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تـــــــــــوطئـــة
ت�شدد �أهداف التعليم للجميع التي تم التوافق عليها في الم�ؤتمر العالمي حول التعليم للجميع (داكار )2000 ،على
�ضرورة توفير تعليم جيد لجميع الطلبة .ويركز الهدف ال�ساد�س للتعليم للجميع والذي يت�صل بتح�سين النوعية و�ضمان
االمتياز للجميع كي «يحقق جميع الدار�سين نتائج معترف ًا بها ويمكن قيا�سها ال �سيما في القدرات القرائية والح�سابية
والمهارات الحياتية الأ�سا�سية».
التوجه نحو تح�سين جودة التعليم فر�ضته عوامل وحاجات تربوية وعلمية �إقليمية وعالمية .ف�إقليمي ًا ،تظهر نتائج
درا�سة االتجاهات الدولية في الريا�ضيات والعلوم �أن عالمات الطلبة العرب متدنية ن�سبي ًا مقارنة مع طلبة مناطق
العالم المختلفة .وبالمثل كانت النتائج متدنية ،في الم�شروع الم�شترك بين اليون�سكو واليوني�سيف للر�صد التح�صيلي
التعليمي (.)2003-1992
وبد�أت الحكومات العربية ،بعد الزيادة التي ال مثيل لها في االلتحاق بالتعليم الأ�سا�سي خالل ال�سبعينات
والثمانينات وبداية الت�سعينات من هذا القرن ،في التعبير عن قلقها نتيجة للتدهور الخطير في نوعية التعليم ،وقد
كانت الن�سب المتزايدة للإعادة والت�سرب من المدر�سة وعدم الر�ضا العام عن م�ستويات جودة التعليم ،م�ؤ�شرات
على �ضرورة القيام بعمل ما للت�صدي لهذا الو�ضع .وفي م�ؤتمر اليون�سكو لوزراء التربية والتعليم العرب الذي عقد في
القاهرة العام � ،1994أعرب الم�شاركون عن قلقهم المتزايد حول تدني نوعية التعليم في المنطقة.
وقد ا�ستمر هذا االهتمام من جميع الدول العربية ب�أهمية تح�سين نوعية التعليم في المنطقة .فقد اتفقت الدول
العربية في م�ؤتمر التعليم للجميع الإقليمي العربي (القاهرة� )2000 ،أن تكون جودة التعليم في �سلم �أولوياتها نحو
تحقيق التعليم للجميع حتى .2015
تناولت �أحدث الدرا�سات والبحوث الجديدة في مجال الذكاء ونمو الدماغ ثورة كبيرة في الطريقة التي نتعلم بها،
مما كان له الأثر في تغيير الممار�سات داخل الف�صل المدر�سي وطرائق التعليم والتعلم وطرائق التقويم.
�إن الحاجة لأحداث تحو ًال ونوعيها في عملية التعلم هي تحد يواجه المجتمعات على كل م�ستوى من م�ستويات
التنمية ،فالدول الأقل نمو ًا والنامية واالنتقالية والمتطورة عليها جميع ًا �أن تجد و�سائل لجعل التعلم داعم ًا للتغيير.
والتعلم في كل مكان بحاجة �إلى �أن يتحول �إلى تجربة �أكثر مالئمة وحراك ًا �إذا ما �أريد لأطفالنا �أن يدخلوا �سوق العمل
المتغير بالمهارات التي يحتاجونها كي يتمكنوا من المناف�سة.
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و�إدراك ًا لكل هذه التحديات وحاجات قطاع التعليم في المنطقة العربية لتح�سين جودة التعليم ،يقوم مكتب
اليون�سكو الإقليمي م�ؤخر ًا بتنفيذ مبادرة طموحة تهدف �إلى �إحداث تغير ًا جوهري ًا في ممار�سات التعليم التقليدية
داخل ال�صفوف الدرا�سية .وتحتوي المبادرة على عنا�صر عدة منها القيام بدرا�سات ميدانية مطولة وعنا�صر �أخرى
تقوم على بناء القدرات الوطنية الإقليمية في ما يتعلق بكل ما هو جديد في مجال التعلم الن�شط وتنويع التدري�س.
وي�أتي هذا الدليل الذي قام ب�إعداده فريق من الخبراء برئا�سة الأ�ستاذة الدكتورة كوثر كوجك لبناء �أدوات لتنفيذ
عن�صر من عنا�صر مبادرة اليون�سكو الإقليمية حول تح�سين التعلم والتعليم داخل الف�صول الدرا�سية.
و�سوف يتبع هذا الدليل بترتيبات لإعادة طبعه في الدول العربية الراغبة في توزيعه على المعلمين ،وكذلك �سوف
يتم التوا�صل مع وزارات التربية للبحث في �إمكانية تطويع الدليل وطبعه و�إجراء التدريب الالزم علية �سواء للمعلم قبل
الخدمة و�أثناء الخدمة.
و�أخير ًا ،ي�سعدنا �أن نتقدم بال�شكر والعرفان لفريق الخبراء على الجهد الكبير لإنجاز الدليل ،ونتوجه بال�شكر
الجزيل للمربية الكبيرة المعروفة الدكتورة كوثر كوجك لقيادة الخبراء نحو تحقيق هذا االنجاز الكبير.

دكتور حجازي ي�سن ادري�س
اخت�صا�صي التربية الأ�سا�سية في
مكتب اليون�سكو االقليمي للتربية قي الدول العربية

			
دكتور عبد المنعم عثمان
				
مدير
مكتب اليون�سكو االقليمي للتربية في الدول العربية
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مقـــــدمــــة
بد�أت فكرة تنويع التدري�س ت�أخذ مكانتها في ال�سيا�سات التعليمية للدول المختلفة منذ عام ( )1989حين �أعلنت
وثيقة حقوق الطفل ،وعام ( )1990نتيجة للم�ؤتمر العالمي للتربية الذي عقد في جومتيان ،وتاله م�ؤتمر داكار عام
( )2000الذي �أو�صى بالتعليم للتميز والتميز للجميع.
وكان لتو�صيات تلك الم�ؤتمرات انعكا�سات مبا�شرة على العملية التعليمية/التعلمية �سواء بالن�سبة لمحتوى التعليم
�أو لطرق التدري�س .ففيما يتعلق بالمحتوى كان هناك توجه نحو تكامل المعرفة ،وربط التعليم بالعالم خارج المدر�سة
بما في ذلك من تعدد الثقافات والعادات والمعتقدات .وهذا يتطلب بال�ضرورة تقبل االختالف واحترام الآخر ،وتطبيق
العدالة المجتمعية.
�أما فيما يتعلق بطرق التدري�س فكان تركيز تلك الم�ؤتمرات على �ضرورة الأخذ بفل�سفة التعلم الن�شط ،و�أن يكون
المتعلم هو محور العملية التعليمية التي يجب �أن تتم في مناخ ديمقراطي ،ت�شارك فيه جميع الأطراف ،و�أن تركز
المناهج التعليمية على المفاهيم الأ�سا�سية والأفكار المحورية التي ترتبط بحياة المتعلم ،و�أن يهدف التعليم �إلى
�إحداث وتكوين الفهم لدى المتعلم مما يمكنه من التفكير الإبداعي وحل الم�شكالت.
ركزت تو�صيات تلك الم�ؤتمرات الدولية �أي�ض ًا على الأخذ في االعتبار االختالفات بين المتعلمين ،و�أن التالميذ
يتعلمون بطرق مختلفة ،و�أنه من ال�ضروري تنويع المناهج وطرق التدري�س بحيث يتمكن جميع المتعلمين من تعليم
يتواءم مع خ�صائ�صهم و�أن يحقق لكل منهم �أق�صى درجات النجاح والإنجاز في �إطار �إمكاناته وقدراته.
وعلى م�ستوى العالم العربي �ساد �شعور بتدهور حاد في م�ستوى التعليم والتعلم؛ ففي م�ؤتمر متابعة تو�صيات
التربية للجميع الذي عقد في القاهرة عام ( )2000ظهر بو�ضوح هذا القلق العام على م�ستوى التعليم في معظم
الدول العربية .و�أ�شارت نتائج م�شروع متابعة التعليم الذي قامت به منظمتي اليون�سكو واليون�سيف في ت�سع دول عربية
بين (� ،)1999 ،1993أن م�ستوى كفايات تالميذ ال�صف الرابع االبتدائي �أقل من الم�ستويات المعيارية التي �أقترحها
م�ؤتمر جومتيان ،وكانت ن�سب تحقيق هذه الكفايات في الدول العربية )12%( :في اللغة العربية ،و ( )10%في
الريا�ضيات ،و ( )25%في المهارات الحياتية .وتبين �أي�ض ًا �أن ن�سبة التالميذ الذين يعيدون �سنوات الدرا�سة والذين
يت�سربون من المدر�سة في تزايد م�ستمر مما يطلق �إنذار ًا ل�ضرورة الت�صدي لهذه الظاهرة.
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و�أ�شارت هذه الدرا�سات �إلى �أن هذا التناق�ص في جودة التعليم في كثير من الدول العربية يرجع �أ�سا�س ًا �إلى محتوى
تعليمي غير مرتبط بحياة التالميذ وقدراتهم ،وطرق تدري�س جامدة وتقليدية تركز فقط على الحفظ واال�سترجاع،
ولي�س على الفهم والإبداع.
وي�ؤخذ على التعليم في كثير من الدول العربية �إتباع نظم �شديدة المركزية ال تترك مجا ًال لمراعاة اختالف
احتياجات المتعلمين وتنوعها ،مثل �أنواع الذكاء و�أنماط التعلم ،وتجارب ومعلومات المتعلمين ال�سابقة �أو ميولهم �أو
اهتماماتهم.
كما �أن مركزية نظم التعليم ال تتيح للمعلم فر�صا منا�سبة لتخطيط وتنفيذ تدري�سه وفق ًا الحتياجات تالميذه،
فالتنويع ممنوع وبالتالي الإبداع ممنوع !!!
و�إذا �أ�ضفنا �إلى ما �سبق توجه ال�سيا�سات التعليمية في كثير من دول العالم �إلى التعليم الموحد للجميع؛ بمعنى عدم
عزل ذوي االحتياجات الخا�صة �سواء الموهوبين �أو المعاقين في ف�صول �أو مدار�س خا�صة بهم ،ودمجهم مع �أقرانهم
من التالميذ في الف�صول العادية ،ف�إن هذا بال �شك يتطلب مهارات جديدة البد �أن يتعلمها المعلم و�أن يتقنها .ولعل
�أهم هذه المهارات هي قدرته على تنويع التدري�س في الف�صل لمواجهة االختالفات بين التالميذ ،وتمكين كل تلميذ
من تحقيق �أعلى م�ستويات النجاح والتميز في حدود قدراته ،ووفقا لخ�صائ�صه واهتماماته.
وفي اجتماع خبراء التربية من دول العالم المختلفة والذي عقد في مقر اليون�سكو بباري�س في �شهر مار�س ()2007
بهدف تحديد الممار�سات التي ترتقي بم�ستوى التعلم ،قدمت الأ�ستاذة الدكتورة/كوثر ح�سين كوجك عر�ض ًا بعنوان
«تنويع التدري�س والتعلم الن�شط هما مفتاح التعلم الفعال» ،وكانت �إحدى تو�صيات هذا االجتماع �إعداد دليل للمعلمين
حول تنويع التدري�س .ومن هنا ظهرت الحاجة لهذا الدليل.
وجاءت مبادرة المكتب الإقليمي لليون�سكو ببيروت لتنفيذ هذه التو�صية على م�ستوى الوطن العربي ،وقام بتكليف
الدكتورة «كوثر كوجك» بهذه المهمة .وتم ت�شكيل فريق عمل من الأ�ساتذة الذين يجمعون بين التمكن في النظريات
واالتجاهات الحديثة في المناهج وطرق التدري�س� ،إلى جانب تجاربهم الميدانية في المدار�س في دول عربية مختلفة.
وكان هذا الدليل بعنوان تنويع التدري�س في الف�صل «دليل المعلم لتح�سين طرق التعليم والتعلم في مدار�س الوطن
العربي» .يت�ضمن الدليل ثمانية ف�صول قدمناها للقارئ في ت�سل�سل منطقي ،مع اال�ستعانة بالأمثلة التو�ضيحية ،والكتابة
ب�أ�سلوب تفاعلي ن�شرك من خالله القارئ في الحوار والمناق�شة وذلك بهدف ربط الدليل بالواقع الفعلي لعملية التدري�س
في الف�صل.
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يبد�أ الدليل بتعريف مفهوم تنويع التدري�س ،ولماذا نحتاج �إلى تنويع التدري�س في مدار�سنا العربية .ثم ن�شرح للقارئ
ماهية العنا�صر التعليمية التي يمكن تنويعها ،وكيف يتم تنويع كل عن�صر ،وفي �شرح تف�صيلي تناولنا ا�ستراتيجيات
التدري�س التي ت�ساعد المعلم في تنويع تدري�سه .وفي الف�صلين الخام�س وال�ساد�س عر�ضنا بع�ض االتجاهات والنظريات
الحديثة في المناهج والتدري�س وعالقتها بتنويع التدري�س ،و�أو�ضحنا للمعلم كيف تتكامل هذه النظريات من �أجل
تحقيق تعلم �أف�ضل.
ونظرا لأهمية عملية التقييم في نظرية تنويع التدري�س فقد خ�ص�صنا ف�صال لمناق�شة تنويع التقييم و�أهمية ذلك
في العملية التعليمية/التعلمية .ثم ي�أتي الف�صل الثامن والأخير ويهدف �إلى توجيه المعلم المبتدئ في محاوالت تنويع
التدري�س �إلى �أف�ضل الخطوات التي تمكنه من تنفيذ كل ما �سبق في ف�صول الدليل ،ونرد على الت�سا�ؤالت المحتملة،
ومناق�شة بع�ض الم�شكالت المتوقعة.
ينتهي الدليل بخاتمة مخت�صرة تو�ضح نظرة م�ستقبلية لأهمية تنويع التدري�س في الف�صل الدرا�سي الموحد،
ومكانة هذا الدليل في اال�ستعداد للم�ستقبل.
ون�ضيف في نهاية الدليل قائمة ببع�ض المراجع المرتبطة بمو�ضوع تنويع التدري�س باللغة العربية ،ومجموعة
مراجع باللغة الإنجليزية ،كذلك بع�ض المواقع على الإنترنت.
لمن يوجه هذا الدليل:
ي�سعدنا �أن نوجه هذا الدليل لكل معلم/معلمة في جميع الدول العربية ،من جميع التخ�ص�صات النوعية ،ومن
جميع المراحل التعليمية ممن ي�سعون �إلى تح�سين طرق تدري�سهم ويرغبون في االرتقاء بم�ستوى التعلم لدى التالميذ
والتلميذات من جميع الأعمار.
ويفيد هذا الدليل المعلم حديث التخرج ،كما يفيد المعلم الممار�س والذي يرغب في تجريب تطبيق نظرية تنويع
التدري�س .وال�شك �أن الموجهين والموجهات �سوف ي�ستفيدون ا�ستفادة كبيرة من قراءة هذا الدليل ،و�سوف يجد كل
من ه�ؤالء في هذا الدليل �إجابات عن الأ�سئلة الكثيرة التي قد تراودهم في كل ما يتعلق بتنويع التدري�س.
كما قد يفيد هذا الدليل طالب كليات التربية كجزء من تمكينهم من مهارات التدري�س غير التقليدية ،والتي
�أ�صبحت �ضرورة لكل معلم يريد �أن يحقق تعلما متميز ًا لدى التالميذ والتلميذات.
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كيف ي�ستخدم الدليل:
بداية نرجو �أن يبد�أ القارئ بقراءة مقدمة الدليل ليتعرف الخلفية التي كانت وراء �إعداده ،ويتعرف �أهدافه
ومحتواه .ثم عليه �أن يقر�أ ف�صول الدليل بترتيب ورودها في الدليل.
�سوف يالحظ القارئ �أننا نطلب منه الم�شاركة في بع�ض مو�ضوعات كل ف�صل ،وتكون الم�شاركة فردية �أو بالتعاون
مع بع�ض الزمالء .ونرجو �أن ينفذ القارئ ما يطلب منه �أو ًال ب�أول ،ف�سوف ي�ساعده ذلك على الت�أكد من فهمه لمحتويات
كل ف�صل قبل االنتقال �إلى الف�صل الذي يليه .وهذا الترتيب والفهم التراكمي هو �سر فهم نظرية تنويع التدري�س،
وبالتالي القدرة على تطبيقها.
يمكن للقارئ الإفادة من مواقع الإنترنت الواردة في نهاية الدليل لمزيد من االطالع واال�ستزادة من معرفة
الجديد في هذا المجال.
ويتقدم فريق �إعداد الدليل بكل ال�شكر والتقدير لأ�سرة المكتب الإقليمي لليون�سكو ببيروت على كل ما قدموه من
�آراء وتوجيهات �أثناء العمل .ونتمنى �أن يكملوا الم�شوار باالهتمام ب�إعداد دورات تدريبية للمعلمين في العالم العربي
ل�ضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الدليل.
نتمنى �أن نكون قد وفقنا لتقديم هذا العمل العلمي للمعلم/المعلمة في مدار�س الوطن العربي من �أجل تعلم �أف�ضل
لأبنائنا وبناتنا مما يفتح �أمامهم �آفاق الم�ستقبل.
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الف�صــل الأول
ما المق�صود بتنويع التدري�س؟
مــدخــل
نحن نعي�ش في عالم مليء بالمتغيرات واالختالفات ،ولي�س هذا ب�شيء جديد ،فمنذ بدء الخليقة من
ن�سل �آدم وحواء وانت�شارهم على �سطح هذه الكرة الأر�ضية ،جعل اهلل منهم �شعوب ًا وقبائل اختلفوا في ال�شكل
واللون وفي اللغة ،وفي كثير من العادات والتقاليد والقيم ،وغيرها من المالمح وال�صفات التي كان بع�ضها
ب�سبب الظروف المناخية وطبيعة البيئة التي يعي�شون فيها ،وما فر�ضته ال�شعوب من نظم معي�شية و�أعراف
و�شرائع و�أ�ساليب تعامل ،ثم توالت الأديان وانت�شرت في �أماكن مختلفة من العالم بما تحمله من ر�سائل
�إيمانية وعقائد وقيم .وكانت تربية الأجيال تنقل هذه الأفكار والأ�ساليب المعي�شية من جيل �إلى جيل حفاظ ًا
على الموروثات التي يقدرها كل �شعب .ومن البديهي �أن �أ�سلوب التربية وطرق التعليم كانت تتنوع ح�سب
�سن الأطفال وكانت تختلف تبع ًا للنوع .فللذكر اهتمامات تختلف عن الأنثى ،كما تختلف ح�سب �سرعة فهم
الطفل وا�ستيعابه ،و�أي�ضا تبع ًا لقدراته البدنية ولما يف�ضله من مواد درا�سية �أو مو�ضوعات معينة.
وننتقل من هذه البانوراما الوا�سعة ،ونتخطى العديد من ال�سنوات لنجد �أنف�سنا في ف�صل درا�سي في
مدر�سة في �إحدى الدول العربية ،قد تكون المدر�سة ابتدائية �أو �إعداديـة �أو ثانويـة �أو حتى علـى الم�ستوى
الجامعي .ولنتخيل �أن الف�صل ي�ضم حوالى �أربعين تلميذ ًا �أو تلميذة .يقف
المعلم �أو المعلمة �أمام ه�ؤالء التالميذ ليعلمهم مو�ضوع ًا معين ًا في �إحدى المواد
الدرا�سية ،وال يهم �إن كان في �أحد فروع العلوم �أو الآداب �أو الفنون .ينظر المعلم
�إلى هذا الح�شد من التالميذ وتتوالى على تفكيره �أ�سئلة كثيرة منها:
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كم من ه�ؤالء التالميذ يحب المادة التي �أدر�سها؟ وكم منهم يتمنى �أن
يغادر الف�صل و�أن تلغي المادة من جدول الدرا�سة؟

كم من ه�ؤالء لديه فكرة م�سبقة عن المو�ضوع الذي �أريد �أن �أعلمه لهم؟
وهل ما لديهم من معلومات كاف وال داعي لتكراره؟ هل معلوماتهم
�صحيحة علميا؟ ترى ما م�صادرها؟

كيف يف�ضل كل تلميذ �أن يتعلم؟ و�إلى �أي مدى يتفقون على الطريقة
المف�ضلة؟

هل �سرعتهم في الفهم والتعلم واحدة؟ �أم هناك البطيء وهناك ال�سريع
والمتو�سط؟
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وتقوده هذه الأ�سئلة �إلى �إجابة وا�ضحة وهي:

�أنه ال يمكن تعليم كل ه�ؤالء بطريقة واحدة ...وال بد من تنويع طرق
التدري�س حتى ي�ستطيع كل تلميذ �أن يحقق النجاح المن�شود.

مــا الأ�سئــلة
الأخ ــرى

التي ترى �أهـمـيـتـهـا وتريـد �أن تـ�ضيفهـا؟ ت ــو�صـل مـع زمـالئـك لقائمة
�أ�سئلة ينبغي �أن ي�س�ألها المعلم/المعلمة في هذا الموقف .وكلها ت�شير �إلى
�ضرورة تنويع التدري�س.
.…………………………...……………………………… - 1
.…………………………...……………………………… - 2
.…………………………...……………………………… - 3
.…………………………...……………………………… - 4
.…………………………...……………………………… - 5
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تعريف م�صطلح تنويع التدري�س
اختلفت وجهات نظر و�آراء التربويين حول المق�صود فع ًال بتنويع التدري�س؟ ومنهم من �شكك في جدوى هذا
االتجاه ،و�أنها نظرية ي�صعب تطبيقها .بينما �أجمع كثير منهم؛ وبخا�صة المعلمون ،على �أن تنويع التدري�س في الف�صل
هو الحل لكثير من م�شكالت التعليم؛ حيث �إنها نظرية ت�ؤكد على �أن المتعلم هو المحور وهو الهدف.
ون�ستعر�ض فيما يلي بع�ض التعريفات المختلفة لتنويع التدري�س بت�صرف من م�ؤلفي الدليل:
تنو يع
التدري�س يعني
�إجراء بع�ض التعديالت،
تتراوح من التعديالت الب�سيطة �إلى
التعديالت الجوهرية في المواقـف
التعليمية؛ بحيث ُتمكنّ التالميذ من
التعلـم من المنهـج المقرر لمرحلتهـم
العمريـة مع �أقرانهم في ف�صل
درا�سـ ــي واحـ ــد

�إن
مفت ـ ــا ح
عمليـة تنــويع
ال��ت��دري��ـ�����س يتمثل
في ا�ستخدام المعلمين
المـرن للأن�شطة التعليمية/
التعلمية ،ول ـط ــرق تـنـظ ـيــم
ال ــدرو�س.

�إن �أف�ضل طريقة لتلبية احتياجات
المتعلمين على اختالفاتها ،هي �أن
يقدم محتوى المنهج ب�صورة متنوعة.
فالتنويع هو القاطرة التي ي�صل من
خاللها المتعلمون �إلى المعلومات
والمهارات والمفاهيم المطلوب
تعلمها؛ حيث �إن تنويع التدري�س يتطلب
م�شاركة �إيجابية من قبل التالميذ في
عمليات التخطيط ،واتخاذ القرارات
وعمليات التقييم.

تنو يع
التدري�س يعني
ابتكار طرق متعددة
توفر للتالميذ على اختالف
قدراتهم وميولهم واهتماماتهم
واحتياجاتهم التعليمية ...فر�ص ًا متكافئة لفهم
وا�ستيعاب المفاهيم وا�ستخـدامهـا في مواقــف
الحيـاة اليـوميـة .كما ت�سمح للتالميذ
بتحمل م�سئولية تعلمهم من خالل
تعليم وتعلم الأقران
والتعلم التعاوني.
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تنويع
التدري�س يعني
تعرف احتياجات المتعلمين
المختلفـة ،وم ـعـلـومـاتهـم الـ�سـابقــة
وا�ستعدادهم للتعلم ،وم�ستواهم اللغوي،
وميولهم و�أنماط تعلمهم المف�ضلة،ثم
اال�ستجابة لكل ذلك في عملية التدريـ�س.
�إذن تنـويـع التدريـ�س هـو عمليـة تعليـم
وتعلـم تـالميذ بينهــم اخـتـالفـات
كثـيرة في فـ�صـل درا�س ــي
واحـ ـ ــد.

تنويع التدري�س هو طريقة تفكير حول
ماهية التعليم والتعلم ،ويعتمد علي
مجموعة متنوعة من اال�ستراتيجيات
ُتمكن المعلم من اال�ستجابة الحتياجات
المتعلمين المتعددة والمختلفة.
فكيف يتعرف المعلم على احتياجات
تالميذه؟ وكيف ي�صمم فر�ص ًا تعليمية
متنوعة ت�ساعد على نجاح كل تلميذ؟
�إن الإجابة عن هذين ال�س�ؤالين هي ما
نق�صده بتنويع التدري�س.

تنـو يع
ا لتد ر ي�س
تعرف
يعنــي
اختالف وتنـوع خلفيات
المتعلمين المعلوماتيــة ،ومدى
ا�ستعدادهم للتعلم ،وما المواد التي
يف�ضـلـون تعلـمهـا؟ وما طـرق التــدريـ�س التي
يتعلمون من خاللها ب�شكل �أف�ضل؟ كذلك تعرف ميولهم
واهتمـامــاتهــم و�أنمـاط تعلمـهــم و�أنــواع ذكــاءاتـ ــهم ...ثم يعمل
المعلم/المعلمة على اال�ستجابة لــهذه المتــغيرات من خالل
تقديــم محتــوى المنهــج ب ـطــرق متنــوعة .لذلك
نقول �إن تنويع التدري�س ه ــو عــمليــة مقاربة
بين محتــوى المـنهــج وطــرق تقديمه
و�صفــات وخ�صــائ�ص المتعلمين
المختلفة في ف�صل
درا�سي واحد.

ال
يعتبر تنويع التدري�س
اتجاه ًا حديث ًا في التربية
والتعليم ولكنه تراكم معرفي
ومـمار�سـات �أثبتـت جدواها عبر �سنوات
عديدة .وهو امتداد للفل�سفات التربوية التي
ترى �أن المتعلم هو محور عمليتي التعليم
والتعلم ،وفيها ي�ؤ�س�س المعلم خططه
التدري�سية على احتياجات المتعلم،
بمعنى �أن احتياجات المتعلم هي
التي تقود التعليم.
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يعتبر تنويع التدري�س نظرية ُتبني على
فكرة �أن طرق التدري�س يجب �أن تتنوع
و�أن ُتعدل لتتما�شي مع تنوع قدرات
وميول ومهارات المتعلمين في الف�صل.
بمعنى �أن المعلم/المعلمة يغير و ُيعدل
في عنا�صر المنهج لتتوافق مع خ�صائ�ص
المتعلمين ولي�س العك�س ،فال يجب
�أن يتوقع المعلم/المعلمة �أن يغير
المتعلمون �أنف�سهم لتتوافق مع المنهج.

تنويع
التــدري�س
هــو فـلـ�س ـفـة
تـربويـة تبنـى علـى
�أ�سـا�س �أن علـى المعـلـم
تط ــويـع تــدريــ�سـه تـبـعـ ًا
لالخـتالفـات بـيـن المـتـعـلميـن.

بع�ض التحذيرات
�إذا كنا قد ركزنا في التعريفات ال�سابقة على ماهية تنويع التدري�س ،فنطرح فيما يلي بع�ض التحذيرات التي تبين
بع�ض �سوء الفهم لهذا المفهوم:
تنويع التدري�س لي�س مرادف ًا لتفريد التعليم .و�سوف نتناول الفرق بين المفهومين بالتف�صيل فيما بعد.
تنويع التدري�س في الف�صل ال يتعار�ض مع الإدارة الجيدة للف�صل ،ولي�س مرادف ًا للفو�ضي وفقدان ال�سيطرة
على التالميذ.
يعتمد تنويع التدري�س على ت�شكيل مجموعات �صغيرة من التالميذ بطرق مختلفة تتميز بالمرونة� ،أحيان ًا تكون
المجموعة متقاربة في الم�ستوى �أو في الميول ،و�أحيان ًا تتكون المجموعة من تالميذ مختلفين في القدرات
والميول و�أنماط التعلم .وهذا ي�ؤكد �أن تنويع التدري�س لي�س طريق ًا ملتوي ًا لتكوين مجموعات متقاربة طول
الوقت.
تخطيط تنويع التدري�س يتم في �ضوء معرفة م�ستويات التالميذ وميولهم و�أنماط تعلمهم ،ويف�شل تنويع التدري�س
لو حاولنا �إجبار التالميذ على التعامل مع محتوى �أو طريقة �أو منتج ال يتواءم مع خ�صائ�صهم ال�شخ�صية.
تنويع التدري�س ال يفر�ض على �أي تلميذ �أداء مزيد من المهام التي نجح في �أدائها وك�أنها و�سيلة عقاب
للمتفوقين.
تنويع التدري�س ال ي�ستغل وقت التلميذ التي ينهي المهام المطلوبة ب�سرعة ...بمعنى تكليفه ب�أداء مهام �أخرى ال
تعود عليه بالفائدة وال تقع في نطاق ميوله واهتماماته .مثال �إذا انتهى تلميذ من الإجابة عن الأ�سئلة المطلوبة
ُتكلفه المعلمة بترتيب الكتب على الأرفف !!!
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من التعريفات ال�سابقة لماهية تنويع التدري�س واالنتباه للتحذيرات التي �أ�شرنا �إليها...

ما الأفكار الم�شتركة في هذه التعريفات؟

1
2
3
4
5

اذكر خا�صية لتنويع التدري�س وردت في بع�ض التعريفات ولم ترد في
معظمها ...ما تعليقك على ذلك؟
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�إلى �أي مدى ات�ضح لك مفهوم تنويع التدري�س؟ وهل مازالت لديك
�أ�سئلة حول المفهوم؟ ما هي؟
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�أكتب تعريف ًا لمفهوم
تنويع التدري�س
ب�أ�سلوبك الخا�ص

……….…………………………...………….
…………………………………...……………...
……………………….…………………………...
……….....…………………………...…………………….....
…………………………………...……………………….....

�س�ؤال
م ـك ـ ــرر

في �ضوء ما �سبق ...هل تعتقد �أنك تقوم حالياً بتنويع التدري�س في ف�صلك؟
�أكتب �أمثلة.

1
2
3
4
5

�س�ؤال
مهم

�أيهما �أف�ضل ...العزل �أم الدمج؟
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يقول البع�ض� ،إذا كان الهدف من تنويع التدري�س في الف�صل �أن نراعي االختالفات بين التالميذ في قدراتهم
وميولهم ،فلماذا ال نجمع التالميذ المت�شابهين في ف�صل واحد ،و ُندر�س لهم بطريقة واحدة؟ بمعنى �أن يكون لدينا
ف�صل للموهوبين والمتميزين ،وف�صل لمتو�سطي القدرات ،وف�صل للمتعثرين في الدرا�سة؟ �أال يكون هذا �أف�ضل؟
وللرد على هذا الر�أي تعالوا نقارن مميزات وعيوب الف�صول متعددة القدرات والف�صول المتقاربة القدرات......
و�سوف يكون الحكم لكم في النهاية.
جدول ( )1مميزات وعيوب الف�صول متقاربة القدرات
الف�صول متقاربة القدرات Homogeneous Classroom






�إذا نظرنا �إلى الف�صول متقاربة الم�ستوى مثل ف�صول الموهوبين� ،أو ف�صول المت�أخرين درا�سي ًا ف�سوف نجد
�أن التدري�س فيها ال ي�صمم لمواجهة االحتياجات الفردية لكل تلميذ في هذه الف�صول.
رغم �أن تالميذ هذه الف�صول متقاربون في الم�ستوى العقلي �أو المعرفي� ،إال �أنهم يختلفون كثير ًا في طرق
و�أنماط تعلمهم ،بل يكونوا �شديدي االختالف.
المعلمون في الف�صول متقاربة الم�ستوى ي�ضعون عادة �أهداف ًا وتوقعات ُتحد من بذل الجهد من قبل
التالميذ.



من م�ساويء هذه الف�صول �ضعف فر�ص التفاعل االجتماعي المتنوعة بين تالميذ بينهم اختالفات.



لم تثبت البحوث �أن هذه الف�صول ت�ؤدي �إلى تفوق في االمتحانات� ،أو في الح�صول على المعرفة.





عندما ُي�سكن التلميذ في �أحد هذه الف�صول ف�سوف ينح�صر في الم�ستوى الذي و�ضع فيه ،ونادر ًا ما
ي�ستطيع �أن يتحرر من هذا الت�صنيف.
ت�سكين التلميذ في م�ستوى �أقل من قدراته الفعلية ي�ؤدي �إلى تحطيم تقديره لذاته وكراهيته للمدر�سة ،بل
وللتعليم ب�شكل عام
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جدول ( )2مميزات وعيوب الف�صول متعددة القدرات
الف�صول متعددة القدرات Hetrogeneous Classroom


تتميز هذه الف�صول بخلفيات التالميذ المختلفة ،وميولهم واهتماماتهم ،وهذا يوفر للتالميذ فر�ص ًا
للتعامل مع �أفراد مختلفين عنهم في بع�ض الموا�صفات ،مما يعطيهم تجارب تفاعل اجتماعي ثرية تدعم
�شخ�صياتهم.



ال يتعر�ض تالميذ هذه الف�صول �إلى و�ضعهم في فئات محددة تحت م�سميات ثابتة (موهوبين  -متعثرين
 -متخلفين� ......إلخ) وفي هذا حماية لهم ولتقديرهم لذواتهم.



يمكن للمعلمين التعامل مع االختالفات بين التالميذ وتحقيق المتطلبات المتعددة لجميع التالميذ في
هذه الف�صول.



االختالفات بين التالميذ في هذه الف�صول تكون وا�ضحة و�صريحة مما ي�سهل على المعلم/المعلـمة
التعرف عليها والتعامل معها .وهذا عك�س ما يحدث في الف�صول متقاربة الم�ستوى حيث يعتقد المعلم �أن
طريقة تدري�س واحدة كفيلة بتلبية احتياجات جميع التالميذ في الف�صل.



يتيح التفاعل بين التالميذ المختلفين تعودهم على تقبل الآراء ووجهات النظر المختلفة ،ويتعودون على
تقدير الآخرين والتعامل معهم بالحوار والمناق�شة وتبادل الآراء.

بعد قراءتك لهذين الجدولين �أجب:
 - 1ما �أوجه ال�شبه بين هذه الف�صول.
 - 2ما �أوجه االختالف بينهما.
� - 3أيهما يحقق م�ستوى �أعلى من التعلم لكل تلميذ.
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� - 1أوجه ال�شبه:
الف�صول متعددة القدرات
الف�صول متقاربة القدرات
....................................- 1 ....................................- 1
....................................- 2 ....................................- 2
....................................- 3 ....................................- 3
� - 2أوجه االختالف:
الف�صول متعددة القدرات
الف�صول متقاربة القدرات
....................................- 1 ....................................- 1
....................................- 2 ....................................- 2
....................................- 3 ....................................- 3
 - 3الف�صول التي تحقق م�ستوى �أعلى من التعلم لكل تلميذ:
........................................................................................
........................................................................................
.......................................................................................
في �ضوء ما قر�أته في ال�صفحات ال�سابقة عن تنويع التدري�س ......هل �شعرت �أنك �أمام فكرة جديدة لم ت�سمع
عنها �أو عما ي�شابهها من قبل؟
من المتوقع �أن معظم القراء �سيقولون لقد �سمعنا وتعاملنا مع فكرة تنويع التدري�س ب�صورة �أو �أخرى من قبل......
فما الجديد هنا؟

ما ر�أيك؟ ناق�ش مع زمالئك.
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ولأ�صحاب هذا الر�أي نقول معكم حق ......لأن فكرة تنويع التدري�س قد عرفها المعلمون ومار�سوها بطريقة
تلقائية منذ زمن بعيد ،واختلفت طرق التنويع من فترة لأخرى وفق ًا لما �ساد في المجتمع من �أفكار ونظريات تربوية
وجهت �أ�ساليب التعليم والتعلم.
وفيما يلي لمحة تاريخية تو�ضح هذه الفكرة:

لمحة تاريخية
ُكتاب القرية
لقد تعاي�شنا منذ �سنوات بعيدة مع الآراء الرائدة في التربية الإ�سالمية والتي كانت ت�ؤكد على التنويع واالختالفات
بين الب�شر ،و�أن التربية ال�سليمة ينبغي �أن تتواءم مع طبيعة كل فرد ،وكل مرحلة عمرية.
فكان ال�شيخ العريف في ال ُكتاب ي�ساعد الأطفال على حفظ
القر�آن الكريم ،ووفق ًا ل�سرعة كل طفل في الحفظ و�إتقانه لما يحفظ،
وكان ُيكلف المتفوقين منهم بمهام م�ساعدة العريف ،وكان بدوره
ي�ساعد الأطفال الأ�صغر� ،أو الأبط�أ على حفظ القر�آن الكريم.
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مدار�س الف�صل الواحد
�أن�شئت هذه المدار�س في المناطق الريفية ،فكانت المدر�سة عبارة عن حجرة درا�سة واحدة مت�سعة بع�ض ال�شيء،
وكان يلتحق بها تالميذ من كل المراحل العمرية ،بمعني �أنها ت�ضم تالميذ من �صفوف درا�سية مختلفة Multi-grade
ويتولى التدري�س لهم معلم/معلمة واحدة ُتدر�س لكل م�ستوى ما ينا�سبه من مناهج و�أن�شطة.
وفي �أواخر القرن الحادي والع�شرين تم �إحياء فكرة مدار�س الف�صل الواحد في م�صر؛ وذلك بهدف ت�شجيع تعليم
البنات في القرى والأماكن البعيدة ،واحتفظت المدار�س بطابعها المعروف؛ وهو �أن حجرة الدرا�سة ت�ضم �صفوف ًا
درا�سية مختلفة الم�ستوى و ُيدر�س لهم معلمتان متعاونتان.
تتطلب الدرا�سة في مدار�س الف�صل الواحد تنويع التدري�س لتلبية احتياجـات التلميذات المختلفـة .وقد قام مركز
تطوير المناهج والمواد التعليمية في م�صر بت�صميم الكتب الدرا�سية لل�صفوف الدرا�سية المختلفة؛ بحيث ت�سمح
بالتدري�س لجميع ال�صفوف في وقت واحد �أحيان ًا ،والتدري�س لكل �صف على حدة �أحيان ًا �أخرى ،و�أي�ض ًا ت�سمح بت�شكيل
مجموعات �صغيرة بطرق مختلفة تبع ًا لأهداف الدر�س ال ُمقدم.

دمج ذوي االحتياجات الخا�صة
لعلك تتذكر معنا وجود �أكثر من تعريف لمفهوم الدمج .فمن هذه التعريفات ما ي�شـير �إلى «تعليم التالميذ ذوي
االحتياجات الخا�صة �سواء من المعاقين �أو الموهوبين مع �أقرانهم العاديين في ف�صول درا�سية واحدة» .ومع تزايد
االهتمام بدمج التالميذ ذوي االحتياجات الخا�صة في الف�صول الدرا�سية العادية ،بد�أ االهتمام بفكرة تنويع التدري�س
في الف�صل .وكانت البداية تهدف �إلى اكت�شاف ورعاية الموهوبين في المجاالت المختلفة �سواء الريا�ضية �أو الفنية
�أو الأدبية �أو غيرها .وامتد االهتمام �أي�ض ًا بدمج بطيء التعلم �أو من يعانون من بع�ض �صعوبات التعلم وغيرها من
الإعاقات التي ال تحول دون قدرتهم على الفهم واال�ستيعاب و�سط �أقرانهم من التالميذ العاديين.
وتطلب دمج التالميذ مختلفي القدرات والمواهب والميول في ف�صول موحدة ،العمل على تنويع التدري�س في
المواد الدرا�سية المختلفة ،وفي الأن�شطة؛ وذلك ل�ضمان �أن يح�صل كل تلميذ على كل الفر�ص التي ُتمكنه من بلوغ
�أق�صى درجات النجاح وفق ًا لقدراته وا�ستعداداته.
وقد �أجرى عدد من البحوث لتعرف نتائج الدمج مقارن ًا بعزل الموهوبين والمتعثرين ......وجاءت النتائج ل�صالح
الدمج لكل من التالميذ العاديين وذوي االحتياجات الخا�صة.

م�ستويات التفكير عند بلوم

عندما و�ضع «بلوم»  Bloomوزمال�ؤه تدرج ًا للم�ستويات المعرفية للتفكير ،فتح الباب �أمام فكرة تنويع التدري�س؛
ليتما�شي مع م�ستويات المتعلمين المعرفية .وقد حدد «بلوم» �ستة م�ستويات للمعرفة تتدرج من العمليات الب�سيطة
34

�إلى الأكثر �صعوبة على النحو التالي( :التذكر  -الفهم  -التطبيق  -التحليل  -التركيب  -التقييم) ،وفي كتاباتها في
هذا المو�ضوع اختلفت «كوثر كوجك» مع تدرج بلوم في المرحلتين الأخيرتين من الم�ستويات المعرفية ،حيث ر�أت �أن
عملية التقييم �أقل �صعوبة من عملية التركيب ،والتي هي بال�ضرورة عملية �إبداع وخلق �أ�شياء و�أفكار جديدة ،وكان
تدرج الم�ستويات المعرفية عند كوثر كوجك في الثمانينيات على النحو التالي( :التذكر  -الفهم  -التطبيق  -التحليل
 التقييم  -التركيب).وم�ؤخر ًا وفي الأعوام القليلة الما�ضية اقتنع التربويون على م�ستوى العالم ب�صحة التـدرج المعرفي لكوثر كوجك واتفقوا
على �أن ي�أتي م�ستوى التركيب ك�أعلى مرتبة معرفية وي�أتي التقييم قبلها في التدرج .وتقول «ديانا هيكوك�س» في كتابها تنويع
التدري�س في الف�صل العادي عام  2002م �إن معظم التربويين يقرون الآن ب�أن عملية التركيب هي �أعلى م�ستويات التدرج
المعرفي ،حيث تتطلب تفكيرا �إبداعيا خالقا بينما التقييم يتطلب فقط الحكم على �شيء موجود بالفعل.
وقد �أتاح ت�صنيف الم�ستويات المعرفية الفر�صة لمعرفة الم�ستوى الذي يريد المعلم �أن يحققه مع تالميذه ،كما �أنه
يتيح معرفة الم�ستوى المعرفي الذي يمكن لكل تلميذ �أن يحققه .فينعك�س ذلك على طرق التدري�س و�أي�ض ًا على طرق
التقييم ،فيتمكن المعلم من تنويع محتوى المنهج ليتواءم مع قدرات التالميذ المختلفة ،كما ينوع في طرق و�أ�ساليب
التقييم لتنا�سب كل م�ستوى من م�ستويات التدرج المعرفي في ت�صنيف بلوم.

درا�سات المخ الب�شري
من االتجاهات العلمية التي كان لها �أثر كبير علي نظرية تنويع
التدري�س ،ظهور نتائج درا�سـات كيف يعمل المـخ الب�شري ،وقد
ا�ستطاع «جاردنر» �أن يحدد �أنواع ًا مختلفة لذكاء الإن�سان ،والتي
توجد لدي كل فرد ولكن بدرجات متفاوتة.
يتما�شي هذا الفكر تمام ًا مع نظرية تنويع التدري�س ،حيث يقدم
المعلم المو�ضوع الذي يريد �أن يعلمه لتالميذه ب�أكثر من �أ�سلوب
لتتنا�سب الأ�ساليب مع �أنواع الذكاء المتميزة عند الفرد ،في�صبح
التعلم �أ�سهل و�أكثر متعة.
وهناك محاوالت لدمج هذه النظريات للو�صول �إلى �أف�ضل م�ستوى تعلم ،مثل الجمع بين م�ستويات «بلوم» المعرفية
و�أنواع الذكاءات لدى الفرد� .أو الدمج بين النظرية البنائية والذكاءات المتعددة ......وهكذا ،و�شكل ( )1يو�ضح
واحدة من هذه المحاوالت.
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الجمع بين الذكاءات المتعددة وت�صنيف بلوم
تعلم التلميذ

الذكاءات
المتعددة

ت�صنيف بلوم

ت�ستوعب جوانب تنمي الوعي
التميز المختلفة بعملية التعلم
زيادة وعي
التلميذ بنقاط
القوة لديه

ا�ستثارة تفكير مواءمة التعلم مع
التالميذ قدرات التالميذ

الجمع بين
الذكاءات المتعددة
وت�صنيف بلوم
�أداة عملية
لت�صميم البرامج

زيادة م�ساحة التعلم
(الذكاءات المتعددة) وعمق
التعلم (ت�صنيف بلوم)

تي�سير عمليات
التكامل في
المنهج

احترام نقاط
القوة عند
الآخرين

�شكل ( )1الجمع بين الذكاءات المتعددة والم�ستويات المعرفية لبلوم

الأ�س�س والمبادئ التي تقوم عليها نظرية تنويع التدري�س
�أو ًال :الأ�س�س القانونية
و�أهمها ما تن�ص عليه وثائق حقوق الإن�سان من حق كل طفل في الح�صول علي تعليم عالي الجودة وبما
يتما�شى مع قدراته وخ�صائ�صه ،دون التمييز بين الأطفال ح�سب النوع (ذكور � -إناث)� ،أو الم�ستوى االقت�صادي
واالجتماعي� ،أو القدرات الذهنية والبدنية� ،أو غيرها من االختالفات.
و�إعما ًال لهذا المبد�أ �أخذ التعليم في بع�ض الدول العربية بمبد�أ �أن توفر الدولة كل الإمكانات التي ت�ساعد
التالميذ ،وتمكنهم من تحقيق التميز في التعليم دون تفرقة بينهم ،فالتميز والجودة هو هدف للجميع.
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ثاني ًا :الأ�س�س النف�سية
تبني نظرية تنويع التدري�س على عدد من الأ�س�س النف�سية ،ومن �أهمها ما يلي:
 - 1كل تلميذ قابل للتعلم ،وقادر على التعلم.
 - 2التالميذ يتعلمون بطرق مختلفة.
 - 3الذكاء متنوع ومتعدد الأنواع ،ويوجد عند الأفراد بدرجات متفاوتة.
 - 4المخ الب�شري ي�سعى للفهم والو�صول �إلى معنى المعلومات التي ي�ستقبلها.
 - 5يحدث التعلم ب�صورة �أف�ضل في حاالت التحدي المنا�سب والمعقول.
 - 6ي�سعى الإن�سان دائم ًا للنجاح والتميز.
 - 7تقبل االختالفات بين الفرد والآخرين.

ثالث ًا :الأ�س�س التربوية
من �أهم الأ�س�س التربوية لتنويع التدري�س ما يلي:
 - 1المعلم هو من�سق ومي�سر لعملية التعلم ولي�س ديكتاتور ًا يعطي الأوامر لتنفذ.
 - 2المتعلم هو �أهم محاور العملية التعليمية ،والتعلم هو الهدف الأ�سا�سي للتدري�س.
 - 3التركيز على الأفكار والمفاهيم الكبيرة �أهم من كثرة التفا�صيل التي ال ت�ضيف قيمة علمية لمو�ضوع التعلم.
" - 4التدري�س يهدف �إلى م�ساعدة المتعلم على الفهم وتكوين المعني ،بمعنى تحويل المعلومات �إلى معرفة،
ي�ستطيع المتعلم �أن ي�ستخدمها ويوظفها في مواقف متعددة.
" - 5ال يهدف التدري�س الفعال �إلى ملء مخ التلميذ بمعلومات مفتتة وغير مترابطة وال ترتبط بحياة التالميذ،
ثم ا�ستدعاء هذه المعلومات في االمتحان كدليل وم�ؤ�شر على التعلم.
" - 6التقييم ال�شامل والم�ستمر هو و�سيلة اكت�شاف احتياجات التالميذ ،وتعرف قدرات وميول كل منهم
و�أنماط تعلمهم وتحديد االختالفات بينهم لتوجيه التدري�س لمواءمة هذه االختالفات.
" - 7الف�صل الدرا�سي يمثل مجتمع ًا بين �أفراده اختالفات ،ولكنهم يعي�شون في تكامل ويتعاملون مع بع�ضهم
البع�ض تبع ًا للعمل المطلوب ومدي تقارب �أو تباعد قدراتهم وميولهم .ولهذا يعتمد تنويع التدري�س على
مرونة مجموعات العمل ،و�إتاحة الفر�صة للعمل في مجموعات مختلفة �أحيان ًا� ،أو في ثنائيات �أو �أفراد
�أحيان ًا �أخرى.
" - 8من �أهم �أ�س�س تنويع التدري�س الم�شاركة الفعالة والإيجابية للمتعلم ،فعلى التالميذ تعرف قدراتهم
و�أنماط تعلمهم ،والم�شاركة في و�ضع الأهداف في �ضوء هذه الخ�صائ�ص ،واالجتهاد في تحقيق تلك
الأهداف ،ثم تقييم �إنجازاتهم ومدى تحقيقهم للأهداف المن�شودة.
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�أ�س�س عامة
 ي�ؤ�س�س تنويع التدري�س على م�سلمة �أن التالميذ مختلفين ،ويتعلمون بطرق مختلفة.
 يهتم تنويع التدري�س بالكيف في العملية التعليمية �أكثر من الكم The Quality not the Quantity
 تنويع التدري�س عملية تفاعلية متبادلة بين المعلم والمتعلمين ،فكل منهما يتعلم من الآخر.
 يعتمد تنويع التدري�س على التعددية في مداخل التدري�س ،وفي المواد التعليمية ،وفي التعامل مع التالميذ،
�سواء فيما يتعلق بالمحتوى� ،أو بالعمليات� ،أو نواتج التعلم.
 تنويع التدري�س هو خليط من التدري�س الجماعي والتدري�س في مجموعات �صغيرة والتدري�س الفردي.

تحديــات
تمثل الأ�س�س ال�سابقة تحديات للمعلم هي:
البد من تطبيق �أنماط مختلفة في �إدارة الف�صل.
نظام متطور لت�سجيل �إنجازات وتقدم و�صعوبات التعلم لدى التالميذ.
توفير م�صادر تعلم متعددة ومتنوعة.
�إعادة تنظيم وترتيب الف�صل ب�أكثر من طريقة.
ا�ستخدام ا�ستراتيجيات وطرق تدري�س مرنة ومتنوعة.
جدول ح�ص�ص مرن دون قيود ،ولكن في حدود الن�صاب القانوني للمواد الدرا�سية.
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الفرق بين تنويع التدري�س وتفريد التعليم
Differentiating Instruction / Individualizing Instruction

ظهرت في ال�سبعينيات من القرن الما�ضي اتجاهات تربوية ونف�سية
ت�ؤكد على �ضرورة االهتمام بالفروق الفردية بين التالميذ ،وانت�شر م�صطلح
تفريد التعليم ،ولفتت هذه االتجاهات االنتباه �إلى �أن التالميذ من عمر واحد
والجال�سين �أمام المعلم في ف�صل واحد مختلفـون ،ولكل منهم قدراته ومـيولـه
ونمط تعلمه ،و�أن على المعلمين البدء مع كل متعلم وفق ًا لهذه الخ�صائ�ص
واالختالفات بينه وبين �أقرانه ،وهي بداية طيبة نحو تنويع التدري�س ،ولكن حدثت �أخطاء في تطبيق هذا االتجاه،
حيث �شاع فهم خاطئ ي�ؤكد �أن على المعلم �أن ي�ضع خطة تدري�س لكل تلميذ على حدة و�أن تفريد التعليم يعني �أن لكل
تلميذ منهجه وخطط تدري�سه ،وهذا بالقطع �شيء م�ستحيل وغير مطلوب.
ومن عيوب تفريد التعليم �أي�ض ًا �أن المعلمين بدءوا يحددون م�ستوى درا�سي لكل تلميذ في الف�صل حتى يبد�أ من
حيث هو ،وقد �أدى ذلك �إلى تجزئة المعلومات بطريقة �أفقدتها تكاملها وترابطها ،مما قلل من فائدتها وارتباطها
بحياة التالميذ ،وانعك�س ذلك بال�سلب على طرق التخطيط وعلى �أ�ساليب التدري�س و�أي�ض ًا على عمليات التقييم.

