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o مفهوم التدريس وطبيعته. 
o مظاهر متيز التدريس املعاصر عن قرينه التقليدي. 
o العوامل اليت يعتمد عليها التدريس املعاصر. 
o أمهية مهنة التدريس. 
o املبادئ العامة للتدريس املعاصر. 
o مفهوم جيد للمعلم. 
o املعلم الكفء. 
o بوية للمعلماملكانة التر. 
o  إىل أين؟... واقع مهنة التدريس 

o طبيعة مهنة التدريس بني الوراثة والبيئة. 
o صفات املعلم. 
o واجبات املعلم. 
o حاضر ومستقبل مهنة التدريس. 
o مراحل التدريس. 

•  
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o تعريف التدريس املصغر. 
o منطلقات التدريس املصغر. 
o مراحل التدريس املصغر. 
o صغرمربرات التدريس امل. 
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  : مفهوم عملية التدريس 
يعد التدريس عملية تربوية هادفة، يتم بواسطتها إعداد أبناء األمة، وتوجيه منوهم الفكري، والوجداين ، 

  .واالجتماعي، واجلسمي ليصبحوا مؤهلني لقيام بأدوارهم احلياتية املتنوعة
األطراف اليت مهم العملية التربوية من والتدريس أيضا ـ عملية اجتماعية إنسانية، تتفاعل فيها كافة  

إداريني ، وعاملني، ومعلمني، وطالب، ومشرفني تربويني، بغرض منو الطالب باختيار املعارف واملهارات 
  .واالجتاهات اليت تناسبهم، وتتمشى مع روح العصر ومتطلبات احلياة االجتماعية

 

  : مصطلح التدريس يف اإلطار التقليدي 
ويتميز دور املعلم هنا باإلجيابية،  .املعلم من نشاط، ألجل نقل املعارف إىل عقول الطالب هو ما يقوم به

  .ودور الطالب بالسلبية يف معظم األحيان
  

 مصطلح التدريس مبفهومه املعاصر 

  إن التدريس املعاصر هو عملية تربوية هادفة وشاملة، تأخذ يف االعتبار كافة العوامل املكونـة للـتعلم  
يم، ويتعاون خالهلا كل من املعلم والطالب، واإلدارة املدرسية، والغـرف الصـفية، واألسـرة    والتعل

والتدريس إىل جانب ذلك عملية تفاعل اجتماعي وسيلتها الفكـر   .واتمع، لتحقيق األهداف التربوية
 . واحلواس والعاطفة واللغة

ميارسها من أجل حتيق أهـداف معينـة،   والتدريس موقف يتميز بالتفاعل بني طرفني، لكل منهما أدوار 
إذ إنه يأيت إىل املدرسة مزودا خبربات عديدة، كما أن لديه  ،ومعىن هذا أن الطالب مل يعد سلبيا يف موقفه

يتعلم، وهو يف حاجة أيضا إىل   فالطالب حيتاج إىل أن يتعلم كيف. تساؤالت متنوعة حتتاج إىل إجابات
  .والنقد، وإصدار األحكامتعلم مهارات القراءة واالستماع، 

املعلـم،  : فاملوقف التدريسي جيب النظر إليه على حنو كلى، باعتبار أنه يضم عوامل عديدة تتمثـل يف  
والطالب، واألهداف اليت يرجى حتقيقها من الدرس، واملادة الدراسية، والزمن املتاح، واملكان املخصص 

جانب العالقة بني املدرسـة والبيـت، واحملـيط     للدرس، وما يستخدمه املعلم من طرق للتدريس، إىل
  . االجتماعي الذي ينتمي له الطالب
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  مظاهر متيز التدريس املعاصر عن قرينه التقليدي
  : ميتاز التدريس املعاصر عن التدريس التقليدي بعدة ميزات جنملها يف اآليت 

ر األهداف، واختيـار املـادة   يعترب الطالب حمور عملية التربية، فعلى أساس خصائصهم يتم تطوي .١
أما يف التعليم التقليـدي  . الدراسية، واألنشطة التربوية، وطرق التدريس، والوسائل الالزمة لذلك

فإن األهداف تتحدد حسب رغبة اتمع، أو من ينوب عنه، مث يتم اختيـار املـادة الدراسـية،    
لتقليدي يرتكز حـول املعلـم أو   واألنشطة، والطرق املصاحبة لذلك، ومن هنا ندرك أن التعليم ا

 .املنهج
التدريس املعاصر عملية شاملة، تتوىل تنظيم وموازنة كافة معطيات العملية التربوية، مـن معلـم    .٢

وطالب، وحمتوى، وبيئة مدرسية، لتحقيق األهداف التعليمية، دون تسلط واحدة على األخرى، أما 
 .غالبا يف املعلم واحملتوى يف التدريس التقليدي فإن العملية التربوية حمصورة

