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 دعاء
 بسم هللا الرحمان الرحيم

 رب ال تدعني اصاب بالغرور اذا نجحت

 وال اصاب بالياس  اذا فشلت

 بل ذكرني دائما الن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح

 يارب علمني ان التسامح هو اكبر مناصب القوة

 وان حب االنتقام هو اول مظاهر الضعف ,يارب

 لي االملاذا جردتني من المال اترك 

 واذا جردتني من النجاح اترك لي قوة العناد حتى اتغلب على الفشل

 واذا جردتني من نعمة الصحة اترك لي نعمة االيمان

 يارب اذا اسات الى الناس اعطني شجاعة االعتذار

 و اذا اساء لي الناس اعطني شجاعة العفو

 فكفاني عز ان تكون لي ربا وكفاني فخرا ان اكو نلك عبدا

 لي كما احب , فوفقني الى ماتحب انت

 امين

  



 االهداء

ابدا باالهداء ,  اقول الحد هلل الذي وفقني الى هذا وما كنت ارجو سوى ذلك  اوال وقبل ان

 واتمنى ان يتقبل هللا هذا العمل.

اهدي ثمرة جهدي هذا الى اغلى مالدي في الوجود الى من استطاع بجهد جهيد وبكل ماتاه 

قوة ان يبعد وباء الجهل واالمية من امامي وينير طريقي شمعة العلم ابي هللا من قدرة و 

 العزير اطال هللا في عمره .

الى من انارت بدعوتها طريقي وغمرتني بعطفها لمواصلة دربي امي العزيزة فارج وان 

 يحفظكما هللا لي  و يعينني على طاعتكما وارضائكما 

 عمرهالى عمي العزيز حفظه  هللا واطال في 

 الى زوجي محمد والى من ترعرعت بينهم اخواني ناصر و فايزة 

 الى جوهرة قلبي الكتكوتة ريم حفظها هللا

 الى صديقتي التي رافقتني اوقات الدراسة خيرة

كما اهدي هذا العمل الى استاذي المشرف بن عائشة احمد واتقدم له بجزيا الشكر والعرفان 

 على مساعداته وتوجيهاته.



 

 مقدمة 
 



 
 ب

 

 

الذي عمت بحكمته الوجود والذي شملت رحمته كل الوجود نحمده  األحدالحمد هلل الواحد 

هو وحده ال شريك له له  إالهللا سبحانه وتعالى ونشكره بكل لسان محمود ونشهد  انه ال اله 

بالعزة كما توعد من  أطاعهالحمد وله الملك وهو الغفور الودود  وعد سبحانه وتعالى من 

عصاه بالنار  ونشهد  ان نبينا محمدا بن عبد هللا هو عبده ورسوله صاحب المقام المحمود 

 والحوض المورود وصلى هللا عليه وسلم تسليما كثيرا اما بعد.

انسانية جليلة يتشرف بها كل انسان يعمل فيها ومكانته رفيعة وتناط  التدريس مهنة-

بالمعلمين   مسؤولية اعداد االفراد الصالحين النافعين النفسهم  والمتهم  وتزويد االجيال 

و المهارات والقيم والتجاهات المرغوبة والتدريس رسالة  الناشئة بالمعلومات والمعارف 

البعض بان التدريس مهنة  لمن ال مهنة له  فاصبحت مهنة  ومهنة سامية ليس كما يتصور 

التدريس لها متطلبات ومسؤوليات عديدة  ومتنوعة ينبغي توافرها في كل من يرغب 

االلتحاق بها ومطالب االعداد لمهنة التدريس تؤكد بان التدريس لم يعذ عمال سهال وبسيطا 

يحتاج الى تخطيط وجهد ونشاط عقلي يقتصر على شرح بسيط المادة العلمية وانما هو عمل 

ويعتبر  تدريس اللغة العربية ذا طابع خاص الن االهتمام االساسي ينصب على توظيف 

التدريس بكل مايتصل به بمادة اللغة العربية  في جميع المراحل التعليمية  وهذا يحتاج الى 

ت التي تستخدمها معها معرفة كبيرة بطبيعة اللغة ونظامها و الطرائق التدريسية و  المهارا

ومن هنا جاء عنوان مذكرتي "دراسة كتاب اساسيات التدريس والتطوير المهني للمعلم 

 : للباحث عبد السالم مصطفى عبد السالم" ومن هنا اطرح التساؤالت االتية

 ما مفهوم الدريس؟وما طرقه؟وما مكانة المعلم في العملية التدريس؟

 : ت خطة محكمة تمثلت فيمايليولالجابةعن هذه التساؤالت اتبع

كيفية تحسين فعالية -مدخل والذي تحدثت فيه  عن تعليمية اللغة العربية"مفهوم التعليمية

 التدريس"

ثم الفصل الثاني فتناولت فيه اعداد المعلم ومكانته في العملية التعليمية واهم العناصر التي 

ية التعليمية واهم العناصر التي تناولها تناولها هذا الفصل" اعداد  المعلم ومكانته في العمل

 التقييم" وخاتمة –مكانة المعلم في العملية التعليمية –هذت  الفصل "اعداد المعلم 

كانت كنتيجة للبحث كله واضفت ي االخير ملحق خاص بالتعريف بالكتاب والمؤلف اما 

المنهج الذي اتبعه الباحث عبد السالم مصطفى عبد السالم منهج وصفي تحليلي ومن اهم 

اساسيات التدريس والتطوير المهني  : المصادر والمراجع التي اعتمدتها في هذا البحث



 
 ت

عبد السالم ودراسات في اللسانيات التطبيقية الحمد حساني للمعلم لعبد السالم مصطفى 

وخصائص العربية وطرائق تدريسها لنايف معروف وغيرها من المراجع االخرى التي 

 انب الحديث فيها عن طرق التدريس ومكانة المعلم.

 

 

 
 

 
 



 

 مدخل
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 : التعليمية

احثين  انصرف عدد من البحيث  ,عرف القرن العشرين اهتماما بارزا بمنهجية تعليم المواد-

ومي    ,على اختالف تخصصاتهم الى البحث في  المايا ا المتصيلة بتر يية قرا يد التيدري 

  ميا جدييداااتمرارية هذه البحوث المالقة على ماا ا التعليم و التعلم  ظهرت التعليميية  عل

فيي  حقييا  علييوم التربييية وثمجيياا بحييث وتثثييير علميي  حيييث ينصيي  ااااييا علييى تحليييا 

اتي  لي  اشثاليات التعليمات ف  مختليف اقيوار التعلييم والتميدر  لتصيبك بيذل  علميا  ا ميا بذ

 ات  واجراءات  الخاصة.مثاهيم  ومصقلح

 فماه  التعليمية؟ وماه  المثاهيم الر ياية الت  تقوم عليها؟ 

 : التعليمية لغة -أ

ثلمييى التعليمييية فيي  اللغيية مصييدر صييناع  لثلميية تعليماوهييذه ايخييير  جيياءت علييى صيييغة 

المصدر الذي وزن "تثعيا" اواصا اشتقاق "تعليم"من "علم" ا وجاء  ف  لاان العر  "علم 

ونقوا علمي  اي وعي  عالمية او اميار  لتيدا عليى الشي ء 1علم ايمر وتعلم  واتقن "ووفق  

 .لث  ينو  عن 

 : التعليمية اصقالحا - 

 با اللجوء الى مثهوم التعليمية ينبغ  ايشار  الى تعدد ماميات هذا العلم ف  اللغى العربيية 

 la didactique des » افهييذا  المصيييقلك وعييي  ليقابيييا المصيييقلك الغربييي  الشيييهير

langues »     ولهذا اجد ان البعض يذه  الى المرث  الثالث   "علم تعليم اللغات" وهنيا

من يايتعما الترجمية الحرفيية للعبيار  فيايتعما "تعليميية اللغيات" ثميا مياا اليبعض  ايخير 

ير ياتعماا مصقلك "علم الترثي " او التدرياية" او "التعليمية" على ان هذا المامى ايخ

 هو ايثثر شيوعا وتناوي ف  التربية.

 

 

 

 

 

                                                             
 .416,مادة )ع.ل.م( ص 1997/ 4ج/1ابن منظور/لسان العرب /دار صادر بيروت لبنان/ط  1
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  1وهذا المخقق يبين لنا مصقلحات عرف بها هذا العلم.

 

 

 الديدا ثتي  التدرياية        علم التعليمية    التعليميات   علم

 التعليم التدري                       

 وهذه بعض التعاريف الخاصة بالتعليمية.-

عرفها محمد الدريج ف  ثتابة تحليا العملية التعليمية"ه  الدرااة العلميية لقيرق التيدري  -

وتقنيات  او اشثاا تنظيم موا ف التعليم الت  يخع  لها المتعلم  صد بلوغ ايهداف المنشود  

 2اواء على ماتوى العقل  المعرف  او اينثعال  الوجدان  او الحا  الحرث  المهاري".

احمد حاان " ه  عليم تتعليد موعيوعات  بيالتخقيق للوعيعية البيدا وجيية وثيثيية  عرفها-

 .3تنثيذها ومرا بتها وتعديلها عند العرور  "

" التعليمية تؤا  نظرية التعليم ا فه  تدر  القوانين العامة : عرفها محمد صالك حثروب -

التعليمي  اي نشياق  للتعليم بغض النظر عن محتوى مختلف الموادا فموعيوعها هيو النشياق

 4التعليم والتعلم ف  ترابقهما وفد القوانين العملية التعليميو ذاتها".

وميين خييالا هييذه التعيياريف ااييتنتجت ان التعليمييية ترجمييت الييى عييد  مصييقلحات اهمهييا -

لتيدري  الديداثتي  ا عليم التيدري  اعليم التعلييما التدرياية ا وان عليم التيدري  يجعيا مين ا

 م.اهتمام  على نشاق ثا من المعلم و المتعلم و تثاعلهم داخا القاموعوعا ل  فينص  

ة مين التعليمية هي  الدرااية العلميية لقيرق التيدري  وهي  مرتبقية اااايا بيالمواد الدراايي-

 مااعد  المتعلم على تثعيا  درات .حيث محتوياتها وثيثية التخقيق لها ب

 تعليمية خاصة وتعليمية عامة : تعم التعليمية نوعين مختلثين : انواع التعليمية

"هييي  التييي  تهيييتم بتقيييديم المبيييادا ايااايييية والقيييوانين العامييية  : التعليميييية العامييية -أ

الت  تيتحثم في  العمليية التربويية مين منياهج و قرا يد تيدري  والمعقيات النظرية

تربيوي  5وواا ا بيدا وجيية واايالي  تقيويم واايتغاللها اثنياء التخقييق يي عميا

                                                             
  08.1 ص2007عالم الكتب الحديثة ,االردن  /1بشيرا برير/تعليمية النصوص بين النظرية والتطبيق /ط

  8.2البليدة /دط/دت/ص–/تحليل العملية التعليمية/قصر الكتاب  محمد  الدريح 

  138.3. ص 1996احمد حساني/دراسات في اللسانيات التطبيقية /جامعة وهران الجزائر /دط/ 

  127.4ص/محمد صالح حثروبي/الدليل البيداغوجي لمرحلة  التعليم االبتدائي /دار الهدى للنشر والتوزيع /عين مليلة الجزائر /دط/دت

  5118عبد هللا القلي/ التعليمية العامة والتعليمية الخاصة  /دط/دت ص 

Didactique 
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 بغض النظر عن المحتويات الدرااية وقبيعة انشقة المادى الدرااية اي ييتخل 

موعييوعها حاليييا فيي  تثاعييا نشيياق  التعليييم و الييتعلم  فيي  اقييار  واعييد العملييية 

 التعليمية ثما انها  تهتم بمختلف اشثاا  التدري  ثمحاعرات درو  ....

ن التعليمية العامية  ثميا انهيا " تعتبر التعليمية الخاصة  جزءا م : التعليمية الخاصة - 

 1تهتم مثلها بالقوانين والمعقيات والمبادا ولثن على نقاق اعيد 

 ينهييا  تتعلييد بميياد  درااييية واحييد  . وتهييتم بعينيية تربوييية خاصيية وبواييا ا خاصييية  اذن

ايا ا الو ا اوفالتعليمية الخاصة تمثا  الجان  التقبيقي  للتعليميية العامية اذ تهيتم بيانجك الايب

 لتحقيد ايهداف وتلبية حاجات المتعلمين.

 : عناصر العملية التعليمية "مثوناتها"

ليم بي  المع ار المثليث التعليمي  ونعني بثا التعريثات الت  تتمحور حوا التعليمية تاخذ بايعت

 ييةديداثتيثوالمتعلم والمحتوى فالعملية التعليمية ترتبق ف  ايايا  بهيذه ايقيراف اليثالث ال

هيذه فه  عال ة تتاا  بين المعلم والمتعلم والمعرفة ف  محيق تربيوي معيين وزمين محيدد ف

 ايقراف تتثاعا مجتمعة بشثا ايجاب  ث  تحقد اهداف التعليم.

 : ثما ان هنا  اقراف اخرى تحقد اهداف التعليم اي وه -

  القريقة و الواا ا التعليمية.

را في  بنياء يعتبر المعلم فار  الميدان و العملية التربويية حييث اني  يغلي  دورا ثبيي : المعلم

تحقيد تفافعيا المنياهج و احاين اينشيقة و القرا يد و اشيثاا التقيويم ي  , تعلمات الميتعلم

 ,جييد ليميية الاهدافها بدون وجود المعلم الثعاا المعد اعدادا جيدا واليذي يمتلي  الثثاييات التع

ومين  ,قاو محثز ومنشق ومنظم  ومحر  للعملية التعليمية ولي  ملقنا ثما ثان  اابوبهذا فه

ا تعلم وهيذثمة فهو ياها عملية التعلم ويحثز على الجهة وايبتثار ثميا اني  يتياب  مايير  المي

اصيا خحيث يقاا عن  ان  ثالمهند  يج  ان يبذا جهدا اعيافيا  ,من خالا تقييم مجهودات  

 عارف  حاعر  ف  الميدان.يجعا معلومات  وم

 

 

 

 

                                                             
  119.1المرجع نفسه ص
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 عال ة تربوية ااتيمولوجية   عال ة                       

 

 عال ة معرفية                                    

                              

" هو الذي يعما على تنمية القدرات والمهارات عنيد  التالمييذ عين  : عرف  جبرا يا بشار -

ومعرفية  حاجيات  ,قريد تنظيم العملية التعليمية وعبقها واايتخدام تقنييات اليتعلم ووايا ل 

 1التالميذ وقرا د تثثيرهم وتعلمهم"

"هيو اليذي يايتقي  اايتخدام  : وعرف  "االمة عبيد العظييم" وصيثاء عبيد العزييز عليى اني -

وتحدييد ايحتياجيات التعليميية للقيال  وتصيميم  ,ااتراتيجيات فعالية لليتعلم  وادار  الثصيا 

ثميا يتايم بيالتمثن  مين المياد  العلميية وفهييم  ,والتقيويم اليذات  ,واينشيقة التعليميية المناايبة 

 2 قبيعتها وقرق البحث فيها"

عليييم ن اليينعلم يعييد رثيييز  ااااييية ينجييات عملييية التوميين خييالا عييذين التعييريثين ااييتنتجت ا

بصييثت  شييخ  مثييون وموجيي  للتعليييم اييواء ميين الناحييية العلمييية النظرييية او ميين الناحيية 

 .ايجرامية العلمية

يمثيين تحديييد  خصييا   المييدر  النيياجك و الثثيياء فيي   : خصييا   المعلييم النيياجك و الثثيياء

 : عوء بيدا وجيا الثثاءات ف  النقاق التالية

                                                             
  27.1ص 1/1986جبرائيل بشارة/ تكوين المعلم العربي و الثروة العلمية التكنولوجية /دار الفكر العربي القاهرة /ط 

  293ص  2007الفصل وتنمية المعلم /دار الجامعة الجديدة االسكندرية /دط/ صفاء عبد العزيز وسالمة عبد العظيم /ادارة 

 المعلم

 المعرفة المتعلم
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حالييا في  ايميراض  ,يج  على المعلم ان يثون صحيحا بدنيا : الخصا   الجامية -1

 ,وعيعف الايم  والبصير  ,وعيو  النقيد ومخيارا الحيروف  ,والعاهات المزمنة 

و ذليي  ين مهنية التييدري  تتقليي  1والقصير او القييوا الشييديد او النحافية او الاييمنة 

ي يايتقي  ان يقيوم بهيذه المهنية معليم  مميا يعني  اني   ,جهدا بدنيا يرافقها عما شاق 

 مريض.

علييم الم ومين هيذا ااييتنتجت ان تمتي  المعليم بمظهيير جيذا  يجعيا التالميييذ يقبليون عليي  ين-

نمييوذا لتالميييذه واهماليي  لمظهييره يييوح  اليييهم بييذل  و ييد يجعليي  موعيي  اييخريتهم وعييدم 

 احترامهم.

   بثا نشاق وحيوية. اذن الخصا   الجامية تجعا المعلم  ادر على اداء واجب

تعتبير الشخصيية مين اهيم خصيا   المعليم الثيفء فتجعلي    : الخصيا  الشخصيية -2

 يادرا عليى اليتحثم  في  ايلوثات  عنييد الغعي  وعيدم اايتخدام   وتي  الجايمانية فيي  

بينما المعلم   2التعاما م  القلبة وتميزه بايمانة والشجاعة ايدبية والبثر والماؤولية

الغير المتزن فيؤثر على شخصية المتعلميين وييزرع في  نثوايهم الخيوف و لية الثقية 

 بالنث .

لعلمي  االمعليم النياجك هيو اليذي يتمتي  بقيدرات عاليية عليى التثثيير  : القدرات العقلية -3

 الايااية وايبداع  و هو الذي يلم بنثاية التلميذ وبقواعد التدري  و بعلم ايخالق و

 رف المجتم  الاياا  و معايير  الخلقية.ليع

ليى المعلم الناجك يثون متعمقا ف  مجياا تخصي  وع : الخصا   ايثاديمية والمهنية -4

دارييية بثييا جديييد فيي  هييذا التخصيي  عيين قريييد ايقييالع الييدا م و ييراء  الثتيي  

 وحعور المؤتمرات والنيدوات وان ييتقن اايالي  البحيث الالزمية لمتابعية ميا يايتجد

ا اذ ان  تمثن  من هذه اياالي  يااعده على تعليمهي  ,ة ف  مجاا تخصص من معرف

رن وحدها ليم تعيد ثافيية لمتقلبيات العصير الحاعير بيا يبيد ان تقتيلقالب  فالمعرفة 

 بااالي  البحث عنها لتجديدها بااتمرار.

بر الصي ,ينبغ  ان تتوفر ف  المعلم جملة من الصثات ايخال يية المتمثلية في  الصيدق -5

المييذه تالعثو...وحتى ياتقي  المعلم نقا هذه الصيثات اليى  ,ايمانة,التصامن ,فاءالو

 يج  ان تظهر ف  الوثات  وتصرفات .وزرعها فيهم 

                                                             
  32.1ص  2009 /1عادل ابو العز سالمة/طرائق التدريس العامة/ معالجة تطبيقية معاصرة /دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان /ط

  35.2المرجع نفسه ص 
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 وبناء على ماابد يمثنن  القوا ان المعليم  هيو مصيدر تخقييق التيدري  وتايييره وصيبق 

 مثيا ايلقةيدا اليى مبيدا اني  باعتباره ان  هيو المرشيد والمحقير للعمليية التعليميية وذلي  اايتنا

 معرفية واخال ية توجيهية.

فهيو ثيا ن  يادر عليى اميتال   ; هو القرف الثان  ف  العمليية التعليميية التعلميية : المتعلم- 

معرفة ايشياء اي تعلم الربق بين ايشياء وهذا يعن   درت  على ا امة عال يات بيين مختليف 

 . 1عناصر المعرفة

بياه فالمتعلم هيو ذلي  الشيخ  اليذي يمتلي   يدرات وعيادات واهتماميات فهيو مهييا ايلثا لالنت

 واياتيعا .

 وبة وقيرقالمتعلم يتم على اااا  تقوير ايهداف واختيار الماد  الدرااية واينشقة الترب-

 التدري  والواا ا الالزمة الت  تتماشى م  خصا ص  النثاية والعقلية .

