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:المقّدمة –أّوًال 

  
شأنھ في ذلك شأن المھن رقھ، لھ وطیعّد التعلیم فّنًا واجتھادًا شخصّیًا، لھ ًاصو

األخرى، ولكّنھ مھنة من أعقد المھن وأكثرھا تأثیرًا، ألّن المعّلم یتعامل مع طلبة 
ومن ھنا ال بّد أن یمتلك المعّلم من األسالیب .. ذوي طبائع مختلفة وبیئات متباینة

  .في عیون طّالبھ ونفوسھم) رسوًال ( والمھارات ما یجعلھ 
طالب الكتساب إعداد ال: وم تقوم على مرتكزات مھّمة، من أھّمھایم الیوأسالیب التعل

    ..  مھاراات تعینھ على التنّبؤ واالبتكار وعلى حّل المشكالت واّتخاذ القرار
فسیولوجّیة یّتصف بھا  ة أوة أو انفعالّیات معرفّیأسالیب التعّلم ھي سلوكّیإّن 

التي یدركون من خاللھا بیئتھم  سبللل ًاوتعمل كمؤشرات ثابتة نسبّی ،المتعّلم
ات ّیالطرق والفّن وھي أیضًا ..ویستجیبون لھا ،یتعاملون معھاة، فالتعلیمّی

  . الكتساب خبرات جدیدة ًام ذاتّیبعھا المتعّلواإلجراءات التي یّت
وأنماط  ،أسلوبھ المعرفّي: ھيو ،مم أربعة جوانب في المتعّلویشمل أسلوب التعّل

مھ، تعّل م المطابقة ألنماطومیلھ إلى البحث عن مواقف التعّل ماتھ،اتجاھاتھ واھتما
  . دون غیرھا دةستراتیجّیات تعّلم محّدومیلھ إلى استخدام إ

ة ة وانفعالّیفھي خلیط من عناصر معرفّی ،بة كثیرة اإلبعادم متشّعوأسالیب التعّل
م التعّل أسالیب، وم الجمعّيالتعّل أسالیب :، فمنھابال حدود وھي متنّوعة، ةوسلوكّی
ة المباشربالخبرة م التعّل أسالیبجموعات صغیرة، وم في مأسالیب التعّل، والفردّي

أو االستجابة  م بالحاسوبأسالیب التعّلم عن بعد، والتعّل أسالیب، ووغیر المباشرة
  ..لمثیر

والتعلیم الناجح یتطّلب من المعّلم فھم طبیعة عملّیة التعلیم التي تقتضي معرفة 
: ، وذلك من خالل عملّیتین رئیستین، ھمادف التعّلم ومحتواه وأسلوبھ ونواتجھھ

االنتقال من الجزء إلى الكل أو من الخاّص ، فاالستقراء ھو االستقراء واالستنتاج
  .االستقراء عكساج ھو ت، واالستنإلى العام أو من المثال إلى القاعدة أو النظرّیة

  :مبادئ التعلیم -ثانیًا 
  .عّلم عملّیة مستمّرة ال بّد فیھا من ربط الخبرات الجدیدة بالخبرات السابقةالت – 1
  .سبیل تحقیق نواتج تعّلمّیة محّددة وضوح الھدف من التعّلم في – 2
  ..ضمان أنشطة تستغّل أكبر قدر معّین من حواس المتعّلم وقدراتھ – 3
  ..تحّدي قدرات المتعّلم وتشجیعھا – 4
  ..یدة بمواقف ذات معنى ووظیفةربط الخبرات الجد – 5
  .مراعاة حالة المتعّلم االنفعالّیة – 6
  .تشخیص صعوبات التعّلم والعمل على تذلیلھا – 7
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المنھج، : تخطیط عملّیة التعّلم تخطیطًا علمّیًا مدروسًا من خالل عّدة زوایا – 8
 .. والبیئة، والموارد

  :الموقف التعلیمّي -ثالثًا 
ّون من مجموعة من األنشطة المستمّرة والمتنّوعة والمتناسقة ھو نظام مفتوح یتك

وھو یتكّون من أربعة عناصر ..في سبیل اكتساب تعّلم سلوك منشود أو تعدیلھ
والمھارّیة  أو العقلّیة السلوكّیة التي تشمل نتاجات التعّلم المعرفّیة األھداف: رئیسة

