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  01  : رقماألسبوع        01:المحاضرة رقم            

  تمهيد 

 بالمعممين وتناط رفيعة، ومكانتيا فييا، يعمل إنسان كل بيا يتشرف جميمة، و إنسانية  مينةالتدريس مينة
 والمعارف بالمعمومات الناشئة األجيال وتزويد وألمتيم، ألنفسيم النافعين الصالحين األفراد إعداد مسئولية

 بأن البعض يتصور كما وليس سامية، ومينة رسالة والتدريس المرغوبة، واالتجاىات والقيم والميارات
 ينبغي ومتنوعة، عديدة ومسئوليات متطمبات ليا التدريس مينة فأصبحت لو؛ مينة ال من مينة التدريس
 يعد لم التدريس بأن تؤكد التدريس لمينة اإلعداد ومطالب بيا، االلتحاق في يرغب من كل في توافرىا
نما العممية، المادة وتبسيط شرح عمى يقتصر وبسيطا، سيال عمال  وجيد تخطيط إلى يحتاج عمل ىو وا 
 األساسي االىتمام ألن خاص؛ طابع ذا مادة التربية البدنية والرياضية تدريس ويعتبر عقمي، ونشاط
 المراحل جميع في التربية البدنية والرياضية  بمادة بو يتصل ما بكل التدريس توظيف عمى ينصب

 ىذه االخيرة وكيفية التعامل مع اىدافيا كونيا ليا الدور بطبيعة كبيرة معرفة إلى يحتاج وىذا التعميمية،
البارز في انشاء فرد صالح في المجتمع وكذا تركيزىا عمى الجانب االدراكي والحسي الحركي والعاطفي 

 . معيا تستخدميا التي التدريسية والطرائق الوجداني واالجتماعي لمفرد و معرفة نظاميا
  (المفاهيم األساسية في عممية المالحظة التربوية في مادة التربية البدنية والرياضية ): مفاهيم 
  Teaching as a communication التدريس عممية اتصال: التدريس -1

 المعمومات والميارات والخبرات إكسابيم فييا يحاول وطالبو، بين المعمم التدريس عممية اتصال  
 :تاليويوضح ذلك الشكل ال.  طرق تدريسية ووسائل تعميميةخالل، من المطموبة

 

 

 

 

 

 والطالب المعمم بين اتصال عممية التدريس أن يوضح              شكل

 لدى والمتكامل الشامل النمو إحداث لغرض ومنظم مخطط ىادف إنساني نشاط فيوويعرف عمى انو  -
 .المنظم التفكير مستوى إلى بو والوصول واكتشافيا والحقائق المعارف من تمكينو ضوء في المتعمم

 المستقبل 

 الطالب)
) 

 المرسل

  (األستاذ)
(المادة التعميمية  )الرسالة   

 الوسيمة التعميمية       
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  01  : رقماألسبوع        01:المحاضرة رقم            

-  
 
كما عرفتو نوال إبراىيم شمتوت وميرفت عمي خفاجة بأنو ىو كافة الظروف اإلمكانات التي يوفرىا  -

 .المعمم في موقف تدريسي معين
 التعمم غايتيا وسيمة النشاط ىذا ويعد التمميذ شخصية في تأثير إحداث إلي يرمي ىادف نشاط ىو -

 .   المرغوب
 يجب فالمدرس ، متبادلة وثقة وتأثيراً  وتأثراً  ومنفعالً  فاعال تشمل حركية عممية التدريس -

 أستاذه بقدرة يشعر أن يجب والتمميذ ، التعميمي الموقف في إلشراكو يسعي وأن تمميذه بأىمية يسمم أن
  (10، ص 2010عبد الحميد حسن عبد الحميد شاهين، ).هأىداف تحقيق عمي مساعدتو من وتمكنو التأثير عمي

 تعريف التعمم- 
 في تغير بأنو " جيتكس " عرفو حيث التعميمية العممية في الرئيسي االىتمام محور التعمم مفيوم يعتبر

 وتحقق دوافعو ترضي استجابة إلى الفرد يصل حتى المتكرر الجيد بذل وصفة االستمرار صفة لو السموك

 .غايتو
 تعريف التعميم  -

 تيسير اجل من منسق بشكل المتعمم ذىن الى والميارات  والمعارف المعمومات نقل عممية بانو يعرف
 مجدي). تدريساً  يعد ال مقصود غير او ، بالتدريس ويسمى مقصوداَا  منظماً  التعميم يكون وقد التعمم عممية

 (ص 7 ،2002ابراهيم ، 

 المالحظة  -2
 عمى لموقوف األساسية مكوناتيا وتفكيك عزليا قصد الظواىر مشاىدة بأنيا: المالحظة العممية 
 (.1، ص 2018عثماني عبد القادر، ). .وعوامميا عناصرىا بين التفاعالت عن والكشف وعالقاتيا طبيعتيا

بطاقة المالحظة  -3
   تعني تمثيل لنوع محدد من السموك اإلنساني التربوي أو فئات مختارة منو بصيغ يمكن معيا

بيدف جمع المعمومات والبيانات الضرورية  (عممية تنقيبية )قياس التدريس، أو ىي نشاط حسي وذىني 
 (.1، ص 2018عثماني عبد القادر، ). . بغية تفسيرىا وفيميا الفيم الصحيح

 خصوصية البطاقة -4
  يشير اسميا بأنيا مشاىدة التدريس سموك المعمم أو التالميذ أو نماذج تفاعميا معًا أو خميطا من

الثالثة جميعا لغرض وصف ما يجري وتسجيل سيناريوىات ليا لالستفادة منيا بعد دراستيا وتحميميا في 

http://lh4.ggpht.com/_xtS8n-FD0wM/TRmq_nNoCmI/AAAAAAAAANk/dOtEQrbp0tY/s1600-h/3%24%27D%27*%5B3%5D.jpg
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  01  : رقماألسبوع        01:المحاضرة رقم            

، ص 2018عثماني عبد القادر، ). .صياغة القرارات الخاصة بتوجيو المعمم والتدريس وتطويرىا إلى األفضل
1.) 

 مفهوم أدوات المالحظة -5
  عبارة عن وسائل قياس عمميات التدريس دون مدخالتو أو مخرجاتو نتاجو مطور ىذه األدوات

أو ىي الوسائل التي يستخدميا المعمم لتسجيل ما يدور . يؤكدون أن ىذه األدوات تحقق الغرض المذكور
في الصف وىذه األدوات عبارة عن ما يكتبو المشرف من مالحظات أو يرسمو من أشكال إلعطاء صورة 

عثماني عبد القادر، ).عن السموك لممعمم أو الطالب وقد طور الباحثون ىذه األدوات بشكل سريع وكبير
 (.1، ص 2018

مفهوم التفاعل الصفي   -6

 وأفعال كالم من بين المعمم والمتعممين الدراسي الصف داخل التي تحدث التدريسية األداءات مجموعة 
شارات  العممية كفاءة ورفع الدرس نحو دافعيتيم إثارة بيدف والمشاعر األفكار لتبادل والتواصل وحركات وا 
. وتحميميا وتسجيميا مالحظتيا يمكن التي التدريسية

 أطراف بين فيما والتفاعل اآلراء، وتبادل المختمفة، االتصاالت نتيجة يكون الصفي  ويعرف التفاعل
 األفعال نذكر الصفي التفاعل تعاريف من و التعميمية، العممية « كل ىو: بأنو عرفو فقد حمدان تعريف

 ذىنيا المتعمم تعبئة بيدف( اإليماءات )المفظية غير أو ( الكالم)المفظية الصف داخل تجري التي السموكية
 الحوارات و األنشطة و اآلراء عن عبارة: بأنو نشواتيكما جاء في تعريف  أفضل، تعمم لتحقيق نفسيا و

 و لمتعمم، الحقيقية رغبتو تطوير و المتعمم دافعية لزيادة ىادفة و منظمة بصورة الصف في تدور التي
 مجموعة من و آلخر شخص من االنفعاالت أو المشاعر أو األفكار إيصال : بأنو ناصر و القال عرفو

 (151، ص  2002 ، الخطايبة ماجد)  . ألخرى
 (المراحل)تطور أدوات المالحظة في التربية والتدريس 

 . كانت المالحظة تفتقر إلى الدقة ألنيا اختيارية وتطبق بشكل عشوائي -
 .(ىورن) م 1914طورت األدوات وخاصة أدوات تحديد مشاركة التمميذ عام  -
طورت أداة أخرى تتكون من فئات سموكية تخص مبادرة المتعممين وفضوليم وتقدميم وتذكرىم وتحمميم  -

 .(رايت ستون) م 1935المسؤولية المتعمم عام 
طورت أداة منتظمة لممالحظة المناخ االجتماعي لمفصل من خالل التركيز عمى سموك المعمم  -

 .(اتي ديرسون) م 1935السمطوي والراشد السوي عام 
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 م أداتان ىامتان  لثالثة  أنواع من السموك السمطوي والديمقراطي العادل 1949 م و1943ظير عام  -
 .ثم السائب

 
 : أنواع من سموك المتعمم ىي7فركز عمى  (ويتول)و  (جون)أما  -
 عبارة تعزيز التالميذ ومساعدتيم. 
 عبارة قبول وتوضيح ما يبديو التالميذ. 
 عبارة المساعدة في حل المشاكل لمتالميذ. 
  العبارة الحيادية ال لصالح التمميذ وال لضدىم 
  عبارة التعميمات والتوجييات المباشرة. 
 عبارة التوبيخ والتأنيب واالستنكار. 
 عبارة تعزيز المعمم من نفسو وتبريره لموقفو او سموكو. 
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 ماىية التدريس في التربية البدنية والرياضية

 مفيوم التدريس

 جانب أو يةلعم ومادة ، ) ملالمتع ( آخر شخص نبي ) ملالمع وه ( شخص اهفي يتوسط التي يةلالعم هبأن
 (.237، ص 2005عمي عبد العظيم سالم ، ).  التعمميةلعم لتيسير ما معرفي

إستراتيجية التدريس  

سياق طرق التدريس الخاصة والعامة المتداخمة والمناسبة ألىداف : "  إستراتجية التدريس بأنيا تعرف  -
والتي يمكن من خالليا تحقيق أىداف ذلك الموقف بأقل اإلمكانات وعمى أجود مستوى , الموقف التدريسي

 (.24ص، 2003عبد الفتاح ، ) . "ممكن
مجموعو متجانسة من الخطوات المتتابعة التي يمكن أن يحوليا المعمم إلى : "  بأنيا وتعرف أيضا  -

طرق وميمات تدريسية تناسب طبيعة المعمم والمتعمم والمقرر الدراسي وظروف الموقف التعميمي 
 (.  295ص، 2011الحريري ،  )."واإلمكانات المتاحة لتحقيق ىدف أو أىداف محدده مسبقا

 : التدريس في الجيدة اإلستراتيجية مواصفات -
 .التعميمي الموقف في المتوقعة واالحتماالت المواقف جميع تتضمن بحيث الشمول،  .1
 .لمتطوير والقابمية المرونة  .2
 .األساسية الموضوع تدريس بأىداف ترتبط أن .3
 .الطالب بين الفردية الفروق تعالج أن .4
 .( جماعي ، فردي ) ونوعو التدريس نمط تراعي أن .5
 .لكميةبا المتاحة اإلمكانات تراعي نأ .6

 : التدريس إستراتيجية مكونات

 : أنيا عمي عام بشكل التدريس إستراتيجيات مكونات زيتون كمال حدد .1
 . التدريسية األىداف -١ .2
 . تدريسو في ليا وفقا ليسير وينظميا ، المعمم بيا يقوم التي التحركات -٢ .3
 . األىداف إلي الوصول في المستخدمة والمسائل والتدريبات األمثمة -٣ .4
 .التعميمي الجو -٤ .5
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 ويخطط أو عضو ىيئة التدريس المعمم ينظميا التي المثيرات عن الناتجة الطالب استجابات  .6
 .ليا

مجموعة من اإلجراءات التفاعمية التي تستند إلى العديد من  "  ىي: التدريستعريف طريقة -
التي يستخدميا المعمم لتوجيو نشاطات وفعاليات المتعممين واإلشراف عمييا من , استراتيجيات التدريس

عمى أن تالءم الموقف  (الميارات- االتجاىات - المعرفة )أجل إحداث التعمم في الجوانب المختمفة 
بما يكفل , التعميمي تنسجم مع خصائص المتعممين المتوجو إلييم ونمط المحتوى التعميمي المعنية بو

 )." التفاعل الديناميكي الفاعل بين األركان المختمفة لمتدريس من معمم ومتعمم ومحتوى تعميمي وبيئة التعمم
 (373ص ، 2008سمارة  والعديمي، 

تصنيف طرق التدريس  
  (المباشرة وغير المباشرة  )طرق التدريس 

 طرق التدريس غير المباشرة طرق التدريس المباشرة

ـ يمعب فييا المعمم دورا نشطا محوريا فى السيطرة  
التخطيط ـ التنفيذ  )عمى العممية التعميمية من حيث 

   .(ـ التقويم

ـ فيو يؤكد أفكاره موجيا بذلك عمل الطالب وناقدا 
مع تبرير الستخدامو السمطة داخل الفصل , لسموكو   

ـ  (المحاضرة  )طريقة اإللقاء  )ـ أمثمة عمى ذلك 
  (.... المناقشة 

 

ـ فييا يكون ا لمعمم موجيًا ويكون المتعمم مشاركا 
. بنسبة عالية فى العممية التعميمية   

 ـ ويتركز اإلىتمام فى ىذا النوع عمى ممارسة 
كساب المتعممين , عمميات التعمم المختمفة  وا 

, مثل اإلعتماد عمى الذات , السموكيات اإليجابية 
والتعاون فيما , وبث روح التنافس , والثقة بالنفس 

.بينيم   

, التعمم التعاونى  )ـ أمثمة عمى ذلك طريقة  
حل المشكالت , لعب األدوار , العصف الذىنى 

 . )...... 
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:  التعريف ببعض طرق التدريس المباشرة 

:  التدريس في (المحاضرة  ) طريقة اإللقاء  -

, وتقوم عمى أساس أن المعمم ىو الشخص الذى يمتمك المعرفة ,  من أقدم الطرق وأكثرىا شيوعا ىي    
بمعنى ىى عرض شفيى متصل , والمستمعين ينتظرون مصغين أن يمقى عمييم ما عنده بيدف إفادتيم 

. لمجموعة من المعارف واآلراء والخبرات مع مشاركة ضئيمة أو حتى دون مشاركة من الطالب 

