
الـــدريس الفعَّـالت
Effective Teaching

سليمانسهير.د
أستاذ مساعد الفيزياء النووية التجريبية

بية مشرفة وحدة التطوير و الجودة بكلية العلوم الط
كلية الطب –التطبيقية 



ل الفعَّال هو ذلك النمط من التدريس الذي ي  التدريس  فَع ِّ

لق من دور الطالب في التعلم فال يكون الطالب فيه مت

تى للمعلومات فقط بل مشاركا وباحثا عن المعلومة بش

الممكنةالوسائل 

نمط من التدريس يعتمد على النشاط الذاتي هو 

قوم والمشاركة اإليجابية للمتعلم والتي من خاللها قد ي

بالبحث مستخدماً مجموعة من األنشطة والعمليات 

العلمية كالمالحظة ووضع الفروض والقياس وقراءة

لى البيانات واالستنتاج والتي تساعده في التوصل إ

المعلومات المطلوبة بنفسه 

إشراف المعلم وتوجيهه وتقويمهوتحت 



طالب المن المتوقع من التدريس الفعَّال أن يربي 

لمس على ممارسة القدرة الذاتية الواعية التي ال تت

الدرجة العلمية كنهاية المطاف ، وال طموحاً 

شخصياً تقف دونه كل الطموحات األخرى انه 

تدريس يرفع من مستوى إرادة الفرد لنفسه 

ومحيطه ووعيه لطموحاته ومشكالت مجتمعه 

وهذا يتطلب منه أن يكون ذا قدرة على التحليل 

والفهم



Instructional Skillsمهارات التدريس 



مفهوم مهارات التدريس 

ية مهارات التدريس بأنها مجموعة السلوكيات التدريستعرف 
هداف التي يظهرها المعلم في نشاطه التعليمي بهدف تحقيق أ

ية وتظهر هذه السلوكيات من خالل الممارسات التدريس, معينة 
ة تتميز للمعلم في صورة استجابات انفعالية أو حركية أو لفظي

قف بعناصر الدقة والسرعة في األداء والتكيف مع ظروف المو
ومهارات التدريس كقدرة علي أحداث التعلم . التعليمي 

