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ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم

�لحمد �هلل و�ل�سالة و�ل�سالم على �لمبعوث رحمة ومعلمًا للعالمين �سيدنا محمد  وبعد في خ�سم 

تعقد وظيفة �لتبليغ في هذ� �لع�سر لناحية تطور �لتقنيات �أم لناحية طبيعة �لم�ستهدفين �لتي ��سبحت 

�لثورة  في ظل  �ليوم  �ن�سان  تتنازع  �لتي  �لمختلفة  و�لدو�فع  و�لتجاهات  �لميول  لجهة  �لتد�خل  في  غاية 

�لرقمية و�لعالمية �لهائلة �لتي تجتاح علمنا، ��سبح لز�مًا على �لقيمين و�لم�ستغلين ب�سوؤون �إعد�د �لمبلغ 

�لتوجه �أكثر فاأكثر نحو �لتخ�س�س في �لعد�د و�لتاأهيل و�سوًل لنتاج كادر تبليغي كفوء ومتمر�س.

في هذ� �لطار يقوم معهد �لمام �لباقر  بم�سوؤولية م�ساعدة �لمبلغين و�لخذ باأيديهم في هذ� 

�لطريق عبر تقديم �سل�سلة من �لدور�ت و�لم�سار�ت �لتاأهيلية �لمنا�سبة �لتي تخدم وظيفتهم ومنها �لدرو�ت 

�لمتعلقة باأخت�سا�س �لتدري�س و�لتعليم وعلمي نف�س �لتعليم و�لنمو.

وقد حر�س �لمعهد في �ل�سنو�ت �لما�سية على تقييم تجاربه ومر�كمة جهدده للعمل على ��سد�ر متون 

من  �لمرجوة  �لهد�ف  �إلى  و�سولهم  على  معين  خير  �لمبلغين  يدي  بين  لتكون  وموثوقة  لئقة  تدري�سية 

عمليات �لتاأهيل �لمعتمدة.

�حد  �إلى  �لمعهد  �لر�ئدة طلب  و�لتجربة  �لمتر�كمة  و�لخبرة  �لعلمي  بالعمق  ولثقته  �ل�سبيل  وفي هذ� 

رو�د هذ� �لعلم وقاماته �ل�سامخة عنينا به �لدكتور ها�سم عو��سة م�سوؤولية �إعد�د هذه �لمتون �لتدري�سية 

وقد �ح�سن جز�ه �هلل خيرً� في �نجاز هذه �لمتون على �لوجه �لح�سن مبتغيًا بذلك �لجر و�لقبول عند �هلل 

�سبحانه وتعالى، ونحن �ذ نثمن جهوده �لمباركة ن�ساأل �هلل له �لمزيد من �لتوفيق في هذ� �ل�سبيل.

�لمبلغين  تاأهيل  �لتدري�سية لدور�ت  �لمتون  �لمباركة من  �ل�سل�سلة  ختامًا ونحن ن�سع بين يديكم هذه 

و�لمدر�سين ن�ساأل �لعلي �لقدير �أن ت�سهم غاية �ل�سهام في تحقيق �لماأمول منها و�لو�سول بهذه �لبر�مج 

يَُّها �ْلَعِزيُز 
َ
�لتاأهيلية �إلى �ف�سل ما يكون بحيث تكون محاًل لر�سا وقبول ح�سرة بقية �هلل �لعظم، {َيا �أ

ِقيَن} دِّ  َيْجِزي �ْلُمَت�سَ
َ هَّ
ْق َعَلْيَنا �إِنهَّ �هلل دهَّ ْوِف َلَنا �ْلَكْيَل َوَت�سَ

َ
اَعٍة ُمْزَجاٍة َفاأ رُّ َوِجْئَنا ِبِب�سَ ْهَلَنا �ل�سُّ

َ
َنا َو�أ َم�سهَّ

)�سورة يو�سف: 88( 

مقّدمة عامة
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مقّدمة

يقوم �لمعّلم بعد تحديد �لهدف �لتعّلمّي �لمن�سود باختيار وتح�سير �لو�سائل �لم�ساعدة على 

تحقيقه لدى �لمتعّلمين. تاأتي طريقة �لتعليم و�لتعّلم في مقّدمة هذه �لو�سائل �لمعينة. هدفنا 

في هذ� �لف�سل، عن طر�ئق �لتعليم و�لتعّلم، �إلى م�ساعدة �لمعّلم على ح�سن �ختيار �لطريقة 

وتعّلم  تعليم  مع  تتالءم  �خترنا فقط ع�سر طر�ئق  لقد  و��سحة.  ومعايير  �أ�س�س  �إلى  بالرجوع 

كفايات و�أهد�ف مو�ّد �لتربية �لإ�سالمّية. هذه �لطر�ئق غير �لح�سرّية هي: �أ�سلوب �لمحا�سرة، 

�لعر�س �لو��سح للمعلومات، �ل�ستدلل �لتعليمّي، �لحّث على �لفهم، �إك�ساب �لمهار�ت، �لرحلة 

�لتربوّية، �أ�سلوب �لنقا�س، ور�سة �لعمل، �لم�سروع، وطر�ئق �لتعليم و�لتعّلم مع �لحا�سوب وعبره. 

�لأدو�ر،ت�سّكل  و�لمّت�سقة  �لإجر�ء�ت  �لو��سحة  �لطر�ئق  من  مجموعة  �إلى  �لمعّلم  تعّرف  �إّن 

� وو�عًيا وم�سوؤوًل.  �لخطوة �لأولى في جعل �ختيار  �لطريقة �لمعتمدة حرًّ

م
علّ

والت
م 

علي
 الت

طرائق
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توحيد المصطلحات
المتعّلقة بطرائق التعليم - التعّلم

ة، �إلى �ختيار �لإجر�ء�ت و�لخطو�ت �لتي  يلجاأ �لمعّلم، بعد تحديد �لأهد�ف �لتعّلمّية �لخا�سّ

ير�ها مالئمة لتحقيق هذه �لأهد�ف في ن�ساطات �لتعليم و�لتعّلم.

ماذ� ُت�سّمى هذه �لإجر�ء�ت و�لخطو�ت �لعملّية؟

�لم�سطلحات  تد�ُول  �لح�سر، في  �لمثال ل  �سبيل  �لت�ساوؤل، على  � على هذ�  ردًّ �إّننا نجد   

�أحياًنا  �إليها  م�ساًفا  �لتقنّية...  �لموقف،  �لنمط،  �لأ�سلوب،  �لطريقة،  �ل�ستر�تيجّية،  �لآتية: 

عبارة �لتعليم و/ �أو �لتعّلم.

للن�ساط  �لكتابّي  �لتح�سير  في  �لإ�سكالّية،  لهذه  ح�ّسّي  كمثال  نجد،  ل  كثيرة  �أحيان  وفي 

ا  �لتعليمّي و�لتعّلمّي م�سّمى مّما تقّدم كعنو�ن للخطو�ت و�لإجر�ء�ت �لمعتمدة، و�إّنما نجد عو�سً

منها عبارة: �سير �لدر�س، مر�حل �لدر�س، �لخطو�ت...

01
م

علّ
والت

م 
علي

 الت
طرائق
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الطريقة في التعليم والتعّلم 02
م

علّ
والت

م 
علي

 الت
طرائق

�أّي م�سطلح نعتمد :طريقة، �أ�سلوب ، تقنّية، ��ستر�تيجّية... من �أجل توحيد �لم�سطلحات 

وتوحيد �للغة؟  لقد وجدنا من �لمنا�سب، من �أجل �لإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل، ��ستعر��س تعريفات 

هذه �لم�سطلحات تي�سيًر� لالختيار .

- تعريف الطريقة

و�لو�سائل  و�لخطو�ت  �لإجر�ء�ت  من  متكاملة  وحدة  هي  و�لتعّلم  �لتعليم  في  �لطريقة 

و�لتعّلمّي-  �لتعليمّي  �لن�ساط  -في  وتوّجه  تنّظم  و�لتي  �لمعّلم،  قبل  من  �لمختارة  و�لتقنّيات 

�أهد�ف  تحقيق  �أجل  من  �لتعليمّي،  �لمثّلث  �أقطاب  بين  فيما  و�لأدو�ر  و�لتفاعالت  �لعالقات 

تعّلمّية مق�سودة ومحّددة.

- تعريف التقنّية 

�لتقنّية و�سيلة مختارة من بين عّدة و�سائل، بالرجوع �إلى معايير محّددة؛ �إّنها �سكل مح�سو�س 

وخا�ّس لتنظيم حالة تعليم وتعّلم.

- تعريف ال�صتراتيجّية 

تعني �ل�ستر�تيجّية، في مجال �لتعليم و�لتعّلم، �للجوء �إلى عملّيات من�ّسقة مختارة من بين 

مجموعة من �لخيار�ت �لممكنة، من �أجل ت�سهيل تحّقق تعّلم محّدد.

- تعريف الأ�صلوب/ النمط التعليمّي

�لأ�سلوب �لتعليمّي طريقة �سخ�سّية يلجاأ �إليها �لمعّلم في بناء عالقاته مع �لمتعّلمين و�إد�رة 
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م 
علي

 الت
طريقة في

ال

م
عّل

والت

�ل�سف في و�سعّية تعّلم معّينة.

-تعريف الموقف التعليمّي و التعّلمّي

�لمعرفّية  �لظروف  على  و�لتعّلمّي  �لتعليمّي  �لموقف  يدّل 

في  �إر�ديًّا،  �لمعّلم،  ي�ستخدمها  �لتي  و�لعاطفّية  و�لجتماعّية 

تدّخالت تعليمية محّددة، لفظّية و/ �أو غير لفظية، بق�سد تغيير 

�سلوك �لمتعّلمين بطريقة و�عية وم�ستد�مة.

ن�ستخل�س مّما تقّدم ما ياأتي:

�سبه تطابق في تعريفات �لطريقة و�ل�ستر�تيجّية.

�لطريقة �أو�سع من �لتقنّية؛ فالطريقة ت�سف ما يعمله �لمعّلم 

و�لمتعّلمون خالل �لن�ساط. �أما �لتقنّية فتتعّلق بالو�سائل �لم�ستعملة 

لها على غيرها )طرح �لأ�سئلة، �لعمل  فيه. وكّل طريقة ترّجح �لّلجوء �إلى تقنّيات معّينة تف�سّ

تعطي  �لمبرمج...(.  �لتعليم  �لب�سرّية،  و  �ل�سمعّية  �لو�سائل  و�ل�سرح،  �لبرهنة  �لفريقي، 

�لطريقة �لت�ساق للتقنّيات وتوّحدها. 

�سخ�سّية  بنكهة  و�لتقنّيات  �ل�ستر�تيجّيات  �أو  �لطر�ئق  �لتعليمي  �لأ�سلوب  �لنمط/  يطبع 

ة، وهو بهذه �لميزة يحّل مكان �لطريقة. خا�سّ

نحو  �سعينا  في  ��ستبعدنا،  لقد 

و�لو�سائل  �لإجر�ء�ت  م�سّمى  توحيد 

�لتي يعتمدها �لمعّلم لتحقيق �لأهد�ف 

�لو�ردة  �لم�سّميات  جميع  �لتعّلمية، 

م�سّمى  منها  و�أبقينا  تقّدم،  فيما 

�لمعّلم  بح�سب  تمتاز  �لتي  �لطريقة 

و�لتي  )�لنمط(  �لخا�ّس  باأ�سلوبه 

تت�سّمن �لتقنّيات �لمالئمة.

طريقة

تقنية

أسلوب

استراتجية 
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يعتمد �لمعّلم في كّل ن�ساط تعليمّي وتعّلمي خطو�ت و�إجر�ء�ت وو�سائل )طر�ئق( يفتر�س 

�أّنها ت�ساعد على تحقيق �لأهد�ف �لتعّلمّية. من �أين ياأتي �لمعّلم بها؟

يرجع �لمعلم في �ختيار �لطر�ئق �إلى م�سادر متنّوعة ومتد�خلة نذكر منها: محاكاة معّلميه، 

�لتجربة �لعملّية، توجيهات دليل �لمعّلم، �إيحاء�ت �لمناهج، �لإعد�د و�لتاأهيل...

1- محاكاة المعّلمين: يلجاأ �لمعّلم، في بحثه عن �لطر�ئق، وفي ظّل غياب �لإعد�د لمهنة 

�أخذها عنهم  �لتي  �أي تقليد طريقة معّلميه  �لت�ساكل،  ُي�سّمى  �إلى ما  �أو عدم فعالّيته،  �لتعليم 

بالمحاكاة �أو �لتماهي، نف�س �لطريقة �لتي ورثها هوؤلء عن معّلميهم! ياأخذ هذ� �لم�سار بعيًد� 

من  و�لطلب  �لمعرفّية  �لمحتويات  و�إلقاء  �لمعّلم  على  �لمرّكزة  �لتقليدّية  �لطر�ئق  تقليد  في 

�لبعيد،  �لما�سي  باتجاه  �لمعّلم  جهود  �لخيار  هذ�  يوّجه  و��ستذكارها.  ��ستيعابها  �لمتعّلمين 

ويحّد بالتالي من مو�كبة �لتطّور �لعلمّي و�لتطّلع �إلى �لم�ستقبل.

�لمالئمة لالأهد�ف،  �لطر�ئق  �لرجوع، في بحثه عن  �لمعّلم  العلمّية: يمكن  التجربة   -2

�إلى  ل  �ليومّي يخطئ وي�سيب ويجّرب ب�سكل د�ئم، فيتو�سّ �إّنه في عمله  �لعملّية.  �إلى تجربته 

ة به يرتاح لها. هذ� �لخيار مكلف بالن�سبة للمتعّلمين على وجه �لخ�سو�س. فحّتى  طر�ئق خا�سّ

مرجعّية المعّلم في طرائق 
التعليم والتعّلم 03

م
علّ

والت
م 

علي
 الت

طرائق



18

ي 
م ف

عّل
ة الم

عّي
مرج

م
عّل

والت
م 

علي
 الت

طرائق

ي�سل �لمعّلم �إلى �لطريقة �لمنا�سبة - وهذ� غير م�سمون - يكون قد 

�أّثر �سلًبا على مكت�سبات �لمتعّلمين، و�أ�ساع �لكثير من �لجهد و�لوقت 

�لذي ل يعّو�س.

�إلى  �لرجوع  �لمعّلم  ويمكن  كما  المعّلم:  دليل  توجيهات   -3

ي�سترط،  �لمالئمة.  �لطر�ئق  عن  بحثه  في  �لمعّلم  دليل  توجيهات 

خبرة  �أهل  قبل  من  معّدة  كونها  �لتوجيهات،  هذه  من  لال�ستفادة 

و�خت�سا�س. وهذ� �ل�سرط غير متوّفر في �أغلب �لأحيان. 

4- اإيحاءات المناهج: �إّن ترتيب وتنظيم �لن�سو�س �لمعرفّية و�لم�ستند�ت 

�لمدرجة في �لكتب �لتعليمّية توحي بطر�ئق و�إجر�ء�ت يتاأّثر بها �لمعّلم غير �لمعّد 

فّنيًّا، وقد ل تكون هي �لمطلوبة بال�سرورة لتحقيق �لهدف �لتعّلمّي �لمن�سود.

من  �لم�ستفادة  »�لطر�ئق«  من  �ل�ستفادة  �أخيًر�  �لمعّلم  يمكن  والتاأهيل:  الإعداد   -5

�لخيار  هذ�  يفتر�س  �لتربوّية.  �لعلوم  من  وغيرها  �لمو�ّد  وتعليميات  �لبيد�غوجيا  م�ساهمات 

�إعد�د �لمعّلمين وتاأهيلهم في معاهد �إعد�د �لمعّلمين وكلّيات �لتربية. 
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معالجة إشكالية اختيار 
الطرائق المناسبة 04
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ي�سّكل مرجًعا  و�لتعّلم،  �لتعليم  �لمعّلمين في مجال طر�ئق  وت�سّتًتا لدى  ن�سهد �سياًعا  �إّننا 

نحّمل،  ل  �إّننا  �أد�ئها.  في  كبير  �سعف  ونقطة  �لتربوّية،  �لموؤ�س�سة  �أزمة  مر�جع  من  �أ�سا�سيًّا 

بالتاأكيد، �لمعّلم �لم�سوؤولّية في هذ� �لمجال، وهو من يدفع، مع �لمتعّلمين، ثمن م�سكلة مت�سّعبة 

�لجذور و�لم�سادر، ولكّنها بر�أينا لي�ست قَدًر� محتوًما ل يمكن تغييره.

�إّننا نرى �إمكانّية �لحّل في مجال طر�ئق �لتعليم و�لتعّلم، من خالل ت�سّور طر�ئق:

ح�سب  تطّبق  عاّمة،  طر�ئق  لت�سبح  مو�سوعها  عن  وتنف�سل  �لمعرفّية،  �لمو�ّد  �أ-  تتجاوز 

طبيعة �لهدف �لتعّلمي )قدر�ت عقلّية، مو�قف عاطفّية وقيم، مهار�ت حركّية( في جميع 

�لمو�ّد �لتعليمّية.

ب-  تحتوي على تنّوع في �لخيار�ت �لمطروحة لكل هدف تعّلمي، مّما ي�سمح للمعّلم باختيار 

ما يالئمه منها، بح�سب �لمرحلة �لتعليمية، وخ�سو�سّيات �لماّدة �لمعرفّية، وم�ستويات 

�لمتعّلمين وخ�سائ�سهم، وم�ستوى تمّكن �لمعّلم منها.

ج-  تمتاز باإمكانّية �إعادة �لإنتاج )�لترحيل(، بحيث �إذ� ما ��ستعملت من جديد، تقريًبا في 

نف�س �لظروف، تعطي نتائج مت�سابهة .
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�لإجر�ء�ت  بات�ساق  �لمترجم  �لتطبيق  في  بالتجان�س  د-  تمتاز 

و�لو�سائل �لمعتمدة فيها، و�لثبات في �لزمان.

ا  هـ-  تجعل رحلة �لمعّلم في توّقع �لنتائج منّظمة، ول تلغي جذريًّ

�لعو�مل �لطارئة. �إّنها تجعل خيار �لمعّلم �إر�ديًّا و�عًيا، قاباًل للتحّكم 

فيه في �سوء �لهدف و�لظروف و�إجر�ء �لتعديالت �ّلالزمة عليه، عند 

و�لنقا�س  للتطوير  قابل  وو��سح  ثابت  �أ�سل  �إلى  بالرجوع  �لحاجة، 

مع �لزمالء و�لمعنّيين بالمو�كبة و�لتقويم.

مّما  و�لتاأهيل،  �لإعد�د  في  مرجعّية  و�عتمادها  �للغة  بوحدة  و-  ت�سمح 

�ن�سيابّية  من  ويزيد  مت�ساربة،  �تجاهات  في  و�لعمل  �لت�سّتت  �حتمالت  من  يقّلل 

�لتو��سل ب�ساأنها بين �لمعنّيين بعملّيات �لتعليم و�لتعّلم.

ز- �إّنها تطمئن �لمعّلم، وت�ساعده على �ل�سير بخطى ثابتة وو�ثقة في عمله باتجاه �لتمّهن 

بدل �لتاأّثر �سلًبا بدليل �لمعّلم و�إيحاء�ت �لكتب �لتعليمّية و�لتقليد �لأعمى.

طر�ئق،  من  عليه  ُيعر�س  ما  على  و�لحكم  �لت�سّرف،  في  �لحرية  �لمعّلم  تعطي  �إّنها  ح- 

و�لقدرة على �ل�سبط و�لتحّكم بها بما يخدم �لأهد�ف �لتعّلمية.

ط- �إّنها، �أخيّر�، تربط م�سار عمله بقطار تقديمات �لعلوم �لتربوّية �ل�سريع �لمتوّجه نحو 

�لم�ستقبل، بدًل من ربطه بقطار �لما�سي.
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تصنيفات طرائق التعليم والتعّلم

يمكن ت�سنيف �لطر�ئق �أو تنظيمها في مجموعات بالرجوع �إلى معايير مختارة على �لرغم 

من تنّوعها وتعدّد �لمتغّير�ت �لتي تتعامل معها. وهذ� �لت�سنيف ل يلغي، بال�سرورة، �لتمايز 

بين طر�ئق �لمجموعة �لو�حدة.

