
 
                           

 االتددرريیسس  االفعالل  

هھھھددىى  االجابرريي:  إإعدداادد  



n  مقددمة:
nعدد  إإنن  االنظظررةة  االحدديیثة  للتددرريیسس  تلغي  ما  كانن  سائدداا  عنهھ  قدديیما  فلمم  ت

عمليیة  نقلل  االمعلووماتت  هھھھي  االمهھمة  االووحيیددةة  للتددرريیسس  ٬،  وولكنهھ  نشاطط  
ثث  مخطططط  يیهھددفف  إإلى  تحقيیقق  نووااتج  تعليیميیة  مررغووبة  لددىى  االططالبب  ٬،  حيی

االمتعلمم  ووبالتالي  أأصبح  للمعلمم  وو.  يیقوومم  االمعلمم  بتخططيیطط  ووإإددااررةة  هھھھذذاا  االنشاطط
قتصرر  أأددوواارراا  جدديیددةة  ووفقق  االنظظررةة  االحدديیثة  لعمليیة  االتددرريیسس  ٬،  فالمعلمم  لنن  يی

لكك  عملهھ  على  إإلقاء  االمعلووماتت  ٬،  وواالططالبب  لنن  يیقتصرر  ددووررهھھھمم  على  حفظظ  ت
ة  ووقدد  أأظظهھررتت  االددررااساتت  ضررووررةة  االعنايی.  االمعلووماتت  ااستعدداادداا  لتسميیعهھا

علمم  بددوواافع  ااألفرراادد  للتعلمم  وواالمعررفة  ووبالتالي  ااستغاللهھا  لززيیاددةة  االت
قابلل  ووتووجيیهھهھ  ووبهھذذهه  االنظظررةة  االحدديیثة  للتددرريیسس  يیززدداادد  ددوورر  االمتعلمم  في  م

تناوولل  وولذذلكك  ست.  تقليیلل  ددوورر  االمعلمم  فالططالبب  هھھھوو  االمستهھددفف  وواالمستفيیدد  
بهھا  هھھھذذهه  االووررقة  االتددرريیسس  االفعالل  كططرريیقة  في  االتعليیمم  مووضحة  أأهھھھمم  جوواان

.  وومووااصفاتت  االمعلمم  االفعالل  وواالمددررسة  االفعالة  
n  هھھھددفف  وو.  إإنن  االتعلمم  هھھھوو  فحووىى  االعمليیة  االترربوويیة  وومبتغاهھھھا  :  مفهھوومم  االتعلمم

ددما  االترربيیة  هھھھوو  حددووثث  تغيیرر  مررغووبب  في  سلووكك  االفرردد  ووهھھھذذاا  االتغيیيیرر  عن
رر  دداائمم  تغيی"  يیتصفف  بمجمووعة  منن  االمووااصفاتت  ٬،  نسميیهھ  تعلما  وواالتعلمم  هھھھوو  

)مم  2001أأبوو  نمررهه  "  (نسبيیا  في  االسلووكك  ناجمم  عنن  االخبررةة  وواالموواادد  



B
أأنا  أأتعـــلمم



  )    مم1991    (وورريیززرر    دديیكك  منن  كال  ااتفقق  فقدد  -أأ          
  تعرريیفف  على  )    2004(    االهھيیجاء  ووأأبوو  ووعاشوورر
 قاددرريین االطلبة يیجعل تعليیم "    بأنهھ  االفعالل  االتددرريیسس
 ووااتجاهھھھاتت ٬، وومعاررفف معيینة مهھاررااتت ااكتسابب على
 ." االطلبة بهھ يیستمتع تعليیم ووهھھھو ٬،
 تميی االذيي االتعلم ذذلك "  بأنهھ )2002(االغبيیسي  عرفهھ -بب
Small  صغيیرةة مجموعاتت في Groups تسعى 
 االتعليیمي للموقف مشتركة أأهھھھداافف لتحقيیق معا

 ." االمعلم ووتوجيیهھ إإشراافف تحت االتعلمي

مفهھوومم  االتددرريیسس  أأوو  االتعليیمم  االفعالل                                                                                  
Effective  instruction



