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  مصطلحات التـدريـس
 

 :مفھوم طرائق التدریـس ·

  .تعني الكیفیات التي تحقق األثر المطلوب في المتعلم فتؤدي إلى التعلم

و قد تكون ھذه ، أو ھي اإلجراءات التي یتبعھا المعلم لمساعدة طالبھ على تحقیق أھدافھ 
أو إثارة مشكلة تدعوا المتعلمین ، أو تخطط المشروع ، أسئلة  مناقشات أو توجیھ: اإلجراءات 

  .أو غیر ذلك من اإلجراءات. إلى التساؤل 

كیفیة إعداد المواقف  الطریقةكما تتضمن ، و ھي حلقة وصل بین المتعلم و المنھج الطریقةو 
ات و القیم التعلیمیة المناسبة   و جعلھا غنیة بالمعلومات و المھارات و العادات و اإلتجاھ

  .المرغوب فیھا

في التربیة عادة للتعبیر في مجموعة األنشطة و اإلجراءات التي یقوم  طریقةو قد یستخدم لفظ 
بھا المعلم و التي تبدو أثارھا على ما یتعلمھ التالمیذ و تضم الطریقة عادة العدید من األنشطة و 

، و التفسیر، و التكرار، و التوضیح، جیھو التو، و التسمیع، و المناقشة، اإلجراءات مثل القراءة 
  .و أستخدام السبورات و وسائل تعلیمیة و غیر ذلك، و الجھریة       و القراءة الصامتة

و ھي وسیلة لنقل المعلومات و المعارف و المھارات للمتعلم و كذلك  طریقة التدریسإن معنى 
و كمثیرة تعلیمیة لسلوك المتعلمین و تنظیم ، تعد وسیلة متقدمة ل�تصال بھم و التفاعل معھ

كما أنھا وسیلة متصلة وظیفیًا مع الوسائل ، و وسیلة لإلبتكار و اإلبداع لھم، النشاط المعرفي لھم
  .لتحقیق األھداف التربویةالتربویة األخرى 

ما ھي إال وسائل و لیست غایات للمساعدة على نمو التالمیذ و تحقیق  طرائق التدریسوإن 
  .أھداف تدریس العلوم

   - :مفھوم أسالیب التدریس 

و یمكن أن ، و ھي مجموعة قواعد أو ضوابط ینفذ بھا المدرس للتدریس لتحقیق أھداف الدرس
، و توضیح المفھوم الطریقةلمعلم و سمات شخصیة و ھو جزء من نقول أن األسلوب یرتبط با

و یمكن القول إن خطوة من خطوات الطریقة االستقرائیة على سبیل المثال و التمھید أو التقدیم 
  .للدرس

  :ولتنفیذ ھذه الخطوة ھناك أكثر من أسلوب قد یتبعھ المعلم منھا

 .جدیدالتذكیر بما تمت دراستھ و اإلنتقال إلى الدرس ال 
 .طرح األسئلة حول الموضوع 
 .عرض حادث أو موقف لھ صلة بالموضوع و غیر ذلك من األسالیب 
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و في ضوء ھذا المفھوم یصح القول إن ، و كل منھا یعد إسلوبًا من أسالیب طریقة اإلستقراء 
بأنھ النمط التدریسي الذي یفضلھ ( و قد یعرف إسلوب التدریس ، اإلسلوب ھو جزء من الطریقة

و یمكن تعریفھ بالكیفیة التي یتناول بھا المعلم طریقة التدریس أثناء قیامھ لعملیة ) علم ما م
أو ھو األسلوب الذي یتبعھ المعلم في توظیف طرائق التدریس بفعالیة تمیزه عن ، التدریس 

و من ثم فأن إسلوب التدریس یرتبط إساسیة ، غیره من المعلمین الذین یستخدمون نفس الطریقة 
  .الخصائص الشخصیة للمعلمب

 :الفرق بین مفھومي طرائق و أسالیب التدریس ·

عرفنا ان طریقة التدریس ھس وسیلة األتصال التي یستخدمھا المعلم لتوصیل المحتوى الى 
و كما عرفنا ان أسلوب  التدریس ھو الكیفیة التي یتبادل المعلم تلك الطریقة أثناء ، المتعلمین 

