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 .المؤشر : متطلبات النمو 

هو أنه هناك عدة أشياء يتطلبها النمو يجب أن يتعلمها الفر لكي يصبح سعيد وناجح وقادر  يقصد بمفهوم متطلبات النمو :

على تحقيق ذاته , عدم تحقيق هذه المطالب قد يكون سبب في شقاء الفرد وفشله وعدم تحقيقه للمطالب التي تؤهله للمرحلة 

 الثانية من النمو .

حيث : الطول / الوزن / الحجم , والتغيرات التي تحدث في أجهزة الجسم النمو : هو التغيرات الجسمية والفسيولوجية من 

 المختلفة , التغيرات العقلية والسلوكية واالجتماعية ..... التي يمر بها الفرد في مراحل نموه المختلفة . 

ن تغيرات كمية ونوعية , تتضم وفق مراحل معينة , أنه عملية متدرجةفي حالة استمرارية دائماً  : النموأن البد أن نعرف 

, تسير من العام الى الخاص ومن الكل الى الجزء , يمكن عملية معقدة ومتداخلة  ,, سرعته متفاوتة من فرد الى أخر 

 ....التنبؤ به 

  مراحل النمو هي :

 

 

 

 

 النمو العامة في هذه المرحلة :اهر مظ

 اتساع االفاق المعرفية , المهارات االكاديمية . .1
 الالزمة للعب .تعلم بعض المهارات الجسدية  .2

 اتجاهات سليمة نحو الذات  .3
 وله حيث تكون بيئة اجتماعية واسعةتطور البيئة من ح .4

 زيادة االستقالل عن والدية  .5

 متطلبات النمو العامة في هذه المرحلة :

 اكتساب اللغة والمهارات االجتماعية الالزمة .1
 مة تعلم المهارات الجسمية الالز .2
 تعلم المهارات االكاديمية الالزمة  .3

 تكوين الضمير ) التمييز بين ما يفعله / وما ال يفعله ( .4

 

 

 

 

 

 

الطفولة المراهقه الرشد ةالشيخوخ

 التركيز سيكون على هذه المرحلة باعتبار أن صلب تخصصنا يعتني بها 



 ـ النمو الجسمي : 1

 ماذا أفعل حياله كمعلم صفوف أولية التطبيقات التربوية /  اشكال النمو الجسمي عند طلبة االبتدائي
 ؟مربي 

 نمو العضالت 
زيادة في الطول والوزن ـ ولكن بنسبه بطيئة ـ , الذكور 
 أطول من االناث في هذه المرحلة ولكن الوزن متقارب

 حجم الرأس مثل حجم رأس الراشد
 تساقط االسنان اللبنية 

 تكوين عادات العناية بالنظافة
 يتناسب مع عمرهمالحظة النمو بما 

 تأمين البيئة من االخطار

 

 العوامل المؤثرة في النمو الجسمي :

, باإلضافة الى الغذاء من حيث الكم ) اإلفطار ـ الغداء ـ العشاء ( و النوع )  الظروف الصحية والمادية واالقتصادية

 ناصر الغذائية ( .احتوائه على كافات الع

 ـ النمو الفسيولوجي : 2

 التطبيقات التربوية  و الفسيولوجي عند طلبة االبتدائياشكال النم

 ضغط الدم ونقص معدل النبضزيادة 
 حاجة الطفل للغذاء اكثر

 ساعة  11تقل ساعات النوم تدرجي , حيث ينام ما يقارب 

 العناية بالغذاء
 االهتمام بعادات النوم السليمة

 

 ـ النمو الحركي  3

 التطبيقات التربوية اشكال النمو

نظر لنمو عضالت الطفل فالحركة في هذا السن تزداد 
حيث يشاهد عليه اثر النشاط الزائد , واالعتماد على نفسه 

 في فعل األشياء مثل لبس الحذاء واالكل بمفرده .

  حركة االناث في هذا العمر اقل كم وكيف من
 الذكور .

 تنمية النمو الحركي
 تنظيم ممارسة األلعاب

عدم اخضاع الطفل لنشاط حركي يتطلب عمل دقيق , او 
 اجبار الطفل االيسر على الكتابة باليمين

 وجود فناء ومساحة للعب

 

 

 ـ النمو الحسي  4

 التطبيقات التربوية اشكال النمو

 يتطور عن الطفل في هذه المرحلة الحس , فيصبح قادراً 
 ادراك الزمن الوزن

ابية , التمييز بين الحروف الحس يستطيع القيام بالعمليات
 الهجائية 

, ويستمر السمع في مرحلة  يزداد التوافق البصري
ويظل البصر طويالً , حاسة اللمس قوية ) اقوى النضوج 

 , حاسة الشم هي نفسها التي عند الراشد من الراشد ( 

 .على الحواس كلها االعتماد في التدريس 
 االعتماد على الكتب المصورة .

 

 

 

 

 

 



 

 ـ النمو العقلي  5

 التطبيقات التربوية اشكال النمو

يعتبر النمو العقلي في هذه المرحلة سريع جداً وذلك بسب 
 الطفل من البيت إلى المدرسة .انتقال 

ونعني بذلك  جرديبدأ االنتقال من التفكير الحسي إلى الم
التفكير اللفظي أن ليس فكراً تجريداً تام بل أن يستطيع 
 والذي هو أحد اهم اشكال الفكر المجرد .

 تنمية دافع التحصيل
تشجيع حب االستطالع وتوفير بيئة يوجد بها الكثير من 

 المثيرات 
 عدم استعجال نمو المفاهيم 

 االهتمام بقياس الذكاء 

 

 العوامل المؤثرة في النمو العقلي :

مستوى  , قد يتغيب على المتلقي كيف يكون, التعزيز  . ووسائل االعالم المستوى االجتماعي واالقتصادي , المدرسة 

وجود فرص تعليم اكثر الصحاب الدخل ذوي دخل محدود نوضح ذلك من خالل الوالدين بالغ التأثير رغم وجود طالب 

للمنزل فهي تخلق اثارة عقلية للطفل وذلك يكون تعليمها غير مجاني نضيف على ذلك البيئة العامة العالي في الدول التي 

الباحث ونقلتها على كثيراً مع هذا القول ولكن بشكل او بأخرى تبنيت فكرة قد ال يكون حاضر في بعض المنازل ـ ال أتفق 

 اعتبار أنها جزء من العلم المقرر علينا معرفته ـ 

 ي .العقلي بالنمو االجتماعي واالنفعالمعلومة هامة : يرتبط النمو 

 ـ النمو اللغوي   6

 التطبيقات التربوية اشكال النمو

 .% 50تزداد مفردات الطفل بحوالي 

يصبح قادر على تركيب الجمل المركبة الطويلة , 
 . ويتطور التعبير من الشفوي الى التحريري

  تمييز المترادفات ومعرفة االضداد

 تشجيع الطفل على التحدث والكتابة
بعض األطفال التركيز على النطق الصحيح مع مراعاة 

 الذين يعانون مشاكل في النطق .
ة , اللجلجة االكتشاف المبكر المراض الكالم مثل : التهته

 , الفأفأة حتى يتسنى للمعلم معالجتها . 

 

 المؤثرة في النمو اللغوي :العوامل 

ذات الثقافة فوجود الطفل في ع عند الطفل , البيئة االجتماعية جاهزية النطق والسمالصحة الجسدية ونعني بذلك اكتمال 

 يزدادبيئة مثل هذه البيئة يجعل نموه اللغوي 

 ـ النمو االنفعالي 7

 التطبيقات التربوية اشكال النمو

تتهذب األفعال بشكل تدريجي لكن الطفل اليزال في 
 ثارة .مرحلة ا

ويصبح لديه عالقات  يحاول الحصول على الحب ,
, يقاوم النقد وقد ينقد في بعض األحيان , ال اجتماعية 

 موجودة وقد يعبر عنها باشكال كثيرة تزال غيرة الطفل
 تتغير مخاوف الطفل

فد يظهر نوع من العدوان بين األطفال , ولكن بين الذكور 
 اما االناث حتى وان ظهر فعدوانهن لفظيبشكل أكبر 

 ن والراحةاشعار الطفل باالم
 عالج المخاوف مباشرة اذا وجدت
 اتاحة الفرص لتعبير عن انفعاالتهم

 تعتبر المقارنة أخطر ما يتم فعله في هذه المرحلة .

 

 

 

 

 



 

 

 النمو االجتماعي

 التطبيقات التربوية اشكال النمو

يستطيع الطفل العمل الجماعي ويصبح لديه جماعة صفية 
 . اهتماماتهينتمي لها ويتشارك معها 
 . يكون مستمع جيد ومتعاون

 

 بالتربية االجتماعية وتنمية االنتماء للمجتمعاالهتمام 
 تكوين اتجاهات إيجابية نحو المجتمع المحيط به

 

 العوامل المؤثرة في النمو االجتماعي :

كل اتجاهات الطفل نحو الدراسة , نحن نعرف أن اول عالقات الطفل هي عالقته مع والديه ثم افراد اسرته نهاية باقران 

هذه المعطيات تؤثر على نموه االجتماعي ففي البيئات االجتماعي التي تكون روح الجماعة المحبة والمشجعة والداعمة 

 . حاضره نجد ان الطفل لديه نمو اجتماعي وحب للمحيط من حوله

 النمو الجنسي 

 التطبيقات التربوية اشكال النمو

, ولكن قد  سي في هذه المرحلة بطيءيعتبر النمو الجن
يسأل الطفل عن الفروق بينه وبين االنثى ويتسأل عن 

 الطريقة التي ولد بها 

اشعار الطفل بالطمأنينة عند اإلجابة على اسئلته وعدم 
ففي هذا العصر قد تخويفه او منحه إجابات غير منطقية 

 يلجأ الى طرق أخرى إلشباع فضوله الفكري .

 

 نيالنمو الدي

 التطبيقات التربوية اشكال النمو

, ولكن كل نشاطاته يسأل الطفل بعض األسئلة الدينية 
الدينية تكون بصورة ) نفعية ( ونعني بذلك أن ال يستشعر 

ألجل مدح والديه أو اإلخالص التام للرب فهو يصلي 
 الحصول على مبلغ مادي 

وتعريف الطفل بالدين واصوله االهتمام بالتربية الدينية 
 واركانه .

 حث الطفل على أي فضيلة 
 الدينية ة, وجعله شريك في االنشطتعليم الطفل الصالة 

قدوة حسنة ومثال كمربية  أن تكون انت كمربي أو انت  
 لتربية الديني الوسطي .

 

 

 

 بشكل عام في جميع مراحلة :ؤثرة في نمو العوامل الم

 مات من الوالدين الى األبناءالوراثة : انتقال الس .1
 : العوامل الخارجية التي تؤثر على النموالبيئة  .2

 الغدد .3

 الغذاء .4

 عملية ال إرادية يصل فيها الفرد الى قمة اراداته النضج : .5
, نخرط في بيئته تغير السلوك بسبب الخبرة ـ يتأثر التعلم بالبيئة ـ ولكي نوضح ذلك نقول : الفرد ي : التعلم .6

نموه االجتماعي أكثر من مناطق في شمال المملكة كه المباشر تتكون لديه األفكار فمثالً نجد الطفل نتيجة احتكاو

أخرى في حين نجد الطفل في غرب المملكة اللغوي اكبر حتى أنه قد يتحدث أكثر من لغة , كل هذه التفضيالت 

ت ألننا نتحدث في سبق انساني ممتأل النمو ـ ال يمكن تعميم مثل هذه التفضيالكانت بسبب توفير البيئة لعوامل 

 فوارق ـبال

 

 



 

 

 طرق مراقبة نمو المتعلم  المؤشر :

لمراقبة نمو المتعلم , ولكن يعد المنهج الوصفي هو االجدر بذلك ألسباب كثيرة بعد يوجد هناك كثير من المناهج المتبعة 

 التطرق لها يتسنى للمتلقي معرفة مميزاته ولماذا يتم تفضيله .

 للظاهرة المراد مراقبتها .المنهج الوصفي : هو منهج يهدف إلى جمع اوصاف دقيقة وعلمية 

 أهم طرق المنهج الوصفي :

 المالحظة العلمية : تعتبر المالحظة مصدر خصب للحصول على المعلومات , وتنقسم المالحظة إلى : .1

 عن قصد . حيث يقوم المعلم بمالحظة سلوك التلميذ ورصده           شرة          مالحظة مباأ ـ 

 في سجل الميالدمثل المالحظات التي تكون            ب ـ مالحظه منظمة خارجية       

يقوم بها التلميذ نفسه مثلها مثل ) التأمل الباطني ( يصعب جداً على  ج ـ مالحظة منظمة داخلية                

 ه ال يدركون كثيراً المعنى من ذلكنبها ألاألطفال القيام 

 ة وال يكون لها قيمة وهي التي تأتي بالصدفه        د ـ مالحظه عفوية                  

واستخدام وسائل دقيقه لتسجيل معلومة هامة : يتوجب على كل من يستخدم المالحظة أن يتحرى فيها الصدق 

شخص في حين اغفل احدهما شيء يكون االخر حظة من قبل اكثر من وتحليلها ويفضل أن تكون المالالمعلومات 

 خير مذكر .

 ـ الطريقة الطولية : 2

تعتمد هذه الطريقة على بحث الظاهرة النفسية من خالل تتبع مجموعة من األفراد لمعرفة التغيرات الحادثة لديهم في 
 جانب من الجوانب مع التقدم في العمر.

