
 مراحل العملية التدريسية
 :نبذة تاريخية 

  كيف أخطط وأحضر لدرٍس جديد ؟  •  

 كيف أقدم درساً جديداً يف الرياضيات ، الفيزياء ، الكيمياء ، اجلغرافيا اخل ؟   •  

  ما هي اخلطوات اليت ينبغي إتباعها لنقل معارف درس جديد ؟  •  

  هل مجيع الدروس هلا نفس اخلطوات واملراحل ؟  •  

  ملاذا ؟.. هل املقدمة ضرورية   •  

  ملاذا ال أشرح الدرس مباشرة ؟  •  

هل هناك ضرورة للتثبيت وتقييم النتـائج احملققـة يف الــدرس أو أن التمـارين واالختبـارات                              • 
  تكفي لذلك ؟  واالمتحانات

  هل توجد بنية ثابتة وحمددة للعملية التدريسية ؟  •  

هذه األسئلة وغريها الكثري كانت ومازالت موضوع حبث ودراسة لعلماء أصول التدريس دف الغوص 
يف كنه العملية التدريسية الكتشاف مكوناا الرئيسية وملعرفة خطواا ومراحلها املختلفة وللتمكن من 

وضع استخالصات للمبادئ واألنظمة والقواعد واإلرشادات الواقعية اليت تساعد املعلم يف السيطرة على 
  . قيادا بشكل ناجح وفاعل العملية التدريسية وضمان

بترتيب البناء التدريسي للعملية التدريسية واليت   وتتعلق املشكلة الرئيسية املطروحة للبحث والدراسة
  . سنحاول إعطاء حملة تارخيية موجزة حول أهم احملاوالت اليت ساعدت للوصول إىل معرفته

ميكن القول بأن قرنني من الزمان احتاجهما العلماء للوصول إىل ما نطلق عليه اليوم بالوظائف التدريسية 
كومينسكى ( وكانت حملاوالت العامل التشيكي جان آموس كومونيوس )  خطوات ومراحل الدرس( أو 

يف القرن السابع عشر أثراً بالغاً يف تذليل املصاعب املعيقة لوضع ) م 1670 - 1592) ( بالتشيكية
تصور علمي لبنية العملية التدريسية لضمان منطقها وتناغمها وتوفري األساس للنشاط الناجح للمعلم 

  .لقيادة الدرس
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ومل يتحدث كومونيوس بصورة مباشرة عن شكل حمدد لبنية احلصة الدرسية إال أن األفكـار واألمثلـة                             
م توضـح  1638عـام  ) Didactica Magna"(الديداكتيك الكبري " املتعددة اليت استعرضها يف كتابة 

1960كومونيـوس   . ( ضرورة استناد املعلم إىل خطوات متعاقبة منطقياً لضمان السري الناجح للدرس                    
فالطبيعة على حد قوله تطورت أو تكونت تدرجيياً وخبطوات متعاقبة ودون قفــزات   ). 65 - 64ص 

لدرس وسـيكون ممكنــاً                           ية ل وعلى اإلنسان االستفادة من خطة بناء الطبيعة هذه لتطوير طريقة طبيع
وتبديد   مبساعدا عدم تبديد جهود املعلم ، ورفع فاعلية التعلم ، وال يوجد جمال للصخب والسأم وامللل                 

ومن األمثلة اليت استعرضها كومونيـوس            ... اجلهود وباملقابل تسود احلرية ، السعادة والتطور احلقيقي              
  : للتدليل على وجود الطريقة يف الطبيعة ميكن ذكر املثاليني التاليني

  
مير تكوين العصفور بعدة مراحل متعاقبة ال ميكن جتاوز إحداها أو مبادلتها باألخرى حىت خروجه                             :أوالً

وبعد أن يتم ذلك ، ال تترك األم صغريها يطري ويبحث عن غذائه بنفسه ، بل هـي الـيت                            . من البيضة    
وال تتخلى عنه بعد أن ينمو ريشه ، وتتركه يغادر عشه ، وإمنا تعلمـه                . تتحمل توفري الغذاء والدفء له        

تدرجيياً على الطريان داخل العش ، ومن مث يف حميط العش وهكذا خطوة بعد خطوة من غصن آلخـر ،                            
 .ومن شجرة ألخرى ، ومن تلة ألخرى ، حىت يقوى على الطريان فيترك ملواجهة مصريه بنفسه 

وإمنا تدرج   وحتتاج كل خطوة من هذه اخلطوات إىل زمن خاص ا ، إضافة إىل التدرج وليس أي تدرج                
  . حتمي

من أراد بناء مسكن ، ال يبدأ باجلملونات أو باجلدران وإمنا ببناء األساس ، وعندما ينجز األساس                          : ثانياً  
وإمنا اجلدران أوالً ، فكل خطوة مرتبطة خبطوة سابقة هلا وتعترب يف الوقت نفسه أساسـاً                       ال يبين السقف    

  . للخطوة الالحقة

 : وهكذا ينبغي النظر إىل الدرس
ينبغي توزيع حمتواه على سنوات أو مراحل تعليمية ، فاحملتوى الذي يسبق ينبغي أن يكـون                            .1             

 .أساساً ملا بعده 
وينبغي توزيع الزمن بعناية حبيث يكون لكل سنة ، لكل شهر و لكل ساعة دروسها اخلاصة                                .2             
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 . ا
  . وجيب مراعاة الزمن وتقسيـم العمل هذا وال يتم جتاوزه أو تعديله    .3            

 :يقول كومونيوس  ) Analytische Didaktik( أما يف كتابه التحليل الديداكتيكي 
املثال يـأيت يف املقدمـة يتبعـه       .كل شئ ممكن تعليمه وتعلمه باألمثلة وباإلرشادات وبالتمارين          ( 

 ).اإلرشاد ، وباحملاكاة نعطي للشيء قيمة 

  :كومونيوس تبعاً لذلك أهم آرائه حول اجلوانب األساسية للعملية التدريسية على النحو التايلوأوضح 
  اإلدراك احلسي        .1

 :من خالل
  النظر ، التذوق ، الشم ، اللمس و السمع ،  ♦              

  الفهم        .2

 :من خالل
 .التحليل ، التركيب ، املقارنة   ♦              

 التقييم       .3

 : من خالل
  . املقارنة بني احملسوس واحملسوس  ♦              

  . املقارنة بني ارد واحملسوس  ♦              

  التثبيت       .4

 : من خالل  ♦              

 . والتذكر) أو اإلعادة والتكرار(التنظيم ، املراجعة ،   ♦              
يظهر جلياً من خالل هذا املثال لترتيب العملية التدريسية تأثر كومنيسكى بنظرية املعرفة احلسية واليت 

كما يالحظ إبرازه للتحليل . إن ال شئ ميكن فهمه ما مل يوجد أوال يف احلواس .. يشري مضموا إىل 
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للنظريات ، ( والتركيب كعمليتني أساسيتني للنشاط املعريف إضافة إىل انه مل يهمل دور التقييم 
  . يف عملية االكتساب للمعارف)  اخل ، واليت هلا ارتباط مبوضوع الدرس. لالستنتاجات

وتواصلت بعد ذلك األحباث يف هذا اجلانب وتعددت اآلراء واختلف العلماء وشهد القرن التاسع عشر 
انعطافاً هاماً فيما يتعلق بنظرية الدرس وبدرجة أساسية التوصل إىل اخلطوات أو املراحل األساسية للعملية 

وقد كانت ابرز هذه األفكار للعاملني األملانيني فريدريك أدولف فيلهيليم ديسترفيق . التدريسية
(Diesterweg)) 1790  (وجوهان فريدريك هريبارت ) 1866ـHerbart ،  1776  1841ـ.( 