التدريس املعاصر عملية إجيابية هادفة تتوىل بناء اتمع، وتقدمه عن طريق بناء اإلنسان الصاحل، أو  .٣
املتكامل فكرا وعاطفة وحركة، بينما التدريس التقليدي عملية اجتهادية تم بتعلم الطالب ملـادة  

 . لية هذا التعلم، أو أثره على الطالب أو اتمعاملنهج، أو ما يريده املعلم دون التحقق من فاع
التدريس املعاصر عملية انتقائية، ختتار من املعلومات واألساليب، واملبادئ ما يتناسب مع الطـالب   .٤

 .ومتطلبات روح العصر
التدريس املعاصر عملية اجتماعية تعاونية نشطة، يساهم فيها املعلم وأفراد الطالب، كل حسـب   .٥

مباشرة، تبدأ  ولياته، وحاجته الشخصية، أما التدريس التقليدي فيمثل عملية إلزاميةقدراته، ومسؤ
   .بأوامر املعلم ونواهيه، وتنتهي بتنفيذ الطالب مجيعا هلذه املتطلبات

  

 العوامل التي يعتمد عليها التدريس املعاصر 

هداف، واملعايري النظرية، التدريس بصفة عامة اصطالح يدل على مرحلة عملية تتم بوساطتها ترمجة األ
إىل سلوك واقعي حمسوس، وال يتوقف هذا التدريس على املعلم فقط، بـل  ) املقرر(التربوية  ةواألنشط

يغطى أيضا كيفية االستجابة للموقف التعليمي وتنظيمه الذي يتكون يف العادة مـن املنـهج، وغرفـة    
  .والطالب  الدراسة،

املعلم ـ الطالب  : ليت ترتكز عليها العملية التربوية والتعليمية وهى من املنظور السابق تتحدد العوامل ا
ـ غرف الدراسة ـ الزمن املتاح لتنفيذ الدرس ـ طرق التدريس اليت على املعلم إتباعها عند شـرح    

  . الدرس 
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 أهمية مهنة التدريس 

إذ إن العاملني يف هـذا   تعترب مهنة التدريس من أشرف املهن اليت يؤديها اإلنسان عامة واملعلم خاصة،
يتركون آثارا واضحة على اتمع كله، وليس على أفراد منه فحسب، كما هـو احلـال مـع     امليدان

أصحاب املهن األخرى، كاألطباء واملهندسني واحملامني واحلرفيني، فاملعلم عندما يـدرس يف الفصـل ال   
  .خالل اليوم الواحد يدرس لطالب واحد فقط، وإمنا يدرس لعشرات الطالب بل وللمئات

والفرق واضح بني مهنة الطبيب ـ على سبيل املثال ـ الذي خيص بعالجه فردا واحـدا مـن أفـراد      
اتمع، بل ويعاجل اجلزء املعتل من بدنه، وال يترك أثرا علميا على مريضه، كما يفعل املعلم الذي يـؤثر  

  .تفتحها على حقائق احلياةتأثريا كبريا على عقول طالبه وشخصيام، وكيفية منوها و
وتعد عملية التدريس والتعلم األساس واألسبق بني املهن األخرى، فالطبيب واملهندس واحملامى واحملاسب 
والصيديل وغريهم البد وأن ميروا حتت يد املعلم، ألم من نتائج عمله وجهـده وتدريبـه يف مراحـل    

ول دائما من خالل مهنة التدريس أن جيـدد ويبتكـر،   أضف إىل ما سبق أن املعلم حيا. التعليم املختلفة
الطالب، ويهذب طباعهم، وأن يوضح الغامض، ويكشف الستار عن اخلفي، ويربط بـني   وينري عقول

املاضي واحلاضر، وخيلق يف نفوس األجيال الناشئة األمل واليقني، ويؤهلهم لبناء اتمع الناجح القـائم  
  . على فهم احلياة ومتطلباا

 

 ملبادئ العامة للتدريس املعاصر ا

مرتكزاته أوجز التربويون املبادئ العامة اليت يقوم عليها هذا النوع  من خالل مفهوم التدريس املعاصر و
 : من التدريس واليت سنستعرض بعضا منها 

 . ميثل الطالب يف التدريس املعاصر حمور العملية التربوية، دون املعلم أو املنهج أو اتمع .١
الءم مبادئ وإجراءات التدريس املعاصر حلالة الطالب اإلدراكية، والعاطفية واجلسمية، فتختلف تت .٢

  .األساليب املستخدمة يف التدريب باختالف نوعية الطالب
يهدف التدريس املعاصر إىل تطوير القوى اإلدراكية والعاطفية، واجلسمية واحلركية للطالب بصيغ  .٣

حلياة الفرد واتمع، دون حصر اهتمامه لتنمية نوع واحد فقط من  متوازنة، مراعيا أمهية كل منها
 . هذه القوى على حساب األخرى

