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في عصرنا هذا ...عصر تدفق المعارف والمعلومات ،بال حدود ،حتى
أنها أصبحت في متناول الجميع ...على اختالف ثقافاتهم ،ومستوياتهم
التعليمية ،ودرجاتهم العلمية...فقد صار الحصول على المعلومة ،أيا ً كانت،
ومهما صعبت ...أو تناءت بها المواقع المتباعدة ...عن يد طالبها ،أصبح
ذلك أمراً سهالً للغاية ...فقد ال يعترض الباحث ،أي نوع من الصعوبات...
قد يشكل عائقا ً ،دون الوصول لذلك المبتغى.

لكننا أصبحنا نواجه بصعوبات أخرى تتعلق بالمعرفة ذاتها ...ومن تلك
الصعوبات:
إمكانية االحتفاظ بالمعلومة أو المعرفة .بعد الحصول عليها ...فهي ال تفتأ
تنسى ،أو تهمل ،إهماالً متعمداً صريحا ً أو غير ذلك ...فقد أصبح الكل
يحتفظ بالمواقع اإللكترونية مثالً ...كمدخل الصطياد المعلومة ،من داخل
ذلك الزخم ألمعلوماتي الزاخر ،ولكنه سرعان ما يرمي بها في ساحة
المهمالت ،عندما يقضي وطره منها.
المعرفة المجردة ،غالبا ً ما تتبخر بعيداً عن مخابئ العقول ،بفعل
الوقت ...أو بفعل تراكم األحداث وتزاحمها ...أو بفعل ضعفها أمام غيرها
من المعارف المؤثرة ،في الواقع المعاش ،ومثل هذه المعارف هي تلك
التي ال يتبعها التطبيق العملي ...الذي كثيراً ما يساعد في ترسيخها ،داخل
العقول ،مما يساعد في بقائها ألطول فترة ممكنة ...حتى يتسنى للشخص
االستفادة منها عند الطلب...ومن ثم العمل على تطويرها.

يالحظ في تعليمنا النظري ...أنه يجود بمجموعات كبيرة ...وحزم من
المعارف المنثورة نثراً ...أو التحريرية التي تتربع داخل طيات الصفحات
الورقية ...أو الصفحات اإللكترونية ،والتي تمثل دعوة صادقة للحفظ...
والتذكر ...واالسترجاع ،الذي صار ال يفي ،في كثير من الحاالت،
بحاجات البشرية الملحة...في هذا العصر ،الذي تتداخل فيه األشياء بصور
مذهلة ...وتتعدد فيه االستكشافات ...واالبتكارات المتتابعة ،والتي غالبا ّ ما
تخضع للتجربة العملية ...أو لمخزون الخبرات التراكمية ...وهي ذاتها
التي تدعو الفرد ألن يبتكر ،وأن يخترع ،ومن ثم يح ّسن ...ويطور ذاته...
ويطور غيره ،من خالل ما يجود به من التجديد المرغوب.

شأننا في التعليم ...هو شأن مطلوبات الحياة العامة ،فلكي نطور من
تعليمنا ...ومن مخرجاته ،التي من أهمها...إنسان المستقبل ،فقد توجب
علينا أن نرسو بسفننا ،في مواقع الخبرات ...والمهارات ...والتطبيقات
الواقعية ،التي وبال شك ...ستقود سفن تعليمنا ،إلى بر األمان.

تطرقنا في هذا الكتاب للجوانب العملية ،والجوانب المهارية ...في
مسيرتنا التعليمية ،التي تختص بالمنهج الدراسي العام ومقرراته ...وذلك
من خالل مضامين تكنولوجيا التعليم ...خاصة في مجال التصميم
التعليمي ...والوسائل التعليمية ...وتدريب المعلمين ،بصورة عملية ،تجعل
منه عنصراً مؤثراً في العملية التعليمية ...وفي التكوين اإلنساني للمواطن
الواعد.

نأمل أن يجد القارئ الكريم ...من التربويين ،بصفة عامة ،ومن
المعلمين والمتعلمين ،بصفة خاصة ،الفائدة المرجوة ...والمعين الصادق...
في تحريك دفة التعليم ،إلى ما نتطلع إليه ...من خالل تعليم مستقبلي ناجع
ونافع للجميع.

وهللا ولي التوفيق،،،،،،

المؤلفان

الــفصل األول
التصميم التعليمي

الفصل األول
التصميم التعليمي
 -1مفهومه:
التصيمم يعني:
"هندسة الشئ بطريقة ما ،وفق محكات معينة ،أو عملية هندسية لموقف
ما".
أما التصميم التعليمي فهو:
"األسلوب الذي يصف كل اإلجراءات ...التي تتعلق باختيار المادة
التعليمية ،واألدوات ،المواد ،والبرامج ،والمناهج المراد تصميمها...
وتحليلها ...وتنظيمها ...وتطويرها ...وتقويمها ،وذلك من أجل تصميم
مناهج تعليمية ،تساعد علي التعلم ،بطريقة أفضل ،وبطريقة أسرع ،وتساعد
المعلم ،في ذات الوقت ،علي إتباع أفضل الطرق التعليمية ...في أقل وقت
وجهد ممكنين.
ظهر هذا األسلوب تحديداً في القرن العشرين ،في مجال التعليم ،وعرف
ب(...التصميم التعليمي) ،وألهمية هذا األسلوب في المجال التعليمي ،رأينا
أن تخضع هذه الدراسة الي التجريب في المدارس الثانوية ...من خالل
الدراسة الميدانية ،وذلك بتصميم وحدة دراسية من منهج الرياضيات لطالب
الصف الثاني الثانوي ،وتجريبها ...وتطبيقها ...ثم تقويمها في النهاية .
لقد أثيرت العديد من التساؤالت ...حول مفهوم التصميم التعليمي!...
فهل يا ترى هو حركة ذات أبعاد لها مهام أكثر من كونها مفهوما ً محدداً؟.
أم أنه طريقة للتدريس ؟ أم أنه مجموعة وسائل وأساليب لتطوير العملية
التعليمية؟

يري بعض التربوين وخاصة( ...كانية 1978م) و (ميرل 1982م)،
أن التصميم التعليمي عبارة عن:
"نظرية تطبيقية وأنموذج يوظف النظريات" وقد منحاه صفة مميزة...
في كونه أمتداداً طبيعيا ً لنظريات التعلم والتعليم ...ولهذا فمن من العلماء
من ال يرغبون في فصلة ،عن حركة تكنولوجيا التعليم ...أو عن تفريد
التعليم ...أو عن نماذج التعليم.

بينما يري بعض الكتاب العرب
"أن التصميم التعليمي مجموعة فعاليات تطويرية ...ال يمكن أن ترتقي
إلي مستوى نظرية ...كما هو الحال في نظريات التعلم ،ذات الفرضيات...
واألفكار ...والتجارب ،فقد قدم (مرعي وحيله 1998م) ،علي سبيل
المثال ،مجموعة فعاليات لتقرير التعليم والتكنولوجيا ،في األنظمة
التعليمية:
التعليم المصغر ...أو التعليم اإلتقاني ...أو التعليم باأللعاب ...أو المحاكاة
التعليمية ...أو التعليم السمعي الذاتي ...أو النظام التعليمي الشخصي ...أو
الحقائب التعليمية ...أوالتعليم المبرمج ...والفيديو المتفاعل ...أوالتعليم عن
بعد.
أن هذا التعريف ،يظهر أن تكنولوجيا التعليم هي:
"أنماط تعليمية واساليب فقط"
بينما يرى (عزيز والبيرماني) في التصاميم التعليمية ...حزمة منسقة من
الطرائق والمناهج المبتكرة في التعليم واإلعداد ...تهدف الي تحقيق أكبر
قدر ممكن من الكفاية التدريبية كما ً ونوعا ً ،علي نحو أفضل واسرع
وأجدى وبأقل جهد وتكلفة.
أما اللجنة القومية التكنولوجية للتعليم ،فقد اقتربت كثيراً في تعريفها
للتصاميم التعليمية ،من المنظور الشامل  ،فهي ترى فيه طرق منظمة
لعملية تصميم ،وتنفيذ ،وتقويم ...للعملية التعليمية بكاملها ،في ضوء أهداف

محددة ،تقوم أساسا ً علي نتائج البحوث في مجال التعليم ...وفي مجال
التواصل اإلنساني ،مستخدمة جميع الوسائل البشرية وغير البشرية،
للحصول علي تعلم أكثر كفاية وفاعلية.
اما المجلس البريطاني لتكنولوجيا التعليم ،فقد اقترب تعريفة من مفهوم
تكنولجيا التعليم أكثر من تصميم التعليم ...وأكثر من التصميم التعليمي
الشامل .فهو يرى في التصميم:
"أنه تطور في التطبيق ...وتطوير في األنظمة ،والتقنيات ،والوسائل ،من
أجل تحسين عمليات التعليم اإلنساني"
أما الحيله  1998م فيعرف علم التصميم التعليمي بأنه:
"علم يصف اإلجراءات التي تتعلق باختيار المادة التعليمية ،واألدوات
والمواد ...والبرامج ...والمناهج ...المراد تصميمها ،وتحليلها ،وتنظيمها،
وتطويرها ،وتقويمها ...وذلك من أجل تصميم مناهج تعليمية ،تساعد علي
التعلم بطريقة افضل ...وبطريقة أسرع ،وتساعد المعلم علي أتباع أفضل
الطرق التعليمية ،في أقل وقت ...وجهد ممكن".
مما سبق تبين أن التصميم التعليمي علم وتقنية ،يبحث في وصف أفضل
الطرق التعليمية ،التي تحقق النتاج التعليمي وفق شروط معينة ،وبذلك يعد
أسلوب التصميم التعليمي ...من العلوم التعليمية التي حاولت الربط بين
الجانب النظري والجانب التطبيقي ،ويتجلى الهدف من التصميم التعليمي
في مساعدة المناهج الدراسية ،في إخراج كتب مدرسية أو برامج تعليمية،
واضحة في مكوناتها و متسلسلة في أجزائها ،ومنظمة في وحداتها ،ومقنعة
في طريقة عرضها للمعلومات ،ومتفقه مع خصائص الفرد المتعلم ...الذي
أعدت له هذه المناهج الدراسية ،والبرامج ،أو المادة التعليمية.

 -2األصول التاريخية لمفهوم تصميم التعليم:

يشير األدب المكتوب في مجال تكنولوجيا التعليم ،إلي أن جذور تصميم
التعليم الحديث ونماذجه المختلفة ...كجزء من تكنولوجيا التعليم ،ترجع
للجهود والمساعي ،التي بذلت في أمريكا ،في تدريب الجيوش ،خالل
الحرب العالمية الثانية ...وبعد الحرب مباشرة ،وذلك لتعليم أعداد كبيرة من
أفراد الجيش ،علي استخدام التقنية في المعدات الحربية الحديثة ،بأقصى
روقت وأقل تكلفة.
في ذات الوقت ...كان لنتائج البحوث المعملية لعلماء النفس ،أن قدمت
معلومات جيدة ،لم تكن معروفة سابقا ً ،إال وهي كيف تحدث عملية التعلم
اإلنساني ...ويتضمن ذلك التحديد الدقيق ،للمهام التي يجب أن تتعلم وتنجز
من قبل المتعلم ...وذلك بتوفير مشاركة المتعلم اإليجابية والنشطة ،وكذلك
لعب المختصون في مجال الوسائل السمعية والبصرية ،دوراً هاما ً في
تطوير (تطور) هذا المفهوم ،في مجال السمع بصريات ...وذلك بتطبيقهم
لمبادئ وأسس علم نفس التعلم ،في عمليات تصميمهم ،لألقالم التربوية
والتعليمية المختلفة.
أما بالنسبة لألبحاث التي قام بها (سكنر) في الخمسينات ...فقد ظهرت
نتائجها في التطبيقات التربوية لنظريات التعلم ،وعرفت هذه التطبيقات
بالسلوكية ،وذلك بتطويرهم لنموذج المثير واالستجابة ،والنموذج مبني علي
أن التعلم يأخذ مكانه خالل مجموعة من الخطوات الصغيرة ،والتي من
خاللها يجب أن يكون الطالب مشاركا ً ونشطا ً ...فالطالب يتعلم نتيجة تفاعله
ومشاركته ،ثم إن التعلم الذي يحدث لدية يكون أفضل ،إذا ما خبر بنتيجة
إجاباته في الحال.
مع تطور المدرسة السلوكية ،والتطبيق النفسي ...لمفهوم التغذية
الراجعة والمكافاة الفورية ...ظهر ما يسمي باالشتراط اإلجرائي.

نتيجة لظهور هذه النظرية ،وتطور األبحاث في مجال علم النفس  ،ظهر
ما يسمي بالتعليم المبرمج في الستينات ،والتعلم المبرمج كما يعرفه سيد
خير هللا 1973م هو:
"نوع من التعلم الذاتي ،الذي يعمل فيه المعلم مع العلم في قيادة التلميذ
وتوجهه ،نحو السلوك المنشود لبرنامج تعليمي ،أعدت فيه المادة التعليمية
إعداداً خاصا ً ...وعرفت في صورة كتاب مبرمج أو آله تعليمية".
يتضح مما سبق ،أن هناك عدداً من العناصر التي يجب أن تراعي عند ما
نريد تصميم نظام تعليمي شامل مثل:
كتابة األهداف وتنظيم المحتوى  ،تحليل المصممات ،ووصف شروط
التعليم وتقييم األداء وهذا المجال كجزء في تكنولوجيا التعليم ال يزال
يتطور ،نتيجة لتطور المعرفة ،وظهور كثير من االختراعات التقنية،
والتربوية الحديثة.
األساس المنطقي لتصميم التعليم :
إن تصميم التعليم يجب أن يتم علي ضوء الظروف التي سيتم خاللها
التعلم ...وعند اإلعداد للتعليم يجب أن يأخذ بعين االعتبار ،تلك الظروف،
سواء الداخلية منها أو الخارجية ،والتي تعتمد علي ما قد تم تعلمه.
عند تصميم التعليم البد من وضوح المبرر لذلك ،وهذا يتطلب بدوره
العودة الي الوراء للمصادر األولية التي تجعل التعليم موجها للحاجات،
وتخطيط التعليم هو أسلوب مبرمج إلي حد بعيد مع مراعاة التنسيق والثبات
للمعرفة الفنية ،في كل مرحلة من مراحل اتخاذ القرارات ...وهذا ما يسمي
بمنحى النظم ،وهذا النوع من اإلعداد تستخدم فيه مراحل ...وخطوات...
وإجراءات متعددة ومتنوعة ،في المعرفة ،والمعلومات ،والمبادئ النظرية،
تشكل في مجملها مدخالت للمراحل الالحقة ،ثم تقوم المخرجات علي ضوء
مدى ما تحقق من أهداف ،ثم وضعها مسبقاً.

 /4تصميم التعليم:
هناك خلط كثير من المشتغلين في مجال التربية والتعليم ،بين مفهومي
تطوير التعليم وتصميم التعليم  ،أن تطوير التعليم أعم وأشمل من تصميم
التعليم ...الن التصميم جزء من تطوير التعليم ،فهو يتعلق بتصميم وحدات
أو برامج تدريبية مصغرة ،بينما يتناول التطوير أنظمة أو نظما ً تعليمية
متكاملة ،والكل يعرف التعليم بأنه:
"طريقة التفكير المنظمة لحل مشاكل تعليمية ،وهذه العملية تتبع خطوات
محددة وما ينبثق عن تطبيق هذه الخطوات هو نظام تعليمي".
مفهوم تصميم التعليم عرف تعريفات متعددة ومختلفة فيعرفه (لوندان
1973م) علي أنه:
"البينة التي تصنف متطلبات التعلم والنتائج المترتبة علي ذلك".
أما (ميريل) فيعرفه علي أنه:
"تحديد وإنتاج ظروف بيئية تدفع التلميذ إلى ما يؤدي إلي تغيير سلوكه".
اما (ريجلت) فيعرفه بأنه:
"العلم الذي يهتم بفهم ...وتحسين ...وتطبيق طرق التدريس.
أو هو العملية التي يقرر من خاللها الطريقة العلمية األنسب لتحقيق التغير
المطلوب ...في المعرفة ،والمهارات ،لموضوع معين ومجتمع محدد من
الطلبة"
.
اما (أنسبة المنشئ) فهي ترى أن تصميم التعليم عبارة عن:
"عملية وضع خطة الستخدام عناصر بيئة المتعلم والعالقات المترابطة
فيها ،بحيث تدفعه الي االستجابة ،في مواقف معينة تحت ظروف معينة ،من

أجل إكساب خبرات محددة ،وإحداث تغيرات في سلوكه ...أو أدائه ،لتحقيق
األهداف المقصودة".
لذا فإن تصميم التعليم هو الطريقة العلمية النظامية ،المخطط لها ،لتناول
بيئة المتعلم عن قصد ...وباختيار الوسائط واألساليب المالئمة ،إلحداث
تغيرات في سلوكه ،ألجل تحقيق أهداف محدودة وضمن شروط محددة.
 /5عمليات التصميم:
التصميم التعليمي عبارة عن عمليات مهمة ،في الوصول إلى األهداف
المرسومة بدقة ...وبأقل تكلفة ...وبأسرع وقت ،وفقا ً لإلجراءات والخطوات
واألولويات ،التي يجب أن تتبع بما يتناسب مع المحتوى والتقدم ومستوى
المتعلمين.
لذا فأن ميدان تكنولوجيا التعليم ،غني بنماذجه وطرقة المختلفة ،لتصميم
وتطوير النظم التربوية المختلفة ،وبما أن المعلم يقوم بدوره بتعليم أفراد
ذوي مستويات مختلفة ،يتطلب منه معرفة أكثر من نموذج من نماذج
التصميم المختلفة ،ألنه في هذه الحالة سوف يختار النموذج المالئم لكل
مرحلة من المراحل ،واألهداف التي يريد تحقيقها ،أو إمكانية أن يأخذ
عناصر متعددة من نماذج مختلفة.
إذا حللنا أي نموذج من نماذج تصميم التعليم ،إلى عناصره الرئيسة،
لوجدناه يتكون من عناصر رئيسة مشتركة في جميع النماذج كما أورده
(كمب):
فعليه يمكن تقديم هذه العناصر باإلجابة عن األسئلة التالية:
لمن يطور (طور) هذا البرنامج ؟ من المتعلمين؟
ماذا تريد من المتعلم أو المتدرب أن يتعلم ؟ وما األهداف؟
كيف تستطيع أن تحدد إلى أي مدى يحقق التعلم إجراءات التقويم؟.
وهذه العنصار "االسس " التالية:

المتعلم ،واالهداف  ،والطرق واألساليب ،و التعليم ...هي اإلطار أو الشكل
الرئيس لتصميم النظام التعليمي ...وهذه ا لعناصر الرئيسة األربعة،
تتضمن عناصر أخرى تختلف من نموذج آلخر مثل :نموذج (كمب) ،الذي
يتضمن العناصر التالية :
المواضيع واألهداف العامة  ،خصائص الطالب  ،األهداف التعليمية ،
محتوى المادة  ،الفرص األول  ،نشاطات ومواد التعلم والتعليم  ،الخدمات
وا لمساعدة  ،التقييم.
أسلوب التصميم التعليمي:
بدأت محاوالت التصميم التعليمي في سبعينات القرن الماضي  ،حيث
وضعت له أسس ومبادئ منذ زمن طويل  ،وضحت في محاولة (اسكنر)
الذي وضع أنموذجا ً تعليميا ً واختبره فعليا ً .
وكان تركيز (اسكنر) ينصب للوصول ألي نجاح أو تقدم في العملية
التربوية ،يتم من خاللها التعزيز ،والذي اعتمدته معظم نماذج التعليم ...التي
صدرت عن وجهة نظر المدرسة السلوكية ،وهناك من يرى أن هذا النموذج
ال يصلح لتعليم اإلنسان ،الن التعزيز ال يتناسب مع المتعلم ،فالمدرسة
السلوكية ...ترى أن التعليم ال يحدث من وجهة نظرهم ارتباط وقد ال
يتناسب مع متعلم أخر.
أما علماء النفس المعروفين (بياجية  ،جانييه  ،برونز  ،أوزويل) اتفقوا
علي وصف التعليم بأنه تجميع ،وتنظيم ،و استخدام المعرفة ،ويمكن عرض
اهم مبادئ النظريات المعرفية في اآلتي:
.1
.2
.3
.4

التعليم عن طريق التفاعل بين الموضوع والبيئة المحيطة بالمتعلم.
التدرج في التعليم من السهل الي الصعب.
اشتراك أكبر عدد من الحواس في استالم التعليم .
التركيز علي الخبرات السابقة في تعليم الخبرات الجديدة.

هذه المبادئ آنفة الذكر ،استفادت منها المختصة في بناء النماذج
التعليمية ...التي تشكل هيكل التصميم التعليمي ،الهادف لتوضيح واجبات

المصمم التعليمي ...في أن يقدم المادة التعليمية ،في شكل خطوات منظمة
ومتسلسلة ،بحيث يمكن للمتعلم أن يستقبلها بصورة منظمة ،ويحتفظ بها.
يعزي السبب في تفعيل استخدام النماذج في العملية التربوية ،إلى إمكانية
إخضاعها للتجربة والقياس ،وألنه من الممكن استخدامها في التدريس ،من
خالل التعلم والبيئة والتعليمية ...وهذه التصاميم يمكنها مساعدة المتعلمين...
علي تمثيل ما يقدم لهم من خبرات تعليمية ،مع استيعابها لتضمن استمرار
انتباههم ،كذلك يمكن خزنها علي شكل ابنيه معرفية ...وعليه فإن التصميم
التعليمي ...يوفر مناخا ً مالئما ً للتعليم ،يضمن الوصول إلى نتائج مرغوب
فيها ،وقد استثمر التصميم المبادئ المشتركة لنظريات التعلم ،المتمثلة في
المثيرات واالستجابات (التعزيز والتغذية الراجعة) .
لكي تكون التصاميم ناجحة ومؤثرة ،يجب أن تحتوى علي عدد من
المبادئ ...واألساليب ،المستخرجة من نتائج البحوث والدراسات ،التي
أجريت في ميدان التربية وعلم النفس  ،وقد أشارت إلى هذه المبادئ
إجراءات أطلق عليها:
مكونات التصميم التعليمي التي تختار في ضوء:
-

حاجات المتعلمين.
مناسبة طبيعة الموضوع الدراسي.
اإلمكانات والتسهيالت المتاحة للمؤسسات التعليمية .
األهداف التربوية.

