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  المحاضرة األولى

  تطورأدوات  مالحظة التدریس 

  :مقدمة

إن االرتقاء باألداء التدریسي للمعلم إلى مستوى التمكن یعد من أحد األهداف 

ویمكن أن یتحقق ذلك إذا زادت فاعلیة سلوك  ,لتربویة المهمة في الوقت الحاضرا

وهذا یستلزم أوًال عملیة قیاس لهذا السلوك داخل حجرة الدراسة في أثناء , التدریس

التفاعل الحادث بین المعلم والمتعلم؛ بغیة الوصول إلى أكثر فاعلیة ممكنة لسلوك 

ئل قیاس وسابینما تعتبر أدوات المالحظة على هذا األساس نوعًا من  و التدریس

، فإن مطوریها أو مستعملیها یؤكدون  دون مدخالته أو مخرجاته ،عملیات التدریس 

قیاس عملیات التدریس، على تجنب استخدامها كوسائل  –لتحقیق هذا الغرض 

، للحكم سلبیًا أو ایجابیًا على كفایة المعلم والتدریس، أو تقریر قیمتهما )1( تقییمیة

تنحصر في  األدواتبأن االستعماالت السائدة لهذه  ومن هذا لوحظ. التربویة 

  .)2( الغالب بأعمال البحث والتدریب

  :التعلیم-1

والتعلیم , والمعلومات التعلیم اشمل واعم من التدریس النه یشمل المهارات والقیم

التعلیم عرفه  )وغیر مقصودة  اي مقصودة(منظمة وغیر منظمة  یكون بطرق

تزوید الفرد بالخبرات واالتجاهات لكي یستطیع مواجهة بأنه عملیة "الطوبجي 

  .المشكالت والمتغیرات المستمرة في متطلبات الحیاة والتي تساعده على النجاح

  :التدریس-2

هو تلك العملیة المنظمة المقصودة بهدف نقل ما في ذهن األستاذ من معلومات / 01

كما یعتبر التدریس الجانب التكنولوجي , وهي عملیة تفاعلیة بین المعلم والمتعلم, ومعارف

   .للتربیة قصد اكتساب التلمیذ المهارات والخبرات

التدریس هو عبارة عن سلسلة من اإلجراءات و الترتیبات " وفي تعریف أخر نجد بان / 04
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نهایة تنفیذ التدریس  ا من التخطیط حتىءو األفعال المنظمة التي یقوم  بها ا المعلم بد

  .میتحقق له التعلی لتالمیذ نظریا وعملیا حتىا ویساهم فیها

  3- خصائص التدریس: 

1-التدریس عملیة شاملة ، تتولى تنظیم كافة مداخالت العملیة التربویة ، من المعلم  

  2-  وتالمیذ ومنـهج ، وبیئـة مدرسیة ، لتحقیق األهداف التعلیمیة. 

  3- التدریس مهنة إنسانیة مثالیة 

  4-.التدریس عملیة ایجابیة هادفة تتولي بناء المجتمع 

  5-.التلمیذ یمثل محور العملیة التعلیمیة في التدریس  

  6- یتمیز التدریس بتنوع األنشطة واألسالیب والخبرات التي یكتسبها التلمیذ 

  7-.یهدف التدریس إلي تنمیة القوى العقلیة والجسمیة والنفسیة للتالمیذ

  8-.یعتبر عملیة ایجابیة تهدف إلي إشباع رغبات التالمیذ وتحقیق أمالهم في المستقبل 

 9- یستخدم التدریس الوسائل التعلیمیة والتكنولوجیة ، واالستفادة من الدراسات الحدیثة  .

.مجال التعلیم في  

 4-طرائق التدریس:

 4-1- التدریس بالمضامین: 

على إكساب وتنظیم تعتمد . هو مجموعة من المحتویات یجب إكسابها إلى التالمیذ

.دور المعلم یكون أساسي فهو یثیر استجابة التالمیذ, المعرفة والتحكم في استرجاعها   

  4-2-التدریس باالهداف:   

 –معرفیة (جاء بعد التدریس بالمضامین ویعتمد على تحدید مستویات متسلسلة لالهداف 

.یؤدي الى تفكیك وتكسیر مراحل الدرس, )حسیة حركیة –وجدانیة   
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  4-3- التدریس بالكفاءات:

جاء كبدیل للتدریس باالهداف حیث یعتمد على التلمیذ كمحور للعملیة التعلیمیة التعلمیة 

.,لموتعلیم التلمیذ كیف یتع  منشط والتلمیذ هو اساس, موجه, یكون مسیر, لمعلمدور ا 

.العملیة   

 5- تطور أدوات المالحظة في والتدریس(3):

على الرغم من ان االصول الحقیقیة الدوات المالحظة المنظمة ترجع لبدایة هذا القرن، 

أداة لتحدید مشاركة التالمیذ في الفصل،  1914حیث طور المربي االمریكي هورن عام 

إال أن المحاوالت الجادة لتطویر أدوات مقننة لم تظهر إال في الثالثینات من قبل مربین 

  .ورایت ستونوآخرین مثل أندرسون 

هورن في تطویر أداة لمالحظة : من أعمال سابقة  1935ولقد استفاد رایت ستون عام 

تحفیز المعلم للتالمیذ واستجاباته لهم كسماعه وتشجیعه لمساهماتهم في التعلم وأسئلته 

كما طور رایت ستون خالل نفس الفترة أداة أخرى تتكون من . لهم وتثبیطه لمشاركتهم

تخص مبادرات التالمیذ وفضولهم ونقدهم وتذكرهم وتحملهم لمسؤولیات  فئات سلوكیة

  .التعلم

أما أندرسون الذي عاصر رایت ستون فقد قام بتطویر أداة منظمة لمالحظة المناخ 

  .لوك المعلم السلوطي والراشد السواالجتماعي للفصل من خالل التركیز على س

ن في المالحظة المنظمة لسلوك المعلم وخالل األربعینات، وعلى أساس أعمال أندرسو 

لوین ولیبیت : لثالثة من المربین 1943االجتماعي، خرجت أداتان هامتان أوالهما عام 

السلطوي والدیموقراطي العادل ثم السائب، : ووایت، وتضم ثالثة أنواع من السلوك 

على سبعة أنواع من سلوك المعلم التي  اركز  حیث ویثولو لجون  1949وثانیهما عام 

  :سلیة خالل التدرییمكن استخالصها من عباراته التا

  .عبارات تعزیز التالمیذ ومساعدتهم -1

  .عبارات قبول وتوضیح ما یبدیه التالمیذ - 2    
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  .عبارات المساعدة على حل مشاكل التالمیذ - 3    

  .تالمیذ وال ضدهمال لصالح ال -العبارات الحیادیة  - 4    

  .عبارات التعلیمات والتوجیهات المباشرة - 5    

  .عبارات التوبیخ والتأنیب واالستنكار - 6    

  .عبارات تعزیز المعلم لنفسه وتبریره لموقفه أو سلوكه - 7    

بتطویر أداة لمالحظة أسالیب  R. Bales وفي بدایة الخمسینات، قام روبرت بیلز 

یسود هذا من ضبط  المجموعات الصغیرة وكیفیات االتصال بین أفرادها، وماتفاعل 

  .وٕادارة وتقي

بأداته لمالحظة التفاعل  Ned Flanders ومع نهایة الخمسینات، طلع ند فالندرز 

وبینما تشكل . اللفظي الصفي، حیث قام بتنقیحها بعدئذ خالل الستینات من هذا القرن

تطورت على أساسه العدید من أدوات المالحظة الالحقة، أداة فالندرز النموذج الذي 

فإنها في نفس الوقت تعد أوسعها انتشارًا واستخدامًا في مجاالت مالحظة وقیاس 

والیوم، فإن أدوات مالحظة التدریس قد تنوعت وتعددت لدرجة واضحة، حتى . التدریس

  .أصبحت تقرب في مجملها من رقم المائة على أقل تقدیر
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 المحاضرة الثانية

 

  التدريس مالحظةأدوات  وأنواع تصنيفات

 مقدمة : 

، عولج  100داولة في التدريس كما أشرنا حتى قاربت لقد تعددت أدوات المالحظة المت
 Mirrors forمعظمها في مصدر شامل واحد يطلق عليه "مرايا ألجل السلوك" 

Behaviorsفي ثناياه ستًا وتسعين أداة، ثالثة منها مكررة مرتين  (4). يضم هذا المصدر
الستخدامها مع المعلم ثم مع التالميذ، حيث يصل المجموع الظاهري االجمالي ألدوات 

 المالحظة بهذا الى تسع وتسعين. 

ومهما يكن من عدد أدوات المالحظة وكثرتها المتداولة اآلن في التدريس، فإن تصنيفاتها 
  فة تبدو موجزة كما يلي:وأنواعها المختل

 :تصنيفاتال-1

 تصّنف أدوات المالحظة حسب السلوك الصّفي إلى: 

  أدوات التفاعل اللفظي :-1-1

تختص هذه االدوات بمالحظة السلوك الصفي اللفظي للمعلم والتالميذ. وبالرغم من أن 
العديد من األدوات الحالية قد ركزت على السلوك العاطفي االجتماعي كما هو الحال مع 

وأداة أميدون هنتر  وغيرها الكثير، فإنها قد شملت في  أداة فالندرز وحمدان وويثول 
  إدراكية واجتماعية. -ى سلوكية لفظية نفس الوقت أنواعًا أخر 
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ومن ناحية ثانية، فإن هناك أدوات اختصت مباشرة بمالحظة السلوك اللفظي االدراكي، 
زاريت ومونبي وسميث وسنايدر أبرز هذا  –حيث تمثل أداة سولومون  وميكلدانلد 

  .(6)النوع

 أدوات التفاعل غير اللفظي:-1-2

السلوك الحركي والتنظيمي واالداري للمعلم، سواء كان تركز هذه األدوات عمومًا على 
هذا السلوك إدراكيًا أو عاطفيًا أو اجتماعيًا في طبيعته. من أمثلة هذا النوع: أداتى كونن 

  وجاالوي  وأداة لندفال.

 أدوات المحتوى المنهجي:-1-3

المعلم والتالميذ يتوفر نوعان رئيسيان الدوات المحتوى المنهجي إحداهما: يركز على سلوك 
الخاص بمحتوى منهجي محدد مثل العلوم كأداتى مونبي وماثيوس ، والطب كأداتى اندرسون 
وجيسون، واالحياء كأداة بالزر ايفان، واللغات االجنبية كأداة موسكويتز، والرياضيات كأداة 

تعالج  . هذا ويبلغ مجمل أدوات المالحظة التي(7)رايت، ثم االجتماعيات كأداة ماسياالس
  .(8)موضوعًا دراسيًا متخصصًا اثنتي وعشرين من أصل تسع وتسعين

أما النوع الرئيسي الثاني ألدوات المحتوى المنهجي فهو عام يمكن بالواحدة منها مالحظة 
سلوك المعلم والتالميذ في أية مادة منهجية. وقد بلغ مجموع أدوات هذا النوع اثنتين وسبعين 

هنتر  وأداة براون وجماعته وأداتى ويثول  -أداة أميدون  من أصل تسع وتسعين. إن
 وسولومون  وغيرها الكثير هي أمثلة لهذا النوع.
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 أدوات ممارسات / استراتيجيات المعلم :-1-4

 من ممارسات واستراتيجيات تدريسية، تختص هذه االدوات بمالحظة ما يقوم به المعلم
تحقيقه لالهداف التربوية المقترحة. إن أدوات براون لغرض تعليم التالميذ للمادة الدراسية او 

  شولتز لكشف تناغم سلوك المعلم مع اهدافه  هي أمثلة لهذا النوع. -وسولومون وريبل 

 أدوات االتصال والتخاطب اإلنساني :-1-5

يركز هذا النوع من األدوات على مالحظة وسائل وأنواع اتصال المعلم بأفراد التالميذ، 
 -نه عادة من تأثيرات إيجابية أو سلبية على سلوكهم عمومًا. إن أداة بوهلر وما ينتج ع

  هي نموذج لألدوات الحالية. (9)تحليل سلوك االتصال الشخصي بين األفراد -ريشموند 

 انواع أدوات مالحظة التدريس:-2

 أداة فالندرز لمالحظة وتحليل التفاعل اللفظي.                           -2-1

 أداة حمدان لمالحظة وتحليل التفاعل الصفي الشامل.                   -2-2

أداتا ويثول ورايت ستون لمالحظة  وتحليل التفاعل العاطفي/ االجتماعي.                              -2-3
 أداة سولومون لتصنيف السلوك المثير للتصور االدراكي             -2-4

 الحظة وتحليل التفاعل غير اللفظي.                   أداة غاالوي لم-2-5

 واالنضباط الصفي.                                                           كوونن لمالحظة وتحليل سلوك اإلدارة أداة-2-6

وفلسفته التربوية.                                                             مأداة براون لكشف التوافق بين ممارسات المعل -2-7
 شولتز لكشف التناغم بين سلوك المعلم وأهدافه التربوية.   –جدول ريبل  -2-8
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  تعريف المالحظة الصفية:-3

هي وصف واقعي هادف مخطط له يقوم به المالحظ في غرفة الصف مستخدمًا أداة 
مناسبة يسجل فيها سلوك المعلم والطالب، ثم تفسير هذا السلوك والحكم عليه بمشاركة 
المعلم وتحديد التغذية الراجعة المناسبة التي تهدف إلى تحسين سلوك المعلم التعليمي 

 وتنمية مهاراته التدريسية.
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 المحاضرة الثالثة

 أداة فالندرز لمالحظة وتحلیل التفاعل اللفظي  

 مقدمة:

إن أداة فالندرز  الخاصة بمالحظة تفاعل المعلم اللفظي مع تالمیذه، هي وسیلة تغذیة راجعة حسب 

" والجدیر ذكره ان أداة فالندرز تعتبر من أكثر أدوات المالحظة الصفیة انتشارا ،ند فالندرز

 .في مالحظة التدریس والبحوث التربویة وتدریب المعلمین داخل الوالیات المتحدة وخارجها" واستعماال

ر ولقد استفاد فالندرز من تجارب سابقة في مجال المالحظة المنظمة مثل أندرسون وویثول، فطوّ 

وفیما یلي توضیح لماهیة أداة فالندرز وتطبیقاتها ". اته الحالیة التي تتمیز بسهولة االستعمال نسبیادأ

  .التربویة المتنوعة

    1-  مكونات أداة فالندرز:   

:)2(تتكون أداة فالندرز من عشرة فئات سلوكیة تبدو كما یلي    

  1-سلوك المعلم غیر المباشر، ویتألف من أربع أنواع:

  أ-قبول مشاعر التالمیذ:

. یتعاطف المعلم هنا مع التلمیذ، ویشعر بمشاكله ویقبل اعذاره سواء اكانت إیجابیة النتائج او سلبیة 

بانه یفهم كیف یشعر التلمیذ عندما لم یحل الواجب، او انه یتفهم مصاعبه : فعندما یقول المعلم 

ا یشعر به التلمیذ من فرحة نتیجة لحصوله ، او یدرك م"او اسریا" والمشاكل التي مر بها شخصیا

موقف التلمیذ ومشاعره وأحاسیسه دون إثارة للتعنیف " تلقائیا" على عالمة عالیة في االختبار، متقبال

. فإن سلوكه یبوب ضمن هذه الفئة. او التعزیز  

 ب- مدیح وتشجیع التالمیذ: 

.أو عمل للتالمیذ ویحث على استمراره إیجابي یمتدح أو یشجع المعلم أي سلوك  
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 ج-قبول واستعمال أفكار التالمیذ:

، إنها فكرة ”حسنا: ویوافق المعلم علیه بقوله" ، او یبدي اقتراحا"معینا" عندما یقول التلمیذ جملة أو رأیا

بعدئذ فكرة التلمیذ على مسامع الفصل بلغة بسیطة مقبولة، " جیدة، عن ما تقوله صحیح، ملخصا

إن المهم هنا هو إعطاء التلمیذ لفكرة . یسجل حدیث المعلم في هذه الحالة ضمن هذه الفئة السلوكیة

فكرة : عندما یحدث هذا. فقة المعلم وصیاغتها بعبارات أخرى مبسطة للتالمیذااو رأي او خبرة ثم مو 

ك المعلم كقبول موافقة المعلم علیه، ثم صیاغتها بأسلوب آخر لمجموع الفصل، یبوب سلو  –التلمیذ 

