثير ما يتشعب 3 
 المشروع في عدة اتجاىات مما يجعؿ الخبرات الممكف الحصوؿ عمييا سطحية غير منتظمة. 

ػ المبالغة في إعطاء الحرية لمتالميذ، وتركيز العممية حوؿ ميوؿ التالميذ وترؾ القيـ االجتماعية 4
 واالتجاىات الثقافية لمصدفة وحدىا.

 سابعًا: طريقة الزيارات الميدانية : 

تعتبر طريقة التدريس بأسموب الزيارات الميدانية مف الطرؽ الفعالة في مجاؿ المواد االجتماعية،  
ذلؾ لكونيا تنقؿ التمميذ مف المحيط الضيؽ المتمثؿ في الورشة أو الفصؿ الدراسي إلى مواقع و 
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العمؿ واإلنتاج، وتيدؼ ىذه الطريقة إلى ربط المؤسسة التعميمية بالبيئة بمختمؼ جوانبيا، والعمؿ 
الميذ، عمى تطور البيئة وتحديد المشكالت التي تواجييا، وتنمية الحساسية االجتماعية لدى الت

 وترجمة المبادئ والنظريات إلى حموؿ عممية لمواجية مشكالت البيئة.

وسواء كانت الزيارة الميدانية ليا بصورة ألحد المصانع أو المزارع أو المتاحؼ، فإنو لكي تكوف  
ىذه الطريقة فعالة البد مف التخطيط ليا بصورة كبيرًا بالبرنامج التعميمي حتى تؤدي الغرض منيا، 

 ة تعميـ بداًل مف كونيا طريقة ترفييية كما ىو جاري حاليا. كطريق

 خطوات استخدام طريقة الزيارات الميدانية في التدريس :

 الستخداـ ىذه الطريقة في التدريس فإف عمى المعمـ أف يتبع الخطوات اآلتية : 

 أػ تحديد أىداؼ الزيارة ومكانيا. 

 جوانب االستفادة مف ىذه الزيارة .ب ػ تقديـ التقارير عف الزيارة وتحديد  

 جػ ػ تحديد المشكالت التي تمت مالحظتيا أثناء الزيارة. 

 د ػ تقويـ نتائج الزيارة مف قبؿ التالميذ والمعمـ والعامميف في موقع الزيارة. 

 ثامنًا: طريقة التدريب العممي : 

خدـ لتدريس المواد يعد التدريس عف طريؽ التدريب العممي مف أفضؿ األساليب التي تست 
االجتماعية خاصة الخرائط واآلثار. ذلؾ ألف التدريب العممي أكثر ارتباطًا بحاجات التالميذ، كما 

 أنو يظير بطريقة كبيرة عالقة التكامؿ بيف الجانب المياري والجانب المعرفي في عممية التعميـ. 

نعمـ التالميذ بيذه الطريقة ينبغي أف وتعتبر ىذه الطريقة األساسية لمتعميـ الحرفي والميني. ولكي 
تكوف البيئة مييئة لتعمـ الميارة المطموبة، بكؿ العناصر التي يمكف أف تمارس فييا وأف تعززىا، 

 عمى أف تكوف ىذه العناصر في متناوؿ اليد. وىذه العناصر ىي: ػ

 يتعمـ ما ىو مقبؿ عميو. أف المتعمـ يجد تعممو أيسر بكثير إذا أوتي فيمًا باألساليب التي مف أجميا 
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ػ أف ىناؾ قدرًا كبيرًا مف المعمومات مما يرتبط بالميارة نفسيا وعمى المتعمـ أف يتقنيا ويتمكف منيا،  
 وعمى ذلؾ يجب أف تعرض عميو بوضوح.

 ػ أف يمارس التمريف عمى الميارة في ظروؼ فعمية وفي وضعيا الفعمي .  

الميارة العممية، حيث أنو متى تمكف المتعمـ مف اإلحاطة ػ أف يتاح لمتمميذ االطالع عمى مجمؿ 
 بكؿ المشكمة مف أوليا إلى آخرىا، تعززه فييا قوة الدوافع التي بدأ بيا.

 ػ خطوات التدريس بطريقة التدريب العممي : 

 تسير عممية التدريس في طريقة التدريب العممي عمى النحو اآلتي : 

 أ ػ تحديد اليدؼ مف التدريب. 

 ػ تحديد موضوع التدريب بدقة. ب 

 جػ ػ إعطاء صورة أولية عف الموضوع مبينًا أىميتو وعالقتو بباقي موضوعات البرنامج. 

 د ػ البدء بعرض موضوع التدريب وعرض األجزاء المختمفة. 

 ىػ ػ متابعة أسماء ىذه األجزاء وعالقتيا بالنص. 

األجزاء المختمفة ، مع شرح العالقات  وػ استخداـ الجوانب العضمية في تشغيؿ وفؾ وتركيب 
 والخطوات المتتابعة لذلؾ.

  تاسعا: الوحدات الدراسية
اف الطرائؽ الحديثة في تدريس أية مادة دراسية وخاصة مادة التاريخ ال بد اف ترمي الى أيقاظ ميؿ 

يأخذوا الدور التالميذ واثارة انتباىيـ إلدراؾ وفيـ ما يطمب منيـ اف يعرفوف مف معمومات واف 
                        االيجابي في عممية التعمـ
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وتعد طريقة التدريس الركيزة االساسية التي يعتمد عمييا في انجاح العممية التعميمية ، اذ انو  
بقدر ما تكوف الطريقة فاعمة مع التالميذ ، تتحقؽ االىداؼ التربوية المنشودة مف التعمـ )القاعود ، 

لذا فاف طريقة التدريس ىي تنظيـ وتوازف تقـو وتعتمد عمى اسس ومفاىيـ عقمية  ( .19: 1986
في ضوء معرفة العناصر الرئيسة التي تدخؿ في العممية التعميمية اذ تكمف ىذه العناصر في 

32:  1989)الطالب ، المعمـ، المنيج( )الجبوري ،  ) .   

اؼ سواء بالنسبة إلى المعمـ او التمميذ ، اف المأخوذ عمى المناىج التقميدية عدـ وضوح االىد 
وقد ادى ذلؾ الى سيادة ىدؼ واحد في ظؿ الدراسة التقميدية اال وىو تحفيظ المادة واالستعداد 

لالمتحاف واالعتماد عمى الكتاب المدرسي ، ولعالج كثير مف عيوب الدراسة التقميدية ظير التفكير 
في صورة وحدات دراسية ، وقد استيدفت الوحدات في ضرورة تنظيـ النشاط التعميمي لمتمميذ 

الدراسية في اوؿ امرىا معالجة تفكؾ المنيج والعمؿ عمى ابراز وحدتو ثـ تطورت الوحدات فأكدت 
اىمية ربط الدراسة بالحياة وايجابية التالميذ ونشاطيـ وعممت عمى مساعدة المعمـ عمى تحقيؽ 

  . االىداؼ التربوية بصورة اعـ واشمؿ

تنظيـ الوحدات الدراسية ليس جديدًا تمامًا في مجاؿ التعمـ . فالمسمموف االوائؿ كانوا اف  
يتخذوف ىذا االسموب ، فتفاسير القراف الكريـ تتناوؿ االية الكريمة لغويًا ونحويًا وتشريعيًا وسياسيًا 

صرؼ وىناؾ التفسير الموضوعي الذي تجمع فيو االيات القرانية التي تتصؿ بموضوع معيف ب
النظر عف مكانيا في سور القرآف تـ تفسيرىا بحيث يكتمؿ فيـ الموضوع كذلؾ الحاؿ بالنسبة الى 

  االحاديث النبوية

وقد اثرت في الفكر التربوي بصورة عامة والمنيج بصورة خاصة نظريتاف ميمتاف ىما :  
عمى أىمية المواد الدراسية  النظرية التقميدية االساسية والنظرية التقدمية ، اذ تؤكد النظرية االولى

واف ىناؾ اساسيات ينبغي تعمميا ، واعتبار اكتساب المعرفة اليدؼ األساسي في عممية التعمـ عمى 
حساب الجوانب االخرى حيث سادت الطريقة التقميدية التي تعتمد عمى حفظ المادة الدراسية 

رية التقدمية والتي تبمورت مبادئيا في واستظيارىا دوف االلتفات الى قدرة نشاط المتعمميف . أما النظ
بداية القرف العشريف ، فتؤكد وحدة المنيج بحيث ال تنفصؿ مواد بعضيا عف بعض واف اكتساب 

  . المعرفة ليس لذاتيا بؿ لمقيـ الناجمة عنيا
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لقد اثار المفيـو الخاص بالوحدات الدراسية جداًل كبيرًا بيف كثرة مف التربوييف حوؿ تحديد  
لمفيـو وتوضيح معالمو . فمنيـ مف رأى اف الوحدات الدراسية ما ىي اال تنظيـ منيجي تطور ىذا ا

خالؿ السنوات االخيرة نتيجة لمتطورات التربوية والتحديات التي برزت بيف انصار تنظيمات المناىج 
ج واعداده الدراسية المختمفة . وراى فريؽ اخر اف الوحدات الدراسية ما ىي اال طريقة لتنظيـ المني

وتنظيـ تنفيذه . وذىب فريؽ ثالث الى اف الوحدات الدراسية اسموب جديد في التدريس ولعؿ لكؿ 
فريؽ ما يبرر وجية نظره ، اذ اف الوحدات الدراسية تتضمف جانبيف أساسييف ، االوؿ ييتـ بطريقة 

وجيو انشطة اختيار موضوع الوحدة بينما ييتـ الجانب االخر بطريقة تدريس ذلؾ الموضوع وت
.المتعمميف       

اف الوحدة الدراسية ىي تنظيـ خاص في مادة الدراسة وطريقة التدريس ، تضع التالميذ في  
موقؼ تعميمي متكامؿ يثير اىتماميـ ويطمب منيـ نشاطًا متنوعًا، يؤدي الى تعمميـ خبرات معينة 

( 240:  1967)ابراىيـ ، يترتب عميو بموغ مجموعة مف االىداؼ االساسية المرغوب فييا . 
ويخطط لموحدة الدراسية مسبقًا بحيث يقـو بيا التالميذ في صورة سمسمة مف األنشطة التعميمية 

المتنوعة تحت اشراؼ المعمـ وتوجييو ، كما اف في ىذه الدراسة تذوب الفواصؿ نيائيًا بيف نوعية 
التي يقوموف بيا ويعمؿ التدريس المعمومات المختمفة التي يكتسبيا التالميذ مف خالؿ االنشطة 

بطريقة الوحدات الدراسية عمى اكتساب التالميذ المعمومات والحقائؽ والمفاىيـ في بعض الجوانب 
المعرفية ويعمؿ أيضًا عمى تكويف العادات واالتجاىات النافعة فضاًل عف إسيامو في تنمية بعض 

   القدرات واكتساب بعض المفاىيـ والميارات الالزمة

  األسس التي تقوم عمييا الوحدات الدراسية -

  : يمكف اإلشارة إلى أىـ األسس التي تقـو عمييا الوحدات الدراسية وىي 

  -1 التكامؿ المعرفي

   -2 ايجاد العالقة بيف الحياة داخؿ المدرسة وخارجيا

-3 االىتماـ بأنماط النشاط الدراسي  
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   -4 تحقيؽ مبدأ شموؿ الخبرة

تقويـ المتعمـ عمى اساس عممي سميـ  -5   

يأتي:وسنتناوؿ كؿ واحدة مف ىذه النقاط تناواًل مختصرًا وكما   :  

  التكامل المعرفي

اف تدريس الموضوع الواحد بصورة مجزأة في اوقات متباعدة يفرض عمى التمميذ اف يكوف  
الدراسية ىي محاولة إلبراز ما قادرًا عمى تجميع معموماتو حوؿ الموضوع الواحد ، لذا فاف الوحدة 

بيف فروع المعرفة االنسانية مف ترابط وتماسؾ ، فالدراسة خالؿ الوحدة تتسـ باالحاطة والشموؿ 
 . وىي في سبيؿ ذلؾ قد تتخطى الحواجز الفاصمة بيف فروع المادة او بيف مياديف المعرفة

  إيجاد العالقة بين الحياة داخل المدرسة وخارجيا

الدراسية تعمؿ عمى توثيؽ الصمة بيف التمميذ والحياة فقد يشعر التمميذ بالحاجة اف الوحدة  
الى الخروج الى البيئة لجمع المالحظات والبيانات والحقائؽ المناسبة المتصمة بموضوع الوحدة 

  . وبذلؾ يكتسب التالميذ خبرات متعددة

  االىتمام بأنماط النشاط الدراسي

ت الدراسية يقـو عمى اساس نشاط التمميذ في النواحي الفكرية اف التعمـ عف طريؽ الوحدا 
والعممية واالجتماعية ، ولما كاف النشاط الذي يقـو بو التالميذ خالؿ الوحدة متعددًا ومتنوعًا فاف 
ذلؾ يتيح المجاؿ اماـ كؿ تمميذ لممارسة الواف النشاط الذي تشبع ميولو وحاجاتو وتنمي قدراتو 

عمى تحقيؽ مبدأ مراعاة الفروؽ الفردية بيف التالميذ .               )محمد ،  وبذلؾ تعمؿ الوحدة
1990  :207 )    

  تحقيق مبدأ شمول الخبرة

لـ تراِع التربية التقميدية مبدأ شموؿ الخبرة فاقتصرت عمى جانب المعرفة وبعض الميارات  
ما في نظاـ الوحدات الدراسية واىممت الجوانب االخرى التي تدخؿ في تكويف شخصية التمميذ . ا
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فاف ترابط الموضوعات واقامة الدراسة عمى اساس النشاط وتحسيف اسموب التقويـ والعناية بإعداد 
  .المعمـ وتدريبو ، كؿ ذلؾ يتيح فرصًا افضؿ لتحقيؽ مبدأ شموؿ الخبرة

  تقويم المتعمم عمى اساس عممي سميم

في بناء الوحدة ، ودعامة اساسية مف دعائميا اف التقويـ في مفيومو الحديث جزء اساسي  
وذلؾ حتى يستطيع كؿ مف المعمـ والتمميذ اف يتبيف في الوقت المناسب مواطف القوة والضعؼ في 
العممية التربوية . ويراعي في التقويـ اف يكوف شاماًل لجميع نواحي نمو التمميذ واف يكوف متكاماًل 

279-278:  1972لوحدة.  )سرحاف ومنير ، مع التدريس ، ومستمرًا طواؿ دراسة ا   

ومف خصائص المنيج المدرسي الجيد في محتواه واىدافو وال سيما في المواد االجتماعية اف  
ياة والمجتمع .    تعكس اىدافو وطبيعة محتواه التطورات واالتجاىات المستجدة في الح  

   أنواع الوحدات الدراسية -

اسية ظيرت انواع متعددة مف الوحدات . وكاف مف ابرز ىذه مع تطور مفيـو الوحدات الدر  
  : االنواع

  1. وحدة المادة الدراسي

 2.وحدة الخبرة .                        

تقـو وحدة المادة الدراسية عمى أساس اف تكوف المادة الدراسية ىي المحور الرئيس لموحدة ، 
المعمميف ، كما أنيا تقـو عمى اساس حقائؽ المادة ويقدميا المعمـ نفسو ، وقد تعدىا مجموعة مف 

                   .المرتبطة مع بعضيا وتنبثؽ مف مفاىيـ اساسية لتنظيـ المنيج بشكؿ مواد دراسية
(Nerboving , 1974:14)   

أما بالنسبة الى وحدة الخبرة فإنيا تنبثؽ منيا مناىج ذات أنشطة متنوعة ومناىج محورية تركز عمى 
حاجات التالميذ ورغباتيـ وميوليـ . لذلؾ نضـ محتوى الوحدة في صورة أنشطة ومشاركات لمتالميذ 
                                ، فالوحدة ىنا ىي سمسمة مف الخبرات التي يشارؾ فييا التالميذ بحيوية وجدية أعمااًل وجيودًا بارزة
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يتـ بطريقة بناء الوحدة الدراسية وعمقيا ، منيا وحدة وتوجد انواع اخرى مف الوحدات الدراسية التي ت
برازًا ألنشطة التعمـ والمواقؼ  المرجع ، وىي تضـ مقترحات وتعميمات عف تنفيذ الوحدة وتقديميا وا 
التعميمية ووسائؿ اإليضاح ، وىي تعد مف قبؿ المختصيف وتكوف مرادفة لمخطة الرئيسة لممنيج . 

ة التدريسية التي ىي الخطة المحددة الصغيرة لدراسة موضوعات وتنبثؽ مف وحدة المرجع الوحد
محددة ويعدىا عادة في المدرسة مف قبؿ مدرسو الموضوعات المتعددة ، وييتـ بيا المعمـ في 

345-343:  1982تخطيط دروسو .)الوكيؿ ،  )   

  خطوات طريقة الوحدات الدراسية -

مف مربي القرنيف التاسع عشر والعشريف ، أمثاؿ بنيت طريقة الوحدات عمى ىدي مف أفكار العديد 
) ىربرت ( ففي نياية الجزء االخير مف القرف التاسع عشر ومع بداية القرف العشريف انبثقت افكاره 
ونظرياتو نتيجة لما وجو الى طريقة التدريس التقميدية مف نقد ، إذ رأى اف ىذه الطريقة ال يمكف اف 

مومات التي كاف يعتقد اف تزويد المتعمميف بيا ىو اليدؼ االساسي تؤدي الى تعمـ المفاىيـ والمع
لمعممية التربوية . وكانت نظريتو في التدريس تبنى عمى اساس اف كؿ فكرة ميمة يمكف اف تقوى 

بارتباطيا باألفكار االخرى التي ليا عالقة بيا . ومف ىذه النظرية نبعت عدة تطبيقات كاف ليا أثر 
لدراسية وطريقة التدريس التي عرفت بخطوات ىربرت في التدريس وىي : االعداد في تنظيـ المادة ا

385:  2001والعرض والمقارنة والتجريد والتعميـ والتطبيؽ .  )الرواضية ،  )    

  ورأى ىربرت اف ىناؾ أربعة عناصر أساسية تتضمنيا العممية التربوية وىذه العناصر ىي

يمًا تاماً فيـ الطالب لكؿ حقيقة يتعمميا ف   .  

