
 ألساليبعضاء هيئة التدريس في كلية التربية الزاوية ممارسة أ درجة

   ال من وجهة نظر الطلبةالفع   التدريس

 ــ جامعة الزاوية كلية التربية الزاوية –أ.عبدالسالم الشيباني خليفة  إعداد:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمة البحث :

ن عالمنا المعاصر يشهد ثورة علمية وتقنية متسارعة ترافقها تغيرات في ميادين إ    

اكب لهذه التغيرات، ونتيجة لذلك نسان الموختلفة، وفي مقدمتها ميدان بناء اإلالحياة الم

ب في ذلك كما ويرجع السبمتطلبات العصر  صبحت النظم التربوية عاجزة عن تلبيةأ

ي زيادة مهارات وخبرات عدم كفاية التدريس التقليدي فلى يرى خبراء التربية إ

ول مستوى المأمالن نسبة كبيرة من الطلبة في شتى دول الوطن العربي دون الطلبة, وإ

ساسية، فهناك ضعف عام نتج عن عدة عوامل من ناحية امتالكهم للمهارات األ

علمين ومؤسسات قتصادية وثقافية وسياسية، وبالرغم من الجهود المبذولة من قبل الما

 البد أن يكون هناك ولمعالجة هذا القصورنها لم تحقق النتائج المرجوة، ال أالدولة إ

نوعية التدريس المقدم ومنها  في العملية التعليمية عالج لمختلف العوامل المؤثرة

 ,حداث التغيروجعل التدريس فعاالً قادراً على إوالتعلم، سلوب التعليم أي أ ,للطلبة

كي  ,ساليب التدريسيثة على ضرورة التنوع في طرائق وأولذلك تؤكد التربية الحد

ولت جميع دول جهم العقلي واالجتماعي. ومن هنا أومستوى نض التالميذ تالئم حاجات

حظة على المالية التفكير العلمي و القائم على تنمال العالم اهتماماً كبيراً بالتعليم الفع  

ال م الفع  شياء، كما يقوم التعليدراك العالقات بين األوالتنظيم وتكوين المفاهيم وإ

تباع اعلة بالعملية التعليمية من خالل ات المتعلم ومشاركته الفايجابيالتركيز على إب

م وميولهم و لبة وحاجاتهجيات  التدريس الحديثة التي تراعي مستوى نمو الطيستراتإ

قدراتهم 
 (1)

ن تنوع إ إذقد أحدثت أساليب التدريس تطوراً كبيراً في العملية التعليمية، ف, 

م حت  يمجتمع الطالب من حيث اختالف القدرات البدنية والمهارية والميول والرغبات، 

كما برزت مفاهيم  مختلفة تتوافق مع هذه المتغيرات , ستخدام أساليب تدريسا علينا

معلومات للطالب وإنما زيادة ال منكم دة جعلت التدريس ليس مجرد تقديم ة جديتربوي

المعلومات والمهارات والسلوك .الكم النوعي في 
 (2)

. 

بين ما ال حول العالقة وقد بينت الدراسات التي أجريت على التعليم الجامعي الفع  

ن المادة العلمية التي م هكتمكنمكانيات متعدده كه األستاذ الجامعي من مهارات و إيمتل
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داخل المحاضرة لها أهمية  هيقوم بتدريسها، واتجاهاته، وقدراته التخطيطية، وسلوكيات

د الحقاً بتغذية راجعة لتحسين وتطوير األداء التعليمي حيث التزوخاصة، من 

 بين اإلنسانية  لبناء العالقة التربويةعامالً مهماً باعتبارها موجهاً ومحركاً رئيسياً، و

األساتذة وطلبتهم، كما أن عمليات التخطيط الجيد، واالتجاهات الحسنة والسوية لعضو 

ية فاعلة يمكن لى سلوكيات صف  تكون ذات جدوى إال إذا تم ترجمته إهيئة التدريس ال 

 لدى الطالبن تحدث تغيراً هادفاً أ
(3)

. 

 ث :مشكلة البح

وبتطور هذا الفكر  السائد فيها لى تطور الفكر التربويلقد أدى تطور المجتمعات إ   

ناقالً للمعرفة ، وال  معلمدوار التي يقوم بها فلم يعد الواأل المعلملى تطورت النظرة إ

مهمات  بل ظهرت له الكتاب المدرسي وعقول المتعلمين, مجرد حلقة وصل بين

على  لطلبة ويشجعهميشترك فيها مع ا  التعليميةصبح منظماً للعملية دوار جديدة فقد أوأ

يعتمد على شخصية  الذي الالفع   التعلم الذاتي, ومن اإلتجاهات الحديثة في التعليم

ن تكون لديه سها أوعلى درايته الواسعة بمادته التعليمية والمهارات التي يدر  علم الم

تقان المهارات التعليمية المختلفة ء المعلومات ومساعدة الطلبة على إعطاالقدرة على إ

فالمعلم التربوي من  ,  معهم ويستفيدوا منها في حياتهم اليوميةلكي يفيدوا مجت

من تحقيق أهدافه مرتكزات العملية التعليمية، إذ ال يمكن ألي نظام تربوي تعليمي 

، لذا نجد أن مكانته يجب أن تكون متميزة كما في بالمعلمستعانة ونجاحاته دون اال

مؤسسات التعليم  هم غايات وأهداف، وألن التعليم يعتبر من أ المجتمعات المتطورة

هيئة التدريس في الجامعات، لذلك  ، وهو العمل الرئيسي الذي يقوم به أعضاءالعالي

الجامعية، حيث  تسعى  من قبل اإلدارات اً واسع اً تأخذ اهتمام زالت عملية التعليم ما

،  ئل وتزويده بكل الحاجات الضروريةبشكل دائم ومستمر الى تطويره بشتى الوسا

 اً رئيسي على المؤسسة التعليمية وعامالً  حكمالمؤشر المهم في ال يعتبر  فنجاح المعلم,

ل المرجوة منها من قب لتصنيفها والتعرف على قدراتها وإمكانياتها لتحقيق األهداف

 المجتمع .