يهدف التدريس املعاصر إىل تنمية كفايات الطالب وتأهيلهم للحاضر واملستقبل، وال حيصر نفسـه   .٤
  . يف دراسة املاضي لذاته

الطالب، وحتديد قـدرام، مث   صميثل التدريس املعاصر مهنة علمية مدروسة، تبدأ بتحليل خصائ .٥
تطوير اخلطط التعليمية، واختيار املسائل، واألنشطة واملواد التعليمية اليت تستجيب لتلك اخلصائص 

 . ومتطلباا
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يبدأ التدريس املعاصر مبا ميلكه الطالب من خربات، وكفايات وخصائص، مت يتوىل املعلم صـقلها   .٦
  . وتعديلها أو تطوير ما يلزم منها

ف التدريس املعاصر كعملية إجيابية مكافئة إىل جناح الطـالب بإشـباع رغبـام، وحتقيـق     يهد .٧
طموحام، ال معاقبتهم نفسيا أو جسديا أو تربويا بالفشل والرسوب كما هي احلال يف املمارسات 

 . التعلمية التقليدية التعليمية و
  : حيث يوظف ذا الصدد املفاهيم التاليةيرعى التدريس املعاصر مبدأ التفرد يف مداخالته وممارساته  .٨

 . معرفة خصائص أفراد الطالب الفكرية واجلسمية والقيمية  -أ 
  . توفر التجهيزات املدرسية وتنوعها  -ب 
  .تنوع األنشطة واخلربات التربوية اليت حتفز الطالب إىل املشاركة، واإلقبال على التعليم  -ج 
اطتها نوع ومقدار تعلم الطالب، وفاعلية العملية استعمال املعلم لوسائل تعليمية متنوعة، يقرر بوس  -د 

  .  التربوية بشكل عام
 . تنوع أسئلة املعلم من حيث النوع واملستوى واللغة واألسلوب واملوضوع من طالب آلخر  -ه 
مساح املعلم للطالب بأن يقوم كل منهم بالدور الذي يتوافق مع خصائصه وقدراتـه، مث اختيـار     -و 

  . م مع هذه اخلصائص والقدراتالنشاط التربوي الذي يتالء
  

 ...يهدف التدريس إىل 
ينه اإلسالمي احلنيف واإلميـان بـذلك   دتعريف الفرد بربه عز وجل ونبيه صلى اهللا عليه وسلم و .١

 .عقيدة راسخة
إشعار الفرد بعظمة اهللا عز وجل واليت تتجلى يف معرفة اإلنسان وعبادته خلالقه وطاعة رسـول اهللا   .٢

  .  م وعظمة خملوقاتهعليه الصالة والسال
 .تزويد الفرد باحلقائق واملعلومات واملفاهيم والقيم املتعلقة بالدين واحلياة الدنيا واآلخرة .٣
  .حث املتعلم على التعلم املفيد لكل ما يتصل بشؤون احلياة والبيئة واتمع .٤
  .الغراءحث املتعلم لكي يتعلم أمور دينه ودنياه امتدادا لعظمة تعاليم اإلسالم وشريعته  .٥
  

 مفهوم جديد للمعلم 

كان املعلم وال يزال العنصر األساس يف املوقف التعليمي، وهو املهيمن على مناخ الفصل الدراسي، وما 
حيدث بداخله، وهو احملرك لدوافع الطالب، واملشكّل الجتاهام عن طريق أساليب التدريس املتنوعـة،  

ريس، رغم مستحدثات التربية، وما تقدمه التكنولوجيـا  وهو العامل احلاسم يف مدى فاعلية عملية التد
  .املعاصرة من مبتكرات تستهدف تيسري العملية التعليمية برمتها
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لـذلك جيـب أن   . فاملعلم هو الذي ينظم اخلربات ويديرها وينفذها يف اجتاه األهداف احملددة لكل منها
جانب متكنه من حصيلة ال بأس ا مـن   تتوافر لدى املعلم خلفية واسعة وعميقة عن جمال ختصصه، إىل

املعارف يف ااالت احلياتية األخرى، حىت يستطيع الطالب من خالل تفاعلهم معه أن يدركوا عالقات 
  .الترابط بني خمتلف ااالت العلمية، وتكوين تصور عام عن فكرة وحدة املعرفة وتكاملها

  

 املعلم الكفء 

 : بعض الصفات األساسية اليت جيب أن تتوافر يف املعلم الكفء وهى  من املفهوم السابق ميكننا حتديد
االلتزام الفطري بقوانني ومتطلبات مهنة التدريس، حيث يؤدى هذا االلتزام باملعلم إىل إنتاج تعليم  .١

