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 المقدمة                                              

 

 ، مختلفة فبات ٌواجه بلواحدة نوعٌة مع ٌتعامل ال فإنه طالبه مع وٌتعامل الدراسً الفصل المعلم ٌدخل عندما

 الدرس موضوع عن بعٌدا   والسرحان الذهنً التشتت بصفة تتصف الطالب من مجموعة الفبات تلك بٌن ومن

 الدراسً الصف جو عن الذهنً البعد تعنً بالسرحان عنها ٌعبر والتً الدرس عن الطالب انصراف مشكلة إن

 تتفاوت حٌث بعقولهم ولٌس بأجسامهم الدرس حاضرٌن الطالب فٌكون الدرس عن أخرىبأمور واالنشغال

 و أذهانهم تتشتت أن قبل طوٌلة لفترة التركٌز ٌستطٌع من الطالب فمن الدرس على انتباههم تركٌز درجة

 أنفسهم ٌجدون ثم قصٌرة فترة إال ومتابعته الدرس على التركٌز ٌملكون ال اآلخر والبعض الملل إلٌهم ٌتطرق

 مدرستهم أو صفهم حدود خارج الٌقظة أحالم فً غارقٌن

 هو بما دابما   الطالب انتباه جذب هو التعلٌمٌة أهدافه لتحقٌق شًء أهم أن ٌعرف أن المعلم على ٌنبغً ولذا

 .واهتماماتهم تفكٌرهم على لٌستحوذ بحٌاتهم ومرتبط مشوق
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 االنتباه جذب تعريف( 1

                  توجٌه بها ٌقصد عملٌة بأنها ُتعرف كما ،جدٌد معٌن سلوكً موقف نحو الفرد شعور بتوجٌه تقوم عملٌة أنه 

     فٌه لما استعدادا   المتنوعة المثٌرات بعض طرٌق عن جدٌد سلوكً موقف إلى الذهنً إدراكه أو الفرد شعور

  تدبر على تحتاج سلوكٌات من

 تمكنٌ متفاعل جو إٌجاد فً السلوكٌة المهارات من مجموعة ٌتطلب هطالب انتباه جذب من المعلم تمكن إن

 :ومنها وسرور رضا بكل هأهداف تحقٌق خالله من

 : مهارات جذب إنتباه التالميذ 2)

 :الدرس لبدء الطالب انتباه لجذب مختلفة أساليب استخدام(2-1

       قبل الحصة بداٌة فً طالبه انتباه جذب على ٌحرص فعالة بطرٌقة الصف إلدارة والمنظم الجٌد المعلم إن

 الممكن ومن واقعٌة حادثة بسرد الدرس هذا ٌبدأ أن الدرس بداٌة فً المعلم ٌستطٌع فمثال   الدرس فً الشروع

 ، الدرس لموضوع التمهٌد من كنوع خٌاله نسج من ولو حتى الدرس بموضوع تتعلق قصة المعلم ٌروي أن

 ٌعرض أو حوله التالمٌذ لدى معلومات وجود ٌتوقع أن بشرط الدرس موضوع حول سؤاال   ٌطرح أن أو

 له المجتمع فً جار حدث أو صحٌفة فً خبر استغالل أو حوله أسبلة طرح ثم الفٌدٌو بواسطة قصٌر فٌلما  

 . للطالب كمثٌر بالدرس عالقة

  توقف: وأ انقطاع أو تباطؤ دون الطالب انتباه بعد مباشرة البدء(2-2

 أو انقطاع أو تأخر دون بالشرح المعلم ٌبدأ أن بد ال الجمٌع بانتباه المعلم وشعور للطالب النفسٌة التهٌبة بعد

 أحد مناداة أو الصف خارج لشجار سماعه عند المعلم ٌتوقف كأن الصف ٌخص ال جانبً ألمر توقف

 المشكالت لظهور المجال وإعطاء المدرسً الجو عن الطالب إبعاد شأنه من ذلك ألن الصف أمام المارٌن

 . الصف فً نصابها إلى األمور إعادة ذلك بعد المعلم على ٌصعب حٌث المشاكسات أو الصفٌة

 : تباطؤ دون المناسب الوقت في أخرى إلى فقرة من السلس االنتقال(2-3

 وتوقٌت وتخطٌط تنظٌم من المعلم بذله ما مدى وٌبرز ٌعكس بنجاح التعلٌمٌة وظٌفته ٌؤدي الذي الصف إن

