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 .إيمان الحارثيد

 يت الجامعيت بالليثج ًتقنياث التعليم المساعد..الكلاستاذ المناى
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 * استراتيجيات التدريس

 
 يتناول ىذا الفصل االستراتيجيات التالية: 
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 المحاضـرةإستراتيجية  -1
 Lecturing" اإللقاء "     

  
زيادة عدد ا أبرزىمتنوعة التدريس ألسباب  فيعد المحاضرة اإلستراتيجية األكثر شيوعا ت  
ف الصعب استخداـ إستراتيجية فتيا مما قد يجعؿ موارتفاع كثا قاعاتازدحاـ الفصوؿ والو  الطبلب،

 ،أخرى
 ما المقصود بالمحاضرة ؟

 وما أوجو القوة فييا ؟ 
 كيف يمكن إعدادىا وتقديميا بطريقة فاعمة ؟ 

 ما المشكالت المرتبطة بيا ؟
 التدريس ؟ فيكيف نحسن استخدامنا إستراتيجية المحاضرة 

 
 المفيوم والمزايا:

 ،بمعنى يقرأ بصوت عاؿ Lactareمف الكممة البلتينية  Lectureمحاضرة اشتؽ مصطمح ال      
 ،وتاريخيًا يمكف إرجاع المحاضرة إلى القرف الخامس قبؿ الميبلد عندما كانت شائعة عند اإلغريؽ 

 يمكف استنتاجيا لممحاضرة . التيومف التعاريؼ 
 تخداـ وسائؿ بصرية .معززا باس ،أو مادة دراسية  دراسي،منظـ لموضوع  لفظيتقديـ  -
 فترة مف الحديث غير المتقطع مف المعمـ . -
 مف المقدـ إلى المستمعيف .   ،طريقة تعميمية تتضمف تواصبل وتخاطبا باتجاه واحد  -
  

 إعداد المحاضرة وتقديميا :
مة ديـ محاضرة جيدة أو فاعيمثؿ التخطيط واإلعداد الجيد لممحاضرة نقطة البداية البلزمة لتق     

وآخر يتصدى ليذا العمؿ دوف  ،لة محاضر يقدـ محاضرة أعدىا جيداالفرؽ بيف حاويمكف تصور 
 وتذكر ىنا أننا نتحدث في إطار األداء اإلبداعي وليس األداء الروتيني. ،ي إعداد أو تخطيط أ

ؿ ويتبع إعداد المحاضرة وتقديميا مجموعة مف الخطوات الرئيسية يمكف استنتاجيا مف تحمي     
 المقولة التالية :

“  Tell Them What You Are Going To Tell Them  Finally Tell Them 
What You Have Told Them.” 

 : يميوىذا يشير إلى انو عندما تحاضر طبلبؾ يصبح مطموب منؾ ما 



 

4 
 

 و .اخبر طبلبؾ بما سوؼ تخبرىـ ب -
 و .اخبر طبلبؾ بما تريد أخبارىـ ب -
 و .أخبرتيـ ب اخبػػر طبلبؾ بما -
 

 :الخطوات التالية فيوتقويميا  ،وتقديميا ،تحديد ىيكل المحاضرة من حيث إعدادىايمكن     
 
 تحديد األىداف العامة والخاصة لممحاضرة :  -

محاضرة لئلجابة عف استفسارات الطبلب حوؿ عمؿ أو مشروع ما وتقديـ مبلحظات عنو  ىيىؿ 
 كبلت ؟ أـ محاضرة تمخيصية ؟ . أـ محاضرة لتعميؽ الفيـ وحؿ المش ،

وتتمركز أىداؼ المحاضرة حوؿ تقديـ معرفة لمطبلب وقد تكوف ىذه المعرفة تقريرية وىى معرفة 
وأي ما كاف اليدؼ مف   ،وىى معرفة كيؼ تعمؿ األشياءأو معرفة إجرائية  ،عف شئ أو موضوع 

مادة الدراسية التى نقوـ بتدريسيا المحاضرة فمف الميـ أف ينطمؽ ىذا اليدؼ مف األىداؼ العامة لم
. 

 :  اختيار محتوى المحاضرة وتنظيمو -
وذلؾ فى ضوء اليدؼ منيا وطبيعة الطبلب المستيدفيف بيا ومما يساعدنا عمى حسف اختيار 

فى اختيار المعمومات ذات العبلقة بموضوع  وقوة التأثيرمحتوى المحاضرة أف نراعى االقتصاد 
 ،األكثر صمة بالموضوع  ،التفاصيؿ الزائدة ونركز عمى األفكار الرئيسية فنبتعد عف  ،المحاضرة 

ىذا فضبل عف حداثة تمؾ األفكار . ويمكف تنظيـ محتوى المحاضرة وفقا ألساليب متعددة منيا 
التنظيـ التقميدى ) الكبلسيكى ( وذلؾ بتقسيـ الموضوع إلى أقساـ رئيسية ثـ أقساـ فرعية يحتوى كؿ 

 ،كما يمكف تنظيـ محتوى المحاضرة بالتمركز حوؿ مشكمة ما  ،معمومات وأمثمة منيا عناصر و 
 يتـ عرضيا جنيا إلى جنب مع الحموؿ المحتممة ليا .

 االستعداد لتقديم المحاضرة : -
مثؿ الشفافيات والشرائح و أوراؽ  Teaching Aidsمف خبلؿ اإلعداد الجيد لممواد المساعدة  

 powerط الفيديو واألفبلـ والتسجيبلت والبرمجيات مثؿ برنامج وشرائ work sheetsالعمؿ 

point  والتأكد مف توافر متطمبات استخداـ تمؾ المواد فى قاعة المحاضرات ومف المفضؿ فى ىذه
 الخطوة مراجعة المبلحظات المكتوبة لممحاضرة واالنشغاؿ بالتفكير فى "سيناريو" لتنفيذىا .

  تقديم المحاضرة : -
ؾ بالدرجة األولى عمى الشرح وىو ميارة ميمة لتقديـ محاضرة فاعمة ويراعى فيو حسف ويعتمد ذل

تحقيؽ مجموعة مف الخصائص المطموبة و  ،استخداـ الوقت المتاح وتوزيعو عمى عناصر المحتوى 
 منيا :
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 وضوح المغة والتحدث بسرعة مناسبة .
 التأكيد عمى النقاط والعناصر الجوىرية .

 لعبلقات بيف العناصر المختمفة لمموضوع .إبراز الروابط وا
 االحتفاظ بانتباه الطبلب واىتماميـ .

 :   دور مقدمة المحاضرة    
 توضيييأه افيييمحا حة ومضيييها   و وحفيييم تسػػػتغرؽ المقدمػػػة الػػػدقائؽ األولػػػى منيػػػا حيػػػث تيػػػدؼ إلػػػى 

  عنمصهفم حةهئأسأة .

 إثارة انتباه الطالب ًاىتماميم بمٌضٌع المحاضرة . .1

 ةقت بالطالب ًتسسي  بيةت تعلم إيجابيت محزةة . دعم العال .2

  المناقشة : -
الخػػاص بػػبعض عناصػػر  وتكػػوف غالبػػا بعػػد انتيػػاء شػػرح كػػؿ العناصػػر وقػػد تكػػوف بعػػد انتيػػاء الشػػرح

كمػػا  ،جػػات الطػػبلب واستفسػػاراتيـ مػػف  جيػػةوتيػػدؼ المناقشػػة إلػػى االسػػتجابة إلػػى احتيا ،المحاضػػرة 
حػػوؿ فيػػـ الطػػبلب   Feedbackاضػػر عمػػى تغذيػػة راجعػػةحصػػوؿ المح فػػيتسػػيـ مػػف جيػػة أخػػرى 

 و أسئمة إلييـ ومطالبتيـ بتقديـ توضيحات .يبتوج
 : Closureالغمـق  -

مع إبراز العبلقات  بينيما وربطيا  ،صورة تمخيص لممحتوى وعناصره الرئيسية  فيويتمثؿ عادة 
 مة بموضوع المحاضرة .بمحتوى المحاضرات السابقة وتوجيو الطبلب إلى عمؿ أو تكميفات ذات ص

 

 

            
 

 ( ىيكـــل المحاضـــــرة3شكـــل )
 تقويم المحاضرة :

منيا طرح  ،فى كؿ محاضرة ويمكف أف يتـ ذلؾ عبر أساليب مختمفة ميـوىو إجراء      
ويندرج ذلؾ تحت ما  ،ختص بما عالجو مف موضوع المحاضرةالمحاضر أسئمة عمى طبلبو ت

 النيائيأو  التجميعيفى مقابؿ التقويـ   Formative Evaluation التكوينيبالتقويـ يعرؼ 
Summative Evaluation  يكوف فى نياية المحاضرة وقد يكوف فى صورة أسئمة شفوية  الذي
 . Quizأو تحريرية أو اختبار قصير 

تحـديد أىــداف  

 المحاضرة
أختيار 

المحتٌٍ 

 ًتنظيمو

تعداد لتقديم االس

 المحاضر

 

 الشــــــــرح
 

 المنــاةقشــــت
 

 الغـلــــــــــق
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تعرؼ ردود  لىالذى ييدؼ إ Questionnaireومف بيف األساليب األخرى إستخداـ االستبياف 
ضرورة أف يقوـ مع  ،حوؿ الجوانب المختمفة لممحاضرة ومدى إفادتيـ منيا  ،أفعاؿ الطبلب وآرائيـ

حوؿ أدائو  Self Reflectionالمحاضر بعد تقديمو المحاضرة بنوع مف التقويـ أو التفكر الذاتى 
تسجيؿ محاضرتو  ويمكف لممحاضرة أف يمجأ إلى ،ومدى نجاحو فى تحقيؽ األىداؼ المنوطة بو 

 الغرض . أو جزء منيا الستيفاء ىذا
 

 بعض مشكالت المحاضرة :
ف كانػػت أكثػر ،بلت أو العيػوبال تخمػو اسػتراتيجية المحاضػػرة مػف المشػػك        إسػػتراتيجيات  وىػى وان

فػػػى  ،إذا مػػا قورنػػػت بفاعميػػػة االسػػتراتيجيات األخػػػرى ،إال أنيػػا تػػػأتى فػػػى مرتبػػة ثانيػػػةالتػػدريس شػػػيوعا 
لميػػػػارات وتغييػػػػر االتجاىػػػػات واكتسػػػػاب المعرفػػػػة عمػػػػى المسػػػػتويات العميػػػػا كالتحميػػػػؿ والتركيػػػػب تعمػػػػيـ ا

 والتقويـ .
فرصة جيدة لمنوـ عندما يتحدث شخص ببل  ىي" المحاضرة الفكاىي : وعندما نحمؿ التعريؼ 

 :الصعوبات المتعمقة بالمحاضرة مثؿانقطاع " يمكف أف تستنتج بعض المشكبلت و 
   ين المحاضر والطالب ذات اتجاه واحدقناة االتصال ب -
المحاضرة التزود المحاضر بمصدر عممي لمتغذية الراجعة وغالبا ما يعتمد في ذلك عمى  -

 إحساسو الذاتي فقط .
ثمث تفكير الطالب في  حواليأن   Bloomيقرر "بموم" حيث فقد االنتباه أثناء المحاضرة  -

 .ا بالمحاضرةوعات أخرى  ال صمة ليالمحاضرة ينصرف إلى موض
  النسيان : -

% مما نقولو ونفعمو فإنو مف المتوقع أف تتدنى قدرة الطبلب عمى تذكر 99إذا كنا نذكر حوالي 
وعندما  ،ذلؾ أنيـ ينيمكوف طواؿ الوقت فى االستماع وكتابة الممحوظات  ،مضموف المحاضرة 

% مف  49ا أكثر مف يستمع الطبلب إلى محاضرة ويسجمونيا فإنو يكوف مف النادر أف يتذكرو 
 % فقط بعد مرور أسبوع . 29 وحوالي ،المعمومات األساسية منيا 

ألنو خبير فى المادة وىو المتحكم فى  ،تضع المحاضرة المحاضر فى موقف السمطة  -
سموك الطالب وىى فى الوقت نفسو تضعو فى موقف المنافسة مع الذات الذي إذا ما 

 واحد . استسمم لو صارت المحاضرة ذات اتجاه
ال تراعى استراتيجية المحاضرة إيجابية الطالب وما بينيم من فروق فردية وىى ال تشجع  -

 التعمم الذاتى 
 المحاضرة فن خاص : -
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القدرة عمى المحاضرة بنجاح ىو فف خاص يتوفر لدى البعض دوف البعض اآلخر والسؤاؿ ىنا ىو 
األمر  ،ال  ىي؟ اإلجابة بطبيعة الحاؿ  بنفس الدرجة المعمميف... ىؿ يتوافر ىذا الفف لدى جميع 

 .اإلستراتيجيةيؤكد الحاجة المستمرة إلى تنمية الميارات الخاصة بيذه الذي 
 

 ؟ ةمحاضر ال إلستراتيجيةاستخدام المعمم كيف نحسن 
وتعنى ىذه الجيود  ،المحاضرة  إستراتيجيةمف الطبيعي أف تستمر جيودنا ومحاوالتنا لتحسيف      

يا المحاضرة ومواجية عيوبيا في الوقت نفسو األمر الذي مف شأنو أف يجعؿ مف بتأكيد مزا
 محاضراتنا محاضرات فاعمة . 

 منيا :إستراتيجية المحاضرة العديد من األفكار والمقترحات لتحسين استخدام ىناك 
 

المحاضرة   توضح ليـ فيو اليدؼ مف Contractفى بداية المحاضرة اعقد مع طبلبؾ اتفاقا  -
 أدوارؾ وأدوارىـ والحدود المنظمة لمسموؾ .و 
يزود الطبلب ببناء تصوري عاـ  Advance Organizerقدـ لمحاضرتؾ بمنظـ متقدـ  -

 يساعدىـ عمى معرفة عناصرىا الرئيسية ومتابعتيا . ،وشامؿ لموضوع المحاضرة 
 ات .ومف األلفاظ إلى المرئي ،نوع مف المثيرات باستمرار ... مف الحديث إلى الصمت  -
 اعتمد عمى الدىشة أحيانا بطرح مشكبلت ومواقؼ مثيرة لمتفكير . -
 اربط موضوع المحاضرة بخبرات الطبلب وتعمميـ السابؽ . -
 تحسس المشكبلت والصعوبات قبؿ حدوثيا واستعد ليا . -
    WHATوماذا ؟WHY لماذا ؟  HOWاستعف بتعبيرات مثؿ كيؼ ؟  -
بداء الرأي .استخدـ المقارنة وقدـ رؤى مضادة تثير ا -  لجدؿ وتشجيع التفكير وان
 إذا استشعرت صعوبة تعوؽ فيـ طبلبؾ نقطة ما فأعط شرح بديؿ ليا . -
( لتأكيد  OHPاستعف بالمواد واألدوات المساعدة ) السبورة وجياز اإلسقاط فوؽ الرأسي  -

 النقاط اليامة وتوضيح الرسوـ .
 وبداية جزء جديد منيا . ،استخدـ األطر لتوضح لمطبلب نياية جزء مف المحاضرة  -
 وضح صمة المحتوى وعناصره باألحداث واالكتشافات الجديدة . -
التسجيبلت  –النماذج  –حاوؿ استخداـ بعض الوسائؿ السمعية والبصرية مثؿ العينات  -

  .واألفبلـ لزيادة اإليضاح وتعميؽ الفيـ
 في جماعات صغيرة.غير النشاط األساسي بتزويد الطبلب بأوراؽ عمؿ يناقشونيا فرادى أو  -
 وشجعيـ عمى طرح األسئمة أيضا .  ،شجع مشاركة الطبلب بطرح األسئمة  -
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استخدـ عند الحاجة بعض الفكاىات البسيطة واذكر بعض الحكايات الشخصية عمى اف  -
 لخمؽ بيئة تعميمية دافئة دافعة . ،يكوف ذلؾ تمقائيا 

وف بالممؿ ؟ ىؿ يتحدثوف مع حافظ عمى مبلحظة طبلبؾ ومراقبتيـ ىؿ يكتبوف ؟ ىؿ يشعر  -
 بعضيـ ؟

 أشر إلى مصادر المعرفة الحديثة لتوجيو الطبلب إلى التعمـ الذاتى واالستزادة مف المعرفة . -
اىتـ بصنع فرصة تجعؿ طبلبؾ ينشغموف فى نشاط فكرذي عبلقة ليا فذلؾ مما قد يساعدىـ  -

 عمى الحوار وتبادؿ التعميـ والتعمـ فى إطار مجتمع التعمـ .
  .عد المحاضرة دوف النقاط التى انتييت عندىا واكتب مبلحظات ذاتية عف المحاضرةب -
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 Discussion    المناقشةإستراتيجية  -2
المناقشػػة عبػػارة عػػف اجتمػػاع عػػدد مػػف العقػػوؿ حػػوؿ مشػػكمة مػػف المشػػكبلت، أو قضػػية مػػف 

 ء الػى رأي فػي موضػوعودراستيا دراسة منظمة، بقصد الوصوؿ الى حؿ لممشكمة أو االىتػدا القضايا

تسػير فيػو  الػى الخػط الفكػري الػذي المجموعػة عرض الموضػوع، ويوجػويالقضية. ولممناقشة عادة رائد 
 .المناقشة حتى تنتيي الى الحؿ المطموب

والتدريب عمى طرؽ التفكير  المجموعة االيجابي لكؿ عضو مف أعضاء ومف مزايا المناقشة الدور
مية، واكتساب روح التعاوف والديمقراطية، وأساليب العمؿ الجماعي التعمي السميمة، وثبات اآلثار