  . مقارنة الحقائؽ ومراعاة ترابطيا 

  . تصنيؼ الحقائؽ تصنيفًا منظمًا في شكؿ مفاىيـ معينة 

  . تطبيؽ التعمـ الذي حصؿ عميو الطالب 

احد المربيف الذيف حظيت الوحدات الدراسية باىتمامو ال بؿ  Morrison  ويعد ىنري موريسوف
( وضع موريسوف اسموبًا لتحقيؽ التماسؾ 1926في عاـ )اقترنت باسمو حتى الوقت الحاضر . ف
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والتكامؿ في الخبرة عف طريؽ تنظيـ المنيج في صورة مترابطة واعطاىا وضعًا متميزًا في ميداف 
 .التربية والتعميـ

ويرى موريسوف اف الوحدة ما ىي اال جزء معيف مف البيئة او مف عمـ مف العمـو او فف مف الفنوف 
وؾ يؤدي تعممو الى تكيؼ او تعديؿ في سموؾ الفرد ، ويذكر اف موريسوف طور او نمط مف السم

ىذه الطريقة لتفادي استخداـ طرائؽ التدريس المعروفة التي تعمؿ عمى تدريس المواضيع منفصمة 
عف بعضيا مما يورث الجمود في عممية التعميـ ويخؿ بوحدة الموضوع الواحد ، في حيف اف طريقة 

تعمميف في موقؼ تعميمي متكامؿ يثير اىتماميـ ويتطمب منيـ نشاطات متنوعة الوحدات تضع الم
  .تؤدي الى مرورىـ بخبرات معينة والى تعمميـ تعممًا خاصاً 

اف الفكرة التي تستند الييا طريقة الوحدات ىي دراسة الخبرة التعميمية في صورة اجزاء كبيرة مترابطة 
دراسة االحداث او الظواىر المتصمة ببعضيا دراسة  وليس في صورة اجزاء صغيرة مستقمة ، أي

متكاممة مما يسيـ في توضيحيا وفيميا وجعميا ذات قيمة بالنسبة إلى المتعمميف .    )الرواضية ، 
2001  :386 )    

حدد فييا  (Morrison وضع موريسوف خطة لتدريس الوحدة سميت باسمو )خطة موريسوف
تدريس الوحدة وىيالخطوات التي ينبغي اتباعيا عند   :  

التمييد -الخطوة األولى    

في ىذه الخطوة يتأكد المعمـ مف طبيعة الخبرات السابقة لدى المتعمميف كي يبدأ بتدريس  
الوحدة الجديدة . وتتـ عممية التأكد مف ىذه الخطوة مف خالؿ اعطاء اختبار تحريري او اجراء 

ى معرفة التالميذ السابقة بمادة الوحدة ، وىي في نقاش شفوي مع التالميذ ، فيذه الخطوة تبرز مد
  . الوقت نفسو تعطي المعمـ فكرة اولية عف كيفية تنفيذ الوحدة والوقت الكافي لذلؾ

العرض -الخطوة الثانية    

في ىذه الخطوة يقـو المعمـ بعرض االسس العامة في الوحدة مبينًا النقاط البارزة ومستعينًا  
ي المواطف التي تحتاج الى ذلؾ ، وبعبارة اخرى يكوف العرض بتقديـ لمحة بالوسائؿ التعميمية ف
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عامة عف الوحدة او رسـ صورة شاممة لما تحتويو مف مادة وليس في ىذا العرض مف تفصيالت بؿ 
  . الغرض منو اعطاء فكرة عامة صحيحة عف الوحدة

ـ التالميذ لالفكار وبعد االنتياء مف العرض يجري المعمـ اختبارًا لمكشؼ عف مدى في 
والعناصر االساسية في الوحدة ، فاذا اظير االختبار اف نسبة كبيرة مف التالميذ لـ يستوعبوا ما 

عرضو المعمـ عندىا يضطر المعمـ الى اعادة العرض مرة اخرى محاواًل االفادة مف نتائج االختبار 
فيـ التالميذ النقاط العامة قبؿ االوؿ في التعرؼ عمى اسباب عدـ نجاح العرض االوؿ فال بد اف ي

  . الشروع في الخطوة الثالثة

تقانيا -الخطوة الثالثة استيعاب المادة وا    

في ىذه الخطوة يفسح المجاؿ لمتالميذ ليقوموا بإتقاف المادة بانفسيـ وذلؾ مف خالؿ البحث  
والوسائؿ والمواد  والتنقيب في دقائؽ وتفصيالت المادة الدراسية واعتمادًا عمى الكتاب المدرسي

التعميمية التي ينبغي لممعمـ توفيرىا داخؿ غرفة الصؼ ، وىذه الخطوة تتطمب مف المعمـ اف يوفر 
جميع الوسائؿ والمواد التعميمية الالزمة إلتقاف مادة الوحدة مف كتب ومراجع وخرائط وصور وغيرىا 

ار الوحدة الرئيسة يأخذ في ىذه ، اف المتعمـ يعتمد عمى نفسو في تعممو ، فيو بعد اف يمـ بافك
الخطوة بتجزئة تمؾ النقاط والبحث في تفصيالتيا معتمدًا في ذلؾ عمى المراجع والمصادر التعميمية 
المتوافرة في غرفة الصؼ . وبعد اف يقـو التالميذ بجميع االنشطة والواجبات التي يتـ تكميفيـ بيا 

تقاف( يكوف اليدؼ منو التأكد مف مدى استيعاب يجري المعمـ اختبارًا اخر يعرؼ بػ )اختبار اال
التالميذ وفيميـ لمحقائؽ والمفاىيـ والتعميمات الواردة في الوحدة ، وفي ضوء نتيجة ىذا االختبار 

يقرر المعمـ اما االنتقاؿ الى الخطوة الرابعة او اعطاء التالميذ مزيدًا مف الوقت التقاف مادة الوحدة 
387-386:  2001)الرواضية ،    الدراسية .              )    

التنظيم -الخطوة الرابعة    

وفييا يطمب المعمـ مف التالميذ اف يمخصوا المادة التي تحتوييا الوحدة ، او يرتبوا ما درسوه  
وما بحثوه عمى شكؿ رؤوس ابحاث مقدميف النقاط البارزة الكبيرة ثـ الصغيرة فاألصغر . وقد ال 
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ا التنظيـ وعمى المعمـ اف يصحح أخطاءىـ ويرشدىـ الى ما يساعدىـ عمى يجيد بعض التالميذ ىذ
  . التنظيـ الجيد

التسميع -الخطوة الخامسة    

وىي الخطوة االخيرة مف خطوات موريسوف ، وفييا يعرض التالميذ بأنفسيـ خالصة ابحاثيـ  
حريرية او عمؿ نشرات اماـ المعمـ واماـ بقية التالميذ التي تكوف عمى شكؿ تقارير شفوية او ت

جدارية تدور أفكارىا حوؿ موضوع الوحدة .                                       )الياسيف ، د. 
189-187ت :  )    

ويبدو مف الخطوات الخمس السابقة اف موريسوف في طريقتو قد اىتـ بالفروؽ الفردية  
الى المنيج العممي الذي يعتمد عمى  وبوسائؿ عالج القصور في العممية التعميمية ، وىي تستند

اتاحة الفرص الكافية لمتابعة البحث والدرس ، ومف جية اخرى يالحظ اف خطوات طريقة الوحدات 
تتسـ بالمرونة مما يجعميا اكثر قدرة عمى استيعاب االقتراحات والتجديدات التي ربما يقدميا بعض 

                                         .المعمميف

  خصائص الوحدة الدراسية وميزاتيا -

( اف الوحدة الدراسية الجيدة تتصؼ ببعض الخصائص التي تساعد 2003يرى الشافعي )  
  : عمى وضوحيا وسيولة تنفيذىا وقبوليا لدى التالميذ ومف اىـ ىذه الخصائص

لتالميذاىتماـ الوحدة الدراسية بتكامؿ جوانب المعرفة وجعؿ المعرفة وظيفة في سياؽ ا   .  

  . اىتماـ الوحدة الدراسية بتكامؿ مكونات الخبرة وتنمية ميارات التالميذ 

  . تركيزىا عمى نشاط المتعمميف ومشاركتيـ 

  .يجب اف تنبثؽ مف حاجات التالميذ واىتماماتيـ واف تحاوؿ اشباع حاجاتيـ وتمبية رغباتيـ 

 . يجب اف تتناسب مع قدرات التالميذ واستعداداتيـ 
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    تدريب التالميذ عمى التخطيط والعمؿ والتقويـ مع االىتماـ بالعمؿ الجماعي والتعاوف .      

( إلى اف طريقة الوحدات تتميز بعدد مف الخصائص ، اذ انيا2001ويشير الرواضية )  :  

  . تحقؽ التكامؿ في الموضوع وتحافظ عمى وحدة المعرفة 

العديد مف االنشطة التعميمية التعميمية التي تخدـ الوحدة طريقة مرنة تسمح لممعمـ باضافة  
  . الدراسية

تضفي عمى عممية التدريس شيئًا مف التجديد وتخميص المتعمميف مف الضجر والممؿ الذي  
  . تسببو طرائؽ التدريس االخرى كالشرح والمناقشة

مراعاة الفروؽ تنوع خطوات طريقة الوحدات وشموليا في تناوؿ الموضوعات يساعد عمى  
  . الفردية بيف المتعمميف

تنمي لدى التالميذ ميارات واتجاىات عامة مثؿ التفكير المنطقي وجمع المعمومات  
388:  2001وتصنيفيا وتحمؿ المسؤولية .        )الرواضية ،  )    

 ومما تقدـ يتضح اف التعميـ عف طريؽ العمؿ والخبرة الشخصية يعمؿ عمى جعؿ المدرسة صورة
مف الحياة ، واف المتعمـ في الحياة يتعمـ عف طريؽ الخبرة لذا فاف التمميذ اصبح ىو العنصر 
اإليجابي الذي يبحث ويكتشؼ ويجمع المعمومات كما ىو الحاؿ في طريقة الوحدات الدراسية . 

( نستخمص مما تقدـ اف طريقة الوحدات تعمؿ عمى تعزيز فيـ المادة 63:  1982)عبد العزيز ، 
ى التالميذ لتنوع االنشطة والفعاليات التي يتطمبيا تطبيؽ ىذه الطريقة كما وتعمؿ عمى اشاعة لد

روح التعاوف بيف التالميذ حيث انيا تتغمب عمى سمبيات الطريقة التقميدية التي يكوف فييا المعمـ 
مف المميزات  المحور االساسي في العممية التعميمية وما فييا مف نمطية في االداء إال انو بالرغـ

التي تتمتع بيا طريقة الوحدات اال انيا ال تخمو مف العيوب حيث تحتاج الى معمميف اكفاء لتدريسيا 
 وال تحقؽ االختصار في الوقت وتحتاج الى مستمزمات لمقياـ بيا .
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   Cooperative Learningالتعمم التعاوني
 نشأة التعمم التعاوني :

أف مفيـو التعاوف بيف األفراد قديـ , إذ اعتمد بقاء األفراد وتكويف الجماعات والقبائؿ عمى     
تعاوف ىؤالء األفراد فيما بينيـ والقياـ بجميع األعماؿ التي مف شأنيا اف تضمف ليـ الحماية 

 حظو المتتبع لمتاريخ اإلنساني .واالستمرار . ىذا ما يال
ه  اإلسالـ في قولو تعالى " وتعاونوا عمى البر والتقوى وال تعاونوا عمى وىذا ما جاء بو وأكد     

( , كما نفيـ أىمية التعاوف 2اإلثـ والعدواف واتقوا اهلل أف اهلل شديد العقاب " )سورة المائدة , اآلية 
العبد في عوف أخيو " رواه مف قوؿ الرسوؿ عميو الصالة والسالـ " واهلل في عوف العبد ما كاف 

 سمـ .م
ؽ . ـ (  399-468وأكد الكثير مف العمماء والمفكريف أىمية التعاوف لإلنساف ومنيـ سقراط )    

الذي يرى " اف االرتباط الصحيح بيف الناس ىو االرتباط الناشئ مف الحاجة الى التعاوف بالعدؿ و 
 الروابط كميا رابطة العدالة".   أعمى 
ىػ( يرى " أنو ال يمكف اف يناؿ اإلنساف الكماؿ إال باجتماع أفراد كثيريف 339والفارابي )    

ذا كانت السعادة ممكنة عمى وجو األرض فنيميا يكوف بتع اوف األفراد بأعماليـ الفاضمة متعاونيف وا 
." 

تفي بنفسو في ىػ( مع النظريات الحديثة في اف اإلنساف ال يك421واتفقت أراء ابف مسكويو )    
 نة اآلخريف حتى يعيش حياة طيبة .تكميؿ ذاتو بؿ يحتاج الى معاو 

ىػ( اف االجتماع اإلنساني ضروري واف اإلنساف البد لو مف االجتماع 808ويرى ابف خمدوف )    
 فحاجة األفراد الى التفاعؿ والتعاوف تدفعيـ الى البقاء في الحياة . 

 (181, ص  1998) الجبري ومحمد , 
وفي أواخر القرف الثامف عشر الميالدي استعممت المجموعات التعميمية التعاونية في بريطانيا      

عمى نطاؽ واسع , ثـ نقمت الفكرة الى الواليات المتحدة األمريكية , عندما افتتحت مدرسة  تتبع ىذا  
كاف ىناؾ تركيز ـ( , وفي أوائؿ القرف التاسع عشر 1806األسموب في  مدينة   نيويورؾ  عاـ  )

قوي عمى التعمـ التعاوني في المدارس األمريكية , وقد طور فكرة التعمـ التعاوني التطبيقي العالـ 
Barker ( 1875-1880  ثـ تبعو ,   )John Dewey   الذي عزز استعماؿ المجموعات

اسة مرآة تعكس ما التعميمية التعاونية وأكد في كتابو ) الديمقراطية والتربية ( أف تكوف حجرات الدر 
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يجري في المجتمع األكبر , وأف تعمؿ كمختبر أو معمؿ لتعمـ الحياة الواقعية , وكذلؾ بيف فيو أنو 
يجب عمى المعمميف اف يخمقوا في بيئاتيـ نظاما اجتماعيا يتسـ بإجراءات ديمقراطية وبعمميات 

متعاونيف ولينظروا في المشكالت  عممية , واف مسؤولياتيـ األولى اف يثيروا دوافع التالميذ ليعمموا
االجتماعية اليومية الميمة فضال عف جيودىـ التي يبذلونيا في مجموعات صغيرة لحؿ المشكالت 
 ويتعمـ التالميذ المبادئ الديمقراطية مف خالؿ تفاعالتيـ اليومية الواحد مع األخر .)الحريري

 ( 83,ص 1999( )جابر ,6, ص 2000,
االىتماـ بالتعمـ التعاوني منذ بدايات القرف العشريف لـ تبدأ الدراسات  وعمى الرغـ مف بدء    

واألبحاث بالتركيز عمى تطبيقاتو داخؿ الصؼ الدراسي حتى بداية السبعينات , إذ جرى تطوير 
أنماط مختمفة لتطبيؽ التعمـ التعاوني في الصؼ الدراسي, فمف ىذه الطرائؽ طريقة ) فريؽ العمؿ 

( معتمدا عمى نظريات عمـ   Slavin( التي طورىا )  Student Team Learningالطالبي 
( بناًء عمى نظريات   Learning Togetherالنفس , كذلؾ طور ديفيد روجر طريقة ) التعمـ معا

أسموب التدريس مستمدا ذلؾ مف نظريات عمـ  Johnsonعمـ النفس االجتماعي , وقد طور 
تمفة التي تعتمد جميعيا عمى مشاركة المجموعة في التعمـ االجتماع وغير ذلؾ مف الطرائؽ المخ

                                           (3, ص  2001النفرادي . ) فوده , بدال مف التعمـ ا
وليذا فأف التعمـ التعاوني ليس عمال ارتجاليا بؿ أنو عمؿ يحتاج الى التخطيط والتنفيذ والتقويـ     

لالزمة لتحقيؽ أىدافو ويتطمب األخذ بنظر االعتبار دافعيو الطمبة وتحديد واتخاذ اإلجراءات ا
 1995اؿ . ) أبو سرحاف , النشاطات التعاونية التي ينبغي اف يقـو بيا الطمبة لتحقيؽ التعاوف الفع

 (81, ص 

 تعريف التعمم التعاوني:

( بأنو " استراتيجية مميزة لمتدريب والعمؿ عمى تذليؿ الصعوبات ,  Statman , 1980عرفو ) 
( أعضاء ودور المدرس ىو تسييؿ 5-2وتقسـ فييا الطمبةعمى مجموعات تتكوف كؿ مجموعة مف )

 ( Statman  1980  P . 125العممية وتأكيد  مشاركة جميع األعضاء في العمؿ ". ) 
وب في تنظيـ الصؼ إذ يقسـ الطالب عمى مجموعات ( بأنو " أسم1992وعرفتو  ) مطر ,  -   

صغيرة غير متجانسة يجمعيا ىدؼ مشترؾ ىو إنجاز الميمة المطموبة وتحمؿ مسؤولية تعمميـ 
 (200, ص  1992مالئيـ ". ) مطر , وتعمـ ز 
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( بأنو " طريقة يعمؿ فييا الطمبة في مجموعات صغيرة غير  Lonning . 1993وعرفو ) -    
 . Loningحيث القدرات والخمفية العممية ويتفاعموف نحو تحقيؽ أىداؼ مشتركة ". ) متجانسة مف 

1993 . P . 1087  ) 
( عمى أنو " استراتيجية تدريس تدور حوؿ الطالب إذ   Me Enemey . 1994وعرفو ) -   

 Me Enemeyيعمؿ الطالب ضمف مجموعات غير متجانسة لتحقيؽ ىدؼ تعميمي مشترؾ ". ) 
. 1994 . P . 5 - 10  ) 

( بأنو " طريقة تتضمف أساليب لتسييؿ الحوار واستخداـ  Amalya , 1994وعرفو ) -    
الميارات التعاونية باإلضافة الى توفير بيئة تشجع الطمبة عمى استخداـ ىذه الميارات ". ) 

Amalyu  . 1994 . P . 285  ) 
( عمى أنو " بيئة  Dori , Y ; Yersolavski , O ; and Lazarowitz ,  1995وعرفو ) -   

تعمـ صفية تتضمف مجموعات صغيرة مف الطالب المتباينتيف في قدراتيـ ينفذوف ميمات تعميمية , 
 وينشدوف المساعدة مف بعضيـ بعضًا , ويتخذوف قرارىـ باإلجماع ". 

