المادة العممية المتضمنة منتقاة من الكتب المرجعية في
مجال المناىج وطرق التدريس ،وخاصة منشورات

مشروع تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بالمجمس
األعمى لمجامعات
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 -1إستراتيجية المحاضـرة

" اإللقاء " Lecturing

تُعد المحاضرة اإلستراتيجية األكثر شيكعا في التدريس ألسباب متنكعة أبرزىا زيادة عدد
الطبلب ،كازدحاـ الفصكؿ كاؿقاعات كارتفاع كثافتيا مما قد يجعؿ مف الصعب استخداـ إستراتيجية
أخرل،

ما المقصود بالمحاضرة ؟
وما أوجو القوة فييا ؟

كيف يمكن إعدادىا وتقديميا بطريقة فاعمة ؟
ما المشكالت المرتبطة بيا ؟

كيف نحسن استخدامنا إستراتيجية المحاضرة في التدريس ؟
المفيوم والمزايا:
اشتؽ مصطمح المحاضرة  Lectureمف الكممة البلتينية  Lactareبمعنى يق أر بصكت عاؿ،
كتاريخيان يمكف إرجاع المحاضرة إلى القرف الخامس قبؿ الميبلد عندما كانت شائعة عند اإلغريؽ ،

كمف التعاريؼ التي يمكف استنتاجيا لممحاضرة .

 تقديـ لفظي منظـ لمكضكع دراسي ،أك مادة دراسية  ،معز از باستخداـ كسائؿ بصرية . -فترة مف الحديث غير المتقطع مف المعمـ .

 طريقة تعميمية تتضمف تكاصبل كتخاطبا باتجاه كاحد  ،مف المقدـ إلى المستمعيف .إعداد المحاضرة وتقديميا :
يمثؿ التخطيط كاإلعداد الجيد لممحاضرة نقطة البداية البلزمة لتقديـ محاضرة جيدة أك فاعمة
كيمكف تصكر الفرؽ بيف حالة محاضر يقدـ محاضرة أعدىا جيدا ،كآخر يتصدل ليذا العمؿ دكف

أم إعداد أك تخطيط  ،كتذكر ىنا أننا نتحدث في إطار األداء اإلبداعي كليس األداء الركتيني.

كيتبع إعداد المحاضرة كتقديميا مجمكعة مف الخطكات الرئيسية يمكف استنتاجيا مف تحميؿ

المقكلة التالية :
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“ Tell Them What You Are Going To Tell Them Finally Tell Them
”What You Have Told Them.
كىذا يشير إلى انو عندما تحاضر طبلبؾ يصبح مطمكب منؾ ما يمي :

 اخبر طبلبؾ بما سكؼ تخبرىـ بو . اخبر طبلبؾ بما تريد أخبارىـ بو . -اخبػػر طبلبؾ بما أخبرتيـ بو .

يمكن تحديد ىيكل المحاضرة من حيث إعدادىا ،وتقديميا ،وتقويميا في الخطوات التالية:
 تحديد األىداف العامة والخاصة لممحاضرة :ىؿ ىي محاضرة لئلجابة عف استفسارات الطبلب حكؿ عمؿ أك مشركع ما كتقديـ مبلحظات عنو
 ،أـ محاضرة لتعميؽ الفيـ كحؿ المشكبلت ؟ أـ محاضرة تمخيصية ؟ .

كتتمركز أىداؼ المحاضرة حكؿ تقديـ معرفة لمطبلب كقد تككف ىذه المعرفة تقريرية كىى معرفة

عف شئ أك مكضكع  ،أك معرفة إجرائية كىى معرفة كيؼ تعمؿ األشياء ،كأم ما كاف اليدؼ مف

المحاضرة فمف الميـ أف ينطمؽ ىذا اليدؼ مف األىداؼ العامة لممادة الدراسية التى نقكـ بتدريسيا

.

 اختيار محتوى المحاضرة وتنظيمو :كذلؾ فى ضكء اليدؼ منيا كطبيعة الطبلب المستيدفيف بيا كمما يساعدنا عمى حسف اختيار

محتكل المحاضرة أف نراعى االقتصاد كقكة التأثير فى اختيار المعمكمات ذات العبلقة بمكضكع

المحاضرة  ،فنبتعد عف التفاصيؿ الزائدة كنركز عمى األفكار الرئيسية  ،األكثر صمة بالمكضكع ،
ىذا فضبل عف حداثة تمؾ األفكار  .كيمكف تنظيـ محتكل المحاضرة كفقا ألساليب متعددة منيا

التنظيـ التقميدل ( الكبلسيكى ) كذلؾ بتقسيـ المكضكع إلى أقساـ رئيسية ثـ أقساـ فرعية يحتكل كؿ
منيا عناصر كمعمكمات كأمثمة  ،كما يمكف تنظيـ محتكل المحاضرة بالتمركز حكؿ مشكمة ما ،

يتـ عرضيا جنيا إلى جنب مع الحمكؿ المحتممة ليا .
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 االستعداد لتقديم المحاضرة :مف خبلؿ اإلعداد الجيد لممكاد المساعدة  Teaching Aidsمثؿ الشفافيات كالشرائح ك أكراؽ
العمؿ  work sheetsكشرائط الفيديك كاألفبلـ كالتسجيبلت كالبرمجيات مثؿ برنامج power
 pointكالتأكد مف تكافر متطمبات استخداـ تمؾ المكاد فى قاعة المحاضرات كمف المفضؿ فى ىذه
الخطكة مراجعة المبلحظات المكتكبة لممحاضرة كاالنشغاؿ بالتفكير فى "سيناريك" لتنفيذىا .
 -تقديم المحاضرة :

كيعتمد ذلؾ بالدرجة األكلى عمى الشرح كىك ميارة ميمة لتقديـ محاضرة فاعمة كيراعى فيو حسف

استخداـ الكقت المتاح كتكزيعو عمى عناصر المحتكل  ،كتحقيؽ مجمكعة مف الخصائص المطمكبة
منيا :

كضكح المغة كالتحدث بسرعة مناسبة .

التأكيد عمى النقاط كالعناصر الجكىرية .

إبراز الركابط كالعبلقات بيف العناصر المختمفة لممكضكع .

االحتفاظ بانتباه الطبلب كاىتماميـ .
دور مقدمة المحاضرة :

تستغرؽ المقدمة الدقائؽ األكلى منيا حيث تيدؼ إلى
وعناصرها الرئيسية .
 .1إثبرة انتببه الطالة ًاىتمبميم بمٌضٌع المحبضزة .

توضيح أهداف المحاضرة ومحتواها،

 .2دعم العالقت ببلطالة ًتأسيس بيئت تعلم إيجببيت محفزة .
 المناقشة :كتككف غالبا بعد انتياء شرح كؿ العناصر كقد تككف بعد انتياء الشرح

الخاص ببعض عناصر

المحاضرة  ،كتيدؼ المناقشة إلى االستجابة إلى احتياجات الطبلب كاستفساراتيـ مف جية ،كما
تسيـ مف جية أخرل في حصكؿ المحاضر عمى تغذية راجعة
بتكج مق أسئمة إلييـ كمطالبتيـ بتقديـ تكضيحات .
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 Feedbackحكؿ فيـ الطبلب

 الغمـق : Closureكيتمثؿ عادة في صكرة تمخيص لممحتكل كعناصره الرئيسية  ،مع إبراز العبلقات بينيما كربطيا
بمحتكل المحاضرات السابقة كتكجيو الطبلب إلى عمؿ أك تكميفات ذات صمة بمكضكع المحاضرة .
تحـديد أىــداف
المحبضزة

أختيبر
المحتٌٍ
ًتنظيمو

االستعداد لتقديم
المحبضز

الغـلــــــــــق

المنــبقشــــت

الشــــــــزح

شكـــل ( )3ىيكـــل المحاضـــــرة
تقويم المحاضرة :
كىك إجراء ميـ فى كؿ محاضرة كيمكف أف يتـ ذلؾ عبر أساليب مختمفة ،منيا طرح
المحاضر أسئمة عمى طبلبو تختص بما عالجو مف مكضكع المحاضرة ،كيندرج ذلؾ تحت ما

يعرؼ بالتقكيـ التككيني  Formative Evaluationفى مقابؿ التقكيـ التجميعي أك النيائي

 Summative Evaluationالذم يككف فى نياية المحاضرة كقد يككف فى صكرة أسئمة شفكية
أك تحريرية أك اختبار قصير . Quiz

كمف بيف األساليب األخرل إستخداـ االستبياف  Questionnaireالذل ييدؼ إلى تعرؼ ردكد

أفعاؿ الطبلب كآرائيـ ،حكؿ الجكانب المختمفة لممحاضرة كمدل إفادتيـ منيا  ،مع ضركرة أف يقكـ

المحاضر بعد تقديمو المحاضرة بنكع مف التقكيـ أك التفكر الذاتى  Self Reflectionحكؿ أدائو

كمدل نجاحو فى تحقيؽ األىداؼ المنكطة بو  ،كيمكف لممحاضرة أف يمجأ إلى تسجيؿ محاضرتو

أك جزء منيا الستيفاء ىذا الغرض .
بعض مشكالت المحاضرة :

ال تخمك استراتيجية المحاضرة مف المشكبلت أك العيكب  ،كىى كاف كانت أكثر إستراتيجيات

التدريس شيكعا إال أنيا تأتى فى مرتبة ثانية ،إذا ما قكرنت بفاعمية االستراتيجيات األخرل ،فى
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تعميـ الميارات كتغيير االتجاىات كاكتساب المعرفة عمى المستكيات العميا كالتحميؿ كالتركيب

كالتقكيـ .

كعندما نحمؿ التعريؼ الفكاىي  " :المحاضرة ىي فرصة جيدة لمنكـ عندما يتحدث شخص ببل

انقطاع " يمكف أف تستنتج بعض المشكبلت كالصعكبات المتعمقة بالمحاضرة مثؿ:
 -قناة االتصال بين المحاضر والطالب ذات اتجاه واحد

 المحاضرة التزود المحاضر بمصدر عممي لمتغذية الراجعة وغالبا ما يعتمد في ذلك عمىإحساسو الذاتي فقط .

 فقد االنتباه أثناء المحاضرة حيث يقرر "بموم"  Bloomأن حوالي ثمث تفكير الطالب فيالمحاضرة ينصرف إلى موضوعات أخرى ال صمة ليا بالمحاضرة.

 -النسيان :

إذا كنا نذكر حكالي  %90مما نقكلو كنفعمو فإنو مف المتكقع أف تتدنى قدرة الطبلب عمى تذكر
مضمكف المحاضرة  ،ذلؾ أنيـ ينيمككف طكاؿ الكقت فى االستماع ككتابة الممحكظات  ،كعندما
يستمع الطبلب إلى محاضرة كيسجمكنيا فإنو يككف مف النادر أف يتذكركا أكثر مف  % 40مف

المعمكمات األساسية منيا  ،كحكالي  % 20فقط بعد مركر أسبكع .

 -تضع المحاضرة المحاضر فى موقف السمطة  ،ألنو خبير فى المادة وىو المتحكم فى

سموك الطالب وىى فى الوقت نفسو تضعو فى موقف المنافسة مع الذات الذي إذا ما

استسمم لو صارت المحاضرة ذات اتجاه واحد .

 ال تراعى استراتيجية المحاضرة إيجابية الطالب وما بينيم من فروق فردية وىى ال تشجعالتعمم الذاتى

 المحاضرة فن خاص :القدرة عمى المحاضرة بنجاح ىك فف خاص يتكفر لدل البعض دكف البعض اآلخر كالسؤاؿ ىنا ىك

 ...ىؿ يتكافر ىذا الفف لدل جميع المعمميف بنفس الدرجة ؟ اإلجابة بطبيعة الحاؿ ىي ال  ،األمر
الذم يؤكد الحاجة المستمرة إلى تنمية الميارات الخاصة بيذه اإلستراتيجية.
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كيف نحسن استخدام المعمم إلستراتيجية المحاضرة ؟
مف الطبيعي أف تستمر جيكدنا كمحاكالتنا لتحسيف إستراتيجية المحاضرة  ،كتعنى ىذه الجيكد

بتأكيد مزايا المحاضرة كمكاجية عيكبيا في الكقت نفسو األمر الذم مف شأنو أف يجعؿ مف

محاضراتنا محاضرات فاعمة .

ىناك العديد من األفكار والمقترحات لتحسين استخدام إستراتيجية المحاضرة منيا :
 -فى بداية المحاضرة اعقد مع طبلبؾ اتفاقا  Contractتكضح ليـ فيو اليدؼ مف المحاضرة

كأدكارؾ كأدكارىـ كالحدكد المنظمة لمسمكؾ .

 -قدـ لمحاضرتؾ بمنظـ متقدـ  Advance Organizerيزكد الطبلب ببناء تصكرم عاـ

كشامؿ لمكضكع المحاضرة ،يساعدىـ عمى معرفة عناصرىا الرئيسية كمتابعتيا.

 نكع مف المثيرات باستمرار  ...مف الحديث إلى الصمت  ،كمف األلفاظ إلى المرئيات . اعتمد عمى الدىشة أحيانا بطرح مشكبلت كمكاقؼ مثيرة لمتفكير . اربط مكضكع المحاضرة بخبرات الطبلب كتعمميـ السابؽ . -تحسس المشكبلت كالصعكبات قبؿ حدكثيا كاستعد ليا .

 استعف بتعبيرات مثؿ كيؼ ؟  HOWلماذا ؟  WHYكماذا ؟ WHAT استخدـ المقارنة كقدـ رؤل مضادة تثير الجدؿ كتشجيع التفكير كابداء الرأم. -إذا استشعرت صعكبة تعكؽ فيـ طبلبؾ نقطة ما فأعط شرح بديؿ ليا.

 استعف بالمكاد كاألدكات المساعدة ( السبكرة كجياز اإلسقاط فكؽ الرأسي  ) OHPلتأكيدالنقاط اليامة كتكضيح الرسكـ .

 استخدـ األطر لتكضح لمطبلب نياية جزء مف المحاضرة  ،كبداية جزء جديد منيا . -كضح صمة المحتكل كعناصره باألحداث كاالكتشافات الجديدة .

 -حاكؿ استخداـ بعض الكسائؿ السمعية كالبصرية مثؿ العينات – النماذج – التسجيبلت

كاألفبلـ لزيادة اإليضاح كتعميؽ الفيـ.

 غير النشاط األساسي بتزكيد الطبلب بأكراؽ عمؿ يناقشكنيا فرادل أك في جماعات صغيرة. -شجع مشاركة الطبلب بطرح األسئمة  ،كشجعيـ عمى طرح األسئمة أيضا .

 -استخدـ عند الحاجة بعض الفكاىات البسيطة كاذكر بعض الحكايات الشخصية عمى اف

يككف ذلؾ تمقائيا  ،لخمؽ بيئة تعميمية دافئة دافعة .
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 -حافظ عمى مبلحظة طبلبؾ كمراقبتيـ ىؿ يكتبكف ؟ ىؿ يشعركف بالممؿ ؟ ىؿ يتحدثكف مع

بعضيـ ؟

 أشر إلى مصادر المعرفة الحديثة لتكجيو الطبلب إلى التعمـ الذاتى كاالستزادة مف المعرفة . اىتـ بصنع فرصة تجعؿ طبلبؾ ينشغمكف فى نشاط فكرذم عبلقة ليا فذلؾ مما قد يساعدىـعمى الحكار كتبادؿ التعميـ كالتعمـ فى إطار مجتمع التعمـ .

