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 مقدمة
بجامعــة  والتكوينيــة ســعياإ إلــد إحــداث نقلــة نوعيــة  ــي العمليــة التربويــة والتعليميــة 

تســتهدف دعــم  تكوينيــة تنفيــل لقــا ا  ــي  خليــة ضــماج الجــودة تشــر ، 2ســطيف 
" تحـــ  األدا  البيـــدا وجي" تطـــوير األســـاتلة ألدا  مهـــامهم البيدا وجيـــة كفـــا ا  
أسـمد يسـعد إلـد نقـت التـدري   اهـد  الرؤيـة ه. ولهـل( نعلـمكيـف  لنـتعلم)  عنواج

 . عملية التعلم وتستهدف جعله  ي مركزية ر النشط للطالبنقلة تعتمد علد الدو 
ــــد   ــــ وق ــــة ضــــماج الجــــودة للقيــــام ب رئاســــة الجا كلف ــــل هــــله معــــة خلي عــــداد وتنفي

ــيج علــد عمليــة الت بيــ  التجمعــا  واللقــا ا   ،بدايــة باألســاتلة المســتجديج المقبل
ســـاهم  ـــي الوىـــوت إلـــد تحقيـــ  وتـــو ير التةليـــة الراجعـــة التـــي ت الرؤيـــةلتطبيـــ  

 .  ألهداف المرجوةا
رو  تــم اعتمــاد  مجموعــة مــج األبعــاد التــي يفتــر   ــي األســتال أج المشــولتنفيــل 

 يمتلـ  الكفــا ا  الضــرورية  يهــا ليتســم أدا ه بالمعــايير المقبولــة وطنيــا وعالميــا و
دارة الىــف،  ســتراتيجيا  التــدري ا بينهــا  مــج داإ لتوظيفهــا تمهيــ ...و يرهمــا،.وا 

 ليتنــــاوتاتيجيا  االســــتر  ا مــــج تلــــ بعضــــويتضــــمج هــــلا الكتيــــب ،  ــــي الميــــداج 
جــرا ا  تنفيــلها يليهــا بعــ  النقــاط المهمــة  ــي إدارة الىــف  مفهومهــا وأهــدا ها وا 

دارة ســلو  الطــ ب بعنــواج   011“مــوخولة مــج أحــد أشــهر الكتــب حــوت تســيير وا 
يفتـر   يهـا تلبيـة احتياجـا    ، للمربـي جـوني يونـ  ” كرة إلدارة سـلو  الطـ ب

دارة الىف بس سة ويسر،  ظيفياتدري  المواد المختلفة بنيويا وو  خاىة  ي ، وا 
 .لل مج  اجميعستفيد نأج نومت و . ميداج العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 .المو  وهللا 
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 :استراتيجيات التدريس في التكوينمبررات 
، يشـــتمت علـــد تعقيـــدا  ك يـــرة يعـــد التـــدري  ركنـــا أساســـيا  ـــي العمليـــة التعليميـــة 

ه   ىتمردها  ي األ كون يتعامت مع ط ب علـد اخـت ف مشـاربهم ،  هنـا  ل
الفــرو  الفرديــة بيــنهم ، و اخــت  هم  ــي االتجاهــا  والميــوت ، والتبــايج الملحــوظ 

، إلد جانب اخـت ف طبيعـة المـواد المدرسـة ، والوضـعيا  المتبنـاة   ي نفسياتهم
ج السـيطرة عليـه كت لل  يجعت م  ي التدري  ، وتبايج رؤى المربيج واألساتلة ،

 ــــي اتجــــاه واحــــد  يــــر ممكــــج . ومــــج هنــــا يجــــب التمييــــز بــــيج مراحــــت التــــدري  
حتــد تكــوج عمليــة التــدري  ممكنــة  فــة مــج اســتراتيجيا  وطــر  وأســاليب ،المختل

 ومعقولة.
 : مج أهمهااستجابة للعديد مج المبررا   يوتي البعد التكويج  ي هلا واقتراح

تاحـة  ليب تساعد علـد تنميـة تفكيـرالحث علد استخدام طرائ  وأساـ  الطـ ب، وا 
 .لهم لإلبدا  واالبتكار والمبادرة الفرص

ـــ  لقـــا  الـــل  اإل إســـتراتيجية المحاضـــرة و علـــد األســـاتلةاعتمـــاد نســـبة كبيـــرة مـــج ـ
 .لبي للطالب  ي عملية التعلم، مما ساهم  ي إيجاد دور سينتهي بالحفظ والترديد

وتشــوقهم للمــادة  يســية ت يــر دا عيــة الطــ ب للــتعلمالحاجــة إلــد اســتراتيجيا  تدر ـــ 
 .كسبهم القدرة اللاتية علد التعلم، وتالدراسية، وتنمي ال قة  ي نفوسهم

محـوراإ  الطالـبباسـتراتيجيا  التـدري  التـي تجعـت  األسـاتلةضعف إلمـام بعـ  ـ 
 نشطاإ للعملية.

ا  الطــ ب  ــي مهــار قىــور األســاليب والطرائــ  المعمــوت بهــا حاليــاإ عــج تنميــة ـــ 
 .فا ا  ال زمة للعمت بروح الفري ، وتطوير الكالعمت التعاوني

ـــ  ، اســـتراتيجيا  التـــدري  تنويـــععلـــد  األســـاتلة المســـتجديجالحاجـــة إلـــد تـــدريب ـ
 .أ نا  تعلمهم  بالطووسائت التعلم التي يستخدمها 

والتنـو   ـي ، سـاليبهوأ ظهور اتجاها  حدي ة  ي التربية تتعلـ  بمبـادا التـدري ـ 
 الطرائ  والوسائت التعليمية.
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 :الهدف العام 

ــــة و  لتــــي تشــــمت أســــاليب التــــدري  ، االتدريســــية األســــاتلةطــــوير ممارســــا  تتنمي
ت الحىـــوت علـــد ، مـــج أجـــوخارجـــه ، والمواقـــف التعليميـــة داخـــت الىـــفوطرائقـــه

 .نواتج تعليمية جيدة
 :األهداف التفصيلية  

العام الل  يسعد إلد نقت التدري  نقلة نوعيـة تعتمـد علـد للوىوت إلد الهدف  
 : تبرز األهداف التفىيلية التالية ،ور النشط للطالب  ي عملية التعلمالد
 .دري  وأساليبهمج مهارا  التمناسبة بلخيرة  األساتلةتزويد ـ 
  ي مجات استراتيجيا  التدري  . األساتلةتطوير مهارا  ـ 
 .يجيا  التدري المتعلقة باسترات جالتكويتك يف نشاطا  ـ 
ـــ  وبيـــاج عائـــداتها علـــد حـــوت اســـتراتيجيا  التـــدري   بـــيج األســـاتلةنشـــر الـــوعي ـ

 .عملية التعلم
دورهـم  وتفعيـت المطبقـيج السـتراتيجيا  التـدري  األساتلةاكتشاف المبدعيج مج ـ 

 .بما يخدم المشرو  ويحق  متطلباته
  ، وخل  جو تعاوني بينهم.النمو المهنيو التعلم نحو  األساتلةا عية إ ارة دـ 
 
 : التدريس ستراتيجيةإل العام  مفهومال
لتوظيـــف اإلمكانــــا  الماديــــة  ،سلســـلة اإلجــــرا ا  التـــي يــــتم تخطيطهـــا ب حكــــام "

، وتمكينهم مج ة الط ب علد تحقي  أهداف التعلملمساعد ،الجامعةوالبشرية  ي 
 ." مهارا  التعلم اللاتي وأدواته
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ــة المتداخلــة والمناســبة ألهــداف هــي "ســيا ــة والعامع   مــج طــر  التــدري  الخاىع
تحقيــ  أهــداف للــ  الموقــف بوقــتع تعليمــيع ، والتــي يمكــج مــج خ لهــا الموقــف ال

 اإلمكانا  ، وعلد أجود مستو ممكج ".
ولـــــلل  يســـــتخدم بعضـــــهم مىـــــطلس إســـــتراتيجيعة التـــــدري  بشـــــكت متـــــرادف مـــــع 

، ولــي   ــي للــ  مــج Teaching Proceduresمىــطلس إجــرا ا  التــدري 
حــر ،  مجموعـــة اإلجــرا ا  المتسلســـلة ، والطرائـــ  واألســاليب التـــي يســـتخدمها 
األستال لتحقي  أهداف التعلعم والتعليم ، ما هي إالع إستراتيجيعة تدريسيعة  ، وللل  

داخــت الفىــت  در إســتراتيجيعة التــدري  بونعهــا : " مجموعــة تحرعكــا  المــ  عرع ــ
شــكت منــتظم ومتسلســت، وتهــدف إلــد تحقيــ  األهــداف التدريســيعة التــي تحــدث ب
 المعدعة سلفاإ." .

 أعــمع مــج الطريقــة Strategyوبشــكت عــام هنــا  شــبه إجمــا  بــوجع اإلســتراتيجيعة 
Method والطريقة أعمع مج األسلوب ، Style. 

 مفهوم التدريس:
لل  شـوج أ   نظام التدري  نظام شامت ، يتكوج مج أجزا  مترابطة ، شونه  ي 

نظام آخر ، وعليه   ج عملية التدري  تتم و ـ  خطـة مرسـومة محورهـا األسـا  
ــــة  وأســــلوب إســــتراتيجية:  ــــد وضــــع وبنــــا   ، وطريق ــــم دومــــا عل ، يحــــرص المعل

التدريسية وتنفيل طريقته بوسلوبه الخاص ،  يركز البع  مـنهم علـد  إستراتيجيته
والطريقة واألسلوب ويتعامـت معهـا  يجيةباإلستراتتل  اإلجرا ا  المجردة المتعلقة 

علــد أنهــا هــي األدوا  الرئيســية لتنفيــل العمليــة التدريســية  يبنــي  لســفته التعليميــة 
 علد هلا األسا .

يفتر  أج تبند الفلسفة التدريسية حوت المتعلم ال المعلم  هو الهدف والمعلم أداة 
الطالــب هــو المحــور  الــل  يــؤمج أج واألســتالمــج أدوا  تحقيــ  أهــداف التــدري  

األســــا  ســــيكوج محتر ــــا وناجحــــا  حــــيج يكــــوج تفكيــــره بهــــلا الشــــكت  لــــج يهمــــت 
العوامت المؤ رة علد العملية التدريسية ، وهلا سيجعله يفكر  ي الطالب مـا الـل  
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يريـده  مـا هــي طبيعتـه  كيـف هــي الظـروف المتعلقـة بــه سـيفكر أيضـا بــالظروف 
ســــة وطبيعــــة مجتمــــع وجةرا يــــة المنطقــــة البيئيــــة المحيطــــة مــــج مبنــــد و ر ــــة درا

ومعتقــدا  الســـكاج ، ســـيفكر أيضـــا بلاتـــه كمنفــل ولـــي  كهـــدف  يراقـــب تىـــر اته 
 وألفاظه واتجاهاته وأسلوب أدائه.

مـا يفعلـه اسـتنادا إلـد حاجـا  الطـ ب ال  األسـتال هـوإج أ ضت تخطيط يقوم به 
ـــة  ـــي ال ـــع بالمرونـــة الكا ي طـــر  واألســـاليب ر باتـــه هـــو ،  ـــالمعلم يجـــب أج يتمت

 . مستندا  ي لل  إلد اإلجابة عج األسئلة : و با   ي األهداف
 من أدرس ؟                ماذا أدرس ؟           كيف أدرس؟

 وعلد ضو  لل  يمكج وىف عملية التدري  علد أنها: 
نظام أو نسق يتكون من مجموعة من األنشطة التي يقوم بهاا المادرس بقصاد 

" التادريس نشااط   أ  أجلى تحقيق أهداف تربوية معيناة   مساعدة الطالب ع
هادف يرمي إلاى إحادات تار ير فاي شخصاية الطالاب وهاو وسايلة   أماا ال اياة 

 . فهي التعلم أو تعديل سلوك الطالب تعديال يساعد على نموهم المتكامل "
 ويستند هلا التىور علد مسلما  أهمها:

تتـولف مـج مـدر  وطالـب ومـادة تعليميـة  ـ أج التـدري  عمليـة لا  أبعـاد    ـة0
 أو خبرة تربوية .

ـــ أج التــدري  ســلو  اجتمــاعي ال ينشــو  ــي  ــرام ، وأنــه ال بــد مــج وجــود تفاعــت 2
بيج المدر  والطالب وبيج الطالـب والمـادة التعليميـة أو الخبـرا  التربويـة ، ومـج 

يضــا الدقــة  ــي هنــا تظهــر أهميــة الدقــة  ــي اختيــار الخبــرا  التربويــة المناســبة وأ
 اختيار الطريقة أو الطر  المناسبة .

ــ أج التــدري  ســلو  يمكــج م حظتــه وقياســه وبالتــالي يمكــج ضــبطه وتقويمــه 3 ـ
 وتحسينه.

 ـ أج التدري  يشتمت علد بعد إنساني يتم ت  ي التفاعت بيج المدر  والط ب 4
 قة ـ أج التدري  عملية دينامية  يها حركة وتفاعت وتو ر وتو ير و 5
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ـــد 6 ـــة اتىـــات وأج وســـيلتها الرئيســـة هـــي اللةـــة ،  يجـــب عل ـــدري  عملي ـــ أج الت ـ
 المعلم استخدام لةة ما لتوىيت رسالة معينة إلد مستقبت معيج.

نمـا هـي  األسـتالـ أج عمليـة التـدري  ليسـ   قـط مـا يقـوم بـه 7 داخـت الفىـت ، وا 
 .بلط عملية تتضمج أنشطة ك يرة قبت وأ نا  وبعد لقا  المدر  با

نشاااط مهنااي يااتم إنجااال  ماان خااالل  ااالت وممــا ســب   ــ ج التــدري  عبــارة عــج: 
عمليات رئيسة : هي التخطيط والتنفيذ والتقاويم   ويساتهدف مسااعدة الطاالب 
على التعلم   وهذا النشاط قابل للتحليل والمالحظة والحكم علاى جودتا,   ومان 

 . م تحسين,
 الخىائص التالية:  ولتعمي   هم هلا المعند نقوت أج للتدري 

: التــدري  نشــاط مهنــي متخىـص قىــد  ، بمعنــد أنــه عمــت  الخاصااية األولااى
هادف تحتر ـه  ئـة معينـة مـج النـا  هـم المعلمـوج وهـم األشـخاص المكلفـوج مـج 

تعليم الط ب  ي أحدى مؤسسا  التعليم ) مدرسـة ، معهـد ،  ةالمجتمع بمسؤولي
ا يـتدريسـية معينـة ، ولكونـه نشـاطا مهنكلية ، الخ ( بقىد تحقي  أهداف تعليمية 

 TEACHING  نـه يتطلـب أج يكـوج لـدى هـؤال  المعلمـيج الكفايـا  التدريسـية 
COMPETENCIES   وهـــــــي مجموعـــــــة المعـــــــارف والمهـــــــارا  واالتجاهـــــــا ،

ال زمة للمعلم للنجاح  ـي أدا  مهنـة التـدري   ، كـلل  أج يـتم إعـدادهم لممارسـة 
يـت المهنـي ، وهـي العمليـة التـي يـتم بموجبهـا تقـديم المهنـة مـج خـ ت عمليـة التوه

، بةيـة إكسـابهم  خاىـةمناهج أو دراسا  أو برامج خاىة داخت كليا  ومعاهد 
الكفايا  التدريسية ، ومج  م يحىلوج علد إجازة ) شهادة ، رخىـة ( لممارسـة 

 تل  المهنة .
يـا  أساســية : يــتم إنجـاز للــ  النشـاط مــج خـ ت  ــ ث عملالخاصاية ال انيااة    

 مترابطة هي: 
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خطــط التــدري   توضــعوبمقتضــاها  planning processـــ عمليــة التخطــيط 0
مســـبقا ، وتشـــمت : المـــادة الدراســـية ، خطـــط تـــدري  الوحـــدا  الدراســـية ، خطـــط 

 تدري  الدرو  اليومية .
و يهــا يقــوم  the implementing (execution)processــ عمليــة التنفيــل 2

بيــ  خطــة التــدري  واقعيــا  ــي الىــف الدراســي مــج خــ ت بمحاولــة تط المــدر 
ــــة التعلــــيم الماديــــة  ــــه وتهيئــــة بيئ ــــه واتىــــاله وتواىــــله اإلنســــاني مــــع ط ب تفاعل
واالجتماعية لتحقي  األهداف المرجوة مج التدري  ، ومج خ ت قيامه ب جرا ا  

 تدريسية معينة .
دى مــعلــد   المــدر وتتضــمج حكــم  evaluation process مـــ عمليــة التقــوي3

نجاح خطة التـدري   ـي تحقيـ  األهـداف المرجـوة مـج التـدري  ، ومـج  ـم إعـادة 
 النظر  ي خطط التدري  ، و ي طريقة تنفيل التدري  إلا تطلب األمر لل  . 