التعلیمّیة التي ینھض  واألنشطة التعلیمّي، المحتوىو، أو االنفعالّیة والوجدانّیة
من أجل التأّكد من تحقیق  والتقویمالمعّلم واألنشطة التعّلمّیة التي یقوم بھا المتعّلم، 

  . أھداف الدرس ونواتجھ
  :مسؤولّیات المعّلم -رابعًا 

  .تخطیط الموقف التعلیمّي وتنفیذه – 1
  .إدارة النشاط الصّفّي وغیر الصّفّي – 2
  .ة التعّلم وتقییمھاتقویم عملّی – 3
  ..وأولیاء األمورالتعاون مع الزمالء واإلدارة  – 4
  ..ومراعاة فروقھم الفردّیة إرشاد المتعّلمین وتوجیھھم – 5
    .النمّو المھنّي – 6

  :كفایات التعلیم -خامسًا 
ّیًا عّد المعّلم إعدادًا مھنینبغي أن ن وناجعًة نافعًة ما أردنا أن تكون عملّیة التعلیم إذا

التخطیط، والتنفیذ، : ، ومن أھّمھاالئقًا، یكتسب من خاللھ مھارات التعلیم وكفایاتھ
وكفایة التعلیم تتكّون  ..متقنًا وفّعاًال والكفایة ھي القدرة على األداء أداًء. والتقویم

  :من ثالثة مكّونات
  .وھو جملة المعارف والعلوم التي سیلم بھا المعّلم: المكّون المعرفّي – 1
ھو جملة المھارات والطرائق واألسالیب التي سیستخدمھا : المكّون األدائّي – 2

  .المعّلم في أداء مھّمتھ
ة التعّلم وھو جملة االنفعاالت والمشاعر التي تجعل من عملّی: المكّون الوجدانّي – 3

     .سلوكًا وخلقًا نبیًال
  ). أعد ترتیبھا منطقّیًا(  :إستراتیجّیات التعّلم - سادسًا 

  .إثارة الدافعّیة إلى التعّلم بمختلف الوسائل – 1
  .من مختلف النواحي والقدرات معرفة بیئة التعّلم والمتعّلمین – 2
  .تخطیط عملّیة التعّلم – 3
  .تحدید أھداف التعّلم ونواتجھ – 4
  .تقییم عملّیة التعّلم – 5
  .تقویم التعّلم والمتعّلمین – 6
  .وحاجاتھ المختلفةاختیار وسائط التعّلم  – 7
.   تعدیل خّطة التعّلم وتطویرھا – 8
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 :التعلم تصنیفات طرائق -سابعًا 
إّن للتعّلم نظامًا مرنًا، : فّن واجتھاد شخصّي، أي - كما قلنا في المقّدمة  –إّن التعّلم 

ومن أبرز . الجتھاد الشخصّيیفتح أمام المعّلمین من ذوي الخبرة والمعرفة أبوابھ ل
  : التعّلم یفات طرائقتصن

اإللقائّیة كالمحاضرة الطریقة : طرائق على أساس دور المعّلم والمتعّلم – 1
حوار واالستقراء واالستنتاج والتعاون، مناقشة ووالعرض والقّص، والتفاعلّیة كال

  ..والذاتّیة كالقراءة والتعلیم المبرمج والحقائب التعلیمّیة
لجمعّیة كالشرح والتوضیح لطریقة اا: یند المتعّلمطرائق على أساس عد – 2

والمناقشة، والفردّیة كالتعلیم المبرمج، والمجموعاتیة كالمشروعات والتجارب 
..والتعّلم التعاونّي

  
:طرائق التعّلم –ثامنًا 

ھي من أقدم الطرق وأكثرھا شیوعًا، وھي تعتمد على : طریقة المحاضرة – 1
وتصلح للتعلیم الجامعّي ال التعلیم األساسّي وال اإللقاء وسیلًة إلیصال المعلومات، 

التعلیم الثانوّي، ألّنھا مجّرد عرض نظرّي، یعتمد على التلقین والتخزین، فال 
  ..یراعي فروقًا، وال یختبر معرفًة

على السؤال والجواب ھي أسلوب قدیم، یعتمد  :طریقة المناقشة والحوار – 2
الطریقة ال تنفع إّال في ضرب من الدروس  وھذه.. للوصول إلى قاعدة أو استنتاج

  . وال تجدي نفعًا إّال كنشاط من أنشطة الدرس.. محدود كالنحو واإلمالء
، عملیة تفكیرھما وجھان لعملة واحدة، ھي  :التعلم باالستقصاء أو االكتشاف -  3

