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تمهيد
عملية التدريس هي العملية التعليمية التي تهتم بتنظيم وتحقيق األهداف الرتبوية املنشودة
بأسسه وقواعده ومتط ّلباته
فـي سلوك املتع ِّلم .والتدريس مهنة تقوم عىل العلم والفن؛ فالتدريس ٌ
علم ُ
وتكوين وتأهيلٍ
وتدريب ومامرسة.
علم يحتاج إىل إعدا ٍد
ٍ
ٍ
وأدواته وطرائقه واسرتاتيجياتهٌ .
ٍ
ونظريات نفسية وتربوية محد َّدة،
تطبيقي يتطور عملياً حسب مبادئ وقوانني
علم
والتدريس ٌ
ٌّ
وهو كمهنة ال ميكن أن تتصف بالكفاية والفائدة دون كونها علم َّية .ولهذا تقوم األبحاث الرتبوية
دامئاً بدراسة عوامل ومتغريات التدريس للتحكم فـيها وكشف تأثري بعضها عىل بعض ،مام جعل من
التدريس نفسه حق ًال علمياً متخصصاً باإلضافة إىل كونه فناً من الفنون.
دين بكينونته إىل عدد من العلوم اإلنسانية
كعلم تطبيقي َم ٌ
وفـي واقع األمر ،فإنَّ التدريس ٍ
والطبيعية ،فمن غري املمكن تصميم نظامه وعملياته دون األخذ بعني االعتبار ما تقدمه تلك العلوم
من تضمينات نظرية وتطبيقية .وميكن توضيح مفهوم التدريس كعلم وعالقته بالعلوم املختلفة فـي
الشكل اآليت:
علم النفس الرتبوي بكافة فروعه
علم الفلسفة

علم االجتامع
نظام التدريس وعملياته
العلوم الطبيعية

علم املنطق
علوم الرتبية األخرى
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عالقة التدريس كعلم تطبيقي بالعلوم اإلنسانية والطبيعية