 -انتقال– تسمى فترات بٌنها فٌما ٌفصل المناشط هذه إن ، وفاعلٌة بدقة نشاطه وممارسة الدرس لتنفٌذ

  نشاط لكل والنهاٌة البداٌة نقطة وتسمى

 فترة كانت إذا وخاصة إدارٌة مشكالت عدة حدوث فً تتسبب وآخر نشاط بٌن الفاصلة االنتقال فترات إن

 الدرس انسٌاب فً تؤثر فهً الطالب من ومزعجة مناسبة غٌر سلوكٌات حدوث إلى إضافة طوٌلة االنتظار

 الحصة سرعة إلى الدفع قوة وتشٌر والسالسة الدفع قوة توفر من بد فال كله ذلك المعلم ٌتجنب ولكً ، وسٌره
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 وبذلك المناشط تنفٌذ على تؤثر قد موضوعات إلى التوجه دون المناشط تقدٌم فً واالستمرارٌة التباطؤ وعدم

 . واحد وقت فً واحدة كمجموعة الطالب انتباه على المعلم ٌحافظ

 :إليهم( النظر) الشرح أثناء الطالب مواجهة(2-4

 الظهر إدارة ذلك مظاهر ومن طالبه عن المعلم إلنشغال نظرا   تظهر الصفً الضبط مشكالت من كثٌرا   إن

 ٌدٌر وال الشرح أثناء طالبه إلى ٌنظر أن المعلم من البد ولذا الصف خارج النظر تركٌز أو الشرح عند

 للمعلم موضع أفضل إن ، الطالب بعض جانب من التركٌز وعدم للعبث مجاال   ٌعطً هذا ألن إلٌهم ظهره

 المعلم ٌبدأ فعندما ، الٌسار على السبورة تكون وأن للطالب مواجها   ٌكون أن هو السبورة على الكتابة عند

 وٌثٌر اآلخرٌن وإشغال بالعبث الطالب أحد ٌقوم قد الصف فً ٌحدث ما رؤٌة دون السبورة على بالكتابة

 طالب كل رؤٌة ٌستطٌع حٌث موقعه أخذ المعلم على ٌجب لذا الدرس عن الجمٌع ٌصرف الصف فً شغبا  

 . الصف فً ٌحدث وما باستمرار

 :الدرس في صعوبات من لديهم فيما لمساعدتهم الطالب بين الدرس أثناء االنتقال(2-5

 ٌحدث ما إلى منتبهٌن الطالب إلبقاء متنوعة وحركة بنشاط أي بحٌوٌة درسه مهام انجاز المعلم على ٌنبغً

 الطالب بٌن الدرس أثناء االنتقال علٌه وٌتوجب ، التدرٌسً الموقف ٌتطلبها مقصودة حركات . الصف فً

 الخجل علٌهم ٌغلب الذٌن الطالب الخصوص وجه وعلى صعوبات من ٌواجههم ما قرب عن ولٌتحقق

 ، المتقطعة الراجعة التغذٌة من أكثر مرغوبة المنظمة الراجعة التغذٌة أن كما ، فردٌا   فٌوجههم واالنطواء

 . األخطاء تصحٌح إعادة على ٌصرف الذي الوقت من وتقلل المعلومات من مزٌدا   تقدم ألنها

 :مرتب أو متوقع غير عشوائي بشكل األسئلة توجيه(2-6

 للمحافظة تدرٌسٌة واستراتٌجٌات تقنٌات من المعلم خدمهتٌس ما خالل من تنعكس الفاعلة الصف إدارة إن

 فٌنبغً ، متوقع غٌر عشوابً بشكل الصفٌة األسبلة توجٌه ٌشمل وهذا ، ومسؤولة ٌقظة المجموعة على

 انتباه من للتأكد سؤال على اإلجابة أو للقراءة طالب أي دعوة قبل المجموعة إلى والنظر أوال   السؤال طرح

 علٌهم ٌغلب الذٌن الطالب سؤال المعلم وٌتعمد العشوابًرالإلختٌ وفقا   أحدهم على للمناداة وانتظارهم الجمٌع

