
 (  1()2001يعرف قطامي ) تعريف المفهوم: 

المفهوم في اللغة: اسم مفعول من ''فهم'' و هو األمـر المـدرك و وجـود المفهـوم وجـود ذهني مثال: فقدان المناعة  ــ1

 المكتسبة.  

 المفهوم في اإلصطالح :   ــ2

 ( معاني المفهوم كالتالي:  1959يعرف قاموس التربية) •

 ـ فكرة أو تمثيل للعنصر المشترك الذي يمكن بواسطته بين المجموعات أو التصنيفات.  1

 ـ أي تصور ذهني عام أو مجرد لموقف أو أمر أو شيء.  2

 ـ فكرة أو أري أو صورة ذهنية.  3

  KLAUSMEIERتعريف كلوزماير: •

 مناألشياء أو األحداث المتوافرة في البيئة.  المفهوم هو: مجموعة االستدالالت الذهنية المنظمة التي يكونها المتعلم 

 تعريف ودورث و ماركوس:   •

المفهوم الذي يهمله أي متعلم عـن أي شـيء مـن األشـياء، ال يحـدد فقـط بتعريـف هذا الشيء بل يشتمل المفهوم 

 على كل ما يعرف هذا المتعلم عن الشيء من خصائص.  

   :BRUNERتعريف برونر •

( الت ي يس تخدمها المعل م أو الباح ث ف ي بحث ه كعناوين. و يشترط توفر termsطلحات ) مجموع ة م ن المص

 (  2ثالثة عناصر في المفهوم:)

   Attributsالخصائص األساسية    Etiquette التسمية أو البطاقة  

فإذا انعدم أحـد هـذه العناصـر انعـدم المفهـوم فمـن الضـروري مـثال أن يوجـه أكثـر من مثال  Exemlesاألمثلة   

 واحد للمفهوم  وفي حالة العكس ال يمكن الحديث عن مفهوم . مثال:  

 الحش رة: مفه وم ل ه تس مية )الحش رة( و خص ائص أساس ية )حي وان ال فق ري 

 األرجل الصدرية ...(  و أمثلة: ذبابة ، نملة ، نحلة.   ،مفصلي األرجل،له ثالثة أزواج من

يـدل علـى التصور أو األشياء  (sign)أو رمـز  (clue)تعريـف قطـامي :المفهـوم هـو اسـم أو كلمـة ،إشـارة •

 المحسوسة، و هو وسيلة اتصال.  
 من خالل هذه التعاريف نصل إلى أن المفهوم هو:  

 صورة أو تصور أو تمثل ذهني أو فكرة مجردة.   1

 استدالل ذهني.   2

 تعريف أو مجموعة خصائص الشيء.   3

 مصطلحات.   4

 تصنيفات.   5

 (  3أهمية المفاهيم: )

 فهي مفتاح المعرفة.   لتساعدنا على مواجهة عالمنا.المفاهيم أدوات ذهنية نطورها  1

 باستم ارر لتـدل علـى حـدث أو خبـرة لدى المتعلم حينما يستخدمها  معنىيصبح للمفردة  2
 . فهي تزود بالمعاني و تعطي فهما ذا معنى.  

   لألفكار. تفوقا في التحصيل و المعالجةيظهر المتعلم الذي يمتلك مها ارت تكوين المفهوم  3

 وتساعد على ممارسة است ارتيجيات التفكير.   أساس التفكيـر كله.المفاهيم الحسية المدركة ـــ 4

 فير خب ارت غنية و متنوعة مما يساهم في تكوين مفاهيم أكثر فائدة.  تو 5

 تزيد الكفاية و الفاعلية الذاتية كما تثير الدافعية للمتعلم نحو تحقيق الفهم.   6



 بناء قاعدة معرفية و تكوين مبادئ و تعميمات.   7

 ضرورية لتفاهم الناس وتواصلهم بطريقة واضحة.    8

   لم لمواقف جديدة.تساعد على انتقال أثر تع 9

 تنظيم الخب ارت و العالم اإلد اركي.   10

 تساعد على اشتقاق فرضية في بداية موقف التعلم.   11

 أنواع المفاهيم:  

( و 2001هناك اختالفـات كبيـرة فـي تحديـد أنـواع المفـاهيم لكننـا نقتصـر علـى األنـواع التـي ذكرها قطامي)

 (:  1962برونر)

 يذكر قطامي األنواع التالية للمفاهيم:  

1     (Concerte concepts)المفاهيم الحسية 

وهي المفاهيم التي يتم إد اركها عـن طريـق الحـواس مثـل التمييـز بـين الصـلب و السـائل و قد تكون المفاهيم عالئقية 

 كمفاهيم: فوق ، تحت ، أقرب ، أبعد.  