 
الةر  األساسي مج التدري  مساعدة الط ب علد الـتعلم ، الخاصية ال ال ة : 

 المعر ة للط ب. بةية تحقي  أهداف معينة ولي  مجرد تلقيج
يمكــج تحليــت النشــاط التدريســي الكلــي إلــد عــدد مــج مكوناتــه  الخاصااية الرابعااة :

الجزئية القابلة للم حظة المنظمة ومج  م الحكم علـد جودتـه باالسـتعانة بـودوا  
ومقــايي  خاىــة ، أ  أج النشــاط التدريســي يمكـــج تقويمــه ومــج  ــم تحســـينه إج 

 تدريبية خاىة . تطلب األمر لل  مج خ ت برامج 
وهنا  مج يرى :  إج النظرة الحدي ة إلد التدري  تعتبره وسائت لتنظيم المجات   

ـــا مـــج  ـــر مـــج ســـلوكه ، إلا  همن ـــالمتعلم كـــي ينشـــط ويةي ـــل  يحـــيط ب الخـــارجي ال
السلو  معناه الواسع الل  يشمت المعر ة والوجداج واألدا  ، واألسا  الل  تقوم 

تعلــيم يحــدث نتيجــة للتفاعــت بــيج المــتعلم والظــروف عليــه هــله النظريــة هــو أج ال
الخارجية ، وأج دور المعلم هو تهيئة هله الظروف ، بحيث يستجيب لها المتعلم 
ويتفاعــت معهــا ، وتتميــز هــله النظــرة بونهــا تنــو  أهــداف التعلــيم وال تقىــرها علــد 
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ـــة البشـــرية متجـــددة باســـتمرار ، وتجعـــت دور الم علـــم المعلومـــا  ، وتعتبـــر المعر 
إيجابيــا  ــي الكشــف والتحىــيت ، وتراعــي الفــرو  الفرديــة بــيج المتعلمــيج ، وهــي 
 ــــو  هــــلا توســــع مجــــات عمــــت المعلــــم مــــج حيــــث اختيــــار المــــادة التــــي يقــــدمها ، 
واألســــلوب الــــل  يتبعــــه  ــــي التقــــويم ، والوســــائت التــــي يســــتعيج بهــــا  ــــي للــــ  ، 

ج موقــف تعليمــي وخ ىــة للــ  ينبةــي النظــر للتــدري  علــد أنــه جــز  متكامــت مــ
يشمت المتعلم وقدراته وحاجاته ، واألهداف التي ينشدها المعلم مج المادة العلمية 
، واألســـاليب التـــي تتبـــع  ـــي تنظـــيم المجـــات للـــتعلم ،  التـــدري  بهـــلا االعتبـــار : 
لى خبرة يتفاعال  نشاط مقصود يهدف إلى ترجمة الهدف التعليمي إلى موقف وا 

جهاا السالوك المنشاود و حتاى ياتم رباط الطالاب معها الطالب ويكتساب مان نتائ
بطاارق واسااتراتيجيات  الماادرسصاال ابااالخبرة التعليميااة ت محتااوه الماانه   يتو 

 .تدريس ويستعمل وسائل تعليمية تليد من فاعلية تلك الطرق واالستراتيجيات
 استراتيجيات وطرق وأساليب التدريس:الفرق بين ا 

تراتيجيا  والطـــر  واألســـاليب ، ومـــج الم حـــظ أج هنـــا  تـــداخت  يمـــا بـــيج االســـ
ال يرى  ي لل  بوسا ،  هي تؤد  لمفهوم  واحد ، وهو المفىود  مج المختىيج

 ـــي التـــدري  ولكـــج يــــرى الـــبع  الخـــر أنـــه : يوجــــد خلـــط واضـــس  ـــي بعــــ  
الكتابا  التربوية بيج المفـاهيم ال   ـة ،  ـالبع  يسـتخدمها كمتراد ـا  لهـا نفـ  

بـيج األسـلوب والطريقـة واإلسـتراتيجية ، و ـي اللةـة العربيـة الداللة والبع  يخلط 
ليســـ  هـــي   اإلســـتراتيجية، االخـــت ف  ـــي المبنـــد يســـتلزم اخـــت ف  ـــي المعنـــد 

والطريقــة أوســع مــج األســلوب ، ويمكــج همــا أشــمت منألنهــا الطريقــة وال األســلوب 
التدري  هي  إستراتيجيةوالطريقة واألسلوب  ي أج  اإلستراتيجيةتحديد الفر  بيج 

الموقــــف  التــــي تختــــار الطريقــــة الم ئمــــة مــــع مختلــــف الظــــروف والمتةيــــرا   ــــي
 بالمقابت أوسع مج األسلوب . التدريسي ، و الطريقة هي

مــــج أجــــت  المــــدر إلا  طريقــــة التــــدري  هــــي وســــيلة االتىــــات التــــي يســــتخدمها 
يتنـاوت إيىات أهداف الدر  إلد ط به ، أما أسلوب التدري   هـو الكيفيـة التـي 
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هي خطة واسـعة وعريضـة  واإلستراتيجيةبها المعلم الطريقة ) طريقة التدري ( ، 
 واإلسـتراتيجيةللتدري  ،  الطريقـة أشـمت مـج األسـلوب ولهـا خىـائص مختلفـة ، 

 .مفهوم أشمت مج اال نيج 
يتم انتقاؤها تبعا لمتةيرا  معينة وهي بالتالي توجه اختيار الطريقة   اإلستراتيجية

ســبة ، والتــي بــدورها تحــدد أســلوب التــدري  األم ــت ، والــل  يــتم انتقــاؤه و قــا المنا
 لعوامت معينة . 

 والشكت التي يوضس تل  الفرو  
 

 
 : استراتيجيات التدريسا 

توجـــد بينهـــا جوانـــب مشـــتركة  اســـتراتيجيا  التـــدري أج  إلـــديشـــير الواقـــع        
، ويمكــج تقســيم أســاليب وطــر  التعلــيم  ــي :  ــ ث  بعضــهامعزولــة عــج وليســ  

 :  على النحو اآلتيمجموعا  ، 
بالعمت منفردا  ي أ لـب األحيـاج ، أو  المدر  : حيث يقوم ا مجموعة العرض9

 يشتر  معه الط ب  ي أضي  الحدود . 
 وتتضمج هله المجموعة أسلوبيج هما: 

 استراتيجيات التدريس

 طرق التدريس

 أساليب التدريس
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 ( المحاضرة 0
 ( المناقشة 2
حيـــث يقـــوم بالعمـــت الطـــ ب تحـــ  أشـــراف وتوجيـــه  كتشااااف :اااا مجموعاااة اال 4

 . المدر 
 وتتضمج هله المجموعة األساليب التية: 

 ( التعلم باالكتشاف.0
 ( التعلم بوسلوب حت المشك  .2
 ( الدرو  العملية .3
 ( العرو  والمشاهدا . 4
إال  المـدر حيث يقوم بالعمت الطـ ب ، وال يتـدخت  ا مجموعة التعلم الذاتي :0

  ي أضي  الحدود لتوضيس أمور بعينها .
 وتتضمج هله المجموعة األساليب التية: 

 .المبرمج ( التعليم 0
 ( التعليم بالمختبر اللةو  .2
 ( التعليم بالحاسب اللي.3
 ( التعليم بالوسائت السمعية والبىرية .4
 ( التعليم بالحقائب التعليمية. 5
 ( التعليم مج أجت الكفاية .6
 التعليم المفتوح. (7
 ( التعليم مج مركز مىادر المعلوما .8
 .حتد التمكج( التعليم 9
ــــو     ــــرة وتن ــــد ظهــــر  تقســــيما  متعــــددة، أهمهــــا  اإلســــتراتيجيا ونظــــر لك  ،  ق

  هماااا حســـب العىـــر الـــل  ظهـــر   يـــه إلـــد قســـميج رئيســـيج ، التقســـيموأشـــملها 
 طر  التدري  القديمة ، وطر  التدري  الحدي ة .
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 ت طرق التدريس القديمة  : موعة األولىالمج
 وتشتمت علد: 

 أ  ا الطريقة اإللقائية . 
 وتشتمت علد : 

 ـ أسلوب المحاضرة.0
 ـ أسلوب األسئلة.2
 ـ أسلوب التحفيظ والتسميع.3
 . ـ أسلوب اإلم  4
 ـ أسلوب القرا ة والشرح.5
 ـ أسلوب المناظرة.6

 . ب ا الطريقة القياسية
اســـتخدمها ســـقراط مـــع ط بـــه مـــج أجـــت الوىـــوت بهـــم إلـــد  وهـــي الطريقـــة التـــي

 الجزئية مج خ ت الحقائ  الكلية.  الحقائ
 ج ا الطريقة االستقرائية.

  وهـــي الطريقـــة التـــي تعتمـــد علـــد االنتقـــات مـــج الجـــز  إلـــد الكـــت ، و يهـــا تعـــر 
 األسئلة أو النمال  وتفحص وتقارج   م تستنبط القاعدة.

 تدريس الحدي ة  :ت طرق ال المجموعة ال انية
 وتشتمت علد : 

 ـ طريقة المناقشة .0
 ـ طريقة التعلم التعاوني.2
 ـ طريقة التعلم اللاتي ، وتشتمت علد أنوا  منها:  3

 ـ التعليم المبرمج.
 ـ الحقائب التعليمية.

 ـ التعليم باستخدام الحاسوب.
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 ـ أسلوب حت المشك   .4
 ـ أسلوب تم يت األدوار. 5
 ني .ـ العىف الله6

 : استراتيجيات وطرق التدريستصنيف 
لتىنيف،  قد تىنف علـد أسـا  اهتمامهـا بنشـاط المـتعلم لهنا  أس  متعددة  

 :   الت فئاتإلد 
 ( طر  تركز علد نشاط المتعلم : كطريقة حت المشك   .0
 ( طر  تهمت نشاط المتعلم : كطريقة اإللقا  المحاضرة .2
 متعلم : كطريقة المناقشة.( طر  تركز جزئيا علد نشاط ال3

 وقد تىنف طرائ  التدري  علد أسا  عدد المتعلميج إلد  ئتيج : 
ــــدري  الجمعــــي : م ــــت طــــر  اإللقــــا  وحــــت المشــــك   والمناقشــــة 0 ( طــــر  الت

 والتعليم التعاوني .
 ( طر  التدري  الفرد  : م ت التعليم المبرمج ، أو التعليم بالحاسبا  اللية.2

 والطالب إلد:  المدر يىنفها و قا للدور الل  يلعبه  كما أج هنا  مج
 ـ طر  تدري  تركز علد دور المعلم  ي التدري  م ت طريقة المحاضرة .0
 ـ طر  تدري  تركز علد النشاط اللاتي للطالب م ت طر  التعلم اللاتي.2
والطالــب معــا م ــت طريقــة المناقشــة أو  المــدر ـــ طــر  تــدري  تركــز علــد دور 3

 طرقة االكتشاف الموجه ، الطريقة االستقرائية ، طريقة حت المشك  .الحوار 
كمــــا يمكــــج تىــــنيف طرائــــ  التــــدري  علــــد أســــا  نــــو  االحتكــــا  بــــيج المعلــــم 

 والمتعلم إلد ما يلي: 
( طـر  تــدري  مباشــرة : يــرى  يهــا المعلـم ط بــه ويتعامــت معهــم وجهــا لوجــه ، 0

 .كطر  اإللقا  والمناقشة والدرو  العملية 
( طــر  تــدري   يــر مباشــرة : ال يــرى  يهــا المعلــم ط بــه ، كــوج يــتم التــدري  2

مـــ   عـــج طريـــ  الـــدائرة التلفزيونيـــة المةلقـــة أو المفتوحـــة ، كمـــا  ـــي التعلـــيم عـــج 
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طري  برامج التلفزيوج المعتادة أو أشرطة الفيديو أو اإللاعة الموجهـة لفئـة معينـة 
 األمية . مج المتعلميج كالبرامج اإللاعية لمحو

وهكلا يتم تىنيف طرائ  التدري   ي ضو  أسـ  عديـدة ، وسـيتم تىـنيفها هنـا 
 ، علد أسا  مدى استخدام المعلميج لها إلد قسميج هما: 

بةــــــ  النظــــــر عــــــج  المدرســــــيج( طــــــر  تــــــدري  عامــــــة : يســــــتخدمها جميــــــع 0
 تخىىاتهم ، وأهم تل  الطر  : 

 ـ طريقة اإللقا .0
 ـ طريقة المناقشة.2
 يقة هر بار .ـ طر 3
 ـ طريقة حت المشك  .4
 ـ طريقة العر  العملي.5
 ( طر  تدري  خاىة : يستخدمها معلمو كت تخىص بلاته . 2
 كما أج هنا  نمال  مج طر  التدري  تتم ت  ي :  

 ـ الطريقة االستنتاجية .
 ـ الطريقة االستقرائية.

 ـ طريقة حت المشك  .
 ـ الطريقة القىىية .

 وىفية.ـ الطريقة ال
 ـ طريقة المناقشة.

 ـ طريقة المقارنة والربط.
 ـ طريقة لعب الدور.
 ـ طريقة المشرو .

 ـ الطريقة االستقىائية.
 ـ طريقة دراسة الحالة.
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 ـ طريقة العىف اللهني.

 ـ طريقة األلعاب التربوية.
 ـ طريقة التعلم التعاوني .

 ـ طريقة اإللقا .
 ـ الطريقة السقراطية.

 ضرة.ـ طريقة المحا
 ـ تفريد التعليم " التعلم الفرد " ، ويوخل عدة أشكات منها:

 أ ـ ىحف األعمات.
 ب ـ الرزم " الحقائب التعليمية"

ــ التعلــيم المبـرمج ، وهــو مـج أك ــر ىــور الـتعلم أو التعلــيم الفـرد  تقــدما، و كرتــه 
 الرئيسة تقوم علد أسا  التعليم اللاتي عج طري  اللة ، ويوخل شك ج هما : 

 البرمجة الخطية .
 البرمجة التفريعية .

 ـ استخدام الحاسب  ي التدري  .
 ا معايير اختيار طريقة التدريس : 

يوجـــد عـــدة معـــايير أساســــية يســـتوجب األخـــل بهـــا عنــــد اختيـــار طريقـــة التــــدري  
 المناسبة للدر  وللط ب ، تتم ت  ي : 

المعلـــم الطريقـــة  م ئمـــة الطريقـــة ألهـــداف الـــدر  : ويعنـــي هـــلا أج يختـــار ـ  0
المناسبة  ي ضو  األهداف التعليمية المحددة للدر  ،  علد سبيت الم ات عنـدما 
يكـــوج الهـــدف هـــو تعلــــيم حقـــائ  ومعـــارف ، قـــد يســــتخدم المعلـــم طريقـــة اإللقــــا  
المباشر لتحقي  هلا الهدف، أما إلا كاج الهدف هـو تنميـة مهـارة حـت المشـك   

 أو االكتشاف الموجه. ،  قد يستخدم طريقة حت المشك  
مناســـــبة الطريقـــــة للمحتـــــوى الدراســـــي : بمـــــا أج طريقـــــة التـــــدري  مرتبطـــــة  ـ  2

باألهداف المراد تحقيقها ،   نها بالتالي ينبةي أج ترتبط بالمحتوى وطبيعة المادة 
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الدراســية وأســلوب تنظيمهـــا ، للــ  ألج لكـــت مــادة دراســية طبيعـــة خاىــة تفـــر  
و طــر  معينــة لتدريســها ،  هنــا  مــواد يةلــب عليهــا علــد المعلــم اختيــار طريقــة أ

 الطابع النظر  ، وأخرى يةلب عليها الطابع العملي أو التجريبي .
للطريقة  المدر م ئمة الطريقة لمستوى المتعلميج : أ  أج يخضع اختيار  ـ  3

مــــج حيــــث خبــــراتهم الســــابقة بموضــــو  الــــدر  ،  بط بــــهالمناســــبة لمــــدى وعيــــه 
المادة وحاجـاتهم ، ومـا بيـنهم مـج  ـرو   رديـة ، كمـا يعتمـد هـلا  واتجاهاتهم نحو

 المتعلمــوجبالعمليــا  العقليــة التــي يقــوم بهــا  المــدر االختيــار علــد مــدى إلمــام 
 أ نا  التعلم .

 ـــي الـــدر : ويقىـــد بهـــلا أج يكـــوج المـــتعلم إيجابيـــا ، عـــج  الطـــ ب ـ إشـــرا  4
فكيـــره باســـتمرار ، والبعـــد عـــج طريـــ  إشـــراكه  ـــي الموقـــف التعليمـــي ، واســـت ارة ت

الرتابة التي تؤد  إلد انىرا ه عج الدر  ، وخلـ  المواقـف التـي تتىـت بحياتـه 
  يجد نفسه مد وعا لحلها.

االقتىــاد  ــي الوقــ  والجهــد: ويعنــد للــ  أنــه كلمــا حققــ  طريقــة التــدري   ـ  5
،  هدف مج أهداف التعلم  ي وق  قىير وبجهد معقوت ، وبتكلفـة أقـت جأك ر م

 مع توا ر عنىر  الفعالية واإل ارة كان  أولد باالختيار واالستخدام 
 

 
 

 التدريسستراتيجيات لبعض إ مختصرات
 
 : طريقة المحاضرة أو اإللقاء -9
 للمـدر تعدع هله الطريقة مج أبرز الطرائ  التي تتعىف بالسلو  اللعفظي :  المفهوم 

تقبت ،  هـــي " تعتمـــد علـــد قيـــام مســـ الطالـــبمرســـت و  در ؛ لتحقيـــ  األهـــداف،  المـــ
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ب لقا  المعلوما  علد الط عب مع اسـتخدام السـبورة أحيانـاإ  ـي تنظـيم بعـ   المدر 
 ."  ومفكراعاإ الطالب هادئاإ مستماأل كار و تبسيطها،  ي حيج يجل  

 ملاياها :
 االقتىاد  ي الوق .ـ 
ة.  ـ   االقتىاد  ي التجهيزا  الخاىع
 مج الط عب  ي وق  محدود. تدري  مجموعا  كبيرة ـ 
 تو ير جوع مج الهدو  داخت حجرعة الدراسة.ـ 

 عيوبها :
 تجعت الطالب سلبيعاإ ، و تهمت حاجته إلد النشاط و الفاعليعة ال زمة لنمو خبراته .ـ 
 تؤدع  إلد شرود الط عب لهنيعاإ بسبب الملت الل  تحد ه هله الطريقة لديهم.ـ 
ـــــز علـــــد الـــــتعلعم المــــــ  عر ـــــي ، وعلـــــد المســـــتوى البســـــيط منـــــه) التـــــلكعر( و تهمـــــت تركع

المســتويا  األخــرى، إضــا ة إلــد إهمالهــا مجــاليع الــتعلعم الخــريج: المجــات المهــارى و 
 المجات الوجدانيع .

ــــز علـــد العــــر  اللفظــــيع ، و تهمـــت اســــتخدام الوســـائت الحســــيعة ، كالنمــــال  و ــــ  تركع
ما  و الىور ، و يمكج تحسيج المحاضر   ة مج خ ت :  المجسع

 اإلعداد الجيعد.ـ 
 رها.ا كأترتيب عناىرها و ـ 

 استخدام بع  الوسائت اإليضاحيعة.
 رها.ا كأالربط بيج ـ 
 إتاحة المجات للمتلقعيج لطرح األسئلة ، و اإلجابة عج استفسارا تهم.ـ 

 
 ا طريقة المناقشة والحوار:   4

علـد معـارف  در   يهـاتمـد المـيع الحـوار ، طريقـة تقـوم  ـي جوهرهـا علـد المفهوم :
الطـــ ب وخبــــراتهم الســــابقة ،  يوجـــه نشــــاطهم بةيــــة  هـــم القضــــية الجديــــدة مســــتخدما 
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جابــــ  يهــــا إ ــــارة للمعــــارف ا  الطــــ ب لتحقيــــ  أهــــداف الــــدر  ، األســــئلة المتنوعــــة وا 
السابقة ، وت بي  لمعـارف جديـدة ، والتوكـد مـج  هـم هـلا ولا ، و يهـا اسـت ارة للنشـاط 

 فعات للط ب وتنمية انتباههم وتوكيد تفكيرهم المستقت .العقلي ال
وهــــي  ــــي أحســــج ىــــورها اجتمــــا  عــــدد مــــج العقــــوت حــــوت مشــــكلة مــــا ، أو قضــــية 
ودراستها دراسة منظمة ، بقىد الوىـوت إلـد حـت أو االهتـدا  إلـد رأ   ـي موضـو  

 وجــه الجماعــة إلــد الخــط الفكــر ا يعــر  الموضــو  ويعــادة رائــد المــدر القضــية ، و 
 الحت المطلوب . إلدالل  تسير  يه المناقشة حتد تنتهي 

 ملاياها:
 ـ الدور اإليجابي لكت عضو مج أعضا  الجماعة .