.في هذه الفئةالتلمیذ ویسجل  إیجابي ألفكار  

 د-توجیه األسئلة للتالمیذ:

ثم یعطي فكرة توضیحیة كإجابة عنه او " وقد یسأل المعلم أحیانا. الحصول على إجابة محددة من التلمیذ

علیها ال تسجل یبدأ بإلقاء معلومات بخصوص إجابته، إن مثل هذه األسئلة التي الیعطي التلمیذ إجابة 

 إنّ  وعلى العموم،. وهي فئة المحاضرة ضمن الفئة الرابعة، بل تبوب ضمن الفئة الخامسة لسلوك المعلم

أما غیر ذلك، فالمحاضر یجب ان ینتبه . سؤال یستلزم إجابة معینة من التلمیذ یسجل في الفئة الرابعة أيّ 

نقد التلمیذ، فإنه یسجل ضمن الفئة المناسبة لذلك، كالعبارات " فإذا قصد المعلم مثال: إلى نوعیة السؤال

لم بدون ا تفعل خارج مقعدك؟ لماذا تتكماذ: التهكمیة االستفزازیة التي یقصد بها المعلم تعنیف التلمیذ مثل

.نقد المعلم –الفئة السابعة  نضم" عمل هذا؟ حیث تبوب جمیعاتإذن؟ من الذي سمح لك ان   

  2- سلوك المعلم المباشر ویشمل:

  أ-إلقاء او محاضرة المعلومات:    

فكلما " مباشرا" سلوكاإن سلوك المعلم طیلة فترة إلقائه او محاضرته للمعلومات على التالمیذ یعد 

من المواضیع أو یعرض " ، او یوضح ویناقش موضوعا"او خواطرا" أو افكارا" یعطي المعلم حقائقا

  ل فئة االلقاء أو المحاضرخبرة مر بها او یشرح كیفیة استعمال آلة أو حل مسألة فإن المالحظ یستعم

  ب- عطاء التوجیهات او األوامر: 

، او لیقوموا بعمل معین، فإن "عندما یعطي المعلم أوامر او تعلیمات مباشرة لتالمیذه لیسلكو تصرفا

أرید منكم ان : من امثلة سلوك المعلم الحالي. مثل هذا السلوك من قبل المعلم یسجل في هذه الفئة
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ضیت وقتك كیف ق... أریدك ان تخبرني. من الكتاب المقرر 85في صفحة  5و  4تحلوا واجب رقم 

إن . لتستلموا تغذیتكم" واحدا" في غیر الدراسة؟ اآلن اخرجوا من الغرفة بهدوء واذهبوا للمقصف واحدا

.كل هذا السلوك من المعلم هي توجیهات مباشرة، یطلب فیها من تالمیذه القیام بسلوك محدد   

   ج-نقد المعلم وتبریر سلطته:

أو قد یهدد تالمیذه بحسم قسم من . جة لسلوك ال یوافقهم علیهقد یلجا المعلم لنقد تالمیذه او أحدهم نتی

استطیع ان احسم خمس عالمات " : عالماتهم في المادة الدراسیة إذا لم یتصرفوا كما یرید فیقول مثال

مثل هذه العبارة هي تبریر لسلطة المعلم وقدرته على إلحاق الضرر . من كل واحد لم یحل الواجب

مثلك ال " إن تلمیذا! آخر" ال أحب ما تفعله االن، افعل شیئا": المعلم للتلمیذ أیضاوقد یقول . بالتالمیذ

.إلى ذلك من عبارات النقد السلبي الذي یمكن تبویبه في هذه الفئة"! یهتم بحل الواجب، یعد كسوال  

  د-سلوك التالمیذ ویشمل فئتین رئیسیتین:

   1-  إجابة التالمیذ: 

سؤال مباشر من المعلم أو ان یستجیب ألمر لفظي منه، فإن مثل هذا عندما یجیب التلمیذ على 

أي ان كل شيء یقوله التلمیذ استجابة لمبادرة او سؤال او أمر من . السلوك یسجل في فئة رقم ثمانیة

.المعلم یبوب مباشرة في هذه الفئة  

  2- مبادرة التالمیذ:

، فتالحظ "منه، أو حتى یوجه هذا المعلم سؤاالقد ال ینتظر بعض التالمیذ معلمهم لیجیبوا على سؤال 

، یبادر تلمیذ آخر باإلجابة على السؤال من تلقاء نفسه، او قد "معینا" انه بینما یسأل المعلم تلمیذا

في فئة " مثل هذه المبادرة في اإلجابة أو السؤال تسجل دائما. آخر یریده أو یجهل إجابته" یسال سؤاال

.9رقم   

  ه-هدوء او فوضى التالمیذ:

تحتوي هذه الفئة على أي سلوك ال یمكن تسجیله في الفئات التسع السابقة، حیث عندما تحدث 

فوضى في الفصل بحیث ال یستطاع تمییز المتكلم بسهولة، أو یكون هناك لحظات هدوء تام، فإن 

.10المالحظ یقوم بتسجیل هذا السلوك في فئة رقم     
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 2– احكام عامة لسلوك المعلم في أداة فالندرز:

من مجموع ما یجري في الفصل من سلوك % 67عن ) المباشر وغیر المباشر(یجب ان ال یزید حدیث المعلم 

.وحدیث وتفاعل   

وان ال تنقص عن . من وقت الحصة% 50یجب ان ال تزید مدة محاضرة أو إلقاء المعلم للحقائق والمعلومات عن 

، وٕان المعدل العام للمعلم %50 – 20قول لمحاضرة المعلم یتراوح من وبهذا المعنى فإن المدى الزمني المع%. 20

%.40 – 35العادي هو    

على األقل من وقته في الحصة في استكمال أفكار وٕاجابات التالمیذ خالل الشرح % 10یستهلك المعلم العادي 

.والتوضیح لموضوع تدریسه   

ومهما یكن، یجب . ، فهذا یعني بان فوضى عارمة قد سادت جو الفصل10رقم  الفئةإذا كان هناك نسبة كبیرة في 

.في األحوال العادیة% 15ان ال تتعدى نسبة هدوء التالمیذ أو الفوضى التي یحدثونها في الفصل   

 أما المعلم غیر المباشر. من وقته في قبول مشاعر التالمیذ والتعاطف معهم%  0.5یستعمل المعلم العادي حوالي 

%.1في أسلوبه التدریسي فینفق حوالي    

.من وقت الحصة في مدیح وتشجیع التالمیذ% 2 – 1یستعمل المعلم العادي حوالي    

.من الوقت في األحوال العادیة% 25بمعدل  9و 8رقم  الفئةیتحدث التالمیذ في      

، اما إذا "ریسي للمعلم یكون مباشراإذا كان مجموع سلوك المعلم المباشر أكثر من غیر المباشر، فإن األسلوب التد

حدث العكس فإن أسلوبه یكون غیر مباشر، وهذا امر مفضل حسب رأي فالندرز، لما له من نتائج طیبة على 

.تحصیل التالمیذ العام   
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 المحاضرة الرابعة

 

  ائد أداة فالندرز في التدریسفو -1

.تحسین مستوى ونوعیة العالقات اإلنسانیة بین المعلم وتالمیذه وبین المشرف والمعلم- 1-1   

".ومتفوقا" فعاال" تحسین سلوك المعلم العام وتحفیزه لیكون سلوكا- 1-2    

.خالل الحصة الواحدةتحفیز المعلم على تنویع سلوكه وأسالیبه التدریسیة - 1-3    

     .نتیجة تبني المعلم أنواع السلوك اإلیجابي وغیر المباشر" ارتفاع تحصیل التالمیذ غالبا- 1-4  

تزوید المعلم او المشرف بأداة تحلیلیة وصفیة یستطیعان بها تحدید نقاط القوة او الضعف في - 1-5  

.العملیة التدریسیة اللفظیة  

 2- مآخذ على نظام فالندرز العشري:

برغم أهمیة دراسة التفاعل اللفظي بین المعلم وطالبه في غرفة الصف بطریقة نظام فالندرز، إال - 

-:أن هناك بعض االنتقادات التي وجهها التربویون إلى هذا النظام ومنها   

التركیز على الجانب اللفظي لسلوك المعلم والمتعلمین دون الجانب غیر اللفظي، مما یؤدي - 2-1

.إغفال جانب هام من جوانب العملیة التعلیمیةإلى    

صعوبة استخدام هذا النظام في الصف وتحلیله بالطریقة العشریة في مصفوفة فالندرز، ألن - 2-2

.ذلك یتطلب تدریبًا كبیراً    

یركز هذا النظام على سلوك المعلم أكثر من سلوك المتعلم، وبذلك یغفل جانبًا أساسیًا من - 2-3

. لجید، وهو دور المتعلمأساس التعلم ا  
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  3- مفهوم التواصل اللفظي والتواصل الغیر لفظي:  

كل ما یصدر عن المعلم من كالم وأقوال من خالل التعبیر اللفظي أي    یقصد بالتواصل اللفظي  

.اللغة المستخدمة في التدریس  

الوجه وٕاشارات الیدین أما التواصل غیر اللفظي هو التواصل بلغة اإلشـارات المتضمنة لتعبیرات 

.والرأس والعینین  

وتعد مهارة التواصل باألسلوبین اللفظي وغیر اللفظي ضروریة وأساسیة لكل من المعلم والطالب 

.لجعـل التدریس ذي معنى فهي أداة یتم بواسطتها نقل المعارف والخبرات إلى الطالب  

  4- أنماط التفاعل اللفظي :

. إن الموقف التعلیمي بصفة عامة یتكون من معلم، طالب، مادة دراسیة، وسیلة اتصال  

فهناك أربع صور ألنماط االتصال بین المعلم ... هذه قد تكون الحوار اللغوي بین المعلم والطالب 

 وطالبه 

:داخل حجرة الدراسة تم تجمیعها وهي  

.نمط التفاعل اللفظي وحید االتجاه  ١.  

.فاعل اللفظي ثنائي االتجاه نمط الت ٢.  

.نمط التفاعل اللفظي ثالثي االتجاه  ٣.  

نمط التفاعل اللفظي المفتوح و الهادف ٤.  

 4- 1- نمط التفاعل اللفظي وحید االتجاه :

في هذا النمط یعتبر المعلم هو المحور الرئیسي للموقف التعلیمي، دون أي مشاركة بین المعلم 

وبعضهم البعض، وهذا النمط االتصالي أقل األنماط من حیث الفعالیة یتخذ والطالب أو بین الطالب 

فیـه الطالـب موقف سلبیا، بینما یتخذ المعلم موقف إیجابیا، وهذا النمط یشیر في جوهره إلى الطریقة 

التقلیدیة الـتي تكون فیها حصیلة التعلم مجرد حقائق ومعارف یستوعبها الطالب دون النظـر إلى 

.الـتعلم األخرىجوانـب   

 



 مقیاس أدوات نالخظة التدریس           أولى ماستر      جامعة بسكرة            معھد التربیة البدنیة

 

یعتبر هذا النمط أكثر تطورا من النمط األول وذلك ألنه ال یركز تركیزا كلیا على المعلم، بل یعطـي فرصة للطالب لمشاركة المعلم، 

یتأكد من أن ما قاله قد وصل إلى عقول الطالب، 

یقوم بتوجیـه بعـض األسئلة لیتأكد من مدى استفادتهم، ویقوم بمعالجة نواحي القصور التي تناولها أثناء الشرح، أي أن هذا االتصال 

وهذا النمط ال یسمح بحدوث لیس من أجل دفع و زیادة التفاعل مع الطالب ولكن الغرض منه التأكد من صدى ما قاله لدى الطالب، 

وهكذا، أي أن المعلم ما زال هـو .... تفاعل بین طالب وآخر، ولكن االتصال یكون بین المعلم وطالب ثم ینتقل المعلم إلى طالب آخر 

في هذا النمط یسمح للمعلم بالمناقشة بینه وبین الطالب وبین الطالب وبعضهم البعض، أي أنـه یتـیح 

فرصة للطالب للتعلم من بعضهم البعض، اذا فالمعلم لیس هو المصدر الوحید للتعلم ولكنه یسـمح 

ني، حیث إن المعلـم ینـاقش بتبادل الخبرات بین الطالب، ویعتبر هذا النمط أكثر تطورا من النمط الثا

طالبه لیتأكد من أن ما قاله له صدى لدى الطالب، وفي نفس الوقت یتیح فرصة للطالب للتعبیر 

عـن النفس والتدریب على كیفیة عرض وجهات النظر بأسلوب سهل ومختصر، وكلها مهارات 
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نمط التفاعل اللفظي ثنائي االتجاه :

یعتبر هذا النمط أكثر تطورا من النمط األول وذلك ألنه ال یركز تركیزا كلیا على المعلم، بل یعطـي فرصة للطالب لمشاركة المعلم، 

یتأكد من أن ما قاله قد وصل إلى عقول الطالب، كما یسمح المعلم أن ترد استجابات من الطالب، ففي بعض األحیـان یرید المعلم أن 

یقوم بتوجیـه بعـض األسئلة لیتأكد من مدى استفادتهم، ویقوم بمعالجة نواحي القصور التي تناولها أثناء الشرح، أي أن هذا االتصال 

لیس من أجل دفع و زیادة التفاعل مع الطالب ولكن الغرض منه التأكد من صدى ما قاله لدى الطالب، 

تفاعل بین طالب وآخر، ولكن االتصال یكون بین المعلم وطالب ثم ینتقل المعلم إلى طالب آخر 

محـور االتصال وٕان استجابات الطالب هي مجرد تدعیم سلوك المعلم في التدریس التقلیدي

التفاعل اللفظي ثالثي  االتجاه:

في هذا النمط یسمح للمعلم بالمناقشة بینه وبین الطالب وبین الطالب وبعضهم البعض، أي أنـه یتـیح 

فرصة للطالب للتعلم من بعضهم البعض، اذا فالمعلم لیس هو المصدر الوحید للتعلم ولكنه یسـمح 

بتبادل الخبرات بین الطالب، ویعتبر هذا النمط أكثر تطورا من النمط الثا

طالبه لیتأكد من أن ما قاله له صدى لدى الطالب، وفي نفس الوقت یتیح فرصة للطالب للتعبیر 

عـن النفس والتدریب على كیفیة عرض وجهات النظر بأسلوب سهل ومختصر، وكلها مهارات 

الطالب في حاجة إلیها
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 4- 2- نمط التفاعل اللفظي ثنائي االتجاه 

یعتبر هذا النمط أكثر تطورا من النمط األول وذلك ألنه ال یركز تركیزا كلیا على المعلم، بل یعطـي فرصة للطالب لمشاركة المعلم، 

كما یسمح المعلم أن ترد استجابات من الطالب، ففي بعض األحیـان یرید المعلم أن 

یقوم بتوجیـه بعـض األسئلة لیتأكد من مدى استفادتهم، ویقوم بمعالجة نواحي القصور التي تناولها أثناء الشرح، أي أن هذا االتصال 

لیس من أجل دفع و زیادة التفاعل مع الطالب ولكن الغرض منه التأكد من صدى ما قاله لدى الطالب، 

تفاعل بین طالب وآخر، ولكن االتصال یكون بین المعلم وطالب ثم ینتقل المعلم إلى طالب آخر 

 محـور االتصال وٕان استجابات الطالب هي مجرد تدعیم سلوك المعلم في التدریس التقلیدي

 

 

 4- 3- التفاعل اللفظي ثالثي  

في هذا النمط یسمح للمعلم بالمناقشة بینه وبین الطالب وبین الطالب وبعضهم البعض، أي أنـه یتـیح 

فرصة للطالب للتعلم من بعضهم البعض، اذا فالمعلم لیس هو المصدر الوحید للتعلم ولكنه یسـمح 

بتبادل الخبرات بین الطالب، ویعتبر هذا النمط أكثر تطورا من النمط الثا

طالبه لیتأكد من أن ما قاله له صدى لدى الطالب، وفي نفس الوقت یتیح فرصة للطالب للتعبیر 

عـن النفس والتدریب على كیفیة عرض وجهات النظر بأسلوب سهل ومختصر، وكلها مهارات 

 الطالب في حاجة إلیها
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  4- 4- نمط التفاعل اللفظي المفتوح و الهادف : 

إن هذا النمط ینشأ من النمط الثالث ولكن تزداد فیه فرص االتصال بین المعلم وطالبه وبین الطـالب 