 -بعد المحاضرة دكف النقاط التى انتييت عندىا كاكتب مبلحظات ذاتية عف المحاضرة.
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 -2إستراتيجية المناقشة

Discussion

المناقشة عبارة عف اجتماع عدد مف العقكؿ حكؿ مشكمة مف المشكبلت ،أك قضية مف

القضايا كدراستيا دراسة منظمة ،بقصد الكصكؿ الى حؿ لممشكمة أك االىتداء الى رأم في مكضكع
القضية .كلممناقشة عادة رائد معرض المكضكع ،كيكجو المجمكعة الى الخط الفكرم الذم تسير فيو
المناقشة حتى تنتيي الى الحؿ المطمكب.

كمف مزايا المناقشة الدكر االيجابي لكؿ عضك مف أعضاء المجمكعة كالتدريب عمى طرؽ التفكير

السميمة ،كثبات اآلثار التعميمية ،كاكتساب ركح التعاكف كالديمقراطية ،كأساليب العمؿ الجماعي

كالتفاعؿ بيف المعمـ كالطبلب ،كالطبلب بعضيـ كالبعض اآلخر ،كتشمؿ كؿ المناشط التي تؤدم

الى تبادؿ اآلراء كاألفكار.تقكـ ىذه الطريقة في جكىرىا عمى الحكار ،كفييا يعتمد المعمـ عمى

معارؼ الطبلب كخبراتيـ السابقة ،فيكجو نشاطيـ بغية فيـ القضية الجديدة مستخدما األسئمة

المتنكعة كاجابات التبلميذ لتحقيؽ أىداؼ درسو .ففييا اثارة لممعارؼ السابقة ،كتثبيت لمعارؼ
جديدة ،كالتأكد مف فيـ ىذا كذاؾ .كفييا استشارة لمنشاط العقمي الفعاؿ عند الطبلب ،كتنمية
انتباىيـ ،كتأكيد تفكيرىـ المستقؿ

عيكب طريقة المناقشة:

مف عيكب طريقة المناقشة عدـ صبلحيتيا اال لمجماعات الصغيرة ،كتحديد مجاليا بالمشكبلت

كالقضايا الخبلفية ،كطكؿ الكقت الذم تستغرقو دراسة المكضكع ،كاالقتصاد في كثير مف األحياف
الى الرائد المدرب الذم يتيح الفرصة لكؿ عضك كي يعطي ما عنده مع التقدـ المستمر في سبيؿ
الكصكؿ الى الغرض الذم تسعى اليو الجماعة ،كيمكف التغمب عمى ىذه العيكب باختيار

المكضكعات التي تسمح طبيعتيا بالمناقشة ،كبقسمة الجماعة ،دكف أف يستأثر بالقيادة أك يحتكر

الحديث ،كباالعداد السابؽ لممناقشة عف طريؽ جمع المعمكمات المطمكبة ،كتحضير الكثائؽ

البلزمة ،كتسجيؿ بعض مناقشات المجمكعة ثـ اعادتيا عمى أسماع اؿـ جـ كعة ،كمناقشة نقط
الضعؼ كالقكة في الطريقة التي سارت بيا ىذه المناقشات.

أشكال المناقشة:

أ -المناقشة المفتوحة:

يتـ فييا طرح قضية أك مشكمة ذات صمة بمكضكع الدرس تمثؿ نقطة انطبلؽ لممعمـ لبدء المناقشة

مع طبلبو.
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ب – المناقشة المخطط ليا:
يتميز ىذا النكع بالتخطيط المسبؽ ،فيحدد المعمـ محتكل المناقشة كاألفكار التي تتناكليا ،كيصكغ

األسئمة الرئيسة التي سيطرحيا عمى طبلبو.
أنواع المناقشة:

أ .المناقشة التمقينية:
تؤكد ىذه الطريقة عمى السؤاؿ كالجكاب بشكؿ يقكد الطبلب الى التفكير المستقؿ ،كتدريب الذاكرة.
فاألسئمة يطرحيا المعمـ كفؽ نظاـ محدد يساعد عمى استرجاع المعمكمات المحفكظة في الذاكرة،
كيثبت المعارؼ التي استكعبيا الطبلب كيعززىا ،كيعمؿ عمى اعادة تنظيـ العبلقات بيف ىذه

المعارؼ .كىذا النكع مف المناقشة يساعد المعمـ أف يكشؼ النقاط الغامضة في أذىاف الطبلب،
فيعمؿ عمى تكضيحيا باعادة شرحيا مف جديد أك عف طريؽ المناقشة .فالمراجعة المستمرة لممادة

المدركسة خطكة خطكة تتيح الفرصة أماـ الطبلب لحفظ الحقائؽ المنتظمة ،كتعطي المعمـ امكانية
الحكـ عمى طبلبو في مدل استيعابيـ لممادة الدراسية.
ب .المناقشة االكتشافية الجدلية :

يعتبر الفيمسكؼ سقراط أكؿ مف استخدـ ىذه الطريقة ،فيك لـ يكف يعطي طبلبو أجكبة جاىزة ،كلـ

يكف ىدفو اعطاء المعارؼ لمطبلب ،كانما كاف اثارة حب المعرفة لدييـ .كاكسابيـ خبرة في طرؽ

التفكير التي تيدييـ الى الكشؼ عف الحقائؽ بأنفسيـ كالكصكؿ الى المعرفة الصحيحة .كقد سمي

ىذا الشكؿ التكليدم لممناقشة بالطريقة السقراطية  ،في ىذه الطريقة يطرح المعمـ مشكمة محددة أماـ
طبلبو ،تشكؿ محك ار تدكر حكلو األسئمة المختمفة اليدؼ ،فتكقظ فييـ ىذه األسئمة معمكمات سبؽ

ليـ أف اكتسبكىا ،كتثير مبلحظاتيـ كخبرتيـ الحيكية ،كيكازم الطبلب بيف مجمكعة الحقائؽ التي
تكصمكا الييا ،حتى اذا أصبحت معركفة ككاضحة لدييـ يبدأ ىؤالء في استخراج القكانيف كالقكاعد
كتصميـ النتائج ،كىكذا يكتشفكف عناصر االختبلؼ كالتشابو ،كيدرسكف أكجو الترابط كأسباب

العبلقات ،كيستنتجكف األجكبة لؤلسئمة المطركحة بطريؽ االستدالؿ المنطقي ،كبيذا يستكعبكف
المعارؼ بأنفسيـ دكف االستعانة بأحد.

ج .المناقشة الجماعية الحرة:

في ىذه الطريقة يجمس مجمكعة مف الطبلب عمى شكؿ حمقة لمناقشة مكضكع ييميـ جميعا ،كيحدد
قائد الجماعة ،المعمـ أك أحد الطبلب أبعاد المكضكع كحدكده .كيكجو المناقشة ،ليتيح أكبر
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قدر مف المشاركة الفعالة ،كالتعبير عف كجيات النظر المختمفة دكف الخركج عف مكضكع المناقشة،
كيحدد في النياية األفكار اليامة التي تكصمت ليا الجماعة.

د .الندوة:

تتككف مف مقرر كعدد مف الطبلب ال يزيد عددىـ عف ستة يجمسكف في نصؼ دائرة أماـ بقية

الطبلب .كيعرض المقرر مكضكع المناقشة كيكجييا بحيث يكجد تكازنا بيف المشتركيف في عرض
كجية نظرىـ في المكضكع .كبعد انتياء المناقشة يمخص أىـ نقاطيا .كيطمب مف بقية الطبلب

تكجيو األسئمة التي ثارت في نفكسيـ الى أعضاء الندكة ،كقد يكجو المقرر الييـ أسئمة أيضا ،ثـ
يقكـ بتمخيص نيائي لمقضية كنتائج المناقشة.

ىـ .المناقشة الثنائية :

كفييا يجمس طالباف ،كيقكـ أحدىما بدكر السائؿ ،كاآلخر بدكر المجيب ،أك قد يتبادالف المكضكع
كالتساؤالت المتعمقة بو.

عيوب طريقة المناقشة:

ىناؾ مف يدعي أف ىذه الطريقة صعبة التطبيؽ ،ألنيا تتطمب مف المعمـ ميارة كدقة،
الخاصة باألسئمة ،مف حيث الصياغة كالترتيب المنطقي بما يناسب فيـ

كالعناية

التبلميذ .كما أف طريقة

المناقشة تحتاج الى زمف طكيؿ حيث يسير الدرس ببطء  ،كاالستخداـ السيئ ليا يبعثر المعمكمات،
كيفقد الدرس كحدتو .كلذلؾ فيي تحتاج الى مدرس جيد يمتمؾ ميارات التدريس كالمفاىيـ كالمعارؼ

الجديدة ،كالقدرة عمى التفكير المنطقي .كقيادة المناقشة ليشارؾ أكبر قدر مف التبلميذ  ،كتقريب

الحقائؽ الى الطبلب رغـ الفركؽ الفردية.

كما يجب أن يتمكن المعمم من فن السؤال بمعنى :

أ .أف يككف السؤاؿ كاضحا بسيطا مكج از في صياغتو ،ليثير الطبلب في أقصر كقت ممكف الى
شيء محدد.

ب .أف تككف ىناؾ عبلقة منطقية بيف السؤاؿ المطركح كما سبقو مف أسئمة بحيث يسير الدرس في
نظاـ متتابع يثير نشاط الطبلب كيساعدىـ عمى حسف الفيـ.

ج  .أف تككف لغة السؤاؿ كاضحة سميمة محددة ،لتككف استجابات الطبلب متقاربة اك كاحدة ،ألنو
ال يحتمؿ اال تأكيبل كاحدا.
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عالية مناسبة تستثير الطالب ،كتحضره الى البحث
د  .أف يككف القاء السؤاؿ بمغة سميمة كبشحنة انؼ
كاالجابة.

ىػ .أال متعمد السؤاؿ عند القائو الى مفاجأة الطالب كارباكو.

ك  .أف تكزع األسئمة تكزيعا عادال عمى أساس عشكائي ،حتى يضمف المعمـ المشاركة الفعالة لكؿ

الطبلب كشد انتباىيـ ناحية الدرس.

ز .أف تتنكع األسئمة ،لتستثير معارؼ قديمة سبقت دراستيا ،كتثبيت معارؼ جديدة ،كتطبيؽ ىذه
المعارؼ كتمؾ.
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 -3إستراتيجية حل المشكالت Problem Solving
ىك نشاط ذىني منظـ لمطالب 0كىك منيج عممي يبدأ باستثارة تفكير الطالب ،بكجكد مشكمة ما
تستؽ التفكير ،كالبحث عف حميا كفؽ خطكات عممية ،كمف خبلؿ ممارسة عدد مف النشاطات

التعميمية0

يكتسب الطبلب مف خبلؿ ىذه الطريقة مجمكعة مف المعارؼ النظرية ،كالميارات العممية

كاالتجاىات المرغكب فييا  ،كما انو يجب أف يكتسبكا الميارات البلزمة لمتفكير بأنكاعو كحؿ

المشكبلت ألف اعداد الطبلب لمحياة التي يحيكنيا كالحياة المستقبمية ال تحتاج فقط الى المعارؼ

كالميارات العممية كي يكاجيكا الحياة بمتغيراتيا كحركتيا السريعة كمكاقفيا الجديدة المتجددة ،بؿ ال

بد ليـ مف اكتساب الميارات البلزمة لمتعامؿ بنجاح مع معطيات جديدة كمكاقؼ مشكمة لـ تمر
بخبراتيـ مف قبؿ كلـ يتعرضكا ليا.

كتدريب الطبلب عمى حؿ المشكبلت أمر ضركرم ،ألف المكاقؼ المشكمة ترد في حياة كؿ فرد
كحؿ المشكبلت يكسب أساليب سميمة في التفكير ،كينمي قدرتيـ عمى التفكير التأممي كما انو
يساعد الطبلب عمى استخداـ طرؽ التفكير المختمفة ،كتكامؿ استخداـ المعمكمات ،كاثارة حب

االستطبلع العقمي نحك االكتشاؼ ككذلؾ تنمية قدرة الطبلب عمى التفكير العممي ،كتفسير البيانات
بطريقة منطقية صحيحة ،كتنمية قدرتيـ عمى رسـ الخطط لمتغمب عمى الصعكبات ،كاعطاء الثقة

لمطبلب في انفسيـ ،كتنمية االتجاه العممي في مكاجية المكاقؼ المشكمة غير المألكفة التي
يتعرضكف ليا.

تعريف المشكالت :
ىي كؿ قضية غامضة تتطمب الحؿ ك قد تككف صغيرة في أمر مف األمكر التي تكاجو اإلنساف في
حياتو اليكمية ك قد تككف كبيرة ك قد ال تتكرر في حياة اإلنساف إال مرة كاحدة أك ىي حالو يشعر

منيا التمميذ بعدـ التأكد كالحيرة أك الجيؿ حكؿ قضية أك مكضكع معيف أك حدكث ظاىرة معينة .

ويعرف أسموب حل المشكالت عدة تعريفات منيا

 انو أحد األساليب التدريسية التي يقكـ فيو المعمـ بدكر إيجابي لمتغمب عمي صعكبة ما

تحكؿ بينة ك بيف تحقيؽ ىدفو ك لكي يككف المكقؼ مشكمة البد مف تكافر ثبلثة عناصر
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ىدؼ يسعى إليو .-صعكبة تحكؿ دكف تحقيؽ اليدؼ .

رغبة في التغمب عمي الصعكبة عف طريؽ نشاط معية يقكـ بو الطالب . أنو حؿ المشكبلت ىك سمكؾ ينظـ المفاىيـ كالقكاعد التي سبؽ تعمميا بطريقة تساعد عمى

تطبيقيا في المكقؼ المشكؿ الذم يكاجو الطالب .كبذلؾ ،يككف الطالب قد تعمـ شيئا جديدا
ىك سمكؾ حؿ المشكمة ،كىك مستكل أعمى مف مستكل تعمـ المبادئ كالقكاعد كالحقائؽ.

 أنو النشاط كاالجراءات التي يقكـ بيا المتعمـ عند مكاجيتو لمكقؼ مشكؿ لمتغمب عمى

الصعكبات التي تحكؿ دكف تكصمو الى الحؿ  .كمعنى ذلؾ أف سمكؾ حؿ المشكمة يتطمب
مف الطالب قيامو بنشاط كمجمكعة مف االجراءات فيك يربط بيف خبراتو التي سبؽ تعمميا

في مكاقؼ متنكعة كسابقة كبيف ما يكاجيو مف مشكمة حالية ،فيجمع المعمكمات ،كيفيـ
الحقائؽ كالقكاعد ،كصكال الى التعميمات المختمفة.

ويالحظ من جممة التعاريف ما يمي :

 تعتمد عممية حؿ المشكبلت عمي المبلحظة الكاعية كالتجريب كجمع المعمكمات كتقكيميا
كىي نفسيا خطكات التفكير العممي .

 يتـ في حؿ المشكبلت االنتقاؿ مف الكؿ إلي الجزء كمف الجزء إلي الكؿ بمعني أف حؿ
المشكبلت مزيج مف االستقراء كاالستنباط.

 حؿ المشكبلت طريقة تدريس كتفكير معان حيث يستخدـ الفرد المتعمـ القكاعد كالقكانيف
لمكصكؿ إلى الحؿ

 تتضافر عمميتي اإلستقصاء كاإلكتشاؼ كصكالن إلى الحؿ  .حيث يمارس المتعمـ عممية
اإلستقصاء في جميع الحمكؿ الممكنة كيكتشؼ العبلقات بيف عناصر الحؿ.