     وفى طريقة اإللقاء يتم التركيز عمى نقاط رئيسية مع إيضاح لأللفاظ الغامضة وىى تعتمد عموما 
. عمى الوصف 

:  إجراءات طريقة اإللقاء  -

: تشتمل  عمى الخطوات األربع اآلتية 

  التخطيط المسبق لمدرس وااللتزام بالموضوع .
  ـتدوين النقاط الرئيسية والتركيز عمى مواطن الربط .
  تشويق الطالب وجذب انتباىيم بحسن اإللقاء ووضوح الصوت والتنوع فى السرعة واإلشارات وتقديم 

. األمثمة التطبيقية 
  وتمخيص , إشراك الطالب بطرح األسئمة عمييم وذلك حتى ال يحدث الممل والشرود مثل حل التمرينات

 .الموضوع 
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مزايا وعيوب طريقة اإللقاء                           

        عيوب طريقة اإللقاء             مزايا طريقة اإللقاء  

. ـ تنمى ميارة اإلصغاء واالنتباه واالستماع بتركيز 

ـ تناسب األطفال الصغار الذين ال يمكنيم الكتابة 
. أو االطالع 

ـ تسمح لممعمم بالتوسع أو الحذف أو اإلضافة 
. لممادة الموجودة بالكتاب المقرر 

ـ تراعى حدود الوقت المخصص ليا واستغاللو 
. استغالال جيدا 

ـ تزود الطالب بأكبر عدد ممكن من المعمومات فى 
وكذلك تسمح تقديميا ألكبر عدد , وقت قصير 

. ممكن من الطالب 

. ـ تبعد الطالب عن روح البحث واالستقصاء 

ـ ال تشجع الطالب عمى التفكير والتحميل واالستنتاج  

ـ تؤدى لشرود ذىن الطالب وعدم قدرتيم عمى 
. الربط بين أجزائيا 

ـ تعود الطالب السمبية وعدم المشاركة واالعتماد 
. عمى المعمم لمحصول عمى المعمومات 

ـ تغفل ضرورة تكوين القيم واالتجاىات واكتساب 
الميارات والعادات وأساليب التفكير السميم حيث 

. تركز عمى المعمومات فقط 

  

  (المحاضرة  )مقترحات لتحسين طريقة اإللقاء 

: لتحسين طريقة المحاضرة ومحاولة تالفى قدر من عيوبيا يتم تقديم المقترحات التالية 

.  ـ تعريف الطالب باليدف من المحاضرة 1

يقافيا من وقت آلخر لمتأكد من ذلك  ,  ـ المتابعة المنتظمة لمدى استفادة الطالب من المحاضرة 2 . وا 

. ولة استخدام بعض أساليب التدريس األخرى كالمناقشة بجانب المحاضرة من آن آلخر ا ـ مح3

 ـ استخدام بعض الوسائل التعميمية المناسبة أثناء المحاضرة لجذب انتباه الطالب ولتجنب التعميم 4
. المفظى طوال وقت الدرس 

نطق األلفاظ نطقا واضحا واستخدام كممات مناسبة ,  ـ التأكد من وصول الصوت إلى جميع الطالب 5
. لمنمو المغوى لمطالب 

.  ـ تجنب الكالم عمى وتيرة واحدة طوال الدرس 6
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: طريقة المناقشة 

 بين لفظيإال أنيا تختمف عن طريقة المحاضرة فى كونيا تسمح بتفاعل , تعتبر من الطرق المفظية     
وقد تكون المناقشة بين المعمم والطالب أو قد تكون بين الطالب أنفسيم , طرفين أو أكثر داخل الفصل 

. تحت إشراف المعمم 

:  إجراءات المناقشة  -

حتى يكون قدوة لمن يقوم بتعميميم , تتطمب طريقة المناقشة أن يكون المعمم عمى دراية بأساليب إدارتيا   
 : التاليوليذا بفضل أن تسير طريقة  المناقشة  عمى النحو , بيذه الطريقة 

  أن يجمس المعمم المتعممين بصورة تمكن الجميع من مشاىدة المشاركين فى النقاش .
  أن يتابع المعمم سير المناقشة حتى ال تخرج عن أىدافيا .
  أن يشجع المعمم المتعممين المحجمين عن المشاركة فى النقاش. 

  (4 ، صدس منــال محمـــــود أبو شـــــــــادي، ).أن يتيح المعمم وقتا مناسبا لتقويم الموضوع المعروض 
قيامو   أثناء في التدريس طريقة المدرس أو المعمم بيا يتناول التي الكيفية : بأنو التدريس أسموب -

 المدرسين من غيره من تميزه بفاعمية طرائق التدريس توظيف فى المدرس يتبعو ما أو ىو التدريس بعممية
 . المدرس أو لممعمم الشخصية بالخصائص أساسية بصورة يرتبط الطريقة من جزء ىو فاألسموب .

 تكون فقد ، المدرس أو لممعمم الشخصية لمخصائص أساسية بصورة يرتبط الطريقة من جزء ىو فاألسموب
 . العرض األسموب ىكذا من بأكثر يتم فييا ولكن التقديم المحاضرة الطريقة

 وأن ، واألوسع األشمل ىي اإلستراتيجية  :أن القول يمكن واألسموب والطريقة اإلستراتيجية ولمتفريق بين
 من أو الطريقة من جزء األسموب ، واناألسموب من أوسع الطريقة وأن  اإلستراتيجية من جزءا الطريقة
. وسائميا
 تفاصيل معالجة فى الفنية ولمساتو المعمم : تقنية ىو التدريس أسموب"   مصطفى عبد القوى"ويشير 
 يستخدمون المعممين من مجموعة أن نرى أن فيمكن آلخر معمم من األسموب التدريس يختمف فإن الدرس،
 لممحاضرة والقائي عرضي أساليب فى يختمفون ولكني "المحاضرة " أنيا ولنفرض واحدة تدريسية طريقة
 ، وممتع مشوق وذلك األسموب نظري فيذا ، بالكميات األساتذة محاضرات فى ذلك عمى حيا مثال ولنرى
 .مالذ عمى وغيره المدح عمى يعتمد وذاك

  العوامل المؤثرة في أساليب التدريس
 :ىناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في أساليب  التدريس تمثمت في 

 تدريس بأساليب لقيتع فيما الخدمة أثناء أو الخدمة بلق تدريبا ملالمع قىليت مل إذا . ملالمع تدريب  1-
 . تطبيقيا أو الجديدة األساليب ؿقبو يةلعم الصعب نم نسيكو ونو فإ ، األجنبية غةلال
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 هفإن األخرى المدرسية األنشطة نم اهوسوا التدريس بساعات مثقال ملالمع كاف إذا . ملالمع ئ عب 2-
 يةلالفاع ةليلق األساليب يختار الغالب وفىكبيرا  داهج بلتتط ال التي التدريس أساليب ماستخدا ضليف

 . اهيفتقد من الراحة  التي شيئا هلنفس ليوفر
 تنحدر التدريس في توكفاء نفإ ما بسببلو لعم بالحماس يشعر ملالمع نكا إذا . ملالمع دافعية  3-
 . ئلتتضا جديدة تدريسية أساليباستخدام  في هرغبت ن أ كما شديدا انحدار
 ليوع يصعب هفإن ةلطوي لمدة معينة تدريسية أساليب ماستخدا ىلع ملالمع اعتاد إذا . ملالمع عادات 4-

 هإلي ىاموج التجديد ذلك يعتبر قد ألنو األساليب ذهه في التجديد ميقأو هأن بل جديدة أساليب ماستخدا
 . شخصيا

 اهمن اآلخر البعض هيناسب وال التدريس أساليب بعض تناسبي لمينالمع بعض . ملالمع شخصية  5-  
 هشخصيت تناسب ال أساليبىناك  نوأ اهسوا عم أكثر هتناسب أساليب ؿىنا أف ملالمع شفيكت ماسرعان و

 . وعى ندو أو همن بوعى معينة ألساليب والتنكر معينة ألساليب لمتبنى ملالمع جألي ما ر ا كثي ؿولذل
 . بوطال نوبي هبين كاالحتكا نم كثيرا بلتتط ال التي التدريسية األساليب ضليف مثال لالخجو
 نوكا األجنبية ةلغال اهب لمتع التى التدريسية األساليب ماستخدا إلى عادة ملالمع يليم . ملالمع ملتع  6-
 . متلتع كما موالتع لتالميذه ليقو هحال نلسأ
 أساليب تنويع ىلع أقدر نيكو ملالمع نفإ ما لغة لتعم نمتشوقي بالطال نكا إذا . بالالط  ميل  7- 

 (12صفوت توفيق الينداوي، دس، ص ). والتشجيع الترحاب مني يجد حيث لي ةيتدريس
: الفروق بين المصطمحات المرتبطة بالتدريس 

فاإلستراتيجية أشمل من الطريقة ,      يتضح مما سبق أن اإلستراتيجية ليست ىي الطريقة وال األسموب
فطريقة التدريس ىي جزء من اإلستراتجية وقد تقوم اإلستراتجية عمي أكثر من ", والطريقة أعم من األسموب

جراء التجارب العممية  فاإلستراتجية تعتبر , الخ.......طريقة تدريس كالمحاضرة والمناقشة وتوجيو األسئمة وا 
المخطط المنظومي الذي يشتمل عمي أكثر من طريقو عبر التحركات التي يسعي المعمم فييا لتحقيق ىدف 

 (.298ص, م2011,الحريري) ."معين

 فإذا كانت الطريقة مجموعة الخطوات المتبعة لتحقيق أىداف الدرس فإن اإلستراتيجية مجموعة طرائق التدريس 
واألساليب واستخدام اإلمكانات المتاحة في البيئة المدرسية وربما مشاركة العاممين فييا  لتحقيق أىداف قصيرة 

. وبعيدة المدى

 أن أسموب التدريس يختمف من معمم آلخر رغم أن طريقة التدريس قد تكون ىو األسموب ووالفرق بين الطريقة 
واحدة وىكذا نجد أن أسموب التدريس يرتبط بالخصائص الشخصية لممعمم وبكيفية تنفيذ طريقة التدريس أن 
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أسموب التدريس يعنى بكيفية توظيف طريقة التدريس لخدمة أىداف الدرس وتوصيل محتواه إلى المتعممين 
وبذلك فإن طريقة التدريس أشمل من أسموب التدريس وليا مواصفاتيا وخطواتيا المحددة وأن أسموب التدريس 

. أكثر من أسموب يتباين فيو المعممون مع بعضيم 

     أما إجراء التدريس فمر معنا في تعريف التدريس أنو مجموعة من اإلجراءات كما إن طريقة التدريس 
ويستخدم البعض مصطمح إستراتيجية التدريس كمرادف لمصطمح إجراءات , تتضمن بعضًا من اإلجراءات

وحيث أن إستراتجية التدريس أعم وأشمل من الطرائق واألساليب فإن االستراتيجيات والطرائق , التدريس
وعممية التدريس تمثل إجراء قد يحدث . واألساليب والوسائل تمثل إجراءات تدريسية تعبر عن مفيوم التدريس

 (25، ص 2011الحريري، ).من خالل إستراتجية أو طريقة أو أسموب أو أي  نشاط تعميمي وتعممي 

 :التدريس في واألسموب والطريقة اإلستراتيجية بين األساسية الفروق -

 المدي المحتوي اليدف المفيوم 
 منظمة خطة اإلستراتيجية

 من ومتكاممة
 تضمن ، اإلجراءات
 األىداف تحقيق
 لقترة الموضوعة
 محددة زمنية

 متكاممة خطة رسم
 لعممية وشاممة

 التدريس

 ، أساليب ، طرق
 ، نشاطات ، أىداف
 ، تقويم ، ميارات
 مؤثرات ، وسائل

 شيرية – فصمية
 أسبوعية

 يختارىا التي اآللية الطريقة
 لتوصيل المعمم

 وتحقيق المحتوي
 األىداف

 التدريس تنفيذ
 عناصره بجميع

  القاعة الدراسية داخل

ىدافأ  ، محتوي ، 
 نشاطات ، أساليب

 تقويم ،

 عمي مجزأ موضوع
 – محاضراتعدة

 – واحدة محاضرة
 محاضرة من جزء

 يتبناه الذي النمط األسموب
 لتنفيذ المعمم

 التدريسية فمسفتو
 التواصل حين

 الطالب مع المباشر

 طريقة تنفيذ
 التدريس

 ، لفظي اتصال
 جسدي اتصال

 حركي

  محاضرةمن جزء
. 

 (6 ، صدس منــال محمـــــود أبو شـــــــــادي، ).
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  (المراحل)نشأة و تطور أدوات المالحظة في التربية والتدريس.  
 كانت مالحظات تفتقر إلى الدقة ألنيا اختاريو وتطبق بشكل عشوائي. 
  م ىورن1914ًطورت األدوات وخاصة أدوات تحديد مشاركة التالميذ عام. 
  ُطوِّرت أداة أخرى تتكون من فئات سموكية تخص مبادرات الطالب وفضوليم ونقدىم وتذكرىم وتحمميم

 .م رايت ستون1935لمسؤوليات التعمم عام 
  ُطوِّرت أداة منظمة لمالحظة المناخ االجتماعي لمفصل من خالل التركيز عمى سموك المعمم السمطوي

 .م أتدرسون1935والراشد السوي عام 
  م أداتان ىامتان لثالثة أنواع من السموك السمطوي والديمقراطي العادل 1949م و 1943ظير في عام

 .ثم السائب 
  أما جون، وويثول، فركزا عمى سبعة أنواع من سموك المعمم الذي يمكن من عباراتو التالية خالل

 :التدريس
 عبارات تعزيزا لتالميذ ومساعدتيم. 
 عبارات قبول وتوضيح ما يبديو التالميذ. 
 عبارات المساعدة عمى حل مشاكل التالميذ. 
 العبارات الحيادية ال لصالح التالميذ وال ضدىم . 
 عبارات التعميمات والتوجييات المباشرة. 
 عبارات التوبيخ والتأنيب واالستنكار. 
 عبارات تعزيز المعمم لنفسو وتبريره لموقفو أو سموكو. 