ي�ساهم �لت�سنيف في ح�سن فهم طبيعة �لطر�ئق من قبل �لمعنّيين بعملّية �لتعليم و�لتعّلم 

وكذلك �لأمر في توحيد �للغة وتي�سير �لتو��سل فيما بينهم.

من  �لمو�سوع  تقارب  �لتي  و�لتعّلم  �لتعليم  طر�ئق  ت�سنيفات  بع�س  يلي  فيما  �سن�ستعر�س 

زو�يا مختلفة:

أساسّية. مشتركة  خاصّية  أساس  على  الطرائق  تصنيف   -1

التعليمّي. ال��ح��ض��ور  أس���اس  على  ال��ط��رائ��ق  تصنيف   -2

ال���م���ح���ور. أس�������اس  ع���ل���ى  ال����ط����رائ����ق  ت���ص���ن���ي���ف   -3

التعّلمّية. األه����داف  إل��ى  ب��ال��رج��وع  ال��ط��رائ��ق  تصنيف   -4

05

1    تصنيف الطرائق على أساس خـاّصّية مشتركة أساسّية
يمتاز هذ� �لت�سنيف بكونه ماألوًفا، وهو يق�ّسم �لطر�ئق �إلى �أربع مجموعات تجمع كّل منها 

ة �أ�سا�سّية غالبة م�ستركة. فالمجموعة �لأولى تمتاز باإلقاء �لمعلومات من قبل �لمعّلم،  يهَّ خا�سّ

و�لثانية باعتمادها �لحو�ر و�لنقا�س، و�لثالثة باعتماد �لتجربة و�لكت�ساف، بينما توؤّكد �لر�بعة 

على ن�ساط �لمتعّلم �ل�سخ�سّي.
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1- الطرائق الإلقائّية 

هذه  في  �لمعّلم  يمتلك  �أ- 

وكيفّية  �لمعلومات  �لطر�ئق 

خطو�ت  يحّدد  بها.  �لت�سّرف 

�لتعليم ومر�حله متدّرًجا فيها 

من �ل�سهل �إلى �ل�سعب، ومن �لخا�ّس �إلى �لعاّم �أو �لعك�س.

�لمعّلم  فيه  يلقي  مبا�سًر�  �لطر�ئق  هذه  في  �لتعليم  يكون  ب- 

�لمعلومات، ي�سرح، يعمل على �لتكر�ر و�لت�سجيع، يتحّقق �أحياًنا من و�سول 

�لمعلومات �إلى �لمتعّلمين. يمكنه - ح�سب درجة تقّدمه في �لمناهج، �أو لعتبار�ت 

�أخرى - ت�سريع تعليمه بدون �للتفات �إلى ح�سول �لتعّلم عند كّل متعّلم.

ج- كما ويمكنه، عند �ل�سرورة، رفع م�ستوى �لهتمام بح�سول �لتعّلم عند �لمتعّلمين من 

ة �لمحتاجين منهم، على تلّقن �لمعلومات و��ستيعابها.  خالل م�ساعدة جميع �لمتعّلمين، وخا�سّ

�لتعليم  �سكل  �لطر�ئق  هذه  في  �لتعليم  ياأخذ  »�لتلقينّية«.  �سفة  �لطر�ئق  هذه  تاأخذ  وعندها 

وهم  منّظم،  ب�سكل  �أمامه  يجل�سون  متعّلمين  م�سامع  على  يحا�سر  )معّلم  و�لجبهوّي  �لجمعّي 

ي�سغون �إليه(.

و�لجد�رّيات  و�لمج�ّسمات  )�للوح  �لمعينة  �لو�سائل  �لطر�ئق  هذه  في  �لمعّلم  ي�ستعمل  د- 

وو�سائل �لعر�س �لقديمة منها و�لحديثة(.

�أحياًنا  و�لتهديد  �لعقاب  �إلى  ويلجاأ  و�لثو�ب،  بالمكافاآت  �سلطته  �أحياًنا  �لمعّلم  يدّعم   - هـ

ًيا. ا ُمَتَلقِّ �أخرى. ويكون دور �لمتعّلم في هذه �لطر�ئق �سلبيًّ

 2-  الطرائق الحوارّية 

�أ- يرجع �أ�سا�س هذه �لطر�ئق �إلى �سقر�ط. يمتلك 

كما  معها.  �لتعامل  وكيفّية  �لمعلومات  �لمعّلم  فيها 

ويمتلك �لمتعّلم بع�س عنا�سر �لمعلومات عن مو�سوع 
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3- الطرائق الكت�صافّية 

هذه  في  �لمعّلم،  يمتلك  �أ- 

ة  وخا�سّ �لمعلومات  �لطر�ئق، 

�لعلمية منها، ولكّنه يختار للمتعّلم 

بالمالحظة  �كت�سافها  �إعادة 

و�لتجربة و��ستعمال �لحو��س باعتماد منهجّية �لبحث �لعلمّي.

�لعلمّية،  �لتجربة  وم�ستلزمات  مقّدمات  تح�سير  �لمعّلم  من  �لطر�ئق  هذه  ت�ستدعي  ب- 

�إ�سافة �إلى تح�سير �لتوجيهات �ّلالزمة و�تخاذ �لحتياطات �لمطلوب �للتز�م بها، و�سوًل �إلى 

�لتعّلم حّتى يح�سل �لحو�ر �أو �لنقا�س.

ب- ياأخذ �لتعليم و�لتعّلم في هذه �لطر�ئق �سكل �أ�سئلة و�أجوبة بين 

�أنف�سهم. يحّدد �لمعّلم مو�سوع  �لمعّلم و�لمتعّلمين، وبين �لمتعّلمين 

ر، في �لغالب، �لأ�سئلة و�لإجابات �لمحتملة. �لنقا�س ويح�سّ

لديه قدرة متقّدمة على  يفتر�س  �لحو�ر، وهذ�  �لمعّلم  يقود  ج- 

ي�سّجع  �لتجاهات.  في جميع  �للفظّية  �لتفاعالت  �ن�سيابّية  تي�سير 

�لمعّلم �لمتعّلمين على �لتعبير و�لتو��سل مّما يعطي لهذه �لطر�ئق 

�سكل �لن�ساط �لتفاعلّي.

د- ُتنا�سب هذه �لطر�ئق طريقة جلو�س �لمتعّلمين ب�سكل د�ئرّي �أو ن�سف د�ئرّي 

من �أجل تاأمين �سروط �لروؤية �لمتبادلة �أو �لإ�سغاء للمد�خالت. كما ويقوُم �لتمّكن من �للغة 

وح�سن �ختيار م�ستو�ها و�آد�ب �لتخاطب ِبَدْوٍر �أ�سا�سيٍّ في �إنجاحها.

�لأفكار  تلخي�س  في  �أو  �لمو�سوع  تقديم  في  �لمعينة  �لو�سائل  ��ستعمال  للمعّلم  يمكن  ـ-  ه

�لمطروحة.
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�لنتائج �لمرجوة.

ج- ل يتدّخل �لمعّلم في عمل �لمتعّلمين �إّل عند �ل�سرورة �لق�سوى، 

ًطا وخبيًر� ير�قب ن�ساط �لمتعّلمين �لذين يقومون  �إذ ي�سبح دوره من�سِّ

بالتجريب و�لكت�ساف �لفردّي �أو �لفريقّي �أو �لجماعّي.

�لمتعّلمين على متابعة �لبحث ويحّم�سهم على  �لمعّلم  د- ي�سّجع 

طرح �لفر�سّيات �لمنا�سبة و�ختيار �لإجر�ء�ت �ل�سالحة و�لتعبير 

عن �لنتائج عبر كتابة �لتقارير �لمخت�سرة.

4- الطرائق النا�صطة 

�أ- تعتمد هذه �لطر�ئق، ب�سكل �أ�سا�سّي، على 

ن�ساط �لمتعّلم. وهي تعتبر جديدة، على �لرغم 

من �أّنها بد�أت بالظهور منذ قرٍن ونّيف .

�لطر�ئق،  هذه  في  �لمتعّلمون،  يقوم  ب- 

�أو  فريقّي  �أو  فردّي  ب�سكل  متنّوعة  بن�ساطات 

جماعي: �لمر��سلة، �لطباعة، �لن�ّس �لحّر، مجّلة �ل�سف، �إجر�ء �لمقابالت، كتابة �لتقارير، 

�إنجاز �لم�ساريع، �إعد�د �لمج�ّسمات، جمع  �لعّينات وت�سنيفها...

ج- �أهّم ما في هذه �لطر�ئق �أّنها تاأخذ بيد �لمتعّلم خطو�ت باتجاه �لتعّلم في �لحياة �لعملّية 

خارج �أ�سو�ر �لمدر�سة، من خالل �لحتكاك بالمحيط �لجتماعّي و�لمادّي. وهي تعطي معنى 

للتعّلم.
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التعلي ومحتوياته،  �لن�ساط  ومو�سوع  �لهدف  تعيين  بعد  �لمعّلم،  يقوم 

بتحديد م�ستوى مد�خلته، بالرجوع �إلى مكت�سبات �لمتعّلمين �لقبلّية. 

كّل  في  �لموجودة  �لفردّية  �لفو�رق  بم�سكلة  د�ئما  ي�سطدم  وهنا 

و�أكثر ما  �لمتعّلمين ومكت�سباتهم.  تعليم وتعّلم جماعّي، بين م�ستويات 

ي�سغل بال �لمعّلم �أمر ملء �لنق�س �لمالحظ لدى بع�س �لمتعلمين. 

يمكن للمعّلم:

لذوي  ة  وخا�سّ متعّلم،  لكّل  ومنا�سب  كامل  تعليمّي  ح�سور  باعتماد  �لنق�س  يمالأ  �أن   

�لحتياجات من �لمتعّلمين.

ملء  في  ذ�كرته،  في  و�لمخّزنة  لة  �لمح�سّ مكت�سباته  على  متعّلم  كّل  �عتماد  يختار  �أن   

�لنق�س.

�إلى  وباللجوء  مبا�سر،  تعليمّي  ح�سور  دون  من  �لنق�س  لملء  �لمتعّلم  �سعي  يختار  �أن   

�لمر�جع و�لم�سادر �لمنا�سبة.

وهكذ� يمكن ت�سنيف طر�ئق �لتعليم و�لتعّلم، ب�سكل مبتكر، �إلى ثالث مجموعات:

1- طرائق ذات ح�صور تعليمّي كامل

2- طرائق ذات ح�صور تعليمّي جزئّي

3- طرائق ذات ح�صور تعليمّي غير مبا�صر

  2     تصنيف طرائق التعليم والتعّلم على 
أساس الحضور التعليمّي
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1- طرائق ذات ح�صور تعليمي كامل

ويقوم فيها �لمعّلم ب�سّد �لنق�س عند �لمتعّلمين بح�سور تعليمّي 

كامل ومالئم لال�ستعد�د �لعقلي ولمكت�سبات كّل متعّلم.

01

02

03

04

متعّلم أو مجموعة متعلمين05

م
عّل

لم
ة ا

خل
دا

 م
ى

تو
س

م

الهدف
التعّلمي
المنشود

متعّلم أو مجموعة متعلمين

متعّلم أو مجموعة متعلمين

متعّلم أو مجموعة متعلمين

متعّلم أو مجموعة متعلمين

مكتسبات المتعّلم

و  �لمتعّلمين   مجموعات  لي�ساعد  جهًد�  �لمعّلم  يبذل 

�ل�سهم عنه  يعّبر  مد�خلته،  م�ستوى  �إلى  �لو�سول  ي�ستطيعو�  حتى 

ح�سب  �لتعليم  مّدة  يطيل  مّما  �لمتعّلم  باتجاه  �لمعّلم  جهة  من   

�أهمية �لنق�س �لم�ستنتج عند �لمتعّلمين. يخفف هذ� �لنوع من �لتعليم و�لتعّلم من 

، ول ينا�سب كثيًر�  �لر�سوب �لمدر�سّي ويحّد من �سرعة تعّلم �لمتعّلمين »�لأقوياء«  و 

�إّل في تعليم وتعّلم يتطّلب عملّيات عقلّية ب�سيطة، كالإعادة و�لتقليد و�لفهم.
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2- طرائق ذات ح�صور تعليمّي جزئّي

بالنق�س  �آبه  غير  و�لتعّلم  �لتعليم  بعملّية  �لمعّلم  فيها  ويقوم 

تحمل  �لمتعّلم  من  يطلب  وهنا  �لمتعّلمين،  بع�س  عند  �لموجود 

م�سوؤولّياته. ويعّبر عن ذلك �ل�سهم  من جهة �لمتعلم باتجاه 

مد�خلة �لمعّلم.

�لأكثر  بكونها  و�لتعّلمّية  �لتعليمّية  �لطر�ئق  هذه  تتمّيز  �أ- 

��ستعماًل في �لو�قع �لمدر�سّي. وهي تقود �إلى عملّيات ت�سفية بين 

�لمتعّلمين.

بالم�ستوى  لّلحاق  معّقدة  عقلّية  عملّيات  تنمية  هوؤلء  من  وتتطّلب  كما  ب- 

�لمطلوب من دون �سمان ح�سول ذلك.

ج- يلجاأ �لمعّلم �إلى هذه �لطر�ئق �إّما ب�سبب �سغط �لمناهج، �أو �سيق �لوقت، �أو كثرة عدد 

�لمتعّلمين في �ل�سّف، �أو ��ستجابة لخيار مدر�سة نخبوّية، �أو حتى لتعويد �لمتعّلمين على نمط 

تعليم وتعّلم.
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متعّلم أو مجموعة متعلمين05

الهدف
التعّلمي
المنشود

متعّلم أو مجموعة متعلمين

متعّلم أو مجموعة متعلمين

متعّلم أو مجموعة متعلمين

متعّلم أو مجموعة متعلمين

مكتسبات المتعّلم

3- طرائق ذات ح�صور تعليمّي غير مبا�صر

�لذ�تّي  �لتعّلم  �إلى  باللجوء  و�لقدر�ت  �لمعلومات  �كت�ساب  فيها  ويح�سل 

��ستنادً� �إلى م�سادر ومر�جع خارجّية.

ما  ن�ساط  تنفيذ  على  �لحّث  خالل  من  مبا�سر،  غير  بدور  �لطر�ئق  هذه  في  �لمعّلم  يقوم 

بالرجوع �إلى م�سادر ومر�جع لتعويد �لمتعلِّم على �ل�ستقالل في تعّلمه. تحترم هذه �لطر�ئق 

��ستعد�د�ت كّل متعّلم، وهي تن�سجم مع نظرّية تفريد �لتعّلم حيث ي�ستطيع كّل متعّلم �أن يح�سل 

على �لهدف مع تخ�سي�س �لوقت �لذي يالئمه.

د- تمتاز هذه �لطر�ئق باأّنها �لأكثر ��ستعماًل. وهي تقود �إلى عملّيات 

تنمية قدر�ت عقلّية  وتتطّلب من هوؤلء  . كما  �لمتعّلمين  بين  ت�سفية 

معّقدة لّلحاق بالم�ستوى �لمطلوب من دون �سمان ح�سول ذلك.

هـ- يلجاأ �لمعّلم �إلى هذه �لطر�ئق �إّما ب�سبب �سعط �لمناهج، �أو 

تعويد هوؤلء  �أو لأجل  �لمتعلمين،  �أو كثرة عدد  �لمتاح،  �لوقت  �سيق 

على نمط تعليم وتعّلم يعك�س و�قع �لحياة... 
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  3     تصنيف طرائق التعليم والتعّلم على 
أساس المحور

المثّلث التعليمّي

ُت�سّنف طر�ئق �لتعليم و�لتعّلم بالرجوع �إلى �لمثّلث �لتعليمّي �إلى ثالث مجموعات، ترّكز كّل 

مجموعة على قطب من �أقطابه.

المتعّلم

Pé
da
go
gie

ة 
ربي

الت
م 

عل Apprentissage م
الّتعلّ

Didactique التعليمّية
المعّلم المعرفة
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ج- طريقة تقليدّية: لأّنها، من جهة، قديمة �إلى درجة ��ستحالة تحديد تاريخ ن�سوئها، ومن 

جهة �أخرى، ت�سّكل نمطًا محّددً� من �لتعليم �لذي يميز بين �لمعّلم )�لر��سد، �ساحب �لخبرة، 

�لحكيم( و�لمتعّلم )�لجاهل، �لنا�سئ، حديث �لعهد(. ُتعَتبر هذه �لطر�ئق ماألوفة بالن�سبة �إلى 

�لمعّلمين �لذين تعّودو� عليها منذ كانو� على مقاعد �لدر��سة.

1- طرائق محورها المعّلم

وهي تقّلل من �أهمّية �لعالقة �لمبا�سرة بين �لمتعّلم و�لمعرفة. 

�لتي  للمتعّلم بالو�سائل  �إلى نقلها  يملك �لمعّلم �لمعرفة، ويبادر 

ير�ها منا�سبة للمتعّلم. تبدو هذه �لطر�ئق �سهلة �لتطبيق، وهي 

تقّلل من �أهمّية �لعالقة �لمبا�سرة بين �لمتعّلم و�لمعرفة.

ُتطَلق على هذه �لطر�ئق �أ�سماء مختلفة:

ر مد�خلته  اأ- طريقة المعّلم: فالمعّلم �أ�سا�سها، فهو �لذي يح�سّ

وينّفذها م�ستخدمًا �لتقنّيات �لمنا�سبة وي�سجع ويحكم على �لنتائج. 

ترتبط فعالّية �لطريقة باأد�ء �لمعّلم، بينما يبقى دور �لمتعّلمين ثانويًّا.

�إلى  بالن�سبة  ي�سّكل  �لذي  �لتعليم  محتوى  �لمعّلم  يحّدد  عقدّية:  طريقة  ب- 

�لمتعّلمين عقيدة ونموذجًا وحقيقة غير قابلة للنقد، �إّل مع و�سع �لمعّلم في نف�س �لد�ئرة.

المتعّلم

المعّلم المعرفة
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من ح�صناتها اأّنها:

من  كبير  كّم  بعر�س  وت�سمح  للمعّلم  ومطمئنة  و�سهلة  �قت�سادّية 

�لمعلومات في وقت محدود.

ومن �صلبّياتها اأّنها: 

ي�سّكل  �أن  و�لمعرفة،  �لمتعّلم  بين  �لو�سيط  للمعّلم،  يمكن  �أ- 

حاجزً� بينهما.

ب- ت�ساوي ما ي�ساويه �لمعّلم لكونها مبنّية على �أ�سا�س م�ستوى �أد�ئه. 

يتعّلمه  ما  بدل  �لتعليم،  و�سروط  عمله  وطريقة  �لمعّلم  ُيعّلم  ما  على  توؤّكد  ج- 

�لمتعّلم وكيفّية تعّلمه و�سروط هذ� �لتعّلم.

د- في حال �لإكثار من ��ستعمالها توّلد �سلبّية وتبعّية عند �لمتعّلم، وتعّلم بفعل �لآخر وعن 

طريقه ولي�س بالفعل �ل�سخ�سّي. و هي ل تنّمي لدى �لمتعّلم �ل�ستقاللّية و�لتعّلم �لذ�تّي.

هـ- توؤّكد على �لمردود �لنظرّي �أكثر من �لفعلّي، وعلى �لتطابق �لو�هم بين ما يفعله �لمعّلم 

وما يطلب فعله من �لمتعّلمين.

2-  طرائق محورها ن�صاط المتعّلم

�لمعّلم  دور  ي�سبح  عمليًّا.  �لمتعّلم  ي�ستفيده  ما  على  �لطر�ئق  من  �لمجموعة  هذه  ترّكز 

هنا منّظمًا وو�سيطًا ومحّركًا لن�ساط �لمتعّلمين وم�ست�سارً� لهم. يوؤّكد هنا على �لعالقات بين 

�لمتعّلمين �أنف�سهم، وبينهم وبين �لمعرفة، عبر �لن�ساطات �لتي يقومون بها. ل ُيعاَمل �لمتعّلمون 

فيها كجمع مجّرد، و�إنما كاأفر�د متعّددين متمايزين، ول يظهر هوؤلء كمتلّقين، و�إّنما كفاعلين 

موؤّثرين في �لعملّية �لتربوّية. تطمح هذه �لطر�ئق عبر �لقيام بن�ساط م�سترك �إلى �إن�ساء عالقة 

تفاعلّية بين �لمعّلم و�لمتعّلم و�لمعرفة.