من فهمك لمعنى تنويع التدري�س ......ما الفرق بينه وبين تفريد التعليم.
ولم�ساعدة القارئ على �إجابة هذا ال�س�ؤال نو�ضح هذه الفروق:
� أن تنويع التدري�س ال يركز على كل تلميذ منفرد ًا وي�ضع له برنامجه الخا�ص ،ولكن يتم تعرف قدرات وميول
وخلفيات التالميذ ،وبا�ستخدام ا�ستراتيجية المجموعات المرنة ،يوزع المعلم التالميذ في مجموعات �صغيرة،
�أو يطلب من كل تلميذ العمل مع زميل له وذلك وفق ًا لمحور الت�شابه بين التالميذ .بمعنى �أن المجموعات ال
تكون ثابتة طوال العام ،ولكنها تختلف من مو�ضوع �إلى �آخر.
 يتطلب تفريد التعليم التزام كل تلميذ بالبرنامج الذي تم تخطيطه خ�صي�ص ًا له طوال العام.
� أما تنويع التدري�س فينتقل من التدري�س الموجه لجميع التالميذ �إلى تق�سيم الف�صل �إلى مجموعات �أو �أزواج
�أو حتى �أفراد ......وي�ستمر ذلك لفترة زمنية وفق ًا للأهداف التي يريد �أن يحققها المعلم مع التالميذ ،ثم
يعود الف�صل للعمل الجماعي ،وبهذا ال يفقد التالميذ �إح�سا�سهم باالنتماء للف�صل ،وب�أنهم �أع�ضاء في مجتمع
متكامل بين �أفراده كثير من الت�شابه واالتفاق ،وبينهم بع�ض االختالفات ،و�شكل ( )2يو�ضح هذه الفكرة.
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المدر�س يتعامل
مع كل الف�صل

فترة عمل
في مجموعات

العودة للعمل
الجماعي

العمل في
مجموعات
�أو ك�أفراد

�شكل ( )2يو�ضح فكرة تنويع التدري�س في الف�صل

الفرق بين الف�صل التقليدي وف�صل يتم فيه تنويع التدري�س
الواقع �أن كل ف�صل يتم فيه تطبيق طريقة �أو �أكثر لتنويع التدري�س.
ولذلك طرحنا على القارئ �أكثر من مرة �س�ؤا ًال حول ما الذي تقوم به في الف�صل مع التالميذ ويمكن اعتباره �شك ًال
من �أ�شكال التنويع .ومن الم�ؤكد �أنه �سيكت�شف ممار�سات تدري�سية تدل على تنويع التدري�س ،وجدول ( )2يو�ضح هذه
الفروق.
جدول ( )3الفرق بين الف�صل التقليدي وف�صل يتم فيه تنويع التدري�س
الف�صول التقليدية
 .1حتى لو قام المعلم ببع�ض عمليات التنويع،
فتكون غير مخططة م�سبق ًا ،ولي�ست روتين ًا
متكرر ًا يتعود عليه التالميذ ويفهمون
�أهدافه.

ف�صول تنويع التدري�س
 .1التخطيط الم�سبق والأن�شطة الم�صممة
خ�صي�ص ًا لتتواءم مع قدرات واهتمامات
ومعلومات التالميذ .فعند تخطيط درو�س
الوحدة ،وتخطيط الدرو�س اليومية ي�ضع
المدر�س توقيتات محددة ليتم فيها تنفيذ
�أن�شطة متنوعة ،قد تكون  -كما �سبق القول
 �أن�شطة تنفذ في مجموعات �صغيرة� ،أوفي ثنائيات� ،أو تكون �أن�شطة فردية لبع�ض
التالميذ.
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ف�صول تنويع التدري�س
الف�صول التقليدية
 .2ي�ضع المعلم خططه وما ي�صممه من �أن�شطة  .2يعتمد المعلم على تعرف قدرات التالميذ
لتنا�سب التلميذ (المتو�سط) ويتعر�ض وميولهم وا�ستعدادهم لتقبل الدر�س الجديد
للظلم كل من هو فوق المتو�سط �أو �أقل من و�أنماط تعلمهم ،وفي �ضوء ذلك ي�صمم
خطط الدر�س والأن�شطة التي �سوف يقوم بها
المتو�سط.
التالميذ خالل درا�ستهم الوحدة �أو الدر�س.
 .3غالب ًا ما تجري عملية التقييم في نهاية  .3تعتبر عملية التقييم عملية م�ستمرة قبل
و�أثناء وبعد التدري�س ،فعلى �أ�سا�س نتائج
الدر�س لإعطاء درجات للتالميذ.
التقييم يتعرف المعلم م�ستوى تالميذه
ويخطط لمواجهة احتياجاتهم.
 .4يعتمد المعلم وتالميذه على م�صادر  .4تتعدد م�صادر التعلم ،ويتمتع التالميذ بفر�ص
تعلم موحدة ومحددة للجميع ،وال توجد اختيار ما يروق لهم من بين هذه الم�صادر.
فر�ص ليختار التالميذ م�صادر التعلم التي
يف�ضلونها.
 .5يلتزم جميع التالميذ بامتحان موحد .5 ،تتنوع �أ�ساليب التقييم ،ويتمكن التلميذ من
ويتحدد م�ستقبلهم بمدى نجاحهم في �إثبات �إلمامه وفهمه للمادة العلمية ب�أكثر
من طريقة دون الإخالل بالم�ستوي التعليمي
اجتياز هذا االمتحان.
والأهداف التي يجب �أن يحققها كل تلميذ.

ح ـ ـ ـ ــاول

مع زمالئك تحديد فروق �أخرى بين ف�صل تقليدي وف�صل يتم فيه
تنويع التدري�س.
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الف�صل التقليدي
....................................- 1
....................................- 2
....................................- 3
....................................- 4

ف�صل يتم فيه تنويع التدري�س
....................................- 1
....................................- 2
....................................- 3
....................................- 4

زيارة لف�صل به تنويع للتدري�س
هيا نقوم مع ًا بزيارة لف�صل يطبق فيه المعلم/المعلمة نظرية تنويع التدري�س ......ترى ماذا �سوف نالحظ؟ وما
الم�ؤ�شرات التي �سوف تدلنا على �أن ما يحدث في الف�صل من �إجراءات هي و�صف تف�صيلي لتطبيق تنويع التدري�س؟
لقد دخلنا �إلى الف�صل ......يبدو لأول وهلة �أن هناك حركة غير عادية ،والمناق�شات دائرة بين المعلم والتالميذ،
وبين التالميذ بع�ضهم البع�ض ،ون�شعر بجو من الحيوية والن�شاط واالندماج في العمل واال�ستمتاع.

ب�شيء من
التركيز نالحظ

المعلم يركز في �شرحه على الأفكار الرئي�سة ،وال يهتم كثير ًا بتفا�صيل ال لزوم لها.
المعلم يت�أكد من فهم التالميذ للمو�ضوع ،وال يركز على حفظهم لبع�ض الحقائق.
المعلم يركز على عدد محدود من المفاهيم ويت�أكد من فهمهم لها ،وال يحاول تغطية مو�ضوعات كثيرة بطريقة
�سطحية.
التالميذ م�شاركون في المناق�شة ،وفي تناول المو�ضوع المطروح ،ويحاولون تطبيق ما تعلموه في مواقف عملية،
مما ي�ؤكد ا�ستيعابهم للفكرة والمو�ضوع المرتبط بالوحدة �أو بالدر�س.
�سوف يلفت نظرنا محاوالت تقييم المعلم للتالميذ ،والتي تتم ب�صورة م�ستمرة وبطرق مختلفة (قبل التدري�س
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 �أثناء التدري�س  -بعد التدري�س  -تقييم فردي  -تقييم ثنائي  -تقييم جماعي  -تقييم من المعلم  -تقييممن الزمالء  -تقييم ذاتي.)......
�سوف نالحظ تعدد وتنوع المواد التعليمية المتاحة للتالميذ (كتب  -مجالت � -صور � -شرائط فيديو  -برامج
كمبيوتر� ......إلخ).
محاوالت م�ستمرة من المعلم ومن التالميذ لربط ما يتعلموه بحياتهم الخا�صة� ،أو بالمجتمع ككل� ،أو ب�أحداث
عالمية.
التالميذ منغم�سون في عملية التعلم ومتحم�سون و�سعداء بما يفعلونه.
يتمتع التالميذ بثقة بالنف�س ت�سمح لهم بالتعبير عن ر�أيهم ،وبطرح �أ�سئلة ،وبمناق�شة ما يقدمه المعلم ،وبطلب
مزيد من ال�شرح والم�ساعدة لمزيد من الفهم.

هل يوجد تعار�ض بين التدري�س في �ضوء المعايير �أو الم�ستويات المعيارية
 Standardsوتنويع التدري�س Differentiating Instruction؟
اهتمت الأو�ساط التربوية في ال�سنوات القليلة الما�ضية ،وعلى م�ستوى العالم ،بو�ضع معايير �أو ما ي�سمي بالم�ستويات
المعيارية التي تحدد م�ستوى الجودة المطلوب الو�صول �إليه في جميع مجاالت ومكونات العملية التعليمية ،ومنها بال
�شك المناهج ومحتويات المواد الدرا�سية ،ومعايير �أداءات المعلم الكفء والمدير الناجح� ......إلخ.
ويت�ساءل البع�ض عن كيفية الجمع بين تدري�س يهدف لتحقيق الم�ستويات المعيارية لجميع التالميذ في كل المواد
الدرا�سية ،وبين تنويع التدري�س والذي يهتم بمواءمة التدري�س بخ�صائ�ص وقدرات التالميذ ومراعاة الفروق الفردية
بينهم في الميول و�أنماط التعلم وتجاربهم ومعلوماتهم ال�سابقة.
فهل تتعار�ض نظرية تنويع التدري�س مع الم�ستويات المعيارية �أو المعايير؟

مـ ــا ر�أيك

في �ضوء فهمك لنظرية تنويع التدري�س؟
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�أجب
ال تتعار�ض

تتعار�ض
و�ضح وجهة نظرك:

الواقع �أنه ال يوجد تعار�ض بين التدري�س الفعال القائم على الم�ستويات المعيارية وتنويع التدري�س .فبب�ساطة
�شديدة �أن محتوى المنهج القائم على المعايير يحدد لنا (ماذا ندر�س) بينما نظرية تنويع التدري�س تبين لنا (كيف
ندر�س).
ف�إذا كنا ندر�س منهج ًا قائم ًا على الم�ستويات المعيارية؛ ف�إن تنويع التدري�س يقترح لنا طرق ًا و�أ�ساليب متعددة
لتقديم هذا المحتوي ،بحيث تتنا�سب مع كل التالميذ على ما بينهم من اختالفات ،بمعني �أننا ُندر�س نف�س المحتوى
لتالميذ مختلفين في القدرات والإمكانات والميول و�أنماط التعلم.
ف�إذا اخترنا �أي م�ستوى معياري في �أية مادة درا�سية ،ف�إن تنويع التدري�س يهدف �إلى تقديمه بطرق مختلفة،
وباال�ستعانة بمواد تعليمية متنوعة ،وبدرجات مختلفة من ال�صعوبة ،وبمقادير مختلفة من الم�ساعدة ،ولمجموعات
مختلفة التركيب ،وب�سرعات مختلفة ......وهكذا ينجح المعلم في تعليم جميع التالميذ وي�ساعدهم على الو�صول �إلى
الم�ستوى المن�شود.
و�سوف نناق�ش في الف�صل الثالث ما الذي يمكن �أن ينوعه المعلم وكيف يتم هذا التنويع؟ ون�أمل �أن تت�ضح الفكرة
ب�شكل �أف�ضل.
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�أدوار كل من المعلم والمتعلم والإدارة المدر�سية
و�أولياء الأمور في تنويع التدري�س
�أو ًال :دور المعلم
 تعتمد نظرية تنويع التدري�س على �إيجابية كل من المعلم والمتعلم في الف�صل .ويختلف دور المعلم في ف�صل
تنويع التدري�س عن الف�صل التقليدي في كمية و�أهمية عملـيـات التخطيط التي يـقــوم بهـا .وقد نقول �إن ما
يفعله المعلم خارج ف�صل التنويع �أكثر بكثير مما يفعله داخل الف�صل.
 يحاول المعلم تعرف قدرات وميول و�أنماط تعلم تالميذه ،ويعد لذلك الأدوات المنا�سبة �أو ي�ستخدم ما
يتوافر منها (و�سوف نقدم لقارئ هذا الدليل مجموعة من �أدوات جمع البيانات الخا�صة بالتالميذ) في
الف�صل الثاني.
 يبد�أ التخطيط لتنويع التدري�س من �أول يوم في الدرا�سة �إن لم يكن قبل الدرا�سة ،فيقوم المعلم بو�ضع خطة عامة
ل�سير الدرا�سة خالل العام الدرا�سي �أو الف�صل الدرا�سي ،ثم يخطط للوحدات التدري�سية ثم للدرو�س �أو ًال ب�أول.
 على المعلم الذي يطبق تنويع التدري�س �شرح النظرية للتالميذ ولأولياء الأمور في�شعروا ب�أنهم م�شاركون في العملية
التعليمية ،وتدفعهم قناعتهم ب�أهمية تنويع التدري�س �إلى م�ساعدة المعلم على تحقيق الأهداف المن�شودة.
 على المعلم محاولة الإفادة من زمالئه المعلمين والمعلمات وفق ًا لطبيعة الموقف التعليمي واحتياجات
التالميذ ،كما عليه العمل على موافقة القيادات المدر�سية والح�صول على دعمهم لأن�شطة المعلم
والمتعلمين في تنويع التدري�س.
 في �أثناء الدر�س يقوم المعلم ب�أكثر من م�سئولية فهو ينظم المكان  -بم�شاركة التالميذ  -بما يتنا�سب مع
اال�ستراتيجية التي �سوف يطبقها ،ثم عليه �إدارة الف�صل و�إدارة الوقت حتى ال تطغى فترات تنويع التدري�س
على فترات معاملة الف�صل كوحدة متكاملة .وعليه متابعة التالميذ وتقديم الم�ساعدة لمن يحتاجها في
الوقت المنا�سب ،وت�شجيع التلميذ المجتهد وتوجيه من هو دون ذلك.
 على المعلم �أن يهتم بتقييم �أداء و�إنجازات كل تلميذ ،حتى يتعرف احتياجاته ،ويتفهم نقاط القوة لدي كل
منهم وكذلك نقاط ال�ضعف ليعمل على مواجهتها ومحاولة عالجها.

ثاني ًا :دور المتعلم
�أما دور المتعلم في ف�صول تنويع التدري�س فيتلخ�ص في:
 على التلميذ �أن يفهم ما يدور في الف�صل و�أهدافه ،فمن المهم �أن يكون التالميذ على وعي بفكرة تنويع
التدري�س و�أهدافه ،و�أن ي�ستوعبوا ما يدور في الف�صل من �إجراءات ،و�أهداف هذه الإجراءات ،ويقتنعوا �أنها
�أو ًال و�أخير ًا ل�صالحهم ولتمكنهم من تعلم �أف�ضل.
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 التالميذ في عمليات تنويع التدري�س �شركاء �إيجابيون عليهم التزامات يجب القيام بها ويحر�صون عليها؛
ومنها على �سبيل المثال تقديم البيانات والمعلومات التي ت�ساعد المعلم على تعرف �أنماط تعلم كل منهم،
و�أنواع ذكاءاته وميوله وهواياته� ......إلخ� .إن الدقة والإخال�ص والأمانة في تقديم هذه البيانات هي الأ�سا�س
الذي ي�صمم المعلم في �ضوئه ا�ستراتيجيات تدري�سه المتنوعة.
 على التالميذ �أن يتقبلوا فكرة اختالف المهام والأن�شطة التي يقدمها المعلم لبع�ض منهم ،و�أن هذا لي�س
تف�ضي ًال منه للبع�ض ،ولكن هو لم�ساعدة كل منهم علي تحقيق �أق�صى درجات النجاح في �ضوء خ�صائ�صه.
وهكذا ال يفقد التلميذ روح االنتماء والوالء للف�صل ككل ،ويتعود علي التعامل مع �أفراد يختلفون عنه في بع�ض
�سماتهم وميولهم ......وهذه �سنة الحياة.
 على التالميذ في ف�صول تنويع التدري�س التعود على كثرة وتنوع عمليات التقييم و�أ�ساليبه و�أدواته ،ويفهمون
�أن التقييم الم�ستمر هو الذي ي�ساعد المعلم على تعرف قدرات كل منهم حتى يوجههم التوجيه ال�سليم نحو
الأهداف المن�شودة.
 و�إذا كان المعلم يبذل جهد ًا وا�ضح ًا لم�ساعدة التالميذ على التقدم والنجاح في درا�ستهم ،فعلى التالميذ
�أنف�سهم بذل الجهد لتحقيق هذا الهدف .ف�إذا �شعر التلميذ �أنه في حاجة لمزيد من �شرح المعلم ليفهم
المو�ضوع فعليه المبادرة بطلب الم�ساعدة ،وعليهم تعريف المعلم ب�أن ما يقدمه لهم من مادة درا�سية
�أ�سهل من الالزم وتثير الملل وعدم الدافعية للتعلم� ،أو �أنها �أ�صعب من الالزم ويحتاجون لم�ساعدة لفهمها.
كما يتعود التالميذ العمل التعاوني وي�ساعد كل منهم الآخر عند الحاجة ،كما يطلب هو م�ساعدة الآخرين
عندما يحتاج لذلك.
 على التالميذ تعزيز الثقة ب�أنف�سهم وبقدراتهم على تحقيق ما يطلب منهم من �أعمال ،وقبول التحدي
وبذل الجهد لالرتقاء بم�ستواهم وال يرت�ضون بم�ستوى (التلميذ المتو�سط) .وعلى المتفوقين والموهوبين
تجنب الغرور والتعالي على زمالئهم ،ومحاولة االندماج مع زمالئهم في مختلف الأن�شطة والمهام ،والعمل
على ُح�سن ا�ستغالل الوقت وتعظيم فهمهم و�إدراكهم للمو�ضوعات المقررة ،وعليهم اال�ستمتاع بما يقدمونه
لزمالئهم من م�ساعدة �سواء في الأعمال الفردية �أو الجماعية.

ثالث ًا :دور الإدارة المدر�سية في تنويع التدري�س
مدر�سي ًا داعم ًا وم�شجع ًا
عندما نطالب المعلمين بتطبيق نظرية تنويع التدري�س ،فالبد �أن نوفر لهم مناخ ًا
ّ
لتنفيذ هذه النظرية .والإدارة المدر�سية من �أهم العوامل التي ت�ساعد على توفير المناخ المدر�سي المطلوب،
ويتلخ�ص دورها في:
 الإدارة المدر�سية هي قائد ال�سفينة وهي المحرك لها نحو النجاح ،لذلك فمن المهم �أن يكون مدير
المدر�سة على وعي وفهم بنظرية تنويع التدري�س ،و�أهدافها ،وكيف تنفذ ،ومتطلباتها .وفي �ضوء هذا
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الفهم يعمل مدير المدر�سة على توفير متطلبات التنفيذ ،ويي�سر للمعلمين الظروف التي ت�ساعدهم على
التطبيق الناجح لتنويع التدري�س .ومن ذلك على �سبيل المثال ا�ستعداده لإحداث بع�ض التغييرات في �شكل
الف�صل وترتيبه ،وفي جدول الح�ص�ص المدر�سية ليكون �أكثر مرونة ،وفي توفير مراجع وم�صادر متنوعة
في المكتبة المدر�سية �أو مكتبة الف�صل.
 ي�ستطيع القائد �أن ي�شارك المعلمين في مخاطبة �أولياء الأمور ب�شرح ما يحدث مع �أبنائهم في الف�صل،
ويجيبون عن �أ�سئلتهم ليطمئنوا �إلى �أن ما يحدث من تنويع في التدري�س هو في �صالح �أبنائهم ،فيتقبلون
الفكرة وي�سهمون في العمل على نجاحها.
 ي�شجع مدير المدر�سة المعلمين الذين يجربون طرق ًا وا�ستراتيجيات حديثة في التعليم والتدري�س ،ويعملون
على ن�شر تلك الأفكار بين المعلمين والمعلمات في كافة التخ�ص�صات .وعليه في هذا ال�صدد العمل على
توفير فر�ص لتدريب المعلمين على �أ�ساليب تنويع التدري�س من م�صادر م�سئولة ،ونود �أن ن�ؤكد هنا �أن
مهارات تنويع التدري�س ال تتحقق في ور�شة عمل يعقدها المدير بعد اليوم الدرا�سي ......ولكنها تتطلب
برامج تدريبية مدرو�سة ومخططة ومتدرجة ،وتمتد لأ�سابيع بل و�شهور.
 يعتمد مدير المدر�سة على بع�ض الزمالء من المعلمين والمعلمات الذين يطبقون هذا الفكر التربوي بنجاح،
ويطلب منهم عقد لقاءات وندوات لزمالئهم في المدر�سة للتعريف بالنظرية وطرق تطبيقها ،ثم متابعة
زمالئهم ممن يجربون تنويع التدري�س لأول مرة ويقدمون لهم الم�ساعدة والم�شورة.
 ي�ستطيع مدير المدر�سة �أن يوفر فر�ص ًا لبع�ض المعلمين لاللتحاق بالجامعة لدرا�سة مقرر متخ�ص�ص في
تنويع التدري�س ،وقد يكون ذلك خالل الإجازة ال�صيفية ،ليتمكن من فهم النظرية وتطبيقاتها ،ثم ينقل ما
تعلمه لزمالئه في المدر�سة.
 من التجارب التي نجحت في مدار�س بع�ض الدول؛ اتفاق مدير المدر�سة مع �أ�ساتذة من كليات التربية
للإ�شراف على �أداء المعلمين والمعلمات وتقييم مدى نجاحهم في تطبيق تنويع التدري�س ،وتقديم التوجيهات
والإر�شادات الالزمة لنجاح التجربة.
 يوفر مدير المدر�سة ،الحري�ص على تنويع التدري�س في مدر�سته ،للمعلمين والمعلمات المراجع والنماذج
التي ي�ستفيدون منها في فهم النظرية وطرق تنفيذها.
ولعل هذا الدليل الذي بين �أيديكم اليوم هو �أحد هذه الم�صادر.
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في �ضوء
ظروف مدر�ستك

اكتب خطة مقترحة تقدمها لمدير المدر�سة ترى �أنها تفيد في ن�شر فكرة
تنويع التدري�س بين المعلمين والمعلمات.
حدد بالتف�صيل كل ما هو مطلوب لتحقيق هذا الهدف ،وخطوات تنفيذه ،مع تحديد
الم�سئوليات والتوقيتات الزمنية والموارد المادية الالزمة.
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رابع ًا :دور �أولياء الأمور في تحقيق �أهداف تنويع التدري�س
�إن هدف �أي ولي �أمر هو �أن يرى ابنه �أو ابنته ناجحة ومتفوقة و�سعيدة وم�ستمتعة بالذهاب �إلى المدر�سة،
وبعملية التعلم .ويرحب �أولياء الأمور ب�أي تطور في العملية التعليمية يحقق لهم هذا الهدف ،وتنويع التدري�س
كنظرية وك�أ�سلوب تعليم وتعلم يهدف �إلى تحقيق كل ذلك.
ولكي يتقبل �أولياء الأمور هذه الفكرة والتي تبدو جديدة �أو غريبة بالن�سبة لبع�ضهم ،على مدير المدر�سة
والمعلمين عقد لقاءات معهم ل�شرح الفكرة وتو�ضيح �أ�ساليب تنفيذها ،و�أهميتها بالن�سبة لكل تلميذ/تلميذة في
الف�صل.
وعلى المعلمين/المعلمات الرد على ت�سا�ؤالت �أولياء الأمور  -وهي كثيرة  ،-و�أن يو�ضحوا لهم دورهم في
نجاح هذه الطريقة و�أنهم م�شاركون في خطواتها وفي ا�ستكمال الجهد الذي تبذله المدر�سة من خالل تعاملهم
مع �أبنائهم في الأ�سرة.
ولتحقيق هذه الم�شاركة يمكن للمعلم/للمعلمة �أن:
 يطلب من �أولياء الأمور �أن يكتبوا له �أو يخبروه عن رغباتهم بالن�سبة لأوالدهم في بداية ال�سنة الدرا�سية.


ي�ستمع �إلى �أولياء الأمور ،ويو�ضح لهم كيف تراعي بيئة التعلم في ف�صول تنويع التدري�س النواحي المختلفـة
المرتبطة بقدرات المتعلم وحاجاته واهتماماته وميوله لتزيد من نقاط القوة لديه ،وتوفر الفر�ص لتقوية
ورفع نقاط ال�ضعف.

 يو�ضح لأولياء الأمور كيف يتابع النمو الفردي للمتعلم ،وكذلك االندماج والت�شويق والإثارة.
 ي�ستخدم طرق ًا متنوعة لم�ساعدة �أولياء الأمور على فهم �أنهم ي�شتركون في بناء منهج تعليمي وطريقة
للتعليم ت�ضم الأهداف نف�سها التي يرغبون فيها لأوالدهم.
 يمكن دعوة من يريد من �أولياء الأمور لح�ضور بع�ض الح�ص�ص في المدر�سة ليرى وي�شارك بنف�سه في �إدارة
الف�صل فيزداد فهمه واقتناعه ب�أهمية تنويع التدري�س.

وعلى �سبيل
المثال

ف�إن الر�سائل الدورية الخا�صة بالف�صل ،وو�سائل الأخبار الأ�سبوعية �أو
ال�شـهـريـة ،واالجتمـاعـات مع الأب �أو الأم ،ومتـابعـة ملفات عمل المتعلم «البورتفوليو»
وتقييم �إنجازاته ......كل ذلك ي�ساعد في تحقيق هذا الهدف.
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�أيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�ض ًا

ي�ستطيع �أولياء الأمور الم�شاركون بالتطوع ،مراجعة بع�ض المفاهيم
�أو المهارات مع المتعلمين ذوي �صعوبات التعلم في بع�ض المجـاالت الدرا�سيــة
في الريا�ضيـات ،واللغة العربية ،واالجتماعيات ،والفنون� ......إلخ .و�أن ي�شاركوا
المتقدمين تقدمهم فيما يقومون به �أثناء التعلم� .أو يعملون في م�شروع مع
مجموعة من التالميذ ،وبخا�صة �إذا كان الم�شروع في تخ�ص�ص ولي الأمر ،وبذلك
يكون الآباء كنزاً تربويا ونف�سيا للمتعلمين.
مما �سبق
يت�ضح �أن
م�شاركة �أولياء الأمور للمعلمين مهمة في تحقيق �أهداف تنويع التدري�س ،فولي الأمر يعرف دائم ًا ابنه معرفة �أعمق
مما ي�ستطيع المعلم .وهناك الكثير مما ي�ستطيع المعلم �أن يتعلمه من هذه المعرفة العميقة .هذا من جانب ،ومن
جانب �آخر يعرف المعلم/المعلمة التلميذ (المتعلم) بطرق ال ي�ستطيع �أن يعرفها الوالد .وهناك الكثير مما يكت�سبه
الوالد من هذا االت�ساع في المعرفة .والنظر �إلي المتعلم من وجهة نظر الوالد والمعلم يزيد من فر�ص م�ساعدته على
تحقيق �إمكاناته كاملة.

ناق�ش زمالءك في �أن�شطة �أخرى يمكن �إ�ضافتها �إلى ما �سبق لتو�ضيح
كيفية ا�شتراك �أولياء الأمور في تحقيق �أهداف تنويع التدري�س.
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الف�صل الثاني
لماذا نحتاج �إلى تنويع التدري�س؟
�س�ؤال واحد و�ست �إجابات
الإجابات ترتبط بالآتي:
• طبيعة التالميذ.
• حقوق الإن�سان.
• نظريات المخ الب�شري و�أنماط التعليم.
• �أهداف العملية التعليمية.
• دافعية المتعلم.
• م�شكالت التعليم.
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الف�صــل الثاني
لماذا نحتاج �إلى تنويع التدري�س؟
�س�ؤال واحد و�ست �إجابات
لقد �أو�ضحنا في الف�صل الأول معنى تنويع التدري�س ،وقدمنا تعريفات كثيرة لت�ساعد
القارئ على التو�صل �إلى تعريف ُيعبر عن مدى فهمه لهذا المفهوم ،واالقتناع به .كما ناق�شنا
الفرق بين تنويع التدري�س وتفريد التعليم ،ومميزات وعيوب الف�صول الموحدة التي ت�ضم
تالميذ مختلفي القدرات ،ومقارنتها بالف�صول التي ت�ضم تالميذ متقاربي القدرات.
ولعل كل ذلك قد �ألقى ال�ضوء على ال�س�ؤال المطروح هنا وهو:
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لماذا نحتاج �إلى تنويع التدري�س؟

• طبيعة التالميذ
نحن نحتاج �إلى تنويع طرق و�أ�ساليب التدري�س في �أي موقف تعليمي ،وفي �أي ف�صل ،وفي �أي مرحلة؛ لآن التالميذ
�أو الطالب الذين نود �أن نعلمهم ال يتعلمون بطريقة واحدة ،وبينهم اختالفات متعددة ت�ؤثر على رغباتهم في التعلم،
وفي قدرتهم على التعلم ،وعلى �سرعتهم في التعلم ،وعلى ما يف�ضلونه من طرق تعليم وتعلم.
ف�إذا �أردنا �أن ن�ساعد ه�ؤالء التالميذ على تحقيق �أهداف المناهج والمقررات ال ُمخططة لهم ،فالبد من تنويع
التدري�س بما يتفق مع خ�صائ�ص و�سمات الفئات المختلفة من ه�ؤالء التالميذ.
نقول ذلك بالن�سبة للف�صل الدرا�سي العادي حيث تكون االختالفات بين التالميذ قليلة ن�سبي ًا ،وتكون جوانب
الت�شابه �أكثر .فما بالك بالف�صول الموحدة  Inelusive Classroomsوالتي ت�ضم تالميذ تت�سع بينهم م�ساحة
االختالفات حيث ت�ضم الموهوبين والمتميزين في بع�ض المجاالت ،جنب ًا �إلى جنب مع من يعانون من بع�ض �صعوبات
التعلم� ،أو بطيئ التعلم� ،أو من لديهم بع�ض الإعاقات الج�سمية.

ال �شك

�أن الحاجة �إلى تنويع التدري�س في هذه الحالة تكون �ضرورية .بل حتمية.

• حقوق االن�سان
االلتزام بقوانين حقوق الإن�سان
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مما ي�ؤكد �ضرورة تنويع التدري�س في التعليم ب�شكل عام هو العمل على تنفيذ حق من حقوق الإن�سان الم�شروعة
قانوني ًا ،وتن�ص عليها جميع االتفاقيات الدولية الخا�صة بحق كل فرد في الح�صول على تعليم متميز دون تفرقة بين
المتعلمين؛ �سواء على �أ�سا�س القدرات� ،أو الثقافات� ،أو الم�ستوى االقت�صادي� ......إلخ.
ومن هنا التزمت جميع الدول التي وقعت على هذه االتفاقيات بتوفير تعليم يراعي خ�صائ�ص التالميذ ،ويقدم
المناهج المقررة على كل مرحلة بطرق متنوعة تتنا�سب مع احتياجات كل تلميذ.
وكما ذكرنا �سابق ًا في هذا ال�ش�أن �أن النه�ضة التعليمية على م�ستوى العالم ركزت في البداية على (الحق في
التعليم للجميع) ،ثم تطور الهدف و�أ�صبح (الحق في تعليم متميز للجميع).
ولن يت�أتى التميز للجميع �إال بمراعاة احتياجات الأفراد المختلفة وتنويع التدري�س لتلبية االحتياجات بكافة �أنواعها.

راج ـ ـ ـ ــع
مع زمالئك االتفاقيات الدولية التي تنادي بحق الإن�سان في تعليم متميز
منا�سب الحتياجاته.
• نظريات المخ الب�شري و�أنماط التعليم

تنويع التدري�س يحقق ما تو�صلت �إليه بحوث ودرا�سات المخ الب�شري،
وكيف يحدث التعلم ،ومن �أهمها:
�أو ً
ال :نظرية الذكاءات المتعددة Multiple Intelligence
من �أهم �إنجازات العلم الحديث المرتبط بالمخ الب�شري ما تو�صل �إليه “ ”Gardnerوهو نظرية الذكاءات
المتعددة؛ وتعرفنا منها �أن فكرة الذكاء العام التي كنا نحكم بها على م�ستوى ذكاء الأفراد ب�صورة مطلقة ،لم تعد
�صحيحة علمي ًا ،وبد ًال منها تو�صلنا �إلى �أن هناك ذكاءات متعددة منحها اهلل لكل فرد ،ولكن نجد م�ستوى �أحد هذه
الأنواع من الذكاءات لدى �أحد الأفراد مرتفع ًا ،بينما نجد نوع �آخر من هذه الذكاءات لدى ذات الفرد منخف�ض ًا.
بمعنى �أن كل فرد يتمتع بجميع �أنواع الذكاءات ،ولكن بدرجات متفاوتة.
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ولعل من �أهم مميزات الف�صول الموحدة لتالميذ لهم قدرات مختلفة ،هو تنوع هذه الذكاءات بين تالميذ الف�صل ،فيحدث
بينهم حوارات ثرية ،ويكمل بع�ضهم البع�ض الآخر؛ لنحقق ما نعبر عنه بالذكاء الجمعي .Collective Intelligence
وال �شك �أن كل فرد يف�ضل التعلم الذي يعتمد على ما لديه من ذكاءات مرتفعة الم�ستوى ،وي�ضيق بتعليم يعتمد على نوع
من الذكاءات يفتقده� ،أو ال يتمتع بم�ستوى عال فيه .ومن هنا نحتاج �إلى تنويع التدري�س ليتواءم مع �أنواع الذكاءات المختلفة
لدى تالميذ الف�صل ،وذلك يمكننا من الو�صول �إلى �أكبر عدد منهم ،وتحقيق �أعلى �إنجاز لكل تلميذ في �ضوء ذكاءاته.
ولأهمية نظرية الذكاءات المتعددة ،وارتباطها القوي بتنويع التدري�س ،ف�سوف ن�شرح باخت�صار �أنواع الذكاءات
المختلفة التي تو�صل �إليها «جاردنر» ،وخ�صائ�ص و�سلوك التلميذ الذي يتمتع بكل نوع منها ،حيث يفيد ذلك في تعرف
المعلم �أنواع الذكاءات التي يتمتع بها كل تلميذ ،ويطوع تدري�سه ليتما�شى ويتواءم مع هذه الذكاءات.
وفيما يلي عر�ض �سريع للذكاءات المتعددة وخ�صائ�ص الفرد الذي يتمتع بن�سبة عالية من كل منها:
 - 1الذكاء اللفظي/اللغوي
يعني القدرة على ا�ستخدام الكلمات �شفوي ًا بفاعلية كما هو الحال عند المحامي ،والخطيب ،وال�سيا�سي،
وال�شاعر ،والمحرر ال�صحفي� ......إلخ .وي�ضم هذا الذكاء القدرة على تناول ومعالجة بناء اللغة و�أ�صواتها
ومعانيها وا�ستخداماتها العلمية.
ومن خ�صائ�ص ال�شخ�ص الذي يتمتع بالذكاء اللغوي ما يلي:
 يحب �أن يحكي الق�ص�ص ،وي�شارك بفعالية في المحادثات والمناق�شات.
 يتهج�أ الكلمات ب�سهولة ودقة.
 يتحدث ب�سهولة ويو�ضح �أفكاره عن طريق الكتابة والكالم.
 لديه ذاكرة جيدة للأ�سماء والأماكن والتواريخ والحقائق الأخرى.
 ي�ستمتع ب�ألعاب الكالم كالكلمات المتقاطعة ،وتكوين الكلمات والجمل.
 يعر�ض �أفكاره ب�سهولة ولباقة.
 لديه مفردات لغوية جيدة مقارنة بمن في مثل عمره.
 يحب القراءة والأبحاث لمعرفة موا�ضيع كثيرة ومتنوعة
L

)Verbal/Linguistic Intelligence (VL

 - 2الذكاء المنطقي/الريا�ضي
يعني القدرة على ا�ستخدام الأرقام والتفكير المنطقي التحليلي ،ويت�ضح هذا الذكاء في الأ�سلوب المنظم
الذي يتبع �سياقات وا�ضحة مرتبة .وي�سهل على �صاحب هذا الذكاء مالحظة العالقات �سواء اللفظية �أو الرقمية،
كما ي�سهل عليه ت�صنيف الأ�شياء والأفكار في فئات �أو مجموعات .ويتميز بالقدرة على التوقع والتنب�ؤ في �ضوء
معطيات محددة ،وي�ستنتج العمليات ،وي�ضع الفرو�ض ،ويختبرها ب�أ�سلوب علمي.
M

)Logical/Mathematical Intelligence (LM
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ومن خ�صائ�ص ال�شخ�ص الذي يتمتع بالذكاء المنطقي الريا�ضي ما يلي:
 لديه اهتمام كبير بالريا�ضيات.
 يحب الر�سم البياني والأ�شكال التو�ضيحية وتنظيم المعلومات على �أ�س�س مختلفة.
 يحب الم�سائل الريا�ضية عقليا ب�سهولة.
 يتمتع ب�ألعاب المكعبات التي تعتمد على المنطق واكت�شاف العالقات.
 يفهم الأفكار المجردة.
 يحب العمل على الكمبيوتر وا�ستخدامه �أكثر من �أن يلعب عليه �ألعابا ب�سيطة.
 عادة يف�ضل الأ�شياء المرتبة والمنطقية.
 يفهم ال�سبب والنتيجة ،والفعل ورد الفعل.
 ي�ستمتع بالعمليات الإح�صائية والأرقام ،ولديه ذاكرة جيدة تحفظ هذه الإح�صائيات.
 ماهر في لعبة ال�شطرنج والألعاب اال�ستراتيجية التي تعتمد على التخطيط.
 - 3الذكاء الحركي/البدني
يعني القدرة على ا�ستخدام الفرد لج�سده في التعبير عن الأفكار والم�شاعر؛ كما يحدث في �أداء الممثلين،
والأبطال الريا�ضيين .ي�ستخدم يديه ب�سهولة في ت�شكيل الأ�شياء كما في �أداء المثال ،والميكانيكي والجراح.
ويت�ضمن هذا الذكاء مهارات ج�سمية مثل الت�آزر والتوازن في المهارة والقوة والمرونة وال�سرعة.
K

)Bodily/Kinesthetic Intelligence (BK

ومن خ�صائ�ص ال�شخ�ص الذي يتمتع بالذكاء الحركي البدني ما يلي:
 يتحكم في توازن ج�سده ب�سهولة ،ومرونة.
 منظم جد ًا وعنده �إح�سا�س جيد بالوقت.
 يحب االنتقال دائم ًا بن�شاط وحيوية.
 يطور مهاراته الج�سدية والبدنية ب�سرعة و�سهولة.
 ي�ستمتع بتمثيل الأ�شياء بطريقة درامية.
 ي�ستطيع التحكم في م�شاعر وت�صورات الآخرين.
 يتميز في الريا�ضة والألعاب الج�سدية والبدنية.
 يف�ضل عمل الأ�شياء �أكثر من ال�سماع عنها� ،أو قراءتها.
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 - 4الذكاء المو�سيقي
يعني القدرة على الفهم والإدراك والتمييز لطبقات ال�صوت ،والإيقاع ،ودرجة النغمة ،والقدرة على تقديم
المو�سيقى عن طريق ا�ستخدام الآالت �أو الأ�صوات ،ويت�ضمن اال�ستماع الفعال ،والقدرة على التلحين والت�أليف
المو�سيقى والغناء و�أداء الأعمال المو�سي قية والح�س للإيقاع المو�سيقى.
M

)Musical Intelligenc (M

ومن خ�صائ�ص ال�شخ�ص الذي يتمتع الذكاء المو�سيقي ما يلي:
 يتذكر الألحان ويرددها.
 يعزف على �آلة مو�سيقية معينة �أو لديه �صوت عذب للغناء.
 يعمل على تنمية قدراته ال�صوتية� ،أو يعزف على بع�ض الآالت المو�سيقية� ،أو يكتب �أو يلحن �أو يوزع �ألحانا مو�سيقية.
 يظهر اهتمام ًا قوي ًا بالمو�سيقى.
 لديه �إح�سا�س قوي باللحن والإيقاع في الحركة والحديث.
 عادة ما يغني �أو يدندن وهو بمفرده.
 - 5الذكاء ال�شخ�صي الخارجي (االجتماعي) )Interpersonal Intelligence (IP
P

يعني القدرة على �إدراك �أمزجة الآخرين ومقا�صدهم ودوافعهم وم�شاعرهم والتمييز بينها ،وي�ضم هذا
النوع الح�سا�سية لتعبيرات الوجه ،وال�صوت ،والإيماءات ،والقدرة على التمييز بين مختلف �أنواع الإيماءات بين
الأ�شخا�ص ،والقدرة على اال�ستجابة بفاعلية لتلك الإيماءات بطريقة عملية.
ومن خ�صائ�ص ال�شخ�ص الذي يتمتع الذكاء ال�شخ�صي الخارجي (االجتماعي) ما يلي:
 لديه قدرة قيادية ،وي�ستطيع التحكم في �آراء و�أفعال الآخرين.
 ح�سا�س �إلى الم�شاعر والأفكار وتحريك الآخرين.
 يحب العمل والتعلم مع الآخرين.
 يتفاعل براحة وثقة مع الآخرين.
 ي�ستطيع تنظيم وتحريك الآخرين وحثهم للعمل.
 ي�شكل عالقات و�صداقات ب�سهولة.
 - 6الذكاء ال�شخ�صي الداخلي (الذاتي) )Intrapersonal Intelligence (IR
R

يعني القدرة على معرفة الذات وعلى التعرف المتوائم مع هذه المعرفة .ويت�ضمن ذلك �أن يكون لدى الفرد
�صورة دقيقة عن نف�سه (جوانب القوة والق�صور) والوعي بالحالة المزاجية مثل الدوافع والرغبات والقدرة
على ال�ضبط الذاتي والفهم الذاتي واالحترام الذاتي.
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ومن خ�صائ�ص ال�شخ�ص الذي يتمتع الذكاء ال�شخ�صي الداخلي (الذاتي) ما يلي:
 ي�س�أل �أ�سئلة عن الحق والواجب ،ولديه اهتمام قوي بال�صح والخط�أ ،بالعدل والظلم.
 يف�ضل العمل منفرد ًا ،يوجه نف�سه توجيها ذاتي ًا.
 لديه عزيمة قوية.
 يحدد ويوجه م�شاعره بدقة.
 يقتنع ب�أفكاره وال يخ�ضع لل�ضغوط الخارجية.
 لديه �إح�سا�س قوي بالنف�س.
 يت�أقلم مع الظروف والمتغيرات المختلفة.
 يدرك قوته وحدوده ال�شخ�صية بو�ضوح وبمو�ضوعية.
 - 7الذكاء الطبيعي
يعني القدرة على التمييز بين الكائنات الحية (كالنباتات والحيوانات) والح�سا�سية لمالمح و�صفات العالم
الطبيعي مثل ال�سحاب وال�صخور .وهذه القدرة �ضرورية لمن يميل �إلى ال�صيد �أو الزراعة �أو علماء النبات �أو
الحيوان.
)Naturalist Intelligence (N

N

ومن خ�صائ�ص ال�شخ�ص الذي يتمتع الذكاء الطبيعي ما يلي:
 م�شاهد جيد لما يحدث حوله.
 ي�س�أل �أ�سئلة لمعرفة المزيد من المعلومات حول ما ي�شاهده.
 لديه القدرة على التكيف مع الظروف� ،شخ�صيته مرنة.
 يفهم كيفية عمل الأنظمة و�إمكانية ا�ستخدامها للأغرا�ض ال�شخ�صية.
 يهتم ولديه �إح�سا�س بالطبيعة.
 ب�سهولة ي�ستطيع التعرف وت�صنيف وتنظيم المواد والمعلومات والأفكار.
 - 8الذكاء الب�صري/المكاني
يعني القدرة على �إدراك العالقات المكانية بين الأ�شياء� ،أو القدرة على الت�صور الب�صري للأ�شكال في
المكان (الفراغ) .ويعتبر ال�شخ�ص الذي يت�صف بالذكاء المكاني �شخ�ص له �إح�سا�س جيد باالتجاه والقدرة
على الحركة والتعامل الجيدين في العالم المحيط به .وكذلك يتمثل بالح�سا�سية للألوان والخطوط والأ�شكال
والأنماط والأماكن والعالقات بين العنا�صر المتعددة ،والقدرة على الت�صوير والتمثيل وتقديم الأفكار المكانية
ب�شكل ت�صوري وبر�ؤية ب�صرية قائمة على المعرفة وبا�ستخدام �ألفاظ تعبيرية دالة.
)Visual/Spatial Intelligence (VS

S
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ومن خ�صائ�ص ال�شخ�ص الذي يتمتع الذكاء المكاني:
 ير�سم ر�سومات بيانية دقيقة وبها التفا�صيل.
 يعر�ض مهارات ميكانيكية عن طريق فك وتركيب الأ�شياء المركبة.
 يحب �أن يو�ضح الأفكار بطريقة مرئية.
 يتعلم �أف�ضل عن طريق الر�ؤية الم�شاهدة وي�سترجع المعلومات والبيانات عن طريق الر�سومات وال�صور.
 ي�ستمتع ب�ألعاب المتاهات والألعاب الفكرية والتحديات المرئية.
 يحب عمل النماذج والر�سومات والأ�شكال ثالثية الأبعاد.
وال�شكل التالي يعبر عن �أنواع الذكاءات المتعددة:

�شكل (� )3أنواع الذكاءات المتعددة
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كيف يمكن تحديد �أنواع الذكاءات لدى التالميذ؟

للإجابة

عن هذا ال�س�ؤال يتم الآتي:
(�أ) تحديد قائمة الذكاءات المتعددة.
(ب) و�ضع مفتاح الإجابة على قائمة الذكاءات.
(جـ) تملأ ا�ستمارة الذكاءات المتعددة بم�شاركة كل من التلميذ/التلميذة والمعلم وولى الأمر.

ثم يفرغ المعلم بيانات اال�ستمارة لكل تلميذ/تلميذة في الجدول رقم ( )6ليتعرف على �أنواع الذكاءات
عالية التكرار ،والذكاءات المتو�سطة ،ومنخف�ضة الم�ستوى.
وبهذا ي�ستطيع المعلم تحديد �أنواع الذكاءات المرتفعة الم�ستوى لدى كل تلميذ.
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(�أ) قائمة الذكاءات المتعددة:
جدول ( )4قائمة الذكاءات المتعددة
اال�سم …………… :الف�صل .….…… :التاريخ .......…… :النــوع :ذكر
م

�سلوك التلميذ  /التلميذة

1

يتميز بالتوازن والبراعة ودقة في المهام البدنية.
يهتم جد ًا بالريا�ضيات.
يتذكر الألحان.
م�شاهد جيد جد ًا للأ�شياء� ،أو الأحداث المحيطة.
يحب �أن ير�سم الر�سومات البيانية والخرائط ،ويحب تنظيم البيانات.
يحب �أن يروي ق�ص�ص ًا ،وين�ضم �إلى المحادثات والنقا�شات.
ي�س�أل �أ�سئلة عن العدل ،ولديه اهتمام بال�صح والخط�أ ،والعدل والظلم.
ي�س�أل �أ�سئلة من �أجل الح�صول على مزيد من المعلومات عن الأ�شياء التي
ي�شاهدها.
يف�ضل �أن يعمل بمفرده غير معتمد ًا على �أحد (نف�سه توجهه).
يعر�ض مهارات ميكانيكية،ي�ستطيع �أن يفك الأ�شياء ويعيد تجميعها مرة �أخرى
يتهجى بدقة و�صحة.
منظم ومن�ضبط وعنده �إح�سا�س بالوقت.
عنده مهارات قيادية ،وي�ستطيع �أن يدير غيره في الأفكار والأفعال ،وي�ستطيع
�أن يتحكم بهم.
يح�سب الم�سائل الريا�ضية ب�سهولة وي�سر بدون ا�ستخدام �آلة ،وي�ستخدم عقله.
يتحدث بطريقة وا�ضحة جد ًا ،وي�ستطيع �أن يو�ضح الأفكار ب�سهولة عن طريق
التحدث فقط.
يعزف على �آلة مو�سيقية ب�سهولة وي�سر� ،أو لديه �صوت جميل وعذب.
ي�ستمتع ب�ألعاب الذكاء والتفكير.
يفهم الأفكار المخت�صرة والمجردة.
يحب التنقل والبقاء ن�شيط ًا.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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�أنثى

مدى توفر ال�سلوك
(�أ) كبير (ب) (جـ)
�إلى حد ًا متو�سط �ضعيف
ما �إلى حد ًا
ما

م

�سلوك التلميذ  /التلميذة

20

ير�سم مو�ضح ًا التفا�صيل بدقة وبو�ضوح.
يطور �صوته� ،أو يلحن ويوزع ويكتب �أغاني مو�سيقية.
مرن و�سهل التكيف في ظل الظروف المختلفة.
يطور مهاراته البدنية ب�سهولة وي�سر.
ُمولع بالكمبيوتر ،وي�ستخدمه ب�سهولة في �أ�شياء �أكثر من اللعب عليه.
ح�سا�س للم�شاعر والأفكار وحركة الآخرين.
مدى توفر ال�سلوك
يف�ضل الأ�شياء ذات الترتيب والمنطق.
يفهم كيف تعمل الأنظمة وي�ستخدمها للم�صلحة ال�شخ�صية.
ي�ستمتع بالتمثيل وعمل الم�سرحيات والدراما.
لديه ذاكرة جيدة للأ�سماء والمواقع والتواريخ وحقائق �أخرى.
ي�ستطيع �أن يحاكي �إيماءات الآخرين و�أخالقهم.
يحب �أن ير�سم الأفكار ويعر�ضها وي�صورها.
يمتاز في الريا�ضة� ،أو الن�شاطات البدنية (الرق�ص� ،أو �ألعاب الدفاع عن النف�س
�أو الحركات الإبداعية.)......
ي�ستطيع ب�سهولة تحديد وت�صنيف وتن�سيق المعلومات والأفكار.
يف�ضل العمل والتعلم مع الآخرين.
ي�ستمتع ب�ألعاب الكالم مثل الكلمات المتقاطعة.
يفهم الأ�سباب والنتائج ،الفعل ورد الفعل.
لديه عزيمة قوية.
لديه ميول واهتمامات مو�سيقية.
يحدد ويعر�ض م�شاعره بدقة.
يتفاعل ب�سهولة وراحة ،وبثقة مع الآخرين.
يتعلم �أف�ضل عن طريق الر�ؤية والم�شاهدة ،وي�سترجع المعلومات عن طريق
ال�صور.