قام روبرت بيمز وطور أداة المالحظة أساليب تفاعل المجموعات الصغيرة وكيفية   وفي الخمسينيات
دارة وتقييم وقرارات ونقد  .االتصال بين أفرادىا، ومايسود ىذا من ضبط وا 

 .الجديد إدخال عامل الوقت وفترات التكرار في مالحظة سموك المعمم وتسجيمو

وآخر الخمسينات ظير ند فالندرز بأداتو لمالحظة التفاعل المفظي الصفي ونقحيا خالل الستينات من 
ىذا القرن وأداة فالندرز ىي أساس لكل األدوات بعده وىي أوسع انتشارًا واستخدامًا في مجاالت مالحظة 

عثماني عبد ).وقياس التدريس تطورت األدوات بعد أداة فالندرو حتى قيل إنيا بمغت المئة عمى أقل تقدير
   (.3، ص 2018القادر ، 



 

 

6 

 

  04  : رقماألسبوع         04:المحاضرة رقم  

  الصفيةأنواع أدوات المالحظة

وقد عرفيا . أدوات المالحظة ىي الوسائل التي يستخدميا المالحظ لجمع المعمومات من الصف الدراسي
يدخل الصف بحثا عن  فالمالحظ  .«وسيمة لتنظيم وتسجيل أنماط مختمفة من السموك الصفي»جميكمان بأنيا 

فالمالحظ بعدما يحدد ىدف . حقيقة ما يجري في الصف- بعد تحميميا وتفسيرىا-معمومات توضح لو 
المالحظة وطريقتيا، ىل ىي عامة أم مركزة، يحتاج إلى أن يحدد األداة المناسبة التي تجمع المعمومات 

فيناك من األدوات ما يحتاج إلى تدرب . وتتنوع أدوات المالحظة وتختمف من حيث البساطة والتعقيد. الكافية
الستخدامو، ويحتاج إلى جيد في جمع المعمومات وتفسيرىا، مثل أداة فالندرز لقياس التفاعل المفظي في 

الصف، والتي تيدف إلى قياس نوعية التفاعل المفظي بين المعمم وطالبو، بحيث تعطى معمومات مفصمة عن 
وىناك أدوات بسيطة يمكن . نسبة ونوعية حديث المعمم في الصف ومدى مشاركة الطالب المفظية في الصف

استخداميا دون تدريب كبير ومن السيل تفسير المعمومات التي تنتج منيا، مثل أداة تتبع توزيع إلقاء المعمم 
واألدوات التي صممت ألجل البحث العممي غالًبا ما تكون مرىقة وتستيمك وقتًا كبيًرا عند تطبيقيا من . لألسئمة

. قبل المشرفين التربويين
وعموًما، تحدد نوع . ومع ذلك، يمكن تبسيط ىذه األدوات بحيث يمكن استخداميا ألغراض المالحظة اإلشرافية

فأحيانا يحتاج المالحظ إلى أرقام لتكرار سموك ما، وأحيانا . األداة بنوع السموك المالحظ واليدف من المالحظة
ويؤكد جميكمان عمى أن اليدف من . يحتاج إلى معمومات نوعية تتعدى األرقام لتصف نوعية السموك

المالحظة ىو الذي يجب أن يتحكم في اختيار أداة المالحظة، ويجب أال تكون جدة األداة أو تعود المشرف 
. عمييا أو توفرىا ىو العامل الرئيس في اختيار األداة

وبوجو عام، يمكن لممالحظ أن يختار إحدى األدوات اآلتية لجمع المعمومات اعتماًدا عمى اليدف من 
: المالحظة ونوعية النشاط المالحظ عمى النحو اآلتي

الكتابة الوصفية - 1
وتستخدم حينما يود المالحظ أن يرصد ما يحدث في الفصل، بحيث يقوم المالحظ بكتابة وصف لكل ما يدور 

. في الصف
التسجيل الصوتي - 2

وميزة ىذا التسجيل أنو ال يترك . ويستخدم حينما يود المالحظ أن يسجل ما يدور في الصف تسجيال صوتيا
شيًئا مسموًعا إال سجمو، فال يفوتو شيء ويمكن تكرار االستماع إليو، لكن عيبو الرئيس أن المحمل قد ينسى 

. السياق الذي حدثت فيو استجابة صوتية ما، فيفوتو جانب ميم من جوانب التحميل وتوضيح السموك
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تصوير الفيديو - 3
بالصوت والصورة، بحيث  (أو جزء منو)ويستخدم حينما يود المالحظ أن يقوم بتسجيل ما يدور في الفصل 

. ويمكنو تكرار عرض الموقف الواحد وتحميمو من عدة جوانب. يعيده ويكرره متى ما أراد
التسجيل الصوتي والتسجيل المرئي، تجمعان كمية ىائمة من المعمومات، وتسجالن السموك : وىاتان األداتان

بطريقة موضوعية تماًما، فمذلك فإنيما تحتاجان إلى أدوات مساعدة لتصنيف ما تم تسجيمو من معمومات 
فمذلك فالمادة التي يحصل عمييا المالحظ من ىاتين األداتين، أقرب إلى . وتحميمو إلى أشكال أكثر بساطة

. المادة الخام التي تحتاج إلى إعادة تصنيع
التسجيل الوصفي لسموك معين - 4

ويستخدم حينما يكون ىدف المالحظ تتبع جانب واحد من جوانب التدريس أو نشاط من أنشطتو، فينشغل 
: ويتم ىذا بعدة طرق منيا. بتسجيمو وصفًيا كمما حدث

الخرائط البصرية، بحيث يستخدم الرسم بدل الكممات، فيرسم المعمم شكال يصور أماكن الطالب، ويبدأ - أ
: ومن األمثمة عمى ذلك. ( )بتسجيل ذلك السموك عمى شكل خطوط أو أسيم أو غير ذلك عمى تمك الخريطة 

. أداة تتبع توزيع األسئمة• 
. أداة تتبع استخدام المعمم مساحة الفصل• 
قوائم التتبع، بحيث يضع المالحظ فقرات تصف السموك المالحظ ويقوم المالحظ بتحديد مدى تحقيق - ب

ىذه األداة تحدد ما إذا كان السموك . (ال يوجد)أو  (يوجد)فالمالحظ فقط يختار حقل . المعمم لتمك األوصاف
فيكون ىناك ممارسة محددة ودور المالحظ ىو تحديد ىل لوحظت أم ال، وقد . الموجود في األداة يمارس أم ال

ويوجد أيًضا . فيما إذا كان السموك المراد تتبعو ال يناسب النشاط المالحظ (غير مناسب)يكون ىناك خيار 
وفي ىذا النوع من األدوات يجب أن يكون وصف السموك واضًحا ومحدًدا، بحيث . حقل لتعميقات المالحظ

. يسيل رصده
. Madline Hunterويسوق جميكمان المثال التالي لمالحظة عناصر الدرس كما اقترحتيا مادلين ىنتر 
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في ىذه األداة ال يعني بالضرورة نقصا في األداء، إذ إن ذلك قد  (غير موجود)ويؤكد جميكمان عمى أن خيار 
. فينا يأتي دور تفسير المعمومات والحكم عمييا. يكون ألسباب مقنعة

فالمقياس ال يكتفي . بحيث يتتبع المالحظ سموك المعمم في جانب من الجوانب، ويحدد درجتو. المقاييس- جـ
بتحديد وجود السموك من عدمو، بل يزيد عمى ذلك بأن يعطي المالحظ تقديره لمدى ممارسة المعمم أو إجادتو 

. لذلك السموك
وحسب جميكمان يمكن تتبع كل . تتبع التكرار يقوم المالحظ بتتبع سموك معين يقوم بو المعمم داخل الفصل- د

حيث يقسم سموك المعمم إلى لفظي وغير لفظي، ثم تقسم كل فئة إلى فئات . أنواع السموك الصفي بيذه الطريقة
أصغر قابمة لمعد، مثل أن يقسم السموك المفظي إلى إعطاء معمومات، وطرح أسئمة، إعطاء إجابات، ثناء، 

ويكون دور المالحظ في . والميم ىنا ىو أن يقوم المالحظ بتعريف كل فئة بشكل دقيق. وتعميمات، أو تأنيب
. ىذه األداة ىو وضع خط صغير في الحقل المناسب يشير إلى حدوث السموك
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حسب )وبيذه الطريقة يمكن أن يتعمق المالحظ إلى مستويات أكثر تفصيال، مثل أن يرصد مستويات األسئمة 
بحيث يحدد عدد األسئمة التي يطرحيا المعمم في كل مستوى، فيستطيع أن يحسب  (تصنيف مصفوفة بموم

 (149، ص2008  واخرون، منصور عبد العزيز بن سممه) .نسبة كل مستوى

نماذج من أدوات المالحظة الصفية 
في ىذا القسم سوف يكون ىناك عرض لعدد من األدوات التي يمكن أن يستخدميا المالحظ كما ىي أو 

وما يجدر التنبيو عميو أن ىذه األدوات ال يمكن حصرىا ألن بناءىا مجال . يطورىا لتناسب مالحظات مشابية
. فكل ميارة يمكن مالحظتيا ومن عدة زوايا. مفتوح لإلبداع والتجديد

أداة تتبع مشاركة الطالب 
تساعد ىذه األداة المالحظ عمى تتبع نوعية مشاركة الطالب أثناء الدرس، بحيث يقوم المالحظ بمسح الفصل 

إن كان -كل خمس دقائق ممقيا نظرة عمى كل طالب لمدة عشرين ثانية وتسجيل نوع المشاركة التي يقوم بيا 
. ويالحظ أن ىذه األداة تصمح لمالحظة الفصول ذات العدد القميل. أو تسجيمو غير مشارك- مشاركا
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تحميل طرح األسئمة 
 

وتستخدم األسئمة لعدة أغراض، ومع حرص كثير من . طرح األسئمة أسموب ميم في أداء الدرس وتفعيمو
المعممين عمى أن تغطي األسئمة محتوى الدرس، إال أنو يالحظ قصور في شمول ىذه األسئمة المستويات 

واليدف من ىذه األداة تفحص نوعية األسئمة التي يطرحيا المعمم لمتأكد من . المجال المعرفي من األىداف
. شموليا لجميع المستويات، ويمكن أن يضاف حقل لمعرفة سموك المعمم الذي يتمو كل سؤال

 (152، ص2008  واخرون، منصور عبد العزيز بن سممه)
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وفي ىذه األداة يمكن أن يضاف حقل إلجابة الطالب بحيث يستطيع المالحظ فيما بعد تحديد األسئمة التي 
. أجيب عمييا وفي أي مستوى

أداة قياس مهارات طرح األسئمة 
بحيث يحدد مدى . يقوم المالحظ في ىذه األداة بتسجيل معمومات عن جوانب أساسية في ميارة طرح األسئمة

. يكتب مختصًرا لمسؤال (السؤال)في حقل . توفرىا
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مالحظة توزيع األسئمة 
من المالحظ أن كثيًرا من المعممين يركزون في طرح األسئمة عمى طالب محددين، وغالًبا ما يحدث ىذا دون 

شعور من أولئك المعممين، إذ إنيم نتيجة ألسباب عدة قد تكيفوا بصورة مبرمجة عمى ىذه الطريقة في طرح 
. األسئمة

في ىذه األداة يضع المشرف شكال يصور مكان جموس الطالب في الفصل، ويقوم بوضع سيم يصور كل 
وبعد تسجيل األسئمة لفترة من الزمن يتبين بوضوح مدى توزيع . سؤال يوجيو المعمم، ويضع عميو رقم السؤال

وضع األرقام يساعد عمى تحديد ترتيب طرح األسئمة عمى الطالب، بحيث توضح . األسئمة عمى طالب الفصل
. بمن بدأ المعمم وىل ىناك توالي في طرح األسئمة عمى طالب محدد أو جية من الفصل

 
 

 
 

مالحظة طريقة استخدام المعمم لمساحة الفصل 
 

وغالًبا بطريقة ال -تتمركز حول المعمم، في كثير من األحيان، في أماكن محددة من الفصل، حيث يقوم 
: بالتحرك بنمط معين وفي مساحة محددة، مما- شعورية

.  يقمل من قدرة المعمم عمى إدارة الصف بالشكل المناسب•
.  يحد من االستفادة من تمك الحركة في زيادة دافعية الطالب•
.  يضعف توزيع أنشطة التعمم•

بحيث يقوم المالحظ برسم خط سير المعمم عمى . ىذه األداة تساعد عمى تصوير حركة المعمم أثناء التدريس
. النموذج التصويري لمفصل
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في بداية الدرس، )يطبق ىذا التمرين عمى مدة زمنية قصيرة، ويمكن أن يكرر أكثر من مرة في الدرس الواحد 
. ويالحظ ىل كان ىناك اختالف بين ىذه الفترات. (وفي وسطو، وفي نيايتو

أداة قياس وضوح التدريس  
 

 
 (154، ص2008  واخرون، منصور عبد العزيز بن سممه)
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 حسب التركيز السموكي لعناصرها وأنواعها أدوات المالحظة 

  :التركيز اإلدراكي-  أ

السموك اإلنساني إدراكيًا إذا كان مصدره العقل أو وصف شيئا يتصل بالعقل إن التذكر ومعالجة 
المعمومات والمعارف وعمميات العد والترقيم والجمع والقراءات والتبويب والتصنيف والتسمية والتعريف 
والتحميل والربط والمقارنة واالستنتاج والتعميم والتقييم وما يشابييما الكثير ىي أمثمة مباشرة لمسموك 

لمميارات " سمم غانيو"التصنيفات السموكية اإلدراكية مثل بموم لمقدرات اإلدراكية و اإلدراكي وقد َطورت
لمتطور اإلدراكي النواحي " بياجيو "(مراحل )ومقياس " لفيمفورد" الفكرية وبناء العقل لمعمميات الفكرية

 .اإلدراكية بمغت مجموع أدوات المالحظة ليا خمسة وخمسين أداة

  :التركيز العاطفي- ب 

لسموك اإلنساني عاطفي إذا صدر من العاطفة والمشاعر أو اتصل بيا تعامل المعمم بروح األخوة 
 ."سايمون وبوبر" " كراثول " والصداقة والمحبة تعتبر سموك عاطفي تحدث عن السموك العاطفي 

  :التركيز الحركي- ج

الحركة والميكانيكية دون التغير المفظي مستخدم اإليماء واألطراف وأعضاء الجسم األخرى يطمق عميو 
عام "كبمر وجماعتو " م وتصنيف1921عام " ىارو"أىم التصنيفات ليذا النوع تصنيف . عندئذ حركيا

 .م1970

  :التركيز االجتماعي- د

البناء االجتماعي سموك المعمم أو تالميذه بأنو ا اجتماعي أو يتصل بالبناء االجتماعي لمفصل إذا حدد 
 .نوع المتحدث والمستمع أو جنسو أو عرقو أو دينو أو عمره أو أظير دوره االجتماعي بالمقارنة باآلخرين