  .قیامھ بعملیة التدریس

و من ذلك نستنتج أن الطریقة أشمل من األسلوب و لھا خصائصھا و ممیزاتھا العامة و یمكن 
أن یستخدمھا أكثر من معلم في حیث أن األسلوب خاص بالمعلم و یرتبط بالخصائص الشخصیة 

  .لھ

  :و لتوضیح الفرق بین المفھومین نورد المثال التالي

تدریس موضوع في الدراسات األجتماعیة عن یریدان ) ب(و المعلم ) أ( نفرض أن المعلم
النھضة التعلیمیة في البحرین خالل نصف قرن و قد قررا أن یستخدما طریقة المناقشة في 

أجابھ أنھ ، عن كیفیة تنفیذ طریقة المناقشة) ب(المعلم ) أ(و عندما سأل المعلم ، تدریسھما 
بعد ذلك ، یمیة في البحرین سیعرض على الطالب مجموعة من الصور لمراحل النھضة التعل

  .سیفتح باب المناقشة بینھ و بین الطالب حول ھذه المجموعة من الصور

أجابھ أنھ خطط للقیام ، عن كیفیة تنفیذه لطریقة المناقشة)  أ(المعلم ) ب(و عنما سأل المعلم 
موعة كل مج، وأنھ سیقسم الطالب لمجموعات ، برحلة تعلیمیة ألحد متاحف التعلیم بالبحرین 

سیكون مسؤولة عن ٳعداد تقریر حول ما شاھده و وجوده بالمتحف عن مرحلة تعلیمیة معینة 
  .یتم مناقشتھ ھذه التقاریر عند العودة الى المدرسة، أو ثانوي، أو ٳعدادي ، إبتدائي 

ٳال أن كل منھما أستخدم أسلوبًا یختلف عن ، فنالحظ أن كل من المعلمین أستخدم طریقة المناقشة
وھنا یوضح الفرق بین التدریس و ٳسلوب التدریس أي یمكن القول بأن الطریقة أشمل و ، خراآل

  .أعم من األسلوب و أنھ یمكننا أستخدام أكثر من ٳسلوب في الطریقة الواحدة

 :مفھوم ٳستراتیجیة التدریس ·

 و تشمل الخطوات األساسیة التي خطط لھا المدرس لغرض، تعني خط سیر الموصل الى الھدف
لذا فأن األستراتیجیة ، فیدخل فیھا كل فعل أو ٳجراء لھ غایة أو غرض ، تحقیق أھداف المنھج

  .تمثل بمعناھا كل ما یفعلھ المدرس لتحقیق أھداف المھنج

و استراتیجیة التدریس تتصل بجمیع الجوانب التي تساعد على حدوث التعلم الفعال بما في ذلك 
دى المتعلمین و مراعاة إستعدادات المتعلمین و میولھم و طرائق التدریس و اثارة الدافعیة ل
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توفیر بیئة التعلم المالئمة و غیر ذلك مما یتصل بالتدریس و تعرف مجموعة ا�جراءات و 
الوسائل التي یستخدمھا المعلم أو المدرس لتمكین المتعلمین من الخبرات التي یستخدمھا المعلم 

  .لتحقیق األھداف التربویة

بأنھا مجموعة األجراءات و الوسائل الي یستخدمھا المعلم و یؤدي ٳستخدامھا الى كما تعرف 
  .تمكین المتعلمین من ا�فادة من الخبرات التعلیمیة المخططة و بلوغ ا�ھداف التربویة المنشودة

و قد تعرف بأنھا مجموعة األمور األرشادیة التي تحدد و توجھ مسار عمل المدرس و خط 
فالتدریس عملیة معقدة تتداخل و تترابط عناصرھا في خطوات متتابعة ، الدرس سیره في حصة 

  .كل خطوة تتأثر بما قبلھا و تؤثر فیما بعدھا

و قد تعرف بأنھا مجموعة الحركات أو األجراءات التدریسیة المتعلقة بتحقیق مخرجات تعلیمیة 
  .ت التدریسو أن لفظ أستراتیجیة یستخدم كمرادف للفظة ٳجراءا، مرغوب فیھا

          و عرفت أیضا بأنھا خطة منظمة من أجل تحقیق األھداف التعلیمیة تتضمن الطرائق و التقنیات 
  .و األجراءات التي یستخدمھا المعلم لتحقیق األھداف المحددة في ضوء األمكانیات المتاحة