المعمـ والطبلب، والطبلب بعضيـ والبعض اآلخر، وتشمؿ كؿ المناشط التي تؤدي  والتفاعؿ بيف
المعمـ عمى  تقوـ ىذه الطريقة في جوىرىا عمى الحوار، وفييا يعتمد.تبادؿ اآلراء واألفكار الى

مستخدما األسئمة  لسابقة، فيوجو نشاطيـ بغية فيـ القضية الجديدةمعارؼ الطبلب وخبراتيـ ا
السابقة، وتثبيت لمعارؼ  المتنوعة واجابات التبلميذ لتحقيؽ أىداؼ درسو. ففييا اثارة لممعارؼ

العقمي الفعاؿ عند الطبلب، وتنمية  جديدة، والتأكد مف فيـ ىذا وذاؾ. وفييا استشارة لمنشاط
 رىـ المستقؿانتباىيـ، وتأكيد تفكي

 :عيوب طريقة المناقشة

المناقشة عدـ صبلحيتيا اال لمجماعات الصغيرة، وتحديد مجاليا بالمشكبلت  مف عيوب طريقة
 الخبلفية، وطوؿ الوقت الذي تستغرقو دراسة الموضوع، واالقتصاد في كثير مف األحياف والقضايا

سبيؿ  عنده مع التقدـ المستمر فيالى الرائد المدرب الذي يتيح الفرصة لكؿ عضو كي يعطي ما 
باختيار  الوصوؿ الى الغرض الذي تسعى اليو الجماعة، ويمكف التغمب عمى ىذه العيوب

بالقيادة أو يحتكر  الموضوعات التي تسمح طبيعتيا بالمناقشة، وبقسمة الجماعة، دوف أف يستأثر
وبة، وتحضير الوثائؽ المطم الحديث، وباالعداد السابؽ لممناقشة عف طريؽ جمع المعمومات

عة، ومناقشة نقط و جممأسماع ال ثـ اعادتيا عمى المجموعة البلزمة، وتسجيؿ بعض مناقشات
 .المناقشات الضعؼ والقوة في الطريقة التي سارت بيا ىذه

 لمناقشة: اأشكال 
 : المناقشة المفتوحة -أ       

ة انطبلؽ لممعمـ لبدء المناقشة يتـ فييا طرح قضية أو مشكمة ذات صمة بموضوع الدرس تمثؿ نقط
 .مع طبلبو

 : المناقشة المخطط  ليا – ب       
يتميز ىذا النوع بالتخطيط المسبؽ، فيحدد المعمـ محتوى المناقشة واألفكار التي تتناوليا، ويصوغ 

 األسئمة الرئيسة التي سيطرحيا عمى طبلبو .
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  :لمناقشةأنواع ا
 : المناقشة التمقينية .أ

التفكير المستقؿ، وتدريب الذاكرة.  الطريقة عمى السؤاؿ والجواب بشكؿ يقود الطبلب الى تؤكد ىذه
استرجاع المعمومات المحفوظة في الذاكرة،  فاألسئمة يطرحيا المعمـ وفؽ نظاـ محدد يساعد عمى

ويعززىا، ويعمؿ عمى اعادة تنظيـ العبلقات بيف ىذه  ويثبت المعارؼ التي استوعبيا الطبلب
يساعد المعمـ أف يكشؼ النقاط الغامضة في أذىاف الطبلب،  رؼ. وىذا النوع مف المناقشةالمعا

شرحيا مف جديد أو عف طريؽ المناقشة. فالمراجعة المستمرة لممادة  فيعمؿ عمى توضيحيا باعادة
لحفظ الحقائؽ المنتظمة، وتعطي المعمـ امكانية  تتيح الفرصة أماـ الطبلب المدروسة خطوة خطوة

 .طبلبو في مدى استيعابيـ لممادة الدراسية كـ عمىالح
   :المناقشة االكتشافية الجدليةب. 

جاىزة، ولـ  يعتبر الفيمسوؼ سقراط أوؿ مف استخدـ ىذه الطريقة، فيو لـ يكف يعطي طبلبو أجوبة
واكسابيـ خبرة في طرؽ  .يكف ىدفو اعطاء المعارؼ لمطبلب، وانما كاف اثارة حب المعرفة لدييـ

الى المعرفة الصحيحة. وقد سمي  تفكير التي تيدييـ الى الكشؼ عف الحقائؽ بأنفسيـ والوصوؿال
، في ىذه الطريقة يطرح المعمـ مشكمة محددة أماـ  ىذا الشكؿ التوليدي لممناقشة بالطريقة السقراطية

مات سبؽ األسئمة المختمفة اليدؼ، فتوقظ فييـ ىذه األسئمة معمو  طبلبو، تشكؿ محورا تدور حولو
وتثير مبلحظاتيـ وخبرتيـ الحيوية، ويوازي الطبلب بيف مجموعة الحقائؽ التي  ليـ أف اكتسبوىا،

 الييا، حتى اذا أصبحت معروفة وواضحة لدييـ يبدأ ىؤالء في استخراج القوانيف والقواعد توصموا

وأسباب  ابطوتصميـ النتائج، وىكذا يكتشفوف عناصر االختبلؼ والتشابو، ويدرسوف أوجو التر 
وبيذا يستوعبوف  العبلقات، ويستنتجوف األجوبة لؤلسئمة المطروحة بطريؽ االستدالؿ المنطقي،

 .المعارؼ بأنفسيـ دوف االستعانة بأحد
 : الحرة المناقشة الجماعيةج. 

جميعا، ويحدد  عمى شكؿ حمقة لمناقشة موضوع ييميـ في ىذه الطريقة يجمس مجموعة مف الطبلب
المناقشة، ليتيح أكبر قدر مف  أبعاد الموضوع وحدوده. ويوجو ، المعمـ أو أحد الطبلبقائد الجماعة

دوف الخروج عف موضوع المناقشة، ويحدد  المشاركة الفعالة، والتعبير عف وجيات النظر المختمفة
 .الجماعة في النياية األفكار اليامة التي توصمت ليا

 : الندوةد. 
يجمسوف في نصؼ دائرة أماـ بقية  ال يزيد عددىـ عف ستة تتكوف مف مقرر وعدد مف الطبلب

يوجد توازنا بيف المشتركيف في عرض  الطبلب. ويعرض المقرر موضوع المناقشة ويوجييا بحيث
 يمخص أىـ نقاطيا. ويطمب مف بقية الطبلب وجية نظرىـ في الموضوع. وبعد انتياء المناقشة
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ضاء الندوة، وقد يوجو المقرر الييـ أسئمة أيضا، ثـ أع توجيو األسئمة التي ثارت في نفوسيـ الى
 .ونتائج المناقشة يقوـ بتمخيص نيائي لمقضية

  :المناقشة الثنائية .ىـ
يتبادالف الموضوع  طالباف، ويقوـ أحدىما بدور السائؿ، واآلخر بدور المجيب، أو قد وفييا يجمس

 .والتساؤالت المتعمقة بو
 

 عيوب طريقة المناقشة: 
والعنايػػة  ،نيػػا تتطمػػب مػػف المعمػػـ ميػػارة ودقػػةىػػذه الطريقػػة صػػعبة التطبيػػؽ، أل ف يػػدعي أفىنػػاؾ مػػ

التبلميػػذ. كمػػا أف طريقػػة  الخاصػػة باألسػػئمة، مػػف حيػػث الصػػياغة والترتيػػب المنطقػػي بمػػا يناسػػب فيػػـ
ليػا يبعثػر المعمومػات،  ئيالسػواالسػتخداـ ، المناقشة تحتاج الى زمف طويػؿ حيػث يسػير الػدرس بػبطء

مػدرس جيػد يمتمػؾ ميػارات التػدريس والمفػاىيـ والمعػارؼ  ولذلؾ فيػي تحتػاج الػى .د الدرس وحدتوويفق
المنطقػػي. وقيػػادة المناقشػػة ليشػػارؾ أكبػػر قػػدر مػػف التبلميػػذ ، وتقريػػب  الجديػػدة، والقػػدرة عمػػى التفكيػػر

 الطبلب رغـ الفروؽ الفردية.  الحقائؽ الى
  :ىكما يجب أن يتمكن المعمم من فن السؤال بمعن

 في أقصر وقت ممكف الى أف يكوف السؤاؿ واضحا بسيطا موجزا في صياغتو، ليثير الطبلب .أ

 .شيء محدد
بحيث يسير الدرس في  ب. أف تكوف ىناؾ عبلقة منطقية بيف السؤاؿ المطروح وما سبقو مف أسئمة

 .نظاـ متتابع يثير نشاط الطبلب ويساعدىـ عمى حسف الفيـ
ألنو  واضحة سميمة محددة، لتكوف استجابات الطبلب متقاربة او واحدة،أف تكوف لغة السؤاؿ  . ج

 .ال يحتمؿ اال تأويبل واحدا
الية مناسبة تستثير الطالب، وتحضره الى البحث عانف د . أف يكوف القاء السؤاؿ بمغة سميمة وبشحنة

 .واالجابة
 .السؤاؿ عند القائو الى مفاجأة الطالب وارباكو عمدتىػ. أال ي

عادال عمى أساس عشوائي، حتى يضمف المعمـ المشاركة الفعالة لكؿ  ف توزع األسئمة توزيعاو . أ
 .انتباىيـ ناحية الدرس وشد الطبلب

جديدة، وتطبيؽ ىذه  وتثبيت معارؼ ز. أف تتنوع األسئمة، لتستثير معارؼ قديمة سبقت دراستيا،
 .المعارؼ وتمؾ
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 Problem Solvingحل المشكالت    إستراتيجية -3
 

وىو منيج عممي يبدأ باستثارة تفكير الطالب، بوجود مشكمة ما  9ىو نشاط ذىني منظـ لمطالب
حميا وفؽ خطوات عممية، ومف خبلؿ ممارسة عدد مف النشاطات  تستؽ التفكير، والبحث عف

  9التعميمية
يكتسب الطبلب مف خبلؿ ىذه الطريقة مجموعة مف المعارؼ النظرية، والميارات العممية 

واالتجاىات المرغوب فييا ، كما انو يجب أف يكتسبوا الميارات البلزمة لمتفكير بأنواعو وحؿ 
 ألف اعداد الطبلب لمحياة التي يحيونيا والحياة المستقبمية ال تحتاج فقط الى المعارؼ المشكبلت

المتجددة، بؿ ال  والميارات العممية كي يواجيوا الحياة بمتغيراتيا وحركتيا السريعة ومواقفيا الجديدة
ومواقؼ مشكمة لـ تمر  بد ليـ مف اكتساب الميارات البلزمة لمتعامؿ بنجاح مع معطيات جديدة

 .بخبراتيـ مف قبؿ ولـ يتعرضوا ليا

المشكبلت أمر ضروري، ألف المواقؼ المشكمة ترد في حياة كؿ فرد  وتدريب الطبلب عمى حؿ
التفكير التأممي كما انو  وينمي قدرتيـ عمىوحؿ المشكبلت يكسب أساليب سميمة في التفكير، 

استخداـ المعمومات، واثارة حب  يساعد الطبلب عمى استخداـ طرؽ التفكير المختمفة، وتكامؿ
الطبلب عمى التفكير العممي، وتفسير البيانات  االستطبلع العقمي نحو االكتشاؼ وكذلؾ تنمية قدرة

الخطط لمتغمب عمى الصعوبات، واعطاء الثقة  عمى رسـ بطريقة منطقية صحيحة، وتنمية قدرتيـ
العممي في مواجية المواقؼ المشكمة غير المألوفة التي  لمطبلب في انفسيـ، وتنمية االتجاه

 .يتعرضوف ليا
 تعريف المشكالت :

ىي كؿ قضية غامضة تتطمب الحؿ و قد تكوف صغيرة في أمر مف األمور التي تواجو اإلنساف في 
تكوف كبيرة و قد ال تتكرر في حياة اإلنساف إال مرة واحدة أو ىي حالو يشعر  حياتو اليومية و قد

 منيا التمميذ بعدـ التأكد والحيرة أو الجيؿ حوؿ قضية أو موضوع معيف أو حدوث ظاىرة معينة .
 حل المشكالت عدة تعريفات منيا  ويعرف أسموب

 جابي لمتغمب عمي صعوبة ما انو أحد األساليب التدريسية التي يقوـ فيو المعمـ بدور إي
 تحوؿ بينة و بيف تحقيؽ ىدفو و لكي يكوف الموقؼ مشكمة البد مف توافر ثبلثة عناصر

 ىدؼ يسعى إليو . -
 صعوبة تحوؿ دوف تحقيؽ اليدؼ . -
 رغبة في التغمب عمي الصعوبة عف طريؽ نشاط معية يقوـ بو الطالب . -
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 التي سبؽ تعمميا بطريقة تساعد عمى  حؿ المشكبلت ىو سموؾ ينظـ المفاىيـ والقواعد أنو
وبذلؾ يكوف الطالب قد تعمـ شيئا جديدا  .تطبيقيا في الموقؼ المشكؿ الذي يواجو الطالب

 مستوى تعمـ المبادئ والقواعد والحقائؽ.  ىو سموؾ حؿ المشكمة، وىو مستوى أعمى مف
 ؿ لمتغمػػب عمػػى واالجػػراءات التػػي يقػػوـ بيػػا المػػتعمـ عنػػد مواجيتػػو لموقػػؼ مشػػك النشػػاط أنػػو

ومعنػى ذلػؾ أف سػموؾ حػؿ المشػكمة يتطمػب  .تحػوؿ دوف توصػمو الػى الحػؿ الصػعوبات التػي
بنشػاط ومجموعػة مػف االجػراءات فيػو يػربط بػيف خبراتػو التػي سػبؽ تعمميػا  مف الطالب قيامػو

وسػػابقة وبػػيف مػػا يواجيػػو مػػف مشػػكمة حاليػػة، فيجمػػع المعمومػػات، ويفيػػـ  فػػي مواقػػؼ متنوعػػة
 وصوال الى التعميمات المختمفة.  اعد،الحقائؽ والقو 

 يالحظ من جممة التعاريف ما يمي :و 
  تعتمػػد عمميػػة حػػؿ المشػػكبلت عمػػي المبلحظػػة الواعيػػة والتجريػػب وجمػػع المعمومػػات وتقويميػػا

 وىي نفسيا خطوات التفكير العممي .
 يػػتـ فػػي حػػؿ المشػػكبلت االنتقػػاؿ مػػف الكػػؿ إلػػي الجػػزء ومػػف الجػػزء إلػػي الكػػؿ بمعنػػي أف حػػؿ 

 المشكبلت مزيج مف االستقراء واالستنباط .
  حػػػؿ المشػػػكبلت طريقػػػة تػػػدريس وتفكيػػػر معػػػًا حيػػػث يسػػػتخدـ الفػػػرد المػػػتعمـ القواعػػػد والقػػػوانيف

 لموصوؿ إلى الحؿ
  تتضػػافر عمميتػػػي اإلستقصػػاء واإلكتشػػػاؼ وصػػواًل إلػػػى الحػػؿ . حيػػػث يمػػارس المػػػتعمـ عمميػػػة

 قات بيف عناصر الحؿ.اإلستقصاء في جميع الحموؿ الممكنة ويكتشؼ العبل
  تعتمػد عمػػى ىػدؼ بحيػػث عمػى أساسػػو تخطػط أنشػػطة التعمػيـ وتوجػػو كمػا يتػػوفر فييػا عنصػػر

 اإلستبصار الذي يتضمف إعادة تنظيـ الخبرات السابقة
 .حؿ المشكبلت يعني إزالة عدـ اإلستقرار لدي المتعمـ وحدوث التكيؼ والتوازف مع البيئة 

يقـع بـين ادراك تـام لمعمومـات سـابقة، وعـدم ادراك تــام ومعنـى ذلـك أن سـموك حـل المشـكالت 
معــروض أمامـو يمكـن أن يسـتخدم فيـو مــا لديـو مـن معمومـات وميـارات، وأن يــنظم  لموقـف جديـد

 .يواجيو ومعموماتو السابقة، ليختار منيا ما يطبقو في الموقف المشكمة الجديد الذي خبراتة
 

مػواد  يدرسػونو مػف تعػريفيـ لمشػكبلت تػرتبط بمػاوتدريب الطبلب عمى أسموب حؿ المشكبلت يتطمب 
بيئػػاتيـ. تختمػؼ المشػاكؿ بػػيف  مختمفػة، أو لمشػكبلت تتصػؿ بالحيػػاة المدرسػية وغيػر المدرسػػية داخػؿ

كذلؾ لمشخص نفسو فػي وقػت آخػر، كمػا  األفراد، فما ىو مشكمة لشخص ما في وقت ما قد ال يكوف
عميػو مػف مشػكمة أيسػعى لحميػا أـ ال. يضػاؼ  رحأف األمػر يتوقػؼ عمػى الفػرد نفسػو فػي قبولػو مػا يطػ

ال يعتبر مشكمة بالنسبة لطالب سػبؽ لػو أف مػر بيػذا  ذلؾ أف ما يعتبر مشكمة بالنسبة لمبعض قد إلى
دونما مشػقة، فػي حػيف يعتبػر ىػذا الموقػؼ مشػكمة بالنسػبة لطالػب  الموقؼ، حيث انو يصؿ الى ىدفو
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السػابقة، والقيػاـ بػالتفكير فػي ميػارات التػذوؽ األدبػي،  استحضػار خبراتػو األدبيػة آخر فيو يحتػاج الػى
يمكػف  النقد األدبػي المرتبطػة بػالنص األدبػي المعػروض أمامػو، ثػـ االنتقػاء مػف ىػذه وتمػؾ، مػا وقواعد

 تطبيقو في ىذا الموقؼ الجديد، وصوال الى الحؿ المنشود. 
تعرض عمى الطبلب منيا،  وىناؾ عدد مف الخصائص تستخدـ عند الحكـ عمى جودة المشكمة التي

يتحدى مياراتو، ويتطمب تفكيرا ال حبل  أف المشكمة الجيدة ىي التي تضع الطالب المتعمـ في موقؼ
لمطالب، وذات الفاظ مألوفة بالنسبة لو، وأنيا تتضمف  سريعا، وأف يكوف مستوى صعوبتيا مناسبا

ف العمميات التي تتضمنيا يجب الحاجة أو أقؿ مف المطموب، كما ا معمومات أو بيانات زائدة عف
 المعرفي لمطبلب. وأف تثير المشكمة دافعية الطالب، وأال تفقد الطالب الثقة في أف تناسب المستوى

ومعموماتو  نفسو او تحبطو باف تكوف لغزا، وأف تكوف ذات معنى لمطالب بحيث تنمي مفاىيمو
 .ومياراتو، وأف تتضمف أشياء حقيقية يألفيا الطالب المتعمـ

حؿ المشكبلت ليس باألمر مثؿ تعميميـ بعض المفاىيـ او المعمومات او الميارات ألنو  اف تعميـ
وتكويف  طبيعة مركبة مف عوامؿ متشابكة ومتداخمو، منيا الدافعية، واالتجاىات، والتدريب، ذو

ة عامة ضوئو، او طريق الفروض، والمغة، وانتقاؿ أثر التعميـ، وعدـ وجود محتوى محدد لمتدريس في
 .تستند الى خطوات مبرمجة

 
 ىمية أستخدم أسموب حل المشكالت :أ

  تنمية التفكير الناقد و التأممي لمطبلب كما يكسبيـ ميارات البحث العممي وحؿ المشكبلت
 كما تنمى روح التعاوف والعمؿ الجماعي لدييـ .