ويجب أن تؤدى هذه المبادئ إلى:






تشجيع الطلبة علي اكتساب أساليب التفكير واإلبداع.
المشاركة الفاعلة للمتعلمين في عملية التعلم.
تميز الفروق الفردية بين المتعلمين.
استثمار مكونات البيئة التعليمية أفضل استثمار.
أداة التركيز علي التعلم الذاتي لدى الطالب.

يتفق معظم المربين علي أن التصميم التعليمي يجب تحديد مكوناته،
فيري (كمب 1977م ) بان التصميم التعليمي:
"نظام مصمم بشكل ثماني ...يمتاز بالمرونة الديناميكية ،وأن هناك
عالقات متبادلة بين عناصره ...وأن اي تأثير يقع علي هذه العناصر ينتقل
أثره إلى بقية العناصر األخرى وهي:
خصائص المتعلم  ،األهداف التعليمية  ،محتوى التعلم  ،االختيار القبلي
 ،مصادر وأنشطة تعليمية وخدمات مساعدة التقويم.
تمتاز التصاميم بأنها تستند علي تحليل خصائص المتعلمين من حيث
السن ،والجنس ،والقدرات العقلية ...والجسمية...والتعليمية للفئة المستهدفة
(المتعلمين) ،وتحديد حاجاتهم ،ومدى امتالكهم للمعلومات التي ترتبط
بالمادة التعليمية الجديدة ،التي ستقدم لهم ،وهذا يتفق مع مبادئ التعليم التي
قدمها االتجاهان العرفي ،واإلنساني ،مؤكدة مراعاة وقدرات التعلم،
واستعداداته ...وكذلك تحليل المحتوى التعليمي الي عناصره ،التي يتكون
منها ،وتنظيمها وفق أسس منطقية ،ونفسية ،تتناسب مع خصائص الفرد
المتعلم العقلية ...وخبراته السابقة.
اسباب التصميم التعليمي:
من أسباب التصميم التعليمي المتفق عليها ،هي أن يقوم المدرس أو
المصمم التعليمي ،بأعداد المواد ،واألنشطة ،والتدريبات ،والوسائل
التعليمية التي تحتوى علي خبرات مناسبة ،وترتب بطريقة معينة ،وذلك
لتهيئة البيئة المناسبة إلحداث التعلم عن طريق تفاعل المتعلم مع تلك
المثيرات الموجودة في الموقف التعليمي ،و استجابة لها يشكل سلوكه في
االتجاه المرسوم والمقصود ،وكذلك مالحظة تفاعل المتعلم مع الفروض
المقدمة له ،وتوجهه وتوفر التغذية الراجعة له  ،ويكون تحديد استجاباته ،إذا
ما اختلفت عن النتائج المحددة أو المسارات المتوقعة في التصميم.
هناك عدة نظريات ونماذج للتصميم التعليمي ،بدرجة تبسيطها أو
تعقيدها تبعا ً لمراميها ،واإلجراءات التي اتبعتها ،ومع ذلك فجميعها تتكون

من عنصر مشتركة تقتضيها طبيعة العملية التعليمية...فهناك أسس مشتركة
بينهما ويمكن تحديدها في اآلتي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تحديد األهداف :أي تحديد النتائج التعليمية في صيغ سلوكية
محددة.
التعرف علي خصائص المتعلم.
تحديد وسائل التقييم لفاعلية عملية التدريس.
اختيار الخبرات واألنشطة التعليمية والتعلمية.
ترتيب المادة الدراسية ترتيبا ً منطقيا ً أو سيكولوجياً.
استمرار أثر التدريس من خالل عمليات التغذية الراجعة.

نماذج:
يتضمن هذا الجزء من الفصل الثاني ،عرضا ً لبعض نماذج التصميم
التعليمي ،ذات الطابع اإلطاري ...والتي تصلح ألكثر من مادة علمية ،أكثر
من اختصاص ،لقد أثبتت التجربة العلمية المتمثلة بالبحوث التجريبية
العلمية ،في مدارس عربية وعالمية ،صالحية هذه النماذج ،تجويد نتاج
مدارسنا ومؤسساتنا التربوية ،سعيا ً وراء تطوير هذه المؤسسات بما يخدم
عجلة التنمية القومية.
لقد وظف علم التصميم التعليمي ...نظريات التعلم والتعليم ،بما يخدم
اإلنسان ،وبالذات الطالب في الصف ،وتضمن بذلك األسلوب تحقيق
األهداف التعليمية في أقصر وقت وجهد مكنين ،وأقل تكلفة اقتصادية
ممكنة ،وقدمت نماذج ونظريات استخدمت طرائق لتنظيم محتوى المادة
التعليمية من ناحية ،وتعليمها من ناحية أخرى ،علي افتراض أن تنظيم
المحتوى التعليمي ،بطريقة ما ،يساعد المتعلم علي فهم المعلومات المتعلمة،
واستيعابها وخزنها في الذاكرة ،بطريقة منظمة ومسلسلة ،وأن يتبع طرائق
تدريسية تتفق والطريقة التي تنظم المعلومات وتسلسلها في الكتاب
المدرسي.
إن من أهم الفوائد التي يمكن تجنبها في تبني نماذج التصميم التعليمي،
هو أن هذا النوع من الفعاليات يمنح أطراف العملية التعليمية الحرية

والقدرة ،في تطبيق نظريات التعلم والتعليم ،علي حد سواء ،وتنظيمها بما
يؤدي إلى رفع كفاءات أداء المدرسين والمتعلمين ،أن كانت نماذج التصميم
التعليمي مناسبة وواضحة ،في مخططاتها وأساليبها ...وما توفر هذه
النماذج من أساليب تعلم  ،وتفسير علمي بالكيفية التي يتعلم بها الطالب ،كل
ذلك يمكن أن يسهم في تغير دور المدرس ،ووظيفة المدرسة.
في ضوء ذلك كف علماء تصميم التعليم ...علي استمرارية االجتهاد في
ابتكار النظريات والنماذج التعليمية ،التي تساعدهم في تنظيم محتوى
المناهج الدراسية ،بالشكل الفعال ،ولعل أحدث هذه النظريات ما عرف باسم
النظرية التوسعية (راجيلوث1981م) ،التي ينصب اهتمامها في تنظيم
المحتوى التعليمي ،على مستوى واسع مكبر ،ولعدد كبير نسبيا ً في الحقائق
أو المفاهيم أو المبادئ أو اإلجراءات ،وتعليمها مجتمعة في مدة زمنية ليست
بالقصيرة ،قد تتراوح ما بين أسبوعين وشهر وأحيانا ً تمتد إلى سنة كاملة...
بجانب هذا النموذج فقد انبثقت عن علم التصميم التعليمي نماذج ونظريات
عديدة أخرى ...تهتم بعملية اكتساب المفاهيم وتعليمها ،وخاصة المفاهيم
العلمية ،التي تتميز باختالف درجة صعوبتها وفيما يأتي وصف لبعض
النماذج:
نموذج رايجلوث:
عمل (راجيلوث 1981م) علي تطوير النظرية التوسعية واستخدامها
أساسا ً لتنظيم المحتوى التعليمي ،علي المستوى المكبر ،وسميت هذه
النظرية بالتوسعية ألنها لم تختصر علي تنظيم نمط واحد من المحتوى
التعليمي ،وإنما شملت األنماط كافة في الحقائق والمفاهيم والمبادئ
واإلجراءات ...وافترض فيها انها سوف تنمي التعليم علي جميع مستوياته،
من تذكر ...ومعرفة ...وتطبيق ...واكتشاف ...واستيعاب ...وتحليل...
وتركيب ...وتقويم.
تتكون النظرية التوسعية من أربعة نماذج تعليمية ...ونظام لكيفية عمل
هذه النماذج ،طبقا ً لألهداف التدريسية ...أو لهدف المنهج الدراسي ،وهذه
النماذج هي:
.1

نموذج لتنظيم المحتوى التعليمي الذي تغلب عليه اإلجراءات.

.2
.3
.4

نموذج لتنظيم المحتوى التعليمي الذي تغلب عليه المفاهيم.
نموذج لتنظيم المحتوى التعليمي الذي تغلب عليه المبادئ.
نموذج طريقة الشروط المبسطة.

تهتم النظرية التوسعية بالمجاالت المعرفية والنفس حركية ...وتؤكد أنه في
حالة تصميم التعليم طبقا ً لنموذج محدد عندها سيؤدي التعليم إلى تحسن في
مستويات التحصيل ...والتركيب  ...واستيفاء المادة الدراسية ...ورفع
مستوى الدافعية لدى المتعلمين.
عناصر النظرية التوسعية:
تتكون النماذج التعليمية التي قدمتها النظرية التوسعية من عناصر أساسية
مشتركة ،وتقدم هذه العناصر دليالً أو وصفا ً لما ينبغي أن يكون عليه
التدريس ،منذ البداية وحتى النهاية ،لتحقيق األهداف التعليمية وتتكون هذه
العناصر من:
 /1المقدمة الشاملة (الصورة المصغرة عن الموضوع)
هي عبارة عن األفكار الرئيسة ،والتي يتضمنها محتوى المادة الدراسية
المراد تنظيمها ،سواء كانت هذه األفكار مفاهيم ،أم مبادئ ،أم إجراءات ،أم
حقائق ،وتتبعها بأمثلة توضحها ثم فقرات تدريبية فتغذية راجعة ،وذلك
بهدف تعليمها علي مستوى التطبيق.
 /2المقارنة التشبيهية (التناظر الوظيفية):
تمثل المقارنة التشبيهية ...عنصراً هاما ً في العملية التعليمية ،ألنها تجعل
من السهل فهم األفكار الجديدة من خالل ربطها باألفكار المألوفة ،والهدف
من عملية التشبيه هو جعل الموضوع غير المألوف مألوفا ً وقابالً للدراسة
والفهم.
 /3مستويات التوسع
وهي مراحل عرض المحتوى التعليمي وتقديمه وتشمل:

أ /المحتوى األول من التفعيل
هو ذلك الجزء من محتوى المادة الدراسية ...الذي يزودنا بمادة تفعيلية
باألفكار التي وردت في المقدمة الشاملة أي عن أجزاء المحتوى التعليمي
المراد تعلمه.
ب /المستوى الثاني من التفعيل
هو ذلك الجزء من محتوى المادة الدراسية ...الذي يزودنا بمادة تفعيلية
لألفكار التي وردت في المستوى األول من التفعيل.
ت /المستوى الثالث من التفعيل
هو ذلك الجزء من محتوى المادة الدراسية الذي يزودنا بمادة تفعيلية
لألفكار التي وردت في المستوى الثاني من التفعيل.
وهكذا تستمر مستويات التوسع حسب حجم المادة الدراسية وصعوبتها،
وتتم عملية تفعيل المحتوى باستعمال النظرية التوسعية ...بإحدى الطريقتين
اآلتيتين:
.1
.2

التفعيل أفقياً :إذ يتم تناول جميع األفكار الرئيسية التي وردت في
محتوى المادة الدراسية ،ثم تفعيلها تدريجيا ً إلى عدة مراحل إلى
أن تنتهي قبل االنتقال لغيرها.
التفعيل عمودياً :إذ يتم تناول كل جزء من هذه األفكار الرئيسة
علي حدة ،وتفعيلها تدريجيا ً علي عدة مراحل قبل االنتقال إلى
غيرها.

التلخيص:
هو عرض موجز ألهم األفكار التي وردت في محتوى المادة
الدراسية ،بطريقة عامة ،وعلي مستوى التذكير من أجل مساعدة المتعلم
علي عدم النسيان ،وهناك نوعان من التلخيص هما:
أ .التلخيص الداخلي  :يتم إجراؤه في نهاية اكل درس ويلخص األفكار
الحقائق والمفاهيم التي درست في ذلك الدرس فقط.
ب .تلخص األفكار المتضمنة في مجموعة الدروس أو الموقف التدريسي
وهو الذي يلخص األفكار والحقائق التي درست في مجموعة
الدروس.

.3

التركيب والتجميع:

هي حالة من التلخيص يجرى فيها ربط األفكار التي درست معا ً ودمها
دوريا ً وهي ما يسمي (بالمفاهيم  ،أو المبادئ أو اإلجراءات) وذلك ألجل.
 .1تزويد الطالب بذلك النوع القيم من المعرفة.
 .2تسهيل الفهم المتضمن لألفكار من خالل المعايير وإظهار التشابه
واالختالف.
 .3زيادة عملية الفهم والدافعية.
 .4زيادة االحتفاظ عن طريق توفير روابط وصلة إضافية ضمن
المعرفة الجديدة وبينها المعرفة السابقة.
انبثقت النظرية التوسعية عن األسس النفسية المتمثلة باالتجاه المعرفي،
والمستندة إلى أعمال (بياجية ،وجانبية ،وشورمان ،وبروانر) وما توصلوا
إليه ،من مبادئ تعليم وتنظيم البناء المعرفي للمتعلم علي النحو االتي:
 .1إن تحليل البنى المعرفية  ،وفهم العمليات المعرفية  ،ونظريات
التعلم ...تسهم في تطوير نموذج تدريس نافع  ،لتحقيق أهداف تعليمية
متقدمة.
 .2إن تدرج التعلم وتسلسله ...يسهم في تطوير خبرات أكثر معني لدى
المتعلم.
 .3إن التعامل مع عدد كبير من األفكار المترابطة ...يهيئ فرصا ً أمام
المتعلمين ،لبناء خبرات شاملة ومحتوى موسع.
 .4إن تفكير المتعلم يشبه العدسة الالمة في آله التصوير  ،إذ يبدأ الفرد
باإللمام بالموقف ،وفق نظرة واسعة شاملة ،يتم فيها إدراك رؤية
العناصر والعالقات الرئيسة ضمن األجزاء (تركيب الصورة).
 .5إن التعلم يبدأ بالفكرة العامة المجردة أوالً ،ثم يتدرج إلى تعلم األمثلة
المادية المحسوسة.
 .6أن تنظيم المحتوى التعليمي ...يسير وفق تتابع من أعلي إلى أسفل
(من البسيط الي المعقد) ...المجرد ...الالمحسوس ،إلى المحسوس
ومن العام إلى الخاص أو بالعكس.
 .7إن التعليم يأتي علي مراحل:

المرحلة األولي:
تكون عامة وشاملة وموجزة وتتضمن أهم عناصر المهمة
التعليمية المراد تنظيمها.
المرحلة الثانية:
يبدأ المدرس بالتفعيل والتوسع في هذه العناصر شيئا ً فشيئا ً شريطة
أن تجرى هناك عملية ربط كل مرحلة تعليمية واألخرى التي تسبها
أو تليها.
نموذج ديك وكاري:
قدم (ديك وكاري) أنموذجا ً حاوال من خالله جمع معظم األفكار والمبادئ،
التي قدمها علماء التصميم التعليمي في الثمانينات من القرن الماضي ،إال أن
هذا األنموذج أمتاز باختصاره وبساطته ،مما القي نجاحا ً ال بأس به لكل من
حاول تطبيقه.
ويتضمن هذه األنموذج خطوات أهمها-:
 .1تحديد األهداف العامة.
 .2تحليل خصائص الفرد المتعلم.
 .3تحديد األهداف السلوكية الخاصة.
 .4تصميم اختبار محكية المرجع.
 .5تحديد استراتيجيات التعليم.
 .6تحديد المواد والوسائل التعليمية.
 .7القيام بعمليات التقويم التشكيلي.
 .8التقويم التجميعي ،ال يأتي بعد التقويم التشكيلي الذي يبرمج كل خطوة
بمثابة تدقيق مستمر.
نموذج دروزة:
قدمت (أفنان دروزة) نموذجها علي شكل أنموذج وإشارات ،كان أكثر
من كونه توليفا ً ،فمع أنه اقتبس بعض ما جاء في أنموذج (ديك وكاري) إال
أن دروزة اشارت إلى أنها درست ظروف البيئة المحيطة وتحليلها ،قبل
البدء بعملية التصميم ،ثم أضافت خطوة أخرى للنموذج ...رأتها ضرورية
في حلقات تصميم التعليم ،أال وهي اختيار اإلستراتيجية اإلدراكية المعرفية

الالزمة للتعليم ،وقد طورت دروزة هذه الخطوة ،بعد قيامها بتحليل مائه
وخمسين بحثا ً ودراسة تجريبية ،في موضوع استراتيجيات اإلدراك
المعرفية.
تقول دروزة 1993م "إن خطوة التوليف هذه ،تطلب منها إضافة إلى
التحليل ...تحديد النظام الذي ستنطلق منه الوسيلة المعرفية ،وهي الوسيلة
التي يعدها المصمم بنفسه ويقدمها جاهزة للمتعلم ،وكذلك الوسيلة التي
يطلب من الطالب إعدادها بعد خلفية التعليمات ،أو تدريب خاص ،وإرشاده
علي كيفية القيام بذلك ،وقد ترتب هذه الخطوة في أنموذج تصميم التعليم بعد
خطوة تحديد إستراتيجيات التعليم.

الشكل ( )1نموذج دروزة ألسلوب تصميما لتعليم
أبدأ
أختر المادة التعليمية

حلل الظروف البيئية

حلل األهداف التربوية العامة

حلل المحتوى التعليمي

حلل خصائص الفرد المتعلم

حدد األهداف السلوكية الخاصة

صمم األختبارات للتقييم
التغذية الراجعة
حضر المواد والوسائل التعليمية

طور وسائل معرفية إدراكية

أعط تعليمات الشتقاق
وسائل معرفية إدراكية

قم بعمليات التقييم الجمعي

نموذج التصميم ل(...نياك وكاستافس):
يتضمن النموذج التعليمي ل(...نيك وكاستافس) ثالث مراحل للمحتوى
كما يلي:
.1
.2
.3

تقرير المشكلة.
تصميم
تطوير.

فتقرير المشكلة يشتمل علي تشخيص المشكلة ثم وضع األهداف التعليمية،
اما مرحلة التصميم فتشتمل علي تطوير األهداف ،ثم اختيار االستراتيجيات
المناسبة ،وتمثل المرحلة األخيرة التطوير المراد والمقررات التي ستختار
في ضوء معطيات المرحلة السابقة.
شكل ( )2نموذج نياك وكاستا في التصميم
اختيار االستراتيجيات
Specify strategic

مرحلة التصميم

طور االهداف Develop of objectives

Design

أختيار الوسائل المساعدة

تنفيذ اإلستراتيجيات

التقويم
التطوير

تنظيم المحتوى:
بعد عرض هذه النماذج من التصميم التعليمي ،ينبغي الوقوف قليالً عند
عملية تنظيم المحتوى للمناهج ،وهي إحدى العمليات األساسية التي تؤدي
الي نجاح العملية وهي:
.1
.2
.3

طريقة تنظيم التعليم التي تهتم بترتيب المادة الدراسية وما جاءت
به من معرفة ومعلومات وتسلسل أجزائها.
طريقة عرض التعليم التي تهتم باألساليب التعليمية التي تستخدمها
لتوصيل المحتوى التعليمي ،وما تتضمنه من معرفة ومعلومات
علي المتعلم بطريقة تكفل التفاعل بينهم.
طريقة إدارة التعليم التي تهتم باألساليب اإلدارية التي تكفل ضبط
الموقف التعليمي ،كتنظيم الجداول المدرسية ،وحفظ السجالت
المدرسية ،وضبط النظام ،وغيرها من األعمال اإلدارية.

إن عملية تنظيم المحتوى التعليمي ،ال تتم إال بعد أن تجرى عملية
تحليلية تفكيكية لما جاء في هذا المحتوى من معرفة ومعلومات ،سواء كان
ذلك باستخدام األسلوب الهرمي ،وهي الطريقة التي ترمي لتفكيك محتوى
المادة التعليمية وما يتضمنه من معلومات ومعرفة ،إلى األجزاء التي يتكون
منها ،بهدف بيان اي من المعلومات التي يجب تعلمها قبل غيرها ،باعتبارها
متطلبات سابقة لما هو اعقد منها ،أو األسلوب اإلجرائي ،وهو الطريقة التي
ترمي الي تفكيك محتوى المادة التعليمية ،الذي هو مهارات حركية في
طبيعته إلى الخطوات الرئيسة والفرعية ،التي يتكون منها ذلك بهدف بيان
التسلسل الذي يجب أن تجرى به هذه الخطوات خالل عملية التعلم.
بمعني آخر ال يستطيع المصمم التعليمي ،أن ينظم المحتوى التعليمي ما لم
يحلله إلى عناصره الرئيسية والثانوية ،التي يتكون منها ويحدد األجزاء التي
يتكون منها هذا المحتوى ،والعالقات الداخلية التي تربطها ...بعضها
ببعض ،وبيان العالقات الخارجية التي تربطها بغيرها من الموضوعات،
بطريقة معينة ،وبشكل منظم ومرتب ...يتفق عليه ،وطريقة خزن
المعلومات في ذاكرة المتعلم مما يساعده في الفهم و التطبيق.

إن عملية التنظيم ال تنفصل عن عملية التحليل ،وأن كانت األخيرة تسبق
األولي ...وتعتبر متطلبا ً إجباريا لها ،فالعمليتان متالزمتان وال يمكن فصل
أحدهما عن األخرى ،بل تعتبران مظهران لعملية واحدة.
إن عملية تنظيم المحتوى المراد تقديمه للمتعلم من خالل التصميم التعليمي،
يعتمد اعتماداً كليا ً علي هذه العملية ،فمنها تحدد األهداف اإلجرائية
واألساليب واألنشطة التعليمية التعلمية ،والوسائل واألدوات ،وأساليب
التقويم المناسبة ،وتنظيم البيئة التعليمية ،وفوق هذا وذلك تمكن هذه العملية
المصمم من تحديد خطواته بوضوح األمر الذي يحتم علينا ان نتعرض في
هذا الجزء ألهمية تنظيم المحتوى ،والمبادئ التي تحكمه.
أهمية تنظيم المحتوى:
ينظر بعض التربويين أمثال (جانية ،وبرجز ،وكاليسون ،وباتن،
ورايجلوث) ،الي تنظيم المحتوى التعليمي ...علي أنه من مقومات نجاح
العملية التعليمية ،إن لم يكن أهمها ،فعن طريق تنظيم المحتوى التعليمي،
يستطيع التربويون تطبيق نظريات التعلم من ناحية ،ونظريات التعليم من
ناحية أخرى ،واالستفادة منها في مجال تحسين العملية التعليمية التعلمية
داخل غرفة الصف.
عن طريق تنظيم المحتوى التعليمي ...يستطيع مصمم المناهج بالتعاون
مع خبير المادة الدراسية ،أن يعد كتابا ً مدرسيا ً ...وبرنامجا ً تربويا جيداً،
يتسم بالوضوح والمنطقية والقدرة علي اإلقناع ،في عرضة للمعلومات،
وكذلك عن طريق تنظيم المحتوى ،يستطيع المعلم وخاصة المبتدئ أن
يستخدم طرقا ً تدريسية فعالة ،تنفق والطريقة التي نظمت فيها المعلومات،
وسلسلت في الكتاب المدرسي ،وبالتالي عن طريق تنظيم المحتوى يستطيع
المتعلم ،خاصة في التعليم المبرمج ،أن يتبين طرقا ً دراسية فعالة تنفق
والطريقة التي نظمت فيها المعلومات ،في الكتاب المدرسي ،أو في برنامج
الحاسوب التعليمي.