وبعضهم البعض بصورة أكثر، ویقوم المعلم فیه بدور الخبیر والموجه للتفاعل داخل حجـرة الدراسـة، وهذا 

، أما في هـذا النمط بذلك یختلف عن النمط الثالث حیث كان االتصال فیه محدودا مع بعض الطالب

فهناك فرصة للطالب للتكیف، حیث تتم مناقشة المشكالت، ووضع الحلول، والتعبیرعن اآلراء واألفكار، 

 أي تجعل من الطالب متعلما نشطا ،كما تجعل الجو االجتماعي جوا تعاونیا 
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 المحاضرة الخامسة

 أداة حمدان لمالحظة وتحلیل التفاعل اللفظي الشامل

  :مقدمة*

التفاعل الصفي في التربیة األمریكیة ، فقام نتیجة ذلك  ألدوات لفت انتباه حمدان االستعمال المكثف 

بدراسة شاملة لهذه األدوات وما یمكن أن تقدمه من فوائد و فرص بناءة في مجاالت تقییم المعلمین 

  .وتطویر مهاراتهم الوظیفیة في تربیتنا العربیة المحلیة 

متها  لطبیعة ءالحالیة ، متوخیا مالبتطویر أداة مالحظة التدریس  1976و 1975قام حمدان عامي 

س الوقت من تعلیمنا المحلي وممارساته ، ولما یجري في الغرف الصفیة المدرسیة ، مستفیدا في نف

.توصلت إلیه نظریا وتطبیقیا من نتائج مفیدة في هذا المجال  االتجربة األمریكیة وم  

 1*  مكونات أداة تحلیل التفاعل اللفظي الشامل (أداة حمدان) :

:  الفئة رقم عشرة(فئة سلوكیة ، واحدة إضافیة   ستة عشراللفظي الشامل على  التفاعل تحتوي أداة

تصف األداة الشاملة نوعین من الحدیث أو . اللذین یتم التفاعل معهم من المعلم  ) نوع التالمیذ

حدیث المعلم ، و حدیث وردود فعل التالمیذ ، وبینما ینقسم حدیث المعلم إلى نوعین : التفاعل الصفي 

یث الحد: حدیث مباشر وحدیث غیر مباشر بینما تتألف ردود فعل التالمیذ إلى نوعین أیضا : رئیسیین 

  :وردود الفعل البناءة والحدیث وردود الفعل غیر البناءة ، وفي ما یلي وصف لهذه الفئات 

 1-  حدیث المعلم غیر المباشر ، ویشمل الفئات السلوكیة التالیة :

  أ – قبول ومراعاة مشاعر التالمیذ :

تتضمن هذه الفئة أي سلوك للمعلم یبدي خالله تفهما لمشاعر التالمیذ سواء كان سلبیا أو 

إیجابیا ، ففي حالة التلمیذ الذي یشعر بوعكة أو صداع رئسي أو نعاس أو إرهاق بسبب 

ال بأس إذهب إلى الوحدة : مشكلة بیئیة أو شخصیة ، نجد المعلم یقول على سبیل المثال 

إن تقبل المعلم . إذا لم تستطع اإلستمرار إذهب إلى البیت لترتاح : قد یقول الصحیة وفي حالة 

  .1یسجل في الفئة رقم  السلوكیةلهذه المشاعر أو الحركات 

قد یعمل المعلم على تشجیع تالمیذه أثناء التربیة الصفیة  :المدیح و التشجیع و المكافئة- ب

إن مثل هذه . ویثني على بعضهم لحسن اإلجابة أو حفظ النظام و التحلي بالسلوك السوي 

  .2في الفئة رقم  السلوكات للمعلم تسجل مباشرة 

 ج-  قبول و إستعمال  أفكار التالمیذ :
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أفكار وآراء التالمیذ ، ویكررها بلغة سهلة مبسطة ، یقوم المعلم خالل التربیة الصفیة باستعمال 

  .مؤكدا فائدتها وأهمیتها لهم 

إن كل . قام به التلمیذ ویلخصه لمجموع الفصل وفي حاالت أخرى یصف المعلم عمال متقنا 

  .3هذه الحاالت وما یشبهها تسجل مباشرة في الفئة رقم 

  :أسئلة المعلم  -د

.علیه  ةتظم هذه الفئة أي سؤال یقصد من ورائه إجابة التلمیذ المباشر    

 ه- إجابات المعلم : 

قد یقوم بعض التالمیذ في بدایة الحصة أو خالل الشرح و المناقشة بسؤال المعلم حول أمر 

یجهلونه أو یرغبون تفصیال عنه ، عندما یحدث هذا ثم یقوم المعلم باإلجابة مباشرة و وضوح 

المعلم هذا یبوب في الفئة  ذلك ، دون االنتقال إلى معلومات أخرى مطولة ، فإن حدیث على

 .ةإلقاء محاضر  یعدّ  أو تتشعب فإن هذا أما عندما تمتد إجابة المعلم) .إجابة المعلم( 5 مرق

 2-  حدیث المعلم المباشر: ویشمل الفئات السلوكیة التالیة :

  أ- محاضرة المعلم أو إلقاءه للمعلومات :

و القدیمة و إجاباته المطولة على أویشمل مثل هذا السلوك محاضرة المعلم للمعلومات الجدیدة 

كما تضم حاالت الشرح و التوضیح و المناقشة التي یطرح فیها المعلم . أسئلة التالمیذ 

  .الحقائق و األفكار و اآلراء 

 ب- التوجیهات و األوامر:

وتضم هذه الفئة من سلوك المعلم كل التوجیهات و اإلرشادات و األوامر المباشرة من المعلم  

افتحوا : مثال . إلى تلمیذ محدد أو مجموع الفصل ، للقیام بعمل أو واجب صفي أو غیر صفي 

. 8و   7و  5ثم أجیبوا على سؤال رقم  112كتاب الجغرافیا على صفحة   

 ج- اإلنتقادات و الرفض وتبریر المعلم لسلطته :

أو عدم تحضیرهم لدروسهم وفي  یقوم بعض المعلمین بنقد تالمیذهم لعدم قیامهم بواجباتهم

. أخرى یقوم هؤالء المعلمین برفض طلبات التالمیذ أو تعنیفهم نتیجة سلوك قاموا به   تحاال

  .كما یلجأ البعض إلى تهدید التالمیذ بخصم بعض العالمات 

 د- سلوك المعلم العدائي :

سلوك التلمیذ إلى عمل سلبي یتمثل  عنالمعلم ذروته و یتحول عدم رضاه إنتقاد  غعندما یبل

في الشتم أو العقاب البدني و النفسي له فإن سلوكه هذا عندئذ یتصف بالعدائیة و یسجل في 

  .هذه الفئة 

 3-  حدیث التالمیذ البناء ، ویشمل الفئات التالیة :

 أ-  إجابات التالمیذ للمعلم :
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  أواستجابة ألمر أو توجیه منه لتلمیذ على سؤال مباشر من المعلمتشمل هذه الفئة من السلوك إجابات ا

 ب-  مبادرات التالمیذ :

. 12سؤال من المعلم ، یبوب سلوكه في الفئة رقم  نیذ إصبعه لیسأل سؤاال أو یجیب ععندما یرفع تلم

أو اإلجابة التطوعیة البحتة من التلمیذ ولیس  إبداء السؤاللرغبة في المهم في هذه الحالة هو كون ا

  .بتحفیزهم أو إیحاء من المعلم 

 ج- إجابات التالمیذ ألقرانهم :

یحدث خالل التربیة الصفیة تبادل اآلراء و ألفكار بین التالمیذ ، حیث تكون في معظم األحیان إجاباتهم 

جابات التي توجه من تلمیذ كإیضاح لسؤال أو هذه اإلعفویة مباشرة لبعضهم البعض ، تسجل مثل 

  .13الستفسار قرین له في فئة رقم 

 د- الهدوء البناء :

عندما یشغل التالمیذ بهدوء في حل واجب صفي أو بالقراءة الصامتة و بالتفكیر الهادئ الذي یتبع 

و یفكرون فیه ، عادة سؤال المعلم ، أو بحل بعض التمارین السبوریة ، حیث یراقب بقیة الفصل ذلك 

سائل التعلیمیة األخرى ، حیث یشاهد التالمیذ هذه و األفالم و الشرائح و الصور و ال أو عند عرض

عندما تحدث هذه االنواع من السلوك الهادئ ، . التعلیمیة وفهم ما یجري واستیعاب حقائقها المواد 

  .14تبوب في الفئة رقم 

 4-  الحدیث / السلوك غیر البناء ویشمل ما یلي :

 أ – السلوك العدائي :

  :هي سلوكیة فئات  ثالث ویشمل هذا النوع من السلوك 

، أو التشنیع  خرآلالهجوم المباشر من التلمیذ ، سواء كان هذا هجوما  لفظیا مثل سباب تلمیذ  - 1 

كالركل و العض و السحب  علیه و دعوته بألفاظ و أسماء غیر مستحبة ، أو كان هجوما فعلیا جسدیا

  .والدفع 

 ب-  مقاومة المعلم واالقرا ن:
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راسي معین مقاومة رغباته بخصوص حلهم لواجب دقد یلجا بعض التالمیذ الى مخالفة أوامر المعلم و 

ال سوف ال اعمله ، او قد ینسحب بعیدا عن : فقد یقول التلمیذ مثال عندما یطلب المعلم منه شيء .

.من غرفة الدراسة المعلم او قد یخرج   

 ج- الفوضى والسلوك اال مفید: ( غیر البناء)

بحیث الیفهم االحد االخر، وعند ضوضاء الفصل بشكل عام، تسمى مثل عندما یتحدث المعلم والتالمیذ 

  17داخل الفصل تبوب في الفئة رقم مثل هذه السلوكات .هذه الحاالت بالفوضى

 نسب عامة لسلوك المعلم والتالمیذ في اداة التفاعل اللفظي الشامل:

من  %2وال یتعدى  %1استعمال المعلم للخلیة رقم واحد قبول ومراعات مشاعر التالمیذ  غیبل- 1

  .مجموع وقت الحصة 

من مجموع وقت  %2مدیح وتشجیع ومكافئة التالمیذ حوالي  3یبلغ استعمال المعلم للخالیة رقم - 2

  .الحصة 

من مجموع وقت  %10قبول واستعمال افكار التالمیذ حوالي  3رقم یبلغ استعمال المعلم للخلیة  - 3

  .الحصة 

في االحوال العامة  %12اسئلة المعلم للتالمیذ واجاباته لهم  5،4یبلغ استعمال المعلم للخلیة رقم  - 4

  .من وقت الحصة  %15وقد یصل الى 

ة للتربیة ءالعادیة البنافي االحوال  5+4+3+2+1تتراوح نسبة استعمال المعلم للخالیا رقم  - 5

  .من مجموع وقت الحصة  % 28الى %25الصفیة بین 

من مجموع  %40-35محاضرة المعلم والقاؤه للمعلومات حوالي  6رقم یبلغ استعمال المعلم لخالیة- 6

  .وقت الحصة 

وكه اوامر المعلم وتوجیهاته ونقده ورفضه للتالمیذ وسل 9+8+7یبلغ استعمال المعلم للخالیا رقم  - 7

  .من مجموع وقت الحصة %2العدائي نحوهم في حده االقصى 

من  %50أسئلة المّعلم وٕاجاباته ومحاضرته حوالي  6+5+4یبلغ استعمال المعّلم للخلیة رقم - 8

  .مجموع الحّصة
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إجابات التالمیذ للمعّلم ولبعضهم البعض  14+13+12+11یبلغ استعمال التالمیذ للخالیا رقم - 9

  .من مجموع وقت الحّصة %30وهدوئهم البّناء حوالي ومبادراتهم 

سلوكهم العدائي ومقاومتهم للمعّلم وفوضاهم  17+16+15یبلغ استعمال التالمیذ للخالیا رقم -10

  .في حّده االقصى %5حوالي 

  

  :فوائد استعمال أداة حمدان-

تدریسه وسلوكه الصّفي یمكن أن تكون كمرآت للمعّلم تقدم له صورة صادقة وموضوعیة عن وا قع - 1

  .إذ تقّدم له نقاط الضعف والقوة في أسلوبه وتطویر ما یلزم فیه

تساعد المعّلم وتحّفزه على جعل سلوكه الصّفي إیجاییا وغیر مباشر وذلك من خالل معرفته النظریة - 2

  .والعملیة ألنواع السلوك وما تنتجه من ردود أفعال لدى التالمیذ

تدریبیة هذه األداة معرفة نقاط القوة والضعف عند المعّلم ثم وضع خطة یمكن للمالحظ بواسطة - 3

  .لمعالجة ما یلزم

یمكن للباحث من خالل معرفته ألنواع السلوك ونتائجها ، ومن خالل تجاربه المیدانیة تطویر - 4

  .همجدیدة في علم التدربیس ،ذات أثر بالغ في تحسین سلوك المعّلم والتالمیذ وتحصیلنظریات مفیدة 

  :قواعد تنظیمیة عامة الستعمال أداة التفاعل اللفظي الشامل

وٕاذا حدث أكثر من سلوك واحد خالل هذه المدة، فإن . یقوم المالحظ بتسجیل السلوك كل خمس ثواني

  .المالحظ یقوم بتسجیلها كلها حسب فئاتها المختصة

العشر دقائق األولى من الحصة، قبل أن یبدأ أي  -یقوم المالحظ بمراقبة سیر الدرس خالل الخمس

إن هذا یعطیه تصورًا مبدئیًا على طبیعة التفاعل الصفي بصفة . تسجیل للسلوك أو التفاعل الصفي

  .عامة، ُمسهًال علیه عملیة تبویب وتسجیل السلوك فیما بعد

  :وأربعین دقیقة، یفضل على المالحظ تقسیمها كما یليإذا كانت مدة الحصة خمسًا 

 5 -10 دقائق لمراقبة وتحدید سیر الحصة العام وطبیعة التفاعل الصفي كتمهید للتسجیل.  

 30 دقیقة للتسجیل الفعلي للسلوك والتفاعل الصفي.  
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 5 دقائق للفترات االنتقالیة وتسجیل المالحظات الهامشیة.  
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 المحاضرة السادسة

 أداة ويثول 

 لمالحظة وتحليل التفاعل العاطفي / االجتماعي

 مقدمة:

إن العاطفة وأساليب التعامل االجتماعي التي يتواصل بها االفراد عادة تنبع في األصل من ميولهم 

الحياة وإن الحاالت التي نلمسها أحيانًا في . الشخصية وما يكمن في داخلهم من مشاعر وأحاسيس

العامة، حين يحاول األفراد التحكم بمشاعرهم وممارسة ضبط لعواطفهم تجاه اآلخرين منعًا لخسارة 

  :اجتماعية أو اقتصادية أو عملية، يندر حدوثها عادة في التربية الصفية لعاملين

تلقائياً  طول واستمرارية الوقت الذي يتعامل به المعلم مع تالميذه كل يوم، األمر الذي يشجع فيهم-1

  .االجتماعي/ العفوية في التعبير والتعامل العاطفي 

تحرر المعلم والتالميذ من تبعات التعبير عن عواطفهم وميولهم تجاه بعضهم، لبعدهم غالبًا عن -2

   ).ليس كل األفراد بطبيعة الحال(المصالح أو المنافع المادية المؤقتة التي تسود الحياة العامة لألفراد 

  :ماهيتها وتطورها في التدريس –يثول أداة و -1

، )1(لقياس المناخ العاطفي االجتماعي للغرف الدراسية 1949لقد قام جون ويثول بتطوير اداته عام 

  مستفيداً لدرجة رئيسية من أبحاث سابقيه في التفاعل االجتماعي للمعلم والتالميذ،

المباشر السلطوي في طبيعته، وغير : بنوعيهجاءت أداة ويثول بعناصرها السبعة ممثلة لسلوك المعلم 

المباشر الذي يهدف دعم التالميذ أو مساعدتهم وتشجيعهم في توضيح آرائهم وتبرير مواقفهم 

   .التربوية وسلوكهم
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  :مكونات أداة ويثول-2

الثالثة : االجتماعي ألفراد الفصل من سبع فئات سلوكية/ تتكون أداة ويثول لمالحظة التفاعل العاطفي 

األولى معززة للتالميذ وسلوكهم، والرابعة حيادية، أما الثالث األخيرة فهي معززة للمعلم ولما يقوم به 