  ىي إحدى األتجاىات يراعي الفروؽ الفردية عند التبلميذ كما يراعي ميوليـ و اتجاىاتيـ و
 التربوية الحديثة .

  ينقؽ قدرًا مف اإليجابية و النشاط في العممية التعميمية لوجود ىدؼ مف الدراسة و ىو حؿ
 المشكمة و إزالة حالة التوتر لدى الطبلب .

 التي   تساىـ تنمية القدرات العقمية لدى الطبلب مما يساىـ في مواجية كثير مف المشكبلت
 المستقبؿ سواء في محيط الدراسة أو في خارجيا . قد تقابميـ في

 : األساليب التي يتضمنيا أسموبيا حل المشكالت 

 بين : يجمع أسموب حل المشكالت
ينتقؿ العقؿ مف الخاص إلي العاـ أي مف الحالة الجزئية إلي  و: فمن األسموب االستقرائي -أ

 القانوف أو مف المشكمة إلي الحؿ.القاعدة التي تحكـ كؿ الجزئيات التي ينطبؽ عمييا نفس 
 : ينتقؿ عقؿ الطالب مف العاـ إلي الخاص أي مف القاعدة إلي الجزئيات. األسموب القياسي-ب
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 استراتيجية تمثيل األدوار " لعب الدور " -4
تقوـ ىذه االستراتيجية عمي افتراض أف لمطالب دورا يجب أف يقوـ بو معبرا عف نفسو أو 

بحيث يتـ ذلؾ في بيئة آمنة وظروؼ يكوف فييا الطبلب  ،ؼ محدد عف أحد آخر في موق
 متعاونيف ومتسامحيف ومياليف إلى المعب .

تنمية  ،ويطور الطبلب في ممارسة ىذا النشاط مف قدراتيـ عمي التعبير والتفاعؿ مع اآلخريف
 وتطوير شخصياتيـ بأبعادىا المختمفة . ،سموكيات مرغوب فييا 

وفؽ قواعد و أصوؿ معروفة  ،نشاط إرادي يؤدي في زماف ومكاف محدديف  ويقصد بمعب الدور "
ويختار فييا المشاركوف األدوار التي يقوموف بتأديتيا . ويرافؽ الممارسة شئ مف التوتر والتردد 

 باختبلفيا عف الواقع . ،والوعي 
 

 كيف يتم تنفيذ ىذه االستراتيجية ؟
 يتم ذلك من خالل عدد من األجراءات : 

 حديد المبرر مف استخداـ لعب الدور .ت 
 . تحديد اليدؼ مف ممارسة لعب األدوار 
 . تحديد المياـ المطموبة 
 . توفير الوقت الكافي لممتدربيف لقراءة الدور المطموب القياـ بو 
 . االنتقاؿ إلى تنفيذ األنشطة المطموبة 
 ستعمالو .قراءة التعميمات وتحديد أي أسموب مف أساليب لعب الدور سوؼ يتـ ا 
 . تحديد األنشطة التي سوؼ يمارسيا الطبلب في البيت 

 
 أنماط لعب الدور  

: وفيو يمارس األفراد األدوار في نشاطات حرة غير مخطط ليا يقوـ الطبلب  لعب الدور التمقائي
 فييا بمعب الدور دوف إعداد مسبؽ .

مف مصادر أخرى ويقوـ المعمـ  :وىنا يمكف أف يكوف الحوار قد تـ إعداده لعب الدور المخطط لو
 بتوجيو الطبلب الداء ىذه األدوار في الموقؼ التعميمي .

 خطوات لعب الدور 
 وىي:مف عدة خطوات نشاط لعب الدور  يتكوف 
 . تييئة المجموعة 
 . اختيار المشاركيف 
 . تييئة المسرح أو المكاف 



 

16 
 

 . إعداد المراقبيف المشاىديف 

 . التمثيؿ أو األداء 

  التقويـ .المناقشة و 

 . إعادة التمثيؿ 

 . المناقشة والتقويـ مرة أخرى 

 . المشاركة في الخبرات والتعميـ 

 وكل خطوه ليا ىدف تسيم بو في اإلثراء أو التركيز عمي النشاط التعميمي .

 
  في الموقف التعميمي خطوات التطبيق

  ً9أف يتـ اختيار موضوع يصمح لمتطبيؽ واقعيا  

  ً9بواقع التبلميذ أف يكوف الموضوع مرتبطا  

 9إجبارية مف التبلميذ أف تكوف المشاركة تطوعية، وليست  

 9واألخبلقية( أف يبدي الطبلب آراءىـ بحرية في حدود األنظمة )الشرعية  

 9أف يتـ االلتزاـ بالقضية المطروحة  

 9دوف اآلخر )الشمولية( أال يتـ تمثيؿ جانب  

 )9أف يسمح بتعدد وجيات النظر )واختبلفيا  

 جمسة تقويـ لمنتائج بعد تدوينيا، واستخبلص اآلراء المتفؽ عمييا قدع 
 

 عند استخدام أسموب تمثيل األدوار يجب عمى المعمم مراعاة التالي :
 يقوـ فيو المشاركوف بتمثيؿ أدوار محددة ليـ في   اعمـ أف أسموب تمثيؿ األدوار ىو أسموب

 قع .شكؿ حالة أو سيناريو وذلؾ كمحاولة لمحاكاة الوا

  حدد أوال ما ىو اليدؼ الذي تريد الوصوؿ إليو باستخداـ ىذا األسموب ؟ وما ىو الموضوع
الذي تود التركيز عميو ؟ وبمعنى آخر ينبغي أف تكوف الحالة التمثيمية مرتبطة بموضوع 

 الدرس وأىدافو .
 . اكتب السيناريو وحدد األدوار التي سيتـ تمثيميا 
 لكتابة السيناريو . يمكنؾ االستعانة بالمشاركيف 
  يمكنؾ عدـ كتابة السيناريو واالكتفاء بإتاحة الفرصة لممشاركيف كي يجتيدوا في التمثيؿ

 بدوف التزاـ دقيؽ بنص مكتوب .
 . ينبغي أف تكوف الحالة التمثيمية واضحة ومفيومة لممشاركيف 
 . يحسف أف يكوف السيناريو قصيرا ومركزا 
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 ء مف األفراد المشاركيف أنفسيـتمثيؿ ، وعادة يكوف ىؤالاختر األفراد الذيف سيقوموف بال. 
 . يمكنؾ تكميؼ مجموعة أو بعض المجموعات بالقياـ بيذه التمثيمية 
  حدد دور كؿ فرد ، وما ىو المطموب منو ؟ 
 . اشرح بإيجاز لممشاركيف موضوع المشيد واألدوار التي سيتـ القياـ بيا 
 النتياء مف رؤية المشيد التمثيمي ، ىؿ تريد اإلجابة اذكر لممشاركيف ماذا تريد منيـ عند ا

 عف أسئمة معينة أو إيجاد حموؿ معينة أو االنتباه لممارسات معينة .
 أو الحوار الذي يتبع ذلؾ  حدد زمف المشيد التمثيمي ، وكذلؾ زمف اإلجابة عف األسئمة

 .المشيد
  لكف يحسف استخداـ أسماء احرص أف يجسد المشيد التمثيمي واقعا حقيقيا ال خياليا ، و

 مستعارة لمممثميف بدال مف أسمائيـ الحقيقية .
  تقاف ، وأف يضع نفسو مكاف اطمب مف كؿ ممثؿ أف يتقمص الدور المكمؼ بو بصدؽ وان

 الشخصية التي يمثميا وأف يتخيميا بعمؽ ، وأف يتصرؼ بنفس الطريقة .
 . يحسف تطعيـ المشيد بشيء مف الفكاىة واإلثارة 
 المشاىديف التزاـ اليدوء وعدـ التعميؽ . اطمب مف 
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 Microteachingالتدريس المصغر  إستراتيجية -5
 

عمى مختمؼ أشكاؿ التدريب  ( Microteaching )اصطبلح التدريس المصغر  يطمؽ
 المكّثؼ الذي يتناوؿ ميارات معينة ضمف زمف محدد باشتراؾ عدد مف الدارسيف. 

 تعريف التدريس المصغر
  مػف أسػاليب تػػدريب المعممػيف، يمثػؿ صػورة مصػػغرة لمػدرس أو جػزءًا مػف أجزائػػو ىػو أسػموب

أو ميارة مػف مياراتػو، تحػت ظػروؼ مضػبوطة، ويقػدـ لعػدد محػدود مػف المتعممػيف أو المعممػيف 
 المتدربيف. 

  موقؼ تدريسي، يتدرب فيو المعمموف عمى مواقػؼ تعميميػة حقيقيػة مصػغرة تشػبو غرفػة وىو
يػػػػا ال تشػػػػتمؿ عمػػػػى العوامػػػػؿ المعقػػػػدة التػػػػي تػػػػدخؿ عػػػػادة فػػػػي عمميػػػػة الفصػػػػؿ العػػػػادي، غيػػػػر أن

عمػػػػى ميػػػػارة تعميميػػػػة واحػػػػدة أو ميػػػػارتيف، بقصػػػػد  –فػػػػي الغالػػػػب  –التػػػػدريس. ويتػػػػدرب المعمػػػػـ 
 إتقانيما قبؿ االنتقاؿ إلى ميارات جديدة.

  دقػػائؽ فػػي المتوسػػط ( ويشػػترؾ فيػػو  19ىػػو موقػػؼ تدريسػػى يػػتـ فػػي وقػػت قصػػير ) حػػوالي
( يقػوـ المعمػـ خبللػو بتقػديـ مفيػوـ معػيف  19 -5ف الطػبلب ) يتػراوح عػادة مػا بػيف عدد قميؿ م

 أو تدريب الطبلب عمى ميارة محددة . 

 
راجعة بشأن ىـذا الموقـف  لمحصول عمى تغذية يس المصغر إلى إعطاء المعمم فرصةوييدف التدر 

التعميمـي ثـم يعـاد عرضـو ، وفي العادة يستخدم الشريط التمفزيوني لتسجيل ىـذا الموقـف التدريسي
لتســـييل عمميـــة التغذيـــة الراجعـــة ولكـــن ىـــذا التســـجيل ال يعتبـــر شـــرطًا أساســـيًا إلتمـــام التـــدريس 

 المصغر .
 

 :مزايا التدريس المصغر
التػدريس المصػغر تػدريس تطبيقػػي حقيقػي، ال يختمػؼ كثيػرًا عػػف التػدريب عمػى التػدريس الكامػػؿ       

س المعروفػػػة  كػػػػالمعمـ، والطػػػػبلب أو مػػػػف يقػػػػوـ مقػػػػاميـ، حيػػػث يحتػػػػوي عمػػػػى جميػػػػع عناصػػػػر التػػػػدري
ذا كانػػػت بعػػػض  والمشػػػرؼ، والميػػػارات التعميميػػػة، والوسػػػائؿ المعينػػػة، والتغذيػػػة والتعزيػػػز، والتقػػػويـ. وان
المواقؼ فيو مصنوعة، فإف فيو مػف المزايػا مػا ال يوجػد فػي غيػره مػف أنػواع التػدريس العاديػة الكاممػة، 

الفػوري والنقػػد الػذاتي وتبػادؿ األدوار ونحػػو ذلػؾ. ولمتػػدريس المصػغر فوائػػد  كالتغذيػة الراجعػة والتعزيػػز
ومزايػػػا عديػػػدة، ال فػػػي التػػػػدريب عمػػػى التػػػدريس وحسػػػػب، بػػػؿ فػػػي ميػػػاديف أخػػػػرى مػػػف ميػػػاديف الػػػػتعمـ 
جػػػراء البحػػػوث  والتعمػػػيـ، كالتػػػدريب عمػػػى إعػػػداد المػػػواد التعميميػػػة، وتقػػػويـ أداء المعممػػػيف والطػػػبلب، وان

 التطبيقية .
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 اع التدريس المصغـــر :أنو 
يختمؼ التدريس المصغر باختبلؼ البرنامج الذي يطبؽ مف خبللو، واليدؼ مف التدريب،      

التقسيمات  ومستوى المتدربيف، ويمكف حصر ىذهوطبيعة الميارة أو الميمة المراد التدرب عمييا، 
 في األنواع التالية:

 عمى التدريس المصغر التدريب المبكر 

                                Pre-service Training in Microteaching 
وىو التدريس المصغر الذي يبدأ التدرب عميو أثناء الدراسة، أي قبؿ تخرج الطالب وممارستو مينة 

التدريس في أي مجاؿ مف المجاالت. وىذا النوع يتطمب مف األستاذ المشرؼ اىتمامًا بجميع 
 لخاصة  لمتأكد مف قدرة الطالب عمى التدريس. ميارات التدريس العامة وا

  عمى التدريس المصغر أثناء الخدمةالتدريب 

                                In-service Training in Microteaching  
تدريبًا عمى  –في الوقت نفسو  –وىذا النوع يشمؿ المعمميف الذيف يمارسوف التدريس ويتمقوف 

ربوا عمييا مف قبؿ، ومف ىذا القبيؿ تدريب معممي المغة العربية الممتحقيف في ميارات خاصة لـ يتد
برامج إعداد معممي المغة العربية لمناطقيف بغيرىا، الذيف تخرجوا في أقساـ المغة العربية ومارسوا 

   تدريسيا لمناطقيف بيا.
  التدريس المصغر المستمرContinuous Microteaching   

ف التػدريس فػي مراحػؿ مبكػرة مػف البرنػامج، ويسػتمر مػع الطالػب حتػى تخرجػو. وىػذا يبدأ ىػذا النػوع مػ
، يتطمػػػػب فيميػػػا تطبيقػػػػًا عمميػػػػًا داخؿالنػػػوع غالبػػػػًا مػػػا يػػػػرتبط بمقػػػررات ومػػػػواد تقػػػػدـ فييػػػا نظريػػػػات ومػػػ

 .  ة الدرس، تحت إشراؼ أستاذ المادةوممارسة فعمية لمتدريس في قاع
  التدريس المصغر الختاميFinal Microteaching  

وىػػو التػػدريس الػػذي يقػػوـ المعمػػـ المتػػدرب بأدائػػو فػػي السػػنة النيائيػػة أو الفصػػؿ األخيػػر مػػف البرنػػامج، 
 ويكوف مركزًا عمى المقررات األساسية، وقد يدخؿ التدريس المصغر االختباري ضمف ىذا النوع. 

  التدريس المصغر الموجوDirected Microteaching  
ؿ أنماطػػػػًا موجيػػػػة مػػػػف التػػػػدريس المصػػػػغر، منيػػػػا التػػػػدريس المصػػػػغر ىػػػػذا النػػػػوع مػػػػف التػػػػدريس يشػػػػم

، وىػو الػػذي يقػدـ فيػػو المشػرؼ لطبلبػػو المعممػيف أنموذجػػًا Modeled Microteachingالنمػوذجي 
لمتػػػدريس المصػػػغر، ويطمػػػب مػػػنيـ أف يحػػػذوا حػػػذوه، وىػػػذا النػػػوع غالبػػػًا مػػػا يطبػػػؽ فػػػي بػػػرامج إعػػػداد 

. ومنيػػا التػػدريس المعتمػػد Pre-Service Teachersة بعػػد الػػذيف لمػػا يمارسػػوا ىػػذه المينػػ فمعممػػيال
. ومنيػػػا التػػػدريس المصػػػغر الػػػذي يعتمػػػد فيػػػو المػػػادة الدراسػػػيةعمػػػى طريقػػػة معينػػػة مػػػف طرائػػػؽ تػػػدريس 

  حيػػث يختػػار جػػزءًا مػػف درس مػػف دروس الكتػػاب المقػػرر، تػػدرب عمػػى كتػػاب مقػػرر فػػي البرنػػامجالم
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راءات واألنشػػطة التػي سػػوؼ يقػوـ بيػا، ثػػـ يعػد درسػػو ويحػدد الميػارة التػػي سػوؼ يتػػدرب عمييػا، واإلجػ
 ويقدمو بناء عمى ذلؾ، وفي ضوء الطريقة واإلجراءات المحددة في دليؿ المعمـ.