  :التركيز اإلداري أو الروتين - هـ

  السموك اإلداري أو الروتين المتصل بموضوع واآلخر المتصل بالنظام واالنضباط الصفي إن بعض
مثاال مباشرا ليذه " كونن"أدوات المالحظة قد اختص كميا أو جزئيا بيذا النوع من السموك حيث تجسد أداة 
 . األدوات التي تالحظ الحضور واالنضباط داخل الفصل وغيره مما يتعمق بالتدريس

 :التركيز العممي- و
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  ست وثالثين أداة بدرجة جزئية ..أنشطة المعمم والتالميذ يختص عدد من أدوات المالحظة وتقدر ب
ماثيوس "أو كمية بالسموك العممي يقوم بو المعمم والتالميذ في الفصل مثل القراءة والتسميع والكتابة وأداة 

 .تجسد ىذا النوع" وغاالغير اشنز

  :تركيز البيئة المادية لغرفة الدراسة- ز

إن اآلالت والتجييزات المكونات الشكمية بغرفة الدراسة يتم وصفيا من خالل أدوات المالحظة نسبيا أو 
 .نموذج ليا" لندفال" بشكل عام حيث تمثل أداة

 :التركيز االنتقائي- ح

  ىناك عدة أدوات تالحظ مظاىر معينة داخل الفصل منيا ما كان مالحظة عمى السموك ومنيا ما كان
عمى التفاعل والتربية الصفية ومنيا ما كان عمى مظاىر القمق ومنيا ما كان حول مالحظة الدراسة 

اليومية في الشكل والمضمون ومنيا ما كان يركز عمى مواقع الطالب وأبعادىم المكانية بالنسبة لممعمم، 
وكذلك ما يخص سموك الطالب المتعمق بالمواضيع الدراسية المختمفة ومنيا ما يركز عمى مجموعة 

الطالب التي يستجيب ليا المعمم ومنيا ما كان يركز عمى أساليب وأدوار تدريس المعمم ومنيا ما كان 
 )يركز عمى عمى نوع المشاركة في الغرفة الصفية بالنسبة لمطالب ومنيا ما كان يالحظ األبعاد

 (6، ص 2018عثماني عبد القادر، ).النفسية التحميمية التي تسود التفاعل الصفي لممعمم والتالميذ (السموكيات
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  قواعد عامة لنجاح المالحظة أثناء الدرس  
 .يجب أن تكون المالحظة ذات هدف وبعيدة عن أسموب تتبع األخطاء .1
 .يجب أن يشترك المعمم في جميع خطوات الترتيب لممالحظة الصفية .2
 .يجب فصل المالحظة اإلشرافية التي يقصد منها تطوير األداء عن المالحظة التقويمية .3
 .يجب أن ال تؤثر المالحظة عمى الطالب بحيث تؤثر عمى انتباههم أو تشعرهم بالحرج .4
 . يجب أن ال تؤثر المالحظة كأن يقوم المشرف بمقاطعة المعمم .5
 . عند تسجيل المالحظات يجب أن يبتعد المشرف عن تقييم السموك أو الحكم عميه .6
  .يجب أن تكون المالحظة وسيمة ال غاية في ذاتها .7

 .يمتزم الهدوء والصبر وال يستعجل في التقييم أو الرد أو التعميق .8

 .يشجع التالميذ عمى الحوار والمناقشة .9

 .يهتم بوضوح الرسالة التعميمية وتغذيتها الراجعة .10

 : فوائد عامة الستعماالت أدوات المالحظة

تجهيزا لباحثين والمعممين بوسائل دقيقة لمتعرف عمى ما يجري فعال في غرفة الدراسة، ثم وصفه  .1
وتحميمه وتحديد مظاهر القوة والضعف فيه ومعالجة ما يمزم عمما بأن المنظرين ألدوات المالحظة يحذرون 

 .من استعمالها في الحكم عمى المعممين
مساعدة المعممين عند معرفتهم ألنواع السموك التي تحتويها أدوات المالحظة من تحسين لألساليب  .2

 .والسموك التدريسي وضبط السمبيات ما أمكن
تزويد المعممين مسبقا عن تسمسل السموك والتفاعل الصفي بواسطة أنواع السموك واألساليب التي  .3

 (8، ص 2018عثماني عبد القادر،).تجسدها أدوات المالحظة
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 لماذا تؤدي عملية المالحظة ؟: لتحديد أهداف المالحظة ينبغي اإلجابة عن السؤال اآلتي 
ىدف المالحظة الصفية ىو الحصول عمى معمومات دقيقة ومفصمة وبشكل عممي موضوعي عن سموك 

ن كانت األخطاء . المعمم داخل الصف فاليدف ىو الحصول عمى معمومات وبيانات، وليس األخطاء، وا 
وىذه المعمومات يجب أن تكون دقيقة وليست عبارات عامة . جزًءا من المعمومات- بعض األحيان– 

. كما يجب أن ترصد بأسموب عممي موضوعي بحيث ال تكون مجرد انطباعات أو آراء لممالحظ. ومجممة
: والغاية من ىذه العممية تحقيق ثالثة أىداف رئيسة

: اوال
فالمعمم يتخذ قرارات كثيرة أثناء التخطيط لمدرس . مساعدة المعمم عمى رصد ومعرفة سموكو التدريسي -

وأدائو، مثل تحديد أىداف الدرس، وتحديد أنشطتو واختيار الوسائل، ووضع أساليب التقويم المناسبة، 
وىو غالبا ما يفعل ىذه األشياء بطريقة ال شعورية، استجابة لممتطمبات المتسارعة . وغير ذلك كثير

فالمالحظة الصفية . لمتدريس، مما قد يدخميا ضمن قائمة األعمال الرتيبة والروتينية التي يقوم بيا المعمم
تقود المعمم لمتوقف وطرح األسئمة عند مثل ىذه القرارات ليتساءل ىل أنا فعاًل أقوم بالعمل بيذا الشكل؟ أو 
ىل من الضروري أن أقوم بالعمل بيذا الشكل؟ ىل ىذه الطريقة تحقق اليدف الذي أسعى لو؟ ونحو ذلك 

فالمالحظة . مثل ىذه التساؤالت في المالحظة الصفية تساعد عمى االتخاذ الواعي لمقرارات. من األسئمة
فاليدف ىنا ىو عرض سموك المعمم التدريسي أمامو . الجيدة تساعد المعمم عمى أن يكون معمًما تأممًيا

وتشير البحوث التربوية إلى أن سموك المعممين التدريسي يتغير عندما يوصف ليم أداؤىم في . ليتأمل فيو
. الفصل بشكل دقيق

: ثانيا
فمن أىداف المالحظة . الخروج بمؤشرات أدائية تساعد عمى تشخيص األداء أو تحميل التدريس -

فمثال عند مالحظة تدني . العامة ربط المعمومات الكمية التي تنتج من اختبارات الطالب بالتدريس الصفي
مستوى الطالب في المغة االنجميزية، يقوم المشرف بالمالحظة الصفية محاوال إيجاد سبب ىذا الضعف، 
فقد يجده في طريقة التدريس غير المناسبة، أو سوء إدارة الصف، أو ضعف وسائل إثارة الدافعية، أو 

 .غير ذلك، ويناقش ذلك مع المعمم، لموصول إلى وسائل عالجية
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: ثالثا
وىذا ىدف تطويري عام . تحديد جوانب القوة في األداء التدريسي، والجوانب التي تحتاج إلى تطوير -

جوانب القوة والضعف في تدريسو من خالل تتبع سير - وربما يشاركو المشرف-بحيث يستعرض المعمم، 
 (102، ص 2004اسماعيل الفرا،).في الصف- جزئًيا أو كمًيا- أدائو 

 . أهداف بطاقة المالحظة -1

 التعرف عمى أىداف تعميم و تنمية قدرة المعممين عمى صياغة ىذه األىداف صياغة إجرائية .
  التعرف عمى االتجاىات الحديثة في مجال تعميم التربية البدنية والرياضية .
  التعرف عمى أىم طرق التدريس و تنمية قدرة أساتذة التربية البدنية والرياضية عمى استخدام ىذه

 .الطرق استخداما صحيحا مع التالميذ
  تنمية قدرة أساتذة التربية البدنية والرياضية لتحديد الوسائل و األنشطة التعميمية التي تساعد

 .التالميذ عمى التعمم 
  تنمية قدرة أساتذة التربية البدنية والرياضية عمى إدارة الفصل إدارة جيدة التي يتصف تالميذىا

 .بالحيوية والطاقة الزائدة 
  تنمية قدرة أساتذة التربية البدنية والرياضية عمى تعمم الذاتي. 
 تزويد أساتذة التربية البدنية والرياضية بأدوات التقويم المناسبة لتعميم التربية البدنية والرياضية. 
  و مما سبق يتضح عمى أن البطاقة اشتممت عمى عدد من الجوانب يندرج تحت كل جانب

 .مجموعة من العناصر موجية نحو تقويم أساتذة التربية البدنية والرياضية

: أغراض هذه البطاقة 

  وصف جوانب معينة من سموك تدريس أستاذ التربية البدنية والرياضية وعممية التقويم لمجاالت
 .التدريس من زمن ومساحة وتالميذ ووسائل تعميمية 

  اكتشاف العالقة بين جوانب سموك التدريس و بين متغيرات تتعمق بتعميم التالميذ و ىذا يعتبر أىم
 .أغراض أسموب المالحظة المنظمة 

 مناقشة مدى توافر الكفايات الالزمة ألستاذ التربية البدنية والرياضية. 
 المحافظة عمى مالحظة الوحدة التعميمية كما ىي مقسمة في المنياج بمراحميا الثالث .
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 " (األستاذ)جدول يوضح بطاقة المالحظة الخاصة بالمعلم " 
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 شروط نجاح عملية المالحظة. 
   تحديد األهداف الرئيسية المراد تحقيقها من عممية المالحظة. 
    إجرائياتحديد الجوانب السموكية موضع المالحظة بكل دقة وتعريفها . 
   يمكن استخدامها في مالحظة الجوانب السموكية التي تم تحديدها تحديد الطريقة المالئمة التي. 
    المالحظةإلجراءتحديد الزمان والمكان المناسبين . 
    تحديد المواقف التي تظهر فيها الجوانب السموكية المراد مالحظتها ، فمالحظة السموك العدواني

تتطمب مالحظة الطالب داخل الفصل الدراسي والفناء المدرسي وأثناء ممارسة األنشطة المدرسية 
 .المختمفة
    يفضل االستعانة بأكثر من أخصائي نفسي وخاصة إذا كانت المالحظة تشمل عدد من الطالب

 .لضمان الدقة والموضوعية
    عند تسجيل المالحظة   التشخيص من العوامل الذاتية واألهواء الشخصيةأخصائييجب أن يتحرر

 .وتفسيرها
    يفضل أن تتم المالحظة دون أن يشعر الطالب حتى تأتي تصرفاته بصورة تمقائية. 
 يتم تسجيل المالحظات فور حدوثها حتى ال تتعرض بيانات لها قيمتها في تفسير وتحميل السموك   أن 

 (7، 2018عثماني عبد القادر،).المالحظ  لمنسيان 
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عند القيام بعممية المالحظة في التدريس يجب أن يركز المالحظ عمى العديد من النقاط األساسية 
 :لنجاحها وتتمثل هذه النقاط فيما يمي

 النقاط التي يجب التركيز عميها عند المالحظ 

 تحضير فضاء العمل 01
 العتاد المستعمل 
 جمع التالميذ والتشكيمة  المقترحة 
 تموقع االستاذ 
 تقديم هدف الحصة 
 الصوت وفصاحة الكالم 

احترام مبادئ التسخين: التسخين  02  
 اختيار التمارين وتطابقها مع هدف الحصة 
 التصاعد في الجهد والشدة 
 التناوب بين الجهد والراحة 
 التناوب بين التمارين 
 تكرار التمارين 
 التمارين الخاصة بالنشاط وهدف الحصة 
 التدخالت والتصحيحات 
 كمية العمل ومشاركة التالميذ 
 نوعية العمل وتحفيز التالميذ 

 اختيار التمارين 03
 التدرج في التعمم 
 التدرج في الصعوبة 
 التكرار 
 التصحيح 
 كمية العمل 
 نوعية العمل 

 العودة إلى الهدوء 04
 التشكيمة 
 الحوصمة 

 التوثيق 05
 (      9، ص2018عثماني عبد القادر  ،)  
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تمهيد   -1

تعد المالحظة الصفية من الممارسات اإلشرافية الميمة، التي ال يستغني عنيا المشرف حال رغبتو في 
كما أنيا ميمة ومفيدة لممعمم نفسو، إذ . إعطاء تحميل دقيق ألداء المعمم الصفي سعًيا لمتخطيط لمتطوير

يمكن لممعمم أن يحصل عمى تغذية راجعة - سواء قام بيا ىو أو زميل آخر أو مشرف تربوي-بوساطتيا 
ميمة لتطوير أدائو؛ فالفصل ىو مجال عمل المعمم الرئيس، وىو المكان الذي يحدث فيو أكثر السموك 
التعميمي، وىو أيًضا المكان الذي تصمم فيو غالب المواقف التعميمية ويحدث فيو التفاعل بين الطالب، 

لذلك فإنو إذا أريد اختيار أفضل . وبينيم وبين المعمم، وتظير فيو طرق التدريس التي يستخدميا المعمم
فكل أنشطة النمو الميني األخرى . مكان ليتركز فيو تطوير أداء المعمم فالصف الدراسي ىو األفضل

وكثير من ىذه األنشطة يجب أن تخطط بناء عمى . تسعى في النياية إلى تطوير أداء المعمم الصفي
ألجل ىذا كانت المالحظة الصفية ممارسة إشرافية ال غنى . المعمومات التي تستقي من الصف الدراسي

ألجل ىذا كان لزاًما عمى المشرف التربوي إتقان أساليب المالحظة الصفية  .عنيا لتطوير أداء المعمم
 .ومياراتيا

  تعريف المالحظة الصفية    -1

تعرف بأنيا النشاط الذي يقوم بو المشرف التربوي لرصد سموك المعمم والطالب في الفصل ووصفو 
. فيو نشاط يقصد بو وصف السموك الصفي وتوثيقو بطريقة منظمة. وتسجيمو بشكل موضوعي ودقيق

فميست المالحظة الصفية عممية عشوائية يسعى فييا المالحظ إلى تتبع األخطاء ومالحظة الزالت أو 
 .تسجيل انطباعات عابرة، بل ىي أعمق من ذلك وأكثر تنظيًما