  .من سلوك وأدوار في التربية الصفية

 . السلوك المعزز للتالميذ-1

  .سلوك القبول والتوضيح-2

  .التالميذ مشكالتالسلوك المساعد على حل -3

  .السلوك الحيادي-4

  .السلوك الموجه للتالميذ-5

  .رنكاسلوك الزجر والتأنيب واالست-6

  .سلوك تعزيز المعلم لنفسه-7

  :السلوك المعزز للتالميذ- 1 

إن القصد الرئيسي من هذه العبارات أو األسئلة هو االطراء على افراد التالميذ أو تشجيعهم ورفع 

وبهذا، فإن أية عبارة أو سؤال للمعلم . بهمعنوياتهم وتحفيزهم للقيام بسلوك مطلوب أو االستمرار 

إن . يفهم منهما موافقة التالميذ على ما قالوه، او قاموا به أو اقترحوه، ينتميان بدون شك لهذه الفئة

   .عبارات أو كلمات االطراء والمديح والتشجيع واإلعجاب تقع كذلك في هذه الفئة السلوكية

  :سلوك قبول وتوضيح ما يبديه التالميذ-2

  :تفيد هذه العبارات أو األسئلة شيئين رئيسيين



 أدوات مالحظة التدريس   أولى ماستر   جامعة بسكرة    معهد التربية البدنية

3 
 

  .قبول المعلم لما يقوله أو يبديه او يقترحه او يقوم به التالميذ من آراء وميول وسلوك

قبول المعلم لما يقوله التالميذ أو تبريره لما يقومون به من سلوك، أو اشارته وتفسيره لما يبدونه من 

  .مشاعر وأحاسيس

م  بقول ما يبديه التالميذ أو بادر بتوضيحه، فإن الهدف الرئيسي من كال الحالتين هو وسواء قام المعل

مساعدة التالميذ على فهم أعمق لما يخبرونه من مواقف فكرية أو سلوكية أو اجتماعية، لتمكينهم 

  بالتالي من إبداء الحلول الناجعة لعالجها أو انجاز متطلباتها

  :التالميذ مشاكل السلوك المساعد على حل -3

يقدم المعلم للتلميذ خالل هذا النوع من العبارات أو األسئلة حقائق ومعلومات وآراء توضيحية 

أو يواجه التلميذ بأسئلة تعينه على التركيز أو تطلب منه . لمشكلة تساعده على حلها والخروج منها

قف السلوكي الذي تجري إعطاء مزيد من المعلومات أو الخبرات التي قد يمتلكها بخصوص المو 

ينتج عن مثل هذه األسئلة الموجهة في الغالب زيادة فهم التلميذ لطبيعة المشكلة التي . معالجته

  .تعترضه، أو تحديده بدقة أكثر لماهيتها ومتطلباتها

  :السلوك الحيادي -4

أو التلميذ أو يشمل هذا النوع من السلوك أية عبارة أو سؤال أو استجابة ال تخص أو تعني المعلم 

أن قيام المعلم بمسؤولياته التحضيرية واإلدارية والتنظيمية للتدريس . موقفًا سلوكيًا يخبره احدهما

وتعامله الرسمي مع التالميذ حسب ما تنص عليه األعراف والقوانين المدرسية وتساؤالته المسموعة 

  لنفسه

مفيدًا للتربية الصفية لما يضيفه من تنوع في  والسلوك الحيادي ليس سلبيًا بذاته، بل يعتبر في الواقع

  .سلوك المعلم، ولما يوفره من إنجازات تربوية روتينية وتعامل جاد بناء لتعلم التالميذ ولنوهم
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  :السلوك الموجه للتالميذ- 5 

يشمل السلوك الموجه للتالميذ أية عبارة أو سؤال يهدفان نصح التلميذ وتوجهه التخاذ موقف سلوكي 

  .أو تبني عمل أو مهمة أو مسؤولية أو قيمة تخص تعلمه أو شخصيته أو حياته محدد

يدخل ضمن هذا السلوك المباشر عبارات المعلم وأسئلته واستفساراته الهادئة البعيدة عن التهديد أو 

إظهار عيوب التلميذ ومواطن ضعفه، والخاصة بالنصح واإلرشاد والتوجيه الذي يهدف تطوير التلميذ 

   .ضل نفسياً أو تربوياً أو اجتماعياً أو سلوكياً أو شخصياً لألف

  :سلوك الزجر والتأنيب والتوبيخ واالستنكار-6

يشير المعلم خالل عبارات وتعليقات وأسئلة هذه الفئة السلوكية لعدم موافقته الكلية أو الجزئية عما 

  .حتى في شخصية التلميذ نفسهقام به التلميذ أو قاله، منوهاً بمواطن الضعف أو المآخذ فيه، أو 

ويهدف المعلم من جراء سلوكه الحالي تذكر التلميذ بقيم أو ممارسات أو أحكام اجتماعية خرج عنها 

   .ذالتلمي أو لم يفلح تماماً في تطبيقها، أو لومه وتحذيره من سلوك غير مقبول قام به

  :سلوك تعزيز المعلم لنفسه -7

وتوضيحاته ووصفه وحديث حول نفسه ورغباته وأعماله وإنجازاته وصفاته إن عبارات المعلم وتعليقاته 

ويهدف المعلم عادة من مثل هذا السلوك تأكيد نفسه . الشخصية تقع كلها ضمن هذه الفئة السلوكية

عن سلوك أو عمل قام به، أو تبرير سلطته، أو تعريف ) غير المباشر(وموقفه أمام التالميذ، أو الدفاع 

أو التي يجب (مسؤولياتهم الخلقية واالجتماعية تجاهه وبكيفيات التعامل المقبولة لديه منهم التالميذ ب

   ).اعتبارها منهم

  :استعمال أداة ويثول في مالحظة التدريس-د

واألغراض . تستعمل أداة ويثول لمالحظة المعلم في غرفة الدراسة خالل تدريسه ألي موضوع منهجي

في إجراء البحوث الموجهة لتطوير : التربوية الرئيسية التي يمكن تحقيقها من استعمال األداة تتمثل

، ثم )ميذهأو تطوير ممارسات المعلم التدريسية وتحسين أساليب تفاعله مع تال(التدريس وتحسينه 
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تعريف المعلمين بالفئات السلوكية التي تحتويها األداة وتدريبهم عليها لرفع كفاية تفاعلهم العاطفي 

   .واالجتماعي مع التالميذ

  : خاّصة بأداة ويثول مبادئ إجرائية

أو مساعدته أو   هتبوب أية عبارة أو تعليق أو سؤال أو إشارة تتركز حول التلميذ وتهدف دعم-1

  .في الفئة المناسبة لها من سلوك المعلم االول او الثاني او الثالث  تشجيعه أو مديحه أو األخذ بيده

تبوب أية عبارة أو تعليق أو سؤال أو إشارة تتركز حول المعلم وتهدف دعم ذاته أو تبرير سلطته، -2

اة رغباته في اتخاذ التلميذ لموقف سلوكي أو أو تطلب من التلميذ اإلصغاء لتعليماته وإتباعها، أو مراع

خلقي أو اجتماعي محدد عن طريق النصح والتوجيه واالرشاء، أو التهديد والوعيد والتعنيف والتأنيب 

   .7و 6و 5وما شابهها في الفئة السلوكية المناسبة لكل منها في رقم 

إداري روتيني أو رسمي ال يهدف  /تبوب أية عبارة أو تعليق أو سؤال أو إشارة أو سلوك تنظيمي -3

  .4دعم المعلم أو التلميذ أو يخص مباشرة أياً منهما في فئة السلوك الحيادي رقم 

تبوب أية عبارة أو تعليق أو سلوك للمعلم يقصد منها االطراء على التلميذ أو تأكيد ودعم موقفه -4

ه، أو االعجاب بما يعمل أو يقول أو أو رأيه أو مشاعره، أو تشجيعه للمبادرة بسلوك أو االستمرار ب

  .1مديحه، في فئة السلوك المساعد للتالميذ رقم

تبوب أية عبارة أو تعليق أو سؤال أو إشارة تفيد قبول المعلم لما يقوله التلميذ أو يقوم به، أو -5

  .قبول وتوضيح ما يبديه التالميذ-2توضيحه وتفسيره له في الفئة السلوكية رقم 

عبارة أو تعليق أو سؤال أو معلومات أو أمثلة أو آراء أو استفسارات يقصد منها  تبوب أية-6

تربوي أو سلوكي أو  –مساعدة أفراد التالميذ للخروج من مشكلة أو محنة أو موقف أيًا كان نوعه 

اجتماعي، بزيادة وعي التلميذ وتعميق فهمه لها، في فئة السلوك المساعد على حل مشاكل التالميذ 

   .3رقم 
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قبول وتوضيح ما يبديه التالميذ من سلوكه في رقم  – 2يمكن للمالحظ تمييز سلوك المعلم رقم -7

  :مساعدة التالميذ على حل مشاكلهم بالمعايير التالية – 3

سلوك القبول والتوضيح هو في الغالب تكرار أو إعادة لما يبديه أفراد التالميذ من عبارات -أ

ومشاعر بلغة المعلم نفسه، كما أنها تتركز على التلميذ وتهدف تشجيعه وتعزيز وتعليقات وآراء وقيم 

  .موقفه نفسياً واجتماعياً في الفصل

السلوك المساعد على حل مشاكل التالميذ، يتمثل في الغالب بعبارات وتعليقات واستفسارات -ب

من مبادرة المعلم عادة وتتركز ومعلومات وحقائق وأمثلة جديدة في صيغها ومحتواها على التلميذ نابعة 

مباشرة على المشكلة أو الموقف السلوكي الذي بصدده لغرض المساعدة على فهمه ومعالجته أو 

  .الخروج منه

تبوب أي عبارة أو تعليق أو نصح أو توجيه أو تعليمات تجسد رغبة المعلم وطلبه من التلميذ -8

و اجراء محدد يراها األول عادة مفيدة أو بناءة التباع نهج معين او تبني موقف أو قيمة أو فكرة أ

  .السلوك الموجه للتالميذ – 5لمستقبل التلميذ أو لمجريات حياته في الفئة السلوكية رقم 

تبوب أي عبارة او تعليق او تعليمات او استفسارات او أسئلة تفيد لوم التلميذ أو تأنيبه أو تصغيره -9

سلوك الزجر والتأنيب والتوبيخ  – 6ه في الفئة رقم أو تذكيره بضعف في شخصيته أو سلوك

  .واالستنكار

تبوب أي عبارة أو تعليق أو وصف او توضيح أو حديث للمعلم حول نفسه وموجه في الغالب -10

  .تعزيز المعلم نفسه – 7لصالحه ودعم نفسه أو موقفه في الفئة السلوكية رقم 

عبارة أو تعليق أو سؤال للمعلم في فئة محددة  يمكن للمالحظ عندما يصعب عليه تبويب أية-11

مناسبة له، الرجوع الى سلوك او حديث او تعليقات او إجابات او ردود فعل التالميذ قبل او بعد 

   .سلوك المعلم الذي هو بصدده، ثم يقرر او يرجح على أساسها الفئة المناسبة لسلوك المعلم
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  :تفسير النتائج

، فإنه يمكن القول بأن المعلم غير مباشر 3و 2و 1المعلم في فئة رقم كلما سادت نسبة سلوك -1

  .االجتماعي مع التالميذ –في تعامله وبناء في تفاعله العاطفي 

، فإنه يكون بهذا مباشرًا في تفاعله 7و 6و 5أما إذا كانت نسبة سلوك المعلم عالية في فئة رقم -2

  .مع التالميذ

، فإنه ال يكون مباشرًا فقط في 7و 6من سلوك المعلم في فئتي رقم وفي حالة حدوث نسبة عالية -3

االجتماعي، مشيراً هذا على األرجح إلى مشاكل  –تعامله مع التالميذ، بل غير بناء في تفاعله العاطفي 

تئذ إلى دورات تدريبية حينل بوجه عام، حيث يوجه المعلم سلوكية متكررة وإلى عدم إنتاجية الفص

  .االجتماعي مع تالميذه –ر أو تحسين أساليب تفاعله العاطفي مناسبة لتطوي

  :فوائد استعمال أداة ويثول في التدريس- هـ 

كما أشرنا في بداية الفصل، يجسد أكثر األنواع السلوكية   –االجتماعي  –لما كان السلوك العاطفي 

في مالحظة هذا  حسمًا للتفاعل اإلنساني بمختلف أهدافه وصيغه، فإن أداة ويثول المتخصصة

السلوك، وما ينتج عن ذلك من تزويد المعلمين والمشرفين بتغذية راجعة للتفاعل الصفي، ولما 

يستخدم خالله من عبارات وأسئلة وأساليب، تعتبر في رأينا واحدة من أهم األدوات التي يجب 

عي في الغرف االجتما –استغاللها في تطوير تدريسنا المحلي وتحسين أساليب تفاعله العاطفي 

  .الصفية
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  المحاضرة السابعة

 أداة رایت ستون لقیاس األلفة بین المعلم والتالمیذ.

 

 مقدمة:

رایت ستون خالل الثالثینیات من هذا القرن بدراسة الجو االجتماعي   وین لقد قام 

للفصل، مركزًا على تطویر وسیلة لمالحظة إدارة المعلم للمناقشات الصفیة، حیث انتهى به 

  :)6(التالیة التسعطویر أداة مكونة من العناصر األمر آنذاك إلى ت

  .یسمح المعلم للتلمیذ بالمساهمة التطوعیة .1

  .مساهمةیشجع المعلم التلمیذ على ال .2

  .یقترح سؤاًال أو موضوعًا للتلمیذ أو الفصل .3

  .التالمیذ إلى مصادر البیانات أو المعلومات المطلوبة/ یشیر للتلمیذ  .4

  .والطرق واألنشطة والحلول للتلمیذیقترح أو یوضح الوسائل  .5

  .یثبط أو یمنع مساهمة التلمیذ .6

  .یجذب انتباه التلمیذ بكلمة أو نظرة أو ایماءة .7

  .یعطي التعیینات حسب المهمات أو موضوع دراسي خاص .8

  .یركز األسئلة واألجوبة على موضوع الكتاب المقرر الذي جرى تعیینه .9
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إن االنتباه المطلوب في التعرف على التلمیذ الذي أثار سلوك المعلم والسرعة .10

الالزمة لتمییز اسمه على النموذج الخاص ثم تدوین السلوك بجانبه بعد تحدید ماهیته 

من األنواع التسعة المتمثلة في األداة قد حفزت كلها رایت ستون في أوائل الخمسینات 

لمعلم مقیاس األلفة بین ا((ها لمقیاس متدرج باسم لتعدیل أداته األصلیة وتحویل

  )).والتالمیذ

  :مقیاس األلفة بین المعلم والتالمیذ -مكونات أداة رایت ستون

  :نموذج تفاعل المعلم والتالمیذ-1

 ویكون هذا في أربع أنواع:  

  ،یتفاعل التالمیذ بمنأى عن المعلم، حیث یتصف دوره بهذا بعدم األهمیة أو التأثیر

  .األمر الذي یؤدي بتفاعل التالمیذ للتسّیب والفوضى

  یتفاعل التالمیذ من خالل المعلم وانشطته، حیث یشیر انتباههم للمعلم واتباعهم

إن تفاعل التالمیذ والمعلم خالل المحاضرة . لتعلیماته لهذا النوع من التفاعل

لة للتفاعل الحالي وااللقاء والقراءة الصفیة وحل المعلم للمسائل السبوریة هي أمث

  .المتمركز حول المعلم

  متعادلة في أنشطتها وتأثیرها كما  متبادلةیتفاعل التالمیذ والمعلم من خالل أدوار

  .في الحوار واألسئلة واألجوبة الصفیة

  یتفاعل التالمیذ مع المعلم على أنه واحد منهم كما یحدث عندما یكون عضوًا في

  .مجموعة المناقشة

  :فاعل االجتماعيدرجة الت-2

 ویكون في أربع درجات:  



 أدوات مالحظة التدريس   أولى ماستر   جامعة بسكرة    معهد التربية البدنية

3 
 

  تفاعل معدوم، كما یحدث عادة خالل االستماع لمحاضرة المعلم أو قیام التالمیذ

  .بالقراءة الصامتة أو حل التمارین التطبیقیة الفردیة

 تفاعل غیر منتظم، بواسطة اجتماع التالمیذ مع المعلم كلما ظهرت الحاجة لذلك.  

