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  الرحیمبسم هللا الرحمن

   
  دعـاء

اللّھم إني أسألك في صالتي ودعائي بركة تطھر بھا قلبي وتكشف بھا حزني 

وتغفر بھا ذنبي وتصلح بھا أمري وتغني بھا فقري وتذھب بھا شري وتكشف 

 بھا شملي وتبیض بھا وجھي یا أرحم الراحمین.

اللّھم إلیك مددت یدي وفیما عندك عضمت رغبتي فأقبل توبتي وارحم ضعف 

قوتي واغفر خطیئتي واقبل معذرتي واجعل لي من كل خیر نصیبا وإلى كّل 

 خیر سبیال برحمتك یا أرحم الراحمین.

اللھم ال تحرمني وأنا أدعوك وال تخیبني وأنا أرجوك اللھم إني أسألك یا 

فارجي الھمِّ ویا كاشف الغم یا مجیب دعوة المضطرین یا رحمان یا رحیم 

 اآلخرة. 
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 مفھوم األسلوب (لغة واصطالحا)
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 مقدمة
 

مقدمة: 

الحمد ہلل العلي األعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فھدى، والذي أحاط بكل شيء 

 أحمده على إتمام النعمة، وأشكره على دوام الفضل والمنن والصالة والسالم على علما

المعلم األول سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم، خیر من بلغ واخبر، علم هللا تعالى بھ الناس 

من جھل وھداھم بھ من ضالل، فللھ ورسولھ الفضل والمنة، ثم للذین ساروا على منھاجھ 

  القویم وسنتھ الطاھرة من آل بیتھ وصحابتھ والتابعین وتابعیھم بإحسان إلى یوم الدین، 

وبعد ... 

ینطلق المعلم في تدریسھ من فلسفة عادة ما یتبناھا من خبراتھ ومعارفھ المكتسبة، لذا 

ال بد من توجیھ المعلم منذ دراستھ على التطبیق العملي لنظریات التعلم التي تركز على 

قاعة نا في وتنمیة المھارات العقلیة للمتعلم بعیدا عن األسلوب التقلیدي الذي إعتاد علیھ معلم

 أو وا أنھا األسالیب المثلى إلنجاز وإنھاء المنھاج المدرسي، ویتناسم اعتقادا منھالتدریس

 أن اكتساب المعرفة في حد ذاتھا دون اإلھتمام والتركیز على المھارات العقلیة، ھو واینس

ھدف ال تسعى إلى تحقیقھ األنظمة التعلیمیة. 

وبذلك دعت الحاجة إلى البحث عن طرق تدریس تحفز المتعلم على البحث والتقصي، 

كما تجعل منھ محورا رئیسا في عملیة التعلم من خالل جعلھ باحثا ومخططا ومجربا. 

وكون أسالیب التدریس ھي األطر العامة التي تقدم من خاللھا المعارف والمھارات 

المختلفة والعادات المتفاوتة واإلتجاھات المرغوبة ضمن العملیة التربویة المنظمة. 

 موسوما بـ: يومن ھذا المنطق جاء بحث

 حل المشكالت في التعلیم (نموذجا). / بیداغوجیا-أھم األسالیب التعلیمیة المعاصرة

ومن ھنا ندرج طرح إشكالنا: 

 ما ھي أھم األسالیب التعلیمیة المعاصرة؟ -

 وكیف ساھم أسلوب حل المشكالت في العملیة التعلیمیة؟ -

  أ
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أو كیف یمكن أن نستفید من ھذه األسالیب في عملیة التدریس؟ 

كما أنھ على المتعلم أن یكون على درایة بأسالیب التدریس المناسبة، الن ھذه األخیرة 

من األمور المھمة التي یحتاجھا المعلم حتى یكون ناجحا في تدریسھ، ولم یكن اختیارنا 

للموضوع عبثیا، بل جاء نتیجة تفكیر وتعمق ودوافع أملت علینا اختیار ھذا الطرح، فكان 

من جملتھا: 

األسباب الذاتیة: المتمثلة فیما یلي: 

غبتي بالتعلیم. ر* اھتمامي و

* أھمیة األسالیب التعلیمیة  المعاصرة في التعلیم. 

األسالیب الموضوعیة: 

ھي البحث عن المھارات التي یستخدمھا المتعلم في تقصیھ العلمي سعیا منھ للوصول 

إلى المعارف، وتھدف دراستي إلى حل المشكلة، ھو أن یتمكن الطلبة من الوصول إلى 

المعرفة بأنفسھم، األمر الذي زادنا إصرارا على القیام بھ، سارین على الخطة التي تنقسم 

إلى: 

مقدمة ومدخل وفصلین نظریین وخاتمة. 

 .األنواعواألسالیب التعلیمیة: المفھوم   فیھت تناولو ت في المدخلأثر

   (لغة واصطالحا). األسلوب مفھوم:أوال

 الفرق بین األسلوب والطریقة واإلستراتیجیة. ثانیا:

، وتضمن العناصر  باألسالیب التعلیمیة المعاصرةتھ وسمالذيأما في الفصل األول 

 اآلتیة:

  الذھنيالتعلم العصفأسلوب  -أ

 أسلوب التعلم التعاوني. -ب

 أسلوب التعلم اإلكتشافي. -ج

أسلوب تعلیم المشروعات.  -د

 العناصر  بأسلوب حّل المشكالت في التعلیم، وتضمنتھأما عن الفصل الثاني فقد عنون

: اآلتیة

  ب
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 أسلوب حل المشكالت في التعلیم. -أ

 مفھوم المشكلة وتصنیف المشكالت. -ب

ج- مفھوم أسلوب حل المشكالت وخصائصھ. 

د- خطواتھ وإجراءاتھ في الصف (العوامل التي تحكم النشاط الذھني). 

ه- إیجابیات وسلبیات أسلوب حل المشكالت. 

ھم النتائج والمالحظات التي توصلنا إلیھا من خالل عرضنا ألأما خاتمة البحث فكانت 

للفصول. 

 وقد واجھت عدة صعوبات منھا: كثرة المصطلحات وتشعب الموضوع.

 أھمھا: على مجموعة من المصادر والمراجع وقد إعتمدت

عبد الرحمن عبد الھاشمي، طھ علي حسین الدلیمي، استراتیجیات حدیثة في فن  -

 التدریس.

 محسن علي عطیة، المناھج الحدیثة وطرائق التدریس. -

 ولید رفیق العیاصرة، استراتیجیات تعلیم التفكیر ومھاراتھ. -

 حذام عثمان یوسف، ردینة عثمان یوسف، طرائق التدریس، منھج، أسلوب، وسیلة -

 في وسط إشكالیة البحث منھجا یقوم على الوصف والتحلیل. توقد إتبع

 السداد والتوفیق.سأل هللا أوأخیرا 

 الطالبة: بن یوسف سامیة

  ج
 



    مفھوم األسلوب                                                                مدخلال
 

2 
 

 مفھوم األسلوب: -1

 طریق ممتد فھو أسلوٌب قال: واألسلوب ل: (ویقال للسطر من النخیل أسلوب وكلغة

الطریق، والوجھ، والمذھب، یقال أنتم في أسلوب سوء، ویجمع أسالیب. واألسالیب: الطریق 

، یقال أخذ فالٌن في أسالیب من القول أي أفانین منھ، وإّن  تأخذ فیھ، واألسلوب بالضم: الفنُّ

أنفھ لفي أسلوب إذا كان متكبرا، قال أُُنوفُھُْم بِالَفْخِر، في أْسلوِب، وَشَعُر األْسَتاِه بِالَجُبوِب 

ساء، كما یقال أنٌف في السماء واْسٌت في الماء والَجُبوُب وْجھ  یقول: یتكّبرون وھم أخِّ

0Fاألرض، ویروي أُُنوفُھُْم ِملَفْخِر، في أْسلوِب أراَد ِمَن الَفْخِر، فحذف النون)

1 .

وھذا معناه أن األسلوب یقتضي نظاما معینا، ونسقا محددا من األنساق، وھو نقیض 

األرض الغلیظة التي یتعذر المسیر علیھا. 

: (النھج اللغوي الذي یشتقھ األدیب لنفسھ في خضم المادة وعرفھ آخرون بقولھم

1Fاللغویة المتراكمة)

2 .

وما یمكننا استنتاجھ من خالل ھذا التعریف، أن األسلوب نسق معین ونظام، وأن ھذا 

النسق قد یكون عاما فیعني الطریق وقد یكون خاصا فیعني خرق النظام اللّغوي وكسر 

                                                                                                          النسق.

اصطالحا: 

یعّرف األسلوب بأنھ (ھو مجموعة القواعد والضوابط والكیفیات التي تؤدي بھا 

الطریقة من المدرس، أو ھو كل ما یتبعھ المدرس من أجل توظیف طریقة التدریس بفاعلیة 

2Fتمیزه عن المدرسین اآلخرین الذین یستخدمون الطریقة نفسھا)

3 .

وھذا معناه أن األسلوب یختلف من مدرس آلخر فھو الذي یمیزه عن المدرسین 

اآلخرین الذین یستخدمون الطریقة ذاتھا. 

. 2006، 14، المجلد 1 ابن منظور، لسان العرب، المادة (س،ل،ب) دار نوبلیس، بیروت، ط 1
محمد السید علي الكسباني، مصطلحات في المناھج وطرق التدریس- مؤسسة حورس الدولیة، سبورتیج، اإلسكندریة،   2
. 129، ص2010، 1ط
ه، 1430م، 2009 محسن علي عطیة، المناھج الحدیثة وطرائق التدریس – دار المناھج للنشر والتوزیع، األردن /د ط،  3

. 343ص
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كما أننا نجد من جھة أخرى أن األسلوب یرتبط بالمدرس وسماتھ الشخصیة، ونوع 

العالقات التي یؤسسھا المعلم مع طلبتھ، وھنا یتضح لنا جلیا أن األسلوب أضیق، ومن ھذا 

المنطلق نقول عنھ (مجموعة العملیات واإلجراءات التي تؤدیھا شخص ما، ألداء عمل ما، 

وھي تشكل نمطا ممیزا لسلوكھ. وھو أیضا الطرق التي یختلف فیھا المدرس عن اآلخر في 

3Fالعالقات، التي یؤسسھا مع تالمیذه، وأنواع المناخ االجتماعي الذي یوجده)

1  .

ومن ھنا یمكننا أن نقول عن األسالیب (إن األسالیب ذاتیة تعتمد على ذات الفرد نفسھ، 

فكل تدریسي یستخدم طریقة أو أكثر من طرائق التدریس بأسلوبھ الذاتي الخاص بھ، وبذلك 

4Fتكون األسالیب من الناحیة اإلحصائیة أكثر عددا من الطرائق)

2 .

وأیضا نجد تعریفا آخر ألسلوب التدریس بأنھ (الكیفیة التي یتناول بھا المعلم طریقة 

التدریس أثناء قیامھ بعملیة التدریس أو ھو األسلوب الذي یتبعھ المعلم في تنفیذ طریقة 

التدریس بصورة تمیزه عن غیره من المعلمین الذین یستخدمون نفس الطریقة، حیث أنھ 

5Fیرتبط بصورة أساسیة بالخصائص الشخصیة للمعلم)

3 .

فھو بھذا جملة من القواعد الفنیة والخصائص الجمالیة العامة التي یسترشد بھا الشاعر 

أو الناثر ویدور في داخل محیطھا محاوال في نتاجھ اإلبداعي مطابقتھا والتقید بھا. 

6F) األسلوب (ھو اإلنسان نفسھ)BUFFOONویعرف بوفون (

4 .

وھنا نجد أن الكالم مقتصرا على أسلوب مخصوص ال على مطلق، ویعرفھ غاستون 

)GASTON في كتابھ "رسالة في فلسلفة األسلوب" (أن األسلوب ھو التصرف الشخصي (

7Fوالمخزون العام)

5 .

 عبد الرحمن عبد الھاشمي، طھ على حسین الدلیمي، استراتیجیات حدیثة في فن التدریس – دار الشروق للنشر  1
 .19م، ص2008، 1والتوزیع، عّمان، األردن، ط

 عامر ابراھیم علوان وآخرون، الكفایات التدریسیة وتقنیات التدریس "مفاھیم وتطبیقات"، دار الیازوري العلمیة للنشر  2
. 114م، ص2011، 1والتوزیع، األردن، عمان، ط

 .RAWANJA WA الفرق بین الطریقة واألسلوب واإلستراتیجیة ،  3
 نفسھ.  4
 نفسھ.  5
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8Fتعریف (فول جل) (ھو ثمرة عمل بشري)

 كالنحات وضع تمثالھ البدیع من المادة 1

الّصماء، وكذلك یشكل الشاعر أو الناثر جملة وإیقاعاتھ ومجازاتھ من اللغة، وقد یعني 

األسلوب "اإلختالف". 

ویمكن القول أن أسلوب التعلیم أو التدریس یتسم بھ المعلم أثناء قیامھ بعملیة التدریس 

(تولیفة من األنماط التدریسیة التي یتسم بھا كلھا أو بعضھا. المعلم في أثناء تعاملھ مع 

الموقف التعلیمي التعلمي، وتوجد أربعة أنواع من أسالیب التدریس ھي أسالیب مھنة 

التدریس، وأسالیب التعامل مع التالمیذ، وأسالیب معالجة المادة الدراسیة، وأسالیب تنظیم 

. 2البیئة الصفیة)

إن المنشأ یتخیر من الرصید اللغوي دواال ُمعینة ُیقحمھا في ملفوظھ عن قصد، وبھذا 

یكون الكالم عنده ھو عمل یتم على وعي، وأّما كل ما یوجد فیھ من ألفاظ وتراكیب یؤدي 

وظیفة قصدھا المنشأ، ومن ھنا كان األسلوب ممارسة عملیة واعیة لألدوات اللغویة. 

وعلى ضوء ما سبق ذكره نقول أن األسلوب جزء من الطریقة فالطریقة خطوات 

محددة یسیر علیھا المدرسون، ولكن كل خطوة تؤدي بأكثر من أسلوب، وللمعلم تأدیتھا 

باألسلوب الذي یحسنھ ویرى بأنھ یزید من فاعلیة الطریقة. 

وھو یشیر إلى الطریقة، واألسلوب الذي یعبر فیھ الفرد عما یكنھ، أو یشعر بھ. 

 اتجاه موضوع ما، وھو یمثل مدى استعداده أو میلھ نحو الموضوع أو بعده عنھ.

وتتسم الطریقة بأنھا عملیة ھادفة منظمة تتولى تنظیم العوامل المؤثرة في العملیة 

التعلیمیة ومواد التعلم بالشكل الذي یحقق التعلم. (إن طرائق التدریس تمثل مجموعة من 

الخطوات التي یضعھا ویتبعھا المعلم أو المدرس بھدف إیصال المادة العلمیة للتالمیذ 

مستعینا باألسالیب والوسائل المتاحة على أن تكون ھذه الطرائق مستجیبة ومنسجمة مع 

طبیعة المادة العلمیة وطبیعة التالمیذ وخصائصھم السلوكیة والتكوین النفسي لھم وعوامل 

 نفسھ.  1
 محمد السید علي الكسباني، مصطلحات في المناھج وطرق التدریس – مؤسسة حورس الدولیة، سبورتنج،  2

. 129م، ص2010، 1اإلنسكندریة، ط
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البیئة المحیطة بما فیھا الضغوط والقیود الخارجیة والتي أثرت بشكل كبیر على ھذه 

الطرائق وأوجھ االختالفات بینھا مما یجعل من الصعب جدا تحدد طریقة واحدة لجمیع 

10Fالمعلمین أو المدرس ولجمیع التالمیذ)

1 .

من جملة ما تقدم نجد أن الطریقة في التدریس ھي األسلوب الذي یستخدمھ المعلم في 

معالجة النشاط التعلیمي لیحقق وصول المعارف إلى طالبھ بأیسر السبل، وأقل النفقات 

والجھد، وتستطیع الطریقة الناجحة أن تعالج كثیرا من النواقص التي یمكن أن تكون في 

المنھج أو الكتاب أو باألحرى في الطالب نفسھ. 

وأیضا قیل عنھا أنھا (خطة متكاملة لتنفیذ جزء أو أجزاء من المحتوى التعلیمي، 

الوارد في المنھج مع فئة محددة من المتعلمین في موقف تعلیمي، ترصد فیھ األھداف 

التربویة الخاصة ویحدد لكل ھذه اإلجراءات أو النشاطات التي یقوم بھا المعلم والمتعلم، 

وكذلك تحدد الوسائل التي تساعد على تفعیل اإلجراءات واألنشطة في الوصول إلى 

األھداف المخططة واكتساب التالمیذ لھا وتكییف كل تلك األدوات في سبیل بلوغ 

11Fاألھداف)

2 .

وبناءا على ما أدرج نقول عن طرائق التدریس، بأنھا مجموعة الفعالیات التي یقوم بھا 

التدریسي والطالب لغرض تحقیق التعلم. 

وأن المعلم یقوم بمجموعة من األفعال من أجل تحقیق أھداف المنھج، ولذا علیھ أن 

یتبع استراتیجیة مناسبة ولھذا تعرف ھذه األخیرة بأنھا (كلمة مشتقة من الكلمة الیونانیة 

"استراتیجوس" ومعناھا فن القیادة، وقد اقتصر استعمالھا في بادئ األمر على المیادین 

العسكریة، وھي تعني أیضا مجموعة القواعد العامة والخطوط العریضة التي تھتم بوسائل 

تحقیق األھداف المنشودة، وبعبارة أخرى فإن اإلستراتیجیة ھي مجموعة القرارات التي 

جمال حسن مصطفى أبو الرز وآخرون، استراتیجیات حدیثة في التدریس والتقویم- عالم الكتب الحدیث للنشر   1
 .49م، ص2006، 1والتوزیع، األردن، ط

ه، ص 1430م، 2009، 3 ولید أحمد جابر، طرق التدریس العامة تخطیطھا وتطبیقاتھا التربویة – دار الفكر، عمان، ط 2
155 .
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یتخذھا المعلم بشأن التحركات المتتالیة التي یؤدیھا في أثناء تنفیذ مھامھ التدریسیة، بغیة 

12Fتحقیق أھداف تعلیمیة محددة سلفا)

1 .

ونجد مفھوم آخر لإلستراتیجیة (بأنھا مجموعة اإلجراءات والوسائل التي یستخدمھا 

المعلم لتمكین المتعلم من الخبرات التعلیمیة المخططة وتحقیق األھداف التربویة. 

وھي تشمل على األفكار والمبادئ التي تتناول مجاال من مجاالت المعرفة اإلنسانیة 

13Fبصورة شاملة متكاملة بقصد تحقیق أھداف محددة)

2 .

كما أننا نجد من یعرفونھا (مجموعة متسلسلة ومتتالیة من تحركات المعلم، حیث 

یقصد بتحركات المعلم كل األفعال واألنشطة التي یقوم بھا المعلم في الغرفة الصفیة من 

تمھید وتقدیم ومناقشة ورسم توضیحي وتفسیر للمصطلحات الصعبة أو الجدیدة، وتبریر 

14Fاستنتاجي أو عملي، وتدریب على تمارین، وتطبیق على مسائل ... وغیر ذلك)

3  .

معنى ھذا أنھا تمثل مجموعة تحركات المعلم داخل الصف التي تحدث بشكل منتظم 

ومتسلسل تھدف إلى تحقیق األھداف التدریسیة المعدة مسبقا. 

كما أنھا تمثل األمور التي توجھ العملیة التعلیمیة وتخطھا في طریق سیر وتنظیم 

عناصرھا المترابطة ولھذا قیل عنھا (مجموعة من األمور اإلرشادیة التي تحدد وتوجھ 

عمل التدریسي وخط سیره في حصة الدرس، ألن التدریس عملیة معقدة، عناصرھا 

. 4مترابطة ومتداخلة في خطوات متتابعة كل خطوة تتأثر بما قبلھا وتؤثر بما بعدھا)

أي أنھا تمثل األمور اإلرشادیة التي توجھ عمل المدرس في تخطیط سیره للدرس، 

 وتتابع خطواتھ، فھي تساھم في تسییر عمل المدرس.

یستخدم المعلم مجموعة من اآللیات في تنظیم وتنفیذ مجموعة من النشاطات لھذا كان 

 (ھي اآللیة التي تشمل ھذه ھال عنیقولزاما علیھ أن یتبع إستراتیجیة تدریس ناجحة، ولھذا 

 محمد السید علي الكسباني، مصطلحات في المناھج وطرق التدریس، مؤسسة حورس الدولیة، سبورتنج، اإلسكندریة،  1
. 137م، ص 2010، 1ط
. 342 محسن علي عطیة، المناھج الحدیثة وطرائق التدریس، ص  2
. 48 جمال حسن مصطفى أبو الرز وآخرون، استراتیجیات حدیثة في التدریس والتقویم، ص  3
. 115 عامر ابراھیم علوان وآخرون، الكفایات التدریسیة وتقنیات التدریس "مفاھیم وتطبیقات"، ص  4
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األھداف التدریسیة وأفعال المدرس وأنشطتھ في داخل الصف واألسالیب والوسائل 

المصاحبة في التدریس التي یتوقف علیھا نجاح العملیة التعلیمیة، وقد یكون من سمات 

اإلستراتیجیة الناجحة، تنظیمھا للمجموعات بشكل منظم وفعال، وتنمیتھا روح التعاون بین 

الطلبة وكذلك تولید الحماس واإلثارة عند الطلبة، كما أنھا تساھم في تأكید المشاركة 

16Fالجماعیة وتمیزھا بالمرونة)

1 .

إن اإلستراتیجیة بمفھومھا العام تمثل كل ما یفعلھ المعلم من أجل تحقیق أھداف 

المنھج، ولھذا عرفت بأنھا (مجموعة اإلجراءات والممارسات التي یتخذھا المعلم لیتوصل 

بھا إلى تحقیق المخرجات التي تعكس األھداف التي وضعھا، وبذلك فھي تشتمل على 

األسالیب واألنشطة والوسائل، وأسالیب التقویم التي تساعد على تحقیق األھداف، 

فاإلستراتیجیة تعني خط السیر الموصل إلى الھدف وتتضمن جمیع الخطوات واإلجراءات 

17Fالتي خطط لھا المعلم لغرض تحقیق أھداف المنھج)

2 .

معنى ذلك أنھا خطة تشمل إجراءات منظمة یقوم بھا المعلم وطالبھ لتحقیق مجموعة 

من األھداف التعلیمیة الالزمة لتنفیذ الموقف التعلیمي وذلك من خالل مجموعة من طرق 

التدریس التي ترتكز فلسفتھا إما على دور المعلم أكثر من المتعلم أو دور المتعلم أكثر من 

المعلم أو دور المتعلم بمفرده، وتتضمن اإلستراتیجیة تنظیم ألدوار كال من المعلم والمتعلم 

وإعادة ترتیب للبیئة الفیزیقیة الصفیة بما یحقق أھداف اإلستراتیجیة المتنوعة. 

كما أنھا تمثل أیضا دلیال یرشد حركة المعلم وتوجیھ أسالیب العمل داخل الصف، لھذا 

نقول عنھا (أنھا إطار موجھا ألسالیب العمل ودلیال یرشد حركتھ، وقد عرف احد المشغلین 

في اإلستراتیجیة بأنھا، فن استخدام الوسائل لتحقیق األھداف، وبرأیھ تتضمن النواحي 

اآلتیة: 

. 49، ص جمال حسن مصطفى أبو الرز وآخرون، استراتیجیات حدیثة في التدریس والتقویم  1
. 342 محسن علي عطیة، المناھج الحدیثة وطرائق التدریس، ص  2
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اختیار األسالیب لتحقیق األھداف، ووضع الخطط التنفیذیة وتنسیق النواحي المتصلة 

18Fبذلك)

1 .

ینبغي أن تتوافق إستراتیجیة التدریس المستخدمة مع المرحلة التي یمر بھا الطالب 

والموقف التعلیمي، وال توجد إستراتیجیة تدریسیة أفضل من غیرھا في جمیع المواقف 

التعلیمیة بشكل مطلق ویجب أن تشمل اإلستراتیجیة المستخدمة جمیع عناصر العملیة 

التعلیمیة والعالقات بینھا. 

وتعرف إستراتیجیة التدریس (بأنھا خطة تصف اإلجراءات التي یقوم بھا المعلم 

والمتعلم بغیة تحقیق نتاجات التعلم المرجوة، وبذلك فاإلستراتیجیة ُتعد وصف إلجراءات 

عملیة التعلم كما یراھا كل من المعلم والطالب، وتستند إستراتیجیات التدریس في األساس 

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

19Fالسلوكیة، المعرفیة، اإلجتماعیة)

2  .

وفي السنوات األخیرة ازداد االھتمام باالستراتیجیات المعرفیة واالجتماعیة على 

حساب اإلستراتیجیة السلوكیة، نتیجة لالھتمام المتزاید بعملیات العلم ومھارات التفكیر، كما 

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

أكثر من تحصیل المعرفة نفسھا. 

