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 طرائق التدريس و تأثيرها على سلوكات المتعلم 

   8102/8102السنة الجامعية : 

       



 

 

 

 ربنا الحنان ربنا المنّ ان، ال نحصي ثناء عليك، أنت كما

 أثنيت على نفسك سبحانك .

 إّنما سعينا بك ومنك وفيك

 فتقبّ ل ربّنا هذا منّ ا، عمال صالحا لوجهك

 نشكر شكرا يليق بمق امك، و نحمدك حمدا بقدر

 جاللك، ف الحمد لك والشكر لك.

 لك وشاكر للذي تبّنى موضوعي وتتّبع خطايا  إنّني ممنون

 توجيها وإرشادا ودعما .

 .فوزية ة زياري الف اضلتأستاذ

 اهلل كل الخير .  اجزاه

 .و إلى كل من كان لي عونا  

 

 

 

 



 

 

 بسم هللا الرمحن الرحمي.

ا لَِنْهَتِدَي لَْوََل أَْن َهَداَنا ﴿ َذا َوَما ُكنه ِ الهِذي َهَداَنا لَِهَٰ اْلَحْمُد ّلِِله

   ُ  صدق هللا الؼظمي.﴾ َّللاه

جناز هذا الؼمل املتواضع واذلي هو خامتة  بؼد ا 

 والاجهتاد  لصربجمهودات س نوات طويةل من ا

 الؼزيزين أ طال هللا يف معرهام. اىل وادلي   مثرات البحث*اهدي 

 .صغريمه وكبريمهىل لك أ فراد ػائليت ا  *

 قامسهتم مر التؼمل وحلوهو  اينخو ا  من اغتربهتم اىل 

ىل لك من سامه يف ا  سامه قلمي و مل ينسهم قليب، ن ن و اىل لك م

 .8102/8102مساػديت، و اىل لك خرجيي دفؼة 

 

 

 

 

 



 مقدمة
 

 أ
 

تحرص المدارس عمى تثقيف المتعممين لذا فيي تعمل جاىدا عمى اختيار الطريقة المفضمة 
 التي يستخدميا المعممون في تدريب الطالب.

إن عممية التدريس تيدف إلى إحداث تغيرات مرغوبة في سموك الطالب واكتساب 
 .رات والقيم المرغوبةاالمعمومات والمعارف والمي

والتدريس يكون من خالل المادة التدريسية المراد تعميميا لممتعمم وبيذا يمكننا الربط 
المتعممين الكتساب بين التدريس وطرق التدريس ويكون ذلك من خالل تييئة الفرص أمام 

الخبرات ، وذلك عن طريق النشاطات وبيذا يتسع الدور الذي تقوم بو طرق التدريس لتصبح 
جزءا ال يجزأ من المنيج الدراسي بدال من كونيا وسيمة لنقل المعمومات إلى المتعمم فما 

فيي كما  الطريقة إال الركن الرابع من أركان التدريس ) المعمم ، التمميذ، طريقة التدريس(
وصفيا أحد الخبراء التربية تمثل مع المنيج ساقي الطريقة والتعميم ولتحقيق األىداف نحتاج 
إلى الطريقة المناسبة لممادة المراد تدريسيا ، عمما أن الطريقة تتأثر بأىداف المادة ونوعية 

 محتوى المادة.

تضمن الفصل ن: فصمي جاء العمل فيء اىتمامنا بموضوع طرائق التدريس، ومن ىنا جا
 ، وأخيرا مهارات التدريس.نظرياته، مفهوم التدريساألول ثالثة مباحث ىي:

طريقة ،طريقة المحاضرة ،طريقة المناقشةوأما الفصل الثاني: فتعمق بطرائق التدريس وىي:
 .طريقة المشروع، طريقة الوحدات،طريقة االستقصاء،حل المشكالت

لمتعريف بأىم المصطمحات المتعمقة بالبحث، ثم خاتمة تتضمن  يسبقيما مدخل خصصناه
 أىم النتائج المستخمصة.



 مقدمة
 

 ب
 

وصعوبة  المصادر والمراجع العممية كثرةأىم العوائق التي واجيت سير البحث ىي  منو 
 ،باإلضافة إلى تداخل المفاىيم اإلفادة منيا جميعا وتعدد اآلراء والموضوعات

وكثرة التعريفات أدى بنا إلى الخمط وصعوبة الفصل بين المصطمحات ،غير أنو بتوفيق اهلل 
رشاد  ،استطعنا استكمال ىذا البحث.األستاذة المشرفة عز وجل وا 

في الختام الحمد والشكر لرب العرش العظيم الذي وفقنا أن نضع بين أيديكم ىذا 
لى و العمل،والشكر الجزيل لكل من ساعدنا من األساتذة الكرام  كل من أفادنا من العمم حرفا وا 

كل من قصدناه فأعاننا واستنصحناه فنصحنا وحدثناه فصدقنا،دعاء من القمب بأن يجازيو اهلل 
 ل اهلل التوفيق والسداد.خير جزاء ونسأ
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 توطئة:

فيو  ،متقدم والرقيلظاىرة أساسية في حياة األفراد والمجتمعات باعتباره وسيمة  التعميميشكل 
يسيم في تعمم ونقل المعارف بعمميات تنظم الحصول عمى المعرفة وتسيميا حيث تم استثمار 

ين تحس ين بغرضبين المعممو العالقة القائمة بينو سيكولوجية التربية في التعامل مع التمميذ و 
عيميا، كل ىذا انعكس عمى الممارسة التعميمية داخل القسم الدراسي سيرورة التعمم والتعميم وتف

يذ تطبيق المفاىيم التي أصبحت تستند إلييا ىذه معمى المعممين والتال فرض األمر الذي
الممارسة في ضوء ما يعرف بالتعميمية، ضمن ىذه التحوالت اليامة في مسار الفعل العممي 

وما أنجع التربوي يتعين طرح تساؤالت من أىميا ما مفيوم التعميمية ؟ وما ىي أىدافيا؟ 
 الطرق لمرقي بالعممية التعميمية التعممية؟

 التعميمية: مفهوم -1

وزن " تفعيل "  الفعل عّمم،عمى مصدرمن التعميم وكممة التعميم  مشتقة: التعميمية لغة 1-1
 وخبرتو. الشيء " عمم " بمعنى عرفت جذرىا الثالثيو 

، وعمم بالشيء: شعر: يقال: ما عطت بخبر وعمم الرجل خبره وأحب أن يعممو أي يخبره
أنو القرآن الذي  م القرآن(موقيل في تفسيره )ع 1القرآن (قدومو ومنو قولو تعالى ) الرحمن عمم 

 فيو بيان كل شيء.

حتى انفصل عن جميع  نسان مميزا( جعل اإلعممو البيان)ويكون معنى قولو  

 الحيوانات.

 

                                                           
 .2سورة الرحمن اآلية 1
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مو الشيء فتعمم.أيضا عممو العمم وأعممو إياه فتعممو... وعمّ  منوو 
 أي أقبل عمى األمر وأتقنو وتمكن منو.،  2

ذات didsktikosالكممة اليونانية  المأخوذة منdidactiqueوالتعميمية ىي الترجمة لكممة
لى مالو عالقة  ما ييدفوتعني " درس" ويقصد بيا كل ي قيغر اإلصل األ إلى التثقيف وا 

 .بالتعميم

 اصطالحا: 1-2 

يعرفيا ) محمد الصالح حثروبي ( قائال " أول ما ظير مصطمح الديداكتيك كان في  
أما في  واستعمل ليقدم الوصف المنيجي لكل ماىو معروض بوضوح، ،م1951فرنسا سنة 

التعميمية أو ،م، كمرادف لفن التعميم1667ىذا المصطمح سنة  التربوي فقد وصف المجال
فيي عمم موضوع دراسة طرائف وتقنيات التعميم أو ،أو عمم التدريس أو المنيجية الديداكتيك

 1و المعارف".ىي مجموع من النشاطات 

ا مادة تربوية موضوعيا التركيب بين عناصر الوضعية وكما تعرف الديداكتيك عمى أني
عممية لطرق التدريس وتقنياتو وألشكال مواقف التعميم التي يخضع ليا الدراسة الالبيداغوجية و 

أو  التمميذ قصد بموغ األىداف المنشودة سواء عمى المستوى العقمي أو االنفعالي أو الحسي
 وىي: رادفاتمديداكتيك عدة ملالحركي، و 

                                                           
مج  ،م1973بيروت،  ،صادر لسان العرب، دار ،منظور ابنكرم،أبي الفضل جمال الدين محمد بن م1

 .، مادة ) ع ل م(12
البيدغواجي لمرحمة التعميم االبتدائي، دار اليدى الطباعة والنشر والتوزيع،  محمد الصالح حثروبي، الدليل2

 .126م، ص 2012د ط، 
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 1.التدريسية –عمم التعميم  –تعميميات  –عمم التدريس  –التعميمية 

 1973 في دراسة لو أصدرىا سنة -الديداكتيكفيعرف j .G.Gagnonجان كمود غاينون أما
بأنيا إشكالية إجمالية  -La didactique d’unedisciplineبعنوان ديداكتيك المادة 

ودينامية تتضمن تأمال وتفكيرا في طبيعة المادة الدراسية وكذا في طبيعة وغايات تدريسيا 
عداد وعمم االجتماع   .2وا 

الدراسية  عمم من عموم التربية تتمحور حول المادة ومما سبق يمكن القول أن التعميمية
واليدف من تدريسيا وكيفية التخطيط ليا، وعميو فيي دراسة عممية  حث في طبيعتيابوال

 لطرائق التدريس وتقنياتو، تيتم بالمسائل المعمقة بمختمف المواد الدراسية.

 األهداف التعميمية: -

بجامعة شيكاغو قسم األىداف  1956( سنة Bloom'sTaxonomy) قام بتصنيفيا بموم
(، الحركي النفسي Affective( سموكي )Cognitiveإلى ثالثة نطاقات: اإلدراكي )

(Psychomotor.) 

 

 
                                                           

نور الدين أحمد قايد وحكيمة السبيعي، التعميمية وعالقتيا باألداء البيداغوجي والتربية مجمة الوحات 1
 .37ص ،م18،2010بسكرة ، العدد ،لمبحوث والدراسات، جامعة محمد خضر

السنة األولى من التعميم االبتدائي  ،ة نصيةبالحاسوب في تعميمية المغة العربية مقار  ،بوكثيرحمزة 2
 .26ص  )مخطوط(،م، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم،2015/  2014 ،نموذجاأ
باإلنجميزية لم تصنيف األىداف التعميمية:Taxonomy of Educational Objectives والذي يعرف

ىو تصنيف لمستويات األىداف الدراسية التي Bloom'sTaxonomy :باإلنجميزية تصنيف بموم باسم
نى أن تعمم معرفة في مستوى أعمى وىذا التصنيف ىو ىيكمي أو ىرمي، بمع، يضعيا المدرسون لطالبيم

يعتمد عمى اكتساب معرفة أو ميارة في مستوى أدنى منيا. وكان ىدف بموم من طرح ىذا التصنيف 
 .تشجيع المدرسين عمى التركيز عمى النطاقات الثالثة من أجل خمق نظام تعميمي شمولي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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 المجال اإلدراكي )المعرفي(: -

من األدنى إلى  مرتبةستة مستويات وىي ن يتعمق بالمعرفة والفيم والتفكير، ويتضم 
 األعمى.

عادة سرد معمومات درست من قبل،  مستوى المعرفة: -أ الظاىرة المقدرة عمى تذكر وا 
 1ويشكل األساس الضروري التي تبني عميو جميع المستويات األخرى. 

عالقات الموجودة إظيار فيم الحقائق و األفكار عمى إدراك العناصر وال مستوى الفهم: -ب
 بين ىذه الحقائق و المعمومات.