بمعنى آخر فإن لعملية تنظيم المحتوى التعليمي فائدة ثالثية ...تفيد كالً من
المنهج ،والمعلم ،والمتعلم ،في آن واحد ،إن تنظيم المحتوى التعليمي ،كما
يقول كل من (لندزي ونودمان) ...هو مفتاح السترجاع المعلومات من
ذاكره المتعلم واستخدامها في حياته ،وهي تشبه عملية استخراج الكتب من
المدرسة ،فلوالعملية تنظيمها في فهارس ،وفق العناوين والموضوعات
والمؤلفين ...لما استطاع أي فرد أن يستخرج أي كتاب منها ،لكثرتها
وضخامتها ،وكذلك الحال في ذاكرة اإلنسان ...حيث يتعرض لكمية ضخمة
وهائلة من المعلومات في حياته وال يعرف متى سيحتاج إليها ،ولوال عملية
ربطها بما يوجد في ذاكرته من معلومات سابقة ،لخرجت عنه المعلومات...
واختلطت ،وعجز عن استخدامها في الوقت المناسب.
أضف إلى ذلك ...أن عملية تنظيم المعلومات في ذاكرة المتعلم ،عن
طريق تنظيم المحتوى التعليمي ،وسيلة جيدة لتنظيم ذلك المحتوى
واستيعاب ما جاء به من معلومات ،واستخدامها وقت الحاجة.
إن عملية التنظيم كما يقول (لندري ونورمان) ،تتم من خالل الربط بين
المعلومات المخزونة القديمة ،والمعلومات الجديدة ذات العالقة ،ومن هنا
بني كثير من التربويين أمثال( :أوسبل وبرونز وجانية ونورمان) ،نماذجهم
التطبيقية بناء علي الدراسات التي أجريت علي ذاكره المتعلم ،وكيفية
معالجتها للمعلومات ...ناهيك عما يحققه التنظيم من اختصار في الوقت،
وتوفير في الجهد ،وتحسين في جودة التعلم ،والعمل علي استمراريته ،وما
ينتجه من الشعور بالرضا واالرتياح لدى المتعلمين ،شعوراً يؤثر في
تعلمهم الالحق ويدفعهم إلى اإلقبال عليه .وهل يريد اإلنسان أكثر من أن
يكون منظما ً في تفكيره وجميع شؤون حياته؟.
إن تنظيم المحتوى التعليمي عملية مثيرة لدافعية المتعلم ،وحافزة لحب
استطالعه ،ومعرفة لتعلمه ،وال يقتصر نفعها علي المتعلم بل يمتد أثرها
ليعم جميع المشتركين في تحقيق أهداف العملية التعليمية والتعلمية.

تنظيم المحتوى التعليمي والمبادئ التي تحكمه:
استند تنظيم المحتوى التعليمي علي عدة مبادئ مختلفة ومتنوعة فقد ذكر
تايلر علي سبيل المثال أربع مبادئ اساسية للتنظيم هي:
.1
.2
.3
.4

األساس المنطقي لحدوث الظواهر.
األساس النفسي للمتعلم.
األساس الزمني لوقوع الحوادث.
األساس الذي يسير من الجزء إلى الكل.

في حين وضع (تومسا) خمسة مبادئ هي:
.1
.2
.3
.4
.5

التسلسل من المعلوم إلى المجهول.
من البسيط إلى المعقد.
من المادي المحسوس إلى المجرد الالمحسوس.
ومن الشئ المالحظ إلى تعليل وجوده.
ومن الكل إلى الجزء.

وفي حين جدد (بوسنر وسترايك) مبادئ التنظيم بمبدأين اثنين رئيسين
هما:
.1
.2

المبدأ التجريبي الواقعي.
المبدأ المنطقي النظري.

وقد اشتقا في هذين المبدأين الرئيسين خمسة طرق هي:
.1
.2
.3
.4

التنظيم الذي يسير وفق وجود الظاهر في اإلعالم الخارجي و
الذي يعتمد علي العالقات الزمانية والمكانية للظاهرة المدروسة.
التنظيم الذي يسير وفق ارتباط الظاهرة بغيرها من الموضوعات،
والذي يعتمد علي توضيح العالقات الفئوية ،واالفتراضية،
والفلسفية ،والمنطقية ،للظاهرة المدرسة.
التنظيم الذي يعتمد علي اكتشاف الظاهرة والبحث عنها كطريقة
(برونر) في التنظيم.
التنظيم الذي يأخذ باعتبار مبادئ التعلم ونظرياته ،وخصائص
الفرد المتعلم ،مثل :مستوى الصعوبة وااللفة ،واالهتمام والتطور
العقلي..الخ.

.5

التنظيم الذي يأخذ الظاهرة في استخدامها وتطبيقها طريقة
(جبلبرت وسكندورا).

إننا نرى في دراستنا لهذه المبادئ التي قد تختلف وجهات نظر العلماء
فيها ،أن عملية التنظيم ألي محتوى تعليمي كما هو معروف عند كثير من
التربويين ،يمكن أن تيسر وفق اآلتي:
.1
.2
.3
.4

.5
.6

.7
.8
.9

تسلسل يبدأ بعرض المعلومات السهلة أوالً ،ثم ينتقل تدريجيا ً إلى
المعلومات األصعب منها فاألصعب علي أن يحقق الهدف
التعليمي المرغوب فيه.
تسلسل يتدرج من األفكار العامة الشاملة إلى األفكار األقل
عمومية فاألقل وحتى يصل ذلك الي الجزء المحسوس كاألمثلة.
تسلسل يبدأ بعرض الصورة الكلية لينتهي إلى العناصر الجزئية،
أي من الكل إلى الجزء ،وفق مفهوم النظرية ،وهذه تمثل القياسية
في الدراسة والبحث.
تسلسل يبدأ بعرض الظواهر الحسية المالحظة ،وينتقل إلى
األفكار العامة المجردة ،أي من الجزء إلى الكل وفق مفهوم
المدرسة السلوكية ،وهذه تمثل الطريقة االستقرائية في الدراسة
والبحث.
تسلسل يسير من األفكار والموضوعات التي يألفها المتعلم إلى
التي ال يألفها ومن المعلوم إلى غير المعلوم.
تسلسل يسير من الموضوعات األكثر أهمية الي األقل أهمية،
ومن الموضوعات التي تلبي حاجات أولية أساسية ،إلى التي تلبي
حاجات ثانوية سواء كان ذلك للمتعلم أم للمجتمع ،وذلك في ضوء
دراسة تحليل الحاجات.
تسلسل يسير وفق زمن حدوث الظاهرة في العام الخارجي ،أي
وفق القرب والبعد الزماني ،كما يحدث عادة في تسلسل الحوادث
التاريخية وظهور االختراعات.
تسلسل يسير وفق وجود الظاهرة وانتشارها في العالم المحيط ،أي
وفق القرب والبعد المكاني ،كما يحدث في الموضوعات
الجغرافية.
تسلسل يسير وفق كيفية استخدام الظاهرة في الواقع العملي ،كما
يحدث في تعلم المهارات الحركية والمهنية.

من الجدير أن المصمم التعليمي قد يختار الطريقة التي يراها مناسبة،
وهذا يعتمد علي الشروط التعليمية التي يتعامل معها ،والمتغيرات التي تؤثر
في عملية التعلم والتي منها:
.1

.2
.3

.4
.5

نوع المحتوى التعليمي المراد تنظيمه  ،هل هو محتوى تغلب
عليه المفاهيم كمادة األحياء ،أو المبادئ كمادة الفيزياء أو
اإلجراءات كمادة التربية الرياضية أو الحقائق كمادة التاريخ علي
سبيل المثال؟ وبمعني آخر هل يتعامل المصمم التعليمي مع مادة
علمية أو مادة أدبية.
حجم المحتوى التعليمي ،أهو كبير الحجم أم متوسط أو صغيرة؟
نوع الهدف التعليمي المتوقع من المتعلم أن يظهره ،أهو هدف
علي مستوى التذكير ...أو التطبيق ...أو االكتشاف ،من وجهة
نظر (دافيد ميرل) ،أو هدف يتعلق بالمعلومات اللفظية أو
المهارات الذهنية أو المهارات الحركية ،أو استراتيجيات اإلدراك
أو االتجاهات من وجهة نظر (جانيه وبرجز) ،هو هدف ينمي
التذكر والمعرفة ،أو الفهم واالستيعاب ،أو التطبيق ،أو التحليل،
أو التركيب ،أو التقويم ...من وجهة نظر (بلوم) ،وهل هذه
األهداف بأنواعها أهداف قصيرة أو هي أهداف طويلة المدى،
وستحقق خالل فترة زمنية طويلة نسبيا؟
خصائص الفرد المتعلم كمستوى ذكائه واستعداداته وقدراته
ونضجه وعمره  ،وخلفيته التعليمية ،وخلفيته االجتماعية،
واتجاهاته ومستوى دافعيته.
الشروط المادية للبيئة التعليمية ،كغني البيئة و فقرها ،ومدى
توافر الوسائل واألجهزة التعليمية فيها ،وإمكاناتها والصعوبات
والمعوقات التي تلحق بها ،ومدى توافر األكفاء العاملين عليها إلى
غير ذلك من العوامل.

كل هذه المتغيرات وغيرها ،يجب أن يضعها المصمم التعليمي في
الحسبان ،لدى تنظيم المحتوى التعليمي ،كي يختار الطريقة المثلي وفق ما
لدية من إمكانات ،وما يحيط به من ظروف ،ومن الخطأ أن يظن أحد بأن
هناك طريقة سحرية واحدة تصلح لتنظيم جميع المحتوى التعليمي،
وتتناسب مع جميع المتعلمين والشروط البيئية كافة  ،بل علي العكس أن
نجاح العملية التربوية مرهون بالقدر الذي تتحقق فيه الشروط والطرق

واألهداف التعليمية ،كي نقرر عندها متى؟ ولماذا؟ سنستخدم طريقة أخرى،
وأي األهداف نريد أن نحقق ضمن ما يتوفر من إمكانات.

خطوات التصميم التعليمي:
الشك أن خطوات التصميم التعليمي تختلف باختالف نماذج التصميم
التعليمي ،وذلك الختالف النظريات التربوية والنفسية التي ينطلق منها
مصممو البرامج التربوية والتعليمية ،وانطالقا ً من طبيعة المادة العلمية
وخصائص المتعلمين (الفئة المستهدفة) ،واألنشطة التعليمية التعلمية،
واألهداف المراد تحقيقها.
أما الخطوات التي سنتعرض لها هنا ،تنطلق من منظومة كلية تتكون من
عدد من المفاهيم والممارسات التربوية والتعليمية ،كاألهداف التربوية
واالختبارات المحكية ،وفقا ً لطبيعة المحتوى التعليمي لمادة الرياضيات التي
ستناولها بالتصميم والتنفيذ والتقويم كما يلي:
أوالً :تحديد األهداف:
تمثل األهداف حجر الزاوية في العملية التعليمية التعلمية ،وهي بمثابة
التغيرات اإليجابية المراد إحداثها في سلوك المتعلمين ،نتيجة عملية التعلم
المقصودة.
لذا تعد األهداف من أهم العناصر الحيوية التي يقوم بها المصمم
التعليمي ،في عملية تصميم التدريس ،فمن دون األهداف التعليمية ال يمكن
تحديد الشروط اإليجابية التي تساعد في حدوث التعلم من جهة ،واإلكثار
من هذه الشروط من جهة أخرى ،كما ال يمكن تحديد الشروط السلبية التي
تعيق حدوث التعلم واإلقالل منها كذلك ،وال يمكن أن تكون العملية التعليمية
ناجحة.
ثانياً :تحليل المهمة التعليمية أو المحتوى التعليمي:
يعرف المحتوى المعرفي للمادة التعليمية ،بأنه المعلومات والمعارف التي
تتضمنها المادة التعليمية ،وتهدف لتحقيق أهداف تعليمة تعليمية منشودة،
وهذه المعلومات والمعارف تعرض للمتعلم مطبوعة علي صورة رموز
وأشكال أو صور أو معادالت ،قد تقدم إليه بقالب سمعي أو سمعي
بصرري.
تتضمن الرموز التي هي شكل من أشكال المحتوى المعرفيي ،أربع
معلومات أساسية من وجهة نظر المربي األمريكي (دافيد مير) ،هي
المفاهيم والمبادئ واإلجراءات والحقائق ،وتعرف بالمفاهيم بأنها:

مجموعة الموضوعات ...أو المرموز ...او العناصر ...أو الحوادث ،التي
تجمع بينها خصائص مشتركة.
وتعرف المبادئ بأنها:
العالقة السببية التي ترتبط بين متغيرين أو أكثر ،أو ترتبط بين
مفهومين ،وقد تكون هذه العالقة طردية أو عكسية.
أما اإلجراءات فتعرف بأنها:
المهارات او الطرق  ،أو األساليب أو الخطوات التي يؤدي اداؤها
بتسلسل معين ،إلى تحقيق هدف معين.
في حين تعرف الحقائق بأنها:
مجموعة من المعلومات اللفظية اإلخبارية ،التي تسمي بها األشياء
وتؤرخ الحوادث ،وتطلق األلقاب ،وتعطي العناوين ،وترمز بالرموز.
إن تحليل محتوى المادة التعليمية (الدرس) ،يمكن من الوقوف علي
عناصر المحتوى الرئيسية حقائق ،مفاهيم ،مبادئ ،وقواعد ،ورموز،
ونظريات ،واتجاهات ،وقيم ،ومهارات) ،األمر الذي يمكن المعلم من تحديد
وتصنيف أهدافه المعرفية والوجدانية والمهارية ،ويحدد مستوى لكل نوع
منها ،وبالتالي يستطيع أن يختار األساليب ،واألنشطة التعليمية التعلمية،
والوسائل التعليمية ،وأساليب التقويم المناسبة ،وهناك عالقات تحكم أجزاء
المحتوى التعليمي ،بغض النظر عن نمط المحتوى المعرفي ،الذي تتكون
منه أي مادة تعليمية ،فثمة أربعة أنواع علي األقل من العالقات التي تربط
بين أجزائه وهي:

.1

عالقة عليا دنيا:
هي الرابطة التي تربط بين المعلومات العامة من ناحية
والمعلومات األقل منها عمومية من ناحية أخرى ،فهذه الرابطة
هي عالقة تربط بين الكل والجزء ،وبين المفهوم المجرد
والمحسوس.

.2

عالقة متساوية:
تعرف بأنها :الرابطة التي تربط بين عناصر محتوى المنهج
التي تقع علي المستوى نفسه أو أجزائه ،من حيث درجة
الصعوبة التعليمية كذلك تعرف العالقة المتساوية :بأنها الرابطة
بين مجموعة من المفاهيم أو المبادئ أو اإلجراءات .

.3

العالقة ذات العناصر المشتركة:
تعرف بأنها :الرابطة المشتركة التي تربط بين مفهومين  ،أو
جزأين أو مبدأين أو أكثر في الوقت نفسه.

.4

ال عالقة:
في هذه الحالة ال يرتبط تعلم مفهوم بمفهوم أخر ،ألنه ال توجد
عالقة تربط بينهما كما أن إحداهما ال يعد متطلبا ً سابقا ً لتعلم
اآلخر وال مدخالً سلوكيا له.

ثالثاً :تحديد السلوك ألمدخلي للمتعلم:
يشير مفهوم السلوك ألمدخلي إلى مستوى المتعلم قبل أن يبدأ التعليم،
وبكلمة أدق يشيرإألى ما سبق للمتعلم أن تعلمه  ،وإلى قدراته العقلية،
وتطوره وإلي دافعيته ،وإلي بعض المحددات االجتماعية والثقافية وقدراته
علي التعلم.
أن المتطلب القبلي للتعلم من األمور الهامة التي يضمها المصمم للمادة
التعليمية ،فهي بمثابة الخلفية المعرفية التي تمكن المتعلم من اكتساب الخبرة
التعليمية الجديدة.
أن مشكلة التدريس الزائدة أو المنقوصة في قدرات المتعلمين ،ما تزال
وستبقي موضوع اهتمام المربين ،وتتمثل هذه المشكلة باستمرار في
المواقف الصعبة ،التي يعتقد فيها المعلم أنه يعرف تماما ً مستوى طلبته من

أين يبدأ التعليم ،ثم يكتشف أن عددا من طلبته ال يتعلمون كما يجب أن
يكون ،لذا فإن علي المصمم أن يقوم بجهد كبير ومنظم ،لتحديد خصائص
المتعلمين المهمة ،والتي سوف نتعرض لها من خالل هذا لفصل.
رابعاً :كتابة االهداف االدائية:
أن كتابة األهداف األدائية ليست غاية في حد ذاتها ،إذ ال يرجي كبير
أمل من مجرد كتابة األهداف ،ما لم تكن هذه األهداف جزءاً ال ينفصل عن
عملية تحليل المحتوى ،وتعمل بالتالي علي المساعدة في اختيار المحتوى،
وتصميم المادة التعليمية ،واختيار طريقة التعليم المناسبة ،وصياغة األسئلة
التي سوف تستخدم أثناء عرض المادة ،وفي عملية التقويم واالختبارات،
وأن استخدام األهداف التعليمية بشكل فعال يتطلب االتي:
 تحديد السلوكيات التي سيتم تعليمها. تحديد إستراتيجية تعليم هذه السلوكيات. تحديد معايير تقويم أداء المتعلمين بعد انتهاء التعليم.إن صياغة األهداف األدائية عبارة عن وصف تفصيلي لما يمكن المتعلم
من عمله عند نهاية الوحدة الدراسية ،أو الحصة .أو هو عبارة عن جملة
إخبارية تصف وصفا ً مفصالً ماذا يود المتعلم أن يظهره بعد تعلمه لمفهوم،
أو مبدأ ،أو أجراء ،أو حقيقة تدرس في فترة زمنية محددة ،وثمة مصطلحان
آخران يستخدمان في األدب التربوي ،ويعنيان الشئ نفسه ،وهما:
 األهداف التعليمية الخاصة. واألهداف السلوكية.وبغض النظر عن المصطلح المستخدم ،فالتركيز هنا علي السلوك
الذي سيظهره المتعلم ،وليس الجهد الذي يبذله المعلم  .وثمة أكثر من
نموذج في كتابة األهداف التعليمية ،ولكن أكثرها قبوالً النموذج الذي
يقول بموجب توافر ثالث عناصر رئيسة في عبارة الهدف وهذه
العناصر هي-:
.1

السلوك النهائي:
هو السلوك أو المهارة المبينة في الهدف والمستمدة من تحليل
المهمة التعليمية.

.2

الشروط:

.3

هي المواصفات التي تشير للظرف الذي سيوجد عندا ألداء اي
أداء المتعلم.
المعيار :
وهو الذي يستخدم لتقويم أداء المتعلم أو تحقيق الهدف.

لكي تتحقق المزايا المرغوب فيها من كتابة األهداف التعليمية ،البد من
أن تكتب بعبارات تصف وصفا ً دقيقا السلوك الذي سيجريه المتعلم ،وتتمثل
مواصفات الهدف السلوكي األدائي في اآلتي:
الوضوح أي أن يكتب بلغة سليمة ،وفي المحتوى التعليمي أي أن يكون
لكل هدف سلوكي محتوى تعليمي يعمل علي تحقيقه ومن مواصفات الهدف
السلوكي الجيد ،أن يتضمن السلوك المالحظ الذي سيقوم به المتعلم ،كما
يجب أن يذكر الهدف السلوكي الشروط ،التي سوف تتم في ضوئها عملية
التعلم ،وكما يجب أن يحتوى علي المعيار ودرجته ،من المواصفات الهامة
عدم االزدواجية ،ذلك الن الهدف السلوكي الجيد هو الذي يعكس فعالً واحد
وليس فعلين ،كما أن علي المصمم أن يوضح األهداف السلوكية للمتعلمين،
عن طريق عرض أهداف الدرس عليهم ،من خالل استخدام أمثلة من األداء
المتوقع ،والوضوح في العرض.
تصنف األهداف الثالث مجاالت حسب تصنيف بلوم لألهداف التربوية
وهي:
 .1المجال المعرفي (العقلي) يضم هذا المجال ست مستويات هي:
 المستوى المعرفي الذي يتضمن عملية تذكر المعلومات والمعرفيةالعلمية التي تم تعلمها سابقا ً.
 الفهم واالستيعاب:ويقصد به القدرة علي استيعاب معني األشياء وبالتالي امتالك الطالب
معني المادة التعليمية  ،اي تفسير المبادئ والمفاهيم العلمية بحيث يتمكن من
شرح ما يالحظه في بيئته من أشياء وأحداث ،و ظواهر ويتضمن هذا
المستوى التفسير والترجمة واالستنتاج والتأويل.
 التطبيق  :وهو القدرة علي استعمال أو تطبيق المعرفة التي يتمتعملها في مواقف جديدة  ،ويتضمن التطبيق  ،تطبيق المفاهيم
والمبادئ والتصميمات علي مشكالت واقعية باإلضافة للقواعد

والقواين والنظريات  ،وحل المسائل  ،وتكوين خرائط ورسمات ،
واإلجابة عن األسئلة التي توجه للمتعلم.
 التحليل:هو القدرة علي تفكيك المادة العلمية إلي أجزائها المختلفة.
 التركيب : هو القدرة علي دمج أجزاء مختلفة مع بعضها لتكوين مركب أو مادةجديدة وهو بذلك عكس التركيب.
 /2المجال الوجداني (االنفعالي أو العاطفي):
تتعلق األهداف التربوية في هذا المجال بالسلوك الوجداني للمتعلم،
المتمثلة في تنمية المشاعر وتطويرها  ،و تنمية عقائده وأساليب التكيف مع
األفراد الذين يتعامل معهم ،وتتضمن األهداف الوجدانية:
القيم  ،اإلتجاهات والميول والتذوق.
وصنفت األهداف الوجدانية الي خمس مستويات وهي:
االستقبال :
ويعني رغبة الطالب الدائمة لالنتباه.
االستجابة:
وتعني المشاركة الفعالة من جانب المتعلم.
التقييم (إعطاء القيمة):
ويقصد به القيمة التي يعطيها المتعلم لشئ معين.

