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 یا رب ال تدعنا نصاب بالغرور إذا نجحنا، وال بالیأس إذا فشلنا 

 بل ذكرنا دائما أن الفشل ھو التجارب التي سبقت النجاح.

 یا رب علمنا أن التسامح ھو أول مراتب القوة، وأن حب االنتقام 

 ھو أول مظاھر الضعف.

یا رب إذا جردتنا من المال فاترك لنا األمل، وإذا جردتنا من النجاح 

فاترك لنا قوة العناء حتى نتغلب على الفشل، وإذا جردتنا من 

 .الصحة أترك لنا نعمة اإلیمان

یا رب إذا أسأنا إلى الناس أعطنا شجاعة االعتذار، وإذا أساء الناس 

 إلینا أعطنا شجاعة العفو، وإذا نسینا ذكرك فال تنسنا.

فأھدنا اللھم فیمن ھادیت وعافنا فیمن عافیت، واغفر لنا وارحمنا 

 أنت موالنا، فانصرنا على القوم الظالمین

 وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ وأن محمدا 

 صلى هللا علیھ وسلم عبده ورسولھ.
 
 
 
 



 
 - 

 
 

 

  

 أتقدم بقلب شاكر ونفس خاشعة للذي أھدانا العقل وفضلنا على 

 سائر المخلوقات الذي یستحق الشكر على النعم وحده هللا عز وجل.

 إلى األستاذ المشرف "الشارف لطروش" على توجیھاتھ ونصائحھ.

 إلى كل المؤطرین والمشرفین على قسم اللغة العربیة وآدابھا.

 إلى كل األشخاص األعزاء على نصائحھم وتوجیھاتھم لنا وعلى 

الوقت الذي خصصوه من أجل إفادتنا، وإلى كل من ساعدني في إنجاز 

 ھذه المذكرة. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

أرید في وسط ھذه البدایة والنھایة للمرحلة من ثمرة العلم أن أوجھ شكري 

 وثناي إلى التي اشتركت في تأسیس مجدي وتوفیر سعادتي 

 أمي فاطمة سماعون أطال هللا في عمرھا.

 وإلى الذي أفنى عمره من أجل تدریسي وتعلیمي والدي العزیز 

 الحاج سماعون.

إلى صدیقاتي العزیزات زھیة وحیاة ونوال وجھیدة وحسنیة، سامیة 

 وعزیزة.

 إلى إخوتي رابح وعز الدین وأختي وردة.

إلى روح جدي الطاھرة غانم سماعون الذي شجعني دوما على الدراسة، 

كما یسعدني أن أتقدم بشكري الخالص، إلى الذین ساعدوني في إنجاز ھذا 

 العمل.

إلى كل الذین حملھم قلبي ونسیھم قلمي، وإلى كل طلبة الثانیة ماستر 

تخصص تعلیمیة اللغة العربیة دون أن أنسى الذي لم یبخل علیا دوما 

 بنصائحھ ودعمھ لي صدیقي الحبیب.

 

 



 المقدمة

الحمد ہلل الذي ھدانا في جمیع أحوالنا إلى طرف الخیر وسبلھ وخصنا بإحسانھ 

المتقدم ورزقنا من العقل ما میزنا بھ على سائر المخلوقات والصالة والسالم على سیدنا 

 محمد خیر بریتھ والطاھرین من أھل بیتھ وذریتھ أما بعد.

تشھد السنوات األخیرة اتساعا في الفجوة بین احتیاجات الطالب التعلیمیة والتعلمیة 

وبین قدرات المعلمین المھنیة على مواجھة التغیرات الحضاریة السریعة حیث تزداد 

الحاجة إلى توظیف العدید من الوسائل واألسالیب واالستراتیجیات الحدیثة للسعي نحو 

تطویر مھارات الطالب على التفكیر والبحث والنقد واالنضباط واإلصغاء إلى الحد 

األقصى الممكن ومن أجل الوصول إلى المرحلة المرجوة فعلى المعلم تطویر مھاراتھ في 

كافة المجاالت التربویة واالتجاھات المتعلقة بسیر أعماق الطالب ومعرفة أرقى السبل 

للوصول إلى عقولھم وقلوبھم ولقد غذت المسیرة التعلیمیة في عصرنا ھذا مشروعا 

إنسانیا طویل األمد یحتاج إلى تحریك طاقات العلم والبحث واإلبداع الداخلیة للطالب من 

 أجل مده بالدافعیة والرغبة لتحقیق ذلك.

ومما ال شك فیھ أن االستراتیجیات المتبعة في التدریس تعتبر من أھم األسس التي 

یعتمد علیھا نجاح العملیة التعلیمیة وقد وقع اختیاري للبحث في إحدى االستراتیجیات التي 

جعلتھا موضوعا لمذكرة التخرج حیث وسمتھ ب( أسالیب التعلیم المعاصرة) وموضوع 

العصف الذھني أصبح من أبرز المواضیع التي عالجھا المختصون في التربیة ومن أھم 

 األسئلة التي تضمنتھا اإلشكالیة ھي:

ما العصف الذھني ؟،ھل لھ عیوب كما لھ محاسن ؟ وما أثره في تنمیة التفكیر 

 والتحصیل عند الطالب ؟.

 لھذا الموضوع ھي أن ھذا الموضوعي تناسب مع تخصصي ومع ودوافع اختیار

 التكوین الذي أزاولھ.

  ھذا الموضوع من أھم الموضوعات التربویة المعاصرة 
 [ أ]

 



 رغبتي في تعرف على الجوانب االیجابیة التي تساعدني في مھمتي التعلیمیة 

 وقد اشتملت خطة البحث على مقدمة ومدخل وفصلین

مدخل عنونتھ بمفھوم األسالیب التعلیمیة وقد تناولت فیھ مفھوم األسلوب لغة 

 واصطالحا والفرق بینھ وبین الطریقة واإلستراتیجیة في التدریس

 الفصل األول وضعتھ تحت عنوان أسالیب التعلیم المعاصرة وتطرقت فیھ إلى:

- أسلوب التعلیم 3-أسلوب حل المشكالت، 2أسلوب التعلیم التعاوني،  -1

- 6- أسلوب التعلیم باالستقصاء،5- أسلوب المناقشة والحوار،4باالكتشاف، 

 أسلوب لعب األدوار.

  الفصل الثاني وسمتھ بالعصف الذھني وتناولت فیھ :

- شروط العصف وأھداف 3- خطواتھ وقواعده، 2ماھیتھ وتطوره التاریخي،  -1

- أشكال 6- مزایاه وعیوبھ ،5- خصائص عینات األسلوب، 4التدریس بھ، 

 العصف والیات استخدامھ.

 الخاتمة: أودعت فیھا النتائج التي استخلصتھا من البحث 

وقد اتبعت في إنجاز ھذا البحث المنھج الوصفي والتاریخي وھما یناسبان طبیعة ھذا 

 البحث المبني على وصف الظواھر وتتبع مسارھا التاریخي

وال یخلو أي بحث من صعوبات فالصعوبات ھنا تمثلت في شساعة الموضوع 

واتساعھ وكثرة المراجع التي تناولت الموضوع ومما شكل لي صعوبة في استقصاء 

 المعلومات كونھا كانت مذكورة في نفس المراجع واعتمدت على مراجع كثیرة لعل أھمھا: 

 المناھج الحدیثة وطرق التدریس لعلي محسن عطیة. -

 االتجاھات الحدیثة في تدریس العلوم لسناء محمد أبو عاذرة. -

 [ ب]
 



وال یفوتني أن أشكر كل من أعانني في ھذه المذكرة و خاصة األستاذ المحترم الذي 

 أشرف على العمل ھذا ووجھني وساعدني إلى نھایة المطاف.

 

 [ ج]
 



 المدخل: مفھوم األسالیب التعلیمیة

األسلوب* لغة  مفھوم -1
 واصطالحا*

 مفھوم االسالیب التعلیمیة -2

الفرق بین األسلوب والطریقة  -3
 واالستراتیجیة في التعلیم

 

 

 

 

 

 

 

 



                      مفھوم األسالیب التعلیمیة        المدخل :                               
 

 المدخل

 مفھوم األسلوب 

 لغة:  .أ

یقال للسطر من النخیل أسلوب وكل طریق ممتد فھو أسلوب واألسلوب الطریق 

 والوجھ والمذھب

ویقال في أسلوب ویجمع أسالیب واألسلوب الطریق تأخذ فیھ واألسلوب بالضم: 

الفن فیقال: "أخذ فالن في أسالیب من القول أي أفانین منھ وإن أنفھ لفي أسلوب إذا كان 

Pمتكبرا قال:  0F

1 

 أنوفھم بالفخر في أسلوب                                  وشعر األشتاه بالجیوب

 وھناك من عرفھ بأنھ الوجھ والمذھب والطریق ھو األسلوب.

 اصطالحا:  .ب

ھو إعداد المرسلة اللغویة وصیاغتھا بشكل ال یعبر إال عن ذات المرسلة وبطریقة 

Pمفھومة: لیس المھم فیما أقولھ ولكن كیف أقولھ وبأیة طریقة أقول ما أرید قولھ.  1F

2 

 األسلوب نسق معین. -

ھناك من عرفھ بأنھ النھج اللغوي الذي ینسقھ األدیب لنفسھ في خضم المادة  -

 اللغویة المتراكمة.

 

 

 األسالیب التعلیمیة (ماھیتھا):

 .225، ص 7، مج 1ابن منظور، دار صادر للنشر والتوزیع، ط محمد - لسان العرب،  1
. 215، ص 1996ي الجویني، دار المعرفة الجامعیة، مصر، ط و، مصطفى الصااألسلوب- المعاني في علم  2

[2] 
 

                                                           



                      مفھوم األسالیب التعلیمیة        المدخل :                               
 

 ھي مجموعة من القواعد والضوابط والكیفیات التي تؤدي بھا الطریقة من المدرس.

: كل ما یتبعھ المدرس من أجل توظیف طریقة التدریس بفاعلیة تمیزه وھي أیضا

عن غیره من المدرسین الذین یستخدمون الطریقة نفسھا، وعلى ھذا األساس فإن 

Pاألسلوب یرتبط بالمدرس وسماتھ الشخصیة وھو جزء من الطریقة.  2F

1 

 :الفرق بین األسلوب والطریقة واإلستراتیجیة في التدریس 

استعملت في عملیتي التعلیم والتدریس عدة طرق وأسالیب تنوعت بین القدیمة 

والحدیثة فمنذ نھایة الثمانینات ظھر اھتمام كبیر من طرف المعلمین لتجریب العدید من 

اإلستراتیجیات، وقد ظھر خلط كبیر في التفریق بین مصطلح األسلوب والطریقة 

 واإلستراتیجیة في التدریس وھذا الفرق یتجدد فیما یلي:

أسلوب التدریس ھو مجموعة من العملیات واإلجراءات التي یؤدیھا شخص ما 

 ألداء عمل ما وھي نمطا متمیزا لسلوكھ.

وأسلوب التدریس ھو الطرق التي یختلف فیھا المدرس عن اآلخر في العالقات 

Pالتي یؤسسھا مع تالمیذه وأنواع المناخ االجتماعي الذي یوجده.  3F

2 

: نمط التدریس الذي یفضلھ المعلم أو ھو الكیفیة التي نتناول بھا المعلم وھو أیضا

 طریقة التدریس أثناء قیامھ بعملیة التدریس وھو مرتبط بالخصائص الشخصیة للمدرس.

3. 

وھناك من عرفھ بأنھ الكیفیة التي یتناول بھا المعلم طریقة التدریس وھو مجموعة 

 من األنماط التدریبیة الخاصة بالمعلم والمفضلة لدیھ

 طریقة التدریس:

، ص 2009- المناھج الحدیثة وطرق التدریس، علي محسن عطیة، دار المناھج للنشر والتوزیع، عمان، طبعة  1
343 .

 .341، ص المرجع نفسھ- محسن علي عطیة،  2
 342-المرجع نفسھ، ص:  3

[3] 
 

                                                           



                      مفھوم األسالیب التعلیمیة        المدخل :                               
 

ھي وسیلة االتصال التي یستخدمھا المعلم في أجل إیصال أھداف التدریس إلى 

طالبھ وھي الطریقة التي یستخدمھا المعلم في توصیل محتوى المنھج للطالب أثناء قیامھ 

 بالعملیة التعلیمیة، وھي الكیفیة التي تحقق األثر المطلوب في التعلم فتؤدي إلى التعلم.

وھناك من عرفھا بأنھا اإلجراءات المخططة التي یؤدیھا المدرس لمساعدة 

المتعلمین لتحقیق أھداف محددة وتتضمن كافة الكیفیات واألدوات والوسائل التي 

 یستخدمھا المدرس أثناء العملیة التعلیمیة. 

وھي أیضا للوصالت أو وسائل االتصال لرسالة التعلم سواء كان محتوى الرسالة 

معرفة أو وجدان أو حركة أو قیمة وكل من سواھا مما یستخدم التعلیم والتدریس ما ھو 

 سوى معین لھا.

وعرفھا آخر بأنھا تمثل في تنظیم حیاة الفصل اعتمادا على الھدف الذي یرید 

Pتحقیقھ والمعرفة المقررة واإلمكانات المتاحة للطالب حتى یتعلموا ھذه المعرفة.  5F

1 

وللطریقة أسالیب تختلف بین مدرس وآخر وتعد مكونا من مكونات اإلستراتیجیة 

وعنصرا من عناصر المنھج فھي حلقة الوصل التي یصممھا المعلم للتواصل بین المتعلم 

والمنھج وعلیھا یتوقف إلى حد كبیر نجاح المعلم وللطریقة خطوات تتكامل مع بعضھا 

Pالبعض لتحقیق التعلم.  6F

2 

وتتسم الطریقة بإنھا عملیة ھادفة ومنظمة تتولى تنظیم العوامل المؤثرة في العملیة 

 التعلیمیة ومواد التعلیم بالشكل الذي یحقق التعلم.

ھناك من عرف طریقة التدریس بأنھا خطوات محددة یسیر علیھا المدرس ولكن 

لكل خطوة أكثر من أسلوب والمدرس تأدیتھا باألسلوب الذي یحسنھ ویرى أنھ یرید من 

 فاعلیة الطریقة و ھي بذلك أضیق من الطریقة. 

. 147، محمد جھاد جمل، ص:- العملیات الذھنیة ومھارات التفكیر 1
. 343، ص المناھج الحدیثة وطرق التدریس- علي محسن عطیة،  2

[4] 
 

                                                           



                      مفھوم األسالیب التعلیمیة        المدخل :                               
 

عرفھا حلمي الوكیل بأنھا جملة من اإلجراءات المرتبطة بالمتعلم والتي تظھر 

على ھیئة أدوات یقوم بھا المدرس أثناء العملیة التعلیمیة بھدف تیسیر حدوث التعلم 

لموضوع دراسي معین أو لجزء منھ أو لمعلومة ما وسعیا من خالل ذلك إلى مساعدة 

Pالتلمیذ للوصول إلى ھدف أو أكثر من األھداف 7F

1
P. 

وعرفھا الغزاوي أنھا كیفیة تنظیم واستعمال مواد التعلم والتعلیم ألجل بلوغ 

األھداف التربویة المحددة وھي بالمفھوم الحدیث تنظیم مبني على أساس منطقي لعمل 

 من األعمال ألجل أحداث التعلیم في المتعلم والتأثیر في جوانبھ المختلفة.

فاستخدام المعلم لطریقة التدریس المالئمة ھي الوسیلة الوحیدة التي تساعده في 

نقل مضمون المحتوى الدراسي المقرر معلومات ومھارات وترجمتھ بطریقة تمكن 

 2الطالب من التفاعل مع المادة الدراسیة والنشاطات المنھجیة. 

كما أن إتباع الطریقة المناسبة یساعد كل من المعلم والمتعلم من تحقیق األھداف 

التعلیمیة المرجوة بكل سھولة ویسر ومن ھنا عان على المدرس أن یتعرف على طرائق 

التدریس المختلفة والمواقف التعلیمیة التي تستخدم فیھا ویعرف متى تكون طریقة 

 التدریس أكثر فعالیة من غیرھا مع مادة تعلیمیة مناسبة أكثر تناسقا مع الھدف التعلیمي. 