 أخطاء حول المالحظة الصفية  -2
: يشيع في البيئة المدرسية عدد من األخطاء في مفيوم المالحظة الصفية، منيا

المالحظة الصفية تصيد لألخطاء، وىذا غير صحيح، بل المالحظة الصفية عممية ترمي إلى رصد • 
. السموك المعتاد لتحميمو واالستفادة منو

كما -المالحظة ال تحتاج إلى إعداد وتخطيط، بل تكفي خبرة المالحظ، وىذا غير صحيح فالمالحظة • 
خبرة تعميمية لجميع أطراف المالحظة، وىي عممية منظمة تحتاج إلى تخطيط مشترك من المعمم - سيأتي

. والمالحظ
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. المالحظة تنتيي بخروج المالحظ من الفصل، ويبقى فقط إعطاء التوجييات• 
والصواب أن . وىذا أيًضا خطأ يقع فيو بعض المشرفين. المشرف التربوي فقط ىو من يقوم بالمالحظة• 

فالمعمومات التي تجمع . المالحظة جزء من عممية أكبر، وىي عممية تحميل أداء المعمم بقصد تطويره
. خالل المالحظة تحتاج إلى تفسير وتحميل بالتشارك مع المعمم حتى يستفاد منيا في عممية التطوير

مجاالت المالحظة الصفية  -3
: ثمانية مجاالت لممالحظة الصفية، وىي - بشكل عام- ىناك 

. البيئة التعميمية في الفصل .1
. إدارة الصف .2
. وضوح الدرس .3
. (الفروق الفردية)تنوع أنشطة التعمم  .4
. [إدارة الدرس]تنظيم وانسيابية مراحل الدرس وعناصره وأنشطتو  .5
. مشاركة الطالب .6
. تعمم الطالب .7
. عمميات التفكير العميا لدى الطالب .8

وكل مجال من ىذه المجاالت يحوي تفريعات كثيرة من األنشطة التدريسية التي يمكن مالحظتيا وتحميميا 
. والخروج بنتائج تساعد في تطوير األداء

إجراءات المالحظة الصفية   -4
وضع األهداف الخاصة لعممية مالحظة صفية  

تحتاج المالحظة الصفية إلى تحديد أىداف واضحة، فيي ليست عماًل رتيًبا شكمًيا يقصد بو المشرف 
فأىداف المالحظة الصفية ميمة لتحديد ماذا يالحظ؟ وكيف؟ وتحديد ىدف . مراقبة ما يجري في الفصل

المالحظة يمكن المشرف من التركيز عمى ممارسات تدريسية محددة وتمنعو من التشتت  (أو أىداف)
الذي يفقد المالحظة تركيزىا وعمقيا، وبالتالي ال يمكن الخروج منيا بتفسيرات ذات معان واضحة وعميقة 

فينبغي أن يحدد المعمم مع المشرف  المالحظ ماذا يريد أن يالحظ، فقد يكون اليدف مالحظة الجزء 
فالبد من االتفاق عمى . التمييدي من الدرس أو ميارة إلقاء األسئمة أو ميارة إدارة الصف، أو غير ذلك

وقد تكون المالحظة عامة بحيث يتفق المعمم مع المالحظ عمى مالحظة الدرس  . مجال تركيز المالحظة
الميم ىو أال يدخل المالحظ وىو  . كاماًل أو أكثره، لتتبع سير الدرس وعممية االنتقال من مرحمة إلى أخرى
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فدون وجود أىداف لعممية المالحظة فإن عممية المالحظة تجنح . لم يحدد مع المعمم ماذا يريدان بالضبط
- إلى أن تكون عممية مالحظة لألخطاء، ألن األخطاء بطبيعتيا ىي التي تجمب االنتباه، وىي- والبد-

. التي يسيل تتبعيا- أيًضا
ويكون ذلك . ولتحديد هذا النوع من األهداف يجب تحديد المواضع التي يريد فيها المعمم المساعدة 

:   عادة بعدة طرق
. أن يبدأ المعمم فيطمب من المالحظ أن يالحظو في ميارة محددة- 1
أن يعرض المعمم مشكمة تواجيو في تدريسو أو في تعاممو مع طالبو، فيقوم المشرف باقتراح مالحظة - 2

. ميارات معينة أو جوانب محددة من التدريس لتحديد أسباب ىذه المشكمة
الشيء الميم . أن يتفق المالحظ مع المعمم بعد مالحظة شاممة عمى تركيز المالحظة عمى جزء محدد- 3

. في ذلك أن يقتنع المعمم بأىمية ىدف المالحظة وجدواه لنموه الميني
أنواع المالحظة الصفية   -5

: بشكل عام ىناك نوعان من المالحظة الصفية
وتعنى بتسجيل كل ما يدور في الفصل حسب ترتيبو الزمني، بحيث : المالحظة الصفية الشاممة : األول

وىذه الطريقة تفيد في إعطاء صورة عن أداء المعمم بشكل عام ومدى تكامل . ترصد ما يدور في الفصل
 .عناصر التدريس الرئيسة، وقدرة المعمم عمى الربط بينيا، وقد تكون مقدمة لعممية مالحظة مركزة

المالحظة الصفية المركزة : الثاني
وفي ىذا النوع ال ييتم المالحظ برصد كل ما يحدث في الصف، بل يدخل الصف وفي ذىنو مالحظة 

. (التييئة)جانب معين من األداء، مثل ميارة إلقاء األسئمة، أو حفز الطالب، أو بداية تقديم الدرس 
وىذا النوع يمكن المشرف من إعطاء . فتتركز مالحظتو عمى ىذا الجانب دون النظر إلى الجوانب األخرى

. معمومات محددة ودقيقة وعميقة عن السموك المالحظ
: والتركيز عمى عنصر واحد من عناصر عممية التدريس يفيد من ناحيتين

تحديد مدى المالحظة وتركيزه  • 
 إيجاد أداة محددة يركز فييا المالحظ عمى جمع المعمومات المركز دون االنشغال بالتقويم أو التفسير• 

. لمسموك
خطوات المالحظة الصفية   -6

:  حسب الخطوات اآلتية -عادة -تتم المالحظة الصفية 



 

 

25 

 

  10  : رقماألسبوع        10:المحاضرة رقم                   

ماذا أالحظ ؟ : تحديد أىداف المالحظة، وفييا يجاب عمى السؤال- 1
التخطيط لممالحظة بتحديد الخطوات العممية لمتطبيق لتحقيق أىداف المالحظة، وذلك باإلجابة عمى - 2

: األسئمة التالية
ما الدرس الذي سأالحظو؟ • 
كم من الوقت ستستغرقو المالحظة؟ •
متى ستبدأ؟ • 
ما األداة المستخدمة؟ • 

. األسئمة يجب أن يجاب عنيا بالتشاور مع المعممىذه 
 (167، 2002خطايبة ماجد،  (.تطبيق المالحظة، والخروج بالمعمومات المطموبة- 3
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 أو والتعميمات األدوار هبتوجي بدءا الصف داخل االستخدام شائعة الكالم أنواع هب  يقصد:التفاعل المفظي 
 أكثر تعممونمال يكون الحالة ذهه وفي عمممال قبل من األفكار ونقل والتشجيع االستحسان عبارات استخدام
 وقيمة ثراء أكثر تكون التعمم مواقف أن لصد وبذلك البعض، بعضيم بتُت  والتفاعل همع لمتفاعل استعدادا
 األطراف، جميع مناقشات من يجرى فيما شاركةلموا لإلقدام حقيقي بديل تعممونمال ويشعر معنى وذات
 الجو يسود وما تعمم،مال و عمممال بين عالقة من يسود امب ونهمر توونوعي التعميمي النتاج فإن كذلك

( 153 ص ، 2004 وآخرون، الخطابية( خططةمال التفاعالت النجاح مقنن لهتسا من الصفي
 

 تعبيرات تضمنةمال اإلشارة بمغة التواصل بأنويعرف : اللفظي غير  التفاعل:التفاعل الغير المفظي 
شارات هالوج  شخص من واألفكار شاعرمال نقل إلى المفظي الغير التواصل ميارات وتيدف والرأس، اليد وا 
 حسب رم،هال قمة في جاءت حيث حركية النفس ىاراتمال مهأ من يهو الحركة، باستعمال آخر إلى

 (.66، ص 1993القطامي ، ).حركية النفس لمميارات اوره تصنيف
 هدور و الصفي التفاعل أهمية -1

 لكنو فّعالة، تعميمية بيئة تكوين في ودوره الصفي التفاعلأىمية  عمى الدراسات من العديد نتائج أكدت
 :اآلتية النقاط خالل من األىمية ىذه إدراج
 .تفكيرىم نمو عمى يساعد مما بين المتعممين  األفكار وتبادل التواصل عمى يساعد   1-

 .الفعال واالنفعالي االجتماعي المناخ تييئة في يساعد  2- 
 .الذاتي الضبط عمى يساعد  3- 
 .مهأفكار وعرض عرفيةمال أبنيتيم عن لمتعبير  المتعممين أمام فرصا يتيح  4- 

 .التعميمي وقفمال في المتعممين  حيوية من يزيد  5-
   . بالنفس الثقة عمممتال  يمنح  6-
 برقيق إلى يؤدي ال ألنو التعميمي وقفمال في األساسية الركيزة والمتعمم  عمممال بين الصفي التفاعل يشكل

 سواء المختمفة واجتماعية ثقافية ألنماط تعمممال اكتساب إلى أيضا بل بالدرس، الخاصة التعميمية دافهاأل
 ص ، 2012 ، اماللشعيشي(  اجتماعية عممية التربية  لكون وذلك اآلخرين المتعممين  من أو عمممال من
60) 

 :ولمتفاعل الصفي  ووظائف وادوار نذكرىا فيما ياتي
 .والمحاضرة اإللقاء خالل من ذاهو والحقائق واألفكار المعمومات  إعطاء في يتمثل   : اإلعالم 1-
 توفتَت  خالل ومن البناء واستخدام والتوجييات التعميمات إصدار خالل من ذاهو  :واإلرشاده التوجي 2-
 .اليادفة الرجعية بالتغذية والتزويد شاعرمال وتقبل بالثناء التعمم عمى شجعمال االيحائي النفسي المناخ
 رفض وفي هتقبل أو السموك رفض في العامة المعايير واستخدام النقد خالل من ذا وه :التهذيب 3-
 .وتقبميا شاعرمال
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 رغوبمال تعمممال سموك ومدح دافهاأل يوضح ما ذاهو  :لمتعميم المتعممين دافعية واستثارة التحفيز 4-
 .لمتعمم دوافعيم الستثارة األسئمة أنواع كل واستخدام وموضوعية بتفيم مهومشاعر مهوأفعال آرائيم وتقبل هفي

 األداء خالل من التعميمي )مهوأفعال مهأقوال( المتعممين  سموك عمى األحكام بإصدار ذاهو  :التقويم 5-
عطاء االنتقاء الرفض، الثناء، تقبل خالل من تقويميا دورا الصفية األنماط من كثتَت  ويمعب الصفي  وا 

 أحكام إصدار همن يتطمب الذي تعمممال عمى األسئمة طرح التقويم عمى  ويشمل التوجييات   و التعميمات
 .اآلخرين وأعمال هأعمال عمى تقويمية 

 في عناصره في رأييم وطمب الدراسية الخطة عمى المتعممين إطالع طريق عن ذلك يتم  :التخطيط 6-
 وضوعيةمبال تتصف التي مهوأفكار رأييم في المتعممين مناقشة طريق عن ذلك يتم كماهالدرس بداية

 وتسيم ذلك لتعمم والوسائل السبل أفضل وحول يتعمموا أن يريدون ما حول اقتراحاتكم تقدنً  إلييم والطمب
 لعشيشي (. الضيقة األسئمة من أكثر التخطيط في ختمفةمال اإلجابات تحتمل التي العريضة األسئمة تمك

 (40 ص، 2012 امال،
 :الصفي التفاعل في المؤثرة العوامل- 3
 :أىميا  كثيرة  تعممموال لممعال تفاعل عممّية في تؤثر التي العوامل إنّ 

 مع تفاعميم عمل تحكم المتعممين بين إجابات أربع شاعت لقد  :لطالبهم مهوتقدير عممينمال أحكام 1-
 : وىي طالبيم
  هطالب بأحد االحتفاظ عمممال يفضل عندما  ويحدث  :التعمقاتجاه. 
  أمره هييم الذي هطالب أحد إلى هوانتبا اىتمامو عمممال يرّكز عندما :تمامهاالاتجاه. 
  ولي أو هأصدقائ أمام استعداد من درجة بأدنى ما تمميذ عن عمممال تحدث وهو  : الالمباالةاتجاه 
 .أمره
  آخر صف إلى نقمو ويتمتٌ  صفو، في تمميذ يكون أن عمممال يفّضل عندما  :النبذ اتجاه. 
 ظيرمال ذو لمتمميذ تقدير لدييم المتعممين من الكثير أنّ  تبتُت  لقد :الخارجي مهومظهر الطالب جاذبية 2-

 .جاذبية األقل التمميذ تقدير من أفضل نحو عمى الجّذاب الخارجي
 المتعممين من الكثير أنّ  إلى البحوث من العديد أشارت :لمتمميذ واالجتماعي االقتصادي ستوىمال 3-

 مع تفاعميم من أفضل نحو عمى العميا االقتصادية ستوياتمال ذوي من مهتالميذ مع التفاعل إلى يميمون 
 .األقل ستوياتمال ذوي من تالميذ
 ذكي تالميذه أحد أنّ  :مثال تفيد فكرة يكون الذي عمممال أن الدراسات بعض أكدت :عمممال توقعات أثر 4-
 ذكي أّنو توحي بطريقة التمميذ ذاه يستجيب وقد ذكيا، سموكا همن ويتوقع كذلك، أنو عمى همع يتفاعل مثال
 .ذاتيا تحقق التي النبوءة يسمى ما ذاه عمممال توقعات برقيق إلى يؤدي مما فعال
 إلى يلؽل عمممال أنّ  أي عمممال لجنس تحيز ناكه أنّ  العمماء بعض يرى :والتالميذ عمممال جنس أثر 5-

 أفراد عمى الثقافة هتفرض محددا اجتماعيا دورا لمجنس وأنّ  تمميذاتيا، إلى بسيل عممةمال وأنّ  الذكور تالميذه
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 اهوأصول مياراتيا لذا مينة التعمم كون لكن والفسيولوجية، البيولوجية الفروق عن النظر بغض ،الجنسين 
  . تقريباه متشاب نحو عمى الميني دورىما بأداء عممةموال عمممال من كل يقوم أن المفروض فمن وأسسيا