.ة  وتنمو هذه المهارات عن طريق التدريب والخبر, وتيسيره 



التدريسخصائص مهارات 



: القابلية للتعميم 

لى بمعني أن وظائف المعلم ال تختلف من معلم إ

,آخر باختالف المادة التي يدرسها أو المرحلة 

بالرغم من أنها تتميز بالمرونة والقابلية 

.للتشكيل وفقا لطبيعة كل مادة ومرحلة



:  القابلية للتدريب والتعلم 

يمكن اكتسابها من خالل برامجنه أبمعني 

التدريب المختلفة 



:  اشتقاقها من مصادر متنوعة يمكن 

هذه المصادر ومن 

ن تحليل األدوار والمهام التي يقوم بها المعلم م

.خالل مالحظة سلوكه أثناء التدريس

.وخصائصهتحديد حاجات المتعلم 
.نظريات التدريس والتعلم 



مهارات التدريس األساسية



مهارة التهيئة الذهنية

يق وهي تهيئة أذهان الطالب بعنصري اإلثارة والتشو

ب والتي من خاللها يتمكن المعلم من جذب انتباه الطال

وتشويقهم لما سيعرضه من مادة علمية جديدة 

ائل واستثارة دافعيتهم للتعلم عن طريق عرض الوس

يطة التعليمية المشوقة ، أو طرح أمثلة من البيئة المح

لكي يضمن استمرار نشاطهم الذهني طوال .بالطالب

هولة الوقت ، وتوصيل ما يريد توصيله لهم بيسر وس

.، وكذلك تقبلهم لما يطرحه من أفكار بشوق وحماس



"تنويع المثيرات والمنبهات " مهارة اإللقاء 

ى على المعلم أن يعرف كيف يتحدث ومتيجب 

، يتحدث، ومتى يسكت، وكيف يرفع صوته

عما ومتى يخفضه، وكيف يكون حديثه معبراً 

في نفسه ويعكس إحساسه، حيث تتوقف 

ة استجابة الطالب وتقبلهم للدرس على طريق

.  المعلم ونهجه في إلقاء دروسه



التعليميةاستخدام الوسائل مهارة 

تي و اليحدد الوسيلة التعليمية المناسبة لدرسه المعلم 

طبيعة الدرس وأهدافه ومحتواه في مرحلة تتوقف على 

ب تخطيط الدرس وإعداده، ويجب على المعلم أن يجعل الطال

. يكتشفون تدريجيا أهداف الدرس من خالل هذه الوسيلة

ويات وأن تكون متكاملة مع طريقة التدريس، ومناسبة لمست

الطالب، وأن يكون المعلم على معرفة سابقة بها ويعرف

ب كيفية استخدامها، وأحياناً قد يشارك في إعدادها الطال



للتعلمإثارة الدافعية مهارة 

من تنفيذ الدرس إلى توافر قدر كبيريحتاج 

رة الدافعية لدى الطالب، ويستطيع المعلم إثا

االنتباه والدافعية لدى الطالب ومن خالل طرح

بعض األسئلة عليهم 



وك؟والسلكيف تؤثر الدافعية في التعلم 



لتعلم؟لطالبا ليس لديه دافعية هل يمكن أن تعلم 



لم بتنمية دافعية الطالب واستثارتها للتعابدأ 

ا والمشاركة في أنشطة الفصل، مستخدما كافة م

لطالب تراه مناسبا من استراتيجيات إلثارة دافعية ا

للتعلم



0في استراتيجية التدريسالتنويع 

الطالب ربط الموضوعات بواقع حياة 

زيز إثارة األسئلة التي تتطلب التفكير مع تع

.إجابات الطالب 

ة ربط أهداف الدرس بالحاجات الذهنية والنفيس

0واالجتماعية للمتعلم 

0التنويع بالمثيرات

0ميمشاركة الطالب في التخطيط لعملهم التعلي



استغالل الحاجات األساسية عند المتعلم 

0ومساعدته على تحقيق ذاته 

0نهاتزويد الطالب بنتائج أعمالهم فور االنتهاء م

إعداد الدروس وتحضيرها وتخطيطها بشكل 

0مناسب 

تهم الشعور بمشاعر الطالب ومشاركتهم بانفعاال

م وتدريبهفي معالجتها ومشكالتهم ومساعدتهم 

0على استيعابها 



؟الدافعية للتعلم تنمية كيف يمكن 



المادة الدراسية بحاضر الطالب وحاجاتهمربط 

.المستقبلية 

.على ميول الطالب واهتماماتهم ركز 

ن أن وصل للطالب إيمانناً واعتقادنا أنهم يريدو

.يتعلموا 

ركز انتباه الطالب على أهداف التعلم أكثر من

.التركيز على أهداف األداء 



:الطالباألنماط السلوكية لفئتين  من 



وآخرون لديهم أهداف أداءطالب لديهم أهداف تعلم 

ن يعتقدون أن الكفاءة والمهارة تنمو عبرر الرزمن عر

.طريق الممارسة والجهد

إمرا يعتقدون أن الكفاءة خاصية مستقرة وأن الناس

.أن لديهم الكفاءة أو ليست لديهم

اءة يختارون مهاماً وأعماالً تعظم فررص إظهرار الكفر.  يختارون مهاماً وأعماالً تعظم فرص التعلم

تظهررر أنهررم  يرررالترر ويتجنبررون المهررام واألفعررال 

.(ال يطلبون المساعدة)أكفاء

ه يسرررتجيبون للمهرررام السرررهلة بمشررراعر الملرررل وخيبررر

. األمل

.تياحيستجيبون للمهام السهلة بمشاعر الفخر واالر

ينظررررون إلررري الجهرررد باعتبررراره نرررروريا لتحسرررين

الكفاءة

ينظرررون إلرري الجهررد كعالمررة علرري انخفررا  الكفرراءة

هرررد ويفكررررون فررري أن االكفررراء ينبلررر  أال يبرررذلوا الج

كبيرا ويجدوا 



وآخرون لديهم أهداف أداءطالب لديهم أهداف تعلم 

ة ينظرون إلي األخطاء كجزء عادى ومفيد في عملير

الررررتعلم   ويسررررتخدمون األخطرررراء لتسرررراعدهم علرررري 

تحسين األداء

ينظرررون إلرري األخطرراء كعالمررة علرري ا خفررا  وعرردم 

الكفاءة

رانون عن أدائهم إذا بذلوا جهد حت  ولو أدى إلي

ا خفا 

يرنون عن أدائهم إذا نجحوا 

يفسرررررون ا خفررررا  كعالمررررة علرررري حاجرررراتهم لبررررذل 

مجهود أكبر 

ة يفسرون ا خفرا  علري أنره عالمرة انخفرا  القردر

لوبالتالي تنبئ بإخفا  مستمر في المستقب

يرون مدرسهم كحكم وقان  ومكافئ أو معاقب م ينظرون للمدرس كمصدر لمساعدتهم علي التعل



وآخرون لديهم أهداف أداءطالب لديهم أهداف تعلم 

م أكثررر احتمرراال فرري أن يكونررون مرردفوعين مررن داخلهرر

لتعلم المادة األكاديمية

ج أكثر احتمراال فري أن يكونرون مردفوعين مرن الخرار

ويررررزداد –أى مترررروقعين تعزيررررزاً خارجيرررراً أو عقابرررراً 

احتمال اللش الحصول عل  درجات جيدة 

يظهرون تنظيم ذات أقل يظهرون تعلما وسلوكا تنظمة الذات  

لحقيقر  يستخدمون استراتيجيات تعلم تحسن الفهم ا

مراقبرررة الفهرررم    : مثرررال)لمرررادة المقررررر الدراسررر  

(التفصيل والحبك

م الصرم يستخدمون استراتيجية تعلمهرم تحسرن الرتعل

مررة مثررل التكرررار   والنقررل والتررذكر والحفررظ كل)فقررط 

(كلمة

يقومون أداءهم في نوء مقارنته بأداء اآلخرينيقومون أداءهم في نوء التقدم الذى يحققونه 



