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 ميارات التدريس: 5
 ياسر خلف رشيد علي الذجيري األستاذ الدكتور 

 
 مفيوم ميارات التدريس: -

الطهػػاتافي ػػػغيالممػػػهايةطػػػليههػػػات ايحالطهػػػات ي،ػػغيالاػػػهؽي ػػػغيال ػػػغ ايحا   ػػػاـيلػػػ ايحا  ا ي
الطتقؽيلػ ايققػاؿايَهَهػليال ػغ يَههػات  ي أايمي   طػ يح ػاتياػ ي او ػا اي هػؾيهػا،لايحفقػاؿيَهَهػلي ػغي

يالعمؼيح غيالصظاعهيحغيل،طام.

حالطهات ي،غيا  اطهياال ػغ يهػؽي ػويةؾا، ػ ايحا ةػا  يالتاهػهيلػ .يزالبيػلح ي.اػا أاي .فاي
ي(2/889(يز ،يسيح.خلحفاي .فاي2/737

يالطهػػات ي ػػغيالممػػهايافيالطهػػات يليقػػ ي أي  ا يققػػؾـياػػ يالطػػ ت ي حيالظالػػ اي حف ػػيليهبهػػـؾ
اع  يهؽيالق تافيالعميػايهلػوايالاػهؽايحا ةػا  يلم ػغ ايح،ػهايهػاييح ،هاياليتتاققيإاليإواياتقؼي  اؤه

ققاع ،ايعمىيافي،قتظ طيافيهؽيشلحطيالطهات ي غيالممهايمالاهؽيحا  ا يالجي يلم غ ايحال طؾؿاي
 كويهاييتصوياا  ا يالب يافيق ػؾفيالطػ ت ي حيالظالػ يهتط ظػا يهظػ اي طػايتقػتؾة يا تقػافيالتػاـي

ي(38ايص2225لمعطوم.يزالطالكغاي

ي هايهبهؾـيالطهاتافي غياال ظالحيالتلبؾأاي ق ي   فيبتعلفبافيهتع   يهؽي بل ،اي ،هاا

 ميالقهؾلهيحال  هي غيإةلا يعطويهؽيا عطاؿايح،غيتظطؾي،تيجهيلعطميهيالتعمؼم. -
مالقػػػ ت يعمػػػىي  ا يعطػػػويهعػػػيؽياتتقػػػافيهػػػلياال تصػػػا ي ػػػغيالجهػػػ يحالؾ ػػػ يحتاقيػػػقيا هػػػافم.ي -

 (77ايص2222ز طي  اي
م  ا يب ،غي حيو،ظغييؤ ىيعمىيهقتؾىيعاٍؿيهؽيا تقػافيعػؽيطلفػقيالبهػؼيحالططاتاػهيحال  ػهي -

 (68ايص7997حبأ ويةه يح غيا ويح  يهط ؽم.يز الحاي
مهجطؾعػػػهيالقػػػمؾ يافيالت تفقػػػيهيالتػػػغيقغهػػػليالطػػػ ت ي ػػػغي، ػػػاط يالتعميطػػػغيبهػػػ ؼيتاقيػػػقي -

الت تفبيػػهيلمطػػ ت ي ػػغي ػػؾت يي ،ػػ اؼيهعيظػػهايحتغهػػلي،ػػهِهيالقػػمؾ يافيعػػؽيطلفػػقيالططاتاػػاف
ااتجااافيا،بعاليهي حي ل يهي حيلبغيهيتتطيزياعظا ليال  هيحالقػلعهي ػغيا  ا يحالتكيػعيهػلي

 (775ايص2222علحؼيالطؾ فيالت تفقغم.يزةاهواي
افيهبهؾـيالطهات ي غيا ظالحيالتلبؾفيؽيق يليإلىيافيالطهات يقط ؽيافيتؾ ػفيهػؽي يػ ي

حالقلعهايحال  ه؛ي حيتؾ ػفيهػؽي يػ يهريػاتيا  ا ايح،ػؾيا تقػافييطلفقهيا  ا ايح،غايالقهؾلها
ي حيا ةا  اي حيا تصا يالؾ  يحالجه اي حيهؽي ي اي،ؾعيا  ا ايح،ؾيعطمغي حي،غلأ.
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يققؾـيا يطلؼيهػايميت تفقػغي حيطالػ مي،ػهايا  ا يقجػ ي كطاييتضحيافيالطهات يتتظم ي  ا  
افيالطهػػات يتتظمػػ ي  ا يهػػؽي،ػػؾعيخػػاصايحلهػػهاييػػلىيافييػػتؼيب تةػػهيعاليػػهايا هػػليالػػهأيق ػػيليإلػػىي

اعضيالتلبؾفيؽيافيالطهاتافيقج يافيتعّبليعؽيمهجطؾعهيااتجااافيالبل يا  ائيهيالطتظااقهيالتغي
ي(722/ي7اي2227تظطؾياالتعمؼيحالططاتاهي تىيتصويإلىي تةهيعاليهيهؽيا تقافم.يز فتؾفاي

ؾلهيح  ػػهاياػػؾا ي كػػافيولػػػيا  ا يةقػػطيا ي ـي حيم ،هػػايا  ا يالػػهأييؤ قػػ يالبػػل ياقػػلعهيحاػػه
عقميا ايهليتؾ يليالؾ  يحالجه يحالتكاليعايح،غي قضا ي  ت يعاليػهيعمػىي  ا ي عػوي ل ػغيهعقػ ي ػغي
هجاؿيهعيؽياقهؾلهيح  هايح،غي هلػي  ت ي ائقهيتط ؽيا ،قافيهؽيالقياـيبظ اطيهعيؽيعمػىي،اػؾي

حيلبغيػػػهي حيعقميػػػهم.يزالهاشػػػطغيحالػػػ ليطغايهػػػتقؽي ػػػغيا ػػػويح ػػػ يحا ػػػويةهػػػ ايح ػػػ يتكػػػؾفي ل يػػػهي 
ي(23ايص2228

حعميػػ ايتعػػ يعطميػػهيالتػػ تفسي،غاهػػا ي ل يػػا ييظتطػػغيإلػػىي،غػػاـي حاػػليح كلػػليشػػطؾال يقعػػّ هيا ػػ ي
عظا ليالطظهجيالتعميطغايحهؽيثؼي افيالت تف يعمىيالت تفسيهػؽياةػوياكتقػاهيههاتاتػ يقجػ يافي

قا طػػ يهػػؽيعال ػػافيت ا ليػػهيهػػلي ا ػػهيعظا ػػليياليق ػػؾفيإاليعػػؽيطلفػػقيولػػػيالطظغػػؾتيالكمػػغايحهػػا
يالطظهجيا خلى.

حإواي ظاي،ؤهؽياافيالت تفقغيقج يافيق ؾفي ا  يههظػهيلهػاي  ػؾلهايحهاػ  اتهايحا،ػ ي ػغي
هطاتات يلهايقج يافيقصويإلىيهقتؾىيهعػيؽيهػؽيالػتط ؽي ػغيههاتاتهػااي هػهايقعظػغيافيالت تفقػغي

(يقجػػ يافيق ػػؾفي  اؤهيُهعبػػلا يعػػؽي اػػمؾهيإعػػ ا هي يظطػػايقطػػات يعطميػػهيالتػػ تفسيزاطعظا،ػػايالعمطػػغ
يلططاتاهي،هايالعطو.

افيهعل هيالطهاتافيالت تفقػيهيلػ ىيالت تفقػييؽي هػليههػؼي ػغيبػلاهجيالتأ،يػويالتلبػؾأايح ةػوي
 Allenالاصؾؿيعمىي،هِهيالطهاتافيحتا ي ،اي ق يةلفي تااافيع ي  يهؽي ،طاي تااهيالؽيحتفؽي

and Ryanيػػػ يتؾ ػػػاليإلػػػىي ائطػػػهيتتػػػألفيهػػػؽي تبػػػليع ػػػل ي قػػػل يتطلػػػويههػػػاتافيي7969اػػػظهيي 
التػػ تفسياللئيقػػهيح ػػ ي شػػاتيال ظيػػ يإلػػىيالطهػػاتافيالت تفقػػيهيالتػػغي ػػ  ،اي لفػػقيةاهعػػهياػػتا،بؾت ي
التػػغيااػػت  ه ي ػػغيبػػلاهجيتػػ تف يالطعمطػػيؽي ػػغي ميػػهيالتلبيػػهيح،ػػهِهيالطهػػاتافي،ػػغيزالتهي ػػهيالاػػا ز ي

لطلةعغيالطظاا ايحالممقايحتظؾفليالطليلافيحالتمهقػهياللاةعػهايحالتعزفػزايح ػ طيلم ت ايحا طاتيا
الط ػػات هايحالتكػػلاتيالط ظػػطايحالتؾ ػػيحيحااػػت  اـيا هلمػػهايحالظال ػػهي ػػغيطػػلحيا اػػ مهايح اػػ مهي
عطميافيالتبكيليالعمياايحا ا مهيالقايل ايح ا مهيالتبكيليالطتطايزايح ط يالطعمؼيحالتمطياافيغيلي

غيػػػهايحتطػػػاـيالتؾا ػػػوايحتمييػػػليالطؾ ػػػليالاػػػا لايحالطاا ػػػل ايحالتمطػػػيحيالهػػػا أ(.يزال ظيػػػ ايالمب
ي(24ي-76ايص7982
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ح  ياتتأيظاي غي،هايالطجاؿياختياتيع  يهؽي،هِهيالطهاتافي،عتق ياأ،طيتهايالكبيل ي غيالطيػ افي
يالتعميطغيحالؾا ليالتلبؾأايحهظهاا

 :Motivationميارة التييئة     .1
يي(Brown, 1975, P.87)التهي هياأ،هاي أيحايمهي حيعطميهيلا يالظم هيعمىيالتعمؼتعلؼي

 حيهايققؾـيا يالط ت يهؽي ؾؿي حي عويهؽياةويإع ا يالظم هيلتقبويالػ ت يالجيػ يحالتهػغ يلػ يح ػ ي
ق ػػػؾفيعػػػؽيطلفػػػقيو ػػػلي صػػػٍهاي حياػػػؤاؿيغلفػػػ اي حيعمػػػىيشػػػ ويطل ػػػهيهظااػػػ هيحهػػػايشػػػاا يولػػػػ.ي

ي(296ايص7997زكؾةػاي

تتطلػػوي،ػػهِهيالطهػػات ي ػػغي فػػا  ي ا ريػػهيالظم ػػهيحإثػػات يا،تطػػاههؼي،اػػؾيهؾ ػػؾعيالػػ ت ايحتبػػطيحي
الطعػػاتؼيحالطعمؾهػػػافيالتػػغييتمقا،ػػػايح ،طػػاطيالظ ػػػاطيالتعميطػػػغيالطصػػا  هي ػػػغيطمبتػػ ياظلائػػػقيغيػػػلي
ه اشل يهلويإشعات،ؼياأ، يقغهليا،تطاها يخا ا ياطايق ممهؼيقاققي،تائجيتعميطيهيةّي  .يز بؾيةاللػهي