القوا بان المتعلم مقال  بشثا او باخر اياتجابة لمقال  واوامر معلمي   ومن هنا يمثنن -

وحتى يععاء ايار  التربوية و النظام التربوي للمؤااة بصيثة عامية فيالنتعلم الثثياء هيو 

الذي لدي  ر بة وميا وداف  نحو التعلم والذي يثيون  يادرا عليى ادمياا ثيا الميواد المختلثية 

و ااييتغالا تعليميي  فيي  حياتيي  اليومييية وميين خييالا مااييبد نجييد وياييعى الييى تقبيييد معارفيي  

 :2 مجموعة من الصثات الواج  توفرها ف  المتعلم وه  على النحو ايت 

 ان تثون لدي  ر بة ف  التعلم.-

 وان يثون علم  مقترنا بالعما وان يثون زاهدا ,ان تثون  دو -

 لمعلم.ان يثون متواععا ي يتثبر على العلم وييتامر على ا-

 ان يثون مقيعا ي مجادي.-

 ان يثون ل  منهج ف  التعلم.-

لييم اليينث  معرفيية المعلييم المبييادا اياااييية لع : عال يية المعلييم بييالمتعلم "العال يية التربوييية"

  التربييوي والبيييدا وجيا والبي يية التيي  يعيشييون فيهييا وظييروف حييياتهم يييؤدي تحاييين ثثايتيي

ليمي  مو ف تع لمتعلم وفاعليت  باعتباره  قبا فاعال ف  اياينتاجية اياتقالا ايمثا لنشاق ا

 .اي تحاين الو  المتعلم ليثون ل  اثر على مردود المعلم

؟ المحتوى فماذا نقصد بالمحتوى -ا  

                                                             
  140ستقبل /جريدة االتحاد االشتراكي /دط/دت/صرشيد الخديمي /المتعلم بين مخلفات الماضي واكرامات الم

  239ص/1/2006محمد علي عطية /الكافي في اساليب تدريس اللغة العربية /دار الشروق لنشر والتوزيع /ط
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المحتييوى هييو مجموعيية ميين الحقييا د والمعلومييات والمثيياهيم والمهييارات ايدا ييية والعقلييية 

بمعنيى ان  1ها الماد  التعليمية ف  الثتيا  المدراي والمبادا  وايتجاهات والقيم الت  تتعمن

الين  المقيروءا   : المحتوى يعم مصادر التعلم الموجيود  في  الثتيا  الميدري ومين اهمهيا

 الراوم البيانيةا والصور اايشثاا والخرا ق والتدريبات ااا لة التقويم.....

خبيرات  مصادر التعلم وما تشتما علي  مين ه  من اهمالمحتوى هو الماد  التعليمية والت  -

ن تاتهدف اثتاا  المتعلمين اينماق الايلوثية المر وبية مين معلوميات ومعيارف اوذلي  مي

 اجا تحقيد النمو الشاما للمتعلمين وتعديا الوثاتهم.

المحتوى هو مجموعة المثتاا  وايفثار والقواعد وفد خقة مدرواة ويخعي  المحتيوى -

 التعليم  وشخصية المتعلمين لمتقلبات المو ف 

يعرف محمد الدريج"ثا الحقا د وايفثار الت  تشثا الثقافية الايا د  في  مجتمي  معيين في  -

حقبة معينة انها مختلف المثتابات العلمية وايدبية والثلاثية والدينية والتقنيية  و يرهيا مميا 

ينييا بمتقلبييات العلمييية تتييالف منيي  الحعييار  ايناييانية....ف  حييين يبقييى تنظيييم المحتييوى ره

 2التعليمية ذاتها وباشثاا العما  الديداتيث  اي ما يصقلك على تاميت  بقرق التدري ".

  فومن خالا هذا ااتنتجت ان المحتوى هو من اهم عناصر المنهاا وهو المؤشر المباشر 

الدراايييية  ايهيييداف التعليميييية التييي  يايييعى المنهييياا اليييى تحقيقهيييا ينييي  يشيييما المقيييررات

 وموعوعات التعلم وماتحتوي  من حقا د ومثاهيم ومبادا.

 : القريقة-د

ارهيا اعرف من القريقة بانها خقة او وايلة يرامها المعلم  با اليدخوا اليى اليدر  واختي

 يجعييا المعلييم ييينجك فيي  اداء راييالت  وحايين اختيارهييا ثييذل  يباييق ايصيياا المعلومييات الييى

 ادهان التالميذ باارع و ت وبا ا جهد.

جي  القريقة عبار  عين اجيراءات مترابقية يخقيق لهيا المعليم وينثيذها داخيا القايم او خار-

 لينقا معلومات  ومهارات  واتجاهات  للتلميذ.

 ليى عيرور عالقريقة ه  الوايلة التواصلية والتبليغية ف  العملية التعليميية فالمنهياا يليك -

 ة تتناايي  ولهييذا فقييد تختلييفاختيارهييا ميين اجييا بلييوغ ايهييداف المتوخا افلثييا هييدف قريقيي

 القريقة باختالف ايهداف والغايات.

                                                             
  1123ص  1994تونس  02التعليمية للمرحلة االبتدائية /المجلة العربية للتربية والثقافة والعلوم /ع  عبد الرحمان ابراهيم المحبوب/االهداف

  288محمد الدريج/تحليل العملية التعليمية ص 
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تعرف القريقة بانها "مجموعة ايفعاا او ايجراءات الت  يج  القيام بها مين  بيا المعليم  -

لتقديم محتوى معين بغية تحقيد اهداف معينة و د تثون تل  ايجراءات منا شيات او توجيي  

لمشثلة او تهي ة مو ف معين يدعو التالميذ الى التااؤا  اا لة او تخقيقا لمشروع او اثار  

 1او محاولة ايثتشاف او افتراض الثروض او  ير ذل  من ايجراءات".

وتعييرف ايعييا بانهييا"خقوات متالاييلة ومنتظميية يماراييها المييدر  ييصيياا المعلومييات -

التاثير المقلو  واثتاا  الخبرات للمتعلم لتحقيد اهداف محدد  وه  الثيثيات الت  تحقد  

في  الميتعلم ا وانهييا ايدا  او الواييلة او الثيثييية التي  ياييتخدمها المعليم فيي  توصييا محتييوى 

الميياد  للمييتعلم اثنيياء  ياميي  بالعملييية التعليمييية بصييور  واشييثاا مختلثيية فهيي  اذن وايييلة لنقييا 

  يتخيذها المعلومات اليى الميتعلم وارشياده اليهيا والتثاعيا معي  وتتثيون مين مجموعية اايالي

 2المدر  لتحقيد اهداف الدر .

ة وميين خييالا هييذين التعييريثين ااييتنتجت ان القريقيية مهميية فيي  عملييية التييدري  وانهييا وايييل

 تواصلية وتبليغية ف  العملية التعليمية وتحقد اهداف بيدا وجية لعملية التعلم 

انثايهم بن يعلميوا وانها االو  ياتخدم  المعلم لتوجي  نشياق التالمييذ توجيهيا يمثينهم مين ا-

  على تقوير  دراتهم الثثرية والعقلية.

 : الواا ا التعليمية -ه

 ين عملييةتعتبر الوايا ا التعليميية رثين مين ارثيان العمليية التعليميية يايتخدمها المعليم لتحاي

مييذ التعليم وتوعيك معان  ثلمات الدر  ااي توعيك المعان  وشرت ايفثار وتدري  التال

 والعادات و ر  القيم دون ايعتماد على ايلثاظ والرموز واير ام . على امهارات

رايالة الواا ا التعليمية عنصر اااا  ف  المو ف التعليم  فه  عبار  عن ادوات تنقيا ال-

ا مهميا التعليمية وتنثيذها فه  لم تعد ثانوية بحيث يمثن اياتغناء عنهيا بيا اصيبحت عنصير

 لييدر ا وتييرتبق  بييالمتعلم الييذي يقييوم بتنثيييذ اينشييقةتييؤثر فيي  خقييوات وااييتراتيجيات ا

 التعليمية من خاللها .

عرفها محمد محمود الحيلة" ه  ثا ماياتخدم  المعلم او المتعلم من اجهز  وادوات ومواد -

تعليمية و يرها داخا  رفة الدر  او خارجها لنقا خبرات محيدد  بشيثا يزييد مين فاعليية 

 3علم".وتحاين عمليت  التعليم والت

                                                             
  110ص  3/2003احمد حسن اللقاني/معجم المصطلحات التربوية المعرفية في المناهج وطرق التدريس عالم الكتب للنشر القاهرة مصر /ط

  2142احمد حساني /دراسات في اللسانيات التطبيقية ص

  331ص  2/2002محمد محمود الخيلة/تصميم وانتاج الوسائل التعليمية التعلمة/عمان االردن /ط
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ويقييدم عبرهييا العناصيير وعرفهييا  عليي  محمييد القااييم  بانهييا" ايدا  التيي  يوظثهييا المعلييم -

التعليمية او ليوعك بها ف  اثناء تثاعل  م  المتعلمين اواء ثان ذل  ف  الصف او بالحقا   

 1او باينشقة الماجلة".

واد لتايهيا عمليية وعرفها نايف معروف" هو مايلجا الي  المدر  من ادوات او اجهز  وم-

التعليييم والييتعلم وتحاييينها وتعزيزهييا وهيي  تعليمييية ين المعلييم ياييتخدمها فيي  عمليي  وايعييا 

 2التلميذ يتعلم بوااقتها".

تعليميية ومن خالا هيذه التعريثيات اايتنتجت ان للوايا ا التعليميية دور فعياا في  العمليية ال-

قايم داخيا ال التعلم ا وياتخدمها المعليموانها تااعد ف  تحاين وزياد  فعالية عملية التعليم و

وخارجييي  لتوعييييك مايصيييع  فهمييي  او ادراثييي  التالمييييذ واثاييياهم انمييياق مييين المهيييارات 

 وايتجاهات بهدف تحاين عمليت  التعلم والتعليم.

                                                             
  109ص/1970علي محمد القاسمي / مفهوم التربية االسالمية وطرائق التدريس /دار المنار للطباعة والنشر والتوزيع /دط 

  2235ص  5/1998صائص العربية وطرائق تدريسها /بيروت لبنان/طنايف معروف/خ
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 طرق التدريس : األولالمبحث 

ا هاما من  عناصنر المننه  ه  هنت تنرتبط با هندام و المحتنو  تمثل طرق التدريس عنصر

 نت  سنتخدامهاو الوسائل التعليمية الواجن  ا ارتباطا وثيقاه كما انها تؤثر  ت اختيار ا نشطة

 العملية التعليمية.

ت التنت كما يمكننت القول ا  الطرق التدريس تسهم بدرجة كبيرة  ت تحقيق ا هدام  نها ه

الواجن   تحدد دور كل م  المعلم و المتعلم  نت العملينة التعليمينة وهنت التنت تحندد ا سنالي 

 ها وا نشطة الواج  القيام بها.اتباعها والوسائل الواج  استخدام

 : مفهوم الطريقة

معناها السيرة والمذه  و السبيل والحال وخينار القنوم وا خندود  نت ا رم وعمنود  : لغة

مناء الخباء وطريقة الرجل تعنت مذهبة  قال تعالى) والنو اسنتقاموا علنى الطريقنة  سنقيناهم 

سبحانه وتعالى قد شرع لعباده طريقنة يسنيرو  عليهنا و نق  ا  :1 " اي16ا ية ,غدقا( الج 

 طريق مستقيم وهو ا سالم .

عر ها يونس ناصر" ت التعلنيم تعنرم بانهنا الن نام النذي نتبعنه  نت تعلنم حقيقنة  : اصطالحا

 2ما"

 وعر ها كذلك بانها هس السبيل ا قوم  كتشام الحقيقة و يصالها لالخري  .

باس احمد صالح السمرائت "هو مجموعة م  المهارات و الخطط عر ه ع : مفهوم التدريس

 3والفنو  التت يمك  ممارستها وهو نشاط يتسم بالخصوصة".

وعر ه كذلك محمد زيدا  حمندا "هو عملينة اجتماعينة انتقائينة تتفاعنل  يهنا كا نة ا طنرام 

 4التت تهمهم العملية التربوية لغرم نمو المتعلمي ".

م بنه يفي  استنتجت ا  التدريس هو عملية تربوية ووسيلة اتصنال يقنووم  خالل هذي  التعر

 المعلم لتوصيل المعلومات والمهارات للمتعلم بهدم احداث تغيير  ت المتعلم .

 : طريقة التدريس

  م  عر ها عبد السالم مصطفى عبد السالم"هت كل مايتبعه المعلم مع المتعلم : مفهومها

                                                             
 ابن منظور /جمال الدين محمد /لسان العرب /دار احياء التراث العربي بيروت لبنان ط1/ج1996/17/ص 15431

 يونس ناصر /طرق التدريس العامة /مديرية التربية "سوريا" /د ط 1972 ص 2.07 

 عباس احمد السامراني/كفاءات تدريسية في طرائق تدريس ت.ب./جامعة بغداد /دط/1991 ص3.4 
 محمد زيدان حمدان /ادوات مالحظة التدريس /دوان2 , المطبوعات الجامعية /دط/1982/ص 4244
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سننلة ومتتاليننة ومترابطننة لتن ننيم المعلومننات والمواقننم اجننراءات وخطننوات وتحركننات متسل

 ."1والخبرات التربوية هلتحقيق هدم او مجموعة اهدام تعليمية محددة

الخطوات وترابطها هو الضما  لجودة طريقة التدريس  وم  هذا التعريم يتضح ا  تسلسل

معلنم ذاتنهه ها  ا  ذلك غير صنحيحه  نال يوجند اي ضنما  لجنودة طريقنة منا للتندريس ا  ال

  2ويعتمد ذلك بصفة  خاصة على العوامل التالية.

 ا  يختار المعلم الطريقة المناسبة  هدام الموضوع الذي يريد تدريسه -

ختارهننا ا  تتننو ر لنند  المعلننم المهننارات التدريسننية الالزمننة لتنفيننذ طريقننة التنندريس التننت ا-

 بنجاح.

ريس تتو ر لد  المعلم الخصنائ  الشخصنية المناسنبة التنت تمكننه من  تنفينذ طريقنة التند ا 

بنجنناحه واقصنند بالخصننائ  الشخصننية السننمات الطبيعيننة التننت وهبهننا   لننه  ننت شخصننيته 

 ومالمح وجهه  و ت صفاته الجسمية التت تعنيه على اداء عمله.

البنا غدام المحاضنرة كطريقنة للتندريس وعلى  سبيل المثاله  ا  المعلم الذي ينجح  ت اسنتخ

 مانجننده يتمتننع بشخصننية مننؤثرة ونبننرات صننوت قويننة  نناذا ا تقننر المعلننم لهننذه الصننفات  قنند

حند  تكو  محاضرته مؤثرة  ت نحقيق اهدا ها وم  ثنم تفشنل طريقنة التندريس   تقارهنا  

 العناصر المهمة لنجاحها.

م التدريس تن يما يتفق منع الغاينة التنت وعر ها كذلك سام عمار"هت شكل م  اشكال تن ي *

نرمت اليها هومع بنية مانريد تعليمه ه ومع الفكرة التت نحملها عن  نفسنية المتعلمني  ويهندم 

الى  اعلية التدريس وكفايته وبهذا المعنى تكو  الطريقة عامة او خاصة بمادة معيننة ولكنهنا 

 .3ع  سواها م  الطرائق" ت ل ذات خطوات محددة واضحة تمنحها خصوصيتها وتميزها

منار وم  خالل التعريم ا ول لعبد السالم مصنطفى عبند السنالم و التعرينم الثنانت لسنام ع

ت المعلنم  ن هلمفهوم طريقة التدريس استنتجت ا  طريقنة التندريس هنت الننه  النذي يسنتخدم

و  تنفيذ الخطط و ا ستراتيجيات عملينا داخنل الصنم او خارجنه  كسنا  المتعلمني  المحتن

 التعليمت.
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 : مواصفات الطريقة الناجحة

 :1 للطريقة الناجحة مواصفات اذكر منها

  التاكيد على مشاركة المتعلم  ت النشاط داخل الفصل او خارجه ه وعلى ضرورة

 اهتمام المعلم باستجابته وتشجيعه على ا  يكو  ايجابت  عال 

  سية و هدام المادة الدرامراعاة الطريقة  هدام التربية التت ارتضاها المجتمع

 راد التت يقوم المعلم بتدريسها وعلى سبيل المثال  انه  ت مجتمع يؤم  بحرية ا 

 تنشئتهم لكت يكونوا اعضاء احرار  ت مجتمعهم  ت مثل هذا المجتمع قدوبضرورة 

   تصلح طريقة ا لقاء تلك التت   تخرج ع  نشاط محدود جدا م  جان  المعلم

ليمية ه يستقبلو  ويتلقو  منه مايقول دو  ا  يسهموا  ت العملية التعبينما تالميذ

 بشتء.

  ر ممراعاة مستو  نمو المتعلم وخصائصه وقدراته وانواع الخبرات التعليمية التت

 بها م  قبل.

 ثر م  مراعاة الفروق الفردية بي  المتعلمي  والمعلم المتميز يستطيع ا  يستخدم اك

 ت الدرس الواحد بحيث تالئم كل طريقة مجموعة م  التالميذ  طريقة او اسلو 

" ثم وذلك دو  تفريط او ا راط  هو يستطيع ا  يستخدم طريقة "ا لقاء او المحاضرة

 لمتعلمي ينتقل منها الى طريقة "الحوار والمناقشة" او "ا سئلة" بحيث يستفيد جميع ا

 م  الدرس اواكبر عدد منهم على ا قل.

 س ع اعداد المتعلمي  الذي  يضمهم الفصل الذي يدرس  يه حيث ا  التدريتتناس  م

و  دلعدد محدود م  التالميذ قد يتيح للمعلم ا  يستخدم اسلو  الحوار والمناقشة 

 عناء.

 :2 دريس الحديثةتال أهدام

 : تهدم طرق التدريس الحديثة او المعاصرة الى مايلت  

 الخبرات التربوية المخطط لها. اكتسا  المتعلمي -

 تنمية قدرة التالميذ على التفكير على العلمت ع  طريق اسلو  حل المشكالت-

 تنمية قدرة التالميذ على العمل الجماعت التعاونت او العمل  ت مجموعات صغيرة -

 تنمية قدرة التالميذ على ا بتكار او ا بداع -
                                                             

  عبد السالم مصطفى عبد  السالم/اساسيات التدريس والتطوير المهني للمعلم/ص1.90 
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 مواجهة الفروق الفردية بي  التالميذ-

 مواجهة المشكالت الناجمة ع  الزيادة الكبر   ت عدد المتعلمي -

 اكتسا  التالميذ القيم والعادات وا تجاهات المرغوبة لصالح الفرد والمجتمع.-

 : تصنيم طرق التدريس

 ماهت طرق التدريس؟وماسلبياتها؟وما اجابيتها؟         

بي   تعلم ويتم ذلك  ت صورة حوارتعتمد هذه الطرق على ا شتراك التلميذ  ت عملية ال-

كت لالمعلم والتلميذ او  ت صورة توجيهات وارشادات وتعليمات م  المعلم الى المتعلم 

سابها تساعذه على البحث والتوصل واكتشام المعلومات او المفاهيم والمهارات المراد اكت

هذه  سابه وتتمثلثم يقوم المعلم بمناقشة ماتوصل اليه المتعلم لتعديل وتصحيح ماتم اكت

 : الطرق  ت

 : أ/طرق قائمة على جهد المعلم وحده

وتتمثل  ت طريقة المحاضرة هوطريقة العرمهوغالبا مايطلق على هذه الطرق بالطرق 

ا لقائية او الطرق التقليدية وهت م  اكثر الطرق شيوعا  ت مدارسناهوتتناس  مع 

الطرق بالقاء ويقوم المعلم  ت هذه  المقررات الدراسية المزدحمة بالمعلومات والمعارم

 :1 المعلومات على المتعلمي  ويتطل  ذلك اتباع الخطوات التالية

 تحديد كم المعلومات التت سيقوم بعرضها.-

 ادة.تن يم هذه المعلومات  ت صورة  قرات متتالية ومتدرجة و قا للتن يم المنطقت للم-

 كل  قرة لدرجة صعوبتها. يقوم المعلم بشرح وتفسير-

صورة  يستخدم المعلم الوسائل التعليميةهوتتمثل هذه الوسائل  ت استخدام السبورة وعرم-

 او خريطة او بعم النماذج همعتمدا على  ا لقاء و التعبير اللف ت .

هم  م  مد   يقوم المعلم احيانا بالقاء ا سئلة بعد شرح كل  قرة او  ت نهاية الدرس ليتاكد-

 التالميذ لما قام بشرحه.