 تعتمد عمى ىدؼ بحيث عمى أساسو تخطط أنشطة التعميـ كتكجو كما يتكفر فييا عنصر
اإلستبصار الذم يتضمف إعادة تنظيـ الخبرات السابقة

 حؿ المشكبلت يعني إزالة عدـ اإلستقرار لدم المتعمـ كحدكث التكيؼ كالتكازف مع البيئة.
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ومعنى ذلك أن سموك حل المشكالت يقع بين ادراك تام لمعمومات سابقة ،وعدم ادراك تام

لموقف جديد معروض أمامو يمكن أن يستخدم فيو ما لديو من معمومات وميارات ،وأن ينظم
خبراتة ومعموماتو السابقة ،ليختار منيا ما يطبقو في الموقف المشكمة الجديد الذي يواجيو.

كتدريب الطبلب عمى أسمكب حؿ المشكبلت يتطمب تعريفيـ لمشكبلت ترتبط بما يدرسكنو مف مكاد

مختمفة ،أك لمشكبلت تتصؿ بالحياة المدرسية كغير المدرسية داخؿ بيئاتيـ .تختمؼ المشاكؿ بيف

األفراد ،فما ىك مشكمة لشخص ما في كقت ما قد ال يككف كذلؾ لمشخص نفسو في كقت آخر ،كما
أف األمر يتكقؼ عمى الفرد نفسو في قبكلو ما يطرح عميو مف مشكمة أيسعى لحميا أـ ال .يضاؼ

إلى ذلؾ أف ما يعتبر مشكمة بالنسبة لمبعض قد ال يعتبر مشكمة بالنسبة لطالب سبؽ لو أف مر بيذا
المكقؼ ،حيث انو يصؿ الى ىدفو دكنما مشقة ،في حيف يعتبر ىذا المكقؼ مشكمة بالنسبة لطالب

آخر فيك يحتاج الى استحضار خبراتو األدبية السابقة ،كالقياـ بالتفكير في ميارات التذكؽ األدبي،

كقكاعد النقد األدبي المرتبطة بالنص األدبي المعركض أمامو ،ثـ االنتقاء مف ىذه كتمؾ ،ما يمكف
تطبيقو في ىذا المكقؼ الجديد ،كصكال الى الحؿ المنشكد.

كىناؾ عدد مف الخصائص تستخدـ عند الحكـ عمى جكدة المشكمة التي تعرض عمى الطبلب منيا،

أف المشكمة الجيدة ىي التي تضع الطالب المتعمـ في مكقؼ يتحدل مياراتو ،كيتطمب تفكي ار ال حبل
سريعا ،كأف يككف مستكل صعكبتيا مناسبا لمطالب ،كذات الفاظ مألكفة بالنسبة لو ،كأنيا تتضمف

معمكمات أك بيانات زائدة عف الحاجة أك أقؿ مف المطمكب ،كما اف العمميات التي تتضمنيا يجب

أف تناسب المستكل المعرفي لمطبلب .كأف تثير المشكمة دافعية الطالب ،كأال تفقد الطالب الثقة في
نفسو اك تحبطو باف تككف لغزا ،كأف تككف ذات معنى لمطالب بحيث تنمي مفاىيمو كمعمكماتو

كمياراتو ،كأف تتضمف أشياء حقيقية يألفيا الطالب المتعمـ.

اف تعميـ حؿ المشكبلت ليس باألمر مثؿ تعميميـ بعض المفاىيـ اك المعمكمات اك الميارات ألنو
ذك طبيعة مركبة مف عكامؿ متشابكة كمتداخمو ،منيا الدافعية ،كاالتجاىات ،كالتدريب ،كتككيف

الفركض ،كالمغة ،كانتقاؿ أثر التعميـ ،كعدـ كجكد محتكل محدد لمتدريس في ضكئو ،اك طريقة عامة

تستند الى خطكات مبرمجة.
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أىمية أستخدم أسموب حل المشكالت :
 تنمية التفكير الناقد ك التأممي لمطبلب كما يكسبيـ ميارات البحث العممي كحؿ المشكبلت
كما تنمى ركح التعاكف كالعمؿ الجماعي لدييـ .

 يراعي الفركؽ الفردية عند التبلميذ كما يراعي ميكليـ ك اتجاىاتيـ ك ىي إحدل األتجاىات
التربكية الحديثة .

 ينقؽ قد انر مف اإليجابية ك النشاط في العممية التعميمية لكجكد ىدؼ مف الدراسة ك ىك حؿ
المشكمة ك إزالة حالة التكتر لدل الطبلب .

 تساىـ تنمية القدرات العقمية لدل الطبلب مما يساىـ في مكاجية كثير مف المشكبلت التي
قد تقابميـ في المستقبؿ سكاء في محيط الدراسة أك في خارجيا .

األساليب التي يتضمنيا أسموبيا حل المشكالت :
يجمع أسموب حل المشكالت بين :

أ -األسموب االستقرائي  :فمفق ينتقؿ العقؿ مف الخاص إلي العاـ أم مف الحالة الجزئية إلي
القاعدة التي تحكـ كؿ الجزئيات التي ينطبؽ عمييا نفس القانكف أك مف المشكمة إلي الحؿ.

ب-األسموب القياسي  :ينتقؿ عقؿ الطالب مف العاـ إلي الخاص أم مف القاعدة إلي الجزئيات.
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 -4استراتيجية تمثيل األدوار " لعب الدور "
تقكـ ىذه االستراتيجية عمي افتراض أف لمطالب دك ار يجب أف يقكـ بو معب ار عف نفسو أك

عف أحد آخر في مكقؼ محدد  ،بحيث يتـ ذلؾ في بيئة آمنة كظركؼ يككف فييا الطبلب
متعاكنيف كمتسامحيف كمياليف إلى المعب .

كيطكر الطبلب في ممارسة ىذا النشاط مف قدراتيـ عمي التعبير كالتفاعؿ مع اآلخريف ،تنمية

سمككيات مرغكب فييا  ،كتطكير شخصياتيـ بأبعادىا المختمفة .

كيقصد بمعب الدكر " نشاط إرادم يؤدم في زماف كمكاف محدديف  ،كفؽ قكاعد ك أصكؿ معركفة
كيختار فييا المشارككف األدكار التي يقكمكف بتأديتيا  .كيرافؽ الممارسة شئ مف التكتر كالتردد

كالكعي  ،باختبلفيا عف الكاقع .

كيف يتم تنفيذ ىذه االستراتيجية ؟

يتم ذلك من خالل عدد من األجراءات :
 تحديد المبرر مف استخداـ لعب الدكر .

 تحديد اليدؼ مف ممارسة لعب األدكار .
 تحديد المياـ المطمكبة.

 تكفير الكقت الكافي لممتدربيف لقراءة الدكر المطمكب القياـ بو .
 االنتقاؿ إلى تنفيذ األنشطة المطمكبة .

 قراءة التعميمات كتحديد أم أسمكب مف أساليب لعب الدكر سكؼ يتـ استعمالو.
 تحديد األنشطة التي سكؼ يمارسيا الطبلب في البيت.
أنماط لعب الدور

لعب الدور التمقائي :كفيو يمارس األفراد األدكار في نشاطات حرة غير مخطط ليا يقكـ الطبلب
فييا بمعب الدكر دكف إعداد مسبؽ.

لعب الدور المخطط لو :كىنا يمكف أف يككف الحكار قد تـ إعداده مف مصادر أخرل كيقكـ المعمـ
بتكجيو الطبلب الداء ىذه األدكار في المكقؼ التعميمي .
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خطوات لعب الدور
 يتككف نشاط لعب الدكر مف عدة خطكات كىي:
 تييئة المجمكعة.

 اختيار المشاركيف.

 تييئة المسرح أك المكاف.

 إعداد المراقبيف المشاىديف.
 التمثيؿ أك األداء.
 المناقشة كالتقكيـ.
 إعادة التمثيؿ.

 المناقشة كالتقكيـ مرة أخرل .

 المشاركة في الخبرات كالتعميـ .

وكل خطوه ليا ىدف تسيم بو في اإلثراء أو التركيز عمي النشاط التعميمي.

خطوات التطبيق في الموقف التعميمي
 أف يتـ اختيار مكضكع يصمح لمتطبيؽ كاقعيان0
 أف يككف المكضكع مرتبطان بكاقع التبلميذ0

 أف تككف المشاركة تطكعية ،كليست إجبارية مف التبلميذ0

 أف يبدم الطبلب آراءىـ بحرية في حدكد األنظمة (الشرعية كاألخبلقية)0
 أف يتـ االلتزاـ بالقضية المطركحة0

 أال يتـ تمثيؿ جانب دكف اآلخر (الشمكلية)0
 أف يسمح بتعدد كجيات النظر (كاختبلفيا)0

 عقد جمسة تقكيـ لمنتائج بعد تدكينيا ،كاستخبلص اآلراء المتفؽ عمييا
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عند استخدام أسموب تمثيل األدوار يجب عمى المعمم مراعاة التالي:
 اعمـ أف أسمكب تمثيؿ األدكار ىك أسمكب يقكـ فيو المشارككف بتمثيؿ أدكار محددة ليـ في
شكؿ حالة أك سيناريك كذلؾ كمحاكلة لمحاكاة الكاقع.

 حدد أكال ما ىك اليدؼ الذم تريد الكصكؿ إليو باستخداـ ىذا األسمكب ؟ كما ىك المكضكع
الذم تكد التركيز عميو ؟ كبمعنى آخر ينبغي أف تككف الحالة التمثيمية مرتبطة بمكضكع

الدرس كأىدافو.

 اكتب السيناريك كحدد األدكار التي سيتـ تمثيميا .
 يمكنؾ االستعانة بالمشاركيف لكتابة السيناريك.

 يمكنؾ عدـ كتابة السيناريك كاالكتفاء بإتاحة الفرصة لممشاركيف كي يجتيدكا في التمثيؿ
بدكف التزاـ دقيؽ بنص مكتكب.

 ينبغي أف تككف الحالة التمثيمية كاضحة كمفيكمة لممشاركيف.
 يحسف أف يككف السيناريك قصي ار كمرك از.

 اختر األفراد الذيف سيقكمكف بالتمثيؿ ،كعادة يككف ىؤالء مف األفراد المشاركيف أنفسيـ.
 يمكنؾ تكميؼ مجمكعة أك بعض المجمكعات بالقياـ بيذه التمثيمية .
 حدد دكر كؿ فرد  ،كما ىك المطمكب منو ؟

 اشرح بإيجاز لممشاركيف مكضكع المشيد كاألدكار التي سيتـ القياـ بيا.
 اذكر لممشاركيف ماذا تريد منيـ عند االنتياء مف رؤية المشيد التمثيمي ،ىؿ تريد اإلجابة
عف أسئمة معينة أك إيجاد حمكؿ معينة أك االنتباه لممارسات معينة.

 حدد زمف المشيد التمثيمي ،ككذلؾ زمف اإلجابة عف األسئمة أك الحكار الذم يتبع ذلؾ
المشيد.

 احرص أف يجسد المشيد التمثيمي كاقعا حقيقيا ال خياليا ،كلكف يحسف استخداـ أسماء
مستعارة لمممثميف بدال مف أسمائيـ الحقيقية.

 اطمب مف كؿ ممثؿ أف يتقمص الدكر المكمؼ بو بصدؽ كاتقاف ،كأف يضع نفسو مكاف
الشخصية التي يمثميا كأف يتخيميا بعمؽ ،كأف يتصرؼ بنفس الطريقة.

 يحسف تطعيـ المشيد بشيء مف الفكاىة كاإلثارة .
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 اطمب مف المشاىديف التزاـ اليدكء كعدـ التعميؽ .
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 -5إستراتيجية التدريس المصغر Microteaching
يطمؽ اصطبلح التدريس المصغر )  ( Microteachingعمى مختمؼ أشكاؿ التدريب

المكثّؼ الذم يتناكؿ ميارات معينة ضمف زمف محدد باشتراؾ عدد مف الدارسيف.
تعريف التدريس المصغر


ىك أسمكب مف أساليب تدريب المعمميف ،يمثؿ صكرة مصغرة لمدرس أك جزءان مف أجزائو

أك ميارة مف مياراتو ،تحت ظركؼ مضبكطة ،كيقدـ لعدد محدكد مف المتعمميف أك المعمميف
المتدربيف.


كىك مكقؼ تدريسي ،يتدرب فيو المعممكف عمى مكاقؼ تعميمية حقيقية مصغرة تشبو غرفة

الفصؿ العادم ،غير أنيا ال تشتمؿ عمى العكامؿ المعقدة التي تدخؿ عادة في عممية

التدريس .كيتدرب المعمـ – في الغالب – عمى ميارة تعميمية كاحدة أك ميارتيف ،بقصد
إتقانيما قبؿ االنتقاؿ إلى ميارات جديدة.



ىك مكقؼ تدريسى يتـ في كقت قصير ( حكالي  10دقائؽ في المتكسط ) كيشترؾ فيو

عدد قميؿ مف الطبلب ( يتراكح عادة ما بيف  ) 10 -5يقكـ المعمـ خبللو بتقديـ مفيكـ معيف

أك تدريب الطبلب عمى ميارة محددة .

وييدف التدريس المصغر إلى إعطاء المعمم فرصة لمحصول عمى تغذية راجعة بشأن ىذا الموقف
التدريسي ،وفي العادة يستخدم الشريط التمفزيوني لتسجيل ىذا الموقف التعميمي ثم يعاد عرضو

لتسييل عممية التغذية الراجعة ولكن ىذا التسجيل ال يعتبر شرطاً أساسياً إلتمام التدريس

المصغر .

مزايا التدريس المصغر:
التدريس المصغر تدريس تطبيقي حقيقي ،ال يختمؼ كثي انر عف التدريب عمى التدريس الكامؿ؛

حيث يحتكم عمى جميع عناصر التدريس المعركفة؛ كالمعمـ ،كالطبلب أك مف يقكـ مقاميـ،

كالمشرؼ ،كالميارات التعميمية ،كالكسائؿ المعينة ،كالتغذية كالتعزيز ،كالتقكيـ .كاذا كانت بعض

المكاقؼ فيو مصنكعة ،فإف فيو مف المزايا ما ال يكجد في غيره مف أنكاع التدريس العادية الكاممة،
كالتغذية الراجعة كالتعزيز الفكرم كالنقد الذاتي كتبادؿ األدكار كنحك ذلؾ.
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كلمتدريس المصغر فكائد كمزايا عديدة ،ال في التدريب عمى التدريس كحسب ،بؿ في مياديف أخرل
مف مياديف التعمـ كالتعميـ ،كالتدريب عمى إعداد المكاد التعميمية ،كتقكيـ أداء المعمميف كالطبلب،

كاجراء البحكث التطبيقية .

أنواع التدريس المصغـــر :
يختمؼ التدريس المصغر باختبلؼ البرنامج الذم يطبؽ مف خبللو ،كاليدؼ مف التدريب،

كطبيعة الميارة أك الميمة المراد التدرب عمييا ،كمستكل المتدربيف ،كيمكف حصر ىذه التقسيمات
في األنكاع التالية:

 التدريب المبكر عمى التدريس المصغر
Pre-service Training in Microteaching
كىك التدريس المصغر الذم يبدأ التدرب عميو أثناء الدراسة ،أم قبؿ تخرج الطالب كممارستو مينة

التدريس في أم مجاؿ مف المجاالت .كىذا النكع يتطمب مف األستاذ المشرؼ اىتمامان بجميع
ميارات التدريس العامة كالخاصة؛ لمتأكد مف قدرة الطالب عمى التدريس.

 التدريب أثناء الخدمة عمى التدريس المصغر
In-service Training in Microteaching
كىذا النكع يشمؿ المعمميف الذيف يمارسكف التدريس كيتمقكف – في الكقت نفسو – تدريبان عمى

ميارات خاصة لـ يتدربكا عمييا مف قبؿ ،كمف ىذا القبيؿ تدريب معممي المغة العربية الممتحقيف في
برامج إعداد معممي المغة العربية لمناطقيف بغيرىا ،الذيف تخرجكا في أقساـ المغة العربية كمارسكا

تدريسيا لمناطقيف بيا.