ولذلك فإن المعلم یرید استخدام إستراتیجیة فعالة في تدریس طلبتھ أن یراعي 

االعتبارات اآلتیة (التركیز على نتاجات التعلم المرتبطة بأداءات الطلبة ولیس التركیز على 

المعرفة وتذكرھا، والتعلم ھو نشاط یقوم بھ المتعلم ولیس المعلم، وتوفیر الخبرات المتنوعة 

للطلبة في صورة مھام تراعي أنماط التعلم المختلفة لدى الطلبة، والتعلم كمفھوم یرتبط 

20Fبالخبرة)

3  .

وكما یجب أن تجیب إستراتیجیة التدریس المستخدمة عن األسئلة اآلتیة: 

. 114 عامر ابراھیم علوان وآخرون، الكفایات التدریسیة وتقنیات التدریس "مفاھیم وتطبیقات"، ص  1
. 86، ص 2011، 1 غسان یوسف قطیط، اإلستقصاء، دار وائل للنشر والتوزیع، األردن، ط  2
. 86 المرجع نفسھ، ص  3
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كیف سأعلم؟ ماذا سأعلم؟ متى سأعلم؟ 

ویستحسن بالمعلم أن یأخذ بخطوات عملیة التدریس قبل قیامھ بدوره معلما ومصمًما 

للمواقف التعلیمیة ومنظما ومنسقا. 

واألھداف التدریبیة وإدارة الصف، وتنظیم البیئة الصفیة، واستجابات الطالب الناتجة 

عن المثیرات التي ینظمھا المعلم ویخططھا. 

وقد قیل أیضا عن اإلستراتیجیة بأنھا (اتجاه سیر أو عمل یبدأ من مجموعة أھداف، 

یكون ترجمھ لھ، أو ھي بتعبیر آخر طرق العمل الّذي یحدده نظام ما على مدى طویل نسبیا 

21Fوصوالً إلى األھداف المرجوة، وحالً لمشكالتھ األساسیة وتنفیذا لسیاساتھ)

1 .

وھذا معناه أن المعلم یكون لھ ھدف یسعى إلى تحقیقھ فیتبع اتجاه منظم وطریق عمل 

یتخذه حالً لمشكالتھ وصوالُ إلى الغرض. 

وفي ضوء ما تقدم فإن إستراتیجیة التدریس تشتمل على: 

جمیع اإلجراءات الّتي یقوم بھا المدرس سبقا لیجري التدریس بموجبھا. 

التدریبات والوسائل والمثیرات والتقنیات المستخدمة لغرض تحقیق األھداف المحددة 

مسبقا، كما أن البیئة التعلم وما یتصل بھا من عوامل مادیة، وفیزیقیة ونفسیة، وطریقة 

تنظیم واستجابات المتعلمین وكیفیة تعدیلھا والتعامل معھا من المعلم، وھذا كلھ یصب في أن 

اإلستراتیجیة مفھوم شامل ینطوي على الطرائق واألسالیب واإلجراءات الخاّصة بالتدریس 

وما یتصل بھا. 

وفي ضوء ما قیل ویقال عن طرائق التدریس واإلستراتیجیات واألسالیب وللتفریق 

بین ھذه المصطلحات الثالثة نجمل قولنا بأنھا كلھا یصب في وعاء واحد إال وھو تحقیق 

ومعالجة النشاط التعلیمي، ووصول المعارف إلى الطالب بأبسط وأیسر السبل، ألن المعلم 

الناجح یستخدم ویجرب جمیع اإلستراتیجیات والوسائل واألسالیب والطرائق لتحقیق الھدف 

. 114، ص عامر ابراھیم علوان وآخرون، الكفایات التدریسیة وتقنیات التدریس "مفاھیم وتطبیقات"  1
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المنشود، وللتفریق بین اإلستراتیجیة واألسلوب والطریقة نقول (إن اإلستراتیجیة ھي 

األشمل واألوسع، وإن الطریقة جزء من اإلستراتیجیة، واألسلوب وسیلة من وسائل الطریقة 

22Fأو جزء منھا)

1 .

یتوضح لنا األسلوب یعد وسیلة أو  جزء من الطریقة، یعتمد على ذكاء وفطنة 

المدرس وذوقھ في إختیار األسلوب المناسب في الوقت المناسب، (اإلستراتیجیة تتضمن 

الطریقة وأسالیبھا، وإجراءاتھا وكل ما یشكل عملیة التدریس في حین ال تتضمن الطریقة 

23Fإال مكونا من مكونات اإلستراتیجیة)

2 .

وھذا یعني أن اإلستراتیجیة شاملة تضم في طیاتھا كل من الطریقة واألسلوب وكل ما 

یتعلق بالعملیة التعلیمیة. 

 (أن اإلستراتیجیة خطة تتضمن األھداف  یقال عنھونجد أیضا ھناك فرق آخر

والطرائق والتقنیات واإلجراءات الّتي یقوم بھا المدرس لتحقیق أھداف تعلیمیة محددة، بینما 

الطریقة كیفیات وإجراءات یقوم بھا المدرس لنقل محتوى مادة التعلیم إلى المتعلم. 

وتتضمن اإلستراتیجیة جمیع العوامل المؤثرة في الموقف التعلیمي بما في ذلك 

األھداف والطرائق، والوسائل التعلیمیة وعملیات التقویم في حین تتضمن الطریقة خطوات 

24Fمنسقة مترابطة تتصل بطبیعة الماّدة)

3  .

ن أن اإلستراتیجیة تتضمن الطریقة، وھذه األخیرة عبارة عن تطبیقات كووالفرق ي

یقوم بھا المدرس لنقل محتوى مادة التعلیم، وكما أن اإلستراتیجیة تحصر جمیع العوامل 

الّتي تؤثر في الموقف التعلیمي بما في ذلك الطرائق على غرار الطریقة، فھي خطواتھا 

مترابطة تتصل مباشرة بالمادة المنوطة. 

 

 محسن علي عطیة، المناھج الحدیثة وطرائق التدریس، دار المناھج للنشر والتوزیع، عمان، األردن/ حقوق الطبع  1
. 343 ھـ، ص 1430م، 2009المحفوظة، 
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لقد شھدت أسالیب وطرائق التدریس خالل القرن العشرین تطورا كبیرا، وذلك نتیجة 

للتطور الحاصل في جمیع مرافق الحیاة وفي عوامل البیئة ولكي تستطیع المؤسسات 

التربویة مواكبة ھذا التطور كان علیھا أن تسعى من أجل إعداد جیل قادر على مواكبة ھذا 

التطور، وأن یكون فعاال ومساھما في دفع عجلة التطور إلى األمام. 

لقد ظھرت على الساحة التربویة استراتیجیات متنوعة تعتمد على استخدام طرق 

وأسالیب حدیثة في التدریس تختلف على الطرق التقلیدیة التي كان یستخدمھا المعلمون 

  .سابقا

 التعریف بأھم األسالیب التعلیمیة المعاصرة:

تعتبر أسالیب التدریس من مكونات المنھج األساسیة، ذلك أن األھداف التعلیمیة، 

والمحتوى الذي یختاره المختصون في المناھج، ال یمكن تقویمھا إال بواسطة المعلم 

واألسالیب التي یتبعھا في تدریسھ. 

لذلك یمكن اعتبار التدریس بمثابة ھمزة الوصل بین التالمیذ ومكونات المنھج. 

واألسلوب بھذا الشكل یتضمن المواقف التعلیمیة التي تتم داخل الفصل والتي ینظمھا المعلم، 

والطریقة التي یتبعھا، بحیث یجعل ھذه المواقف فعالة ومثمرة في الوقت نفسھ. 

كما على المعلم أن یجعل درسھ مرغوبا فیھ لدى الطالب خالل (طریقة التدریس التي 

یتبعھا، ومن خالل استثارة فاعلیة التالمیذ ونشاطھم. ومن ھذه األھمیة بمكان أن نؤكد على 

المعلم ھو األساس. فلیست الطریقة ھي األساس، وإنما ھي أسلوب یتبعھ المعلم لتوصیل 

0Fمعلوماتھ وما یصاحبھا إلى التالمیذ)

1   .

األسالیب التعلیمیة المعاصرة تعتمد اعتمادا كلیا على التفاعل اإلیجابي النشط للمتعلم 

بتوجیھ وإرشاد من المعلم، ألن التعلم یكون أبعد أثرا وأعمق إذا توصل إلیھ التلمیذ بنفسھ 

ولقد تنوعت أسالیب التدریس وتنوعت، ویرجع سبب ذلك إلى تأثرھا باالتجاه التربوي 

، والتي قیل عنھا السائد من اإلھتمام بالمتعلم من حیث نشاطھ وایجابیاتھ في العملیة التعلیمیة

1 www.drmosad.com/index 94.htm 
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(إن األسالیب التعلیمیة المعاصرة الناجحة ھي التي تستند إلى معرفة الطالب، من حیث 

1Fطبیعتھ وخصائصھ وحاجاتھ وخبراتھ السابقة في العملیة التعلیمیة)

1  .

أسلوب المشروعات، وأسلوب  ونجد من بین أھم األسالیب التعلیمیة المعاصرة،

 .أسلوب حّل المشكالتو ،االكتشاف، وأسلوب العصف الذھني، وأسلوب التعلم التعاوني

: روعاتأسلوب تعلیم المش

إن أسلوب التعلیم المشروعات تعود إلى المربي جون دیوي ولكن جاء بعده كلباریتك، 

ووضع أبعادھا، ومن مقومات ھذه األسلوب ربط التعلیم بالحیاة التي یحیاھا المتعلم داخل 

فجون دیوي یرى أن المدرسة یجب أن تكون مكانا یحیا فیھ الطفل حیاة ، المدرسة وخارجھا

اجتماعیة دقیقة فیتدربون فیھا على مواجھة مشكالت الحیاة. 

إن أسلوب تعلم المشاریع یستند إلى مبادئ تربویة معاصرة لھذا عرف بأنھ (األسلوب 

الذي یرید من المتعلم أن یكون ایجابیا في عملیة التعلم، ویعتمد على نفسھ في البحث عن 

المعرفة واكتشافھا وتحصیلھا من مصادرھا المتنوعة وال یكون جل اعتماده على المدرس 

فدور المدرس ال یتعدى التوجیھ واإلرشاد لذلك فإن ھذه الطریقة تأتي استجابة لما تدعوا 

إلیھ الفلسفة البراجماتیة والتربیة التقدمیة حول تدریب المتعلم على أسالیب البحث عن 

المعرفة وإعطائھ الفرصة لإلعتماد على نفسھ في تحلیل المعارف والخبرات والمھارات 

تأسیسا على افتراض  أن ما یتوصل إلیھ المتعلم بنفسھ یحتفظ بھ لمدة أطول على أنھ یكون 

أكثر قدرة على توظیفھ في مواجھة ما یعترضھ من مشكالت في حیاتھ تتضمن الكثیر من 

2Fالمشاریع)

2 .

وھذا یعني أن المتعلم في أسلوب تعلیم المشاریع یتسم بالنشاط فھو یبذل جھًدا ذاتیا 

وبذلك فإن ھذا األسلوب یتماشى ومنھج النشاط ألنھ جعل المتعلمین یتعلمون عن طریق 

العمل فیحبون المدرسة حیاة مبنیة على نشاطھم الذاتي وتفاعلھم داخل الصف. 

منھج، أسلوب، وسیلة- دار المناھج للنشر والتوزیع، –حذام عثمان یوسف، ردینة عثمان یوسف، طرائق التدریس   1
. .54، ص 2005، 1األردن/ ط

ھـ، 1430-2009 محسن علي عطیة، "المناھج الحدیثة وطرائق التدرثیس، دار المناھج للنشر والتوزیع، األردن/ د.ط،  2
. 416ص 
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 (إحدى طرق التربیة والتعلیم التي یقوم یقول عنھ األسلوبھذا ل آخر اكما نجد تعریف

 تنظیم المنھج قالتالمیذ فیھا بنشاط ذاتي تحت إشراف المدرس ویمكن أن یعد واحد من طر

المدرسي، وھو سلسلة من النشاط الّذي یقوم بھ الفرد أو جماعة لتحقیق أغراض واضحة 

ومحددة في محیط اجتماعي برغبة وحماس وإن المشروع ھو أحد التطبیقات العلمیة 

3Fللمبادئ النظریة لمنھج النشاط)

1 .

 یعتمد على التلمیذ في نشاطاتھ الفردیة، حیث یصبح المعلم األسلوبومعنى ھذا أن 

القائد بمعنى أن عملھ یقتصر على التوجیھ واإلرشاد ویعمل تحت إشراف مدرسھ.  

كما أننا نجد كلبا ترك یعرف أسلوب تعلم المشاریع أنھ (فعالیة قصدیة تجرى في 

محیط اجتماعي وبذلك فھو یؤكد أمرین: األول ممارسة عملیة أو عمل معین، الثاني: الھدف 

4Fأو القصد ویشترط في القصد أن یكون متصال بالحیاة التي یحیاھا المتعلم)

2 .

ومن خالل ھذا التعریف نقول أن ھذا األسلوب ھو عمل میداني یقوم بھ المتعلم 

ویجري تحت إشراف المعلم على أن یكون ھادفا یقّدم خبرة للمتعلم في تعلمھ، ویتسم 

بطبیعتھ العلمیة ویتم في بیئة اجتماعیة، وبموجب أسلوب المشروع یكلف الطالب بتنفیذ 

عمل معین یشكل محوًرا من محاور المنھج أو وحدة فیھ في صورة مشروع یتضمن عدًدا 

لة بالمشروع، لتحقیق أھداف  من أوجھ النشاط مستخدما عدُدا من مصادر التعلم ذات الصِّ

محددة مقصودة مھّمة من وجھة نظر المتعلم وإن أسلوب المشروعات یكون الھدف منھ 

إكساب الطلبة والتالمیذ المھارات والمعرفة والخبرة، وأن ھذا یتوقف على طبیعة المشروع 

عنده اختیاره، ولذا وجدت عوامل إلختیار المشروع، فھنالك العدید من العوامل التي تؤثر 

على طبیعة ونوع المشروع المختار ویمكن أن ندرجھا في قولنا (إمكانیة المدرس على 

متابعة المشاریع وتوفر المستلزمات والوسائل المناسبة إلنجاز المشروع وإمكانیة الطلبة في 

 ھـ، ص 1430-2009، 3 ولید أحمد جابر، طرق التدریس العاّمة تخطیطھا وتطبیقھا التربویة، دار الفكر، عمان/ ط  1
227 .

. 227 المرجع نفسھ، ص  2
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تنفیذ المشروع، كما تتدخل أیضا طبیعة المشروع ومستوى التطور أي المرحلة الدراسیة 

5Fوالوقت المتاح لمتابعة المشاریع واإلمكانات المادیة)

1  .

إن نجاح أسلوب المشروعات یعتمد على الجدیة في تنفیذ ومدى مثابرة الطلبة، وال 

یتحقق ھذا إالَ بإتباع بمراحل وخطوات وھو ما سوف نقوم بعرضھ في الصفحة الموالیة. 

 الخصائص الممیزة للمشاریع:

إن التعلم المستند إلى المشاریع ھو نموذج تدریسي ینظم عملیة التعلم حول المشاریع. 

وفیھ یكون المتعلم في مواجھة المشكلة أو الموقف في سیاقھ الطبیعي دون تكییف للواقع 

الصفي. ویمارس الطلبة أو المتعلمون مھارات عّدة مثل حل المشكالت، االستقصاء، اتخاذ 

القرار، الرجوع إلى المصادر والتأمل والحوار والكاتبة وغیرھا مما تتطلبھ عملیات 

االستقصاء والبحث العلمي والمشاریع، قد تكون إثرائیة ذات ارتباط بالمناھج بصورة غیر 

مباشرة، وقد تتعمق في بعض جوانب المناھج، إن التعلم المستند إلى المشاریع یركز على 

مشاریع منھجیة ذات ارتباط وثیق جًدا ومباشر بالمنھاج، وھو مثل التعلم المستند إلى 

مشكالت یتناول المنھاج. وھذه الرؤیة المقیدة للمشاریع تتطلب توفر عدد من الخصائص في 

ھذه المشاریع ویمكن أن نجملھا من خالل (المركزیة: المشاریع من ھذا المنظور ھي 

المنھاج، أن تعلم المفاھیم والحقائق والتعمیمات في المنھاج یتم من خالل المشاریع. 

والمشاریع ھنا لیست إثرائیة  بمعنى أن یتم تعلیم المحتوى باألسالیب اإلعتیادیة وبعدھا ینفذ 

الطلبة المشاریع. ومع أن البعض یعتبر المشاریع التي تتناول تطبیقات المنھاج لیست 

مشاریع منھجیة إالّ أنھ یمكن القول بأن المشاریع اإلثرائیة المضافة إلى المشاریع الرئیسیة 

6Fھي أیضا مشاریع منھجیة)

2 .

وھناك خاصیة أخرى للمشاریع تمثل في مشكالت واقعیة تركز على أسئلة أو 

مة في المشروع مھمة لكونھا تجعل األنشطة التي یقوم بھا  مشكالت موجھة. (أن ھذه السِّ

الطالب خالل عملھم على المشروع معنى مرتبطا بما یرید المعلم تحقیقھ من أھداف. 

. 111، ص 2008/ 1 حسین محمد أبوریاش، غسان یوسف قطیط، حل المشكالت، دار وائل للنشر والتوزیع، ط  1
 في التدریس والبحث وحل المشكالت، دار وائل للنشر والتوزیع، األردن، االستقصائي فرید كامل أبو زینة، النموذج  2

. 262، ص 2011، 1عمان/ ط 
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وبغیاب ذلك یكون العمل على المشاریع مركزا على فھم النشاط بحدِّ ذاتھ وسبل تنفیذ 

7Fإجراءاتھ دون ربط بالموضوعات أو المحتوى)

1 .

وھذه الخاصیة إذا توفرت في المشاریع تقود الطالب للتصدي لألسئلة أو المشكالت 

التي تتناولھا ھذه المشاریع. 

كما أننا نجد من جھة أخرى خاصیة ممیزة للمشاریع ھي: استقصاء بنائي واالستقصاء 

البنائي ھو نشاط موجھ باألھداف یقود إلى بناء معرفة جدیدة أو إعادة تنظیم معرفة سابقة أو 

اتخاذ قرار أو حل مشكلة. (إن على أنشطة المشروع الجوھریة توجیھ الطلبة نحو تعلم 

المحتوى وتطویر معرفتھم بالمفاھیم والمبادئ التي یتضمنھا المنھاج، وبھذا الصدد إذا 

شكلت ھذه المشاریع صعوبات ال یمكن تجاوزھا أو تحدًیا للطلبة، فإن ذلك  یفقد ھذه 

8Fالمشاریع السمة الممیزة للتعلم المستند إلى المشاریع)

2  .

والطلبة كلما عملوا في مشاریع غیر مفروضة من قبل المعلم، فھذا یثیر حافزة الطلبة 

ولھذا یقال عن ھذه الخاصیة أنھا (: حافزة للطلبة أن المشاریع ال تفرض على الطلبة من 

 إن المشاریع یجب أن تنال اھتمام الطلبة .قبل المعلم وھي لیست معدة سلًفا من قبل آخرین

وحفزھم على مواصلة النشاط لتحقیق األھداف، إذ یعمل الطلبة في كثیر من األحیان بشكل 

مستقل عن المعلم، وفیھا من المرونة في الخطوات ما یجعل الطلبة ال یتقیدون بإجراءات 

9Fمحددة سلًفا)

3  .

وھناك مشاریع ذات خصائص وصفات تضفي علیھا المصداقیة والواقعیة، فھي كما 

قیل عنھا أیضا (فھي إما بموضوعاتھا أو مھماتھا أو األدوار التي تناط بالمشاركین فیھا، أو 

السیاقات التي تنفذ في إطارھا والتعاون بین أعضاء الفریق الواحد الذي یقوم بھا تجعل 

واقعیة وذات مصداقیة بالنسبة للطلبة. وھذه الخصائص والعقبات تجعل المشاریع المنھجیة 

. 262، ص السابق المرجع  1
. 262 المرجع نفسھ، ص  2
. 263 المرجع نفسھ، ص  3
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غیر مكیفة أو قابلة للتنفیذ في غرفة الصف وفي إطار زمني مقید أو محدد بزمن الحصة 

10Fالصفیة، بل تتطلب عمال خارج المدرسة)

1 .

وعلى ضوء ما تم ذكره نقول أن الخصائص الممیزة للمشاریع یكون العمل فیھا على 

المشاریع مركزا على فھم النشاط بحد ذاتھ وسبل تنفیذ إجراءاتھ وتطبیقاتھ، وإذا ما توفرت 

ھذه المیزات في المشاریع فتعمل على توجیھ الطلبة نحو تعلم المحتوى وتطویر مفاھیم 

معرفتھم والمبادئ التي یتضمنھا المنھاج. 

وبعد أن یختار المشروع البد من التخطیط لھ من طرف التالمیذ وھنا تأتي المرحلة 

الثالثة (التخطیط للمشروع وھو یقع بشكل أساسي على التالمیذ، وھذا انطالقا من تحدید 

مراحل العمل، وطبیعة المعلومات المطلوبة واألسالیب اإلحصائیة، وتعد ھذه الخطوة، 

ضرورة ألنھا تحدد اإلطار النظري للمشروع، وینحصر دور المدرس على تصحیح 

11Fاألخطاء التي یقع فیھا التالمیذ)

2 .

وھذا معناه أن ھذا األسلوب یكون ناجحا إذا ما استند إلى الجدیة، ففي ھذه المرحلة 

یقوم  الطالب بوضع خطة لتنفیذ المشروع وتحت إشراف مدرسھ ومنھا (تحدید أھداف 

المشروع وتحدید نوع النشاط الفردي أو الجماعي الالزم لتنفیذ المشروع، ووصف 

اإلجراءات والطرق الالزمة لتنفیذ المشروع وتحدید الصعوبات المحتملة وطرائق التغلب 

12Fعلیھا ... الخ)

3  .

عد اختیار المشروع یقوم كل طالب بأداء األدوار والمھمات المحددة لھ، وھنا تأتي بو

الخطوة الرابعة وھي (إن مثابرة الطلبة واستعدادھم للعمل واستمرارھم في تنفیذھا ھو 

مخطط القیام بھ فإذا كان المشروع فردیا مثل رسم خارطة مجسمة وقد یكون المشروع ھو 

القیام ببحث حول ظاھرة معینة مما یتطلب من الطلبة دحر المشكلة بوضع الفروض وتحدید 

13Fعملیة التنفیذ)

4 .

. 263، ص المرجع السابق  1
. 213 المرجع نفسھ، ص  2
. 421، ص محسن علي عطیة، المنھج الحدیثة وطرائق التدریس  3
. 213 حذام عثمان یوسف، ردینة عثمان یوسف، طرائق التدریس منخج، أسلوب، وسیلة، ص  4
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وبعد أن یقدم التالمیذ أعمالھم یتفحص المدرس النتائج ویمكن أن نسمیھا مرحلة 

 (في نھایة المشروع یستعرض كل طالب ما قام بھ من عمل وما تحصل ، یقال عنھاالتقویم

علیھ من فوائد وتحدید نقاط النجاح واإلخفاق والمشكالت التي تعرض لھا، وإذا كان 

المشروع فردیا یكون الطالب حكما على نفسھ وعملھ في ضوء معاییر یزوده بھا المدرس، 

ویدربھ على كیفیة استعمالھا لتقدیر نتائج عملیة، أما إذا كان المشروع جماعیا فیكون الحكم 

. 1علیھ جماعیا من الطلبة أنفسھم فینتقد الطلبة بعضھم بعضا)

وھذا یعني أن المعلم یعطي النقد ویوجھ ویكون الطالب مستفیدا، وعلى أساس ما تقدم 

فإن ھذه الخطوة تدرب الطلبة على التحلیل النقدي، وتقدیم المقترحات، فتنتمي قدرة الطلبة 

في ھذا المجال، وبعد تقییم الطالب ألعمالھ یتفحص المدرس النتائج، وینبھ الطلبة على 

 أخطائھم.

عیوب أسلوب تعلیم المشاریع: 

وعلى الرغم من كل ھذه الممیزات والفوائد ألسلوب تعلیم المشروعات. إال أنھا ال 

إلى كفایات خاصة للمدرسین قد ال تتوافر لدى ، فھذا األسلوب یحتاج تخلو من عیوب ومآخذ

الجمیع.   

خذ علیھ من جھة أخرى أنھ (عند اعتماد ھذا األسلوب البد من إعادة النظر في ؤوي

توزیع الدروس وساعات الدوام في المدرسة، كما أنھ یستلزم وقتا طویال قیاسیا عند 

اعتماده، كما تحتاج بعض المشروعات إلى متابعة تعجز المؤسسات التعلیمیة عن توفیر 

ات تتطلب إمكانات مادیة وتسھیالت إداریة ال توفرھا عمستلزماتھا، وأن بعض المشرو

15Fالمؤسسات التعلیمیة)

2 .

وھذا معناه أنھ یعاب على ھذا األسلوب أنھ یحتاج إلى متابعة، ولكن المؤسسات 

التعلیمیة تعجز على توفیر المواد، وبعض المشاریع تتطلب إمكانات یعجز التالمیذ عن 

توفیرھا. فربما تطلب المشروع السفر إلى خارج الوطن. 