(Dori , Y ; Yersolavski , O ; and Lazarowitz ,1995 . P . 387-336  ) 
( بأنو " أيجاد ىيكمية تنظيمية لعمؿ مجموعة مف الطمبة بحيث 1999فو ) الحيمة , وعر  -    

ينغمس كؿ أعضاء المجموعة في التعمـ عمى وفؽ أدوار واضحة ومحددة مع التأكيد أف كؿ عضو 
 في المجموعة يتعمـ المادة التعميمية ".

 (329, ص  1999) الحيمة ,  
( بأنو " أعداد الطالب بحيث يعمموف بعضيـ  Johnson & Johnson , 2003وعرفو ) -   

مع بعض داخؿ مجموعات صغيرة , ويساعد كؿ منيـ األخر عمى تحقيؽ ىدؼ تعميمي مشترؾ 
ووصوؿ جميع أفراد المجموعة الى مستوى اإلتقاف . ويجري تقويـ أداء مجموعة مف الطمبة عمى 

 وفؽ محكات موضوعة مسبقا". 
 (3, ص  2003) بحيري , 

 

 التعمم التعاوني: مبادئ
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التعمـ التعاوني أبعد مف اف يكوف مجرد طمبة متقاربيف مكانيا مف بعضيـ يقتسموف المصادر     
ويتحاوروف ويساعد بعضيـ بعض , عمى أىمية كؿ ذلؾ في التعمـ التعاوني ولكف لكي يكوف 

 -الموقؼ التعميمي تعميما تعاونيا يجب اف تتوفر فيو العناصر اآلتية :
 :  Positive Interdependenceالتعاضد اإليجابي  -1

التآزر أو االعتماد اإليجابي المتبادؿ بيف أعضاء المجموعة , حيث يرفع كؿ عنصر الشعار       
األتي )) نسبح معا أو نغرؽ معا (( حيث يشعر الطمبة فيما بينيـ , أي أنيـ يشتركوف في مصير 

أي حادثة تؤثر في أي عضو مف المحتمؿ اف تؤثر في  واحد , ويؤثر بعضيـ في بعض بمعنى أف
الجميع في حيث اف ىذا التآزر أو االعتماد المتبادؿ ال يتوفر بيف الطمبة في مجموعات التعمـ 

 التقميدي 
 (Johnson & Johnson , 1988 . P . 9 – 10 ) 
 :  Individual Accountabilityالمحاسبة الفردية أو المسؤولية الفردية  -2

وتعني تحمؿ كؿ عضو في المجموعة مسؤولية إتقاف المادة التعميمية المقررة, والقياـ بالميمة      
المحددة أو المنوطة بو , حيث يكوف الفرد مسؤوال عف عممو أماـ نفسو والمجموعة والمعمـ الذي 

 ( Webb , 1984 . P . 35يقـو العمؿ .)
 :  Face to face Interactionالتفاعل بالمواجية  -3

البد ألعضاء المجموعة مف أف يتعامموا فيما بينيـ عمميا ولفظيا ليسيموا معا في تحقيؽ      
النتاجات المتوقعة واف النجاح يعتمد عمى قوة الطمبة وقدرتيـ عمى إتقاف الميمة المؤكمة إلييـ وليس 

 تأثير المتبادؿ .عمى نقاط الضعؼ لدييـ , فالتفاعؿ بيف أعضاء المجموعة ىو شكؿ مف أشكاؿ ال
 :  Collaborative social skillsميارات التعاون  -4
اف مجرد وضع أفراد في مجموعة ال يعني انيـ سيتفاعموف اجتماعيا ويتعاونوف بالفطرة بؿ يجب    

تعميـ األفراد الميارات االجتماعية وتحفيزىـ الستخداـ ىذه الميارات كي يكوف عمؿ المجموعة 
ؽ الطمبة جيودىـ لتحقيؽ أىدافيـ المتبادلة عمييـ اف يعرفوا ويثقوا ببعضيـ , منتجا . ولكي ينس

ويتواصموا بدقة ووضوح ويقبموا ويدعموا بعضيـ ويحموا الصراعات والخالفات بطريقة إيجابية وبناءة 
 . 
 (335 - 330, ص 1999)الحيمة ,  
 :   Group processingالمعالجة الجماعية والتجييز -5 
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ـ ىنا أعضاء المجموعة بتحميؿ العمؿ مف حيث الجودة التي اتسـ بيا وتحقؽ فييا اليدؼ , ويقو     
ودرجة استخداـ أعضاء المجموعة , الميارات االجتماعية الالزمة لتعزيز أواصر العالقة بينيـ 
األمر الذي يسيؿ ميارات التواصؿ بيف الطمبة وبناء عالقات سميمة تساعد في تحقيؽ األىداؼ 

 . Okebukola , 1986 . Pومة بينما ال تقوـ الزمر التقميدية بيذا التحميؿ أو المعالجة . )المرس
586  ) 

 

 مميزات مجموعات التعمم التعاوني:

اف مف أىـ مميزات مجموعات التعمـ التعاوني عف مجموعات التعمـ بالطريقة التقميدية ما يمي     
:- 
التآزر ما بيف األعضاء ) االعتماد اإليجابي المتبادؿ  اف مجموعات التعمـ التعاوني تستند الى -1

( ذلؾ التآزر الذي توجيو األىداؼ المخططة جيدا التي يشترؾ األفراد والمجموعات في العمؿ 
ألداء الميمات الموكمة إلييـ , ويمكف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ تقسيـ العمؿ وتقسيـ المواد والمصادر 

 . والمعمومات ثـ المكافآت المشتركة
 تماد متبادؿ بيف أعضاء المجموعة.* بينما في مجموعات التعمـ التقميدية ال يتوفر اع

يتحمؿ كؿ عضو في المجموعة مسؤولية فردية إلتقاف المادة المقررة في التعمـ التعاوني كما  -2
 تتحمؿ كؿ مجموعة المسؤولية وتتمقى التغذية الراجعة والتقويـ, ويساعد األعضاء بعضيـ بعضا مف

 اجؿ التأكد بأف كافة األعضاء يقوموف بالعمؿ المنوط بيـ.
* أما مجموعات التعمـ التقميدية فال تتوفر مسؤولية محددة  لكؿ عضو , إذ إف بعضيـ يعتمد عمى 

 جيود اآلخريف وال يسيـ فعميا في العمؿ .
 
 ر متجانسة ( تتكوف مجموعات التعمـ التعاوني مف أعضاء متغايريف في قدراتيـ ) مجموعة غي -3

 *     بينما تكوف المجموعات التقميدية عادة مف األعضاء   المتميزيف في قدراتيـ 
   ) مجموعة متجانسة ( .

يتحمؿ كؿ عنصر المسؤولية القيادية ) قيادة مشتركة( أي يتقاسموف المسؤولية لتأدية مطالب  -4
 القيادة .
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 دة محدد ويوضع بتصرؼ المجموعة . * بينما المجموعات التقميدية , القائد عا
يتحمؿ األعضاء في التعمـ التعاوني المسؤولية التعميمية إلنجاز الميمات الموكمة إلييـ  -5

فأعضاء المجموعة يتوقع منيـ توفير المساعدة والتشجيع مف أجؿ اف كافة األعضاء يقوموف 
 بالعمؿ المنوط بيـ .

ـ األعضاء اآلخريف في ييتـ األعضاء بمسؤولية تعم * بينما في المجموعات التقميدية يندر أف
 المجموعة .

في التعمـ التعاوني تسعى أىداؼ المجموعة الى توفير الدرجة القصوى مف التعمـ وتحقيؽ  -6
 عالقات عمؿ طيبة بيف األعضاء .

 * بينما في المجموعات التقميدية فكثير ما يركز الطمبة عمى إكماؿ الواجب أو الغرض المطموب
 فقط .

يجري تدريب أعضاء المجموعات في التعمـ التعاوني عمى الميارات االجتماعية وأف يحفزوا  -7
 الستعماليا , مثؿ : )القيادة والتواصؿ وبناء جسور الثقة وحؿ المشكالت (.

* أما في المجموعات التقميدية فال يتدرب أعضاء المجموعة عمى ذلؾ إذ اف المعمـ يعتقد توفر ىذه 
 رات لدى الطمبة .الميا

في مجموعات التعمـ التعاوني يتدخؿ المعمـ في عمؿ الطمبة ويحؿ المشكالت ويزودىـ بالتغذية  -8
 الراجعة لكؿ مجموعة عف كيفية العمؿ بفاعمية .

 ـ المجموعات ويكوف تدخمو نادرا .* أما المجموعات التقميدية يالحظ المعم
ت لتنظيـ اإلجراءات التي تساعد أعضاء المجموعة في التعمـ التعاوني يعطى لمطمبة الوق -9

الى أي مدى يمكف اف يستعمؿ الطمبة الميارات ليحصموا عمى  –لتحميؿ درجة فاعميتيا في التعمـ 
أعمى تعميـ لكافة أنواع المجموعة والحفاظ عمى عالقات فعالة وقد يخطط الطمبة كيؼ يكوف العمؿ 

 بؿ.بفعالية في اليـو التالي أو في المستق
-11, ص  1992* بينما ال تقـو المجموعات التقميدية بيذا التحميؿ أو المعالجة . ) كوجؾ , 

13) 

 المسممات التي يقوم عمييا تعميم الميارات التعاونية:

 -يقوـ التعمـ التعاوني عمى أربعة مسممات وىي :     
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 -المسممة األولى : -
قبؿ تعميـ الميارات التعاونية البد مف أيجاد مجاؿ لمتعاوف إذ ال يتوقع الطمبة اف يتعاونوا مع    

بعضيـ إذا كانت النشاطات التعميمية مخطط ليا ومنفذة بطريقة فردية بحيث يعمؿ الطمبة فرادى 
 ومعزوليف ومتنافسيف .

ف الطمبة , فيشعر كؿ فرد في و يتوجب عمى المعمـ اف يسعى الى أيجاد نافذة لمتعاوف بي   
 المجموعة انو عضو مكمؿ ليا واف يسترشد دائما بالشعار ) نسبح معا أو نغرؽ معا( .  

 -المسممة الثانية : -
ينبغي تعميـ الميارات التعاونية بشكؿ مباشر , اف تخطيط المعمـ لدروسو تعاونيا ىو أمر ال    

فالميارات التعاونية ال تتوفر لدى الطمبة منذ الوالدة ,  يحقؽ الميارات التعاونية لدى طمبتو تمقائيا
 واف تعمميا ال يختمؼ عف تعمـ أي ميارة أخرى كالقراءة والكتابة .

 -المسممة الثالثة : -
اف األعضاء في المجموعة التعاونية ىـ الذيف يقرروف بشكؿ مباشر الميارات التي يجرى     

الذي ينظـ عممية التعمـ داخؿ الصؼ وىو الذي يحدد أساسا  تعمميا أو استيعابيا مع اف المعمـ ىو
 الميارات المطموبة لمتعاوف .

و يعتمد المعمموف عمى الطمبة المشاركيف في مجموعات التعمـ التعاوني لممساعدة والمراقبة في     
ة , استعماؿ الميارات , وىـ الذيف يقدموف التغذية الراجعة حوؿ درجة جودة الميارات المستخدم

 ويعززوف استخداميا المناسب .
 -المسممة الرابعة : -
كمما تعمـ الطمبة الميارات التعاونية مبكرا كاف ذلؾ أفضؿ لنجاح استراتيجيات التعمـ التعاوني ,    

إذ يمكف البدء , بتعميـ األطفاؿ الميارات التعاونية واالستمرار بذلؾ عمى جميع المستويات الالحقة 
خمؽ أفراد متعاونيف ويعمموف متآزريف لتحقيؽ الميمات المشتركة لموصوؿ الى لمطمبة ويسيـ في 

 األىداؼ المنشودة . 
 (Johnson . 1986 . P . 43-53  ) 

 استراتيجيات التعمم التعاوني:

 :  Learning togetherاستراتيجية التعمم معا  -1
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( طمبة عمى ميارات مبنية عمى ىدؼ 5-2وفييا يعمؿ الطمبة في ضمف مجموعات صغيرة )    
مشترؾ . ويحدد لكؿ طالب دور كأف يكوف ) المنسؽ , الممخص , الباحث , ...( وتعطي لكؿ 
مجموعة ورقة عمؿ واحدة ويقـو المدرس بمكافأة المجموعة كميا ويخضع الطمبة فييا الختبار فردي 

سموب أكثر اتساقا مع المناحي اإلنسانية في التربية وكاف موضع اىتماـ عمـ النفس . وىذا األ
( واليدؼ منو تحقيؽ Johnson and Johonsonالتطوري وأحد األشكاؿ التي طورىا كؿ مف ) 

 ميارات االتصاؿ والعمؿ التعاوني فضال عف التحصيؿ الدراسي .
 (      168, ص  1994( ) أبو زينة ,  6, ص  1999) الربيعي ,  
 تعميم األقران : -2

يعد تعميـ األقراف األكثر شيوعا مف بيف استراتيجيات التعمـ التعاوني وفيو يقوـ طالب بتعميـ      
طالب أخر مقدمالو العوف الكتساب ميارة جديدة أو إلتقاف موضوع يعد ضعيفا فيو ويستخدـ ىذه 

 تقدـ عدة طمبة في أف واحد . االستراتيجية ألنيا تتيح لممعمـ مراقبة
وكذلؾ تجعؿ الطمبة األكثر قدرة يندمجوف في عمميـ عمى نحو نشيط ومنتج وتخصص وقتا     

لممتعمميف األقؿ قدرة إلتقاف الميارات األساسية , غير أف ىناؾ خطرا في تعميـ األقراف يكمف في اف 
( قد يكمفوف أكثر مما ينبغي بتعميـ ذوي الميارات الضعيفة ,  ىذا العمؿ قد ال  ) الطمبة المعمميف

 ( 339, ص  1999ـ  .  ) الحيمة , يكوف ممتعا ومنتجا لممتعمـ المعم
 استراتيجية تعميم المجموعات الصغيرة : -3

وح مف اثنيف وتقـو ىذه االستراتيجية عمى أساس تنظيـ البيئة الصفية في مجموعات صغيرة تترا     
الى ثالثة طمبة غير متجانسيف مف حيث القدرات والخمفية العممية, وتختار كؿ مجموعة ممثال عنيا 
مف بيف أعضائيا واليدؼ مف ىذه االستراتيجية إنجاز عمؿ مشترؾ تحت أشراؼ وتوجيو المعمـ .) 

 ( 201, ص  1992( ) مطر ,  110ص  , 1997السنجاري , 
 لمجموعات الكبيرة :استراتيجية تعميم ا -4

( طمبة ويقـو كؿ طالب في 6-4يجري فييا تشكيؿ مجموعات غير متجانسة تتراوح بيف )     
المجموعة بالميمة الموكمة إليو , ويكوف اليدؼ مشترؾ في المجموعة ىو نجاح المجموعة بكامميا 

لتغذية الراجعة . ويكوف دور المعمـ ضبط المجموعات واعانة الطالب وقت الحاجة ومزودا لو با
 ( 47-46, ص  1995.   ) عباينة , وقت الضرورة وراصدا لعممية المشاركة الجماعية 

 استراتيجية فرق التعمم : -5
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وفييا يعمؿ الطمبة معا , في مجموعو تعاونية ألداء ميمات تعميمية ذات أىداؼ مشتركة        
تبار فردي تترجـ عالمات حيث تعطى كؿ مجموعة ورقة عمؿ واحدة , ويخضع الطمبة الخ

االختبار الى نقاط لممجموعة , فضال عف عالمة فردية لكؿ طالب ,   وال توجد مكافأة لممجموعة 
( وزمالئيـ مف حيث شجعوا عمى   Deviers & Slavinفي ىذه االستراتيجية طورت مف قبؿ ) 

 .  استعماؿ االعتماد المتبادؿ وتحسيف العالقات االجتماعية وسموؾ األفراد
 (6, ص  1999الربيعي ,  ( )168, ص  1994) أبو زينة , 

 استراتيجية فرق التحصيل : -6
( أعضاء غير متجانسيف تحصيميا 5-4وفييا يقسـ الطمبة عمى فرؽ يتكوف كؿ فريؽ مف )     

,ويدرس أعضاء الفريؽ الموضوع التعميمي معا ويساعد بعضيـ بعضا لمدة حصة دراسية . ثـ يقسـ 
الطمبة تقسيما ثانيا بناء عمى التحصيؿ السابؽ ثـ يقدـ لمفريؽ في التقسيـ الثاني أسئمة المدرس 

يجيبوف عنيا فرديا , ترتبط ىذه األسئمة بالموضوع الذي تعمموه في التقسيـ األوؿ . وفي ىذا 
األسموب يكوف لكؿ طالب درجتاف : األولى في أدائو السابؽ والثانية في أدائو الالحؽ وتضاؼ 

درجة األصمية ) الفرؽ بيف الدرجتيف ( الى درجة فريقو األصمي وىكذا لبقية أعضاء الفريؽ وبذلؾ ال
تكوف درجة الفريؽ المرتفعة ىي الدرجة الفائزة أسبوعيا , ثـ يقسـ الطمبة عمى مجموعات متجانسة 

عند الطمبة  ذوو التحصيؿ المرتفع , ثـ المتوسط وىكذا . وىذا التقسيـ يساعد عمى زيادة الدافعية
, ص  2000والحصوؿ عمى درجات مرتفعة لالنتقاؿ مف فريؽ الىخر أسبوعيا .) أبو عميرة , 

86-87 ) 
 االستراتيجية البنيوية : -7

وتؤكد ىذه الطريقة  استعماؿ بنيات معينة صممت لتؤثر في أنماط تفاعؿ المتعمـ , ولقد      
ف بدائؿ لبنيات الصؼ الدراسي التقميدية مثؿ ( اف تكو   Kaganاستيدفت البنيات التي طورىا ) 

التسميع , إذيثير المعمـ أسئمة عمى طمبة الصؼ كمو ويجيب المتعمموف برفع أيدييـ أو بندائيـ , 
وتقتضي النظـ أو البنيات اف يعمؿ األفراد مستقميف في مجموعات صغيرة تحظى بمكافآت تعاونية 

نيات في اىدافيا فقد تحض عمى زيادة اكتساب الطمبة أكثر مف المكافآت الفردية وتختمؼ ىذه الب
 محتوًى اكاديميًا , أو مصممة لتدريس الميارات االجتماعية والجماعية .