 عمم عمى استخدام ما تعممو في موافق جديدة.قدرة المت مستوى التطبيق: -ج

فترة المتعمم عمى تحميل المادة المتعممة إلى مكوناتيا الجزئية وعناصرىا  مستوى التحميل: -د
 عمى فيم تنظيميا البنائي.األولية بما يساعد 

القدرة عمى تجميع المعمومات بتركيب عناصرىا بطرق وتسمسالت  مستوى التركيب: -ه
 مختمفة وطرح حمول بديمة.

قدرة المتعمم عمى طرح األفكار والدفاع عنيا بناء عمى أدلة داخمية  مستوى التقييم: -و
 ومعايير خارجية.

 المجال الوجداني: 2-2

م عمى اإلحساس بسعادة مدى قدرتيو يشمل طريقة تعامل األفراد من الناحية العاطفية،  
 األخريين ويقسمو بموم إلى مستويات من األدنى إلى األعمى وىي:

                                                           

منشر لتقويمو، دار المسيرة ياتو، التدريس الفعال، تخطيطو مياراتو، استراتيجالطنطاويعفت مصطفى  1
 .21م، ص 2009التوزيع، د ط، و 
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أدنى مستوى يثير إلى حساسية المتعمم لممواقف والمثيرات واستعداد  مستوى االستقبال:-أ
 بيا. االىتمام

 يثير إلى تفاعل المتعمم و مشاركتو بتفاعل في عممية تعممو. مستوى التجاوب: -ب

 يربط المتعمم قيمة لممعمومة أو الظاىرة أو الشيء تحت الدراسة. مستوى الحكم القيمي: -ج

يثير إلى تجميع المتعمم قيم لموافق ومعمومات وتحديد العالقة بينيا  مستوى التنظيم: -د
 3حل المتناقصات التي تحدث بينوو 

 اكتساب متعمم لنظام قيمي يضبط سموكو ويوجيو. مستوى التخفيض القيمي: -هـ

ميارات تتعمق بقدرة المتعمم عمى التحكم البدني عمى األدوات  المجال النفسي الحركي: 2-3
 واألجيزة والقيام باألنشطة الرياضية المختمفة.

 ومما سبق استنتج:
 المجال المعرفي  ينتج قاعدة معموماتية
 المجال الوجداني ينتج سموك حسن.

 قوة المجال النفسي الحركي ينتج
 قاعدة معموماتية + سموك حسن + قوة = غاية التعميمية )النجاح(.

 

 

 

 

                                                           
 .22م. س، ص، 3
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 :تمهيد

القرف العشريف، بدأ التركيز عمى الطفؿ واىتماماتو ورغباتو يظير جميا في  إطاللةمع 
( باإلفادة Deweyالتربية الرسمية عمى شكؿ مدارس ووسائؿ تعميمية مميزة، حيف قاـ ديوي )

مف تعاليـ وفمسفات مف سبقو مف أمثاؿ "روسو" و" بستالوزي" وغيرىـ وخاصة ما يتعمؽ منيا 
عالـ التربية  –دوف منافسة  –بنمو الطفؿ، مترجما إياه إلى مدارس وفمسفة تربوية حديثة 

 بشكؿ عاـ حتى منتصؼ القرف الحالي.

 في ىو،بصيغتو الحديثةوالتدريس الذي تطور تدريجيا عبر العصور حتى وصمنا 
والفمسفة والعموـ  كاالجتماع، أخذ مف العمـو األخرى عمـ تطبيقي انتقائينفسو الوقت 

جراءاتو فنتج عف ىذا كمو أف تميز بطبيعة  الطبيعية وعمـ النفس التربوي كثيرا مف مبادئو وا 
 خاصة.

 :األولالمبحث

 أوال مــــــــاهية التدريس  

، يح يتعدى وال يتعدى ودرسو القـو: عفا ودرستو الر درس الشيء والرسـ يدرس دروسا لغة:
 .1عفوا أثره

( في اإلنجميزية أف تعطي لمطالب دروسا لمساعدتيـ عمى Teachو يقصد بالفعؿ )
 .2تعمـ شيء ما بإعطائيـ معمومات عنو

: ىو تنفيذ الدرس ويقتصر عمى أداء المعمـ فقط، دوف الخوض في الكثير مف  اصطالحا
التغيرات ولكف المفيوـ الشامؿ لمتدريس يتعامؿ مع عممية التنفيذ عمى أنيا واسعة ذات 

                                                           
 )درس(.، مادة 2، مجابف منظور، لساف العرب1 

عبد الحميد حسيف شاىيف ، استراتيجيات التدريس المتقدمة واستراتيجيات التعمـ وأنماط التعمـ،كمية التربية لدمنيور،جامعة 2
 .05ـ ، ص2010،  اإلسكندرية
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أطراؼ متعددة ال يقتصر عمى غرفة الدراسة بؿ ىناؾ عناصر سابقة وعناصر الحقة تؤثر 
 .1في عممية التدريس

بالمعمـ أوال وأخيرا  امفيوميف متباينيف فاألوؿ اعتبر التدريس مرتبطتدريس عرؼ بمعنى أف ال
وحصره في مفيـو ضيؽ أساسو جيد المعمـ وقدراتو فقط دوف المجوء إلى مختمؼ الطرائؽ 
والوسائؿ المعتمدة في التعميـ، أما المفيـو الثاني ليس مقتصرا عمى حجرات الدراسة، بؿ 

ـ عممية التدريس وجب األخذ بيا والعمؿ بيا لنجاح الدرس ىناؾ إضافات ووسائؿ تخد
 واالرتقاء بمستوى التدريس .

المعمـ مف أجؿ تعميـ التالميذ، ويشمؿ أيضا كافة والتدريس ىو ذلؾ الجيد الذي يبذلو 
الظروؼ المحيطة المؤثرة في ىذا الجيد، مثؿ : أنواع النشاطات والوسائؿ المتاحة ودرجة 

واألجيزة وأساليب التقويـ، وما قد يوجد بيف عوامؿ جذب  المدرسي والسبورةالكتاب الحرارة و 
 االنتباه والتشتت .

فالتدريس ال يعتبر مجرد خطوات التنفيذ اإلجرائية داخؿ غرفة الصؼ، بؿ إف كافة 
المؤثرات الخارجية جزء مف عممية التدريس التي تحتاج إلى ضبط كما ىي الخطوات 

 اإلجرائية ىي التي تبمور وتحقؽ المنظور التربوي العاـ لمبرنامج ويؤدياإلجرائية، فالخطوات 
جاح العممية التعميمية التي تركز عمى جوانب أساسية ضبطيا وتسطيرىا وتنفيذىا إلى ن

 .2ثالث

  لمدرس انطالقا مف األىداؼ العامة لمبرنامج الدراسي.تحديد ىذه األىداؼ اإلجرائية 
 د عمى المحتوى و الطريقة والوسائؿ التعميمية المناسبة .تنفيذ ىذه األىداؼ باالعتما 
 .إجراء التقويـ الالـز لمعرفة مدى تحقيؽ األىداؼ المسطرة 

                                                           
 .10، 09، ص ـ. ف1
 .27ـ ، ص 1975،  1،ج  6صالح عبد العزيز، التربية و طرائؽ التدريس، دار المعارؼ، القاىرة، ط 2
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دراؾ االرتباط الوطيد القائـ بيف  وعمى ىذا األساس يجب استدراج التمميذ إلى اكتشاؼ وا 
ثارة انتباىو إ لى العالقة المباشرة المعرفة والتقنيات مف جية )أي الوسائؿ التكنولوجية( وا 

التقنية والتكور االقتصادي لممجتمع مف جية أخرى القائمة بيف اكتساب المعرفة والميارات 
"بمعنى حاجة المجتمع أو متطمباتو لنوعية المؤىالت الواجب توافرىا والعمؿ عمى تنميتيا 

 ودفعيا لؤلحسف وتأىيميا بشكؿ جيد

يشغؿ المعارؼ المختصة وذلؾ بعد توعيتو ما ذكر عمينا أف نجعؿ التمميذ كؿ ولتحقيق
 بالتطورات التكنولوجية وحاجة المجتمع لمؤىالتو.

 :1وأهم ما يميز الخطوات اإلجرائية هي

 :الفعل السموكي 

أي ما يقوـ بو التمميذ ليبرىف عمى تحقيؽ اليدؼ،سموكو يعكس مدى تجاوبو مع الحصة 
 الدراسية واستيعابو .

 :الشروط التعميمية 

 الوضعية التي يستطيع فييا التمميذ تحقيؽ اليدؼ.وتعني 

 :المعيار
 : أ/ بالنسبة لمدرس

ترتكز أػساسا عمى االنطالؽ مف التالميذ وظروفيـ ودرجة تعمميـ وقابميتيـ ، فيصبح 
بمعنى وضع الظروؼ الخاصة بالتمميذ وقدراتو الفكرية مف أولى  ودية، أيأكثر عطاء ومرد

نطمؽ ىدفيا المرجو ي، ألف التعميمية التعممية األولويات وأخذ بيا بعيف االعتبار لبموغ العممية

                                                           
 .71، ص ـ1994الدريج ، التدريس اليادؼ ، دار العمـو لتحقيؽ والطباعة والنشر ، د،ط ، محمد 1
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مف الظروؼ الموضوعية لمعمؿ داخؿ الفصؿ فيصبح تطبيقا ممكنا وسيال بحيث تساعد 
 ؾ في االمتحانات فتأتي نتائجيـ أحسف.عمى توظيؼ معموماتيـ كما طمب منيـ ذل

 :ب/ بالنسبة لألستاذ

تحقيؽ وتحديد األىداؼ يمكف لؤلستاذ اختيار المحتوى بالطرؽ والوسائؿ المناسبة 
تحقيقيا،والمدة الزمنية الالزمة لتنفيذىا فيكوف عمميا ضبطا،كما حدد األستاذ أىدافا واضحة 

نو بواسطة ىذه الخطوات اإلجرائية يتمكف أصبح قادرا عمى قياس النتائج بدقة نالحظ أ
األستاذ مف اختيار أدوات القياس المناسبة فيأتي التقويـ أكثر ضبطا وموضوعية وبالتالي 

 .1التعديالت الضرورية ومواكبة جديد إدخاؿيعمؿ عمى 

ويضع " زيتوف مفيوما رباعيا لمتدريس ، فحواه أف ىناؾ أربعة منظورات لمعالجة 
 مفيوـ التدريس ىي : 

 ( systematic processe): أف التدريس عممية منظومة المنظور األول

 (comminicative processe): أف التدريس عممية اتصالية  المنظور الثاني

 (Educatinal profession)أف التدريس مينة تعميمية  :المنظور الثالث

 (Discipline) : أف التدريس مجاؿ معرفي منظـالمنظور الرابع

والمالحظ عمى المنظورات األربعة أف الكاتب حاوؿ الجمع بيف اإلجراءات التنفيذية 
 .2والميارة العممية مف أجؿ الخروج بمفيـو لعممية التدريس

بيا المعمـ في موقؼ تعميمي لمساعدة تالميذه في والتدريس ىو " أيضا النشاطات التي تقـو 
يجابية  الوصوؿ إلى أىداؼ تربوية محددة  ".وا 

                                                           
 .73س ، ص  .ـ1
 .30، ص ـ2001، 2حسف حسيف زيتوف ، تصميـ التدريس منظومية ، عالـ الكتب، القاىرة ، ط 2
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( مرتبط بأنظمة سابقة systémeويميؿ الكثيروف إلى التعامؿ مع التدريس عمى أنو نظاـ )  
لو مدخالت وعمميات ومخرجات وأنظمة الحقة، حيث يروف أف التدريس نظاـ أو منظومة 

ذا كاف التدريس منظومة فرعية مف نظاـ أكبر ىو التربية فال بد أف يتكوف مف منظومات  وا 
1. 

فالتدريس كنظاـ ىو األكثر وضوحا وثباتا، ويسيؿ مف عممية األداء التدريسي، وعممية 
 تدريس كنظاـ، وفؽ الشكؿ التالي :يظير الو الضبط والمتابعة 

 

 

 

  تغذية راجعة 

ة وجمية تناط بالمعمميف مسؤولية إعداد األفراد الصالحيف فالتدريس رسالة ميمة سامي
بالمعمومات والمعارؼ والميارات والقيـ النافعيف ألنفسيـ وأمنيـ وتزويد األجياؿ الناشئة 

 واالتجاىات المرغوبة .