 تتبع مجموعة من األفراد ذوي العمر الواحد تقريباً لمدة طويلة نسبياً.تعرف هذه الطريقة بأنها 

أن التتبع في الطريقة الطولية يتم عبر الباحث حيث يجمع البيانات عن العينة أكثر من مرة، حتى يسجل التغيرات 
الفاصلة بين مرات جمع  التي حدثت مع التقدم في العمر، ولكن كم مرة يجمع الباحث عن العينة البيانات؟ أو ما الفترة

 البيانات؟ أن هذا األمر يعتمد على عدة أمور كالتالي:

طبيعة التغير الذي يدرسه الباحث. هل التغير سريع، وبالتالي تكون المدة بين مرات جمع البيانات قصيرة،  -1
ون التغير المتوقع مثل وزن الطفل عند الميالد، أما في الحاالت التي يك حتى ال يفوت الباحث نمط من التغير،

 بطيئاً فال مانع من إطالة المدة بين مرات جمع البيانات.
مدى تأثر أفراد العينة بجمع البيانات وتقبلهم. من خالل الطريقة التي يتم فيها جمع البيانات عنهم والتي قد  -2

أداء اختبارات تكون من النوع الذي يمل منه المفحوصون أو يتضايقون منه، مثل جمع البيانات عن طريق 
صعبة، أو ملء استبيانات طويلة، وهذا يترتب عليه التقليل من مرات جمع البيانات إلى الحد الذي ال يؤثر على 

 الهدف.
إمكانات الباحث: إن جمع البيانات في الطريقة الطولية يحتاج إلى متابعة وجهد كبير، فإذا كانت إمكانات -3

 الباحث محدودة، فإن هذا مبرر إلطالة 
مبرر إلطالة المدة بين مرات جمع البيانات للتقليل منها شريطة أال يؤثر ذلك على قيمة النتائج. وإال عليه أن 

 يقصر الفترة العمرية التي يدرسها خير له من تقليل مرات جمع البيانات إلى حد كبير.
فإنه  تين وأربع سنوات.مثال على الطريقة الطولية: أراد باحث دراسة النمو اللفظي عند األطفال بين سن

على معرفة بالنمو  باستخدام الطريقة الطولية سوف يقوم باختيار مجموعة من األطفال في عمر سنتين وبناء
اللفظي في هذه السنوات وتقديرا إلمكاناته سوف يقوم بجمع البيانات المتعلقة بالبحث عنهم ثم يتركهم لمدة ستة 

ثم بعد ستة أشهر وهكذا إلى أن يصلوا إلى سن أربع سنوات. حيث أشهر ليعود لجمع البيانات مرة أخرى، 
 سيقوم بجمع البيانات خمس مرات لمجموعة واحدة.



 
 

 مزايا وعيوب الطريقة الطولية :
 

 العيوب المزايا

 قياس النمو الحقيقي .
 تلميذمعرفة جميع ابعاد الظروف التي مر بها ال

 طول الوقت وكثافة الجهد فيها 
فالباحث ال يستطيع ان يسيطر على جميع  تغير العينة
 افراد العين 

 
 

 ـ الطريقة العرضية : 3

الطريقة المستعرضة: في هذه الطريقة ال ينتظر الباحث أفراد العينة وال يتتبعهم لمدة زمنية 
طويلة لينظر التغير الحادث لهم مع التقدم في العمر. وإنما يقوم الباحث بمقارنة مجموعات 

 األعمار.مختلفة من 
وتعرف الطريقة المستعرضة: بأنها مقارنة عدد من المجموعات، كل مجموعة تمثل سناً 

 معينة، على أن يتم جمع البيانات في وقت واحد تقريباً.
مثال على الطريقة المستعرضة: في المثال السابق عندما أراد باحث دراسة النمو اللغوي 

يحتاج إلى أن ينتظر إلى سنتين إلكمال هذه فإنه ال  سنوات 4-2لدى األطفال من سن
الدراسة كما في الطريقة الطولية، حيث يتم في الطريقة المستعرضة دراسة أكثر من 

مجموعة في وقت واحد تقريباً حيث يتم دراسة طالب في سن سنتين وطالب في سن سنتين 
هر، وستة أشهر, وطالب في سن ثالث سنوات، وطالب في سن ثالث سنوات وستة أش

وطالب في سن أربعة سنوات، حيث يتم دراسة هذه المجموعات خالل أسبوع أو أسبوعين 
أذن مما سبق لدينا خمسة مجموعات  والتعرف على الحصيلة اللغوية الموجودة لديهم مثالً 

 يتم جمع البيانات عنهم مرة واحدة.

 مزايا وعيوب الطريقة المستعرضة :

 عيوب مزايا
 اختصار الوقت

 الظروفتوحيد 

 ال تقيس النمو الحقيقي وال نستطيع تتبع الحالة

 التأثر بكثير من العوامل

 

 ـ الطريقة المستعرضة التبعية : 4

 هذه الطريقة في واقع األمر هي جمع بين الطريقتين في آن واحد.

تعرف بأنها تتبع عدد من المجموعات كل مجموعة تمثل سنا معينة لفترة طويلة نسبياً، مع 
 استبعاد المجموعة عندما تتجاوز الحدود العمرية للدراسة.

هذه الطريقة من الناحية العملية تحتاج إلى جهد أكثر من الطريقتين السابقتين لكنها أكثر 
 فائدة من الناحية العملية.

 



 

 أي الطريقتان أفضل ؟

عندما يتم التغلب  من الناحية العملية الطريقة الطولية هي األفضل ألنها تقيس النمو الحقيقي،
 على أهم المشكالت المتعلقة بهذه الطريقة وعند توفر الوقت واإلمكانات الالزمة لتنفيذها.

ولكن تظل الطريقة المستعرضة هي األوسع انتشاراً، ألنها عملية أكثر، وفي مقدور كثير 
 من الباحثين القيام بها.

أفراد في الغالب، بل تقوم بها  الطريقة الطولية خصوصاً للفترات الطويلة ال يقوم بها
 مؤسسات بحثية.

هي األقوى من الناحية العملية، لكنها ال تستعمل إال نادراً نظراً ة الطريقة المستعرضة التتبعي
لصعوبتها العملية، ويلجأ إليها الباحثون عندما يرغبون في التأكد من بعض النتائج 

 . غراض بحثية أخرىالمتضاربة بين الدراسات الطولية والمستعرضة. وأل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تنظيم بيئة التعلمالمؤشر : 

وهي البيئة الصفية واحدة من األساسيات التي يسعى المعلم أن يحققها إلنجاح عمليته التعليمية ، 
، ومن خاللها يستطيع المعلم عبارة عن مجموعة العوامل االجتماعية والنفسية داخل غرفة الصف

 .... المناسبة لتدريس طالبه وفقا للقواعد التي يود أن يوصلها للمتعلمينأن يصمم البيئة 

على توفير أفضل بيئة للحصول على األمان والراحة   وتوجد العديد من اإلستراتيجيات التي تعمل
 والتقليل من المشاكل السلوكية في أثناء القيام بعملية التدريس.

 

 مفهوم اإلدارة الطالبية:

هو النظام الذي يوفر الهدوء التام لتالميذ ,كي يتمكن المعلم من القيام بمهمة التدريس وال شك أن المحافظة على 

النظام في غرفة الصف جزء أساسي من إدارة الصف ,فالتعليم والتعلم ال يتمان في الجو من الفوضى , ولكن عملية 

الصف تتمثل في المهام إدارة ف ل تتعدي ذلك إلى مهام أخرى,إدارة الصف ال تتوقف عند حفظ النظام واالنضباط ب

 التالية:

        .حفظ النظام 

        .توفير المناخ التعليمي المناسب للقيام بعملية التعليم والتعلم 

        . تنظيم البيئة الفيزيقية التي تسهل عملية التعليم والتعلم 

         المناسبة لمستويات التالميذ وتنظيمها وتوجيهها.توفير الخبرات التعليمية 

        .وضع خطة عملية لتقويم مدى تقدم التالميذ نحو تحقيق األهداف 

 األهداف الصفية:

هي مجمل عمليات توجيه الجهود التي يبذلها المعلم وتالميذه في غرفة الصف نحو توفير اإلمكانيات والوسائل 

والضرورية لتوفير مناخ مناسب للقيام بعملية التعليم والتعلم ودوام استمرارها من أجل بلوغ األهداف المخطط األزمة 

ويتطلب ذلك تحديدا لألدوار التي يقوم بها المعلم , واألدوار التي يقوم بها التالميذ , كما أنها تتطلب تنظيم  لها,

بشكل يسهل عمليات التعليم غلى أقصى ما تستطيع قدرات  بة,المواد واألدوات واألجهزة ووسائل التقويم المناس

 تجعل من عملية التعليم أمرا هادفا وممتعا دون إهدار في الجهد والوقت. يالمتعلمين وتنظيم أنماط السلوك الت

 مفهوم اإلدارة الصفية:



بمقتضاها, بغية الوصول إلى األهداف التربوية التي هي الطريقة التي ينظم بها المعلم عمله داخل الصف ويسير 

 يريدها في الحصة.

 تعريف اإلدارة الصفية :

هي مجموعة من األنشطة والعالقات اإلنسانية الجيدة التي تساعد على إيجاد جو تعليمي واجتماعي فعال وأهم ما 

 تشتمل عليه :

         واالجتماعي.توفير المناخ العاطفي 

        .تنظيم بيئة التعلم 

        .توفير الخبرات التعليمية 

        .حفظ النظام 

        .مالحظة الطالب ومتابعتهم وتقويمهم 

تشجع غلى التفاعل االجتماعي االيجابي واالنخراط النشط تشمل اإلدارة الصفية أعمال المعلم لتكوين بيئة تعلم 

 والدافعية الذاتية.والفعال بالتعلم 

وتعريف آخر يرى أن اإلدارة الصفية هي "مجموعة من األنشطة التي يؤكد فيها المعلم على إباحة حرية التفاعل 

 للطالب في حجرة الفصل"

 أهمية إدارة الصف وأهدافه:

فقد أصبح المعلم مسئوال عن متغيرات كثيرة  تنبع أهمية إدارة الصف من تشعب مدخالتها وتنوعها وازدياد تعقيدها,

في غرفة الصف, كالمكتبة والوسائل التعليمية التعلمية ، والمستلزمات والسبورة. باإلضافة إلى تعامله مع الطلبة 

 الذين لديهم خلفيات اجتماعية واقتصادية وثقافية متنوعة, إلى جانب االختالفات الروحية والفروق الفردية.

دارة الصف للمعلم, فتتمثل في مساعدة المعلم على تعرف المسؤوليات والواجبات داخل الغرفة الصفية. أما أهمية إ

وتزود بمهارات نقل المعرفة وغرس المهارات والقيم في النشء, وتعزز من أنماط التفاعل والتواصل االيجابي, وتوفر 

خدمة األهداف المنشودة. أي أن إدارة الصف قدرة أكبر في السيطرة على مكونات الغرفة الصفية, وتسخيرها في 

 تتيح للمعلم سيطرة أكبر وأفضل على البيئة التي يعمل فيها, فهو الموجه والقائد والمرجع .

 

 

 



 

 

 وتهدف إدارة الصف الفاعلة إلى تحقيق ما يلي:

        التعليم, خالف ذلك الصف : حيث أن تنظيم الصف مسبقا يعطي فرصة أطول لتلقي توفر وقتا أطول للتعلم

 الذي به فوضى يؤدي إلى تأخر الحصة وذهاب الوقت سدى. فالوقت له قيمة كبيرة يجب أن يستخدم بفاعلية.

        يرجع كل نشاط تتم ممارسته في غرفة الصف, إلى قواعد خاصة به, للمشاركة في فعاليته مدخل إلى التعلم :

ضحة ومحددة من قبل المعلم, ولكنها غالبا ما تكون ضمنية وغير محددة, وتكون هذه القواعد في بعض األحيان وا

إن القواعد التي تحدد من يستطيع أن يتحدث, وماذا يستطيع أن يتحدث, وفيما , ولمن, ومقدار الوقت الذي يستطيع 

, يجب عليهم أن يشارك فيه تسمى أبنية المشاركة. وحتى يستطيع الطلبة المشاركة بفاعلية في األنشطة المعطاة

فهم أبنية المشاركة وقواعدها. ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى خلق الصراعات. ألن بعض الطلبة يأتون إلى المدرسة 

بقدرات أفضل من غيرهم على المشاركة, ألن أبنية المشاركة التي تعلموها في بيوتهم من خالل التفاعل مع من 

 لموجودة في المدرسة.يحيطون بهم تماثل إلى حد كبير تلك األبنية ا

فالمشاركة الفاعلة لجميع الطلبة تقتضي من المعلم, التأكد من أن كل طالب يعرف كيف يشارك في كل نشاط 

محدد. ويجب على المعلم عند الضرورة أن يعدل أبنية المشاركة. بحيث تماثل تلك األبنية ما لدى الطلبة من 

 الخبرات, التي اكتسبوها في بيوتهم.

 ومن أهدافها أيضًا ما يلي :

        .توفير المناخ التعليمي الفعال 

        .توفير البيئة اآلمنة والمطمئنة للطالب 

        .رفع مستوى التحصيل العلمي والمعرفي لدى التالميذ 

        .مراعاة النمو المتكامل للتلميذ 

 :عناصر البيئة الصفية 

       .حفظ النظام 

       .توفير المناخ الوجداني واالجتماعي 

       .تنظيم البيئة الفيزيقية الميسرة للتعلم 



       توفير الخبرات التعليمية المالئمة لخصائص التعلم لدى التالميذ 

       .إتاحة الفرصة للتالميذ لالختيار والتعبير 

 :الصفيةخصائص اإلدارة 

تتفق اإلدارة الصفية مع غيرها من أنواع اإلدارة من حيث أنها تهدف إلى بلوغ أفضل النتائج بأقل كلفة ممكنة من 

 إال أن لها خصائص وميزات تميزها عن غيرها من أنواع اإلدارة وأهم هذه الخصائص ما يلي: الوقت والجهد معا.