وراً جديداً ان التغيرات التي حدثت في طبيعة المناهج الدراسية تتطلب من المعلم د

ختيار أساليب تدريسية وأنشطة منهجية، ووسائل تعليمية اقدرته على يتمثل في 

وتكنولوجية مناسبة، وقدرته على إثارة دافعية الطلبة للمشاركة في العملية التدريسية، 

مية، وخلق جو يساعد على التواصل والتفاعل إليصال يوتوفير المواقف التعل

الطلبة وتقويم سلوكياتهم إلى أذهان  مهارات وتقريب األفكارالمعلومات وال
(4)

. 
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مقتصرا على تزويد الطالب بالحقائق والمعلومات   لذلك لم يعد تدريس التاريخ

التاريخية إنما يسعى إلى تحويلها إلى أداة من أدوات الوعي الوطني والقومي 

ن يكونوا علــى ل أن تعي قدسية أمتهم وقدرتها، وأواإلنساني، مما يفرض على األجيا

ريخ داث، فإذا كانت تلك هي طبيعة التاواضحــة بما مــر عليها من أحمعرفــة 

وأهميته فينبغي أن يتم تدريسه بأساليب متطورة تعكس طبيعته وتسهم في تحقيق 

أهدافه ولن يتأتى ذلك إال بتنويع الممارسات التدريسية في العمليات التعليمية للوصول 

  هاإلى األهداف المنشودة التي نطمح ل
(5) .

 

ن المعلم من أداء الموقف التدريسي بكل كفاءة، برز برامج اإلعداد التي تمك  ولعل من أ

التدريس  و أساليب ق بالكفايات التي تركز على مبادى  وفاعلية هي البرامج التي تتعل

معرفية، وكفايات تتصل الكفايات , مثل الالمرتبطة بدوره في الموقف الصفي الالفع  

و مما سبق ومن خالل مراجعة , ى تنمية هذه الكفايات والتدريب نجاز، و العمل علباإل

التعليم  لمهنة الباحث ممارسةدب التربوي المتعلق بموضوع البحث ، ومن خالل األ

في الدراسات المتعلقة  اً متابعة لطلبة التربية العملية، الحظ أن هناك نقصالو الجامعي

، لذلك جاءت توى المرحلة الجامعية وعلى مس المجال التعليميال في بالتدريس الفع  

في كليات التربية ال بشكل عام دراسة حول التدريس الفع  ال هذه لى إجراءالحاجة إ

التدريس  عضاء هيئةن يمتلك أولى أومن باب أ بأعتبارها هي األساس في إعداد المعلم

سة الباحث ضرورة إجراء هذه الدرالذلك رأى  .ال .التدريس الفع   مهارات ومبادى  

 التدريس لها مارسة أعضاء هيئةمدى مال وإللقاء الضوء على عناصر التدريس الفع  

 من وجهة نظر الطلبة .   

 ولذلك فإن هذه الدراسة تتمحور حول السؤال التالي :

لتدريس ا ألساليب ما درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية الزاوية

ال.؟  الفع 

 لتساؤالت التالية : ويتفرع من هذا السؤال ا

 ما هي أساليب التدريس الفعال ؟  -1

  ريس الفعال في التحصيل الدراسي ؟ ما أهمية التد -2
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 أهمية البحث : 

 تكمن أهمية البحث الحالي في تناوله للموضوعات التالية : 

البحث في موضوع يتعلق بالتجديد التربوي في العملية التعليمية وهو التدريس  -1

ال .  الفع 

ال التي يمارسها أعضاء هيئة التدريس في كلية ت -2 حديدأساليب  التدريس الفع 

 التربية الزاوية . 

ال وأهميته وحثهم لفت أنظار أعضاء هئية التدريس إ -3 لى مبادئ التدريس الفع 

 على  تطوير أنفسهم نحو األفضل . 

 أهداف البحث: 

 : الى التعرف على يهدف البحث الحالي    

 التدريس ألساليب أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية الزاوية درجة ممارسة  -1

 الفعال . 

 أساليب التدريس الفعا ل وأهميتها في التحصيل الدراسي . -2

  مصطلحات البحث :

 ال :التدريس الفع  

  : بأنه م(2000, إبراهيم  )عرفه -1

عته في خلق وبرا , مهارة المدرس :" هو ذلك التدريس الذي يقوم على بعدين هما

في نوعية التعليم والصلة  اً يؤثران إيجابوهما  ي اإلثارة العقلية والفكرية لدى الطلبة

 يجابية بين المدرس والطلبة وأنماط العواطف والعالقات التي تثير دافعية الطلبةاإل

دور في جعل التدريس أكثر كفاية وانتاجية " لبذل ما في وسعهم في الدراسة وله
(6)

  

 بأنه(: 1981,)ابو حطب والسروجي عرفه  -2

التعليم الذي يرتبط بحاجات المتعلم واستعداده ومستواه التعليمي وحالته النفسية 

ة واالنفعالي
(7)

  

 )2002عرفه)عقل، -3
(8)

 بأنه : 

هو التدريس الذي يكسب المتعلمين مهارات ومعارف ومعلومات واتجاهات معينة  

 الطلبة من الناحية العلمية والسلوكية(ويكون ممتعاً ويترك أثراً في نفوس 
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 أساليب التدريس :

( 2010) صالح علي فضالة، اعرفه-1
(9)

 : هابأن

سلوب هو ذلك الذي يتضمن المواقف التعليمية التي تتم داخل الفصل والتي ينظمها األ 

 .الة و مثمرة في الوقت نفسهواقف فع  المعلم والطريقة التي يتبعها بحيث يجعل هذه الم
 

 (  2004)عطا هللا أحمد,  اعرفه-2 
(10)

 : ابأنه

تلك اإلجراءات التي يستخدمها المعلم لتنفيذ طريقة من طرق التدريس من أجل   

 . بوسيلة من الوسائل التعليمية المناسبة. ف المحددة للمادة التعليمية مستعيناً لهدتحقيق ا

 جرائي:التعريف اإل

 ال:التعليم الفع  

كساب س على تنظيم المواقف التعليمية وإالتدري قدرة عضو هيئة يعرفه الباحث بأنه :

 المتعلمين المعرفة واالتجاهات والقيم والمهارات وتنميتهم بشكل متكامل.   