ت�سّمى هذه �لطر�ئق:
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�لمعّلم،  لن�ساط  خا�سعين  يعودو�  لم  �لمتعّلمين  لأّن  نا�صطة:  اأ- 

و�إّنما هم يقومون بن�ساطهم �لخا�ّس.

�لنظرية   �أ�ُس�سها  ظهور  ِقَدم  من  �لرغم  على  حديثة:  ب- 

�لطر�ئق  برزت هذه  ما  فاأكثر  �لتطبيقّي  �لمجال  في  �أّما   .)1720(

من  �لأّول  و�لربع  ع�سر،  �لتا�سع  �لقرن  من  �لأخيرة  �ل�سنو�ت  خالل 

�لقرن �لع�سرين. 

ج- اكت�صافّية: لكون �لمعارف و�لقدر�ت �لمكت�سبة من قبل �لمتعّلمين 

ناتجة من �إعادة �كت�سافهم لها، عماًل بتاأمين جّو تربوّي ي�سمح للمتعّلمين بالتعّلم 

بطريقة مبا�سرة وم�ستقّلة، وبالتالي فّعالة وم�سّوقة �أكثر.

المتعّلم

المعّلم المعرفة

من ح�صناتها اأّنها:

�أ- تعّزز �هتمام �لمتعّلم بالن�ساط وحما�سه له و�لد�فعّية �لد�خلّية لديه.

ب-  ت�سمح با�ستيعاب �لمعلومات وتعّلمها ب�سكل �أف�سل ب�سبب �لفعل �ل�سخ�سّي و�لإح�سا�س 

بمعنى �لن�ساط.

ج- ت�ساعد �لمتعّلم على �ل�ستقاللّية في تعّلمه وتذّوقه للتعّلم.

د- تنّمي �لعالقات بين �لمتعّلمين وبينهم وبين �لمعّلم.
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ومن �صلبّياتها اأّنها:

تنفيذ،  تح�سير،   ( �لمعلم  قبل  من  وُمتطّلبة  �لتنفيذ  �سعبة  �أ- 

ة(. تقويم، كفاءة خا�سّ

ب- تحتاج �إلى وقت �أطول لأّنها تهدف �إلى تنمية �أهد�ف متنّوعة 

تغّطي كامل جو�نب �سخ�سّية �لمتعّلم.

)عديد  �أحيانًا  �لتحقيق  �سعبة  عّدة  �سروط  توّفر  تفتر�س  ج- 

�لمتعّلمين في �ل�سفوف وطريقة جلو�سهم وتنظيم �لتعليم، م�ساحة 

�ل�سف، توّفر �لتجهيز�ت...(. 

3-  طرائق محورها محتوى الماّدة والتفاعل معه

يرجع  �لتربوّي.  �لعمل  برمجة  عبر  �ل�سدفة  دور  حذف  �إلى  �لطر�ئق  هذه  تهدف 

�إذ يمكن �ل�ستغناء  بالمعّلم  للعالقة  له. ل �سرورة هنا  رة  �إلى معارف مح�سّ �لمتعّلم مبا�سرة 

عنها كلّيًا �إلى حّد يمّكن �لمتعّلم من �لتعّلم مثاًل من �لكمبيوتر مبا�سرة عبر �لبر�مج �لمتنّوعة.

يمكن ت�سمية هذه �لطر�ئق:

اأ-  العلمّية اأو الإيجابّية: لأنها ت�ستند �إلى مقاربة علمية وتجريبّية للتعلم، و�إلى نظرّية في 

علم �لنف�س ترى في �لتعّلم تغّيًر� في �سلوك �لمتعّلم. ولأّنها تح�سب جميع �آثار �لتعليم ول 

تترك �سيئًا لل�سدفة.

ب-  المفّردة: لأنه ُيهتّم، في هذه �لطر�ئق، بتمّكن كّل متعّلم كفرد من عبور خطو�ت �لتعّلم 

وبال�سرعة �لمنا�سبة له.

�لمعلوماتّية،  �لم�ستعمل في برنامج  �لمعنى  �إعد�دها من  ج-  المبرمجة: لأّنها تقترب في 

حيث تنّظم �لماّدة ب�سكل ي�ساعد �لمتعّلم عماًل بالمبادئ �لآتية:

 تحليل �لمحتوى �لمعّقد وتق�سيمه �إلى عنا�سره �لمكّونة.

تخّطى  كّلما  �ل�سعب،  �إلى  �ل�سهل  من  �لخطو�ت  تتدّرج  بحيث  �لن�سبّية،    �ل�سهولة 

�لمتعّلم مرحلة ي�سهل عليه �كت�ساب �لاّلحقة.

 �لتحفيز �لإيجابّي عند �لح�سول على �ل�سلوك �لمطلوب.
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من ح�صنات هذه الطرائق اأّنها:

تحترم �سرعة تعّلم كّل متعلم، وتبعده عن �سغط �لمعّلم �أو مجموعة �لرفاق.

ومن �صلبّياتها اأّنها: 

1- ُتظهر �لمتعّلم متوّحدً� �إلى حّد �لتطّرف.

2- تفتر�س حما�سًا ز�ئدً� عند �لمتعّلم �لنا�سئ حّتى يتابع �لبرنامج �إلى �آخره.

3- ت�سمح �أحيانًا بالو�سول �إلى �آخر �لبرنامج بدون �سمان فهم �لمتعّلم له.

المتعّلم

المعّلم المعرفة
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  4     تصنيف طرائق التعليم والتعّلم بالرجوع 
إلى األهداف التعّلمّية

للحياة من  و�إعد�ده  �لمتعّلم،  تربية  �إلى  �لمدر�سّي  و�لتعّلم  �لتعليم  تهدف عملّيات 

�إجتماعّية.  وجد�نّية  �أو  عاطفّية  ومو�قف  حركّية  ومهار�ت  عقلّية  قدر�ت  �إك�سابه  خالل 

ت�ساغ هذه �لقدر�ت و�لمهار�ت و�لمو�قف في ن�ساطات �لتعليم و�لتعّلم �لمدر�سّي �لمنهجّي على 

�سكل �أهد�ف تعّلمّية وتربوّية تعمل �لموؤ�ّس�سة �لتربوّية على �إك�سابها للمتعّلمين:

ة �لتعليمّية و�لتعّلمّية �أو �لح�سة كاملة �أو  -  على �لمدى �لقريب �لمبا�سر، خالل بع�س �لح�سّ

�أكثر قلياًل. ت�سّمى هذه �لأهد�ف �أهد�ًفا تعّلمّية �أو عنا�سر كفايات.

-  على �لمدى �لمتو�ّسط، خالل مجموعة من �لح�س�س �لتعليمّية و�لتعّلمّية �أو وحدة تعليمّية 

وتعّلمّية. ت�سّمى هذه �لأهد�ف كفايات تعّلمّية.

-  على �لمدى �لبعيد، خالل مجموعة �سنو�ت تعليمّية �أو حلقة تعليمّية �أو �إعد�د معّين. ت�سّمى 

هذه �لأهد�ف �لتعّلمّية و�لتربوّية �أهد�فًا �ندماجّية نهائّية )حلقة تعليمّية( �أو �أهد�ًفا عامة 

)�إعد�د معّين(.

-  على �لمدى �لأبعد، طو�ل �سنو�ت �لتعليم و�لتعّلم و�أبعد منها في �لحياة، بغ�ّس �لنظر عن 

نوع �لإعد�د. ت�سّمى هذه �لأهد�ف �لتربوّية �لغايات �لتربوّية.

�إّن ما يقوم به �لمعّلم عملّيًا على �لمدى �لقريب و�لمتو�ّسط هو �إك�ساب �لمتعّلمين كفايات 

تعّلمّية. يمكننا �إلى حّد كبير، تحديد �لمكّون �لأ�سا�سي في �لهدف �لتعّلمّي �أو عن�سر �لكفاية 

�لمكّونات  متنّوعة  �لعنا�سر  من  مجموعة  فتت�سّمن  �لكفايات  �أّما  عاطفّي(.  حركّي،  )عقلّي، 

)عقلّية و/ �أو حركّية و/ �أو عاطفّية( يظهر �أحدها ب�سكل بارز ليحتّل مكان �لمكّون �لأ�سا�سّي، 
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بينما تقف �لمكّونات �لأخرى في �لخلف، تمامًا كجبل �لجليد �لعائم 

.Iceberg فوق �لمياه

�إّننا ن�سّنف طر�ئق �لتعليم و�لتعّلم بالّرجوع �إلى �لمكّون �لأ�سا�سّي 

في �لهدف �لتعّلمّي �لذي تعمل على �إك�سابه للمتعّلمين و�إلى مرتبته 

)هدف تعّلمّي �أو كفاية( �إلى �أربع مجموعات:

اأ- طرائق تتالءم مع الأهداف التعّلمّية ذات المكّون العقلّي 

البارز

 �لمحا�سرة، �لعر�س �لو��سح، �لحّث على �لفهم، �ل�ستدلل �لتعليمّي، 

ي و�لكت�ساف، �لتحليل و�لت�سنيف، �لتعبير و�لتو��سل، �لتعليم �لمبرمج،  �لتق�سّ

�لقيام بالأدو�ر، �لرحلة �لتربوّية، حّل �لتمارين...

ب- طرائق تتالءم مع الأهداف التعّلمّية ذات المكّون الح�ّصّي والحركّي البارز

�إك�ساب مهار�ت )1(، )2(، )3(، تنفيذ خطو�ت...

ج- طرائق تتالءم مع الأهداف التعّلمّية ذات المكّون العاطفّي اأو الوجدانّي البارز

�لنقا�س، ور�سة �لعمل، �لتعبير �لحّر، �لقيام بالأدو�ر...

د- طرائق تتالءم مع الكفايات

�لم�سروع، �لتعّلم �لتعاونّي، حّل �لم�سائل، �لملّف �لتعّلمّي، �لتعّلم عبر �لحا�سوب ومعه...

�لمجالت  في  �أخرى  وتكر�ر  مجالين،  في  طر�ئق  تكر�ر  �لت�سنيف  هذ�  في  نالحظ  �إّننا 

�لثالثة مجتمعة. �أردنا، بذلك، �لّدللة على كون بع�س �لطر�ئق، وح�سب طبيعة �لن�ساط �لتعليمّي 

و�لتعّلمّي، تتعامل مع �لمجالين في �لوقت نف�سه، كطريقة تنفيذ �لخطو�ت �لتي تكون مّرة مع 

�لبارز )تنفيذ خطو�ت عقلّية(  �لعقلّي  �لمكّون  �لتعلمّية ذ�ت  �لأهد�ف  �لمتالئمة مع  �لطر�ئق 

�أهد�ف  مع  تتعامل  عندما  و�لحركّي،  �لح�سّي  �لمجال  مع  �لمتالئمة  �لطر�ئق  مع  �أخرى  ومّرة 

تعّلمّية ذ�ت مكّون ح�ّسّي وحركّي بارز )تنفيذ خطو�ت عملّية(. وكذلك �لأمر مع طريقة �لتحليل 

و�لت�سنيف �لتي تتعامل مع �أهد�ف تعّلمّية ذ�ت مكّون عقلّي بارز مع دور كبير للمجال �لح�سّي 
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�لتي  �لحّر  �لتعبير  �لخا�سّية في طريقة  �أي�سًا هذه  و�لحركي. تظهر 

�أهد�ف ذ�ت مكّون بارز عاطفّي و�جتماعّي )�لتعبير عن  تتعامل مع 

كبير  دور  مع  و�لم�ساعر(  و�لأحا�سي�س  �ل�سخ�سّية  و�لآر�ء  �لمو�قف 

للمجال �لعقلّي في �لتحكم باللغة و�سالمة �لتعبير.

�لثالثة:  �لمجالت  بين  �لتقاطع  مكان  �حتّلت  �لتي  �لطر�ئق  �أّما 

�لم�سروع، �لتعّلم �لتعاونّي، �لتعّلم عبر �لحا�سوب... فهي تتعامل مع 

�لمت�سّمنة  و�لمو�رد  �لتعّلمّية  �لأهد�ف  فيها  ُتدمج  �لتي  �لكفايات 

و�لعاطفّي  �لعقلّي  )�لمجال  �لمتعّلم  �سخ�سّية  و�أبعاد  مجالت  لجميع 

و�لجتماعّي و�لح�سّي و�لحركّي ح�سب �لكفاية(.

غالبًا،  تحتوي  فهي  �لكفايات  وتعّلم  تعليم  على  مثال  خير  �لم�سروع،  طريقة  �إّن 

�جتماعّية مع مكّون  �لم�سروع، على مكّونات عقلّية وح�سّية وحركّية وعاطفّية  بح�سب طبيعة 

و�حد بارز �أكثر: جمع �أمو�ل لالأيتام، �إعد�د مج�ّسم لقبة �ل�سخرة، �إعد�د بحث عن �سخ�سّية 

تاريخّية، ت�سميم و�إ�سد�ر مجّلة ...

يمكننا تمثيل ت�سنيف �لطر�ئق بالّرجوع �إلى �لأهد�ف �لتعّلمّية كما ياأتي:

�لنقا�س.

ور�سة �لعمل.

�لتعبري �حلر.

لعب �لأدو�ر.

ي �لتق�سّ

و�لكت�ساف.

�لتحليل و�لت�سنيف

تنفيذ خطو�ت

)�إجر�ء�ت عقلية(

 تنفيذ 
)3(

.
)2(

.
)1(

�إك�ساب مهار�ت 

خطو�ت )�إجر�ء�ت عملية(.

المجال الحّسي والحركّي

المجال العاطفّي واالجتماعّي

المجال العقلّي

�ملحا�سرة.

�لعر�س �لو��سح.

�لتعبري و�لتو��سل.

�حلّث على �لقيم.

�ل�ستدلل �لتعليمي.

�لتعليم �ملربمج.

حّل �لتمارين.

�لرحلة

�لرتبوية

حّل �مل�سائل، 

�لتعّلم �لتعاوين، 

�لتعّلم عرب 

�حلا�سوب ومعه.

�مللف �لتعّلمي.

�مل�سروع.



ل يكفي �لمعّلم �لّطالع على م�سّميات �لطر�ئق �لإجمالّية �لو�ردة في �لت�سنيفات )طر�ئق 

�إلقائّية، طر�ئق محورها �لمتعّلم، طر�ئق ذ�ت ح�سور تعليمّي غير مبا�سر...(. و�إّنما هو بحاجة 

�إلى �لتعّرف �إلى �لطر�ئق بالتف�سيل وتمييز بع�سها من �لبع�س �لآخر، و�لأهّم من ذلك �كت�ساب 

�لقدرة على تطبيقها في عملّية �لتعليم و�لتعّلم.

 �سنقوم، فيما يلي، ب�سرح وتو�سيح مجموعة من �لطر�ئق  �لتي يمكن للمعّلم �عتمادها  في 

مو�د �لتربية �لإ�سالمّية.

طرائق التعليم - التعّلم
»من التصّور إلى التنفيذ« ثانيًا



إطار مرجعّي
�عتمدنا، في �سرح وتو�سيح طر�ئق �لتعليم و�لتعّلم، �إطارً� نظرّيًا مرجعّيًا م�ستركًا، �سنقوم 

فيما يلي، بتعد�د عناوينه وتو�سيح ما نريد �إدر�جه في كّل منها من �أجل تي�سير �لفهم.

هذه �لعناوين هي:

�بتد�أنا بتعريف �لطريقة وتبيان �إطارها وحدودها. كما وتطّرقنا  تعريف الطريقة

�أحيانًا �إلى �أ�سلها وتاريخ ن�سوئها.

من  خ�صائ�ص الطريقة فرعّية  عناوين  مجموعة  �لعنو�ن،  هذ�  تحت  ��ستعر�سنا، 

�سلبّياتها،  و�أحيانا  و�إيجابياتها،  عاّم  ب�سكل  �لطريقة  فو�ئد  �سمنها 

وم�ستلزمات و�سروط تطبيقها، ومحاذير يجب �أخذها بعين �لعتبار 

عند �عتمادها.

 دور المعّلم
بّيّنا دور �لمعّلم وما ُيطلب منه �لقيام به في كّل طريقة، وما عليه 

تح�سيره لإنجاحها )قبل �لتنفيذ وخالله وبعده(، ومتى عليه �لقيام 

بالتعليم، ومتى يترك �لمجال للتعّلم في�سبح دوره موّجها وم�ست�سارً�.

بّيّنا دور �لمتعّلم وما ُيطلب منه �لقيام به في كّل طريقة، بهدف  دور المتعّلم

�إظهار �لتكامل فيما بين �لتعليم و�لتعّلم.

 ما تنّميه الطريقة لدى 

المتعّلمين

تنّمي كّل طريقة لدى �لمتعّلمين - غير هدف �لمحتوى �أو �لإنتاج 

و�جتماعّية  عاطفّية  ومو�قف  عقلّية  قدر�ت   - نهايتها  في  ل  �لمح�سّ

ومهار�ت حركّية خالل تنفيذها. نحاول تظهيرها في كّل طريقة تحت 

هذ� �لعنو�ن.

بّيّنا، تحت هذ� �لعنو�ن، �لماّدة �لتعليمّية �أو بع�س �لماّدة �لتي تطّبق  متى تطّبق الطريقة؟

فيها �لطريقة، كما وذكرنا �أحيانًا �لمرحلة �لتعليمّية �لمنا�سبة لها.



 جوانب اأخرى
و�سعنا تحت هذ� �لعنو�ن مجموعة من �لعناوين:

من  �لمطلوب  �لعمل  �سكل  بذلك  ونق�سد  العمل:  و�صعّيات   -

�لمتعّلمين خالل �لن�ساط. ن�سّمي و�سعّية �لعمل »فردّي« عندما ُيطلب 

من كّل متعّلم تنفيذ عمل محّدد )�لإجابة عن �سوؤ�ل، حّل تمرين...(، 

في  �لتعاون  �أو  �إجابة  تح�سير  متعلَِّمْين  من  ُيطلب  عندما  و«ثنائّي« 

ع �لمتعّلمون مجموعات توؤّدي  �إنجاز عمل معّين، و«فريقّي« عندما ُيوزهَّ

كلٌّ منها عماًل معّينًا بطلب من �لمعّلم.

- مراتب الأهداف وفئاتها ومجالتها: ونق�سد بهذ� �لعنو�ن ما 

تتعامل معه �لطريقة من �أهد�ف: مرتبة �لأهد�ف �لتعّلمّية �أو مرتبة 

�أو  �لفهم  فئات  بها  فنعني  �لتعّلمّية  �لأهد�ف  فئات  �أّما  �لكفايات. 

بها  �لتعّلمّية فنق�سد  �لأهد�ف  و�أّما مجالت  �لتركيب...  �أو  �لتحليل 

�لمجال �لعقلّي �أو �لحركّي �أو �لعاطفّي.

- اأنماط التعّلم: ونعني بها �أنماط �لتعّلم �ل�ّسبعة �لمعالج في جميع 

و�لطر�ئق،  �لإجر�ء�ت  �لمفاهيم،  �لوقائع،  �أي:  �لتعليمية  �لمو�د 

�لمو�قف،  �لحركّية،  �لمهار�ت  و�لمبادئ،  و�لقو�نين  �لأنظمة 

��ستر�تيجّيات �لتفكير.

مع  للتعّلم  �لمتعّلم  تح�سيل  بذلك طريقة  ونعني  التعّلم:  - طبيعة 

�لمعّلم و/ �أو �لزمالء �أو بالعتماد على نف�سه بالتعّلم �لذ�تّي.

�سن�ستثمر، في نهاية �سرح طر�ئق �لتعليم و�لتعّلم، هذ� �لإطار �لمنهجّي، من خالل جمع 

محتويات بع�س هذه �لعناوين، وتحليلها، و��ستخال�س �لنتائج �لمنا�سبة.
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المحاضرة 01

   1    تعريف 
�أ�سلوب �لمحا�سرة، كطريقة تعليم وتعّلم، هي عملّية تو��سل �سفهّي من جانب و�حد، يقوم 

خاللها �لمعّلم باإلقاء معلومات على م�سامع �لمتعّلمين ب�سكل منّظم، مع مر�عاة قو�عد �لإلقاء 

و��ستعمال �لو�سائل �لمعينة. 