 

وبمعنى آخر على المدرس أن یختار طریقة التدریس األنسب في ظل الظروف 

Pالمعطاة لھ سواء أكانت متعلقة بالمتعلم أو المادة التعلیمیة والھدف التعلمي.  9F

3 

 

ومنھ طریقة التدریس ھي مختلفة األنشطة التي یجب أن یزاولھا المدرس بفضل 

مواد دراسیة معینة قصد جعل التالمیذ یحققون أھدافا تربویة محددة وھذه األنشطة ال 

 148-محمد جھاد جمل، المرجع السابق، ص: 1
ت التدریس، مفاھیم وتطبیقات، عامر إبراھیم علوان وآخرون، دار البازوري للنشر تقنیا- الكیفیات التدریسیة و 2

. 115، ص 2011، 1والتوزیع، ط 
. 120ص ، نفسھ المرجع ،- عامر إبراھیم علوان وآخرون 3

[5] 
 

                                                           



                      مفھوم األسالیب التعلیمیة        المدخل :                               
 

یمكن تصورھا بمنعزل عن سلوك التالمیذ وأن التداخل عمل المدرس كبیرا جدا ویحدد 

 بدوره نوع النشاط وشكل العمل أخیرا.

 التعریف اللغوي اإلستراتیجیة:لغة

اإلستراتیجیة ھي نحت عربي لیس كلمة مرادفة باللغة العربیة، ومصدر ھذه 

) اإلنجلیزیة وھذه الكلمة مشتقة بدورھا من كلمة إغریقیة ھي Strategyاللفظة كلمة (

Stratégie) وتعني الجنرالیة والكلمة اإلغریقیة مكونة من لفظتین ھما Ag ein وتعني (

 وتعني یقود ومن تم فإن المعنى في مجملھ یشیر إلى فن قیادة الجیوش Stratosجیش و

وأسلوب القائد العسكري، ولذا كانت اإلستراتیجیة لفترة طویلة أقرب ما تكون إلى 

المھارة (المغلقة) التي یمارسھا كبار القادة واقتصر استعمالھا على المیادین العسكریة 

وارتبط مفھومھا بتطور الحروب، كما تباین تعریفھا من قائد آلخر الخصوص ال بد من 

Pالتأكد على دینامیكیة اإلستراتیجیة حیث أنھ ال یقیدھا تعریف واحد جامح لإلستراتیجیة.  10F

1
P  

ولم یعد استخدام اإلستراتیجیة قاصرا على المیادین العسكریة وحدھا وإنما امتدت 

لتكون قاسما مشتركا بین كل النشاطات في میادین العلوم المختلفة فاإلستراتیجیة إذن ھي 

فن استخدام اإلمكانیات والوسائل المتاحة بطریقة مثلى لتحقیق األھداف المرجوة على 

أفضل وجھ ممكن بمعنى أنھا طرق معینة لمعالجة مشكلة أو مباشرة مھمة أو أسالیب 

Pعملیة لتحقیق ھدف معین.  11F

2 

 تعریف إستراتیجیة التدریس اصطالحا:

تعرف إستراتیجیة التدریس بأنھا تصف اإلجراءات التي یقوم بھا المعلم والمتعلم 

بغیة تحقیق نتاجات التعلم المرجوة وبذلك فاإلستراتیجیة تعد وصف إلجراءات عملیة 

التعلم كما یرھا كل من المعلم والمتعلم وتستند إستراتیجیات التدریس في األساس إلى 

 نماذج ونظریات تسمى نظریات التعلم وتصنف إلى ثالث مدارس رئیسیة ھي:

- اللغة والتفكیر الناقد، أسس نظریة وإستراتیجیة تدریسیة، على سامي الحالق، دار المسیرة للنشر والتوزیع  1
. 103، ص 1والطباعة، ط 

م. 2011م إعداد عبد الحمید حسن، جامعة اإلسكندریة، ل- إستراتیجیات التدریس المتقدمة وإستراتیجیات التع 2
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 السلوكیة. .1

 المعرفیة. .2

 االجتماعیة. .3

وفي السنوات األخیرة ازداد االھتمام باإلستراتیجیات المعرفیة واالجتماعیة على 

حساب اإلستراتیجیات السلوكیة، نتیجة لالھتمام المتزاید بعملیات العلم و مھارات التفكیر 

كما أصبح التركیز على كیفیة حصول الطلبة على المعرفة وتنمیة أنماط التفكیر المختلفة 

 لدیھم أكثر من تحصیل المعرفة نفسھا. 

وھي أیضا إجراءات التدریس التي یخططھا القائم بالتدریس مسبقا بحیث تعینھ 

Pعلى تحقیق األھداف التدریسیة لمنظومة التدریس التي یبینھا بأقصى فاعلیة ممكنة.  12F

1 

وھي أیضا المنحى أو الخطة واإلجراءات والمناورات (التكتیكات) والطریقة 

واألسالیب التي یتبعھا المعلم للوصول إلى مخرجات أو نواتج تعلم محددة منھا ما ھو 

 عقلي معرفي أو ذاتي نفسي أو اجتماعي.

 وھناك من عرفھا بأنھا نمط األفعال والتصرفات التي تستخدم لتحقیق نتائج معینة.

ولذلك فإن على المعلم الذي یرید استخدام إستراتیجیة فعالة في تدریس طلبتھ أن 

 یراعى االعتبارات اآلتیة:

التركیز على نتاجات التعلم المرتبطة بأدءات الطلبة ولیس التركیز على المعرفة  -

 وتذكرھا.

 التعلم ھو نشاط یقوم بھ المتعلم ولیس المعلم. -

توفیر الخبرات المتنوعة للطلبة في صورة مھام تراعي أنماط التعلم المختلفة لدى  -

 الطلبة.

 التعلم كمفھوم یرتبط بالخبرة. -

 یجب ان تجیب إستراتیجیة التدریس المختلفة عن األسئلة التالیة...  -

. 125، ص المرجع السابق- عبد الحمید حسن،  1
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 كیف سأعلم؟. •

 أین سأعلم؟. •

 أین سأعلم؟. •

 متى سأعلم؟. •

یجب أن تشمل اإلستراتیجیة المستخدمة جمیع عناصر العملیة التعلیمیة التعلمیة  -

 والعالقات بینھا.

ینبغي أن تتوافق إستراتیجیات التدریس المستخدمة مع المرحلة التي یمر بھا  -

 الطالب والموفق التعلیمي.

ال توجد إستراتیجیة تدریبیة أفضل من غیرھا في جمیع المواقف التعلیمیة بشكل  -

 1مطلق. 

ویحسن بالمعلم أن یأخذ بخطوات عملیة التدریس قبل قیامھ بدوره معماة ومصمما 

 للمواقف التعلیمیة ومنظما ومنسقا، وعادة تمر عملیة التدریس في خطوات ثالث:

وھي مجموعة من إجراءات التدریس المختارة سلفا من قبل المعلم أو مصمم 

التدریس والتي یخطط الستخدامھا أثناء تنفیذ التدریس بما یحقق األھداف التدریبیة 

Pالمرجوة بأقصى فاعلیة ممكنة.  14F

2 

 بأنھا خطط موجھة ألداء المھمات بطریقة ناجحة وتشتمل Shinkیعرفھا شنك 

اإلستراتیجیات على مجموعة من األنشطة تمثل في اختیار المعلومات وتكرار المادة 

ومنھ فاإلستراتیجیة التعلیمیة ھي إجراء أو مجموعة من اإلجراءات التي قوم بھا المعلم 

Pلجعل عملیة التعلم أكثر سرعة ومتعة وسھولة في الموقف التعلیمي.  15F

3 

وھي أیضا مجموعة تحركات المعلم داخل الصف التي تحدث بشكل منتظم 

 ومتسلسل یھدف إلى تحقیق األھداف التدریبیة المعدة سابقا.

. 87، ص 2011، 1غسان یوسف قطیط، دار وائل للنشر، ط صاء- االستق 1
. 104، ص 2007، 1- اللغة والتفكیر الناقد، علي الحالق، دار المسیرة للنشر والتوزیع، ط  2
، 1- تعلیم وتفكیر النظریة والتطبیق، محمد على أبو جادو ومحمد بكر نوفل، دار المسیرة للنشر والتوزیع، ط  3

. 178، ص 2007
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وعرفھا جونز وآخرون بأنھا إجراءات أو طرائق محددة لتنفیذ مھارة معینة 

ویكون التعلم إستراتیجیا عندما یعي المتعلمون المھارات واإلستراتیجیات الخاصة التي 

یستعملونھا في التعلم ویضبطون محاوالتھم الستعمالھ ویعرف التعلیم اإلستراتیجي بأنھ 

دور وعملیة في آن واحد فھو یصف المعلم على أنھ شخص یفكر ویضع القرارات على 

 الدوام وأنھ یمتلك قاعدة وافرة من المعرفة وإستراتیجیات التعلیم.

وإستراتیجیة التدریس ھي أیضا الخطط التي یستخدمھا المعلم من أجل المعلم من 

أجل مساعدة المتعلم على اكتساب خبرة في موضوع معین وتكون عملیة االكتساب ھذه 

 مخططة ومنظمة ومتسلسلة.

 الخطوة األولى: التخطیط.

یأخذ بعین االعتبار جاھزیة الطلبة واستعدادھم ومدى اھتمامھم وأنماط تعلمھم 

ودرجة انسجام الدرس الحالي مع الدروس السابقة في ضوء األھداف المنوى تحقیقھا 

عند الطلبة واختیار المواد التعلیمیة وتنظیم الخبرات التعلیمیة وتسلسلھا وتتابعھا ولتحقیق 

 ذلك قد یستند المخطط على اختیارات تشخیصیة أو اختبارات لالستعداد وما شابھ ذلك.

 الخطوة الثانیة: التنفیذ.

یستخدم المعلم إستراتجیات تدریبیة متنوعة ومواد تعلیمیة مناسبة كاللوحات 

واأللعاب والملصقات والتجار ویقف على المتطلبات السابقة الالزمة للتعلم الجید ویراجع 

 المفاھیم األساسیة وأوراق العمل وینظم الخبرات التعلیمیة ویعرض المادة بتتابع.

 الخطوة الثالثة: التقویم.

التقویم بیان ھل وصل الطلبة لمستوى األداء المخطط لھ وھل خفق الطلبة 

النتاجات المرسومة ویتم التأكد من ذلك من خالل قیام المعلم بتقویم مستمر (تكویني) أو 

Pوحدة دراسیة أو حصة صفیة.  16F

1 

. 89- محمد على أبو جادو ومحمد بكر نوفل، المرجع السابق، ص  1
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 ولتحدید الفرق بین الطریقة واألسلوب واإلستراتیجیة نقول:

إن اإلستراتیجیة ھي األشمل األوسع وإن الطریقة جزء منھا واألسلوب وسیلة من 

 وسائل الطریقة أو جزء منھا.

إن اإلستراتیجیة خطة تتضمن األھداف والطرائق والتقنیات واإلجراءات التي 

یقوم بھا المدرس لتحقیق أھداف تعلیمیة محددة، بینما الطریقة كیفیات وإجراءات یقوم بھا 

Pالمدرس لنقل محتوى مادة التعلم والمتعلم.  17F

1 

إن اإلستراتیجیات بما في العوامل المؤثرة في الموقف التعلیمي بما في ذلك 

األھداف والطرائق والوسائل التعلیمیة وعملیات التقویم في حین تتضمن الطریقة 

Pخطوات منسقة مترابطة ومتعلقة بطبیعة المادة وتعلیمھا.  18F

2 

ومما سبق یمكن القول أن اإلستراتیجیات أعم من الطریقة واألسلوب فالطریقة 

تعني سلوكا أو مدخال معینا في مرحلة معینة من مراحل التدریس أثناء الحصة لكن 

اإلستراتیجیات لمجموعة من التحركات المتتابعة ینظم بھا المعلم علمھ داخل الفصل 

ویوزع فیھا زمن الحصة على سلوكیات مختلفة یقوم ھو بھا ویقوم التالمیذ بعضھا، أما 

جماعة أو فرد أي جزء منھا قد یكون تدریبیا مباشرا والجزء اآلخر قد یكون تفاعال بین 

 المعلم والطالب وبین الطالب أنفسھم.

 

 

. 343، ص ، المناھج الحدیثة وطرق التدریس- علي محسن عطیة 1
. 344، ص ، المرجع نفسھ- علي محسن عطیة 2
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 أسلوب التعلم التعاوني

 أسلوب حل المشكالت

 أسلوب التعلم باالكتشاف

 أسلوب المناقشة والحوار

 أسلوب التعلم باالستقصاء

  أسلوب لعب األدوار
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 أسلوب التعلیم التعاوني.: المبحث األول

 یعتبر من أبرز األسالیب التعلیمیة الحدیثة ولو دور فعال في تحصیل الطلبة وھو 

شكل من أشكال التعلم والتعلیم في مجموعات صغیرة تقوم على فكرة أن التعلم تكون لھ 

جدوى عندما یحصل من خالل العمل الجماعي للطالب وبمعنى آخر التعلم التعاوني ھو 

إستراتیجیة صفیة تستخدم بزیادة الدافعیة لمساعدة الطالب في تنمیة قدراتھم وتزویدھم 

بالوسائل الالزمة للتفكیر والتعلم الجید ولحل المشكالت الموكلة إلیھم وتشجیعھم على 

Pالمشاركة الكتساب المھارات.  0F

1
P  

 وعرفھ آخر ھو أحد األسالیب الحدیثة في التعلیم التي تتطلب من المتعلمین العمل 

في مجموعات صغیرة لحل مشكلة ما أو إلتمام عمل معین أو تحقیق ھدف ما بحیث 

 یشعر كل فرد ن أفراد المجموعة مسؤولیة اتجاه مجموعتھ.

 أوال: خطوات تطبیق أسلوب التعلم التعاوني.

 تحدید المشكلة المراد حلھا. .أ

  أفراد.6 إلى 4تقسیم الطالب إلى مجموعات مكونة من  .ب

 توزیع المھام على أفراد كل مجموعة. .ج

یتفقد المعلم عمل المجموعات من خالل الحركة بین الطالب أثناء انشغالھم  .د

 بالمھام الموكلة إلیھم ومالحظة سلوكھم وتفاعلھم مع بعضھم.

 2صیاغة الحلول المتوصل إلیھا وتدوینھا واختیار المناسبة منھا.  .ه

 

 

- النموذج االستقصائي في التدریس والبحث وحل المشكالت، فرید كامل أبو زینة، دار وائل للنشر والتوزیع، الطبعة  1
. 178األولى، ص 

  عمان،- طرائق تدریس الدراسات االجتماعیة، فخري رشید خضر، دار المسیرة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، 2
. 255م، ص 2006

[13] 
 

                                                           



أسالیب التعلیم المعاصرة                                               الفصل األول          
 

 

 ثانیا: قواعده.

 التعلم التعاوني مبني على المشاركة اإلیجابیة بین أفراد كل مجموعة تعلم تعاونیة. -

 كل فرد من أفراد الجماعة مسؤول عن عمل الجماعة ككل. -

 في حالة وجود اختالف في اآلراء فعل المجموعة أن تختار الرأي المناسب. -

 على المعلم أن یقبل كل أفكار الجماعة ویشجع مشاركتھم. -

توزع المجموعات في الصف بطریقة تساعد المعلم على التجوال والحركة بین  -

 المجموعات.

 اقتناع الطالب والمعلمون بجدوى األسلوب یؤدي إلى إنجاحھ. -

عدم طلب الطالب المساعدة من المعلم قبل أن یكونوا قد استنفذوا جمیع الطرائق  -

 1إلیجاد الحل. 

 ثالثا: دور المعلم في العلیم التعاوني.

یقوم المعلم بتحدید األھداف واألكادیمیة والتعاونیة التي یرید المعلم من الطالب  -

 تعلمھا في مجموعات.

یحدد المواد واألدوات الالزمة لتنفیذ عملیة التعلم وأوراق العمل الالزمة لكل  -

 مجموعة.

یعین عدد الطالب في المجموعة الواحدة حیث یبدأ المعلم بتكوین مجموعات من  -

   2طالبین إلى ثالث طالب ثم یبدأ بزیادة العدد. 