         المعلم من تأهيل علمي ومسلكي.تهتم بشكل خاص بما يتسلح به 

        .أنها عملية شاملة تضم عدة عمليات متداخلة، وهي كذلك عملية معقدة 

        .لها أهمية بالغة ألنها تتفاعل مع الغالبية العظمى من األفراد 

        .تعتمد في بلوغ أهدافها على أكثر من جهة، وعلى أكثر من صعيد 

         اإلنسانية هي السائدة وهي العنصر األول فيها.العالقات 

        .الصعوبة في قياس ما يحدث من تغير في سلوك التلميذ وفي تقويمه 

حيث تعتب، وبينية التعلم الصفي عملية تفاعل مستمر  تؤثر البيئة الصفية إلى حد كبير في فعالية عملية التعلم،

دد ومتنوعة ومحددة، تعطى في ظروف محددة، فالبيئة التي يسودها بين العلم والطلبة ،تتم من خالل أنشطة متع

القسر والسيطرة واإلرهاب ، يضطر الطالب إلى كبت رغباته وميوله ،مما يؤدي إلى نفوره من عملية التعلم، أما 

والتفكير البيئة التي يسودها المناخ الديمقراطي ، والعالقات اإلنسانية ، التي تتصف بالصداقة والثقة واإلخالص 

المشترك ،يتجاوب الطالب مع المعلم ، ويزيد تفاعله مما يسهل عملية التعلم ،ومن ثم تنعكس على شخصيته مؤدية 

ومن ثم يلزم إلحداث التفاعل المستمر بين الطالب والمعلم من ناحية، وبين إلى تكاملها، وتحسن الصحة النفسية. 

يئة المناسبة والمشجعة لهذا التفاعل البناء واإليجابي ،بحيث يتم الطالب أنفسهم من ناحية أخرى ، أن تتوافر الب

يشعر فيه الطالب بالهدوء والطمأنينة ، ويرتاح فيه المعلم. األمر الذي يؤدي إلى توافر بيئة   التعلم في جو مريح

مهمان البد من  ، وهما بال شك عنصران  مادية تسهل عملية التعليم والتعلم ، وتوفر مناخا نفسيا اجتماعيا آمنا

 تفصيال فيم يلي:تناولها أخذهما في االعتبار من أجل توفير جودة التفاعل الصفي ، ن

 

 

 

 



 

 

        :الجانب المادي للبيئة التعليمية 

إن البيئة المادية الغنية باألساليب والتكنولوجيات التعليمية تثير الرغبة في التعليم وتنمي حب االستطالع لدى 

وتتحدى تفكيره وتحفزه على التجريب وحب المغامرة وتؤدي في النهاية إلى تعلم أفضل, لذا فإن توفير بيئة  المتعلم,

إضافة إلى تفعيل دور الطالب في عملية التعلم يزيد من قدرة التفكير ’ مادية غنية بعناصرها, وخاماتها وتكنولوجياتها

 ة والفاعلية.والتعلم لديه, مما يسهم في زيادة قدرته على المبادر 

لذا يجب أن تتوافر فيه عدة أمور بحيث  ومن المعروف أن الطالب يقضي معظم يومه الدراسي داخل الفصل,

يكون جوه مريحا للطالب, والعكس يؤدي إلى الشعور بالسأم والملل, غال يمكن أن نتخيل حدوث عملية تفاعل 

صفي ذات نتيجة تعليمية جيدة يمكن أن تتم في حجرة غير مريحة, ضعيفة اإلضافة, طالؤها متساقط, زجاج 

ية, ومقاعدها مهشمة, كثافتها عالية أما لضيق مساحتها أو لزيادة العدد عن نوافذها مهشم, أرضيتها غير مستو 

 المعدل المتعارف عليه عالميا.

وقد يصرح بعض المعلمين بأنه ال يمكن تحويل مثل هذه الفصول إلى بيئة تعليمية مريحة, ولكن بإمكان المعلم أن 

 يقوم بالتالي من أجل اإلصالح:

صالح الكراسي وزجاج النوافذ بالتعاون مع اإلدارة التعليمية, وتوعية الطلبة بضرورة الحفاظ تشجيع طلبته على إ        -

 على نظافة الفصل.

االهتمام بنظافة الفصل, وجعل ذلك من المشروعات التي يكلف بها الطلبة, فيطلب منهم تعليق اللوحات والصور         -

 على الجدران التي أسهموا في عملها.

 حتفاظ بمستلزمات التدريس كالخرائط والصور واألقالم في نظام وترتيب.اال        -

أماكن لتعليق األشياء  راالهتمام بتوفير بعض الحاجات التي يحتاجها الطالب لبقاء حجرة الفصل منظمة, كتوفي        -

 عليها, ولوحة إعالنات الفصل والمحافظة عليها, وتوفير الرفوف والخزائن.

 

 

 

 



باإلضافة إلى كيفية توزيع الطلبة وتنظيمهم استعدادا للتعليم والتعلم تؤثر بدرجة كبيرة في مظاهر انتظام الفصل 

وأساليب إدارته, فإذا كان هذا التنظيم مناسبا لطبيعة الطالب وحاجاتهم النفسية, وطبيعة الموضوع الدراسي والفصل, 

التعلمية بكثير من الضبط والسهولة, وبالتالي هناك عامل مهم في يستطيع المعلم عندئذ إدارة العملية التعليمية 

توفير جو االنسجام في غرفة الفصل وهو تنظيم جلوس الطالب, وهناك عدة قواعد يجب مراعاتها في جلوس 

 الطالب داخل الفصل:

 جلوس الطالب الذين يعانون من إعاقة سمعية أو بصرية بالقرب من المعلم.        -

تخصيص مقعد قريب من المعلم للطالب الذي يعتمد عليه المعلم كثيرا في تدريسه, كي ال يضطر إلى اختراق         -

 الصفوف كلما دعت الحاجة لذلك.

 جلوس الطالب بحيث ال يحجب أحدهم الرؤية عن اآلخرين بسبب طوله.        -

 سيقومون بها.تناسب جلسة الطالب مع أهداف الدراسة واألنشطة التي         -

جلوس الطالب بطريقة تسمح للمعلم بالتنقل بينهم في حالة استخدام أسلوب التعلم الفردي, أو التعلم في مجموعات         -

 صغيرة.

 ومن أجل الحصول على غرفة صف مالئمة لعملية تعلم الطالب, يجب مراعاة التالي:

 إليه بسهوله, كالرفوف. وجود مكان خاص لكل شيء في الفصل يمكن الوصول        -

 جعل السبورة بطول الحائط, وعلى ارتفاع مناسب من األرض.        -

 االهتمام باألثاث وتوفير مقاعد سهلة الحركة.        -

 توفير اإلضاءة المناسبة, وجعل اإلنارة على يسار الطالب.        -

 من حجرة دراسية إلى ورشة أو مسرح.جعل الغرفة قابلة لتغيير حتى يمكن تحويلها بسرعة         -

 توفير مكتبة للفصل, وعمل متحف للوسائل التعليمية.        -

 

 

 

 

 

 



        :الجانب المعنوي للبيئة التعليمية التعلمية 

ونوعية التعامل بين العنصر البشري في البيئة وبين المتعلم, فطريقة التفاعل التي  وهو المناخ النفسي االجتماعي,

تجرى في البيئة المدرسية بين الطالب أنفسهم, وبينهم والهيئة التدريسية واإلدارية من جهة أخرى, ذات أثر كبير 

 صفة عامة.في تشكيل المناخ االجتماعي والمناخ النفسي في حجرة الدراسة, بل وفي المدرسة ب

أكدت العديد من البحوث التربوية والنفسية أن التعلم الحقيقي يتم بشكل أفضل في مناخ هادئ غير متوتر, فالمتعلم 

يجب أن يكون متحررا من كل أنواع الكبت والخوف لكي يستوعب ويدرك األشياء التي يتعامل معها, فلن يستطيع 

 الموقف متوترا. أن يقدم أفضل ما يمكن من عمل ذي فائدة ما دام

ويمكن أن يسهم المناخ النفسي واالجتماعي في فاعلية التعلم, إذ توافرت فيه المواصفات المناسبة. ويعتقد غالبية 

المختصين التربويين المعاصرين أن المتعلمين يولدون ولديهم القدرة على التعلم, وأن األمر بعد ذلك يترك للكبار 

 ناسب.ليدعموا هذه القدرة بالمناخ الم

كما أن التعلم ينمو في األفكار االيجابية المساندة له لدى األشخاص البارزين في محيطه الحيوي, حيث ألن المناخ 

النفسي واالجتماعي في الفصل ذات تأثير كبير في تماسك أفراد ذلك الفصل, وتعاونهم وتقبلهم بعضهم بعضا من 

أفراد الفصل الواحد في الخصائص واالنتماءات يلعب دورا بارزا  ناحية, وفي تقبلهم للمعلم. ورغم تشابه أو اختالف

 في مثل هذا المناخ, إال أن نمط إدارة المعلم لصفة وقيادته ألفراده يلعب الدور األهم في هذا الصدد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تحركات المعلم داخل غرفة الصف :

وتحرك المعلم هو فعل أو سلوك هادف يقوم من أجل تحقيق   التعليميةيستخدم المعلم عدة تحركات خالل العملية 

وقد يكون تحرك المعلم هو طرح سؤال أو عدة أسئلة على الطلبة يستثيرهم ويوجه اهتمامهم   أهداف تعليمية محددة

ن إعطاء نحو مسألة معينة وقد يمون أجابة عن أسئلة الطلبة وقد يكون عرضا لفكرة معينة أو شرحا لها وقد يكو 

الطلبة معلومات جديدة . وال بد أن تكون تحركات المعلم داخل الفصل محدودة ومبرمجة ومخطط لها خوفا من 

العشوائية والتخبط وعندما يستخدم المعلم عدة تحركات متسلسلة ومتناسبة عشوائيا فأننا نسمي مجموعة 

 ا :وتوجد عدة أنواع من تحركات المعلم الشائعة منه  التحركات  تلك

تحركات اإللقاءوهي قيام المعلم بإلقاء معلومات حول موضوع أو فكرة معينة معينة وبذلك يكون المعلم هو المرسل   -1

 والمتعلم وهو المستقبل للمعلومات وبذلك يكون المعلم هو محور هذا النوع من التحركات .

أشكال توضيحية أو إحصائيات أو أي تحركات العرضوهي قيام المعلم بعرض نماذج مجسمة أو رسومات أو   -2

معلومات بقصد توضيح فكرة معينة في الدرس واالعتماد هنا يكون حاسة البصر ويكون المعلم هو محدد هذا النوع 

 من التحركات .

تحركات النقاش : وهي قيام المعلم بتوجيه أسئلة للطلبة الستشارتهم وخلق جو من الحوار والنقاش بين المعلم   -3

 ة حول كيفية حل المشاركة أو المسالة موضوع األسئلة المطروحة .والطلب

تحركات االستقصاء : وهي قيام المعلم بإعطاء الطالب عددا من التمارين والتطبيقات والتدريبات واألنشطة المتنوعة   -4

خوارزميات وحل بقصد تدريبه على الحل واكتساب المهارات المختلفة والخبرات المطلوبة في تعلم التصميمات وال

 المسألة الرياضية .

تحركات إدارة الصف : وهي قيام المعلم ببعض األمور مثل استخدام ألفاظ أو كلمات أو استخدام إشارات وحركات   -5

بقصد ضبط الصف وتنظيمه لخلق بيئة دراسية مناسبة وجو دراسي مناسب للتعليم وهنا مجموعة من المبادئ 

 ام المعلم في تحديد ورسم أسلوبه واستراتيجية التدريس ومن هذه المبادئ :العامة التي تثير الطريق أم

 الصعب ) مراعاة التسلسل المنطقي للمادة(.  مبدأ التدريج من السهل إلى        -

 مبدأ التدريج من المعلوم إلى المجهول ) االنطالق من المعلوم والمعروف لدى الطلبة الى المجهول(.        -

بدأ التدرج من المحسوس إلى المجرد ) مراعاة التسلسل النفسي للمادة وترتيب المادة العلمية واألنشطة المصاحبة م        -

 لها بطريق تراعي مستوى المتعلم المعرفي واإلدراكي (.



وتطور مبدا التدرج من الجزء إلى الكل وبالعكس ) التدرج من الجزء الى الكل يبدأ مفهوم أولى جزئي وتعمق         -

والتدريج من الكل الى الجزء الذي يبدأ بمفهوم كلي وتدريس المفاهيم األخرى كأجزاء   خواص الحصول على مفهوم

 أو حاالت خاصة (.

 مبدأ النشاط والحركة ) استخدام الوسائل التعليمية والحواس الملموسة في عملية التعليم (.        -

اعاة الفروق الفردية بين المتعلمين بحيث يقوم بنفس المفهوم أو العالقة بمستويات مبدأ التغييرات االدراكية ) مر         -

 وطرق مختلفة تالئم قدرات الطلبة المختلفة (.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تنظيم غرفة الصف

تعتبر نقطة البداية المنطقية بالنسبة إلدارة الصف هي تنظيم المكان أو البيئة التعليمية ألنها مهمة تواجه جميع 

المعلمين قبل بدء العام الدراسي كما أن العديد من المعلمين يجدزن أنه من األسهل بالنسبة لهم أن يخططوا لجوانب 

 ورا واضحا عن كيفية تنظيم العناصر المادية )المكان( لصفوفهم أخرى من إدارة الصف بعد أن يكونوا قد كونوا تص

إن عدد األشياء التي يجب أن ينظر إليفيها عند ترتيب صف عادي في المرحلة االبتدائية مثير للدهشة فالبطبع 

ن هناك أثاث الغرفة ومقعد المعلم ومقاعد الطالب وخزائن الكتب وخزائن الملفات والكراسي وطاولة أو طاولتا

باإلضافة إلى ذلك فإنه قد يكون هناك أجهزة سمعية بصرية مثل اللعاكس الرأسي والمسجل والتلفزيون كما يجب 

وأماكن   أيضا إعداد الوسائل المساعدة البصرية مثل لوحات العرض واللوحات والخرائط ومجسمات الكرة األرضية

مثل إحضار   ى صفوفهم في كثير من االحيانتخزين المواد وأخيرا هناك لمسات شخصية يضيفها المعلمون عل

نياتات أو حوض لألسماك أو اقفاص تحتوى على طيور . وعندما تبدأ بتنظيم هذه العناصر المادية في غرفة 

صفك فإنك تحتاج إلى اتخاذ العديد من القرارات فمثال هل يجب وضع المقاعد على شكل صفوف متوازية ؟ أين 

 مجموعات القراءة مثالسيكون مقعدك ؟ أين ستتجتمع 

إن القرارات التي ستتخذها سيكون لها نتائج مهمة بالنسبة لنجاح أنشطتك التعليمية فمثال إذا كانت أماكن تخزين 

المواد ذات تنظيم سئ فإنه قد يحدث تزاحما عند أخذ الطالب لهذه المواد أو عند ارجاعها وهذا من شأنه أن يحدث 

 ب تأخرا في زمن البدء به.تباطؤا في أداء النشاط أو يسب

ال فإنك قد تواجه صعوبة في مراقبة بقية الطالب عند  كما يجب عليك أن تختار مكانا مناسبا لمجموعات القراءة وا 

التقائك بإحدى هذه المجموعات وكذلك فإن ترتيب وضع المقاعد أمرمهم ألن وضعها بشكل غير مناسب قد يحول 

ها من الوسائل التعليمية أو قد يزيد من تشتت انتباههم وقت أثناء التعليم أو دون مشاهدة الطالب للسبورة أو غير 

قد يجعل من الصعب عليك وعلى طالبك أن تتحركوا بسهولة في غرفة الصف . إن طريقة تنظيمك لصفك تعكس 

 في حصتك فالمقاعد المنتظمة على شكل مجموعات توحي لطالب بأنه  لطالبك كيف تتوقع منهم أن يشاركوا

يتوقع منهم على األقل أن يتفاعلوا ويتعاونوا مع بعضهم البعض في أداء بعض األنشطة . أما المقاعد المرتبة على 

فإنها توحي بأن محور التركيز في غرفة الصف هو المعلم أو السبورة أو أي محور تركيز   شكل صفوف متوازية

 ي التعليم والتعلم .أخر بمعني أن طريقة تنظيمك لغرفة صفك تعكس تعكس فلسفتك ف

 



 

 : مبادئ البيئة الصفية

        كأفراد واحترامهم اهتمامًا أصياًل بالمتعلمين الصفية بالبيئة اهتمام . 

