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  ٢٠٠٣إبریل "     المدخل المنظومى فى التدریس والتعلم"المؤتمر العربى الثالث حول 

  منظومة البناء المعرفى وطرائق تدریسھا
  محمد الخوالدة. د.أ

  األردن –جامعة الیرموك  -عمید كلیة التربیة 
  -حول المدخل المنظومى فى التدریس والتعلم الثالثالمؤتمر العربى (

  )٢٠٠٣ابریل  - القاھرةنظمھ مركز تطویر تدریس العلوم بجامعة عین شمس 
  

q مقدمـة:  
مجموعVVة العناصVVر المترابطVVة فVVي إطVVار المVVدخل  تقVVرأ فVVي الدراسVVة ھVVذه

مفھومVVھ ، والعناصVVر : المنظVVومي لبنیVVة النظVVام المعرفVVي اإلنسVVاني مVVن حیVVث 
نتVاج المكونة لھ ، وتنظیم العناصر المكونVة ھVذه وفVق أسVس المنحVى النظVامي إل

نمVVوذج تعلیمVVي فVVي سVVیاق المVVدخل المنظVVومي الVVذي یعمVVل علVVى تحسVVین عملیVVة 
المعرفVVVي واإلنسVVVاني لتربیVVVة اإلنسVVVان القVVVادر علVVVى مواجھVVVة التVVVدریس ببعVVVدیھا 

المشكالت المستجدة عن طریق إنماء إمكاناتھ الذاتیة ، مع التركیVز علVى قدراتVھ 
  .العقلیة ومنھجیتھ في التفكیر 

وتھVVدف ھVVذه الدراسVVة إلVVى بیVVان مصVVادر منظومVVة البنVVاء المعرفVVي العVVام 
لمنظومیVVVة المعرفیVVVة، وعVVVرض لبنیVVVة ا المكونVVVةومفھومVVVھ والعناصVVVر المعرفیVVVھ 

للنظVام المعرفVي بصVورة نظامیVة  المكونةاستراتیجیات تعلیمیة لتدریس العناصر 
من اجل تسھیل عملیة التعلیم االتقاني في البنى االدراكیة والوجدانیة واألدائیVة ، 
وتشVVكیل مھVVارات عقلیVVة علVVى اسVVتخدام مVVداخل التفكیVVر المنظVVومي الشVVامل، فVVي 

العالقVVVات الشVVVبكیة، المتبادلVVVة بVVVین فكVVVرة  وإدراكالثقافیVVVة مواجھVVVة المسVVVتجدات 
المنظومیVVVة والبنVVVاء المعرفVVVي، لترقیVVVة مسVVVتوى التفكیVVVر الناقVVVد عنVVVد المتعلمVVVین 
ومعالجة القضایا التربویة في إطار المVدخل المنظVومي الVذي تتكامVل فیVھ الرؤیVة 

ه وجــوالبصیرة االدراكیھ لمعالجة المواقف الحیاتیة المتجددة على اكمل  
q إشكالیة الدراسة وأسئلتھا:  

 أثنVVاءحینمVVا یتأمVVل اإلنسVVان الجVVامعي، طرائVVق التVVدریس التVVي اختبرھVVا فVVي 
دراستھ الجامعیة ، فانھ یثیر تساؤالت عدیدة عن كفVاءة ھVذه الطVرق فVي تعلیمVھ 
وتسVVھیل عملیVVة الVVتعلم علیVVھ ، وقVVد تتبVVاین اآلراء والمواقVVف فVVي اإلجابVVة عVVن 

وسVتظل  ٠٠ھVا المربVون  والمعنیVون فVي مھنVة تعلVیم األجیVالاألسئلة التي یطرح
ھVVذه المسVVألة قضVVیة جدلیVVة، بفضVVل العناصVVر الداخلVVة فVVي طبیعVVة ھVVذه القضVVایا ، 

، وطرائVVVVق التعلVVVVیم التعلیمیVVVVةومنھVVVVا الطبیعVVVVة اإلنسVVVVانیة وتعلمھVVVVا،والخبرات 
ن وطبیعة المخرجات اإلنسانیة، لمواجھة مستجدات الحیVاة والتVوازالمستخدمة ،

ولإلسVVھام فVVي تجویVVد عملیVVة الVVتعلم،  ٠مVVع المتغیVVرات الثقافیVVة بصVVورة مسVVتمرة 
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وترقیة مستوى التحصیل المعرفي عند الطلبVة ونوعیVة التعلVیم ، اجتھVدت بعVض 
الجامعات والمراكز العلمیة بإدخال فكرة المدخل المنظومي فVي التVدریس والVتعلم 

زیVد مVن كفایVاتھم فVي تفعیVل ، لعل ذلك یعمل على تحسین نوعیVة الخVریجین ، وی
  .أدوارھم الوظیفیة في البناء االجتماعي 

ویمكVVن تحدیVVد إشVVكالیة الدراسVVة بصVVورة اكثVVر تحدیVVداً فVVي اإلجابVVة عVVن األسVVئلة 
  :اآلتیة

  ما مفھوم منظومة البناء المعرفي اإلنساني؟ -١
 ما مكونات منظومة البناء المعرفي للنظام المعرفي؟ -٢
 الشبكیة المتبادلة بین عناصر منظومة البناء المعرفي؟ ما طبیعة العالقات -٣
 ما استراتیجیات تدریس عناصر النظام المعرفي اإلنساني -٤

q أھداف الدراسة :  
ھدفت ھذه الدراسة إلى بیان  فكرة المنظومیVة فVي مفھVوم النظVام المعرفVي 

تبادلVة للنظام المعرفي ، وكذلك في العالقات الم المكونةواسس تكونیھ والعناصر 
.لـھ ، وأسالیب تدریس ھذه المكونات  المكونةبین العناصر  

q أھمیة الدراسة  :  
 إدخVالویمكن بیVان األھمیVة ھVذه الدراسVة فVي زیVادة وعVي المتعلمVین نحVو 

فكرة المنظومیة في تفكیVرھم المنھجVي ومVداخلھم المعرفیVة فVي معالجVة القضVایا 
بVVین عناصVVر الموضVVوع الواحVVد ،  المختلفVVة، فضVVالً عVVن بیVVان العالقVVات المتبادلVVة

واالنتباه إلى الطبیعة البنیویة عند معالجة دراسة الموضVوعات المختلفVة ورؤیVة 
في الموضوع ، لتمكین الVدارس مVن فھVم  الداخلةالعالقات المتبادلة بین العناصر 

القضایا بصVورة أوضVح ، عVالوة علVى تخلVیص الVدارس مVن التفكیVر الخطVي فVي 
ة المختلفVVة ، والنھVVوض بمسVVتوى االدراك عنVVد الدارسVVین ، معالجVVة قضVVایا الحیVVا

وتفسVVیر مظVVاھر الحیVVاة وفVVق المVVدخل المنظVVومي ، الVVذي یتجلVVى فVVي رؤیVVة ھVVذه 
المنظومVة فVي تكVون النظVام المعرفVVي اإلنسVاني ، ومعرفVة الخصVائص الجوھریVVة 
للعناصVVر المكونVVة والفواصVVل بVVین ھVVذه الخصVVائص التVVي  تمیVVز كVVل مكVVون مVVن 

بقصVVد تعمیVق فھVVم الطلبVة للنظVVام المعرفVي، وزیVVادة قVدرتھم الدراسVVیة مكوناتVھ ، 
على تصنیف العناصر المكونة للنظام المعرفVي ، وخصVائص كVل  منھVا ، وأخیVراً 
   .اكتساب مھارات أو تقنیات في أسالیب تدریس العناصر المكونة للنظام المعرفي

نیVVة النظVVام وقVVد اسVVتخدم الباحVVث فVVي ھVVذه الدراسVVة ، المVVنھج التحلیلVVي لب
المعرفي، وكذلك النظام التدریسي لغرض تفكیك ھذین النظامین ، وبیان العناصر 
المكونة لكلي منھما أوالً ، ثم تركیب ھذه العناصر وفق المدخل المنطومي لرؤیة 
العالقVVات الشVVبكیة المتبادلVVة بVVین النظVVام المعرفVVي ومكوناتVVھ ، وبVVین طبیعVVة ھVVذه 

نھVVوض بVVالتفكیر النظVVامي المتشVVعب فVVي معالجVVة المكونVVات وطرائVVق التVVدریس، لل
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في بیئتھ بدالً من االعتماد على التفكیر النمطي الذي  اإلنسانالقضایا التي تواجھ 
یقوم على البعد الواحد  

q عرض نتائج الدراسة ومناقشتھا  :  
في ھذا الجزء من الدراسVة، نعVرض اإلجابVات عVن أسVئلة الدراسVة، حسVب 

منھجیة، لبیان طبیعة المقاربة النظریة التي یقدمھا الباحث ترتیبھا في المقدمة ال
.للتأكید على  مفھوم المنحى النظامي في التدریــس 