 على ٌشجعهم بل وارتباكهم إجاباتهم لعدم تحقٌرهم أو منهم النٌل إلى ٌعتمد أال على السرحان أو الشرود

 مقاعدهم فً جلوسهم قبل الصحٌحة اإلجابة

 : الخ..... التطبيق/الفهم/التذكر/ المعرفة لتشمل األسئلة مستويات في التنويع (2-7

 األسبلة من النوع لهذا ومنتبهٌن متٌقظٌن الطالب جعل على ٌساعد األسبلة متطلبات فً والتحدى التنوٌع إن

 األسبلة هً للطالب المعلم ٌوجهها التً األسبلة معظم أن فالمالحظ ، الطالب لدى التفكٌر تثٌر أسبلة ألنها

 التقوٌم أو التركٌب أو التحلٌل أو التطبٌق أو كالفهم العلٌا المستوٌات دون التذكر مستوى على تركز التً

 مجال بٌنها ومن التربٌة مجال فً عدٌدة اتجاهات برزت ،ولذلك الطالب من بسٌطا   جهدا   إال ٌتطلب ال وهذا
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 على تشتمل بحٌث األسبلة تنوع بضرورة تنادي والتً الصف داخل المعلم ٌستخدمها التً األسبلة طرح

 وهً تذكٌرٌة أسبلة استخدام من بد فال ، التفكٌر من مختلفة مستوٌات تخدم التً األسبلة من مختلفة أنواع

 ربط تتطلب التً وهً تجمٌعٌة أسبلة وكذلك حفظ أن سبق لما المتعلم استرجاع تستدعً إجابات تتطلب التً

 أما ، المعلومات هذه تحكم تعمٌمات أو تعمٌم إلى وصوال   والمسترجعةأ المعطاة المتفرقة المعلومات وجمع

 الطالب من المعلم ٌطلب كأن التفكٌر من نوعا   تتطلب التً األسبلة فتمثل عقلٌة قدرات تتطلب التً األسبلة

 هذا وٌقابل ، مقنعة بأدلة معطاة إجابة ٌدعم أو سابقة معلومات من لدٌة بما باالستعانة جدٌدة إجابة ابتكار

 للتعمٌمات جدٌدة تطبٌقات إلى الوصول أو والتقوٌم والتركٌب والتحلٌل التطبٌق مستوى األسبلة من الصنف

 ، تفرٌقٌة أسبلة وتسمى  (االستنباطً (االستداللً التفكٌر أسلوب مع األسبلة من النوع هذا وٌتفق المبادئ أو

 إثارة إلى وٌدفعهم الطالب ٌصٌب قد الذي الملل على والقضاء الفعالة والمشاركة اإلثارة ٌدفع التنوٌع هذا إن

 .الصفٌة المشكالت

 :الدرس أثناء الذهن شارد الطالب انتباه لجذب المناسب األسلوب اختيار(2-8

 زٌادة شأنه من ذلك ألن وطالبه المعلم بٌن مستمرة االتصال عملٌة لبقاء جدا   مهمة االنتباه عملٌة ُتعد

 االختٌار استخدام طرٌق عن الصف إلى الذهن الشارد الطالب إعادة المعلم ٌستطٌع كما ، الدراسً التحصٌل

 أكثر الطالب المعلم ٌسأل أن بد وال باستمرار منتبهٌن الطالب جعل فً رغبة األسبلة طرح عند العشوابً

 أو النوم إلى فٌركن انتهى قد الصفٌة المشاركة فً دوره بأن الحسبان فً ٌضع ال حتى أمكن كلما مرة من

 وال المتطوعٌن أحد اختٌار ثم كله الصف على السؤال إلقاء أهمٌة بذلك وٌرتبط الشرود أو الجانبٌة المشاكل

 ٌحاول طالب أي فٌباغت والسرٌعة القصٌرة األسبلة إلى المعلم ٌلجأ وأن ، إصبعه ٌرفع ال من ٌهمل

 .الخ .. المعلم شرحها فكرة آخر شرح إعادة ٌطلب أو االنصراف

 : الصوت درجات في التنويع(2-9

 االعتبار فً األخذ دون رتٌبا   سردا   المعلومات سرد أسلوب عن االبتعاد  الناجح الكفء المعلم على ٌنبغً