 :عن تصوره خلطوات الدرس على النحو التايل) 28ص  1950(عرب ديسترفيق 
ابدأ الدرس من حيث يوجد التلميـذ ، وقـده إىل     . قسم مادة الدرس إىل مراحل ووحدات صغرية  ((  

 )) . األمام دون انقطاع أو ثغرات ، واحرص على أن حيتفظ التلميذ مبا تعلمه 
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  : وخلص بعد ذلك تصوراته حول سري الدرس يف املبادئ التالية
 ابدأ الدرس بالقريب وانتقل إىل البعيد ،   •  

 ابدأ الدرس باملعروف وأسس عليه غري املعروف ،   •  

 اجعل الطفل يفهم املوضوع حبواسه ، علّم بوضوح ،   •  

 اجعل الطفل يفهم الشيء اليسري ، أعطه شيئاً يسرياً ،   •  

 ، قٌد الطفل للشيء مث الكلمة   •  
 ،) من احملسوس إىل ارد(قٌد الطفل إىل اخلاص مث العام    •  
 .أسس درسك على خطوات   •  

 51ص  1960(ومما له تأثري مباشر على ترتيب العملية التدريسية حماوالت جوهان فريدريك هريبارت 
ترتيب الدرس على أساس نفسي ، مدعماً ذلك باستخالصه بأن قدرات التخيل أو التصور هي ) 54ـ 

التفكري ، الشعور ، الرغبات ، تعتمد أساساً على التخيل ، وتوسيع . الوظيفة النفسية األساسية لإلنسان
  ).الوعي( مثل هذه التخيالت أو التصورات يعتمد على إدراك الترابط 

وميكن للتلميذ اكتساب املعارف من وجهة نظر هريبارت من خالل التكرار أو التناوب املنظم لعمليتني 
 :أساسيتني مها

 ). توسيع جمال التفكري (التعمق  -                

 ) .  اإلدراك والفهم( والوعي                                                         -

 ، الوعي السـاكن ، وبني  )Progress(والتعمق املتطور) Rest(  التعمق الساكنوميز هريبارت بني       
 أو املتنامي وأسس عليهما تصوره حول سري العملية التدريسية واملكون من أربع مراحـل               والوعي املتطور
  : على النحو التايل

 )Clarification(         وضوح                 التعمق الساكن
 )Association(             ترابط                 التعمق املتطور
 )Systematization(     نظـــام                  الوعي الساكن
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 )Methodization(          طريقة                 الوعي املتطور
ويفهم التعمق على أنه الوضوح التام ، التحديد الدقيق ، النشاط الفاعل ، التأمل املتعمق والدراسة 

  .أما الوعي فيقصد به التفكري ، جهود جتريد املفاهيم واملقارنة والتعميم . الشاملة للتفاصيل
أما الوعي فإنه    . لذلك فإن التعمق يف األشياء يساعد التلميذ على إدراك ترابطها التلقائي مبعارفه املكتسبة                     

 .يساعد يف توسيع خيال التلميذ ويدفعه إلثارة أسئلة جديدة واليت تؤدى من جديد إىل تعمق متمحص 
يتعمق اإلنسان يف املواضيع والظواهر فيتعرف على تفاصيل عناصرها وتتضح له                    )  الوضوح( ويف مرحلة     

لـربط هـذه األفكـار اجلديـدة باألفكـار             ) يف مرحلة الربط    ( أفكارها املختلفة مما يساعده فيما بعد          
والتصورات املكتسبة يف مواقف تدريسية سابقة ويئ له إمكانية تنظيم هـذه األفكـار أو التصـورات                     

ويقود تكرار تنظيم األفكار يف اية املطاف إىل حضور البديهـة             ) .  النظام( وإدراك العالقات فيما بينها     
 . )الطريقة( ورغبة التطبيق ، أي غوص املتعلم يف كنه نظام األفكار ويستوحي منه تبعات تطبيقه 

ما عرف بنظرية ) Rein  Wilhelem(وراين  ) Ziller Tuiskon( مث طور تالمذة هريبارت أمثال تسيالر
  املراحل الشكلية

 )Formalstufen(   واليت تنظم سري الدرس على أساس تعاقب أربع خطوات أساسية على النحو التايل :
  ).. 124ص  1903راين ( 

 ). توضيح اهلدف( اإلعداد والتهيئة .1

  .عرض املعارف اجلديدة.2
 .الربط .3

  التلخيص.4

 . التطبيق.5

وتتابعت فيما بعد احملاوالت لتطوير بنية العملية التدريسية واليت رمبا ال يتسع اال هنا ملعاجلتها أو 
الذي ) 195ص  1989( شرحها وسنكتفي بإيضاح منوذج واحد منها للعامل املعروف لوثار كلينجبريج 
 . اختذ منحى خمتلفاً متاماً عن النماذج األخرى وخباصة لنموذج هريبارت وأتباعه
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على صالحية اخلطوات ، وعلى تطبيقها يف ) نظرية اخلطوات الشكلية( ففي حني يؤكد هريبارت وأتباعه 
تعاقب منطقي لكل درس ، يعترب كلينجبريج عدم ثباا، وارتباط تطبيقها بالقانونيات املؤثرة يف العملية 

ويرى أن العملية التدريسية عبارة عن وحدة منظمة ومتنوعة لنشاطات التعليم والتعلم ،  . التدريسية
فتتحدد على سبيل املثال عملية . وترتبط ديناميكيتها وتناغمها بتأثري عدد من القانونيات العامة واخلاصة

واليت تظهر يف ترابط نوعي ومميز عند تدريس   بناء املفاهيم من خالل قانونيات منطقية ، نفسية وتدريسية
كما أن هناك قانونيات عامة للعملية التدريسية ، كعالقة ارتباط مواصلة الشرح . مساق تعليمي حمدد 

وربط النظرية   خبطوات أو عناصر تثبيته ، إضافة إىل تأثري قانونيات أخرى كقانونية ربط التعليم بالتربية
 .بالتطبيق ، وغريها من القانونيات املعرب عنها يف املبادئ التدريسية اليت سيق توضيحها يف الوحدة الثالثة

إن قانونية سري العملية التدريسية ال تعين وجود منهج ثابت حيدد سري كل عملية تدريسية أو كل حصة 
  درسية ، بل على العكس من ذلك تتحدد بنية العملية التدريسية بناء على تأثري عدد من العوامل ،

كتأثري هدف وحمتوى الدرس ، وظروف تعلم التالميذ والقدرات الطرائقية للمعلم ، الظروف التنظيمية ، 
  . واإلمكانيات املادية والفنية وغريها

لذلك فإن عدم االعتراف بوجود خطة منهجية ثابتة لكل درس ال يعين جتاهل العالقة القانونية بني                 
فتوجد يف كل درس عملية     . خطوات الدرس بل تأكيد عليها ولكن وفقاً خلصوصية كل عملية تدريسية                  

كمـا إن لكـل     . حمددة للتعليم والتعلم على أساس حمتوى تدريسي حمدد وظروف تدريسية أيضاً حمددة                  
ثالً قيـادة عمليـة           . عملية تدريسية منطقها وتفرض لذلك تناغماً وتتابعاً منطقياً خاص ا                      فال ميكن م

التاريخ ، اجلغرافيا وغريها بنفس األساليب عندما يراد تطوير القـدرات               اكتساب مفاهيم يف الرياضيات   
كذلك فإن التعاقب املنطقي واالرتباط املتبادل بني خطوات أو             . واملهارات أو تطوير القناعات واملواقف            

عناصر الدرس ال يتحدد بصورة ثابتة وشكلية ، وإمنا يف ارتباط وثيق بالوظائف التدريسية السائـدة يف                                   
من هذا املنطلـق فـإن   . الوحدة أو احلصة الدرسية ، والذي بتحليلها تتضح بنية العملية التدريسية فيها               

ها                               ها وتعاقب الوظيفة أو الوظائف التدريسية هي اليت حتدد خطوات ومراحل الدرس ، وتوضــح مهام
فعندما تكون الوظيفة التدريسية للحصة الدرسية هي معاجلة موضوعاً جديداً فإن ذلك يتطلـب                         . املنطقي

و لكن قد خيتلف الوضع عندما تتعلق الوظيفة التدريسية            . ضرورة التحضري والتهيئة والتثبيت و التقييم       
يم                        للحصة الدرسية بتثبيت املعارف املكتسبة واليت ال تتطلب التحضري والتهيئة وإمنـا املراجعــة والتنظ

Page 7 of 25نبذة تاريخية :

1/19/2006file://C:\Documents and Settings\Abdulwahab Awad\My Documents\My Web Sites\pdf\m...