 :الفرق بین االستراتیجیة و الطریقة ·

  الطریقة  االستراتیجیة
األھداف و الطرق و التقنیات و خطة تتضمن  §

اإلجراءات التي یقوم بھا المدرس لتحقیق 
 .أھداف محددة

 .تتضمن كل المواقف العملیة التعیلیمیة §
  
 

تتضمن الطریقة و اإلجراءات كل ما یشكل  §
 .عملیة التدریس

 
أن استراتیجیة التدریس تتصل بالجوانب التي  §

كأستعمال : تساعد على حدوث التعلم الفّعال 
ق التدریس الفاعلة و أستغالل دوافع طر

المتعلمین و مراعاة أستعدادھم و حاجتھم و 
میولھم و توفیر المناخ الصفي و الشروط 
الالزمة للتعلم      و غیر ذلك من جوانب 

  .التعلم الّفعال
 
  .االستراتیجیة أشمل من الطریقة §

ھي اإلجراءات و الكیفیات التي یقوم بھا  §
 .مادة التعلم ٳلى المتعلمالمدرس لنقل محتوى 

 
تتضمن الخطوات منسقة و مترابطة تتصل  §

 .بطبیعة المادة و تعلیمھا
 

 .ال تتضمن ٳال مكونًا من مكونات االستراتیجیة §
  
 
نجد أن الطریقة تمثل أحد و سائل األتصال  §

التي توظفھا االستراتیجیة لتحقیق ذلك التعلم 
 .الفّعال

  
  

  
  
 
 الب������دائلٳن طریق������ة و نوعھ������ا تمث������ل أح������د  §

أو الخی������������������ارات الت������������������ي تتخ������������������ذھا  
االس���������تراتیجیة بھ���������دف تحقی���������ق ال���������تعلم   

  .الفّعال
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و من ذلك یمكن أن نستنتج أن الفرق بین مفھوم استراتیجیة و طریقة التدریس  ھو ان     
فالستراتیجیة ھي التي تختار الطریقةالمالئمة مع ، استراتیجیة التدریس أشمل من الطریقة 

أما الطریقة فأنھا في المقابل ، المتغیرات المؤثرة في الموقف التدریسي مختلف الظروف و 
و أن األسلوب ھو الوسیلة التي یستخدمھا المعلم لتوظیف الطریقة بصورة ، أوسع من األسلوب 

و الطریقة ھنا أعم كونھا ال تتحدد بالخصائص الشخصیة للمعلم و ھي الخصائص ، فّعالة 
  .ذي یتبعھ المعلم بصورة أساسیةالمحددة ألسلوب التدریس ال

  نظریات التدریس  ·

نظریة التدریس ھي اطار فكري قائم على مجموعة من االفكار والحقائق والمفاھیم 
والمعتقدات والمھارات واالداءات التي تشكل نسقًا فكریًا للمعلم وھي بذلك تھدف الى احداث 

ك من خالل مساعدة المعلم على تحدید التعلم وتحسین اداء المعلمین في بیئة الصف الدراسي وذل
  -:إجابات لالسئلة التالیة 

  
 ماذا نعلم ؟  .١
 لماذا نعلم ؟  .٢
 كیف ندرس ؟ .٣
 متى نعلم ؟  .٤
 ھل حدث تعلم ؟ .٥

فأي نظریة للتدریس یجب ان تحدد بشكل واضح ومحدد باالھداف التدریسیة للمادة سواء 
ا بالمیدان العقلي أو الوجداني أو كان ذلك متعلقًا باالھداف أو االغرض ، أو كان متصًال منھ

  . النفس حركي 
كما یجب الي نظریة للتدریس أن تحدد لنا أفضل الطرق التدریسیة المالئمة للمحتوى 
المنھجي ومستوى الطالب فضًال عن الطرق التقویمیة وطرق تحلیل البیانات ونتائج عملیات 

  . التقویم 
م وما یظھر على سلوكھ من تغیرات ایجابیة ، في حین أن نظریات التعلم تعنى باداء المتعل

وتكیف لمواجھة المواقف بفعل خبرات التعلم التي مر بھا في ظروف منظمة ، وتھدف نظریة 
  . التعلم الى تحسین اداء المتعلم وتطویره استنادًا الى نتائج البحوث المخبریة 

   

  

  

  

  

  