 یحدد مدة عمل المجموعة. -

یعین الطالب في مجموعات بشكل عشوائي، دون أي تجانس مقصود بحیث تضم  -

كل مجموعة على سبیل المثال طالبا متفوقا وطالبین متوسطین وطالبا دون الوسط 

 3مع مالحظة االختالف في سماتھم الشخصیة. 

. 263- فخري رشید خضر، المرجع السابق، ص  1
. 265، ص المرجع نفسھ- فخري رشید خضر،  2
. 266- فخري رشید خضر، المرجع السابق، ص  3
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 یرتب القسم بحیث یجلس أفراد المجموعة متجاورین وعلى دائرة مستدیرة. -

یحدد المادة المطلوبة تعلمھا أو یقسم الوحدة التعلیمیة إلى وحدات صغیرة، بحیث  -

 یتعلم كل طالب جزءا معینا منھا ویعلمھ لزمالئھ.

 یوزع األدوار، ویقسم العمل بین أفراد المجموعة. -

یتدخل المعلم أثناء عمل المجموعات لمساعدة الطالب في فھم المھام، والتأكید  -

 على المھارات المطلوبة.

 رابعا: ممیزات التعلم بأسلوب التعلم التعاوني.

 إتاحة الفرصة للطالب للعمل مع بعضھم البعض. .1

 زیادة الدافعیة للتعلم وزیادة التحصیل الدراسي. .2

  تحسین السلوك واالنتظام في الدراسة وخلق روح المحبة والتآزر بین الطالب. .3

 یسھم في تعلیم الطلبة كیف یعملون معا وكیف یشجعون بعضھم. .4

جعل كل فرد في المجموعة فردا أقوى بذاتھ وذلك من خالل زیادة تعلم كل  .5

 1عنصر إلى أقصى حد ممكن. 

 خامسا: معیقاتھ.

االفتقار إلى نضج أعضاء الجماعة، حیث یحتاج أعضاء الجماعة إلى وقت  -

 وخبرة العمل مع بعضھم البعض لیصبحوا مجموعة عمل فاعلة.

 التطفل االجتماعي أو االختفاء وسط الحشد. -

عندما تعمل مجموعة ما على مھمة جماعیة مع وجود إمكانیة أمام بعض  -

األعضاء بان یقللوا جھودھم دون أن یدرك اآلخرون، ذلك فإن الكثیر من 

 األعضاء یمیلون إلى بذل جھد أقل.

 

- المرشد المعاصر إلى أحدث طرائق التدریس وفق معاییر المنھج الدولیة، نعمان عبد السمیع متولي، الطبعة األولى،  1
. 30العلم واإلیمان للنشر والتوزیع، ص 
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فقدان الدافعیة بسبب الشعور بعدم اإلنصاف، قد یشعر أحد الطالب بأنھ یعمل  -

 وغیره یستفید.

 عدم حصول المعلمین على التدریب الكافي لممارسة أسلوب التعلم التعاوني. -

 ضیق مساحة الصفوف مع كثرة عدد الطالب في الصف. -

إحساس المتعلمین بتفوق أحدھم قد یصرفھم عن المشاركة فھو یكفیھم مشقة  -

 البحث والعمل وبالتالي تضعف رغبتھم لتعلم ونقل مشاركتھم. 

 أسلوب حل المشكالت.: المبحث الثاني

 ابتدع ھذا األسلوب العالم "جون دیوي" وقد ربطھ بنظریات التعلم المعرفیة ألنھا 

قضیة ذھنیة تصحبھا عملیات من التفكیر تحدث داخل العقل، مما یجعل المشكلة 

ومستوى الحل ونوعیتھ تتحدد لطبیعة األعمال الذھنیة واإلستراتیجیات التي یستعملھا 

Pالطالب في حل المشكلة.  6F

1 

 ویعتبر أسلوب حل المشكالت من االتجاھات الحدیثة التي یتم التركیز علیھا في 

تدریس العلوم لما یقوم بھ من مساعدة الطلبة على إیجاد الحلول الموافق بأنفسھم 

وألنفسھم، وفي ھذا األسلوب یستخدم الطالب المعلومات التي سبق لھ أن اكتسبھا 

والمھارات والفھم لتحقیق مواقف غیر مألوفة لدیھ، إذ یحلل الطالب ما تعلمھ في مواقف 

 جدیدة مختلفة.

 وطریقة حل المشكالت من طرائق التفكیر والسلوك فعندما یسوء التفكیر جو 

الفصل فإن حل المشكالت إبداعیا تصبح طریقة تعلیمیة لمساعدة الطلبة على النمو 

التدریجي في المجاالت األكادیمیة وعى نمو الثقة بأنفسھم وعلى التطور الھائل في 

Pإنتاجیتھم.  7F

2 

.  335، ص 2009- المناھج الحدیثة وطرق التدریس، علي محسن عطیة، دار المناھج للنشر والتوزیع، طبعة  1
- العملیات الذھنیة ومھارات التفكیر، محمد جھاد جمل، دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزیع، العین، الطبعة الثانیة،  2

. 149، ص 2005
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 وتمثل عملیات وأنشطة حل المشكالت أحد األسالیب األساسیة في األنشطة 

المتمركزة حول التلمیذ والتي تعتمد على تفعیل أداء التالمیذ من خالل تنشیط بیئتھم 

 المعرفیة واسترجاع خبراتھم السابقة لبناء معارف واكتساب مفاھیم جدیدة.

 ومما سبق نقول بأن أسلوب حل المشكالت ھو عملیة یتم فیھا التعلیم عن طریق 

إثارة مشكلة في أذھان المتعلمین بصورة تدفعھم إلى التفكیر العلمي الھادف للوصول إلى 

 حلول مدروسة لھذه المشكلة.

 ویتناول ھذا األسلوب حل الموقف الصعب الذي یواجھ الطالب ألن ھذا الموقف 

قد یكون حالة تردد أو حیرة أو شك یتعرض لھا الطالب في مسیرة القراءة أو الفھم 

ویرى اللقاني وأبو سنینة أن أسلوب حل المشكالت أصلھا إلى المربي جون دیوي الذي 

كان یرى أن اإلنسان یتعلم أفضل عن طریق حل المشكلة ذلك ألن الفرد یواجھ في حیاتھ 

Pالكثیر من المواقف الصعبة التي یصعب علیھ فھمھا أو تفسیرھا.  8F

1
P    

 والمشكلة كما یراھا الطیطي ھي حالة من الشك أو الحیرة أو التردد تتطلب القیام 

بعمل یرمي إلى التخلص من ھذه الحالة والعمل ھذا قد یكون إجراء بحث أو قراءة في 

كتاب معین أو مقابلة أشخاص معنیین ومعینین بالموضوع مما یؤدي بالتالي إلى التخلص 

 من ھذا الشك.

 ویعرف یحي والمنوفي حل المشكلة بأنھ التعرف على وسائل وطرق للتغلب 

على العوائق التي تعترض الوصول إلى الھدف وتوظیفھا للوصول إلیھ، أي أنھ إذا تمكن 

 الفرد من الوصول إلى الھدف بذلك یكون قد وجد حل للمشكلة.

 ویمكن القول أن أسلوب حل المشكالت لھ أھمیة في أنھ یستتیر تفكیر الطلبة 

عندما یواجھون صعوبة أو مشكلة سواء في حیاتھم العلمیة أو في حیاتھم االجتماعیة 

 تتولد لدیھم الرغبة في التغلب على ھذه الصعوبة وإیجاد حل لتلك المشكلة.

 

، 2012، 1محمد أبو عاذرة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط سناء - تنمیة المفاھیم العلمیة ومھارات عملیات التعلم،  1
. 168ص 
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Pأوال: خطوات أسلوب حل المشكالت.  9F

1
P  

 وضع جون دیوي خمسة خطوات لتنفیذ أسلوب حل المشكالت:

  اإلحساس بالمشكلة:  .أ

یولد شعور المتعلم بالمشكلة یولد لدیھ نوعا من اإلثارة والدافعیة لحلھا كما یولد  

نوعا من التحدي العقلي والشعور بالمشكلة، فالمتعلم إذا لم یشعر بالمشكلة فلن یفكر في 

 حلھا.

ویقوم المعلم بذلك من خالل لفت انتباه متعلمیة إلى المشكلة وذلك من خالل  

 توجیھھم إلى األحداث والوقائع الجاریة.

 تحدید المشكلة:  .ب

اشتراك الطلبة مع المعلم في تحدید المشكلة وتكون صیاغة المشكلة من خالل  

 سؤال رئیسي یتفرغ منھ عدد من األسئلة.

وتحدید المشكلة یعني تحدید جوانبھا وحصرھا في أشخاص معینین أو أشیاء  

معینة أو مجاالت محددة فمثال لو كانت المشكلة ھي حوادث المرور فیمكن تحدید 

المشكلة بالخسائر المادیة والبشریة الناجمة عنھا وتحدید المشكلة تعتبر خطوة مھمة في 

 ھذا األسلوب حتى ال ترتبط المشكلة بمشكالت أخرى.

 جمع الفروض:  .ج

الفرض ھو حل مؤقت للمشكلة فأما یكون صحیحا أو خاطئا فالطلبة بعد تحدید  

 المشكلة یضعون حلوال ممكنة لھا.

 جمع البیانات:  .د

. 239، ص طرائق تدریس دراسات االجتماعیة- فخري رشید خضر،  1
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بعد إیراد الفرضیات یقوم الطالب وبمساعدة المعلم بجمع البیانات حولھا للتحقق  

من صحتھا، وھنا یقسم الطلبة إلى مجموعات وكل مجموعة تجمع معلومات خاصة وبعد 

 ذلك تناقش الفرضیات جمیعا وتختار منھا الحلول المناسبة.

 

 الوصول إلى نتیجة:  .ه

 1 بعد اختیار الحلول المناسبة تعمم على باقي المشكالت المشابھة لھا.

 ثانیا: مبادئھ.

رفع الدافعیة للتعلم حیث یؤكد ھذا األسلوب على ربط التعلم بالحیاة ویشعر  -

 التالمیذ بفائدتھ.

یتم التأكید على إیجابیة التلمیذ، حیث یعطي فرصة للتواصل من خالل دراسة  -

 المشكلة وفحصھا، وبناء التوقعات حولھا والتنبؤ بالحلول وصیاغتھا.

أسلوب حل المشكالت یتطلب من التلمیذ العمل باستقاللیة للوصول إلى حل  -

 الموقف المشكل من خالل فرض الفروض ودراستھا.

یتطلب ھذا المشكل من التالمیذ الوصول إلى نتائج ومحاولة تعمیمھا لالستفادة  -

 منھا في مواقف أخرى.

التأمل من خالل مناقشة التالمیذ معا آلرائھم وأفكارھم والنتائج التي تتم التوصل  -

   2إلیھا لالستفادة من بعضھم البعض. 

تتماشى طریقة حل المشكالت مع طبیعة عملیة التعلم التي تتطلب أن یوجد لدى  -

المتعلم ھدف وغرض یسعى إلیھ ویحدد اتجاه النشاط وإثارة المشكلة التي تعد 

محورا للدرس، بحیث یكون ذلك دافعا للتالمیذ على التفكیر ومتابعتھم للنشاط 

 التعلیمي لحل المشكلة.

 تحصیل المعارف والمھارات یتم في موقف تعلیمي وظیفي لیحقق حل المشكلة. -

. 240- فخري رشید خضر، المرجع السابق، ص  1
- إستراتیجیات التدریس المتقدمة وإستراتیجیات التعلم وأنماط التعلم، عواد عبد الحمید حسن عبد الحمید شاھین، كلیة  2

م. 2011التربیة بدمنھور، جامعة اإلسكندریة، 
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یتشابھ ھذا الموقف مع مواقف البحث العلمي، فالتفكیر العلمي یبدأ من اإلحساس  -

بمشكلة تحتاج إلى حل ولھذا فإنھ ینمي في التالمیذ روح البحث العلمي ویدربھم 

 على أسلوب التفكیر.

یجمع في إطار واحد بین أسلوب العلم ومضمونھ فالمعرفة العلمیة وسیلة للتفكیر  -

العلمي وترجع القیمة األساسیة ولھذا اإلطار في كونھ یدرب التالمیذ على أسالیب 

 1التفكیر العلمي. 

 .ثالثا: عوامل نجاح أسلوب حل المشكالت

 طبیعة المشكلة وأھدافھا والمفاھیم الموجودة التي تعتمد علیھا. -

 صفات المتعلم فأسلوب حل المشكالت ال یطبق على جمیع المتعلمین. -

 أن یكون المعلم نفسھ قادرا على توظیف ھذا األسلوب في التدریس. -

األنماط المعرفیة ومستویات التطور وتلعب بیئة المتعلم ومحیطھ دورا مھما في  -

 نجاح األسلوب.

الخبرات السابقة والتجربة الوجدانیة وعالقتھا بمجال حل المشكلة وبالتالي تزید  -

 من ثقة المتعلم.

 تعاون الطلبة مع بعضھم البعض یزید بالخبرة وتزید من قدرتھم عل الحل. -

 أن تكون المشكالت متنوعة من حیث مجاالتھا وطبیعتھا. -

أن تكون المشكالت غیر معروفة سابقا للطالب وأن تكون مشكالت حقیقیة  -

 2وواقعیة. 

 أن تكون المشكلة نابعة من حیاة الطالب أنفسھم، وأن یكون لھا معنى في أنفسھم. -

أن تكون متحدیة لتفكیر الطالب وأن تشتمل على خبرات لھا دور في نمو الطالب  -

 وتفكیرھم.

 أن یستخدم المعلم طریقة مناسبة لتقویم تعلم التالمیذ أسلوب حل المشكالت. -

. 171- سناء محمد أو عاذرة، المرجع السابق، ص  1
- حل المشكالت، حسین محمد أو ریاش وغسان یوسف قطیط، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة األولى،  2

. 78، ص 2008
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أن تكون مصادر المعرفة ووسائلھا متوفرة لدى الطالب وان یكون المعلم على  -

 علم لھا.

أن یكون المعلم ملما بالمشكلة من جمیع جوانبھا حتى یستطیع توجیھ الطالب  -

 الوجھة السلیمة.

أن یتأكد المعلم من وضوح المتطلبات األساسیة لحل المشكالت قبل الشروع في  -

تعلیمھا، كإتقان الطالب للمفاھیم والمبادئ األساسیة التي یحتاجونھا في التصدي 

 للمشكالت المعروضة.

 وضوح حدود المشكلة وبساطتھا وذلك لسھولة حلھا. -

  1وضوح مبادئ وقواعد ھذا األسلوب للطلبة.  -

 .رابعا: مزایا أسلوب حل المشكالت

 تحقیق مبدأ التعلم الذاتي. -

 تدریب الطالب على بعض المھارات مثل مھارة القراءة ومھارة جمع المعلومات. -

  الخبرة المباشرة أي إتاحة الفرصة أمام المتعلم لتوظیف خبرتھ السابقة. -

 تنمیة روح التعاون عند تقسیم الطالب إلى مجموعات. -

 تشجیع الطلبة على التفكیر التأملي وعلى التعلم التعاوني. -

 تنمیة القدرة على رسم الخطط للتغلب على الصعوبات. -

 تشجیع الطلبة على البحث والتنقیب والتساؤل. -

إتاحة الفرصة للمتعلم لتكوین منھج شخصي خاص بھ ومساعدتھ على التكیف مع  -

  2المعطیات الجدیدة. 

 تثیر حوافز الطلبة لموضوع مادة الدرس واھتمامھم بھ. -

یعتبر من الطرائق المرنة، أي أنھا قابلة للتكیف لمختلف األسالیب للتدریس أو  -

 للتدریس لمواد علمیة.

 رسوخ المادة في أذھان الطلبة كونھم توصلوا إلیھا بأنفسھم. -

. 172، ص تنمیة المفاھیم العلمیة وأنماط التعلم- سناء محمد أبو عاذرة،  1
. 125- غسان یوسف قطیط، المرجع السابق، ص  2
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إمكانیة االستفادة مما تدرب علیھ الطلبة في استخدام ھذه الطریقة في الكثیر من  -

 المواقف خارج المدرسة وتطبیقھ في المواقف التي ستصادفھم.