وم  خالل هذه الخطوات استنتجت  ا  المعلم هو الذي يقوم بعملية التعليم بحيث يتحمل -

كل الع ء  ت ت يم المعلومات وشرحها وتحليلها وقياس مد  استعا  التالميذ لهاهاما 
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استذكار هذه المتعلم  له دور ا ستماع لما يلقيه عليع المعلم م  معلومات ثم يقوم بعد ذلك ب

المعلومات  ت اوقات اخر  بغرم  همها او حف ها و قا لنوعية ا متحا  الذي يؤديه  ت 

 هذه المادة.

 : سلبيات هذه الطرق

 تؤدي هذه الطرق الى ملل وسرحا  التالميذ وعدم قدرتهم على التركيز -

ملية ي   ت عو  سلبي تتيح الفرصة امام المتعلمي  للقيام باية انشطة تعليمية وبالتالت يصبح-

 التعلم.

 تؤدي الى تعويد التالميذ على ا عتماد على الغير  ت ا عمال المطلوبة منه -

يل تسهم هذه الطرق بدرجة قليلة  ت تحقيق ا هدام التربوية اذ ينحصر دورها  ت توص-

 المعلومات للتالميذ

  لم  ينحفلت  ا  اداء المعمجهدة للمعلمه نه يتحماللع ء كامال  ت عملية التعليم هوبالتا

علم بشكل مالح  بعد تدريس عدة دروس  ت بداية اليوم الدراست هوبالتالت يصع  على الم

 تدريس الحص  ا خيرة م  اليوم الدراست بنفس الكفاءة ونفس النشاط .

تمهل مهارات البحث والقراءة وا طالع هحيث يهتم المعلم بتوصيل اكبر قدر م  -

 1والمعارم  ت الحصة.المعلومات 

 :  /طرق قائمة على جهد المعلم والمتعلم

ي  يعتمد هذه الطرق على اشتراك التلميذ  ت عملية التعلم هويتم ذلك  ت صورة حوار ب

م لكت المعلم والمتعلم هاو  ت صورة  توجيهات وارشادات وتعليمات م  المعلم الى المتعل

قوم مات او المهارات المراد اكتسابها ثم ييساعده على البحث والتوصل واكتشام المعلو

 : طرق  تة ماتوصل اليه المتعلم لتعديل وتصحيح ماتم اكتسابه وتتمثل هذه الالمعلم بمناقش

 : طريقة الحوار والمناقشة-1

مناقشات يتقدم  تقوم هذه الطريقة على الحوار بي  المعلم والمتعلم  ت صورة اسئلة او

التالميذ م  خاللها نحو تحقيق اهدتم معينة هولذلك اطلق عليها الطريقة الحوارية او 

 :2 طريقة المناقشة هويقوم المعلم  ت هذه الطريقة بمجموعة م  الخطوات
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 زء.جتقسيم الدرس الى عدة اجزاء هثم يقوم المعلم باعداد مجموعة م  ا سئلة حول كل -

جابات ا سئلة على المتعلمي  هوبطل  منهم ا جابة عنها بحيث تؤدي ا يلقت المعلم بعم-

 التالميذ الى التوصل الى المعلومات المطلوبة.

يث يقوم المعلم بفتح با  الحوار والمناقشة حول موضوع م  الموضوعات  بح ما أحيانا-

 المعلومات المطلوبة. إلىيقود التالميذ للتوصل 

 ا ه.ألسئلة إلى أ كار الدرس وتسلسلها دو  ا بتعاد ع  أهديقود التالميذ ع  طريق ا-

 : مفهوم طريقة المناقشة

لشفوي" معد  ع  طريقة المحاضرة هاذ تعتمد على "الحوار ا أسلوباتعتبر طريقة المناقشة 

 عرضه للمادة التعليمية. أثناءبي  المعلم  والمتعلمي  

" هت نوع م  الحوار اللف ت بي  وعر ها حذام عثما  يوسم وردنية عثما  يوسم ا 

لمتعلم المعلم والمتعلم هوبي  بعضهم مع بعم" اي ا  طريقة المناقشة تبنى على المعلم وا

 مع بعم باستعمال الحوار الشفهت.

 : ايجابيات الحوار والمناقشة

هناك عدد م  النقاط ا يجابية التت تتضمنها طريقة المناقشة والتت يمك  تلخيصها  يما 

 :1 يلت

قت ا  المناقشة تجعل المتعلمي   عاليي   ت الدرس ه مجرد اشخا  يجلسو  بغرم التل-

 م  المعلم  قط.

تحدي انها تستشير قدرات المتعلمي  العقلية وتجعلها  ت ا ضل حا تها هن را لحالة ال-

 العلمت الذي يعيشونه  ت الفصل مع اقرانهم.

ؤهم ع    وتقدير مشاعرهم هوحتى ا  اختلفت اراانها تنمت  يهم عادة احترام اراء ا خري-

 اراء زمالئهم.

 م.تساعد  ت تعويد المتعلمي  على مواجهة المواقم هوعلى عدم الخوم م  ايداء ارائه-

 م  خالل المناقشة يستطيع المتعلم ا  يجمع اكبر قدر م  المعلومات م  خالل اراء-

 زمالئه.
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 ار  ا كار التالميذ واراؤهم م  خالل المناقشة والحوار يمك  ا  تتق-

 وم  خالل هذه المعلومات التت تحصلت عليها ع  ايجابيات طريقة الحوار والمناقشة-

 تعلم علىاستنتجت با  لها دور كبير  ت تطور العملية التعليمية التعلمية ألنها تساعد الم

 المناقشة وإعطاء راية وعدم الخومه كما تكسبه كذلك معلومات.

 : طريقة الحوار والمناقشةسلبيات 

 :1 لطريقة الحوار والمناقشة ايجابيات وسلبيات وم  بي  سلبياتها اذكر

 اذا لم يحدد المعلم اهدام درسه جيدا  قد يضيع منه الطريق-

  عدد ا  عنصر الوقت قد يسرق الجميع هما لم يك  المعلم منبها له و واعيا لمروره ه -

 المتكلمي  يكو  كثيرا. أوالمناقشي  

جه هويضيع وسط تفصيالت تخراألمورلم يحدد المعلم موضوعا جيداه  قد تختلط عليه  إذا

 ع  الدرس.

  حول الموضوع  ا  درسه  مجموعة م مسبقا يقرؤوا أ لم يطل  المعلم م  طالبه  إذا-

 المهارات الفارغة ه   موضوعه  سيكو  بال أساس .

الى  ادارة الحوار والمناقشة بي  تالميذه  ا  الدرس سوم يتحولاذا لم يضبط المعلم  -

 مكا  للفوضى ه يتحدث  يه الجميع

 ضيعتانها قد  اذا لم يهتم المعلم  بتسجيل  وتلخي  ا  كار المهمة التت ترد اثناء المناقشة -

اره  كوم  خالل هذا استنتجت ا  للمعلم دور  عال  ت التحكم  ت القاعةه    لم يضبط ا-

 واواته وهياته  قد يضيع التلميذ وتعم الفوضى داخل القسم.

 : طريقة حل المشكلة/2

تت  هرت طرائق حديثة  ت عملية التدريس هوم  بي  هذه الطرائق طريقة حل المشكالت ال

 تعتمد اساساعلى اثارة مشكلة بهدم اثارة التالميذ ووضع الخطوات المناسبة م  اجل

 نعة واختيار حل مناس .الوصول الى الحلول المق

وينس  الكثير م  التربويي  طريقة حل المشكالت الى " جو  ديوي" عالم التربية -

ا مريكت الشهيره الذي ير  ا  طبيعة الحياة تفرم مرور ا نسا  بالمشكالت بصفة 
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دائمة هلذا  ا  حل مثل تلك المشكالت هت م  طبيعة الحياة اليومية وخصائصها ا مر 

 1م  اولى واجبات المدرسة ا  تدر  التالميذ على هذه العملية . الذييجعل

 : مفهوم طريقة حل المشكلة

"ا  طريقة حل المشكالت تقوم على اثارة مشكلة تثير اهتمام التالميذ او المتعلمي  

وتستهوي انتباههم وتتصل بحاجاتهم وتد عهم الى التفكير والدراسة والبحث ع  حل علمت 

 2لهذه المشكلة.

وعر ها اخر "انها طريقة  ت التفكير العلمت تقوم على المالح ة الواعية والجري  وجمع 

المعلومات بحيث يتم النتقال  يها م  الجزء الى الكل  وم  الكل الى الجزء م  اجل 

 3الوصول الى حل مقبول."

ى لوم  خالل هذي  التعريفي  استنتجت ا  طريقة  حل المشكلة تحتاج الى طرق علمية وا

ت قدرت يستخدم  يها ه المعلومات للوصول الى الحلول كما انها تساهم  ت تطوير قدرا

 المتعلمي  على التفكير و البحث العلمت.

 : شروط اختيار المشكلة

 :4 هناك العديد م  الشروط واذكر م  اهمها

ى لعيج  ا  تكو  المشكلة المختارة ذات معنى واضح ومقصود بالنسبة للمعلم والمتعلم -

    لها.السواء لكت يتمك  الجميع م  المشاركة  ت دراستها  وتحليلها وايجاد الحل المناس

 يقوم المعلم بتوجيه المتعلم على كيفية جمع المعلومات وتحليلها.-

يمة قصلة بالبيئة المحيطة بالمتعلمي  وتكو  ذات  يج  ا  تكو  المشكلة واقعية وذات -

 ا.ى ا هتمام بها والسعت الى ايجاد الحل الصحيح لهبالشكل الذي يد ع المتعلمي  ال

ا  تكو  المشكلة مرتبطة بموضوع الدراسة وبحاجات المتعلمي  ودوا عهم وتتفق مع -

 ميولهم.
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 : التعلم با كتشام /3

 : مفهومه

هد ع إلىيعتبر المدخل الكشفت م  المداخل الحديثة  ت تدريس العلومه ويرجع ا كتشام 

اته الحقائق والمعلوم إلىمع طالبه للوصول  األسلو الفيلسوم سقراط هحيث استخدم هذا 

 .20وكا  التركيز على ا كتشام واضحا  ت الستينات م  القر  العشري 

فاهيم تتم عملية ا كتشام عندما يستخدم المتعلمو  العمليات العقلية  كتشام بعم الم-

يستخدم  أ هولذلك  على المتعلم  بأنفسهموالمبادئ والعالقات والقواني  ليتوصلوا للمعر ة 

 المالح ة هالتصنيمه التنبؤه المقارنة هالتجري . : عمليات العلم مثل

طريقة تدريس  أو"مدخل : السالم  التعلم با كتشام انهعرم عبد السالم مصطفى عبد -

تتيح للطال   ر  النشاط وا يجابية والتفكير المستقل  ت عملية التعلمه ويبذلو  جهودا  ت 

اكتسا  خبرات التعلم والحصول عليها باستخدام العمليات العقليةه و  تعطى خبرات التعلم 

م  خالل تن يم المواقم التعليمية  ت صورة  ليهاإكاملة للمتعلمي  هبل يترك لهم الوصول 

حله ويقتصر دور المعلم على المناقشة  وتوجيههم وتحفيزهم  كتسا   إلىمشكالت تحتاج 

 1المعارم والمهارات وا تجاهات والقيم المرغوبة"

ت ا كتشام بالتعلم يحدث حي  يواجه الطال  خبرا أ وم  خالل هذا التعريم استنتجت 

   منها معناهاه وانه يعطت للمتعلم  ر  النشاط والتفكير.ويستخلصو

 : أغرام التعلم با كتشام

 :2 يستهدم التعلم با كتشام تحقيق ثالثة أغرام تعليمية هت

ا ع  كيم تمت صياغة المعر ة وتشكيله وألنفسهم بأنفسهميروا  أ تزويد المتعلمي  على -

 الجتها.مع أوطريق جمع البيانات وتن يمها وتناولها 

 تنمية مهارات التفكير العليا كالتحليل والتركي  والتقويم وغيرها.-

 : دور المعلم  ت الطريقة الكشفية

                                                             
 عبد السالم مصطفى عبد السالم/ اساسيات  التدريس والتطوير المهني للمعلم  ص  991

 المرجع نفسه ص 2.99 
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المعلم  الطال  و محور عملية التعلم هحيث يتعلم المتعلم بنفسه دو  ا عتماد على إ  أر 

تعليمية  الطال  للنشاطات ال وإرشاددورا المعلم  هو توجيه  إما ت تلقت المعلومات جاهزة 

 وتيسير تعلمهم با كتشام هو اكتشام العلم.

 :1 المعلم  ت الطريقة الكشفية  يما يلت أدواراو تتمثل 

يار بعم حل لها ه واخت إيجادالمعلم  ت تحديد المشكلة التت سوم يحاول المتعلمي   إسهام-

 متعلمي   ت محاولة اكتشامقد يحفز ويشجع ال اإلسهامكمشكالت علمية.وهذا  األنشطة

 الحلول المناسبة لها.

مجموعات  إلىالدرس وحل المشكلة وتقسمهم مساعدة الطال   ت تحديد خطة سير  ت -

 المناسبة للمشكالت العلمية . اإلجابات أوتعاونية صغيرة  كتشام الحلول 

جمع  ةاألسئلدل تحديد المشكلة هتبا : العام للتعلم با كتشام وهو اإلطارا ستفادة م  -

 النهايات مفتوحة األسئلةوخاصة  األسئلةالمعلومات همناقشة وتفسير النتائ  ه ا ستفادة م  

 الصحيحة ه هت تشجع الطال  على التفكير. اإلجاباتذات 

 إ التلميحات العلميةهوخاصة عندما يشعر المعلم  أوتزويد الطال  ببعم التوجيهات -

 ع  عملية ا كتشام الطال  قد تشتت بعيدا  أ كار

المتعلمي  وخطوات سيرهم  ت الدرس ومد  تقدمهم  ت التعلم   أداءيالح  مستو  -

 المطلوبة . واألنشطةبا كتشام وتحقيق المهام 

 : التعلم التعاونت/4

 م.الحني اإلسالمتعاو  قيمة م  القيم ا جتماعية التت يحثنا عليها الدي  تيعتبر ال

" نموذج تدريس يتطل  م  المتعلمي  العمل مع بعضهم البعم بأنهعر ته كوثر كوجك -

هذا التفاعل  وأثناءوالحوار  يما بينهم  يما يتعلق بالمادة الدراسية ه وا  يعلم بعضهم بعضاه

 2مهارات شخصية واجتماعية ايجابية".الفعال تنمو لديهم 

وعات تؤكد على العمل الجماعت للمتعلمي  داخل مجم أنهاوم  خالل هذا التعريم تبي  لت 

 المرغوبة. األهدام إلىللوصول 

يستخدم عمال  مختلفا وكذلك   ألنهوعر ه كذلك جابر عبد الحميد "نموذج تدريس  ريد ه

تن يمها يتطل  م   أوبنية المهمة  أ مختلفة لتحسي  تعلم  الطال   مكا أةيستخدم بنية  
                                                             

 المرجع السابق ص 104- 1051

 كوثر حسين كوجك/التعلم التعاوني/مج /ج43/رابطة التربية الحديثة القاهرة 1992ص2.21 
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 المكا أة ت مهمة مشتركة  ت جماعات صغيرة وا  تراعت بنية  الطال  ا  يعملوا معا

 1الجهد الجماعت والجهد الفردي"

لمي  نموذج تدريس يتيح للمتع أو أسلو ويعر ه كذلك عبد السالم مصطفى عبد السالم "هو 

  يرة ع  طريق المناقشة ر  المشاركة والتعلم م  بعضهم البعم  ت مجموعات  صغ

و الحنننوار و التفاعننننل منننع بعضننننهم ومننننع المعلنننم ومننننع اكتسننننا  خبنننرات الننننتعلم بطريقننننة 

اجتماعيةهويقومو  معا باداء المهام وا نشطة التعليمية تحت توجيه ومساعدة المعلم وتنؤدي 

 نننت النهاينننة  كتسننننابهم المعنننارم والمهننننارات وا تجاهنننات بانفسننننهم وتحقنننيقهم ا هنننندام 

 2المرغوبة."

هواننه  تعناريم اسنتنتجت ا  النتعلم يجعنل المنتعلم محنور العملينة التعليمينةوم  خنالل هنذه ال

هم منه  ين م ا نشطة الصفية ويؤدي المتعلمي  النى ا سنتفادة من  مصنادر ومهنارات بعضن

 البعم للحصول على المعلومات.

 : خصائ  التعلم التعاونت

مح والخصننائ  تتسننم بننالمال يشننير المتخصصننو  الننى ا  مع ننم دروس الننتعلم التعنناونت 

 :3 التالية

 اطول. يسمح بمساعدة المتعلمي  بعضهم البعمه حيث ا  التعلم م  ا قرا  يبقى اثره مدة-

 يتيح للطال   رصة المناقشة والحوار.-

وتحمننل  القنندرة علننى الحننوار وابننداء الننراي : يهننتم بننالنواحت ا جتماعيننة لنمننو المننتعلم مثننل-

 المسؤولية.

 لى المعلومات بانفسهم وهذا ابقى اثرا.يحصل  يه المتعلمي  ع-

 : اهدام التعلم التعاونت

 :4 نموذج التعلم التعاونت يستخدم على ا قل لتحقيق ثالثة اهدام تعليمية وهت

يستهدم تحسي  اداء الطال   ت مهام  تحصيلية هامة واثبنت : تحسي  التحصيل ا كاديمت*

التعاونية ويزيند من  قيمنة النتعلم ا كناديمت وعنند المتعلمني   مطوروه ا  نموذج بنية المكا اة

                                                             
 جابر عبد الحميد جابر/التدريس والتعلم/دار الفكر العربي القاهرة/1998 ص 1.121-120 
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وا  تركيننز الجماعننة علننى الننتعلم التعنناونت يمكنن  ا  يغيننر معننايير ثقتفننة المتعلمنني  ويجعلهننا 

 ا كثر تقبال للتفوق  ت مهام التعلم ا كاديمت.

ننناس شننمل  وهننو التقبننل ا وسننع وا  : *تقبننل التنننوع او ا خننتالم والفننروق بنني  المتعلمنني 

 يختلفو   ت الثقا ة والمستو  ا جتماعت ومستو  القدرات  والتحصيل.

ا   يضننم الننتعلم  اهنندام ومهننارات اجتماعيننة منوعننة ه وهننو : *تنميننة المهننارات ا جتماعيننة

نفس لثقة باليتعلم المتعلم مهارات التعاو  والمناقشة والحوار والمشاركة واحترام ا خري  وا

 م مهمة وضرورية  ت مختلم جوان  الحياة.هذه ا هدا : اذ 

 :1 للتعلم التعاونت عيو  اذكر م  بينها : عيو  التعلم التعاونت

 عدم مراعاة الفروق الفردية -

   تهتم هذه الطريقة بذاتة المتعلم -

 توليد نوع م  ا شكالية على الزمالء -

 : مواجهة مجموعة م  الصعوبات منها -

 بعم التالميذ  ت الحديث اثناء المناقشة اسها   -

 انقسام ا راء اثناء المناقشة الى جانبي   -

 الخوم م  التجري  -

 عدم وجود وقت كام للتفاعل بي  اعضاء المجموعة -

 هيمنة تلميذ او تلميذي  على بقية اعضاء المجموعة. -

 : ج/ طرق قائمة على جهد المتعلم

اتت" و يها يقوم المتعلم بعملينة النتعلم بمفنرده و قنا ويطلق على هذه الطرق "طرق التعليم الذ

لقدراته واستعداداته ويقوم المعلم بندور ا رشناد والتوجينه وتختلنم هنذه الطنرق من  طريقنة 

 خر  و قا لحجم ونوعية الجهد الذي يقوم به المتعلم و يما يلت عرم لبعم طرق التعليم 

 :2 الذاتت

 : طريقة ا كتشام الحر -1

و يهننا يقننوم المعلننم باثننارة الموضننوع المطلننو  دراسننته مستشننيرا مننا لنند  التالميننذ حنن  

ا سننتطالع  ننت د عهننم للتوصننل الننى المعلومننات او المفنناهيم التننت يجنن  علننى التالميننذ  

                                                             
 خالد مطهر العدواني/التعلم التعاوني/دار الفكر للطباعة/دط 2008-2009 ص33- 341
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اكتسابها ثم يقوم التالمينذ بعند ذلنك بانشنطة مختلفنة ومتنوعنة  كتشنام هنذه المفناهيم و  

 المتعلمي  بعم المشكالت.  يتدخل المعلم ا  اذا واجه

 ا  المعلننم  دوره  ينحصننر  ننت مسنناعدة المتعلمنني  علننى ا نطننالق  كتشننام منناهو : أي

 مطلنو  ثننم يتركهننا بعنند ذلننك  يكلمنو  مسننيرة البحننث وا كتشننام بجهننودهم الذاتيننة دو 

 تدخل منه

سنه فنهو طريقة م  طرق التعليم الفنردي تمكن  الفنرد من  ا  يعلنم  : التعليم المبرم  -2

 0اعد باسلو  خا  تحل  يه المادة المبرمجة محل المعلم  نفسه بواسطة برنام  

 :1 للبرمجة أسلوبا  هما : أسالي  البرمجة

ثم  اي يقدم للمتعلم  قرة او  قرتي  م  المعلومات : ا سلو  الفرعت او المتشع  -1

 ة  اذايوجه للمتعلم سؤال يجي  عنه باختيار اجابة واحدة م  عدة اجابات مقترح

لدرس كانت ا جابة  المتعلم صحيحة استطالع ا نتقال الى الخطوة التت تليها  ت ا

فرع تاما اذا كانت ا جابة خطا  انه يصدر بعم التعليمات التت تقود المتعلم الى 

تشخيصت عالجت ويستمر هذا حتى يحصل المتعلم على ا جابة الصحيحة وينتقل 

 الى خطوة اخر .