فن يقوم املعلم من خالله بصقل شخصيات الطلبة وتطوير عادات جديدة لديهم،
إنَّ التدريس ّ
فن باألساليب التدريسية التي يستخدمها املعلم ،والعالقات اإلنسانية اإليجابية التي
وهو ٌّ
والسلسة
ينتهجها ،وأفكاره اإلبداعية الخ ّالقة .كام أن التدريس ٌّ
فن فـي طريقة اإللقاء الواضحة َّ
وفن فـي
فن فـي إيصال املعلومات بأسهل الطرق دون تعقيدٌّ .
البعيدة عن امللل .وهو ٌّ
فن
استخدام أحدث الوسائل وا ُملعينات التعليمية املالمئة للعرص وربط العلم بالواقع .كام أنه ّ
بالقدرات واملهارات اللغوية والتعبريية واألدائية واإلبداعية التي يتم ّيز بها املع ّلم ،فالتدريس
فن بأساليب املع ّلم الخاصة املرتبطة بشخصيته وسامته وتصوراته وذكائه وإخالصه .وهو أيضاً
ّ
وحن ّوه عىل طلبته ،ورغبته الحقيقية فـي نفعهم
ٌّ
فن بعواطف املع ّلم ومشاعره وأحاسيسه ُ
وتعليمهم وتربيتهم.
فن استخدام اإلمكان َّيات الشخصية واملادية لتحقيق غايات تعليمية تكمن فـي
التدريس ّ
املتغيات الحادثة فـي
تشكيل أو تغيري أو تعديل سلوك املتع ِّلم وجعله قادراً عىل التك ُّيف مع ِّ
مجتمعه.
والتدريس مهنة فنية دقيقة تحتاج إىل إعداد جيد ملن يقوم مبامرستها؛ فهي ليست مج َّرد
أداء ميارسه أي فرد وفقاً ملا ميتلكه من قدر ٍة عامة ،وليست مهنة هدفها فقط نقل املعلومات
من معلم إىل طالب ،ولكنها عملية تهدف أساساً إىل تعديل السلوك ،مبعنى أن عملية التدريس
البد أن يصاحبها تع ُّلم حقيقي وإ َّال فقدت معناها وأهميتها.
والتدريس مل يعد مجرد نشاط بسيط يتكون من فعل ورد فعل ،بل هو ٌ
مهمة معقدة
تتطلب معرفة متنوعة وقدرات عالية ومهارات تدريسية مرك ّبة ،لهذا نجد أن االتجاه اليوم
فـي فهم عملية التدريس يستند إىل مداخل تربوية و نفسية و اجتامعية ع َّدة ،تك ّون فـي
مجموعها وجملتها تصوراً وفه ًام واقعياً عن التدريس .وللوصول إىل فهم واضح ومح ّدد لعملية
التدريس الب ّد أن نأخذ بعني االعتبار املداخل التي ساهمت فـي تكوين املفهوم الحديث
للتدريس وذلك ألنَّكل مدخل منها ينظر إىل التدريس من زاوية خاصة .وفـيام يأيت نعرض
أبرز هذه املداخل:
• هناك مدخل ينظر إىل التدريس عىل أنه عملية “منح” تهدف إىل توصيل املعلومات
إىل أذهان املتعلمني.
• وهناك من ينظر إىل التدريس عىل أنّه مجموعة من “الطرئق واألساليب” التي يشكلها
املعلم لغرض تحقيق أهدافه التعليمية املحددة.
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وهناك من ينظر إىل التدريس “كعملية تربوية” متكاملة تهدف إىل رعاية املتعلمني من
جوانب ع َّدة :نفسية وعقلية واجتامعية وجسدية.
كام أنَّ هناك من ينظر إىل التدريس “كنظام” متكامل للعالقات والتفاعالت له مدخالته
وعملياته ومخرجاته.
وهناك من يعترب التدريس “نشاطاً اجتامعياً” يعتمد عىل التواصل الشخيص بني املع ِّلم
واملتع ِّلم.
كام أن بعضهم يذهب إىل أن التدريس “مهنة إنسانية” تقوم عىل أسس وقواعد ونظريات.
وهناك مدخل ينظر إىل التدريس عىل أنه “نشاط” غريض مقصود إلنجاز وتيسري التع ُّلم لدى
املتعلمني.
وهناك من يرى التدريس "مجاالً معرفـياً ُم َّ
نظ ًام" ُتارس فـيه العمليات العقلية ،ويتم من
خالله توظيف عمليات العلم لتحقيق أهداف الرتبية والتعليم.
وفن بسامت وخصائص
بأسسه وقواعدهّ ،
وهناك من يرى التدريس عىل أنه “علم ّ
وفن” ،علم ُ
املعلم وأساليبه وموهبته.
وأخرياً ،هناك من يرى أن التدريس عملية “تفاعل” أو “تواصل” بني املعلم واملتعلم.

لتعدد تلك املداخل واآلراء فـي نظرتها للتدريس ،قد يكون من املفـيد لنا أن نتعرف
ونتيجة ُّ
عىل التدريس من خالل تحديد مك ِّوناته.
مكونات التدريس:

للتدريس ُمك ِّونات أربعة أساسية هي :أهداف التدريس ،ومحتواه ،وطرائقه وأساليبه وأنشطته،
وطرائق وأساليب تقوميه (تقويم نواتج التع ّلم) .هذه املكونات األربعة متداخلة ومتفاعلة تفاع ًال
ُيص ِّعب الفصل بينها .ففـي ضوء أهداف الدرس يتم تحديد محتوى التدريس وخرباته وطرائقه
وأساليبه وأنشطته ،وللتأكد من تحقيق أهداف الدرس يتم قياس وتقويم نواتجه (نواتج التعليم
والتع ّلم) ومن ثم تطوير أو تعديل مسارات التدريس واتجاهاته بل ومحتواه أيضاً .واملخطط اآليت
يوضح التفاعل بني تلك املكونات األربع الرئيسة للتدريس.
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أهداف التدريس

طرق وأساليب التدريس

تغذية مرتدة

محتوى التدريس

تقويم التدريس
مكونات التدريس األربعة
أهداف التدريس:

األهداف هي حجر الزاوية فـي العملية التعليمية ،وهي مبثابة التغريات التي نتوقع أن ُيحدثها
املنهج ،من خالل عملية التدريس ،فـي سلوك الطلبة .أو بعبارة أخرى ميكن القول أن الهدف
لتغي سلويك نتوقع حدوثه فـي شخصية املتعلم نتيج ًة ملروره بخربة تعليمية
التعليمي :هو وصف ِّ
وتفاعله معها ،وينتج من هذا التفاعل ما نسميه بالتعلم .وأهداف التدريس تساعدنا عىل:
 - 1التخطيط الجيد للتدريس :فاألهداف تعكس السلوك املتوقع من الطالب بعد مروره بخربة
تعليمية ،ولذا تحدد األهداف املحتوى الذي سوف يحقق تلك األهداف تحديداً تاماً ،وكام أن
املحتوى سيساعد عىل تحديد الطريقة التي سوف ُيق ّدم بها ،فهو أيضاً يحدد األنشطة التعليمية
املصاحبة والتي تساعد عىل التخطيط الجيد للدرس.
 - 2األهداف تساعد عىل التقويم :البد وأن يرتبط التقويم باألهداف (تقويم مدى تحقق
األهداف) ،فعقب االنتهاء من عملية التدريس تأيت مرحلة التقويم وفـيها يسأل املعلم نفسه :هل
تحققت كل األهداف التي ُح ِّددت ُمسبقاً فـي بداية الدرس؟ فإذا كانت اإلجابة بالنفـي فإنه يعيد
النظرة مرة أخرى فـي مكونات العملية التعليمية من محتوى ،وطرائق تدريسية ،وأنشطة تعليمية
وتدريبية وتقوميية  ..وغريه .وبالتايل ميكن القول أن األهداف التعليمية املصاغة عىل نحو جيد ميكن
أن تكون أساساً لعملية التقويم.
والفصل الرابع من هذا الكتاب يتناول بالتفصيل أهداف تدريس الرياضيات وعالقتها مبخرجات
التعلم.

23

24

الجزء األول :مبادئ فـي تدريس الرياضيات

محتوى التدريس:

يتعلق مفهوم محتوى التدريس باإلجابة عن سؤل رئيس هو «ماذا نع ّلم؟“ ،ومن الطبيعي أن
يكون لإلجابة عن هذا السؤال أهمية خاصة بالنسبة للمعلمني ومخططي املناهج ،وكذلك الباحثني
فـي مجال تدريس الرياضيات.
إن معرفة «ماذا نع ّلم؟» ُيثل أحد األعامل الرئيسة لعمل املعلم فـي حجرة الصف .باإلضافة
إىل أنَّ عملية تحليل محتوى التع ُّلم متثل إحدى املهارات األساسية للمع ِّلم والتي من شأنها ضامن
التخطيط الجيد للدرس باإلضافة إىل ضامن تحقيق أهداف التدريس والتعلم ،وسهولة قياسها،
الصعوبات وعالجها.
وكذلك تشخيص ُّ
إنَّ ملحتوى التدريس أبعاداً أساسية ثالثة يجب أن ُيدركها املعلم قبل رشوعه فـي التدريس:
• ال ُبعد األول هو ُبعد املعلومات ،ونقصد به مجاالت املحتوى الدرايس وما يتضمنه من:
حقائق ،ومفاهيم ،وعالقات ،ومهارات ….
التغيات التي
• وال ُبعد الثاين هو ُبعد السلوك ،ونقصد به شكل العالقة بني ذلك املحتوى وبني ُّ
ميكن إحداثها فـي سلوك الطالب وما يعكسه هذا السلوك من قدرات معرفـ ِّية ،ومهارات
التفكري وحل املشكالت.
• وال ُبعد الثالث هو ُبعد تصميم املواقف واألنشطة التعليمية املناسبة لهذا املحتوى متضمنة
املستويات الثالث لنمو املعرفة (الحيس ،وشبه الحيس ،واملج َّرد) واملسؤولة عن إحداث
التغري فـي سلوك الطلبة وتحقيق أهداف التدريس.
والشكل التايل يوضح مصفوفة األبعاد الثالث املتداخلة معاً ملحتوى التدريسُ :بعد السلوك أو
املستويات املعرفـية (املعرفة والفهم والتطبيق والتحليل والرتكيب والتقويم) وفقاً لتصنيف «بلوم»
للمستويات املعرفـ َّية ،و ُبعد تصميم املواقف واألنشطة التعليمية أو ما ُيعرف مبستويات التمثيل
(الحيس ،وشبه الحيس ،واملج َّرد) عند «برونر» ،و ُبعد املعلومات أو ما ُيعرف مبحتوى املادة الدراسية
أو محتوى التع ُّلم (الحقائق واملفاهيم والتعميامت واملهارات وحل املشكالت).
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واقف ملجرد
امل
احيس
صميم شبه ال
دت
يع
حيس
ال