تنمي فیھم روح البحث والتنقیب والتتبع والتحلیل واالستنتاج بحیث یصبحون  -

 مركزا تدور حولھ المادة المنھجیة المقررة.

 

یكتسب الطلبة بموجبھا طرقا صحیحة للتفكیر المنطقي إذا ما توصلوا إلى تطبیق  -

أسلوب حل المشكالت ألن التفكیر ھو األداة والوسیلة الناقدة في معالجة المشاكل 

 والتغلب علیھا أو تبسیطھا فھي تدربھم على أصول التفكیر العلمي.

یعتبر من األسالیب المرنة أي أنھ قابل للتكیف مع مختلف طرق التدریس أو  -

التدریب لمواد علمیة إذ یمكن أن تتم معظم حاالت المشكالت على أساس ذھني 

وعقلي فاألجھزة واألدوات والبیئة والمحیط الصفي أو المعملي لیست من األمور 

  1الضروریة في ھذه الطریقة عكس بعض طرائق التدریس. 

 خامسا: مساوئ التعلیم بأسلوب حل المشكالت.

 تجدر اإلشارة إال أنھ یوجد أسلوب یخلو من العیوب ومن أبرز عیوب ھذا األسلوب:

 قد یتحول توظیف ھذا األسلوب إلى مجرد جھود تبذل لدراسة موضوعات تنتھي 

 بنتائج تكون في الغالب غیر مھمة بالنسبة للتالمیذ.

 قد یؤدي توظیف أسلوب حل المشكالت إلى اختیار موضوعات صعبة أو 

 موضوعات ال قیمة وال تؤدي إلى دراسة ما یجب أن یدرس.

 قد تستغرق المشكلة وقتا طویال فال تكون أسلوبا سریع مقبول لتعلم حقیقة معینة 

 أو قاعدة أو تعمیم بل تعد والمناقشة تضییع لوقت التالمیذ.

 قد یؤدي توظیف حل المشكالت الخاطئ إلى میل التالمیذ إلى القراءة الناقدة 

وإلى قلة العنایة بالنشاط العملي ویستطیع المعلم أن یتغلب على ذلك بأن یتیح لتالمیذه 

. 125- غسان یوسف قطیط، المرجع السابق، ص  1
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فرصا كثیرة یقومون خاللھا برسم الخرائط المختلفة وعمل الرسوم البیانیة وجمع الصور 

Pوغیر ذلك من األنشطة العملیة التي تساعدھم في فھم المشكالت المطروحة.  17F

1 

 

 

 .: أسلوب التعلم باالكتشافالمبحث الثالث

 ومن بین األسالیب الحدیثة أیضا أسلوب التعلم باالكتشاف والذي یعد ثورة على 

التعلیم الشرحي المباشر والقائم على تزوید المتعلم بالمعلومات الجاھزة أي حفظھا ثم 

اختیاره بمحتواھا بأسئلة إنشائیة مباشرة تقیس المعلومات المختزنة ولیس التغیر في 

 السلوك وفق طرائق التفكیر.

 والتعلم باالكتشاف معناه لندع التلمیذ یكتشف الحقائق بنفسھ ولنفسھ وھنا الطالب 

یتلقى من المعلم المعلومات دون أن یكون مشاركا إیجابیا في عملیتي التعلیم والتعلم وأن 

مشاركتھ تقتصر على أشكال محدودة كاإلجابة عن أسئلة المعلم أو في طرح بعض 

التساؤالت التي یستطیع الوصول إلى إجاباتھا بنفسھ، ففي ھذا األسلوب تقع المسؤولیة 

الكبرى في عملیة التعلم على الجھد المبذول من طرف الطالب في المساھمة في ھذه 

 العملیة.

 ویقوم ھذا األسلوب على مسلمة مؤداھا أن الطالب عندما یكتشف المعلومة بنفسھ 

یستطیع فھمھا فھما جیدا، وتبقى في ذھنھ لفترة طویلة، ویكون قادرا على توظیفھا في 

Pمواقف وسیاقات جدیدة.  18F

2 

 والتعلم باالكتشاف یھتم بالوسائل والطرائق التي یسلكھا اإلنسان مستخدما 

مصادره العقلیة والجسمیة لیصل إلى معرفة جدیدة أو لیحقق أمرا لم تكن لھ معرفة بھ 

من قبل لذا فإن التعلم باالكتشاف ھو التعلم الذي یتحقق نتیجة لعملیات ذھنیة انتقائیة عالیة 

. 178 المرجع السابق، ص ،- سناء محمد أبو عاذرة 1
. 52- سناء محمد أبو عاذرة، لمرجع السابق، ص  2

[23] 
 

                                                           



أسالیب التعلیم المعاصرة                                               الفصل األول          
 

المستوى، یتم عن طریقھا تحلیل المعلومات المعطاة ثم إعادة تركیبھا وتحویلھا إلى 

صور جدیدة بھدف الوصول إلى معلومات واستنتاجات غیر معروفة من قبل، ویصف 

"أجیستون": أسلوب االكتشاف بقولھ "إنھ الفن الذي یساعد التالمیذ على أن یكتشفوا 

 األشیاء ألنفسھم".

 واعتبر "باختین" أن التعلم الحاصل عن طریق االكتشاف تعلما ذا معنى حقیقي 

یشكل عنصرا قویا من عناصر البیئة المعرفیة للفرد، ویكون اندماجا وتمسكا مھما في 

 أي تعلم آخر.

 ومما سبق نقول أن أسلوب التعلم باالكتشاف یقصد بھ تدریس المبادئ والقواعد 

وحل المشكالت بأقل توجیھ ممكن عن المعلم وأقصى جھدا ممكن من الطالب حتى یتعلم 

بنفسھ عن طریق االكتشاف مستخدما في ذلك أسالیب االستبصار والمحاولة والخطأ 

ویرتبط التعلم باالكتشاف بالتفكیر االستقرائي إذ یقوم الطالب باستقراء الحقائق ویتضمن 

 االستقراء رؤیة العام في الخاص.

 والتعلم باالكتشاف یجعل المتعلم یشترك في عملیة التعلیم وذلك تحت إشراف 

معلمھ، ففي ھذا األسلوب یلعب التلمیذ الدور الرئیس في تعلمھ فھو یالحظ ظواھر 

 ویبحث عن أمثلة ویجمع بیانات وقد یقوم بأخذ القرار حتى یصل إلى العلم.

 ویھدف التعلم باالكتشاف إلى تشجیع المتعلم على التفكیر في بنیة المسألة 

المطروحة أمامھ الكتشاف عناصرھا بنفسھ، مما یترتب علیھ تطویر قدراتھ على 

التصنیف وتدریبھ على ممارسة مھارات التفكیر االستقرائي مما یمكنھ من إزالة تعقیداتھا 

Pویسھل علیھ فھمھا.  19F

1 

 أوال: خطواتھ.

 إن طریقة االكتشاف تتم وفق الخطوات التالیة:

. 159- سناء محمد أبو عاذرة، المرجع السابق، ص  1
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عرض المسألة أو المشكلة التي یراد دراستھا إلیجاد حل لھا ویتم ھذا الفرض في  •

معظم الحاالت على ھیئة سؤال سایر یتطلب جوابا أو تفسیرا ویراعي المعلم عند 

اختیار مجموعة من العوامل أھمھا: المنھاج الدراسي، خصائص المتعلمین، عدد 

المتعلمین، مستواھم المعرفي، وقت الحصة ویراعى في السؤال المطروح أن 

 یكون مشوقا یثیر فضول المتعلمین ویستنھض الھمم للبحث عن تفسیر لھ.

جمع المعلومات حول القضیة ویتم بالحوار والتواصل متعدد االتجاھات أو  •

 بالرجوع إلى المكتبة.

 صیاغة الفرضیات. •

التحقق من صحة المعلومات التي جمعت ویتم ذلك بمناقشتھا مع الزمالء أو  •

 بعرضھا على المعلم أو بالمقارنة بینھا للتأكد من عدم وجود تناقض بینھا.

تنظیم المعلومات وتفسیرھا بھدف التوصل إلى إجابة مرضیة عن السؤال  •

 المطروح أو القضیة المراد بحثھا إلیجاد حل لھا.

 بلورة النتیجة واعتمادھا التخاذ القرار وتسجیل الحل الذي تم التوصل إلیھ. •

 ثانیا: أھداف ھذا األسلوب.

 للتدریس ھذا األسلوب عدة أھداف وھي:

 تعلم التالمیذ من خالل إدماجھم في دروس االكتشافات. •

ینمي عند التالمیذ اتجاھات وإستراتیجیات تدریسیة یمكنھم استخدامھا في حل  •

 المشكالت واالستقصاء والبحث.

تساعد دروس االكتشاف التالمیذ على زیادة قدراتھم على تحلیل وتركیب وتقویم  •

 المعلومات بطریقة عقالنیة.

ینمي عندھم الشعور بالثقة وتحقیق الذات عند الوصول إلى اكتشاف ما وھذه  •

 تحفظ الطالب على التعلم بصورة أكثر فعالیة وكفاءة أثناء الدرس.

یشجع المتعلم على التفكیر في بنیة المسألة المطروحة أمامھ الكتشافھ عناصرھا  •

 بنفسھ.
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تطویر قدراتھ على التصنیف وتدریبھ على ممارسة مھارات التفكیر االستقرائي  •

   1مما یمكنھ من إزالة تعقیداتھا ویسھل علیھ فھمھا. 

 

 .ثالثا: شروط التعلم باالكتشاف

 أربعة شروط أساسیة للتعلم بھذا Carin and Sund یذكر "كارین وصند" 

 األسلوب وھي:

 .عرض موقف شكل أمام الطلبة أو طرح أسئلة تثیر تفكیرھم 

  حریة التقصي واالكتشاف حیث تعطي الحریة للطالب كي یالحظ ویبحث

 ویستنتج.

  توفر ثقافة علمیة مناسبة أي ال بد الكتشاف وإال فیكون دور المعلم تزوید الطالب

 بالمعلومات الضروریة لالكتشاف.

  ممارسة التعلم بالتقصي واالكتشاف وذلك من خالل قیام الطالب بالعملیات

اإلجرائیة مثل تحدید المشكلة (صیاغتھا على شكل سؤال ثم تكوین الفرضیات ثم 

التجریب باستخدام األدوات المتوفرة والمناسبة ثم الوصول إلى النتائج والتعمیم 

 2على مواقف جدیدة). 

 رابعا: دور المعلم في أسلوب التعلم باالكتشاف.

 لیتمثل دور المعلم في النقاط التالیة:

 .طرح النشاطات العلمیة على صورة مشكالت علمیة تحتاج إلى حل 

  أن یضع المعلم في اعتباره أن التعلم باالكتشاف یحتاج إلى وقت أطول في التعلیم

العادي ومع ذلك فھو ضروري للطالب كي یكتسب مھارات البحث وعملیات العلم 

 وطرق مھاراتھ.

 .159 سناء محمد أبو عاذرة، المرجع السابق، ص-  1
. 234، ص 2007، 2 الھویدي، دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزیع، ط د- اإلبداع، ماھیتھ- اكتشافھ- تنمیتھ، زي 2
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  تزوید الطلبة بالمفاھیم والمعلومات العلمیة الضروریة كلما لزم األمر وذلك من

 أجل توجیھ الطلبة نحو الھدف المرجو.

 .توفیر األدوات والمواد واألجھزة الضروریة للتعلم باالكتشاف 

  إجراء المناقشات الصفیة حول تحدید المشكلة والمالحظة والتجریب والنتائج ثم

 1خلق المشكالت العلمیة األخرى الستمرار البحث واالكتشاف. 

 خامسا: ممیزات أسلوب التعلم باالكتشاف.

 .استطالع واكتشاف الموقف 

 .تجاوز المعلومات المعطاة في الموقف 

 .حفظ الذاكرة من خالل ترابط وتكامل المعرفة العلمیة 

 .تزوید الطالب بقوة وطاقة عقلیة 

 .تشجیعھم على استخدام األسلوب العلمي في الحصول على المعلومات 

 .األسلوب ینتقل بالطالب من كونھ متلقي إلى صانع للمعرفة 

 .إعطاء الطالب االستقاللیة وفرض االعتماد على النفس 

  یزید من الدافعیة فھو یؤدي بالمتعلم إلى االنتقال من االعتماد على الثواب

الخارجي إلى االعتماد على التعزیز الداخلي حیث تكون عملیة االكتشاف عملیة 

ممتعة في حد ذاتھا وھنا یتجول التعلم إلى ما یسمى تعلم من أجل االستمتاع 

 العقلي.

 .یصبح المتعلم محور العملیة التعلیمیة 

 .ینمي عند المتعلم مھارات االكتشاف مثل القیاس ، التجریب المالحظة 

 .ینمي عند الطالب مھارات التفكیر العلمي 

 .یؤكد على استمراریة التعلم الذاتي ودافعیة المتعلم نحو التعلم 

  یھتم بناء شخصیة التلمیذ من حیث ثقة المتعلم بنفسھ واعتماده على نفسھ وشعوره

 باإلنجاز ورفع مستوى طموحھ.

. 241، ص نفسھ- زین الھویدي، المرجع  1
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  .یزید من إلمام المتعلم بالمادة العلمیة وكذلك االحتفاظ بھا وجعل التعلم باقي األثر
1 

 سادسا: ومن عیوب التعلم باالكتشاف نذكر:

ومن المشكالت األخرى أنھ حین یحین دور التلمیذ فإنھ سیحاضر أو یتحدث إلیھ  

وال بد أن یقوم الباقون بدور المستمع وھم كمستعین یقل اندماجھم ویقل تعلمھم عما یمكن 

 أن یحققوه على آلة تعلیمیة أو كتاب مبرمج.

 یصعب استخدام أسلوب التعلم باالكتشاف في الصفوف كثیرة العدد.

 إذا كان التعلم باالكتشاف مناسبا لبعض المواد الدراسیة وبعض المعلمین 

 المتسمین بخصائص معرفیة، فإنھ غیر مناسب لمواد دراسیة أخرى ومتعلمین آخرین.

 إن التعلیم باالكتشاف یتطلب أن یكون المعلم ذكیا مرنا وان یعرف حقیقیة المادة 

 2الدراسیة وھذه الخصائص توجد بدرجات متباینة في المعلمین. 

 مما سبق یمكن القول أن التعلم باالكتشاف من الطرق التي تفسح المجال أمام 

الطلبة إلیجاد الحلول المناسبة بأنفسھم، كما تساعد في إثارة دوافع الطالب مما یؤدي إلى 

 اكتشاف وابتكار مھارات جدیدة وذلك من خالل إعطاء الطالب الحریة في اكتشاف ذلك.

 عدم توفر المھارات الالزمة الكتشاف عند المعلم مثل مھارة إثارة المشكلة أو 

تحدید المشكلة أو التجریب ثم استخالص النتائج مما یستدعي التدریب المستمر والتطبیق 

 المستمر لھذه المھارات.

 عدم قدرة بعض الطلبة في مراحل عصریة معینة القیام باالكتشاف أي اكتشاف 

 المفاھیم والمبادئ، مما قد یولد الیأس في نفوس الطلبة.

 

 

. 242- زین الھویدي، المرجع السابق، ص  1
. 162- سناء محمد أبو عاذرة، المرجع السابق، ص  2
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 .: أسلوب المناقشة والحوارالمبحث الرابع

 من اإلستراتیجیات والطرق المتمركزة حول Davies أنھا كما یقول دیفیز 

التلمیذ ویوفر ھذا األسلوب المیل إلى العمل والنشاط بجدیة كبیرة نتیجة لعملیة التسییر 

Pاالجتماعي الحادثة أثناءھا.  25F

1 

 وھي أكثر األسالیب التدریسیة تفصیال بین معظم المدرسین أن طریقة المناقشة 

الحواریة أسلوب تعلیمي محور ومعدل لحد كبیر عن أسلوب التدریس بالمحاضرة أو 

اإللقاء وذلك بأنھ یعتمد على لون من ألوان الحوار الشفوي بین المدرس وطلبتھ ویعد من 

األسالیب التي تضمن اشتراك الطلبة اشتراكا إیجابیا في العملیة التعلیمیة والتعلمیة، ولھذا 

ینظر إلى المناقشة على أسلوب تدریس شائع في تعلیم جمیع المواد التعلیمیة وتعلمھا ال 

سیما إذا أحسن المدرس إعدادھا وتنظیمھا وتنفیذھا مع طلبتھ وھذا یتطلب من المدرس 

ان یكون على درجة كبیرة من الخبرة والثقافة والمرونة في طرح المادة التعلیمیة في 

 المواقف التعلیمیة المختلفة ومناقشتھا وقد تكون المناقشة مقیدة وحرة.