   .منتظم وهادف ومؤثر
ف أن يكون على درجة كبرية من املرونة حبيث يستطيع االستمرار يف املهنـة، فيكتسـب املعـار    .٢

 . واملهارات املختلفة اليت حيتاجها يف ممارسته لعملية التدريس
أن يكون ذا شخصية قوية، يتميز بالذكاء واملوضوعية والعدل، واحلزم واحليوية، والتعاون وامليـل   .٣

  . االجتماعي
أن يدرك أن املوقف التدريسي عبارة عن موقف تربوي، ال بد أن جيرى فيه التفاعل املثمر بينه وبني  .٤

 . بهطال
  . أن يكون مثقفا واسع األفق، لديه اهتمام بالقراءة، وسعة االطالع، ومتذوقا ناقدا .٥
  . أن يتسم باملوضوعية والعدل يف احلكم واملعاملة، دون حتيز أو حماباة .٦
أن يكون مثال أعلى لطالبه، فبشخصية املعلم تبىن شخصيات الطالب، لذلك ينبغي أن يكون املعلم  .٧

 . تصرف السليم يف مجيع املواقف اليت تعترضهمنوذجا حيتذى به لل
أن ميتلك القدرة على ضبط الفصل، وشد انتباه الطالب ملا يدرس، وحفظ النظام داخـل غرفـة    .٨

  . الدراسة، وخلق مناخ مريح، ومشجع على التعلم
بل جيب أن يستخدم أكثر من طريقة يف . اإلملام بأكثر من طريقة أو أسلوب لتنفيذ عملية التدريس .٩

   .للبحث واملناقشة  شرح الدرس الواحد، وذلك حسب نوع الدرس املطروح
إىل جانب العديد من الصفات الشخصية املكملة ملا ذكرنا، كالصوت الواضـح املسـموع،    .١٠

والصدق واألمانة، واملرح وحسن اخللق، والتواضع والتأدب يف األلفاظ، والتزين باملظهر العـام،  
  .وغريها من الصفات األخرى
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 املكانة الرتبوية للمعلم يف اإلسالم
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 التعليم رسالة

التعليم مهنه ذات قداسة خاصة توجب على القائمني ا أداء حق االنتماء إليهـا إخالصـاً يف العمـل    
ولتحقيق هذه وصدقاً مع النفس والناس وعطاء مستمراً لنشر العلم واخلري والقضاء على اجلهل والشر 

  :الرسالة يقوم املعلم باألدوار التربوية يف ااالت التالية 

 املعلم و طالبه

 .عالقة حب ورمحة وإخالص يعالقة املعلم و طالبه ه .١
  .املعلم قدوة لطالبه  .٢
  .املعلم أحرص الناس على طالبه وخري دال هلم على طريق اخلري  .٣
  .املعلم يعدل بني طالبه يف عطائه وتقوميه  .٤
 .ملعلم جيمع وال يفرق ويؤلف وال ينفرا  .٥

 املعلم و ا�تمع

 .هاملعلم موضع تقدير اتمع واحترامه وثقت .١
  .حترص اجلهات اخلاصة لتوفري احلوافز املادية واملعنوية للمعلم  .٢
  .املعلم صاحب رأي وموقف من قضايا اتمع ومشكالته .٣
  .باملعروف والنهي عن املنكراملعلم يشعر بالفخر واالعتزاز بأمة ترفع شعار األمر   .٤

 املعلم رقيب نفسه 

 .املعلم ذو ضمري يقظ .١
  .املعلم يف جمال ختصصه طالب علم ومطور إلمكاناته .٢
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يسهم املعلم يف تدعيم مقوم التربية الشاملة للبناء العقلي والعلمي واخللقي واجلسمي والعـاطفي    .٣
 .لإلنسان

 املعلم و البيت

 .علم حنو النجاح والتميز على مستوى املدرسة الواحدةفريق العمل هو الروح احملرك للم .١
  .ثقة األسرة و حبها للمدرسة مفتاحها املعلم املريب  .٢

 املعلم والتنمية

 .منظومة التنمية البشرية يف اتمع املعلم حلقة يف .١
  .املعلم ال يؤدي أعماالًِ اعتيادية بل حيمل رؤية ويؤدى رسالة  .٢
  .والتجديد اإلبداعاملعلم اليوم هو معلم   .٣
  .التنمية املهنية املستدامة مسة أساسية يف حياة املعلم   .٤
  
  

 إىل أين؟؟.... واقع مهنة التدريس

نعيش اليوم أزمة يثريها معظم املفكرين والتربويني يف الوطن العريب وهي األزمة املتعلقة بفشل األنظمـة  
جيال يتمتعون بصفات التفكري أالنتقادي التعليمية يف بالدنا العربية حيث أا عاجزة عن ختريج طالب وأ

واإلبداعي والتحليلي، فهي بذلك ال تعمل على إجياد أجيال مبدعة ومستقلة وقادرة على حل مشكالا 
 . مبوضوعية وبأساليب علمية