ية ربط المادة الدراسية بحاجات الطالب الحاضرة والمستقبل

فالطالب يدرسون المقررات الدراسة بفاعلية أكبر حين 

عب وقد تتبين أن الرياضيات تل. يدركون حاجتهم لمحتواها 

ية دورا هاما في التسويق وفي توزيع ميزانية أو عمل ميزان

للمصروف وقد توضح كيف تيسر العلوم حل المشكالت 

صحتنا تحسيناليومية ، وكيف أن اللياقة البدنية تساعد في 

وقد نبين لطالبنا أن المهارات اللغوية الشفويةومظهرنا 

باب والتحريرية حيوية وحاسمة في ترك إنطباع جيد علي أر

.األعمال الذين نرغب في العمل لديهم



وفر للطالب الفرص ليندمجوا في المادة

.الدراسية

.نوع وجدد في مواد التدريس وإجراءاته 



أن تكون نموذجا لطالبك من االهتمام 

الدراسيةبمادتك 

ن أن أن ننقل إلي طالبنا إيماننا بأنهم يريدو

يتعلموا وسوف يحققون نجاحا في ذلك



مهارة وضوح الشرح والتفسير 



كن هي إمتالك المدرس قدرات لغوية وعقلية يتم

ة، بها من توصيل شرحه للطالب بيسر وسهول

ويتضمن ذلك استخدام عبارات متنوعة 

ومناسبة لقدرات الطالب العقلية 



فرعيةمهارات تتألف هذه المهارة من 

.استخدام التفسير المتسلسل المترابط 

.المعينات السمعية والبصرية استخدام 

.ا سهاب والتكرار المقصود 



مهارة المناقشة

صياغة األسئلة وطريقة طرحها واستقبال" 