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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مدى توفر ال�سلوك
(�أ) كبير (ب) (جـ)
�إلى حد ًا متو�سط �ضعيف
ما �إلى حد ًا
ما

م

�سلوك التلميذ  /التلميذة

42

ي�ستمتع بفرديته وا�ستقالله الذاتي ،بغ�ض النظر عن ال�ضغوط.
يو�ضح الأفكار ب�سهولة عن طريق الكتابة.
يهتم ويح�س بالطبيعة وي�ستمتع بها.
لديه مفردات لغوية جيدة مقارنة ب�أقرانه في العمر.
يحب القراءة وعمل الأبحاث لمعرفة موا�ضيع ذات اهتمام له.
يحب الأرقام والإح�صاءات ولديه ذاكرة ممتازة لهذه الإح�صاءات.
لديه القدرة على التنظيم وتحفيز الآخرين.
لديه ح�س قوي الإيقاع والحركة والحديث.
يتمتع بالتحديات المرئية مثل المتاهات والمكعبات.
لديه �إح�سا�س بالنف�س قوي.
عادة يغني و ُيهمهم (يدندن).
يعلق على الحاالت الفكرية ويحللها.
يف�ضل �أن يكون م�شارك ًا بن�شاط في مو�ضوع معين على �أن ي�سمعه� ،أو يقر�أ
عنه.
ي�ستمتع بلعب ال�شطرنج ،والألعاب اال�ستراتيجية.
ينظم بو�ضوح ويفهم حدوده وقوته وحدوده ال�شخ�صية.
يحب عمل النماذج والأ�شكال ثالثية الأبعاد.
يكون عالقات �صداقة ب�سهولة.

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
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مدى توفر ال�سلوك
(�أ) كبير (ب) (جـ)
�إلى حد ًا متو�سط �ضعيف
ما �إلى حد ًا
ما

(ب) مفتاح االجابة على قائمة الذكاءات المتعددة:
جدول ( )5ت�صنيف ال�سلوكيات وفقاً لنوع الذكاء
�أرقام
ال�سلوكيات

�أنواع الذكاءات املتعددة
M BK LM VI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

�أرقام
ال�سلوكيات

*
*

*
*

*

IR IP

*
* *
*

*

*

*

*

*
*

*

*

* *

*
*

*

*

*
*

*

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

*

*
*
*

M BK LM VI

*

*

*

N

VS

�أنواع الذكاءات املتعددة

*
*
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*

IR IP

*

*
*

*

*
*

*

*
*

*
*

*

*
*
*

N

VS

*
*
*
*
*

*

*
*

*

*
*
*

*

(جـ) تفريغ ا�ستمارة الذكاءات المتعددة لكل تلميذ/تلميذة:
جدول ( )6تفريغ ا�ستمارة الذكاءات المتعددة لأحد التالميذ  /التلميذات
اال�سم ……………… :الف�صل .……… :التاريخ ......……… :النــوع:
�أرقام
ال�سلوكيات

3
4

7

*

*

2

6

*

*

*

*
*

8

*
*

9
10

ذكر

تكرارات كل نوع من �أنواع الذكاءات المتعددة
اللفظي المنطقي الحركي المو�سيقي االجتماعي الذلتي الطبيعي المكاني
()VS
()N
()IR
()IP
()M( )BK( )LM( )VL
�أ ب ج �أ ب ج �أ ب ج �أ ب ج �أ ب ج �أ ب ج �أ ب ج �أ ب ج

1

5

�أنثى

*

*
*

وهكذا ن�ستكمل تفريغ تكرارات كل نوع من �أنواع الذكاءات المتعددة للتلميذ/التلميذة.
ثاني ًا� :أنماط التعلم Learning Style

مرت بحوث ودرا�سات المخ الب�شري بمراحل مختلفة في �سبيل التو�صل �إلى معرفة كيف يحدث التعلم داخل مخ
الإن�سان؛ بمعنى تعرف �أنماط التعلم لدى الأفراد.
نظرية الن�صفين الكرويين في المخ:
من النظريات المعروفة التي �سادت لفترات طويلة هي الن�صفين الكرويين للمخ ووظائف كل منها.
ومن المعروف �أن الن�صف الأيمن من المخ يتحكم في الن�صف الأي�سر من ج�سم الإن�سان ،بينما يتحكم الن�صف
الأي�سر من المخ في الن�صف الأيمن من الج�سم.
وت�ؤمن هذه النظرية �أن بع�ض الأفراد يتمتعون بن�شاط متميز للن�صف الأيمن من المخ ،بينما البع�ض الآخر لديهم
ن�شاط متميز في الن�صف الأي�سر منه.
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وينعك�س هذا الن�شاط على �سلوك الأفراد ،كما يت�ضح من الجدول التالي:
جدول ( )7ن�شاط الن�صفين الكرويين في المخ وانعكا�سه على �سلوك الأفراد
الن�صف الأي�سر
 - 1يف�ضل ال�شرح اللفظي اللغوي.
 - 2ي�ستخدم اللغة والتركيز.
 - 3يعالج المعلومات تف�صيلي ًا.
 - 4يهتم بالأفكار المنطقية.
 - 5يف�ضل الأعمال التي تحتاج لتفكير مح�سو�س.
 - 6يركز على عمل واحد فقط.
 - 7يهتم ب�أن�شطة البحث والتنقيب.
 - 8يف�ضل العمل المنظم والمرتب.
 - 9يف�ضل الخبرات المحددة.
 - 10يهتم بالتفا�صيل.
 - 11يواجه الم�شكالت باهتمام بالغ.

الن�صف الأيمن
 - 1يف�ضل ال�شرح العملي المبا�شر.
 - 2ي�ستخدم ال�صور العقلية.
 - 3يعالج المعلومات بطريقة كلية.
 - 4ينتج الأفكار بالحد�س.
 - 5يف�ضل الأعمال التي تحتاج �إلى تفكير مجرد.
 - 6ي�ؤدي �أكثر من عمل في وقت واحد.
 - 7يهتم ب�أن�شطة الت�أليف والتركيب.
 - 8يمنحه االرتجال ب�سهولة.
 - 9يف�ضل الخبرات الحرة غير المحددة.
 - 10يهتم بالأفكار العامة.
 - 11يواجه الم�شكالت دون جدية.

ثالث ًا� :أنماط التعلم ح�سب الحوا�س الم�ستخدمة
تعرف �أنماط التعلم على �أنها مجموعة من ال�سمات المعرفية ،والنف�سية والح�سية (ال�سمعي ،والب�صري ،والحركي)،
والتي ت�شكل في مجملها الطريقة التي يتعلم بها المتعلمون المو�ضوعات المرتبطة بالمواد الدرا�سية المختلفة ب�شكل
�أف�ضل و�أ�سرع من غيرها من الطرق والأ�ساليب ،كما تحدد طريقة تفاعله مع بيئة التعلم واال�ستجابة لها.
ومن �أنماط التعلم ال�شائعة ما يلي:
 - 1نمط التعلم الب�صري
هو مجموعة من ال�سمات النف�سية والمعرفية والح�سية ،والتي من �ش�أنها �أن تجعل طريقة التعلم المف�ضلة لدى
الفرد هي الطريقة التي تعتمد على ا�ستخدام المثيرات الب�صرية لفهم خبرة التعلم والتفاعل مع بيئة التعلم؛
فالمتعلم ذو النمط الب�صري في التعلم يف�ضل طرق التعليم التي تعتمد على ا�ستخدام المواد التعليمية المكتوبة،
وا�ستخدام الر�سوم التخطيطية والخرائط ،كما تجعله يف�ضل الجلو�س داخل الف�صل في الأماكن التي يتمكن �أن
يرى منها المعلم وو�سائط التعلم التي يعر�ضها بو�ضوح.
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ما ال�سلوكيات التي تالحظها على بع�ض التالميذ وتدلك على �أن نمط
تعلمهم نمطاً ب�صرياً؟

ال�سلوكيات

التي تدل على �أن نمط تعلم التالميذ نمطاً ب�صرياً هي:

.…………………………...……………...…………… - 1
.…………………………...……………………………… - 2
.…………………………...……………………………… - 3
.…………………………...……………………………… - 4
.…………………………...……………………………… - 5

 - 2نمط التعلم ال�سمعي
هو مجموعة من ال�سمات النف�سية والمعرفية والح�سية ،التي من �ش�أنها �أن تجعل طريقة التعلم المف�ضلة لدى الفرد
هي الطريقة التي تعتمد على ا�ستخدام المثيرات ال�سمعية لفهم خبرة التعلم والتفاعل مع بيئة التعلم.
ونالحظ �أن المتعلم ذو نمط التعلم ال�سمعي يف�ضل طريقة التعلم التي تعتمد على ا�ستخدام المواد التعليمية
الم�سموعة مثل �أ�شرطة الكا�سيت ،والتعليمات اللفظية ،وال�شرح المبا�شر ،والمحا�ضرات ،والعمل في مجموعات
�صغيرة ،واال�شتراك في المناق�شات ،كما يف�ضل التفاعل مع الآخرين عن طريق �أن�شطة لعب الأدوار ،ف�ض ًال عن
قيامه بحل الم�شكالت عن طريق التحدث عنها.
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ما ال�سلوكيات التي تالحظها على بع�ض التالميذ وتدلك على �أن نمط
تعلمهم نمطاً �سمعياً؟

ال�سلوكيات

التي تدل على �أن نمط تعلم التالميذ نمطاً �سمعياً هي:

.…………………………...……………...…………… - 1
.…………………………...……………………………… - 2
.…………………………...……………………………… - 3
.…………………………...……………………………… - 4

 - 3نمط التعلم الحركي:
هو مجموعة من ال�سمات النف�سية والمعرفية والح�سية ،التي من �ش�أنها �أن تجعل طريقة التعلم المف�ضلة لدى الفرد
هي الطريقة التي تعتمد على ا�ستخدام يديه وج�سمه لفهم خبرة التعلم والتفاعل مع بيئة التعلم.
فالمتعلم ذو النمط الحركي يف�ضل طريقة التعلم التي تعتمد على القيام بالأن�شطة اليدوية مثل القيام بعمل نموذج
يو�ضح المفاهيم الرئي�سة� ،أو يجهز بطاقة ت�ساعده على فهم وتذكر المعلومات ،ف�ض ًال عن كتابة قوائم بالأعمال� ،أو
الأن�شطة التي عليه القيام بها ،والور�ش التعليمية والتعلم الن�شط ،وا�ستخدام الكمبيوتر والو�سائط المتعددة و�ألعاب
المحاكاة ......وغيرها.

ما ال�سلوكيات التي تالحظها على بع�ض التالميذ وتدلك على �أن نمط
تعلمهم نمطاً حركياً؟
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ال�سلوكيات

التي تدل على �أن نمط تعلم التالميذ نمطاً حركياً هي:

.…………………………...……………...…………… - 1
.…………………………...……………………………… - 2
.…………………………...……………………………… - 3
.…………………………...……………………………… - 4
رابع ًا� :أنماط التعلم كعمليات عقلية داخل المخ
يو�ضح هذا النموذج العمليات التي يقوم بها الفرد للتعامل مع ما ي�ستقبله من معلومات ،وكيف يختلف الأفراد في
التعامل مع تلك المعلومات ليحولها �إلى معارف.
الحوا�س

Senses

الم�شاعر

Feeling

ST

SF

NT

NF

التفكير

Thinking

الحد�س

Intuition

�شكل (� )4أنماط التعلم وفقا للعمليات التي يقوم بها الفرد للتعامل مع ما ي�ستقبله من معلومات.

يو�ضح النموذج الذي �أمامك �أن هناك ُبعدين للتعامل مع المعلومات ،ال ُبعد الأول هو كيفية ا�ستقبال المعلومة،
ويمتد هذا ال ُبعد على الخط الر�أ�سي في ال�شكل من النمط الح�سي �إلى النمط الحد�سي.
فالأول يعتمد على الحوا�س الخم�سة  Sensesللتحقق من المعلومة� ،أو ال�شيء المراد التعامل معه؛ بمعنى �أنه البد
�أن يراه بعينيه� ،أو يلم�سه بيديه� ،أو ي�شم رائحته� ،أو يتذوقه.
وعلى الطرف الآخر من هذا ال ُبعد نجد الفرد الذي لديه �إح�سا�س عقلي داخلي  ،Intuitionفهو يدرك الأ�شياء
والمعلومات في �ضوء تجاربه ال�سابقة وتقديره للموقف.
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�أما ال ُبعد الثاني للتعامل مع المعلومات فهو كيف يت�صرف المخ مع هذه المعلومة� ،أو هذا ال�شيء؟ ويمثل هذا ال ُبعد
المو�ضح �أمامك .في �أق�صى الي�سار بهذا الخط نجد عملية التفكير ،بمعنى �أن الفرد
الخط الأفقي في النموذج
ُيخ�ضع المعلومة التي و�صلته �سواء عن طريق الحوا�س� ،أو بالحد�س� ،إلى التفكير المنطقي والتحليلي ،وفي �ضوء ذلك
يتحدد موقفه منها بالقبول� ،أو بالرف�ض .وعلى نهاية الخط الأفقي من جهة اليمين نجد الفرد الذي يعتمد على م�شاعره
و�أحا�سي�سه نحو المعلومة� ،أو ال�شيء الذي ا�ستقبله المخ ،وفي �ضوء هذه الم�شاعر يحدد موقفه من هذا ال�شيء.
بمعنى �أن لدينا �أربعة �أنماط لتعلم �شيء جديد:
 نمط نرمز له في ال�شكل بـ ( )STوهو الذي يعتمد على حوا�سه في ا�ستقبال المعلومة ،ثم يخ�ضعها للتفكير
والتحليل لكي يفهمها ويتقبلها� ،أو يرف�ضها.
 نمط نرمز له في ال�شكل بـ ( )SFوهو الذي يعتمد على حوا�سه في ا�ستقبال المعلومة ،ثم يلج�أ �إلى م�شاعره
للحكم عليها ،وفي �ضوء ذلك يفهمها ويتقبلها� ،أو يرف�ضها.
 نمط ( )NTويعتمد على الحد�س في ا�ستقبال المعلومة ،بمعنى �أنه ال ي�صر على تعرفها بالحوا�س ،ثم يخ�ضعها
للتفكير والنقد ليفهمها ويتخذ موقف ًا تجاهها.
 نمط ( )NFويعتمد على الحد�س في ا�ستقبال المعلومة ،ويعتمد على م�شاعره للحكم عليها وفهمها واتخاذ
موقف تجاهها.

وقفة ت ـ�أمل

حاول �أن تتعرف على نف�سك ،و�إلى �أي نمط تنتمي.

ما دليلك على ذلك؟ �أعط �أمثلة.
 انتمى �إلى النمط:
………………….…………….......……………………….....
…………………………………………….…………….......
 الأمثلة التي تدل على ذلك:
.…………………………...……………………………… - 1
.…………………………...……………………………… - 2
.…………………………...……………………………… - 3
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�س�ؤال يجب
طرحه

كيف يمكنك ا�ستخدام هذا النموذج لتعرف �أنماط تعلم تالميذك؟

…………….…………….......…………………………..
…………………………………………….…………….......
…………………………………………….…………….......
…………………………………………….…………….......
…………………………………………….…………….......
…………………………………………….…………….......
…………………………………………….…………….......
…………………………………………….…………….......

ولعلنا تعرفنا على �أنماط تعلم مختلفة تو�صلنا �إليها نتيجة �أبحاث ودرا�سات المخ الب�شري ،وفي �ضوء هذه المعرفة
يت�أكد لنا �أهمية و�ضرورة تنويع التدري�س ليتواءم مع تلك الأنماط المختلفة ،لآن مراعاة �أنماط التعلم يجعل التعلم
�أ�سهل و�أ�سرع و�أبقى و�أكثر متعة.
وما زالت �إجابة ال�س�ؤال م�ستمرة …
لماذا نحتاج �إلى تنويع التدري�س؟

• �أهداف العملية التعليمية

تنويع التدري�س هو الو�سيلة لجعل المتعلم محوراً للعملية التعليمية.
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ت�شير الدرا�سات التربوية والنف�سية �إلى �ضرورة التركيز على المتعلم كمحور للعملية التعليمية ،وهذا ما تحققه
نظرية تنويع التدري�س ،حيث تركز على م�ساعدة كل تلميذ �أن يحقق �أهداف المنهج ،وي�صل �إلى الم�ستويات المعيارية
المتفق عليها مهما كان م�ستواه� ،أو نوع ذكائه� ،أو نمط تعلمه.
ومع �إيمان وقناعة التربويين بهذه النظرية ،وهي �أن التلميذ هو محور العملية التعليمية� ،إال �أن الممار�سات التنفيذية
في المدر�سة ،وفي الف�صل ال تتفق مع هذه القناعات .ولذلك جاءت نظرية تنويع التدري�س التي تبد�أ مع التلميذ من
حيث هو� ،أي من حيث ا�ستعداده لدرا�سة المو�ضوع المطروح ،ومن حيث اهتماماته وميوله نحو هذا المو�ضوع ،وتر�سم
عدة م�سارات متنوعة ُتمكن كل تلميذ �أن يتخير من بينها الم�سار الذي يتالءم مع قدراته وميوله ،ومن خالله يحقق
الأهداف المن�شودة.
وعندما يتعرف المعلم على قدرات وميول واتجاهات وا�ستعدادات التالميذ ،ي�ستطيع �أن يفهم ال�صعوبات التي
تواجه كل منهم في التعلم.

كيف

يتعرف المعلم على ميول واتجاهات واهتمامات التالميذ في الف�صل؟

نقدم لك فيما يلي قائمة ت�ستطيع من خاللها تعرف ميول التالميذ واهتماماتهم ،ويمكنك تطبيقها ب�شكل جماعي
مع تالميذ ف�صلك� ،أو ت�شرك معك �أولياء الأمور في ملئها.
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ا�ستمارة تعرف اهتمامات وميول التالميذ
اال�سم …………… :الف�صل .…..… :التاريخ ......…… :النــوع:

ذكر

�أنثى

 - 1ما �أحب ن�شاط�،أو مادة في المدر�سة؟ ولماذا؟ ما هي المادة �أو الن�شاط الأقل حب ًا؟ لماذا؟
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
 - 2ما �أف�ضل و�أ�سهل المواد الدرا�سية؟ ماذا يجعلها الأف�ضل والأ�سهل؟
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
 - 3ما �أ�صعب المواد الدرا�سية؟ ماذا يجعلها الأ�صعب؟
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
 - 4ما المادة الدرا�سية التي تجعلك تفكر وتعمل بجدية؟ لماذا هذه المادة الأكثر تحديد ًا؟
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
 - 5قيم المو�ضوعات التالية ح�سب اهتمامك بها ،وذلك ب�إعطاء درجة �أمام كل مو�ضوع ،حيث = 1( :مهم جد ًا2 ،

= مهم = 3،ال اهتم).
 الأعمال المهنية - .الكيمياء. الدرا�سات االجتماعية  - .المو�سيقي. اللغة العربية. الفل�سفة. الريا�ضة البدنية - .الفنانون. لغات العالم. الدراما. علم النف�س. العلوم البيولوجية - .ال�سيا�سات. الفن الت�شكيلي. الكمبيوتر. المنطق. الفيزياء. الح�ضارات. المهارات الحياتية - .الريا�ضيات.76

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
 - 6ما �أحب الألعاب� ،أو الريا�ضيات لك؟
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
� - 7إذا كنت ت�ستطيع تعلم �أي �شيء تريده ،ماذا تختار �أن تتعلم؟ حدد؟
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
 - 8ما الأ�شياء الثالثة التي تريد �أن تقوم بها عندما يتوفر لك وقت فراغ وذلك بجانب ر�ؤية الأ�صدقاء؟
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
 - 9ما النوادي�،أو المجموعات� ،أو الغرف� ،أو المنظمات التي تنتمي �إليها؟
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
 - 10ما الأ�شياء التي جمعتها في الما�ضي؟ ما هي الأ�شياء التي تقوم بتجميعها الآن �إن وجدت؟
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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 - 11هل علمت نف�سك من قبل �أن تقوم بعمل ما دون اال�ستعانة بالم�ساعدة� ،إن وجد ما هو؟
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
� - 12إذا كنت تريد �أن تعمل نادي للكتاب ،ما الكتب التي تحب �أن تقر�أ في النادي؟
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
� - 13إذا كان النا�س �سي�ستعينون بك في مو�ضوع ما �أنت ُتلم به كثير ًا ،ما هو هذا المو�ضوع؟
……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
� - 14إذا كنت تخطط لوحة تعليمية� ،إلى �أين تذهب؟ لماذا تذهب �إلى هذا المكان؟
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
 - 15عندما ت�ستخدم الكمبيوتر ،هل تلعب عادة �ألعاب ،تقوم بالواجب،تقوم ب�أبحاث ،تزور مواقع الإنترنت ،تقوم
بزيارة غرفة الدرد�شة ،تت�سوق ،تتبادل الر�سائل بالبريد الإلكتروني ،تقوم بالبرمجة� ،......أي �أن�شطة �أخرى؟
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
� - 16إذا كان ب�إمكانك �أن تجرى مقابلة مع �أحد الخبراء في �أي مادة،ما هي المادة التي �سوف تتحدث عنها؟
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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� - 17إذا كان ب�إمكانك مقابلة �شخ�صية هامة من الحا�ضر و�أخرى من الما�ضي ،من �سوف تختار ولماذا؟
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
 - 18ما الوظائف التي تهتم بها حالي ًا؟
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
 - 19تحب �أن تعمل في المدر�سة:
 في مجموعة كبيرة. في مجموعة �صغيرة.		
 بمفردك - .مع �شخ�ص واحد.…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
� - 20أتعلم �أف�ضل في المدر�سة:
 في مجموعة كبيرة. في مجموعة �صغيرة.		
 مع �شخ�ص واحد. بمفردي.…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
 - 21ماذا ي�ساعدك في التعلم (التدريب العملي ،المحا�ضرات ،الكثير من الكتابة)............،؟
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
 - 22فكر في مدر�س عظيم تعاملت معه� ،أ�شرح لماذا تعتبر هذا المدر�س عظيم ًا؟
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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 - 23ماذا جعل التعليم �أكثر �صعوبة بالن�سبة لك (المحا�ضرات ،الكثير من الكتابة)............،؟
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
 - 24ما �أكثر م�شروع� ،أو واجب ما�ضي قمت به وفخور به؟ ولماذا؟
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
 - 25ما �أكثر م�شروع قمت به خارج المدر�سة وتفخر به؟ ولماذا؟
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
 - 26ماذا �أي�ض ًا تريد منى معرفته منك كمتعلم؟
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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بعد ملء اال�ستمارة لكل تلميذ يمكنك مناق�شته في ا�ستجاباته لتتعرف على ميوله واهتماماته ب�شكل �أف�ضل.
وهنا تحتاج �إلى تنويع التدري�س لكي تقابل اهتمامات التالميذ المختلفة .وكلنا نعرف �أن اهتمام المعلم بميول
واهتمامات التالميذ ي�شعرهم بالفخر واالعتزاز بالنف�س ،و�أنهم يمثلون بالفعل محور العملية التعليمية .وعندئذ يكون
التعلم �أف�ضل و�أكثر متعة.

�أجب
ما �أهمية تمركز التعلم وتمحوره حول المتعلم؟
…………………………………………….…………….......
…………………………………………….…………….......
…………………………………………….…………….......
…………………………………………….…………….......
…………………………………………….…………….......
…………………………………………….…………….......

• دافعية المتعلم

تنويع التدري�س يعتمد على التحدي الإيجابي للمتعلم مما يخلق لديه
الدافعيةللتعلم.
ت�شير نتائج البحوث والدرا�سات في التعليم والتعلم �إن وجود الدافعية لدى المتعلم هي المتطلب الأ�سا�سي الذي
ن�ضمن به حدوث التعلم .ف�إذا نجح المعلم في ا�ستثارة حب ا�ستطالع التالميذ ،و�شعورهم ب�أهمية ما �سوف يقدمه لهم
من مو�ضوعات ،و�أنها ترتبط باهتماماتهم وبحياتهم الحالية والم�ستقبلية فقد خلق لديهم رغبة قوية في التعلم .وهنا
ي�صبحوا على ا�ستعداد للم�شاركة وبذل الجهد والبحث واالعتماد على الذات للتو�صل �إلى المعرفة المطلوبة ......وال
ي�صبح المعلم م�صدر ًا وحيد ًا للتعلم ،بل تتعدد وتتنوع الم�صادر التي يلج�أ �إليها المتعلم .ويحتاج المعلم �إلى تنويع التدري�س
ليخلق هذا المناخ التعليمي الذي ي�صبح التالميذ متعط�شين لتعلم ما يقدمه لهم المعلم بل ويتجاوزونه �إلى مزيد من
المعرفة من م�صادر �أخرى متنوعة .وهنا تتحقق فكرة التعلم الن�شط والإيجابي الذي ي�ؤدي �إلى تعلم متميز.
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ما الذي يقتل دافعية التلميذ للتعلم؟
هناك �سببان
لذلك
ال�سبب الأول :التوتر Anxiety

ويحدث التوتر لدى التلميذ عندما يكون ما يتوقعه المعلم منه فوق قدراته و�أكبر من �إمكاناته ......في�صبح
مت�أكد ًا من الف�شل حتى قبل �أن يبد�أ .وبعملية هروب ال �شعورية تتوقف رغبته في التعلم وتقل محاوالته في �سبيل
تحقيق النجاح.
ال�سبب الثاني :الملل Bordom

ويحدث الملل عندما ي�شعر التلميذ �أن ما يطلبه منه المعلم� ،أو ما يتوقعه منه من �إنجازات دون م�ستواه و�أقل من
قدراته ،فقد يكون المو�ضوع مكرر ًا� ،أو يكون لتالميذ �أقل منه قدرة وا�ستعداد ًا .فال ي�شعر ب�أي تحدى لقدراته ،وبالتالي
يفقد حما�سه ودافعيته للتعلم.
و�إذا تكرر الإح�سا�س بالتوتر� ،أو الإح�سا�س بالملل ف�إن التلميذ يفقد حما�سه للتعليم ككل ،وتثبت البحوث �أن هذين
ال�سببين وراء ت�سرب كثير من التالميذ من التعليم ،ومنهم الموهوبين والمتفوقين.
والحل هنا هو تنويع التدري�س في الف�صل،حتى ال ي�شعر �أي تلميذ ال بالتوتر وال بالملل ،بل بالحيوية والإثارة
والرغبة الم�ستمرة والدائمة للتعلم.
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• م�شكالت التعليم

تنويع التدري�س ُي�سهم في حل بع�ض م�شكالت التعليم.
من المتعارف عليه �أن م�شكالت التعليم في الف�صول التقليدية كثيرة ومتعددة ،و�أن تركها قد يعوق الدرا�سة� ،أو
ي�ساعد على الف�شل في بع�ض الأحيان ،ويجب تحديد بع�ض مظاهر تلك الم�شكالت� ،أو جوانبها؛ وذلك لو�ضع واختيار
الحلول المهمة التي ت�ساعد في تقليلها �أو التغلب عليها تحقيق ًا لأهداف تنويع التدري�س ،ومن تلك الجوانب ما يلي:
�أو ًال :ازدحام الف�صول الدرا�سية
تتكد�س مدار�سنا الآن ومنذ فترة ب�أعداد كبيرة من المتعلمين؛ حيث يتم توزيع التالميذ على عدد محدد من
الف�صول في كل �صف درا�سي ،بحيث ي�صل في بع�ض الأحيان �إلى �أربعين� ،أو يزيد قلي ًال من التالميذ ،ولهذه الأعداد
الكبيرة العديد من الم�شكالت التي غالب ًا ما تترك لفترة طويلة دون الت�صدي لها؛ الأمر الذي ي�ؤدي �إلى عزوف بع�ض
التالميذ عن الذهاب �إلى المدر�سة ،وي�ؤدي ذلك �إلى �آثار مدمرة على تعليمهم وم�ستقبلهم وم�ستقبل المجتمع.

�أ�سئلة
مهمة

بالتعاون مع زمالئك� ......أجب عن الأ�سئلة التالية:

 هل يمكن حدوث تعلم جيد مع ازدحام الف�صول بالتالميذ؟
 كيف تنظم بيئة التعلم في الف�صول كثيرة العدد؟


كيف يمكن العمل على حدوث التعلم الجيد في الف�صول المزدحمة؟

 كيف يمكن الت�أكد من �أن التعلم حدث في جميع جوانبه مع كثرة العدد؟
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�أ�ضف �أ�سئلة
�أخرى

حول م�شكالت التعليم/التعلم في الف�صول التقليدية .وناق�شوا كيف
يمكن لتنويع التدري�س �أن يقلل من �آثار تلك الم�شكالت؟

�أجب:
 م�شكالت التعليم والتعلم في الف�صول التقليدية:

.…………………………...……………………………… - 1
.…………………………...……………………………… - 2
.…………………………...……………………………… - 3


تنويع التدري�س يقلل من �آثار تلك الم�شكالت عن طريق:

.…………………………...……………………………… - 1
.…………………………...……………………………… - 2
.…………………………...……………………………… - 3
كيف يمكن لتنويع التدري�س مواجهة م�شكلة الأعداد الكبيرة في الف�صول؟
 يعتمد تنويع التدري�س على تق�سيم التالميذ �إلى مجموعات �صغيرة وفق ًا لالختالفات� ،أو الت�شابه بينهم ،وهنا
يتعامل المعلم مع عدد محدود من المجموعات ،وال يتعامل مع �أفراد.
 ي�ؤكد تنويع التدري�س على دور التلميذ الإيجابي في العملية التعليمية،مما يقلل العبء على المعلم
 تعدد م�صادر التعلم �أمر الزم في تنويع التدري�س ،كما �أن مراكز التعلم تعمل على عدم تكد�س التالميذ في
ن�شاط واحد.
 تنوع اال�ستراتيجيات في تنويع التدري�س يي�سر عمل المعلم في الأعداد الكبيرة.
 اال�ستخدام الأمثل لتكنولوجيا التعليم المتطورة �أمر �أ�سا�سي في تنويع التدري�س ،وهذا ي�ساعد المعلم في �إدارة
الف�صول كبيرة العدد.
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ه ـ ــل
ت�ستطيع الآن

�إ�ضافة �أدوار جديدة يمكن للمعلم القيام بها للتغلب على م�شكلة
ازدحام الف�صول الدرا�سية.

�أجب:
 الأدوار التي يقوم بها المعلم للتغلب على م�شكلة ازدحام الف�صول الدرا�سية:

.…………………………...……………………………… - 1
.…………………………...……………………………… - 2
.…………………………...……………………………… - 3
.…………………………...……………………………… - 4
.…………………………...……………………………… - 5

ثاني ًا :قلة الإمكانات
للإمكانات دور كبير في تحقيق �أهداف التعليم و�إحداث التعلم الن�شط والمرغوب ،و�أن قلتها ي�ؤدي ب�آثار �سلبية
على العملية التعليمية  /التعلمية ،ونحن نعي�ش الآن في ع�صر التقدم العلمي والتكنولوجي ،واالنفجار المعرفي،
والتخ�ص�صات ،والماديات ،والتغير ال�سريع ،والقلق والتوتر ،والتكتالت� ......إلخ .ناهيك عن الأ�سا�سيات من المواد
التعليمية والتي لها الأهمية الق�صوى للتقدم العلمي والتي يجب �أن تتوافر في كل المدار�س ،وكثير منها غير معروف
للمعلمين والمعلمات� ،أو غير متوفر �أو موجود بالمدار�س.

�س�ؤال
مهم

ناق�ش مع زمالئك المعلمين/المعلمات ما الإمكانات التي ت�ستطيع من
خاللها تنظيم بيئة التعلم و�إحداث تنويع التدري�س وا�ضعاً في اعتبارك �صفات
الع�صر الذي نعي�شه الآن؟
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وعلى �أية حال يمكن للمعلم �أو المعلمة من خالل تنويع التدري�س القيام ببع�ض الأدوار التي يتغلب بها على م�شكلة
قلة الإمكانات التي منها:
 تكليف الطالب بجمع مادة علمية حول المو�ضوع المراد �شرحه.
 توظيف مبد�أ الزيارات الميدانية بما ي�ساعد على تحقيق الأهداف المرجوة.
� إتاحة الفر�صة لتعلم بع�ض �أجزاء المنهج من خالل التعلم الذاتي.
� إثارة الطالب لعمل اللوحات والو�سائل التعليمية التي ت�ستخدم في عملية التدري�س.
 حث الطالب ب�أهمية دور الأ�سرة في دعم �إمكانات المدر�سة.
 توظيف مبد�أ ا�ستعارة الكتب من المكتبات العامة�،أو من الأفراد�،أو الهيئات لتكملة ما يوجد في مكتبة المدر�سة
من نق�ص.

�أكمـ ـ ـ ـ ــل

الأدوار التي يقوم بها المعلم للتغلب على م�شكلة قلة الإمكانات:

.…………………………...……………………………… - 1
……………………………….…………………………...
.…………………………...……………………………… - 2
……………………………….…………………………...
.…………………………...……………………………… - 3
……………………………….…………………………...
ثالث ًا :م�شكالت النظام المدر�سي
للنظام المدر�سي العديد من الم�شكالت التي تعوق ا�ستخدام تنويع التدري�س في الف�صل ،منها ما هو متعلق بالإدارة
المدر�سية التقليدية� ،أو الإ�شراف التربوي� ،أو المناهج الموجودة لجميع التالميذ ،والمطلوب �أن يحقق �أهدافها جميع
التالميذ في وقت واحد ،ومنها ما هو مرتبط بالم�شاركة المجتمعية الم�ؤثرة في تحقيق الأهداف التربوية ،وكلنا نعرف
�أن هناك جوانب كثيرة مرتبطة بم�شكالت النظام المدر�سي.

86

ناق ـ ــ�ش

تلك الق�ضايا مع زمالئك؟

…….…………………………...…………………………....
…….…………………………...…………………………....
…….…………………………...…………………………....
…….…………………………...…………………………....
…….…………………………...…………………………....
…….…………………………...…………………………....
ومن خالل تنويع التدري�س ت�ستطيع القيام ببع�ض الأدوار للتغلب على م�شكالت النظام المدر�سي منها:
 تعظيم دور �إدارة المدر�سة في ا�ستخدام تنويع التدري�س.
 م�شاركة الزمالء من المعلمين في ت�صميم البرنامج التنفيذي للجدول الدرا�سي.
 م�ساعدة �إدارة المدر�سة على تنظيم بيئات التعلم لتحقيق تنويع التدري�س.
 م�شاركة �إدارة المدر�سة في تبادل الأدوار بقدر الإمكان في تنويع التدري�س.
� إتاحة الفر�صة لمديري المدار�س للتحدث مع الطالب الذين يدر�سون من خالل تنويع التدري�س لتغيير النظرة
لديهم.

هل ا�ستطعنا �أن نخلق دافعيتك لتعرف ماذا يمكن تنويعه
في المناهج والتدري�س ،وكيف يتحقق ذلك؟
انتقل �إلى الف�صل الثالث لتجد الإجابة...
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الف�صــل الثالث
ما عنا�صر التدري�س
التي يمكن تنويعها؟ وكيف؟
ما المق�صود بعملية التدري�س؟
ما عنا�صر التدري�س التي يمكن تنويعها؟ وكيف؟
• �أو ًال :تنويع المحتوى.
• ثاني ًا :تنويع العمليات.
 تنويع عمليات التعليم. تنويع عمليات التعلم.• ثالث ًا :تنويع المنتج.
• رابع ًا :تنويع بيئة التعلم.
• خام�س ًا :تنويع طرق و�أدوات التقييم.
• �ساد�س ًا :ا�ستخدام التكنولوجيا لتدعيم تنويع التدري�س.
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الف�صــل الثالث
ما عنا�صر التدري�س
التي يمكن تنويعها؟ وكيف
يتناول هذا الف�صل تحديد المق�صود بعملية التدري�س ،مع �شرح العنا�صر
التي يت�ضمنها الموقف التدري�سي ،ثم نناق�ش عنا�صر التدري�س التي يمكن
تنويعها ،وكيف يتم التنويع في كل عن�صر منها.
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ما المق�صود بعملية التدري�س؟
التدري�س عملية تعليم مق�صودة ومخططة ،تتكون من مجموعة عنا�صر ديناميكية تتفاعل مع بع�ضها البع�ض بهدف
�إحداث تعلم جيد لدى التالميذ .وال�شكل التالي يو�ضح مكونات وعنا�صر عملية التدري�س.
مكونات وعنا�صر عملية التدري�س

التلميذ

املعلم

�أهداف
املوقف
التدري�س

املحتوى
التعليمي

م�صادر
التعلم

الطرق
واال�سرتاتيجيات

بيئة
التعلم

طرق
و�أدوات
التقييم

�شكل ( )5مكونات وعنا�صر عملية التدري�س

فالتدري�س هو كل ما يقوم به المعلم من �إجراءات وعمليات مع تالميذه ليحقق الأهداف المرجوة .وهو عملية
تفاعل حيوي بين الأفراد تتمثل في التفاعل بين المعلمين بع�ضهم البع�ض من ناحية ،والتالميذ والمعلمين من ناحية
ثانية ،والتالميذ بع�ضهم البع�ض من ناحية ثالثة.

من وجهة
نظرك

�أي عنا�صر التدري�س تعتقد �أنها �أكثر �أهمية من العنا�صر الأخرى.
و�ضح ر�أيك؟

�أجب:
 عنا�صر التدري�س الأكثر �أهمية من العنا�صر الأخرى:

......................................................................................................
......................................................................................................


و�ضح ر�أيك:

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
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وتعتبر الأن�شطة التي يخططها المعلم مع تالميذه �أهم �أ�شكال هذا التفاعل وهي الو�سيلة لتحقيق �أهداف الموقف
التعليمي .وقد تكون الأن�شطة تعليمية يقوم بها المعلم� ،أو تعلمية يقوم بها المتعلم� ،أو النوعين معا.

معلم

معلم

ميذ

تل

عملية
التدري�س

ميذ

تل

معلم

تلميذ

�شكل ( )6التفاعل الب�شري في عملية التدري�س

و�إذا نظرنا �إلى التدري�س كنظام متكامل نجد �أنه يتكون من ثالثة مكونات رئي�سة هي:
املدخالت
Inputs

العمليات

Process

املخرجات

Outputs

تغذية ناجعة
�شكل ( )7المكونات الرئي�سة للتدري�س كنظام متكامل
 - 1المدخالت Inputs

وتتكون من مجموعة م�صادر تمد النظام بالموارد والمعلومات الالزمة له بطريقة معينة .وعند ت�صميم التدري�س
يجب �أن ن�ضع في االعتبار كل المدخالت التي �ستدخل النظام.

ومنها

المواد التعليمية والأهداف والخبرات والمهارات المتطلبة في الدر�س،
وخلـفيات وخ�صـائ�ص المتعـلمين ،بالإ�ضافة �إلى المعلم بمعلوماته ومهاراته وخبراته،
والتي �سوف ت�ؤثر على المخرجات المطلوبة.
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 - 2العمليات Processes

وت�شمل الطرق والأ�ساليب التي يتم بها معالجة مدخالت النظام �سواء من قبل المعلم� ،أو التالميذ بحيث ت�أتي
بالنتائج التي يراد تحقيقها ،وتنق�سم العمليات �إلى ما يقوم به المعلم لإحداث التعلم ،وما يفعله المتعلم لخلق المعني
مما يقدمه المعلم .و�سوف ن�شرح تلك العمليات بالتف�صيل عند الحديث عن العنا�صر التي يمكن تنويعها في التدري�س.
 - 3المخرجات Outputs

تتمثل نواتج عملية التدري�س في �إحداث التعلم بمختلف �أ�شكاله �سواء كانت تغييرات معرفية� ،أو عاطفية� ،أو اجتماعية،
�أو حركية لدى المتعلمين ،ويتمثل ناتج التدري�س� ،أو مخرجاته في كل من التح�صيل الأكاديمي� ،أو المعرفي ،والتح�صيل
العاطفي� ،أو ال�شعوري ،والتح�صيل االجتماعي المتمثل في العادات والقيم االجتماعية والتح�صيل ال�سلوكي الحركي.
 - 4التغذية الراجعة Feed Back

ثم ت�أتي التغذية الراجعة التي تو�ضح نقاط القوة ونقاط ال�ضعف في هذا النظام ،والتي في �ضوئها يتم التطوير
والتح�سين في الموقف التعليمي.

من وجهة
نظرك

حدد عنا�صر التدري�س التي يمكن تنويعها ،وعنا�صر التدري�س التي
ال يمكن تنويعها .مع ذكر الأ�سباب.

�أجب:
 عنا�صر التدري�س التي يمكن تنويعها:

......................................................................................................
......................................................................................................
الأ�سباب:
......................................................................................................
......................................................................................................


عنا�صر التدري�س التي ال يمكن تنويعها:

......................................................................................................
......................................................................................................
الأ�سباب:
......................................................................................................
......................................................................................................
94

فمث ـ ًال

هل يمكن �أن ننوع في الأهداف؟

�أحذر !!!
ال يمكن تنويع �أهداف التدري�س
لأن تنويع الأهداف يعني �أن يحقق بع�ض
التالميذ �أهداف ًا معينة ،ويحقق البع�ض
�أهداف ًا �أخرى ،وهذا عك�س الم�ستهدف من
تنويع التدري�س الذي يهدف �إلي م�ساعدة
جميع التالميذ على اختالف قدراتهم،
واهتماماتهم ،وذكاءاتهم ...... ،في
الو�صول �إلى تحقيق جميع الأهداف
المقررة والمخططة م�سبق ًا.

فال يجب

هناك �أكثر من طريق لتحقيق الهدف الواحد

وال يمكن تنويع الأهداف ،ولكن يمكن تنويع الطرق التي تتبع لتحقيقها.
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�إذن ما عنا�صر التدري�س التي يمكن تنويعها؟ وكيف؟

عنا�صر التدري�س
التي ميكن تنويعها

املحتوى
العمليات

املنتج

بيئة
التعلم

ا�ستخدام
التكنولوجيا
طرق و�أدوات
التقييم

�شكل ( )8عنا�صر التدري�س التي يمكن تنويعها

وفيما يلي تف�صيل لكل عن�صر من هذه العنا�صر:

• �أو ًال :تنويع المحتوى
المحتوى هو كل ما يقدم للمتعلم من معلومات ومفاهيم ومهارات وقواعد وقوانين ونظريات ،وما يرجي �إك�سابه
لهم من قيم واتجاهات وميول.
فالمحتوى هو تحديد ماذا ندر�س؟ ويمكن القول �إن المحتوي هو و�سيلة تحقيق �أهداف المنهج ،ويبني المحتوى
التعليمي لأي مقرر� ،أو وحدة درا�سية حول فكرة �أ�سا�سية كبيرة يراد للتالميذ �أن يتعلمونها ،ولعر�ض هذه الفكرة
ت�ضاف بع�ض المعلومات ال�شارحة ،والتي تف�سر الفكرة الرئي�سة وت�ساعد التلميذ على فهمها ،وفهم بع�ض المعلومات
المرتبطة بها.

كيف ننوع
المحتوى؟
يمكن تنويع المحتوى بطرق مختلفة على النحو التالي:
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 - 1اختيار المحتوى:
 عند اختيار المحتوى يراعي تحديد الأفكار الرئي�سة للمو�ضوع� ،أو الوحدة.
 يراعي �صياغتها بحيث تتما�شى مع قدرات واحتياجات التالميذ المختلفة مع عدم الإخالل بالم�ستوى
المعياري الذي يجب �أن ي�صل �إليه كل تلميذ.

تخيــر در�س ـ ًا

ثم حدد الأفكار الرئي�سة التي يجب �أن يتعلمها جميع التالميذ.

عنوان الدر�س..…………………………… :
الأفكار الرئي�سة:
.…………………………...……………………………… - 1
.…………………………...……………………………… - 2
.…………………………...……………………………… - 3
.…………………………...……………………………… - 4
.…………………………...……………………………… - 5
.…………………………...……………………………… - 6

 وعند تحديد المعلومات ال�شارحة� ،أو التفا�صيل التي �سوف يقوم المعلم بتنويعها في �ضوء ا�ستعدادات
التالميذ� ،أو اهتمامهم� ،أو �أنماط تعلمهم .هنا تكون المعلومات ال�شارحة متنوعة ،حيث يحتاج بع�ض التالميذ
كم ًا من هذه المعلومات ال�شارحة والتطبيقات والأمثلة لكي يحققوا الفهم والتعلم المطلوب ،بينما ال يحتاج
البع�ض �إال قليل من هذه المعلومات ال�شارحة.
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حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد

المعلومات ال�شارحة التي يمكن تنويعها.

�أجب:
 المعلومات ال�شارحة التي يمكن تنويعها هي:
.…………………………...……………………………… - 1
.…………………………...……………………………… - 2
.…………………………...……………………………… - 3
.…………………………...……………………………… - 4



يتم التنويع عند عر�ض محتوى المناهج بطرق مختلفة تتما�شى مع االحتياجات واالختالفات بين التالميذ
لمقابلة �أنماط تعلمهم المختلفة ،فيمكن تقديم المحتوى بالأ�ساليب الآتية:
 االعتماد على المحا�ضرة� ،أو المناق�شة مع اال�ستعانة بالو�سائط الب�صرية (ال�شرائح  -المج�سمات). يعتمد عر�ض المحتوى على عمل التالميذ في م�شروعات� ،أو اال�شتراك في تجارب عملية. يتطلب عر�ض المحتوى عمل التالميذ ك�أفراد �أحيان ًا� ،أو في مجموعات �صغيرة� ،أو للف�صل ككل. يتم عر�ض المحتوى من خالل الممار�سات العملية مثل الرحالت وزيارات المعار�ض والم�سارح.هذا التنوع في �أ�ساليب عر�ض المحتوى يهدف �إلى تي�سير عملية التعلم مع مراعاة م�ستوى التالميذ وقدراتهم
الإدراكية ،وتف�ضيلهم للطرق التي يتعلمون بها.

لو فر�ض �أن مو�ضوع الطاقة يدر�س لل�صف الرابع االبتدائي .كيف تقدم
محتوى هذه الوحدة لتالميذ لهم �أنماط تعلم مختلفة؟
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النمط الب�صري:
النمط ال�سمعي:
النمط الحركي:

� - 2ضغط المحتوى:
ي�أتي التالميذ �إلى الف�صل بمعلومات مختلفة ،ومتنوعة حول المو�ضوعات الدرا�سية التي يقدمها المنهج فتجد
بع�ض التالميذ يعرفون معلومات ثرية عن المو�ضوع قد تفوق ما يقدمه المنهج ،بينما البع�ض يعرف معلومات ب�سيطة
عنه ،والبع�ض الآخر ال يعرف �شيئ ًا .فبالن�سبة لمن يعرفون الكثير عن المو�ضوع �سواء من قراءاتهم الخا�صة� ،أو
تجاربهم ال�شخ�صية� ،أو الأ�سرية تعتبر كثير من المعلومات التي يقدمها المعلم ل�شرح المو�ضوع غير الزمة لهم ،بل
وفي كثير من الأحيان يعتبر تقديمها تكرار ممل بالن�سبة لهم.
ولكي يراعي المعلم م�ستوى ه�ؤالء التالميذ ف�إنه ي�ضغط المحتوى مكتفيا بما هو جديد بالن�سبة لهم ،ويوفر
لهم الوقت لمزيد من التعمق� ،أو البحث في المو�ضوع نف�سه� ،أو درا�سة مو�ضوعات �أخرى مرتبطة.
�أما المجموعات الأخرى من التالميذ فهم يحتاجون لل�شروح والأمثلة التي ت�ساعدهم على الفهم ،ويتم ذلك
�أي�ض ًا بدرجات متفاوتة ح�سب معلوماتهم للمو�ضوع.
وهكذا يتنوع م�ستوى المحتوى الذي يدر�سه تالميذ الف�صل تبع ًا الحتياجاتهم الفعلية ،وعدم �إ�ضاعة وقت
بع�ضهم و�إح�سا�سهم بالملل.
وهذا ي�ؤكد ما قلناه و�سوف نكرره مرارا في هذا الدليل� :أن التدري�س بطريقة واحدة لجميع التالميذ طريقة
فا�شلة ،وال يعطي لكل تلميذ ما يحتاجه فعال.
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 - 3تعميق المحتوى �أو تو�سيعه:
والق�ضية هنا هي  ......هل االهتمام يكون بكم المعلومات �أم بالكيف ؛ فالمعلم ال يتناول كل المعلومات
بالدرجة نف�سها من العمق� ،أو االت�ساع ،بل عليه �أن يركز علي الخطوط العري�ضة للدر�س� ،أو يختار نقاط ًا محددة
يرى �أن لها �أهمية خا�صة.
ويق�صد بتعميق المحتوى تزويد المتعلم بمعلومات غنية وعميقة عن مو�ضـوع واحـد� ،أو مفهـوم واحد من
المفاهيم المراد تعلمها (الإثراء الر�أ�سي)� ،أما تو�سيع المحتوى فيق�صد به تزويد المتعلم بكم من المعلومات
المفيدة في فهم المو�ضوع ولكن دون تعمق ،وي�شار �إلى تلك العملية �أحيان ًا بت�سطيح المحتوى في عدد من
المو�ضوعات� ،أو المفاهيم المراد تعلمها (الإثراء الأفقي).

تخير معلومة� ،أو مفهوماً في تخ�ص�صك ،وناق�ش كيفية تنويعها عمقاً،
�أو ات�ساعاً.

المعلومة� ،أو المفهوم في مجال التخ�ص�ص:
كيفية تنويعها عمقاً� ،أو �أت�ساعاً:
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 - 4الوقت الالزم لتعلم المحتوى:
كيف ننوع في
وقت التعلم
في �ضوء قدرات وا�ستعدادات التالميذ المختلفة ،ف�إنهم يتعلمون ب�سرعات مختلفة .ومن عوامل نجاح تنويع
المحتوى �أن يقدم للتالميذ ب�سرعات مختلفة وال يلتزم كل التالميذ بتوقيتات واحدة محددة.
المرونة في تحديد وقت التعلم ،وال�سماح للتعلم ب�سرعات مختلفة تتنا�سب وقدرات المتعلمين.
التعامل مع قدرات انتباه متفاوتة ،و�إتاحة الفر�صة لالنغما�س في �أن�شطة
مختلفة ت�ستثير �أذهان التالميذ ،وتزيد من قدرتهم على االنتباه.
ا�ستخدام ا�ستراتيجيات تتيح المرونة في وقت التعلم مثل المجموعات
المرنة.

مثال

في ح�صة التربية الفنية وفي �أثناء تدريب التالميذ على �إنتاج منتج خزفي.
ف�إذا علمنا �أن بع�ض التالميذ �أتقنوا هذه المهارة لأنهم م�شاركون في الجمعية الفنية
بالمدر�سة ،والبع�ض يمار�سها لأول مرة.
فكيف تراعي هذا االختالف في م�ستوى المهارة عند �إنتاج قطعة خزفية جديدة.

قد يكون الحل:
� أن يطلب من التلميذ ذو المهارة العالية �إنتاج �أكثر من قطعة ،والتلميذ المبتدئ
يطلب منه �إنتاج قطعة واحدة.
 يكلف التلميذ الممار�س ل�صناعة الخزف قطعة مركبة بها تقنيات خزفية متقدمة،
ويطلب من المبتدئ �إنتاج قطعة ب�سيطة.
فكر في حلول �أخرى:
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ثاني ًا :تنويع العمليات
عندما عرفنا التدري�س كنظام� ،أ�شرنا �إلى مرحلة العمليات في هذا النظام ،و�أنها تت�ضمن نوعين من العمليات
هما عمليتي التعليم والتعلم.
 - 1تنويع عمليات التعليم :Differential Teaching Process
ويق�صد بها طرق التدري�س التي يتبعها المعلم ،والو�سائل التعليمية� ،أو الم�صادر التي ي�ستخدمها� ،إلى جانب
الأن�شطة التي ي�صممها ،وي�شارك فيها المتعلم بما يتنا�سب مع ميوله واحتياجاته وا�ستعداداته وقدراته.
وال �شك �أن عملية التعليم هي الطريق �إلى حدوث التعلم ،ولذلك نقول �إن مدى ما ينتج من تعلم من حيث
الكم والكيف هو الدليل والبرهان على جودة عملية التعليم .وتعتمد عملية التعليم على �أ�س�س علمية ومهارات
تخ�ص�صية ،بالإ�ضافة �إلى القدرات الخا�صة التي يتمتع بها المعلم.
و�سوف نالحظ من خالل ف�صول هذا الدليل �أن �أدوار المعلم قد اختلفت اختالف ًا جذري ًا عما كانت عليه
في الما�ضي في ظل �أ�ساليب التعليم التقليدية ،و�سوف يزداد الت�أكد من تغير �أدوار المعلم في �ضوء نظرية تنويع
التدري�س ،وما تتطلبه من مهارات وقدرات.