ي(256ايص2227حعميطافاي

حالهػػ ؼيهػػؽيالتهي ػػهيهقػػاع  يالظالػػ يعمػػىياات ػػات ي ؾااػػ يحعقمػػ يحالتهيػػؤيلال،ػػ ها يالبعػػاؿي
اي7997 غيالطهطهيالتعميطيهيالج ي  ايحولػيعؽيطلفقيإثات يا،تطاه ياطؾ ؾعيالػتعمؼ.يز يدمحم اي

ي(776ص

هي يلم ت يحالتهي هيل ي ثلهيح  ي ثبت يالتجاتهيحا اااثيالطي ا،يهيافي،جاحيالط ت ي غيالتط
الكبيػلي ػغي،جػػاحيالػ ت ي  ػػواي كمطػاي،جػػحيالطػ ت يخػػالؿيهل مػهيالتهي ػػهي ػغيإقجػػا ياتجػاهياقجػػابغي
لػ ىيطمبتػػ ي،اػؾيالػػ ت ي مطػاي  ىيولػػػيإلػػىي فػا  يا،ػػ ها يالظم ػهيحتبػػاعمهؼيهػليالطؾ ػػفيالتعميطػػغ.ي

ي(43ايص7978زاحليبلحاي

اـيالظم هي غي حؿيالػ ت ايبػويقط ػؽيااػتعطالهاي ػغيحههات يالتهي هياليتقتصليعمىيإثات يا،تط
 ثظا يال ت ي قضا ايح غيب اقهي وي، ػاطية يػ اي حيتاقيػقي،ػ ؼية يػ ايحالطػ ت يالجيػ ي،ػؾيالػهأي
يهيػػػليالظالػػػػ يلمطػػػا  يالعمطيػػػػهيحال بػػػلافيحالظ ػػػػاطافي ػػػػغيةطيػػػليا ح ػػػػافايحبر ػػػات ي خػػػػلىيتػػػػؾ يلي

ي(732ي-737ايصي7982 ،ؾاعيع ي  يهظهاايزةابلاياالاتطلاتفهيلههاياال،ت اهيحههات يالتهي هيلهاي

 التييئة التوجييية:  . أ
تتصفيا ؾ،هايتقتعطوي اااا يلتؾةي يا،ت اهيالظم ػهي،اػؾيالػ ت يالج يػ ايحإ الػهيهػايعمػقي ػغي
 و،ػػػا،هؼيهػػػؽيالػػػ ت يالػػػهأياػػػبقيالػػػ ت يالاػػػالغايحف ػػػؾفيولػػػػيعػػػؽيطلفػػػقي، ػػػاٍطاي حي ػػػ ٍثاي حي

ا،تطػاـيهػؽيالظم ػهي حيافيلهػؼيخبػل ياػااقهياػ ايبؾ ػب يش صاي حيشغٍ يقعلؼيهق قا يا،ػ يهؾ ػلي
ي،قظهيب  يلتؾةي يا،ت ا،هؼي،اؾيالطؾ ؾعيالطلا يت تفق .
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 التييئة االنتقالية: . ب
حفتصػػػفي،ػػػهايالظػػػؾعيهػػػؽيالتهي ػػػهيا ا ػػػيهيتئيقػػػهي،ػػػغي ،هػػػايتقػػػتعطوي ػػػغيا اػػػا يلتقػػػهيوي

 اي حيهػؽي، ػاطيتعميطػغيإلػىياال،تقاؿيالت تفجغيهؽيالطا  يالتػغياػ ق يهعالجتهػايإلػىيالطػا  يالج يػ 
، اطي.خلايحفعتط يالط ت يعا  يعمىيا هلمهيالتغيقط ؽي فيققا يعميهاايحعمػىيالظ ػاطافيالتػغي
قعػػػلؼيافيطمبتػػػ يهؾلعػػػؾفيبهػػػايحلهػػػؼيخبػػػل ي يهػػػاايحولػػػػيلتاقيػػػقياال،تقػػػاؿيالتػػػ تفجغيالطظ ػػػؾ .يز ي

ي(777ايص7997دمحم اي

عمػػػىيالطػػػػ ت يااػػػتعطاؿيهػػػػؾا يح  حافييحلكػػػغيتتاقػػػقيعطميػػػػهيتهي ػػػهيالظالػػػ يلمػػػػ ت ييظ مػػػغ
ح االي يهألؾ هيل يليتاقػقياال،تقػاؿيالتػ تفجغي ػغيهؾ ػؾعيالػ ت يهػؽيالقػهويإلػىيالصػع ايحهػؽي

يالجز يإلىيالكوايحهؽيالطاقؾ يإلىيالطجل ايحهؽيال قيطيإلىيالطعق .

 ج. التييئة التقويمية: 

قاؿيإلىي قػل ي خػلىي حيهؾ ػؾعيحفقتعطوي،هايالظؾعيهؽيالتهي هيلقيا يهايتؼيتعمط ي بوياال،ت
.خلاي حي ، ظهي حيخبلافية ي  ايحف ؾفيالطاؾتيا اا ي غي،هايالظؾعي،غيالظ اطافيالطتطل ز ي

ي ؾؿيالظال اي عهاتيهق اتيهايتعمط يحهايتؼيتاقيق يهؽي ، اؼيتلبؾفه.

 :ميارة الغلق .2
هقػػاع  يالظالػػ يلػػيسيالطقصػػؾ ياطهػػات يالممػػقي،ػػغيعطميػػهيتم ػػيصياػػلفليلطػػا  يالػػ ت ايبػػوي

عمػػىيإ تاؾيالتػػلااطيالطظظقػػغيبػػيؽيعظا ػػليالطؾ ػػؾعيالؾا ػػ ايحفط ػػؽيافييػػتؼيالتػػلااطيبػػيؽيعظا ػػلي
ال ت يالؾا  ايحفط ػؽيافييػتؼيبػيؽيالػ ت يالاػالغيحبػيؽي تح ياػ قت اي طػايافيههػات يالممػقيقط ػؽي

ي(777ايص7997ااتعطالهايلجز يها  يهؽيال ت يالؾا  .يز يدمحم اي

يت يالممقيعطميتافي ااايتافي،طااحت خوي غيهها

 إعظا ي كل يشاهمهيعؽيالطؾ ؾع. -
 (93ايص2226الت تف يحالططاتاه.يزالكبيقغاي -

حهؽي،ظايقط ظظايافي،ؾ حايافيالممقيهتطؼي   اثيالتهيؤايحفط ؽيالؾ ؾؿيإلي يعظ هاييتؼي
التلبغيحالتعميطغيالا ؼياافيا ، اؼياللئيقهيحالط ا ئيحه ؾ،افيال ت ي  يتؼيتعمطهايح غيالطي افي

تؾة يتصظيبافي ليل يلمممقايحهظهايتصظيعيةؾ،قؽيالهأييلىيافي،ظاؾيغمقا يتعميطيا ايح،ؾيالتلااطي
الػػػهأيققػػػؾـياػػػ يالطػػػ ت ايحغمقػػػا يإ تاكيػػػا ايح،ػػػؾيالتػػػلااطيالػػػهأيققػػػؾـياػػػ يالظم ػػػهياطقػػػاع  يالطػػػ ت .ي

ي(78ايص7982زال ظي اي
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تفؽي اااػيتيؽيهػؽيعطميػافيالتػ تفسي(يإلػىيافيالممػقيقعتطػ يعمػىيهاػؾي7982حف يليةابليز
ي(748ي-747ايص7982ح،طاايزةابلاي

 غمقيالطلاةعها .ي 
يحفتطيزي،هايالظؾعيا صائصيع ي  يهظهاا

 يم صيالطظا  افيالتغيقق ههايالظم هي ؾؿيهؾ ؾعيهعيؽ. -
 يلاةليالتتااليالطقتعطوي غيتعمؼيالطا  يخالؿيالعلض. -
 هيإلىي،قظهي،هاقهيهظظقيهيلم ت .قااحؿي،هايالظؾعيهؽيالممقيافيقجههيا،ت اهيالظم  -
 ققتعطويلطلاةعهيالظقاطياللئيقهي غيالعلضيالهأي  ه يالط ت . -
يتئيسي حيهب  يعاـيابقي تاات . -  يلبطيال ت ياطبهـؾ
 غمقيالظقوا .يه

يحفتطيزي،هايالظؾعياال صائصياآلتيها

 قااحؿيافييمب يا،ت اهيالظم هيإلىي،قظهيالظهاقهي غيال ت . -
 هايابقيافيتعمطؾهي حيالت تف يعمي .ققطحيلمظم هياططاتاهي -
 قظم يهؽيالظم هيافييظطؾيهعاتؼية ي  يهؽيهباهيؼيابقي تااتها. -
 :Feed backالتغذية الراجعة  .3

ههات يالتمهقهياللاةعهي،غيعطميهيتقؾفؼي ؾتأيلط ىي،جاحيعظا ليعطميػهياالتصػاؿيحتاقيػقي
اع  يالبػل يعمػىيالػتعمؼاي ، ا هاايح،ػغيإشػعاتيافياالاػتجااهي ػاياهي حيغيػلي ػاياهياقصػ يهقػ

ح،ػػػغي قضػػػا يعطميػػػهيااػػػتلةاعيهعمؾهػػػافيالظػػػالهي،بقػػػهايالتػػػغياكتقػػػبؾ،اي ػػػغيالصػػػبؾؼيالقػػػااقهي حي
القػػلا افيال اتةيػػهايحولػػػيعػػؽيطلفػػقي اػػ مهيتقػػؾ يإلػػىيولػػػايحتبطػػاي ػػافيلهػػاي،تػػائجياػػمؾ يهيعمػػىي

غي هلػيا ظالحيق يليالطتعمؼيالصا ت يهظ ايحتقتعطويلتظ يطيالهاكل ايحتلبي يالطؾا يالعمطيهايح،
ي(24ايص2228اصبهيعاههيإلىيهعل هيالبل يبظتائجيامؾ  ي حيعطم .يزالهاشطغيحال ليطغاي

اأفيعطميهيالتمهقهياللاةعهياليتقتصليعمىييTuckmnحفلىياعضيالتلبؾفيؽي هلاؿيتؾ طافي
إعػػالـيالطػػتعمؼيبظتيجػػهيتعمطػػ ايبػػويعمػػىيالطػػ ت يافييبػػيؽيلمظالػػ يهػػ ىيالصػػاهيحهػػ ىيال ظػػأي ػػغي
ةؾاا ايحالىي أي ّ ي افيةؾاا ي اياا ي حيخاط ا اياطعظىي.خليإلػىي أيهقػتؾىي ػافيةؾااػ ي ًيقػا ي

ؽيا ،ػ اؼيالقػمؾ يهيالتػغي،جػحي ػغيتعمطهػاايح اياا ايحلطاواي افيةؾااػ ي ػهلػايحافيقعمطػ ي قػا يهػ
ح قايهظهايهاييزاؿييتعللي غيتعمطهاايثؼي يؽي افيهؾ ع يهؽيتاقيقياله ؼيالكمغيالظهػائغيالطلغػؾهي
في ايح،وييتق ـي،اؾهيا ػ ويهضػظل يحبلقػهيحث ػافايح ػؼياقػغيعميػ يهػؽيالعطػويحالجهػ يلكػغيقصػوي
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اي2227لتعمػػيؼيحالػػتعمؼيحإتقا،هػػا.يزالايمػػهايإلػػىي،هاقػػهي،ػػهايالهػػ ؼايحهػػؽيثػػؼيالقػػيظل يعمػػىيعطميػػهيا
ي(289ص