 (.73 ص.  2014 . احمد عمية بن)
 عمممال سموك تغير عمى التالميذ قدرة إلى الدراسات من الكثير تثير  :الصفي الطالب سموك أثر 6-

 وسرعة الدراسية ادةمال عرض طريقة في يؤثرون بحيث السموك ذاهل استجاباتيمانماط  خالل من الصفي
وعي  دون التأثر  ذاهل المعممين من الكثير أنّ  ويبدو أخرى، إلى دراسية وحدة من االنتقال وتوقيت تقدميا

 ريةهالجو األسس بعض عن التخمي أو التعميمية دافهاأل بعض تجاوز إلى يؤدي قد مما منيم، كامل 
 الصف داخل سموكيم أنماط  و تالميذه استجابات لجميع مدركا يكون أن ينبغي لذلك التفاعل لعممية
 لحم،مال محمد سامي).فيو رغوبمال التفاعمي النمط تحقيق من ليتمكن ،استراتيجياتو تغيير أو تكييف اهودور

 (401 ص ، 2001
 :الصفي التفاعل أنواع -4

 فظيلال غير الصفي والتفاعل فظيلال الصفي التفاعل قسمين إلى التفاعل تصنيف يمكن
 :فظيلال الصفي التفاعل
 الصوت بنبرة مرتبط ماتلالك طريق عن والمنطوق هلوجىا وج المباشر الحديث طريق عن ويكون

 (103 ص ، 2008 ، الحريري رافدة ( أحسنت أو راشك مةلك مثال ، الكالم تقدير عند وذلك المتحدث
 لياك هوبطئ وه وسرعت وه وانخفاض الصوت فارتفاع شيء أو فكرة يمثل رمز شكرا  مةكل ان ذاه ويعني
 (143 - 142 ،ص 2006 ، عربيات محمد) الداخمية الفرد حالة عن تعبر الطرق ىاتو  وكل دالالتدىا عن

 ثالثة إلى تصنف لفظية نشاطات يه الصف غرفة في ملالمع نشاط بأن ( Bellack ) العالم ويشير
 .عاطفي كالم و ميةلالع المادة بمحتوى يتعمق كالم ، تربوي كالم  :يه أنماط

 مهل المعرفة وتوصيل وكلالس وقيادة هوتوجي اىتمام بةلالط تمامها إلثارة األنماط ذهه ملالمع يستخدم 
 فيما هبتلط مع ملالمع اهيتبادل التي المتتابعة واألقوال الكالم إلى يشير الصف غرفة في فظيلال والتفاعل

 يةلبالعم ترتبط واستجابات وايماءات ميحاتلوت أفعال من الكالم ذاه يصاحب ،ما الدرس غرفة في مهبين
 (171،ص 2004 ، البدري الحميد عبد طارق ( يميةلالتع

 : فظيلال الغير الصفي التفاعل
 يحمل ما وغالبا ريهالظا المعنى تحت مخفي أعمق معنى فيحمل فظيلال الغير الصفي التفاعل أما

 المباشر الغير فظيلال التفاعل في المتضمنة الرسائل فيم ويحتاج ، المباشر الغير فظيلال التفاعل معاني
 ص،  2003 ، ارونه فتحي رمزي ( مباشر غير تفاعل وبلس ألذكيا استخداما تحوي يهف النكات مثل ،

351.) 
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 :فظيلال غير الصفي التفاعل عناصر
 

 المثال            فظيلال وك غيرلسال             

 حالة في بوالمنت غير الطالب من ملالمع يقترب االقتراب                         
 أخرى

 مع يتحدث حينما الطالب أعين إلى ملالمع ينظر بالعينين التواصل
 ىلع العمل أو هواجب أداء عن توقف قد طالب

 مةهالم
 

 الجسمي لتحركا
 

 أمام ويقف ىويواج لكي هجسم ملالمع يدير أن
 . رههظ  راءو من ،أو هجنب من ي يأت وال الطالب

 
 يةهالوج التعبيرات 

 .مقاطعة حظلي حينما ىووج المعمم يقطب
 ويبتسم بةلالط قبل من ساخرا وكالس يالقي ،وحينما
 لمساعدة طالب هيبذل الذي لمجيد موافقة ابتسامة

 . لوزمي
 بأعضاء الجسم ميحاتلالت
 

 أن هيقاطع الذي لمطالب وحللي يده ملالمع يرفع
 عن المقاطعة يتوقف

 
 الصوت تغيير

 
 

 ،ويرفع الصوت ،وحدة هصوت بنبرة ملالمع يغير
 ،والعكس لذلك تركيزه رهيظ أن يريد حينما هصوت
 .بالفكرة ه،واندماج حماس

 (249،ص 2000 ، قطامي نايفة– قطامي يوسف )

 :الصفي التفاعل وظائف -5
 :التالية الوظائف هتنظيم أحسن ما إذا الصفي التفاعل يؤدي

 مدى عن والكشف والمضمون ،الشكل حيث من الموقف من يجري بما المتعممين تمامها استثارة  -1
 .واحباطات إعاقات دون هلتعمم مهاستعداد مدى ،وتحديد هومضامين الموقف دافهأل مهاحتياج

 المرصودة األىداف نحو المتعممين خطا هوتوجي المدرسي النشاط ألوان في الفعالة المشاركة تحقيق -2
شباعو  .والنفسية المادية الناحيتين من يملس يلتواص جو وا 
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 في ه،وتوظيف هونقم هب االحتفاظ عمى بةلالط ومساعدة ، اهفي المرغوب وكلالس وأنماط ملالتع تعزيز  -3
 وتنمية .والمدرسة ملوالتع المعممين نحو مهومواقف بةلالط اتهاتجا هتحسين وحرية بثقة أخرى مواقف
 .التربوية يةلالعم عناصر جميع ،بين ايجابية واجتماعية إنسانية عالقات

شباعيا ، ملالمتع احتياجات بيةلت نحو خطاه هوتوجي ملالتع تقويم  -4  ،وتعديل واالنضباط النظام وحفظ وا 
 ( . 292 ،ص 2002 ة،لالحي محمود محمد( . هفي المرغوب االتجاه في الصفي وكلالس
 :الصفي التفاعل أنماط -6

 الحديث ،ويعد التعميمية المواقف في والتالميذ المعمم بين اتصال من يجري ما عمى التربوية يةلالعم تقوم
 يةلبعم عالقةه مال وكل ةهالوجي والتعابير اإليماءات إلى ،باإلضافة االتصال ذاه ةلوسي الكالم أو

 أحمد) .  ومنو نتطرق إلى أىم األنماط األساسية لمتفاعل الصفي الصف داخل تفاعل إلحداث االتصال
 (82،ص 2006 الدليمي، فلمخ محمد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( االتجاه وحيد ( األحادي النمط -1 الشكل -
 

 االتصال من النمط ذاهو ، مهمن يستقبل وال ميذلالت إلىلو نق أو هقول يود ما ملالمع يرسل النمط ذاه وفي
 ايجابيا موقفا المعمم يتخذ بينما قالمط بيالس موقفا التالميذ يأخذ ه،ففي الفعالية حيث من األنماط اقل وه

 ان يجب ذاكرة مجرد هفي ملالمتع يعد والذي التدريس يةلعم في يديقلالت وبلاألس إلى النمط ذاه ،ويشير
 ملمتعلل يكون ان ،دون لمعرفة وحيدا مصدرا هنفس من ويجعل ، اإللقاء فن يجيد الذي ملالمع هيقول ما تردد
 حقائق مجرد يه هفي تتم ملالتع ةلحصي إلى النمط ذاه يشير ،كما قيلوالت االستقبال سوى دور أي

 (82ص، 2006 الدليمي، فلمخ محمد أحمد ( التالميذ اهيستوعب ومعارف
 
 
 

 المعمم 

 التمميذ التمميذ التمميذ
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والطالب  ملالمع بين: التعاقبي االتجاه الثنائي النمط  -  2 الشكل -
 

 ال وهو ، والطالب ملالمع بين التفاعل يجري هوبموجب . االستجواب طريقة في النمط ذاه يستخدم ما وغالبا
 بعض حل في بفعالية النمط ذاه ويمتاز ، آخر إلى طالب من ينتقل إنما هبعين طالب عمى يقتصر

 التفاعل من النمط ذاه ويعد .بةلالط منيا يعاني التي المشكالت بعض ،أو ،واالستيضاحات المشكالت
 تعبيرلل فرصة األطراف لكال ويعطي اتوغايا تحقيق حتى مستمرة هفي التفاعل يةلعم في دوره الن كامال
 هرسالت أثر معرفة ضوئيا في المعمم يستطيع جعةرا تغذية يوفر ألنو مهاستجابات وتكييف مهأفعال ردود عن
 2008 ، اشميهال الرحمان عبد – عطية عمي محسن)رادىا أ كما هإلي وصمت كانت إذا ،وما الطالب في

  (90،ص
 
 
 
 

 

 

 

 

 االتجاه المتعدد النمط  - 3 –الشكل 

 المعمم 

 التمميذ التمميذ التمميذ

 المعمم 

 التمميذ التمميذ التمميذ



 

 

32 

 

  11  : رقماألسبوع         11:المحاضرة رقم        

 وتبادل التفاعل فرص اتساع يعني مما مهأنفس والطالب المعمم بين االتصال فرص تتعدد النمط ذاه وفي
 وتبادل هزمالئ مع هنقاش خالل من أفكاره بتطوير لمطالب يسمح كما والطالب ملالمع بين الخبرات
 بين مباشر اتصال ناكه الن البعض ىابعض مع تتفاعل النظم جميع ان همالحظت يمكن وما ، الخبرات
 موسى بن صالح – كفافي احمد مرسي الدين عالء ( االتصال يةلعم في يتحكم مركز يوجد وال الوحدات
 (79ص، 2003 ، وآخرون الضبيان
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 : ونظام غاالوي  لمتفاعل الصفي المفظيفالندروزنظام 

 :، والتي تضم عشرة فئات سموكية لفظية زفالندروالمفظي وهي أداة - 

المائة من   أن ىذا النظام يقيس الجزء المفظي لمنشاطات الصفية، ويفترض أن سبعين فيزفالندرويرى 
 (،د ص2004،  الفرا إسماعيل.)ميمات المعمم داخل غرفة الصف تكون لفظية 

المعمم إما أن  إما حديثًا لممعمم أو حديثًا لمطالب، وحديث: وعمى ضوء ذلك يكون التفاعل المفظي يتضمن
مباشرًا حيث يكبح فيو  يكون غير مباشر، حيث تترك فيو الحرية لمطالب لمتعبير عما يشعر بو، أو يكون

المعمم أو يبادر المعمم بسؤال،  جماح الطالب، وكذلك كالم الطالب فيو إما أن يستجيب فيو لسؤال يطرحو
 .الصمت وىناك حالة التشويش والفوضى حيث ينقطع االتصال ثم حالة

بتقسيم ىذا   بتصميم مقياس عشري لدراسة التفاعل الصفي في الغرفة الصفية وقامفالندروزوقد قام 
  :المقياس إلى ثالثة أقسام ىي

 التأثير غير المباشر: أواًل 

 :وينقسم إلى األقسام التالية 

وتفيمو ومراعاتو ألحاسيس  تتضمن ىذه الفئة حديث المعمم الذي يعبر عن قبولو  :تقبل المشاعر- 1
 واالستجابة لحاالتيم، وىنا يشير حديث المعمم إلى أنو يعترف بحق ومشاعر طالبو، والتعاطف معيم،

. بأي شكل من أشكال العقاب أو التيديد الطالب في التعبير عن مشاعرىم وأحاسيسيم، وأنو ال يقابل ذلك
فعاًل إن الفولت ىو  لمشاعر طالبو عمى نظرتو إلى موقف التعميم ـ التعمم، فإذا كان ويتوقف قبول المعمم

ينظر لو عمى أنو موقف يتم فيو التفاعل مع إنسان لو جسد  ُيصنف في فئة قبول وحد قياس فرق الجيد
. والعكس صحيح . مشاعر طالبو  وعقل، ولو مشاعر ينبغي احتراميا، فإنو يميل لتقبل واحترام وروح

أو بالطبع .. ليس غريبًا أن تصاب ببعض القمق :ومن عبارات المعمم التي ُتصنف ضمن ىذه الفئة مثاًل 
 طبيعي أو لو حق في ضيقو، فقد تعب في محاولة إنجاز أنت متألم ألن درجتك ليست كما توقعت وىذا

 .التجربة ومع ذلك لم ينجح 

وتشجيع المعمم لمطالب عمى أدائو  وتتضمن ىذه الفئة كممات أو عبارات ثناء :الثناء أو التشجيع - 2
 والتعبيرات عمى تخفيف توتر الطالب ومساعدتو في عرض أفكاره لسموك معين، وتعمل ىذه الكممات
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وقد يكون الثناء عمى .حساب آخر  وتنمية مفاىيمو ومياراتو، ولكن مدح المعمم لطالب ال يكون عمى
مجتيد، أو أنت  أنت طالب: أو في صورة عبارات مثل .. الطالب في صورة كممات أحسنت أو ممتاز 

كما أن قول المعمم . وال يعتبر من قبيل الثناء قول المعمم اجتيد يا غبي لتصبح مثل محمد. ذكي حقًا 
فئتين ىما ممتاز يا محمد في فئة  يا محمد، فعاًل إن الفولت ىو وحدة قياس فرق الجيد ُيصنف في ممتاز

 . أفكار التالميذ التالية  الثناء والتشجيع، بينما قولو

وتكرارىا، أو إعادة صياغتيا بمغة مبسطة،   تتضمن ىذه الفئة تقبل المعمم ألفكار طالبو:تقبُّل األفكار- 3
بمقارنتيا بفكرة  في التوصل إلى استنتاج منيا، وقد ُيظير المعمم تقبل فكرة الطالب أو استخدام فكرة المتعمم

حقًا إن األمبير ىو وحدة : ومن عبارات المعمم التي ُتصنف ضمن ىذه الفئة مثاًل . ذكرىا طالب آخر 
 .التيار الكيربي أو فعاًل ويمكن إجمال إجابة محمد بقولنا  قياس شدة

بيدف زيادة النشاط العقمي لدى   وتتضمن ىذه الفئة األسئمة التي يوجييا المعمم:توجيه األسئمة - 4
 .طالبو ورفع مستوى تفاعميم مع عن تصحيحو ألخطاء التالميذ 