"المعلم إلسئلة الطالب 



مهارة المناقشة على مهارات وتشتمل 

إعداد المعلم األسئلة وطريقة توجيهها 

ئلة للطالب وكذلك مهارته فى استقباله الس

تي طالبه، و تعد األسئلة الصفية األداة ال

.  يتواصل بها الطالب والمعلمون



مهارة التفاعل اإليجابي مع الطالب

ب قدرة المعلم علي التفاعل مع استجابات الطال

وأفكارهم وتعزيزها  

.وتتنمن هذه المهارة عدد من المهارات الفرعية ومنها 

.تقبل أفكار الطالب 

.استخدام المدح 



مهارة التعامل مع أنماط الطالب المختلفة 



أنماط الطالب الذين يتعامل معهم ما هي 

المعلم ؟ 



يبدو هادئاً، حاداً، غير متعجل فى:اإليجابى 

اه، الحديث والسلوك والتصرفات، يصغى بانتب

ويوجه أسئلة دقيقة واعية، ويدرس كل نقطة 

.بإمعان

كيف تتعامل معه ؟؟ 

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

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

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



عليك يبدو نافذ الصبر وقلق، يقطع:  المتسرع 

نه ثم الحديث كثيراً، وقد يوافق على طلباتك م

يعدل عنها، وقد يحاول أن يعوقك أو يؤخرك، 

.ومن السهل أن يمل ويتضايق

كيف تتعامل معه ؟؟ 

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

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

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



قد يكره البت فى األمور ويبدو :  المتردد 

مضطرب األعصاب، غير واثق من نفسه، غير

عتمد مستقر فى أقواله، ومسلكه وتصرفاته، ال ي

.على نفسه فى اتخاذ القرارات 

كيف تتعامل معه ؟؟ 

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

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

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



ون نادر الحديث، يجلس مستمعاً ، د:  الصامت 

. .ارهتعكس أفكعالمات أن يقول شيئاً أو تبدو 

كيف تتعامل معه ؟؟ 

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

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

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



ال يحب التغيير وال يتقبل:  المغلق الذهن 

والنظم األفكار الجديدة متمسك بالقواعد 

اهن ، التقليدية ، ثابت فى رضاء عن الوضع الر

.  ال يستجب بسهولة ألى اقتراحات

كيف تتعامل معه ؟؟ 

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

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

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



وع من موضيتنقل " :  الثرثاء " كثير الكالم 

آلخر وما لم تكن حذر فانه ينأى بك عن 

وينقضى الوقت معه دون أن تصل موضوعك 

ً ‘ إلى هدفك  .وقد يعوقك عن عملك أيضا

كيف تتعامل معه ؟؟ 

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

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

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



لتدريس ناجح فعالخطوات 

اعرف عملية التدريس •

اعرف أهداف التدريس •

..أفكارهم/ خصائصهم العمرية/اعرف طالبك مستواهم •

جيدااعدَّ دروسك •

المناسبةاستخدم طريقة التدريس •

الروتينكن مبدعا وابتعد عن •

ممتعااجعل درسك •

الطالباستثر دافعية •



والجدكن قدوة في علو الهمة واألمانة 

!انتبه إلى ما بين سطور التدريس

!ال  أعلم: قل

بفاعليةاستخدم وسائلك التعليمية 

!هاصديقك الدائم فأحسن استخدام.. السبورة 

الطالبأحسن التعامل مع مثيري المشاكل من 

ييما اعمل اختباراتك بشكل جيد بحيث تكون تق

!لك أيضا

وقم بتنميتهاطالبك انتبه إلى مواهب 



الفرديةراع الفروق 

بفعاليةاستخدم الواجبات المنزلية 

ر فصلك بفعالية !أدِّ

الدرسحافظ على وقت 

يتعلمونعلم الطالب كيف 

علم الطالب الرجوع إلى مصادر المعلومات



استراتيجيات التدريس 

Instructional Strategies



 :طرائق التدريس
ذي طريقة التدريس هي الكيفية أو األسلوب ال

على تحقيقالطالب يختاره المدرس ليساعد 

ن األهداف التعليمية السلوكية، وهي مجموعة م

اإلجراءات والممارسات واألنشطة العلمية التي

يقوم بها المعلم داخل الفصل بتدريس درس

معين يهدف إلى توصيل معلومات وحقائق 

.للطالبومفاهيم 



على المعلم أو عضو هيئة التدريس أن يضعيجب 

:نصب عينيه اآلتي 

 ً ال يوجد في طرائق التدريس طريقة مثالية تماما

اد ال توجد طريقة تدريس واحدة تناسب جميع األهداف المر

تحقيقها ، وال جميع الموضوعات في المادة الواحدة ، وال

الطالب جميع 



اختبار الطريقة في التدريسمعايير 

التعليميالهدف 

طبيعة المتعلم

طبيعة المادة 



Lecturing"   اإللقاء " المحاضـرة  

ل هى إحدى المفاهيم األكثر ارتباطا بالعمالمحاضرة 

(ر المحاضِّ ) فهى ترتبط باألستاذ الجامعى , الجامعى 



عا فى وتعد المحاضرة اإلستراتيجية األكثر شيو

التدريس الجامعى ألسباب أبرزها الزيادة 

ومن ثم ازدحام , الكبيرة فى عدد الطالب 

الفصول والمدرجات وارتفاع كثافتها مما قد

ىيجعل من الصعب استخدام إستراتيجية أخر



...؟ في طريقة المحاضرة القوة ما أوجه 

؟كيف يمكن إعدادها وتقديمها بطريقة فاعلة

...وما المشكالت المرتبطة بها ؟ 

رة فى إستراتيجية المحاضاستخدام كيف نحسن 

التدريس ؟



.رة من التعاريف التى يمكن استنتاجها للمحاض

أو مادة, تقديم لفظى منظم لموضوع دراسى -

.معززا باستخدام وسائل بصرية , دراسية 

.فترة من الحديث غير المتقطع من المعلم -

ا طريقة تعليمية تتضمن تواصال وتخاطب-

.  من المقدم إلى المستمعين , باتجاه واحد 



:بعض مشكالت المحاضرة 

وب ال تخلو استراتيجية المحاضرة من المشكالت أو العي

فىالتدريس شيوعا استراتيجيات وهى وإن كانت أكثر 

اعلية إذا ما قورنت بف, مرتبة ثانية فىالجامعات إال أنها تأتى 

جاهات تعليم المهارات وتغيير االتفى, االستراتيجيات األخرى

ركيب واكتساب المعرفة على المستويات العليا كالتحليل والت

.والتقويم 



»اع فرصة جيدة للنوم عندما يتحدث شخص بالال انقطالهىالمحاضرة " 

ى أن حوالى ثلالث تفكيالر الطالالب فالي المحاضالرة ينصالرف إلالBloom" بلوم"يقرر 

اضرةالمحوهذا يعنى فقد االنتباه أثناء , موضوعات أخرى  ال صلة لها بالمحاضرة 

ممالالا نقولالاله ونفعلالاله فإنالاله مالالن المتوقالالع أن تتالالدنى قالالدرة % 90إذا كنالالا نالالذكر حالالوالي 

فالالىذلالالك أنهالالم ينهمكالالون طالالوال الوقالالت , الطالالالب علالالى تالالذكر مضالالمون المحاضالالرة 

ها وعنالالدما يسالالتمع الطالالالب إلالالى محاضالالرة ويسالالجلون, االسالالتماع وكتابالالة الملحوظالالات 

, مالن المعلومالات األساسالية منهالا % 40فإنه يكون من النادر أن يتالذكروا أكثالر مالن 

.فقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالط بعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرور أسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبوع % 20وحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوالى 



فالىألناله خبيالر, موقالف الساللطة فالىتضع المحاضرة المحاضر 

ه الوقالت نفسالفالىساللوك الطالالب وهالى فالىالمادة وهو المتحكم 

ه موقالف المنافسالة مالع الالذات الالذي إذا مالا استساللم لالفالىتضعه 

.صالالالالالالالالالالالالالالالالالارت المحاضالالالالالالالالالالالالالالالالالرة ذات اتجالالالالالالالالالالالالالالالالالاه واحالالالالالالالالالالالالالالالالالد 

نهم مالن ال تراعى استراتيجية المحاضرة إيجابية الطالب وما بي

الالالالالالالالالالالذاتىفالالالالالالالالالالروق فرديالالالالالالالالالالة وهالالالالالالالالالالى ال تشالالالالالالالالالالجع الالالالالالالالالالالتعلم 



كيف نحسن محاضراتنا ؟



تونح لهم فيه الهدف مرن Contractف  بداية المحانرة اعقد مع طالبك اتفاقا 

.المحانررررررررررررررة  وأدوارك وأدوارهرررررررررررررم والحررررررررررررردود المنظمرررررررررررررة للسرررررررررررررلوك 

.اعتمرررررد علررررر  الدهشرررررة أحيانرررررا بطررررررح مشررررركالت ومواقرررررف مثيررررررة للتفكيرررررر 