 :المبحث الثــاني

 نظريـــــــــــات التدريــــــــــس/02

ىي مجموعة مف المبادئ التي تشكؿ البنية المعرفية لممعمـ أو المدرس ويستخدميا  :النظرية
 كقاعدة لقراراتو الخاصة بتطوير وتنفيذ التدريس.

                                                           
 .13 - 11س، ص  .ـ 1

 مدخالت
 بشرية
 مادية
 إدارية

 

 عمميات 
 استراتيجيات 

 طرق 
 أساليب 

 

 مخرجات 
 معرفية 
 مهارية
 وجدانية 
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 : التدريسنظرية 

تيتـ بأفضؿ طرائؽ التدريس إلحداث التعمـ مثؿ : ) الوصؼ،  توصيفيو ىي نظرية -1
 ، التنبؤ...الخ( .االستنتاج

ىي مجموعة مف المبادئ المتكاممة التي توجو ترتيب الظروؼ المرتبطة بتحقيؽ  -2
التعمـ) األىداؼ التربوية التي تسمح لممتعمـ بأف يتنبأ المتغيرات الوظيفية في بيئة 

 .1الصؼ الدراسي( المرتبط بتعمـ التمميذ

 أهداف النظريات التدريسية : 

، ومف ثـ فإف اث التعمـ وتحسيف أداء المعمميفإف ىدؼ نظرية التدريس ىو إحد
 : حاوؿ اإلجابة عف األسئمة التاليةنظرية التدريس ت

 ؟لمػػػػػاذا التدريػػػػػػس -1
 كيؼ ندرس ؟ -2
 ؟ماذا التدريس -3
 2؟نتيجة التدريػػػػسمػػػػػػػػا  -4

في حيف يرتبط الثالث الثاني بالطريقة التدريسية، أما باألىداؼ،  السؤاؿ األوؿ يتعمؽ
 الرابع فيتعمؽ بعمميات التقويـ . أمابالمحتوى المنيجي، 

 مسممات النظريات التدريسية :

: ال يوجد ما يسمى بالطريقة المثمى في التدريس أو طريقة تناسب  المسممة األولـى -1
 كافة المواقؼ لكؿ المواد الدراسية.

                                                           
 .17،  16س ، ص .ـ 1
ـ ، ص  2002، القاىرة ،  01المغة العربية ، دار غريب لمنشر والتوزيع ، ط عبد المنعـ سيد عبد العاؿ، طرائؽ تدريس 2

40. 
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 .: أف التدريس مينة وليس حرفةالمسممة الثـــــــانية -2
: أف الطريقة الفاعمة في التدريس تتضمف أكثر مف مجرد تقديـ المسممة الثــــــالثــــــة -3

 معمومة.

 :نماذج مختمفة من نظريات تدريسية 

 : أوال : نموذج روبن جانيه

 : بدأ باستخداـيرى أف تتابع الموضوعات بحيث أف يسير بشكؿ ىرمي ي

 الميمات والمبادئ األساسية في القاعدة.

.  الميمة الرئيسية تتطور إلى أف تصؿ إلى قمة اليـر

 .1المهارات الرئيسية

 المهارات والمبادئ األساسية.

 ر : نثـــــــــانيا : نموذج برو 

 ر" يمكف تحديدىا بخاصيتيف وأربع مالمح رئيسية .النظرية التدريسية لدى " برون

 :ر خصائص النظرية التدريسية لدى برون

تيتـ بوضع أفضؿ طريؽ التدريس  توصيفيوأي أف النظرية التدريسية  / التوصيف :1
 والوسائؿ ألىداؼ التعمـ.

أف يحدث  تحديد المعايير الواضحة لنوعية سموؾ التدريس المقبوؿ الذي يمكف :المعيارية/ 2
 .فيو أفضؿ أنواع التعميـ

                                                           
ـ ، ص 2009اإلسالمية ، د ، ط ،  المدارس شبكةأبو لبيد ولي خاف المظفر ، طرائؽ التدريس وأساليب االمتحاف ، 1

24. 
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 :: أف ىاتيف الخاصيتيف تعنيافمالحظة

النظرية التدريسية عمى األىداؼ العامة واألىداؼ الخاصة ) األغراض  احتواءضرورة  -1
 السموكية ( .

 .ضرورة تحقيؽ ىذه األىداؼ -2

 :1سية لنظرية " برونر" المالمح الرئي

 أ/ الدافعية :

النظرية التدريسية يجب أف تصؼ لنا الخبرات التدريسية التي تدفع المتعمميف وتحفزىـ 
عمى أنو ال يتعمـ المتعمـ إال إذا كاف مدفوعا  )ؿ ىذا المجاؿفي مواقؼ التدريس وقد مثً 

لمتعمـ( وعميو فإف النظرية التدريسية يجب أف تحتوي عمى طرؽ وأساليب تدفع المتعمميف 
 لمتعمـ.

 :التنظيم و التسمسل/ب

النظرية التدريسية يجب أف تصؼ طرؽ تنظيـ وتسمسؿ محتوى المنيج الدراسي، 
 ـ الجمع قبؿ الضرب...الخ.مثاؿ: بالنسبة لمعمميات األربعة تعم

 و يرى " برونر" أف تركيب أي جسـ مف المادة الدراسية يتصؼ بثالث صفات : 

  طريؽ العرض 
 االقتصاد 
  قوة التركيب 
طريقة العرض لممادة مف حيث األمثمة والمفاىيـ مثؿ )الجمع،  :أسموب العرض -1

 الطرح، الضرب، القسمة( .

                                                           
 .25،  24س ، ص  .ـ1
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لمعمومات التي يجب أف يذكرىا المتعمـ حوؿ االقتصاد في عرض المادة : كمما قمت ا -2
 مفيوـ معيف كمما كاف العرض اقتصاديا.

قوة التركيب : تكوف قوة التركيب لدى المتعمـ قوية إذا أدرؾ العالقات بيف األشكاؿ ،  -3
 وتكوف قوة التركيب لدى المتعمـ ضعيفة إذا لـ يدرؾ العالقة بيف األشياء ) المفاىيـ( 

 ج/ التتابعية : 

عمميا مثؿ : عند تعميـ المتعمـ ت والحقائؽ والميارات ليسيؿ عمى المتعمميف تتابع المفاىيـأي 
 .1مجموعة األعداد يجب البدء بجميع األعداد الطبيعية ثـ الصحيحة ثـ النسبية ...الخ

 :/ الثواب والعقابد

ذي يمارسو بمعنى أف النظرية التدريسية يجب أف تأخذ عمى عاتقيا بمبدأ الثواب والعقاب ال
السرور والمديح، أو غير عيني كالرضا  المكافآتالمعمموف والثواب إما عيني كالدرجات و 

وبالنسبة لمعقاب فإما يكوف بالحرماف مف الدرجات، وأف يكوف بالتوبيخ والمـو مع مالحظة 
 مستوى التالميذ وأعمارىـ .

 ثــــــالثا : نموذج فراترز

رز نموذجا لمنظرية التدريسية اختالفات عف نموذج " برونر" في شكؿ أبعاده قدـ فرات
 ومبادئو تكوف خاصة بو ، وىي : 

 الخطوات التدريسية -1
 األهداف-2
 المحتوى-3

                                                           
 .27،  25س ، ص  .ـ 1
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  المستويات ومف ثـ قاـ بتقسيـ كؿ مصطمح إلى مستويات فرعية وبالتالي تقسـ ىذه
 .1إلى مستويات فرعية أدؽ

 نظريات التعميـ ) التدريس(عمـ و الفرؽ بيف نظريات الت

 نظريات التعميم نظريات التعمم
نظريات وصفية تيتـ بوصؼ حدث أو أحداث كما تحدث 

 خالؿ عممية التعمـ 
تيتـ بالطريقة التي تساعد عمى إحداث  توصيفيونظرية 

 الحدث بأفضؿ طريقة ممكنة 
تيتـ بالطريقة التي يؤثر بيا شخص معيف ) المعمـ أو  تيتـ بطريقة تعمـ الكائف الحي

 المدرس( في تعمـ الكائف الحي  
 تمثؿ حالة خاصة مف نظريات التعمـ  أشمؿ وأكثر تطور

 تيتـ بما يقـو بو المعمـ أو المدرس  تيتـ بما يقـو بو المتعمـ
ال تساعد في تقديـ حموؿ لممشاكؿ التي يواجييا المعمـ 

 داخؿ الصؼ 
 تساىـ في تقديـ الحموؿ لممشكالت السموكية والتربوية

 : مالحظة

إف نظريات التعمـ والتعميـ ) التدريس( ىما نظريتاف ليست منفصمتاف عف بعضيا 
 : لبعض بؿ مرتبطاف الواحدة باألخرى، بدليؿ القوؿا

 . 2لػػػػػػػػػـ يحدث تعمـ = لػػػػػػـ يحدث تعميـ

 : لثلثاالمبحث ا

 / مــــهـــــارات التدريــــــــــس 2

جادتو والحذؽ:لغةالمهارة  -  فيو. إحكاـ الشيء وا 

                                                           
 .32س، ص  .ـ 1

ـ ،  2002،  01طرائؽ تدريس المغة العربية ، دار غريب لمنشر و التوزيع بالقاىرة ، ط عبد المنعـ سيد عبد العاؿ ، 2
 .60ص
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حركيا وعقميا  اإلنساف: األداء السيؿ الدقيؽ القائـ عمى الفيـ لما يتعممو  اصطالحا -
 مع توفر الجيد والتكاليؼ .

 1: ىي فيـ المعمومة واستيعابيا لشرحيا بطريقة سمسةفالمهارة في التدريس

مارسة مالميارة لتحقيؽ أىدافو فيي ضرورة أساسية لمتعمـ ولم إتقاففعمى المعمـ الكؼء 
 واإلنجاز لدى المعمـ والطالب.

 :2و المهارة ثالث أنواع

: تعد خطوة أساسية في سبيؿ نجاح المعمـ حيث يحضر المعمـ مهـــارة التخطيط -
تحميؿ خصائص المتعمميف المادة العممية والطريقة التي يتبعيا لتدريسيا وكذا 

، ومف خالؿ التخطيط والتحضير ومراعاة الفوارؽ بيف المتعمميف واستعدادىـ لتعمـ
 .بخطة لدرس يستردىا أثناء التنفيذيخرج المعمـ 

: يسعى المعمـ إلى إنجاز ما خطط لو أثناء تفاعمو مع التالميذ وتتضمف مهارة التنفيذ -
 .عرض الدرس وميارات األسئمةارات : ميات أخرى مثؿىذه المرحمة ميار 

ثارة دافعية  وتسعى ىذه الميارة لفتح باب النقاش واالستفسار لزيادة عممية التفكير وا 
 التالميذ وتعزيز استجاباتيـ .