. 422 محسن علي عطیة، المناھج الحدیثة وطرائق التدریس، ص  1
. 423 المرجع نفسھ، ص  2
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 اإلكتشاف: تعلممفھوم أسلوب 

اإلكتشاف عملیة عقلیة تھدف إلى اكتشاف حقائق وقوانین جدیدة لم تكن معروفة 

للمكتشف من قبل. ویعرف اإلكتشاف بأنھ عملیات عقلیة قائمة على تمثیل المفاھیم والمبادئ 

العلمیة في العقل. وتتمثل العملیات العقلیة بالمالحظة والتصنیف والتنبؤ، والقیاس، 

والوصف. 

ویعد ھذا األسلوب من األسالیب الحدیثة في التدریس، وفیھ تقع المسؤولیة في عملیة 

التعلم على الجھد المبذول من الطالب، فھي تھتم بإعمال الفكر لدى المتعلم ویتحمل المعلم 

المسؤولیة في عملیة التعلم فدوره أنھ مشاركا في الموقف التدریسي. 

ولھذا قیل عن ھذا األسلوب (إن فعل اإلكتشاف فعل عقلي، وعملیة تفكیر تتم بكیفیة 

تتیح للفرد الذھاب إلى أبعد من المعلومات المقدمة إلیھ، فینتقل منھا إلى معلومات جدیدة 

وعلى ھذا األساس فإن اإلكتشاف یتطلب من الفرد إعادة تنظیم معلوماتھ السابقة وتشكیلھا 

بطریقة تمكن من إدراك عالقات جدیدة في الموقف، والتعلم باإلكتشاف یھتم بالوسائل 

والطرق والكیفیات التي یسلكھا الفرد مستخدما قدراتھ العقلیة والجسمیة من أجل الوصول 

إلى معرفة جدیدة لم تكن معلومة من قبل، فالتعلم باإلكتشاف یتحقق بعملیات ذھنیة عالیة 

16Fالمستوى فیھ یضع الفرد تخمینات ثم ینشط في البحث عن التثبت من صحتھا)

1 .

كما أن على المعلم أن یراعي الفروق الفردیة بین التالمیذ عند استخدام ھذا األسلوب، 

وذلك بسبب وجود الفروق الفردیة في قدراتھم العقلیة واستعدادھم، لذا فإن من المفید أن 

یراعي المعلم القدرات المتفاوتة لدى تالمیذه عند تھیئة نشاطات یمارسونھا من خالل 

اإلكتشاف حتى تتناسب مع إمكاناتھم ویستطعون القیام بھا بكفاءة. 

ویتجلى دور المدرس في ھذا األسلوب في إعداد سلسلة من األنشطة التعلیمیة التي 

یقوم بھا المتعلم في عملیة اإلكتشاف لكي یصل إلى األھداف المطلوب تحقیقھا. 

. 436 صالمرجع السابق،   1
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وإن اإلكتشاف ھو إعادة تنظیم الفرد لمعلوماتھ السابقة أو تحویلھا تحویال مناسبا بشكل 

یتمكن معھ من رؤیة أو استبصار عالقات جدیدة أو اكتشافھا، كما أن التعلم باإلكتشاف 

یساعد التلمیذ على تخزین المعلومات بطریقة تجعلھ یستطیع استرجاعھا، وعلیھ تصبح 

العملیة في النھایة قدرة عقلیة تنتج من التدریب على حل المشكالت، ولھذا قیل عن ھذا 

األسلوب (التعلم باإلكتشاف ھو التعلم الذي یتحقق نتیجة لعملیات ذھنیة انتقائیة عالیة 

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

جدیدة، یھدف الوصول إلى معلومات واستنتاجات غیر معروفة من قبل. 

وتجدر اإلشارة إلى أن عملیات اإلستقراء أو اإلستنباط ھي العملیات التي یستخدمھا 

17Fالمتعلم كي یقوم بتخمین ذكي، أو یحقق حقیقة علمیة أو یضع فرضا صحیحا)

1 .

وینحصر دور المدرس ھنا على تنظیم الموقف التعلیمي لمساعدة المتعلم على إدارك 

العالقات بین األشیاء والتوصل إلى الحل، وھنا نجد اإلكتشاف نوعان، األول یكون فیھ 

المتعلم حرا في اكتشافھ والثاني یكون بمعیة معلمھ ولذا قیل (اإلكتشاف نوعان: اإلكتشاف 

الحر، بموجبھ یعمل المتعلم من دون تدخل المعلم ویكون دور المعلم مقصورا على مراقبة 

األجھزة واألدوات وضمان اإلھتمام بھا والمحافظة علیھا، ومراقبة عناصر األمان والسالمة 

في العمل. 

واكتشاف موجھ بموجبھ یمارس الطالب عملیات اإلكتشاف تحت إشراف المعلم 

18Fوتوجیھھ ویكون دور المعلم ھنا اإلرشاد والتوجیھ)

2 .

 لتشجیع الطلبة على األساسیةوبناءا على ھذا نقول أن التعلم باإلكتشاف یستلزم المواد 

اإلكتشاف وقیامھم بعملیات التفكیر عن طریق تشغیل عقولھم، كما أن على المعلم مساعدة 

تالمیذه في الوصول إلى اكتشاف الحل. 

ه، 1430م، 2009، 3 ولید أحمد جابر، طرق التدریس العامة تخطیطھا وتطبیقاتھا التربویة – دار الفكر، عمان، ط 1
. 212ص

. 437 محسن علي عطیة، المناھج الحدیثة وطرائق التدریس، ص  2
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وأیضا یستوجب على المعلم أن یستثیر دافعیة تالمیذه بسؤال، فإن من طبیعة الفرد أنھ 

محب اإلكتشاف، فیستدعي عن طریق ھذا السؤال الدافعیة، وأیضا الخبرات السابقة التي 

اكتسبوھا. 

وفي األخیر یتوصل التالمیذ إلى العمل ویمكنھم أسلوب التعلیم اإلكتشافي من تطبیق 

الحل الصحیح. 

میزات وعیوب أسلوب التعلیم اإلكتشافي: 

إن لكل أسلوب تعلیمي ایجابیات وسلبیاتھ ولكن ھذا األسلوب دورا مھما في فتح 

المجال أمام التالمیذ في تطویر قدراتھم الذاتیة ونماء األسالیب واألنشطة المستخدمة لكي 

یصلوا إلى الحل واالستنتاجات، ومنھ فإن أسلوب التعلیم اإلكتشافي یتمیز بعدة خصائص 

وممیزات ویمكن أن نقول عنھا بأنھا (تزود المتعلم بخبرات متنوعة تساعده على استناج 

الحقائق والتعمیمات العلمیة، وتمي قدرة المتعلم في اإلعتماد على نفسھ في التعلم، وتحققق 

المتعة لدى المتعلم عندما یشعر بأنھ اكتشف شیئا جدیدا، وتزید من فاعلیة المتعلم في التعلیم، 

وتنمي القدرات العقلیة في التحلیل والتركیب والتقویم، كما تزود المتعلم باستراتیجیات تفكیر 

وعمل یمكن أن یستخدمھا في حل المشكالت والبحث واإلستقصاء، كما تدرب المتعلم على 

19Fالقیام بأنشطة مختلفة للكشف عن أشیاء جدیدة)

1 .

وللتعلم باإلكتشاف ایجابیات تتیح للمعلمین أن یساعدوا طالبھم على أن یبحثوا عن 

الموضوعات بأنفسھم، وفي ھذا الصدد قیل عنھا (أن یتعلم الطالب كیف یتعلمون وھذا 

یجعل المعرفة أكثر قابلیة للفھم، والنتیجة أسھل في التذكر. فالمعرفة التي یتم اكتشافھا 

بالخبرة الشخصیة معرفة خاصة جدا، وتبقى مدة أطول. وھذه المعرفة أكثر قابلیة لإلنتقال 

إلى مواقف أخرى تكتسب مكانة أھم في عقولنا، الحاجة لالنتباه، وتسمى الحاجة للتقدیر، إذ 

20Fیتاح للمتعلمین الفرصة لتقدیر استخدام عملیة اإلستقراء)

2 .

. 427، ص المرجع السابق  1
 عبد الرحمن عبد الھاشمي، طھ علي حسین الدلیمي، استراتیجیات حدیثة  في فن التدریس – دار الشروق للنشر  2
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والتعلم باإلكتشاف یكون مكافئا للتالمیذ الذین یملكون قدرة عالیة على التفكیر ومن ھنا 

تظھر میزة أخرى (وعلى المعلمین أن یدمجوا التالمیذ في بناء معرفتھم وتموینھا، والتعلم 

باالكتشاف یزودھم بأداء، وباستخدام المتعلمین لھا یستطیعون أن یكونوا مفاھیم وحقائق 

 أو یرى كیف تصاغ ھذه التكوینات، أو یقارنوا تكویناتھم  وتعمیمات وقواعد وقوانین،

بتكوینات اآلخرین. بالتحلیل والتركیب والتقویم، ومن األشیاء التي یتوقعھا المعلمون 

الجیدون أن یدمجوا المتعلمین في جوار صفي نشط، أن الطالب الذین لدیھم الحاجات 

21Fوالخصائص الشخصیة یفیدون من اإلندماج في التعلم باإلكتشاف)

1   .

معنى ذلك أن ھذا األسلوب یركز على المتعلم، فھو مركز العملیة التعلیمیة والمعلم 

ینحصر دوره في اإلرشاد وتوجیھ التلمیذ، ورغم ایجابیات ھذا األسلوب فھو ال یخلوا من 

 .عیوب سواء ما تعلق بالتالمیذ أو بالمعلم

وعلى الرغم من المزایا الكثیرة إلستراتیجیة اإلكتشاف، إال أنھا ال تخلو من صعوبات 

یتعرض لھا المعلم والمتعلم، ومن ھذه الصعوبات: (نقص خبرة المعلمین والمتعلمین بھذا 

األسلوب والضغوط التي یتعرض لھا المعلمون إلكمال المنھج المقرر، ووجود عدد من 

الطالب من بطیئ التعلم وإخفاق المعلمین في إدراك المرونة وممارستھا، وعدم ظھور 

فوائد التعلم باإلكتشاف في اختبارات التحصیل العادیة، وعدم الیقین بما جرى التوصیل إلیھ، 

وتشوه صورة العلم لدى الطلبة بسبب أنشطتھم، ومخالفة بعض المفاھیم للحدس مما یؤدي 

22Fإلى الفشل وعدم الرضا)

2 .

ومن سلبیاتھا أیضا (تتطلب مدرسا ذات قدرات عالیة قد ال یكون متوفرا في جمیع 

المدارس، وال تالئم تدریس كل الموضوعات، كما أنھ یصعب استخدامھا مع الصفوف ذات 

العدد الكبیر من الطلبة، وقد ال تالئم جمیع المتعلمین، وتحتاج إلى وقت طویل عند 

23Fاستخدامھا)

3 .

. 222، ص السابق المرجع  1
. 223 المرجع نفسھ، ص  2
. 428 -427 محسن علي عطیة، المناھج الحدیثة وطرائق التدریس، ص  3
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وبناء على ما تم ذكره نقول أنھ تتجلى مآخذ ھذا األسلوب في أنھ یستغرق الكثیر من 

الوقت من أجل بلوغ األھداف العامة، وأیضا إذا لم یستطع التالمیذ إدراك االكتشاف وھذا 

في الصفوف المكتظة فیصعب استخدام ھذا األسلوب فھو یستلزم عدد معین ال أكثر للتوصل 

إلى االكتشاف، وأیضا تستلزم معلما قادرا على تطبیق ھذا األسلوب، فكل ھذه العوامل تؤثر 

 .بشكل سلبي على تحقیق األھداف المرجوة

االكتشاف الموجھ في الموقف التعلیمي: 

إن األسلوب التعلیمي االكتشافي یعمل على تنشیط الصف، وتفعیل دور التالمیذ داخلھ 

كما یمكنھم من المساھمة في المواقف التعلیمیة، ولكن ھناك موضوعات لن یستطیع التالمیذ 

الوصول إلیھا بأنفسھم وھذا ما یشعرھم بالعجز، ولذا یقال (إن التلمیذ یشعر بالعجز وعدم 

 المعلم أن ب علیھ سلبا على أشكال من الخیبة وعدم الثقة، فإن من واج تعودالقدرة، والتي

یقدم لھ المساعدة والتي تتضح أن تكون بأسلوب غیر مباشر عن طریق اإلیحاء والتلمیح مما 

یقوده إلى األسالیب والوسائل التي تقدره على االستمرار حیثما تكون ھنالك حاجة إلى مثل 

ھذه التوجیھات غیر المباشرة، وأن یراعي عند بحثھ عن المعلومات أو الحقائق أن یكون 

بحثھ تحت إشراف المعلم وتوجیھھ كي یتمكن الطالب من اكتشاف المعلومات الجدیدة 

24Fوالصحیحة التي تنتمي إلى موضوع معین)

1 .

ومعنى ذلك أن االكتشاف الموجھ یعد عملیة یحقق من خاللھا المتعلم أمرا لم یكن لدیھ 

خبرة تجاھھ من قبل تحت إشراف المعلم وتوجیھھ، فیحقق التعلم الذي یساعده على اكتشاف 

المعلومات الجدیدة من خالل النشاط الذھني الذي یقوم بھ، والذي تقتضیھ طبیعة المعرفة 

التي یبحث عنھا. 

وفي أسلوب االكتشاف قیل أیضا (یقوم المتعلم باستخدام عدة طرائق بحث منھا 

المالحظة والتجریب والمشاھدة واالستدالل العقلي، كي تكون فروضھ وتخمیناتھ اتجاه 

الھدف الذي یسعى لتحقیقھ قریبة من الھدف، وھذا یتطلب أن تحدد في ھذا النوع من التعلم 

. 215 ولید أحمد جابر، طرق التدریس العامة تخطیطھا وتطبیقاتھا التربویة، ص  1
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األدوار محددة لكل من الطالب والمعلم تساعد المتعلم في الوصول إلى األمر المراد 

25Fكشفھ)

1 .

وھذا یتوقف على المعلم بأن یعد إعدادا جیدا وتنظیما محكما لألنشطة التعلیمیة التي 

سیقوم بھا التلمیذ، من خالل ھذه العملیة لتحقیق األھداف المنوطة، ومنھ فإن االكتشاف 

الموجھ یتطلب أن یخطط المعلم لھ تخطیطا دقیقا ومضبوطا للموقف التعلیمي، لمساعدة 

التلمیذ على استثمار قدراتھ العقلیة في حدود إمكاناتھ، واإلفادة أیضا من خبراتھ السابقة نحو 

الموضوع، مما یساعد على بلوغ األھداف التي یریدھا أي الحل. 

خطوات أسلوب التعلیم اإلكتشافي: 

یشكل المتعلم العنصر الفعال، وبتحمل كافة المسؤولیات في عملیة التعلم، وقد یكون 

ھذا المتعلم عارفا بعض المفاھیم والحقائق عن ظاھرة وینطلق منھا للكشف عن حقائق 

جدیدة لم تكن معلومة لدیھ وال یستطیع معرفة ھذه الحقیقة أو الظاھرة ما لم یالحظھا، ومن 

ھنا تتصدر أول خطوات ھذا األسلوب لمالحظة فعرفت أنھا (أولى خطوات اإلكتشاف فیھا 

یالحظ المتعلم الظواھر، أو المعلومات الجدیدة التي تكن معروفة لدیھ سابقا ویشترط في 

المالحظة أن تكون دقیقة منظمة شاملة جمیع جوانب الظاھرة وأن تكون ھادئة مقصورة، 

وفي الخطوة تصنیف المعلومات، فالتصنیف عملیة عقلیة أرقى من المالحظة بموجبھا 

تصنف المعلومات بحسب ما طرأ علیھا من مالحظات، إن تصنیف المعلومات یتأسس على 

اكتشاف العالقات أو االرتباطات بین عناصر األشیاء التي تمت مالحظتھا، وما بینھا من 

26Fتشابھ واختالف)

2 .

 ھذه األخیرة ویتوصل بھا لمالحظة وتصنیف للمعلومات تأتي خطوات لتكمالوبعد 

إلى حلول وعرف ھذه الخطوات ب (القیاس فیھا یقیس المتعلم األشیاء التي تمت مالحظتھا 

بشيء معلوم لدیھ لیتأكد من ماھیتھا. ثم یأتي التنبؤ ویكون المتعلم فیھ قادرا على ذكر حلول. 

أو أشیاء لم تكن موجودة في خبرتھ السابقة، ثم یأتي الوصف في ھذه المرحلة یكون المتعلم 

. 215، صالسابق المرجع  1
. 437 محسن علي عطیة، المناھج الحدیثة وطرائق التدریس، ص  2
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قادرا على وصف الحالة أو الظاھرة، أو المادة وتمیزھا من غیرھا بتحدید الخصائص 

األساسیة لھا. 

ثم تأتي مرحلة اإلستنتاج، في ھذه المرحلة یكون المتعلم قادرا على استنتاج الحلول، 

27Fأو القاعدة، أو القانون، أو المفھوم، وقادرا على تعمیم ما توصل إلیھ)

1  .

وفي ضوء ما تقدم نجمل القول بأن خطوات أسلوب التعلیم اإلكتشافي، إذا ما أدرجت 

وصنفت مرتبة ومنظمة فإنھا تصل إلى األھداف المطلوب تحقیقھا في عملیة اإلكتشاف، 

وعلیھ تصبح العملیة في النھایة قدرة عقلیة تنتج من التدریب على حل المشكالت. 

الصور أو الممارسات التي یأخذھا أسلوب التعلیم اإلكتشافي: 

بعد أن یطلع المتعلم على مجموعة من األمثلة یصل المفھوم أو تعمیم بعد أن یكون 

طلع على حاالت خاصة بذلك المفھوم أو التعمیم، ولذا قیل (أن األمثلة والحاالت االمتعلم قد 

الخاصة تؤدي بالمتعلم إلى اكتشاف المعنى أو التوصل إلى التعمیم المتضمن فیھا، ویشار 

وصول إلى الحل أو النتیجة، اعتمادا على قاعدة أو للإلى االكتشاف ھنا بأنھ اكتشاف موجھ 

تعمیم سابق، أي اعتماد القاعدة أو التعمیم في الوصول إلى الحل أو النتیجة كحالة خاصة 

من القاعدة أو التعمیم، وھو ما أشیر إلیھ سابقا باالستنتاج أو االستنباط، ویشار إلى 

28Fاالكتشاف ھنا بأنھ اكتشاف موجھ (اكتشاف استنتاجي)

2 .

وتوجد أیضا ممارسات أخرى التي یأخذھا ھذا األسلوب، وكما أشارت ھندركس 

)Henrix إلى الطریقة العرضیة (الصدفة (Incidental كطریقة اكتشاف حر، وتتجلى ،(

صورة ھي (في ھذه الطریقة یتم تنظیم الخبرات واألنشطة في المنھاج، ویتم الوصول إلى 

التعمیمات والعالقات المستخلصة من ھذه المواقف من قبل المتعلم خالل مروره وتفاعلھ مع 

. 438، ص السابق المرجع  1
 فرید كامل أبو زینة، النموذج اإلستقصائي في التدریس والبحث وحل المشكالت – دار وائل للنشر والتوزیع، األردن،  2

. 69-68م، ص 2011، 1عمان، ط
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ھذه األنشطة والمواقف لیتسنى لھ الوصول إلى األھداف المتضمنة في ھذه األنشطة 

29Fوالمواقف)

1  .

وقد حصلنا بعض اإلكتشافات الكبرى بمحض الصدفة، دون تخطیط مسبق، فقد 

اكتشف نیوتن قانون الجاذبیة من خالل مالحظتھ لسقوط األشیاء نحو األرض، وتوصل 

أرخمیدس إلى القاعدة المعروفة باسمھ (قاعدة أرخمیدس) في ما تقدم باإلمكان تحدید 

عنصرین أساسین، یمكن االعتماد علیھما للتوصل إلى فھم طریقة االكتشاف في التعلم 

  .والتعلیم ھما: تسلل وتتابع المثیرات واألنشطة التي تقود المتعلم للوصول إلى التعمیم

مفھوم أسلوب تعلیم العصف الذھني: 

یقوم أسلوب تعلیم العصف الذھني على إتاحة الفرصة للتعبیر عن األفكار من المتعلم، 

وبالتالي یزید من استقاللیتھ ومحفزاتھ إذا ما تم استخدامھ بشكل واضح ومنظم، وھذا كلھ 

یؤدي إلى تحرر العقل من الجمود، كما أنھ یسھم في تنمیة مھارات التفكیر بأنواعھا، إذا ما 

تم توظیفھا بالشكل السلیم في المواقف الصفیة، فاألفكار التي تتدفق تتطلب من المتعلم 

استخدام التأمل في األفكار من حیث ترتیبھا وتصنیفھا وإخضاعھا للنقد وبالتالي الوصول 

إلى الحلول النھائیة للمشكلة المطروحة. 

وھو أسلوب تحفیز التفكیر والبحث وعرف بعدة تعریفات منھا (ذكر الجاغوب 

)، بأنھ استمطار األفكار وتولیدھا حول موضوع معین بمشاركة من الناس خالل 2002(

فترة زمنیة وجیزة ویكون الھدف منھ توظیف قوة التفكیر الجماعي لھؤالء من الوصول إلى 

أفكار إبداعیة ال یستطیع الواحد منھم الوصول إلیھا بمفرده. 

وعرفھ حسین محمد حسنین في كتابھ أسالیب العصف الذھني بأنھ استجابات وردود 

أفعال لفظیة من كلمة أو غیر لفظیة (كالرسم والكتابة أو الحركة)، من طالب لمثیرات 

. 69، ص السابق المرجع  1
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مقدمة من مصدر أي المعلم لتحقیق ھدف أو أكثر، حل مشكلة أو تقدیم اقتراحات أو إعداد 

30Fجدول أعمال)

1 .

ویمكن تعریف ھذا األسلوب أیضا (أنھ تعبیر یقصد بھ استخدام العقل في التصدي 

النشط للمشكلة، ومحاولة البحث عن حلول لھا، كما أنھ أسلوب تعلیمي وتدریبي یقوم على 

حریة التفكیر من أجل تولید أكبر كم من األفكار لمعالجة موضوع من الموضوعات 

المفتوحة من قبل المعلم أو قائد المجموعة خالل جلسة قصیرة. كما أنھ یمثل أحد أسالیب 

المناقشة الجماعیة الذي یشجع على تولید أكبر عدد ممكن من األفكار المتنوعة والمتكررة 

31Fبشكل عفوي، وفي مناخ غیر نقدي وتلقائي)

2 .

وھذا یعني أن ھذا األسلوب ھو الوسیلة للحصول على عدد كبیر من األفكار من 

مجموعة تالمیذ في وقت قصیر، من أجل تدریبھم على اإلبداع عن طریق حفز واستشارة 

ار األفكار، لھذا فھو نوع من التفكیر الجماعي ھدفھ تنوع األفكار طالدماغ، أو استم

وتعددھا. 

وأسلوب تعلیم العصف الذھني یقوم فیھ العقل بعصف المشكلة، ویفحصھا، ویمحصھا 

بھدف التوصل إلى الحلول اإلبداعیة المناسبة لھا، ویستخدم العصف الذھني كأسلوب للتفكیر 

الفردي أو الجماعي في حل كثیر من المشكالت العلمیة والحیاتیة المختلفة، بقصد زیادة 

فاعلیة مھارات التفكیر لدى التالمیذ في جمیع مستویاتھم العقلیة ومراحلھم الدراسیة. 

ولذا قیل عن ھذا األسلوب (أنھ استظھار كل ما في العقل من أفكار حول قضیة أو 

مشكلة، بموجبھ یوضع المتعلم في موقف یستدعي التفكیر وتولید األفكار یكون المتعلم فیھ 

إیجابیا فعاال في إعمال ذھنھ لمواجھة تحد ناجم عن الموقف الذي وضع فیھ، فیولد أفكارا 

جدیدة لحل المشكل لم تكن معروفھ لدیھ من قبل لذلك فإن التدریس بالعصف الذھني یھدف 

م، 2011، 1 ولید رفیق العیاصرة، استراتیجیات تعلیم التفكیر ومھاراتھ – دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، ط 1
. 354ص

. 222م، ص 2008، 1 حسین محمد أبو ریاش، غسان یوسف قطیط، حل المشكالت – دار وائل للنشر والتوزیع، ط 2
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إلى تمكین المتعلم من التفكیر اإلبداعي القائم على وضع الذھن في أعلى درجات الفاعلیة 

32Fمن أجل تولید األفكار الجدیدة التي تتصل بمواقف یكون المتعلم معنیا بھا)

1  .