التنظيم :
وهو عملية ضم قيم مختلفة مع بعضها وحل التناقضات الموجودة
بينهما.
تمثيل القيم وتجسيدها :

يمثل هذا المستوى أعلي المستويات في المجال الوجداني ،وفيه يتم
التميز من خالل سلوك ثابت.
 /3المجال النفس حركي :
يرتبط هذا المجال بالعمل والمهارة اليدوية أو التعليمية ،وهو يعالج
المهارات العلمية التي تتطلب استخدام عضالت ،ويقسم هذا المجال إلى
خمسة مستويات هي:
اإلدراك :
ويشير الي المواقف والعالقات التي تقود بشكل طبيعي الي القيام
بحركة.
التهيؤ:
يشيرإلى استعداد المتعلم للقيام باألداء المتوقع منه.
االستجابة الموجهة:
التعرف علي اال ستجابات التي ينبغي أن يقوم بها المتعلم.
التعويد:
أي التعود علي االستجابة المتعلمة  ،بحيث يصبح االداء سهالً.
األداء:
يشير هذا المستوى إلى األعمال الحركية المعقدة وأدائها بدرجة
كبيرة من المهارة.
أن من مهام المصمم كتابة األهداف األدائية لكل مهارة تنجم من عملية
تحليل المهمة التعليمية ،مبينا ً العالقة بين المهارة بكل وضوح.

خامساً :تطوير األختبارات محكية المرجع وإعددها:

األختبار هو إجراء منظم لقياس عينة من السلوك وتسمي االختبارات
التي تصمم لتقيس مجموعة محددة من األهداف ،االختبارات المحكية وهذه
الختبارات مهمة من اجل:
 قياس وتقويم تعلم الطلبة وتقدمهم. تقويم فاعلية المواد التعليمية التي استخدمها المعلم. تقويم طريقة التعليم التي أتبعها المعلم.إن نتائج االختبارات المحكية تنبئ المعلم بمدى إتقان المتعلمين لكل هدف
تعليمي ،وبالتالي فإن االختبارات المحكية تعد جزءاً رئيسا ً من عملية
التصميم التعليمي ،وبالتالي فإن األداء المطلوب في االختبار هو األداء
المتوقع في الهدف.
سادسا ً :تكوير إستراتيجية التعليم أو اختبارها:
تشير إستراتيجية التعليم إلى مجموعة األساليب ،واألنشطة ،والوسائل،
والطرق التعليمية ،التي يؤدي استخدامها الي حدوث التعلم ،حيث تصف
إستراتيجية التعليم المكونات الرئيسة ،لمنظومة من المواد التعليمية
واألساليب التي تستخدم إلظهار نتاج تعلمي محدد لدى المتعلم ،وبهذا
المعين فإن اإلستراتيجية ،أكثر من مجرد وصف للمحتوى الذي سيقدم
للمتعلم ،وبالتالي إن إستراتيجية التعليم تشتمل علي خمسة عناصر رئيسية
وهذه العناصر هي-:
.1
.2
.3
.4
.5

نشاطات ما قبل التعلم وتحتوى علي الدافعية واألهداف
والمتطلبات القبلية من المعلومات.
تقديم المعلومات وتحتوى علي التسلسل وحجم الوحدة التعليمية
وتقديم المحتوى.
مساهمات الطالب "ويحتوى علي التدريب والتغذية الراجعة".
القياس "ويحتوى علي االختبارات لقياس مستوى اإلتقان
المتوقع لألهداف التعليمية.
المتابعة "تتعلق باإلجراءات الواجب أتباعها مع المتعلمين مع
مراعاة الفروق الفردية.

سابعاً :تنظيم المحتوى التعليمي:

يمثل تنظيم المحتوى إحدى الخطوات الهامة ،التي يقوم بها المصمم
التعليمي ،وتعرف طريق تنظيم المحتوى التعليمي بأنها:
تلك الطريقة التي تتبع في تجميع أجزاء المحتوى التعليمي وتركيبه ،وفقا ً
لنسق معين ،وبيان العالقات الداخلية ،التي تربط بين أجزائه ،والعالقات
الخارجية التي تربطه مع موضوعات أخرى ،وبشكل يؤدي لتحقيق
األهداف التعليمية ،التي وضع من أجلها ،في اقصر وقت ...وجهد ...ممكن
وبأقل تكلفة اقتصادية.
بينما يفترض (رايجلوت واخرون 1982م) ،نظريات تصميم التعليم،
تنظم أجزاء المحتوى التعليمي بتسلسل يبدأ من العام الي الخاص ،ومن
المجرد الي المحسوس ومن البسيط الي المعقد ،باإلضافة الي تزويد المتعلم
باألفكار الرئيسة ،والمواقف الجزئية (كاألمثلة) التي تطبق ،كل ذلك سينمي
عملية التعلم التطبيقي ،ألن المتعلم في مثل هذا التنظيم سيكون ملما ً باألفكار
العامة ،والمواقف الجزئية التي تطبق فيها األفكار ،كما أن التنظيم الذي يبدأ
من العام الي الخاص ،يزود المتعلم في الوقت نفسه بالمواقف ،واألمثلة
الالزمة لعملية التطبيق.
علي المصمم أن يختار الطريقة التي يراها مناسبة للتنظيم ،وهذا يعتمد
علي الشروط التعليمية التي سوف يتعامل معها ،والمتغيرات التي تؤثر في
عملية التعلم ،والتي منها  :نوع المحتوى التعليمي المراد تنظيمية وحجمه،
ونوعية األهداف التعليمية المتوقع اكتسابها ،باإلضافة لخصائص المتعلمين
والشروط المادية للبيئة التعليمية.
ثامناً :اختيار المواد التعليمية:
المواد التعليمية تشمل جميع مصادر التعليم المتاحة من وسائل (أجهزة
ومواد) ،ولوحات ،ومجسمات ،وأوراق العمل ،وصحائف المالحظات،
واألدوات المختبرية  ،وا لمواد المختبرية  ،واألنشطة اإلثرائية  ،وأنشطة
التعمق ،أي كل ما من شأنه مساعدة المتعلم علي بلوغ النتاج التعليمي
التعلمي ،وعلي المصمم أن يراعي العوامل المؤثرة في تطوير أو اختيار
المواد التعليمية ،والتي من بينها البيئة التعليمية ودرجة واعتماد المادة
التعليمية علي المعلم ،وتوفير المواد المستخدمة وحجم التعليم المتوقع ،

التعليم الفردي أو الجمعي ،باإلضافة لحجم الفئة المستهدفة وخصائصها،
والجهاز البشري واإلمكانات والتجهيزات المتاحة.
تاسعاً :التقويم التكويني:
يشير مصطلح التقويم التكويني إلى العملية التي بها يحصل المعلم علي
المعلومات الالزمة ،لزيادة فاعلية المواد التعليمية  ،وكفايتها في تحقيق
أهداف التعلم.
تحتوى هذه العملية علي ثالث أنماط رئيسية لعملية تقويم التعليم وهي:
 /1التقويم التكويني .
عبارة عن مجموعة من اإلجراءات التي يقوم بها المعلم ،والتي تتعلق
بتقدير مدى فاعلية المادة التعليمية وجودتها ،في أثناء بنائها وتطويرها
وتجريبها ،قبل استخدامها ،أو هو عبارة عن مجموعة اإلجراءات التي
تتعلق بتقدير مدى فعالية تعلم المتعلم ،وإتقانه للمهارات التعليمية الجزئية
الجديدة خالل الفصل الدراسي.
التقويم الجمعي:
هو مجموعة اإلجراءات التي يقوم بها المعلم ،والتي تتعلق بتقدير فعالية
المادة التعليمية المعدة لالستعمال ،وإعطائها درجة تقديريه تبين مدى
جودتها ،ونجاحها قبل ما تستعمل بشكل فعال في العملية التعليمية ،أو هو
مجموعة اإلجراءات التي تتعلق بالحكم علي حدوث تعلم المتعلم للمهارة
التعليمية الكلية النهائية ،وسيطرته عليها بعد عملية التعلم.
 /3التقويم التأكيدي:
هو مجموعة اإلجراءات التي يقوم بها المقوم التعليمي ،والتي تتعلق
بتقدير فعالية المادة التعليمية ،التي استخدمها المصمم ،أو مجموعة
اإلجراءات التي تتعلق بالحكم علي مدى تطبيق المتعلم للمادة التعليمية ،التي
تعلمها.
إن الهدف األساسي لعملية التقويم التأكيدي هو التجريب ،والتعديل،
والتحسين ،والتطوير ،والتأكد ،من أن كل وحدة أو عنصر من عناصر
الدرس ،تسهم في تحقيق أهداف المقرر ككل

الفــــصل الثاني
تقنيات التعليم

الوسائل التعليمية
واستخدامها لدى المعلم
عزيزي المعلم..................
نتط ر ف ما رري الررا للالررييم ةلتالا اررع اةلتررا تلاررو اا ة ،مرري  ،ا ي ري ،مررا
تلهام اتاصام ةل ياة ةلا ةلاع لل تال ان باةلرطع ال راه
ةاللررتدياة ررن ةلاع ر

ررا

ا ررا

ري لري ا مرا

ررر ةال تبرريع برريل ال ان ررن تلبرران ل ر

ش كيع ما ةلا لاع ةلتالا اع.

الوسيلة التعليمية والمعلم:
.1

ن أام ر ررن ةلت ر رراا ةلاليي ر ررم ةلتالا ار ررع ةلبصر ر ر اع ر ررن ةلا ر ر و ر ررا
ةلحلررن ةبررن ةلها ر

 ) 1039-965مكررين اا ر ال بت ا ر

ل ر ب كررع

رريع ةر رريا ة ما ر ر ل ماهر رري عص رربع لاابر ر لهر ر بيل ش رري اة ةل بيشر ر ة
ةلاةعااررع نظ اررع ةنكلرري ةلبرراع مررا ةل رريع .اا حررظ أن ةلحلررن بررن
ةلهار ر ةل ررتاا ةإ كين رري
ك ا ة ما تاصام ةل الا ع
.2

ةل تيح ررع م ررا ال ررف ال ررالع مايل ررع ل رري ات
لاي ل ت ا .

عي باض ةلال ريع أ ريم أبا برا ة ةإا الرا ةلح را
 ) 1116ب لر ار ةيط ة ةماررع بل ر
ةلبلاةن ةل اتلدع.

– 1099

ةللررباان ا اطررع تابر

اةعررر

.3

ب ررا ةلر ر ح ن ب ررن ال رراان  ) 1406 -1332ةل ال رران م ررا

أاصر ر

تالررا ةل ررياة ةلةاارراة بيال ت رريا ل ر ةه لررع ألحا ر لتارران ةل تال رران
ل ةإا ةك اةلده ةلصحاحان.
.4

اتبررر رعالع ةلال رريع مررا نرري ةه ك ا ر

ررن ةلال رريع ةل ر باان ةل ر ان

أاصر راة بيل ررتااة ةلال ررييم ةلتالا ا ررع اةل ش رري اة ةلحا ررع ل رري ا ررا ل
ةلطر ر و ررن ار ر ةال ت رريا لر ر ةلحد ررظ أا ةلتلر ر ار ا ررن أ رريم
أاليررك كانتبرريم – ةلرربيناي اةا ةس ررال – النرراة اكا اناررال –
تشاكال ررلاميكاي ا ال ررا – م نل رري ا نش ررا
ةلك ار ر

– ةاطيلا رري) .ا ار ر

ررن ةلر ر ان ك ررين لهر ر ةلدب ررم م ررا ةكتش رري

اتط رراا ةلال ررييم

ةلتالا اع.
اما ري  1908ظهر
ب رري اا ر

برريلتالا – ةل يررا ا ررا اات ررا ل ر ةل ارري ض ةل تنبلررع اتاساررر

ةلصا اةهم
*

راة ل ةل تريح

مرا أ اكري ا را ةريع

اةل لا ي

اةللاحي

االييم تالا اع أا ى.

م ررا رري  1910تر ر طب ررر أام كت رريلاال للمر ر

ةلتالا ا ررع لر ر ااع

بص اع).
*

م ررا رري ب رران رري ا  ) 1918 – 1914ظهر ر
م ةل ةااا اةلل ااع ةلبص اع م ةللان ي .ا ةة

ةلال ررييم ةللر ر ااع
اةةي ظا ي ما

ةلررتااة هي باةلررطع ةل ال رران اةلت بررااان مررا لرربيف ل حررا ةه اررع باررا
ةلح و ةلايل اع ةهال .

*

باررا ةلح ر و ةلايل اررع ةل يناررع  ) 1945 -1939تطررا
ميلتاا

ةلالررييم

ةإ ة ع ةل ل ا ع ةل ةااا) اةل ياع ةللر ااع ةلتلدريس)

اكين لهي اا تالا ا شهاا.
*

ما ةال بااناي

ن ةلب ن ةلليبف ت ةكتشي

ةلحيلاو ةل

كين ل

ةلدبم ةهكب ما تطاا ةلحاية ةل ا ماع.
*

مررا ةلا لرراناي

ررن ةلب ر ن ةللرريبف أابرري تطررا

تطا ة كبا ة حاث ت كس
*

ما ةللرتاناي

الررييم ةالتصرريم

ل ةلالييم ةلل ااع ةلبص اع.

رن ةلبر ن ةللريبف أابري تر تطراا ةلالرييم ةللر ااع

ةلبص ر اع لاحررم حلهرري تص ر ا ةلالررييم اةلررتااة هي اةلتررا ا كررن أن
تببط ةلا لاع ةلتالا اع بصا ة أك

مي لاع .ةلا يل .) 2003

تسمية الوسائل التعليمية-:
الوسيلة البصرية:
تات ررا ل ر ةلارران اته ررم بباررع ةلح راةل ال ةن ر مررا لررك ةلاع ر
ةلتااة هي كين

ةلاان ا ةلحيلع ةهال ما ةاللتدياة نهي.

ررن

الوسيلة السمعية:
ال ررالع تاتبر ر ةه ن ررا ةل ل ررتاا ةهام له رري ه ل ررع ببا ررع ةلحر راةل
ةها ى ةلل ر ةل اف اةلبص اةلحل اةلابم اةلش .

الوسيلة السمعية البصرية:
بحيلتا ةلل ر اةلبص مبط اان ا

ة ت
له ة ةالات
ةلتالا ع

ما ةلتل اي

مبا ةتدف ةلال ريع لر

ا الييم تاان ةلاة ل ل ةكتليو ةل اي

تكان عا ش ل

اةل هي ة ) اب لك

نهي:

الوسائل الحية :ا را ةلترا تر بط ةلطيلرو ب ري احراط بر
ةلتا تأا

و.

ر ة ةل صرطل للالرييم

كم ةلحاةل لاى ةل تال .

نيلك أناةع أا ى اتلدع ن ةلالييم ةلتالا اع ن ك
أ.

ي ن ةلحاةل .انلبع

بيشر ة ،ا را

اعاهي ةلطبااا ما ةل حتاى ةلتالا ا ةل ط اح.

ةلمجسمممما  :ا ررا ةلت ررا ت ررم ةل ش ررها ةلر راة ا م ررا ةل حت رراى بط اب ررع

شيبهع ل ت ي ي.،
عزيزي الدارس..........
اب ر كا ر
ةلتا ال.

ةلررتديا ةل ال ر

ررن أن راةع ةلالررييم ةلتررا ك نرري مررا

لاررع

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

تكنولوجيا التعليم:
أطل ررف ر ر ة ةاللر ر

لر ر ةلال ررييم ةلتالا ا ررع ن ررا ي ةتل ررا

ةلالررييم ةلتالا اررع اتطررا ةلررتااة هي مررا ا ر
لر ر ةات رسةم ةلاعرر
ا ةرريال

ةرريال

ةلتالررا

اتط ررا
رري أاى

مررا ةلتالررا اةل ررتال لرراى كيمررع ةلنرريل الررال لل ال رران

ةلتالررا احلررو مبررا ةعبررم ةلة اررر ل ر ةلررتااة هي مررا ةلحصررام

ل ر ةل الا ررع ا تطلبرري

ةلبحررث ةلال ررا

ررم :ةلررااةي ةلتلدسااناررع ةل لبررع

اةإ ة ررع ةل ا لرراع ا ررا شرري ة ل ر اا ةيلررع مررا تطرراا ةلا لاررع ةلت بااررع
اةلتالا اع.
ةلالررالع ةلتالا اررع ك رري ررا ألر هي تلرري ا المعلممم مررا تررا ال بر

ةلا ةلررا

ان حظ ماهي:
.1

ن ةلالالع ةلتالا اع ال تعا ةلا م كري

الن نيلرك ةاةنرو أار ى

ن ةلا لاع ةلتالا اع تتال تندا ي نيص أا ى نهي ةل ال ندل .

.2

اةو أن تحبف ةلالرالع ةلتالا ارع ةل ر ض ةلر
أ أن ي تبا ب ةلالالع ةلتالا اع ات

ةلرتاا

رن أةلر

ل ةلاة ةهك م.

تعريف الوسيلة التعليمية:
( .1همممد ةداو ةو ممممادو يسمممتخدمها المالمممل عمممد عمليمممة المممتعلم واكتسمممال
الخبمممم ار كوادرام المبمممماد وتممممموير ممممما يكتسممممل ممممم معممممارف بنجمممما
ويستخدمها المعلم عد الوصول بمالبه بأنجع األساليل واحدث المرق
بمالبه إلى الحقيقة العلمية المستخدمة بسرعة و اقل تكلفة).
ماجدو السيد عبيد

.2

(مواد وةدوا تقنية مالئمة للمواقف التعليمية المختلفة يستخدمها
المعلمم والمممتعلم بخبممرو ومهممارو لتحسمي عمليممة التعلمميم والممتعلم كممما
ةنهممما تسممماعد عمممد نقمممل المعممماند وتويممميل األعكمممار وت بيممم عمليمممة
االدارم وزيادو خب ار المالل ومهاراتهم وتنمية اتجاهاتهم عد جمو
مشوق ورغبة ةكيدو نحو تعلم ةعيل).

بشرا

با ةل حا ةلكرلاو

عزيزي المعلم..........
ةذكر مما تعلمم

بعيمام مم تعريفما الوسميلة التعليميمة منسموبة

ألصحابها.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
...............................................................
ا كررن أن نبررام أن ةلالررالع ةلتالا اررع ررا كررم أاةة الررتاا هي المعلممم
لتحلان ةلا لاع ةلتالا اع اتابا
ط بر

لر

ألديظر اشر ح أمكري

أا ترا او

هرري ة رري أا تن اررع ةتةرري ارران انتبررم ماهرري ةل الر

ررن ةللدظاررع

اةلطيلررو ررن ةلتلبررا ةل بيشر

رالاال

لر تطرراا ةل هرري ة

اةالتةي رري

لر ةلا لاررع

ةل ا لاع ما المادو الدراسية أا ياة ةلالا بصدع ي ع.

عزيزي المعلم................
لمممم ة تعلمممم مممما جمممرى مممم تممممور ملحمممو

سممماد عمممالم الوسمممائل

التعليميممة حتممى وصممل بممه المممماف إلممى ممما نشممهد اليمموم ممم وسممائل
ووسائم الكترونية متقدمة.

ةهمية الوسائل التعليمية للمعلم:
مر ا ةع كدياع المعلم ةل هناع.

.1

تلي ا ل

.2

ت اا اا المعلم ن نيعم لل الا ي

.3

تلي ا المعلم ل حلن

.4

ت كن المعلم ن ةلته ك كم ةلاع

ل اطط ا ند ا با .

ض ةل ياة اتباا هي اةلتحك ماهي.

اةلةها للمعلم ما

ةل تيح بشكم أمبم.

لاي

.5

تام ةلاع

.6

تلي ا المعلم ما ي ة ةلاةمااع لاى ةل تال ان.

.7

تلي ا المعلم ما ةلت لو ل حااا ةلس ين اةل كين -ا لرك بتابرا
أشررايع مررا ةل يبررا امررا أ كن ر

ةلتحبا ا ةلل ا.

ا ر ةلدصررم اايصررع مررا ةلالررييم

ةإلكت اناع كيلحيلو ةيلا.

ةهمية الوسائل التعليمية للمتعلم:
.1

تن ا ما المتعلم حو ةاللتط ع.

.2

تبا ةلا عرع بران المعلمم والممتعلم ابران ةل تال ران أندلره اايصرع
ة ةلتاا هي ةل ال بكديعة .مها تالر ةيال

.3

ةلاب ة

للمتعلم.

تايلج ةللدظاع اةلتة اا اتساا ن حصالع المتعلمي ما ةهلديظ.

او ماهي.

.4

تله ما تكاان ةتةي ي

.5

تش ر ررةر الممممممتعلم لر ر ر ةل ش ر رري كع اةلتدي ر ررم ر ررر ةل اةعر ر ر

ةلتالا ا ر ررع

ةل اتلدع.
.6

ت ا ة ت ي المتعلم اتشااب ل ةلتال .
ةلتالا اع أك

مي لاع اأنب أ ة اةعم ةحت يال للنلاين.

.7

تةام ةلاب ة

.8

تله ما ايلةع ةلد اف ةلد ااع.

ةهمية الوسائل التعليمية للمادو الدراسية:
.1

تلي ا ما تاصام ةل الا ي

اةل اةع

.2

تل رري ا م ررا بب رريع ةل الا رري

حار رع ا ة

اةالتةي ي

اةل هي ة .

ص ررا ة اةب ررحع م ررا

ررن

المتعلم.
.3

تبلاط ةل الا ي
بأاةع ةل هي ة

اةهمكي اتاباحهي اتلي ا المتعلممي
ك ي ا طلاو نه .

خصائص وصفا الوسيلة التعليمية الجيدو:
نذكر منها:

لر ةلباري

.1

أن تكرران ا ر ة ل نتبرري اةال ت رري اةن ا ة ر مررا

رراةا ي ااةنتيةهرري

ةلتال األل ا طيببتهي للاةعر.
.2

أن تكرران ةلالررالع ةلتالا اررع نيباررع ررن ةل نهرريال ةلا ةلررا اتررعا

تحباف ةلها
.3
.4

لر

نهي.

أن تكان لي ا الهل لبلاغ ةه اة
أن تكر رران ة ار ررع لاصر رريي

ةلت بااع.