ولذلك ميكن أن تظهر الوظائف التدريسية يف صور أو مكونات              .. والتمرين والتطبيق ، وهكذا         
  : خمتلفة

  قد تعرب الوظيفة التدريسية عن مهمة سائدة ملرحلة أو خطوة معينة يف الدرس   •  

أو    )املراجعة كوظيفة تابعـة أو مسانـدة للتنظيـم     ( أو كتابع أو مساند لوظيفة تدريسية أخرى   • 
  . كوظيفية تدريسية تكسب وظيفة تدريسية سائدة طابعها اخلاص

 ).يتطلب حتقيق وظيفة التنظيم كوظيفة سائدة استخدام التمارين واليت ختدم التنظيم وتطور قدراته(

 ) .اخل ..  دروس التمارين أو املراجعة( كوظيفة تدريسية سائدة لدرس كامل   •  

على )  والذي سنستند إليه الحقاً يف معاجلة مراحل الدرس             ( وبذلك ميكن توضيح منوذج كلينجبريج         
 :النحو التايل

 التحضري  مرحلة    -1     

  . التحفيز وتطوير الدافعية وضمان املنطلق والتوجيه حنو اهلدف: مهامها 

 مرحلة معاجلة الدرس اجلديد    -2     

  . نقل وإكساب املعارف ، الربط ، التعميم والتعميق: مهامها 

 مرحلة التثبيت     -3     

  االنتقال من اجلديد إىل القدمي والعكس ، املراجعة ، التنظيم ، التمرين والتطبيق: مهامها 

 التقييم  مرحلة    -4     

  . فحص وتقييم نتائج الدرس: مهامها 
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  مناذج خمتلفة ملراحل العملية التدريسية) 14(شكل رقم 
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 مرحلة التحضير
/ التحضير مرحلة  وظائف

 :المقدمة 
 :اإلعداد والتهيئة :أوالً 

من خالل االستعراض السابق ألهم اآلراء واألفكار العلمية اليت قـادت إىل تصنيـف    اتضحت
يف الدرس  )  املقدمة أو ضمان املنطلق  (   مراحل العملية التدريسية ، األمهية اليت تكتسبها مرحلة التحضري             

وبرز جلياً بأن املتعلم ينبغي       . باعتبارها أساساً موضوعياً لتهيئة وإعداد التالميذ الكتساب معارف جديدة                    
أال يكون جمرد موضوع لنشاط املعلم وإمنا ينبغي أن يكون أيضاً فاعالً ونشطاً يف عملية اكتساب املعارف                        

وإمنا )  ختطيط وإعداد وتنظيم وتقدمي مادة الدرس       ( وان مهمة املعلم ال تقتصر على قيادة حمتوى الدرس               
قيادة املتعلم أيضاً يف الدرس ومعىن ذلك إن على املعلم إعداد املادة التعليمية من اجل املتعلـم وإعـداد                            

 . املتعلم للمادة التعليمية

ويعترب اكتساب املعارف نشاطاً ذاتياً للمتعلمني وال ميكن للمعلم أن يتوالها عوضاً عنهم ، لكنه يستطيع 
بل ينبغي عليه مساعدم إلجناز عملية االكتساب ، وأن يدرم على ختطيط وتنظيم النشاطات اليت ينبغي 

أن يقوم ا لنقل معارف جديدة للتالميذ بل ينبغي عليه يف نفس الوقت أن خيطط وينظم نشاطات 
 . التالميذ الكتساب تلك املعارف

وعلى الرغم من أن نشاطات املعلمني واملتعلمني تشمل مجيع مراحل وخطوات الدرس إال إن لتلك 
النشاطات أمهية نوعية يف بداية الدرس ، يف التحضري واملدخل أو املقدمة باعتبار إن نوعية تلك النشاطات 

يف املقدمة تشكل األساس ملختلف النشاطات الالحقة يف الدرس وعلى نوعيتها تتوقف نوعية الدرس 
  .برمته
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فإذا كان املعلم على سبيل املثال يعد ويهيئ نفسه لدرس واحد أو درسني يف اليوم الواحد فإنـه علــى                           
التالميذ إعداد أنفسهم خلمسة دروس على األقل ، ويف هذا عبء نفسي و بدين كبري عليهم ، فكيـف                      

ملعلم اللغة العربية أن يبدأ درسه يف وقت ال يزال التالميذ يفكرون يف الدرس السابق له ؛                 -مثالً  -ميكن  
درس الرياضيات أو يتهيئون الختبار اإلجنليزي يف احلصة الالحقة ، كما أن للتالميذ كثرياً مـن اهلمـوم                         

فكيف ميكن للمعلم أن يبدأ درسه من دون األخذ بعني االعتبـار إعـداد                      . واملشاكل التعليمية وغريها     
التالميذ اإلعداد اجليد ويئتهم وشد انتباههم وإثارة دوافعهم و حتفيز رغبام الكتساب املعارف اجلديدة                     

.  

من املمكن أن يوجد تلميذان يف نفس حجرة  ) 100ص  1962( الصدد كتب رالف تايلور   ويف هذا
فإذا افترضنا إن املعلم يشرح مشكلة معينة قد يهتم أحد هذين . الدراسة وان خيربا خربتني خمتلفتني 

التلميذين اهتماماً شديداً ا ، ويتبع الشرح بعقله ويدرك ما يقوم به املدرس من شرح وربط بني 
عناصرها مستمداً من خربته الشخصية أمثلة موضحة تساعده على الفهم كلما مضى املعلم يف شرحه 

بينما التلميذ الثاين منشغل انشغاالً كبرياً بأفكاره اليت تتصل مبباراة كرة السلة القادمة ، ومنصرفاً 
وواضح انه على الرغم من أن التلميذين يوجدان يف نفس . باهتمامه كليةً إىل التخطيط هلذه املباراة

الفصل إال اما ال خيربان نفس اخلربة ، وأن الوسائل األساسية يف التربية هي اخلربات اليت مير ا املتعلم 
إىل أي حد ميكن للمعلم أن : وقد يثار السؤال . ويستجيب إليها وليس هي جمرد األشياء اليت يتعرض هلا

يزود التلميذ خبربة تربوية مادام التلميذ نفسه ينبغي أن يقوم بدور نشط أو بالعمل وهو أمر أساس يف 
اخلربة ؟ يستطيع املعلم أن يزود التلميذ خبربة تربوية عن طريق إعداد البيئة وحتديد املوقف التعليمي حبيث 

  . يثري نوع االستجابة املرغوبة فيه

وهذا يعىن أن يكون لدى املعلم بعض الفهم ألنواع اهتمامات التالميذ وخربام السابقة حبيث يستطيع 
وأنه فضالً عن ذلك . أن يقوم بنوع من التنبؤ عن احتمال إن موقفاً معيناً سوف يثري استجابة التلميذ 

وهذه النظرية عن التعلم ال تقلل مسئولية املعلم . سوف يثري استجابة أساسية للتعلم املرغوب فيه
والنتقصها ألا ترى إن استجابات املتعلم نفسه هي اليت حتدد ما يتعلمه ولكنها تعىن إن طريقة املعلم يف 
ضبط خربة التعلم تكون بتناول البيئة على حنو ميكن من إعداد مواقف معينة تثري نوع السلوك املرغوب 