  : السؤال األول ×
مVVVا مفھVVVوم منظومVVVة البنVVVاء المعرفVVVي اإلنسVVVاني؟ یمثVVVل النظVVVام المعرفVVVي 
اإلنساني، حصیلة المعرفة اإلنسانیة عبر مسیرتھا التاریخیة، والتي كانت نتیجVة 

لذكاء اإلنساني وتراكم الخبرات البشریة في سیاق المعرفة وتقنیاتھVا ومناھجھVا ا
اإلنساني ھVو صVیغة منھجیVة، تقVوم علVى  اإلطارالمختلفة ، والنظام المعرفي في 

أساس من التنظیم والتصنیف والتراكم وفق معاییر موضوعیة ، وتنظیم المعرفة 
المعلومات والحقائق، والمفVاھیم : في بنیة تركیبیة تتألف من مكونات جزئیة ھي

ن، واالتجاھVVVات والقVVVیم والمبVVVادىء والقواعVVVد والتعمیمVVVات والنظریVVVات والقVVVوانی
    .والمھارات 

في بناء النظام المعرفي اإلنساني ؟ لقVد  أسھمتفما ھي األسس المنھجیة التي  -
اسVVVھم فVVVي بنVVVاء النظVVVام المعرفVVVي اإلنسVVVاني ، خصVVVائص اإلنسVVVان  النظریVVVة  

VVVة ووالفكریVVVن حریVVVھ مVVVا فیVVVبي، ومVVVازه العصVVVھ وجھVVVوى إة وحواسVVVرادة وق
     .اجتماعیة وإمكانات وقدرات على الفعل

وتشوق للتقدم فVي معVارج الحضVارة ، والصVعود إلVى أعلVي فVي إطVار النمVوذج  -
اإللھVVي الVVذي أبVVدع كVVل شVVيء صVVنعا ، مVVن اجVVل تمثVVل صVVفات هللا الفعلیVVة التVVي 

اإلنسVانیة وقیمھVا رة قاء في مسVالك الحضVاتشكل آیات هللا فـي األرض ، لالرت
یمثVVVل أسVVVس بنVVVاء النظVVVام المعرفVVVي ) ١(والنمVVVوذج  ٠األخالقیVVVة المبدعیVVVة

اإلنسانـي 
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ویمثل النظام المعرفي في اإلطار اإلنساني المعرفة اإلنسانیة عبر مسیرتھا 
التاریخیة والتي كانت نتیجة المVدخل المنظVومي للVذكاء اإلنسVاني وتVراكم الخیVرة 

   .البشریة
فVVي اإلطVVار اإلنسVVاني صVVیغة منھجیVVة تقVVوم علVVى أسVVاس مVVن  والنظVVام المعرفVVي -

التنظVVیم والتصVVنیف والتVVراكم وفVVق معVVاییر موضVVوعیة ، وتنظVVیم المعرفVVة فVVي 
المعلومات والحقائق والمفVاھیم : بنیة تركیبیة تتألف من مكونات جزئیة وھي

والنظریات والقVوانین واالتجاھVات والقVیم والمھVارات ، ومVا وظیفVة  ئوالمباد
لإلنسانرفة المع 

 ذاءVVي غVVة ھVVانإن المعرفVVة إل اإلنسVVة واالنفعالیVVة واالدراكیVVواه العقلیVVاء قVVنم
في ھVذه الحیVاة،  اإلنسانوالوجدانیة وأداءاتھ المھاریة، والمعرفة ھي وسیلة 

لكي یتأمل آیات هللا في الكون ، وآیات هللا في النفس، بVل ھVي آلیVات اإلنسVان 
قامVVة النمVVاذج الحضVVاریة، الفكریVVة واالجتماعیVVة إالثقافیVVة ، فVVي عبVVادة هللا و

والتقنیة، التي تمكنVھ مVن تطویVع المVواد الطبیعیVة لصVالح اإلنسVان والمجتمVع 
   .والتقدم في آفاق الحضارة

وكیف حذف اإلنسان المعرفة ؟ لقد ضعفت المعرفة اإلنسانیة في حقول معرفیة  -
رفVة اإلنسVانیة تصVنف ذات طبیعة واحدة ومنھجیة خاصة ، لھVذا تجVد أن المع

اللغVVVات والعلVVVوم اإلنسVVVانیة، والعلVVVوم الطبیعیVVVة، : إلVVVى حقVVVول مختلفVVVة مثVVVل
  .والریاضیات والفنون والھندسة والطب وغیر ذلك

   
إن تكون معرفة طبیعیة وھي من اجتھاد اإلنسVان فVي العالVـم  أماوھذه المعرفة  -

طبیعیVVة ، وھVVي  مVVا إن تكVVون المعرفVVة فVVوقأ، و)عVVالم الشVVھادة(الطبیعــــVVـي 
ولمVا أضVیفت المعرفVة اإلنسVانیة  ٠معرفة الوحي اإللھي لإلنسان فــي األرض

إلى حقول معرفیة مختلفة ؟ لقد صنفت المعرفة اإلنسVانیة إلVى حقVول معرفیVة 
والتخصص فیھا، وإتقVان فروعھVا، وفVتح  ٠من أجل تسھیل دراستھا وتعلمھا

الءم مVع إمكاناتVھ وقدراتVھ علVى المجال إمام اإلنسان الختیVار المجVال الVذي یVت
    ٠أمل تحقیق مزید من اإلنجازات واإلبداعات المعرفیة في المجتمع

ولكVVن كیVVف یVVتعلم اإلنسVVان ھVVذه المعرفVVة ؟ یVVتعلم اإلنسVVان عVVن طریVVق ثVVالث  -
  :فرضیات وھي

  یتعلم اإلنسان المعرفة بصورة فطریة  ١
  ائیة یتعلم اإلنسان المعرفة بصورة تلقائیة وعشو ٢        
  یتعلم اإلنسان المعرفة بصورة منظمة ومقصوده  ٣

ومن الجدیر بالذكر إن تعلیم اإلنسVان فVي ھVذه الحیVاة ظVاھرة تسVتحق الدراسVة  -
والعنایVVة مVVن قبVVل اإلنسVVان، لVVذلك اجتھVVد أصVVحاب نظریVVات التعلVVیم فVVي تفسVVیر 

   ٠ظاھرة تعلم اإلنسان للمعرفة
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- VVنفس التربVVم الVVات علVVرت نظریVVف فسVVذ واآلن كیVVان منVVم اإلنسVVاھرة تعلVVوي، ظ
لقVVد فسVVرت النظریVVات السVVلوكیة الVVتعلم بأنVVھ یVVتم حینمVVا  ٠طفولتVVھ حتVVى رشVVده

 ٠یتفاعل اإلنسان مع البیئة الخارجیة آلیة قوامھا اإلثارة واالستجابة والتعزیز
یتفاعل   إنسان  ٠یوضح آلیة التعلم في تفسیر النظریة السلوكیة ) ٢(والشكل 

  .) أي نمو (تعلم  ←تعزیزھا  ← استجابة ← مثیرات* مع البیئة ؟ إنسان 
في نظریات التعلم المعرفیة ، فقد أرجعت مظاھرة تعلم اإلنسان إلى آلیة قوامھا  -

 إطVVاروالتحلیVVل وفھVVم العالقVVات والتفاعVVل مVVع الخبVVرات فVVي  والتأمVVلالتبصVVر 
  : اآلتي  (2)والتكیف كما ھو في الشكل  التوازن

التبصVVVر والتأمVVVل واإلدراك (ئVVVة ومعطیاتھVVVا بآلیVVVات یتفاعVVVل مVVVع البی إنسVVVان*
    .تعلم  ←) ٠٠٠والتنظیم وفھم العالقات 

ولكن ماذا یتعلم اإلنسان في إطار المعرفة اإلنسانیة ؟ إن اإلنسVان حینمVا یVتعلم  -
فانھ یكتسب معلومات وحقائق فتتكون لدیھ مفاھیم، ومن تراكم ھذه المفVاھیم 

والفVVVوانین، ثVVVم یتوصVVVل إلVVVى التعمیمVVVات  ئبVVVادوترابطھVVVا یVVVتعلم اإلنسVVVان الم
   .االجتماعي واقعةوالنظریات، ومن كل ما یتعلق فإنھ یبنى النظم القیمة في 

ولمVVVاذا یVVVتعلم اإلنسVVVان ھVVVذه األشVVVیاء؟ یVVVتعلم اإلنسVVVان الحقVVVائق والمفVVVاھیم 
والتعمیمVVات والنظریVVات مVن أجVVل إن یسVVتخدمھا وسVیلة إلنجVVاز مھامVVھ ئ والمبVاد