 أسلوب التدريس :

الكيفية التي يتناول بها المعلم طريقة التدريس أثناء قيامه بعملية يعرفه الباحث بأنه : 

تبعه المعلم في تنفيذ طريقة التدريس بصورة تميزه عن التدريس، وهو األسلوب الذي ي

 ستبيان .والذي تمثله فقرات االغيره من المعلمين الذين يستخدمون نفس الطريقة 

 اإلطار النظري للبحث

  الدراسات السابقة : -أوالً 

( بعنوان  2014مشعل بن عبد العزيز,  دراسة) -1
(11)

: 

الة من وجهة نظر طالب ألساليب التدريس الفع   "واقع ممارسة أعضاء هيئة التدريس

 الدراسات العليا" ,

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على األساليب التدريسية التي يمارسها أعضاء هيئة 

التدريس في قسم اإلدارة التربوية بكلية التربية بجامعة الملك سعود من وجهة نظر 

 هدف تناولت الدراسة األسئلة التالية:لتحقيق هذا الوطالب الدراسات العليا بالقسم. 

 المستخدمة في التدريس الجامعي ؟الة أهم أساليب التدريس الفع   ما -

نظر واقع ممارسة أعضاء هيئة التدريس ألساليب التدريس الفعالة من وجهة  ما -

 طالب الدراسات العليا بالقسم ؟
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 ي : استخدم الباحث المنهج الوصفي وقد اتضح من الدراسة ما يل 

جاءت ممارسة األساليب التدريسية التي يمارسها أعضاء هيئة التدريس في قسم 

ة، وكانت اإلدارة التربوية من وجهة نظر طالب الدراسات العليا بدرجة متوسط

األقل سلوب المناقشة ثم أسلوب المحاضرة واألساليب أ األساليب األكثر ممارسة هي

 .أسلوب التدريس الحقلي  أسلوب خرائط المفاهيم ثم هياستخداماً 

 بعنوان( م2001دراسة الصمادي وتيسير ) -2
(12)

 

"مستوى إتقان معلمي التربية الخاصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة لمهارات 

 التعليم الفّعال"

مستوى  ربية المتحدة وهدفت إلى التعرف علىمارات العأجريت الدراسة في اال  

ة في دولة اإلمارات العربية المتحدة لمهارات التعليم الفّعال إتقان معلمي التربية الخاص

ومدى اختالف مستوى إتقان هذه المهارات بحسب متغير الجنس والمؤهل والخبرة في 

 التعليم.

( معلماً ومعلمة تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية من 96بلغ حجم عينة الدراسة )  

أسفرت نتائج   ,تعمال المالحظة كأداة للقياسمعلمي ومعلمات التربية الخاصة،  وتم اس

الدراسة عن أن المهارات العامة المتعلقة بالتخطيط والتدريس والتقويم متوافرة بشكل 

جيد وأن مهارات التعليم المتعلقة بتنفيذ الدرس تفوق إتقانهم لمهارات التخطيط 

ة أعلى من مستوى أن مستوى إتقان المعلمات لكل كفاي الى والتقويم، وأشارت النتائج

أن المعلمين الذين تزيد إتقان المعلمين الحاصلين على درجة البكالوريوس، وأظهرت 

 قل خبرة.األسبع سنوات أفضل من نظرائهم  خبرتهم على

 بعنوان( 1998 –دراسة )الطعان  -3
(13)

 

ة ألدارة المواقف التعليميممارسة معلمي المرحلة الثانوية لمهارات التعليم الفعال " 

لى معلمي المرحلة الثانوية، وهدفت إ ردن علىأجريت هذه الدراسة في األبكفاءة " 

دارة ثانوية لمهارات التعليم الفعال إلالتعرف على درجة ممارسة معلمي المرحلة ال

سون المواقف التعليمية بكفاءة. تألف مجتمع البحث من المعلمين والمعلمات الذين يدر

حجم العينة وكان  1997 – 1996ربد للعام الدراسي ة إالمرحلة الثانوية في محافظ

( معلماً ومعلمة.  ولتحقيق هدف البحث قام الباحثان  ببناء استبانه بمهارات 172)

 وأظهرت نتائج الدراسة:، ( فقرة56التعليم الفعال مكونة من )

 ولى. ان مهارة األنشطة الصفية احتلت المرتبة األ -1
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 خيرة. المرتبة األ هارة اإلرشاد التربوياحتلت م -2

 : الدراسة مباحث – ثانياً 

 ال :التدريس الفع   - 1

عووال هووو قوودرة المعلووم علووى أن يسووتخدم أسوواليب تدريسووية مناسووبة المقصووود بالتوودريس الف  

هووداف فوي مواقووف تدريسوية بعينهووا . فوالمعلم الووذكي مون خووالل عمليوة التوودريس لتحقيوق أ

سولوب خخور عنودما لوي أسولوب تدريسوي إأ االنتقوال مون ون لديوه القودرة علوىيجب أن يكو

لوي إهداف معينة تتطلب ذلك . وحتي يستطيع المعلم أن يقوم بعملوه ويصول تكون هناك أ

لتحقيوق  عتبوارهفي االتي يجب أن يضعها المعلم  تاال توجد بعض اإلجراءالتدريس الفع  

  : الهدف من التعليم وهي

لعقليووة والفكريووة لوودي المتعلمووين وهووذا ثووارة امهووارة المعلووم وبراعتووه فووي خلووق اإل -أوال 

 عن طريق :يتحقق 

 . وضوح الشرح وأسلوب العرض -1 

 معهم أثناء هسلوب تعاملو أ ي المتعلمين والذي يأتي من طريقتهيجابي علالتأثير اإل -2

 عرض الدرس .