  .فيه
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 : ربط المعارف السابقة بالمعارف الجديدة  :ثانياً 
يدرك املعلمون األمهية اليت تكتسبها املقدمة أو املدخل للدرس إلثارة نشاطات التالميذ وحتفزهم الستقبال 

املعارف ، إال أن هذا الوعي بأمهية املقدمة ال يقابله يف بعض األحيان وعي باألساليب التدريسية احملققة 
  . ملهامها

مة ،     -على سبيل املثال  -فنجد         التطبيق الشائع ألساليب املراجعة واالختبارات القصـرية يف املقد
دف التثبيت والتقييم للمعارف السابقة ، وتطوير حالة االنضباط يف الصف ، وهو ما ميكـن اعتبـاره                             
إخالالً بوظيفة التحضري للموضوع اجلديد ، من منطلق أن تثبيت وتقييم املعارف السابقة مهمة من مهام                              

إن التحضري أو املدخل خطوة أساسـية مـن خطــوات          . الدرس السابق وليس من مهام الدرس اجلديد        
الدرس اجلديد وال جيوز استقطاع زمنها أو جزء منه لتحقيق مهام للدرس السابق ، إال إذا كــان ذلــك                         
التثبيت أو التقييم خيدم استرجاع املعارف السابقة الضرورية الكتساب التالميذ ملعارف املوضوع اجلديد                         

  . وهذه مسألة ضرورية وهامة ميكن التأكيد عليها  ،
وإمنا تلك املعارف     لذلك ميكن للمعلمني تثبيت وتقييم معارف الدرس السابق ، لكن ليس كل املعارف ،                 

اليت تساعد يف حتقيق النظام واالنضباط يف الصف من ناحية ، إضافة إىل إثارة نشاطات التالميذ وحتفيزهم                     
فإعادة أو تكرار املعارف      . وتطوير رغبام وفضوهلم وشغفهم الكتساب املوضوع اجلديد من ناحية أخري               

السابقة ، وكذا وضع االختبارات وتوجيه األسئلة حوهلا يف بداية الـدرس مهمـة وضـرورية ، إال أن                       
اقتصارها على تثبيت املعارف السابقة وتقييمها ، دون األخذ بعني االعتبار عالقتها بالدرس اجلديـد ، ال                       

  . يفي بالوظيفة التدريسية للمقدمة
لذلك ينبغي على املعلمني إعادة وتكرار املعارف السابقة الضرورية للدرس اجلديد وللدروس الالحقـة                     

وليس شرطاً إعادة وتكرار معارف احلصة الدرسية السابقة وإمنا ميكن أيضاً إعادة وتكرار معارف                       . أيضاً  
أو حىت السنوات املاضية واليت يشعر املعلـم بأـا                 سبق للتلميذ أن تعلمها خالل األسابيع أو الشهور              

أما يف حالة عدم وجــود      . والستيعاب التالميذ للمعارف اجلديدة        تشكل أساساً ضرورياً لضمان منطلقة         
ترابط بني معارف احلصة الدرسية السابقة واجلديدة ، فيمكن للمعلم االستفادة من بعض زمـن املقدمـة                 
لتثبيت املعارف السابقة وتقييمها إذا كان ذلك ضرورياً ، لكن ينبغي أال يكون هذا اإلجراء بديالً عـن                                 
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الوظائف األساسية ملرحلة التحضري بل ينبغي عليه إضافة إىل ذلك حتضري التالميذ للموضوع اجلديد مـن                    
يذ               ((خالل االستفادة من مفاهيمه وحقائقه بأسلوب معني ،                   كأن يربطها مبشاهدات وخـربات التالم

 . لتكون األساس للتهيئة واإلعداد للدرس ))  اليومية

ومن جانب آخر فإن كل عملية للتعلم تتطلب تنظيم املعارف وان يدرك التالميذ الترابط املوضوعي بني 
معارف  (عناصرها املختلفة فاإلنسان ميكن أن يتعلم عندما يكون لديه أساس لتقبل املعارف اجلديدة 

فاملعارف اجلديدة املطلقة ال تصلح ألن تكون موضوعاً للتعلم وال ) اخل ...  سابقة خربات ، مشاهدات
  . تساعد يف إثارة االستجابات املرغوبة الكتساا

وقد أبرز كومينسكي األمهية التدريسية اليت يكتسبها ربط املعارف السابقة باجلديدة عندما أشار إىل أن 
 : اكتساب معارف جديدة يتطلب مسألتني أساسيتني

 . معروف مبساعدته نصل إىل غري املعروف  -1

 . واجلهود املبذولة لالنتقال من املعروف إىل غري املعروف  -2

 تعليم وتعلم  نشاطات                         

 غري معروف                               معروف                      

  . ويف مكان آخر يشري إىل أن ما ينبغي تعلمه ينبغي أن يكون مترابطاً

 : تحفيز دوافع التعلم  : ثالثاً
مسألة أخرى مكملة ملهمة املقدمة يف التهيئة واإلعداد للدرس هي احلاجة لتحفيز رغبات املتعلم وشد 

  . انتباهه وضمان تركيزه أثناء الدرس

ويقصد بالرغبة تطوير موقف ذهين حمدد جتاه موضوع أو ظاهرة للواقع املوضوعي حبيث يساعـد يف       
  . تنمية ميول التالميذ وإثارة تركيزهم حنوه

إن تطوير رغبات املتعلم جتاه موضوع الدرس عامالً مهماً لنجاح عملية التعليم ، ولرمبا تكون هذه املسألة 
الصفوف الدنيا ملرحلة التعليم األساسي حيث تشكيل )  أطفال (يف غاية األمهية بالنسبة لتالميذ 

وقد خيتلف األمر كثرياً بالنسبة لتالميذ . مشاهدام وخربام اليومية أساساً مهماً لعملية تعلمهم 
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الصفوف العليا وكذا املدرسة الثانوية ، حيث يكون للبناء املعريف للعلوم تقبالً اكرب يف اختيار وتنظيم 
احملتوى التعليمي وهو ما يعين زيادة يف نسبة املواضيع اليت قد ال تثري رغبة التعلم وهو سبب كاف يؤكد 

على الثقل النوعي ملقدمة الدرس للمسامهة يف تطوير رغبات التالميذ وجذب انتباههم وتركيزهم كمهمة 
  . أساسية وشرطاً ضرورياً بدوا ال يستطيع املعلم االنتقال إىل معاجلة املراحل الالحقة للعملية التدريسية

وحتتاج السيطرة على هذه املهمة إىل خربة ودراية املعلم بديالكتيك العملية التدريسية وحتتاج أيضاً               
وما ميكن لفت االنتباه إليه هو وجود عدد من املواضيع اليت رمبـا ال                    . إىل نشاط واع ومبدع لتحقيقها        

تولد رغبة التالميذ للتعلم ، مواضيع اصطلح غالباً على تسميتها باملواضيع اجلامدة أو اجلافة واليت هي يف                              
حقيقة األمر ليست جامدة وال جافة بل رمبا جديدة مطلقة أو عناصرها مترابطة فيما بينها أو متداخلة مع                            
مواضيع علوم أخري مما يتطلب من املعلم زيادة إطالعه على النواحي املختلفة للموضـوع وان يبـذل                              

  . جهوداً استثنائية للمساعدة يف حتليل عناصرها وإبرازها يف صورة تثري االنتباه والتركيز عليها

 : توجيه التالميذ نحو هدف الدرس: رابعاً 
يقودنا احلديث السابق عن التهيئة والتحضري إىل التعريف بأمهية التحديد الواضح والدقيق ألهداف 