.اربرررررررررط مونررررررررروا المحانررررررررررة بخبررررررررررات الطرررررررررالب وتعلمهرررررررررم السرررررررررابق 

 WHATومررراذا  WHYلمررراذا   HOWاسرررتعن بتعبيررررات مثرررل كيرررف   

.رأي استخدم المقارنرة وقردم ر ى منرادة تثيرر الجردل وتشرجيع التفكيرر وإبرداء الر

.إذا استشرررعرت صرررعوبة تعرررو  فهرررم طالبرررك نقطرررة مرررا فرررأعط شررررح برررديل لهرررا 

OHPالسبورة وجهاز ا سقاط فو  الرأسي ) استعن بالمواد واألدوات المساعدة 

.لتأكيرررررررررررررررررررررد النقررررررررررررررررررررراط الهامرررررررررررررررررررررة وتونررررررررررررررررررررريح الرسررررررررررررررررررررروم ( 



ها وبداية جزء جديد من, استخدم األطر لتونح للطالب نهاية جزء من المحانرة 

.ونح صلة المحتوى وعناصره باألحداث واالكتشافات الجديدة 

–النماذج –حاول استخدام بع  الوسائل السمعية والبصرية مثل العينات 

.التسجيالت واألفالم لزيادة ا يناح وتعميق الفهم

 ير النشاط األساسي بتزويد الطالب بأورا  عمل يناقشونها فرادى أو في

.جماعات صليرة

.                                  وشجعهم عل  طرح األسئلة أينا , شجع مشاركة الطالب بطرح األسئلة 

حافظ عل  مالحظة طالبك ومراقبتهم هل يكتبون   هل يشعرون بالملل   هل 

يتحدثون مع بعنهم  

زادة من أشر إل  مصادر المعرفة الحديثة لتوجيه الطالب إل  التعلم الذات  واالست

.المعرفة 

بعد المحانرة دون النقاط الت  انتهيت عندها واكتب مالحظات ذاتية عن 

.المحانرة



Discussionالمناقشة

عبارة عن اجتماع عدد من العقول حول مشكلة المناقشة 

من المشكالت، أو قضية من القضايا ودراستها دراسة 

منظمة، بقصد الوصول الى حل للمشكلة أو االهتداء الى 

يعرضوللمناقشة عادة رائد . رأي في موضوع القضية

الموضوع، ويوجه الجماعة الى الخط الفكري الذي تسير

.الحل المطلوبإلى فيه المناقشة حتى تنتهي 



و ومن مزايا المناقشة الدور االيجابي لكل عض

من أعضاء الجماعة والتدريب على طرق 

ة، التفكير السليمة، وثبات اآلثار التعليمي

يب واكتساب روح التعاون والديمقراطية، وأسال

، العمل الجماعي والتفاعل بين المعلم والطالب

والطالب بعضهم والبعض اآلخر، وتشمل كل 

ارالمناشط التي تؤدي الى تبادل اآلراء واألفك



:عيوب طريقة المناقشة
المن عيوب طريقة المناقشة عدم صالحيتها إ

ت للجماعات الصغيرة، وتحديد مجالها بالمشكال

غرقه والقضايا الخالفية، وطول الوقت الذي تست

دراسة الموضوع



:  طريقة المناقشةعيوب 

هناك من يدعي أن هذه الطريقة صعبة التطبيق، ألنها 

لة، تتطلب من المعلم مهارة ودقة ، والعناية الخاصة باألسئ

من حيث الصياغة والترتيب المنطقي بما يناسب فهم

يث كما أن طريقة المناقشة تحتاج الى زمن طويل ح. الطالب

واالستخدام السيء لها يبعثر  .يسير الدرس ببطء

ولذلك فهي تحتاج الى  .المعلومات، ويفقد الدرس وحدته

مدرس جيد يمتلك مهارات التدريس والمفاهيم والمعارف 

شة وقيادة المناق. الجديدة، والقدرة على التفكير المنطقي

طالب ، وتقريب الحقائق الى الالطالب ليشارك أكبر قدر من 

.  رغم الفروق الفردية



هل تجيد فن السؤال ؟



 :أن يتمكن المعلم من فن السؤال بمعنىيجب 
صياغتهأن يكون السؤال واضحا بسيطا موجزا في  .أ

ا أن تكون هناك عالقة منطقية بين السؤال المطروح وم. ب

سبقه من أسئلة 

أن تكون لغة السؤال واضحة سليمة محددة، لتكون  .ج

استجابات الطالب متقاربة او واحدة، ألنه ال يحتمل اال 

.تأويال واحدا
أن توزع األسئلة توزيعا عادال على أساس عشوائي،. د 

حتى يضمن المعلم المشاركة الفعالة لكل الطالب وشد 

.انتباههم ناحية الدرس
أن تتنوع األسئلة، لتستثير معارف قديمة سبقت. هـ

جديدةدراستها، وتثبيت معارف 



 Problemاستراتيجية حل المشكالت   
Solving

وهو منهج علمي يبدأ باستثارة 0هو نشاط ذهني منظم للطالب
حلها تفكير الطالب  بوجود مشكلة ما تستق التفكير  والبحث عن