 ـ التدريب علد طر  التفكير السليمة .
 ـ  با  ال ار التعليمية .

 ـ اكتساب روح التعاوج والديمقراطية وأساليب العمت الجماعي.
 والط ب بعضهم والبع  الخر .والطالب ،  المدر ـ التفاعت بيج 
 التي تؤد  إلد تبادت الرا  واأل كار. األنشطةـ تشمت جميع 

العليــا ىــورة الجــدت  المراحــتوهــي تىــلس  ــي جميــع المراحــت الدراســية ، وتوخــل  ــي 
،  للنقاشوتبادت القضايا واالتفا  حوت رأ  موحد  ي أحدى الموضوعا  المطروحة 

ــــد مو  ضــــوعها بدقــــة و وضــــوح بحيــــث تكشــــف للطــــ ب ويعتمــــد نجاحهــــا علــــد تحدي
 الخطوا  المراد إنجازها.

 عيوبها:
 .) األ وا  (ـ عدم ى حيتها إال للجماعا  الىةيرة 

 ـ تحدد مجالها بالمشك   والقضايا الخ  ية.
 ـ طوت الوق  الل  تستةرقه  ي دراسة الموضو  .

س الفرىــة لكــت عضــو لكــي ـــ اال تقــار  ــي أك ــر األحيــاج إلــد الرائــد المــدرب الــل  يتــي
 يقدم ما عنده .
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ويمكج التةلب علد هله العيوب باختيار الموضوعا  التي تسمس طبيعتها بالمناقشـة  
وتتقاسمه الجماعـة ، دوج أج يسـتو ر بالقيـادة أو يحتكـر الحـديث أحـد مـا ، وباإلعـداد 

زمــة للمناقشــة عــج طريــ  جمــع المعلومــا  المطلوبــة ، وتحضــير الو ــائ  ال  المســب 
وتســجيت بعــ  مناقشــا  الجماعــة  ــم إعادتهــا علــد أســماعهم مــرة أخــرى ، ومناقشــة 

 نقاط الضعف والقوة  ي الطريقة التي سار   يها تل  المناقشا .
 أنواعها: 

المناقشــة التلقينيــة ، وهــي الطريقــة التــي تؤكــد علــد الســؤات والجــواب بشــكت يقــود  ـ  0
 للاكرة .الط ب إلد التفكير المستقت ، وتدريب ا

المناقشة اإلكتشا ية الجدلية ، والتـي يعتبـر الفيلسـوف سـقراط أوت مـج اسـتخدمها  ـ  2
مــع ط بــه ،  هــو ال يعطــيهم أجوبــة جــاهزة ولكنــه كــاج بوســئلة تــارة ومعارضــته تــارة 
أخرى ، يقـودهم للـ  إلـد اكتشـاف الحلـوت الىـحيحة ، كمـا أج هد ـه لـم يكـج إعطـا  

نمــا إ ــ كســابهم خبــرة  ــي طــر  التفكيــر الطــ ب المعــارف ، وا  ارة حــب المعر ــة لــديهم وا 
التــي تهــديهم إلــد الكشــف عــج الحقــائ  بونفســهم والوىــوت إلــد المعر ــة الىــحيحة ، 

 وقد سمي هلا الشكت التوليد  للمناقشة بالطريقة السقراطية .
المناقشــة الجماعيــة الحــرة ، و يهــا يجلــ  مجموعــة مــج الطــ ب  ــي شــكت حلقــة  ـ  3

موضـــو  يهمهـــم جميعـــا ، ويحـــدد قائـــد الجماعـــة أبعـــاد الموضـــو  وحـــدوده ،  لمناقشـــة
ويوجه المناقشة ، ليتيس أكبر قدر مج المشاركة الفعالة ، والتعبير عج وجها  النظر 

دوج الخــرو  عــج موضــو  المناقشــة ويحــدد  ــي النهايــة األ كــار الهامــة التــي  ةالمختلفــ
 توىل  لها الجماعة . 

كــوج مــج مقــرر وعــدد مــج الطــ ب ال يزيــدوج عــج ســتة يجلســوج النــدوة ، وهــي تت ـــ 4
 ــي نىــف دائـــرة أمــام بقيــة زم ؤهـــم ويعــر  المقــرر موضـــو  المناقشــة ويوجههـــا ، 
بحيــث يوجــد توازنــا بــيج المشــاركيج  ــي عــر  وجهــة نظــرهم  ــي الموضــو  ، وبعــد 

التــي انتهــا  المناقشــة يلخــص أهــم نقاطهــا ، ويطلــب مــج بقيــة الطــ ب توجيــه األســئلة 
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 ــار   ــي نفوســهم إلــد أعضــا  النــدوة ، وقــد يوجــه المقــرر أســئلة لهــم أيضــا ، بعــدها 
 يقوم بتلخيص نهائي للقضية ونتائج المناقشة.

 
المناقشــة ال نائيــة ، و يهــا يجلــ  طالبــاج أمــام طــ ب الفىــت ، ويقــوم أحــدهما  ـ  5

المتعلقــة   اؤالبــدور الســائت والخــر بــدور المجيــب ، أو قــد يتبــادالج الموضــو  والتســ
 به.

 
 التعلم التعاوني :  ا  0

الطــ ب مــج خــ ت العمــت  ــي مجموعــا    يهــا تعلم: اســتراتيجية تــدري  يــمفهومهااا 
 .التعليمية المنوطة بهم نجاز المهما إيتعاوج أ رادها  ي  ،ىةيرة  ير متجانسة

 أهدافها :
 .ا  التفكير االستداللي بشكت أكبرعملي تساعد علد استخداما 
 .تسهم  ي ر ع مستوى التحىيت الدراسي للط ب ـ
 وجها  نظر الخريج.ل ت الفردوتساعد علد تقب، ي الع قا  اإليجابيةتنمـ 
 .الط بت ير الدا عية لدى ـ 
 .الدراسة واألساتلة أ ضت نحو إيجابية اتجاها  تساعد علد تكويج ـ 
 .أعلد لللا  اإ تقدير   تحقـ 
 .نفسياإ واجتماعياإ للطالب ي علد التكيف اإليجاب تساعدـ 

 إجراءات تنفيذها:
تواهم الدراسـي ب إلد مجموعا   ير متجانسة ) متفاوتوج  ي مسـتقسيم الط  يتمـ 0

مجموعـة دور ال، ويوكت لكت طالب  ي ط ب 5ــ  3( بحيث يكوج  ي كت مجموعة 
 .ث ... الخ () رئي  ، مقرر ، متحديقوم به 

 ،الـــدر      كـــرة عامـــة عـــج  يعطـــي  يهـــا ،ســـريعة ةمـــدرســـه بمقد در المـــيبـــدأ ـ  2
 . العمت التعاوني خ تب مج واألهداف التي ير ب  ي تحقيقها مع الط 

ب لضــماج  هـــم الطـــ ؛ التمهيـــد للنشـــاط، بعــد ورقــة العمـــت األولـــد در المـــيطـــرح ـــ 3
 . ويوضس لهم المطلوب القيام به، لمحتوى ورقة العمت
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 ،مقدمـة در ، سـاب  ، در ة تعليميـة )خبـرا  سـابقةر خلفيـمـج تـو  األسـتاليتوكد ـ 4
التعليمـــي  ؛ لممارســـة النشـــاطب ينطلقـــوج منهـــاقـــرا ة در   ـــي الكتـــاب ( لـــدى الطـــ 

 . المطروح  ي ورقة العمت
ــ 5  ــي نهايــة  والخــرو ، مجموعــة لمناقشــة النشــاط  ــراد كــتالفرىــة أل در يتــيس المـــ

 . حد ونتا  واحدالزمج المخىص برأ  مو 
،  م ما يعر  ب، ويدور النقاش حوتتعر  كت مجموعة نتا  عملها أمام الط ـ 6

  .   عليهتفا  هم ما أ علد السبورة عج  اإ بسيط اإ ملخى األستاليكتب 
ـــ 7 حســـب مـــا يســـمس بـــه وقـــ   بالليـــة نفســـهافـــل بقيـــة النشـــاطا  ) أورا  العمـــت ( تنـ

 . ةالحى
؛ للتوكـد مـج تحقـ  أهـداف الـدر  لـدى ويمر  بعمليـة تقـ ي نهايـة الـد األستاليقوم ـ 8

 . هم الفرىة لكتابة الملخص، ويتيس لبالط 
 
 التقويم البنائي التدريسي: ا  2

 : مفهومها
 در تعتمــد علــد  التقــويم المرحلــي الــل  يــتم أ نــا  توديــة المــ تــدري  ةياســتراتيجهــي  

المعلومــا  للموقــف التعليمــي التعلمــي، بهــدف أخــل تةليــة راجعــة مســتوحاة مــج جمــع 
ــــم تشــــخيص  ــــد ، هــــلا الواقــــععــــج الطــــ ب وتعلمهــــم، ومــــج   حاجــــاتهم والتعــــرف عل

 واالعتماد عليها للتخطيط لتعلمهم ال ح .
اعتمـاد التقـويم جـز اإ أساسـياإ مـج عمليـة التعلـيم  األسـتالمـج  اإلستراتيجيةتتطلب هله  

ىعوبا  ةلب علد الللت؛ (لتعلميا تنفيل الموقف التعليمي وبعد ،وخ ت ،والتعلم )قبت
 ومعالجتها. ،الط بوالع را  التي تواجه تعلم 

 أهدافها:
ــــ  ــــة نتــــا توظيــــف ـ ــــم الطــــ بال عملي وتحســــيج أدا  ، تقــــويم الىــــفي  ــــي تحســــج تعل

 .األساتلة
 الجديد. ومتطلباإ رئيساإ للتعلم  مهماإ وجعله عنىراإ  ،االهتمام بالتعلم الساب ـ 
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بحيـث يىـبس متكــام إ معهـا ولـي  مفىــوالإ ، الــتعلملتقـويم  ــي عمليـة التعلـيم و دمـج اــ 
 عنها.

 تفريد التعليم بحيث يىبس كت طالب عنىراإ  ريداإ  ي الموقف التعليمي التعلمي.ـ 
 للتعلم. وا  ارة اهتمامه ودا عيته  ،تفعيت دور الطالب  ي عملية التعليم والتعلمـ 
 . معالجة مواطج الضعف لدى الط ب، وتعزيز مواطج القوةـ 
 . ومتطلبا  المنهج المدرسي،  ي تلبية حاجا  الط ب در ور المتنمية دـ 

 :هاإجراءات تنفيذ
، وتنفـل داخـت الىـف التدريسـيةخطـة در  و ـ  اسـتراتيجية التقـويم البنـائي  إعـداديتم 

 ما يلي:  عمت تحتو  علد بالعمت التعاوني، بتقديم أورا
 لط ب.تقويم للخبرا  التعليمية السابقة لدى اـ 0
 ع   للخبرا  التعليمية السابقة لدى الط ب )عند الحاجة(.ـ 2
 معر ة تعليمية جديدة.ـ 3
 وع   الىعوبا  المتوقعة.  ،تقويم مرحلي للتعلم الجديدـ 4
 ع   للىعوبا  المتوقعة )عند الحاجة(.ـ 5
 أو إ رائي  ي نهاية الدر .، أو تعزيز ، دعم التعلم بنشاط ع جيـ 6
 :   علمتستراتيجية عمليات الاا  5

 مفهومها: 
علــد  الطالــبالتــي  تســاعد  ،هــي مجموعــة مــج العمليــا  العقليــة األساســية والتكامليــة

، وحـت المشــك   الـلاتي، والــتعلم عـارف، وتنمــي قدرتـه علـد الم ـابرةالوىـوت إلـد الم
ا ، وتفسـيره، وقيـا  الع قـا عج طري  الم حظة، وجمع البيانا ، و ر  الفرو 

 . باستخدام الحوا ، والتفكير العلمي ،بطريقة علمية
  عمليا  هي: يعلم األساسية علد  مانتوتشتمت عمليا  ال

، االســتنتا ، ع قــا  العــد االتىــات، ع قــا  المكــاج والــزمج، الم حظــة، التىــنيف
 ، التنبؤ )التوقع(.القيا  )األرقام(،
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 عمليا  هي:  علم  التكاملية  تشتمت علد خم تأما عمليا  ال 
، اإلجرائــي      تفســير البيانــا ،  ــر  الفــرو ، التعريــف الــتحكم  ــي المتةيــرا ، 

    التجريب .
ــــ هرميــــاإ، بمعنــــد أج  تنظيمــــاإ  علم األساســــية والتكامليــــة تم ــــتتوي  حــــظ أج عمليــــا  ال

علم تاستخدام العمليا  التكاملية يتطلب إتقاج العمليـا  األساسـية، كمـا أج عمليـا  الـ
 كاملية تضم مجموعة مج العمليا  األساسية .الت

 أهدافها: 
تقـديمها لـه مـج قبـت بـدالإ مـج  ،لوىوت إلد المعلوما  بنفسـهعلد ا الطالبمساعدة ـ 

 .األستال
توكيـــد اعتبـــار الـــتعلم عمليـــة للبحـــث واالستقىـــا  واالكتشـــاف، ولـــي  عمليـــة لتلقـــيج ــــ 

 المعر ة.
              االســــــــتط   م ــــــــت حــــــــب ،بالطــــــــ تنميــــــــة بعــــــــ  االتجاهــــــــا  العلميــــــــة لــــــــدى ـــــــــ 

 الظواهر. والبحث عج مسببا 
 . الط بلدى  نمية التفكير الناقد، والتفكير اإلبداعيت ـ 
 علد الم ابرة والتعلم اللاتي. الطالبتنمية قدرة ـ 
الـل  يسـاعده  األمـر، بية نحو البيئة والمحا ظـة عليهـااتجاها  إيجا الطالبإكساب ـ 

   التي تواجهه داخت المدرسة وخارجها.علد حت المشك 
ــ  ــ الطالــبانتقــات أ ــر اكتســاب ـ علم إلــد مواقــف تعليميــة وحياتيــة تلمهــارا  عمليــا  ال

 أخرى.
 إجراءات تنفيذ ها : 

، علم تــــو ر تقنيــــا  تدريبيــــة متنوعــــة تتطلــــب الدراســــة الفرديــــةتعمليــــا  الــــ إســـتراتيجية
، أو در قشـــة مـــع   المـــ، أو المنا؛ لممارســـة الــتعلم التعـــاونيوالدراســة  ـــي مجموعـــا 

 .العىف اللهني
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، ومنها تخطيط أنشطة تدريبية تقوم علد الستراتيجية بالقيام ببع  المهامويتم تنفيل ا
مــــج خ لهـــا بتوجيـــه عمــــت  در علم األساســـية، أو التكامليــــة، ويقـــوم المـــتالـــعمليـــا  
العقــت  ــي إتقــاج عمــات إل؛ راجعــة وتةليــة، متابعتــه، وتقــديم أنشــطة متنوعــة، و الطــ ب

 ، وعم  التفكير . ما يؤد  إلد االبتكارمعلم تعمليا  ال
 
 االستقصاء : إستراتيجية ا  6

 مفهومها :
حيـث ، مـي المتكامـتيتعامت  يها الط ب مع خطوا  المنهج العل تيجية تدري استرا 

،  ــيخطط ويبحــث ويعمــت بنفســه علــد  ــي مواجهــة إحــدى المشــك   يوضــع الطالــب
 .ي  توليد الفرضيا  واختبارهاج طر حلها ع

 هي : ، متنوعةىور  ول ستقىا    ث
واألدوا   والمــواد ،واألســئلة ،االستقىــا  الحــر: يقـوم  يــه الطالــب باختيـار الطريقــةــ 0

 .المشكلة التي تواجهه؛ للوىوت إلد حت ال زمة
 ، أو ضـمجوتوجيهـه األسـتال يـه تحـ  إشـراف  الطالـبيعمـت : االستقىـا  الموجـهـ 2

 . ة بح ية أعد  مقدماإ خط
ــــ 3 ــــتم تقســــيم :االستقىــــا  العــــادتـ ــــه ي ــــ ث مجموعــــا  و ي ــــد    :طــــ ب الىــــف إل

القضــــية  أو ه الموضــــو ،وجهــــة نظــــر مختلفــــة تجــــا كــــت مجموعــــةتتبنــــد مجموعتــــاج 
 . يج ال ة تقوم مقام هيئة المحكمالمجموعة وال، المطروحة  ي محتوى الدر 

 أهدافها :
 .الل  تنتظم  يه الحقائ والبنا  العقلي ،   الهيكت اإلدراكيبناعلد الطالب  ةساعدمـ 
إلــــد المعر ــــة والوىــــوت ، الطــــ بلــــدى والعمــــت المســــتقت ، مهــــارا  التفكيــــرتنميــــة ـــــ 

 . بونفسهم
 .م باالستقىا علم أ نا  التعلت( ال عمليا )  مهارا تنمية ـ 
 . الط بلدى التعلم اللاتي تنمية مهارا  ـ 
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 .ي و   الخطوا  المنهجية المعرو ةبحث العلمممارسة عملية الـ 
 .ت الرأ  الخروتقب، والقدرة علد إبدا  الرأ  ،ال قة بالنف  الطالب إكسابـ 

 : هاتنفيذإجراءات 

 ومواجهة الط ب بالموقف المحير. ،ةطرح المشكلـ  0
لل  المشكلة، و      رة لديهم حوت المعلوما  المتو  لتقويم ب مع الط نقاش إدارةـ  2

 .المتنوعةمج خ ت طرح مجموعة مج األسئلة 
، وجمـــع البيانـــا  والمتطلبـــا  ال زمـــة لحـــت قيـــام الطـــ ب بسلســـلة مـــج التجـــاربـ  3

 المشكلة.
مـــــع رجـــــوعهم إلـــــد ، جمعوهـــــا وتفســـــيرها قيـــــام الطـــــ ب بتنظـــــيم البيانـــــا  التـــــيـ  4

 استراتيجيا  حت المشكلة التي استخدموها أ نا  االستقىا .
 ة تقرير خاص بعملية االستقىا . كتابـ  5
 
  االتصال بمصادر التعلم إستراتيجية  ا  7

 مفهومها:
هي مجموعة مج المهـارا  التـي تنمـي قـدرا  المعلمـيج  ـي كيفيـة االتىـات بمىـادر 

ـــتعلم بونواعهـــا الم ـــتعلمتعـــددةال ـــة ال ـــدى                             ، بمـــا يخـــدم عملي ل
والــتعلم ، االكتشــاف      ومهــارا   ،القــدرا  اإلبداعيــة، ويســاعد علــد تنميــة الطــ ب
 اللاتي .