 ٠فیبنVVي اإلنسVVان نظامVVھ المعرفVVي الVVذي یمیVVزه عVVن غیVVره .لحیVVاةعمالVVھ فVVي اأو
ویسVVاعده فVVي تكVVوین شخصVVیة السVVلوكیة، التVVي یحVVدد عVVن طریقھVVا مواقعVVھ تجVVاه 

إضVافة إلVى تمكینVھ مVن االسVتمرار  .األشیاء واألشخاص في ھذا العVالم الخVارجي
  .في مسیرة التعلم والنماء والتكیف لمواجھة المتغیرات طیلة حیاتھ

  : الثانىال السؤ ×
  ما مكونات منظومة البناء المعرفى للنظام المعرفى اإلنسانى؟

  :اآلتى) ٣(ولمعرفة مكونات البناء المعرفى والشامل تأمل الشكل 

  مكونات النظام المعرفى اإلنسانى
 

  مھارات  قیم  اتجاھات   نظریات  مبادئ  تعمیمات  مفاھیــم  حقائق  معلومات
  

 
ء العناصر المكونة لبنیة النظام المعرفي في یكتفي اآلن بالتعرف على أسما

وستعرف المزید عن سمات دالالت كVل عنصVر مVن ھVذه العناصVر،  .ھذه المرحلة
 ً   .عند الحدیث عنھ في سیاق تعلم وتعلیم ھذه العناصر الحقا

  : السؤال الثالث ×
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مVVVا مفھVVVوم مكونVVVات النظVVVام المعرفVVVي وأسVVVالیب تدریسVVVھا وھنVVVا نعVVVرض 
صر المكونة للنظام المعرفي المتمثلة فVي مكونVات النظVام مفھومات مكونات العنا

  :المعرفي اإلنساني التي بینت في الشكل السابق وھي
المعلومVVVVات، والحقVVVVائق والمفVVVVاھیم والتعمیمVVVVات والمبVVVVادىء والقواعVVVVد، 

واآلن كیف تتعVرف علVى طبیعVة كVل  .والنظریات، واالتجاھات، والقیم والمھارات
لنظVVام المعرفVVي اإلنسVVان؟ ثVVم نتبVVع ذلVVك بأسVVالیب عنصVVر مVVن العناصVVر المكونVVة ل

  .تدریس ھذا المكون
 

 
 

q  ًمفھوم الحقیقة وأسالیب تدریسھا:أوال: 
q     

   .یساعدك في فھم الحقیقة وأسالیب تدریسھا) ٤(تأمل في الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  یوضح طبیعة الحقیقة) ٤(الشكل 
  
  واآلن لماذا تھتم المدرسة بتعلیم الحقائق للتالمیذ؟ -

تھVVتم المدرسVVة فVVي تعلVVیم الحقVVائق لتالمیVVذھا ، ألن الحقVVائق موضVVوع مھVVم 
ألن  .النمVVاء تفكیVVر التالمیVVذ، وتطVVویر معVVرفتھم، وتوسVVیع قنVVوات الVVتعلم لVVدیھم

الحقیقة قاعدة معرفیة أساسیة لكل من المتعلمین علVى اخVتالف مسVتویاتھم، كمVا 
یVVرة، والتفكیVVر فیھVVا إنھVVا وسVVیلة اإلنسVVان المVVتعلم فVVي تلخVVیص المعلومVVات الكث

  الحقیقة

حقائق مادیة 
  محسوسة

حقائق لفظیة أو 
  مجردة أو رمزیة

تدرك عن طریق 
  منافذ الحواس

تدرك عن طریق معانى 
  الرموز والكلمات واألشكال

قاعدة 
 معرفیة

وسیلة ملخص 
 معلومات

وسیلة لتحمل 
  المعرفة

وسیلة الكتساب 
  مھارات تفكیر

تطویر قدرات 
  وتعلم ونماء
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ومعالجتھا، وتعلمھا كمVدخل لالرتقVاء فVي تمثVل المعرفVة اإلنسVانیة نحVو اكتسVاب 
 ئوصVعوداً فVي تعلVم البنVاء المعرفVي تVأتي المفVاھیم فالمبVاد .مكونات أكثر تعقیVداً 

فمVVا  .فVVالقوانین بھVVدف إتقVVان مھVVارات التفكیVVر، وحVVل المشVVكالت بطریقVVة إبداعیVVة
  ھمة في المعرفة اإلنسانیة؟  طبیعة ھذه الحقائق الم

واآلن دعنVVا ننظVVر سVVویاً ونتأمVVل العبVVارات اآلتیVVة حتVVى تسVVتخلص ماھیVVة 
   .الحقائق ونتعرف علیھا، ونمیزھا عن غیرھا من مكونات النظام المعرفي

  .عمان عاصمة المملكة األردنیة الھاشمیة* 
    .القرآن كتاب هللا الحكیم* 
  .العسل حلو المذاق* 
          .دعي الكذبالنفاق یست* 
  .السماء زرقاء* 
  .         مناخ الخلیج العربي حار ورطب في الصیف* 
    .تشرق الشمس من الشرق*  

          . العلم یستدعي اإلیمان* 
    .الماء في كل جسم حي* 
        .دقیقة ٦٠الساعة تنقسم إلى * 
     .الحریة تستدعي المسؤولیة* 
   یة ، فما سمات ھذه الحقائق المعرفیة؟األمثلة السابقة تشیر إلى حقائق معرف -

بالتأمل نجد إن جمیع العبVارات ھVي صVیغ واضVحة المعVاني، وخالیVة مVن * 
الغموض، وتقدم معلومVات یتفVق علیھVا بVین النVاس، وال تحتمVل الجVدل والخVالف 

بعد ھذا البیان ھل  .عند مناقشتھا لغرض اإلقرار بما تحملھ من مضامین ودالالت
ص تعریفVاً للحقVائق نسVتمده مVن خصVائص العبVارات السVابقة؟ نستطیع إن نستخل

  :نعم نستطیع استقراء سمات ھذه العبارات واستخالص تعریف للحقیقة
  : فالحقیقة  ×

ھVVVي معلومVVVات واضVVVحة، مسVVVلم بصVVVحتھا یتفVVVق علیھVVVا النVVVاس ویقرونھVVVا 
  .بصورة، قاطعة ال تستدعي الجدل أو الخالف

  :عینوالحقائق في العبارات السابقة على نو ×
  .العسل حلو المذاق: عبارات تشیر إلى حقائق مادیة محسوسة مثل -١
العلVVم یسVVتدعي : عبVVارات تشVVیر إلVVى حقVVائق لفظیVVة أو مجVVردة أو رمزیVVة مثVVل -٢

 .دقیقة ٦٠اإلیمان والساعة تنقسم إلى 
معلومVات تVم : إن الحقائق في إطVار المعرفVة اإلنسVانیة ھVي: وصفوة القول

سواء أكانت حسیة أم مجVردة أم لفظیVة أم رمزیVة، وھVي  إقرارھا واالتفاق علیھا
لبنVVات أساسVVیة لبنVVاء المعرفVVة، وتتكVVون الحقVVائق مVVن معلومVVات أولیVVة یكتسVVبھا 
اإلنسان عن طریق حواسھ ودماغھ ویخزنھا في ذاكرتھ، ویربطھا بأشیاء حسیة 
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وبعVVد إن عرفVVت مفھVVوم . أو رمزیVVة، لیسVVھل تعلمھVVا واسVVتدعاؤھا عنVVد الحاجVVة
  .ق، فإنك اآلن بحاجة إلى أسالیب تدریسھا أو تعلیمھا للمتعلمینالحقائ
q أسالیب تدریس الحقائق :  

كیف تVنظم تعلVیم الحقVائق؟ ومVا الطVرق األكثVر شVیوعاً فVي تعلیمھVا؟ سVواء 
  .أكانت ھذه الحقائق حسیة أم مجردة

إن الVVذي یتأمVVل األسVVالیب الشVVائعة فVVي تعلVVیم الحقVVائق یجVVد أنھVVا تVVتخلص فVVي  -
الشVVVVرح، واإللقVVVVاء، والتلقVVVVین والتكVVVVرار، والتسVVVVمیع الجمVVVVاعي، : أسالVVVVـیب

  واالستذكار والحفظ عن ظھر قلب، فھل ھذه األسالیب مناسبة لتعلیم الحقائق؟ 
تؤكد البحوث التربویة والنفسیة أن تعلم الحقائق عن طریق األسالیب التقلیدیة  -

بال الVذاكرة لھVا یكVون السابقة یكون تعلیماً ضعیفاً وال یدوم أثره، كما أن استق
ضعیفاً، ویصعب استدعاءھا عند الحاجة، فضالً عن ضعف قابلیتھVا للتوظیVف 

 .واالنتقال، كما أنھا عرضھ للنسیان والغموض
العمل والخبVرة المباشVرة  .في حین لو تم تعلیم الحقائق والمعلومات عن طریق -