تجربة،  عر�س  معلومة،  خبر،  ة،  ق�سّ �سرد  معلومات،  عر�س  �لطريقة:  هذه  �أ�سكال  تتنّوع 

و�سف ظاهرة �أو �سيء...

  2    إيجابّيات وسلبّيات
ا في �أذهان عاّمة �لنا�س  لقد �أعطينا لهذه �لطريقة �لإلقائّية مو��سفات و�سو�بط لنمّيزها ممهَّ

عنها من ت�سّور�ت تقليدّية موروثة. �إّننا نرى لهذه �لطريقة �إيجابّيات كثيرة وبع�س �ل�سلبيات.

اأّما اإيجابّياتها فنذكر منها:

-  ت�سمح باإلقاء وعر�س كّم كثير من �لمعلومات في وقت ق�سير، ز�د عليه لجوء �لمعّلم �إلى 

تقنّيات �لعر�س �لحديثة.

- تتالءم مع كثرة عدد �لمتعّلمين.
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ة في حال �سغط �لمناهج. - �قت�سادية، توّفر �لوقت خا�سّ

وحفظ  ف  �ل�سّ �سبط  في  �لمعّلم  من  كبيرً�  جهدً�  تتطّلب  ل   -

�لنظام.

- تنا�سب في عر�س مو�سوع جديد ل يعرف عنه �لمتعّلمون �لكثير 

ول �إمكانّية للنقا�س فيه �بتد�ًء.

- ماألوفة للمعّلم و�لمتعّلمين.

واأّما �صلبّياتها فنذكر منها:

- يكون �لمتعّلم فيها في حالة تلقٍّ �سلبيٍّ يخّفف منها توليد �سر�ع فكرّي 

بين �لمعلومات �لمعرو�سة و�لمكت�سبات �لقبلية �لموجودة لدى �لمتعّلم.

- عدم �لهتمام بالفروقات �لفردّية.

- �لتركيز على محتويات �لماّدة �لمعرفّية ولي�س على �لمتعّلم.

  3    مواصفات أسلوب المحاضرة وضوابطه
يحتاج �أ�سلوب �لمحا�سرة، كطريقة تعليم وتعّلم، يلجاأ �إليها �لمعّلم، �إلى كفاءة عالية ُتكت�سب 

عالية،  بن�سبة  تحقيقها،  وت�سمن  �أكبر  فعالّية  تعطيها  و�سو�بط  مو��سفات  و�إلى  بالتدريب، 

لالأهد�ف �لمن�سودة:

- �لتح�سير �لجّيد: وي�سمل �لتح�سير �لذهنّي لالأفكار �لمعّدة للعر�س وترتيبها وتنظيمها، 

للو�سائل  و�لعملّي  �ل�سا�سة،  عبر  ُتعر�س  �أو  �للوح  على  ُتدّون  �لتي  �لأقالم  لروؤو�س  و�لخّطّي 

�لمعينة.

- ��ستعمال و�سائل �لت�سويق و�لتحفيز و�لإثارة: �لتمثيل و�لحركات و�لإيماء�ت )باعتد�ل(، 

ور �لمح�سو�سة و�لجد�ول و�لر�سوم و�لو�سائل �لمرئية و�لم�سموعة. و�لأمثلة و�ل�سّ

- ��ستعمال �للغة �ل�سليمة و�لو��سحة و�لمالئمة لم�ستويات �لمتعّلمين )وحدة قناة �لتو��سل 

و�لموجة( و�لعتد�ل في �ل�سوت و�لنبرة و�لتنغيم و�لوتيرة.
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المحاضرة

  4    دور المعّلم
ملتزمًا  �لمد�خلة  ر  ويح�سّ �لتعّلمّية  �لأهد�ف  ويحّدد  �لمحا�سرة  مو�سوع  �لمعّلم  يختار 

�ل�سو�بط �لمتقّدمة.

  5    دور المتعّلم
تنفيذ ما ُيطلب منه من �إ�سغاء ومتابعة وطرح �أ�سئلة �أو �لإجابة عنها، وتدوين �لمالحظات 

و�لتلخي�س.

  6    ما تنّميه الطريقة لدى المتعّلمين
ي لدى �لمتعّلم، خالل �لتنفيذ:  ت�ساهم هذه �لطريقة، في �أن تنمِّ

- �لنتباه �لإر�دّي و�لإ�سغاء و�لتركيز و�لمتابعة.

�لعنا�سر  �لمعلومات، جمع  �لمعرو�سة عليه، مقابلة  تلك  بالتفاعل مع  �لمعلومات  - زيادة 

�سمان  �لمبا�سر،  �لخطاب  ��ستعمال  �لإلقاء:  قو�عد  مر�عاة   -

�لروؤية �لمتبادلة و�لإ�سغاء.

تلخي�س  �آخر،  �إلى  وقت  من  �لأ�سئلة  طرح  و�لمتابعة:  �لنتباه   -

�لمتعّلمين، مر�جعة  �لتاأّكد من متابعة  ببع�سها،  �لمعلومات وربطها 

�لنقاط �لأ�سا�سّية.

�ل�سفوف  في  معدودة  دقائق  �لمحا�سرة:  مّدة  �إلى  �لنتباه   -

�لدنيا، وزيادة �لمّدة كّلما �رتفعنا في �لمر�حل �لدر��سّية لت�سل �إلى 

حو�لي ن�سف �ل�ساعة، عدم �لإ�سهاب وعدم �لخت�سار �ل�سديد.

هذه �لمو��سفات و�ل�سو�بط تعطي �أ�سلوب �لمحا�سرة �لجدّية �لاّلزمة و�لفعالّية 

�لمطلوبة، وتبّين بالتالي �أهمية وفو�ئد �لّلجوء �إليها.
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محتوى  في  �لثانوّي  من  �لأ�سا�سّي  وتمييز  �لعالقات  وتحديد 

�لمحا�سرة.

�لخال�سات.  و�إعد�د  �لأقالم(،  )روؤو�س  �لمالحظات  تدوين   -

وب�سكل  �لثانوية  �لمرحلة  في  ة  خا�سّ �لكفايتين  هاتين  �أهمّية  تظهر 

عبر  بالتدريب  �إّل  الن  تتح�سّ ول  �لجامعّية.  �لمرحلة  في  �أكثر  ملّح 

�سرط  �لتعليمّية،  و�لمر�حل  �لمو�ّد  جميع  في  �لمحا�سرة،  �أ�سلوب 

�لمتعّلمين  وتدريب  �لطريقة  �أهد�ف  من  كهدَفْين  عنهما  �لإعالن 

على �أ�سولهما وتقويم �أعمالهم تكوينّيًا.

  7    متى تطّبق الطريقة؟
-  تطّبق �لطريقة في جميع �لمو�ّد �لمعرفّية و�لمر�حل �لتعليمّية مع �ختالف كّم �لمعلومات 

�لمعرو�سة مع �رتفاع �لمرحلة �لتعليمّية.

- �إّننا نرى �عتماد �أ�سلوب �لمحا�سرة منا�سًبا في حالت محّددة، نذكر منها: 

- �أّنه مو�سوع جديد ل يعرف �لمتعّلمون عنه �سيئًا.

- تدريب �لمتعلمين على �إعد�د �لخال�سات وتدوين �لمالحظات.

- كثرة عدد �لمتعّلمين.

- تعويد �لمتعّلمين على �لتقاط �لمعلومات ومتابعتها و�لعتماد على �لنف�س في ذلك.

- �سيق �لوقت �لمتاح للتعليم و�لتعّلم، و�سرورة �لّطالع على �لمعلومات ولو �سريعًا.

  8    جوانب أخرى
روؤو�س  تدوين  حال  )في  فردّيًا  �لمتعّلمين  من  �لمطلوب  �لعمل  يكون  �لعمل:  -  و�سعّيات 

�لأقالم و�إعد�د �لخال�سة(.

- مر�تب �لأهد�ف: تتعامل هذه �لطريقة مع �لأهد�ف �لتعّلمّية من فئة �لفهم و�لتمييز.

- �أنماط �لتعّلم: تعالج هذه �لطريقة �لوقائع و�لمفاهيم.

- طبيعة �لتعّلم: يتعّلم �لمتعّلم في هذه �لطريقة من �لمعّلم.
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العرض الواضح

   1    تعريف
�لعر�س �لو��سح كطريقة تعليم وتعّلم هي عملّية تو��سل �سفهّي باتجاهين، من �لمعّلم �إلى 

ومي�ّسر  و��سح  ب�سكل  �أو معطيات  معلومات  بعر�س  �لمعّلم  يقوم خاللها  وبالعك�س؛  �لمتعّلمين 

للفهم و�ل�ستيعاب من قبل �لمتعّلمين.

�إّنها ت�سبه �أ�سلوب �لمحا�سرة في كثير من �لجو�نب �إّل �أّنها تتمّيز منها ب�سرط فهم �لمعلومات 

�لمعّلم  قبل  من  �لفعلي  بالتاأّكد  �ل�ساحقة،  غالبّيتهم  �أو  �لمتعّلمين  جميع  قبل  من  �لمعرو�سة 

)ح�سور تعليمّي كامل(.

  2    مواصفات الطريقة وشروطها
طريقة �لعر�س �لو��سح طريقة �إلقائّية وتلقينّية في �لوقت نف�سه. يخلط �لكثير من �لنا�س 

بين �لم�سطلحين، ولكّننا نرى فرقًا بينهما؛ فالإلقائّية ل تكون تلقينّية بال�سرورة بمعنى تلّقن 

�لمتعّلمين للمفاهيم و�لوقائع �لمعرو�سة عليهم بالإلقاء.

و�سائل  و��ستعمال  �لجّيد،  �لتح�سير  �لمعّلم  من  �لمحا�سرة،  كما  �لطريقة،  هذه  تفتر�س 

�لت�سويق و�لتحفيز و�لإثارة، و�للغة �ل�سليمة �لو��سحة، ومر�عاة قو�عد �لإلقاء، وحَث �لمتعّلمين 

على �لنتباه و�لمتابعة....

02
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  3    حسنات الطريقة وسلبّياتها
نذكر من ح�صنات طريقة العر�ض الوا�صح اأّنها:

- تندرج تحت عنو�ن بيد�غوجيا �لتمّكن و�لنجاح؛ لأّنها ل تترك 

متعّلما لم يفهم �لمعلومات وي�ستوعبها �إّل وت�ساعده على فهمها.

في  و�لتعّلم  �لتعليم  عملّية  �سورة  وُتح�ّسن  �لمتعّلم  ُتطمئن   -

عينيه.

- ت�ساهم في �لتخفيف من �لفروقات �لفردّية بين �لمتعّلمين.

ومن �صلبّياتها اأّنها:

- ي�سعر خاللها بع�س �لمتعّلمين �لأقوياء بالملل.

- تتطّلب وقتًا يفتر�سه �لبع�س مهدورً�، ونحن نر�ه موّظفًا في �لمكان �لمنا�سب.

- يكون �لمتعّلم فيها في حالة تلّق، �إنما غير �سلبّي بل �إيجابّي نا�سط.
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  4    دور المعّلم
يقوم �لمعّلم باإلقاء معلومات �أو عر�س معطيات يي�ّسرها لال�ستيعاب 

من قبل �لمتعّلمين. ي�ستعين، من �أجل تحقيق �لهدف بو�سوح �لعر�س 

و�لو�سائل  و�لجد�ول  �لر�سوم  و��ستعمال  و�لتكر�ر  �لأفكار  وت�سل�سل 

�لمفاهيم  عن  �لمتعّلمين  �سوؤ�ل  منه  ُويطلب  �لمنا�سبة.  �لمعينة 

ُيلَزم  بع�سهم،  ��ستيعابها من  ��ستنتاج عدم  �لمعرو�سة، وفي حال 

باإعادة �لعر�س بطرق �أخرى حتى ح�سول �لفهم. عليه �أن ل يت�سّرع 

في �ل�سرح و�أن ل يطرح �أ�سئلة من نوع: »�أفهمتم؟ من لم يفهم؟ »...لأّن هذه 

�لأ�سئلة ل ُت�ستتبع، في �لغالب، بالإجابة عنها.

�لفّعالة  �لم�ساركة  على  ويحّثهم  �لأخرى،  �لطر�ئق  في  كما  �لمتعّلمين،  �لمعّلم  ي�سّجع 

)�لإفهام(  �لمتعّلمين  لدى  �لفهم  ح�سول  هو  �لطريقة  هذه  في  �لأ�سا�سّي  فالهدف  و�لنتباه، 

و�لتاأّكد من ح�سوله.

ض الواضح
العر

  5    دور المتعّلم
ي�سغي �لمتعّلم �إلى �ل�سرح بانتباه، يتلّقى �لمعلومات وي�سّجلها في مخزونه �لفكرّي، يطرح 

ويلتزم  منه،  ُيطلب  ما  ينّفذ  معلومة.  �أو  فكرة  يفهم  ل  عندما  ة  وخا�سّ عنها،  ويجيب  �لأ�سئلة 

بالتوجيهات و�لتعليمات.

  6    ما ُتنّميه الطريقة لدى المتعّلمين
ُتنّمي هذه �لطريقة، لدى �لمتعّلمين، خالل �لتنفيذ: �لنتباه �لإر�دّي، و�لإ�سغاء، و��ستيعاب 

�لمعلومات وفهمها، وتي�سير حفظها في �لذ�كرة.
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  7    متى تطبَّق الطريقة؟
تطّبق هذه �لطريقة في جميع �لمو�ّد �لتعليمّية و�لمر�حل �لدر��سّية. 

ولكّن �لحاجة �إليها تقّل تدريجّيًا مع �رتفاع �لمر�حل �لتعليمّية. وتتاأّكد 

�لحاجة لعتمادها في �لمفاهيم و�لمبادئ �لأ�سا�سّية جّدً� في �لماّدة 

�لتعليمّية، �أي تلك �لتي توؤ�ّس�س عليها �لمفاهيم �لأخرى، و�لتي، بدون 

ّية تحليل  ��ستيعابها، ل يمكن �لتقدم في �لماّدة. تفتر�س هذه �لخا�سّ

�لتاأ�سي�سّية  و�لمبادئ  �لمفاهيم  هذه  ل�ستك�ساف  �لمعرفّية  �لماّدة 

لمعالجتها بهذه �لطريقة.

  8    جوانب أخرى
- و�سعّيات �لعمل: ُيطلب من  جميع �لمتعّلمين �لإ�سغاء و�لنتباه �لإر�دّي و�لم�ساركة.

و�لتمييز  �لفهم  فئة  من  �لتعّلمّية  �لأهد�ف  مع  �لطريقة  هذه  تتعامل  �لأهد�ف:  -  مر�تب 

و�لحفظ في �لذ�كرة.

و�لأنظمة  و�لقو�نين  و�لإجر�ء�ت  و�لمفاهيم  �لوقائع  �لطر�ئق  تعالج هذه  �لتعّلم:  -  �أنماط 

و�لمبادئ و�لمو�قف.

- طبيعة �لتعّلم: يتعّلم �لمتعّلم في هذه �لطريقة مع �لمعّلم ومنه.
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الحّث على الفهم

   1    تعريف
�لحّث على �لفهم، طريقة في �لتعليم و�لتعّلم ت�سع �لمتعّلم في ن�ساط تو��سلّي مع �لآخرين، 

خالله  �لمتعّلم  يقوم 

ر�سالة،  �إلى  بالإ�سغاء 

بهــــدف  قــــر�ءتهـــا  �أو 

فهمهــــا وفـــّك رمــوزها 

مقا�سد  �إلى  و�لو�سول 

�لمر�ِسل.

  2    أنواعه
نمّيز في ن�ساطات �لحّث على �لفهم و�لتدّرب عليه في �لتعليم و�لتعّلم، ثالثة �أنو�ع:

اأ- فهم الم�صموع )1(

ويعني و�سع �لمتعلم في ن�ساط تعليم  وتعّلم في و�سعّية �إ�سغاء �إلى ر�سالة م�سّجلة �أو ملقاة 

على م�سامعه، و�إثبات فهمه لمحتو�ها خطّيًا �أو �سفهّيًا �أو عملّيًا. ل يكون هذ� �لن�ساط، ب�سبب 

طبيعته، �إل بالّرجوع �لح�سرّي �إلى �لمعلومات �لمخّزنة في ذ�كرة �لمتعّلم.

03
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  3    شروط ومستلزمات
ُي�سترط لنجاح ن�ساطات �لحّث على �لفهم )�لمقروء و�لم�سموع( توّفر �لم�ستلزمات �لآتية:

- وجود �لمر�ِسل و�لمر�َسل �إليه على نف�س موجة �لتو��سل )وحدة �للغة(.

- كون م�سمون �لّر�سالة من م�ستوى �سعوبة يدخل �سمن �إطار �لمنطقة �لأقرب للنمّو )ل �سعب 

جّدً� ول �سهل جّدً�(.

َن �لر�سالة عقبات �أمام �لفهم، و�إّل فقد �لن�ساط �لتعليمّي و�لتعّلمّي جدو�ئّيته. - َت�سمُّ

- تدريب �لمتعّلمين على ��ستعمال �لمعاجم و�لأطال�س و�لمر�جع ب�سّتى �أنو�عها.

- �ختيار مو��سيع تحّرك �لّد�فعّية لدى �لمتعّلمين وتنّمي لديهم، بالتالي، �لحما�س للم�ساركة 

في �لن�ساط.

�ختيار  مع  بالتو�زي  و�لإجابات(  )�لأ�سئلة  �لفهم  ح�سول  عن  �لك�سف  �أدو�ت  تح�سير   -

�لم�ستند�ت مو�سوع �لن�ساط.

ب- فهم المقروء )ال�صتذكاري( )2(

قر�ءة  و�سعية  في  وتعّلم،  تعليم  ن�ساط  في  �لمتعّلم  و�سع  ويعني 

ر�سالة مكتوبة )ن�ّس، ر�سم، �سورة، جدول...( و�إثبات فهمه لمحتو�ها 

خطّيًا �أو �سفهّيًا �أو عملّيًا. يتّم هذه �لن�ساط بالّرجوع �لح�سرّي �إلى 

�لم�ستند و�إلى �لمعلومات �لمخّزنة في ذ�كرة �لمتعّلم.

ج- فهم المقروء )مع م�صادر( )3(

ر�سالة  قر�ءة  و�سعية  في  وتعّلم،  تعليم  ن�ساط  في  �لمتعّلم  و�سع  ويعني 

مكتوبة )ن�ّس، ر�سم، �سورة، جدول...( و�إثبات فهمه لمحتو�ها خطّيًا �أو �سفهّيًا �أو 

عملّيًا. يتّم هذ� �لن�ساط بالّرجوع �إلى �لم�ستند و�إلى �لمعلومات �لمخّزنة في ذ�كرة �لمتعّلم 

مع عدم �لوثوق �لكامل بها و�لّلجوء �إلى �لم�سادر و�لمر�جع �لمنا�سبة )معجم، �أطل�س، د�ئرة 

معارف، �سخ�س مورد خبير...(.
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  4    فوائد طريقة الحّث على الفهم
نذكر من فو�ئد هذه �لطريقة:

�لتو��سل مع �أفكار �لآخرين و�آثارهم و�لتفاعل معها.

تنمية �للغة بال�ستعمال.

فتح �لمجال �أمام �إعمال فكر �لمتعّلمين على م�ستند�ت �أ�سلّية وتحليلها وفهمها بعيدً� عّما 

ي�سدر ح�سرّيًا عن �لمعّلم.

تخّطي عاملي �لّزمان و�لمكان: معالجة م�ستند�ت قديمة �أو حديثة من �لثقافة �لمحلّية �أو 

�لثقافات �لأخرى...

�لثقافي  �لإرث  من  متنّوعة  نماذج  لي�سمل  للمتعّلمين،  �لثقافّي  �لتفكير  عمل  �إطار  تو�سعة 

�لإ�سالمّي �لأ�سيل و�لعالمّي وما ينتج من ذلك من تفاهم و�سالم وت�سامح بين �لنا�س.

تعويد �لمتعّلمين عاد�ت مفيدة : ح�سن �ل�ستفادة من �لوقت، �لح�سول على متعة �لتو��سل 

مع �لآخرين عبر �لّطالع على نتاجاتهم و�أفكارهم...

- �لتمّكن �لن�سبّي من �للغة قر�ءًة و�سرًفا ونحًو� و�إمالًء.