 ىنف مىادر التعلم إلد أربعة أىناف هي:ويمكج أج ت  
ــــليج يقو المىــــادر البشــــرية: و ـ  0 ــــدور تعتشــــمت األشــــخاص ال مباشــــر ليمــــي مــــوج ب

 . الليج يستعاج بهم لزيادة التوضيس، أو كالمعلميج
 تفاعــت مــع المىــادر األخــرىال االتــي يــتم  يهــوهــي المواقــع المىــادر المكانيــة: ـ  2
  يرها.و  ،، ومراكز البحوثمنها: المعار  والمتاحفو 
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مج أنشطة موجهة تهدف إلد إكساب  الطالبتم ت كت ما يشتر   يه و  األنشطة:ـ  3
 و يرها. ،والندوا  ،المحاضرا والرح   و  ،الزيارا  الميدانية: محددة م ت خبرا 

ـــةـ  4 ـــة التـــي يـــتم تىـــميمهاالمـــواد التعليمي لتحقيـــ  أهـــداف ؛ : و هـــي المـــواد التعليمي
والســـبورا  واألقـــراص  ،والمىـــورا  ،والخـــرائط ،والعينـــا  ،تعليميـــة، ومنهـــا: النمـــال 

 و يرها. والمواقع اإللكترونية ، ،المدمجة
 أهدافها:

  ي الحىوت علد المعلوما  مج مىادر مختلفة.  بالطتنمية قدرة ـ 
 .  الط بوحت المشك   لدى  ،لبحث واالكتشافتنمية مهارا  اـ 
بمهارا  تجعلهم قادريج علد االسـتفادة مـج التطـورا  المتسـارعة  ـي  الط بتزويد ـ 

 نظم المعلوما .
  رىة للتنويع  ي أساليب التدري . درسيجإعطا  المـ 
 والتعاوج  ي تطوير المواد التعليمية.تبادت الخبرا ، علد درسيجمساعدة المـ 
 .الط بإتاحة الفرىة للتعلم اللاتي مج قبت  ـ
 .الط بتلبية احتياجا  الفرو  الفردية بيج ـ 
 وتنميتها.  ،الط بوقدرا   ،واستعدادا  ،اكتشاف ميوتـ 

 :هاتنفيذإجراءات 
كا ـــة اســـتراتيجيا  التـــدري  توظيـــف مهـــارا  االتىـــات بمىـــادر الـــتعلم  ـــي يمكـــج  

، ومركــز مىــادر الــتعلم، الجامعيــة فعيــت المكتبــة ، بوســاليب عديــدة منهــا:  تاألخــرى
وتكليـــف الطـــ ب ب عـــداد البحـــوث، واالســـتفادة مـــج اإلمكانـــا  التـــي يو رهـــا الحاســـب 

، وتفعيــــت البريــــد العنكبوتيــــة عديـــدة، واســــتخدام الشــــبكة امجاللـــي بمــــا يحويــــه مــــج بــــر 
 ســاليبأج يضـيف علـد هـله األسـاليب أ لألســتال.  و ط بـهو  لمـدر اإللكترونـي بـيج ا

  .داف التعلمأهأخرى يمكج أج تؤد  إلد تحقي  
 
 : مهارات التواصل  ا  8
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 مفهومها :
اللفظـي و يـر اللفظـي هي مجموعة مج المهارا  التي تساعد علـد تنميـة  التواىـت  

 . الط ب، ومج  م توظيفها بما يخدم عملية التعلم لدى األساتلةلدى 
لكتابـة . ا ،، القـرا ةث، التحـد: االسـتما أربع مهارا  هـيويتضمج التواىت اللفظي  

ط أخرى إلرسات الرسـائت التواىـلية،  هو عبارة عج  وسائ ،أما التواىت  ير اللفظي
 : والمكاج، وله نوعاج ،والىو  ،ومنها الجسم

، الىـــو ، والىـــم  ، وتلـــويجاإلشـــارة: بحركـــا  الجســـم، وتعبيـــرا  الوجـــه، والعـــيجــــ 
 والحوا  األخرى.

 .  : المىنوعة كالمكاج، والجماليا  كاأللواجا داللة األشيـ 
 أهدافها :

 .التعبير الم ئم (-االستما -تقوية الروابط االجتماعية )بالتعاطفـ 
 توسيع نطا  الع قا  مع الخريج.ـ 
 . معر ة اللا  وحسج تقديرهاـ 
 النجاح  ي الحياة المهنية.ـ 
 تحسيج الىحة النفسية والجسمية.ـ 
 . أك ر متعة وأماناإ  الدراسةجعت ـ 

 إجراءات تنفيذها :
جيا  األخـــــرى عـــــج طريـــــ  يمكـــــج توظيـــــف مهـــــارا  التواىـــــت  ـــــي كا ـــــة االســـــتراتي 

 أنشطة متنوعة منها: ، و توجيها 
 .لد التواىت البىر  عند مشاركاتهمتدريب الط ب عـ 
 .، وتدريبهم علد اإلنىا  لآلخريجحث الط ب علد التركيز واالنتباهـ 
 ب علد التحدث بحرية .حث الط ـ 
تاحة الوق  الكا ي للل است اـ  بدا  الرأ ، وا   .رة الط ب للمشاركة وا 
 .التعبير الراقييب الط ب علد تدر ـ 
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 .هارة استنباط األ كار لدى الط بتنمية مـ 
 .تحفز الط ب علد القرا ة الناقدةطرح أسئلة تقويمية ـ 
 .  كار بحريةالتلخيص، وكتابة األ تدريب الط ب علدـ 
ــ  اللفظــي،            مهــارا  التواىــت لتنميــة ؛ أنشــطةمتابعــة الطــ ب عنــد تطبيــ  ـ

 .وتقديم التةلية الراجعة لهم
 .موضحا ، وموجها ، و يرهما بفعالية استخدام إشارا  الجسم مجـ 
 .تلويج الىو  بفعاليةو  ،استخدام تعابير الوجهـ 
 
 : خرائط المفاهيم إستراتيجية  ا  1

 مفهومها :
تـربط  ،عـج طريـ  أشـكات تخطيطيـة ، اعلة  ي تم يت المعر ـة تدري  إستراتيجيةهي 

 .تب عليها كلما  تسمد كلما  الربطالمفاهيم ببعضها بخطوط أو أسهم يك
قـــــا  بـــــيج ، واكتشـــــاف الع المفـــــاهيم  ـــــي تقـــــديم معلومــــا  جديـــــدةوتســــتخدم خـــــرائط 

 .وتقويم الدر  المعلوما ، ، وتلخيصالمفاهيم، وتعمي  الفهم
 أهدافها :

 .تنظيم المعلوما   ي دمام الطالب؛ لتسهيت استرجاعهاـ 
 .يط المعلوما  علد شكت ىور وكلما تبسـ 
 .دة علد تلكر المعارف  ي شكت معيجالمساعـ 
 .لجديدة بالبنية المعر ية للمتعلمربط المفاهيم اـ 
 .اإلسهام  ي إيجاد ع قا  بيج المفاهيمـ 
 .تطبيقهاترتيبها، و و  ،نظيم المفاهيم ي ت لط بارا  تنمية مهاـ 
 .بملخص تخطيطي مركز لما تعلموه الط بتزويد ـ 

 إجراءات تنفيذها :
 :الخطوا  التالية ب تبا طة مفهوم يمكج تىميم خري 



- 29 - 

 .ر موضو  وليكج هو المفهوم الرئي اختياـ 0
 .إلد األك ر تحديداإ  وشموالإ ترتيب أو تنظيم قائمة بالمفاهيم األك ر عمومية ـ 2
 .فاهيم  ي شكت يبرز الع قة بينهاتنظيم المـ 3
الع قــة بينهــا بكلمــا  تعبــر  ، وتوضــيس نوعيــةربــط المفــاهيم مــع بعضــها بخطــوطـــ 4

 .عنها
 .خدام األلواج والىور قدر اإلمكاجاستـ 5
 

 :التفكير الناقد إستراتيجية  ا  93
 مفهومها :

التــي يمكــج أج تســتخدم  ،عــة مــج مهــارا  التفكيــرتضــم مجمو  تــدري  إســتراتيجيةهــي 
جتمعـــة دوج التـــزام بـــو  ترتيـــب معـــيج؛ للتحقـــ  مـــج الشـــي ، أو أو م ،بىـــورة منفـــردة

أو  ،قيمتهمج أجت إىدار حكم حوت ، وتقويمه باالستناد إلد معايير معينة الموضو 
 .أو تعميم، أو قرار ،التوىت إلد استنتا 

 :هارا  أساسية هيير الناقد   ث مويتضمج التفك 
وتقويمهــا ) أ  إىــدار حكــم  ،ومحاكمتهــا ،وتحليلهــا ،والمعطيــا  ، حــص الوقــائعـــ 0

كتشـــــاف ، منهــــا: اهــــارة مجموعــــة مــــج المهــــارا   الفرعيــــةعليهــــا(، ويــــرتبط بهــــله الم
 أو االدعـــا ا  مـــج البـــراهيج، تمييـــز االدعـــا ا و  تمييـــز بـــيج الحقـــائ ، الالمةالطـــا 

، تــرتبط بــه الالتــي  ألســباب لا  الع قــة بالموضــو  وتلــ االةامضــة، تعــر ف الحجــج 
اال تراضـا   ، تعـرفالروايـة أودقة الخبر تحديد  ،لمعلوما ا تحديد مىداقية مىدر

تحديـــد ،  ــي الرا  تحــر  التحيـــز أو التحامــت، المتضــمنة  ـــي الــنص الىــريحة يــر 
 .درجة قوة البرهاج

 تقدير درجة ىحة االستنتا .ـ 2
 حة االستدالت.الحكم علد ىـ 3

 أهدافها :
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يــا  وتحليلهــا، والمعط ،تنميــة التفكيــر الناقــد عنــد الطــ ب مــج خــ ت  حــص الوقــائعـــ 
 .ومحاكمتها، وتقويمها

 ــي ضــو  المعطيــا  التــي معــيج تــدريب الطــ ب علــد تقــدير درجــة ىــحة اســتنتا  ـــ 
 .انب   منها

 .إىدار الحكم حوت ىحة االستدالت تنمية قدرة الطالب علدـ 
وحـت  ،لممارسة أنشطة تعليمية قائمـة علـد االستقىـا  ،إتاحة الفرىة أمام الط ب ـ

 .رار، والتجريب، والتحليت والمقارنةواتخال الق ،المشك  
 .وجها  النظر، وتقبت آرا  الخريج تعويد الطالب علد الحرية  ي طرحـ 
ـــ  ه التشـــابه، لع قـــا ، وأوجـــواكتشـــاف ا ،والنقـــد ،وضـــع الطالـــب  ـــي مواقـــف التحليـــتـ

 .واالخت ف
 إجراءات تنفيذها :

 .هاتعالجمأو  ،هاتأو مهارا  التفكير الناقد التي تريد تنمي ،د مهارةيحدتـ 0
 .أو المهارا  ،ة التي تخدم المهارةم الخبرة التعليمييىمتـ 2
يميــة علــد شــكت           ورقــة أو  ــرص تعل ،الخبــرة التعليميــة إلــد  رىـة ةترجمــــ 3

 .عمت
 .م ورقة العمت للط بيقدتـ 4
 .مج خ ت العمت الجماعي ،رقة العمتلتنفيل و  ،الفرىة للط ب إتاحةـ 5
 

 :التفكير اإلبداعي إستراتيجية  ا  99
 مفهومها :

المرونــــة،  : الط قــــة ري  تضــــم مجموعــــة مــــج المهــــارا ، منهــــاتــــد إســــتراتيجيةهــــي 
ئلة اللكيـــة، العىـــف األىـــالة، اإل اضـــة، الخيـــات، الحساســـية لحـــت المشـــك  ، األســـ

، وتســــتخدم للوىــــوت إلــــد األ كــــار والــــرؤى الجديــــدة التــــي تــــؤد  إلــــد الــــدمج الــــلهني
 .ي تعتبر مسبقاإ أنها  ير مترابطة، أو األشيا  التوالتوليف بيج األ كار
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 أهدافها :
 .را  التفكير اإلبداعي لدى الط بتنمية مهاـ 
 .الط ب علد التفكير بطريقة  ير مولو ةتشجيع ـ 
التدرب عليها، والعمت مهارة يمكج باعتباره  ، ي التفكير علد النظر الط بتشجيع ـ 

 .علد تحسينها
 .ب نحو اإلبدا  والتفكير اإلبداعيدعم االتجاها  اإليجابية لدى الط ـ 
، وتقــــديم حلــــوت لهــــا بطرائــــ  القــــدرة علــــد اإلحســــا  بالمشــــك  إكســــاب الطالــــب ـــــ 

 . إبداعية
 إجراءات تنفيذها :

لتنميـة مهـارا  التفكيـر اإلبـداعي  ،يتم تطبي  االسـتراتيجية باسـت مار مفـردا  المقـرر 
 :مج خ ت ما يلي الط بلدى 

 .التفكير اإلبداعي المناسبة للدر اختيار مهارا  ـ 0
مراعــاة مــا     ، مــع لتنميــة هــله المهــارا األســئلة أو األنشــطة مجموعــة مــج تقــديم ـــ 2

 :يلي
 توليد أ كار جديدة.تشجيع الط ب علد ـ 
 .األ كار المطروحة مج قبت الط باست مار ـ 
 .احترام خيات الطالبـ 
 .تعويدهم علد احترام آرا  الخريجو  ،تقبت آرا  الط بـ 
 .مناسب، بعيداإ عج القل  واالضطرابتو ير الجو النفسي الـ 
 

 البحت واالكتشاف: إستراتيجية  ا  94
 مفهومها :
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تقــــوم علــــد الــــتعلم الــــل  يحــــدث نتيجــــةإ لمعالجــــة الطالــــب  ري هــــي اســــتراتيجية تــــد 
أو  ،مـيجحتد يىت لمعلومـا  جديـدة تمكنـه مـج تخ ؛وتحويلها ،وتركيبها ،المعلوما 

 .  أو إيجاد حقيقة ،تكويج  ر 
 ، هي:ول كتشاف    ة مستويا 

مىـــــحوبة بكا ـــــة  ،المشـــــكلة للمتعلمـــــيج يـــــه  در : يقـــــدم المـــــاالكتشـــــاف الموجـــــهــــــ 0
 .تفىيلية يها  ال زمة لحلها بىورةالتوج

مىــحوبة بــبع   ،المشــكلة للمتعلمــيج يــه  در : يقــدم المــاالكتشــاف شــبه الموجــهـــ 2
ة لممارسـة النشـاط العقلـي ، بحيـث يتـر  لهـم  رىـالخاىة التي ال تقيـدهمالتوجيها  

 .والعملي
 ،ةمحــددبمشــكلة  الطــ ب يــه  در : يواجــه المــاالكتشــاف  يــر الموجــه ) الحــر (ـــ 3

 .زودهم بوية توجيها  سابقةدوج أج ي ،ويطلب منهم الوىوت لحلها
 :تدري  االكتشاف ب   ة نمال  هي ويمكج

لطـ ب ا األسـتال: يقوم هلا النمول  علـد تشـجيع نمول  التدري  الكشفي المباشرـ 0
 .لتحقي  أهداف محددة، بشكت مباشر سعياإ  ،مناقشة األ كار مع بعضهم البع ل
ـــ 2  در : يقـــوم هـــلا النمـــول  علـــد تشـــجيع    المـــتـــدري  الكشـــفي التنبـــؤ نمـــول  الـ
، بحيـث يقـوم رة تنبؤيـة، تعتمـد علـد      الفـرو لط ب علد مناقشة األ كار بىو ا

 .نطقي يمكج تطبيقه علد مواقف أخرىووضع تفسير م ،كت طالب بالتنبؤ بالحت
الجمع بيج الخىائص : يقوم هلا النمول  علد أالبتكار نمول  التدري  الكشفي ـ 3

 ،مـــع توظيـــف األســـاليب الفكريـــة اإلبداعيـــة ،وحـــت المشـــك   ،األساســـية ل كتشـــاف
 .  أو العىف اللهني حوت المشكلة ،ياإ ومهاجمة المشكلة لهن

 
 أهدافها :

 .الط بتنمية مهارا  البحث واالكتشاف لدى ـ 
 .الط بتوظيف العمليا  العقلية عند ـ 



- 33 - 

 .ويقه إلد اكتشاف المعلوما  بنفسهوتش ،الطالبإ ارة دا عية ـ 
 .الط بتنمية القدرة علد اإلبدا  واالبتكار لدى ـ 
 .وجها  النظر، وتقبت آرا      الخريج علد الحرية  ي طرح الط بتعويد ـ 
 .الط بتنمية مهارا  التعلم اللاتي لدى ـ 

 إجراءات تنفيذها :
ي يقتضـــيها النمـــول  ؤت بالطريقـــة التـــأو التســـا ،أو الموقـــف الم يـــر،طـــرح المشـــكلةــــ 0

 .الكشفي المطب 
 .، أو التنبؤ بها، أو ابتكارهاحث الط ب علد إنتا  أ كارـ 2
 .توىلوا إليها، لتحسينها، وتعديلها مناقشة الط ب لأل كار التيـ 3
 .ىوت إلد المفاهيم المناسبة للدر مناقشة الحلوت بمشاركة المعلم ، للو ـ 4
 . الجديد علد مواقف تعليمية أخرى متطبي  المفهو ـ 5

       
 العصف الذهني: إستراتيجية  ا  90

 مفهومها :
ــــدري   ــــع  يهــــا  هــــي اســــتراتيجية ت أســــلوباإ منظمــــاإ مــــج أســــاليب التفكيــــر  الطــــ بيتب

واســـتمطار األ كـــار حـــوت مشـــكلة  ،الســـتدرار ،اإلبـــداعي، بحيـــث تســـت ار  يـــه ألهـــانهم
توجيــت تقــويم األ كــار مــع لحلهــا،  مــج األ كــار أكبــر قــدر ممكــجمحــددة، بهــدف توليــد 