VVVVوت والصVVVVى الصVVVVة علVVVVاركیة، القائمVVVVافیة والتشVVVVق االستكشVVVVورة والطرائ
أثVراً وأبقVى لالسVتمرار واكثVر قابلیVة  أقVوىالمتحركة، فإن نتائج الVتعلم تكVون 

 .للتمثل في البنى العقلیة، من نتائج التعلم الذي تم بالطرائق التقلیدیة
 : ولتحقیق ھذه النتائج النوعیة في التعلم حاول إن تقوم باإلجراءات اآلتیة -
ئق التVي أكتسVVبھا فVVي مواقVVف حیاتیVVة أن یسVتخدم المVVتعلم المعلومVVات والحقVVا  -١

  .جدیدة ومنتمیة
  .ربط ھذه الحقائق بخبرات المتعلمین السابقة -٢
تVVدعیم الحقVVائق المتعلمVVة بنشVVاطات تعلیمیVVة السVVتیعابھا وتحویلھVVا إلVVى البنVVى  -٣

.العقلیة بصورة منظمة لیسھل خزنھا في الذاكرة واستدعائھا عند الحاجة 
 اتVVائق والمعلومVVع الحقVVتعلم وضVVبة للمVVى بالنسVVب ذات معنVVر وقوالVVي أطVVف

ووضVVVعھا فVVVي سVVVیاق  خبVVVراتھم النفسVVVیة واحتیاجVVVاتھم النمائیVVVة، وربطھVVVا 
بالمعلومات السابقة ، وتحویلھVا إلVى رمVوز أو صVور لیسVھل فھمھVا وحفظھVا 

  .واستدعاؤھا عند الحاجة
وضع المعلومات والحقائق في مقاطع شعریة غنائیة بھدف تركیزھا وتسھیل  -٥

   .تذكرھا عند الطلب
حVVاول توظیVVف المشVVاھدات الحیVVة والمالحظVVة المباشVVرة فVVي تعلVVیم األسVVماء  -٦

الربط بین األحداث والصور، والVربط بVین : مثل .واألحداثواألشیاء  واألماكن
الرموز واألسماء، واستخدام الصور والرسومات واألشكال للحقائق اللفظیة ، 

  .یل، واستخدام الخرائط المجسمةواستخدام القصص والحكایات  والتمث
 
فما أسالیب تعلیم الحقائق والمعلومات الحسیة × 

  :یمكن تعلیم الحقائق والمعلومات الحسیة باستخدام األسالیب اآلتیة
  .بالعرض المحسوس المباشر أو بالمالحظة المباشرة -١
  .بالشرح المرافق للصور التوضیحیة أو بالعرض شبھ المحسوس -٢
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معلومVVVات والحقVVVائق فVVVي سVVVیاق یسVVVاعد المتعلمVVVین علVVVى تVVVذكرھا تنظVVVیم ال -٣
) وضع الحقائق في كلمات أو أبیات شعریة(واستدعائھا من خالل الترمیز أي 

  .أو غیر ذلك
ھذا ویمكن زیادة سرعة تعلیم الحقائق للطلبة عن طریق عمVل إجVراءات تعمVل  -

تعلمھا ومن ھذه على تسریع تكوین الصور العقلیة المرتبطة بالحقائق المراد 
  :  اإلجراءات

  .تصنیف الحقائق والمعلومات إلى فئات معینة تجمع بینھا صفات محددة -١
  .الربط بین الحقائق والمعلومات المتشابھة وإظھار العناصر المشتركة بینھا -٢
تدریب المتعلمVین علVى عملیVات المقابلVة والمقارنVة والتصVنیف بVین الحقVائق  -٣

   .ةوالمعلومات المتشابھ
  :ما أسالیب تعلیم الحقائق والمعلومات المجردة ×

ألن الحقائق  ،إن تعلیم الحقائق المجردة أصعب من تعلیم الحقائق المحسوسة
المحسوسة تعتمد على الحواس و المشاھدة المباشرة، في حین أن الحقائق المجردة 

ت غیر خاضعة إلى الحQواس والمالحظQة المباشQرة، ولھQذا فھQي بحاجQة إلQى عملیQا
  .ةعقلیة أرقى لتكوین الصور الزمنیة والمعاني المرتبطة بالحقائق المجـرد

وھQQذا یسQQتدعي إن یبQQدأ المQQدرس بتعلQQیم الحقQQائق المحسوسQQة قبQQل تعلQQیم الحقQQائق  -
  .المجردة، حتى ینسجم تعلیمھ مع منطق السیر من المحسوس إلى المجرد

ھ المعلم مQن صQعوبات واآلن تأمل الحقائق المجردة التالیة، ثم الحظ ما یواج
  .في تعلیمھا

  .المسؤولیة تستدعي اإلرادة والحریة -١
 .الفعل المضارع المجزوم مبني على السكون -٢
 .إن وأخواتھا تنصب المبتدأ وترفع الخبر  -٣
 .القمر الصناعي العربي یدور في الفضاء -٤
٣٠=  ٥×٦ -٥. 
  :تالحظ إن تعلیم ھذه الحقائق المجردة، یتطلب ×
  .تركیب اللغوي إي فھم التركیب النحوي وقواعدهفھم ال -
  .فھم الدالالت والمعاني التي تشیر ألیھا األمثلة السابقة -
وبدون توفر ھذه الشروط السابقة تصبح عملیة التعلم صعبة على التالمیذ ألنھ  -

سVVیكون تعلمVVاً دون فھVVم، لVVذلك یصVVعب حفظھVVا وتخزینھVVا واسVVتدعاؤھا عنVVد 
  .ى التسریع في نسیان تعلم الحقائق  والمعلوماتالحاجة، ویؤدي ذلك إل

 مسVبقةیستخلص من تعلیم الحقائق والمعلومات المجردة أنVھ یتطلVب شVروطاً  ×
  : ھي

  .معرفة الحقائق الحسیة التي تشكل قاعدة أساسیة لھا -
  .معرفة قواعد تركیب  اللغة -
  .معرفة المفاھیم المتضمنة -
  .ق والمعلوماتتسھیل تكوین الصور العقلیة للحقائ -
  .االحتفاظ بالحقائق المجردة في البنى العقلیة بشكل منظم -
  .سرعة تذكر واستدعاء الحقائق المجردة عند الحاجة -
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  .توظیف الحقائق المجردة واستعمالھا في مواقف جدیدة -
ھذه الشروط تسھم في تعلم قوي قابل للبقاء في البنى العقلیVة، وخزنVة فVي 

  .ألغراض التطبیق الحاجةند الذاكرة واستدعائھ ع
  : إجراءات تنظیم تعلیم الحقائق والمعلومات ×

  : یجدر بالمدرس النابھ أن یقوم باإلجراءات اآلتیة
 وبVات المرغVائق والمعلومVد الحقVوع وتحدیVأن یقوم المدرس بقراءة الموض

  .تعلیمھا للتالمیذ
  .تصنیف الحقائق المستخرجة إلى حقائق محسوسة وحقائق مجردة -٢
إي معرفVVة (تحدیVVد طبیعVVة األھVVداف التعلیمیVVة فVVي إطVVار الحقVVائق المستخلصVVة  -٣

الحقVVVائق، حفظھVVVا، التمییVVVز بینھVVVا وبVVVین اآلراء ، أم تعVVVدادھا أم تطبیقھVVVا أم 
، وھVVذا اإلجVVراء یسVVاعد المVVدرس علVVى اختیVVار أسVVلوب التعلVVیم ) ٠٠تحلیلھVVا 
  .المالئم

  .میةیاف التعلاختیار أسلوب التعلیم الذي یتفق مع األھد -٤
  .إذا كان الھدف ھو الحفظ، فیختار أسلوب التلقینف

وإذا كVVان الھVVدف ھVVو فھVVم الحقVVائق وتفسVVیرھا، فیختVVار أسVVلوب الشVVرح والتفسVVیر 
  .وضرب األمثلة

  .)...علوم طبیعیة، إنسانیات(اختیار األسلوب الذي یتفق مع طبیعة المادة ٠٥
المتعلمین، وطرائق التقویم بداللة  تحدید المواد الالزمة لتنفیذ الدرس، ودور ٠٦

.األھداف 
q طرائق تعلیم الحقائق والمعلومات داخل غرفة الصف:  

  بداالت لتفعیل الطریقة  األسلوب المناسب  الموضوعات
الدینیQQQQة، والقQQQQرآن  األحادیQQQQث-١

  الكریم
التلقین، اإللقQQQQQQQQاء، ،الشQQQQQQQQرح -١

  .الحفظ التكرار،
التطبیQQQق العملQQQي، التحویQQQل إلQQQى 

بالحیQQاة الیومیQQة،  الQQربط، رمQQوز
بحاجQQQات الفQQQرد، إتقQQQان  الربـQQQـط

  .اللغة
، الحقQQQQائق واآلراء واألفكQQQQار -٢

والقواعQQQQQQQQQQQQد،  القQQQQQQQQQQQQوانین،
الجQQQQQQQQQQQداول،  األسQQQQQQQQQQQماء، 