 (   10-9, ص  1995) اليرمزي ,                                                
 ( :  Jigsawاستراتيجية جيكسو )  -8
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( 6-5مؿ الطمبة في مجموعات تتكوف المجموعة الواحدة مف )وتتطمب ىذه االستراتيجية ع     
أفراد حيث يعطي كؿ طالب في المجموعة معمومات ال تعطى لغيره في المجموعة مما يجعؿ كؿ 
طالب خبيرا بالجزء الخاص بو مف الموضوع وبعد تمقي الميمات يعيد الطمبة تنظيـ أنفسيـ في 

د لتدريسو الطمبة األعضاء في مجموعاتيـ المنزلية ) مجموعات خبراء لدراسة الموضوع واالستعدا
 األصمية ( .

وبعد ذلؾ يعودوف الى ىذه المجموعات بالتناوب عمى تدريس بعضيـ بعضًا ما تعمموه مف     
معمومات ويتوقع اف يتعمـ جميع الطمبة في المجموعة الموضوع المحدد ليـ . وبعد ىذه العممية 

عطاؤىـ درجات أو مكافآت أخرى.   يجري اختبارىـ وا 
                                              (Martorella , 1991 . P . 103  ) 

 استراتيجية العاب الفرق : -9
( طمبة غير متجانسيف في مستوى األداء والجنس ثـ يقـو المعمـ 5-4تتكوف المجموعة مف )     

بتقديـ الدرس وتقويـ ميمات المجموعة وشرح عالقتيا حيث يعمؿ الطمبة في ضمف مجموعات 
مؿ في ىذه االستراتيجية االختبارات القصيرة حيث يتنافس الطمبة ويساعدوف بعضيـ بعضًا , ويستع

في مجموعة ما مع مجموعات أخرى ويحرزوف نقاطا تسجؿ لمجموعاتيـ وتسجؿ المنافسة بجداوؿ 
( نقاط تضاؼ الى 6دورية مع تحصيؿ الطمبة األكاديمي , والفائز في كؿ دورة يحصؿ عمى )

مكافآت وىذا النظاـ يمكف أف يطبؽ في معظـ مجموعتو ويمكف اف تحصؿ المجموعة عمى 
 (41, ص  2001دراسة.  ) الشياب , المستويات والمواضيع ال

 االستقصاء التعاوني : -11
ليذه االستراتيجية عدة تسميات منيا البحث الجماعي أو التخطيط التعاوني  ) المشروع (          

( أعضاء , وتعتمد ىذه 6-2أو االستقصاء الجماعي , حيث تتكوف المجموعة فييا مف )
االستراتيجية عمى جمع المعمومات مف مصادر متعددة بحيث يكمؼ كؿ فرد في المجموعة بميمات 

بحيث يوجو المعمـ  المتعمميف الى مصادر متنوعة ويقدـ ليـ أنشطة ىادفة , ثـ يحمؿ معينة , 
المتعمموف المعمومات ويجري عرضيا في الصؼ أو المختبر , ويجري التقويـ مف خالؿ المتعمميف 

رشادات المعمـ . ) شحا تو ,   (147, ص  1998أنفسيـ إذ تقيـ المجموعات بعضيا بتوجيو وا 

 ات في التعمم التعاوني:ع المجموعانوا
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 المجموعات التعميمية التعاونية الرسمية : -1
حصة صفية واحدة او المجموعات التعميمية التعاونية الرسمية ىي " المجموعات التي قد تدـو     

 عدة أسابيع . 
لتي ويعمؿ الطالب فييا لمتأكد مف انيـ وزمالءىـ في المجموعة قد أكمموا بنجاح الميمة التعميمية ا

أسندت إلييـ . وأي ميمة تعميمية في أي مادة دراسية ألي منياج يمكف اف تبنى بشكؿ تعاوني , 
التعميمية  كما اف أية متطمبات ألي مقرر أو ميمة يمكف اف تعاد صياغتيا لتتالءـ مع المجموعة

 التعاونية الرسمية" .
 المجموعات التعميمية التعاونية غير الرسمية : -2

عات التعميمية التعاونية غير الرسمية تعرؼ " بأنيا مجموعات ذات غرض خاص قد المجمو      
تستغرؽ بضع دقائؽ الى حصة صفية واحدة . ويستعمؿ ىذا النوع مف المجموعات في أثناء التعميـ 
المباشر الذي يشمؿ أنشطة مثؿ محاضرة , تقديـ , عرض أو عرض شريط فيديو غايتو الى توجيو 

لى المادة التي يصار الى تعمميا , وتييئة الطالب نفسيا عمى نحو يساعد عمى التعمـ انتباه الطمبة ا
ممادة والمساعدة في وضع توقعات بشأف ما سيجري دراستو في الحصة والتأكد مف معالجة الطالب ل

 فكريا وتقديـ غمؽ لمحصة" .
 المجموعات التعميمية التعاونية األساسية : -3

األجؿ وغير متجانسة وذات عضوية ثابتة وغرضيا الرئيس ىو اف  وىي مجموعات طويمة     
يقـو أعضاؤىا بتقديـ الدعـ والمساندة والتشجيع الذي يحتاجوف إليو إلحراز النجاح األكاديمي واف 
المجموعات األساسية تزود الطالب بالعالقات الممتزمة والدائمة وطويمة األجؿ والتي تستغرؽ مدة 

-1, ص  1995) جونسوف ,  تدـو حتى يتخرج جميع أعضاء المجموعة . سنة في األقؿ وربما 
10     ) 

 مزايا التعمم التعاوني:

 جعؿ الطالب محور العممية التعميمية التعممية . -1
 ارتفاع معدالت تحصيؿ الطمبة وزيادة القدرة عمى التذكر . -2
 يساعد عمى إتقاف المفاىيـ واألسس العامة وفيميا. -3
 المسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية لدى الطمبة .تنمية  -4



 ضياء عويذ العرنوسي أ.م.د. اعذاد:                                               طرائق التذريس العاهت
84 

 تنمية روح التعاوف والعمؿ الجماعي بيف الطمبة . -5
 تبادؿ األفكار بيف الطمبة . -6
 احتراـ أراء اآلخريف وتقبؿ وجيات نظرىـ . -7
 تنمية أسموب التعمـ الذاتي لدى الطمبة . -8
 سياـ في حميا .تدريب المتعمميف عمى حؿ المشكالت أو اإل -9

 زيادة مقدرة الطالب عمى اتخاذ القرار . -10
 تنمية ميارة التعبير عف المشاعر واآلراء . -11
 تنمية الثقة بالنفس والشعور بالذات . -12
 تدريب المتعمميف عمى االلتزاـ بآداب االستماع والتحدث . -13
 راجعة .تدريب المتعمميف عمى إبداء الرأي والحصوؿ عمى تغذية  -14
 المشكالت السموكية بيف الطمبة . انخفاض -15
 نمو عالقات إيجابية بيف الطمبة . -16
 العمؿ بروح الفريؽ والتعاوف والعمؿ الجماعي . -17
 إكساب الطمبة ميارات القيادة واالتصاؿ والتواصؿ مع اآلخريف . -18
 .يؤدي الى كسر الروتيف وخمؽ الحيوية والنشاط في غرفة الصؼ  -19
 إعطاء المعمـ فرصة تعرؼ  حاجات الطمبة ومتابعتيا . -20
تقوية روابط الصداقة وتطور العالقات الشخصية بيف الطمبة ويؤدي الى تقوية أواصر الود  -21

 واالحتراـ بيف أفراد المجموعة .
 يربط بطيئي التعمـ والذيف يعانوف مف صعوبات التعمـ بأعضاء المجموعة ويطور انتباىيـ . -22
 تحسف اتجاىات الطالب نحو المنيج والتعمـ والمدرسة .  -23

 (  Shroyer , 1989 . P . 4( ) 5-4, ص  2001) البموشي , 

 

 الميارات االجتماعية لمتعمم التعاوني:
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ثمة عدد كبير مف الميارات التي يكتسبيا المتعمـ مف خالؿ عممو في مجموعة تعاونية ومنيا      
:- 
 وجيا لوجو .ميارة الجموس  -1
 ميارة الحديث بصوت ىادئ ومسموع . -2
 ميارة اكتساب المواد التعميمية وتوزيعيا . -3
 ميارة اإلصغاء . -4
 ميارة مشاركة األفكار . -5
 ميارة امتداح اآلخريف . -6
 ميارة تبادؿ األدوار . -7
 تشجيع المشاركة . -8
 ميارة التفحص مف اجؿ الفيـ . -9

 اؿ مف اجؿ االستفياـ .ميارة طرح السؤ  -10
 ميارة نقد األفكار أو المشكالت وليس األشخاص . -11
 احتراـ مشاعر اآلخريف .              -12
 (56-55, ص  1993)عصفور ,  

 دور المعمم في التعمم التعاوني :

يعتمد نجاح التعمـ التعاوني عمى ميارة المعمـ في التعامؿ مع المجموعات والتالميذ في العمؿ     
التعاوني إذ يكونوف اكثر مشاركة واستعدادا لمعمؿ , فيما لو كانوا في حصة صفية تقميدية , وعندما 

التنقؿ بيف تبدأ المجموعات في تنفيذ األعماؿ أو الميمات التي حددىا ليا المعمـ , يقوـ ب
المجموعات دوف ترتيب أو نظاـ معيف, حتى يطمع عمى عمؿ كؿ مجموعة ويرصد تقدميا وقد 
يطرح المعمـ بعض األسئمة عمى أفراد المجموعة أو يرشدىـ الى مصادر تعمـ جديدة وقد يضطر 

ى المعمـ الى فرض سيطرتو والمحافظة عمى النظاـ إذا ما شعر بأف إحدى المجموعات كثيرة الفوض
 ( 189, ص  1994.  ) السامرائي , أو تعوؽ عمؿ المجموعات 

 -ويحدد دور المعمـ في المجموعات التعميمية التعاونية عمى النحو األتي :    
 تحديد أىداؼ الدرس . -1
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 شرح الميمة وبياف اليدؼ لمطالب . -2
 ميـ الدرس .اتخاذ قرارات معينة حوؿ وضع الطالب في مجموعات تعميمية قبؿ البدء بتع -3
تفقد فاعمية الطالب داخؿ المجموعات والتدخؿ لتقديـ المساعدة الداء عمؿ او اإلجابة عف  -4

أسئمة الطالب , وتعمـ ميارات الميمة أو تحسيف ميارات الطمبة الشخصية وميارات المجموعة 
 الصغيرة .

 ا .تقويـ تحصيؿ الطمبة ومساعدتيـ في مناقشة مدى تقدميـ في تعاونيـ مع -5
 (    7, ص  2000) الحريري , 

 -( اف لممعمـ دوراف رئيساف في التعمـ التعاوني :1999ويرى )الحيمة , 
أف يعمؿ باستمرار وبثبات عمى جعؿ مفيـو العمؿ في مجموعات ميارة حياتية قيمة لمطمبة  -أوال :

. 
لحاقو   بالمجموعة أو المجموعات عن   -ثانيا : جة .   ) د ظيور الحاتنظيـ التعمـ التعاوني وا 

 (345, ص  1999الحيمة , 

 خطوات تنفيذ التعمم بالمجموعات:

 ىناؾ خطوات عمى المعمـ اف يقوـ بيا عندما يريد استعماؿ أسموب التعميـ بالمجموعات :
 -أوال : الخطوات التخطيطية :

)انفعالية( تحديد األىداؼ التعميمية والتربوية بحيث تكوف األىداؼ تحصيمية )معرفية( و  -1
 ونفسحركية .

 ( طمبة يمكف تغييرىا6-4تحديد حجـ المجموعة وتنوع تركيبيا والمفضؿ مف ) -2
 الى حجـ اخر حسب الميمات والفعاليات التعميمية .

توزيع الطالب عمى المجموعات حيث تشير األبحاث الى اف المجموعات غير المتجانسة  -3
 ء خبرات المعمـ بطالبو .أعطت أفضؿ النتائج والتوزيع يجري في ضو 

ترتيب المكاف مما يسمح لممجموعات واألفراد العمؿ بحرية مف خالؿ ترتيب غرفة الصؼ  -4
 واألثاث أو توفير الراحة والمجاؿ لحركة الطالب والمعمـ .

تصميـ استراتيجيات العمؿ وتقنياتو واعداد المواد والمواـز المطموبة بما يسيؿ العمؿ والتعاوف  -5
 لطمبة .بيف ا
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تحديد األدوار لمطالب وتدويرىا دوريا مما يكفؿ تحقيؽ األىداؼ و يعزز االعتماد اإليجابي  -6
 المتبادؿ وتقوية المسؤولية الجماعية .

تحديد الوقت المعطى لممجموعات لمعمؿ معا وااللتزاـ بو بدقة ويفضؿ تغيير الوقت بحسب  -7
 ( 67-66, ص  2003الميمات .  )العقيؿ , 

 الخطوات التنفيذية : -ثانيا :
إعطاء التعميمات وذلؾ بتحديد الميمات التعميمية أو العممية التي تسيؿ عمؿ الطالب في  -1

المفاىيـ المجموعة معا إلنجاز الميمة المطموبة . وتتضمف التعميمات شرح أىداؼ الدرس وتوضيح 
 وتحديد إجراءات العمؿ .

نجاز الصحيح لمميمة المطموبة ومحتوى المادة التعميمية تحديد دقيؽ لمعايير اإلتقاف واإل -2
 العممية أو السموكية ) وليس بموازنة اداء اآلخريف (.

نجاز  -3 التركيز عمى الطالب واقناعيـ بحاجاتيـ الماسة الى الميارات االجتماعية التعاونية وا 
 العمؿ كفريؽ واحد .

 مسؤولية الجماعية في المجموعة .بناء المسؤولية الفردية لكؿ طالب مف خالؿ ال -4
 إبراز أنواع التفكير والفعؿ والسموؾ اإليجابي المرغوب فيو . -5
ؼ تأكيد جدية الطمبة ومثابرتيـ وانغماسيـ في الميمات والميارات االجتماعية لتحقيؽ األىدا-6

 واإلنجاز .
 الخطوات االسنادية : -ثالثا :

 عيا ويقدـ إرشادات .يتجوؿ المعمـ بيف المجموعات ويجمس م -1
 يالحظ تفاعؿ الطالب مع العمؿ ومع بعضيـ بعضا . -2
يقدـ المعمـ التوجيو أو المساعدة لممجموعات أو األفراد بحسب طمبيـ وبمقدار حاجتيـ الييا  -3

 فقط وال يتطوع لتوصيميـ الى نياية العمؿ .
 تقديـ التعزيز لألنماط السموكية المرغوب فييا . -4
 جراءات لمتعاوف بيف أفراد ... أو بيف المجموعات .يقترح إ -5
كير وتطوير األداء في يثير تساؤالت ويفتح أبوابا جديدة بيدؼ إشغاؿ وتجديد النشاط والتف -6

 المجموعة .
 الخطوات التقويمية : -رابعا :
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س إغالؽ الدرس عف طريؽ تقديـ الطمبة خالصة ما تعمموه و يقـو المعمـ بتقديـ ممخص الدر  -1
 يثير أسئمة قصيرة حوؿ الموضوع . ثـ
تقويـ تعمـ الطمبة تقويما مستمرا في العمؿ وأداء الطمبة تقويما ختاميا مبنيا عمى التقويـ  -2

 -المستمر التكويني وفقا لمحكات نابعة مف األىداؼ مف خالؿ ما يمي:
 نوع األىداؼ التي تحققت ) كما خطط ليا ( . -
 وكميتيا .عدد األىداؼ المتحققة  -
 الطريقة والكيفية التي جرى فييا التعمـ . -
 مدى تعاوف الطالب لمتعميـ والفعاليات وتجاوبيـ . -
 -تقويـ مستوى قياـ كؿ مجموعة بوظائفيا مف خالؿ : -
 طبيعة الجو السائد بيف أعضاء المجموعة في أثناء العمؿ . -1
 درجة التعاوف المتبادؿ بيف أعضاء المجموعة . -2
 تعزيز الطمبة بعضيـ بعضًا والتشجيع الذاتي . -3
 مقدار مشاركة الطمبة في المجموعة واداء كؿ عضو دوره في المجموعة مع مدى اإلتقاف . -4
يقدـ المعمـ تغذية راجعة إيجابية مف أجؿ أف يطور الطمبة مستقبال ممارستيـ وسموكيـ  -5

 اإليجابي واالرتقاء بدرجة اإلتقاف ومستواه لدييـ .
 ( 69-68, ص  2003) العقيؿ , 

 -بعض العوامل التي تساعد عمى تنفيذ التعمم التعاوني او تعوقو :

أف المناخ الصفي الذي يسوده االنضباط واليدوء يساعد عمى نجاح العمؿ  -: المناخ الصفي -1
ة لطمبالتعاوني . أما الصفوؼ التي تسودىا الضوضاء  وينعدـ فييا االنضباط فإنيا تشتت انتباه ا

 عف األعماؿ التي يقوموف بيا . 
ويمكف إلحدى المجموعات التي يثير أفرادىا الفوضى أو الذيف يتصفوف بالخموؿ اف تؤثر في عمؿ 

مناخ صفي مناسب  بقية المجموعات وعمى المعمـ في ىذه الحالة حؿ ىذه المجموعات لضماف
 لمعمؿ الجماعي .