  )التدريس المصغر الحر )غير الموجوUndirected Microteaching 
فايػة التدريسػية، ىذا النوع مف التػدريس غالبػًا مػا يقابػؿ بػالنوع السػابؽ )الموجػو(، وييػدؼ إلػى بنػاء الك 

أو التأكػػد منيػػا لػػدى المعمػػـ، فػػي إعػػداد المػػواد التعميميػػة وتقػػديـ الػػدروس وتقػػويـ أداء المتعممػػيف، مػػف 
 غير ارتباط بنظرية أو مذىب أو طريقة أو أنموذج. 

وغالبػػًا مػػا يمػػارس ىػػذا النػػوع مػػف التػػدريس المصػػغر فػػي البػػرامج الختاميػػة أو االختباريػػة. وقػػد يمػػارس 
لبرنػػامج لمتأكػػد مػػف قػػدرة المتػػدرب وسػيطرتو عمػػى الميػػارات األساسػػية العامػػة فػػي التػػدريس، فػي بدايػػة ا

أو يقػوـ بػو المتمرسػػوف مػف المعممػػيف بيػدؼ التػػدرب عمػى إعػداد المػػواد التعميميػة وتقػػديميا مػف خػػبلؿ 
 التدريس المصغر، أو ألىداؼ المناقشة والتحميؿ أو البحث العممي. 

  التدريس المصغر العامGeneral Microteaching 
ييتـ ىذا النوع بالميارات األساسية التي تتطمبيا مينة التدريس بوجو عاـ، بصرؼ النظر عف  

طبيعة التخصص، ومواد التدريس، ومستوى الطبلب  ألف اليدؼ منو التأكد مف قدرة المتدرب عمى 
ف مقرر مف المقررات ممارسة ىذه المينة. وغالبًا ما يكوف ىذا النوع مف التدريس مقررًا أو ضم

 المعمميف  إعداداإللزامية لمجامعة أو الكمية، وأحد متطمبات التخرج فييا، وغالبًا ما تقوـ كميات 
بتنظيـ ىذا النوع مف التدريب، ويشرؼ عميو تربويوف مختصوف في التدريب الميداني. في ىذا النوع 

مثؿ: إثارة انتباه الطبلب لمدرس  مف التدريس يتدرب المعمموف عمى عدد مف الميارات األساسية،
الجديد، ربط معموماتيـ السابقة بالمعمومات الجديدة، تنظيـ الوقت، استخداـ تقنيات التعميـ، إدارة 

الحوار بيف الطبلب وتوزيع األدوار بينيـ، التحرؾ داخؿ الفصؿ، رفع الصوت وخفضو وتغيير 
يع النظرات بيف الطبلب أثناء الشرح، النغمة حسب الحاجة، حركات اليديف وقسمات الوجو وتوز 

مبلحظة الفروؽ الفردية بيف الطبلب ومراعاتيا، أسموب طرح السؤاؿ عمى الطبلب وتوقيتو، طريقة 
 اإلجابة عف أسئمة الطبلب واستفساراتيـ، أساليب تصويب أخطاء الطبلب، ونحو ذلؾ.

  التدريس المصغر الخاصSpecific Microteaching 
بالتػدريب عمػػى الميػارات الخاصػػة بمجػاؿ معػيف مػػف مجػاالت الػػتعمـ والتعمػيـ  كتعمػػيـ  ىػذا النػوع ييػػتـ 

المغػات األجنبيػػة، والرياضػيات، والعمػػوـ الطبيعيػػة، والعمػوـ االجتماعيػػة، لمجموعػػة معينػة مػػف الطػػبلب 
المعمميف المتخصصيف في مجاؿ مف ىذه المجاالت، في كميػة أو قسػـ أو برنػامج خػاص. وقػد يكػوف 

موجيًا إلى فئة مف الطػبلب ممػف لػدييـ ضػعؼ أكػاديمي أو نقػص فػي التػدرب عمػى ميػارات  التدريب
 معينة. 
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والواقع أف بعض األنواع التي ذكرناىا متداخمة ومتشابية في المداخؿ واألىداؼ واإلجػراءات، بيػد أف 
دريب عمػػى أىػػـ ىػػذه األنػػواع أو التقسػػيمات وأشػػمميا ىػػو تقسػػيميا إلػػى نػػوعيف: التػػدريب العػػاـ، أي التػػ

 الميارات العامة في التدريس، والتدريب الخاص عمى ميارات خاصة بمجاؿ معيف. 
 

 مراحل التدريس المصغـــر :
 المرحمة األولى: اإلرشاد والتوجيو

مرحمػػة اإلرشػػاد والتوجيػػو ىػػذه مسػػؤولية األسػػتاذ المشػػرؼ عمػػى التػػدريب الػػذي يطبػػؽ مػػف خبللػػو      
ذه المرحمػػة بتوجييػػات عامػػة وشػػاممة تقػػدـ لجميػػع المتػػدربيف فػػي التػػدريس المصػػغر. يبػػدأ المشػػرؼ ىػػ

الفصػػػػػؿ، شػػػػػفييًا أو تحريريػػػػػًا، ويفضػػػػػؿ أف يكتفػػػػػي بتقػػػػػديـ الخطػػػػػوط العامػػػػػة  ألف إغػػػػػراؽ المتػػػػػدربيف 
بالتفصػػيبلت الجزئيػػة قػػد تػػربكيـ أو تقمػػؿ مػػف إبػػداعيـ، ويسػػتثنى مػػف ذلػػؾ الميػػارات والميمػػات التػػي 

وغالبًا ما تبنػى ىػذه التعميمػات عمػى مػا قػدـ لممتػدربيف مػف نظريػات ينبغي االىتماـ بيا بشكؿ خاص. 
واتجاىػػات فػػي المػػواد النظريػػة المقػػررة. وقػػد تقػػدـ ليػػـ ىػػذه التوجييػػات بطريقػػة غيػػر مباشػػرة  فػػي شػػكؿ 
نماذج يقوـ المشرؼ بأدائيا عمميًا أماـ المتدربيف، أو يستعيف بمعممػيف ميػرة، أو يعػرض عمػييـ درسػًا 

يط فيػديو، ثػـ يناقشػيـ فػي نقػاط القػوة ونقػاط الضػعؼ فيمػا شػاىدوه، ويفضػؿ أف يقػدـ مسجبًل عمى شر 
جراءات متنوعة.   ليـ عددًا مف الدروس الحية والمسجمة بأساليب مختمفة وان

وعنػدما يبػػدأ التػػدريب العممػػي، يحػػدد المشػػرؼ لكػػؿ متػدرب الميػػارة التػػي ينبغػػي أف يتػػدرب عمييػػا، وقػػد 
يقػػػدـ المشػػػرؼ إليػػػو المعمومػػػات والتعميمػػػات البلزمػػػة لمتحضػػػير لمػػػدرس،  يختارىػػػا المتػػػدرب بنفسػػػو، ثػػػـ

ويبيف لو األساليب واإلجراءات واألنشطة التي ينبغػي أف يقػوـ بيػا. ىػذه المعمومػات والتعميمػات يمكػف 
أف تقػػػدـ شػػػػفييًا، ويمكػػػػف أف تسػػػػمـ لممتػػػػدرب مكتوبػػػة  مػػػػوجزة أو مفصػػػػمة. وعمػػػػى المشػػػػرؼ أف يكػػػػوف 

لػب وتقػػديـ المشػػورة لػو أثنػػاء مرحمػة اإلعػػداد والتخطػػيط والتحضػير، وقػػد يسػػتمع مسػتعدًا لمسػػاعدة الطا
إلػػػى أدائػػػو التجريبػػػي عمػػػى انفػػػراد قبػػػؿ تقديمػػػو، ويقتػػػرح عميػػػو التعػػػديبلت التػػػي يراىػػػا. وعنػػػدما يشػػػعر 
المشػػػرؼ أف الطالػػػب بحاجػػػة إلػػػى مزيػػػد مػػػف االطػػػبلع والمشػػػاىدة، يمكػػػف أف يقتػػػرح عميػػػو مزيػػػدًا مػػػف 

 ممو نسخة أو نسخًا مف أشرطة الفيديو لمزيد مف المشاىدة.القراءة، وقد يس
 

 المرحمة الثانية: المشاىدة
ىذه المرحمة مكممة لممرحمة السػابقة، مرحمػة اإلرشػاد والتوجيػو  حيػث تتػداخؿ معيػا فػي كثيػر 
مف الحاالت والمواقؼ، بؿ إف بعػض خطػوات التوجيػو واإلرشػاد قػد تكػوف أثنػاء المشػاىدة أو قبميػا أو 

 ىا بقميؿ. بعد
 والمشاىدة غالبًا ما تتم عمى مرحمتين:
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التي تيدؼ إلى إطبلع المتدربيف عمى ما يجري في فصػوؿ تعمػيـ المغػة اليػدؼ،  المشاىدة المبدئية 
 التي يقوـ بيا المتدربوف لمنقد والحوار والتعزيز.  والمشاىدة التدريبية النقدية

نظمة وموجية إلى ميارات وميمػات وأنشػطة محػددة، وفي كمتا المرحمتيف ينبغي أف تكوف المشاىدة م
 وقد يستعيف المشاىدوف بنماذج مكتوبة تحتوي عمى الميارات واألنشطة المطموب مبلحظتيا ونقدىا.

      
 المرحمة الثالثة: التحضير لمدرس

ات ، ويمػػدىـ بالمعمومػػيحتػػذوا بػػوبعػد أف يقػػدـ األسػػتاذ المشػػرؼ لطبلبػػو النمػػوذج الػػذي ينبغػػي أف      
الضػػػػرورية، ويتػػػػيح ليػػػػـ فػػػػرص المشػػػػاىدة  تبػػػػدأ مسػػػػؤولية المعمػػػػـ المتػػػػدرب فػػػػي التحضػػػػير لدرسػػػػو. 

لكنـــو غالبــًا مــا يحتـــوي عمــى العناصـــر والتحضػػير لمػػدرس المصػػغر يختمػػؼ مػػػف حالػػة إلػػى أخػػرى، 
 التالية:

 تحديد الميارة أو الميارات المراد التدرب عمييا وممارستيا. -1
 صة والسموكية، وكيفية التأكد مف تحققيا.تحديد أىداؼ الدرس الخا -2
تحديد األنشطة التي سوؼ يتضمنيا الدرس، سواء أنشطة المعمـ، كالتقديـ لمدرس، والشرح،  -3

وطرح األسئمة، والتدريب والتقويـ  أو أنشطة الطبلب، كاإلجابة عف األسئمة، وتبادؿ األدوار، 
     والكبلـ والقراءة والكتابة.

 تدريس، وتوزيع الوقت بيف الميمات واألنشطة بدقة.تحديد مدة ال -4
تحديد مستوى الطبلب، إف كانوا مف الزمبلء المتدربيف، ومعرفة مستواىـ إف كانوا مف الطبلب  -5

 المتعمميف.
إعداد المادة المطموبة، أو اختيارىا مف مواد أو كتب مقررة، مع ذكر المصدر أو المصادر  -6

 التي اعتمد عمييا المتدرب.
اإلشارة إلى الطريقة التي اعتمد عمييا، والمذىب الذي انطمؽ منو في التحضير لمدرس، مع  -7

 ذكر المسوغات لذلؾ.
تحديد الوسائؿ التعميمية التي سوؼ يستعيف بيا المتدرب، وبياف المسوغات الستخداميا،  -7

 واألىداؼ التي سوؼ تحققيا.
 .تحديد أدوات التقويـ وربطيا بأىداؼ الدرس -8
تقػػػوـ المجموعػػػة المتدربػػػة، المشػػػتركة فػػػي درس واحػػػد، بممارسػػػة بعػػػض األنشػػػطة وتجريبيػػػا وتبػػػادؿ  

األدوار في ذلؾ أثنػاء التحضػير، أي قبػؿ عػرض الػدرس فػي الفصػؿ أمػاـ األسػتاذ المشػرؼ  لتخفيػؼ 
زالة الرىبة، والتأكد مف توزيع الميمات حسب الوقت المحدد ليا.  التوتر وان

 لتدريسالمرحمة الرابعة: ا
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ىػػذه ىػػي المرحمػػة العمميػػة التػػي يتػػرجـ فييػػا المتػػدرب خطتػػو إلػػى واقػػع عممػػي  حيػػث يقػػوـ بإلقػػاء      
درسو حسب الخطة التي رسميا، والزمف الذي حدده لتنفيػذىا. وىػذه المرحمػة تشػمؿ كػؿ مػا وضػع فػي 

يػػػث ال خطػػة الػػدرس، مػػف ميػػػارات وأنشػػطة، وعمػػى المتػػػدرب أف يتنبػػو لموقػػت الػػػذي حػػدده لنفسػػو  بح
يطغى نشاط عمى آخر، وال يخرج عف الموضوع األسػاس إلػى موضػوعات أو قضػايا جانبيػة  فينتيػي 

 الوقت قبؿ اكتماؿ األنشطة المرسومة.
إف مػف أىػـ مػا يميػز ىػػذه المرحمػة ىػو تبػادؿ األدوار بػػيف المتػدربيف، وبخاصػة إذا كػاف التػػدريس      

ؿ واحػػػد مػػػنيـ بػػػػدور معػػػيف  بػػػدءًا بالتحضػػػػير المصػػػغر يقػػػدـ لمػػػزمبلء مػػػػف المعممػػػيف  حيػػػث يقػػػػوـ كػػػ
والتدريس، ومساعدة زميمو المتػدرب فػي تشػغيؿ جيػاز الفيػديو ومراقبتػو، وانتيػاء بػالجموس فػي الفصػؿ 

 عمى مقاعد الدراسة، والتفاعؿ مع المعمـ كما لو كاف طالبًا. 
ف غمػػػػػب عمييػػػػػا التصػػػػػنع والتكمػػػػػؼ، مفيػػػػػدة لكػػػػػؿ مػػػػػف المتػػػػػدر  ب وال شػػػػػؾ أف ىػػػػػذه الحالػػػػػة، وان

والمشاىد، وميمة في التغذية والتعزيز، وتطػوير عمميػة التػدريس. فالمتػدرب سػوؼ يتمقػى تغذيػة مفيػدة 
مف زمبلئو المشاىديف، والمشاىد سوؼ يقدر موقؼ كؿ مف المتدرب والمػتعمـ األجنبػي، ويسػتفيد مػف 

   في فصوؿ حقيقية. أو أماـ طبلبذلؾ كمو عندما يقؼ معممًا أماـ زمبلئو 
 

 لخامسة: الحوار والمناقشةالمرحمة ا
تعػػد ىػػذه المرحمػػة مػػف أصػػعب المراحػػؿ وأكثرىػػا تعقيػػدًا وشػػفافية، ألنيػػا ال تقتصػػر عمػػى التحميػػؿ      

بداء الرأي في أداء المعمـ المتدرب.  نما تشمؿ أيضًا النقد وان  والحوار، وان
أال والمناقشػػة، و  حضػػور المشػػرؼ فػػي ىػػذه المرحمػػة تػػأثيرًا سػػمبيًا عمػػى سػػير الحػػوار وينبغػػي أال يػػؤثر

يقمؿ مف قدرة المتدرب وزمبلئو عمى إبػداء رأييػـ بحريػة تامػة، فقػد ينظػر المعمػـ إلػى رأي أسػتاذه نظػرة 
 مع زمبلئو ويناقشيـ بحرية تامة. أمر، وال يتجرأ عمى إبداء رأيو الخاص، بينما يتحدث

   ومرحمة الحوار والمناقشة ىذه يمكن أن تتم بطريقتين:
  فنقدتدريس  األولى:

حيػػث يبػػدأ الحػػوار والنقػػاش بعػػد التػػدريس مباشػػرة، أي قبػػؿ تػػدريس المعمػػـ اآلخػػر، وىػػذه ىػػي الطريقػػة 
المثمى، غير أنيا قد تسبب تخػوؼ المتػدربيف مػف التػدريس، وتقمػؿ مػف مشػاركتيـ، لكػف ذلػؾ غالبػًا مػا 

 يزوؿ بمرور الوقت والحوار اليادئ البناء.
 تدريس فتدريس الثانية:

ة يػػؤدي جميػػع المتػػدربيف التػػدريس المصػػغر، ثػػـ يبػػدأ الحػػوار والنقػػد واحػػدًا تمػػو اآلخػػر، فػػي ىػػذه الحالػػ
وىػػذه الطريقػػة تقمػػؿ مػػف فائػػدة التغذيػػة والتعزيػػز، وبالتػػالي تقػػؿ مػػف أىميػػة الحػػوار والنقػػد، وبخاصػػة إذا 

تػدربيف كاف عدد المتػدربيف كثيػرًا. غيػر أف ىػذه الطريقػة قػد ي مجػأ إلييػا عنػدما يشػترؾ مجموعػة مػف الم
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في تقديـ درس كامؿ لمتعمميف حقيقييف، كؿ واحد منيـ يقدـ جزءًا منو، ففي ىػذه الحالػة يجػب تػأخير 
    الحوار والنقد بعد انتيائيـ مف الدرس، حتى ال تنقطع السمسمة، وحتى ال يرتبؾ المتعمموف.

 لكن ما القضايا التي ينبغي أن تناقش في ىذه المرحمة؟ 
أو الطريقػة أو غيرىػػا ممػا قػػدـ فػي الػػدروس النظريػػة، مػؽ بالنظريػػة كػؿ مػػا يتعينػاقش فػػي ىػذه المرحمػػة 

كمػػا ينػػاقش فػػي ىػػذه المرحمػػة كػػؿ مػػا لػػو عبلقػػة بػػالنموذج الػػذي اتفػػؽ عميػػو. كمػػا نػػذكر بقائمػػة التقػػويـ 
 التي كانت مع المشرؼ والزمبلء  ليعودوا إلييا ويناقشوا ما دونوه فييا مف ممحوظات. 