ولكّن االكتشاف یحدث عندما یمارس المتعّلم عملّیات العلم الكتشاف بعض المفاھیم 
ومن  .والمبادئ، واالستقصاء یحدث عندما یمارس المتعّلم عملّیات عقلّیة وعملّیة

التشجیع على التفكیر، وإثارة الدافعّیة، واكتساب المھارات، : مبّررات استخدامھا
  . وزیادة قدرة المتعّلم على تخزین المعلومات واسترجاعھا

  :أنواع لتعّلم باالكتشافلو
تكفي لضمان مین بتعلیمات المتعّلالمعّلم یزّود  أن وھو :ھاالكتشاف الموّج -أ 

ة ضمن نجاحھم في استخدام قدراتھم العقلّیحصولھم على خبرة عملّیة مباشرة، ت
  .ةالمرحلة التأسیسّی تالمیذ ھو یناسبو ة،كتشاف المفاھیم والمبادئ العلمّیال

ومعھا بعض  ینمم المشكلة للمتعّلم المعّلیقّد وھو أن :ھاالكتشاف شبھ الموّج - ب 
   .والعقلّي مھ من فرص النشاط العملّيحرده وال تة التي ال تقّیالتوجیھات العاّم

یطلب  دة، ثّممین بمشكلة محّدوھو أن یواجھ المعّلم المتعّل: االكتشاف الحّر -ج 
  .ھا بحرّیةمنھم الوصول إلى حّل



5

خطیط لعملّیة عرض الموقف، وتحدید ما یثیره من األسئلة، والت: ومن أبرز خطواتھ
البحث عن األجوبة من المصادر المناسبة، ومتابعة المتعّلمین في عملّیة البحث، 

  .ومساعدتھم على التوّصل إلى أجوبة ونتائج
وھي طریقة تشّجع المتعّلمین على البحث واالكتشاف : طریقة حّل المشكالت – 4

واستكشافھا، تحدید المشكلة، وتعریفھا، : بأنفسھم، وذلك من خالل خمس خطوات
وتحلیل أفكارھا، والبحث عن حلولھا، ولكّن لھذه الطریقة مزالقھا، فقد ال یجد 

ال یملك مقدرًة على البحث، ورّبما ال یصل إلى حّل قد المتعّلم وقتًا وافرًا لبحثھ، و
  .للمشكلة المطروحة

ھو من أنجع طرائق التدریس الحدیثة وأكثرھا حرّیًة و :التعّلم التعاونّي – 5
عشوائّیة، أو (  وفیھا یقسم المعّلم طّالبھ إلى مجموعات.. وتحصیًال وحیوّیًة

منھا بین اثنین مجموعة ، یتراوح عدد أفراد كّل )متجانسة غیر  وأمتجانسة، 
 المجموعةوسبعة طّالب، یتعاونون على أداء المھّمة المنوطة بھم، ویقودھم رئیس 

   :مراحلخمس وذلك من خالل .. خبیرًا ومتحّدثًا
حدید معطیاتھا ة المطروحة وتم المشكلة أو المھّمتفّھ وفیھا یتّم: فمرحلة التعّر -أ 

  . ووقتھا ومتطّلباتھا
  .. وفیھا تحّدد خطوات العمل ووسائلھ: مرحلة التخطیط –ب 
  .األدوار وتحدید المسؤولیاتلى توزیع االتفاق عوفیھا یتّم : مرحلة التنظیم - ج
سبیل إنجاز في معًا  في العملأفراد المجموعة  ھا ینخرطفیو: اإلنتاجمرحلة  – د

  .فق علیھالمّتالمعاییر االمطلوب حسب 
عرض في جلسة الحوار ، وتتقریرالنتائج في  كتبوفیھا ت: مرحلة اإلنھاء – ھـ

  .العام
احترام اآلخر، وتوجیھ الذات، : وللتعّلم التعاونّي نتائج كبیرة، من أھّمھا  

اكتساب المتعّلم جملًة من المھارات وتبادل األدوار، وتعزیز الثقة بالنفس، و
الثقة بالنفس، والقدرة على االّتصال والتفاھم، والقیادة، والتعامل : المنشودة، وھي

   . مع االختالفات، وتقدیر العمل التعاونّي والبعد عن العمل الفردّي
الموقف التعلیمّي المصّغر وقتًا وعمًال وعددًا، فھو أشبھ  وھو: م المصّغرالتعلی – 6