 التدريس المصغر المستمر Continuous Microteaching

يبدأ ىذا النكع مف التدريس في مراحؿ مبكرة مف البرنامج ،كيستمر مع الطالب حتى تخرجو .كىذا
النكع غالبان ما يرتبط بمقررات كمكاد تقدـ فييا نظريات كـ

داخؿ ،يتطمب فيميا تطبيقان عمميان

كممارسة فعمية لمتدريس في قاعة الدرس ،تحت إشراؼ أستاذ المادة.
 التدريس المصغر الختامي Final Microteaching

كىك التدريس الذم يقكـ المعمـ المتدرب بأدائو في السنة النيائية أك الفصؿ األخير مف البرنامج،
كيككف مرك انز عمى المقررات األساسية ،كقد يدخؿ التدريس المصغر االختبارم ضمف ىذا النكع.
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 التدريس المصغر الموجو Directed Microteaching
ىذا النكع مف التدريس يشمؿ أنماطان مكجية مف التدريس المصغر ،منيا التدريس المصغر

النمكذجي  ،Modeled Microteachingكىك الذم يقدـ فيو المشرؼ لطبلبو المعمميف أنمكذجان
لمتدريس المصغر ،كيطمب منيـ أف يحذكا حذكه ،كىذا النكع غالبان ما يطبؽ في برامج إعداد

اؿمعمميف الذيف لما يمارسكا ىذه المينة بعد  .Pre-Service Teachersكمنيا التدريس المعتمد
عمى طريقة معينة مف طرائؽ تدريس

المادة الدراسية  .كمنيا التدريس المصغر الذم يعتمد فيو

المتدرب عمى كتاب مقرر في البرنامج؛ حيث يختار جزءان مف درس مف دركس الكتاب المقرر،

كيحدد الميارة التي سكؼ يتدرب عمييا ،كاإلجراءات كاألنشطة التي سكؼ يقكـ بيا ،ثـ يعد درسو

كيقدمو بناء عمى ذلؾ ،كفي ضكء الطريقة كاإلجراءات المحددة في دليؿ المعمـ.

 التدريس المصغر الحر (غير الموجو) Undirected Microteaching

ىذا النكع مف التدريس غالبان ما يقابؿ بالنكع السابؽ (المكجو) ،كييدؼ إلى بناء الكفاية التدريسية،

أك التأكد منيا لدل المعمـ ،في إعداد المكاد التعميمية كتقديـ الدركس كتقكيـ أداء المتعمميف ،مف

غير ارتباط بنظرية أك مذىب أك طريقة أك أنمكذج.

كغالبان ما يمارس ىذا النكع مف التدريس المصغر في البرامج الختامية أك االختبارية .كقد يمارس

في بداية البرنامج لمتأكد مف قدرة المتدرب كسيطرتو عمى الميارات األساسية العامة في التدريس،
أك يقكـ بو المتمرسكف مف المعمميف بيدؼ التدرب عمى إعداد المكاد التعميمية كتقديميا مف خبلؿ

التدريس المصغر ،أك ألىداؼ المناقشة كالتحميؿ أك البحث العممي.
 التدريس المصغر العام General Microteaching

ييتـ ىذا النكع بالميارات األساسية التي تتطمبيا مينة التدريس بكجو عاـ ،بصرؼ النظر عف
طبيعة التخصص ،كمكاد التدريس ،كمستكل الطبلب؛ ألف اليدؼ منو التأكد مف قدرة المتدرب عمى

ممارسة ىذه المينة .كغالبان ما يككف ىذا النكع مف التدريس مقر انر أك ضمف مقرر مف المقررات
اإللزامية لمجامعة أك الكمية ،كأحد متطمبات التخرج فييا ،كغالبان ما تقكـ كميات إعداد المعمميف

بتنظيـ ىذا النكع مف التدريب ،كيشرؼ عميو تربكيكف مختصكف في التدريب الميداني .في ىذا النكع

مف التدريس يتدرب المعممكف عمى عدد مف الميارات األساسية ،مثؿ :إثارة انتباه الطبلب لمدرس
الجديد ،ربط معمكماتيـ السابقة بالمعمكمات الجديدة ،تنظيـ الكقت ،استخداـ تقنيات التعميـ ،إدارة
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الحكار بيف الطبلب كتكزيع األدكار بينيـ ،التحرؾ داخؿ الفصؿ ،رفع الصكت كخفضو كتغيير
النغمة حسب الحاجة ،حركات اليديف كقسمات الكجو كتكزيع النظرات

بيف الطبلب أثناء الشرح ،مبلحظة الفركؽ الفردية بيف الطبلب كمراعاتيا ،أسمكب طرح السؤاؿ

عمى الطبلب كتكقيتو ،طريقة اإلجابة عف أسئمة الطبلب كاستفساراتيـ ،أساليب تصكيب أخطاء

الطبلب ،كنحك ذلؾ.

 التدريس المصغر الخاص Specific Microteaching

ىذا النكع ييتـ بالتدريب عمى الميارات الخاصة بمجاؿ معيف مف مجاالت التعمـ كالتعميـ؛ كتعميـ
المغات األجنبية ،كالرياضيات ،كالعمكـ الطبيعية ،كالعمكـ االجتماعية ،لمجمكعة معينة مف الطبلب

المعمميف المتخصصيف في مجاؿ مف ىذه المجاالت ،في كمية أك قسـ أك برنامج خاص .كقد يككف
التدريب مكجيان إلى فئة مف الطبلب ممف لدييـ ضعؼ أكاديمي أك نقص في التدرب عمى ميارات

معينة.

كالكاقع أف بعض األنكاع التي ذكرناىا متداخمة كمتشابية في المداخؿ كاألىداؼ كاإلجراءات ،بيد أف

أىـ ىذه األنكاع أك التقسيمات كأشمميا ىك تقسيميا إلى نكعيف :التدريب العاـ ،أم التدريب عمى

الميارات العامة في التدريس ،كالتدريب الخاص عمى ميارات خاصة بمجاؿ معيف.
مراحل التدريس المصغـــر :

المرحمة األولى :اإلرشاد والتوجيو
مرحمة اإلرشاد كالتكجيو ىذه مسؤكلية األستاذ المشرؼ عمى التدريب الذم يطبؽ مف خبللو

التدريس المصغر .يبدأ المشرؼ ىذه المرحمة بتكجييات عامة كشاممة تقدـ لجميع المتدربيف في
الفصؿ ،شفييان أك تحريريان ،كيفضؿ أف يكتفي بتقديـ الخطكط العامة؛ ألف إغراؽ المتدربيف

بالتفصيبلت الجزئية قد تربكيـ أك تقمؿ مف إبداعيـ ،كيستثنى مف ذلؾ الميارات كالميمات التي

ينبغي االىتماـ بيا بشكؿ خاص .كغالبان ما تبنى ىذه التعميمات عمى ما قدـ لممتدربيف مف نظريات

كاتجاىات في المكاد النظرية المقررة .كقد تقدـ ليـ ىذه التكجييات بطريقة غير مباشرة؛ في شكؿ

نماذج يقكـ المشرؼ بأدائيا عمميان أماـ المتدربيف ،أك يستعيف بمعمميف ميرة ،أك يعرض عمييـ درسان

مسجبلن عمى شريط فيديك ،ثـ يناقشيـ في نقاط القكة كنقاط الضعؼ فيما شاىدكه ،كيفضؿ أف يقدـ

ليـ عددان مف الدركس الحية كالمسجمة بأساليب مختمفة كاجراءات متنكعة.
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كعندما يبدأ التدريب العممي ،يحدد المشرؼ لكؿ متدرب الميارة التي ينبغي أف يتدرب عمييا ،كقد
يختارىا المتدرب بنفسو ،ثـ يقدـ المشرؼ إليو المعمكمات كالتعميمات البلزمة لمتحضير لمدرس،

كيبيف لو األساليب كاإلجراءات كاألنشطة التي ينبغي أف يقكـ بيا .ىذه المعمكمات كالتعميمات يمكف

أف تقدـ شفييان ،كيمكف أف تسمـ لممتدرب مكتكبة؛ مكجزة أك مفصمة .كعمى المشرؼ أف يككف

مستعدان لمساعدة الطالب كتقديـ المشكرة لو أثناء مرحمة اإلعداد كالتخطيط كالتحضير ،كقد يستمع
إلى أدائو التجريبي عمى انفراد قبؿ تقديمو ،كيقترح عميو التعديبلت التي يراىا .كعندما يشعر

المشرؼ أف الطالب بحاجة إلى مزيد مف االطبلع كالمشاىدة ،يمكف أف يقترح عميو مزيدان مف

القراءة ،كقد يسممو نسخة أك نسخان مف أشرطة الفيديك لمزيد مف المشاىدة.
المرحمة الثانية :المشاىدة

ىذه المرحمة مكممة لممرحمة السابقة ،مرحمة اإلرشاد كالتكجيو؛ حيث تتداخؿ معيا في كثير

مف الحاالت كالمكاقؼ ،بؿ إف بعض خطكات التكجيو كاإلرشاد قد تككف أثناء المشاىدة أك قبميا أك
بعدىا بقميؿ.

والمشاىدة غالباً ما تتم عمى مرحمتين:

المشاىدة المبدئية التي تيدؼ إلى إطبلع المتدربيف عمى ما يجرم في فصكؿ تعميـ المغة اليدؼ،

والمشاىدة التدريبية النقدية التي يقكـ بيا المتدربكف لمنقد كالحكار كالتعزيز.

كفي كمتا المرحمتيف ينبغي أف تككف المشاىدة منظمة كمكجية إلى ميارات كميمات كأنشطة محددة،

كقد يستعيف المشاىدكف بنماذج مكتكبة تحتكم عمى الميارات كاألنشطة المطمكب مبلحظتيا كنقدىا.

المرحمة الثالثة :التحضير لمدرس
بعد أف يقدـ األستاذ المشرؼ لطبلبو النمكذج الذم ينبغي أف يحتذكا بو  ،كيمدىـ بالمعمكمات
الضركرية ،كيتيح ليـ فرص المشاىدة؛ تبدأ مسؤكلية المعمـ المتدرب في التحضير لدرسو.

كالتحضير لمدرس المصغر يختمؼ مف حالة إلى أخرل،
التالية:
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لكنو غالباً ما يحتوي عمى العناصر

 -1تحديد الميارة أك الميارات المراد التدرب عمييا كممارستيا.

 -2تحديد أىداؼ الدرس الخاصة كالسمككية ،ككيفية التأكد مف تحققيا.
 -3تحديد األنشطة التي سكؼ يتضمنيا الدرس ،سكاء أنشطة المعمـ ،كالتقديـ لمدرس ،كالشرح،
كطرح األسئمة ،كالتدريب كالتقكيـ؛ أك أنشطة الطبلب ،كاإلجابة عف األسئمة ،كتبادؿ األدكار،

كالكبلـ كالقراءة كالكتابة.

 -4تحديد مدة التدريس ،كتكزيع الكقت بيف الميمات كاألنشطة بدقة.

 -5تحديد مستكل الطبلب ،إف كانكا مف الزمبلء المتدربيف ،كمعرفة مستكاىـ إف كانكا مف الطبلب
المتعمميف.

 -6إعداد المادة المطمكبة ،أك اختيارىا مف مكاد أك كتب مقررة ،مع ذكر المصدر أك المصادر
التي اعتمد عمييا المتدرب.

 -7اإلشارة إلى الطريقة التي اعتمد عمييا ،كالمذىب الذم انطمؽ منو في التحضير لمدرس ،مع
ذكر المسكغات لذلؾ.

 -7تحديد الكسائؿ التعميمية التي سكؼ يستعيف بيا المتدرب ،كبياف المسكغات الستخداميا،
كاألىداؼ التي سكؼ تحققيا.

 -8تحديد أدكات التقكيـ كربطيا بأىداؼ الدرس.
تقكـ المجمكعة المتدربة ،المشتركة في درس كاحد ،بممارسة بعض األنشطة كتجريبيا كتبادؿ

األدكار في ذلؾ أثناء التحضير ،أم قبؿ عرض الدرس في الفصؿ أماـ األستاذ المشرؼ؛ لتخفيؼ
التكتر كازالة الرىبة ،كالتأكد مف تكزيع الميمات حسب الكقت المحدد ليا.

المرحمة الرابعة :التدريس

ىذه ىي المرحمة العممية التي يترجـ فييا المتدرب خطتو إلى كاقع عممي؛ حيث يقكـ بإلقاء

درسو حسب الخطة التي رسميا ،كالزمف الذم حدده لتنفيذىا .كىذه المرحمة تشمؿ كؿ ما كضع في
خطة الدرس ،مف ميارات كأنشطة ،كعمى المتدرب أف يتنبو لمكقت الذم حدده لنفسو؛ بحيث ال

يطغى نشاط عمى آخر ،كال يخرج عف المكضكع األساس إلى مكضكعات أك قضايا جانبية؛ فينتيي

الكقت قبؿ اكتماؿ األنشطة المرسكمة.

إف مف أىـ ما يميز ىذه المرحمة ىك تبادؿ األدكار بيف المتدربيف ،كبخاصة إذا كاف التدريس

المصغر يقدـ لمزمبلء مف المعمميف؛ حيث يقكـ كؿ كاحد منيـ بدكر معيف؛ بدءان بالتحضير
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كالتدريس ،كمساعدة زميمو المتدرب في تشغيؿ جياز الفيديك كمراقبتو ،كانتياء بالجمكس في الفصؿ
عمى مقاعد الدراسة ،كالتفاعؿ مع المعمـ كما لك كاف طالبان.
كال شؾ أف ىذه الحالة ،كاف غمب عمييا التصنع كالتكمؼ ،مفيدة لكؿ مف المتدرب
كالمشاىد ،كميمة في التغذية كالتعزيز ،كتطكير عممية التدريس .فالمتدرب سكؼ يتمقى تغذية مفيدة

مف زمبلئو المشاىديف ،كالمشاىد سكؼ يقدر مكقؼ كؿ مف المتدرب كالمتعمـ األجنبي ،كيستفيد مف

ذلؾ كمو عندما يقؼ معممان أماـ زمبلئو أك أماـ طبلب في فصكؿ حقيقية.
المرحمة الخامسة :الحوار والمناقشة
تعد ىذه المرحمة مف أصعب المراحؿ كأكثرىا تعقيدان كشفافية ،ألنيا ال تقتصر عمى التحميؿ

كالحكار ،كانما تشمؿ أيضان النقد كابداء الرأم في أداء المعمـ المتدرب.

كينبغي أال يؤثر حضكر المشرؼ في ىذه المرحمة تأثي انر سمبيان عمى سير الحكار كالمناقشة ،ك

أال

يقمؿ مف قدرة المتدرب كزمبلئو عمى إبداء رأييـ بحرية تامة ،فقد ينظر المعمـ إلى رأم أستاذه نظرة

أمر ،كال يتج أر عمى إبداء رأيو الخاص ،بينما يتحدث مع زمبلئو كيناقشيـ بحرية تامة.

ومرحمة الحوار والمناقشة ىذه يمكن أن تتم بطريقتين:

األولى :تدريس فنقد

حيث يبدأ الحكار كالنقاش بعد التدريس مباشرة ،أم قبؿ تدريس المعمـ اآلخر ،كىذه ىي الطريقة

المثمى ،غير أنيا قد تسبب تخكؼ المتدربيف مف التدريس ،كتقمؿ مف مشاركتيـ ،لكف ذلؾ غالبان ما
يزكؿ بمركر الكقت كالحكار اليادئ البناء.

