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(Teaching model)نموذذجج  االتدرريس  
�  درريس  نشاطط  تفاعلي  توااصلي  بيین  عناصر  االتيعتبر

.االمعلم  وواالمتعلم  وواالمنهھھاجج  االمتمثلة  في  
�    عباررةة  من  االجهھھودد  االمقصوددةة  وواالمخطط  لهھھا  االتي

علم  على  االتتالميیذ  االيبذلهھھا  االمعلم  من  أأجل  مساعدةة  
بع  ووفق  تتاتتم  ووفق  قدررااته  ووإإستعدااددااته  ووميیوله٬،  

يیذهه  معيین  من  ااإلجرااءااتت  االتي  يقومم  بهھھا  االمعلم  أأوو  تالم
وواالنمو    أأوو  كليیهھھما  بقصد  مساعدةة  االتالميیذ  على  االتعلم

.االمتكامل  
�ي  فالتدرريس  هھھھو  حصيیلة  أأوو  نشاطط  مهھھن..  أأيضا  بأنهوو

يیط  االتخط  -  يتم  إإنجاززهه  من  خاللل  عمليیاتت  ررئيیسيیة  هھھھي
على    وويستهھھدفف  مساعدةة  االطالبب  -  وواالتقويموواالتنفيیذ  
ووهھھھذاا  االنشاطط  قابل  للتحليیل  وواالمالحظة      االتعلم

تحسيینهم  ثوواالحكم  على  جوددته  وومن  



.االعامم  للمنهھھاجج  االمحوررييااإلططارر    



ليیا  بيین  االتدرريس  نشاططا  تفاعليیا  توااصوويعتبر  
ططريقة  بالمعلم  وواالمتعلم  وواالعناصر  االمتمثلة  

ااختيیاررهھھھا  ووحسن  )  االماددهه(  &  االتدرريس  
وومكوناتهھھا  ووأأهھھھداافهھھا  ووهھھھذاا  بهھھدفف  إإثاررةة  

دداافعيیة  االمتعلم  من  أأجل  تسهھھيیل  حدووثث  
.االتعلمعمليیة  

من    لذلك  تتضمن  عمليیة  االتدرريس  مجموعة  
ااألفعالل  ووااإلجرااءااتت  االمقصوددةة  وواالمخطط  
فة  لهھھا  بطريقة  يتم  من  خاللهھھا  إإستغاللل  كا
  ااإلمكاناتت  االماددية  وواالبشرية  إإلى  أأقصى

ددررجة  ممكنة  لحدووثث  عمليیة  االتعلم



ااإلططارر  االعامم  للتدرريس



نماذذجج  االتدرريـس  
  ااألددبب  االتربويي  إإلى  ووجودد  أأرربعة  نماذذججيشيیر    

:٬،  )  Joyce and Weil, 1986(ررئيیسة  للتدرريس  
نموذذجج  معالجة  االمعلوماتت  :ااالوولل  
٬،  هھھھذاا  االنموذذجج  على  ااكتسابب  ووإإتقانن  وومعالجة  االمعلوماتتيركز  

إإذذ  إإنن  ااألساسس  في  هھھھذاا  االنموذذجج  االتركيیز  على  االوظظيیفة  
.االمعرفيیة  للطالب

االتفاعل  ااالجتماعينموذذجج  :االثاني  
راادد  هھھھذاا  االنموذذجج  على  بناء  االعالقاتت  ااإلجتماعيیة  بيین  ااألفيركز  

ووااألساسس  في  هھھھذاا  االنموذذجج  االعمل  على  تحسيین  .  وواالجماعاتت
  قدررةة  االمتعلميین  على  االتفاعل  ووااإلنخرااطط  مع  ااآلخرين  ضمن
  بيیئة  دديمقرااططيیة٬،  وواالوصولل  بالمتعلم  إإلى  فردد  منتج  في

.مجتمعه



نموذذجج  االتعلم  االذااتي:  االثالث  
تطوير  مفهھھومم  االذااتت  لدىى  االنموذذجج  على  هھھھذاا  يركز