ميمات التي تكمؼ بيا المجموعات وقتا يزيد عف قد تحتاج بعض ال -: وقت الدرس المحدود -2
حصة صفية . فيضطر المعمـ الى أشغاؿ الحصة الصفية اآلتية بالتنسيؽ مع المدير , وىنا قد 
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تنتيي مجموعات أعماليا قبؿ نياية وقت الحصة اإلضافية , فتبدأ بالحديث مع المجموعات األخرى 
لوقت المتبقي إلجراء نقاش بيف طالب الصؼ مف , وفي ىذه الحالة ينبغي عمى المعمـ استغالؿ ا

 تمخيص ما توصمت إليو كؿ مجموعة .خالؿ استعراض أعماؿ المجموعات , و 
اذا كانت الغرفة صغيرة ومكتظة  -: حجم الغرفة الصفية وتنظيميا والتسييالت المتوفرة فييا  -3

عات الف ذلؾ يقمؿ مف حركة بالطمبة يصعب تحريؾ مقاعدىا فإنيا تمنع المعمـ مف استعماؿ المجمو 
 الع عمى ما تقـو بو مف األعماؿ .المعمـ وتنقمو بيف المجموعات , لالط

اذا كاف عدد الطمبة كبيرا فاف تقسيميـ عمى مجموعات تؤدي الى وجود  -: عدد طالب الصف -4
يحتاج  مجموعات متعددة , تؤثر في عممية ضبط المعمـ ليا , ومتابعة أعماليا وتقديـ المشورة لمف

. 
اذا شعر الطمبة اف بإمكانيـ القياـ  -:شعور الطمبة باالعتماد الذاتي وااللتزام في العمل  -5

باألعماؿ معتمديف عمى أنفسيـ وكاف لدييـ التزاـ بالعمؿ , وكذلؾ أذا كانت دافعيتيـ لمعمؿ عالية , 
عمى االعتماد عمى  فاف العمؿ الجماعي سيكوف ناجحا وينبغي عمى المعمـ اف يحفزىـ باستمرار

 (       190-189, ص  1994رائي , أنفسيـ وتعزيزىـ إيجابيا .  )السام
 :خطوات العمل بالتعمم التعاوني لممجموعات الكبيرة والصغيرة 

( طالب 5( طالب لمصغيرة و )3تقسيـ الطمبة عمى مجموعات , كؿ مجموعة تتكوف مف ) -1
 لمكبيرة .

المجموعة أنفسيـ ,  ضمف مجموعتو , ويكوف االختبار مف  أفراد تعييف األدوار لكؿ طالب في -2
 بحضور الباحث  بصفتو  قائدًا  لممجموعة ,  ومشجعًا  و مراقباً 

) المالحظ ( , ومصححًا , ومسجاًل , وممخصًا )  يقـو بتقديـ ممخص في نياية كؿ درس بعد 
 اتفاؽ اآلراء في ضمف المجموعة الواحدة بشكمو النيائي(.

 يجري تكويف كؿ مجموعة وتقسيميا عمى مستويات متباينة باالعتماد عمى الدرجات. -3
 يقوـ المدرس بتوجيو األسئمة الى كؿ مجموعة مف أجؿ تقويـ عمميا. -4
يقـو أفراد المجموعة باإلجابة عمى األسئمة التي أثارىا المدرس   شفييا أو تحريريا ومناقشتيا   -5

دـ الى المدرس لمحصوؿ عمى التغذية الراجعة )لممجموعة بكامميا( في ضمف أفراد كؿ مجموعة وتق
 المشجعة ) تقويـ مصاحب لمعمؿ (. , بالدرجات أو الكممات
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يمتقي الباحث كؿ مجموعة لممداولة حوؿ األسئمة المثارة لضماف تبادؿ المعمومات المتعمقة بكؿ  -6
بتسجيميا عمى ورقة , والمصحح  موضوع  بكؿ موضوع وتقديميا الى مجموعتو , و يقـو المسجؿ

يقـو بتصحيح اإلجابات الخطأ , المالحظ يعطي رأيو في اإلجابة , والمشجع يقـو بتقسيـ أفراد 
المجموعة لتشجيعيـ عمى اإلقداـ في حؿ األسئمة وتقديميا الى الممخص الذي يقـو بتقديـ خالصة 

 دة .نيائية لمموضوع بعد اتفاؽ اآلراء في  ضمف المجموعة الواح
يقـو الباحث بتقديـ الممخص النيائي عند نياية كؿ موضوع الى المدرس لتقدير الدرجة التي  -7

 تستحقيا كؿ مجموعة ) التقويـ النيائي ( .
يخضع جميع الطمبة الختبار فردي , إذ إف لكؿ طالب درجة خاصة بو تعبر عف إنجازه  -7

ؿ عمى درجة المجموعة بأكمميا الفردي وبعدىا يجري جمع درجات أفراد كؿ مجموعة لمحصو 
  . 

 :التعمم الذاتي
التعمـ بفاعمية عالية مما يسيـ في تطوير  ىو مف أىـ أساليب التعمـ التي تتيح توظيؼ ميارات

وتزويده بسالح ىاـ يمكنو مف استيعاب معطيات العصر القادـ،  اإلنساف سموكيًا ومعرفيًا ووجدانيًا ،
 . نعمـ فيو التمميذ كيؼ يتعمـ ما يريد ىو بنفسو أف يتعمموالذي  وىو نمط مف أنماط التعمـ

تقاف ميارات التعمـ الذاتي تمكف الفرد مف التعمـ في كؿ األوقات وطواؿ العمر خارج إف امتالؾ  وا 
 . المدرسة وداخميا وىو ما يعرؼ بالتربية المستمرة

 : تعريف التعمم الذاتي
مكاناتو  دفوعًا برغبتو الذاتية بيدؼىو النشاط التعممي الذي يقـو بو المتعمـ م تنمية استعداداتو وا 

شخصيتو وتكامميا ، والتفاعؿ الناجح مع  وقدراتو مستجيبًا لميولو واىتماماتو بما يحقؽ تنمية
بقدراتو في عممية التعميـ والتعمـ وفيو نعمـ المتعمـ  مجتمعو عف طريؽ االعتماد عمى نفسو والثقة

 . مصادر التعمـ عمىكيؼ يتعمـ ومف أيف يحصؿ 
 : أىمية التعمم الذاتي

يزاؿ يمقى اىتماما كبيرًا مف عمماء النفس والتربية ، باعتباره أسموب  إف التعمـ الذاتي كاف وما (1)
، ألنو يحقؽ لكؿ متعمـ تعمما يتناسب مع قدراتو وسرعتو الذاتية في التعمـ ويعتمد  التعمـ األفضؿ

 . دافعيتو لمتعمـ عمى
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 . المتعمـ دورا إيجابيا ونشيطًا في التعمـ يأخذ (2)
لمواصمة تعميـ نفسو بنفسو  يّمكف التعمـ الذاتي المتعمـ مف إتقاف الميارات األساسية الالزمة (3)

 . ويستمر معو مدى الحياة
 . لممستقبؿ وتعويدىـ تحمؿ مسؤولية تعمميـ بأنفسيـ إعداد األبناء (4)
يجاد بيئة خصبة لإلبداعالمشكال تدريب التالميذ عمى حؿ (5)  . ت ، وا 
متطورا باستمرار ال تستوعبو نظـ التعمـ وطرائقيا مما يحتـ وجود  إف العالـ يشيد انفجارا معرفيا (6)

المتعمـ مف إتقاف ميارات التعمـ الذاتي ليستمر التعمـ معو خارج المدرسة وحتى  إستراتيجية تمكف
 . الحياة مدى

 : أىداف التعمم الذاتي
 . المستمر لمواصمة تعممو الذاتي بنفسو اكتساب ميارات وعادات التعمـ (1)
 . بنفسو يتحمؿ الفرد مسؤولية تعميـ نفسو (2)
 . المساىمة في عممية التجديد الذاتي لممجتمع (3)
 . مجتمع دائـ التعمـ بناء (4)
 . تحقيؽ التربية المستمرة مدى الحياة (5)

 : عمم الذاتيبين التعميم التقميدي والت مقارنة
 

  التعمم الذاتي                          التقميدي التعميم                   مجال المقارنة
 

 التعمـ محور فعاؿ في                          متمؽ سمبي                   المتعمـ (1)
 

 يشجع االبتكار واإلبداع                             مّمقف                     المعمـ (2)
 

 متنوعة تناسب الفرؽ الفردية             واحدة لكؿ المتعمميف             الطرائؽ (3)
 

  متعددة ومتنوعة             سمعية بصرية لكؿ المتعمميف              الوسائؿ (4)
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  لعصر والييئةالتفاعؿ مع ا            لعمميات ومتطمبات وسيمة             اليدؼ (5)
 

 المعمـ يقـو بو                التقويـ (6)
 

  : ميارات التعمم الذاتي
 

 الضرورية لمتعمـ الذاتي أي تعميمو كيؼ يتعمـ . ومف ىذه الميارات البد مف تزويد المتعمـ بالميارات
: 

 . ميارات المشاركة بالرأي (1)
 . ميارة التقويـ الذاتي (2)
 . لمتعاوف التقدير (3)
 . االستفادة مف التسييالت المتوفرة في البيئة المحمية (4)
 . االستعداد لمتعمـ (5)

 : التعمـ الذاتي مف خالؿ وعمى المعمـ االىتماـ بتربية تالميذه عمى
 . تشجيع المتعمميف عمى إثارة األسئمة المفتوحة*
صدار األحكاـ*  . تشجيع التفكير الناقد وا 
والتدريب عمى التفكير فيما يقرأ واستخالص المعاني ثـ تنظيميا وترجمتيا  تنمية ميارات القراءة*

 . مكتوبة إلى مادة
 . التعمـ ربط التعمـ بالحياة وجعؿ المواقؼ الحياتية ىي السياؽ الذي يتـ فيو*
المصادر والفرص لممارسة  إيجاد الجو المشجع عمى التوجيو الذاتي واالستقصاء ، وتوفير*

  ياالستقصاء الذات
 . بالذات وبالقدرات عمى التعمـ تشجيع المتعمـ عمى كسب الثقة *
 . طرح مشكالت حياتية واقعية لمنقاش*

 : أنماط التعمم الذاتي
  : أنماط التعمـ الذاتي متعددة أبرزىا ما يأتي

 : لتعمم الذاتي المبرمجاا (1)
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المعارؼ والميارات واالتجاىات المتعمـ بنفسو باكتساب قدر مف  يتـ بدوف مساعدة مف المعمـ ويقوـ
البرنامج الذي بيف يديو مف خالؿ وسائط وتقنيات التعمـ ) مواد تعميمية مطبوعة  والقيـ التي يحددىا

 مبرمجة عمى الحاسوب أو عمى أشرطة صوتية أو مرئية في موضوع معيف أو مادة أو جزء مف أو
الذاتية مع  سير في دراستو وفقًا لسرعتومادة ( ، وتتيح ىذه البرامج الفرص أماـ كؿ متعمـ ألف ي

ظيرت أكثر مف طريقة  توافر تغذية راجعة مستمرة وتقديـ التعزيز المناسب لزيادة الدافعية ، و
 -: لبرمجة المواد الدراسية

  : البرمجة الخطية -أ 
تقدـ خط مستقيـ و  وتقـو عمى تحميؿ المادة الدراسية إلى أجزاء تسمى كؿ منيا إطارا وتتوالى في

التالي حيث يجد اإلجابة الصحيحة  األسئمة بحيث يفكر المتعمـ ويكتب إجابتو ثـ ينتقؿ إلى اإلطار
 ... ثـ يتابع وىكذا

 
 : البرمجة التفريعية -ب 

االختيار مف  وىنا اإلطارات تتصؿ بإطارات فرعية تضـ أكثر مف فكرة ، ويكوف السؤاؿ مف نمط
ذا  فإذا كانت صحيحة يأخذ اإلطار التالي فيمتعدد ، والمتعمـ يختار اإلجابة  التتابع الرئيسي ، وا 

بيف اإلطارات الفرعية ثـ يوجو  كانت اإلجابة غير صحيحة يأخذ اإلطار الذي يفسر لو الخطأ مف
المرور عمى اإلطار العالجي يعود  إلطار عمؿ محاوالت أخرى الختيار اإلجابة الصحيحة وبعد

 . إلى اإلطار الرئيسي ويتابع
 : الطريقة مآخذ عمى ىذه

 . السيطرة المفظية عمى المادة التعميمية (1)
 . تفاعؿ الفرد مع الجماعة إلغاء (2)
 . المتعمميف تقديـ خبرة واحدة وعدـ التجديد واالبتكار لدى (3)
 : التعمـ الذاتي بالحاسب اآللي (2)

 لسرعة الذاتية لممتعمـ وتوجد برامج كثيرةلمتعمـ الذاتي ، يراعي الفروؽ الفردية وا يعد الحاسوب مثالياً 
معمومات  ) متخصصة إلرشاد المتعمـ واإلجابة عف أسئمتو في ميداف اختصاصو وبرامج األلعاب

 . الثاني وميارات عديدة ( بمستويات مختمفة عندما يتقف المستوى األوؿ ينتقؿ لممستوى
 : النقد الموجو ليذه الطريقة
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 . والبرامج ارتفاع تكمفة األجيزة (1)
 . إغفاؿ الجانب اإلنساني (2)
 . والجياز التفاعؿ بيف المتعمـ (3)
 : التعمـ الذاتي بالحقائب والرـز التعميمية (4)

تساعد  التعميمية برنامج محكـ التنظيـ ؛ يقترح مجموعة مف األنشطة والبدائؿ التعميمية التي الحقيبة
مف التفاعؿ مع  عمـ الذاتي الذي يمّكف المتعمـفي تحقيؽ أىداؼ محددة ، معتمدة عمى مبادئ الت

عمى مواد تعميمية منظمة  المادة حسب قدرتو باتباع مسار معيف في التعمـ ، ويحتوي ىذا البرنامج
 . العناصر ومترابطة مطبوعة أو مصورة ، وتحتوي الحقيبة عمى عدد مف

 : برامج الوحدات المصغرة (4)
ومنظمة بشكؿ متتابع ، يترؾ فييا لممتعمـ حرية التقدـ والتعمـ  محددة تتكوف ىذه البرامج مف وحدات

 الذاتية ، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ تقسيـ المحتوى إلى وحدات صغيرة لكؿ وحدة أىدافيا وفؽ سرعتو
متعددة ، وبعد  السموكية المحددة ، ولتحديد نقطة االنطالؽ المناسبة لمتعمـ يتـ اجتياز اختبارات

ذا كاف  يجتاز اختبارا تقويميا لتحديد مدى االستعداد إنجاز تعمـ الوحدة لالنتقاؿ إلى الوحدة التالية وا 
 . مرة أخرى إلى أف يتقنيا االختبار غير فعاال ، فإنو يعيد تعمـ الوحدة

 : برامج التربية الموجية لمفرد (5)
مف  تقؿ المتعمـد ( وين -ج  -ب  -مناىج كؿ مادة في ىذه البرامج إلى مستويات أربعة ) أ  تقسـ

وباألسموب الذي  مستوى إلى آخر بعد إتقاف المستوى السابؽ لكؿ مادة عمى حدة وفؽ سرعتو الذاتية
مكاناتو ، ويشترؾ المعمـ والمتعمـ في تحديد األىداؼ واألنشطة  يرغب بو ويالئـ خصائصو وا 

 . والتقويـ
 : أسموب التعمم لإلتقان (6)

  : أساسية ىيالتعمـ وفؽ ثالث مراحؿ  ويتـ ىذا
عداد  : وتتضمف تقسيـ مرحمة اإلعداد (1) المحتوى إلى وحدات صغيرة وذات أىداؼ سموكية وا 

جراء التقويـ التشخيصي واالختبارات  دليؿ لمدراسة مع أكثر مف نموذج لالختبارات النيائية ، وا 
  كؿ طالب ونقطة البداية في عممية التعمـ القبمية لتحديد مستوى

ىذه المرحمة دراسة المادة العممية لكؿ وحدة واستيعابيا ، وال  : وتتضمف عمم الفعميمرحمة الت (2)
 . إلى أخرى إال بعد إتقاف الوحدة السابقة يتـ االنتقاؿ مف وحدة
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تيدؼ إلى التأكد مف تحقيؽ كؿ األىداؼ المحددة لكؿ وحدة  : مرحمة التحقق من إتقان التعمم (3)
مف اإلتقاف ، وتتضمف إجراء التقويـ الختامي لكؿ وحدة دراسية ، ويتـ  دراسية أو لممقرر وبدرجة

ذا اجتاز االختبار بنجاح ينتقؿ لموحدة تصحيح االختبار التالية  فوريا ويعمـ المتعمـ بنتائج األداء ، وا 
العالجي حيث يقدـ  حتى ينتيي مف دراسة كؿ وحدات المقرر وتتضمف ىذه المرحمة استخداـ التعمـ

الوحدة مرة أخرى أو بتزويد المتعمـ  الذي أخفؽ في االختبار النيائي لموحدة إما بإعادة دراسة لممتعمـ
محاضرات معينة كما يتضمف تقويما ختاميا لجميع  بمعمومات بديمة كمشاىدة أفالـ تعميمية أو

عطاء المتعمميف ي نتائجيـ ؛ فإذا وصؿ المتعمـ إلى المستوى المطموب ينجح ف وحدات المقرر وا 
عمى المستوى المطموب فإنو يكّمؼ مرة أخرى بإعادة المقرر أو يكمؼ  المقرر. أما إذا لـ يحصؿ

 . بأنشطة عالجية
  : مراكز التعمم الصفي (7)

متعددة وأنشطة تعميمية يمكف أف تقاـ ىذه المراكز في غرفة  ىي بيئة خاصة بالمتعمـ مزودة بأدوات
كز التعمـ مغمقا جزئيا عف طريؽ وضع فواصؿ بيف أف يكوف مر  الصؼ أو خارج الصؼ ويفضَّؿ

منيـ اآلخر ، وتستخدـ ىذه المراكز لتقديـ معمومات جديدة بشكؿ فردي  كؿ مقعد كي ال يرى الواحد
لتعزيز تعمـ سابؽ ويمكف استخداميا كمركز عالج لمساعدة المتعمميف الذيف  أو إجراء تمرينات

 : مة ىذه المراكز ما يأتيلتقوية في بعض المجاالت ومف أمث يحتاجوف
 . ركن التعمم (1)

التالميذ بشكؿ  وىي زاوية في حجرة الصؼ تضـ مجموعة متنوعة مف النشاطات والمواد يقـو بيا
 : فردي لخدمة أىداؼ تعميمية محددة ويتصؼ باآلتي