الثانية :تدريس فتدريس

في ىذه الحالة يؤدم جميع المتدربيف التدريس المصغر ،ثـ يبدأ الحكار كالنقد كاحدان تمك اآلخر،

كىذه الطريقة تقمؿ مف فائدة التغذية كالتعزيز ،كبالتالي تقؿ مف أىمية الحكار كالنقد ،كبخاصة إذا

كاف عدد المتدربيف كثي انر .غير أف ىذه الطريقة قد ُيمجأ إلييا عندما يشترؾ مجمكعة مف المتدربيف
في تقديـ درس كامؿ لمتعمميف حقيقييف ،كؿ كاحد منيـ يقدـ جزءان منو ،ففي ىذه الحالة يجب تأخير
الحكار كالنقد بعد انتيائيـ مف الدرس ،حتى ال تنقطع السمسمة ،كحتى ال يرتبؾ المتعممكف.

لكن ما القضايا التي ينبغي أن تناقش في ىذه المرحمة؟
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يناقش في ىذه المرحمة كؿ ما يتعمؽ بالنظرية أك الطريقة أك غيرىا مما قدـ في الدركس النظرية،

كما يناقش في ىذه المرحمة كؿ ما لو عبلقة بالنمكذج الذم اتفؽ عميو .كما نذكر بقائمة التقكيـ
التي كانت مع المشرؼ كالزمبلء؛ ليعكدكا إلييا كيناقشكا ما دكنكه فييا مف ممحكظات.
المرحمة السادسة :إعادة التدريس

تعد مرحمة إعادة التدريس مرحمة ميمة مف مراحؿ التدريس المصغر إذا دعت الحاجة إلييا؛

ألف نتائج الحكار كفكائده ال تظير لدل غالبية المتدربيف إال مف خبلؿ إعادة التدريس .كقد تعاد

عممية التدريس مرة أك مرات حتى يصؿ المتدرب إلى درجة الكفاية المطمكبة ،بيد أف الحاجة إلى

إعادة التدريس تعتمد عمى نكع األخطاء التي يقع فييا المتدرب ككميتيا ،كجكانب النقص في أدائو،
كأىمية ذلؾ كمو في العممية التعميمية ،باإلضافة إلى طبيعة الميارات المطمكب إتقانيا ،كعدد

المتدربيف ،كتكفر الكقت .كاألستاذ المشرؼ ىك صاحب القرار في إعادة التدريس كعدد المرات ،بعد
أف تتكفر لو المعمكمات البلزمة لذلؾ.

المرحمة السابعة :التقويم
يقصد بالتقكيـ ىنا تقكيـ أداء المتدرب ،كيتـ ذلؾ مف خبلؿ ثبلث قنكات :األكلى تقكيـ

المتدرب نفسو ،كيخصص ليا ثبلثكف بالمائة مف الدرجة ،كالثانية تقكيـ الزمبلء المعمميف،

كيخصص ليا أربعكف بالمائة مف الدرجة ،كالثالثة :تقكيـ األستاذ المشرؼ ،كيخصص لو ثبلثكف

بالمائة مف الدرجة .كينبغي أف يككف ىذا التقكيـ مكضكعيان؛ حيث يتككف مف مجمكعة مف األسئمة،

المقكُـ ،حتى ال يؤثر عمى التقكيـ .كقد يككف التقكيـ
تحتيا خمسة خيارات ،كيفضؿ أال يذكر اسـ ِّ
في شكؿ استبانو ،تحتكم عمى أسئمة مغمقة كأخرل مفتكحة؛ يقدـ المشارؾ فييا آراءه كاقتراحاتو حكؿ

التدريس المصغر.

المرحمة الثامنة :االنتقال إلى التدريس الكامل
لكي يؤدم التدريس المصغر دكره ،كليستفاد منو في الميداف؛ يحتاج المتدرب إلى االنتقاؿ مف

التدريس المصغر إلى التدريس الكامؿ ،غير أف االنتقاؿ ينبغي أال يتـ فجأة ،كانما يتـ بالتدريج.
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كالتدرج في تكبير الدرس يككف بزيادة في زمنو؛ مف خمس دقائؽ إلى خمس كعشريف دقيقة مثبلن،
كفي عدد الميارات؛ مف ميارة كاحدة إلى عدد مف الميارات.

ميارات التدريس المصغـــر :
ميارات التدريس المصغر ال تختمؼ كثي انر عف ميارات التدريس الكامؿ،

إنما ينظر إلى

التدريس المصغر عمى أنو ميارة أك ميارات  Skillsمحددة كمقننة ،يقتنع بيا المعمـ ،كيسعى إلى
فيـ أصكليا كقكاعدىا ،ثـ يتدرب عمييا حتى يتقنيا.

وفيما يمي بيان بأىم ىذه الميارات ،وما يندرج تحتيا من ميارات فرعية:

ميارات اإلعداد والتحضير:

أ -مناسبة خطة التحضير لمزمف المخصص لمدرس ،كلمميارة المطمكبة.
ب -مناسبة المادة المغكية لمستكل الطبلب كخمفياتيـ.

ج -صياغة األىداؼ صياغة تربكية ،تسيؿ عممية التدريس كالتقكيـ.
ميارات االختيار:

أ -اختيار المكاد المغكية كالتدريبات المناسبة لمستكل الطبلب كلمكقت المحدد لمدرس.

ب -اختيار األسئمة المفيدة كالمناسبة لمستكل الطبلب ،ككذلؾ اإلجابات عف استفساراتيـ.
ج -اختيار الكسائؿ التعميمية المحققة لؤلىداؼ ،مع قمة التكاليؼ كسيكلة االستخداـ.

د -اختيار األنشطة المفيدة كالمحببة لمطبلب ،كالحكار كالتمثيؿ كتبادؿ األدكار.

ىػ -اختيار الكاجبات المنزلية المرتبطة بمادة الدرس ،كالمناسبة لمستكل الطبلب.
ك -اختيار مظير أك مشيد مف ثقافة المغة اليدؼ؛ كأسمكب البدء في الكبلـ كانيائو ،كآداب

استخداـ الياتؼ ،كطريقة االستئذاف لدخكؿ المنزؿ أك الفصؿ ،كتقديميا لمطبلب بأسمكب كاضح

يمثؿ ثقافة المغة اليدؼ.

ميارات التوزيع والتنظيم:

أ -تكزيع الكقت بيف الميارات كاألنشطة بشكؿ جيد ،كفقان لخطة التحضير.

ب -تكقيت الكبلـ كالسككت كاالستماع إلى كبلـ الطبلب كاإلجابة عف استفساراتيـ كالقاء األسئمة
عمييـ ،كعدـ استئثار المعمـ بالكبلـ معظـ الكقت.
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ج -تكزيع األدكار عمى الطبلب كالنظرات إلييـ بشكؿ عادؿ ،مع مراعاة ما بينيـ مف فركؽ فردية.
د -تنظيـ الكسائؿ المعينة بشكؿ جيد ،كاستخداميا في الكقت المناسب فقط.
ميارات التقديم والتشويق والربط:

أ -التقديـ لمدرس في ميارة محددة كلمستكل معيف (المبتدئ – المتكسط  -المتقدـ).
ب -إثارة انتباه الطبلب كتشكيقيـ لمدرس الجديد ،كربط معمكماتيـ السابقة بالمعمكمات الجديدة.
ج -المحافظة عمى حيكية الطبلب كتفاعميـ مع المكضكع طكاؿ الدرس.

د -ربط ما تعممو الطبلب في الدرس بالحياة العامة ،كتقديـ مكقؼ اتصالي طبيعي مف خبلؿ ما
قدـ لمطبلب في الدرس مف كممات كعبارات كجمؿ.

ىػ -تشكيؽ الطبلب لمدرس القادـ ،كتشجيعيـ لمتفكير فيو كاالستعداد لو.
ميارات الشرح واإللقاء:

أ -كضكح الصكت ،كالطبلقة في الكبلـ ،كالدقة في التعبير.

ب -رفع الصكت كخفضو ،كتغيير النغمة الصكتية ،كالتكرار عند الحاجة.

ج -بياف معاني الكممات كالعبارات الجديدة في النص المقركء أك المسمكع ،عف طريؽ الشرح أك
التمثيؿ أك تقديـ المرادؼ أك المضاد.

د -التفريؽ بيف الكممات الحسية كالمفاىيـ المجردة ،مع مراعاة مستكل الطبلب كخمفياتيـ السابقة
عف ىذه الكممات.

ىػ -شرح القاعدة الجديدة ،كربطيا بالقكاعد السابقة ،كطريقة استنباطيا مف النص ،كالقدرة عمى
تمخيصيا بأسمكب مفيكـ كمناسب لمستكل الطبلب.

ميارات التعزيز:
أ -القدرة عمى حفظ أسماء الطبلب ،كمناداة كؿ طالب باسمو الذم يحب أف ينادل بو.
ب -استعماؿ عبارات القبكؿ كالمجاممة التي تشجع المصيب ،كتشعر المخطئ بخطئو بطريقة غير
مباشرة.
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ميارات األسئمة واإلجابات:
أ -اختيار السؤاؿ كالكقت المناسب لطرحو ،كاختيار كمماتو كعباراتو التي تناسب مستكل الطبلب
كتفيدىـ في الدخؿ المغكم.

ب -صياغة السؤاؿ صياغة سميمة كمكجزة ،كالتأكد مف فيـ الطبلب لو.
ج -تنكيع األسئمة مف حيث الطكؿ كالعمؽ كاالبتكار.

د -اإلجابة عف سؤاؿ الطالب؛ إجابة مكجزة أك كاممة ،بطريقة مباشرة أك غير مباشرة ،مف قبؿ
المعمـ أك أحد الطبلب ،كالكقت المناسب لذلؾ.
مراعاة مستوى الطالب:

أ -مراعاة المعمـ لمستكل الطبلب في طريقة النطؽ ،كسرعة الحديث أثناء الشرح.

ب -استعماؿ الكممات كالعبارات كالجمؿ كالنصكص المناسبة ليـ ،كالتي تقدـ ليـ دخبلن لغكيان
مفيكمان يفيدىـ في اكتساب المغة اليدؼ.

ج -التفريؽ بيف األخطاء كالمشكبلت التي تتطمب معالجة في الحاؿ كاألخطاء كالمشكبلت التي
يمكف تأجيميا إلى مراحؿ الحقة.

د -التفريؽ بيف المكضكعات النحكية كالصرفية التي يجب شرحيا بالتفصيؿ كالمكضكعات التي
ينبغي أف تقدـ عمى مراحؿ.

مراعاة الفروق الفردية:
أ -القدرة عمى مبلحظة الفركؽ الفردية بيف الطبلب في الخمفيات المغكية كالثقافية كاالجتماعية.

ب -مراعاة الفركؽ الفردية بيف الطبلب في االستيعاب كاإلنتاج كقدراتيـ عمى التفاعؿ مع المعمـ
كالزمبلء ،كظيكر ذلؾ في حركات المعمـ داخؿ الفصؿ ،كطرح األسئمة عمييـ ،كتقبؿ إجاباتيـ،

كتحمؿ أخطائيـ.

ج -مراعاة الفركؽ الفردية في تصكيب األخطاء؛ تصكيبان مباش انر أك غير مباشر؛ مف قبؿ المعمـ أك
أحد الطبلب ،كالكقت المناسب لذلؾ.

د -االستفادة مف ذلؾ كمو في تقسيـ الفصؿ إلى مجمكعات متعاكنة ،يستفيد كؿ عضك منيا مف
مجمكعتو كيفيدىا.

31

ميارات الحركة:
أ -التحرؾ داخؿ الفصؿ؛ أماـ الطبلب ،كبيف الصفكؼ كالممرات ،كفي مؤخرة الفصؿ ،بطريقة
منظمة كىادئة.

ب -تغيير النشاط أثناء التدريس ،أم االنتقاؿ مف ميارة إلى أخرل؛ كاالنتقاؿ مف االستماع إلى
الكبلـ ،كمف الكبلـ إلى القراءة ،كمف القراءة إلى الكتابة.

ج -تكزيع األدكار بيف الطبلب كادارة الحكار بينيـ ،كبخاصة أسمكب االلتفات كاالنتقاؿ مف طالب
إلى آخر.

د -استخداـ حركات اليديف كتغيير قسمات الكجو أثناء الشرح بشكؿ جيد كمعتدؿ ،كتكزيع النظرات
إلى الطبلب حسب الحاجة.

ىػ -استخداـ التمثيؿ بنكعيو؛ المسمكع كالصامت ،كممارسة ذلؾ في التدريس بطريقة معتدلة؛
تناسب المكقؼ.

ميارات استخدام تقنيات التعميم:
أ -تحديد الكسيمة التعميمية المناسبة لكؿ ميارة ،ككيفية استخداميا ،كاليدؼ منيا.

ب -تحضير الكسيمة كتنظيميا بشكؿ جيد ،ثـ عرضيا في الكقت المناسب.
ج -قدرة المعمـ عمى إعداد الكسائؿ بنفسو ،مع البساطة كقمة التكاليؼ.

د -االعتداؿ في استخداـ الكسائؿ التعميمية؛ بحيث ال تطغى عمى محتكل المادة المغكية ،أك تشغؿ
المعمـ أك الطبلب.

ميارات التدريب والتقويم:
أ -إجراء التدريب في ميارة أك نمط لطبلب في مستكل معيف ،مع القدرة عمى ربط ذلؾ باستعماؿ
المغة في مياديف مختمفة.

ب -تقكيـ الطبلب في الميارة المقدمة ،كتحديد مكاطف القكة كمكاطف الضعؼ فييا لدل الطبلب.
ج -ربط التقكيـ باألىداؼ السمككية المرسكمة في خطة التحضير.
عناصـــر التدريس المصغـــر :

 معمكمة كاحدة أك مفيكـ أك ميارة أك اتجاه معيف يراد تعميمو .
 مدرس يراد تدريبو .
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 عدد قميؿ مف الطمبة (  10 -5طبلب في العادة ) .
 زمف محدد لمتدريس (  10دقائؽ في المتكسط ) .
 تغذية راجعة بشأف عممية التدريس .

 إعادة التدريس في ضكء التغذية الراجعة .
مبررات استخدام التدريس المصغر:

 .1تسييل عممية التدريب

في كثير مف األحياف يتعذر الحصكؿ عمى فصؿ كامؿ مف التبلميذ لفترة زمنية عادية ك لذا يخفض

عدد التبلميذ ك يكتفي بفترة زمنية ك جيزة األمر الذم يجعؿ ميمة التدريب أكثر يس انر ك سيكلة .

 .2التمثيل :

قد يتعذر الحصكؿ عمى تبلميذ حقيقييف فيمجأ المدرب إلى االستعانة بزمبلء المتدرب ليقكمكا مقاـ

التبلميذ الحقيقييف ك ىك نكع مف التعميـ التمثيمي . Simulated Teaching
 .3التخفيف من رىبة الموقف :

يخفؼ التدريس المصغر مف حدة المكقؼ التعميمي الذم يثير الرىبة لدل المتدربيف الجدد .
فالمعمـ المتدرب يجد حرجان في عدد كبير مف الطمبة  ،ربما ال يجد نفس الحرج في مكاجية عدد

قميؿ مف الطمبة لفترة زمنية قصيرة .

 .4التدرج في عممية التدريب :

إذ يستطيع المتدرب مف خبلؿ التدريس المصغر أف يبدأ بتدريس ميارة كاحدة أك مفيكـ كاحد فقط

يسيؿ عميو إعداده ألف الدخكؿ في درس عادم يشتمؿ عمى خطكات عديدة ك يحتاج إلى ميارة

أكبر في تخطيطو ك تنفيذه .

