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 المقدمة
يشيد تدريس العمـك في كقتنا الحاضر, كعمى مستكل العالمي تطكرا جذريا مف اجؿ 

مكاكبة ركح العصر, كيستمد ىذا التطكر اصكلو مف طبيعة العمـ ذاتو, فالعمـ لو 
, كجكىر ىذا معرفة المنظمة االخرلتركيبو الخاص الذم يميزه عف مجاالت ال

التركيب يظير في مادة العمـك كالطرائؽ التي يستخدميا العمماء في الكصكؿ الييا. 
كيرل الميتمكف بتدريس العمـك اف فيـ العمـ ال ياتي اال اذا عكس تدريس العمـك 
ف طبيعة العمـ مادة كطرائؽ . كليذا فاف االتجاه المعاصر في تدريس العمـك يؤكد ا
التطكير يجب اف ييدؼ الى فيـ محتكل العمـ, كاالساليب التي يتبعيا العمماء في 
الكصكؿ الى ىذا المحتكل, كالطرائؽ التي يمكف اف تتبع في تدريسو. كفي التربية 

العممية كتدريس العمـك نحف بحاجة الى تربية عممية تصنع فردا مستقبل كاعيا , ناقدا, 
اسع. لمكاجية متطمبات العصر االقتصادية كالثقافية ميتما ذا حساسية, ذا خياؿ ك 

كاالجتماعية. كمف ىنا ينبغي اف ال ننظر الى التربية كانيا ثابتة بؿ ىية عممية 
مستمرة كمتطكرة دينامية تتاثر بالتغيرات االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كبالتالي 

 فيي ضركرية ليس فقط لطمبتنا بؿ لجميع ابناء الكطف.
كل ىذا الكتاب عمى ست فصكؿ, بحث الفصؿ االكؿ عمى العمـ كطبيعة العمـ احت

كاىدافو ك مككنات العمـ. اما الفصؿ الثاني فتناكؿ االىداؼ التربكية في تدريس 
, كانكاع االىداؼ التربكية. اما الفصؿ الثالث فتناكؿ انكاع طرائؽ التدريس منيا  العمـك

د عمى الطالب , كمنيا ما تككف مشتركة بيف ما يعتمد عمى المعمـ, كمنيا ما يعتم
المعمـ كالطالب. اما الفصؿ الرابع فتناكؿ بعض استراتيجيات التدريس الحديثة التي 

. كالفصؿ الخامس تناكؿ التخطيط في تدريس العمـك كانكاع  تستخدـ في تدريس العمـك
كاع التقكيـ. الخطط التدريسية. كالفصؿ السادس تناكؿ التقكيـ في تدريس العمـك كان

لزكجتي لدعميا المتكاصؿ.كنساؿ اهلل  كفي الختاـ اخص بالذكر كالشكر كالعرفاف
 تعالى اف يكفقنا لخدمة مجتمعنا كتطكره.

 المؤلف                                                   
 م.د. حسام يوسف صالح                                         
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 الفصل االول

 طبيعة العمم:

اف الميمة االكلى التي يسعى الييا تدريس العمـك ىي تعميؽ فيـ المعمـ كالمتعمـ  
مف الحقائؽ العممية تـ  لطبيعة العمـ. فالعمـ ليس مجرد مجمكعة متراكمة مفككة

تنظيميا في فركع عممية معينة مثؿ الكيمياء كالفيزياء كاالحياء , كانما ىك جسـ مف 
المعرفة العممية المنظمة التي امكف التكصؿ الييا باستخداـ المنيجية العممية التي 
تقـك اساسا عمى االستقصاء كاالستكشاؼ كالبحث في الظكاىر الطبيعية . كبمعنى 

عتبر المنيجية العممية جزءا ال ينفصؿ عف العمـ ذاتو , كيمكف القكؿ اف معيار اخر ت
التحقؽ مف اف المعرفة العممية يمكف اف تعتبر جزءا مف جسـ العمـ في ضكء معرفتنا 

فيما اذا تـ التكصؿ الييا باستخداـ المنيجية العممية التي تعتمد عمى المبلحظة 
القياس كالتفكير المنطقي . كيقكد فيمنا لطبيعة العممية, كضع الفركض, كالتجريب, ك 

العمـ الى تحديد مفيـك العمـ باعتباره العممية اك الطريقة التي تكصمنا الى المعرفة 
العممية. كمما سبؽ نتكصؿ الى اف فيـ طبيعة العمـ التي ينبغي اف تعكس فيـ 

 مفيكـ العمـ نفسو .

انية كتعني المعرفة. كتباينت مف المغة اليكن  scienceك اشتقت كممة العمـ 
االتجاىات في تعريفييا فمنيا ما عرفتو عمى انو )ىيكؿ منظـ مف المعرفة المتضمف 
لمحقائؽ كالمفاىيـ كالتعميمات كالمبادئ كالنظريات( . كمنيا ما عرؼ العمـ عمى انو  

) طريقة منظمة في البحث ك االكتشاؼ كالمعرفة نسيج مف المفاىيـ كالمبادئ 
ية يككنيا الباحث في ضكء مبلحظاتو المنظمة كتجاربو العممية لفيـ الظكاىر , العمم
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 -مميةالمعرفة الع –الكتشافيا كتطكيرىا( كيعرؼ ايضا عمى انو )تكامؿ بيف المادة 
 كالطريقة كالمنيج العممي(.

 مكونات العمم:

ايف اف مفيكـ العمـ كمصطمح عممي يتضمف كثير مف التكصيات كالتفسيرات التي تب
العمماء كالتربكيكف في تفسيرىا ك لكنيـ اتفقكا عمى تحديد مككناتو التي عبرت عف 

 ابرز مبلمحو كىي:

 عمميات العمـ )ميارات التفكير العممي( -نتاج العمـ   ثانيا-اكال

 اوال: نتاج العمم 

 الحقائؽ -1

ازمنة معينة كىي)نتاج عممي مجزء ال يتضمف التعميـ ثبت صحتو في ظركؼ ك 
 :غيرة( كمف امثمتيامت

 االككسجيف يساعد عمى االشتعاؿ    النحاس جيد التكصيؿ لمحرارة

كالحقيقة نسبية يمكف تكرار مبلحظتيا اك قياسيا ك بالتالي التاكد مف صحتيا عف 
طريؽ المبلحظة اك القياس اك التجريب العممي, كىي نتاج مبلحظاتنا عف االشياء ك 

سيرىا سكاء كانت مبلحظة مباشرة ) باستخداـ االحداث التي ننظميا كنحاكؿ تف
الحكاس( اك غير مباشرة ) باستخداـ كسائؿ مساعدة لمحكاس لمتغمب عمى قصكر 

 ىذه الحكاس( كيتحدد صدؽ الحقيقة في ضكء: 

 .تكرار المبلحظة -
 .كجكد اكثر مف مبلحظ -
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استخداـ ادكات دقيقة لدعـ المبلحظة كضماف الدقة كالمكضكعية . كالحقائؽ   -
 كعاف ىما:ن
كالعمـك الشرعية كما يتضمنو مف حقائؽ مادية كتعاقب الميؿ  ثابتة: -1

 .كالنيار كشركؽ الشمس كغركبيا
تتميز بالثبات النسبي في حدكد ما متاح مف كسائؿ  ثابتة نسبيا: -2

المبلحظة ك القياس كما متاح مف محدكدية العقؿ البشرم , كتمدد 
 .النحاس بالحرارة 

 .يا(معرفة الحقيقة ) حفظ -
 .القدرة عمى تطبيقيا -
 المفاىيم -2

كىي عبلقة منطقية بيف معمكمات ذات صمة ببعضيا اك تعرؼ )صياغة مجردة   
لمخصائص المشتركة بيف مجمكعة مف الحقائؽ( كعممية تككيف المفيكـ تتطمب ادراؾ 
العبلقات بيف االشياء اك الظكاىر اك المعمكمات تربطيا صبلت لذا فتككيف المفيـك 

مف نتاج الفرد تنبع مف فكرة كىك ليس تجميع حقائؽ كحدىا النيا ال تعطي ىي 
معنى بؿ اف عقؿ الشخص ىك الذم يضفي معنى عف تمؾ الحقائؽ , كاف تككيف 

المفيـك يتطمب التفكير اك التاكيؿ اك التفسير اك االستنتاج , كالمفيـك باعتبار عممية 
ت كالخصائص كتعميـ عدد مف عقمية يتـ عف طريقيا تجريد مجمكعة مف الصفا

المبلحظات ذات العبلقة كاخيرا تنظيـ معمكمات حكؿ صفات شيء اك حدث اك 
 عممية , كمف امثمة المفاىيـ كاسـ الحرارة , الضكء, التكاثر.

 كتقسـ المفاىيـ مف حيث:

 ادراكيا الى:
 .مفاىيـ محسكسة قائمة عمى المبلحظات ك التجريب كالحرارة , الحامض -1
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جردة ال تدرؾ بالمبلحظة اك التجريب بؿ تدرؾ عقميا لذا فيي ابداع مفاىيـ م -2
 .بشرم مثؿ الفكتكف, الذرة

 مستوياتيا الى: 
 .اكلية مثؿ الزمف, الكتمة -1
 .ثانكية مشتقة مف غيرىا مثؿ )الكتمة=عدد البركتكنات +عدد النيكتكنات( -2

 الى: درجة تعقيدىا -ج

كممات مثؿ الخمية كحدة بناء تتضمف مدلكالتيا عددا قميبل مف ال بسيطة : -
 .الكائف الحي

ىك  -كىي التي تتضمف مدلكالتيا عددا اكثر مف الكممات مثؿ التكافؤ معقدة: -
عدد االلكتركنات التي تفقدىا اك تكتسبيا اك تساىـ بيا الذرة اثناء التفاعبلت 

 الكيميائية مع غيرىا مف الذرات.
 التعميمات )المبادئ( -7

سر ظاىرة معينة اك يعبر عف عممية معينة كيتضمف كىي قاعدة اك قانكف تف
عنصرم الثبكت كالشمكؿ في حدكد المعرفة المتكفرة كىك ارقى في المستكل 
مف المفاىيـ البسيطة مف عدد المفاىيـ ذات العبلقة بينيا مثؿ الحكامض 
المعدنية تحتكم عمى الييدركجيف . الشمس مصدر الطاقة . كلتدريس 

مدرس العمـك اف يتبع طريقة اك اكثر مف الطرائؽ المبادئ فانو يمكف ل
التدريسية الشائعة في تدريس العمـك كمنيا رصد اساليب التفكير االستقرائي 
اك االستنتاجي كلقياس تحصيؿ التعميمات فاف ذلؾ يتـ مف خبلؿ تطبيؽ 

 عدة اساليب كما في:

دا اك معرفة المبدا العممي مف خبلؿ اسئمة تقيس المستكل المعرفي لممب -
 .تفسيره
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القدرة عمى تطبيقو في حؿ المشكبلت العممية اك تفسيره لمظكاىر كاسئمة  -
المستكيات العقمية العميا, التطبيؽ التحميؿ التركيب, التقكيـ. اك بعرض مشكمة 

 عمى الطمبة كيطمب منيـ اقتراح حميا في ضكء معرفتيـ لممبادئ العممية. 
 النظريات -2

ما ,كتتسـ بالشمكؿ الكاسع كغالبا ما تحتاج الى التجريب كىي تفسير ظاىرة        
كالثبات فيي اكسع مف المبدا كاقؿ ثباتا منو , فيي كثير ما ترفض اك تعدؿ اك تحكر 
كتضـ النظرية عادة عدد مف المبادئ كالمفاىيـ كالحقائؽ كمف امثمتيا النظرية الذرية 

ئص النظرية الجيدة اعتبارىا الحديثة , نظرية الحركة الجزيئية لمغازات كمف خصا
مجمكعة مف المبادئ كالمفاىيـ كتفسيرىا, كتتسـ بالشمكؿ الكاسع الذم يحتاج الى 
التجربة ك االثبات النيا تتككف مف فرضيات تؤدييا بعض المشاىدات كالتجارب 

 كتكمف صبلحيتيا في قدرتيا عمى التفسير.

 القوانين العممية )االفكار الرئيسية( -5

ثمتيا قانكف بكيؿ , قكانيف نيكتف في الجاذبية قانكف مندؿ في الكراثة , كمف ام  
نبلحظ كجكد متغيرات بينيا ارتباط تندرج تحت قاعدة عامة اك تخضع لقانكف عممي 
معيف يسمى القانكف العممي يصاغ بعبارات لفظية صحيحة تتضمف التعميـ , ىك 

عبر عنيا رمزيا كالقانكف ثابت عبارة عف عبلقة بيف مفيكميف اك اكثر )متغيريف( ي
نسبيا كيمكف اف يعبر عنو كميا. كلتدريس القانكف العممي يمكف اعتماد االسمكب 

االستقرائي اك االستنباطي اك كمييما كاما قياس تحصيؿ القكانيف العممية كتعمميا فاف 
 ذلؾ يتـ كفؽ اساليب تقكيمية مختمفة لقياس تحصيؿ تعمـ القكانيف العممية منيا:

 .معرفة القانكف العممي مف خبلؿ اسئمة تقيس مدل معرفة القانكف -
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تفسير القانكف العممي مف خبلؿ اسئمة تقيس االستيعاب )الفيـ( كاف يطمب  -
 .مف الطالب اف يفسر القانكف بمغتو الخاصة

القدرة عمى تطبيؽ القانكف في حؿ المشكبلت العممية كما في حؿ المسائؿ  -
اسئمة تطبيقية تتضمف التحميؿ كالتركيب  الرياضية عمى قانكف ما اك

كاالستنتاج كالتقكيـ اك اقتراح حؿ مشكمة ما اك اعطاء امثمة عمى بعض 
  التطبيقات العممية.

 ثانيا: عمميات العمم 

يشير مصطمح عممية الى سمسمة االفعاؿ المنتظمة التي تؤدم الى التكصؿ الى  
ت تكجو نحك دراسة ظاىرة طبيعية نتيجة ما مقصكدة كفي مجاؿ العمـ فاف العمميا

كفيميا اك التكصؿ الى اجابة سؤاؿ مكضكع كالتكصؿ الى معرفة عممية جديدة . 
كتمتصؽ التصاقا كثيقا بالعممية االستقصائية التي يقـك بيا العالـ. كتتشكؿ مف 

 طرؽ العمـ( –عنصريف ىما: )االتجاىات العممية 

 االتجاىات العممية.1

نتيجة لمحاجات كالدكافع االنسانية , كىذه تمثؿ المحرؾ الذم يدفع ينشا العمـ كيتطكر 
العمماء لمبحث في الظكاىر الطبيعية كاالستقصاء فييا بيدؼ التكصؿ الى اجابات 
منطقية السئمة مكضكعة سبؽ ليـ كضعيا في العممية االستقصائية . كبكممات 

حث كاالستقصاء كبدكنو اخرل اف االتجاه نحك االكتشاؼ ىك الذم يدفع العمماء لمب
لف يككف ىناؾ تقدـ عممي . كيكتفي العمماء كيرضكف بالتكصؿ الى االجابات 

المنطقية التي تتمثؿ في المفاىيـ اك االفكار العممية الجديدة, كبذلؾ فانيـ يحصمكف 
 عمى مكافاة ترضييـ. كتشجع حاجاتيـ كرغباتيـ في االكتشاؼ كاالستقصاء.
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فكارا كمعتقدات نحك االشياء كاالفراد في البيئة التي كيحمؿ جميع بني البشر ا
يعيشكف فييا نتيجة الخبرات السابقة. كقد تككف ىذه االفكار كالمعتقدات ايجابية في 
بعض الحاالت كسمبية في حاالت اخرل . فعمى سبيؿ المثاؿ , تتككف لدل معمـ 

ادة العمـك , كايضا العمـك افكار كمعتقدات مف نكع ما حكؿ قدرات طمبتو عمى تعمـ م
حجـ المعمكمات كاالفكار العممية التي يجمبكنيا معيـ مف البيئة التي يعيشكف فييا, 
كىذه بدكرىا تساعد عمى كضع تصكر لكيفية تعميـ العمـك , كفي ىذا نككف قد ككنا 

. كيقترح االدب التربكم العممي عددا كبيرا مف  اتجاىا ايجابيا نحك تدريس العمـك
العممية يرل انيا الزمة لمعمماء في كافة فركع المعرفة العممية كمجاالتيا , االتجاىات 

كالتي تحفزىـ كتدفعيـ لبلستقصاء في الظكاىر الطبيعية في مياديف تخصصاتيـ. 
 كيعتقد اف عمماء االستقصاء انيـ يمتمككف بعض االتجاىات العممية التالية اك كميا:

 حب االستطبلع. -1
 اتساؽ االفؽ. -2
 لعقمي.التفتح ا -3
 االعتقاد الراسخ بالطريقة ) المنيجية( العممية. -4
 التاني في اصدار االحكاـ. -5
 التكاضع. -6
 فيـ عبلقات السبب )كالمسبب( كالنتيجة. -7
 الشكية. -8
 التحرر مف الخرافات كالمعتقدات الخاطئة. -9

 تبني االراء كاالحكاـ في ضكء البيانات الكافية التي يحصمكف عمييا.-18
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 طرق العمم:-2

مد االنساف انماط كاساليب مختمفة مف التفكير لمكصكؿ الى المعرفة اك البحث اعت
عف تفسيرات لمظكاىر الطبيعية اليجاد حمكؿ ليا كيمكف تقسيـ طرؽ التفكير 

 االنساني الى:

 الطريقة القديمة:-أ
يذكر االدب التربكم اف مف ابرز الطرؽ التي استخدميا االنساف لمكصكؿ الى      

 ي:المعرفة كى

 .طريقة المحاكلة كالخطا -
 .طريقة الحدس كالخياؿ -
 .طريقة التفكير بقكؿ االخريف اك المجكء الى السمطة -

كىذه الطريقة كاف حققت نجاحا نسبيا في التقدـ العممي اال انيا ال تعتمد في 
الكقت الحاضر لعجزىا عف كشؼ الحقائؽ كعدـ تطابقيا مع التفجر العممي الذم 

 .كير العممي حققو االنساف بالتف

 طرق متقدمة في التفكير العممي-ب
 مف الطرؽ المستخدمة كالتي ال تزاؿ تستخدـ ضمف حدكد كظركؼ معينة ىي:      

 طريقة التفكير االستنباطي )االستنتاجي( -
تتضمف ىذه التفكير مف العاـ الى الخاص أم مف الكميات الى الجزئيات اك      

اعدة الى االمثمة . كرغـ اىميتيا فقد يخطي مف المقدمات الى النتائج كمف الق
 .االنساف مما يدفعو الى استخداـ التفكير االستقرائي
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 طريقة التفكير االستقرائي -
كىي عكس الطريقة السابقة حيث يتـ التفكير مف الخاص الى العاـ أم 

الكصكؿ الى النتيجة )التعميـ( عف طريؽ مبلحظات خاصة ك امثمة جزئية 
ا ىذه الطريقة الى بعض اشكاؿ المعرفة اك تعمميا اال اف كرغـ ما تكصمن

صحتيا قد تحتمؿ الخطا كالصكاب الف الكؿ اك )التعميـ( يعتمد عمى مدل 
 تجانس الكؿ مف ىنا استخدـ االنساف الطريقة العممية.

 
 الطريقة العممية-ج
تعتبر مساعدة الطالب في اكتساب الطريقة العممية كىدفا اساسيا في   

العمـك انطبلقا مف مبدا العمـ. اف طرية معرفة منيجية في التفكير  تدريس
كالبحث العممي كالكتساب االسمكب العممي في تفكيره ال بد مف ممارسة 

خطكات الطريقة العممية كالتدريب عمييا ) ليس بالحفظ اك خطكات جامدة( 
 كىي:

 .الشعكر بالمشكمة -1
 .ؤاؿ )مشكمة(تحديد المشكمة كصياغتيا تقريريا اك بصكرة س -2
 .جمع البيانات كالمعمكمات حكليا -3
 .كضع احسف الفركض ) التفسيرات( لحؿ المشكمة -4
 .اختيار الفرضية ) الفرضيات( باية كسيمة عممية -5
 .الكصكؿ الى حؿ المشكمة -6
 .استخداـ الفرضية كاساس لمتعميـ في مكاقؼ اخرل مشابية -7
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 البحــث العممــــي 

كصؿ لحمكؿ الى مشكبلت محددة اك اجابة عف ىك عممية منظمة تيدؼ الى الت
 تساؤالت معينة باستخداـ اساليب معينة يمكف اف تؤدم الى معرفة عممية جديدة .

 كمف ىذا التعريؼ يمكف استنتاج ما يمي :

 ىناؾ مشكمة ما تحتاج الى حؿ كالبحث العممي يكفؿ حميا .  -1

 كمة .اف ثمة اساليب كاجراءات متعارؼ عمييا في حؿ المش -2

 اف البحث العممي يكلد معرفة جديدة قد تشمؿ كصفان اك تفسيرا لظاىرة ما .  -3

 خصائص البحث العممي :

 يتميز البحث العممي بالخصائص االتية :

 عممية منظمة تسعى الكصكؿ الى الحقيقة .  -1

عممية منطقية يسعى الباحث مف خبلليا لمكصكؿ الى حمكؿ مشكبلتو بخطكات  -2
 قضة تدعـ بعضيا بعضان .غير متنا

 عممية تجريبية تنبع مف الكاقع كتنتيي بو . -3

 عممية مكثكقة قابمة لمتكرار كالكصكؿ الى نفس النتائج .  -4

 عممية مكجية لتحديث اكتعديؿ اك زيادة المعرفة االنسانية . -5

 أىداف البحث العممي : 

 أىميا مايأتي :

 يف التي تفيد اإلنساف في حؿ مشكبلتو.الكشؼ عف الحقائؽ كالمبادئ كالقكان -1
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 التحميؿ النقدم لآلراء كاألفكار كالمذاىب الفكرية . -2

حؿ المشكبلت االقتصادية كاالجتماعية كالتكنكلكجية كالبيئية كالصحية كالزراعية  -3
 كالتعميمية كغيرىا .

 تفسير الظكاىر الطبيعية كالتنبكء بيا كضبطيا . -4

 كمات غير الدقيقة عف الظكاىر المحيطة باإلنساف .تعديؿ كتغيير المعم -5

التخطيط لمتغمب عمى الصعكبات التي تكاجو اإلنساف كالتنبكء بمستقبؿ الحياة  -6
 اإلنسانية .

 عناصر البحث العممي :

  -كيشمؿ البحث العممي اربعة عناصر ىي :

 أكالن : مدخبلت البحث العممي : كتتككف مف عنصريف ىما :

 كما يتميز بو مف كفايات عممية ، منطقية كغيرىا .  الباحث : -1

 البحث : ببعديو مشكمة البحث كالخمفية النظرية .  -2

جراءات البحث .   ثانيان : عمميات البحث العممي : كتتككف مف منيجية البحث كا 

البحث كاالستنتاجات  ثالثان : مخرجات البحث العممي : كتتككف مف نتائج
 .كالتكصيات

الضكابط التقييمية لمبحث العممي : كتشمؿ المؤشرات كمعايير تقييـ البحث  رابعان :
 في فعاليتو .

 لمعالجة المشكمة كالمخطط اآلتي يكضع ىذه العناصر األربعة :
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 المخرجات                                       العمميات               المدخالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أواًل : مدخالت البحث العممي 

 تعريؼ الباحث :

:ىكالشخص الذم يقكـ باجراء عممية البحث العممي كصكال الى حؿ مشكمة  الباحث
 البحث . 

مكعة مف الصفات كالخصائص : اف الباحث ينبغي اف يتميز بمجكفايات الباحث 
 كمنيا :

 

 

 الباحث
 الكفايات

 االتجاهات
 االخالقيات

البحث 
 ويشمل :

مشكلة  -
 البحث

 االهداف -
 الفروض -
الخلفية  -

 النظرية
الدراسات  -

 السابقة

 منهجية البحث -
 االجراءات -
 اختيار العينة -
 البحثادوات  -
 المعالجة االحصائية -

 نتائج البحث  -
 تفسير النتائج  -
 االستنتاجات  -

 التوصيات  -
 المقترحات  -

 الضوابط التقييمية وتشمل المعايير والمؤشرات( 1شكل )
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 الكفايات الشخصية لمباحث : -1

ف يتحمى بيا كاىميا كىذه تتعمؽ بالباحث نفسو كشخصيتو كالفضائؿ التي يجب ا 
طريقة تعاممو مع االخريف كالتحمي بالصبر كاالستمرارية كمعرفتو لمغات االجنبية 

كرغبتو في اكتشاؼ الحقيقة كاف يككف متكاضعان ال مغركرا كتجنب مياجمة االخريف 
 بشكؿ شخصي كاف يتحمى بالسمعة الطيبة كتحمؿ المسؤكلية ازاء بحثو . 

 : حثالكفايات العممية لمبا -2

كيقصد بيا األطر النظرية كالتطبيقية لمبحث العممي التي ىي مبعث بصيرة الباحث  
بمشكمة بحثو كقدرتو في تحرم المعمكمة الدقيقة فيما يقرأ كيكتب كفيما يعرض مف 

 معمكمات مع درجة عالية مف التجرد مف االىكاء الشخصية . 

 : الكفايات المنطقية لمباحث-7

حث بالمشكمة كتقرير معالجتيا بناء عمى اسس منطقية مقنعة كىي تكازم شعكر البا
كتبدك لدل الباحث بشكؿ قدرات فردية في تقييـ طبيعة المشكمة كككنيا تستحؽ 

 الدراسة اـ ال .

 االتجاىات العممية لمباحث : 

ىناؾ عدد مف السمات المميزة التي ينبغي اف يتحمى بيا الباحث استنادان الى 
  -ات العممية التالية :مجمكعة مف االتجاى

 :  الثقة بالعمم والبحث العممي -1

عمى الباحث اف يثؽ باىمية العمـ مف اجؿ ايجاد حمكؿ مناسبة لممشكبلت التي 
 تكاجيو .
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:الشؾ اف الحياة معقدة كمتغيرة باستمرار  اإليمان بقيمة التعمم المستمر -2
حتى تككف تفسيراتو متماشية مع  بطبيعتيا لذا ينبغي عميو الدراسة كالمتابعة المستمرة

 تطكر الحياة .

: ال يمتقي البحث العممي مع التزمت كالجمكد كالتحيز كالتعصب  التفتح العقمي -3
كليس ىناؾ بحث مكضكعي يمتقي مع التزمت كالتعصب كعمى الباحث التحرر مف 

 األفكار المسبقة . 

 : تقبل الحقائق -4

الحقيقة لذا فيك مستعد لقبكليا كاف كانت  يتميز الباحث العممي بأنو يبحث عف 
 مخالفة لراية كال يؤثر ذلؾ في عبلقتو مع أصحاب الرأم المعارض . 

 : التأني واالبتعاد عن التسرع -5

ال يتسرع الباحث العممي في إصدار أحكامو كال يدعي معرفة لـ يتكصؿ الييا  
 بالبحث اك انو ال يتممؾ برىانان كاضحان عمييا . 