  االقيیمة  ووذذ  ٬،  وواالمفيیدد  االمعنى  ذذوو  االتعليیمم  ”    بأنهھ  فقالل  خيیرريي  أأما  -جـ
  االررااهھھھنة  لمماالمتع  حيیاةة  في  ووااالستخدداامم  ٬،  ووااالستمرراارر  للبقاء  االقابلل

  يیتصفف  وواالذذيي  ااإلبددااعي  وواالتعلمم  االمنتج  وواالتعلمم  ٬،  وواالمستقبليیة
  نةاالكام  وواالططاقاتت  ااالمكاناتت  كلل  ااستثمارر  إإلى  وويیؤؤدديي  بالعمقق
  حيیاةة  عيیةنوو  تحسيینن  في  يیساهھھھمم  وومبددعا  خالقا  ااستثمارراا  االفرردد  لددىى
  )  2001  نمررهه  أأبوو  منن  نقال  1990  خيیرريي  (  .”  ووااحدد  آآنن  في  االمجتمع  ووحيیاةة  االفرردد



أأبعادد  االتددرريیسس  االفعالل
:يیقوومم  االتددرريیسس  االفعالل  على  بعدديینن  هھھھما              

n-االمددررسس  مهھاررةة  على  تعتمدد  ووهھھھي  :    االفكرريیة  ااإلثاررةة  :    ااألوولل  االبعدد  
:  في  ووتتمثلل

nاالعلميیة  االماددةة  شررحح  عندد  االمتعلميینن  مع  االكالمي  ااالتصالل  ووضووحح  .
nرريیقةطط  منن  هھھھذذاا  وويیتوولدد  االمتعلميینن  على  ااإليیجابي  ااالنفعالي  االمددررسس  أأثرر  

.  االعلميیة  االماددةة  عررضض
n-يیعملل  أأنن  البدد  :    وواالتالميیذذ  االمددررسس  بيینن  ااإليیجابيیة  االصلة  االثاني  االبعدد  

  تهھممدداافعيی  لززيیاددةة  ووذذلكك  االتالميیذذ  مع  ااالتصالل  مهھاررةة  تحسيینن  على  االمعلمم
:  االتاليیتيینن  االططرريیقتيینن  بإحددىى  ذذلكك  يیتحققق  أأنن  وويیمكنن  للتعلمم

nأأوو  ئدداالززاا  االقلقق  مثلل  ٬،  االتالميیذذ  عندد  االسلبيیة  االعووااططفف  ااستثاررةة  تجنبب  
.  االغضبب

nلجيیدداا  أأدداائهھمم  ووإإثابة  ااحترراامهھمم  مثلل  االتالميیذذ  عندد  إإيیجابيیة  عووااططفف  تططوويیرر  
)  مم2002  ٬،  االهھوويیدديي  (      



خصائصص  االتعلمم  االفعالل
:  يیلي  فيیما  تتمثلل  تميیززهه  خصائصص  االفعالل  للتعلمم                  

nهھ  وواالجهھدد  أأنن  يیكوونن  مناسبا  للمتعلمم  منن  حيیثث  االووقتت  االذذيي  يیتططلب
علمم  فكلما  كانن  االتعلمم  مناسبا  لقددررةة  االمت.  االذذيي  يیبذذلل  فيیهھ  

ووااستعددااددهه  منن  حيیثث  ووقتهھ  ٬،  ووما  يیتططلبهھ  منن  جهھدد  كلما  كانن  
.أأيیسرر  لهھ  

nتهھ  أأنن  يیكوونن  ووااضح  االهھددفف  ذذاا  معنى  للمتعلمم  ٬،  يیررتبطط  بحاجا
عنى  فكلما  كانن  االتعلمم  ذذاا  م.  ووميیوولهھ  ٬،  وويیخددمم  متططلباتت  حيیاتهھ