 وأسلوب المناقشة یتمیز عن طریق العمل عن حل المشكالت فھي تستبعد الحلول 

المتطرفة وغیر المنطقیة والتي یمكن تظھر فیھا لو تم العمل فردیا فالخبرة التي یملكھا 

الفرد ھنا تنقل إلى اآلخرین بسھولة وبالتالي فالتعلم ھنا یكون ذات فاعلیة أكبر خاصة إذا 

عمل كل منھم حسب قدرتھ وإمكاناتھ وقام بإعداد الواجب المطلوب مسبقا كي یكون 

 خلفیة الموضوع محل المناقشة.

 ویعتبر ھذا األسلوب من األسالیب التي تعبر الدوافع واالتجاھات لدى أفراد 

الجماعة وعندما یرى المدرس إتباع مثل ھذا األسلوب فذلك یعني أن التلمیذ في ھذه 

 الحالة یعتبر الغایة األولى من التعلیم. 

 وتقنیات التدریس، مفاھیم وتطبیقات، عامر إبراھیم علوان وآخرون، دار الیازوري للنشر الكیفیات التدریسیة-  1
. 122م، ص 2011، 1والتوزیع، ط 
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 ویعتمد ھذا األسلوب على تبادل اآلراء واألفكار وتفاعل الخبرات بین المعلم 

والطالب وھو یسھم في تنمیة التفكیر الناقد من خالل األدلة التي یقدمھا الطالب لدعم 

Pإجابتھ في أثناء المناقشة والحوار وھناك ثالث أنواع للمناقشة.  26F

1
P  

 مناقشة مضبوطة كلیا: .أ

حیث یكون عند األسئلة التي یطرحھا المعلم أكبر من تلك التي یطرحھا الطالب 

 ومناقشتھ.

 مناقشة حرة:  .ب

 تكون عدد األسئلة التي یطرحھا التالمیذ أكبر من تلك التي یطرحھا المعلم.

 مناقشة مضبوطة جزئیا: .ج

 یكون عدد األسئلة التي یطرحھا المعلم متساویة مع تلك التي یطرحھا الطلبة.

 أوال: خطوات تنفیذ أسلوب المناقشة.

 ما قبل المناقشة: .أ

 یتضمن ذلك اختیار موضوع المناقشة وإعطاء خلفیة عامة عن موضوع 

 المناقشة وتحدید أھدافھا بدقة وتنظیم جلسة المناقشة وترتیبھا وتحدید بنیة االتصال.

 في أثناء المناقشة: .ب

 اشتراك الطلبة في تعزیز نوعیة المشكالت التي ستطرح والتأكد من أن الطلبة 

جمیعھم قد شاركوا في القرار وإذا أحدث وإن وجد من لم یشارك فعلیھ أن یطلب منھ 

إبداء الرأي بطریقة وبأخرى وطلب المساعدة من بعض الطلبة مناقشة بعض جوانبھ 

المشكلة ومحاولة تحلیل ما یدور في اجتماع المناقشة، وتنظیمھ وتعوید الطلبة على تقدیم 

العرفان بالجمیل، لم یسھم في إثراء المناقشة بأي مستوى كان وقد ینبغي أن یتدخل المعلم 

 عند الصمت واالستطراد ووجود الخطأ وعدم استقصاء بعض الجوانب بشكل واف.

. 161م، ص 2008- التربیة العلمیة وتدریس العلوم لمحمد السید علي، دار مكتبة اإلسراء للطبع والنشر والتوزیع،  1
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على المعلم أن یعمل على تكوین المالحظات التي تتعلق بموضوع المناقشة  .ج

وتوثیقھا ومن تم إجراء عملیة تقویم لما تم عملھ في سبیل تحقیق األھداف 

 المتوخة.

 ثانیا: خصائص أسلوب المناقشة.

 حجم المجموعة: -أ

 كما في معظم أسالیب التدریس فحجم المجموعة یتناسب عكسیا مع فعالیة 

الطریقة ویمكن أن تكون المجموعة كبیرة أو صغیرة وھذا یعتمد على طبیعة 

الموضوعات التي تتناقش واألھداف التي یراد تحقیقھا وكلما كانت المجموعة صغیرة 

تكون ھناك قدرة على االستمراریة من دون سام أو ملل ألن الجمیع یشاركون بالمناقشة 

وبالمقابل إذا كانت المجموعة كبیرة لن یكون ھناك مجال ألن یشترك الجمیع بسبب 

Pضیق الوقت والخوف من الحرج، فینشأ الملل ویتوقف عدد من الطلبة من المتابعة.  27F

1 

 ترتیب مكان المناقشة: -ب

 یتضمن ترتیب متقاعد الطلبة بحیث ال یحدث تفاعل جلي بین المجموعات التي 

تجلس في مكان بعید عن قائد المجموعة، كي ال یشعرون بأنھم لیسوا في المجموعة وقد 

 یكون الترتیب الدائري لمقاعد الطلبة مع وجود قائد مناقشة الترتیب األحسن.

 الفروق الفردیة: -ج

 كما یجري في بقیة أنواع التعلم والتعلیم فإن الفروق الفردیة بین المتعلمین تؤثر 

بشكل كبیر في نوعیة التفاعل الفردي وفاعلیتھ فھناك من یرید أن یتكلم ویناقش باستمرار 

وھناك من ال یرغب بالحدیث والمناقشة وال بد من مالحظة النوعین من المتعلمین 

 ومحاولة تعزیز النوع الثاني وتزویدھم بالتغذیة الراجحة.

 
. 123- عامر إبراھیم علوان وآخرون، المرجع السابق، ص  1
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 قائد مجموعة النشاط: -د

 دور القائد مھم فعلیھ تسییر المناقشة بشكل ممتع ومشوق ویشجع الطلبة على 

التعبیر عن آرائھم ووجھات نظرھم فضال عن أھمیة إلمام القائد بالموضوع المطروح 

 للمناقشة.

 ثالثا: شروط استخدام أسلوب المناقشة.

 لكي یتم تنفیذ أسلوب المناقشة بشكل جید في التعلیم والتدریس یجب مراعاة 

 الشروط التالیة:

 یجب تحدید طبیعة األھداف التربویة الموقف التعلیمي التعلمي. -

 یجب أن یتجاوز حجم المجموعة ثالثین طالبا وأال یقل عن اثنین. -

 أن یكون الطالب على قدر من الدرایة والعلم بالموضوع المراد مناقشتھ. -

أن یعد المعلم األسئلة إعدادا جیدا طول الموضوع بحیث تكون أسئلة مبسطة  -

 1ومتباعدة وھادفة. 

 رابعا: شروط توظیف أسئلة المناقشة من طرف المعلم.

 ھناك شروط على المعلم إتباعھا عند توظیف أسئلة المناقشة وھي:

 التوزیع العادل لألسئلة على الطالب. -

 عدم اقتراح اإلجابة عند طرح السؤال. -

  التركیز على النقاط الرئیسیة أو الھادفة في السؤال.  -

 تحدید نوع األسئلة على أساس المعلومات والخبرات المتوفرة لدى الطالب. -

 توجیھ األسئلة بعد االنتھاء مباشرة من كل فقرة تعلیمیة. -

 استخدام أسالیب التعزیز بعد استجابة الطالب مباشرة. -

 1السماح للطالب بوقت كاف للتفكیر بعد كل سؤال.  -

. 162- عامر إبراھیم علوان وآخرون، المرجع السابق، ص  1
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 خامسا: أشكال تنفیذ أسلوب المناقشة.

 المناقشة الجماعیة: )أ

 یشترك فیھا كل طالب القسم ویشترط إال یزید العدد عن ثالثین طالبا، حتى 

یتسنى لكل منھم الفرصة بالمشاركة اإلیجابیة في المناقشة ویفضل إعادة تنظیم مقاعد 

 الطالب في شكل دائرة حتى یرى كل منھم اآلخر.

 وتستخدم المناقشة الجماعیة إذا كان الھدف من الدرس ھو تبادل األفكار واآلراء 

والتوصل إلى نوع معین من االتفاق حول موضوع معین أو اتخاذ بعض القرارات بشأن 

 خطة عمل أو مشروع ما أو حل مشكلة معینة.

 مناقشة المجموعات الصغیرة: )ب

 في ھذا األسلوب یقسم الطالب إلى مجموعات صغیرة یتراوح عدد الطالب في 

كل منھا ما بین خمسة إلى سبعة طالب من بینھم رائد المجموعة وتخصص فترة زمنیة 

) دقائق یتنافس فیھا أفراد كل مجموعة مع الموضوع المطروح للمناقشة 6 إلى 5حوالي (

ویسد المعلم بین المجموعات في أثناء المناقشة بھدف التوجیھ واإلرشاد والتأكد من 

 مشاركة جمیع أفراد المجموعة في المناقشة.

 وفي نھایة المدة الزمنیة المسموحة للمناقشة یعرض قائد كل مجموعة ما توصل 

إلیھ أفراد مجموعتھ من اقتراحات وحلول حول موضوع المناقشة تم یدون المعلم ھذه 

 األفكار ویناقشھا مع باقي المجموعات لالتفاق حول الحل المناسب.

 

 

 

 

. 129، ص 2007، 1 تدریس الدراسات االجتماعیة، محمد السكران، دار الشروق للنشر والتوزیع، ط أسالیب-  1
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 سادسا: مزایا استخدام أسلوب المناقشة.

 تعد المناقشة أسلوبا مشتركا بین معظم أسالیب التعلیم المعاصرة لمالھا من مزایا 

 وھذه بعض منھا:

 یسیر اھتمام وانتباه الطالب مما یقلل من مشكلة الشرود الذھني. •

 یجعل الطالب إیجابیا طوال فترة المناقشة. •

 یعمل على أعمال العقل من جانب الطالب. •

 تزید من ثقة الطالب بنفسھ. •

 یراعى ھذا األسلوب الفروقات الفردیة بین الطالب. •

 تتیح المناقشة للطالب ممارسة مھارات التفكیر الناقد ومھارات االستماع. •

 تساعد على توطید العالقة بین المعلم وتالمذتھ. •

 تنمي روح التعاون والتنافس بین المتعلمین. •

 تزوید الطالب بالفرصة المناسبة لممارسة مھارات االتصال الشفوي. •

یعد ھذا األسلوب بمثابة تقویم وتعزیز فوري أي تغذیة راجحة ومن تم یتأكد  •

 1المعلم من مدى تحقق األھداف التعلیمیة. 

 سابعا: عیوب ھذا األسلوب.

 ھناك بعض نواحي القصور في استخدام أسلوب المناقشة وھي:

 .ال تناسب لألعداد الكبیرة من الطالب 

 .مكلفة من الناحیة االقتصادیة 

 .قد تشیع الفوضى داخل القسم وخاصة في حالة المناقشة الحرة 

 .ال تصلح لمیع المقررات الدراسیة 

  .1ال تغطي قدرا كبیرا من المادة الدراسیة   

. 165 المرجع السابق، ص ،- محمد السید علي 1
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 : أسلوب التعلم باالستقصاء.المبحث الخامس

 یعتبر األسلوب التعلم باالستقصاء من األسالیب الفاعلة والمعاصرة في التعلیم 

والتي یكون فیھا الطالب مركز الفاعلیة بحیث یوضع في موقف یتطلب تفكیرا عمیقا 

 بالتعاون والتوجیھ من جانب المعلم وصوال إلى األھداف المنشودة.

 والتعلم باالستقصاء یتطلب درجة عالیة من التفاعل بین المعلم والمتعلم والمواد 

والمحتوى والبیئة ومن المھم في ھذا األسلوب أن یصبح كل من الطالب والمعلم مثابرین 

 وباحثین وطارحي أسئلة والنتیجة النھائیة تحدث عندما یطرح الطالب األسئلة.

 وقد اختلف المربیون في تعریف أسلوب االستقصاء فمنھم من عرفھ بأنھ 

P"أسلوب تفكیر وتدریس في آن واحد".  32F

2 

 وعرفھ "تروت" بأنھ أسلوب تعلم یركز على العملیة التعلیمیة التعلمیة وعلى 

Pصوغ الفرضیات والمشاركة الفاعلة للطالب أكثر من النتاجات التعلیمیة.  33F

3 

 ویمیل الكثیر من التربویین إلى استخدام االكتشاف واالستقصاء كمترادفین إال 

أنھ ثمة فرق بینھما فاالستقصاء أعم وأشمل من االكتشاف حیث یتركز جھد الطالب في 

االكتشاف على العملیات العقلیة إلدراك المفاھیم والتعمیمات العلمیة فعلى سبیل المثال إذ 

أدرك مفھوم الصوت یستطیع أن یكشف المبدأ العلمي الذي یفید بأن الصوت ینشأ عن 

 اھتزاز األجسام.

 أما االستقصاء فیبني على االكتشاف حیث یستخدم الطالب قدراتھ االكتشافیة مع 

مھاراتھ العلمیة إلدراك المفاھیم، إن االستقصاء ال یحدث بدون عملیات االكتشاف ولكنھ 

. 130 المرجع السابق، ص ، - محمد سكران 1
. 156- محمد سكران، المرجع السابق، ص  2
. 160، ص المرجع نفسھ- محمد سكران،  3
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یعتمد بشكل رئیسي على الجنب العملي وبذا یكون االستقصاء مزیج من عملیات عقلیة 

Pوعملیات علمیة.  34F

1 

 

 واالستقصاء كأسلوب تدریس یعتمد على أعمال العقل والتفكیر لتحلیل المواقف 

من خالل الحوار وطرح األسئلة ونقد المعلومات والبیانات ومن ھنا تتولد األفكار الجدیدة 

Pوخاصة إذا أتیحت الحریة للطالب في الحوار.  35F

2 

 وأول من نادى بھذا األسلوب ھو "برونز" كأفضل األسالیب للحصول على تعلم 

قوامھ الفھم إذا أن الطالب في موقف االستقصاء یكون متعلما نشاطا ویكتسب تعلما فعاال 

 ومثمرا.

 ویعتبر من بین أسالیب التدریس المھمة والفاعلة والمعاصرة في تدریس العلوم 

ألن التلمیذ یكون فیھا نقطة ارتكاز الفعالیات واألنشطة بحیث یوضع في موقف یتطلب 

 تفكیرا عمیقا بالتعاون والتوجیھ من جانب المعلم.

 ویرى األحمد والیوسف أن أسلوب التعلم باالستقصاء یمثل نشاطا عقلیا أو 

تفكیریا قائما على تجربة معینة ألنھا یركز على التفكیر باإلضافة إلى عوامل أخرى 

حیث یتطلب التدریس االستقصائي عرض موقف على التالمیذ وعلیھم أن یقوموا ببذل 

مجھود عقلي یتمثل في جمیع إجراءات عملیة االستقصاء على أن یعتمد التالمیذ على 

أنفسھم في الوصول إلى الحقائق واألفكار من خالل التجارب التي یخوضونھا وعملیة 

 االستقصاء عملیة مفیدة وممتعة للتالمیذ.

 أما عبیدات وأبو السمید فیقولون أن االستقصاء عبارة عن الجھد الذي یبذلھ 

الطالب في سبیل الحصول على حل المشكلة أو موقف غامض أو اإلجابة على سؤال 

، 1 دار وائل للنشر والتوزیع، ط ،- النموذج االستقصائي في التدریس والبحث وحل المشكالت، فرید كامل أبو زینة 1
. 83، ص 2011

. 85، ص ، المرجع نفسھ- فرید كامل أبو زینة 2
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فالطالب حین یواجھ سؤاال مجبرا أو موقفا غامضا أو مشكلة فإنھ یشعر بعدم المعرفة 

Pفیلجأ إلى خبراتھ السابقة.  36F

1 

 أوال: خطوات تنفیذ أسلوب التعلم باالستقصاء.