  ظروف عادیة طبیعیة للبیئة الصفیة ومتطلبات عملیاتها تفاعل عادي، یتم في

  .التربویة

 تفاعل متكرر، یتم بحریة وتلقائیة من المعلم والتالمیذ.  

 تفاعل مكثف، كما یحدث عند تفاعل المعلم وأفراد التالمیذ في المجموعات الصغیرة.  

  :نوعیة التفاعل االجتماعي-3

 وتنحصر في خمس فئات:  

 جسدیًا على  /دواني من خالل اعتداء أفراد التالمیذ مادیاً تفاعل هجومي أو ع

  .بعضهم

 تفاعل تنافسي من خالل المباریات الصفیة الفردیة والجماعیة.  

 تفاعل شبه رسمي یخلو من الدفء واالعتبار الشخصي لفرد من اآلخر.  

  تفاعل ودي متعاون یشارك من خالله المعلم والتالمیذ بآرائهم وخبراتهم في جو

  .یسوده الشعور بالود والتعاون

  تفاعل شخصي حمیم، یبدو من خالل حدیث أفراد الفصل الشخصي مع بعضهم في

  .جو دافئ وتفهم تام للواحد من اآلخر
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  :االهتمام-4

 ویكون على أساسه التفاعل في أربعة درجات متفاوتة:  

  وانتباههم تفاعل خال من االهتمام، حیث یبدو بسرحان أو تسرب أفراد التالمیذ

  .المشتت

  تفاعل ُممل، یظهر من خالل تثاؤب أفراد التالمیذ وهمسهم لبعضهم ونظراتهم

  .التائهة

  تفاعل مفتقر نسبیًا لالهتمام الفردي، حیث یبدو من خالل التأدب الرسمي للتالمیذ

  .وانتباههم المصطنع لما یجري في الفصل

 باهتمام مقبول بواسطة االنتباه الطبیعي للمهمات التعلیمیة من قبل  تفاعل ُمتصف

  .التالمیذ

  تفاعل متمیز باهتمام بالغ من خالل مشاركة التالمیذ الفعالة والعفویة بالمهمات

  .الصفیة

  :االستمتاع-5

 ویكون في خمس درجات متفاوتة:  

 لوجهیة المتجهمةاستمتاع معدوم من خالل نبذ التالمیذ لما یجري وتعابیرهم ا.  

 استمتاع محدود، متفرق خالل الحصة.  

  ًمتوسطًا أو معتدالً -استمتاع مقبول، ال قلیًال وال كثیرا.  

 استمتاع واضح، جید في درجة حدوثه.  
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 استمتاع عال یظهر من خالل حماس التالمیذ واندماجهم في األنشطة الصفیة.  

  :دور التالمیذ-6

 ویكون في ثالثة أنواع:  

 یر محدد ألفراد التالمیذ خالل التفاعل الصفي، حیث الفوضى العامة للفصلدور غ.  

  دور غیر واضح، حیث تتداخل مهام التالمیذ كأفراد ومجموعات مع بعضهم ومع

إن بعض الفوضى واستفسارات التالمیذ عما سیقومون به أو متوقع منهم . المعلم

  .ئة السلوكیةأو محاورتهم لبعضهم بخصوص ذلك هي مؤشرات لهذه الف

  دور واضح محدد، حیث یقوم كل تلمیذ تمامًا بمهامه المتوقعة منه دون تعارض

  .یذكر مع أقرانه أو مع المعلم

  :عواطف المعلم/مشاعر -7

 وتكون في خمس أنواع:  

  عواطف عدوانیة، معادیة ألفراد التالمیذ وساخرة منهم /مشاعر.  

  عواطف مغتاظة /مشاعر.  

  عواطف متسامحة، یمارس خاللها المعلم ضبطًا لغیظه أو استیائه /مشاعر.  

   عواطف ُمسرة ووقورة، ودودة للتالمیذ /مشاعر.  

  عواطف دافئة ومؤیدة للتالمیذ /مشاعر.  

  :أوامر واقتراحات المعلم-8

 وتكون في أربعة أنواع:  
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 أو تنفیذ متطلباتها فوراً  أوامر واقتراحات إلزامیة، یتوجب من أفراد التالمیذ اطاعتها.  

 أوامر واقتراحات یتوقع شكوى أفراد التالمیذ من بعض متطلباتها.  

  ًأوامر واقتراحات غیر قسریة، تتجنب االكراه أو االجبار عموما.  

 أوامر واقتراحات اختیاریة ال تستعمل خاللها األوامر إال في الحاالت الطارئة.  

  :توتر جو الفصل-9

 األربع التالیة ویكون في الصیغ:  

 جو قلق یبدو في العادات العصبیة والتعبیر المتوتر.  

  ًجو مسترخ نسبیًا، حیث ال یبدو التوتر علیه إال قلیال.  

 جو مسترخ، ال تبدو علیه إال حاالت عادیة قلیلة من التوتر.  

  ًجو مسترخ تمامًا مادیًا ونفسیا.  

  :عواطف التالمیذ /مشاعر -10

  أنواعوتكون في خمسة:  

 متهیبة متخوفة من المعلم، مغتاظة أو معادیة.  

 عملیة رسمیة، محدودة التعبیر عما یعتمل فیها.  

 مّسرة وُمقدرة للمعلم.  

 ودودة وعفویة تجاه المعلم، یكون المعلم هنا عادة كواحد من التالمیذ.  

 واثقة وحمیمة، معجبة بالمعلم وقریبة جدًا منه.  
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  :األلفةفوائد ومآخذ مقیاس 

  یوفر مقیاس رایت ستون لأللفة بین المعلم والتالمیذ فهرسًا صالحًا ومفیدًا للتعرف

  .على المناخ االجتماعي للفصل، ومن تعزیزه وتطویره لصالح التربیة الصفیة

       ومن ناحیة أخرى؛ فإن كثرة وتنوع عناصر المقیاس، وما تتطلبه من المالحظ

لكل منها، یحتم علیه في بعض األحوال مراعاة  من یقظة وانتباه تام ومتواصل

  :أمرین

  مالحظة المعلم ألكثر من مرة حتى یستطیع اصدار حكم واقعي صالح حول ألفته

  .مع تالمیذه

  لتسجیل ما یدور خالل ) جهاز فیدیو(االستعانة بآلة تسجیل سمعي أو مرئي

  .التفاعل الصفي لمراجعته عند تقدیر درجة األلفة كلما لزم

  :الخالصة

یتحكم الجو االجتماعي للغرفة الدراسیة بمجریات الحصة ویوجهها ایجابیًا لصالح تفاعل 

المعلم والتالمیذ وعملیات التعلم والتعلیم التي یتبنونها في حالة طبیعیة وٕانسانیة، أو سلبًا 

  .في حالة اتصافه بالمباشرة والتوتر والعداء العام

عي أفضل للفصل، ودود منتج وغیر مباشر في تفاعله وللمساعدة على توفیر جو اجتما 

. أحدهما لجون ویثول: وعملیاته ومكوناته، فقد عرضنا خالل الفصل أداتین رئیسیتین

مقیاس  –االجتماعي للغرف الدراسیة، والثانیة لوین رایت ستون  –قیاس المناخ العاطفي 

  .األلفة بین المعلم والتالمیذ
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  المحاضرة الثامنة

 أداة سولومون لتصنيف السلوك المثير للتصور اإلدراكي

 محتوى المحاضرة:

  مقدمة-أ

  مكونات تصنيف أداة سولومون -ب

  التعّليم بالواقع البحت-1

  بالواقع إلثارة التصور اإلدراكيالتعليم -2

  التصور اإلدراكيزيات إلثارة  التعليم بالرم-3

  التعليم بالتأمل إلثارة التصور اإلدراكي-4

  التعليم بالتأمل البحت-5

  .استعمال تصنيف سولومون في مالحظة السلوك التعليمي المثير للتصور اإلدراكي لدى التالميذ-ج

دراكي لدى فوائد ومآخذ استعمال تصنيف سولومون لمالحظة السلوك التعليمي المثير للتصور اإل-د

  .لتالميذا

  :مقدمة-أ

دراكي للفرد ليبني على أساسها أداته أو تصنيفه لقد التفت جيرارد سولومون إلى مراحل التطور اإل

  .لدى التالميذ الخاّص بتحليل سلوك المعّلم المثير للتصور أو التخّيل الفكري

تخطيط استراتيجيات  فيدراكية وبالرغم من استفادة المعّلمين من معلوماتهم الخاّصة بهذه المراحل اإل

التدريس القادرة إدراكيا على االستجابة ألفراد التالميذ وبما يتمتعون من خصائص ومواصفات مرحلية 

إدراكية إال أنّه لوحظ بأنهم في الغالب يركزون على الماّدة الدراسية نفسها دون الوسائل والمواد 

  .المناسبة لتوجيهها للتالميذ
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ر أداته على مبادئ علم النفس التطّور التي تشير في مجملها إلى أّن في تطويوقد اعتمد سولومون 

دراك اإلنساني ينمو من المحسوس إلى المجّرد ، مستفيدا بشكل مباشرا من نظريات العالم اإل

  .واالمريكي جيروم برونر السويسري جان بياجيه

المعّلمين حينئذ االستجابة إليها بما ويتوّجب من ومستويات التصور التي قد يعيشها أفراد التالميذ 

  :يناسب من الوسائل التعليمية هي ثالثة رئيسية 

  .مستوى التصور الواقعي-1

  .مستوى التصور الرمزي-2

  .مستوى التصور التأملي-3

 :مكونات تصنيف سولومون للسلوك المثير االدراكي-ب

يتكون تصنيف سولومون الذي قام بتطويره في أواخر الستينات في هذا القرن من ثالث فئات سلوكية 

رئيسية تخص استعمال المعلم للوسائل و المواد التعليمية المساعدة على التصور اإلدراكي باإلضافة 

  بطبيعة الحال للفئتين اللتين ال تثيران التصور فئتي السلوك الواقعي و التأملي 

قد يكون التصور اإلدراكي حسب سولومون مرئيا يتعلق بصور األشياء أو سمعيا يرتبط باألصوات أو و 

عضويا أو عاطفيا أو لمسيا أو شميا أو ذوقيا يرتبط مباشرة بأعضاء الجسم اإلنساني و حواسه و في 

  .ما يلي توضيح موجز لماهية و أنواع سلوك المعلم في كل منها 

 :البحت التعليم بالواقع  -01

يتعرض الطفل في سنينه المبكرة األولى لخبرات واقعية بحتة ، تقوم في األحوال العادية بدور هام في 

تشكيل فكرة اإلدراك المنطقي ، و الجدير تأكيده هنا بأن حرمان الطفل من هذه الخبرات الواقعية يجعل 

ج اآلراء و الحلول المطلوبة بخصوصها فكره قاصرا عن التصور اإلدراكي في ما بعد ، و غير قادر على إنتا 

، و بالمقابل كلما تعددت هته الخبرات وتنوعت لدى الطفل كلما غني تصوره اإلدراكي و ارتفعت قدرته 

  .على التأمل و إنتاج التفكير النظري التجريدي المنطقي 

تعليمي الواقعي حيث و المعلمون في دور الحضانة هم أكثر زمالئهم المربين الرسميين اتصاال بالسلوك ال

يجسد لديهم هذا المسؤولية الوظيفية الرئيسية و السلوك السائد في تعاملهم مع المتعلمين اللذين ال 

  تتعدى أعمارهم سنتين أو ثالث أو أربع غالبا 
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 :التعليم بالواقع إلثارة التصور االدراكي  -02

وس لتصور خصائص إضافية الواقع المحس) 7-2عمر (التلميذ في هذه المرحلة / يستخدم الطفل 

فقد يقوم بتقليد أصوات أو حركات الحيوانات أو الناس أو السيارات أو الطائرات . لألشياء التي يخبرها 

.أو الريح مجرد رؤيته لها أو إحساسه بوجودها   

إصدار ال يقوى على شياء الواقعية نقطة البداية لسلوك الطفل ، حيث يدونها في الغالب و بينما تشكل األ

دراكي تتبلور و تنضج في األصوات و الحركات التعبيرية الخاصة بها ، فإن قدرته العامة على التصور اإل

في المرحلة التالية من عمره و ) أكثر بعدا عن الواقع (هذه المرحلة ، ممهدة الطريق لتصور أكثر تجريدية 

.المعروف بالتصور الرمزي   

هم المعينون مباشرة بهذا ) الثالث االبتدائي  –األول (بتدائية األولى ومعلمو رياض األطفال و المدرسة اال

قعية فيها ، لتأسيس القدرة على التصور لدى االسلوك التعليمي المتمثل باستعمال البيئة و األشياء الو 

وأن إغفال استراتيجيات تعليمهم لهذه البيئة ، و تتلخص مسؤوليات المعلمين عند تعليم . تالميذهم 

  :ميذهم بالواقع لفرض تطوير و إثارة تصورهم اإلدراكي بما يلي تال

سقاط كأس إدراكي المرئي لألشياء كقيام المعلم بثارة التصور اإلتزويد التالميذ بخبرات واقعية إل 

قيامه , المرئي الخاص بمفهوم الكسر ، أدراكي على األرض أمام التالميذ لتأسيس تصوركم اإل

التصور اإلدراكي الخاص بمفاهيم الضغط و البرودة و الجري و الحرارة و  بتجارب العملية لتطوير

  .الرطوبة و غيرها 

تزويد التالميذ بخبرات واقعية إلثارة التصور اإلدراكي السمعي ، كإتاحة الفرصة للتالميذ لمشاهدة  

  .و لسماع صوت آلة سيارة لتمييز وتصور نوعها عند سماعهم له في المستقبل 

تزويد التالميذ بخبرات واقعية إلثارة التصور اإلدراكي العضوي و اللمسي لألشياء ، كما هو األمر  

أو لمس التالميذ . إلدراك وتصور المجموعة األم التي تنتمي إليها في مشاهدة التالميذ للعينات 

  .دراك ماهيتها من نعومة وخشونة و صالبة وقوام عام لألشياء إل

خبرات واقعية إلثارة التصور اإلدراكي الشمي لألشياء كشمه زمرة أو وردة أو رائحة تزويد التالميذ ب-

.فاكهة مثال ، لتصور نوعها و التعرف عليه فيما بعد , عطرية أ  

تزويد التالميذ بخبرات واقعية إلثارة التصور اإلدراكي الذوقي كما يحدث عند تذوق التالميذ ألنواع -

. األطعمة لتأسيس تصورهم اإلدراكي بهذا الصدد   
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:يات إلثارة التصور اإلدراكي ز  مالتعليم بالر -3  

و المقصود بالرم ) 12-7وعمر(يكون الطفل القادر على التعلم بالرم زيات عموما بالمدرسة االبتدائية

زيات هي الممثالت التي تعبر عن األشياء الخفيفة من حيث شكلها أو صوتها أو طبيعتها العضوية أو 

عن البيئة (إن الوسائل التعليمية بمختلف صورها و أشكالها . الحركة أو اللمسية أو الشمية أو الذوقية 

ية و الخرائط و الرسوم التوضيحية و البيانية و كالعينات و المجسمات و الصور الفوتوغراف) الواقعية 

الشفافيات الرأسية و الشرائح و األفالم الثابتة و المتحركة هي كلها تمثل كل منها الموضوع الحقيقي و 

.تجسده  

و بالرغم من تطور القدرة على التصور اإلدراكي و نضجها لدى الطفل في هذه المرحلة الحياتية و التربوية 

دراكي المطلوب باستخدام الممثالت الرمزية لألشياء وأن اإل، إلى أنه ال يزال ضروريا له إلنتاج التصور 

غنى عنها لتطوير التفكير المنطقي رة ألتسخير المعّلمين للوسائل التعليمية في التربية االبتدائية هو ضرو 

:لتالميذهم في المراحل التعليمية التالية حيث تتجسد مسؤولياتهم في هذا الصدد بما يلي  

شياء كما هو دراكي المرئي لألثارة التصور اإلإل) تمثل واقع األشياء(تزويد التالميذ بخبرات رمزية  

 .هافالم وغير الحال في استعمال الصور والرسوم واأل

دراكي السمعي لألشياء كما هو الحال في استعمال تزويد التالميذ بخبرات رمزية إلثارة التصور اإل 

 .التسجيالت السمعية للتعرف على نوع الصوت أو أدواته أو مصادره

دراكي العضوي والحركي واللمسي كما هو الحال تزويد التالميذ بخبرات رمزية إلثارة التصور اإل 