نسووانية التووي تثيوور نموواط العالقووات اإلم والمتعلمووين وأيجابيووة بووين المعلووالصوولة اإل -ثانيووا 

 داء العملي وذلك يتحقق عن طريوقثناء األقصي ما في وسعهم ألمتعلمين لبذل أدافعية ا

 تي :اآل

ثنوواء الشوورح أ خاصوواً  ويعطووي لكوول فوورد موونهم اهتماموواً  أن يهووتم المعلووم بووالمتعلمين  - أ

 والعرض

 .استفساراتهم ين للمناقشة واالستفسار ويجيب علىللمتعلم ةيعطي فرص -ب

امه بضرورة فهم التالميذ للمهارة المتعلمة ومعرفة جميع مراحل يظهر المعلم اهتم -جـ

 .األداء والخطوات التعليمية في كل مرحلة

نفسهم في التعامول موع المهوارة أ لكي يبدعوا معتمدين في ذلك على تشجيع المتعلمين -د

  .  بداعأن يوفر المعلم الفرص لتحقيق اإل بشرط
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 : دور المعلم لتحقيق فاعلية التدريس -2

طبيعوة االتصوال بوين المعلوم  عليمية والتربويوة نعتمود أساسوا علوىإن فاعلية العمليات الت

يورة بطبيعوة هوذا االتصوال ، والمتعلم كما أن مخرجات العملية التعليمية تتأثر بدرجة كب

ن علوي المودرس أن يكوون واعيوا للودور الوذي يجوب أن يقووم بوه لجعول تدريسوه لذلك فوإ

 : عليه أن يحدد ما يليلذا  , نهويحقق الهدف م االً فع  

 هداف الدرس .أ -1

 ريس المناسبة لتحقيق هذا الهدف .سلوب أو أساليب التدأ -2

 ليمها .الخطوات المتسلسلة والمتدرجة لتعليم المهارة المراد تع -3

التعلوويم  لنشوواط هوول سوويتبع التعلوويم الجمعووي أوثنوواء تنفيووذ اطوورق تنظوويم المتعلمووين أ -4

 ؟ الفردي

 اليب المناسبة لتحفيز المتعلم على العمل .سحديد األت -5

 قديم التغذية الراجعة المناسبة .سلوب تأ -6

 اسبة لممارسة التفكير واإلبداع .مي المنكيفية خلق المناخ التعلي -7

 هداف .اس مدي ما تحقق من أسلوب قيأ -8

 المبادئ األساسية في التعليم :  

درايووة كاملووة بقيمتهووا  تعليميووة يجووب أن يكووون علووىأي مهووارة إن المووتعلم لكووي يكتسووب 

وأثرها في حياته فمثال مهارات المنازالت هي مهارات الودفاع عون الونفس ويسوتخدمها 

الفرد في حياته فوي كثيور مون المواقوف التوي تتطلوب ذلوك ، لوذلك يجوب تعريوف الموتعلم 

ب المووتعلم يكتسوو جميووع المتعلمووين موون الجنسووين . وحتووىبأهميتهووا وضوورورة اكتسووابها ل

المهووارات ينبغووي أن تتوواح لووه الفوورص لممارسووتها العمليووة والتوودريب عليهووا فووي مواقووف 

 تتمثل في اآلتي : للتعليممختلفة . وهناك بعض المبادئ األساسية 

 التقديم، وذلك من خالل : -أوال 

 العمل باختصار .تركيز االنتباه عن طريق وصف مضمون  -أ 

ق الهوودف عول تفكيور المووتعلم منصوبا ومتجهوا نحووو تحقيون ذلووك يجتحديود الهودف إذ إ -ب

 المطلوب وال يبتعد عنه .
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قناعووه بووان هووذه عوون طريووق إبووراز قيمووة وأهميووة المعرفووة وإ إثووارة دافعيووة المووتعلم -جووـ

ثيورة سووف يسوتخدم هوذه المعلومات والمعوارف سووف تفيوده فوي حياتوه وفوي مواقوف ك

 المعلومات .

 تحديد المهارة : -ثانيا 

اً عطاء الفرصة للمتعلم للتطبيق ويكون الشرح متدرجموضوع المراد تعليمة وإشرح ال

عد انجازهوا ينتقول الوي الخطووة الثانيوة يث يؤدي المتعلم الخطوة األولي وببح ومتسلسالً 

سوابقة وهكوذا حتوي وال ينتقل من خطوة تعليمية الي التوي تليهوا اال بعود اتقوان الخطووة ال

 . م المطلوبخطوات التعلينتهي من جميع 

 يهم فرصوة للوتعلم الوذاتقدرات العالية فيمكن للمعلم اعطاؤأما بالنسبة للمتعلمين ذوي ال

ت السوابقة عن طريق وضع المتعلمين في مواقف يمكن حلها عن طريق بعض المهوارا

 كتساب المهارة بنفسه .الالتي تعتبر منطلقا له 

 التفسيــر : -ثالثا 

طوات المتسلسلة التي يقووم بهوا الموتعلم وهوذا يعنوي أن توضيح الخ والتفسير يهدف إلى

وك واألداء المطلووب وعلوي المعلم قد يعطي مثاال ونموذجا يزود به المتعلم بشكل السول

تقليد النموذج فقط ولكن يجوب عليوه أن  ال يقصر إكساب المهارة للمتعلمين علىالمعلم أ

ت السووابق تعلمهووا والمهووارة يحوواول أن يجعوول المتعلمووين يعقوودون مقارنووة بووين المهووارا

 لم موون المهووارات القديمووة السووابقة إلووىأثوور الووتعمكتسووبة الجديوودة حتووي يحوودث انتقووال ال

هم يسو ة والمهارة المكتسبة الجديودة حيوثالمهارات الجديدة والربط بين المهارات القديم

 سرعة التعلم . ي استمرار عملية التعلم وكذلك ذلك ف

 الممارسة : ــرابعا 

تفسوير ( تسواهم فوي تعلويم التحديد وال بادئ الثالثة السابقة ) التقديم وطوات او المإن الخ

 فيعني أن يكون الفرد قادراً على أداء المهارة بسرعة ودقوة وحتوىممارستها  ماالتلميذ أ

 -المعلوم اتبواع اآلتوي : نوه فيجوب علوىيصبح التمرين فعواال ويحقوق الهودف المطلووب م

ثنواء فتورة ود المتعلم بتعزيز وتغذية راجعة أفي قدرته لكي يز أن يبذل المعلم كل ما -1

 التمرين واألداء .