ةل تال ر رران ا نيلر رربع لا ر ر

ةلس نر ررا

اةلابلا اةالندايلا اةلةل ا.
.5
.6

أن تتل بيلبليطع اةلاةعااع اةلاباح ا ا ةلتاباا.
أن تكان تنيلبع ر ةلاع

اةلةها ةل

اتطلب ةلتااة هي ن حاث

ةلحصام لاهي.
.7

أن تشاف المتعلم ات ب ما ةالط ع اةلبحث اتلي ا
اب ة

.8

ل ةلتنبيط

ةاااة.

أن تتنيلررو ررن حاررث ةلةررااة اةل لرريحع اةلحة ر اةلصررا

ن كين ر

ل ااع.
.9

أن ا ة ر مرا تصر ا هي ااةنتيةهري صررحع ةل حترا اةلةررااة اةلاعرع ررن
ةلنيحاع ةلدناع.

 .10أن ت بط ةلاب ة

ةلليببع بيلاب ة

ةلةاااة.

 .11ادبم أن تصنر ن ةل اةا ةل تام ة حلاي ة
 .12أن تكران تبنرع اةاراة ةلتصر ا
ن ا

ةلتكيلا

ةلبلالع.

رن حارث ةلتلللرم اةهمكري اةنتبيلهري

يا .

 .13أن تتنيلو ةلالالع ر ةلتطا ةلتكنالاةا اةلال ا لل ةت ر.
 .14أن تتنيلررو ررر ةلبايررع ةلتررا تا ر ض بهرري ررن حاررث ياةتهرري اتبيلاررا ي
ا اة ا ي.
 .15أن تكان بتك

ن ةإنتيال ةلتبلاا .

ا اةكبع ابااا

 16أن ال تكان اباة ا ن ةلصاو ل ةل تال ةاللتدياة نهي.
 .17ال تكان الا يتهي أك

ن الا ي

ةلا ل.

 .18أن ال تكان ب ةعع ك ا ة ةهلاةن اةلحاةشا تش م ةل تال

ن ةلا ل.

 .19أن تكان لهلع ةلت كاو اةلتةهاس.
 .20أن تة و عبم ةلا ل اي ال ةلدصم.
 .21أن اكان ةل ال

ل ي باصيي

ةلالالع ا بط ابع تش الهي.

 .22أن تكان اةبحع ا بيش ة.
 .23أن ال تابر ر ررر مر ر ررا كر ر ررين الر ر ررهم لل تال ر ر رران ةالنش ر ر ر يم بهر ر رري عبر ر ررم
ةلتااة هي.

حف الوسائل التعليمية-:
نيل ر ررك طر ر ر ف لحد ر ررظ ةلال ر ررييم ةلتالا ا ر ررع م ر ررا ةل اي ر ررم أا حةر ر ر ة
ةلتحبا ةل لحبع بهي ا نهي:
.1

الخزانا ( دواليل) باةةهي

سةيةارع بلر ع لر

مرا

تابرر ماهري

ةلالييم حلو ةل اةبار ا عتهي ابابهي ةلباض.
.2

الصناديق – مها ي ااناع أا اشرباع أا رن ةلك تران ةل بر اط
ةلداب ) تلتاا لحدظ ةل ةل ي

.3

المشممماجل:
بي تدي ي

تاتل

ع رري

اةلااني

اةل ة ا ي

ةل اب اع.

اانا ررع أا اش ررباع باب ررهي يبت ررع م ررا ةلة ررا ةن
ةاللتا يم ااكان بابرهي ةيار

بيات

تح كري

تح ل ر أ ةررم ايصررع ا نهرري رري اكرران ل ر شرركم أل ر ك أا راة ض
ن ةلاشو.
.4

الرعمممموف :شر رريياع ةاللر ررتا يم حار ررث تر ررام ةل لر رريحي

اتلر ررتاا مر ررا

ض ةلن ي ال اةل ااني .
.5

الممدراجا  :مررا شرركم ا ةسنرري
ةر

عااررع اتاتل ر

ةل اصصع لح لهي.

أا مررا

لرريحي

أا نيبررا تتحر ك لر أ بررر

مامهرري اة تدي يتهرري حلررو ةهةه رسة

حف المصو ار والملصقا :
.1

أن تكان باةة بيلب يش.

.2

أن تكان ةلحيمع ةلالاي اةللدل بليف اشباع أا ةلب لتاك.

.3

أن تكرران بهرري أاةة للتالاررف نررا

بررهي لل تال رران كرريلااط أا ةلحلبررع

ةل ااناع.
ةحا ةلليعان ش اط ل بطهي ا ا لدامع.

.4

أن ااةا نا نتص

.5

اةاا حلبع ااناع ت ب

.6

تلصررف ل ر ظه رري بطيعررع ص ر ا ة ارراان لاهرري عر ةل لصرربع لتلررهم

بهي باا لدهي ما كين اان.

ةلاصام لاهي نا ةلحيةع.

كيفية استخدام الوسائل التعليمية:
ما ةيم ةلتالرا ةلتبلارا تلرتاا ةلالرالع كاي رم لري ا أا ي رم
ت ماهررا أا لت برراع ةلاع ر

أا لل رري ة لرراى ةل تال رران

كررل رري ررا اةعررر

ةلالالع ةلتا اةو أن تكان ةسعة ن ةل ياة ةلتالا اع ةل با رع لل رتال  .م رن
ةل حب عزيزي المعلم ........أن تلتاا ةلالالع ةلتالا اع بالكيفية اآلتية:
)1

ر ر ض ةلال ررالع م ررا ةلاعر ر

ةلتالا اع.

ةل نيل ررو لل تال رران ت ش رراي ررر ةل اةعر ر

)2

ابررر ةلالررالع مررا كررين ظرري
ن ا

)3
)4

تلررهم شرري ات باةلررطع المتعلمممي

اينية أ نيع ةلتااة هي.

حيالع ش ةك المتعلمي ما ةلتااة ةلالالع.
أن ال تحة ررو أا ت ط ررا باب رري ررن الا رري

ةل ررا ل ةل اان ررع لر ر

ةللبا ة أ نيع ةلتااة هي.
ةلاة اة ماهي ن ي ةيع ما اباع ةلا ل.

)5

أن ال تا ال ةل الا ي

)6

حت ار ر ررع ةلر ر ررتااة ةل عش ر ر ر مر ر ررا ةلش ر ر ر ح أا ةإبر ر رريعة مر ر ررا ةلالر ر ررييم

ةاللكت اناع.
)7

اباح ةلصا ما ةلالييم ةلل ااع.

)8

اباح ةلصا ة ما ةلالييم ةلبص اع.

)9

اباح ةلصا ة اةلصا ما ةلالييم ةلل ااع ةلبص اع.

 )10اد رريع ةلال ررالع ررن كينه رري ب ةر ر ا ةالنته رريع ررن ةل ررتااة هي حتر ر ال
انش م المتعلمو بهي ما حيلع ةالنتبيم ل ةسع آا

ن ةلا ل.

التجارل العلمية:
تاتب ةلتةي و ةلال اع نا ي ن أناةع ةلالييم ةلتالا اع ال أن نيلرك
ةات مي

الا ة ما ي بانهي لنتط ف لهي الحبي اما ةلتااة هي اةرو مراعاو

اآلتد:
.1
.2

ة ية عاة ا ةلل ع نا ةلباي بهي.
شررريا اتحر ر ا المتعلمممممي

نر ررا ةلرررتااة

ر را قةا أا أااة ق عرررا تكر رران

اط ة.
.3

ابا ةل ال بإة ةع ةلتة بع لرببي عبرم ةلرااام لر ةلدصرم للتأكرا رن

كيناع نةيحهي.
.4

تابررر ةهااة

اةل راةا أ رري المتعلمممي مررا كررين اةب ر ا كررن ررن

ةل عاع ما حيلع عاي ةل ال بيلتة بع.
.5

ةلباي بيلتة بع ن ط اف المتعلمي ب لي اة ا ةعبع ةل الر ةللصرابع

ما شكم ة ا ي .
.6
.7
.8

ت كان المتعلمي

ن باةع

حظيته أ نيع ا نا نهياع ةلتة بع.

ة ية ةلتلللم ما ةلاصام ل نهياع ةلتة بع انتاةتهي.
اديع ااةبايا ةهااة

اةل اةا باا نهياع ةلتة بع.

مقارنة بي الوسيلة والتجربة-:
.1

تبررا ةلالررالع أ نرريع ةلررا ل بان رري تبررا ةلتة بررع نررا باةاررع ةلررا ل أا

نهيات .
.2

ةلالالع ال تتطلو اعتي طاا بان ي ةلتة بع تتطلو اعتي طاا .

.3

ةلالالع بلطع أ ي ةلتة بع م اباة.

.5

ةلتاي ررم ررر ةلالررالع تاي ررم رريا بان رري ةلتاي ررم ررر ةلتة بررع الرراا

ةلح .
.6

ةلالالع عا تكان ن اةا باياع اتياة أ ري ةلتة برع مبرا تتبر ن راةاة،

كا ايياع ا

اتياة.

عزيزي المعلم..............
اختر وحدو دراسية معينه تتملل القيام بتجربة علمية ةمام المتعلمي
مويمحام اججمراتا والخمموا الالزممة ججرائهمما ممع ذكمر النتمائ العلميممة
ومدى ما استفاد المتعلمو م ذلم.
........................................................................
........................................................................

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

الفـــصل الثالث
تدريب المعلم

أساليب وطرائق تدريب المعلم

عزيزي القارئ.......
يسرني أن أقدم لك فيما يلي السند الالزم واالستشارة
المرجوة ،التي ستعين المعلم كثيراً في قيامه بمهام تدريس المادة
الدراسية في المرحلة الثانوية.
ال شك أنه يدرك أهمية تلك المادة التعليمية ،له ولمجتمعه
الصغير والكبير ووطنه ،بل وللعالم أجمع ،متمثالً كل ذلك في
متطلبات اإلنسان الحياتية بشتى أنواعها ،من مأكل ومشرب وصحة
جسمانية وإصحاح بيئي ،وغير ذلك من المتطلبات.
يتأتى كل ذلك باإللمام المعرفي الكامل لكل ما يدور في الكون
من حوله ،مما هو صالح لحياته وامتدادها ،ومما هو ضار يعمل
على نهاية مسيرته الحياتية.
هنالك كثير من المصادر والعوامل التي تساعد اإلنسان في
اكتساب المعرفة وتطبيقها عمليا ً ،حيثما أرادت متطلباته ذلك ،ومن
أهم تلك المصادر (المعلم) فهو األقرب ،الذي يمتلك من المعارف
نواصيها ،وهو القادر على بثها وإيصالها للمتلقي ،مهما كان نوعه،
وأين ما وجد ،وكيف ما شاء ،بسهولة ويسر ونكران ذات.
المعلم هو أحد أركان العملية التربوية ،فهو يعتبر حجر الزاوية
الصلب الذي يقود تلك العملية قيادة رشيدة ،بكل ما امتلك من
مهارات وطرائق تدريسية متطورة ،ومعارف عامة وخاصة في
مجال اختصاصه العلمي ،ومادته الدراسية ،وإرادة قوية تدفع به
للتسامي واالرتقاء في درجات سلم مهنته اإلنسانية ،مهنة األنبياء

والرسل ،ومما هو معروف فإن سيدنا محمد صلوات هللا وسالمه
عليه ،كان أول الخلق وأفضلهم وآخر المرسلين ،معلما ً وبشيراً.
من هنا تبدو أهمية المعلم ،مما جعل تدريبه واجبا ً من الدرجة
األولى ،إذ أن كل ترقي وارتفاع درجة في مضمار التعليم يبدأ منه،
وللمعلم من األهمية بما تحتله مادته الدراسية ،أيا ً كان نوعها فهي
تتعلق بحياة اإلنسان المستقبلي المستهدف لبناء وطنه.
يسعدني أن يجد المعلم في محتوى هذا الجزء من الكتاب ،جل
ما يتطلع إليه من أساليب وطرائق ،وأفكار تتعلق بتدريبه ،مهما
كانت درجته الوظيفية أو تخصصه العلمي ،سوى أن كان تأهله في
كليات التربية أو في غير ذلك من الكليات العلمية.

-

إن ما أرجوه هو أن يتقيد المعلم تقيدا ّ كامالّ بما يلي...وهو أن:
يستوعب ما جاء في هذا المحتوى ...من معارف فهي تهمه وتهم
المتعلمين ،وتساعدهم في اكتساب المعارف السيما المهارية منها.
يدرك أن الجانب العملي في التدريس ال بديل له.
يقف بعين فاحصة على التمرينات الواردة في المحتوى التدريب
الذي سنورده.
يستخدام طرق الحوار ...والمناقشة ،مع األقران ،فيما يختص باألداء
المهني الفعال....
يتقيد باالبتكار والتطلع إلى األحسن ،في عملية التدريس والعمل على
تطويرها.
يعمل على تقويم نفسه تقويما ً ذاتيا ً باستمرار.
يتوصل لحقيقة أنه دائما ً متعلم.
يلتزم بقواعد ونشاطات التدريب الذاتي.
كما على المعلم أن يدرك أنّ :

 -1المتعلم هو محور العملية التعليمية.
 -2معلم المادة الدراسية المتدرب ركن هام في العملية التعليمية.
 -3التدريب المستمر للمعلم هام في التحصيل العلمي وتنمية
مهارات المتعلمين.
 -4التعليم والتعلم المهاري ضرورة عصرية ملحة.
 -5توافر الوسائل والوسائط التعليمية الحديثة هام للمعلم وللمتعلم
وللعملية التعليمية.
 -6توافر المعامل وملحقاتها يساعد كثيراً في تطبيق محتوى المادة
النظرية.

ومما يترتب على المعلم إدراكه من أهداف التدريب يتلخص فيما
يلي:
 -1تعرف ماهية التدريب .
 -2تعرف أنواع التدريب.
 -3تعرف كيفية التدريب الذاتي للمعلم.
 -4تعرف الوسائل والوسائط التعليمية المتعلقة بالمادة الدراسية.
 -5تعرف المعلم كيفية استخدام الوسائل والوسائط التعليمية
الالزمة.
 -6إتاحة الفرصة للمتعلم لينمي مهاراته.
 -7إبعاد المعلم والمتعلم عن نظام التعليم بالحفظ والتلقين
واالسترجاع.
 -8مساعدة المعلم كي يكون متعلما ً طيلة مدة خدمته.
فيما يلي نستطيع مخاطبة المعلم المتدرب كدارس ...حتى نتمكن
من إقحامه في العملية التدريبية السليمة ،التي يمكن من خاللها

ممارسة التدريب الجماعي ،والتدريب الذاتي ...مع تلقي بعض
المعارف المتعلقة بتدريبه ...بطريقة أدائية ،ومهارية،
مباشرة...وسنتناول ذلك بالسرد كما يلي:
عزيزي الدارس....
نحن بصدد تدريبك ،التدريب األمثل ،على القيام بالمهمة
التعليمية الموكلة إليك ،وال نشك ،على اإلطالق ،في أنك ستقوم
بدورك الفاعل في اتباع ما سنورده في الصفحات التاليات ،من
نقاط قد تكون لك مقوداً آمنا ً ،تساعدك في الوصول إلى المبتغى،
فتوخي ،عزيزي الدارس .....الحرص كله في االستفادة منها
واعمل على تطبيقها.
فهل أنت حريص على ذلك؟
إذا كانت إجابتك بنعم فهاك إذن هذا السؤال:
م كيف تتدرل؟

كيف تدرس؟ وم

ن ةإةيب ررع ل ررا ر ر ان ةللر رعةلان تاتبر ر
ةل الر ر ل ررا آم رريف أال ررر تل رري ا م ررا تن ا ررع عا ةتر ر
ةلتررا ال الكررا اار
مي

ةل الر كار

ر ر بط ةلدر ر ل اةنط ع ررع
اةعتح رري أ ر راة كادا ررع

اررا ل اةررو أن اررا ك أاال أن لر اا ة

ا ي ي ناط ب ما ةلا لاع ةلتالا اع.
نلرربع له ر ة ةلرراا ةلدي ررم اةلهرري مررا ةلا لاررع ةلتالا اررع انلرربع لل هرري

ةلةلا ع ةل لبية ل كي لر

نريع تأاارع اا ةلت برا اةلتالا را ةلتري ااا

مبررا كررين ل ةس رري ل ر ةل لرريالان ةلت بررااان اةل ةت ررر ررن حال ر ةال ت رري ب ر
ا يات
ةلك ا ع

اتبااا ةلصايو ةلتا عرا تبر

مرا ط ابر ا را ا ري ل هري

هنتر

هنع ةهنبايع اةل لم اتلهام كم ي ن شين امر ةلع ةلت بارع

اةلتال ررا

ا ررا ةلر ر

ررن ا لر ر

ندلر ر لب ررث ةل ا م ررع ااةصر ر ح ةهمر ر ةا

نر ر

ات عا ةل ةت اي .
ررن أالاا رري
ات عا

ةال ت رري بمعلمممم األحيمممات
نيك

طيي  .ا ي ا ا ةلبلف

لا ررع تا ابر ر لتط رراا أاةير ر

اةا كبار ة رن معلممد األحيمات مرا

ةل حلررع ةل ينااررع مررا ةللررااةن ررن ةل ال رران ار ةل ررا بان تررا ابي ا كررنه
ر ررن

ي لر ررع ه ر ررته ةلتالا اع ةلت باار ررع لرر ر ةلاة ر ر ةهك ر ررم .ميلر رراا ة

ةلتا اباررع ةلبصررا ة أا ةلة رري
ابإ كين رري

ةلتا اباررع ةلتررا نيلا رري مررا مت ر ة

تبطاررع

تاةب رراع ال تد ررا ب رريل ض ةل نش رراا لال ررف الر ر كر ر ع كي ررم

ةلتا او ا مع اتطبابي.
ساس ةلاة ل.......
ما تقويمم لدو ار تدريل المعلم القصيرو؟
........................................................................
........................................................................
........................................................................
............................................................
ابيل تطا ةه
ةلتالررا ةل عللررا ةلبرريي

ب ي نيلت
لر

ن اي

نرري ج تكي لررع

حظي م التدريل المتق المستمر .ا ه ي كين

ا ا ال تتأت

ال ن ط اف

تطررا ة ا اةكبررع ا الر نرريم
كلدع تا او المعلم يلارع

ال أنه رري تاتبر ر ةل ررت ي ة ،ت باار ري ،اةلتر را ررن ةل ع ررم أن ت ررعتا أكله رري ة رري
أحلن ةال ت ي بهي.
المعلمم ةل را و ترا ابي شري

اةاراة ااررا رن أ ر ةه كرين مرا ةلا لاررع

ةلتالا اع اأك ي مييراة ا طريع .م رن ةلترا او ةلنريةر ...نأ رم أن نتاصرم
ل ر المعلممم ةل ر
اةلتا تاتب

اررت كن ررن ةكتلرريو بار ق
رض ررن ةلصرردي

ن صدي

ةل ر كا ة أانرري

المعلم ةلك ع ا ا ما نظ ني اض ن ماض.

ن ةلتا او ةلدايم اصم بيل ال لر كرم أا بارض ار علارم رن ةلصردي
اةل ا ةس التالية:
عهل تحرص عزيزي الدارس.....
ة تكو مدربام ومتمتعام بالصفا المذكورو ةدنا وغيرهما مم
تلم الصفا اجيجابية التد لم نذكرها؟
ال شك أن ةيبتك ا( :نعم)!
صفا وخصائص المعلم الكفت:
.1

ةل ررت كن ررن ررياة تاصصر ر اةإل رري ب ررأاف أةسةيه رري اكادا ررع تحلاله رري

اتا الهي .
.2

أن اكرران ةبرراي ،ررن ةل ررنهج أا ةل ب ر

ةل ر

اأتا اا ش ةك ما ابر ةل نهج ةلا ةلا .

ابررا بتا ال ر

ا نرري

.3

أن اأنل ما ندلر ةلكدريعة ةل س رع مرا ةلباري بترا ال رياة تاصصر
لررتاا ي ،اتلر

لر ةلاةر ةهك ررم

طر ف ةلتررا ال اطر ف ةلت باررع

ةلحاا ع .
.4

اةررو أن تكرران ل ر مك ر ة اةلرراع ررن كاداررع ةلتاطرراط لتررا ال ب ةت ر
ن ط اف ةلتحبا ةلاا ا لا ال .

.5

أن تكرران ل ر ةل ا مررع ةلكي لررع مررا كاداررع تندا ر ا ال ر اابررر ةل ررياة
ةلا ةلاع ما أ ض ةلاةعر لل تال ان .

.6

أن اكان ا ا ةاع با لاتا ةلبايل اةلتباا .

.7

أن اكان صبا ة ،ا عا ة ل ةلتح م اةلت ا .

.8

أن اكان حيس ي ،ا كاي.،

.9

أن اكان الصي ،ما

ل .

 .10أن اكان حبي ،لا ل اةياة ،ما ةلباي ب .
 .11أن احت ةلابييا ةلااناع اتبيلاا ةل ةت ر .
 .12أن تكان ل ةل بع مرا ةلرا اة ل ري ارع ن بر

انشر بران ةلنريل

رن

ةل بيائ اةل دي ا ةللي اع.
 .13أن اكرران صررحا ةلبرران تايما ري ،اايلا ري ،ررن ةه ر ةض ةل اابررع هاةع
هنت ا ن ةلبا

ةلبانا ةلبي .

 .14أن اكرران لر ار ةلبااهررع مررا تايطار لل ررا حلررو ةل اةعر

ةل اتلدررع

اةيناع نهي بيل ة .
 .15أن الر ر ب ا مررع اندلرراع ا اررام ةل تال رران ل ي رري ،ا كنرر

ررن ةلتدي ررم

اه .
 .16أن اكان حاي ،اةم ةلنشيط اال ا ام للكلم.
 .17أن اكر رران ل ر ري ،بيلحر ررا ةهان ر ر لباة ر ررا ةلتر ررا ال انظ ايت ر ر اط ةيب ر ر
ط بر ر

ةل اتلدر ررع اةلتر ررا تنيلر ررو عر ررا ة

اةل ر ررياة ةلا ةلر رراع ابر رراع

ةلا ل.
 .18أن اكان حلن ةل ظه انظادي ،ا نظ ي ،ا تبي.،
 .19أن اكان ل ي ،بكاداع تباا ةت عبم تباا ط ب .
 .20اةو أن اتحلا بيل بع اةل ام ةلطبااا اةل ا بع لتا ال يات .
يجل ة يكو ملمامَ بالنواحد التربوية ومما يساعد عد ذلم -:
أ.

ةلنةيح ما ه ع ةلتا ال .

و .أن اكان ل ةل م ةل
ةر.