 : عتقاد بقانون السببيةاال -6

اف يعتقد باف لكؿ نتيجة سببان كاف يبتعد عف التفسيرات الميتافيزيائية كاف ال يؤمف  
 مطمقا بالصدفة كال يعتمد عمييا في تفسير الظكاىر . 

 : االمانو العممية -7

البحث العممي امانة عند الباحث ، يبلحظ كيصؼ كيسجؿ كيعمف نتائجو كما ىي  
 ، فالحقيقة شيء كما يرغب فيو شيء اخر . عند قياسيا 

 الشؾ العممي . -8
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 الدقة العممية . -9

 النظرة االيجابية لمفشؿ . -18

 أدوات البحث العممي :

يحتاج أم بحث الى مجمكعة مف الكسائؿ كاالدكات التي يتـ بكاسطتيا الحصكؿ 
لعممية تبعآ عمى المعمكمات كالبيانات كتتنكع االدكات التي تستخدـ في البحكث ا

 لتعدد كتنكع المشكبلت كالظكاىر في مجاالت العمـك المختمفة.

ك لكؿ بحث اداتو المناسبة لو كاف الباحث الناجح ىك الذم يختار االداة المناسبة 
 لبحثو بدقة كفيما يمي استعراض ألىـ ىذه االدكات :

 اكال : المقابػػػمة :

صكؿ عمى المعمكمات كىي لقاء يتـ بيف الباحث كالمستجيب بيدؼ الح
بصكرة شفكية كمباشرة كتعد اداةن لجمع المعمكمات الخاصة بالبحكث التي اليمكف 

 الحصكؿ عمييا باستخداـ ادكات اخرل .

 وتقسم المقابمة الى ثالثة انوع ىي :

 المقابمة المغمقة : كتطرح فييا اسئمة تتطمب اجابات دقيقة كمحددة .-1

 فييا اسئمة غير محددة االجابة .المقابمة المفتكحة : كتطرح  -2

 المفتكحة : كتككف فييا اسئمة مزيجا مف النكعيف . –المقابمة المغمقة  -3

 ثانيا : المبلحظة :

االنتباه الى ظاىره ما اك حادثة معينة بيدؼ الكشؼ عف اسبابيا  وتعرف بأنيا :
 كقكانينيا . كتقسـ مف حيث طبيعتيا الى ثبلثة انكاع :
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: كتتضمف صكرا مبسطة مف المشاىدة كاالستماع دكف بسيطة المبلحظة ال-1
 اخضاعيا لمضبط العممي .

: كتتـ في ظركؼ مخطط لو كمضبكطة ضبطا عممية دقيقا المبلحظة المنظمة  -2
كتختمؼ عنو البسيطة في انيا تحدد ليا ظركؼ الزماف كالمكاف كيستعاف ليا ببعض 

 .الكسائؿ الميكانيكية مثؿ كاميرات التصكير 

: كالتي يستخدميا معظـ الناس في حياتيـ اليكمي كتبنى المبلحظة العارضة  -3
عمييا الكثير مف المفاىيـ كىي غير عممية كغير دقيقة النيا تتعرض لمتحيز 

 كالتستخدـ فييا ادكات كليس ليا اىداؼ مسبقة .

كتعد المبلحظة المنظمة المقصكدة طريقة عممية لدراسة الظكاىر مثؿ دراسة 
سمكؾ المشاكس لعدد مف الطمبة اك تقكيـ اداء العامميف اك دراسة التفاعؿ المفظي ال

 داخؿ الصؼ .

   Testثالثًا : االختبار

 اجراء منظـ لقياس سمة ما . ويعرف بانو :

كىك يعطي درجة اك قيمة اك رتبة ما لممفحكص كيمكف اف يككف مجمكعة 
ربية يستخدـ لمياديف فمثبل في التمعينا ك يستخدـ في جميع ا امف االسئمة اك جياز 
كمستكاىـ التحصيمي كفي االدارة يستخدـ لتحديد مستكل اداء لقياس قدرات الطمبة 

العماؿ كتقكيـ انتاجيـ كفي اليندسة يستخدـ في اجراء كفحص المكاد كفي الطب 
لتشخيص االمراض كفي التحميؿ كفي مجاؿ عمـ النفس يستخدـ االختبار في قياس 

 نساف .شخصية اال
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 ويتصف االختبار الجيد بما يمي :

كنعني بيا اف يعطي االختبار نفس النتائج ميما اختمؼ  الموضوعية :-1
 المصححكف أم عدـ تاثيره بذاتية المصحح .

كاالختبار الصادؽ ىك االختبار الذم يقيس ماكضع االختبار مف الصدق :  -4
 اجؿ قياسو . 

الختبار نتائج متقاربة اك نفس النتائج اذا كتعني اف يعطي ا ثبات االختبار: -7
 طبؽ اكثر مف مرة في ظركؼ متماثمة .

 رابعًا :االستبـــيان ) االستبانة ( :

اداة لجمع البيانات المتعمقة بمكضكع بحث محدد عف طريؽ استمارة  وتعرف بانيا :
 يقـك المستجيب بتعبئتيا .

 وتتجمى اىميتو بما يمي :

 كقت كالجيد مقارنة ببقية ادكات البحث العممي.اكثر اقتصادا في ال -1

تتيح الفرصة لممستجيب البداء رايو بحرية كخاصة عندما اليطمب منو ذكر  -2
 اسمو .

 يمكف تطبيقيا كتفريغ بياناتيا بيسر كسيكلة . -3

 وىي عمى انواع اىميا :

 كيتضمف فقرات ليا اجابات محددة االستبيان المغمق ) المحدد اإلجابة( :-1
 لممستجيب مثاؿ ذلؾ الفقرة االتية :

 غير مكافؽ (. -ال ادرم  –* تحقؽ لي مينة التعميـ اىداؼ في الحياة    ) مكافؽ 
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كفيو يسمح لممستجيب االجابة عف الفقرات بحرية  االستبيان المفتوح : -4
 كباجابات مفتكحة . مثاؿ ذلؾ الفقرة االتية :

 دة العمـك ؟* ماىي برأيؾ اسباب رسكب الطمبة في ما

 اىداف العمم:

 ييدؼ العمـ الى تحقيؽ االغراض التالية:

 الكصؼ كالتفسير -1
ييدؼ العمـ الى كصؼ الظكاىر الطبيعية اك البيكلكجية المحيطة باالنساف كىذا      

الكصؼ ميما تطكر فانو ال يؤدم الى فيـ اك معرفة اسباب حدكثيا اك كيفية 
ـ بالتفسير لبلسباب المؤدية الى حدكث الظكاىر حدكثيا كالعكامؿ المؤثرة كانما يقك 
 كتحميؿ العبلقات كالمتغيرات بينيا.

 التنبؤ -2
يعد التنبؤ ) التكقع( احد اىداؼ العمـ االساسية الذم يعتمد عمى الكصؼ    

كالتفسير فالعبلقة بيف الحرارة كتمدد المعادف تساعدنا في التنبؤ باف قضباف السكؾ 
كس اذا سار عمييا القطار كلـ تكف ىناؾ فراغات بيف الحديدية سكؼ تتمدد كتتق
 اجزاء السكؾ الحديدية.

 الضبط كالتحكـ -3
التنبؤ كالتفسير يخدماف اليدؼ النيائي لمعمـ كىك الضبط كالتحكـ ,ىؿ تعرؼ 
االف لماذا تترؾ فراغات بيف اجزاء السكؾ الحديدية . اف قدرة االنساف عمى 

 ما زادت قدرتو عمى تفسيره كالتنبؤ بيا.ضبط الظاىرة كالتحكـ بيا يزداد كم
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 الفصل الثاني
 االىداف التربوية في تدريس العموم

التربية ىي تغيرات سمككية مخططة ك مقصكدة تيدؼ الى احداث تغيرات ايجابية 
مرغكب فييا في سمكؾ المتعمميف . كما االىداؼ اال تمؾ التغيرات المراد احداثيا في 

التعممية منظمة كناجحة ال بد اف  –ككف العممية التعميمية سمكؾ المتعمـ, الج الف ت
تككف مكجية نحك تحقيؽ اىداؼ كغايات محددة, كيعتبر كضكح االىداؼ كدقتيا 

ضمانة لتكجيو عممية التعمـ كالتعميـ بشكؿ منظـ , كبالتالي تحقيؽ االىداؼ 
 المنشكدة.

ليدؼ قصيرا اك قصد يصؼ تغيير مقترحا في سمكؾ الطالب كقد يككف ا \اليدؼ
 بعيد المدل 

كىك تغير مراد استحداثو في سمكؾ المتعمـ اك فكره اك كجدانو, كىك  \اليدؼ التربكم
 السمكؾ المراد تعممو باعتباره نتاج تعميمي مراد بمكغو .

 -تتمخص أىمية تحديد األىداؼ في التدريس في النقاط اآلتية :

 ة : . المساعدة في كضكح كأعداد الخطط التعميمي 1

 .. تحديد الخبرات التعميمية  2

 .. تحديد طرائؽ التدريس  3

 بارية (. . نكع كعدد األسئمة االمتحانية )االخت 4    
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 اوال: اىداف عامة

كىي غايات كبرل اكسع شمكال ك اصعب قياسا مف االىداؼ الخاصة تاتي عمى   
كانب التعمـ شكؿ عبارات كجمؿ غير محددة بفترة زمنية كيفترض انيا تغطي ج

 المعرفية ك الكجدانية كالميارية لذا فيي:

انيا اىداؼ )استراتيجية( لتدريس العمـك مرتبطة بفمسفة تربكية عممية  -1
 شاممة لتدريس العمكـ

انيا اىداؼ )طكيمة المدل(يحتاج تحقيقيا فترة زمنية غير محددة )فصؿ  -2
 اك سنة اك نياية مرحمة تعميمية(

, 1971لتعميـ العمـك في اجتماع نظمتو )اليكنسكك( عاـ  كلقد حددت االىداؼ العامة
؟( اذ ينبغي تعميـ العمـك بكيفية تشجع المتعمميف  اجابة عف السؤاؿ )لماذا تعمـ العمـك

 عمى:

فيـ محيط االنساف, كتطبيؽ مجمؿ المعارؼ كالتجارب االنسانية في معالجة  -1
 المشكبلت التي يطرحيا ىذا المحيط.

ة كاستثمار المعطيات, كممارسة التفكير المنطقي فيـ الطرائؽ العممي -2
 .المكضكعي التحميمي الناقد

المجكء الى الممارسة التجريبية, كاكتساب كفاءة تصكر التجارب كتنفيذىا ,  -3
كالقياـ بالمشاىدات كتسجيؿ المعطيات كاستنساخ النتائج كصياغة التعميمات 

 كالتحقؽ مف صدقيا.
تخداـ الرياضيات كالمعادالت الرمزية عند استعماؿ لغة بسيطة كمكجزة, كاس -4

 شرح الكقائع كتقييميا.
تحسيف كفاءة الطمبة في اخذ الدركس مف التجارب, كقياميـ بنقد اعماليـ  -5

 بانفسيـ, كاقرارىـ باخطائيـ كاحتراـ رام االخريف.
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التعرؼ عمى نظـ المفاىيـ, كتعمـ خبرات المكاد العممية المختمفة كتطبيقاتيا  -6
 يما بينيا, كالتعكد عمى الفيـ ال الحفظ غيبا.كعبلقتو ف

 العمؿ عمى نماذج عممية مع التعرؼ عمى فكائدىا كحدكد استعماليا. -7
 العناية بدراسة العمـك كاثر ذلؾ في نمك المجتمع كتطكره. -8
 ممارسة المعارؼ كالطرائؽ العممية عمميا في مكاجية المشكبلت اليكمية. -9

 تماعية.اكتساب الشعكر بالمسؤلية االج-18

 كتستخمص االىداؼ العامة لتدريس العمـك كما كردت في ادبيات العمـك كما ياتي:

 مساعدة الطمبة عمى اكتساب معمكمات مناسبة بصكرة كظيفية. -
 مساعدة الطمبة عمى اكتساب الميارات االساسية المناسبة بصكرة كظيفية. -
 ير.مساعدة الطمبة عمى اكتساب ميارات االسمكب العممي في التفك -
 مساعدة الطمبة عمى اكتساب االىتمامات كالميكؿ العممية. -
 مساعدة الطمبة عمى اكتساب صفة تذكؽ العمـ كتقدير جيكد العمماء. -

 مصادر اشتقاق االىداف العامة في تدريس العموم

تتنكع مصادر اشتقاؽ االىداؼ في تدريس العمـك كتتبايف تبعا لتنكع االىداؼ نفسيا  
 , كمنيا:

خاصة بالفرد المتعمـ: تاخذ مصادر ىذه االىداؼ بالفرد مف حيث طبيعتو مصادر -أ
كحاجاتو كاشباعو , كنمائو الذاتي, ىذا مف جية, كمف جية اخرل يجب اف تتفؽ ىذه 

 االبعاد مع االغراض كالغايات التربكية لممجتمع.

المصادر االجتماعية: تركز ىذه المصادر عمى ثقافة المجتمع كحاجاتو -ب
اتو, كما ينشا عنو مف مشكبلت تنعكس عمى الفرد المتعمـ, كتعالج ىذه كمتطمب

المصادر جكانب تتعمؽ بنماء التكجيو الصحيح نحك المجتمع كالتنظيـ العقمي 
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المناسب لمبلحظة الظكاىر االجتماعية المعقدة, كنماء العقؿ الذم يتعامؿ مع 
ت كالقضايا كالظكاىر مشكبلت الحياة في عالـ سريع التغير.كمف شاف ىذه المشكبل

كالمجاالت اف تنعكس عمى انجاح خطة تدريس العمـك كمنياجو , كتكضيح العبلقة 
 بيف العمـ كالمجتمع ايضا.

مصادر ناشئة عف الفركع المعرفية لمعمـ: يضـ البرنامج الدراسي لتدريس العمـك -ج
الرض . كتعتبر مجمكعة مف المكاد الدراسية مثؿ الكيمياء كالفيزياء كاالحياء كعمـ ا

طبيعة ىذه المكاد الدراسية كاىدافيا كطرؽ البحث فييا كمسمماتيا كمناىجيا كميارات 
.  الفيـ المناسبة لكؿ مادة دراسية منيا ىي مف مصادر االىداؼ في تدريس العمـك

مصادر نابعة مف فيـ طبيعة العمـ: تاخذ مصادر ىذه االىداؼ بفيـ البنية -د
المادة المعرفية )المعرفة العممية( كطرؽ العمـ كعممياتو,  التركيبية لمعمـ مف حيث

كطرؽ البحث كاالستقصاء كاالتجاىات العممية. كيعتبر ىذا المصدر مف المصادر 
 اليامة في اشتقاؽ االىداؼ العامة لتدريس العمكـ )فسر سبب ذلؾ(.

مصادر خاصة نابعة مف كجية نظر المتخصصيف: يتميز ىذا العصر بظاىرة -ق
نفجار المعرفي نتيجة التقدـ اليائؿ في العمـك كالتكنكلكجيا, كقد ادل ىذا الى زيادة اال

المعمكمات التخصصية, كالى اضافة مكاد جديدة كتطكير مكاد اخرل, لذلؾ انبثقت 
متطمبات جديدة بالنسبة لممعرفة كالمعمكمات. كعند تحديد االىداؼ يجب اف يؤخذ 

صصيف في مياديف المعرفة المختمفة دكف في االعتبار كجية نظر جميع المتخ
االقتصار عمى المربيف المتخصصيف في المكاد الدراسية التي تشكؿ متف محتكل 
المنيج. كيضـ فريؽ المتخصصيف ىذا متخصصيف في عمـك الكيمياء كالفيزياء 

كاالحياء كالتاريخ الطبيعي لمعمـ. كينظر الى ىذا الفريؽ مف المتخصصيف بانو يمثؿ 
 ات العميا التي تستقي منيا النظرية التربكية منطكقيا كفركضيا كمسمممتيا.النظري
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مصادر لبلىداؼ تعكد الى فمسفة التربية: قد تككف خطة االىداؼ التربكية ضيقة -ك
اك شاممة, كيتكقؼ ذلؾ عمى مدل اعتمادىا عمى ما يتصؿ بالفمسفة التربكية, كالتي 

مف المصادر التي سبؽ التحدث عنيا. كىنا تككف انتقاءا كتفسير لمحقائؽ كاالفكار 
ياتي دكر الفمسفة التربكية في المكازنة كالمكاءمة بيف المصادر كحاجات المجتمع 
كمتطمباتو, فمثبل يكجد نقاش كبير بيف العامة كالتربكييف حكؿ متطمبات المجتمع 

التقني( التكنكلكجية, ففريؽ منيـ يرل ضركرة االىتماـ بتطكير الذكاء التكنكلكجي )
كالعممي كنمائو, كاالخر يفكر في الحاجة الكبرل بتكثيؽ العبلقات االنسانية عمى 

 اساس منطقي كااللتزاـ اكثر باالسمكب كبالطريقة الديمقراطية في الحياة.

مصادر االىداؼ النابعة مف نظريات التعمـ: يعتبر ىذا المصدر ميما الشتقاؽ -ز
التي انتجيا تفكير عمماء النفس كالمشتغميف في  االىداؼ, كياخذ باالفكار كالنظريات

ميداف الدراسات النفسية كاالنسانية, كتتناكؿ دراسة السمكؾ االنساني كتفسيره تفسيرا 
عمميا سميما. كيرل عمماء النفس في ميداف عمـ النفس المعرفي اف كظيفة التدريس 

النفس المعرفي دكرا في  مرتبطة الى حد بعيد بالعمميات النفسية كالمعرفية , كاف لعمـ
تحقيؽ البناء المعرفي لمفرد المتعمـ, كينصحكف بضركرة استخداـ طرؽ التعمـ القائمة 
عمى االستبصار كانتقاؿ اثر التدريب, كىذه يجب اف تككف ىادية الشتقاؽ اىداؼ 

 منياج العمـك المدرسي كعمميتي التعمـ كالتعميـ التي تترتب عمى تنفيذه. 

 الخاصة ثانيا: االىداف

كىي اىداؼ خاصة )انية( اقؿ شمكال كاسيؿ قياسا  مف االىداؼ العامة يعبر   
عنيا بجممة قصيرة محددة كبشكؿ اداء سمككي الذم يظير الطالب كدليؿ لتعممو لذا 

 فيي تكصؼ بانيا:
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اىداؼ تدريسية مخططة كمنفذة لتدريس العمـك عمى مستكل الدركس اليكمية  -1
 .قررةاك الكحد التعميمية الم

اىداؼ محددة )قصيرة المدة ( يحتاج تحقيقيا الى فترة زمنية نسبيا )حصة  -2
 .دراسية مثبل(

اىداؼ اكلية )اساسية ( لتحقيؽ االىداؼ الكبرل كبالتالي فاف مجمكع   -3
االىداؼ الخاصة بمكضكع معيف )كحدة دراسية ( يمكف اف تترابط معا لكي 

 يتحقؽ في النياية ىدفا عاما.
 اف السموكيةثالثا: االىد

اليدؼ السمككي )االدائي( : ىك عبارة اك صيغة تصؼ التغير المطمكب احداثو في  
 سمكؾ الطالب نتيجة الخبرة التعميمية يمكف مبلحظتو كقياسو.

اف ىذا التعريؼ يعبر عف اف اليدؼ السمككي يمكف مبلحظتو كقياسو النو يشير الى 
ير الى نتاج التعمـ كليس الى عممية ما يستطيع الطالب اداء نتيجة تعممو كانو يش

 التعمـ.

 ( بأنو(Robert Marks كقد عرؼ المربي األمريكي ركبرت ماركس 

قصد نعبر عنو بعبارة تصؼ تغييرا" مقترحا نريد أف نحدثو في سمكؾ       
الطالب أك كصؼ نمط مف السمكؾ بحيث يستطيع المتعمـ إظياره نتيجة تحقيقو 

 اليدؼ السمككي ىك. كممخص القكؿ أف لميدؼ

يتككف اليدؼ السمككي مف ثبلث مككنات  -مككنات اليدؼ السمككي :  
 أساسية ىي  

    .أ . السمكؾ النيائي ) عمؿ يقـك بو الطالب (
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 .ب . معيار األداء ) يجدد مستكل األداء المطمكب ( 

 .ج . الظرؼ ) الشرط االختيارم الذم سيظير فييا السمكؾ ( 

  -: ليدف السموكيمعايير اشتقاق  ا

يتضح مف خبلؿ مككنات اليدؼ السمككي السالفة الذكر أف ىناؾ        
معايير يجب مراعاتيا عند كتابة اليدؼ السمككي ليست بعيده عف ىذه 

نما ذات صمة مباشرة بيا ىي .   المككنات كا 

 تكجيو اليدؼ إلى القائـ بالسمكؾ ) الطالب، المجمكعة ، الصؼ....(.  .1

 السمكؾ . تحديد نكع  .2

 تحديد الشركط ذات الصمة بالسمكؾ المستيدؼ مف قبؿ التمميذ .  .3

 تحديد المعيار أك المحؾ . .4

 قابمية المبلحظة كالقياس . .5

 أف يككف اليدؼ محدد بدقة .  .6

 أف يبدأ كؿ ىدؼ بفعؿ سمككي بصيغة المضارع)يناقش، يميز، يختبر.......(.

 -أسباب استعمال األىداف السموكية :

في الخمسينات مف ىذا القرف اىتماـ كبير في صياغة كاستعماؿ  ظير     
األىداؼ السمككية في بناء المناىج كتعميميا . ككذلؾ في التدريس كالتخطيط 

 كذلؾ لمعديد مف األسباب أىميا : 

 تأثير نتائج الدراسات في عمـ النفس السمككي .  .1
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 ميدم . قمة االىتماـ بالعمميات العميا لمتفكير في المنيج التق .2

 الحاجة إلى تقميؿ مستكل حفظ الطالب لممادة .  .3

 قمة االىتماـ بالجانبيف الكجداني كالميارم لمطالب في المنيج .  .4

تزايد التأكيد عمى أىمية اشتراؾ المدرس في عممية تخطيط المنيج بما  .5
يجعمو بحاجة إلى التعبير عف األىداؼ التي يركـ تحقيقيا بطريقة تبيف أنكاع 

 لتي يجب أف تتبمكر لدل الطالب بعد تعممو . السمكؾ ا

الحاجة إلى تضميف األىداؼ السمككية في دليؿ المعمـ لتصبح أكثر فائدة  .6
 لممدرس حيث أنيا تكجيو نحك األنشطة كأساليب التقكيـ في التدريس . 

 الحاجة إلى تعييف البؤر اليامة في المادة . .7

 سموكيةتصنيف االىداف ال

 .المعرفية )العقمية( -1
 .النفس حركية )الميارية( -2
 .الكجدانية ) االنفعاؿ , اك العاطفة( -3

 اوال: المجال المعرفي

كيشمؿ االىداؼ التي تعبر عف جكانب المعرفة التي تتعمؽ باكتساب المتعمـ    
المعرفة العممية كالمعمكمات كتنمية القدرات كالميارات في استخداـ ىذه المعرفة 

 مستكيات مف االىداؼ التربكية كىي.كاشتماؿ التصنيؼ المعرفي ضمف 
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 المعرفة )تذكر(-1
تعتبر ادنى المستكيات المعرفية كىي تتضمف عممية تذكر المعمكمات 

 –يسمي  –يعرؼ  -كالمعارؼ التي سبؽ تعمميا كمف امثمة افعاليا. يذكر
 يتذكر . –يرتب  –يعنكف  –يعدد 
 مثاؿ:

 اف يذكر قانكف مندؿ
 ك(الفيم )االستيعاب او االدرا-4

يقصد بو القدرة عمى استيعاب معنى االشياء كبالتالي امتبلؾ معنى المادة العممية 
أم تفسير لمبادئ كالمفاىيـ بحيث يتمكف مف شرح ما يبلحظ في بيئتو اك تحكيؿ 

المكاد مف ىيئة الى اخرل كممات الى ارقاـ اك تفسيرىا )الشرح اك التمخيص( 
  -يعمؿ  –يترجـ   –يصنؼ  –ميز ي –يستنتج  –كمف امثمة افعاليا. يفسر 

 يعيد كتابة . كمف االمثمة  –يختصر  –يكضح 

 اف يصنؼ الطالب الحشرات االرضية
 التطبيق-7

كىك القدرة عمى تطبيؽ المعرفة العممية المتعممة في مكاقؼ جديدة اك حؿ مسائؿ 
جديدة في اكضاع جديدة كيتضمف تطبيؽ المفاىيـ كالمبادئ ك التعميمات العممية 

مى مشكبلت عممية كاقعية كذلؾ حؿ مسائؿ رياضية في العمـك كمف امثمة ع
يجرم  –يستخدـ  –يحضر  –يرسـ  –يمثؿ بيانا  –يحؿ مسالة  –افعاليا. يطبؽ 

 عممية. كمف االمثمة 

 اف يرسـ الخمية
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 التحميل-2
كىك القدرة عمى تفكيؾ المادة العممية الى عناصرىا المختمفة كادراؾ العبلقات 

تحميؿ المركبات  -مما يساعد عمى فيـ بنيتيا كتركيبيا كيتضمف التحميؿ  بينيا
يقارف  –يجزئ  –الى عناصرىا , التميز بيف مككنات الذرة. كمف افعاليا, يحمؿ 

 يستخمص. االمثمة –يعزؿ  –يربط  –يفرؽ  –يفصؿ  –

 RNAك اؿ   DNAاف يقارف بيف اؿ
 التركيب-5

مع بعضيا لتككيف مركب جديد كىك كىك القدرة عمى جمع اك دمج العناصر 
عكس التحميؿ كيركز النتاج التعميمي في ىذا المستكل عمى السمكؾ االبداعي 

استنتاج عبلقات جديدة في مجمكع مف  –مثؿ كتابة خطة عمؿ )مشركع( جديدة 
 القضايا كالعبلقات كمف امثمة افعاليا.

 مثمة.كمف اال –ينشئ  –يرتب  –ينظـ  –يصمـ  –يركب  -يخطط -يؤلؼ

 اف يصمـ تجربة لقياس اثر المبيدات الحشرية عمى تمكث التربة.