    مرحلة الحقة. نظر  ي مدى واقعيتها إلدونقدها وال
 أهدافها :

 .الط بتنمية مهارا  التفكير اإلبداعي لدى ـ 
 .علد  زارة األ كار وتنوعها الطالبتنمية قدرة ـ 
 .الطالبواتخال القرار عند  ،تنمية مهارة حت المشك  ـ 
 .الط بتنمية مهارا  العمت الجماعي لدى ـ 
 . الطالبزيادة  رص اإلبدا  واالبتكار عند ـ 
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 تعويد الط ب علد تقبت األ كار وتطويرها.ـ 
 إجراءات تنفيذها :

عـــدد مـــج و ـــ  يـــتم تنفيـــل موضـــو  أو جـــز  منـــه و ـــ  اســـتراتيجية العىـــف الـــلهني  
 ا:يتوخد الدقة  ي أدا  كت مرحلة مج مراحله ،المراحت

 :بت حلقة العىف اللهني، ويتم  يهاما ق المرحلة األولد:ـ  0
العمـت الجمـاعي، الوديـة، خىائص العىـف الـلهني ومبادئـه، م ـت: تلكير الط ب ب

 .رة األ كار، توجيت نقد األ كارقبوت جميع األ كار، سرعة األ كار،  زا
 : حلقة العىف اللهني، ويتم  يها:المرحلة ال انيةـ  2

ع لأل كـار، تسـجيت جميـ تومـت الفـرد ، الطـرح الجمـاعي، الموضو  وتحديدهالتوضيس 
 .األ كار دوج نقدها

 : ما بعد حلقة العىف اللهني، ويتم  يها:المرحلة ال ال ةـ  3
أو حـلف  ،أو دمجها ،تحديد معيار لتىنيف األ كار، نقد األ كار مج خ ت تطويرها

 بداعية .، عر  األ كار والحلوت اإل ير المناسب منها
 
 إستراتيجية لعب األدوار : ا  92

 : مفهومها
أســلوب مــج أســاليب التعلــيم والتــدريب التــي تم ــت ســلوكاإ واقعيــاإ  ــي موقــف مىــطنع،  

ويــتقمص كــت  ــرد مــج المشــاركيج  ــي النشــاط التعليمــي أحــد األدوار التــي توجــد  ــي 
 هم.الموقف الواقعي، ويتفاعت مع الخريج  ي حدود ع قة دوره بودوار 

 أهدافها:
 ـ تو ير  رص التعبير عج اللا ، وعج االنفعاال  لدى الط ب. 
أج يضـمنها   در ـ زيادة اهتمام الطـ ب بموضـو  الـدر  المطـروح، حيـث يمكـج للمـ 

 المادة العلمية الجديدة، أو يقوم بتعزيز المادة العلمية المدروسة.
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وتشــجيعهم علــد االتىــات  ـــ تــدريب الطــ ب علــد المناقشــة والتعــرف علــد قواعــدها، 
 مع  بعضهم البع ؛ لتبادت المعلوما  أو االستفسار عنها.

ـــ إكســاب الطــ ب قيمــاإ واتجاهــا  تعــدت ســلوكهم، وتســاعدهم علــد حســج التىــرف   
  ي مواقف معينة إلا وضعوا  يها.

الحـوار خ لهـا تلقائيـاإ وطبيعيـاإ بـيج   جتشجيع روح التلقائيـة لـدى الطـ ب، حيـث يكـو ـ 
 لط ب، وبخاىة  ي مواقف األدوار الحرة و ير المقيدة بنص أو حوار.ا
 تنمية قدرة الط ب علد تقبت الرا  المختلفة، والبعد عج التعىب للرأ  الواحد.ـ 
 تقوية إحسا  الط ب بالخريج، ومراعاة مشاعرهم، واحترام أ كارهم.ـ 

 :إجراءات تنفيذها
 احت، هي:يتولف نشاط لعب األدوار مج   ث مر  

ـــــار  ـــــة: التســـــخيج، اختي ـــــة اإلعـــــداد، وتشـــــمت الخطـــــوا  التالي ـــــد: مرحل ـــــة األول المرحل
 المشاركيج، تهيئة المسرح، إعداد الم حظيج.

 المرحلة ال انية: تم يت األدوار، وتشمت خطوة تم يت الدور.
المرحلــــــــــة ال ال ــــــــــة: المتابعــــــــــة والتقــــــــــويم، وتشــــــــــمت الخطــــــــــوا  التاليــــــــــة: المناقشــــــــــة          

لتقـــويم، إعـــادة تم يـــت الـــدور ) إلا دعـــ  الحاجـــة (، المناقشـــة والتقـــويم ) بعـــد إعـــادة وا
 الدور (، المشاركة  ي الخبرا .

 
 :إستراتيجية التدريس نجاح أسس

السابقة يعتمـد علـد جملـة مـج األسـ  والمعـايير ،  اإلستراتيجيا إجع نجاح أ ع مج 
 تتلخعص  ي اإلجابة عج األسئلة التية :

   أهداف الدر      هت تحقع ـ 
   الط بهت تولعد دا عيعة التعلعم لدى ـ 
   الط بهت تناسب مستوى نمو ـ 
 هت تنسجم مع محتوى الدر   ـ 
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ع ـ    علد مواىلة التعلعم أ نا  الدر  ، وبعد انتهائه   الط بهت تشجع
 رئة  ي المواقف الطالتعديلها ، أو تةييرها  لألستالهت تتيس المرونة الكا ية ـ 
ـــ  ـــة  ـــي ـ هـــت تتـــيس الطريقـــة المزاوجـــة بـــيج األســـ  الســـيكولوجيعة أو القواعـــد المنطقيع

 عر  المعلوما  ، بحسب ظروف المتعلعم  
ــــ    ــــي القــــدرا  واالتعجاهــــا   مــــيجالمتعلع  بــــيج ةالفرديعــــ الفــــرو  لحســــباجباهــــت توخــــل ـ

  والر با  والميوت
حرازو ،  بالنجاح  يها المتعلموج يشعر ىاإ  ر  رتو ع هت ـ   التقدعم   ا 
 هت تتيس للمتعلعم المشاركة اإليجابيعة والفاعلة  ي الدر   ـ 
ــي الطريقــة تفكيــر المــتعلعم ، ـــ  ،   واالستفســارا  األســئلة طــرح علــد عهوتشــجع هــت تنمع
   السابقة خبراتهتست ير و 
ـــ  ـــ الطـــ ب تحمـــتهـــت ـ  مـــج المعلومـــا  واســـتنباط،  ةالمســـتمرع  والدراســـة عالتتبعـــ دعل

   رةالمقرع  و ير رة،المقرع  المىادر
ة  ـ  ص للحىع  هت تناسب الوق  المخىع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الطالب  فكرة إلدارة سلوك 933:ن كتابم نغو جوني يألهم أفكار ملخص 
 والطالبات
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 شـورا ن  وترجمة س م حسج الخطيـب منو هو عنواج لكتاب مج توليف جوني ي
يلة ومفيدة ر ب  مشـاركة جم انقاط ، يحو  الكتاب  2117سنة مكتبة العبيكاج 

بشـكت مختىـر  تلـ  األ كـار ولـووللـ  بنقـت  منهـا ـي االسـتفادة  األسـاتلة األخـوة
إج  لمناقشـة مـع الـزم  احظـا  وهـلا لفـتس بـاب حتد لـو كـاج عليهـا بعـ  الم 

 .أمكج لل 
وعلمـه مهمـا كـاج قويـا  المـدر تكمج أهمية القدرة علد إدارة الىف  ي أج جهد 

مـج خـ ت  ابه ما لم يكـج الفىـت جـاهزا السـتقبات المعلومـة وهـللج يؤ ر  ي ط 
 الضبط العام للىف 

ضــبط ىــفه مقســمة علــد  األســتال علــد إدارة ومئــة  كــرة تســاعد  يطــرح المؤلــف
 سبعة  ىوت هي كما يلي : 

 اعرف ط ب  . -0
 كيف تحا ظ علد هدوئ   ي وجه العاىفة الىفية   -2
 الىحيس داخت الىف  كيف تبقي األمور  ي مسارها  -3
 معالجة المشك   الشائعة . -4
 إىدار المكا آ  والعقوبا . -5
وعلــد نطــا  واســع . والمــراد بهــا أ كــار تجعــت ع قتــ  بالطالــب علــد نطــا   -6

 أوسع مج ع قة معلم بط به  ي الىف .
 كيف تدير نفس    -7
 

يتلمسها  مهمة ةالكتاب  يها نقاط نفسية وتربويب أل كار الواردةل وهلا ملخص
 .واألساتلةالخبرا  

 
 المقدمة
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وكمـا  -كاج المؤلف يعمت ك دار   ي أحد البنو  ولمدة ستة عشر سنة ، ولكج 
) حلم حياتي بـوج أكـوج مدرسـا ... لقـد أحببـ  أج يكـوج لـي تـو ير علـد  -يقوت 

جيـــت كامـــت( ولتحقيـــ  هـــلا الحلـــم التحـــ  بجامعـــة مفتوحـــة بـــدوام جزئـــي  ـــم در  
 لتعليم الكبار  ي المسا  .  مدرسةلبن  كنو  مج التدريب له ، و  تس موظفي ا

 
يقـوت: )لقـد كانـ  تلـ  الـدرو  عبـارة عـج  و ي للـ وعندما بدأ التدري  ، ىدم 

ي حـ  المعر ـة ، ولكـج المشـكلة تساحة معركة ، وىـحيس أننـي كنـ  أعـرف مـاد
الملــت  ــي ج أعــرف كيــف أدرســها ، لقــد كــاج الطــ ب يشــعروج بكــهــي أننــي لــم أ

درسي . وكن  طوات الوق  أىرخ وأوجـه عشـرا  التهديـدا  ، وأطلـ  العقوبـا  
 بالجملة . و ي نهاية كت در  تراني منهكا ومحبطا( 

 
 يــرهم بــت  وأعلــد الطــ ب  للوملــم يستســلم لواقعــه التعليمــي ، ولــم يلــ  بــا هولكنــ

 بتةييـر أسـلوبه وبـدأ ، مج الخطو لديـه قبـت  يـرهامك  ي كر بما يمكج  تةييره ، و 
أسـاتلة لـدى  حىىا مج خ ت حضوره لل وبالتالي مج واقع حىته التعليمية و 

ـــــرا  العاليـــــة ) در و  ـــــة  و معلمـــــيج مـــــج لو  الخب ـــــيج طـــــرقهم قـــــارج( و نمولجي  ب
دارة الىــف ها ولــلا يقـــوت: ) ونوالوســـائت التــي يســـتخدم وأســاليبهم  ــي التـــدري  وا 

حظـــاتهم يـــر مـــج األســـئلة ،وأدوج م الك واألســـاتلة  بـــدأ  أســـوت هـــؤال  المعلمـــيج 
علــد د تــر ( حتــد تجمــع لديــه العديــد مــج الــد اتر  ــم يقــوت:) وحــيج تكــوج إحــدى 
الحىص الدراسية ناجحة   نني أجل  بعـدها متـوم  ألعـرف السـبب ورا  كونهـا 

 كلل  ، م أدوج جوهر السبب  ي نجاح الدر  ( .
 

التـي ينقحهـا مـج خـ ت تجاربـه  ،وهكلا تكـوج لديـه العديـد مـج الخبـرا  التراكميـة 
مــــــج المهتمــــــيج  ةيــــــرهملو  واألســــــاتلة وتطبيقاتــــــه الشخىــــــية  وخرجهــــــا للمعلمــــــيج

 . بالموضو 
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بـ  مـج  تسـجت مـا يمـر أج منـه كفـا ة وال قـدرة علـد بوقـت أيهـا األسـتالوال أظنـ  
 مواقف تعليمية . 

 
 

 الفصل األول : اعرف طالبك
 
 .  ء الطالبمعرفة أسما   -9
 
 طالب . الاهتمامات  معرفة -4

 هلا يساعد علد اختيار المواضيع الم يرة لهم وعلد اختيار األم لة التي تجعلهـم 
 متابعيج  ي الدر  . 

 ويمكج أج يكوج هلا مج خ ت استبانة  ي بداية العام الدراسي . 
 
 إ ارة الحافل التعليمي لديهم من خالل معرفة أهدافهم في الحياة .  -0

ة مــج جهــة الوســائت المســتخدمة  ــي تحقيقهــا مــع ال انيــة وتختلــف هــله الفكــرة قريبــ
 عنها  ي نوعية المحفز . 

لضـماج اسـتمرارية االنتبـاه لـدى  امهمـ اوال ش   ي أج تنو  المحفز يشـكت عنىـر 
 الطالب . 

والمحفز الداخلي أقـوى وأبقـد مـج المحفـز  اداخلي اوكلل  هلا المحفز يعتبر محفز 
 .الخارجي 

 
 ر الطالب برهمية عمل, . تعليل شعو  -2

 البــا مــا يكــوج الطــ ب المشاكســوج ضــعيفي ال قــة بــالنف  ، ويشــعروج بــوج مــا 
 يقوموج به لي  له قيمة أو  ائدة .
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بيج له أهميـة يأل  جهد يبلله الطالب و  هظهر تقدير يالمربي : أج  مجوالمطلوب 
 . هلا الجهد  ي حياته وحياة الخريج

د ال يىـدق   ـي البدايـة ولكـج مـع التكـرار سيترسـخ وال تن  أج تكـرر هـلا  هـو قـ
 عمت ويشعر به  ي داخله مما يد عه للعمت . المفهوم قيمة 

 
 التحلي بروح الدعابة  . -5

 (  أساتلةالدعابة والمرح مهمة  ي خل  جو ىفي محبب للجميع ) ط با و 
 وعلي  الحلر مج أمور عند تطبي  هله الفكرة . 

بــة عنــدما تــرى أنــ  قــادر علــد الســيطرة لمــا يحــدث بعــد اســتخدم أســلوب الدعا ـــ 
 المرح ولدي  القدرة علد ضبط الىف بعد لل  وال يفل  زمام األمور من  . 

ــ مزاحــ  يتعلــ  بــ  أو بالمــادة والموضــو  المطــروح ، واحــلر مــج المــزاح  اجعــت ـ
ــــة الخاىــــة ، أو ب دهــــم وكــــت مــــا   يمــــا يخــــص لوا  الطــــ ب أو قــــيمهم العر ي

 لا قيمة عندهم . برونه تيع
وتوكد بوج المزحة التي تمـ  الطالـب لـج ينسـاها وسـيعتبرها طعنـة منـ  ولـو قـدر 
علــد الــرد عليــ   ــي حينهــا لفعــت ، ولكنــه قــد ال يســتطيع  تبقــد حرقــة  ــي نفســه 

 تحرمه مج االستفادة من  ومج علم  .
 
 صديق أم عدو ؟  -6

ج يجـــب الحـــلر مـــج يميـــت بعـــ  المعلمـــوج للتـــودد إلـــد ط بهـــم وهـــلا جيـــد ولكـــ
المبالةة  ي لل  ،  ـدور   ـي الىـف هـو القيـادة ، وال ت تاىـور القيـادة دوج حـزم 
وىــرامة  ــي وقــ  الحاجــة لهــا ، وهــلا ال يعنــي الــدعوة إلــد الشــدة والىــرامة  ــي 
لا   ير وقتها ،  ون  إلا كن  ىارما جدا   ستضع نفس   ي مواجهة معهم . وا 

 لقمة سائةة .  كن  لينا جدا   سيرى الط ب  ي 
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بــت اجعــت الحــدود  ــي ع قتــ  معهــم واضــحة ومــج البدايــة  تــريس وتســتريس مــج 
 مشاكت ك يرة . 

 وكما قيت ال تكج لينا  تعىر ، وال ناشفا  تكسر . 
 
 موقفك يساعد .  -7

ومراد المؤلف مج هلا العنواج أج النفسية التي تكوج عليها قبيـت دخولـ  للحىـة 
لهــــا وســــينعك  للــــ  علــــد جميــــع نــــواحي أدائــــ  ) مــــؤ رة جــــدا  ــــي عطائــــ  خ 

العلمـــي، والســـلوكي، واللفظـــي( ولـــلل  حـــاوت الســـيطرة علـــد مشـــاعر  و إضـــفا  
 أحاسي  التفاؤت والسعادة علد روح  ، حتد لو كاج بالتىنع .

ويقــوت: قبــت درســ  تظــاهر بونــ  ســعيد لمــدة خمــ  إلــد عشــر دقــائ  ،وســت حظ 
 أج شيئا ما قد تةير . 

 
 يوم ! نجم ال -8

 أخبر ط ب  بون  ستختار  ي كت يوم نجم ، وحدد محاور التميز مع الط ب .
الجهـد :  قــد يبــلت الطالـب جهــدا كبيــرا  ـي تعلمــه  يســتح  التقـدير لــلل  حتــد -0

 لو أخف   ي الوىوت للنتيجة الىحيحة . 
 تميز أدائه .  -2
 ته  ي الدر  .  باستجا-3

 ر بة الداخلية لدى الفرد بالتميز والبروز .  هله الفكرة قائمة علد استة ت ال
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 ك في وج, العاصفة الصفية ؟ءالفصل ال اني: كيف تحافظ على هدو 
 
 قوة التنظيم .  -9

 ـــي درســـ  وال يكـــوج معـــ    نـــ  قـــد تـــدخت  ـــي لةـــط  شـــي عنـــدما تحتـــا  إلـــد 
ــم ....مــ   (الحىــوت عليــه مــج الطــ ب أو مــج الفىــت المجــاور  ) طبشــور ،قل

 حركة وأىواتا  ير مر وب بها  ي الىف . مما يسبب 
 كت هلا يقضي عليه التنظيم المسب  للـدر  وتـو ير احتياجاتـ  للـدر  ، وبـلل  

 تعطي الدر  بكت س سة ويسر . 
وهــلا ينطبــ  علــد توقعــ  لمــا قــد يحتاجــه الطــ ب  يمــا تقدمــه لهــم مــج تــدريبا  

 وتجارب جديدة لم يستعدوا لها . 
 
 كن إيجابيا ! -4

اد المؤلــف أج تكــوج عباراتــ  عنـــدما تريــد تنبيــه الطــ ب أو تىــحيس ســـلو  ومــر 
لديهم عبارة تحتوى علد وىف ما تريده منه ، وال تكوج عبارت  واىفة للسـلو  

. وضرب م اال للل  وهو قوت: ] لقد نبهت  مسـبقا أج تكـف عـج الكـ م  الخاطئ
 ، ولكن  مىر علد إزعاجي[ 
يبــدو أج أ لــب الطــ ب قــد التــزم الىــم  . إال أج والعبــارة المقترحــة ] ممتــاز   

 هنا  بع  الط ب ممج لم يسك  بعد ، وأنا مازل  أنتظر[
 وينبةي أج يىاحب العبارة نبرة حازمة . 