         .اتسام البيئة الصفية بالمتعة والتشويق 

        التعلم عملية دعم يضمن بشكل الدراسية الغرفة تنظيم  

 . المتعلمين لدى

        منتجة تعاونية مجموعات شكل على المتعلمين عمل  . 

         التعليمي الموقف إلدارة محددة تنظيمية إجراءات تطبيق. 

 أنماط اإلدارة الصفية ) أساليب التعامل مع الطالب(

        .)األسلوب الفوضوي )السائب 

        .أسلوب التحفيز 

        .)األسلوب العادل )الديمقراطي 

        .)األسلوب السلطوي)التسلطي 

 :استراتيجيات البيئة الصفية

ترتكز هذه االستراتيجيات على توفير أفضل بيئة للحصول على األمان والراحة والتقليل من المشاكل السلوكية في 

 عدد ال بأس به من هذه االستراتيجيات نذكر منها ما يلي:أثناء القيام بعملية التدريس. وهناك 

         وهي من الوظائف الهامة للبيئات المشيدة كالمنزل والمكاتب والمحالت التجارية والمدارس بغرفها األمن والملجأ :

يسمى باألمن المادي، الذي يمكن الصفية، لذا ينبغي على هذه الغرف توفير الحماية واألمن لكل الطالب، وهو ما 

 أن يشير إلى الحماية من البرد والحر الشديدين، والروائح الكريهة، والضوضاء...وغيرها.

         يتم تنظيم غرفة الصف وترتيبها لتحقيق األغراض اآلتية:تنظيم وترتيب غرفة الصف وترتيبها : 

 مناسبة بين أماكن جلوس الطالب.وجود فراغات وممرات         -

 توجيه النصح واإلرشاد وتقديم المساعدة للطالب بسهولة.        -

         تشير بعض الدراسات إلى أن التفاعل بين المعلم وطالبه في الصفوف األمامية  :التفاعل بين المعلم والطالب
الذين يجلسون في الصفوف الخلفية، وبذلك يكون نصيب هؤالء من يكون في حاالت كثيرة على حساب الطالب 

 التفاعل مع معلميهم أكبر.



         تقوم إدارة المدرسة بتصميم الجزء األكبر من البيئة الصفية، لكن وجد أن اشتراك الطالب في التخطيط البيئي :
الماركة في تصميم هذه البيئة، لرغبتهم في تخصيص أماكن طالب المرحلة االبتدائية يقدرون إعطاءهم فرصة 

 خاصة بهم، ليتمكنوا من حفظ ما يخصهم.

 المشكالت الصفية

 تختلف المشكالت التي قد يواجهها المعلم في صفه في درجة حدتها ,وفي اتساع نطاقها وفي مدى استمراريتها :

         قد تصدر عن بعض الطالب سلوكيات تتميز بالعنف والتحدي كالتعبير  لدرجة حدة المشكالتالتصنيف تبعا:

تالف األدوات واألثاث أو اللجوء للشتائم  عن الغضب بالعدوان على المعلم أو الزمالء أو تمزيق الكتب والدفاتر وا 

 واأللفاظ النابية أو النقد الجارح.

وقد يقف البعض عند حدود التعبير عن الضيق بسلوكيات دالة على الملل والضجر كالحديث الجانبي مع اآلخرين 

,والضحك والممازحة معهم أو مضغ العلكة أو مص الحلوى أثناء الدرس ,أو الوقوف والحركات واالنشغال بأعمال 

 ال تتعلق بالدرس .

        قد تتصل المشكلة بعدد من الطلبة الذين من عجز في البصر أو السمع  ع نطاق المشكلةالتصنيف تبعا ألتسا:

أو النطق حين ال يراعي وضع اإلعاقة عندهم ,أو ببعض الطلبة المهملين في القيام بالواجب أو العازفين عن 

عوبة الدرس لتشمل عددا المشاركة في الدرس .وقد تتسع المشكلة حين تكون األسباب تعود ألسلوب المعلم أو لص

كبيرا من طلبة الصف يعلنون صراحة اعتراضهم بالصياح والشغب والعزوف عن المشاركة وتركيز االنتباه أو 

 عن الجلوس لالمتحان.  يظهرون تحديهم باالمتناع

        الحضور في المواعيد المحددة :فقد تظهر المشكلة على صورة تأخر عن التصنيف تبعا الستمرارية المشكالت

لبعض الحصص ,كالحصة الصباحية األولى ,أو على صورة تغيب عن الحصة الكاملة أو حتى عن اليوم المدرسي 

.وقد تظهر المشكلة في صورة تقصير في بعض الواجبات المنزلية تمتد إلى إهمال المشاركة الصفية وتحايل على 

 اب أخرى مختلفة.االمتحانات المقررة بعذر مرضي أو بأسب

 

 

 

 

 

 



 إلى : كذلك يمكن تقسيم المشكالت الصفية

        مشكالت إدارية : 

 كثرة الحركة والتلفت والتجول داخل الصف .                   -

ثارة الفوضى.                   -  األحاديث الجانبية وا 

 عدم التقيد بنظام معين لإلجابة عن األسئلة .                   -

 كثرة االستئذان للخروج من الفصل .                   -

 االعتداء على اآلخرين :بالضرب ,تحطيم األشياء ,السرقة ,الوشاية .                   -

        مـــــــــشكالت تـعليمية : 

 سرعة الفتور وتشتت االنتباه .        -

 بط التعلم وسرعة النسيان .         -

 االنشغال عن الدروس أو الشرود        -

 عدم المشاركة في التفاعل الصفي         -

 تدني االنفعال للتشجيع        -

 اإلهمال في العمل المدرسي        -

 الملل والتبرم        -

 ضعف التحصيل الدراسي         -

        مــــــشكالت نفسية وعصبية : 

 االنطواء والعزلة .                   -

 الخجل والخوف                   -

 الحساسية الزائدة ,قصم األظافر ,مص األصابع ,الشكوى من صداع أو أالم.                   -

 صعوبات في النطق والكالم.                   -

 

 

 



  أسباب المشكلة الصفية

         الملل والضجر : شعور الطالب بالرقابة والجمود في األنشطة الصفية يجعلهم يقعون فريسة لمشاعر الملل

 المشاعر .والضجر لذلك فإن انشغال الطالب بما يثير تفكيرهم ويتحداهم بمستوى مقبول يقلل من هذه 

         اإلحباط والتوتر: هناك أسباب تدعو لشعور الطالب باإلحباط في التعليم الصفي لذلك تحوله من طالب منتظم

 إلى طالب مشاكس ومخل للنظام الصفي ومن هذه األسباب :

 الطبيعي .طلب المعلم من طالبه أن يسلكوا بشكل طبيعي وهنا لم يحدد للطالب معايير السلوك         -

 زيادة التعلم الفردي الصعب أحيانا وتحل هذه المشكلة ببعض النشاطات التعليمية الجماعية         -

 سرعة سير المعلم في إعطائه للمواد التعليمية دون إعطاء راحة بين الفترة واألخرى للطالب .        -

دخال األلعاب والرحالت والمناقشات تقلل من صعوبة هذه رتابة النشاطات التعليمية وقلة حيويتها وصعوبتها بإ        -

 النشاطات .

         ميل الطالب إلى جذب االنتباه : إن الطالب الذي يعجز في النجاح في التحصيل الدراسي يسعى نحو جذب

النتباه انتباه المعلم والطالب اآلخرين عن طريق سلوكه السيئ والمزعج ويمكن أن تعالج هذه المشكلة بتوزيع ا

 العادل بين الطالب حتى يستطيع المعلم إرضاء طالبه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : مـصادر الـمشكالت الصفية

ذاتها   إلى المدرسة  مصدرها  وهي المشكالت التي ينتمي: من داخل المدرسة  مصادر المشكالت الصفية أوال:

 وهي:

        : من المصادر األساسية لحل العديد من المشكالت التي تحدث داخل وخارج غرفة الصف   يعد المعلم المعلم

النظام الصفي نظرا   كما أنه يعتبر سببا في بروز العديد من المشكالت السلوكية الغير المرغوب فيها واختالل

 التصرفات منها :  لقيامه ببعض

 غير المناسبة لقدرات الطلبة .        -

 إصدار التهديدات دون تنفيذها التعامل مع الطلبة بالتهكم والسخرية .        -

  إعطاء التعيينات الصفية والتحدث بسرعة وعصبية .        -

 عقاب الصف كله بسبب سوء سلوك غير مرغوب فيه من أحد الطلبة .        -

 الجلوس على المقعد لفترة طويلة .        -

 السماح للطلبة باإلجابة دون استئذان .        -

         الطالب : يعتب الطالب من أهم المدخالت في العملية التعليمية ومن أهم مخرجاتها أيضا ومنه تبرز العديد من

اآلخرين   المشكالت السلوكية الغير مرغوبة من جانب الطالب داخل غرفة الصف كالقيام بحركات تهريجية ومدافعة

بممتلكاتهم أو تخريب الملصقات والبطاقات واللوحات أو العبث بممتلكات الغرفة نفسها أو عدم طاعة أو العبث 

المعلم وتنفيذ توجيهاته حيث يقوم الطالب بسلوكيات غير مقبولة ليحقق اإلشباع لذاته كما وتأخذ هذه السلوكيات 

 أنماطا مختلفة وهي :

اضحة وبطريقة غير سليمة كضرب الزمالء اآلخرين أو سلوكيات ضمنية سلوكيات لجذب االنتباه سواء كانت و         -

ظهار عدم الفهم للحصول على المساعدة المستمرة من المعلم.  بطريقة سويه كإهمال الطالب إتمام عمله وا 

لتمرد سلوكيات يبحث من خاللها الطالب عن السلطة والقوة وذلك إما بالمجادلة ورفض األوامر والتوجيهات وا        -

 على كل شيء يطلب منه وهذا بحث عن السلطة بطريقة ضمنية .

قد أوذي من سلوك الطالب المشاغب فالطالب هنا يعاني من   سلوكيات انتقامية :وذلك حينما يشعر المعلم بأنه        -

 إحباط شديد ويبحث عن النجاح عن طريق إيذاء اآلخرين .



الكفاءة والقدرة فيصاب بالفشل وعدم القدرة على إتمام أي عمل يطلب منه  سلوكيات يظهر فيها الطالب عدم        -

 ويشعر المعلم بأنه ال حول وال قوة .

 

        : تعتبر اإلدارة المدرسية عامال مهما في إدارة شؤون المدرسية من أجل بلوغ األهداف المنشودة  اإلدارة المدرسية

التي وضعتها وزارة التربية والتعليم كما وأنها تعتبر مصدرا ملفتا في إثارة بعض المشكالت الصفية لعدة أسباب 

 منها:

 ن بالية .عدم وضوح التعليمات المدرسية ,استخدام تعليمات وقواني        -

عدم توافر بدائل للسلوك فقد يطلب من الطلبة عدم إلقاء بقايا الطعام على األرض أو عدم الركض والتزاحم في         -

أثناء الخروج من الصفوف دون توفير بدائل لهذا السلوك فالمدارس تبين الطلبة ما يجب أن يفعلوه ولكنهم نادرا ما 

يعرفون كيفية التصرف بشكل مناسب وينسى المربون أن ذلك   بأنهم  ترضينيعلمونهم بدائل لهذه السلوكيات مف

 يحتاج إلى مهارة وتدريب كي يتعلموا ما يجب أن يفعلوه .