 تعلم .أن التمرين يرتبط بالسلوك المرغوب اكسابه للممن أن يتأكد المعلم  -2

داء الخطأ الوذي قود يصودر مون بعوض المتعلموين أن يبتعد المعلم عن اإلشارة الي األ -3

 للعمل الصحيح ا علي األداءولكن عليه أن يقوم بالتأكيد دائم
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قيقه واذا وجود أن هنواك اخطواء ر المعلم دائما المتعلمين بالهدف المطلوب تحأن يذك   -4

يوتم  وتفصيالً حتوى غلب المتعلمين عليه أن يوقف االداء ويعطي تعليمات اكثر دقةً من أ

 الهدف . العمل بالشكل المطلوب ويتحقق

 يشعر المتعلم أنه يسير بخطوىحتي  أمر ضروريألداء اإن التشجيع المستمر أثناء  -5

 االستمرار في التمرين . على تجاه الهدف المطلوب مما يعطي له دافعاً  صحيحة

عودم تقييود المعلوم بخطووات محوددة  ومما سبق تستطيع أن نستخلص انه مون المهوم جوداً 

ية التي يجب مام المعلم ليحدد الخطوات التدريسالتنفيذ وانما ينبغي ترك الحرية أواجبة 

سوتطيع غيوره  تحديودها وهوذا يعنوي التوي ال ي يا لمقتضيات الموقف التدريساتباعها وفقً 

 لية تحديد ما يلي :قع عليه مسؤونه هو الذي تأ

 رة التي ينوي أن يقوم بتدريسها ؟ما هي المها -1

م يتمثوول القواعوود واألسووس الالزمووة لتعلوو التووي مووا هووي الخطوووات المنطقيووة المتتاليووة -2

ه مكاناتولوه وإل طبقًا للمستوى العموري فيه مارسة العمل المرغوبالمتعلم كيفية أداء وم

 وقدراته ؟

 كتساب وتحقيق األهداف المطلوبة ؟تباه التالميذ الكيف يثير المعلم ان  -3

 سلوب التدريس الذي سوف يستخدمه ؟ما هو أ -4

والمهوارات التوي المعلم للربط بين المهوارات الجديودة المطلووب تعليمهوا  كيف يعمل -5

 سبق تعلمها ؟

ما هي الفترة التوي يجوب أن يقضويها الموتعلم فوي التمورين علوي المهوارة حتوي يتأكود  -6

 بها فعالً ؟المعلم من أن المتعلم قد اكتس

ه فرصة لتحقيوق كل معلم أن يضعها في اعتباره وان تكون لدي كل هذه التساؤالت على

التفاعل في التدريس بينه وبين المتعلمين تبعا للظروف التعليمية موع تالميوذه والموقوف 

  التعليمي المناسب لكل مستوى.

التقليدية  : أنشطة المتعلم في الطرق  

 . يفضل المتعلم حفظ جزء كبير مما يتعلمه   -1

  تيب ورودها في الكتابيصعب على المتعلم تذكر األشياء إال إذا ذكرت وفق تر -2
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يفضل المتعلم الموضوعات التي تحتوي حقائق كثيرة عن الموضوعات النظرية  -3

 . التي تتطلب تفكيراً عميقاً 

 . فنتاجات بالحجج واألمثلة بالتعاريتختلط على المتعلم االست -4

 . غالباً ما يعتقد المتعلم أن ما يتعلمه خاص بالمعلم و ليس له صلة بالحياة -5

: ال بالتاليو يمكن أن توصف أنشطة المتعلم في التعلم الفع     

ــ1 يحرص المتعلم عادة على فهم المعنى اإلجمالي للموضوع و ال يتوه في الجزئيات  

 .  2.- يخصص المتعلم وقتاً كافياً للتفكيـر بأهمية ما يتعلمه 

.ن تنطبق عليهايحاول المتعلم ربط األفكار الجديدة بمواقف الحياة التي يمكن أ   3-  

 . -4 يربط المتعلم كل موضوع جديد يدرسه بالموضوعات السابقة ذات العالقة   

يحاول المتعلم الربط بين األفكار في مادة ما مع األفكار األخرى المقابلة في   -5 

. المواد األخرى  

م مما يكسبه ل المتعلالمعلومة الجديدة اندماجا حقيقيا في عق ال تندمج في التعلم الفع    -6

  الثقة بالنفس .

 أساليب التدريس :

تعتبر أساليب التدريس من مكونات المونهج األساسوية ، ذلوك أن األهوداف التعليميوة ،    

والمحتوى الذي يختاره المختصون في المناهج ، ال يمكن تقويمهما إال بواسوطة المعلوم 

 واألساليب التي يتبعها في تدريسه.

ريس بمثابووة همووزة الوصوول بووين التلميووذ ومكونووات الموونهج . لووذلك يمكوون اعتبووار التوود

واألسلوب بهذا الشكل يتضمن المواقف التعليمية التي توتم داخول الفصول والتوي ينظمهوا 

المعلم ، والطريقوة التوي يتبعهوا ، بحيوث يجعول هوذه المواقوف فعالوة ومثمورة فوي الوقوت 

 نفسه .

خوالل طريقوة التودريس  مون طوالبكما على المعلم أن يجعل درسه مرغوبوا فيوه لودى ال

ومون األهميوة بمكوان أن  سوتثارة فاعليوة التالميوذ ونشواطهم ,التي يتبعها ، ومون خوالل ا

نؤكد علوى أن المعلوم هوو األسواس . فليسوت الطريقوة هوي األسواس ، وإنموا هوي أسولوب 

 إلى التالميذ .  معلم لتوصيل معلوماتهيتبعه ال

 مواصفات األسلوب الناجح :

 وتقديره للموقف  أو األسلوب المناسب حسب رؤيته م حرية اختيار الطريقةللمعل – 1
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أن يكون األسلوب متمشيا مع نتائج بحوث التربية ، وعلم النفس الحديث ، والتي  – 2

 .الفصل  تؤكد على مشاركة الطالب في النشاط داخل

ي ارتضاها أن تكون الطريقة التي يتبعها المعلم متمشية مع أهداف التربية الت – 3

 المجتمع ، ومع أهداف المادة الدراسية التي يقوم المعلم بتدريسها .

أن يضع في اعتباره مستوى نمو التالميذ ، ودرجة وعيهم ، وأنواع الخبرات  – 4

 التعليمية التي مروا بها من قبل .