كيف ننوع
عملية التعليم؟
يبد�أ تنويع عمليات التعليم التي يقوم بها المعلم من مرحلة التخطيط للعام الدرا�سي� ،أو الف�صل الدرا�سي .فمث ًال:
عند تخطيط وحدة� ،أو در�س يبد�أ المعلم بتحديد المفاهيم الأ�سا�سية والأهداف ،وعليه االطالع على اال�ستراتيجيات
الختيار �أن�سبها ،و�سوف نعر�ض في الف�صل الرابع عدد ًا من اال�ستراتيجيات التي ت�ستخدم في تنويع التدري�س بنجاح،
ثم ُيعد المعلم الأن�شطة التي �سوف ي�ستخدمها ،والتي تتنا�سب مع اال�ستراتيجيات التي اختارها ،كما ُيعد الأدوات
والو�سائل والم�صادر التي �سوف ي�ستعين بها� ،أو ي�ستخدمها التالميذ ،كما يفكر المعلم في �شكل الف�صل الدرا�سي
وتنظيمه.
وقد يتبادر �إلى ذهن المعلم �س�ؤال حول :ما الجديد في هذه الخطوات؟

102

ونحن نجيب �أن الجديد هنا �أن كل خطوة من هذه الخطوات تقدم ب�أكثر من
طريقة وب�أكثر من �أ�سلوب ،وتتنوع من موقف �إلى موقف ومن در�س �إلى در�س ،فال
يتم�سك المعلم بموقف واحد لتقديم ،درو�سه وال يعود للفكرة البالية الخط�أ وهي
توجيه التدري�س للتلميذ المتو�سط.
 - 2تنويع عمليات التعلم :Differential Learning Process
تحول االهتمام في الآونة الأخيرة من عملية التعليم �إلى عملية التعلم حيث هي الهدف المطلوب تحقيقه من
النظام التعليمي ككل .وقد �أهتم التربويون وعلماء النف�س التربوي بدرا�سة كيفية حدوث التعلم و�أبعاد تلك العملية
في مخ الإن�سان .وفي �ضوء البحوث المكثفة في هذا المو�ضوع ظهر نموذج عملي قابل للتطبيق ي�شرح �أبعاد التعلم،
وير�شد المعلمين �إلى كيفية تح�سين طرق تدري�سهم في جميع المواد الدرا�سية بحيث ينتج عنها تعلم جيد.
وبنى نموذج �أبعاد التعلم على مجموعة من الم�سلمات من �أهمها:
� أن التعلم عملية تفاعلية مركبة تت�ضمن خم�سة �أنواع من عمليات التفكير ،وهي التي تمثل الأوجه الخم�سة للتعلم.
� أن ما نعرفه عن طبيعة عملية التعلم ي�شير �إلى �أهمية التركيز على الأفكار الكبيرة والمحاور المتكاملة ذات
المعنى للمتعلم.
� أن التدري�س يت�ضمن مدخل مبا�شر لتعليم التالميذ ويكون بقيادة المعلم ،ومدخل غير مبا�شر ويعتمد على
التعلم الذاتي للتالميذ وبتوجيه من المعلم.
� أن تركز عملية التقييم على الحكم على مدى قدرة المتعلم على ا�ستخدام وتطبيق ما تعلمه ،بد ًال من مدى
ما يحفظه المتعلم من هذه المعلومات.
نموذج �أبعاد التعلم:
ينظر هذا النموذج �إلى التعلم على �أنه عمليات تتم داخل مخ المتعلم لخلق المعنى ،ولذا يجب على المعلمين
�أن يبنوا تدري�سهم� ،أو ينظمونه حول عملية التعلم ،وهذه العملية لها مجموعة �أبعاد يطلق عليها �أبعاد التعلم،
وتت�ضمن عملية التعلم خم�س عمليات عقلية ت�ستثير تفكير المتعلم ليحدث الفهم ويتكون المعنى.
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5

عادات عقلية
4

ا�ستخدام املعرفة
بوعي وبطريقة فعالة
3

التو�سيع في المعارف
وتطويرها
2

الح�صول على المعرفة
ودمجها في البيئة
المعرفية للفرد
1
ر�ؤى واجتاهات

�شكل ( )9نموذج �أبعاد التعلم.

كما يت�ضح من ال�شكل �أن نموذج �أبعاد التعلم يت�ضمن خم�سة �أبعاد تو�ضح كيف يعمل المخ �أثناء التعلم ،وهذه الأبعاد
متكاملة ومتداخلة في تفاعالت مركبة لأنواع مختلفة من م�ستويات التفكير.

فما هي
تلك الأبعاد

ال ُبعد الأول :ر�ؤى واتجاهات �إيجابية نحو التعلم
تلعب اتجاهات الفرد ور�ؤيته للتعلم دور ًا �أ�سا�سي ًا في عملية التعلم ،وهي الم�صفاة التي تحكم ما ُيقبل التلميذ على
تعلمه وما يرف�ضه .ف�إذا اعتقد التلميذ �أن الريا�ضيات مـادة �صعبـة ،و�أن قدراتـه ال ت�سمح له وال تمكنه من حل الم�سائل
الريا�ضية؛ ف�إن ذلك ينعك�س على تح�صيل التلميذ في الريا�ضيات و�إنجازه ودرجاته فيها .ولذلك نقول �أن من مهام
المعلم تغيير نظرة التلميذ �إلى قدراته في مادة معينة� ،أو تغيير م�شاعره نحو بع�ضها ،وت�شجيعه و�إك�سابه الثقة بنف�سه،
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وعندئذ �سوف تتغير اتجاهاته نحو تلك المادة وتتغير نظرته
لنف�سه ،وبالتالي يتح�سن �إنجازه وتتقدم تقديراته بل وقد ي�صل
�إلى حب تلك المادة وتفوقه فيها.
ويتم التنويع في هذه المرحلة من خالل قيا�س قدرات
التالميذ وتعرف اتجاهاتهم لمحاولة بناء الثقة بالنف�س وخلق
دافعيتهم للتعلم بطرق مختلفة وفق ًا لميولهم وا�ستعداداتهم.

ال ُبعد الثاني :الح�صول على المعرفة ودمجها في البنية المعرفية للفرد
تنظر الآراء التقليدية �إلى عملية التعلم على �أنها عملية �سلبية من جهة المتعلم فهو فقط يتلقى المعلومات من المعلم،
وتم�شي ًا مع ذلك يعتبر التدري�س عملية �إلقاء معلومات وح�شو �أدمغة التالميذ بالحقائق والأرقام .ويعتقدون �أنه بنهاية
الدر�س يح�صل كل التالميذ على نف�س القدر من المعلومات وبنف�س درجة فهم المحتوى الذي �ألقاه عليهم المعلم.
وعلى العك�س تنظر االتجاهات الحديثة في التعليم والتعلم �إلى عملية التعلم على �أنه عملية تفاعلية تعتمد على
فكرة �أن بناء المعرفة وتكوين المعنى من المعلومات التي يح�صل عليها الفرد تتم بطريقة ذاتية داخل مخ الإن�سان ،ثم
يتم دمج هذه المعرفة ذات المعنى مع ما يعرفه الفرد من قبل لتتكون بذلك معان جديدة ومعرفة جديدة.
تنويع هذا ال ُبعد يتمثل في تعرف قدرات وا�ستعدادات التالميذ ومعلوماتهم ال�سابقة في المو�ضوع المطروح ،بحيث
يخطط المعلم تدري�سه بدرجات متفاوتة من العمق �أو ال�صعوبة لي�ساعد كل تلميذ في حدود احتياجاته� ،أن ي ّكون
المعارف ذات المعنى التي يمكنه ا�ستخدامها في حياته اليومية ب�سهولة وبفهم.
ال ُبعد الثالث :التو�سيع في المعارف وتطويرها
يعمل تفكير الإن�سان ب�صورة م�ستمرة على تطوير ما يعرفه واال�ستزادة منه ،فالمعرفة ال تتوقف عند حد معين،
و�إذا حاول الفرد اال�ستمرار في التعلم فالبد من حدوث تغير في معارفه و�أبعادها عمق ًا وات�ساع ًا .وقد يحدث هذا
التغير ب�سرعة �أو قد ي�ستغرق فترات طويلة.
تنويع هذا ال ُبعد يتطلب ا�ستخدام ا�ستراتيجيات و�أن�شطة ت�ساعد التالميذ على �إحداث هذا التغيير في معارفهم
ومعلوماتهم .وعند الحديث عن تنظيم الفهم في الف�صل ال�ساد�س �سوف نتناول بع�ض الأمثلة التي تو�ضح م�ستوى
عمليات التفكير التي ت�ساعد على تنمية وتطوير المعرفة عند الفرد.
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ال ُبعد الرابع :ا�ستخدام المعرفة بوعي وبطريقة فعالة
لعلنا نتفق جميع ًا على �أننا نح�صل على المعرفة ونتعلم المهارات المختلفة بهدف ا�ستخدامها في حياتنا اليومية
ا�ستخدام ًا فعا ًال .هذا اال�ستخدام الواعي للمعرفة يتطلب م�ستوى من التفكير الذي ا�ستخدم في ال ُبعد الثالث بهدف
تعميق وتو�سيع المعارف والمهارات وتطويرها.
ولتحقيق هذا ال ُبعد يحتاج الفرد �إلى م�ستويات عليا من التفكير مثل التطبيق ،بمعنى ا�ستخدام المعلومات في مواقف
جديدة ،والقدرة على التحليل للمواقف وللمعلومات والمعارف ،وتعرف ما ي�صلح منها ،ومن مكوناتها في كل موقف .كما
يتطلب ا�ستخدام المعرفة بوعي القدرة على تقييم الأداءات والآراء لمعرفة مدى الإفادة من المعارف والمهارات .وقد
يرتقي التفكير �إلى م�ستوى الإبداع واالبتكار حيث ي�ستخدم الفرد معلوماته ومهاراته بطرق مبتكرة �إبداعية.
تنويع هذا ال ُبعد يتم من خالل ت�صميم �أن�شطة متدرجة في الم�ستوى� ،أو تتما�شى مع الم�ستويات المختلفة
للتفكير.
ال ُبعد الخام�س :العادات العقلية
ال جدال �أن كل فرد له عاداته الذهنية التي نمت معه منذ الطفولة ،قد تنمو هذه العادات وقد تتطور ولكنها ت�ؤثر
على �سلوكيات الفرد واتجاهاته .بع�ض هذه العادات تت�صف بال�سلبية وهي ت�ؤثر �سلب ًا على �إقبال وتقبل الفرد للتعلم،
بينما بع�ض تلك العادات الذهنية تت�صف بالإيجابية المنتجة والفعالة ،وت�ؤثر �إيجابي ًا على التعلم.
ومن هذه العادات الذهنية ما يلي:
 تقبل النقد بل والترحيب به. الإ�صرار على دقة التفا�صيل في المعلومات. المثابرة على الإنجاز. الح�سا�سية المفرطة لآراء الآخرين. ال�شك وعدم الثقة فيما ي�سمع� ،أو يقر�أ. -الت�أني في اتخاذ القرارات لدرجة التردد.

ما العادات التي تراها �إيجابية والتي تراها �سلبية فيما �سبق؟
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العادات الذهنية ال�سلبية:

العادات الذهنية الإيجابية:

تنويع هذا ال ُبعد يتطلب مالحظة �سلوك التالميذ وتعرف عاداتهم الذهنية ،ومحاولة تطوير ال�سلبي منها وذلك
بمنح التلميذ مزيد من الثقة بالنف�س وبالآخرين من خالل العمل الجماعي والعمل في مجموعات مرنة متنوعة .كما
يتطلب ا�ستخدام ا�ستراتيجيات تدري�س متنوعة لم�ساعدة التلميذ على تنمية عادات ذهنية �إيجابية ومنتجة.

ثالث ًا :تنويع المنتج

المنتج التعليمي هو كل ما يكون التالميذ قادرين على معرفته و�أدائه بعد مرورهم بالخبرة التعليمية �أو الموقف
التعليمي.
لذلك يمكن القول �أن ما يتوقعه المعلم/المعلمة من التالميذ يتوقف على ال�س�ؤال الذي يطرحه المعلم على نف�سه
وهو:

ماذا يتوقع من تالميذه �أن يعرفوه� ،أو �أن يقوموا به بعد تقديم هذه
الوحدة التعليمية لهم؟

107

قد يكون الناتج المتوقع هو �إتقان المعلومات والمهارات المرتبطة ارتباط ًا مبا�شر ًا بمحتوى معين ،وقد يكون الناتج
مرتبط بتطبيق المعرفة على مو�ضوعات تمكنهم من تحليل ما تعلموه بعمق �أكبر� ،أو �أن يندمجوا في تو�سيع معرفتهم
ب�أحد الأبعاد الخم�سة التي �سبق الإ�شارة �إليها في تنويع العمليات� ،أو قد يكون الناتج هو تنمية مهارات التوجيه الذاتي
لدى المتعلم؛ فيكون دور المعلم هو اختيار مهمة ذات معنى ،وتعميقها لتعزز فهم التالميذ للمعلومات.

فالمنتج يق�صد به
الم�ؤ�شرات التي يثبت من خاللها المتعلم �أنه تعلم

كيف ننوع
المنتج؟

يمكن تنـويع المنتـج وفق ًا ال�ستعدادات التالميذ
واهتماماتهم وقدراتهم وذكاءاتهم ،و�أنماط تعلمهم ،وهذا
يتطلب �أن يكون المعلم على دراية بخ�صائ�ص تالميذه ،و�أن
يتيح لهم حرية االختيار من بين مهام متعددة ينتج عنها
منتجات مختلفة ومتنوعة .فالت�صميم الجيد للن�شاط يتيح
�أو ي�سمح ب�أنواع مختلفة من التعبير وبم�ستويات مختلفة
من ال�صعوبة ،وبا�ستخدام و�سائل تو�ضيحية تعتمد على
الكلمة �أو ال�صورة �أو الق�ص�ص ،و�أمثلة وت�شبيهات .كـما
يمكن ت�شجـيع التالميذ على تحديد المهام التي يقومــون
بها ،والتي ت ـ�ؤدي �إلى منتجاتهم الخا�صة في �ضوء الأهداف
المطلوبة.
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وفيما يلي بع�ض �أ�شكال المنتج التي يمكن �أن نتوقعها من المتعلم:
 - 1كتابة التقارير:

مثــل

ب -تقارير تحريرية.
			
�أ -تقديم تقارير �شفهية.
جـ -تقارير م�سجلة على �شرائط فيديو .د -تقارير م�سجلة على �شرائط �سمعية.
و -نماذج تمثيلية.
هـ -ن�شرات �إخبارية			.
ز -نماذج محاكاة.

 - 2التعبير عن الجوانب الوجدانية:

مثــل

					
�أ -ر�سم لوحات فنية.
						
جـ -جداريات.
					
هـ -عرو�ض تمثيلية.

ب� -صنع تماثيل.
د� -أغاني.
و -رق�صات.

بالتعاون مع زمالئك� ،سجل �أكبر عدد ممكن من المنتجات التي يثبت
من خاللها �أن المتعلم قد تعلم ،وحقق �أهداف مادة تخ�ص�صك.
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رابع ًا :تنويع بيئة التعلم
ما المق�صود ببيئة التعلم؟
هي منظومة فكرية ،وممار�سات عملية تت�ضمن المدخالت والعمليات والإجراءات الالزمة لخلق موقف يمكن
�أن يحدث فيه التعليم والتعلم بفاعلية.
وتت�ضمن مدخالت بيئة التعليم والتعلم
مدخالت ب�شرية هي التالميذ والمعلم،
ومدخالت مادية مثل المدر�سة
بف�صولها وتجهيزاتها والمنهج.
وبيئة التعلم هي المكان الذي يتواجد فيه التالميذ مع معلمهم يخططون
وينفذون مع ًا برنامج ًا تعليمي ًا وتربوي ًا .هذا المكان قد يكون حجرة الدرا�سة،
�أو المعمل� ،أو المكتبة� ،أو حجرة الن�شاط� ،أو الور�شة المدر�سية� ،أو الملعب،
�أو الم�سرح المدر�سي� ،أو قاعة المحا�ضرات � ......أو غير ذلك.
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ويق�صد ببيئة التعلم �أي�ض ًا جميع العوامل الم�ؤثرة في عملية التدري�س ،والتي ت�سهم في تحقيق مناخ جيد للتعلم
يجري فيه التفاعل المثمر بين كل من المعلم والمتعلم والمادة الدرا�سية ،وتي�سر �أداء المعلم لر�سالته وتزيد من
اعتزاز المتعلم بمدر�سته والوالء لمجتمعه.
و�أمامك نموذجين لف�صلين يتم فيهما تنويع التدري�س روعى في كل منهما ما ي�أتي:
� أن جل�سة التالميذ ت�سمح بحدوث تفاعل �إيجابي بينهم.
� سهولة الحركة بالن�سبة للتالميذ وللمعلم ،لي�صل �إلى كل مجموعة ،ويتمكن التالميذ من الو�صول �إلى
الأركان� ،أو �أماكن المواد التعليمية التي ي�ستخدمونها.
�سبورة الف�صل

من�ضدة المعلم

مجموعة
()2

مجموعة
()1
�أماكن لتخزين �أدوات التالميذ

مجموعة
()5

مجموعة
()3

مجموعة
()4
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مكتبة الف�صل

من�ضدة للعمل
الفردي

من�ضدة للعمل
الفردي

وهذا نموذج يو�ضح ف�صل يتم فيه التنويع .ويالحظ وجود الأركان التعليمية المختلفة وم�ساحات ت�سمح بمرور
التالميذ للو�صول �إلى كل كن ب�سهولة ،وجل�سات تو�ضح الفترة التي يجمع فيها المعلم جميع التالميذ لن�شاط جماعي.
�أرفق

�أرفق

من�ضدة

من�ضدة

من�ضدة

ركن االن�شطة

ركن تنمية التفكير
التكنولوجي

من�ضدة الكمبيوتر

ركن الريا�ضيات

�أرفق للكتب

�سبورة الف�صل
مقاعد التالميذ

رف

من�ضدة

من�ضدة

�أرفق للكتب

مكتبة الف�صل
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�أرفق للكتب

�أرفق للأدوات

ركن اللغة

ركن الفن

وي�ؤثر في بيئة التعلم ثالثة عوامل هي كالتالي:
العوامل الم�ؤثرة في بيئة التعلم

العوامل
التربوية

العوامل
الفيزيائية

العوامل
االجتماعية

وتت�ضمن :الكتب،
والمراجع والو�سائل
التعليمية،
و�أ�ساليب التدري�س،
واالمتحانات والتقويم
و�إدارة الف�صل

وتت�ضمن :موقع
المدر�سة ،وتوفير
الموا�صالت ،ونظافة
المدر�سة والحديقة
والمالعب ،والمكتبة،
والمرافق والتجهيزات

وتت�ضمن :التفاعل
االجتماعي داخل
المدر�سة ،واالن�ضباط
والنظام ،والتوجيه
واالر�شاد ،وعالقة
المدر�سة بالبيت

�شكل ( )12العوامل الم�ؤثرة في بيئة التعلم

كيف ننوع
بيئة التعلم؟
�إن تنويع بيئة التعلم يتطلب تنظيم بيئة الف�صل ب�أ�ساليب متعددة ،ومتنوعة تبع ًا ال�ستراتيجيات التدري�س المختلفة،
كما يتطلب وجود �أماكن للعمل ب�شكل هادئ للتالميذ الذين يف�ضلون العمل في هدوء� ،أو بمفردهم ،مع و�ضع تعليمات
وا�ضحة للعمل في الم�ستقل الذي يلبي االحتياجات الفردية ،ويتطلب �أي�ض ًا وجود �أماكن تتيح وت�شجع التعاون بين
التالميذ مع مراعاة �إمكانية تحرك المعلم والتالميذ بين المجموعات �أثناء التعلم  .كما تزود بيئة الف�صل �أي�ض ًا بمواد
تعك�س ت�شكيلة متنوعة من االهتمامات والثقافات لتلبية احتياجات التالميذ.
و�سوف نتحدث في الف�صل الخام�س عن �أثر بيئة التعلم الن�شط على تعلم التالميذ ،حيث ي�ؤثر مناخ البيئة علي
�شعور التالميذ بالقبول لدى زمالئهم ،ومعلميهم  .مما ي�ؤدي �إلى رفع درجة تركيزهم وانتباههم ،وبالتالي زيادة ن�سبة
تعلمهم ،ويظهر هذا في تح�سن المنتج التعليمي المتوقع منهم.
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خام�س ًا :تنويع طرق و�أدوات التقييم
ما المق�صود ببيئة التعلم؟
هو الحكم على فعالية العملية التعليمية ،وعلى المواقف التعليمية ،وعلى النتائج والمخرجات ،ومدى تما�شي هذه
المخرجات مع الأهداف المن�شودة .وكذلك قدرة المعلم على تف�سير تلك النتائج ومعرفة �أ�سبابها كم ًا ونوع ًا.
ويمكن القول �أن مفهوم التقييم يق�صد به العملية التي تعرف عن طريقها الإجابة عن الت�سا�ؤالت الآتية:
� إلى �أي مدى تتحقق الأهداف؟
 هل ت�سير العملية التعليمية في م�سارها ال�صحيح الذي ينتج عنه تحقيق الأهداف المن�شودة؟
 ما العوامل التي �أدت �إلى تحقيق الأهداف؟ �أو التي �أدت �إلى عدم تحقيقها؟
 كيف يمكن مراعاة هذه العوامل م�ستقب ًال؟
ومن معايير التقييم الجيد �أنه:
 يرتبط ب�إطار الوحدة� ،أو المحور الذي يدور حوله.
 يركز على المهارات المحورية والمفاهيم الأ�سا�سية.
 ي�ستخدم م�صادر متنوعة للمعلومات ،فال يكتفي باالعتماد على اختبار واحد� ،أو مالحظة لقيا�س م�ستوى
� أداء التلميذ ،فكلما تعددت الأ�ساليب والم�صادر ،كلما زادت درجة الثبات وال�صدق في عمليات القيا�س
والتقدير.

كيف ننوع
التقييم؟
عند تنويع التقييم ي�ستخدم المعلم �أ�ساليب متعددة تتيح له معرفة ما �أنجزه التالميذ ،هذه الأ�ساليب يتم تحديدها
في �ضوء الأهداف المحددة ،وفي �ضوء المهام والأن�شطة التي قام بها التالميذ ،و�أي�ض ًا في �ضوء االختالفات بينهم.
فيجب �أن تتفق �أ�ساليب التقييم مع م�ستويات التالميذ وا�ستعداداتهم ،واهتماماتهم ،وم�ستوياتهم ،وذكاءاتهم ،و�أنماط
تعلمهم .كما يجب �أن ي�شارك التالميذ في عملية التقييم ،فيتاح للتلميذ الفر�صة للتقييم الذاتي� ،أو تقييم زميله �أو
تقييم مجموعة من الزمالء.
ونظر ًا لأهمية تنويع التقييم ،فقد �أفردنا له ف�ص ًال م�ستق ًال في هذا الدليل .هو الف�صل ال�سابع.
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�سجل �أفكارك في كيفية تنويع �أ�ساليب التقييم للأهداف المهارية ،في
�ضوء ا�ستعدادات واهتمامات التالميذ.

�ساد�س ًا :ا�ستخدام التكنولوجيا لتدعيم تنويع التدري�س
ي�ستطيع المعلم ا�ستخدام الو�سائط التكنولوجية المتاحة له في تنويع التدري�س وفق ًا لأنماط تعلم التالميذ وميولهم
ب�شكل عام.
وعلى �سبيل المثال:
 - 1الو�سائط الب�صرية:
كما نعرف جميع ًا �أن ال�صورة الواحدة ت�ساوي �ألف كلمة ،فعن طريق الب�صر يجمع الإن�سان العديد من المعلومات
وتكوين خلفية علمية عن المو�ضوع .وعند ا�ستخدام المعلم بع�ض الو�سائط الب�صرية فهو ي�شد انتباه المتعلمين،
وي�شجعهم على المتابعة واال�ستمرار.
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وقد ت�أخذ هذه الم�صادر �شكل ال�صور� ،أو الر�سوم البيانية� ،أو الخرائط� ،أو الأ�شكال المج�سمة ،وبع�ض الأمثلة
الحركية ،والعرو�ض التي ت�ضم الكالم مع ال�صور التو�ضيحية.
وي�ستفيد من الم�صادر الب�صرية ب�شكل خا�ص ،التالميذ الذين يف�ضلون التعلم من خالل:
 ر�ؤية �أ�شكال تو�ضح عالقات بين الأ�شكال ،في�ستخل�صون منها المعلومات والمفاهيم المطلوبة.
 الخرائط واللوحات التي تو�ضح المعلومات ب�صورة مرئية مع التركيز على المفاهيم الأ�سا�سية.
 الر�سوم البيانية وبخا�صة المتحركة التي تو�ضح المعاني والمعلومات بب�ساطة وفي تركيز.
 ال�صور والأفالم والت�سجيالت الم�صورة �أكثر من الكالم المقروء� ،أو المطبوع.
 المعلومات المركزة في �صورة رموز يفهم منها المطلوب مبا�شرة.
 - 2الو�سائط ال�صوتية:
وهي كثيرة ومتنوعة وت�ستخدم لأغرا�ض مختلفة ،ومنها على �سبيل المثال:
 الكتب والمقاالت الم�سجلة على �شرائط �صوتية.
 اال�سطوانات الم�ضغوطة  CDالتي تحمل مو�سيقى ،قراءات ،حوارات � ...إلخ.
 الكلمات الناطقة.
 المواقع الخا�صة على �شبكة الكمبيوتر ،ويعتمد على الكالم� ،أو الأ�صوات .Websites With Voices
القوامي�س ال�صوتية.
وكثير من هذه الم�صادر �أ�صبح متوافر ًا في معظم المدار�س من خالل �أجهزة الكمبيوتر ،وي�ستفيد من هذه
الم�صادر التالميذ الذين يتعلمون ب�شكل �أف�ضل من خالل:
 اال�ستماع �إلى الن�ص ويجدون �صعوبة في فهمه لو قرءوه ب�أنف�سهم.
 الموهوبون الذين يريدون التعامل مع ن�ص �أكثر �صعوبة من م�ستوى التلميذ العادي.
 في مرحلة ريا�ض الأطفال ممن يريدون تعرف نطق الحروف والكلمات ب�صورة �سليمة.
 الذين يتعلمون لغة �أجنبية ويريدون تعلم النطق ال�سليم لمفرداتها.
ويمكن �أن ت�ستخدم الو�سائل ال�صوتية مع الف�صل كله �أحيان ًا ،وفي مجموعة �صغيرة� ،أو على م�ستوى الأفراد وفق ًا
الحتياج المتعلم وهدف الدر�س.
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 - 3التكنولوجيا الرقمية :Digital Enhancement
تت�ضمن معظم الكتب الدرا�سية في المواد المختلفة� ،صور ًا ور�سوم ًا تو�ضيحية م�صاحبة للن�ص المكتوب بهدف
�إثرائه ،وتمكين التالميذ من الفهم واال�ستيعاب ب�صورة �أف�ضل.
وبتطور الإمكانات التكنولوجية الحديثة �أ�صبح من الممكن �أن تكون هذه ال�صور والر�سوم على هيئة ا�سطوانة
م�ضغوطة م�صاحبة للكتاب تحمل و�سائط متعددة  Multi Mediaتعر�ض من خاللها ال�صور التو�ضيحية الم�صاحبة
للن�ص على هيئة �أ�شكال متحركة ،و�صور مج�سمة ،ويمكن تكبيرها وت�صغيرها ح�سب الرغبة ،وتكون م�صحوبة ب�صوت
ل�شرح الن�ص مع ال�صورة .وهذا ما نق�صده بم�صطلح � ،Digital Enhancementأي �إثراء الن�ص با�ستخدام
التكنولوجيا الرقمية التي تمكننا من تحقيق �أكبر قدر من الفهم واال�ستيعاب وهو الهدف الأ�سا�سي لتنويع التدري�س.
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الف�صــل الرابع
ما اال�ستراتيجيات الفعالة
في تنويع التدري�س
ما اال�سرتاتيجيات املنا�سبة لتنويع التدري�س ؟
		
• ا�سرتاتيجية �أركان ومراكز التعلم.
			
• ا�سرتاتيجية الأن�شطة املتدرجة.
			
• ا�سرتاتيجية درا�سة احلالة.
			
• ا�سرتاتيجية عقود التعلم.
			
• ا�سرتاتيجية حل امل�شكالت.
كيف يختار املعلم اال�سرتاتيجية الأف�ضل ؟
مهارات مهمة لتطبيق اال�سرتاتيجيات.
احذر  ...مطبات و�أخطاء.

•
•
•
•
•

ا�سرتاتيجية �ضغط حمتوى املنهج.
ا�سرتاتيجية تعدد الإجابات ال�صحيحة.
ا�سرتاتيجية املجموعات املرنة.
ا�سرتاتيجية الأن�شطة الثابتة.
ا�سرتاتيجية فكر  ،زاوج � ،شارك.
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الف�صــل الرابع
ما اال�ستراتيجيات الفعالة
في تنويع التدري�س
الآن ...البد �أنك تفهمت الفكرة العلمية المرتبطة بتنويع التدري�س ،ونرجو �أن تكون
قد اقتنعت ب�أهمية تنويع التدري�س وحتميته في ظل االختالف والتباين بين التالميذ
في الف�صل الدرا�سي الواحد .وقد تعرفت على الجوانب والعنا�صر التي يمكن تنويعها،
و�أ�ساليب وطرق تنويع كل عن�صر من العنا�صر.
وننتقل في هذا الف�صل �إلى ا�ستكمال العمل على تمكين المعلم من تنفيذ نظرية
تنويع التدري�س وذلك بدرا�سة ومناق�شة مجموعة من اال�ستراتيجيات التدري�سية التي
تنا�سب طرق التنويع المختلفة ،وتحقق الأهداف المن�شودة ،وكيف ي�صبح المعلم قائد ًا
لتالميذ مختلفين في جوانب متعددة ،مرتبطة بقدراتهم واحتياجاتهم واهتماماتهم،
ويتحمل هذا القائد م�سئولية تحقيق تعلم متميز لكل منهم ،من خالل �إتاحة اختيارات
تعلمية متنوعة تتنا�سب مع قدرات واحتياجات واهتمامات ه�ؤالء التالميذ.
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ما اال�ستراتيجيات المنا�سبة لتنويع التدري�س

•

ا�ستراتيجية �أركان ومراكز التعلم Learning Centers

تعتمد هذه اال�ستراتيجية على توفير مجموعة من الأركان ،التي ي�صممها المعلم ب�شكل يتوافق مع اهتمامات
التالميذ ،ويزودها بم�صادر التعلم المنا�سبة� ،أو بالأجهزة والأدوات التي ت�سمـح للتالميذ بتنمية مهاراتهم وتحقيق
�أهدافهم ،فقد يجهز الف�صل بركن� ،أو مركز للريا�ضيات ،و�آخر للعلوم ،و�آخر للقراءة ومركز للأعمال العملية
والتطبيقية ،وركن للمو�سيقى وركن للفنون  ......وغيرها من �أركان ومراكز التعلم ،ومن الممكن �أن يتوجه التلميذ
�إلى �أحد هذه المراكز باختياره� ،أو بتوجيه مق�صود من المعلم لمعالجة �صعوبة تعلمية معينة .وكلما كانت هذه المراكز
متوافقة مع اهتمامات التالميذ كلما كان ذلك �سبب ًا في تحقيق �أهداف العملية التعليمية ،وكلما كان التلميذ متفاع ًال
مع م�صادر التعلم المتوفرة بهذه الأركان ،وم�ستمتع ًا في نف�س الوقت ب�إنجاز المهام المحددة ،كلما حقق ذلك تعلم ًا
متميز ًا للتلميذ� ،أو لمجموعة التالميذ الم�شاركين معه.
وعادة يت�ضمن المركز مجموعة �أن�شطة متدرجة في م�ستوى ال�صعوبة وال�سهولة ،ومتنوعة من حيث ما تحتاجه من
نمط تعلم� ،أو �أنواع الذكاء .بمعنى �أن المتعلمين ي�ستطيعون تحقيق �أهداف واحدة ،ولكن بطرق مختلفة� ،أو يحققون
�أهداف ًا مختلفة الم�ستوى في مو�ضوع واحد .ويتاح للتلميذ اختيار الأن�شطة �أحيان ًا� ،أو يلتزم ب�أن�شطة معينة وفق ًا
لتوجيهات المعلم �أحيان ًا �أخرى .وقد يعمل التلميذ في المركز بمفرده� ،أو مع زميل� ،أو �أكثر .ومن هنا ي�شعر التالميذ
بالثقة والحرية ،مما يولد لديهم الرغبة والدافعية للتعلم كل وفق ًا لقدراته وميوله.
ُتعد الأن�شطة في الأركان المختلفة بحيث تراعي ا�ستعدادات التالميذ ومعلوماتهم ال�سابقة في المو�ضوع مما
ي�سمح لهم بالدرا�سة المتعمقة في مفهوم معين� ،أو يدر�س مفاهيم متعددة ب�صورة �سطحية عامة.
ي�ستخدم التالميذ �أركان التعلم لفترة محددة خالل الح�صة ،وقد يكلفوا با�ستخدامها لفترات �أطول خالل
ا�ستراحة اليوم �أو بعد انتهاء اليوم الدرا�سي وذلك تبع ًا لنوع الن�شاط وما يحتاجه من وقت وتركيز.
مما �سبق يتبين �أن هذه اال�ستراتيجية هي روح وجوهر تنويع التدري�س حيث ت�ساعد المعلم على تقديم ما يتنا�سب
مع قدرات وميول التالميذ وذكاءاتهم و�أنماط تعلمهم ،ويتيح لهم االختيار الحر في كثير من المواقف ،كما تمكن
المعلم من تقييم التالميذ بطرق مختلفة ،بمعنى �أن ا�ستراتيجية �أركان ومراكز التعلم تي�سر تحقيق �أهداف تنويع
التدري�س في كل مجاالت وعنا�صر العملية التعليمية.
وينبغي �أن يعطي المعلم اهتمام ًا بتن�سيق هذه المراكز وتزويدها بم�صادر تعلم جذابة ومفيدة ت�ستدعي تركيز
وانتباه التالميذ ،وت�سمح لهم بحرية الحركة .كما يجب �أن تراعي الأن�شطة في كل ركن ارتباطها بالحياة الفعلية
للتالميذ مما يجعل للتعلم معنى و�أهمية.
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•

ا�ستراتيجية المجموعات المرنة Flexible Grouping

ت�ستند هذه اال�ستراتيجية على �أ�سا�س مهم هو �أن كل تلميذ في الف�صل هو ع�ضو في مجموعات مختلفة متعددة
ي�شكلها المعلم في �ضوء �أهداف التعليم والتعلم ،و�أي�ض ًا في �ضوء خ�صائ�ص التالميذ.
وي�سمح في هذه اال�ستراتيجية بانتقال التلميذ من مجموعة �إلى مجموعة �أخرى ،تبع ًا الحتياجاته التعليمية .وعلى
المعلم متابعة التالميذ من خالل االنتقال والتجول بين المجموعات ،لتي�سير عملية التعلم ومتابعة جميع التالميذ.
ويتم تهيئة و�إعداد المكان وتزويده بم�صادر تعلم منا�سبة لكل مجموعة على حدة تتنا�سب مع طبيعة المحتوى المطروح
وتتالءم مع خ�صائ�ص التالميذ ،وعلى المعلم �أن يهتم بتقييم التالميذ ب�شكل منفرد وفق ًا لم�ستوى الإنجاز الذي حققه
كل منهم .وال�شكل التالي يو�ضح فكرة المجموعات المرنة.

�شكل ( )13فكرة المجموعات المرنة.

ويختلف �أ�سا�س ت�شكيل المجموعات تبع ًا للموقف التعليمي ،ف�أحيان ًا تكون المجموعة متجان�سة القدرات �أو الميول
�أو اال�ستعدادات .و�أحيان ًا يكون �أع�ضاء المجموعة مختلفين في �أنماط التعلم �أو في الميول �أو في التجارب ال�سابقة
والمعلومات عن المو�ضوع المطروح.
ويتيح المعلم �أحيان ًا الفر�صة للتالميذ لت�شكيل المجموعات التي يرغبون العمل فيها� ،أو يحددها هو بنف�سه �أحيان ًا
�أخرى ،كما �أن التلميذ قد يعمل مع زميل واحد� ،أو يعمل بمفرده.
ومن مميزات هذه اال�ستراتيجية ما يلي:
�أ -تتيح فر�صة كبيرة لم�شاركة التالميذ في تن�سيق المكان وترتيبه واتخاذ القرار.
ب -توفر الفر�ص للتعارف عن قرب بين جميع �أع�ضاء الف�صل وتمنع التكتل وال�شللية بين التالميذ.
جـ -يتعلم التالميذ مهارات العمل في فريق وتقبل الآراء المختلفة ومهارات التفاو�ض وحل الخالفات بطرق ح�ضارية.
د -ي�ستطيع التالميذ درا�سة مو�ضوع معين من وجهات نظر متعددة من خالل تلك المجموعات.
هـ -تتيح فر�ص تعليم وتعلم الأقران مع تبادل الأدوار من مو�ضوع �إلى �آخر.
و -ت�ساعد مرونة ت�شكيل المجموعات المعلم في مالحظة �سلوك التالميذ في المجموعات المختلفة.
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ويعتمد نجاح ا�ستراتيجية المجموعات المرنة على و�ضوح ودقة المعلومات التي يقدمها المعلم للتالميذ قبل البدء
في العمل ،ثم على مالحظتهم �أثناء العمل ،والتدخل للم�ساعدة �إذا لزم الأمر .ومثل كل ا�ستراتيجيات التنويع تحتاج
ا�ستراتيجية المجموعات المرنة �إلى �إدارة حا�سمة من المعلم وم�شاركة التالميذ في تحمل م�سئولية النظام وااللتزام
بالقواعد المتفق عليها بالن�سبة لل�سلوك داخل الف�صل.
وهكذا يتبين �أن ا�ستراتيجية المجموعات المرنة من �أهم اال�ستراتيجيات التي يحقق من خاللها المعلم تنويع
التدري�س ،وتمكنه من تف�صيل الأن�شطة التعليمية/التعلمية لتتواءم مع احتياجات التالميذ وقدراتهم ،كما يحقق
من خاللها الأهداف المجتمعية والتنمية ال�شاملة المتكافئة لجميع التالميذ على الرغم مما يتواجد بينهم من

اذكر مواقف ت�ستخدم فيها المجموعات المرنة مع تو�ضيح:
(�أ�سا�س توزيع المجموعات  -الهدف المطلوب  -طرق التقييم).

المواقف التي ت�ستخدم فيها المجموعات المرنة:

....................................................................................................
....................................................................................................

�أ�سا�س توزيع المجموعات:

....................................................................................................
....................................................................................................

الهدف المطلوب:

....................................................................................................
....................................................................................................

طرق التقييم:

....................................................................................................
....................................................................................................
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•

ا�ستراتيجية �ضغط محتوى المنهج Compacting The Curriculum

عندما ناق�شنا تنويع محتوى المنهج �أكدنا على �أن �أي محتوى يدر�س يدور حول فكرة �أ�سا�سية معينة وهي ما يجب
�أن يتعلمه كل تلميذ يدر�س مو�ضوع ًا ما من مو�ضوعات المنهج .كما �أكدنا على �أن تنويع التدري�س ال يم�س هذه الأفكار
�أو المفاهيم الأ�سا�سية في محتوى المنهج.
وعادة ما يت�ضمن الكتاب المدر�سي بع�ض التفا�صيل والإ�ضافات حول هذه الأفكار الكبيرة ليقربها للمتعلم ويمهد
له درا�ستها ويعطيه تطبيقات لت�ؤكد على فهمه لهذه الأفكار .وعلى قدر �أهمية هذه الإ�ضافات �إال �أنها ال تعتبر �أفكار ًا
رئي�سة في تعلم المو�ضوع الم�ستهدف ،وال يكون ال�س�ؤال فيها �أو االمتحان فيها هو الم�ؤ�شر على فهم المتعلم للأفكار
الرئي�سة في المو�ضوع.
ف�إذا كان المو�ضوع مث ًال عن المغناطي�سية ،وتعر�ض الكتاب للعالم الذي اكت�شف المغناطي�سية وا�ستطرد ي�شرح
حياته ون�ش�أته وكيف اكت�شف المغناطي�سية واالكت�شافات الأخرى لهذا العالم .فعلى المعلم �أن ي�س�أل نف�سه :ما المطلوب
�أن يتعلمه التلميذ في هذه الوحدة؟ و�أي هذه التفا�صيل مهم و�أيها �أهم؟
وعند تنويع �أن�شطة التعليم والتعلم في �ضوء قدرات التالميذ وميولهم ،يمكنه �أن يخت�صر بع�ض المعلومات على �أال
يم�س الفكرة �أو الأفكار الكبيرة المطلوب تعلمها في هذا المو�ضوع .وهذا ما يعرف با�ستراتيجية �ضغط المحتوى.
وتطبق هذه اال�ستراتيجية �أي�ض ًا في حالة اختالف التالميذ في معرفتهم ال�سابقة بالمو�ضوع المطلوب تدري�سه.
فعند تقديم وحدة جديدة �أو در�س جديد يحاول المعلم تعرف معلومات التالميذ عن هذا المو�ضوع و�سوف يكت�شف
�أن بع�ضهم يعرف معلومات كثيرة عن المو�ضوع ،وبع�ضهم يعرف بع�ض المعلومات ،والبع�ض الآخر ال يعرف �شيئ ًا
عن المو�ضوع .وفي �ضوء م�ستوى ما يعرفه كل تلميذ في المو�ضوع يقوم المعلم بحذف ما يعرفه التالميذ ويركز على
الأفكار الجديدة التي ي�ستهدفها الدر�س �أو الوحدة.
وعند ا�ستخدام ا�ستراتيجية �ضغط المحتوى يقوم المعلم بثالث خطوات هي:
�أ -قيا�س معلومات التالميذ عن المو�ضوع واكت�شاف ما يعرفونه عنه والمعلومات التي مازالوا في حاجة لمعرفتها
وتعلمها( .وينطبق ذلك �أي�ض ًا على المهارات الحركية).
ب -يخطط المعلم للإفادة من الوقت الذي يوفره التالميذ نتيجة حذف بع�ض الأجزاء من المو�ضوع ،على �أن
ي�ستفيد التالميذ من هذا الوقت في �إثراء معلوماتهم بمو�ضوعات جديدة ترتبط بالمو�ضوع الأ�سا�سي بحيث
تكون مهمة و�شيقة للتالميذ� .أو يتيح المعلم له�ؤالء التالميذ التقدم �إلى مو�ضوعات جديدة في المنهج بمعنى
(الإ�سراع) فيتقدمون في درا�ستهم عن �أقرانهم� .أو قد يتخير التالميذ ا�ستغالل هذا الوقت في ممار�سة
هواياتهم داخل الف�صل �أو خارجه وفق ًا لنوع الهواية (قراءة  -ر�سم  -ريا�ضة  -مو�سيقى � ......إلخ).
جُ -يدر�س المعلم المعلومات الم�شتركة بين التالميذ لكل الف�صل كمجموعة واحدة ،ويفيد اختالف م�ستوى
معلومات التالميذ في �إثراء المناق�شة وم�ساعدة بع�ضهم البع�ض لمزيد من الفهم.
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ما ال�صعوبات التي ربما تواجه المعلم عند تطبيق ا�ستراتيجية �ضغط
محتوى المنهج؟

ال�صعوبات التي تواجه المعلم عند تطبيق ا�ستراتيجية �ضغط محتوى المنهج:
1

2

3

هل لديك حلول منا�سبة للتغلب على هذه ال�صعوبات؟
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الحلول المنا�سبة للتغلب على هذه ال�صعوبات:
1

2

3

•

ا�ستراتيجية عقود التعلم Learning Contracts

قبل البدء في عملية التعليم ،يتم عقد اتفاق محدد وا�ضح بين المعلم والتلميذ� ،أو المعلم ومجموعة من التالميذ،
هذا العقد يت�ضح فيه بب�ساطة الغر�ض من هذه العملية ب�شكل ُمقنع للتالميذ ،ويت�ضح به الم�صادر التعليمية التي �سوف
يلجئون �إليها ،وطبيعة الأن�شطة التي �سوف يمار�سونها ،ويتفق �أي�ض ًا على �أ�سلوب التقييم وتوقيته .وبذلك ف�إن هذه
اال�ستراتيجية تنير الطريق للتلميذ ليخطو بنف�سه خطوات مح�سوبة تقود �إلى تحقيق الهدف ،وتجعل منه المحرك
الرئي�سي لعملية التعليم ،وتقع على المعلم مهام �إعداد هذه العقود ب�شكل مب�سط ،وعر�ضها ب�شكل مقنع للتالميذ ،وال
مانع من �أن يتم �إجراء بع�ض التعديالت في �ضوء وجهات نظر التالميذ المو�ضوعية ،والتي تراعي ميولهم وخبراتهم
ال�سابقة وطبيعة المواد الدرا�سية التي يتناولونها .وال مانع من تدخل المعلم �إذا ا�ستلزم الأمر لتقديم م�ساعدات
للتالميذ وتذليل بع�ض ال�صعوبات.
�إن تحمل التالميذ لم�سئولية عقد اتفاق مع المعلم �إنما يولد لديهم الإح�سا�س بقيمة الذات وتحمل الم�سئولية
ويكون ذلك دافع ًا لديناميكية التالميذ وم�شاركتهم الإيجابية في العملية التعليمية.
تعتمد ا�ستراتيجية العقود على �إ�شراك التالميذ �إ�شراك ًا فعليا؛ في تحمل م�سئولية تعلمهم ،من حيث تحديد كم
ما �سوف يتعلمونه في فترة زمنية معينة ،ومتابعة تقدمهم في الدرا�سة ،وتقييم �إنجازاتهم �أو ًال ب�أول .وت�سمح هذه
اال�ستراتيجية لكل تلميذ �أن يتقدم ب�سرعة منا�سبة له ولقدراته بحيث يحقق الأهداف المن�شودة في نهاية العقد.
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منوذج لعقد تعلم ب�سيط
ا�سم التلميذ ...................:املقرر الدرا�سي ...................... :ا�سم املعلم...................... :
الأهداف
ماذا �سوف تتعلم؟

كيف �ستحقق
هذه الأهداف؟

تاريخ االنتهاء

كيف تعرف
�أنك تعلمت
(امل�ؤ�شرات)؟

كيف تثبت
�أنك تعلمت؟
verification

evidence

................... ................ .................. ................. - 1

....................

................... ................ .................. ................. - 2

....................

................... ................ .................. ................. - 3

....................

................... ................ .................. ................. - 4

....................

................... ................ .................. ................. - 5

....................

تــوق ـي ــع ال ـ ـت ـ ـلـمـيــذ ........................... :
تــوق ـي ــع ال ـم ـعـ ـلـ ــم ........................... :
تــوق ـي ــع ولــى الأمـ ــر ........................... :
منوذج لعقد تعلم

منوذج لعقد تعلم

ا�سم الطال ــب/الطالب ــة:
.............................
ا�سم املعـلـ ــم/املعل ـم ــة:
الأهداف املطلوب حتقيقها:
........................ - 2
........................ - 1
........................ - 4
........................ - 3
خطة العمل (املهام  /املواعيد) :
........................ - 2
........................ - 1
........................ - 4
........................ - 3
م�سئولية التلميذ :
........................ - 2
........................ - 1
........................ - 4
........................ - 3
م�سئولية املعلم :
........................ - 2
........................ - 1
........................ - 4
........................ - 3
طرق التقييم :
........................ - 2
........................ - 1
........................ - 4
........................ - 3
التوقيعات
الـ ـتــلم ــيذ ............................. :
املـ ـعـ ـلـ ــم ............................. :
وىل الأمــر ............................. :

.............................

اليوم الأول
.......
.......

اليوم ال�ساد�س
.......
.......

اليوم الثاين
.......
.......

اليوم اخلام�س
.......
.......
اليوم الرابع
.......
.......

اليوم الثالث
.......
.......

دور التلميذ

..................
..................
..................
..................
..................

التوقيع:

..................
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دور املعلم

..................
..................
..................
..................
..................

التوقيع:

..................

دور ويل الأمر
..................
..................
..................
..................
..................

التوقيع:

..................

يت�ضح من النماذج ال�سابقة �أن العقد يت�ضمن العنا�صر الآتية :ا�سم التلميذ ،ا�سم المعلم ،المادة الدرا�سية،
مو�ضوع الوحدة �أو الدر�س  .كما يبين العقد المهام المطلوب �إنجازها (الهدف �أو الأهداف الواجب تحقيقها -
المعايير والم�ؤ�شرات التي تدل على تحقيق الأهداف) ،كما يو�ضح العقد طرق التقييم التي �سوف ت�ستخدم للحكم
على م�ستوى �أداء التلميذ .يحدد العقد �أحيان ًا بع�ض اال�شتراطات بمعنى ما يجب �أن يلتزم به التلميذ ،وما يجب
�أن يمتنع عن �أدائه.
وهكذا يت�ضح �أن:
 العقد هو اتفاقية مكتوبة بين المعلم والتلميذ في �ضوئها يعتمد التلميذ على نف�سه في درا�سة مو�ضوع معين� ،أو
القيام ببع�ض المهام الخا�صة بمو�ضوع الدرا�سة.
 ي�ساعد العقد التلميذ على تحديد ما �سوف يفعله كل يوم من �أيام العقد ،كما يحدد الأهداف النهائية والأهداف
المرحلية ،وبهذا تنمو قدراته الإدارية والتنظيمية.
 ي�ساعد العقد المعلم على متابعة تقدم التلميذ ،ويقدم له المعونة عند الحاجة.
 تختلف مدة العقد ومحتواه من تلميذ �إلى �آخر ،وللتلميذ ذاته من وقت �إلى �آخر.
 يتيح العقد للتلميذ �أن يتقدم في درا�سته وفق ًا ل�سرعته الخا�صة وا�ستعداده ومدى ما يعرفه عن المو�ضوع،
والمهم �أن يحقق الأهداف المتفق عليها في الموعد المتفق عليه.
متى ت�ستخدم العقود؟
غالب ًا ما ت�ستخدم عقود التعلم مع التالميذ المتفوقين والذين لديهم معلومات كافية عن المو�ضوع المطروح،
ويريدون اال�ستزادة والتعمق في درا�سة هذا المو�ضوع.لذلك غالب ًا ما يعبر العقد عن قيام التلميذ بمفرده �أو مع
مجموعة بم�شروع مرتبط بمو�ضوع الدرا�سة� ،أو يكون لإعداد عر�ض فردى �أو جماعي عن بع�ض جوانب المو�ضوع� ،أو
يكون مزيد ًا من القراءة حول المو�ضوع� ،أو مقابلة بع�ض ال�شخ�صيات المتخ�ص�صة في مو�ضوع الدرا�سة � ......إلخ،
بمعنى �أن العقد يتيح للتلميذ التعمق في مو�ضوع الدرا�سة.
ويمكن الربط بين ا�ستراتيجية العقود والأن�شطة متدرجة الم�ستوى ،حيث يتدرج م�ستوى العقد والمهام المطلوبة
فيه من تلميذ �إلى �آخر.
ومن المف�ضل �أن يقدم المعلم الوحدة التدري�سية و�أهدافها ومو�ضوعاتها للف�صل ككل .ثم يتخير بع�ض المو�ضوعات
التي يمكن لبع�ض التالميذ �أن يدر�سوها على انفراد �أو في مجموعات ،ويعطيهم حرية اختيار المو�ضوعات التي يودون
درا�ستها بمفردهم فيوقع معهم العقود.
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يخطر المعلم ولي الأمر بالعقد وخطواته و�شروطه حتى يقوموا بدورهم المخطط لهم في بنود العقد .وعليهم
التوقيع على العقد بالإطالع والإحاطة.
قد يتكرر ا�ستخدام العقود خالل الف�صل الدرا�سي �أو خالل الوحدة ،وعلى المعلم �أن يطور م�ستوى العقد تبع ًا
لإنجاز التلميذ في العقد ال�سابق.