 على انجازات أبنائهم.  عدم مشاركة األهل بفاعلية في نشاطات المدرسة أو اطالعهم        -

 قوعها.عدم وجود برامج وقائية تحد من المشكالت قبل و         -

 عدم االستماع إلى شكاوي الطلبة أو االلتقاء بهم من وقت آلخر .        -

 دارة المدرسة متسامحة جدا أو متعسفة جدا .        -

         البيئة الفيزيقية )المادية (: ال شك أن تالميذ الفصل هم العنصر األهم في العملية التعليمية وكذلك البيئة

من األمور الهامة في زيادة الفاعلية واإلنتاجية .وقد خضع هذا   ل اإلطار الذي يتم فيه التعلموالتي تشك  الفيزيقية

وال يتطلب تنظيم   البعد من أبعاد العملية التعليمية للكثير من الدراسات التي تدخل ضمن قياس وتقويم أداء المعلم

واحتياجاتهم النفسية واالجتماعية   المتعلمين  يعةبيئة التعلم الكثير من الجهد أو التكلفة ولكن يحتاج إلى فهم طب

في العمل باإلضافة إلى حس التخطيط بحيث يتم استغالل كل جزء وركن من أركان الغرفة دون زحمة   وأساليبهم

بأشياء ال ضرورة لها وتوزيع األثاث والتجهيزات والوسائل التعليمية بما يتناسب مع طبيعة األنشطة والخبرات 

 ويسمح بتنقل التالميذ بسهولة بين األركان المختلفة . التعليمية

 



        الطالب المهارات المطلوبة   هي المواقف األساسية إلكساب  النشاطات التعليمية الصفية : وتعتبر هذه النشاطات

 ومن المشكالت التي تتعلق بهذه النشاطات ما يلي :

 اضطراب التوقعات في كونها عالية جدا أو منخفضة لدى الطلبة         -

 صعوبة اللغة التي يستخدمها المعلم في تعليمه الصفي .        -

 كثرة الوظائف التعليمية أو قلتها مع ضعف اإلثارة فيها والتي يحددها المعلم لطلبته.        -

 اللفظية ,تكرار النشاطات التعليمية ورتابتها .اقتصار النشاطات الصفية على الجوانب         -

 لمستوى الطلبة .  التعليمية  عدم مالئمة النشاطات        -

لهم   المادة الدراسية : إن عدم فهم الطلبة للمادة الدراسية وعدم إدراك األهداف األساسية من دراستها وأهميتها بالنسبة

مع غيرهم أو   في متابعة المعلم تدفع البعض منهم إلى الحديث  بةوعدم رغبة الطل  حاليا ولحياتهم المستقبلية

تثير الضحك في الصف .كما أن نشاطات التعلم الطويلة والمملة التي   االلتفات يمينا أو شماال أو القيام بحركات

لضجر ال تلبي حاجات الطالب وقدراتهم تعمل على تدني دافعة الطالب للتعلم ويشعر الطالب في هذا الجو با

 األمر الذي يسهم في إيجاد طالب مشاكسين .

أما المصادر التالية للمشكالت الصفية فهي نابعة من خارج : من خارج المدرسة  ثـــــانيا :مصادر المشكالت الصفية

 نطاق المدرسة ولكن لها دور كبير في إثارة المشكالت الصفية ومن أبرزها ما يلي:

         االفتقار لبيئة أسرية آمنة: إن عدم وجود البيئة األسرية اآلمنة وافتقار أفراد األسرة للتربية التي تتناسب مع التحول

واستخدام الظلم والقسوة من فبل الوالدين له   الحاصل في الحياة واإلصرار على تربية األبناء وفق الطريقة التقليدية

 داخل المدرسة.  الطالب وسلوكياتهم  نفسية وانعكاس ذلك على تصرفاتال  األثر السيئ في ترك بعض المشكالت

         العنف في المجتمع: إن انتشار العنف داخل المجتمع بأشكاله المختلفة وحل المشكالت بطرق متعددة كالقتل

.ويذكر آخرون أن والشجار واالبتزاز كلها أساليب من شأنها اعتبار هذه الطرق أسلوبا طبيعيا للتعامل مع الحياة 

األطفال بغض النظر عن نوعية هذه السلوكيات فالمسموحات   للتنشئة البيتية دورا كبيرا في تنمية سلوكيات

وتعامل أفرادها بعضهم بعضا يترك أثر ملموسا في   واتزانها االنفعالي  والممنوعات داخل األسرة وطريقة معيشتها

 تكون مقبولة في المدرسة بالرغم من قبول هذه السلوكيات في البيت داخل المدرسة وقد ال  سلوك الطفل وانعكاسه

. 



         اثر وسائل األعالم : إن لوسائل األعالم وما تعرضه من مسلسالت أو أفالم يالحظ فيها تمجيد وتعظيم الخارجين

 المراهقين.عن السلطة أو القانون بتصرفاتهم غير المسئولة أثر في زيادة العنف عند األفراد وخاصة 

 : أســـاليب معالجة المـــشكالت الصـفية

حسن –إثارة الدافعية –إن أول خطوة لعالج المشكالت الصفية هي تمكن المعلم من مهارات إدارة الصف )التهيئة 

 يجب على المعلم أن ينمي قدراته على تلك المهارات بصورة مستمرة . معرفة المتعلم (ولذلك–اليقظة –المعاملة 

أما الخطوة الثانية فتأتي عند حدوث المشكلة مع تأكد المعلم من نجاحه في مهارات إدارة الصف .وتتمثل هذه 

مختلفة نفسية (ذلك أن لكل نوع من المشكالت أساليب عالجية –تعليمية –الخطوة في تحديد نوع المشكلة )إدارية 

: 

         أساليب الوقاية : حيث أن أسهل المشاكل السلوكية التي يتعامل معها هي التي ال تحدث أوال تحدث وهي التي

يمكن تجنبها بوضع قواعد للنظام الصفي وصياغة تعليمات صفية وجعل الطالب مندمجين بأعمال تقنيات مختلفة 

تخل األنشطة وتفيد النشاطات وتحديد األوقات المناسبة من اليوم .ويمكن تقليل التعب بإعطاء فترة راحة قصيرة ت

 الدراسي مثل أوقات الصباح حيث يكون الطالب مستعدين لذلك .

         استخدام التلميحات غير اللفظية : وذلك باستخدام النظر إلى الطالب المنشغلين بالحديث مع بعضهم أو التحرك

 نحو الطالب المخل بالنظام .

         مدح السلوك غير المنسجم مع السلوك السيئ : حيث يمدح الطالب على السلوكيات المرغوبة إليقاف السلوك

الذي ال ينسجم مع سلوكيات الطالب الجيدة ,مثل مدح المعلم للطالب الذي يجلسون في مقاعدهم أثناء االستجابة 

 ويجيبون عندما يؤذن لهم. لسؤال ما

        البسيط : إذا لم يجد التلميح لدى الطالب ما ولم يوقف سلوكه المخل بالنظام فان استخدام  التذكير اللفظي

يمكن أن تعيده للمسار الصحيح واالنتظام مع زمالئه في إكمال النشاط وينبغي أن يركز المعلم  لفظية  تتذكيرا

 على السلوك وليس على الطالب .

 

 

 

 

 



 : اإلداريةأساليب عالج المشكالت 

 إيضاح أنظمة الفصل وقوانينه التي تنظم تحركات الطالب ومشاركتهم .        -

 تشجيع الطالب على االنضباط الذاتي واستذكار أي سلوك مخالف لنظام الفصل .        -

 عالقات طيبة بين المعلم وطالبه وبين الطالب.  تنمية        -

 تحديد مكافآت عينية أو معنوية للطالب الذين يتقيدون بأنظمة الفصل .        -

 يقظة المعلم وانتباهه المستمر لكل ما يحدث في الفصل .        -

 وقوف المعلم بالقرب من مصدر المشكلة .        -

 إشراك الطالب مصدر المشكلة في فعاليات الدرس.        -

 : ج المشكالت التعليميةأســــــــاليب عال

 تغيير طريقة التدريس        -

 تغيير النشاط التدريسي        -

 تغيير الوسيلة التعليمية         -

 إضفاء روح المرح على الدرس        -

 تنويع أساليب التشجيع         -

 مراجعة المهارات السابقة التي يتطلبها الدرس الجديد.        -

 : أساليب عالج المشكالت النفسية

 إقامة عالقات طيبة بين المعلم وطالبه .        -

 عدم السماح ألي طالب في إعمال جماعية.        -

 إضفاء روح المرح واللعب بين الطالب.        -

 إجراء المسابقات بين الطالب.        -

 قص القصص التوجيهية لمعالجة بعض المشكالت .        -

 

 



 المؤشر : الفروق الفردية :

 . هي االنحرافات الفردية عن المتوسط الجماعي في الصفات المختلفةالفروق الفردية : 

هي تلك الصفات التي يتميز بها كل إنسان عن غيره من األفراد سواء كانت تلك الصفة جسمية أم في سلوكه 
 . االجتماعي

: نواع الفروق الفرديةا   

 الفروق اإلنسانية في الدراسات النفسية أربعة أنواع هي :

فروق فردية بين إنسان وإنسان بصفة عامة. - 1   

فروق جنسية. - 2   

فروق الفرد في ذات نفسه. - 3   

فروق جماعية أو قومية وذلك ما يتميز به شعب عن شعب أو مجتمع عن غيره فللعرب نفسيتهم العامة  - 4 

يز مما يسمى بالشخصية القومية أو الطابع القومي وشخصيتهم المميزة وكذلك الحال لدى اليابان والروس واالنكل

. للشخصية   

ساسيين هماومن أسباب الفروق الفردية وتفاعلها يرجع إلى عاملين أ   
ويشمل الجسم وأجهزته وحواسه وأعصابه وغدده وهذا عموما ينقل صفاته  -عامل الوراثة واالستعداد الفطري:  

. األساسية من األصل إلى النسل ومن اآلباء إلى األبناء حسب قوانين علم الوراثة في أعضاء الجسم ووظائفها  
 

والمدرسة واألصدقاء والمؤسسات التربوية واالجتماعية واإلعالمية  ويشمل المنزل واألسرة -عامل البيئة االجتماعية:

والمهنية والعملية. هذه العوامل تفاعل. بمعنى آخر أن احدهما يؤثر في اآلخر ويتأثر فمثال االستعداد للكالم هو وراثي 

ب عاجزا عن الكالم اإلنساني فطري ولكن البد من تكلم اإلنسان من بيئة اإلنسانية للتكلم، فلو نشأ طفل بين حيوانات لش

. بل هي أصوات حيوانية بدائية وإذا عاش اإلنسان في بيئة إنسانية يتكلم نوعية اللغة الخاصة  
 

 طريقة التعامل مع الفروق الفردية
إن المعلم هو المكون الرئيس في أية خطة تعالج الفروق الفردية؛ والمشكلة أننا في 

مؤسساتنا التعليمية لم نتهيأ بعد للتعامل مع الفروق الفردية، فالطالب نظنهم سواء   في 

المهارات العقلية من تذكر وحفظ وفهم، وال نفرق بينهم في النواحي الجسمية والعقلية 

اعتقاد ا منا أن هذا هو العدل بعينه. والصحيح أننا عندما نتعامل بهذه الطريقة و نتبع هذا 

األسلوب فإننا نظلمهم، ألنه من الضروري مراعاة الفروق الفردية بين الطالب في العملية 

 التعليمية، وذلك باتباع ما يلي
  إثارة دافعية الطالب نحو التعلم من خالل تحميس الطالب
 وتذكيرهم بلحظات النجاح، وبأهدافهم التي يسعون لتحقيقها

 إعالم الطالب باألهداف المراد تحقيقها، كي يسعوا إليها بحماس
استخدام المعلم أساليب التشويق وجذب االنتباه عن طريق توظيف األسئلة بطريقة مناسبة، 

 وتوظيف الوسائط التعليمية المتنوعة 

 وطرائق تنويع أساليب التعزيز 
 تجنب األلفاظ القبيحة والجارحة للطالب؛ حتى ال ينخفض إقبالهم على التعلم

غرس روح التنافس الشريف بين الطالب، فيقول المعلم للطالب الضعيف: “لماذا ال تكون 

 مثل قرينك المتفوق؟ ويشجعه لتحقيق ذلك .

 كما يشجع التنافس الشريف بين المتفوقين بعضهم بعضا، وبينهم وبين ذواتهم، فيقول 

للمتفوق: “يمكنك أن تكون أفضل فلماذا ال تحاول؟ مما يحقق النمو الذاتي الصحيح 

لشخصياتهم على أفضل وجه متابعة المستوى التحصيلي للطالب؛ من أجل التعرف على 

https://www.new-educ.com/des-idees-pour-motiver-les-eleves-en-classe
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الطالب المتميزين والمتعثرين؛ وبناء عليه يُِعد   اختبارات متوازنة، تتضمن أسئلة تناسب 

 الطالب المتعثرين و المتفوقين
استغالل نشاط الطالب وِهمتهم في تعزيز العملية التعليمية، وإتاحة فرصة التدريب لهم 

على ما تعلموه وتطبيقه في المواقف المختلفة توفير المناخ العاطفي واالجتماعي للطالب، 

فالصف الذي تسوده العالقات اإلنسانية والمناخ النفسي واالجتماعي الذي يتسم بالمودة 

والتراحم والوئام تسهل إدارته من قبل المعلم ال بد من بناء المناهج على أساس مراعاة ما 

بين التالميذ من فروق فردية، ولن نكون مبالغين إذا نظرنا للطالب من جميع النواحي: 

كيف يفكر؟ كيف يسلك؟ كيف يتعلم؟ وما يمكن أن يتعلمه؟ وما االتجاهات والقيم التي يجب 

أن تكون لديه؟ وما العادات التي يجب أن يكتسبها؟ كل هذه الجوانب وغيرها يجب أن يعنى 

بها محتوى المنهج، فليس المحتوى مجرد مجموعة من الحقائق والمعارف وإنما هو 

مركب يتضمن كافة جوانب المتعلم وإمكاناته ودوافعه، بما يضمن تنفيذ المنهج على أفضل 

 صورة ممكنة
العمل في مجموعات ؛ فالمجموعات الصفية توفر آليات التواصل االجتماعي،  تشجيع 

ا أفضل، كما أن شرح الطالب لصديقه في  وتسمح بتبادل األفكار وتوجيه األسئلة توجيه 

 إطار مجموعة ربما يكون أفضل بكثير من شرح المعلم له .