 التقويم-6
كىك القدرة عمى اعطاء حكـ ) قرار ( عمى قيمة المادة المتعممة بمكجب معايير 
محددة ككاضحة كيعتبر التقكيـ اعمى المستكيات المعرفية في المجاؿ المعرفي 

, كيتضمف التقكيـ الحكـ عمى  الحتكائو عمى جميع عناصر المستكيات السابقة
الترابط المنطقي لممادة العممية اك الحكـ عمى صحة االستنتاجات العممية كمف 

يقارف  –ينتقد  –يدعـ  –يناقش  –يجادؿ  –يبرز  –امثمة افعاليا. يقكـ _ يحكـ 
 .. كمف االمثمة:اف يبيف رايو في تخصيب اليكرانيكـ لبلغراض السممية
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 دانيثانيا: المجال الوج

تتعمؽ االىداؼ التربكية في ىذا المجاؿ بالسمكؾ الكجداني لممتعمـ كالمتمثمة في تنمية 
مشاعره كتنمية عقائده كاساليب تكيفو كالفرح كالحزف كالمحافظة عمى العادات 

كالتقاليد كالتعاكف كتكمف صياغة تمؾ االىداؼ كالذم اعطى مبررا لمتركيز المجاؿ 
دراؾ بعض االىداؼ السمككية الكجدانية مف خبلؿ المعرفي في انو ال يمكف ا

مبلحظة سمكؾ المتعمـ اما البعض االخر فتككف متمثمة داخؿ المتعمـ مما يصعب 
 مبلحظتيا ك قياسيا كصنفت االىداؼ الكجدانية الى:

 االستقبال-1
رغبة الطالب لبلنتباه الى الظكاىر اك الحكافز كيككف االىتماـ منصبا عمى 

 كالمحافظة عميو كيتضمف االستقباؿ االفعاؿ التالية:اثارة االنتباه 

 يبدل اىتماما –يستمع  –يختار  –يساؿ 
 االستجابة-4

كىي مشاركة المتعمـ كمحاكلتو اتخاذ مكاقؼ حياؿ ذلؾ بطريقة اخرل 
 كتتضمف االىداؼ العامة في تدريس العمـك ما ياتي:

 .انجاز الكاجبات البيتية-
 .المشاركة في الدركس العممية-
 .مناقشة مكاد العمـك-

 القيم-7
كىي اعطاء القيمة لشيء معيف اك سمكؾ محدد كتتعمؽ بنكاتج التعمـ في ىذا 
المستكل بذلؾ السمكؾ الثابت الدرجة التي يمكف التعرؼ عمى القيمة بكضكح 

 –التقديرات  –المعتقدات  –كيتضمف ىذا المستكل مف االىداؼ, االتجاىات 
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كجؿ(في خمؽ المخمكقات, كتقدير جيكد العمماء  مثاؿ يقدر دكر الخالؽ )عز 
 اف يفضؿ –اف يدرس  –اف يبادر  – . اما افعاليا السمككية فيي اف يقبؿ

 التنظيم-2
كىك عممية جمع قيـ مع بعضيا كحؿ التناقضات المكجكدة بينيا لغرض 

الكصكؿ الى بناء نظاـ متماسؾ كتيتـ نكاتج التعمـ قي ىذا المستكل بتشكؿ 
اف  –ة بالقيـ . كمف امثمة افعاليا السمككية فيي  اف ينظـ مفاىيـ خاص

 .اف يمخص –اف يجمع  -يناقش

 تمثيل القيم وتجسيدىا-5
كىك اعمى المستكيات الكجدانية كفيو يتـ تمييز الطالب مف خبلؿ سمككو 
الثابت المميز السمكب حياتو كيككف لدل الطالب نظاـ قيمي يحكـ سمككو 

ط الحياة التي يعيشيا اذ تندمج االفكار كالمعتقدات لفترة كافية الف يطكر نم
 معا لتشكيؿ اسمكب حياتو , أم تشكيؿ فمسفة عامة في الحياة

 .اف يقترح –اف يدحض  –اف يعتمد  –اف ينجز  –كمف امثمة افعاليا     

 
 المجال المياري: ثالثا

ب استخداـ يرتبط ىذا المجاؿ بالعمؿ اك الميارة اليدكية )التعميمية( التي تتطم
عضبلت الجسـ في العمؿ كالبناء كالتداكؿ كتنسيقيا كيقع تحت ىذا المجاؿ 

االجراءات الخاصة بتناكؿ االدكات كاالجيزة العممية ككيفية اعتمادىا كمف امثمة 
 اف يستخدـ . كمف امثمة افعاليا –اف يؤدم  –افعاليا. اف يفرؽ 

 .اف يستخدـ الطالب المجير في فحص الشرائح -
 .كب جياز التقطيراف ير  -
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 كيقسـ ىذا المجاؿ الى الميارات التالية:

 ميارات عممية )يدوية(-1
تتمثؿ في استخداـ االجيزة كاالدكات العممية كالتعامؿ معيا ) صيانتيا كالمحافظة 
عمييا( كاستخداـ المجير كادكات التشريح كالمكازيف كاجيزة التقطير كالتفاعبلت . 

 كمف االمثمة

 .النشاطات العممية كالمختبريةاجراء التجارب ك  -
 .الميارات االساسية في عمؿ التحضيرات الكيميائية -

 
 ميارات اكاديمية-4
 .اختيار المراجع كالمصادر العممية كتحديد المادة العممية -
 .القراءة الفاعمة المبينة عمى الفيـ كاالستيعاب كالنقد كالتحميؿ -
 ميارات اجتماعية-7

تصاؿ كالتكاصؿ العممي مع الزمبلء كما في تتضمف اكتساب الطالب ميارات اال
ميارات العمؿ )التعاكف( في مجمكعات صغيرة كاالشتراؾ في الجمعيات 

 .كالمعارض العممية
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 ثالثفصل الال
 .طرائق تدريس العموم

 اوال: طريقة المحاضرة

 كفي ىذه الطريقة يقدـ المعمـ المعمكمات كالمعرفة بصكرة مباشرة لمطمبة, فيك الذم  
يمتمؾ المعمكمات, كىك الذم يختار ما ىك نافع كضركرم لمطمبة . كاما الطمبة فيـ 
الفريؽ الذم يستقبؿ ما يقدـ مف معمكمات كشركح كتكضيحات فيسجمكف ما يمميو 
عمييـ المعمـ. كينظر الى المحاضرة بانيا نشاط تعميمي يقـك فيو المعمـ بتقديـ 

د يتخمؿ ىذا النشاط التعميمي الشركح المعمكمات بصكرة شفيية الى الطمبة, كق
كالتكضيحات البلزمة لممادة التعميمية مستخدما السبكرة كالطباشير اك الشفافيات , 
كيتركز دكر الطمبة عمى االصغاء كتسجيؿ المبلحظات . كييدؼ المعممكف غالبا 

مف تقديـ التكضيحات كالشركح لمطمبة خبلؿ المحاضرة الى تحسيف مشاعرىـ 
نحك التعميـ,كتعزيز الميارات الدراسية مف خبلؿ تزكيدىـ بالمراجع كميكليـ 

 كالمصادر التي تعمؽ فيميـ لممادة التعميمية الجديدة.

كتعتبر طريقة المحاضرة مف اكثر طرؽ التدريس قدما كشيكعا كفي كقتنا الحاضر 
 تستخدـ بصكرة كاسعة في المعاىد العميا كالجامعات .

 ة ىي:ومن مزايا طريقة المحاضر 

يمكف لممدرس تغطية مادة تعميمية مناسبة مف المنيج المقرر باستخداـ  -1
 المحاضرة كالشرح .

يمكف استخداـ المحاضرة في الصفكؼ التي تزدحـ بالطمبة , كيككف الجيد 
االكبر فييا كاقعا عمى المعمـ, كلكنو يتيح اماـ الطمبة فرصة التعمـ حسبما 

 .يتمكنكف ككؿ حسب جيده كطاقتو
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المحاضرة طريقة تدريس اقتصادية حيث انيا ال تتطمب تكفر مكاد ككسائؿ اف  -2
 التعميمية , كفي مادة العمـك تكفر انشاء المختبرات كاستيبلؾ مكاد مختمفة.

اذا احسف المدرس عرض المادة التعميمية فانو يكفر جكا كمناخا تعميميا  -3
 .يساعد الطمبة عمى التكاصؿ الفكرم مع مادة المحاضرة

 جاالت استخداميا كاسعة كمف ابرزىا ما يمي:اف م -4
تقديـ مادة تعميمية جديدة حيف ال يتكفر ما يحتاج اليو المدرس مف كسائؿ  -

 .كادكات
 .مراجعة ما سبؽ دراستو مف قبؿ الطمبة كتمخيصو -
 .الندكات كالمؤتمرات -

 
 اما عيوب طريقة المحاضرة فيي:

التدريس كىك عنصر ال تكفر طريقة المحاضرة الجانب الميـ في عممية  -1
المشاىدة كغالبا يقدـ المدرس الشرح كالتكضيحات بصكرة لفظية. كىذا لغياب 
عنصر المشاىدة يؤثر سمبا في تدريس العمـك لما يتضمنو مف غياب لمخبرات 

 المباشرة التي يحتاج الييا الطمبة.
سمبية دكر الطالب, اف التفاعؿ المفظي بيف المعمـ كالطالب ميـ لتطكير  -2

فكار كبنائيا كلكنو كحده دكف استخداـ الخبرة المناسبة يفقد المعرفة العممية اال
 باشكاليا المتعددة عنصر المعنى,كبالتالي ال يحدث تعمـ ذك معنى.

الفركقات الفردية, ال تراعي طريقة المحاضرة مبدا الفركقات بيف الطمبة في  -3
نفسو تيمؿ عممية اختبلؼ قدراتيـ في تعمـ المكضكع الكاحد, كىي في الكقت 

 .تشخيص بناء االفكار كمتابعتيا عند الطمبة اكؿ بأكؿ
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اذا استغرؽ كقت المحاضرة زمنا طكيبل دكف اف يقطعيا المدرس بسؤاؿ اك  -4
مناقشة فانيا تقكد الى احداث ممؿ عند بعض فئات مف الطمبة, كبالذات 

شركد الطمبة الذيف ىـ مف فئة التحصيؿ المتدني اك تسبب ليـ فترت مف ال
 .الذىني عف مادة المحاضرة

بعض المعمميف يميمكف الى استخداـ طريقة المحاضرة بصكرة مستمرة فيـ  -5
بذلؾ يركزكف عمى المعمكمات حفظيا كصميا, كلذا تتميز اساليب التقكيـ 

 كخاصة االختبارات بتركيزىا عمى استرجاع ىذه المعمكمات.
 المحاضرة:االعتبارات الواجب اتباعيا عند استخدام طريقة 

اف ياخذ المعممكف بعدد مف  (Bedwell et.At,1984)يقترح بدكيؿ كزمبلئو 
 االعتبارات حيف التخطيط لممحاضرة كفي اثناء تنفيذىا, منيا:

اف عممية ربط المعمكمات الجديدة مع تمؾ المتكفرة عند الطمبة تساعدىـ عمى  -1
 عنى عندىـ.بناء مخططات عقمية كاضحة, كقد تؤدم الى بناء الفيـ كالم

يستحسف بدء المحاضرة باسمكب مشكؽ يكلد الدافعية لمتعمـ, كيثير اىتماـ  -2
 الطمبة بيا.

التاكد مف فيـ الطمبة لعناصر المادة التعميمية كمراقبة ذلؾ طكاؿ كقت  -3
 المحاضرة.

يجب اف تنظـ عناصر المادة التعميمية) المحتكل( بطريقة منطقية كمراعاة  -4
 تقديميا بالتنظيـ نفسو.

مراقبة فيـ الطمبة لممادة التعميمية بمبلحظة استجاباتيـ الشفكية, كاالسئمة التي  -5
 تطرح خبلؿ المحاضرة.

مف الميـ مراقبة السمكؾ غير المفظي الذم يسمكة الطمبة, فيي تعكس مدل  -6
 قبكليـ لمادة المحاضرة.
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يعتبر الصكت الكسيط الكحيد بيف المدرس كالطمبة , لذا ينصح بتغيير نبراتو  -7
حسب تسمسؿ المحاضرة كسيرىا, كايضا ينصح المدرس بالتحرؾ بيدكء 

 خبلليا.
 ينبغي التكقؼ كاالستماع الى اسئمة الطمبة. -8
ينصح المحاضركف باستخداـ الكسائط السمعية البصرية مثؿ الشفافات  -9

كجياز االسقاط الراسي, كاجيزة العرض المعتمة, كما الى ذلؾ فانيا تكلد اثارة 
 ر في االنتباه اثناء المحاضرة.كافية لبلستمرا

 ويصنف بعض المربين انماط المحاضرة الجامعية الى اشكال وانماط ىي:

المحاضرة المباشرة: كفييا يسكد دكر المعمـ ناقبل كمالكا لممعمكمات كالمادة  -1
التعميمية, كيككف ذلؾ عمى حساب اختفاء دكر الطالب فيتميز ىذا الدكر 

يسمح لمطالب بطرح االسئمة كالمناقشة خبلؿ بالسمبية حتى اف المدرس ال 
 .كقت المحاضرة

المحاضرة مع طرح االسئمة: يتخمؿ عرض المحاضرة كتقديميا طرح عدد مف  -2
 .االسئمة مف الطمبة, كيقكـ المدرس باجابتيا اماـ الطمبة ايضا

المحاضرة مع استخداـ الطباشير: كفييا يعرض المدرس المعمكمات بصكرة  -3
لسبكرة كالطباشير لشرح النقاط الغامضة كتكضيحيا, كمف لفظية كيستخدـ ا

االنماط الشائعة منيا استخداـ السبكرة لرسـ بعض الرسـك التكضيحية 
 .باستخداـ الطباشير الممكنة كمنيا ايضا حؿ المسائؿ العممية

المحاضرة كاشراكيا بالنقاش: كفييا يقدـ المدرس المعمكمات بطريقة لفظية  -4
 .لممناقشة كابداء الرام كيتيح لمطمبة فرصة
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المحاضرة كتقديـ عرض تكضيحي: كيستعمؿ المدرس ىنا الرسـك  -5
كالمجسمات كتجارب العرض بحيث تصبح محكرا لممادة التعميمية التي 

 .تتضمنيا المحاضرة كتزيد مف كضكحو
المحاضرة مع استخداـ الكسائؿ السمعية البصرية: كفييا يعرض المدرس  -6

 .شفافيات اك الرسـك اك االفبلـ لتدعيـ المادة النظريةالمعمكمات باستخداـ ال
 

 ثانيا: طريقة المناقشة )الحوار(:

تعممي محكرا اك معدال لحد كبير عف طريقة التدريس  –كىي اسمكب تعميمي   
بالمحاضرة كذلؾ النيا تعتمد مف حيث المبدا عمى الكاف الحكار الشفكم بيف معمـ 

لمناقشة بكجو عاـ مف الطرؽ كاالساليب الجيدة التي العمـك كطمبتو. كتعتبر طريقة ا
.كالمبدا  تضمف اشراؾ الطمبة اشتراكا ايجابية في العممية التعميمية في تدريس العمـك
الذم تقـك عميو ىك: اف يشترؾ معمـ العمـك في طرح المادة التعميمية لمناقشتيا ك 

معينا اك مكضكع عممي  بالتالي فيميا كتفسيرىا. كقد تتضمف المناقشة مادة عممية
جديد. كليذا ينظر الى المناقشة كاسمكب تدريسي شائع في في تعميـ العمـك كتعمميا 
كخاصة اذا ما احسف اعدادىا كتنظيميا مف قبؿ المعمـ كالطمبة. كىذا يتطمب مف 

المعمـ اف يككف عمى درجة  كبيرة مف الخبرة كالثقافة كالمركنة في طرح المادة العممية 
 قؼ التعميمية المختمفة كمناقشتيا.كالمكا

 مميزات طريقة المناقشة:

مشاركة المتعمـ االيجابية فييا كطرح االفكار كاالمثمة تجعمو اكثر استمتاعا  -1
 .بالدرس

تعطي ىذه الطريقة الفرصة لمطالب لكي يفكر بعمؽ كيزاكؿ العمميات العقمية  -2
 .المختمفة مثؿ التحميؿ كاالفتراض
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 .ـ مدل ادراؾ كفيـ طبلبو لما يدرسكنوتساعد المدرس اف يفي -3
 تفيد المناقشة في عمؿ مراجعة لما درسو الطبلب. -4

كيتعارؼ االدب التربكم عمى تقنية )تكتيؾ( تيسر حمقات المناقشة داخؿ غرفة 
الصؼ, كتعرؼ بالعصؼ العقمي )الفكرم(. كييدؼ استخداـ العصؼ العقمي الى 

نكعة كمتعددة خبلؿ فترة زمنية قصيرة تطكير قدرات الطمبة عمى اقتراح افكار مت
عندما يتعرضكف الى مشكبلت) اسئمة( محددة بدقة خبلؿ درس المناقشة. كيقـك 

المعمـ بدكر الميسر لعممية التعمـ بعدة ميمات خبلؿ حمقات العصؼ العقمي, كمف 
 اىميا ما يمي:

 يحدد المشكمة) السؤاؿ( بدقة, كيستحسف اف يشرؾ الطمبة في ذلؾ. -1
مطمبة الغاية المؤمؿ تحقيقيا مف عقد حمقة العصؼ العقمي, كيشجع يشرح ل -2

 جميع الطمبة عمى المشاركة بيا.
يذكر الطمبة دائما اف ما يطرحكنو مف افكار ليس خاضعا لممناقشة اك  -3

 التقييـ.
يشجع الطمبة عمى طرح االفكار كالمشاركة باسرع ما يستطيعكف قبؿ االنتياء  -4

 نية ال تزيد عمى عشر دقائؽ.مف حمقة المناقشة لفترة زم
 

 عيوب طريقة المناقشة:

لككف تمؾ الطريقة عبارة عف حكار شفكم فانو يصعب تحقيؽ اىداؼ اخرل  -1
 .كتنمية الميارات اليدكية التي تتطمب استخداـ االجيزة

االكثار مف طرح االسئمة قد يؤدم الى تشتت افكار الطمبة اك خركجيـ عف  -2
 .تعميموالمكضكع المراد مناقشتو اك 

 .االعداد غير الجيد لبلسئمة يؤدم الى تشجيع التخميف غير العممي -3
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اعتماد المدرس التاثير المباشر اك استخداـ سمطتو فانو قد يعطؿ عممية  -4
 .التفاعؿ كالحكار ك االتصاؿ بيف الطمبة كالمعمـ

السككت عف االجابات الجماعية قد يشجع عمى التعكد عمى الكبلـ غير  -5
 .لي الخركج عف نظاـ الحكار الشفكم مما يشتت االفكارالمنظـ كبالتا

تحتاج المناقشة الى كقت طكيؿ كخاصة في الصفكؼ المزدحمة بالطمبة مما  -6
 .يترتب عميو بعض الفكضى كتشتت انتباه الطمبة كعصبية المعمـ

يصعب تقييـ الطمبة جميعيـ عف طريؽ معيار كاحد الختبلؼ مستكل كنكع  -7
 .االسئمة
 المناقشة ناجحة ال بد من مراعاة ما ياتي:ولجعل طريقة 

 :اعداد كتخطيط المناقشة كىذا يتطمب -1
 .تحديد اليدؼ التعميمي مف المناقشة -
اعداد االسئمة اعدادا جيدا بحيث تحث تفكير الطمبة كتحفزىـ عمى المشاركة  -

 الفاعمة.
 اسمكب الحكار كالمناقشة كيتطمب:  -2
ف يككف سؤاؿ غامضا اك عرض اف تبدا المناقشة بشيء يمفت االنتباه فا -

 .نمكذجا اك جيازا عمى كافة الطمبة بغرض شد انتباىيـ لمدرس
اف يثير السؤاؿ تفكير الطمبة كيستخدـ عمميات عقمية كبالتالي يساعدىـ عمى  -

 .تكليد االفكار
 .تشجيع االسئمة التي ليا عبلقة بحياة الطالب اك البيئة التي يعيش فييا -
 ينبغي مراعاة ما يمي: دكر المدرس في المناقشة -3
 .اثارة اىتماـ الطمبة كحفزىـ عمى البحث كالتفكير -
 .اثراء المناقشة بما لديو مف معرفة عممية كخبرات تعميمة -
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اعطاء كقتا كافيا لبلنتظار قبؿ تمقي االجابة العطاء فرصة لمتفكير كالتخيؿ  -
 .كتكليد االفكار

 وىناك نوعين من طريقة المناقشة وىما:

المقيدة )الضيقة(: كتدكر حيثيات ىذا النكع حكؿ اجابة اسئمة مكضكعة  المناقشة-أ
 لتحقيؽ اىداؼ كمكضكعات مف ضمف المقررات الدراسية اك المنيج.

المناقشة الحرة : كتدكر مكضكعاتيا حكؿ مكضكع اك مشكبلت عامة تكاجو -ب
ثؿ الطمبة في حياتيـ اليكمية كىي ليست مف ضمف المقررات كالمنيج المدرسي م

 مشكبلت نقص الماء بسبب انحباس المطر, كالتصحر, كالتمكث.

 ثالثا: طريقة العروض العممية

تعتبر العركض العممية مف طرؽ التدريس التي تقـك عمى استخداـ المشاىدة, ففي  
, اك يقـك بتشريح DNAدرس ما في العمـك يعرض المعمـ لكحة) رسما( يمثؿ جزمء 

از الكمكر اماـ الطمبة. كىذه الطريقة عمى العكس ارنب اك يجرم تجربة لتحضير غ
مف طريقتي المحاضرة كالمناقشة ينبغي اف تتضمف عرضا لشيء ما مف المعمـ اماـ 

الطمبة. كتعرؼ العركض العممية بانيا نشاطات تعميمية ذات مجاالت كامكانات 
تكصؿ متعددة فعالة في تدريس العمـك مثؿ اثبات صدؽ حقيقة, اك نظرية ما, اك ال

الى سمات مفيـك عممي ما. كيستخدـ فييا المعمـ الرسـك كالمجسمات كالنماذج 
كالكسائؿ السمعية البصرية مثؿ الشرائح كادكات العرض, كما يقـك باجراء تجارب 
تكضيحية اماـ الطمبة, كيككف الطمبة فييا مشاركيف فعاليف. كيفرؽ االدب التربكم 

ية, فالعركض العممية نشاطات تكفر عنصر بيف العركض العممية كالتجارب العمم
المشاىدة اماـ الطمبة ليككف بديبل لممناقشة الشفيية, كيككف فييا الدكر االساسي 

لممعمـ, كاما التجارب العممية فتعتبر جزء مف خطة التدريس باستخداـ طريقة 
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ؿ االستقصاء المقيد, كيجرم غالبا المعممكف عددا محدكدا مف التجارب العممية خبل
العاـ الدراسي بينما يكثركف مف استخداـ العركض العممية بيدؼ تكضيح مفيكـ اك 
حقيقة اك نظرية عممية. فعمى سبيؿ المثاؿ عندما يستخدـ معمـ العمـك نشاطا عمميا 
لتكضيح طفك قطعة خشب فكؽ الماء فاف ىذا يسمى عرضا عمميا, كاما اذا استخدـ 

دة الضغط كحجـ الغاز محصكر فانو يقـك نشاطا عمميا اليجاد العبلقة بيف زيا
 بتجربة عممية.

 مزايا طريقة العروض العممية:

المشاىدة: تكفر العركض العممية عنصر المشاىدة, كىك عنصر ميـ لمطمبة  -1
ليكتسبكا منيا الخبرات التعميمية المتعددة كيتكصمكا الى المعرفة العممية 

مشاىدة كفقا لطريقتي باشكاليا. كبيذا فيي تعكض ما ينقص مف عنصر ال
 المناقشة كالمحاضرة.

الجانب االقتصاديؾ تكفر العركض العممية مف عامؿ الكقت كالتكمفة في  -2
تجييز المكاد كاالدكات البلزمة. كما تكفر عمى المعمـ الجيد في اعداد 

 متطمباتيا.
تساعد معمـ العمـك عمى تنفيذ كـ معقكؿ مف المادة التعميمية, كبذلؾ يتاح لو  -3

 .اء المنيج المقرراني
تحقيؽ قدرا كبيرا مف االىداؼ التربكية في ميداف تدريس العمـك كمف ابرزىا  -4

 ما يمي:
 تمكف مف تكفر مناخ خصب لمتفكير العممي. -
تكضح اشكاؿ المعرفة العممية المتعددة مثؿ الحقائؽ كالمفاىيـ العممية  -

 كالنظريات كالقكانيف.
 لعمـ لدل الطمبة.تطكر الطرؽ العممية كميارات عمميات ا -
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كتتميز طريقة العركض العممية بانتشار استخداميا كمجاالتيا, كمف اىـ ىذه 
 المجاالت ما يمي:

 شرح المعرفة العممية باشكاليا المتعددة كتكضيحيا. -1
تستخدـ لتكفير مناخ عممي يساعد عمى حؿ المشكبلت, اك التكصؿ السئمة  -2

 يطرحيا الطمبة عمى المعمـ.
المادة التعميمية الجديدة, كايضا لتطكير التفكير العممي عند  تستخدـ في تقديـ -3

 الطمبة.
تكظؼ مع الطرؽ االخرل لمتدريس, كخاصة الطرؽ المفظية مثؿ المحاضرة  -4

 كالمناقشة لمنيكض بيا كتطكيرىا.
 عيوب طريقة العروض العممية:

الفركقات الفردية بيف الطمبة. ال تكفر العركض العممية نشاطات عممية  -1
 مية تتيح لمطمبة التعمـ كفؽ قدراتيـ كسرعاتيـ في االداء كالفيـ.كعق

 الميارات اليدكية. ال تكفر الفرص لمطمبة لمعمؿ بايدييـ. -2
دكر الطالب. يفضؿ الطمبة االنشغاؿ كاالنيماؾ بالتعمـ عف طريؽ مشاركتيـ  -3

القياـ باالنشطة المتنكعة, لكف العركض العممية تبقي الطمبة في كضع كدكر 
 ييف.سمب

كيكجو االدب التربكم العديد مف التكصيات كالنصائح لممعمميف مف اجؿ تحسيف 
 طريقة العركض العممية كتطكيرىا, كمف ابرزىا ما يمي:

ينبغي تنظيـ الطمبة داخؿ غرفة الصؼ كاعادة ترتيبيـ بحيث يسيؿ عمى كؿ  -1
 منيـ مشاىدة العرض العممي كىك جالس عمى مقعده.

نظرية قصيرة عف طبيعة العرض العممي المستيدؼ  يستحسف تقديـ فكرة اك -2
 بالتدريس.
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يستخدـ العرض العممي حينما تككف التجارب العممية تحمؿ خطكرة عمى  -3
 الطمبة, اك حيف تقديـ ارشادات معينة تمـز لتكضيح جياز عممي معقد.

مف الضركرم اشراؾ الطمبة مف خبلؿ التعبير المفظي في اثناء العرض  -4
 العممي.

تخداـ االدكات كاالجيزة الكبيرة الحجـ التي تحقؽ المشاىدة يفضؿ اس -5
 الكاضحة لجميع الطمبة في الصؼ.

ينبغي اف يسجؿ المعمـ بعض النقاط كالخبلصات التي يمكف اف يخمص الييا  -6
 العرض العممي.

ينبغي اف يكظؼ المعمـ حمقات المناقشة في طرح اسئمة مناسبة في اثناء  -7
 ة, كفيميـ لسير العرض.العرض ليستطيع تقييـ الطمب

يجب اف يكفر المعمـ فرص التدريب عمى اعماؿ كميارات معينة كمما كاف  -8
 ذلؾ ممكنا.

 يستحسف تطكير طريقة العركض العممية كتحكيميا الى عركض استقصائية. -9
 انواع العروض العممية:

العركض العممية الساكنة: كىذا نكع مف العركض يتميز بكضع المعمـ  -1
الطالب, فبل يصدر منيما حركة في اثنائو, فعمى سبيؿ  الساكف, ككذلؾ

المثاؿ عندما يستخدـ المعمـ جياز العرض اك الرسـك اك المجسمات فانو 
 يبقى الى جانبيا دكف الحاجة الى الحركة.