نتيجة للفروق الفردية بين التالميذ ، فإن المعلم يستطيع أن يستخدم أكثر من  – 5

 سلوب في أداء الدرس الواحد ، بحيث يتالءم كل أسلوب مع مجموعة من الطالب .أ

مراعاة العنصر الزمني ، أي موقع الحصة من الجدول الدراسي ، فكلما كانت  – 6

الحصة في بداية اليوم الدراسي كان الطالب أكثر نشاطا وحيوية . كما ينبغي على 

ن التدريس لعدد محدود منهم قد يتيح إ الفصل ، حيثب عدد الطالب أن يراعي المعلم

 للمعلم أن يستخدم أسلوب المناقشة والحوار.

وأنواعها  أساليب التدريس
(14)

  

 :أسلوب التدريس المباشر   - 1

يعرف أسلوب التدريس المباشر : بأنه ذلك النوع من أساليب التدريس الذي يتكون مون 

بتوجيه عمل التلميذ ونقد سلوكه ، ويعود  خراء وأفكار المعلم الذاتية )الخاصة( وهو يقوم

 هذا األسلوب من األساليب التي تبرز استخدام المعلم للسلطة داخل الفصل الدراسي .

والمهوارات  حيث نجد أن المعلم في هذا األسلوب يسوعى إلوى تزويود التالميوذ بوالخبرات

وفقواً الختبوارات  حصيلهمأنها مناسبة ، كما يقوم بتقويم مستويات ت التعليمية التي يرى 

هدف منها التعرف على مدى تذكر التالميذ للمعلومات التي قودمها لهوم ، ويبودو محددة ي

قووة أن هووذا األسوولوب يووتالءم مووع المجموعووة األولووى موون طوورق التوودريس خاصووة طري

 المحاضرة والمناقشة المقيدة  

 أسلوب التدريس غير المباشر : - 2

متصاص خراء وأفكار التالميذ مع تشوجيع واضوح يعرف بأنه األسلوب الذي يتمثل في ا

 من قبل المعلم إلشراكهم في العملية التعليمية وكذلك في قبول مشاعرهم .

أموا فووي هووذا األسوولوب فووإن المعلووم يسوعى إلووى التعوورف علووى خراء ومشووكالت التالميووذ ، 

الت ويحاول تمثيلها ، ثوم يودعو التالميوذ إلوى المشواركة فوي دراسوة هوذه اآلراء والمشوك
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ووضع الحلول المناسبة لها، ومن الطرق التي يستخدم معها هذا األسولوب طريقوة حول 

 المشكالت وطريقة االكتشاف الموجه.

 المعلم ومدى استخدامه لألسلوب المباشر واألسلوب غير المباشر :

 أسلوب التدريس القائم على المدح والنقد : - 3

سوولوب التوودريس الووذي يراعووي الموودح أيودت بعووض الدراسووات وجهووة النظوور القائموة أن أ

المعتدل يكون له تأثير موجب على التحصيل لدى التالميذ ، حيث وجدت أن كلمة صح 

 ، ممتاز شكراً لك ، ترتبط بنمو تحصيل التالميذ في العلوم في المدرسة االبتدائية .

 أسلوب التدريس القائم على التغذية الراجعة :- -4

التغذيووة الراجعووة علووى التحصوويل الدراسووي للتلميووذ ، وقوود تناولوت دراسووات عديوودة تووأثير 

أكدت هوذه الدراسوات فوي مجملهوا أن أسولوب التودريس القوائم علوى التغذيوة الراجعوة لوه 

ومون مميوزات هوذا األسولوب أن يوضوح للتلميوذ  تأثير دال موجب على تحصويل التلميوذ

يده لجوانب القوة مستويات تقدمه ونموه التحصيلي بصورة متتابعة وذلك من خالل تحد

فووي ذلووك التحصوويل وبيووان الكيفيووة التووي يسووتطيع بهووا تنميووة مسووتويات تحصوويله ، وهووذا 

 األسلوب يعد أبرز األساليب التي تتبع في طرق التعلم الذاتي والفردي.

 أسلوب التدريس القائم على استعمال أفكار التلميذ :- -5

ل أفكوووار التلميوووذ إلوووى خمسوووة قسووم ( فالنووودوز ( أسووولوب التووودريس القوووائم علووى اسوووتعما

 مستويات فرعية نوجزها فيما يلي :

أ ـ التنويه بتكرار مجموعة من األسماء أو العالقات المنطقية الستخراج الفكرة كما 

 يعبر عنها التلميذ.

ب ـ إعادة أو تعديل صياغة الجمل من قبل المعلم والتي تساعد التلميذ على وضع 

 الفكرة التي يفهمها.

دام فكرة ما من قبل المعلم للوصول إلى الخطوة التالية في التحليل المنطقي جـ ـ استخ

 للمعلومات المعطاة.

 د ـ إيجاد العالقة بين فكرة المعلم وفكرة التلميذ عن طريق مقارنة فكرة كل منهما.

 هـ ـ تلخيص األفكار التي سردت بواسطة التلميذ أو مجموعة التالميذ.
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 مة على تنوع وتكرار األسئلة :أساليب التدريس القائ- -6

حاولت بعض الدراسات أن توضح العالقة بين أسلوب التدريس القائم على نوع معين 

من األسئلة وتحصيل التالميذ ، حيث أيدت نتائج هذه الدراسات وجهة النظر القائلة أن 

تكرار إعطاء األسئلة للتالميذ يرتبط بنمو التحصيل لديهم ، فقد توصلت إحدى هذه 

 الدراسات إلى أن تكرار اإلجابة الصحيحة يرتبط ارتباطاً موجباً بتحصيل التلميذ .

 : أساليب التدريس القائمة على وضوح العرض أو التقديم- -7

ميذه المقصود هنا بالعرض هو عرض المدرس لمادته العلمية بشكل واضح يمكن تال

تأثير فعال في  ح العرض ذوالدراسات أن وضو من استيعابها، حيث أوضحت بعض

 تقدم تحصيل التالميذ ، 

 أسلوب التدريس الحماسي للمعلم :- -8

لقد حاول العديد من الباحثين دراسة أثر حماس المعلم باعتباره أسلوب من أساليب 

التدريس على مستوى تحصيل تالميذه ، حيث بينت معظم الدراسات أن حماس المعلم 

يلعب دوراً مؤثراً في نمو و إنه ل التالميذ.يرتبط ارتباطاً ذا أهمية وداللة بتحصي

مستويات تحصيل تالميذه، مع مالحظة أن هذا الحماس يكون أبعد تأثيراً إذا كان 

 حماساً متزناً.