- عدم �لقت�سار على مو�ّد �للغة، و�إّنما �سمول �لن�ساط جميع �لمو�ّد 

�لتعليمّية )م�ستند�ت جغر�فّية، تاريخّية، علمّية...(.

- �عتماد م�ستند�ت غير معالجة �سابقًا في �لتعليم و�لتعّلم، و�إّل �أ�سبح 

�لن�ساط ��ستذكار م�ساألة فهم ولي�س �ل�سعي �إلى فهم م�ساألة جديدة.

- �عتماد م�ستند�ت �أ�سلّية غير م�سطنعة ومرّكبة من قبل �لمعّلم.

  5    دور المعّلم
يقوم �لمعّلم، بح�سب نوع طريقة �لحّث على �لفهم، بالأدو�ر �لآتية:

اأ- فهم الم�صموع

- يقوم �لمعّلم بتح�سير ن�ّس �لفهم �لم�سموع )قر�س مدمج م�سموع �أو مرئّي م�سموع( وتهيئة 

وتنظيم ظروف �لإ�سغاء �إليه، وتح�سير �أدو�ت �لك�سف عن ح�سول �لفهم.
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عن  يجيبون  ثّم  �أكثر  �أو  مّرة  �لر�سالة  �إلى  �لمتعّلمون  ي�سغي   -

�لأ�سئلة مبا�سرة، دون فا�سل زمنّي. يجب �أن ل تكون �لأ�سئلة كثيرة 

ومّدة �لإجابة عنها طويلة حتى ل ُي�سّجل فا�سل زمنّي بين �لإ�سغاء 

و�لإجابة �لكا�سفة عن مدى ح�سول �لفهم.

عدم  �لم�سموع،  �لفهم  ن�ساطات  جميع  في  �لمعّلم،  من  ُيطلب   -

�لن�ساط  فقد  و�إّل  للمتعّلمين  �إيحائها  وعدم  �لإجابات  في  �لتدّخل 

قيمته.

- يقوم �لمعّلم بتقويم نتائج �لن�ساط و�إر�ساد �لمتعّلمين �إلى �أخطائهم 

وم�ساعدتهم على تخطيها، كما ُيطلب منه تقويم �لن�ساط بهدف تطويره.

ب- فهم المقروء )ال�صتذكارّي ومع م�صادر(

ر �أدو�ت �لك�سف عن �لفهم، ثّم يطلب من  يقوم �لمعّلم باختيار ن�ّس فهم �لمقروء، ويح�سّ

�إلى  بالرجوع  �لن�س  من  عنها  �لإجابة  ثّم  �لأ�سئلة،  وفهم  �لمحتوى،  على  �لّطالع  �لمتعّلمين 

وبا�ستعمال  �ل�ستذكارّي؛  �لمقروء  فهم  في  ح�سرّي  ب�سكل  �لذ�كرة،  في  �لمخّزنة  �لمعلومات 

�لمر�جع �لمنا�سبة في فهم �لمقروء مع م�سادر. قد يتطّلب �لفهم �لرجوع �إلى غير مرجع �أو 

�إلى غير مكان فيه.

يقوم �لمعّلم بتقويم نتائج عمل �لمتعّلمين، �أو يعطيهم �لإجابات ليقومو� بالتقويم �لذ�تّي، 

ويمكنه نقا�س �أ�سباب �لثغر�ت وم�ساعدة �لمتعّلمين على تخّطيها.

  6    دور المتعّلم
وعالقاتها  محتوياتها  وتحليل  عليها،  �لّطالع  �أو  �لر�سالة،  �إلى  بالإ�سغاء  �لمتعّلم  يقوم 

�لمعتمدة في �سوء  �لفهم  ��ستر�تيجّيات  و�لتوجيهات، ويعّدل في  بالتعليمات  يلتزم  �لد�خلّية. 

لة بم�ساعدة �لمعّلم و�ل�ستعانة بالتفكير �لمعرفّي. �لنتائج �لمح�سّ
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  7    ما تنّميه الطريقة لدى المتعّلمين
�لقدر�ت  �لمتعّلمين  لدى  �أنو�عها  بمختلف  �لطريقة  هذه  تنّمي 

و�لمو�قف �لآتية:

- �لتو��سل مع �أفكار �لآخرين.

- �لتعّلم �لذ�تّي )�لفهم مع م�سادر(.

- �لثقة بالنف�س وبالقدر�ت �ل�سخ�سّية.

- تنمية مو�قف �إيجابّية من �لآخرين.

- تالقح �لأفكار و�إثر�ء �لآر�ء �ل�سخ�سّية.

�لمعرفّية  �لمحتويات  في  �لد�خلّية  و�لبنى  �لعالقات  وتبّين  �لمعلومات  تحليل   -

)فهم �لمقروء (.
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  8    متى تطّبق الطريقة؟
ب�سكل  �لن�سو�س  وتحليل  �للغات  في  عادة  �لطريقة  هذه  تطّبق 

خا�ّس، ولكّنها يجب �أن ُتعّمم على �لمو�ّد �لتعليمّية كاّفة، و�أن تتخّطى 

)بمعنى  و�لجد�ول...  و�لر�سوم  �ل�سور  قر�ءة  لتطال  �لن�سو�س 

تحليلها وفهم محتوياتها(.

  9    جوانب أخرى
- و�سعّيات �لعمل: يكون �لعمل في هذه �لطريقة بمختلف �أنو�عها فردّيًا.

- مر�تب �لأهد�ف: تتعامل هذه �لطر�ئق مع �لأهد�ف �لتعّلمّية من فئة �لتمييز 

و�لفهم.

و�لأنظمة  و�لقو�نين  و�لإجر�ء�ت  و�لمفاهيم  �لوقائع  �لطريقة  تعالج هذه  �لتعّلم:  �أنماط   -

و�لمو�قف.

- طبيعة �لتعّلم: يتعّلم �لمتعّلم، في هذه �لطر�ئق، مع �لمعّلم، في �لحّث على �لفهم �لم�سموع 

و�لمقروء �ل�ستذكارّي، وبالعتماد على نف�سه مع فهم �لمقروء مع م�سادر.
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االستدالل التعليمّي

   1    تعريف
�ل�ستدلل �لتعليمّي هو عملّية »حو�رّية« يقود فيها �لمعّلم تفكير �لمتعّلمين، عبر �أ�سئلة و�أجوبة 

موّجهة ي�ستند فيها �إلى مالحظة �أمثلة �أو م�ستند�ت مح�سو�سة. �إّنها لي�ست طريقة حو�رّية بكّل 

�إذ لي�س للمتعّلم ول حّتى للمعّلم، �لحرية في �لبتعاد عن �لم�سار �لذي  ما للكلمة من معنى، 

تر�سمه �لأ�سئلة و�لإجابات �لمحّددة �سلفًا.

�أمثلة عناوين تطبق عليها �لطريقة: قاعدة كتابة �لتاء �آخر �لفعل، �نخفا�س درجة �لحر�رة 

مع �لرتفاع، تمّدد �لمعادن مع �لحر�رة...

  2    أنواعه
�إّن �ل�ستدلل �لمق�سود هنا تعليمّي ولي�س علمّيًا، فهو ل يفتر�س ��ستعمال �لحو��ّس و�لتجربة 

و�إّنما يرجع فقط �إلى �لمنطق. وهو �أ�سلوب م�ستعار من علم �لمنطق، وموّظف في خدمة عملّية 

تعليم وتعّلم �لقو�نين و�لمبادئ.

فالمتعّلم في هذه �لطريقة، ي�ستعيد �كت�ساف قاعدة �أو مبد�أ �أو قانون، بالمالحظة و�لمقارنة 

ة. هذه �لعملّية ت�ساهم في فهم  ، من �سّحته بالتطبيق على حالت خا�سّ و�ل�ستنتاج، ويتاأّكد، من َثمهَّ

�لقانون �أو �لمبد�أ؛ لأّن �لمتعّلم ��ستعاد �كت�سافه بنف�سه وتثّبت من �سّحته بالتطبيقات و�لأمثلة.

هناك نوعان من �ل�ستدلل �لتعليمّي:

04
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اأ- ال�صتدلل ال�صتقرائّي :

�لعالقات  و��ستنتاج  جزئّيات  مالحظة  �لمتعّلم  من  فيه  وُيطلب 

�أو  قاعدة  �إلى  و�سوًل  �لم�ستركة،  مو��سفاتها  وتحديد  بينها،  فيما 

حكم عاّم ينطبق عليها جميعها. ينطلق هذ� �ل�ستدلل �ل�ساعد �إذً�، 

من مقّدمات توَجد بينها عالقة منطقّية، و�سوًل �إلى نتيجة لزمة �أو 

حكم كّلّي.

م�سّميات  له  نجد  �لعاّم،  �إلى  �لخا�ّس  من  �ساعد  ��ستدلل  �إّنه 

ة )�ل�ستنباط(، ولكّننا، ومن �أجل وحدة �للغة  �أخرى في �لأدبّيات �لمخت�سّ

�لخا�ّس  من  لال�ستدلل  و�ل�ستقر�ء  بنوعيها،  للعملّية  �ل�ستدلل  ��ستعمال  لنا  ف�سّ

�إلى �لعاّم.

ب- ال�صتدلل ال�صتنتاجّي 

وُيطلب فيه �لنطالق من �لقاعدة �أو �لمبد�أ كم�سلهَّمة، ومن َثّم ياأتي دور مالحظة ودر��سة 

�لأمثلة و�لجزئّيات حّتى يتاأّكد �لمتعّلم بم�ساعدة �لمعّلم من �سّحتها. هذه �لعملّية هي عك�س 

�لأولى، �أي �أّنها ��ستدلل نازل من �لعاّم �إلى �لخا�ّس �أو من �لكّل �إلى �لأجز�ء.

م�سطلح  له  �عتمدنا  ونحن  �ل�ستنباطّي،  �أو  بالقيا�سّي  �أحيانًا  �ل�ستدلل  هذه  ي�سّمى 

�ل�ستدلل �ل�ستنتاجّي. نوّد �أن نلفت �لنظر �إلى �سيوع �للجوء، في �لتعليم و�لتعّلم، �إلى �ل�ستدلل 

�لنوعين  ��ستعمال  �لم�سلحة  تفتر�س  بينما  �ل�ستنتاجّي،  �ل�ستدلل  �إلى  ولي�س  �ل�ستقر�ئّي 

نقوم  َثمهَّ  ومن  �لأجز�ء،  ومو�زنة  �لمالحظة  قاعدة عن طريق  ن�ستنتج  كاأن  نف�سه،  �لوقت  في 

بتو�سيحها و�لبرهنة على �سّحتها و�لعمل على تر�سيخها في �أذهان �لمتعّلمين، عبر �ل�ستخد�م 

�لعملّي )�أمثلة وتمارين وتطبيقات...(.
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  3    فوائد هذه الطريقة
ت�ساهم هذه �لطريقة في:

�إ�سعار �لمتعّلمين باأّنهم م�ساركون في �كت�ساف قاعدة �أو مبد�أ �أو 

قانون، و�إن كان ذلك، كما تقّدم، هو من نوع �إعادة �لكت�ساف.

�ل�ستدلل  خالل  من  �لقاعدة  �أو  �لقانون  �أو  �لمبد�أ  فهم  تثبيت 

�ل�ساعد، و�لتثّبت من هذ� �لفهم من خالل �ل�ستدلل �لنازل.

  4    دور المعّلم
يقوم �لمعّلم باختيار �لمو�سوع )�لقاعدة �أو �لمبد�أ...(، ومن َثمهَّ تح�سير �أ�سئلة 

�أو  �لأمثلة  مالحظة  بعد  عنها  بالإجابة  للمتعّلمين  ت�سمح  حّتى  و�سهلة،  ومت�سل�سلة  متر�بطة 

�لأ�سياء �أو �لمعطيات، و�سوًل �إلى �لقاعدة �أو �لمبد�أ.

يجب �أن يتكّرر �ل�ستدلل �ل�ستقر�ئّي )من �لخا�ّس �إلى �لعاّم( في �أقّل تقدير ثالث مّر�ت 

. �أّما في حالة �ل�ستدلل �ل�ستنتاجّي )من �لعاّم  حّتى ُت�ستنَتج على �أ�سا�سه قاعدة �أو حكٌم عامٌّ

�أو عر�سها وتو�سيح تطبيقاتها، على �لأقّل ثالث  �إلى �لخا�ّس( فيقوم �لمعّلم ب�سرح �لقاعدة 

�أ�سئلة على �لمتعّلمين، يمكنهم �لإجابة عنها ب�سهولة لبرهنة �لقاعدة و�لتاأكد  حالت، وطرح 

من �سّحتها.

وعمليًا  وخطّيًا  ذهنّيًا  وتح�سيرً�  �ل�سّف  �إد�رة  �لطريقة ح�سن  تتطّلب  �لعمّليتين  كلتا  وفي 

جّيدً� من قبل �لمعلم، فاأّي خلل في طرح �ل�سوؤ�ل �لذي ل يعطي �لإجابة �لمن�سودة يعّطل عملّية 

�لت�سل�سل �لمطلوب من �لقاعدة و�إليها.

  5    دور المتعّلم
ُيطلب من �لمتعلم �لنتباه �لإر�دّي و�لإجابة عن �لأ�سئلة �لمطروحة بالعتماد على �لمالحظة، 

و�لطالع �لمبا�سر على م�سادر �أو و�سائل �إي�ساح جلّية ت�ساعده على �إعادة �كت�ساف �لمعارف.
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  6    ما تنّميه الطريقة لدى المتعّلمين
تنّمي هذه �لطريقة لدى �لمتعلمين خالل �لتنفيذ: دّقة �لمالحظة 

و�لتفكير �لمنطقّي و�ل�ستنتاج و�لربط و�لقيا�س و��ستنباط �لقو�عد 

و�لأحكام.

  7    متى تطّبق الطريقة؟
وقو�عد  لأنظمة  �لمت�سّمنة  �لمو�ّد  في  �لطريقة  هذه  تطّبق 

وعالقات: قو�عد �للغة و�لإمالء، قو�عد �لتجويد، �لجغر�فيا، �لعلوم...

  7    جوانب أخرى
- و�سعّيات �لعمل: ُيطلب من �لمتعّلم، في هذه �لطريقة، �لمالحظة و�لإجابة عن �لأ�سئلة: 

عمل فردّي.

- مر�تب �لأهد�ف: تتعامل هذه �لطريقة مع �لأهد�ف �لتعّلمّية من فئة �لتحليل و�لتركيب.

- �أنماط �لتعّلم: تعالج هذه �لطريقة �لأنظمة �أو �لقو�نين �أو �لمبادئ.

- طبيعة �لتعّلم: يتعّلم �لمتعّلم، في هذه �لطريقة، مع �لمعّلم.
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الرحلة التربوّية

   1    تعريف
�لمو�ّد  �أو  بالمادة  عالقة  على  وموّجه  منّظم  تعليمّي  ن�ساط  �لميد�نّية  �أو  �لتربوّية  �لرحلة 

�ل�سّف  غرفة  خارج  يتّم  �لتعليمّية، 

�لمعّلم  بطلب  �لمتعّلمون  به  ويقوم 

و�إ�سر�فه وتوجيهه.

�أمثلة: زيارة  م�سجد ،موقع �أثري، 

معلم جهادّي، متحف، مكتبة...

  2    فوائد الطريقة
من فو�ئد هذه �لطريقة:

- نقل �لتعليم و�لتعّلم �إلى خارج �أ�سو�ر �لمدر�سة، �إلى �لو�قع �لفعلّي، �إلى �لطبيعة و�لحياة.

- �لم�ساهمة في بناء مو�قف �إيجابّية لدى �لمتعّلم تجاه �لبيئة �لمادّية و�لجتماعّية.

- تنمية روح �لمحافظة على �لبيئة ومو�ردها و�سيانتها من خالل �لت�سال �لمبا�سر بها.

- تنمية ميول علمّية �إيجابّية لدى �لمتعّلمين: جمع عّينات و�أ�سياء ودر��ستها ب�سكل علمّي.

-  �ل�سماح للمتعّلم بالح�سول على خبر�ت ومهار�ت ح�سّية مبا�سرة ل يح�سل عليها د�خل 

غرفة �ل�سّف في �لمدر�سة.

- جعل �لتعليم و�لتعّلم �سّيقًا له معنى.

05
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  3    مراحل تنفيذ الّرحلة التربوّية
يمّر تنفيذ �لرحلة �لتربوّية بثالث مر�حل:

اأ- قبل الرحلة

- تحديد �أهد�ف �لرحلة و�إعالنها للمتعّلمين.

- تحديد �ل�سو�بط وتاأمين �لم�ستلزمات �لإد�رّية و�لفنّية )مو�فقة 

�إد�رة �لمدر�سة و�لإد�ر�ت �لر�سمّية �لمعنّية، زيارة �لمكان  �لأهل، 

�لمق�سود من قبل �لمعلم قبل �لقيام بالرحلة، �إذ� �أمكن، لالإطالع 

عليه و�لح�سول على �لمعلومات، �إمكانّية �لزيارة وم�ستلزماتها...(.

خالل  من  �لإمكان،  عند  �لمتعّلمين،  لدى  �لد�فعّية  تحريك  للرحلة،  �لتمهيد   -

عر�س فيلم للمو�قع �لمق�سودة، �سفافّيات، �لإطالع على معلومات، م�ساهدة �سور...

- �لتاأّكد من �إح�سار �لمتعّلمين لالأدو�ت �ّلالزمة خالل �لرحلة.

ب- خالل الرحلة

�لتاأّكد من قيام �لمتعّلمين بالمطلوب منهم )تدوين �لمالحظات، جمع �لعّينات، ت�سوير...(، 

ومن �لتز�مهم بالتعليمات و�لإجر�ء�ت.

ج- بعد الرحلة

- تقويم مدى تحّقق �لأهد�ف �لمر�سومة.

- كتابة �لتقرير، �إعد�د �لملّف، نقا�س مجريات �لرحلة: تحديد �لإيجابّيات و�لثغر�ت من 

�أجل �ل�ستفادة منها في �لرحالت �ّلالحقة.

  4    دور المعّلم
�لمتعّلمين  ومالحظة  للرحلة،  و�للوج�ستية  �لإد�رّية  �لجو�نب  تح�سير  �لمعّلم  من  ُيطلب 

وتوجيههم، و�لتاأّكد من قيامهم بالمطلوب منهم، و�لنتباه �إلى �سالمتهم، خاللها؛ وتقويم �لرحلة 

و��ستثمارها بعد �لقيام بها )نقا�س �لتقارير �أو �لمالحظات، �إعد�د �لملّفات، كتابة �لنطباعات 

و�لمقالت...(. وباخت�سار: �لتخطيط و�لتنظيم وتحّمل �لم�سوؤولّية و��ستثمار �لرحلة تعليمّيًا.
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  5    دور المتعّلم
مع  �لتعاون  و�لتوجيهات،  بالتعليمات  �للتز�م  �لمتعّلم  ُيطلب من 

�لمعّلم و�لّزمالء من �أجل �إنجاح �لرحلة وتحقيق �لأهد�ف.

  7     متى تطّبق الطريقة؟
تطّبق هذه �لطريقة في جميع �لمو�ّد �لتعليمّية متفّرقة )تربية دينّية، علوم، تاريخ، جغر�فيا، 

ريا�سّيات...( �أو مجتمعة عندما ي�سترك معلمو عّدة مو�ّد في تنفيذ �لرحلة.

  8     جوانب أخرى
- و�سعّيات �لعمل: فردّي �أو ثنائّي �أو جماعّي.

-  مر�تب �لأهد�ف: تتعامل هذه �لطريقة مع �لأهد�ف �لتعّلمّية من فئة �لفهم و�لت�سنيف 

و�لتركيب وبناء �لمو�قف.

- �أنماط �لتعّلم: تعالج هذه �لطريقة �لوقائع، �لمو�قف و�لقيم.

- طبيعة �لتعّلم: يتعّلم �لمتعّلم في هذه �لطريقة:

                           مع �لمعّلم و�لزمالء و�لمجتمع.

                           ب�سكل م�ستقّل، بالتعّلم �لذ�تّي.