حغال ػػا يهػػايتؾا ػػقيعطميػػهيالتمهقػػهياللاةعػػهيعطميػػافيهػػؽيالططاتاػػهيحالتػػ تف يح ػػ يتػػأتغيالتمهقػػهي
اللاةعهياع يتظبيقياالخت اتافياليؾهيهي حيال هلفهيخالؿيالبصويال تااغاي حي ػ يتػأتغياعػ يتظبيػقي

 تااػػغايح ػػػغيالاالػػهيا حلػػػىيتعػػ يالتمهقػػػهياللاةعػػهيهل قػػػهياالخت ػػاتافيالظهائيػػهي ػػػغي،هاقػػهيالبصػػػويال
لعطميافيالتقؾفؼيالتكؾفظغيحالتغيتظص ي غيةؾ،ل،ايعمىيالتأكي يفيطػايإواي ا،ػ يا ،ػ اؼيالقػمؾ يهي
  يتاقق يخالؿيعطميهيالتعميؼيحالتعمؼي ـيالاي غي يؽيتع يالتمهقهياللاةعهي غيالاالهياللا،يهيهلا قهي

هغيحالتػغيتظصػ ي ػغيةؾ،ل،ػايعمػىيالتأكيػ يفيطػايإواي ا،ػ يا ،ػ اؼيالتلبؾفػهيلعطميافيالتقؾفؼيال تا
يالعاههيزاله ؼيالكمغيالظهائغ(ي  يتاققي ـيال.

حت يليال تااافيحا اااثيإلىيافيالتمهقهياللاةعػهيلػؼيتاػاياا،تطػاـي ػاٍؼيهػؽيال ػا ليؽي ػغي
ميػػػػافيالتلبيػػػػهيحتػػػػ تفبهؼيبػػػػلاهجيالتػػػػ تف يحالتأ،يػػػػويالتلبػػػػؾأيعاهػػػػهايحبػػػػلاهجيإعػػػػ ا يالط تاػػػػيؽي ػػػػغي 

ا ا ػػهايحفال ػػايولػػػػي ػػغي صػػػؾتيالط تاػػيؽي ػػػغيااػػتعطاؿيالتمهقػػػهياللاةعػػهيابعاليػػػهيلػػ ىي  ائهػػػؼي
 عطػالهؼايعمطػا ياػافيااػػتعطاؿي أي،طػطيهػؽي ،طػػاطيالتمهقػهياللاةعػهييػؤ أيإلػػىي فػا  يتقػهيويالعطميػػهي

طػافيالال قػهايح،ػهاييػؤ أيالتعميطيهيالتعمطيػهايحتلبيػ يالطعمؾهػافايح فػا  يتاصػيويالظم ػهي ػغيالطه
يإلىيتزحف يالط تايؽياظلائقية ي  يهؽياةويتعمؼي ّعاؿ.

حهػػػؽي،ظػػػايقط ظظػػػايافي،جيػػػ يعػػػؽيتقػػػاؤؿيالػػػ عضايلطػػػاوايتقػػػتعطويالتمهقػػػهياللاةعػػػه يبػػػويافي
اعضيالت تفقييؽي افيققتملهيهؽيالتأكيػ يعمػىيههػات يالتمهقػهياللاةعػهيلػ ىيالظم ػهيالطظ قػيؽي ػغي

يالط ات يعظ هاي ظاي،ه، يلإلشلاؼيعميهؼ.يه  يالتظبيقيالعطمغي غ

،قػػؾؿايافيههػػات يالتمهقػػهياللاةعػػهيتزفػػ يهػػؽيا ةااػػافايح،اػػؽي،عػػلؼيافي ليػػلا يهػػؽيالظم ػػهيالي
قجيبػػؾفي ،هػػؼيق  ػػؾفيهػػؽيإعظػػا يةػػؾاهيغيػػلي ػػايحايحهػػؽيثػػؼيهػػؽيافيق ؾ،ػػؾايعل ػػهيلػػلّ ي عػػوي

مهقهياللاةعهياؾؼيت ػجلي ػغيامبغيهؽيالط ّت اي مؾي عظؾايإةااهي اياهيةزئيا اي افياعضيالت
العا  يالظال يعمىيالطااحلهيثا،يهي ،هايت بلهيبظتيجػهيهػايتعمطػ اي هػغيتل ػليهػؽيهقػتؾىيه لةػافي
التعمػيؼايبػويافيالتمهقػػهياللاةعػهيتلبػػ يالطعمؾهػافيل قػػ ايح،ػغي ػػلحتفهي ػغيعطميػػهيالضػ طيحالل ااػػهي

يحالتا ؼيحالتع يو.ي

ياتصا هايا ا يهايحلمتمهقهياللاةعهيخصائصيهتع   يهؽي ،طها

يتعزفزفهايالفيتعزفزيا ةااافيالصاياهيقعز يتكلات،ايهل ي خلى.

ي ا ريهاي ،هايتقهؼي غيإثات ي ا ريهيالظال يلمتعمؼيحاال،جا .
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يهؾةههاي ،هايتؾةي ي قيقغيلمبل ي،اؾي  ائ ياقجابيا يحام ا .

فياالخت ػاتي جػز يهػؽيحلههايتؤ  يع  ا يهؽيال تااافيعمىي ،طيهيًياـيالط ت ياطظا  ػهي قػلا
يا اتلاتيجيهيالتعميطيهيالتغيققتعطمهاايحولػيلألا اهياآلتيها

تصايحيا خظا يالتغيققلي يهػايالظم ػهايحالتػغيتعػؾ يإلػىيعػا اتهؼيال تااػيهاي حيإلػىيالطهػاتافي . ي
 غيليالطتقظهيعظ ياخهياالخت ات.

   يالظم هيعمىيا ا افي  ضوي غياالخت اتافيالال قه. .هي
 ،ػػ اؼيالتعميطيػػهيالتػػغيتػػؼيتأكيػػ ،ايحاخت ات،ػػايلتظغػػيؼيالعػػا افيال تااػػيهيعمػػىيتبقػػيلي حيشػػلحيا . ي

 ح قيولػ.
إتا ػػهيالبل ػػهي هػػاـيالظم ػػهيلطظا  ػػهيالطا ػػافيالتػػغيتاػػ  ي ػػاهيا ةااػػهايحتقػػؾف يااػػتعطاؿي . ي

هلػػوي،ػػهِهيالطا ػػافايحولػػػيهػػؽياةػػويتؾ ػػيحيإاػػا  يالبهػػؼاي حيا  كػػاتيال ظػػأيالتػػغيقط ػػؽيافي
 (292ي-297ايص2227زالايمهايتتكؾفيل يهؼ.ي

حلمتمهقهياللاةعهي ،طاطيح ؾتيهتع   يقط ؽيافيتكؾفي غيغاقػهيالقػهؾلهيهػؽي،ػؾعيز،عػؼ(ي حي
زال(ي حي كلػػليتعقيػػ ا يحتعطقػػا ي تقػػ قؼيهعمؾهػػافيتصػػايايهيلالاػػتجااافيالتػػغيتكػػؾفيهػػؽيالػػظططيالػػهأي

ميػػهيتؾاػػعا يلتقتػػلهيهػػؽيتػػتؼيعػػؽيطلفقػػهيإ ػػا هيهعمؾهػػافية يػػ  يلالاػػتجااافيحفط ػػؽيافيتػػز ا يالعط
ي(786ي-776ايص7997العطميهيالتعميطيه.يزاال فلةاحأاي

يحهؽيا ،طاطيال ائعهيلمتمهقهياللاةعها

 .)بظا يعمىيهص ت،ايز اخميهيحخاتةيه 
ت ػػيليالتمهقػػهياللاةعػػهيال اخميػػهيإلػػىيالطعمؾهػػافيالتػػغيق ػػتقهايالبػػل يهػػؽيخبلاتػػ يح  عالػػ يعمػػىي

ت (يحعػػا  يهػاييػػتؼيتزحفػ يالطػػتعمؼيبهػاي ػػغيالطلا ػويا خيػػل يهػػؽي،اػؾيه اشػػليزشػعؾتيالطػػتعمؼياااػتجاب
يتعمؼيالطهات ايحف ؾفيهص ت،ايال  صيوات .

يالطػ ت ي حيالطػ تهاي حي قػهي  هايالتمهقهياللاةعهيال اتةيػهي ت ػيليإلػىيالطعمؾهػافيالتػغيققػـؾ
ايحالتػػغيحاػػيمهي خػػلىيخاتةيػػهيبتزحفػػ يالظالػػ يبهػػاي تعالهػػ يااالاػػتجااهيال ظػػأي حيغيػػليالضػػلحتفه

قج يتجظبهاي حيتع يمهاايحعا  يهاييتل  يالظال يبهاي غيب اقػهيتعمػؼيالطهػات يحتأخػهيشػ ويهعمؾهػافي
يكيفيهي حي طيه.

اييتؼيبهايتزحف يالظالػ ياطعمؾهػافيت ػعلهياػافيااػتجابت ي ػاياهاي حيالتغذية الراجعة الكيفية -
 غيلي اياه.

  كلليتبصيال يح  ه.اييزح يبهايالظال ياطعمؾهافيالتغذية الراجعة الكمية -
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حتؾ غيال الئوياافيالتمهقهياللاةعهيالكطيهي كللي اعميهي غيهجاؿيتاقيؽيا  ا يهؽيالتمهقهي
اللاةعهيالكيفيهاي ،هايتزح يالطتعمؼي حيالظالػ يا طيػهيحا ػل يهػؽيالطعمؾهػافيالتبصػيميهيال ًيقػهيوافي

يعمي يالقياـيا يهؽي عطاؿ.العال افياأ ائ ايا هليالهأيقجعويالظال ي كلليهعل هياطايقج ي

  هايالتمهقهياللاةعهي غيإطاتيالزهؽيالهأيتق ـيا ي تصظفيإلىي  تيؽي،طااي

ايح،غيالتغيتتصوياالقمؾؾيالطال ػاايحتعق ػ يه اشػل ايحتػزح يالظػلؼيالتغذية الرجعة الفورية -
اآلخػػػػػلياالطعمؾهػػػػػافي حيالتؾةيهػػػػػافايحا تشػػػػػا افيالال هػػػػػهيلتعزفػػػػػزيالقػػػػػمؾؾاي حيتظػػػػػؾفلهاي حي

صػػايا ايحغال ػػا يهػػايتكػػؾفيا ػػ ويشػػبؾأي حيه تػػؾهيحتكػػؾفياصػػؾت ي ل قػػهايح،ػػهايالظػػؾعيهػػؽيت
 (293ايص2227التمهقهي،ؾيالقائ ي غيهعغؼيطلائقيالتعميؼيالبل أ.يزالايمهاي

ايح،غيتمػيالتغيتعظىيلمطتعمؼي حيالظال ياعػ يهػلحتيهػ  يهػؽيالػزهؽيالتغذية الراجعة المؤجلة -
ح ػ يتظػؾؿي،ػهِهيالطػ  ي حيتقصػليااقػ يالغػلحؼايحهقتضػىيعمىيااتكطاؿيالعطػوي حيا  ا اي