  ا سلو  الخطت -2

 : مزايا البرمجة

 :2 للبرمجة مجموعة م  المزايا اهمها

لنجاح يكو  التلميذ دائما  ت نشاط مستمر ويتلقى تاكيدات  ورية عند نجاحه والشعور با-

 يؤدي الى مزيد م  النجاح

  ينتقل التلميذ م  مستو  الى مستو  ا  بعد ا  يتق  الميتو  ا ول-

ة ت الدراسو قا لمستواه وقدراته وبالتالت  يمك  اختصار وق ا  كل تلميذ يتقدم  ت الدراسة-

 مما يزيد م  دوا عه للتعلم.

ية تعلم تصاغ الفقرات بطريقة تسمح للمتعلم بالتركيز على النقاط الجوهرية مما يسهل عمل-

 المادة.

 ت هذا  التلميذ يعتمد اعتمادا كليا على نفسه  ت عملية التعلم وا عتماد على النفس ا -

 المجال ينمت قدرات المتعلم ومهاراته .
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 مهارات التدريس: المبحث الثانت

  ماذا نقصد بالتخطيط؟ وما اهميته؟ : التخطيط

 

 

د ة والزم  ويحديعتبر التخطيط اسلو  علمت حديث يدرس ا مكانات و الموارد المتو ر

 ا جراءات لتحقيق ا هدام المرجوة خالل  ترة زمنية.

ة ويعنت ا خذ بالتخطيط الحفا  على ا مكانات المادية والبشرية وتنمية الطاق -

البشرية وذلك م  خالل استخدامها  ت حل المشكالته ويعمل التخطيط عادة على 

 تمع ينها وبي  احتياجات المجدراسة الموارد او المصادر الطبيعية قصد المواءمة ب

"هو عملية م  العمليات العلمية المهمة التت تن م : عر ه عبد السالم مصطفى عبد السالم

هو ذلك ا  طبيعة هذا العصر وما اشتمل عليه م  جهود ا نسا   ت العصر الحديث 

ختلم عما تعقيدات وتقنيات تتطل  اسلوبا او طريقة لتن يم و تسيير حياة ا نسا  وجهودة ت

كا  متبعا  ت العصور السابقة التت تميزت ببساطة الحياة وتواضع احتياجات ا نسا  و 

 1مطالبه"

 وم  خالل هذا التعريم استنتجت ا  التخطيط عملية علمية لها متخصصوها وهو سمة م 

 سمات العصر الحديث يهدم الى استغالل واستثمار الموارد وا مكانات المتاحة.

 : يطاهمية التخط

للتخطيط اهمية بالغة  ت ضوء الطموحات المتزايدة لالنسا   ت كا ة دول العالم وتبدو 

 :2 اهمية التخطيط انه يفيد  ت الجوان  ا تية

 حصر و تحديد ا مكانات ا قتصادية والبشرية المتو رة ه ووصفها كما وكيفا-

 محددة  دراسة اهدام وامال ورغبات المجتمع وترتيبها  ت اولويات-

لمحددة ارسم السبل التت يمك  ع  طريقها اسنخدام ا مكانات المتو رة  ت تحقيق ا هدام -

 و ا لخطة زمنية محددة.

 استخدام اسلو  التفكير العلمت  ت حل المشكالت ا قتصادية وا جتماعية -

 استخدام نتائ  العلم  ت د ع  اسالي   التنمية ومخططاتها.-

                                                             
 المرجع السابق ص 1.222 
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 : للتدريسمهارة التخطيط -1

  و بد ا العملية التعليمية شانها شا  كا ة المجا ت ا قتصادية  وا جتماعية المختلفة-

مكو  تتضم  خططا موجهة لتربية ا جيال وتنشئتهم تنشاة سليمة ز التدريس عملية مهمة و

ع اق ت الوم  مكونات العملية التعليمية وذلك  بد م  التفكير  ت وضع الخطط المناسبة له و

 التخطيط ضروري ومهم ليس للتدريس  قط بل ضروري كذلط  ت حياتنا اليومية.

 : اهمية التخطيط للتدريس

 :1 يلت تتضح اهمية التخطيط للتدريس بشكل عام  يما

ى يساعد المعلم  ت تجن  ا رتجالية التت تحيط بمهام المعلم ويحول عمل المعلم ال-

  اهدام جزئية ضم  اطار اشمل  هدام التعليممجموعة م  الخطوات المترابطة لتحقيق 

الدخول  يجن  المعلم الكثير م  المواقم الطارئة الصعبة التت غالبا ماترجع اسبابها الى-

 يم .الى التدريس اليومت دو  تصور مسبق  حداث الموقم  ت  ا طار اشمل  هدام التعل

خبرات رية مستمرة وذلك لمروره بيؤدي الى نمو خبرات المعلم العلمية والمهنية بصفة دو-

 متنوعة  ت اثناء القيام بتخطيط الدروس.

 وم  ثم  يساعد المعلم على تحديد دقيق لخبرات التالميذ السابقة واهدام التدريس الحالية-

 يمكنه م  رسم ا ضل ا جراءات المناسبة اتنفيذ التدريس وتقويمه.

 لتربوية المتوا رة بفعالية.يساعد المعلم  ت استخدام ا نشطة والمصادر ا-

 تنفيذ المنه  المدرست وعيوبه.يساعد المعلم على اكتشام صعوبات -

 يساعد المعلم  ت تطوير وتحسي  العملية التعليمية.-

 : مستويات التخطيط للتدريس

 :2 التخطيط للتدريس يكو  على ثالثة مستويات مختلفة ا  وهت

و اعام دراست كامله  : هو التخطيط الذي يتم لمدة طويلة مثل : التخطيط بعيد المد -1

المقرر   صل دراست ه ويقوم المعلم  ت هذا النوع بدراسة ا هدام العامة للمنه  ه وتوزيع

 حس  الزم  وعدد الحص  هويكو  هذا  ت كل عام او كل  صل.
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حس  طبيعة  وهو التخطيط الذي قد يستغرق شهر او شهري  : التخطيط متوسط المد -2

الوحدة الدراسية ومحتواها ويج  ا  يتضم  هذا التخطيط اهدام التدريس لكل وحدة 

 دراسية وعدد الحص  لكل وحدة دراسية والوسائل و ا دوات التت تستخدم  ت التقويم

 وذلك    كل هذه ا مور تستغرق و قا  عدادها.

س جيزة هويسمى بالتخطيط للدروهو التخطيط الذي يتم لفترة و : التخطيط قري  المد -3

يساعد  اليومية او اعدادها  نه مخت  بالتخطيط ا سبوعت او التخطيط اليومت وهذا النوع

 المعلم كثيرا.

 : مراحل عملية التخطيط

 :1 تشتمل عملية التخطيط للدرس على خمس مراحل وهت

موعة ك تصور ع  المجانها  كرة جيدة ا  يكو  لدي : ان ر قبل ا  تقفز  : المرحلة ا ولى

التت ستدرس لهاه وع  تجربتهم ا ولى وتوقعاتهم ع  الدرس ه وع  مكا  الدرس  ت 

 خطة اوسع للعمل وع  اي عناصر اضا ية  ت المنه .

رة م  أولتكو   واستخدام هذه الطريقة كلما بدات التفكير  ت خطة الدرس هخاصة عندما-

 تدرس  يها للم.

 الضروريات هت حاجات التالميذ التعلمية واهدام : الضرورياتوضح : المرحلة الثانية

 التعلم الخاصة التت تناس  تلك الحاجات.

اختيار   ت هذه المرحلة ستحتاج الى تحويل اهدا ك الى : قرر استراتيجيتك: المرحلة الثالثة

مدخل التدريس المناس  لدرسك همشيرا الى نشاطات التالميذ ومخرجاتها هسيساعدك 

ا  تكو  واضحا حول المخرجات التت قصدت ا  يحصلها التالميذ وحول  –  معلم كطال

ت  اي معايير اخر  يمك  ا  تقيم نجاح درسك م  خاللها . وسوم تساعدك هذه المعايير 

تخطيط كيفية مالح ة الدرس وماهت التغذية الراجعة التت ستحصل عليها وكيم 

 استراجعها مع مشر ك بعد ذلك.

ا   انت جاهز لوضع تفاصيل خطة درسك وتحتاج ا   : اعداد خطة : الرابعةالمرحلة 

تمو  محددا حول الكيفية  التت ستدرس بهاهوالمهام التت ستضعها والمصادر التت 

 ستستخدمها هوالزم  الذي ستسمح بهه وكيفية استفتاحك للدرس وكيفية اغالقه 
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معلم ا  تكو  واضحابشا  كيفية  تحتاج كطال  : قرر كيم تراجعه : المرحلة الخامسة

انت كالحكم على نجاح درسك سواء  ح ته رسميا ام   .  يج  ا  تستخدم المعايير التت 

 جزءا م  استراتيجيتك ه وكذلك ا  تاخذ بعي  ا عتبار ماتعلمته م  التجربة .

 :1 تنقسم الى قسمي  : اجراءات التخطيط الذهمت والكتابت للدرس

لتخطيط يدرك المعلمو  المتميزو  ا  ا: المتعلقة بالتخطيط الذهنت للدرس ا جراءات: او 

الذهنت عمل مهم قبل الشروع  ت تخطيطهم الكتابت  هم يتصورو  تصورا مسبقا كيم 

يقومو  باداء مهامهم  ت التدريس  داخل حجرة الدراسةه وماهت الصعوبات والمواقم 

اهدام الدرس م  خالل  عناصره الطارئة التت سوم يواجهونها؟ وكيم يحققو  

 ومفاهيمه؟ 

لشخصية  ا  عملية التخطيط للتدريس تسعى الى اعادة البنى العقلية والوجدانية والمهارية-

  الطال  بحيث تكفل له النماء والتعلم الجيده ويج  ا  يشعر المعلم با  الطال .

هذا يسير دو  تعقيد والمعلومات والقيم وا تجاهات بمرونة ويريد ا  يتعلم او يكتس  

 التفكير يجعله  يعرم كيم يضع كيم الية جديدة للتواصل بينة وبي  الطال  على ضوء

لطال  قدراتهم وم  واجبه كذلك ا  يحضر ذهنيا لكيفية اعطاء المادة بطريقة مرنة تعي  ا

 على الفهم.

بعد اطالع المعلم على المقرر  : ا جراءت المتعلقة  بالتخطيط الكتابت للدرس : ثانيا

الدراست الذي سوم يقوم بتدريسه يقوم بترجمة كل ا  كار التت تكونت  ت ذهنه الى واقع 

 2ملموس  ت التخطيط الكتابت الذي يكتبه  ت د تر التحضير.

ا  كل مايكتبه المعلم م  عناصر من مة تساعده على تن يم ا كاره وتيسير عملية -

عتباره مايكتبه يعتبر وسيلة يستعي  بها استاذه او مدير المدرسة با المراجعة ه كما  ا 

 مشر ا تربويا مقيما  ت متابعته لتنفيذ الدروس.

 :3 وم  ثم  ا  على المعلم ا  يقوم بمايلت

  تدوي  المكونات الروتينية والتت تشتمل على عنوا  موضوع الدرس هوزمنه واسم الف-

 مة الدرسام  السلوكية وا نشطة والوسائل التعليمية ومقدهوالحصة واليوم والتاريخ وا هد

 وعرم محتو  الدرس والتقويم والواج  المنزلت.
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ك خطة و ت خطوة سابقة يقوم المعلم بكتابة اهدام المقرر  ت بداية د تر التحضير هوكذل-

 التوزيع الزمنت لموضوعات المقرر على الفصل الدراست والمراجع والوسائل التت سوم

 ينه  ت تدريسه.تع

 : مهارة ادارة الصم/2

عر ها مرعت هتو يق واخرو " ا  مفهوم ا دارة الصفية يشير الى   : مفهوم ا دارة الصفية

العملية  التت تهدم الى تو ير تن يم  عال داخل غر ة الصم وم  خالل  ا عمال التت 

اي  1ا هدام التعليمية"يقوم بها المعلم لتو ير ال روم الالزمة ولحدوث التعلم  ت ضوء 

هت العملية التت تسعى الى تو ير التن يم والتوجيه للجهود المبذولة م  طرم المعلم 

 والمتعلم.

 وهت كذلك علم و   يمارسه المعلم داخل غر ة الصم م  اجل بلوغ ا هدام المرجوة.-

مهنت للمعلم ويقول عبد السالم مصطفى عبد السالم  ت كتابه اسايات التدريس والتطوير ال

 :2 يج  ا  يكو  المعلمو  حديثو التاهيل قادرو  على

تقرير متى يكو  التدريس للصم كله او  ت مجموعات او ازواج او ا راد مالئما -

  غرام تعلمية معينة.

 ايجاد و تو ير بيئة تعليمية هاد ة  ومن مة للتالميذ -

 والعقوبات المالئمة لتو ير بيئة تعلمية  عالة  واستثمار المكا ات تطوير-

 جذ  اهتمام التالميذ و تحفيزهم واثارة دا عيتهم.-

ها * قد تبدو هذه ا مور نوعا ما غير محدودة  وقد   تغطت جميع العناصر  اتت حددت

 لنفسك وقد تساعدك  عبارات الكفاية الموجودة  ت مقررك اكثر.

 ية الموضوعة  ا  مهارتك يمك  ا  تقيم  قط بالتركيزومهما كا  وضوح عبارات الكفا

على اجراءات واحداث معينة تحدث  ت صفك .ماذا يمك  ا  تكو  هذه؟ وم  الطرق 

ا  تصم كيم سيبدو وصفك ا  كنت حقا على  : الجيدة لتبدا  ت اجابة هذا السؤال هو

 ؟ كفاءة  ت جميع هذه المجا ت.ما هت المؤشرات التت قد تثبت كفائتك

 :1 وهت: على كفاءتك تتمثل  ت كلمة ذكتا  المؤشرات الجيدة -
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     Specific   (sمحددة  )

 Measurable  (M) تو على ا قل منالسهل تسجيلها بموضوعيتها –قابلة للقياس -

 Achievable قابلة لالنجاز او التحقيق  -

 Reliableموثوقة او يمك  ا عتماد عليها -

  Time efficient قوم بالتسجيللم  ي– عالة زمنيا -

 "5-7" المهمة  : Selection Indicators      : اختيار المؤشرات

 مة التت اختر واحدة م  عبارات الكفاية  دارة الصم "م  قائمة قسم التربية او م  القائ-

 يزودك بها المشرم"

تميز صفك مثل وصم عبارة الكفاية وقد يساعدك ا   صم خمسة اشياء م  شانها ا -

 تفكر  ت درس معي  ستقوم بتدريسه.

يسجله ويقدمه لك كتغذية راجعة يج  ا  يكو  ماذا يمك  ا  تطلبه م  مالح ك لكت -

 مؤشرا جيدا.

ى ت تتمنكما هو الحال  ت مهمة التخطيط تناقش مالح ك واتفق  معه على المؤشرات الت-

 بدء الدرس. ا  يسجلها قبل

 Managing the Feedback Session : مهارة ادارة جلسة التغذية الراجعة-2

 : مفهوم التغذية الراجعة

ها ريس بكونتعد التغذية الراجعة احد المفردات العلمية التت تحتل اهمية كبيرة  ت مجال التد

 م  اهم ا سس العلمية والعملية.

ومات التت تعطى للتالميذ اثناء ا داء بهدم اداء " هت المعل : عر ها مصطفى السائح محمد

جيد او تحس  وضع او تصحيح مساره وتدعى التغذية الرجعية او المرتدة حيث هذه 

المعلومات تاخذ انماطا متباينة  ت البيئة التعليمية حيث تساعد  ت تقويم وترشيد التالميذ 

لم بمعلومات اثناء التعلم وتعديل بمعنى ا  التغذية الراجعة تزود المتع 2بشكل اكثر دقة "

 استجابته الخاطئة وتثبيت الضحيح منها.
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 : القواعد ا ساسية لجلسات التغذية الراجعة

 :1 لجلسات التغذية الراجعة قواعد مهمة وهت

 اسمع مايقال دو  الفقر للنتائ  -

 م  المقصود وضع  همك باعادة ماسمعته لتتاكد -

 يحاولو  مساعدتك تعرم على راي مالح يك وانهم-

 اسال ع  المزيد م  المعلومات التوضيحات  ي عنصر لست مرتاحا بشانه.-

  كر  يما قيل و ت معناه.-

جهك كما يمكنك ا  تاخذ  ت ا عتبار تضمينات التغذية الراجعة مع مالح ك ه او مع مو-

  ت وقت اخر.

 : استخدام التغذية الراجعة

 :2 هقرربعد استماعك لتغذيتك الراجعة 

 ما جوان  القوة والضعم لديك؟-

 ايتك ما الفرم التت يمك  ا  تتو ر  ت المستقبل لتركز مرة ثانية على هذا الجان  لكف-

 ان ؟الصعوبات التت يمك  ا  توجهها والتت قد تحدد تطورك  ت هذا الج –ما التهديدات -

ؤشرات مالراجعة ه و صمم  حدد  رصة مالئمة لتعيد الن ر  ت التركيز الذي اخذته للتغذية-

 جديدة  م  شانها ا  تساعدك  ت تحديد العناصر التت تحتاج تدعيمها.

 سجل هذه ا  كار  ت يسجل ادائك حتى تغذي خططك المستقبلية نحو استثمار الحد -

 ا قصى م  التغذية الراجعة.
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 : دراسة حالة

لى يدرس احد الطال  المعلمي  سلسلة م  الدروس للتالميذ  ت س  الرابعة عشرة تشمل ع

لى عنصر صع  وشديد . اثنا  م  التالميذ الذي  كانوا  ت تجربة عمل عادوا وانضموا ا

محاو ته المجموعة. واصبحا مشاكسي  بشكل واضح وخرجا ع  المهمة تقريبا وباءت 

ام و ت موجة م  الغض  مددهما باحتجازهما  ت الفصل ا ن ت اقناعها بالهدوء.  بالفشل

الفقرة  منك  نك طال  متدر " " اخذت هذهيعودا للمهمة.  اجاباه " اننا ل  نحتجز بقرار 

 اساسيات التدريس و التطوير المهنت للمعلم". –م  الكتا  الذي ادرسه 

 : اتخاذ اجراء  وري

 :1 المتدر خذ  ت ا عتبار حالة هذا الطال  

                                                             
  المرجع السابق ص 2431

 ليس المزيد م  التصحيح هذا هو أسوا درس بعد

كا  يج  أ  اتصل بوجهت 

 أمس

  يبدو أننت أنجز شيئا وكل ما 

 : يقولونه  هو

 "امنح  نفسك الوقت"
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 ما الخيارات التت لديه؟-

 ما الذي يحتاج معر ته  تخاذ القرار؟-

 ما اقل شتء مساعد للقيام به  ت هذه المرحلة؟-

 ما الذي ستفعله   ؟ م  الذي ستخبره ؟ متى؟ كيم؟-

 .............وتستمر القصة...............

 : تابع لدراسة الحالة

باقت الصمه وبدا الطال  المتدر  يفقد اعصابه   لسوء الح  جذبت المواجهة اهتمام

وصاح با  كامل الصم سيحتجز. وقد هدا هذا الصم ولك  كا  هناك شتء م  الهميمة  

قبل ا  يعودوا الى عملهم ه واستمرت ا مور بهدوء وسو  بعم المقاطعات الصغيرة 

 حتى قبل دق الجرس بقليل.