ما الم�شكالت التي يمكن �أن تتوقعها عند ا�ستخدامك ال�ستراتيجية
عقود التعلم؟

الم�شكالت التي يمكن �أن �أتوقعها عند ا�ستخدامي ال�ستراتيجية عقود التعلم
هي:
1

2

3

4

5
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ما الحلول المالئمة لحل هذه الم�شكالت؟

الحلول المالئمة لحل هذه الم�شكالت:
1

2

3

4

5

•

ا�ستراتيجية الأن�شطة المتدرجة Tiered Activities

يمكن ا�ستخدام هذه اال�ستراتيجية عندما يكون هناك تالميذ تختلف م�ستوياتهم المعرفية �أو المهارية ويدر�سون نف�س
المفاهيم ويتعلمون �أداء مهارات معينة ،فهذا االختالف في الم�ستوى ال ي�ؤهل التالميذ لتناول المعرفة �أو �أداء المهارة
من نقطة بداية واحدة �أو في نف�س الوقت المحدد للجميع ،بل �إن هذا االختالف يدعو المعلم لت�صميم �أن�شطة متدرجة
ومختلفة الم�ستويات ،بحيث يمكن �أن يبد�أ كل تلميذ من الن�شاط المالئم لم�ستواه المعرفي �أو المهاري ،ويتدرج في
الأن�شطة وفق �سرعته ،لي�صل في النهاية �إلى م�ستوى متميز .ويمكن للمعلم �أن ي�صمم ثالثة م�ستويات من الن�شاط تتوافق
مع الم�ستوى الحقيقي لكل تلميذ ،وتتاح الفر�صة للتالميذ الختيار وممار�سة الأن�شطة المتدرجة تحت �إ�شراف المعلم
الذي ينبغي �أن يعالج المواقف بمرونة في حالة ت�سكين تلميذ في ن�شاط �أعلى �أو �أقل من م�ستواه الحقيقي.
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وتتجاوز �أدوار المعلم عملية ت�صميم الأن�شطة وت�سكين التالميذ في الن�شاط المنا�سب ،لتمتد �إلى عملية متابعة
ديناميكية لكل التالميذ ،وكلما كان الن�شاط متوافق ًا مع ميول وا�ستعدادات التالميذ كلما كان دافع ًا لتركيز التالميذ
ومحفز ًا لهم على �إكمال الن�شاط بال�شكل المطلوب واالنتقال �إلى ن�شاط �أعلى في الم�ستوى.
�أربع طرق لت�صميم الأن�شطة متدرجة الم�ستوى
يتم ت�صميم الأن�شطة متدرجة الم�ستوى بناء على درجة التحدي التي يواجهها التلميذ� ،أو درجة تعقيد الن�شاط� ،أو
في �ضوء الموارد والم�صادر المتوافرة� ،أو العمليات الالزمة لأداء الن�شاط  .وفيما يلي �شرح لتلك الطرق:
 - 1ت�صميم �أن�شطة تختلف في درجة التحدي التي يواجهها التلميذ
وي�ستخدم ت�صنيف «بلوم» لبناء �أن�شطة تهدف �إلى درجات مختلفة على درجات ال�سلم المعرفي في هذا
الت�صنيف .فمث ًال يخطط المعلم �أن�شطة في در�س تغذية يطلب فيه من التالميذ:
 مجموعة (�أ) تعرف :تختار من مجموعة �أطعمة ،تعر�ض عليها ،ثالثة �أ�صناف غنية بفيتامين .C
 مجموعة (ب) تطبيق :يطلب من مجموعة (ب) اختيار �أف�ضل الأطعمة المعرو�ضة عليها لطفل يعاني
من الأنيميا.
 مجموعة (جـ) تحليل واقتراح :تحليل مكونات وجبة غذائية تعر�ض عليهم ،وتحديد عيوبها وكيفية
تالفي تلك العيوب.

 - 2ت�صميم �أن�شطة

متدرجة في م�ستوى التعقيد Complexity

وهي تتطلب اختالف في مدى تقدم العمل المطلوب من المجموعات ،ولي�س االختالف قا�صر ًا على كم المطلوب
عمله .مثال:


مجموعة (�أ) �أقل م�ستوى تعقيد� :إعداد مجلة حائط يعر�ضون فيها لزمالئهم ق�ضية مرتبطة بتلوث
البيئة ،ولتكن تلوث الهواء.



مجموعة (ب) م�ستوى �أكثر تعقيداً� :إعداد مجلة حائط يعر�ضون فيها وجهات نظر متباينة حول تلوث
الهواء.



مجموعة (جـ) �أكثر تعقيداً� :إعداد مجلة حائط يعر�ضون فيها �آراء مختلفة حول ق�ضية تلوث الهواء
ويبينون وجهة نظرهم في هذه الق�ضية م�ؤيدين هذا الر�أى ب�أ�سانيد علمية موثوق بها.
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 - 3ت�صميم �أن�شطة متدرجة الم�ستوى وفق ًا لما يتوافر من م�صادر
نظر ًا لأن التالميذ يختلفون في كم ما يعرفونه عن مو�ضوع معين يريد المعلم �أن يدر�سه،فهو يطلب منهم مهام
متدرجة بناء على هذه المعارف ال�سابقة ،فمث ًال:


مجموعة (�أ) مرجع واحد :يطلب منهم قراءة مو�ضوع معين من الكتاب المدر�سي.



مجموعة (ب) مجموعة مراجع :يطلب منهم تجميع ما كتب عن هذا المو�ضوع في �أكثر من كتاب



مجموعة (جـ) الكمبيوتر :يطلب منهم عمل بحث على الإنترنت عما كتب عن هذا المو�ضوع.

 - 4ت�صميم �أن�شطة متدرجة في العمليات المطلوب القيام بها
وعلى �سبيل المثال :المطلوب من التالميذ �إجراء بحث للتو�صل �إلى المعايير الواجب مراعاتها عند �شراء جهاز
كمبيوتر.


مجموعة (�أ) بحث قرائي :تفح�ص كتيب الموا�صفات المرفق بعدد من �أجهزة الكمبيوتر وا�ستخال�ص
�أهم المعايير التي يجب مراعاتها �أو االهتمام بها عند �شراء جهاز كمبيوتر.



مجموعة (ب) بحث ميداني :يقوم �أع�ضاء المجموعة (ب) بعقد لقاءات مع عينة من الأفراد ممن
ا�شتروا �أجهزة كمبيوتر وا�ستطالع �آرائهم حول ما يجب االهتمام به عند �شراء كمبيوتر وذلك في �ضوء
تجربتهم ال�شخ�صية.
وال �شك �أن العمليات التي تقوم بها المجموعة الثانية �أكثر تقدم ًا ك�أ�سلوب للبحث عن المعايير
المطلوبة.

ولعلنا
نتفق

�أن ا�ستراتيجية ت�صميم �أن�شطة متدرجة للتالميذ في �ضوء خ�صائ�صهم
وقدراتهم وميولهم هي من �أن�سب اال�ستراتيجيات لتحقيق هدف تنويع التدري�س.
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حاول مع زميل لك ت�صميم �أن�شطة متدرجة في ثالث م�ستويات في
�إحدى المواد الدرا�سية التي تختارها.

المادة............................... :
ن�شاط الم�ستوى الأول................................................................................... :
..................................................................................................................
ن�شاط الم�ستوى الثاني.................................................................................. :
..................................................................................................................
ن�شاط الم�ستوى الثالث.................................................................................. :
..................................................................................................................

اقترح طرقاً �أخرى يمكن اال�ستناد �إليها في ت�صميم �أن�شطة متدرجة.

الطرق التي يمكن اال�ستناد �إليها في ت�صميم �أن�شطة متدرجة:

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
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هناك �ألعاب كثيرة ُتلعب على م�ستويات مختلفة من ال�صعوبة ،وهي نف�س
فكرة الأن�شطة متدرجة الم�ستوى .اذكر بع�ضها:

بع�ض الألعاب التي ت�ؤدي نف�س فكرة الأن�شطة متدرجة الم�ستوى:
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

•

ا�ستراتيجية الأن�شطة الثابتة Anchor Activities

الأن�شطة الثابتة  Anchor Activitiesهي نوع من الأن�شطة التعليمية  /التعلمية التي ي�صممها المعلم في �ضوء
�أهداف ومحتوى المنهج المقرر .ولكل ن�شاط من هذه الأن�شطة �أهداف وا�ضحة ومحددة ،ويراعي في ت�صميمها �أن
تتنوع في �أنواعها وم�ستواها لتنا�سب احتياجات التالميذ المختلفة .تت�صف هذه الأن�شطة ب�أنها تعتمد على �إيجابية
وفعالية التلميذ في تنفيذها.
تت�صف الأن�شطة الثابتة ب�أنها �أن�شطة م�ستمرة �أي لي�ست ن�شاط ًا يكمله التلميذ في ب�ضع دقائق ،لكنه ي�ستكمله في
ح�ص�ص متتالية .ويمكن للتلميذ العمل في واحدة من هذه الأن�شطة بمفرده� ،أو مع بع�ض الزمالء.
تقدم هذه الأن�شطة �أحيان ًا للتالميذ المتفوقين الذين ينتهون ب�سرعة مما يكلفهم به المعلم من �أعمال ،فعندئذ
ين�شغل ه�ؤالء التالميذ ببع�ض الأن�شطة الثابتة ،في�ستفيدون من وقتهم ،ويزيدون من تعلمهم وتح�صيلهم في المو�ضوع
المطروح للدرا�سة.كما يتفرغ المعلم للعمل مع التالميذ الذين يحتاجون �إلى م�ساعدة.
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لماذا ت�ستخدم الأن�شطة الثابتة؟
من �أهم مميزات ا�ستخدام هذه اال�ستراتيجية ما يلي:
�أ -ت�ساعد المعلم والتالميذ على الإفادة من �أوقات الفراغ التي تنتج ب�سبب اختالف �سرعة التالميذ في �أداء
العمل المكلفين به في الف�صل.
ب -تتيح هذه الأن�شطة الفر�صة للمعلم �أن يتعامل مع االختالفات بين التالميذ ،واحتياجاتهم التعليمية
المتباينة.
جـ -توفر للتالميذ �أن�شطة م�ستمرة مرتبطة بمحتوى الوحدة التدري�سية ومو�ضوعاتها.
دُ -تمكن هذه اال�ستراتيجية المعلم �أن ي�صمم �أن�شطة تعلمية تعتمد على التعلم الذاتي �سواء على م�ستوى الفرد
�أو المجموعات ال�صغيرة ،وعلى ا�ستخدام ودمج التكنولوجيا في التعليم والتعلم.
ما �أنواع و�أ�شكال هذه الأن�شطة الثابتة؟
يمكن للمعلم ت�صميم عدد من الأن�شطة الثابتة التي تي�سر له عملية تنويع التدري�س ،ومنها على �سبيل المثال:
 القراءة.
� إنجاز بع�ض الأن�شطة في �أحد مراكز التعلم.
 تخطيط وتنفيذ �أحد الم�شروعات.
� إجراء بحث مكتبي �أو معملي.
� أعمال فك وتركيب لأ�شكال مختلفة.
 اال�ستماع �إلى م�صادر م�سجلة �صوتيا.
 ا�ستخدام الكمبيوتر لأهداف محددة.
كيف تفيد الأن�شطة الثابتة في تنويع التدري�س؟
بداية ن�ؤكد �أنه من المهم �أن ي�شرح المعلم لتالميذه كيفية العمل في الأن�شطة الثابتة بهدوء ،ودون �إزعاج
للآخرين.
يمكن �أن يكلف المعلم عدد ًا من التالميذ بالعمل في بع�ض الأن�شطة الثابتة ،بينما يعمل باقي التالميذ مع
المعلم مبا�شرة.
�أو قد يبد�أ المعلم مع الف�صل ككل ثم يق�سم الف�صل �إلى ن�صفين� ،أحدهما يعمل في بع�ض الأن�شطة الثابتة،
بينما يكمل المعلم مع الن�صف الثاني لمزيد من ال�شرح والمناق�شة في المو�ضوع المطروح.
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وقد يبد�أ بتق�سيم التالميذ في مجموعات يعملون في �أن�شطة ثابتة متنوعة ،ثم يجمع الف�صل ككل ال�ستكمال
�شرح وتقديم المو�ضوع الذي يدر�سه.
هل يعطي التالميذ درجات لعملهم في الأن�شطة الثابتة؟
بال �شك ،فيجب �أن ي�شعر التالميذ �أن الأن�شطة الثابتة هي جزء مهم من تعلمهم ،و�أنها تقدر من قبل المعلم .
وكثير ًا ما تعتمد الأن�شطة الثابتة على تقييم التالميذ لأعمالهم تقييم ًا ذاتيا.
 يت�ضمن الن�شاط الثابت �أ�سلوب ًا ليتابع التلميذ تقدمه وي�سجل ما �أنجزه �أو ًال ب�أول( .مذكرات)
 يعقد التالميذ اجتماعات ليناق�شون فيما بينهم �أداءهم و�إنجازهم في الن�شاط الثابت.
 من خالل ملف �إنجاز التلميذ (البورتفوليو) يحتفظ التلميذ بم�ؤ�شرات تدل على مدى �إنجازه في هذا
الن�شاط.
 متابعة ع�شوائية من المعلم بمعنى �أن التلميذ ال يعرف متى �ستتم وال كيف.

ما ر�أي ـ ــك

وبرر ما تقول:

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

من وجهة
نظرك

ما فائدة الأن�شطة الثابتة؟
�أجب:

................................................................................................ - 1
................................................................................................ - 2
................................................................................................ - 3
................................................................................................ - 4
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من خالل عا�صفة ذهنية مع زمالئك ناق�شوا فكرة الأن�شطة الثابتة
و�أهميتها ومتى ت�ستخدم.

فكرة الأن�شطة الثابتة:

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

�أهمية الأن�شطة الثابتة:

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

متى ت�ستخدم الأن�شطة الثابتة:

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

من خالل عا�صفة ذهنية مع زمالئك ناق�شوا الم�شكالت التي قد تواجه
المعلم عند تنفيذ ا�ستراتيجية الأن�شطة الثابتة .وكيف يمكن التغلب
على هذه الم�شكالت.
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الم�شكالت التي قد تواجه المعلم عند تنفيذ ا�ستراتيجية الأن�شطة الثابتة:

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

كيفية التغلب على هذه الم�شكالت:

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

•

ا�ستراتيجية تعدد الإجابات ال�صحيحة Allowing for Multiple Right Answers

تعمل هذه اال�ستراتيجية على طرح �أ�سئلة� ،أو تحديد بع�ض المهام المفتوحة النهاية ،والتي تهتم �أ�سا�س ًا بحل
الم�شكالت وممار�سة مهارات التفكير الناقد ،والتي تقود بدورها �إلى تو�صل التالميذ �إلى �إجابات مختلفة كلها �صحيحة.
وا�ستخدام هذه اال�ستراتيجية يعطى الفر�صة للتالميذ لطرح وجهات نظر مختلفة وتقبل �أكثر من حل ومناق�شته مما
ي�ساعد على تكوين �أ�ساليب تفكير مرنة وعقلية منفتحة لدى التالميذ  .لذلك يكون على المعلم مهمة تحديد المهام،
�أو طرح الم�شكالت� ،أو تناول �أ�سئلة تتيح للتالميذ �إعطاء �إجابات �صحيحة متعددة لكل منها وجاهتها.
وال يتوقف الأمر على تقديم الإجابة �أو حل الم�شكلة ،بل يتعداه �إلى �إجراء مناق�شات مو�ضوعية مع التالميذ
ي�ستمعون فيها �إلى زمالئهم ،وكيف تو�صلوا للنتائج ال ُمقدمة ،ويناق�شوهم في جوانب مختلفة مرتبطة بالحلول والنتائج
ال ُمقدمة ،ومن خالل الأن�شطة التي يمار�سها التالميذ للتو�صل �إلى النتائج ،يمار�سون مهارات التفكير المرتبطة
بالتعامل مع المعرفة ،و�إجراء عمليات التحليل واال�ستنتاج والت�صنيف واال�ستخال�ص واال�ستنباط.
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�أذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
�أمثلة لأ�سئلة �أو مهام في المادة التي تقوم بتدري�سها ،ويمكن �أن يتو�صل
التالميذ من خاللها لإجابات متعددة و�صحيحة.

الأمثلة
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•

ا�ستراتيجية حل الم�شكالت Proplem Solving

ُيعد حل الم�شكالت ن�شاطا تعليميا مهما للتالميذ ،يعتمد على وجود مواقف تعليمية تمثل م�شكلة حقيقية تواجه
التالميذ وت�ستثيرهم للقيام ببع�ض الإجراءات للو�صول �إلى �أن�سب الحلول الممكنة ،ولمقابلة االختالف في �أنماط
التعلم ،وفي الذكاءات المتوفرة ،والميول المختلفة ،والخبرات التعليمية التي لدى التالميذ ،تتنوع الم�شكالت
المطروحة للتالميذ ،لتتوافق طبيعة الم�شكلة مع خ�صائ�صهم وميولهم.
والخطوات التي يتبعها التالميذ في ا�ستراتيجية حل الم�شكالت هي:
�أ -تو�ضيح الم�شكلة وبيان �أبعادها.
ب� -إعادة �صياغة الم�شكلة في �صورة قابلة للحل.
جـ -فر�ض مجموعة من الفرو�ض.
د -اختبار �صحة الفرو�ض ،ورف�ض غير المنا�سب.
هـ -تقييم الحلول واختيار الحل الأن�سب.
ودور المعلم في هذه اال�ستراتيجية �أن ي�ساعد التالميذ في تقديم حلول يختبرونها الختيار �أف�ضلها ،وكلما كانت
الم�شكلة ت�ستثير اهتمام التالميذ وتتوافق مع ميولهم و�أنماط تعلمهم وذكاءاتهم والمعرفة المتوفرة لديهم والتي يمكن
الإفادة منها ،كلما كانت دافعية التالميذ �أعلى ،وكلما كانت الحلول ال ُمقدمة �أكثر ن�ضج ًا.
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ما الم�شكالت التي يمكن �أن تتوقعها في حالة ا�ستخدام ا�ستراتيجية حل
الم�شكالت؟

الم�شكالت التي �أن �أتوقعها هي:
1

2

3

•

ا�ستراتيجية درا�سات الحالة Case Studies

تعتمد هذه اال�ستراتيجية على �إثارة مو�ضوع �أو مفهوم� ،أو عن�صر متواجد بالفعل في البيئة الواقعية للتالميذ،
وتتم بين المعلم والتالميذ مناق�شة لتبرير و�إبراز �أهمية هذه الدرا�سة ،وكلما اقتنع التالميذ ب�أهمية ذلك ،كلما زاد
حما�سهم لهذه الدرا�سة.
وفي درا�سة الحالة يلج�أ التالميذ لعمليات جمع المعلومات ،وتنظيمها ،وتحليلها للو�صول لبيان كاف يعبر عن
طبيعة المو�ضوع� ،أو �إي�ضاح للمفهوم� ،أو تحديد �أبعاد الم�شكلة واقتراح حلول منا�سبة .والمعلم في هذه اال�ستراتيجية
محفز للتالميذ للو�صول �إلى درا�سة مكتملة تعتمد على معلومات �صحيحة ،وموجه لهم لكي يمار�سوا عمليات الت�صنيف
والتحليل ب�شكل مو�ضوعي.
ف�إذا كان التالميذ يدر�سون مراحل نمو النباتات في مجال العلوم �أو الزراعة ،فيكلف المعلم كل تلميذ �أو كل
مجموعة من التالميذ بدرا�سة متعمقة لنوع معين من �أنواع النباتات ،ويكتبون تقرير ًا عن هذه المراحل م�صاحب
بالر�سوم وال�صور والتعليقات.
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مثال �آخر قد يكون مو�ضوع الدرا�سة هو العادات الغذائية في الأ�سرة ،وتطبيق ًا على ذلك يكلف المعلم التالميذ
بدرا�سة مت�أنية للعادات الغذائية في �أ�سرة كل منهم لمدة �أ�سبوع ،ويقدمون تقارير ي�ستخل�صون فيها �أهم و�أ�شهر
العادات الغذائية في هذه الأ�سرة.
وبمناق�شة الحاالت المختلفة مع عدد من التالميذ على م�ستوى الف�صل كله ي�ستخل�صون مع ًا العادات الغذائية
ال�شائعة في المجتمع ،ثم يناق�شون المفيد منها ،وما يحتاج �إلى تغيير لتح�سين الم�ستوى الغذائي في المجتمع.
ولكي ينوع المعلم في تدري�سه بالف�صل يمكن بعد تعرفه على خ�صائ�ص تالميذه ،وتق�سيمهم لمجموعات متوافقة
في الميول �أو الأنماط �أو الذكاءات� ،أن يحدد مو�ضوعات �أو عنا�صر تتفق مع طبيعة كل مجموعة ،على �أن يتجول بين
المجموعات لدعم �إنجازات التالميذ �أو م�ساعدتهم على تجاوز الم�شكالت التي تعتر�ضهم.

ما المو�ضوعات المنا�سبة التي تتطلب من تالميذك درا�سة حالة؟

المو�ضوعات المنا�سبة التي تتطلب من التالميذ درا�سة حالة هي:
1
2
3
4
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• ا�ستراتيجية فكر ،زاوج� ،شارك
ُتعد هذه اال�ستراتيجية �إحدى اال�ستراتيجيات التي ت�ؤيد تنويع التدري�س والتعلم الن�شط في �آن واحد وتعتمد على
ا�ستثارة التالميذ كي يفكروا كل على حدة ،ثم ي�شترك كل تلميذين في مناق�شة �أفكار كل منهما ،وذلك من خالل توجيه
�س�ؤال ي�ستدعي تفكير التالميذ ،و�إعطائهم الفر�صة كي يفكروا على م�ستويات مختلفة.
Think, Pair, Share

ففي الخطوة الأولى يفكر كل تلميذ بمفرده ويحاول الو�صول �إلى ر�أي �أو حل �أو �إ�ضافة للمو�ضوع المطروح من
قبل المعلم ،ثم يكتب كل تلميذ �إجابته ب�شكل منظم معتمد ًا على الت�سل�سل المنطقي للإجابة ،واكتمال جميع العنا�صر
المطلوبة.
وفي الخطوة الثانية يق�سم المعلم التالميذ �إلى ثنائيات قد يختارهم المعلم �أو يترك الحرية لكل تلميذ لكي
يختار زميله .يدور الحوار بين كل زميلين حول �إجابة كل منهما ويتبادالن الأ�سئلة واال�ستف�سارات حول ما جاء فيها،
وخالل الوقت الذي يحدده المعلم ي�صل كل زميلين �إلى ت�صور م�شترك يجمع ر�أيهما مع ًا.
�أما الخطوة الثالثة فهي �أن يعر�ض �أحد الزميلين ما تو�صال �إليه من �آراء و�أفكار على الف�صل كله  .وتدور مناق�شة
جماعية تتخللها الأ�سئلة والإجابات من جميع الأطراف ،و�إبراز نقاط االلتقاء ونقاط االختالف.
وهذه اال�ستراتيجية تدعم الحوار بين �أطراف بينهم اختالفات في الميول واالتجاهات ،وفي المعلومات ال�سابقة
عن المو�ضوع ،فيتعودوا الم�شاركة ،وتقبل الر�أي الآخر ،والتعبير عن الر�أي والدفاع عنه بمو�ضوعية ودون تع�صب.

ماذا يفعل
المعلم

عند ا�ستخدامه ا�ستراتيجية»(فكر ،زاوج� ،شارك) عندما يجد �أحد التالميذ
يحاول فر�ض ر�أيه على زميله بدون �أ�سا�س علمي �أو منطقي؟

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
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كيف يختار المعلم اال�ستراتيجية الأف�ضل؟
تخ�ضع عملية اختيار اال�ستراتيجية في �ضوء تنويع التدري�س لمجموعة من ال�ضوابط العلمية التي تعك�س فكر وخبرة
المعلم ،عالوة على مدى معرفته بخ�صائ�ص تالميذه وطبيعة االختالف المتواجد بينهم ،كذلك و�ضوح الأهداف
التعليمية ،ور�صد الإمكانات المتاحة ،وتحديد الزمن المنا�سب ،بالإ�ضافة لما يتقنه المعلم من مهارات عند تطبيق
اال�ستراتيجيات المختلفة ،وال�شكل التالي يو�ضح كيفية اختيار اال�ستراتيجية المالئمة لنظرية تنويع التدري�س.
الأهداف

+
خ�صائ�ص التالميذ

+
اال�سرتاتيجية املالئمة

االمكانات املتاحة

+
الزمن املتاح

+
مهارات املعلم يف تطبيق
اال�سرتاتيجيات
�شكل ()14العوامل التي تتدخل في اختيار اال�ستراتيجية المالئمة لتنويع التدري�س

ويمكن للمعلم الماهر �أن ي�ستخدم �أكثر من ا�ستراتيجية لمقابلة طبيعة االختالفات بين مجموعات التالميذ.
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مهارات مهمة لتطبيق ا�ستراتيجيات تنويع التدري�س
توجد مجموعة من المهارات الالزمة للمعلم الذي يلج�أ لتنويع تدري�سه ،والتي يمكن �أن يتدرب عليها ويتقنها؛
ليتمكن من الح�صول على نتائج جيدة في عمليات التدري�س التي يقوم بها ،ومن �أهمها المهارات الآتية:


مهارة ا�ستخدام م�ستويات مختلفة من ال�صعوبة والتعقيد في الأن�شطة ومواقف التعلم والتي تقابل الم�ستويات
المختلفة لدى التالميذ.



مهارة التخيل ،والمرتبطة بت�صميم الأن�شطة والمواقف التعليمية المختلفة ،وتخيل رد فعل التالميذ تجاهها
وتفاعلهم معها قبل البدء فيها ،وبعد االنتهاء منها؛ لتعديل م�سارات تح�سين عملية التعلم.



مهارة الت�أمل المرتبطة بجميع مراحل عملية التعليم ،وما يحدث في الف�صل ،واكت�شاف �أعماق التالميذ،
ومالحظة �سلوكهم والتي يمكن �أن ت�سفر عن اكت�شاف قدرات جديدة للتالميذ.



�سعة الإطالع في جوانب المعرفة المختلفة المرتبطة بالمو�ضوعات المطروحة للتالميذ ،فالمعلم ينبغي �أن
يميز في معرفته بالن�سبة لتالميذه ،خا�صة في ع�صر التكنولوجيا التي تتيح �سهولة الح�صول على المعرفة
بالن�سبة للتالميذ� ،أو من م�صادر �أخرى مختلفة.
مهارة تر�شيد الوقت وتوظيفه توظيف ًا �أمثل ،وعدم �إهدار الوقت فيما ال يجدي بالن�سبة للتالميذ� ،أو �إ�ضاعة
الوقت في انتقال التالميذ من مكان �إلى مكان ،فتنظيم المكان ب�شكل منا�سب لتحرك التالميذ يوفر وقت ًا
يمكن الإفادة منه.



مهارة التعزيز ،وت�شجيع التالميذ على التناف�س مع �أنف�سهم ب�شكل ي�ستثير كل تلميذ لأن يعطي �أف�ضل ما يمكن،
والرغبة في التميز الم�ستمر.



مهارة تنظيم �أعمال التالميذ ،وحفظها في الملفات �أو في �أماكن للحفظ ،لإنتاج �سجالت تعبر عن �أن�شطة
التالميذ التي تمثل �إنتاجهم وم�ستوى نموهم ،وتعبر عن ميولهم وقدراتهم ،ويمكن �أن تفيد المعلم �أو زمالءه
في التعرف على م�ستوى كل تلميذ.



مهارة تعليم التالميذ الإتقان والجودة في كل �إنجازاتهم و�إتاحة الفر�صة لهم لمعرفة كيفية الو�صول للتميز،
من خالل الإر�شادات الوا�ضحة التي تطالب كل تلميذ بتكملة الخطوات �أو الأن�شطة المطلوبة منه ،وعدم
االنتقال من مرحلة �إلى مرحلة �إال بعد �أن يتقن كل خطوة.



مهارة متابعة مجموعات مختلفة �أو �أفراد مختلفين يمار�سون �أن�شطة ومواقف تعلم مختلفة ،فمث ًال عندما
يكون في مناق�شة مع �أحد المجموعات ،يمكن له متابعة المجموعات الأخرى بالنظر �إليهم ،و�سهولة انتقاله
بين التالميذ في الف�صل� ،أو مالحظة الأخطاء ال�شائعة بين التالميذ ،ثم لفت نظر جميع التالميذ لتال�شي
وتدارك الأخطاء.
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مهارة ا�ستخدام المعايير الفردية والمعايير الجماعية بمرونة و�سال�سة؛ فالف�صل المتنوع يت�ضمن �أن�شطة
فردية و�أن�شطة جماعية ،وعملية ت�صميم الأن�شطة الفردية والأن�شطة الجماعية ،ومتابعة تطبيقها يحتاج لفهم
المعلم وعدم الخلط في التقدير بينهما.



مهارات تحليل �أعمال المجموعات من التالميذ ،ومالحظة �سلوكياتهم في المواقف التعليمية ،واالهتمام
بكل التفا�صيل الحادثة �أثناء التعلم ،ومحاولة تف�سيرها �إنما يمثل عوامل �إيجابية للمعلم كي يعرف الأ�سباب،
ويوجد الم�سارات ويحل الم�شكالت التي تطر�أ ،ويحقق خ�صو�صية متفردة للتالميذ �سواء كانوا فرادي �أو في
مجموعات.

�أحذر  ...مطلبات و�أخطاء
عند مطالبة التالميذ �أن يختاروا �أحد الأن�شطة �أو المهام المطروحة للإنجاز ،يمكن �أن يختار بع�ض التالميذ
�أن�شطة �أو مهام ال تتفق بالفعل مع �أنماط تعلمهم �أو ميولهم الحقيقية �أو ذكاءاتهم ،لمجرد �أنهم يرغبون �أن
يعملوا مع الأ�صدقاء من الزمالء؛ على المعلم �أن يكون مرن ًا عند اكت�شاف ال�صعوبات التي تواجههم ،ومن
خالل المناق�شة والإقناع يمكن �إجراء تحريك بين التالميذ لينطلق كل التالميذ نحو التميز.
نجاح تطبيق �إحدى اال�ستراتيجيات وفق ًا لأنماط وذكاءات وميول التالميذ في �إحدى المواد الدرا�سية ،لي�س
�شرط ًا لنجاح ا�ستخدامها في مادة درا�سية �أخرى ،حيث تلعب طبيعة المادة دور ًا مهم ًا في تحديد اال�ستراتيجية
المنا�سبة ،بالإ�ضافة �إلى العوامل الأخرى من الأهداف وخ�صائ�ص التالميذ والإمكانات والزمن المتاح.
التكد�س و�صعوبة تحرك كل من المعلم والتالميذ ،ربما ي�ؤدي �إلى �ضعف المتابعة بين المعلم والتالميذ؛ فتن�سيق
المكان ب�شكل ي�ساعد على �سهولة تحركات المعلم والتالميذ ،يوفر الوقت ويدعم المتابعة ،ويمكن �أن يحول دون
حدوث �أخطاء في �أداء التالميذ.
قلة البدائل �أمام التالميذ يمثل عائق ًا في تنويع التدري�س ،وزيادة عدد البدائل يعطي الفر�صة للتالميذ لحرية
االختيار ،واال�ستمتاع بممار�سة الن�شاط ،ويكون دافع ًا للإتقان ،مما يزيد من حما�س التالميذ لتقديم �أف�ضل
ما يمكنهم.
عدم اختبار الأجهزة ،والت�أكد من �صالحية م�صادر التعلم وتوفرها لكل المجموعات ،كفيل ب�أن ي�صرف
التالميذ عن الإنجاز ،والعبرة لي�ست بتوفير الأجهزة فقط �أو م�صادر التعلم الباهظة الثمن ،بل مالءمة
الأن�شطة والمهام وديناميكية التالميذهي التي تعتبر المحرك الأول لتحقيق تعلم متميز يعتمد على التنويع.
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ال�سماح لبع�ض التالميذ بالتدرج من ن�شاط �إلى �آخر دون �أن ي�صلوا لم�ستوى الجودة والإتقان ال ي�ؤهل التالميذ
لتعلم متميز ،فالحر�ص على �أن ي�صل كل تلميذ للجودة هو الخطوة الأ�سا�سية لتحقيق تعلم متميز لكل تلميذ.
�إح�سا�س التالميذ ب�سهولة الأن�شطة لحد كبير� ،أو �شدة �صعوبتها ،ي�ؤدي �إلى �صرف التالميذ عن الممار�سة
الجادة ،حتى و�إن كانت تلك الأن�شطة تتفق مع �أنماطهم وذكاءاتهم وميولهم.
�إعطاء اهتمام بالغ لإحدى المجموعات �أو �أحد التالميذ يمكن �أن يدفع التالميذ لمتابعة هذه المجموعة مما
ي�شير �إلى ان�صراف التالميذ عن �إنجاز مهامهم� ،أو محاولة تقليد هذه المجموعة ،فالمعلم الذي ينوع تدري�سه
يعطي كل المجموعات وكل التالميذ نف�س الدرجة من االهتمام.
�ضعف الحر�ص على االحتفاظ بنتائج التالميذ ي�ؤثر بال�سلب على �إمكانية متابعة المعلم للتالميذ ،ويمكن �أن
يعطي �إح�سا�س ًا للتالميذ بقلة جدوى ما يقومون به� .إن توفير ملفات للتالميذ (بورتفوليو) �أو �أماكن لحفظ
نتائج الم�شروعات �أو مح�صلة الأن�شطة ،له عائد على قرارات المعلم ،ودعم ثقة التلميذ في جدوى ما يتعلمه.
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الف�صل الخام�س
ما العالقة بين تنويع التدري�س
والتعلم الن�شط
�أو ًال  :نبذة عن التعلم الن�شط
• املفهوم.
• الفل�سفة.
• مكونات العملية التعليمية فـي التعلم الن�شط.
• املميزات.
ثاني ًا  :عالقة التعلم الن�شط بتنويع التدري�س
• الأهداف.
• املحتوى.
• الطريقة.
• �أ�ساليب التقييم.
• بيئة التعلم.
اخلال�صة .
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الف�صــل الخام�س
ما العالقة بين تنويع التدري�س
والتعلم الن�شط

يركز هذا الدليل على نظرية حديثة ن�سبي ًا في مجال التعليم والتعلم ،وهي حتمية
تنويع طرق و�أ�ساليب التدري�س في الف�صل بهدف م�ساعدة كل التالميذ؛ على اختالف
م�ستوياتهم في التح�صيل واختالف �أنماط تعلمهم وذكاءاتهم وغيرها من االختالفات
التي �سبق تناولها في الف�صول ال�سابقة من هذا الدليل ،ليحقق كل منهم �أق�صى درجات
التفوق والتميز في �ضوء �إمكاناته وقدراته.
فلماذا نتحدث في هذا الف�صل عن التعلم الن�شط؟ وما العالقة بين تنويع التدري�س
والتعلم الن�شط؟ بداية نود �أن نلفت االنتباه �إلى �أن كل من تنويع التدري�س والتعلم الن�شط
يهتم بديناميكية العملية التعليمية/التعلمية ،وي�ؤكد على �أن المحور الأ�سا�سي فيها هو
المتعلم (التلميذ) ،وب�شيء من الت�أمل �سوف ن�ستنتج �أن التعلم الن�شط هو مطلب �أ�سا�سي
لتنويع التدري�س ،كما �أن تنويع التدري�س هو الو�سيلة الأ�سا�سية التي تمكن المعلم والتالميذ
من تحقيق التعلم الن�شط في الف�صل.
و�سوف يتناول هذا الف�صل من الدليل مفهوم التعلم الن�شط وفل�سفته و�أ�س�سه
ومميزاته ،والعالقة التبادلية بين التعلم الن�شط وتنويع التدري�س ،و�سوف نو�ضح كيف
ي�ساعد التعلم الن�شط المعلم في القيام ب�أدواره في تنويع التدري�س� ،سواء في تنويع
�سرعة التعلم� ،أو المحتوى� ،أو طرق التقييم� ،أو بيئة التعلم� ،أو العمليات� ،أو الم�ستويات،
وقد �سبق �شرح هذه العنا�صر في الف�صل الثالث من هذا الدليل.
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�أو ًال :نبذة عن التعلم الن�شط

•

المفهوم

هو فل�سفة تربوية تعتمد على �إيجابية المتعلم في الموقف التعليمي ،وت�شمل جميع الممار�سات التربوية والإجراءات
التدري�سية التي تهدف �إلى تفعيل دور المتعلم وتعظيمه؛ حيث يتم التعلم من خالل العمل والبحث والتجريب ،واعتماد
المتعلم على ذاته في الح�صول على المعلومات واكت�ساب المهارات ،وتكوين القيم واالتجاهات ،وهو تعلم قائم على
الأن�شطة التعليمية المختلفة التي يمار�سها المتعلم وينتج عنها ال�سلوكيات الم�ستهدفة التي تعتمد على م�شاركة المتعلم
الفاعلة والإيجابية في الموقف التعليمي/التعلمي.
ال يركز التعلم الن�شط على الحفظ والتلقين ،و�إنما على تنمية التفكير والقدرة على حل الم�شكالت وعلى العمل
الجماعي والتعلم التعاوني .ومن هنا فالتركيز في التعلم الن�شط ال يكون على اكت�ساب المعلومات ،و�إنما على الطريقة
والأ�سلوب اللذين يتو�صل بهما التلميذ �إلى هذه المعلومات ،والمهارات والقيم التي يكت�سبها �أثناء العملية التعليمية.
كما يجدر الإ�شارة �إلى �أن محور التعلم الن�شط هو
�سلوك المتعلم ،ولي�س �سلوك المعلم ،وينظر فيه
�إلى التعلم على �أنه مجموعة عمليات تحدث داخل
المتعلم وبناء على رغبته الذاتية .ويتم تن�شيط هذه
العمليات عن طريق المثيرات والحوافز التي تتوفر
في البيئة المحيطة بالمتعلم .والتعلم الن�شط يبد�أ
في مخ الإن�سان عندما يتطلب الموقف التعليمي
ت�شغيل خاليا المخ عن طريق عمليات تفكير يتم
خاللها ن�شاط غير عادي للخاليا الع�صبية في
المخ ،فتزداد عدد الخاليــا الم�شاركــة في عمليـة
التفكير ،وتتزايـد وتتنــوع االت�صاالت فيما بينها،
وينعك�س ذلك على ال�سلوك الخارجي للمتعلم،
فنراه �أكثر �إيجابية ،ومتفاع ًال ،ومـ�شـارك ًا يبادر
�شكل ( )15خلية ع�صبية خاملة و�أخرى ن�شطة.
بالر�أي والأفكار ومتحم�س ًا ويقظ ًا و�سـريع اال�ستجابة
و�سريع الفهم وم�ستمتع ًا بالتعلم ،و�سعيد ًا بما يحقق من �إنجازات ،وكلما زاد ن�شاط خاليا المخ وت�شعبها  -كما يو�ضح
�شكل ( - )15يزداد حما�س المتعلم للتعلم ،وتزيد قدرته على التفكير.
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بعد تناول مفهوم
التعلم الن�شط

�ضع ت�سا�ؤالتك عن جوانب ترى عدم و�ضوحها عن التعلم الن�شط.

........................................................................................... - 1
................................................................................................ - 2
................................................................................................ - 3
................................................................................................ - 4

•

الفل�سفة

ي�ستمد التعلم الن�شط �أ�ساليبه وا�ستراتيجياته من المتغيرات العالمية والمحلية المعا�صرة ،فالتعلم الن�شط ُيعد
تلبية لهذه المتغيرات التي تتطلب �إعادة النظر في �أدوار المتعلم والمعلم ،والتي نادت بنقل ب�ؤرة االهتمام من المعلم
�إلى المتعلم .وجعل المتعلم هو محور العملية التعليمية .وي�ؤكد التعلم الن�شط على �أن التعلم البد �أن:


يرتبط بحياة التلميذ ،وواقعه ،واحتياجاته ،واهتماماته .وتجدر الإ�شارة �إلى �أن التلميذ في مراحل درا�سته
المختلفة يحتاج �إلى جملة من الممار�سات التي يجب �أن يتعلمها ويمار�سها ومنها :تحمل الم�سئولية ،والم�شاركة
في الأعمال الجماعية ،والم�شاركة في الم�شروعات الخيرية ،والقدرة على التخطيط ال�سليم ،وتنظيم الوقت
و�إدارته ،وم�شاركة الآخرين في م�شاعرهم والت�ضحية من �أجلهم ،وتنمية مهارات الوعي بالذات و�ضبط
الم�شاعر ،وتنمية مهارات االت�صال والتفاعل مع الآخرين ،وتنمية مهارات التفكير الإبداعي والناقد وحل
الم�شكالت ،وتقدير قيم الحرية والم�ساواة والعدل واحترام حقوق الآخرين ،والقدرة على اتخاذ القرار،
والمحافظة على البيئة.



يحدث في جميع الأماكن التي يعي�ش فيها التلميذ �سواء كانت
في البيت حيث �أفراد �أ�سرته ال�صغيرة� ،أو في المدر�سة حيث
الأقران والمعلمون والإداريون و�إدارة المدر�سة والهيئات
المعاونة� ،أو في الحي حيث العائلة الكبيرة والجيران
والأ�صدقاء� ،أو في الم�ؤ�س�سات االجتماعية كالم�سجد والكني�سة
والنادي والم�ست�شفيات والجمـعـيـات الأهليـة  ......وغيرهــا،
�أو في البيئـة الطبيعية من �شوارع وميادين وحدائق ومعالم
�سياحية و�أثرية  ...وغيرها.
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•

ينطلق من خالل تفاعل التلميذ مع كل ما يحيط به في بيئته من �أحداث اجتماعية و�سيا�سية واقت�صادية
وثقافية .فالإن�سان في هذا الع�صر  -من خالل و�سائل االت�صال المتنوعة � -أ�صبح متفاع ًال مع الأحداث
المت�سارعة والمتدفقة في كافة مناحي الحياة ،ولم يعد بمقدور �إن�سان القرن الحادي والع�شرين �أن يحيا
بمعزل عن هذا الإيقاع ال�سريع للحياة.

مكونات العملية التعليمية في التعلم الن�شط

يعتمد التعلم الن�شط على التفاعل الإيجابي بين جميع مكونات العملية التعليمية ،المو�ضحة في ال�شكل التالي:
المتعلم

البي
ئ
ة
الت

البيئ

علي

ة التع

مية

ليمية

محتوى التعلم

المعلم
البيئة التعليمية

�شكل ( )16مكونات العملية التعليمية
وكما يت�ضح من هذا ال�شكل �أن التعلم الن�شط يعطي �أوزان ًا مت�ساوية لكل من المعلم والمتعلم والمحتوى ،وهذا
يختلف عن التعلم التقليدي الذي يكون فيه المعلم هو الأ�سا�س.
كما يت�ضح �أي�ض ًا �أهمية البيئة التي يحدث فيها التعلم حيث تحيط بكل مكونات العملية التعليمية .و�سوف نتناول
فيما يلي كل مكون من هذه المكونات:
(�أ) المتعلم:
يت�سم المتعلم في التعلم الن�شط بالإيجابية والحيوية ،فهو محور للعملية التعليمية برمتها .حيث ي�شارك في نظام
العمل وفي و�ضع قواعده داخل حجرة الدرا�سة �أو خارجها ،وي�شارك في تحديد الأهداف التعليمية لما �سيدر�سه
ويتعلمه ،ويتعلم ح�سب �سرعته الذاتية ،ومن هذا المنطلق يمكن تحديد دوره فيما يلي:
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ي�شارك في الموقف التعليمي الن�شط ب�إيجابية �سواء في
مراحل تخطيطه �أو تنفيذه �أو تقييمه.



ي�شارك في الموقف التعليمي بحرية و�إيجابية ووعي،
ويت�سم باليقظة ،والإح�سا�س بالم�سئولية ،والقدرة على
اتخاذ القرار والتخطيط .ونجده معتز ًا بنف�سه ،ومتم�سك ًا
بقيم مجتمعه وتقاليده ،ويتقبل �آراء الآخرين.



يبادر بطرح �أفكاره و�أ�سئلته في الموقف التعليمي.



ي�سعى �إلى البحث واال�ستك�شاف واال�ستق�صاء وجمع المعلومات وتحليلها و�إعادة قراءتها ،والمالحظة والمقارنة
والتحليل والنقد.

قارن بين دور المتعلم في التعلم الن�شط ودوره في التعلم التقليدي.

دور المتعلم
في التعلم التقليدي

دور المتعلم
في التعلم الن�شط

..................................... - 1
...................................... - 2
...................................... - 3
...................................... - 4
...................................... - 5

..................................... - 1
...................................... - 2
...................................... - 3
...................................... - 4
...................................... - 5
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(ب) المعلم:
يقوم المعلم في التعلم الن�شط ب�أدوار تختلف عن �أدواره التقليدية؛
فهو مخطط ومر�شد ومي�سر وموجه لعمليات التعلم ،ولي�س ملقن ًا
للمعلومات ،وهو لي�س الم�صدر الوحيد للمعرفة .فهو ي�سعى �إلى
التوا�صل في جميع االتجاهات بينه وبين التالميذ ،وبين التالميذ
بع�ضهم البع�ض ،وي�سمح لهم بالإدارة الذاتية ،وي�ساعدهم على فهم
ذواتهم واكت�شاف نواحي القوة وال�ضعف لديهم.
ومن هنا نرى �أن التعلم الن�شط يتطلب من المعلم �أن:
 ي�ستخدم العديد من الأن�شطة التعليمية وفق ًا للموقف التعليمي ،ووفق ًا لقدرات التالميذ؛ بما يحقق تنوع ًا في
التكليفات والمهام التي يكلف بها التالميذ بحيث تعطي لكل تلميذ ح�سب �إمكاناته وقدراته مما ي�ؤدي في
النهاية �إلى وجود بيئة ن�شطة.


ي�شخ�ص نواحي القوة وال�ضعف في تالميذه ،ويحدد �أنماط تعلمهم،و�أنواع ذكاءاتهم ،وذلك لكي يوفر لهم
الفر�ص لتنمية قدراتهم وللتغلب على ال�صعوبات التي تواجههم في �أثناء العملية التعليمية ،وبذلك يي�سر لهم
النجاح بدرجة �أف�ضل في المجاالت التي هم �أكفاء وبارعون فيها.



ينوع في اال�ستراتيجيات وطرق التدري�س التي ي�ستخدمها داخل الف�صل؛ بحيث تعتمد هذه الطرق على التعلم
الن�شط بد ًال من ا�ستخدام طريقة المحا�ضرة لكل التالميذ ،حتى ي�ضمن تعلم كل تلميذ وفق ًا لأنماط تعلمه
وذكاءاته.






يوجه تالميذه وير�شدهم وي�ساعدهم �أثناء العملية التعليمية لتحقيق �أهداف
التعلم بد ًال من �أن يلقنهم ،فالمعلم يعلم تالميذه كيف يفكرون ولي�س فيما
يفكرون .فالتلميذ هنا مكت�شف ومجرب وفعال في العملية التعليمية.

يربط ما يدر�سه لتالميذه بما يوجد في مجتمعهم� ،أي توظيف ما يتعلمه التالميذ من معلومات واتجاهات
ومهارات في حياتهم االجتماعية؛ ومن ثم ت�صبح المدر�سة نموذج ًا م�صغر ًا لممار�سات المجتمع الحديث
الذي يت�سم بالفاعلية والحيوية والتنوع والتطلع للأف�ضل .
يعمل على زيادة دافعية التالميذ للتعلم ،وذلك باتباع �أ�ساليب :الم�شاركة وتحمل الم�سئولية ،واتخاذ القرار،
والتعزيز الم�ستمر ،والعمل التعاوني ،وحل الم�شكالت ،وت�شجيع الأفكار الجديدة الإبداعية.
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�أمامك و�صفا لأربعة معلمين  ...اكتب تعليقا على كل منهم يو�ضح
ر�أيك .من تف�ضل ولماذا؟

 ال ينقطع عنال�شرح.
 يعامل التالميذك�أبنائه.
 ال�سبورة هيالمحور الأ�سا�سي
لأدائه التدري�سي.

المعلم الأول

 ينوع فيا�ستراتيجيات تدري�سه
 يتيح لتالميذهالم�شاركة في العملية
التعليمية
 يتعرف �أنماطتعلم تالميذه و�أنواع
ذكاءاتهم.

 يوجه تالميذهوير�شدهم.
 المحتوى هو المحورالأ�سا�سي لتدري�سه.
 يعتبر مادتهالدرا�سية �أهم من
المواد الأخرى.

 يكلف كل التالميذبمهام واحدة دون
مراعاة القدرات.
 يهتم بالمتفوقينمن التالميذ �أكثر من
غيرهم.
 يهتم ب�إعداد البيئةالتعليمية.

المعلم الثاني

المعلم الثالث

المعلم الرابع

 التعليق:
المعلـم الأول...................................................................................... :
المعلم الثاني..................................................................................... :
المعلم الثالث..................................................................................... :
المعلم الرابع..................................................................................... :

� أف�ضل المعلم:
		
الأول

			
الثاني

			
الثالث

الرابع

� سبب تف�ضيلي للمعلم المختار:
......................................................................................................
......................................................................................................
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(ج) بيئة التعلم الن�شط:
بيئة التعلم الن�شط بيئة ثرية تتنوع بها م�صادر التعلم ،ويمل�ؤها
جو من الطم�أنينة والمرح والمتعة �أثناء التعلم .ويعد تكيف
التلميذ مع بيئة الف�صل الدرا�سي وتوافقه مع زمالئه ومعلميه
مقوما �أ�سا�سيا في جذب التلميذ �إلى المدر�سة ،وفي نجاح
العملية التعليمية لي�سودها جو من الحرية واال�ستقاللية ،وفي
ذات الوقت ت�ستحث عقول التالميذ وتحفزهم على التفكير
والت�أمل والعمل الجماعي والتعاوني .وعلى المعلم �أن يتعـامـل
مـع جميع التالميذ على حد �سواء على الرغم من تباينهم في
القدرات ،والم�ستويات والمظهر االجتماعي وال�شخ�صي حتى ينجح في تطوير بع�ض جوانب ال�شخ�صية للتلميذ ب�شكل
ي�ساعده في حياته الم�ستقبلية.
وتعتمد بيئة التعلم الن�شط في مكوناتها على الأركان التعليمية �أو مراكز التعلم التي يق�صدها التالميذ بهدف التعلم
�أو ممار�سة ن�شاط �أو هواية �أو للتدريب على مهارة معينة .ويت�ضمن كل ركن مجموعة من المواد التعليمية ،والو�سائل
ال�سمعية والب�صرية التي ت�سهم في تحقيق الأهداف التعلمية المرغوبة.

