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 )مصطلحات ومفاهيم ( المحاضرة األولى : مدخل لمقياس أساليب التدريس

 :Enseignement -  Teaching - مفهوم التدريس:

 فن توصيل املعلومات واملعارف إىل التالميذ واإلجراءات اليت يقوم هبا املعلم مع التالميذ إلجناز مهام معينة ولتحقيق أهداف حمددة .  

( 1991)صالح السامرائي،عبد الكريم السامرائي،هو جمموعة من املهارات واخلطط والفنون اليت ميكن ممارستها   
عملية اجتماعية انتقائية، تتفاعل فيها كافة األطراف اليت هتمهم العملية الرتبوية من إداريني وعاملني  ويعرفه )حممد زياد محدان( بأنه 

ومعلمني وتالميذ، لغرض منو املتعلمني ، واالستجابة لرغباهتم وخصائصهم، واختيار املعارف واألنشطة واإلجراءات اليت تتناسب معهم ، 
تطلبات احلياة االجتماعيةوتنسجم يف نفس الوقت مع روح العصر وم  

ويف الرتبية البدنية والرياضية  كميدان تدريس، ميكن تعريف هذا األخري على انه ، جمموعة من عالقات مستمرة ، تنشا  بني املدرسة 
  (1999،) عفاف عبد الكريم واملتعلم، هذه العالقات اليت تساعد املتعلم على النمو ، وعلى اكتساب املهارات واألنشطة البدنية 

 : Style d'enseignement -Teaching Styleمفهوم أساليب التدريس

وهي الوسيلة اليت حتدد العالقة املتبادلة بني املريب والتلميذ ، املوجهة حنو حتقيق إجراءات يتبعها املدرس لتنظيم عملية التعلم وتوجيهها  
 (.1991)محمود عوض بسيوني، فيصل ياسين الشاطي ،مهام التعليم 

سلسلة من اختاذ القرارات ، فهو يعرف بواسطة توزيع القرارات املتخذة من قبل املدرس ، أو املتعلم ، أو  ” وأساليب التدريس أيضا تعين 
كليهما يف عملية التدريس ، هذا يعين إن لكل أسلوب ما مييزه عن غريه من األساليب ، أو مبعىن اصح أن تفعله وما ال ميكن أن تفعله 

(1991احمد السامرائي ،عبد الكريم السامرائي ،)عباس   

 : Méthode d'enseignement -Teaching Method   -مفهوم طريقة التدريس

كيفية تنظيم واستعمال مواد التعلم ” ويف الشأن الرتبوي فان الطريقة هي  الطريقة يف اللغة تعرف بأهنا السرية أو املذهب، ومجعها طرائق
 (1911) حنا غالب ،” ال جل بلوغ أهداف تربوية معينة  والتعليم ،

ا والطريقة أيضا هي الوسيلة اليت تتبع للوصول إىل حتقيق  األهداف الرتبوية ، أي أهنا الوسيلة اليت يستخدمها املدرس ، واليت عن طريقه
 (1911)محمد سعيد عزمي ،يكتسب التالميذ النتائج املطلوبة من الدرس 

 إجراء منظم ومنسق يف استخدام املواد العلمية واملصادر التعليمية وتطبيقها يشكل يؤدي إىل تعلم التالميذ بأسهل الطرق ".وعموما هي " 

 الفرق بين الطريقة واألسلوب : 
، وهذا ما دفع بنا  يف احلقيقة وللكثريين وللوهلة األوىل يقعون يف إشكال كبري ، يتمثل يف تشابه يف اهليكل التنظيمي بني الطريقة واألسلوب

 إىل التطرق إىل الفرق بني الطريقة واألسلوب حىت ال ختتلط األمور. يف الكثري من الكتابات بان األسلوب يأيت  دائما تابعا للطريقة .
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به املدرس معلوماته ، وينقلها للتالميذ ، الذين تنحصر مهمتهم يف تلقي  الطريقة مبفهومها التقليدي تعين األسلوب الذي  يعرض
 املعلومات  و حفظها ...

أما املفهوم احلديث فإهنا تعين األسلوب الذي يستخدمه املدرس لتوجيه نشاط التالميذ توجيها ميكنهم من أن يتعلموا بأنفسهم ، 
 (1991القادر لعروسي ،.)عبد فيستعملوا قدراهتم الفكرية يف تطوير تعليمهم

وهلذا من املالحظ انه عندما نتكلم عن الطرائق فيجب أن حندد األساليب اليت تتماشى مع هذه الطرائق حىت تتمكن من بلوغ األهداف 
 ةاملرجو

 :les stratégies d'ensegnement - Teaching Strategy-إستراتيجية التدريس    *

 وسائل تقومي  –وسائل تعلم  –طرق تدريس  –هي خطة عامة للتدريس تشتمل على كل مكونات املوقف التدريسي من أهداف  