جند اليوم هذا األزمة مثار نقاش لدى العديد من األطراف ومبستويات متعددة تقترح كل منهما تغريات 
معظمها ال يتجاوز كونه شكلي فالرؤى مل تتطور بعد إىل خطط واستراتيجيات تركز علـى  معينة نرى 

أسباب موضوعيه وجوهريه لألزمة، فالبعض يرى األزمة على أا انعكاس لسوء املناهج ونقص الربامج 
 ولكننا لو قيمنا املوضوع بشكل أكثر موضوعية لوجدنا أن مناهجنا ال ختتلف جذرياً عن منـاهج دول 

  .أخرى ال تعاين من نفس األزمة
مما يقودنا إىل أن األسباب ال بد وأن تكون يف مكان آخر و لرمبا كان السبب هو ما أراه ويراه الكـثري  
من التربويني إال وهو نوعية التدريس ومواصفات املعلم يف شىت املراحل واليت أرفع صويت عالياً ألقـول  

يم حقل التعليم يف عاملنا العريب ولتحليل مجيـع أطـراف العمليـة    أنه قد آن األوان إلعادة النظر ولتقي
التربوية وخاصة ما يتعلق باملعلم للوصول إىل تغذيات راجعة ال بد منها الستدراك ما وصلنا إليـه مـن   

  .حالة تردي وضياع لألجيال
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  "حنو إقامة جمتمع املعرفة" ٢٠٠٣تقرير التنمية اإلنسانية العربية 
متـت  " حنو إقامة جمتمـع املعرفـة  "والذي محل عنوان  ٢٠٠٣تنمية اإلنسانية العربية للعام ويف تقرير ال

اإلشارة إىل خطر تردي مستوى التعليم يف العامل العريب واعترب نوعية التعليم أحد أخطر التحديات اليت 
حية ومعلمني غري تواجه البالد العربية، ووصف األنظمة التعليمية املختلفة مبجموعة مناهج منتهية الصال

  .أكفاء، وإمكانات دون املستوى القياسي، وسياسات ومؤسسات غري فعاله
وقد أبرز تقرير التنمية اإلنسانية العربية أيضاً أمهية اإلعداد اجليد للمعلمني وألساليب التدريس وتـأثري  

فال اجليدة تركز ذلك على التطور الفكري لألطفال، على سبيل املثال فإن دور احلضانات ورياض األط
على التطوير الفكري والنفسي لألطفال، كإعطائهم فرصة للعب وحرية احلركة، والتعبري عن أنفسهم، 
واختاذ قرارام وتنمية احترامهم لذام، كل ذلك يكون يف بيئة تفاعليه وليست منطية أو تلقينية، ولكن 

 . ربية ما زال يركز على تعليم القراءة والكتابةواقع حال تعليم األطفال يف املراحل األوىل يف البالد الع
  

 طبيعية مهنة التدريس ما بني الوراثة و البيئة

ال خيرج السلوك اإلنساين عن دائرة العاملني األساسني اللذين يقرران هذا السلوك ويعمالن معاً علـى  
وقد اختلف علماء النفس يف . تكوين الفرد ويؤثران يف سري منوه، أن هذين العاملني مها الوراثة والبيئة 

 . أمهية كل من هذين العاملني يف تقرير سلوك اإلنسان وتكوينه
فريى السلوكيني ويتزعمهم العامل النفسي واطسون أن عامل البيئة أو احمليط له األثر األكرب يف تشـكيل  

هـو عامـل   أن أصل السلوك واملؤثر األقوى فيه  الوراثينيالسلوك عند اإلنسان، وعلى عكسهم يرى 
الوراثة وليس البيئة ، ويشتد اجلدل هنا ليصل إىل صفوف املربني واملعلمني وواضعي املناهج التعليميـة  
وفالسفة التربية، وهلذا فإن البحث يف الوراثة و البيئة أثّر كثرياً على انتقاء املواد الدراسية ملناهج التعليم 

اليبه، ويف انتقاء املعلمني وكيفية تدريبهم يف الربامج يف خمتلف املراحل التعليمية ويف طرق التدريس وأس
 . املختلفة

فالوراثيني يقولون بأن التدريس هو قابلية وراثية يرثها الفرد من أسالفه كما يرث أية قابلية جسـمية أو  
عقلية أخرى، فهو يرث القابلية يف مواجهة الطالب والوقوف أمامهم وتدريسهم وإرشادهم، ومن هنـا  

إىل أن معاهد ودور إعداد املعلمني جيب أن ختتار األفراد الذين ميتلكون هلذه امليزة املوروثة ومن يشريون 
 . مث خيضعونه بربامج تدريب خمتلفة