قدير تكمف أىميتيا بياف وت إتقانيا: ىذه الميارة أثناء الثالثة عمى المعمـ مهارة التقويم
 .مدى التحصيؿ العممي لممتعمـ

 المتعمـ بأسس يعتمد عمييا في وضع درجات المتعمـ وتقديراتيـ بطريقة عادلةتزويد  -

                                                           
)الرابط( .14، ص  1، ط داود درويش ، حمس  ومحمد أبو شقير ، محاضرات في ميارة التدريس1

http://www.softword.com 

، 1985، 1جابر عبد الحميد جابر، وسميماف الحضري، الشيخ وفوزي زاىر، ميارات التدريس، دار النيضة العربية، ط 2
 .12ص 

http://www.softword.com/
http://www.softword.com/
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رساؿ تقارير فييا  -  .لآلباءوضع بيانات يمكف أف توضح مستوى المتعمميف وا 

المعمـ ليذه  إتقافومما سبؽ نستخمص أف لميارة التدريس أىمية في عديد الجوانب إف 
، ويسيؿ تنفيذ ما تتطمبو مف أعماؿ ومياـ كما الميارة يسيؿ تحقيؽ أىداؼ العممية التدريسية

ىذه الميارة يعمؽ عممية التعمـ والتعميـ مع زيادة في الوعي والمعرفة لدى المعمـ  إتقافأف 
 وبالتالي تصبح العممية التدريسية أمرا في غاية السيولة .
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 : تمهيد

 المعمـج كدكر االمنيبترتبط ال إف مفيـك الطريقة مف كجيات نظر المتخصصيف 
نما، فحسبكالمتعمـ  تيدؼ العممية التعميمية إلى إحداث تغيرات مرغكبة في سمكؾ المتعمـ  كا 

مف خالؿ إكسابو المعمكمات كالمعارؼ كالميارات كاالتجاىات كالقيـ المرغكبة مف أجؿ 
تحقيؽ ىذه األىداؼ التي تسعى إلى إحداث تمؾ التغيرات السمككية إذ تعد طريقة التدريس 

ـ كالمعرفة كالميارة ككمما كانت مالئمة لممكقؼ التعميمي ىي األداة أك الكسيمة الناقمة لمعم
كمنسجمة مع عمر المتعمـ كذكاءه كميكلو، كانت األىداؼ التعميمية المتحققة عبرىا أكسع 

 عمقا كأكثر فائدة .

يكجو انتباه  بحيث إف طريقة التدريس سمسمة فعاليات منتظمة يديرىا في الصؼ معمـ
يـ في ىذه الفعاليات ليؤدم بيـ إلى التعميـ " األسمكب الذم طمبتو إليو بكؿ كسيمة كيشارك

يستخدمو المعمـ لتكجيو نشاط الطالب كاإلشراؼ عمييـ مف أجؿ إحداث التعمـ المسنكد 
 .1إليو"

  كمبادئيا خدمة لمعممية  ؽ التدريس جاءت كتنكعت مفاىيميامف ىذا القكؿ أف طر
التعميمية بمختمؼ جكانبيا بحيث تشمؿ مسار سير الدرس بطريقة مبسطة كيستخدميا 

 المعمـ لتحقيؽ اليدؼ المتكخى مف ذلؾ تكجيو المتعمـ كاإلشراؼ عميو.
 سعيد " ك" عبد اليادم نبيؿ " االتجاه  إسماعيؿيبينيـ " عم كيؤكد أحد التربكييف كمف

يجابية ، إذ يشكؿ  نفسو فيك يركز عمى نشاط المتعمـ كما يبذلو مف جيكد سخية كا 
العنصر األساسي في عممية التعميـ كىذا يحتـ أف يعطي لمطمبة كفعاؿ كمؤثر كيمكف 
تعريؼ الطريقة أيضا بأنيا: " الكسائؿ العممية التي بيا تنفذ أىداؼ التعميـ كغاياتو أك 

                                                           
عبد المنعـ سيد عبد العاؿ، طرائؽ تدريس المغة العربية ، دار غريب لمنشر ك التكزيع ، القاىرة ، ص 1

31،32. 
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ك ىي تنظيـ مكاد التعميـ كالتعمـ ىي اإلجراء يؤدم تطبيقو الكامؿ إلى التعمـ أ
كاستعماليا لتحقيؽ أىداؼ تربكية معينة، كتعرؼ ىذه األىداؼ بأنيا تصكر فكرم 
مسبؽ عف الحاالت أك النتائج النسبية تطكر ما يتـ اختيارىا كتحديدىا مف الكاقع 

 المكضكعي .
 : المبحث األول

 :طريقة المناقشة
مى الحكار، كفييا يركز المعمـ عمى معارؼ المناقشة ىي طريقة تعتمد في جكارىا ع

المتعمميف كخبراتيـ السابقة، فيكجو نشاطيـ بغية فيـ القضية الجديدة مستخدما األسئمة 
المتنكعة، فيي مف الطرائؽ التدريسية التي تتيح الحرية لممتعمـ، بكصفيا محكر العممية 

يـ ، كترتكز طريقة المناقشة في التعميمية، فيي تيتـ بميكليـ كطمكحاتيـ كاتجاىاتيـ كرغبات
األساس عمى مفيـك الفمسفة التربكية، التي تؤكد أف التعمـ الحقيقي عف طريؽ المشاركة 
كالمساىمة الجادة مف المتعمـ، كقد أكد " الزرنكجي" ذلؾ بقكلو " إف قضاء ساعة كاحدة في 

 .1رار"المناقشة أجدل بكثير عمى المتعمـ مف قضاء شير كامؿ في الحفظ كالتك
تراعي ىذه الطريقة التي يمكف أف تككف أساسا لمعظـ طرؽ التدريس الحديثة، 
االىتماـ كالتفاعؿ كاالتصاؿ المغكم الذم يتـ في غرفة الصؼ عف طريؽ الحديث المكجو مف 
المعمـ لممتعمميف، كعف طريؽ اإلجابات التي يؤدييا المتعمميف في الصؼ أك عف طريؽ 

ييا المتعمميف إلى زمالئيـ أك إلى معمميـ، كمف ىنا نالحظ األسئمة كاالستفسارات التي يكج
المفظي كتبادؿ المكاقؼ بيف المتعمميف كمعمميـ، تسمح بإشاعة جك مف أف عممية التفاعؿ 

الحرية كالمشاركة الفاعمة كالحكار الدائـ كاحتراـ الرأم كالرأم األخر، مما يجعؿ عممية 
كالمناقشة المنشكد منيا،في تحقيؽ األىداؼ التربكية  كأبعد أثرا –التعميـ، التعمـ أكثر متعة 

ىي أف يشارؾ المعمـ مع المتعمميف في فيـ كتحميؿ، كتفسير كتقكيـ مكضكع أك فكرة أك حؿ 
                                                           

سعاد عبد الكريـ الكائمي ، طرائؽ تدريس األدب ك البالغة ك التعبير بيف التنظيـ ك التطبيؽ ، دار 1
 .59ـ، ص  2004،  1عماف،األردف طالشركؽ لمنشر كالتكزيع ، 
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لمكبار  لتعمميامشكمة ما، مف أجؿ الكصكؿ إلى قرار كعمى ىذا فيي مف أىـ ألكاف النشاط 
 .1كالصغير عمى السكاء

 خطوات طريقة المناقشة : ثــــــــــــــــانيا : 

 : اإلعداد لممناقشة الخطوة األولى

، يتكقؼ عمييا نجاح الخطكات األخرلتمثؿ ىذه الخطكة األكلى األساس في ىذه الطريقة ك 
، مع لتي سكؼ يقـك بتقديميا لممتعمميف، اعمـ بالتعرؼ عمى مصادر المعمكماتحيث يقـك الم
 .المناسبة لممناقشة مع المتعمميف إعداد األسئمة

 : الترتيب الخطوة الثانية

ئمة كتحديد نكع المناقشة كفترتيا، ، كتكزيع األسالمادة التي قاـ بإعدادىا يقـك المدرس بتقسيـ
 2.كعدد المشاركيف فييا

 الخطوة الثالثة:

في مرحمة التنفيذ يقـك المعمـ بكتابة عنكاف الدرس عمى السبكرة، ككتابة عناصره األساسية 
كالتي تمثؿ محاكر النقاش، كتحديد ىدؼ كؿ محكر كاليدؼ العاـ لمحصة ككؿ ثـ يقكـ 
المعمـ بإثارة كجذب التالميذ كدفعيـ لالىتماـ بالدرس مف طرح األسئمة المثيرة لمجدؿ كجذب 

أجؿ البحث عف اإلجابات الصحيحة، ثـ يقكـ بفتح الحكار كالمناقشة، كالتي التالميذ مف 

                                                           
مة تخطيطيا ك تطبيقاتيا التربكية، دار ، سعيد أبك السعكد محمد أحمد طرؽ التدريس العاكليد أحمد جابر1

 168، ص ـ 2009ق،  1430، 3الفكر ك التكزيع، عماف، األردف، ط 
دار المناىج لمنشر ردينة عثماف يكسؼ ، خداـ عثماف يكسؼ، طرائؽ التدريس، منيج أسمكب، كسيمة، 2

 .09ـ، ص  2005ق،  1425، 1األردف، عماف، ط  ، كالتكزيع
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تدفعيـ ما بينو كبيف المتعمميف، أك مابيف المتعمميف أنفسيـ، كيقـك ىك باإلشراؼ كالتكجيو 
 .1نحك اإلجابة الصحيحة

 

 : تقويم الطريقةالخطوة الرابعة

كفيـ الطمبة لممكضكع الذم يتـ  تيدؼ ىذه الطريقة إلى التعرؼ عمى درجة تحقؽ األىداؼ
مناقشتو، حيث يكجو المعمـ بعض األسئمة الشفكية أك الكتابية لمطمبة، أك يعرض عمييـ 
مشكمة محددة، كيطمب منيـ حميا في ضكء االستنتاجات التي تـ تعمميا، كما يستمع إلى 

 استفسارات كأسئمة المتعمميف كيحاكرىـ فييا.

ظيار االي تقكيـ كما تتضمف ىذه الخطكة جابيات كالسمبيات كالمشكالت التي سير المناقشة كا 
كاجيت المتعمميف خالليا سكاء أكانت مشكالت معرفية أـ ميارية ، كذلؾ لمتغمب عمييا في 

 2المكاقؼ الحكارية.

 ثـــالثا: مزايا وعيوب طريقة المناقشة 

 : ذه الطريقة يمكف إيجازىا بما يميإف مميزات ى

د اقتصار دكره عمى نالطريقة في إظيار الدكر االيجابي لممتعمـ، كعتساىـ ىذه  - أ
 التمقي بؿ تجعؿ منو مساىما حقيقيا في عممية التعمـ.

تعمـ كال مف المعمـ كالمتعمـ عمى احتراـ أحدىما لألخر مما يقكد إلى تعزيز ثقة  -ب
 المتعمـ بنفسو، كىذا يساىـ في إشعاره بأف لو دكرا في عممية التعمـ.

                                                           
 70، ص ـ.س.2
ماجد زكي جالد ، تعمـ القيـ ك تعميميا ، تصكر نظرم ك تطبيقي لطرائؽ ك استراتيجيات تدريس القيـ ، دار الميسرة  2

 .147ق ، ص  1427ـ ،  2007،  2ق ، ط  1426ـ ،  2005،  1لمنشر ك التكزيع ، األردف ، عماف ، ط 
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االتجاىات كالميارات كالمعارؼ تتيح ىذه الطريقة مجاال عمميا إلبراز بعض  -ج 
 .مارستيا ممارسة حقيقيةكم

تساعد طريقة المناقشة أكثر عمى اكتساب ميارات االتصاؿ، كبخاصة ميارات  –د 
دارة الحكار، كما أنيا تكسب المتعمـ أساليب النقاش عمى النظاـ  .1االستماع كالكالـ كا 

 : بـــــلعديد من العيوب لهذه الطريقة يمكن إجمالها هناك ا

عدـ التحضير الجيد لممتعمميف المناقشيف، مما يؤدم إلى إضاعة الكقت، كضعؼ  -1
 في التحصيؿ العممي لممتعمميف .