) التعلیم( یس قد یتسأل البعض ما الداعي الى نظریات التدر
 یتضمن العدید من نظریات التعلم طالما ان علم النفس

 نشاط
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  -) :التعلیم(الفروق بین نظریة التعلم و نظریة التدریس 

نظریة التعلم وصفیة تھتم بوصف الحدث أو االحداث كما تحدث بینما نظریات التدریس  .١
 .  توصیفیة تھتم بالطریقة التي تساعد على احداث الحدث بأفضل طریقة ممكنة

تھتم نظریات التعلم بطریقة تعلم الكائن الحي فان نظریات التدریس تھتم بالطریقة او  .٢
معین في طریقة تعلم ذلك الكائن الحي، بمعنى ) المعلم(الطرق التي یؤثر بھا شخص 

تھتم ) التعلیم(آخر أنھ بینما تھتم نظریات التعلم بما یفعلھ المتعلم فأن نظریات التدریس 
 . بما یفعلھ المدرس 

نظریات التعلم التقدم حلوًال للمشاكل داخل الفصل الدراسي بینما تساھم نظریات  .٣
 .التدریس في تقدیم تلك الحلول 

 .یات التعلم تھتم بالظروف المحیطة اما نظریة التدریس فتھتم باالجراءات نظر .٤
 . نظریة التعلم أشمل من نظریة التدریس  .٥

وقد جاء ظھور نظریات التدریس متأخرًا عن نظریات التعلم ولعل السبب في ذلك ھو أن 
التدریس یتعامل من حیث طبیعتھ مع النفس البشریة وما یتصل بھا من متعلمین ومدربین وأولیاء 
أمور المتعلمین ، وادارة المدرسة ، والمجتمع یتصف بكثرة المتغیرات وتداخلھا، مما یجعل من 

  . بمكان ضبطھا والسیطرة علیھا ، وصوغ قواعد وفرضیات ثابتھ تعتمد علیھا النظریة  الصعوبة

  

  :مسلمات نظریة التدریس 

الیوجد ما یسمى بالطریقة المثلى في التدریس أو طریقة تناسب كافة المواقف لكل (  - :اوًال
  ) . المواد التدریسیة 

المناسبة لموضوع درسھ ومستوى  فعلى المدرس وحده یقع عبء اختیار واستخدام الطریقة
  .تالمیذه 

ویقاس مدى نجاح المعلم في مواقف التدریس على مدى توفیقھ في اختیار الطریقة المالئمة 
من خالل العرض الشفوي للمعلم افضل من أي طریقة ) التعاریف ( فقد یتعلم التالمیذ . للموقف 

حة الفرصة المتكافئة للتالمیذ لیروا ویلمسوا اخرى ، كما ان تعلم المفاھیم ال یتم اال من خالل اتا
ثم ینتقل بھم الى المرحلة المصورة ) المرحلة المحسوسة ( نماذج وامثلة للمفھوم المراد تعلمة 

ومن ثم یمكن الحكم على اداء المعلم . في تعلم المفھوم ، بعد ذلك ینتقل الى المرحلة التجریدیة 
الثالثة من تعلم المفھوم ومدى قدرتھ على تنفیذھا من خالل تنفیذ واستخدام ھذه المراحل 

واستیعاب التالمیذ للمفھوم وعلى المدرس وحده تقع مسئولیة اختیار الوسائل التعلیمیة المناسبة 
اما تعلم المھارات فیعتمد على الممارسة و . لكل مرحلة وكذلك طریقة التدریس المالئمة 

اما اكتساب االتجاھات فال . مسئولیة المدرس ایضًا التدریب المستمر المركز و المنظم وھذه ھي
یتحقق اال من خالل تكوینات مثالیة او قدوة حسنة یمكن تقلیدھا والرغبة في االقتداء بھا ویمثل 

  .المدرس احد افضل عناصر القدوة في ھذا الخصوص 
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اسبھ فما طریقة تن) معلومة ، مفھوم ، مھارة ، اتجاه( بأختصار نقول ان لكل موقف تعلیمي 
والمدرس الماھر . قد یصلح الكتساب المعلومات قد ال یصلح لتعلم المفاھیم او اكتساب المھارة 

ھو ذلك المدرس الذي یستطیع ان یكیف طریقتھ لتتناسب مع مواقف التدریس المختلفة 
ولما كانت . ولما كان كل مدرس مختلف عن زمیلھ ، وكذلك التالمیذ . ومستویات تالمیذه 