 ما خيارات الطال  المتدر  ا  ؟-

 النصيحة التت تقدمها له؟ما -

 اه و ذلكاسال نفسك نفس ا سئلة كالسابق هوحاول ا  تقرر اكثر ا مور البناءة للقيام به-

 للتاكد م  ا  الدرس التالت سوم يتم  ت بيئة اكثر انتاجية .

 ..........وتستمر القصة...........

ميذ وبخ الطال  دخل موجه الطال  المتدر  الى الغر ة ليالح  كيم سيتصرم التال

المتدر  الصم مرة ثانية امام موجههه و طل  م  الموجه ا  يتدخل  حتجاز الصمه 

 ووا ق الموجه ثم اتفقا على انصرام الصم.

 لم يك  على الطال  المتدر  ا  يوصل ا مر الى هذا المد .  

تت غير الحدد اربعة او خمس نقاط  ت القصة تو ر  يها للطال  المتدر  اجراءات اخر  -

 اتخذها.

 ما الذي اكتسبه وما الذي  قده بتجنيد الدعم ا نكاري م  موجهه نحو ا حتجاز؟-

 ما الوسيلة التت كانت م  الممك  ا  تكو  ا كثر نجاحا  ت تجنيد دعم موجهه-

 Preparig For Assessment   : مهارة ا عداد للتقييم -4
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الخامس ق ع  تعلمك ه قدمنا  ت الفصل قد تو ر لك حتى ا   كمية ضخمة م  التوثي

"لكتا  اساسيات التدريس و التطوير المهنت للمعلم لعبد السالم مصطفى عبد السالم " 

بعم المهمات لتطرح  كرة الدليل و ت الفصل السادس عرضنا طريقة لتخطيط ادلتك وهذا 

توضح بشكل ا ضل  هو اساس ادلتك  ت عملية التقييم ستحتاج الى اختيار هذه العبارات التت

 1نوعية تخطيطك وتدريسك وتقييمك

 ستك التركيز  على كفاية معينة وجمع ا دلة لممار : وم  احد  الطرق للقيام بذلك -

 : الدليل الجيد

 2يمنح صورة واضحة لهذه الكفاية  ت مجا ت محددة. -

 مؤشر تعتمد عليه لهذه الكفاية -

 يوضح انك حصلت على المعيار الضروري -

 ت انتجتهابامكانك استخدام عمل التالميذ هوتقارير تقييمات التالميذ هوالمواد التتوضح ا  

 وسجل ادائك ومالح تك وخطط الدروس الرسمية ووثائق المالح ة والتغذية الراجعة م 

 المعلمي  و المشر ي  الذي  يقيمونك.

 :  Presenting The Evidenceتقديم الدليل     

نهاء  تت لمقابلة موجهك حتى يتمك  م  البدء معك والعمل معك تخيل ا  مشر ة الكلية ستا

 شانك.تقييمك وتامل مشر تك ايضا ا  تستخدم معلومات هذه المناقشة عند بناء مرجعيتها ب

 ت  اختر مجا  واحدا م  الكفاية )م  كفايات برنامجك( و التت ترغ   ت التحدث عنها-

 هذه الجلسة.

 :3 نفسك بواسطة خطط كيم ستقدم-

 جمع المواد م  قاعدة ا دلة لديك التت تبي  كفايتك  ت هذا المجال.-

 اختيار ا دلة الواضحة والحقيقية والواقعية الى معيار جيد.-

  : ا خذ  ت ا عتبار جمع ا دلة ككل و ذلك لتقرير مايلت-

 هل تقدم صورة شاملة عادلة عنك؟
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 بالكفاية التت تركز عليها؟ هل هت قوية لدرجة الجوان  الخاصة 

 ييم ثبت اختيارك لالدلة بمناقشتها مع احد زمالئك او مع معلم اخر لم يشمله التق

 الرسمت.

 

 : مهارة استخدام ا سئلة وصياغتها-5

مك  يستخدم المعلم لالسئلة ن را لما تحدثه م  اثارة وتشويق للتالميذ نحو الدرس هوي

ل ر والتامة هامةه وا ستفهام وا ستفسار هواثارة التفكياستخدامها للفت ا دها  الى حقيق

وا شارة والتنبيه الى الحقائق هوالتوجه نحو استخال  الحقائق وتوضيح الرؤية 

 والتوصيم.

 م بها.وتعتبر صياغة ا سئلة مهارة م  مهارات التدريس التت ينبغت على المعلم  ا هتما

 ك  المتعلمو   هم المقصود منها وا جابةكما يج  ا  تكو  صياغتها واضحة حتى يتم

 عليها بوضوح.

" مجموعة م  الكلمات او  : وعرم عبد السالم مصطفى عبد السالم اسؤال على انه

الرموز المرتبة والمن مة والواضحة الموجهة حول معلومة او  كرة او مهارة معينة 

بمعنى ا  السؤال ينشط . 1وتستشير تفكير التلميذ وتستدعت اعمال عقله ليستجي  لذلك"

 ذاكرة المتعلم ويجعله يفكر ويسترجع معلوماته المخزونة.

 :2 وم  مشكالت ا سئلة والصياغة الرديئة لها التت يج  قدر ا مكا  مايلت

 ماذا ع  دول مجلس التعاو  الخليجت؟ : ا سئلة الغامضة "المركبة" -أ

ت  الصوديوم والماغنيسيوم يقع  : ماذا م  العنصري  التاليي  : ا سئلة المركبة - 

المجموعة ا ولى بالجدول الدوري الحديث ؟ وكيم يساعدك ذلك  ت معر ة 

 خصائ  العناصر ا خر   ت المجموعة ا ولى؟

 مصر اكبر دولة عربية م  حيث عدد السكا  اليس  : ا سئلة التت توحت با جابة -ت

 كذلك؟

ة منطقة الجنوبية بالمملكة العربيهل ابها  ت ال : ا سئلة التت تحتل التخمي  -ث

 السعودية؟
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 : تصنيم ا سئلة    

حاول ا  تصنم ا سئلة التت تتطلع عليها  ت د اتر تحضير زمالئك او التت تقراها  ت 

 :1 الكت  الدراسية الى ا نواع التالية

 اسئلة تتطل  ا جابة بنعم او  . -1

 (اسئلة تستدعت معلومات بسيطة )كلمة او جملة محددة -2

 اسئلة تثير التفكير ولها اكثر م  اجابة -3

 : مهارة تن يم وقت التدريس -6

 : مفهوم التدريس

ط التدريس مهنة اساسية جليلة يتشرم بها كل انسا  يعمل  يهاه ومكانتها ر عية وتنا

 جيال ابالمعلمي  مسؤولية ه اعداد ا  راد الصالحي  النا عي   نفسهم و متهم وتزويد 

 معلومات والمعارم  والمهارات والقيم وا تجاهات المرغوبة.الناشئة بال

" هو مجموعة م  ا عمال او ا  عال او : عر ه عبد السالم مصطفى عبد السالم-

ا جراءات المخططة المن مة التت يديرها عضو هيئة التدريس ويسهم  يها الطال  

  2تربوية مرغوبة لد  الطال   ت وقت معي ". هوتستهدم تحقيق اهدام

 م.*كما هو كذلك ن ام م  ا عمال  المقصودة والمن مة ه يقصد به ا  يؤدي الى التعل

 : ماذا يعنت الوقت بالنسبة لالنسا ؟

ترجع اهمبة الوقت  ت حياة البشر لكونه السبيل الوحيد  لتحقيق ا هدام والوقت هو اخذ 

ت يج  ا  يحس  استغاللها اذا مااراد ا نسا  ا  تكو  له بصمة  ت الموارد الطبيعية الت

  3مسيرة حياته المهنية.

و وقد تكو  م  الصع  تحديد مفهوم الوقت.اذ يختلم ادراك الناس له م   ئة  خر   ا

اث مجتمع  خر. ويتمثل مفهوم الوقت بصفة عامة  ت وجود عالقة منطقية  رتباط ا حد

 قد يعبر عنها  ت  صيغة الماضت او الحاضر او المستقبل.او ا نشطة التت 

 : مراحل عملية التدريس
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   :1  التخطيط .التنفيذ .التقويم : التدريس نشاط ذو ثالث مراحل هت

 مرحلة التخطيط هت المرحلة ا ولى  ت التدريس  يتم  يها تحديد و هم ا هدام -

التربوية وتن يم عناصر الدرس ووقت الدرس والوقت الالزم لتنفيذ كل خطوة م  

 خطوات الدرس.

لي   مرحلة التنفيذ هت المرحلة الثانية ويتم  يها التعليم والتعلم باستخدام اسا -

واستراتيجيات داخل الفصل او خارجه تحت اشرام وتوجيه المعلمه واستخدام 

 ل ا جهزة والوسائل وادارة الفص

  تحقيق مرحلة التقويم هت المرحلة الثالثة  ويتم   يها قياس نتائ   التعلم وتعر مد -

اهدام الدرس  ت الوقت المحدد و مراجعة تنفيذ خطوات الدرس  ت ضوء الوقت 

 المحدد وتوجيه مسائ عملية التدريس لال ضل.

 وم  هنا استنتجت  ا  هذه المراحل مترابطة ومتكاملة مع بعضها البعم. -

 : مفهوم ادارة وقت التدريس

بة ا دارة بصفة عامة عملية اجتماعية و نية تشمل التخطيط والتن يم والتوجيه و رقا

 .العاملي  والموارد ا خر  وتسهيل ادخال التغييرات م  اجل تحقيق اهدام المؤسسة 

" العملية المستمرة لتحليل : وبعرم عبد السالم مصطفى عبد السالم  ادارة الوقت بانها

وتقييم المهام التت يقوم بها الفرد خالل  ترة زمنية معينة ه بهدم تن يم الوقت . المتاح 

 . 2للوصول الى ا هدام المحددة"

 : مفهوم مهرة تن يم وقت التدريس

" هت استخدام عضو هيئة التدريس للوقت  : عر ها عبد السالم مصطفى عبد السالم  قال

وتع يمه و تو يفه والتحكم  يه و انجاز المهام المحددة لتحقيق ا هدام المنشودة  ت المتاح 

  3التوقيت المحددة لها"

 

 : توزيع و تن يم عضو هيئة التدريس لوقت التدريس

بج  عند تن يم وقت التدريس ا  يقوم عضو هئية التدريس بتقسيم الدرس الى ثالث 

  :1  مراحل هت
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 وتشمل التمهيد للدرس  : مرحلة بداية الدرس-

وات تنفيذ مهام  و انشطة الدرسه واستخدام ا جهزة وا د : مرحلة اثناء تنفيذ الدرس-

 و المناقشة والتفاعل مع المتعلمي  و تقويمهم. والوسائل وطرح ا سئلة

ويتم  يها تلخي  لعناصر الدرسه واعطاء التكليفات و خاتمة  : مرحلة غلق الدرس-

يسترشد عضو هيئة التدريس بتوزيع وتن يم مكونات وعناصر  الدرس ويمك  ا 

 : المحاضرة المخص  لها ساعتي  كما بالجدول التالت

 النسبة الوقت بالدقائق النشاط
 % 10 التمهيد للدرس
 % 50 عناصر الدرس

 % 15 وقت استخدام الوسيلة
 % 20 وقت استخدام ا نشطة
 % 15 تقويم عناصر الدرس
 % 10 غلق الدرس
 % 120 المجموع

ه وهذا التوزيع الزمنت المقترح لوقت المحاضرة مر  وليس جامدا او يمك  ا  تعدل  ي

حس  طبيعة الدرس والمحاضرة وكتطلباتها ومستو  المتعلمي  والتجهيزات والبيئة 

 الصفية.

 : العوامل المؤثرة  ت توزيع وتن يم وقت التدريس

 :2 يتفاوت الناس  ت ن رتهم واستغاللهم للوقت بتفاوت عدة اعتباات اهمها

 قا وحيث تختلم اولويات توزيع الوقت واسالي  استغالله   : العوامل الديموجرا ية -

 للنوع او الس  او الحالة ا جتماعية

 حيث تختلم اوليات توزيع الوقت واسالي  استغالله و قا : العوامل ا قتصادية -

 ر التجهيزات والوسائل والمواد التعليمية لتوا 

للوقت  كلما زاد المستو  التعليمت للمعلم كلما زادت الحساسية  : العوامل الثقا ية -

 .والحر  على استغالله والعكس صحيح
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باي   ت يوجه عام كلما زاد عدد المتعلمي  وحجم الفصل او الت  : العوامل ا جتماعية -

ى حسا  الوقت المخص  للتدريس او نوعية الجهد مستو  المتعلمي  قد يكو  عل

 المبذول  يه.

يؤثر المناخ ووسائل ا تصال على معد ت تخصي  الوقت  : العوامل البيئية -

 وتن يمه.

 عالية التدريستحسي    : المبحث الثالث

ا إ  تدريس اللغة العربية يواجه صعوبات  ت تحصيل التالميذ للغة العربية ، مم -

 ربيةو دراسات علمية  كتشام الطرق المثلى لتفعيل تدريس اللغة العيستدعت بحوثا 

 ا يلت :( الطرق نحو استراتيجيات التدريس و أسالي  التعلم : اشتملت هذه األخيرة على م1

 لقبول م االصفية الفعالة : إ  تأسيس الروتينيات الفعالة يحتاج إلى  ةاإلدار تأ( روتينيا

تعلق قواني  مفتوحة و مفهومة ستتكو  إنتاجية أكثر  يما ي صفك إ  الصفوم التت تحكمها

 بالتعلم و التحفيز و ا تجاهات ع  تلك التت تخضع لنفس طبيعة القواني .

يعمل مع م التالميذ بسعادة  ت  ل القواني  ، باإلضا ة إلى منطقية القواني  واضحة ، 

لم  ت الصم ثم تستخدم أ كارهم  مثال تستطيع سؤال تلميذ ع  السلوك الذي يتوقعه م  المع

 1للمساعدة  ت تشكيل القواني  الصفية

لى ت تشدد عتتطل  القواني  الصفية أ  تكو  إيجابية و منطقية، و القواني  اإليجابية هت الت

تت أليا سوم ما يمك  القيام به أكثر مما   يمك  القيام به ،  مثال تقول: " إ  ر عت يدك عا

لوك التت تحدد الس تول  "  تصرخ عاليا" ،  يفضل تحديد العباراألراك " بد  م  الق

 .ئالجيد أكثر م  العبارات التت تحدد السلوك السي

 ( مصادر التشويش: الدروس التت تعرم  ت الصم تتعرم لمقاطعات م  قبل أقلية 

 2م  التالميذ للفت اإلنتباه لهم ، و بالتالت  إ  سلوكهم قد :

 م به مع م الصم.يفسد العمل الذي يقو -

 يقلل جودة بيئة التعلم لمع م التالميذ. -

 يؤدي إلى أ  يحصلوا على نصي  أكبر م  الوقت الذي خصصه المعلم لهم. -

 يؤدي إلى مواجهات . -

 يلفت إنتباه المعلم. -
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 ير ع بعم التالميذ إلى الشهرة. -

ي ير السو( اإلستراتيجيات طويلة المد : يمك  لبعم التالميذ تحسي  أعرام السلوك غ2

م أ  على المد  القصير  قط ، و يقع حل مشاكل بعم التالميذ خارج المدرسة ، و م  المه

ت تعرم متى نرسل التلميذ إلى المدير عندما يتصرم تلميذ أو تالميذ بشكل غير سو   

 الصم 

تعتمد اإلستراتيجيات طويلة المد  على عدد م  العوامل تشمل المعلومات المأخوذة م  

قصير المد  ، باإلضا ة إلى ذلك ، يحتاج عدد م  التالميذ المساعدة المرتكزة على  المدخل

طريقة مدرسية شاملة تعتمد على تشخي  أكثر اعتبارا، و م  الممك   ت بعم الحا ت 

 1القليلة أ  تحتاج إلى مساندة خارجية لتحقيق التقدم

درسة تكم  األسبا  خارج الم م  الصع  التعامل مع السلوك غير المقبول و المستمر، وقد

ؤ ء و مع ذلك ، يج  أ  يكو  الهدم بعيد المد  لد  المعلم هو تأسيس عالقة قوية مع ه

عادلة  والتالميذ ، قد تكو  المدرسة هت المكا  الوحيد الذي يوجد  يه صيغة سلوكية قوية 

 و ودودة.

ل ل  تستطيع وحيدا ح إنه م  المهم لراحة ذهنك و لتحقيق مستو  الحّدة أ  تدرك أنك

 المشاكل بسرعة، إذ يحتاج مع م المعلمي  إلى المساعدة و المساندة  ت بعم ال روم

 خالل مهنتهم.

 2( الواج  المنزلت : يشمل الواج  المنزلت العديد م  الو ائم التت تشمل :3

 تدعيم التعليم -

 توسيع الفهم -

 لداخليةاتزويد التالميذ بفر  الدراسة الذاتية الهادئة لتعزيز اإلهتمام و الدا عية  -

 الدراسية تتطوير المهارا -

 تمديد أو توسيع اليوم المدرست -

 و  كتابة *يحتاج التلميذ أ  يندم  مع المادة لكت يتعلم ،و يج  أ  تتوسع مدارك التلميذ إ

سق لحدث مالح ات الصفية الجا ّة إلى معيار متناقراءة المهام واجبات شائعة ، و تحويل ال

لى ما يمك  أ  تكو  مهمة تعليمية إيجابية ، و لك  تحويل المالح ات سيئة الكتابة إ

 مالح ات مكتوبة بشكل جيد   يكو  مثل ذلك.

                                                             
 المرجع السابق ص 372 1 
  المرجع نفسه ص  3822



 طرق التدريس ومهاراته وكيفية تحسينها         الفصل األول                                 

                                                  
 

 
44 

تجابة و يحتاج الواج  للتخطيط  ت الدرس ، كما يمك  إعطاء الواجبات أوتوماتيكيا با س

  ما عدرسية كلية ، و يج  األخذ بعي  اإلعتبار واجبات مثل : "أكت  ملخصا إلى سياسة م

 ناقشناه  ت آخر د تر المالح ات و سلّمه  ت تاريخ ...

 و إ  ثم إخبار التالميذ بالعرم م  المهمة ، و موضوع اإلهتمام و المالح ات التت

 تستخدم ،  قد يقومو  بالمهمة بشكل ستء.

ستو : و هت المهارات التت تتعلق بالتالميذ  ت العمل الذي يعطت ( المهارات عالية الم4

 1لهم كما أنّها تشمل العمليات التطبيقية للمعارم و تتمثل هده المهارات  يما يلت :

معر ة و أ( المهارات المعر ية اإلدراكية : و تشمل مهارات متدنية المستو  أو استرجاع ال

لك م ما يتم استرجاعه ، وقد يبرز الدليل على ذاإلجراء بحيث يحتاج التالميذ إلى  ه

 استيعا  المعر ة عندما تطل  م  التالميذ توضيح شتء أو تطبيق تلك المعر ة .

ات و الدراسة و تشمل مهار ا ستقصاء ( مهارات العمليات : و تركز هذه على إجراءات 

ة و تنفيذ تجرب مثل معر ة استخدام  هرس المكتبة ، و تتبع نموذج لتصميم المالبس ،

ارة التقطير و تحتاج مهارات العمليات أ  تدرس أو تمارس ، كما أّنها تتطل  كل م  مه

 التفكير و القدرة ، على تنفيذ المهمة .

ت تشمل الوعت أو اإلدراك ،  م  جهة ه ىاإلتّجاهية : ترتقت هده المهارة إل تج( المهارا

ية مع المهام الصعبة بروح مرحة و حماسمهارات الحفا  على شتء و الرغبة  ت التعامل 

لخاصة ا، كما يمك  تدعيم هذه المهارات  ت الحياة الصفية اليومية أو م  خالل النشاطات 

 كالنقاشات و التمثيل و الزيارات .

 كما تشمل مهارات عالية المستو  على أنشطة مثل تفسير المعلومات و تقييم أ كار -

مواقم األ كار المعنوية أو المجردة و تطبيقاتها  ت ال شخ  آخر، و التعمق بالتفكير ع 

 اليومية.