 . فيو متدرجة في مستويات الصعوبة النشاطات ×
راسية ومجالت لمختمؼ مستويات القراءة ، د يضـ مجموعة مف الخيارات ويحتوي عمى كتب ×

 .وغيرىا ألعاب تربوية ، أشرطة فيديو وكاسيت
 . فيو طريقة لمتوثيؽ لما أنجز مف نشاطات ×
 . إرشادات حوؿ كيفية تنفيذ النشاط و وسيمة لمتقويـ يحتوي عمى ×
 . يتواجد المعمـ في ىذا الركف ليس مف الضرورة أف ×

 . مركز االىتمامات (2)
 : المركز إلى اكتشاؼ اىتمامات التالميذ وتنميتيا مثؿ دؼ ىذاويي
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 . صور عف البيئة ¨
 . مشكالت بحاجة لحؿ ¨
 . خطوات عمؿ لتجارب عممية ¨

 . مجموعة التعمم الذاتي (3)
معا ليعمموا بعضيـ بعضا بدوف مساعدة  ىي مجموعة تتألؼ مف خمسة إلى ثمانية طالب يتعاونوف

يتداولوف األمر بينيـ . ولكؿ فريؽ مقرر يسجؿ  مشكمة أو ميمة أو قضيةالمعمـ ، يعطي الفريؽ 
 . مقرر الفريؽ ما توصموا إليو المداوالت ، ثـ في نياية التداوؿ يعرض

  : دور المعمم في التعمم الذاتي
الطمبة  دور المعمـ في ظؿ إستراتيجية التعمـ الذاتي عف دوره التقميدي في نقؿ المعرفة وتمقيف يبتعد

 : الذاتي كما يمي ، ويأخذ دور الموجو والمرشد والناصح لتالميذه ويظير دور المعمـ في التعمـ
خالؿ المالحظة المباشرة واالختبارات  التعرؼ عمى قدرات المتعمميف وميوليـ واتجاىاتيـ مف (1)

وتنمية ميولو وتقديـ العوف لممتعمـ في تطوير قدراتو  التقويمية البنائية والختامية والتشخيصية ،
 . واتجاىاتو

الحديثة  المواد التعميمية الالزمة مثؿ الرـز التعميمية ، مصادر التعمـ ، وتوظيؼ التقنيات إعداد (2)
 . كالتمفاز ، األفالـ ، الحاسوب في التعمـ الذاتي

 . الختيار أىداؼ تتناسب مع نقطة البدء التي حددىا االختبار التشخيصي توجيو الطمبة (3)
 تدريب الطمبة عمى الميارات المكتبية وتشمؿ : ميارة الوصوؿ إلى المعمومات والمعارؼ (4)

المتوافرة في  ومصادر التعمـ وميارة االستخداـ العممي لممصادر ، وميارة استخداـ المعينات التربوية
 . مكتبة المدرسة أو خارجيا

 . تكماؿ الخبرات الالزمة لوالطالب مف سد الثغرات واس وضع الخطط العالجية التي تمكف (5)
 المستشار المتعاوف مع المتعمميف في كؿ مراحؿ التعمـ في التخطيط والتنفيذ والتقويـ القياـ بدور (6)

. 

 نموذج لدرس بأسموب التعمم الذاتي
 ) أسموب صحائؼ األعماؿ ) سورة الميؿ

الذكر واألنثى . إف سعيكـ  خمؽاقرأ ىذه اآليات : " والميؿ إذا يغشى . والنيار إذا تجمى . وما  (1)
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 . "لشتى
أظمـ ، والنيار إذا ظير نوره لممخموقات ، وبما أبدع في  في ىذه اآليات يقسـ اهلل تعالى بالميؿ إذا

اهلل بيذه المخموقات عمى أف عمؿ الناس مختمؼ فمنيـ شقي ومنيـ  خمؽ الذكر واألنثى ، ويقسـ
 . سعيد

 -: األسئمة التالية أجب عف
 ؟ ـ اهلل تعالى في ىذه اآليات بثالثة مف خمقو ما ىيأقس (1)

- ………………………………………………………. 
 

- ………………………………………………………. 
 

- ………………………………………………..…………. 
 

  )ما معنى يغشى ؟ ) يظمـ _ يضيء _ ينتيي (2)
 

 )ما معنى شتى ؟ ) واحد _ مختمؼ _ مجتمع
 ( مكـأعمالكـ _ أجسا _ ما معنى سعيكـ ؟ ) جنسياتكـ

 :في اآليػػات كممػات وضّدىا. أذكرىا (3)
 

- ……………………………………………………………………………. 
 

- ……………………………………………………………………………. 
 

- ………………………………………………………………………………. 
 

 ؟ عمى أي شيء يقسـ اهلل في ىذه اآليات (4)
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………………………………………………………………………. 
 

 : يختمؼ عمؿ الناس في ىذه الدنيا (5)
 
 ......................................... فالمؤمف يعمؿ مثؿ -
 

 .…………………………………… والكافر يعمؿ مثؿ
 

 . أكمؿ الفراغات السابقة
 

 العمؽ؟ صمى اهلل عميو وسمـ وأصحابو وىدده اهلل في سورة مف الذي كاف يؤذي النبي (6)
 

---------------------------------------------------------
--------------------------------- 

 
 : إجاباتؾ بيذه اإلجابات راجع

 
 . الميؿ _ النيار _ خمؽ الذكر واألنثى (1)

 
 . يظمـ _ مختمؼ _ أعمالكـ (2)

 
 . النيار، يغشى ضد تجمى الذكر ضد األنثى ، الميؿ ضد (3)

 
 . سعيكـ لشتى (4)

 
 .الشر مثؿ إيذاء الناس، الكافر يعمؿ  الخير مثؿ إقامة الصالة (5)
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 .جيؿ أبو (6)

 
 
 

 التعمم من اجل التمكن:
إّف فكرة التعّمـ لمتمّكف ليست بجديدة عمى الفكر التربوي بؿ ليا أساس تاريخي قديـ ترجع إلى التربية 

العربية اإلسالمية فقد عّد اإلسالـ اإلتقاف وحسف العمؿ قيمة عميا في التربية اإلسالمية إذ ضـّ 
لكريـ العديد مف اآليات الكريمة التي تحض العباد عمى إتقاف ما يصنعوف وحسف ما يعمموف القرآف ا

اِلحات إّنا ال ُنِضيُع أْجَر َمْف أْحَسَف َعَماًل "  " الكيؼ،  30كقولو تعالى " إفَّ الّذيف آَمنوا َوَعِمموا الصَّ
ـْ وسمـ" عمى ذلؾ حيف قاؿ "إّف والو " وأكّد الرسوؿ "صمى اهلل عميو  اهلل تعالى ُيِحبُّ إذا َعِمَؿ أحدُك

(، وبات مف المّيزات األساسية لمتربية اإلسالمية تمكيف 115،ص1981َعَماًل أْف ُيْتِقَنُو" )السيوطي،
الفرد مف الميارات الالزمة لممارسة الحياة العممية والكسب الحالؿ مف أجؿ اإلسياـ في تحسيف 

 مستوى معيشتو وتطوير مجتمعو وتقدمو.
 (59،ص1987)جرادات وآخروف،                                                  

كما أكّد العمماء المسمموف األوائؿ ضرورة مراعاة التدرج في ترقية المتعّمـ مف رتبة إلى رتبة ومف 
ارة ىؤالء الغزالي الذي يؤكد ضرورة إتقاف الميارة الواحدة في كؿ عمـ قبؿ االنتقاؿ إلى تعّمـ المي
األخرى وبتوجيو مف المعّمـ وذلؾ باالعتماد عمى قدرة فيـ المتعّمـ مع مراعاة قدراتو العقمية 

( في حيف يرى ابف خمدوف أف تمقيف العمـو لممتعمميف إنما يكوف مفيدًا إذا كاف 57)الغزالي،د.ت،ص
و حتى  ينتيي إلى عمى التدريج شيئًا فشيئًا ويراعى في ذلؾ قوة عقمو واستعداده لقبوؿ ما يرد عمي

 (.533آخر الفف وعند ذلؾ يحصؿ لو ممكة في ذلؾ العمـ )ابف خمدوف،د.ت،ص
كذلؾ يدعو إلى أف يكوف المعّمـ متعمقًا في مادتو وُمِمّمًا بمجموعة مف الصفات والمّيػزات والميارات 

ـ التمّكف (، وقد طرأ عمى مفيو 99،ص1987التي تمّكنو مف إتقاف عممية التعميـ )جرادات وآخروف،
منذ ذلؾ الحيف تغيرات اتخذت أشكااًل مختمفة فمنذ القدـ كانت ىناؾ فكرة مفادىا إّف بإمكاف غالبية 
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المتعمميف تعّمـ ما ُيقّدـ ليـ مف مادة معرفية لو أتيح ليـ الوقت الكافي والمناسب لمتعّمـ وقد طّبقت 
الكتاتيب وحتى المساجد والجامعات كاألزىر ىذه الفكرة في المدارس الدينية اإلسالمية بدءًا بالزوايا و 

 (117،ص1996والزيتونة )سركز وخميؿ،
كما أف فكرة التعّمـ لمتمّكف قد أّكدىا عدة مرّبيف مثؿ كومينوس في القرف السابع عشر وبستولوزي 

( وفي القرف 62،ص1988في القرف الثامف عشر وىربرت في القرف التاسع عشر )مقدادي،
ماـ بيذا المفيـو في الواليات المتحدة األمريكية إذ قّدـ التعّمـ لمتمّكف في خطة " العشريف بدأ االىت

" وكما قدـ في المدرسة التجريبية لجامعة شيكاغو عاـ 1922وينتيكا " مف ِقَبؿ كارلتوف عاـ"
 Guskey and" مف ِقَبؿ موريشوف وبقي استخداـ ىاتيف الخطتيف حتى الثالثينّيات. )1926"

Pigott,1988,p.197 .) 
ثـّ اختفت ىذه الفكرة لعدـ التوصؿ إلى إستراتيجية فاعمة ليا في الثالثينّيات مف القرف العشريف إاّل 

أنيا عادت إلى الظيور مرة أخرى في أواخر الخمسينّيات وأوائؿ الستيّنيات مع ظيور التعميـ 
القاعدة التي ُأعتمد عمييا (. حيث قّدـ "سكنر" ىذه الفكرة وكانت 256،ص2001المبرمج)الصادؽ،

ىذا التعميـ ىي تقسيـ الفكرة المعّقدة إلى أقساـ صغيرة كي يتـ إتقانيا وكانت بذلؾ خطوة أولية عمى 
 (.45،ص1986طريؽ التعّمـ لمتمّكف )رجب،

" خّطة تعميمية يمكف تطبيقيا في المدارس تستند إلى فكرة التعّمـ 1963وضع كاروؿ في عاـ " 
ـَ  لمتمّكف إذ بدأ العمؿ بيذه الفكرة ينتشر في مناطؽ متعددة ففي والية فيالدليفيا األمريكية ُأسُتخِد

التعّمـ لمتمّكف الذي يصاحبو التقويـ التكويني لغرض تحسيف الدراسة في المدارس وفي كوريا 
الباحثيف  الجنوبية انتشرت إستراتيجية بمـو بطريقة التعّمـ لمتمّكف إنتشارًا كبيرًا كما قاـ العديد مف

بإجراء الدراسات والبحوث حوؿ أثر إستراتيجية التعّمـ لمتمّكف في المجاؿ اإلدراكي المعرفي لمتعّمـ 
" 1968وكاف ليذه الخطة التعميمية أثر كبير في بناء إستراتيجية بموـ لمتعّمـ لمتمّكف"

 (.25-24،ص1994)شيت،
يف جميعيـ يمكف أف تكوف لدييـ المقدرة إذ تستند نظرية كاروؿ عمى الفكرة القائمة بأف المتعّمم

الذىنية عمى تعّمـ أية مادة معطاة شريطة أف يعطوا فترات متباينة مف الوقت لمقياـ بذلؾ 
(Guskey,1997 لكف بعض المعارضيف لنظرية كاروؿ يعتقدوف أف األولوية المعطاة لمزمف تمثؿ )

ـو يفتقد إلى المحتوى السايكولوجي كما إشكااًل في حد ذاتو إذ أّف الزمف المخصص لمواجب ىو مفي
أّف التعّمـ يتطمب مف الطالب وقتًا أطوؿ مف الوقت المخصص لمواجب لذا فاف التربوييف بدءوا 
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ييتموف بالكيفية التي يقضي بيا الطمبة زمف التعّمـ أكثر مف اىتماميـ بالزمف الذي يقضيو ىؤالء 
 (.59،ص1994في التعّمـ )أندرسوف،

أف االستعداد أو القدرة الكامنة ىي المعيار لتحديد الوقت المطموب لمتعّمـ يقوؿ كاروؿ ب
(Carroll,1989 كما أنو حّدد عامميف اثنيف يؤثراف في معدؿ تعّمـ الطالب وىي مثابرة الطالب )

وفرصة التعّمـ ويتـ التحّكـ بالعامؿ األوؿ مف الطالب نفسو وىو يشير إلى الوقت الذي يمضيو 
ـّ إّف فكرة التعّمـ الطالب في ال تعّمـ وأما العامؿ الثاني فيشير إلى الوقت الذي يمنحو الصؼ لممتعّمـ ث

لمتمّكف قد أحدثت تغيرًا كبيرًا وذلؾ بإلقاء المسؤولية عمى عاتؽ التدريسي أي أف فشؿ الطالب في 
لوقت الكافي مع التعّمـ ُيعزى إلى التدريسي وليس إلى نقص المقدرة لدى المتعّمـ وذلؾ بسبب توفير ا

تبني إستراتيجيات تعميمية حديثة تمّكف الطمبة مف الوصوؿ إلى المستوى نفسو مف التعّمـ 
(Levine,1995.) 

" تحويؿ أنموذج كاروؿ لمتعّمـ المدرسي الذي أوضح فيو العوامؿ األساسية 1968لقد استطاع بموـ "
ع بعضيا إلى أنموذج إجرائي لمتعّمـ التي تؤثر في نجاح المتعّمميف وكيفية تفاعؿ ىذه العوامؿ م

لمتمّكف يمكف استخدامو داخؿ قاعة الدرس ومف ىنا فقد وضع ُأُسْس  التعّمـ لمتمّكف كؿ مف كاروؿ 
" انطالقًا مف ُمسّممة أساسية ىي أف معظـ التالميذ إف لـ يكف جميعيـ يمكنيـ 1971وبمـو عاـ "

أ الظروؼ التي تساعدىـ عمى اإلتقاف بالفعؿ إتقاف ما ُتقػّدُمُو المدرسة عندما تيي
(، وفي السنوات األخيرة مف القرف العشريف بدأت العناية تزداد لدى 256،ص2001)الصادؽ،

الباحثيف في التأكيد عمى أىمية ىذه اإلستراتيجية وذلؾ بسبب التقّدـ الكبير الذي طرأ عمى نتائج 
قيمتيا بوصفيا أداة جيدة لتحسيف التعّمـ  الطمبة في مناطؽ متعددة ومواد دراسية مختمفة مما أّكد

(Abadir,1993 إْذ توّفر إستراتيجية التعّمـ لمتمّكف لممعمميف األساليب العالجية لمطالب الضعفاء )
غير المتمكنيف وتراعي الفروؽ الفردية في الصؼ بغض النظر عف الطريقة المستخدمة في الصؼ 

فاىيـ والمبادئ العممية وتوضيحيا فضاًل عف أف التعّمـ كما أنيا تعطي وقتًا إضافيًا وتعزيزًا لمم
لمتمّكف ينسجـ مع النظريات التربوية الحديثة في التدريس التي تؤكد أف التفاعؿ اإليجابي بيف 

 (.98،ص2002)إبراىيـ،المدّرس والطالب يزيد مف استعداد الطالب لمتعّمـ 
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 -األسس والمبادئ التي يقوم عمييا التعّمم لمتمّكن:

 -يعتمد التعّمـ لمتمّكف عمى مجموعة مف األسس والمبادئ منيا ما يأتي : 
 أف يكوف التعّمـ تراكميًا إذ يستفيد المتعّمـ مف خبراتو السابقة في الخبرات الالحقة. .1
أف تكوف أىداؼ التعّمـ محدّدة بوضوح وأف تصاغ بطريقة إجرائية تظير السموؾ النيائي  .2

 الطالب ويجب أف يعّد ليا مقّدمًا. الذي يتوقع أف يظيره
توفير العديد مف البدائؿ التعميمية لمطالب فمنيـ مف يّمر بالدورة التعميمية العادية ومنيـ مف  .3

 يّمر بمواد التعّمـ اإلثرائية اإلضافية ومنيـ مف يّمر بمواد التعّمـ العالجية الذاتية.
 أف يكوف المحتوى متتابعًا. .4
المتعّمـ تقويمًا مستمرًا تالزمو تغذية راجعة فورية وأف يكوف التقويـ في التعّمـ لمتمّكف أف ُيَقّوـ  .5

محكي المرجع ويعني ذلؾ في ضوء ما يحققو مف أىداؼ وغالبًا ما تسمى االختبارات المستخدمة 
في ىذا التقويـ باالختبارات المرجعية األىداؼ ألف بنودىا تتسؽ اتساقًا كاماًل مع األىداؼ 

 (.256،ص2001)الصادؽ،

 -النماذج األساسية في التعّمم لمتمّكن:

وبمـو 1963وكيمر  1963ىناؾ ثالثة نماذج رئيسة في التعّمـ لمتمّكف وىي نماذج كؿ مف كاروؿ 
 -وفيما يأتي عرض ليذه النماذج الثالثة: 1971
 -أنموذج كارول : -أواًل:

أنموذجًا لمتعّمـ المدرسي يستند عمى فكرة التعّمـ لمتمّكف وىذا األنموذج  1963وضع كاروؿ عاـ  
ىو صياغة نظرية تشير إلى أف درجة التعّمـ تتحدد بمقدار الوقت الذي يخّصصو الطالب في تعّمـ 

نت أفكاره (، وكا96،ص2002ميمة تعميمية ما قياسًا بالوقت الضروري إلتقاف تمؾ الميمة )إبراىيـ،
(، 26،ص1994ىذه معززة بأفكار "برونر وكالسر وكودالف وأندرسوف وسكنر وسيوبس" )شيت،

وقد ربط كاروؿ في ىذا األنموذج بيف تأثير عامؿ الوقت ونوع التعميـ مف جية وتحصيؿ المتعمميف 
ـ بعض مف جية أخرى موضحًا فيو أف الطمبة يتوزعوف توزيعًا إعتداليًا مف حيث االستعداد لتعمّ 

ذا ما قّدمت لجميعيـ ىذه المواد بالظروؼ نفسيا فستكوف  المواد الدراسية مثؿ العمـو واآلداب وا 
نتيجة تحصيميـ موزعة توزيعًا إعتداليًا وعكس ذلؾ يحدث عندما يكوف الطمبة موزعيف توزيعًا 
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تو مراعيف عامؿ إعتداليًا مف حيث اإلستعداد وقّدـ لكؿ منيـ تعميمًا يتناسب مع قدراتو واحتياجا
الوقت المتاح لمتعّمـ وكـ التدريس ونوعو فإننا نتوقع عندئٍذ الوصوؿ إلى التمّكف في التعّمـ، ويرتبط 

 التعّمـ في أنموذج كاروؿ بنوعيف مف العوامؿ ىما:
 عوامؿ متصمة بالمتعّمـ. .1
 عوامؿ متصمة بظروؼ التعّمـ. .2

 -ثة عوامؿ ىي :وقد حصر كاروؿ النوع األوؿ مف العوامؿ في ثال
 -القدرة عمى فيم التدريس: -آ
يقصد بيا قدرة الدارس عمى فيـ طبيعة الميمة التي ىو بصددىا واإلجراءات التي ينبغي إتباعيا  

في تعّمـ ىذه الميمة وترتبط ىذه القدرة بالقدرات المّفظية لممتعمميف ألف التدريس المألوؼ غالبًا ما 
قدرة الطالب عمى فيمو تستوجب توافر قدرة لفظّية في استيعاب  يعتمد عمى األلفاظ ومف ثـ فاف
 المعمومات مسموعة أو مقروءة.