ولمس األشياء ومسكها أو فرض وسيلة مرئية لها لتصور نوعها العام أو  في عرض العّينات

 .ملمسها

الشّمي كما هو الحال في شّم العّينات أو دراكي تزويد التالميذ بخبرات رمزية إلثارة التصور اإل 

 .عرض وسيلة مرئية لها للتعرف إدراكيا على ماهيتها أو خصائصها الشّمية الممّيزة

دراكي الذوقي كما هو الحال في تذوق التالميذ برات رمزية إلثارة التصور اإلتزويد التالميذ بخ 

  .للعّينات أو عرض صور لها لتحديد ماهيتها

 4-التعليم بالتأمل إلثارة التصور اإلدراكي:

عانة بالكلمة المكتوبة تعدادية حيث يكفيه االسالقادر على التأمل قد وصل هنا للمدرسة اإليكون التلميذ 

وبالرغم من قدرة التلميذ على .دراكي المطلوب عندهلفوظة كوسائل تعبيرية نظرية إلحداث التصور اإلأو الم
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التأمل إال أنه يبقى في حاجة للممثالت الرمزية لألشياء لتمكينه من التأمل البّناء والتصور االدراكي 

.الصحيح   

ذهم بواسطة دراكي لدى تالميثارة التصور اإلمن أمثلة المسؤولية التعليمية التي يمكن للمعلمين القيام بها إل

:هيالتأمل   

دراكي المرئي تزويد التالميذ بخبرات نظرية بالوصف اللفظي أو الكتابي لألشياء إلثارة التصور اإل 

 .لها

دراكي السمعي تزويد التالميذ بخبرات نظرية بالوصف اللفظي أو الكتابي لألشياء إلثارة التصور اإل 

 .لها

دراكي العضوي ميذ بخبرات نظرية بالوصف اللفظي أو الكتابي لألشياء إلثارة التصور اإلتزويد التال 

 .أو الحركي أو اللمسي لها

دراكي الشّمي تزويد التالميذ بخبرات نظرية بالوصف اللفظي أو الكتابي لألشياء إلثارة التصور اإل 

 .لها

دراكي الذوقي لألشياء إلثارة التصور اإلتزويد التالميذ بخبرات نظرية بالوصف اللفظي أو الكتابي  

  .لها

 5-التعليم بالتأمل البحت:

ويكون التلميذ هنا قد أصبح إنسانا راشدا في حياته االجتماعية العاّمة والمتخّصصة وظيفيا أو تربويا 

.جامعيا  

 ج-استعمال تصنيف سولومون في مالحظة السلوك التعليمي المثير للتصور االدراكي لدى التالميذ:

يقوم المالحظ عند استعماله لتصنيف سولومون بتدوين سلوك المعّلم التعليمي حسب نوع التصور 

مستخدما في ذلك فترات زمنية مّدة كل منها  )(   دراكي الذي يثيره في التالميذ بوضع إشارةاإل

وهذا يعني بأن المدة التي يمكن للمالحظ استخدام النموذج فيها ال تتعدى أربعا وعشرين دقيقة .دقيقتين 

دراكي خالل الفترة الزمنية المحددة طالق بأّي سلوك يثير التصور اإلوفي حالة عدم قيام المعّلم على اإل

ولى أو األخيرة إشارة لذلك حيث يكون فيها مالحظ الفئة السلوكية المناسبة األعندئذ يضع ال) دقيقتين(

استخدام األشياء الحقيقية أو تجريديا بحتا يقوم على التأمل الكامل  سلوك المعّلم إما واقعيا بحتا يقوم على

شارات التي ع اإلنهاية كل فترة للمالحظة أي نهاية فترة األربع وعشرين دقيقة يعمد المالحظ إلى جموعند 
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تّم تدوينها للتعرف على مدى مناسبة استعمال المعّلم للوسائل التعليمية المتناغمة مع مرحلة التصور 

  .دراكي الذي يعيشه التالميذاإل

عدادية إن اتصاف سلوك المعّلم بغير هذه التقسيمات أي عند اعتماده على المحاضرة مثال في المرحلة اإل

  .يعد ضعفا أو نقصا تربويا ونفسيا في أسلوبه يتوجب معالجته والتغّلب عليه او االبتدائية العليا 

عدادية والثانوية مقبوال من الناحية التربوية زيات في المرحلة اإل وبينما يعد استخدام المعّلم للواقع والرم

أن استمراره في والنفسية حيث يؤدي في الغالب إلى فهم التالميذ وتعّلمهم الملحوظ للمادة الدراسية إال 

دراكي والمكتوبة قد يبطئ لديهم القدرة على التصور اإلهذا االستعمال على حساب الكلمة الملفوظة 

  .دراكية والشخصية لنموهمبالتأمل كما تتطلبه المرحلة الجارية اإل

  :فوائد ومآخذ استعمال تصنيف سولومون لمالحظة السلوك التعليمي المثير للتصور االدراكي-د

تصنيف سولومون على مالحظة جانب متخصص هام من سلوك المعلم في الغرف الدراسية و يركز 

. االستفادة من الوسائل و المواد التعليمية و االستخدام المناسب لها في تعلم التالميذ وتنمية إدراكهم 

تاب ، وبهذا ، فان استعمال التصنيف الحالي برفقة أدوات المالحظة األخرى التي يعالجها هذا الك

سيمكن المالحظ من تكوين صورة صالحة متكاملة عما عليه التدريس المعلم من قوة و ضعف ، ومن ثم 

  .وصف العالج المناسب لصعوباته ، رفع إنتاجيته التربوية و النفسية و اإلنسانية االجتماعية 

س التدريس و استخدام تصنيف سولومون في تحليل و قياأما المآخذ المحتملة التي يمكن أن تحتوي 

إمكانية عدم كفاية معرفة المالحظة النظرية و العملية التطبيقية بعلم نفس التطور ، و خاصة ما يرتبط منه  

دراكي وخصائص التالميذ الفكرية و العاطفية والحركية واالجتماعية و الجسمية في كل بمراحل النمو اإل

  . منها، ثم بعلم الوسائل التعليمية وتطبيقاتها المتنوعة 

دراكية التي يعيشها ولى معرفة علم النفس التطور ، هي ضرورية جدا لتحديد المرحلة اإلن المعرفة األإ

واع أنساسية بحصر أية فهي نما المعرفة الثاأ. دراكي الذي يمتلكونه ور اإلالتالميذ ، وبالتالي لنوع التص

. دراكي للتالميذ و إثارته إيجابيا لديهم قادرة على االستجابة لطبيعة التصور اإلالوسائل والمواد التعليمية ال

الخاصة (تطبيقية و األمل كبير بطبيعة الحال أن يتوفر لدى المالحظ هذه المعرفة النفسية و التعليمية ال

 .لتكون مشاهداته للتدريس أكثر هادفية ، و توجيهاته لتطويره و تحسينه أكثر عطاء) بالوسائل

   مصادر و مراجع-
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أدوات مالحظة التدريس مناهجها و استعماالتها في تحسين التربية المدرسية ، محمد زياد حمدان ،ديوان 

  ) الجزائر(المطبوعات الجامعية ،
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  التاسعة المحاضرة

 أداة براون لكشف التناغم بين ممارسات المعّلم وفلسفته التربوية 

 محتوى المحاضرة:

  مقدمة-أ

  مكونات أداة براون -ب

  .طبيعة الموقف التربوي-1

  .طبيعة المشكلة التربوية-2

  .تطوير األفكار-3

  .استعمال المادة الدراسية-4

  .التقييم-5

  .التنويع في األنشطة والمهام الصّفية-6

  .التحفيز والضبط-7

  .استعمال أداة براون-ج

  .كيفية استعمال أداة براون-1

  تحليل وتفسير النتائج-2

  .فوائد استعمال أداة براون-د

  .مآخذ استعمال أداة براون-ه
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  مقدمة-أ

لقد قام بوب بيرتن براون في نهاية الستينات من هذا القرن بتطوير أداته الحالية لقياس الفرق بين معتقدات 

والممارسات الفعّلية لهذه المعتقدات في الغرفة الدراسية وتبنى لذلك ) فلسفته التربوية(المعّلم التربوية 

سات المعّلم الصّفية المتناغمة مع التجريبية كإطار نظري لينسج على أساسه ممار فلسفة جون ديوي 

جريبية الديوية وأضدادها األخرى الالتجريبية وتتلخص مبادئ التجريبية عموما في أن التلميذ يمتلك تال

  .القدرة الذاتية على التوجيه الصحيح إذا أتيحت له الفرص لتجريب أفكاره وخططه

كبيرا على سلوكه ،وأن أكثر هذه المعتقدات   يؤكد براون بهذا الصدد بأن معتقدات المعّلم تمارس تأثيرا

فعالية ما يتصل منها بفلسفة طبيعة اإلنسان والفلسفة الواقعية وفلسفة طبيعة المعرفة ،والقيم واألخالقيات 

بأن ما يقوم به لمعّلم من سلوك صّفي لم  1968اإلجتماعية العاّمة ،فقد وجد براون في دراساته عام 

إن هذه االزدواجية التي يشير إليها براون في شخصية .دات الفلسفية التي يحملها يتوافق أحيانا مع المعتق

بعض المعّلمين ،تعّد في رأينا ظاهرة سلبية خطرة تبحث على الحزن وخيبة األمل لتناقضها مع ما يعرف عن 

  .فضلالمعّلم من إنسانية وعقالنية ونضج ودور وطني هام في توجيه أجيال األّمة ورعاية نموها لأل

ومهما يكن فقد بلور براون أداته لمالحظة ممارسات المعّلم الصّفية بإثني وستين عنصرا ،بحيث تشير 

فلسفة ديوي التجريبية ، أما العناصر المزدوجة العناصر المنفردة إلى عدم موافقة ما يقوم به المعّلم 

  .فتنسجم في تطبيقاتها مع التجريبية الديوية 

  :مكونات أداة براون  -ب

كشف التناغم بين ممارسات المعلم و –لقد وضح بوب بيرتن براون العناصر المختلفة المكونة ألداته 

  :فلسفته التربوية كالتالي 

  :طبيعة الموقف التربوي -01

يزود المعلم خالل السلوك المزدوج التلميذ بفرص الختبار المفاهيم و األشياء وتجربتها و معايشة نتائجها  

سلوك المنفرد ، فيسأل المعلم به التلميذ لتعلم المطلوب نظريا في الغالب بدل تطبيقه أو أما ال. عليه 

  يشير السلوك المزدوج في الحقيقة للتجريبية الديوية ، و. تجربته له 

  .في غرف الدراسة الجماعية عارف عليه تالسلوك المنفرد للتعليم التقليدي الم 
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  :طبيعة المشكلة التربوية  -02

عناصر هذه الفئة أنواع األسئلة و المشاكل و المواقف التربوية التي تنظم حولها أنشطة التالميذ تضم 

وبينما تصف العناصر ذات األرقام المزدوجة المشاكل و المواقف التي تتصل مباشرة بحياة .وأعمالهم 

تالميذ إجابات خاصة و ، فإن قريناتها المنفردة توضح سلوك المعلم الذي يطلب من ال التالميذ و رغباتهم

  .د يب الجامعرفة نظرية بدل اإلستطالع و البحث و التنق

  :تطوير االفكار-3

تختّص هذه الفئة السلوكية بتطوير واختبار وتوضيح االفكار والمقترحات والفرضيات ،حيث يشير السلوك 

السلوك المنفرد فيشير إلى  المزدوج منها إلى تشجيع المعّلم للتالميذ على االفتراض واالبداع الفكري ،أما

  .تقييد المعّلم لفكر التالميذ وحبسه لطاقاتهم 

  :استعمال المادة الدراسية -4

يجسد السلوك المزدوج مشاركة التالميذ بشكل جاد في عمليات جمع وتحليل المادة الدراسية وفهمهم 

لمعلومات ،وأن مهم التالميذ أما السلوك المنفرد فيدل على كون المعّلم المصدر الرئيسي ل.المفيد لها 

كما تشير بعض عناصر هذه الفئة الستعمال .تنحصر غالبا في استيعابها واتباع التوجيهات بخصوصها 

،أو الستخدامه ) السلوك المنفرد( المعّلم للمفاهيم والمعلومات الخاطئة في التدريس أو قبولها من التالميذ

  ) .السلوك المزدوج(يذ يصيغ منطقية سليمة لحقائق ومعلومات صحيحة ومعلجتها مع التالم

    :التقييم -5

ذاتي وخارجي ، أو تقييم التلميذ لسلوكه وعمله ،وتقييم :يمّيز سلوك هذه الفئة بين نوعين من التقييم 

  .والعناصر السلوكية في هذه الحالة تشير للنوع األول ، أما العناصر المنفردة فتشير للنوع الثاني.المعّلم له 

  :تنويع في األنشطة والمهام الصّفية ال-6

يفيد السلوك المزدوج تنويع المعّلم لألنشطة والخبرات التدريسية المالئمة ألكبر عدد ممكن من قدرات 

أما السلوك المنفرد فيدل .ورغبات التالميذ ،مستخدما في ذلك وسائل مختلفة لقياس إنجازهم وكفاياتهم 

حسب تعليمات –علمها جماعيا على تكليف المعّلم للتالميذ بواجب أو مادة تعليمية واحدة ،طالبا منهم ت

  .ة واحدة وفي مدة واحدة، ليقوم بعدئذ بقياس كفاية تحصيلهم وبواسل وأساليب موحدّ 
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  :التحفيز والضبط-7

يشير السلوك المزدوج هنا أيضا بتركيز المعّلم على وسائل الضبط والتحفيز الذاتي ووسائل الضبط 

عتبار يذكر لحاجات لو رغبات التالميذ الفردية،فقد والتحفيز الخارجية التي يستخدمها المعّلم دون ا

  .المتعارض عادة مع المبادئ الديوية-تمثلت كلها في السلوك المنفرد

  :استعمال أداة براون-ج

  :كيفية استعمال أداة براون-1

وقد قّسم هذه المّدة لثالث .لقد حدد براون مدة نصف ساعة لمشاهدة المعّلم باألداة في المّرة الواحدة

فترات بعشر دقائق لكل منها يشاهد المالحظ الخمس دقائق األولى أنواع السلوك الجارية لدى المعّلم 

لسلوك لمّرة واحدة فقط يتم تسجيل ا. اختصاصاتها،ثم يقوم في الخمس دقائق التالية في األداة حسب 

  .مهما تكرر خالل فترة العشر دقائق

لفترة يكن ،فقد نّوه براون بأن المالحظ يستطيع تدوين السلوك وقت حدوثه مباشرة دون االنتظار  ومهما

الخمس دقائق التالية المحددة لذلك ،ناصحا لمثل هذه الحالة لمراجعة عناصر األداة عند االنتهاء من 

يكرر المالحظ هذه العملية خالل العشر دقائق .د من حدوث أو عدم حدوث أّي منهاالمالحظة،للتأك

الثانية والثالثة ،ثم يقوم بعدئذ بجمع أنواع السلوك في الثالث فترات لتحديد حدوثها لثالث مرات أو 

يجمع المالحظ مرات الحدوث لكل سلوك في .أي صفر(مرتين أو مرة واحدة أو عدم حدوثها مطلقا

فالعنصر الذي مجموعه صفرا مثال يصبح ثالثة .ت الثالث ثم يقوم بعكس مجاميع األرقام الفردية الفترا

  .يصبح واحدا، والثالثة تصبح صفرا واالثنين،اثنين،والواحد يصبح 

لكونه يسمح باستبعاد الممارسات غير التجريبية من قرينتها التجريبية ، حيث  اإلجراءيبرر براون هذا 

و  186داة هو ألمن المجموع العام وعلى كل حال فان القيمة العليا لعناصر اا تلقائيا قيمه بهتستقطع 

االتفاق التام مع التجريبية الديوية ، أما الثانية فتشير إلى تعارض  األولىتمثل القيمة .الدنيا هي صفرا 

أو أكثر ، فهذا  94وفي حالة كون المجموع يساوي .ممارسات المعلم الصفية تماما مع الفلسفة التجريبية 

أقل من أما إذا كان المجموع العام .يدل على أن المعلم ميال أكثر في ممارستها التربوية للتجريبية ومبادئها 

  .، فهذا يشير عموما إلى تبني المعلم للممارسات الالتجريبية  93

و . 9وأدناه هو  153وقد أفاد براون بهذا الصدد بأن أعلى مجموع توصل إليه المالحظون لديه هو 