٬،  ووهھھھذاا  يتضمن  تطوير  االطرقق  االتي  االمتعلم
.  خاصةيستخدمهھھا  االمتعلم  في  بناء  ووتنظيیم  ذذااته  اال

  إإنن  االتركيیز  على  مفهھھومم  االذااتت  االقويي  وواالوااقعي
يساعد  االمتعلم  على  بناء  عالقاتت  ااإلتصالل  
اعل  وواالتوااصل  مع  ااآلخرين٬،  وومع  االبيیئة  االتي  يتف

.معهھھا
�  االنموذذجج  االسلوكي:  االراابع

  على  تغيیيیر  االسلوكك  االظاهھھھراالنموذذجج  اا  هھھھذاا  يركز  
  تائجةنوو.  للمتعلم  ليیتناسب  مع  مفهھھومم  االذااتت  لديه

/  ابة  ووااالستجاالمثيیر  (مبنيیة  على  أأساسس  نظرياتت  
لى  يركز  االنموذذجج  االسلوكي  للتدرريس  ع  )االتعزيز

  تقسيیم  مهھھماتت  االتعلم  إإلى  سلسلة  من  مهھھماتت
االتعلم  االصغيیرةة  على  شكل  سلوكاتت  وومهھھماتت  

.متتابعة



 ااسترااتيیجيیاتت  االتدرريس

�د  تتضمن  عمليیة  ااتخاذذ  االقراارر  من  االمعلم  عن
ز  على  ااختيیاررهه  ااسترااتيیجيیاتت  االتدرريس٬،  االتركيی

محتوىى  االمنهھھاجج٬،  ووعلى  االخبرااتت  وواالمعرفة  
االسابقة  للطالبب٬،  ووااهھھھتماماتهھھم٬،  ووأأنماطط  
  .تعلمهھھم٬،  وومستوىى  االتطورر  االعقلي  لديهھھم

يیم  أأيضا  االتركيیز  على  أأددووااتت  االتقيیتتضمن  
  االمستمر  وواالمرتبطة  بأهھھھداافف  االتعلم  االعامة

.وواالخاصة



:  ةمتدااخلاالتدرريسيیة  االااسترااتيیجيیاتت  



االتدرريس  االمباشر
من هھھھذهه ووتتض. أأكثر ااالسترااتيیجيیاتت ااستخدااما من االمعلميین

٬،  االمحاضرةة :مثلااإلسترااتيیجيیة ططرقق تدرريیس متعدددةة 
 وواالعرووضض٬،  وواالمماررسةوواالتدرريیب ٬،  وواالمناقشةوواالحواارر 
.ووغيیرهھھھا. . . االتقديیميیة

ة في تقديیم هھھھذهه ااإلسترااتيیجيیة من ااالسترااتيیجيیاتت االفّعالتعد 
ة من سلسلتتضمن االمعلوماتت٬، وواالتدرريیب على االمهھاررااتت 

االخطوااتت



 االتدرريس  غيیر  االمباشر
ااررااتت٬، ااالستقصاء٬، ووااالستقرااء٬، ووحل االمشكالتت٬، ووااتخاذذ االقر    

جميیعهھا مصطلحاتت تستخدمم عند ووصف ووااالكتشافف 
تيیجيیة على عكس إإستراا. إإسترااتيیجيیة االتدرريیس غيیر االمباشر

ر االمباشــر االتدرريیس االمباشر٬، تتمحورر إإسترااتيیجيیة االتدرريیس غيی
االرغم أأنن كالً منهھا على student –cent ere)( حولل االطالـب 
وومن ااألمثلة على ططـرقق االتدرريیـس غيیر . يیكمل ااألخـرىى

سابب ووااكت ٬،االمفهھـومم ووتكويین , االمباشر٬، االمناقشـة االتأمليیــة 
.ووحل االمشكالتت٬، ووااالستقصاء االموجهھ ٬،االمفهھومم



االتدرريس  االتفاعلي  
Seaman(كما قالل سترااتيیجيیة بشكل ررئيیسالإإ هھھھذههدتعتم and Fellenz, 

