
 مرحلة معالجة الموضوع الجديد
  :الوظائف التدريسية لمعالجة الموضوع الجديد

تشمل مرحلة معاجلة املوضوع اجلديد على عدد غري حمدد من العمليات التدريسية املترابطة فيما بينها ، 
والذي سيتم معاجلته حتت . بدء بعمليات اإلعداد والتحضري والشرح وانتهاء بعمليات التثبيت والتقييم 

جانب حمدد من هذه العمليات ، وحتديداً عملييت نقل واكتساب " معاجلة املوضوع اجلديد " هذا العنوان 
خلطوة أو مرحلة حمددة من مراحل الدرس ، هي   احملتوى التعليمي ، أي معاجلة الوظائف التدريسية

كما أمساها هريبارت ، أو الربط كما امساها أتباعه أمثال تسيالر و رأين ، أو مرحلة تنفيذ   مرحلة التعميق
كما وصفها كلباتريك ، وهي املرحلة املتعلقة مبعاجلة املهام اجلديدة للتعلم ، وهو ما ينبغي أخذه   الدرس

  . يف احلسبان كلما ورد مصطلح معاجلة املوضوع اجلديد

تتفق الوظائف التدريسية للدرس مع الوظيفة العامة للمدرسة ومع اهلدف العام للتربية تطوير شخصية 
وجعل   التلميذ من مجيع اجلوانب ، وهو ما اكسب هذه املرحلة من مراحل العملية التدريسية أمهية كبرية

منها حمور النشاط التدريسي والعمود الفقري للدرس وحيظى جبل اهتمام املعلم وتستحوذ على معظم زمن 
إال أن ما ينبغي التأكيد عليه هو إن إدراك املعلمني ألمهية هذه املرحلة ال يقابله يف . احلصة الدرسية 

فيوىل املعلمون اهتمامهم بوظيفتها املتمثلة يف نقل . أحوال كثرية استيعاب لوظائفها التدريسية كاملة 
املعارف إىل التالميذ ، ويئتهم حلفظها واسترجاعها يف ورقة االمتحان ، ورمبا ال يسألون عنها فيما بعد 

والكفايات الطرائقية للتالميذ وكذا تطوير   واملهارات  القدرات  وال حتظ وظائفها األخرى كتطوير
وتراكمت تدرجيياً بفعل هذا اخلطأ . باالهتمام املطلوب   القناعات واملواقف والسلوك والقيم وغريها

الفادح حول مهام الدرس خربات تدريسية خاطئة كان من نتيجتها النظر إىل مهمة املعلم كناقل للمعارف 
فتأثرت بذلك نوعية الدرس والعملية التدريسية ، وتأثر بذلك مستوى التالميذ ، فسادت   فحسب ،

حالة من عدم الرضاء عن حال التعليم ، وازدادت بذلك الدعوات إىل تصحيحه وتطويره لضمان حتقيقه 
لقناعتنا بأا مبعث  ولقد مت التأكيد على هذه اإلشكالية اكثر من مرة. للغايات التربوية املنشودة منه 

رئيس لسلبيات النظام التعليمي واليها يرجع أحد أسباب تطور مشاعر عدم رضاء اتمع عن واقع حالة 
  . التعليم
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وبرغم تعدد وتنوع األسباب والعوامل املؤثرة يف حتقيق املدرسة لغايات و أهداف اتمع واليت ال يتسع 
اال لشرحها هنا ، إال انه ميكن التأكيد على إن تصحيح وتغيري نظرتنا عن مفهوم الدرس ومهامه ومبا 

ينسجم و أهداف التربية والتعليم ووعي املعلم ا وتطوير استعداده لتحقيقها ، وميكن أن يكون له إسهام 
  . كبري يف تطوير نوعية الدرس وحتقيق فاعلية التربية والتعليم

لذلك نعيد ونكرر مرة أخرى على عدم اقتصار مهام الدرس على تطوير اجلانب املعريف للتلميذ مبفهومـه                 
وإمنا ينبغي أن تشمل أيضاً تطوير خمتلف جوانب شخصية التلميذ                )  اكتساب املعلومات وحفظها    (الضيق  