 
 عادة التدريسالمرحمة السادسة: إ

تعػد مرحمػػة إعػػادة التػػدريس مرحمػػة ميمػػة مػف مراحػػؿ التػػدريس المصػػغر إذا دعػػت الحاجػػة إلييػػا       
ألف نتػػائج الحػػوار وفوائػػده ال تظيػػر لػػدى غالبيػػة المتػػدربيف إال مػػف خػػبلؿ إعػػادة التػػدريس. وقػػد تعػػاد 

، بيػػد أف الحاجػػة إلػػى عمميػػة التػػدريس مػػرة أو مػػرات حتػػى يصػػؿ المتػػدرب إلػػى درجػػة الكفايػػة المطموبػػة
إعادة التدريس تعتمد عمى نوع األخطاء التي يقػع فييػا المتػدرب وكميتيػا، وجوانػب الػنقص فػي أدائػو، 
وأىميػػػة ذلػػػؾ كمػػػو فػػػي العمميػػػة التعميميػػػة، باإلضػػػافة إلػػػى طبيعػػػة الميػػػارات المطمػػػوب إتقانيػػػا، وعػػػدد 

عػادة التػدريس وعػدد المػرات، بعػد المتدربيف، وتوفر الوقت. واألستاذ المشرؼ ىو صاحب القرار فػي إ
 أف تتوفر لو المعمومات البلزمة لذلؾ.

 

 المرحمة السابعة: التقويم
يقصػػػػد بػػػػالتقويـ ىنػػػػا تقػػػػويـ أداء المتػػػػدرب، ويػػػػتـ ذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػبلؿ ثػػػػبلث قنػػػػوات: األولػػػػى تقػػػػويـ      

يف، المتػػػػدرب نفسػػػػػو، ويخصػػػػػص ليػػػػػا ثبلثػػػػوف بالمائػػػػػة مػػػػػف الدرجػػػػػة، والثانيػػػػة تقػػػػػويـ الػػػػػزمبلء المعممػػػػػ
ويخصػػص ليػػا أربعػػوف بالمائػػة مػػف الدرجػػة، والثالثػػة: تقػػويـ األسػػتاذ المشػػرؼ، ويخصػػص لػػو ثبلثػػوف 
بالمائة مف الدرجة. وينبغي أف يكوف ىذا التقػويـ موضػوعيًا  حيػث يتكػوف مػف مجموعػة مػف األسػئمة، 

ـ ، حتػػى ال يػػؤثر عمػػى التقػػويـ. وقػػد يكػػ وف التقػػويـ تحتيػػا خمسػػة خيػػارات، ويفضػػؿ أال يػػذكر اسػػـ المقػػور
، تحتوي عمى أسئمة مغمقة وأخرى مفتوحة  يقدـ المشػارؾ فييػا آراءه واقتراحاتػو حػوؿ استبانوفي شكؿ 

 التدريس المصغر.
 

 المرحمة الثامنة: االنتقال إلى التدريس الكامل
لكي يؤدي التدريس المصغر دوره، وليسػتفاد منػو فػي الميػداف  يحتػاج المتػدرب إلػى االنتقػاؿ مػف      

نمػػا يػػتـتػػدريس المصػػغر إلػػى التػػدريس الكامػػؿ، غيػػر أف االنتقػػاال بالتػػدريج.  ؿ ينبغػػي أال يػػتـ فجػػأة، وان
والتػدرج فػي تكبيػر الػدرس يكػوف بزيػػادة فػي زمنػو  مػف خمػس دقػػائؽ إلػى خمػس وعشػريف دقيقػة مػػثبًل، 

 .دد مف المياراتوفي عدد الميارات  مف ميارة واحدة إلى ع
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 ميارات التدريس المصغـــر :
نظػػػػر إلػػػػى ي إنمػػػػاميػػػػارات التػػػػدريس المصػػػػغر ال تختمػػػػؼ كثيػػػػرًا عػػػػف ميػػػػارات التػػػػدريس الكامػػػػؿ،      

محػػددة ومقننػة، يقتنػػع بيػا المعمػػـ، ويسػعى إلػػى  Skillsالتػدريس المصػغر عمػػى أنػو ميػػارة أو ميػارات 
   .ىا، ثـ يتدرب عمييا حتى يتقنيافيـ أصوليا وقواعد

 
 ا يندرج تحتيا من ميارات فرعية:وفيما يمي بيان بأىم ىذه الميارات، وم

 ميارات اإلعداد والتحضير: 
 مناسبة خطة التحضير لمزمف المخصص لمدرس، ولمميارة المطموبة. -أ

 مناسبة المادة المغوية لمستوى الطبلب وخمفياتيـ. -ب
 صياغة األىداؼ صياغة تربوية، تسيؿ عممية التدريس والتقويـ. -ج
 

 ميارات االختيار:
 المواد المغوية والتدريبات المناسبة لمستوى الطبلب ولموقت المحدد لمدرس.اختيار  -أ

 اختيار األسئمة المفيدة والمناسبة لمستوى الطبلب، وكذلؾ اإلجابات عف استفساراتيـ. -ب
 اختيار الوسائؿ التعميمية المحققة لؤلىداؼ، مع قمة التكاليؼ وسيولة االستخداـ. -ج
 والمحببة لمطبلب، كالحوار والتمثيؿ وتبادؿ األدوار.  اختيار األنشطة المفيدة -د
 اختيار الواجبات المنزلية المرتبطة بمادة الدرس، والمناسبة لمستوى الطبلب. -ىػ
نيائو، وآداب  -و اختيار مظير أو مشيد مف ثقافة المغة اليدؼ  كأسموب البدء في الكبلـ وان

استخداـ الياتؼ، وطريقة االستئذاف لدخوؿ المنزؿ أو الفصؿ، وتقديميا لمطبلب بأسموب واضح 
 يمثؿ ثقافة المغة اليدؼ.

 
 ميارات التوزيع والتنظيم:

 كؿ جيد، وفقًا لخطة التحضير.توزيع الوقت بيف الميارات واألنشطة بش -أ
لقاء األسئمة  -ب توقيت الكبلـ والسكوت واالستماع إلى كبلـ الطبلب واإلجابة عف استفساراتيـ وان

   عمييـ، وعدـ استئثار المعمـ بالكبلـ معظـ الوقت.
 توزيع األدوار عمى الطبلب والنظرات إلييـ بشكؿ عادؿ، مع مراعاة ما بينيـ مف فروؽ فردية. -ج
    تنظيـ الوسائؿ المعينة بشكؿ جيد، واستخداميا في الوقت المناسب فقط. -د
 
 

 ميارات التقديم والتشويق والربط:
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   المتقدـ(. -المتوسط  –التقديـ لمدرس في ميارة محددة ولمستوى معيف )المبتدئ  -أ
 .ومات الجديدةتيـ السابقة بالمعمإثارة انتباه الطبلب وتشويقيـ لمدرس الجديد، وربط معموما -ب
 المحافظة عمى حيوية الطبلب وتفاعميـ مع الموضوع طواؿ الدرس. -ج
ربط ما تعممو الطبلب في الدرس بالحياة العامة، كتقديـ موقؼ اتصالي طبيعي مف خبلؿ ما  -د

 قدـ لمطبلب في الدرس مف كممات وعبارات وجمؿ.
 الستعداد لو.تشويؽ الطبلب لمدرس القادـ، وتشجيعيـ لمتفكير فيو وا -ىػ
 

 ميارات الشرح واإللقاء:
 وضوح الصوت، والطبلقة في الكبلـ، والدقة في التعبير. -أ

 رفع الصوت وخفضو، وتغيير النغمة الصوتية، والتكرار عند الحاجة. -ب
بياف معاني الكممات والعبارات الجديدة في النص المقروء أو المسموع، عف طريؽ الشرح أو  -ج

 المرادؼ أو المضاد. التمثيؿ أو تقديـ
التفريؽ بيف الكممات الحسية والمفاىيـ المجردة، مع مراعاة مستوى الطبلب وخمفياتيـ السابقة  -د

 عف ىذه الكممات.
شرح القاعدة الجديدة، وربطيا بالقواعد السابقة، وطريقة استنباطيا مف النص، والقدرة عمى  -ىػ

 تمخيصيا بأسموب مفيوـ ومناسب لمستوى الطبلب.
 

 ميارات التعزيز:
 القدرة عمى حفظ أسماء الطبلب، ومناداة كؿ طالب باسمو الذي يحب أف ينادى بو. -أ

استعماؿ عبارات القبوؿ والمجاممة التي تشجع المصيب، وتشعر المخطئ بخطئو بطريقة غير  -ب
   مباشرة.

 
 ميارات األسئمة واإلجابات:

تيار كمماتو وعباراتو التي تناسب مستوى الطبلب اختيار السؤاؿ والوقت المناسب لطرحو، واخ -أ
 وتفيدىـ في الدخؿ المغوي.

 صياغة السؤاؿ صياغة سميمة وموجزة، والتأكد مف فيـ الطبلب لو. -ب
 تنويع األسئمة مف حيث الطوؿ والعمؽ واالبتكار. -ج
، مف قبؿ اإلجابة عف سؤاؿ الطالب  إجابة موجزة أو كاممة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة -د

 المعمـ أو أحد الطبلب، والوقت المناسب لذلؾ. 
 مراعاة مستوى الطالب:
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 مراعاة المعمـ لمستوى الطبلب في طريقة النطؽ، وسرعة الحديث أثناء الشرح. -أ
استعماؿ الكممات والعبارات والجمؿ والنصوص المناسبة ليـ، والتي تقدـ ليـ دخبًل لغويًا  -ب

 ب المغة اليدؼ.مفيومًا يفيدىـ في اكتسا
التفريؽ بيف األخطاء والمشكبلت التي تتطمب معالجة في الحاؿ واألخطاء والمشكبلت التي  -ج

   يمكف تأجيميا إلى مراحؿ الحقة.
التفريؽ بيف الموضوعات النحوية والصرفية التي يجب شرحيا بالتفصيؿ والموضوعات التي  -د

 ينبغي أف تقدـ عمى مراحؿ.
 

 ردية:مراعاة الفروق الف
 القدرة عمى مبلحظة الفروؽ الفردية بيف الطبلب في الخمفيات المغوية والثقافية واالجتماعية. -أ

مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطبلب في االستيعاب واإلنتاج وقدراتيـ عمى التفاعؿ مع المعمـ  -ب
بؿ إجاباتيـ، والزمبلء، وظيور ذلؾ في حركات المعمـ داخؿ الفصؿ، وطرح األسئمة عمييـ، وتق

 وتحمؿ أخطائيـ.
مراعاة الفروؽ الفردية في تصويب األخطاء  تصويبًا مباشرًا أو غير مباشر  مف قبؿ المعمـ أو  -ج

 أحد الطبلب، والوقت المناسب لذلؾ.
االستفادة مف ذلؾ كمو في تقسيـ الفصؿ إلى مجموعات متعاونة، يستفيد كؿ عضو منيا مف  -د

 مجموعتو ويفيدىا.
 

 ت الحركة:ميارا

التحرؾ داخؿ الفصؿ  أماـ الطبلب، وبيف الصفوؼ والممرات، وفي مؤخرة الفصؿ، بطريقة  -أ
 منظمة وىادئة.

تغيير النشاط أثناء التدريس، أي االنتقاؿ مف ميارة إلى أخرى  كاالنتقاؿ مف االستماع إلى  -ب
 الكبلـ، ومف الكبلـ إلى القراءة، ومف القراءة إلى الكتابة.

دارة الحوار بينيـ، وبخاصة أسموب االلتفات واالنتقاؿ مف طالب توز  -ج يع األدوار بيف الطبلب وان
 إلى آخر.

استخداـ حركات اليديف وتغيير قسمات الوجو أثناء الشرح بشكؿ جيد ومعتدؿ، وتوزيع النظرات  -د
 إلى الطبلب حسب الحاجة. 

ذلؾ في التدريس بطريقة معتدلة  استخداـ التمثيؿ بنوعيو  المسموع والصامت، وممارسة  -ىػ
 تناسب الموقؼ.

 ميارات استخدام تقنيات التعميم:
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 تحديد الوسيمة التعميمية المناسبة لكؿ ميارة، وكيفية استخداميا، واليدؼ منيا. -أ 
 تحضير الوسيمة وتنظيميا بشكؿ جيد، ثـ عرضيا في الوقت المناسب. -ب
 مع البساطة وقمة التكاليؼ.  قدرة المعمـ عمى إعداد الوسائؿ بنفسو، -ج
االعتداؿ في استخداـ الوسائؿ التعميمية  بحيث ال تطغى عمى محتوى المادة المغوية، أو تشغؿ  -د

 المعمـ أو الطبلب.
 

 ميارات التدريب والتقويم:
إجراء التدريب في ميارة أو نمط لطبلب في مستوى معيف، مع القدرة عمى ربط ذلؾ باستعماؿ  -أ

 ياديف مختمفة.المغة في م
 تقويـ الطبلب في الميارة المقدمة، وتحديد مواطف القوة ومواطف الضعؼ فييا لدى الطبلب. -ب
   ربط التقويـ باألىداؼ السموكية المرسومة في خطة التحضير. -ج
 

 عناصـــر التدريس المصغـــر :
 . معمومة واحدة أو مفيوـ أو ميارة أو اتجاه معيف يراد تعميمو 
 د تدريبو .مدرس يرا 
  ( 19 -5عدد قميؿ مف الطمبة . ) طبلب في العادة 
  ( 19زمف محدد لمتدريس . ) دقائؽ في المتوسط 
 . تغذية راجعة بشأف عممية التدريس 
 . إعادة التدريس في ضوء التغذية الراجعة 

 
 مبررات استخدام التدريس المصغر : 

 . تسييل عممية التدريب1
حصوؿ عمى فصؿ كامؿ مف التبلميذ لفترة زمنيػة عاديػة و لػذا يخفػض في كثير مف األحياف يتعذر ال

 عدد التبلميذ و يكتفي بفترة زمنية و جيزة األمر الذي يجعؿ ميمة التدريب أكثر يسرًا و سيولة .
 التمثيل :. 2

قػد يتعػذر الحصػػوؿ عمػى تبلميػػذ حقيقيػيف فيمجػػأ المػدرب إلػى االسػػتعانة بػزمبلء المتػػدرب ليقومػوا مقػػاـ 
 .  Simulated Teachingميذ الحقيقييف و ىو نوع مف التعميـ التمثيمي التبل

 
 التخفيف من رىبة الموقف :. 3
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يخفؼ التدريس المصغر مف حدة الموقؼ التعميمي الذي يثير الرىبة لدى المتدربيف الجدد . 
جية عدد المتدرب يجد حرجًا في عدد كبير مف الطمبة ، ربما ال يجد نفس الحرج في موا  فالمعمـ

 قميؿ مف الطمبة لفترة زمنية قصيرة .
 :. التدرج في عممية التدريب 4
إذ يستطيع المتدرب مف خبلؿ التدريس المصغر أف يبدأ بتدريس ميارة واحدة أو مفيوـ واحد فقط  

يسيؿ عميو إعداده ألف الدخوؿ في درس عادي يشتمؿ عمى خطوات عديدة و يحتاج إلى ميارة 
 تنفيذه .أكبر في تخطيطو و 

 اتاحة التغذية الراجعة :. 5
إتاحة الفرصة لمتغذية الراجعة التي تعتبر مف أىـ عناصر التدريب و قد تأتي التغذية 

الراجعة مف المتدرب نفسو لدى رؤيتو ألدائو مف خبلؿ استعراض الشريط التمفزيوني المسجؿ . و 
 في عممية التدريب.قد تأتي التغذية الراجعة مف المدرب أو األقراف المشتركيف 

 تعديل االداء: . 6
إتاحة الفرصة لممتدرب لكي يدخؿ التعديبلت الجديدة عمى سموكو التعميمي وذلؾ مف خبلؿ إعادة 

 األداء بعد التغذية الراجعة .
 التركيز عمى الميارات :. 7

ة بشػػكؿ يتػيح التػدريس المصػػغر الفرصػة لممتػػدربيف كػي يركػػزوا عمػى اىتمػاميـ عمػػى كػؿ ميػػارة تعميميػ
مكثػؼ و مسػتقؿ فقػػد يركػزوا اىتمػػاميـ حينػا عمػى ميػػارة طػرح األسػػئمة و فػي حػيف آخػػر عمػى التعزيػػز 

 أو السموؾ غير المفظي أو التييئة الحافزة أو الغمؽ أو جذب االنتباه و غير ذلؾ.
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 تقويم ميارات التدريس المصغر: نموذج لبطاقة
 المستويــــــات

 المهارات الفرعية
المهارات 

 ألساسيةا
 م

0 1 2 3 4 

 استهالل الدرس     
 إثارة انتباه الطالب للدرس الجدٌد

 تذكٌرهم بمعلوماتهم السابقة المرتبطة بالموضوع
 مراعاة مستواهم اللغوي
 تشوٌقهم للدرس الجدٌد

 اإلثارة ميارات
 والتشويق

1 

 اختٌار السؤال ووضوح الهدف منه     
 الطالب مناسبة كلماته وعباراته لمستوى

 تنوٌع األسئلة وتوقٌت طرح كل سؤال
 مراعاة مستوى الطالب والفروق بٌنهم فً قبول اإلجابة

 أسالٌب اإلجابة عن أسئلة الطالب

ميارات األسئمة 
 واإلجابات

2 

 مناسبة الوسٌلة للمهارة ووضوح الهدف منها     
 بساطة الوسٌلة وقلة تكالٌفها
 استخدامها فً الوقت المناسب

 لوسٌلة فً تحقٌق الهدفنجاح ا
 سالمة استخدامها من الناحٌة الفنٌة

ميارات 
استخدام 

 تقنيات التعميم

 

3 

 التحرك داخل الفصل بطرٌقة منظمة وهادفة     
 تغٌٌر النشاط واالنتقال من مهارة إلى أخرى