يیعمل االحواارر وواالمناقشة٬، وومشارركـة االمتعلميین في االفعاليیاتت٬، ووعلى  1989)
ووخبرااتت  االحواارر وواالمناقشة على تزوويید االمتعلميین بفرصص االتفاعـل مع أأفكارر

وومعاررفف االمعلم ووااألقراانن٬، ووإإتاحة االفرصـة لهھم لتوليید أأفكـارر ووبداائل 
). جديیدةة 

اعل لتطويیر مهھاررااتت االتفأأقراانهھم وومعلميیهھم وويیمكن للطالبب أأنن يیتعلمواا من  
رررااتت ووتطويیر قدررااتهھم لتنظيیم تفكيیرهھھھم٬، ووتطويیر االمب, ااالجتماعي لديیهھم

.االتي يیقومونن بطرحهھالألفكارر 

  إإنن  نجاحح  إإسترااتيیجيیة  االتدرريس  االتفاعلي                  
  ووططرقهھھا  االمتعدددةة  يعتمد  بشكل  كبيیر  على  خبرةة

االمعلم  في  إإددااررةة  عمل  االمجموعاتت  ووتطويرهھھھا  بيین  
فترةة  ووأأخرىى



االتعلم  االمبني  على  االخبرةة
االمتعلـم٬،  االتعلم االمبني على االخبرةة تعلمـاً ااستقراائيیا٬، يیتمحـورر حـولليیعد 

عمل وويیحدثث االتعلم االمبني على االخبــرةة عندمـا يی. وومبنـي على االنشـاطط
:االمتعلمونن على 

�االمشارركة  في  نشاطط.
�    يد  االبحث  وواالتأمل  بشكل  ناقد  في  ططبيیعة  االنشاطط  لمز

.من  االفهھھم

�    االخرووجج  باستنتاجاتت  مفيیدةة  من  تحليیل  االنشاطط.
�  دةةاالنتائج  االتي  توصلواا  إإليیهھھا  في  موااقف  جديتطبيیق 



االتعلم االذااتي
جوعع إإلى نتيیجة جهھودد ذذااتيیة يیقومم بهھا االمتعلم نفسهھ ددوونن االراالتعلم يیحدثث 

االتعلممعلم أأوو مشرفف يیتابع مدىى االتقدمم في 
يیستخدمهھا  بأنهھا مجموعة االطرقق وواالوسائل االتي :االتعلم االذااتيإإسترااتيیجيیة 

. راافف معلمهھاالمتعلم لتحقيیق أأهھھھداافهھ االتي ررسمهھا لنفسهھ وولكن تحت قيیاددةة ووإإش
طالب إإذذ إإنن هھھھذهه ااإلسترااتيیجيیة يیخطط لهھا بشكل جيید بالتعاوونن ما بيین اال
ن خاللل وواالمعلم٬، وويیمكن أأنن يیتم االتعلم االذااتي بالتعاوونن مع ااآلخريین٬، أأوو م

.مجموعاتت عمل صغيیرةة
�مساعدةة  االطالبب  على  ااالكتفاء  االذااتي:  االمهھھمه    هھھاااهھھھدااف  

ن  ووااالعتمادد  على  االنفس٬،  ووأأنن  يكونواا  موااططنيین  مسؤووليی
بتعزيز  االقدررااتت  االفرددية  لديهھھم



:االتعليیمتعريف  نموذذجج  
االتعليیم نموذذجج) Bruce Joyce & M. Weil(جويیس وو إإمم وويیل برووسس 

)Teaching Model ( بأنهھ االخطة أأوو االنمط االذيي يیمكن ااستخداامهھ في تشكيیل
أأماكن االمناهھھھج ٬، ووتصميیم االمواادد االتعليیميیة ٬، وولتوجيیهھ االتدرريیس في غرفة االصف وو

وولهھذاا فهھو يیعطي االنموذذجج مفهھوما ووااسعا يیضم تطويیر االمنهھج وواالماددةة . أأخرىى
االتدرريیساالتعليیميیة ووكذاا ططراائق 