نن  أأيیسرر  للمتعلمم  كلما  ااززدداادد  إإقباال  عليیهھ  ٬،  ووررغبة  فيیهھ  ٬،  ووكلما  كا
.  لهھ  

n  ي  نفسس  فكلما  كانن  االتعلمم  ذذاا  أأثرر  ف.  أأنن  يیبقي  أأثرراا  لددىى  االمتعلمم
لما  كانن  االمتعلمم    يیحسس  معهھ  بالتغيیرر  االذذيي  أأحددثهھ  في  سلووكهھ  ٬،  ك



nأأنن  يیكوونن  مبنيیا  على  فهھمم  االمتعلمم  ووإإددررااكهھ  ٬،  حتى  يیكوونن  
مووااقفف    مستمرراا  أأيي  قابال  للتططبيیقق  وواالتعميیمم  وواالتووظظيیفف  في

خدداامهھ  فالتعلمم  االفعالل  هھھھوو  االذذيي  يیمكنن  االمتعلمم  منن  ااست.  أأخررىى  
.  ووااإلفاددةة  منهھ  في  مووااقفف  جدديیددةة

nططهھ٬،  أأنن  يیكوونن  مسيیرراا  ذذااتيیا  يیقوومم  على  مباددررةة  االمتعلمم  وونشا
يینن  ٬،  وواالمتعلمم  فكلما  كانن  االتعلمم  فرردديیا  بعيیدداا  عنن  االلفظظيیة  وواالتلق

.االيیقددرر  وويیقيیمم  االنتائج  االتي  حصلل  عليیهھا  كلما  كانن  فع
nبالثوواابب    أأنن  يیكوونن  مبنيیا  على  تعززيیزز  االمتعلمم  ووإإثاررةة  دداافعيیتهھ

علمم  بددال  منن  االعقابب  ٬،  حيیثث  ووجدد  أأنن  االثوواابب  يیشجع  على  االت
  أأكثرر  منن  االعقابب  أأيي  أأنن  ااالستجابة  لمثيیررااتت  االتعلمم  إإذذاا
.(  مم  بهھاصاحبهھا  أأوو  تبعهھا  ثوواابب  فإنهھا  تقووىى  وويیحتفظظ  االمتعل

)مم1993االززيیوودد  ووآآخرروونن  ٬،

عاللتابع  خصائصص  االتعلمم  االف



 

عاللاالعووااملل  االمهھمة  في  االتعلمم  االصفي  االف                    

صفاتت  
االمجمووعة

قق  االفاعـليیة  في  تحقيی
ااألهھھھدداافف  االقرريیبة  
لمموواالبعيیددةة  االمددىى  للتع

خصائص االماددةة 
االدررااسيیة

سةاالصفاتت االطبيیعيیة للمدرر

سلووكك  االمعلمم  
وواالمتعلمم

االقووىى  االخاررجيیةممخصائصص  االمعل

خصائصص  
االمتعلمم



للاالعووااملل  االمهھمة  في  االتعلمم  االصفي  االفعا        
nمددىى    يیتووقفف  االتعلمم  االصفي  االفعالل  على:    خصائصص  االمتعلمم

مم  تجانسس  خصائصص  االمتعلميینن  في  االصفف  منن  حيیثث  قددررااتهھ
تهھمم  االعقليیة  وواالحرركيیة  ووصفاتهھمم  االجسدديیة  ٬،  ووقيیمهھمم  ووااتجاهھھھا

ووتكاملل  شخصيیاتهھمم  ٬،  حيیثث  يیعدد  هھھھذذاا  االعاملل  منن  أأهھھھمم  االعووااملل  
.االتي  تقرررر  فاعليیة  االتعلمم  

nيیة  ال  يیقتصرر  تأثيیرر  االمعلمم  على  شخص:    خصائصص  االمعلمم
تتأثرر    ففاعليیة  االتعلمم.  االمتعلمم  ٬،  ووإإنما  يیتعددااهه  إإلى  ما  يیتعلمهھ  

بددررجة  كفاءةة  ووذذكاء  ووقيیمم  ووااتجاهه  ووميیوولل  ووشخصيیة  االمعلمم
nلووكك  يیؤؤثرر  االتفاعلل  االمستمرر  بيینن  س:    سلووكك  االمعلمم  وواالمتعلمم