 .5اتاحة التغذية الراجعة :

إتاحة الفرصة لمتغذية الراجعة التي تعتبر مف أىـ عناصر التدريب ك قد تأتي التغذية

الراجعة مف المتدرب نفسو لدل رؤيتو ألدائو مف خبلؿ استعراض الشريط التمفزيكني المسجؿ  .ك
قد تأتي التغذية الراجعة مف المدرب أك األقراف المشتركيف في عممية التدريب.
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 .6تعديل االداء:
إتاحة الفرصة لممتدرب لكي يدخؿ التعديبلت الجديدة عمى سمككو التعميمي كذلؾ مف خبلؿ إعادة
األداء بعد التغذية الراجعة .
 .7التركيز عمى الميارات :

يتيح التدريس المصغر الفرصة لممتدربيف كي يركزكا عمى اىتماميـ عمى كؿ ميارة تعميمية بشكؿ

مكثؼ ك مستقؿ فقد يركزكا اىتماميـ حينا عمى ميارة طرح األسئمة ك في حيف آخر عمى التعزيز
أك السمكؾ غير المفظي أك التييئة الحافزة أك الغمؽ أك جذب االنتباه ك غير ذلؾ.
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نموذج لبطاقة تقويم ميارات التدريس المصغر:

م

المهارات
األساسية

المهارات الفرعية

استهالل الدرس
ميارات اإلثارة إثارة انتباه الطالب للدرس الجدٌد
تذكٌرهم بمعلوماتهم السابقة المرتبطة بالموضوع
1
التشويق
و
مراعاة مستواهم اللغوي
تشوٌقهم للدرس الجدٌد
اختٌار السؤال ووضوح الهدف منه
ميارات األسئمة مناسبة كلماته وعباراته لمستوى الطالب
تنوٌع األسئلة وتوقٌت طرح كل سؤال
2
اإلجابات
و
مراعاة مستوى الطالب والفروق بٌنهم فً قبول اإلجابة
أسالٌب اإلجابة عن أسئلة الطالب
مناسبة الوسٌلة للمهارة ووضوح الهدف منها
ميارات
بساطة الوسٌلة وقلة تكالٌفها
استخدام
استخدامها فً الوقت المناسب
3
تقنيات التعميم نجاح الوسٌلة فً تحقٌق الهدف
سالمة استخدامها من الناحٌة الفنٌة
التحرك داخل الفصل بطرٌقة منظمة وهادفة
تغٌٌر النشاط واالنتقال من مهارة إلى أخرى
ميارات الحركة
توزٌع األنشطة بٌن الطالب بعدل
4
االستعانة بالٌدٌن والعٌنٌن وحركات الجسم
استخدام التمثٌل بنوعٌه؛ المسموع والصامت
مناداة كل طالب باسمه المحبب إلٌه
استعمال عبارات القبول والمجاملة باعتدال
 5ميارات التعزيز تشجٌع الطالب المصٌب
أسلوب تصوٌب األخطاء
مراعاة الفروق بٌن الطالب فً التعزٌز
توزٌع الوقت بٌن األنشطة وفقا ً للخطة
ميارات التنظيم توقٌت الكالم واالستماع إلى الطالب
نسبة كالم المعلم إلى كالم للطالب
6
التوزيع
و
الدقة فً توزٌع األدوار بٌن الطالب
مطابقة األداء العملً لخطة التحضٌر
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المستويــــــات
0 1 2 3 4

 -6إستراتيجية التعمم باالكتشاف


ىك عممية تفكير تتطمب مف الفرد إعادة تنظيـ المعمكمات المخزكنة لديو كتكييفيا بشكؿ يمكنو
مف رؤية عبلقات جديدة لـ تكف معركفة لديو مف قبؿ.



ىك التعمـ الذم يحدث كنتيجة لمعالجة الطالب المعمكمات كتركيبيا كتحكيميا حتى يصؿ الى

معمكمات جديدة حيث تمكف الطالب مف تخميف اك تككيف فرض اك اف

يجد حقيقة رياضية

باستخداـ عمميات االستقراء اك االستنباط اك باستخداـ المشاىدة كاالستكماؿ اك اية طريقة اخرل .



ىك عممية تنظيـ المعمكمات بطريقة

المعمكمات .أك ىك الطريقة التي يتـ

تمكف التمميذ المتعمـ مف أف يذىب أبعد مف ىذه

فييا تأجيؿ الصياغة المفظية لممفيكـ أك التصميـ المراد

تعممو حتى نياية المتابعة التعميمية التي يتـ مف خبلليا تدريس المفيكـ أك التعميـ.



ىك محاكلة الفرد لمحصكؿ عمى المعرفة بنفسو ،فيك يعيد لنا المعمكمات بيدؼ التكصؿ الى

معمكمات جديدة ،فالتعمـ باالكتشاؼ ىك سمكؾ المتعمـ لبلنتياء مف عمؿ تعميمي يقكـ بو بنفسو

دكف مساعدة مف المعمـ
أىداف التعمم باالكتشاف
أىداف عامة :

يمكن إجمال األىداف العامة لمتعمم باالكتشاف بأربع نقاط أساسية ىي :
 تساعد دركس االكتشاؼ الطمبة عمى زيادة قدراتيـ عمى تحميؿ كتركيب كتقكيـ المعمكمات
بطريقة عقبلنية

 يتعمـ الطمبة مف خبلؿ اندماجيـ في دركس االكتشاؼ بعض الطرؽ كاالنشطة الضركرية
لمكشؼ عف اشاء جديدة بانفسيـ

 تنمي لدل الطمبة اتجاىات كاستراتيجيات في حؿ المشكبلت كالبحث
 الميؿ الى المياـ التعميمية كالشعكر بالمتعة كتحقيؽ الذات عند الكصكؿ الى اكتشاؼ ما
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اىداف خاصة

أما األىداف الخاصة فحدث وال حرج فيي كثيرة نسرد منيا ما يمي:
 يتكفر لدل الطمبة في دركس االكتشاؼ فرصة ككنيـ يندمجكف بنشاط الدرس

 ايجاد انماط مختمفة في المكاقؼ المحسكسة كالمجردة كالحصكؿ عمى المزيد مف المعمكمات
 يتعمـ الطمبة صياغة استراتيجيات اثارة االسئمة غير الغامضة كاستخداميا لمحصكؿ عمى
المعمكمات المفيدة

 تساعد في انماء طرؽ فعالة لمعمؿ الجماعي كمشاركة المعمكمات كاالستماع الى افكار
االخريف كاالستئناس بيا

 تككف لمميارات كالمفاىيـ كالمبادئ التي يتعمميا الطمبة اكثر معنى عندىـ كاكثر استبقاء في
الذاكرة

 الميارات التي يتعمميا الطمبة مف ىذه الطريقة اكثر سيكلة في انتقاؿ اثرىا الى انشطة
كمكاقؼ تعمـ جديدة

طريقة االكتشاف االستقرائي

طرق االكتشاف

كىي التي يتـ بيا اكتشاؼ مفيكـ اك مبدأ ما مف خبلؿ دراسة مجمكعة مف االمثمة النكعية ليذا

المفيكـ اك المبدأ كيشتمؿ ىذا االسمكب عمى جزئيف االكؿ يتككف مف الدالئؿ التي تؤيد االستنتاج
الذم ىك الجزء الثاني كقد تجعؿ الدالئؿ االستنتاج مكثكؽ بو الى ام درجة كانت كىذا يتكقؼ عمى
طبيعة تمؾ الدالئؿ كىناؾ عمميتاف يتضمنيا ام درس اكتساؼ استقرائي ىما التجريد كالتعميـ.

طريقة االكتشاف االستداللي

ىي التي يتـ فييا التكصؿ الى التعميـ اك المبدأ المراد اكتشافو عف طريؽ االستنتاج المنطقي مف
المعمكمات التي سبؽ دراستيا كمفتاح نجاح ىذا النكع ىك قدرة المدرس اك المعممة عمى

تكجيو

سمسمة مف االسئمة المكجية التي تقكد الطمبة الى استنتاج المبدأ الذم يرغب المدرس اك المعممة في

تدريسو ابتداء مف االسئمة السيمة كغير الغامضة كيتدرج في ذلؾ حتى الكصكؿ الى المطمكب

37

االكتشاف القائم عمى المعنى :واالكتشاف غير القائم عمى المعنى:
فاألكؿ يضع الطالب في مكقؼ مشكؿ يتطمب حؿ مشكمة ما ،كيشارؾ الطالب مشاركة ايجابية في

عممية االكتشاؼ ،كىك عمى كعي كادراؾ

لما يقكـ بو مف خطكات كليا يشير اليو المعمـ مف

ارشادات كتكجييات ،أما االكتشاؼ غير القائـ عمى المعنى ففيو يكضع الطالب في مكقؼ مشكؿ
أيضا تحت تكجيو المعمـ ،كيتبع ارشادات المعمـ دكف فيـ لما يقكـ بو مف خطكات ،بؿ عميو أف ينفذ

األسئمة دكف أف يفيـ الحكمة في تسمسميا اك في مغزاىا.
أىمية التعمم باالكتشاف :

 يساعد االكتشاؼ المتعمـ في تعمـ كيفية تتبع الدالئؿ كتسجيؿ النتائج كبذا يتمكف مف
التعامؿ مع المشكبلت الجديدة .

 يكفر لممتعمـ فرصا عديدة لمتكصؿ

إلى استدالالت باستخداـ التفكير المنطقي سكاء

االستقرائي أك االستنباطي .

 يشجع االكتشاؼ التفكير الناقد كيعمؿ عمى المستكيات العقمية العميا

كالتحميؿ كالتركيب

كالتقكيـ .

يعكد المتعمـ عمى التخمص مف التسميـ لمغير كالتبعية التقميدية .

ّ
 يحقؽ نشاط المتعمـ كايجابيتو في اكتشاؼ المعمكمات مما يساعده عمى االحتفاظ بالتعمـ .
 يساعد عمى تنمية اإلبداع كاالبتكار .

 يزيد مف دافعية الطالب نحك التعمـ بما يكفره مف تشكيؽ

كاثارة يشعر بيا المتعمـ أثناء

اكتشافو لممعمكمات بنفسو .
أنواع التعمم باالكتشاف :
ىناؾ عدة طرؽ تدريسية ليذا النكع مف التعمـ بحسب مقدار التكجيو الذم يقدمو المعمـ لمطبلب

كىي :
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( )1االكتشاف الموجو :
يزكد المتعمميف بتعميمات تكفي لضماف حصكليـ عمى خبرة قيمة  ،كذلؾ يضمف نجاحيـ في
كفيو ّ
استخداـ قدراتيـ العقمية الكتشاؼ المفاىيـ كالمبادئ العممية  ،كيشترط أف يدرؾ المتعممكف الغرض

مف كؿ خطكة مف خطكات االكتشاؼ كيناسب ىذا األسمكب تبلميذ المرحمة التأسيسية
كيمثؿ أسمكبا

تعميميا يسمح لمتبلميذ بتطكير معرفتيـ مف خبلؿ خبرات عممية مباشرة

.

( )2االكتشاف شبو الموجو :
كفيو يقدـ المعمـ المشكمة لممتعمميف كمعيا بعض التكجييات العامة بحيث ال يقيده كال يحرمو مف
فرص النشاط العممي كالعقمي  ،كيعطي المتعمميف بعض التكجييات.

( )3االكتشاف الحر :

كىك أرقى أنكاع االكتشاؼ  ،كال يجكز أف يخكض بو المتعمميف إال بعد أف يككنكا قد مارسكا النكعيف
السابقيف  ،كفيو يكاجو المتعممكف بمشكمة محددة  ،ثـ يطمب منيـ الكصكؿ إلى حؿ ليا كيترؾ ليـ

حرية صياغة الفركض كتصميـ التجارب كتنفيذىا .
دور المعمم في التعمم باالكتشاف :
 تحديد المفاىيـ العممية كالمبادئ التي سيتـ تعمميا كطرحيا في صكرة تساؤؿ أك مشكمة
 إعداد المكاد التعميمية البلزمة لتنفيذ الدرس .

 صياغة المشكمة عمى ىيئة أسئمة فرعية بحيث تنمي ميارة فرض الفركض لدل المتعمميف
 تحديد األنشطة أك التجارب االكتشافية التي سينفذىا المتعممكف .
 تقكيـ المتعمميف كمساعدتيـ عمى

تطبيؽ ما تعممكه في مكاقؼ جديدة

.

ارشادات عند استخداـ طريؽ التعمـ باالكتشاؼ

 يجب اف يككف المبدأ اك المفيكـ المراد اكتشافو كاضحا في ذىف المدرس كذلؾ يساعد عمى
اختيار االمثمة اك االسئمة التي سكؼ يقدميا

 يجب اف يأخذ المعمـ اك المعممة في اعتبارىـ العكامؿ ذات الصمة قبؿ اف يقرر ىؿ يستخدـ
ىذه الطريقة اـ ال

فبعض المبادئ معقدة لدرجة تككف طريقة االكتشاؼ فييا غير فعالة
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 ايضا يجب االخذ في االعتبار قبؿ اف يقرر ىؿ يستخدـ اكتشافا استقرائيا اـ استدالليا اك ىما
معا فمثبل نظريات التباديؿ قد يصعب تدريسيا باالكتشاؼ االستقرائي كحده كلكنو اسيؿ بالخمط

بينيما ككذلؾ بعض نظريات التكامؿ

 في حالة استخداـ طريقة االكتشاؼ االستقرائي يجب اختبار امثمة بحيث تمثؿ المجاؿ الذم
سيعمؿ فيو المبدأ

 في حالة استخداـ طريقة االكتشاؼ االستقرائي يجب عدـ اجبار الطمبة عمى التعبير المفظي
 يجب اف نيتـ باالجابات كاالقتراحات غير المتكقعة مف الطمبة

 يجب اف نقرر متى نؽكؿ لمطمبة الذم ال يستطيعكف االكتشاؼ المعمكمات المطمكبة كالكقت
مثبل

 يجب جعؿ الطمبة يتأكدكف مف صحة استنتاجيـ اك اكتشافيـ بالتطبيؽ مثبل
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استراتيجيات التدريس لممجموعات الصغيرة
Small Groups
يتعمـ الطبلب جيدا عندما يمارسكف عممية التعمـ ،كيأخذ العمؿ فى مجمكعات مسميات مثؿ :
Collective learning
Collaborative learning
learning communities Cooperative learning
Peer Learning
Peer Teaching
Work Groups
Study Groups
Study Circles
Team Learning
وأيا كانت المسميات فإن العمل الجماعي فى المجموعات الصغيرة يعرف عمى انو:
مجمكعو مف استراتيجيات التدريس التى تضع المتعمـ فى مكقؼ جماعى يقكـ فيو بدك ر التدريس

كالتعمـ فى آف كاحد كما يتطمب ذلؾ مف العمؿ فى جماعة لتحؽمؽ أىداؼ مشتركة تشمؿ كؿ مف
الجكانب المعرفية كالميارات االجتماعية .

خصائص التعمم فى المجموعات الصغيرة :
التعمـ فى المجمكعات الصغيرة أفضؿ منو فى المجمكعات الكبيرة ،لما يتسـ بو التعمـ فى

المجمكعات الصغيرة مف خصائص تتمثؿ فيما يمى :

 اف تنفيذه يتـ مف خبلؿ مجمكعو مف االستراتيجيات كليس مف خبلؿ استراتيجية كاحدة

 مكاقؼ التدريس ىى مكاقؼ جماعية حيث ينقسـ الطبلب الى مجمكعات صغيرة مف – 4
 6طبلب فى المجمكعو الكاحده  ،يعممكف معان لتحقيؽ أىداؼ مشتركة مف خبلؿ مساىمة
كؿ طالب فى المجمكعو بمجيكد لمكصكؿ الى تمؾ االىداؼ.