 

 

 

 

 

                                                             
 ينظر , المرجع السابق ص 1.390-389 
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 اعداد المعلم : المبحث االول

ية ألن اعده في تأدية مهامه التدريسيسالمعلم حديث التأهل يكون في حاجة ماسة إلى موجه 

لغير االعلوم التي تلقاها و هو طالب ال تكفي لتجعله ناجحا في مهنته الجديدة ، فخبرة 

، فال  ستساعده في تلقين العلوم في قسمه ألن الكفاءات ال تكفي في إنجاح واجبه المدرسي

ن تكون أبد من طرق تربوية يعتمد عليها في تلقين المعرفة في أذهان التالميذ و لهذا يجب 

 ضرورة.العالقة بينه و بين الموجه التربوي وطيدة يستفسر األمور الغامضة كلما اقتضت ال

بل قلب النصيحة يجعله يتطور شيئا في مجال التدريس و يكون ناجحا في صفة األستاذ و ط

عهد ال ا في المله عالقة بالتربية العامة ، فالدروس النظرية التي يتلقاه االمهنة يتلقى برنامج

ة تكفي في أن تجعله عنصرا فعاال في قسمه ، فال بد من مساعد يلجأ إليه عند الضرور

 والمهنة  تجربة و الخبرة بغض النظر عن الكفاءات التي يمتاز بها المعلم قبلليستفيد من ال

ذا ،أّما إ بالتالي يرى حياته التعليمية تتطور إلى أن يصبح ناجحا و متمكنا في تقديم دروسه

ّرس كان أنانيا ال يحتك بغيره من أصحاب الخبرة فسيفشل في حياته المهنية حتى و لو د

ن مه الغرور رغم كفاءاته المعرفية و تجد تالميذه ال يستفيدون سنينا طواال و سيصيب

 دروسه التي تحتاج إلى طريق ناجحة

 .مفهوم تأهيل المعلم :

عرفه مصطفى عبد السميع و سهير محمد حواله "هو الملية التي تهيئ وسائل التعليم و 

، وهو بمثابة نشاط  ةتعاون المعلمين على اكتساب الفاعلية في أعمالهم الحاضرة و المستقبلي

و عرفه  1مستمر لتزويد المعلم بخبرات و مهارات و اتجاهات تزيد من مستوى أدائه لمهنته

محمد سعفان و سعيد محمود " هو كل البرنامج  المنظمة و المخطط لها ، و التي  اأيض

 تمكن المعلمين من الحصول على المزيد من الخبرات الثقافية و المهنية و ل ما من شأنه

 2رفع مستوى عملية التعليم و زيادة طاقات المعلمين اإلنتاجية

ى و من خالل هذين التعريفين استنتجت أن التأهيل عبارة عن نشاط مخطط، ال يعتمد عل

 والعشوائية، الهدف منه إحداث تغييرات في الفرد بحيث يجعله يمارس وظائفه بكفاءة 

 إنتاجية عالية .

 مفهوم إعداد المعلم : 

يعني اإلعداد في اللغة التهيئة و في التربية مجموعة المعارف و المفهومات و الخبرات 

المتنوعة التي تقدمها مؤسسة ما لمجموعة من المعلمين بقصد احتكاكهم بها و تفاعلهم معها 

                                                             
 مصطفى عبد السميع سهير محمد حوالة/اعداد المعلم تنمية وتدريبه /دار الفكر عمات االردن /دط/2005ص 1721

سعيد طه محمود /االتجاهات الحديثة في مناهج البحث في علم النفس التربوي اعداد وتدريب المعلم/دار الكتاب القاهرة  محمد احمد سعفان
 /ط2007/2ص 932
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بشكل يؤدي لتعلمهم و تحقيق األهداف التربوية التي ينشرونها من وراء ذلك بطريقة شاملة 

 1متكاملة 

تخصصة اإلعداد صناعة أولية للمعلم كي يزاول مهنة التعليم ،و تتواله مؤسسات تربوية مف

 و علميا ، مثل معاهد إعداد المعلمين و كليات التربية أو غيرها من المؤسسات ذات العالقة

 و تربوا في مؤسسته التعليمية .

ن خالل مأثناء الخدمة ومن هنا استنتجت أن إعداد المعلم هو تأهيله قبل الخدمة و تدربيه 

جل مؤسسات تربية متخصصة إلكسابه معارف و مفاهيم للتعامل مع البيئة التعليمية في أ

 تحقيق األهداف المنشودة

 المراحل التي يمر من خاللها المعلمون:

ب معلم قبل أن أن يصبح المعلم ماهرا في حياته المهنية ال بد أن يمر على مراحل فمن طال

ن ممارس و ناجح ، فكلما مارس المهنة في صفة زاده ذلك خبرة بشرط أإلى مرحلة معلم 

 من الصعبيستغل كفاءاته المحصل عليها من الناحية المعلوماتية ، أما إذا افتقر إلى ذلك ف

 ا ، و منأن يكون ناجحا في مهنته ألن المهارات التدريسية ال تكفي لتجعل منه معلما متمكن

لخبرة او صقل معلوماته و االحتكاك بغيره من المعلمين ذوي  عوامل نجاحه الثقة في النفس

 عبر ندوات تربوية داخلية و مقاطعات تابعة لمدراس معهد التربية .

أن   ذا ارتأىفالمعلم الجيد هو من يكون قادرا على االستفادة من الطرق التربوية الحديثة ، فإ

ذلك  ييم فال بد أن يبحث عن سببشيئا من دروسه في مرحلة التق اتالميذ صفه لم يستوعبو

 و يمر إلى مرحلة التقويم و تصحيح أسباب فشله ، فالمعلم حديث التأهل ال يتقدم  

و ال يتطور إال إذا تكيف مع البرامج الجديدة و تغيير طرقه التربوية و اللغة التي يخاطب 

 2و تسهيل الفهمبها التالميذ ال بد من تقويمها كونها أداة جد هامة إليصال المعلومات 

 المرحلة األولى: البقاء و التمكن.

ير يف و التغيأو االنفتاحية على التك –المرحلة الثانية: االستقرار في مرحلة مقاومة التغيير 

 في الممارسة .

 بتحديدها كما يلي :  Maynard and furlongو المراحل التي قام 

إدراك للصعوبات و مسبباتها ، و تقدير للقيود التي تواجه المعلمين في  إدراك الصعوبات :

 محاولة تغيير األوضاع .

                                                             
 

 اصباح عبد القوي علي الشمبري /تقويم برامج االعداد المهني للمعلم /رسالة ماجيتبر جامة صنعاء 2009ص2.61 
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القلضق  الوصول إلى مستوى مرتفع : بداية مسايرة الحالة التدريسية و إنجاز بعضض النجضاح ،

م و ثضفي تأسيس الروتينيضات الناجحضة و مقاومضة متناميضة فضي محاولضة تجريضب أشضياء جديضدة ، 

ويكضون  ،ق النجاح ، و عدم رغبة المعلم في إحباط الروتينيات و السلوكيات التي تنجح تحقي

 التركيز األن على اإلدارة الناجحة ، و يقل التركيز على تعلم التالميذ .

تضح هذه التقويم : يظهر األن اإلدراك بضرورة التركيز على نوعية تعلم التالميذ ، و ال ت

ساندة ل المعلمين الناجحين و األكثر خبرة ، و بدون هذه المالعملية بدون مساندة و تدخ

 سيكون هناك خطر من جانب المعلمين الملتزمين الذين يحاولون التأقلم بمفردهم .

 نماذج من تطوير المعلم :

ارستك ترتكز نماذج تطوير المعلم على الوسائل التي تستطيع بها كمعلم صاعد أن تتعلم مم

، و  تعقيداتها ، و أن تصبح قادرا على تغيير الممارسة لألفضل الخاصة ، و البدء بفهم

تدريس نهاية مطافك هو أن تكون معلما قادرا على التدريب االستقاللي في اختيارك طرق ال

 و استراتيجياتها و فحص أساسيات ممارستك و أن تكون مسؤوال اتجاه الحاجة للتغير.

الصفوف  هو النموذج الذي يشمل العمل مع معلميالنموذج األول : نموذج المعلم المبتدئ : ف

لطرق و او يتحقق التقدم باألداء الفعال لهذه  2و اإلستفادة من جوانب ممارستهم الناجحة 

 اإلستراتيجيات في الصف ، و بمشاهدة عدد من المعلمين ، و العمل معهم .

حظة على مال جنموذالنموذج الثاني : نموذج مالحظة المعلمين المتميزين :و يقوم هذا ال

ي بيقيها فطرقهم و استراتيجياتهم ، و ذلك للتعامل مع القضايا اإلدارية و األكاديمية و تط

 الممارسة المستقبلية .

النموذج الثالث : نموذج الكفاية : تم طرح هذا النموذج ضمنيا كأهداف ألداء المعلمين 

   1، أي للمعلمين حديثي التأهلالناجحين المتخرجين من مقررات إعداد المعلمين األولية 

يحدد هذت النموذج خمسة مجاالت واسعة للكفاية و هي المعرفة، الموضوع، و تطبيق -

 الموضوع، و إدارة الصف، و تقييم و تسجيل تقدم التالميذ.

ن ى أكثر مال يشمل إعداد المعلمين قبل الخدمة التدريب بساطة ، ألن كفاية المعلم تعتمد عل

ذلك  ضافة إلىالقدرة الفنية في تعانق كل من بناء النظرية و الفلسفة عن أهداف التعليم ، باإل

ني يجمل التدريس معه مجموعة من االتجاهات و اإللتزامات التي تميز المتخصص أو المه

 شكلة .مالتالي فإن طريقة استخدام الكفايات لتقييم نوعية التدريس تحمل في طياتها ، و ب

 أنظمة المساعدة و الدعم : 

                                                             
 عبد السالم مصطفى عبد السالم /اساسيات التدريس والتطوير المهني للمعلم ص  3061
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هناك عدة طرق تستطيع من خاللها تطوير و تحسين التدريس و تحويل الممارسة 

اإلنعكاسية إلى واقع، و من الضروري جدا ، أن يتوافر في المدرسة إطار عمل تستطيع 

ه تعرف مدى نجاحك و فشلك و طلب النصيحة و التوجيه ، وقد يشمل اإلطار بعض بواسطت

 1أو كل ما يأتي

 مقابلة موجهك و تكون معه لقاؤات منتظمة على مستوى شخصي لمناقشة التقدم  -

و  برنامج تنصيب أو تعيين مدرسي تشارك فيه مع المعلمين حديثي التأهل بالخبرات -

 الحصول على الدعم .

ذاتي للمعلمين حديثي التأهل في مدرستك أو منطقتك ، وقد يكون من نظام دعم  -

 واجبك أن تنظم ذلك بنفسك .

 م .برنامج أثناء الخدمة للمعلمين حديثي التأهل تجبره مديرية التربية و التعلي -

عض مقررات في أثناء الخدمة للمعلمين حديثي التأهل تديره الكليات ، وقد تكون ب -

 قترنت بترتيبات إعداد المعلمين قبل الخدمة .الدورات مجانية إذا ا

 أسس إعداد المعلم :

قد ، إذ تف تعد عملية إعداد المعلم من أهم القضايا المعاصرة التي تهتم بها النظم التربوية

 ن المعلمعناصر التعليم أهميتها إذ يتوفر لها المعلم الكفء حيث ال يتم التعليم بغيره أل

ما  ك ألن تكوين جيل بأكمله إنما يعتمد اعتمادا كبيرا علىالكفء يمثل ثروة قومية ذل

ده موجبة تساع تيتصف به ذلك المعلم من كفاءة أكاديمية و مهنية و اجتماعية و اتجاها

 على أداء مهمته بنجاح .

 اإلعداد المهني و التربوي :

ألن يهدف هذا اإلعداد على حسب قول "عبد الرحمن صالح األزرق " الى تهيئة الطالب 

يكون معلما بما تقدمه البرامج التربوية من حقائق و خبرات تربوية و علمية و تتمثل األولى 

في إكساب المعلم أسس و أساليب التدريس و اإللمام بشخصية المتعلم من خالل مقررات في 

علم النفس و المناهج و طرق التدريس الفعلي بالمدارس ، و ما يصاحبها من تعديل في 

قبل المشرفين و النقد الذاتي للمعلم ، و يأتي ذلك من خالل برنامج التربية  الخبرات من

و من خالل هذا القول استنتجت أن اإلعداد المهني و التربوي يهيئ الطالب ألن  2العملي

 يكون معلما و يكسبه أسس التدرس .

                                                             
 المرجع نفسه ص  3081

  عبد الرحمان صالح االزرق /علم النفس التربوي للمعلمين/دار الفكر العربي لبنان/دط 2002 ص  2062
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المعلم في مادة تخصصه شرط ضروري لنجاحه  داألكاديمي التخصصي : إعدا داإلعدا

ف لذا كمعلم خاصة و أن اإلنفجار المعرفي أدى إلى زيادة المعرفة من ناحية الكم و الكي

 يجب أن يؤمن بقيمة مادته و أهميتها حتى يستطيع أن يؤثر في تالميذه.

العامة ضرورية إعداد الثقافي العام : و هو شرط أساسي لمهنة التدريس ، كون أن الثقافة 

فكلما زادت المعلومات العامة للمعلم زادت ثقافة تالميذه ، و الثقافة العامة للمعلم  1لكل معلم

تساعده كذلك على نضوج شخصية و اتساع أفقية وسعة إدراكه ، مما يخلصه من روح 

 التعصب لتخصصه الدقيق .

دراته أفعاله ، و تنمية قإعداد الجانب الشخصي : يهدف هذا الجانب إلى تنمية قدراته و 

و  العقلية المختلفة و الجوانب البدنية عنده ليكون صحيحا في جسمه معافى في صحته ،

ساتذة أسوية مع كل من حوله من  اجتماعيةليكّون عالقات  االجتماعيةتنمية كذلك الجوانب 

 و زمالء و أهل و غيرهم .

يتعامل  يتميز بكفاءات معتبرة تجعله استنتجت من هذا أن المعلم حديث التأهل يجب عليه أن

كون يمع معرفة الموضوع و تطبيقيه و إدارة صفه و تقييم تقدم التلميذ و يتطلب ذلك أن 

ي هم المهنالمعلمون أكفاء في المعرفة و المهارة أما إذا افتقروا إلى ذلك فلن يتحقق تطوير

تقويم و ز على المالحظة و الألن فاقد الشئ ال يعطيه ، فمن واجب المعلم المبتدئ أن يرتك

تجربة  يطبق المعرفة المهنية و التقييم و كل ذلك يقوده للنجاح في تطويره المهني ، فكل

تقييم  فردية تحتاج إلى ممارسات انعكاسية لدعمها بنظريات التقويم و التحليل المنتظم و

على حده ،  مستوى التلميذ و مدى استجابته لطريق التحليل حتى يستفيد منها كل طرق

ل من الي يتنقفالتلميذ يتحسن مستواه و المعلم يزداد تطويره في إنجاح مهمته النبيلة ، و بالت

 معلم قبل الخدمة إلى عنصر فعال في مجال التدريس.

 2أهمية اإلعداد: تتلخص أهمية إعداد الطالب المعلم فيما يلي : 

 غرفة الصف. تعرفه على جوانب العملية التربوية في المدرسة و داخل -

ن توفر فرص التدريب النموجه له لينمي لديه مهارات التدريس و تساعده على تكوي -

 اتجاهات و ميول ايجابية نحو المهنة التي يعد لها .

 تهيئ الفرصة لترجمة المعرفة النظرية و المبادئ و األفكار التربوية إلى طرق -

 تدريس 

 وله بعد التخرج.تتيح الفرصة له ليتفهم طبيعة العمل الذي سيزا -

                                                             
 المرجع نفسه ص  2071

  عبد المعطي سعود ادريس /مستوى اكتساب الكفايات التعليمية لدى طلبة برنامح تاهيل المعلمين /جامعة اليرموك االردن /دط 1996/ص2-1 
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زه تشجيعه على مواجهة المشكالت التي قد يتعرض لها خالل التربية العملية و تحف -

 على التفكير للتغلب عليها .

تمنحه الفرصة للتعرف على أنماط الطالب و طرق تفكيرهم و ميولهم ، ليكتسب  -

 بعض المهارات التي تمكنه من التعامل معهم .

يها حليل نماذج مختلفة من مواقف التدريس التي يؤدتوفر الفرص أمامه لمشاهدة و ت -

 معلمون أكفاء ذوي خبرة طويلة .

تمكنه من المشاركة في األنشطة المدرسية و مزاولته للمناشط التربوية لمادة  -

 تخصصه و اكتسابه القدرة علة اإلشراف عليها .

لى عالعمل  تتيح الفرصة أمامه للتعرف على قدراته الذاتية و كفاياته التدريسية و -

 تنميتها عن طريق الخبرة .

 واستنتجت أن لإلعداد أهمية كبيرة في حياة المعلم ألنه يوفر له فرص التدريب  -

أنماط الطالب و طرق تفكيرهم و ميولهم ، و يشجعه على حل مشاكله في العملية 

 التعليمية .

 مكانة المعلم في العملية التربوية : المبحث الثاني

 مكانة المعلم :

لتعليم المعلم عنصر مهم في العملية التعليمية ، فهو الذي يخطط و يبعث النشاط في ا -

و يضفي على الكتاب و المحتوى و األنشطة و الوسائل و التجهيزات ما يكمل 

 نقصها إذا كان ثمة نقص ، و يوظف هذه العوامل لخدمة التلميذ .

ئ س و مبادو أؤكد كذلك أن المعلم جزء من نظام التعليم ، و ما لم يستند هذا النظام على أس

 تربوية واضحة يعرفها المعلم فسوف يكون عمله مشتتا غير واضح الهدف ، وغير مكتمل

 األثر في مخرجات العملية التعليمية التعلمية .

مال المستقبلية التي تهدف إلى المعلم ركيزة النظام التعليمي ، وعليه تبنى جميع اآل -

تحسين العملية التربوية ، و بقدر اإلهتمام و التطور الذي يلتحق بمستوى المعلم ، 

بقدر ما يؤدي إلى نمو التالميذ و تطورهم ، فالمعلم كقائد يؤثر على تالميذه ألنه 

 1العنصر الفعال في تنشئتهم 

 صفات المعلم :

 22السالم مصطفى عبد السالم" و هي  صفات حسب " عبد 5للمعلم 

                                                             
 جبرائيل بشارة /تكوين المعلم العربي والثورة العلمية والتكنولوجية /المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر بيروت /دط /1986 ص  481

 عبد السالم مصطفى عبد السالم /اساسيات التدريس والتطوير المهني للمعلم ص 2.397 
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لى هللا اإليمان باهلل سبحانه و تعالى و الرسول ص -الصفات العقائدية و الخلقية :  -1

 عليه و سلم ، فالعقيدة اإلسالمية توجه أفكار المعلم و تصرفاته.

ن الصفات الجسمية و الصحية: ينبغي على المعلم أن يتمتع بصحة جيدة، و أن يكو -2

 مهنته .لالبنية و الحواس ـ خاليا من العيوب و األمراض المزمنة التي تعوق أداءه سليم 

كنه من ينبغي أن يتمتع بقدر مناسب من الذكاء لكي يم -( الصفات العقلية و النفسية: 3

 التصرف بسرعة

 العامة لمجتمعه ، لكي يوسع معلومات تالميذه. ةاإللمام بالثقاف – 

 نفعالي محبا لمهنته و للتالميذ و لمجتمعه .أن يتصف باالتزان اال  -

دتهم و أن يتصف بالقدرة على فهم ذاته و فهم ذاته و فهم اآلخرين، و العمل على مساع -

 التعاون معهم.

 أن يكون مخلصا في قوله و عمله . -( الصفات الخلقية و اإلجتماعية : 4

 ىأن يكون متواضعا هلل سبحانه و تعال -

 لى معاناة مهنة التدريس و مشاقها .أن يكون صابرا ع -

 أن يكون بمعرفة واسعة في مجال تخصصه. -( الصفات المهنية: 5

 أن يكون ماهرا و حساسا في تنظيم األنشطة التعليمية و تخطيطها . -

 لفة .و مداخل و طرق التدريس ، و توظيفها في مواقف التعلم المخت باإللمام بأسالي -

 االلتزام بآداب المهنة، معتزا بانتمائه إليها ، قادرا على قيادة تالميذه . -

 أهمية إدراك المعلم ألدواره "مسؤولياته و واجباته :

ا إن أدوار و مسؤوليات المعلم عديدة ، فالمعلم الكفء يؤدي دورا يتغير دوما تبع

ة يكون كون موجها ، وتارللمواقف التعليمية المختلفة ، فهو تارة يكون أبا ، و تارة ي

بح من مربيا ، و تارة أخرى يكون ناقال للمعرفة ، وتارة يجمع بين ذلك كله ، لذلك أص

علم و األمور الهامة أن تراعي النظم التعليمية الجوانب المختلفة لخصائص و صفات الم

 أدواره 

و إيضاح تلك ويرى عبد السالم مصطفى عبد السالم أن هذا ال يكفي، إذ ال بد من إبراز 

األدوار و المسؤوليات لكل من يود التشرف بالعمل في هذه المهنة ، ألن البعض 
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، مما يجعله يتفاجأ بأمور لم تكن في حسبانه و  ايختارها دون وعي كامل بمسؤولياته

البعض األخر يختارها لمزاياها المادية التي يحصل عليها المعلم دون غيره من 

لذا فإن مسؤولية المعلم هنا تأتي من قدرته على  1خرى الموظفين في القطاعات األ

التميز و اإلختيار المبني على الفهم و اإلدراك لما يقع عليه اختياره ، مما يساعده على 

تحمل أعباءه هذه المسؤولية ، و التطلع إلى المستوى األفضل لكي تتحقق األهداف ، و 

 واجباته و القيام بها على أكمل وجه .ذلك من خالل تعرفه على أدواره و مسؤولياته و 

 مفهوم دور المعلم ، و العوامل المؤثرة في أداء المعلم ، و أدوار المعلم:

 أدّى التطور السريع الحتياجات المجتمع خالل السنوات األخيرة إلى ضرورة تطوير

يس و تدرمفهوم التعليم و محتواه ، و هذا يستلزم تطوير المقررات الدراسية و أساليب ال

 إعداد المعلم ، و األدوات و التجهيزات و المباني المدرسية و غيرها .