 
 توقف عن الصراخ! -0

للىـــراخ   هـــو منهـــ  ومســـتنفل  تلجـــئ ـــي حـــات حـــدوث  وضـــد  ـــي الىـــف ال 
 ر الئ  ( لطاقت  ، و ير مجد مع الط ب ) ويظهر  بشكت  ي

 بت اتبع النقاط التالية : 
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 (  .تالياقف وانتظر و ي عيني  نظرة محددة ) سيوتي بياج لكيفية النظرة المؤ رة 
 اخف  ىوت  حتد يىعب علد الط ب سماعه  يضطروا للسكو  . 

ال تعــط  رىــة  حتــدتوقــف وانظــر لمــج تخاطبــه لعــدة  ــواج واحــلر مــج اإلطالــة  
 لبدأ تعليقا  
 الط ب  . إلسكا عاليا ار ع يدي  

حـددة  ـم عـد مبعد تل  الخطوا  قد تضطر لر ع ىوت    اجعله  بعبارة قىـيرة 
 إلد نبرة ىوت  المنخفضة  .

 
 أهمية ل ة الجسد .  - 2

ترمقـ   أعـيجتسمع   بت هنا  أيضا  ال توجد آلاج  قطعندما تكوج  ي الىف 
العينـــيج ، تعبيـــرا   ) اليـــديج ،أيضـــابـــت مـــع جســـد    قـــط ال تتعامـــت مـــع ك مـــ 

الوجــــه ، الوقــــوف، التنقــــت ، ...(  ونــــ  مطالــــب بضــــبط حركاتــــ  كلهــــا ) ولــــي  
الهروب بها خلف الطاولـة (  باإلضـا ة ألهميـة لةـة الجسـد  ـي إيىـات المعلومـة 
  نها مهمة  ي إدارت  للىف وهله بع  القواعـد للةـة الجسـد تسـاعد  ـي ضـبط 

 الىف . 
 
 نظرا  وحركا  وا قة .  -0
 قف باستقامة . -2
 تابع الط ب باستمرار مج خ ت نظرات  .  -3
تابعتـــ  لمـــا متنبيهـــ  للطـــ ب عمـــا يىـــدر مـــنهم يشـــعرهم بمـــدى اط عـــ  و  -4

 يفعلونه . 
ضع باالتفا  مع الط ب إشارا  حركيـة تـدت علـد عمليـا  لضـبط الىـف  -5
 . 
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ســـبب اجعـــت جميـــع لوازمـــ   ـــي متنـــاوت يـــد  حتـــد ال تتىـــرف بارتبـــا   تت -6
 بحدوث  وضد . 

 قف بشكت واضس لجميع الط ب عندما تشير لسبورت  .  -7
 قف  ي المكاج الل  يتيس ل  متابعة كت الىف -8
 اىدر تعليمات  بهدو  وب قة .  -9

 تجنب العجلة واالرتبا  .  - 01
 
 روعة اإلشارات .  -5

طالـــب منهـــا مـــع الطلبـــة علـــد إشـــارا  معينـــة يفهـــم ال االتفـــا والفكــرة قائمـــة علـــد 
 المراد مباشرة و ي هلا تو ير الك ير مج الوق  والجهد علد المعلم . 

واأل كار  ي هلا المجات ك يرة وعديدة وب مكاج المعلم بجلسة قىيرة مع نفسه أج 
يبتكر عدة أساليب منها ما يعتمد علد حركة الجسد ومنها ما يعتمد علد ملى  

  ي الىف و ير لل  . 
 . تنمية النظرة   -6

النظـرة    مــج خـ ت نظراتــ  المدروسـة يمكنــ    الطــ بمـج وسـائت التواىــت مـع 
شـرح    ةإيىات عدم رضا  عج تىرف معيج ىادر مج أحد الط ب كمقاطع

وبعــد للــ  أىــرف ، ولكــج ينبةــي أج تكــوج نظــرة مقننــة ، ويقــدرها المؤلــف بمــدة 
لطريقـة قويـة وأضمج ل  أن  سـتجد هـله ا :نظر  وتابع شرح   م يقوت المؤلف 

 .التو ير 
 
 كن مهذبا تكن قويا .  -7
عنــدما يســي  الطالــب إليــ   لــي  مــج المىــلحة أج تجاريــه  ــي أســلوبه بــت كــج  

   يــــه بــــا  ــــي حــــزم . ألج إســــا ت  األدب ســــتجعله يتمــــادى د ــــي جوابــــ  عليــــه مؤ 
 ومهما نزل  لمستوى متدني  ي عبارات   ون  الخاسر باعتبار   معلما . 
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 بات واالستمرارية .قوة ال  -8

وجوهر هله الطريقة هو : تحديـد المعـايير والحـدود التـي مـج الممكـج االلتـزام بهـا 
مــج قبــت الطــ ب  ويمكنــ  أنــ  متابعتهــا . ) كك ــرة الواجبــا  ، والعقوبــا  التــي 

، والخ ىــــة كــــج   ......تتطلــــب وقــــ  وجهــــدا مضــــاعفا  ، والشــــكر المســــتمر 
ظمة لضبط ىف   حتد تتمكج مـج تطبيقهـا ألج واقعيا  يما تضعه مج لوائس وأن

 عدم تنفيلها يسبب المزيد مج الفوضد الىفية 
 
 كن لطيفا .  -1

 ي  ىل  ك يرا  ) ال تةضب ( بت حاوت تلكير نفس  بلزوم  اإلزعا مهما كاج 
الهدو  ، ألج هـلا يظهـر  أمـامهم وا قـا مـج نفسـ  ولـم تربكـ  تىـر اتهم  ـم وجـه 

ي كقولــ  ) حســنا   أرى معظمكــم يعمــت بشــكت جيــد . أمــا لهــم النقــد بشــكت إيجــاب
 بالنسبة لكم أنتم هنا   ابللوا مزيدا مج الجهد ( .

وقد تحتا  إلد عبارة أقوى مج عبـارة المؤلـف بحسـب تقـدير  الشخىـي  لطبـائع 
 الط ب وبيئاتهم  ولكج ال تن  أج تكوج ) مؤدبا ،ولطيفا (.

 
 أسلوب " صرف االنتبا    .  – 93
ما يبــدأ أحــد المشاكســيج لجــر  إلــد جــدات عقــيم  ومضــيع للوقــ  ،  اىــرف عنــد

االنتبــاه عــج محاولتــه وللــ  بــ قراره علــد ك مــه  الحــ  ) إج كــاج حقــا أو بعــ  
الحـ  ( بةـ  النظــر عـج دا عـه للكــ م   ـم حــوت انتبـاه الطـ ب لمــا كنـ  تقولــه 

 قبت ، أو لعمت آخر يقوم به أحد زم ئهم  . 
قد تجاهلته ) بت استمع  له (  ولم يجر  لحديث محر  أو عديم وبهلا ال تكوج 

 الفائدة . 
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 ردود فعلك .  -99
ت المشــك   التــي امــج المفيــد أج تفكــر مســبقا  ــي ردود  علــ  التــي ســتتخلها حيــ

 تتوقع حدو ها 
 كتوخر الط ب . 

 وك م الط ب أ نا  الدر  .
 .االهتمام أو االنتباه و عدم 

د  حاضـــرة  ــي لهنــ   ـــ ج هــلا ســيظهر  بمظهـــر الوا ــ  مـــج  عنــدما تكــوج ردو 
 نفسه و أك ر يقظة وعدال  حيث لج تختلف عقوبات   .  

ويمكــج أج تســجت  بعــ  ردود أ عالــ   لتســاعد   ــي تحديــد األ ضــت منهــا  أو  
 ر ما يمكج تطويره منها .  يتطو 
 

 حكمة التفكير مرتين .  -94
ي أو السـلبي  لـلا كـاج مـج الحكمـة  التفكيـر للكلمة أ ر كبير  ـي التـو ير اإليجـاب 

 ي آ ار كلمات   التي توجهها للط ب   قد توجد  مناخـا  يسـاعد علـد الفوضـد 
كنتيجــــة لكلماتــــ  . وهــــله النقطــــة علــــد بــــداهتها واإلجمــــا  علــــد أهميتهــــا إال أج 

 ممارستها ضعيفة جدا  لكر نفس  باستمرار بوهميتها . 
 

 عبارات سحرية .  -90
 والتي يرى لها ا را كبيرا  ي ضبط الىف .   العبارامؤلف بع  لكر ال

 هلا    أمس  شيئا بيد  وقت: هت يستطيع أحدكم أج يقوت لي ما
عنـــدما يشـــار   ـــي المناقشـــة عـــدد قليـــت قـــت : هيـــا   مـــالا دهـــاكم     قـــط    ـــة 

 ال  . هيا ،أريد المزيد .  بالتوكيدط ب يعر وج الجواب   
م مــج عقوبــة مــا  قــت : حســنا ، أنــا ال أر ــب عــادة  ــي عمــت عنــدما تريــد تحــليره

 لل   ولكنكم لم تتركوا أمامي خيارا آخر. 
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والســتعادة الهــدو   ــي الىــف قــت : اخفضــوا أىــواتكم رجــا  . خمســة ، أربعــة ، 
    ة ، ا نيج ، واحد . 

 الفصل ال الت : كيف تبقي األمور في مسارها الصحيح داخل الصف .
 
 .  معنويات الطالبارفع من  – 9
نا  يلكر   ي بدايـة اليـوم الدراسـي  ألبـرز حسـنا  ط بـ   والتحسـبهلا يكوج و 

 التي  حد   علد  مستواهم الدراسي أو السلوكي . 
علــد وىــوله المبكــر  . أو قلــة حركتــه ، أو  مشــاركته  ــي  ....كقولــ  : أشــكر 

 المناقشة ... وهكلا  . 
بالتفو  لديهم  ويد عهم لبلت المزيد  ي سبيت   فعل  هلا باستمرار  يعزز الشعور

 كسب الجديد مج ال نا  . 
 
 كيف تجعل بداية الدرس رائعة ؟ . -4

بدايــة الــدر  عنىــر مهــم  ــي جــلب انتبــاه الطــ ب لــلا احــرص علــد أج تكــوج 
بـدايت  محفــزة ، واحــلر كــت الحــلر البدايــة بتــوبيخ ولــوم واعــ ج موضــو  المعركــة 

 .ألج درس  هو الخاسر األكبر  يها القادمة مع ط ب  . 
أحســن   ــي  .....وقــد لكــر المؤلــف بعــ  األم لــة لبــدايا  يراهــا جيــدة كقــوت : 

  ي الدر  الماضي . وهكلا .  الفكرةإكمات 
ولعت مج البدايا  المحفزة لكر قىة أو طر ة مرتبطة بالدر  وهلا يتطلـب  ـرا  

  ي مادته . األستال قا يا لدى 
 
 توضيحية كبيرة .  ائلوساستعمال  -0
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 اللـوح أو علـد الفكرة هي كتابة إجابا  قىـيرة عبـارة عـج كلمـة واحـدة مـ   علـد
وتعطــــد للطلبــــة عنــــد دخــــولهم للىــــف  ــــم يســــولوج أســــئلة  a4أورا  كبيــــرة م ــــت 

 .  مناسبة لما معهم مج إجابا 
 .ضبط الىف مبكراالحىة  تساعد  ي  وتتميز هله الفكرة بونها  ي بداية

 بكونها حركية ومحسوسة ز كلل  تتميو  
 
 كيفية إعطاء الواجبات وجمعها . -2

 .  ــي الىــفالتكــاليف قــد يكــوج مــج أســباب الفوضــد  ــي الىــف طريقــة إعطــا  
. بـــلل   األســـتال بعـــ  المشـــا بيج انشـــةاتيســـتةت  جمعهـــا . عنـــد بعـــد للـــ   وأ

 وللا يقدم المؤلف بع  التوجيها  لتجنب لل  .    يحد وج  وضد 
لكـت ىـف مسـؤوال ) مـج الطـ ب( يقـوم بمهمـة توزيـع وتجميـع الواجبـا   * عيج

 واألورا   
 * توكد مج سما  الط ب لتوجيها  التدريب . 

أعمـات الطـ ب أو عرضـها جميعـا  وأج تشـرح * توكد مج كفاية الوق  لتجميع  
 لهم ما تريده منهم .

  
 ال ال ة السحرية . -5

دريب أو نشـاط واحـد  قـدم لهـم عـدة خيـارا  بدال مج أج يقوم الىف كله بعمت تـ
علد أال تتجاوز ال   ة خيارا  ) حتد ال تحدث  وضد( .  وهله الفكرة تضـمج 
لــ  مشــاركة جميــع الطلبــة حيــث أنهــم عملــوا و ــ  اختيــارهم بونفســهم  وهــلا دا ــع 

 لاتي قو   . 
 
 جمال أسئلة االختيار المتعدد .  -6
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تعطيهم أسئلة ىعبة أو سـهلة جـدا ، ولـلا ابـدأ  تكوج بداية منفرة للط ب عندما  
  لألسـئلة المتوسـطة هـي ل ي المتنـاوت  ـم تـدر  منهـا لألشـد . وخيـر نمـو  بوسئلة

التـــي تحـــو  خيـــارا  متعـــددة  حيـــث أج الخيـــارا  تســـاعد علـــد التـــلكر لألجوبـــة 
 الىحيحة  . 

 
 المليد من المساعدة لك ولطالبك .  -7
 ي حدوث بع  الفوضد عند مج لم يتمكج مج  قد تكوج ىعوبة األسئلة سببا 

حلهــا لــلا يقتــرح المؤلــف وضــع ورقــة إضــا ية تعــر  الســؤات نفســه بشــكت أســهت 
كوج يكـوج مقسـما إلـد جزئيـا  أىـةر ، وال مـانع مـج وضـع نمولجـا لحـت سـؤات 

 بنف  الطريقة إج كان  المادة أو  كرة السؤات تتيس ل  لل  . 
 
 .البصرية استخدام الوسائل السمعية  -8

 مــا أحيانــا بطريقــة مةــايرةيقتــرح المؤلــف أج تقــدم المقطــع المــراد تدريســه مــج مــادة 
ألج هلا يساعد   ي  ىوتي أو داتاشو أو عر   يلم ...الخعج طري  مسجت 

 ضبط الىف مج جهتيج . 
 األولد : شد انتباههم  تقت الحركة . 

   . ال انية : يفر   لمتابعتهم وتوجيههم للتركيز علد الدر 
 
 الدرس المستقل بذات, . -1

أك ــر مــج در   ــي حىــة واحــدة إمــا النتهــا  الــدر  األوت  ــي  أســتالقــد يعطــي 
وقــــ  قىــــير أو  يــــر هــــلا . وهــــلا األمــــر يســــبب عــــدم انضــــباط الفىــــت وعــــدم 

 المشاركة  ألسباب : 
 ملت الطلبة . -0
القبلــــي ممــــا يجعــــت الــــدر  ال ــــاني  يــــر مكتمــــت  األســــتالعــــدم اســــتعداد  -2
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 .  العناىر
 

 ر . ت الجسر   العبو أنشطة  -93
و وضــد وقــد يكــوج هنــا   ارتباكــا البــا مــا يســبب انتقالــ  مــج نشــاط إلــد آخــر 

بعـــ  االعتـــرا  علـــد تـــر  النشـــاط األوت  وحتـــد يكـــوج انتقالـــ  سلســـ  ودوج 
اعتراضا  يقترح المؤلف أج تعمت جسر ينقت الط ب إلد النشـاط التـالي  وللـ  

مــج يلخــص للجميــع وأمــامهم  أبــرز    ــة  وائــد مــج  بطلبــ  مــج الطــ ب ترشــيس
النشــاط الســاب   يكــوج هــلا بم ابــة اإلعــ ج الدبلوماســي عــج نهايــة النشــاط األوت 

 ولكنه بنشاط مخالف وجلاب لهم ألنه مج أحدهم . 
 

 كيف ت ير األنشطة ؟ -99
لـدي  آليـة واضـحة ومحـددة مـع يكـوج للفكـرة السـابقة  وملخىـها أج  ةوهي تتمـ  
بالعمـــت (  ويفضـــت أج   مـــا تريـــده مـــنهم ) التوقـــف عـــج العمـــت ، البـــد يلطـــ ب ا

شـــارا   واضـــحة وظـــاهرة للطـــ ب .  ويجـــب أج تكـــوج  تكـــوج عبـــر ع مـــا  وا 
عبارات  حازمة وجادة عج إىدار األمر ) وهلا ال يعني أج تكوج  يـر مهلبـة (  

. 
 

 االستراحة الرائعة .  -94
راحة قىــيرة وخاىــة بعــد تعــاونهم معــ   ــي مــج الجيــد أج تعطــي الطــ ب اســت  

الــدر  كمكا ــوة  لهــم علــد أج تكــوج االســتراحة قىــيرة ومنضــبطة بحيــث يكــوج 
الحديث  يها بهدو  . وقد تستفيد مج االستراحة  ي اإلعداد للفقرة التالية . واحلر 

 ها من  كت حىة . نمج اإلك ار مج االستراحا  حتد ال ينتظرو 
 

 الدرس .  الترني في إعطاء - 90
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أج يحقـ  لط بـه كـت ر بـاتهم واستفسـاراتهم علد الحرص  األساتلةيحاوت بع  
 . أك ر مما هو مطالب به مج مادة علمية

ـــه مـــج جهـــة ؛  هـــو مىـــدر إلرهـــا  نفســـه ممـــا  ج كـــاج يشـــكر ل وحرىـــه هـــلا وا 
يضــعف قــوة تقديمــه للموضــو  األىــلي ، وقــد يســتعجت  ــي تقــديم المــادة ليــتمكج 

 متطلبا   يفرط  ي الجميع. مج تلبية كت ال
وللا يجب عليه التوكد مج عدم سرعته  ي تقديم المادة ، وأج ير   أ  مقاطعـة 
لعملـه حتـد ينجـزه ، وال بـد أج يـدر  ط بـه أنـه حريىـا علـد تحقيـ  احتياجــاتهم 

 ولكج ال يستطيع تلبية جميع الر با  .
 