د الدراسیة تختلف في اسلوب معالجتھا وطریقة تدریسھا فانھ من العبث تصور طریقة الموا
واحدة تصلح لكل المواقف التدریسیة ، وعلیھ فان مختلف النظریات التدریسیة ُتسًلم بانھ التوجد 
طریقة مثلى للتدریس بل ھناك طرقًا تدریسیة مختلفة تناسب مواقف تدریسیة بعینھا ، والنظریة 

  .سیة تقترح على المدرسین نماذج لھذه الطرق في مواقف معینة التدری

  ) .ان التدریس مھنة ولیس حرفة(  - :ثانیًا

نوعًا من الخرافة التي ال تنم اال ) التدریس حرفة من الحرفة لھ(فلقد اصبح القول المشھور 
لحرفة عن عدم فھم حقیقي لدور المدرس في العمل التربوي ، فالفرق كبیر بین المھنة و ا

فالحرفة یستطیعھا أي فرد من خالل المحاولة و الخطأ بمعنى انھ من خالل المحاولة و الخطأ 
  . یجید الحرفى حرفتھ 

اما المھنة فھي التنقاد الى صاحبھا اال بشرط وعلى اسس فلسفیة وعلمیة وتحتاج من 
الذكاء صاحبھا الى جھد دائب ومستمر على اساس من المعرفة واعمال العقل واستخدام 

  . االنساني 
وعلیھ یكون التدریس مھنة ولیس حرفة، كما في الجراحة ، فالجراحة مھنة ولیست حرفة، 
فلیس كل من درس علم الجراحة اصبح جراحا ماھرا ، فالدراسة العلمیة شرط ضروري 

بمعنى . واساسي لكنھ غیر كاف ، فالموھبة والتدریب العملي ضروریان لممارسة العمل بفنیة 
ان التدریس فن وعلم معًا، فھو علم لھ اصولھ ومبادؤه ونظریاتھ، كما ان دراسة علم  آخر

التدریس ال تجعل من المدرس مدرسًا جیدًا بل یحتاج االمر الى الموھبة و التدریب المركز 
  .المنظم المستمر 

ان التدریس ال یمارسھ كل من ال عمل لھ بل ان التدریس علم اداء تختلط فیھ المعرفة 
  .النظریة بالتطبیق العملي حیث تتألف االفكار النظریة مع الممارسات العملیة 

بمعنى اخر ان النظریات التدریسیة التي لیس لھا تطبیق في الواقع العملي التربوي نظریات 
عقیمة ، وان الممارسات التربویة التي ال تستند على فكر تربوي ونظریة علمیة تمثل عمًال 

وء المحاولة و الخطأ ، وھذا ماال یحتملھ العمل التربوي وان شئت فقل ال عشوائیًا یتم في ض
  .تربیة على االطالق 

وعلى ھذا االساس تعتمد نظریات التدریس على اعتبار التدریس علم وفن معًا فھي تحاول 
كالمھارات التدریسیة المختلفة ، وطرق ( تزوید المعلمین بكم ھائل من المعرفة التدریسیة 

وغیرھا باالضافة الى التدریب العملي على مواقف التدریس ... م ، وطرق التدریس ، التقوی
  ).والتربیة العلمیة ، والتدریس المصغر

  
  ) .ان الطریقة الفاعلة في التدریس تتضمن اكثر من مجرد تقدیم معلومة (  -:ثالثًا

فالطریقة الفاعلة تتطلب اكثر من مجرد مجموعة منفصلة من المعلومات فھي تتطلب فھما 
عمیقا للمستویات العقلیة للمتعلمین ، وطریقة التعامل مع كل منھم بطریقة تتناسب مع مستویاتھم 

فالمدرس الجید . ، وتعمل في ذات الوقت على تنمیة قدراتھم العقلیة و تحفزھم للعمل و النشاط 
ى لدى تالمیذه عادات طیبة واتجاھات ایجابیة ترقى بمجتمعھ وتحسن اداءه باالضافة الى تعلم یر

على ذلك المدرس ) مربي(وال نطلق كلمة ) مربي(فالمدرس اوًالوقبل كل شيء . المعلومات 
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الذي یقتصر دوره فقط على تقدیم المعلومات الدراسیة منفصلة عن دورھا واھمیتھا في حیاة 
  .اة مجتمعھ الفرد وحی