المعمـ قد ال يمتمؾ ميارات استخداـ طريقة المناقشة، مما يؤدم إلى عدـ السيطرة  -2
 المكضكع الرئيسية.عمى المناقشات كالخركج عف 

 .لحقائؽ األساسية لممادة الدراسية، كاد يغفؿ المعمـ عف إبراز المفاىيـق -3
 .2، كمناقشة مكاضيع غير ضركريةاالنحراؼ عف مكضكع الدرس -4

 .المبحث الثاني: طريقة المحاضرة

 ال ينصرؼ الذىف إلى المحاضرة بالجامعة(  ): مفهوم طريقة المحاضرةأوال

، جميعيا عمى أسمكب المعمـ المباشر، ىي مصطمحات تدؿ اإللقاء أك القصةالمحاضرة أك 
، كيتميز ىذا األسمكب في مجاؿ التعمـ يففي تدريس المعمكمات كالخبرات كتقديميا لممتعمم

 .3كاالتصاؿ اإلنساني باتجاه كاحد يبدأ عادة بالمعمـ كينتيي بمجمكع المتعمميف

                                                           

17ص  ،س .ـ  1 

،  1صباح حسف الزبيدم ، مناىج المكاد االجتماعية ، دار المناىج لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط 2
 .210ـ، ص  2010ق، 1431

محمد زياد حمداف ، أساليب التدريس ، أنكاعيا ك عناصرىا ك كيفيات قياسيا ، دار التربية الحديثة لمنشر 3
 .64ص  ق،1429كاالستشارات كالتدريس ، د ط ،
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ميات اإللقائية لممحتكل التدريسي عمى مجمكعة كالمحاضرة في الصؼ ىي سمسمة مف العم
مف المتعمميف، بغرض اإللياـ بالمعمكمات الخاصة بمكضكع معيف في كقت محدكد كمعمكـ، 
كيقـك المعمـ بترتيب المادة التي سيعمميا عمى مذكرة مكتكبة، يمتـز محتكاىا ترتيبا مندرجا 

اؿ المعمكمات كيكاد التكاصؿ المفظي كمنطقيا ، كبعدما يمـز مف كسائؿ معينة تساعد في إيص
 .1الفكرم يقتصر عمى المعمـ كحده، كيقتصر دكر المتعمـ عمى االستماع

كىي الطريقة التي يعرض فييا المعمـ المعمكمات شفييا عمى المتعمميف، كمف ثـ يقـك المعمـ 
ىذه الطريقة، بدكر الممقي كالمتعمميف بدكر المتمقي، كفي العادة فإف المتعمميف يمجئكف إلى 

ألنيـ يستطيعكف بيا تقديـ أكبر قدر ممكف مف المعمكمات، عمى أكبر قدر ممكف مف 
 المتعمميف في أقصر كقت.

 طريقة المحاضرة فيثــــــانيا : الشروط الواجب مراعاتها 

كتطبيقيا بشكؿ فعاؿ لكي يتمكف التربكييف مف تحقيؽ األىداؼ المحددة مف ىذه الطريقة 
 :ةتيف يراعكا الشركط اآلكمفيد، يجب أ

أف يضع المعمـ خطة لممحاضرة قبؿ دخكلو القاعة الدراسية كتككف ىذه الخطة  - أ
 .كمة كمنظمة كمترابطة كمتسمسمةمح
، يمتمؾ القدرة عمى جذب انتباه المتعمميف أف يككف ممقي أك مقدـ المحاضرة -ب 

ة في الشخصية كالقدر ، كقكة تالكو الخبرة العالية في التدريسكشدىـ لممحاضرة كام
 .السيطرة عمى الحصة الدراسية

                                                           
لميسرة لنشر كالتكزيع كالطباعة، عماف، ، دار اطرائؽ تدريس الدراسات االجتماعية، فخرم رشيد خضر1

 .177،ص ـ 2006ق،  1426، 1األردف، ط 
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تباىيـ ن، بيدؼ التأكد مف ابطرح األسئمة في نياية المحاضرة أف يقـك –ج 
 .1كاستيعابيـ لممادة التي قدمت في المحاضرة

دكيف ، كيسيؿ تسمكب يسيؿ تحديد النقاط األساسيةالتحدث بكضكح كبأ–د 
المحاضرة بالشرائح أك الشفافيات أك األشكاؿ ، مع دعـ المالحظات مف قبؿ المتعمميف

 .2، كمراقبة انتباه فيـ الطمبة ك فيميـيح المفاىيـ كاألفكارلتكض

، مع تكجيو مع الكقت المخصص لمحصة الدراسية تقسيـ المادة بحيث تتكافؽ -ر
 ، كالمبادئ المرتبطة بالمكضكع.نتباه إلى المفاىيـ كالتعميماتاال

، لـ يذكرىا في الكتاب المدرسي المقرر بأفكار جديدةإثراء مكضكع الدرس –ز 
ثارة االىتماـ  2.إلضفاء عنصر التشكيؽ كا 

 ثــــــالثا : مزايا وعيوب طريقة المحاضرة 

 ي : يأتيمكف إيجازىا فيما 

إكساب المتعمميف المفاىيـ كالمعمكمات بطريقة فعالة بالشكؿ الذم يجعميا تمثؿ  –أ 
 نقطة البدء في خبرتيـ.

، فإف ىذه الطريقة بر مصدرا أساسيا مف مصادر التعمـبما أف االستماع يعت -ب 
 .ؿ حاسة السمع مف أجؿ فيـ المكضكعتكفر لممتعمميف إمكانية استغال

                                                           

 .22، ص ـ.س1
السيرة لنشر حسف رياش،زىرية عبد الحؽ،عمـ النفس التربكم لطالب الجزائرم كالمعمـ المارس،دار 2

 .201ـ،ص2007،ق1،1427كالتكزيع ،عماف األردف،ط

 .182س،صـ.1
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تفتح المجاؿ لممعمـ كي يكمؿ المنياج الدراسي المقرر خالؿ العاـ الدراسي ك  –ج 
 .1تؤدم إلى االقتصاد في الكقت كتحافظ عمى التسمسؿ المنطقي لممادة 

 : يآلتعيوب هذه الطريقة فهي كا أما

، بالشكؿ عض األحياف ال تكجد أم مشاركة لو، كفي بإف مشاركة المتعمميف محدكدة–أ 
 سمبيا اتجاه عممية التعمـ. الذم يجعمو

 سية.لمعمـ خالؿ الحصة الدراقبؿ ا تتطمب الكثير مف الجيد المبذكؿ مف -ب 

ال يستطيع جميع المعمميف القياـ بيا بنجاح ألنيا تتطمب ميارات كمميزات خاصة  –ج 
المعمكمات خارج إطار  يجب أف تتكافر لدل المعمـ إضافة إلى امتالكو قاعدة كاسعة مف

 .2المنيج الدراسي المقرر

ميف بعد فترة تعمميف، كغالبا ما ينساىا المتعمال تترسخ جميع المعمكمات في ذىف الم –د 
 .3كجيزة 

لقد شيدت أساليب كطرائؽ التدريس خالؿ القرف العشريف تطكرا كبيرا ، كذلؾ نتيجة لمتطكر 
الحاصؿ في جميع مرافؽ الحياة، كفي عكامؿ البيئة ، كلكي تستطيع المؤسسات التربكية 
مكاكبة ىذا التطكر، كاف عمييا أف تسعى مف أجؿ إعداد جيؿ قادر عمى مكاكبة ىذا 

كمساىما في فع عجمة التطكر إلى األماـ ليذا ظيرت أساليب التطكر،كأف يككف فعاال 

                                                           
عامر إبراىيـ عمكاف ، منير فخرم صالح ، أكـر جاسـ حميد ، عياد محمد عمي ، كيفيات التدريسية ك 1

ـ ، ص  2001،  1تقنيات التدريس ، دار اليازكرم العممية لمنشر ك التكزيع ، األردف ، عماف ، ط 
121. 

 .82ردينة عثماف يكسؼ ، خداـ عثماف يكسؼ ، طرائؽ التدريس : أسمكب ، منيج ، كسيمة ، ص 2
 .83، ص  س.ـ3
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الطرائؽ تتمثؿ بشكؿ عاـ في كطرائؽ يستطيع التربكييف مف خالؿ إعداد جيؿ فعاؿ، كأف ىذه 
 : طريقة حؿ المشكالت، طريقة االستقصاء، طريقة الكحدات، طريقة المشركعات.

 : طريقة حل المشكالت المبحث الثاني

 قة حل المشكالتأوال : مفهوم طري

ف أسمكب حؿ المشكالت، ىك أسمكب يضع المتعمـ أك الطفؿ، في مكقؼ يستخدمكف فيو إ
االتزاف المعرفي حالة دافعية  حالةأذىانيـ بيدؼ الكصكؿ إلى اتزاف معرفي، كتعتبر 

 .1يسعى الطفؿ إلى تحقيقيا، كتتـ ىذه الحالة عند كصكلو إلى حؿ أك إجابة أك اكتشاؼ

كتعتمد الطريقة حؿ المشكالت، عمى صياغة مكضكع الدرس عمى ىيئة مشكمة، أك سؤاؿ 
يثير اىتماـ المتعمميف، كيدفعيـ إلى ممارسة أنكاع مختمفة مف النشاطات التعممية ، 
لمكصكؿ إلى حؿ المشكمة، مثؿ : جمع المعمكمات كتصنيفيا، كالمالحظة الدقيقة لمعكامؿ 

جراء   .2التجارب كتحميؿ النتائج كتفسيرىا المرتبطة بالمشكمة كا 

كتقكـ ىذه الطريقة عمى إثارة مشكمة تثير اىتماـ المتعمميف كتستيكم انتباىيـ  كتتصؿ 
بحاجاتيـ كتدفعيـ إلى التفكير كالدراسة، كالبحث عف حؿ عممي ليذه المشكمة  كما تعني 

لمعرفي لديو أف يبمغ المشكمة مكقفا يتحدل اإلنساف، كلكنو ال يستطيع بأساليب السمكؾ ا
ىذه الغاية ، فإذا كاف الطريؽ لبمكغ ىذه الغاية كاضحا ك بعيدا ، لـ تعد ىناؾ مشكمة، 

                                                           
محمد فرحاف ، القضاة محمد عكض الترتكرم ، أساسيات عمـ النفس التربكم ، النظرية ك التطبيؽ ، دار 1

 .336ـ ، ص  2006الحامد لمنشر ك التكزيع ، األردف ، عماف ، د ، ط ، 
محمد السيد عمي الكسباني ، مصطمحات في مناىج كطرؽ التدريس ، مؤسسة مكرسف الدكلية لمنشر 2

 .133، ص ـ 2001، 1كالتكزيع ، اإلسكندرية ، ط 
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كيدفعو لمبحث كالكشؼ عما أم أف المشكمة تمثؿ مكقفا غامضا يمر بو أفراد فيثير تفكيره 
 . 1بو مف غمكض، بيدؼ الكصكؿ إلى اتجاه ليذا المكقؼ الغامض أك المشكمة

 ، عممية يستخدـ فييا الفرد المعمكمات التي سبؽكمةحؿ المش

اكتسابيا، كالميارات كالفيـ لتحقيؽ متطمبات مكاقؼ غير مألكفة لديو، إذ يحمؿ الفرد ما  
تعممو، كيطبقو في مكاقؼ جديدة مختمفة،فحؿ المشكمة أداء عقمي ، يتميز بالقدرة عمى 

معطى كما ىك مطمكب ) سؤاؿ  إدراؾ العالقات بيف عناصر المكاقؼ الداخمية، ماىك
المشكمة(، كذلؾ عف طريؽ التطبيؽ المنظـ لمعرفة الفرد كتفكيره ، كحؿ المشكمة عممية 

 . 2تطبيؽ لممعرفة المكتسبة في مكاقؼ جديدة ك غير مألكفة

 ثـــــــــــــــانيا : خطوات محل المشكالت 

 الشعور بالمشكمة : –أ 

الرئيسي لمفرد، لمبحث عف حؿ المشكمة، كقد يتكلد ىذا الشعكر الشعكر بالمشكمة ىك المحرؾ 
مف خالؿ المالحظة أك الخبرة، أك نتيجة غير متكقعة لنشاط الفرد، كقد يككف مف اختيار 

 3.المعمـ أك تصميمو

 تحديد هذه المشكمة:–ب 

                                                           
 29، ص ـ.س1

عبد الرحمف عبد الياشمي ، طو عمي حسيف الدليمي ، استراتيجيات حديثة في التدريس ، دار الشركؽ 2
 .170، ص  2008،  1عماف ط لمنشر ك التكزيع ، األردف ، 

المشكالت، دار كائؿ لمنشر ، النمكذج االستقصائي في التدريس ك البحث ك حؿ فريد كماؿ أبك زينة3
 .222، ص 2011، 1كالتكزيع، األردف، عماف، ط 
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، كلتحديد المشكمة ال بد مف تكفير ة التي يريد تكظيفيا بصكرة كاضحةيعرض المعمـ المشكم
بعض الشركط التي تتمثؿ في صياغة المشكمة دقيقة كمحددة ، بحيث تتضمف متغيرات 

 المكقؼ أك لقضية بصكرة كاضحة لممتعمـ ، مع استخداـ كممات دقيقة كسيمة 

كمفيكمة لدل المتعمميف ، كتتضح العالقة بيف العناصر بكضعيا عمى صكرة عالقة عمى أف 
 .1ف مجمكع العالقات بسيطة كسيمة ، كقابمة لمفيـ مف قبؿ المتعمميفتكك 

 :طرح حمول الممكنة -ج

الطمبة بالمشكمة كتحديدىـ ليا، كاعتمادا عمى ما جمعكه مف بيانات  إحساسفي ضكء 
كمعمكمات، تبدأ مرحمة التفكير في اقتراح قدر ممكف مف الحمكؿ لممشكمة، كيتـ ذلؾ عف 

مطار طريؽ تشجيع المعمـ لممتعمميف لمتفكير الحر، مكظفا مبادئ العصؼ الذىني الست
 .2األفكار كالحمكؿ ك تكليدىا

 طرح الحمول الممكنة : –د 

يقـك المعمـ باختيار الحؿ المناسب مف بيف الحمكؿ المركحة لممشكمة، مف أجؿ ذلؾ يقكـ 
 التالميذ بجمع المعمكمات الخاصة بالمشكمة، كذلؾ مف خالؿ مساعدة المدرس ليـ.