 -المثابرة: -ب
ىي المدة الزمنية التي يقضييا المتعّمـ نشطًا في التعّمـ ويميز كاروؿ بيف الوقت الكمي المستيمؾ في 

الوقت الذي يقضيو المتعّمـ مثابرًا عمى التعّمـ والوقت الذي يكوف فيو المتعّمـ نشطًا في التعّمـ إذ أف 
لى آخر التعّمـ ال يساوي بالضرورة مجمؿ الوقت المستغرؽ في ذلؾ وتختمؼ المثابرة مف شخص إ

 عمى وفؽ الموضوع الدراسي.
 -القدرة: -ج

تشير إلى مقدار الوقت الالـز لتعّمـ ميمة تعميمية عمى وفؽ طرائؽ تعميمية محّددة وتختمؼ القدرة 
 ّمـ إلى آخر عمى وفؽ الخبرات السابقة.مف متع

 أما العوامؿ المتصمة بظروؼ التعّمـ فقد حدّدىا كاروؿ بنوعيف مف العوامؿ ىما:
 -نوعية التعميم: -آ

يعّرفيا كاروؿ بأنيا درجة اقتراب عرض وتفسير وترتيب عناصر الميمة التعميمية مف الوضع     
ربط طريقة تدريسو بالفروؽ الفردية بيف المتعمميف بغية األمثؿ لدارس معيف ويتطمب ذلؾ مف المعّمـ 

تمّكف كؿ منيـ مف المادة الدراسية فقد يحتاج قسـ مف المتعمميف إلى إعطاء أمثمة ممموسة في حيف 
 يحتاج القسـ اآلخر إلى تكرار عرض المادة أكثر مف مرة.

 -فرصة التعّمم: -ب
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ه كاروؿ مفتاحًا لمتمّكف ألف معظـ الطمبة يختمفوف في يقصد بيا الوقت المسموح بو لمتعّمـ ويعدّ      
درجة استعدادىـ مما يؤثر في مقدار الوقت الذي يستغرقو كؿ منيـ في التعّمـ وعميو فاف فرض 

حباطًا لسريعي التعّمـ ولذا تصبح مشكمة تحديد  وقت محدد لمجميع يعّد إجحافًا بحؽ بطيء التعّمـ وا 
ة التحصيؿ مف غير ىدر مزيد منو سدى أو نقصانو ليؤدي إلى الوقت المناسب لمتمّكف مف ميم

نقص التعّمـ وكما تنتفي العالقة بيف اإلستعداد والتحصيؿ إذ يصبح اإلستعداد ىنا ىو مقدار الوقت 
المتاح لمتعّمـ عمى وفؽ سرعة كؿ متعّمـ، وبجمع العوامؿ السابقة المؤثرة في التعّمـ لمتمّكف حّدد 

)سركز      بالمعادلة اآلتية:        كاروؿ درجة التعّمـ
 (120-117،ص1996وخميؿ،

ويحتمؿ أف تتأثر كمية الوقت التي يحتاجيا الطالب بدرجة استعداده وبقدراتو المفظية وبنوعية 
التدريس الذي يتمقاه في المدرسة وبنوعية المساعدة التي يتمقاىا خارج الصؼ وميمة التعّمـ لمتمّكف 

(، وفي 96،ص2002اء كؿ طالب الوقت الذي يحتاجو في التعّمـ )إبراىيـ،ىي إيجاد طرائؽ إلعط
ضوء أنموذج كاروؿ نشطت المؤسسات التربوية وقامت بوضع األىداؼ التعميمية الخاصة لكؿ 

مادة دراسية تقدـ لمطمبة وعممت عمى بناء األدوات لمتحقؽ مف مدى الوصوؿ إلى اليدؼ والتي تقـو 
ء نتائج عمى ىذه اإلختبارات فيتقرر مف خالليا فيما إذا تمّكف الطمبة مف عمى إجراء اختبارات وبنا

الوصوؿ إلى المستوى المحّدد لمتمّكف أـ لـ يصموا، فعند عدـ الوصوؿ إلى مستوى التمّكف يعرض 
عمى الطمبة أنشطة متنوعة تتمثؿ في إعادة شرح المادة الدراسية ليـ وتستخدـ إستراتيجيات تعميمية 

 (.17،ص2001إلى مستوى التمّكف )الطائي،إليصاليـ 
 أنموذج كيمر:  -ثانيًا:

 1963يدعى أيضًا بخطة كيمر أو نظاـ التعميـ الشخصي وقد ظيرت ىذه الخطة أوؿ مرة عاـ 
وتقـو عمى التعّمـ الفردي الذاتي بدءًا بتعرؼ المتعّمـ إلى النتاجات التعّممية المتوخاة وانتياءًا بإجابة 

ئمة التقويـ الذاتي مرورًا بالتدريبات واألنشطة بعد قراءة المادة العممية بفيـ ووعي المتعّمـ عف أس
واإلجابة عف االختبار الموضوعي الشامؿ حيث ال ينتقؿ المتعّمـ مف تعّمـ موضوع أو وحدة إلى 
يعد تعّمـ موضوع آخر إاّل بعد إتقانو التعّمـ السابؽ بمعيار محدد مف خالؿ اختبار يجيب عف أسئمتو 
ليذا الغرض بعد كؿ موضوع ووحدة ويقتصر دور المعّمـ عمى إرشاد المتعّمـ وتقديـ المساعدة لو 

(، وقد حظي 33-32،ص1998بمساعدة مراقبيف يقدموف التغذية الراجعة الفورية )مرعي والحيمة،
أنموذج كيمر باىتماـ خاص وطّبؽ عمى العديد مف الموضوعات في الجامعات األمريكية وكندا 
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والبرازيؿ والفمبيف وألمانيا حيث استخدمت في التدريبات العسكرية والتعميـ الصناعي وجميع مجاالت 
العمـو وبخاصة الفيزياء والتربية الصحية والجغرافية والعمـو اإلدارية وبيذا شّكمت حركة تربوية لتفريد 

ف مف أىـ 30،ص1994التعميـ نتيجة لطبيعة الخصائص التي تمّيزت بيا عمى سواىا )شيت، (، وا 
 خصائصيا:

 اعتماد حرية الفرد ورغبتو في دراسة المادة التي يرغبيا. .1
ترؾ المجاؿ واسعًا أماـ كؿ فرد لمتعّمـ عمى وفؽ سرعتو الذاتية ومف ثـّ حرّيتو في االنتقاؿ  .2

 بيف موضوعات المنيج عمى وفؽ تمؾ السرعة.
الذيف أنيوا مقرراتيـ الدراسية لمعمؿ كمساعديف في االستعانة بالمتفوقيف مف الطمبة المتدربيف  .3

 شرح بعض الجوانب الغامضة أو الصعبة وتوضيحيا لمف يحتاج إلى ذلؾ.
تحديد مستوى التمّكف المسبؽ لتعّمـ المادة التعميمية الذي ال يسمح اجتياز وحدة تعميمية  .4

 واالنتقاؿ إلى أخرى.
لتقميدية بوصفيا وسائؿ مساعدة لزيادة فيـ وحدة ما أو إمكانية االستفادة مف طرائؽ التدريس ا .5

 موضوع ما في وحدة معينة.
إمكانية اعتماد مختمؼ السبؿ التي تمّكف الفرد مف إتقاف تعمّمو سواءًا كانت مكتبية أـ  .6

 (.23،ص1991إرشادية أـ غير ذلؾ )احمد،
المتعددة ومف ىذه المحاذير أنيا  إاّل أف ليذه الطريقة عددًا مف المحاذير عمى الرغـ مف مزاياىا 

تحتاج إلى وقت طويؿ إلعدادىا وال بد مف توافر رغبة قوية وعالية عند وضع األىداؼ كما أف 
اعتماد ىذه الطريقة عمى مبدأ اإلتقاف معيارًا لمنجاح يحتاج إلى دقة في إعداد االختبارات ومتابعة 

 (.34،ص1998العمؿ )مرعي والحيمة،
  -موم:ثالثًا: أنموذج ب

أىتـ بمـو بوضع نظرية في التعميـ لممراحؿ التعميمية جميعيا نشرىا في كتابو "الخصائص اإلنسانية 
ضّمنيا خالصة دراساتو وتجاربو خالؿ السبعينات والتي  1976والعمـ المدرسي" وذلؾ في عاـ 

سي مفادىا أف أّدت إلى تطوير أنموذج كاروؿ السابؽ عرضو واضعًا قاعدة جديدة في التعّمـ المدر 
غالبية المتعمميف يمكف أف يتشابيوا في القدرة عمى التعّمـ ومعدلو والحافزية لو عندما توّفر ليـ 

ظروفًا تعميمية مناسبة وتحاوؿ ىذه النظرية توضيح األساليب التي يمكف إتباعيا لمتقميؿ مف أثر 
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ميذ إلى درجة التمّكف وتستند الفروؽ الفردية بيف المتعمميف بؿ وتالشي ىذا األثر حيف نصؿ بالتال
 -نظرية بمـو إلى مسّممتيف أساسّيتيف ىما:

أف نتائج أي نوع مف أنواع التعميـ تتأثر بتاريخ المتعّمـ السابؽ إذ ال يدخؿ المتعّمـ  -المسّممة األولى:
الموقؼ التعميمي صفحة بيضاء بؿ محّماًل بمعارؼ مسبقة وقدر مف الحافزية يختمؼ فييما كؿ 

 ـ عف اآلخر.متعمّ 
 أنو مف الممكف إجراء تعديالت في الخصائص الفردية لممتعمميف  -المسّممة الثانية:

" المعارؼ السابقة والحافزية " وأيضًا نوعية التعميـ المقّدـ مف أجؿ تحقيؽ التمّكف )سركز 
(، ويؤكد بمـو أنو إذا كاف المتعمموف موزعيف إعتداليًا بالنسبة 122-121،ص1996وخميؿ،

الستعدادىـ لمادة معينة وأعطوا التعّمـ نفسو فاف تحصيميـ سيكوف إعتداليًا أما إذا ُأعطي كؿ منيـ 
ما يناسب خصائصو وحاجاتو مف حيث نوع التعّمـ وجودتو والوقت المخصص فاف الغالبية العظمى 

( وأما المالمح األساسية 258،ص2001منيـ سيصؿ تحصيميـ إلى مستوى التمّكف )الصادؽ،
 -نموذج بمـو فيمكف تحديدىا بالخطوات اآلتية:أل
تقسيـ المقرر الدراسي إلى سمسمة مف الوحدات التعميمية والتي تتضمف نشاطات لمدة أسبوع  .1

 أو أسبوعيف.
 تحديد األىداؼ التعميمية الخاصة بكؿ وحدة تعّممية بشكؿ سموكي واضح ودقيؽ. .2
 لكؿ وحدة. وضع معايير لمتمّكف مف األىداؼ التعميمية .3
 تدريس المياـ التعميمية بإست خداـ المواد والطرائؽ االعتيادية لمتعميـ الجمعي. .4
إعطاء اختبارات تكوينية في نياية الوحدة التعّممية لتحديد ما إذا كاف الطالب قد تمّكف مف  .5

 الوحدة أـ ال.
نتائج ىذا االختبار بشكؿ في نياية الفصؿ الدراسي يؤدي الطمبة إختبارًا نيائيًا وتستخدـ  .6

 (.97-96،ص2002أولي لتعييف درجات الطمبة )إبراىيـ،
توفير أساليب عالجية تتضمف إعطاء دروس إضافية أو توفير المواد الدراسية اإلضافية  .7

المصادر الخارجية( التي يحتاجيا بعض الطمبة لتوضيح المعمومات غير  المجالت، )الكتب،
قت اإلضافي لمطمبة غير المتمكنيف الذيف يتـ تشخيصيـ بعد إجراء المفيومة وعادة يعطى الو 

 االختبار التكويني ليـ.



 ضياء عويذ العرنوسي أ.م.د. اعذاد:                                               طرائق التذريس العاهت
107 

توضع لكؿ طالب شيادة تمّكف عمى أساس ما يمتمكو المتعّمـ مف معمومات تقاس بمعايير  .8
 (.18،ص2001خاصة موضوعة لمتمّكف )الطائي،
مقررة لكؿ مف أنموذجي بمـو وكيمر نتائج التصميمات ال 1975وقد ناقش بموؾ وأندرسوف في عاـ 

إذ وجدا أف الفرؽ بينيما ىو أف التعّمـ لمتمّكف عند بمـو يناسب التدريس الصفي الجماعي في حيف 
أف خطة كيمر تقـو عمى التعّمـ الفردي وليس الجماعي والحظا أف دمج  التعّمـ لمتمّكف مع النظاـ 

 ,Guskey and Pigott, 1988أفضؿ ) الشخصي لمتعّمـ الذي وضعو كيمر سوؼ يعطي نتائج
p. 197  في مراجعة شاممة أف تقنيات  التعّمـ لمتمّكف التي  1976( وكما أوضح بموؾ وبرنس عاـ

تعتمد عمى إجراءات بموـ وكيمر كانت ناجحة بدرجة معقولة في تطوير تعّمـ الطمبة إال أف درجة 
حدى طرائؽ  النجاح يمكف أف تزداد مف خالؿ تطوير تقنية أخرى تكوف أكثر فعالية وكفاءة وا 

التطوير ىذه ىي استخداـ التسمسؿ اليرمي لػ ) كانييو ( وبذلؾ يصبح تصنيؼ نتائج التعّمـ مختمفًا 
، 1994عف التصنيؼ المتبع في دراسات  التعّمـ لمتمّكف الذي استخدـ تصنيؼ بمـو ) شيت، 

تمّكف مف الضروري إف نكوف قادريف ( وعمى نحو عاـ فعند تطبيؽ استراتيجية  التعّمـ لم 30ص
عمى إدراؾ متى يصؿ الطمبة إلى درجة التمكف المحددة وذلؾ عف طريؽ تحديد درجة التمّكف عمميًا 

إذ أف تحديد ىذا المستوى المعياري جوىري لمقياـ باستراتيجية التعّمـ لمتمّكف بنجاح ويتـ ذلؾ عف 
تعميمية واحدة قبؿ أف نبدأ الميمة التي تمييا طريؽ اختبار تكويني يتضمف تمّكف الطمبة لميمة 

وذلؾ ألف االختبار التكويني يساعد في تحديد مدى تقدـ الطمبة نحو األىداؼ التعميمية المنشودة 
وكما يحدد مدى استيعاب الطمبة وفيميـ لممواضيع المحددة في التعّمـ وتحديد مواطف الخمؿ في 

ف جديد أو إلصالح الخمؿ الموجود فيو فضاًل عف تقديـ تغذية تعّمـ الطمبة تمييدًا إلعادة التعّمـ م
، 1999راجعة يقـو بيا المعّمـ ويستخدميا في عممية التدريس وتحسيف مسارىا ) نشواف وجبراف، 

( ولعؿ العنصر األكثر أىمية في استراتيجية التعّمـ لمتمّكف ىو إجراءات التصحيح  204ص
اج الثانوي لالختبار التكويني، ويبدو أف الطالب يستجيبوف والتغذية الراجعة والذي يعتبر النت

لالختبار بشكؿ أفضؿ عندما ترتبط ىذه اإلختبارات بنشاطات عالجية متمثمة في توفير التغذية 
الراجعة التي يقوـ بيا المدرس تجاه الطمبة لموصوؿ إلى درجة التمّكف المقرر ليا ) عطا اهلل 

يتضح اف استراتيجية التعّمـ لمتمّكف تقتضي جيدًا أكبر مف ( وىكذا  13-12، ص1985وزيتوف، 
المدرس وفي الوقت نفسو تتطمب تغييرًا لدور المدرس مف ناقؿ لممعمومات إلى مساعد لمطمبة 

ويتطمب مف الطالب مشاركة أكبر وتوفر مف جية أخرى ظروفًا أفضؿ لزيادة مقدار ما يمكف أف 
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ي يتعمموف بيا وزيادة حماس الطمبة نحو عممية التعّمـ. ) يتمكف منو الطمبة وتحسيف الطريقة الت
 ( 20، ص2001الطائي، 

 فاعمية استراتيجية التعّمم لمتمّكن : 

بعد أف طبؽ بمـو استراتيجيتو في جامعة شيكاغو قاؿ : إف النتائج كانت مشجعة جدًا فقبؿ  
ز في االختبار النيائي، % مف الطمبة عمى تقدير ممتا20حصؿ  1965استعماؿ اإلستراتيجية عاـ 