 أسلوب التدريس القائم على التنافس الفردي :- -9

دال  أوضحت بعض الدراسات أن استخدام المعلم لبنية التنافس الفردي يكون له تأثير

 إذا ما قورن بالتنافس الجماعي. تحصيل التالميذ على 

  ومن الطرق المناسبة الستخدام هذا األسلوب طرق التعلم الذاتي واالنفرادي..

 :ة ـــإجراءات الدراس -لثاً ثا

 منهج البحث : 

 مته لموضوع البحث .ءلمال التحليلي تبع الباحث المنهج الوصفيأ

 :مجتمع الدراسة -أ

, الحاسووووب , الرابعوووة أقسوووام )األحيووواء  السووونةمووون طلبوووة  راسوووةيتكوووون مجتموووع الد   

نجليزية , اللغة العربية ( في كلية التربية جامعة الزاوية ,اللغة اإل الرياضيات , الكيمياء

ثلن اخوور يمو وهوون.طالبوة ( 43) ، وقود بلووغ عودد الطالبووات2018-2017للعوام الدراسووي 

 بنظام الفصل . لدراسية يدرسندفعة بالنسبة لنظام السنة ألن باقي السنوات ا
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 :عينة البحثــ 

 السنة جميع طالبات نظرا لقلة حجم المجتمع فقد تم اختيار كل أفراد المجتمع وهم

  .( طالبة43) قسام المذكورة في مجتمع الدراسة , حيث تكونت العينة من ألباالرابعة 

ضوع الدراسة وهو حول مو رائهنخ ءار السنة الرابعة لقدرتهن على إبداختياوقد تم 

ة واحتكاكهن ساتذتربطهن باأل يلطول الفترة الزمنية الت أساليب التدريس الفعال وذلك

أغلب األساتذة التعلم من قبل  ن مرحلة الدراسة أتاحت لهنأو بهم طيلة مدة دراستهن

بمرحلة اإلعداد النظري و العملي من خالل التربية العملية و  بالكلية , كما انهن مررن

 قسام العلمية النظري كما في األ قررات ذات الطابع العملي والم

 يبين توزيع أفراد العينة (1) جدول

  عدد الطالبات       لقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ر.م

 12 األحياء 1

 1 الحاسوب 2

 4 الرياضيات 3

 7 الكيمياء 4

 15 اللغة االنجليزية 5

 4 لعربيةاللغة ا 6

43 

 :محددات الدراسة 

 :اقتصرت الدراسة على ما يلي

 : كلية التربية الزاوية  المجال المكاني -1

: اقتصرت هذه الدراسة على طلبة السنة الرابعة، والمسجلين  المجال البشري -2

اللغة  ، اللغة اإلنجليزية،الكيمياء  ،الرياضيات  ،الحاسوب  ،األحياء ) قسام العلميةألبا

 العربية 

  المجال الزمني -3

ستبانة بصيغتها األولية على مجموعة من الخبراء االبعرض فقرات  الباحثقام      

صالحية حول ئهم ارخبداء من أجل إمجال علم النفس التربوي و طرائق التدريس في 

 (26ستبانة من )حيث تكونت اال  لموضوع البحث وسالمة الصياغة اللغوية هافقرات

قتراحات ا وفقفقرات  (4) حذفو بتعديل، ستبانةالل الصياغة النهائيةوقد تمت فقرة 
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( 22)من في صورتها النهائية تتكون ستبانة الاأصبحت وبذلك المحكمين , وتوصيات 

  .فقرة 

 :  داةثبات األ

باستخدام   التجزئه النصفيةفي قياس ثبات اداة البحث على طريقة  الباحثاعتمد     

   2018\2017: أجريت الدراسة خالل العام الدراسي ة سبيرمانمعادل

 :اداة البحث ــ

لمعرفة درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية الزاوية ألساليب        

( فقرة، اعدت االستبانة  ومن خالل 22التدريس الفعال ، أعد الباحث استبانة تضمنت )

اسات السابقة حيث تضمنت األساليب التي يجب أن االطالع على أدبيات البحث والدر

االً, حيث استخدمت الخيارات ) موافق بدرجة  يتبعها المعلمون حتى يكون تدريسهم فع 

 كبيرة , موافق بدرجة متوسطة , موافق بدرجة ضعيفة ( 

  :صدق االداة

سمح وهي قيمة ثبات ت (0.82، وقد كان معامل الثبات لفقرات االستبانة ) براون    

 ستبيان .بتطبيق اال

 :داة البحثتطبيق أ

داة وثباتها، تم توزيع االستبانة النهائية على عينة البحث بعد تأكد الباحث من صدق األ

انة بستالحيث تم ا  2018\2017السنة الدراسية وكان ذلك خالل الشهر األخير من

كل أوراق سترجاع اسبوع وتم يئة التدريس واستمر التطبيق مدة اببعض أعضاء ه

  ستبيان دون فاقد .الا

 حصائية :المعالجة اإل

 اإلحصائية التالية :  العملياتجراء نات البحث تم إالمعالجة بي

 ايجاد معامل الثبات باستخدام معادلة سبيرمان براون .-1

 حساب التكرارات لكل فقرة من فقرات االستبانة -2

لبيان  باستخدام معادلة فيشريان لكل فقرة من فقرات االستبمرجح حساب الوسط ال -3

 قيمة الفقرات و ترتيبها .