لعملية االمجتمع المتغيرة و المتزايدة دائما تستلزم تطويرا مستمرا لعناصر  تفاحتياجا

ى ختلفة علالتعليمية ، مّما يترتب عليه تغيير مهام و مسؤوليات المعلم ألداء أدواره الم

 تنفيذي للمنهج .المستوى التخطيطي و ال

 مفهوم الدور :

عرفه عبد السالم مصطفى عبد السالم : "هو مجموعة من القواعد السلوكية المحددة 

 2لسلوك الفرد في موقف معين تفرض على هذا الفرد مسؤوليات محددة 

و عّرفه كذلك بأنه : "الواجبات و المسؤوليات المتوقعة التي يواجهها المعلم في الفصل 

ما يتوقعه منه المجتمع ، و التي يؤدي فهمها إلى تمكين هذا المعلم من  الدراسي أو

التخطيط للخبرات التعليمية التي سوف تزيد من كفاءته في توجيه عملية التعليم ، و 

بالرغم من أن هذا الدور دائم التغيير ، كما يختلف اختالفا كبيرا بين المعلمين ، إال أنه 

 3المشتركة في عمل كل المعلمين يمكن التعرف على بعض العوامل

 و من خالل هذين التعريفين استخلصت خصائص الدور أال و هي:

 أن الدور عبارة عن مجموعة من األنشطة و الواجبات و المسؤوليات  -

 أنه يمثل توقعات لجهات متعددة محيطة بالمعلم. -

 أنه ال يوجه سلوك المعلم في ضوء أسس معينة . -

 العوامل التي تؤثر على مستوى أداء المعلم .يتغير الدور بتغير  -
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 العوامل المؤثرة في أداء المعلم :

يعمل المعلم في مهنته في إطار عدد من العوامل التي تؤثر على مستوى أدائه في تلك 

المهنة ، و بقدر إدراك تلك العوامل المؤثرة يكون تحديدنا ألدوار المعلم ، و من 

اء و المتخصصين العرب و األجانب الذين تناولوا اإلطالع على كتابات بعض الخبر

تحديد العوامل المؤثرة في بناء المنهج و كذلك أداء المعلم أ أمكن التوصل إلى العوامل 

 1التالية:

 ( التغيرات في المناهج الدراسية :1

 التعليم تتعرض محتويات المناهج للتغير و التبديل ، فقد مّرت المناهج المختلفة لمراحل

ت يرات سريعة في السنوات القليلة الماضية نتيجة لعدد من المتغيرات التي طرأبتغ

 خالل هذه الفترة ، منها ما يتعلق بتطور في النظرية التربوية ، أو في الفلسفة

 روطها .االجتماعية ، أ طبيعة المعرفة و التقدم العلمي ، أو طبيعة عملية التعليم و ش

أت على هياكل المناهج في مراحل التعليم التي بدففي مجال العلوم أدخلت تغيرات  -

 منذ أن أطلق اإلتحاد السوفياتي أول جسم من األرض يتخلص من جاذبيتها و يدور

م ، وقد أّدى  1987عام  Sputnihفي فلك حولها ، و ذلك بإطالق القمر الصناعي 

 إلى تغيرات في تاريخ مناهج العلوم .

د يحتاج حتاج إلى دراسة شاملة له بكل أبعاده ، فقو المعلم في ضل المنهج الجديد ، ي -

ألوفة المنهج الجديد أسلوبا جديدا في التدريس ، و قد يتطلب استخدام أجهزة ليست م

 لقول أنّ ابالنسبة للمعلم ، أو يتطلب نوعل جديدا من الوسائل التعليمية ، فلذلك يمكن 

 المعلم ال يستطيع أن ينفذ المنهج الجديد بكفاءة .

 توقعات المجتمع و متطلبات المؤسسات اإلجتماعية : ( 2

ه ، يتوقع المجتمع من المعلم و المنهج المدرسي أن يحقق آماله و تطلعاته في أبنائ

 قافة ممافالمجتمع يحتاج إلى تشخيصات مفكرة قادرة على التجديد و اإلبتكار و تقنية الث

 علق بها من شوائب نتيجة االحتكاك الثقافي .

 طبيعة خصائص نمو التلميذ :( 3

إن فهم طبيعة التلميذ و خصائص نموه أمر ضروري لواضعي المنهج ، وهو يؤثر على 

بناء المنهج ، و بعدهم بمفاهيم تثري المواقف التعليمية و تجعل إجراءات التعلم قائمة 

على أساس علمي واقعي ، و هذا يتطلب التعرف على الظروف و الشروط التي يتعلم 
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، و يجعل التعليم أمرا 1الفرد ، مما يؤدي إلى التخطيط السليم للمواقف التعليمية بها 

ميسورا و يرجع لإلهتمام بدراسة التلميذ خصائصه و حاجته و ميوله و مشكالته إنما 

بصورة أو بأخرى إلى بلوغ األهداف التي يسعى إليها المنهج ، ومن ثم فإن دراسة 

 د من يتناول المنهج على المستوى التخطيطي أو التنفيذي .التلميذ تعّد أساسا ضروريا يفي

 ( المستوى الفني للمعلم : 4

يعتبر المعلم من المدخالت الهامة في التعليم ، و يتوقف نجاح العملية التعليمية و تحقيق 

أهدافها بالدرجة األولى على المعلمين و إقناعهم بمهنتهم ، لذلك يتوقف نجاح أي منهج 

المعلم له و إلمامه بالكفايات التي تساعده على تنفيذ المنهج و استعداده  على مدى فهم

 2لتنفيذه .

 ( أساليب التقويم : 5

إن تطوير أساليب التقويم ستؤدي إلى تطوير جميع عناصر المنهج ، و تمتد آثاره إلى 

سية ـ و تطوير اإلدارة المدرسية ، و العالقة بين المعلم و المتعلم ، و نظام الفصول الدرا

و هذا يستلزم أن تتضمن برامج إعداد المعلمين  3أساليب اإلشراف أو التوجيه الفني 

الكفايات التي تساعد المعلمين على أداء أدوارهم في ضوء أساليب التقويم المتنوعة ، و 

أن تأخذ كليات التربية دورها في استخدام أساليب التقويم و وسائله المتنوعة مع الطالب 

، و أن تكون رائدة في تنويع أساليب التقويم و وسائله حتى يحتذى بها في باقي  المعلمين

 الكليات األخرى ، و كذلك في المراحل التعليمية السابقة .

 أدوار المعلم :

تحدث عمليات تطوير المناهج في المراحل التعليمية المختلفة من وقت إلى أخر ، 

لمعلم السفته و أهدافه ، لذلك تتغير أدوار كمطلب ضروري الرتقاء التعليم ، و تحقيق ف

ع التي تق و تتعدد لمواكبة التطورات المختلفة ، و بالتالي تتعدد الواجبات و المسؤوليات

 على المعلم و من األدوار التي ذكرها عبد السالم مصطفى عبد السالم أذكر :

 دريسية :أوال : دور المعلم كمشارك في تخطيط المنهج ، و تخطيط المواقف الت

يعتبر المعلم من أهم المساهمين في تخطيط المنهج ، ألنه يعرف نقاط الضعف و القوة 

فيه و دور المعلم كمشارك في تخطيط المنهج قد خطا خطوات إلى األمام ، و لكن ال 

                                                             
 المرجع السابق ص  4061

 المرجع نفسه ص  4072

 المرجع نفسه  4083



المعلم ومكانته في العملية  التعليمية إعدادالفصل الثاني                                                
 

 
56 

يقوم حتى األن بدوره المتوقع بكفاءة ، وذلك يرجع إلى ان برامج إعداده لم توفر له 

 كتسب مهارات التقويم و الحكم على المناهج و تطويرها .الفرص المناسبة لي

 1: دور المعلم في تخطيط المواقف التدريسية يتطلب ما يلي

 التخطيط للمنهج و للوحدة الدراسية . -

 تخطيط األنشطة و الوسائل التعليمية الالزمة للدروس اليومية -

 دراسة مستويات التالميذ و قدراتهم -

 صياغة أهداف الدروس و تنوعها  -

 تحديد أساليب و مداخل و استراتيجيات التدريس -

 تحديد أساليب و وسائل التقويم المختلفة -

كليف و من هنا تتضح مسؤولية كليات إعداد المعلمين في هذا الشأن ، فهي مطالبة بت -

الطالب المعلمين بإعداد مشروعات علمية يخططون فيها لخبرات تعليمية وفقا 

حداث أساليب بناء و تطور المناهج ، و كذلك التخطيط لبعض المقررات في أل

 تخصصهم و التخطيط لتدريسها و مناقشتها معهم .

 ثانيا ، المعلم منفذ للمنهج :  

لشروط اترجع أهمية دور المعلم كمنفذ للمنهج إلى أن المعلم هو العامل الفعال في توفير 

ى مسار الالزمة ، و الظروف و البيئة المناسبة لتنفيذ المناهج الدراسية ، و التأكيد عل

ة عمليات المنهج و التي يهتم بها أساسا كصاحب مهنة لها صولها ، وتقع عليه مسؤولي

و هذا  ذلك المنهج ، ما يتم تعليمه و تعلمه و ما يتضمنه ذلك المنهج ، ضبط العالقة بين

ك ، و يتطلب من المعلم في ممارسة لهذا الدور أن يكون متمكنا من الكفايات الالزمة لذل

 يتطلب أيضا اشتراك المعلم في اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ المناهج .

 2لي : و دور المعلم في تنفيذ المنهج يتطلب ما ي

 توفير التجهيزات و المواد و الوسائل الالزمة للتعلم. -

 تهيئة عقول التالميذ و إثارة تفكيرهم . -

 تقويم المعلومات أو األفكار األساسية للدرس. -

 توجيه التالميذ و مساعدتهم في بناء معلوماتهم و معارفهم و تحقيق األهداف و -

 اكتساب الخبرات التربوية المتنوعة .

 التي يستخدمونها . تو اإلستراتيجيا بميذ إلى األساليتوجيه التال -

 تعزيز و تدعيم تعلم التالميذ. -
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 إدارة الصف و ضبطه . -

 تقويم التالميذ و نموهم . -

 تسيير و تسهيل عملية تعلم التالميذ . -

 استخدام تقنيات التعليم و توظيفها . -

 متابعة أنشطة التالميذ و أعمالهم و واجباتهم و تصحيحها  -

ل و هنا استنتجت أن للمعلم دور كبير في تنفيذ المنهج و تخطيطه ألنه يضع الحلو و من

جه المقترحات لنقاط الضعف و للمشكالت التي تتعرض تحقيق أهداف المنهج الدراسي و يو

 التالميذ و يقومهم و يساعدهم في بناء معارفهم. 

 ثالثا : المعلم مقوم للمنهج و نمو المتعلمين :

ن أهداف ملمعلم بعملية تدريس المواد بهدف التقويم إلى معرفة مقدار ما تحقق عندما يقوم ا

تدريسها ، و يمكن أن نتبين مدى ما اكتسبه الطالب من معارف و مهارات وظيفية  و 

ت اتجاهات و قيم مناسبة و ما طرأ عليهم من نمو في تفكيرهم نتيجة دراستهم للمقررا

 الدراسية المختلفة .

عمليات تحدد جودة استطاع الفرد أن يحقق ما قام به عمل ، و لكي يحقق  و التقويم هو

التقويم الفائدة المرجوة منه فال بد أن يكون تقويم التعلم شامال ، بمعنى أنه يجب أن يأخذ في 

االعتبار جميع النواحي المتعلقة بنمو المتعلم و بتغيير سلوكه نتيجة دراسة ، كذلك يجب أن 

 أي يصبح جزءا متكامال مع التدريس يسير معه جنبا إلى جنب  1مرا يكون التقويم مست

الكثير  و إذا نظرنا إلى الكثير من العيوب التي تؤخذ على التدريس في مدارسنا ، يتضح أن

لى عمنها يرجع إلى أن أساليب التقويم المستخدمة تركز فقط على قياس قدرة المتعلمين 

فقط  ع إلى استخدام المعلمين أساليب تقليدية تركزحفظ المعلومات و المعارف ، كما ترج

تطبيق ، على مستوى التذكر و عدم اهتمامها بالمستويات المعرفية العليا مثل : الفهم ، ال

 التحليل ، التركيب و التقويم .

إن هذا فلذلك عندما تتحسن أساليب و وسائل التقويم و تصبح شاملة لجميع أهداف التدريس ف

 اإلرتقاء بمستوى التعليم .سوف يساعد على 

ي لى ذلك فو من هنا استنتجت أن تحديد أدوار المعلم يعتبر مدخال هاما إعداده، و التأكيد ع

حقيق تبرامج اإلعداد األكاديمي و التربوي ، يتضمن أدوار واقعية بمعلم ، و يساعد على 

 أهداف عملية اإلعداد .

 أهمية إعداد المعلم:
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لسالم مصطفى عبد السالم " أن أهمية إعداد المعلم تتضح من على حسب ما قاله "عبد ا

خالل الجهود التي بذلت في الماضي و الزالت تلقى اإلهتمام حتى هذه األيام ، فعقدت العديد 

من المؤتمرات الدولية و المحلية بخصوص إعداد المعلمين ، و يمكن إيجاز أهم ما توصلت 

 1فيما يلي :المؤتمرات و توصياتها أليه نتائج هذه 

 ضرورة إعادة النظر في برامج إعداد المعلم بوجه عام . -

 ضرورة تخطيط و بناء برامج إعداد المعلمين على أساس الكفايات . -

 ". ةالتركيز على جوانب التعلم الثالثة "المعرفية ، المهارية و الوجداني -

 اتخاذ التعليم الذاتي أسلوبا رئيسيا للتعلم. -

ليم و تدريب معلمي المستقبل و المعلمين في أثناء الخدمة على أساليب و مداخل التع -

 التعلم الحديثة.

 التأكد على التعلم المستمر و تدريب المعلمين في أثناء الخدمة . -

ضرورة و أهمية البدء في تعديل نظم إعداد المعلمين، و إعداد معلم متخصص و  -

 ذات نوعية خاصة.

دواره تمرات اتضحت أهمية إعداد المعلم إعدادا متكامال للقيام بأو من توصيات المؤ -

و مسؤولياته في هذا المجتمع لمواجهة التطورات العلمية و االجتماعية و 

ماعية و التكنولوجية و لإلسهام في تحقيق أهداف التعليم في هذا المجتمع حياته اإلجت

 اإلقتصادية و السياسية و التعليمية .

 ورات من أجل تبيان أهمية إعداده و من أجل تطوير نظم و أساليب عقدت عدة مؤتم -

 برامج إعداده كذلك 

 جوانب عملية إعداد المعلم :

  2يتفق متخصصون على أن جوانب عملية اإلعداد اشتملت على أربعة جوانب أساسية و هي

بية ، لتر( الجانب األكاديمي التخصصي : يحتل الجزء األكبر من برامج الدراسة بكليات ا1

ب اديمي يجحيث يهتم بإعداد المعلم في المادة المختصة التي سيقوم بتدريسها و اإلعداد األك

لتي تبنى عليها مادة تخصصه ، بحيث يدرك  تعليه أن يركز على المفاهيم و الماهرا

 المعلم القوانين األساسية في العلوم بدال من التركيز على الحقائق المنفصلة .

م ود المعلربوي : يهتم بإعداد المعلم من الناحية التربوية و النفسية ، و يز( الجانب الت2

 بالنظريات و اإلتجاهات التربوية الخاصة بتعليم مادة التخصص و تطبيقاتها .

                                                             
 المرجع السابق ص  4181
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ير غ( الجانب الثقافي : يهتم بتزويد المعلم بثقافة تتيح له التعرف على علوم أخرى 3

 ه .تخصصه و على نضج شخصيته و اتساع أفق

ما تماعية ب( الجانب الشخصي و االجتماعي : يهتم بإنماء المعلم من الناحية النفسية و االج4

 ي إيجابييتفق مع متطلبات العمل في مهنة التدريس من ناحية ، و متطلبات القيام بدور قياد

 في تطوير مجتمعه و اإلسهام في حل مشكالته من ناحية أخرى .

ل الجوانب متكاملة في بعضها البعض ، ألن كل جانب يكم و في األخير أرى بأّن هذه -

 الجانب األخر .

 أنماط المعلمين :

 1يمكن أن نصنف المعلمين الذين يمارسون عملية التدريس ألى أصناف أربعة : 

 ( المعلم الضعيف أو الكسول : هو الذي يفرط في مهامه و واجباته ، و ال يؤدي حق1

ؤولية يذ و توجيههم و تزويدهم بالمعلومات ، ال يقدر المسالمادة من حيث مساعدة التالم

 التعليمية المحاط به .

شعر ي( المعلم المهمل : الذي يهمل في دائه و واجباته في التربية و التعليم ، و ال 2

 بالمسؤولية الملقاة على عاتقه .

ح فتارة يشر( المعلم المزاجي : و هو صاحب مزاج في التدريس ، بحيث ينتهز الفرص ، 3

 يذ .و يناقش و تارة يصمت و يتحدث في أمور ال صلة لها بالتعليم و يضيع أوقات التالم

 ( المعلم المخلص األمين : هو أفضل األنماط السابقة ، ألنه معلم حريص و مخلص و4

مجتهد و مثابر ، يبذل قصارى جهده بإخالص و أمانهو يحرص على حسن األداء و 

ي أفضل ، و يراعي هللا في أداء عمله سرا و عالنية ، و يفكر مليا فاإلبتكار و اإلبداع 

 الطرق لمساعدة تالميذه و توجيههم و تشجيعهم في عملية التعلم .

 التقييم : المبحث الثالث

ي فيعد التقييم عملية مهمة للغاية في جميع المؤسسات ، و لجميع البرامج و األنشطة 

يتم  البرامج أو األنشطة أو األداء أو اإلمكانات ، مختلف المجاالت ، فمن خالل تقييم

ف و تشخيص الواقع و الوقوف على حقيقته ، و هذه خطوة مهمة لتحديد مدى فاعلية األهدا

 لقوة ايز نقاط تحقيقها للنجاح في تنفيذ الخطط ثم اإلستفادة فيما بعد من نتائج التقييم في تعز
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م الصفي تقاء بالتربية بصورة عامة و التعلييعتبر تقييم المعلمين من أهم وسائل اإلر -

بصورة خاصة ، لماله دور في تعريف المعلم بجوانب هامة في عملية التعلم ، 

م و عدم إضافة لكون المعايير الفعالة في تقييم المعلمين سببا في تراجع قدرات المعل

م و المعلتطوير مهاراته ، إذ أن المعايير الواضحة لها فعالية على تطوير مهارات 

 توجيهه بشكل جيد نحو تربوية صحية 

 مفهوم التقييم :

هو عملية قياس األداء مقارنة بمحاكات أو معايير محددة ، و تشير إلى أنه يطبق في سياقين 

: فالمعنى األول للمصطلح مرتبط بتقييم أداء الطالب في االختبارات أو  1مختلفين 

حقيق نواتج التعلم المستهدفة ، و بالثاني مرتبط باالمتحانات أو غيرها من المهام لقياس ت

 بقياس جودة أداء العناصر داخل إطار المؤسسة التعليمية .