 (785ايص7997الااؿ.يزاال فلةا أاي
ايحفيػ يُقعمػؼيالطػ ت يالظالػ ياػافيإةابتػ يالتغذية الراجعة المعتمددة علدا المحدا الت المتعدد ة -

عؽيالقؤاؿيالطظلححي اياهي حيخاط ػهايح ػغي الػهيا ةااػهيال اط ػهيقظمػ يهظػ يافيقاػاحؿي
 قبكلي غيالجؾاهيالصايحي بويافييزح هياالجؾاهيالصايحاع  يهلافايحافي

يي

ي

ح،ظػػػاؾي ،ػػػؾاعي ليػػػل يلمتمهقػػػهياللاةعػػػهياليهجػػػاؿي،ظػػػايلاصػػػل،اايحلكػػػؽي،ظػػػاؾي اػػػالي يهتعػػػ   ي
ي(787ايص7997ز يدمحم ايلماصؾؿيعمىيالتمهقهياللاةعهايحهؽي ،طهااي

هال غهيحةؾهيالظم هيح ل اتهؼي اللاائويالتغيي علهايالظم هيلمط ت ي غيالصفيتطلػوي  ضػوي . ي
 ليػػويعمػػىياتجػػاهيالطاا ػػل ي حي اػػمؾهيالعػػلضاي التلػػاؤهيحتالفػػػيالكلااػػغيهػػايتع قػػ ي عػػيؽي

 الظم هيهؽيتلاخغيحتع ي هلمهيعمىي عفيالتباعوي غيالصف.
 صلي،ايح ّعاؿي غيالاصؾؿيعمىيالتمهقهياللاةعهيهؽيالظم ه. ا مهيالط ت ايح،غيعظ .هي
 اػػػ مهيالظم ػػػهايافي عضػػػا يالظم ػػػهي ل ػػػا ي ليػػػل يلمتؾا ػػػويثػػػؼياالاػػػتطاعيإلػػػيهؼي هػػػليهبيػػػ ي ػػػغي . ي

العطميػػهيالت تفقػػيه؛ي ،ػػ يققػػاع يعمػػىيتكػػؾفؽيتحااػػطي ؾفػػهيبػػيؽيالطػػ ت يحالظم ػػهايحفط ػػؽيعػػؽي
طلفػػقيا اػػ مهيالتعػػلؼيعمػػىيهقػػتؾفاتهؼيحهػػايتعمطػػؾهيحهػػايلػػؼيقبهطػػؾهيب  ػػهايإ ػػا هيإلػػىيتقؾفػػهي

 اال،ت اهيحاال،تطاـ.ياللحااطيحإثات ي
 

 سؤال
 حاول مرة أخرى 

  في حالة اإلجابة الخطأ

 الجواب الصحيح جواب صح أو خطأ 
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 : Stimulus Variationتنويع المثيرات  .4
ققص يبتظؾفليةطيػليا  عػاؿيالتػغييػؾـيبهػايالطػ ت يبهػ ؼياالاػتاؾاويعمػىيا،ت ػاهيطمبتػ ي ػغي
 ثظا يايليال ت ايحولػيعؽيطلفقيالتمييليالطقصؾ ي غي االي يعلضيال ت ايحالط ت يالكف ي

ظؾفليالطليلافايح،ؾي غيااقػطي ػؾت ييتطلػوي ػغي ل ػافي،ؾيولػيالهأيقعلؼيا االي يالط تمبهيلت
الطػػ ت يحا  ػػؾافيالتػػغيقاػػ ثهاي حياال،ظ اعػػافيال صػػلفهيالتػػغيتتميػػليحتتظػػؾعيخػػالؿيهػػ  ي هظيػػهي
ها   ايحلعمػيتعمؼي ،ظاي،قتظيليافي، ا، ي،بسيالطظغلي حي،قتطليإلىي،بسيالصؾفيلطػ  يهاػ   ي

ايحف تؾيالط تممؾفياا خلا يالقيظطائغي حيالتمبا أيحبع يولػي، علياالااةهيإلىيتمييلي،هايالطليل
،هِهيالط  مهيإ تاكػا يةيػ ا اي هػؼيقعمطػؾفيافيههطػتهؼياليتقتصػليعمػىيةػههيا،ت ػاهيالط ػا، ي اقػ اي
حإ،طايالتا أيالكبيلييتطلػوي ػغي يفيػهيالطاا غػهيعمػىيااػتطلاتياال،ت ػاهيطػؾاؿيهػ  يالعػلضايحلػهلػي

هقػػػت  هيؽي ػػػغيولػػػػي اػػػالي ي ظيػػػهيهتظؾعػػػهيهلػػػويتمييػػػليي هػػػؼيقعطمػػػؾفيعمػػػىيتمييػػػليإققػػػاعيالعػػػلضا
الطظغػػػلي حيتمييػػػليالػػػ ق ؾتي حيتمييػػػلي احفػػػهيالمقظػػػهاي طػػػاي ،هػػػؼييمجػػػؤحفيإلػػػىيااػػػت  اـيالطؾاػػػيقىي
حالطػػػػؤثلافيالصػػػػؾتيهيحال صػػػػلفهيالط تمبػػػػهي ػػػػغيقاػػػػا غؾايعمػػػػىيا،ت ػػػػاهيالط ػػػػا، .يزةػػػػابليح.خػػػػلحفاي

ي(7998

قيتصؾت،ايلعطميهيالتعميؼيحالتعمؼاياعػّ ،اي ػؾت يحفط ظظاي هؼي غلاضيتظؾفليالطليلافيعؽيطلف
هػػػػؽي ػػػػؾتياالتصػػػػاؿيحالتبػػػػا،ؼايحتتػػػػألفيعطميػػػػهياالتصػػػػاؿيهػػػػؽيعظا ػػػػلي اااػػػػيهي،ػػػػغايالطلاػػػػواي

ي(36ايص7985حالطقتقبوايحاللاالهايح ظا ياالتصاؿايحالتمهقهياللاةعه.يزالؿي ؾهاتاي

ايحةاهعاتظػاياليتػؾ ليلظػايحهؽييظعؼيالظغلي غيحا عظايالتعميطغيقجػ ي جػل يال تااػهي ػغيه اتاػظ
شػػلحطياالتصػػاؿيالجيػػ ايح،اػػػؽي،أهػػويعػػؽيطلفػػػقيااػػتعطاؿي اػػالي يتظؾفػػػليالطليػػلافيافي،قمػػويهػػػؽي

يهع ؿيالت اخويحالت ت ي غيالطؾ فيالتعميطغ.

حإواي ت ،ػػايافي، ػػ صيابػػل يا هػػؾتيالتػػغيقط ػػؽيافيتػػؤثلي ػػغي،غػػاـياالتصػػاؿي اخػػويالصػػفي
يال تااغيلؾة ،ا،اي ليل ايحهؽي بل ،اا

ايافيالمبغيهيالزائ  ياؾا ي كا، يهؽيةا، يالظم هي ـيهؽيةا، يالط ت يتػؤ أيللفظية الزائدةا . ي
 إلىيت اخويحعل مهي ظا ياالتصاؿي غياالتجا،يؽ.

ايقطلويت ت ياال،ت اهي حيشلح ياله،ؽي،ؾعا يهؽيالعؾاهػويالتػغيتقمػويهػؽيعوامل تذتيت االنتباه .هي
  اعميهيعطميهيالتعميؼيحالتعمؼ.

ايتعػػ ي،ؾعػػا ي.خػػليهػػؽيالعؾائػػقيالتػػغييظ مػػغيافيتتممػػ يعميهػػاية غيددر المريحددةالظددر ا الما يدد . ي
 ػػالملؼيالصػػفيهيوافيالاػػلات يالطلتبعػػهايحالطقاعػػ يغيػػليالطلفاػػهايحشػػ ويالاجػػل يغيػػليالطػػلفحاي

 كويولػيل يتأثيلي بيلي غي ا ريهيالظال يحا،ت ا، .
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بتػ يقبهطػػؾفيهػايققػػؾؿياي كليػػلا يهػاييظػػ هجيالطػ ت يؼيال ػػلحيهبتل ػاي ػػافيطمالتبداس المعنددا . ي
حافيل يهؼيال مفيهيالكافيهيالاتيعاهيهػايقق هػ يهػؽيهعمؾهػافيغيػليافي،ػهاياال تػلاضي ليػلا يهػاي
ق ؾفيخظأاي كليليهؽيالظم هيقعجزحفيعؽي هؼيهايققؾل يالط ت ايحالط ت يالكف ي،ؾيالػهأي

لافييػػ تؾيحةػػؾ ي،ػػههيالطعؾ ػػافيحفعطػػويعمػػىيالتممػػ يعميهػػايعػػؽيطلفػػقيااػػتعطاؿيتظؾفػػليالطليػػ
 التغيتط ظ يهؽا

 تل يزيا،ت اهيالظم هيعمىيال ت يحالطاا غهيعمىي،هاياال،ت اه. -
 التأكي يعمىيالظقاطيالهاههي غي ثظا يعلضيال ت . -
اي2227(يز بػػؾيةاللػػػهيحعميطػػػافاي788ايص7997تمييػػليإققػػػاعيعػػلضيالػػػ ت .يز يدمحم اي -

 (722ي-727ايص2227(يزالايمهاي228ي-227ص
 :أساليب تنويع المثيرات 

تكلليا االي يالط تمبهيلتظؾعيالطليلافي غيالت تفسيالصبغايحايقتصلي  يلظايعمىيخطقهي
ي(722ايص7998 قطيهؽي،ههيا االي اي،غايزةابليح.خلحفاي

 : التنويع الحركي . أ
ققصػػ ياػػػالتظؾفليالال ػػػغي،ػػػؾيتمييػػػليالطػػػ ت يلطؾ عػػهي ػػػغيالمل ػػػهيالصػػػفيهاي ػػػاليي قػػػىيطػػػؾاؿي

حا ػ ايحإ،طػاييظ مػغيعميػ يافييتظقػوي اخػويغل ػهيالصػفياػاال تلاهيالؾ  يةالقا ي حيحا بػا ي ػغيه ػافي
هؽيالظم هاي حيالتالؾيبيؽيالصبؾؼاي حياال تلاهيهؽيالقػبؾت اي حيغيػليولػػي طػلال ي،ػهِهيالال ػافي
ال قػػيظهيهػػؽيةا،ػػ يالطػػ ت يقط ػػؽيافيتميػػليهػػؽياللتااػػهيالتػػغيتقػػؾ يالػػ ت يحتقػػاع يعمػػىيا،ت ػػاهي

 يالط ت ي غي ل ات ي حيتال ات ايهطػاي ػ ييػؤ أيإلػىيت ػت يا،ت ػاهيالظم هايعمىيا، ييظ مغيإاليي ال
يالظم هي حييليلي عصابهؼ.