 توزٌع األنشطة بٌن الطالب بعدل
 االستعانة بالٌدٌن والعٌنٌن وحركات الجسم

 ثٌل بنوعٌه؛ المسموع والصامتاستخدام التم

 ميارات الحركة

 
4 

 مناداة كل طالب باسمه المحبب إلٌه     
 استعمال عبارات القبول والمجاملة باعتدال

 تشجٌع الطالب المصٌب
 أسلوب تصوٌب األخطاء

 مراعاة الفروق بٌن الطالب فً التعزٌز

 5 ميارات التعزيز

 طةتوزٌع الوقت بٌن األنشطة وفقاً للخ     
 توقٌت الكالم واالستماع إلى الطالب
 نسبة كالم المعلم إلى كالم للطالب
 الدقة فً توزٌع األدوار بٌن الطالب
 مطابقة األداء العملً لخطة التحضٌر

ميارات التنظيم 
 والتوزيع

6 
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 باالكتشاف التعمم إستراتيجية -6
 

 المخزونػة لديػو وتكييفيػا بشػكؿ يمكنػو تتطمب مف الفرد إعادة تنظيـ المعمومػات  ىو عممية تفكير
 عبلقات جديدة لـ تكف معروفة لديو مف قبؿ. مف رؤية

 وتحويميػا حتػى يصػؿ الػى  ىػو الػتعمـ الػذي يحػدث كنتيجػة لمعالجػة الطالػب المعمومػات وتركيبيػا
يجػػػد حقيقػػػة رياضػػػية  معمومػػات جديػػػدة حيػػػث تمكػػػف الطالػػػب مػػػف تخمػػػيف او تكػػػويف فػػػرض او اف

 . واالستكماؿ او اية طريقة اخرى الستقراء او االستنباط او باستخداـ المشاىدةباستخداـ عمميات ا

 تمكػػػف التمميػػػذ المػػػتعمـ مػػػف أف يػػػذىب أبعػػػد مػػػف ىػػػذه  ىػػػو عمميػػػة تنظػػػيـ المعمومػػػات بطريقػػػة
فييػػا تأجيػػؿ الصػػياغة المفظيػػة لممفيػػوـ أو التصػػميـ المػػراد  المعمومػػات. أو ىػػو الطريقػػة التػػي يػػتـ

 التعميمية التي يتـ مف خبلليا تدريس المفيوـ أو التعميـ. تابعةتعممو حتى نياية الم

  عمػى المعرفػة بنفسػو، فيػو يعيػد لنػا المعمومػات بيػدؼ التوصػؿ الػى  ىو محاولػة الفػرد لمحصػوؿ
باالكتشػاؼ ىػو سػموؾ المػتعمـ لبلنتيػاء مػف عمػؿ تعميمػي يقػوـ بػو بنفسػو  معمومػات جديػدة، فػالتعمـ

 المعمـ دوف مساعدة مف
 

 التعمم باالكتشاف أىداف
 أىداف عامة :

 :   ىي أساسيةنقاط  بأربعالعامة لمتعمم باالكتشاف  األىداف إجماليمكن 
 االكتشػاؼ الطمبػة عمػى زيػادة قػدراتيـ عمػى تحميػؿ وتركيػب وتقػويـ المعمومػات  تسػاعد دروس

 عقبلنية بطريقة
 ة الضػرورية خػبلؿ انػدماجيـ فػي دروس االكتشػاؼ بعػض الطػرؽ واالنشػط يػتعمـ الطمبػة مػف

 بانفسيـ لمكشؼ عف اشاء جديدة
 والبحث اتجاىات واستراتيجيات في حؿ المشكبلت تنمي لدى الطمبة 
 التعميمية والشعور بالمتعة وتحقيؽ الذات عند الوصوؿ الى اكتشاؼ ما الميؿ الى المياـ 

 
 اىداف خاصة

 :يمي منيا ماج فيي كثيرة نسرد الخاصة فحدث وال حر  األىداف أما
 الدرس الطمبة في دروس االكتشاؼ فرصة كونيـ يندمجوف بنشاط لدى يتوفر 
 مختمفة في المواقؼ المحسوسة والمجردة والحصوؿ عمى المزيد مف المعمومات ايجاد انماط 
 صػػياغة اسػػتراتيجيات اثػػارة االسػئمة غيػػر الغامضػػة واسػػتخداميا لمحصػػوؿ عمػػى  يػتعمـ الطمبػػة

 المفيدة المعمومات
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 فعالػػة لمعمػػؿ الجمػػاعي ومشػػاركة المعمومػػات واالسػػتماع الػػى افكػػار انمػػاء طػػرؽ  تسػػاعد فػػي
 واالستئناس بيا االخريف

 والمفاىيـ والمبادئ التي يتعمميا الطمبة اكثر معنى عندىـ واكثر استبقاء فػي تكوف لمميارات 

 الذاكرة
 يتعمميػػا الطمبػػة مػػف ىػػذه الطريقػػة اكثػػر سػػيولة فػػي انتقػػاؿ اثرىػػا الػػى انشػػطة  الميػػارات التػػي

 جديدة ومواقؼ تعمـ
 

 طرق االكتشاف
 طريقة االكتشاف االستقرائي

اكتشػػاؼ مفيػػوـ او مبػػدأ مػػا مػػف خػػبلؿ دراسػػة مجموعػػة مػػف االمثمػػة النوعيػػة ليػػذا  وىػػي التػػي يػػتـ بيػػا
االسػتنتاج  االوؿ يتكػوف مػف الػدالئؿ التػي تؤيػد المبػدأ ويشػتمؿ ىػذا االسػموب عمػى جػزئيف المفيػوـ او

درجػة كانػت وىػذا يتوقػؼ عمػى  قد تجعؿ الدالئؿ االستنتاج موثوؽ بػو الػى ايو  الذي ىو الجزء الثاني
 التجريد والتعميـ. استقرائي ىما درس اكتساؼ  طبيعة تمؾ الدالئؿ وىناؾ عمميتاف يتضمنيا اي

 طريقة االكتشاف االستداللي
 ج المنطقػي مػففييػا التوصػؿ الػى التعمػيـ او المبػدأ المػراد اكتشػافو عػف طريػؽ االسػتنتا ىي التي يػتـ

توجيػػو  ىػػو قػػدرة المػػدرس او المعممػػة عمػػى   المعمومػػات التػػي سػػبؽ دراسػػتيا ومفتػػاح نجػػاح ىػػذا النػػوع
المػدرس او المعممػة فػي  سمسمة مف االسئمة الموجية التي تقود الطمبة الى استنتاج المبدأ الػذي يرغػب

 المطموب الوصوؿ الىحتى   تدريسو ابتداء مف االسئمة السيمة وغير الغامضة ويتدرج في ذلؾ
 المعنى: واالكتشاف غير القائم عمى المعنى: االكتشاف القائم عمى

حؿ مشكمة ما، ويشػارؾ الطالػب مشػاركة ايجابيػة فػي  فاألوؿ يضع الطالب في موقؼ مشكؿ يتطمب 
لمػػػا يقػػوـ بػػػو مػػػف خطػػوات وليػػػا يشػػػير اليػػو المعمػػػـ مػػػف  عمميػػة االكتشػػػاؼ، وىػػو عمػػػى وعػػػي وادراؾ

القػائـ عمػى المعنػى ففيػو يوضػع الطالػب فػي موقػؼ مشػكؿ  ييػات، أمػا االكتشػاؼ غيػرارشػادات وتوج
ارشادات المعمـ دوف فيـ لما يقوـ بو مف خطػوات، بػؿ عميػو أف ينفػذ  أيضا تحت توجيو المعمـ، ويتبع

 .الحكمة في تسمسميا او في مغزاىا األسئمة دوف أف يفيـ
 
 

  : أىمية التعمم باالكتشاف
  المػػػتعمـ فػػػي تعمػػػـ كيفيػػػة تتبػػػع الػػػدالئؿ وتسػػػجيؿ النتػػػائج وبػػػذا يػػػتمكف مػػػف يسػػػاعد االكتشػػػاؼ

 التعامؿ مع المشكبلت الجديدة . 
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 إلػػػى اسػػػتدالالت باسػػػتخداـ التفكيػػػر المنطقػػػي سػػػواء  يػػػوفر لممػػػتعمـ فرصػػػا عديػػػدة لمتوصػػػؿ
  . االستقرائي أو االستنباطي

 كالتحميػػؿ والتركيػػب  لعميػػايشػػجع االكتشػػاؼ التفكيػػر الناقػػد ويعمػػؿ عمػػى المسػػتويات العقميػػة ا
  . والتقويـ

 لمغير والتبعية التقميدية يعّود المتعمـ عمى التخمص مف التسميـ .  

 يجابيتو في اكتشاؼ   . المعمومات مما يساعده عمى االحتفاظ بالتعمـ يحقؽ نشاط المتعمـ وان

 واالبتكار يساعد عمى تنمية اإلبداع .  

 ثػػارة يشػػعر بيػػا المػػتعمـ أثنػػاء  يػػوفره مػػف تشػػويؽ يزيػػد مػػف دافعيػػة الطالػػب نحػػو الػػتعمـ بمػػا وان
  . اكتشافو لممعمومات بنفسو

 
  : أنواع التعمم باالكتشاف

لمطػبلب  المعمػـ ىناؾ عدة طرؽ تدريسية ليذا النوع مف التعمـ بحسػب مقػدار التوجيػو الػذي يقدمػو
  : وىي

  : االكتشاف الموجو (1)

ليـ عمػى خبػرة قيمػة ، وذلػؾ يضػمف نجػاحيـ فػي بتعميمػات تكفػي لضػماف حصػو  وفيو يزّود المتعممػيف
العقميػة الكتشػاؼ المفػاىيـ والمبػادئ العمميػة ، ويشػترط أف يػدرؾ المتعممػوف الغػرض  اسػتخداـ قػدراتيـ

 خطوة مف خطوات االكتشاؼ ويناسب ىذا األسموب تبلميذ المرحمػة التأسيسػية ويمثػؿ أسػموبا مف كؿ

  . خػػػػػػػبلؿ خبػػػػػػػرات عمميػػػػػػػة مباشػػػػػػػرة تعميميػػػػػػػا يسػػػػػػػمح لمتبلميػػػػػػػذ بتطػػػػػػػوير معػػػػػػػرفتيـ مػػػػػػػف

 

  : ( االكتشاف شبو الموجو2)

التوجييػػات العامػة بحيػػث ال يقيػده وال يحرمػػو مػػف  وفيػو يقػػدـ المعمػـ المشػػكمة لممتعممػيف ومعيػػا بعػػض
 . المتعمميف بعض التوجييات فرص النشاط العممي والعقمي ، ويعطي

  : ( االكتشاف الحر3)

 يجوز أف يخوض بو المتعمميف إال بعد أف يكونوا قد مارسوا النوعيفاالكتشاؼ ، وال  وىو أرقى أنواع

ويتػرؾ ليػـ  السابقيف ، وفيو يواجو المتعممػوف بمشػكمة محػددة ، ثػـ يطمػب مػنيـ الوصػوؿ إلػى حػؿ ليػا
  . حرية صياغة الفروض وتصميـ التجارب وتنفيذىا

 
 

  : دور المعمم في التعمم باالكتشاف
 التي سيتـ تعمميا وطرحيا في صورة تساؤؿ أو مشكمة لمبادئتحديد المفاىيـ العممية وا 
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 التعميمية البلزمة لتنفيذ الدرس إعداد المواد .  

 بحيث تنمي ميارة فرض الفروض لدى المتعمميف صياغة المشكمة عمى ىيئة أسئمة فرعية 

 االكتشافية التي سينفذىا المتعمموف تحديد األنشطة أو التجارب .  

  تطبيػػػػػؽ مػػػػػػا تعممػػػػػوه فػػػػػي مواقػػػػػػؼ جديػػػػػدة مسػػػػػػاعدتيـ عمػػػػػىتقػػػػػويـ المتعممػػػػػيف و .  

 باالكتشاؼ ارشادات عند استخداـ طريؽ التعمـ

 المبػػدأ او المفيػوـ المػراد اكتشػافو واضػػحا فػي ذىػف المػػدرس وذلػؾ يسػاعد عمػػى  يجػب اف يكػوف
 االمثمة او االسئمة التي سوؼ يقدميا اختيار

 وامػػؿ ذات الصػمة قبػؿ اف يقػرر ىػؿ يسػػتخدـ المعمػـ او المعممػة فػي اعتبػارىـ الع يجػب اف يأخػذ
 فعالة فبعض المبادئ معقدة لدرجة تكوف طريقة االكتشاؼ فييا غير    الطريقة اـ ال ىذه
 االخذ في االعتبار قبؿ اف يقرر ىؿ يسػتخدـ اكتشػافا اسػتقرائيا اـ اسػتدالليا او ىمػا ايضا يجب 

بػالخمط  اؼ االستقرائي وحػده ولكنػو اسػيؿقد يصعب تدريسيا باالكتش  فمثبل نظريات التباديؿ  معا
 التكامؿ وكذلؾ بعض نظريات  بينيما

 اسػػتخداـ طريقػػة االكتشػاؼ االسػػتقرائي يجػػب اختبػػار امثمػة بحيػػث تمثػػؿ المجػػاؿ الػػذي  فػي حالػػة
 فيو المبدأ سيعمؿ

 المفظي استخداـ طريقة االكتشاؼ االستقرائي يجب عدـ اجبار الطمبة عمى التعبير في حالة 
 الطمبة  باالجابات واالقتراحات غير المتوقعة مف نيتـ يجب اف 
 ؿ لمطمبػػة الػػذي ال يسػػتطيعوف االكتشػػاؼ المعمومػػات المطموبػػة كالوقػػت و متػػى نقػػ يجػػب اف نقػػرر

 مثبل
 الطمبة يتأكدوف مف صحة استنتاجيـ او اكتشافيـ بالتطبيؽ مثبل يجب جعؿ 
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 يس لممجموعات الصغيرةاستراتيجيات التدر 
   Small Groups 

 
 ، ويأخذ العمؿ فى مجموعات مسميات مثؿ :جيدا عندما يمارسوف عممية التعمـيتعمـ الطبلب    

Collaborative learning Collective learning 

Cooperative learning learning communities 

Peer Teaching Peer Learning 

Study Groups Work Groups 

Team Learning Study Circles 
 :فى المجموعات الصغيرة يعرف عمى انو الجماعيوأيا كانت المسميات فإن العمل 

التػػدريس  رتعمـ فػى موقػػؼ جمػاعى يقػػوـ فيػو بػػدو تضػػع المػػ مجموعػو مػػف اسػتراتيجيات التػػدريس التػى 
ؽ أىػداؼ مشػتركة تشػمؿ كػؿ مػف يػطمػب ذلػؾ مػف العمػؿ فػى  جماعػة لتحقوالتعمـ فى آف واحد وما يت

 ة والميارات االجتماعية .الجوانب المعرفي
 خصائص التعمم فى المجموعات الصغيرة :

، لمػػا يتسػػـ بػػو الػػتعمـ فػػى ة أفضػػؿ منػػو فػػى المجموعػػات الكبيػػرةالػػتعمـ فػػى المجموعػػات الصػػغير        
 المجموعات الصغيرة مف خصائص تتمثؿ فيما يمى :

  اتيجية واحدةاف تنفيذه يتـ مف خبلؿ مجموعو مف االستراتيجيات وليس مف خبلؿ استر 
  4مواقػؼ التػدريس ىػى مواقػؼ جماعيػة حيػث ينقسػـ الطػبلب الػى مجموعػات صػغيرة مػػف – 

طػبلب فػى المجموعػػو الواحػده ، يعممػػوف معػًا لتحقيػؽ أىػػداؼ مشػتركة مػػف خػبلؿ مسػػاىمة  6
 كؿ طالب فى المجموعو بمجيود لموصوؿ الى تمؾ االىداؼ.

 ؤكػداف نشػاطو وىمػا دورا التػدريس والتعمػيـ اف الطالب فى المجموعو بقػوـ بػدوريف متكػامميف ي
فى آف واحد بدافعية ذاتية وبالتالى فإف الجيد المبذوؿ فى الموقػؼ يمكػف اف يػؤدى الػى بقػاء 

 اثر التعمـ ووظيفيتو وانتقالو

  ليػػا تصػػيب كبيػػر فػػى ىػػذا النػػوع مػػف الػػتعمـ وىػػذا مػػا لػػـ يتػػوفر فػػى اف الميػػارات االجتماعيػػة
 المجموعات الكبيرة

 موعػو اال اف دـ فرصًا متسػاوية لمنجػاح النػو عمػى الػرغـ مػف اف لكػؿ فػرد دور فػى المجانو يق
والمحصػػػمة ليسػػػت نظػػػرة الطالػػػب الػػػى الجػػػزء الػػػذى حققػػػو مػػػف االىػػػداؼ كػػػؿ االدوار متكاممػػػة 

، وحققػػػت وبالتػػػالى نجحػػػت النجػػػاح ىنػػا ىػػػو نجػػػاح مجموعػػػو شػػاركتالمشػػتركة وبالتػػػالى فػػػإف 
، وشػعورىـ بالنجػاح فض قػد اسػيموا بػدور لتحقيػؽ اليػدؼخوحتى الطبلب ذوى المستوى المػن

 فى وسط المجموعو ينمى لدييـ دافعية لمتعمـ ترتقى بمستواىـ فى مواقؼ التعمـ البلحقة .