فامتالك . الدرس باعتبارها عامالً مهماً يف حتديد نوعية نشاطات املعلمني واملتعلمني يف العملية التدريسية 
وتعرب األهداف عن . املعلم وضوحاً كافياً باألهداف مسألة أساسية لتحقيق نتائج جيدة للعملية التدريسية 
ويتم التعبري عن . تصورات أو توقعات فكرية مسبقة لنتائج حمددة متوخاة من النشاط الواعي لإلنسان 

يف ثالثة مكونات أساسية هي املعارف واملقدرات وكذا اخلصائص )  تربية +تعلم ( اهلدف التربوي 
اخل واليت يتمحور حوهلا .. التربوية العامة للشخصية كالقناعات ، املواقف ، العادات ، السلوك والقيم 

) املنهج ( وأنه ملن املهم أن يعرف املعلم وبشكل واضح أهداف اخلطة التعليمية . النشاط التدريسي 
األخرى لنفس العلم وكذا عالقته بالعلوم األخرى ، ويعتمدها   التعليمي وعالقته باملساقات  للمساق

كأساس لتحليل أهداف وحدة درسية كاملة وكذا عند حتديد وحتليل أهداف املواضيع املختلفة لكل 
ينبغي على املعلم أن حيدد أهداف كل موضوع يف ارتباط وثيق باملواضيع األخرى   حصة درسية ، أي

  للوحدة الدرسية وكذا يف إطار املادة ككل ويف عالقتها باملواد األخرى ، ويف إطار هـذه العملية
ينبغي على املعلم أن يأخذ بعني االعتبار مستوى معارف التالميذ واإلمكانيات املادية ) حتليل األهداف ( 

ولذلك ميتلك املعلم وضوحاً . والفنية املتوفرة ، وان يتخذ قراره باختيارها وفقاً لظرف تعليمي حمدد 
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كافياً باألهداف يساعده يف تشكيل نشاطاته ونشاطات التالميذ للتفاعل مع حمتوى الدرس وحتقيق 
إن وضوح األهداف بالنسبة للمعلم غري كاف لتحقيق فاعلية العملية التدريسية بل ينبغي أن . أهدافه 

يشكل هذا الوضوح للهدف بالنسبة للمعلم وضوحاً مقابالً لدى التالميذ ليدركوا املتطلبات اليت ينبغي 
عليهم تلبيتها يف العملية التدريسية ، ولذلك فإنه ينبغي على املعلم توجيه وحتفيز نشاطات التالميذ لكي 

  . يعوا أهداف الدرس باعتباره شرطاً ضرورياً لتحقيق تفاعلهم مع حمتوى الدرس ومقدمة الكتسابه

ويتجلى مضمون وظيفة التوجيه حنو اهلدف يف قيادة التالميذ إلدراك احلدود الفاصلة بني ما يعرفونه وما 
لذلك فإن . ال يعرفونه وأن يدركوا املتطلبات اليت ينبغي عليهم حتقيقها يف اخلطوات الالحقة للدرس 

حتديد اهلدف وتوضيحه للتالميذ ال يعين بالضرورة أن املعلم قد حقق الفائدة املرجوة منه ، بل على 
العكس من ذلك قد يؤدى حتديد اهلدف للتالميذ إىل ردود فعل عكسية يف العملية التدريسية ، ألنه 

بتحديد وتوضيح اهلدف يكون املعلم قد حدد نشاطه بشكل واضح ، ووضع األساس لضمان فاعلية نقل 
املعارف دون أن يكون لذلك أمهية لضمان فاعلية عملية اكتساب املعارف واليت ممكن أن تتحقق من 
خالل قيام املعلم بتطوير اهلدف وتوضيحه من خالل نشاطات التالميذ أنفسهم ، ليتمكنوا من املتابعة 
واإلنصات لشرح املعلم وإلدراك الترابط بني املعارف اجلديدة والسابقة وبني عناصر املوضوع اجلديد 

  . لنفسه باعتبار أن اإلدراك بالترابط أهم مسألة لالستيعاب

وال تعين عملية تطوير اهلدف هذه أن يتم ممارستها يف كل درس ، أو كل حصة درسـية ، بـل                                
يتوقف ذلك على طبيعة الدرس نفسه ، أو عالقاته بالدروس السابقة للوحدة الدرسية ، فقد يكتفي املعلم                          
بتوجيه التالميذ حنو اهلدف يف أول درس للوحدة الدرسية ويعتمد فيما بعد على هذا التوجيـه لقيـادة                              

  . الدروس الالحقة هلا

كما ال تقتصر وظيفة التوجيه حنو هدف الدرس مثله يف ذلك الوظائف األخرى ملرحلة التحضري واإلعداد                   
على وضع األساس ملعاجلة الدرس اجلديد ، أي ال يقتصر دورها                )  كالتثبيت والتحفيز وتطوير الدافعية       (

فبعد انتهاء املعلم من      . على مرحلة التحضري فحسب وإمنا ميكن أن تشمل خمتلف مراحل احلصة الدرسية                    
فإنه ال ينتقل إىل معاجلة جانب آخـر          -على سبيل املثال       -شرح جانب ما من جوانب موضوع الدرس       

وال جيوز له ذلك إال بعد أن يثبت هذه اخلطوة ويعتمد معارفها كأساس لتوجيه التالميذ حنو هدف اخلطوة                     
 . الالحقة وهكذا دواليك 
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كذلك فإن وظيفة التثبيت ميكن أن ختدم مرحلة التحضري وكذلك معاجلة املوضوع اجلديد لكن ميكن أن                          
تظهر أيضاً كخطوة مستقلة يف احلصة الدرسية بعد إمتام املعلم لشرح الدرس وميكن أن تكــون وظيفـة                         

  . وهكذا) ... كدروس املراجعة والتمارين مثالً ( سائدة حلصة درسية كاملة 

 : ويمكن في األخير تلخيص مهام مرحلة التحضير فيما يلي

  . تثبيت واسترجاع معارف التالميذ من خالل ربط املعارف السابقة باملعارف اجلديدة.1

إثارة رغبات التالميذ واجتذاب انتباههم إىل موضوع الدرس اجلديد وتوضيح املشكلة الـيت سـتتم                          .2
  . معاجلتها والكفايات اليت سيتم اكتساا

  . تعريف التالميذ خبطة سري الدرس.3

  . إثارة تساؤل التالميذ وتطوير حب االستطالع لديهم.4

  . تطوير االستعداد املسئول للتالميذ للمشاركة النشطة يف الدرس.5

 :نحو هدف الدرس   والتوجيه  أساليب التحضير
إىل ضرورة توضيح أهم األساليب الفاعلة   يقود االستعراض السابق للوظائف املختلفة ملرحلة التحضري ،

قبل اخلوض يف ذكر   وما ينبغي التنبيه إليه. لضمان حتقيقها وتطوير موقف التالميذ اإلجيايب من التعلم 
كل   تشكل يف جمموعها  هذه األساليب وتفصيالا ، هو التأكيد على إن الوظائف التدريسية للتحضري

ال يعين بأي حال من األحوال ، وجود مفاصل أو  ال يتجزأ ، وإن معاجلة كل منها بصورة مستقلة 
خطوات خمتلفة ضمن مرحلة التحضري ، وال يعين ذلك أيضاً ضرورة استخدام أساليب وإجراءات 

تدريسية خمتلفة لتحقيق كل وظيفة من وظائفها ، واليت مت شرح كل منها بصورة مستقلة ال لشيء سوى 
لفت انتباه املعلم إىل أمهيتها ، وللتأكيد على ضرورة استخدام األساليب املساعدة يف حتقيق مجيع وظائف 

فعندما يطلب املعلم من تالميذه إعراب مجلة ما يف مقدمة درس للنحو مثالً فإن حماولة . التحضري واملدخل 
التالميذ إلعراب تلك اجلملة ينبغي أن يساعد يف حتقيق الوظائف املختلفة للتحضري ، املراجعة ، التثبيت ، 