 :التركيز . ب
حفقصػػػ ياػػػالتل يزيتمػػػػيا اػػػالي يالتػػػغيققػػػتعطمهايالطػػػ ت يبهػػػ ؼيالػػػتا ؼي ػػػغيتؾةيػػػ يا،ت ػػػاهي

ح  ييالظم هايحفا ثي،هايالتا ؼي هايعؽيطلفقيااتعطاؿيالممهيالمبغيهي حياالشاتفهي حياالثظيؽيهعا ا
ب  فيالممهيغيليالمبغيهيزاالشاتفه(ي ؾايمهيهؽيحاائوياالتصاؿيتاتوي ،طيػهيخا ػهي ػغيالقػظؾافي
ا خيػػػػل اي قػػػػ ي ثبتػػػػ ياعػػػػضيال تااػػػػافيالت تفبيػػػػهي ػػػػ ت يالطػػػػ ت يعمػػػػىيالػػػػتا ؼي ػػػػغيا،ت ػػػػاهيالظم ػػػػهي
حااػػتجابتهؼيعػػؽيطلفػػقيااػػتعطاؿيإقطػػا افيالػػل  يح،غػػلافيالعػػيؽايح ل ػػافياليػػ يؽيحغيػػليولػػػيهػػؽي

يشاتافيغيليالمبغيه.ا 

ي

ي
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 :التفاعل الرفيج. 

التباعػػوي اخػػػويغل ػػػهيالصػػػفيقعػػػ يهػػػؽي ،ػػػؼيالعؾاهػػويالتػػػغيتػػػؤ أيإلػػػىي فػػػا  ي اعميػػػهيالعطميػػػهي
يالتعميطيهايح،ظاؾيثالثهي ،ؾاعيهؽيالتباعويقط ؽيافيتا ثي اخويالمل هيالصفيها

 التباعويبيؽيالط ت يحهجطؾعهيالظم ه. -
 التباعويبيؽيالط ت يحالظال . -
اعويبيؽيطال يحطال ي.خلايحهلاؿي،هااي  ييليلي   يالظم هيه  مهي حياؤاال ايحبػ ال يهػؽيالتب -

يبتؾةيهػ يإلػىيطالػ ي.خػليقجيػ يعظػ ي حييػ لغي افيقجي يالط ت يعؽي،ػهايالقػؤاؿاي ا،ػ يققػـؾ
بل ق يفي اي  حتيالط ت ي،ظايققتصليعمىيالتؾةي يحالط ت يالكف ياليققتصليعمىي،ؾعيحا ػ ي

اللالثهايااي يق ؾفي،طظا ياائ ا يحإ،طايقااحؿيافيققت  ههايةطيعا ي غيال ت يهؽي،هِهيا ،ؾاعي
 الؾا  يعمىيح قيهاييتظم  يالطؾ فيالتعميطغ.

 :الرمت . 

افيالكليليهؽيالط تايؽيليق يل يهؼيالقػ ت يعمػىيااػتعطاؿي،ػهايا اػمؾهياباعميػهي ػغي جػل ي
صط ي ثظا يالط ت اي تػىيحلػؾي ػافيال تااهايحف  ىيالط تاؾفيالطبت ئؾفياصبهيخا هي تلافيال

ولػيلبل،هي صيل ايح،تيجهيلهلػي افي ليلا يههؼييمجؤحفيإلػىيالاػ ي يالطقػتطليالي ؾاػيمهيلمتؾا ػوي
يحالتبا،ؼيالبعاؿايبوي ايمهي  ا يهيلمطاا غهيعمىي،غاـيالصفيح  ظ .

لتظؾفػػليحالؾا ػػلي فيالصػػط يحالتؾ ػػفيعػػؽيالاػػ ي يلبتػػل ي صػػيل ايقط ػػؽيافيققػػتعطوي أاػػمؾهي
يالطليلافيهطايققاع يعمىيتاقيؽيعطميهيالتعميؼيحالتعمؼياظلائقيشتى.

 :التنويع في استخدام الحواسىد. 

يػػتؼيا  تاؾيعػػؽيطلفػػقي ظػػؾافيخطػػسيلالتصػػاؿايح،ػػغيهػػايتعػػلؼياػػالاؾا يال طػػسيحتؤ ػػ ي
ال اػػػؾثيالا يلػػػهي ػػػغيهجػػػاؿيالؾاػػػائويالتعميطيػػػهيافي ػػػ ت يالظم ػػػهيعمػػػىياالاػػػتيعاهيقط ػػػؽيافيتػػػز ا ي

يا  ويةؾ،لأيإواياعتط حاي غيتاصيمهؼيعمىياات  اـيالقطليحال صليعمىي،اؾيهت ا ؿ.

حفظ مغيعمىيالط ت يافيالييظقىيافيلكويطال يخطسي ؾا ايحعمي يافيقع ي تا ياايػ ي
ق اط ي ظؾافياالتصاؿيعظ يالظال ايح،ظايقط ؽيافيقا ثيتظؾفليالطليػلافيعػؽيطلفػقي أيا،تقػاؿي

يهؽي ااهيإلىي خلى.

ي

ي
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 :Reinforcementزيز     التع .5
تعػػلؼيههػػات يالتعزفػػزياأ،هػػايميالعطميػػهيالتػػغيقجػػلأياطقتضػػا،اي فػػا  ي حيتقؾفػػهيا تطاليػػهيتكػػلاتي
ًيػاـيالبػل ياقػمؾؾي حيااػتجااهيهعيظػهايعػؽيطلفػػقيتقػ قؼيهعػز يلمػلضيعهػؾتي،ػهايالقػمؾؾي حيتمػػػي

إلىي فا  يا تطػاؿيياالاتجااهيهظ ميح،ؾيهصظمحيق يلياصبهيعاههيإلىيه ا أ اي حي أيهليلييؤ أ
االاػػتجااهايحفقصػػ ياػػ ي قضػػا يهػػايقعقػػ يااػػتجااهي حياػػمؾؾيهػػؽي.ثػػاتايهظهػػايهػػاي،ػػؾيهػػلضياقجػػابغي
فيقاؿاياثليطي ي حيه ا أ ايحهظهايهاي،ؾيهظبلي حياال يفيقاؿاياثليغيليطي ي حيهػؤلؼايحفقػاع ي

ي(24ايص2228التعزفزيعمىيالتعمؼ.يزالهاشطغيحال ليطغاي

اليتػػػه لي ليػػػلا ي ػػػغيالؾ ػػػ يالاػػػالغيافي،ظػػػاؾي.ال ػػػا يهػػػؽيالط تاػػػيؽييحلعمػػػ يهػػػؽيالاقػػػائقيالتػػػغ
الط تمبػػيؽياػػع ا ي ػػغي ػػبؾ هؼيح ػػغيت تفقػػهؼايحطمبػػتهؼيقابػػؾ،هؼيحفاتلهػػؾ،هؼيحفت عػػؾفيإتشػػا اتهؼي
حتؾةيهػػاتهؼيعػػؽيطيػػ يخػػاطلايحلكػػؽي،ظػػاؾيهػػؽي،ا يػػهي خػػلىيالع يػػ يهػػؽيالصػػبؾؼيال تااػػيهيالتػػغي

  يققتظيليالط تاؾفي غي،ػهِهيالبصػؾؿي ػ طيعطميػهيالػتعمؼيق ؾفي يهايالااؿيغيليهلٍضيإطال ا يحي
حتؾةيههاايحلكظهؼيغيلياع ا ي غيعطمهؼايحتبطاي ا، يلػ يهؼي ػغيالب اقػهي.هػاؿيعلفضػهايحه ػاعلي
عبؾفهي،اؾيطمبتهؼايحلكظهايلؼيتغهليهظمقػا ي ػغيعطمهػؼاي هػؼيقجػ حفي ،بقػهؼيهضػظلفؽيالاػتعطاؿي

ايحتؾةيػ يعطميػهيالتعمػيؼايحفبػ حيإاليبػ يوي هػاههؼيهػؽي االي ياليقابؾ،هايلض طيالظغػاـي ػغيالبصػو
ي(296ايص2227ااتعطالها.يزالايمهاي

حالؾا ليا، ياصلؼيالظغليعؽيتغ هيالط ت يحه اعلهاي ا، يإوايلؼييتعمؼيهؽيالب اقهيحبقلعهي
كيعيققؾ يالظم هيحفتعاهويهعهؼي ا، يلؽييبقي غيالصػفيال تااػغي حيعمػىيا  ػويلػؽيق ػؾفياػعي ا ي

فيػػ ايح،ظػػاؾي قيقػػهي خػػلىيغيػػلياػػات اي،ػػغيا،ػػ ي ػػغيهجتطعظػػايحه اتاػػظايلتػػغييظقصػػهايالكليػػليب قائػػ ي
الكليلايقعلؼيالط تاؾفي االي يالض طيحالتعزفزيالقػمبيهايحفقػتعطمؾ،هاياقػهؾلهايحلكػؽي لػيسيهػؽي

يا  ضويا ليليافيققضغيح تا ي غيالت تف يعمىيتعمؼي االي يالتعزفزياالقجابيهيحااتعطالها 

التعزفزيهؽي ،ؼيههاتافيالت تفساي ،هػايتتػيحيلمطػ ت يافييظطػغيإه ا،ياتػ ي ا،قػافيافيههات ي
ح قائ يلمعطميهيالتعميطيهاي كويه ت يققتعطويالتعزفزيقج يلزاهػا يعميػ يافييػ ت يخصػائصيالظم ػهي
حفبهطهػػاايح،ػػػهايقضػػع يعمػػػىيالظلفػػقيلكػػػغيقصػػ حيش صػػػا يققػػتظيليالتعاهػػػويهػػلياآلخػػػلفؽيا بػػػا  ي

ي(787ايص7997(يز يدمحم اي254ايص7988ةابليح.خلحفايقبهطهؼيحف جعهؼ.يز

يحلطهات يالتعزفزي ش اؿيهتع   يهؽي بل ،اا

ي

ي
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 ايالمعززات اللفظية -
حولػػػياااػػت  اـيعػػ  ا يهػػؽيا لبػػاتيحالر ػػاتافيحا  عػػاؿيالتػػغيتػػؤ أيحعيبػػهيالتعزفػػزايحفاػػاحؿي

هايعمػػىيالطػػ ت يافييظطػػغيالط تاػػؾفيال اػػ يعػػؽياالاػػتعطاؿيالطالئػػؼيحالطتظػػؾعيهعػػا يلمطعػػز افايحلهػػ
 ،طاطػػا ي حيااػػػتلاتيجيافيتعػػػ ي لفػػػ  ي حيهطيػػػز يل  صػػػيهايحلمطؾ ػػػفيالتعميطػػػغيالػػػهأييػػػ يلهيحفؾةهػػػ اي
حفعطػػويالطػػ ت يالكػػف يعمػػىيالتقميػػويهػػػؽيااػػتعطاؿي اػػالي يالتعزفػػزيزالغػػا،ل(يهبضػػال يااػػػتعطاؿي

  االي يخا ه.