التQQQQQQQQQQQQواریخ، األمQQQQQQQQQQQQاكن،   
  .األناشید، األشعار، األغاني

الوصف، المناقشة، الصQور،  -٢
   .التمثیل، التصور، التخیل

  

q  ً   :  ھاالمفاھیم وأسالیب تدریس: ثانیا
.ھنا نقرأ معنى المفاھیم، وموقعھا في النظام المعرفي وأسالیب تعلیمھا 

  قائمة غیر مفاھیم -٢  قائمة مفاھیم متنوعة -١
  عدن ، األرض تدور حول نفسھا، األردن، -  .هللا ، المسجد، الصالة، الزكاة ، اإلحسان -
  من ضروع الحیوانات الحلیب مصر، أفریقیا،  -  .الخلیة النباتیة، الجھاز العصبي -
  یزداد حجم الغاز عندما یسخن، لكل فعل رد -  .الفاعل، الحال -
  .الحجم ÷الكتلة = فعل الكثافة   -  .ئالذرة ، المغناطیس، الوزن المكاف -
- m النظام ، اإلسالم ، الصوم، الوالء.    
    .التقدم ، االنتماء للوطن  -
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فإنھVVا تشVVیر إلVVى مفVVاھیم، فVVي حVVین إن ) ١(تأمVVل األمثلVVة الVVواردة فVVي القائمVVة  -
فأنھVا تشVیر إلVى معلومVات وحقVائق أو مبVادئ ) ٢( األمثلة الواردة في القائمة
  .أو قوانین ولیس مفاھیم

  فما معنى المفاھیم؟ وكیف نمیزھا عن العناصر األخرى في النظام المعرفي؟   -
جوھریVة التVي المفھوم فVي علVم المنطVق، یشVیر إلVى السVمات أو الخصVائص ال*  

تمیز األشیاء أو األحداث أو األسماء عن بعضھا بعضVاً وترسVم صVورة ذھنیVة 
    .لمنطوق الشيء ذاتھ

أما المفھوم في العلوم النفسVیة ، فإنVھ یشVیر إلVى الصVور الذھنیVة التVي یكونھVا  -
  .ةالفرد عن األشخاص أو األشیاء أو الحوادث التي یتفاعل معھا في البیئ

لمفاھیمیة أو الصفات التVي یسVتدعیھا الVذھن تسVاعد المVتعلم علVى إن الدالالت ا -
  .إدراكھا وفھمھا وحفظھا وتصنیفھا وخزنھا وتذكیرھا

كما تساعد المفاھیم على االقتصاد في التفكیر عVن طریVق تعمVیم المفھVوم علVى  -
األسماء المشتركة في الصVفات ، فمفھVوم المثلVث یضVم جمیVع أفVراد المثلثVات 

قائم الزاویة، ومتساوي األضالع،  ومختلف األضVالع، (شكالھا على اختالف إ
 .)ومتساوي الساقین 

وتقع المفاھیم في بنیة النظام المعرفي في مركزیة متقدمة تقع فوق المعلومات  -
  .والحقائق، وتحث المبادئ والقوانین

وتتكVVون المفVVاھیم مVVن لبنVVات المعلومVVات والحقVVائق، وتشVVكل المفVVاھیم قاعVVدة  -
كیل المبادئ، وھي في نفVس الوقVت تمثVل أوسVع العناصVر المكونVة للنظVام لتش

  .المعرفي
  .أنواع المفاھیم) ٥(إن الشكل : أنواع المفاھیم -٢

 
 
 
 
 
 
 

  : یوجد ثالثة أنواع من المفاھیم في الحیاة الطبیعیة وھي ×
یةVVة حسVVاھیم مادیVVل: مفVVس مثVVالحواس الخمVVدرك بVVي تVVاھیم التVVي المفVVوھ :

   .مسجد، مدرسة، بحیرة، نھر، وردة
مفVVاھیم مجVVردة أو معنویVVة، وھVVي التVVي تVVدرك بVVالقوى العقلیVVة ویعبVVر عنھVVا  ٠٢

  .الحریة، العدالة، المروءة: بالكلمات أو الرموز مثل

  أنواع المفاھیم
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ن بمعرفتھ في حیاتھ المعاشیة ، وھي مفاھیم التي ركبھا اإلنسامفاھیم معرفیة -٣
   .النظام االجتماعي، النظام الدیمقراطي: مثل

والمفاھیم أما أن تكون موجودة في الطبیعة منVذ لحظVة وجودھVا مVن قبVل هللا  -٤
الجاذبیVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVة، السVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVماء، : خVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVالق الوجVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVود مثVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVل

   ٠الخ٠٠٠المعادن،األرض،الشمس،النجوم
ن، وقVد أعطیVت أسVماء مVن وأما أن تكون المفاھیم وضVعیة مVن صVنع اإلنسVا -٥

الحجم،الدائرة،النظام،اللتر،المتر،الVVVVVذرة،نظام : قبVVVVVل اإلنسVVVVVان نفسVVVVVھ مثVVVVVل
   .المواصالت

إذا كانVت المفVاھیم مVن النVوع الحسVي، فإنھVا تتشVكل عVن :  تشكیل المفاھیم -    
طریVVق االدراكVVات المباشVVرة والصVVور التVVي تلتقطھVVا الحVVواس بالتفاعVVل مVVع 

  .األحداث المادیة األشیاء أو األشخاص أو
وإذا كانVVت المفVVاھیم مVVن النVVوع المجVVرد، فإنھVVا تتشVVكل عVVن طریVVق التصVVورات 

  .والتخیالت الذھنیة لمعاني ھذه المفاھیم المجردة وسماتھا
تتوقف الصور الذھنیة للمفھوم عند األشخاص على : مراحل تشكیل المفاھیم  -  

تبطVVVة بVVVالمفھوم، طرائVVVق تفكیVVVرھم، وقVVVدرتھم علVVVى اسVVVتدعاء السVVVمات المر
وتمVر  .ومستوى خبراتھم، وقدراتھم على استدعاء السمات المكونVة للمفھVوم

  :التالیة) ٦(تشكیل المفاھیم في المراحل المبنیة في شكل 
 
 
 
 

×  
×  

  :المرحلة األولى ×
وھVVي مرحلVVة تشVVكیل المفVVاھیم، وفیھVVا یكتشVVف المVVتعلم السVVمات المشVVتركة 

وھVVي التVVي تشVVكل الصVVور الذھنیVVة  .التVVي تمیVVز المثیVVرات المرتبطVVة بقاعVVدة مVVا
وھي مرحلة تنتھي بالخبرات العقلیة، وفیھVا تسVتدعي صVورة المفھVوم . للمفھوم

  .وتسمى أسم المفھوم .حتى في غیاب األمثلة عنھ
  :المرحلة الثانیة ×

وھي مرحلVة تعلVم أسVم المفھVوم ، وفیھVا یVتعلم المVتعلم أن االسVم المنطVوق 
وفVي ھVذه المرحلVة  .لھ فVي المرحلVة األولVىیمثل صVفات المفھVوم الVذي تVم تشVكی

عندئVذ  .للمفھVوم الممثلVةیدرك المتعلم حالة التساوي بین االسم والصور الذھنیة 
یصبح تكافؤاً متبادالً بین أسم المفھVوم والصVور الذھنیVة الممیVزة لھVذا المفھVوم، 

   .أي أن أحدھما یستدعي اآلخر

  مراحل تشكیل المفاھیم


  

  مرحلة تسمیة المفھوم
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  :لى عملیتین ھماإن تعلم المفاھیم تشتمل ع: تعلم المفھوم -٥
 


 


   
  

  .)قدراتھ العقلیة والنفسیة( حالة المتعلم
فVVتعلم المفVVاھیم مسVVألة متدرجVVة ونامیVVة ، ویمكVVن تعلمھVVا دفعVVة واحVVدة أو  -

مجزأة ، ألن الطلبة في مرحلة نمVاء مسVتمر، وھVم فVي كVل مرحلVة بحاجVة 
 ←  نمVVاء .إلVVى شVVيء فVVي بنVVاء المفVVاھیم  المطلوبVVة لمراحVVل نمVVاء الطلبVVة

توسVVVع فVVVي إدراك العالقVVVات المرتبطVVVة بمفVVVاھیم أخVVVرى،  ←خبVVVرة  زیVVVادة
وأسVVVباب ھVVVذه العالقVVVات، نتیجVVVة التوسVVVع فVVVي إدراك الخصVVVائص وتصVVVبح 

وبذلك تنمو المفاھیم وتتوسع دالالتھا مع  .المفاھیم أكثر تجریداً وعمومیة
   .ارتقاء النمو عند المتعلمین