 كل فقرة من فقرات االستبيان .ل حساب الوزن المئوي -4
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 : عرض النتائج وتفسيرها رابعا ــ

ها فووي ضوووء وتفسوويرليهووا الدراسووة الفصوول عرضوواً للنتووائج التووي توصوولت إيتضوومن هووذا          

مسووتويات  ةتخدم فووي هووذا البحووث مؤلووف موون ثالثووالمقيوواس المسووف تسوواؤالت البحووث . و دافهووأ

 )موافووق بدرجووة كبيوورة , موافووق بدرجووة متوسووطة , موافووق بدرجووة ضووعيفة ( وأعطيووت األوزان

لمقيواس ل المرجح وسطالن ( وأ6وزانها )أبالتالي فإن مجموع و  1,2,3على الترتيب  للخيارات

(  2) الموورجحيعتبوور الوسووط ( ولووذلك 66.66(.  و الووذي وزنووه المئوووي  يسوواوي) 2لكوول فقوورة )

 اً لتقيوويم  الفقوورات المتحققووة والفقوورات غيوور المتحققووة. لووذلكمحكوو(  66,66)  والوووزن المئوووي 

( 66.66( فوأكثر ووزن مئووي نسووبته )2كول فقورة حصولت علوى وسوط مورجح قيمتوه ) اعتبورت

الي يوضوح الجودول التو, و  نها غيور متحققوةقل من ذلك فإأذا حصلت حققة. أما إفأكثر فقرات مت

الفقوورات ترتيبووا  تحيووث رتبووالوسووط الموورجح و الوووزن النسووبي لكوول فقوورة موون فقوورات االسووتبيان 

 .يا وفق درجة الوسط المرجح للفقرات لتناز

سلسل ت
الفقرة 
 باالستبيان

ترتيب 
 الفقرة

 
 الفقـــــرات

الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المئوي

2، 65 مادة الدرس ثناء عرضيشجع الطلبة على المشاركة اإليجابية أ 1 3  88.33 

2، 53 يشجع الطلبة على المشاركة في كتابة البحوث العلمية ومناقشتها. 2 11  84.44 

6 3 
سنئلة المتعلقنة بنالمقرر . يقٌوم الطلبةً  منن الن ل اجابناتهم علنى اأ

 الدراسي
5 ،2  83.33 

9 4 
يشجع الطلبنة علنى القنراءات الالارجينة المتعلقنة بمولنود المنادة 

 راسية.الد
2.46 82.22 

21 5 
ينمننني القنننيم واالتجاتنننات التربوينننة االيجابينننة عنننند الطلبنننة الننن ل 

 الدرس.
2.31 77 

2، 3 يؤكد على مشاركة جميع الطلبة في المناقشات الصفية 6 5  76.66 

2، 21 يشجع الطلبة على التفكير العلمي 7 8  73.66 

2 ،15 سئلة الصفيةيراعي صياغة وتوجيه اأ 8 17  71.66 

2، 13 يشجع الطلبة على اللبط الذاتي 9 2  71.  

2، 09 يستالدم المصطلحات الم ئمة لثقافة الطلبة 10 10  69.66 

 67 2.01 جابات الطلبة مهما كانت بسيطة وغير دقيقة .يحترم ا 11 22

 65.55 1.96 سئلة المالتلفةتط د عند الطلبة من ال ل طرح اأيثير حب االس 12 16

 63.66 1.91 يربط الدرس الحالي بمولود الدرس السابق 13 19

.61 1.83 ثناء عرض المادة الدراسيةيراعي التدرج المنطقي أ 14 14  

 58.66 1.76 يسمح للطلبة بالتعبير عن رأيهم ال ل عرض المادة 15 1

 57 1.71 تداف المادةفي االالتبارات لمعرفة مدى تحققق أينود  16 20

 56.66 1.70 تعمل الوسائل التعليمية المتوفرة له حسب الموقف التعليمييس 17 12

18 18 
يسننننتدل باأحننننداث الجاريننننة والقلننننايا المعاصننننرة ذات الع قننننة 

 بمولوعات الدرس
1.68 56.  
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من الوسط المرجح المقبول و  اكبرن الفقرات التي قيمتها يتضح من الجدول أ       

(  1ي الفقرات التي ترتيبها من) ه ( 66.66وزنه المئوي )والذي  (2)  وهو المحدد

وتمثل   فوق المتوسطستخدامها فقرات تمثل أساليب تدريسية درجة اوهي (   11لى  )إ

( فأكثر هي فقرات 12أما الفقرات التي ترتيبها من ) ستبيانال% من فقرات ا50 نسبة 

جة ستبيان وهذا يدل على أن درالقرات امن ف %50وتمثل درجة استخدامها ضعيف 

التدريس ألساليب التدريس الفعال متوسطة وإن أعلى فقرة  استخدام أعضاء هيئة

أعلى درجة ممارسة هي ) يشجع الطلبة على المشاركة االيجابية اثناء حصلت على 

( وهذا 88,33ووزنها المئوي ) (2.65حيث كان وسطها المرجح ) عرض الدرس( 

الحديثة في التدريس وهي التدريس الفعال تجاهات الهيئة التدريس ل دراك عضوإدل ي

, أما أدنى فقرة حصلت و التعليم النشط الذي يجعل المتعلم محورا للعملية التعليمية 

ستخدام وممارسة هي ) الربط بين الموقف التعليمي وحاجات الطلبة ( حيث على أقل ا

( والسبب في تقدير  45( ووزن نسبي ) 1,35حصلت على وسط مرجح قدره )

 جات التالميذ ن المناهج بصورة عامة الترتبط بحالباحث يرجع إلى أا

 : التوصيات

 :في ضوء نتائج البحث الحالي يوصي الباحث بما يأتي

 .ثناء سير التدريسأضرورة التنوع في استخدام أساليب التدريس الفعال   -1

فعال ووضع التدريس ال أساليب ومبادي  بعنوان  التربيةتخصيص مادة في الكليات   -2

 .كأحد أساسيات دراسة هذه المادة امهاراته

من قيل مختصين  عداد دورات تدريبية وورش عمل حول أساليب التدريس الفعالإ -3

 في علم النفس التربوي و طرائق التدريس .

 قتراحات : اال

 .خرىوكليات أإجراء دراسات مماثلة على مراحل دراسية  -1

متغيرات أخرى كالنوع والمستوى التعليمي والمؤهل مماثلة تشمل  دراساتإجراء  -2

ال .وعالقتها باوالخبرة   ستخدام مهارات التدريس الفع 

 54.33 1.63 يراعي الدقة العلمية عند عرض المادة 19 7

 49.33 1.48 يمارس االتجاتات التربوية الحديثة في تدريسه 20 15

 46 1.38 ينود في استالدام طرائق التدريس ال ل الدرس الواحد 21 4

 45 1.35 يربط بين الموقف التعليمي وحاجات الطلبة 22 13
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