ابتا ب .

أن احدررظ ةل تال رران ررن ةلاعرراع مررا تةرري و ايطيررع ررن عبررم
ةل ال ان ا ةل تا بان نلبع لاب ةته ةل حراااة رم( :ممالل
التربية العملية وغيرهم).

ا.
ر.

أن اا م لا تبلام ةلةها اتاما ةلاع .
أن اكان يال ،اعااة حلنع لل تال ان.

 .21أن اكان صيحو ط ابع ا ياة أ أن اكان ت كني ،ن كلاه ي .
 .22أن اا م ل تةااا الا يت اتن اع اي م بيلت ة .
 .23أن اهت ب ي ا اا أن اال .
 .24أن ات تررر بل ر ع ح راةل ةلنطررف اةلل ر ر اةلبص ر لرراا ي ةل ررع مررا
ةلا لاع ةلتالا اع.
 .25أن اتحلا بيل بي
أ.

ا ا ةالندايم نا ةل اةع

ةل اتلدع.

أن ات تر بيالتسةن ةلندلا.

و .أن ات تر بيلبا ة ل ببط ندل

نا ةلحيةع .

 .26أن ات تر بيل يب ة ةلايلاع .
 .27أن ابتاا ن ةلبلف اةلتات اةلاا

.

 .28أن ابتاا ن ةلحسن ةلل ار اةلاأل .
 .29أن اكان ا شاصاع تكي لع تاااة ةلةاةنو .
 .30أن اكان ابظ ةلب ا .

عزيزي الدارس....
كم م الممي از سالفة الذكر تمتلم؟
عدد كيف يمكنم إتباعها المزيد م الصفا ....
م خالل تجاربم والتدريل الذي تلقيته.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
............................................................
رري ك ر آند ري ،ررن اصرريي
ر ررن ل ر راة ر ررن بنر ررا ةلبش ر ر
اةلنشيطي

ةل ر ر ان ا تهنر رران أناة ر ري ،أا ر ر ى ر ررن ةل هر ررن

ةلتا عا ال تلتاةو ش اطهي اشر اط ةالنت ريع مرا لرلكهي لر

ة ةلرسا اةلدراض مرا ةلصردي
تد اة،

اصرردي

ا ا ر ةس

أن ه ت

ةلترا أارت

بهري المعلمم

ري اةارم اا

تتالف بيلندل ةلبش اع ا ا أك ةلندال .

عزيزي الدارس....
ما

ا تبررا بممالمعلم ك ا ر ة،

ث نبيط مبط عي ن بان المعلم ومو ف المخاز :

المعلم:
..................................................... -1
.........
..................................................... -2
.........
..................................................... -3
.........

مو ف المخاز :
-1

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

-2

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

-3

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

مرائق التدريس :
ة تحلررا ةل الر بيلاصرريي

اةلصرردي

أن ال ر بط ر ف ةلتررا ال ةل اتلدررع ةلتررا ةرريع
ةلت بااع ا ا ب يبرع ةللبنري
اااص ر

لندل ر

ةلتررا كر

لر اتبررف لر ال

نترريال تبرريم ةهرراا ةلال رريع

ةلترا ا كرن للمعلمم أن الرتنا ب ري ةريع ماهري

ةتاررع تا الرراع لررلا ع .

أن ط ر ف ةلتررا ال ةلتررا لررا

رري ررا ال ص رري ة تة رري و ت باا ررع عيبل ررع للتط رراا

نتار ر ض ل ررباض نه رري
اةلتةااا حلو ةل بي ي
ا ي تت تر ب

ن بيمي

ةل ةت اري

ةل اتلدع احلو ةلحبو ااصيي
ااناع اةةت ي اع اةعتصيااع ا ا

لك.

عزيزي الدارس....
لاررك أن تطلررر ل ر

رري ةرريع ماهرري متأا ر بياةيبايتهرري اتاررام مررا أاة ر

عصا ي بيلا م ل تحلرانهي اا هري ب ري اةراا بر

رن ةبتكري اتطراا

ما لبام ةلاصام لتالا أمبم.
ما هد مريقة التدريس؟
لا ررك سا ررس ةل الر ر بابر ري ،ر ررن ةلتا اد رري
ةلت بااان ما تا ا
.1

" تا ر

ةلت ررا ة رريع به رري ةلال ررريع

ي اع ط ابع ةلتا ال-:

ط ابررع ةلتررا ال بأنهرري ألررلاو أا الررالع أا أاةة للتدي ررم

بان ةلطيلو اةل ال "
وسمممممممممممممممممممتو و
كرانتو 1986م

 " .2ررا صررطل

رري ا ةررر مررا انرري لر ر ألررل ةلط ر ف ةلتررا تلررتاا

ل لرري اة أحررا ةلنرريل مررا ةلررتال  .اعررا تكرران ر ةلطر ف ألرريلاو تالا اررع
ةتاع تبا

ن ةلد ا ندل ااال ندل بندل "
ةةالاث

.3

" ررا ةل ررنهج ةلر ر

ال ررلك ةل الر ر م ررا تاص ررام رري ة رريع بر ر ةلكت رريو

ةل ا لر ررا أا ةل نهر رريال ةلا ةلر ررا ر ررن ا مر ررع ا الا ر رري
انشيطي

ا هر رري ة

للتال بلهالع اال "
ةعنممممما ن يمممممر
دروزو  2000م

.4

" نهر رري

لار ررع تاطر رراط ااة لر ررع ااةش ر ر ة

ةلتالا ار ر ر ررع اةلنشر ر ر رريطي

ااةاة ة لكر ررم ر ررن ةه ر رراة

ةل نهةار ر ر ررع اةهااة

ةلتالا اررع اةل صرريا ةل ةااررع اةهااة
ةل ال ر ر ماهر رري اا ةل اطر ررط اةل ر ررنظ
ةلطيل ررو ماه رري اا ةل ش رري ك اةل ل رري

اةل ر ر ر راةا اةلالر ر ر ررييم

ةلتباا اررع بحاررث اكرران اا
اةل ش ر ر

اةل ر رراا ااا

اةل نار ر ط اةل تدي ررم ررر ك ررم

نشيط ن أنشطتهي اكم اعر ن اةعدهي ".

ررن اةهررع نظ ر ةإاة ارران ةلت بررااان باررا ةلتا ر

ي اررع ط ابررع

لر

ةلتا ال ن اةهع نظ ةلال يع ةلت بااان ا كنني بيمع أن ط ابع ةلترا ال
ا كن ة تكو :
لدظاررع شرردااع ك رري ررا ةلحرريم مررا ةل حيبر ة
ةلص

ب ي تتب ن

ن ح كي

ااةشي ة

اتاةاهي

اةل نيعشرري
اا

اةاررم

لك  .ك ي أنهي

ع ررا تك رران لر ر ااع أا بصر ر اع ا ل ررك م ررا حيل ررع ةل ررتااة ةلال ررييط ةللر ر ااع
اةلبص اع م ل:
الراديو والتلفاز التربوي واألعمالم وةشمرمة الكاسم وةشمرمة الفيمديو
وغيرها م الوسائم الحدي ة المستخدمة اليوم) .

قد تكو مريقة التدريس:
"عملية تجريبية يقوم بها المالمل بنفسمه كمما يحمدث عمد المعاممل
والمختب م ار

والم مزارو وغيرهمما م م المواقممع التجريبيممة التممد تتمميل للمالممل

تمبيق ما درسه ن ريام ةو ما قد يتوصل إليه م واقع التجربة".
ا ررت ك ررم ل ررك ب ل رري اة ا ل رريناة ااةشر ر ة

المعلمممم ةلر ر

ال ررتاا

اب ةت ر اآلايت ر ةل تاررااة للاصررام برريل تال اللررتااة ةلط ر ف ةللررلا ع عممد
ذلم التمبيق العملد.

عزيزي الدارس.........
(يعتبر استخدام الوسائل التعليمية والتجارل
يرورو لدى المعلم عد التدريس الفعال).

ناقش هذ العبارو:
..................................................................
........................................................................
........................................................................
............................................................
اتبر لنرري

رري كر أن طر ف ةلتررا ال تاتلر

م ررا حتاة رري انا اته رري اكادا ررع ايلةته رري لل اةعر ر

ررن بابررهي ةلررباض
ةلتالا ا ررع عا ررا التمبيمممق

ا لا ر اةررو ل ر المعلمممم تررااا ةلاعررع مررا ةاتارري ط ابررع ةلتررا ال ةل ل ر
اةل نيلبع ل بري ةلرا ل اةلترا رن ط ابهري اتلرن تاصرام ةل ا مرع لل رتال
بلهالع اال .

م العوامل التد يجل ة يأخذها المعلم بعي االعتبمار عمد اختيمار
لمريقة التدريس المناسبة ما يلد -:

.1

الهدف التعليمد ةلتعلمد .
هل المعلم يرمد إلد بلوغ ةهداف ن رية ةم عملية ؟ مويلة األمد ةم
قصمميرو األمممد ؟ وعلممى ةي مسممتوى تكممو هممذ األهممداف؟ هممل علممى
مسمممتوى التمممذكر ةم الفهمممم ةم االسمممتيعال ةم التمبيمممق ةم التحليمممل ةم
التركيل ةم التقويم؟ .
كررم ر ة اررامر ب ريل ال كررا اكرران اعاب ري ،مررا ةاتارري ط ابررع ةلتررا ال
ةل طلابع.

.2

المادو الدراسية:
هممل تتملممل مهمما ار ن ريممة ةم عمليممة؟ هممل هممد صممعبة ةم سممهلة؟
مويلة ةم قصيرو؟ إجبارية ةم اختيارية؟ وما إلى ذلم حيث يتسماوى
كل المعلمي عد ذلم.
لر برراع ةل الا رري

ةل ر كا ة الررتطار المعلممم أن ااترري ط ابت ر

ما ةلتا ال ال لا ي أن ةلط ابع ةل تباع ما تا ال ةل رياة ةلا ةلراع
ا ةلط ابع ةلتا تباا ل التمبيمق بر ةلرتااة ةلالرييم اةلتةري و
بأناة هي ةلحااث نهي اةلتبلاا ما ةل اي م أا اي ةهي.

.3

األدوا والمواد التعليمية:
هممل تحتمماي مريقممة التممدريس إلممى م مواد وةدوا سمممعية ةم بصممرية ؟
وهل ستؤدي الحصة عد الفصل ةم المعمل (ك ي را ةلحريم مرا رياة
ةهحارريع) ةم ةي موقممع رخممر؟ هممل الم مواد المملوبممة متممواعرو ةم غيممر
متواعرو؟ وما إلى ذلم مما يتعلق باألدوا والمواد.

.4

الفرد المتعلم:
هل هو راشمد؟ (كريل تال مرا ةل حلرع ةل يناارع) ومما همد قدراتمه؟ ومما
حالة ةسرته؟  .وما هد خبراته السابقة؟ إلى جانمل الحالمة الصمحية
النفسية والبدنية وغير ذلم وةساليل التعليم المفيلة له.

.5

التوقي :
ممما هممو الوقم الممذي تممتم عيممه عمليممه التممدريس؟ هممل عممد الصممبا ةم
المسات؟ وما نوعية جداول المتعلممي الدراسمية؟ همل همد مك فمة ةم
تتخللها ةوقا للراحة؟ وما نوعية الحصص السابقة لحصمة المعلمم؟
هل هد تربية بدنية ةم عيزيات ةم غيرها ؟
اةررو ابررر لررك مررا ةلحلرربين حاررث ا ك رن لل ال ر أن اتا ر
ظا

.6

ةل تال ان ا اى ةلتااةا

حجم الصف :

لتلبا ةل ياة ةلا ةلاع.

لر

هممل هممو م م الصممفوف المزدحمممة ةم العاديممة؟ حيممث يحممدد المعلممم
المريقمممة الم لمممى لكمممل نممموو منهمممما إذ ة التمممدريس عمممد الصمممفوف
المزدحمممة يختلممف اختالع مام كلي مام ع م ممما يمك م اتباعممه م م مرائممق
تدريس ...عد الصفوف قليلة العدد.
نيلك ك ا

ن ةلظ ا

اةلحيال

ةلتا اةو أن ا ة اهي المعلمم عبرم

ةلررتااة أ ط ابررع ررن ط ةيررف ةلتررا ال حت ر اررت كن ررن ةلنةرريح ةلكي ررم
ر ة ةال ت رري بط ابررع ةلتررا ال ل ر ا ر اال ةل ال ر

ررن

لبلرراغ أ اةم ر  .اررعا

ةلر اتان اةل تيبررع ويدععممه ذلممم لالبتكممار والتجديممد ا ررا ةه ر ةل بت ر

ررن

ةل ال ةلنية .
ن نةرريح ط ابررع ةلتررا ال تحرراا ي باررض ةل اةصرردي

اةلصرردي

ةلتررا

اةررو أن تت راةم ماهرري حاررث الررتطار ةل ال ر ةلحك ر ب ررا بلا ر لل رراة
ةل اطررط لهرري ان ر ك

ل ر لرربام ةل رريم ةررسعة ،ررن تلررك ةل اةصرردي

الا:
مواصفا المريقة التدريسية الناجحة:
.

.1

أن تكان اةبحع ةلها

.2

أن تتاي م ر لتاى تالا ا حاا .
ةلتالا اع

ي بان الن ري والعملد .

.3

أن تتناع ماهي ةلنشيطي

.4

أن اتحصم نهي المعلم ل ةلت اع ةل ةةاع.

مررا رري

.5

أن تتبلا ماهي ااةمر المتعلمي نحا المعرعة والتمبيق.

.6

أن تكلو المتعلمي مها ار عملية تنا ع.

.7

أن تلهم

.8

أن تاصم ةل تال ان للنتييج ةل ةاة بأعم ةها ااع

.9

لاع ةلتدي م بان المعلم والمتعلم .

أن تنيلو عا ة

اكلدع.

المتعلمي اةلتااةاةته ا االه ا بيته .

 .10أن تار ر ر ض ل ر رراه ةل الا ر رري
ةلصاو ا ن ةل ألا

بتللل ر ررم نطب ر ررا ر ررن ةلل ر ررهم لر ر ر

ل ا ةل ألا

مستعينام بالقدر المملمول مم

التجارل والوسائل التعليمية والوسائم الالزمة.
 .11أن تلي ا المتعلمي ما تالار آميعه ااة راةا

لمتعلم جديمد متممور

.
 .12أن تلي ا المتعلمي

ل الممارسة والتدريل العملد .

 .13أن تلي ا المتعلمي ما تباا أاطييه ا ايلةع عصا
 .14أن ت كن المتعلمي

ن ةلتااة

.

اظ حاةله .

ةنواو مرائق تدريس المادو الدراسية:
ةل ررتنياة ،لر ر

رري ك ن رري ررن اص رريي

ااة كيناع تطاا ي ب ي الي ا ما بلاغ ةه اة
ةلتا ال اتباابهي ك ي الا:

لط ةير رف ةلت ررا ال اةات مه رري
ةل ةاة ا كنني تبلا طر ف

.1

مريقة التدريس المعتمدو على المعلم.

.2

مريقة التدريس التد يتفاعل عيها المعلم والمتعلم.

.3

مريقة التدريس الذاتية والمعتمدو على المتعلم.

.4

مريقة التدريس التجريبية بإشراف المعلم.
لررنتنيام مررا رري الررا اصرريي

اأاةر عصرا

حتر ن كرن ةل الر

ه رري اظادتر ر

ررن اةيبارري

كررم ط ابررع ا رري تحاار

رن ةإل ري بهرري لتكران لر لرناة ،مررا أاةع

اتل رري ا م ررا امار ر لر ر ل ررل ةلت ع ررا اةالبتك رري

ررن ار ر م

ي لت لا لاع ةلتا ال.
ةوالم:
مريقة التدريس المعتمدو على المعلم:
مررا ر ةلط ابررع اكرران ةل ال ر
ةل ص ررا ةلر ر يال لل الا رري
تلبا لتها
أ.

ررا حررا ةلا لاررع ةلتالا اررع ا ررا

ا ررا نب ررر ةل ا م ررع اةل ررتال ب اةبه رري

للحدظ اةاللت ةيع ا ن أشكيم

ةلط ابع:

مريقة اجلقات :
ا ط ابع تا ال رن ةينرو اةحرا

لر

أا ةلاطيو ةللايلا  .ماهي اا ض ةل ال
ا

رم اطبرع ةلة ارع
ياتر ةلتالا ارع رن

ش ةك المتعلم ما لك ا ا ط ابع حااة بس ن اان .

مه ررا تتنيل ررو ررر ةلص رردا

بيلص رردا

ةلكبار ر ة أا رري اار ر

ةل كتظر ررع امر ررا س ر ررن بر رراف ا حر رراا كيلحصر ررع مر ررا ةل حلر ررع
ةل ينااررع ك رري ت كررن المعلممم ررن ت طاررع ةررسقع كبا ر ق ررن ةل ررياة
ةلا ةلرراع اتةاررم ن ر
ط ارف ةل حيكرية

ار

ر  ،احت ر

ب ر مررا

لاررع ةلررتال

ررن

نر تاةرا بارض أاةر ةلبصرا مرا ر

ةلط ابع ا(التد نأمل م المعلم تحاشيها) ن ك

نهي...

ةنها:
.1
.2

ال تتا م صي ،للتدي م بان المعلم والمتعلم.
ال تلرري ا مررا تن اررع ةل لررتااي

ةلابلاررع ةلالارري كرريلتطباف

اةلتحلام اةلت كاو
ل

يف المعلم.

.3

تعا

.4

ال ت ة ا ةلد اف ةلد ااع بان المتعلمي .
المتعلمي أ نيع ةإلبيع .

.5

تلهم

لاع ةند

.6

ال تتا

ةيال ،للنشيطي

ةلتالا اع.

عزيزي الدارس.......
إلى ةي مدى تصلل هذ المريقة لتدريس مادو األحيات؟

...........................................................
.................................................................
.................................................................
.......................................................
ل.

مريقة المحايرو :
تتشيب اط ابع ةإلبيع مهرا ال تترا
ال باررا نهياررع ةل حيب ر ة .تاتب ر

ةريال ،للنبريش أا ةللرعةم
ر ةلط ابررع ةعتصرريااع

أن

ر رراةا ي علار ررم ةلكلدر ررع  .ك ر رري ا كر ررن أن تبر ررا ه ر رراةا كبارر ر ة
ةيال ،للتلةام

اب حتا تا الا اةلر ا ا تتا

ي الري ا

ل ةاللت ةيع أا ةاللت كي .

وم ةوجمه القصمور عمد همذ المريقمة التدريسمية و (التمد يجمل ة يعيهما
المعلم) ما يلد :
.1

تات ا ل المعلم بيلا ةع ةهال .

.2

ال تشا ةنتبي المتعلم مت ة طاالع ن ةلاع

.3

ال ت ة ا ةلد اف ةلد ااع بان المتعلمي .

.4

ال تتا للمعلم م

ةلتااة نشيطي

.

تالا اع تنا ع

ا اسة .)2003

ا رري ارراا مررا ملررك ر ان ةلشرركلان مهنرريك ط ةي رف ةلش ر ح اةلبصررع
اةلاص

اةلا ض اةلت ام  .كلها مرق تعتمد اعتمادام كبي ارم على المعلم

عد توصيل المعرعة للمتعلمي
ةلنظ

ا ا ما يلو ةه

ط ةيف تصرل للتالرا

ي اةالهري ةقل عائدو عد تمدريس الممادو العلميمة ةل تبطرع اةي ري،

بالتمبيق العملد ك ي أللدني.

انيام:
مريقة التدريس التد يتفاعل عيها المعلم والمتعلم :
ا ةلط ابع ةلتا تت ماهي ةل لي ع ن المعلم والممتعلم مرا ةلا لارع
ةلتالا اع بكم ي تتب ن
لبام بلاغ ةه اة

ن نشاما ومهمام لف يمة ةو عمليمة مرا

ةلتالا اع ا ن أشكيم

ةلط ابع:

مريقة المناقشة الصفية-:
ما

ةلط ابع اط ح ةل الر لرعةال ،أا ابرا ي ،أا شركلع

ت رت

لرربف .ر

نيعشررتهي ااةبرراةع ةل ر أ ماهرري ررن ا ر تاةا ر

ةلط ابررع تلرري ا المممتعلم لر ةالن رريل مررا ةلا لاررع ةلتالا اررع
اتلي ا ك ا ة ،ل مه ةل حتاى اسارياة ةل ا مرع اتصرل

رم

ر ةلط ابررع للدصررام ةلص ر ا ة علالررع ةلارراا اتلرري ا مررا بررط

المتعلممممي باب رره ب ررباض ك رري أنه رري تن ررا ب ررع المتعلممممي
بأندله اتسكا ماه
/1

ال أن ةل آا

اح ةلتدكا

لاهي:

تسمتررق وقتمام ممويالم ةك ممر مم الوقم المقمرر لتوصمميل
المادو التعليمية للمتعلمي .

/2

تتملممل إدارو عائقممة للنقمماش وال يتممأتد ذلممم إال بتممدريل
المعلم عليها تدريبام جيدام.
ةلط ابع ر ط ابع ةل نيعشع ةلة ي اع اةلتا

تتشيب

ترعا مرا ةلدصرام ة
حارث ابلر ةلطر و لر

ةه راةا ةلكبار ة رن المتعلمممي
ة ررا ي

اررت ةلنبرريش اةاررم ةل ة ا رري
كم ة ا ع ي تاصل
ةلط ابع تحتيال لاع

أطام ااةل

لا

رن  7 – 3طر و
ا ررن ر اط ر ح يررال

ة ا ت كنتيال لل نيعشع.

اة ة للا ع كليببتهي.

عزيزي الدارس..............
ابر ر كار ر

ا ك ررن للمعلممممم ةالل ررتدياة ررن تطبا ررف ر ر ةلط اب ررع م ررا

تا ال .
........................................................................
........................................................................

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

ال ام:
المريقة المعتمدو على المتعلم:
اكرران المممتعلم مررا ر ةلط ابررع ررا حررا ةلا لاررع ةلتالا اررع
كررل ةلط ابررع ةل ات رراة ل ر ةل ال ر
أك

لر

اماهرري أاب ري ،اصررب المممتعلم ات رراة،

ل اآللة ةو البرمجة التعليمية ةلتا ت كن

ن أن اال ندل بندل

ا ا أع و ل عملية التعليم الذاتد حاث اصرب المعلمم ماهري لتشري ة...،
ا ش مي ...،ا ليناة ...،ا لي اة ...،مبط.
تتررا

رر ةلط ابررع برراأ ةلح اررع للممممتعلم مررا ل ر ع تال ر انا اتهرري

ااعتهرري مهررا ت ة ررا ةلدر اف ةلد ااررع برران ةل تال رران ك رري أنهرري تتررا ةلدر
بكم أناة هي لكم ةل ة بان ما ةلتال اما ةل اةا ةلترا ا بران تال هري ا رن
ةهشكيم ةل اتلدع له ةلط ابع-:
.1

الحقيبة التعليمية المبرمجة.