 : ، وحتديداً فإن مرحلة معاجلة املوضوع اجلديد ينبغي أن تساعد التلميذ على
  اكتساب املعارف العلمية والفهم واالستيعاب  • 

  تطوير قدراته ومهاراته وكفاياته الطرائقية  • 

  وقيمه وكذا كفاياته االجتماعية  تطوير قناعاته ومواقفه وسلوكه  • 

على أن التأكيد على هذه الوظائف الرئيسية الثالث ال يعين بالضرورة تساوى ثقلها التدريسي ، يف كل 
عملية تدريسية ، ملعاجلة موضوع جديد وإمنا يتوزع هذا النقل وفقاً لطبيعة األهداف اليت حيققها فيمكن 
أن تستحوذ وظيفة اكتساب املعارف وتطوير الفهم واالستيعاب على معظم النشاط التدريسي ، يف حني 

اخل اجلانب األكرب من .. حتتل باقي الوظائف على حيز صغري منه أو رمبا العكس فيحتل تطوير القناعات 
مع األخذ بعني االعتبار إن اكتساب املعارف وتطوير الفهم واالستيعاب هو أساس .. النشاط وهكذا 
ويشترط اكتساب املعارف العلمية وتطور القناعات مستوى تطور معني للقدرات .. تطوير القناعات 

  . الذهنية واليت ينبغي هي األخرى تطويرها من خالل عملية االكتساب للمعارف وتطوير القناعات

نشاط ( على هذا األساس تشمل مرحلة معاجلة املوضوع اجلديد على عمليتني أساسيتني مها عملية النقل 
وقد مت إيضاح مفهوم وخصائص هاتني )  نشاطات التلميذ ، التعلم (عملية الكتساب )  املعلم ، التعليم

بصورة   وسيتجه اهتمامنا).  راجع تعريف طرائق التدريس( العمليتني والعالقة بينهما يف موضوع سابق 
أساسية ملعاجلة التكنيك الطرائقي لعملية النقل و االكتساب ، أي األساليب والفنون الطرائقية للمعلم و 

  . التالميذ ملعاجلة موضوع جديد

 :والفنون الطرائقية للنقل و االكتساب األساليب 
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القوانني   تتحدد أساليب وفنون نقل و اكتساب املعارف ، من خالل تأثري عدد من القانونيات التدريسية
 :التدريسية للنقل ، للقيادة ، وللشرح ، واليت تتلخص من خالل اجتاهني أساسيني ينبغي مراعاا ومها

 . منطق العملية التدريسية • 

 .واألسلوب التدريسي للنقل • 
و يتحدد األسلوب التدريسي للنقل والذي سبق توضيحه بالتفصيل يف موضوع طرائق التدريس من      
  : خالل

  . اخل.. منطقية عرض وتطوير األفكار أو احلقائق  • 
  . النقل باستخدام وسائل اإليضاح • 

 .طريقة احملاضرة ، طريقة احملادثة والنقاش وطريقة العمل املستقل: طرائق التعليم والتعلم ، مثل  • 
 . هل مجعي أو فردى ، ثنائي أو يف عمل يف جمموعات) تنظيم عالقة االتصال( أسلوب تنظيم الدرس  • 

  : أما مراعاة منطقية العملية التدريسية فيمكن أن يتم من خالل
  . التسلسل أو التعاقب التربوي واملنطقي لألهداف • 

احلقائق األساسية ، املفاهيم ، القوانني ، املبادئ التعميمـات ،               : املنطق الداخلي للمحتوى التعليمي        • 
  . اخل..  الطرائق

  . تعاقب اخلطوات التدريسية اليت تودي إىل حتقيق اهلدف: املنطق التدريسي لعملية النقل  • 
يف حتديد أهداف احلصة   إلعداد وحتضري املوضوع اجلديد  تكمن أوىل مهام النشاط الطرائقي للمعلم