نــاقــ�ش
للتعلم.

مع زمالئك الأ�ساليب التي يمكنكم بها �إ�شاعة جو من الطم�أنينة
والود بين التالميذ في الف�صل الدرا�سي .و�أثر ذلك على جذب التلميذ

�أجب:
 الأ�ساليب التي يمكن بها �إ�شاعة جو من الطم�أنينة والود بين التالميذ في
الف�صل الدرا�سي:

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
� أثر ذلك على جذب التالميذ للتعلم:
......................................................................................................
......................................................................................................
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كيف ينظم المعلم ال�صف الدرا�سي ويديره بما يحقق التعلم الن�شط؟
 - 1تنظيم
الف�صل و�إدارته
تنظيم الف�صل و�إدارته يعني توزيع المهام على التالميذ وبخا�صة في الأن�شطة المختلفة ،مثل الرحالت ،حيث
يمكن �أن يحدد لكل تلميذ �أو مجموعة من التالميذ مهمة ما ،مثل :الدعاية ،االت�صال بالجهات المختلفة ،تحديد
و�سائل النقل ،جمع اال�شتراكات� ،إعداد برنامج الرحلة� ،شراء الأغذية ،الأن�شطة الترفيهية ،الح�سابات ،تقييم الرحلة،
كتابة تقرير عن الرحلة.
وي�أخذ التنظيم والإدارة داخل الف�صل �أ�شكاال مختلفة ،ومنها:
(�أ) تنظيم الوقت:
توجد �صلة وثيقة بين الوقت والتعلم ،وقد يكون الوقت �أو الزمن ح�صة واحدة �أو يوما درا�سيا كامال �أو ف�صال
درا�سيا �أو عاما كام ًال .وقد ربط الباحثون في درا�ساتهم بين فعالية التعلم ،وكفاية الوقت ،وينبغي �أن يقوم
المعلم بتحديد الوقت الالزم للأن�شطة المختلفة على مدار اليوم �أو الأ�سبوع ،مراعي ًا في ذلك الإمكانات المادية
والب�شرية المتاحة.
وفي التعلم الن�شط يعمل المعلم على توزيع زمن كل ح�صة على مراحل عملية التدري�س ،وذلك ل�ضمان ا�ستمرار
الن�شاط بين التالميذ.
ويحتاج ا�ستخدام الوقت �إلى معرفة ما يحدث فع ًال داخل المدر�سة� ،أو معرفة كيف ي�ستغل الوقت في الف�صل �أو
في المعمل �أو قاعات الأن�شطة؟ وي�شمل ذلك طول اليوم الدرا�سي ،الوقت المخ�ص�ص للأن�شطة ،زمن الح�صة
� ......إلخ.
(ب) تنظيم جل�سة التالميذ داخل حجرة الدرا�سة:
يتوقف هذا التنظيم على اعتبارات عديدة ي�ضعها المعلم في اعتباره عند تطبيق التعلم الن�شط ،منها :نوع
التعليم المطبق ،هل هو جمعي �أم فردي؟ �أم يتم في مجموعات عمل تعاوني ،وال�شكل التالي يو�ضح تنظيمات
مختلفة لحجرة الدرا�سة.
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التنظيم الأول

التنظيم الثاني

التنظيم الثالث

�شكل ( )17تنظيمات مختلفة لحجرة الدرا�سة
(ج) تنظيم تعلم التالميذ:
تتكون العملية التعليمية من مدخالت ي�أتي المتعلم على ر�أ�سها ،والذي يعتبر نقطة البدء ،حيث ي�أتي كل تلميذ �إلى
المدر�سة وله خبراته الخا�صة واهتماماته وا�ستعداداته .وي�ؤثر هذا على قدرة كل تلميذ على اال�ستفادة مما يقدم
في المدر�سة.
وي�أتي على ر�أ�س مهام �إدارة المدر�سة والمعلم في الف�صل تنظيم التالميذ بطريقة منا�سبة ت�ؤدي �إلى حدوث تعلم
ن�شط ،ويتم ذلك من خالل توزيع المتعلمين والوقت والمكان
وتنظيمها جميعا لتحقيق �أق�صى ا�ستفادة .ويت�ضمن ذلك
توزيع التالميذ في مجموعات بطرق متنوعة تهدف �إلى
التعلم� ،إما من خالل مجموعات متجان�سة ،و�إما عن طريق
ت�شكيل مجموعات مختلطة� ،أو للتعلم الفردي با�ستخدام
الحا�سب الآلي مث ًال .ويمكن للإدارة باال�شـتـراك مـع
هيئة التدري�س و�ضع برنامج ال�ستخدام �إمكانات المدر�سة
والموارد الأخرى المتاحة لتعظيم الإفادة منها.
(د) توفير فر�ص متكافئة لجميع التالميذ:
ويق�صد بذلك الم�ساواة بين جميع التالميذ ،وعدم التفرقة بينهم ب�سبب النوع� ،أو الم�ستوى االقت�صادي �أو
االجتماعي� ،أو القدرات العقلية �أو الج�سمية ،ويعني هذا وجود �سيا�سة معلنة لجميع العاملين بالمدر�سة.
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 - 2االت�صال
والتفاعل داخل
الف�صل

ذكرنا �أن المعلم في التعلم الن�شط هو مي�سر ومدير للعملية التعليمية ،وللقيام بهذه الوظيفة يتفاعل مع تالميذه
ويحدث بينهم ت�أثيرات متبادلة.
وعند تفاعل التلميذ مع المعلم يحدث نوعان من التفاعل هما ،التفاعل اللفظي  Verbalالذي ي�ستخدم في الحديث،
والت�شجيع والتوبيخ ،وغير ذلك� .أما التفاعل الثاني فهو التفاعل غير اللفظي  Non Verbalالذي يتم بين المعلم
وتالميذه في المواقف المختلفة ،وهو تفاعل ال ي�ستخدم فيه الكالم .ويعبر عنه بلغة الج�سم  ،body languageمثل:
�إيماءات الوجه،والإ�شارة بالأيدي وغيرها.
وهذا يتطلب �أن يكون المعلم على وعي �أن تالميذه يالحظونه ،و�أن ما ي�صدر عنه من تعبيرات غير لفظية هي �أداة
ات�صال بالتالميذ تترك لديهم انطباعات ت�ؤثر على عالقاتهم به وعلى تعلمهم �أي�ض ًا.

•

المميزات

تو�صلنا معا في هذا الف�صل �إلى �أن التعلم الن�شط
يعتمد على الأن�شطة التي يمار�سها المتعلم ،وتجعل
منه م�شاركا �إيجابيا في الموقف التعليمي .وللتعلم
الن�شط العديد من المميزات التي يرتبط بع�ضها
بجوانب التح�صيل الدرا�سي ،وبع�ضها الآخر يرتبط
بالعالقات الإن�سانية بين المعلم والتالميذ ،وبين
التالميذ بع�ضهم البع�ض.
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ويمكن القول �أن تطبيق �أ�سلوب التعلم الن�شط يحقق الأهداف التالية:
�أ -يزيد من تفاعل التالميذ في العملية التعليمية ويجعل التعلم متعة.
ب -يحفز التالميذ على زيادة تح�صيلهم الدرا�سي.
جـ -ينمي ثقة التالميذ ب�أنف�سهم وقدرتهم على التعبير عن �آرائهم.
د -ينمي قدرة التالميذ على التفكير والبحث.
هـ -ينمي العالقات االجتماعية بين التالميذ بع�ضهم البع�ض وبين المعلم.
و -ينمي الرغبة لدى التالميذ في التعلم حتى الإتقان.
ز -يعزز التناف�س الإيجابي بين التالميذ.
ح -يعزز روح الم�سئولية والمبادرة لدى التالميذ.
طُ -يعود التالميذ على �إتباع قواعد العمل.

ثاني ًا :عالقة التعلم الن�شط بتنويع التدري�س
يتفق كل من التعلم الن�شط وتنويع التدري�س على بع�ض ال�سمات الم�شتركة التي ت�ؤكد العالقة الإيجابية والحيوية
بينهما ،وتت�ضح تلك العالقة من خالل مكونات العملية التعليمية التالية:

•

الأهداف

تقوم العملية التعليمية/التعلمية في التعلم الن�شط على �إيجابية وفاعلية التلميذ ،وكذلك عند تبنى نظرية
تنويع التدري�س ،يحر�ص المعلم على م�شاركة تالميذه في جميع مراحل العملية التعليمية بدء ًا من تحديد �أهداف
الموقف التعليمي ،مرور ًا بجمع المواد التعليمية التي تعتمد على حوا�س (ال�سمع ،الب�صر ،اللم�س ،ال�شم ،التذوق)،
ومن خالل فعالية م�شاركتهم في �أحداث الموقف التعليمي ،ونهاية بم�شاركتهم في تقييم �أعمالهم و�أن�شطتهم
التعليمية من خالل ملف الإنجاز (البورتفوليو).
كما يهدف التعلم الن�شط �إلى مراعاة �أنماط التالميذ ،نجد �أن تنويع التدري�س يتطلب �أن تتاح �أن�شطة تعليمية
متنوعة تتنا�سب مع كل نمط من �أنماط تعلم التالميذ؛ بحيث ت�شبع ميولهم واتجاهاتهم المختلفة .ويتطلب ذلك �أن
تتاح للتالميذ فر�ص للتفاعل مع الأركان التعليمية المتنوعة في الف�صل وممار�سة �أن�شطتهم ح�سب احتياجاتهم.
ويهدف التعلم الن�شط �أي�ضا �إلى مراعاة �سرعة تعلم كل تلميذ ،ومن خالل تنويع التدري�س نتيح لكل تلميذ
الوقت المنا�سب لتحقيق الإنجاز الذى يتفق و�سرعة تعلمه .فالتالميذ مختلفون في �سرعة تعلمهم واكت�سابهم
للمعلومات والمهارات المتعلقة بالدر�س .يت�ضح مما �سبق �أن تنويع التدري�س والتعلم الن�شط �أهدافهما م�شتركة،
و�أنهما يتمركزان حول المتعلم.
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�سجل �أهداف كل من التعلم الن�شط وتنويع التدري�س ،وقارن بينهما.

�أجب
� أهداف التعلم الن�شط:
....................................- 2 ....................................- 1
....................................- 4 ....................................- 3
....................................- 6 ....................................- 5
� أهداف تنويع التدري�س:
....................................- 2 ....................................- 1
....................................- 4 ....................................- 3
....................................- 6 ....................................- 5
 المقارنة:
تنويع التدري�س
التعلم الن�شط
....................................- 1 ....................................- 1
....................................- 2 ....................................- 2
....................................- 3 ....................................- 3

نالحظ من خالل المقارنة �أن تنويع التدري�س ،والتعلم الن�شط يهدفان �إلى تعلم جميع التالميذ ،وم�شاركتهم في
الموقف التعليمي ،و�أن كل منهما مرتبط بالآخر ويتكامل معه من �أجل تحقيق تعليم متميز.
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•

المحتوى

ال�س�ؤال

الذي يطرح نف�سه عند تخطيط الموقف التعليمي .هل يمكن ت�صميم
مواقف تعليمية/تعلمية ن�شطة دون تنويع؟ وهل يمكن تنويع التدري�س دون االعتماد
على التعلم الن�شط؟

الإجابة

عن ال�س�ؤالين  ...ال.

فالتعلم الن�شط يتطلب م�شاركة جميع التالميذ ،وهذا ال يتحقق فعلي ًا �إذا لم نراع االختالفات واالحتياجات
التعليمية المتنوعة بين التالميذ.
ف�إذا لم يتعلم كل تلميذ بالأ�سلوب الذي يتنا�سب مع ذكائه ،ونمط تعلمه ،وميوله .فكيف يمكنه �أن ي�شارك في
الموقف التعليمي؟ فالمعلم عندما يقوم بالتنويع ف�إنه ي�ستخدم �أ�سلوب التعلم الن�شط .ومن �أمثلة ذلك �أنه يحدد بدقة
دور كل تلميذ في الموقف التعليمي ،منطلق ًا في ذلك من التلميذ نف�سه ،وبما ي�ستطيع �أن ي�شارك به� ،سواء على م�ستوى
التخطيط �أو التنفيذ �أو التقييم .فتنويع التدري�س يجعل م�شاركة جميع التالميذ في الموقف التعليمي م�شاركة فعلية.
وعندما يخطط المعلم لم�شاركة التلميذ في �ضوء ما ي�ستطيع القيام به ،فهو ينوع في المحتوى وفي طرق التدري�س.
وقد ي�ساعده في ذلك �إجابته عن ال�س�ؤال التالي :كيف يمكن لكل تلميذ الم�شاركة في الموقف التعليمي؟
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مثـ ـ ـ ــال

�إذا قلنا �إن التعلم الن�شط في در�س قراءة
يتطلب �أن ي�شارك جميع التالميذ في قراءة الدر�س،
ومناق�شة �أفكاره الأ�سا�سية والتو�صل �إلى المفاهيم
التي يت�ضمنها ،و�أن المعلم اعتمد في ذلك على
الكتاب المدر�سي فقط� .أي �أنه اعتمد على ن�ص
واحد للقراءة .فهل يتمكن جميع التالميذ من
الم�شاركة؟
والإجابة  ......ال
�أما �إذا �أعد المعلم ن�صو�صا متعددة للقراءة بحيث تكون مختلفة الم�ستوى ،وترك لكل
تلميذ �أو لكل مجموعة من التالميذ حرية اختيار الن�ص الذي يتنا�سب مع م�ستواهم،
وا�ستعداداتهم ،وميولهم ،وقام بت�صميم �أن�شطة ،و�صياغة �أ�سئلة ،وتجهيز مواد تعليمية
متنوعة ،لكي تتنا�سب مع االختالفات الموجودة بين التالميذ.
فالنتيجة المتوقعة هي �أن جميع التالميذ �سوف ي�شاركون بفاعلية في القراءة ،وتحقيق
الأهداف .فم�شاركة التالميذ تحولت الى واقع ملمو�س عند تنويع التدري�س.

مع
زمالئك

من التخ�ص�ص كون فريق عمل لتخطيط موقف تعليمي ب�شكل يدعم
م�شاركة جميع التالميذ ،ويحقق الأهداف المرغوبة.
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•

الطريقة

�إن قدرة المعلم على تنويع طرق التدري�س ت�ساعده على تحقيق تعلم ن�شط .وكلنا نتفق على وجود �أكثر من طريقة
لتقديم المحتوى الدرا�سي بما يتنا�سب مع طبيعة المتعلم ،وطبيعة المادة الدرا�سية ،وم�صادر التعلم المتاحة،
وانطالق ًا من خلفية المتعلمين وقراءاتهم ،مع الأخذ في االعتبار الوقت المتاح ،والإمكانات المادية المتوافرة في
الف�صل.

ناق�ش

مع زمالئك بع�ض اال�ستراتيجيات في تنويع التدري�س التي ترى
من وجهة نظرك �أنها �أكثر مالءمة لتحقيق تعلم ن�شط.

�أجب:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
وعند تنويع التدري�س يلج�أ المعلم �أحيانا �إلى تطبيق ا�ستراتيجية التعلم التعاوني ،فيق�سم التالميذ �إلى مجموعات
متجان�سة ،وفق ًا لميولهم �أو نمط تعلمهم� ،أو ذكاءاتهم المختلفة .وذلك لتحقيق �أهداف التعلم المطلوبة .وقد ي�ستخدم
المعلم �أحيان ًا الع�صف الذهني ،حيث يعمل كل تلميذ كعامل محفز ومن�شط للأفكار ،ويلعب المعلم دور الموجه لم�سار
التفكير نحو الو�صول �إلى المفاهيم الرئي�سة في الدر�س �أو ا�ستخال�ص �أفكاره� ،أو تلخي�ص مو�ضوع تمت مناق�شته في
مجموعات عمل �صغيرة؛ وهكذا يجمع الموقف التعليمي بين تنويع التدري�س والتعلم الن�شط.
ويعتبر �أ�سلوب حل الم�شكالت من الطرق ذات الفعالية العالية في تنويع التدري�س ب�شكل ن�شط في الف�صل الدرا�سي،
حيث تتاح الفر�صة للمتعلم للتفكير ب�أ�سلوب علمي يبد�أ بتحديد الم�شكلة و�أبعادها ،ثم جمع البيانات وتنظيمها ،والتو�صل
�إلى حلول منطقية للم�شكلة ،ثم اختيار �أف�ضل تلك الحلول في �ضوء الظروف المتاحة .وهنا ين�شط المتعلم للبحث
وا�ستخال�ص النتائج ،والتو�صل �إلى �أ�ساليب وطرق حل الم�شكلة ،وذلك بت�شجيع من المعلم وتوجيهاته ،دون �إمالء ر�أيه
عليهم.
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لخ�ص في جدول الت�شابه والتكامل بين التعلم الن�شط وتنويع التدري�س.

�أجب
الت�شابه والتكامل بين التعلم الن�شط وتنويع التدري�س

..............................................................................................- 1
...............................................................................................- 2
...............................................................................................- 3
...............................................................................................- 4
...............................................................................................- 5
...............................................................................................- 6

•

�أ�ساليب التقييم

للتقييم في نظرية تنويع التدري�س دور
�أ�سا�سي؛ حيث �إن في �ضوء نتائج تقييم
�أداء التالميذ قبل التدري�س يتم تخطيط
الوحدات والدرو�س .وهذا لي�س من �شروط
التعلم الن�شط .ولكن تت�شابه عمليات
التقييم في النظريتين كما يلي:
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 ي�ؤكد التقييم على تحفيز التالميذ للتقدم في �ضوء معايير الأداء المعتمدة.
 تتيح عمليات التقييم الفر�صة للتالميذ للتقييم الذاتي ولتقييم الأقران مما يزيد في التفاعل الإيجابي بين التالميذ.
 ي�ساعد التقييم الذاتي وهو من �سمات التعلم الن�شط على ا�ستخدام �أ�ساليب و�أدوات متعددة ومتنوعة لمتابعة
�إنجاز التالميذ وتقدمهم.
 يهتم التقييم في النظريتين بمقارنة �أداء التلميذ بنف�سه ولي�س ب�أداء الآخرين.
 يعتبر ملف الإنجاز (البورتفوليو) من �أهم الأدوات في التعلم الن�شط؛ حيث يعتمد على م�شاركة التالميذ في
اختيار ما يعبر عن تقدمهم في المجاالت المختلفة .كما يي�سر البورتفوليو على التالميذ التعبير عن تقدمهم
ب�أ�ساليب وطرق مختلفة وفق ًا لميولهم و�أنواع ذكاءاتهم.
 التقييم الم�ستمر وال�شامل جزء �أ�سا�سي في نجاح التعلم الن�شط و�أي�ض ًا في تنويع التدري�س.

ناق�ش مع زمالئك كيف تحقق �أ�ساليب التقييم في التعلم الن�شط �أهداف
تنويع التدري�س.

................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
و�سوف نناق�ش �أ�ساليب تنويع التقييم بالتف�صيل في الف�صل ال�سابع من هذا الدليل.

•

بيئة التعلم

ال �شك �أن القارئ قد ا�ستنتج من الف�صول ال�سابقة �أن بيئة التعلم المطلوبة في التعلم الن�شط هي ذات البيئة الالزمة
لتنويع التدري�س.
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ناق�ش مع زمالئك ما موا�صفات بيئة التعلم التي تحقق �أهداف التعلم
الن�شط و�أهداف تنويع التدري�س �أي�ضاً.

موا�صفات بيئة التعلم التي تحقق �أهداف التعلم الن�شط و�أهداف تنويع
التدري�س:
1

2

3

4

5

الخال�صة
�إذا �أردنا �أن نحقق تعلم ًا متميز ًا لجميع التالميذ ،فمن المهم �أن يجمع المعلم بين التعلم الن�شط وتنويع التدري�س.
فكالهما يركز على المتعلم وعلى التعلم ،وكالهما يتيح فر�ص االختيار للتالميذ ،وهو ما يزيد من دافعيتهم ورغبتهم
في التعلم ،وبالتالي نجاحهم وتقدمهم.

والمهم
هنا

�أن االهتمام بالتالميذ يوجه للجميع ك ً
ال وفقاً لحاجاته وقدراته.
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الف�صــل ال�ساد�س
ما العالقة بين تنويع التدري�س
وتنظيم الفهم؟
ما المق�صود بم�صطلح الفهم؟
كيف يتعامل المخ الب�شري مع المعلومات؟
• المقارنة وتكوين المعنى.
• الت�صنيف وتنظيم المعلومات.
• تخزين المعلومات.
الأوجه ال�ستة للفهم.
ت�صميم التدري�س لإحداث الفهم.
نظرية تنظيم الفهم.
• فكرة الت�صميم العك�سي للمنهج.
كيف يتكامل الت�صميم من �أجل الفهم مع تنويع التدري�س؟
�أربعة �أ�سئلة مهمة.
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الف�صــل ال�ساد�س
ما العالقة بين تنويع التدري�س
وتنظيم الفهم؟
ات�ضح لنا من الف�صل الخام�س �أن هناك عالقة تبادلية بين التعلم الن�شط وتنويع التدري�س ،بل
تو�صلنا �إلى �أنه بدون تنويع التدري�س تقل فر�ص تحقيق تعلم ن�شط لكل تالميذ الف�صل على ما بينهم من
اختالفات ،وثبت لنا �أي�ضا �أنه بدون تعلم ن�شط وما يتطلبه من م�شاركة �إيجابية فعالة من التالميذ ،قد
تف�شل محاوالت تنويع التدري�س.
وا�ستكما ًال لتو�ضيح التكامل بين النظريات التربوية الحديثة ،نتناول في هذا الف�صل نظرية «تنظيم
الفهم» ( (UB D) Understanding By Designوت�سمى �أحيانا «نموذج الت�صميم لإحداث الفهم»
و�سوف نناق�ش هنا عالقة هذه النظرية بتنويع التدري�س (، (D.I.) Differentiated Instruction
وذلك في محاولة لم�ساعدة المعلم قارئ هذا الدليل على الإفادة من كل هذه النظريات في تكامل �إيجابي،
وتمكينه من الربط بينها ل�صالح نتائج العملية التعليمية دون �أن ي�شعر �أن هذه النظريات التربوية تزيد
من �أعبائه ومن �صعوبة مهامه التدري�سية.
U

D

ولنبد�أ هنا ب�شرح ومناق�شة معنى «الفهم»  ,وكيف يتم ت�صميم التدري�س لم�ساعدة التالميذ على
الفهم.
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ما المق�صود بم�صطلح «الفهم»؟
هل تتذكر م�ستويات ال�سلم المعرفي التي عر�ضناها في الف�صل الأول؟
ذكرنا في هذا العر�ض �أن المعرفة تبد�أ با�ستقبال الفرد لمعلومات «جديدة» ي�سجلها في ذاكرته ،وي�ستطيع �أن
ي�سترجعها  ......ولكنه قد ال يكون قد فهم معناها ،فيعيدها كما هي .ولذلك �سميت هذه المرحلة «بالتذكر» �أو
«الحفظ واال�سترجاع».
ولكن المخ الب�شري ي�سعى دائم ًا لتعلم �أ�شياء لها معنى ،فيجري بع�ض العمليات ليحول المعلومات �إلى معرفة؛ �أي
ي�صبح للمعلومات معنى يدركه المخ ويفهمه.

كيف يتعامل المخ الب�شري مع المعلومات؟

•

المقارنة وتكوين المعنى

يبد�أ المخ بمقارنة هذا ال�شيء الجديد بما في مخزونه المعرفي من مفاهيم ومعارف؛ ويكت�شف �إذا كان لديه
معرفة �سابقة بهذا ال�شيء� ،أو لديه �أ�شياء قريبة منه .وبهذا يبد�أ في �إيجاد معنى لل�شيء الجديد� ،أو ي�ضعه جانبا
�إلى حين �أن يجد له معنى.

مث ـ ــال

�إذا عر�ض على الفرد نوع من الثمار لم يره من قبل ،فيبد�أ مقارنة هذه
الثمرة ب�أ�شكال و�أنواع الثمار التي يعرفها من قبل .وقد يجد �أن هذه الثمرة ت�شبه
المانجو....ولكن لي�س لها رائحة المانجو( .فيقول) قد تكون من �أنواع القرع،
وبالمقارنة يكت�شف �أنها تنتمي لف�صيلة القرع فع ً
ال ولكنها كبيرة الحجم ب�شكل لم
يعهده من قبل.
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هــل تعرف

ما ال�شيء الموجود في ال�صورة التي �أمامك؟
راقب ن�شاط تفكيرك وهو يحاول الو�صول �إلى الإجابة.
�شارك زمي ً
ال لك في هذه التجربة.

•

الت�صنيف وتنظيم المعلومات

بمجرد تعرف المخ على �أ�شياء ت�شبه هذا ال�شيء الجديد ف�إنه ي�ضمه �إليها في مجموعة واحدة بمعنى �أن المخ يفتح
ملفات ي�ضم كل منها الأ�شياء المت�شابهة .وكلما تعرف المخ على �شيء جديد و�صنفه ،ف�إنه ي�ضعه في الملف الذي
ي�ضم الأ�شياء التي ت�شبهه .وهكذا يتم تنظيم المعلومات بحيث ي�سهل ا�ستدعا�ؤها لأهداف مختلفة.

�صنف الأ�شياء التالية في مجموعات واذكر المنطق وراء قرارك.
الطائرة  -الطماطم -الب�صل  -الطاولة – الهوما  -المقاعد -القطار-
الموز -الطيور -الزرافة  -الخيار.
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ت�صنيف الأ�شياء في مجموعات:

.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

المنطق وراء قراري هو:

.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

هـ ـ ـ ــل

وجدت �شيئا في القائمة لم ت�ستطع ت�صنيفه في �أي مجموعة مما
�سبق؟ ما هو؟ لماذا؟
ال�شيء الذي لم �أ�ستطع ت�صنيفه هو....................................................... :
وذلك لأن....................................................................................... :

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
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•

تخزين المعلومات

بعد فهم وت�صنيف المعلومات ي�صمم المخ نظاما لحفظ المعلومات لي�سهل تذكرها وا�ستخدامها .ويحاول
المخ ربط المعلومات وفقا لعالقات بينية بينها ،كما يحاول تخزين المعلومات ب�أكثر من �شكل .فمثال يربط
بين ا�سم ال�شيء و�صورته ،ويربط بين حدث معين وتاريخه ،وقد يربط بين معلومة معينة وم�شاعر و�أحا�سي�س
ترتبط بهذه المعلومة  ......كل هذه الأ�ساليب في تخزين المعلومات تهدف �إلى بقائها في الذاكرة ،وي�سهل
تذكرها عند الحاجة.

تذكـ ـ ـ ـ ــر �أن
المخ الب�شري ال ي�ستطيع �شرح ما ال يفهمه.
المخ الب�شري ال ي�ستطيع ت�صنيف ما ال يفهمه.
المخ الب�شري ال ي�ستطيع تذكر ما ال يفهمه.
المخ الب�شري ال ي�ستطيع �إقناع الآخرين ب�شيء ال يفهمه.
الأوجه ال�ســتة للفهم The Six Facets of Understanding

لأن الفهم هو �أ�سا�س التعلم ،فال بد �أن ي�صمم التدري�س لإحداث الفهم عند المتعلمين والبد �أن يتحقق الفهم لدى
كل متعلم ،وفي �ضوء �إمكاناته وقدراته ونوع ذكاءاته ،ونمط تعلمه المف�ضل.
وقد تو�صل علماء النف�س والتربية �إلى تحديد الم�ؤ�شرات التي تدل على �أن المتعلم قد فهم ما يقدم له من معلومات
ومو�ضوعات في المجاالت المختلفة .وحددت هذه الم�ؤ�شرات في �ستة �أنواع من ال�سلوك ،ف�إذا تو�صل المتعلم �إلى هذه
ال�سلوكيات ال�ستة؛ فنطمئن �إلى �أنه قد حقق فهما حقيقيا للمو�ضوع.
وفيما يلى عر�ض لهذه الأوجه مع �شرح كل منها مع �أمثلة:
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الوجه الأول :القدرة على �شرح معنى ال�شيء Explanation

ي�ستطيع المتعلم هنا �أن يب�سط المفهوم �أو الحدث ويقدم المعنى بلغته الخا�صة .فهو ال يردد تعريفا لم�صطلح ورد
في الكتاب المدر�سي� ،أو ذكره المعلم �أثناء الدر�س .تتطلب القدرة على �شرح المعنى �أن يجيب التلميذ عن مجموعة
�أ�سئلة منها :من؟ وكيف؟ ولماذا؟ ومتى؟ و�أين؟  ......بالن�سبة للمو�ضوع الذي يريد �أن ي�شرحه.

مثال ()1

ت�شرح التلميذة كيف ت�ساعد �إ�ضافة ملعقة �صغيرة من الم�ستردة �إلى خليط
من الخل والزيت على �أن يمتزجا.

مثال ()2

ي�شرح التلميذ لماذا يهتز غطاء الإناء عندما ت�صل درجة حرارة الماء
بداخله �إلى درجة الغليان.

الوجه الثاني :القدرة على التف�سير Interpretation

تتقارب القدرة على ال�شرح والقدرة على التف�سير ،ولكنهما عمليتان مختلفتان ،فبينما يركز ال�شرح على تو�ضيح
المعنى ،ينتقل الهدف هنا �إلى تو�ضيح �أهمية هذا المو�ضوع ،ماذا يمكن �أن يحدث لو تغيرت بع�ض الأ�شياء؟ وماذا
يهمني �أنا من هذا المو�ضوع؟ وما �أهميته للآخرين؟ هل هذا المو�ضوع منطقيا؟ وغيرها من الأ�سئلة التي تدل
الإجابة عنها على فهم المو�ضوع.

مثال ()1

يف�سر التلميذ �أهمية اهتمام الدولة بمحو الأمية.
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مثال ()2

يطلب من التلميذ �أن يبين قيمة ا�شتراك جميع المواطنين رجال ون�ساء
في االنتخابات.

الوجه الثالث :القدرة على التطبيق Application

وتعنى بب�ساطة تمكن المتعلم من ا�ستعمال ما لديه من معرفة حول مو�ضوع معين بكفاءة ،وبخا�صة في مواقف
جديدة ومتنوعة .فعندما يفهم الفرد المو�ضوع �أو الفكرة المطروحة ي�صبح قادر ًا على �إجابة مثل هذه الأ�سئلة� :أين
وكيف يمكن ا�ستعمال هذه المعرفة �أو المهارة التي تعلمتها؟ كيف يمكنني تطوير �أفكاري ال�سابقة لأ�ستفيد من هذه
المعرفة �أو المهارة الجديدة؟
والواقع �أن �أية معلومات �أو مهارات نتعلمها يكون هدفها الأ�سا�سي ت�سليح المتعلم بقدرات و�إمكانات ذهنية �أو بدنية
لي�ستخدمها في حياته بفعالية ونجاح .ومن خاللها يتطور ويتقدم �إلى الأف�ضل.

مثال ()1

يطلب من التلميذ �أن ي�ستخدم معرفته بالعمليات الح�سابية لعمل خطة
لم�صروفه ال�شخ�صي.

مثال ()2

يطلب من التالميذ حل بع�ض الم�شكالت التي يحددها المعلم م�ستعينين
بما تعلموه من معارف ومهارات.
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الوجه الرابع :وجود ر�ؤية �شخ�صية للفرد في المو�ضوع الذي تعلمه Perceptive

يتمثل م�ستوى الفهم هنا في قدرة الفرد على ا�ستيعاب فكرة �أن هناك وجهات نظر مختلفة حول الأ�شياء
والمو�ضوعات والأفكار .ويدرك �أن هناك �أكثر من �إجابة لكل �س�ؤال ،وهناك �أكثر من حل لكل م�شكلة .و�أن من حقه
�أن تكون له وجهة نظر ،كما �أن للآخرين نف�س الحق .ولذلك يعمق فهم المتعلم وينظر للإجابات والآراء نظرة
تحليلية ،ويت�ساءل :هل هذا الر�أي مقبو ًال؟ وهل هو تعبير عن وجهة نظر معينة؟ ما جوانب القوة وجوانب ال�ضعف
في هذه الفكرة �أو هذا الر�أي؟ هل يمكن الدفاع عن هذه الفكرة؟
وكثير ًا ما يتميز التالميذ الذين و�صلوا �إلى هذا الم�ستوى من الفهم ب�أنهم كثيرو الأ�سئلة ،وكثيرا ما يعتر�ضون على
بع�ض الأفكار والآراء ،ويعبرون عن وجهة نظرهم ب�شجاعة وبحما�س اعتماد ًا على فهمهم العميق للمو�ضوع.

مثال ()1

يطلب من التالميذ �إبداء ر�أيهم في بع�ض الإعالنات التليفزيونية وهل
هي �أمينة و�صادقة ،مع تبرير وجهة نظرهم.

مثال ()2

يكلف التالميذ بقراءة �أكثر من �صحيفة تناولت مو�ضوعاً معيناً ويبدون
ر�أيهم فيما ن�شر.

الوجه الخام�س :فهم م�شاعر الآخرين Empathy

يركز الفهم في هذا الم�ستوى على الآخرين ،ويت�ساءل الفرد :كيف يرى الآخرون هذه الق�ضية؟ هل يرون فيها نف�س
ما �أراه �أنا؟ هل تنق�صني التجربة والخبرة لأرى ما يرونه؟ ماذا يقرءون فيها ما ال �أ�ستطيع �أنا �أن �أقر�أه؟ هل لو كنت
مكان ه�ؤالء كانت وجهة نظري �ستختلف؟
بمعنى �أن الفرد هنا يحاول �أن ي�ضع نف�سه مكان الآخر ،ويحاول �أن يتخيل طريقة تفكيره وي�شعر بم�شاعره ،ويفكر
من وجهة نظره.
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مثال ()1

يطلب من التلميذ �أن يتخيل �أنه �أب لفتاة تريد �أن تخرج مع �صديقاتها
لح�ضور حفل في مكان عام .الأب يخ�شى على ابنته

ويريد �أن يمنعها ،والفتاة ترى �أن هذا ظلما وحرمانا لها من حقوقها وحريتها .و�أن
يكتب الحوار الذي يدور بينهما.

مثال ()2

يطلب من التالميذ �أن ي�ضعوا د�ستورا لف�صلهم ينظم ال�سلوك ،والح�ضور
والغياب ،والثواب والعقاب ،مراعين في ذلك موافقة المعلمين و�إدارة المدر�سة.

الوجه ال�ساد�س :فهم ومعرفة الذات Self-Knowledge

ي�صل الفرد في هذا الوجه لم�ستوى الحكمة ،فيعرف قدراته وعيوبه وتحيزاته في فهم �أو تف�سير �أي مو�ضوع �أو
معلومة .كما يكت�شف كيف ت�ؤثر �أنماط تفكيره على فهمه للأمور .ويت�ساءل :كيف ت�ؤثر �شخ�صيتي وطبيعتي على
ر�ؤيتي للأ�شياء؟ ما حدود فهمي لبع�ض الأمور؟ ما الم�ؤثرات الخارجية على وجهة نظري �أحيان ًا؟ هل �أنا متع�صب
لآرائي؟ هل �أ�ستمع جيدا لأفكار و�آراء الآخرين؟
هذه المرحلة� ،أي فهم ومعرفة الذات ،تعتبر من �أهم �أوجه الفهم؛ لأنها تتطلب من الفرد �أن يكون مو�ضوعي ًا وواعي ًا
لما يفهمه ،حتى يتمكن من تعرف نقاط �ضعفه وتكون لديه ال�شجاعة لمواجهتها والعمل على تغييرها .وال�شك �أن
ذلك يتطلب تعرف هذه الم�ستويات في فهم التالميذ حتى يعمل المعلم على تخطيط وتنويع تدري�سه ل�صالح كل
تلميذ في الف�صل.
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مث ـ ــال

يكتب كل تلميذ تقريراً يحتفظ به في ملف �إنجازاته (البورتفوليو) معبرا
فيه عن مدى �إدراكه لذاته ،وجوانب القوة والتميز لديه،
كذلك النقاط التي يرى �أنه في حاجة لتغييرها وتطويرها في فهمه للأمور.
يراجع التلميذ ملفه الخا�ص ويدون �أية تغييرات ي�شعر �أنها حدثت في معرفته
وفهمه لذاته.

()5
فهم م�شاعر
الآخرين
()1
القدرة على �شرح
معنى ال�شيء

()3
()2
القدرة على التف�سير القدرة على التطبيق

()6
فهم ومعرفة الذات

�شكل ( )18الأوجه ال�ستة للفهم
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()4
وجود ر�ؤية
�شخ�صية للفرد

ت�صميم التدري�س لإحداث الفهم؟
�إن هذا ال�س�ؤال هو جوهر نظرية «تنظيم الفهم» �أو كما قلنا ت�سمى �أحيان ًا «الت�صميم بهدف �إحداث الفهم»
( )UBDتركز هذه النظرية على ت�صميم المنهج وطرق التدري�س؛ بحيث ينتج عنها فهم المعلومات والمو�ضوعات
المطروحة ،وت�ؤكد على �أن التعلم ال يتوقف عند مجرد حفظ المعلومات وترديدها.
والآن نناق�ش هذه النظرية لنتعرف مدى ارتباطها بتنويع التدري�س ،وكيف يمكن لنظرية تنويع التدري�س الإفادة
من فكرة ت�صميم التدري�س لإحداث الفهم.

نظرية تنظيم الفهم

•

فكرة الت�صميم العك�سي للمنهج
ت�ؤكد نظرية «تنظيم الفهم» �أو «نظرية ت�صميم المناهج والتدري�س من �أجل �إحداث الفهم» .على فكرة تخطيط
وت�صميم المنهج �أو الوحدة الدرا�سية ب�صورة عك�سية «� »Backward Designأي من الآخر �إلى الأول .ويتم
ذلك على ثالث خطوات ،كما في ال�شكل التالي:

الخطوة الأولى
تحديد النتائج المطلوب
تحقيقها
الخطوة الثانية
تحديد الم�ؤ�شرات التي تدل
على فهم المو�ضوع
الخطوة الثالثة
ت�صميمالأن�شطةالتعليمية/التعلمية
وطرق وا�ستراتيجيات التدري�س
�شكل ( )19خطوات تخطيط وت�صميم المنهج �أو الوحدة الدرا�سية ب�صورة عك�سية
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الخطوة الأولى:
في الخطوة الأولى يتم تحديد النتائج المطلوب تحقيقها في المنهج �أو في الوحدة الدرا�سية .وهذا يتطلب بال�ضرورة
تحديد م�ستوى الفهم المراد �أن ي�صل �إليه التالميذ.
ويعبر ال�شكل التالي عن م�ستويات الفهم التي يخطط في �ضوئها المحتوى العلمي الذي يدر�س في المنهج �أو في الوحدة.

( )3الحلقة الكبرى
معلومات �إثرائية
ت�ستحق �أن يعرفها
التلميذ دون تعمق

( )2الحلقة الو�سطى
معلومات �أ�سا�سية
ت�ساعد على التعلم
المطلوب
( )1الحلقة ال�صغرى
المعلومات المحورية
التي �ستبقى مع المتعلم
�شكل ( )20م�ستويات تخطيط المحتوى العلمي

يتكون ال�شكل من ثالث حلقات على النحو التالي:
( )1الحلقة ال�صغرى:
وت�ضم المفاهيم والمعارف التي تعتبر الأفكار الكبيرة والرئي�سة في هذا المقرر الدرا�سي �أو الوحدة الدرا�سية �أو
الدر�س ،والتي �سوف تظل في ذاكرة المتعلم بعد �أن ين�سى كثير ًا من التفا�صيل «.»enduring understanding
�أي �أنها المعارف التي لها قيمة تتعدى حجرة الدرا�سة ،ومن ثم فهي قابلة للتطبيق في مواقف جديدة مرتبطة
بمو�ضوع المقرر �أو الوحدة.
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( )2الحلقة الو�سطى:
وت�ضم المعلومات المهمة « »important to knowوال�ضرورية (مفاهيم – حقائق – �أ�س�س ومبادئ  -مهارات
 عمليات – ا�ستراتيجيات – طرق) المرتبطة بالمو�ضوع المطروح والتي تعتبر تعلم التالميذ ناق�ص ًا �إذا لميت�أكد المعلم �أن التالميذ قد فهموا وا�ستوعبوا تلك المو�ضوعات.
وتو�صف المعلومات والمهارات في هذه الحلقة ب�أنها المتطلبات الالزمة للتالميذ ليتمكنوا من الأداءات المعرفية
والمهارية المطلوبة في الحلقة ال�صغرى.
( )3الحلقة الكبرى:
وتت�ضمن معلومات �إثرائية ترتبط بمو�ضوع التعلم ،وفي هذه الحلقة تت�شعب المعلومات وتت�سع ،وكلها معلومات
ت�ستحق �أن يتعرفها التالميذ  ،information worth being familiar withولكنها لي�ست �ضرورية لفهم
الأفكار الرئي�سة ،ولذلك يتخير مخطط المنهج �أو الوحدة من بينها المحتوى المنا�سب للتالميذ وفق ًا لم�ستوياتهم
بما ي�ساعدهم من التمكن من المو�ضوع الأ�سا�سي وتحقيق الأهداف المن�شودة.

مث ـ ــال

لو حاولنا تطبيق هذا ال�شكل على وحدة في العلوم مث ًال فـنـجـد الفكــرة
الرئـيـ�ســة في مـو�ضــوع الـدرا�سـة كـمـا تظهـر في الحلقة ال�صغرى هي :النبات كائن
حي.

وفي الحلقة الو�سطى نجدها
تت�ضمن معلومات مهمة لفهم ما
ورد في الحلقة ال�صغرى مثل:
�أجزاء النبات ،وتركيب كل منها،
ووظيفته.

(� )3أنواع النباتات  -ا�ستخداماتها
 قيمتها االقت�صادية  -قيمتها الغذائية عملية التمثيل ال�ضوئي(� )2أجزاء النباتات ال�ساق
 الجذور  -الأوراق  -تركيب كلجزء ووظيفته

وفي الحلقة الكبرى نجد الم�صمم قد
( )1النباتات كائن حي
تخير بع�ض المعلومات المرتبطة
بالنباتات مثل� :أنواع النباتات
وقيمتها الغذائية واالقت�صادية � ...إلخ وهي معلومات �إثرائية مفيدة ،ولكنها لي�ست
�أ�سا�سية لتعلم الفكرة المحورية �أو الجوهرية في مو�ضوع الدرا�سة.
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حاول �إعطاء
�أمثلة مماثلة في

وحدة في اللغة
العربية

( )1الحلقة ال�صغرى :الفهم الدائم �أو الفكرة المحورية

......................................................................................................
......................................................................................................

( )2الحلقة الو�سطى :معلومات مهمة و�أ�سا�سية في المو�ضوع

......................................................................................................
......................................................................................................

( )3الحلقة الكبرى :معلومات �إثرائية ترتبط بالمو�ضوع

......................................................................................................
......................................................................................................

وحدة في
الريا�ضيات

( )1الحلقة ال�صغرى :الفهم الدائم �أو الفكرة المحورية

......................................................................................................
......................................................................................................

( )2الحلقة الو�سطى :معلومات مهمة و�أ�سا�سية في المو�ضوع

......................................................................................................
......................................................................................................

( )3الحلقة الكبرى :معلومات �إثرائية ترتبط بالمو�ضوع

......................................................................................................
......................................................................................................
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وحدة في
التغذية

( )1الحلقة ال�صغرى :الفهم الدائم �أو الفكرة المحورية

......................................................................................................
......................................................................................................

( )2الحلقة الو�سطى :معلومات مهمة و�أ�سا�سية في المو�ضوع

......................................................................................................
......................................................................................................

( )3الحلقة الكبرى :معلومات �إثرائية ترتبط بالمو�ضوع

......................................................................................................
......................................................................................................

وحدة
في التاريخ

( )1الحلقة ال�صغرى :الفهم الدائم �أو الفكرة المحورية

......................................................................................................
......................................................................................................

( )2الحلقة الو�سطى :معلومات مهمة و�أ�سا�سية في المو�ضوع

......................................................................................................
......................................................................................................

( )3الحلقة الكبرى :معلومات �إثرائية ترتبط بالمو�ضوع

......................................................................................................
......................................................................................................
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لخطوة الثانية:
تعرفنا في الخطوة الأولى لت�صميم التدري�س من �أجل الفهم �أهمية اختيار المحتوى المنا�سب ،بم�ستوياته المختلفة
للو�صول �إلى معايير محتوى المقرر المطلوب تحقيقها ،فيبد�أ بتحديد الأفكار الرئي�سة والنتائج النهائية لعملية
التعلم .و لفهم وا�ستيعاب تلك الأفكار الرئي�سة ت�ضاف المعلومات المهمة التي ت�ساعد المتعلم في فهم تلك
المو�ضوعات والأفكار الكبيرة .ثم ي�ستكمل تخطيط المحتوى ببع�ض المو�ضوعات الإثرائية والتكميلية التي قد
تعمق فهم المو�ضوع الرئي�س.
ثم ت�أتي الخطوة الثانية ليحدد فيها الم�صمم الم�ؤ�شرات التي ت�ؤكد له وللمتعلم �أنه قد فهم ما يقدم له من مو�ضوعات.
ويكون تفكير الم�صمم في هذه الخطوة من�صب ًا على تجميع الأدلة التي تدل على حدوث التعلم المطلوب .وال يعتمد
في تجميع تلك الأدلة على درجة االمتحان في نهاية الوحدة �أو المقرر ،بل تتنوع طرق تجميع الأدلة لت�شمل طرقا
ر�سمية و�أخرى غير ر�سمية مثل :مالحظة ال�سلوك �أثناء الدرو�س ،الحوارات ،االختبارات الق�صيرة ،الم�شروعات
الفردية والجماعية ،الأداءات العملية ،هذا �إلى جانب تقييم التالميذ لأنف�سهم ،وملفات الإنجاز .فما الم�ؤ�شرات
�أو ال�سلوكيات التي تدل على حدوث الفهم؟

م�ؤ�شرات
الفهم

نعود هنا لنذكر القارئ بالعمليات العقلية التي تحدث في مخ الإن�سان والتي تتحول خاللها المعلومات �إلى معرفة .
ونود �أن نفرق بو�ضوح بين �أن «يعرف  »to knowو�أن «يفهم  .« to understandفالفرد �إما «يعرف» �شيئ ًا �أو ال
«يعرفه»؛ فالمعرفة �إما �أبي�ض و�إما �أ�سود.

مث ـ ــال

هل تعرف عا�صمة فرن�سا؟
والإجابة نعم ،عا�صمة فرن�سا هي باري�س� .أو ال �أعرف.
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�أم ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الفهم

فنقول مث ًال:

فالن يفهم اللغة الإنجليزية ب�إتقان� ،أو يفهم
الإنجليزية �إلى حد ما� ،أو بدرجة ب�سيطة .
بمعنى �أن الإجابة لي�ست �أبي�ض �أو �أ�سود،
ولكنها درجات من الرمادي .وقد �شرحنا
في بداية هذا الف�صـل �أوجـه الفهـم ال�ستة
«»Six Facets of Understanding

وهي تو�ضح �أن كل وجه منها يدل على درجة
معينة من الفهم.
ولذلك تعتبر �أوجه الفهم بمثابة الم�ؤ�شرات الدالة على حدوث الفهم العميق لل�شيء �أو
للمعلومة.

ما بع�ض
الم�ؤ�شرات

التي تدل على �أن التلميذ يفهم:

 نظرية العر�ض والطلب ،وعالقتها بالأ�سعار؟

......................................................................................................
......................................................................................................

 كيف يحدث خ�سوف ال�شم�س؟

......................................................................................................
......................................................................................................

189

الخطوة الثالثة:
�أما الخطوة الثالثة في التخطيط المعكو�س للتدري�س فيركز فيها م�صمم التدري�س على اختيار وت�صميم الأن�شطة
التعليمية  /التعلمية ،واختيار ا�ستراتيجيات وطرق التدري�س المنا�سبة لطبيعة التالميذ وما بينهم من اختالفات،
وكذلك لطبيعة المادة والمو�ضوع المراد تعلمه .كما يتم تحديد المواد والم�صادر التعليمية التعلمية والتي ت�سهم
في تحقيق التعلم.

وال�س�ؤال المهم
الآن هو

ما المنطق وراء ربط نظرية تنظيم الفهم ونظرية تنويع التدري�س؟
ما الفكرة الرئي�سة في كل نظرية منهما ،وكيف يتفاعالن معا ً؟
والحكاية
هي �أنه

في ظل حركة الم�ستويات المعيارية التي �سادت التعليم في معظم دول العالم م�ؤخر ًا ،زاد االهتمام بالمحتوى الدرا�سي
للمواد الدرا�سية على كافة المراحل العمرية والمدر�سية .وظهرت نظرية تنظيم الفهم لتحدث توازن ًا بين تنمية
القدرات العقلية العليا في التفكير والكم المعرفي الذي تتطلبه الم�ستويات المعرفية.
ومع االهتمام الكبير ب�إتاحة التعليم للجميع وزيادة �أعداد التالميذ في الف�صل ،وعدم عزل فئات معينة منهم في ف�صول
خا�صة �أو مدار�س خا�صة� .ساد مفهوم التعليم الموحد  Inclusive Educationوالمدار�س الموحدة Schools
 ،Inclusiveوالف�صول الموحدة  Inclusive Classroomsالتي ت�ضم التالميذ على كافة م�ستوياتهم وقدراتهم؛
كان على التربويين التوجه �إلى تنويع التدري�س ليتما�شى مع احتياجات التلميذ المختلفة والمتعددة.
و�إذا �أردنا تلخي�ص هذه النظريات والنماذج نجد �أن هناك �أربعة عنا�صر تدور حولها العملية التربوية في ظل المتغيرات
ال�سابق �شرحها .هذه العنا�صر هي:
 - 1من نعلم (التالميذ)؟
 - 2ماذا نعلم (المحتوى)؟
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 - 3كيف نعلم (طرق التدري�س)؟
� - 4أين نعلم (بيئة التعلم)؟
وال يمكن �أن تنجح عملية التعليم  /التعلم �إذا �أغفلنا �أحد هذه العنا�صر.
وفي �ضوء فهمنا لنظريتي تنويع التدري�س وتنظيم الفهم نالحظ �أن تنظيم الفهم هو نموذج يركز على (ماذا نعلم) �أي
(المحتوى) ،وعلى الم�ؤ�شرات التي يمكننا قيا�سها للت�أكد من حدوث الفهم والتعلم  .ويهتم نموذج تنظيم الفهم �أي�ض ًا
على (كيف نعلم) �أي (طرق التدري�س)؛ وبخا�صة الطرق التي ت�ساعد التالميذ على الفهم الحقيقي لما يتعلمونه.

ويمكننا
القول �أن

تنظيم الفهم هو نموذج لت�صميم المنهج.

و�إذا انتقلنا �إلى تنويع التدري�س فنجدها نظرية تركز على (من نعلم) �أي (التلميذ) وعلى (�أين نعلم) �أي (بيئة
التعلم) ،و�أي�ض ًا على (كيف نعلم) �أي (طرق التدري�س).

ون�ستطيع
القول �أن

تنويع التدري�س هو نموذج لت�صميم التدري�س.