  . التحفيز والتوجيه حنو اهلدف ، وال يوجد ما يربر ضرورة استخدام أسلوب مستقل لكل وظيفة

 :كتب معلم النحو اجلملة التالية على السبورة وطلب من التالميذ إعراا  :مثال 
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  .يقف الشعب إجالالً للشهداء

  فمتى يكون هذا األجراء صحيحاً ومتى يكون خاطئاً ؟ 

لدرس               ) ألجله  املفعول( تتعلق اجلملة السابقة بدرس النحو            فإذا كان املفعول ألجله هو موضـوع ا
يذ يف الـدرس            )ورمبا تقييم  (السابق فإن إجراء املعلم ذلك يهدف إىل مراجعة وتثبيت          ما اكتسبه التالم

السابق مما يعين بأن على املعلم أن يستخدم أسلوباً أو أساليب أخرى لغرض حتقيق الوظـائف األخـرى                        
  . للتحضري
 :تعليق 

سبق أن أوضحنا لدى استعراض وظيفة املراجعة والتثبيت ، خطأ اقتصار أساليب املعلم على تثبيت 
وتقييم املعارف السابقة دون أن يكون هلا إسهام يف حتضري التالميذ ملوضوع الدرس اجلديد ، إال إذا كان 

نشاط املعلم هذا خمططاً له مسبقاً ومستقالً متاماً عن نشاطات معاجلة املوضوع اجلديد للدرس ، فذلك 
مسموح به ، على أن يقوم املعلم بعد ذلك بتحضري التالميذ ملوضوع الدرس اجلديد وعدم اعتبار 

  . النشاطات السابقة مبثابة حتضري وإعداد له

أما إذا كان املفعول ألجله هو موضوع الدرس اجلديد فإن األجراء الذي اتبعه املعلم صـحيحاً متامـا إذ                           
سيعتقد التالميذ ومن الوهلة األوىل بان التمرين املوضوع أمامهم ذو عالقة بالدرس أو بالدروس السابقة                            
، ولذلك فإن إعرام لتلك اجلملة سيعتمد بالدرجة األوىل على معارفهم املكتسبة يف تلك الدروس وقد                                 

هلم هذا  ينجحون يف إعراب عدد من الكلمات وخيفقون يف إعراب عدد آخر إال أن اإلمكانية اليت وفرها
التمرين للنجاح يف إعراب عدد من الكلمات ويف نفس الوقت وضعهم أمام صعوبة معينة سيحفزهم على                     

  . التفكري وسيدفعهم لتكرار احملاولة إلعراب ما تبقى من الكلمات

وعلى الرغم من أم لن يستطيعوا حتقيق ذلك الرتباط حل هذه الصعوبة مبوضوع الدرس اجلديد إال أن                            
  : أسلوب املعلم هذا سيساعد يف حتقيق وظائف التحضري على النحو التايل

جناح التالميذ يف إعراب معظم كلمات اجلملة سيدفعهم للتفكري يف إعراب الكلمات األخرى من                            • 
خالل استرجاع معارفهم السابقة وهو ما يعىن حتقيق وظيفة التحضري يف املراجعة والتثبيت للمعارف                   

  . السابقة
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إخفاق التالميذ جيدي املستوى يف إعراب الكلمة أو الكلمات املرتبطة مبعارف الدرس اجلديد تزيل                      • 
هور                               لف ظ حاجز اخلوف والرهبة عن التالميذ ضعيفي املستوى الذين عادة خيفون رؤوسهم خ

ويف ذلك فائدة هلم السترجاع معارفهم السابقة وتطويرها كمــا             زمالئهم ولردود فعل املعلم حللها    
  . انه حيقق انتباه وانضباط مجيع تالميذ الصف

تؤدى صعوبة املهمة املوضوعة أمام التالميذ إىل حتفيزهم ، وإثارة دوافعهم وفضـوهلم ويشوقهــم                       • 
ملعرفة احلل من املعلم ، الذي حيقق تدخله وإعرابه للكلمة أو الكلمات الصعبة قيادة التالميذ حنـو                             
هدف الدرس ، ويهيئ مناخاً مالئماً لتفاعل التالميذ النشط مع حمتوى الـدرس باعتبــاره شـرطاً                   

يوضح هذا املثال ، كيـف ميكــن للمعلـم ،      . وضرورة الكتسابه وحتقيق أهداف احلصة الدرسية
وقيادة التالميذ الكتسـاب         حتقيق مهام التحضري       وجبهد حمدود ، ويف زمن قصري        بأسلوب بسيط  

املعارف اجلديدة ، دون احلاجة إىل استخدام أساليب وإجراءات متعددة ، اليت رمبا ال تؤدى إال إىل                            
زيادة االضطراب الذهين للتالميذ وتضعف قدرام على اإلصغاء واملتابعة وإدراك هدف الدرس ،                          
وتضيع جهود املعلم هباء وال تؤيت مثارها املرجوة ، وتتعقد عملية تعلم التالميذ ، ويتحول الـدرس                      

  . إىل حدث روتيين ال حيقق الغايات املنشودة منه
إضافة إىل هذا األسلوب ميكن للمعلمني استخدام عدد من األساليب األخرى املساعدة على إعداد ويئة 

 : التالميذ وإثارة دوافعهم وتوجيههم حنو هدف الدرس وخطة سريه وفيما يلي بعض منها
 :العرض التوجيهي للمعلم 

. وخطة سرية   قيام املعلم بإعطاء مقدمة للتعريف مبوضوع الدرس  يقصد بالعرض التوجيهي للمعلم
من األساليب شائعة االستخدام يف كثري من الدروس ، رمبا العتقاد املعلمني   ويعترب هذا األسلوب

ويف حني ميكن التأكيد على . ومساعدته يف حتقيق النظام واالنضباط يف الصف   وتوفريه للوقت  بسهولته
مثل هذه اإلجيابيات إال إنه ميكن يف الوقت نفسه التنبيه إىل عدد من السلبيات اليت قد ترافق استخدامه 

  وجتعل منه إجراء سلبياً ال حيقق الغرض املنشود منه ويؤثر سلباً يف نوعية النتائج املتوخاة من الدرس
فاقتصار هذا األسلوب على خماطبة اجلانب املعريف للتالميذ قد يساعد يف لفت انتباه التالميذ اجليدين دون 

غريهم ، كما قد يؤدى تكرار استخدامه حتوله إىل أسلوب روتيين يؤدى إىل ملل التالميذ ويتملكهم 
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اليأس وخباصة التالميذ ضعيفي املستوى وغري املنضبطني فال يثري شرح املعلم اهتمامهم وينصرفون للتفكري 
يف أمور أخرى ، وبذلك يتحول هذا األسلوب إىل أجراء توجيهي لنشاط املعلم ويفقد أمهيته يف حتفيز 

وإثارة اهتمامهم ، وحتقيق تفاعلهم مبحتوى الدرس ، وحتقيق أهدافه ، مبعىن إن املعلم قد حدد   التالميذ
  . حتديد وتوجيه نشاطات التالميذ الكتساب تلك املعارف ذا األسلوب إجراءات نقل املعارف و أمهل

وحىت يكون هذا األسلوب ذا فاعلية يف توجيه التالميذ حنو هدف الدرس وحمتواه فإنه ينبغي على املعلـم                         
استخدامه مبا يساعد يف إثارة تساؤل التالميذ حول موضوع الدرس وعناصره املختلفة ومبا حيفزهم على                       
االنتباه والتفكري واملتابعة لشرح املعلم الستخالص اإلجابات عنها و إال يفقد هذا األسـلوب أمهيتـه يف                      