العركض العممية المتحركة اك الديناميكية: كىذا نكع اخر مف العركض يستمـز  -2
ارسة اعماؿ اك نشاطات حركية في اثنائو مف المعمـ اك احيانا مف الطمبة مم

 مثؿ اجراء تجربة عممية ما اك تشغيؿ جياز.
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 رابعا: طريقة االستجواب

تعد الطريقة بانيا )استجكاب( اذا كاف الدرس كمو يتالؼ مف االسئمة كاالجكبة كاف  
المدرس الذم يريد اف يستثير دافعية الطبلب ال بد اف يستخدـ االساليب التي تضمف 

ؾ االستثارة منيا صياغة االسئمة التحفيزية التي تسبر غكر الدماغ لمطبلب بشكؿ تم
يدعكىـ الى التفكير المتكاصؿ. اف كفاءة المدرس في استخداـ ىذه الطريقة تظير 
مف خبلؿ استخداـ اسئمة صفية جيدة الصياغة كحسف تكجيييا كفي كيفية اثارة 

كقد قيؿ ) مف ال يحسف االستجكاب ال الطبلب لتمقييا كفيمييا ك االجابة عنيا . 
يحسف التدريس( لذا نجد الدكر الذم تقـك بو االسئمة الصفية. اذ عف طريقيا يتنبو 

الطالب كيتحفز لبلجابة عف اسئمة المدرس اك احد زمبلئو مف الطمبة كيتحاكر معيـ 
في صحة االجابة الى اف يتـ تغطية جميع عناصر الدرس ك اجزائو بصكرة كاممة 

عند استخداـ ىذه الطريقة عمى المدرس بجزمء المادة التي ينكم تدريسيا ككضع ك 
اسئمة تعميمية لكؿ جزء منيا عمى كفؽ المستكل االدراكي لمطمبة مع مراعاة البدء 
 باالسئمة ذات االجابة البسيطة ثـ التدرج الى االكثر صعكبة مع ضبط التكقيتات

 من اىداف االسئمة الجيدة ما ياتي:

 .ة قدرة الطالب عمى التعريؼ ك التجديدتنمي -1
 .حث الطالب عمى تكظيؼ معمكماتو كخبراتو كتطبيقيا -2
 .تعكيد الطالب عمى تفسير كتنظيـ البيانات كالمكاد -3
 .حث الطالب عمى عقد المقارنة بيف االفكار -4
 .تنمية جيات سميمة نحك الحياة لدييـ -5
 .الكشؼ عف ميكؿ الطبلب كمستكل نضجيـ -6
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 ة الجيدة )القواعد التي عمى المدرس اتباعيا عند التدريس(مايمي:خصائص االسئم

اف يككف السؤاؿ كاضحا بعيدا عف الغمكض كالتاكيؿ بما يناسب مستكيات  -1
 .الطبلب العقمية كالفكرية

 .اف تككف احتمالية االجابة عف السؤاؿ كاحدة -2
طرح السؤاؿ مف قبؿ المدرس عمى نفسو قبؿ طرحو عمى الطبلب لتحديد  -3

 .جابات المحتممةاال
 .التتابع المنطقي لبلسئمة لضماف استمرارية الدرس -4
ضماف مشاركة جميع الطبلب في االجابة عف االسئمة كعدـ االستخفاؼ بيا  -5

 .ميما كانت
التكقيت كاالنتضار قميبل حتى يتسنى لطمبة الصؼ استعادة المطمكب اك  -6

 .تطكير االجابة
 .سؤاؿاختر احد الطمبة عشكائيا لبلجابة عمى ال -7
 .تشجيع الطالب عمى الحذؼ اك االضافة بتمميحات غير مباشرة -8

 
 موقف المدرس من اجابات الطمبة

اظيار االستحساف لجكاب الطمبة كتشجيعيـ كزرع الثقة فييـ كحمميـ عمى  -1
 .االجابة في المرات القادمة

 .تقبؿ اجابات الطبلب حتى لك كاف فييا نقص اك خطا -2
 .ئيـ بعناية كاحتراـالسماح لمطمبة لمناقشة زمبل -3
 .اف تتضمف االجابات افكار كاممة كعبارات صحيحة ككاضحة -4
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 ايجابّيات الطريقة االستجوابّية:

ػ يستطيع المعّمـ أف يتعّرؼ إلى كثير مف األمكر اّلتي تدكر في أذىاف المتعّمميف،  1
  كذلؾ مف خبلؿ إجاباتيـ عف أسئمتو.

متعّممكه يعكف شيئنا مف الحقائؽ حكؿ  ػ يمكف لممعّمـ أف يكتشؼ ما إذا كاف 2
  مكضكع الدرس أـ ال.

ػ يستطيع المعّمـ مف خبلؿ طريقة األسئمة أف ينّمي في متعّمميو القدرة عمى  3
  التفكير.

ػ يستطيع المعّمـ مف خبلؿ طريقة األسئمة أف يستثير الدافعّية في التعّمـ عند  4
  طبّلبو.

ميف ينّظمكف أفكارىـ، كذلؾ إذا اتّبع أسمكبنا تربكّيان ػ يمكف لممعّمـ أف يجعؿ المتعمّ  5
  سميمان في إلقاء األسئمة.

  ػ تفيد المعّمـ عند مراجعة الدركس، لمعرفة مدل ما تحّقؽ مف أىداؼ. 6
  ػ يتمّكف المتعّمـ مف خبلليا مف ميارة التدريب عمى التعبير عف ذاتو. 7
  الضعؼ في متعّمميو.ػ يساعد المدّرس عمى تشخيص نقاط القّكة ك  8
 ػ ترّكز عمى جعؿ المتعّمـ يستعمؿ فكره، ال مجّرد ذاكرتو. 9

  سمبّيات الطريقة االستجوابّية:
ػ إذا لـ ينتبو المعّمـ إلى عنصر الكقت، فقد ينتيي الكقت قبؿ أف ينتيي مّما خطط  1

  لو أك إلنجازه.
يف باألسئمة الثقيمة، ما ػ قد يتكّرط بعض المعّمميف في الضغط عمى بعض المتعّمم 2

 قد ينّفرىـ مف الدرس.
 ػ ىناؾ بعض المتعّمميف قد يبادر المعمِّـ بالعديد مف األسئمة بحيث يصرفكنو 3
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  عف تكجيو األسئمة إلييـ، كمف ثـّ ال يعرؼ مستكاىـ الحقيقّي. 
عف ػ إذا انشغؿ المعّمـ باإلجابة عف أسئمة المتعّمميف، فإّف ذلؾ قد يجّره بعيدان  4

  بعض نقاط الدرس األساس.

 خامسا:المختبر في تدريس العموم

تعتمد طرائؽ التدريس الحديثة عمى اساس اشراؾ الطالب بالعمؿ كعدـ اعتماده   
عمى المدرس بشكؿ اساس كبذلؾ يككف التعمـ عف طريؽ العمؿ لذا فاف تدريس 

 العمـك ال يمكف اف ينفصؿ بام شكؿ مف االشكاؿ عف المختبر. 

ختبر ىك المكاف الذم يتـ فيو النشاط العممي في المكاد العممية كلذلؾ فيك يمعب كالم
دكرا ىاما لمغاية في تعمـ الطالب ليذه المكاد كلذلؾ قيؿ: اف العمـ ليس عمما ما لـ 
يصطحب بالتجريب العممي كالعمؿ ألمختبرم. لذا يجب تكافر المختبر المجيز بكؿ 

ؽ جميع االنشطة العممية , كتكفير المستمزمات االجيزة كالمكاد التي تكفؿ تحقي
الضركرية. كالعمؿ في المخت بر قد يككف فرديا اك جماعيا كيتكقؼ ذلؾ عمى عدد 

 الطمبة كعمى االجيزة المختبرية المتكفرة.

 اىم االغراض والفوائد التي يحققيا المختبر في تدريس العموم:

تالي اكتساب المعرفة العممية يتيح المختبر فرصة التعمـ عف طريؽ العمؿ كبال -1
 .التي تتميز بالكاقعية كالعممية بدال مف الخبرات المنقكلة بطرؽ اخرل

 .اكتساب الميارات العممية)العممية( المناسبة لدل الطمبة -2
اكتساب كممارسة ميارات كعمميات العمـ االساسية كالمتكاممة كالمبلحظة  -3

 .الخ—كالقياس كالتصنيؼ كالتنبؤ
 .ىات كالميكؿ العممية كتنميتيا كتقدير جيكد العمماءتشكيؿ االتجا -4



 54 

يتيح المختبر لمطالب فرص التعمـ الذاتي كبالتالي تطبيؽ طرؽ العمـ كالطريقة  -5
 .العممية في استقصاء المعرفة كحؿ المشكبلت

 المحددات المترتبة عمى استخدام المختبر فيي:

 .كثرة نفقات المختبر كتكاليفو -1
صة التجارب العممية التي فييا بعض الخطكرة نشكء بعض المخاطر كبخا -2

كمف ىنا ال بد مف تدريب الطمبة عمى مراعاة الدقة احتياطيات االماف 
 .كالسبلمة في العمؿ المختبرم

 .زيادة في الكقت كالجيد عند اعداد كتحضير نشاطات العمؿ المختبرم -3
احتماؿ لجكء بعض الطمبة الى اسمكب الغش عند عرض النتائج ككتابة  -4

التقارير المختبرية مما قد يضعؼ حماسيـ كاحتماؿ تشجيع الفكضى في 
 عمؿ الطمبة.

 انواع التجارب المختبرية

 التجارب التوكيدية:-1

كىنا تجرم التجارب لمتاكد مف معمكمة سبؽ كاف اطمع عمييا كقد يككف الطالب     
 .عنيا عمى معرفة تامة بخطكات التجربة بالتفصيؿ ككذلؾ النتائج التي ستسفر

 التجارب االستكشافية:-4

كىنا يقكـ الطالب بتجربة اليجاد عبلقة معينة اك قانكف ما ال يعرؼ عنو شيئا كقد    
يضطر اؿ تصميـ التجربة كاختيار االدكات المناسبة ليا بنفسو, كالطريقة 

االستكشافية افضؿ مف الطريقة التككيدية النيا تعطي لمطالب الحرية في التصميـ 
 .يب كما انيا تنمي التفكير العمميكالتجر 
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 التجارب التوضيحية-7

كىذه التجارب تستخدـ عندما تتكفر امكانية اجراء كؿ طالب التجربة بنفسو لقمة   
االجيزة مثبل اك لخطكرة التجربة فيضطر المدرس الى القياـ بالتجربة بنفسو اك 

كاالنتباه اليو.كلك مشاركة شخص اخر اماـ الطمبة كعمى الطمبة مبلحظة ما يجرم 
اف ىذه الطريقة ال ترتقي في فكائدىا الى مستكل الطريقتيف السابقتيف لكنيا تفي 

 ببعض اغراض استخداـ المختبر.

 سادسا: طريقة حل المشكالت

تعتبر طريقة حؿ المشكبلت مف الطرائؽ التي يتـ التركيز عمييا في عممية    
عمى البحث كاكتشاؼ المعرفة بانفسيـ مف التدريس, اذ اف ىذه الطريقة تشجع الطمبة 

خبلؿ حميـ لممشكبلت المطركحة عمييـ كمف جية اخرل فاف نجاح الطمبة في 
معالجة المشكبلت المطركحة عمييـ يعدىـ لمعالجة القضايا كالمشكبلت التي 

تكاجييـ في حياتيـ,مما يسيـ في النياية مف اعداد جيؿ قادر عمى حؿ مشكبلت 
لعالـ ديكم المشكمة بانيا:مكقؼ محير يثير الشؾ كعدـ اليقيف لدل المجتمع .كعرؼ ا
 الفرد )المتعمـ(.

 خطوات حل المشكمة:

: يعرض المعمـ مكاقؼ تثير في المتعمـ الشؾ كالرغبة في الشعور بالمشكمة -1
 .التساؤؿ

: يصكغ المعمـ المشكمة مف خبلؿ تساؤالت الطمبة  تحديد المشكمة -2
 .حة تبيف عناصر المشكمةكاستفساراتيـ في عبارة كاض

: يكفر المعمـ بعض المراجع لمطمبة  جمع المعمومات ذات الصمة بالمشكمة -3
 .لمراجعتيا كجمع المعمكمات المتعمقة بالمشكمة المراد حميا
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يقدـ الطمبة تفسيرات لممكقؼ المشكؿ  وضع الفروض كحمول لممشكمة : -4
فركض ذات العبلقة بيدؼ اختبارىا كما يساعد المعمـ الطمبة في اختبار ال

 .بالمشكمة كالتي تقكد الى حميا مف خبلؿ المناقشة كالتجريب
: يكجو المعمـ الطمبة الختيار الفرضيات تجريبيا لمتحقؽ  اختبار الفرضيات -5

 .مف صحتيا
يكفر المعمـ فرصا لممناقشة كالحكار بيف  الوصول الى حل المشكمة وتعميمو: -6

استنتاجات لمكصكؿ الى حؿ لممكقؼ  الطمبة لمتعرؼ عمى ما تكصمكا اليو مف
 المشكؿ مف اجؿ تعميمو عمى مكاقؼ في حياتيـ اليكمية.

 مميزات طريقة حل المشكالت

تنقؿ طريقة حؿ المشكبلت دكر المتعمـ في العممية التعميمية نقمة نكعية مف  -1
 الدكر السمبي الى الدكر االيجابي الذم يصبح بدكره محكر العممية التعميمة

ة حؿ المشكبلت مع طبيعة عممية التعمـ التي تتطمب كجكد ىدؼ تتفؽ طريق -2
 .يسعى المعمـ الى تحقيقو

تحقؽ طريقة حؿ المشكبلت كظيفية اكجو التعمـ المختمفة سكاء تمؾ المتعمقة  -3
بالمعرفة العممية اك الميارات العممية مما يزيد مف درجة التشكيؽ الداخمي 

 .لمتعمـ الصفي لدل الطبلب
ؿ المشكبلت كتتشابو مع مكاقؼ البحث العممي التي تستخدـ تتفؽ طريقة ح -4

فييا الطريقة العممية في البحث كالتفكير اك ما تسمى بالمنيجية العممية في 
 .البحث كالتفكير

ممارسة الطمبة لطرؽ العمـ كعممياتو االساسية كالمتكاممة التي تتضمنيا  -5
 .المنيجية العممية
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الطالب عمى نشاطو الذاتي لتقديـ تتضمف طريقة حؿ المشكبلت اعتماد  -6
 .حمكؿ مناسبة لممشكبلت المطركحة

 عيوب طريقة حل المشكالت

 .تككف المشكبلت التي يحس بيا الطالب غير ذات قيمة -1
 .مف المحتمؿ اف ال يصؿ الطالب الى حؿ المشكبلت بنفسو -2
كقت الدراسة ال يكفي لدراسة جميع اجزاء المحتكل الدراسي باستخداـ طريقة  -3

 .المشكبلت حيث اف ىذه الطريقة تحتاج الى كقت كجيد كبيريفحؿ 
 تحسين طريقة حل المشكالت

يككف دكر المعمـ تكجيو الطالب عند المزـك الختبار المشكبلت كبحث كسائؿ  -1
 .حميا

يمكف تدريب الطمبة عمى بعض المشكبلت بالطريقة العممية في التفكير عمى  -2
ة كيتضمف المعرفة الضركرية لكؿ اف يتضمف المنيج محكرا يدرسو كؿ الطمب

 .الطمبة
 

 سابعا: طريقة االستكشاف الموجو

يعرؼ االستكشاؼ بانو )العمميات العقمية القائمة عمى تمثيؿ المفاىيـ كالمبادئ     
العممية في العقؿ( كالتي تمثؿ عمميات العمـ كالمصدر الرئيس لبلستكشاؼ ىك 

ة اك ىك اكتساب الطمبة لممعمكمات المبلحظة كالتجريب لمكصكؿ الى حقائؽ جديد
بانفسيـ باستخداـ ميارات التفكير العممي. كيعد مف الطرؽ الحديثة التي تسعى الى 
تنمية العمميات العقمية كتساعدىـ عمى اكتساب المفاىيـ العممية,كفي ىذه الطريقة 
تتاح الفرصة لمطالب لبلستكشاؼ أم يتكشؼ بنفسو المعمكمات اك يعيد اكتشافيا 

ىناؾ اختبلؼ في مدل الحرية التي تعطى لمطالب اثناء عممية التعمـ فمنيا ما ك 
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يدعك الى اشراؼ المدرس كتكجييو تكجييا محددا كىذا ما يسمى باالكتشاؼ المكجو 
, كمنيا ما يدعك الى عدـ تدخؿ المدرس في نشاط الطالب كتركو يعمؿ لكحده دكف 

 أم تكجيو كىذا ما يسمى باالكتشاؼ الحر.

 مية التدريس باالكتشاف الموجواى

 .اكساب الطمبة معمكمات جديدة بطريقة تؤدم الى تكسيع المدل االدراكي ليـ -1
نقد المعمكمات كفييا يقكـ الطمبة بمعالجة المعمكمات مف اجؿ مكاجية  -2

 .ميمات جديدة 
تقييـ المعمكمات كفييا يختبر الطمبة مدل دقة معالجة المعمكمات التي  -3

 .يتعاممكف معيا
 خطوات التدريس بالطريقة االستكشافية

تحديد االىداؼ السمككية المطمكب تحقيقيا مف خبلؿ عرض مكقؼ تعميمي  -1
 .يتضمف مشكمة مثيرة لبلىتماـ

محاكلة استدعاء المعمكمات السابقة عند الطمبة كالتي يمكف االستفادة منيا  -2
في تحقيؽ اىداؼ الدرس عف طريؽ طرح بعض االسئمة كاقتراح الحمكؿ 

 .المختمفة بشكؿ فرضيات
بعد اف يحاكر المدرس طمبتو كيستكمؿ استدعاء معمكماتيـ السابقة يقـك  -3

بطرح االسئمة االستنتاجية اك افتراضية تشجعيـ عمى اكتشاؼ معمكمات 
 .جديدة كصياغتيا
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 مراحل التعميم باالستكشاف الموجو

 المبلحظة -1
ف قبؿ كتككف المبلحظة كفيو يستقبؿ الطمبة معمكمات جديدة غير متكفرة م

دقيقة كمكضكعية مما يقتضي التدريب عمييا باستمرار الكساب المتعمـ القدرة 
عمى دقة المبلحظة مما يسمح لو بمبلحظة جميع العكامؿ كالظركؼ ذات 

 .العبلقة
 التصنيؼ -2

كىي عممية عقمية تمكف المتعمـ مف تصنيؼ المكاد كاالشياء كفقا لخصائص 
 .نياالتشابو كاالختبلؼ بي

 القياس -3
 .كفييا يتـ تقرير ما ىية االشياء قياسا عمى شيء معمـك بو

 التنبؤ -4
كىنا تييأ معمكمات جديدة في ذىف الطمبة بناء عمى الخطكات السابقة لتكقع 

 .ما ستؤكؿ عميو العممية
 الكصؼ -5

كىك كصؼ ظاىرة اك المادة كصفا يميزىا عف غيرىا كبيف الخصائص 
 .االساسية ليا

 االستنتاج -6
 .ك كصكؿ الطمبة الى تعميـ يشمؿ جميع العمميات العقمية السابقة كى
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 مزايا االستكشاف الموجو

 .تجعؿ الطالب مشاركا في العممية التعميمية -1
تكسب الطالب ميارات عممية اذ انو يستخدـ االدكات كاالجيزة لمحصكؿ عمى  -2

 .المعمكمات بنفسو
 .البحث العممييككف الطالب في مكقع المكتشؼ الستخدامو اسمكب  -3
 .يستخدـ الطالب ميارات تفكيرية لمتكصؿ الى المعرفة -4
 .تساعد عمى االبتكار كاالبداع -5
 .تساعد عمى تثبيت كترسيخ المعمكمات في ذىنو -6

 وسمبيات طريقة االستكشاف الموج

 .قد ال يحسف الطمبة التعامؿ مع المكاد االجيزة -1
 .البلحؽ التفاكت في سرع انجاز الطمبة لبلنتقاؿ الى النشاط -2
 .قد تتسبب ىذه الطريقة فكضى داخؿ الصؼ -3
 .قد يسيطر احد الطمبة عمى النشاط مما يحـر البقية مف المتابعة  -4

 

 الشروط الواجب مراعاتيا عند استخدام الطريقة االستكشافية

 .اثارة المشكبلت التي تككف مناسبة لقدراتيـ العقمية -1
ير كالمناقشة العممية اعطاء الحرية لمطالب في القاء االسئمة كالتعب -2

 .لممكضكعات
 طرح االسئمة التي تشجع عمى التفكير كالتي يككف جكابيا في اكثر مف صكرة -3
 .تييئة االجيزة كاالدكات المختبرية ككضعيا في متناكؿ الطمبة اثناء التعمـ -4
 .اف يككف الطالب راغبا في التعمـ  -5
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 ثامنا: طريقة المتشابيات العممية

ممية دكرا فعاال في تسييؿ عممية التعمـ كخاصة عندما يككف تؤدم المتشابيات الع 
لدل بعض الطبلب نقصا في الخمفية المعرفية االزمة لتعمـ بعض المكضكعات 

العممية غير المالكفة مثؿ: الذرة كالخمية الحية كالتركيب الداخمي لبلرض, حيث تعمؿ 
ة كالمعمكمات المتكفرة ىذه المتشابيات كقنطرة تفسيرية بيف المكضكعات غير المالكف

لدل الطمبة في بياناتيـ المعرفية, كبذلؾ تقـك المتشابيات بالربط بيف المعمكمات 
 الجديدة كالمعمكمات المتاحة لدل المتعمـ في بنيتو المعرفية.

 مفيوم المتشابيات العممية:

تكجد تعريفات متعددة لممتشابيات العممية كلكنيا تدكر حكؿ معنى كاحد كىك اف  
لمتشابيات طريقة في التدريس تكضح المفاىيـ العممية غير المالكفة لمطمبة كذلؾ ا

بمقارنتيا بمكاقؼ اك خبرات مالكفة لدييـ, بحيث تزكد المتعمـ بركابط تفسيرية تسيؿ 
لو الربط بيف المفيكـ الجديد كالمعمكمات السابقة لديو, كبمعنى اخر تتضمف 

كؼ )المشبو بو( بمفيـك اخر جديد )المشبو( المتشابية العممية مقارنة مفيكـ مال
 شريطة اف يككف:

 .المشبو بو مفيكما بسيطا كمالكفا لممتعمـ -1
يختمؼ المشبو بو عف المشبو في صفة كاحدة عمى االقؿ النو اذا تطابقت  -2

الصفات بيف المشبو بو كالمشبو فانو ال يمكف اف نطمؽ عميو مفيـك 
 المتشابيات العممية.

لمتعمـ الكجو الشبو )الصفات المشتركة( بيف المشبو بو امكانية ادراؾ ا -3
 كالمشبو دكف جيد كبير.

 المشبو بو كالمشبو عمى مستكل كاحد مف التجريد. -4



 62 

 مكونات المتشابيات العممية:

 مكضكع التشبيو-1

كىك المجاؿ المستيدؼ مف التعمـ, كقد يككف المكضكع فكرة اك مفيـك اك مشكمة   
 .كاميرا كمشبو بولعيف كمكضكع, كالمثؿ :ا

 المشبو بو-2

كىك المكاقؼ اك االشياء المالكفة كالمستخدمة, لتسييؿ التعميـ كالكاميرا كمشبو بو   
 .لمعيف

 الصفات المشتركة-3

كىي الخصائص المشتركة بيف صفات المكضكع كصفات المشبو بو, مثؿ    
 الصفات المشتركة بيف االرض كالبيضة مف حيث التركيب الداخمي.

 الصفات مكضكع االختبلؼ )غير المقبكلة(-4

كىي الصفات غير المقبكلة كالمختمفة التي تكجد بيف المكضكع كالمشبو بو,   
 فاالرض كبيرة جدا كلكف البيضة صغيرة جدا فيذا اختبلؼ في الحجـ.

 اىمية المتشابيات العممية:

 يما ياتي:يمكف تكضيح اىمية استخداـ المتشابيات العممية في تدريس العمـك ف 

تساعد المتشابيات عمى اكتساب المفاىيـ العممية: تسيؿ المتشابيات القدرة  -1
عمى فيـ المفاىيـ العممية حيث تمد الطمبة برؤية حسية لممفاىيـ المجردة 
كذلؾ عند مقارنة ما بالمتشابو مف خصائص مع ما ىك متكفر لدل الطمبة 

 كثر حسية.مف معمكمات سابقة, مما يجعؿ المفاىيـ المجردة ا
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تساعد المتشابيات عمى تطبيؽ المعرفة السابقة في مكاقؼ جديدة حيث  -2
تستخدـ المتشابيات الستدعاء االفكار السابقة كاستعماليا في مكاقؼ جديدة 

 لتككيف مفاىيـ كتفسيرات جديدة.
تصكب المتشابيات انماط الفيـ الخطا لدل الطمبة عف بعض المفاىيـ  -3

رىا في الكشؼ عف ىذه االنماط مف الفيـ الخطا العممية, باالضافة الى دك 
 لما سبؽ تعممو.

تؤدم المتشابيات دكرا فعاال في تنمية االبداع كذلؾ مف خبلؿ بعض النماذج  -4
التي تعتمد عمى حؿ المشكبلت, كما اف المتشابيات ليا اىميتيا في تنمية 

 التفكير العممي, حيث تقدـ التفسيرات المقنعة لمظكاىر الطبيعية.
ستثير المتشابيات اىتماـ الطمبة مما يزيد مف دافعيتيـ لتعمـ مكضكع ت -5

 التشبيو.
 كيفية التدريس باستخدام المتشابيات العممية:

 يسير التدريس باستخداـ المتشابيات العممية كفؽ الخطكات التالية: 

تقديـ المفيـك المستيدؼ )غير المالكؼ( لمطبلب كليكف مفيـك التركيب  -1
 كالمراد تدريسو لمطبلب. الداخمي لبلرض

مراجعة خمفية الطبلب كذلؾ لتحديد ما يعرفكنو عما يشبو االرض كلتكف  -2
 البيضة كبذلؾ يتـ تحديد المتشابية العممية.

تقديـ المتشابية العممية مع مراعاة تكجيو انتباه الطمبة لممكضكع المستيدؼ,  -3
 كتقديـ مزيد مف العمؽ كالتفاصيؿ لممتشابية غير المالكفة.

تحديد الصفات المشتركة) اكجو الشبو( بيف كؿ مف المكضكع) المشبو(  -4
 كالمشبو بو) االرض كالبيضة( مثؿ طبقات التركيب الداخمي.
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اجراء مقارنة بيف المفيكـ المستيدؼ )االرض( كالمشبو بو )البيضة( كذلؾ  -5
 لتكضيح اكجو الشبو بينيما, كيمكف اف يككف ذلؾ في صكرة جدكؿ .