يعد السلوك (املستويات املعرفية)

يعد املعلومات (مجاالت املحتوى الدرايس)

التقويم
الرتكيب
التحليل
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مصفوفة األبعاد الثالثة حملتوى التدريس
ومحتوى التدريس:

 - 1يجب أن يكون صادقاً ومه ًام:
والصدق هنا يعني الصحة والدقة ،واملعلومات املؤكدة ،واملصادر املوثوق بها ،واالتصال
بالحقائق ،والدليل الصادق الذي ال شك فـيه .فنحن نقول مث ًال أن الخريطة صادقة عندما تكون
دقيقة وتامة ومعتمدة عىل الحقائق املوثوق بها ،والتفاصيل الدقيقة .واألهمية معناها :قيمة
املحتوى بالنسبة للمتعلم واملجتمع .كثري من املعلومات املوجودة فـي مناهجنا ال ميكننا القول أنها
تفـي بهذا املعيار أو بالتفاصيل املذكورة وفـي الغالب تكون ال قيمة لها ،وغري مرتابطة .واملادة
الدراسية غالباً ما تكون سيئة إن مل تكن ُمرضة ،وكثرياً ما يسأل طلبتنا :ما قيمة ما أدرسه؟ وما
أهميته؟ هل ما أدرسه فـي اللغة يفـيدنا فـي الحياة أو فـي العمل؟ هل -مث ًال -دراسة األمطار
والرياح وظواهر السطح فـي األقطار النائية عنا ذات قيمة بالنسبة يل؟ هل الشعر القديم بألفاظه
املعبة عن حريتنا إزاء ما
الغريبة والبعيدة عن لغة العرص ذات أهمية؟ إىل غري ذلك من األسئلة ِّ
ُيق ِّدم فـي مناهجنا من معلومات قدمية ور َّثة ال قيمة لها فـي حياتنا الواقعية.
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 - 2أن يكون املحتوى متامشياً مع ميول الطلبة:
َ
عب
ثبت من الدراسات أهمية امليول فـي دفع عملية التعلم وتحريكها ،ومنذ زمن بعيد َّ
املعلمون عن هذه الحقيقة بقولهم :أن الطلبة الذين مييلون حقيقة إىل أعاملهم ال ي ُن ُّمون فقط -
االتجاهات املفضلة بل يحصلون عىل نتائج أكرب تناسباً مع قدراتهم .والبحوث التجريبية الواسعة
فـي العقود القليلة املاضية تؤكد املبدأ الذي يقول« :فـي اختيار مواد املنهج وأنشطته ينبغي أن
يعطى االعتبار مليول الطلبة وهذا يعني أن يختار املحتوى والخربات ذات الجاذبية املبارشة للطلبة،
ولكن القبول األعمى للميل ميكن أن يكون خطرياً ،كالخطورة املوجودة فـي التمسك الزائد باملنهج
التقليدي الذي غالباً ما يتميز باللفظية  ،وإلزام جميع الطلبة بطريقة تدريس موضوعات ضعيفة
املعنى أو ال معنى لها عىل اإلطالق ،وهنا تبدو أهمية الفهم الجديد للميل.
 - 3يجب أن يراعي املحتوى الفروق الفردية بني الطلبة:
ينبغي أن يواجه محتوى املنهج وأوجه نشاطه الفروق الفردية بني الطلبة وذلك باختيار أمناط
األنشطة التعليمية التي متثل درجات متنوعة من الصعوبة تتحدى قدرات الطلبة وفـي الوقت نفسه
تسمح بحصول قد ٍر من النجاح.