وال�شك �أن التعليم/التعلم المتميز يتطلبان محتوى جيد ًا يلبي احتياجات كل تلميذ� ،أي �إلى منهج متميز ،كما �أن
التعليم /التعلم عالي الجودة يتطلبان طرق تدري�س متميزة تلبي احتياجات كل تلميذ.
وهكذا يتقابل النموذجان ويكمل كل منهما الآخر من �أجل تحقيق تعلم �أف�ضل لكل تلميذ.

هيا نفكر مع ًا
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كيف يتكامل الت�صميم من �أجل الفهم مع تنويع التدري�س؟

مثال ()1

ال�شك �أن م�صمم المقرر �أو الوحدة الدرا�سية ي�ضع في اعتباره
االختالفات المتعددة بيـن التالميذ عند تحديد الأفكار الرئي�سة في المو�ضوع( .ويتم
ذلك في الحلقة ال�صغرى من نموذج ت�صميم الوحدة) فمع االلتزام بالمعايير المتفق
عليها ر�سمي ًا من الجهات المعنية ف�إنه يحدد الأفكار الكبيرة التي البد �أن يتعلمها كل
التالميذ ،وعليه �أن ي�س�أل نف�سه  ...ماذا تعنى هذه الأفكار وهذه المهارات بالن�سبة
للتالميذ عندي في الف�صل؟ ما كم ونوع الم�ساعدة التي �سوف يحتاجون �إليها لفهم
وتعلم هذه المعلومات؟

اقترحنقاطتكامل�أخرىبينالنظريتينفيمرحلةالتخطيطللتدري�س.

نقاط التكامل بين النظريتين في مرحلة التخطيط للتدري�س هي:
1
2
3
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مثال ()2

عند اختيار المحتوى التعليمي (في الحلقة الو�سطى من نموذج ت�صميم
الوحدة) يفكر المعلم في م�ستـويــات تالميذه وم ـيـولهـم

وا�ستعداداتهم المتباينة في هذا المو�ضوع ،وبناء على ذلك يتخير المعلومات التي
ت�ساعد كل تلميذ على فهم الأفكار الكبيرة وتعلم المهارات الأ�سا�سية المطلوب
تعلمها.
وعندما ينتقل �إلى الحلقة الكبرى ف�إنه بال �شك يفكر في تالميذه المتفوقين
والموهوبين في المجاالت المختلفة ،ويعمل على �إثراء المو�ضوع بمعلومات �إثرائية
محببة لهم وتعمل على �إ�شباع ميولهم في هذا المو�ضوع �أو ذاك.

فكر مع زمالئك في نقاط ترابط �أخرى بين تنويع التدري�س والت�صميم
من �أجل الفهم في مرحلة اختيار مو�ضوعات المحتوى.

نقاط الترابط بين تنويع التدري�س والت�صميم من �أجل الفهم في مرحلة
اختيار مو�ضوعات المحتوى هي:
1
2
3
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مثال ()3

عند ت�صميم الأن�شطة التعليمية  /التعلمية ،واختيار ا�ستراتيجيات التدري�س
التي تمكن الـتـالمـيـذ مـن فهـم الـمحتـوى؛ ف ـ�إن المعلم المتميز ي�ضع في اعتباره
االختالفات بين التالميذ في ف�صله ،ويختار �أن�سب اال�ستراتيجيات والطرق التي
تمكن كل منهم من تعلم فعال له معنى.

وتفيده نظرية تنويع التدري�س في تنظيم الف�صل بطريقة تفيد وتي�سر حدوث التعلم
للجميع .كما ت�ساعده في ت�صميم بع�ض الأن�شطة الدائمة والم�ستمرة Anchoring
 Activitiesالتي ت�ساعده على توزيع وقته بين من يحتاجون انتباهه المبا�شر والذين
يعتمدون على �أنف�سهم في تعلم بع�ض �أجزاء المو�ضوع.

فكر في �أمثلة �أخرى تو�ضح الترابط بين النظريتين في مراحل مختلفة
من العملية التعليمية/التعلمية.

�أمثلة تو�ضح الترابط بين النظريتين في مراحل مختلفة من العملية
التعليمية  /التعلمية.
1
2
3
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�أربعة �أ�سئلة مهمة
من المناق�شات حول العالقة بين تنويع التدري�س وت�صميمه من �أجل الفهم� ،سوف تبرز لنا �أربعة �أ�سئلة مهمة،
�إذا فكر المعلم في الإجابة عن كل منها ف�سوف تت�ضح له هذه العالقة ،ويتمكن من فهم كال النظريتين وت�أثير الربط
بينهما في تحقيق تعليم فعال وتعلم عالى الجودة .هذه الأ�سئلة هي:

 - 1من هم التالميذ الذين �س�أدر�س لهم؟
 - 2ما الذي يهم ه�ؤالء التالميذ �أن يتعلموه؟
 - 3كيف �أدر�س بحيث �أت�أكد �أن كل تلميذ ينمو ب�صورة م�ستمرة نحو
تحقيق الأهداف؟
 - 4كيف �أتحقق ممن حقق نجاح ًا بين تالميذي؟ ومن منهم لم يحقق
النجاح بعد بالن�سبة لهدف معين من الأهداف؟ وما الأ�سباب وراء ذلك؟

الإجابة

عن هذه الأ�سئلة تمكن المدر�س من اتخاذ القرارات ال�سليمة فيما يرتبط
بكيف يحقق النجاح والتعلم الفعال في مواقف تعليمية قائمة على
التخطيط المعكو�س من �أجل الفهم ،وعلى نظرية تنويع التدري�س.
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الف�صــل ال�سابع
كيف يتم تنويع التقييم؟
التقييم وتنويع التدري�س.
كيف ي�ؤدى التقييم �إىل تعلم �أف�ضل؟
هل التقييم للتعلم هو التقييم البنائى؟
كيف يتم تقدير �أعمال التالميذ فـي ظل هذه الفل�سفة؟
كيف ميكن تنويع التقييم؟
ما الذى يتم تقييمه؟
تنوع الأدوات وو�سائل التقييم.
مبادئ عامة لتنويع التقييم.
عوامل تتحكم فـي اختيار �أ�ساليب التقييم.
كيف ي�ستفيد املعلم من الأخطاء ال�شائعة لدى التالميذ؟
ما �أدوار التالميذ فـي عمليات التقييم؟
كيف ميتلك املعلم بنك ًا لأ�ساليب التقييم املتنوع؟
كيف ي�ستثمر املعلم عائد هذا البنك؟
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الف�صــل ال�سابع
كيف يتم تنويع التقييم؟
لقد تناولنا في الف�صل الثالث من هذا الدليل عنا�صر التدري�س التي يمكن تنويعها
وكان منها عن�صر «التقييم» ولكننا لم نتو�سع في �شرح تنويع التقييم في الف�صل الثالث
واكتفينا بلمحة �سريعة عنه .وكان الهدف من ذلك هو �أننا �أردنا �أن نرجئ الكالم عن تنويع
التقييم حتى يكون القارئ قد تعر�ض لبع�ض المفاهيم الأ�سا�سية والمهمة في تنويع التدري�س
مثل ا�ستراتيجيات التعليم والتعلم التي ت�ستخدم في تنويع التدري�س وكذلك العالقة بين
التعلم الن�شط وتنظيم الفهم وتنويع التدري�س .ثم ي�أتي الكالم عن تنويع التقييم ليجيب
عن كثير من ت�سا�ؤالت القارئ وي�سد الكثير من الفجوات المرتبطة بتنويع التدري�س.
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التقييم وتنويع التدري�س
وقبل مناق�شة تنويع التقييم وطرقه و�أ�ساليبه نود �أن نتوقف عند مفهوم التقييم و�أهدافه في العملية التعليمية
وبخا�صة في الف�صول التي يتم فيها تنويع التدري�س.
فالتقييم في هذه الف�صول يعتبر جزء ًا �أ�سا�سي ًا ال يمكن عزله عن باقي مكونات العملية التعليمية/التعلمية ومن
الخط�أ اعتباره مرحلة ت�أتي في نهاية الدر�س �أو الوحدة للحكم على م�ستوى تحقيق التالميذ لأهداف المنهج� .إن
التقييم في ف�صول التنويع ي�أخذ مكانه ودور ًا في غاية الأهمية طوال مراحل التدري�س وحتى قبل �أن يبد�أ التدري�س.

هل تتذكر؟
لماذا تتم عملية التقييم قبل بدء التدري�س؟

................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
ال يعتبر التقييم في ف�صول تنويع التدري�س و�سيلة الكت�شاف نقاط ال�ضعف عند التالميذ وتعرف مدى ما
حققوه من �أهداف فقط ولكنه و�سيلة لإحداث تعلم �أف�ضل لكل تلميذ في الف�صل .بمعنى �أنه لي�س قيا�س ًا للتعلم
 Assessment of Learningولكنه و�سيلة لإحداث تعلم  Assessment for Learningولذلك ي�شارك
التالميذ ب�إيجابية في عملية التقييم طوال الوقت وي�ؤدي ذلك �إلى تزايد ثقة التالميذ في �أنف�سهم وينعك�س هذا على
�أدائهم وتح�صيلهم �إلى الأف�ضل.
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كيف ي�ؤدي التقييم �إلى تعلم �أف�ضل؟
من المتفق عليه �أن للمناهج والمقررات المطلوب درا�ستها في �أي �صف درا�سي �أهداف ًا عامة و�ضعها الم�سئولون
عن ت�صميم المناهج وتهدف العملية التعليمية �إلى تحقيق هذه الأهداف .لذلك يترجم المعلم هذه الأهداف �إلى
�أهداف �إجرائية وا�ضحة ومحددة لكل وحدة ولكل در�س.
وبعد التدري�س ت�أتي عملية التقييم لتعيد �صياغة هذه الأهداف في �صورة �أ�سئلة (امتحان) يطلب من التلميذ
الإجابة عليها .ف�إذا كانت �إجابته �صحيحة ي�أخذ درجات مرتفعة و�إذا كانت �إجابته ناق�صة �أو خط�أ ي�أخذ درجات
منخف�ضة .وقد يق�سم التالميذ في �ضوء هذه النتائج �إلى تالميذ متفوقين تالميذ متو�سطين تالميذ �ضعاف.
فما الذي ن�ستفيده من هذا التقييم؟

ما ر�أي ــك

 هل ي�ساعد هذا الأ�سلوب التلميذ على معرفة �أ�سباب �ضعفه ،ويمكنه من
تح�سين �أدائه وم�ستواه؟


هل ي�ساعد هذا التقييم المعلم على تعديل �سلوك التالميذ �إلى الأف�ضل؟

 هل حلل لنا هذا الأ�سلوب في التقييم نقاط القوة ونقاط ال�ضعف عند كل تلميذ؟


هل تعرفنا من خالل هذا التقييم على االحتياجات التعلمية لكل تلميذ؟

ف�إذا كان هذا الأ�سلوب في التقييم ال يحقق تح�سين في �أ�ساليب وطرق التدري�س وال يح�سن في �أداء التالميذ
وم�ستواهم فلي�س هو التقييم المطلوب .
نحن في �إطار تنويع التدري�س نريد �أ�ساليب من التقييم التحليلي الت�شخي�صي Analytical & Diagnostie

 Assessmentالتي ت�ساعدنا على:
 اكت�شاف �صعوبات التعلم التي يواجهها بع�ض التالميذ .فقد تدلنا نتائج التقييم التحليلي �إلى ت�شخي�ص �أ�سباب عدم
تقدم بع�ض التالميذ في درا�ستهم وقد نكت�شف �أن ذلك يرجع �إلى نق�ص في فهم التلميذ لمفاهيم و�أفكار في درو�س
�سابقة و�إذا ت�أكدنا من ذلك فيمكننا وبمنتهي ال�سهولة �إزالة هذه الأ�سباب ،وعندئذ يحقق التلميذ تقدم ًا ملحوظ ًا.


ي�ساعدنا التقييم الت�شخي�صي على اكت�شاف بع�ض التالميذ الموهوبين والمتفوقين و�أن ت�أخرهم في الدرا�سة
�أو �سلوكياتهم غير المقبولة في الف�صل تعود �إلى ما ي�شعرون به من مللأو �إلى ما يقدم لهم في الف�صل من
مو�ضوعات �أو الطريقة التي تقدم بها هذه المو�ضوعات ال ت�ستثير دافعيتهم للتعلم.
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ُيمكن التقييم الت�شخي�صي المعلم من التخطيط لدرو�سه الم�ستقبلية بحيث يتواءم تدري�سه مع حاجات وميول
التالميذ المختلفة والمتنوعة.

ونود هنا �أن ن�شير �أن هذا التقييم الت�شخي�صي ال يتطلب بال�ضرورة �أدوات خا�صة �أو يحتاج �إلى وقت زائد عن
الح�صة؛ �إنما يمكن تنفيذه بنجاح من خالل الأ�سئلة والإجابات بين المدر�س والتالميذ والتفاعل المتبادل بينهم �أثناء
الدر�س.
الأمر هنا يتطلب �أن يركز المعلم على بع�ض م�ؤ�شرات التعلم و�أ�ساليب تفكير التالميذ بد ًال من �أن يركز فقط على
الأهداف الإجرائية ال�سابق تحديدها للدر�س وقيا�س قدرة التالميذ على تحقيق هذه الأهداف.

والآن

حاول �أن تجيب على ال�س�ؤال الذي طرحناه في بداية هذه الفقرة ...
كيف ي�ؤدي التقييم �إلى تعلم �أف�ضل؟

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

هل التقييم للتعلم Assessment for Learning
هو التقييم البنائي Formative Assessment؟

الحقيقة ال  ...وكثير ًا ما يحدث خلط بين هذين الم�صطلحين .ولكن �إذا نظرنا �إلى التقييم البنائي نجد �أنه
�سل�سلة متتالية من التقييم الختامي  Summativeفالمعلم ي�ضع الأهداف لمراحل من الوحدة �أو لكل در�س ثم
يقيم ما و�صل �إليه التالميذ.
يخطط الأن�شطة التعليمية وينفذها وفي نهاية كل مرحلة ّ
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تدري�س

تخطيط

تقييم
(نهائي)
�شكل ( )21التقييم البنائي Formative Assessment

�أما التقييم للتعلم في�أتي قبل التخطيط وفي �ضوء نتائجه وما ظهر من نقاط قوة �أو نقاط �ضعف تبد�أ مرحلة
التخطيط ثم مرحلة التنفيذ ثم تقييم وتخطيط وتدري�س وتقييم وتخطيط وتنفيذ ......

تخطيط

تقييم
�شخ�صي

تقييم
(نهائي)

تدري�س
(تقييم م�ستمر)

�شكل ( )22التقييم للتعلم Assessment for Learning

�أعط �أمثلة

تو�ضح هذا الفرق.

........................................................................................ - 1
................................................................................................ - 2
................................................................................................ - 3
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مما �سبق يت�ضح �أن التقييم وبخا�صة في تنويع
التدري�س هو قاطرة التدري�س الفعال فمن خالله
يتعرف المعلم على جوانب كثيرة من قدرات وميول
وذكاءات و�أنماط تعلم التالميذ ثم ي�صمم الأن�شطة
التعليمية  /التعلمية التي تراعي االختالفات بين
التالميـذ في هذه الجوانـب وتظـل عمليـة التقيـيم
م�صاحبة للتدري�س ولأعمال التالميذ طوال الوقت وي�شترك فيها كل من المعلم والتلميذ.

�إذن

فنحن نتعامل هنا مع نوع غير تقليدي من التقييم غير تقليدي من حيث
ال ـهـدف ومن حيث الأ�س ــاليب ومن حـيث ال�شكل و�أي�ضاً من حيث الم�سئول عنه.
فالتقييم في
تنويع التدري�س

يهدف �إلى �إحداث تدري�س فعال و�إلى تعلم عالي الجودة ولي�س فقط �إعطاء درجات للتالميذ.
يعتمد التقييم هنا على �أ�ساليب متنوعة تتواءم مع القدرات والمهارات والذكاءات المختلفة لدى التالميذ فال
يقت�صر على االمتحانات الكتابية فقط.
ي�ستخدم التقييم في الف�صول التي تطبق تنويع التدري�س �أ�شكا ًال متعددة ومتنوعة فمنها الكتابي وال�شفهي
والعملي والم�شروعات والتقارير والملفات.
يطبق التقييم في مواعيد غير تقليدية وهو متكرر وغير ثابت ليحقق الأهداف المختلفة منه فقد يكون قبل
الدر�س �أو الوحدة و�أثناء الح�صة وفي نهاية الدر�س وفي الواجبات المنزلية ......
ي�شترك المعلم والتالميذ في عمليات التقييم من حيث �إعداد الأدوات وتطبيقها وترجمة نتائجها .كما يكون
�أولياء الأمور على دراية بما يدور في المدر�سة بهذا ال�ش�أن المهم جد ًا بالن�سبة لهم.
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فكيف يتم تقدير �أعمال التالميذ في ظل هذه الفل�سفة؟
�شرطان
�أ�سا�سيان

� - 1إدراك جميع الأطراف �أننا نتعامل مع �أ�سلوب تقييم مختلف.

 - 2يركز التقييم على م�ساعدة كل تلميذ �أن يتقدم و�أن يتعرف نقاط �ضعفه فيتالفاها
ويتح�سن في �أدائه .فهو في تناف�س مع ذاته ولي�س مع الآخرين.
ونذكركم �أننا هنا ب�صدد تقييم ما يتم خالل فترات تنويع التدري�س �أما باقي وقت الح�صة التي يكون فيها التدري�س
موحد ًا لكل الف�صل فيخ�ضع لأ�ساليب �أخرى من التقييم.

هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

تتذكر هذا ال�شكل؟
المدر�س يتعامل فترة عمل في
مع كل الف�صل مجموعات

ون�ؤكد �أن:
تنويع التقييم ي�ستند �إلى مبادئ العدالة وتكاف�ؤ الفر�ص
حتى يتمكن كل تلميذ من �إحراز �أعلى م�ستوى ممكن في
تعلمه.
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العودة للعمل
الجماعي

العمل في

مجموعات �أو 
ك�أفراد

�إن �أ�س�س التقييم الجيد هي العدالة  Fairnessوتكاف�ؤ الفر�ص  Equityوهذا ال يعني بال�ضرورة الم�ساواة Equality

فنحن متفقون �أن في تنويع التدري�س ال ت�صلح فكرة مقا�س واحد ي�صلح للجميع ال في التدري�س وال في التقييم.
المق�صود بالعدالة :Fairness
� أن ي�ضمن نظام التقييم الم�ستخدم لكل تلميذ الفر�صة ليح�سن من �أدائه ويرفع درجاته.


�أن يكون لتقديرات التلميذ معنى يعبر عن تجارب التلميذ في الف�صل.



�أن يت�ضمن بدائل متنوعة ويت�صف بالمرونة التي تمكن التلميذ من تلبية احتياجاته.

المق�صود بتكاف�ؤ الفر�ص :Equity
� أن الدرجات �أو التقديرات الممنوحة تعطي مقابل �أداء �أو �إنجاز معين لجميع التالميذ حتى �إذا تمت عمليات
تطويع للأدوات.
 ي�ؤكد النظام حق كل تلميذ في �أن يكون م�سئو ًال عن اختياراته كما هو م�سئول عن �أدائه.

كيف يمكن تنويع التقييم؟
يتم تنويع التقييم بثالث طرق يو�ضحها ال�شكل التالي:
طرق تنويع التقييم
Pedagogical
Flexibility

Adaptation

Modification

المرونة وتقديم
بدائل متعددة دون
تغيير الأهداف

�إجراء بع�ض
التعديالت في
�أدوات التقييم
وفق ًا لظروف بع�ض
التالميذ دون تغيير
الأهداف

�إجراء تغييرات
وتعديالت جوهرية
في �شكل �أدوات
التقييم من تعديل
ن�سبي في الأهداف
المطلوبة قيا�سها

�شكل ( )23طرق تنويع التقييم
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الطريقة الأولى :المرونة وحرية االختيار Pedagogical Flexibility

وهنا يكون التركيز على منح التالميذ فر�صة اختيار الأ�سلوب والطريقة التي يثبتون بها �أنهم قد �أنجزوا المهام
المطلوبة منهم و�أن كل منهم قد حقق الأهداف التي و�ضعها لنف�سه باال�شتراك مع المعلم .بمعنى �أنه قد يختار �أن
يجيب على �أ�سئلة مكتوبة تقي�س مدى �إنجازه وتح�صيله وقد يف�ضل �أن يكون (االمتحان) �شفوي ًا �أو يختار �أن يعبر عن
معرفته وفهمه للمحتوى المقرر بكتابة مقال �أو م�سرحية �أو لوحة فنية  ......المهم �أن يثبت من خالل ما يختاره من
و�سائل �أنه قد حقق الأهداف المن�شودة.
وهناك �شرط مهم وهو �أال ي�ؤثر اختالف و�سيلة (التقييم) على مدى �صعوبة المطلوب فكل منها يجب �أن يحقق
معايير الجودة المحددة للمهمة التي يتعلمها التالميذ.
ت�ساعد مرونة التقييم على تقديم الم�ساعدات الالزمة للتالميذ ال�ضعاف في الوقت المنا�سب لتعديل م�سارهم
وتحقيقهم الأهداف .كما ت�ساعد المعلم على تقديم مواد �إثرائية تتنا�سب مع قدرات وا�ستعدادات التالميذ المتفوقين
والمتميزين.

هل تتذكــر
التالميذ؟

ما �سبق عر�ضه عن الم�ستويات المختلفة ال�صعوبة للمهام المطلوبة من

ففي كل م�ستوى من تلك الم�ستويات يحدد المعلم معايير الجودة واالمتياز المطلوبة؛ فما الذي يتوقعه المعلم من
التلميذ �إذا تخير �أن يعمل في الم�ستوى الأول؟ وما الذي يتوقعه من التالميذ في الم�ستوى الثاني وهكذا ......

تخير مو�ضوعاً في تخ�ص�صك واقترح ثالث طرق تقييم متنوعة يمكن
للمعلم �أن يتعرف من خالل كل منها على م�ستوى تعلم التالميذ
للمو�ضوع.
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المو�ضوع............................................. :

الأهداف المطلوب تحقيقها:
1
2
3

طرق التقييم المقترحة:
1
2
3

مع مجموعة من زمالئك ناق�شوا مقترحاتكم لتنويع التقييم وعالقتها
بتلبية احتياجات التالميذ في الف�صل.

المقترحات لتنويع التقييم وعالقتها بتلبية احتياجات التالميذ في الف�صل:
1
2
3
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الطريقة الثانية :تطويع �أ�سلوب التقييم لظروف بع�ض التالميذ Adaptation

في هذه الطريقة يحاول المعلم ا�ستخدام و�سيلة واحدة لتقييم �إنجاز وتح�صيل التالميذ ولكنه يجري بع�ض
التعديالت على هذه الو�سيلة لتكون منا�سبة لبع�ض التالميذ.
 فقد يطبع ن�سخ ًا من الورقة االمتحانية بخط كبير مراعاة لمن يعانون من �ضعف في الب�صر.







�أو قد يقر�أ الأ�سئلة لبع�ض التالميذ ممن يخ�شى عليهم من الخط�أ في فهم ال�س�ؤال.
�إذا عرف المعلم �أن بع�ض التالميذ يحتاجون لوقت �أطول للإجابة عن الأ�سئلة فال مانع من منحهم هذه
الفر�صة ويزيد لهم الوقت الم�سموح به.
وقد ي�سمح المعلم لبع�ض التالميذ ب�أخذ راحة في منت�صف فترة التقييم وذلك تبع ًا الحتياجات التالميذ
وبخا�صة بطيئ التعلم.
قد ي�ضيف المعلم بع�ض ال�صور �أو الر�سوم التو�ضيحية التي ت�ساعد بع�ض التالميذ من ذوي النمط الب�صري
في التعلم على فهم الأ�سئلة وفهم المطلوب في الإجابة.

في جميع
االحوال

ال تتغير الأهداف التي تقي�سها و�سيلة التقييم .

طرق �أخرى لتطويع �أ�ساليب
التقييم لقدرات وخ�صائ�ص التالميذ
المختلفة:

من تجاربك ال�شخ�صية �أو من
�أفكارك الإبداعية اقترح طرق ًا
�أخرى لتطويع �أ�ساليب التقييم
لقدرات وخ�صائ�ص التالميذ
المختلفة.

....................................... - 1
....................................... - 2
....................................... - 3
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الطريقة الثالثة :تعديل وتطوير �أ�ساليب التقييم Modification

ت�ستخدم هذه الطريقة مع التالميذ ممن لديهم �إعاقات تتطلب من المدر�سة تخطيط برامج خا�صة لكل منهم.
وه�ؤالء التالميذ في ظل فل�سفة الدمج واحتوائهم في الف�صول العادية �إال �أنهم يتطلبون برامج فردية تخطط وتنفذ
لكل منهم خارج الف�صل الدرا�سي الذي ينتمون �إليه.
ومن الوا�ضح �أن هذا النظام ي�ستلزم موافقة الم�سئولين والقيادات المدر�سية و�أي�ض ًا �أولياء الأمور.
وبالن�سبة لأدوات وو�سائل التقييم فهي تتطلب تعدي ًال جذري ًا والمهام والمعايير التي تقا�س وتقيم تعدل وتطور

وعلى �سبيل
المثال

بد ًال من كتابة مو�ضوع تعبير عن �شئ ما �أو ظاهرة معينة (وهذا
المو�ضوع م�أخوذ من محتوى المنهج المقرر):

وللتو�ضيح نفتر�ض �أن المطلوب من التالميذ العاديين عقد مقارنة بين البيئة الزراعية
والبيئة ال�صحراوية من حيث المناخ والمحا�صيل ونظم المعي�شة.
فيعدل ال�س�ؤال ويقدم للتالميذ ذوي الإعاقة والت�أخر الدرا�سي في �صورة �أ�سئلة ق�صيرة
�إجابتها محددة .مثل:
" - 1على الخريطة الموجودة �أمامك�ضع عالمة حمراء على البيئة ال�صحراوية وعالمة
خ�ضراء على البيئة الزراعية .
 - 2هل يعي�ش �سكان البيئة الزراعية في خيام؟
ال
نعم
 - 3هل يعي�ش �سكان البيئة ال�صحراوية في خيام؟
ال
نعم
� - 4أين تكثر الأ�شجار والحقول؟
في البيئة ال�صحراوية
في البيئة الزراعية
وهكذا  ......تتعدد الأ�سئلة ولكنها ال تتطلب �إجابات طويلة.
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ومن مجموع �إجابات التلميذ يكت�شف المعلم مدى فهم التلميذ وا�ستيعابه للمو�ضوع المقرر.
يمكن �أن يقدم المعلم الم�ساعدة المبا�شرة منه �أو يكلف �أحد التالميذ من المتفوقين بم�ساعدة التلميذ في
قراءة الأ�سئلة �أو �شرح المطلوب.
ي�سمح المعلم له�ؤالء التالميذ با�ستخدام القامو�س �أو الرجوع �إلى الكتاب المقرر لإيجاد الإجابة.

على �أي �أ�سا�س يقرر المعلم تغيير �أو تعديل و�سيلة التقييم؟

................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

ح ـ ـ ـ ـ ــاول

تغيير �أو تعديل �أ�سلوب �أو �أداة التقييم لبع�ض التالميذ في ف�صلك
وار�صد النتائج.

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
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فـ ـ ــكر

في طرق �أخرى يمكنك اللجوء �إليها لتغيير �أو تعديل و�سيلة التقييم
دون الخروج عن الأهداف المطلوبة.

................................................................................................ - 1
................................................................................................ - 2
................................................................................................ - 3
................................................................................................ - 4
................................................................................................ - 5

ما الذي يتم تقييمه

وهـ ـ ـ ـ ــل

كل ما نق َي�سه ونقيمه نعطي له درجات؟

يتوقع التالميذ و�أولياء �أمورهم الح�صول على درجات �أو تقديرات على ما يقوموا به من �أعمال و�إنجازات .وال يجب
�أن يقت�صر التقييم على الجوانب المعرفية فقط بل ينبغي �أن ي�شمل مجموعة عنا�صر متعددة ومهمة منها الجوانب
الوجدانية و�أ�ساليب التعامل مع الآخرين وااللتزام بالقيم والأخالقيات ال�سليمة .كذلك يغطي التقييم �أي مهارات
عملية �أو فنية فال نقلل مث ًال من بع�ض المواد فال نعطي عليها درجات بينما ن�ؤكد على �أهمية مواد �أخرى ونعطيها
درجات كثيرة.
ومن هنا نتحدث عن التقييم ال�شامل والذي يغطي كل جوانب النمو وكل ت�صرفات التلميذ داخل الف�صل وفي
فترات الراحة وحتى خارج المدر�سة .ويجب �أن يعرف التلميذ ويعرف �أولياء الأمور �أهمية كل ما يقدم للتالميذ من
مواد و�أن�شطة وهوايات وم�شروعات اجتماعية وغيرها .فكلها تتكامل في منظومة ت�ؤدي �إلى تنمية كاملة ل�شخ�صية
التلميذ ومن خاللها تت�ضح جوانب التميز والمواهب والذكاءات التي يتمتع بها التلميذ كما تو�ضح ميول التالميذ
والمجاالت التي يحبها ويف�ضلها وتلك التي ال تقع في �إطار اهتماماته بالدرجة الكافية.
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�ضع �شرحاً مخت�صراً لمفهوم التقييم ال�شامل.

مفهوم التقييم ال�شامل:

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

تنوع الأدوات وو�سائل التقييم
بما �أننا نقيم �أداءات مختلفة يقوم بها التلميذ فيجب ا�ستخدام الأداة والو�سيلة الأمثل لتقييم كل �إنجاز وكل �سلوك
تبع ًا لطبيعته و�أبعاده .ولذلك نقول �إن �أدوات التقييم يجب �أن تكون �صادقة؛ بمعنى �أنها تقي�س فع ًال وبدقة ال�سلوك �أو
الإنجاز الذي و�ضعت لقيا�سه.
وتختلف الأدوات ال�شائعة اال�ستخدام في التقييم في ف�صول تنويع التدري�س نظر ًا لتعدد الأن�شطة التعليمية /
التعلمية واختالف نواتج التعلم في المواقف المختلفة .ومن هذه الأدوات ما يلي:
 االختبارات الق�صيرة.
 امتحانات مو�ضوعية ب�أنواعها.
 امتحانات مقال.
 المالحظة.
 التجارب العملية.
 الم�شروعات.
 اختبارات �شفوية.
 ملف �إنجازات التلميذ . Portofolio
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مبادئ عامة لتنويع التقييم
ال �شك �أن قارئ هذا الدليل قد ا�ستخدم هذه الأدوات وغيرها في تدري�سه .وعند ا�ستخدام �أي منها في ف�صول
تنويع التدري�س على المعلم �أن يراعي الأ�س�س والمبادئ التالية والتي تعتبر معايير التقييم الفعال في ف�صول تنويع
التدري�س:
 التقييم في تنويع التدري�س عملية م�ستمرة.
 التقييم في تنويع التدري�س م�سئولية جماعية.
 التقييم عملية ن�شطة وجزء من التعلم الن�شط.
 التقييم م�صدر للتغذية الراجعة للمعلم والمتعلم.
 التقييم يتنوع بتنوع ا�ستراتيجيات التدري�س.

ناقــ�ش

هذه المعايير مع زمالئك مع �إعطاء �أمثلة لكل منها.

........................................................................................... - 1
......................................................................................................
................................................................................................. - 2
......................................................................................................
................................................................................................. - 3
......................................................................................................
................................................................................................. - 4
......................................................................................................
................................................................................................. - 5
......................................................................................................

عوامل تتحكم في اختيار �أ�ساليب التقييم
مع مراعاة المعايير ال�سابقة للتقييم المتنوع الفعال هناك مجموعة عوامل تتدخل في اختيار �أف�ضل الو�سائل
التقييمية .وقد يكون هناك �أكثر من �أ�سلوب تقييم للموقف الواحد يتخير من بينها المعلم والتالميذ الأ�سلوب الأكثر
فعالية كما تتنوع البدائل التي يقع عليها االختيار في �ضوء رغبات التالميذ وم�ستوياتهم.
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الأهداف المحددة
للعملية التعليمية
الطريقة �أو اال�ستراتيجية
الم�ستخدمة

بديل رقم ()1

طبيعة ميول ونمط تعليم
التالميذ وذكاءاتهم

بديل رقم ()2

خ�صائ�ص بيئة التعلم

�أ�سلوب
التقييم
ومكوناته

طبيعة وخ�صائ�ص
نواتج التعلم

بديل رقم ()3
بديل رقم ()4

الفترة الزمنية المتاحة
�شكل ( )24عوامل تتحكم في اختيار �أ�ساليب التقييم

وعلى �سبيل المثال لو تبين للمعلم �أن كتابة تقرير هي �أن�سب �أ�سلوب تقييم في موقف تعليمي معين ،فقد يتخير بع�ض
التالميذ �أن يكون التقرير على �شكل مقال مكتوب ويتخير بع�ضهم بدي ًال �آخر وهو �أن يكون التقرير في �صورة عر�ض
تو�ضيحي ويتخير �آخرون بدي ًال �آخر وهو �أن يكون التقرير في �شكل عر�ض درامي.

فكـ ــر

في �أمثلة مختلفة لبدائل �أ�سلوب التقييم مع الأخذ في
االعتبار العوامل الم�ؤثرة على اختيار هذا الأ�سلوب.

مثال (........................................................................................ :)1
......................................................................................................
مثال (........................................................................................ :)2
......................................................................................................
مثال (........................................................................................ :)3
......................................................................................................
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كيف ي�ستفيد المعلم من الأخطاء ال�شائعة لدى التالميذ؟
يدرك المعلم الكفء م�سبق ًا طبيعة الأخطاء التي يمكن �أن
يقع فيها تالميذه وربما يبد�أ عملياته التعليمية لهم بخطة
وقائية تجنبهم الوقوع في بع�ض الأخطاء لكن هذا لي�س مانع ًا
من وقوع العديد من التالميذ في �أخطاء تعليمية .ويمكن
للمعلم �أن ي�ستثمر تلك الأخطاء لتكون نقطة قوة تعطي
مناعة لكل تلميذ لكي ال يقع فيها مرة �أخرى .بل �أن خطة
المقاومة والإ�صالح التي يتبعها المعلم يمكن �أن تكون عام ًال
الكت�شاف �أبعاد جديدة لدى التالميذ فيما يتعلق بطريقة
التفكير والزمن المالئم لتعلم كل تلميذ بجدارة والم ـهـارات
التي ال يتقنهـا ومــدى مالئمــة الأ�سلوب المتبع معه في عملية
التقييم والبدائل الأف�ضل التي تك�شف عن طبيعة م�ستواه
التعليمي ومقدار الإنجاز والتقدم الذي يحرزه.
وفي حالة تكرار الخط�أ نف�سه من عديد من التالميذ ف�إن المعلم في حاجة �إلى وقفة مو�ضوعية لتنظيم وت�صحيح م�سار
العملية التعليمية لتالميذ مختلفين .ولتحقيق ذلك ينبغي للمعلم �أال يغفل النقاط التالية:
 - 1توقع حدوث �أخطاء
بالرغم من الجهد الذي يبذله المعلم في �ضبط العملية التعليمية �إال �أنه يتعامل مع تالميذ تختلف طبيعتهم وتخ�ضع
لعوامل متعددة يمكن �أال يكت�شفها مبا�شرة وتحتاج �إلى وقت �أطول وتفاعل �أعمق للتعرف عليها� .إذن فم�س�ألة حدوث
�أخطاء تعليمية بين التالميذ م�س�ألة ينبغي �أن تكون متوقعة وينبغي توافر بدائل متنوعة لعالجها.
 - 2ا�ستثمار الخط�أ ال�شائع
يمكن �أن ي�ستفيد المعلم من معرفة الأخطاء ال�شائعة بين التالميذ فهي قد ت�شير في الحقيقة �إلى �ضعف مالئمة
الأن�شطة التي يقوم بها كل تلميذ وربما ت�شير �إلى �ضرورة مراجعة الأهداف وتب�سيطها �أو ربما ت�شير �إلى �أهمية �إعادة
النظر في المحتوى التعليمي �أو الطرق واال�ستراتيجيات الم�ستخدمة مع تالميذ مختلفين �أو الو�سائل التكنولوجية
الم�ستخدمة وقد ت�شير �إلى �ضعف منا�سبة الأدوات �أو الو�سائل التي تمت من خاللها عملية التقييم .وكل ذلك كفيل
�أن ي�صلح ويح�سن من العملية التعليمية ويطورها .وعلى المعلم �أال يغفل �إعادة فح�ص �أي عامل من العوامل ال�سابق
الإ�شارة �إليها لي�صل بنف�سه �إلى ال�سبب الحقيقي في �إخفاق العديد من التالميذ وعند تو�صله لذلك ي�صبح في و�ضع
المعالج الذي يحدد نوع العالج ومقداره المنا�سب لكل تلميذ من مجموعة التالميذ.
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 - 3ت�صميم �أن�شطة عالجية متنوعة
بالرغم من �شيوع الخط�أ بين مجموعة التالميذ �إال �أن فكرة التنويع تفر�ض نف�سها في �أ�ساليب العالج ا�ستناد ًا �إلى �أن
التالميذ مختلفين في ميولهم ونمط تعلمهم وذكاءاتهم .لذلك يتحتم على المعلم ت�صميم بدائل مختلفة من الأن�شطة
العالجية التي تتالءم مع كل تلميذ فالن�شاط العالجي الذي ينا�سب تلميذ ربما ال ينا�سب تلميذ �آخر.

ت�أمل المقولة
التالية

الأخطاء الفردية تعود �إلى خط�أ في تعلم التالميذ �أما
الأخطاء ال�شائعة فتعود �إلى خط�أ في �أداء المعلم.
ما ر�أيك؟

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

ما �أدوار التالميذ في عمليات التقييم؟
قد يظن البع�ض �أن المعلم فقط هو الم�سئول عن عملية
التقييم والحقيقة �أن عملية التقييم متعددة الأطراف
ي�شترك فيها المعلم والإدارة المدر�سية و�أولياء الأمور
والتالميذ .فالإدارة لها حق المتابعة ل�ضمان ح�سن �سير
عملية التعليم و�أولياء الأمور بطبيعتهم حري�صون على
متابعة وتوفير العديد من عوامل النجاح والإجادة لتقدم
�أبنائهم� .أما التالميذ فهم الهدف المن�شود والعن�صر
الم�شارك بفاعلية في كل مراحل العملـية التعليميـة
مت�ضمنـة كل مراحل التقييم.

217

وفي �إطار تنويع التدري�س فثمة مجموعة من الأدوار ينبغي على المعلم �أن ي�ستثير ويدفع تالميذه لكي يقوموا بها حر�ص ًا
على م�صداقية التقييم وحر�ص ًا على دفع التالميذ ليكونوا �شخ�صيات فاعلة �إيجابية م�شاركة .لذلك ينبغي �أن يحر�ص
كل تلميذ على القيام بالأدوار التالية:
 - 1ال�شريك:
البد �أن ي�شعر التلميذ بمدى حاجة المعلم لم�شاركته في
الف�صل من خالل التعبير ب�صراحة عن ر�أيه وميوله وما
يرغب �أن يمار�سه .و�أن يعبر عن وجهة نظره واختياراته
للمعلم الذي ينبغي �أن ي�ستمع �إليه باهتمام ويناق�شه ب�صدر
رحب و�أن يتيح له �أ�سلوب التقييم الذي يختاره ويعبر فع ًال
ب�صدق عن م�ستواه الحقيقي في الإنجاز.
 - 2الم�سئول:
كلما �شعر التلميذ ب�أهميته وبقدراته على االختيار لما يف�ضله
بحرية وبدون �ضغوط �أو �أوامر ملزمة من المعلم ،كلما كان
ذلك دافع ًا لتحمل الم�سئولية والإنجاز ب�إجادة .فاختيار
التلميذ لنوعية االختبارات �أو الأن�شطة التي تقدم �إنتاج ًا
يتم الحكم عليه وتقييمه �إنما يكون دافع ًا له لتقديم �أف�ضل
النتائج .كما �أن �إعطائه الوقت المنا�سب له لعملية التقييم
�إنما يكون دعامة م�ساندة له لإعطاء كل جهده من خالل
عملية يتوافق معها وي�ستمتع بها.
 - 3الناقد:
في تنويع التقييم يح�صل التلميذ على فر�صة حقيقية لإبداء
ر�أيه في اختيار نوعية �أ�سلوب التقييم الذي يف�ضله ولماذا .كما
�أن من حقه �أن ينقد �أ�سلوب التقييم المقدم له �أو للآخرين
و�أن يقترح تعديالت تتما�شى مع ميوله وا�ستعداداته .وعند
تقييمه لأداء الآخرين؛ يتدرب على تحليل ونقد الأداء ليبرر
م�ستوى التقييم الذي يقترحه.
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 - 4المقيم:
ومن �أهم �أدوار التلميذ في عملية التقييم
المتنوع �أنه يقوم بتقييم �إنجازات و�أداءات
زمالئه وفق ًا لما ي�ضعه المعلم من خطط
تنظيم العملية� .إن هذه الم�سئولية تنطبق
على معظم تالميذ الف�صل حيث يقومون
بتقييم �أعمال �أقرانهم ممن يت�شابهون
معهم في الميول والقدرات وين�سحب ذلك
على تقييم زمالئهم ممن يختلفون عنهم
في بع�ض الخ�صائ�ص.

كيف يمتلك المعلم بنك ًا لأ�ساليب التقييم المتنوع؟
الفكرة الأ�سا�سية لإن�شاء �أي بنك تتلخ�ص
في ب�ساطة �شديدة في وجود ر�أ�سمال
�أو ًال ثم العمل على ا�ستثماره ب�شكل جيد
لكي يعطي عائد ًا من الأرباح ي�ستفيد بها
الم�شاركون في ر�أ�س المال.
ويمكن للمعلم بنف�س المنطق �أن ين�شئ بنك ًا
لأ�ساليب و�أدوات التقييم المتنوع والتي
ت�ستخدم في ف�صول تنويع التدري�س .ويتم
ذلك وفق ًا للخطوات التالية:
الخطوة الأولى :ت�صميم وتجريب �أدوات التقييم
يبد�أ المعلم  -في �ضوء ما �سبق �شرحه من عوامل و�إجراءات � -أن ي�صمم ويعد �أدوات تقييم متعددة ومتنوعة
تتما�شى مع احتياجات التالميذ وما بينهم من اختالفات.
يطبق المعلم هذه الأدوات في المواقف المخططة لها ويت�أكد من مدى نجاحها في تحقيق الأهداف المن�شودة.
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الخطوة الثانية :تجميع وت�صنيف �أدوات التقييم المنوعة
مع تكرار التدري�س لمجموعات مختلفة ف�إنه بالقطع �سيزيد ر�صيد الأدوات والأ�ساليب المختلفة التي ي�ستخدمها
في عملية التقييم .وعند زيادة كم هذه الأ�ساليب يمكن للمعلم �أن يقوم بت�صنيف هذه الأدوات فمث ًال يمكن تحديد
الأدوات التي ت�ستخدم مع بع�ض الأن�شطة با�ستخدام �أحد اال�ستراتيجيات مع تالميذ من نمط التعلم الب�صري
لتحقيق �أهداف محددة .وكذلك تحديد الأدوات الأخرى التي ت�ستخدم مع ا�ستراتيجية �أخرى مع تالميذ من
�أ�صحاب نمط التعلم ال�سمعي لتحقيق نف�س الأهداف ال�سابقة  ......وهكذا .وتمتد عمليات الت�صنيف وتت�سع
مت�ضمنة كافة االحتماالت التي يتعر�ض لها المعلم �أثناء ا�ستخدامه للتدري�س المتنوع وتحتاج �إلى ا�ستخدام �أدوات
مختلفة للتقييم.
الخطوة الثالثة :عملية التنظيم والفهر�سة
تتمثل الخطوة الثالثة في �إن�شاء بنك �أدوات التقييم المنوعة في عمل فهر�ست وا�ضح ومنظم لما يوجد في البنك
من �أدوات تقييم .هذا الفهر�ست ي�ساعد المعلم على الو�صول لأنواع الأدوات التي يحتاج �إلى ا�ستخدامها في مواقف
م�شابهة لما �سبق �أن طبقت فيه الأداة.
الخطوة الرابعة :عملية الحفظ
�أما الخطوة الأخيرة وفيها يهتم المعلم بحفظ �أدوات التقييم في مكان ُي�سهل عملية الفرز والح�صول على الأداة
المنا�سبة ب�سهولة .ويمكن �أن يكون ذلك في �صور متعددة فيمكن �أن يتم في مجموعة من الملفات �أو في مجموعة من
الحقائب �أو في دوالب متعدد الأرفف �أو الأدراج مث ًال ويتم و�ضع الفتة �صغيرة بخ�صائ�ص مجموعة الأدوات المتجان�سة
في مكان وا�ضح يخ�ص كل مجموعة.

كيف ي�ستثمر المعلم عائد هذا البنك؟
�إن �إعادة ا�ستخدام �أ�ساليب و�أدوات التقييم من الر�صيد المتوفر لدى المعلم ي�سفر عن نتائج ومالحظات ينبغي �أن
يهتم المعلم بها ويمكن �أن ت�ؤدي �إلى عملية �إعادة تنظيم وتكييف وفق ًا لخ�صائ�ص يالحظها المعلم لدى تالميذه وبهذا
تتوالد نماذج جديدة من �أ�ساليب و�أدوات التقييم تكون منا�سبة لمجموعة جديدة من التالميذ لها نف�س الخ�صائ�ص.
فيكون ذلك عام ًال لتر�شيد جهد ووقت المعلم في عملية ت�صميم الأدوات المنا�سبة و يمكن �أن ي�ستفيد المعلم من
هذا الوقت في ت�صميم �أدوات جديدة لمجموعة من التالميذ لديها خ�صائ�ص ت�ستلزم ت�صميم �أداة خا�صة تتالءم مع
الأهداف والمحتوى والطريقة الم�ستخدمة.
كما ينبغي �أن يعتني كل معلم ينوع �أ�ساليب و�أدوات التقييم �أن ي�سجل مالحظاته عند تطبيق كل �أداة وردود الأفعال
لدى التالميذ عند ا�ستخدامها والنتائج الإيجابية وال�سلبية التي يحرزونها ومنا�سبة الوقت المتاح عند ا�ستخدام كل
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�أداة وعالقة البيئة التعليمية بم�ستوى �إحراز النتائج وتف�سير تلك النتائج وكل ما �سبق ي�صبح عام ًال �أ�سا�سي ًا في تطوير
الأدوات المتاحة كما �أنه ي�صبح عن�صر ًا فاع ًال في الق�ضاء على نقاط ال�ضعف في بع�ض الأدوات و�إ�ضافة مزيد من
نقاط القوة لكي ت�صبح �أكثر منا�سبة وفعالية.
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الف�صــل الثامن
وفي الختام كيف �أبد�أ؟
الحكاية من البداية
حوار مع كليات التربية المعلم حديث التخرج
الهرم رباعي الأ�ضالع
• �أعرف نف�سك
• �أعرف تالميذك
• �أعرف ماذا تريد �أن تعلمه
• �أعرف ا�ستراتيجيات التدري�س
تباديل وتوافيق
تعالوا ن�ستمع لن�صيحة الخبراء
• في الت�أني ال�سالمة
• �أمثلة عملية
• محاوالت مجربة في تنويع التدري�س لأول مرة
• �إجراءات لنجاح تنويع التدري�س
�س�ؤال �أخير  ...عن �إدارة ف�صل التنويع
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الف�صــل الثامن
وفي الختام كيف �أبد�أ؟
الآن ...ن�صل �إلى ال�س�ؤال المهم وهو:
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هل ي�ستطيع المعلم المبتدىء �أن ينفذ فل�سفة وا�ستراتيجيات تنويع
التدري�س؟

ونجيب وب�سرعة ...نعم ي�ستطيع.

ولك ــن

كيف نحقق هذا الهدف؟
بداية نذكر المعلم �سواء مبتدىء �أو معلم خبير� ،أن الهدف الأ�سا�سي
لمهنة التدري�س هو م�ساعدة كل متعلم ليحقق �أهداف المنهج ب�أعلى م�ستوى
�إتقان وتميز تمكنه منه قدراته وميوله وذكاءاته .وعلى الكفء �أن يحقق
هذا الهدف مع �أكبر عدد ممكن من تالميذه وتلميذاته بغ�ض النظر عما
يوجد بينهم من اختالفات.

ويحتاج المعلم لمجموعة من المهارات المتنوعة ليكون قادر ًا على تحقيق هذا الهدف .من هذه المهارات تمكن
المعلم من معرفة جوانب االختالفات لدى التالميذ ،وقدرته على قيا�سها وتحديد م�س توياتها ومنها مهارة المعلم في
تحديد احتياجات التالميذ التعليمية ،وتخطيط تدري�سه في �ضوء تلك االحتياجات .كذلك مهارة المعلم في معرفة
الأفكار والمفاهيم الأ�سا�سية التي يجب �أن يتعلمها التالميذ في مادة درا�سية معينة ،وفي كل مو�ضوع من مو�ضوعات
هذه المادة ،وعلى المعلم الكفء �أن يكون قادر ًا على تخطيط تدري�سه بمرونة وعلى م�ستويات متعددة حتى ي�صل لكل
تلميذ وفق ًا لقدراته وميوله .وعليه �أن يكون متمكن ًا من ا�ستراتيجيات تدري�س مختلفة ليتخير ما ينفع منها في كل
موقف من المواقف التعليمية .وعلى المعلم الفعال �أن يوائم بين ما يدر�سه وقدرات التالميذ المتنوعة دون �إخالل
بالمعايير العلمية والتربوية المحددة للمادة التي يدر�سها .ومن المهارات المهمة �أي�ض ًا تمكن المعلم من متابعة وتقييم
�أداء ونتائج التالميذ مهما اختلفت �أ�شكالها �أو طرق عر�ضها مع االلتزام بالأهداف المحددة م�سبق ًا.
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هذه �أمثلة لمهارات التدري�س التي يجب �أن
يتقنها المعلم ...موافقون؟

وفي �ضوء ما �سبق عر�ضه في ف�صول هذا الدليل يتبين �أن هذه المهارات هي الأدوات التي يتمكن بها ومن خاللها
المعلم من تنويع التدري�س.

�أين ومتى يتعلم
المعلمون هذه
المهارات

في كليات التربية

ولكي نكون على قدر كبير من ال�صراحة وال�شفافية والمو�ضوعية هيا نبد�أ الحكاية من البداية� ...أي من الم�ؤ�س�سة
الم�سئولة عن �إعداد المعلم وتخريج معلمين �أكفاء يتقنون كل هذه المهارات وغيرها كثير.

فمـ ـ ــاذا

يحدث في كليات التربية؟

ال �شك �أن طالب/طالبات كليات التربية يتعلمون كثير ًا من المواد التربوية� ،سواء في فل�سفات و�أ�صول التربية �أو
في علم النف�س التربوي �أو في تكنولوجيا التعليم والتعلم �أو في المناهج وطرق التدري�س ،فكلها ت�سهم في �صناعة المعلم
الكفء.
ول�سنا هنا ب�صدد تحليل �أو تقييم كليات التربية ،ولكن يهمنا هنا
الإجابة عن ال�س�ؤال الذي طرحناه في بداية هذا الف�صل ...هل ي�ستطيع
المعلم المبتدئ تنويع تدري�سه في المدر�سة؟
وال �شك �أن الطالب في كلية التربية يدر�سون �أن هناك اختالفات
وفروق بين التالميذ ،ويتعرفون هذه االختالفات و�أهمية مراعاتها.
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ولكن هل يتعلمون كيف يحددون هذه االختالفات عملي ًا؟ هل يعرفون عمليا طرق قيا�س هذه االختالفات؟ هل يطالبون
خالل فترة التربية الميدانية مالحظة هذه االختالفــات وقيا�سها بين التالميذ في المدر�سة؟ هل يطالب الطالب/المعلم
ب�أن يخطط درو�سه في �ضوء هذه االختالفات؟ بمعنى �أن يكون تنوع التدري�س جزء ًا مهم ًا يتدرب عليه الطالب/المعلم؟
وال�س�ؤال الأهم ...هل يقوم �أ�ساتذة كليات التربية �أنف�سهم بقيا�س قدرات وميول وا�ستعدادات طالبهم،
ويحددون احتياجاتهم التعليمية؟ وهل يعملون بالفعل على اال�ستجابة لهذه االحتياجات على تنوعها واختالفاتها؟

ونقـ ـ ــولها

ب�صراحة ...ال...