تفكیر المتعلمین وتعلVیم الطلبVة  تتصل المفاھیم بإنماء: أسالیب تعلیم المفاھیم -٦
بقیة العناصر األخرى المكونة للنظام المعرفي، وتسھیل تعلم المادة التعلیمیة، 

   .وإدخالھا في البنى العقلیة
ینبغVي علVى المVدرس مراعVاة المبVادئ : مبادئ أساسیة في تدریس المفاھیم -

  .اآلتیة
  .عن غیرهتحدید صفات المفھوم والسمات الجوھریة التي تمیزه  -
 .القاعدة التي تنظم ھذه السمات في إطارھا -
 .االسم الذي یطلق على الصنف أو االسم الذي یطلق على المفھوم -
 .تحدید األمثلة والال أمثلھ على المفھوم المراد تعلمھ -
ً : أسالیب تدریس المفاھیم -  .تدرس المفاھیم بإحدى الطریقتین وھما معا
عرض السمات المرتبطة بالمفھوم في إطار قاعدة، ت: االستنتاجیةالطریقة  -١

ثم تصVنف ھVذه السVمات فVي فئVات یجمVع بینھVا خصVائص مشVتركة تمھیVداً 
   .لتحدید أسم المفھوم

تعVرض جمیVع المثیVرات المرتبطVة دفعVة  :الطریقة االسVتقرائیة االكتشVافیھ -٢
فھا واحدة، ثم یختار المتعلم المثیر المناسVب أو الصVفة المناسVبة، ثVم یصVن

و طVرح األمثلVة واال أمثلVة للتوصVل إلVى أ. في فئVات، لتحدیVد أسVم المفھVوم
  .القاعدة المشتركة التي ترتبط بالقاعدة

  
  
  :خطوات تعلیم المفاھیم -
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  خطوات تعلیم المفاھیم
 


 




 


 




 


 

  

ویمكن تحدید الخطوات األساسیة لتدریس المفVاھیم حسVب طریقVة برونVر االستكشVافیة بمVا  ×
  : یلي

یطرح المVدرس سVؤاالً عVن المفھVوم المقصVود تعلیمVھ الختبVار : الخطوة األولى -
   .معرفة التالمیذ

  .)ئق والمعلومات لتعلیم المفھوم الحقا(تحدید المھارات القبلیة: الخطوة الثانیة -
  .تقدیم أمثلة منتمیة للمفھوم وأمثلة غیر منتمیة للمفھوم: الخطوة الثالثة -
   ).استنتاجیھ أو استقرائیة(اختیار الطریقة المناسبة للمفھوم : الخطوة الرابعة -
مناقشVVة األمثلVVة مVVع المتعلمVVین ومسVVاعدتھم علVVى اكتشVVاف : الخطVVوة الخامسVVة -

  .من السمات الممیزةالمفھوم 
  .إعطاء تعریف للمفھوم: الخطوة السادسة -
تقVVویم تعلVVم الطلبVVة للمفھVVوم مVVن خVVالل طVVرح أمثلVVة منتمیVVة، : الخطVVوة السVVابعة -

وغیVVر منتمیVVة، والسVVمات الممVVـیزة، صVVیاغة تعریVVف، أو التحVVدث عVVن فائVVدة 
  .المفھوم

  :لتعلیم المفھوم ثالث مراحل: مراحل تعلیم المفھوم ×
 
 
 
 
 
 

 
×  

   
 

   

  فھوممراحل تعلیم الم
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 …………………  
 





 

 

 
 

 
 

………… 

 
 

 
 

………… 
 


 
 

 
 

 

 
 
 

مفھوم المبادئ والقواعد والتعمیمات:  
إن المبادئ والقواعد والتعمیمات عناصر أساسیة في بنیة النظام المعرفي، 
إن المبادئ والقواعد والتعمیمات تشكل عناصر أساسVیة فVي بنیVة النظVام المVدني 

علومات والحقائق والمفاھیم، وھي حجر األساسVي فVي تكVون وھي تتشكل من الم
النظریVVات العلمیVVة، والتفكیVVر اإلنسVVاني فVVي آیVVات ھVVذا الكVVون ونوامیسVVھ كمVVا أنھVVا 

  .آلیات اإلنسان في تفسیر ظواھر الحیاة ومواجھة مشكالتھ في البیئة
  .وھي إنماء قدرات تربویة في تفسیر ظواھر الحیاة وحل مشكالتھا

  :القواعد والتعمیماتومبادئ ما مفھوم ال ×
یتكون المبدأ من مفھومین أو اكثر، وھي تعمیمات تصف العالقVات القائمVة 

عنVVدما ترتفVVع درجVVة الحVVرارة : مثVVال .بVVین المفVVاھیم المتصVVلة بموضVVوع معVVین
  .ة حركة جزیئاتھاعللغازات المضغوطة یزید ضغطھا وسر

الصVواب والخطVأ، أو عبارة تحتمVل  ،والمبدأ في حد ذاتھ ھو صیغة فرضیة
لذلك فھي بحاجة إلى ما یثبت صحتھا عن طریق التجریب والتطبیVق فVي مواقVف 

وفي حالة إثبات صحة ھذه الفرضیات فإنھVا تصVبح مبVادئ قابلVة  .حیاتیة مختلفة
  :أمثلة .للتطبیق

 .عندما یتجمد الماء تقل كثافتھ ویزداد حجمھ -
 .تتمدد المعادن بالحرارة -
 .عد اإلنسان إلى أعلى عن مستوى سطح البحریقل الضغط كلما ص -
 .ال یتم إیمان المسلم دون توحید هللا -
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السVVرعة ھVVي التVVي تحVVدد ( :مثVVل: والمبVVدأ عالقVVة ثابتVVة بVVین مفھومیVVھ أو أكثVVر  -
والكتلVVة ھVVي التVVي تحVVدد العالقVVة بVVین الحجVVم  .)العالقVVة بVVین المسVVافة والVVزمن

 .والكثافة
- Vن تمثیVة وأن القاعدة ھي عبارة عVة القائمVات الثابتVي للعالقVزي أو ریاضVل رم

مQن  بین المفاھیم المختلفة، التي ثبت صحتھا في حاالت متعددة تسVاعد الفVرد
 : العالقة بھا مثالالقیام بعمل منظم، أو حل المسائل أو تفسیر الظواھر ذات 

  الزمن ×السرعة = المسافة
  الكثافة ×الحجم = ة ــالكتل

  المقاومة  × شدة التیار= ة القوة الدافعة الكھربائی
  :تستخلص من السابق ما یلي -

  .إن المبادئ صیغ تشیر إلى عالقات بین المفاھیم -١
  .إن المبادئ آلیات تساعد اإلنسان في حل مشكالت الحیاة-٢
  .إن المبادئ ھي صیغ تشیر إلى السبب والنتیجة بین المفاھیم -٣

صVیغ طبیعیVة أو وضVعیة، تعVالج  أنھVا: وصفوة القVول فVي المبVادئ أو القواعVد -
العالقات القائمة بین مفھومین أو أكثر لتفسیر الظواھر الطبیعیة في الحیاة أو 

   ٠تفسیر أعمال اإلنسان وتصرفاتھ في البیئة االجتماعیة 
  :  ھناك أربعة أصناف  للمبادئ والقوانین وھي :أنواع المبادئ والقوانین -٤

، وھVي التVي تحVدد العالقVة السVببیة بVین جVةمبادئ وتعمیمات السVبب والنتی  -
  :     مفھومین، ویكون أحدھما سبباً في اآلخر مثل 

  .یحدث -أ    إذا حدث 
  تؤدي إلى النجاح المثابرة -ب

  .الفشل یؤدي إلى اإلحباط 
  .التقوى تؤدي إلى العدل 

  .الزراعیة المنتجاتكلما توافرت المیاه زادت 
وھVVي المبVVادئ التVVي تبVVین العالقVVة : ئقیVVةالعال ارتباطیVVھمبVVادئ وتعمیمVVات  .٢

  .الطردیة أو العكسیة التي تتحكم في متغیرین أو أكثر  ھاالرتباطی
     .كلما ارتفع اإلنسان في السماء یقل علیھ األكسجین) ١(   :ةــمثلأ

   .كلما ارتفع اإلنسان في الھواء تقل علیھ درجة الحرارة) ٢(
   .زاد العرض قل السعر كلما قل العرض زاد السعر، وكلما) ٣(

وھVي المبVادئ التVي تقVف احتمVاالت حVدوث األشVیاء فVVي : مبVادئ االحتمVال .٣
   .تكرار حدوث سلوك معین نتیجة تلك األحداث

  .الفقر یؤدي إلى الفساد األخالقي) ١(  : ةــأمثل
  .التجارة تؤدي إلى الغنى) ٢(
  .االجتھاد یؤدي إلى النجاح) ٣(