ختبلؼ بيف المشبو كالمشبو بو مثؿ االختبلؼ بيف االرض تحديد اكجو اال -6
كالبيضة كاالختبلؼ في الحجـ كالتركيب الكيميائي لمطبقات كخصائصيا 

الفيزيقة, كيفضؿ تحديد الصفات غير المقبكلة كؿ كاحدة منفردة لتصحيح ام 
 انماط فيـ خطا يمكف اف تنتج اثناء التعمـ بالمتشابية العممية.

 ستنتاج لممفيـك المستيدؼ )التركيب الداخمي لبلرض(.عمؿ ممخص اك ا -7
تقكيـ نتائج استخداـ المتشابو العممية في التدريس, كذلؾ عف طريؽ االسئمة  -8

الشفكية كاالختبارات التحريرية لمكشؼ عف مدل معرفتيـ بخصائص 
المكضكع المستيدفك كما يمكف اف يطمب المعمـ مف الطبلب اعطاء امثمة 

 مرتبطة بالمكضكع.لمتشابيات اخرل 
 سمبيات طريقة المتشابيات العممية:

يؤدم التفاكت الكبير بيف صفات المكضكع)المشبو( كالمشبو بو الى تضميؿ  -1
الطالب, مما يعكؽ التعمـ كخاصة عندما يقدـ المعممكف بعض المتشابيات 

 التي ال تتفؽ مع المعمكمات المتكفرة في بنيات الطمبة المعرفية.
يؤدم اىتماـ المعمـ بمناقشة التفاصيؿ بيف المشبو كالمشبو بو مع الطبلب  -2

 لفيـ المكضكع نظرا لكثرة التفاصيؿ.
قد تتككف لممتشابيات تاثيرات غير ايجابية كخاصة عندما تككف المتشابية  -3

المستخدمة غير مالكفة لمطبلب كعندما يككف ىناؾ نقص في قدرات التفكير 
خيؿ التصكرم لدل الطبلب, كعدـ كضكح لمصفات القياسي التشابيي كالت

 غير المقبكلة بيف المكضكع كالمشبو بو.
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تنتج بعض انماط الفيـ الخطا لدل الطمبة عند دراسة المتشابية حرفيا كيمكف  -4
 التغمب عمى ذلؾ بمراعاة:

تكضيح المكاضع التي ينتج عنيا فيـ خطا لمطالب, كذلؾ بتكضيح اكجو  -
 لمشبو بو.االختبلؼ بيف المكضع كا

استخداـ المتشابيات المتعددة لتكضيح المفيكـ المستيدؼ ليككف اماـ الطمبة  -
 فرصة اكبر لمفيـ.

التدريس بالمتشابيات ال يساعد عمى اكتساب الطمبة لكؿ المعمكمات المرتبطة  -5
بالمكضكع, فمتشابية تركيب االرض كالبيضة ال يساعد عمى اكتساب الطمبة 

 التركيب الداخمي لبلرض.لصفات كؿ طبقة مف طبقات 
 تاسعا: طريقة االستقصاء

 مفيكـ االستقصاء 

االستقصاء اتجاه في طريقة التدريس ُيعمي قيمة الذكاء اإلنساني، كالعمميات      
التعميمية، كالتفكير التأممي النقدم كالعممي في حّؿ المشكبلت . كىك عممية تربكية 

يؤدم أدكاران متعددة في الشعكر ، كالتفكير أساسية مكجية لبناء اإلنساف المثقؼ الذم 
 ، كالعمؿ ، كتحمؿ المسؤكلية كمكاجية المشكبلت في داخؿ المجتمع.

كاالستقصاء مف اتجاىات التدريس الحديثة الكثيرة الفاعمية في تنمية التفكير     
العممي عند الطمبة ، إذ يتيح الفرصة أماـ الطمبة لممارسة ميارات االستقصاء 

 ـ ، كىذا يسمؾ سمكؾ العالـ ) الصغير ( في بحثو كتكصمو الى النتائج .بأنفسي
إف المعنى النظرم العاـ لبلستقصاء " ىك بحث الفرد معتمدان عمى نفسو      

لمكصكؿ الى الحقيقة أك المعرفة، فضبلن عف أنو أحد الطرائؽ التي تتبع لئللماـ 
معتقد، أك  أم شكؿ مف  بالشيء كمعرفتو " ، كيعد االستقصاء عممية فحص أم

أشكاؿ المعرفة في محاكالت إلثبات نظريات كنتائج معنية. كىك اتجاه عممي لمتفكير 
بكساطة خطكات البحث العممي، كالكصكؿ الى تعميمات خاصة بمعرفة إنسانية 
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محددة، كبحسب طبيعة االستقصاء كخطكاتو  . كيميؿ كثير مف التربكييف الى 
قصاء كمترادفيف إال انو ثمة فرؽ بينيما ؛ فاالستقصاء أعـ استعماؿ االكتشاؼ كاالست

كأشمؿ مف االكتشاؼ ، إذ في االكتشاؼ يتركز الجيد المبذكؿ مف قبؿ المتعمـ عمى              
العمميات العقمية لفيـ المفاىيـ كالمبادئ العقمية كالعممية ، كىك يحدث عندما يبذؿ 

ات عقمية لبلكتشاؼ ، كعرفو أحد الباحثيف بأنو المتعمـ جيدَا عقميان ، كيستعمؿ عممي
إحدل طرائؽ التدريس التي تعتمد عمى ترتيب العمؿ ، كمادة الدرس عمى نحك يتيح 

لممتعمـ أف يكتشؼ القكانيف ، كالقكاعد بإرشاد المدرس كتكجييو. في حيف يبنى 
أخرل ,  االستقصاء عمى االكتشاؼ إذ يستعمؿ المتعمـ قدراتو االكتشافية مع أشياء

كيرل جانيو أف االكتشاؼ ىك اليدؼ مف التدريس بنحك رئيس في المرحمة األساسية 
األكلى، أما االستقصاء فيمكف أف يبدأ مف المرحمة األساسية األخرل الثانكية 

كالجامعية.كيؤكد بركنر أف االستقصاء أكسع مف االكتشاؼ، فاالكتشاؼ ىك عممية 
كاالستقصاء ىك عممية تفكيرية كطريقة تدريس معان الزمة إلنماء قكانيف االستقصاء، 

.   يمكف أف يعزل ىذا االختبلؼ الى اختبلؼ فمسفة المفكريف كالمربيف الذيف 
عالجكا ىذا المفيـك مف جية، كالى المجاؿ الدراسي المتخصص الذم يستعمؿ فيو 

ميف ىذا المفيـك مف جية أخرل . فنجد ىذا المفيـك يستعمؿ مرادفا لمعاني كمضا
مفاىيـ أخرل كالتفكير الناقد، كالتفكير التأممي، كمرادفا لطرائؽ كأساليب التدريس 

 كحؿ المشكبلت كاالستقراء، كاالستكشاؼ عمى ما ذكر آنفان.
كفيما يتعمؽ بمفظ االستقصاء فقد أشارت بعض الكتابات إليو إال أف ذلؾ لـ        

أحد أسباب عدـ كضكح التعريؼ يضـ تعريفان كاضحان لػ )االستقصاء( كربما كاف 
ارتباط التدريس االستقصائي ببعض المصطمحات المتشعبة، ذلؾ أف االستقصاء 
يكصؼ تارة بأنو أسمكب، كتارة بأنو طريقة، كأخرل بأنو منيج . كعمى الرغـ مف 

الجيكد المبذكلة لتحديد معنى االستقصاء، فانو ما يزاؿ يتسـ بعدـ الكضكح الى حّد 
يرل أف االستقصاء مجرد إثارة األسئمة، كيعتقد فريؽ آخر أف االستقصاء ما، فالكثير 

تحميؿ المعمكمات، كيرل فريؽ ثالث أف االستقصاء مماثؿ لمتفكير الناقد. كميما يكف 
مف اختبلؼ في التعبيرات كاالصطبلحات، فإنيا تمتقي جميعان في عنصر كاحد، إذ 

ا الطمبة، أك يتبعكنيا في التعمـ كىذا تشير بصكرة رئيسة الى طريقة محددة يتعمـ بي
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أفضؿ كصؼ لمطريقة االستقصائية.    كتستعمؿ ىذه الطريقة لمساعدة الطمبة 
تطكير نظريات تمثؿ أفضؿ التفسيرات لئلحداث المتناقضة التي يشاىدكنيا ، 
كتتمركز ىذه الطريقة حكؿ الطالب إذ انو ىك ) نفسو ( سيقـك بطرح األسئمة . 

يمة التي تتطمب طرح أسئمة ذات عبلقة بالحدث المتناقض لمتكصؿ كالشؾ إف الم
إلى تفسير ليذا الحدث ميمة شاقة . كيمكف تحقيؽ ىذا اليدؼ بتقسيـ طبلب 
جراء األبحاث ف كتككيف  الصؼ إلى مجمكعات يككف دكرىا تنظيـ األسئمة ، كا 

غير  تفسيرات عممية . كيجب أف تككف األسئمة المطركحة مف النكع المغمؽ )
 مفتكحة النياية ( ، أم اإلجابة عنيا تككف بنعـ أك ال .

 المبادئ األساسية الستخداـ االستقصاء:
لرفع جدكل استخداـ االستقصاء في التعمـ كالتدريس عمى المعمـ اف ياخذ في    

 االعتبار المبادئ التالية:
  .التركيز عمى الطالب النو محكر العممية التعميمية -1

 .اء الفكر كاالىتماـ بالكيؼ كليس الكـالتركيز عمى بن -2

 .قبكؿ االراء كالحمكؿ التي تكصؿ الطبلب ثـ التدرج فييا كتطكيرىا لبلفضؿ -3

تجنب اخبار الطبلب بخطا ارائيـ بؿ تكجيييـ لمكصكؿ الى الصكاب  -4
 .بانفسيـ

 .تشجيع الطبلب لتطكير قدراتيـ المحددة الى اخرل مبتكرة كجديدة -5

د اعطائيـ حكما خاطئا كالتعرؼ عمى            االستفسار مف الطبلب عن -6
االسباب التي جعمتيـ يصمكف الى ىذا الحكـ كاتاحة الفرصة لمتراجع 

 كتصحيح الخطا مع تحديد مكاطف الضعؼ اك الخطا ثـ تصحيح ذلؾ ذاتيا. 
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 سمات او خصائص االستقصاء:
 .االستقصاء ينتعش داخؿ الفصكؿ الراقية -1

اء الخمفية المعرفية الشخصية كاالستخداـ االمثؿ االستقصاء يشتمؿ عمى بق -2
 .لممكاد

 .االستقصاء يشتمؿ عمى تساؤالت معقدة -3

 .االستقصاء يشتمؿ عمى فاعمية اك نشاط المعمميف داخؿ فصكليـ -4

 االستقصاء يشتمؿ عمى ميارات القراءة ,كالكتابة ,كاالستماع كالتحدث. -5

                                                 
 أغراض الطريقة االستقصائية :

 تخدـ ىذه الطريقة غرضيف مف أغراض التعمـ ىما :     
: إنساني يتركز في االىتماـ بذات المتعمـ كجعمو مركزان الغرض األول

لمعممية التعميمية، كتعميمو أصكؿ المناقشة كتقدير كجيات النظر، كالتعبير 
لمثابرة كالمشاركة في صناعة عف رأيو بحرية كطبلقة، كاحتراـ النظاـ، كا

 المادة التعميمية.

: اكتساب المعرفة بطريقة فعالة، كالتثبت مف صحة الغرض اآلخر
المعمكمات، ككفاية األدلة، كمناقشة البدائؿ، كصياغة الفرضيات، كطرائؽ 

اختيار صبلحيتيا كاستخبلص القكاعد كالتعميمات. تمييدان لتمكينو مف القدرة 
 .يتصؿ بو، أك بمجتمعو في المستقبؿكضكع ذم معنى عمى استقصاء أم م
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 اىم مميزات طريقة االستقصاء:

الطالب فييا يككف مكجيا نحك عممية التفكير اكثر مف ككنو مكجيا نحك  -1
 .المضمكف

 .التركيز عمى المفاىيـ كالتعميمات اكثر مف مجرد سرد لبلحداث -2
 .نظـ كفاحص لممعمكماتليذه الطريقة طابع نشط,أم اف الطالب مفكر كباحث كم -3
يستخدـ الطالب المضمكف كسيمة لتحقيؽ اىداؼ ميمة كال يعتبره غاية في حد  -4

 ذاتيا.
 .تكسب الطالب االخبلؽ العممية)المكضكعية ,الدقة,التفكيرالسميـ,النقد الذاتي( -5
 تيتـ ببناء الفرد مف حيث ثقتو كاعتماده عمى نفسو. -6
 ات لدل الطمبة.تنمي مفيـك الذات كتزيد مف مستكل التكقع -7
 تزيد نشاط الطالب تجاه عمميتي التعميـ كالتعمـ. -8
 تنمي ميارات االستقصاء كاالستكشاؼ. -9

 تنمي ميارة التفكير العممي.      -11
 

 اسباب تدعو الى استخدام طريقة االستقصاء:

 نمك الطاقة الذىنية: -1
 كيعني ذلؾ اف الفرد يتعمـ كينمي عقمو بالتفكير فقط.

 فضؿ مف الخارجية:الدكافع الداخمية ا -2
 .يشعر الطالب بالرضا لنجاح عممية التقصي

 تعمـ النكاحي التنفيذية لبلستكشاؼ. -3
 مـ اف يتيح لو الفرصة لبلستكشاؼ.لكي يتعمـ الفرد عمى المع

 حفظ الذاكرة. -4
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المعمكمات التي يتكصؿ الييا المتعمـ بنفسو في الذاكرة لمدة اطكؿ مف التي يمقنيا 
               لو االخريف.         

 
 دور المعمم في طريقة االستقصاء :

حصر المكضكعات التي يمكف لمطمبة اجراء استقصاءاتيـ فييا باالعتماد  -1
 عمى المنياج,كالكتاب المدرسي المقرر.

 اطبلع الطمبة عمى المكضكعات باية كسيمة متاحة. -2
 افساح المجاؿ لمطمبة الختيار المكضكعات كفؽ قدراتيـ. -3
 ة اثناء تنفيذىـ لبلستقصاء.متابعة الطمب -4
 تحديد الزمف الذم سيتـ فيو اجراء االستقصاء. -5
اعداد المكاد كالكسائؿ التي تساعد المعمـ في تكصيؿ افكاره كمبلحظاتو  -6

 لمطمبة.
 

 
 : االستقصاء سمبيات
ينقد البعض طريقة االستقصاء عمى أنيا ال تحقؽ بعض األىداؼ التربكية  -1

  .التعميمية

إلى أف بعض المعمميف قد تنقصيـ الخبرة النظرية كالعممية كقد يرجع ىذا   -2
رشاد المتعمميف كتزكيدىـ بالمعمكمات األكلية التي تساعدى ـ الكافية لتكجيو كا 

 .في البحث كالتنقيب كاالستنتاج

كما أف بعض الكسائؿ كاألدكات كالمراجع كالكتب التي يطمبيا التدريس كفؽ   -3
 درسة . ىذه الطريقة قد ال تتكفر في الم

 الفصل الرابع
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 استراتيجيات التدريس  

 اوال: استراتيجية معالجة المعمومات

إف منحى معالجة المعمكمات قد أستمد فكرتو األساسية مف عمؿ الحاسكب؛ إذ      
إف لمحاسكب قابمية عالية لمعالجة المشكبلت المعقدة كالخركج بحمكؿ ليا في كقت 

ساني أيضا ىي في التعامؿ مع المكاقؼ قصير جدان ، كأف كظيفة العقؿ اإلن
كالمشكبلت التي تكاجو اإلنساف كالخركج بحمكؿ ليا، فضبلن عف كظيفتو في استقاء 

المعمكمات الخارجية كتكظيفيا لخدمة الفرد، كعمى الرغـ مف أف عقؿ اإلنساف يختمؼ 
في كظيفتو عف الحاسكب)إذ أف عقؿ اإلنساف جياز مرف كمعقد كغير قابؿ 

 (، إال أف كبلن منيما يشبو اآلخر في ىذه الكظيفة:لمتحديد

 (                         1)ككما في مخطط: 

 عمميات الحاسكب

 

 عمؿ العقؿ البشرم

 (4 شكل)

 العالقة بين معالجة الحاسوب ومعالجة عقل االنسان لممعمومات

ؿ األفراد كأجيزة كبيذه النظرة)اآللية( نجد أف ىناؾ تكافقان ممحكظان في طريقة تناك    
الحاسكب لممدخبلت كفقان لمقكاعد المحػددة كطريقة تخزيف نتائج ىذه العمميات، إذ 
نستطيع أف نقارف بيف اإلدراؾ ك"المدخبلت" كالتفكير بػبرنامج الحاسكب" كالقدرة 

" كالقرار Delete" كالنسياف بالضغط عمػى زر الحذؼ الػ "Gegaالتخزينية بعػدد الػ"
   Miller ممر يلقد طكر م،كالعمميات المعرفية "بالخطكات". "بالمخرجات"

 املخرجات املعاجلة والتخزين ادخال املعلومات

استقبال 
 املعلومات

 اسرتجاع ختزين املعلومات
 املعلومات
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ف ىما أساسيتاف لييكؿ معالجة المعمكمات ،الفكرة األكلى التي يف نظريتيفكرت1956
ركزت عمى  األخرلتعاممت مع سعة الذاكرة ذات المدل القصير )العمؿ( .كالفكرة 

ير كيمثؿ المعمكمات الحاؿ التي يتجمع فييا التفك تمعالجة المعمكمات ك تتضمن
 Craik 1972  لكيرؾ كلككيارتً كيحمميا كيحصؿ عمييا عندما يحتاج إلييا. كطبقا

& Lockhart الكقت في دة يفاف المعمكمات المثيرة قد عكلجت في مستكيات عد
 فقد Hilgard &Bower  1975معتمدة عمى خكاصيا، اما ىمجارد كبككر و نفس

درسيف فإنيـ يحتاجكف المتعمميف لتطكير كضحا انو مف اجؿ تسييؿ ميمة الم
مف اجؿ تدريس  ًانظامي ًتطبيقاميارات معالجة المعمكمات كتطبيقيـ ليذه الميارات 

فالعقؿ اإلنساني يستقبؿ المعمكمات كيجرم عمميات عمييا كيقـك بإجراء .المنيج
مات تعديؿ عمى شكميا كمضمكنيا كيخزنيا لذا تتطمب المعالجة تجميع كتمثيؿ المعمك 

 كترميزىا كاالحتفاظ بيا كتخزينيا كاستدعائيا عند الحاجة بكاسطة عمميات التحكـ .

 

 

 

 

 

 

 (7شكل )
 نموذج الخزن –نموذج معالجة المعمومات 

 

ذاكرة طويمة ال
 المدى 

 
 

 تمييز 
 تذاكر

 االستجابة مولد

السجؿ 
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المخزكف 
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 خصائص اتجاه معالجة المعمومات :

عمى الرغـ مف بعض الصعكبات التي كاجيت عمماء النفس المعرفي في         
فية كقياسيا إال أنيـ تكصمكا إلى عدد مف الخصائص الكشؼ عف العمميات المعر 

اليامة التي تشكؿ األسس التي تقكـ عمييا نظرية معالجة المعمكمات كمف ىذه 
 الخصائص:. 

العمميات المعرفية نشطة كفعالة كايجابية كليست خاممة أك سمبية :فقد كاف  .1
ك سمبيان أصحاب الفكر السمككي ينظركف لئلنساف باعتباره كائنان خامبلن أ

يستجيب فقط عند ظيكر المثير أك المنبو كفي المقابؿ يؤكد أصحاب االتجاه 
 المعرفي إف اإلنساف بطبعو تكاؽ كمتميؼ الكتساب المعرفة كالمعمكمات.

العمميات المعرفية فعالة بصكرة مدىشة:إف كمية المعمكمات المتكفرة في  .2
لبيئة تدؿ عمى إف الذاكرة كتمؾ التي نكظفيا عند التفاعؿ اليكمي مف ا

العمميات المعرفية عمى درجة عالية مف الفعالية كالدقة ،كيظير ذلؾ مف 
قامكس المفردات المغكية كاألفكار كالجمؿ كالحقائؽ كالقكانيف كالتكاريخ 

كاألسماء التي يتعامؿ معيا الفرد كيستخدميا بكفاءة كفاعمية كدقة في صياغة 
 كاتخاذ القرارات. 

ة تعالج المعمكمات المكجبة بصكرة أفضؿ مف المعمكمات العمميات المعرفي .3
(  affirmativeالسالبة أك المنفية :إف فيـ الجمؿ المصاغة صياغة مثبتة )

( كمف جية أخرل  negativeأيسر مف فيـ الجمؿ المصاغة صياغة منفية )
فاف العمميات المعرفية تعاؽ في الجك الذم يسكده الضغط كالتعسؼ  

انعداـ المعنى . . ،كتعمؿ بيسر كسيكلة في الجك الذم تنعدـ كالعشكائية أك 
فيو عكامؿ الضغط كتزدىر في جك يستثير السركر أك االستمتاع لدل الفرد 
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،إذف فالعمميات المعرفية مييأة لمعالجة ما ىك مكجب بناء كاضح المعنى . . 
 أكثر مما ىك سالب أك فيو ضغط،أك عديـ المعنى. 

ترابطة فيما بينيا كال يعمؿ أم منيا منعزال:ال تعمؿ أم العمميات المعرفية م .4
نما  مف العمميات المعرفية كحدىا أك بمعزؿ عف باقي العمميات األخرل كا 

 تعتمد في أدائيا لكظائفيا عمى الترابط كالتكامؿ كاالتساؽ ،فمثبلن:

عامة كالمغة اتخاذ القرار يعتمد عمى اإلدراؾ كالذاكرة كالمعمكمات ال -
 . كالتفكير

العمميات المعرفية العميا:تعتمد عمى تكامؿ العمميات المعرفية  -
 األساسية. 

 مكونات استراتيجة معالجة المعمومات

  استراتيجية التنظيم: -1
تستيدؼ ىذه االستراتيجية تعميـ الطمبة كيفية تنظيـ افكارىـ كمعمكماتيـ عمى 

مى شكؿ انماط اساس العناصر المشتركة التي تجمع بينيا لتخزف في الذاكرة ع
عامة ككحدات مجردة مف خبلؿ ادراؾ العبلقات المشتركة بيف المعمكمات كبذلؾ 
ىي تستيدؼ مساعدة الطمبة في زيادة معنى كاستيعاب المكضكعات الدراسية 

 الجديدة.

 

 استراتيجية التصنيف:-4

تستيدؼ ىذه االستراتيجية تعميـ الطمبة تصنيؼ المعمكمات كالحقائؽ كاالشياء 
دكات في مكاقؼ معينة.اف عممية التصنيؼ التنمك اك تتطكر تمقائيا كفقا كاال
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لممنيج العقمي لدييـ بؿ عمينا تدريبيـ عمييا الكتسابيا كاليكتفي  بذلؾ بؿ عمينا 
تكسيع دائرة اىتمامنا بتدريس ميارة المبلحظة جنبا الى جنب مع عممية 

مميات الميمة التي التصنيؼ النيما عمميتاف متبلزمتاف.كالتصنيؼ مف الع
يمارسيا العمماء الظيار االتساؽ اك االنتظاـ بيف االشياء اك االحداث مف خبلؿ 
مبلحظة الخصائص المشتركة بينيا كتساعد ىذه العممية في تكثيؽ المعمكمات 

 كتنظيميا كسيكلة استرجاعيا كتناكليا. 

 استراتيجية المذاكرة:-7

 طمبة المذاكرة المناسبة لكؿ مادة تعميمية.تستيدؼ ىذه االستراتيجية تعميـ ال    

كالتي  (sq3r)طريقة المذاكرة الفعالة كالمشيكرة ب   robinsonكتكصؿ مف   
 تتالؼ مف خمس خطكات ىي:

التصفح كاالستكشاؼ:كمعناه القاء نظرة سريعة عمى عناكيف  -
 المكضكعات الرئيسة لمحتكل الكتاب.

النقاط الميمة النيا تجبره التساؤؿ :كىي مساعدة الطمبة في اكتشاؼ  -
 عمى التفكير فيما يريد تعممو.

شاممة القراءة كتتـ بالشكؿ االتي :القراءة بصمت,يجب اف تككف   -
 الخطكط تحت االفكار الميمة.ككضع 

 التسميع:كىك تكرار المادة الدراسية كتسميع الطالب لنفسو -

ف ىذه المراجعة: كتتـ بعد الدرس مباشرة كقبؿ االمتحاف بحيث التكك  -
المراجعة قبؿ االمتحاف بساعات متاخرة مف الميؿ النيا ترىؽ 

 االعصاب.
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 استراتيجية التطبيق:-2

تيدؼ ىذه الستراتيجية  الى تعميـ الطمبة كيفية تطبيؽ المعمكمات كتتألؼ        
مف تكظيؼ المعمكمات المتعممة في مكاقؼ تعميمية جديدة كتكليؼ المعمكمات 

مفة كتككيف مخططات كأشكاؿ تكضيحية ككيفية تعميـ المأخكذة مف نصكص مخت
الطمبة لمكصكؿ الى االستنتاج اك اتخاذ القرار ككذلؾ تعميـ الطمبة ميارة حؿ 

 المشكبلت التي تكاجييـ. 

 ستراتيجية  تقويم المعمومات ونقدىا: -5

ستراتيجية  الى تقكيـ المعمكمات كنقدىا كتعميـ الطمبة مراقبة لكتيدؼ ىذه ا  
تقكيـ كيفية حدكث التعمـ عندىـ كمبلحظة درجة عف طريؽ ستيعاب كذلؾ اال

تقدميـ نحك تحقيؽ األىداؼ كاستخداـ ستراتيجيات بديمة لتحقيؽ األىداؼ التي لـ 
التعامؿ مع األخطاء ككتابة ممخص لممادة تتحقؽ كتدريب الطمبة عمى آليات 

 خطكات العمؿ الناجحة.  كتعزيز الرضا عف الذات عف

 تراتيجية االحتفاظ بالمعمومات الدراسية وتذكرىا:اس-6

تستيدؼ ىذه االستراتيجية تعميـ الطمبة استراتيجية االحتفاظ بالمعمكمات    
( اف ىناؾ عكامؿ تساعد عمى االحتفاظ  (Bafuo,1981الدراسية كتذكرىا.كيرل

ات بالمعمكمات مف خبلؿ الذاكرة المفظية اك السمعية اك االثنيف معا .كىي اجاب
الطمبة عمى اسئمة المدرس كصياغة اسئمة لنفسيـ كيجيبكا عنيا كالسبب في 

جدكل ىذا االسمكب ىك النشاط العصبي الذم يقـك بو الطالب كتدكيف 
المبلحظات التي تعد بمثابة مخزف خارجي لممعمكمات اذ يتطمب نشاطا عقميا 

 .يمكنو مف ربط ىذا الحديث بما لدييا مف معمكمات

 ة التذكر واالستعداد لالمتحان:استراتيجي-7
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 مة كتذكرىا كتستيدؼ ىذه االستراتيجية تعميـ الطمبة كيفية االستعداد لبلسئ    
اف ىذه االستراتيجية يمكف اف تمخص في عادات الطالب المتفكؽ عند استعداده 

 كتذكره لممادة الدراسية كىي:

 .لنفساف عممية االستعداد الجيد تمنح الطمبة الثقة العالية با -
 .إبعاد اإليحاءات السمبية عف ذىنو -
 .االستعداد الكامؿ لمعالجة األسئمة ذات المستكيات)السيمة,الصعبة,كالمعقدة( -
 التقدير الصحيح لئلجابة عف األسئمة زيادة دافعيتو لمدراسة. -

 إستراتيجية إدارة الوقت:-8

ىداؼ إف إدارة الكقت ىي إحدل عمميات التي يستطيع الطالب بيا انجاز األ 
التي تمكنو مف إف يككف نشطا كفعاال .لذا يجب عميو أف يخطط ليكمو كأسبكعو 
إذ يككف فكرة كاضحة عما سيقـك بو ىذا اليكـ ,مراعيا في ذلؾ استعماؿ الزمف 
المخصص لمدراسة استعماال امثؿ الف العبرة ليست في عدد الساعات بؿ في 

إستراتيجية تنظيـ الكقت كفؽ جدكؿ نكعية الدراسة كأسمكبيا,أف تعميـ الطمبة عمى 
زمني يكفر لو قدرا مف المركنة لمكاجية مقتضيات األمكر تمكنو بعد ذلؾ اف 

يصنع حدا لتردده عمى أف يراعي عند تخطيط الكقت أسباب تخصيص الساعات 
المحددة ليذه المكاد دكف غيرىا.كتقديـ الميارات الميارات غير المألكفة كالعمميات 

 تدريجي مف خبلؿ: المعقدة بشكؿ

تشجيع الطمبة عمى استرجاع المادة الدراسية داخؿ أنفسيـ مع إعطاء الكقت  -
 الكافي لممراجعة بشكؿ فردم.