 :  feedbackمفهوم التغذية الراجعة
االستجابة املعلومات اليت تصدر خبصوص استجابة معينة ، وتستعمل لتبديل ” تعرف التغذية الراجعة أو املرتدة أو الرجعية على أهنا 

 ) داريل ساند نتوب ،ترجمة عباس احمد صالح السامرائي(“القادمة
املعلومات اليت توضح الفارق بني اهلدف احملدد لألداء ، وبني األداء املنفذ، كما تعترب نوعا من املعلومات املغذاة من العني ، ” وهي أيضا 

 (1991) فتحي إبراهيم حماد ، ”ؤدي بالظروف احمليطة باحلركة اليت نفذها واإلذن ، والعضالت ، و املفاصل ، واجللد ، واليت ختترب امل
ومما سبق جند أن التغذية الراجعة هي مجيع املعلومات اليت ميكن أن حيصل عليها املتعلم من مصادر خمتلفة )داخلي أو خارجي أو كليهما 

 معا( قبل وأثناء وبعد العمل ، لتعديل سلوك أو حدوث استجابة مراده.
معلومات حول ردود الفعل على املنتج ، وأداء  عودة املعلومة ،ويف اللغة االجنليزية نقول ان التغذية الراجعة هي يف اللغة الفرنسية تعين 

 ..الشخص ملهمة ، وما إىل ذلك واليت تستخدم كأساس للتحسني
 ::  Apprentissage  -Learning -مفهوم التعلم

ية اليت يتم هو التغري الذي حيدث نتيجة اخلربات اليت مير هبا الفرد، واخلربات الكبرية واملتنوعة، وتأثري البيئة االجتماعية والطبيعية و العاطف
 (1991) هدى الناشف، فيها التعلم.

 حدوث تغري يف األداء .وهو أيضا تلك العمليات العصبية الداخلية اليت ال ميكن مالحظتها ، بل يستدل على حدوثها عند 
( بأنه التغري يف سلوك الفرد كنتيجة لالستثارة واخلربة أي أنه عائد أو نواتج عملية التعلم وقد يكون تعلم Guilfordعرفه )جيلفورد 

 قدرات أو مهارات وقد حيدث بقصد أو بدون قصد هبدف إحداث تغيري يف سلوك املتعلم سواء كان سلوكي أو معريف أو مهاري . 
 (1991)محمد عوض بسيوني،فيصل ياسين الشاطي ،

حمددة، لكن يف معظم احلاالت ميكن ان  الداخلي للتصور املنسق، او على االقل لثوان التأسيسانه اخلربة القائمة على  ىالتعلم عليعرف و
 يستغرق ذلك وقتا اطول، وقد يصل يف بعض االحيان اىل مدى احلياة

  Dudai,1995,6-7  ) )يؤدي التعلم اىل تطوير ومتنية السلوك والتصور الداخلي كنتاج للتعلم
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 : Instructionالتعليم     *

يعين أن املعلم يسعى إلحداث تغيريات لدى املتعلم أي أنه ليس غاية يف حد ذاته ولكنه وسيلة لتحقيق التعلم وإحداث تغريات سلوكية  
 وهو مشروع يتضمن جمموعة من األنشطة والقرارات اليت يتخذها املعلم هبدف منو املتعلم . –نفسية  – مهارية –بدنية –معرفية  –

 : Support pédagogique - Teaching Aid  -وسيلة التدريس    *

 الوسيط الذي يستخدمه املعلم بأسلوبه لتوصيل األفكار أو املهارات للمتعلمني

 مفهوم الحركة :
) وجيه ” حترك جسم اإلنسان من موضع إىل أخر ، آو إذا حترك احد أعضاء اجلسم مسيت حركة ”تعرف عند اإلنسان على أهنا 

 (1999محجوب،
 انه الرتمجة الفورية املرئية للفعل البدين ، لكن هي كأداة خلدمة الشخص الذي ينجز الفعل . بيار قالت و رو برت (ويصفها كل من )

وتطلق كلمة احلركة على كل انتقال ، أو دوران للجسم ، أو ألحد أجزاءه ، سواء كان بغرض أو بدونه، وال بد للحركة سواء كانت 
 (1911)محمد يوسف الشيخ ،ـــــــرية.ـــــــــــــــانتقالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية أو دورا نية أن تكون هلا سرعــــــــــــــــــــــــــة ثابتة أو متغــــــ

مصطلح حركة يشري إىل حدوث تغري حقيقي واضح لوضع طرف معني أو جمموعة من األطراف أو اجلسم ككل ، فهي متثل الناتج الظاهر 
 ( و الغري مالحظة.Motorللعمليات الداخلية )

 ينها من حيث اهلدف و منها :وهناك العديد من احلركات اليت يقوم هبا اإلنسان و اليت ختتلف فيما ب
 :  الحركات العشوائية-1

 وهي حركات تؤدى بدون هدف حمدد واضح ، ومنها احلركات أو فاقد الوعي .
 :  الحركات اليومية المعتادة-2

اليومي )  واهلدف منها قد يكون أما إلشباع احلاجات الفسيولوجية اليومية ) كاألكل والشرب ...( ، أو قد يكون هدفها اجناز العمل
 حريف مكتيب أو .....(، أو قد يكون اهلدف منها العبادة ) الوضوء ن الصالة...(.