كما یقوم ھذا األسلوب على تصور حل المشكلة، والبد للعقل من اإللتفات حولھا بحیث 

 (بأنھ التحریك الحر لألفكار أو 2003یستطیع الوصول إلى الحل وعرفھ أورلیخ وآخرون 

. 2إطالق األفكار أو حل المشكالت اإلبداعیة)

مشكلة على الطلبة، وإحاطتھم الھذا األسلوب یتمثل في طرح إن وعلى ضوء ما تقدم 

حل، على أن تكون ھذه الحلول فوریة البأبعادھا والعوامل المؤثرة فیھا ثم مطالبتھم بإیجاد 

شفویة فیقوم المدرس بتدوین الحلول المطروحة من الطلبة على السبورة وتصنیفھا في 

ھو أیضا ، ومجموعات ثم مناقشتھا واختیار أفضل الحلول في نھایة جلسة العصف الذھني

 أسلوب من أسالیب حل المشكالت.

مبادئ أسلوب تعلیم العصف الذھني: 

إن أسلوب العصف الذھني یتم استخدامھ في تنمیة التفكیر اإلبداعي وتشجیعھ نحو حل 

المشكالت، وفي الوقت نفسھ عدم تشجیع المالحظات التھكمیة على اآلخرین أو على 

أفكارھم، وأن أھم ما یمیز ھذا األسلوب أنھ قائم على العمل الجماعي، وھذا یتطلب تھیئة 

المجموعة وخاّصة في الجلسات األولى من العصف، وذلك من خالل ارتكازه على 

مجموعة من المبادئ والّتي یمكن أن نقول عنھا (توفیر المناخ الّذي یشجع على طرح 

 للتوصل على الحل أكثرالمزید من األفكار ألن زیاّدة األفكار المطروحة توفر فرًصا 

األمثل، فضالً عن أن زیادة األفكار قد ترفع من نوعھا، والترحیب بجمیع األفكار والسماح 

ألكبر قدر منھا بالظھور، وعدم التسرع في رفض أي رأي أو فكرة یطرحھا الطلبة بمعنى 

ه، 1430م، 2009 محسن علي عطیة، المناھج الحدیثة وطرائق التدریس – دار المناھج للنشر والتوزیع، عمان، ط،  1
. 450ص

م، 2011، 1 ولید رفیق العیاصرة، استراتیجیات تعلیم التفكیر ومھاراتھ – دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، ط 2
. 354ص
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توفیر الحریة التامة لطرح األفكار، وتأجیل الحكم على األفكار الّتي یطرحھا الطلبة إلى ما 

34Fبعد ظھور نتائج جمیع األفكار الممكنة)

1 .

وھذا معناه أن المعلم یطلق الحریة لتالمیذه في التفكیر والترحیب بكل األفكار لتشجیع 

التداعي الحر، ترتب األفكار بشكل ھرمي، واألفكار الشائعة والعادیة ھي األكثر ظھوراً، 

ولكي نتوصل إلى األفكار الغیر العادیة یجب زیادة عدد األفكار المقّدمة من قبل الطلبة. 

وكلما زادت كمیة األفكار ینبغي تعمیقھا وتطویرھا ولذا قیل (یتابع المعلم مدى تدفق 

األفكار للطلبة أثناء استمطارھا، وعند توقف سیل األفكار یوقف الجلسة لمّدة دقیقة للتفكیر 

في طرح أفكار جدیدة، وقراءة األفكار المطروحة وتأملھا، ثم یفتح الباب لألفكار الجدیدة 

للتدفق بحریة وتتم كتابتھا أول بأول وفي حالة قلة األفكار فإنھ یحاول استثارتھم بكلمات 

تولد لدیھم مزیدا من ھذه األفكار، كما یقدم المعلم ما لدیھ من أفكار إلثارة دافعتیھم من 

جدید، ولھذا یشجع ھذا االتجاه االعتیادي والبناء على أفكار اآلخرین، وكما أنھ یجب أن 

35Fتتبع بعض األنشطة األخرى كالمناقشات والتحلیل والتقویم لتلك األفكار المتولدة)

2 .

وحتى یحقق استخدام أسلوب العصف الذھني أھدافھ فیستحسن االلتزام أیضا بمبادئ 

، والترحیب باألفكار العادیة Combine and Improve  أخرى (تجمیع وتحسین األفكار

Unusual Ideas are Welcome وال أحكام نقدیة No Criticism والتركیز على الكم ،

Focus on quantity(36F

3 .

كما یمَّكن ھذا األسلوب من تكوین بیئة صفیة دیمقراطیة مساعدة لجمیع الطالب على 

المشاركة، قوال وعمالً، من خالل التركیز على قضیة معینة. 

. 451 محسن علي عطیة، المناھج الحدیثة وطرائق التدریس، ص  1
، ص 2008/ 1 حسین محمد أبوریاش، غسان یوسف قطیط، حّل المشكالت، درا وائل للنشر والتوزیع، عّمان، ط  2

223 .
 محمد بكر نوفل، محمد قاسم سعیفان، دمج مھارات التفكیر في المحتوى الدراسي، درا المسیرة للنشر والتوزیع  3

. 103 ھـ، ص 1432، 2011، 1والطباعة، عمان، األردن/ ط 
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وھذه األفكار المتداولة في مرحلة تولید األفكار أو في المراحل األولى من عملیة 

العصف الذھني، قیل عنھا (األفكار المتداولة لیست حكًرا على أصحابھا بل ھي حق مشاع 

37Fللجمیع ویجوز بناء أفكار جدیدة علیھا)

1  .

والمقصود بھذا المبدأ إثارة حماس الطالب المشاركین وتشجیعھم لكي یضیفوا أفكاًرا، 

وأن یقدموا ما یمثل تحسیًنا أو تطویًرا أو بلورة لھا. 

إن الخوف من النقد والشعور بالتوتر یعیقان التفكیر اإلبداعي، لھذا قیل عن ھذا المبدأ 

(تأجیل إصدار أي حكم على األفكار المطروحة أثناء المرحلة األولى من عملیة العصف 

الذھني، والكمیة وتولد النوعیة فھي أفكار كثیرة من النوع المعتاد یمكن أن تكون مقّدمة 

38Fللوصول إلى أفكار قیمة أو غیر عادیة في مرحلھ الحقة من عملیة العصف الذھني)

2 .

یمكن أن نقوم بالعصف بشكل فردي أو بشكل جماعي، وتشیر الدراسات أن العصف 

الذھني قد یكون أكثر فائدة إذا كان من خالل مجموعة. 

وحتى نجعل عملیة تولید االحتماالت عملیة ممنھجة وتتسم بالوضوح لدى كل من 

المعلم والمتعلم فقد أوجد البروفیسور العالمي روبرت سوارتز، ما یسمى بخارطة التفكیر، 

وھي عبارة عن مجموعة األسئلة المترابطة والمصاغة بطریقة منطقیة بحیث تمكن المتعلم 

فھم مھارة التفكیر. 

ولھذا عندما نتناول موضوعا للتعبیر باستخدام أسلوب العصف، فإن الّدرس یمر 

  خطوات.ب

خطوات أسلوب تعلیم العصف الذھني: 

إن قدرة الفرد على تكوین روابط غیر مباشرة وبعیدة بین المعارف (التفكیر 

اإلبداعي)، لیس نظاما سحریا للعقل، بل یمكن أن یتدرب المرء على استخدام التفكیر 

 فخري رشید خضر، طرائق تدریس الدراسات االجتماعیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، األردن،  1
. 229، ص 1426م، 2006

 نعمان عبد السمیع متولى، المرشد المعاصر إلى  أحدث طرائق التدریس وفق معاییر المناھج الدولیة، دار العلم  2
  .37ه، ص1433، 1واإلیمان للنشر والتوزیع، دسوق/ ط 
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اإلبداعي بطریقة عملیة ومدروسة، ولكي تكون جلسات العصف الفكري ناجحة عموما 

یجب مراعاة الخطوات اآلتیة: 

التقدیم للمشكلة وتھیئة لجلسة العصف الذھني، وھذا یتضمن تھیئة للّدرس، لذا أوالً : 

قیل (في ھذه الخطوة یعتمد المتعلم إلى  إثارة المتعلمین للمشاركة في إجراءات الجلسة، 

فیبین للمتعلمین أھمیة الموضوع الذي ستتم مناقشتھ بالنسبة إلیھم والفائدة الّتي یجنوھا من 

خالل المشاركة في الجلسة، وھذا یتطلب منھم المشاركة العقلیة في مناقشة المشكلة وإبداع 

39Fالحلول والمقترحات المناسبة بشأنھا)

1  .

ومن جھة تتضمن ھذه التھیئة أیضا (تحدید األھداف وتقریر إذا كان أسلوب العصف 

ھم األمثل في الّتدریس، وتحدید الّذي یستخدم في جلسة العصف والتوزیع الطلبة بین 

مجموعات إذا ما اختیر التنفیذ بأسلوب المجموعات الصغیرة وصوغ األسئلة الالّزمة 

للعصف واالستثارة، وتحدید موعد جلسة العصف الذھني، وتقصي اآلراء المحتملة للطلبة 

ووضع خطة للتعامل معھا، وصیاغة المشكلة بشكل واضح، وتحدید النشاط الخاص 

40Fبالعصف الذھني)

2  .

وھذا معناه أن یھیأ المعلم وتالمیذه لتطبیق ھذا األسلوب في تھیئة الدرس والوصول 

إلى حل المشكلة. 

ولكن تظھر مناقشة األفكار المتداولة من قبل الطالب وتصنف إلى أفكار أصلیة، 

ومفیدة ولھذا صنفت ھذه األفكار (أفكار مفیدة إالّ أنھا تتطلب المزید من البحث والدراسة، 

وأفكار جیدة لكنھا غیر عملیة، وأفكار مستثناه ألنھا غیر عملیة وغیر قابلة للتطبیق. یقوم 

المعلم بھذا العمل بعد التصویت الطالب على األفكار المّتداولة بحیث یتم تبني األفكار الّتي 

41Fحازت على أغلبیة أصوات الطالب المشاركین)

3  .

 سناء محمد أبو عاذره، تنمیة المفاھیم العلمیة ومھارات عملیات العلم، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األردن/ ط  1
. 143 ھـ، ص1433م، 2012

. 453 محسن علي عطیة، المناھج الحدیثة وطرائق التدریس، ص  2
. 231 فخري رشید خضر، طرائق تدریس الدراسات االجتماعیة، ص  3
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معنى عملیة التصنیف تحتاج إلى نوع من التفكیر االنكماشي الّذي یبدأ بعشرات 

األفكار.  

ثانیا: إجراء جلسة العصف الذھني: 

وبعد التقدیم للجلسة وإثارة اھتمام المتعلمین بالمشكلة المطروحة تبدأ إجراءات تنفیذ 

جلسة العصف الذھني، ویتضمن إجراء ھذه الجلسة قیام المعلم بــ (یذكر بالمشكلة من خالل 

إعادة طرح السؤال الرئیس لھا، ویطلب من المتعلمین تحدید األسئلة واالستفسارات المتعلقة 

بالمشكلة بعد أن قاموا بتدوینھا أثناء عرضھ للمقتطفات علیھم، یطلب من المتعلمین صیاغة 

أسئلتھم بشكل واضح ودقیق، یطلب من المتعلمین إبداء رأیھم وطرح بعض الحلول الممكنة 

42Fللمشكلة)

1  .

وبعد التقدیم للمشكلة وتھیئة المتعلمین لجلسة العصف الذھني، ومن ثم إجراء جلسة 

العصف الذھني، یتوصل المعلم بمعیة متعلمیھ إلى الخطوة األخیرة، أال وھي ثالثا ختام 

جلسة العصف الذھني. 

في ھذه الخطوة یتم فیھا (تثبیت التعمیمات والحلول الّتي تم التوصل إلیھا واقتراحھا 

كحلول التي تمت مناقشتھا، ومن المفید أن یضع المعلم أثناء قیامھ بالتخطیط للجلسة بعض 

43Fالتصورات لھذه التعمیمات والحلول)

2 .

معنى ذلك أن المدرس عندما یقوم بھذه الخطوات كلّھا، متسلسلة ومترابطة بمعیة 

متعلمیھ، یتوصلون في األخیر إلى تثبیت التعمیمات وصوغ الحلول والنتائج النھائیة 

للمشكلة، التي تّم طرحھا في جلسة العصف الذھني. 

أن لھذا األسلوب ممیزات كثیرة ومتنوعة، وھذا ما سوف یكون موضوع حدیثنا وكما 

في الصفحة الموالیة. 

 

. 143 سناء محمد أبوعاذره، تنمیة المفاھیم العلمیة ومھارات عملیات العلم، ص  1
. 143 المرجع نفسھ، ص  2
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ممیزات أسلوب تعلیم العصف الذھني: 

أسلوب العصف الذھني لھ فوائده تربویة كثیرة یمكن أن نذكرھا في اآلتي (یساعد في 

الكشف عن المعتقدات ومشاعر المشاركین، وجمع أكبر قدر ممكن من األفكار حول 

موضوع محدد في فترة زمنیة قصیرة نسبیا، واستخدامھا ال یستلزم جھودا كبیرة في 

اإلعداد والتحضیر وتساعد على التفاعل وتبادل المعلومات والتھیئة للموضوع القادم ویولد 

الحماسة للتعلم، فبواسطة السیطرة على الخیال یتقدم معظم الطالب بسرعة، ویمكن لھذا 

األسلوب أن یفتح المجال أمام الجھد الجماعي الخالق وینمي مھارات اإلتصال والقیاّدة لدى 

الطالب وینمي الوعي بأھمیة الوقت، ویساعد على إدارة الصف وینمي مھارات القیادة لدى 

44Fالطالب)

1 .

وھذا یعني أن ھذا األسلوب تظھر ممیزاتھ في أنھ لھ جاذبیة بدیھیة ألن تأجیل النقد 

یساعد على خلق مناخ ینمو فیھ اإلبداع نظًرا لعدم مقاطعة المحدث وإعطائھ الحریة الكاملة 

للتعبیر عن أفكاره مھما كان مستواھا وأنھ عملیة مسلیة الحتواء بعض اآلراء المطروحة 

على أفكار غریبة. 

وأیضا لھ میزات أخرى (یكون المتعلم بموجبھ محور العملیة التعلیمیة والنصر الفاعل 

فیھا ویدرب الطلبة على احترام آراء اآلخرین وتقبل وجھات النظر األخرى، یدرب الطلبة 

على العلمي في المناقشة، وینمي الثقة بالنفس، ویثیر الدافعیة والنشاط والحیویة لدى 

الطالب، ویشجع على تفكیر اإلبداعي وینمي روح التعاون والعمل الجماعي لدى الطلبة، 

45Fوالتفكیر بموجبھ حّر یخلو من القیود والمحددات ویوفر الحریة للطلبة للتعبیر عن آرائھم)

2  .

ھذا األسلوب یقلل من الخمول الفكري لدى الطلبة ألنھ عملیة فقدم توبناًءا على ما 

عالجیة حیث یدلي كل متحدث برأیھ دون مقاطعة من أحد، مع استخدام القدرات العقلیة 

العلیا مثل التركیب، كما أنھ، یشجع أیضا مھارات النقد والمقارنة والتقییم والتحلیل لألفكار، 

وبالتالي الوصول إلى الحلول. 

- 359، ص 1/2011 ولید رفیق العیاصرة، استراتیجیات تعلیم التفكیر ومھاراتھ، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، ط  1
360 .

. 454 محسن علي عطیة، المناھج الحدیثة وطرائق التدریس، ص  2
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عیوب التدریس بأسلوب تعلیم العصف الذھني: 

بالرغم من وجود العدید من الممیزات لكل أسلوب فھو ال یخلوا أیضا من عیوب، إالَّ 

ات سوف ندرجھا كاآلتي (الحلول المقترحة من بيأنھ یأخذ على ھذا األسلوب العدید من السل

قبل الطلبة تكون عادیة ومتواضعة وبسیطة وصعوبة تقویم األفكار المقترحة من قبل 

الطلبة، والتسرع في طرح أفكارھم لحل المشكلة وبعفویة. وظھور العدید من األفكار غیر 

46Fالواقعیة)

1 .

وتظھر أیضا عیوب أخرى یمكن أن ندرجھا كما یأتي (عوائق إدراكیة تتمثل في تبني 

اإلنسان أسلوب واحد في التفكیر والنظر إلى األشیاء وعوائق نفسیة تتمثل في الخوف من 

الفشل، وعوائق تتعلق بشعور اإلنسان بعدم ضرورة التوافق مع اآلخرین وعوائق تتعلق 

بالتسلیم األعمى لالفتراضات وأخرى تتعلق بالخوف من اتھامات اآلخرین ألفكارنا 

بالسخافة، وعوائق تتعلق بالتسرع في الحكم على األفكار الجدیدة، وتشعب عملیة العصف 

الذھني وال یتحقق الھدف منھا، وقد یتعارض العصف الذھني مع ضیق وقت المقررات 

47Fالدراسیة وضخامة عدد الطلبة في الصف یقلل من مشاركتھم جمیعا)

2 .

وعلى ضوء ما درسنا وجدنا كثیرا من معوقات التطبیق نزول عندما تكون ھنالك 

قناعة لدى المعلمین ورغبة في تغییر أنماط تفكیرھم وإعادة تنظیم المفاھیم التربویة الحدیثة 

بما یساعد على النمو الشامل للفرد في األبعاد المختلفة للخبرة، والواقع أن ھناك عائقا 

رئیسیا یتمثل في عدم خبرة المعلمین في ترجمة وربط محتوى المقرر الدراسي بمشكالت 

حیاتھ تثیر اھتمام التالمیذ لتولید األفكار، وابتكار الحلول، ولكن الممارسة الواعیة والجادة 

تحسر الفجوة الواقعة بین التنظیر والتطبیق. 

. 228، ص 2008/ 1 حسین محمد أبوریاش، غسان یوسف قطیط، حل المشكالت، دار وائل للنشر والتوزیع، ط  1
. 360 ولید رفیق العیاصرة، استراتیجیات تعلیم التفكیر ومھاراتھ، ص  2
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وتتجلى على ھذا األسلوب مآخذ منھا (یتطلب إلتزامات وقواعد یسیر بموجبھا وعند 

عدم توافرھا ال یؤدي أھدافھ وقد یسرع البعض في طرح األفكار وبذلك ال یأتي بأفكار 

48Fجدیدة)

1 .

وبناًءا على ما سبق یمكننا أن نقول عن ھذا األسلوب ھناك صعوبة في التزام التالمیذ 

دوما بقواعد العصف الذھني، وھذا أن بعض الطالب قد تؤثر صفاتھم الشخصیة على نجاح 

الحوار الصفي فیما بینھم ومنھا حب التدخل، إدعاء المعرفة وحجب الفرصة عن اآلخرین 

حتى أنھم یضطرون إلى مقاطعة بعضھم البعض وبالتالي ال تكون ھناك أفكار جدیدة.    

مفھوم أسلوب التعلم التعاوني: 

أولى التربویون اھتماما متزایًدا في السنوات األخیرة لألنشطة والفعالیات الّتي تجعل 

الطالب محوًرا لعملیة التعلم والتعلیم، ومن أبرز ھذه النشاطات استخدام أسلوب التعاوني، 

والذي یھني ترتیب الطلبة في مجموعات وتكلیفھم بعمل أو نشاط یقومون بھ مجتمعین 

متعاونین، واالھتمام بھذا األسلوب یعود بالفوائد الجّمة التي یجنیھا الطلبة للتحدث في 

مواضیع مختلفة، كما أن التعلم یحدث في أجواء مریحة خالیة من التوتر والقلق ترتفع فیھا 

دافعیة الطلبة بشكل كبیر. 

ویعرف أسلوب التعلم التعاوني أنھ (أسلوب تعلم ضمن مجموعة صغیرة من الطالب 

تتمیز عن غیرھا من أنواع المجموعات بسمات وعناصر أساسیة فلیس كل مجموعة ھي 

مجموعة تعاونیة، وإن مجرد وضع الطالب في مجموعة لیعملوا معا، ال یجعل منھا 

) طالب بحیث یسمح لھم 6-2مجموعة تعاونیة، ویتراوح عدد أفراد كل مجموعة ما بین (

العمل معا وبفعالیة، ومساعدة بعضھم البعض، لرفع مستوى كل فرد منھم، وتحقیق الھدف 

49Fالتعلیمي المشترك، ووصول جمیع أفراد المجموعة إلى مستوى اإلتقان)

2 .

. 454 محسن علي عطیة، المناھج الحدیثة وطرائق التدریس، ص  1
 ھـ، 1427، 1 عیسى خلیل محسن، اإلتجاه الفلسفي في المفھوم التربوي، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان، األردن/ ط  2
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 (أسلوب من أسالیب التعلم الّذي یجعل التلمیذ یعمل في  أنھیعّرف من جھة أخرىو

جماعة صغیرة لحل مشكلة معینة أو تحقیق ھدف ما، وبذلك یشعر كل فرد في الجماعة 

بالمسؤولیة نحو الجماعة، فنجاحھ یعد نجاًحا للمجموعة، وفشلھ یعود على المجموعة لذلك 

یسعى كل فرد من أفراد المجموعة لمساعدة أي زمیل من المجموعة أي أن التلمیذ في ھذه 

اإلستراتیجیة، یصبح ھو محور العلمیة التعلیمیة متفاعال في مجموعات صغیرة یقصد 

50Fالوصول إلى ھدف تعلیمي وتضافر جھود المتعلمین لتحقیق غایات التعلیم)

1  .

فالتعلیم التعاوني یّعد الطالب بحیث یعملون مع بعضھم البعض داخل مجموعات 

صغیرة، ویساعد كل منھم اآلخر لتحقیق ھدف تعلیمي مشترك ووصول جمیع أفراد 

المجموعة إلى مستوى اإلتقان، ویتم تقویم أداء مجموعة الطلبة وفق محكات موضوعة 

مسبقا. 

ویعّرف التعلم التعاوني أیضا (بأنھ طریقة في التدریس تعمل فیھا مجموعات صغیرة 

متعاونة من التالمیذ ذوي مستویات أداء مختلفة، وذلك لتحقیق ھدف مشترك، ویتم تقییم كل 

) أفراد 7-2فرد في المجموعة على أساس الناتج الجماعي، ویتراوح عدد كل مجموعة (

51Fیعملون مًعا باستقاللیة تامة دون تدخل المعلم الّذي یعد مرشدا وموجًھا)

2 .

والتعلم یكون تعاونیا إذا ما أدرك كل فرد أن علیھ أن یعمل بجد إلنجاز المھّمة 

الموكولة للمجموعة من خالل تفاعلھ مع اآلخرین في مجموعتھ، ویتحمل كل فرد مسؤولیة 

أداء المھّمة الموكولة إلیھ ویعمل جاھًدا اإلنجاح مجموعتھ في المھمة الموكولة للمجموعة. 

ویمكن تعریفھ إجرائیا بأنھ: (مجموعة من اإلجراءات المحددة الّتي یتم أخذھا بعین 

االعتبار لتحقیق مجموعة األھداف المرتبطة بتفاعل المجموعة، وتقییم المتدربین إلى 

) غیر متجانسة، ألداء مھمة /مھمات متباینة). 6-3مجموعات من (

 ھـ، ص 1425،  2005، 1 عبد ّهللا محمد خطایبة، تعلیم العلوم للجمیع، دار المسیرة للنشر والتوزیع، األردن/ ط  1
368 .

، محمد عوض الترتوري، أساسیات علم النفس التربوي بین النظریة والتطبیق، دار الحامد للنشر ة محمد فرحان القضا 2
. 235والتوزیع، األردن، عّمان/ د.ط، ص 
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وُتظھر نتائج البحوث حول التعلم التعاوني أن الطالب الّذین یتعلمون بھذه الطریقة 

یتعلمون الماّدة الدراسیة بشكل أفضل، ویحتفظون بھا لمّدة أطول وھناك عبارة تقول "إذا 

أخبرتني فسوف أنسى، وإذا أریتني فسوف أتذكر، وإذا أشركتني فسوف أفھم". 

أھمیة أسلوب التعلم التعاوني: 

تحث الدراسات والبحوث على استخدام أسلوب التعلم التعاوني لما لھ من أھمیة 

وتحقیق أھداف تعلیمیة مرتبطة بالمجال المعرفي مثل ارتفاع مستوى تحصیل الطلبة، بما 

یتعلمون لفترات أطول، وكذلك یحقق أھدافا مرتبطة بالمجال الوجداني مثل تكوین 

 االتجاھات وإنماء العالقات الشخصیة بین األفراد، كذلك یحقق أھداًفا مرتبطة بالمجال النفس

تعاون فیما تحركي مثل زیادة نشاط الطالب ومشاركتھ، وھذا معناه أن المجموعات الّتي 

بینھا تزید من كفایة التعلیم، وتنمي أیضا روح التحاور بین التالمیذ، ویصبح عضو مشارك 

وفعال في الصف. 

تحصیل متزاید، (  إذ یقول عنھ في المكاسب األكادیمیة للتعلم التعاونيتھوتتجلى أھمي

وفھم أعمق، ومعلومات ومكاسب وفرص جیدة للممارسة والحصول على تغذیة مرتدة 

تصحیحیة بلغة یفھمھا التالمیذ تقابل احتیاجاتھم واھتماماتھم، كما أن ھذا األسلوب لھ تأثیر 

على زیادة تحصیل التالمیذ ودافعیة التعلم والعالقات االجتماعیة بصورة إیجابیة أكثر من 

52Fالطریقة التقلیدیة)

1 .