  . 100-85من المعلمين بين  العظمىبالمقابل فقد تراوحت مجاميع الغالبية 
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                              براون أداة كبفية إستعمال   جدول يبين                                     

10  المجموع

  د

      د10  د10

  العام  النهائي  طبيعة الموقف التربوي

  .المعلم يشغل محور االنتباه - 01          

  .المعلم يجعل من التلميذ محور االنتباه- 02

  .المعلم يجعل من المادة محور انتباه التلميذ - 03

  .المعلم يجعل من عمل المهمة محور انتباه التلميذ- 04

  .المعلم ينفق وقت التلميذ في االنتظار و المراقبة و االستماع- 05

  .المعلم يحفز التلميذ للمشاركة الفعالة في أنشطة الفصل - 06

  .المعلم يبقى منعزال أو بعيدا عن أنشطة التلميذ - 07

  .أنشطته المعلم ينظم للتلميذ ويشاركه في - 08

  .المعلم يثبط التلميذ و يمنعه من التعبير الحر عن نفسه - 09

  .المعلم يشجع التعبير الحر عن نفسه - 10

  

                                     المجموع

  العام  النهائي  طبيعة المشكلة

  المعّلم ينظم التعّلم حول سؤال منه- 11          

  .سؤال أو مشكلة للتلميذالمعّلم ينظم التعلم حول - 12

  المعّلم يحّد من الموقف التربوي الذي يثير فضول التلميذ وحيرته- 13

  المعّلم يقحم التلميذ في المواقف الغامضة - 14

  المعّلم يبعد التلميذ عن سؤال أو مشكلة صعبة- 15

  المعّلم يوجه التلميذ لمشكلة مربكة أو محّيرة - 16

  المعّلم يؤكد مثالية موضوع أو مظاهره الحسنة - 17

  المعّلم يؤكد خصائص وسلبيات الموضوع- 18

  المعّلم يوجه سؤاال يتطلب إجابة مباشرة من المادة - 19

  .المعّلم يوجه سؤاال يتطلب إجابة مباشرة من المادة من خارج المادة - 20
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  تطوير االفكار                                 المجموع

  

          العام  النهائي

  المعّلم يقبل جوابا فقط لسؤاله- 21          

  .بديلة /المعّلم يسمح بإقتراح إجابات إضافية - 22

  .المعّلم يتوقع من التلميذ إجابة يريدها23

  .إقتراحاته/المعّلم يطلب من التلميذ تبرير إجاباته - 24

  .يتوقع من التلميذ إجابة مؤكدة بعيدة عن التخمينالمعّلم - 25

  .المعّلم يشجع التلميذ على التخمين واالفتراض- 26

  .االجابات المتصلة بالموضوع/المعلم يقبل فقط االقتراحات - 27

  .المعلم ينوه باالقتراحات الغريبة أو المستهجنة للتلميذ- 28

  .للتلميذ المعلم يجيز االجابات التقلدية أو غير المؤكدة- 29

  .المعلم يطلب من التلميذ تدعيم إجابته و أفكاره بالبراهين- 30

  

  

  المجموع

        

  إستعمال المادة الدراسية                         

          العام  النهائي 

  .المعلم يجمع و يحلل المادة الدراسية للتلميذ - 31          

  .الدراسية المعلم يكلف التلميذ بجمع و تحليل المادة - 32

  .المعلم يزود التلميذ بحقائق و معلومات مفصلة - 33

  .المعلم يسمح للتلميذ بإيجاد الحقائق و المعلومات المفصلة بنفسه- 34

  .المعلم يعتمد كثيرا على المقرر الدراسي كمصدر للمعلومات - 35

  .المعلم يوفر معلومات متنوعة للتلميذ- 36

  .غير صحيحة المعلم يقبل و يستعمل معلومات - 37

  .المعلم يساعد التلميذ على اكتشاف و تصحيح المعلومات الخاطئة - 38

  .المعلم يسمح بتطوير المفاهيم و العموميات الخاطئة- 39

  .المعلم يستفسر عن صحة  المفاهيم الخاطئة أو الحلول غير المتطلبة- 40

  

  

  

  



 أدوات مالحظة التدريس   أولى ماستر   جامعة بسكرة    معهد التربية البدنية

7 
 

  التقييم        المجموع

  .حكمة حول سلوك او نشاط التلميذ  المعلم يعطي- 41        العام  النهائي 

  .المعلم يحتفظ حكمة حول سلوك او نشاط التلميذ  - 42

  .المعلم يمنع التالميذ من االستمرار بخطة فاشلة - 43

  .المعلم يشجع التلميذ الختبار افكاره ذاتيا - 44

  .المعلم يخبر التلميذ عن خطأ او صحة اجاباته - 45

  المعلم يسمح للتلميذ بتقرير كفاية اجابته - 46

  .المعلم ينقل السؤال الى تلميذ اخر عند عدم اجابة سريعة من االول- 47

  .المعلم يطلب من التلميذ تقييم عمله بنفسه- 48

  .المعلم يزود التلميذ المحتار باالجابة المطلوبة- 49

  المعلم يوفر وقتا للتلميذ للجلوس والتفكير الملي- 50

    

        

  تنويع االنشطة والمهامات        المجموع

          العام  النهائي 

  .المعلم يكلف مجموع التالميذ بعمل نفس الواجب في الوقت الواحد - 51          

  .المعلم يكلف افراد التالميذ بواجبات مختلفة- 52

  .المعلم يكلف مجموع التالميذ بتعلم مادة واحدة - 53

  .التالميذ بعمل ما يريده كل منهم المعلم يكلف افراد - 54

  المعلم يقييم اتجاز التالميذ بمعايير موحدة - 55

  .المعلم يقييم التالميذ بمعايير مختلفة- 56

  

  

  المجموع

        

   التحفيز والضبط

          العام  النهائي 

  .المعلم يحفز التلميذ بمنحه االمتيازات والجوائز والعالمات - 57          

  .التلميذ بقيمة افكاره وانجازاته المعلم يحفز  - 58

  .المعلم يدرس المادة باساليب مباشرة ورسمية - 59

  . المعلم يدرس المادة باساليب غير مباشرة وغير رسمية - 60



 أدوات مالحظة التدريس   أولى ماستر   جامعة بسكرة    معهد التربية البدنية

8 
 

  .المعلم يفرض وسائل ضبط خارجية على التالميذ- 61
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  :فوائد استعمال أداة براون -د

إن أداة براون لكشف التناغم بين ممارسات المعّلم الصّفية وفلسفته التربوية هي وسيلة مرنة يمكن 

وفي مالحظة سلوك المعّلم ) من الروضة وحتى التعليم العالي الجامعي (استعمالها في أي مستوى دراسي 

وعليه ، يصبح باالمكان .غيرها أكاديمية سواء كانت هذه تربية بدنية أو اجتماعية أو لغوية أو في أيّة مادة 

استخدامها في تحسين نوعية التدريس وتطوير ممارساته الصفية من خالل رفع التناغم بين فلسفة المعّلم 

  .التربوية وما تنص عليه من أنواع سلوكية ومعامالت في الواقع

على استعمالها وتضميناتها وقد تؤدي معرفة المعّلم لعناصر األداة ولفلسفتها النظرية التجريبية ثم تدريبه 

على تحصيل التالميذ التربوية العاّمة إلى تحفيزه ذاتيا لتحسين أسلوبه التدريسي منعكسا هذا إيجابيا 

أما في حالة استعمال األداة من المالحظين والباحثين ،فإنهم يتمكنون في الغالب من خالل .ونموهم

جريبية في ممارساته التدريسية ،بوضع حلول عالجية تعرفهم على أسلوب المعّلم وتحديد الجوانب الال ت

  .عملية مناسبة لذلك ،والتوصل أيضا إلى مبادئ ونظريات مناسبة في هذا المجال

  :مآخذ استعمال أداة لراون-ه

إن أهم صعوبة الستعمال أداة براون في مالحظة التدريس تتلخص في عدم إعطائها صورة كاملة لما يدور 

خالل فترة المالحظة، مؤديا بالتالي إلى تكوين حكم زائف أو غير صالح بخصوص  في الغرفة الدراسية

  .ا في تعّلم التالميذ نوعية التدريس أو كفايته تربوي

راء الذي يتبعه براون في إدارة أداته عند مالحظة }ويرجع السبب الرئيسي للصعوبة أو المأخذ أعاله إلى ال

مدة خمس دقائق ثم تدوين أنواع السلوك التي تم حدوثها خالل مالحظة التدريس ل:وقياس التدريس وهو 

الخمس دقائق التالية ،مما يؤدي بالمشرف إلى إغفال حوادث صّفية قد تكون هاّمة أو أساسية للتدريس 

  .والحكم عليه

م ونقترح لرفع صالحية األداة وتحسين قابليتها لالستعمال في تربيتنا المحّلية استخدام المشرف أو المعلّ 

إلى فترتين  ) د30(،ثم تقسيم وقت المالحظة ) فيديو-أو مرئي(عند المالحظة لمسجل كاسيت سمعي 
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يقوم المشرف أو المعّلم بعدئذ  بتحليل ممارسات المعّلم وكشف تناغمها مع فلسفته .د 15كل منهما 

  .لح بخصوص ذلك التربوية التجريبية لمرتين في الحّصة الواحدة متمكنا بهذا من تكوين حكم واقعي صا

    

  

  مصادر ومراجع

أدوات مالحظة التدريس مناهجها و استعماالتها في تحسين التربية المدرسية ، محمد زياد حمدان -1

  )الجزائر(،ديوان المطبوعات الجامعية ،
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  العاشرة المحاضرة

 أداة  كونن لمالحظة وتحليل سلوك اإلدارة واإلنضباط الصّفي 

  :محتوى المحاضرة

  مقدمة-أ

  مكونات أداة كونن-ب

  .الفئات السلوكية للتالميذ-1

  .االندماج في االنشطة الصّفية-*

  .االنحراف السلوكي ألفراد التالميذ-*

  .المظهر النفسي-*

  .الفئات السلوكية للمعّلم-2

  التوجيه الصّفي/أساليب الكفّ *

  .الجمع بين المهام اإلدارية*

  .الحركة االنتقالية االدارية*

  .االدارية) الدافعية(القّوة المحّرك

  .تركيز التالميذ*

  .استعمال أداة كونن لمالحظ سلوك االدارة واالنضباط الصّفي-ج

  .استعمال أداة كونن في مالحظة وتوجيه التدريسفوائد ومآخذ -د
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  :مقدمة -أ

تختص أداة كوونن بمالحظة و وصف أساليب التي يتبعها المعلم في إدارة و ضبط التالميذ داخل الغرف 

الدراسية ، ليستنتج من البيانات الوصفية المتجمعة نوع العالقة المحتملة بين هذه األساليب اإلدارية و 

و عليه ، . لوكية من جهة أخرى النظامية من جهة ، و اندماج التالميذ في أعمالهم الصفية أو مشاكلهم الس

تتمتع بأهمية خاصة من بين أدوات المالحظة األخرى السابقة ، لكونها تغطي جانبا هاما فإن أداة كوونن 

  .من السلوك الوظيفي للمعلم ذي الطبيعة اإلدارية و التوجيهية 

   :ن نمكونات أداة كو  -ب

لغرض تطوير أداته الحالية بمالحظة العديد من الغرف الدراسية ، مسجال  1970لقد بادر كوونن عام 

وبعد دراسة مستضيفة لمحتوى هذه األفالم و تحليل بياناتها ، توصل كوونن .ذلك على أفالم من الفيديو 

. حفظ النظام الصفي  ممارسات و أساليب المعلم في اإلدارة وألداته الحالية التي تركز على مالحظة 

الصفية و وتتكون األداة من شقين رئيسيين يختص األول منها بتحديد مدى انهماك التالميذ في أنشطتهم 

قيامهم بالمشاكل السلوكية ، أما الثاني فهو الشق على السلوك اإلداري و التوجيهي للمعلم ومدى نجاحه 

  .في معالجة المشاكل الصفية للتالميذ 

  :سلوك نظامي و إداري للتالميذ و المعلم كما يلي اتين الفئتين وما يتبعها من يمكن توضيح ه

 :الفئات السلوكية للتالميذ -1

  :ork InvolvementWاالندماج في األنشطة الصفية  

تتكون هذه الفئة السلوكية من ثالثة أنواع من السلوك التي يشير كل منها إلى درجة معينة            

فقد يكون هناك اندماج أو تركيز محتمل ، حيث يبدو . التالميذ في أعمالهم التربوية الصفية النهماك أفراد 

خالله التلميذ مفكرا أو متفحصا للكتاب أو المادة التعليمية لديه ، ومع هذا ال تشاهد له حركة تدل على 

طالق في ج على اإلن فيها التلميذ غير مندماستخدامه المحسوس لهما ، أما في الحالة الثالثة ،فيكو 

  .الصفي ،  ال مباشرة كالحالة األولى ، أو غير مباشرة بالنظر أو التفكير الصامت في الثانيةالعمل 

  : Deviancyاالنحراف السلوكي ألفراد التالميذ  

بأّي تعبير لفظي أو حركي مخالف لألنظمة الصّفية أو  ميذيتمثل االنحراف السلوكي ألفراد التال            

   ضّد المعّلم أو أكثر في الفصل موّجه
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  :لسلوك المنحرف في ثالثة أنواع هي اويكون 

يهدف إلى ضرر أو اإلخالل بالنظام الصّفي كما هو  سلوك منحرف غير مقصود ،ال -1

الحال في خروج التلميذ بدون إذن إليداع ورقة أو نفاية في سّلة المهمالت ،أو اإلجابة على 

دعوته شخصيا أو نظرة للكتاب المقرر أو مراجعته للمادة الدراسية أثناء سؤال المعّلم بدون 

 .شرح المعّلم 

ويكون فيه سلوك التلميذ مخالف نسبيا لما هو متعارف عليه سلوك خفيف االنحراف  -2

ومن هنا يمكن تبويب .لدى المعّلم والتالميذ خالل تفاعلهم أو تواجدهم في الغرفة الدراسية 

عدم ضرره المباشر والمحسوس للنظام الصّفي : ضمن هذه الفئة على أساس سلوك التالميذ 

فالحديث الهامس للتلميذ مع جاره أثناء قيام .وأعضاء الفصل، ثم عدم رضا المعّلم عنه 

يرغبها ة أخرى ، أو قراءته لقصة دالفصل بالتمارين التطبيقية ،أو حل التلميذ لواجب ما

في إنجاز الواجب الصّفي هي أمثلة سلوكية خفيفة  خالل الحّصة ،أو مساعدته لقرينه

م لكون ألعضائه ، ولكنها غير مرضية للمعلاالنحراف غير ضارة مباشرة للنظام الصّفي و 

 .طبيعة الموقف التعليمي الذين هم فيه قد ال يسمح أو ال يدعو لذلك

الصفة ، الذي يغلب عليه سلوك جاّد مقصود وهو ما نطلق عليه بالسلوك الخطير  -3

من أمثلة هذا النوع السباب و . المدمرة أو الضرر بالغير و الممتلكات و النظام الصفي 

الصراخ و االعتداء على ممتلكات األقران أو ضربهم ، و الكذب ، و التأخر عن الحصة أو 

 .الغياب بالكامل عنها ، و مخالفة توجيهات المعلم و رغباته للقيام بنشاط صفي محدد 

 : فسي المظهر الن 

و يتم التعرف عليه بمالحظة درجة قلق أفراد التالميذ و عدم استقرارهم من خالل حركاتهم 

و . و تعابير وجههم ، أو بالوهن و الهزال اللذين يبدوان عليهم ، أو بالقلق و اإلعياء معا 

على كل حال ، إن مالحظة أي من هذه السلوكات على أفراد التالميذ يعتبر سلبيا بحد ذاته 

و للنظام الصفي على السواء حيث يتوجب على المعلم االلتفات إليه كما هو الحال م لتعلمه

في السلوك المنحرف و معالجته لديهم ، أو االستجابة لحاجاتهم أو متطلباتهم النفسية 

إن إغفال المعلم لمظهر أفراد التالميذ النفسي ، . للقضاء على ما هم فيه من وهن أو ضيق 

الستجابة لما يعتريهم من وهن أو قلق يعد مؤشرا على ضعف قدرته أو عدم قدرته على ا

 .اإلدارية بوجه عام

  



 أدوات مالحظة التدريس   أولى ماستر   جامعة بسكرة    معهد التربية البدنية

4 
 

  