صيیة  االمعلمم  ووسلووكك  االمتعلمم  في  نتاجج  االتعلمم  ٬،  ووتررتبطط  شخ
ى  االمعلمم  االووااعي  االذذكي  بططررقق  االتددرريیسس  االفعالة  االقائمة  عل

.أأساسس  منن  االتفاعلل  
nددىى  تووفرر  تررتبطط  فاعليیة  االتعلمم  بم:    االظظررووفف  االططبيیعيیة  للمددررسة

ماددةة  االتجهھيیززااتت  وواالووسائلل  االتعليیميیة  االضرروورريیة  االمتعلقة  ب



nيیميیلل  بعضض  االططالبب  بططبيیعتهھمم  إإلى  موواادد:    االماددةة  االددررااسيیة  
لذذلكك    ددررااسيیة  معيینة  ٬،  بيینما  يینفرروونن  منن  موواادد  ددررااسيیة  معيینة  ٬،
تنظظيیمم  تحصيیلل  االمتعلمم  يیختلفف  في  االموواادد  االددررااسيیة  ٬،  إإال  أأنن  اال

تعلمم  االجيیدد  وواالعررضض  االووااضح  لماددةة  االددررااسة  يیززيیدد  منن  فاعليیة  اال
nجتماعيیة  تررتبطط  فاعليیة  االتعلمم  بالترركيیبة  ااال:    صفاتت  االمجمووعة

  االتي  يیتكوونن  منهھا  االصفف  االددررااسي  ٬،  منن  حيیثث  ااختالفف  ططالبب
مم  االصفف  في  قددررااتهھمم  ووصفاتهھمم  ووااتجاهھھھاتهھمم  ووميیوولهھمم  ووقيیمهھ
ايینن  ووخبررااتهھمم  االسابقة  ٬،  كما  تررتبطط  هھھھذذهه  االفاعليیة  بمددىى  االتب

فف  وواالتجانسس  في  االووسطط  ااالجتماعي  للمددررسة  منن  حيیثث  االظظرروو
.وواالمستوويیاتت  ااالقتصادديیة  ووااالجتماعيیة  للططلبة  

nفف  يیقصدد  بهھا  االعووااملل  االتي  تؤؤثرر  في  مووق:    االقووىى  االخاررجيیة
افيیة  االتي  االمتعلمم  تجاهه  االتعلمم  االمددررسي  ٬،  فالبيیتت  وواالبيیئة  االثق

هھ  يیعيیشش  فيیهھا  االمتعلمم  منن  االعووااملل  االمهھمة  االتي  تحدددد  صفات
  )مم  1993االززيیوودد  ووآآخرروونن  ٬،  (  .  االشخصيیة  وونمطط  سلووكهھ  ددااخلل  غررفة  االصفف  

لفعاللتابع  االعووااملل  االمهھمة  في  االتعلمم  االصفي  اا



nاالمططررووحح  بالهھددفف  ووظظيیفيیا  ااررتباططا  تررتبطط  أأنن.
n  ففاالمووق  في  فعاال  وومشارركا  إإيیجابيیا  االططالبب  تجعلل  أأنن  

  االتعليیمي
nدديیمقررااططيیة  إإددااررةة  االصفف  إإددااررةة  تكوونن  أأنن  .
nيیببوواالتررك  وواالتحليیلل  االنقدد  على  قاددرراا  االططالبب  يیكوونن  أأنن  

  ووااالستنتاجج
n٬،أأبوو  عاشوورر(      .      بباالططال  عندد  ووااالنتباهه  وواالتشوويیقق  االدداافعيیة  تثيیرر  أأنن  

)  2004  االهھيیجاء

عاالاالشررووطط  وواالمووااصفاتت  االتي  تجعلل  منن  االتددرريیسس  ف



nعططييی  مووقفف  في  بلل  ٬،  االمتلقي  مووقفف  في  االططالبب  يیكوونن  ال  أأنن  
.  إإكررااهه  ددوونن  ووووضووحح  صررااحة  بكلل  ررأأيیهھ

nووحسيیا  اووااجتماعيی  عقليیا  متكاملة  شخصيیة  االططالبب  عندد  تنمي  أأنن  
  بباالططال  عليیهھا  يیحصلل  االتي  االمعلووماتت  تتصفف  أأنن  ووحرركيیا
.  نسيیانهھا  ددوونن  ططوويیلة  فتررةة  بالدديیموومة

n  يوواالتحصيیل  االعقلي  االططالبب  لمستووىى  مناسبة  تكوونن  أأنن  .