، ولكّنھ یعالج مشكلًة ما، تعاني منھا )الدرس الخصوصّي ( بما یسّمى بـ ما یكون 
ھذه المجموعة من الطلبة أو تلك، كأن یعالج المعّلم في حلقة صغیرة مشكلة طالبین 

  ..أو اإلمالءاثنین في فھم قاعدة من قواعد النحو 
ن أو أكثر في عرض مراحل الدرس، أو اشتراك معّلَمْی وھو: م الجماعّيالتعل – 7

إثارة : تناوب ھؤالء المعّلمین واحدًا تلو اآلخر في العرض، وذلك في سبیل
والحّث على المشاركة والتكامل والتنظیم، وتنمیة الروح الدیمقراطّیة في  التشویق،

  ..وبّث األلفة بین المتعّلمینالنفوس، وإقامة األدّلة، 
من اكتسابًا ذاتّیًا دون معاونة والمھارات ھو اكتساب الخبرات و: م الذاتّيالتعّل -  8

م ة للتعّلوثّمة طرق عّد. م نفسھ بنفسھالفرد یعّل إّن: أحد وال توجیھ من أحد، أي
غیر  م الكشفّيعّلوالت ،أو الخرائط م بالنماذجوالتعّل ،م البرنامجّيالتعّل: ، منھاالذاتّي
   .ھ وغیر ذلكالموّج
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 التعّلم الذاتّي فمن الناحیة السلوكّیة یحدث: مداخل كبرى إلستراتیجّیة التعّلم الذاتّيو
تغییرًا دائمًا في السلوك نتیجة الخبرة، ومن الناحیة المعرفّیة یساھم في نمّو 

المشكالت واكتساب  العملّیات المعرفّیة كاإلدراك واالنتباه والفھم، ویساعد على حّل
مھارات التعلیم المستمّر، ومن الناحیة اإلنسانّیة یؤّثر في الجوانب العاطفّیة 
 والوجدانّیة، ومن الناحیة االجتماعّیة یعمل على التعّلم بالمالحظة واالحتذاء

  .اجتماعّیًا
في أو الخرائط عملیة االعتماد على النماذج  ھيو: اذج والخرائطم بالنمالتعّل -  9

نقل فكرة أو خبرة إلى فرد أو مجموعة أفراد في سبیل اكتسابھم أنماطًا من السلوك 
  . الصحیح

ھو استغالل اللعب في اكتساب المعرفة وتقریب المبادئ  :م باللعبالتعّل -  10
. لألطفال وتوسیع آفاقھم المعرفّیة وتشكیل شخصّیاتھم وتنمیة سلوكھم وقدراتھم

ى كالسّیارات والحیوانات والعرائس، وألعاب الذكاء الدم: ومن األلعاب التربوّیة
كالشطرنج والكلمات المتقاطعة، واأللعاب الحركّیة ككرات الرمي وقضبان التوازن 

.. وغیرھا من ألعاب الحّظ والغناء والثقافة والذكاء) اللیغو ( وأحجار 
  

:استخدامات اإلنترنت في التعلیم -تاسعًا 
  

م التعلیمجال ات التي یمكن استخدامھا في التقنّی أحدث من واحدًةاإلنترنت شبكة تعّد 
بیرًا في تغییر طرائق ستلعب دورًا ك ھذه الشبكةعض الباحثین أن بیرى ، والعاّم

األستاذ  سیوّفر على الفیدیو التفاعلّيف. لوقت الحاضرالمتعارف علیھا في ا التعلیم
طریقة التعلیم عن بعد  تلجأ المدارس إلى، بل سھأمام طالب الوقوفمستقبًال 
  .یھاعناء الحضور إل طّالبھار على وبالتالي توّف ،لكترونّيس اإلمدّرالبواسطة 

  :منھا ،اإلنترنت في التعلیمشبكة  نلجأ إلىتجعلنا سأسباب رئیسة  وثّمة
  .المعلومات من مختلف أنحاء العالم على توفیر ًاواقعّی ًالمثاالشبكة  تعّد – أ

فإّن كّل متعّلم بفتح  لّما كانت نوافذھا متشّعبًةف، لیم التعاونّيساعد على التعت -  ب
.إلیھ وّصلواب لمناقشة ما تیجتمع الطّال ثّم ،منھا واحدًة

، وتوّفر الحصول على المعرفة تكلفة وأقّل في أسرع وقتاالتصال بالعالم  توّفر - ج
.في أّي زمان ومكان