الدرسية ، أي حتويل األهداف العامة إىل أهداف إجرائية تفصيلية ، لكل جانب من جوانب املوضوع 
وأن يتم تنظيمها وترتيبها يف سياق منطقي ، حبيث يكون حتقيق كل هدف أساس لتحقيق   املراد معاجلته

  دون ثغرات أو قفزات  اهلدف الذي يليه باعتبار أن ذلك ضمانة أساسية للسري املخطط واملنظم للدرس
ويعني املعلم على اختيار وتنظيم احملتوى ، وكذا اختيار طرائق التدريس املناسبة ، لكل خطوة من 

  . خطوات الدرس
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إىل انتقال املعلم إلجناز املرحلة الثانيـة مـن           )  راجع ختطيط الدروس    (ويساعد حتليل األهداف وترتيبها       
اإلعداد والتحضري للموضوع اجلديد واملتمثلة يف اإلعداد التدريسي والطرائقي للمحتوى التعليمي مـن                    

  : خالل إجناز املعلم للمهام التالية

 . حتديد السمة األساسية للمحتوى التعليمي أي ما هي املسألة األساسية اليت يعاجلها احملتوى • 
واليت مل يتم حتديدها بصورة تفصيليـة يف           ) اخل  ..  اختيار احلقائق ، املفاهيم      ( اختيار عناصر احملتوى      • 

املنهج ، مع مراعاة اختيار احلقائق ذات القيمة العلمية والضرورية اليت تستحق التعميم ، واالبتعاد                               
وأمثلة اقل من  قدر املستطاع عن إبراز كم كثري من املعلومات ترهق ذهن التلميذ أو إعطاء حقائق

  . املطلوب ال تساعد التلميذ يف إدراك الترابط بني املعارف وتعميمها
 . ترتيب وتنظيم عناصر احملتوى وفقاً لألهداف اإلجرائية للحصة الدراسية  • 
 : التفكري يف اإلمكانيات املختلفة لربط عناصر احملتوى فيما بينها وربطها  • 

 باملعارف السابقة للتالميذ وخبربام ومشاهدام ، *   

 مبعارف املساقات التعليمية للمواد التعليمية األخرى ذات العالقة ، *   

 بالتطورات احلديثة للعلوم ، *   

 بالتطورات اجلارية يف اتمع ، *   

حتديد الوزن التدريسي لعناصر احملتوى ، حتديد عناصر احملتوى وترتيبها كاحلقائق ، املفاهيم وغريهــا                         •
 .حبسب أمهيتها

 .حتديد إمكانيات التثبيت الضرورية الكتساب عناصر احملتوى املختلفة  • 
وبانتهاء إجراءات التحضري للمحتوى التعليمي يكون املعلم قد وضع األساس إلعداد اجلانب الطرائقي 

للدرس ، اختيار طرائق التدريس املناسبة لتحقيق تفاعل املعلم والتالميذ مع احملتوى التعليمي وحتقيق 
 ).راجع اختيار طرائق التدريس.( أهداف الدرس 

ويهيئ اإلعداد والتحضري اجليد للموضع اجلديد ظروفاً مالئمة للمعلم لتنفيذ إجراءات عملية نقل   
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 : املعارف واليت تتم من خالل ثالث مراحل أساسية هي
  مرحلة نقل املعارف ،♦

 مرحلة تطوير الفهم العلمي وتطوير القناعات ،♦

 ).مرحلة تطوير القدرات( مرحلة تطبيق املعارف املكتسبة ♦

وتتحدد مهمة مرحلة النقل األوىل يف تعريف التالميذ على اجلانب اخلارجي ، أو املظهر العام للحقائق 
من خالل حتليل املعلم للعناصر املختلفة للمحتوى وشرح تفاصيلها بدقة ووضوح   والظواهر والعمليات

وميكن أن يتم   .باعتباره شرطاً ضرورياً لتطوير تصورام حوهلا وكمقدمة الكتساا وتطوير فهمهم هلا
 : ذلك من خالل إتباع املعلم للقواعد التالية