وألھمیة التعاون بین التالمیذ ظھر أسلوب التعلم التعاوني، وھو فكرة قدیمة وحدیثة، 

فدیننا اإلسالمي یؤكد على التعاون بقصد تحقیق المصلحة لقولھ تعالى "...َوتعاَوُنوا َعلَى 

53Fالبِرِّ َوالَتْقَوى َوالَ َتَعاَوُنوا َعلَى اإلِْثِم َوالُعْدَوانِ ..."

2 .

ویمكننا إجمال أھمیة ھذا األسلوب بالنسبة للمعلم والمتعلم (بالنسبة للمعلم فھو یمكنھ 

 تلمیًذا، وكما أنھا تساھم في تقلیل من جھد 50 أو 40 مجموعات بدال من 9-8من متابعة 

/ 1 ظیبة سعید السلیطي، تدریس النحو العربي في ضوء اإلتجاھات الحدیثة، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، ط  1
. 215، ص 2002

. 2 سورة المائدة: اآلیة  2
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المعلم في متابعة الضعیف، ومن جھة أخرى تقلص فترة الزمنیة الالزمة لعرض المعلومات 

على المتعلم، وبالنسبة للمتعلم، یحقق ارتفاع مستوى إعتزاز الفرد بذاتھ ویزید من ثقتھ 

بنفسھ، وینمي القدرة على تطبیق ما تعملھ التالمیذ في مواقف عاّمة، ویساعد على ارتفاع 

كما أنھ یساعد من جھة أخرى على  معدالت تحصیل الطالب، وكذلك القدرة على التذكر،

54Fفھم وإتقان المادة العلمیة)

1 .

وبناًء على ما سبق فإن ھذا التفاعل المباشر بین التالمیذ یؤدي إلى تزاید القدرة على 

تقبل وجھات النظر، فھذا األسلوب یؤثر على زیادة التحصیل ودافعیة التعلم والعالقات 

االجتماعیة، یصبحون متفاعلین بینھم، وتتجلى صور االحترام بین المتعلمین. 

یعتمد ھذا األسلوب على توافق كل من أھداف التعلم والمجتمع إذ تعمل على تفتح 

شخصیة الطالب، كما أنھا تنمي میولھ وتفجر طاقاتھ، وتحث على التعاون بینھ وبین أفراد 

مجموعتھ. 

 األسالیب الحدیثة المستمدة من التربیة أنھا من ( والتي قیل عنھا أخرىةولھ أھمي

التقدمیة، كما أنھا تراعي الفروق الفردیة بین الطلبة وتكسبھم الثقة بأنفسھم وتشعرھم 

باالطمئنان، وتساعدھم في معرفة ذواتھم واالستفادة من قدراتھم ضمن اإلطار الجماعة التي 

ینتمون إلیھا وتوجیھھم توجیھا مھنیا واجتماعیا نحو تحقیق األھداف التعلیمیة المنشودة 

55Fتحقیقھا)

2  .

كما أنھ یمكن التالمیذ لشعور باالعتماد الذاتي وااللتزام في العمل: (إن شعور التالمیذ 

بإمكانیة قیامھم بالمھام أو األعمال معتمدین على أنفسھم، وكان لدیھم التزام بالعمل 

التعاوني، وكانت دافعیتھم للعمل عالیة، فإن التعلم التعاوني سیكون ناجًحا، وینبغي أن 

56Fیحفزھم المعلم باستمرار لیعتمدوا على أنفسھم ویعززھم إیجابیا)

3  .

. 372 ه، ص 1425، 2005/ 1 عبد هللا محمد خطابیة، تعلیم العلوم للجمیع، دار المسیرة للنشر والتوزیع، األردن، ط 1
 عامر ابراھیم علوان وآخرون، الكفایات التدریسیة وتقنیات التدریس، مفاھیم وتطبیقات، دار الیازوري العلمیة، األردن،  2

. 151، ص 2011 ، 1عّمان/ ط
 م، 2012، 1 سناء محمد أبوعاذره، االتجاھات الحدیثة في تدریس العلوم، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عّمان، األردن/ ط 3

. 217 ه، ص 1433
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كما أنھ یساعد على االنضباط الصفي: إن المناخ الذي یسوده االنضباط یساعد على 

نجاح التعلم التعاوني. 

وتوافر الزمن الكافي إلنجاز دروس التعلم التعاوني (تحتاج دروس التعلم التعاوني إلى 

وقت أكبر من تلك الّتي تحتاجھا الدروس المطبق فیھا الطرق التقلیدیة لذا ینبغي تخطیط 

57Fالجداول الدراسیة جیدا لمراعاة ذلك كأن یدرس الدرس الواحد في أكثر من حصة متتالیة)

1 .

یمكننا إجمال القول بأن ألسلوب التعلم التعاوني أھمیة كثیرة ومتنوعة، فیشعر المتعلم و

في ھذا األسلوب بالطمأنینة، وعدم الشعور بالرقابة المحددة ووضوح األھداف. 

مزایا أسلوب التعلم التعاوني: 

وكما أن لكل أسلوب مزایا وعیوب، فمزایا، التعلم التعاوني كثیرة ومتنوعة فمنھا: 

ایجابیاتھ (تؤدي عملیات المشاركة في مجموعات التعلم التعاوني على حدوث صراعات بین 

آراء وأفكار ومعلومات األفراد، وھذه الصراعات سوف تؤدي تثیر دافعیة الطالب لتحصیل 

58Fالمعلومات واسترجاعھا واالحتفاظ بھا ألطول فترة ممكنة)

2  .

ولھ أیضا مزایا تتمثل في (تحدید الوقت الالّزم للقیام باألنشطة، یمكن المعلم من 

التحكم في عامل الوقت وتنمیة الشعور بالمسؤولیة لدى كل فرد في المجموعة، قلة المواد 

المستھلكة مقارنة بالتعلم الفردي، كما یمكن عن طریقھ تنسیق المھارات االجتماعیة 

كالتعاون واالتصال، فھو إستراتیجیة مناسبة لحل المشكالت واالستقصاء واالكتشاف، 

ویعطي حریة ومجال أكبر لتبادل اآلراء ووجھات النظر والخیارات، كما أنھ یساعد على 

59Fالتعلم الفعال ورسوخ المعلومات)

3 .

أي أنھ یجعل المتعلم ایجابي في العملیة التعلیمیة، وھنا یكون دور المعلم مرشد 

وموجھ للنشاط في ھذا األسلوب، أنھ یساھم في تعوید المتعلم على النظام، تنوع األدوار 

والتغییر في أدوار أفراد المجموعة على مسؤولیات ومھارات مختلفة في الحیاة. 

. 216، ص  السابق المرجع 1
. 373 عبد هللا خطابیة، تعلیم العلوم للجمیع، ص  2
. 237، محمد عوض الترتوري، أساسیات علم النفس التربوي، النظریة والتطبیق، ص ة محمد فرحان القضا 3
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وتتجلى ایجابیاتھ في (یقوم التعلم التعاوني على أساس المناقشة التي تطور االكتشاف، 

واستراتیجیات تعلم معرفیة، وسیطرة المجھودات التعاونیة ألغلب المواقف، والمھام 

التعلیمیة على المجھودات التنافسیة والفردیة في تأثیرھا على تحصیل التالمیذ، وتثیر عملیة 

المناقشة- التي تتم داخل مواقف التعلم التعاوني- الطالب إلى ممارسة التكرار الشفوي 

60Fللمعلومات، ومن ثم التوصل إلى المعلومات الجدیدة)

1 .

ویعتبر أیضا أفضل الطرق في مراعاة الفروق الفردیة، یشعر الفرد بأنھ یؤدي دوًرا 

قیادًیا، من خالل زیادة الثقة بأنفسھم، وكما ال یصلح استخدامھ في الغرفة الصفیة الضیقة، 

وقد یسیطر طالب أو طالبین على قرارات المجموعة، ومن ھنا تظھر عیوبھ، وھي محّط 

حدیثنا في الصفحة الموالیة. 

عیوب وسلبیات أسلوب التعلم التعاوني: 

توجد بعض األمور التي تعیق تنفیذ التعلم التعاوني بفاعلیة (عدم قناعة المعلم بھذه 

الطریقة ألنھ لم یتدرب علیھا أصال، وبالتالي لیس لدیھ الخبرة الكافیة لتطبیقھا، ومن ھنا ال 

یستطیع تنفیذھا بدقة، مما یعیق اتخاذه للقرارات الصائبة، وتحقیق األھداف التعلیمیة، كثرة 

عدد التالمیذ في الصفوف، مما یعیق اتخاذه للقرارات الصائبة، وتحقیق األھداف التعلیمیة، 

كثرة عدد التالمیذ في الصفوف، مما یعیق التنفیذ السلیم للطریقة، ویؤدي بالتالي إلى وجود 

61Fفوضى في الصف، وعدم استفادة جمیع التالمیذ لعدم استطاعتھم جمیعا العمل)

2 .

ویعاب على ھذا األسلوب أیضا (االفتقار إلى نضج أعضاء الجماعة، والتطفل 

62Fاالجتماعي أو االختفاء وسط الحشد)

3 .

وھذا معناه أنھ یحتاج أعضاء الجماعة إلى وقت وخبرة في العمل مع بعضھم 

لیصبحوا مجموعة عمل فعالة، وعندما ما تعمل مجموعة ما علي مھمة جماعیة مع وجود 

. 237، ص المرجع السابق  1
ه، 1429، 1 سلمى زكي الناشف، المفاھیم العلمیة وطرائق التدریس- دار المناھج للنشر والتوزیع، عمان األردن/ ط 2

. 93م، ص 2009
، 1 فخري رشید خضر، طرائق تدریس الدراسات االجتماعیة- دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة عمان األردن/ ط 3

. 264ه، ص1426م، 2006
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إمكانیة أمام بعض األعضاء أن یقللوا جھودھم دون أن یدرك اآلخرون ذلك، فإن الكثیر من 

األعضاء یمیلون إلى بذل جھد أقل. 

أیضا (الركوب المجاني أو الحصول على شيء بال مقابل، والعدد غیر المناسب 

63Fألعضاء المجموعة)

1 .

وتظھر مآخذ ھذا األسلوب في أنھ (ویفترض أن تكون شخصیة الطالب اجتماعیة لیتم 

التعلم الفعال إذا لم یكن الطالب اجتماعیا لحدوث لن یحدث التعلم، كما أن التمحور حول 

المتعلم المبدع وإھمالھا ما عداه، فقد یرى المتعلمون في أحدھم إتقانا متمیزا، فیسعون 

64Fإلرضائھ بشتى السبل)

2 .

عناصر العمل التعاوني: 

لتوفیر الظروف الالزمة للعمل التعاوني الفاعل، فإنھ یجب على المعلمین أن یبینوا 

بوضوح في كل درس عناصر العمل التعاوني الخمسة األساسیة، وھذه العناصر ھي:  

 :أوال االعتماد المتبادل اإلیجابي (التآزر)

یعتبر ھذا العنصر من أھم عناصر التعلم التعاوني (فمن المفترض أن یشعر كل طالب 

في المجموعة أنھ بحاجة إلى بقیة زمالئھ، ولكي یدرك أن نجاحھ أو فشلھ یعتمد على الجھد 

المبذول من كل فرد في المجموعة، فإما أن ینجحوا سویا أو یفشلوا سویا، ویبني ھذا 

الشعور من خالل وضع ھدف مشترك للمجموعة بحیث یتأكد الطالب من تعلم جمیع 

أعضاء المجموعة، كذلك فمن خالل المكافآت المشتركة ألعضاء المجموعة یتم بناء 

65Fالشعور باالعتماد المتبادل وذلك كأن یحصل كل عضو في المجموعة على نقاط إضافیة)

3 .

عة یشمرون ووھذا معناه االعتماد المتبادل اإلیجابي ھو الذي یجعل أعضاء المجم

على سواعدھم ویعملون معا إلنجاز شيء ما، یفوق النجاح الفردي. 

. 264، ص السابق المرجع  1
. 388 عبد هللا محمد خطابیة، تعلیم العلوم للجمیع، ص  2
. 236 و235، محمد عوض الترتوري، أساسیات علم النفس التربوي، النظریة والتطبیق، ص ة محمد فرحان القضا 3
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وھذا االعتماد المتبادل االیجابي من خالل (وضع أھداف مشتركة بحیث یتعلم الطالب 

المادة، ویتأكدوا من أن كل أفراد المجموعة قد تعلموھا، وإعطاء مكافآت مشتركة، وإعطاء 

كل عضو العالمة الكلیة للمجموعة، حصول كل عضوي في المجموعة على المعلومات 

الالزمة ألداء العمل،وتعیین األدوار داخل المجموعة، بعد تقسیم المھمة الكلیة إلى أجزاء 

وإسناد كل جزء إلى مستوى أداء أحد أفراد المجموعة واالحتفاظ بصحیفة تقویم للمجموعة 

66Fلتسجیل مستوى األداء بغرض تزویدھا بتغذیة راجعة)

1 .

ثانیا المسؤولیة الفردیة والمسؤولیة الزمریة: 

كل عضو من أعضاء المجموعة مسؤول عن اإلسھام في التفاعل مع بقیة المجموعة 

(یجب أن تكون المجموعة مسؤولة عن تحقیق أھدافھا، وكل عضو یجب أن یكون مسؤوال 

67Fعن اإلسھام بنصیبھ في العمل، وتظھر المسؤولیة الفردیة عندما یتم تقییم أداء كل طالب)

2 .

وھذا معناه لكي تحقق الھدف من ھذا األسلوب على أعضاء المجموعة مساعدة من 

یحتاج للمساعدة. 

ثالثا التفاعل المعّزز وجھا لوجھ: 

 المھمة ایقصد بھ قیام كل فرد في المجموعة بتشجیع جھود زمالئھ وتسھیلھا لیكملو

ویحققوا ھدف المجموعة (یلتزم كل فرد في المجموعة بتقدیم المساعدة والتفاعل اإلیجابي 

وجھا لوجھ مع زمیلھ اآلخر في نفس المجموعة، واالشتراك في استخدام مصادر التعلم، 

وتشجیع كل فرد لآلخر وتقدیم المساعدة والدعم لبعضھم البعض یعتبر تفاعال معززا وجھا 

لوجھ من خالل إلتزامھم الشخصي نحو بعضھم لتحقیق الھدف المشترك، ویتم التأكد من ھذا 

التفاعل من خالل مشاھدة التفاعل اللفظي الذي یحدث بین أفراد المجموعة وتبادلھم الشرح 

68Fوالتوضیح والتلخیص الشفوي)

3 .

 

. 258 فخري رشید خضر، طرائق تدریس الدراسات االجتماعیة، ص  1
.  259 المرجع نفسھ، ص  2
. 236، محمد عوض الترتوري، أساسیات علم النفس التربوي، النظریة والتطبیق، ص ة محمد فرحان القضا 3
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رابعا تعلیم الطالب المھارات الزمریة: 

وحتى یتم التعلم التعاوني ذي الجودة العالیة بتعیین تعلیم الطالب المھارات االجتماعیة  

(یجب حثھم على استخدامھا، فمثال یجب أن یتعلم األعضاء مھارات القیادة، واتخاذ 

القرارات، وبناء الثقة، والتواصل وإدارة حل النزاعات بطریقة ھادفة، وال تستطیع 

69Fالمجموعات أن تعمل بفاعلیة إذا لم تكن لدى الطالب المھارات االجتماعیة الالزمة)

1 .

وھذا یعني أن تعلم ھذه المھارات یعتبر ذا أھمیة بالغة لنجاح مجموعات التعلم 

التعاوني. 

خامسا: معالجة عمل المجموعات 

یقوموا أفراد المجموعة بمناقشة وتحلیل مدى نجاحھم في تحقیق أھدافھم، ومدى 

محافظتھم على العالقات الفاعلة بینھم (تكون ھناك معالجة لعمل المجموعة عندما یناقش 

أعضاء المجموعة مدى نجاحھم في تحقیق أھدافھم، ومدى محافظتھم على عالقات فاعلة 

بینھم، ومن خالل تحلیل تصرفات أفراد المجموعة أثناء أداء مھمات العمل یتخذ أفراد 

المجموعة قراراتھم حول بقاء التصرفات المفیدة واستمرارھا، وتعدیل التصرفات التي 

70Fتحتاج إلى تعدیل، لتحسین عملیة التعلم)

2 .

وعلى ضوء ما تم ذكره نقول أن الغرض من معالجة عمل المجموعة، ھو توضیح 

فعالیة األعضاء بإسھامھم في الجھود التعاونیة، وتحسینھا لتحقیق أھداف المجموعة. 

وما نستخلصھ من ھذا الفصل أنھ یستخدم المعلمون التعلم بھذه األسالیب لتحقیق ثالثة 

أغراض ھي: تزوید الطلبة بفرص لیفكروا على نحو مستقل، ولیحصلوا على المعرفة 

ألنفسھم، ومساعدة الطلبة على اكتشاف معنى شيء، بأن یروا بأنفسھم كیف تمت المعرفة 

وتشكیلھا، عن طریق جمع البیانات وتنظیمھا وتناولھا ومعالجتھا، وتنمیة مھارات التفكیر 

العلیا كالتحلیل والتركیب والتقویم. 

. 260 فخري رشید خضر، طرائق تدریس الدراسات االجتماعیة، ص  1
. 260 المرجع نفسھ، ص  2
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أّما المعلم فیكون عامال مساعدا ووسیطا یساعد على التغییر، ولھ دور بالغ الحیویة 

والحسم في التعلم بھذه األسالیب أّما الطالب فدورھم مختلف في التعلم أنھم یبنوا ویشكلوا 

معرفتھم. 

 ، أسلوب التعلم اإلكتشافي،فھل التعلم بھذه األسالیب األربعة (أسلوب المشروعات

أسلوب التعلم التعاوني)، أنجع في التعلم أكثر منھ في نوع آخر وأسلوب العصف الذھني، 

من أنواع األسالیب التعلیمیة أال وھو أسلوب حّل المشكالت في التعلیم. وھو ما سوف نقوم 

 بإدراجھ وتوضیحھ أكثر فھو موضوع فصلنا الثاني فعنوناه بحّل المشكالت في التعلیم.

ومن ذلك ما یقرره ابن خلدون بشأن التدرج في تلقین العلوم للمتعلمین إذ یقول: "اعلم 

أن تلقین العلوم للمتعلمین إنما یكون مفیًدا إذا كان على التدریج شیئا شیئا، قلیال قلیال، مسائل 

من كل باب من الفن ھي أصول ذلك الباب ویقرب لھ شرحھا على سبیل اإلجمال، ویراعي 

 في ذلك قوة عقلھ واستعداده لقبول ما یرد علیھ حتى ینتھي إلى آخر الفن. 

وعند ذلك تحصل لھ ملكة في العلم، إال أنھا جزئیة وضعیفة، وغایتھا أنھا ھیأتھ لفھم 

الفھم وتحصیل مسائلھ. ثم یرجع بھ إلى الفن ثانیة، (فیرفعھ  في التلقین عن تلك الرتبة إلى 

أعلى منھا، ویستوفي الشرح والبیان، ویخرج عن اإلجمال ویذكر لھ ما ھنالك من الخالف 

ووجھة إلى أن ینتھي إلى آخر الفن فتوجد ملكتھ ثم یرجع بھ وقد شدا، فال یترك عویصا وال 

مبھما وال مغلقا إال وأوضحھ، وفتح لھ مقفلھ، فیخلص من الفن وقد استولى على ملكتھ ھذا 

وجھ التعلیم المفید. وھو كما رأیت إنما یحصل في ثالثة تكرارات وقد یحصل للبعض في 

أقل من ذلك بحسب ما یخلق لھ یتیسر ومن ذلك ما یقرره بشأن المختصرات المسماة 

71Fبالمتون وعلیھ)

. التي كانت تتخذ في عصره أساسا للتعلیم، إذ یقول في الفصل الذي جعل 1

 عنوانھ "كثرة اإلختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعلیم".

ذھب كثیرة في المتأخرین إلى اختصار الطرق واألنحاء في العلوم، یولعون بھا، 

ویدنون منھا برنامجاً مختصًرا في كل علم یشتمل على حصر مسائلھ. وأدلتھا باختصار في 

عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، الجزء األول، شركة نھضة مصر للطباعة والنشر  علي عبد الواحد وافي،  1
 .128م، ص 2006، أكتوبر 4والتوزیع، القاھرة، ط
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األلفاظ وحشو القلیل منھا بالمعاني الكثیرة من ذلك الفن. وصار ذلك مخال بالبالغة، وعسًرا 

على الفھم. وربما عمدوا إلى الكتب األمھات المطولة في الفنون للتفسیر والبیان 

فاختصروھا تقریبا للحفظ، كما فعلھ ابن الجاحب في الفقھ وأصول الفقھ وابن مالك في 

العربیة والخونجي في المنطق وأمثالھم. وھو فساد في التعلیم وفیھ إخالل بالتحصیل، وذلك 

ألن فیھ تخلیطا على المبتدئ، بإلقاء الغایات من العلم علیھ  وھو لم یستعد لقبولھا بعد، وھو 

من سوء التعلیم كما سیأتي، ثم فیھ مع ذلك شغل كبیر على المتعلم بتتبع ألفاظ اإلختصار 

 ولذا قیل عنھا (أن األلفاظ .العویصة للفھم بتزاحم المعاني علیھا وصعوبة استخراج المسائل

المختصرات تجدھا ألجل ذلك عویصة، فینقطع في فھمھا حظ صالح من الوقت. ثم بعد ذلك 

فالملكة الحاصلة من التعلیم في تلك المختصرات إذا تم على سداده ولم تعقبھ آفة، فھي ملكة 

قاصرة عن الملكات التي تحصل من الموضوعات البسیطة المطولة بكثرة ما یقع في تلك 

من التكرار واإلحالة المفیدین لحصول الملكة... فقصد إلى تسھیل الحفظ على المتعلمین 

72Fفأركبوھم صعب بقطعھم تحصیل الملكات النافعة وتمكنھا)

1. 
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تمھید: 

حل المشكالت لیس بالموضوع الجدید في عملیتي التعلم والتعلیم، فالعالم جون دیوي 

یربط التفكیر المنتج بالطریقة العلمیة المطبقة في حل المشكالت اإلنسانیة الممتدة من 

المشكالت البسیطة للحیاة الیومیة إلى المشكالت االجتماعیة المعقدة والمشكالت المجردة، 

كما أن حل المشكالت یأتي كأعلى نوع من أنواع التعلم عند جانبیھ كما أن مبدأ بروتر الّذي 

ینص على أن المھم في عملیة التعلم لیس النتیجة المكتشفة فقط، بل األھم سلسلة العملیات 

 إلى ھذه النتیجة، یتفق تماًما مع عملیة حل المشكالت. دیةالمؤ

كما أن القدرة على حل المشكالت متطلب أساسي في حیاة الفرد، فكثیر من المواقف 

الّتي تواجھنا في الحیاة الیومیة ھي أساًسا مواقف تتطلب حل المشكالت، ویعد حل المشكلة 

أكثر أشكال السلوك اإلنساني تعقیدا وأھمیة، ویتعلم الطالب حل المشكالت لیصبحوا قادرین 

على اتخاذ القرارات السلیمة في حیاتھم وتتداخل طریقة حل المشكالت وطریقة االستقصاء. 

لدرجة أن كثیًرا من المختصین في التربیة العلمیة یعتبرون طریقة حل المشكالت جزءا ال 

یتجزأ من طریقة االستقصاء، أو أنھا امتداد لھا وبالتالي یصعب التفریق بینھما وخاّصة إذا 

علمنا أن طریقة اإلستقصاء تتطلب موقفا مشكال أو سؤاالً تفكیریا یثیر تفكیر المتعلم، 

ویتحدى عقلھ، بحیث یدفعھ للبحث والتقصي والتساؤل وجمع المعلومات وتفسیرھا واستنتاج 

الحلول الممكنة وتجریبھا للوصول إلى حل للمشكلة. 

كما یشیر أورلیش وزمالؤه إلى أن أكثر طرق التدریس فاعلیة في اكتساب مھارات 

التفكیر العلیا لدى الطلبة ھما: 

 طریقة اإلستقصاء. -

 طریقة حّل المشكالت. -

مشكلة ما تستدعي  حالً، ومن أجل ذلك یقوم كل من المعلم بسلوب األ  ھذاوكما یبدأ

والطالب بعد من اإلجراءات  بھدف الوصول إلى حل مناسب، كما أن ھذا األسلوب یساعد 

الطفل على التدرب على استخدام الطریقة العلمیة في التفكیر واكتساب المھارات العقلیة 
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األساسیة الالّزمة لذلك، ومن ھذا كلھ أدرجنا تعریف المشكلة التي یواجھھا كل من الطفل 

والمتعلم ومن ثم تعریف أسلوب حّل المشكالت التعلیمیة. 