  انو تعمـ  فعاؿ ناتج عف تدريس فعاؿ فػى تحقيػؽ العديػد مػف االىػداؼ فػى الجوانػب المعرفيػة
 والميارات والمستويات العميا مف التفكير .
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  يؤدى الى تجانس افراد المجموعػة بغػض النظػر عػف االخػتبلؼ فػى النػوع او الطبقػة الف انو
وىػػػذا فػػػى حػػػد ذاتػػػو يحقػػػؽ قيمػػػة  أىدافػػػوالكػػػؿ يعمػػػؿ معػػػًا ، يجمعيػػػـ العمػػػؿ ويػػػدفعيـ تحقيػػػؽ 

 . إنسانيةاجتماعية 

  تنفيػذىا فػياء وتخطػيط قبػؿ الشػروع تحتػاج الػى بنػ والتػيالجماعيػة  األنشػطةانو يركز عمى ،
الطبلب ال يتعممػوف فقػط كيػؼ  أفتخطيط  أدوات لممتابعة والتقويـ وىنا نجد  إلىتحتاج كما 

 يتعمموف ولكف يتعمموف أيضًا كيؼ يفكروف ويتعاونوف .

 .ويوضح الشكؿ التالى الفرؽ بيف التعمـ فى كؿ مف المجموعات الكبيرة والمجموعات الصغيرة

تبػػدؿ الػػرأى والفيػػـ المشػػترؾ والتفكيػػر بصػػوت عػػاؿ ، انػػو يقػػدـ فرصػػًاًن لممناقشػػة اليادفػػة المرشػػدة ، و 
واحتػػػراـ الػػػرأى وتنميػػػة ميػػػارات االسػػػتماع والتحػػػدث ، وميػػػارات جمػػػع المعمومػػػات وتنظيميػػػا وترتيبيػػػا 

 وتوظيفيا فى خدمة الموضوع .
 

 أنواع المجموعات فى العمل الجماعى :
 الى :بصفة عامة ىناؾ خمسة انواع لممجموعات تتمثؿ فى الشكؿ الت      

 ( المجموعات األساسية2( المجموعات غير الرسمية                           )1)          
                  Informal Groups                                    Base Groups 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 لمعاد تشكيميا( المجموعات ا4)    ( المجموعات المترابطة3( المجموعات الممثمة           )5)
  

 ) شكؿ يوضح أنواع المجموعات (

 

 أنٌاع المجمٌعاث
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 المجموعات غير الرسمية :
اف اليػػػدؼ مػػػف المجموعػػػات غيػػػر الرسػػػمية ىػػػو اعطػػػاء الطػػػبلب مجػػػااًل فوريػػػًا لمتحػػػدث والمناقشػػػة ف 

أو بجػػوارىـ ليضػػػعوا  ويمكػػف اف تتشػػكؿ المجموعػػو بتوجيػػو الطمبػػا  لبلسػػتعدارة نحػػو الجالسػػيف خمفيػػـ
كف اف تستخدـ المجموعات غير الرسمية فى اى وقػت اثنػاء العػرض . اف الطػبلب ، ويمرؤسيـ معًا 

فػػى مثػػؿ ىػػذا النػػوع مػػف المجموعػػات يمكػػنيـ اف يمخصػػوا ويحممػػوا ويراجعػػوا المعمومػػات او اف يطرحػػوا 
اسػئمة جديػػدة وكػػؿ ىػػذه الميمػػات مػػف الممارسػػات االمطموبػػة فػػى عمميػػة الػػتعمـ واالشػػكؿ التػػالي يوضػػح 

 ذا النوع كيفية تكويف ى
 المجموعات األساسية :

اليدؼ األساسى مف تكويف ىذا النوع مف المجموعات ىو تشػجيع الطػبلب عمػى الػتعمـ عمػى 
المدى البعيد بمعنى اف الطبلب يجمسوف معًا لفترات طويمػة يمكػف اف تصػؿ الػى فصػؿ دراسػى كامػؿ 

ؿ عنػد تشػكيؿ ىػذا النػوع مػف وتتكوف المجموعو مف اثنيف او ثبلثة او اربعة طبلب ، ويجب اال نتعجػ
المجموعػػػات واف تكػػػوف عمػػػى معرفػػػة جيػػػدة بخصػػػائص ىػػػؤالء الطػػػبلب وقػػػد يػػػأتى التقسػػػيـ فػػػى ضػػػوء 
االىتمامػػػات االكاديميػػػة المشػػػتركة ويمكػػػف اف تتشػػػكؿ المجموعػػػات ايضػػػًا عنػػػدما يشػػػعر كػػػؿ شػػػخص 

الػػب اف بارتباطػػو مػػع اشػػخاص اخػػريف بشػػكؿ مػػا ويمكػػف اف نسػػتخدـ اسػػتبانو نطمػػب فييػػا مػػف كػػؿ ط
 يختار اثنيف او اكثر مف الطبلب يألفيـ ويشعر معيـ بالراحة .

اف ىػػذا النػػوع مػػف المجموعػػات يتػػيح الفرصػػة امػػاـ كػػؿ طالػػب لمقيػػاـ بميمػػة التعمػػيـ فالطالػػب          
يمكف اف يعمـ زميمو ويراجع لو ويرشػده فػى ممارسػة الميػارات واف يصػحح التقػارير وينػاقش التكميفػات 

ما يناقش الطبلب مدى تقدميـ واألحداث الجاريػة والقػراءات الخارجيػة وغيرىػا ويوضػح وغير ذلؾ ، ك
 الشكؿ التالى تشكيؿ ىذه المجموعات.

 المجموعات المترابطة
اف اليدؼ االساسى لممجموعات المترابطػة ىػو اعطػاء الطػبلب فرصػا لتعمػيـ بعضػيـ الػبعض االخػر 

تتقابػؿ مجموعتػاف او اكثػر معػا لمناقشػة اعمػاليـ  فى عممية اشػرافية وتتشػكؿ ىػذه المجموعػات عنػدما
، ويمكف اف يكوف االرتباط عشوائيا او مقصودا ، ويمكػف اف يكػوف التػرابط مؤسسػا عمػى االىتمامػات 

 المشتركة او العبلقات المتبادلة
وتصػػػمح ىػػػذه المجموعػػػات فػػػى اى مرحمػػػة مػػػف مراحػػػؿ تعمػػػـ الميػػػارات التعميميػػػة فعمػػػى سػػػبيؿ         

كػػػػف اف نتقابػػػػؿ المجموعػػػػات اثنػػػػاء مرحمػػػػة التخطػػػػيط المبػػػػدئى لتحديػػػػد المشػػػػكمة ، وتحديػػػػد المثػػػػاؿ يم
التسػػػاؤالت ، ومناقشػػػة االجػػػراءات ...الػػػت ويمكػػػف اف تتقابػػػؿ المجموعػػػات معػػػا اثنػػػاء التنفيػػػذ لموازنػػػػة 
االعماؿ ومناقشتيا ، اف الوقت المتاح لمثػؿ ىػذا النػوع مػف المجموعػات يسػمح لمطػبلب بتوليػد العديػد 

المجموعػػػات  االفكػػار وعػػػرض اعمػػاليـ ولكػػػف مػػا يجػػػب اف تضػػعو فػػػى االعتبػػار ىػػػو اف لقػػاءات مػػف
 .دقيقة  39 – 19المترابطة تكوف قصيرة تتراوح ما بيف 
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ولممجموعػػات المترابطػػة اسػػتخدامات تتمثػػؿ فػػى بنػػاء المعمومػػات ونموىػػا ، وتحميميػػا باالضػػافة        
 عو تعرض أعماليا عمى المجموعات األخرىالى العرض الجماعى والذى يعنى اف كؿ مجمو 

 المجموعات المعاد تشكيميا :
اف اليدؼ االساسى مف ىذا النوع مف المجموعػات يتمثػؿ فػى اعطػاء الطػبلب فرصػًا لمحصػوؿ       

عمػػى المشػػاركة الفعالػػة فػػى الحػػديث مػػع المجموعػػات ذات اعػػداد كثيػػرة باالضػػافة الػػى تبػػادؿ الخبػػرات 
 .مف االفكاروتوليد اكبر قدر ممكف 

 المجموعات الممثمة :  
اف اليػػػػدؼ مػػػػف ىػػػػذه المجموعػػػػات ايضػػػػا ىػػػػو اعطػػػػاء الطالػػػػب فرصػػػػة كبيػػػػرة ومسػػػػاحة زمنيػػػػة        

لممناقشػػة وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ العػػرض المقػػدـ مػػف كػػؿ مجموعػػو وكػػذلؾ تقػػديـ تقريػػر عػػف مػػدى التقػػدـ ، 
 وحؿ المشكبلت انيا تقدـ فرصًا لكؿ المجموعات لمناقشة اعماليـ .

وتتكػوف ىػذه المجموعػػات مػف كػػؿ مجموعػو يمكػف اف يكونيػػا المعمػـ او اف يرشػػح عضػوًا مػػف         
كؿ مجموعو مف قبػؿ زمبلئػو ويوضػح الشػكؿ التػالي كيفيػة تكػويف ىػذا النػوع وعنػدما يعػود كػؿ عضػو 
الى مجموعتو فإنو ينقؿ ليـ مػا اسػفرت عنػو المناقشػات فػى المجموعػو الممثمػة ويفضػؿ اف يكتػب كػؿ 

 تقريرا ويناقشة مع مجموعتة .عضو 
ص االنــواع الخمســـة فــى المجموعــات وكيفيـــة تشــكيل كـــل مــنيم واىـــدافيا يمخـــتن ان وىــذا ويمكــ

 :  واستخداماتيا فى الجدول التالى 
 جدول يمثل المجموعات الخمسة من حيث التكوين واالىداف

 االستخدامات االهداف التكوين النوع

المجموعهههههههههههه 
 غٌر الرسمٌة

بالمقاعههد لمواجهههة االسههتدارة 
 زمالئهم الجالسٌن بالخلف

اتاحهههة الفرصهههة للتحهههد  
والمناقشة حول عهدد مهن 

 االفكار

 الممارسات
 عصف الذهن

 التقارٌر السرٌعه
 المناقشة الموجهه

المجموعهههههههات 
 األساسٌة

تشهههههكٌل حهههههول االهتمامهههههات 

 االكادٌمٌة ارتباط االشخاص 
 االستبانه

تشههههجٌع الطههههالب علههههى 

 التعلٌم

 القٌادة

 لمشاركةا

المجموعهههههههات 
 المترابطة

تهههرتبط مجموعتهههان او اكثهههر 
 معاً 

مسهههاعدة كههههل طالههههب ان 
 ٌتعلم من خالل التوجٌة

 تكوٌن المعلومات
 تحلٌل المعلومات

 التقارٌر

المجموعهههههههات 
 المعاد تشكٌلها

تشهههههههههكٌل بهههههههههالتحرك مهههههههههن 
المجموعات ثهم ٌعهود االفهراد 
 الى مجموعاتهم مرة اخرى

المشهههههاركة الفعالهههههة فهههههى 
، تولٌههد االفكههار  الحههدٌ 

 وتبادل الخبرات

 المناقشة

المجموعهههههههات 
 الممثلة

عضهههو مههههن كههههل مجموعههههه  
 ٌشكل المجموعات الممثلة

 المناقشة
 التقارٌر

 حل المشكالت

 التنسٌق - العرض
 حل المشكالت

 تدرٌس االقران
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 تنظيم تعميم المجموعات وادارتيا :
ؿ ، وسػوؼ نتنػاو د التػدريس لممجموعػات الصػغيرةوبعػ ىناؾ عمميات تنظيمية واداريػة قبػؿ واثنػاء      

 :  ىذه العمميات عمى النحو التالى
   أواًل " قبل التدريس :

 :  تتمثل عمميات التنظيم واالدارة قبل التدريس فيما يمى 
 تشكيؿ المجموعات ولف يتأتى ذلؾ اال اذا كنا عمى وعى بأنواع المجموعػات واليػدؼ مػف  يةكيف

 .ح أثناء تنفيذ الميمات التعميميةتشكيؿ أحد ركائز النجاوراء كؿ نوع حتى يكوف ال
 الػتعمـ لقمػة مجموعو مع المبلحظة انػو كممػا ذاد حجػـ المجموعػو كممػا قمػت فػرص تحديد حجـ ال

 .المشاركة فى ممارستو
 وتحديػػد أىػػداؼ كػػػؿ مرحمػػة مػػػف تمػػؾ المراحػػػؿ ط لمتػػدريس فػػػى كػػؿ مرحمػػػة مػػف مراحمػػػةالتخطػػي ،

، واالدوات والمػواد البلزمػة لبمػوغ االىػداؼ والتخطػيط حديػد الميمػات التعميميػةًا وكػذا تتحديدًا اجرائي
 الدوات واساليب التقويـ .

 تعميـ التعيينات التى تتبلءـ وقدرات وميارات الطبلب 

  تحديػػػد كيفيػػػة تنفيػػػذ الميمػػػات التعميميػػػة ، والميمػػػات المطموبػػػة لتنفيػػػذىا واالدوار المنوطػػػة بػػػافراد
 المجموعو

 يزيقية المتمثمة فى مكاف التدريسالتييئة الف 
 

 :   ثانيًا : أثناء التدريس
 :  تتمثل عمميات التنظيم واالدارة أثناء التدريس فيما يمى 

  شرح وتوضيح الميام التعميمية
وذلػؾ لتاكيػد فيػـ الطػبلب لمػا تريػد اف تحققػو المجموعػػو ، ومػا ىػو مطمػوب مػنيـ باالضػافة الػى ربػػط 

 بمية البلزمة لتعمميا حتى يتحقؽ الترابط الراسى بيف الخبراتتمؾ المياـ بالمتطمبات الق
 شرح معايير النجاح :

يجػػػػب اف نجبػػػػر الطػػػػبلب بػػػػاف نجػػػػاحيـ سػػػػوؼ يقػػػػاس واف عمميػػػػـ سػػػػوؼ يقػػػػوـ فػػػػى ضػػػػوء معػػػػايير  
 نوضحيا ليـ وفى توقيتات معمومة لدى الجميع.

 :   تحديد السموك االجتماعى المقبول
ات الممكنػػػو والمتوقعػػػو اثنػػاء التػػػدريس عمػػى اعتبػػػار اف السػػػموؾ يجػػب اف نحػػػدد مػػع الطػػػبلب السػػموكي

 Learningاالكثػػػر تحديػػػدا ىػػػو السػػػموؾ المرغػػػوب فيػػػو ويطمػػػؽ عمػػػى ىػػػذا اسػػػـ التعاقػػػد التعميمػػػى 

Contract   . 
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 : شرح المفاىيم والمصطمحات
 شرح المفاىيـ والمصطمحات الجديدة والتى تيسر عمؿ الطبلب فى المجموعات .

 المراقبة: 
مراقبة سموؾ الطبلب وتفاعبلتيـ اثناء ممارسػة عمميػة الػتعمـ ، بػالتحرؾ لػيبلحظ مػدى التقػدـ ويسػجؿ 

 ذلؾ النو يمده بالتغذية الراجعة ، ويعالج مسار عممية التعمـ ويفرز السموؾ .

 التفاعل: 
 التفاعػػؿ مػػع الطػػػبلب اثنػػاء عمػػػؿ الجماعػػو كتوضػػيح االتجاىػػػات ومراجعػػو االجػػػراءات والتاكيػػد عمػػػى

الميارات المتعمقة بيا او اف يسأؿ او يجيب مػف االسػئمة ، ويكػوف التػدخؿ أوقػع اذا كػاف التفاعػؿ بػيف 
 الطبلب غير وظيفى

 : تعزيز سموك الطالب
مع المبلحظة اف التعزيػز ىنػا يعتبػر تعزيػزا جماعيػًا اى انػو موجػو لكػؿ افػراد المجموعػو ولػيس موجيػا 

 لفرد بعينو .

 : المشاركة وتغطية الثغرات
تغطيػة الثغػرات التػى لػـ ، و دؿ االفكػار مػع المجموعػات االخػرىمشاركة الطبلب فى كؿ مجموعػو لتبػا

 .المجموعةيغطييا العمؿ فى

 
 :   ثالثًا : بعد التدريس

تعتبػػػر ىػػػذه المرحمػػػة غايػػػة فػػػى االىميػػػة حيػػػث انيػػػا تمثػػػؿ مرحمػػػة التقػػػويـ واالمػػػداد بالتغذيػػػة          
المجموعػػات ويػتـ تقػػويـ المعمػـ لنفسػػو وكػبل األمػػريف ليمػا أىميتيمػػا وال المراجعػو وىنػػا يػتـ تقػػويـ عمػؿ 
 سيما فى الميمات المستقبمية .

 
 Evaluating Group workعممية تقويم العمل الجماعى  

 :تقويم البنائى والتقويم النيائىسوف نتناول ىنا نوعين من التقويم وىما : ال        
 
   Formative Evaluatin : التقويم البنائى -1

يستخدـ ىذا النوع مػف التقػويـ لتشػخيص الصػعوبات والحاجػات أثنػاء دراسػة الوحػدة ، ويؤكػد          
التعمـ فى المجموعات الصغيرة عمى ىذا النوع نظرًا النو يسػاعد كػبًل مػف المعمػـ والطالػب عمػى تنميػة 

ضػع اىػداؼ جديػدة لمػتعمـ فػى الفيـ العميؽ لميارات الطػبلب واتجاىػاتيـ وسػموكيـ . باالضػافة الػى و 
 ضوء تقويـ االىداؼ الحالية وكذا تعديؿ االنشطة التعميمية .
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  Summative Evaluation : التقويم النيائى -2
ويخػػتص ىػػذا النػػوع مػػف التقػػويـ ، بتقػػويـ النػػواتج التعميميػػة فػػى نيايػػة دراسػػة الوحػػدة او الموضػػوع      

تعميمػػػػى فػػػإف ىنػػػػاؾ نػػػػواتج يجػػػب  تقويميػػػػا فػػػػى الػػػػتعمـ وباالضػػػافة الػػػػى التحصػػػػيؿ االكػػػاديمى كنػػػػاتج 
 التعاونى لممجموعات الصغيرة مثؿ : 

، واالتجاىػػػات االيجابيػػػة نحػػػو الػػػنفس مػػػدى نمػػػو كػػػؿ مػػػف ميػػػارات التفكيػػػر ، والميػػػارات االجتماعيػػػة ،
 ونحو االصدقاء ونحو التعمـ ذاتو .
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 :عمميات التقويم التكوينى
 :تقويم التحصيل االكاديمى

يمػػد التقػػويـ التكػػوينى لمتحصػػيؿ االكػػاديمى المعمػػـ بمعمومػػات عػػف مػػدى تقػػويـ المجموعػػو ، كمػػا انػػو 
ألمػػر الػػذى ، والميػػارات ادى انجػػازىـ فػػى الميمػػات التعميميػػةيسػػاعد الطػػبلب مػػف خػػبلؿ اعبلميػػـ بمػػ

 .يؤدى الى تحسيف ادائيـ
 التحصيل االكاديمى يمكن ان يتم من خالل :أن تقويم 

 Progress Reportsتقارير مدى التقدم : –أ 
وتتناوؿ ىذه التقارير ما تػـ انجػازه مػف عمػؿ الطػبلب وتركػز عمػى االىػداؼ ، والوقػت المتػاح لمػتعمـ ، 

 وتشجيع عمى تنمية ميارات جيود المجموعو ككؿ .