 

 

 

                                                           
ـ ،  2011،  1غساف يكسؼ قطيط ، االستقصاء ، دار كائؿ لمنشر ك التكزيع ، األردف ، عماف ، ط 1

 .372ص 
زكي جالد ، تعمـ القيـ ك تعميميا ، تصكر نظرم ك تطبيقي لطرائؽ ك استراتيجيات تدريس القيـ ،  ماجد2

 .159ص 
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 :التطبيق –م 

صحة ىذا الحؿ مف  مف، فإنو يسعى إلى التأكد حؿ المناسببعد أف يقـك المتعمـ باختيار ال
 .1يقـك برفضو كالبحث عف حمكؿ أخرل ،فإذا ظير بأف الحؿ المختار صحيح ،خالؿ التجربة

 مزايا و عيوب طريقة حل المشكالتثـــــــــــــالثا :

 : ىذه الطريقة ك نذكر منيا ما يمي ىناؾ العديد مف المزايا يمكف تحقيقيا مف

كع في المشكالت المغكية الحقيقية، كالكق، المتعمميف كيفية اكتشاؼ األخطاء تعمـ - أ
 2.مى استخداـ خطكات التفكير العممي، كما تعمميـ عكمعالجتيا بأسمكب عممي سميـ

، المغكية التي يقع فييا المتعمميف، كمناقشتيـ في نكع األخطاءجمع األخطاء  –ب 
 3.كأسباب الكقكع فييا لمعالجتيا

تفكير، كالكشؼ عف الحاجات ككيفية لتكفير لمطالب خمؽ الدافعية لمدراسة كا –ج 
ة المتعمـ عمى ، كما أنيا تيدؼ إلى تمقيف المعمكمات كحفظيا، بؿ اختيار قدر إشباعيا

، مف خالؿ عممية التعميـ كالتعمـ، كاالستخداـ الذكي لمحقائؽ الفيـ كاالستيعاب
 كالمعمكمات في المكاقؼ الحياتية .

، في جمع المعمكمات كالبحث مف لمسئكلية كاالعتماد عمى النفستنمي الشعكر با– د
 .در كالمراجع غير الكتاب المدرسيالمصا

 :يأتمن عيوب هذه الطريقة نذكر ما ي أما

                                                           
 .94، ص ـ.س1

، طريؽ تدريس المغة العربية ، دار المعرفة الجامعية لمنشر ك التكزيع ، مصر ، د، ط ،  إسماعيؿزكريا 2
 .232ـ ، ص  2005

المعاصر إلى أحدث طرائؽ التدريس كفؽ معايير المناىج الدكلية ، نعماف عبد السميع متكلي ، المرشد 
.54د، س ، ص  1دار العمـ ك اإليماف لمنشر ك التكزيع ، ط  3
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قد يتـ اختيار مشكالت صعبة أك غير ميمة ، مما يؤدم إلى انصراؼ المتعمميف  -أ 
عف طبيعة المشكمة عف المكضكع ، قد يركزكف عمى معمكمات سطحية ، بعيدة 

 كجكانبيا 

ي المرحمة االبتدائية ، خصكصا فعض المشكالت فكؽ طاقات المتعمميفب–ب 
 ، ألنيـ لـ ينضجكا عقميا كنفسيا.كالمتكسطة

بعض المشكالت تتطمب كقتا طكيال ، يؤثر عمى إكماؿ المنيج المدرسي ، كما  –ج 
 1.يؤثر أيضا عمى طبيعة المعمكمات كالميارات التي تعمميا المتعمميف 

 : طريقة االستقصاء المبحث الرابع

إف أكؿ مف نادل بيذه الطريقة ىك ) بركنر( كأفضؿ الطرؽ لحصكؿ تعمـ قكامو الفيـ، إذ أف 
 ي مكقؼ االكتشاؼ يككف متعمما نشطا، كيكتسب تعمما فعاال ك مثمرا.الطالب ف

عند المتعمميف ميارات  ، تنمييثة أىمية االكتشاؼ كطريقة تعميـكقد أكدت الدراسات الحد
االستقصاء، أك االستفسار العممي، التي منيا ميارات المالحظة، المقارنة، التنبؤ، القياس، 

فسير المعمكمات كتككيف الفرضيات، ، كتكتسجيؿ المالحظات، التصميـ، ، التقديرالتفسير
 2.كاختبار صدقيا

كاالستقصاء طريقة تعميمية منطقية ، تعمؿ عمى الفضكؿ كالشؾ العقالني بحثا عف الحقيقة 
تنظيـ المعرفة، ك كليد األفكار  إعادةكتعمؿ عمى تطكير قدرات التفكير لدل الفرد، مف خالؿ 

عمى مكاقؼ جديدة ، بحيث يستطيع تعديؿ أبحاثو كمعتقداتو بنفسو، كاختبارىا كاستنتاجيا 
كمعالجة الخبرات المباشرة كغير المباشرة ك جعميا ذات معنى بالنسبة لو، كيعتبر إحدل 

                                                           

.226صباح حسيف زبيدم ، مناىج المكاد االجتماعية كطرائؽ تدريسيا ، ص  1 
الثقافة لمنشر ك التكزيع ،  عمميات العمـ ، دارسناء محمد أبك عاذرة ، تنمية المفاىيمي العممية كميارات 2

 .146ـ ، ص 2012ق ،  1433،  1ردف ، ط عماف ، األ
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طرؽ التدريس، التي تتطمب مكاجية المتعمـ بمشكمة في صكرة مكقؼ أك ميمة أك سؤاؿ 
في حمكؿ متكقعة ليا، كتجريبيا ىذه  ، ككضع الفركض التي تتمثؿو تحميمياكيطمب من

ثـ تطبيؽ الحمكؿ المقترحة في الفركض لمكصكؿ إلى حمكؿ عممية لممشكالت المدركسة كمف 
 .1تعميميا في مكاقؼ جديدة ك مكاقؼ جديدة ، لتثبيتيا 

 ثـــــــــــــــــانيا : خطوات طريقة االستقصاء : 
 بالمشكمة : اإلحساس - أ

إف أكؿ خطكة في طريؽ االستقصاء، تعتمد عمى طرح سؤاؿ غير كاضح لممتعمميف ، 
التمميذ، كيعتبر مشكمة بالنسبة ليـ يحسكف بيا، كيعتبر بمثابة سؤاؿ غامض ، يكلدىـ نكعا 

كالقمؽ كعدـ االستقرار، أك عف طريؽ أراء متناقضة تضع الطالب أماـ مكقؼ  اإلرباؾمف 
ا غير قادرة عمى مساعدتو في فيـ ىذا المكقؼ كأسبابو  لذلؾ غامض كمعقد، كأف اكتسابي

 .2تتكلد لدل المتعمميف دكافع حقيقية، تدفعو لبحث ىذا المكقؼ كاالستقصاء عنو

 :تحديد المشكمة–ب 

يعتمد االستقصاء عمى كجكد مشكمة ما، كالتي تمثؿ اليدؼ األساسي لمقياـ مف أجمو، لذلؾ 
بيا كأبعادىا، كذلؾ مف أجؿ جمع المعمكمات المناسبة يجب أف تحدد المشكمة بكؿ جكان

أف تككف المشكمة بمستكل ألنيا إذا كانت أعمى مف إطار قدراتيـ كتفكيرىـ ، لحميا، عمى 
فإنيا سكؼ تقكدىـ إلى غمكض كاسع ال يستطيعكف الخركج منو، أك التكصؿ إلى الحؿ 

مى المتعمميف، سيمة كبمستكل المطمكب، كليذا يجب أف تككف المشكمة التي تحدد كتطرح ع
تفكيرىـ كقدراتيـ ، لكي تكلد لدييـ الكاقع القكم، مف أجؿ البحث في االستقصاء لبمكغ الحمكؿ 

 المطمكبة .

 ج طرح الحمول الممكنة :
                                                           

89غساف يكسؼ قطيط ، االستقصاء ، ص    1 
 .101ردينة عثماف يكسؼ ، طرائؽ التدريس ، منيج أسمكب ، كسيمة ، ص 2
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كيقصد بيذا اإلجراء ىك أف يقـك المتعمـ بتحديد الفرضيات المناسبة، كذلؾ كفؽ تخمينيـ 
األسباب التي قادتيـ إلى إحداث ىذه المشكمة، كحيث تعني لحدكد المشكمة كالتأثير أك 

الفركض ىي تمؾ التخمينات أك الحمكؿ المسبقة لممشكمة مكضكع البحث لالستقصاء، كأف 
ىذه الحمكؿ تككف مف خالؿ المعمكمات التي اكتسبيا المتعمميف، كمف خالؿ تجاربيـ السابقة 

ركض يجب أف تككف محددة كفؽ قدراتيـ كالمعمكمات الحالية المتاحة ليـ، كأف ىذه الف
 .1الذىنية كمستكاه كخبرتو

 الوصول عمى قرار : –د 

كتتضمف ىذه الخطكة تقديـ العالقات بيف األدلة كالفرضيات، كمف ثـ القرار المناسب، فإذا 
ف الرفض يككف مفيدا لعممية االستقصاء،  كانت الفرضية مدعمة باألدلة ينبغي رفضيا، كا 

 .إنتاجاإعادتيا بطريقة أكثر نفعا ك  ألنو يساعد في

 تطبيق القرار عمى مواقف جديدة : –ر 

كفي ىذه المرحمة ال يصبح القرار صحيحا، كقابال لمتعميـ، إال بعد اختباره بقرار جديد، 
ليشكؿ أرضية صمبة لذلؾ القرار كالنتيجة كيعطييا ثباتا كصدقا، كبعد القرار بأدلة جديدة، 

عمى حاالت مشابية، ألف المعرفة االستقصائية معرفة تجريبية  يصاغ تعميميا لمقرار
 .2كمتغيرة

 :  ثـــــــــــــــالثا: من مميزات هذه الطريقة نذكر ما يمي

 تعمـ عمى البحث مف أجؿ الكصكؿ إلى المعرفة.تعكد الم -1
يكتسب المتعمـ خالؿ عمميات كخطكات االستقصاء، الميارات كاالتجاىات كالقيـ  -2

 التعمـ. ي يتطمبيا ىذا النكع مف التعميـ ية، التاالستقصائ
                                                           

 .102، ص ـ.س1
 .156سناء محمد أبك عاذرة ، تنمية المفاىيـ العممية  ك ميارات عمميات التعمـ ، ص  1
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 يكتسب المتعمـ المستقصي، ميارات التفكير العممي في حؿ المشكالت التي تكاجيو  -3
تطكير كتعزيز ثقة الطمبة بأنفسيـ، كاعتمادىـ عمى الذات، كما تساعدىـ عمى  -4

 التخمص مف اإلحساس بالممؿ الناتج عف التمقيف .
الذات لدل المتعمـ، مف خالؿ اعتماده عمى نفسو في انجازه  ينمي االستقصاء مفيـك -5

المياـ المككمة إليو، كبحثو الدءكب عف حؿ لممكقؼ التعميمي، الذم يسعى بكؿ جد 
 لمكصكؿ إلى حؿ لو .