مفھوم المشكلة: 

إن الحیاة وھي تكثف علینا المشكالت.... إنما ترید منا: أن نفكر ال أن نقلق فھل نحن 

نفكر أم نقلق؟ إن الدور المركزي للمدارس ھو تطویر عملیات التفكیر العلیا وحّل المشكالت 

وضع القرارات، خاّصة وأن اإلنفجار المعلوماتي الراھن أخذ یحدث بسرعة بحیث لم یعد 

ممكنا حتى للخبراء في أي مجال أن یلحقوا أو یتابعوا المعارف الجدیدة، لذا لم نعد نعرف 

ماذا نتعلّم، وبدالً من ذلك ینبغي علینا أن نساعد الطلبة كیف یتعلمون. 

إن المشكالت التي یتصدى لھا التلمیذ واقعیة حقیقیة ، ونفرض علیھ الحل المناسب، 

ولھذا قیل (ضمن نظریة النظم، إن التلمیذ یمثل نظاما مفتوًحا یتفاعل مع البیئة المحیطة بھ 

ویواجھ حاالت ومواقف صعبة ومحیرة تدفعھ إلى االستفسار والتفكیر من أجل الوصول إلى 

الحلول المقنعة وبشكل عام فإن حیاة األفراد تمثل مجموعة من المشكالت التي تفرضھا 

علیھ عوامل وضغوط البیئة المحیطة بھ، سواء أكانت ھذه عوامل قانونیة، ثقافیة، سیاسیة، 

0Fاقتصادیة، اجتماعیة...الخ)

1 .

وھذا یعني ربط نشاط المتعلم في حل المشكلة بالحیاة وبالواقع المعیش فھو ال یخلوا 

من المشكالت التي تتطلب حلوالً . 

تستعمل المشكلة التحلیلیة موقف تفكیر التالمیذ في موقف تعلیمي جدید یواجھ المتعلم، 

ویطلب منھ إنجاد الحل، ولما كان ھذا الموقف جدیدا على الفرد أن یجد الحل المناسب، 

وھنا نجد المتعلم یلجأ إلى توظیف معرفتھ السابقة إلیجاد الحل ولھذا تعرف المشكلة (أن 

الفرد یصادق في حیاتھ الیومیة مواقف معضلة أو أسئلة محیرة لم یتعرض لھا من قبل 

ولیس لدیھ إمكانیة معرفة للتوصل  لحل لھما في اللّحظة، فإذا ما سببت لھ حیرة أو اندھاشا 

1Fأو تحدیا لفكرة، فإنھ یطلق على أي من تلك المواقف أو األسئلة لفظًة مشكلةً )

2 .

. 61، ص 2008، 1ان یوسف قطیط، حل المشكالت، دار وائل للنشر والتوزیع، ط س حسین محمد أبوریاش، غ 1
 عبد الرحمن عبد الھاشمي، طھ علي حسین الدلیمي، إستراتیجیات دیثة في فن التدریس، دار الشروق للنشر والتوزیع،  2
. 169، ص 2008، 1ط 
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كما تسمح بتنظیم أنشطة عبر المنھاج تجعل الطلبة في أعلى مستوى من النشاط 

(المشكلة موقف یتطلب تفكیرا یتحدى الفرد لیصل إلى الحل، والتفكیر في المشكلة یتوقف 

في مداه وفي عمقھ على الفرد، وما یعد مشكلة بالنسبة لطالب قد ال یعد كذلك بالنسبة لطالب 

2Fآخر، وما یعد لطالب في یوم قد ال یكون مشكلة لھ في یوم آخر)

1  .

وبتعبیر آخر فإن المشكلة من حیث المبدأ ھي موقف مربك أو سؤال محیر أو مدھش 

یواجھ الفرد أو المجموعة من األفراد ویشعرون بحاجة ھذا الموقف أو ذاك السؤال للحل في 

حین ال یوجد لدیھ خبرات أو إمكانات حالیة مخزنة في بنیتھم المعرفیة، وما یمكنھم 

الوصول للحل بصورة روتینیة، أي أن ما لدیھم من معلومات ال یمكنھم للوصول للحل 

بسھولة، بل إن علیھم بذل جھد معرفي للوصول لھ أي الحل أي أن الفرد یجاھد للعثور على 

ھذا الحل. 

أي المشكلة ھي موقف یتطلب حال، فالفرد على وعي بالموقف، ویرغب أو یحتاج إلى 

القیام بإجراء ما یقوم بھ، وال یكون الحل جاھزا لدیھ لذلك قیل أن الخطوة األولى في عملیة 

الحل: ھي النشاط الذي قوم بھ الفرد للوصول إلى الحل، وسلوك افرد ھنا موجھ نحو ھدف 

معین وكلما كان الھدف واضحا كان الفرد أكثر رغبة في الوصول إلیھ، وكان ذلك دافعا لھ 

لى الحل، والخطوة الثانیة: ھي وجود عائق إفي اختیار سلوكھ وتنظیمھ، ومثابرا للوصول 

یحول دون الحل المباشر للمشكلة ألول وھلة، وجود شيء من الصعوبة أن یتخطاه الفرد. 

أما الخطوة الثالثة فھي أن یبدأ الفرد في تفكیره، ویرسم خططا لتخطي ھذا العائق وإزالتھ 

3Fلتحقیق ھدفھ والوصول إلى حل للمشكلة)

2 .

وھذا یعني أن الحل ال یكون جاھزا، بل یمر بمراحل وخطوات لیصل إلى حل 

ف ھذا األسلوب من جھة أخرى (المشكلة على أنھا حالة من يعرتللمشكلة، كما یمكن 

التناقض بین الوضع الراھن والوضع المنشود، وإذا استخدم أسلوب حل المشكالت بالطریقة 

ر للطلبة الفرصة المناسبة لتحقیق ذواتھم، وتنمیة قدراتھم توفيالصحیحة في التدریس، و

4Fالفعلیة وتحقیق ما تصبوا إلیھ عملیة التطویر الجدیدة)

3 .

. 169، ص السابق المرجع  1
. 170- 169 المرجع نفسھ، ص  2
. 62ص حسین محمد أبو ریاش، غسان یوسف قطیط، حل المشكالت،   3
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وھذا ال یعني أن الحل ال یكون جاھزا بل یمر بمراحل. 

كما یرى جانبیھ ھذا األسلوب على أنھ (عملیة تفكیر یتمكن المتعلم من خاللھا اكتشاف 

الرابط بین قوانین تم تعلمھا مسبقا، ویمكن أن یطبقھا الحل مشكلة جدیدة فھي تؤدي إلى تعلم 

5Fجدید)

1 .

وھذا یعني أن الطلبة یحققون ذواتھم، والھدف المنوط عندما یستخدمون ھذا األسلوب، 

یستخدم تفاعل المعلم مع طلبتھ إلیجاد (  كما قیل عنھ (وتجدر اإلشارة إلى أن ھذا األسلوب

حلول علمیة، وذلك بإعمال العقل والتعاون بین المتعلمین أنفسھم، وبینھم وبین المدرس عند 

لطلبة نحو أفضل لالضرورة القصوى، وھنا یكمن دور المدرس تنظیم للخبرات التعلیمیة 

6Fالسبل لتحقیق الھدف والوصول إلى الحلول المناسبة)

. ولذلك فإن حل المشكلة یستخدم 2

الحقائق المكتسبة والمعلومات الواردة بالمشكلة لحل الغموض وتحقیق المطلوب. 

أنواع المشكالت وتصنیفھا: 

لدى المعلمین والطلبة أسالیب واستراتیجیات مختلفة للتعلم والتعلم، لذا یجب إعداد 

مشكالت یمكن تناولھا بنجاح من قبل المعلمین، وتقبلھا من الطلبة واالنخراط في حلھا، 

بحیث تتوافق مع ھذا التنوع واالختالف، ویمكن أن تنطوي المشكلة على مجموعة من 

األنشطة التي تسمح للطلبة ذوي المستویات المختلفة من اإلسھام في الحل. 

ولما كان ھذا االختالف قائما كان ال بد من أن تتباین المشكالت من حیث نوعیتھا 

وطبیعتھا ودرجات صعوبتھا بحیث یمكن تصنیفھا وفقا لعدد من األبعاد وذلك على النحو 

التالي: (مشكالت جّیدة التحدید مقابل مشكالت واضحة الجوانب الّتي لھا حلول 

7Fواستراتیجیات وقواعد حل واضحة)

3. 

وندرج في النوع الثاني (المشكالت القابلة للحل ھي تلك المسائل والقضایا التي یمكن 

إیجاد حلول محتملة لھا مھما بلغت درجة صعوبتھا وتعقیداتھا، في حین المشكالت غیر 

القابلة للحل ھي القضایا التي یستحیل أو یصعب إیجاد حل مناسب لھا، ویمكن حصر أنواع 

. 62، ص السابق المرجع 1 
ه. 1433، 2012ن، 1 سناء محمد أبو عاذرة، االتجاھات الحدیثة في تدرس العلوم، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان/ط 2
. 73م، ص 2008، 1 حسین محمد أبو ریاش، غسان یوسف قطیط، حل المشكالت – دار وائل للنشر والتوزیع، ط 3
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المشكالت في عدة أنواع، استنادا على درجة وضوح المعطیات واألھداف، وھذه األنواع 

ھي: مشكالت توضح فیھا المعطیات، واألھداف غیر محددة بوضوح. مشكالت لھا إجابة 

صحیحة. ولكن اإلجراءات الالزمة لإلنتقال من الوضع القائم إلى الوضع النھائي غیر 

واضحة، وتعرف بمشكالت اإلستبصار، ومشكالت تفتقر إلى وضوح األھداف والمعطیات 

8Fوھناك من تكون أھدافھا محددة واضحة)

1 .

كما یوجد نوع آخر المشكالت الندیة مقابل غیر الندیة فالمشكالت الندیة ھي ذلك النوع 

من المسائل والقضایا التي تتطلب المنافسة بین شخصین أو أكثر في إیجاد الحلول لھا، أو 

تحقیق الفوز، وخیر مثال على ھذا النوع من المشكالت ھي اللعب التنافسیة مثل: الشطرنج، 

أما المشكالت غیر الندیة فھي ال تتطلب المنافسة بین أطراف معینة إلیجاد حل لھا، ومن 

األمثلة علیھا حل المربعات المتقاطعة أو كتابة روایة أو حل مسألة ریاضیة أو إیجاد حل 

9Fلمشكلة محددة)

2 .

صنف و منھا ما یتطلب المنافسة، ،وھنا یجدر اإلشارة إلى نوعین من المشكالت

- المشكالت المعلقة، 1الباحثون التربویون المشكالت التعلیمیة إلى ثالثة أصناف ھي: (

وتستند على طریقة واحدة في الحل وال تقبل إال جوابا صحیحا واحدا. 

- المشكالت المفتوحة، وھذه یمكن أن یكون لھا أكثر من حل واحد كما یمكن 2

التوصل إلى الحل الصحیح بأكثر من طریقة. 

- المشكالت المتوسطة وھي التي یمكن التوصل إلى الحل الوحید لھا بأكثر من 3

10Fطریقة)

3 .

 

. 73، ص  السابق المرجع  1
. 73 المرجع نفسھ، ص  2
ه، 1433م، 2012، 1 سناء محمد أبو عاذرة، اإلتجاھات الحدیثة في تدریس العلوم – دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط 3

. 275ص
51 

 

                                                           



          أسلوب حل المشكالت في التعلیم      الفصل الثاني                          
 

وھناك أیضا تصنیفات أخرى لحل المشكالت أھمھا تصنیف جرینو ویضم أربعة 

أنواع من المشكالت ھي (أ- مشكالت التحویل، ومشكالت التنظیم ومشكالت اإلستقراء 

11Fومشكالت اإلستنباط)

1 .

وكل باحث وكیف یصنف المشكالت فقد صنفھا دیتمان، من حیث وضوح المعطیات 

واألھداف إلى: (مشكالت ذات معطیات وأھداف واضحة، مشكالت ذات معطیات واضحة 

وأھداف غیر واضحة، مشكالت ذات أھداف واضحة ومعطیات غیر واضحة، مشكالت 

12Fذات معطیات وأھداف غیر واضحة مشكالت اإلستبصار)

2 .

وھذا معناه أن المشكالت تصنف حسب األھداف وبحسب وضوح معطیاتھا، ومن ھنا 

تتنوع تصنیف المشكالت. 

مفھوم أسلوب حلّ المشكالت: 

یواجھ الفرد في حیاتھ عدة مواقف وصعوبات أو مشكالت یصعب تفسیرھا أو فھمھا، 

سواء في حیاتھ العملیة أو االجتماعیة تتولد لدیھ رغبة في التغلب على ھذه الصعوبة إیجاد 

حل لتلك المشكلة، كما أن كثیر من المواقف التي تواجھنا في الحیاة الیومیة مواقف تتطلب 

حال، حل المشكالت مطلب أساسي في حیاة الفرد. 

إن أسلوب حل المشكلة ھو أسلوب یضع المتعلم في موقف حقیقي یعمل فیھ ذھنھ 

ن المأصل األول لھذا األسلوب والواضع أسس إیھدف الوصول إلى حالة اتزان معرفي. (

 في كتابھ كیف نفكر؟ واشترط وجود بعض المعاییر للمشكالت التي *جون دیوياستخدامھ 

. 276، ص السابق المرجع  1
) ھو فیلسوف وعالم ومرّب أمریكي، ولد في بودالنجتون في الوالیات المتحدة األمریكیة، 1952- 1859* جون دیوي (

ودخل المدارس الرسمیة ثم جامعة فرمونت، حیث تخصص في الفلسفة والتربیة، وحصل على دكتوراه من جامعة ھوینكز 
 أسس مع زوجتھ المدرسة التجریبیة 1896م، وقام بالتدریس في جامعتي میتشیجان ومنوسوتا، وفي سنة 1884سنة 

الملحقة بالجامعة، ةمن أھم ما كتبھ كتاب "التجدید في الفلسفة"، وكتاب "الطبیعیة البشریة والسلوكـیة" ترأس الحركة 
 التقدمیة تعزى ھذه الطریقة إلیھ.

. 276 المرجع نفسھ، ص 2
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تستحق الدراسة وھي:استخدام مشكالت تثیر الشك لدى الطلبة، وتتطلب البحث واإلكتشاف 

13Fللوصول إلى حلول ممكنة. وطرح مشكالت ذات أھمیة للطلبة والمجتمع)

1 .

أي ھناك معاییر معنى للمشكالت تستحق البحث واإلكتشاف للوصول إلى الحل ولھذا 

أسلوب قابل للتطویر والنمو لدى المتعلم، ( أنھ أكدت الدراسات أن أسلوب حل المشكالت 

ا توفر لدیھ المعارف والخبرات والمھارات الكافیة لھ، وإذا ما تم تدریبھ على ممارسة مإذا 

عملیات ذھنیة ومعالجات تسھم في ارتقاء حلولھ ومھاراتھ. 

ن ذلك إإن أسلوب حل المشكالت إذا ما تم إخضاعھ للمواقف المدرسیة التعلیمیة، ف

یسھم في تفعیل دور التعلم وزیادة حیویتھ، فلذلك فإن ھذا األسلوب القابل للتدریب یستحق 

14Fأن یوظف لتعلم المواد الدراسیة والتدریب على التفكیر وتفعیلھ)

2 .

وھذا یعني أن ھذا األسلوب قابل للرقي والتطور وخاصة إذا استخدم في المواقف 

المدرسیة، فیغمر الصف التفاعل والنشاط. 

وكما یمكن ربط تعلم المبادئ والقواعد بحل المشكالت، ألن تلك المبادئ عبارة عن 

في حل المشكالت ھو امتداد طبیعي (عالقة بین مفھومین أو أكثر، وسوف یقوم بإستعمالھا 

لتعلم المبادئ والقواعد، ومن المؤكد أن أحد األسباب الرئیسیة لتعلم المبادئ ھو استعمالھا 

 *في حل المشكالت، ومع أن حل المشكالت نشاط یقوم بھ الفرد ویستخدم المفاھیم

15F والمھارات المتعلمة، إال أنھ ینتج تعلما جدیدا)*والمبادئ

3 .

ویتأسس أسلوب حل المشكالت أن لألفراد حاجات یسعون إلى التوصل إلیھا، ومن 

اجل ذلك فإنھم قد یواجھون مشكالت ومعوقات، تتطلب منھم إیجاد حلول مالئمة وللوصول 

إلى الحل الصحیح علیھم البحث عن المعلومات، للتوصل إلى الحل (وعندما ینشط الفرد في 

حل مشكلة مشتقة من الحیاة، ویتوصل إلى نتائج ایجابیة في حلھا فإنھ سیكتسب مھارة 
، 1 غسان یوسف قطیط، استراتیجیات تنمیة مھارات التفكیر العلیا – دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط1

. 53م، ص 2008
م، 2011، 1 ولید رفیق العیاصرة، إستراتیجیات تعلیم التفكیر ومھارتھ – دار أسامة للنشر والتوزیع، األردن، عمان، ط 2

. 413ص
. 220، ص سناء محمد أبو عادرة، اإلتجاھات الحدیثة في تدریس العلوم  3

 * المفاھیم: ھي مفردات تصنیفیة تستخدم لتجمیع األشیاء كأفكار، ومعظم التعلیم في مادة یتألف من مفاھیم.
 * المبادئ أو التعمیمات: ھي عبارات تعبر عن عالقة بین مفھومین أو أكثر.
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وخبرة في حل مشكالت مماثلة. لذا كان المربي دیوي یشدد على أن تكون المشكالت التي 

یتصدى لھا الطلبة واقعیة حقیقیة، وتقدم لھم المساعدة إلكتشاف المعلومات المطلوبة لحل 

تلك المشكلة. وعلى ھذا األساس تعتبر طریقة حل المشكالت ضرورة اقتضتھا عملیات 

التطور المستمر في الحیاة، وكثرة المواقف والتحدیات التي تعترض سبیل الفرد، وتحتاج 

16Fإلى حلول كي یواصل مسیرة التطور)

1. 

معنى ھذا أن كلما تفاعل األفراد والبیئة المحیطة بھم، فإنھم یتفاعلون والبیئة یواجھون 

مشكالت كثیرة، وأن استخدام طریقة حل المشكالت یعزز عالقة المدرسة بالبیئة التي 

یعشون فیھا الطلبة (وقد یكون ھذا األسلوب سبیال إلكتساب مھارات تساعد المتعلم على 

مواجھة مواقف حیاتھ أو تعلیمیة، وتجاوزھا بنجاح، وتقوم طریقة حل المشكالت على إثارة 

مشكلة تثیر اھتمام المتعلمین وتستھوي انتباھھم، وتتصل بحاجاتھم، وتدفعھم إلى التفكیر 

17Fوالبحث عن حل علمي لھا)

2 .

ومعنى ھذا ربط المشكلة بمواقف حیاتیة تتطلب التفكیر والنقد. 

ولذا یقال فقد تھتم بالمشكالت التعلیمیة وتتطلب إعمال العقل والتفكیر إلیجاد حل لھا، 

 (تشد على أسلوب الحل والكیفیات الالّزمة إلكتشاف ذلك الحل من المتعلمین تحت عنھا

إشراف المدرس، وتوجیھاتھ إذا ما اقتضى األمر ذلك، فھي من طرائق التدریس الّتي تھتم 

بالمشكالت التعلیمیة والتفكیر في إیجاد حلول علمیة لھا عن طریق إعمال العقل والتعاون 

بین المتعلمین في التصدي لذلك الحل، ویكون دور المدرس فیھا دور الموجب والمنظم 

18Fللخبرات التعلیمیة)

3 .

ھذا األسلوب یركز على تعلیم الطلبة مھارات عقلیة، ویتم استخدامھا في العملیة ف

 الطالب في ىالتعلیمیة التعلمیة، كطریقة من طرق التدریس غیر المباشرة، كما تركز عل

تعلمھ (حل المشكالت ترتكز على دور الطالب في عملیة التعلم ویجعلھ محور العملیة 

. 139م، ص 2006، 1 محسن علي عطیة، الكافي في أسالیب تدریس اللغة العربیة – دار الشروق للنشر والتوزیع، ط 1
. 139 المرجع نفسھ، ص  2
، 1430، 2009 محسن علي عطیة، المناھج الحدیثة وطرائق التدریس، دار المناھج للنشر والتوزیع، األردن، د.ط،  3

. 431ص 
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التعلیمیة التعلمیة، والّذي یدقق في خطوات طریقة حل المشكالت یخرج باإلنطباع أن 

طریقة حل المشكالت ھي طریقة أو إستراتیجیة تعلم أكثر منھا طریقة تدریس، ودور المعلم 

فیھا یتلخص في المھام التي أشیر إلیھا سابقا: وھي المعلم مصمم للمنھاج، المعلم موجھ 

19Fومرشد، المعلم مقّیم للمشكلة وتعلم الطلبة)

1 .

أي أنھا أسلوب تعلم یركز على تفاعل الطالب في عملیة التعلم، وینحصر دور المعلم 

بالتوجیھ واإلرشاد، وتشكل النشاطات المتنوعة نقطة اإلنطالق للمشكلة فمنھا ینطلق المعلم 

وطلبتھ في المشكلة (ویمكن استخدامھا في دروس التعبیر أو القراءة والنصوص حتى یتخذ 

المعلم ھذه النصوص والموضوعات نقطة البدء إلثارة المشكلة التي تدور حول ظاھرة أو 

قاعدة نحو ثّم یلفت نظرھم إلى أن ھذه الظاھرة ستكون دراسة موضوع النحو المقرر ثّم 

یكلفھم جمیع األمثلة المرتبطة بھدف المشكلة من الموضوعات الّتي بین أیدیھم، ومناقشتھا 

20Fمعھم حتى یستنبط القاعدة)

2 .

أي أن المشكلة تنطلق من دروس النصوص (تقوم طریقة حّل المشكالت على إثارة 

مشكلة تحظى باھتمام المتعلمین وتشد انتباھھم التصالھا بحاجاتھم، وتدفعھم للتفكیر والبحث 

عن حل لھا، فالمشكلة تمثل حالة تسبب الحیرة لدى الطلبة فینشطون في التفكیر والتأمل 

إلیجاد حل لھا من أجل الخروج من حیرتھم وإزالة الغموض الذي واجھھم في تلك 

21Fالمشكلة)

3  .

كما أن األفراد بحاجات یسعون إلى تحقیقھا وإشباعھا، ولكنھم یصادفون معوقات 

تتطلب حلوالً مالئمة، وبطبیعة الحال ھذه الحلول یتطلب الوصول إلیھا إعمال الفكر 

والبحث والدراسة لغرض الوصول إلى الحل. 

وھذا األسلوب یركز على التلمیذ فمنھ تنطلق العملیة التعلیمیة التعلمیة، ویكون المعلم 

توجیھ، ولھذا یقال (أن ھذا األسلوب یعتمد على النشاط الذاتي یقوم بالخطاء ولألمالحظا 

. 140، ص محسن علي عطیة، الكافي في أسالیب تدریس اللغة العربیة  1
 سعدون محمود الساموك، ھدى علي جواد الشمري، مناھج اللّغة العربیة وطرق تدریسھا، دار وائل للنشر والتوزیع،  2

. 230-229، ص 2005، 1عّمان، األردن، ط 
. 431 محسن علي عطیة، المناھج الحدیثة وطرائق التدریس، ص  3

55 
 

                                                           



          أسلوب حل المشكالت في التعلیم      الفصل الثاني                          
 

للتلمیذ وذلك من خالل أعمالھ اللّغویة من قراءة وكتابة وتعبیر، حیث یالحظ المعلم األخطاء 

المشتركة بین التالمیذ فیجمعھا ویناقش تالمیذه حولھا، من حیث طبیعتھا وأسباب الوقوع 

فیھا، فیتبین لھم جھلھم بالقاعدة النحویة، تلك الّتي سبق لھم أن دروسھا واألخرى الّتي لم 

یسبق أن مرت بخبراتھم، كذلك یجد التلمیذ نفسھ في حیرة من أمره وال یستطیع اإلجابة عن 

الخطأ أو تصحیحھ حیث یعتمد على التحریز بالصدفة مما ال یؤدي إلى الفھم الصحیح 

22Fللقاعدة. فیدرك التالمیذ أنھم بحاجة إلى مراجعة القاعّدة النحویة)

1 .

وكما أن ھذا األسلوب ال یستعمل في نشاط النحو، ولھذا قیل (ال یستطیع المعلم اللّجوء 

إلى ھذه الطریقة في حّصة النحو، ألنھا تكون منصبة على تدریس قاعّدة معینة، لذلك یجب 

أن یفرد المعلم للمشكالت اللّغویة حصًصا خاّصة أثناء األسبوع، أو یعترض لھا أثناء 

23Fالقراءة والكتابة والتعبیر بأنواعھ)

2 .

ویكون ھذا األسلوب ناجحا (إذا استطاع التالمیذ أن یحققوا فاعلیة ھذا من جھة ومن 

جھة أخرى، وأن یكون المعلم واعًیا وذو مھارة حتى یشعر التالمیذ باألخطاء التي وقعوا 

فیھا، وكیفیة معالجة ھذه األخطاء من حیث ربط القاعّدة النحویة والمعنى التي تذوق األمثلة 

24Fوالعبارات)

3 .