 

 

: ومن الطرق التدريسية التي تعطي أهمية للفروق الفردية  

 طريقة المجموعة ذات القدرة الواحدة
عمدت بعض المدارس في أمريكا وبعض بلدان أوربا إلى تقسيم التالميذ حسب قدراتهم العقلية ،وتقوم هذه الطريقة 

بوضع تالميذ متجانسين من الناحية العقلية في شعبة واحدة، وقد انتقدت هذه الطريقة بشدة على أساس أن مثل هذا 

بالتمايز، وبالتالي قد ينعكس ذلك على تصورهم لذاتهم في حياتهم الدراسية التوزيع قد يؤدي إلى شعور التالميذ 

  واالجتماعية ، ومثل هذا التوزيع يؤدي أيضا إلى حرمان التالميذ األقل ذكاء من زمالئهم األذكياء
  طريقة التقسيم العشوائي 

يضم الصف الواحد تالميذ مختلفين في  يتجه المربون في المدرسة الحديثة إلى تقسيم التالميذ تقسيما عشوائيا بحيث

االستعدادات لمواجهة الفروق الفردية وذلك باختبار مناهج طرق التدريس التي تناسب االستعدادات وقدرات كل تلميذ 

وينتقد أصحاب هذه الطريقة لتوزيع التالميذ حسب درجات الذكاء أو التحصيل الن ذلك ال يضمن التجانس التام الذي 

معلم من تقسيم الطالبيسعى إليه ال    
   طريقة التعلم الجمعي 

من مميزات هذه الطريقة أنها بدال من االعتماد على معلم واحد في تدريس موضوع واحد في الصف فإنها تستخدم 

مجموعة من المعلمين يقومون بمسؤولية التخطيط والتنفيذ والتقسيم للمنهج الدراسي ويمكن تطبيق هذا المنهج في 

البتدائية والثانوية وكل معلم له اختصاص بموضوع معين ويكون من المناسب وجود مرشد تربوي مع المدارس ا

المجموعة وهذه الطريقة مستخدمة في بعض البلدان األجنبية ، وتطبيقها يتطلب وجود معلمين مؤهلين في 

 اختصاصات مع ضرورة وجود المنهج لتالئم متطلبات هذه الطريقة 
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تعامل مع أنواع الطالب  :فنيات ال  

 
 فية التعامل معهكي نوع الطالب

 شديد بهدوء معه التعامل من بد ال المشاغب بشكل مستمر

 الجدال وتجنب والمنطق، العقل واستخدام

 له النقد توجيه أما أحيانا. تجاهله أو معه،

 ال فالمعلم زمالئه، طريق عن فيكون

 يقومون من هم الطالب يجعل ولكن ينتقده

 الذي هو الذكي والمعلم الدور، بذلك

 فربما شغبه، من الطالب غرض يدرك

 به، ليهتم المعلم انتباه لفت غرضه يكون

 مسؤوليات يعطيه أن المعلم على وحينئذ

 وربما تلك، حاجته يشبع حتى ومهام

 أيها )توقف …مفادها خفية غايته تكون

 ال ألنني الشرح في االستمرار عن المعلم

 إذا فالمعلم إحباطي(، من زيدي وهذا أفهم،

 أمكنه وأمثالها الخفية الرسالة تلك أدرك

 فيغير الطالب، حاجات مع بنجاح التعامل

 مع تفاعله وسائل من

 كأن كامال، اعتماد ا عليه االعتماد يمكن اإليجابي ) النشيط (

 أصدقائه مساعدة أو الدرس بتلخيص يقوم

ا بإعطائه وذلك الدروس، فهم في  أدوار 

 المناقشات و الحوارات في ئيسةر

 واألنشطة

 مقاطعة ولكن يقاطعه أن المعلم يفضل الثرثار

 ويمكن إلجاباته، حدودا ويضع مدروسة،

 قراءة في طاقته يوظف أن للمعلم

 الدرس قراءة أو جهريا، الدروس

 عن ليعلن أو السبورة، على المكتوب

 مسبق لسؤال إجابة تكرار أو ما، شيء

 وهكذا

 ينتقدونه الطالب يدع أن للمعلم يمكن ق ) يدعي أنه يعرف كل شيء (المتحذل

 شيء، كل بمعرفة ادعاءاته على ويردون

 تسلط أن يحب الطالب من النوع وهذا

 يكلفه أن للمعلم ويمكن األضواء، عليه

 الدروس، أحد كشرح حقيقية بمهام

 حتى أحيانا، فيه المبالغ الفوري والتعزيز

 نحو على ولكن بالظهور فرصته يعطيه

 بنّاء إيجابي



ه له المعلم أسئلة سهلة؛ ليعزز  الخجول يوّجِ

ثقته بنفسه، كما يمدح مشاركاته، 

 :ويشجعه تدريجيا بالخطوات التالية
يوجه المعلم أسئلة إلى زمالئه 

المجاورين له -حتى تكون 

واضحة لهذا الطالب 

الخجول- ثم يطلب منه المعلم 

تكرار إجابة زمالئه، ثم 

يعززه مباشرة بعدها، ويطلب 

 .من الطالب تعزيز زميلهم

 إجابتها تكون بسيطة أسئلة المعلم له يوجه

 ثم خطأ(، أو صواب )وضع مثل: سهلة

 مناسب بتعزيز يتبعها

 أو الشخصية خبراته عن المعلم يسأله فاقد الدافعية ) الحماس (

 الموضوعات ويختار العمل، في خبراته

 . وتهمه تجذبه التي واألنشطة

 على إطالعه خالل من دافعيته إثارة متدني المستوى

 وتكليفه آلخر، وقت من تقدمه مقدار

 نشاط خالل من حماسه تثير بمهام

 . كالمسابقات جماعي

 متنوعة، تدريس وطرائق وسائل استخدام ضعيف الفهم

 بد وال الكثيرة، الواجبات إلى باإلضافة

 يساعد الذي التعاوني التعلم استخدام من

 . الفهم البطيء زميله الذكي الطالب فيه

 مهم : يترتب على إهمال مهارة التعامل مع الفروق الفردية :

  فشل في تحقيق األهداف الدراسية

  وتأخر في مستوى التالميذ

 وإحباط للمعلمين

  وتوقف نمو المؤسسة التعليمية  ....
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 المؤشر : مدخالت التعليم , الخبرات السابقة .

 
 مدخالت التعليم تلك األطر الفكرية التي يستند إليها مفهوم التدريس عند جماعة معينة

 الخبرات السابقة ما يمتلكه التالميذ من معارف سبق لهم تعلمها أو ممارستها

 
 

إن عملية الربط بين المعلومات و المهارات التي تم استيعابها و المعلومات 
و المهارات الجديدة هي عملية تكوين يقوم بها المتعلم بمساعدة فعالة من 
قبل المعلم وغيره من المعطيات الخارجية ، و ذلك يقودنا إلى القول أن 

المعلومات ال تُستوَعب عن طريق اإللقاء و لكن عن طريق البناء الذهني 
للمعلومات، و بالتالي يمكن القول أن نجاح العملية التعليمية ليس نتاج 
مجرد إرسال للمعلومات من طرف المدرس يتم استقبالها من طرف 

ارف الموجودة لدى الطالب في الطالب، و لكنه يعتمد أوال على طبيعة المع
هي ضرورية ” أولية ” بداية العملية التعليمية . إن هذه المعارف المسماة 

نستطيع أن نسمي ذلك بمفهوم  لبلوغ األهداف المنشودة من العملية التعليمية
  الخبرات (بسيط جداً وهو ) استمرارية 

 
 

ة لتالميذه حتى كيف يستطيع معلم الصفوف األولية معرفة الخبرات السابق
 يتمكن من ربطها بالدرس القائم وتحقيق مخرجات ذات كفاءة عالية ؟

رة وعديدة ولكن من أهمها هي : التقويم من خالل استخدام طرق كثي
حيث يقوم المعلم بهذا النوع من التقويم قبل  المبدئي ) القبلي / التمهيدي (

الجديد وفقاً التعليمي من أجل تحديد نقطة بداية الدرس بدء تقديم المحتوى 
. معلومات سابقة ) أولية (لما يتوفر لدى تلميذه من   

ليتسنى  يلجأ المعلم للتقويم القبلي قبل تقديم الخبرات والمعلومات للتالميذ ،
له التعرف على خبراتهم السابقة ومن ثم البناء عليها سواء كان في بداية 

. الوحدة الدراسية أو الحصة الدراسية  
المعلم من معرفة خبرات تالميذه السابقة  ؟ماذا يستفيد المعلم   

ـ يسهل على التلميذ فهم المعلومة والوصول إليها . 1  

ـ يختصر كثير من الوقت والجهد عليه وعلى الطالب . 2   
 
 
 



 
على  ةالقائممهم : يتوجب على معلم الصفوف األولية أن يربط المعلومات 

شرحها بالبيئة المحيطة بالطفل بقدر ما يمكنه , ألنه ذلك يساعد على 
ايضاً تكون اتجاهات إيجابية   تبسيط المعلومات التي قد تكون معقده للطفل ,
فمثالً :في نفس الطفل كونه يرى أن ما يتعلمه نافع   

يستوعب الجمع والطرح  من الصعب جداً على طفل الصف االبتدائي أن
, لذا عليه أن يربط دون ربط بالحياة وايضاح أهمية العمليتين في حياته 

صف لتبسيط المفهوم , ثم يتسع بين عمليات الشراء بين التلميذ والمق
محالت األلعاب .... لعمليات الشراء في  

 
أيضاً يستطيع المعلم أن يستخدم االحداث الجارية كنوع من المداخل 
التدريسية التي تحدث تأثير بالغ اإليجابية على المتعلم وعلى الجوء 

التعليمي بالكامل , مثل : أن يستفيد المعلم من تاريخ اليوم في تعليم التالميذ 

(  5العدد )   
 
 

  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

العمليات / النواتج / االستراتيجيات / تخطيط واعداد الدروس / األهداف / المؤشر : 

التقويم . /األنشطة   

 

     
 

اإلمكانات الموجودة من أجل االستفادة منها يقصد به : هو منهج حديث يهدف الى حصر 

 في تحقيق أهداف مبتغاة .

.إطار محدد يلخص فيه المعلم جميع المهام التي سيقوم بها  تخطيط التدريس :  

 أهمية التخطيط للتدريس :

  وجميع اإلجراءات التي يريد القيام بها ) كل شيء تحت سيطرته ( تنظم أفكار المعلمـ  1

التجديد المستمر في طرق التدريس بما يتماشى مع مستجدات العلمـ  2  

ركا  ما سوف يقوم به ـ تجعل المعلم واثقا  بنفسه مد 3  

 مستويات التخطيط :
 السنوي ) بعيد المدى ( الشهري ) متوسط المدى ( اليومي ) قصير المدى (

هي الخطة التي يتبعه المعلم 

من اجل درس واحد وتتضمن 

: 
 الصف الدراسي 

 عنوان الدرس واليوم والتاريخ 
ترتيب الحصة الدراسية .) االولى ،  

 الثانية، ......(
 االهداف السلوكية  
 الوسائل التعليمية  

 طريقة التدريس المتبعة  
محتوى المادة الدراسية وكيفية  

عرضها على وفق طريقة التدريس 
 المختارة 

 االنشطة التعليمية  
 التقويم  

 الواجب البيتي 

هي الخطة التي يقوم بها 

المعلم من اجل وحدة في 

شهر .مقرر /   

هي خطة بعيدة المدى تساعد 
المدرس على معرفة مدى امكانية 

تنفيذ المنهج الدراسي والسرعة التي 
يسير بها المدرس حتى يمكنه تحقيق 

االهداف التربوية التي يسعى 
لتحقيقها ، ويتم تنفيذها على مدى 

فصل دراسي كامل وتتضمن الخطوط 
العريضة من دون ذكر التفصيالت 

  منها
داتعنوانات الوح    

ةاالهداف العام   
  مختصر الوحدات الدراسية 

استراتيجيات التدريس والنشاطات  
العلمية والوسائل التعليمية المناسبة 

  لتحقيق االهداف التعليمية
  المراجع االساسية والثانوية المعتمدة

 اساليب التقويم المتبعة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط



 
المتعلم / أو يكون قادر على فعله في نهاية عملية تعبير وصفي لما ينبغي أن يفعله  الهدف :

 التعليم .

 هو تعبير عن مخرجات التعليم أو غاية العملية التعليمية . : الهدف 

 وقد ذكر التربويون وظائف عديدة لألهداف منها : 

 * تسهيل اختيار محتوى المادة الدراسية . 

 * تسهيل اختيار طريقة التدريس المناسبة . 

 * تسهيل اختيار أساليب التقويم المناسبة . 

 * تحفز الطالب على التعلم ألنها تعمل كدافع للسلوك . 

 * تساعد األهداف المعلم على تحليل العملية التعليمية . 

 فيهتم بالجوانب التي تستحق االهتمام .  * تعمل األهداف كدليل أو مرشد للمعلم ،

 مصادر اشتقاق األهداف :

 
ـ المجتمع                عقيدته وفلسفته وتطلعاته ومشاكله  1  

يوله وقدراته واستعداداته ومرحلة نموهـ المتعلم                  م 2  

/ مجاالتها / تتابع محتواها ( مكوناتهاـ المادة                   طبيعة المادة )  3  

التغيرات والتقدمات ـ طبيعة العصر          4  

 

ستويات األهداف :م  

 

 
 
 
 
 

:  ـ االهداف التعليمية 2

ع هي االهداف متوسطة في العمومية اال اننا نستطي
ينة ان نقول أنها أهداف تتعلق بمرحلة تدريسية مع

اكتساب المتعلم مهارات القراءة الناقدة: مثل 

:ـ االهداف التربوية 1

ذها هي االهداف االكثر عمومية والتي يتطلب تنفي
مدة طويلة 

اكتساب المتعلم مهارات اللغة االساسية: مثل 

( :التدريسية ) ـ االهداف السلوكية 3

هي االهداف ذات الخصوصية االكبر والدقة 
ف والتحديد والتفصيل حيث انها ترتبط بمعار
ثل هذا ومهارات متعلقة في حصة تدريسية وتتطلب م

.النوع من االهداف كثير من الشروط والمعايير 

أن يحفظ المتعلم حروف الجر في نهاية : مثل 
الدرس

 صياغة األهداف 



 
 
 
لهدف السلوكي : هو أصغر ناتج تعليمي سلوكي ) لفظي أو غير لفظي ( متوقع حدوثه لعملية ا

 التعلم ويمكن قياسه . 

 ويتكون الهدف السلوكي من : 

 

 

 

 

 مثال : أن / يؤدي / المتعلم / مهارات الصالة / بإتقان / من خالل التطبيق العملي       

 

 شروط صياغة األهداف السلوكية : 

 * الوضوح والتحديد : 

فال يصح أن يضع هدفا  عاما  أو مبهما  ال يسهل  فالمعلم يحدد بالضبط ما الذي يريده من طالبه ،

 قياسه . 