  :الفئات السلوكية للمعلم -2

يركز القسم الثاني من أداة كوونن كما أشرنا على سلوك المعلم الخاص بوقف السلوك الصفي غير السوي 

االنتقال ب التالميذ من نشاط آلخر خالل و ضبطه و التغلب عليه ، و يسميها كوونن بأساليب الكف ، و 

نتباههم و مشاركتهم لما يدور في الحصة من تعليم و االتالميذ و توجيه  الحصة ، ثم المحافظة على تركيز

  .يمكن أن يحدث في كل منها وفي ما يلي توضيح موجز لماهية سلوك المعلم الذي .تعلم 

يتصف أسلوب الكف أو التوجيه الصفي الفعال بصفتين :التوجيه الصفي / أساليب الكف  

  : أساسيتين هما 

معرفة المعلم لمجريات الحصة من خالل التركيز على السلوك المنحرف بعينه ، حيث يوصف المعلم -أ

ك أعينا في خلف بأن المعلم يمتل"في هذه الحالة بأنه يعرف ما يجري في الفصل ، أو ما يشير كوونن 

  ".رأسه

، معاقبته لتلميذ غير مخطئ ، أو ومن األخطاء المالحظة في هذا المجال و التي تشير بعدم تركيز المعلم 

لتلميذ ثانوي في المشكلة السلوكية أي تلميذ ليس المبادر الرئيسي فيها ، أو أن المعلم يقوم بمعالجة 

أخرى خطيرة هي السبب المباشر في إخالل النظام مشكلة سلوكية ، غير هامة مغفال في نفس الوقت 

وفي كل هذه الحاالت يفقد سلوك الكف أو السلوك اإلداري التوجيهي للمعلم الغرض منه ، و .الصفي 

يؤدي لنتائج جانبية غير مستحبة عليه ، على سبيل المثال شعور أفراد التالميذ بضعف شخصيته العامة و 

  . ي الفصل عدم قدرته على معرفة ما يجري ف

اإلجراء التوجيه الصفي هي التوقيت المناسب الستخدام / أما الصفة األساسية الثانية لسلوك الكف -ب

التوجيهي من المعلم ، حيث يمكنه هذا في العادة من احتواء المشكلة السلوكية التي هو يصددها و 

  .التخفيف من أثرها السلبي على التالميذ و نظام الفصل في حينه 

أما إذا ثابرت المشكلة السلوكية على حالها أو استفحلت و انتشرت و زادت خطورتها ، عندئذ قد يشير 

أو عدم مناسبة أسلوب الكف ( بحل المشكلة أو معالجتها هذا إلى سوء التوقيت الذي بادر فيه المعلم 

  ).الذي اتبعه أو لماهية المشكلة السلوكية عنده 
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 : ة الجمع بين المهام اإلداري 

.توجيه أكثر من سلوك صفي في آن واحد يبوب سلوك المعلم ضمن هذه الفئة إذا أبدى قدرته على   

فإذا كان المعلم مشغوال باإلشراف على إنتاج تلميذ أو حله لمسألة ، أو قراءته أو تسميعه لقطعة أدبية 

د التالميذ في الفصل يقوم بسلوك غير مستحب ، موجها إياه لألفضل ، يكون ، والحظ أثناء ذلك أح

و الجدير ذكره بهذا .مثل هذا السلوك اإلداري للمعلم مركبا ، أي جامعا ألكثر من مهمة في آن واحد 

المعلم قادرا على إبداء هذا السلوك اإلداري المركب ، كلما دل على كفايته كلما كان : الصدد هو 

  .ية و الشخصية بوجه عام و قدرته اإلدارية بشكل خاص الوظيف

 :الحركة االنتقالية اإلدارية  

من أمثلة السلوك االداري . أو مهتزا مشوشا وقد يكون انتقال المعلم من نشاط تربوي الخر مناسبا ناعما 

  : المشوش للمعلم ما يلي 

  :ظم تآلي غير من-1

هذا على السلوك الذي يتحول تلقائيا من مناسبة أو موقف تعليمي آلخر ، ألبسط أو أتفه و يطلق  

محدد ، ثم فإذا كان المعلم على سبيل المثال مشغوال بنشاط صفي . األسباب أو التأثيرات الخارجية 

لالنتقال للحدث حدث أن سمع أو الحظ شيئا داخل الغرفة أو خارجها ، فقطع فورا النشاط الذي يقوم به 

الجديد ، منفقا بعض الوقت في سماعه أو مالحظته له أو التعليق عليه ، عندئذ يكون سلوكه آليا غير 

  .منتظما

  :مفاجئ حادّ -2

مباشرة أوامره أو توجيهاته أو أسئلته للتالميذ ،بدون تمهيد أو مقدمات ، أي بدون تهيئته وفيه يملي المعّلم 

فته لما يجري من قبلهم أو لما يقومون به ، قاصدا في الغالب مفاجأتهم بأمر نفسيل لما يريد أو دون معر 

  .بالتغاضي عن فائدته لتعّلم التالميذ أو رغباتهم بهبعينه شخصيا،

ويشبه السلوك المفاجئ الحاّد سابقه اآللي غير المنتظم في طبيعته العاّمة،اللهّم سوى المنّبه أو المسّبب 

أما في السلوك الحالي المفاجئ فالمنّبه أو العامل المؤدي للمفاجأة الحاّدة .لألول ينبع من خارج المعّلم 

  .-رغباته ومشاعره ونزواته الشخصية–يصدر من داخل المعّلم نفسه 
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  :متشّعب-3

رج عن يكون المعّلم ذا السلوك المتشعب منهمكا في توضيح مفهوم معّين ثم يتركه لنشاط آخر جانبي خا

الموضوع عائدا إليه بعد فترة إلتمامه حيث نسمي مثل هذا كلما الحظناه لدى المعّلم بالسلوك اإلداري 

  .المتشّعب

  :تائه-4

ويشبه سلوك المعّلم هذا سابقه المتشعب سوى أن سلوكه التائه ال يعود في الغالب للنشاط الذي تركهال 

للموقع والحدود لقطر جغرافي إلى مناخه وسكانه دون أن أول مّرة أي ينتقل المعّلم مثال من توضيحه 

  .ة إلكمال المعلومات التي كان يجب عليه توضيحها للتالميذ في الموقع والحدوديرجع مرة ثاني

  :متأرجح -5

ثم ينتقل مع تالميذه ألخر مختلف كالتمارين وفيه ينتهي المعلم من نشاط صّفي كالتهجئة الشفوية مثال 

  .يقية ولكّنه يقرر بعد فترة الرجوع إلى النشاط الشفوي األولالكتابية التطب

تكون الحركة االنقالي االدارية للمعّلم ذات قوة دافعة منتظمة  ):الدافعية( القّوة المحركة 

تحافظ دون ابطاء أو تسريع غير مناسبين على المعّدل الطبيعي لقيام التالميذ وتقدمهم في 

وفي بعض الحاالت السلوكية السلبية فإن القوة الدافعية المتجسدة في .االنشطة الصفّية 

الحركة االنتقالية االدارية أعاله تتصف باالطناب الممّل غير البّناء للموقف التعليمي أو 

من أمثلة االطناب الممّل غير البّناء .ة المتناهية غير المفيدة للتالميذ أو لتعّلمهمبالتجزئ

تقسيم :ومن أمثلة التجزئة غير البّناءة .الشرح المفّصل أكثر مما يحتاج التالميذ تعّلمه:

التالميذ إلى مجموعات أو تكليفهم كأفراد للقيام بنشاط تربوي معّين يكون من االفضل لهم 

 .ه جماعياالقيام ب

الحصة ويكون في محاوالت المعّلم جذب انتباه التالميذ لمجريات  :تركيز التالميذ  

واستخدامه للوسائل الكفيلة بتحفيزهم أو حّثهم للمشاركة اليقظة في أنشطتها وتحمل 

من أمثلة هذا السلوك دعوته عشوائيا ألفراد التالميذ للقيام بنشاط أو .مسؤولياتها بأنفسهم

 .على سؤال منهاإلجابة 
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  :لمالحظة سلوك االدارة واالنضباط الصّفي استعمال أداة كونن-ج

 :يراعي المالحظ أو المعّلم عند استعمال أداة كونن لقياس التدريس االجراءات والمبادئ التالية 

استعمال المالحظ لجهاز تسجيل سمعي أو فيديو لخزن مجريات التدريس باإلضافة لمالحظاته -1

في وقت ) سلوك التالميذ و سلوك المعلم ( إن مراقبة أنواع مختلفة للسلوك الصفي . الشخصية الحية لها 

للبيانات و كل ما يحدث في الحصة و بالتالي عجزه عن التوصل واحد ، ال يمكنه في الغالب من تسجيل  

  .القرارات التقييمية التي ينشدها 

وفي حالة تعذر تسجيل الحوادث الصفية معا جزئيا أو كليا كما هو مفروض ، يقوم المالحظ عندئذ 

سلوك المعلم أو : بالتركيز في المرة الواحدة على تسجيل إحدى السلوكين الذين تجسدها أداة كوونن

  .سلوك التلميذ 

قيام المالحظ برسم الغرفة الدراسية بيانيا إن أمكن و تحديده عليها لمناطق األنشطة الرئيسية للتالميذ -2

ويمكن للمالحظ في بيئتنا التربوية استعمال الصفوف . و المعلم ، أو مناطق تجمعهم و مسؤولياتهم 

فيكون لديه على سبيل . طلوبة السائدة غالبا في الغرف الدراسية لتمييز مناطق األنشطة أو المسؤولية الم

مالحظاته و توجيهاته مباشرة لمناطق صفية قد يساعده هذا اإلجراء على تركيز ...3و2و1صف : المثال

  .معينة تهم أهداف المالحظة التي يقوم بها 

قيام المالحظ بتسجيل الحوادث الصفية التي يشاهدها حسب المناطق الرئيسية التي حددها ، وذلك -3

حيث . سماء افراد التالميذ المتواجدين في كل منطقة ، أو على أساس المنطقة الرئيسية نفسها بواسطة ا

، فتكون البيانات التقييمية بهذا عامة يمكن االستفادة منها في توضيح فيها  يسجل سلوك أي تلميذ يبدو

جاهها في المناطق الصفية العالقة األساليب االدارية و التوجيهية للمعلم و سلوك التالميذ و ردود فعلهم ت

  .المختلفة 

زمنية مقدار كل منها وقد استخدم كوونن وحدات . استعمال المالحظ لفترات زمنية لتسجيل بياناته -4

عشر ثوان لمدة دقيقة واحدة ، ينتقل بعدها لمرحلة مالحظة و تسجيل تالية أخرى بدقيقة ثانية ، وثالثة ، 

وعلى كل حال فإن مسألة الفترات الزمنية هذه ال تعد في رأينا أمرا عصيبا بذاته حيث . ورابعة وهكذا 
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ومهما  .أو دقيقة مثال دقيقة نصف منية يبلغ كل منها يمكن للمالحظ في بيئتنا التربوية استعمال مدد ز 

هنا ، فإنه يتوجب الوضع في الحسبان يتوجب الوضع في كانت قيمة المدة الزمنية التي يتبنها المالحظ 

الحسبان حصوله على بيانات كافية و صالحة تمكنه بعدئذ من صناعة القرارات التقييمية وإنتاج الحكم 

  .المطلوب 

 المعلم االداري أو التوجيهي من خالل حدوثه ، دون االعتماد على الفترات الزمنية تسجيل سلوك-5

  .المعيارية كما هي الحال في تدوين سلوك التالميذ 

ويتم بمقارنة مجموع الفترات الزمنية التي انعدم .قياس درجة اندماج التالميذ في األنشطة الصفية -6

نتظام اإن النتيجة الحاصلة في الموقع تمثل مباشرة . انحرافهم فيها بمجموع فترات المالحظة بهذا الصدد 

 افهم من خالل التعرف على مدىوعدم انحرافهم ، مع إشارتها الضمنية بطبيعة الحال لمقدار انحر التالميذ 

  .100بال100نسبة االنتظام أو عدم عن الحد األعلى  بعد

أوال لكل حادثة يقوم بها المعلم  هومهما يكن ، يمكن للمالحظ قياس درجة االنحراف السلوكي بتدوين-7

منحرفا  بالتدخل ، أو لوقف سلوك التالميذ وضبطه ، حيث يعتبر السلوك في مثل هذه الحاالت سلبيا أو

  .يحصر االيجابي و السلبي . و يسجل تبعا لذلك 

دارية و التوجيهية ، و تتم بجمع عدد قياس درجة نجاح المعلم بوجه عام في أساليبه و مسؤولياته اإل-8

وتتمثل معرفة المعلم لمجريات .المرات التي جمع فيها بين أكثر من مهمة تربوية صفية في آن واحد 

في ندماجهم ادارية و التوجيهية العامة لجذب التالميذ و مؤشر لمدى فعاليته اإلالحصة حسب كوونن أهم 

  .المهام الصفية و انتظامهم السلوكي خالل ذلك 

اعتبار عدد المرات التي يعمل فيها المعلم على يقظة التالميذ وانتباههم و تحفيزهم لتحمل مسؤولياتهم -9

  اإلداري ذاتيا خالل التعلم كمؤشر ايجابي على نجاحه 

فال . مراعاة عدم التناقض في بيانات المالحظة المسجلة سواء يخص منها سلوك التالميذ أو المعلم -10

يمكن على سبيل المثال أن يكون التلميذ مندمجا تماما في النشاط الصفي و منحرفا سلوكيا او قلقا مثال 
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لتلميذ بالنشاط وعدم انحرافه أو إن المنطق السلوكي الذي يمكن أن يحدث هو انهماك ا.آن واحد  في

  .قلقه / عدم انهماكه بسبب انحرافه 

أما بالنسبة لسلوك المعلم ، فكلما ازدادت المرات المسجلة لمعرفته لمجريات الحصة ، كلما كانت 

  .ش يأي بعيدة عن التشو –الحركة االنتقالية اإلدارية له منسابة ناعمة 

اإلدارية ، إذا قام بتحمل مسؤولية إدارة أو توجيه أكثر من نشاط اعتبار سلوك المعلم جامعا للمهام -11

  .أو مهمة أو تلميذ في المرة الواحدة أو الوقت الواحد 

السلوك المشوش ناعمة مناسبة ، إذا لوحظ انعدام أو محدودية أنواع اعتبار الحركة اإلدارية للمعلم -12

  ). 2-8شكل ( كما يشير نموذج المالحظة السابق . لديه 

اعتبار السلوك اإلداري للمعلم كقوة محركة منتظمة ، إذا ثابر سلوك التالميذ نتيجته على سرعته و -13

بتعد عن اإلسهاب و التجزئة غير ا–انتظامه العام ، لم يبطئ ، مثال ، وحافظ أيضا على وحدته وتركيزه 

  .الضروريين 

قياس درجة تركيز التالميذ على مهام تعلمهم و انتباههم لمجريات الحصة و تحملهم لمسؤولياتها -14

مئة في حالة :بال100تصل بالطبع درجة التنوع إلى . بمقدار تنوع أفراد التالميذ المشاركين في أنشطتها 

  .استثنائهم منها مشاركة أفراد الفصل ، وتقل عن هذا بمقدار عدد 

  :ذ استعمال أداة كوونن في مالحظة و توجيه التدريس فوائد ومآخ-ه

تغطي أداة كوونن جانبا هاما من التربي الصفية يختص بالممارسات والمسؤوليات اإلدارية والتوجيهية حيث 

كما يمكن . يجعل منها هذا األمر كما ألمحنا في المقدمة وسيلة مفيدة في قياس كفاية التدريس و توجيهه 

في التعرف على العالقة المحتملة بين سلوكي المعلم و التالميذ و انتظامهم في التربية أن تفيد األداة 

الصفية حيث على أساس ذلك ، يصيح ممكنا ضبط األساليب و المسؤوليات اإلدارية اإليجابية للمعلمين 

  .ثم تدريبهم عليها 

مقابل الفوائد التربوية أعاله التي يمكن ألداة كوونن تقديمها فإن صعوبة استعمالها و عدم احتوائها على 

ساليب الكف أي التوجيه الصفي ، و بالحركة االنتقالية أداري المرتبطة بهامة لقياس السلوك اإلأنواع أخرى 
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يها ، بمزيد من التنقيح و إدخال بعض يتوجب من أداة كوونن تداركها و التغلب علدارية تعتبر مآخذ اإل

 .التعديالت المناسبة عليها في المستقبل 