هي ليليهظهايهؽيالطعػز افيحفقتعطويهعغطظايعطميافيالتعزفزي غيت تفق ايحافي ا، ي صيم
المبغيػػػهيالطاػػػ ح  ياألبػػػاتيح  ػػػاتافيا طػػػلا يهلػػػواي  قػػػظ ايةيػػػ اي ػػػحاياػػػاتؾي يفيػػػػايعبػػػاؾاي
 بػػػػ ع اي ػػػػظاؽياااةػػػػهيإلػػػػىيالتظؾفػػػػلايالفيت ػػػػي يالبػػػػايالطػػػػ حيحا طػػػػلا يهاػػػػ ح ايحتبطػػػػايتصػػػػ حي

اي فياعػػضيالط تاػػيؽيااالاػػتطلاتفهي،طظػػا يتحتيظيػػا يحهطػػال يحا اػػؾ يعظػػ هايق ػػؾفيه  ػػؾ ا يلمظم ػػهاي طػػ
تج هييتباعويهليالظم هي غيالتعزفػزيعمػىيهقػتؾىيعػاٍؿيةػ ا ايحا ةااػافيهتظؾعػهي ػغي تةػاتهؼيهطػاي

يتجعويالظال يي تؾيا، يالييؾة يتقؾفؼي ا ؽيحعمطغيلطقتؾفافيا ةااهيالبعميه.

ليحهطػػػاييظ مػػػغياال،ت ػػػاهيلػػػ يافيالكمطػػػهيالطظظؾ ػػػهياليقط ػػػؽيافيتكػػػؾفي يا قػػػهي هػػػغي ائطػػػا يتتػػػأث
بظمطػػهيالصػػؾفايحبػػالتل يزيعمػػىيالطقػػاطلايحبقػػلعهيا لقػػا ايح تةػػهياتتبػػاعيالصػػؾفي حيا، با ػػ ي
ح  ت ايح،هِهيالعؾاهويالتغيتؤثلي غيهعا،غيالممهيالطظظؾ هي،غيهايقظمقيعميهايالممهيالطؾا فهيح،غي

يلمهيغيليلبغيه.

حاالاتقػػالـاي طػػلال اي مطػػهيز،عػػؼ(يقط ػػؽيافيتعبػػليعػػؽيه ػػاعلي ليػػل يهلػػويالقبػػؾؿايحالمضػػ ي
حالاله ػػػاال يحالتاػػػ أيحغيل،ػػػايحالؾا ػػػليافي ليػػػلا يهػػػؽيالظم ػػػهيلػػػ يهؼي ػػػ ت يه ، ػػػهيعمػػػىيتبقػػػيليا ػػػوي
الظمطافيح ؾ ا ايحفتيحيلػيالتقجيويالطلئغي ل هيهطتا  يلتاميوياػمؾ ػيالمبغػغي اخػويالصػفاي

ي(298ايص2227حهعل هيا،ع ااات يعمىيالظم ه.يزالايمهاي

التعزفػػزيالمبغػػغيهتابغػػا اي طػػلال يعظػػ هايتكػػؾفيإةااػػهيالظالػػ ي ػػؾااا يح ػػهلػيقط ػػؽيافيق ػػؾفي
ي غيةز يهظهاايحلكظهايتتضطؽياعضيا خظا اي افيالط ت يقعز يالجز يالصؾاهي قط.

 المعززات غير اللفظية: -
ققػػتعطويالط تاػػؾفي ػػغيتعػػاهمهؼيهػػليالظم ػػهيلمػػهيزالال ػػافيحا شػػاتاف(يحتاطػػوي ػػغيطياتهػػاي

ل افي،هِهيالممهيهؽيبي هي خلىايحهليولػي هظػاؾي ػ تيهػؽياالتبػاؽيعمػىيهعاٍفيهتع   يحت تمفيهب
اعضيا شاتافيحالال ػافيقط ػؽيافيق ػؾفيلهػاي،بػسيالطعظػىي ػغيهعغػؼيالبي ػافاي طػايافيتعبيػلافي
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الؾةػػ يتعػػػ ي اػػػهويالطعػػػز افيغيػػػليالمبغيػػػهي هطػػا يح  ؾا،ػػػايتػػػأثيلا اي االبتقػػػاههيالتػػػغييؾةههػػػايالطػػػ ت ي
يت جع يحتؾ غيإلي ياالل ايعؽيا ةااه.يلظال يحفجي يعؽيالقؤاؿ

هلياالاتطلاتي غيالا ي ايبيظطػايتقظيػ يالجبػيؽيقعظػغي اللػهياليت ظػلياػافيالطػ ت يغيػلي
تاٍضيعػػػؽيا ةااػػػهايح،ظػػػاؾيعػػػ  ا ي.خػػػليهػػػؽيتعبيػػػلافيالؾةػػػ يقط ػػػؽيااػػػتعطالهايا بػػػا  ي ػػػغيعطميػػػهي

لػػىيافيالطػػ ت يققػػّ تيا ةااػػهيالتػػ تفسي ػػأفييبػػ حيالطػػل يهبكػػلا ايبيظطػػايقجيػػ يالظالػػ اي هػػهايق ػػيليإ
حفعظيهػػػاي ػػػ تا ي بيػػػلا يهػػػؽيا ،طيػػػهايحااػػػتطلاتي،ػػػهِهيالظغػػػل يالطتأهمػػػهيالطبكػػػل يت ػػػجليالظالػػػ يعمػػػىي
االاػػػػػتطلاتي ػػػػػغيالكػػػػػالـيحاالاتلاػػػػػاؿي ػػػػػغيا ةااػػػػػهايحالصػػػػػؾت ياػػػػػالع سيإواي ا،ػػػػػ يالظغػػػػػل يتػػػػػؾ غي

يااالاتملاه.

هيالػػل  اي عظػ هايقاػػلؾيالطػػ ت يح،ظػاؾي ،ػػؾاعي خػلىيهػػؽيالطعػز افيغيػػليالمبغيػهايهػػلال ي ل ػ
ت اػ يعمػػىيح اػػبويتعظػػغيتعزفػػزا ياقجابيػػا يهقبػػؾال ايحلكػػؽيإواي ػػلؾيالطػػ ت يت اػػ يقطيظػػا يحشػػطاال يق ػػيلي

يإلىيافيالظال يعمىيخظأيحهؽيثؼيت  ع يإلىيتمييليإةابت .

حثطهي،ؾعيثال يهؽيالتعبيلافيغيليالمبغيهيتتطلوي غي ل هيالجقؼيعػؽيطلفػقياال تػلاهيهػؽي
 ي ػغي ثظػا يا ةااػهيحاالبتعػا يعظػ ايح،ظػاؾي ل ػهياليػ يؽيالتػغيتػؾ غيهػلال يااالاػتطلاتفهيعظػػ يالظالػ

يتالفػيالي ياصؾت ي ائلفهايحبالتؾ فيعظ يهّ يالي ياااظا يتا تهايإلىيا هاـ.

حهطاييظ مغيعمىيالط ت يافييهتؼيبهاي،غيالتعبيػلافيغيػليالمبغيػهايحافيقاقػ يلكػوي ل ػهي
يزفزا ي تىييتط ؽيهؽيإتقافي،هِهيالتعبيلافيحتص حيشي ا يعا قا ي غيامؾ  . قابهاي ،هايتعظغيتع

ح، ػػهاييتبػػيؽيلػػؽياػػافيعطميػػهيالتعزفػػزيهػػؽيالعطميػػافيالهاهػػهي ػػغيالتػػ تفسايحافي،جا ػػػي ػػغي
ااػػػتعطاؿيالطعػػػز افيالط تمبػػػهييتؾ ػػػفيعمػػػىيعػػػ  ي هػػػؾتيهظهػػػااي اليق ػػػؾفيالتعزفػػػزيهبػػػتعال ايقاػػػ ثي

عليالظالػػ ياصػػ ؽيالطػػ ت يفيطػػايققػػؾؿايحافيتتظااػػ يالطعػػز افياطظااػػ هيحبػػ حفيهظااػػ هايحافيق ػػ
الطقتعطمهيهلي،ؾعياالاتجااهيحه ىيةؾ تهػاي مػيسيهػؽيالطعقػؾؿيافيتقػؾؿيزتائػل(يلبكػل يتا هػهاي ػافي
التظؾفػػػػلي ػػػػغيااػػػػتعطاؿيالطعػػػػز افي هػػػػلي ػػػػلحتأي تػػػػىياليق ػػػػعليالظم ػػػػهيااللتااػػػػهيحالطمػػػػو.يزةػػػػابلي

ي(322ايص2227(يزالايمهاي258ايص7998ح.خلحفاي

 :Asking Questions طرح األسئلة  .6
تؤ  ياالتجا،افيالا يلهي غيالتعميؼيحالتعمؼياااػتطلاتيعمػىيهقػاع  يالظم ػهيعمػىيافييتعمطػؾاي
كيػػػعييتعمطػػػؾفايحعمػػػىيافيقصػػػ اؾايهقػػػتقميؽي ػػػغيتعمطهػػػؼايحافيقبكػػػلحاي ،بقػػػهؼايحلعػػػويهػػػؽي ،ػػػؼي

طػ ت اي مكػغيقصػ حيالظم ػهيهقػتقميؽيالؾاائويالبعالهي ػغيتظطيػهي،ػهِهيالط ػا ئيلػ ىيالظم ػهي اػ مهيال
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 ػػغيتعمطهػػؼايعمػػيهؼيافييتعمطػػؾاي قضػػا ي يػػعيقظل ػػؾفيا اػػ مهايح،ػػؼييت ػػهحفيهػػؽيالطػػ ت ي ،طؾوةػػا ي
يلهؼي غيولػ.

افيلألا مهيهظزلهي بيل ي غيالت تفسايبػوياػال ي قػؼيهػؽيالتلبػؾفيؽي ػغيإعهػاتيه ا،ػهيا اػ مهي
حا اػػ مهيهعا لػػهيتفا ػػيهايةػػا فيعمػػىيالظاػػؾييح ثل،ػػاي ػػغيالعطميػػهيالتعميطيػػهاي عقػػ حايبػػيؽيالطػػ ت 

ي(725ايص2226اآلتغايالط ت =ي ا مه.يزالعزاحأيحال جيلأاي

لق ي شاتيزةػؾفي يػؾأ(يإلػىيافيالتبكيػلي،ػؾيبهاتػ يالقػؤاؿايحلقػؾ يالاػطي ػافي،تػائجيال اػؾثي
تػيإلػىيالتلبؾفهيت يليإلػىيافيالظم ػهيحالط تاػيؽياليققػتعطمؾفيطلائػقيا اػ مهيالبعالػهاياتةػليبػهاكلي

 قاهػيح ، يطال ي غيالطل مهياالبت ائيهي حيالطتؾاظهاي أ، يتػه ليا،ػػي ظػ يتقػل يالطػؾا يال تااػيهي
حت تاهاايحهؽيثؼيتظتغلي تىيقظلحيعميػيالط ت ياؤاال يالفعا يتكؾفيإةابت يه تصل اي ػافيهلػوي

ؽيلػيسي،ػهاي،ػؾي،هايالظؾعيهػؽيا اػ مهياي  ػفيفيطػايإواي ظػ ي ػ ي ػل فيالطػا  يال تااػيهي ـيالايحلكػ
الهػػ ؼيالػػلئيسيهػػؽيا اػػ مهيالصػػفيهايافيااػػتعطاؿيا اػػ مهيالقػػايل يقط ػػؽيالطػػ ت يهػػؽيإقجػػا يبي ػػهي

ي(732ايص2227تعميطيهيتعمطيهي عالهيح ؾفه.يزالايمهاي

ح،ظتقويإلىي،قظػهي خػلىيهبا ،ػايافيالط تاػيؽيققػألؾفيعػ  ا ي بيػلا يهػؽيا اػ مهي هػؼيعػا  يهػاي
 ػػغيا،تغػػاتيإةااػػافيالظالػػ يح،طؾوةيػػا يتطػػليثا،يػػهيحا ػػ  يبػػيؽي،هاقػػهيقغهػػلحفيالقميػػويهػػؽياال تطػػاؿي

القؤاؿيحالتباعويالمبغغيالتالغيعمي يحبع يافيُقعظىيالجؾاهيتطلي قطيتقعهي ع اتياللا،يهي بػويافي
يتباعويالط ت يهليالجؾاهايافيالع  يالهائويهؽيا ا مهيالتغييتؼيطل هايحالطق اتيالط تصػليهػؽي

يتؾ ػػليالجػػؾاهيُقعػػّز ياالكت ػػاؼياػػافيهعغػػؼيا اػػ مهياليتتظمػػ ي أيتبكيػػلييالؾ ػػ يالطعظػػىي بػػوياف
يةؾ،لأايافيا ا مهيالصفيهيتقتعطويب قاطهيهؽياةوياالات عا يالقلفليلمطعمؾهاف.

