
 

 

 س امللطف التدريــ

أسسه واسرتاتيجيات استخدامه يف خفض صعوبات تعلم  

 القراءة

 دادإعـــــــــ

 مصطفى أبو اجملد سليمان /د .أ

   

 د/ أســــــــامة أمحد عطــا 

 

 

 هالــــة صــــالح أحـــــمدأ/ 
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 التدريــس امللطف

 أسسه واسرتاتيجيات استخدامه يف خفض صعوبات تعلم القراءة 

 

د / أســــــــامة أمحد عطــا أ / د مصطفى أبو اجملد سليمان

 الــــة صــــالح أحـــــمدهأ . 
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Abstract

 This article addressed Gentle Teaching and its foundations, strategies, 

supportive techniques, and strength. In addition, some Arab and foreign studies 

reported the effectiveness of gentle teaching. Gentle teaching has been recently 

introduced as a new method to treat problems as an alternative method of 

classical control directive in treatment. It aims to teach how to correlate, 

reliance on others in a manner characterized by courtesy, observe, respect and 

cooperate, with focusing on the importance of unconditional assessment in 

education. The foundations of this method were democratic versus authoritarian 

values, posture as center of the teaching– learning process, avoiding 

punishment, the interactional view of behavior, technology as a method, human 

reward, interactional equality and moving toward equitable interactions. While 

reward, ignoring, redirection, and interruption were presented as the strategies 

of gentle teaching. The supportive techniques which were errorless teaching, 

task analysis, environmental variables, co- participation, dialogue of 

unconditional valuing, shaping, reinforcement, giving choices and reward 

envelopes. Also, some foreign studies reported the effectiveness of this method 

in reducing learning disabilities and reading difficulties.
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  : Gentle Teaching's Definition....    تعريف التدريس الملطف 

 

 

 

  .أسس التعليم الملطف .... -

 

 (1شكل )
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 شكل يوضح أسس التدريس الملطف

 

 Democratic Versus Authoritarianديمقراطيىة ممقوممىة القىيم التيىلطية : تبنى  القىيم ال -1

Values 

 

 Posture As   الىتعلم : –كمركى  لعمليىة التعلىيم  القيمى موقىف القىو م لولريويىة أم مضىع   -2

Center of the Teaching – Learning Process .   
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 (2شكل )

 ية التفويليةيوضح األمضوع القيمشكل 

  Avoiding Punishmentتجنب استخدام العقاب : -3

 

 

  التبادل على التركيز

 المتبادل البشرى االعتماد على التركيز

 دون رعاية ، الدفء ، التسامح ، التقبل

إفراط
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  The Interactional View of Behaviorالنظرة التفويلية لليلوك :  -4

 

 Human Presence:  اإلنيون الوجود  -أ 

 

 المشوركة اإلنيونية :  -ب 
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   Technology as A method  :التكنولوجيو مسيلة ال غوية  -5

 

 

 

 Human Reward : المكوفأة اإلنيونية -6
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   International Equalityالميوماة التفويلية :  -7 

 

  :Moving Toward Equitable Interactionsنحو تفويالت يودلة   -8

 

  

  

  

 Strategies andاإلسىىتراتيايوت مالفنيىىوت التدييميىىة للتىىدريس الملطىىف ... 

Supportive Techniques 

 

  Ignoring:  التاوهل -1
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  :Redirection  التوجي إيودة  -2

 

  Rewardالمكوفأة :  -3

 

 

 Interruption:  المقوطعة -4
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  Supportive Techniqueللتدريس الملطف .... ةالفنيوت التدييمي

 

 Errorless Teaching تعليم محوملة تالش  األخطوء :  -1

 

 Task Analysisتحليل المهمة :  -2

 

  Environmental Variables المتغيرات البيئية : -3
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 :  Co- participationالمشوركة المتكوفئة :  -4

 

 : Giving Choicesتوفير البدا ل ) إيطوء الفرصة لالختيور ( :  -5

 

 Dialogue of Unconditionalالحىوار الى ي يتيىم لولتقىدير غيىر المشىرمط :  -6

Valuing 

 

 التشكيل :  -7

 

 Reinforcementالتدييم أم التع ي :  -8
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 .…Reword envelopesحقو ب المكوفأة  -9

 

 Effectiveness and Strength of... الفعوليىة منقىوط القىوة للتىدريس الملطىف 

Gentle Teaching 

 

 Wide Focus المدي الواسع للتركي  ... -
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 Changing Reciprocalالتغيير المتبودل ....  -

 

 

1982)دراسة جىي   -

 

(1997مقدم كال م  يبدالنوصر أنىيس ممعىوط  محمىد)  -
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1998راسة كىولي  ممىولي  ) دمأتت  -

 

جولىدلر  مملىف م أتىت دراسىة  كىال مى  دينى  لينمىو - 

2001
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2007لوتريشىيو ) مأجرت  -

 

2010مقىدمت لى  ) -

 

2011كمو هدفت دراسة هىوريس  -
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