كما یمكن تعریف حل المشكالت (مجموعة العملیات الّتي یقوم بھا الفرد مستخدًما 

المعلومات والمعارف الّتي سبق لھ تعلمھا، والمھارات الّتي اكتسبھا في التغلب على موقف 

25Fبشكل جدید، وغیر مألوف لھ في السیطرة علیھ، والوصول إلى حل لھ)

4 .

كما أن األفراد بحاجات یسعون إلى تحقیقھا، وإشباعھا ولكنھم یصادفون معوقات 

تتطلب حلوالً مالئمة، وبطبیعة الحال ھذه الحلول یتطلب الوصول إلیھا إعمال الفكر 

والبحث والدراسة لغرض الوصول إلى الحل. 

. 231، ص 2005 زكریا إسماعیل، تدریس اللّغة العربیة، دار المعرفة الجامعیة/ د. ط،  1
. 232 المرجع نفسھ، ص 2
. 232، ص  المرجع نفسھ أنظر 3
م، 2008 یحي محمد نبھان، العصف الذھني حّل المشكالت، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، األردن، ط العربیة،  4

. 199ص
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كما یستخدم في أسلوب حل المشكالت التفكیر العلمي (فحل المشكالت تعلم التالمیذ 

كیفیة إكتشاف األخطاء، والوقوف على المشكالت اللّغویة، الحقیقیة ومعالجتھا بأسلوب 

علمي سلیم، كما یعودھم على استخدام خطوات التفكیر العلمي، تلك أھم الطرق الّتي 

یستخدمھا المعلم، لتحقیق أھدافھ التربویة والعلمیة، ونطلق على اإلجراءات المستخدمة مع 

26Fإستراتیجیة شاملة للّدرس)ھو الطریقة مصطلح التكتیك الّذي 

1  .

فھذا األسلوب یعود التالمیذ على اكتشاف األخطاء ومعالجتھا بتفكیر علمي. 

أسلوب حل المشكالت یثیر مشكلة تستھوي التالمیذ، ولھا صلة وعالقة بحاجاتھم 

فیھتمون بھا وھذا ما یدفعھم إلى البحث والدراسة والتنقیب على حل علمي لھا ولھذا قیل 

 لدیھ أن ة(أن المشكلة تعني موقفا یتحدى اإلنسان ولكنھ ال یستطیع بأسالیب السلوك المعروف

یبلغ ھذه الغایة، فإذا كان الطریق لبلوغ ھذه الغایة واضًحا وبعیًدا لم یعد ھنالك مشكلة أي أن 

المشكلة تمثل موقفا غامًضا یمر بھ الفرد فیثیر تفكیره ویدفعھ للبحث أو الكشف عّما بھ من 

27Fغموض بھدف الوصول إلى إیجاد حل لھذا الموقف الغامض أو المشكلة)

2 .

ومن جھة أخرى یعمل ھذا األسلوب على إكساب المتعلم القدرة على مواجھة مشكالت 

الحیاة التعلیمیة أّوال واالجتماعیة ثانیا من خالل دمج العلم بالعمل (ومن أجل إشباع حاجات 

األفراد فإنھم یواجھون معوقات أو مشاكل أو حاالت غامضة تتطلب منھم إیجاد الحل 

المناسب، ومن أجل التوصل إلى حّل مناسب على األفراد أن یقوموا بالبحث عن المعلومات 

ودراستھا وتحلیلھا ومن ثم الوصول إلى الحلول المتاحة واختیار الحل المناسب للمشكلة 

 المعینة وھذا المخطط یوضح ذلك:

 

28F

3 

 

. 232 ص تدریس اللغة العربیة،،زكریا إسماعیل  1
، 2005، 1 حذام عثمان، ردینة عثمان، طرائق التدریس، منھج أسلوب وسیلة، دار المناھج للنشر والتوزیع، األردن، ط  2

. 92 ه، ص 1425
 .92 المرجع نفسھ، ص  3

 

 

 

 اهلدف

تقييم  اختيار احلل املناسب

 

البحث عن 

 

 احلاجة إثارة املشكلة مراجعة املعلومات
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وھذا یعني أن على األفراد أن یقوموا جمع المعلومات ویحللونھا للتوصل في األخیر 

إلى الحل المناسب والھدف المنشود. 

إن التفاعل القائم بین التالمیذ والبیئة فھم یتأثرون بھا ویؤثرون فیھا، ومن خالل ھذا 

التفاعل الحاصل فإن الحیاة بالنسبة لھم تمثل مشكلة عاّمة، وكما أنھ یتم استخدام ھذا 

األسلوب في التدریس فھو یعزز عالقة المدرسة بالبیئة، ولھذا نجد بعضھم یقول (إن 

استخدام طریقة حل المشكالت في التدریس یعزز عالقة المدرس بالبیئة الّتي یعیش فیھا 

التلمیذ، ویجعل للمنھج وظیفة اجتماعیة نافعة ألن ھذه الطریقة سوف تجعل التلمیذ أكثر 

قدرة على مواجھة المشكالت والسعي إلى إیجاد الحلول المناسبة معتمًدا في ذلك على 

نشاطھا الخاص، وذلك من خالل ربط العلم بالعمل وبتكامل الفكر مع الواقع، وأن ھذه 

الطریقة تمكن المعلم أو المدرس من تحویل جمیع المواضیع الدراسیة إلى مشكلة تثیر انتباه 

29Fالتالمیذ وتعمل على شّدھم إلى الحّصة الدراسیة)

1 .

 (ھو اإلستراتیجیة الّتي تتبع عندما تواجھ اإلنسان مشكلة، وعرفھ آخرون بقولھم

ویرسم خّطة لحلھا. والمشكلة عبارة عن موقف محیر مطلوب حلھ، وفیھا تتبع خطوات 

30Fالمنھج العلمي وخطواتھ المعروفة)

2 .

وھذا یعني أن ھذا األسلوب یستخدم عندما یكون اإلنسان في موقف صعب ومحیر وال 

یجد منفذا فیلجأ إلى استخدام خّطة مدروسة للحل وھذا عن طریق إتباع المنھج العلمي 

وصول إلى الحل. للوخطواتھ المعروفة 

والمشكلة موقف صعب یجد فیھ الفرد نفسھ حائرا وقلًقا، (المشكلة كما یراھا الطیطي 

ھي حالة من الشك، أو الحیرة أو التردد، تتطلب القیام بعمل یرمي إلى التخلص من ھذه 

. 93، ص السابق المرجع  1
 طھ حسین، الدلیمي وآخرون، إستراتیجیات حدیثة في التدریس والتقویم، عالم الكتب الحدیثة للنشر والتوزیع، األردن،  2
. 66، ص 2006، 1ط 
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الحالة، والعمل ھذا قد یكون إجراء بحث أو قراءة في كتاب معین أو مقابلة أو أشخاص 

31Fمعنیین بالموضوع)

1 .

ھذا الكالم أن یتخلص الفرد من التردد والشك ویشعر باالطمئنان من أي یرید الطیطي 

  .واالرتیاح

جھل مع فاعلیة ورغبة قویة في بویذكر عبد هللا مجرد أن یشعر الطلبة بعدم التأكد أو 

التخلص من ذلك یربط المعلومات وتنظیمھا، أو باألحرى ال یحّتم وال یتطلب أن یشعر 

الطلبة في بعض الموضوعات بالشك والتردد. ویعرف یحي والمتوفى حل المشكلة (التعرف 

على وسائل وطرق التغلب على العوائق الّتي تعترض الوصول إلى الھدف، وتوظیفھا 

32Fللوصول إلیھ)

2  .

معنى ذلك أنھ إذا تمكن كل فرد من الوصول إلى الھدف المنوط والمرجو بھ كذلك 

یكون قد حل المشكلة ووصل إلى الھدف وعندما ینشط الفرد في حل مشكلة مشتقة من 

الحیاة، ویتوصل إلى حل إیجابي لھا، فإنھ سیكتب مھارة وخبرة في حل مشكالت مماثلة قد 

تواجھھ في الحیاة. وعلى ھذا األساس شدد المربي دیوي على أن تكون المشكالت الّتي 

یتصدى لھا الطلبة واقعیة حقیقیة. 

ویمكن القول أن حّل المشكالت ناتج تعلیمي أو إستراتیجیة تعلم أو طریقة تدریس، 

یجب أن تنطلق من مشكالت منھجیة وتبني على مشكالت منھجیة، أي أن یكون التعلم 

مستند إلى مشكالت یتم إعدادھا أو اختیارھا من قبل المعلم، أو تكون في صمیم المنھاج أو 

المقرر الدراسي، وتكمن أھمیتھا في أنھا تستثیر تفكیر الطلبة عندما یواجھون صعوبة أو 

مشكلة سواء في حیاتھم العملیة أو في حیاتھم االجتماعیة تتولد لدیھم الرغبة في التغلب على 

ھذه الصعوبة وإیجاد حل لتلك المشكلة وبذلك یستطیعون مواجھة القضایا والمشكالت التي 

تصادفھم في حیاتھم الیومیة ویسعون إلى إیجاد الحلول المالئمة لھا. 

، 1 سناء محمد أبوعاذرة، تنمیة المفاھیم العلمیة ومھارات عملیات العلم، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عّمان، األردن، ط  1
. 168ه، ص1433م، 2012

. 169 المرجع نفسھ، ص  2
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ولّما كان ھذا التطور الحاصل المستمر في الحیاة، وكثرة التحدیات اقتضى ضرورتھا 

لكي تساھم في مساعدة األفراد على حل المشكالت التي تواجھھم، وبناًءا على ما سبق فإن 

استخدام ھذه الطریقة یجعل التدریس عمالً وظیفیا ذا معنى عند المتعلمین، ویعزز الثقة 

 .بالنفس لدى الطلبة، ویعزز عالقة المدرسة بالبیئة، ویربط التعلم بالتطبیق

ویعد حل المشكلة من األھداف الرئیسة التي تسعى عملیة تطویر المناھج في وزارة 

التربیة والتعلیم إلى تحقیقھا وعدم االكتفاء بالتركیز على استظھار المعلومات. 

وأیضا یتضمن التذكر، والتصور، والتخیل، والتجریدـ والتعمیم، والتحلیل، والتركیب، 

وسرعة البدیھة واالستبصار، باإلضافة إلى المعلومات والمھارات والقدرات العامة 

والعملیات االنفعالیة مثل: الرغبة، والدافع، والمیل، وعملیة حل المشكالت لیست ببساطة 

تطبیق المعارف أو المھارات أو الخبرات السابقة فھي أبعد من ذلك بكثیر فھي تتضمن 

تنسیق أو تطویر معظم العوامل السابقة لینتج عن ذلك شيء من اإلبداع والّذي لم یكن 

33Fموجوًدا من قبل لدى الشخص الذي یقوم بالحل)

1 .

وواضح أن كل موقف تعلیمي أو تدریبي یحوي مشكلة ینبغي أن تبحث وتوضح 

وبدون وجود مشكلة لیس ھناك شيء للتعلم أو التدریب، (فطریقة حل المشكالت عبارة عن 

أسلوب تتم فیھ عملیة التعلم والتدریب عن طریق إثارة مشكلة تدفع الطالب إلى التفكیر 

 للتوصل إلى حل أو بعض الحلول لھا. هوالتأمل والدراسة والبحث والعمل بإشراف مدرس

فھي ذلك األسلوب الّذي یضع الطالب وجھا لوجھ أمام مشكلة وتحتھ على مالحظتھا 

ودراستھا وتدفعھ إلى اإللمام بھا عن طریق البحث والتنقیب، وجمع المعلومات المتصلة 

والمتعلقة بھا، إنھا تستند إلى تنظیم العمل المدرسي بشكل یضع الطالب یواجھ مشكلة مما 

34Fیدفعھ على دراستھا وبحثھا، باستغالل قواه التفكیریة)

2 .

ومن العوامل التي تؤثر في مدى نجاح الطلبة في حل المشكلة: طبیعة المشكلة 

وأھدافھا والمفاھیم الموجودة التي تعتمد علیھا المشكلة وصفات المتعلم بما في ذلك األنماط 

. 270 صالمرجع السابق،  1
ه، 1414، 1 ھاشم السامرائي وآخرون، طرائق التدریس العاّمة وتنمیة التفكیر، دار األمل للنشر والتوزیع، األردن، ط  2

. 73م، ص 1994
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المعرفیة ومستویات التطور وبیئة التعلم، والخبرة السابقة وھي تشمل المعرفة السابقة 

 وبالتالي تزید من ثقة المتعلم بنفسھ، ،والتجربة الوجدانیة ذات العالقة بمجال حل المشكلة

 مما یزید التعاون بالخبرة وبعد النظر بین المتعاونین. ،وتعاون الطلبة مع بعضھم

ا تعریف ھذا األسلوب إجرائیا بأنھ (مجموعة الّتي یتبعھا المعلم في تدریس نكما یمكن

وتدریب المتعلمین مھارات التفكیر العلمي المنطقي بإثارة مشكلة أو عرض موقف غریب 

أو مناقشة مسألة غیر عادیة تدفع المتعلم إلى التأمل والدراسة والبحث والعمل تحت إشراف 

35Fالمعلم وصوالً إلى حل أو إلى بعض الحلول في وقت وھو الّحصة)

1 .

فھو یستخدم كطریقة من طرق التدریس غیر المباشر في معظم المواد الدراسیة ولھذا 

(ینظر إلى مصطلح المشكالت من   فیقول،یقدمھا بعض التربویون على أنھا ناتج تعلیمي

لفین، ویقدمھما التربویون أحیانا بشكل یوحي بأن لھما معنى واحد، ولكن ختمنظور بین م

ذلك لیس دقیقا تماًما، فقد قّدم جانبیھ مثال حل المشكالت على أنھ ناتج تعلیمي، ففي النسق 

الھرمي ألنماط التعلم یأتي تعلم حل المشكالت في أعلى الھرم المكون من ثمانیة أنماط، 

تبتدئ بتعلم اإلشارات، وتتدرج لیأتي في المرتبة السادسة تعلم المفاھیم، یلیھا تعلم القواعد 

36Fوالمبادئ وفي المرتبة الثامنة أي في أعلى قمة الھرم یأتي تعلم حل المشكلة)

2 .

أي أن بعض التربویین یقدمھا في أعلى الھرم، وأن تلك األنماط السبع تساھم مع 

بعضھا في الحصول على ناتج تعلیمي خالص، وأن كل تلك األنماط تنتقل تدریجیا وتكمل 

أفكار بعضھا لتصل في أعلى الھرم إلى الناتج التعلیمي. 

ونجد جون دیوي أعطى أھمیة للتفكیر فھو یراه أنھ أداة فذة في معالجة المشكالت 

ولھذا نجده یقول (أن التفكیر ھو األداة الصالحة والوسیلة النافذة في معالجة المشكالت 

 وإن طریقة حل المشكالت یفترض أن تتخلل في الواقع طرائق ،والتغلب علیھا وتبسیطھا

37Fالتدریس األخرى جمیًعا)

3 .

. 414، ص  السابق المرجع 1
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ومن ھنا یمكن أن یستخدم ھذا األسلوب في طرائق تدریس أخرى. 

 خصائص أسلوب حلّ المشكالت: -1

 حّل المشكالت وتطبیقھ أسلوبإن المعلم یحضر یومیا حتى یكون ناجًحا في عملھ، و

 ھو تلك الخاصیة الضروریة التي یتصف ه ویفردهیتطلب أیضا ھذا التحضیر، ولكن ما یمیز

 (اإلعتماد في آرائھ على الدلیل المناسب، حیث ینبغي علیھ أن یكون  وقیل عنھبھا المعلم

 ببرھان مقنع، وأن یعتمد في نتائجھ وقراراتھ على مةمتأنًیا في قبول الحقائق غیر المدعو

الدلیل المستخلص من مصادر متنوعة، وأن ال یبحث عن أكثر االستفسارات أو التوضیحات 

اقتناعا للظاھرة التي یتم مالحظتھا ویسمح بھا الدلیل، وأن یلتزم بالحقائق كما ھي دون 

اللّجوء إلى المبالغات، وأن ال یسمح للتحیز أو الغرور أو الطموح من القضاء على الحقائق 

الساطعة، وأن ال یصدر أحكاما سریعة أو القفز إلى القرارات أو األحكام النھائیة دون دقة 

38Fأو تمحیص)

1 .

معنى ذلك أن على المعلم أن یكون متأنیا في اختیار الدلیل عن طریق الّدقة، وأن تكون 

قراراتھ مبنیة على أدلة واضحة حقیقیة (تقویم اإلجراءات والمعلومات التي جمعھا التالمیذ 

وھذا یتم بمجرد التخطیط عند القیام بحل المشكلة، واستخدام األسالیب المتنوعة لجمع 

المعلومات والحكم علیھا بأنھا ذات صلة بالمشكلة أوال، وتقریر فیما بعد إذا كانت 

المعلومات كافیة إلصدار حكم دقیق، واختیار المعلومات األكثر حداثة وتطورا ودقة، أي 

39Fلھا عالقة بالمشكلة المطروحة)

2  .

 (حّب االستطالع لألشیاء التي الحظھا، وذلك بأن یكون  لھوعلیھ أیضا أن یكون

راغبا في التعرف إلى الظاھرة التي یالحظھا وأسباب وجودھا وكیفیة حدوثھا وأن ال یقتنع 

40Fباإلجابات العامة لألسئلة التي یطرحھا)

3 .

ھذه الخاصیة یجب على المعلم المطبق لھذا األسلوب أن یتصف بھا، أي یكون لھ دافع 

 (البحث  ولذا قیلوغزیرة حّب االستطالع، والكشف عن األشیاء، وأن ال یكتفي بالمالحظة،

عن السبب الطبیعي لألشیاء التي تحدث، دون االعتقاد بالخرافات واألوھام أو سوء الطالع 
، 1 جودت أحمد سعادة، تدریس مھارات التفكیر (مع مئات األمثلة التطبیقیة)، دار الشروق للنشر والتوزیع، األردن، ط 1
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أو حسن الحظ، كما ینبغي أن یؤمن بأنھ لیس من الضروري أن یتم الربط بین حادثین 

لمجرد حدوثھما في وقت واحد، واإلیمان بأن الحوادث التي تبدوا غریبة أو غامضة یمكن 

41Fتفسیرھا في نھایة المطاف بسبب طبیعي)

1 .

وھذا یدل على أن ال یعتمد المعلم عن األسباب التي تكون مبھمة وغامضة، وال 

یستطیع تفسیرھا. 

كما أنھ على المعلم أن یتمیز بھده المیزة، وھو أن یكون عقلھ متفتحا وقابال للمعلومات 

التي لھا صلة بالمشكلة (العقل المتفتح نحو العمل ونحو اآلخرین ونحو المعلومات ذات 

العالقة بالمشكلة، ویكون ذلك عن طریق اإلیمان بأن الحقیقة ال یمكن أن تتغیر، ولكن قد 

تتغیر آراء الشخص لما ھو حقیقة حینما یحصل على فھم أفضل لھا، كما ینبغي علیھ أن 

42Fیدعم أفكاره اعتمادا على أفضل األدلة ولیس اعتمادا على التقالید واألعراف فقط)

2   .

وبھذا تكون أفكارا صائبة إنطالقا من أدلة مناسبة. (ضرورة أن تتم خطوات حل 

المشكلة وأنشطتھا المتنوعة ضمن مراحل منطقیة تبدأ بتحدید المشكلة وتنتھي بتطبیقاتھا 

43Fوتعمیماتھا)

3 .

أي أن ھذا األسلوب یستخدم المنطق في خطواتھ، فھو ضرورة حتمیة اقتضتھا طبیعة 

األسلوب. 

 (توضیح للطلبة بأنھ لیست جمیع  والتي قیل عنھاوھناك أیضا خاصیة أخرى

المشكالت قابلة للحل المباشر والسریع، بل البد من التدرج في حلھا، مع فھم كل خطوة یتم 

السیر فیھا في سبیل ذلك، وأنھ البد وضروري التركیز على المشكالت ذات األھمیة البالغة 

بالنسبة للطلبة في حیاتھم الیومیة، ومع التوضیح للطلبة بأن البحث العلمي یشمل دائما عملیة 

44Fالتجربة والخطأ)

4 .

والبد أن ترتبط المشكلة بالواقع ولذا قیل (أن تكون المشكلة مرتبطة بالحیاة العملیة 

واالجتماعیة، وأن یشعر الفرد بأنھ یرغب في القیام بعمل ما تجاه ھذا الموقف، ویجب أن 

لكي یعتبره مشكلة بالنسبة لھ، وینبغي أال یكون حّل  یكون الطالب على وعي بموقف ما

. 478، ص السابق المرجع  1
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ممكنا بطریقة مباشرة للطالب. وأن تحتمل عدة طرق للحل، وأن تكون والموقف واضحا 

45Fذات معنى في حیاتھم وأن تحتمل أكثر من حل واحد)

1 .

في ھذا األسلوب یكون التفاعل الصفي نشطا والتواصل متعدد اإلتجاھات، ویشرف 

المعلم على حفظ النظام أثناء العمل بمالحظة من قد یحاول إحداث فوضى. 

ویستطیع المعلم أن یخطط للقیام بأنشطة تتناسب مستویات طالبھ وأعمارھم العقلیة. 

كما علیھ أن یعطیھم فترة زمنیة (إعطاء الوقت الكافي للطلبة كي یفكروا جیدا، مع 

برھنة المعلم على اإلخالص في التفكیر بحل المشكلة عن طریق المشاركة الفاعلة من 

جانبھ، وتشجیع الطلبة على تحدي أفكار بعضھم البعض، وعلى التفكیر اإلبداعي والتفكیر 

46Fالناقد، وتحدي أفكار معلمھم أیضا، ولكن ضمن حدود األدب والموضوعیة والعلم)

2 .

في أسلوب حل المشكالت لم یعد المعلم ھو المصدر الوحید للمعلومات، وإنما یعتمد 

المتعلمون على أنفسھم في البحث عنھا، ولم تعد جمیع أوراق الموقف الصفي في ید المعلم 

وحده وإنما یشارك طالبھ في جمیع مراحل التخطیط والتقویم من خالل مجموعات، 

(التجارب مع أسئلة الطلبة، وإدراك بأن بعض األسئلة تحتاج إلى جھد فردي، في حین 

یحتاج بعضھا اآلخر إلى العمل الجماعي، مع توفیر الضمان الكافي لطرح األفكار 

وتجربتھا، ثم إھمالھا إذا ظھر ما ھو أفضل منھا، التركیز ما أمكن على البحث جنبا إلى 

جنب مع جوانب التعلم األخرى العادیة، توفر فرصة للطلبة لكن یمروا بخبرة تتعلق بإمكانیة 

47Fاختبار صدق الفرضیات أو عدم صدقھا)

3 .

معنى ذلك أنھ على المعلم أن یكون لھ میزة التجارب واألخذ والرّد، مع  اختیار 

األجوبة المناسبة والصحیحة، (طرح اإلستفسار اآلتي دائما: "ھل یسمح المنھج المدرسي 

48Fالذي تتعامل معھ بظھور مشكالت حقیقیة بالنسبة للطلبة")

4 .

وھذا یعني أن یربط المنھج المدرسي بمشكالت واقعیة معاشة. 

 

، 1 سناء محمد أبو عاذره، اإلتجاھات الحدیثة في تدریس العلوم – دار الثقافة للنشر والتوزیع، األردن، عمان، ط 1
. 273ه، ص1433م، 2012

. 478، ص جودت أحمد سعادة، تدریس مھارات التفكیر (مع مئات األمثلة التطبیقیة)  2
. 478، ص نفسھ المرجع  3
. 478، ص نفسھ المرجع  4

64 
 

                                                           



          أسلوب حل المشكالت في التعلیم      الفصل الثاني                          
 

خطوات أسلوب حلّ المشكالت: 

وبعد أن قمنا بدراسة عدید من كتب التربویین حول خطوات التي اقتراحوھا لطرائق 

حل المشكالت، وجدنا أن ھناك اختالفا بینھما، إال أن ھذا األخیر كان شكلیا مع اإلحتفاظ 

على الجوھر، وھو ما جاء بھ دیوي في األصل، وكما أن نشاط حل المشكالت ھو نشاط 

ذھني معرفي یسیر في خطوات معرفیة ذھنیة مرتبة ومنظمة في ذھن الطالب. 

وحتى تتضح ھذه الخطوات لدراستھا بشكل جلي، فإنھ البد من عرض وتبیین كل 

خطوة على حدة مع بیان اإلجراءات التي یجب إتباعھا واألسئلة التي یجب طرحھا، مع 

إعطاء األمثلة التربویة، على كل خطوة من ھذه الخطوات، لكي یتم في األخیر استعمال 

وتطبیق ھذا األسلوب بشكل صحیح. 

وال شك أن طریقة حل المشكالت إذا ما استخدمت بشكل صحیح تنمي القدرة في 

التعلم على التفكیر العلمي، والتفكیر العلمي یمكن أن یكتسب من خالل إتباع خطوات 

أساسیة في أسلوب حل المشكالت، ویجري ھذا األسلوب بإتباع الخطوات اآلتیة. 