فعاال  تابع  االشررووطط  وواالمووااصفاتت  االتي  تجعلل  منن  االتددرريیسس    



االمعلمم  وواالتددرريیسس  االفعالل

nوو  هھھھي  مددىى  ما  أأحررززهه  االططلبة  منن  تقددمم  نح:    أأووال  فاعليیة  االمعلمم
االمعلمم    تحقيیقق  ااألهھھھدداافف  االترربوويیة  االمعيینة  حيیثث  تقاسس  فعاليیة

.بسلووكك  ططلبتهھ  ووليیسس  سلووكهھ  هھھھوو  
nتت  هھھھي  مجمووعة  االمعاررفف  وواالقددرراا  :ثانيیا  قددررةة  االمعلمم  ووكفايیتهھ

رريیسهھ  وواالمباددئئ  االتي  يیحملهھا  وويیؤؤمنن  بهھا  وواالتي  يیووظظفهھا  في  تدد
.ووهھھھوو  االقاددرر  بووااسططتهھا  على  إإنجازز  نتائج  مررغووبة



عاللاالقددررااتت  االمهھنيیة  االتي  يیحتاجهھا  االمعلمم  االف
في  مجالل    لكي  يیكوونن  االمعلمم  فعاال  البدد  أأنن  يیملكك  االقددررااتت  االمهھنيیة  االتي  تمكنهھ  منن  االعططاء
:  لقددررااتت  في  االتددرريیسس  ووتحقيیقق  االتفاعلل  االمططلووبب  بيینهھ  ووبيینن  االططالبب  ووتتمثلل  تلكك  اا

n  ااالستززااددةة    إإنن  االررغبة  في  االتعلمم  تددفع  االمعلمم  إإلى)تططوويیرر  االذذااتت  (  االررغبة  في  االتعليیمم
.بكلل  ما  يیستجدد  في  مجالل  تخصصهھ  

n  قهھا  أأيي  أأنن  يیخطططط  االمعلمم  ااألهھھھدداافف  ووأأغررااضض  االتعليیمم  ووذذلكك  لتحقيی:  االتخططيیطط  االفعالل
  ووأأنن  يیططلع  ططالبهھ  عليیهھا  ووإإشررااكهھمم  في  ااختيیارر  ااألهھھھدداافف  وواالعملل  معهھمم  لتحقيیقهھا

.بمشارركتهھمم  
n  أأيي  أأنن  يیظظهھرر  االمعلمم  كفاءةة  في  تعاملهھ  مع  ططالبهھ  :  االتعاملل  مع  االططالبب.
n  أأيي  فررضض  أأددوواارر  أأوو  مهھاررااتت  إلددااررةة  االتعليیمم  بحيیثث  تعملل  هھھھذذهه  :  إإددااررةة  االتعليیمم

"  منن  أأيینن  ووكيیفف  يیحصلل  على  االمعلووماتت  "االمهھاررااتت  على  تددرريیبب  االمتعلمم  على  
.إلكسابهھ  مهھاررااتت  االتعليیمم  االذذااتي  

n  االبيیئة    أأيي  على  االمعلمم  االفعالل  أأنن  يیعي  ططبيیعة:  االعملل  بفاعليیة  مع  االمجتمع  االمحلي
.االتي  يیعملل  بهھا  وواالمشاكلل  االتي  تعاني  منهھا  االبيیئة  أأوو  االمجتمع  االمحلي  



االمهھاررااتت  االالززمة  للمعلمم  االفعالل
nعم  ااإلنسانيیة  وواالعالقاتت  ااالجتماعي  وواالتووااصلل  ااإلددااررةة  مهھاررااتت  