فقد أثبتت البحوث النفسية أن كل إنسان بحاجة إىل الشعور بالنجاح وأن النجاح فـي أداء
عمل معني يدفعنا إىل املزيد من النجاح ،وهذا ينعكس بطريقة غري مبارشة عىل اختيار أوجه نشاط
املنهج؛ إذ يصبح من واجبنا أن نختار لطلبتنا أنواعاً من أمناط األنشطة التعليمية التي تتيح لهم
فرصاً للشعور بالنجاح فال تطلب منهم ما ال طاقة لهم به ،وال تق ِّدم لهم أنواعاً من األنشطة أقل من
مستواهم ال يرون فـيها تحدياً لقدراتهم وال تحقق لهم عند أدائها أي شعور بالنجاح .وهذا يتطلب
منا معرفة قدرات طلبتنا حتى يكون اختيارنا ألمناط األنشطة التعليمية مناسباً لهم ومحققاً لهذه
الحاجات األساسية.
 - 4يجب أن يتامىش املحتوى مع مراحل النمو التي مير بها الطلبة:
يجب أن يكون املحتوى مناسباً ملرحلة النمو التي مير بها الطلبة؛ فكل مرحلة من املراحل لها
خصائصها الجسمية واالجتامعية واالنفعالية والفعلية ،وال ميكن للمحتوى أن يحقق أغراضه كاملة
إال إذا مت َّكن الطالب من تع ُّلمه حسب املستوى الذي يصل إليه منوه فـي كلٍ من هذه الخصائص.
 - 5يجب أن يؤدي املحتوى إىل تعدُّ ٍد فـي نواتج التع ُّلم:
يؤكد علامء النفس فـي السنوات األخرية أنَّ نتائج التع ُّلم متعددة ،أي أن الطفل عندما ُيستثار
ُيح ِد ُث أمناطاً مختلفة من االستجابات املصاحبة لالستجابة الرئيسة التي أحدثها فالطالب الذي
يحفظ قصيدة يتعلم من الرتديد والتكرار الكلامت الصعبة ،وفـي الوقت نفسه سوف يكتشف أو
يستخدم طريقة أرسع فـي الحفظ ،وقد ين ّمي التذوق عنده ،أو يكتشف مي ًال للشعر مل يعرفه من
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قبل .لكن التع ُّلم املصاحب ،ولسوء الحظ ،ليس مي ًال ايجابياً أو بنا ًء بصفة دامئة ،ففـي بعض األحيان
تنو أمناط التعلم السلبية غري املقبولة ،فالطالب فـي املثال السابق قد ال يعرف معاين الكلامت
الصعبة بالقصيدة وقد ال يتذوق الشعر ـ بصفة عامة ـ بل قد يكره املعلم الذي أعطاه القصيدة التي
يحفظها ،ويكره الفصل الذي هو عضو فـيه.
التعدد فـي
ولهذا ففـي اختيار مواد التعلم وأنشطته من املهم جداً أن نعطي العناية لسمة ُّ
نتائج التعلم.
فـي املايض ،اختريت مواد املنهج بصفة خاصة من زاوية إسهاماتها فـي جانب واحد من جوانب
منو الطلبة .هذا الجانب هو الجانب الفكري املتعلق بحفظ الحقائق وترديدها .وعىل الرغم من أهمية
هذا الجانب إال أنه غري ٍ
كاف اليوم لتحصيل االتجاهات الجديرة باالهتامم ،ولتحصيل التذوق وعادات
السلوك .وهذه األمور األخرية بحاجة إىل تأكيد متزايد اليوم ألنها مح ِّددات عامة للسلوك اإلنساين.
طرائق وأساليب التدريس:

تشري طريقة التدريس إىل مجموعة اإلجراءات واملهام التي يقوم بها املعلم مع طلبته لتحقيق
أهداف سبق تحديدها (أهداف الدرس) ،أو هي الخطة التي يضعها املعلم لنفسه قبل دخول حجرة
الصف ويعمل جاهداً عىل تنفـيذها من أجل بلوغ غايات مح َّددة ،وهنا ينبغي عىل املعلم أن يطرح
عىل نفسه أسئلة مثل اآلتية:
• هل يستخدم اإللقاء أم الحوار مع طلبته؟
• هل يستخدم الطريقة الكلية لرشح الدرس أم يجزئه؟
• هل يعتمد عىل الطلبة فـي الرشح أم يعتمد عىل نفسه؟
• هل يستلزم موضوع الدرس تقديم عروض عملية أم تكفـي العروض التقدميية باستخدام
أجهزة العرض التقليدية (باستخدام جهاز العارض فوق الرأس أو الحاسوب)؟
• هل يتسم أسلوبه بنمط واحد أم يغريه باختالف املوقف؟
• هل يسمح لطلبته باملناقشة أم أنه يقوم بطرح األسئلة دون الطلبة؟
• ماذا يفعل إذا ُسئل سؤاال ومل يعرف اإلجابة عليه؟
• هل ُيركز عىل الطلبةاملتفوقني (أو عىل ما يعانون من صعوبات فـي التعلم) دون غريهم؟
• هل يرشح الجرب بالطريقة نفسها التي يرشح بها الحساب؟
مثل هذه األسئلة ،وغريها الكثري ،ينبغي أن يضع لها املعلم حساباً دقيقاً قبل دخوله حجرة
الصف إذا كان يريد أن يكون ناجحاً فـي مهنته وفـي طريقته ،فالطريقة هي األساس الذي تُبنى
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عليه مهنة التدريس والتي يتوقف نجاح عمل املعلم عليها .وليك يكون املعلم ناجحاً فـي طريقته
عليه أن يأخذ اآليت بعني االعتبار:
 - 1أن يكون عىل معرفة كبرية بطلبته ،من حيث قدراتهم العقلية واملعرفـية والنفسية والطريقة
التي يفكرون بها ،والفروق الفردية بينهم.
 - 2أن يستخدم األسلوب املناسب ملستوى الطلبة حتى يفهموه ،فغالباً ما يتطلب املوقف
التدرييس أن ينزل املعلم بأسلوبه إىل مستوى قدرات الطلبة وعليه أن يسري معهم خطوة
بخطوة حتى يصل بهم إىل تحقيق األهداف املنشودة (أهداف الدرس).
- 3أن يختار الطريقة التي تالئم طبيعة املادة املراد تعلمها وأهداف تعلمها ،فاملادة النظرية غري
املادة العملية ولكل منهام طرائقها.
- 4أن يختار الطريقة التي تحقق الهدف؛ فالغرض من تعليم القواعد النحوية للمبتدئ يختلف
عن الغرض من تعليمها للكبار ،ولهذا تختلف طرائق تدريسها فـي الحالتني .والغرض
من درس فـي العلوم يختلف عن الغرض من حصة تعبري ،فاألول يتجه إىل املعلومات
واملالحظات بينام يستهدف الثاين التعبري والطالقة ولهذا تختلف طريقة معلم العلوم عن
طريقة معلم اللغة.
- 5أن يستخدم الوسائل التعليمية املتاحة مثل األجهزة والصور والنامذج والعروض التوضيحية
والعملية وغري ذلك مام يساعد عىل جالء الغموض وسوء الفهم الذي قد يعرتي الطلبة
والناتج عن اقتصار املعلم فـي درسه عىل اللغة اللفظية.
تقويم التدريس:

يحتل هذا املجال مشكلة رئيسة فـي التقويم الرتبوي وذلك لألهمية البارزة للمعلم فـي
العملية التعليمية ومام زاد املشكلة تعقيداً عدم اتفاق الرتبويني فـيام بينهم عىل معيار أو مجموعة
من املعايري التي ميكن أن نحكم بها عىل كفاءة املعلم .واملتتبع للتطور الرتبوي ميكن أن يرى أن
تقويم التدريس سار فـي اتجاهات ثالثة:
االتجاه األول :هو البحث عن خصائص املعلمني معياراً للكفاءة التدريسية سواء أكانت هذه
الخصائص شخصية أو ثقافـية أو مهنية .ومن هنا شغل التقويم الرتبوي بالبحث عن تلك الصفات
أو الخصائص التي هي عىل درجة كبرية من االرتباط بالتدريس الجيد فاعتقد بعضهم أن املظهر
الخارجي والذكاء وتقدير النجاح فـي مادة التخصص واملستوى االجتامعي ودرجة ترنيم الصوت
وغريها من خصائص التدريس الجيد .وظهرت فـي الثالثينات قوائم ضبط كثرية مليئة بهذه الصفات
واستخدمت كبطاقات للمالحظة يقوم بها املعلم واملعلم تحت التمرين عىل السواء ،ومازال بعضها
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ُيستخدم إىل اآلن ،و خطورة وعيوب هذا االتجاه فـي تقويم التدريس واضحة فهو اتجاه ال يقف
عىل عمق وتعقد العملية التدريسية ،كام أن أدواته غري موضوعية وما يسجله املق ِّوم هو مج َّرد
انطباعات وتفسريات ملواقف قبل أن يتم مالحظتها وإدراك داللتها ألن االرتباط ال يعكس السببية،
كام أن عدد املتغريات وترتيبها ووزن كل منها يختلف من مق ِّوم إىل آخر مام ينفـي عن األداة صفتي
املوضوعية والثبات.
االتجاه الثاين :هو البحث عن العملية التدريسية وما يتم فـيها من سلوك للمعلم وللمتعلم
وهذا االتجاه يعترب أن التفاعل بني املعلم واملتعلم هو أساس التعليم وهو مؤرش صادق لكفاءة
التدريس .ومن هنا ظهر االتجاه املعروف باسم «تحليل التدريس» من خالل املالحظة املنظمة
لسلوك املعلم واملتعلم وظهرت العديد من البطاقات التي تستخدم فـي مالحظة التفاعل بني املعلم
والطالب ـ سواء أكان تفاع ًال لفظياً أو غري لفظي ـ وهذا االتجاه كام هو واضح يهتم بطرائق
واسرتاتيجيات التدريس وال يعطي وزناً ملحتوى التدريس واملادة التي يقدمها املعلم لطلبته ،ومن
أشهر االنتقادات املوجهة لهذا االتجاه أنَّ أدواته ليست فـي الواقع أدوات تقويم ولكنها بطاقات
مالحظة لجزء من السلوك ودرجة التفاعل وبذلك فهي أدوات ناقصة .كام أنها كام ذكرنا ال تهتم
مبحتوى التدريس ومادته ،وإذا كانت الطريقة مؤثر قوي إال أنها ليست املؤثر الوحيد.
االتجاه الثالث :وهو البحث عن نتائج التعليم باعتبارها املؤرش األهم -إن مل يكن الوحيد-
لكفاءة املعلم ،فإذا كان تحصيل الطلبة طيباً فإن ذلك يدل عىل جودة عملية التدريس وكفاءة املعلم
ويركز هذا االتجاه عىل العائد والناتج من العملية التدريسية وتحتل اختبارات التحصيل مركز
نوجه
الصدارة كأدوات للتقويم عند أصحاب هذا االتجاه .وإن كان هذا االتجاه يبدو منطقياً إال أننا ِّ
له النقد من حيث تركيزه عىل املعيار الوحيد فـي البحث عن كفاءة التدريس فهو يعترب تحصيل
الطلبة مؤرشاً صادقاً لكفاءة املعلم والواقع أن تحصيل الطلبة يتأثر بعوامل أخرى كثرية غري املعلم
كالوسط االجتامعي والثقافـي والذي يعيش فـيه الطلبة واالتجاهات الوالدية وخصائص الطلبة
أنفسهم :مدى ذكائهم وابتكارهم وشعورهم بذواتهم والبد من حساب دقيق ألثر كل عامل من
هذه العوامل عىل حده حتى ميكن الوقوف عىل الوزن الحقيقي لدور املعلم فـي تحصيل الطلبة
وبالتايل فال ميكن أن نعترب كفاءة املعلم هي العامل الوحيد املسؤول عن تحصيل الطلبة وأن ننظر
إىل هذا التحصيل عىل أنه املرآة التي تنعكس عليها كفاءة املعلم.
ومازال املشتغلون بالتقويم يط ِّورون أدواتهم ويحسنون فـيها بغية الوصول إىل معايري متعددة
األبعاد للحكم عىل كفاءة التدريس بطريقة إجرائية وإىل أن يتم ذلك فسيظل تقويم املعلم :سواء
أكان فـي الخدمة أو قبل التحاقه بها تقومياً تنقصه الكثري من األسس العلمية التي سبق أن ذكرناها.
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