 لتنفیذ أسلوب التعلم باالستقصاء على المعلم إتباع الخطوات التالیة:

 إتارة سؤال واحد أو عدة أسئلة غیر معلومة اإلجابة لدى الطالب. .1

 توجیھ الطالب إلى مصادر جمع البیانات والمعلومات حول فحوى السؤال. .2

اقتراح األنشطة التي من خاللھا یتوصل الطالب إلى إجابة عن السؤال المثار  .3

 للنقاش.

قیام الطالب بتنفیذ األنشطة المقترحة في ضوء اإلمكانات المتاحة والخلوص  .4

 2باستنتاجات تمثل حال للسؤال المطروح. 

 ثانیا: أنواع أسلوب االستقصاء.

 ألسلوب التعلم باالستقصاء عدة أنواع وھي:

 استقصاء موجھ: )1

 یزود الطلبة بتعلیمات تكفي لضمان حصولھم على خبرة قیمة ونجاحھم في 

استخدام قدراتھم العقلیة الكتشاف المفاھیم والمبادئ العلمیة ویشترط أن یدرك الطلبة 

الغرض من كل خطوة من خطوات االكتشاف ویناسب ھذا األسلوب طلبة المرحلة 

األساسیة ویمثل أسلوبا تعلیمیا یسمح للطلبة بتطویر معرفتھم من خالل خبرات عملیة 

 مباشرة.

 كما یلعب المعلم دورا مھما في ھذه العملیة من خالل توجیھ الطلبة نحو مشكلة 

البحث ویكون التوجیھ من خالل األسئلة التي تحفظ الطلبة على التفكیر والبحث والتقصي 

Pعن حلول المشكلة.  38F

1 

. 89- فرید كامل أبو زینة، المرجع السابق، ص  1
. 302- محمد السید علي، نفس المرجع السابق، ص  2
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 استقصاء شبھ موجھ: )2

 یقدم المعلم المشكلة للطلبة ومعھا بعض التوجیھات العامة بحیث لما یقیدھم وال 

یحرمھم من فرص النشاط العملي والعقلي ویعطي الطلبة بعض التوجیھات، وفي ھذا 

النوع من االستقصاء یجد الطلبة مصادر الحل ولكن المعلم ھو الذي یوفر األسئلة ویكون 

ھذا النوع من االستقصاء وناجحا بشكل كبیر عندما یتم تعریض الطلبة إلى ظواھر 

Pمحددة. 39F

2 

 استقصاء الحر: )3

 یعد أرقي أنواع االستقصاء، وال یجوز أن یخوض بھ الطلبة إال بعد أن یكونوا 

قد مارسوا النوعین السابقین وفیھ یواجھ الطلبة بمشكلة محددة ثم یطلب منھم الوصول 

 إلى حل لھا ویترك لھم الحریة في صیاغة الفروض وتصمیم التجارب وتنفیذھا.

 ویبحث الطلبة عن كل من الحلول واألسئلة باإلضافة إلى مصادر الحل حیث 

یقدم ھذا النوع من االستقصاء الفرصة للطلبة لبناء المعرفة بمفردھم باإلضافة إلى 

 مھارات حل المشكلة. 

 ویركز المعلمون على االستقصاء والموجھ في تدریسھم إدارتھم للفرقة الصفیة 

وذك ألن جمیع النظم التعلیمیة تھتم بنشاط المتعلم وفاعلیتھ داخل الغرفة الصفیة، حیث 

أن المتعلم ھو محور العملیة التعلیمیة والتعلمیة وبذلك فإن المعلم یحتاج إلى إستراتیجیات 

تدریبیة تتمركز حول المتعلم وتغطیة الفرصة الستغالل قدراتھ وبناء معرفتھ واالھتمام 

بقدرات وكفایات المتعلم لذا فإن إستراتیجیة االستقصاء تقوم على تفعیل دور المعلم داخل 

 البیئة الصفیة وذلك من خالل: 

 

 

. 118، ص االستقصاء- غسان یوسف قطیط،  1
. 119، ص نفسھ  المرجع ،- غسان یوسف قطیط 2
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 إثارة تفكیر الطالب في مشكالت ومواقف حیاتیة من واقع الطالب. -

إعطاء الطالب الفرصة لممارسة المھارات المختلفة من بحث ووضع الفروض  -

والتجریب واالستنتاج، بحیث تنمي لدى الطالب مھارات التفكیر العلیا مثل التحلیل 

 والتركیب والتقویم.

 .ثالثا: دور المعلم في أسلوب التعلم باالستقصاء

 یقوم دور المعلم التقلیدي على االھتمام باكتساب المعرفة لدى المتعلم فقط 

والتركیز على عملیة الحفظ واسترجاع المعرفة ولكن عندما یستخدم المعلم االستقصاء 

 فإنھ یكون موجھا وملھما یعین الطلبة على البحث والتقصي ومن ھنا فدور المعلم ھو:

 مسح الكتب المدرسیة حصر الموضوعات التي یكون فیھا االستقصاء ممكنا. 

توزیع الموضوعات المقترحة جمیعھا على الطلبة من خالل عرضھا في مجلة  

 الحائط أو بأي وسیلة ممكنة.

 تحدید الموضوعات التي یمكن تدریبھا من خالل االستقصاء. 

 إرشاد الطلبة إلى الكتب والدوریات والنشرات التي تفید الطلبة في استقصائھم. 

 تحدید زمن محدد لالنتھاء من عملیة االستقصاء. 

 احتفاظ المعلم فیھ اسم الطالب والموضوع الذي یعمل علیھ و تدوین المالحظات. 

توفیر مواقف تعلیمیة ومشكالت للطلبة، تحتھم فیھا على البحث والتفكیر  

 والتقصي.

طرح أسئلة مفتوحة بحیث تستدعي من الطلبة طرح أفكار عدیدة حول موضوع  

 المشكلة المراد حلھ.

 متابعة عملیة البحث لدى الطلبة وتوجیھم مغذا لزم األمر. 
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تشجیع الطلبة على مواصلة البحث وعدم الیأس أو التوقف عند وجود صعوبات  

 1في حل المشكلة. 

 

 

 رابعا: دور المتعلم في أسلوب التعلم باالستقصاء.

 یعد الطالب محورا أساسیا في التعلم والتعلیم باالستقصاء ویبرز دوره فیما یلي:

 التعرف على المشكلة جیدا. •

 وضع الفرضیات. •

 الرغبة والمثابرة في البحث واالستقصاء. •

 التخطیط للعمل. •

 إتباع األسلوب العلمي في االستقصاء. •

 التواصل مع اآلخرین. •

 العمل الجماعي. •

 تقبل آراء اآلخرین. •

 كتابة النتائج والتوصیات. •

 2تحدید األسئلة أو الفرضیات الستقصاء المناسب منھا.  •

 خامسا: ممیزاتھ.

 یتضح من األدب التربوي أن أسلوب االستقصاء یتمیز بعدة ممیزات أھمھا:

 ینمي مھارات التفكیر لدى الطلبة. -

 یعمل على اكتساب واقعیة المتعلم نحو التعلم. -

 ینمي عند المتعلم عملیات العلم والتصنیف ووضع الفروض واختبارھا.  -

. 121- غسان یوسف قطیط، المرجع السابق، ص  1
. 129- غسان یوسف قطیط، المرجع السابق، ص  2
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 یصبح المتعلم فیھ ھو محور العملیة التعلیمیة. -

 1یؤید نشاط المتعلم وحماسھ اتجاه عملیة التعلم.  -

 یؤكد األھداف والغایات العامة لتدریس المواد الدراسیة. -

 یؤكد على استمراریة التعلم الذاتي ودافعیة المتعلم نحو التعلم. -

 ینمي مفھوم الذات لدى المتعلم.  -

 سادسا: عیوب التعلم باالستقصاء.

 .ال یمكن تطبیقھ في جمیع المواد الدراسیة 

 .یحتاج إلى وقت طویل 

 .یحتاج إلى وجھد كبیر ومصادر عدیدة ومعلومات واسعة 

 .لیس جمیع التالمیذ لدیھم القدرة على القیام بھذا األسلوب 

 .ال یمكن استخدم ھذا األسلوب 

  إنھ یمثل صعوبة لبعض الطالب وبخاصة بطيء التعلم حیث یتطلب ھذا األسلوب

تحدید المشكلة وفرض الفروض واختیارھا ومن ثم التوصل إلى االستنتاجات 

 وكل ھذا یمثل مشكلة بالنسبة للطالب بطيء الفھم.

 .ال یصلح لتالمیذ المرحلة االبتدائیة 

  قد یؤدي إلى صعوبة في ضبط الوقت والنظام فیھ مما ینجم عنھ مشاكل تعیق

 2عملیة التعلم. 

 سابعا: أھمیة أسلوب االستقصاء. 

یجمع المختصون في التربیة على أن توظیف االستقصاء في التدریس ذات  

 أھمیة كبرى لما ینعكس من أثر ذلك على كل من المعلم والطالب ومن ھذه اآلثار نذكر:

 یعمل على تنمیة دافعیة المتعلم نمو التعلم. -

 مساعدة الطلبة على التخلص من إحساس الملل الناتج عن التلقین. -

. 157- سناء أبو عاذرة، المرجع السابق، ص  1
. 158- محمد سكران، المرجع السابق، ص  2
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 تنمیة القدرة على التخطیط وجمع المعلومات ومعالجتھا -

 تحفیز الطلبة عن التعلم والمشاركة واالستمتاع بعملیة التعلم. -

 تنمیة القدرة على كتابة التقاریر والبحوث والمقاالت. -

 تدریب الطلبة على اتخاذ القرار وإصدار األحكام. -

 استخدام وسائل التقنیات الحدیثة في البحث واالستقصاء. -

 1استرجاع المعلومات وتوظیفھا والترجیح بین اآلراء.  -

 : أسلوب تمثیل األدوار.المبحث السادس

 تعتبر طریقة تمثیل األدوار من الطرائق التي أفرزھا العصر الحدیث وما لحقھ 

من تغیر وتطور سریع في تكنولوجیا االتصاالت وتعد وسائل اإلعالم من مسموعة 

ومرئیة ومكتوبة وألن ھذه الطریقة تقوم على تمثیل المادة العلمیة ففیھا ما یجذب الطالب 

 ویثیر انتباھھ.

 وھي أسلوب یستخدم الكتساب مھارات حیاتیة معینة، یقوم الدارسون فیھا بتمثیل 

أدوار محددة في شكل حوار تمثیلي (سیناریو) وذلك بمحاكاة الواقع وصوال إلى تحقیق 

Pأھداف معینة في إطار معاییر محددة.  45F

2 

 أوال: ممیزات ھذا األسلوب.

یزید من الدافعیة للتعلم واإلقبال علیھ، ألنھ یجذب االنتباه ولكونھ خروجا عن  -

 المألوف أثناء عملیة التعلم.

 فیھا تشجیع التحلیل والتفكیر اإلبتكاري لدى الدارسین. -

 ویعد أسلوبا جدیدا یتم من خاللھ اكتساب القیم والسلوكات الحسنة. -

 یبرز الفروق الفردیة وقدرات الطالب. -

یعود الدارسین النظام وااللتزام ومراعاة الترتیب واإلنصات وأدب الحوار، إذ  -

 ینتظر حتى یفرغ من أمامھ من علمھ، ویلتزم أداء وتناول ما حدد لھ من حوار.
 .131- غسان یوسف قطیط، المرجع السابق، ص  1

- المرشد المعاصر إلى أحدث طرائق التدریس وفق معاییر المناھج الدولیة، نعمان عبد السمیع متولي، دار العلم  2
. 40، ص 2012واإلیمان للنشر والتوزیع، طبعة 
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ویعد وسیلة معینة في حل مشكالت الدارسین النفسیة، إذ تعودھم على المشاركة  -

 والتعاون والخروج من العزلة والعمل بروح الفریق وتربطھم بالواقع.

 یراعى المعلم أن یتضمن المشھد التمثیلي شیئا من الدعابة، حتى یضفي على 

 الموضوع حیویة وبھجة.

  وبعد االنتھاء من أداء المشھد التمثیلي یناقش المعلم مع الدارسین ما جاء فیھ 

ویطرح علیھم أسئلة للتأكد من تحقق األھداف التربویة التي حددھا سلفا في ضوء 

 المعاییر.

 وفي ضوء االتجاھات الحدیثة في المیدان التربوي والتي تتبنى اتجاھا یقوم على 

مبدأ جعل المتعلم یتفاعل إیجابیا مع المواقف التعلیمیة، فإن ممارسة ھذا النمط من التعلم 

الذي یتیح فرص للمتعلمین بأن یمارسون الدور في ضوء إمكاناتھم واستعداداتھم من 

جھة وما یتیح لھم من فرص التعامل مع اآلخرین الموكلة إلیھم وأدوار أخرى من جھة 

ثانیة، فضال عن ممارساتھم للدور یجعلھم في مواقف أمام اآلخرین مما یتطلب منھم أن 

 یتحسسوا اتجاھات اآلخرین في نفوسھم مما یجعلھم في تفاعل بمیدان أوسع وأرحب.

 فلو أن المعلم یتبادل قاعدة (كان وأخواتھا) مثال فإنھ یمكنھ أن یعد مشھدا تمثیلیا 

یؤدیھ مجموعة من الطالب یوزع على كل واحد دور عن فعل من أخوات كان ویدیر 

حوارا بین الطالب تكتشف من خاللھ القاعدة النحویة ویتم التعریف باألفعال الناسخة وما 

 تقوم بھ من عمل في الجملة ثم یعقب ھذا المشھد التمثیلي بحوار حول ما تم عرضھ.

 وھناك أسلوب ال یقل أھمیة عن سابقیھ وھو أسلوب العصف الذھني وھو ما 

 سأقوم بدراستھ في الفصل الثاني .
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 ماھیة العصف الذھني وتطوره التاریخي.: المبحث األول

 أوال: ماھیة أسلوب العصف الذھني.

 لھ ترجمات عدیدة وھي" إمطار العقل، تجاذب Brain storningالعصف الذھني 

األفكار، استمطار األفكار، عصف الدماغ، العصف الفكري، أمطار الدماغ، المفاكرة 

 تدفق األفكار، القدح الذھني، التفاكر، أعمال التفكیر، تھییج األفكار، إثارة التفكیر.

 كل ھذه تسمیات مرادفة للعصف الذھني ولكن الشائع ھو العصف الذھني.

العصف الذھني أسلوب یستخدم في دراسة مشكلة أو موضوع ما وفیھ تجتمع 

 مجموعة من األفراد لیصلوا إلى حلول أصیلة من خالل المناقشة وطرح الحلول والبدائل:

عرفھ "أوزبورن" بأنھ نشاط عقلي یتجھ الفكر بمقتضاه لوضع تصورات أو أفكار 

 جدیدة ومالئمة لمواجھة مشكالت مستعصیة الحل.

  بأنھ اإللھام المفاجئ لألفكار أو األفكار الذكیة.westerوقد عرف في قاموس 

 العصف الذھني ھو تولید وإنتاج أفكار وآراء إبداعیة من األفراد والمجموعات 

لحل مشكلة معینة وتكون ھذه األفكار واآلراء جدیدة ومفیدة أي وضع الذھن في حالة من 

اإلثارة والجاھزیة للتفكیر في كل االتجاھات لتولید أكبر قدر من األفكار حول المشكلة أو 

Pالموضوع المطروح بحیث یتاح للفرد جو من الحریة یسمح بظھور كل األفكار واآلراء.  0F

1 

 عرفھ "نور شمعون" العصف الذھني ھو أسلوب من أسالیب تحفیز التفكیر 

 وتنمیتھ.

 

 

، األولىازوري للنشر والتوزیع، األردن، الطبعة ي- العصف الذھني وحل المشكالت، یحي محمد بنھان، دار ال 1
. 19، ص 2008
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 العصف الذھني من األسالیب الحدیثة في التدریس وھو من األسالیب التي تشجع 

 التفكیر اإلبداعي.

وقد عرف أیضا بأنھ جزء من عملیة سیكولوجیة شاملة وھي عملیة مواجھة 

Pالمشكالت المستعصیة بحلول إبتكاریة.  1F

1 

ھو أسلوب تعلیمي وتدریبي یقوم على حریة التفكیر ویستخدم من أجل تولید أكبر 

 كم من األفكار لمعالجة موضوع من الموضوعات.