وھVVي المبVVادئ التVVي تتنVVاول حقVVائق عامVVة، : ةدھیVVالمبVVادئ والقواعVVد الب. ٤
ویدركھا العقل ألول وھلھ وھي بغیر حاجة إلى برھان، ویثبت صدقھا مVن 

وھVي تمثVل أكبVر فئVات المبVادئ والقواعVد فVي  ٠خالل التجVارب اإلنسانیـVـة
   .الحیاة
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  .القناعة كنز ال یفنى) ١(   : أمثلة 
  .الكل اكبر من الجزء) ٢(
  .راً من ولدهاألب أكبر عم) ٣(
  .الكائنات الحیة تفنى بصورة مستمرة) ٤(

  :طبیعة القوانین والمبادئ من حیث وجودھا ٠٥
  
  
  
  
  

  
  

  :تقسم القوانین والمبادئ من حیث وجودھا إلى نوعین ھما ×
  .قوانین موجودة في الطبیعة أصالً وال دور لإلنسان في وجودھا -
قاعدة ارخمیدس، قVانون حفVظ  .قانون الجاذبیة، قانون لكل فعل رد فعل: مثال ×

   .المادة، مبادئ الحرارة، مبادئ الطقس والمناخ
قوانین ومبادئ غیر موجVودة فVي الطبیعVة، وقVد نظمھVا اإلنسVان لتغیVر ظVواھر  -

   .الحیاة االجتماعیة وتصرفات اإلنسان في ظروف معینة
دة الVدخل زیVا .التعزیز یثبت السلوك –قواعد اللغة، الدافعیة تزید التعلم : مثال ×

   .األیام دول بین الناس . تحسن الرفاھیة
  : أسالیب تعلیم المبادئ والقواعد -

یفید المتعلم من المبادئ إنماء تفكیره، وتطویر قدراتھ، على حل المشكالت 
وتفسVیر األحVداث  .والتحكم في المواقف، والتنبؤ بالنتائج التVي تVرتبط بالمبVادىء

تكیVف مVع المسVتجدات، ولتعلVیم المبVادئ یمكVن المرتبطة بالمبVادئ والقواعVد، وال
  :استخدام األسالیب التالیة

استخدام الحواس والقVوى االدراكیVة فVي اكتسVاب المبVادئ عVن طریVق الجھVد  -١
الVVذاتي والتفاعVVل المباشVVر أو غیVVر مباشVVر مVVع ظVVواھر الحیVVاة واألشVVیاء فVVي 

   .الطبیعة
  :التالیة استخدام الطریقة االستنتاجیة وتتكون من الخطوات -٢

  .تعریف المبدأ أو القاعدة من قبل المدرس -
  .شرح المبدأ وتفسیره من قبل المدرس -
  .تطبیق المبدأ في مواقف حیاتیة مختلفة -
إن یطلب المدرس إلى المتعلم أن یعلن عن فھمھ للمبدأ بتطبیقVھ فVي حVاالت  -

  .التمارین أو المواقف أخري عن طریق

  طبیعة القوانین والمبادئ

قوانین موجودة فى 
  الطبیعـــــــة

نین اكتشفھا قوا
  اإلنسان

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  ٣١٨

  ٢٠٠٣إبریل "     المدخل المنظومى فى التدریس والتعلم"المؤتمر العربى الثالث حول 

قواعVVد اللغVVة، مبــVVـادئ العلــــVVـوم،  : فVVي تعلVVیم ویمكVVن اسVVتخدام ھVVذه الخطVVوات -
   .الریاضیات، وغیرھا مبادئ

وتتكون من الخطوات اآلتیة:  باستخدام الطریقة االستقرائیة واالكتشافیة :  
باسVVVتخدام طریقVVVة (یطVVVرح المVVVدرس مجموعVVVة مVVVن األمثلVVVة علVVVى المبVVVدأ  -١

  .)االكتشاف
  .ات القائمة بینھاالتأمل في ھذه األمثلة الكتشاف العالق-٢
شVVرح الظVVواھر المشVVاھدة والعالقVVات التVVي تVVم اكتشVVافھا فیمVVا بVVین ھVVذه  -٣

  .األمثلة
  .تفسیر الظواھر المشاھدة وتحدید األساسیات التي تقوم علیھا -٤
  .صیاغة العالقات في قاعدة أو قانون ینطبق على الحاالت المفروضة -٥
ھا وثباتھVا ، بھVدف اختبVار للتأكVد مVن صVرف٠تطبیقھا علVى حVاالت جدیVدة  -٦

  .المبدأ تمھیداً لتعمیمھ
q  ً   : مفھوم االتجاھات والقیم وأسالیب تعلیمھا: ثالثا
 
 
 
 
 
 
 
 ھVن خاللVتظم مVي تنVبي أو النفسVب العصVتعداد والتأھVن االسVة مVإن االتجاه حال

خبVVرة الفVVرد، وتكVVوین تVVأثیر تVVوجیھي أو دینVVامي علVVى اسVVتجابة الفVVرد لجمیVVع 
   .مواقف التي تثیر ھذه االستجابةالموضوعات وال

إیجابي، حیادي، سلبي، وھي تشیر إلVى درجVة  :یكون االتجاه في ثالثة أوضاع -
  .میل اإلنسان نحو موضوع االتجاه

واالتجاھات قضایا مكتسبة قابلة للتعدیل عن طریق التغییر والتعزیز في حاالت  -
    .السلبیة السلوك اإلیجابیة وعن طریق اإلطفاء في حاالت السلوك

  .أواالتجاھات قابلة للقیاس وھي تحتمل الصواب والخط -
إما القیم فھي مجموعة المعاییر والمفاھیم أو المعتقVدات التVي یتخVذھا اإلنسVان  -

  .محكات أو أسس لمحاكمة األقوال واألفعال واألعمال في الحیاة االجتماعیة

  مكونات القیم واالتجاھات

  وجدانـــــى  سلوكـــــى  معرفــــى

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  ٣١٩

  ٢٠٠٣إبریل "     المدخل المنظومى فى التدریس والتعلم"المؤتمر العربى الثالث حول 

VVة لحیVVر أھمیVVات، واكثVVن االتجاھVVاً مVVر ثباتVVیم اكثVVبغة القVVي ذات صVVاس وھVVاة الن
وتشVVیر إلVVى ثقافVVة المجتمVVع األصVVیلة، وھVVي قابلVVة  .اجتماعیVVة ولیسVVت فردیVVة

 .ولیست خفیة معلنةللقیاس والتقویم عن طریق المالحظة، ألنھا قضایا 
 .معرفي ووجداني وسلوكي: والقیم تتكون من ثالثة أبعاد ھي  -
وك االجتماعي فیھوھي مھمة الستقرار النظام االجتماعي ، وضبط السل. 

× تكوین االتجاھات والقیم :  
البیVVVت، واألسVVVرة، : أن أھVVVم الوسVVVائط التVVVي تسVVVھم فVVVي تكVVVوین القVVVیم ھVVVي

  :وتتكون االتجاھات والقیم من خمس مراحل ھي) األتراب (والمدرسة والرفاق 
  .مرحلة التعرف واالستكشاف -١
  .مرحلة االختیار والتفضیل -٢
  .ةمرحلة التأیید والمشارك -٣
  .مرحلة االھتداء والدعوة العملیة -٤
  .مرحلة التضحیة وااللتزام -٥
  :أسالیب تعلیم االتجاھات والقیم ×

  
  
  
  

  
ویقوم على المبدأ التالي: أسلوب المنحى النظامي السلوكي:  

إذا عززت سلوك الكائن الحي أو اسVتجابتھ فإنVھ یعمVل علVى تكVراره، وھVذا 
ط السVلوك المرتبطVة باالتجاھVات، فإنVھ یزیVد یعني أنھ إذا عملت علVى تعزیVز أنمVا

   .من احتمال استقبالھا اكثر من تلك التي ال تعزز
  :ویقوم ھذا األسلوب على الفرضیة التالیة: أسالیب المنحى المعرفي ٢

-  یاءVداث واألشVع األحVھ مVھ وتعاملVي تفاعلVي فVي ومنطقVإن  اإلنسان عقالن
حفVVز اإلنسVVان لالسVVتماع إلVVى والمعلومVVات وفVVي مواقفVVھ إزاءھVVا لVVذا یمكVVن 

مضمون رسالة معینة والتفاعل مع ھذا المضVمون وتعلمVھ ومVن ثVم تمثلVھ 
  .في سلوكھ من خالل الفھم واإلدراك واالقتناع

ویقVVوم ھVVذا المنحVVى علVVى تنظVVیم معلومVVات المVVتعلم حVVول موضVVوع االتجVVاه  -٢
انVات عادة تنظیم البنى المعرفیة المرتبطة بھ فVي ضVوء المعلومVات والبیإو