 .1تنمية القدرة عمى التخطيط كجمع المعمكمات ك معالجتيا  -6

 :يميعيوب هذه الطريقة تظهر فيما أما

 .الدراسية، كما أنيا تحتاج إلى كقت طكيؿجميع المكاد ال يمكف تطبيقيا في  -1
 ، كما أنو ال نستطيعر كمصادر عديدة كمعمكمات كاسعةتحتاج إلى جيد كبي -2

 .درة عمى القياـ بيا، كليس جميع التالميذ لدييـ القاستخداميا في المجمكعات الكبيرة
تحتاج طريقة التقصي مقدرة فائقة مف جانب المعمـ ، لعرض المشكالت كاألسئمة  -3

 العممي.التفكيرية إلثارة تفكير الطمبة كحثيـ عمى البحث كاالستقصاء 
تفترض تمؾ الطريقة، أف جميع الطمبة قادريف عمى االستقصاء العممي، كاكتشاؼ  -4

 2.المفاىيـ ك المبادئ العممية

 المبحث الخامس: طريقة الوحدات 

 أوال : مفهوم طريقة الوحدات

، كىي تنظيـ خاص لممادة التعميمية ، يضع باسموترتبط طريقة الكحدات بمكرسف، كتسمى 
المتعمميف في مكقؼ تعميمي شامؿ يثير اىتماميـ، كيدفعيـ إلى ممارسة أنشطة متنكعة 

                                                           
 .108غساف يكؼ قطيط ، االستقصاء ، ص 1
 .132ص  س،.ـ2
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، إف تالؤمياتفضي إلى تعمـ خاص، كىي تقـك عمى افتراض أف لكؿ كحدة طريقة تدريس 
قد تككف الكحدة  الكحدة ىي نقطة ارتكاز التي تجمع حكليا المعمكمات كاألفكار المختمفة

مشكمة أك خبرة،أك ظاىرة معينة كيستند اختيار الكحدة إلى الكتاب المدرسي كالمادة الدراسية، 
 . 1مع مراعاة اىتمامات المتعمميف

منيج الكحدات، طريقة لتنظيـ مادة المنيج، كطريقة لمتدريس كذلؾ، يمكف األخذ بيا في 
لمرحمة في ذلؾ كالمعنى الذم نقصده مف جميع مراحؿ التعميـ العاـ مع مراعاة مستكل ا

الكحدة أنيا تنظيـ خاص في مادة الدراسية كطريقة التدريس، كىذا التنظيـ في مادة الدراسة 
يؤدم بالمتعمميف إلى المركر في خبرات تعممية، تؤدم إلى نمكىـ الكتسابيـ ميارات كعادات 

مركز تدكر حكلو كمكضكع  اتجاىات كأساليب لمتفكير، كيككف لكؿ كحدة جكىر أكك كقيـ 
 معيف أك فكرة معينة، أك قاعدة عامة أك مشكمة أك خبرة خاصة .

إف التدريس بمكجب طريقة الكحدات، يقتضي تنظيـ مفردات المادة عمى شكؿ أقساـ مترابطة 
مع بعضيا يمثؿ كؿ قسـ كحدة ذات كياف كأىداؼ خاصة، غير أنيا مرتبطة بالكحدات 

مى تنظيـ المادة بمكجب طرائؽ التدريس التي تقسـ المادة بمكجبيا األخرل ، كبيذا تختمؼ ع
إلى أجزاء صغيرة بحيث تخصص لكؿ جزء مف المادة حصة أك حصتاف عمى األكثر، مف 

 .2دكف أف يككف كؿ جزء قائما بذاتو أك كياف خاص

 

 

 
                                                           

، األردف ، المناىج الحديثة ك طرائؽ التدريس، دار المناىج لمنشر ك التكزيع، عماف، محسف عمي عطية1
 .423، ص  2009ق ،  1430د ، ط ، 

رشيد لبيب، جابر الحميد جابر، منير عطا اهلل، األسس العامة لتدريس، دار الثقافة لمنشر ك التكزيع، 2
 .80، ص 2012ق،  1431، 1عماف، األردف، ط 
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 ثــــــانيا : أنواع الوحدات 

لما كانت الكحدة تتخذ اتجاىا خاصا، كتصبغ بصبغة معينة أدل ىذا إلى أف تككف ىناؾ 
يشتؽ مف الصفة الغالبة عمييا  كسنتناكؿ  اسـأنكاع مختمفة لمكحدة يطمؽ عمى كؿ منيا 

 :التقسيـ التالي لمكحدة 

 الوحدة القائمة عمى المادة الدراسية : –أ 

ىذا تدريسيا تنظيما خاصا ، كقد يككف دراسية كطرؽ تقـك ىذه الكحدة عمى تنظيـ المادة ال
التنظيـ حكؿ مكضكع مف المكضكعات الدراسية، أك قاعدة عامة أك مشكمة، كال تككف المادة 

، فتؤدم إلى ممارسة المتعمميف الدراسية ىنا ىدفا في حد ذاتيا، بؿ كسيمة إلى أىداؼ أخرل
أسمكب معيف لمتفكير كمع ىذا ال  عماؿاستلبعض العادات كالقيـ كالمفاىيـ كتقكدىـ عمى 

تيمؿ المادة الدراسية المنظمة تنظيما كترتيبا سيككلكجيا كالتي تككف مصادرىا المختمفة،كالقياـ 
 .1بأكجو النشاط المتباينة ككضع الخطط ك تنفيذىا بتكجيو مف المدارس 

 الوحدة القائمة عمى الخبرة : –ب 

كأغراضيـ كمشاكميـ مركزة لمكحدة، يدكر حكليا نشاطيـ تتخذ ىذه الكحدة حاجات المتعمميف 
الذم يكتسبكف خاللو خبرات منكعة كثيرة، كيحصؿ المتعمميف في المادة الدراسية أثناء القياـ 
بيذا النشاط كيقدر الحاجة إلييا، كفي ىذه الكحدة ينعدـ الفصؿ بيف المكاد، فقد يؤدم 

كاألشغاؿ، كيالحظ أف  اب كالمغة كالرسـالمكقؼ التعميمي إلى دراسة بعض قكاعد الحس
، بؿ يحدد اتجاىيما أثناء نشاط التالميذ 2الكحدة القائمة عمى الخبرة ال تعد إعدادا كامال

التعاكني تحت إشراؼ المدرس كتكجييو، ألف تحديدىا كامال يتنافى مع طبيعتيا التي تحدد 
، القائمة عمى المادة الدراسيةخالؿ نشاط المتعمميف كدراستيـ، كيطمؽ عادة عمى الكحدات 

                                                           
 .97، ص س.ـ1
 81، ص  ف.ـ2
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كالكحدات القائمة عمى الخبرة اصطالح كحدات التدريس، كذلؾ لتمييزىا عف نكع الكحدات 
 الثالثة، كىك مصدر الكحدة أك مرجع الكاحد.

 الوحدة ذات المرجع : –ج 

، سكاء أكانت قائمة عمى المادة أك عمى الخبرة ب ىذا النكع يضع مرجع خاص لمكحدةبمكج
مرجع الكحدة، كيتضمف المرجع أىداؼ تدريس الكحدة كاألنشطة المالئمة ليا،  يسمى

، كأساليب التقكيـ التي تستخدـ مف المعمـ كالمتعمـ، عمى أف كالكسائؿ التعميمية المستخدمة
ىذا النكع مف الكحدات يعد مف نخبة مف المتخصصيف في التربية مع بعض المدرسيف 

 . 1كالدارسيف

 ـالثا : مزايا و عيوب طريقة الوحدات :ثــــــــــــــ

 تتميز طريقة الوحدات بما يمي : 

لكؿ كحدة  تفصيميةإف تقسيـ المنيج عمى شكؿ كحدات، يسمح لممدرس بكضع خطة  –أ 
 كىدؼ محددة كأنشطة داعمة 

كجكد عالقة كترابط بيف الكحدات بالشكؿ الذم مف خاللو يمكف المدرس كالمتعمميف  -ب 
 األىداؼ المحددة.مف بمكغ 

 .2ؿ المسئكلية التي تتطمبياالكحدة، في تحممساىمة المتعمميف كمف استعدادىـ تزيد مف -ج 

، كتجعؿ الطمبة ة كالترابط، تراعي مبدأ الكميمات التي تقدميا كاممة غير مجزأةالمعمك  -د 
 أكثر فاعمية في التعمـ.

                                                           
 .425محسف عمي عطية، المناىج الحديثة ك طرائؽ التدريس، ص 1
 .99، ص س.ـ2
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مبة عمى لدراسية، كما تنمي قدرات الطكتمكف الطمبة مف إدراؾ العالقات بيف كحدات المادة ا
 .البحث كالتنقيب بأنفسيـ

لقدرة عمى التغيير لدل ، كتنمي ااالجتماعية بيف الطمبة كالمدرس تعزز العالقات–م 
 .المتعمميف

 :ذ عمى طريقة الوحدات أنهايؤخ

 ، عندما ال يدرؾ الطمبة العالقة بيف الكحدات كالتكصؿ، فإف ذلؾتستغرؽ كقتا طكيال -أ 
 سكؼ يؤثر بشكؿ سمبي عمى تحقيؽ األىداؼ.

 ، مف دكف معاكنة المعمـ التنقيبليس جميع الطالب قادريف عمى البحث ك -ب 

 1.نظاـ جداكؿ الدركس اليكمية، ألنيا تحتاج إلى كقت مفتكح ال تالءـ –ج 

 : طريقة المشروع المبحث السادس

 أوال : مفهوم طريقة المشروع :

طار حياتي،بمعنى أنو المشركع ىك الفاعمية  القصدية، التي تجرم في محيط اجتماعي كا 
عمؿ مقصكد ذك أىمية محدكدة، كمتصؿ بالحياة يتـ تنفيذه مف قبؿ مجمكعة مف األفراد ) 

 . 2المتعمميف ( تحت إشراؼ كمتابعة المدرسة

داني يقـك بو الفرد، كيتسـ بالناحية العممية كتحت إشراؼ المعمـ ، كيككف يكىي أم عمؿ م
ىادفا كيخدـ المادة العممية، كأف يتـ في البيئة االجتماعية، كيمكف القكؿ في بأف تسمية ىذه 

                                                           
 .430، ص  .سـ1

 .26زينة، النمكذج االستقصائي في التدريس كالبحث كحؿ المشكالت، ص فريد كماؿ أبك 2
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الطريقة بالمشركعات ألف المتعمميف يقكمكف فييا بتنفيذ بعض المشركعات التي يختاركنيا 
 .1غبة صادقة في تنفيذىا بأنفسيـ، كيشعركف بر 

مبو مف ، مستخدميف األساليب العممية بما تتطيمي مشكمة يقكـ المتعمميف ببحثياالمشركع التعم
، تحت إشراؼ المعمـ لمكصكؿ كزيارات كرحالت كأدكات كأجيزة، أبحاث كقرارات كمقابالت

 .مب بذؿ الجيد كالنشاط كالتفكيرإلى حؿ ليذه المشكمة كىذا يتط

مشركع العممي تقـك عمى مبدأ التطبيؽ كالممارسة العممية كالعممية، كالمشاريع كطريقة ال
التعميمية كثيرة منيا : بناء ممعب مدرسي، إنشاء حديقة مدرسية، إقامة معارض، إقامة 

 .2متحؼ، إنشاء مخبر مدرسي

 ثـــانيا : خطوات طريقة المشروع :

 :طوات هيتمر عممية عمل المشروع بأربع خ

 المشروع  اختيار: ألولىالخطوة ا

التالميذ لعمؿ كاالنجاز ك بيا يتـ اختيار  الخطكات ألنيا الدافع لممتعمميف/ كىي مف أىـ
المكضكع في ضكء اىتمامات المتعمميف كحاجاتيـ، كميكليـ كرغباتيـ كما أمكف ذلؾ، 
كيشاركيـ في اختيار المكضكع، بحيث يصبحكف الدافع األكؿ عف نجاحو كاستمراره  كأما 

 .3اإلرشاددكر المعمـ ىنا فيك التكجيو ك 

 طة المشروع الخطوة الثــانية : وضع خ

                                                           
 .125، ص  .تط ، د  .ف كاتكت ، طرؽ تدريس تاريخ ، دار دجمة لمنشر كالتكزيع ، د سحر أمي1

نشر، بيركت، ، الناشر دار النيضة العربية لمطباعة كالمناىج المعمـ كاإلدارة التربكية، سمير محمد كبريت2
 .ـ 1998، 1ط 

األردف ، ، دار المناىج لمنشر ك التكزيع، عماف،سممى زكي الناشؼ، المفاىيـ العممية ك طرائؽ التدريس3
 .107ق ، ص  1429،  1ط 
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، خطة لممشركع بمشاركة معمـ المادةبعد أف تـ اختيار المشركع يقكـ المتعمميف بكضع 
، كتحديد أدكار يف جكانب المشركع كمراحؿ تنفيذهكيقـك المعمـ بدكر في مناقشة المتعمم

 المتعمميف كتقسيميـ إلى مجمكعات العمؿ.