  . حتقيق مهام مرحلة التحضري
 :توجيه بعرض وسائل تعليمية 

من ) اخل  ..كاخلرائط ، الرسومات ، التجارب ، أفالم الفيديو ( يعترب استخدام املعلم للوسائل التعليمية 
فإضافة إىل إجيابية هذا اإلجراء يف . أبسط األساليب وأكثرها فاعلية لتوجيه التالميذ حنو هدف الدرس

  . توفري زمن احلصة وختفيف العبء التدريسي عن املعلم فإنه حيقق للتالميذ الكثري من الفوائد

فتحقق مشاهدة التالميذ املباشرة ملوضوع الدرس أو منوذج تعبريي عنه زيـادة نشــاطهم وحيويتهـم                         
ته السابقــة ،                             وتساعدهم يف التركيز واالنتباه والتحليل والربط بني عناصر املوضوع وتصحيح معلوما
وتساعدهم يف تثبيت املعارف اجلديدة ومتكنهم من التفكري الواعي واملنظم وتطوير قـدرام الذهنيـة ،                         

  . شريطة أن يستخدم املعلم الوسيلة التعليمية املناسبة ملوضوع الدرس

 :توجيه باحملادثة 
إحدى أهم أساليب توجيه التالميذ وقيادم الستنتاج وتطوير   أو االكتشافية تعترب احملادثة االستنتاجية

ويستخدم هذا األسلوب عندما ميتلك التالميذ خلفية معرفية حول . هدف الدرس وحتديد عناصره 
  ). اخل..  معارف سابقة ، خربات ومشاهدات التالميذ (موضوع الدرس اجلديد 

ية ،                   فيمكن مثالً استخدام هذا األسلوب لتوجيه الطلبة حنو هدف الدرس املتعلـق بالوظـائف التدريس
فمعايشة الطلبة للدرس والتدريس لسنوات طويلة تصلح ألن تكون أرضية خصبة حلوار مفيد بني املدرس                    

  . والطلبة لتطوير هدف الدرس وتوضيحه
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 :توجيه بتحضري مسبق 
  : ميكن للمعلم توجيه التالميذ حنو هدف الدرس من خالل

  . تقييم الواجب املرتيل    •  
  . تكليف التالميذ ببعض املهام والواجبات    •  

ويعترب فحص وتقييم الواجب املرتيل من املهام اليومية الروتينية للمعلمني يف مقدمة كل درس تقريباً بغض 
وإذا كنا نؤكد على إن الفحص . النظر عن وجود عالقة ارتباط مبوضوع الدرس اجلديد من عدمه

والتقييم املستمر للواجب املرتيل من املهام اليومية األساسية للمعلمني يتعرفون من خالله على جوانب 
ضعف التالميذ ويعطيهم مؤشرات عن جوانب اإلخفاق والضعف يف تشكيل الدرس ، ويساعد يف تطوير 

عادة التعلم املنظم واملخطط للتالميذ إضافة إىل تطوير قدرام لتطبيق معارفهم املكتسبة وغريها من 
إال إن ما ميكن التأكيد عليه وحنن بصدد احلديث عن عالقة   اإلجيابيات اليت ال يتسع اال لشرحها هنا

 :الواجب املرتيل بتوجيه التالميذ حنو هدف الدرس ميكن توضيحه مبا يلي
إن فحص وتقييم الواجب املرتيل والتعليق على نتائجه ال يشترط أن يتم يف مقدمة كل درس ، إال                  »  

إذا كانت له عالقة مبوضوع الدرس اجلديد ، وميكن للمعلم استخدام نتائجه لتوجيه التالميــذ                   
  . حنو هدفه

قد يؤدى تصحيح الواجب املرتيل إىل استقطاع زمن طويل من زمن احلصة مما يدفع املعلم فيما بعد                   »  
ال ميكن اعتبار تصحيح الواجب املرتيل         لذلك. إىل اإلسراع يف الشرح لتعويض الزمن الضائع        

أسلوباً لتوجيه التالميذ حنو هدف الدرس إال إذا كانت له عالقة مباشرة مبوضـوع الـدرس                        
اجلديد ، إضافة إىل إن فحص الواجب املرتيل وتصحيح نتائجه ال يشترط أن يتم يف الصـف ،                  
جل مالحظاتـه                      فيمكن للمعلم تصحيح الواجب يف املرتل أو أثناء االستراحة ، وعليه أن يس

مع التالميذ املعنيني يف مكتب املعلمني ، إال إذا دعت الضرورة إعادة شرح جوانب  ومناقشتها
معينة من الدرس السابق جلميع التالميذ فيمكن حتقيق ذلك يف مقدمة الدرس شريطة أال يكون                        

  . ذلك مبثابة إعداد ويئة للدرس اجلديد

وال يقتصر الواجب املرتيل من جانب آخر على قيام التالميذ بتنفيذ مهام وواجبات لتطبيق املعارف               
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املكتسبة يف الدرس السابق ، بل ميكن للمعلم تكليفهم مبهام إضافية لتهيئتهم للـدرس الالحـق                          
يع أوراق               كأن يكلفهم بقراءة وتلخيص موضوع الدرس من الكتاب املدرسي               (  نهم جتم أو يطلب م

وأن حيدد هلم واجبات تنسجم ومتطلبات الدرس  نباتات خمتلفة ، أو جتميع أزهار متنوعة لدرس النبات ،
كما ميكن تكليف التالميذ بإعداد خرائط أو رسـومات أو تلخيــص                 ).  الالحق ، ولتهيئتهم الكتسابه      
أو من خالل متابعة برنامج إذاعي أو تلفزيوين أو أن يقوموا بزيارة ملتحــف              ( مواضيع معينة من الصحف     

  . لتكون مبثابة حتضري وإعداد للدرس الالحق)  أو مصنع أو مزرعة أو منشأة اقتصادية وغريها

 :توجيه بإثارة مشكلة 
يضع املعلم مهمة حمددة أمام التالميذ يف صورة سؤال أو مترين أو مشكلة كما يوضحه املثال السابق 

 . يف دروس النحو)  املفعول ألجله( 
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 :توجيه بإثارة تناقض 
ميكن للمعلم توجيه التالميذ حنو هدف الدرس من خالل إطالعهم على حقائق معينة لظاهرة أو تطور 

. تارخيي أو غريها ، جتعلهم يشككوا يف صحتها ، لتناقضها وعدم توافقها مع معارفهم السابقة حوهلا 
فعندما طلب معلم األحياء من تالميذه يف مقدمة درسه حول دورة العرق يف جسم اإلنسان عن نوع 

هل : النصح الذي ينبغي تقدميه لالعب كرة القدم لتخفيف تصبب العرق عن جسمه بعد انتهاء املباراة 
بشرب سائالً بارداً أو ساخناً ؟ وكانت إجابة التالميذ سريعة كما توقع ، طبعاً ماًء بارداً أو شراباً بارداً أو 
آيس كرمي ، فعندما اعترض املعلم على إجابتهم واعترب انه من األفضل لالعب شرب كأس من الشاي أو 
القهوة اندهش التالميذ ، و اعتربوا ذلك نوعاً من املزاح ، إذ كيف هلم أن يصدقوا ما يناقض ما اعتادوا 

وبذلك يثري مثل هذا التناقض حفيظة التالميذ لكنه يف الوقت نفسه حيفزهم على . على ممارسته لسنوات 
التفكري يف الظاهرة وإثارة النقاش والتساؤالت حوهلا ، وينتظرون من املعلم إعطاء توضيح كاف عنها ، 

 ... وهو ما ميكن أن يساعد يف إعدادهم ويئتهم للدرس وميكنهم من متابعة شرح املعلم وهكذا

 :توجيه من خالل تضارب اآلراء 
يتم توجيه التالميذ حنو هدف الدرس من خالل وضعهم أمام مشكلة معينة يثار حوهلا نقاش مستفيض 

وتتعدد حوهلا اآلراء واألفكار فيلتقط املعلم أهم نقاط اخلالف ليجعل منها منطلقة ملعاجلة املوضوع اجلديد 
  . للدرس