 اف الطالب فى المجمكعو بقكـ بدكريف متكامميف يؤكداف نشاطو كىما دك ار التدريس كالتعميـ
فى آف كاحد بدافعية ذاتية كبالتالى فإف الجيد المبذكؿ فى المكقؼ يمكف اف يؤدل الى بقاء

اثر التعمـ ككظيفيتو كانتقالو

 اف الميارات االجتماعية ليا تصيب كبير فى ىذا النكع مف التعمـ كىذا ما لـ يتكفر فى
المجمكعات الكبيرة

 انو يقدـ فرصان متساكية لمنجاح النو عمى الرغـ مف اف لكؿ فرد دكر فى المجمكعو اال اف
كؿ االدكار متكاممة كالمحصمة ليست نظرة الطالب الى الجزء الذل حققو مف االىداؼ

المشتركة كبالتالى فإف النجاح ىنا ىك نجاح مجمكعو شاركت ،كحققت كبالتالى نجحت
كحتى الطبلب ذكل المستكل المنخفض قد اسيمكا بدكر لتحقيؽ اليدؼ،
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 كشعكرىـ بالنجاح فى كسط المجمكعو ينمى لدييـ دافعية لمتعمـ ترتقى بمستكاىـ فى مكاقؼ
التعمـ البلحقة .

 انو تعمـ فعاؿ ناتج عف تدريس فعاؿ فى تحقيؽ العديد مف االىداؼ فى الجكانب المعرفية
كالميارات كالمستكيات العميا مف التفكير .

 انو يؤدل الى تجانس افراد المجمكعة بغض النظر عف االختبلؼ فى النكع اك الطبقة الف
الكؿ يعمؿ معان  ،يجمعيـ العمؿ كيدفعيـ تحقيؽ

اجتماعية إنسانية .

أىدافو كىذا فى حد ذاتو يحقؽ قيمة

 انو يركز عمى األنشطة الجماعية كالتي تحتاج الى بناء كتخطيط قبؿ الشركع في تنفيذىا،

كما تحتاج إلى تخطيط أدكات لممتابعة كالتقكيـ كىنا نجد أف الطبلب ال يتعممكف فقط كيؼ
يتعممكف كلكف يتعممكف أيضان كيؼ يفكركف كيتعاكنكف .

كيكضح الشكؿ التالى الفرؽ بيف التعمـ فى كؿ مف المجمكعات الكبيرة كالمجمكعات الصغيرة.

انو يقدـ فرصان نً لممناقشة اليادفة المرشدة  ،كتبدؿ الرأل كالفيـ المشترؾ كالتفكير بصكت عاؿ ،
كاحتراـ الرأل كتنمية ميارات االستماع كالتحدث  ،كميارات جمع المعمكمات كتنظيميا كترتيبيا
كتكظيفيا فى خدمة المكضكع .
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أنواع المجموعات فى العمل الجماعى :
بصفة عامة ىناؾ خمسة انكاع لممجمكعات تتمثؿ فى الشكؿ التالى :

( )2المجمكعات األساسية
Base Groups

( )1المجمكعات غير الرسمية
Informal Groups

أنٌاع المجمٌعبث

( )5المجمكعات الممثمة

( )3المجمكعات المترابطة

( )4المجمكعات المعاد تشكيميا

( شكؿ يكضح أنكاع المجمكعات )
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المجموعات غير الرسمية :
اف اليدؼ مف المجمكعات غير الرسمية ىك اعطاء الطبلب مجاالن فكريان لمتحدث كالمناقشة ف

كيمكف اف تتشكؿ المجمكعو بتكجيو الطمبا لبلستعدارة نحك الجالسيف خمفيـ أك بجكارىـ ليضعكا

رؤسيـ معان  ،كيمكف اف تستخدـ المجمكعات غير الرسمية فى ال كقت اثناء العرض  .اف الطبلب
فى مثؿ ىذا النكع مف المجمكعات يمكنيـ اف يمخصكا كيحممكا كيراجعكا المعمكمات اك اف يطرحكا

اسئمة جديدة ككؿ ىذه الميمات مف الممارسات االمطمكبة فى عممية التعمـ كاالشكؿ التالي يكضح
كيفية تككيف ىذا النكع

المجموعات األساسية :
اليدؼ األساسى مف تككيف ىذا النكع مف المجمكعات ىك تشجيع الطبلب عمى التعمـ عمى

المدل البعيد بمعنى اف الطبلب يجمسكف معان لفترات طكيمة يمكف اف تصؿ الى فصؿ دراسى كامؿ

كتتككف المجمكعو مف اثنيف اك ثبلثة اك اربعة طبلب  ،كيجب اال نتعجؿ عند تشكيؿ ىذا النكع مف

المجمكعات كاف تككف عمى معرفة جيدة بخصائص ىؤالء الطبلب كقد يأتى التقسيـ فى ضكء

االىتمامات االكاديمية المشتركة كيمكف اف تتشكؿ المجمكعات ايضان عندما يشعر كؿ شخص

بارتباطو مع اشخاص اخريف بشكؿ ما كيمكف اف نستخدـ استبانو نطمب فييا مف كؿ طالب اف

يختار اثنيف اك اكثر مف الطبلب يألفيـ كيشعر معيـ بالراحة .

اف ىذا النكع مف المجمكعات يتيح الفرصة اماـ كؿ طالب لمقياـ بميمة التعميـ فالطالب

يمكف اف يعمـ زميمو كيراجع لو كيرشده فى ممارسة الميارات كاف يصحح التقارير كيناقش التكميفات
كغير ذلؾ  ،كما يناقش الطبلب مدل تقدميـ كاألحداث الجارية كالقراءات الخارجية كغيرىا كيكضح

الشكؿ التالى تشكيؿ ىذه المجمكعات.

المجموعات المترابطة

اف اليدؼ االساسى لممجمكعات المترابطة ىك اعطاء الطبلب فرصا لتعميـ بعضيـ البعض االخر
فى عممية اشرافية كتتشكؿ ىذه المجمكعات عندما تتقابؿ مجمكعتاف اك اكثر معا لمناقشة اعماليـ

 ،كيمكف اف يككف االرتباط عشكائيا اك مقصكدا  ،كيمكف اف يككف الترابط مؤسسا عمى االىتمامات

المشتركة اك العبلقات المتبادلة
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كتصمح ىذه المجمكعات فى ال مرحمة مف مراحؿ تعمـ الميارات التعميمية فعمى سبيؿ المثاؿ يمكف

اف نتقابؿ المجمكعات اثناء مرحمة التخطيط المبدئى لتحديد المشكمة  ،كتحديد التساؤالت  ،كمناقشة

االجراءات ...الخ كيمكف اف تتقابؿ المجمكعات معا اثناء التنفيذ لمكازنة

االعماؿ كمناقشتيا  ،اف الكقت المتاح لمثؿ ىذا النكع مف المجمكعات يسمح لمطبلب بتكليد العديد
مف االفكار كعرض اعماليـ كلكف ما يجب اف تضعو فى االعتبار ىك اف لقاءات

المجمكعات

المترابطة تككف قصيرة تتراكح ما بيف  30 – 10دقيقة .

كلممجمكعات المترابطة استخدامات تتمثؿ فى بناء المعمكمات كنمكىا  ،كتحميميا باالضافة

الى العرض الجماعى كالذل يعنى اف كؿ مجمكعو تعرض أعماليا عمى المجمكعات األخرل

المجموعات المعاد تشكيميا :

اف اليدؼ االساسى مف ىذا النكع مف المجمكعات يتمثؿ فى اعطاء الطبلب فرصان لمحصكؿ

عمى المشاركة الفعالة فى الحديث مع المجمكعات ذات اعداد كثيرة باالضافة الى تبادؿ الخبرات
كتكليد اكبر قدر ممكف مف االفكار.
المجموعات الممثمة :

اف اليدؼ مف ىذه المجمكعات ايضا ىك اعطاء الطالب فرصة كبيرة كمساحة زمنية
لممناقشة كذلؾ مف خبلؿ العرض المقدـ مف كؿ مجمكعو ككذلؾ تقديـ تقرير عف مدل التقدـ ،

كحؿ المشكبلت انيا تقدـ فرصان لكؿ المجمكعات لمناقشة اعماليـ .

كتتككف ىذه المجمكعات مف كؿ مجمكعو يمكف اف يككنيا المعمـ اك اف يرشح عضكان مف

كؿ مجمكعو مف قبؿ زمبلئو كيكضح الشكؿ التالي كيفية تككيف ىذا النكع كعندما يعكد كؿ عضك

الى مجمكعتو فإنو ينقؿ ليـ ما اسفرت عنو المناقشات فى المجمكعو الممثمة كيفضؿ اف يكتب كؿ
عضك تقري ار كيناقشة مع مجمكعتة .

وىذا ويمكن ان تلخ يص االنواع الخمسة فى المجموعات وكيفية تشكيل كل منيم واىدافيا
واستخداماتيا فى الجدول التالى :
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جدول يمثل المجموعات الخمسة من حيث التكوين واالىداف
النوع
المجموعه
غٌر الرسمٌة
المجموعات
األساسٌة
المجموعات
المترابطة

التكوين
االستدارة بالمقاعد لمواجهة
زمالئهم الجالسٌن بالخلف

االهداف
اتاحة الفرصة للتحدث
والمناقشة حول عدد من
االفكار

تشجٌع الطالب على
تشكٌل حول االهتمامات
االكادٌمٌة ارتباط االشخاص التعلٌم
االستبانه
مساعدة كل طالب ان
ترتبط مجموعتان او اكثر
معا ً
ٌتعلم من خالل التوجٌة

تشكٌل بالتحرك من
المجموعات
المجموعات ثم ٌعود االفراد
المعاد تشكٌلها
الى مجموعاتهم مرة اخرى
عضو من كل مجموعه
المجموعات
ٌشكل المجموعات الممثلة
الممثلة

المشاركة الفعالة فى
الحدٌث  ،تولٌد االفكار
وتبادل الخبرات
المناقشة
التقارٌر
حل المشكالت
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االستخدامات
الممارسات
عصف الذهن
التقارٌر السرٌعه
المناقشة الموجهه
القٌادة
المشاركة
تكوٌن المعلومات
تحلٌل المعلومات
التقارٌر
المناقشة
العرض  -التنسٌق
حل المشكالت
تدرٌس االقران

تنظيم تعميم المجموعات وادارتيا :
ىناؾ عمميات تنظيمية كادارية قبؿ كاثناء كبعد التدريس لممجمكعات الصغيرة ،كسكؼ نتناكؿ

ىذه العمميات عمى النحك التالى:

أوالً " قبل التدريس :

تتمثل عمميات التنظيم واالدارة قبل التدريس فيما يمى :
ية تشكيؿ المجمكعات كلف يتأتى ذلؾ اال اذا كنا عمى كعى بأنكاع المجمكعات كاليدؼ مف
 كيؼ
كراء كؿ نكع حتى يككف التشكيؿ أحد ركائز النجاح أثناء تنفيذ الميمات التعميمية.

 تحديد حجـ اؿمجمكعو مع المبلحظة انو كمما ذاد حجـ المجمكعو كمما قمت فرص التعمـ لقمة
المشاركة فى ممارستو.

 التخطيط لمتدريس فى كؿ مرحمة مف مراحمة ،كتحديد أىداؼ كؿ مرحمة مف تمؾ المراحؿ

تحديدان اجرائيان ككذا تحديد الميمات التعميمية ،كاالدكات كالمكاد البلزمة لبمكغ االىداؼ كالتخطيط

الدكات كاساليب التقكيـ .

 تعميـ التعيينات التى تتبلءـ كقدرات كميارات الطبلب

 تحديد كيفية تنفيذ الميمات التعميمية  ،كالميمات المطمكبة لتنفيذىا كاالدكار المنكطة بافراد
المجمكعو

 التييئة الفيزيقية المتمثمة فى مكاف التدريس
ثانياً  :أثناء التدريس :

تتمثل عمميات التنظيم واالدارة أثناء التدريس فيما يمى :

شرح وتوضيح الميام التعميمية

كذلؾ لتاكيد فيـ الطبلب لما تريد اف تحققو المجمكعو  ،كما ىك مطمكب منيـ باالضافة الى ربط

تمؾ المياـ بالمتطمبات القبمية البلزمة لتعمميا حتى يتحقؽ الترابط الراسى بيف الخبرات

شرح معايير النجاح :

يجب اف نجبر الطبلب باف نجاحيـ سكؼ يقاس كاف عمميـ سكؼ يقكـ فى ضكء معايير

نكضحيا ليـ كفى تكقيتات معمكمة لدل الجميع.

تحديد السموك االجتماعى المقبول :
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يجب اف نحدد مع الطبلب السمككيات الممكنو كالمتكقعو اثناء التدريس عمى اعتبار اف السمكؾ

االكثر تحديدا ىك السمكؾ المرغكب فيو كيطمؽ عمى ىذا اسـ التعاقد التعميمى

Learning

. Contract
شرح المفاىيم والمصطمحات :
شرح المفاىيـ كالمصطمحات الجديدة كالتى تيسر عمؿ الطبلب فى المجمكعات .

المراقبة:

مراقبة سمكؾ الطبلب كتفاعبلتيـ اثناء ممارسة عممية التعمـ  ،بالتحرؾ ليبلحظ مدل التقدـ كيسجؿ
ذلؾ النو يمده بالتغذية الراجعة  ،كيعالج مسار عممية التعمـ كيفرز السمكؾ .

التفاعل:

التفاعؿ مع الطبلب اثناء عمؿ الجماعو كتكضيح االتجاىات كمراجعو االجراءات كالتاكيد عمى
الميارات المتعمقة بيا اك اف يسأؿ اك يجيب مف االسئمة  ،كيككف التدخؿ أكقع اذا كاف التفاعؿ بيف

الطبلب غير كظيفى

تعزيز سموك الطالب :

مع المبلحظة اف التعزيز ىنا يعتبر تعزي از جماعيان ال انو مكجو لكؿ افراد المجمكعو كليس مكجيا

لفرد بعينو .

المشاركة وتغطية الثغرات:
مشاركة الطبلب فى كؿ مجمكعو لتبادؿ االفكار مع المجمكعات االخرل  ،كتغطية الثغرات التى لـ
يغطييا العمؿ فىالمجمكعة.
ثالثاً  :بعد التدريس :

تعتبر ىذه المرحمة غاية فى االىمية حيث انيا تمثؿ مرحمة التقكيـ كاالمداد بالتغذية

المراجعو كىنا يتـ تقكيـ عمؿ المجمكعات كيتـ تقكيـ المعمـ لنفسو ككبل األمريف ليما أىميتيما كال
سيما فى الميمات المستقبمية .
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عممية تقويم العمل الجماعى Evaluating Group work
سوف نتناول ىنا نوعين من التقويم وىما  :التقويم البنائى والتقويم النيائى:
 -1التقويم البنائى Formative Evaluatin:
يستخدـ ىذا النكع مف التقكيـ لتشخيص الصعكبات كالحاجات أثناء دراسة الكحدة  ،كيؤكد

التعمـ فى المجمكعات الصغيرة عمى ىذا النكع نظ انر النو يساعد كبلن مف المعمـ كالطالب عمى تنمية
الفيـ العميؽ لميارات الطبلب كاتجاىاتيـ كسمككيـ  .باالضافة الى كضع اىداؼ جديدة لمتعمـ فى
ضكء تقكيـ االىداؼ الحالية ككذا تعديؿ االنشطة التعميمية .

 -2التقويم النيائى Summative Evaluation :
كيختص ىذا النكع مف التقكيـ  ،بتقكيـ النكاتج التعميمية فى نياية دراسة الكحدة اك المكضكع

كباالضافة الى التحصيؿ االكاديمى كناتج تعميمى فإف ىناؾ نكاتج يجب تقكيميا فى التعمـ

التعاكنى لممجمكعات الصغيرة مثؿ :

مدل نمك كؿ مف ميارات التفكير  ،كالميارات االجتماعية  ،كاالتجاىات االيجابية نحك النفس،

كنحك االصدقاء كنحك التعمـ ذاتو .