 : اآلتيةلذا الخطة يجب أن تراعي الجوانب 

كاضح بسيط يفيميا أف تحتكم الخطة عمى أىداؼ المشركع كمصاغة بشكؿ  - أ
 .المتعمميف كافة

أف تحدد المكاد كالمستمزمات الالزمة لتنفيذ المشركع ككيفية تكفيرىا كالحصكؿ  -ب 
 عمييا.

أف تحدد المدة الزمنية أك الكقت الالـز لكؿ خطكة ، كبشكؿ تقريبي يتالءـ مع كؿ  –ج 
 خطكة .

، مع تحديد يذحدد األنشطة التي يقكـ بيا المتعمميف بشكؿ منطقي عند التنفأف ت –د 
 .1كتكزع بشكؿ كاجبات عمى المتعمميف، تي يقـك بيا المتعمـ أك المجمكعةاألدكار ال

 : تنفيذ خطة المشروع الخطوة الثالثة

 كىي المرحمة التي تنقؿ بيا الخطة كالمقترحات، مف عالـ التفكير كالتخيؿ إلى خير
الكجكد، كىي مرحمة النشاط كالحيكية، حيث يبدأ المتعمميف الحركة كالعمؿ، كيقـك كؿ 

ظركؼ كتذليؿ الصعكبات، كما يقـك لمتعمـ بالمسئكلية المكمؼ بيا، كدكر المعمـ تييئة ا
 2بعممية التكجيو التربكم كيسمح بالكقت المناسب لمتنفيذ حسب قدرات كؿ منيـ .
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حظة المتعمميف أثناء التنفيذ، كتشجيعيـ عف العمؿ ك الجتماع كما يتضمف دكر المعمـ مال
 معيـ، إذا دعت الضركرة لمناقشة بعض الصعكبات، كيقـك بالتعديؿ في سير المشركع .

 الخطوة الرابعة: تقويم المشروع 

عمى كؿ ما أنجزه المتعمـ، مبينا لو أكجو الضعؼ كالقكة كاألخطاء  باالطالعيقـك المعمـ 
فييا ككيفية تالقييا في المرة المقبمة، بمعنى أخر يقكـ المعمـ بتقديـ تغذية التي كقع 

راجعة لممعمـ، كتعد ىذه مف أىـ فكائد تقكيـ المشركع أك الحكـ عميو، كمف دكنيا ال 
يعرؼ المتعمـ مدل إتقانو لعممو، كال األخطاء التي كقع فييا كطريقة معالجتيا كفي كثير 

 . 1طالبو في عممية التقكيـ ىذهمف األحياف يشرؾ المعمـ 

 ثـــــالثا: مزايا و عيوب طريقة المشروع 

 :كاآلتيزات عديدة يمكن إيجازها إن لطريقة المشروع ممي

، كالرجكع كالت، كاتخاذ القرارممارسة المتعمميف عدة ميارات كاالستقصاء كحؿ المش –أ 
 .2إلى المصادر كالتأمؿ كالحكار كالكتابة كغيرىا

تحمؿ المسئكلية كالصبر في العمؿ، كما ك تعكد المتعمميف االعتماد عمى النفس  -ب 
 .تعكدىـ البحث المنظـ

 تدرب المتعمميف عمى مكاجية المشكالت التي قد تكاجييـ كالتصدم لحميا. -ج 

، كتظير ما بينيـ مف فركؽ في القدرات كالمكاىب تكشؼ عف مكاىب المتعمميف -د 
 تعاكني بينيـ ك تقديرهكتنمي ركح العمؿ ال

 
                                                           

 .261فريد كامؿ أبك زينة، النمكذج االستقصائي في التدريس ك البحث ك حؿ المشكالت، ص ظر،ني1
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 : يأتيؤخذ عمى طريقة المشروع ما ي

، لكجكد الحصص الدراسية كالمناىج في ظؿ السياسة التعميمية الحاليةصعكبة تنفيذه  –أ 
 المنفصمة ك كثرة المكاد المقررة .

تحتاج طريقة المشركع إلى إمكانيات ضخمة مف حيث المكارد المالية كالتمبية متطمبات  –ب 
 .اجع كاألدكات كاألجيزة كغيرىاالمر 

 .1المبالغة في إعطاء الحرية لممتعمميف ، كتركيز العممية التعميمية حكؿ ميكليـ –د 

كتعد المحاضرة كسيمة ناجحة لتقديـ مكضكع جديد أك فكرة جديدة  :طريقة المحاضرة– 9
 لممعمكمات، كتقكـ عمى عرض المعمـ ثرم فيو ثقافة كمعارؼ المتعمميففي كقت محدد ت

، مع شرح الغامض منيا كتكضيحو كتبياف أىـ كالخبرات المتصمة بمكضكع الدرس
 العالقات بيف أجزاء المكضكع.

اعمة : تعتبر طريقة االستقصاء مف طرؽ التدريس الميمة كالفطريقة االستقصاء -01
، نشطةنقطة ارتكاز الفعاليات كاأل، ألف المتعمـ يككف فييا كالمعاصرة في تدريس العمـك

التكجيو مف جانب المعمـ كصكال قؼ يتطمب تفكيرا عميقا بالتعاكف ك بحيث يكضع في مك 
 إلى األىداؼ المنشكدة.

: مشكمة يقكـ المتعمميف ببحثيا مستخدميف األساليب طريقة المشروع العممي -11
العممية، بما تتطمب مف أبحاث كقرارات كمقابالت كزيارات كأدكات كأجيزة تحت إشراؼ 

 المعمـ لمكصكؿ إلى حؿ ليذه المشكمة، كىذا يتطمب بذؿ الجيد كالنشاط كالتفكير.

: عمى أساس إتاحة الفرص لممارسة أكجو النشاط المختمفة ،  طريقة الوحدات -01
تؤدم إلى نمك المتعمميف ، كىذا ال يككف إال إذا اتضح اليدؼ مف سالتعميمية التي 

                                                           
 .142، ص س.ـ1
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يككف مكضكع الدراسة مما يثير اىتماميـ كيدفعيـ الدراسة في أذىاف المتعمميف ، كبأف 
 عمى النشاط كالفاعمية.

ػػػػػػػػػيػػػت ككػػفػيػػػػػػػت كأعطػػػػػػػػػػػػػيػػت كفػػػػػػػػػػػػػػػػي األخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أتمنى أف أ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف قػػػػػد كفػػػػػػػػ
 التكضيح.ػػحػػػػػػػثػػػػػػي حػػػػقػػػػػػػػو مف الدراسػػػػػػػػػػػػػػػة ك لػػػػػبػػػػ
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اىتدينا بعد التجول العممي في الكتب المتنوعة في المواضيع المختمفة بعممية التدريس 
والرقي التدريس  ترقية عممية من الوسائل الفعالة في بوصفياطرق التدريس  إلى البحث في

ن و  بيا من  محاولة تطبيقيا إجرائيا بخطواتيا وأسسيا المستوحاة من الجانب النظريا 
الوسائل وتكييفيا حسب بيئة المتعممين  أنجعالصعوبة بيا كان ولكن قد يكون انتخاب 

 وخصوصياتيم من الحمول التي تكفل لممعمم النجاح في ميمتو. 

تستيدف إضاءة جوانب من طرق أن ىذه الدراسة كانت عبارة عن مبادرة  لنقولنعود و 
ة النظر إعاد ن لعل ىذه الدراسة تساىم فيالتدريس التي ال نزعم أننا أحطنا بيا جميعا ولك

لمنيوض بالعممية التعميمية  طرق التدريسفي  عتنويالوالحث عمى  في الكثير من الطرائق،
 التعممية.

 ومن النتائج التي توصمنا إلييا :

 ىناك مراحل تمر بيا عممية التدريس  -1
 و العنصر الفعال المولد لمطاقة المعمم ى -2
 الوعاء الذي يضم محتوى محدد الكتاب أو المنياج ىو  -3
 المتعمم ىو المستيدف بإحداث التغيير في فكره وسموكو -4

 والمتعمم ىو محور العممية التعميمية .

عمى المعمم أن يراعي الفروق الفردية بين المتعممين فيستخدم المعمم مع المتخمفين  -5

أو ذو الذكاء  طرقا ومواد تختمف عن تمك التي يستخدميا مع بطيء التعمم أو العاديين

 المرتفع.

 طرق التدريس تعتمد عمى إيجابية ومشاركة المتعمم  -6
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المناقشة طريقة من طرائق التدريس تعتمد عمى قيام المعمم بإدارة حوار شفوي خالل  -7

الموقف التدريسي بيدف الوصول إلى بيانات ومعمومات جديدة، وىي طريقة تعتمد في 

 عمى معرفة المتعممين وخبراتيم السابقة  وفييا يعتمد المعمم ،جوىرىا عمى الحوا

عممية يتم فييا التعميم عن طريق إثارة مشكمة في أذىان  طريقة حل المشكالت -8

المتعممين بصورة تدفعيم إلى التفكير العممي اليادف لموصول إلى حمول مدروسة ليذه 

 المشكمة.

نما بإمكان المعمم التنويع في طرائق التدر  -9 يس، وحتى الجمع بين ال توجد طريقة قارة وا 

 متعمميو دون تعسف أو إكراه. الئميأكثر من طريقة، كما يمكنو اختيار ما 
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 ملخص

 

اىتدينا بعد التجول العممي في الكتب المتنوعة في المواضيع المختمفة بعممية التدريس 
والرقي التدريس  ترقية عممية من الوسائل الفعالة في بوصفياطرق التدريس  إلى البحث في

ن و  بيا من  محاولة تطبيقيا إجرائيا بخطواتيا وأسسيا المستوحاة من الجانب النظريا 
الوسائل وتكييفيا حسب بيئة المتعممين  أنجعالصعوبة بيا كان ولكن قد يكون انتخاب 

 وخصوصياتيم من الحمول التي تكفل لممعمم النجاح في ميمتو. 

تستيدف إضاءة جوانب من طرق أن ىذه الدراسة كانت عبارة عن مبادرة  لنقولنعود و 
ة النظر إعاد ن لعل ىذه الدراسة تساىم فيالتدريس التي ال نزعم أننا أحطنا بيا جميعا ولك

لمنيوض بالعممية التعميمية  طرق التدريسفي  عتنويالوالحث عمى  في الكثير من الطرائق،
 التعممية.
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