 * إمكانية القياس أثناء الدرس : 

 فال بد من قياس مدى تحقق الهدف في زمن محدد مثال / أن يعدد المتعلم أركان اإليمان . 

 فيناقش المعلم الطالب ويسألهم عن هذه األركان . 

 * البساطة وعدم التعقيد : 

 بمعنى أن تقتصر صياغة الهدف السلوكي على جانب واحد ، فمن التعقيد وعدم البساطة : 

 مثال : أن يعدد المتعلم مزايا العقيدة اإلسالمية ويقارنها مع غيرها . 

 والصواب : يتوقع من المتعلم أن : 

 يعدد مزايا العقيدة اإلسالمية . • 

 يقارن بين العقيدة اإلسالمية وغيرها . • 

 عدم التداخل بين األهداف السلوكية :* 

فقد يكتب المعلم هدفا  سلوكيا  صحيحا  ثم يضيف هدفا  سلوكيا  آخر صحيحا  ، ولكن عند التدقيق 

 يكتشف أن أحدها يحتوي على اآلخر . 

 أن يقارن المتعلم بين نظام الحكم في اإلسالم وغيره من األنظمة . • 

 اإلسالم والشورى في األنظمة األخرى . أن يقارن المتعلم بين الشورى في • 

 ألن الشورى تدخل ضمن نظام الحكم . 

 *يركز على سلوك المتعلم وليس المعلم

 . *يصف نتاج التعلم وليس النشاط

 

 

 

 

 

المتعلم + المصطلح العلمي + الحد األدنى من األداء + ظروف تحقيق أن + فعل سلوكي + 

 الهدف

 



 

 مجاالت األهداف السلوكية : 

( لألهداف السلوكية من أشهر التصانيف المعروفة ، وقد صنفها إلى  يعتبر تصنيف ) بلوم

 المجاالت الثالثة التالية : 

( المجال اإلدراكي أو العقلي أو المعرفي : ويشمل األهداف التي تتناول وتذكر المعرفة 1)

 وإدراكها وتطوير القدرات والمهارات الذهنية . 

االنفعالي ، ويشمل األهداف التي تصف التغيرات في ( المجال الوجداني أو العاطفي أو 2)

 االهتمامات والموقف واالتجاهات والقيم وتنمية التقدير والتكيف . 

( المجال النفس حركي أو مجال المهارات : ويمثل األهداف التي تركز على إحدى المهارات 3)

شياء أو بعض األعمال العضلية أو الحركية أو التي تتطلب معالجة بارعة لبعض المواد أو األ

 التي تتطلب تنسيقا  عصبيا  عضلياَ . 

 

 

 

 

 



  مستويات المجال المعرفي :

 

 - : ويتضمن هذا الجانب ستة مستويات
على التذكر سواء عن طريق التعرف أو استدعاء  يقصد به المواقف السلوكية التي تؤكد :التذكر 

 .المعلومات
 / مثال

 .الزمة لحدوث عملية البناء الضوئيأن يذكر التلميذ ثالثة شروط 
معينة أو  يقصد به المواقف التي تتطلب من المتعلم التفسير أو الترجمة بناء على فهم أفكار: الفهم

المعنى   شروط محددة يصوغها المتعلم بأسلوبه الخاص وربما أضاف إليها بعض األفكار لتوضيح

 .األصلي
 /مثال

  .دأن يفسر التلميذ ظاهرة صدأ الحدي -
 .أن يحول التلميذ الكسر االعتيادي إلى كسر عشري -

 .يقصد به تطبيق ما سبق تعلمه في مواقف جديدة :التطبيق
 /مثال

 .2أن يحسب التلميذ مساحة المربع ) ( سم -
 " أن يضبط التلميذ اسم " كان -
 .تتكون منها يقصد به قدرة المتعلم على تحليل المشكلة أو الفكرة إلى أجزائها التي: التحليل- 

  /مثال
 " أن يستنتج التلميذ األفكار الرئيسية لنص " أمي

 .يقصد به قدرة المتعلم على ربط عناصر أو أجزاء المعرفة لتكوين كل ذي معنى: التركيب5- 
 /مثال

 (..،..،… ) : أن يكون التلميذ جملة اسمية مفيدة من الكلمات اآلتية 
 .مسائل الضربن يبتكر التلميذ طريقة جديدة لحل أ

 .أن يكتب التلميذ موضوعاً عن أثر التقدم التقني على تلوث البيئة
 

 .الفرق بين مستوى التركيب والتطبيق في ) المجال المعرفي (
 .مستوى التركيب يؤدي عدة نتائج

 .مثال/ أن يبتكر التلميذ عنوناً جديداً للقصة السابقة
  .أما المستوى التطبيق فيؤدي إلى نتيجة واحدة

 .2مثال/ أن يحسب التلميذ مساحة المربع اآلتي ) ( سم
 ويقصد به قدر المتعلم على تكون بعض المعايير التي بواسطتها يمكن الحكم على فكرة أو: التقويم

  .قاعدة أو تفسير معين
  /مثال

 ." .… " لقصيدة…… ( أن يبدي التلميذ رأيه في األبيات التالية )  
 -:مالحظة

لمعرفي في درس ما ألن محتوى الدرس ا  يمكن أن نصل بالتلميذ إلى جميع مستويات المجال

لنا بذلك فنتدرج من مستوى التذكر إلى الفهم من ثم إلى التطبيق والتحليل والتركيب   يسمح

ونظراً الرتباط محتوى الدرس بطبيعة األهداف وصياغتها فإننا أحياناً يمكننا أن نصل  والتقويم

بعض الدروس إلى مستويين أو ثالثة أو أربعة أو جميع مستويات السلم المعرفي وذلك  لميذ فيبالت

 .طبيعة محتوى الدرس حسب
 



 
 .مواقع الخلل في المجال المعرفي

 
 .تعِرف -تتعرف على  -الفرق بين: يعَّرف 

 " يُعّرف: " بضم الياء وتشديد الراء " تستخدم للمفاهيم والمصطلحات " للتعاريف
 .مثال: أن يعرف التلميذ السائل
 .مثال: أن يعرف التلميذ الخلية

 .يتعرف على: يستخدم بمعنى يختار من متعدد متشابه وليس له غير هذا االستخدام
 .مثال/ أن يتعرف التلميذ على الفعل الماضي من األفعال اآلتية: ذهب، يذهب، اذهب

ه ألنه عام وال يمكن قياس إال إذا تحلل إلى تًعِرف: " بفتح التاء وكسر الراء " ويرفض استخدام

  عدة
  .أفعال أبسط منه يمكن قياسه

  على سبيل المثال
 .الفعل يعرف قد يعني: ) يذكر، يعرف، يكتب، يتعرف على (

 .كيف نقيس أنه يعرف أو عرف
إذا ال أستطيع قياس أبعاد هذه المعرفة إال ,   هل يمكن أقيس الهدف بسؤال " إعرف " وبالتالي

 اذكر أو عرف أو اكتب، أو عدد-:سألت
  إذا أردت أن تقيس صالحية الهدف للتحقيق فإنك تصوغ عليه سؤاالً ثم تضع الجواب فإن كان هذا

 .%100الجواب هو الجزئية التي حددت في الهدف اإلجرائي فإن الهدف ناجح 
 

 " استعمال فعل " يقرأ
 اً في مادة التجويد ألن قراءة " كلمة أو آية أو عبارةينبغي االنتباه إلى فعل " يقرأ " يكون مهاري

فيصبح )  مع إعمال الفكر… يكون بمراعاة المخرج والحكم ويتم تحريك عضالت النطق و   "

 .نفسحركي ( -مهاري 
 .مثال/ أن يقرأ الطالب كلمة " قوارير " ) بإخراج حرف الراء طبقاً لحكمها (

  بمراعاة اللغة المعبرة وعالمات الترقيم حيث تحتاج كل مفردوكذلك في مادة القراءة والمحفوظات 
  .أحياناً إلى حركات وإشارات أو انخفاض أو تعجب في نبرة الصوت بمرافقة تعبير الوجه المناسبة

في  أما فيما سوى ذلك فهو عبارة عن فعل معرفي ألنه,  فيبقى الفعل يقرأ في إطار المهاري

 .الدرسمستوى التذكر وهو جزئية من 
 
 
 
 
 
 

 



  :وجداني مستويات المجال ال
 يتكون من أربعة مستويات : 

 ( االستقبال : ويتمثل في إثارة اهتمام الفرد .  1

أفعاله السلوكية : أن يصغي ، أن يشارك ، أن بعطي ، أن يظهر أو يبدي اهتماما  أن يحس 

 ………بـ

 ( االستجابة : وهي المرحلة التي تلي االستقبال .  2

أفعاله السلوكية : أن يكمل ، أن يتابع ، أن يتطوع ، أن يتابع ، أن يوافق ، أن يقضي أوقات الفراغ 

 ….. ، أن يمتدح ، أن ينفر من …. في .. ، أن يجيب ، أن يتحمس لـ

 ( التقويم : ) إعطاء قيمة (  3

يقترح ، أن يربط ، أفعاله السلوكية : أن يصف ، أن يساعد ، أن يدعم ، أن يحتج ، أن يبادر ، أن 

 …….أن يدعو ، أن يتابع ، أن يستحسن ، أن ينمو شعوره نحو 

 ( التنظيم : وهو تكوين نظام قيمي .  4

 من أفعاله السلوكية : أن يؤمن أن يعتقد في ، أن يضحي ، أن يوازي بين ، أن يضع خطة لتنظيم .

 

  :مهاري مستويات المجال ال
 

 
تعبر عن المهارات اليدوية والمهارات الحركية كالسباحة يشمل هذا الجانب األهداف التي  

 والرمي والقدرة على تناول األدوات واألجهزة واستخدامها كاستخدام الكمبيوتر وتصميم األجهزة
 أي أن المهارة هي القدرة على القيام بأداء معين يتطلب التناسق الحركي النفسي والعصبي بدقة 

ءوسرعة وفي وقت محدد بدون أخطا  
 

 " أمثلة لبعض األهداف المهارية " النفسحركية
 

 .أن يزن التلميذ الكأس وهو فارغ في مدة ال تتجاوز ثالثة دقائق
 .أن يستخدم التلميذ الميكروسكوب بطريقة سليمة

 .أن يصلي التلميذ أمام زمالئه بطريقة سليمة

 

 
 
 
 
 
 



الوسائل / األنشطة /  إبختياربعد أن يقوم املعلم بصياغة األهداف التعليمية يقوم 
 االسرتاتيجيات / الطرق .

 
 اوالً :

  
هي كّل أداة يستخدمها المعلم من أجل تحسين عمليّة التعليم والتعلّم، أو تنمية االتجاهات أو تعويد التالميذ على العادات 
الصالحة، وغرس القيم المرغوب فيها دون أن يعتمد المعلم أساساً على األرقام واأللفاظ والرموز، وتشمل هذه الوسائل 

لتوصيل األفكار أو الحقائق أو المعاني للتالميذ؛ وذلك من أجل جعل الدرس أكثر  جميع الوسائط التي يستخدمها المعلم
. تشويقاً وإثارة، ولجعل الخبرة التربويّة خبرة مباشرة وهادفة في نفس الوقت  

 
 فوائد الوسيلة التعليمية :

تقلّل الجهد والوقت من قبل المعلم والمتعلمـ  1  
وتساعد في نقل المعرفة، وتثبيت عملية اإلدراك، وتوضح الجوانب المبهمة في العلمتتغلّب على اللفظية وعيوبها، ـ  2  
تثير انتباه الدارسين واهتمامهم، وتثبت المعلومات، وتنمي دقة المالحظة واالستمرار في الفكر، وتزيد من حفظ ـ  3

 الطالب وتضاعف استيعابه
تقدم للطالب أساساً مادياً من أجل اإلدراك الحسيّ ـ  4  
قدم خبرات واقعيةتـ   5  
 

 شروط اختيار الوسيلة التعليمية :
 

 أن تتناسب الوسيلة مع األهداف التي سيتم تحقيقها من الدرس.ـ  1

 دقة المادة العلمية ومناسبتها للدرس . ـ 2

 أن تناسب التالميذ من حيث خبراتهم السابقة . ـ 3

أو قديمة ، أو ناقصة ، أو متحيزة ، أو مشوهة،  ينبغي أال تحتوي الوسيلة على معلومات خاطئة ، ـ 4

 أو هازلة ، وإنما يجب أن تساعد على تكوين صورة كلية واقعية سليمة صادقة حديثة أمينة متزنة .

توصيلها إلى المتعلمين  فىأن تعبر تعبيرا  صادقا  عن الرسالة التي يرغب المعلم  ـ 5  

 
 

 تصنيفات الوسائل التعليمية :
 

بصرية / سمعية بصرية / لمسية / شميةسمعية /   حسب الحواس 

 حسب عدد المستفيدين فردية / جماعية / جماهيرية

اإلنتاجيةحسب طريقة  يدوية / آلية  

 حسب طريقة العرض ضوئية / غير ضوئية

 حسب نوع الخبرات مجردات / محسوسات / ممارسات

إيجابيةسلبية /   حسب نوع التفاعل 

 
 
 
 
 
 
  

 الوسائل التعليم



 
 

 كيف اختار وسيلة تعليمية لطلبة الصفوف األولية ؟
يتوجب عليك كمعلم صفوف أولية أن تختار الوسائل التي يكون فيها عنصر التشويق واضح , نظراً لطبيعة الطفل , باإلضافة 

. االمكان وتوفير المدركات الحسية فيها قدر الى أهمية أن تكون الوسيلة التعليمية ملونة , وعنصر الصورة فعال فيها   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 األنشطة التعليمية :

 

 أو الصف داخل محددة زمنية لمدة زمالئه مع أو بمفرده الطالب بها يقوم عملية ممارسة
المعلم إشراف تحت وذلك بالمنهج مرتبط تربوي هدف لتحقيق خارجه   

  

 فوائد االنشطة التعليمية  

  ًتحقيق متطلبات النمو الشامل المتكامل عقلياً وجسمياً ونفسيا واجتماعيا 

 تعزيز قدرة المتعلمين على االحتفاظ بالمعلومات 

 .تنمية مهارات التفكير العليا 

 .تطوير القدرة على تطبيق المعرفة في المواقف التعليمية الجديدة 

 زيادة القدرة على حل المشكالت 

 التعلم المستمر إكساب المتعلمين مهارات 

 .زيادة دافعية الطالب للتعلم 

 .تقليل األوضاع التنافسية بين الطالب 

 .تقليل حاالت االنطواء والعزلة لدى بعض الطالب 

 .زيادة االستماع بالعملية التعليمية 

 .تطوير الخبرات االجتماعية لدى المتعلمين 

 تطوير مهارات االتصال لدى المتعلمين 

 ن على انفسهم.زيادة اعتماد المتعلمي 

  -: أنواع األنشطة التعليمية : 

  -والنشاطات إما أن تكون داخل المدرسة أو خارجها ، على النحو اآلتي : 

  -: وتتم من خالل ما يأتي :  أنشطة صفية –أ 

 * الكتاب المدرسي :         

األسئلة  –التلخيص  –الفهم  -االستخدام الجيد له من حيث القراءة السليمة الواعية   -

 المتنوعة . 