 التعليل المرئي . -92
مطلوبــة مــج الطالــب يشــير متفــ  عليهــا  يةقواعــد ســلوكوالفكــرة تقــوم علــد وضــع 

 إليها المعلم  ي حات مخالفة الطالب لتل  القاعدة . 
وقوة تـو ير اإلشـارة نابعـة مـج توكيـدها  ـي حـ  الطالـب النـابع مـج نظـره المتكـرر 

 .  تل  القواعدتجاه تطبي   األستاللها  ي الىف ولكج هلا متعل  بحزم 
 

 جدول متابعة السلوك.  -95
  .مشاركة الطالب انضباط و مستوى  متابعةالفكرة تقوم علد  وعناىر

مدة   توبهلا يمكج وبسهولة متابعة مستوى الطالب ومدى استقراره أو تلبلبه خ 
 (  ،... ) شهر  ،  ىلي معينة

 ولنجاح هله الفكرة اجعلها  ي كت حىة وأج تنفل بطريقة تحفيزية تشجيعية . 
 ملفات اإلنجال . -96

تســعد لتعزيــز  قــة الطـ ب بونفســهم ممــا يســاعدهم ويــد عهم للمشــاركة  هـله الفكــرة
 وملخىها أج تجعت ملفا خاىا لكت طالب يجمع  يه كت عمت يعد إنجازا  . 
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ج كانــ  تحتــا  إلــد جهــد إال أج أ رهــا  ــي ر ــع  قــة الطالــب بنفســه   هــله الفكــرة وا 
 قو  .

 
 . إدارة النقاش -97
جعــت الطــ ب ا وضــد الكــ م  ــي الىــف ؛ك ــرة و  ايق  كــار التــي تضــمــج األ 

علــد شــكت مجموعــا  يســجت مالهــا ومــا عليهــا مــج نقــاط يــتم االتفــا  عليهــا مــع 
 الط ب .

 
 التذكير برفع األيدي . -98

مـــج الفوضـــد الشـــائعة  ــــي الفىـــوت الجـــواب أو الســــؤات مـــج قبـــت الطالــــب دوج 
ام متفـ   ـي إيجـاد نظـ ااستئلاج وهلا يحدث  وضد  ي الفىت وللل  كج ىارم

عليــه يــنص علـــد عــدم الســماح للطـــ ب بــالك م دوج اســتئلاج بر ـــع اليــد وحتـــد 
عر ــوا  وائــده ،  ــم كــج ييكــوج النظــام م مــرا عليــ  أج تناقشــه مــع ط بــ  بدايــة ل

 .تتجاوب مع مج يخالفه منهم  حازما  ي تنفيله وال تخت به أن  
 .مختلفة النظام بىور التعزيز ال بهلاعزز الطالب الل  يلتزم *  
 نبه وباستمرار كت مج يخالف هلا النظام . *  
 

 . أعط وقتا لإلجابات  -91
ــــوا مــــج  همــــه  ــــا للطــــ ب بعــــد ســــؤال  ليتمكن ــــا كا ي ــــف أج تعطــــي وقت  كــــرة المؤل
واستحضار اإلجابة ، وال توخل اإلجابة مج أوت مـج ير ـع يـده ، ويجـب عليـ  أج 

هلا إتاحة  رىة للموهوب إج  و ي تكوج خبيرا بالوق  الل  يحتاجه كت سؤات .
 لم يكج سريع التعلم . 

 
 توجي, األسئلة للصف .-43
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عنــدما تســوت ير ــع يديــه عــادة نفــ  المجموعــة التــي كانــ  تر ــع يــديها  ــي درو  
ت البقيـة كــوج فع ـســئلة حتـد ت  ماضـية ولـلا يقتـرح المؤلــف اج تةيـر طريقـة طـرح األ

 ابة اإلجابـة  ـم تطـالبهم بقـرا ة مـاتكوج السؤات علد ورقة تمهلهم مدة قىيرة لكت
نـه قـادر علـد اإلجابـة وسـيزوت حـاجز الرهبـة أكتبوا وبهلا سيكتشف العديـد مـنهم 

 عند مج كان  تمنعه الرهبة مج المشاركة . 
 

 جابة الخاطئة ؟ كيف تتعامل مع اإل-49
عنـــدما يجيـــب طالـــب ب جابـــة خاطئـــة قـــد تقـــوت لـــه : خطـــو . وبهـــلا تضـــعف  قتـــه 

 ه عمـج يـوبخ ويسـخر مـج الطالـب ( أو قـد تقـوت : جيـد . وهـلا  يـبنفسه )  ض 
 تلبي  عليه وعلد بقية الطلبة . 

بوج تنظر للجانب الىحيس  ي اإلجابـة وتوكـد عليـه  [ بيج لل  قواما] والىحيس 
.أو تقـــوت : أنـــا أعـــرف الزاويـــة التـــي نظـــر  إلـــد الســـؤات منهـــا . أو تـــلكر بعـــ  

ا عنــدما واىــلوا واســتفادوا مــج محــاولتهم  يــر و جحــأخطــا  العبــاقرة وكيــف أنهــم ن
 الناجحة .

 
 طريقة بديلة عن توجي, األسئلة .  -44

 علد كت الط ب .الفكرة تتلخص  ي توزيع األسئلة 
وهــلا األســلوب يســاعد الطالــب علــد المشــاركة مــع الشــعور بالمســاواة مــع زم ئــه 

  ي المستوى . 
 

 واد األخره .االستفادة من األفكار الجيدة في الم -40
 ي ضبط الىف مج مىـدر واحـد مـرتبط بمادتـه  األساتلةتكوج وسائت  عادة ما

مج  أساتلةالدراسية ويكررها باستمرار  مج وسائت التجديد أج يتبادت الخبرا  مع 
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مج خ ت الحوار أو الزيارا    سيكتشف أساليب جديدة  تناسب ولو مع   آخريج
 بع  التعديت . 

 
 ات . منع المشاجر  – 42

مــج المظــاهر المخلــة بــ دارة الىــف المشــاجرا  بــيج الطــ ب وبالحقيقــة ال يمكــج 
ــلا  مــج أ ضــت ســبت تجنــب المشــاجرا  هــو  ،تىــور حــدوث تشــاب  باأليــد   ول

التــدخت المبكــر  ــي حلهــا وللــ  بــالتعرف علــد مقــدماتها ومظاهرهــا األوليــة وهــلا 
 األمر يوتي  بالممارسة والخبرة 

 
 .سيءدرس  ماذا تفعل بعد -45

 ــي حــات  قــدان  الســيطرة علــد الفىــت   ــ  تتجاهــت المســولة  ــي الحىــة التاليــة 
معاونـة  بت ال بد مج محاسبة المتسـببيج بالفوضـد  ، حتـد لـو اضـطرر  لطلـب

دارة ، ووضــس للطــ ب ر ضــ  لتىــرف هــله المجموعــة  وأنهــا ســتنات عقابهــا اإل
 النظامي . 

 
 .ب في الصف  إعادة دم  رؤوس الش -46

هله الفكـرة تاليـة للتـي قبلهـا وملخىـها أج تظهـر للطـ ب حزمـ  تجـاه المتسـببيج 
المشــا بيج  أج تــتم إعــادتهم بالتنســي  مــع  إبعــادبالفوضــد ويقتــرح المؤلــف  بعــد 

اإلدارة علد شكت  رد  ) حسب عددهم ( . وبعد لل  توتي مرحلـة احتـوائهم مـع 
 ضرورة تطبي  مبدأ التةا ت 

 
 انات . إدارة االمتح -47

ســــلبيا علــــد الطــــ ب  ولــــلا يقتــــرح المؤلــــف أج تقــــدم اا يتــــر  اســــم االمتحــــاج أ ــــر 
 مختلف . بمسمدامتحانات  
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  .كحلقا  االستلكار 
 حلقا  "كم تستطيع أج تتلكر  
 حلقا  "  اجئني بمعلومات  "  .

 
 ؟ . أعمالهم ينجلونكيف تجعل طالبك  -48

علـــد الطالــب  قـــط بــت وعلـــد  يشــكت  الواجــب  ـــي ك يــر مـــج األحيــاج عبـــو لــي 
 ي متابعته وتىحيحه مما يفقده  ي بع  األحياج قيمتـه التربويـة  ولـلا  األستال

 مراعـــاة بعـــ  األمـــور تســـاعد   ـــي تحقيـــ  األهـــداف التربويـــة منـــه  وهـــي كمـــا 
 يقترحها المؤلف  . 

 .  ةالتىحيحيال تعط واجبا   و  طاقت  *  
 بالواجب  وموعد است مه .  إب  هممدة زمنية كا ية بيج  أعط*  
 خ ت هله المدة أكد علد الواجب وموعده  في هلا تلكير ل  ولهم . *  
عنــد تــوخر بعــ  الطلبــة عــج تســليم الواجــب  لكــرهم بالعقــاب المترتــب علــد *  

 عدم تسليمهم له  ي الموعد األخير . 
لـم يسـلمه مـج الجميـع  أو معاقبـة مـج  األوت الواجب التالي قبت است مب تكلفال 

 . ي الموعد النهائي 
  هله النقاط ستعطي  مهلة للتىحيس وتشعر الطلبة بقيمة الواجب  . 

 
 .  مبتكرةضع واجبات  – 41

مـــع اهتمامـــاتهم  ، وكـــلل   ةولعـــت مـــج عناىـــر التســـلية  يهـــا أج تكـــوج  متنا مـــ
 وليس  تقليدية .  إبداعيةتكوج مبتكرة 

مما  يجعلها مكررة لما  المىدرمج نف  والم حظة أج الواجبا  عادة ما تكوج 
 طلع عليها . م  ير األستال بت أحيانا يكوج  المقرر ي 
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 التصحيح .  – 03
الطــ ب أج تضــع  ألنشــطة يقتــرح المؤلــف للــتخلص مــج طــوت مــدة التىــحيس  

معـــايير محـــددة  متفـــ  مـــع الطـــ ب عليهـــا  ليتعر ـــوا علـــد النتيجـــة بســـرعة ودقـــة  
الطالـب إلـد  ـ ث مجـاال  وهـي  : الجهـد  ، و النـاتج ،  نشـاطويقترح أج يقسم 

 إعطــا مــ    .  هكــلا يمكنــ   درجــة معينــة والجــودة  .  وأج يعطــد كــت مجــات 
النتائج مدللة علد نقاط القىور والقـوة بدقـة  وكلل  تكوجالنتائج بسرعة أكبر  ، 

مراقبــــة جميــــع و ضــــمن   هــــم الطــــ ب لنقــــاط القــــوة والضــــعف لــــديهم ، وأمكنــــ  
 لها .  ت التي تعطيها  يضطر الطلبة ل لتزام بعملها لمتابع األنشطة

 
 التحكم بنهاية الدرس .  -09

الـدر   إشـارة لموضـو يقترح المؤلف لتفاعـت الطـ ب معـ   ـي در  أج يسـبقه  
 متضمنة 

 هلا ما سنفعله  ي الدر  القادم .  –أ 
 لمالا سنفعت لل     -ب

وبشكت واضس ومبسط   ةالرئيسية المختىر  ضع تح  كت مج النقطتيج عناىرها
 الدر   .  وابدأمرة أخرى   ألكرها،  ي بداية الدر  الجديد 

ـــدى ط بـــ  ويظهـــر مـــدى  ـــرى المؤلـــف أج هـــلا النشـــاط ســـيعزز مـــج مكانتـــ  ل ي
ح الــدر   وأهدا ــه و مــج خــ ت وضــ ــي إدارة الىــف تنظيمــ  ، وأنهــا ستســاعد  

 لدى الط ب . 
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 المشكالت الشائعة . الفصل الرابع : معالجة
 
 الحاالت الفردية . ب االهتمام -9

و ي حات االنشةات به قد يسبب هلا بع  ، لمساعدة لقد تحتا  حالة طالب ما 
مــع تقــديم المســاعدة لــه ، اســتمر  ــي تقــديم التوجيهــا  لبقيــة   ولــلل الفوضــد . 

 الط ب  لتشعرهم بمتابعت  لهم  . 
 
 الحصول على الدعم . -4

إدارة ـ شـــا  ع قـــا  جيـــدة مـــع المحيطـــيج بـــ   ـــي العمليـــة التعليميـــة ) وللـــ  ب ن
 .   العلمية ( ليقدموا ل  المساندة والمساعدة والمعلوما  والمادة  أساتلة

 
 العين العمياء . إستراتيجية -0

معالجة والوقوف عند كت تىرف  مزعج مج الط ب  سيعطت سير الدر   الإج 
لمؤلف أج تكوج لدي  ) عينا عميا  ( ترى بهـا ولكـج ويحدث بلبلة ، وللا يقترح ا

ال تقف عند كت خطو بـت تقـدر األخطـا   وتىـنفها إلـد مـاال بـد مـج التـدخت  يـه  
ومنهــــا مــــا يكــــوج تجاهلــــه أ ضــــت لســــير الــــدر   وهــــلا راجــــع إلــــد خبــــرة المعلــــم 

 وشخىيته وتقديره  . 
   ي  قا تنا يسمد هلا الخل  ) التةا ت ( ومنه قوت الشاعر .

 .  يلي  الةبي بسيد  ي قومه ... لكج سيد قومه المتةاب
 
 الخفي .  السيئالسلوك  -2

يبـــدوا بعـــ  الطـــ ب مـــؤدبيج ولكـــنهم بالوقـــ  نفســـه ال يظهـــروج أ  نشـــاط وال 
ــلل   مســتواهم متــدني .  حرىــا علــد الــتعلم والمشــاركة  ــي العمليــة التعليميــة  ول

ــــي ع جهــــم  هــــي أج ا ــــي تواجهــــ     ــــيس الفرىــــة والمشــــكلة الت نشــــةال  بهــــم يت
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تـر  الطالـب  عتسـتطيللمشاكسيج مج اللعب والعبث  ، وأنـ   ـي نفـ  الوقـ  ال 
 .  إهمالهالضعيف حتد ال يضر نفسه وال يقتد  به  يره  ي 

ولــلا يقتــرح المؤلــف أج تســتمر  ــي م حظتــه ، وحــدد لــه أهــدا ا مرحليــة  ترضــد 
نه مؤدبا شي  جيد ولكـج وجـوده مرحلة ، وعليه أج يعلم بوج كو كت بتحقيقها  ي 

 عليه بلت جهد بهلا الخىوص . يفر   ،ليتعلم 
 و ي معظم الحاال  سيبدأ الطالب بالعمت إلا رأى من  استمرارا  ي متابعته . 

 
 التنمر داخل الصف . -5

يــــرى المؤلــــف الوقــــف بحــــزم مــــع الطــــ ب الــــليج يســــخروج مــــج زم ئهــــم  بدايــــة 
بـــ م اإلدارة ،  ـــم مــــج الىـــف لمـــج لديـــه ىـــ حية بعقــــابهم   مـــنعهم بالتحـــلير وا 

واالستفادة مج لو  الخبرا   ي ع   المشـكلة  ـي حـات اسـتمرارهم  ـي السـخرية 
 . 
 
 القاعدة الذهبية لالختالف في الرأي .  -6

القاعــدة هــي أال يجــر  طالــب إال جــدات  ــي الحىــة ليضــيع الوقــ   ؛  لــلا  ــي 
حىة  ،وعد  ورا إلد الدر  ،  ـ ج أىـر . البداية قت له أج يكلم  بعد انتها  ال

 قت له وبكت هدو  إن  لج تتكلم  ي الموضو  أ نا  الدر  ، و البا ما يقف عند 
 هله النقطة ،   ج أىر  علي  إخراجه مج الىف بحسب النظام المتاح ل  . 

 
 كيف تتفاده خطر ت ال رباء  .  -7

(  يحـلر   عنهـاتحـب الحـديث  ومراد المؤلف بالةربا  ) األ كار والمجـاال  التـي
المؤلـــف مـــج جـــر الطـــ ب لـــ  وتضـــيع وقـــ  الـــدر  ب  ـــارتهم للمواضـــيع  التـــي 
ــــب مــــنهم الحــــديث عــــج   يعلمــــوج اهتمامــــ  بهــــا   ــــ ج  تحــــوا معــــ  بعضــــها  اطل

 الموضو   ي وق  خار  عج وق  الدر  . 
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 سحر المساومة .  -8
سـاومهم ) ومـراد المؤلـف   عندما ال يتقبت الط ب الواجب الل  أعطيـتهم إيـاه   

المفاوضــة (  ــي تقليــت الواجــب أو تخفيــف العقوبــة المترتبــة علــد عــدم إكمالــه . 
وحتـــد ال تحـــدث  وضـــد اجعـــت هنـــا  مـــج يـــتكلم بلســـاج الطـــ ب  . واحـــلر أج 

 تكوج سه   ي التفاو  . 
 
 نقل طالب من مكان, . -1

ويــزداد األمــر    ك يـرا مــا تحـدث  وضــد عنــد محاولتـ  نقــت طالـب إلــد مقعــد آخـر
ىــعوبة  ــي حــات ر ضــه أمــام زم ئــه  ولــلا  ــالمؤلف يــرى أج الطريقــة المناســبة 

 لنقت الطالب هي كما يلي 
 توجيه عدة تحليرا  للطالب قبت نقله 

 واسحب الكرسي بعيدا عج الطاولة توجه للمقعد الل  تريد نقت الطالب إليه 
ه ) علد بعد نىـف المتـر الهب حيث يجل  الطالب ومد يد  بشكت مفتوح  إلي

منـه (  ويـد  األخـرى تشـير إلـد المقعــد الخـر  واطلـب منـه االنتقـات ولكـج بنبــرة 
 وعبارة هادئة . 

كــرر الطلــب  ــي حــات ر ضــه وبــنف  األســلوب  ومضــيفا قولــ  :) أنــا أحــاوت أج 
أكمـــت درســــي  وأنـــ  تعيقنــــي ،  ونـــا انتظــــر اســـتجابت (  . والعــــادة اج يســــتجيب 

 النقطة  الط ب عند هله
 ي حات استمرار ر   الطالب  وحتد تحسم المسولة  قت لـه : حسـنا لـج أضـيع 
مزيد مـج الوقـ  علـد زم ئـ  وسـيكوج لـي معـ  شـوج آخـر  ـي نهايـة الحىـة .  
ويبةي علي  إيقا  العقوبة التربوية المناسـبة لحالتـه ألج الطـ ب سـينتظروج  مـا 

 يكرر مع  نف  المنهج . ستفعله معه   ج لم يكج رادعا  سيجعت بعضهم 
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 الهاتف الجوال .  -99
وجـود الجـوات  ــي الفىـت قـد يشــكت مىـدر إلهــا  للطالـب  ولـلا  ــ ج كـاج النظــام 
يمنــع للــ   عليــ  إتخــال الــ زم إلخراجــه وأخــله منــه ولكــج عليــ  أج تطمئنــه بــوج 

 جواله سيكوج  ي مكانا آمنا . 
 