  6    ما تنّميه الطريقة لدى المتعّلمين
- تنّمي �لرحلة �لتربوّية، خالل �لتنفيذ، لدى �لمتعّلمين:

- تحّمل �لم�سوؤولّية و�لجر�أة وحّب �ل�ستك�ساف.

- عالقة �إيجابّية مع �لزمالء و�لمعّلم مختلفة عن تلك �ل�سائدة في 

    �ل�سّف و�لمدر�سة.

- عالقة �إيجابية مع �لبيئة �لمادّية و�لمحافظة عليها.

- كتابة �لتقارير و�إعد�د �لملّفات.
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أسلوب النقاش

   1    تعريف
�أ�سلوب �لنقا�س طريقة تعليم وتعّلم تق�سي بو�سع �لمتعّلمين في و�سعّية حو�ر وتبادل �آر�ء مع 

�لمعّلم و�لّزمالء حول مو�سوع محّدد، لدى �لمتعّلمين ما يقولونه ب�ساأنه.

  2    أنواعه
ياأخذ �لنقا�س �أ�سكاًل متعّددة لجهة �لم�سمون:

اأ- ا�صتنتاجّي: يهدف �إلى ��ستنتاج �آر�ء و�أفكار عن �لمو�سوع ُيعتمد فيه �لتفكير �لتقاربّي، 

ويكون موّجهًا باتجاه نتائج محّددة، يعمل �لمعّلم على �لو�سول �إليها بالنقا�س مع �لمتعّلمين.

�لتفكير  فيه  ُيعتمد  وتقويمها.  محّدد،  مو�سوع  حول  �أفكار،  تحليل  �إلى  يهدف  تاأّملّي:  ب- 

ل �إليها في نهاية �لنقا�س. قًا و�إّنما ُيتو�سهَّ �لتباعدّي، �إّن �لنتيجة ل تكون محّددة م�سبهَّ

ج- ا�صتق�صائّي: يهدف �إلى جمع �لمعلومات وتحليلها و��ستخال�س �لنتائج عن مو�سوع محّدد 

مطلوب من �لمتعّلمين. ُيعتمد فيه �لتفكير �لناقد لتف�سير عنو�ن علمّي محّدد. ي�ساهم �لمعّلم 

فيه في تاأمين م�سادر �لمعلومات و�لمر�جع و�لمعاجم و�لخر�ئط �لمنا�سبة...

ويت�سّمن �لخطو�ت �لآتية:

- تحديد �لم�ساألة.

- �سياغة �لفر�سّية.

06
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  3    فوائد النقاش
ُي�ستفاد من �لنقا�س في:

- بناء فكر �لمتعّلم وذكائه من خالل بناء ت�سّور�ت جديدة لديه و��ستبد�ل �لقديمة منها 

و�لتكّيف و�لتعديل، وت�سريع هذ� �لنمّو �لفكرّي بالتفاعل مع �لّزمالء و�لمعّلم وتجريد �لتفكير 

وترميزه لغوّيًا.

- رفع م�ستوى �لتطابق بين �لتفكير ولغة �لتعبير عنه وبالتالي �إعطاوؤه �ن�سيابّية و�سرعة.

- تح�سير �لمتعّلم لكي ي�سبح ع�سوً� فاعاًل في �لمجتمع، يتحّمل م�سوؤولّيته ويعطي ر�أيه في 

ش
أسلوب النقا

- جمع �لبيانات وتقويمها.

ل �إلى �لنتائج: نفي �أو �إثبات �لفر�سّية. - �لتو�سّ

- كتابة �لتقرير عن �لم�ساألة.

)�لمخّدر�ت،  جدلّية  مو�سوعات  في  ويبحث  ا�صتك�صافّي:  د- 

�لنقا�س مع  �لنوع من  �لبيئة...( ويتعامل هذ�  تلّوث  �لزو�ج �لمبّكر، 

�سلوك  �إيجابّيات  �أو  �سلبّيات  وتبّين  �لمتعّلمين،  �لمو�قف لدى  بناء 

لدى  �لقناعات  وبناء  �لمنا�سب  �لموقف  ��ستبطان  �أجل  من  معّين، 

�لمتعّلمين ب�ساأنه، لجهة �لتقّرب منه �أو �لُبعد عنه.

ة في �لنقا�س من �لنوع �ل�ستنتاجّي �أو �ل�ستك�سافّي، �لطلب  يمّكن �لمعّلم، خا�سّ

من �لمتعّلمين �ل�ستعد�د للنقا�س، من خالل �إعالنه م�سّبقًا، �أو �لبدء فيه بالع�سف �لّذهنّي 

�لم�ساعد على �لك�سف عن ت�سّور�ت �لمتعّلمين عن �لمو�سوع، من �أجل تقويمها و�لبناء عليها �أو 

�لعمل على تعديلها عند �ل�سرورة؛ �أو حّتى �لتمهيد لمو�سوع �لنقا�س، من خالل عر�س �سريط 

م�سّور، �أو �لّطالع على خبر �أو مقالة �أو �سورة متعّلق به.

ر�أينا  و�إّنما  و�لتعّلم،  �لتعليم  في  م�ستقلة  كطريقة  �لذهني  �لع�سف  تبّني  منا�سبًا  نر  لم 

��ستثمارها في بد�ية نقا�س حول م�ساألة معّينة.
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�لم�سائل �لمطروحة، ويّتخذ �لموقف �لمنا�سب منها.

- �لم�ساهمة في �لتربية على �لمو�طنّية وح�سن �لتعامل مع �لبيئة 

�لمادّية و�لجتماعّية.

- �لك�سف عن �آر�ء �لمتعّلمين ومو�قفهم من �أجل �لم�ساعدة على 

�إثر�ئها وتطويرها.

- تطوير عاد�ت ومو�قف �إيجابية من �لتعّلم و�لعمل �لَجماعّي 

و�لن�سباط و�لنظام.

  4    متطّلبات النقاش وضوابطه
- يحتاج �لنقا�س من �أجل تحقيق �لأهد�ف �لمن�سودة منه تح�سيرً� كبيرً� من قبل �لمعّلم 

�لمتبادل  و�لإ�سغاء  �لم�ساركين،  بين  �لعينّي  �لت�سال  امن لح�سول  �ل�سّ �لجلو�س  �سكل  لجهة 

)�لجلو�س ب�سكل د�ئرة �أو ن�سف د�ئرة(، و��ستعمال �للغة �لو��سحة و�ل�سليمة، وتوزيع �لأدو�ر، 

و�إ�ساعة جّو من  �لإجابات،  وتو�سيح  �لمو�سوع،  و�لتركيز على  �لمد�خالت و�سبطها،  وتنظيم 

�لطماأنينة و�لحرّية و�لحتر�م �لمتبادل.

- تقوم �لأ�سئلة بدوٍر مهّم في �أ�سلوب �لنقا�س ي�ساهم في قيادة �لنقا�س وتفعيله. وهنا تظهر 

كفاءة �لمعّلم وقدرته على �لو�سول بالنقا�س �إلى �لأهد�ف.

نذكر من �ل�سو�بط �أي�سًا:

- طرح �أ�سئلة منتجة فكرّيًا ل تقت�سر �إجاباتها على »نعم« �أو »ل«.

تتعامل  �لتي  �لعقلية  �لقدر�ت  لجهة  متنّوعة  م�ستويات  ومن  وو��سحة  ق�سيرة  �أ�سئلة  طرح   -

معها.

- توجيه �لأ�سئلة �إلى جميع �لمتعّلمين، و�إكمالها وتو�سيحها عند �لحاجة.

- عدم ت�سّرع �لمعّلم في قول �لإجابة فوًر� و�إر�سال �ل�سوؤ�ل �أو �لإجابة �إلى متعّلم �آخر للتعليق �أو 

�لزيادة عليها.

- عدم �إيحاء �لإجابات.
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و�لقبول  �لبت�سامة  خالل  من  �لإجابة  على  �لمتعّلمين  ت�سجيع   -

وتو�سيح �لق�سد و�لبعد عن �ل�ستهز�ء )من �لمعّلم �أو �لّزمالء فيما 

و�لتعبير بحرّية عن  �لجر�أة  وت�سجيع  بالنف�س  �لثقة  �إعطاء  بينهم(، 

�لر�أي.

ومتابعة  �لمتكّلم  باتجاه  �لوجه  و�إد�رة  لالإجابات  �لجّيد  �لإ�سغاء   -

نف�س  تبّني  على  �لمتعّلمين  وت�سجيع  �لهتمام،  و�إظهار  �لحديث 

�لموقف، وعدم �لمقاطعة، و�أخذ �لدور للكالم، وتجّنب �لتكر�ر.

- �إحياء �لنقا�س عند �ل�سمت �أو �لترّدد، تلخي�س �لأفكار، طرح �لأ�سئلة 

�لمحّركة، طلب �لتاأّكد من �لإجابة، طلب �لتو�سيح �أو �لتو�ّسع في �لإجابة.

- تدوين خال�سة �لإجابات على �للوح، �عتماد وقفات منهجّية.

- حّث �لمتعّلمين على تدوين �لمالحظات و�لخال�سات.

- �لتخاطب بالأ�سماء، تغيير نبرة �ل�سوت، �لثناء على �لم�ساركة و�لإجابة �لمبدعة.

- عدم �عتماد �لدور في �لتعبير عن �لر�أي ولكن في �لوقت نف�سه �لعمل على �إ�سر�ك �لجميع.

و�سل�سة،  محببة  بطريقة  �لحاجة  عند  �لنقا�س  في  �لمعتمدة  و�لقو�عد  بال�سو�بط  �لتذكير   -

ودون قدح �أو تقريع.

- تاأطير �لإجابات وتوجيهها بالتجاه �ل�سحيح، وعدم �لبعد عن �لمو�سوع و�ل�ستر�سال فيه.

- �إيقاف �لنقا�س عند تحّقق �لأهد�ف و��ستنفاد �لمو�سوع وعدم هدر �لوقت.

- تجّنب �لأ�سئلة �لمرّكبة )�أ�سئلة تحتوي على غير �سوؤ�ل(.

- �إعطاء وقت كاف لالإجابة.

  5     دور المعّلم
يقوم �لمعلم بدوٍر مهّم في �أ�سلوب �لنقا�س، يتطّلب منه مهار�ت متقّدمة تحتاج �إلى �لكثير 

و�لخبير  و�لمي�ّسر  و�لموّجه  �لقائد  �لمعّلم:  من  �لمطلوبة  �لأدو�ر  من  و�لتاأهيل.  �لتدريب  من 

و�لو�سيط و�لمن�ّسط.
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  6     دور المتعّلم
و�عتماد  و�ل�سو�بط  بالتعليمات  �للتز�م  �لمتعّلم  من  يطلب 

�لإيجابّية و�لم�ساركة �لفّعالة في �لنقا�س.

  7   ما تنّميه الطريقة لدى المتعّلمين 
تنّمي هذه �لطريقة جملة من �لقدر�ت و�لمو�قف لدى �لمتعّلمين 

خالل �لتنفيذ، ورد ذكر بع�سها ب�سكل �إجمالّي في فو�ئد �لنقا�س، 

نعيد �لتاأكيد عليها من ز�وية �لمتعّلم:

- �لبرهنة و�لتعليل و�لتف�سير و�لمحاججة و�لإقناع و�لتفكير �لمنطقّي.

- ح�سن �لإ�سغاء، �حتر�م �لر�أي �لآخر، عدم �لمقاطعة، �لكالم بقدر �لوقت �لم�سموح 

وعند �لإذن.

- �لتحّدث بطالقة وو�سوح وبلغة �سليمة ومالئمة لم�ستوى �لمخاَطب.

- �حتر�م �لختالف في �لر�أي و�ل�ستفادة من �لر�أي �لآخر.

- �لمجاملة في �لكالم و�للتز�م باآد�ب �لتخاطب و�لحو�ر.

  8   متى تطّبق الطريقة؟ 
تطّبق هذه �لطريقة في مو�ّد �لعلوم �لإن�سانية )�لتربية �لدينّية و�لوطنّية و�لمدنّية و�لجغر�فيا 

وعلم �لجتماع و�للغات...( وفي �لمو�ّد �لعلمية وخا�سة قيمها، وفي جميع �لمر�حل �لدر��سّية. 

وتعتمد في �لك�سف عن �لت�سّور�ت �لتي تتخّطى �لمو�ّد �لمعرفّية �لمدر�سّية �لمتفّرقة.

  9   جوانب أخرى 
- و�سعيات �لعمل: يكون �لعمل �لمطلوب من �لمتعلمين، في هذه �لطريقة، فردّيًا.

و�لتركيب  �لفهم  فئة  �لتعّلمّية من  �لأهد�ف  �لطريقة مع  تتعامل هذه  �لأهد�ف:  - مر�تب 
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و�لتقويم وبناء �لمو�قف و�لقيم. 

و�لقيم  �لمو�قف  وبناء  �لمفاهيم  فهم  �لتعّلم:  �أنماط   -

و��ستر�تيجّيات �لتفكير.

طبيعة �لتعّلم: يتعّلم �لمتعّلم في هذه �لطريقة:

 مع �لمعّلم و�لّزمالء.

 بالعتماد على نف�سه )تعّلم ذ�تّي(.
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   1    تعريف
تت�سّمن ور�سة �لعمل، كطريقة تعليم وتعّلم، �أ�سكاًل متنّوعة ومت�سل�سلة من و�سعّيات �لعمل 

�لتنظيم،  من  عاليًا  م�ستوى  تتطّلب  وهي  جماعيًا.  فريقيًا،  فرديًا،  �لمتعّلمين:  من  �لمطلوبة 

ولهذ� �سّنفها بع�س �لتربوّيين تحت عنو�ن �لتقنّيات.

  2    أصل الطريقة
��سُتعملت هذه �لطريقة في تاأهيل �لمعّلمين، و�أثبتت فعالّيتها؛ لأّنها ت�سمح بم�ساركة جميع 

بخبر�تهم،  وتعترف  م�ساهماتهم،  من  وت�ستفيد  �لتاأهيلّية،  �لدورة  في  �لم�ساركين  �لمعّلمين 

وت�سعى لالنطالق منها و�لبناء عليها وتطويرها. �إّننا نتبّناها مع �لإلتز�م بفل�سفتها وتنظيمها 

�لمادّي )وثائق وتنظيم �لوقت و�لأدو�ر( لن�ستفيد منها كطريقة في �لتعليم و�لتعّلم.

في  �سائع  هو  وما  ممها،  م�سّ قبل  من  �لمو�سوعة  �لطريقة  �سو�بط  بين  نقارن  حين  �إّننا 

�لدور�ت �لتاأهيلّية �لم�سّماة تجاوزً� ور�سات عمل، نجد فو�رق كبيرة بين ما هو �سائع و�لطريقة 

كما نفهمها نحن.

  3    فوائد الطريقة
ُي�ستفاد من ور�سة �لعمل جملة من �لأمور نذكر منها:
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- �لبناء على معارف �لمتعلمين حول مو�سوع محّدد و�لعتر�ف بها 

وتثمينها، مّما يوّلد �هتمامًا بالن�ساط ويحّرك �لد�فعية لدى هوؤلء.

عمل  كفريق  �ل�سّف  جماعة  �إلى  بالنتماء  �لإح�سا�س  تنمية   -

متعاون.

ت�سّور�تهم  وتعديل  تفكيرهم  وبناء  �لمتعّلمين  معارف  تطوير   -

بالتفاعل فيما بينهم )�لنظرّية �لبنائّية �لجتماعّية �لتفاعلّية(.

- تاأطير �لجهود وتنظيمها وتوجيهها باتجاه �لمعرفة �لجديدة 

�لتي ُتبنى بالتفكير و�لنقا�س و�لعمل �لتعاونّي.

�إلى  لها،  �لمتلّقي  و�لمتعلم  �لمعلومات،  يلقي  �لذي  �لمعّلم  بين  �لأدو�ر  قلب   -

�لمعّلم �لمنّظم �لموّجه �لمي�ّسر، و�لمتعّلم �لم�سارك بن�ساط وفعالّية في بناء معارفه.

- �حتر�م �لفروقات �لفردّية بين �لمتعّلمين وم�سار�ت تعّلم كّل منهم.

  4    دور المعّلم
يقوم �لمعّلم باختيار �لمو�سوع �لمالئم، و�لمفتر�س فيه �أن يكون لدى �لمتعّلمين ما يقولونه 

�لمطلوبة )ن�ّس خبر،  �لو�سائل  ر  �لمن�سودة، ويح�سّ �لتعّلمّية  �لأهد�ف  َثمهَّ يحّدد  ب�ساأنه. ومن 

مقالة، �سريط م�سّور، معلومات حديثة وغير كاملة عن �لمو�سوع( للتمهيد للن�ساط، و�أور�ق 

ثّم  �لفريقّي،  �لعمل  في  معّدلة  �إجابة  فردّية،  )�إجابة  محّددة  عناوين  على  لتحتوي  م�سّممة 

�إجابة معّدلة في �لعمل �لجماعّي( و�لجدولة �لزمنّية لكّل و�سعّية.

يعلن �لمعّلم عن �لهدف �لتعّلمّي و�سو�بط �لطريقة ويوّزع �لوثائق ثّم ُيطلق �لور�سة. ُيمكن 

عن  �لفردّية  )�لإجابة  �لأولى  �لمرحلة  تنفيذ  طلب  �لوقت،  ��ستثمار  ح�سن  �أجل  من  �لمعّلم، 

�لأ�سئلة، حول �لمو�سوع بالرجوع �إلى �لوثائق �أو بعد عر�س �لمعلومات �لتمهيدّية، في �لبيت( 

ومتابعة �لخطو�ت �لتالية في �ل�سّف )نقا�س �لإجابات �لفردّية مع �لفريق ثّم مع كامل �أفر�د 

�ل�سّف، خالل عر�س كّل فريق خال�سة �إجاباته(. 



70

تربوية
ة ال

حل
الر

يعّين �لمعلم، في كّل فرقة، �لمن�ّسط �أو �لمقّرر �أو يترك هذه �لمهّمة 

مقّرر  كّل  يقوم  �لفريق،  في  �لإجابات  �إنجاز  وبعد  �لفريق.  لأع�ساء 

مجموعة )�أو �لمن�ّسط �أو �لناطق با�سمها( بعر�س �لنتائج لنقا�سها، 

�لخال�سات  تدوين  �لمعّلم  باإمكان  �ل�سّف.  في  �لمعّلم  باإ�سر�ف 

�أحد  تكليف  يمكنه  كما  �لتكر�ر،  تجّنب  �إلى  �للتفات  مع  �للوح  على 

�لمتعّلمين بهذه �لمهّمة )�لمن�ّسط �لعاّم(.

و�لموّجه  بالم�سّمم  �لطريقة،  هذه  في  �لمعّلم،  دور  �س  ُيلخهَّ

و�لمدير �ل�سامن لح�سن �للتز�م بال�سو�بط وتحقيق �لأهد�ف.

  5    دور المتعّلم
�لعمل  و�سعّيات  �لمطلوبة في جميع  بال�سو�بط  ويلتزم  بفعالّية،  بالن�ساط  �لمتعّلم  ي�سارك 

)�لفردّي ثّم �لفريقّي ثّم �لجماعّي(. يحتفظ �لمتعّلم بالوثائق �لموّزعة �لمحتوية على �لمعلومات 

عن �لمو�سوع وتلك �لتي بناها �أو �أنتجها بنف�سه.

  6    ما تنّميه الطريقة لدى المتعّلمين
تنّمي �لطريقة لدى �لمتعّلمين، خالل �لتنفيذ، ما تنّميه طر�ئق �لنقا�س و�لعمل �لتعاونّي من 

معارف وقدر�ت عقلّية ومو�قف عاطفّية و�جتماعّية:

- �لثقة بالنف�س و�لجر�أة في �لتعبير وتحّمل �لم�سوؤولّية و�للتز�م بالتعليمات.

- �ل�ستفادة من �لر�أي �لآخر و�إثر�ء �لر�أي �ل�سخ�سّي وتقّبل �لآخر.

- �لقدرة على �لمحاججة و�لإقناع و�لتعبير �لو��سح و�ل�سليم و�لتفكير �لمنطقّي.

- �لمجاملة في �لكالم، و�لإ�سغاء �إلى �لآخر، و�لتز�م �لدور في �لمد�خالت.