الفئة السموكية التي ينتمي إلييا ىذا  عناصر موقف التعميم ـ التعمم، واليدف من السؤال ىو الذي يحدد
 :السؤال، وليست صيغتو فمثالً 

 .األفكار تقبل: قولو أين قرأت ىذه الفكرة الصحيحة يا محمد ؟ ُيصنف في فئة - 

ُيصنف في فئة تقبل !  فترة  قولو  لماذا لم تخبرني بأن الحمض لمس يدك ؟ ىذا يعني أنك تتألم منذ- 
 .المشاعر 

 .المديح والثناء: قولو من منكم يجيب باقتدار مثل أحمد ؟ ُيصنف في فئة - 

إن اإلجابة عن ىذا: قولو ما التمدد الطولي ؟ ثم تالىا مباشرة بقولو  -  السؤال تتمثل في أنو عند  
(102، ص 1988،إبراهيم سيد  أحمد)(.اإللقاء والشرح: الخ ُيصنف في فئة .. التسخين  .الفئة)التالية    

 التأثير المباشر: ثانياً 

 :وينقسم إلى األقسام التالية 
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والمعمومات واألفكار واآلراء  وتتضمن ىذه الفئة حديث المعمم أثناء تقديم الحقائق: الشرح والتمقين- 1
 .والمفاىيم الخاصة بالدرس، ىذا فضالً 

والتعميمات واألوامر الخاصة بإنجاز   وتتضمن ىذه الفئة التوجييات:واألوامرإعطاء التوجيهات - 2
في مخالفة  إذعان الطالب ومطاوعتيم لممعمم، وغالبًا ال ُيعطى الطالب الحرية األنشطة التعميمية ويتوقع

أو ىل يمكنكم  .قولو افتح كتابك ص : ىذه الفئة  ومن عبارات المعمم التي ُتصنف ضمن.ىذه التعميمات 
 .مساعدتي في حل ىذه المسألة ؟

المعمم الذي يعبر عن نقده ألفكار   وتتضمن ىذه الفئة حديث:النقد واستخدام السمطة المبررة - 3
جاباتيم المعمم تبرير  وآرائيم، وقد يصل األمر إلى تأنيب الطالب المجيب، وقد يحاول وسموكيات طالبو وا 

قولو فكرة خاطئة تمامًا أو  : ومن عبارات المعمم التي ُتصنف ضمن ىذه الفئة . ىذا النقد ألفكار طالبو 
   (65، ص 2002ماجد الخطايبة،  )حمقاء ال أدري من أين أتيت بيا ؟  فكرة

 سموك المتعمم: ثالثًا 

 :ويتضمن ىذا الجانب من جوانب التفاعل المفظي قسمين أساسيين ىما 

 .حديث المتعمم استجابة لممعمم وحديث بمبادرة منو 

استجابة ألسئمة المعمم أو  وتتضمن ىذه الفئة حديث المتعمم: حديث المتعمم استجابة لممعمم - 1
في  الضوئي ، إجابة عمى سؤال من قبل المعمم عن العممية التي تحدث توجيياتو، مثل قول المتعمم البناء

يبدو لي أن ىناك العديد من األسباب التي ل أو قو. الجزء األخضر من النبات وينتج عنيا تكون النشا 
 النبات؟ الخ إجابة عمى سؤال ما سبب ذبول… و … و … النبات مثل  تؤدي إلى ذبول

 صورة في لممعمم حديثو منو موجياً  وتتضمن ىذه الفئة حديث المتعمم بمبادرة :  حديث المتعمم مبادأة-2
 .وتعميقات واستفسارات أسئمة
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: القسم األول 
 سموك  المعمم 

 
 
 
 
 

كالم المعمم غير 
 المباشر 

 

يتقبل المعمم شعور الطالب أو يوضح اتجاىا :  تقبل مشاعر الطالب -1
 .أو اىتماما 

يشجع المعمم سموك الطالب أو عممو ايجابيا :  المديح والتشجيع  -2
 . مع إزالة التوتر عن الطالب–ويزيد من احتمال ميارات الطالب 

يستمع إلى أفكار الطمبة ويضيف إلييا أو :  تقبل أفكار الطمبة -3
 .يعادليا أن اقتضى األمر ذلك

يطرح المعمم أسئمة حول محتوى الدرس أو طريقتو :  طرح األسئمة -4
 .بقصد أن يجيب الطالب عنو

كالم المعمم 
 المباشر 

 
 

يقدم المعمم ىنا محترف الدرس الذي ينوي تقديمو : الشرح  -5
 .لمطالب

يوجو المعمم أو يعطي تعميمات عمى نحو : توجييات وتعميمات -6
 30افتح لكتاب صفحة : يتوقع معو من  الطالب االمتثال ليا مثال

 .وأكمل التمرين األولى 
يعمد اما اذا لم يمتزم الطالب فان المعمم : النقد واستخدام السمطة -7

 .سمطتو بطرائق متعددةإلى 

وتكون االستجابة ىنا ذات عالقة بما يقولو المعمم : استجابة الطالب  -8  القسم الثاني
كان يجيب عن سؤال واجية ويستفسر عن موضوع لو عالقة بما 

 .يتحدث عنو
يستفسر عن شيئ قد يطرح الطالب ىنا أفكاره او : مبادرة الطالب -9

 . بعيدا عن محور الدرسأويكون لو عالقة بالدرس 
 

ومن خالل نظام فالندرز العشري الذي تم تصنيفو حسب التفاعل داخل الصف من قبل كل من 
المعمم والطالب، وانقطاع ىذا التواصل بينيما، وضع فالندرز لذلك مقياسًا ليذا التفاعل الصفي بناًء عمى 
تصنيفتو السابقة، حيث يتم تحويل ىذا التفاعل إلى أرقام بمغة فالندرز، يتم تدوينيا في مصفوفة تسمى 
مصفوفة فالندرز، ويعتبر أداة مالحظة لممعمم، ومدير المدرسة، والمشرف التربوي، وذلك لقياس فاعمية 

 .التفاعل الصفي بين المعمم والطالب

عطاء بعض التعميمات  وبتحميل نظام فالندرز تبين أن المعمم يبدأ درسو في الغالب بالتمييد لو، وا 
والتوجييات، إلى أن ينتقل إلى اليدف األساسي من الدرس، فيبدأ بطرح األسئمة والحوار والشرح الذي 
تتخممو استجابات الطالب متبوعة باستحسان من المعمم، وتقبل ألفكارىم والثناء عمييا، إلى أن ينتيي 
الوقت المقرر لمدرس، ويحقق المعمم أىداف الدرس، ومن خالل ذلك فإن المعمم ينتقل منذ بداية درسو 
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حتى نيايتو بأنماط مختمفة من التفاعل الصفي وقد صنفت ىذه األنماط حسب فالندرز إلى ستة أنماط 
   :ىي

.  يكون تركيز المعمم عمى مادة الدرس .1
. شفوية (أسئمة)أسئمة وأجوبة تمرينات  .2
. شفوية (أسئمة)شرح وتوضيح مع تمرينات  .3
. توجييات وتعميمات مع التركيز عمى توضيحيا .4
. إثارة التفكير المستقل لدى الطالب .5
. التأكيد عمى شعور الطالب .6

ومن خالل استعراض بعض نتائج الدراسات التي استخدمت نظام فالندرز يمكن التوصل أن لمتشجيع أثرًا 
في تحسين التعميم أثناء أساليب التفاعل الصفي، حيث وجد أن المعممين الذين يتم إعدادىم في برامج 

( 65ص،  1983أبو هالل، ) :تتعمق بالتفاعل الصفي يتصفون في أساليب تدريسيم بالصفات التالية

. يشجعون مبادرة الطالب .1
. ال يكثرون من االنتقاد والتبرير في تدريسيم .2
. ال يستعممون كثيرًا من التوجييات والتعميمات .3
. استجابتيم لمطالب تكون بالتشجيع والمديح .4
. يتقبمون أفكار طالبيم ومن ثم يبنون عمييا أفكارًا جديدة .5

: وقد تم التوصل إلى نتائج إيجابية باستخدام التفاعل الصفي حيث تم التوصل إلى أن
الطمبة الذين يدرسون باألسموب غير المباشر، يكون تحصيميم أعمى وبفرق ذي داللة من تحصيل  -

. الطمبة الذين يدرسون باألسموب المباشر
أن الطمبة الذين يدرسون باألسموب غير المباشر، يعبرون عن آراء أكثر إيجابية، وبفرق ذي داللة من  -

. ( 234-233ص:1989قطامي،) الطمبة الذين يدرسون باألسموب المباشر 
: مآخذ عمى نظام فالندرز العشري -

برغم أىمية دراسة التفاعل المفظي بين المعمم وطالبو في غرفة الصف بطريقة نظام فالندرز، إال أن 
:- ىناك بعض االنتقادات التي وجييا التربويون إلى ىذا النظام ومنيا

التركيز عمى الجانب المفظي لسموك المعمم والمتعممين دون الجانب غير المفظي، مما يؤدي إلى  -1
. إغفال جانب ىام من جوانب العممية التعميمية

صعوبة استخدام ىذا النظام في الصف وتحميمو بالطريقة العشرية في مصفوفة فالندرز، ألن ذلك  -2
 .يتطمب تدريبًا كبيراً 
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يركز ىذا النظام عمى سموك المعمم أكثر من سموك المتعمم، وبذلك يغفل جانبًا أساسيًا من أساس التعمم  -3
الجيد، وىو دور المتعمم 

 تعتبر لذا المفظي غير الصفي لمتفاعل أداة المفظي لمتفاعل فالندرز ألداة دراستو من غاالوي طور
 :التالي الجدول في عرضيا يمكن و فالندرز  ألداة مكممة

 فئات غاالوي الغير المفظية  فئات فالندرز المفظية 
  التالميذ مشاعر قبول .1
  التالميذ تشجيع و مديح .2
 التالميذ أفكار استعمال و قبول .3
  لمتالميذ األسئمة توجيه .4
 الشرح أو المحاضرة أو اإللقاء .5
 التوجيهات و األوامر إعطاء .6
 لسمطته تبريراته و لمتالميذ المعمم نقد .7
 التالميذ إجابات .8
  التالميذ مبادرات .9

 التالميذ هدوء و فوضى .10

 _ توافق عدم – توافق .1
 _ اعتراف - تنفيذ .2
 _ تباعد - اىتمام .3
 _ إىمال - استجابة .4
  نبذ - اندماج .5
 _ شدة - حزم .6
 _ تجاىل - انتباه .7
 _ تجاىل - انتباه .8
 تضايق - ارتياح – .9

 (107، ص 1988 ،إبراهيم سيد أحمد )
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عناصر تصميم استمارة المالحظة الصفية ألداء المعلم 

:  أىم عناصر تصميم استمارة المالحظة الصفية ألداء المعمم ■
 .استخدام اللغة الفصحى في التدريس:  أواًل ●
. يستخدم لغة فصحى مناسبة إلدراك الطالب. 1
. يراعي التناسب بين المغة المستخدمة ومادة التدريس. 2
. يراعي قواعد المغة خالل الكتابة. 3
. يساعد الطالب عمى التعبير بمغة فصحى. 4
. يصوغ األسئمة والتوجييات بمغة واضحة. 5
. التمهيد للدرس:  ثانًيا ●
. يحرص عمى تييئة بيئة الفصل. 1
. يراعي الوقت المناسب لمتمييد. 2
. يضبط الطالب قبل الشروع في عرض الدرس. 3
. يحضر جميع أدواتو التي يحتاج إلييا داخل الفصل. 4
. يستخدم التييئة لمدرس بأسموب مشوق. 5
. يوزع االتصال البصري عمى معظم الطالب. 6
. ينتقل إلى موضوع الدرس بطريقة طبيعية غير متكمفة. 7
. إلقاء األسئلة الصفية:  ثالثًا ●
. يصوغ أسئمة واضحة. 1
. يصوغ أسئمة متدرجة من السيل إلى الصعب. 2
. يربط األسئمة الصفية بأىداف الدرس. 3
. يطرح السؤال أوال ثم يختار المجيب. 4
. يعطي فرصة لمتأمل والتفكير بعد كل سؤال. 5
. يعطي فرصا متكافئة لمطالب لإلجابة عن السؤال. 6
. يساعد الطالب لموصول إلى اإلجابة الصحيحة تمميحا. 7
. يستخدم أسئمة تستثير التفكير. 8
. يعطي تغذية راجعة إلجابات الطالب. 9
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 .ضبط الفصل: رابًعا  ●
. يطبق القواعد واإلجراءات بين الطالب دون تحيز. 1
. يتجنب التعامل بقسوة مع الطالب المخل بالنظام. 2
. يجيز األدوات والمواد الالزمة لمتدريس. 3
. يراعي تنظيم البيئة الصفية. 4
. (درجة حرارة- إضاءة - تيوية )يراعي الظروف الطبيعية . 5
. يوّجو الطالب غير المنتبيين لمدرس بأسموب مناسب. 6
. يواجو الطالب أثناء الشرح. 7
. يتحرك بين الطالب بصورة مقننة تخدم الموقف التعميمي. 8
. يستثمر زمن الحصة كامال. 9
 .عرض المادة العلمية: خامًسا  ●
. يختار طريقة التدريس المناسبة. 1
. يربط مفاىيم الدرس بالدروس السابقة. 2
. يطرح المادة العممية بأسموب يثير انتباه الطالب. 3
. يراعي مستويات الطالب أثناء تقديم المادة العممية. 4
. يعرض المادة العممية بتسمسل منطقي. 5
. ينمي ميارات التفكير أثناء عرض المادة العممية. 6
. يقدم مادة عممية صحيحة. 7
. يعطي أمثمة تطبيقية تناسب المادة العممية. 8
. يربط المادة العممية ببيئة الطالب. 9
 .استثمار المصادر والوسائل التعليمية:  سادًسا ●
. يختار الوسيمة المناسبة لمدرس. 1
. يضع الوسيمة في مكان مالئم. 2
. يعرض الوسيمة في الوقت المناسب. 3
. يوظف الوسيمة في مساعدة الطالب عمى الفيم. 4
. يستخدم السبورة بأسموب منظم. 5
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. يراعي الفروق الفردية أثناء استخدام الوسيمة. 6
. ينوع في استخدام الوسائل التعميمية. 7
. يراعي عنصر الجذب والتشويق في الوسيمة. 8
. يراعي المواصفات واإلخراج الفني لموسيمة. 9
 .مراعاة الفروق الفردية: سابًعا  ●
. يوزع الطالب في الفصل توزيعا تربويا. 1
. يعد نشاطات تعميمية حسب اختالف مستوى الطالب. 2
. يستخدم أسئمة تراعي المستويات المعرفية. 3
. ينوع في درجة التعزيز بشكل مناسب. 4
. يتدرج في عرض المادة العممية حسب مستوى الطالب. 5
. ينوع التدريبات الفصمية كما وكيفا. 6
. استخدام أساليب التعزيز:  ثامًنا ●
. يشجع الطالب عمى المشاركة بروح المبادأة. 1
. يعزز إجابات الطالب الصحيحة. 2
. يتجنب اإلقالل من شأن الطالب المتعثر في اإلجابة. 3
. يستخدم المعززات المفظية. 4
. يستخدم المعززات غير المفظية. 5
. يقدم التعزيز في الوقت المناسب. 6
. يستخدم أساليب التعزيز السمبي. 7
 .استثارة دافعية الطالب للتعلم: تاسًعا  ●
. يعطي تشويقا مناسبا لمدرس. 1
. يستخدم أسموب التتابع المنطقي في الدرس. 2
. يربط المواقف التدريسية باىتمامات الطالب الحياتية. 3
. ينوع من مصادر المعمومات المعطاة. 4
. يسير في عرض الدرس بسرعة تناسب قدرات الطالب. 5
. ينوع حركاتو التعبيرية إثناء الدرس. 6
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. يقسم األنشطة الصفية حسب مستويات الطالب. 7
. يفعل كشوف المتابعة أثناء سير الدرس. 8
. يحتوي إجابات الطالب الخاطئة. 9
. االتصال والعالقات مع الطالب:  عاشًرا ●
. بمغة مناسبة (الكتابة- القراءة - التحدث - االستماع )يستخدم ميارات التواصل المفظي . 1
. (نبرة الصوت- تعابير الوجو - إشارات الجسم )يستخدم ميارات التواصل غير المفظي . 2
. يعزز إجابات الطالب ويزرع الثقة بينيم. 3
. يمتزم اليدوء وال يستعجل في التقييم أو الرد أو التعميق. 4
. يشجع الطالب عمى الحوار والمناقشة. 5
. ييتم بوضوح الرسالة التعميمية وتغذيتيا الراجعة. 6
. ينادي الطالب بأسمائيم. 7
 .(القبلي والبنائي والختامي)تقويم تعلم الطالب :  حادي عشر ●
. يتعرف عمى الخبرات السابقة لمطالب قبل البدء بتعميميم ميارات جديدة. 1
. يشخص مستويات الطالب العممية. 2
. يعد نشاطات تعميمية لمعالجة صعوبات التعمم إن وجدت. 3
. يخصص لمطالب المتميزين نشاطات إثرائية. 4
. يقدم تقويما تكوينيا بعد كل ميمة تعميمية. 5
 .يقوم تعمم الطالب في نياية الدرس. 6