حت ػػيليا ااػػاثيحال تااػػافيالطي ا،يػػهيإلػػىيافيحا ػػليا اػػ مهي ػػغيه اتاػػظايحةاهعاتظػػايلػػؼيق ػػؽي
عغطػػػىيقعتطػػػ يعمػػػىيا لقػػػا يهػػػؽي حفي ػػػتحيهجػػػاؿيلألاػػػ مهياالطقػػػتؾىيالطظمػػػؾهايإويافيالمالبيػػػهيال

الصػػػػفيهايح ػػػػغي ػػػػاؿي قػػػػحيالطجػػػػاؿيلمظقػػػػاريحالاػػػػؾاتي ػػػػافي اػػػػ مهيالط تاػػػػيؽيةػػػػا فياغمبهػػػػايهػػػػؽي
اي7986الطقػػتؾفافيالػػ ،يايلمطجػػاؿيالطعل ػػغايهػػليالضػػعفي ػػغيا عػػ ا يحالتؾةيػػ يحالتمقػػغ.يز طيػػ  اي

ي(4ص

إ ػػ ىيااػػتلاتيجيافيثػػالثي ػػغيتؾ فػػليحهػػؽيال ػػائلي ػػغيالطؾا ػػفيالصػػفيهيافييت ػػليالطػػ ت ي
يا ا مها

افييؾة يالط ت يا ا مهيإلىيالظم هيالهيؽييتظؾعؾفي ائطا ياا ةااهايعمىيا تلاضيافيالظم هي .ي 
 اآلخلفؽياؾؼييتعمطؾفيهظهؼ.
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افييؾة يا اػ مهي اااػا يإلػىي حل ػػيالظم ػهيالػهيؽيالييلغبػؾفي ػغيالط ػات هي ػغيالطظا  ػهي تػىي .يه
 ق جعهؼيعميها.

 يؾة يا ا مهيإلىي اليالبلفقيؽاي غيقاققيتؾ فعا ي حاليلألا مهايح،ؾي  ضمها.افي .يف
افيالمػػػلضيالػػػلئيسيهػػػؽيالقػػػؤاؿيالتعميطػػػغي،ػػػؾيطمػػػ يا ةااػػػهايح ػػػغي ػػػؾ يا ةااػػػهيتتاػػػ  ي
ا غلاضايلهلػي عمػىيالطػ ت يتا يػ يالطقػتؾىيالطعل ػغيلمظم ػهايحفبػ  يااػؾات،ؼيهػؽيهقػتؾىي عمػىي
اقميويهؽيهقتؾا،ؼي غيققتظيليبظا يهعل تهؼيحتظؾفل،اي حفيافييتعػ ىي ليػلا ي ػ تاتهؼيالبل قػهيعمػىي

ايحافييت ،ىيعظهايا ليلي يتقلبؾفيهؽيالتعمؼي،تيجهيهعا،اتهؼي غيالاالهيا حلىايحلع ـيياالاتيعاها
ي(742ايص2226ا،تطاههؼيلألا مهي غياللا،يه.يزالعزاحأيحال جيلأاي

 :فوائد طرح األسئلة 
 القؤاؿي امؾهيإثات يحت ؾفقيلمظم ه. -
اطويهعمؾههيتعظىيلمظم هيقط ؽيافيق ؾفيالقؤاؿي،  ا يبهات ايلملا ي غي،بؾ يالظم هي،  ا يق -

 اصيمهياؤاؿي ، يق ؾفي كلليح عا ي غيالظبس.
 القؤاؿيطلفقهي،اةاهيلتؾ ي يهعظىي حيتقلف  يلألو،اف. -
 القؤاؿي امؾهيلك فيال بلافيالقااقهيعظ يالظم ه. -
قط ػػػؽيعػػػؽيطلفػػػقيا اػػػ مهيهعل ػػػهيالبػػػلحؽيالبل قػػػهيعظػػػ يالطتعمطػػػيؽايحهػػػ ىيااػػػتيعابهؼيلمطػػػا  ي -

يظصػػحيعمطػػا يالتلبيػػهيالط تاػػيؽيبػػ عؼيالظالػػ يالقػػائوياػػؾا ي كا،ػػ يا اػػ مهيال تااػػيهايحلػػهلػي
 و يهي ـيغبيه.

   يق ؾفيالقؤاؿيهبتا ا يلإلب اعيحالتبكيليعظ يالظم هايح امؾبا يلاويالط  الف. -
 القؤاؿيحايمهيللبطيالظم هياط تاهؼيحهتااعتهؼيلقيليالاصه. -
ظال يهػ ىي هطػ يلمػ ت يحلمطػ ت يهػ ىيالقؤاؿيقعظغيلمط ت يحلمظال يتمهقهيتاةعهيتبيؽيلم -

 تؾ يم يالطعمؾهافيلمظم هايحهؾاطؽيالقؾ يحالضعفيعظ ،ؼ.
 القؤاؿيقجعويهؽيالطتعمؼي حيالظال يهاؾتا يلمعطميهيالتعميطيه. -
قط ػػػؽيًيػػػا يهقػػػتؾفافيعقميػػػهيعميػػػايعػػػؽيطلفػػػقيالقػػػؤاؿيإوايهػػػاي  قػػػؽيإعػػػ ا ه.يز بػػػؾيةاللػػػهاي -

 (744ي-743صاي2226(يزالعزاحأيحال جيلأاي748ايص2227
 :ميارة صياغة الدؤال 
قج يافيق ؾفيالقؤاؿيحا اا يةميا ايهصػاغا يار ػاتافياػهمهيح مطػافيهألؾ ػهياليق ػت ي و،ػافي -

 الظم ه.
 خاليا يهؽيالجطويالتبقيلفهيالطعتضل .ي-  تيا ه افي–قج يافيق ؾفيالقؤاؿيهؾةزيالصيمهي -
 قج يافيق ؾفيالقؤاؿيهليلا يلمتبكيل. -
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 ؾا قا ي عطاتيالظم هيح ابمياتهؼ.قج افيق ؾفيالقؤاؿيه -
قجػػ يافيق ػػؾفيالقػػؤاؿيهاتؾفػػا يعمػػىي كػػل يحا ػػ  ايحإالي ػػافيهلب ػػا يحهعقػػ ا يحفصػػع يا ةااػػهي -

 عظ .
 قج يافيق ؾفيالقؤاؿيهتظم ا يلجؾاهيشاهوايغيليهؾ يا يلمجؾاه. -
يػػوايقجػػ يتجظػػ يا اػػ مهيالتػػغيتتظمػػ يا ةااػػهيعظهػػايا مطػػهيز،عػػؼ(ي حيزال(يإاليإواي ؾت،ػػ يبتعم -

 ح هلػيتجظ يا ا مهيالتغيتاطويالظم هيعمىيالا  يحالت طيؽيبظق هي بيل .
 قج يافيق ؾفيلمقؤاؿي، ؼيهعيؽاي حيغلضيحا حيها  . -
 قج يافياليقصاغيالقؤاؿيبممهيالكتاه. -
 ػػػافيتكػػػؾفيا اػػػ مهيشػػػبؾفهي  يا،ػػػا يحتالفلفػػػهي خػػػلىاييتظػػػؾعيالطظمػػػؾهيهػػػؽيا اػػػ مهياال،جا فػػػه -

اي2227(يزال ؾالػػػػ  يحعيػػػػ اي772ي-777ايص7997حتظبيقيػػػػهيثاللػػػػه.يزالعطػػػػا أيح.خػػػػلحفاي
 (744ايص2226(يزالعزاحأيحال جيلأاي323ي-322ص

 :ميارات توجيو الدؤال 
 يفيػهياليق بغيلظجاحيالط ت يهعل ت يلمصياغهيالجي  يلألا مهي اق ايبويالب يهػؽيهعل ػهي

تؾةيههػػاي ػػغي ثظػػا يال ػػلحي هػػغيههػػات يعمػػىي ػػ تي بيػػليهػػؽيا ،طيػػهييظ مػػغيعمػػىيالطػػ ت يالكػػف ي
هعل تهػػايةيػػ ا يحالتػػ تهيعميهػػايلطػػؽياليقجػػ ي ػػغي،بقػػ يالقػػ ت يعمػػىي،ػػهايالظػػؾعيهػػؽيالطهػػاتاف.ي تؾةيػػ ي

يالقؤاؿييتضطؽيإتشا افيع  ايهظهاا

 ؽيالطجي .افييؾة يالط ت يالقؤاؿيإلىيالظم هيةطيعهؼي بويافيقعي -
 افييؾ عيالط ت يا ا مهيبيؽيالظم هياصؾت يعا لهي حفيإ،طاؿي حيااتلظا . -
 افييتلؾيالط ت يههمهي افيهياع يطلحيالقؤاؿيلمتبكيليا . -
 افيق ؾفي ؾفيالط ت يحا اا يهقطؾعا يهؽيالظم هيعظ يتؾةي يالقؤاؿ. -
إلىيالطل  ايعمػىيافيهلاعا يالت ت ي غيتؾةي يا ا مهيهؽيالقهويإلىيالصع ايحهؽيال قيطي -

 قاطوي وياؤاؿيإةااهيحا   يها   .
 افيق ؾفيالط ت ي،ا ئا يححاثقا يهؽي،بق يعظ يتؾةي يا ا مه. -
 افيالييؾة يالط ت ي ا مهي ليل يحهليل يلمتبكيلي غيح  يحا  . -
 افيق تاتيالؾ  يالطظاا يهؽيالاصهيال تاايهيلتؾةي يا ا مه. -
الظم ػهي حيهعػا بتهؼي حيا لاػاحيعمػىيالػهأياليقعػػلؼ.ييافياليق ػؾفيالقصػ يهػؽيا اػ مهيإ ػلا  -