  االبيیئة  ٬،  االبيیتت  ٬،  االمددررسة  ٬،  ااإلددااررةة  ٬،  االططالبب  مثلل  ااآلخرريینن
.  االمحليیة

nوواالمتعلمم  االمعلمم  منن  لكلل  االذذااتت  ااحترراامم  تططوويیرر  مهھاررااتت  .
nيیةوواالسنوو  وواالفصليیة  االيیووميیة  االمختلفة  االخطططط  إإعدداادد  مهھاررااتت  .
nاالمختلفة  االتددرريیسس  ططررقق  ااستخدداامم  مهھاررااتت  .
nاالتعليیميیة  االووسائلل  ووااستخدداامم  إإنتاجج  مهھاررااتت  .
nاالصفف  غررفة  ددااخلل  االنظظامم  حفظظ  على  االقددررةة  .
nاالمتعلمم  شخصيیة  تططوويیرر  على  االقددررةة  .
nاالفرردديیة  االفررووقق  مررااعاةة  على  االقددررةة  .
nاالددررااسيیة  بالماددةة  االعلميیة  االكفاءةة  .



االفعالل  االمعلمم  خصائصص                  
بعض ما االذيي يیجعل بعض االمعلميین في نظر ططلبتهھم أأفضل من اال

عالل  ووذذلكك  ألنن  ذذلكك  االمعلمم  يیتحلى  بصفاتت  االمعلمم  االف  ااآلخر ؟
االتاليیة  

n  االبشاشة  وواالحيیوويیة.
n  االحماسة  وواالعدداالة.
n  االتحلي  باألخالقق  االحميیددةة.
n  االصبرر  ووااالحتمالل.
n  ااإلحساسس  بالقددررةة  وواالكفايیة  في  االعملل  ووااإلنجازز.
n  االتمكنن  منن  االماددةة  االتي  يیددررسهھا.
nاشوورر  ٬،  ع.(    االقددررةة  على  ااتخاذذ  االقرراارر  االمناسبب  في  االووقتت  االمناسبب

)مم  2004ووأأبوو  االهھيیجاء  ٬،



)  ططررقهھ(  مددااخلل  االتددرريیسس  االفعالل
           :  يیلي  ام  االفعالل  االتعلمم  نجاحح  في  تسهھمم  االتي  االتددرريیسس  ططررقق  منن        

nللمحتووىى  ااإللقائيیة  االعمليیاتت  منن  سلسلة  ووهھھھي    :    االمحاضررةة  
  اتتبالمعلووم  ااإللمامم  بغررضض  االططالبب  منن  مجمووعة  على  االتددرريیسي
.معيینن  بمووضووعع  االخاصة

  
n  ننع  عباررةة  ووهھھھي  للتعلمم  االكشفيیة  االططررقق  إإحددىى  هھھھي    :    االمناقشة  

  للاالتحليی  عمليیاتت  تباددلل  خاللل  منن  االمووضووعع  محتووىى  ااستبططانن
.  االشفوويیة  ااألسئلة  على  ااعتمادداا  لجوواانبهھ



nياالجماع  االتعلمم  ااستررااتيیجيیاتت  إإحددىى  ووهھھھي    :االذذهھھھني  االعصفف  
  منن  ااألفكارر  منن  ممكنن  قددرر  أأكبرر  ااستحضارر  إإلى  تهھددفف  االتي
  أأيي  ووددوونن  ٬،  االبدداايیة  في  االكيیفف  عنن  االنظظرر  بغضض  االططالبب  جانبب
  ااألفكارر  إإلى  ووصووال  ٬،  ااستحضاررهھھھا  أأثناء  لألفكارر  تقوويیمم

)مم٬2001،  االغبيیسي  (  .ووتسجيیلهھا  االمططلووبة

nيیستططيیع  ال  غامضض  مووقفف  عنن  عباررةة  ووهھھھي  :    االمشكالتت  حلل  
  حلل  ططيیعوويیست  االحاليیة  خبررااتهھ  ضووء  في  عليیهھ  االتغلبب  االتلميیذذ
  االووصوولل  ووبالتالي  االجدديیددةة  االخبررااتت  ططرريیقق  عنن  االغمووضض
  .  للهھددفف