عناصر تصميم استمارة المالحظة  ياسر محمد خليل، (.يوثق تقويم الطالب في سجالت المتابعة داخل الفصل7.
 (الصفية ألداء المعلم
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 التدريس في وتطورها ماهيتها ويثول أداة 
 امستفيد الدراسية لمغرف االجتماعي العاطفي المناخ لقياس 1949 عام اداتو بتطوير ويثول جون قام لقد

 الذي أندرسون ىارولد وخاصة والتالميذ لممعمم االجتماعي التفاعل في سابقيو أبحاث من رئيسية لدرجة
 بسموكو المعمم يمارسو الذي األثر إظيار القرن ىذا من األربعينيات واوائل الثالثينيات خالل حاول

 أداة جاءت المنطمق، ىذا ومن .العام الفصل وجو التالميذ عمى السوي رشد ا وال التسمطي :المتنوع
 الذي المباشر وغير طبيعتو، في التسمطي المباشر :بنوعيو المعمم لسموك ممثمة السبعة بعناصرىا ويثول
 . وسموكيم التربوية مواقفيم وتبرير ارائيم توضيح في وتشجيعيم مساعدتيم أو التالميذ دعم ييدف
 عمماء من لحقو من عمى ايضا بدوره أثر فقد بسابقيو، الحالية ألداتو تطويره عند ويثول جون تأثر وكما

 ظيور من اً  تقريب سنوات عشر بعد(الخمسينيات أواخر في فالندرز ند قام أساسو عمى حيث التدريس،
 في المتخصصة المعروفة بأداتو لممعمم المباشرة وغير المباشرة السموكية العناصر بتطوير )ويثول أداة

 .معالجتيا سبقت التي المفظي التفاعل مالحظة
 ل ويثو أداة مكونات
 :سموكية - فئات سبع من الفصل رد ا ألف االجتماعي العاطفي التفاعل لمالحظة ويثول أداة تتكون
 يقوم ولما لممعمم معززة فيي األخيرة الثالث أما حيادية، والرابعة وسموكيم، لمتالميذ معززة األولى الثالثة

 وأسئمتو المعمم عبارات حول السموكية أداتو فئات ويثول بنى وقد . الصفية التربية في وأدوار سموك من بو
 واألسئمة العبارات ىذه من يسمعو ما أساس عمى المشرف أو المالحظ يقوم حيث الفصل في يبدييا التي

 العاطفي )المناخ أو( التفاعل ألداة المكونة السموكية الفئات تبدو .المناسبة فئاتيا حسب بتبويبيا
 :يمي كما التوضيح بعض مع االجتماعي

  لمتالميذ المعزز السموك
 ورفع تشجيعيم أو التالميذأفراد  عمى اإلطراء ىو األسئمة أو العبارات ىذه من الرئيسي القصد إن

 يفيم لممعمم سؤال أو عبارة أية فإن وبيذا، .بو الستمرارا أو مطموب بسموك لمقيام وتحفيزىم معنوياتيم
 أو عبارات إن .الفئة ليذه شك بدون ينتميان اقترحوه، أو بو قاموا او قالوه، ما عمى التالميذ موافقة منيما
 . السموكية الفئة ىذه في كذلك تقع واإلعجاب والتشجيع والمديح االطراء كممات

 بو، يفكرون ما أورائيم آ من المزيد سماع منيا اً  قاصد لمتالميذ أسئمة توجيو إلى ايضا المعمم يعمد قد
 . منيا واالستفادة اآلخرين الفصل اظيارىا الفراد  لغرض

 ىو وايماءاتو وأسئمتو وعباراتو المعمم ألفاظ أعاله الحاالت كل في مراعاتو تجب الذي الميم األمر إن
 :يمي ما ذلك أمثمة من .الضمني أو المباشر الظاىري وتشجيعيم التالميذ مديح

  عظيم، ..الفصل افراد لباقي أسمعو ..بناء اقتراح ..جيدة فكرة ..ىمام ..أمين ..خموق ..أكمل ..أحسنت
 إعداد في كبيرة اً  جيود بذلت  لقد !بعينو السديد الراي ىو ىذا ..اً  جد معقول تقولو ما إن ..جميل ارى
 ..ومسؤولية عال نضج عن تنم ىذه مبادرتك إن ..!التقرير ىذا
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 لك ىل بالتو؟ قمتو مما اكثر تسمعنا ىل ..أشكرك ..مجتيد ..النجاح من اً  مزيد لك أتمنى ..فيك اهلل بارك
 احق لممتع تقولو ما إن أكثر؟ تفصل أن

  التالميذ يبديه ما وتوضيح قبول سموك
 : رئيسيين شيئين األسئمة أو العبارات ىذه تفيد
 .  وسموك وميول اراء من التالميذ بو يقوم او يقترحو او يبديو أو يقولو لما المعمم قبول -
 من يبدونو  لما وتفسيره اشارتو أو سموك، من بو يقومون لما تبريره أو التالميذ يقولو لما المعمم قبول -

 . وأحاسيس مشاعر
 ىو الحالتين كال من الرئيسي اليدف فإن بتوضيحو، بادر أو التالميذ يبديو ما بقول المعمم قام وسواء

 بالتالي لتمكينيم اجتماعية، أو سموكية أو فكرية مواقف من يخبرونو لما أعمق فيم عمى التالميذ مساعدة
 ىذه في وأسئمتو وعباراتو المعمم سموك أمثمة من .متطمباتيا انجاز أو لعالجيا الناجعة الحمول إبداء من

 : يمي ما الفئة
 إني عام؟ بوجو حدث فيما دورا مباشرا لو أن تعتقد ىل .. الرابع العامل في ريك أ ما ولكن صحيح، ىذا
 الديانتين بين اً  عالمي التنافس ان ىو الواقع في تقصده ما إن .. تعنيو ما أفيم
  623-525 الفترة خالل لميمن االحباش لغزو المباشر السبب كان والنصرانية  الييودية  -
 شعورك عمى اوافقك !؟...األخدود في لممسيحين الييودي حمير ممك النواس ذي حرق وليس ميالدية، -
 الذي ىو أنشطتو وتقطع الدرس سير عمى السمبي تأثيرىم عن .. الحصة عن يتأخرون الذين التالميذ تجاه

 . لتأخرىم حال نجد ان يجب .. ىذا لمثل دفعك
 : التالميذ حل عمى المساعد السموك

 لمشكمة توضيحية واراء ومعمومات حقائق األسئمة أو العبارات من النوع ىذا خالل لمتمميذ المعمم يقدم
 مزيد إعطاء منو تطمب أو التركيز عمى تعينو بأسئمة التمميذ يواجو أو .منيا والخروج حميا عمى تساعده

 عن ينتج .معالجتو تجري الذي السموكي الموقف بخصوص يمتمكيا قد التي الخبرات أو المعمومات من
 بدقة تحديده أو تعترضو، التي المشكمة لطبيعة التمميذ فيم زيادة الغالب في الموجية األسئمة ىذه مثل
 . ومتطمباتيا لماىيتيا أكثر
 يقولو ما تبني أو بقبول التمميذ إقناع محاولة أو النصح عمد الحالية واألسئمةالعبارات  في يراعي ان يجب

 قبول في اً  تمام حر بأنو التمميذ يشعر أن يجب كما .ممارسات أو جراءاتإ أو اراء من المعمم يقترحو أو
 يحدث لم فإذا .تجاىو األخير من سمبية مشاعر أية دون جزئيًا، أو اً  كمي لو المعمم يقدمو ما رفض أو

 وينتميمباشرا  سموكو يكون عندئذ يقترحو، بما لألخذ توجييو أو التمميذ إقناع يحاول المعمم بأن وفيم ىذا،
 المعمم وأسئمة عبارات أمثمة من .سموكو صحة أو كفاية بعدم  انطباع التمميذ إعطاء السادسة لمفئة

 يوثيديمس يدعى تالميذه أحد مع سقراط حوار من التالي المثال نورد لمشكمتو التمميذ حل عمى المساعد
  اآلخرين يستعبد أو يؤدي أو يخادع أو الفرد يكذب ال أن ىي العدالة :يوثيديمس :العدالة مفيوم حول
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 تقودنا منطقية حاالت تشكل ال انيا إال عادل، ىو ما مع تتفق األعمال ىذه أن من الرغم عمى :سقراط
 أعداءه، يستعبد أو يؤذي أو يخدع أن مثال الجيش قائد من عادل غير عمل فعال إنو .العدالة تعريف إلى

 ليم الالزمة تالتعزيزا بأن اً  كذب بإخبارىم الخذالن أو اليأس من جنوده ينقذ اً  قائد أن افترض ولكن
 لو بتقديمو لشفائو الحاسم الدواءاستمرار ب يرفض الذي المريض ابنو يخدع أبا ان أو !الطريق؟ عمى قادمة
 ىذه مثل تعتبر فيل !وعافيتو صحتو ذلك نتيجة االبن فيستعيد ،الشراب أو الطعام من نوع أنو عمى

 عادلة؟ غير الكاذبة أو الخادعة األفعال
 في المنوال ىذا عمى يوثيديمس مع سقراط ويستمر(   حقا  لعادلة األعمال ىذه مثل ان :يوثيديمس

 العدالة ماىية بخصوص لديو مقبول لفيم األخير يصل حتى واألسئمة واألمثمة والمعمومات لمحقائق عرضو
 .(والجيل المعرفة بعدم التامسقراط  تظاىر خالل من العام، تعريفيا أو

 :الحيادي السموك
 ا موقف أو التمميذ أو المعمم تعني أو تخص ال استجابة أو سؤال أو عبارة أية السموك من النوع ىذا يشمل

 وتعاممو لمتدريس والتنظيمية واإلدارية التحضيرية بمسؤولياتو المعمم قيام أن .احدىما يخبره ا اسموكي
 أو لنفسو، المسموعة وتساؤالتو المدرسية والقوانين األعراف  عميو تنص ما حسب التالميذ مع الرسمي

 أمثمة كميا ىي ذميم أو التالميذ مدح تفيد ليجة أو حذف، أو إضافة دون اً  حرفي التالميذ لو يقولوتكره 
 لما الصفية لمتربية اً  مفيد الواقع في يعتبر بل بذاتو، اً  سمبي ليس الحيادي والسموك . الحيادي لمسموك
 التالميذ لتعمم بناء جاد وتعامل روتينية تربوية انجازات من يوفره ولما المعمم، سموك في تنوع من يضيفو

 . ولنموىم
 :  التدريس مالحظة في ويثول أداة استعمال -

 واألغراض .منيجي موضوع ألي تدريسو خالل الدراسة  غرفة في المعمم لمالحظة ويثول أداة تستعمل
 لتطوير الموجية البحوث اجراء في  :تتمثل األداة استعمال من تحقيقيا يمكن التي الرئيسية التربوية
 تعريف ثم ،)تالميذه مع تفاعمو أساليب وتحسين التدريسية المعمم ممارسات تطوير أو( وتحسينو التدريس
 مع واالجتماعي العاطفي تفاعميم كفاية لرفع عمييا وتدريبيم األداة تحتوييا التي السموكية بالفئات المعممين
 . التالميذ

 من تمكنو الفصل - من منطقة في لمجموس المالحظ المشرف يعمد ويثول بأداة التدريس مالحظة وعند
 راتواستفسا وتعميقات عبارات من والتالميذ المعمم يبديو ما وسماع دراسيةال الغرفة في يجري ما رؤية

 مجريات وسماع رؤية ىذا، كل من تمكنو التي الصفية المواقع أفضل إن .وأسئمة وتعميمات وتوجييات
، 2019-2018قزقوز محمد ،  ).الخمفية الفصل زوايا إحدى ىو عمييا سمبي تأثير أو تدخل دون الحصة

 (112-105ص 
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