ان على المعلم ان یربي لدى تالمیذه كیفیة ضبط استجاباتھم وعمل استجابات مقبولة 
  . اجتماعیًا لمثیرات مختلفة

وعلیھ فإن أي نظریة للتدریس ال تتعلق فقط بطرق تقدیم المعلومات المنھجیة بل تقدم 
طرق تغییر وتعدیل باالضافة الى ذلك طرق تنمیة التذوق الجمالي في المادة الدراسیة ، 

  .   االتجاھات واسالیب اكتساب وممارسة المھارات 
  

  نماذج من نظریات التدریس
نموذج التدریس ھو تصور مبسط یوضح ویلخص طبیعة التدریس وعناصره والعالقات التي 
تربط بین تلك العناصر وعملیات بناء وتصمیم وتنفیذ التدریس وفقًا لخطوات متسلسلة ومتتابعة 

  .االھداف المرغوبة  لتحقیق
خطة او نمط یمكن استخدامھ لتشكیل عملیة "ویعرفھ ایجین وجویس نموذج التدریس بأنھ 

  " .التدریس تخطیطًا وتدریسًا وتصمیمًا بجانب توجیھ التدریس داخل الموقف التعلیمي 
  -:وسنتطرق الى بعض النماذج لنظریات التدریس منھا 

  
 ) :ربرون( أنموذج التدریس االكتشافي  .١

یعد نموذج التدریس باالكتشاف طریقة من طرق التعلم وقد ظھرت الدعوة الى 
استعمال االكتشاف كطریقة لتدریس الریاضیات كرد فعل للطریقة التقلیدیة التي تعتمد اساسًا 
على االبقاء على االلقاء من جانب المعلم و الحفظ واالستظھار من جانب المتعلم ، ویعتبر 

النفس التربویین المعرفیین المشھورین في امریكا واول من نادوا بطریقة  برونر احد علماء
االكتشاف واتخذوه نموذج من نماذج التدریس في عملیتي التعلم و التعلیم و تعتمد طریقة 
التعلم باالكتشاف على اعداد وتنظیم سلسلة من االنشطة التي یقوم بھا المتعلم حتى یتوصل 

ة وھي في الغالب ترتبط باستخدام االسلوب االستقرائي و الذي بنفسھ الى المعارف الجدید
یتعارض مع طبیعة الریاضیات حیث یتناول جزءًا كبیرًا من صحتھا من منطلقات تجریبیة، 
وحیث ان االسلوب االستقرائي یناسب المرحلة االولى لتعلیم الریاضیات والتي تمثل مرحلة 

  .انتقال نحو الدراسة الشكلیة للریاضیات 
وھناك طریقتان للتدریس تحمل كل منھا اسم االكتشاف و تختلفان فیما بینھما في 

  : مدى الحریة التي تعطى للطالب اثناء عملیة التعلم 
  

وتدعو الى اشراف المعلم على : نموذج التدریس عن طریق االكتشاف الموجھ:  الطریقة االولى
  .نشاط الطالب و توجیھھ توجیھًا محدودًا 

  
تدعو الى عدم تدخل المعلم في : نموذج التدریس عن طریق االكتشاف الحر :  الثانیةالطریقة 

  . نشاط الطالب وترك الطالب یعمل لوحدة دون أي توجیھ او اشراف من المعلم 
  -:كما حدد برونر اربعة مالمح رئیسیة للنظریة التدریسة ھي 

لخبرات التدریسیة التي تدفع بمعنى ان أي نظریة للتدریس یجب ان تصف لنا ا -:الدافعیة  .١
 . المتعلمین وتحفزھم في مواقف التدریس 
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فیجب على النظریة التدریسیة ان تصف للمعلمین طرق تنظیم وتسلسل  -:التنظیم و التسلسل  .٢
المحتوى المنھجي للمادة الدراسیة ، ویجب ان یكون ذلك التنظیم مرتبط بخصائص المتعلمین 

 . البنائي للمادة الدراسیة  وان یجسد ذلك التنظیم التركیب
 

   -:ویرى برونر ان تركیب أي جسم من المادة الدراسیة یتصف بثالث صفات ھي 
حیث یتضمن ذلك طرق عرض االمثلة ، واھم المفاھیم و المبادئ : اسلوب العرض   .أ 