- �لتدّرب على �لحياة �لجتماعية، و��ستبطان قيم �لتعاون و�لتفاهم بدل �لتناف�س �ل�ّسلبّي.
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  7    متى تطّبق الطريقة؟
تطّبق هذه �لطريقة في �لمو�ّد �لمعرفّية �لإن�سانّية: �لتربية �لدينّية 

و�لوطنّية و�لمدنّية و�ل�سحّية و�لبيئّية، و�لتاريخ و�لجغر�فيا، و�للغات 

�لمو�ّد  و�لقيم عبر جميع  �لمو�قف  بناء  و�لجتماع؛ وفي  و�لقت�ساد 

�لتعليمّية. يمكن ��ستعمال هذه �لطريقة في ن�ساطات تتجاوز �لمو�ّد.

  8    جوانب أخرى
- و�سعّيات �لعمل: فردّي، فريقّي، جماعّي.

- مر�تب �لأهد�ف: �لأهد�ف �لتعّلمّية من فئة �لفهم و�لتركيب و�لتقويم.

- �أنماط �لتعّلم: فهم �لوقائع و�لمفاهيم وبناء �لمو�قف.

- طبيعة �لتعّلم: �لتعلم مع �لزمالء و�لمعّلم ومنهم.
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إكساب المهارات 08

   1    تعريف
مت�سّمنة  للمعّلم  حركّية  ح�سّية  مهار�ت  باإك�ساب  و�لتعلم،  �لتعليم  في  �لطريقة  هذه  ُتعنى 

م�ساعدته  �أخرى  بعبارة  �أو  حركات،  لعدة 

على �إعادة �إنتاجها.

ولي�س  »�إك�ساب«  م�سطلح  �عتمدنا  لقد 

»�كت�ساب« للدللة على دور �أ�سا�سّي، في هذه 

�لطريقة، للتعليم و�لمعّلم.

  2    أنواع المهارات الحركّية
ّنفت �لمهار�ت �لحركّية �إلى ثالث مر�تب �أو فئات: �سُ

- مهار�ت حركّية ب�سيطة: �إم�ساك م�سرب كرة �لطاولة، نزع �ُسد�دة قنينة، حجل لم�سافة 

ب�سيطة، تقليم غ�سن �سجرة، �لو�سوء...

غالبّية  مثقوب،  �سّيارة  دولب  تبديل  غالبة:  عقلّية  �سفة  ذ�ت  مرّكبة  حركّية  مهار�ت   -

�لمهار�ت �لمهنّية...

ر�سم  �ل�سباحة،  �لأحا�سي�س:  وغلبة  ودّقة  تنا�سق  خا�سّية  ذ�ت  معّقدة  حركّية  مهار�ت   -

خريطةبناء، تملي�س م�ساحة خ�سبّية بورق �لزجاج..
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  3    فوائد الطريقة
�لتي  �إلى �كت�ساب �لعديد من �لمهار�ت �لحركّية  يحتاج �لإن�سان 

ي�ستخدم فيها �لع�سالت و�لهيكل �لعظمّي، ب�سكل متنا�سق مع �لحو��ّس 

ُي�ستفاد  �لحركة.  �لع�سالت عند  �لمر�سلة من  بالأحا�سي�س  و�لتحّكم 

من �لتعليم و�لتعّلم �لمنهجّي لهذه �لمهار�ت �لحركّية:

�أثره  وتجّنب  �لمهارة  تعّلم  �أثناء  �لف�سل  �حتمالت  تخفيف   -

�ل�سلبّي على متابعة �لتعّلم.

على  و�ل�سيطرة  بالج�سم،  و�لتحّكم  و�لحركّي،  �لح�سّي  �لتنا�سق  تنمية   -

�لحركات و�سبط �لأحا�سي�س.

- �لو�سول �إلى �لدّقة و�ل�سرعة في �أد�ء �لمهارة و�لإتقان مع �حتمال �لإبد�ع.

ة في �لمهار�ت  �لت�سّوهات �لج�سدّية، وخا�سّ �لتخفيف من �لمخاطر �لمحتملة وح�سول   -

�لحركّية �لح�ّسا�سة.

  4    أنواع طرائق إكساب المهارات
- نمّيز، في �إك�ساب �لمهار�ت �لحركّية، ثالث طر�ئق فرعّية:

- �إك�ساب �لمهار�ت �لب�سيطة )1( للمهار�ت �لحركّية �لب�سيطة.

- �إك�ساب �لمهار�ت �لمرّكبة )2( للمهار�ت �لحركّية �لمرّكبة ذ�ت �ل�سفة �لعقلّية �لغالبة.

- �إك�ساب �لمهار�ت �لمعّقدة )3( للمهار�ت �لحركّية �لمعّقدة و�لمن�ّسقة.

�سنعر�س فيما يلي �سو�بط و�إجر�ء�ت �إك�ساب �لمهار�ت �لب�سيطة)1( لنتفاء حاجة �لفئة 

�لم�ستهدفة من هذ� �لعر�س �إلى �أكثر من ذلك.

  5    إكساب المهارات البسيطة
�لمتعّلمين  �إك�ساب  يمّر  ب�سيطة.  �لمتعّلمين مهارة حركّية  �إك�ساب  �لطريقة في  ُتعتمد هذه 
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هذه �لمهارة، بخم�س مر�حل �أو خطو�ت:

- عر�س خطو�ت �لمهارة من قبل �لمعّلم �أمام �لمتعّلمين ب�سكل 

�لمعّلم  و�لمالحظة. يمكن  و�لنتباه  �لتركيز  �لتاأكيد على  و��سح مع 

تدوين �لخطو�ت على �للوح �أو عر�سها على �ل�سا�سة �أو توزيعها مكتوبة 

على �لمتعّلمين.

- تنفيذ �لمهارة خطوة خطوة من قبل �لمعّلم و�لمتعّلمين، مع 

�لت�سحيح و�لت�سجيع.

- تنفيذ �لمهارة من قبل �لمتعلمين، من دون �لتدّخل �لمبا�سر من قبل 

�لمعّلم، �إّل حين �لطلب مع �إمكانّية �لّطالع على �لخطو�ت.

- تنفيذ �لمهارة من قبل �لمتعّلمين من دون م�ساهدة �لخطو�ت )�لتدّرب على �كت�ساب 

�لمهارة(.

- تنفيذ �لمهارة ب�سرعة و�إتقان.

  6    دور المعّلم
�لم�ساِعد  �لأ�سا�سّية،  بنقاطها  �لعارف  �لمهارة،  من  �لمتمّكن  �لخبير  بدور  �لمعّلم  يقوم 

على تو�سيح �لمهارة وعلى ت�سّكل �سورة ذهنّية و��سحة عنها لدى �لمتعّلمين، و�لمقّوم لالأد�ء، 

�لمن�ّسط و�لم�سّجع وباعث �لثقة و�لطمئنان لدى �لمتعّلمين.

  7    دور المتعّلم
يقوم �لمتعّلم بالمالحظة �لدقيقة و�لنتباه و�لتقليد وتكر�ر �لأد�ء وفهم �لخطو�ت و�لمر�حل 

و�للتز�م بالتعليمات و�لتوجيهات، ود�ئمًا بح�سب �لمهارة، �لتز�م �لحيطة و�لحذر �أثناء �لأد�ء 

حّتى ل يوؤذي نف�سه �أو �لآخرين.
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  8    ما تنّميه الطريقة لدى المتعّلمين
تنّمي طريقة �إك�ساب �لمهار�ت )1( لدى �لمتعّلمين:

- �لتنا�سق �لح�سّي و�لحركّي و�لتحّكم بالحركات.

- �لع�سالت وتقوية �لج�سم.

- �ل�سعور بالكفاءة و�لثقة بالنف�س.

- �لدّقة و�لإتقان.

  9    متى تطّبق الطريقة؟
)في  و�لكيمياء  و�لفيزياء  �لأحياء  علوم  مو�ّد  في  �لطريقة  هذه  تطّبق 

و�لتربية  و�لنحت،  �ليدوّية،   و�لأ�سغال  و�لر�سم  )�لهند�سة(،  و�لّريا�سيات  �لمختبر�ت( 

�لريا�سّية، و�لمو�ّد �لمهنّية، وبع�س �لمهار�ت في �لعباد�ت...

  10    جوانب أخرى
- و�سعيات �لعمل: عمل فردّي.

- مر�تب �لأهد�ف: �لأهد�ف �لتعّلمّية في �إك�ساب �لمهار�ت )1(

- �أنماط �لتعّلم: �إكت�ساب �لمهار�ت �لحركّية.

- طبيعة �لتعّلم: تعّلم مع �لمعّلم وباإ�سر�فه.

 مالحظة:
�إجر�ء�ت  �أو  خطو�ت  �إلى  بالرجوع  �لمتعّلم  قبل  من  للمهارة  �لّذ�تّي  �لتعّلم  طريقة  ت�سّمى 

من  �لطريقة  هذه  تتطّلب  خطو�ت«.  تنفيذ   « �ل�ستعمال  دليل  �إلى  �أو  وم�سّورة،  �أو/  مكتوبة 

�لمتعّلم قر�ءة �لخطو�ت وفهمها وح�سن تنفيذها و�سوًل �إلى �أد�ء �لمهارة.

يحتاج المتعّلم اإلى الّطالع على الخطوات في البداية، ومن َثمَّ يحفظها غيباً. 
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المشروع 09

   1    تعريف
يمكن تعريف �لم�سروع باأّنه ن�ساط تعّلمّي مطلوب من 

مو�رد  ��ستثمار  �إنجازه  ويتطّلب  �لمتعّلمين،  �أو  �لمتعّلم 

م�ستفادة من ماّدة معرفّية و�حدة �أو �أكثر، و�إدماجها في 

م�سروع حقيقّي ذي معنى بالن�سبة �إلى �لمتعلم.

  2    أشكال المشروع
يمكن �أن ُينّفذ �لم�سروع ب�سكل:

�أو  م�سروعه،  �ل�سّف  في  متعّلم  لكّل  ويكون  �لم�سروع،  و�حد  متعّلم  ُينّفذ  عندما  فردّي:   -

�أي�سا، عندما ينّفذ جميع متعّلمي �ل�سّف، كلٌّ على حدة، نف�س �لم�سروع.

- فريقّي: عندما ينّفذ �لم�سروع بالتعاون فيما بين �أكثر من متعلم. يمكن �لمرور هنا بالعمل 

�لفردّي، ثّم يتّم �لنتقال �إلى �لعمل �لفريقّي �أو �لعك�س، في بع�س مر�حل �لم�سروع. كما يمكن 

�لفريق �أن يتاأّلف من متعلمّي �سّف و�حد �أو �أكثر.

تتنّوع �لم�ساريع ب�سكل كبير، نذكر منها على �سبيل �لمثال:

- �إعد�د ملّف عن مو�سوع محّدد: م�ساّر �لمخّدر�ت، �لت�سّحر، تلّوث �لمياه، جمع معلومات 
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   4    مراحل إنجاز المشروع
يمّر �إنجاز �لم�سروع بالخطو�ت �لآتية:
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عن �سخ�سّية معّينة، عاد�ت وتقاليد، ظاهرة محّددة...

- تنفيذ مج�ّسمات: �أ�سكال هند�سّية، معالم �أثرّية �أو دينّية...

تبّرعات،  جمع  �حتفال،  نظافة،  حملة   ، رحلة  وتنفيذ:  تنظيم   -

تمثيلّية، معر�س، حملة ت�سجير، حملة دعائّية، مل�سق �إعالنّي...

�إنتاج: مجّلة، فيلم م�سّور، بحث علمّي، مقالة...

در��سة  عنها،  تقرير  وكتابة  تجربة  مقابالت،  �إجر�ء: 

ميد�نية....

  3    فوائده
للتعّلم بالم�سروع فو�ئد عديدة نذكر منها:

- ربط �لتعليم و�لتعّلم بالو�قع و�لحياة.

- �إعطاء �لتعليم و�لتعّلم معنى وبالتالي تنمية �لد�فعّية �لد�خلّية لدى �لمتعّلمين.

لمعارفهم  �لمتعّلمين  بناء  خالل  من  و�لمعّلم  بالمعرفة  �أخرى  عالقة  ��ستح�سار   -

باأنف�سهم.

- تنمية ح�ّس �لمتعّلمين بالبعد �لجتماعّي لعملّية �لتعليم و�لتعّلم.

- تنمية عملّية دمج �لمكت�سبات �لتعّلمّية في كفايات ملمو�سة.

�ختيار  �لأدو�ر،  في  وتكامل  �لمهاّم  في  تنّوع  �لمتعّلمين:  بين  �لفردّية  �لفروق  مر�عاة   -

�لم�سروع و�سرعة �لتنفيذ.

- تنمية معارف �لمعّلم عن �لمتعّلمين وعن ميولهم وقدر�تهم، ووعي �لمتعّلمين لإمكاناتهم 

وطر�ئق عملهم وحدودها.

- �لم�ساهمة في تمّكن �لمتعّلم من �لبيئة و�لتهيئة للحياة.
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تحديد مو�سوع �لم�سروع ومو��سفاته و�سو�بطه

تعتبر هذه �لمرحلة �أهّم خطوة في �لم�سروع؛ لأّنها تحكم لحقاتها. 

يجب على �لمعّلم �أن يختار مو�سوعًا يتحّم�س له �لمتعّلمون، وير�عي 

ملمو�س  حياتّي  عنو�ن  من  �أمكن  �إذ�  وينطلق  و�لإمكانات،  �لظروف 

د�فعّية  توليد  �ل�سرط  بهذ�  ُيفتر�س  �سوؤ�ل.  عن  ويجيب  حاجة  يلبي 

د�خلّية لدى �لمتعّلم و�سعوٍر بفائدة �لم�سروع ومعناه.

على  �لمتعّلم  مع  يتو�فق  �أن  للمعّلم  �لم�ستح�سن  من  �أنه  كما 

�لم�سروع و�أهد�فه، ومو��سفات �إنجازه و�سو�بطه، ومعايير تقويمه، و�لمهل 

�لزمنّية �لمعطاة لتنفيذه، مع تو�سيح حقوق وو�جبات كّل فريق )�لمعّلم و�لمتعّلم(، 

وتدوين �لهدف من �لم�سروع و�لمعايير و�لمهل، ب�سكل خا�ّس، حّتى ت�سّكل ما ي�سبه �لعقد 

ٍق من ح�سن �لتنفيذ عند �لتقويم. بين �لطرفين، وحّتى ُي�ستفاد منه كالئحة َتَحقُّ

التخطيط

وبالم�ستلزمات  للتنفيذ،  �لمطلوبة  بالإجر�ء�ت  بالتفكير  هنا  �لمتعّلمون  �أو  �لمتعّلم  يقوم 

و�لو�سائل �لمنا�سبة لها. وكذلك �لأمر يحّدد �لمهل �لزمنّية لكّل �إجر�ء. وباخت�سار ي�سع �لخطة 

بكامل عنا�سرها. يمكنه �لت�ساور مع �لمعّلم عند �لحاجة، وفي حال كون �لم�سروع تعاونّيًا عليه 

�لتفاق على توزيع �لأدو�ر و�لمهاّم مع �أع�ساء �لفريق.

�أجل نقا�سها وقولها عند  �إجر�ء�ت �لخّطة من  �أقالم  �أي�سا، تدوين روؤو�س  ُي�ستح�سن، هنا 

�ل�سوؤ�ل عنها، و�لتفكير �لمعرفّي عليها، وت�سّور �إجر�ء�ت بديلة منها، في حال م�سادفة عقبات 

�أمام تنفيذها.

التنفيذ

يقوم �لمتعّلم �أو �لمتعّلمون هنا بتحويل �لنظرّي �إلى و�قع ملمو�س. وح�سب �لم�سروع يجمع 

�لمتعّلم �لمعلومات ويحّللها وينّظمها ويعالجها حّتى ي�سوغها ب�سكل نهائّي.

وعند  �لم�سروع،  في  م�ساهمتها  ومدى  �إلى هدفها  بالرجوع  كّل خطوة  ذ�تّيًا  �لمتعّلم  يقّوم 



79

شروع
الم

قبل  �لتحّقق،  لئحة  �إلى  ،بالرجوع  �لم�سروع  كامل  يقّوم  �لنتهاء، 

تقديمه للمعّلم، وعر�سه �أحيانًا �أمام �لزمالء.

بالمحاولت  وتغتني  �لزمن  في  ت�سّجل  مغامرة  �لم�سروع  �إّن 

و�لتعديالت �لمتالحقة.

التقويم

يقّدم �لمتعّلم �أو �لمتعّلمون �لم�سروع �لمنجز �إلى �لمعّلم فيناق�س 

�ل�سعف  �لقّوة ونقاط  �لمعايير، نقاط  �إلى  بالرجوع  �أو معهم،  معه 

في �لأد�ء.

كما ي�ستمع �إلى تقرير موجز من �لمتعّلم �أو �لمتعّلمين عن �لعقبات �لتي �عتر�ست 

�لعمل وعن �آلّية �لعمل �لمعتمدة في حال طلب �إنجاز م�سروع �آخر من �أجل تنمية �لتفكير 

�لمعرفّي لديه �أو لديهم.

  5    دور المعّلم
-  ُيطلب من �لمعّلم �لقيام باأدو�ر مختلفة، وذلك ح�سب �لمرحلة )خطو�ت تنفيذ �لم�سروع(. 

وهذ� ل ي�ستبعد �إمكانّية تكر�ر بع�س �لأدو�ر في عّدة مر�حل:

و�لموّجه  �لمر�سد  بدور  يقوم  و�لمعايير  و�لأهد�ف  �لمو�سوع  تحديد  مرحلة  -  ففي 

و�لمفاو�س.

- وفي مرحلة �لتخطيط يمكنه �أد�ء دور �لم�ست�سار �لخبير �لنا�سح.

كتب،  )م�سادر،  �لمطلوبة  �لمو�رد  تاأمين  في  �لم�ساعدة  يمكنه  �لتنفيذ  مرحلة  -  وفي 

و�سائل...(.

- �أما في مرحلة �لتقويم فيقوم بدور �لم�سّجع على �لتقويم �لذ�تّي و�لتفكير �لمعرفّي.

  6    دور المتعّلم
و�سع  وفي  تقويمه،  ومعايير  مو��سفاته  وتحديد  �لم�سروع  �ختيار  في  �أ�سا�سّي  دور  للمتعّلم 

�لخّطة �لتنفيذّية له ونقا�سها مع �لزمالء و�لمعّلم ح�سب �لم�سروع.
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و�أخيرً� يتحّمل �لمتعّلم م�سوؤولّية في �لتقويم �لذ�ّتي لالأد�ء ونقا�س 

�لإجر�ء�ت ومالءمتها لالأهد�ف.

�أّما في مرحلة �لتقويم فيقوم بدور �لم�سّجع على �لتقويم �لذ�تّي 

و�لتفكير �لمعرفّي.

  7    ما تنّميه الطريقة لدى المتعّلمين
ينّمي �لتعّلم بالم�سروع لدى �لمتعلمين، بح�سب طبيعة �لم�سروع 

وو�سعّيات تنفيذه:

- �أو��سر �ل�سد�قة و�لتعاون و�لعالقات �لجتماعّية بين �لمتعّلمين.

- �لقدرة على جمع �لمعلومات وتحليلها وتنظيمها و�إعادة توليفها.

- �لتخطيط ومنهجّية �لعمل و�لتقويم.

- �ل�سبر و�لمثابرة و�إتقان �لعمل.

- �لثقة بالنف�س و�ل�سعور بالإنجاز و�لكفاءة.

- �ل�ستقاللّية في �لعمل وتحّمل �لم�سوؤولّية.

- �لتو��سل مع �لآخرين و�لإقناع و�لمحاججة وتقّبل �لر�أي �لآخر.

- �حتر�م �ل�سو�بط و�لمهل �لزمنّية وقو�عد �لعمل.

- �ل�ستفادة من �لمو�رد �لمتاحة و�لنفتاح على �لبيئة �لجتماعّية و�لمادّية.

- �لح�ّس �لنقدّي و�لإبد�ع.

  8    متى تطّبق الطريقة؟
�أو مجتمعة  �لتعليمّية منفردة  �لمو�ّد  بالم�سروع في جميع  �لتعّلم  �إلى طريقة  �للجوء  يمكن 

وفي جميع مر�حل �لتعليم. كما يمكن �عتماد هذه �لطريقة في و�سعّيات تعليم وتعّلم تتجاوز 

�لمو�ّد �لتعليمّية )م�سروع �لمدر�سة، �لن�ساطات �لال�سفّية(.
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  9    جوانب أخرى
- و�سعّيات �لعمل: فردّي، ثنائّي، فريقّي، جماعّي...