وفق خطوات علمية  ومن خالل ممارسة عدد من النشاطات 
0التعليمية

يكتسب الطالب من خالل هذه الطريقة مجموعة من المعارف 
النظرية  والمهارات العملية واالتجاهات المر وب فيها



هي كل قضية غامضة -:تعريف المشكالت 

تتطلب الحل و قد تكون صغيرة في أمر من 

ية و األمور التي تواجه اإلنسان في حياته اليوم

نسان قد تكون كبيرة و قد ال تتكرر في حياة اإل

إال مرة واحدة أو هي حاله يشعر منها التلميذ 

بعدم التأكد والحيرة أو الجهل حول قضية أو 

.موضوع معين أو حدوث ظاهرة معينة 



س استخدم حل المشكالت في تدري: نشاط 

موضوع ضمن مقرر تقوم بتدريسه

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

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

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

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



إستراتيجية التعلم باالكتشاف

ومات هو عملية تفكير تتطلب من الفرد إعادة تنظيم المعل

ات المخزونة لديه وتكييفها بشكل يمكنه من ر ية عالق
.جديدة لم تكن معروفة لديه من قبل



طرق االكتشاف



 :أهمية التعلم باالكتشاف



سجيل النتائج يساعد االكتشاف المتعلم في تعلم كيفية تتبع الدالئل وت

دام التفكير يوفر للمتعلم فرصا عديدة للتوصل إلى استدالالت باستخ

 .المنطقي سواء االستقرائي أو االستنباطي
عقلية العليا يشجع االكتشاف التفكير الناقد ويعمل على المستويات ال

 .كالتحليل والتركيب والتقويم
د المتعلم على التخلص من التسليم للغير والتبعية ا  .لتقليديةيعو 

يحقق نشاط المتعلم وإيجابيته في اكتشاف المعلومات 

 .يساعد على تنمية اإلبداع واالبتكار

 .يزيد من دافعية الطالب نحو التعلم



 :أنواع التعلم باالكتشاف



 :االكتشاف الموجه
د المتعلمين بتعليمات تكفي لضم ان وفيه يزو 

ي حصولهم على خبرة قيمة ، وذلك يضمن نجاحهم ف

مبادئ استخدام قدراتهم العقلية الكتشاف المفاهيم وال

العلمية ، ويشترط أن يدرك المتعلمون الغرض من

كل خطوة من خطوات االكتشاف ويناسب هذا 

لوبا األسلوب تالميذ المرحلة التأسيسية ويمثل أس

الل تعليميا يسمح للتالميذ بتطوير معرفتهم من خ

 .خبرات عملية مباشرة



 :االكتشاف شبه الموجه
عها وفيه يقدم المعلم المشكلة للمتعلمين وم

ال بعض التوجيهات العامة بحيث ال يقيده و

يحرمه من فرص النشاط العملي والعقلي ،

 .ويعطي المتعلمين بعض التوجيهات



 :االكتشاف الحر
وهو أرقى أنواع االكتشاف ، وال يجوز أن يخوض

وعين به المتعلمين إال بعد أن يكونوا قد مارسوا الن

حددة ، السابقين ، وفيه يواجه المتعلمون بمشكلة م

ثم يطلب منهم الوصول إلى حل لها ويترك لهم 

يذهاحرية صياغة الفروض وتصميم التجارب وتنف



 :دور المعلم في التعلم باالكتشاف•

ها في تحديد المفاهيم العلمية والمبادئ التي سيتم تعلمها وطرح•
صورة تسا ل أو مشكلة

 .إعداد المواد التعليمية الالزمة لتنفيذ الدرس•

ة صيا ة المشكلة عل  هيئة أسئلة فرعية بحيث تنمي مهار•
فر  الفرو  لدى المتعلمين

متعلمونتحديد األنشطة أو التجارب االكتشافية التي سينفذها ال•
. 

واقف تقويم المتعلمين ومساعدتهم عل  تطبيق ما تعلموه في م•
.جديدة



إستراتيجية التعلم بالبحث

لي الدارسين ع/ التعلم بالبحث يساعد الدارسات 

السعي نحو المعلومات واإلجابات والحلول تجاه 

موضوع ما أو تجاه مشكل محدد وتنظيمها 

 .وتحليلها التخاذ قرار بشأنها



أهمية استخدام التعلم بالبحث

.يجعل التعلم أسرا•
.يجعل التعلم أمتع وأعمق

ينمي لدي الدارس  التعلم الذاتي وان يكتشف بنفسه
.ا جابات والمعلومات

الدارس الثقة بالنفس/ يساعد علي أن تكتسب الدارسة 
.والقوة

ينمي التعلم بالبحث شخصيات الدارس من خالل خبرة

أشخاص خارج الفصل في المقابالت / التعامل مع أماكن 

التي تتم في البحث



Case Studyدراسة الحالة  

يتمحور أسلوب دراسة الحالة عل  تمركز الطالب في •

واقعية أو)العملية التعليمية والحالة عبارة عن مشكلة 

  وهي تقدم للمتعلم مكتوبة ومرفقة بها بع( افترانية

التفاصيل عن حيثيات المشكلة وخلفياته وأسبابها 

ومطلوب من الطالب ( وتونع في تقرير)وإحصائياتها 
. ة قراءتها بهدف الوصول إل  اقتراحات حيال تلك المشكل