 .والرموز ، والقضایا المنطقیة، مع قواعد التحویل واالنتقال بین المكونات المختلفة للمادة 
فكلما قلت المعلومات التي یجب ان یتذكرھا الفرد من : قتصادیات عرض المادة الدراسیة ا  .ب 

اجل فھم مفھوم معین او مبدأ بذاتھ او عملیة ریاضیة كان العرض اقتصادیا لھذه الفكرة او 
 . الخاصیة او العملیة 

ن العقلي ترتبط قوة تركیب جسم المعلومات لكل متعلم بالتركیب و التكوی: قوة التركیب   .ج 
 .للمتعلم 

  
 

یرى برونر ان أي نظریة للتدریس یجب ان تخصص وتحدد اھم طرق تتابع : التتابعیة  .٣
 . المفاھیم والحقائق والمھارات لیسھل على المتعلمین تعلمھا 

 
بمعنى ان النظریة التدریسیة تحدد للمعلمین افضل انواع الثواب و العقاب : الثواب والعقاب .٤

المناسب للمتعلمین في مواقف التعلم بشكل متتابع ومنظم ، سواء كان ذلك توابًا عینیًا 
كالدرجات و المكافأت ، او غیر عیني كالرضا والمدیح والتشجیع ، او كان عقابًا بالحرمان من 

تأنیب والتوبیخ او غیر ذلك من الطرق المختلفة والمناسبة لمستویات الثواب او اللوم وال
 . المتعلمین واعمارھم 

 
یرى اوزبل ان العامل االكثر : نظریة اوزبل وانموذج المنظمات المتقدمة في التدریس  .٢

مقدار وضوح وتنظیم ما یعرفھ المتعلم من قبل في البنیة " اھمیة في عملیة التعلم ھو 
وذلك الن اوزبل یركز على التتابع الدقیق للخبرات التعلیمیة ، بحیث ترتبط الوحدة " المعرفیة

البنیة المعرفیة الراھنة لدى  التي یتم تعلمھا ارتباطا واضحًا بما یسبقھا ، وھذا االرتباط بین
المتعلم من ناحیة والمادة الجدیدة التي سوف یتعلمھا من ناحیة اخرى ھو ما یجعل ھذه المادة 

 . الجدیدة ذات معنى ، وینأى بھا عن التعلم بالحفظ 
  :ولكي یؤدي ذلك االرتباط الى التعلم المنطقي ذي المعنى یجب ان تتوافر لھ خاصیتان ھما 

  
ویقصد بذلك ان العالقة ال تتغیر اذا اعید التعبیر عنھا بصیغ : االرتباط جوھریًا ان یكون   . أ

 . مختلفة في البنیة المعرفیة للمتعلم 
 

ویقصد بھ ان العالقة بین المادة التعلیمیة الجدیدة المرتبطة بھ في : ان یكون االرتباط طبیعیًا   . ب
البنیة المعرفیة یجب ان تكون غیر قسریة وعندما تتوافر ھاتان الخاصیتان لمادة التعلم الجدیدة 

 . فانھا تصبح ذات معنى منطقي 
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  انواع التعلم عند اوزبل
بالتلقي و التعلم باالكتشاف ویرتبط كل منھما باسلوبین یدخل بھما یمیز اوزبل بین التعلم 

المتعلم المعلومات الجدیدة الى بنائھ المعرفي ، االسلوبان ھما اسلوب المعنى واسلوب الحفظ أو 
  : االستظھار وبذلك توجد اربع انواع من التعلم ھي 

مادة المتعلمة المنظمة بشكل منطقي في ھذا النمط من التعلم ، تأخذ ال: التعلم بالتلقي ذو معنى  .١
التي تقدم في صورة نھائیة شكلھا النھائي في البنیة المعرفیة ؛ عن طریق ربط المادة التي 

 .یكتسبھا في الموقف التعلیمي الجدید بما لدیھ من معلومات سابقة موجودة في بنیتھ المعرفیة 
م ، عندما یقدم للمتعلم المحتوى ویحدث ھذا النوع من التعل: التعلم بالتلقي االستظھاري  .٢

االساسي للعمل التعلیمي في صورتھ النھائیة ، ویقوم المتعلم باستظھاره في محاولة ربطة 
 . بخبراتھ السابقة في بنیتھ المعرفیة 