- مر�تب �لأهد�ف: �لكفايات.

- �أنماط �لتعّلم: جميع �أنماط �لتعّلم بح�سب �لم�سروع. 

- طبيعة �لتّعلم: تعّلم ذ�تّي وتعاونّي.
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حل المسائل )أو التمارين( 10

   1    تعريف
وتعّلم،  تعليم  ن�ساط  عن  للتعبير  »�لم�ساكل«  بدل  �لم�سائل  بحّل  �لتعّلم  م�سطلح  �عتمدنا 

ُيطلب من �لمتعّلم �لتعامل معه و�إيجاد �لحّل، بالعتماد على نف�سه، بدون تدخل مبا�سر من قبل 

وكيمياء...  وفيزياء  ريا�سّيات  تمارين  �لم�سائل«  »حّل  �سماع  �لّذهن، عند  �إلى  يتبادر  �لمعلم. 

�أو   �لم�سائل  حّل  في  و��ستثمارها  مكت�سبة  معارف  تحريك  ت�ستدعي  �لتي  �لقدرة  هذه  ولكّن 

»�لتمارين«، تتجاوز �لمو�ّد �لمذكورة �آنفًا لتطال جميع �لمو�ّد �لتعليمية  كالفقه وتجويد �لقر�آن 

�لكريم و قو�عد �للغة و�لإمالء و�لجغر�فيا وغيرها.

  2    أنواع حّل المسائل )أو التمارين(
نمّيز في ن�ساطات حّل �لم�سائل �أو �لتمارين: 

حّل الم�صائل )ا�صتذكارّي( )1(

عندما يتّم �لحّل بال�ستفادة ح�سرّيًا من �لمعلومات �لمخّزنة في �لذ�كرة. تهتّم �لمدر�سة 

كثيرً� بهذه �لن�ساطات في �لتعليم و�لتعّلم، وفي �لتقويم ب�سكل خا�ّس.

حّل الم�صائل )بالّرجوع اإلى م�صادر( )2(

�إلى  �لرجوع  لزوم  �إليه  م�سافًا  �لذ�كرّي  �لمخزون  �إلى  بالرجوع  �لحّل  يكون  عندما 
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  3    مراتب صعوبة المسائل ومتطّلبات حّلها
تتدّرج �سعوبة �لم�سائل )�لتمارين( كما ياأتي:

- تطبيق قاعدة و�حدة متعّلمة ومعروفة.

- تطبيق مزيج غير متعّلم لقو�عد ومبادئ متعّلمة )تزد�د �سعوبة حّل �لم�ساألة مع �زدياد 

عدد �لقو�عد �لتي ي�ستدعيها �لحّل(.

من  �نطالقًا  �لطريقة  )ت�سّور  معروف  �إنتاج  على  للح�سول  �عتمدت  طريقة  تحديد   -

�لنتيجة(.

- �سياغة م�ساألة �نطالقًا من معطيات مقّدمة.

معارف،  د�ئرة  �أطل�س،  تف�سير،  كتاب  )قامو�س،  خارجّية  م�سادر 

�إنترنت...(.

�صروط وم�صتلزمات حّل الم�صائل بالرجوع اإلى م�صادر )3(

�إلى  نذكر من �سروط وم�ستلزمات �عتماد حّل �لم�سائل بالرجوع 

م�سادر:

- �إدر�ج �إك�ساب �لقدرة على ��ستعمال �لم�سادر و�ل�ستفادة منها 

في ن�ساطات �لتعليم و�لتعّلم، في �سلب �أهد�ف �لموؤ�ّس�سة �لتربوّية.

م�سادر  �إلى  �للجوء  حّلها  يفتر�س  وتعّلم  تعليم  ن�ساطات  تقويم   -

خارجّية.

خالل  من  للحّل  �لمطروحة  �لم�سائل  د�ئرة  وتو�سيع  و�لمدر�سة،  �ل�سّف  بيئة  �إغناء   -

تزويد �لمدر�سة بالمكتبة �لغنّية بالم�سادر و�لمر�جع و�لإنترنت، وتنظيم رحالت �إلى �لمو�رد 

�لمتوّفرة في �لبيئة، و�ل�ستر�ك في �ل�سحف و�لمجاّلت و�لن�سر�ت و�لدورّيات �لعلمّية...

- �إختيار �لمعّلم لم�سائل بم�ستوى قدر�ت �لمتعّلم و�إمكاناته، على �أن تطرح لغزً� مطروحًا 

للحّل ل تظهر و�سائل حّله، في �لبد�ية، للمتعّلم.
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- �سياغة م�ساألة عن مو�سوع معّين من دون تقديم �أّية معطيات.

يتطّلب حّل �لم�ساألة من �لمتعّلم:

- تحديد نوع �لم�ساألة و�أبعادها.

- �لك�سف عن �لمعطيات �لأ�سا�سّية فيها و��ستبعاد �لثانوّية.

قبل  جانبًا  �لمعطيات  وو�سع  �لحّل  عن  �لبحث  مجال  ح�سر   -

مقاربة �لحّل.

- �لقدرة على عر�س �لم�ساألة بمفرد�ته للتاأكد من فهمه لها.

منهجّية  �لمتعّلم  ُتك�سب  �أ�سا�سّية  مقّدمات  �لمتطلبات  هذه  ت�سّكل   -

�لتعامل مع �لم�سائل. وهي ما يجب �أن ُيرّكز عليه كهدف في �لتعليم و�لتعّلم �أكثر 

من �لتركيز على �إيجاد �لحّل �لذي ي�سبح تح�سياًل حا�ساًل. 

- �أو �لتركيز، بعبارة �أخرى على �إك�ساب �لمتعّلم منهجّية �لو�سول �إلى �لحّل بدل �لهتمام 

فقط بالنتيجة.

  4    دور المعّلم
�أحيانًا،  �لمعّلم  يتاأّكد  حّلها.  �لمتعّلم  من  ويطلب  �لمنا�سبة  �لم�ساألة  باختيار  �لمعّلم  يقوم 

�لمتعّلمين  �أخطاء  يالحظ  و�لتعليمات.  للمعطيات  �لمتعّلم  فهم  ح�سن  من  �ل�سّف،  بح�سب 

ويتعامل معها ب�سكل �إيجابّي، على �أّنها موؤ�ّسر�ت تدّل عمل تفكير �لمتعّلم على �لحّل، وي�ساعدهم 

على وعيها كمقّدمة لتجاوزها.

يقّوم �لأخطاء ويدّل عليها وي�سّجع �لمتعّلم على ت�سحيحها.

  5    دور المتعّلم
يقوم �لمتعّلم بالّطالع على �لم�ساألة وفهمها و�إيجاد �لحّل.
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  7    متى تطّبق الطرائق؟
و�لإمالء  و�لقو�عد  و�لعلوم  و�لريا�سيات  �لكريم  �لقر�آن  �لفقه وتجويد  �لطر�ئق في  تطبّق 

و�لجغر�فيا، وفي كّل ماّدة عندما ن�سع �لمتعّلم فيها �أمام م�ساألة �أو تمرين ونطلب منه �إيجاد 

�لحّل.

  8    جوانب أخرى
- و�سعّيات �لعمل: يكون �لعمل �لمطلوب من �لمتعّلمين فردّيًا. 

- مر�تب �لأهد�ف: تتعامل هذه �لطر�ئق مع �لأهد�ف �لتعّلمّية من فئة �لفهم و�لتطبيق.

- �أنماط �لتعّلم: تعالج هذه �لطريقة �لإجر�ء�ت �أو �لطر�ئق، �لأنظمة و�لقو�نين و�لمبادئ، 

و��ستر�تيجّيات �لتفكير.

- طبيعة �لتعّلم: يتعّلم �لمتعّلم بالعتماد على نف�سه ب�سكل �أ�سا�سّي.

  6    ما تنّميه طرائق حّل المسائل )التمارين(
         لدى المتعّلمين

تنمّي طر�ئق حّل �لم�سائل )�لتمارين( لدى �لمتعّلمين:

- توظيف �لمكت�سبات في و�سعّيات جديدة.

- �لتعّلم �لذ�تّي و�ل�ستقالل في �لتعّلم.

- �لثقة بالنف�س و�لعتماد على �لذ�ت.

زيادة  في  منها  و�ل�ستفادة  �لخارجّية  �لم�سادر  ��ستثمار   -

�لمعارف و�لقدر�ت.
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طرائق التعليم والتعلم 
والحاسوب 11

   1    فوائد الحاسوب واإلنترنت في التعليم والتعّلم
نذكر من �لإمكانات �لتي يوّفرها �لحا�سوب و�لإنترنت في مجال �لتعليم و�لتعّلم:

وتعديلها  وحفظها  �إليها  و�سور  وجد�ول  ر�سوم  و�إ�سافة  ومعالجتها  �لن�سو�س  كتابة   -

وطباعتها ون�سرها...

- ��ستخد�م �لألو�ن و�ل�سوت و�لحركة و�لحو�ر و�لطالع على �لإجابات وقيا�س مدى �لتقّدم 

مع ر�سوم تمثيلية ومج�ّسمات وخر�ئط ومعطيات رقمّية.

- تعّلم �للغات و�لتعبير و�لتو��سل �ل�سفهّي و�لخطّي فيها.

�لعنا�سر،  �لوقت، وتعديل  و�إكمالها، و�خت�سار  �لتجارب  �أو مر�حل من  �أجز�ء  ��ستبد�ل   -

وتوّقع �لنتائج في �لمو�د �لمخبرّية )علوم �لأحياء، و�لكيمياء و�لفيزياء...( و�إعد�د �لجد�ول 

�إمكانات �ل�ستفادة منها في  وتتو�ّسع  ب�سرعة فائقة،  �لحديثة  �لتكنولوجّية  �لو�سائل  تتطّور 

كامل  تطوير  �أمام  لها،  �آفاقًا جديدة ل حدود  �لتطّور  �فتتح هذ�  لقد  و�لتعّلم.  �لتعليم  عملّية 

مكّونات عملّية �لتعليم و�لتعّلم.

�إّننا ن�سهد، مع �لتكنولوجيا �لحديثة و�لإنترنت بالخ�سو�س، بد�يات ح�سول تحّول مهّم في 

�لمنظور �لحاكم لعملّيات �لتعليم و�لتعّلم. تحّول، �ستحتاج مفاعيله للترجمة على �أر�س �لو�قع 

�إلى بع�س �لوقت حّتى ي�ستوعبه �لعاملون في �لتعليم و�لتعّلم ويتدّربو� عليه.
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  2    التعلم مع الحاسوب
1- تعريف 

�لمليء  �لحا�سوب  �أمام  �لمتعّلم  فيه  يجل�س  تعّلمّي  ن�ساط  و�لإنترنت  �لحا�سوب  مع  �لتعّلم 

بالبر�مج و�لمعلومات، لي�ساأله ويبني معارفه وتقنّياته ومهار�ته بالمحاولة و�لخطاأ و�لمحاكاة، 

�أو بمبادرة  في عملّية ربط بين �لعالم �لحقيقّي وعالم �لتمّثالت و�لّرموز، بناء لطلب �لمعّلم 

ذ�تية منه.

ور�سوم  جد�ول  �إعد�د  �آلّيتين،  ��سطد�م  محاكاة  �لظاهرية،  �ل�سم�س  حركة  ر�سم  �أمثلة: 

بيانّية، ت�سميم مج�ّسمات، �إعد�د تقارير �أبحاث، جمع معلومات عن مو�سوع محّدد...

م 
طرائق التعلي

م والحاسوب
والتعل

وتمثيل �لمج�سمات و�لإح�سائّيات في �لريا�سّيات.

طرح  �لمعطيات،  عالج  بحثّية،  �إبد�عّية،  بن�ساطات  �لقيام   -

 LCD( بالـ  وعر�سها  و�لنتائج،  �لعملّيات  و�سرح  �لفر�سّيات 

.)PowerPoint

- تمثيل �لو�قع وفهمه في �لجغر�فيا و�لطالع على �سور وخر�ئط 

ن�سو�س  �إلى  و�لنتقال  �لمقيا�س  تغيير  �إمكانّية  مع  حياة  فيها 

تو�سيحّية و�سور حّية عبر �لأقمار �ل�سناعّية.

- تبادل �لحديث و�لن�سو�س و�ل�سور و�لمعلومات وزيارة مو�قع علمّية 

وغير ذلك...

�لموجودة  و�لمعطيات  �لم�ستند�ت  من  و�ل�ستفادة  �لمتقّدم  �لبحث  �أدو�ت  ��ستثمار   -

فيها: نقل، ل�سق من �ل�سبكة باتجاه م�ستند�ت �سخ�سّية، فتح ملّفات )�سفحات( في �ل�سبكة.

و�لتعّلم  �لتعّلم  دعم  في  منه  و�ل�ستفادة  ومتنّوعة،  ومعّقدة  غنّية  تعّلم  و�سعّيات  تنفيذ   -

�لفارقّي، �إ�سافة �إلى �لتعّلم �لذ�تّي و�لتعّلم بالمر��سلة...
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2-  دور المعّلم

�لطلب،  وعند  و�لم�ساعد،  و�لموّجه  �لمر�سد  بدور  �لمعّلم  يقوم 

�لتقليدّية  �أدو�ره  من  ويحّرره  �لمعّلم  مكان  �لحا�سوب  يحّل  �لمقّوم. 

في �لتعليم.

3-  دور المتعّلم

نا�سط:  تعّلم  عملّية  في  �لحا�سوب  مع  بالتفاعل  �لمتعّلم  يقوم 

يبني �لنماذج، يعيد �سياغة �لمعلومات، يتمّثل �لمكت�سبات، ي�سّمم 

�لأعمال، ينجز �لم�ساريع...

4-  ما تنمّيه الطريقة لدى المتعّلمين

تنّمي هذه �لطريقة، لدى �لمتعلمين، مجموعة من �لقدر�ت و�لمو�قف �لعالية �لم�ستوى: 

من  و�لتحّقق  �لفر�سّيات  طرح  �لختبار،  �لبحث،  �لتعّلم،  في  �ل�ستقالل  �لتقويم،  �لتحليل، 

�سّحتها، �لدّقة و�لتنظيم، �لتعّلم �لمعّمق، تطوير �أ�سكال تعبير متنّوعة...

5-  متى تطّبق الطريقة؟

في  ُي�ستفاد  )عندما  مجتمعة  �أو  منفردة  �لتعليمّية  �لمو�ّد  جميع  في  �لطريقة  هذه  تطبق 

مو�سوع و�حد من معارف �أكثر من ماّدة معرفّية(. 

6-  جوانب اأخرى

- و�سعّيات �لعمل: عمل فردّي ب�سكل �أ�سا�سّي.

- مر�تب �لأهد�ف: �لكفايات.

-  �أنماط �لتعّلم: فهم �لوقائع وتمييز �لمفاهيم وتطبيق �لإجر�ء�ت، وفهم �لقو�نين و�لأنظمة 

و�لمبادئ.

- طبيعة �لتعّلم: يتعّلم �لمتعّلم، في هذه �لطريقة، بالعتماد على نف�سه.
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  3    التعّلم عبر الحاسوب
1- تعريف 

�لتعّلم عبر �لحا�سوب طريقة تعّلم تبادلّي وت�ساركّي مع �لآخرين 

ي�سّكل فيها �لحا�سوب باب تو��سل يلتقي عبره �لمتعّلم �سركاء فعليين 

�أو �فتر��سّيين حول ن�ساط تعّلمّي تفاعلّي يتبادل فيه معهم �لمعلومات 

و�لخبر�ت ويطّور فيه �لم�ساريع....

�أمثلة: �لم�ساركة عبر �لإنترنت في نقا�س، لعب �أدو�ر، تعّلم تعاونّي، 

تبادل ر�سائل، زيارة متاحف �فتر��سّية، �ّطالع على مو�سوعات علمّية، تفاعل 

مع �سركاء حقيقّيين عن بعد، توجيه �أ�سئلة و�لح�سول على �إجابات....

2-  دور المعّلم

لة في  �لمح�سّ �لمعلومات  ��ستثمار  و�لموّجه، ويمكنه  و�لو�سيط  �لمر�سد  �لمعّلم بدور  يقوم 

�ل�سف: نقا�س، مقارنة �لإجر�ء�ت و�لنتائج.

3- دور المتعّلم

من  ي�ستفيد  و�إجر�ء�ته،  عمله  يقّوم  يناق�س،  للمهاّم:  و�لت�سّدي  بالمبادرة  �لمتعّلم  يقوم 

�أ�سئلة  توجيه  �إنجاز�ت،  �أو  تجارب  �أو  مطبوعات  عر�س  ن�سر،  د�ر  مع  �لتو��سل  في  �ل�سبكة 

�لإلكترونّي، تحويل  �لبريد  �لتو��سل عبر  و�لمنتديات،  �لحو�ر  قو�ئم  �لم�ساركة في  للموؤّلفين، 

ملّفات، حو�ر حول محا�سرة....

4-  ما تنّميه الطريقة لدى المتعّلمين

تنّمي هذه �لطريقة لدى �لمتعلمين: �ل�ستقالل في �لتعّلم وبناء �لمعارف و�إدماجها، �لتو��سل 

مع �لآخرين، �لبحث و�لكت�ساف، �لتمّكن من �لنترنت و��ستخد�ماته...

5-  متى تطّبق الطريقة؟

تتجاوز مجالت تطبيق هذه �لطريقة �لمو�ّد �لتعليمّية �لمدر�سّية ِلتقترب �أكثر من و�سعّيات 
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�لحياة �لفعلّية.

6-  جوانب اأخرى

- و�سعيات �لعمل: فردّي، ثنائّي، فريقّي تعاونّي.

- مر�تب �لأهد�ف: �لكفايات.

غالبّية  على  تحتوي  لأّنها  �لتعّلم،  �أنماط  �لتعّلم: جميع  �أنماط   -

طر�ئق �لتعليم و�لتعّلم ح�سب �لمنظور �لحالّي.

�لآخرين  مع  �لطريقة  هذه  في  �لمتعّلم  يتعّلم  �لتعّلم:  - طبيعة 

ومنهم بالتعّلم �لذ�تي.
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خـاتـمة

بّينا، في هذ� �لف�سل، �أهمّية وحدة �للغة بين �لمعّلمين و�لقّيمين عليهم، في مجال طر�ئق 

�لتعليم و�لتعّلم، كما في جميع مكّونات عملّية �لتعليم و�لتعّلم مبدئّيًا. لقد عر�سنا فيه بع�س 

ت�سنيفات هذه �لطر�ئق من �أجل تبّين خ�سائ�سها ونقاط �للتقاء في ما بينها ورفع م�ستوى 

�لإفادة منها.

�لتربية  مو�ّد  وتعّلم  تعليم  مع  تتالءم  مختارة  طر�ئق  ع�سر  بالتف�سيل  �سرحنا  ثم  ومن 

�لمالئمة  �لطريقة  �ختيار  �أ�س�س  للمعّلم  �أو�سحنا  �أخالق...(.كما  عقيدة،  �لإ�سالمّية)فقه، 

لالأهد�ف �لتعّلمّية، بح�سب طبيعتها، و�لقدرة �لعقلّية �أو �لمهارة �لحركّية �أو �لموقف �أو �لتجاه 

�لذي تخدم �إك�سابها للمتعّلمين. 

و�لطريقة  �لهدف  بين  �لربط  �إحكام  �لمعّلم على  �لعمل على م�ساعدة  �لد�ئم  كان هدفنا 

وتنويع �لطر�ئق بمو�ز�ة تنّوع �لأهد�ف �لتعّلمّية. 

�لعلّي   ن�ساأل �هلل  بع�سه«.  �أو  ناله  �سيئًا  �ل�سالم(: »من طلب  �لأمير )عليه  بقول  نوؤمن  �إّننا 

بيد  �لأخذ  ، في  �لف�سل  �لو�ردة في هذ�  �لمعلومات  �ساهمنا، من خالل  نكون قد  �أن  �لقدير 

�لمعّلم في م�سار تربية �لإن�سان �لموؤمن �لمجاهد �لمثّقف. 
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