 الت لب على سآمة الروتين . -94
فىت تكوج ناشئة عج رتابـة الـدر  ممـا يسـبب الملـت للطـ ب  بع  مشك   ال

دروس  السـابقة بـنف  الـنمط واأل كـار،   وقد يكوج لل  مج البداية  ي حات كان
لا أرد  التخلص مج هلا الملت   لي  بع  المقترحا :   وا 

اجعــــت الطــــ ب يةيــــروج مــــواقعهم وحــــركتهم ) كــــوج تقــــف آخــــر الىــــف ليةيــــروا 
لي  ، ادعهم لطاولتـ  لينظـروا لىـورة مـ    وال تر عهـا لهـم  جلستهم كي ينظروا إ

 ) 
عــرو  التلفــاز والحاســب اللــي تضــفي جــوا مــج المتعــة  وال تك ــر مــج التعليــ  

 عليها واجعلها  ي مادة درس  .
 

 لقد قمنا بذلك من قبل .  -92
قد يواجه  الط ب بهله الجملة  ي أحد تدريبات   ،  ـ  تةضـب بـت قـت لـه بـوج 

 ا ىحيس ولكننا مضطروج لتكراره . هل
 ولكج مج زاوية مختلفة . 

 ألج الموضو  كبير  ونحتا  إلد توكيده .
 هله مراجعة للدر  . 

ملحوظـة : إلا لـم يكـج لــ  هـدف ىـحيس مـج التــدريب  ـ  تكـرره حتـد ال تىــبس 
 مم  . 
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 .تلميذكاشعر بتوعك   -95
وحتــد تميــز بينهمــا راقــب  عبــارة تحتمــت الىــد  أو العبــث  مــج قبــت الطالــب  ،

الطالـــب ولمـــدة عشـــر دقـــائ    ـــ ج لمســـ  مـــج الىـــد   ـــاتبع األســـلوب النظـــامي 
 لوىوله للعيادة . 

 
 الكالم عن مدرس آخر .  -96

قـد ينتقـد طالـب  أحـد المعلمـيج أمامـ   ـ  تسـمس لـه بـلل  وقـت لـه بـوج هـلا لــي  
وار عها لإلدارة  مج اختىاىنا  ي الدر  ،   ج أىر علد الك م حولها لقضية 

 وكج حازما معه  .
 

 تعليقات مسيئة في الشارع . – 98
 ي حات قام بع  الط ب بالتعلي  واإلسا ة ل   ي الشار   ـ  تتخـل إ  إجـرا  
 ــور  ، بــت أجلــه  بعقــد لقــا  مــع الطالــب وبحضــور أحــد اإلداريــيج ، ويــتم إبــ م 

رف  ويفضــت إنهــا  الطالــب عــج ســو  تىــر ه  والعقــاب المترتــب علــد هــلا التىــ
 اللقا  بالمسامحة  علد أج يعود الوضع علد ما كاج عليه قبت . 
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 الفصل الخامس : إصدار المكافآت والعقوبات .
 
 استهدف رؤوس الش ب .  -9
معاقبـة  اإلنىـافعندما تحدث  وضد عامة  ي الىف  لي  مج المجـد  وال  

وهنـا  مـج شـار  حـات  الفىت كام  ألج العـادة أج يكـوج هنـا  مـج لـم يشـار  
وجود الفوضد  علي  توجيه العقوبة  قط لل لث األخيـر والـل  هـم رؤو  الشـةب 

 ومسببيه .
 
 ُسلَّم العواقب . -4

وبانفعات إلـد إىـدار عقوبـا   تلجئعندما تحدث  وضد عارمة  ي الىف  ال 
 هــاداوبالجملــة  تشــار   ــي زيــادة الفوضــد ؛ بــت اىــدر أمــرا واضــحا وبىــو  

هـا وكـلل  العقوبـة  . بمر ـوب الكا   يـر لو وج  يه عمومية ليشمت السوحازم يك
كقول  : مج هله اللحظة سيكوج تحـر  أ  واحـد مـنكم مـج مكانـه محسـوبا عليـه 

   .   ج حد   مخالفة سـجت اسـم الطالـب بشـكت يظهـر للجميـع  ـم عـد إلـد درسـ
 . 
 
 مدح الطالب .  –0

ر عبـارا  سـلبية  تزيـد الجـو عندما يحاوت ضـبط الىـف يـلك األساتلةعدد مج 
العــدائي  ــي الىــف  ولــو اســتخدم عبــارا  المــدح المتضــمنة للنقــد لكانــ  أقــرب 

أنـ  آخـر واحـد أتوقـع منـه أج يقـاطعني  .....للقبوت  والعمت بها مج م ت قولـه :
 . إل عادت  أج تحسج االستما  

 
 المناسب .  رد الفعل  -2
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فا  الخطـو الكبيــر البــد لـه مــج عقــاب كـوج العقوبــة متناسـبة مــع الخطــو  قـوة وضــع
ا  يؤد  دوره بنجاح  ـي قوبيناسبه  وكلل  العك   هلا التناسب يجعت نظام الع

 ويحق  العدت .  . العملية التربوية
 
 الفصل بين الطالب وبين سلوك, .   -5

بـت ال بـد مــج  يخطـئيـرى المؤلـف أج مـج الخطـو توجيــه النقـد  قـط للطالـب الــل  
را لـبع  الجوانـب اإليجابيـة لـدى الطالـب ، وللـ  حتـد ال يوخـل تضميج النقد لك

موجهـا لخطئـه ولـي   ينبةي أج يكوج موقفا د اعيا عج لاته  . بت يرى أج نقد  
 للاته . 

 
 .  أهمية للحوافلإعطاء  -6
اجعت لدي  وسائت وحوا ز بشكت دائم حتد تـتمكج مـج شـكر كـت مـج قـام بعمـت  

 حتد تحفز الجميع  ومج بداية الحىة   لل عج جيد لتعززه  ويمكن  أج تعلج 
 . الوسائل المناسبة تنويع  -7

ط بـــ  ولكـــج  ـــي حـــدود ضـــيقة  ، علـــد أج تكـــوج  علـــد يـــرى المؤلـــف أج تر ـــه
كالمكا وة لهم  ، وأج يـتم اختيـار المـادة بشـكت مناسـب  . واجعـت اختيـار  حازمـا 

 ال تحتار بيج ر باتهم .  أج علد
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 وعلى نطاق أوسع  ...الفصل السادس : 
 
 .  تدبير اللقاءات الجماعية -9

وهـلا طريقــة   عالــة  ـي بنــا  ع قــة قويـة بــالط ب  وهــي مـؤ رة حتــد  ــي الطلبــة 
المشاكسيج  و كرتها بتحديد يوم للقا  بالطلبة  ي يـوم مفتـوح خـار  وقـ  الدراسـة 

طـ ب  .  ـي عـ   ك يـر مـج السـلوكيا  الخاطئـة لـدى ال األسـتال . وهلا يساعد
 يوتي مج شعور الطلبة بون  مهتم بهم .   التو يرومنطل  

 
 المدرس المساعد .  -4
للىــف أو المــادة  يكــوج أحــدهما  أســاتلةد و  كــرة المــدر  المســاعد تــتلخص بوجــ 

أساسيا والخر مساعدا  بحيث يكمـت بعضـهما الـبع   ـي العمليـة التعليميـة  ـي 
 المساعد مج خ ت .  األستالر الىف. و كرة المؤلف تدور حوت تفعيت دو 

  ي التدري  .  استراتيجياتاط عه علد 
 إشراكه  ي معالجة المشاكت .  

 إعطائه ى حيا  جيدة .
 تواجده  ي الىف. 
 إشراكه  ي الشرح. 

 
 .  الحصةضيف في  -0

مج الممتع إحضار ضيف يتمتع بموهبة أو علم ي يـر الطـ ب  وخاىـة إج كـاج 
هلا يضفي متعة وتجديدا علد الىف مما يزيد  ي رابـط    االختىاصمج أهت 

الطــــ ب بالىــــف  .  وممــــا يســــاعد  ــــي نجــــاح الفكــــرة التخطــــيط لهــــا واالختيــــار 
 والموضو   . لألستالالمناسب  
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 هيكلة الصف . -2
 لتساعد   ي ضبط الىف وس سة الحركة  يه وهلا مج خ ت ما يلي : 

 جلو  الط ب المشاكسيج مواجهيج ل  .
 ر  الطلبة المشاكسيج .  

 باعد ما بيج المقاعد قدر المتاح ل  . 
 تر  مسا ة بيج السبورة وأوت ىف . 

 اجعت أدوات  و حاجيات   ي متناوت يد  وبوقرب مكاج ممكج . 
 
 القواعد الذهبية لمخططات الجلوس .   -7

تراعي بداية تحتا  إلد توزيع المقاعد بشكت يخدم عمليت  التعليمية  بحيث ال ي 
وكــلل  المشاكســيج  و يــر هــلا  وينبةــي أج تىــر ، لو  االحتياجــا  الخاىــة 

 ل  .  امقنع اعلد توزيع  وال ترضخ لطلبا  الط ب ما لم يكج هنا  سبب
 
 إبقاء الطالب في مقاعدهم  . -8

تسمس لطالـب بـالخرو  عـج مقعـده بـدوج إلج بـو  حـات  ولـلا  يرى المؤلف أج ال
بتلبية احتياجا  الط ب  دوج إخ ت بالنظام  سا يسميجب علي  أج تضع نظام

 وبدوج هلا النظام سيضطر الط ب إلد مخالفة تعليمات .
 
 القاعدة الذهبية لنقل مجموعة .  -1

عنـــدما تحتـــا  إلـــد نقـــت الطـــ ب لقاعـــة أخـــرى  وحتـــد ال تحـــدث  وضـــد أ نـــا  
ـــات عليـــ  أج ترتـــب المكـــاج الـــل  ســـتنتقت إليـــه قبـــت للـــ  ، وكـــ لل  تخبـــر االنتق

ــــة خــــروجهم بترتيــــب وكــــج  ــــي  ــــم رتــــب آلي الطــــ ب بمكــــاج وموعــــد االنتقــــات .  
 استقبالهم 
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 االنفراد برحد الطالب  .    - 93
يرى المؤلف أنه مج الخطو توبيخ الطالب أو تكريمه  ي حات وجـوده وحيـدا وهـلا 

ولـلا احـرص علـد أج يكـوج هـلا بوجـود ،حتد ال تتهم بسو  التعامت مـع الطالـب 
 لو شخص واحد . و 
 

 تذكير الطالب برسباب السلوك الجيد .  -99
باألنظمـــة هـــو معر ـــة ســـبب وضـــرورة وهـــدف  االلتـــزامممـــا يســـهت علـــد الطـــ ب 

 النظام ، وهلا أ ضت مج مجرد إىدار األوامر دوج شرح . 
 لفصل السابع : كيف تدير نفسك ؟ا
 الجدوالن . -9

ـــ أمـــا الجـــدوت األوت  ـــاني  هـــو ، وم  هـــو جـــدوت الحىـــص  معل وأمـــا الجـــدوت ال 
التـي تقـوم بهـا  المرا قـة واإلشـراف التىـحيس و  التحضـير و جدوت تضعه ألعمات

 ي  يـر موعـد الحىـص ، و ائـدة هـلا الجـدوت هـي ترتيـب العمـت ليسـهت إنجـازه  
حـات تقىـيره  ـي إنجـاز عمـت مـا  األسـتالعور بـالتوتر الـل  يىـاحب شولزوات ال

 كنه القيام به . ويراعد  ي الجدوت أج يكوج واقعيا . بالضبط متد يم لموال يع،
 
 أولويات .  -4

يــتمكج مــج إنجازهــا كلهــا ولــلا ينبةــي  أحيانــا الك يــرة  باألســتالاألعمــات المنوطــة 
 التالي:كعليه أج يرتبها حسب أهميتها ويمكنه تىنيفها  

 يجب أج أ عت . 
 ينبةي أج أ عت . 

 يستحسج أج أ عت .  
يـه تحديـد بمــالا يبـدأ ومـج األ ضـت ســؤات أهـت الخبـرة عـج ىــحة وبـلل  يسـهت عل

 بالعمت به .   التىنيف قبت البد
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 االسترخاء . -0

مهنــة التعلــيم مــج أك ــر المهــج تســببا  ــي تــوتر ىــاحبها  وهــلا مــؤ ر علــد ىــحة 
علـــد مهـــارا   دربولـــلا  مـــج األساســـيا  أج يتـــ، وكـــلل  علـــد عطائـــه  األســـتال

أوقاتا يتمتع بها باالسترخا  يحـا ظ عليهـا ويجعلهـا مـج االسترخا   وأج يجعت له 
 أولوياته . 

 ومج مهارا  االسترخا  التي ينىس بها المؤلف أ نا  الدوام حات التوتر: 
اقــب  علــد كفيــ  بشــدة بمقــدار مــا تعــد مــج واحــد إلــد ســبعة  ــم ابســطهما . أعــد 

 لل  مرا  عدة إلد أج تشعر بت شي التوتر . 
واستنشـ  بعمـ  وبـط  و بـا  ويكفـي أج تتـنف  عشـر مـرا  ركز علـد تنفسـ  ، 

 لتهدأ . 
 امش قدر المستطا   ي الىف  أو بيج الحىص . 

وخيــــر مــــج هــــلا هــــد  المىــــطفد ىــــلد هللا عليــــه وســــلم  ــــي إلهــــاب الةضــــب  
 بالوضو   والى ة  وتةيير الوضعية التي كن  عليها  يدخت  ي هلا المشي. 

 
 التمارين الرياضية  . -2

لص مــج ضـةوط العمــت النفسـية خىــص سـاعة يوميــة ولمـدة    ــة أيـام  ــي للـتخ
األسبو  لمزاولة رياضة ال تعتمد علد الجهد العنيـف ، واسـتمر علـد هـلا الموعـد 

 وال تتنازت عنه مهما كاج السبب . 
 
 .    عطلتك -5

اجعت لنفس  يوما أسبوعيا تروح  يه عج نفس  بعيدا عج طبيعة العمت المدرسي 
 ا يجدد طاقت  ويجعل  تعود إلد العمت بنشاط أكبر  .   ج هل
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 كيف تصبح تلميذا من جديد ؟   -6
ــــف بوخــــل درو   ــــةينىــــس المؤل ــــد يكســــر  خاىــــة أو نظامي ــــيج  األســــتالحت روت

التـــدري  ، وكـــلل  يجـــدد معلوماتـــه وع قاتـــه ، بـــت ســـتزداد  قتـــ  بنفســـ  عنـــدما 
 تحق  نجاحا   ي معارف وعلوم جديدة علي  . 

 . تكفف من سرعخ -7
يجعـــت   ، والتـــدري  بتـــوني نفســـ  التىـــرف بـــبط   يـــرى المؤلـــف أنـــ  إلا عـــود

 توتر  بطيئا أيضا مما يساعد  علد العطا   . 
 أصدقاؤك . -8
كــت وقتــه ويفــرط بــبع  الىــداقا  الحقيقيــة لديــه ممــا  تــهبع  قــد يعطــي مهنالــ

بـــت وجـــود ، الاألســـتوهـــلا  يـــر مناســـب لنفســـية يجعلـــه يشـــعر بالتقىـــير تجـــاههم 
،  تـهبع  الىداقا  مج خار  المنظومة التعليميـة يسـاعد المعلـم علـد أدا  مهن

ليسـ  كلهـا للتعلـيم  األستالشعوره بعدم االنعزات عج المجتمع ،  حياة وكلل   ي 
 يستةت بع  المناسبا  لزيارتهم  والمهنة .  للا عليه أج

 .  دافئحمام  -1
وال تجهـــد نفســـ   اوت أج تنـــام باســـترخا وحـــاحـــرص علـــد أخـــل حمـــام قبـــت النـــوم 

لســاعا  متــوخرة مــج الليــت  ــي العمــت ألج هــلا يجعلــ  متــوترا ، ممــا يــؤ ر علــد 
 عطائ   ي الىباح .

 سجل بسيط ألداء األعمال  .   - 93
مات التي قم  بهـا عخىص سج  ل  تدوج  يه   ي آخر اليوم الدراسي أهم األ

لل  أ ضـت األعمـات التـي تميـز  بهـا ، وكـلل  ،وأهم القـرارا  التـي اتخـلتها ، وكـ
مواعيد  وخطط   .  م اجعت هلا السجت  ي متناوت يد  لتتمكج مج االسـتفادة 

 منه . 
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 مىادر ومراجع المادة العلمية
 
 ،التفكيـر اإلبـداعي إسـتراتيجية ،هللا العبيـد الكـريم  و إبـراهيم عبـد العبـدراشد حسـيج ـ 0

 هـ .0423 ،الريا  ،المملكة العربية السعودية ،وزارة التربية والتعليم
(. التـدري  والتفكيـر. القـاهرة : مركـز 0425الحميداج ، إبراهيم بج عبـد هللا . )  ـ  2

 الكتاب للنشر.
(. التربيـة 0406و الحليبي ، عبد اللطيف بج حمد . ) سالم ، مهد  محمود ،  ـ  3

 . . الريا : مكتبة العبيكاجالميدانية وأساسيا  التدري 
( . مهنـــة التـــدري  ممارســـتها وتعزيزهـــا " إطـــار 0420شـــارلوتي دانيلســـوج . )  ـ  4

نمــولجي" ، ترجمــة عبــد العزيــز بــج ســعود العمــر . الريــا  : مكتــب التربيــة العربــي 
 . جلدوت الخلي

( . المــدخت إلــد 0409يحيــي ، حســج بــج عايــت ، و ســعيد جــابر المنــو ي .)  ـ  5
 . التدري  الفعات. الريا : الدار الىولتية للتربية

ــــة التــــدري  .  2111عزيــــز ، مجــــد  إبــــراهيم . ) ـ  6 ( . األىــــوت التربويــــة لعملي
 . القاهرة: مكتبة األنجلو المىرية

مهــارا  التـدري  رؤيــة  ـي تنفيــل التــدري .  (.0425زيتــوج ، حسـج حســيج . )  ـ  7
 . القاهرة : عالم الكتب

(. المناهج الدراسية بيج النظرية والتطبي  . القاهرة : 0423شحاتة ، حسج . )  ـ  8
 . مكتبة الدار العربية للكتاب

وزارة   ،األ كـار العىـف الـلهني واسـتمطار إسـتراتيجية الكـريم، راشد حسيج العبـدـ  9
  ،الريا ،المملكة العربية السعودية ،لتعليمالتربية وا

مشــرو  الكتيـب التعريفـي ل، لجنـة الخبـرا  بمشــرو  تطـوير اسـتراتيجيا  التــدري ـ  01
 التربيـة والتعلـيم،وزارة  تطوير استراتيجيا  التدري ، اإلدارة العامـة لإلشـراف التربـو ،

 هـ .0423 ،الريا 