 .ربط المعمكمات الجديدة كالمعقدة باألفكار كالمفاىيـ المألكفة -
 .تنظيـ المعمكمات الكثيرة في مجمكعات ذات معنى -
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لذاكرة الطكيمة المدل كذلؾ مف مساعدة الطمبة في استرجاع المعمكمات مف ا -
 .خبلؿ تعمميـ الطرائؽ الصحيحة في تخزينيا

 .تقديـ المفاىيـ الجديدة بطرائؽ مف شانيا اف تقمؿ مف الفكضى -
 .استخداـ أنشطة تعميمية يستعمؿ الطالب فييا مختمؼ الحكاس -
 .إيجاد مكاقؼ تعميمية غير متكقعة في بداية الدرس -
 

 التبادليثانيا: استراتيجية التدريس 

ستراتيجية تدريسية سمكىا  1984طكر كؿ مف بالينكسار كبراكف عاـ  
ستراتيجية التدريس التبادلي كالتي تعتمد بصكرة كبيرة عمى التحدث الشفيي بيف 
الطبلب عمى شكؿ مجمكعات تعاكنية مف جية كبيف الطبلب كالمعمـ مف جية 

 الطبلب. أخرل كتنتقؿ مسؤكلية التقدـ في النقاش عف قصد إلى 

ففي التدريس التبادلي تتـ مكاصمة الدعـ مف قبؿ المعمـ أك )الخبير( لمطبلب بمجرد 
البدء في أداء المياـ كيتضاءؿ دعـ المعمـ أك الخبير كمما قطعكا شكطان في التعمـ 
.كيذكر فيككتسكي أف مف دكف الدعـ المقدـ مف المعمميف كالرفاؽ األكثر اليتمكف 

  .المعرفة  لكصكؿ إلى مستكيات مرتفعة كمتقدمة مفالطبلب مف الصعكد كا

كأف مثؿ ىذه الستراتيجيات تعد ستراتيجيات ناجحة حيث تضـ كؿ مجمكعة منيا  
طبلبان مف مستكيات مختمفة في القدرات يمارسكف أنشطة تعمـ مختمفة لتحسيف فيـ 

أف  المكضكع ككؿ عنصر في المجمكعات المختمفة ليس مسؤكالن أف يتعمـ ما يجب
يتعممو فقط بؿ يساعد زمبلءه في المجمكعة عمى التعمـ كبالتالي يحصؿ جك مف 
االنجاز كالتحصيؿ كالمتعة في التعميـ.كاالىتماـ بيذا األسمكب مف التعميـ يعكد 
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بالفكائد التي يجنييا الطمبة لمتحدث في مكضعات مختمفة، كما أف التعميـ يحدث في 
 قمؽ كترتفع فيو دافعية الطمبة بنحك كبير. )أجكاء مريحة خالية مف التكتر كال

 مكونات استراتيجية التدريس التبادلي

التنبؤ: تتطمب ىذه الستراتيجية مف الطالب أف يضع فركضان أك يصكغ تكقعات  .1
عما سيناقشو المدرس في الخطكة التالية مف الحؿ, األمر الذم يكفر ىدفان أماـ 

لمحاكلة تأكيد أك فحص ىذه التكقعات، الطالب, كيضمف التركيز في أثناء الحؿ  
كما أنو يتيح فرصان أماـ الطالب لربط المعمكمات الجديدة التي سيحصؿ عمييا 

 مف الحؿ مع تمؾ التي يمتمكيا فعبلن. 

التمخيص: ىذه الستراتيجية تتيح الفرصة أماـ الطالب لتحديد األفكار الرئيسة في  .2
مؿ بيف المعمكمات الميمة في الحؿ الحؿ المطركح لممشكمة، كأيضان إلحداث تكا
دراؾ العبلقات بينيا.   عف طريؽ تنظيـ كا 

التساؤؿ: عندما يكلد الطالب أسئمة عف المشكمة التي يحميا، فانو يحدد درجة  .3
أىمية المعمكمات المتضمنة في حؿ المشكمة المطركحة كصبلحيا أف تككف 

تكيات المرتفعة مف محكر تساؤالت، كما يكتسب ميارات صكغ األسئمة ذات المس
 التفكير. 

التكضيح: عندما ينشغؿ الطالب في تكضح الحؿ، عف طريؽ تحديد نقاط  .4
الصعكبة فيو سكاء مف العمميات أـ المفاىيـ أـ األفكار، فاف ىذا األجراء يكجيو 
إلى الستراتيجية البديمة لمتغمب عمى ىذه الصعكبات إما بإعادة التفكير في الحؿ 

م  ا طمب المساعدة. إما االستمرار كا 

  -مراحل لمتدريس التبادلي وعمى المدرس الماىر أن يعييا, وىي كاآلتي:
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 المرحمة األولى: عرض بيان المدرس 

تكمف أىمية ىذه الخطكة في عرض نمكذج لمستراتيجيات التي سكؼ يتبناىا  
 الطمبة في جمسات الحكار في المرحمتيف )الثالثة( ك )الرابعة(, كفي ىذه المرحمة

يتكفر لدل المدرس )الخبير( المعرفة كالميارات في حيف يككف المبتدئكف الطمبة غير 
 قادريف عمى تطبيؽ الميارات المعرفية. 

 المرحمة الثانية: تعمم الطمبة وممارستو 

يستمر قياـ المدرس بدكر الخبير عمى الرغـ مف أف اندماج الطالب يزداد عف 
  طريؽ حث المعمـ كالممارسة المكجية.

 المرحمة الثالثة: مجموعات المدرس الطالب 

في ىذه المرحمة ينتقؿ التركيز إلى مكقؼ مجمكعات المدرس الصغير إذ يبدأ 
المدرس كيبادر في الحكار عف ستراتيجيات الفيـ األربع كيشجع الطبلب ليقكمكا 
بدكر أكثر نشاطان عف ذم قبؿ كبمضي الكقت يتبادؿ الطبلب األدكار في قيادة 

اعة، عند ىذه النقطة يحدث تغير في لغة التعميـ مف لغة المدرس إلى لغة الجم
الطالب، كمف تقبؿ الطبلب مسؤكلية تكليد األسئمة، كتكفير التغذية الراجعة لمطبلب 

اآلخريف كمراجعة اعتماد الستراتيجيات األربع كيككف دكره عندئذ دكر المساند 
 لمطالب كالمدرس الصغير. 

 

 . المرحمة الرابعة

يتحرؾ المدرس ليخرج مف الجماعة, كيدير الطبلب الجماعة بمفردىـ كيكفر 
المدرس الدعـ كالمساندة عبر الجماعات بدالن مف أف يتـ ذلؾ عمى مستكل جماعة 
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كاحدة كيستمر الطبلب في اعتماد الستراتيجيات أنفسيا كما في المرحمة )الثالثة( 
 ة.مكفريف المساندة لمطبلب اآلخريف في الجماع

 المرحمة الخامسة. 

ما أف يصؿ الطبلب إلى ىذه المرحمة يككنكف قد اكتسبكا ستراتيجيات الفيـ 
, ألنو لـ تعد ىناؾ حاجة األربع كاستكعبكا القياـ بيا، عندئذ يستغنى عف المساعدة

 إلييا. 

 أسس التدريس التبادلي

سؤكلية أف اكتساب الستراتيجيات الفرعية المتضمنة في التدريس التبادلي م .1
 مشتركة بيف المدرس كالطبلب. 

عمى الرغـ مف تحمؿ الطالب المسؤكلية المبدئية لمتعميـ كنمذجة االستراتيجيات  .2
 الفرعية فاف المسؤكلية يجب أف تنتقؿ تدريجيان إلى الطبلب. 

يتكقع أف يشترؾ الطبلب أجمعيـ في األنشطة المتضمنة، كعمى المعمـ التأكد  .3
 لتغذية الراجعة . مف ذلؾ كتقديـ الدعـ كا

ينبغي أف يتذكر الطبلب باستمرار أف الستراتيجيات المتضمنة مفيدة تساعدىـ  .4
 عمى تطكير فيميـ لما يقرؤكنو. 

 

 مزايا التدريس التبادلي

  -عدة مزايا لمتدريس التبادلي, كىي كاآلتي: ىناؾ  

 سيكلة تطبيقو في الصفكؼ الدراسية كفي معظـ المكاد.  .1
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 ي الصفكؼ ذات األعداد الكبيرة. يمكف استخدامو ف .2

 ينمي القدرة عمى الحكار كالمناقشة.  .3

 يزيد مف تحصيؿ الطبلب في المكاد الدراسية كافة. .4

 

 ثالثا: استراتيجية القبعات الست

قبعات التفكير الست ىي إحدل نظريات أك أفكػار دم بكنك عف عممية التفكير حيث  
كال يجػػكز الكقكؼ عند احد ىذه النماذج كأعػطي كؿ يرل إف ىناؾ نماذج مختمفة مف التفكير , 

قبعة لكنان يعكس طبيعة التفكير المستخدـ , فالقبعة البيضاء تعكس الحيادية كالمكضكعية خبلفان 
لمقبعة السكداء التي تركز عمى السمبيات كالنقد , كىكذا أعطى لكنان لكؿ قبعة كما ىك مبيف فيما 

 يمي :
 
 القبعة البيضاء : -1
قبعة الحياد كالمكضكعية مف يرتدم ىذه القبعة يقـك بدكر الباحث عف المعمكمات  ىي

 كالحقائؽ, يسأؿ أسئمة بيدؼ الحصكؿ عمى المعمكمات .
 القبعة الحمراء : -4

ىي قبعة المشاعر كالعكاطؼ بخبلؼ القبعة البيضاء فمف يرتدم القبعة الحمراء, 
لديو حقائؽ كمعمكمات كافية, فيك يقكؿ أشعر يسمح لو بالتعبير عف مشاعره حتى لك ـل يكف 

 بأف الفكرة خطره, أشعر بأف دماران سكؼ يمحؽ بالشركة
 أشعر بأف المكضكع مفيد كناجح جدان , إنو يعبر عف مشاعره دكف قيكد .

 القبعة السوداء :-7
ذر ىي قبعة البحث عف العيكب كالسمبيات, فمف يرتدم ىذه القبعة يبيف العيكب كاألخطاء , يح

 مف العكاقب كينقد كيصدر أحكامان .
 القبعة الصفراء : -2
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ىي قبعة البحث عف اإليجابيات كالمنافع , مف يرتدم ىذه القبعة يتصؼ بالتفاؤؿ كاألمؿ , 
 يكضح اإليجابيات كالمنافع كيتبنى التفكير البناء الداعـ .

 القبعة الخضراء : -5
يقدـ مقترحات كأفكار جديدة, يبتكر, يبدع كيقدـ  ىي قبعة الخصب كالنماء ,مف يرتدم ىذه القبعة

 بدائؿ متنكعة.
 القبعة الزرقاء : -6

ىي قبعة التحكـ كاإلدارة كالتنفيذ كالتنظـي , كمف يرتدم ىذه القبعة يضع الخطط التنفيذية , يراعي 
 كؿ األفكار المطركحة مف القبعات األخرل كيتخذ القرارات .

 أىمية ىذه األفكار :
 ء القبعات يعني ما يمي :إف ارتدا

إف عمى اإلنساف أف يغير مف طريقة تفكيره بيف مرحمة كأخرل , فبل يجكز أف يرتدم قبعة كاحدة 
 فترة طكيمة مف الزمف , ألنيا قد تفسد في رأسو كيبدك عنيدان كمتخمفان .

إف عمى كؿ شخص أف يمبس جميع القبعات , ففي أم اجتماع أك مناقشة يمكف 
تدكا جميع القبعات , فيناقشكا األفكار معان دكف جداؿ, ألف كؿ شخص يمبس نفس لمجميع أف ير 

القبعة في كقت كاحد, فالجميع يرتدكف القبعة البيضاء معان , ثـ يرتدكف الحمراء فالسكداء كىكذا 
......كبذلؾ يبعدكف عف الجدؿ كالصراعات , كبيذه  الطريقة يصبح الشخص مرنا, فحيف  

يرل األشياء بصكر مختمفة ,كمف جكانب مختمفة , مما يجعمو منفتحان عمى  يغير قبعتو ,فإنو
 جميع األفكار . 

إنؾ حيف ترتدم قبعة مثؿ قبعة زميمؾ تستطيع أف تحس معو كتتعاطؼ معو , كتتفيـ 
 طريقة تفكيره . 

 
 

 مالحظات عمى استراتيجية التدريس بالقبعات الست :
بعات الست يمكف أف يحقؽ أغراض التعمـي الجيد إف استخدـا استراتيجيات التدريس بالق

 مف خبلؿ : 
تقديـ أنشطو منكعو تبدأ بالمعمكمات كالحقائؽ كتتنكع حسب متطمبات استخداـ كؿ قبعة  -
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فمكؿ قبعة دكر معيف, كىذه الدكر يتطمب نشاطان مختمفان فالدرس إذنا مجمكعو مف 
 األنشطة .

يات استقصاء لجمع المعمكمات كبعمميات إنيا استراتيجية تسمح لمطالب بالقياـ بعمم -
 .بعة السكداء ) القبعة الحمراء (التفكير اإليجابي )القبعة الصفراء ( كالتفكير النقدم ) الق

 -إنيا استراتيجية تسمح لمطالب بالمشاركة في جميع مراحؿ الدرس بدءان مف البحث عف  
 يـ ) القبعة الزرقاء( .المعمكمات )القبعة الصفراء ( كحتى تقديـ التكجيو كالتنظ

انيا استراتيجية يمكف إف تستخدـ في عرض الدرس كتقديمو , كما يمكف أف تستخدـ  -
في تقكيـ تعمـ الدرس , كأف نطمب مف الطالب ارتداء قبعة معينو ليقدـ لنا معمكمة 

 كأخرل ليقدـ نقدا كثالثو ليقدـ مقترحات كىكذا 
 مزايا استراتيجية القبعات الست

ـ استراتيجية القبعات الست قيما تربكية كمزايا ىامة في التفكير كاليحقؽ استخ تحصيؿ كمف دا
ـ ما يمي  :أبرز ىذه القي

 تكجو االنتباه لستة أنماط , نستطيع أف نخرج منيا بست رؤل مختمفة , لمقضايا كاألفكار -1
 المطركحة أمامنا.

 سيمة التعامؿ كمغة رمزية , خصكصا في كجكد األلكاف.-2
 ثر عمى كيمياء المخ, كنفسية األفراد , كبالتالي تسيـ في تنكيع التفكير. تؤ -3
 ترسي قكاعد محددة لمتفكير تختص بصناعة خرائط فكرية شاممة بدال مف ممارسة الجدؿ.   -4
 

 

 

 رابعا: استراتيجية العصف الذىني

بداعي ىي استراتيجية حديثة لتطكير المحاضرة التقميدية فيي تشجع التفكير اإل    
كتطمؽ الطاقات الكامنة عند المتعمميف في جك مف الحرية ك األماف يسمح بظيكر كؿ اآلراء 

. كفييا يقـك المحاضر  كاألفكار حيث يككف المتعـم في قمة التفاعؿ في المكقؼ التعميمي
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بعرض المشكمة كيقـك الطبلب بعرض أفكارىـ كمقترحاتيـ المتعمقة بحؿ المشكمة كبعد ذلؾ 
معـم بتجميع ىذه المقترحات كمناقشتيا مع الطبلب ـث تحديد األنسب منيا كيعتمد ىذا يقـك ال

رجاء التقيـي كالتركيز عمى تكليد أكبر قدر مف األفكار  اإلسمكب عمى إطبلؽ حرية التفكير كا 
 كجكاز البناء عمى أفكار األخريف.

إنتاج  أجؿ فم خاصة طبيعة ذم ابتكارم كىذه االستراتيجية يمكف اعتبارىا مؤتمر
 مف القيكد، متفتحة متحررة جماعية أفكار الى تقكد كمفاتيح تستخدـ أف يمكف األفكار مف قائمة
 تستخدـ كذلؾ حينما منظـ لمتفكير أسمكب ىي أك الجمكد أك التصمب يكبميا كال الكاقع عمى
 عمى اعدتس التي عدد مف األفكار زكايا لتكليد أكبر عدة مف المشكمة المطركحة لعصؼ الذىف

 حؿ ىذه المشكمة.
كىي تقـك عمى اجتماع مجمكعة مف االشخاص لدييـ مشكمة يسعكف لحميا فيقكمكف 
بطرحيا امـا الجميع أك تسجيميا عمى كرقة أك لكحة كيتطكع احد المشاركيف بتسجيؿ أفكار 

إذ يـت  المشاركيف عمى السبكرة أك كرقة ببل اعتراض كالجميع يقبميا دكف نقد الى نياية الجمسة،
 تقيـي كمناقشة كؿ فكرة.

كتعرؼ إجرائيان بأنيا : األسمكب الذم يتبعو المعـم إلثارة تفكير الطمبة  بعد عرض 
مكضكع الدرس عمى شكؿ مشكبلت تتحدل التفكير لمتكصؿ إلى اكبر عدد ممكف مف الحمكؿ 

األفكار  كاألفكار الجديدة كالتقميدية دكف نقد كمف ثـ تقكيميا كتصنيفيا، ـث استخبلص
 الصحيحة في نياية الجمسة.  

 مراحل وخطوات استراتيجية العصف الذىني 
 كلتطبيؽ ىذه االستراتيجية نتبع الخطكات كالمراحؿ التالية:

مرحمة تحديد كصياغة المشكمة : فييا تكضح المشكمة كتحمؿ الى عناصرىا االكلية كيـت -1
 ا لمتأكد مف فيـ الطمبة ليا. شرح ابعادىا كتبكيبيا مع عرض مناقشة تمييدية عني

مرحمة بمكرة المشكمة : في ىذه المرحمة يحدد المعمـ بدقة المشكمة بإعادة صياغتيا كتحديدىا -2
 مف خبلؿ مجمكعة تساؤالت بمجمكعيا تؤلؼ المشكمة الرئيسة .

استمطار االفكار لكاحدة اك اكثر مف عبارات المشكمة التي تمت بمكرتيا : كفييا تعرض -3
فكار التي تتضمنيا المشكمة كتصكر الحمكؿ ليا كينبغي عمى المعـم اف يثبت القكاعد اال

 الكاجب االلتزـا بيا كىي :
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 االدالء بأكبر عدد ممكف مف االفكار كالترحيب بيا . -
تقبؿ أم فكرة ميما كانت خيالية اك كىمية ، كالترحيب باألفكار الغريبة غير المألكفة  -

 تيا .الف اصالتيا تكمف في غراب
 تجنب نقد اك تقكيـ االفكار المعركضة .  -
 متابعة افكار االخريف كمحاكلة تحسينيا كبناءىا كتجميعيا . -
مرحمة تقكـي االفكار المقترحة : يـت تقكيـ نتائج الجمسة في ضكء أىدافيا كالغرض مف -4

التقكـي ىك التكصؿ الى عدد مف االفكار الجيدة لغرض حؿ المشكمة ، كىكذا تجمع 
فكار كتسجؿ ـث تصنؼ في فئات بعد غربمتيا كاستبعاد غير الصحيح منيا كمف ـث اال

 الكصكؿ الى حمكؿ مقترحة يككف الكصػػكؿ الييا في ضكء التعميمات . 
 ايجابيات استراتيجية العصف الذىني  

 كتتميز استراتيجية العصؼ الذىني بالعديد مف اإليجابيات منيا :
ى طرح االفكار حكؿ المشكمة المعركضة ، كتؤمف ليـ بيئة تشجع الطمبة المشاركيف عم-1

 آمنة. 
 تُنمي قدرة الطمبة المشاركيف عمى التخيؿ كالتفكير باتجاىات متعددة. -2
 تشجع الطمبة المشاركيف عمى البحث كاالستقصاء. -3
تساعد المعمميف الذيف يديركف جمسة العصؼ الذىني عمى اكتشاؼ الخزيف المعرفي -4

 لمطمبة. 
تعيف المعمميف في التعرؼ عمى االساليب التي يستخدميا الطمبة المشاركيف في معالجة -5

 االفكار.
 تتيح لممدرسيف التعرؼ عمى مسارات التفكير لدل الطمبة المشاركيف في الجمسة. -6
   
 صعوبات استعمال استراتيجية العصف الذىني في التدريس  
 ت ىي : يعترض ىذه االستراتيجية بعض الصعكبا  
 ترتبط جدكل جمسة العصؼ الذىني في اختيار المشكمة المناسبة لقدرات الطمبة. -1 
ييتـ ىذا االسمكب بالتفكير الجماعي، لذلؾ فإنو يقمؿ مف االىتماـ بالمتعمـ الفرد  عدـ -2  

اعتياد الطمبة،  كالمعمميف عمى األسئمة المفتكحة يدفع أحيانان عدد مف الطمبة إلى إثارة 
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  كضى.الف
 كثرة عدد الطمبة في الصؼ الكاحد يقمؿ مف فرصة مشاركة الجميع في النقاش .-3
قد يحتكر اإلجابات الطمبة المنطمقكف كاألذكياء كسريعي التفكير فيؤدم ذلؾ إلى حرماف -4 

 الطمبة المتبقيف مف المشاركة في اتخاذ القرار، كممارسة النشاط اإلبداعي .
 لذىني ، كتدخؿ في تداعي األفكار فبل تحقؽ اليدؼ منيا .                                  قد تتشعب عممية العصؼ ا-5
 

 خامسا: استراتيجية البيت الدائري

جراءات كأنشطة    ، كىي استراتيجية مقترحة مف أجؿ تمثيؿ مجمؿ لمكضكعات كا 
، كتعد قالبا يستطيع المتعمـ مف خبللو ربط  المعمكمات، كتحديد ا لعبلقات، العمـك

كتقديـ التكضيحات، ككصؼ المكضكعات، حيث يركز المتعمـ عمى الفكرة العامة، 
ثـ يفصميا إلى أجزاء، مبتدئا مف العاـ إلى الخاص، كقد جاءت ىذه االستراتيجية 

( Cornell Universityنتيجة دراسة كندرسي لنظرية أكزكبؿ في جامعة "ككرنيؿ" )
في جامعة  "لكيزيانا"، بحيث  V) فاىيـ كشكؿ )، ككذلؾ نتيجة لتدريسو خرائط الم

بأنيا أداة لمعالجة المعمكمات ربط بيف كؿ ذلؾ كما يعرفو عف األشكاؿ المنظمة. كىي 
ـ بناء المعرفة بشكؿ متكاصؿ كمتكامؿ؛ ليحؿ محؿ  بطريقة بصرية إبداعية، كتتطمب مف المتعم

قة مجزأة، كما أنيا تمكف المتعمميف مف الممارسات التقميدية التي تركز عمى حفظ المعمكمات بطري
 .إنشاء مخططات لؤلفكار كالرمكز التي يمكف مبلحظتيا بشكؿ منطقي متسمسؿ

 

 :الدائري البيت استراتيجية تشكيل مراحل
كىي مرحمة التخطيط ك مرحمة الرسـ ك  ىناؾ ثبلث مراحؿ لتشكيؿ البيت الدائرم

 ضح ىذه المراحؿ(  الذم يك 4مرحمة التأمؿ كما ىك مبيف بشكؿ )
   



 88 

 
 
 
 
 

 .الدائري البيت استراتيجية مراحل) 2)شكل  
 

 (The Planning Phaseمرحمة التخطيط )  
ـ في ىذه المرحمة بتكجيو المتعـم  ـ المعم ـ، ك يقك ـ فييا المتعممكف كرقة لتسجيؿ أفكارى يستخد

 إلى:
 تحديد المكضكع الرئيس المراد دراستو كما يتضمنو مف أفكار.  -1
 يحدد العنكاف الرئيس الذم يسجؿ داخؿ القرص الدائرم.-2 
 تحديد اليدؼ الذم يسعى إليو مف بناء شكؿ البيت  دائرم.-3 
 يقـك المعـم بتقسيـ المكضكع الرئيس إلى سبع أفكار رئيسية )قد تزيد أك تنقص بنديف(. -4 
 يعد صياغة المفيـك في كؿ قطاع. -5 
 بالمفيـك الذم يميو كبأسمكب متتابع أك ذا صمة بو.يتأكد مف أف كؿ مفيـك يتعمؽ -6 
يرسـ المتعـم أيقكنة )شكبلن أك صكرة أك رسمان مبسطان( لكؿ عنكاف مف العناكيف السبعة -7 

 بحيث تساعده عمى تذكر ىذه العناكيف. 
 