)  ططررقهھ(  تابع  مددااخلل  االتددرريیسس  االفعالل



nنن  هھھھما  تنقسمم  ااإلددااررةة  االفاعلة  على  مستووىى  االمددررسة  إإلى  قسميی  :
.  ااإلددااررةة  االصفيیة  ووااإلددااررةة  االمددررسيیة  

nااإلددااررةة  االمددررسيیة  االفاعلة  :  أأووال:
:إإنن  كلل  إإدداارريي  ناجح  يیحتاجج  إإلى          
n  إإقامة  عالقاتت  حسنة  مع  ااآلخرريینن.
n  إإيیجادد  االدداافعيیة  عندد  ااآلخرريینن  لحفززهھھھمم  على  االعملل.
nاالتكيیفف  مع  ما  يیستجدد  حوولهھ  منن  ظظررووفف  وومع  منن  يیتعاملل  منن  

.أأشخاصص  

ااإلددااررةة  االفــعالـة



)  1979(  أأما  فيیما  يیتعلقق  بالمددااررسس  االفعالة  فقدد  حدددد  أأددموونددزز            
:مووااصفاتت  تلكك  االمددااررسس  على  االنحوو  االتالي  

nبقائهھا  ووجوودد  االقيیاددةة  ااإلدداارريیة  االقوويیة  االتي  ال  يیمكنن  لمم  شملهھا  أأوو  إإ
.ددوونن  ووجوودد  االعناصرر  االمختلفة  للمددررسة  االجيیددةة  

nيیثث  ال  ووجوودد  مناخخ  منن  االتووقع  في  االمددااررسس  االفعالة  تعليیميیا  بح
.يیسمح  أليي  ططالبب  أأنن  يینخفضض  مستووااهه  عنن  االحدد  ااألددنى  

n  االجوو  االمددررسي  فيیهھا  منظظمم  ددوونن  أأنن  يیكوونن  صاررما  ووهھھھاددئئ  ددوونن
.أأنن  يیكوونن  مستبدداا  

nتكوونن  االمددررسة  فعالة  إإلى  حدد  ما  عنددما  تووضح  أأنن  ااكتسابب  
.االططالبب  للمهھاررااتت  االمددررسيیة  ااألساسيیة  هھھھوو  هھھھددفهھا  ااألوولل  

nقددمم  ووجوودد  بعضض  االووسائلل  االتي  يیمكنن  منن  خاللهھا  مررااقبة  مددىى  ت
باررااتت  االططالبب  بشكلل  مستمرر  فقدد  تكوونن  تقليیدديیة  مثلل  ااالخت
.  االصفيیة  أأوو  متقددمة  مثلل  ااالختباررااتت  االمعيیارريیة  

مووااصفاتت  االمددررسة  االفعالة



nعدد  تلكك  عندد  االحدديیثث  عنن  ااإلددااررةة  االصفيیة  االفاعلة٬،  فإننا  نستب
ااإلددااررةة  االشكليیة  االقائمة  على  االقسووةة  ووااإلررهھھھابب  وواالتحكمم  
لبيیة  بسلووكيیاتت  االمتعلمم  فهھذذاا  االنمطط  منن  ااإلددااررةة  لهھ  اانعكاساتت  س
ي  تساعدد  على  شخصيیة  االمتعلمم  وولكنن  نعني  بهھا  تلكك  ااإلددااررةة  االت
تكوونن  على  تحقيیقق  أأهھھھدداافف  االتعليیمم  وواالتعلمم  بمستوويیاتت  جيیددةة  وو

سيیة  ملحووظظة  منن  قبلل  االهھيیئة  االتددرريیسيیة  ووأأعضاء  ااإلددااررةة  االمددرر
يیمم  أأيي  أأنن  تكوونن  االتغذذيیة  االررااجعة  نحوو  االتعل.ووأأفرراادد  االمجتمع