المصادر ر فیھا مختلف تتوّف ،بة كبیرةمكت ، ألّنھاتدریسأكثر من طریقة تتیح  – د
.ھامستویاتأنواعھا واختالف على ة البرامج التعلیمّی والمراجع وكثیرًا من

  
  : في التعلیم استخدامات البرید اإللكترونّي -عاشرًا 

نت ھو تبادل الرسائل والوثائق عبر الحاسوب، وھو من أكثر خدمات اإلنتر
السبب األول في  یرى أّنھ، فأبعد من ذلك لىإ ، وبعضھم یذھباستخدامًا وأسھلھا

ة وألجھزة أفضل بدبل عصرّي للرسائل البریدّیاشتراك الناس في اإلنترنت، بل ھو 
استخدام ما  علىأن استخدام اإلنترنت یساعد المعّلم  الفاكس، ویرى بعضھم اآلخر
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مجاًال بة تیح للطلالواحد، وعي ت للفصل الدراسّي) ة القوائم البریدّی( ى بـ یسّم
.لحوار وتبادل الرسائل والمعلوماتواسعًا ل

  
  :تطبیقات البرید اإللكترونّي ومن أھّم

الرّد على و وأوراق العملإلرسال الرسائل  والمتعّلم كوسیط بین المعّل ھاستخدام - أ
  ..االستفسارات

قوم بتصحیح إجابات الواجب المنزلّي، فاألستاذ ی من أدواتكأداة  ھاستخدام -  ب
..والجھدلوقت الطالب، وھذا العمل یوّفر الورق وإلى ا یعیدھا ثّم الطالب

العالم واالستفادة  أنحاءاستخدامھ كوسیلة اتصال بالمتخصصین من مختلف  - ج
بین أعضاء ھیئة التدریس و من جھة من خبراتھم وأبحاثھم في شتى المجاالت

.من جھة أخرى والمدرسة والشؤون اإلداریة

:استخدامات برامج المحادثة في التعلیم - أحد عشر 
  

 ،ھو نظام یمّكن مستخدمھ من الحدیث مع المستخدمین اآلخرین في وقت حقیقّي
تجمع المستخدمین  ،في اإلنترنت خیالیة ل محطًةبرنامج یشّك ھو في تعریف آخرو

   .صوتًاصورًة ث كتابًة ومن مختلف أنحاء العالم للتحّد
بعد  لة الثانیةأتي في المرحی) الشات ( خدمة ستخدام بعض الباحثین أّن ا رىوی

  :رجع إلى الممیزات التالیةی وھو ما ،البرید اإللكترونّي
في وخدمة إمكانیة الوصول إلى أشخاص في مختلف أنحاء العالم ھذه التوّفر  – 1

  .كنظام مؤتمرات زھیدة التكلفة ایمكن استخدامھ، وأّي وقت
صة بعدد محدود ومعین من الطالب والطالبات تمّكن من تكوین قناة خا – 2

.واألساتذة
  .مصدرًا من مصادر المعلومات من شتى أنحاء العالمتعّد  -  3
صلون ھم عندما یّتطالب الجامعات بدیًال للمكالمات الخارجیة، ألّنیستخدمھا  – 4

. خدمة مجانًاھذه الباإلنترنت تصبح 
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: ي التعلیمف ھذه الخدمةومن أھم تطبیقات 

  
مھما تباعدت  ،لعقد االجتماعات صوتًا وصورًة وسیلًةاستخدام نظام المحادثة  - أ

  .المسافات
المحاضرات على الھواء مباشرًة من مقر  بّثعرض بعض التجارب العلمّیة و – ب

.تكلفة أّيدون  مكان في العالم الوزارة مثًال إلى أّي
یمكن أن  - وھو في بیتھ  –، فالطالب بعد ام ھذه الخدمة في التعلیم عناستخد - ج

.یستمع إلى المحاضرة بتكلفة زھیدة
العالم إللقاء محاضرة على طالب  طرف من استضافة عالم أو أستاذ في أّي -  د

مشكلة نقص  بتكلفة زھیدة، وكأّن ھذه الخدمة تحّل نفسھ الوقت فيالجامعة 
.األساتذة

باستخدام الفیدیو لمناقشة مواضیع معینة  جتماعاتة واالعلمّیعقد الدورات ال - ھـ
أو مناقشة كتاب أو فكرة جدیدة في المیدان أو مناقشة نتائج بحث ما أو تبادل 

.وجھات النظر