% مف الطمبة بعد استعمالو اإلستراتيجية عمى تقدير ممتاز، وفي عاـ 80حصؿ  1966وفي عاـ 
% مف الطمبة إلى مستوى 90استخدـ نفس االختبار المستخدـ في العاميف السابقيف فوصؿ  1967

، أما 1967اـ مشابية لنتائج ع 1968التمّكف وحصوليـ عمى تقدير ممتاز وكانت نتائج عاـ 
النتائج اإلنفعالية لمتّمكف فيي إيجابية أيضًا إذ يؤكد بمـو انو عندما يتمكف الطالب مف موضوع ما 
لى العالـ الخارجي تتغير تغيرًا  ويتمقى دلياًل شخصيًا وموضوعيًا عمى ذلؾ فاف نظرتو إلى نفسو وا 

ة ما يبدأ بأف يحب الموضوع ويطمب جذريًا كما ينمو لديو اإلىتماـ بالموضوع الذي تمّكف منو، فعاد
المزيد منو فاإلجادة في موضوع معيف تفتح السبيؿ إلى مزيد مف االستكشاؼ لو، ويعد نمو الحافز 
لمزيد مف التعّمـ مف أىـ نتائج التمّكف وعميو تصبح استراتيجية التعّمـ لمتمّكف إحدى المصادر القوية 

فاعمية استراتيجية التعّمـ لمتمّكف في تنمية قدرات  لمصحة النفسية إذ أكدت العديد مف الدراسات
الطمبة وزيادة دافعيتيـ نحو التعّمـ وتوليد اتجاىات إيجابية نحو تعّمـ الموضوع، وفي السنوات 

األخيرة مف القرف العشريف اخذ اإلىتماـ يزداد لدى الباحثيف في التأكيد عمى أىمية استراتيجية التعّمـ 
الكبير الذي طرأ عمى نتائج الطمبة في مناطؽ متعددة ومواد دراسية مختمفة ما لمتمّكف وذلؾ لمتقدـ 

 أكدت قيمتيا بوصفيا أداة جيدة لتحسيف التعّمـ.
 ( 98-97، ص 2002) إبراىيـ،            

 تمثيل األدوار :
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وىذا األسموب عبارة عف قياـ الطمبة بتمثيؿ بعض المواقؼ , وتقّمص الشخصّيات ؛ مف أجؿ 
 : اكتساب الخبرة , وخطوات ىذا األسموب

 اختيار الموضوع )صالح لمتطبيؽ ,مرتبط بواقع الطمب  . 
  اعتماد المبادئ ) التطّوع , الحرّية , التزاـ الموضوع , الشمولّية , الوقت المحّدد , تعّدد

 وجيات النظر(.
 عقد جمسة لتقويـ النتائج , واستخالص األفكار المشتركة . 

 

 بالمعبالتعمم 
أكدت البحوث التربوية أف األطفاؿ كثيرًا ما يخبروننا بما يفكروف فيو وما يشعروف بو مف خالؿ 
لعبيـ التمثيمي الحر واستعماليـ لمدمى والمكعبات واأللواف والصمصاؿ وغيرىا ، ويعتبر المعب 

ىكذا فإف األلعاب وسيطًا تربويا يعمؿ بدرجة كبيرة عمى تشكيؿ شخصية الطفؿ بأبعادىا المختمفة ؛ و 
التعميمية متى أحسف تخطيطيا وتنظيميا واإلشراؼ عمييا تؤدي دورًا فعاال في تنظيـ التعمـ ، وقد 
أثبتت الدراسات التربوية القيمة الكبيرة لمعب في اكتساب المعرفة وميارات التوصؿ إلييا إذا ما 

 أحسف استغاللو وتنظيمو . 
 

 معب :تعريف أسموب التعمم بال
ؼ المعب بأنو نشاط موجو يقـو بو األطفاؿ لتنمية سموكيـ وقدراتيـ العقمية والجسمية والوجدانية ُيعرّ 

، ويحقؽ في نفس الوقت المتعة والتسمية ؛ وأسموب التعمـ بالمعب ىو استغالؿ أنشطة المعب في 
 اكتساب المعرفة وتقريب مبادئ العمـ لألطفاؿ وتوسيع آفاقيـ المعرفية .

 

 في التعمم :أىمية المعب 
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نماء 1) ( إف المعب أداة تربوية تساعد في إحداث تفاعؿ الفرد مع عناصر البيئة لغرض التعمـ وا 
 الشخصية والسموؾ 

 وتساعد في إدراؾ معاني األشياء .( يمثؿ المعب وسيمة تعميمية تقرب المفاىيـ 2)
فاؿ وفقًا الفردية وتعميـ األط( يعتبر أداة فعالة في تفريد التعمـ وتنظيمو لمواجية الفروؽ 3)

 إلمكاناتيـ وقدراتيـ .
( يعتبر المعب طريقة عالجية يمجأ إلييا المربوف لمساعدتيـ في حؿ بعض المشكالت 4)

 ت التي يعاني منيا بعض األطفاؿ .واالضطرابا
 أداة تعبير وتواصؿ بيف األطفاؿ .( يشكؿ المعب 5)
 الموىبة اإلبداعية لدى األطفاؿ .( تعمؿ األلعاب عمى تنشيط القدرات العقمية وتحسف 6)

 فوائد أسموب التعمم بالمعب :

 يجني الطفؿ عدة فوائد منيا :
 خريف فرديًا وفي نطاؽ الجماعة .( يؤكد ذاتو مف خالؿ التفوؽ عمى اآل1)
 التعاوف واحتراـ حقوؽ اآلخريف . ( يتعمـ2)
 قوانيف والقواعد ويمتـز بيا .حتراـ ال( يتعمـ ا3)
 ( يعزز انتمائو لمجماعة .4)
 كرة والتفكير واإلدراؾ والتخيؿ .( يساعد في نمو الذا5)
 ويسيؿ اكتشاؼ قدراتو واختبارىا .( يكتسب الثقة بالنفس واالعتماد عمييا 6)

 أنواع األلعاب التربوية :

طارات ، العرايس ، أشكاؿ الحيوانات ، اآلالت ، ( الدمى : مثؿ أدوات الصيد ، السيارات والق1)
 أدوات الزينة .... الخ .

( األلعاب الحركية : مثؿ ألعاب الرمي والقذؼ ، التركيب ، السباؽ ، القفز ، المصارعة ، 2)
 التوازف والتأرجح ، الجري ، ألعاب الكرة .

 قاطعة ... الخ .( ألعاب الذكاء : مثؿ الفوازير ، حؿ المشكالت ، الكممات المت3) 
 التمثيؿ المسرحي ، لعب األدوار .( األلعاب التمثيمية : مثؿ 4)
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 ناشيد ، الرقص الشعبي ... الخ .( ألعاب الغناء والرقص : الغناء التمثيمي ، تقميد األغاني ، األ5)
 ابيف والساللـ ، ألعاب التخميف .( ألعاب الحظ : الدومينو ، الثع6)
 بقات الشعرية ، بطاقات التعبير .قافية : المسا( القصص واأللعاب الث7)

 دور المعمم في أسموب التعمم بالمعب :
 لدمى المتوفرة في بيئة التمميذ .( إجراء دراسة لأللعاب وا1)
تتناسب وقدرات ( التخطيط السميـ الستغالؿ ىذه األلعاب والنشاطات لخدمة أىداؼ تربوية 2)

 واحتياجات الطفؿ .
 المعبة لمتالميذ .د ( توضيح قواع3)
 وعات وتحديد األدوار لكؿ تمميذ .( ترتيب المجم4)
 اعدة والتدخؿ في الوقت المناسب .( تقديـ المس5)
 ب في تحقيؽ األىداؼ التي رسميا .( تقويـ مدى فعالية المع6)

 شروط المعبة :

 ( اختيار ألعاب ليا أىداؼ تربوية محددة وفي نفس الوقت مثيرة وممتعة .1)
 المعبة سيمة وواضحة وغير معقدة .( أف تكوف قواعد 2)
 لخبرات وقدرات وميوؿ التالميذ . ( أف تكوف المعبة مناسبة3)
 لتمميذ واضحا ومحددا في المعبة .( أف يكوف دور ا4)
 ف تكوف المعبة مف بيئة التمميذ .( أ5)
 بالحرية واالستقاللية في المعب .( أف يشعر التمميذ 6)

 األلعاب التربوية :نماذج من 

( لعبة األعداد بالمكعبات عمى ىيئة أحجار النرد ، يمقييا التمميذ ويحاوؿ التعرؼ عمى العدد 1)
 تغالليا أيضًا في الجمع والطرح .الذي يظير ويمكف اس

( لعبة قطع الدومينو ، ويمكف استغالليا في مكونات األعداد ، بتقسيـ التالميذ إلى مجموعات ثـ 2)
ت العدد وتفوز مجموعة قطعًا مف الدومينو ويطمب مف كؿ مجموعة اختيار مكونا تعطى كؿ

 المجموعة األسرع .
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( لعبة ) البحث عف الكممة الضائعة ( وتنفذ مف خالؿ لوحة بيا مجموعة مف الحروؼ ، يحدد 3)
 المعمـ الكممات ويقوـ التالميذ بالبحث عف الكممة بيف الحروؼ كممات رأسية وأفقية .

 
 ر
 س
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 ـ
 
( لعبة صيد األسماؾ : عف طريؽ إعداد مجسـ لحوض بو أسماؾ تصنع مف الورؽ المقوى 4)

ويوضع بيا مشبؾ مف حديد ويكتب عمييا بعض األرقاـ أو الحروؼ وتستخدـ في التعرؼ عمى 
 بواسطة سنارة مغناطيسية . األعداد أو الحروؼ اليجائية بأف يقوـ التالميذ بصيدىا

نفصاًل نطقًا وكتابة حسب ( لعبة ) مف أنػػا ( : وتستخدـ لتمييز حرؼ مف الحروؼ متصاًل وم5)
 موقعو .
 أنػا في

 
 المدرسة

 
 ريـ
 

 حمد
 

 ترسـ
 

  -العصف الذىني:
يشير مفيـو العصؼ الذىني إلػى أنػو طريقػة يسػتخدـ لتحفيػز دمػاغ اإلنسػاف نحػو توليػد أفكػار        

جديػػدة حػػوؿ موضػػوع معػػيف، كمػػا أنيػػا تعػػد وسػػيمة لمحصػػوؿ عمػػى اكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف تمػػؾ األفكػػار 
مػػػف األشػػػخاص خػػػالؿ فتػػػرة قصػػػيرة، لػػػذا فيػػػي نػػػوع مػػػف التفكيػػػر الجمػػػاعي ييػػػدؼ الػػػى تعػػػدد األفكػػػار 

ا وبػػذلؾ يتطمػػب األمػػر تضػػافر التفكيػػر وعمػػى الخصػػوص  فػػي بعػػض الحػػاالت التػػي يصػػعب وتنوعيػػ
 عندىا عمى الطالب حؿ المشكمة لوحدة
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(. إذ إف تفكيػػػػر الطالػػػػب ضػػػػمف مجموعػػػػة مػػػػف الطمبػػػػة عمػػػػى إطػػػػالؽ قدراتػػػػو 14: 1988) مطالقػػػػة، 
مػػؾ معمومػػات إف مجموعػػة مػػف الطمبػة تمت  1975Steinاإلبداعيػة، وفػػي ىػذا السػػياؽ يػػرى سػتايف ) 

ومعػػارؼ أكثػػر ممػػا يممكػػو أفرادىػػا عمػػى حػػدة، حتػػى لػػو امتمػػؾ احػػدىـ معمومػػات ومعػػارؼ واسػػعة فانػػو 
يمكف لمعمومات شخص آخر أف تسيـ بػداللتيا ضػمف المجموعػة حتػى لػو كانػت متواضػعة وفرديػة.) 

 (.  75: 1996الدايني 
 األمػػور مػػى الطمبػػة، وافويعػػد العصػػؼ الػػذىني طريقػػة لمتوصػػؿ إلػػى حمػػوؿ لمشػػكالت قائمػػة تعػػرض ع

المسػػممة بيػػا التػػي تسػػتند عمييػػا ىػػذه الطريقػػة ىػػي أفكػػار أي طالػػب مػػف شػػأنيا أف تحفػػز أفكػػار طمبػػة 
 آخريف:

(. وتشير اتجاىات مفيـو العصؼ الػذىني إلػى أف الكػـ يولػد النػوع، 152 -151: 1976) العاني، 
ي يػػؤدي إلػػى تغييػػر نػػوعي" وفػػي ىػػذا وىػػذا ينطمػػؽ مػػف مبػػدأ) ىيجػػؿ( الفمسػػفي القائػػؿ: إف التػػراكـ الكمػػ

الشػػػأف تشػػػير نتػػػائج الدراسػػػات إلػػػى أف التركيػػػز عمػػػى الكػػػـ يػػػؤدي إلػػػى ثػػػروة فػػػي الكػػػـ والكيػػػؼ معػػػا ) 
 (.  159:  1978إبراىيـ، 

 

 أىداف التدريس بطريقة العصف الذىني:

 تفعيؿ دور المتعمـ في المواقؼ التعميمية.  -1
تحفػػػز المتعممػػػيف عمػػػى توليػػػد األفكػػػار اإلبداعيػػػة حػػػوؿ موضػػػوع معػػػيف، مػػػف خػػػالؿ البحػػػث عػػػف  -2

 إجابات صحيحة أو حموؿ ممكنة لمقضايا التي تعرض عمييـ. 
 أف يعتاد الطالب عمى احتراـ أراء اآلخريف وتقديرىا.  -3
 بنػاء عمييػا. ) مركػزأف يعتاد الطالب عمى االستفادة مف أفكار اآلخػريف، مػف خػالؿ تطويرىػا وال -4

 ( 19: 2003تدريب وادي الدواسر ،

 فوائد العصف الذىني :

إف طريقة العصؼ الذىني ميمة لتنمية قدرات الطالب المعرفية والميارية والوجدانيػة لألسػباب اآلتيػة 
  : 
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) حدسػػية(: إذ إف الحكػػـ المؤجػػؿ لمعصػػؼ الػػذىني ينػػتج المنػػاخ  بدىيػػةلمعصػػؼ الػػذىني جاذبيػػة  -1
 ي األساسي عندما اليوجد نقد أو تدخؿ مما يخمؽ مناخا" حرا" لمجاذبية البدىية بدرجة كبيرة. اإلبداع

لمعصػػؼ الػػذىني عمميػػة بسػػيطة: ألنػػو التوجػػد قواعػػد خاصػػة تقيػػد إنتػػاج الفكػػرة، وال يوجػػد أي نػػوع  -2
 مف النقد أو التقويـ .

الجماعػػة أو حػػؿ المشػػكمة العصػػؼ الػػذىني عمميػػة مسػػمية: فعمػػى كػػؿ فػػرد أف يشػػارؾ فػػي مناقشػػة  -3
 جماعيا والفكرة ىنا ىي االشتراؾ في الرأي أو المزج بيف األفكار الغريبة وتركيبيا. 

العصػػؼ الػػذىني عمميػػة عالجيػػة: كػػؿ فػػرد مػػف األفػػراد المشػػاركيف فػػي المناقشػػة تكػػوف لػػو حريػػة  -4
 الكالـ دوف أف يقـو أي فرد رأية أو فكرتو أو حمو لممشكمة. 

العصػػؼ الػػذىني عمميػػة تدريبيػػة: فيػػي طريقػػػة ميمػػة السػػتثارة الخيػػاؿ والمرونػػة والتػػدريب عمػػػى  -5 
 ( 20: 2004التفكير اإلبداعي. )صالح ،

 

  -المبادئ األساسية لمعصف الذىني:

 اقترح اوزبوف وبارنز بعض المبادئ األساسية التي يرتكز عمييا العصؼ الذىني وىي:  
جوز تقييـ أي مػف األفكػار المتولػدة فػي المرحمػة األولػى فػي الجمسػة ،الف نقػد إرجاء التقييـ : ال ي -1

أي فكػػرة وتقيميػػا قبػػؿ نضػػج العمػػؿ والوصػػوؿ بػػو إلػػى نيايتػػو قػػد يػػؤدي إلػػى فشػػؿ الجانػػب اإلبػػداعي 
وتنشيطو ليس لدى الجماعة بؿ قد يكوف لدى الفرد أيضا" , فكثير مف األفراد يكفوف أنفسػيـ بأنفسػيـ 

. 
حريػػػة التفكيػػػر : أي التحػػػرر ممػػا قػػػد يعيػػػؽ التفكيػػػر اإلبػػداعي بمػػػا يزيػػػد انطػػػالؽ القػػػدرات إطػػالؽ  -2

اإلبداعية عمى التخيؿ وتوليد األفكار فػي جػو ال يشػوبو الحػرج مػف النقػد والتقيػيـ ، ويسػتند ىػذا المبػدأ 
ىيػػػب إلػػى أف األفكػػار غيػػر الواقعيػػة أو الغريبػػة قػػد تثيػػر أفكػػارا" أفضػػؿ عنػػد األشػػخاص اآلخػػريف. )و 

 (2001,31وزيداف,
الكػػػـ يولػػػد الكيػػػؼ : أي التركيػػػز عمػػػى توليػػػد أكبػػػر قػػػدر ممكػػػف مػػػف األفكػػػار ميمػػػا كانػػػت جودتيػػػا  -3

فاألفكارغير المنطقيػة والغربيػة ىػي مقبولػة، ويسػتند ىػذا المبػدأ عمػى االفتػراض بػأف األفكػار  المبدعػة 
 ألقؿ أصالة.لممشكالت وحموليا تأتي بعد عدد مف الحموؿ المألوفة واألفكار ا
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البنػػاء عمػػى أفكػػار اآلخػػريف: أي جػػواز تطػػوير أفكػػار اآلخػػريف والخػػروج بأفكػػار جديػػدة وتحويرىػػا،  -4
وتوليػػػد أفكػػػار أخػػػرى منيػػػا , بحجػػػة أف الجماعػػػة تمتمػػػؾ معمومػػػات ومعػػػارؼ أكثػػػر ممػػػا يممكػػػو أفرادىػػػا 

 (2, 2003بشكؿ مستقؿ . ) محمد,
  
 
 