.2

الحاسول التعليمد.
ه رري تارراا

ط ر ف ةلتررا ال عللمعلممم ةلرراا ةلدي ررم مررا بلرراغ أ رراة

ةلا لاررع ةلتالا ررع لراةع أن كررين بط ابررع بيشر ة أا ار

بيشر ة

ررن ار م

اةإ ش رريا ا ررن ةل ح ررظ أن ك ررم أش رركيم ط ةير رف ةلت ررا ال ةلت ررا

ةإشر ر ة

أش ني لاهي تتطلرو معلممام ة ا ةارع كي لرع وتمدريل متميمز ا كنر
لرريلت ةلتالا اررع  .أ ة ،ميلط ابررع احررا ي لال ر

كيماررع لبلرراغ ةه رراة

رن أاةع
رري ل ر

اتباهرري ااررا هي تمممدريل عاعمممل مبنمممد علمممى رغبمممة المعلمممم وانتمائمممه لمهنمممة
التعليم.

عزيزي الدارس....................
ةال تتفق معد ة م ل همذ المريقمة تصملل لتمدريس مع مم الممواد
الدراسية؟
ويل ذلم عد نقام.
..................................................................
........................................................................
........................................................................
...........................................................

رابعام:
المريقة التجريبية:
ا ةلط ابع ةلتا اتبر ماهي المعلم

ي لع ةلتا ال ب ةلالييم اةلالرييط

ب شرري كع مي لررع ررن ةل ررتال حاررث تتررا لر تن اررع عا ةتر ةل هي اررع ات لررا
ااةبايا

ن ةلحدرظ اةاللرت ةيع اتاريطا ةلة ري

ةل اي

لاا

نظ اي،

ي اباا ل ةلنلراين ا را ةلبرا ة مرا تطبارف ري تال ر

ةلتالا ارع
لر أ ض

ةلاةعر.

عزيزي الدارس.......
إلى ةي مدى تصملل همذ المريقمة عمد تمدريس الممواد الدراسمية المختلفمة؟
ويل ذلم.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
...............................................................
رري ك ن رري
أعنا ر

بابر ري ،ررن ط ةير رف ةلت ررا ال ةل تا ررااة اةل ة ب ررع اةلت ررا

ك ا ر ة ،ررن المعلمممي بةررااة ي ا ررا عررا أصرربح

نطلب ري ،للتجديممد...

واالبتكممار ...والتجريممل عممد مرائ مق التممدريس وتقنياتممه اةلتررا تهررا

لررا

تاصررام ةل ررياة ةلتالا اررع أا ررياة ةلتررا ال بأمبررم ةللرربم ابأعررم ةهررا...
اأعص اع  ...اأعم كلدع.
نسبة للتمور المستمر عد مرائق وتقنيا التدريس عقمد ةصمبل لكمل
معلممم مريقتممه الخاصممة عممد توصمميل مممادو تخصصممه مسممتندام إلممى المبمماد
والمفاهيم التربويمة واألسمس العاممة لمرائمق التمدريس الم لمى .عمإذا تحققنما
م ذلم عل نستميع حصر مرق التدريس المستخدمة م قبل المعلمي
وقد يكو ذلم م يرل المستحيل.

عزيزي الدارس.............
عد إيجاز بي موقف المعلم تجا هذ المرائق المختلفة ...التد ذكرنا.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
..............................................................

ةساسيا :
ااام المعلمم للفصمل ةو المعممل كرااام ةل صرل مرا ةلصر ة  .كرم
اتطلررو اةبرري
نيحاع ةلةا

األيلرراي

اأن ةاتلدر

مررا حتاة رري ال أنهرري تتشرريب

ررن

 .عمالمعلم نرا ااالر الفصمل ةو المعممل ...اةرو أن تتراةم

ل باض ن ةلصدي

اةلتةها ةس

ماتاةو لار أن اكران هايري،

ناري...،

اندلاي ...،اةلااي ،إلى جانل اصمحال:
أ.

كراسة التحيير والكتال المدرسد (إ تواعر).

ل.

الوسيلة التعليمية التد تتناسل مع الدرس.

جم.

التباشير بألوانه المختلفة ةو بدائله.

د.

المؤشممر ةو المسمممرو المويلممة عممد حالممة يممرورو اسممتخدامها عممد
الدرس.

هم.

ماسل السبورو( .م المتوقع ة تكو بكل عصل سبورو ابتة وهمد
التد تفرق مابي الحجرو العادية والفصل).

و.

ةدوا ةو ةجهزو التجربة المزمع القيام بها.
لكررم

رري ل رربف ك ر أ ات ر ةلكبا ر ة ...مررا تاصررام ةل ررياة ةلا ةلرراع

للمتعلم مالر ةل الر أن ات لرك بر لك ...كاطراة أليلراع مرا لربام تحبارف
تالا أ م.

عزيزي الدارس.....
ةي مرائق التدريس التد تمرقنا إليها تفيل؟
"حممدد وحممدو دراسممية معينممة عممد ةحممد المقممر ار الدراسممية
بالمرحلة ال انوية
وتناول بالشر الموجز كيف تقوم بأدات حصة عد حمدود
 80دقيقة
مسممتخدمام ممما ت م ار مناسممبام م م وسممائل تعليميممة عممد ةي
صف م الصفوف".

نموذي مقتر لتحيير مادو دراسية:
لاك عزيزي الدارس .....ما ي الا ن ا ال تحبا لاحاة ا ةلراع مرا
مممادو دراسممية بك ةلررع ةلتحبررا
اةةبيتك ةلا ةلاع:

اةلر

ناتب ر بر ا ة الررناة ،لررك مررا أاةع

م ر ر ر ر ر ر ع ةل ر ر ر ر ر ررياة ةلا ةلر ر ر ر ر رراع ةلتي ا

ةلحصع ةلص

ال اهي )

ةلتاعا

ةلر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررس ن
ةلكلا

ناةن ةلا ل ال ا )

بعد الفراغ م همذا المدرس ...ينبرمد ة يكمو الممتعلم قماد ارم علمى اجلممام
بما يلد:
.1

ةه اة

ةلاي ع  .2 .ةه اة

ةلايصع  .3 .ةلالييم ةلتالا اع.

(تسمية الوسيلة)
أ ...................:.و..................ال.........................

.4

سير الدرس:

ااتاعر أن اكان كما يلد:
1

ةلنظر ر ة ةلاي ررع للفصمممل ةو المعممممل ا ل ررك للتأك ررا ررن ةلةلل ررع
ةلصحاحع لل تال ران ةإبريعة ةلتهاارع (التمد ةصمبح عمد
مع مممم األمممماك ال تعنمممد الك يمممر)

لر ر ةلل رربا ة اتبل ررا هي

كتيبر ررع ةلبل ر ر لع ...اةلحصر ررع ...اةلان ر راةن ...اةلتر رري ا كر ررم مر ررا
كين ةل اص

ل ).

2

التمهيد للدرس-:
أ) .أن اكر رران ةلت هار ررا عصر ررا ة ،نلر ررباي ،ة ر رري عر ررا ن ب حتر رراى

ةلا ل.
و) .أن اكان ة صلع بيلا ال ةلليببع اةلا ل ةلةااا.
ال) .أن التال
د).

ةل

ن ةل تال ان ب شي كته ةلدايلع .

ر ض ةلررا ل بيلط ابررع ةلتررا ااتي رري ةل الر اةلتررا

تكر رران نيلر رربع لل تال ر رران اعر ررا ةته .ويشممممممل اسمممممتخدام الوسمممممائل
التعليمية المختلفة.

المعلم داخل الصف:
اةو ل المعلم أن ا ة ا ي الا ا ا اةام ةلدصم (وقد تحلمد بكمل
صفا المعلم الكفت التد ذكر سابقام):
.1

أن ال ررتاا ص ررات ةل ررتاا ي ،ل ررلا ي ،م ررا ح رريال

ةناديبر رع أا ل ررا

حلو بي ةلا ل.
.2

أن تكان ح كت

حاااة حت ال انش م ةل تال ان بهي.

.3

أن تكران ح كررع ةهاررا أ نرريع ةلشر ح حرراااة اال اك ر
ةلةينباررع حتر ال اشررت

ررن ةإشرري ة

ةنتبرري ةل تال رران ك رري لار أن ال انظر

لر

اي ال ةلدصم أا ةل ا م أ نيع ةلش ح.
.4

أن الررتاا ةللرربا ة ةاللررتااة ةه ررم بررين ابلر هي تبلررا ي صررحاحي
كتيبع ةل طلاو ما اعا

نهي اةن تكان ريال للتحبرا ةلنرية

للا ل.
.5

لر ر أل رردم ال ررال ررن

لر ر ةلل رربا ة بيلط اب ررع ةلص ررحاع ررن أ لر ر

ةلةينبان.
.6
.7

أن ااةة ت ا

نا ةلش ح أا ةللعةم أا أ نشيط بيش .

ن ررا ةلكتيب ررع لر ر ةلل رربا ة اة ررو أن ابر ر
اكشر ر

ةكب ر ر

لر ر ا رران ةلل رربا ة حتر ر

لررريحع ر ررن لر ررط ةللر رربا ة لل تال ر رران أ أن اكر رران

اعام ةينباي.،
.8

نا ةلكتيبع ل ةللبا ة اةو أن اتبر ةلكتيبع بيلتحاث ر ةل تال ان
حت ال اندلتاة ن ةلا ل ما حيال

.9

ةلص

.

أن ال االا ظه لل تال ان بيلبا ةل لتطيع اةن احريام راةةهته
ن اع

 .10تاسار ةلد

يا

ا لك بتاسار نظ ةت

لاه أة اان.

ل ةل تال ان ما ة ار ةهليلع اأناة هي مرا باةارع أا

الط أا نهياع ةلا ل بيلبا ةل كن.

 .11أن ال ررتاا ةلتبيش ررا ةل ل رران ن ررا ةلبر ر ا ة أا ار ر
ك رريهع

ررن ةل بان رري

ا ا رري ام ررا اعار ر ةل نيل ررو حا ررث ال اح رراث شر ر اي م ررا

تنلاف ةللبا ة

رر استخدام الوسائل التعليميمة والتجمارل عمد وقتهما

المناسل.
 .12أن اكان اط اةبحي ،ب اعة

تحيشاي ةلكتيبرع لر ةهةرسةع ةللردل

ن ةللبا ة.
 .13أن ال الئ ل ةل تال ان بم التاا

بب ات ةلتا الاع لةر به نحرا

ةلتال اةل ا مع.
 .14أن التاا أليلاو ةلتحداس ةلنيةحع.
 .15اأاا ر ة لا ر أن اترراا ةلاعررع مررا تاصررام ةل الا ررع ةلصررحاحع مررا
م

ة ةلس ين ةل

أصبح

ةل ا مع ما كتيبي دتاحي لاى ةلة ار.

انيا:
األسئلة الصفية والمعلم:
يمممارس المعلممم عممد داخممل حجممرو الممدرس ةو المعمممل عمليممة (كيممف
يدرس؟) وكيف يستخدم وقته عد المفيد للمتعلمي ولنفسه؟ كما ةنه يمك
ّ
ة يقمموم بتقممويم عملممه ال سمميما عيممما يخممص التقممويم اليممومد داخممل حجممرو
الممدرس ةو المعمممل والتقممويم النهممائد عممد نهايممة الفتممرو الدراسممية والممذي

يتمخض عد االمتحانا بأنواعها الصفية امتحانما النقمل واالمتحما
النهائد ةو ما يعرف بامتحا الشهادو ال انوية.
لللرريلع ةلصررداع أ اررع كبا ر مررا تدااررم ةلا لاررع ةلتالا اررع
تلي ا المعلم ك ا ة ما بلاغ أ اةمر
ةلت رري بب ررا ة

اتندار اططر ةلتالا ارع لرك بإل ي ر

ةل تال رران لر ر ةا ررت

ةلتا ال ةل نيلبع اكاداع
بان ابان المتعلمي

أنهرري

ل ررتاايته ا ررن ر ر ةاتا رري طر ر ف

ض ا ال ما عيلو ةل شي كع ةلتي رع اةلتدي رم

ي ا ى ةلا لاع ةلتالا اع ك ا ة.

ررن ةينررو آا ر مهررا تةاررم ررن ةل ررتال شاصرري شرري كي ة عررا ة
تني اع تامر ب ل ةإباةع اةلتحصام ةل ا ما ةل
ررر ع ةن ر

ماصب أك ر تدري

ا اتحل ر ب ر اح ةلتنرريمل نطلب ري ،ل ر ةلتااااررع اةلاا ب ةطاررع مررا

ةلتال .
تلر رري ا ةهل ر رريلع ةلص ر ررداع لر ر ر ب ر رربط ةلصر ر ر

اتالر ر رف ةل تال ر رران

ب رريها ف ةلح ا رراة اةلل ررلاك ةالاة رريبا ةللر ر ان اعاا ررين ل ررا ة تا رريا ر راة ا
ةل ا مع اساياة ةلتحصام ما لبام ةلاصرام لر ةلبايرع ةلتالا ارع ةل
لنتنيام

ض ةهليلع ةلصداع ن نطلف لتااي

مستويا المعرعة لدى العالم ( بلوم ):

بلوم) ةل ا ماع:

ابرع.

ا حررظ أن
تصنا

رراةا اط ر ح ةهلرريلع ةلصررداع اة ر ى مررا نطرريف لررتااي

بلا ةللتع اعبم ةلااض مرا تحاارا أنراةع ةهلريلع ةلصرداع اكادارع

رراةا ي اط حه رري أان رري أن نلب ررا نظر ر ة لر ر

رري اار ر

ب ل ررتااي

بل ررا )

ةل ا ماررع ةللررتع اةلتررا ا لهرري ةلشرركم ةله ررا أانرري ا را ت تررا ررن ةل لررتاى
ع  )1حت ةل لتاى ةه ل

ةهان

ع .)6

6
5
4
3
2
1
شكل ( )1يويل تصنيف بلوم المعرعد
)1المعرعة )2االستيعال)3التمبيق )4التحليل )5التركيل
ااب

)6التقويم .
ةله أن أ ل
ةل لتااي
اتا

ةل كا ة كاداع ايصع لصاي ع ةهليلع ابهي التطار ةل ال أن
ل أ اةم أ نيع اباا نهياع ةلا لاع ةلتالا اع اما ي الا نا ا

بابي ،ن ةلكل ي
.1

لتااي

ةل ا مع ا ةلتباا اأاني ي ةل ا مع الكم ن

ةلتا ا كن بهي صاي ع ةهليلع ةلايصع بكم لتاى :

مستوى المعرعة (التذكر):

ة

لر ر تر ر ك ا ل ررك ب ا م ررع الا رري

ات ررا ا ةلطيل ررو أن اب ررا ال ررا
حااة.
يعرف

يكرر

يتذكر

يحدد

يكتل

يحف

ماذا
يم:

م

يذكر

يصف

يختار يسجل
ةي .....

كم تبعد األبيض ع الخرموم ؟

عزيزي الدارس.........
صغ

ث ة م تداا ةلت ك .

...................................................... -1
........................................................ -2
........................................................ -3
.2

مستوى االستيعال ( الفهم )  :تا ا المتعلم أن ات ة شكم أا
صا ع ل شكم أا صا ع أا ى بل ت ةلايصع ...
م ال  :أ ا ي عيل ةلكيتو بل تك .
ةنظ

لا ةلا اطع أ ي ك ابان أ

اةما نه ةلنام ..

ما

ةلحيلع ابان ةل تال ةل ان ةهليل للن
ر بابهي ا اصا هي ن ا م مه

ةلانيص

 .3مستوى التمبيق :ما
ةل الا ي

ة ةل لتاى اطبف ةل تال

ا بط
ةلتي ل لك ةلن
ي تال

.

االتاا

ةلتا اا مهي.

يم :
)1

ي تال ت

أكتو عص عصا ة تحا

ما ةهلباع

ن كل ي

ةل يبا.
 )2ة ل لاحع طباااع ةلتاا ماهي ةهلاةن ةل نيلبع ةلتا تال تهي
ليببي .
ن ةلكل ي
يجهز
يويل

ةلتا تلتاا لصاي ع ةهليلع ما
يترجم يستعمل
يفحص

يشر

يختبر

ة ةل لتاى :

يحل
يلو

يختار

....
.3

مستوى التحليل  :تا ا ةل تال أن اشا
أا ةل اع

ةلتالا ا اا ا ل

ةلا عع ةلتا ت بط بان

كانيت ةهليلاع

ةهةسةع .م ال:

ما خصائص المات العذل ؟

ااةسئ ةل ياة ةلال اع
ر ا

ديم

ما ممي از القما ار التجارية ؟
ن ةلكل ي
يحلل

ةلتا تلتاا لصاي ع ةهليلع ما
يسأل

يقار

يميز

ة ةل لتاى :
يفسر

يصف

يقدر
.4

مستوى التركيل تا ا المتعلم أن انظ
االتاا

ي ةكتلو ن الا ي

ما تالاا نتييج ةاااة بناع ل

ي تال

ليببيَ.
َ

م ال :
.1

اكتل قصه قصيرو.

.2

عسر اهرو االزدحام المروري بالخرموم.
ن ةلكل ي

ةلتا تلتاا ما صاي ع ةهليلع ما

ة

ةل لتاى :

.5

يصمم

يقتر

يمور

يجمع

يؤلف

يرتل

مستوى التقويم اا ا ةل تال إصاة حك
ض اان.
م ال :
.1

ما الترتيل األم ل لهذ العناصر ؟

يحير

ل شاع ي

يصوغ

نا م

.2

لماذا يعتبر هذا الفصل نموذجيا" ؟

ن ةلكل ي
يرتل

ةلتا تلتاا لصاي ع أليلع ةلتباا :

يداعع

يقرر

يقيس يختار

يقوم

يحكم

يسجل ....
اتباي ل لتااي

( بلوم ) ةللتع ةلتا ك ني ي ا كنني أن نبل

ةهليلع ةلصداع حلو ةإطي ةل ا ما ل ما يلد :
.1

.2

األسئلة التجميعية وتشمل :
ة.

األسئلة المعرعية وهى المستوى األدنى.

ل.

ةسئلة االستيعال وةسئلة التمبيق ويم ال المستوى األعلى .

االسئله ةلتشعيبيه وتشمل:
أ.

أليلع ةلتحلام ات م ةل لتاى ةهان .

و .أليلع ةلت كاو األيلع ةلتباا ات

ن ةل لتاى ةه ل .

يمكننا توييل ذلم عد الشكل ةدنا :

األسئلة التشعيبية

6
5
4

األسئلة التجميعية

3
2
1

شكل ( )2هرم األسئلة التجميعية و التشعيبية
لا ر أ ر

ررن اةعررر ةله ر ةل شرري
ةلتة اااع ا ةلتشااباع تنبل لر
أن اا م المتعلمو تدكا

لرتااي

ا كننرري ةلتاصررم ل ر أن ةهلرريلع
اناري اأار ى لاري اةلترا تتطلرو
رر ةلرتااة ةل هري ة

بط ابر ميحصرع انيعراة

ةلل اا ررع ةلت ررا ات تا رران به رري  .اا ح ررظ م ررا ةلهر ر أاب رري ةنر ر اتن رريام أ با ررع
لتااي

للتدكا ك ي الا :

المستوى األول  :ةهليلع ةلتة ااارع ة

ةل لرتاى ةهانر

االرتاا

ماهرري المممتعلم ةلتدكا ر ةإلررتنتيةا ا ر تنصررو مررا ةرريم ت ر ك ةل الا رري
اةلتظهي ي ا ا ي انيظ
ةلتا اتطلبهي

لتاى ةل ا مع مرا تصرنا

بلرا ا رن ةه لرع

ة ةلناع ن ةلللاك :
عدد اسرد اجل بال ةو نعم .
ميز
ّ
ّعرف ّ

المسممتوى ال مماند  :ةهلرريلع ةلتة اااررع ة
ر ة ةل لررتاى الرري ا ةل ال ر ةل ررتال
ااشررةاه

ل ر مه هرري بيلررتااة

ل ر تةررياس

ةل لررتاى ةه ل ر  :ا مررا
حلررع ةلت ر ك ةل طلرراو

برراله اةلتررا تتطلررو تطبابرري

لارري

ررن

ةل تال ان لل الا ي

ةلترا تال ا ري ااتطلرو رم ر ة ةللرلاك تدكار أك ر

ررن ةل لررتاى ةهام ا ررا انرريظ

لررتاى ةاللررتاايو اةلتطباررف مررا تصررنا

بلا .
م ال :
ة.

ويل العالقة بي الكلما اآلتيه :

ل.

ةعمى م اال للعمل الجماعد عد المدرسة .
ةل لررتاى ةهان ر  :اتطلررو

المسممتوى ال الممث  :ةهلرريلع ةلتشررااباع ة

ر ة ةلنرراع ررن ةهلرريلع ررن ةلطيلررو أن ادك ر مررا ةل الا رري
الكتشرري

بتحلاررم ةل الا رري

لتاى ( التحليل ) ما تصنا

تدكا ر ة نيعرراة،

ةهلرربيو اةلالررم ااةاةرريا ةهالررع  .اانرريظ

لررك

بلا .

م ال :
التجربة تويل ة المحاليل ال تفصل إال بمرق كيميائيه معقد .
المسممتوى الرابممع  :ةهلرريلع ألتشرراابا
ررن ةلطيل ررو أن ادكر ر تدكار ر ة
ااص ررا ةلحكر ر
أ لر

ررا ي ب رريلتنبع اةلتحلا ررم لل ش ررك

لر ر ةهمك رري اةل الا رري

لرتاى ررن ةلتدكار ةلنيعرا ا ررا انريظ

ما تصنا
م ال :

اب رري

بلا .