 : الحركات التعبيرية-3
واهلدف منها توصيل معلومة حمددة لآلخرين ) كالتعامل باإلشارات يف حالة البكم ، رقص الباليه ،حركات التعبري عن الضيق أو الفرح  

 بالوجه واليدين (
 : واهلدف منها حتقيق اجناز معني متمثال يف مشكلة أو واجب حركي حمدد. الرياضيةالحركات -4
 

 : Apprentissage moteurالتعلم الحركي
يعين اكتساب وحتسني وتثبيت و استعمال املهارات احلركية وذلك لتطوير الشخصية اإلنسانية ، وتتكامل بربطها باكتساب املعلومات 

(1991ورت ما ينل ، ترجمة علي نصيب،) كوبتطوير قابليات التوافق   
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: أن التعلم احلركي عبارة عن عملية احلصول على املعلومات األولية للحركة والتجارب األولية لألداء (1919شنابل ) وحسب    -
 وحتسينها مث تثبيتها وتعترب هذه العملية جزء من عملية التطور العام للشخصية.

أيضا على انه العملية اليت من خالهلا يستطيع املتعلم تكوين قابلية حركية جديدة أو تبديل القابلية عن طريق املمارسة  ويعرف
( 7891والتجربة.)نزار الطالب ،  

  (dictionnaire de psychologie ,1968) ”تغري يف السلوك خالل أعمال متكررة ”ويف معجم علم النفس التعلم احلركي هو 

 ية التدريسية:الكفا
فيه، ايضا هي  سلوكيات متيز عمل االستاذ وقدرته على القيام هي قدرة االستاذ على ادارة قسمه وتنظيم عملية االتصال اللفظي والصفي 

 القرارات الثالثة يف عملية التدريس )التخطيط ،التنفيذ،التقومي(  على اكمل وجه.
 الكفايات املعرفية، الكفايات االدائية، الكفايات الوجدانية، الكفايات اإلنتاجية. وتقسم اىل :

 البرنامج التعليمي:
 تعليمها وفق منطق خاص مبجال أو مادة دراسية معينة ويف فرتة من فرتات التعليم من املعارف واملواضيع املراد  جمموعة  على انهيعرف 

 (.11،ص1111حثروبي محمد الصالح،)
)منهاج السنة األولى وحسب وزارة الرتبية الوطنية هو كم املعلومات واملعارف اليت جيب تلقينها للطفل خالل فرتة حمددة 

 (11،ص1111متوسط،
 الوحدة التعليمية:

تعرف بأهنا تنظيم خاص يف املادة الدراسية وطرق التدريس يضع التالميذ يف موقف تعليمي متكامل يثري اهتمامهم، ويتطلب منهم نشاطا 
معينة ،ويؤدي هبم إىل فهم وبصرية يف ميدان أو أكثر متنوعا يناسبهم ويراعي ما بينهم من فروق فردية ويتضمن مرورهم يف خربات تربوية 

 (11،ص1119)الجمال،من ميادين املعرفة ،وإكساهبم مهارات وعادات واجتاهات وقيما مرغوبا فيها.

 الموقف التدريسي:
و لتوفرها جتتمع  مان خمرجات تتمثل يف االداء الذي يبديه املتعلمضهي وضعية تعليمية يتم فيها تفاعل بني املعلم واملتعلم وبيئة التعلم ل

 بعض املكونات وهي:
  الوسائط والتقنيات التدريسية ،أدوات وأساليب التقومي  ، ،مكان التدريس والتعلم املادة الدراسية األهداف ،  املعلم ،التلميذ ، 

 
 قائمة المراجع:

 ،دنيا النشر ،مصر. 7،ط التعليم االلكرتوين للمكفوفني،   (9178)اجلمال ، حممد عاطف،  -

 .، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، عني مليلة، اجلزائرالدليل البيداغوجي ملرحلة التعليم االبتدائي، (9179،)حممد الصاحل  حثرويب -
 

 .، مديرية التعليم األساسي، اجلزائرمناهج السنة األوىل من التعليم املتوسط (،9112)وزارة الرتبية الوطنية، -
-Dudai,y,(1995),the neurobiology of memory;concepts,findings trends,oxford.uk;university press 

 