ااسترااتيیجيیاتت مبنيیة على نظريیاتت بأنهھا ) Susan S. Ellis(سوززاانن إإسس االيیس 
. تعلم االفردداالتربويیيین ووعلماء االنفس وواالفالسفة ووغيیرهھھھم ٬، االذيین يیبحثونن في كيیف يی

) أأفعالل ووسلوكك(وويیحتويي االنموذذجج على مباددئئ أأوو أأسس ٬، ووسلسلة من االخطوااتت 
اندةة االمس  االتي يینبغي أأنن يیقومم بهھا االمعلم وواالمتعلم ٬، إإضافة إإلى ووصف لألنظمة

االضروورريیة ٬، ووططراائق تقويیم تطورر االمتعلم



أأسلوبب  االتدرريس  
امهھ بعمليیة االكيیفيیة االتي يیتناوولل بهھا االمعلم ططريیقة االتدرريیس أأثناء قيیهھھھو 

ة االتدرريیس أأوو هھھھو ااألسلوبب االذيي يیتبعهھ االمعلم في تنفيیذ ططريیقاالتدرريیس٬، 
ريیقة٬، بصوررةة تميیزهه عن غيیرهه من االمعلميین االذيین يیستخدمونن نفس االط
.موومن ثم يیرتبط بصوررةة أأساسيیة بالخصائص االشخصيیة للمعل

� ٬، أأسلوبب االتدرريیس قد يیختلف من معلم إإلى آآخرأأنن : وومن خاللل ذذلك
 على االرغم من ااستخداامهھم لنفس االطريیقة ٬، مثالل ذذلك أأننا نجد أأنن

خدمم يیست) صص(يیستخدمم ططريیقة االمحاضرةة ٬، ووأأنن االمعلم ) سس ( االمعلم 
اتت أأيیضاً ططريیقة االمحاضرةة وومع ذذلك قد نجد فرووقاً دداالة في مستويی

.تحصيیل تالميیذ كال منهھم
� ااما ااسترااتيیجيیة االتدرريیس



االتدرريس  ااسترااتيیجيیة
هھا االى متجانسة من االخطوااتت االمتتابعة يیمكن للمعلم تحويیلمجموعة هھھھي 

لدررااسي ططراائق وومهھاررااتت تدرريیسيیة تالئم ططبيیعة االمعلم وواالمتعلم وواالمقررر اا
 ووظظرووفف االموقف االتعليیمي ووااالمكاناتت االمتاحة لتحقيیق هھھھدفف ااوو ااهھھھداافف

محدددةة مسبقاً 
قيیق مجموعة االحركاتت ااوو ااالجرااءااتت االتدرريیسيیة االمتعلقة بتح" أأيي اانهھا ٬،  

فيیهھامخرجاتت تعليیميیة مرغوبب 
نهھج تمثل كل ما يیفعلهھ االمعلم من ااجل تحقيیق ااهھھھداافف االمسترااتيیجيیةااال ووهھھھذهه

لمعرفة تشتمل على ااالفكارر وواالمباددئئ االتي تتناوولل مجاالً من مجاالتت اا ااذذ٬، 
رااءااتت ااالنسانيیة بصوررةة شاملة متكاملة ٬، ووتتضمن جميیع االخطوااتت ووااالج

االمنهھجاالتي خطط لهھا االمعلم لغرضض تحقيیق ااهھھھداافف 



:االتدرريس    ااسترااتيیجيیة

ي هھھھي فن ااختيیارر ووااستخداامم االوسائل ووااالمكاناتت االمتاحة ف
.ااالهھھھداافف االمنشوددةة لتحقيیق االتدرريیس عمليیةقيیاددةة

 باستخداامم االوسائل ووااالمكاناتتاالتدرريیسفن قيیاددةة عمليیةهھھھي 
االمتاحة لتحقيیق ااهھھھداافف االدررسس 



شكراا  لحسن  اانتباهھھھكم  