فكيف �إذن نطالب خريج كلية التربية بممار�سة هذه الأداءات والمهارات في المدر�سة بعد تخرجه؟ �إن فاقد
ال�شيء ال يعطيه .ولذلك نقدم فيما يلي بع�ض المقترحات والتو�صيات الموجهة �إلى كليات التربية:


نطالب �أع�ضاء هيئة التدري�س بكليات التربية �أن يمار�سوا وينفذوا ما يعلموه للطالب ،فيقدموا النموذج العملي
لما يقولونه من كالم نظري .وفيما يتعلق بتنويع التدري�س عليهم �إتاحة الفر�صة للطالب والطالبات تجربة
الحياة والتفاعل في ف�صل يقوم فيه الأ�ستاذ بالتدري�س على �أ�سا�س التنويع بما في ذلك من تعرف احتياجات
الطالب ،والأدوات التي ا�ستخدمها الأ�ستاذ لتحديد تلك االحتياجات ،والعمل في مجموعات �صغيرة وكبيرة،
ويرى الطالب بنف�سه ا�ستراتيجيات تدري�س متنوعة تنفذ بالفعل وي�ست�شعر �أهمية هذا التنويع وانعكا�ساته على
دافعية الطالب (وهو منهم) وم�ستوى الإنجاز الذي يتحقق.
نريد الطالب في الكلية �أن يحيا حياة التلميذ الذي �سوف يدر�س له في المدر�سة بعد التخرج با�ستخدام فل�سفة
وا�ستراتيجيات تنويع التدري�س.



من المفيد �أن يتاح لطالب الكلية زيارة بع�ض الف�صول في المدار�س ،ومحاولة تعرف االختالفات بين التالميذ
وتطبيق �أدوات قيا�س اال�ستعدادات والميول والك�شف عن �أنماط التعلم المختلفة.



�أن يكون �أحد متطلبات التربية الميدانية تدري�س وحدة با�ستخدام فل�سفة وا�ستراتيجيات وخطوات تنويع
التدري�س ،على �أن يتم ذلك بمتابعة ع�ضو هيئة تدري�س متمكن من مهارات تنويع التدري�س.



�أن يدون الطالب/المعلم في ملف �إنجازاته (البورتفوليو) تجربته في تنويع التدري�س ،وما يود �أن يطرحه من
�أ�سئلة لتح�سين م�ستواه في تنفيذها.
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في المحا�ضرات النظرية في التربية يجب مناق�شة المفاهيم الخط�أ في التدري�س والتقييم ،مثل� :أن المعلم
ي�ستهدف التلميذ (المتو�سط) في تدري�سه ،و�أن االمتحانات تو�ضع للتلميذ (المتو�سط) !!!



في لقاءات التدري�س الم�صغر  Micro Teachingيتاح للطالب ت�سجيل فيديو لمواقف تعليمية يتم فيها تنويع
التدري�س؛ ثم تناق�ش بين الجميع.



كذلك م�شاهدة ت�سجيالت فيديو ُمعدة من جهات متخ�ص�صة لدرو�س تنويع التدري�س في مواد درا�سية مختلفة،
وفي مراحل عمريه متنوعة.



ت�ستطيع كليات التربية الإفادة من بع�ض الخبراء المعروفين في مجال تنويع التدري�س �سواء من الداخل �أو
الخارج وعقد حلقات مناق�شة يح�ضرها الطالب/المعلمون و�أع�ضاء هيئة التدري�س للعمل على ن�شر الوعي
وتقارب الأفكار.

ما التو�صيات �أو المقترحات الأخرى التي تود �أن تقدمها �إلى كليات
التربية في هذا ال�ش�أن؟

التو�صيات المقدمة �إلى كليات التربية في هذا ال�ش�أن هي:
1

2

3

4
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المدر�س حديث التخرج
ننتقل الآن �إلى �أر�ض الواقع حيث يتخرج المعلم في كليات التربية
دون ممار�سة �أو تجريب �أو حتى تذوق طعم تنويع التدري�س .وين�ضم مع
هذا المعلم كثير من المعلمين/المعلمات دون �أي �إعداد تربوي من �أي
نوع .والجميع يعينون في المدار�س ويطالبون بالتدري�س وبتنويع التدري�س،
فما النتائج التي نتوقعها؟
لقد �آن الأوان ،بل فات الأوان ،على اهتمام الدول العربية بالمـعلـم
وبمهنـة التعليــم والتربي ــة .فالتعلــيم ر�سالة مقد�سة ويجب �أن تحترم
و�أن يحترم من ي�ؤديها وذلك ل�صالح �أبنائنا ول�صالح �أوطاننا.
ونحن نحاول في هذا الدليل م�ساعدة جميع المعلمين والمعلمات على فهم وتطبيق فل�سفة تنويع التدري�س ،وقد
خ�ص�صنا هذا الف�صل من الدليل لمن يريد �أن يبد�أ .وقد بد�أنا الف�صل ب�س�ؤال :هل ي�ستطيع المعلم المبتدئ �أن ينوع
تدري�سه؟ و�أجبنا بنعم ...ولكي تكون الم�ساعدة عملية وواقعية ف�سوف نر�سم الطريق للمعلم/المعلمة خطوة خطوة.

متى ي�ستطيع المعلم حديث التخرج تنويع التدري�س؟

يهتم المعلم المبتدئ في بداية حياته العملية ب�إثبات تمكنه وتر�سيخ مكانته كمعلم ،فيهتم جد ًا بالنظام في الف�صل
والتحكم في �سلوكيات التالميذ ،وبالح�ضور والغياب ،وت�صحيح الواجبات المنزلية .كما يهتم بدفاتر تح�ضير الدرو�س
وتنظيمها وتجميلها .يهتم المعلم �أي�ض ًا بموقفه العلمي �أمام تالميذه ،فيذاكر ويراجع مو�ضوع الدر�س ويقر�أ تعليمات
الوزارة والموجه ،ليكون م�ستعد ًا لتقديم الدر�س .وي�أتي تنويع التدري�س وغيره من مهارات التدري�س المتقدمة في
المرحلة الثالثة من النمو المهني للمعلم .فهو كالطفل الذي ي�ستخدم ع�ضالته الكبيرة �أو ًال ثم وبالتدريج يبد�أ التحكم
في ع�ضالته ال�صغيرة والأكثر دقة في الأداء.
وهناك فرق بين �أن يعرف المعلم معنى تنويع التدري�س و�أهميته ،و�أن ي�ستخدم تنويع التدري�س عملي ًا في تقديمه
لمحتوى المنهج وتناول مو�ضوعاته .فالمعرفة �شيء والعمل والتطبيق �شيء �آخر .وبالممار�سة وتكرار التطبيق يتمكن
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المعلم من عمليات تنويع التدري�س في مواقف مختلفة بنجاح حتى ي�صبح تنويع التدري�س جزء ًا ومكون ًا طبيعي ًا من
مكونات تفكير المعلم عند تخطيط الدرو�س وعند تقديم المحتوى وعند �إعداد الو�سائل والمواد التعليمية وعند �إدارة
الف�صل وعند تقييم النتائج.
ولعل القارئ/القارئة قد ا�ستوعب فل�سفة تنويع التدري�س بكل مكوناتها ومقوماتها من خالل ف�صول الدليل ال�سابقة،
وهو/هي الآن م�ستعد للتطبيق العملي في الف�صل.

•

وقفة ت�أمل� ...أعرف نف�سك !

بمفردك �أو مع مجموعة من زمالئك
اطرح هذه الأ�سئلة وت�أمل �أفكارك وحاول
الإجابة.
قبل �أن تفكر فيما �سوف تفعله في الف�صل مع تالميذك ،فكر في �أفكارك ومعتقداتك حول عمليتي التعليم والتعلم.
 ماهية كل منهما.
 عالقة كل منهما بالأخر.
� أيهما �أهم ...ولماذا؟
� أيهما الهدف و�أيهما الو�سيلة؟
 ما عالقة كل منهما بتنويع التدري�س؟
من وجهة نظرك كمعلم ......هل من الأف�ضل �أن تقوم �أنت بمعظم الأعمال داخل الف�صل؟ �أم �أن ي�شارك
التالميذ في الم�سئولية كمفكرين ومخططين ومنفذين؟ ولماذا؟
هل تعتقد �أن تالميذك يحتاجون لنف�س الكتاب المقرر ،ولنف�س الأن�شطة �سواء كان ذلك في مادة الريا�ضيات
�أو العلوم �أو الفنون؟ �أم �أنك ترى �أن التالميذ يحتاجون لمواد مختلفة؟ ولماذا؟
من مالحظتك المتكررة لتالميذك هل توافق �أنهم يتعلمون بطريقة واحدة وب�سرعة واحدة؟ �أم توافق على
�أنهم يفهمون بطرق مختلفة ويتعلمون ب�سرعات مختلفة؟ كيف و�صلت لهذا الر�أي؟
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هل تتعرف على تالميذك عن طريق الحديث �إليهم �أم الحديث معهم؟ لماذا؟
هل يتعلم التالميذ االعتماد على النف�س واال�ستقاللية عندما يوجههم المعلم لما يجب �أن يفعلوه؟ �أم عندما
يحملهم المعلم الم�سئولية في �أداء بع�ض الأعمال ويجعلهم م�سئولون عن تعلمهم؟ لماذا؟
هل يهم التالميذ �أن يمنحهم المعلم فر�ص ًا متعددة ومتنوعة لما يتعلموه وكيف يتعلموا؟ �أم �أن ذلك لي�س
مهم ًا بالن�سبة لهم؟ برر اختيارك.
هل ترى �أن دافعية الفرد تتزايد عندما يريد �أن ي�صل �إلى �أق�صى ما ي�ستطيع �أو عندما يريد �أن ي�صل �إلى
�أق�صى ما ي�ستطيعه الآخرون؟ لماذا اخترت هذا الر�أي؟
ما ر�أيك؟ هل تكون �أكثر فاعلية وت�ألق في تدري�سك �إذا كنت تدر�س لمجموعات �صغيرة من التالميذ �أو
لأفراد؟ �أم �أنك ت�شعر بتميزك وفعاليتك عندما تدر�س للف�صل كله؟ ما دليلك على ما تقول؟
هل تعتقد �أن التعلم يكون �أف�ضل و�أكثر ثبات ًا وقابلية للقيا�س والتقييم عندما يعتمد على التذكر والحفظ؟
�أم عندما ي�ستهدف الفهم و�إدراك المعاني؟ كيف تعرف ذلك؟
لماذا تق ّيم تالميذك؟ هل تعتقد �أن التقييم هدف في حد ذاته؟ �أم هو و�سيلة لتحقيق �أهداف �أخرى؟ وما
هي تلك الأهداف؟ ما الم�ؤ�شرات التي تدلك على �أن التقييم الذي ا�ستخدمته قد نجح؟
�إذا ا�ستعان المعلم ب�أحد زمالئه في �أي مرحلة من مراحل التدري�س ...هل تعتبر ذلك دليل على �ضعف
المعلم؟ و�إذا لم يفعل ...هل تعتبر ذلك دليل على كفاءة المعلم؟ على �أي �أ�سا�س تختار �إجابتك؟

اكتب الإجابات التي تو�صلت �إليها ...اقر�أها بت�أمل ...ماذا تقول لك هذه الإجابات.
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....................................................................................................
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....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
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ال �شك �أن تلك الإجابات تقدم لك مر�آة �صادقة عن �أفكارك ومعتقداتك عن التعليم والتدري�س والتعلم (يمكنك
�إ�ضافة �أ�سئلة �أخرى والإجابة عنها)� .إن هذه المعتقدات هي التي تر�شدك وتوجهك عند تخطيطك للتدري�س ،وتفاعلك
داخل الف�صل ،وهي الرد على من ي�س�ألك (لماذا تدر�س بهذه الطريقة؟) �سواء كان ال�سائل من الزمالء �أو من �أولياء
الأمور �أو حتى من التالميذ �أنف�سهم.

• �إعرف تالميذك

حيث �إن تنويع التدري�س يخطط وينفذ في �ضوء ما يعرفه المعلم عن تالميذه؛ مثل هواياتهم ،وقدراتهم الأكاديمية
والعملية ،ومعلوماتهم ال�سابقة عن المو�ضوع الذي يقدمه ،و�أنماط تعلمهم� ......إلخ في�صبح من ال�ضروري �أن يجتهد
المعلم لمعرفة هذه الجوانب عن تالميذه .ونرجو �أال يت�صور المعلم �أن هذه العمليات �صعبة وت�ستغرق وقت ًا ومجهود ًا،
فالواقع �أنه من ال�سهل على كل معلم �أن يتعرف تالميذه ،وي�ستخدم لذلك طرق ًا �سهلة وب�سيطة.

فعلى �سبيل
المثال
عند بداية الح�صة يقف المعلم عند باب الف�صل وي�ستقبل التالميذ وهم يدخلون .التالميذ يحيون المعلم
ويرد المعلم التحية باال�سم لكل تلميذ ،و�سوف يالحظ الكثير مما يريد �أن يعرفه عن كل منهم ...مث ًال (من
يدخل الف�صل متكا�س ًال ،ومن يدخل متحم�س ًا)( ،مجموعات الأ�صدقاء)( ،من يبدو عليه الإرهاق �أو التعب
ويحاول �س�ؤاله عن ذلك) ،و�سوف يالحظ المعلم حر�ص التالميذ على عدم الت�أخر عن الح�صة لعلمهم �أنه في
انتظارهم عند الباب.
عند تخطيط التالميذ لمجلة الحائط للف�صل يقترح �أن تت�ضمن حوار ًا بينه وبين المجموعة الم�سئولة عن
المجلة حول مو�ضوع يهمهم ومن اختيارهم .و�أثناء الحوار ي�ستطيع �أن يكت�شف الكثير من المعلومات التي يريد
�أن يعرفها عن خ�صائ�صهم وميولهم .ومع تغير المجموعات الم�سئولة عن كل عدد من �أعداد المجلة يتعرف
المعلم على مجموعة �أخرى من تالميذه.
يحاول المعلم �أن يتيح الفر�صة لكل تلميذ �أن يتحدث عن نف�سه لدقائق قليلة ،ويمكنه �أن ي�س�أله خالل ذلك
التقديم بع�ض الأ�سئلة التي تو�ضح له بع�ض الخ�صائ�ص التي يريد �أن يعرفها عن تالميذه.
من المفيد �أن يحدد المعلم �أماكن جلو�س التالميذ على �أن تكون ثابتة عند بداية كل ح�صة ،و�أثناء �أن�شطة الدر�س
تختلف المواقع وتتنوع ح�سب نوع الن�شاط ...وعند اقتراب موعد انتهاء الح�صة �أو الدر�س يعود كل تلميذ �إلى
موقعه الأ�صلي  .Home Baseوي�ساعد ذلك على �شعور التالميذ ب�أنهم �أع�ضاء في ف�صل واحد يجمعهم كلهم
على ما بينهم من اختالفات ،ولكنه يتيح لكل منهم حرية الحركة واالن�ضمام �إلى مجموعات مختلفة �أثناء
الح�صة .وفي النهاية يلحق الجميع بالوحدة الأ�سا�سية وهي الف�صل.
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اقتـ ـ ــرح

طرقاً �أخرى ي�ستطيع المعلم �أن يعرف بها تالميذه...

................................................................................................ - 1
................................................................................................ - 2
................................................................................................ - 3
................................................................................................ - 4
و�إلى جانب هذه الطرق التلقائية ،ي�ستخدم المعلم بع�ض الأدوات البحثية التي تمكنه من اكت�شاف ميولهم ،و�أنماط
تعلمهم ،و�أنواع ذكائهم.
وقد عر�ضنا بع�ض ًا منها في الف�صل الثاني من هذا الدليل.

•

�أعرف ماذا تريد �أن تعلمه

كما عرفنا من الف�صول ال�سابقة �أن تنويع التدري�س يركز على الأفكار الكبيرة والمدركات والمفاهيم الأ�سا�سية في
المو�ضوعات التي يت�ضمنها المنهج ،لذلك ي�صبح من �أهم عوامل نجاح المعلم في تنويع التدري�س �أن يكون على وعي
كامل بتلك الأفكار الرئي�سة في المحتوى الذي يدر�سه.

وهن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
على المعلم �أن ي�س�أل نف�سه هذا ال�س�ؤال:
ما الأفكار �أو المفاهيم التي يجب �أن يتعلمها كل التالميذ في المو�ضوع المطروح؟
قد يتعلم بع�ض التالميذ كل ما ورد في المحتوى.
وقد يتعلم بع�ض التالميذ �أجزاء من هذا المحتوى ولكن من المهم �أن يتعلم جميع
التالميذ الأفكار الرئي�سة حتى لو لم يتعلم بع�ض التفا�صيل في المو�ضوع
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�إن و�ضوح وتحديد هذه الأفكار الكبيرة في الدر�س هي �أ�سا�س التعلم ،وهي ما يحر�ص المعلم بكافة الطرق �أن
يتمكن منها كل تلميذ مهما اختلفت قدراته وذكاءاته ...فبدون تعلم كل تلميذ هذه الأفكار يكون تنويع التدري�س قد
ف�شل .لأن الهدف من تنويع التدري�س ،كما قلنا من قبل ،هو �أن يتعلم جميع التالميذ تلك الأفكار الكبيرة في الدر�س،
و�إن اختلفت طرق و�أ�ساليب الو�صول �إلى فهمها وتعلمها.

ارجع الى

وارجع الى

وارجع الى
•

الف�صل الثالث ...وراجع كيف يتم تنويع محتوى المنهج.

الف�صل الرابع ...وراجع ا�ستراتيجية �ضغط محتوى المنهج.

الف�صل ال�ساد�س ...وراجع العالقة بين تنويع التدري�س وتنظيم الفهم.

اعرف ا�ستراتيجيات التدري�س

لقد عر�ضنا في الف�صل الرابع من هذا الدليل مجموعة من ا�ستراتيجيات التدري�س التي يمكن للمتعلم �أن يتخير
منها ما ينا�سب الموقف التعليمي ،وما يرى �أنه يحقق الأهداف المرجوة .ون�ؤكد في هذا ال�سياق على �أنه ال توجد
و�صفة �سحرية �أو خريطة محددة لتنفيذ تنويع التدري�س بنجاح؛ فالأمر يتعلق بمتغيرات مختلفة ومتعددة تتداخل في
منظومة مت�شابكة ،والمعلم المتمكن هو وحده القادر على ت�صميم وتخطيط المواقف التعليمية/التعلمية وفق ًا لما لديه
من معطيات.
وكلما زادت ثروة المعلم من ا�ستراتيجيات التدري�س المختلفة ،كلما زاد تمكنه من تنويع تدري�سه �سواء في المحتوى
�أو العمليات �أو المنتج �أو التقييم �أو بيئة التعلم.
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ن ـ ـ ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ــو
الفعلية.

مراجعة ف�صول الدليل ال�سابقة ومناق�شة ما ورد فيها في �ضوء احتياجاتك

وهكذا اكتمل الهرم رباعي الأوجه الذي تمثل قاعدته هرم تنويع التدري�س.
وباكتمال �أوجه الهرم رباعي القاعدة تكون م�ستعد ًا لتجريب تنويع التدري�س.

تباديل وتوافيق
وقد يت�ساءل القارئ ...لقد �أكتمل الهرم رباعي القاعدة ،ف�أنا الآن:
�أعرف نف�سي وفل�سفتي في التعليم والتعلم.
واعرف تالميذي ونقاط تميزهم ونقاط �ضعفهم،وكذلك ميولهم و�أنواع ذكاءاتهم،و�أنماط تعلمهم.
كما �أنني اعرف مادتي العلمية جيد ًا و�أ�ستطيع �أن �أحدد الأفكار الرئي�سة في كل مو�ضوع.
و�أي�ض ًا اعرف عدد ًا ال ب�أ�س به من ا�ستراتيجيات التدري�س وكيف ت�ستخدم ومتى.

ولم�ساعدة القارئ/القارئة في الإجابة عن هذا ال�س�ؤال نذكره بالآتي:
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�أمثلة لتنويع التدري

�أن التنويع يتم في

�أن التنويع في �أي هذه
العنا�صر يتم في �ضوء

�أن التنويع يتم با�ستخدام
اال�ستراتيجيات التالية
�أركان ومراكز التعلم
المجموعات المرنة

ميول التالميذ
المحتوى
قدرات التالميذ
العمليات
النتائج
التقييم
بيئة التعلم

�ضغط محتوى المنهج
عقود التعلم

�أنماط تعلم التالميذ

الأن�شطة المتدرجة

�أنواع الذكاءات لدى
التالميذ

الأن�شطة الثابتة

معرفة التلميذ ال�سابقة
بالمو�ضوع

تعدد االجابات ال�صحيحة

مدى ما يحتاجه التلميذ
من م�ساعدة

حل الم�شكالت
درا�سات الحالة
فكر ،زواج� ،شارك

�شكل (� )25أمثلة لتنويع التدري�س
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عندما يريد المعلم �أن ي�ضع خطة لتجريب التنويع فعليه �أن يختار �أحد العنا�صر من العمود الأول ثم يحدد الأ�سا�س
الذي �سوف يتم التنويع في �ضوئه وذلك من بين البدائل الواردة في العمود الثاني ،ثم يختار �إحدى اال�ستراتيجيات
التي يرى �أنها منا�سبة للموقف وذلك من بين البدائل الواردة في العمود الثالث.

وعلى �سبيل
المثال

 يقرر المعلم �أنه �سوف ينوع في المحتوى و�سوف يخطط تنويع
المحتوى في �ضوء ذكاءات التالميذ ،و�سوف ينفذ ذلك با�ستخدام العمل في
مجموعات �صغيرة مت�شابهة في نوع الذكاء و�أنه �سوف يخ�ص�ص مدة ( )15دقيقة
من وقت الح�صة لتنفيذ هذه التجربة �أو المحاولة.

 مرة �أخرى يقرر المعلم �أن يكون التنويع في بيئة التعلم في �ضوء ميول
واهتمامات التالميذ و�سوف ينفذ ذلك من خالل ا�ستراتيجية حل الم�شكالت.
 ومرة �أخرى يقرر تجريب تنويع �أ�ساليب التقييم،و�أن يكون التنويع في �ضوء
�أنماط تعلم التالميذ ،و�أن ي�ستخدم في ذلك ا�ستراتيجية العقود الفردية مع
التالميذ ......وهكذا.
ولك �أن تتخيل عدد البدائل التي يمكن �أن يخطط لها المعلم ،و�أن ي�ستخدم كل بديل على حدة ،ويكت�شف �سهولة �أو
�صعوبة تنفيذه ،وعوامل نجاح المحاولة �أو ف�شلها ،ويتو�صل �إلى كيفية تح�سينها و�ضمان نجاحها في المرات التالية.

تعالوا ن�ستمع
لن�صيحة الخبراء
بحث ًا عن رد ل�س�ؤالنا كيف يبد�أ المعلم المبتدئ في تطبيق تنويع التدري�س ،وجدنا معظم � -إن لم يكن جميع
الخبراء والرواد في هذا المجال  -ين�صحون المعلم المبتدئ بعدة ن�صائح ،تلك الن�صائح توجه لكل معلم مبتدئ في
تطبيق نظرية تنويع التدري�س مهما كانت مدة خبرته ،وال تقت�صر على المعلم حديث التخرج.
وهذه الن�صائح هي:
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•

في الت�أني ال�سالمة

يتفق جميع الخبراء على �أن مهارة تنويع التدري�س ال تتكون لدى المعلم من خالل اال�ستماع �إلى المحا�ضر� ،أو من
خالل قراءة بع�ض المراجع في المو�ضوع� ،أو بم�شاهدة �أو مالحظة معلم يقوم بتنويع التدري�س ......ولكنها تتكون
وتنمو من خالل كل ذلك بالإ�ضافة �إلى الممار�سة ...الممار�سة ...الممار�سة.
ولذلك ين�صحون بعدم الت�سرع عند البدء في تجريب تنويع التدري�س ،بل من الأف�ضل �أن يبد�أ المعلم ب�أحد مكونات
مهارة تنويع التدري�س ،ثم يتدرج لإ�ضافة مكون �آخر ثم �آخر وهكذا .بمعنى يجب �أال يت�صور المعلم �أنه �سوف ينفذ كل
ما قلناه عن ماذا تنوع وكيف تنوع ،و�أنه �سوف ي�ستخدم اال�ستراتيجيات المقترح ا�ستخدامها في تنويع التدري�س .فهذا
م�ستحيل.
وعلى المعلم التروي والتفكير عند البدء حتى ال يغرق .وقد عبرت عن هذه الفكرة واحدة من رواد نظرية تنويع
التدري�س وهي كارول �آن توميلن�سون  Caral ann Tomlinsonبقولها ”Think V.S. Sink“ :وفي م�ؤلفاتها
المتعددة ت�ؤكد على �أهمية تدرج المعلم في تطبيق فل�سفة تنويع التدري�س.

• �أمثلة عملية

يكلف المعلم كل تالميذ الف�صل بتنفيذ ن�شاط يتطلب العمل الفردي وال�سكوت التام ،وقد يكون قراءة جزء من
كتاب �أو البحث عن مو�ضوع معين في �أكثر من مرجع� ،أو كتابة مو�ضوع من اختيارهم� ،أو التدريب على حل م�سائل
ريا�ضية ...ويعطي المعلم وقت ًا محدد ًا لهذا الن�شاط كل يوم.

و�سوف ي�س�أل
الفارئ

و�أين التنوع هنا؟ ولتو�ضيح ال�صورة نوافق على �أنه لم يبد�أ المعلم ب�أي
تنويع ...ولكن �سوف يختلف �أداء التالميذ ،وطلبهم للم�ساعدة ،و�سرعة انتهاء البع�ض
من الن�شاط المطلوب .وبتلقائية �شديدة �سوف تتكون مجموعات ممن ينتهون من
الن�شاط المطلوب من التالميذ ليكلفهم المعلم بعمل �آخر ،بينما ي�ستكمل باقي
تالميذ الف�صل الن�شاط المطلوب.

239

وعلى المعلم

�أن ي�شرح ما يجري في الف�صل ،ولماذا حتى يبد�أ التالميذ ا�ستيعاب فكرة
�أنهم ال يتعلمون بنف�س ال�سرعة ،و�أنهم يختلفون في درجة الم�ساعدة �أثناء تنفيذ
الن�شاط .وبالتدريج ي�ضيف المعلم �أ�ساليب �أخرى لتنويع التدري�س ،وفي كل مرة
ي�شرح للتالميذ ما يجري في الف�صل و�أ�سبابه.
خالل الدر�س يحدد المعلم فترة زمنية محدودة يكلف خاللها بع�ض التالميذ ب�أداء ن�شاط روتيني مرتبط
بالدر�س ،ويكلف البع�ض الآخر بعمل �آخر مختلف ولكنه �أي�ض ًا مرتبط بالدر�س ،على �أال يكون هناك مناق�شة �أو
تفاعل �أو تعاون من �أي نوع بين الفريقين ...وهذه مقدمة يدرك من خاللها التالميذ فكرة �أنه لي�س بال�ضرورة
�أن يقوم كل تالميذ الف�صل بعمل �أو ن�شاط واحد ،و�أن يتقبلوا مبد�أ تنوع الأن�شطة والمهام التي يقومون بها
التالميذ.
ويتعلم التالميذ �أهمية تركيز كل تلميذ على ما يفعله هو بد ًال من االهتمام بما يفعله الآخرون.
يطلب المعلم من التالميذ العمل في ثنائيات ليقر�أ كل تلميذ لزميله فقرة من �أحد الكتب �أو المجالت حول
مو�ضوع مطروح على ال�ساحة وليكن مث ًال عن «تلوث البيئة و�ضرره على �صحة الإن�سان» .ثم ينتقل �إلى تنويع
التدري�س في �ضوء معلومات التالميذ ال�سابقة فيخ�ص�ص ع�شر دقائق لمناق�شة المو�ضوع جماعي ًا وي�ضيف كل
تلميذ ما لديه من معلومات عن هذا المو�ضوع.
في در�س تاريخ يبد�أ المعلم �شرح ومناق�شة الفرق في �أحوال المجتمع في حقبتين تاريخيتين ،ي�شترك الجميع
في المناق�شة .ثم يخ�ص�ص المعلم ع�شر دقائق يطلب فيها من التالميذ� ،أفراد �أو في مجموعات التعبير عن
الفرق بين هاتين الحقبتين التاريخيتين ب�أي طريقة �أو �أ�سلوب يف�ضلونها.
ومن مثل هذه المحاوالت الب�سيطة تزداد ثقة المعلم في نف�سه وفي قدرته على تنويع تدري�سه ،كما يتعود التالميذ
ويتقبلوا فكرة التعلم بطرق مختلفة ،وهكذا ينمو المعلم وينموا التالميذ ...وي�ستمر النمو.

•

محاوالت مجربة في تنويع التدري�س لأول مرة

ن�ؤكد هنا على البداية بت�أن ثم النمو التدريجي ،ففي �أول �سنة يجرب فيها المعلم تنويع التدري�س يخطط لنف�سه
ولتالميذه بع�ض محاوالت التنويع التي تجذب التالميذ وتحببهم في هذا التنوع داخل الف�صل الواحد .وكما �سبق
�أن ذكرنا �أن التعلم يحدث عند التعر�ض �إلى تحدي معقول ومنا�سب ،لذلك يتخير المعلم بع�ض المحاوالت المثيرة
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لدافعيته لتجريب التنويع ،على �أن تكون قابلة للتحقق ب�شئ من المجهود والإ�صرار على النجاح�،أما �إرجاء المحاولة
 كما يعتقد بع�ض المعلمين  -حتى يكون مت�أكد ًا تمام ًا من النجاح ،ف�سوف تجعله ي�ؤجل المحاولة وي�ضع الحججوالمبررات للت�أجيل حتى �أنه قد ال يبد�أ مطلق ًا.
ونن�صح المعلم بعدم تجريب مداخل كثيرة ومتعددة مرة واحدة ،ف�إن ذلك ي�ؤدي �إلى الف�شل وفقدان الثقة بالنف�س.
�أما البدايات المتوا�ضعة والر�صينة فهي ت�ؤكد النجاح والنمو التدريجي والتراكمي وهذا هو المطلوب.
وفيما يلي بع�ض المحاوالت التي يمكن للمعلم �أن يتخير بع�ضها لتجريبه في ال�سنة الأولى من تطبيقه تنويع
التدري�س:


حاول مالحظة �سلوكيات تالميذك في مواقف مختلفة ود ِّون ما يثير دافعية التعلم عند كل منهم.



حاول �أن ت�ضع في اعتبارك جملة ما يفعله التلميذ ،ولي�س فقط ا�ستجابته في الف�صل �أو درجاته في االمتحان،
بل كل �إنجازاته (في المناق�شة  -في الكتابة  -في الم�شاركة  -في العمل الفردي  -في اللعب  -في الواجبات
المنزلية� .......إلخ) فهذا يعطي المعلم �صورة �شاملة عن التلميذ .ركز على عدد محدود من التالميذ كل
�أ�سبوع.



حاول قيا�س م�ستوى التالميذ قبل تقديم المو�ضوع الجديد ،وتعرف ت�أثير هذا القيا�س القبلى على �أداء التالميذ
ونتائجهم.



حاول تجريب تنويع التدري�س في در�س واحد من درو�س الوحدة.



حاول تنويع منتج واحد من نواتج التعلم في الف�صل الدرا�سي.



حاول تنويع م�صادر التعلم في �أحد مو�ضوعات المنهج ،مثل (الكتب والمراجع  -الت�سجيالت ال�صوتية -
الفيديو� ......إلخ) ،على �أن تكون متفاوتة ال�صعوبة.



حاول و�ضع معايير نجاح نواتج التعلم ،ثم �أ�شرك التالميذ لإ�ضافة معايير �أخرى يرون �أنها تنا�سب قدراتهم
وميولهم ،وبهذا تتنوع معايير الحكم على المنتج من تلميذ �إلى �آخر.
حاول منح التالميذ مزيد ًا من فر�ص االختيار �سواء في العمل داخل الف�صل� ،أو في الواجبات المنزلية� ،أو في
الأن�شطة الإ�ضافية المرتبطة بالدر�س �أو بالوحدة.







حاول �إ�شراك التالميذ في و�ضع �إجراءات موجهة للعمل في الف�صل ......مث ًال كيف يت�صرف التالميذ عند
ت�شكيل المجموعات؟ كيف يلفت التلميذ انتباه المعلم ليطلب الم�ساعدة؟ ماذا يفعل عندما ينتهي من العمل
المكلف به؟ ......وهكذا.
حاول تعليم تالميذك االعتماد على �أنف�سهم والقيام ببع�ض الأعمال التي تعودوا �أن يقوم بها المعلم .مثل �إعادة
ترتيب الف�صل في �شكل مجموعات على �أن يتم بنظام وبهدوء� .أن يقوم التالميذ بتجميع الأعمال المطلوبة� .أن
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ي�ساعد التالميذ بع�ضهم بع�ض ًا في بع�ض المهام� .أن يكون التلميذ م�سئو ًال عن ملف �إنجازه (البورتفوليو) بعناية
ووفق ًا لل�شروط المو�ضوعة لذلك� .أن ي�ضع كل تلميذ �أهداف ًا يريد �أن يحققها من خالل درا�سة الوحدة� ،أو في
نهاية الف�صل الدرا�سي على �أن يتابع تقدمه نحو تلك الأهداف.


حاول تجريب فكرة العقود الدرا�سية مع التالميذ على �أن يتم ذلك بالتدريج؛ فيكون العقد الأول لمدة يومين
يح�صل التلميذ في نهايته على درجة وتقدير ،ويكون العقد الثاني لمدة �أربعة �أيام و�أي�ض ًا يح�صل في نهايته على
درجة وتقدير ،ثم العقد الثالث ومدته �أ�سبوع ًا كام ًال ويح�صل في نهايته على درجة وتقدير.

يمكنك
التفكير

في محاوالت �أخرى تبد�أ بتجربة لتكت�سب الثقة بالنف�س في تطبيق فل�سفة
تنويع التدري�س ،وكذلك يتعود التالميذ على هذا الأ�سلوب وينتقلون ب�سال�سة من نمط
التعلم التقليدي �إلى تنويع التعليم والتعلم.

•

�إجراءات لنجاح تنويع التدري�س
�سبق �أن �أو�ضحنا �أهمية تعريف �إدارة المدر�سة بما ينوي
المعلم تجريبه في تدري�سه؛ وال �شك �أن موافقة �إدارة المدر�سة
على تجريب تنويع التدري�س يجعلهم �شركاء مع المعلم في المحاولة
ويدفعهم لتقديم كل العون والم�ساعدة والت�أييد ،وبالتالي العمل
على نجاح المبادرة .وعلى المعلم �أن يح�صل على هذا الت�أييد
قبل البدء وا�ستمرار هذا الدعم �أثناءه ،وذلك من خالل �شرحه
لفل�سفة تنويع التدري�س و�أهميتـه ونتائجـه المتوقـعـة،ثـم من خـالل
دعـوة �إدارة المدر�سة لزيارة الف�صل ومراقبة ما يحدث ،وب�إجراء
حوار مع التالميذ لتعرف ر�أيهم واتجاهاتهم نحو التجربة.
من حق �أولياء الأمور معرفة ما يحدث مع �أبنائهم في
المدر�سة ،وعادة يحكى الأطفال لذويهم عما يقومون به من
�أن�شطة ويتحم�سون في و�صف الإجراءات غير العادية التي يقومون
بها ...وقد يتعجب �أولياء الأمور لما يحدث ،والبع�ض قد يرف�ضونه،
لذلك نن�صح بدعوة �أولياء الأمور لح�ضور لقاء يح�ضره قيادات
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المدر�سة لت�شرح لهم الفكرة بب�ساطة �شديدة ودون تعقيد ،مع الت�أكيد على عائد ذلك على �أبنائهم .وقد ترحب بزيارة
بع�ضهم �إلى الف�صل لي�شاهدون ب�أنف�سهم ما يجري ويالحظوا تغير المناخ والبيئة التعليمية من تركيز على الحفظ �إلى
االهتمـام بالمناق�شات والفهم ،ويرون نتائج التالميذ وكيف يتقدمون وكم هم �سعداء بهذا الأ�سلوب.
عندئذ تحظى بت�أييدهم بل وبم�ساعدتهم بمتابعة ما يطلب من التالميذ من �أن�شطة ،وتتغير نظرتهم �إلى عملية
التعلم فيكونوا م�شاركين بد ًال من كونهم معار�ضين.
�إن ت�أييد زمالئك لما تقوم به هو هدف يجب تحقيقه بكل الو�سائل،
و�إال ف�أنت تكون جبهة م�ضادة للفكرة� .إن كثير ًا من �أن�شطة تنويع التدري�س
تتطلب تكامل بع�ض المواد الدرا�سية في المنهج ،وهنا ي�صبح التعاون مع
الزمالء وم�شاركتهم في تخطيط وتنفيـذ هذه الأن�شطـة �أمر ًا مهم ًا للغاية.
وقد يتبادل المعلم الأدوار مع بع�ض الزمالء فيعاون بع�ضهم فيما يقومون
به من �أن�شطة ،ويقومون هم بمعاونته في نجاح تجربة تنويع التدري�س.
ال�شك �إن معرفة الموجهين بفل�سفة تنويع التدري�س و�أ�ساليبه هو ال�سبيل لموافقتهم على ما يحاول المعلم القيام
به في الف�صل .وفي حاالت معينة يكون الموجه هو المهتم بتطبيق هذه النظرية بين معلمي مادته الدرا�سية ،وهنا
تكون العملية �أ�سهل حيث يعمل الموجه على �إقناع �إدارة المدر�سة ،ويتدخل في �إقناع �أولياء الأمور ،كما يقدم كل الدعم
والم�ساعدة للمعلم نف�سه .وهذا ي�ضمن نجاح التجربة .وكما نعلم �إن تنويع التدري�س يتطلب منح المعلم الكثير من
الحرية في تخطيط المنهج ،واختيار طرق وا�ستراتيجيات التدري�س و�أ�ساليب التقييم ،والموجه مع �إدارة المدر�سة
هو الجهة التي تمكن المعلم من هذه الحرية واال�ستقاللية بعيد ًا عن توزيع المنهج بالطريقة الجامدة التقليدية التي
تفر�ض على جميع المعلمين.
وفي ظل الوعي ال�سائد والمتزايد ب�أهمية الم�شاركة المجتمعية فيما يحدث داخل المدر�سة ،فيجب �أن تعمل
المدر�سة على ن�شر الوعي بنظرية تنويع التدري�س و�أهميته من خالل لقاءات عامة� ،أو الن�شر والر�سائل� ،أو من خالل
االنترنيت ...وغيرها.
�إن االهتمام بتوعية وم�شاركة المجتمع يثير رغبة بع�ض الأفراد �أو ال�شركات �أو الهيئات المختلفة بهذه المبادرات
الجادة والجديدة في التعليم ،ويدفع لتقديم الم�ساعدات الالزمة لنجاح التجربة .ون�ؤكد على �إن �إهمال الم�شاركة
المجتمعية في مثل هذه المبادرات التربوية قد ي�ؤدي �إلى رف�ض ومعار�ضة من المجتمع لي�س لأنهم ال يريدون تح�سين
التعليم ولكنهم ال يعرفون ما يدور في التعليم.
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�س�ؤال �أخير......
كيف يدير المعلم الف�صل مع تنويع التدري�س؟
وما زال المعلم
ي�س�أل

مع هذا الن�شاط وهذه الحركة الم�ستمرة من التالميذ ومن المعلم ،كيف
يمكن له �أن يتحكم في �إدارة الف�صل وفي المحافظة على النظام ،وعدم �إهدار الوقت،
والتركيز على �أهداف التعلم؟

للإجابة عن هذا
ال�س�ؤال

نود �أن يطمئن المعلم قارئ هذا الدليل� ،أن الإجابة قد وردت في ثنايا
الف�صول ال�سابقة ،وعندما نناق�شها هنا� ،سوف يكت�شف �أنه يعرفها بل ويفهمها
جيداً.

وفيما يلي عر�ض مخت�صر للأ�ساليب المختلفة التي ت�ساعد المعلم على ُح�سن �إدارة ف�صل يتم فيه تنويع التدري�س:
 - 1من �أهم العوامل التي ت�ساعد في �إدارة الف�صل ،و�ضوح �أهداف التدري�س المطلوب تحقيقها ،وتحديد الأفكار
الرئي�سة في كل مو�ضوع .هذا الو�ضوح ي�ساعد المعلم على التركيز بد ًال من الت�شتيت ،ويمكنه من ر�سم خطة تنويع
التدري�س التي تنا�سب القدرات المختلفة للتالميذ .وال�شك �أن ُح�سن �إدارة الف�صل تعتمد على تمكن المعلم وو�ضوح
ر�ؤيته نحو ما يريد تعليمه للتالميذ .وتنعك�س هذه الثقة على التالميذ وت�ؤدي �إلى اتجاهات �إيجابية نحو التعلم .وهذا
هو �أول الطريق �إلى النجاح.

هل تتذكر

التخطيط المعكو�س من �أجل الفهم؟
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حلقات الفهم؟
والأفكار الكبيرة التي تبقى في ذاكرة المتعلم ووجدانه طوال حياته؟

 - 2تعتبر م�شاركة التالميذ ب�إيجابية في الموقف التعليمي من �أهم العوامل التي ت�ساعد في �إدارة الف�صل،
وبخا�صة ف�صول تنويع التدري�س؛ حيث تتعدد الأن�شطة للمجموعات المختلفة من التالميذ ،ويتحملون جزء ًا كبير ًا من
م�سئولية تعلمهم.
وعندما يتحول الف�صل �إلى مجتمع ي�سعى �إلى تحقيق �أهداف موحدة ،تزداد الدافعية للنجاح ويلتزم كل تلميذ بما عليه
من واجبات كما يتم�سك بما له من حقوق ،وتتحول الإدارة �إلى نوع من الإدارة الجماعية الفعالة.

هل تتذكر

دور التلميذ في نجاح �أهداف تنويع التدري�س؟

هل تتذكر
كيف نخلق الدافعية لدى التالميذ؟
وما العوامل التي تقتل دافعية التلميذ؟
 - 2تبنى الإدارة الفعالة لف�صول تنويع التدري�س على معرفة المعلم الجيدة لتالميذه .فهو يعرفهم ك�أفراد
وباال�سم ،ويعرف ميولهم وهواياتهم ،كما يعرف م�ستوياتهم الأكاديمية ،ونقاط القوة �أو ال�ضعف لديهم .تمكن هذه
المعرفة المعلم من التوا�صل والتفاهم مع تالميذه في الف�صل ،مما يخلق جو ًا من الثقة المتبادلة ،في�سود االحترام
وااللتزام داخل الف�صل مما ي�ؤدي �إلى �إدارة ناجحة من وجهة نظر جميع الأطراف.
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ما قلناه عن �أهمية �أن يعرف المعلم تالميذه؟ وكيف يعرفهم؟

 - 4وننتقل الآن �إلى مناق�شة بع�ض التفا�صيل العملية في �إدارة الف�صل والتي ت�ساعد المعلم في الإجابة عن
ال�س�ؤال المطروح هنا:
�إدارة الوقت:
 على المعلم �أن يوازن بين الوقت المخ�ص�ص للف�صل ككل والوقت المخ�ص�ص لمجموعات �أو �أفراد من تالميذ
الف�صل .وي�ساعد في ذلك عقود التعلم ،والواجبات المنزلية ،وفقا لحاجات التالميذ.
� إذا انتهي بع�ض التالميذ من �أداء المهام المطلوبة ب�سرعة ،بينما ما زال البع�ض يحتاج لمزيد من الوقت......
ماذا يفعل المعلم؟
 هنا يمكن اال�ستعانة ببع�ض الأن�شطة الم�ستمرة الثابتة  Anchor activitiesللتالميذ المتفوقين ،ومن المفيد
�أن يتعود التالميذ على هذا الروتين في العمل بطريقة تلقائية دون �شكوى �أو �إزعاج.
ي�س�أل بع�ض المعلمين من �أين �أجد الوقت لتخطيط تنويع التدري�س؟ ونن�صح هنا بعدم المبالغة في �أن�شطة
التنويع في وقت واحد ،بل التريث ومحاولة الإقالل من محاوالت التنويع الجديدة.
كيف يمكن التحكم في الأ�صوات التي تحدث في ف�صول تنويع التدري�س؟
تعتبر �أ�صوات التالميذ المتداخلة ،وال نقول المرتفعة ،ظاهرة طبيعية في ف�صول تنويع التدري�س ،ومع ذلك يجب
التحكم في هذه الأ�صوات حتى ال ت�ؤثر على التركيز وعلى التعلم.
ومن المفيد �أن يتفق المعلم مع تالميذه على بع�ض الإ�شارات التي ي�ستخدموها عند طلب �شيء معين ،كما عليه
�أن يعودهم على الهدوء ورف�ض ال�صوت العالي ،ومراقبة ذلك ب�أنف�سهم ليتنبهوا وينبهوا زمالئهم ليخف�ضوا �أ�صواتهم
بطريقة تلقائية.
وقد يكلف المعلم بع�ض التالميذ لمراقبة درجة ارتفاع الأ�صوات في الف�صل ولهم �أن يقترحوا �أ�ساليب مختلفة
ل�ضبط الأ�صوات.
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تنظيم الحركة داخل الف�صل:
لعلك تتذكر تنظيمات حجرة الدرا�سة المختلفة التي عر�ضناها عن بيئة التعلم ،وكان من �أهم �أهداف هذه
النماذج �أن تتاح للتالميذ حرية الحركة واالنتقال من �أماكنهم �إلى �أركان التعلم� ،أو �إلى مكتب المعلم ب�سهولة ودون
�إزعاج للآخرين.
ويمكن �أن يكلف المعلم بع�ض التالميذ بمراقبة الحركة داخل الف�صل ،وتوجيه زمالئهم لاللتزام واالن�ضباط
وعدم م�ضايقة الآخرين عند الحديث.
توزيع الخامات والأدوات:
يتطلب تنويع التدري�س ا�ستخدام العديد من م�صادر التعلم ،والأدوات ،و�أوراق العمل .وكثير ًا ما يت�سبب ذلك في
�إحداث �شيء من الفو�ضى في الف�صل .وللتغلب على ذلك يمكن �أن يخ�ص�ص المعلم من�ضدة خا�صة ي�ضع عليها المواد
المطلوب توزيعها ،وعليه �أن يدرب التالميذ على تنظيم تلك العملية دون تزاحم �أو �إ�ضاعة وقت.
وقد يفيد تكليف �أحد التالميذ م�سئولية توزيع نوع من هذه الأدوات ،و�آخر م�سئول عن توزيع الأوراق ...وهكذا مع
تحديد الوقت المنا�سب لكل عملية .ي�ساعد ذلك على �ضمان النظام في الف�صل ،وتحمل التالميذ للم�سئولية والم�شاركة
الإيجابية في العملية التعليمية.

وهكذا نرى
�أن الإدارة الفعالة لف�صل تنويع التدري�س تعتمد على �أفكار ب�سيطة،
وحلول �إبداعية وعلى المعلم �أن:

يجرب ......ويبدع ......ويبتكر ......وينوع.
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خاتمة
في نهاية هذا الدليل ي�سعدنا �أن ن�ضعه في مكانته التي تم ت�أليفه و�إعداده من �أجلها .فمنذ م�ؤتمر جوميتان توجهت
القيادات والم�ؤ�س�سات التربوية على م�ستوى العالم نحو التربية للجميع  Education for allوهذا يعني �إتاحة الفر�ص
لأي فرد دون تمييز �سواء على �أ�سا�س النوع (ذكر �أو �أنثى)� ،أو على �أ�سا�س الثقافة� ،أو الأ�صل التاريخي �أو الجغرافي� ،أو
الدين� ،أو الم�ستوى االقت�صادي� ،أو نوع وم�ستوى الذكاءات والقدرات � ......أو �أية اختالفات �أخرى.
هذا التعليم الذي يف�سح المجال لكل فرد لاللتحاق بالمدر�سة دون تفرقة �أو تمييز ،هو ما يطلق عليه التعليم الموحد
� Inclusive Educationأي التعليم الهادف �إلى احتواء جميع التالميذ على الرغم من اختالفاتهم في نظام تعليمي
واحد ،ومنه �سادت فكرة المدر�سة الموحدة  Inclusive Schoolالتي يندمج في ف�صولها كل التالميذ الموهوبين
والعاديين ومن لديهم �إعاقات ج�سمية �أو ذهنية �أو �صعوبات تعلم .وي�سمى الف�صل .Inclusive Classroom
وقد ثبتت منظمة اليون�سكو ومكتب التربية الدولي ( ) IBEوبع�ض الهيئات الأخرى فكرة التعليم الموحد ،وفي �سبيل
دعم الفكرة ون�شرها عقدوا �سبع ور�ش عمل خالل عام  2007م ح�ضرها ( )270م�شارك ًا من ( )65دولة من مناطق
متنوعة من العالم .كما عقدوا جل�سات لمجموعات منتقاة من خبراء التربية في العالم لمناق�شة الأبعاد المختلفة
للتعليم الموحد ومتطلبات تطبيقه.
و�سوف يعقد الم�ؤتمر الدولي الثامن والأربعون لليون�سكو في جنيف في الفترة من  28 - 25نوفمبر  2008م ،وقد تقرر
�أن يكون المحور الأ�سا�سي لهذا الم�ؤتمر هو :
«التعليم الموحد  :طريق الم�ستقبل» “”Inclusive Education: The Way of the Future

وترى منظمة اليون�سكو توحيد التعليم على �أنه مدخل ديناميكي لمواجهة االختالفات بين التالميذ ب�إيجابية ،بد ًال من
اعتبارها م�شكلة ت�ؤثر على جودة التعليم .وهذه النظرة �أبعد بكثير من مجرد محاولة دمج بع�ض التالميذ في الم�سار
الأ�سا�سي للتعليم وعدم عزلهم في ف�صول �أو مدار�س منف�صلة.
�إن الف�صول الموحدة هي فر�صة لإثراء البيئة التعليمية/التعلمية ي�ستفيد منها جميع الأطراف ،كما تعتبر تحدي ًا
ي�ساعد المعلم على تطوير �أ�ساليب وطرق التعليم لتلبية احتياجات التالميذ المختلفة والمتنوعة.
ولن ينجح المعلم في هذا التحدي �إال من خالل قدرته على تنويع طرق التدري�س التي ي�ستخدمها في الف�صل .ومن هنا
ي�أتي هذا الدليل بين يدي المعلم ليو�ضح مفهوم تنويع التدري�س في الف�صول الموحدة ،وكيف يتم هذا التنويع لمقابلة
احتياجات التالميذ المختلفة مما ي�ضيء الطريق لكل معلم ومعلمة وي�شجعهم على البدء في تنفيذ وتطبيق نظرية
تنويع التدري�س تحقيق ًا لأهداف التعليم الموحد.
ونتمنى �أن نكون قد وفقنا في تقديم عمل نافع في مجال التعليم والتعلم لأمتنا العربية.
واهلل ولي التوفيق ...
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