.وواالتعلمم  وونحوو  االمددررسة  إإيیجابيیة  

ثانيیا  مفهھوومم  ااإلددااررةة  االصفيیة  االفاعلة



حتى  تكوونن  ااإلددااررةة  االصفيیة  فاعلة  ال  بدد  منن  ووجوودد  خصائصص  متعددددةة  لهھا  ووتلكك              
:االخصائصص  هھھھي  

nسهھمم  تسهھمم  في  جعلل  االتعليیمم  ممكنا  في  غررفة  االصفف  وومووجهھا  لخددمة  االمتعلميینن  أأنف
.منن  أأجلل  بلووغغ  ااألهھھھدداافف  االترربوويیة  االمررسوومة  

nمم  ووططالبهھ  تووفرر  مناخا  يیسووددهه  اانضباطط  قائمم  على  عالقاتت  االتفاعلل  وواالتفاهھھھمم  بيینن  االمعل
.منن  جهھة  ووبيینن  االططالبب  أأنفسهھمم  منن  جهھة  أأخررىى  

nرريیاتت  تعملل  على  تددرريیبب  االططالبب  على  ااالنضباطط  االذذااتي٬،  فيیضبطط  سلووكهھ  وويیحتررمم  ح
.ااآلخرريینن  وومصالحهھمم  

nتنمي  ثقة  االططالبب  بنفسهھ  ووبمنن  حوولهھ.
n  تشعرر  كلل  فرردد  في  غررفة  االصفف  بأنن  لهھ  ددوورراا  هھھھاما  يیؤؤدديیهھ.
nيیح  يیشعرر  تسهھمم  في  تنفيیذذ  االعمليیة  االتعليیميیة  االتعلميیة  في  غررفة  االصفف  في  جوو  مرر

.هھ  االططالبب  فيیهھ  بالوودد  وواالصددااقة  وواالططمأنيینة  ٬،  وويیسعدد  االمعلمم  فيیهھ  بمشارركة  ططالب
nممإإددااررةة  تدديیررهھھھا  هھھھيیئة  تددرريیسيیة  مؤؤهھھھلة  علميیا  وومسلكيیا  وواالررااغبة  في  مهھنة  االتعليی  .

خصائصص  ااإلددااررةة  االصفيیة  االفاعلة



 تقوويیمم  االتددرريیسس  االفعالل  

n  لقدد  قددمم  فالنددررزز)Flanders    (  مم  نتائج    1970سنة
ررفف  ددررااسة  قامم  بهھا  باالشتررااكك  مع  فرريیقق  منن  االباحثيینن  للتع

نن  على  مقووماتت  االتددرريیسس  االفعالل  عنن  ططرريیقق  مقاررنة  نمططيینن  م
أأنماطط  االتددرريیسس  ٬،  االنمطط  ااألوولل  هھھھوو  ما  سمي  بالتددرريیسس  
هھ  االمباشرر  وويیعتمدد  فيیهھ  االمعلمم  على  ااإللقاء  وواالنقدد  لططالب

ووااستخدداامم  االسلططاتت  االمتاحة  لهھ  ووإإعططاء  ااألوواامرر  ٬،  أأما  االنمطط  
هھ  االمعلمم  االثاني  فقدد  سمي  بالتددرريیسس  غيیرر  االمباشرر  وويیعتمدد  فيی

ناء  على  تووجيیهھ  ااألسئلة  ووتقبلل  مشاعرر  االططالبب  وومددحهھمم  وواالث
على  أأفكاررهھھھمم  ووتشجيیعهھمم  ٬،  ووكشفتت  االددررااسة  أأنن  ططالبب  
علمهھمم  االمعلميینن  االذذيینن  ااستخددموواا  ااألسلووبب  غيیرر  االمباشرر  كانن  ت
اشرر  أأفضلل  منن  ططالبب  االمعلميینن  االذذيینن  ااستخددموواا  ااألسلووبب  االمب
تت  ٬،  ووتكوونتت  لددىى  االططالبب  في  االتعليیمم  االغيیرر  مباشرر  ااتجاهھھھا

يیمم  االفعالل  فهھذذاا  يیددلل  على  أأنن  االتعل.أأفضلل  نحوو  االعمليیة  االتعليیميیة  



      
          

ووددمتمم  قيیادديیيینن  ترربوويیيینن                                