 نفسه هو المعلم صوت ٌكون فقد وشرودهم الطالب سرحان ٌسبب مما ، وتفاعلهم واهتمامهم الطالب حاجات

 إٌقاظ على تعمل التً الكافٌة بالدرجة معبرا   ٌكن لم حٌث ، الطالب منها ٌعانً التً السرحان لمشكلة مصدرا  

 ترتفع وأنها مناسبة صوته نبرة أن من ٌتأكد أن المعلم على ولذا ، للدرس إنتباههم شد وعلى الطالب

 أفراد جمٌع إلى ٌصل صوته بأن ٌتأكد وأن ، بذاته معنى أو معٌنة فكرة عن تعبر كً الحاجة حسب وتنخفض

 . شرحه إلى مشدودٌن الطالب لٌبقى. الصف

 : الطالب قدرات مع يتناسب بما المستخدمة األلفاظ صعوبة درجة في التنويع(2-11

 االستعداد فً اآلخر عن مختلفا   منهم واحد كل تجعل تكاد فردٌة فروق ٌواجه الصف المعلم دخول عند 

 دفع فٌتجنب ، لها وٌستعد طالبه بٌن الفروق هذه ٌتوقع الواعً النابه فالمعلم ولذلك البطء فً أو للفهم السرٌع

 أو ٌرهقهم ال أن على قدراتهم من ٌزٌد أن علٌه وٌجب قدراتهم ٌفوق االستٌعاب من مستوى إلى الطالب
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 لطرق المعلم كاستخدام لمعانٌها الطالب استٌعاب فً ٌساهم المتنوعة األلفاظ فاستخدام ، لهممهم مثبطا   ٌكون

 .طالبه بٌن الفروق لمراعاة مختلفة تدرٌس

  : الواحدة الحصة في المديح أساليب استخدام في التنويع(2-11

 على فٌنبغً عنده الذات احترام بتوجٌه وٌقوم بإنجازه قام ما على الفرد ٌكافا الفعال التعزٌز أداة المدٌح ٌعد

 اإلثابة كلمات تنوٌع ٌفضل ولكن ، لزمالبه وتحفٌزا   له تقدٌرا   صحٌحة إجابة ٌجٌب الذي الطالب مكافأة المعلم

 أو نوع على االقتصار وعدم المستخدمة ووسابله التعزٌز من فالتنوٌع الطالب إجابة قدر على تكون وأن

 ال قد التعزٌز إن استخدامه، من فترة بعد الطالب ملل وعدم قٌمة التعزٌز إعطاء على ٌساعد واحد أسلوب

 التعلم بعملٌة اإلضرار إلى ذلك ٌؤدي وبالتالً استخدامه ٌساء عندما المتوقعة النتابج إلى بالضرورة ٌؤدي

 :التالٌة لألسباب وذلك

 اإلفراط نتٌجة فعالٌته التعزٌز ٌفقد مما التعزٌز أنماط من مفضلٌن نمطٌن واحد أو نمط على المعلمٌن اعتماد*

 .نجاح أي إحراز عند دابما   كالمدٌح االستخدام فً

 استجابات تكون أن ٌجب حٌث خطأ وهذا التحصٌل مرتفعً للطالب التافهة جاباتلإل التعزٌز استخدام*

 .متمٌزة المتمٌزٌن

  : ٌقول كأن بالمدٌح اللفظً التعزٌز فً مختلفة ألفاظا   ٌختار أن المعلم على المشكلة هذه من وللخروج

 . صحٌح ، ممتاز ، رابع ،مدهش:مثل واحدة كلمة-

 . رابع عمل ، مدهشة فكرة ، جٌد اقتراح : مثل كلمتٌن ـ

 الطرٌقة مراعاة المعلم وعلى ، ! .... ٌا الحل هذا إلى توصلت كٌف ! .... ٌا بإجابتك معجب أنا :مثل جملة ـ

 بٌن المعلم ٌربط أن والبد ،المشاعر وصدق اإللقاء وسرعة الصوت بنغمة مرتبطة فهً المدٌح بها ٌقدم التً

  .للحل المرتب أدابك على أشكرك مثل الطالب به قام الذي اإلنجاز ونوع المدٌح أسلوب

 : الحصة في المستخدمة التدريس أساليب في التنويع(2-12

 أن على والتشجٌع الصفً النشاط فً الطالب مشاركة وجوب على تؤكد التً الطرٌقة المعلم ٌختار أن ٌنبغً