بينما يرى السلوكيون بأنه ليس مشروطاً مبن يرغب أن يكون معلماً أن ميتلك أية مسات خاصة متيزه عن 
والتأهيل للخروج معه مبواصفات املعلم املبدع واملتميز، فهم غريه، فيكفي إخضاعه إىل برامج التدريب 

 . يؤمنون بأن التدريس هو فن مكتسب وليس خصلة موروثة كما الوراثيني
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بعد أن استوضحنا اجلدل ما بني املدرستني أود أن أشري إىل أننا اليوم نرى مهنة التدريس على أا فـن  
والسلوكيني، فالتدريس هو مهنة تتطلب مـن   الوراثينيمكتسب إىل حد بعيد حيث جتمع ما بني فلسفة 

 : املعلم متطلبني رئيسني ومها
الفن املوروث واملتعلق بشخصيته ومساا كقوة الشخصية، اجلاذبية، اللطف، احلضور، القدرة على  .١

االتصال والتواصل، الصدق، احلزم، املرح والتحديد وغريها من السمات اليت لو دققنا فيها لوجدنا 
 . ات غري مرتبطة بالتدريب بقدر ما هي مسات شخصية موروثة أصالًمس

العلم املكتسب وهو ما يتعلق باجلانب العلمي الذي جيب أن يتقنه ويتمكن به املعلم والذي يتطلب  .٢
منه أن يكون معلماً ومتعلماً يف آن واحد فيحرص على املتابعة والوقوف على كل ما هـو جديـد   

واثقاً مما يقول فيجد هذه الثقة لدى طالبه باملقابل، كما أن للعلم عالقة ومستجد يف حقله ليكون 
 .وثيقة بدراسته لطرق التدريس املختلفة والتقنيات التربوية احلديثة

وال بد هنا وأن أضيف أن ما بني العلم والفن جيب أن ال نغفل كتربويني أمهية عنصر الشك وأنه مـن  
ذه املهنة إال وهو عنصر اإلميان والرغبة يف ممارسته للتعليم فـنحن  حيدد مدى جناح أو فشل املعلم يف ه

ندرك متاماً بأن الدافعية هي أهم شرط حلدوث وجناح التعلم، والتعليم أيضاً، فإن مل يكن املعلم حمباً ملهنته 
ت راغباً فيها حامالً لرسالة يعيش هلا ومن أجلها، فعندها فقط سيكون مسلحاً ملواجهة مجيـع التحـديا  

الوظيفي  الرضاسواء ما كان منها يف املنهج أو النظام اإلداري أو حىت يف إشكاليات ذات عالقة بعناصر 
 .وأمهها الدخل املادي

  

 لكي ينجح املعلم يف عمله البد أن تتوفر فيه

 .قوة الشخصية  .١
  األمانة واالستقامة واإلخالص وااللتزام واملرونة .٢
  .االتزان النفسي والثبات االنفعايل  .٣
  .الذكاء واملهارة وتقدير املسئولية  .٤
 .حرص املعلم على رعاية الطالب واالهتمام م وكيفية التعامل اجليد معهم  .٥
  .الرغبة يف التدريس وحب املهنة  .٦
  .حسن التنظيم والتحضري اجليد للدروس  .٧
  .سعة اإلطالع والتعمق وتنوع الثقافة  .٨
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 واجبات املعلم يف التدريس

 .والتعرف على حاجام الفردية حتديد خصائص الطالب  .١
  .اكتشاف ميول الطالب والتعرف على قدرام واستعدادام  .٢
  .صياغة أهداف التدريس بطريقة إجرائية  .٣
  .االختيار األمثل للمواد واألنشطة التعليمية اليت تساعده على توضيح الدروس  .٤
 .علميا سليما حتضري املوضوع املقرر للتدريس وإعداد ذلك ختطيطا منهجيا وتنفيذا  .٥
  .حتضري البيئة الصفية وتنظيمها من أجل التعلم  .٦
  .حتفيز الطالب وإثارم وتشويقهم للتعلم اجليد  .٧
  .رعاية الطالب وتوجيههم وإرشادهم  .٨
  .اإلشراف على نشاطام ومتابعة مشاركام  .٩
  

 حاضر ومستقبل مهنة التدريس

اً بشرياً، جنده يف واقعنا العريب يعاين من تقـدير  يف حني جند اليابان تطلق على املعلم لديها لقب مهندس
وأعتقد أن هلذا العديد من األسباب منـها إغفالنـا للمواصـفات     جمتمعاتناتراجع عن السابق من قبل 

الشخصية للطالب املعلم قبل اعتمادنا إياه يف كليات التربية أو يف أية كلية هلا عالقة مبهنـة التـدريس   
 كاآلداب والعلوم