  The Diagramming Phase)) ( التصميمالبياني) مرحمة الرسم
عـم برسـ شكؿ البيت الدائرم ـث بمؿء قطاعات شكؿ البيت في ىذه المرحمة يقـك المت        
 12كاأليقكنات ذات الصمة مبتدئا بالقطاع المشير إلى الساعة بالمفاىـي كالرسكمات  الدائرم

القطاعات األخرل، كيـت تمثيؿ القطاعات  كبشكؿ متسمسؿ مع بقية باتجاه عقارب الساعة،
» كأيضا   «و» كيستخدـ العنكاف الكممات السبعة مف خبلؿ عنكاف شامؿ في كسط المخطط 

كذلؾ ليجعؿ المتعمـ يفكر، كيساعده أيضا عمى االسياب في األفكار الرئيسة   « مف
المكجكدة في القطاعات الخارجية لمدائرة. كتستخدـ ميارات القراءة خبلؿ الدرس كمو حيث 

مراحل تكوين البيت 
 الدائري

 الرسم البياين التخطيط
 

 التأملأو  التفكير
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ياغة المفاىـي يعكس الطمبة األفكار الرئيسة كيتعممكف كتابة العناكيف، كيعيدكف ص
كيمخصكنيا، ككذلؾ يتعممكف التفكير النقدم كانتاج صكر رمزية كالتي بدكرىا تنبو ذاكرتيـ 

 لمحتكل المكضكع ذم الصمة.
 (The Reflection Phase)التأمل ( ) التفكيرمرحمة   

كىي المرحمة األخيرة مف استراتيجية شكؿ البيت الدائرم، فبعد انتياء المتعـم مف رسـ ذلؾ 
، يقـك المتعـم بشرح ما قـا برسمو مستخدمان ا لشكؿ، كحصكلو عمى التغذية الراجعة مف المعـم

كمماتو الخاصة حكؿ معنى الشكؿ كمغزاه، كيمكف أف ُيطمب مف المتعـم كتابة مقالة تحكي 
 قصة ذلؾ الشكؿ.

كيتضح مما سبؽ أف كؿ مرحمة مف مراحؿ إنشاء البيت الدائرم ليا أىميتيا، سكاء 
، فتنمي لدم المتعـم ذكاءات كميارات مختمفة، كما انيا تبيف العبلقة بالن سبة لممعـم أك المتعـم

الكبيرة بيف العـم  كالفف لككنو يرسـ كيخطط كيمصؽ كيستخدـ الترميز الثنائي باإلضافة إلي أنو  
 يعبر ك يمخص ك يقـي كيبدع في كتابة المقاالت كالقصص.

 ي لممتعممأىمية استراتيجية البيت الدائر 
 في أنيا تساعد عمى : لممتعـم تكمف أىمية استراتيجية شكؿ البيت الدائرم بالنسبة

 ربط المعرفة الجديدة لممتعـم بالمعارؼ السابقة في البنية المعرفية.-1
تيسير عممية تعـم المفاىـي المرتبطة بالمكضكع، كتثبيتيا في ذىف المتعـم مما يسيؿ تذكرىا -2 

 لمستقبؿ.كاسترجاعيا في ا
 تنمية اإلبداع ك التفكير, يتضح ذلؾ في قدرة المتعـم عمى بناء شكؿ البيت الدائرم.-3
4-. عداد ممخص تفصيمي لمحتكل التعـم  القيـا بتنظـي المادة العممية كا 
 تمثيؿ المادة العممية بأيقكنات كصكر يساعد المتعـم عمى تكضيحيا.-5
ـ المعمكم-6 ات الجديدة كمكاءمتيا مع المعمكمات الحالية التي الطبلب يتعممكف مف طريؽ تنظي

 .الطبلب افضؿ عندما يبنكف نشاط تعمميـ كفيميـ يعرفكنيا، كبذلؾ يتعـم

 الفصل الخامس

 التخطيط لدروس العموم
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إف التخطيط الجيد ألم عمؿ يضمف قدران كبيران مف النجاح ليذا العمؿ عند تنفيذه   
كضكح الخطكات ، كيمكنو مف تبلفي الصعكبات ػ  كيجنب القائـ بو العشكائية أك عدـ

إف كجدت ? خبلؿ التنفيذ . كالمتأمؿ لدركس العمـك الناجحة سيكتشؼ أف كراء ىذه 
الدركس معممان ناجحان أعد دركسو مسبقان ، فأىداؼ الدرس حددت بطريقة كاضحة 

تدريس كمحددة كمادة الدرس كاألدكات كاألجيزة التي يستخدميا المعمـ كأساليب ال
كاألنشطة التي يقـك بيا الطبلب كما يطرحو المعمـ مف أسئمة كميا أعدت بطريقة 
 مرتبة كتتفؽ مع المتغيرات العديدة لممكقؼ التعميمي كتخدـ اليدؼ مف الدرس .

كالتخطيط الجيد في مادة العمـك يتطمب مف المعمـ أف يككف متمكنان مف المادة العممية 
تدريسو ، ألف ىذا التمكف الجيد يساعد المعمـ عمى تحديد لمكحدة أك المكضكع المراد 

األفكار كالمفاىيـ العممية الرئيسية التي يجب أف يتعمميا الطبلب كتساعد عمى ربط 
المفاىيـ العممية ببعضيا البعض ، كالتخطيط الجيد كذلؾ يساعد المعمـ في تقكيـ 

 لتعميمية لمدركس تحقؽ األىداؼ ا جكانب المكقؼ التعميمي كالتعرؼ عمى مدل

 -: أىمية التخطيط في تدريس العموم :

التخطيط ألم عمؿ يضمف لو قدران معقكالن مف النجاح ، كأم عمؿ جاد ال بد أف 
يسبقو تخطيط جيد ، كعمى معمـ العمـك أف يخطط لعممو جيدان حتى يتمكف مف 

 تحقيؽ األىداؼ المرجكة مف تدريسو .

بأنو : مجمكعة مف اإلجراءات كالتدابير التي  كمايعرؼ التخطيط في تدريس العمـك
يتخذىا معمـ العمـك لضماف نجاح العممية التعميمية كتحقيؽ أىدافيا كتكصؼ بأنيا 

 خطة مرشدة كمكجية لعمؿ المعمـ 

 -كيمكف أف نمخص أىمية التخطيط ) أك مسكغات التخطيط ( فيما يمي :
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ىدافو بكضكح يساعده ىذا عمى عندما يحدد المعمـ مكضكع دركسو جيدان كيحدد أ -1
اختيار الخبرات التعميمية المناسبة لتحقيؽ األىداؼ كبدكف التخطيط تصبح العممية 

 التعميمية عشكائية كال يمكف التنبؤ بنكعية نتائجيا .

يجعؿ التخطيط عممية التدريس عمميو عممية ، فيقمؿ فييا مقدار المحاكلة  -2
الكسائؿ كاإلمكانات أفضؿ استخداـ مف أجؿ  كالخطأ أك العشكائية كتستخدـ فييا
 الكقت .تحقيؽ األىداؼ ) يكفر الجيد ك 

يساعد المعمـ عمى الثقة بنفسو كيقمؿ شعكره باالضطراب كالحيرة كعدـ االطمئناف -3
عداده مسبقان لمادة درسو كالخطكات  لنجاحو في عممو ، فتحديده ألىداؼ درسو كا 

ـ يقمؿ مف احتماالت خطئو كنسيانو كيزيد مف السير فيو كتحديده ألساليب التقكي
 فرصة نجاحو .

يساعد المعمـ عمى التكيؼ لممكاقؼ الطارئة فالمكقؼ التعميمي مشكبلتو كثيرة  -4
كمتغيراتو عديدة كاحتماؿ تعديؿ المعمـ لخطكاتو خبلؿ التدريس كارد كاإلعداد المسبؽ 

س كبدكف تقصير في لمدرس يجعمو يعدؿ مف خطكاتو دكف اإلخبلؿ بجكىر الدر 
 .تحقيؽ األىداؼ

كيساعد المعمـ عمى أف يككف عمى عمـ بما سكؼ يقكـ بتدريسو عمى مدل فترة  -5
 طكيمة .

 .كيعمؿ عمى تنمية ميارات المعمـ المختمفة -6

يساعد التخطيط الجيد في تحديد عناصر األسرة التعميمية التي يتعامؿ معيـ  -7
 المعمـ عند تنفيذ الدرس .
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ا أف التخطيط يتكقع أف ينعكس إيجابيا عمى الطمبة مف حيث أنو يساعدىـ كم -8
 عمى تحقيؽ أىداؼ األنشطة التعميمية كأف يعرفكا األىداؼ التي يجب أف يحققكىا . 

 مبادئ التخطيط لدى معمم العموم 

فيـ المعمـ التاـ لؤلىداؼ التعميمية المجتمعة كأىداؼ المرحمة كأىداؼ المنيج  -1
 تحديد أىدافو التدريسية . كمف ثـ 

الكعي بإمكانيات المقرر الذم يدرسو في تحقيؽ األىداؼ المرجكة ككيفية  -2
استغبلؿ ىذه اإلمكانات أفضؿ استغبلؿ ، فينبغي أف يدرؾ المعمـ ما الذم يمكف أف 

 يتعممو الطالب مف مادتو .

غير مادية ? التي أف يعرؼ المعمـ جيدان اإلمكانيات المدرسية المتاحة ? مادية ك  -3
مكف تكظيفيا أك االستفادة منيا عند التخطيط ، فالتخطيط يقصد بو الربط بيف 
الكسائؿ كالغايات ، فيجب أف يضع المعمـ خطتو في ضكء اإلمكانيات الكاقعية 
 كالمتاحة لو ، كأال يضع خطتو في ضكء تصكرات خيالية أك غير ممكنة التنفيذ .

ستكيات الطبلب كمشكبلتيـ كاىتماماتيـ كأنسب التعرؼ أك االطبلع عمى م -4
 الكسائؿ إلثارة دكافعيـ لمتعمـ .

عمى المعمـ أف يحدد الكسائؿ التي سيقّكـ بيا الخطة كنتائجيا ككيفية تنفيذىا ، -5
كأف يستفيد مف ذلؾ في الخطكات المقبمة أك في تخطيط الدركس كالمكضكعات 

 التالية .

لتعميمي في عممية التخطيط ، فنجاح الخطة التي إشراؾ جميع أطراؼ المكقؼ ا -6
يعدىا المعمـ ال يتكقؼ عميو فقط كاألطراؼ ىـ الطبلب كالمدير كأمناء المختبرات ) 

 محضرك المختبر ( ، المكجيكف ، كزمبلء المعمـ مف المعمميف .
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مركنة التخطيط ، االلتزاـ بالخطة المكضكعة ألم عمؿ أمر ضركرم كلكف  -7
لخطة المكضكعة ال يتعارض مع المركنة في تنفيذىا لما يكاجو المعمـ مف االلتزاـ با

مكاقؼ طارئة خبلؿ تنفيذ خطتو تجعؿ مف المستحيؿ في بعض األكقات أف يمتـز 
بالخطة المكضكعة ، فيجب أف يككف مستعدا لتغيير خطتو كفقا لممتغيرات الطارئة 

 ء التخطيط .التي ال يمكف أف يتنبأ بيا كيضعيا في الحسباف أثنا

 ) أو أنواع التخطيط أو نماذجيا ( -مستويات التخطيط لتدريس العموم :

يمكف تقييـ أك تصنيؼ التخطيط إلى مستكيات التخطيط عمى مستكل السنة الدراسية 
 أك الفصؿ الدراسي كالتخطيط لمكحدة الدراسية كالتخطيط لمحصة الدراسية 

لسنكية ) طكيمة المدل ( كالخطة . كىناؾ مف يقسميا إلى الخطة التدريسية ا
التدريسية ذات الكحدات التعميمية ) متكسطة المدل ( كالخطة التدريسية اليكمية ) 

 قصيرة المدل ( .

 اوال: الخطة التدريسية السنوية )او الفصمية(

كىي خطة تدريسية طكيمة المدل زمنيا, كتكصؼ بانيا التخطيط التدريسي البعيد    
طة عمى تصكر مسبؽ لمعمـ العمـك لمنشاطات التعميمية كالتجارب المدل. كتستند الخ

المخبرية كالمكاقؼ التعميمية التي سيقـك بيا كطبلبو عمى مدل عاـ دراسي اك فصؿ 
دراسي كامؿ. كتتضمف الخطة التدريسية)السنكية اك الفصمية( عادة الخطكط 

تفصيبلت لمكتاب اك العريضة كالمبادئ العامة المكجية لتعميـ العمـك دكف ذكر ال
المقرر المدرسي في العمـك كما يصحبو مف النشاطات التعميمية المرافقة. كمف ىذه 

 الخطكط العامة اك العناصر, عمى اختبلفيا نذكر ما يمي:
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1- , عناكيف الكحدات التدريسية المتضمنة في الكتاب اك المقرر الدراسي في العمـك
كالمختبرات المخصصة لكؿ حصص التدريسية كتكزيعيا, كتكاريخ التدريسيا, كعدد ال

 كحدة تدريسية.

االىداؼ العامة كالخاصة لتدريس المكضكع العممي التدريسي)فيزياء, كيمياء, -2
 .احياء,.......(

تحميؿ مختصر لمحتكل الكحدات التدريسية كبخاصة فيما يتعمؽ بالمفاىيـ -3
 ة.كالمبادئ العممية التي تتضمنيا ىذه الكحدات التعميمي

استراتيجيات التدريس, كالنشاطات العممية كالتجارب المخبرية, كالكسائؿ التعميمية -4
المناسبة , كاالجيزة كاالدكات كالمكاد المختبرية البلزمة لتحقيؽ االىداؼ التعميمية 

 المنشكدة اك الغايات المرسكمة.

يمية تصكر عاـ الدكات كاساليب تقكيـ مدل تحقيؽ االىداؼ كالغايات التعم-5
 المنشكدة اك المرسكمة سكاء بسكاء.

 المراجع االساسية كالثانكية المعتمدة.-6

 ثانيا: الخطة التدريسية ذات الوحدات التعميمية:

كىي خطة تدريسية متكسطة المدل زمنيا, كتكصؼ بانيا التخطيط التدريسي    
ـ تخطيط الكحدات التدريسية. كتستند الخطة عمى تصكر معم -المتكسط المدل

العمـك المسبؽ لمنشاطات التعميمية كالتجارب المخبرية كالمكاقؼ التعميمية_التعممية 
التي سيقـك بيا كطبلبو عمى مدل اسبكعيف اك ثبلثة اك شير دراسي تقريبا. 

كتتضمف الخطة التدريسية لكحدات تدريس العمـك بكجو عاـ , عمى اختبلؼ المربيف 
 فييا , العناصر االساسية التالية:
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 عنكاف الكحدة التدريسية كالزمف البلـز لتنفيذىا.-1

 تحديد االىداؼ العامة كالخاصة لمكحدة التدريسية.-2

تحميؿ محتكل الكحدة التدريسية الى اشكاؿ المعرفة العممية االساسية كالمفاىيـ -3
 كالمبادئ العممية المتضمنة فييا.

جيزة كاالدكات كالمكاد المختبرية المرافقة, كاال النشاطات العممية كالتجارب-4
 المطمكبة.

 اساليب التقكيـ.-5

 العممية المعتمدة. المراجع كالمصادر-6

 خطة التدريسية اليومية:ال -: لثاثا

 التخطيط لمدركس اليكمية 

 -أىمية التخطيط لمدركس اليكمية : -

إف التخطيط لمدركس اليكمية ىك أساس التدريس الناجح كيساعد مثؿ ىذا التخطيط 
تحقيؽ أىداؼ تدريس العمـك بصكرة فعالة ، كترجع أىمية التخطيط لمدركس عمى 

 -اليكمية كالحاجة إليو إلى االعتبارات التالية :

يساعد المعمـ عمى فيـ األىداؼ التربكية بكجو عاـ كأىداؼ تدريس العمـك بكجو  -1
 خاص .

 يساعد المعمـ عمى اختيار المادة العممية التي يقدميا لمطبلب . -2
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يساعد المعمـ عمى اختيار األنشطة التعميمية المناسبة لتحقيؽ األىداؼ التي  -3
سبؽ تحديدىا ، كاختيار األدكات كاألجيزة كالمكاد كالكسائؿ التي يستخدميا ىك 

 كتبلميذه أثناء تدريس مكضكع معيف .

يمنع االرتجاؿ في التدريس ، كيجنب المدرس المكاقؼ المحرجة مثؿ االرتباؾ  -4
 ناء التدريس كسكء النظاـ كفشؿ التجارب .أث
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 أكال:اليدؼ الخاص:

 إكساب الطبلب المفاىيـ األساسية عف النقؿ في الفقريات كعمؿ القمب.

 ثانيا:األغراض السموكية

 :المجال المعرفي-أ

 جعؿ الطالب قادرا عمى أف:

 يعرؼ القمب. -1

 يصؼ عضمة القمب. -2

 ة.يقارف بيف العضمة القمبية كالعضمة الييكمي -3
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 إكساب ميكؿ الطمبة نحك المادة -2

 ثالثا: الوسائل التعميمية

 سبكرة مع األقبلـ الممكنة 1

 مصكرات لعضمة القمب-2

 رابعا: سير الدرس

 دقائق( 5المقدمة                                                        )l- أ

تحتػػاج عمميػػة نقػػؿ االحتياجػػات األكليػػة داخػػؿ الجسػػـ أجيػػزة دكريػػة فػػي الحيكانػػات    
يػػػػزة فضػػػػبل عػػػػف ككنيػػػػا تقػػػػـك بنقػػػػؿ احتياجػػػػات األكليػػػػة نجػػػػد إنيػػػػا المتقدمػػػػة كىػػػػذه األج

اكتسػػبت كظػػائؼ إضػػافية , حيػػث يقػػـك جيػػاز الػػدكراف بتكزيػػع المػػاء كااليكنػػات كالكثيػػر 
مػػػػف مككنػػػػات الجسػػػػـ.ك تتجمػػػػى عظمػػػػة اهلل سػػػػبحانو كتعػػػػالى فػػػػي إتقػػػػاف خمقػػػػو كتنػػػػكع 

األجيػزة ىػك جيػاز  مخمكقاتو كخمؽ ليا أجيزة تعمؿ بدقة عالية كمف األمثمة عمػى ىػذه
الػػدكراف كمػػف معجزاتػػو فػػي ىػػذا الجيػػاز سػػبحانو كتعػػالى ىػػك القمػػب الػػذم يعتبػػر دليػػؿ 
عمػػى قدرتػػو سػػبحانو كتعالى.كسػػكؼ نتعػػرؼ اليػػـك .النقػػؿ فػػي الفقريػػات حيػػث سػػنتعرؼ  
مككنػػات جيػػاز الػػدكراف كأنمػػاط األجيػػزة الدمكيػػة فػػي الفقريػػات كنتعػػرؼ  عمػػؿ عضػػمة 

 عممو. القمب كمما يتككف كالية

 دقيقة( 73عرض الدرس                                            )l- ب

 المدرس:عرؼ القمب ؟

الطالػػب:ىك عبػػارة عػػف عضػػك عضػػميا يقػػع فػػي الجػػكؼ الصػػدرم كىػػك محػػاط بمحفظػػة 
مف األلياؼ تعرؼ بغشاء التامكر )الغشاء المحيط بالقمب( كيتكػكف مػف أربعػة ردىػات 

 طينيف سميكا الجدراف.ىي أذيناف رقيقة الجدراف كب
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 المدرس: صؼ عضمة القمب ؟

الطالػػب: العضػػبلت القمبيػػة تعػػد نكعػػا فريػػدا مػػف العضػػبلت ال يكجػػد مثيػػؿ ليػػا فػػي أم 
 مكاف آخر مف جسـ اإلنساف .

 المدرس: ك كيؼ ذلؾ؟

الطالػػػب: بسػػػبب ككنيػػػا تشػػػبو العضػػػبلت المخططػػػة )الييكميػػػة( باسػػػتثناء كػػػكف أليافيػػػا 
 ة ك التي تعرؼ باألقراص البينية.متفرعة كنياياتيا سميك

 المدرس: ما ىي الصمامات القمبية ؟

الطالػػب: ىػػي مكجمكعتػػاف مػػف الصػػمامات األذينيػػة البطينيػػة تتمكضػػع بػػيف األذيػػف ك 
 البطيف في كؿ نصؼ مف القمب.

 دقائق( 5خامسا :التقويم                                                 )

 عرؼ القمب \1س

 ف بيف العضمة القمبية كالييكميةقار \2س

 عدد العكامؿ المؤثرة في زيادة معدؿ ضربات القمب \3س

 سادسا: الواجب ألبيتي

 الدكرة الدمكية الشعرية

 سابعا : المصادر

 الكتاب المنيجي
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 الفصل السادس

 التقويم واىميتو وطرقو وانماطو ومراحمو

   مفيوم التقويم
ره كأعطاه ثمنا معينا ك تعني كذلؾ صكبو كعدلو في المغة قـك الشيء يعني كزنو كقد

ك كجيو نحك الصكاب أما التقكيـ في التربية الحديثة فيعني ىك العممية التي تستيدؼ 
الكقكؼ عمى مدل تحقيؽ األىداؼ التربكية كمدل فاعمية البرنامج التربكم بأكممو مف 

 تخطيط ك تنفيذ كأساليب ك كسائؿ تعميمية.

مف المفاىيـ التي نالت كثيرا مف الجدؿ في الكسائط كاألدبيات  كيعد مفيـك التقكيـ
التربكية، كيرجع ذلؾ إلى تعقد ىذا المفيكـ كمركنتو كتداخمو مع غيره مف المفاىيـ 

 المماثمة، مثؿ القياس كالتقييـ كالمساءلة كالتفتيش كالمراقبة

اه انو سادت كقد جرت محاكالت عدة لتعريؼ مصطمح التقكيـ ، كَبيف ستفمبيـ كرفق
  ثبلث محاكالت بارزه لتعريؼ التقييـ

األكلى : اعتبرت التقييـ صنكا لمقياس ، ففي فترة تأثير أصحاب المدرسة السمككية 
طكر العديد مف االختبارات المقننة لقياس تحصيؿ الطمبة ، باستخداـ أدكات عديدة 

.مية إحصائياكاالستبانة كغيرىا ، ثـ يتـ التعامؿ مع البيانات الكمية الرق  . 

ثانيا: صكرت عممية التقكيـ عمى أنيا االنسجاـ كالتطابؽ بيف أداء البرنامج كأىدافو، 
صدار أحكاـ تتعمؽ بمدل  كىذا التقكيـ يعني بجمع البيانات لمكصكؿ إلى معمكمات كا 

.تحقؽ أىداؼ النظاـ . 

 .ثالثا : ساكت التقييـ بالحكـ القائـ عمى المينية كالتخصص

يات النظر حكلو بتبايف الكظائؼ التي يشغميا القائمكف بالتقكيـ في كتتبايف كج
المؤسسات التربكية ، فالمعممكف ربما يقكمكف بتعريؼ التقكيـ في عبارات كصفية أك 
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كمية تتعمؽ بالمكاد التي يقكمكف بتدريسيا ، كالمرشدكف التربكيكف ربما يعرفكنو في 
ينية ، كمديرك المدارس ربما يعرفكنو عبارات تتعمؽ بتخصصات الطمبة كميكليـ الم

في ضكء سمككيات الطمبة ف كاآلباء ربما ييتمكف في تعريفيـ لمتقكيـ بفاعمية تعميـ 
أبنائيـ ، كالطمبة ربما ييتمكف فيو بتأثير المعمـ في شخصياتيـ ، أما المشتغمكف 

كالمشركعات باقتصاديات التعميـ فربما يككف تعريفيـ لمتقكيـ متعمقا بكمفة البرنامج 
التربكية كعائدىا ، في حيف أف صانعي السياسات ربما يركزكف فيو عمى 

.األيدلكجيات  . . 

كيكف القكؿ أف التقكيـ ىك تحديد قيمة األشياء ك ىك الحكـ عمى مدل نجاح األعماؿ 
ك المشركعات ك قد أستخدـ اإلنساف التقكيـ بصكره المختمفة ك أساليبو المتنكعة منذ 

أمامو غايات ينبغي الكصكؿ إلييا ك آماؿ يسعى إلى تحقيقيا كيعتبر كانت ىناؾ 
التقكيـ أساسا مف مقكمات العممية التعميمية نظرا لما لمتقكيـ مف دكر ىاـ ك أىمية 

.كبرل في مجاؿ تطكير التعميـ  . 

كيعرؼ ألكيف التقكيـ بأنو عممية التحقؽ بالتجربة أك االختبار مف مجاالت قرار 
ىتماـ كانتقاء البيانات المناسبة كجمع كتحميؿ ىذه البيانات في أجؿ معيف مكضع اال

.التكصؿ إلى معمكمات تمخيصية تفيد صانعي القرارات في االختيار بيف البدائؿ  

كيعرؼ بركفيس التقكيـ بأنو عممية االتفاؽ حكؿ مستكيات البرامج التربكية كتحديد ما 
نب البرنامج كالمستكيات التي تحكـ إذا كاف ىناؾ اختبلؼ أك تفاكت بيف بعض جكا

.ىذه الجكانب ، كاإلفادة مف ذلؾ في تحديد أكجو قصكر البرنامج   

كيرل ىارفي ، كماكمانيس أف التقكيـ ىك عممية تقييـ لمداء الفعمي لؤلفراد أك 
.المؤسسات مقارنة باليداؼ كالنكاتج المرجكة التي يمكف قياسيا   

أردنا أف نصؿ إلى مفيـك أجرائي عف التقكيـ فيجب كىنا يجب أف نشير إلى أننا إذا 
 عمينا أف نفيـ ما يمي فيما سميما:
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.التقكيـ ليس ىك القياس ، فالقياس جزء مف التقكيـ -1   

التقكيـ ليس عممية ختامية تأتي في آخر مراحؿ التنفيذ كلكنو عممية مستمرة -2
 .تصاحب العممية التعميمية تخطيطا ك تنفيذا ك متابعة.

التقكيـ ليس غاية كلكنو كسيمة ترمي إلى تحسيف العممية التعميمية-3 .  

 :مراحل التقويم التربوي ووظائفو
كيعني التقكيـ التربكم بمفيكمو الكاسع عممية منظمة مبنية عمى القياس يتـ بكاسطتيا 
إصدار حكـ عمى الشيء المراد قياسو في ضكء ما يحتكم مف الخاصية الخاضعة 

عممية التقكيـ بالتعرؼ عمى مدل ما تحقؽ لدل الطالب   تربية تعنىلمقياس، كفي ال
مف األىداؼ كاتخاذ القرارات بشأنيا، كيعنى أيضان بمعرفة التغير الحادث في سمكؾ 

.المتعمـ كتحديد درجة كمقدار ىذا التغير . 

كلكف عمينا اإليضاح ىنا إلى أف ىناؾ عممية تتكسط القياس كالتقكيـ كىي عممية 
الذم حصمنا عميو بعممية ” بيانات“ـ التي مف خبلليا يعطى الكصؼ الكمي التقيي

فمثبلن ال يستطيع أف يقيـ الطبيب ” معمكمات” القياس قيمة فيصبح كصفان نكعيان 
درجة مئكية إال بمعالجتيا أك دراستيا  39درجة حرارة المريض التي بمغت بالقياس 

الذم  39نساف كالتي يصبح معيا رقـ بالرجكع إلى درجة الحرارة الطبيعية لجسـ اإل
كبدكف أية داللة أك قيمة، كيشير إلى ارتفاع ” بيانات” ال يزيد عف ككنو كصفان كميان 

في درجة حرارة المريض كىذا يعتبر تقييـ لمحالة كىذه الخطكة أم التقييـ ىي خطكة 
”  تشخيصية نحدد مف خبلليا نقاط القكة كالضعؼ لتصبح بعدىا عممية التقكيـ

عممية عبلجية تعالج نقاط الضعؼ أينما كجدت” تصحيح ما اعكج مف الشيء . 