 الحاجة الى المساعدة ؟ اف ىذه التقارير توضح لممعمـ ايف ومتى تكوف
 Quezzesاالختبارات القصيرة : -ب

وتركز ىذه االختبارات عمى تعمـ الميارات والمفػاىيـ والحقػائؽ وكميػا جوانػب ميمػو مػف جوانػب الػتعمـ 
الى مػػادة دراسػػية ويمكػػف اف يشػػارؾ الطػػبلب المعمػػـ فػػى اعػػداد مثػػؿ ىػػذا النػػوع مػػف االختبػػارات ومػػف 

 الفورى فى مسار عممية التعمـ .خبلؿ نتائجة يمكف التعديؿ 

 العرض الفراد المجموعات االساسية : -ج
العديد مف ميػارات التقػويـ التكػوينى التػى يمكػف اف يقػوـ بيػا الطػبلب المجموعػات االساسػية          

، وميػػػارات الواجػػػب المنزلػػػى ،  nots -taking skills ومثػػػاؿ ذلػػػؾ ميػػػارات تػػػدويف المػػػذكرات 
وىنا يمكف اف يتعاوف المعمـ مػع الطػبلب فػى بنػاء وتطػوير مجموعػو مػف المعػايير وميارات الكتابة ، 

لتػػػػػدويف المػػػػػذكرات ، وذلػػػػػؾ لسػػػػػيتخدميا الطػػػػػبلب فػػػػػى مراجعػػػػػو مػػػػػذكرات كػػػػػؿ مػػػػػنيـ وبالتػػػػػالى تقػػػػػديـ 
المقترحات ومف خبلؿ عرض تمؾ المذكرات يمكف اف يقؼ كػؿ مػف المعمػـ وطبلبػو عمػى مػدى التقػدـ 

 والتغمب عمييا . والوقوؼ عمى نقاط الضعؼ
 مالحظات المعمم والتغذية الراجعة : -د

اف مبلحظػػات المعمػػـ ، والتغذيػػة الراجعػػو تقػػدـ معمومػػات عػػف مػػدى تقػػدـ الطػػبلب وبالتػػاى عػػف مػػدى 
 تقدـ المعمـ .

وتتوقػػؼ قيمػػة مبلحظػػات المعمػػـ عمػػى كونيػػا أداة مػػف أدوات التقػػويـ بػػؿ إنيػػا تعطػػى ثقػػة كبيػػرة لممعمػػـ 
طبلبػػو وفػػى اسػػتخداـ المجموعػػات الصػػغيرة ومػػدى فعاليتيػػا فػػى احػػداث الػػتعمـ  فػػى عممػػو وفػػى عمػػؿ

 الفعاؿ ومف االسئمة التى يمكف اف توجو مبلحظات المعمـ زمناقشات المجموعو :
 ىؿ المجموعو تفيـ جوانب التعمـ التى تتضمنيا المواقؼ التعميمية ؟
معالجتيػػا ، ومسػػاعدة كػػؿ منيمػػا ىػػؿ المجموعػػو تشػػجع اعضػػاءىا عمػػى التجريػػب ، وتقبػػؿ االخطػػاء و 

 اآلخر فى مجابية الصعاب ؟
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 ىؿ اعضاء المجموعات يعدلوف مف خططيـ كمما لـز االمر ذلؾ ؟
 ىؿ اعضاء المجموعات يكمموف انشطتيـ الصفية والبلصفية ؟

 تقويم التفاعل الجماعى :

الػػبعض  –ت بعضػػيا يجػب تقػػويـ التفاعػػؿ الحػػادث بػػيف افػػراد المجموعػػو ، او بػػيف المجموعػػا         
اآلخر ، إف التقويـ الذاتى لممجموعو يساعد الطبلب عمى تقيػيـ مػدى تقػدميـ فػى الػتعمـ ، وكػذا تقيػيـ 

 عمميا مع اآلخريف ، ومدى اكتسابيـ لمميارات التعاونية .
 اف التحصيؿ االكاديمى يتحسف بنفس الكيفية التى يتحسف بيا التفاعؿ بيف افراد المجموعو.

الػػذاتى لممجموعػػو يجػػب اف يكػػوف فػػى شػػكؿ تعميقػػات اكثػػر مػػف كونػػو فػػى شػػكؿ درجػػات ، اف التقػػويـ 
الف الدرجات ال تقدـ معمومػات عػف كيفيػة حػدوث التحسػف ، إنيػا فقػط تقػدـ مسػتويات . وسػوؼ تقػدـ 

 أربعو أمثمة  النشطة تقويـ التفاعؿ بيف افراد المجموعو :
 القوائم واألسئمة : -أ

ف يكونوا اكثر وعيًا بمػدى االنجػاز الػذى حققػوه ، ومػدى الصػعوبات التػى وىذه تساعد الطبلب عمى ا
 تواجييـ فى العمؿ معًا وسوؼ نقدـ أمثمة لذلؾ فيما بعد .

 المراجعو ومالحظات المعمم : -ب
إف مراجعػػػة مػػػػدى تقػػػػدـ افػػػػراد المجموعػػػػو تسػػػػاعد عمػػػى كيفيػػػػة تػػػػأثير العبلقػػػػة بػػػػيف تفاعػػػػؿ المجموعػػػػو 

المراجعػػػة ومبلحظػػػات المعمػػػـ تنقػػػؿ رسػػػالة مؤداىػػػا اف الصػػػعوبات قػػػد تػػػـ والتحصػػيؿ االكػػػاديمى ، إف 
انجازىػػا وفيميػػا ، إنيػػا تقتػػرح سػػبؿ مواجيػػو الصػػعوبات ، وفػػى نفػػس الوقػػت نفسػػو فإنيػػا تقػػوى دافعيػػة 

 الطبلب لمتعمـ مف أخطائيـ .

 المناقشة : -ج
يف اعضػائيا ، ويجػب تساعد المناقشات فى المجموعات الصغيرة الطبلب عمى تقويـ مػدى التفاعػؿ بػ

اف تكػػوف المناقشػػة مختصػػرة ولكػػف يمكػػف اف تمتػػد بشػػرط اف تكػػوف ىنػػاؾ فرصػػًا منتظمػػة ، زمنظمػػة 
 وعمى أف تركز عمى الفيـ وحؿ المشكبلت التى ال يستطيع الطبلب حميا دوف مساعدة .

 الجمل مفتوحة النياية : -د
وا فػػػى ميػػػارات العمػػػؿ الجمػػػاعى ، اف إكمػػػاؿ الجمػػػؿ مفتوحػػػة النيايػػػة تسػػػاعد الطػػػبلب عمػػػى اف يفكػػػر 

وتشػػجعيـ عمػػى اظيػػار ميػػارات التفكيػػر ، اف الطػػبلب يسػػتطيعوف اف يتعممػػوا كيػػؼ يقػػدموف وجيػػات 
 نظرىـ فى الصعوبات التى تعترى عمميـ كما أنيـ يتعمموف كيؼ يفكروف ولماذا يفكروف ؟

ى او التفاعػػؿ الجػػػامعى مػػف العػػرض السػػػابؽ لمتقػػويـ التكػػوينى سػػػواء فيمػػا يتعمػػؽ بالتحصػػػيؿ االكػػاديم
يتضح لنا قيمػة ىػذا النػوع مػف التقػويـ فػى العمميػة التعميميػة إنػو يشػخص ويعػالج فػى الوقػت نفسػو بمػا 

 ييسر عممية التعمـ ، وتدارؾ االخطاء  إباف حدوثيا ، ومواجيتيا بشكؿ جماعى .
 عمميات التقويم النيائى :



 

44 
 

ع ويسػػػتخدـ أيضػػػًا لتقػػػويـ التحصػػػيؿ االكػػػاديمى يػػػتـ فػػػى نيايػػػة ودراسػػػة الوحػػػدة او الموضػػػو            
 والتفاعؿ الجماعى.

ويػػتـ مػػف خػػبلؿ تقػػويـ اداء الطػػبلب فػػى الميػػارات التعميميػػة ويمكػػف اف  :تقــويم التحصــيل االكــاديمى
يشػػترؾ الطػػبلب مػػع المعمػػـ فػػى وضػػع اسػػئمة التقػػويـ فػػالمعمـ يمكػػف أف يعمػػـ سػػؤاليف مفتػػوحى النيايػػة 

عمػػـ السػػؤاؿ الثالػػث ويمكػػف أ أيضػػًا تقػػويـ ميػػارات اآلخػػريف وأف يقػػوـ ويطمػػب مػػف كػػؿ مجموعػػو اف ت
 الطبلب تعمميـ الشخصى .

 
 عينو من أسئمة التقويم الذاتى بنائيًا ونيائياً 

 التفاعل الجماعى :
 صؼ بعض االشياء التى ساعدتؾ فييا مجموعتؾ عمى التعمـ .

 . صؼ بعض االشياء التى ساعدت فييا مجموعو اخرى عمى التعمـ
 صؼ شيئًا إيجابيًا واحدًا تعممتو مف أعضاء مجموعتؾ .

 صؼ ميارة واحدة تعممتيا مف خبلؿ خبرتؾ كمشارؾ فى مجموعتؾ .
 التحصيل األكاديمى :

 صؼ استراتيجية واحدة قمت بعمميا واستفاد منيا االخريف فى مجموعتؾ.
كػػؿ االفػػراد قبػػؿ اف  فيميػػانػػاقش ىػػذه االسػػئمة مػػع افػػراد مجموعتػػؾ قبػػؿ اف تجيػػب عنيػػا وذلػػؾ حتػػى ي

 .يجيبوا عنيا
فػػاءة كنتيجػػة انظػػر الػػى نتػػائج اختبػػارؾ ىػػؿ تسػػتطيع اف تجػػد سػػؤااًل واحػػدًا تكػػوف قػػادرًا عمػػى اجابتػػو بك

 ؟لدراستؾ فى المجموعو
 ما الذى تعممتو مف خبلؿ وصؼ عمؿ مجموعتؾ لممجموعو االخرى ؟

 ى ؟مف خبلؿ سماعؾ افكار المجموعات االخر  وما الذى تعممت
 صمـ سؤااًل تحب اف تجيب عنو مف خبلؿ دراستؾ لموحدة .

 صؼ خطوات حؿ المشكبلت التى استخدمتيا افراد مجموعتؾ .
 ىؿ سماعؾ لخطة المشاركيف اعطاؾ اى افكار تساعدؾ عمى تخطيط مشروعؾ 

 صؼ فكرة واحدة تعممتيا مف خبلؿ مشاىدتؾ وطرحؾ لبلسئمة فى مشروع المجموعات االخرى.
 التفاعل الجماعى :تقويم 

فيػػـ مػػدى نمػػوىـ ويسػػاعد ذلػػؾ المعمػػـ عمػػى تخطػػيط االنشػػطة المسػػتقبمية ، أنػػو يسػػاعد الطػػبلب عمػػى 
يػا تقػويـ المجموعػو ، وميػارتيـ االجتماعيػة وذلػؾ مػف خػبلؿ وسػائؿ متعػددة منالشخصى واالجتماعى

نوعػػػاف مػػػف التقػػػويـ فػػػى ، او اف تقػػػوـ ميػػػارات التفاعػػػؿ بػػػيف افرادىػػػا .وىكػػػذا يتكامػػػؿ اللمػػػدى فعاليتيػػػا
 وظائؼ متعددة كميا فى النياية تيدؼ الى تحسيف التعميـ .
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 :نماذج مصممة من أدوات التقويم وفيما يمي

 
 Individual self- Evaluation Formبطاقة التقويم  الذاتى الفردى 

 
  مف فضمؾ امبْل أحد المربعات بمدى ما ساىمت بو مف خبلؿ مشاركة عمؿ المجموعو

                                                             1      2           3          4 
 أنا قمت بتشجيع اآلخريف   -1

    

 شاركت اآلخريف المواد التعميمية                     -2
    

 ساىمت فى فيـ اآلخريف لمعمؿ   -3
    

 مساعدةكنت متقببًل اف أعطى واتقبؿ ال -4
    

 قبمت المسؤولية إلكماؿ العمؿ مع اآلخريف -5
    

 تعميقات واقتراحات 
............................................................................................... 

...............................................................................................
...............................................................................................

............................................................................................... 
 ................................. لتاريت :ا  .......................................التوقيع : 

 
 
 
 
 

 Group Evaluation Formبطاقة تقويم جماعى  
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مػػػف فضػػػمؾ التػػػؽ أو اشػػػترؾ مػػػع مجموعتػػػؾ واسػػػتخدـ القائمػػػة التاليػػػة كأسػػػاس لمناقشػػػتؾ عػػػف مػػػدى  
القػادـ  فاعمية بمجموعتؾ فى التعمـ مع العمـ اف ىذه القائمػة سػوؼ تعػود لمجموعتػؾ فػى بدايػة العمػؿ

. 
 استخدـ ىذا المقياس    

ال أوافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة                                                                 اوافؽ بشدة
 

 مجموعتنا :
 حددت خطوات نحو االىداؼ -أ

 
 حققت تقدمًا نحو االىداؼ   -ب

     
 شاركت بالمعمومات واالفكار -ج
 
 ت قرارات مبنبة عمى آراء اآلخريفاتخذ -د
 
 استمتعت جيدًا لآلخريف. -ىػ
 
 شجعت اآلخريف عمى المشاركة. -و
 
 

 أعضاء المجموعو         .....................................التاريت : 
   ..................................... 
 .....................................            
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 Teacher observation Formبطاقة مالحظة المعمم  
 ................................. التاريت :      .................................المجموعو : 

 العمؿ فى المشروع تفاعؿ المجموعو
..........................................................          ........................... 

 المجموعو تعمؿ فى كؿ الميمات أرى أعضاء المجموعو
...........................................................          .......................... 

 التى يتضمنيا المشروع الخاص تساىـ بأفكار متجددة
....................................  ........        ......................................... 

 ليذا االسبوع تستمع لبلخريف
...........................................................          .......................... 

 تساعد االخريف
...................................................          .................................. 

 تحمؿ االفكار المعروضة
...........................................................          .......................... 

 الميمة التى يحتاج الطبلب فييا      الميارة التعاونية التى يحتاج
 الى مساعدة             الطبلب فييا الى عناية

...........................................................          .......................... 
...........................................................          .......................... 

 ?How we Worked Togetherكيف عممنا معًا ؟   
 ـ معًا ، أف التقرير االسبوعى يمكف اف يساعدؾ فى مناقشتؾ .كمجموعو ناقشوا كيؼ عممت

 الميارات التعاونية التى استخدمناىا وجعمت عممنا ميسرًا وممتعًا .
...............................................................................................

............................................................................................... 
 الميارات التعاونية التى قمنا بتحسينيا أثناء العمؿ الشيرى :

...............................................................................................
............................................................................................... 

 الميارات التعاونية التى ستعمميا ) نتعمميا ( مستقببًل :
...............................................................................................

............................................................................................... 
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   What I Learned in this projectما الذى تعممتو فى ىذا المشروع   ؟ 
 ميارات البحث التى اكتسيتيا بشكؿ جيد :

...............................................................................................
............................................................................................... 

 ميارات البحث التى اود اف احسنيا مستقببًل :
...............................................................................................

............................................................................................... 
 الميمات التعميمية التى ساعدت فيو افراد المجموعات األخرى .

...............................................................................................
............................................................................................... 

 الميمات التى ساعدتنى فييا اآلخريف .

...............................................................................................
............................................................................................... 

 األشياء التى تعممتيا بنفسى نتيجة عممى فى المشروعات .
...............................................................................................

............................................................................................... 
 االشياء التى تعممتيا مف موضوعات المجموعات األخرى .

...............................................................................................
............................................................................................... 

 Weekly Progress Reportرير االسبوعى لمدى التقدم   التق
 يساعد ىذا التقرير المجموعو لتخطيط العمؿ االسبوعى .

 فى أى مف االنشطة الرئيسة يعمؿ افراد المجموعو بشكؿ متكرر ؟
...............................................................................................

............................................................................................... 
 ما الخطوة القادمة ؟

...............................................................................................
............................................................................................... 
 ىؿ توجد ميمة محددة تحتاج الى مساعدة فييا ؟

...............................................................................................
............................................................................................... 
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 التعاوف فى مجموعتنا :
...............................................................................................

............................................................................................... 
 :ية التى نستخدميا بشكؿ جيد الميارة االجتماع

...............................................................................................
............................................................................................... 

 يا :الميارة االجتماعية التى نحتاج الى عمم
...............................................................................................

............................................................................................... 
 ء المجموعوأعضا             .................................التاريت : 
   ................................. 
  .................................            
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