ة

ةل لررتاى ةه ل ر تتطلررو

اةهما رريم اا ررم ر ر ة ةل ل ررتاى
لرتاى ( التركيممل والتقممويم )

استخدم الكلما اآلتية عد األسئلة :
تنبأ امر حلوال توقع ركل صمم مور  .ما العنوا الجيد لهمذ
القصة ؟
نال ر

ررن تابرراحني لل لررتااي

اةل لتاى ةل ا ما ما تصنا
تب ر س لررتااي

ةه باررع أندررع ةل ر ك

أنهرري تتطرريبف

(بلوم) ةل اب مرا ةلشركم عر

 )1ا را

ةلتدكا ر لرراى ةل تال رران اكاداررع صرراي ع ةهلرريلع ةلصررداع

اةلتا لنتنيالهي الحبي.،
ماهية األسئلة الصفية؟ هد التد تتم ل عيما يأتد:
ةسئلة تقويم قبلد :
تط ح م

ةهليلع لاتا

شي كته ا لتاى تدكا
ل

ةل ال

ل عا ة

ةل تال ان ا اى

ما اةبار ةلا ال ةلةاااة ك ي ةن اتاصم

اى مه ةلط و لل الا ي

ةل تبا ع ةل بناع اةل تبطع ب اي

ةلليببع اةلت كن نهي ما حيم ةلا ال
ليببع ابهي التطار أن ا ها ل اباع

ةلا ل ةلةااا ا بط بيلا ال ةلليببع
(عرف م ل هذا النوو م األسئلة بالقصر واالختصار) .
ةسئلة استنبامية :

تط ح أ نيع لا ةلا ل ل لري اة ةلطر و مرا ةل شري كع اةلتدي رم رر
المعلممم ااةبرراةع أ ةيه ر ا ر

يلبرري رري تكرران بيش ر ة ااةبررحع اال تا ر ال ررن

ب ان ةلا ل ةلبيي .
( قليلة العدد تمر م وق ألخر).
ةسئلة تنشيمية :
ررم ر ر ةهل رريلع لتداا ررم اا المتعلممممي م ررا ةل ررا ل م ررا

تطر ر ح

ة ر و ةالنتبرري اةل شرري كع اةل نيعشررع اتلرري ا مررا بررث ةلحاااررع اةلنشرريط برران
ةل تال ان.
( مما يساعد عد إ رات العملية التربوية بصور اكبر).
ةسئلة تقويمية:
تط ح ما نهياع ةلا ل اتنبل ل عل ان :
 .1ةسئلة تمر داخل الفصل  :ابا المتعلمو بيإةيبع لاهي شدهايَ أا
تح ا ايَ اع ن ةلمعلم ل

اى صحع ةإةيبع لاهي اتاتبر

عشر ةَ

ل اى:
( عهم المالل للدرس كوالمامهم بمحتوا ).
 .2ةسمممئلة خارجيمممة  :ررم ألرريلع ةلاةةررو ةل نسلررا اتررت ةإةيبررع لاهرري
اي ال ةلدصم ا ن
ةلصحع اةلاطأ

ابرا المعلمم بدحصرهي ااشرا ماهري لر
ي الي ا ما:

راةطن

( تعديل سير المعلومة).
.3

ةسئلة بعدية :ا ا أليلع تتالف بيلتباا ةلباا .

صياغة األسئلة الصفية :
ا عر ةل ال ران نتري كبار ة مرا صراي ع ةهلريلع ةلصرداع
ةل ال ةاتاي ةللعةم ةلللا
ةل تال رران اةلظر ر ا

ةبطي لك بيل ياة ةلا ةلاع ا لتااي

اعا ة

ةلايص ررع اةلاي ررع ةلاةالا ررع اةلاي ةا ررع لط بر ر

اتالف ب لك ن بيمع ا ياة
نر

أن لر

اتبيلاا ةل ةت ر ن حال

ك ي ةن ااين

ا رري
رن

آا ر ا ررا كاداررع ط ر ح ر ةهلرريلع ل ر ةل تال رران ا ررا عررا تكرران

أصاو بك ا

ن صاي تهي ايصع ل ةل ال ان حراا ا ةلتااران مرا هنرع

ةلتا ال .
ما ي الرا نراةس بابري رن ةلتاصراي
ةهليلع ةلصداع :
.1

أن اكان ةللعةم اةبحي.،

.2

أن اكان ةللعةم اتص ة.،

.3

أن اكان ةللعةم بيش ةَ.

.4

أن احتاى ةللعةم ل

.5

أن تكان ل ع ةللعةم لهلع.

الا ع اةحاة.

ل لري اة المعلمم مرا صراي ع

.6

أن ال اصيغ ةللعةم بل ع ةلكتيو.

.7

أن اكان ياميَ الي ا ما بلاغ ةحا أ اة

.8

أن تكان ةهليلع نطباع ا للللع.

.9

أن اكان ةللعةم ا ة ،للتدكا .

ةلا ل.

 .10تباأ ةهليلع ياة و :
ماذا؟ لماذا ؟ كيف ؟ ةي ؟)
ا

أليلع دتاحع ة

ةيبي

تاااة.

ِ
تحيشا ةهليلع ةلتا تت ةيبتهي (بال ةو نعم) ا تا
.11

بيهليلع

ةل لبع.
 .12أن اةام ةللعةم بم ةل تال االا أمكي ةَ ايصع ب .
.13

بر ةلةاةو أاال

ةللعةم.

( يساعد ذلم عد الوصول لإلجابة المرغوبة).

مر األسئلة الصفية:
ا حررظ أن ك ا ر ة ررن المعلممممي الررتاا ان ألررلاو ةهلرريلع ةلصررداع
ةل بيش ر ة أ نرريع ر ض ا الرره أ رري المتعلمممي

ا ر تتدرريا

ررن ةللررهالع

ل ةلصاابع ال أنهي مرا ة لهري ألريلع اتانار ابرا هي المعلممو لت لرا
ةل ا مررع لررااه أا ة ررر ةل الا رري

ررنه إ ر ةع ةلا لاررع ةلت بااررع اتحلرران

لا ةلا ل .
ياة ي اتكان ةللعةم ن ة لع ل ااع تط ح ما صا ع ةاللتدهي أا
ا لك ما لبام تلهام اصام ةل تال ان لل ياة ةلتالا اع اباع

الاالت
ةلا ل.

ويهدف المعلم عد األساس م مر م ل هذ األسئلة لآلتد :
.1

تشةار المتعلمي إ يم تدكا
اتنشاط أمكي

.2

اة

للبحث ات تاو اتة ار

ما لبام ةلاصام لل ا مع ةل طلابع.

تشةار ةل تال ان ل ةلتدي م ما ي بانه ا لك بإب ةس أاة ةلتدكا
ةلنيعا ما ي ااا حام ةل اباع ةل ط اح.

تقنيا مر األسئلة الصفية:
ن تبنارري

امررن ط ر ح ةهلرريلع ةلصررداع ل ر أ اررع كبا ر ة مررا تحلرران ا

أاةع الررا ةلررا ل ك رري ةن ر اررعاى ل ر تدي ررم ةل تال رران ررر ةل ال ر ا ررر
ةل ياة ةلتالا اع .اعرا ترعاى ط ابرع طر ح ةهلريلع
ةلت بااع ةلةاراة لر

بر ةس أاةر لرلباي

ة لر تر ةع ماهري ةهلريلاو

ااراة عرا ترعاى لر

م ررا تحبا ررف اططر ر ةلت باا ررع م ررا تب رراا ا الر ر للمتعلممممي

ادريف ةل الر
اع ررا ال اةن ررا

ةل تال رران كررم رري ررا اطررط ل ر للتحصررام ةلال ررا اةلدك ر
للتبناي

ةلةااة ةه

 .لا ر كررين

ةلدي م ما ط ح ةهليلع ةلصداع .

نورد عيما يلد بعيا م األساليل والمقترحا التربوية بررض مر
األسئلة وتوجيهها:
.

.1

ةكتو  )8-6أليلع ب ن ةلتحبا ةلاا ا عبم ااام ةلص

.2

ةط ح ةللعةم بشكم بلط.

.3

ةط ح ةللعةم بشكم بيش .

.4

ةط ح ةللعةم لة ار ةل تال ان اةنتظ  5-3اةنا لتلب ةإةيبع
ا لك إ طيع ةل تال ان م ص للتدكا ات تاو ةهاةع.

.5
.6

ةلأم ةحا ةل تال ان للةيبع حت تتةنو ةلاشاةياع.
اسع م صع ةإةيبع بيلشكم ةل

اعا

لا ش ةك ةكب

اا ن

ةل تال ان.
ةل تال ان ل ةات

.7

أن تتنيلو ةهليلع اعا ة

.8

ةط ح ةللعةم ةهام بحاث اكان تالبي بأك

لتاايته .

شائ اةب ما

ةل شكلع ةل بحا ع.
.9

ادبم أن اكان ةللعةم ةل ط اح ن الا ي

ةل شكلع تح

ةلبحث.

ليببع ا امع ن

اا

 .10ةلأم ةكب

كن ن ةهليلع ةل تالبع بيلا لاي

اةإباة اع اةلتدا ن ةلكل ي
(قار

لخص الح

ةلتدكا اع

ةل دتيحاع م ل:

عسر حلل برر مبق )....

 .11ةط ح أليلع بأليلاو اتلدع بيمع ل ماذا ؟ كيف ؟ لماذا ؟
 .12أط ح أليلع حااة اتحيش ةلتا ا .
 .13أن اكان ةللعةم ةل ط اح

تبي نطباي ااةبحي.،

 .14ةلتا ال ما ةنتبيم ةهليلع ن ةل لتاى ةهان

ل ةل لتاى ةه ل .

 .15أن اا م ةللعةم ل ساياة شي كع ةلت ا اةام ةلص

.

الساياة ةل شي كع ا كن ةلباي ب ي الا :
أ.
و.

تاةا لعةم اةحا لا اا ن ةل تال ان.
ياة تاةا ةللعةم نا ا ةإةيبع لا

أا نا تلب

ةيبع ا صحاحع.
ةر.
ا.

حاا ةل المتعلم عبم تاةا ةللعةم لا .
أط ح ةللعةم

ةلنظ

ل المتعلمي اةاتاي ةل تال ةل

لاةاو .
ر.

تاصا

لعةم لكم تال لب ين شي كع ة ار المتعلمي .

ايع لعةم .

ا.

أط ح ةللعةم ل

س.

تةنو ةهليلع ةلتا تباا كة لع تص احاع تب ا اع .

ح.

تةنو تك ة ةللعةم ندل

ما ندل ةلاع .

ط.

تأكا أن ةإةيبع ل ةهليلع ل ا ع ن ة ار المتعلمي .

اة ة

 .16تةنو تك ة أليلع ةل تال ان ي ل اكن ةللعةم ا

ل اع ن

ةهصم.
 .17تةنو ةهليلع ةلتا تكان ةيبتهي ل (...نعم ) ةو ( ال ).
*

ةهليلع ةل لبع ةلتا لهي ةيبع اةحاة مبط.

*

ةهليلع ةل ي بع أا ا ةل حااة.
ة ا ع ةهليلع ةل ت حبع ةلتا تشت

*

ةهليلع ةلتا تتالف ب الا ي

*

ةالنتبي .

تبا ع ااةس ةلطيلو ن

ةإةيبع لاهي.
.

ةهليلع ةلتا تلحف ةلصدي

ةلبش اع ل ا ةلايعم م ل :

-

لماذا تحاول الكائنا الدقيقة التحوصل ؟

-

كيف تشعر األميبا ؟

-

لماذا بحث الج ار يم ع العائل ؟

اة  3ل  5اةنا باا ط ح ةللعةم عبم تحااا ةل تال ةل

 .18ةنتظ

لاةاو اانتج ن م هذا االنت ار -:
أ.

اةاو المتعلمو بأةابع أطام اأك م.

و.

تحاث ساياة ما ةلتدكا ةلتأ لا اةإباة ا.

ةر.

ت اةا شي كع المتعلمي بطايان ةلتالا .

ا.

ةهليلع ةلتا تط ح علال لكنهي ت ا تدكا المتعلمي بصا

أكب .
ر.

ابا المتعلمو

ااة أكب

ن ةاللتاالال

ةلال اع ةل ابالع.

انع.

ا.

اتلب المعلم ةيبي

أك

س.

اساةا اا ةإةيبي

ةل ي ع ن متعلمي ل تطلو نه

ةإةيبع.
ح.

ابم ا ةلبا ة ل ةإةيبع.

ط.

تساةا بع المتعلمي بأندله .

.

ابلم ةلتالا ةل ت حا ) حام المعلم.
ات حا حام المتعلمي .

ك.

اساةا ةلتالا ةل

م.

اساةا اا ةهليلع ةلتا اط حهي المتعلمو .

اساةا تناع ةإةيبي .

.
ن.
ل.

اساةا ا المتعلمي
تبم شك

ل بابه .

ةالنببيط ما ةلص .

ماذا يجنى المعلم م مر األسئلة الصفية؟ :
)1

ة و ةنتبي ااة ي ة المتعلمي للا ل.

)2

تداام شي كع المتعلمي ما ة اي

)3

ةلا ل.

ةةاع ةل ياة ةلتالا اع ةلليببع ل اباع ةلا ل ةلحيلا.
ا م ررع ع ررا ة

)4

المتعلممممي ا رراى ةل ررتااةا

لتلبر ر ةل ه ررع ةلتالا ا ررع

ةلةاااة اةلتا الي ا المعلم ما تن اتهي .
)5

تحااا المتعلمي ةل ان ا تلكان الا ي

ا اب ة

لريبب

رن ةل رياة

ةلتالا اع اباع ةلا ل.
)6
)7

ا

لهي المتعلمي ك ة ا

اأم ةا اةام عي ع ةلا ل.

ة ية ببط للاك المتعلمي ة ني تباا ةهليلع اةإةيبي

)8

امر المتعلمي للباةع اةلالف ن ا م شي كيته .

)9

ةلا م ل ساياة تال المتعلمي بط ابع تدي لاع .

لاهي.

 )10س ع ب ا ةل بع ما ندال المتعلمي .
 )11تااار ررا المتعلمممممي

ل ر ر ةلة ر ر أة اةلشر ررةي ع ااةبار رريا

ر ررن ةلار ررا

اةلت اا.
 )12ةلا اال بيل تال ان ن اةطن ةلحدظ اةاللت ةيع.
)13

كيع اح ةلتايان اةل شي كع بان المعلم والمتعلمي أندله .

 )14ت كن المعلم ن تباا المتعلمي بلهالع اكديعة.
 )15تاب ررا ةلدر ر اف ةلد اا ررع ب رران المتعلممممي ا رراى ة ررت كه لل ا رري
ةلببلاع اةيناع أ نيع ةل نيعشع.
 )16ةلتش رري ة المعلممممم ا ل ررك ب ا متر ر ةل تال رران

رري ال رري ا م ررا اب ررر

اطط ر ةلتا الرراع اةاتارري ط ر ف ةلتررا ال ةل نيلرربع ةل ت يشرراع اه ر
لتبب .

ماذا يجنى المتعلمو م مر األسئلة الصفية؟ :
)1

تال المتعلمو هللاو ةاللت يع ي ةع ةيا ان .
ما ما ةل ياة ةلتا ا لا ي.

)2

ل ي المتعلمي بنلبع ي

)3

ةلتااا ل أللاو ةل شي كع ا ةلنبيش .

ا مته هندله

)4

ن نيحاع ةلباة اةلبا .

)5

تساةا اةمااع المتعلمي ااساةا ة ت ي ه للتال .

)6

تحلان للاك المتعلمي ةإاةيبا.

)7

ةكتليو اينا ةلتااااع ا ةلاا ب ةطاع ا ةلا م بهي.

)8

اا م المتعلم ل ةلتطلر ةل ا ما ةلللا لانيم بيع أع ةن .

)9

الف اح ةلتنيمل بان المتعلمي .

 )10تطلر المتعلمي إ بيع ال اه .
 )11تال

المتعلمي

ن ةلص

اةالنطاةياع.

 )12تن اع ةلتدكا ةل لت .
 )13تن اع اح ةلبحث اةاللتكشي

ما المتعلمي .

 )14ةل لي اة ل ةاللت كي اةلتحصام.

التقويم:
نيلك باض أليلع ةلتباا ةلتا ا كن أن اط حهري المعلمم لر نفسمه
(تقممويم ذاتممد) ا لررك باررا ك رريم ط ر ح ةهلرريلع ةلصررداع ل ر المتعلمممي .

ةهلرريلع ةه ينررع اةلصرراف مررا ةإةيبررع لاهرري هنهرري تررأت مررا

تتطلررو ر

حلررع ةلتبرراا هاةع المعلممم مررا رري اار
ابر ر لك اار ر ال المعلمممم بيللر رلباي
ةالاةيباي

رراةا اط حر لللرريلع ةلصررداع

ةلت ررا تتطل ررو ةلتا رراام أا ةلت اار ر

اكر ر لك

ةلتا اا م المعلم ببييهي اتطاا ي.

م هذ األسئلة ما يلد:
)1

م ام

و اشرةا

ةاة ا

المتعلممي

لر طر ح أ

لعةم ببيله ؟
)2

م ام

ةلةرا ةل نيلرو ةلر

اشرةر المتعلممي

لر ةإاالع

بآ ةيه ااةةيبيته ؟

ةيبي

)3

م كن

)4

م أ شا

)5

م تاصل

)6

ررم نةحر

مايال ،كطي ح ةاا للليلع ؟
المتعلمي
ل

ل كاداع ط ح ةهليلع ؟

ا مع عا ة

المتعلمي ؟

مررا برربط ةلدصررم أ نرريع اباررا طر ح ةهلرريلع اتلبررا

المتعلمي ؟

عزيزي الدارس.............
هل تستميع ة تدرل نفسم بنفسم

على إعداد ومر األسئلة الصفية
نتيجممة تجاربممم السممابقة عممد هممذا الميمممار ؟ ويممل
ذلم.
ما لبام تطاا أاةع المعلم ما ي اتالف بيهليلع ةلصداع نتبا بالمقترحا
اآلتية :
.1

ةحت أليلع المتعلمي اال ت مبهي.

.2

حيام ظهي ةلبا ع ةلحباباع لللعةم.

.3

أش ك المتعلمي ما ةإةيبع ل ةللعةم ة كين ة ميياة ي ع.

.4
.5
.6

ة كين ةللعةم ة ميياة ايصع ا كنك ةإةيبع ن ما اع
ال تحيام ةإةيبع ل لعةم اان ةلتأكا ن ةإةيبع.
ة تا ر
اا أا أك

ةإةيبررع ررن ل رعةم ارران مررأ ط ندلررك اةل تال رران م صررع
للحصام ل ةإةيبع ةلصحاحع.

.7

لاك تن اع حصالتك ةل ا ماع اةلال اع.

.8

لاك بيل بع بندلك الاع ةلصا .

.9

اي

.

باةع اح ةلتايان ةلتي اةل شي كع ةلدي لع ر ط بك.

الخاتمة
عا ني لك عزيزي القار ...
باب ري ،ررن ةل اةع ر

ةلتالا اررع ةلتررا تررامر بنرري ة اا ري ...،كررا نررالا

ةلةينو ةل هي  ...اةلتطبابا ما ةلتالا حب .
ةي ن لني ...اهةاريم عيا رع ...رن ةلاحرم ةلر

أن ا م ةل ار ال
نسحر

باةالر

بارا

أن مي عنر رري ط ار ررف ةل شر رريا ...اةلتاة ر ر ةللر ررلا مر ررا تايطانر رري ل اةعدنر رري
ةلتالا اع ...ةلتا س ب

اأصبح

لني حل ي ،صاو ةل نيم.

نأ م عزيزي القار ...
أن تتا ر

ررن ر ةل اةع ر

ةلتررا أش ر ني لاهرري برران امتررا ةلكترريو

نصع ةنط ف ل ي ا أمبم ...اأعا نتباأ ب اباني ةلطباارا...
ةل

اف بان ةه .

نت ن لك عزيزي القار  ...ااة ةلتبا اةالسا ي .

ةل علدين

المصادر المراجع
 .1لا ة ةه ة

ةياع

))145

 .2لا ة ةل يياة ةياع

))114

 .3لا ة ةلالف ةياع

))5 – 1

. 168
. 304
. 304

 .4لنن أبا اةاا – بيو ب ةلاتا – حااث ع  5150ال
 .5أبا ح اا ة لوسائل عد عملية التعليم والتعلم

. 356
ين

ةل طيبر ةلتاياناع

. )1983
 .6أح ا ةلاطاو اآا ان البحث والتقويم التربوي – اة ةل لتببم للنش –

ين

. )1985

 .7أح ا للا ين شا ن اجدارو المدرسية واجشراف الفند – ةهنةلا ةل ص اع
ةلبي ة . )1996
 .8أنلاع االم الوسائل التعليمية وتكلوجيا التعليم الممابع التعاونية –
 .9أمنين نظا ة اا اسة

إجراتا

اةلنش مللطان . ) 1984
 .10أمنين نظا ة اا اسة

وتصميم المناه

ين .

كس ةلتا اف اةل اططي

الن رية التو يقية لتن يم التعليم

– ةلع ةلنةيح

للبحيث مللطان . ) 1984
 .11بيت ل كالاا ا – ديمررامية التعليم وسيكلوجية التربية – اة ةبن الاان
للنش

با ا

 .12تاماف

. )1980
ا اةلحالع

تفريد التعليم – اة ةلدك اةلتاسار اةلطبي ع

.)1998
 .13حي ا س ةن علم النفس النمو يل ةلكتو ةلبي ة . )1977
 .14حلان ةلطاو وسائل االتصال والتكلنولوجيا ط . 6
 .15حلن حلان سانانع

تصميم التدريس روية متمورو

اةلتاسار ط  1ةلبي ة . )2001

يل ةلكتو للنش

ين

-16

أمنر ررين نظارر ر ا اسة ةلنظ ار ررع مر ررا ةلتر ررا ال ات ة تهر رري

لارر ري،

ين اة ةلش اف ةلطباع ةهال . 2000
 -17بش ررا
ةلال
-18

رر
ةلا طا

لا ررع ةلتال ررا اة

ب ررا ةلر ر حا ةلكل رراو ةلتكنالاةا رري م ررا

ين اة ةلش اف ةلطباع ةهال . 1993
ح ررا ةلا رريل ةلتاةار ر ةلت ب ررا

رري ب رران ةلر ر ب اةلال رري ة

طباع ةي اع م اباي ةلايل اع ةلطباع ةهال . 2009

 -19ح اا اةعاا لل ين ةل بااا ط ةيف األيلاو ةلتا ال ةل ايص ة
ين اة ةلكتيو ةلايل ا ةلطباع ةهال . 2006

--------------------------------ةل طلاو:
 تنظا ةل ةةر أبةااي.، كتيبع ةهل يع بيلل ع ةإنةلاساع. -تنلاف ةلكتيو ر ةإببيع ل ةلدب ة

اةل ليمي

بان ةللطا .