 الخبرات وأنواع ، وعٌهم ودرجة نمو مستوى اعتباره فً ٌضع وأن ، ومتفاعلٌن إٌجابٌٌن الطالب ٌكون

 الواحد الدرس فً طرٌقة من أكثر وٌستخدم لللمل وتجنبا   الطرق فً للتكرار تجنبا   بها مروا التً التعلٌمٌة

 . الطالب من مجموعة طرٌقة كل تالبم بحٌث
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 : طويالا  كان إذا الواحدة الحصة في الدرس موضوع تقسيم(2-13

 الربط وتساعد فهمه على تساعد بطرٌقة مراحل إلى وتقسٌمه الدرس تجزبة الحالة هذه فً المعلم على فٌنبغً

 التً للمرحلة مدخال   وتكون لها واستٌعابهم الطالب فهم من بها ٌتحقق بأسبلة مرحلة كل وتنتهً ، فقراته بٌن

 . تلٌها

 :الطالب وسؤال للمراجعة فقرة كل عند التوقف(2-14

 لهم ٌقدم أن فبعد -الدرس من االنتهاء بعد ال -طالبه فهم مدى للدرس تقوٌمه أثناء ٌعرف أن المعلم على ٌجب

 وٌمكن الربٌسة للنقاط فهمهم من للتأكد أسبلة الطالب على ٌطرح أن علٌه ٌنبغً النقاط لبعض شرحا   المعلم

 . بالدرس المتعلقة األسبلة عن مكتوبة إجابات ٌقدموا أن الطالب من ٌطلب أن للمعلم

 :الطالب ملل أو شرود مالحظة فور الشرح عن التوقف(2-15

 العدٌد بذله بعد وخاصة الشرح عن التوقف فعلٌه السرحان أو الشرود حاالت بعض هناك أن المعلم شعر إذا

 الطالب إعادة فً تساهم التً اتاطشالن أوجه بعض إلى اللجوء علٌه وهنا ، الطالب لتشوٌق المحاوالت من

 بتمثٌل القٌام أو الدرس من أجزاء لمناقشة الطالب من مجموعات بتكوٌن كالقٌام الدراسً الصف جو إلى

  . ما فكرة إعادة أو السرحان أو المنشغل الطالب لٌسأل المعلم ٌتوقف قد أو أخرى أجزاء
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 الخاتمة                                       

 فً طالبه انتباه لجذب المتنوعة والحركات المثٌرات من العدٌد استخدام إلى ٌلجأ الذي هو الناجح المعلم إن

 حصٌلة بال ضابعا   وجهده وقته أصبح وإال ، الدراسً تحصٌلهم لزٌادة الصفً التدرٌس لحظات من لحظة كل

 .مسبقا   لها المخطط التعلٌمٌة األهداف تحقٌق وبدون

 التعلٌمٌة الوسابل بعض اختٌار من له والبد ، جٌدا   إعدادا   للدرس نفسه ٌُعد أن المعلم على ٌنبغً ولذا

 ٌضع فقد ، األساسٌة األمور بعض على انتباههم وٌركز بالدرس طالبه اهتمام من تزٌد التً واألسالٌب

 تحقٌقها على تساعده ال التً العوامل بعض ٌصادف ولكن ، للصف حضوره قبل لدرسه متكاملة خطة المعلم

 المعلم ٌقوله ما ٌفهمون ال الصف أفراد وثلث أفكاره طرح فً وٌسترسل الدرس شرح فً المعلم ٌبدأ فقد ،

 بالحركات القٌام أو النوم فً فٌجدون والقلق بالحٌرة ٌشعرون اآلخر الثلث بٌنما الملل إلٌهم وٌتطرق

 تم ما وإن ٌرغب ما تحقٌق بدون ضابع جهده ألن المعلم ٌقلق الحال بطبٌعة وهذا ، لهم متنفسا   التهرٌجٌة

 .........،،،،،،هباء ذهب قد له التخطٌط

   

 وباهلل الموفق....                                                                                               
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 .القاهرة العربية/ النهضة دار/التدريس مهارات (0894) وآخرون جابر ديالحم عبد جابر(4
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