2  (Defined concepts) لمعرفيةالمفاهيم ا  

أو المفاهيم المجردة و هي غير حسية و التدرك إال بتعريفها عن طريق األلفاظ أو الكلمات أو الرموز، أو الص يغ 

الرياضية مث ل مف اهيم الحجم،الطول ،أو أخالقي ة كالصدق و الوفاء، فكلها مفاهيم ألشياء أو صفات ألشياء أو 

 لعالقات.  

3   (Symbolic concepts)  الرمزيةالمفاهيم  

المفهوم يمثل شيئا ما . فالسيارة مفهـوم شـيء يسـير نركبـه لنصـل إلـى مكـان معـين و هـو شيء يدل على الرفاهية و 

 الغنى أو االبتكار و العجب.  

 المفاهيم الخارجية:   4

 تلك المفاهيم التي تفرض علينا كاألنظمة المتبعة في المكتبات.  

 المفاهيم الداخلية:   5

تلك المفاهيم التي نضعها ألنفسنا لتساعدنا على التعامل مع تعقيد خب ارتنا الخاصة بها.  أما برونر و زمالؤه فيذكر 

 ثالثة أنواع من المفاهيم و هي:  

و هي المفاهيم المعروفةبمجموع ة م ن الخص ائص المش  )Conjunctive conceptsالمفاهيم الموحدة أو ال اربطة ) 1

 وع ة م ن األش ياء أو المواق ف . ـتركة ب ين مجم

 مثال:الثدييات ، الفقريات ، المعادن...  .  

، و تع رف بمجموع ة الخصائص المتباينة بين  ( (Disconjunctive  conceptsالمف اهيم غي ر الموح دة 2

 مجموعة من األشياء أو المواقف.  

ـربط العالقـة بـين أكثـر مـن مفهوم،  عالقتهما تشكل و هـي التـي ت )(Velational conceptsالمفـاهيم العالئقيـة  3

 مفهوم جديد مثال:  
العمر                            100×العمر العقلي نسبة الذكاء=   

 الزمني  

إن المفاهيم العلمية شأنها شأن الحقائق العلمية من حيث التنوع و الكثرة ، األمر الذي يجعل تعلمها من الصعوبة 

و المفاهيم العلمية في فروع العلم المختلفة بلغت حجما كبيار لذلك يوجه التربويون في مجال تدريس العلوم  بمكان ،

اهتمامهم نحو تحديد عدد محدود نسبيا من المفاهيم الرئيسية التـي تمثـل نتـاج العلـم و تـربط بـين مفـاهيم فرعيـة  ) يمكن 

تظهر في نفس الوقت الوحدة بين فروع العلم المختلفة. و قد اتخـذ الـبعض مـن تمثيلها على طريق خارئط المفاهيم( * ، و 

مثـل هـذه المفـاهيم األساسـية غايـات تعليميـة يهـدف تـدريس العلوم إلـى تحقيقهـا، فهناك مفـاهيم رئيسـية و أساسية يجـب 

هناك مجاالت مفاهيمية كبرى تتضـمن مفاهيم التركيـز عليها ففي كتاب السنة ال اربعة متوسط علوم الطبيعة و الحياة 

 جزئية و من المفاهيم المجاليـة الكبرى التغذية، الوارثة، االتصال و من المفاهيم الجزئية المغذيات ، الجين،الشفرة...  

 إن المفاهيم الرئيسية تربط بين الحقائق و التفصيالت الكثيـرة و توضـح العالقـات القائمة بينها.  



د ارستها إلى زيادة قدرة التالميذ على استخدام وظائف العلم و التي تتمثل في التفسير و التحكم و التنبؤ.  كما تؤدي
كما تحقـق د ارسـتها وظيفيـة المعلومـات التـي تسـاعد التالميذ على فهم و تفسير كثير من األشياء التي تثير اهتمـامهم فـي 

و خالصـة القـول فإنه يمكننـا أن نحـدد أهميـة اسـتخدام المفاهيم العلميـة الرئيسية  ( 4البيئـة و التـي يمكـن أن يتعلموها.)

 في الفقرة التالية.  
   