وعرفھ آخر بأنھ: أسلوب یقوم على الفصل االصطناعي بین إنتاج األفكار من جھة 

 وتقویمھا ومحاكمتھا من جھة أخرى.

عرفھ "رولنسون" بأنھ وسیلة للحصول على عدد كبیر من األفكار من مجموعة 

Pمن الناس في أقصر وقت ممكن.  2F

2 

وھو طریقة تستخدم في التعلیم مخطط لھا بدقة وعنایة ومحددة الخطوات تھدف 

إلى تبادل اآلراء وتالقح األفكار لتولید آراء وأفكار جدیدة في جو من الحریة التامة بقصد 

 إیجاد حلول لقضیة مطروحة على بساط البحث.  

ویعد ھذا األسلوب مدخال لتخفیف حدة التعصب لآلراء والتدرب على احترام جمیع 

 اآلراء مھما كانت.

ویرتبط العصف الذھني بمفھوم حفز وإثارة العقل ویقوم على ضرورة حل المشكلة 

على أنھ موقف بھ طرفان یتحدى أحدھما جمیع التعریف السابقة تؤكد على أن العصف 

الذھني ھو أحد المفاھیم التربویة التي ظھرت وفق المدرسة المعرفیة فالعقل بعصف 

 بالمشكلة ویفحصھا ویمحصھا بھدف الوصول إلى الحلول اإلبداعیة المناسبة.

 

. 20 المرجع السابق، ص ،- یحي محمد بنھان 1
، ص م2011، 1إستراتیجیات تنمیة التفكیر ومھاراتھ، ولید رفیق العیاصرة، دار أسامة للنشر والتوزیع، األردن، ط -  2

161. 
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ویستخدم العصف الذھني كأسلوب للتفكیر الجماعي أو الفردي في حل الكثیر من 

المشكالت العلمیة والحیاتیة المختلفة بقصد زیادة فاعلیة ومھارات التفكیر لدى الطلبة في 

Pجمیع مستویاتھم العقلیة ومراحلھم الدراسیة.  3F

1 

وھو من األسالیب التدریسیة الحدیثة التي تستخدم لتولید أكبر قدر من األفكار 

بھدف تنمیة قدرات التالمیذ العقلیة وذلك من خالل التدریب على تولید األھداف المتتابعة 

Pوالمتنوعة في نفس الوقت حول قضیة ما أو مشكلة تطرح علیھم جمیعا أثناء الدرس.  4F

2 

 ثانیا: تطوره التاریخي.

 وكان 1928إن أول من ابتدع طریقة العصف الذھني ھو العالم "أوزبون" عام 

یشتغل في النشر والدعایة واإلعالم فلم یھتم بصیاغة األسس النظریة التي قامت علیھا ھذه 

الطریقة وإنما صاغھا عدد آخر من الباحثین النفسیین واستمدت ھذه الطریقة أسسھا من 

 سنة من خالل الجماعات الدینیة یسمون 400الدیانة الھندوسیة، فقد استخدمھا الھنود قبل 

) وتعني كلمة "براي" الجانب الذي یقع Pray-Barchanھذه الطریقة (براي-بارشان 

خارج نطاق تفكیرك أما "بارشان" فتعني السؤال ویتم تقویم األفكار من خالل المناقشة 

الجماعیة وقد بین "أوزبون" في كتابة "الخیال التطبیقي" الذي وضع في طبیعتھ األولى 

طریقتھ في العصف الذھني التي یصلح تطبیقھا في جمیع مجاالت الحیاة بما في ذلك 

العملیة اإلداریة والصناعیة أي في كل المجاالت التي تحتاج إلى إثارة التفكیر عند األفراد 

Pوالجماعات على حد سواء.  5F

3 

 

 

 

، األولى- حل المشكالت، حسین محمد أبو ریاش وغسان یوسف قطیط، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة  1
. 85م، ص 2008

. 87- حسین محمد أبو ریاش وغسان یوسف قطیط، المرجع السابق، ص  2
- العصف الذھني وأثره في تنمیة التفكیر االبتكاري، عمر إبراھیم عزیز، دار مجلة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة  3

. 47م، ص 2008االولى، 
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 مراحل جلسة العصف الذھني ومبادئھ.: المبحث الثاني

 أوال: مراحل العصف الذھني.

 یعمل المعلم على تھیئة غرفة الصف وترتیب الكراسي على شكل دائرة. -1

یقوم المعلم بتوضیح المبادئ والقواعد األساسیة لھذا األسلوب وذلك لتذكیر الطلبة  -2

 بھا. 

 یسأل المعلم عن المشكلة أو الموضوع أمام الطالب ویقوم بتوضیحھا بعنایة. -3

یعلن المعلم للطالب أن ھذه الجلسة ستستمر لفترة محددة من الزمن تتراوح بین  -4

 عشرین إلى ثالثین دقیقة.

یعطي المعلم للطلبة المزید من المعلومات عن الموضوع ألن إعطاء المزید من  -5

 التفاصیل قد یحد بصورة كبیرة من تفكیرھم ویحصره في مجال ضیق.

یتأكد المعلم من أن كل طالب قد فھم المشكلة موضوع النقاش ویشجع كل طالب  -6

 على المشاركة واإلدالء برأیھ.

یطلب المعلم من كل مجموعة أن تختار منسق لھا أو كاتبا یقوم بتسجیل كل ما  -7

یعرض في الجلسة بحیث یكون مقبوال من الطالب أو على درایة كافیة بموضوع 

 المشكلة.

یأخذ كل مشارك دوره حتى ولو لم تكن لدیھ فكرة وفیھا یحدد الطلبة عدد كبیر من  -8

 األفكار.

یقوم المعلم باستشارة الطالب المشاركین إذا ما نصب لدیھم معین األفكار وقد  -9

یكون من المناسب حث المشاركین على تقمص شخصیة أحد أطراف المشكلة 

 لتسھیل التفاعل مع الدور وبالتالي تتوارد األفكار.

یتم مناقشة األفكار المتداولة من قبل الطالب وتصف إلى أفكار مفیدة وأصیلة  -10

 وقابلة للتطبیق مباشرة.

 یقوم المعلم بالتعلیق على األفكار المتداولة من حیث التشابھ. -11
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یقوم المسجل بتدوین أفكار التالمیذ على اللوح ویرقمھا حسب تسلسل ورودھا  -12

 حتى تظل األفكار متبثة ویستطیع أن یراھا الطالب ویبینوا أفكار جدیدة علیھا.

 یحدد المعلم معاییر للحكم على األفكار المتداولة لحل المشكلة. -13

یعطي المعلم بالمشاركة مع الطالب من عالمة إلى خمس عالمات لكل فكرة  -14

 یتداولھا الطالب استنادا إلى مدى مطالبتھا المعیار.

یحفظ سجل للجلسة ویكون على شكل مالحظات أو تسجیل صوتي تتم دراستھ في  -15

 1وقت الحق ألجل تقویمھ. 

 ثانیا: مبادئ العصف الذھني.

الحكم المؤجل أي إرجاء التقییم بمعنى أن الحكم المضاف لألفكار أثناء الجلسة  -1

ممنوع، فیجب أن یؤجل األحكام حتى تخسر أفكار اآلخرین وإبداعھم وندعھم 

 یعبرون بحریة دون تقییم وال یسمح بأي تعلیق محرج.

تكوین بیئة صفیة دیموقراطیة مساعدة لجمیع الطالب على المشاركة قوال وعمال  -2

 من خالل التركیز على قضیة معینة.

إطالق حریة الفكر والتحرر مما قد یعیق التفكیر ویجب ھنا على كل مشارك أن  -3

یمنع تفكیره وخیالھ الحریة والمرونة المطلقة إلنتاج األفكار غیر التقلیدیة وعلى 

كل عضو أن یشجع نفسھ وزمالئھ على إنتاج األفكار الطریقة والبعیدة عن الواقع 

التي من المحتمل أن ال یكون ھناك من فكر بھا من قبل ویجب تدوین أیة فكرة ترد 

إلى ذھن المشارك مھما كانت درجة غرابتھا، فكلما ازدادت األفكار غرابة ازداد 

 2احتمال أن توجد بینھا أفكار أصیلة ومفیدة. 

 

 

. 230- فخري رشید خضر، المرجع السابق، ص  1
- إستراتیجیات حدیثة في فن التدریس، عبد الرحمان عبده الھاشمي وطھ علي حسین الدیمي، دار الشروق للنشر  2

. 148، ص 1، ط 2007والتوزیع، عمان، 
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توحید األفكار وتحسینھا وتطویرھا وفیھ یجري البناء على أفكار اآلخرین وذلك  -4

بأن كل من یشارك في الجلسات بتوحید األفكار التي ینتجھا ھو وزمالئھ أي 

التألیف بین فكرتین أو أكثر لتشكیل فكرة جدیدة، قد تكون أفضل من األفكار التي 

تكونت وفي ھذه الحالة یجب إثارة مجموعة من األسئلة مثل: عملیات الدمج التي 

 1یمكن إجراؤھا على األفكار والمقترحات المطروحة لجعلھا أكثر فاعلیة. 

الكمیة تولد النوعیة فمزید من األفكار المعتادة یولد نوعیة جیدة من األفكار  -5

 التطبیقیة أو اإلیجابیة.

األفكار المطروحة ملك للجمیع بمعنى أنھ یمكن اشتقاق أو تركیب فكرة أو حل من  -6

 فكرة مطروحة سابقا والبناء على أفكار اآلخرین.

توفیر المناخ الذي یشجع على طرح المزید من األفكار ألن زیادة األفكار  -7

المطروحة تعطي فرصا أوفر للحصول على حل أمثل فضال على أن زیادة األفكار 

 2قد ترفع من نوعیتھا. 

 ثالثا: دواعي استخدام أسلوب العصف الذھني.

یرى العدید من المختصین أن أسلوب العصف الذھني لھ دور كبیر وأثر واضح في 

 تنمیة التفكیر اإلبداعي وذلك لعدة أسباب لعل أھمھا:

 : أسلوب العصف الذھني عملیة بدیھیة -

 یعمل الحكم المؤجل للعصف الذھني على توفیر مناخ إبداعي وذلك ألنھ ال یوجد 

 نقدا أو تدخل مما یخلق مناخا حرا للتفكیر بشكل بدیھي.

 : عملیة بسیطة أسلوب العصف الذھني -

 یساعد عدم وجود أي نوع من النقد أو التقسیم أو قواعد خاصة على بساطة العمل 

 والحریة في التفكیر.

، ص 02،2007اإلبداع ماھیتھ، اكتشافھ وتنمیتھ ، دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزیع، االمارات ،ط - زید الھویدي،  1
248 .

. 249، ص المرجع نفسھ- زید الھویدي،  2
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 : أسلوب العصف الذھني عملیة مسلیة -

 یشارك كل طالب في المناقشة الجماعیة أو حل المشكلة جماعیا والفكرة ھنا ھي 

 االشتراك في الرأي أو المزج بین األفكار الغربیة وتركیبھا.

 :أسلوب العصف الذھني عملیة عالجیة -

تكون لكل فرد من األفراد المشاركین في جلسة العصف حریة الكالم دون أن یقوم أي فرد 

 بفرض رأیھ أو فكره أو حلھ للمشكلة.

 : أسلوب العصف الذھني عملیة تدریبیة -

Pفھو طریقة مھمة الستمارة الخیال والمرونة والتدریب على التفكیر اإلبداعي.  10F

1 

 : خصائص عینات األسلوب وشروط نجاح العصف.المبحث الثالث

 أوال: خصائص عینات األسلوب.

 یجب أن تتمیز مجموعة األسلوب بجملة من الخصائص وھي:

 حجم المجموعة: .1

 وفیھ إذا كان عدد أفراد المجموعة قلیال كانت متطلبات الجلسة محدودة وكان عدد 

األفراد المعصوف بھا محدودا، أیضا وبالمقابل إذا زاد أفراد المجموعة تطلب األمر 

جھودا أكثر تعقیدا في كم األفكار المعصوف بھا زیادة على أن رئیس الجلسة یحتاج إلى 

Pالمجموعة الكبیرة إلى مھارات متقدمة في إدارة الجلسات.  11F

2 

 

 

 

. 132- غسان یوسف قطیط، المرجع السابق، ص  1
 .41، ص استراتجیات حدیثة في فن التدریس- عبد الرحمان عبده الھاشمي وطھ علي حسین الدیمي،  2
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 العمر: .2

 ویعني أن للفئة العمریة للمجموعة تأثیر في عملیة العصف الذھني وعلى رئیس 

الجلسة أن یدرك ذلك، فكلما تقدمت السن باإلنسان زاد حسھ بضرورة تقدیم المخرجات 

اللفظیة والحركیة وال یعني ھذا أن الشباب ال یقدون على ذلك فالشباب عموما یتمتعون 

 بدینامیكیة وحركة واستجابة أكثر بكثیر من المتقدمین بالسن.

 اللغة: .3

 وھي من الخصائص المھمة لمجموعة العصف وفیھا یجب على رئیس الجلسة أن 

یتعرف التي یستخدمھا المشاركون ویتقنونھا إلى جانب اللھجة، لما لھا من أثر في طبیعة 

 المخرجات اللفظیة.

 الوظیفة والخبرات السابقة: .4

 وتعني ما لدى األفراد من خبرات سابقة في مجال العمل وخبرتھم في الوظیفة التي 

یشغلونھا وخبرتھم السابقة في جلسات العصف، ومعرفة انطباعھم وموافقتھم 

Pواتجاھاتھم. 12F

1 

 التخصص: .5

 وفیھ ترتبط فاعلیة جلسات العصف ارتباط وثیق فإذا كان أفراد المجموعة یحملون 

 التخصص نفسھ یسھل إعطاء أفكار نوعیة ویجرب عمل ھذه المجموعة بطریقة میسرة.

 

 

 

 

. 42- عبد الرحمان عبده الھاشمي وطھ علي حسین الدیمي، المرجع السابق، ص  1
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 ثالثا: شروط نجاح العصف.

أن یسود جلسة العصف الذھني المرح وخفة الظل واالبتعاد عن االستھزاء  )1

 بأصحاب األفكار الغربیة والطریفة.

 ضرورة أن یكون المشاركون على درایة معقولة بموضوع المشكلة. )2

 معرفة المشاركون لمبادئ األسلوب وفوائده. )3

یجب أن یكون المعلم كثیر التدخل ولھ أن یتدخل عندما یمیل الطلبة إلى تقویم أو  )4

 التعدیل.

االنطباع العام الذي ینبغي تعزیزه ھو أن جلسة العصف الذھني ھي موقف لتولید  )5

 األفكار وینبغي على المرء أن ال یتوتر بسبب أراء اآلخرین............................

التقید بوقت الحصة وأن لم یسعف المعلم الوقت فبإمكانھ جعل الحصة األولى لتولید  )6

 األفكار والحصة الثانیة للحكم والتقییم.

 بناء الثقة في نفوس الطلبة من حین آلخر. )7

 یفضل أن یجري التقویم أمام جمیع الطالب. )8

 منع التعلیقات الساخرة والنقد الالذع. )9

أن تتضمن الجلسة طرح عدد من األسئلة المفتوحة أو مواجھة الطلبة بمواقف  )10

 حیاتیة مشكلة.

 اإلكثار من ضرب األمثلة الناجحة یولد النجاح. )11

 استخدام التعزیز اإلیجابي. )12

 تبصیر الطلبة بما وھبھم هللا تعالى من قدرات عقلیة. )13

 توفیر األجواء الالزمة إلطالق العنان لھذه القدرات. )14

إیمان المعلم بجدوى طریقة العصف الذھني لضمان سیل األفكار للحصول على  )15

 الكم المطلوب للوصول إلى الكیف المأمول والحلول المناسبة للمشكلة.
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تشجیع میل األفكار غیر المألوفة وقبولھا مع مالحظة الموازیة بین األطراف  )16

 والتفریط في قبول األفكار البعیدة كلیا من المشكلة الفعلیة.

الحرص على الحجم األمثل لجلسة العصف وطبیعة المشاركین فیھا بحیث ال  )17

 یزید عددھم عن الخمسة.