في  و بتعريف أخر : هو جزء من التقويم و هو تقدير قيمة عملية التعليم و التعلم -

 .مستوى معين ، بأدوات علمية ، و في مّدة زمنية محددة ، قصد إصدار قرار عنها

ك إصدار حكم على سلوك و شخصية و معرفة و أداء و كفاءة المعلمين ، و هو كذل -

الت من خالل جمع و تحليل المعلومات ، و يتم قياسه من خالل اإلستبانات و المقاب

نه يحقق الفردية مع المديرين و غيرها . أي أن التقييم مهم في المنظومة التربوية أل

 األهداف  المنشودة .

لم : يشير هذا التقييم الذاتي إلى مدى تقدير المعلم لنفسه ، و ما يصدره من التقييم الذاتي للمع

أحكام على أدائه و سلوكه و إدارته للصف ، و تخطيطه للدروس ، و قدرته على طرح 

إضافة إلى أنه ال يتم تقييم المعلم في بعض األحيان  2األسئلة و المناقشة و تقويم الطلبة 

التقييم الذاتي ، كما أن مشاركة المعلم  ةاتق المعلم مسؤوليبشكل رسمي ، مما يضع على ع

في وضع المعايير الخاصة بعملية التقييم يجعله طرفا مشاركا يعمل على إنجاح عملية التقييم 

و ذلك من أجل تحسين وضعه في المدرسة  و أخذ عملية التقييم على محمل الجد و إحترام 

 ب القرارات المتعلقة بالمكافأة و العقا

 صبح أكثرالتعلم الحقيقي و المستمر يحدث عندما يكون المعلم عامال نشطا في العملية ، و ي

م من نشاطا من خالل الخبرة و الحوار ، كما يمكن للمعلمين أن يصبحوا نشطين في التعلي

فكير و تتضمن السمات األساسية للتقييم الذاتي ، الت ةخالل تطبيق معايير واضحة للممارس

 في الممارسة مع الحوار المهني .التأمل 
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 1أنظمة التقييم: تشتمل أنظمة التقييم على حسب "عبد السالم مصطفى عبد السالم " ما يلي :

، و  مقابلة مبدئية أو أولية بينك و بين مقيمك " غالبا المعلم األول أو المسؤول -

المشرف أو الموجه ، و أحيانا من قبل عضو أخر خبير من هيئة التدريس ، وكيل 

 المدرسة أو مديرها .

 خوض تقييمك الذاتي . -

 أن يالحظك مقيّمك في غرفة الصف ، و يتبع ذلك : -

 يجمع مقيّمك أي معلومات أخرى متعلقة بالتقييم . -

 ية .مقابلة تقييميه يتم فيها االتفاق على األهداف المهن -

 اإلعداد لصيغة التقييم  -

 اعد التقييم الذاتي يساعدك في وضع األهداف للتطوير المهني و التخطيط له ، و يس

 في تحديد الطرق لتعزيز المهارات و األداء المهني .
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 : وبعد هذه الدراسة المستفيضة توصلت الى مجموعة من النتائج اذكرها على الشكل التالي

التدريس هو عملية تربوية ووسيلة اتصال يقوم بها المعلم لتوصيل المعلومات  -1

 والمعارف للمتعلم

كل ما يتبعه المعلم مع المتعلم من خطوات لتنظيم المعلومات طريقة التدريس هي  -2

 والخبرات التربوية

الطريقة الناجحة تراعي مستوى نمو المتعلمين وقدراتهم و الفروق الفردية بين  -3

 المتعلمين.

طرق التدريس ترتبط باالهداف والمحتوى وتؤثر في اختيار االنشطة و الوسائل  -4

 ي العملية التعليميةالتعليمية الواجل استخدامها  ف

للتدريس طرق متنوعة من اجل نجاح العملية التعليمية التعلمية اهمها طرق قائمة  -5

على جهد المعلم  وحده و طرق قائمة على جهد المتعلم  وحده وطرق قائكة على 

 جهة المعلم و المتعلم معا.

لطريقة  طريقة الحوار  و المناقشة  طريقة  مهمة في التدريس  بحيث تقوم  هذه ا -6

 على الحوار بين المعلم و المتعلم في صورة اسئلة او مناقشات.

هناك  كذلم طرق  اخرى تحتاج  اليها  العملية التعليمية اال وهي  طريقة حل   -7

 المشكالت وطريقة التعلم باالكتشاف وطريقة التعلم التعاوني

و مهارة  للتدريس مهارات مختلفة مهارة  التخطيط  للتدريس مهارة ادارة الصف -8

 ادارة جلسة التغذية الراجعة و مهارة االعداد للتقييم و مهارة تنظيم وقت التدريس 

المعلم  عنصر مهم في العملية التعليمية,فهو  الذي يبعث النشاط في التعليم  و يضفي   -9

 على الكتاب  و المحتوى  و االنشطة و الوسائل.

ية وعقلية و نفسية للمعلم صفات  تميزه عن غيره اال وهي  صفات  جسم -10

 وخلقية ومهنية

 الجانب االكاديمي و التربوي و الثقافي فهو من جوانب  عملية اعداد المعلم -11

يصنف المعلم  الذي يمارس عملية التدريس الى معلم ضعيف او كسول و   -12

الى  معلم  مهمل و الى معلم مزاجي و الى معلم مخلص وهو االفضل النه  معلم 

 حريص ومخلص 

حديث التاهيل  يحتاج الى مساعد  يساعده في تادية مهامه التدريسية المعلم  -13

الن ماتلقاه وهو طالب اليطفي عليه ان يعتمد طرق تربوية لتلقين المعرفة في اذهان 

 المتعلمين

يعتبر التاهيل اعداد المعلمين   الذين عينوا دون حصولهم على مؤهالت  -14

 تربوية او علمية مناسبة
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ة متطورة لتقييم وادارة كل من السلوك والنتائج في مكان يعتبر التقييم عملي -15

 العمل
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 "–ألفبائي  –قائمة المصادر و المراجع : " بالترتيب 

 

 ، مادة )ع.ل.م( 1997/ 4ج/1( ابن منظور/ لسان العرب/ دار صادربيروت /ط 1

/  1الحديثة لألردن ط( بشير ابرير /تعليمية النصوص بين النظم و التطبيق / عالم الكتب 2

2007. 

 البليدة / دط / دت –( محمد الدريج / تحليل النعليمية / قصر الكتاب 3

 1966( أحمد حساني / دراسات في اللسانيات التطبيقة / جامعة وهران الجزائر / دط / 4

( محمد صالح حثروني الدليل البيداعوجي لمرحلة التعليم اإلبتدائي إدارة الهدى للنشر و 5

 توزيع / عين مليلة الجزائر / دط / دتال

 ( عبد هللا القلي / التعليمية العامة و التعليمية الخاصة / دط / دت6

( جبرائيل بشارة / تكوين المعلم العربي و الثورة العلمية التكنولوجية / دار الفكر العربي 7

 1986/  1القاهرة / ط

لفصل و تنمية المعلم / دار الجامعة ( صفاء عبد العزيز و سالمة عبد العظيم / إدارة ا8

 2007الجديدة اإلسكندرية / د ط / 

معالجة تطبيقية معاصرة / دار الثقافة  –( عادل أبو العز سالمة / طرائق التدريس العامة 9

 2009/  1للنشر و التوزيع عمان / ط

تحاد ( رشيد الخديمي / المتعلم بين مخلفات الماضي و إكرامات المستقبل لجريدة اإل10

 االشتراكي / دط / دت .

( محمد علي عطية / الكافي في أساليب تدريس اللغة العربية / دار الشروق للنشر و 11

 .2006/  1التوزيع / ط

( عبد الرحمان إبراهيم المحبوب / األهداف التعليمية للمرحلة اإلبتدائية / المجلة العربية 12

 .1994تونس  02للتربية و الثقافة و العلوم / ع 

 2( محمد محمود الحيلة / تصميم و إنتاج الوسائل التعليمية التعلمية / عماد األردن / ط 13

/ 2002 . 
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( علي محمد القاسمي / مفهوم التربية اإلسالمية و طرائق التدريس / دار المنار للطباعة 14

 م. 1970و النشر و التوزيع / دط / 

م  1998/  5ريسها / بيروت لبنان / ط( نايف معروف / خصائص العربية و طرائق تد15

. 

( ابن منظور / جمال الدين محمد / لسان العرب / دار إحياء التراث العربي بيروت 16

 .1996/  1/ ط 17لبنان / ج 

 . 1972( يونس ناصر / طرق التدريس العامة / مديرية التربية سوريا / د ط / 17

طرائق تدريس ت.ب.ر / جامعة بغداد / ( عباس أحمد السامرائي / كفاءات تدريسية في 18

 .1991د ط / 

( محمد زيدان حمدان / أدوات مالحظة التدريس  / ديوان المطبوعات الجامعية / د ط / 19

1982. 

و التطوير المهني للمعلم / دار  1( عبد السالم مصطفى عبد السالم / أساسيا التدريس 20

 . 2007الجامعة الجديدة / دط / 

اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية / مؤسسة الرسالة / بيروت لبنان  /( سام عمار 21

 .2002/  1ط /

( خدام ام عثمان يوسف و ردنية عثمان / يوسف / طرائق التدريس منهج، أسلوب ، 22

 .2003/  2وسيلة دار المنهاج / ط

مجاة العلوم ( األمين شاكر محمود / استخدام األحداث الجارية و القضايا المعاصرة / 23

 .1982التربوية و النفسية / العدد السادس بغداد 

( السكران محمد / أستايب تدريس الدراسات اإلجتماعية / دار الشروق عمان/ د ط / 24

1989 . 

( عبد الهدي نبيل أحمد / نماذج تربوية تعليمية معاصرة / دار وائل للنشر و التوزيع / 25

 .2004األردن عمان / دط / 

/ رابطة التربية الحديثة القاهرة  43/ ج  7ثر حسين كوجك / التعليم التعاوني / مج ( كو26

1992. 
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 .1998( جابر عبد الحميد جابر / التدريس و التعلم / دار الفكر العربي القاهرة / دط / 27

 .2009. 2008( خالد مطهر العدواني / التعلم التعاوني / دار الفكر للطباعة / دط / 28

ى السايح محمد / اتجاهات حديثة في تدريس التربية البدنية / مكتبة و مطبعة ( مصطف30

 .2001اإلشعاع الفنية / دط / 

( جبرائيل يشارة / تكوين المعلم العربي و الثورة العلمية و التكنولوجية / المؤسسات 31

 .1986الجامعية للدراسات و النشر . بيروت / دط / 

محمد حوالة / إعداد المعلم تنمية و تدريبه / دار الفكر ( مصطفى عبد السميع ، سهير 32

 .2005عمان األردن / دط / 

( محمد أحمد سعفان / سعيد طه محمود / اإلتجاهات الحديثة في مناهج البحث في علم 33

 .2007/  2النفس التربوي إعداد و تدريب المعلم / دار الكتاب الحديث القاهرة / ط 

الشمبري / تقويم برامج اإلعداد المهني للمعلم / رسالة ماجستر  ( إصباح عبد القوي علي34

 . 2009جامعة صنعاء  /

( عبد الرحمان صالح األزرق / علم النفس التربوي للمعلمين / دار الفكر العربي لبنان / 35

 2002دط / 

( عريفج سامي و مصلح خالد / في القياس و التعليم / دار المجد الوي للشر ، عمان 37

 .1999/  4األردن / ط 

 



 

 مالحق
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 Terminologyالمصطلحات 

  educational التعليمية

 teacher المعلم

   learned   المتعلم

  educational  process    العملية التعليمية

 content  المحتوى

  method  الطريقة

 teaching aids الوسائل التعليمية

  teaching   التعليم

   learning التعلم

  theaching method  طريقة التدريس

  discovery learning التعلم باالكتشاف

  cooperative learning    التعلم التعاوني

       learning envinment   بيئة تعليمية

 Class Managementمهارة ادارة الصف 

  Role الدور

 The newly kualified teeacher    التاهيلمعلم حديث 

 Assessementالتقسيم 
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التعريف بكتاب اساسيات التدريس والتطوير المهني للمعلم الباحث عبد السالم مصطفى عبد 

 : السالم

كتاب اساسيات التدريس والتطوير المهني الفه عبد السالم مصطفى عبد السالم عدد -

ولونه  2007ميجا ,نشر في دار الجامعة الجديدة سنة  5.78, حجمه متوسط 477صفحاته 

 من الواجهة االمامية والخلفية اخضر يتخلله االزرق.

احتوى هذا الكتاب على خمسة عشر فصال, فالفصل االول عنون بمفهوم التدريس وتطوره 

وهذا العنوان احتوى على عشرة مباحث ,المبحث االول تطور مفهوم التدريس اما المبحث 

ني  التدريس الفعال, المبحث الثالث العالقة بين التدريس ومهارات التدريس , المبحث الثا

الرابع مهارات التدريس اما المبحث الخامس اهداف  التدريس المبحث السادس عالقة عملية 

التدريس المصغر المبحث الثامن التدريس والتدريب  التدريس بالتعلم  المبحث السابع 

س المبحث التاسع  العوامل المؤثرة  في التدريس والمبحث العاشر واهمية مهنة التدري

مبررات اختيار مهنة التدريس اما الفصل الثاني  فسمي عنوانه اسس و مبادئ التدريس و 

الفصل الثالث  سمي  باالهداف التربوية بحيث يهتم باالهداف التربوية وماهيتها واهميتها 

لتدريس و مواصفات الطريقة الناجحة و اهداف وتصنيفها  وخصص الفصل الرابع لطرق ا

طرق  التدريس الحديثة و المعاصرة و تصنيف طرق التدريس بينما  الفصل الخامس  

فتناول التدريس المصغر اما الفصل السادس فتناول الطالب المعلم في التربية الميدانية اما 

صل الثامن تناول مهارات الفصل السابع فعنونه بالتعلم عن طؤيق التدريس التعاوني والف

التدريس و الفصل التاسع  اعداد المعلم و الفصل العاشر تناول االحتياجات المهنية الحالية و 

الفصل  الحادي عشر و الثاني عشر تناوال  العمل مع الموجه و الدور الريادي اما الفصل 

م و الفصل الخامس الثالث عشر و الربع عشر  فسميا بتحسين فعالية التدريس و اعداد المعل

 عشر و االخير فتناول فرص التطوير المهني المستمر للمعلمين و التقييم 

كما احتوى هذا الكتاب كذلك على مقدمتين  مقدمة خاصة بالطبعة الولى  و مقدمة خاصة -

 بالطبعة الثانية.

 عبد السالم مصطفى عبد السالم : التعريف بالمؤلف

العلوم بكلية التربية بجامعة المنصورة ولد بمحافظة هو استاذ المناهج و طرق تدريس 

 م1955جويلية  24الدقهلية جمهورية مصر العربية  في 

 : مؤهالته العلمية
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بكالوريوس علوم و تربية "فيزياء و كيمياء" من كلية التربية جامعة المنصورة عام -

 م 1978

 1980 دبلوم خاص في التربية من كلية التربية جامعة المنصورة عام-

 1983ماجستير في التربية من كلية التربية جامعة المنصورة عام -

من كلية التربية جامعة   دكتوراه الفلسفة في التربيو ) المناهج و طرق التدريس( -

 م1989المنصورة  عام 

 : تاريخه الوظيفي

 م1979عمل معيدا بقسم المناهج  وطرق التدريس بكلية التربية جامعة منصورة من عام -

 1983عمل مدرسا مساعدا بالقسم ذاته عام -

 م1989عمل مدرسا بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة منصورة من عام -

 م1992اعير الى كلية المعلمين في ابها بالمملكة العربية السعودية  ام -

 م2000عمل استاذا مساعدا بقسم بقسم المناهج وطرق التدريس من عام -

للمؤلف العديد من االبحاث  المنشورة التي تناولت العديد من القضايا في مجال المناهج *و 

 و طرق تدريس العلوم و اعداد المعلم و التربية البيئية.

 قد اشترك باوراق عمل و دراسات في العديد من المؤتمرات التربوية المحلية و الدولية-

 من اليونيسكو و جامعة المنصورة  (ICDL)حاصل على الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر -

 م2005تدريس المدربين من جامعة المنصورة عام  TOT حاصل علة دورة -

 حاصل على دورات تنمية قدرات هيئة التدريس بمركز تطوير االداء بجامعة المنصورة -

 : كتبه

 م2001-1422االتجاهات الحديثة في تدريس العلوم , القاهرة ,دار الفكر العربي -

 م2006-1426تدريس العلوم ومتطلبات العصر القاهرة ,دار الفكر العربي -

 .2007اساسيات  التدريس والتطوير المهني للمعلم ,دار الجامعة الجديدة -

 



 الملخص

اصبحت مهنة التدريس لها متطلبات ومسؤوليات عديدة ومتنوعة ينبغي توافرها في كل  من 

يرغب االلتحاق بها , ومطالب االعداد لهذه المهنة تؤكد بان التدريس لم يعد عمال سهال 

وبسيطا يقتصر على شرح وتبسيط المادة العلمية وانما هو عمل يحتاج الى تخطيط وجهد 

 ونشاط عقلي.

ان المعلم عنصر مهم في العملية التعليمية التعلمية بحيث يبعث النشاط في التعليم ويضفي -

على الكتاب والمحتوى واالنشطة والوسائل ويوظف هذه العوامل لخدمة التلميذ  النه 

هوالعنصر الفعال لنجاح العملية التعليمية وبفضله يتطور المحصول المعرفي لدى المعلم 

 اكثر واكثر.

المعلم هو حجر الزاوية في كل اصالح او تطوير تربوي كما يعتبر كذلك عنصرا فاعال  ان-

في تحقيق اهداف التربية ولهذا صار اعادة اعداد المعلم وتطوير مصادر اعداده علميا 

ومهتيا لكي يتمكن من القيام باعباء تنشئة جيله فصار دور المعلم اليوم ال يقتصر على نقل 

ل الى مسؤول عن العديد من االدوار التي يجب ان يقوم بها والتي تتعلق المعرفة وانما تحو

 بشتى مجاالت الحياة وجوانبها

 

 : الكلمات المفتاحية

 التدريس, عملية تعليمية,اعداد المعلم الحديث,التاهيل

 

Résumé 

La profession enseignante a des exigences et des responsabilités 

nombreuses et variées qui doivent être remplies par tous ceux qui 

souhaitent l'intégrer, et les exigences de préparation à cette 

profession confirment qu'enseigner n'est plus un travail facile et 

simple qui se limite à expliquer et à simplifier la science matériel, 

mais plutôt un travail qui demande de la planification, des efforts et 

une activité mentale. 



L'enseignant est un élément important dans le processus 

d'enseignement-apprentissage afin qu'il stimule l'activité dans 

l'éducation et ajoute au livre, le contenu, les activités et les moyens 

et utilise ces facteurs au service de l'étudiant car il est l'élément 

efficace pour la réussite de la processus éducatif et grâce à lui la 

culture des connaissances de l'enseignant se développe de plus en 

plus. 

L'enseignant est la pierre angulaire de toute réforme ou évolution de 

l'éducation. Il est également considéré comme un élément actif dans 

la réalisation des objectifs de l'éducation. C'est pourquoi la 

préparation de l'enseignant et le développement des sources de sa 

préparation sont devenus scientifiquement et professionnellement 

afin qu'il puisse Ainsi, le rôle de l'enseignant aujourd'hui ne se limite 

pas au transfert de connaissances, mais est devenu responsable de 

nombreux rôles qu'il doit jouer qui se rapportent à divers domaines 

et aspects de la vie 

 

les mots clés : 

Enseignement, processus éducatif, préparation de l'enseignant 

moderne, qualification 

 

 

Summary 

The teaching profession has many and varied requirements and 

responsibilities that should be met by everyone who wants to join it, 

and the requirements of preparing for this profession confirm that 

teaching is no longer an easy and simple job that is limited to 



explaining and simplifying the scientific material, but rather a work 

that requires planning, effort and mental activity. 

The teacher is an important element in the teaching-learning process 

so that he stimulates the activity in education and adds to the book, 

content, activities and means and employs these factors to serve the 

student because he is the effective element for the success of the 

educational process and thanks to him the knowledge crop of the 

teacher develops more and more 

The teacher is the cornerstone of every educational reform or 

development. He is also considered an active element in achieving 

the goals of education. This is why the teacher’s preparation and the 

development of his educational and professional resources have 

become so that he can carry out the burdens of raising his 

generation. So the role of the teacher today is not limited to the 

transfer of knowledge, but has become Responsible for many roles 

that he must play that relate to various areas and aspects of life 

 

key words : 

Teaching, educational process, preparing the modern teacher, 

qualification 
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