املوازنة بني النوع والكم ، من خالل شرح احلقائق األساسية واجلوهرية واالبتعاد عـن التفاصــيل                      • 
اليت قد تقود التالميذ للتفكري يف املسائل الثانوية أو توجه انتباههم حنو مواضيع أخرى ليست                 اململة

  . بالدرس  هلا عالقة مباشرة

وغريهـا أو مـن خـالل       .. الوضوح امللموس من خالل املالحظة أو املشاهدة املباشرة لألشياء ،                 • 
  . استخدام وسائل اإليضاح املناسبة

  . ربط املعارف اجلديدة باملعارف السابقة • 

  . الشرح بلغة واضحة وسليمة وبأسلوب بسيط ومفهوم وأن يهيئ نفسه مسبقاً لذلك • 

إلدراك جوهر   ويرتبط مبعاجلة اجلوانب الظاهرية لألشياء ، احلاجة إىل توضيح الترابط فيما بني عناصرها
والظواهر املختلفة ، وهو ما يتطلب االنتقال من مرحلة اإلدراك احلسي إىل مرحلة التفكري ارد   األشياء

. وبناء املفاهيم و االستخالصات والتعميمات  واملنطق العلمي املستند إىل نظام من احليثيات واملربرات
  : ويتحقق الربط بني احملسوس وارد من خالل إتباع املعلم إلجراءات التفكري املنطقي مثل

 القياس  • 

 االستقراء   • 

 إجراءات مشتركة للقياس واالستقراء   • 
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  .اخل  التحليل والتركيب • 
من جانب آخر،بوظيفة أساسية   وتطوير االستخالصات والتعميمات  وترتبط إجراءات بناء املفاهيم

تتعلق بتطوير قدرات التفكري للتالميذ ، وتربيتهم على التفكري املنطقي وتربيتهم على   أخري للدرس
باعتبارها ضرورة لتحقيق التعلم الناجح   فنون التعلم والعمل العلمي ، واالكتساب الذايت للمعارف

حيدث عن طريق   - ) 100ص1962( كما يقول رولف تايلور  -للتالميذ ، من منطلق إن التعلم 
لذلك فإن عملية اكتساب املعارف . سلوك التلميذ النشط ، أي أنه يتعلم ما يعمل ال ما يعمل املعلم 

تتطلب مشاركة التالميذ وتفاعلهم النشط مع حمتوى الدرس وعدم اقتصار دورهم على االستماع 
واالستقبال السليب للمعلومات أو أن يقوم املعلم بتبسيط كل شئ هلم وإزالة الصعوبات والعقبات من 

أمامهم واليت ليس من شأا إال أن تعودهم على الكسل الذهين واخلمول البدين وتطور فيهم روح 
االتكالية وتضعف ثقتهم بأنفسهم وتؤثر سلباً يف تطوير قدرام على التعلم والعمل وتضعف مستوى 

  . حتصيلهم العلمي

إن تطوير الكفايات الطرائقية للتالميذ شرط ضروري لضمان فاعلية عملية االكتساب الذايت للمعارف ، 
  ، وينبغي على املعلمني التخطيط والتنظيم اجليد لتطويرها بصفة مستمرة وتطوير نشاطهم الذايت عموماً

وبتطوير النشاط . واالستفادة من كل اإلمكانيات اليت يوفرها الدرس  من خالل حل املهام والواجبات
الذايت تتطور تدرجيياً قدرات التالميذ على االستقالل الذايت والذي يعترب هو اآلخر شرطاً ضرورياً 

وكلما تطور النشاط . للتطوير الالحق للنشاط الذايت للتالميذ إلجناز مهام وواجبات اكثر صعوبةً وتعقيداً 
الذايت الذي ميارسه التالميذ تتطور لديهم قدرات االستقالل الذايت ، ويساهم تطور قدرات االستقالل 
 . الذايت يف يئة التالميذ ملمارسة نشاطات ذات فاعلية أكرب تساعد يف تفجري طاقام وإبداعام املختلفة
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