هنا أن نعود ونركز على قضية اختيار الشخصيات املناسبة هلذه املهنة أوالً ومن مث العمل علـى  فال بد 
وأيضاً علينا أن نعري اجلانب املتعلق بأسـاليب التـدريس    إخضاعها لربامج اإلعداد والتدريب املناسبة،

معلمـني مسـاقات   وفنونه االهتمام الكايف مما يقودنا إىل ضرورة اشتمال برامج التخصص املختلفـة لل 
وبرامج خاصة بفن التدريس وطرقه واستراتيجياته كالتعامل مع املشكالت الصفية والفـروق الفرديـة   

 . واحلاالت اخلاصة
من هنا أؤكد على أن مؤسساتنا التعليمية العربية مطالبة بالبقاء علـى إطـالع مسـتمر بـالتغريات     

بشكل عام، وتعليم املعلمـني بشـكل خـاص     التكنولوجية السريعة على مستوى العامل، فإن التدريس
مطالبني بنفس الشئ فاملعلم الغري ملم باستراتيجيات التعليم الفعالة، وغري املـدرك لألمنـاط املختلفـة    
للتدريس ولتقنياته املختلفة احملفزة على التعلم والتعليم، وكذلك غري املدرك حلاجات الطالب املختلفـة  

  والستعدادام املتفاوتة

ال ولن يتمكن يوماً من إحراز التغري املطلوب، فال بد إذاً من االرتقاء إىل أفكار تعليميـة أخـرى    فإنه
كالتعليم املتمركز حول الطالب والغرف الصفية التفاعلية فلن يكفي إدخال التقنيـات والتكنولوجيـا   

عمل على تسليح نفسه احلديثة إىل مدارسنا وصفوفنا بل أن األهم هو وجود معلم فعال مؤمن برسالته وي
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بكل ما هو جديد من معرفة وتدريب مطلوبني ليستطيع معهما إحراز تغريات جذرية يف مواصفات اجليل 
اجلديد فاملعلم اليوم جيب أن ال يستمر كناقل وحافظ للمعرفة ومصدراً وحيداً هلا بل أنه جيب أن يـتغري  

 . تربويةليصبح مرشداً وموجهاً وميسراً للعمليتني التعليمية وال
  

  مراحل التدريس
  :يتكون التدريس من ثالث مراحل رئيسية 

  .مرحلة التقومي .٣  .مرحلة التنفيذ .٢  .مرحلة التخطيط .١

  
  مرحلة التخطيط

هي املرحلة التمهيدية للتدريس، واليت يتم فيها اإلعداد واالختيار الدقيق للمواد واإلجراءات، ولكـي  
لى جمموعة من املهارات اخلاصة بالتخطيط للتدريس، ونذكر يتقن املعلم هذه املرحلة ال بد أن يتدرب ع

صياغة أهداف التعلم ، التعرف على خصائص منو الطالب، حتليل حمتوى املادة : منها على سبيل املثال 
العلمية للدرس، حتديد الوسائل التعليمية املتوافرة، حتديد أنشطة املعلم واملتعلم، حتديد أساليب التقـومي  

  .ئلةوصياغة األس
  .وبعد أن يتدرب املعلم على هذه املهارات يكون مهيأ لكتابة خطة دراسية جيدة

  

  مرحلة التنفيذ
بعد التخطيط اجليد للتدريس، حيني وقت التنفيذ التخطيط إىل واقع عملي مـن خـالل مـا يسـمى      

صـة بتنفيـذ   بالتدريس، ولكي يتقن املعلم هذه املرحلة ال بد أن يتدرب على جمموعة من املهارات اخلا
التهيئة، األسئلة الصفية، التواصل اللفظي وغري اللفظي، التعزيز، إدارة الصـف،  : التدريس نذكر منها

  . اخل... الغلق 
  

  مرحلة التقويم
بالرغم من أن املعلم يقوم بصورة تلقائية ومستمرة بتقومي مدى تقدم الطـالب، وتعـرف الصـعوبات    

ريس، وتوجيه تدريسه على هذا األساس، فإن التقـومي الرمسـي   واملشكالت اليت تواجههم يف أثناء التد
والفائدة اليت جينيها املعلم من هذا التقومي . ملخرجات عملية التدريس يأيت يف الغالب بعد تنفيذ التدريس

  .هي حتديد نقاط الضعف والقوة يف التدريس
ات اخلاصة بتقومي التدريس نذكر ولكي يتقن املعلم هذه املرحلة ال بد أن يتدرب على جمموعة من املهار

  .اخل... منها على سبيل املثال، تعيني الواجبات املرتلية، رصد الدرجات وتفسريها، إعداد ملف اإلجناز 



 ٢٢

  :التدريس املصغر
يعرف التدريس املصغر بأنه موقف تدريسي يتيح للطالب املعلم أن يتدرب على مهارات تدريسية معينة، 