 (  5أهمية استخدام المفاهيم العلمية الرئيسية)

 إن تعلم التالميذ للمفاهيم العلمية الرئيسية له أهميته و فوائده المتعددة التي يمكنأن نلخصها فيما يلي:  

المفاهيم الرئيسة أكثر ثباتـا و بالتـالي أقـل عرضـة للتغيـر مـن المعلومـات القائمـة علـى مجموعة من الحقائق و  1

المعلومـات القائمـة علـى مجموعـة مـن الحقـائق و المعلومـات المصورة ألن المفاهيم الرئيسية تربط بين الحقائق و 

ة بينها . كمـا أنهـا تسـمح أيضـا بـالربط بـين مجموعـات مـن األشـياء و التفصيالت الكثيرة و توضح العالقات القائم

 األحداث و الظواهر . وهذا يساعد على زيادة فهمهم لمادة العلم وطبيعته.  

تصنف المفاهيم الرئيسية عددا كبي ار مـن األشـياء و األحـداث و الظـواهر فـي البيئـة و تجمع بينها في مجموعات أو  2

 اعد على التقليل من تعقد البيئة و سهولة د ارسة التالميذ لمكوناتها و ظواهرها المختلفة .  فئات تس

تؤدي د ارسـة المفـاهيم الرئيسـية إلـى زيـادة اهتمـام التالميـذ بمـادة العلـوم كمـا تزيـد عـادة من دوافعهم لتعلمها و  3

 فيها.   حفز البعض على منهم إلى التعمق في د ارسـتها و التخصـص
كما تؤدي د ارسة المفاهيم الرئيسة إلى زيادة قدرة التالميذ على استخدام وظائف العلم الرئيسية ة التي تتمثل في 

 التفسير و التحكم و التنبؤ، و على التخطيط ألنواع من النشاط العلمي يؤدي إلى اكتشافهم ألشياء جديدة و تعلمها.  

ارسـة المفـاهيم الرئيسـية معيـار وظيفيـة المعلومـات فهي تساعد التالميذ على يترتب على كل ما تقـدم أن يحقـق د  4

فهم و تفسير كثير من األشياء التي تثير انتباههم في البيئة و التي يمكـن أن يسـتجيبوا إليهـا أي يتعلمونهـا. كمـا أنهـا 

 تزيـد مـن قـدرتهم علـى استخدام المعلومات في مواقف حل المشكالت.  

و ف ي مج ال التخط يط للمن اهج و بن اء وح داتها ف إن المف اهيم الرئيس ية ت وفر أساساالختيار خب ارت و  5
 مواق ف ال تعلم و تنظيمه ا. و بالت الي فه ي تخ دم كخي وط أساسية في النسيج العام للمنهج.  

   

   

   

   

   

  Learning concept :تعلم المفاهيم   
قد يصبح التعلم اإلنساني مسألة بالغـة الصعوبة و التعقيد و يحتاج ألعمالممهدة توجب على اإلنسان أن يستجيب 

باستجابة محـددة لكـل مثيـر يواجهـه فـي حياتـه و لك ن اإلنس ان و لحس ن حظ ه ال يتعام ل م ع المثي ارت الت ي 

 ة على التعميم.  يواجهه ا ف ي بيئت ه به ذه الطريقة،ألن لديه القدر

 (  6ثالثة أفكار رئيسية حول المفهوم و طبيعة تعلمه و هي: ) (Gagne)و لقد استخلص جانييه

 المفهوم عمليات عقلية استقاللية.   1

 يتطلب تعلم المفهوم عمليات التمييز بين األمثلة و الالأمثلة.   2

 قدرتـه علـى وضـع األمثلة في الصنف )التصنيف(.  األداء الـذي يـدل علـى تمكـن المـتعلم من تعلـم المفهـوم هـو  3
(  ويمكن تحديد ثالثة عوامل تؤثر في عملية 2001* العوامل التي تؤثر في تعلم المفهوم) قطامي 

 تحديد المفهوم و هي:  

 خصائص المتعلم.   .1

 خصائص الموقف التعليمي.   .2

 ب المفهوم ،تتمثل هذه المعيقات في: خصائص المؤثرة يمكن تحديد بعض المعيقات التي تحول دون اكتسا .3

 توقف المعنى على الخبرة ،الكلمة ال تعني أكثر مما تمثله في خب ارتنا.   1

 صعوبة فهم المعنويات ،اللغة تمثل أشياء عامة يصعب فهمها، و أن كثرة التجريد تقلل من استيعاب المفردة.   2

 ازدحام المفاهيم الجديدة و زيادتها.   3

 اعتماد المعنى على السياق.   4



 تداخل خصائص المفهوم مع مفهوم آخر مشابه.   5

 غي اب التحدي ـد المف اهيمي المترت ب ع ن عملي ات التحلي ل المف اهيمي  6

 (Conceptual analysis).للمفهوم 

 وجود مفاهيم غامضة في ذهن المتعلم أو خب ارته تتعلق بالمفهوم الجديد.  7

   

 