 : أساليب أخرى

قابالت                        إضافة هلذه األساليب ميكن للمعلمـني اسـتخدام بعـض األسـاليب األخـرى كامل
كما ميكن اسـتدعاء بعـض       . والريبورتاجات واأللغاز والكاريكاتور لتوجيه التالميذ حنو هدف الدرس              

الشخصيات االجتماعية أو مدراء املصانع واملزارع وخالفهم للحضور إىل الصـف يف بدايــة تدريـس                  
الوحدة الدرسية إلطالع التالميذ على مهام مؤسسام ولإلجابة عن تساؤالم حوهلا وهو من األساليب                             
اليت تثري جو من البهجة والسرور وحتفيز التالميذ على التعلم ، وكذلك احلــال بالنسبـة للريبورتـاج                                

  . الصحفي والكاريكاتور والرسوم اهلزلية كما نشاهدها يف بعض جمالت األطفال

وبعد هذا االستعراض ألهم األساليب التدريسية للتوجيه حنو اهلدف جتدر اإلشارة إىل عدد من العوامل 
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 :وهي ) 77ص  1965 ( (Dietz)املساعدة يف زيادة فاعلية هذه األساليب مستندين يف ذلك إىل دييتز 
إزالة الصعوبات اليت ميكن أن تساعد يف إضعاف وعي التالميذ باهلدف ، كأن يعمل املعلم على سبيل                        .1

املثال على معاجلة الكل قبل معاجلة التفاصيل ، أو أن يعمل على معاجلة األجزاء الصعبة قبل معاجلـة                                  
كأن يوضح بعض الكلمات اجلديدة يف دروس األدب واإلجنليزي قبل أن يعاجل النص كامالً                      ( الكل ،   

( .  
كالرسومات ، الصور ، أو امللخص السبوري ،           ( إبعاد التالميذ عن أية نشاطات أو مؤثرات خارجية                   .2

كما ينبغي عليه أيضـاً      ) وكل ماله عالقة مبا تعلمه التالميذ يف احلصة الدرسية السابقة للحصة الدرسية             
عدم السماح بوجود أي كتاب أو جملة وخالفهما على طاولة التالميذ ، كما ال ينبغي السماح بوجود                          

الن من شأن ذلك      ) صور أو رسومات على الواجهة األمامية وعلى الواجهتني اجلانبيتني لقاعة الدرس                      
أن يعرقل انتباههم وتركيزهم حلديث املعلم ، وجيعلهم ينشغلون مبا ليس له عالقة مبوضوع الـدرس ،                       
كما ينبغي عليه أيضاً أن يتجنب إثارة نقاشات تفصيلية ال مربر هلا يف مقدمة الدرس الن من شأن ذلك                    

  .املساعدة يف تشتت فكر التالميذ وال حيقق توجيههم حنو هدف الدرس بوضوح
التأكيد على اجلوانب اجلوهرية يف املوضوع من خالل إعطائها ثقالً أكرب ، ومن خالل تكرارها إبرازها                .3

  . يف صحيفة جديدة

انظروا : لفت انتباه التالميذ إىل الصعوبات وإىل النقاط الرئيسية أثناء سري النشاط كأن يقول للتالميذ                       .4
يد للطباشـري                . اخل  .. اآلن جيداً ، حولوا االنتباه والتركيز            وأن يعمل باستمرار على االستخدام اجل

وكنتيجة لضعف الوعي الطرائقي لدى      .امللونة ، مبا يلفت انتباه التالميذ إىل النقاط الرئيسية للدرس
عدد من املعلمني نراهم كما يوضح دييتز يستخدمون أساليب خاطئة لتوجيه التالميـذ حنـو هـدف                         
الدرس سنحاول التعرف مبا يتمكن املعلم من جتاوزها وجتنب استخدامها ملا هلا من تأثري سليب يف عملية                       

 : التوجيه حنو اهلدف ، ومن هذه األساليب
 : إعطاء اهلدف أو توضيح عناصر املوضوع.1

توضيح هدف الدرس وكتابته على السبورة يف صورة عنوان ملوضوع الدرس من دون معاجلته تدريسيــاً                       
كما أوضحنا من سابق ال خيدم توجيه وحتفيز نشاط التالميذ وال يعين بالضرورة ام قد عرفوا اهلدف من                              
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الدرس ألنه بتحديد وتوضيح اهلدف يكون املعلم قد حدد نشاطه بشكل واضح ووضع األساس لضمان                          
  : فاعلية نقله للمحتوى لكنه ال حيقق به فاعلية اكتساب التالميذ له ، كأن يقول للمعلم

 .. أو سندرس نظرية الطفو.. سنعاجل اليوم املناخ يف اليمن 

ما  .. والصحيح أن يعمل املعلم على توجيه نشاط التالميذ الستنتاج أو تطوير واكتشاف اهلدف بأنفسهم
 الذي سيتعلمونه من درس املناخ أو نظرية الطفو ، أي ما هي األهداف اليت ينبغي حتقيقها ؟
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  :اهلدف املتأخر.2
نقصد باهلدف املتأخر هو عدم وضوح هدف الدرس للتالميذ من بداية احلصة الدرسية وال يعرفـون إىل                           

مما يضعف قدرة    ) قد تطول أو تقصر ، منذ أن بدأ شرحه           ( ماذا يهدف الدرس إال بعد مرور فترة زمنية          
 . التالميذ على املتابعة والتركيز وإدراك الترابط بني عناصر املوضوع ويؤثر بالتايل سلباً يف عملية اكتسابه

 : هدف عام جداً.3
حيدث مثل هذا اخلطأ عندما يعلن املعلم للتالميذ بأنه سيقوم مبعاجلة موضوع جديد أو أنـه سـيستكمل                            

بعد أن انتهينا من معاجلة الدرس السابق ، فإننا سنعاجل اليــوم درسـاً                      : معاجلة املوضوع السابق فيقول       
عاجلنا يف احلصة الدرسية السابقة موضوع التكـافؤ ، وسـيكون                   : جديداً هو املبتدأ واخلرب ، أو يقول           

موضوع حصتنا الدرسية هلذا اليوم هو استكمال ما تعلمناه يف احلصة الدرسية السابقة عن التكافؤ ، من                               
حيث انه ينبغي أن تعرفوا بأن لبعض العناصر اكثر من تكافؤ ، فيمكن أن يكون تكافؤ بعـض العناصـر                 

إن حتديد املعلم هلدف الدرس ذه الطريقة           . ويبدأ مباشرة بشرح الدرس اجلديد            .. اخل    أحادياً أو ثنائياً    
ال يساعد التالميذ يف إدراك أمهيته وال يتضح لديهم عناصر املوضوع املختلفة اليت ينبغي عليهم اكتساا                               

   .وال يعرفون بالضبط ما الذي سيتعلمونه و ما الذي ينبغي عليهم عمله من أجل تعلمه

 : حصص درسية بدون أهداف.4
يهمل عدد من املعلمني حتديد وتوضيح وتوجيه التالميذ حنو هدف الدرس ، ويكتفــون مبعاجلـة                           
موضوع الدرس باالستناد إىل بعض املتطلبات األساسية واليت ينبغي أن يتعلمها التالميــذ مـن خاللـه                           

فتظهر معاجلة املعلـم ملوضــوع      . ويتعاملون مع عنوان الدرس باعتباره اهلدف الرئيس للحصة الدرسية                   
الدرس ركيكة وغري مترابطة ويضل التالميذ يبحثون أثناء شرح املعلم عن أي شئ يساعدهم يف معرفة ما                            

  . الذي يريد املعلم الوصول إليه فال جيدونه

 

 فضالً راجع الفلسفة الطبيعية   
[1] شكلیة ألنھا صالحة لكل محتوى وتطبیقھا متعاقب منطقیًا في كل درس   
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