م زمالئه من الطالب املعلمني واملشرف قبل أن خيوض جتربة التـدريس الفعلـي   يف فترة زمنية حمددة أما
  .باملدارس

ويعترب التدريس املصغر أساسا يف إعداد املعلم من وجهة نظر كثري من خرباء اال بعدما أثبتت البحوث 
لدراسية من ناحيـة  والدراسات التربوية أن الربامج التقليدية يف إعداد املعلم، اليت تقوم على املقررات ا

بصورته التقليدية من ناحية أخرى مل يعد يكفي حاجات اتمـع  ) التدريب امليداين(والتدريس الطاليب 
ومتطلباته، من حيث ختريج معلم كفء، قادر على القيام بأدواره، وحتمـل مسـئولياته املـتغرية إزاء    

  .التطورات احلضارية املعاصرة
  

  منطلقات التدريس املصغر
لق الرئيس لفكرة التدريس املصغر هي أنه من املمكن جتزئة عملية التدريس إىل مهـارات صـغرية   املنط

  :يسهل تعليمها وتعلمها، وبشيء من التفصيل يستند التدريس املصغر إىل عدة منطلقات منها 
 .التدريس سلوك ميكن حتليله إىل مهارات .١
 .الكفاءةمن املمكن اكتساب معظم مهارات التدريس مبستوى جيد من  .٢
كثري من األمناط السلوكية اليت تعود عليها املعلمون يف حيام الوظيفية ال تتفق مع تلك اليت  .٣

 .ينبغي أن ميارسوها يف العملية التعليمية
 .ميارس بعض املعلمني التدريس يف جو يشوبه التوتر يف معظم األحيان .٤
حتليل سلوكهم املهين ونقده من املمكن عن طريق التدريب أن يكتسب املعلمون القدرة على  .٥

 .والتحكم فيه إىل حد كبري
  

ويف التدريس املصغر يقوم الطالب املعلم بالتدريب على مهارة تدريس معينة من خالل تـدريس درس  
يتراوح عددها من ) الطالب املعلمني(موعة صغرية من زمالئه ) هدف أو هدفني(مصغر حمدد األهداف 

دقيقة ، وميكن تسجيل الدرس بكامريا فيديو، وبعـد  ) ٢٠ـ١٥من(  طالبا ملدة قصرية) ٢٠ـ   ١٥(
االنتهاء من الدرس املصغر يتم إعادة التسجيل مرة أخرى، ويتم النقد بإبراز النواحي اإلجيابية و السلبية 

، مث يعيد الطالب )نقد ذايت(يف عرض الطالب املعلم من قبل الزمالء وأستاذ املادة والطالب املعلم نفسه 
علم تدريسه مرة أخرى لالستفادة من التغذية الراجعة، الناجتة من النقد يف حماولـة إتقـان مهارتـه    امل

  .املستهدفة وحتسني أدائه
  



 ٢٣

  :مراحل التدريس املصغر 
  :ميكن حتديد مراحل التدريس املصغر للطالب املعلم يف النقاط التالية 

 .التخطيط لتدريس معلومة أو مهارة واحدة أو اجتاه معني .١
 .تدريس الطالب أمام زمالئه من الطالب املعلمني .٢
 .املالحظة من جانب املشرف والزمالء .٣
 .التسجيل بالصوت والصورة .٤
 .نقد املشرف والزمالء، والنقد الذايت، مع إعادة املشاهدة، ويعترب هذا مبثابة تغذية راجعة .٥
 .إعادة التدريس يف ضوء التغذية الراجعة .٦

  

  :مربرات التدريس املصغر 
يل عملية التدريب، حيث قد يتعذر احلصول على فصل كامل من الطالب لفتـرة زمنيـة   تسه •

 .معينة
من املدارس، لذا نلجأ يف التـدريس املصـغر إىل زمـالء     تعذر احلصول على طالب حقيقيني •

 .الطالب املعلم ليقوموا مقام الطالب احلقيقيني 
الطالب فترة زمنية طويلة يف بدايـة  التقليل من رهبة الطالب املعلم يف مواجهة عدد كبري من  •

 .تدريبه
التدريب على مهارات متعددة قبل اخلوض يف التدريس الفعلي أمام الطالب يف مدارس التعليم  •

 .العام؛ مما يعطي الطالب املعلم ثقة بنفسه عند املمارسة العملية باملدارس
أستاذ املادة، أو من إعادة عرض التغذية الراجعة اليت يتلقاها الطالب املعلم من زمالئه ، أو من  •

شريط الفيديو املسجل تساعده على تعديل سلوكه التعليمي، وذلك من خالل إعادة األداء بعد 
 .التغذية الراجعة

تركيز االنتباه على مهارة تدريسية بشكل مكثف ومستقل يف فترة زمنية حمددة، ممـا يسـاعد    •
  .الطالب املعلم على اكتساا وإتقان أدائها