تدريس دراسة الحالة في استخدم : نشاط 

بتدريسهموضوع ضمن مقرر تقوم 

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

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

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



أسئلة عن التدريس

ما الذى أعددته للتدريس •

هل إستطعت أن تحقق أهدافك •

ما ه  األساليب الت  إستخدمتها •

ت ما ه  الترتيبات الت  أعددتها لتقسيم الطالب إل  مجموعا•

ما نوا التفاعل الحادث بين المعلم والتلميذ •

هل قمت بعمل أى ش ء بخالف المعتاد •

ما ه  أكثر األجزاء نجاحا فىالدرس •

هل يمكن ان تقوم بتدريس الدرس بشكل مختلف إذا قمت •
بعرنه مرة أخرى 

هل إكتشفت جديداً فيما يتعلق بطريقة تدريسك •



أسئلة عن الطالب

هل قمت بالتدريس لكل طالبك اليوم •

هل شارك الطالب بفاعلية ف  الدرس •

هل كان الدرس يمثل تحدى للطالب •

ماذ تعلم الطالب فعال من الدرس ف  رأيك •

ماذا أعجبهم بشدة ف  الدرس •

ما هو الش ء الذى لم يستجيبوا له بشكل جيد •



أسئلة تسئلها لنفسك كمعلم

ما هو مصدر أفكارى عن التدريس •

أين أقف ف  إطار تنميت  المهنية •

ما ه  اوجه قوت  كمعلم •

ما ه  معوقات  الحالية •

هل هناك أى تناقنات ف  تدريس  •

كيف يمكن أن أطور تدريس  وأحسنه •

كيف أساعد تالميذى •

ما هو مستوى الرنا الذى احصل عليه من التدريس •



بيئة التدريس الفعال



مجموعالالات صالالغيرة فالالي ان الالالتعلم الفعالالال هالالو ذلالالك الالالذى يحالالدث 

.التعليميتسعى معاً لتحقيق أهداف مشتركة للموقف 

بيئالة بيئالة تعليميالة فعالالة تختلالف عالنفالي وهو ذلك الذى يحالدث 

لة واالجوبة تعتمد على سلسلة من االسئالتي التدريس التقليدية 

فالالي هالالا يعقبهالالا تغذيالالة راجعالالة ، ان البيئالالة الفعالالالة يطلالالق عليالتالالي 

 Intelligent learningكثير من الكتابات بيئة التعلم الذكية  

environment 



،االجتماعي مواقف حل المشكالت ، مواقف التفاعل : وتشمل 

مواقف مهارات التواصل ، مهارات ممارسة عملية التعلم ، 

-Coمهارات المتعلم المتعاون  Learner

سائط للوالوظيفي تتنمن االستخدام الفعالة  المتعلم بيئة 

Multimediaالمتعددة 

ط فيها الطالب فاعالً وليس مجرد مشاهد لهذه الوسائيكون 

ومجيباً لما يطرح عليه من اسئلة 



Co-oberativeالتعاوني التعلم  Learning

سرويا استراتيجية تدريس تتنمن وجود مجموعة صليرة من الطالب يعملون1.

بهدف  تطوير الخبرة التعليمية لكل عنو فيها إل  أقص  حد ممكن 

وعرات استراتيجية تدريس تتمحور حول الطالب حيث يعمل الطالب نمن مجم2.

 ير متجانسة لتحقيق هدف تعليمي مشترك 

ي قردراتهم بيئة تعلم صفية تتنمن مجموعات صليرة من الطالب المتباينين ف3.

ينفرررذون مهرررام تعلميرررة وينشررردون المسررراعدة مرررع بعنرررهم الررربع  ويتخرررذون

قرارهم با جماا 



:نشاط

التعاوني نمط التعلم التقليدي

……….. مصدر الخبرة ………..

……….. دور الطالب ………..

……….. مالدافعية للتعل ………..

……….. لالتفاعل المتباد ………..

……….. التعزيز ………..

……….. بيئة التعلم ………..

……….. الشعار ………..

……….. التقويم ………..



التعاوني ؟المعلم في التعلم ما هو دور 



اتخاذ قرارات قبل البدء بالتعليم: أوال 

حجم المجموعة تحديد •

تعيين الطالب في المجموعات •

ترتيب حجرة الصف•

التخطيط للمواد•

تحديد األدوار  •



المهمالالالة واالعتمالالالاد المتبالالالادل اإليجالالالابيبنالالالاء : ثانيالالالا

يشرررح المعلررم ماهيررة المهمررة وا جررراءات الترري يتعررين علرر  1.

الطالب اتباعها  نجازها 

يشرررح المعلررم اهررداف الرردرس ويررربط المفرراهيم والمعلومررات 2.