 (746ي-745ايص2226زالعزاحأيحال جيلأاي
ي
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 :ميارات تلقي اإلجابة عن الدؤال 
اعهػػلياالاتاقػػافيلجػػؾاهيالظالػػ يحت ػػجيع ايح تعياللقػػهي ػػغي،بقػػ يح طمػػ يعمػػىيا ةااػػهي ػػغي -

 الطلافيالقا هه.
 أياأامؾهيتلبؾأ.تقبويإةااافيالظم هي تىيحلؾي افي يهاي،قصي حيخظ -
 القطاحيلمظم هياطظا  هي ةؾبهي هالئهؼياعظاقهيحا تلاـ. -
 افيتتضطؽيا ةااافي  كاتا ي اهمهيح  اتافي اياهيحا اهيلقبؾلها. -
 افياليققطحيالط ت يلمظم هي غيا ةااهيب حفياات هاف. -
 افيالييمحيالط ت يعمىيالظم هيالهيؽياليققتظيعؾفيا ةااهيعؽيا ا مه. -
 افيالظم هيةطيعا يقاصمؾفيعمىي لصيهتقاحفهيلإلةااهيعؽيا ا مهيبظجاح.التأكي يهؽي -
 هتااعهيا ةااافيالطظ بضهيالطقتؾىايحغيليالكاهمه. -
 يؽيققتجي يالظال يااتجااهي اياهيحثيقهيا بػوياالاػتجااهايحاػمؼيبهػايحا،تقػويإلػىيهػاياعػ ي -

 ولػايحاليت ال ي غياللظا .
لكظػػػ يهتػػػل  يح ػػػّليلػػػ يتمهقػػػهيتاةعػػػه.يزةػػػابلاي ػػػيؽيققػػػتجي يطالػػػ يهػػػايااػػػتجااهي ػػػاياهايحي -

 (746ايص2226(يزالعزاحأيحال جيلأاي77ي-72ايص2222
 :موقف المدرس من أسئلة الطلبة 

افيلألاػػ مهيالتػػغييؾةههػػايالظم ػػهيخػػالؿيالػػ ت ايحهؾ ػػفيالطػػّ ت يهظهػػاي ثػػلا ي بيػػلا ي ػػغي،جػػاحي
يؾةػ يالظم ػهي اػ مهيلػ ي ػػؾؿي أييالعطميػهيالتعميطيػهيالتعمطيػهايحعمػىيالطػ ت يهلاعػا يهػػايقػأتغيعظػ ها

يةز يهؽيالطا  يال تاايها

 ت جيليالظم هيعمىيتؾةي يالقؤاؿايحالتأكي يعمىيافيتكؾفيا ا مهيوافي ،طيهيلم ت . -
 إبلا يًيطهي ا مهيالظم هيح ،طيتهاايحا ةااهيعظهاي غيالااؿي حفيتأةيمها. -
تهؼي ػغياعػضيهػاي،قؾلػ ي تػىيالقطاحيلمظم هياطظا  ػهي.تا يالطػ ت اي حيالطؾا قػهيعمػىيهعات ػ -

ققتظعػػؾايبؾةهػػهي،غػػليالطػػ ت يعمػػىي اػػا يعمطػػغيحهظظقػػغايالفيالطػػ ت يالػػهأيقبػػلضي.تا هي
 عمىيالظم هياليقاطمهؼيعمىيالتبكيليالعمطغيالقميؼ.

ت ا ؿياللقهيحاال تلاـيهليالظم هي غيا ةااهايحاالبتعػا يعػؽيا ةااػهيغيػليالطتأكػ يهظهػاي حيهػؽي -
 للقهي غيالط ت ي اليقا ثيالتعمؼ. اتهاايالفيولػييزعزعيا

 افييهتؼيالط ت يا وياؤاؿيققأل يالظم ه. -
 اليققطحيالط ت ياتثات ي ا مهيوافيطااليش صغي حي ا مهيتقب ي،ؾعػا يهػؽيالطضػاققه.يز ي -

 (78ايص2224(يزالعزاحأيحال جيلأاي752ايص7997دمحم اي
ي
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 المرا ر  المراجع 

مايط بػػؾيةاللػػهاي ػػ اغي طػػ افيمي .7 ايه ت ػػهي7ااػػتلاتيجيافي  يلػػهي ػػغيطلائػػقيتػػ تفسيالعمػػـؾ
 ـ.2227البالحيلمظ ليحالتؾ فلايالكؾف اي

اي7 بؾيةاللهاي  اغي ط افايدمحم يهقبويعميطػافيم اػالي يالتػ تفسيالعاهػهيحالطعا ػل مايط .2
 ـ.2227ه ت هيالبالحيلمظ ليحالتؾ فلايالكؾف اي

اي اتيالكتػػػ يلمظ اعػػػهيحالظ ػػػلاي7ؾأماياال فلةػػػاحأاي ا ػػػويهاقػػػؽيم اػػػسيعمػػػؼيالػػػظبسيالتلبػػػ .3
 ـ.7997ةاهعهيالطؾ واي

  ،يسايإبلاهيؼايح.خلحفيمالطعجؼيالؾايطماي اتيالا ي يلمظ لايبيلحفاي .يف. .4
احليبػػلحايةػػيطس.يؿ.يمالتعمػػيؼيالطصػػمليحاػػيمهيلالتتبػػاعياطقػػتؾىيالتػػ تفسمايتلةطػػهاي يعبػػ ي .5

 ـ.7978العزفزيعب اي اتيال اؾثيالعمطيهايالكؾف اي
ـاي7982اي اتيالظهضػهيالعلبيػهاي7بلايةابليعب يالاطي ايح.خػلحفيمههػاتافيالتػ تفسمايطةا .6

 ـ.7998اي اتيالظهضهيالعلبيهايالقا،ل اي3حط
ةاهػػػوايعبػػػ يالػػػل طؽيعبػػػ يالقػػػالـيمطػػػلؽيالتػػػ تفسيالعاهػػػهيحههػػػاتافيتظبيػػػهيحت ظػػػيطيعطميػػػهي .7

 ـ.2222ا ت فايي-اي اتيالطظا،جيلمظ ليحالتؾ فلايعطاف2الت تفسمايط
 ـ.2222ايه ت هي ،لا يال لؽايالقا،ل اي7 طي  ايإهاـيه تاتيمههاتافيالت تفسمايط .8
اي7 طي  اي اططهيإبػلاهيؼيمههػاتافيح اػالي يإلقػا يا اػ مهي ػغيتػ تفسيالطػؾا ياالةتطا يػهمايط .9

 ـ.7986ه ت هيالظهضهيالطصلفهايالقا،ل اي
لمظ ػليحالتؾ فػليحالظ اعػهاياي اتيالطقػيل ي2الايمهاي يهاطؾ يمههػاتافيالتػ تفسيالصػبغمايط .72

 ـ.2227ا ت فاي
ايهظػاالي اتيال ػع ايعطػافاي7ال ظي ايا ط يمالتعميؼيالطصملي تقظيهيهتظؾت يلمت تف مايط .77

 ـ.7982
ال ؾالػػ  اي،ا ػػليا طػػػ ايحفايػػىيإاػػطاعيويعبػػػ يمطلائػػقيتػػ تفسيالتلبيػػػهيا اػػالهيهيح اػػػاليبهاي .72

ايعطافايحه ت هيالبالحيلمظ ػليحالتؾ فػلاياي اتي ظيؽيلمظ ليحالتؾ فل7حتظبيقاتهايالتلبؾفهمايط
 ـ.2227ي-،ػ7422الكؾف اي

 ـ.2227ي-،ػ7427 فتؾفاي قؽي قيؽيمتصطيؼيالت تفسمايعالؼيالكت ايالقا،ل اي .73
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 ػػػالحاياػػػطيلييػػػؾ،سيا طػػػ يمتظطيػػػهيالكباقػػػافيالظؾ يػػػهيال ا ػػػهيبتعمػػػيؼيالقػػػل.فيالكػػػلفؼيلػػػ ىي .74
 ـ.7997ي-،ػ7477طالهي ميهيالتلبيهمايه ت هي ،لا يال لؽايالقا،ل اي

الصطا أاي يعبػ ي ايحعبػ يالػل طؽي ػالحيعبػ ي ايح،ا ػليا طػ يال ؾالػ  يمهػ خويإلػىي .75
ا ت فايي-اي اتيالبل ػػػػافيلمظ ػػػػليحالتؾ فػػػػلايعطػػػػاف7التلبيػػػػهيا اػػػػالهيهيحطػػػػلؽيت تفقػػػػهامايط

 ـ.7997ي-،ػ7477
هظغػػؾتيالعػػزاحأاي قػػؽيعمػػغي ل ػػافايحفااػػليخمػػفيتشػػي يال ػػجيلأيمالقػػؤاؿيالتعميطػػغيهػػؽي .76

(ايامػػػػ ا اي53إاػػػػالهغيحتؾعيبػػػػ يتلبؾفػػػػا مايهجمػػػػهيالطجطػػػػليالعمطػػػػغايالجػػػػز يا حؿايالطجمػػػػ يز
 ـ.2226ي-،ػ7427

 البيلح ي.اا أاي يبؽيقعقؾهيمالقاهؾ يالطايطماي اتيالبكلايبيلحفاي .ف. .77
الكبيقػغايعبػػ يالؾا ػػ ي طيػػ يثػػاهليم اػػالي يالتعمػيؼيحههاتاتػػ ي ػػغي ػػؾ يالقػػل.فيالكػػلفؼيحالقػػظهي .78

 ـ.2226اي اتيا قاـيلمظ اعهيحالظ لايام ا اي7ؾفهمايطالظب
ايعػػػالؼيالكتػػػ ي7كؾةػػػػاي ػػػؾثلي قػػػيؽيماتجا،ػػػافي  يلػػػهي ػػػغيالطظػػػا،جيحطػػػلؽيالتػػػ تفسمايط .79

 ـ.7997القا،ل اي
الؿي ؾهػػاتاي لشػػػظاؿيم ،طيػػػهياالتصػػػاؿي ػػػغيعطميػػػهيالتعمػػػيؼيحالػػػتعمؼمايالطجمػػػهيالملبيػػػهيلمتعمػػػيؼي .22

 ـ.7985(اي2(ايالع  يز2التقظغايالطجم يز
ايح ات يا ح ػػاؼيحال ػػؤحفي7الطػػالكغايعبػػ يالػػل طؽيعبػػ ي يمههػػاتافيالتلبيػػهيا اػػالهيهمايط .27

 ـ.2225ا االهيهايال ح هاي
ايهظػػاالي7 اي اح يهػػا،لايحهجيػػ يههػػ أي يم اااػػيافي ػػغيطلائػػقيالتػػ تفسيالعاهػػهمايط .22

 ـ.7997ةاهعهيالطؾ واي
غيمااػػػػتلاتيجيافي  يلػػػػهي ػػػػغي ػػػػؽيالهاشػػػػطغايعبػػػػ يالػػػػل طؽيعبػػػػ ايحطػػػػ يعمػػػػغي قػػػػيؽيالػػػػ ليط .23

 ـ.2228ا ت فايي-اي اتيال لحؽيلمظ ليحالتؾ فلايعطاف7الت تفسمايط
24. Brown, G "Microteaching a programmed of teaching". Skills- 

London: Methuen, 1975.        

 