 تنمية مهارة قراءة الجداول واإلحصائيات وتحليلها واستخالص المعلومات منها . -



 تنمية المهارات الذهنية من خالل الموازنات .  -

 اإلجابة على أسئلة التقويم المختلفة لكل مفهوم .  -

-  

 * أنشطة مختلفة أخرى داخل الفصل : 

 والتمثيليات المبسطة . –المناقشة والحوار  -

 عمل ندوات . -

 عرض بعض أعمال المتعلمين من تقارير وبيانات أو ألبومات والخروج بمعلومات . -

وفي  –استدعاء لبعض المسئولين للتعرف على أعمالهم ودور كل منهم في المجتمع  -

 الوقت نفسه يقوم المتعلمون باالستفسار عما يخطر لهم من تساؤالت .

 ج الصف : أنشطة خار -ب 

: يتم من خالله تدريس الدروس ، عرض المادة بواسطة الحاسوب أو التلفاز  المسجد -

 ...الخ .

االستعانة  –عمل التجارب  –: يتم من خاللها اآلتي : العروض الضوئية  المختبرات -

 استخدام االنترنت ... الخ . –بالمجسمات 

مية مهارات التعامل داخلها ابتداء من تعريف المتعلمين بالمكتبة وتنالمكتبة المدرسية :  -

 كيفية البحث في الفهارس حتى الحصول على المعلومات من المصادر المختلفة.

 أنشطة خارج المدرسة : -ج 

: وتكون من خالل زيارات جماعية أو فردية للمنشآت والمؤسسات والمرافق الزيارات 

 ن بتوجيه من معلميهم .العامة المختلفة بغرض جمع المعلومات من جانب المتعلمي

 أوال : الزيارات الجماعية : 

 تنظم من قبل المتعلمين وإرشاد المعلم وتتم على المراحل اآلتية : 

المراسالت المتبادلة بين المدرسة والموقع المراد زيارته لتحديد الميعاد المناسب للزيارة  -

 وعدد المتعلمين .

 وسائل االنتقال .  -

 على مجموعات المتعلمين وفق استعداداتهم وقدراتهم . توزيع العمل خالل الرحلة -



بعد العودة من الزيارة يقوم المتعلمون بتقويم شامل لها وتسجيل المعلومات المطلوبة  -

وعمل األنشطة المكملة لتعميم الفائدة على باقي المتعلمين في المدرسة من خالل اإلذاعة 

 النشرات الداخلية وغيرها . –المدرسية 

 كل هذه الخطوات يجب أن تتم مناقشتها بطريقة ديمقراطية  مع المتعلمين .

 ثانيا : الزيارات الفردية :

 يقوم بها المتعلم للمنشآت والمرافق العامة التي ال تحتاج إلى إجراءات مثل : 

المستوصفات وغيرها . مما  -األندية  –مخافر الشرطة  –الجمعيات التعاونية  –المسجد 

تعلم القدرة على مواجهة مشكالت المجتمع والتفاعل معها وتدريبه على االعتماد يكسب الم

 على النفس . 

 مجاالت أخرى لألنشطة الفردية والجماعية

 داخل وخارج المدرسة : 

 وتشمل هذه األنواع ما يأتي : 

 انترنت ...الخ ( -مجالت  –صحف  –القراءات الخارجية ) كتب  -

 تاريخية  –اجتماعية  –ضوعات دينية عمل " ألبومات " مصورة لمو -

 عمل مجسمات ذات عالقة بالدراسات اإلسالمية . -

 متابعة برامج دينية واجتماعية و تثقيفية من القنوات الفضائية . -

 إعداد مسرحيات تستلهم موضوعاتها من المقرارت الدراسية . -

 عقد مناظرات بين المتعلمين حول موضوع معين.  -

 ( 1انظر الشكل رقم )  المتعلمين وأصحاب الشأن في المجتمع .عقد حلقات نقاشية بين  -

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من أنواع 
األنشطة

التعليمية

برامج إذاعية 
،فضائية، انترنت

كتابة / مشاهدتها ) 
ي اشتراك ف/ تقرير
(المدرسية اإلذاعة رسم لوحات 

تعبيرية 

أو 

ساخرة 

حفلة 

سنوية مثال ، ) 
(الخ ...ألعاب 

صناعة 

نماذج 

أجهزة

زيارات

علمية

ترويحية

مسرحية

للمعرفة-أ 

للتسلية–ب 

فكاهية

كتابة 

/  مقال إللقائه 
عرضه في جريدة ،
انترنت ، مجلة 

الخ...دورية 

قراءة إضافية

/  انترنت / مرجع ) 
مجالت / صحف 
(الخ ....



 

إن المعيار األول الختيار  األنشطة التعليمية هو في مدى مساهمة معايير اختيار األنشطة : 

هذه األنشطة في تحقيق غايات ومرامي وأهداف المنهج . فمثال إذا كان على المتعلمين تنمية 

قدراتهم على حل المشكالت فإن األنشطة التعليمية يجب أن تزودهم بالفرص المالئمة لكي يقوموا 

ذلك فإن كان متوقعاً من المتعلمين تنمية أنماط سلوكية ديمقراطية الطابع بحل المشكالت عملياً . وك

، فإن النشاطات التعليمية يجب أن تضعهم في مواقف وأجواء ديموقراطية ، يقوم من خاللها 

المتعلمون بالتدريب على صنع القرارات بناء على مفهوم الديمقراطية . غير أن هذه األمثلة 

ا إلى التطبيق السليم في المدارس اليوم . فمثال عند تعليم المتعلمين طريقة المذكورة ال ترى طريقه

حل المشكالت تطلب المدارس عادة من المتعلمين أن يحفظوا خطوات حل المشكالت بدون تطبيق 

عملي . وكذلك فإن تعليم الديمقراطية في الفصل يبدو في أغلب األحيان استبدادياً حسب ما يقوم 

 جراءات لتطبيقها .به المعلم من إ

 قدرة هذه األنشطة على تطوير عملية التفكير المنظم عند المتعلمين  -

 أن تكون مناسبة إلمكانات المدرسة . -

 أن تكون مناسبة لمستوى وقدرات المتعلمين .  -

 أن تحقق االقتصاد في الوقت والجهد .    -

وقد قام المربي األمريكي " إدجار دايل " بترتيب األنشطة والخبرات التعليمية على شكل 

مخروط متدرج في التدرج من الرموز اللفظية المجردة إلى الخبرات الهادفة والواقعية . ويعتبر 

هذا المخروط من أهم ما يستعين به مخططوا المناهج في عملية اختيار األنشطة والخبرات 

 ة للمناهج الدراسية اليوم .التعليمي



 مخروط الخبرة إدجار دايل

 

  
 
 
 
 

رموز

لفظية

رموز 
بصرية

صور ثابتة 
ووتسجيالت ورادي

أفالم متحركة

تلفزيون تعليمي

معارض

رحالت ميدانية

بيان عملي

لعب أدوار–خبرات تمثيلية 

 ً خبرات واقعية مخطط لها مسبقا

خبرات مباشرة هادفة طبيعية



 
 

الكامل لالهداف واختيار االستراتيجات والطرق والوسائل بعد االنتهاء من التخطيط 

يبدأ المعلم بالتهيئة للدرس , ونعني بذلك تهيئة جميع المعطيات التي تؤثر في واألنشطة 

) سبق لنا  , البيئة ) االعداد النفسي , االكاديمي (  العملية التعليمية , تهيئة المعلم نفسه

, التلميذ . التحدث عنها في األعلى (  
   أنواع التهيئة

 التهيئة التوجيهية .. والتهيئة االنتقالية .. والتهيئة التقويمية

 
: النوع األول : التهيئة التوجيهية    
:  يستخدم هذا النوع من التهيئة   

إطار يساعد م نحو موضوع الدرس الذي نرغب في تدريسه ويقد لتوجيه انتباه الطالب
. وأهدافهالطالب على تصور األنشطة التعليمية التي سوف يتضمنها الدرس    

 
 النوع الثاني : التهيئة االنتقالية :

يتصف هذا النوع من التهيئة بخاصية رئيسية هي أنه يستخدم في األساس لتسهيل أالنتقال التدريجي 
ة التي سبق مناقشتها إلى المادة الجديدة أو من نشاط تعليمي إلى آخر .. ويعتمد المعلم عادة من الماد

األمثلة التي يمكن أن يقاس عليها .. وعلى األنشطة التي يعرف أن الطالب لهم خبره فيها  على 
   وذلك لتحقيق االنتقال التدريجي لعرض نقاط الدرس

 
  النوع الثالث :التهيئة التقويمية

 ما أهمية استخدام التهيئة التقويمية ؟ 
يستخدم هذا النوع أساسا لتقويم ما تم تعلمه قبل االنتقال إلى أنشطة أو خبرات جديدة ويعتمد هذا 

إلى حد كبير على األنشطة المتمركزة حول الطالب .. وعلى األنشطة التي يقدمها إلظهار  النوع 
... مدى تمكنه   

  
فتين هماتتصف التهيئة الحافزة بص   

/ التشويق واإلثارة االرتباط بموضوع الدرس  

 
: شروط التهيئة الحافزة   

 .إن تكون التهيئة قصيرة ال تتجاوز خمس دقائق
 .أن تكون مثيرة ودافعة للتعليم

 .أن تكون مبتكرة وجديدة 
 . أن توصل الدرس السابق أو الخبرات السابقة بخبرات الدرس الجديد

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 أساليب تهيئة البيئة الصفية للتالميذ :

ة طرح األسئلة التحفيزيـ  1   
فيطرح المعلم سؤاالً للطالب ويبدأ في تلقي اإلجابات ويسجل األفكار األساسية منها ويشجع الطالب 

ثم بعد االنتهاء منها يقول سنتعرف على  على طرح العديد من اإلجابات وال يتعرض للحكم عليها ،
. اإلجابة الصحيحة من خالل درسنا لهذا اليوم  

الطرائفـ   2    
حيث يطرح المعلم لطالبه سؤاالً يحدث لهم عجباً ودهشة ويتلقى إجاباتهم على أنها اإلجابة 

ممكن ثم الصحيحة ، ثم يقول لهم ولكن هناك إجابة صحيحة فينكر الطالب ذلك فيقول إن ذلك 
   يوضح لهم كيف يتم ذلك

وبالمثال يتضح المقال : " حيث يسأل المعلم طالبه : كيف يمكن تحويل ماء البحر إلى ماء شرب 

  " دون القيام بعملية تقطير ؟
  ويبدأ في تلقي اإلجابات والتي تدور حول : إن هذا غير ممكن

ون كيف ؟ فيخبرهم كيف يتم ذلكفيقول المعلم إن هذا ممكن فيشعر الطالب بالدهشة ويتساءل    
   ثم بعد الطرح العملي للدرس يطرح على طالبه السؤال التالي

 ما األساليب التي يمكن بها تحويل الماء المالح إلى ماء عذب ؟ 

سرد القصصـ  3    
حيث يبدأ الدرس بقصة حقيقية أو خيالية تدور حول موضوع الدرس وبعد سرد القصة يترك جزءاً 

لب من الطالب إكماله ويدون اإلجابات ومن خالل هذه اإلجابات يتم تعلم عناصر أو نقاط منها ويط
 ذلك الدرس

عرض األحداث الجاريةـ  4    
يبدأ المعلم الدرس بقراءة خبر من إحدى الصحف يتعلق بموضوع الدرس ، ثم يسأل الطالب بعض 

. األسئلة المتعلقة بالدرس ويبدأ في تعليمهم الدرس  

سة الطالب الطريقة االستقصائية أو االستكشافيةمارـ م 5    
. حيث يكلف الطالب بنشاط ويتلقى إجاباتهم ويعتبر هذا النشاط مقدمة للدرس  

تقديم بعض اآليات القرآنية أو األحاديث الشريفة أو األقوال المأثورةـ  6    
ال المأثورة ، ويكتبها على يبدأ المعلم بعرض بعض اآليات القرآنية أو األحاديث النبوية ، أو األقو

السبورة ثم يناقش الطالب في تفسيرها ومعناها .. وعقب المناقشة يكتب عنوان الدرس على 
. السبورة ويبدأ تعليمهم نقاط الدرس  

ربط الدرس السابق بالدرس الحاليـ  7    
. حيث يذكر الطالب بالدرس السابق ثم يذكر الدرس الجديد وعالقته بالدرس السابق  

استخدام خريطة المفاهيمـ  8    
حيث يقوم المعلم بعرض الدرس بشكل خريطة مفاهيم ويناقش الطالب في هذا الخريطة مع 

. التوضيح والمناقشة  

 

 

 



ين نويت بذكل أ جر انرش العمل جفعهل شهادًة يل وقت سؤايل    اللهم وا 
نه خالصًا لوهجك فأ كتب يل اخلري ويرس يل ما  عن فناء ش بايب , اللهم وا 

ال ابهلل العيل العظمي , والصالة والسالم  ليه . ال حول وال قوة ا  صبوت ا 
 عىل خري املرسلني ...........
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