التررري سيدرسرررها الطرررالب حاليرررا مرررع خبرررراتهم ومعلومررراتهم 

قرال السابقة لنمان اكبر قدر ممكن من  فهم المعلومرات وانت

التعلم أثر 



التفقد والتدخل 

فوي  يتأكرد المعلرم مرن وجرود تلخريص شر: ترتيب الطالب للتفاعل وجها لوجه •
وتبادل الشرح  والتونيح   

أداء اذا كررران لررردى الطرررالب مشررركلة فررري : المهمرررة أداء تقرررديم المسررراعدة فررري •

المهمة  فإن المعلم يستطيع تونيحها 

ليررة يتجررول المعلررم بررين الطررالب للتأكررد مررن فهمهررم للعم: تفقررد سررلوك الطررالب •

ا  واستخدامهم للمواد بكفاءة  ومن ثم اعطاءهم تلذية راجعة وتعزيزا فوري

فاعرل إذا كران لردى الطرالب مشركلة فري الت: التدخل  لتعليم المهارات التعاونية •

لية بين بعنهم بعنا فإن المعلم يستطيع ان يقترح اجراءات اكثر فاع



:نشاط 

ي قم بتصميم صحيفة مالحظة تتابع من خاللها الطلبة ف•

المجموعات التعاونية 

•...........................................................................

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

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



:نشاط 

ا  بالتعاون مع مجموعتك  وضح الخطوات التي يجب اتباعه•

التعاونيلتنفيذ درس باستخدام اسلوب التعلم 

•...........................................................................

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

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



؟الناجحالجامعي التدريس ما هي مظاهر 



المناقشـــــة

هرررا يلقيالترري الجامعررة علرر  المحانرررات فرري التعلرريم يعتمررد •

ثيرا أعناء هيئة التدريس وه  ر م فائدتها الكبيرة إال أن ك

ل من الطلبة ال يمكنهم استيعاب مونوا المحانررة وفهرم كر

دما الكليرات العمليرة ـ إال عنرفري جوانبهرا ـ والتطبيرق عليهرا 

فصرررول فررري يقررروم المعيرررد أو المررردرس المسررراعد با ينررراح 

.ثر وحينئذ يشعر الطالب بإيجابية أك(سكشن)المناقشة 



االرتبـــــاط

إل  مجموعرة مرن المنراهج تخردم دراسي يحتاج كل تخصص •

هذا التخصص ـ إال أن المنهج الذى يثير حمراس الطرالب هرو

ذلك المنهج الذى لره عالقرة مباشررة بحيراة الطرالب مرا أمكرن 

ذلررك أو الررذى يخرردم منهجررا أخرررا محبررب إلرر  عقليررة الطالررب 

هررذه فررذلك األسررلوب يشررحذ قريحررة الطالررب ويجعلرره مرتبطررا ب

.الدراسة 



الحمــــــاس

يجب عل  من يقوم بالتدريس أن يحب مادته ويقوم •

نطلق بتدريسها ليس من قبيل تأدية الواجب فقط ولكن من م

عشقه لها ومحاولته الجادة أن يقدم هذه المعلومات لطالبه 

ذا أينا يندرج تحت هفيصل بهم إل  حبها وعشقهم لها  

كمل العنوان حب األستاذ للتدريس وحماسة للقيام به عل  أ

.وجه 



الثقة

 فررأسرراتذتهم مررن حيررث كفرراءتهم فرري يجررب أن يثررق الطلبررة •

ما أن ك.ا لمام بكافة جوانب المنهج الذى يقومون بتدريسه 

تقردير دقة أساتذتهم عند االمتحان وفي الطلبة يجب أن يثقوا 

ن يناف إل  ذلك أنه يجب أن يكون هنراك ثقرة بري.الدرجات 

جامرل يبيرنهم أو المعاملة في أنه ال يفر  في األستاذ وطالبه 

.حكمه بينهم في أحدا منهم ويكون عادال 



المواظبــــــة

قيمررة يجردر باألسررتاذ احترامره الشررديد للمواعيررد وتقرديره الكامررل ل•

المحانررة إال لنررورة ميعراد الوقت ومحاولة عدم االعتذار عن 

نررد يقبلرره الطررالب عررن اقتنرراا ويفنررل عقهررري قصرروى أو سرربب 

كمررا.االعتررذار أن يكررون ذلررك قبررل ميعرراد المحانرررة بوقررت كرراف 

يرتعلم يجب عل  األستاذ أال ينه  محانرته قبل الميعراد المحردد ف

.طالبه منه االحترام والمواظبة واحترام الوقت 



التنـــــــوع

علالالاليم علالالالى األسالالالتاذ أن يسالالالتعين بأسالالالاليب متعالالالددة للتينبغالالالي •

و بعالض والتفسير والشرح مثل الوسائل السمعية والبصالرية أ

ار التجالالارب التوضالاليحية فهالالذا يسالالاعد علالالى الفهالالم واالستبصالال

ى خصوصالالا عنالالدما يقتالالرن النظالالر بالسالالمع كمالالا أنالاله يقضالالى علالال

.الرتابة ويساعد على شدة االنتباه 



التنمية المهنية المستديمة
Continuous Professional 

Development



التنمية المهنيةتعريف 

-:تستهدف ما يل  التي المهنية تلك العملية التنمية •

.إنافة معرفة مهنية جديدة •

.تنمية المهارات المهنية •

.تنمية وتأكيد القيم المهنية الداعمة للسلوك •

من تحقيق تربية فعاله لطالبه الجامعي  تمكن المعلم •



مهنياالنامي عضو هيئة التدريس سلوك 

استمرار التعلم•

الذاتيالتقويم •

أهمية المراجع والكتب والمجالت العلمية•

البحثيةأهمية العملية •

لعضو هيئة التدريساالنفعالي والشخصي التكيف •



شكرا لحسن استماعكم