  .حول موضوع االتجاه المستجدة

  أسالیب تعلیم المفاھیم والقیم

منحى 
  سلوكى
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  : أسالیب المنحى االجتماعي -  ٣
یVVزداد انتمVVاء اإلنسVVان إلVVى المعتقVVدات والقVVیم : ویقVVوم علVVى افتVVراض ھVVو

   .والمفاھیم االجتماعیة مع زیادة نضجة االجتماعي
حیVVVث یمیVVVل الشVVVخص إلVVVى تبنVVVى اتجاھVVVات إیجابیVVVة نحVVVو األشVVVخاص والقVVVیم * 

    .ا ھذه النماذج في حیاتھواالتجاھات التي تشكلھ
   .خطوات أسالیب تكوین االتجاھات والقیم في المنحى االجتماعي* 

  .تزوید الطلبة بنماذج من الشخصیات التاریخیة والدینیة واالجتماعیة -١
  .تحلیل نموذج القیم واالتجاھات التي یتمثلھا النموذج -٢
ثVVم یتمثلھVVا الطلبVVة اختیVVار النمVVوذج التVVي یرغVVب فVVي أن یتمثلھVVا الطالVVب  .٣

   .معھا، بھدف تمثل االتجاھات والقیم المستھدفة ویتوحدون
  .الدعوة والتبني لالتجاه والقیم المستھدفة -٤
  
q  ً   : مفھوم المھارات وأسالیب تعلیمھا: رابعا

تعد المھارات أحد مكونVات النظVام المعرفVي، وتعلمھVا بإتقVان مسVاعد الفVرد 
دءاتVھ أكینVھ مVن القیVام بVأدوار اجتماعیVة وعلى تمثل المعرفة بصورة أفضVل وتم

   ٠حركیة بدرجة متقنھ
ماذا یقصد بالمھارة؟ المھارة ھي القدرة الفعلیة التي تمكن الفرد من أداء عمل  -

  …ما بدرجة متقنة وبوقت قصیر وجھد قلیل
) حVVVل المعVVVادالت الریاضVVVیة(والمھVVVارات علVVVى أنVVVواع، منھVVVا مھVVVارات عقلیVVVة  -

إتقVان االتصVال (، ومھVارات اجتماعیVة )ریطة مجسمةرسم خ(ومھارات حركیة
  \ .)مع اآلخرین

  
  
  
  : شروط إتقان المھارات ×

  : أساسین ھما ینیتطلب إتقان المھارة شرطی
معرفVVVVة خطVVVVوت العمVVVVل وخطVVVVوات (معرفVVVVة األسVVVVاس النظVVVVري للمھVVVVارة-١

  .)اإلجراءات
  .القدرة على األداء الفعلي للخطوات وتشكل الجانب العملي للمھارة -٢

وھذا یعني إن المھارة أنماط مVن السVلوك تسVتدعي معرفVة نظریVة وقVدرة علVى  -
  .الفعل وعملیات تنسیقیة

  
  : مكونات المھارة ×

  : أن المھارة مسألة معقدة تتركب من
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  .وجداني/مكون انفعالي  ٢-     .مكون معرفي وادراكي ١-
  : مكون تنسیقي، ویمكن تحدید المكونات في الشكل اآلتي ٣-

  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 

  : أسالیب تعلیم المھارة ×
  :أن تعلیم المھارات في غایة التعقید وتتطلب شروطاً مسبقة منھا

   .اكتساب المعلومات المتصلة بالمھارة من حیث الھدف واإلجراءات -١
  .تجزئة المھارة إلى مكوناتھا األساسیة -٢
  .رىنقل السیطرة على التحكم بالمھارة من الدماغ والعین إلى الحواس األخ -٣
  .نقل اعتماد المھارة من العقل والحواس إلى آلیات التحكم -٤
  .نقل المھارة من الخبرة الشخصیة إلى التعمیم -٥
  :خطوات أسلوب التعلم الذاتى ×

  
  
  
  
  :خطوات أسلوب التعلیم المنظم للمھارة ×

  :تتكون الخطوات من ثالثة إجراءات ھي
  .وضع خطة لتعلیم المھارة -١

  مكونات المھارة


  

      

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  خطوات أسلوب التعلم الذاتى
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  .لخطةاإلعداد لتنفیذ ا -٢
  .تنفیذ الخطة -٣
  : خطوات تعلیم المھارة وھي ×

   .تحدید المھارات المرغوب في تعلیمھا -
  .تحدید الھداف االدائیة المنشودة وتحلیلھا إلى األھداف السلوكیة المكونة -
  .تحدید المتطلبات األساسیة لتعلیم المھارة -
  .تحدید النشاطات والخبرات المكتسبة -
  .الخبرات الكتساب المھارة تحدید خطوات تنفیذ -
  .تحدید طریقة تقویم تعلم المھارة وأدائھا -
  .تحدید األدوات واألجھزة والتسھیالت الالزمة لتعلم المھارة -
  : وتتكون من اإلجراءات: خطوات اإلعداد لتنفیذ الخطة ×

  .التھیئة الالزمة -
  .التنظیم الالزم للمكان واألدوات -
 : من اإلجراءات اآلتیةوتتكون : خطوات تنفیذ الدرس ×

  .)أھمیتھا وفائدتھا وانعكاساتھا على العمل(مرحلة تقدیم المھارة  -
مرحلVVة تعلVVیم المھVVارة باسVVتخدام األسVVالیب العامVVة لتمثVVل المھVVارة  ذھنیVVاً  -

   .وحركیاً وتكرار التدریب بإتباع التوضیح البطيء والسریع
- VVVك بتقلیVVVارة وذلVVVى المھVVVدریب علVVVران والتVVVة المVVVدرب مرحلVVVم أو المVVVد المعل

  .ومحاكاتھ في خطوات أداء المھارة
یمكVVن تقVVویم الطلبVVة لقیVVاس درجVVة اكتسVVابھم للمھVVارة : تقVVویم تعلVVم المھVVارة ×

 : باستخدام
  .سبطاقة ذات معاییر محددة للقیا -
خطوات تعلVم المھVارة أو قیVاس إتقVان المھVارة عVن طریVق إتقVان المھVارات  -

  .الجزئیة المكونة
  .اس قدرة الطالب على استخدام المھارة في مواقفعن طریق قی -

وصVVVفوة القVVVول، النظVVVام المعرفVVVي اإلنسVVVاني یفVVVرض علینVVVا تبنVVVي المنحVVVى 
النظامي لفھم ھذا النظام المعرفي وتدریسھ بطریقة أفضل، لكي نجعل مVن أبنائنVا 
الطلبة متعلمین أجود یتمثلون فكرة النظامیة في تفكیرھم وحیاتھم المھنیVة، وقVد 

ا في ھذه الدراسة، طبیعة النظام المعرفي اإلنساني، ومكوناتھ األساسیة التي أثرن
تتمثل في المعلومات والحقائق والمفاھیم والمبادئ والقVوانین وأخیVراً االتجاھVات 

  .والقیم والمھارات
كما بینت الدراسة أسالیب تعلیم العناصر المكونة للنظام المعرفي اإلنساني، 

مھارات التVدریس لھVذه المكونVات بطریقVة سVلیمة، فإنVھ  وأن المدرس الذي یملك
وال شVVك سVVیكون اقVVدر مVVن المدرسVVین اآلخVVرین الVVذین ال یتمثلVVون فكVVرة المVVدخل 

المعرفVVة،  اكتسVVابالمنظVVومي فVVي التVVدریس، ألن تبنVVي المVVدخل المنظVVومي فVVي 
وتدریسھا، والتفكیر في حل المشكالت، یصلح مVن حالVة البعVد الواحVد فVي تربیVة 

ال من فھVم القضVایا ومعالجVة األمVور فVي الواقVع ویضVفي التفكیVر المتشVعب األجی
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الذي قد یرفع من مستوى الذكاء اإلنساني، ویزیVد مVن التسVامح الفكVري، وقبVول 
  .الرأي اآلخر في حیاتنا االجتماعیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

q المراجع:   
× 

 

× 
 

×  

×  
×  
× 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  ٣٢٤

  ٢٠٠٣إبریل "     المدخل المنظومى فى التدریس والتعلم"المؤتمر العربى الثالث حول 

× 
 

×  
× 

 
× 

 

×  

×  
Ø James Raths (Editor) Studying Teaching, Prentice–Hall 

Inc, Englewood cliffs N,J,1971 . 
Ø Bloom (B.S) Hadtings (J.T) Handbook on formative & summative 

evaluation of student learning .N.Y.Mc Grow – Hill Book company 
1971.   
Ø Brace Joyce/ MarshaWeil , Models of Teaching Prentice-Hall, Inc, 

Englewood Cliffs, New Jersey 1980 . 
Ø Winfield,I Learning to Teach Practical Skill, A Self Instruction 

Guide, 3rd NPed. NP. Kogan Ltd, London 1988 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