ويوضح الشكل التالى عممية التقويم فى التعميم التعاونى لممجموعات الصغيرة
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االىداف التعليميت

مشبركت المعلم ًالتالميذ

أنشطت التقٌيم
التقٌيم التكٌينَ
* التحصيل االكبديمَ
* التفبعل الجمبعَ

التقٌيم النيبئَ
* التحصيل االكبديمَ
* التفبعل الجمبعَ

أىداف
مستقبليت

كمف الشكؿ السابؽ يتضح اف التقكيـ عممية مستمرة ،كدائرية  ،كتعاكنية  ،كتمدنا بتغذية راجعو
يمكف مف خبلليا اصبلح الكاقع ،كالتخطيط الجيد لممستقبؿ ،كفيما يمي ا ستعراض عمميات كؿ مف

التقكيـ الككينى كالتقكيـ النيائى.
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تقويم التحصيل االكاديمى:

عمميات التقويم التكوينى:

يمد التقكيـ التككينى لمتحصيؿ االكاديمى المعمـ بمعمكمات عف مدل تقكيـ المجمكعو  ،كما انو
يساعد الطبلب مف خبلؿ اعبلميـ بمدل انجازىـ فى الميمات التعميمية ،كالميارات األمر الذل

يؤدل الى تحسيف ادائيـ.

أن تقويم التحصيل االكاديمى يمكن ان يتم من خالل :

أ – تقارير مدى التقدم Progress Reports:

كتتناكؿ ىذه التقارير ما تـ انجازه مف عمؿ الطبلب كتركز عمى االىداؼ  ،كالكقت المتاح لمتعمـ ،

كتشجيع عمى تنمية ميارات جيكد المجمكعو ككؿ .

اف ىذه التقارير تكضح لممعمـ ايف كمتى تككف الحاجة الى المساعدة ؟

ب -االختبارات القصيرة Quezzes:

كتركز ىذه االختبارات عمى تعمـ الميارات كالمفاىيـ كالحقائؽ ككميا جكانب ميمو مف جكانب التعمـ

الل مادة دراسية كيمكف اف يشارؾ الطبلب المعمـ فى اعداد مثؿ ىذا النكع مف االختبارات كمف

خبلؿ نتائجة يمكف التعديؿ الفكرل فى مسار عممية التعمـ .

ج -العرض الفراد المجموعات االساسية :

العديد مف ميارات التقكيـ التككينى التى يمكف اف يقكـ بيا الطبلب المجمكعات االساسية

كمثاؿ ذلؾ ميارات تدكيف المذكرات

nots -taking skills

 ،كميارات الكاجب المنزلى ،

كميارات الكتابة  ،كىنا يمكف اف يتعاكف المعمـ مع الطبلب فى بناء كتطكير مجمكعو مف المعايير

لتدكيف المذكرات  ،كذلؾ لسيتخدميا الطبلب فى مراجعو مذكرات كؿ منيـ كبالتالى تقديـ

المقترحات كمف خبلؿ عرض تمؾ المذكرات يمكف اف يقؼ كؿ مف المعمـ كطبلبو عمى مدل التقدـ
كالكقكؼ عمى نقاط الضعؼ كالتغمب عمييا .

د -مالحظات المعمم والتغذية الراجعة :

اف مبلحظات المعمـ  ،كالتغذية الراجعو تقدـ معمكمات عف مدل تقدـ الطبلب كبالتال عف مدل
تقدـ المعمـ .

51

كتتكقؼ قيمة مبلحظات المعمـ عمى ككنيا أداة مف أدكات التقكيـ بؿ إنيا تعطى ثقة كبيرة لممعمـ
فى عممو كفى عمؿ طبلبو كفى استخداـ المجمكعات الصغيرة كمدل فعاليتيا فى احداث التعمـ

الفعاؿ كمف االسئمة التى يمكف اف تكجو مبلحظات المعمـ زمناقشات المجمكعو :
ىؿ المجمكعو تفيـ جكانب التعمـ التى تتضمنيا المكاقؼ التعميمية ؟

ىؿ المجمكعو تشجع اعضاءىا عمى التجريب  ،كتقبؿ االخطاء كمعالجتيا  ،كمساعدة كؿ منيما

اآلخر فى مجابية الصعاب ؟

ىؿ اعضاء المجمكعات يعدلكف مف خططيـ كمما لزـ االمر ذلؾ ؟
ىؿ اعضاء المجمكعات يكممكف انشطتيـ الصفية كالبلصفية ؟

تقويم التفاعل الجماعى :

يجب تقكيـ التفاعؿ الحادث بيف افراد المجمكعو  ،اك بيف المجمكعات بعضيا – البعض

اآلخر  ،إف التقكيـ الذاتى لممجمكعو يساعد الطبلب عمى تقييـ مدل تقدميـ فى التعمـ  ،ككذا تقييـ

عمميا مع اآلخريف  ،كمدل اكتسابيـ لمميارات التعاكنية .

اف التحصيؿ االكاديمى يتحسف بنفس الكيفية التى يتحسف بيا التفاعؿ بيف افراد المجمكعو.

اف التقكيـ الذاتى لممجمكعو يجب اف يككف فى شكؿ تعميقات اكثر مف ككنو فى شكؿ درجات ،
الف الدرجات ال تقدـ معمكمات عف كيفية حدكث التحسف  ،إنيا فقط تقدـ مستكيات  .كسكؼ تقدـ

أربعو أمثمة النشطة تقكيـ التفاعؿ بيف افراد المجمكعو :

أ -القوائم واألسئمة :

كىذه تساعد الطبلب عمى اف يككنكا اكثر كعيان بمدل االنجاز الذل حققكه  ،كمدل الصعكبات التى

تكاجييـ فى العمؿ معان كسكؼ نقدـ أمثمة لذلؾ فيما بعد .

ب -المراجعو ومالحظات المعمم :

إف مراجعة مدل تقدـ افراد المجمكعو تساعد عمى كيفية تأثير العبلقة بيف تفاعؿ المجمكعو
كالتحصيؿ االكاديمى  ،إف المراجعة كمبلحظات المعمـ تنقؿ رسالة مؤداىا اف الصعكبات قد تـ

انجازىا كفيميا  ،إنيا تقترح سبؿ مكاجيو الصعكبات  ،كفى نفس الكقت نفسو فإنيا تقكل دافعية

الطبلب لمتعمـ مف أخطائيـ .
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ج -المناقشة :
تساعد المناقشات فى المجمكعات الصغيرة الطبلب عمى تقكيـ مدل التفاعؿ بيف اعضائيا  ،كيجب

اف تككف المناقشة مختصرة كلكف يمكف اف تمتد بشرط اف تككف ىناؾ فرصان منتظمة  ،زمنظمة
كعمى أف تركز عمى الفيـ كحؿ المشكبلت التى ال يستطيع الطبلب حميا دكف مساعدة .

د -الجمل مفتوحة النياية :

اف إكماؿ الجمؿ مفتكحة النياية تساعد الطبلب عمى اف يفكركا فى ميارات العمؿ الجماعى ،
كتشجعيـ عمى اظيار ميارات التفكير  ،اف الطبلب يستطيعكف اف يتعممكا كيؼ يقدمكف كجيات

نظرىـ فى الصعكبات التى تعترل عمميـ كما أنيـ يتعممكف كيؼ يفكركف كلماذا يفكركف ؟

مف العرض السابؽ لمتقكيـ التككينى سكاء فيما يتعمؽ بالتحصيؿ االكاديمى اك التفاعؿ الجامعى
يتضح لنا قيمة ىذا النكع مف التقكيـ فى العممية التعميمية إنو يشخص كيعالج فى الكقت نفسو بما

ييسر عممية التعمـ  ،كتدارؾ االخطاء إباف حدكثيا  ،كمكاجيتيا بشكؿ جماعى .

عمميات التقويم النيائى :

يتـ فى نياية كدراسة الكحدة اك المكضكع كيستخدـ أيضان لتقكيـ التحصيؿ االكاديمى

كالتفاعؿ الجماعى.

تقويم التحصيل االكاديمى :كيتـ مف خبلؿ تقكيـ اداء الطبلب فى الميارات التعميمية كيمكف اف
يشترؾ الطبلب مع المعمـ فى كضع اسئمة التقكيـ فالمعمـ يمكف أف يعمـ سؤاليف مفتكحى النياية
كيطمب مف كؿ مجمكعو اف تعمـ السؤاؿ الثالث كيمكف أ أيضان تقكيـ ميارات اآلخريف كأف يقكـ

الطبلب تعمميـ الشخصى .

التفاعل الجماعى :

عينو من أسئمة التقويم الذاتى بنائياً ونيائياً

صؼ بعض االشياء التى ساعدتؾ فييا مجمكعتؾ عمى التعمـ .
صؼ بعض االشياء التى ساعدت فييا مجمكعو اخرل عمى التعمـ .

صؼ شيئان إيجابيان كاحدان تعممتو مف أعضاء مجمكعتؾ .

صؼ ميارة كاحدة تعممتيا مف خبلؿ خبرتؾ كمشارؾ فى مجمكعتؾ .
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التحصيل األكاديمى :
صؼ استراتيجية كاحدة قمت بعمميا كاستفاد منيا االخريف فى مجمكعتؾ.

ناقش ىذه االسئمة مع افراد مجمكعتؾ قبؿ اف تجيب عنيا كذلؾ حتى يفيميا كؿ االفراد قبؿ اف

يجيبكا عنيا.

انظر الى نتائج اختبارؾ ىؿ تستطيع اف تجد سؤاالن كاحدان تككف قاد انر عمى اجابتو بكفاءة كنتيجة

لدراستؾ فى المجمكعو؟

ما الذل تعممتو مف خبلؿ كصؼ عمؿ مجمكعتؾ لممجمكعو االخرل ؟

ما الذل تعممتق مف خبلؿ سماعؾ افكار المجمكعات االخرل ؟
صمـ سؤاالن تحب اف تجيب عنو مف خبلؿ دراستؾ لمكحدة .

صؼ خطكات حؿ المشكبلت التى استخدمتيا افراد مجمكعتؾ .

ىؿ سماعؾ لخطة المشاركيف اعطاؾ ال افكار تساعدؾ عمى تخطيط مشركعؾ
صؼ فكرة كاحدة تعممتيا مف خبلؿ مشاىدتؾ كطرحؾ لبلسئمة فى مشركع المجمكعات االخرل.

تقويم التفاعل الجماعى :

كيساعد ذلؾ المعمـ عمى تخطيط االنشطة المستقبمية  ،أنو يساعد الطبلب عمى فيـ مدل نمكىـ

الشخصى كاالجتماعى ،كميارتيـ االجتماعية كذلؾ مف خبلؿ كسائؿ متعددة منيا تقكيـ المجمكعو
لمدل فعاليتيا ،اك اف تقكـ ميارات التفاعؿ بيف افرادىا .كىكذا يتكامؿ النكعاف مف التقكيـ فى
كظائؼ متعددة كميا فى النياية تيدؼ الى تحسيف التعميـ .

وفيما يمي نماذج مصممة من أدوات التقويم:
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بطاقة التقويم الذاتى الفردى Individual self- Evaluation Form
بل أحد المربعات بمدل ما ساىمت بو مف خبلؿ مشاركة عمؿ المجمكعو
مف فضمؾ ام ْ
3
2
1
 -1أنا قمت بتشجيع اآلخريف

4

 -2شاركت اآلخريف المكاد التعميمية
 -3ساىمت فى فيـ اآلخريف لمعمؿ
 -4كنت متقببلن اف أعطى كاتقبؿ المساعدة
 -5قبمت المسؤكلية إلكماؿ العمؿ مع اآلخريف
تعميقات كاقتراحات
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
التكقيع  ....................................... :التاريخ ................................. :
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بطاقة تقويم جماعى Group Evaluation Form
مف فضمؾ التؽ أك اشترؾ مع مجمكعتؾ كاستخدـ القائمة التالية كأساس لمناقشتؾ عف مدل

فاعمية بمجمكعتؾ فى التعمـ مع العمـ اف ىذه القائمة سكؼ تعكد لمجمكعتؾ فى بداية العمؿ القادـ
.
ال أكافؽ بشدة

استخدـ ىذا المقياس

اكافؽ بشدة

مجمكعتنا :
أ -حددت خطكات نحك االىداؼ
ب -حققت تقدمان نحك االىداؼ
ج -شاركت بالمعمكمات كاالفكار
د -اتخذت ق اررات مبنبة عمى آراء اآلخريف
ىػ -استمتعت جيدان لآلخريف.

ك -شجعت اآلخريف عمى المشاركة.
التاريخ ..................................... :
.....................................

.....................................
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أعضاء المجمكعو

بطاقة مالحظة المعمم Teacher observation Form
التاريخ ................................. :

المجمكعو ................................. :
تفاعؿ المجمكعو العمؿ فى المشركع

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

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

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

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

أرل أعضاء المجمكعو المجمكعو تعمؿ فى كؿ الميمات
تساىـ بأفكار متجددة التى يتضمنيا المشركع الخاص

............................................
تستمع لبلخريف ليذا االسبكع

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

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

تساعد االخريف

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

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

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

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

تحمؿ االفكار المعركضة

الميارة التعاكنية التى يحتاج

الطبلب فييا الى عناية

الميمة التى يحتاج الطبلب فييا
الى مساعدة

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

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

كيف عممنا معاً ؟ ?How we Worked Together

كمجمكعو ناقشكا كيؼ عممتـ معان  ،أف التقرير االسبكعى يمكف اف يساعدؾ فى مناقشتؾ .

الميارات التعاكنية التى استخدمناىا كجعمت عممنا ميس انر كممتعان .

...............................................................................................
...............................................................................................
الميارات التعاكنية التى قمنا بتحسينيا أثناء العمؿ الشيرل :

...............................................................................................
...............................................................................................
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الميارات التعاكنية التى ستعمميا ( نتعمميا ) مستقببلن :

...............................................................................................
...............................................................................................
ما الذل تعممتو فى ىذا المشركع ؟ What I Learned in this project
ميارات البحث التى اكتسيتيا بشكؿ جيد :

...............................................................................................
...............................................................................................
ميارات البحث التى اكد اف احسنيا مستقببلن :

...............................................................................................
...............................................................................................
الميمات التعميمية التى ساعدت فيو افراد المجمكعات األخرل .

...............................................................................................
...............................................................................................
الميمات التى ساعدتنى فييا اآلخريف .

...............................................................................................
...............................................................................................
األشياء التى تعممتيا بنفسى نتيجة عممى فى المشركعات .

...............................................................................................
...............................................................................................
االشياء التى تعممتيا مف مكضكعات المجمكعات األخرل .

...............................................................................................
...............................................................................................
التقرير االسبوعى لمدى التقدم Weekly Progress Report
يساعد ىذا التقرير المجمكعو لتخطيط العمؿ االسبكعى .

فى أل مف االنشطة الرئيسة يعمؿ افراد المجمكعو بشكؿ متكرر ؟
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...............................................................................................
...............................................................................................
ما الخطكة القادمة ؟

...............................................................................................
...............................................................................................
ىؿ تكجد ميمة محددة تحتاج الى مساعدة فييا ؟

...............................................................................................
...............................................................................................
التعاكف فى مجمكعتنا :

...............................................................................................
...............................................................................................
الميارة االجتماعية التى نستخدميا بشكؿ جيد :

...............................................................................................
...............................................................................................
الميارة االجتماعية التى نحتاج الى عمميا :

...............................................................................................
...............................................................................................
أعضاء المجمكعو

التاريخ ................................. :
.................................

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