ویحدث ھذا النوع من التعلم حینما ال یقدم المحتوى االساسي : التعلم بالكتشاف ذو المعنى  .٣
ھ النھائیة ، ویقوم المتعلم باكتشافھ بنفسھ ویستوعب معانیھ ثم للعمل التعلیمي في صورت

 . یربطھ بخبراتھ السابقة في بنیتھ المعرفیة 
ویحدث ھذا النوع من التعلم حینما ال یقدم المحتوى االساسي : التعلم باالكتشاف االستظھاري  .٤

یستظھره دون محاولة للعمل التعلیمي في صورتھ النھائیھ ، ویقوم المتعلم باكتشافھ بنفسھ ثم 
 . ربطھ بخبراتھ السابقة في بنیتھ المعرفیة 

  أنموذج المنظمات المتقدمة الوزبل في التدریس
تعتبر المنظمات المتقدمة من اھم المفاھیم التي بنیت علیھا نظریة اوزبل لربط المعرفة 

بقصد تحقیق التعلم ذي الجدیدة بالمفاھیم ذات الصلة المخزونھ في بنیة المتعلم المعرفیة ، وذلك 
ملخصات "المعنى بدرجة اكثر من السھولة و الفاعلیة وقد عرف اوزبل المنظمات المتقدمة بأنھا 

مركزة للمادة المراد تقدیمھا للطالب تعطى لھا مقدمات بصیغة شفویة او تحریریة ، وتكون على 
ل اطار موسعًا تتم صیاغتھ والمنظم المتقدم یمث. درجة عالیھ من التجرید والشمولیة والعمومیة 

. باستدعاء المعلومات السابقة لدى المتعلم وتسخیرھا الستقبال التعلم الجدید فتكون ركیزة لھ 
  .فالمنظمات اذن ھي حقائق او كلیات ، او قواعد عامة ترتبط بموضوع المادة الدراسیة 

  :ین وتتلخص المبادئ االساسیة لنموذج المنظم المتقدم في المفھومین اآلتی
ویقصد بالتفاضل المتوالي ان المفاھیم والمبادئ ) : التمایز التدریجي(التفاضل المتوالي   . أ

االكثر تجریدا وعمومیة وشمولیة والمتضمنة في موضوع من موضوعات مادة معینة 
یجب ان تقدم اوال، ثم تقدم المفاھیم االقل شمولیة واالكثر محسوسیة ، ویعتقد اوزبل ان 

لقمة الى القاع سوف یساعد الطالب في تنظیم وبناء المعلومات الجدیدة ھذا المدخل من ا
 . ویجعل التعلم اكثر معنى 

ویقصد بالتوفیق التكاملي ان المعلومات الجدیدة یجب ان تتكامل وتتوافق : التوفیق التكاملي   . ب
وھذا یعني ان . بوعي وادراك مع المواد التي سبق للطالب ان تعلمھا في نفس المجال 

ظم المعلمون عن قصد مقرراتھم ووحداتھم وموضوعاتھم بحیث یرتبط التعلم الالحق ین
بالتعلم السابق ، وان یعرف الطالب بالعالقات بین الموضوعات بعد تحدیدھا لھم 

 . بوضوح ومناقشتھم فیھا 
  : اما اھم انواع منظم الخبرة المتقدم ھي 

ظمات العرض المباشر لتمد المتعلم ببنیة تقدم من) : المنظم الشارح(منظمات العرض المباشر   . أ
عقلیة یمكن ان یربط بھا المواد الجدیدة التي سوف تلى المنظم ، وتستخدم منظمات العرض 
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المباشر لتقدیم المواد غیر المعروفة لدى الطالب ، حیث انھا في ھذه الحالة تعمل على 
 . لتسھیل التعلم ذي المعنى تزوید المتعلم بركیزة مناسبة تجعلھ یألف المصطلحات الشارحة 

تساعد المنظمات المقارنة في تكامل المفاھیم و المبادئ السابق تعلمھا : المنظمات المقارنة   . ب
في نفس المادة ، وتساعد ایضا على التمییز بین االفكار المعروفة وغیر المعروفة والتي 

تقدیم المواد  تختلف جوھریا ولكن قد یوجد خلط بینھا ، وتستخدم ھذه المنظمات عند
  .  المعروفة نسبیا عند الطالب وتفید المنظمات المقارنة في تدریس مقررات الریاضیات 

 