 وضوح المشكلة لدى قائد الجلسة واألفراد. )18

 وضوح مبادئ وقواعد العمل والتقید بھا من قبل الجمیع. )19

خبرة قائد الجلسة وقناعتھ بقیمة أسلوب العصف كأحد االتجاھات المعرفیة في  )20

 حفز اإلبداع.

 قدرة قائد الجلسة على إدارة وتوجیھ الحوار والنقاش. )21

یجب أن تكون المشكلة المطروحة وتستحق الدراسة والبحث ومالئمتھا لقدرات  )22

 وخبرات الطلبة.

توزیع األدوار بین األفراد أثناء الحوار من خالل إدارة الحوار وتدوین وعرض  )23

 األفكار. 

 1تنویع قائد الجلسة لألسئلة التي یطرحھا على الطلبة.  )24

 : معوقات أسلوب العصف وأھداف التدریس بھ.المبحث الرابع

 أوال: معوقات أسلوب العصف.

 ألسلوب العصف الذھني مجموعة من المعوقات تحول دون ناجحة وھي كالتالي:

 المعوقات اإلدراكیة: .أ

 وتتمثل المعوقات اإلدراكیة بتبني اإلنسان طریقة واحدة للنظر إلى األشیاء واألمور 

فھو ال یدرك الشيء إال من خالل أبعاد تحددھا النظرة المقیدة التي تضفي عنھ الخصائص 

Pاألخرى لھذا الشيء.  14F

2 

. 128- غسان یوسف قطیط، المرجع السابق، ص  1
 .130، ص 2012أثر استخدام نموذج التعلیم التولیدي والعصف الذھني في تنمیة المفاھیم -  2
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: البارومتر جھاز لقیاس الضغط الجوي وھي خاصیة واحدة فرضھا النظام مثال على ذلك

التعلیمي وعند التخلص من العائق اإلدراكي نرى فیھ أبعادا أخرى منھا: أنھ یمكن 

 استخدامھ بندوال أو ھدیة أو أداة لقیاس االرتفاع أو لعبة أطفال.

 العوائق النفسیة: .ب

 وتتمثل في الخوف من الفشل ویرجع ھذا إلى عدم ثقة الفرد بنفسھ وقدراتھ على 

ابتكار أفكار جدیدة وإقناع اآلخرین بھا وللتغلب على ھذا العائق یجب أن یدعم اإلنسان 

بنفسھ وقدراتھ على اإلبداع وبأنھ ال یقل كثیرا في قدراتھ ومواھبھ عن العدید من العلماء 

 الذین أبدعوا واخترعوا واكتشفوا.

 التركیز على ضرورة التوافق مع اآلخرین. .3

 یرجع ذلك إلى الخوف أن یظھر الشخص أمام اآلخرین بمظھر یدعو للسخریة ألنھ 

 أتى بشخص أبعد ما یكون من المألوف بالنسبة لھم.

 القیود المفروضة ذاتیا: .4

 یعتبر ھذا العائق من أكثر عوائق التفكیر اإلبداعي صعوبة ألنھ یعني أن یقوم 

الشخص من تلقاء نفسھ بوعي أو بدون وعي یفرض قیود لم تفرض علیھ لدى تعاملھ مع 

 المشكالت.

 التقید بأنماط محددة للتفكیر: .5

 كثیرا ما یرتبط البعض بنمط واحد في التفكیر ویرتبطون بھ، مطوال وال یتخلى 

 عنھ، كذلك قد یسعى البعض إلى افتراض أن ھناك حال للمشكالت یجب البحث عنھ.

 التسلیم األعمى لالفتراضات: .6

 فھي عملیة یقوم بھا العدید منا بغرض تسھیل حل للمشكالت وتقلیل وجود االحتماالت.
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 التسرع في تقییم األفكار: .7

 وھو من العوائق االجتماعیة في عملیة العصف الذھني ومن العبارات التي تفتك 

بالفكرة في مھدھا ما یتداولھ التالمیذ بینھم عند طرح فكرة جدیدة من یضمن نجاح ھذا 

 الحل؟، ھذه الفكرة لن تكون الحل المناسب للمشكلة.

 الخوف من اتھام اآلخرین ألفكارھم بالسخافة: .8

Pأن یخشى الطلبة فیما بینھم السخافة من خالل الحلول المقترحة من بعضھم البعض.  15F

1 

P ثانیا: أھداف التدریس بأسلوب العصف الذھني. 16F

2 

 تفعیل دور المتعلم في المواقف التعلیمیة. -

تحفیز المتعلمین على طرح األفكار اإلبداعیة حول موضوع معین منت خالل  -

 البحث عن إیجابیات صحیحة أو حلول ممكنة للقضایا التي تفرض علیھم.

أن یعتاد الطالب على االستفادة من أفكار اآلخرین من خالل تطویرھا والبناء  -

 علیھا.

 زیادة فاعلیة المتعلم وإیجابیتھ في التعلم. -

 تدریب المتعلمین على مواجھة المواقف التي تتسم بالصعوبة. -

 تنمیة القدرة على التفكیر االبتكاري لدى الطلبة. -

 تنمیة المیل نحو العمل الجماعي التعاوني لدى التالمیذ. -

 تدریب الطلبة على كیفیة تحدید المشكالت ووضع الخطط الالزمة لمواجھتھا. -

تحقیق مستوى عال من مستویات اإلدراك العقلي للمشكالت والقضایا التي یدور  -

 3حولھا النقاش. 

 یساعد ھذا األسلوب في الكشف عن معتقدات ومشاعر الطلبة. -

 

 .135، ص 2012أثر استخدام نموذج التعلیم التولیدي والعصف الذھني في تنمیة المفاھیم -  1
. 24 ، ص  العصف الذھني وحل للمشكالت- یحي محمد بنھان 2
. 452، ص تنمیة المفاھیم العلمیة ومھارات عملیات العلم- سناء أبو عاذرة،  3
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 جمع قدر من األفكار حول موضوع محدد في فترة زمنیة قصیرة نسبیا. -

 استخدامھ ال یستلزم جھودا كبیرة في األعداد والتحضیر. -

 تساعد على التفاعل وتبادل المعلومات والتھیئة للموضوع القادم -

 یثیر اھتمام المتعلمین وتفكیرھم. -

التسلیة والبھجة: أسلوب العصف الذھني یثیر لجمیع المشاركین الفرصة للنقاش  -

 1واالشتراك في تولید األفكار حول المشكلة المطروحة. 

 أھمیة العصف الذھني:

 المساعدة على اإلقالل من الخمول الفكري للطلبة. -

 تكوین الرأي وطرح األفكار دون الخوف من فشل الفكرة. -

 تشجیع أكبر عدد من الطلبة على إیجاد أفكار جدیدة. -

 تنمیة التفكیر اإلبداعي عند الطلبة. -

 استخدام القدرات العقلیة العلیا مثل التحلیل والتركیب والتقویم. -

 جعل نشاط التعلیم والتعلم أكثر تمركزا حول الطلبة. -

طریقة لھا جاذبیة بدیھیة، ألن تأجیل النقد یساعد على خلق مناخ ینمو فیھ اإلبداع  -

نظرا لعدم مقاطعة المتحدث وإعطائھ الحریة الكاملة للتعبیر عن أفكاره مھما كان 

 نوعھا ومستواھا.

 عملیة بسیطة نظرا لعدم وجود نقد أو قیود على إنتاج األفكار. -

 عملیة مسلیة الحتواء بعض اآلراء المطروحة على أفكار غریبة. -

 عملیة عالجیة حیث یدلي كل متحدث برأیھ دون مقاطعة من أحد. -

عملیة تدریبیة، ألنھا تساعد في استثارة الخیال والتدریب على مھارات التفكیر  -

 اإلبداعي.

تشجع على تنمیة مھارات النقد والمقارنة والتقییم والتحلیل لألفكار المعقدة بعد  -

 2االنتھاء من عملیة تولیدھا. 

. 454 المرجع السابق، ص ، - سناء أبو عاذرة 1
. 252- ولید رفیق العیاصرة، المرجع السابق، ص  2
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 : إیجابیاتھ وسلبیاتھ.المبحث الخامس

P. أوال: إیجابیات التدریس بأسلوب العصف الذھني 20F

1 

 یفتح المجال أمام الجھد الجماعي الخالق. -

 یولد الحماس لدى التمیز من خالل السیطرة على خیالھ. -

 ینمي مھارات القیادة لدى التلمیذ. -

 یتیر الواقعیة والنشاط والحیویة لدى الطلبة. -

 ینمي الثقة بالنفس. -

 یوفر الحریة للطلبة للتعبیر عن آرائھم. -

 التفكیر بالعصف الذھني حر یحلو من القیود والمحددات. -

 2یدرب الطلبة على احترام آراء اآلخرین وتقبل وجھات النظر األخرى.  -

 یتدرب الطلبة على األسلوب العلمي في المناقشة. -

 ینمي روح التعاون والعمل الجماعي بین الطلبة. -

 ینمي الحلول االبتكاریة للمشكالت. -

 الوعي بأھمیة الوقت. -

 یساعد المتعلم بموجبھ محور العملیة التعلیمیة والعنصر الفاعل فیھا. -

 ومن المیزات الجیدة للعصف الذھني نذكر:

 یساعد في الكشف عن معتقدات ومشاعر المشاركین. -

 جمع أكبر قدر من األفكار موضوع محدد في فترة زمنیة محددة. -

 استخدامھ ال یستلزم جھودا كبیرة في اإلعداد والتحضیر. -

 یساعد على التفاعل وتبادل المعلومات والتھیئة للموضوع القادم. -

التعرف على ما یمتلكھ الطلبة من أفكار إضافة إلى معرفة المعلم للطلبة بماذا  -

 یفكرون، وكیف یفكرون.

م 2011إستراتیجیات التدریس المتقمنة وإستراتیجیات التعلیم وأنماط التعلم، عبد الحمید حسن شاھین، اإلسكندریة، - 1

     .http : www.almalem/net/saboora/showehread.pht-?T في الموقع:
. 41، ص المرجع نفسھ- عبد الحمید حسن شاھین،  2
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إثارة تفكیر الطلبة وتوفیر جو من المتعة لھم في المراحل القادمة.سھل التطبیق في  -

 القسم وخارجھ فال یحتاج إلى تدریب طویل من قبل مستخدمیھا في برامج التدریب 

 تنمیة مھارات التفكیر المختلفة لدى الطلبة. -

اقتصادي، ال یتطلب عادة أكثر من مكان مناسب وسورة وطباشیر وبعض األوراق  -

 واألقالم.

تنمیة الثقة بالنفس من خالل طرح الفرد آراءه بحریة دون تخویف من نقد اآلخرین  -

 1لھ. 

 ثانیا: عیوب التدریس بالعصف الذھني.

صعوبة تجمیع وتسجیل جمیع األفكار واآلراء وخاصة في الفصول ذات الكثافة  -
 العالیة ووجود المعلم بمفرده في الفصل.

تكرار وتشابھ بعض األفكار واآلراء من قبل بعض التالمیذ وظنھم أنھا أفكار  -
مختلفة وال بد من تسجیلھا دنا من شعورھم بالتفرقة وال سیما في الصفوف المبكرة 

 في المرحلة االبتدائیة.
 استغراقھ وقتا كبیرا في الحصة، مما ینقص من الوقت المخصص للمھام األخرى. -
یتطلب الخبرة والمھارة من المعلمین في ترجمة وربط محتوى المقرر الدراسي  -

 بمشكالت حیاتیة تثیر اھتمام التالمیذ لتولید األفكار وابتكار الحلول.
 بعض األفكار المطروحة بعیدة عن الواقعیة. -
 صعوبة التزام الطالب بالسلوك المرغوب. -
 كثرة عدد الطالب في الفصل. -
 خوف الطالب من النقد واالستھزاء. -
یتطلب التزامات وقواعد یسیر بموجبھا وعند عدم توافرھا ال یؤدي األسلوب  -

 2أھدافھ. 

 

. 133، ص حل المشكالت ابداعیا- غسان یوسف قطیط،  1
- أسس التفكیر وأدواتھ، مفاھیم وتدریبات في تعلم التفكیر بنوعیة اإلبداعي والناقد، ترجمة منیر الحوراني، دار  2

. 85ھـ، ص 1426م-2006، 2الكتاب الجامعي للنشر والتوزیع، ط 
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P. ثانیا: أشكال العصف الذھني 24F

1 

 من حیث العدد: .أ

 فردي:  .1

 یستطیع الفرد استخدامھ لوحده كطریقة تفكیر أو البحث عن الحلول أو النظر في قضیة.

 جماعي: .2

 تستطیع استخدامھ ضمن العمل في مجموعات.

 

 من حیث نوع المثیر: .ب

 معنوي (مجرد): .1

 یكون المثیر مجردا من طرح تساؤل أو الطلب من المجموعة التفكیر بحل.

 مادي (حسي): .2

 یستخدم مثیر عملي من خالل الحواسب كأن تستخدم الرسومات واألدوات لعبة.

 

 من حیث األسلوب: .ج

 شفھي: .1

 من خالل جلسات الحوار والنقاش وطریقة التراعي الحرة لألفكار.

 كتابي: .2

 كتابة جمیع األفكار وتدوینھا بحیث یراھا جمیع الطالب.

 

. http :www.almualem/net/saboora- موقع االنترنیت:  1
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 من حیث طریقة التنفیذ: .د

 مباشر: .1

 مسیر المجموعة یثیر سؤال ثم یدون مباشرة االستجابات وردود الفعل.

 متدرج: .2

 یمر العصف الذھني في مراحل متدرجة فردي ثم ثنائي أو مجموعات صغیرة ثم 

 مشاركة في المجموعات الكبیرة.

 

 آلیات استخدام العصف الذھني:

 توجد العدید من اآللیات التي یمكن من خاللھا تنفیذ جلسة العصف الذھني وسنقوم 

 باستعراض بعض منھا:

تناول الموضوع عامة من جمیع المشاركین في وقت واحد، مع مراعاة عدم تجاوز  -

 عددھم على العشرین مشاركا.

إذا زاد المشاركین على العشرین فیمكن تقسیمھم إلى مجموعات ومطالبة كل  -

مجموعة بتناول الموضوع بكاملھ، ثم تجمع األفكار من المجموعات وتحذف 

 األفكار المكررة.

تقسیم الموضوع إلى أجزاء وتقسیم المشاركین إلى مجموعات وتكلف كل مجموعة  -

بتناول جزء واحد من الموضوع، ثم تجمع أفكار المجموعات لتشكل أجزاء 

 1الموضوع بكاملھ. 

. 137- غسان یوسف قطیط: المرجع السابق، ص  1
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 الخاتمة

 

تناولت في ھذا البحث أسلوبا من األسالیب التعلیمیة المعاصرة وھو أسلوب 

 العصف الذھني وفد توصلت إلى النتائج التالیة:

 األسالیب التعلیمیة إحدى المحاور األساسیة لعملیة التدریس في مجال التربیة. -

 یعد التعلم التعاوني والتعلم باالكتشاف أبرز ھذه األسالیب: -

 أسلوب العصف الذھني أسلوب ضروري لتعلیم الصغار والكبار •

 للعصف الذھني قواعد ال بد من توفرھا لضمان نجاح العصف الذھني.   -

لھ مراحل یجب تتبعھا للحصول على النتائج المرجوة والوصول إلى أكبر قدر من  -

 النجاح فیھ.

 یستفید من تطبیق أسلوب العصف المتعلم والمعلم في نفس الوقت. -

 العصف الذھني كان محط اھتمام الكثیر من المتعلمین ألنھ یؤدي إلى اإلبداع. -

یمكن االستفادة من العصف الذھني في المجاالت السیاسیة واالقتصادیة  -

 واالجتماعیة.

إلمام المعلم بمختلف األسالیب یساعده على تسییر عملیة التدریس بصورة فعالة  -

 ومجدیة.

 اعصف الذھني لدیھ دور فعال في تنمیة تفكیر الطلبة في تحصیلھ الدراسي. -

 وفي األخیر نسأل هللا أن یقبل منا ھذا العمل، فإن أصبنا فمن هللا وإن أخطأنا فمن أنفسنا.
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