 :مراحل التقويم
التقكيـ القبمي ) قبؿ بدء العممية التعميمية ( ييدؼ ىذا التقكيـ إلى تحديد درجة  -1

امتبلؾ المتعمـ لمجمكعة مف الميارات تعد الزمة لمتعميـ الجديد كمف ثـ يمكف لممعمـ 
:ت في ضكء ذلؾ ك مف كظائؼ ىذا التقكيـ ما يميأف يتخذ قرارا   
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.تحديد مستكل الطبلب لدراسة معينة –أ    

تحديد االستعداد أك المعمكمات السابقة ك تشخيص الضعؼ أك صعكبات  –ب 
.التعمـ  

كييدؼ بكجو عاـ الى تحديد مستكل استعداد االفراد المتعمميف لمتعمـ, كمستكل البدء 
بلت السمككية لدل الطمبة قبؿ البدء بعممية التدريس لدرس بو اك التعرؼ الى المدخ

 اك مكضكع معيف اك كحدة تعميمية )عممية( معينة.

التقكيـ البنائي )في إطار استمرارية التقكيـ أثناء العممية التعميمية ( ك ييدؼ إلى -2
تزكيد المعمميف ك الطبلب بتغذية راجعة مستمرة عف مدل تعمـ الطبلب ك مدل 

. كييدؼ بكجو عاـ الى تحديد مدل تقدـ الطمبة ألىداؼ السمككية أكال بأكؿتحقؽ ا
 -نحك االىداؼ التعميمية المنشكدة, اك مدل استيعابيـ كفيميـ لمكضكع تعميمي

  تعممي محدد) حصة دراسية( بغرض تصحيح العممية التدريسية كتحسيف مسارىا.

لتعميـ ك التعمـ لتصحيح ك التقكيـ التشخيصي العبلجي : كيككف أثناء عممية ا-3
, كييدؼ الى كشؼ نكاحي الضعؼ اك القكة في تعمـ الطمبة, كبالتالي تعديؿ المسار

كشؼ المشكبلت الدراسية التي يعاني منيا الطمبة كالتي قد تعكؽ تقدميـ الدراسي. 
فعمى سبيؿ المثاؿ ,قد يكتشؼ معمـ العمـك اف السبب في ضعؼ الطمبة عند كتابة 

الكيميائية ىك عدـ تمكنيـ مف معرفة رمكز العناصر , مما يضطره المعادالت 
العادة النظر كالتخطيط في المكاقؼ كالنشاطات التعميمية لمعالجة القصكر كتصحيح 

  اخطاء التعمـ كذلؾ بتعريؼ الطمبة برمكز العناصر الكيميائية.

المعمميف ك  التقكيـ النيائي ) في نياية العممية التعميمية ( ييدؼ إلى تزكيد-4
:الطبلب بمعمكمات عف مدل تحقؽ األىداؼ التعميمية كمف كظائفو  

.تقكيـ فاعمية التدريس –أ    

.مقارنة النتائج التي حصمت عمييا مجمكعة مف الطبلب بنتائج مجمكعة أخر –ب    
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.نقؿ الطبلب مف مستكل تعميمي إلى مستكل تعميمي آخر –ج   

مف االىداؼ التعميمية كالتربكية المنشكدة اك  كييدؼ الى معرفة مقدار ما تـ تحقيقو
المرسكمة سكاء بسكاء كما في: تقكيـ مستكل اداء )تحصيؿ( الطمبة لممعرفة العممية 
باشكاليا المختمفة بعد االنتياء مف تدريس مكضكع عممي معيف اك كحدة دراسية اك 

. كيقـك )التقكيـ الختامي( عمى نتائج االمتحانات ) كاالختبارات( التي اكثر في العمـك
 يعطييا معمـ العمـك في نياية الشير اك الشيريف اك نصؼ الفصؿ اك نياية السنة.

 أنماط التقويم التربوي:
لقد أدل تعدد تعريفات التقكيـ التربكم كاختبلؼ نماذجو إلى تنكع كاضح في أنماطو 

ر مف تبعا لؤلغراض مختمفة متعددة ، كقد ضمت أدبيات التقكيـ التربكم الكثي
المصطمحات كالتعاريؼ التي تشير إلى أنماط محددة مف التقكيـ ذات دالالت 

.ككظائؼ متباينة .. 

يالبنائي في مقابل التقويم الختامالتقويم  -أواًل :  

التمييز بيف التقكيـ البنائي كالتقكيـ الختامي ، كييدؼ  1967اقترح سكريفف في عاـ 
خبلؿ المعمكمات التي يستند إلييا في مراجعة  التقكيـ البنائي لتقديـ تغذية راجعة مف

.مككنات البرامج التعميمية إثناء تنفيذىا كتحسيف الممارسات السمككية   

أيضا فإف التقكيـ المستمر أك التقكيـ البنائي يعرؼ بأنو عممية التقكيـ التي يقـك بيا 
اكبو أثناء سير المعمـ أثناء عممية التعمـ ، كىك يبدأ مع بداية السنة الدراسية كيك 

.الحصص الدراسية   

:كمف أساليب القياس التي يستخدميا المعمـ لقياس مستكل الطبلب ىي كما يمي  

.المناقشة الصفية-1  

.مبلحظة أداء الطالب-2  
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.الكاجبات المنزلية كمتابعتيا-3  

.التكجيو كالنصائح كاإلرشادات-4  

.حصص التقكية-5  

ـ التقكيـ المنظـ كالمستمر في عممية بناء أطمؽ عميو التقكيـ البنائي ألنو يستخد
المنيج ،ك في التدريس ، كفي التعمـ بيدؼ تحسيف تمؾ النكاحي الثبلث ، حيث أف 
التقكيـ البنائي يحدث أثناء البناء أك التككيف فعمى المعمميف كالتربكييف بذؿ كؿ جيد 

.ممكف مف أجؿ استخدامو في الكصكؿ إلى أىداؼ التعميـ  

التقكيـ المستمر كالبنائي ينبغي أكالن تحميؿ مككنات كحدات التعمـ  كعند استخداـ
كتحديد المكاصفات الخاصة بالتقكيـ ، كعند بناء المنيج يمكف اعتبار الكحدة درس 

كاحد تحتكم عمى مادة تعميمية يمكف تعمميا في مكقؼ محدد ، كيمكف لكاضع 
لتي ينبغي تحقيقيا مف جراء المنيج أف يقـك ببناء كحدة يحدد مف خبلليا األىداؼ ا

تدريس ذلؾ المنيج بمكاصفات محددة تناسب السف ثـ تحديد الخبرات التعميمية التي 
ستساعد الطبلب عمى تحقيؽ األىداؼ المكضكعة ، كيمكف لممعمـ استخداـ نفس 
المكاصفات لبناء أدكات تقكيـ بنائية تكضح أف الطبلب قد قامكا بتحقيؽ األىداؼ 

.د أم نكاح منيا قاـ الطبلب فعبلن بتحقيقيا أك قصركا فيياالمكضكعة كتحد   

:إف أبرز النتائج التي يحققيا ىذا النكع مف التقكيـ ىي  

.تكجيو تعمـ التبلميذ في االتجاه المرغكب فيو-1   

تحديد جكانب القكة كالضعؼ لدل التبلميذ ، لعبلج جكانب الضعؼ كتبلفييا ، -2
.كتعزيز جكانب القكة . 

عطاؤه فكرة كاضحة عف أدائو تعريؼ-3 .المتعمـ بنتائج تعممو ، كا   

.إثارة دافعية المتعمـ لمتعمـ كاالستمرار فيو-4  
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.مػراجعة المتعمـ في الػمكاد التي درسيػا بيدؼ ترسيخ المعمكمات المستفادة منيا-5  

.تجاكز حدكد المعرفة إلى الفيـ ، لتسييؿ انتقاؿ أثر التعمـ-6  

.رسة ، كتكضيح العبلقات القائمة بينياتحميؿ مكضكعات المد-7  

.كضع برنامج لمتعميـ العبلجي ، كتحديد منطمقات حصص التقكية-8  

حفز المعمـ عمى التخطيط لمتدريس ، كتحديد أىداؼ الدرس بصيغ سمككية ، أك -9
.عمى شكؿ نتاجات تعميمية يراد تحقيقيا  

و، فالكحدة األكلى مف الميـ أف يتمكف الطبلب مف استيعاب المنيج حسب كحدات
كالثانية مثبلن قبؿ الثالثة كالرابعة كىكذا، كالتقكيـ المستمر ىك في كؿ األحكاؿ يعتمد 

عمى التغذية الراجعة التي يعتمد عمييا المعمـ في قياس مستكل الطبلب كمدل 
أما التقكيـ الختامي أك النيائي فيقصد بو العممية التقكيمية التي يجرم .استيعابيـ
بيا في نياية برنامج تعميمي ، يككف المفحكص قد أتـ متطمباتو في الكقت القياـ 

.المحدد إلتماميا   

كالتقكيـ النيائي ىك الذم يحدد درجة تحقيؽ المتعمميف لممخرجات الرئيسة لتعمـ 
مقرر ما كمف األمثمة عميو في مدارسنا كمؤسساتنا التعميمية االختبارات التي تتناكؿ 

سية في نياية كؿ فصؿ دراسي كاختبار الثانكية العامة كاالختبار مختمؼ المكاد الدرا
كالتقكيـ الختامي يتـ في ضكء محددات معينة أبرزىا تحديد .العاـ لكميات المجتمع

مكعد إجرائو، كتعييف القائميف بو كالمشاركيف في المراقبة كمراعاة سرية األسئمة، 
التصحيح. كفيما يمي أبرز  ككضع اإلجابات النمكذجية ليا كمراعاة الدقة في

:األغراض التي يحققيا ىذا النكع مف التقكيـ   

.رصد درجات الطمبة في سجبلت خاصة-1   

.إصدار أحكاـ تتعمؽ بالطالب كاإلكماؿ كالنجاح كالرسكب-2  
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تكزيع الطمبة عمى البرامج المختمفة أك التخصصات المختمفة أك الكميات -3
.المختمفة  

.ة جيكد المعمميف كطرؽ التدريسالحكـ عمى مدل فعالي-4   

إجراء مقارنات بيف نتائج الطمبة في الشعب الدراسية المختمفة التي تضميا -5
.المدرسة الكاحدة أك يبيف نتائج الطمبة في المدارس المختمفة  

.الحكـ عمى مدل مبلئمة المناىج التعميمية كالسياسات التربكية المعمكؿ بيا-6   

التقكيـ البنائي ييتـ بتقكيـ العمميات أك مراقبة تنفيذ النشطة ،  مف ىنا يمكننا القكؿ إف
.بينما ييتـ التقكيـ الختامي بتقكيـ األثر أك النكاتج   

كيرل ستكفمبيـ أف التقكيـ البنائي يعد تقكيما أماميا يعيف صانع القرار ، كعمى الرغـ 
ار التقكيـ البنائي مف االختبلؼ بيف ىذيف النمطيف مف التقكيـ ، إال انو يمكف اعتب

ختاميا مرحميا ، إم يجرم بعد تنفيذ كؿ مككنة مف مككنات برنامج معيف ، بينما 
التقكيـ الختامي يتعمؽ بالبرنامج ككؿ ، كلذلؾ فإف التمييز بينيما ليس قاطعا أك 

 فاصبل

التقويم الشامل في مقابل التقويم التحميمي -ثانيًا :  

كيـ التحميمي يعداف نمطيف مقابميف لمتقييـ البنائي إف نمط التقكيـ الشامؿ كنمط التق
كالتقكيـ الختامي ، كالتقكيـ الشامؿ يتناكؿ المؤسسة التربكية كمنظكمة متكاممة دكف 
البدء بتقكيـ إبعادىا كمككناتيا ، أما التقكيـ التحميمي فيتناكؿ جكانب المؤسسة أك 

كصؿ إلى منظكر تقكيمي عاـالشيء المراد تقكيمو ككسيمة لمتقكيـ الشامؿ دكف الت   

أما التقكيـ التحميمي فيمكف أف يككف تقكيما لممككنات كؿ عمى حدة، أك تقكيما 
.لؤلبعاد أك المظاىر أك كبلىما معا  
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إف تقكيـ المككنات يتناكؿ نكعية المدخبلت ، بينما تقكيـ األبعاد يتناكؿ تنظيـ المياـ 
دارتيا كالتنسيؽ فيما بينيا ، ىذا كليس م ف الضركرم أف يككف التقكيـ البنائي كا 

تحميميا أكثر مف أف يككف التقكيـ الختامي شامبل ، إذ ربما يككف التقكيـ الشامؿ ، 
ىك الطريقة الكحيدة إلجراء نكع مف التقكيـ البنائي أما بسبب محدكدية الكقت ، أك 

ف األحياف مف عدـ تكافر البيانات المطمكبة ، كما أف التقكيـ الختامي يفيد في كثير م
 إجراءه تحميميا إذا تكافر الكقت كالتمكيؿ ، كلكف نتائجو في ىذه الحالة تككف اقؿ دقة

التقويم الرسمي في مقابل التقويم غير الرسمي  -ثالثًا:  

يعرؼ التقكيـ الرسمي بأنو نمط التقكيـ الذم يستند إلى منيجية منظمة لجمع 
قرار في إصدار أحكاـ تتعمؽ باألفراد أك البيانات كتفسير األدلة بما يعيف صانع ال

البرامج أـ المؤسسات ، مف اجؿ تكجيو العمؿ التربكم كاتخاذ اإلجراءات المناسبة في 
.ضكء ذلؾ كيمكف القكؿ إف التقكيـ الرسمي، تعد نتائجو أكثر صدقت كاتساقا، إال  

فائدة كأقؿ  إف ىذا ال يقمؿ مف أىمية التقكيـ الغير رسمي، كالذم يككف أحيانا أكثر
.كمفة، لذلؾ فإف كؿ مف نمطي التقكيـ مكمؿ لآلخر  

التقويم المقارن في مقابل التقويم غير المقارن -رابعًا:  

ك سكريفف بيف   فيما يتعمؽ بتطكير المناىج أك البرامج التعميمية فقد ميز كركنباؾ
طمؽ( حيث ,التقكيـ المقارف )النسبي ( ك التقكيـ الغير مقارف )الم  ىذيف النمطيف

يميؿ كركنباؾ إلى النمط الثاني كحجتو في ذلؾ انو يصعب باستخداـ التقكيـ المقارف 
.معرفة العكامؿ المختمفة التي يمكف أف تسيـ في اختبلؼ المناىج أك البرامج   

بينما يرل كيميؿ سكر يفف إلى النمط األكؿ بحجة أف التقكيـ التربكم يتطمب 
المناىج أك البرامج المتناظرة ,فمثبل يمكف أف تتكصؿ بالضركرة المقارنة بيف بدائؿ 

دراسة تقكيمية مقارنة بيف برنامجيف في تعميـ الميارات الحسابية إلى أف إحداىما 
أكثر فاعمية مف األخر دكف معرفة أسباب تميزه عف األخر مع أف ذلؾ يتطمب مزيدا 

.المقارنة بينيا مف البحث كالدراسة كيكعز ذلؾ الختبلؼ أىداؼ البرامج المراد   
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في حيف نجد أف التقكيـ المقارف )النسبي ( ييتـ بالحكـ عمى األداء في عبلقتو بأداء 
, أما التقكيـ الغير مقارف )المطمؽ (ييتـ بالحكـ عمى األداء في   مجمكعة مرجعية

.ضكء محؾ أك مستكل أداء يتعمؽ بأىداؼ المنيج أك البرنامج المعيف   

باف القائـ بالتقكيـ التربكم يمكنو اقتراح إجراءات تطكيرية معينة  أما باباـ يميؿ برأيو
دكف الحاجة إلى فيـ أسباب االختبلؼ بيف المناىج أك البرامج ,فقط يكفيو معرفة أف 

  احد المناىج أك البرامج أفضؿ مف غيره باالستناد إلى نتائج التقكيـ المقارف

داـ النمط األكؿ عند إجراء مع العمـ إف ىناؾ حاالت تتطمب بالضركرة استخ
تقكيمات تربكية مقارنة دكلية ,أك إقميمية أك قكمية حكؿ بنية التعميـ كأساليب تنظيمو 

ك ادارتة ,كمستكل تمكيؿ التعميـ كمصادرة ,كأساليب التدريس , كالتحصيؿ 
.,كاالتجاىات كالعكامؿ المؤثرة فييا  

 وظائف التقويم
:مية التعميمية ك في مقدمة ىذه الكظائؼيؤدم التقكيـ كظائؼ متعددة في العم   

الحكـ عمى قيمة األىداؼ التعميمية التي تتبناىا المدرسة ك التأكد مف مراعاتيا -1
لخصائص ك طبيعة الفرد المتعمـ ك لفمسفة كحاجات المجتمع ك طبيعة المادة 

لكيةالدراسية كما يساعد التقكيـ عمى كضكح ىذه األىداؼ كدقتيا كترتيبيا حسب األك   

اكتشاؼ نكاحي الضعؼ ك القكة ك تصحيح المسار الذم تسير فيو العممية -2
.التعميمية كىذا يؤكد الكظيفة التشخيصية العبلجية معا لمتقكيـ التربكم   

مساعدة المعمـ عمى معرفة تبلميذه فردا فردا، ك الكقكؼ عمى قدراتيـ ك -3
.مشكبلتيـ كبيذا يتحقؽ مبدأ الفركؽ الفردية   

اء الطمبة قدرا مف التعزيز كاإلثابة بقصد زيادة الدافعية لدييـ لمزيد مف التعمـ إعط-4
.كاالكتشاؼ  
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مساعدة المعمميف عمى إدراؾ مدل فاعميتيـ في التدريس ك في مساعدة المتعمميف -5
عمى تحقيؽ أىدافيـ ك ىذا التقكيـ الذاتي مف شأنو أف يدفع بالمعمـ إلى تطكير 

.ك بالتالي رفع مستكل أدائوأساليبو ك تحسيف طرقو   

 أسس التقويم
نستطيع أف نذكر بعض األسس التي ترتكز عمييا عممية التقكيـ ك التي يجب أف 

 .تتكفر في عمميات التقكيـ ليككف التقكيـ ناجحا ك محققا لمغرض منو

البد أف يرتبط التقكيـ باليدؼ الذم نقكمو فإذا بعدنا عف األىداؼ فإف المعمكمات -1
.نحصؿ عمييا مف أدكات التقكيـ لف تككف صادقة أك مفيدةالتي س  

البد أف يككف التقكيـ شامبل لكؿ أنكاع كمستكيات األىداؼ التي ننشدىا ألف -2
.العممية التعميمية تمثؿ نظاما تؤثر أجزاؤه بعضيا في بعض   

ت البد أف تككف أدكات التقكيـ متنكعة فكمما تنكعت أدكات التقكيـ لدينا كمما زاد-3
معمكماتنا عف المجاؿ الذم نقكمو كذلؾ عند تقكيـ التبلميذ فكمما تنكعت األدكات 

.المستخدمة لتقكيـ التمميذ كمما زاد فيمنا لو ك قدرتنا عمى مساعدتو  

.أف يتكفر في أدكات التقكيـ صفات الصدؽ ك الثبات ك المكضكعية-4  

صممنا اختبار يقكـ أ . المقصكد بالصدؽ ىك أف األداة تقيس ما صممت لو فإذا 
قدرة الطالب في الحساب فيجب أف يقيس فعبل قدرة الطالب عمى إجراء العمميات 

.الحسابية  

ب . كالمقصكد بالثبات فيقصد بو إذا ما أعيد إعطاء االختبار لمجمكعة متكافئة مف 
.التبلميذ فإنو يعطي نفس النتائج تقريبا  

تبار بالعكامؿ الشخصية لممقـك ك ج. أما المكضكعية فتعني عدـ تأثر نتائج االخ
.احتكامو معايير كاضحة ك محددة في تحميؿ كتفسير نتائج االختبار كأداء التقكيـ  



 000 

 المراجع
دار المسيرة ,.عماف 2,طالنفس التربكم (عمـ2888أبك جادك,صالح محمد عمي) -

 .لمنشر كالتكزيع كالطباعة
( ، دار الميسرة ، 1(, التعمـ المعرفي ، ط )2889ابك رياش ، حسيف محمد ) -

 عماف .
أثر التدريب عمى بعض ستراتيجيات فيـ (.2884,)االدغـ ,رضا احمد حافظ -

المقركء لدل طبلب شعبة المغة العربية بكميات التربية في اكتسابيـ كاستخداميـ 
 ليا في تدريس القراءة , كمية التربية ,جامعة المنصكر.

ر، ترجمة. القاىرة، دار قباء تعميـ مف أجؿ التفكي (.1998,)األعسر , صفاء -
 .لنشر كالتكزيع لمطباعة كا

طرائؽ تدريس العمـك .(2889) أمبك سعيدم، عبداهلل كالبمكشي، سميماف،  -
 .دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ,مفاىيـ كتطبيقات عممية. عماف

," فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى خرائط (2885),األىدؿ , أسماء زيف صادؽ  -
تحميؿ بعض النصكص المعرفية كأثرىا عمى تنمية ميارات المعرفة في 

 بجدة ,  اتبنات بجدة" , كمية التربية لمبناالستذكار لطالبات كمية التربية لم
 1( : عمـ النفس التربكم كتطبيقاتو، ط1997البيمي ، محمد عبد اهلل كاخركف. ) -

 : مكتب الفبلح لمنشر كالتكزيع .
" الصؼ المتمايز االستجابة  الحتياجات .(2885 )تكمميمسكف , كاركؿ آف , -

ب جميع طمبة الصؼ , ترجمة مدارس الظيراف اآلىمية " , الظيراف , دار الكتا
  .التربكم لمنشر كالتكزيع 

(, التقكيـ التربكم كالقياس النفسي، القاىرة: 1983) جابر عبد الحميد جابر، -
 دار النيضة العربية.

، دار الفكر العربي، 1كالتعميـ، ط ، ستراتيجيات التدريس)1999,)---- -
 القاىرة.

تدريس التاريخ في القرف الحادم كالعشريف، عالـ  (.2885 ,)الجمؿ، عمي احمد -
 الكتب، القاىرة. 
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،  1نظرية كممارسة ، ط –(. التصميـ التعميمي 1999الحيمة ، محمد محمكد ) -
 دار المسيرة لمطباعة كالنشر ، عماف ، األردف  .

،  1(, طرؽ التدريس العامة ، ط1995مد محمكد ، كاخركف )الخكالدة ، مح -
 كزارة التربية كالتعميـ ، الجميكرية اليمنية  .

, ط1997الدمرداش, مصطفى,) - , دار المعارؼ, 2(, اساسيات تدريس العمـك
 مصر

(سيككلكجية التعمـ بيف المنظكر االرتباطي 2884الزيات ,فتحي مصطفى) -
 .دار النشر لمجامعات,انية (.القاىرة عرفي )الطبعة الثكالمنظكر الم

التعمـ كالتدريس مف منظكر النظرية (ز 2886)زيتكف ، كماؿ ك حسف كزيتكف ،  -
 .ىرة : عالـ الكتابالبنائية القا

,دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع, 2881زيتكف, عايش,) - (. اساليب تدريس العمـك
 عماف االدردف.

، ط2885,)----- -  دار المسيرة، عماف.، 3(. أساليب تدريس العمـك
(التصميـ التعميمي كالتعمـ ذك المعنى:رؤية ابسمتكلكجية 2887سرايا ,عادؿ) -

دار ك .عماف 1,طالذاكرة البشريةتطبيقية في ضكء نظرية تجييز المعمكمات ب
 .كائؿ

 ، بيركت1(, عمـ نفس التعمـ. دار النيضة العربية، ط2883سميـ، مريـ ) -
كاستراتيجيات تراتيجيات التدريس المتقدمة (,اس2811شاىيف,عبد الحميد حسف,) -

 التعمـ كانماط التعمـ, االسكندرية, مصر.
، منشكرات  1(. طرؽ التدريس العامة ، ط1998الطشاني ، عبد الرزاؽ ) -

 جامعة عمر المختار ، البيضاء ، ليبيا  .
 ,لسمكؾ ألمنظمي، دار كائؿ. اإلدارة التربكية كا (1998,)الطكيؿ ، ىاني  -

 ألردفعماف، ا
"أثر استخداـ قبعات التفكير الست عمى اكتساب .(2811) ,عباس, ميا فاضؿ  -

المفاىيـ التاريخية كاستقبائيا لدل طالبات الصؼ الرابع األدبي في مادة التاريخ" 
  . 31التربكية كالنفسية ,  العدد  , مجمة البحكث
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عصر، ط (,تدريس العمـك كمتطمبات ال2886عبد السبلـ ،مصطفى عبد السبلـ) -
 ، مطابع اياؾ ككبي سنتر ، المنصكرة، مصر.1

إستراتيجيات التدريس في  (.2887)عبيدات , ذكقاف ، كابك السميد ،سييمة ، -
الرياض، عماف: دار الحادل كالعشريف دليؿ المعمـ كالمشرؼ التربكم، القرف
 .الفكر 

,  الستراتيجيات الحديثة في التدريسا.(2811) ,العجرش ,حيدر حاتـ فالح -
 شكمية التربية االساسية جامعة بابؿ, 

, ط2818عطا اهلل,ميشيؿ كامؿ,) - , دار 1(. طرؽ كاساليب تدريس العمـك
 المسيرة لمنشر كالتكزيع, عماف االردف.

(. طرؽ تدريس العمـك بيف النظرية 2813عطيك, نجيب مصطفى,) -
 , دار الفكر العربي, القاىرة, مصر.1كالتطبيؽ,ط

القاىرة، سسي، دار الفكر العربي،التقكيـ التربكم المؤ  .(2883,)عبلـ ، صبلح  -
 .مصر

 ( دراسات سايكمكجية، دار المعرفة، مصر.1981عيسكم، عبد الرحمف ) -
,  1(, اتجاىات حديثة في تعميـ كتعمـ العمـك , ط1999فرج , محمد كآخركف ) -

 االمارات العربية المتحدة , مكتبة الفبلح .
 ، طرابمس ، ليبيا . 2لتربية االستقصائية ، ط(, ا1992الفنيش ، احمد عمي ) -
، دار الفكر العربي، 1ميارات التدريس الفعاؿ، ط (.2884),قطامي، نايؼ -

 عماف. 
،  2(. نماذج التدريس الصفي ، ط1998قطامي ، يكسؼ ، كنايفة قطامي ) -

 دار الشركؽ لمطباعة ، عماف  .
يؿ كتحديث,المدينة (. تدريس العمكـ تاص2889المحيسف,ابراىيـ عبد اهلل,) -

 المنكرة, السعكدية.
     دار الفكر العربي، ” نظريات المناىج التربكية (.1997)مدككر، عمي أحمد ، -

 .، مدينة مصر1ط
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( ، دار 1( . معالجة المعمكمات في الذاكرة ، ط )2882ميشيؿ ، سعداف ) -
 الطب الحديث لمنشر المعرب .

جمة محمكد عكض كمجدم محمد (, نظريات النمك. تر 2885ميمر، باتريشيا ) -
 كأحمد عاشكر، دار الفكر، عماف.

 ، عماف. 1، صعكبات التعمـ النظرم كالتطبيؽ، ط.)2883 ,)الكقفي، راضي -
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