: الشعور وھي مرتبة ترتیبا منطقیا للوصول في النھایة إلى الحل فتبدأ الخطوة األولى

طریقة حل المشكالت، حیث البد للمعلم من بالمشكلة والتي قیل عنھا ( أنھا من أھم خطوات 

طرح الرسوم أو الصور أو الخرائط أو األشكال أو األفكار أو اإلستفسارات أو المعلومات، 

التي تؤدي إلى شعور الطلبة بوجود مشكلة حقیقیة تحتاج إلى حل، وبخاصة إذا كانت ترتبط 

ھذه المشكلة بحیاتھم الیومیة أو تؤثر فیھا، وما أن یشعر الطلبة بالمشكلة حتى ینتقل اھتمام 

 . 1المعلم إلى ضرورة تحدیدھا مع الطلبة)

وھذا یعني أن لتحدید المشكلة أھمیة بالغة تتمثل في تحدید أھداف العمل مع الطلبة وما 

لم تكن ھناك مشكلة فإن الدراسة المنوطة بھا لن تتحقق. 

وینبغي للمعلم التأكد من أن المشكلة قد تمت صیاغتھا بوضوح، وأن الطلبة فھموا 

جیدا المطلوب منھم عملھ والطریقة التي ینبغي استخدامھا في سبیل تحقیق ذلك. 

یمكننا إدراج بعض األسئلة التي لھا عالقة بھذه الخطوة (ھل ترتبط المشكلة بالمنھج و

المدرسي ارتباطا جیًدا؟ وھل المشكلة مَھمة بالنسبة للطلبة؟ من الّذي سیشترك في عملیة 

. 479، ص المرجع السابق  1
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حل المشكلة؟ ھل للمشكلة المطروحة للنقاش حاالت مشابھة؟ أو أنھا ذات عالقة بمشكالت 

أخرى تمت مناقشتھا من قبل؟ وھل من الممكن السیطرة على المشكلة المطروحة؟ وكیف 

یمكن صیاغة المشكلة؟ 

وبعد أن یتم تحدید المشكلة بشكل دقیق وموافقة المعلم والطلبة علیھا، فإنھا ینبغي على 

50Fالمعلم أن یكتبھا على اللّوحة بلغة واضحة ومحددة)

1 .

ویبدأ التفكیر العلمي من وجود حافز لدى الطلبة وھو شعورھم بوجود مشكلة ما 

فوجود ھذا الشعور یدفع الشخص إلى البحث عن حل المشكلة وقد یكون ھذا اإلحساس 

نتیجة لمالحظة عارضة أو مشكلة ملحة بسبب نتیجة غیر متوقعة لتمرین ما أو تجربة من 

التجارب ولھذا قیل (واجب المدرس أن یوجھ الطلبة إلى اإلحساس ببعض المشكالت، وقد 

تكون بعض ھذه المشكالت علمیة متضمنة في مفردات منھج الماّدة الدراسیة المقررة أو قد 

تكون مشكلة موجودة في البیئة المحلیة ولھا عالقة بالموضوعات التي یدرسھا أو یتدرب 

علیھا الطلبة كما أن بعض ھذه المشكالت یمكن أن یكون نتیجة لتساؤالت الطلبة حول 

51Fمشكالت یتعرضون لھا یحاولون إیجاد حلول لھا)

2 .

وعلیھ فوجود موضوع مطلوب بحثھ من مفردات منھج المادة الدراسیة المقررة أو 

مشكلة ما تجابھ الطلبة یراد بحثھا أو حلھا، تكون األساس للبدء في استخدام ھذه الطریقة 

ویحتاج غالبیة الطلبة إلى إرشاد وتوجیھ لضمان اختیارھم للموضوع أو للمشكلة، ویجب 

التأكید ھنا على ضرورة اختیارھم لمشكلة تالئم خبراتھم السابقة وحاجاتھم ومتطلباتھم. 

ومن جھة أخرى نجد أن العملیة التعلیمیة مكتظة بالمشكالت فمثال یعرض المعلم 

أوراق إجابات الطلبة في اختبار لماّدة النحو، وكانت نسبة الرسوب عالیة، ھذه النسبة بحّد 

ذاتھا مشكلة یمكن أن یبحث عن أسبابھا وإیجاد حلول لھا، (ویجب على المعلم أن یراعي أن 

ینوع الطلبة من القضایا الّتي یختارونھا كمشكالت تحتاج إلى الحلول، فھناك قضایا علمیة 

واجتماعیة، وھي كثیرة تتعلق ببعض العادات السلبیة الموجودة في المجتمعات بصفة 

52Fعاّمة)

3 .

. 480، ص السابق المرجع  1
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والمشكالت في العملیة التعلیمیة كثیرة ومتنوعة منھا (استعمال العامیة في درس من 

53Fدروس العربیة وأیًضا مشكلة ضعف الطلبة في اإلمالء وغیرھا)

1 .

أي أنھا مشكالت یمكن أن تكون موضوع للدراسة. 

وبعد أن قمنا بإدراج مفھوم المشكلة، وما یراعى عند اختیار الطلبة لھا، وبعد الشعور 

بالمشكلة المطلوب اآلن ھو تحدیدھا بّدقة وبشكل واضح مختصر دقیق، كي ال یختلف 

الطلبة حولھا، وال یحدث لبس في البحث فیھا الخطوة الثانیة: تحدید المشكلة: 

ریة أو تصاغ بأسلوب بونعني بھا أن تصاغ بمساعدة المعلم ضمن جمل، إّما خ

 ما یعني وصفھا بّدقة مما یتیح لنا رسم حدودھا وما ھذا(، اإلستفھام أو بأسلوب الشرط

یمیزھا عن سواھا، حتى ال تتشعب المشكلة وتترابط بمشكالت أخرى، مما یولد صعوبة 

الوصول إلى حلول، وتصاغ المشكلة في جملة محددة علمیا ومصاغة لغویا بشكل جید، 

مثال مشكلة الفقر ومناقشة الطلبة في أثارھا ومن ثم تحدیدھا، كما أن ھذه الخطوة تكشف 

عن العالقات والروابط بین المشكلة الجدیدة وبین البنى المعرفیة للمتعلم (المعلومات السابقة 

54Fعند المتعلم) وذلك بالقدرة على الربط بین عناصر المشكلة الجدیدة وتحدید مكوناتھا بّدقة)

2 .

وبعد أن یشعر التلمیذ بالمشكلة فھي تولد لدیھ نوعا من اإلثارة والدافعیة لحلھا وبعد أن 

یكون قد حددھا تحدیدا دقیقا وواضحا، كان البد من أن ینتقل إلى مرحلة أخرى من مراحل 

أسلوب حّل المشكالت وھي الخطوة الثالثة: تطویر حل تجریبي للمشكلة أو وضع حل 

مؤقت لھا: (ویعتبر كل جواب أو حل للمشكلة، بمثابة فرضیة یجب فحصھا عن طریق 

أنشطة متعددة، وھنا یمكن للطلبة أن یقترحوا من الحلول ما یستطیعون اقتراحھ، ویستخدم 

في ھذه الحالة كل حل كھدف وكدلیل في عملیة حل المشكلة، وإذا تّم اقتراح حلول عّدة، 

فمن الممكن التحقق منھا عن طریق األنشطة الجماعیة أو الفردیة، وفي أیة حالة من ھذه 

الحاالت فإن المطلوب من التالمیذ االتفاق من خالل عملیة اإلجماع بینھم على الحّد األمثل 

55Fلھذه الحلول)

3 .

. 140، صالسابق المرجع  1
م، 2011، 1 ولید رفیق العیاصرة، استراتیجیات تعلیم التفكیر ومھاراتھ- دار أسامة للنشر والتوزیع، األردن، عّمان/ط 2
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وھذا یعني أن ھذه الخطوة تورد من الطالب اقتراح حلول مؤقتة أو تجریبیة والّتي 

تمكنھم من الوصول إلى الحل، وھناك بعض األسئلة المھمة في ھذه الخطوة ما یأتي (ھل 

ترتبط الحلول المقترحة ارتبطا وثیقا بالمشكلة؟ ھل اختمرت في أذھان الطلبة مجموعة من 

الحلول المناسبة؟ وھل الحل المتفق علیھ قابل لإلختیار والتحلیل والتجربة؟ وھل جمع 

56Fالمشتركون من البیانات والمعلومات القدر المناسب لحل المشكلة)

1 .

وكما یضع التالمیذ حال مؤقتا للمشكلة وذلك من خالل المصادر المتاحة من جمع 

بیانات ومعلومات في میدان معین، تتعلق بالمشكلة، وھنا أرى بأن الكتاب المدرسي ھو 

المصدر األّول ولیس الوحید، ومن ثم یتفق التالمیذ من خالل عملیة اإلجماع بینھم على 

الحل األمثل والمناسب للمشكلة الحاصلة. 

وفي ھذه المرحلة أیضا یقوم التلمیذ بتحلیل المشكلة (تحلیل المشكلة التي تتمثل في 

تعرف التلمیذ أو الفرد على العناصر األساسیة في مشكلة ما، واستیعاب العناصر التي 

57Fتتضمنھا المشكلة)

2 .

وھذا یدل أن التلمیذ یقوم في ھذه المرحلة بتحلیل المشكلة إلى أجزاء بسیطة لكي 

یتمكن في األخیر من تطویرھا تجریبیا وفي النھایة یضع حًال مؤقتا لھا، وكما یمكن أیًضا 

للمعلم أن یساعد تالمیذه بتوفیر لھم بعض المراجع لمراجعتھا، وجمع المعلومات المتعلقة 

بالمشكلة المراد حلھا. 

كما أن اقتراح الحلول والتخمینات تعتبر حلول مؤقتة للمشكلة، ویحتمل أن یكون 

صحیحا أو خاطئا، ویستفاد من استراتیجیة العصف وما یتضمنھ في مناقشة موجھة یشارك 

فیھا جمیع طلبة الصف للكشف عن صحة ھذه الفرضیات. 

وھنا نجد المعلم یتدخل في توجیھ طلبتھ إلختیار الفرضیات تجریبیا والتحقق من 

اختیار اإلجابات أو الحلول التجریبیة (بأنھا   والتي قیل عنھاالخطوة الرابعة تأتي وصحتھا 

المؤقتة عن طریق جمع المعلومات والبیانات ذات العالقة: إن الحل المقترح في ھذه الخطوة 

. 481، صالسابق المرجع  1
. 201، ص 2008، 1 یحي محمد نبھان، العصف الذھني وحّل المشكالت- دار الیازوري للنشر والتوزیع، األردن/ ط 2
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یجب اختیاره ضد المعلومات والبیانات المتوفرة، ویمثل اإلختبار ھنا النشاط الذھني المتعلق 

بجمع األدلة وتحلیلھا للوصول إلى نتائج إیجابیة. 

وربما یشعر الطلبة في ھذه المرحلة، أنھ بعد خطوة تطویر حل واقعي للمشكلة، فإنھ 

البد أن یقرر الحل األمثل لھا، ویتطلب الحل نفسھ ضرورة جمع المعلومات وتحلیلھا، وھنا 

ربما یكون من المفید القیام بتشكیل مجموعات عمل لجمع المعلومات المرتبطة بالمشكلة 

58Fوتحلیلھا)

1 .

وبعد تحدید المشكلة ووضع حلول مؤقتة لھا، تأتي مھمة اختبار أفضل الحلول، أو 

اإلجابات المقترحة، وإذا كان یوجد حل واحد مقترح فإن ھذا الحل بحاجة ماسة إلى اختیاره 

وتحلیلھ، وإن تتم صیاغتھ من جدید قبل القیام بمرحلة التطبیق، وھذا یعني أن تكلف كل 

مجموعة بجمع البیانات التي تخص أحد الفروض، ویكون لكل مجموعة مقرر (وتوجد 

مجموعة من األسئلة لھا عالقة بھذه الخطوة كاآلتي: ماذا تعرف عن الحل أو الحلول 

المقترحة للمشكلة؟ وما نوع البیانات والمعلومات التي تحتاج إلیھا؟ كیف یمكن جمع 

المعلومات والبیانات؟ وكیف یمكن عرض المعلومات والبیانات؟ وكیف یمكن تحلیل 

59Fالمعلومات والبیانات؟ وكیف یمكن تفسیر المعلومات والبیانات؟)

2 .

وفي ھذه الخطوة تحدد أیضا أدوات البحث ولھذا یقال (وتحدد فیھا أدوات البحث عن 

حل المشكلة، وترصد فیھا المراجع والمصادر والكتب المدرسیة، والمؤسسات الرسمیة 

 الخطوة تعود الطلبة إلى الرجوع إلى مكتبة المدرسة أو المكتبات العامة، أو ھذهوالخاصة، ف

إلى المصادر البشریة، فیما یعود الطلبة على البحث المنظم واستقصاء المعلومات في أكثر 

من مظنة، ویجب أن تكون المعلومات واألمثلة منتزعة من حیاة الطلبة، وأن تكون بعیدة 

عن التكلفة والسلبیة، وواضحة غیر ملتبسة، ومنتمیة للموضوع الذي اختیرت من أجلھ، 

60Fحیة مما یشیع استعمالھ متنوعة في مضامینھا، متعددة في أشكالھا، وأن تبنى بناءا منطقیا)

3  .

. 481، ص جودت أحمد سعادة، تدریس مھارات التفكیر (مع مئات األمثلة التطبیقیة)  1
. 482 المرجع نفسھ، ص  2
. 233م، ص2009، 3 ولید أحمد جابر، طرق التدریس العامة، تخطیطھا وتطبیقاتھا التربویة – دار الفكر عمان، ط 3

69 
 

                                                           



          أسلوب حل المشكالت في التعلیم      الفصل الثاني                          
 

ومعنى ذلك أن ھذه الخطوة تشد الطلبة على الرجوع إلى المكتبات وتعودھم على جمع 

یجب أن تكون واقعیة. والمعلومات، واألمثلة التي تقدم لھم 

وقبل الوصول إلى حكم أو قرار فالبد من اختبار صحة الفروض أي دراسة الحلول 

المقترحة دراسة متأنیة، وھنا نجد أن الحل یكون بسیطا وواضحا ومألوفا فیمكن اعتماده، 

وقد تكون ھنالك احتماالت لعدة أبدال ممكنة فیتم المفاضلة بینھما بناءا على معاییر نحددھا 

ویتم فیھا استعراض الحلول المختلفة، ((الخطوة الخامسة، الوصول إلى حكم أو قرار: 

وافتراض الفروض التي قد تؤدي إلى الحل، في ضوء ما تم الحصول علیھ من معلومات 

وعناصر بمثابة استدالالت مبدئیة تختبر صحتھا بعد ذلك للتأكد من سالمتھا وقدرتھا على 

61Fالحل الكامل للمشكلة وقدرتھا على إزالة العقبة)

1 .

وھذا یعني أن ھذه الخطوة تمثل الوصول إلى قرار نھائي، وھنا نعتمد على قرار الذي 

یمكن للبیانات والمعلومات أن تدعم تلك الفرضیات أو ترفضھا وفي ھذه الخطوة یساھموا 

الطالب في اإلتفاق على الحل (ومن النادر أن تقف حل المشكالت عند ھذه النقطة، ألنھ 

غالبا ما یتم قبول الحلول المقترحة أو الفرضیات بعد تعدیاھا، وفي أي موقف من ھذه 

62Fن الطالب قد ساھموا فعال في شرعیة الحل أو اإلتفاق علیھ)أالمواقف، 

2 .

وتوجد أیضا مجموعة من األسئلة یجب األخذ بھا عندما یصل التالمیذ إلى ھذه 

الخطوة وھي كاآلتي (ھل یوجد اتفاق جماعي على الحل؟ وھل القرار المتفق علیھ یحتاج 

63Fإلى تعدیل؟ وھل باإلمكان تطبیق الحل الذي تم التوصل إلیھ؟)

3 .

 أنھ إذا توصل الطالب إلى إجابات عن ھذه األسئلة معنى ذلك أنھم قد توصلوا إلى يأ

الھدف المنوط وھو الحل. 

وكما ال یمكن للمعلم أن یتدخل في ھذه الخطوة لتعوید التالمیذ اإلعتماد على نفسھ في 

البحث والتحصیل، ولكن على المعلم أن یساھم بتحضیر األمثلة المناسبة ولھذا قیل (وتتطلب 

، 1 سناء محمد أبو عاذرة، تنمیة المفاھیم العلمیة ومھارات عملیات العلم – دار الثقافة للنشر والتوزیع، األردن، ط 1
. 175ه، ص 1433م، 2012

. 482 جودت أحمد سعادة، تدریس مھارات التفكیر مع مئات األمثلة التطبیقیة، ص  2
. 482 المرجع نفسھ، ص  3
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ھذه الخطوة من المعلم إعداد األمثلة، وبذلك یتعود التلمیذ على اإلعتماد على النفس في حل 

64Fالمشكالت والتحصیل والفھم)

1 .

وھذا یعني أنھ كلما إعتمد التلمیذ على نفسھ في حل المشكالت كلما كانت لھ خبرة 

ویسقط ذلك الحل على مشكالت مشابھة، وبذلك یكون قد استفاد من ھذا الحل بتطبیقھ في 

واقعھ. 

وبعد التدرج في كل تلك الخطوات تأتي الخطوة الخامسة: تطبیق القرار أو الحل 

النھائي: وفیھا یدرج التوصل إلى النتائج والتعمیمات أو نقول الحلول اإلبداعیة ولھذا قیل 

(قد ال تتوافر الحلول المألوفة أو ربما تكون غیر مالئمة لحل المشكلة، ولذا یتعین التفكیر 

في حل جدید یخرج عن المألوف، وللتوصل إلى ھذا الحل تمارس منھجیات اإلبداع 

المعروفة مثل (العصف الذھني، تآلف األشتات)، إن الفرضیة إذا ثبتت صحتھا تصبح 

استنتاجا ویمكن تأكید اإلستنتاج لیصبح تعمیما، في ھذه الخطوة عندما یصل المتعلم إلى 

الحل األمثل للمشكلة وتعمیم النتائج تتكون لدیھ الرغبة في توظیف المعرفة الجدیدة التي 

65Fاكتسبھا بإضافتھا إلى البنى المعرفیة السابقة لدیھ)

2 .

وبعد أن یتم قبول الحل أو القرار النھائي، فإنھ البد من بدأ العمل والتطبیق (ولكن 

سرعان ما تتبلور مشكلة أخرى، تفرض نفسھا على الطلبة فكیف یمكن تطبیق الحل بنجاح؟ 

بحیث ال یزعزع، أو یدمر ألخالقیات المھنة من بذل الوقت الطویل والجھد الذھني في 

الوصول إلى قرارات تربویة رنانة في ألفاظھا وجدیرة في صیاغتھا، ثم بعد ذلك تفشل في 

66Fتطبیقاتھا، ولھذا فإن من األفضل التخطیط مسبقا لما یزید تطبیقھ)

 كما أنھ (وینبغي تذكیر 3

المعلم بأنھ البد من إثبات أقصى درجات الصبر وتحمل المسؤولیة أثناء التعامل مع جمیع 

خطوات حل المشكالت وبالذات عند تطبیق الحل المتفق علیھ، حیث تحتاج المشكالت إلى 

وقت قد یطول للوصول إلى حلول لھا، كما ینبغي تشجیع عنصر المشاركة من جانب الطلبة 

أیضا. ومع ذلك فإن عنصري الصبر والمشاركة یعتمدان على درجة األھمیة التي یبدیھا 

. 175 ص ، سناء محمد أبو عاذرة، تنمیة المفاھیم العلمیة ومھارات عملیات العلم 1
م، ص 2011، 1 ولید رفیق العیاصرة، استراتیجیات تعلیم التفكیر ومھاراتھ – دار أسامة للنشر والتوزیع، األردن، ط 2

417 .
. 483 جودت أحمد سعادة تدریس مھارات التفكیر (مع مئات األمثلة التطبیقیة)، ص 3

71 
 

                                                           



          أسلوب حل المشكالت في التعلیم      الفصل الثاني                          
 

الطلبة للمشكلة المطروحة من جھة، وعلى مدى تطویر الحل للبرنامج التربوي أو المنھج 

67Fالمدرسي أو كلیھما معا من جھة ثانیة)

1 .

ومعنى أنھ عندما یتم الوصول إلى ھذه الخطوة فالبد من تذكیر المعلم بالتحلي بالنفس 

الطویل والصبر، وھذا كلھ یعتمد على درجة األھمیة التي یبدیھا الطلبة للمشكلة المطروحة. 

وأیضا عند تعمیم الحل یقوم المعلم بتوفیر فرصا للتالمیذ كي یتحاوروا أو یناقشوا 

الحل فیما بینھم، حتى یتعرفوا إلى ما وصلوا إلیھ من استنتاجات وحلول، حتى یتوصلوا في 

األخیر إلى حل للموقف المشكل من أجل تعمیمھ على مواقف أخرى متشابھة في حیاتھم 

الیومیة (وأنھ في ھذه المرحلة أیضا یتم التأكد والتحقق من الحلول أو الفرضیات السابقة 

الذكر ومدى صحتھا وقبول الحلول أو الحل الصحیح الذي یستند إلى أدلة علمیة كافیة 

وتثبت صحتھ كحل للمشكلة ثم تطبیق أو تعمیم ھذا الحل على مواقف ومشكالت مماثلة بغیة 

التعرف على الجوانب التي یصدق علیھا والتوصل إلى حلول سلیمة لھا تتناسب مع 

. 2خصائص نموھم وخبراتھم التعلیمیة)

وھذا یعني أنھ اختیار الحل الصحیح الذي یستند إلى أدلة، كحل للمشكلة وتطبیق ھذا 

الحل على مشكالت مماثلة، التي یتصدى لھا الطلبة في العملیة التعلیمیة التعلمیة. 

وقیام المتعلم بھذه الخطوات ینتقل فیھا من خطوة ألخرى للوصول في األخیر إلى 

حلول مقبولة للمشكلة، ولیس بالضرورة أن تكون ھذه الخطوات مرتبة بطریقة محكمة غیر 

قابلة للتراجع. 

 فلیس بالضرورة أن تكون ھذه ،والمتعلم في طریقھ وسعیھ للوصول إلى الحل للمشكل

الخطوات مرتبة فیستطیع المتعلم بوعیھ أن یبدل أو یغیر كیف یشاء فھو یسعى إلى الحل ال 

محال، ومن خالل دراستنا وجدنا أن ھناك اختالفات حول خطوات حل المشكالت. 
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خطوات تطبیق أسلوب حل المشكالت في الغرفة الصفیة: 

إن تطبیق خطوات أسلوب حل المشكالت في الغرفة الصفیة یستوجب مراعاة خمس 

 عرض صیاغة المشكلة-  .توجیھ الطالب نحو عدد من المواقف المعقدة-  :مراحل أساسیة

 فمعظم المشكالت ،یقدم المعلم مشكلة معقدة للطالب بحیث ال یكون لھا جواب مطلقحیث 

المعقدة لھا حلول متعددة وأحیانا متناقضة، ویجب أن ال یكونوا على علم مسبق بما فیھ 

ثم إدراج ما یعرفونھ عن المشكلة، وتكون ھذه المعلومات محفوظة -  .الكفایة لحل المشكلة

تحت عنوان: "ماذا تعلم؟" وقد تشمل بیانات عن الموقف، فضالً عن معلومات تستند إلى 

69Fمعرفة مسبقة)

تحدید ما یحتاجھ الطالب لمعرفتھ للحصول على فھم المشكلة، ویساعد  - .1

المعلم الطالب على تحدید وتنظیم مھمات الدراسة المرتبطة بالمشكلة من حیث تفحص 

المشكالت مًعا، مساعدتھم على تخطیط مھماتھم االستقصائیة وإعداد وتقاریرھم، ثم إدراج 

ما ھو المطلوب من المعلومات الالّزمة لملء الفجوات المفقودة تحت عنوان: "ما الذي 

نحتاج إلى معرفتھ؟". ھذه األسئلة ستقود عملیات البحث التي یمكن أن تجرى على اإلنترنت 

70Fوالمكتبة، والبحث خارج الصفوف وغیرھا)

2 .

 إدراج خّطة  في المرحلة األخیرةوبعد تحدید الطالب لما یحتاجونھ لفھم المشكلة، یتم

للحل، وتتم بجمع البیانات وتحلیلھا (یشجع المعلم الطلبة على جمع المعلومات المالئمة 

وتعلم مفاھیم جدیدة، ومھارات، وتوجیھ األسئلة، وإجراء التجارب والبحث عن توضیحات 

وحلول وممارستھا في مواقف واقعیة محفزة، بحیث یكونون متعلمین على أنفسھم یتمتعون 

باستقاللیة ذاتیة ثّم إدراج الحلول الممكنة وتحدید المصادر واإلجراءات الالّزمة لبدء حل 

71Fت تتطلب االستقصاء والبحث)االمشكلة، وھذا یتطلب "ماذا ینبغي أن نفعل؟" ھذه اإلجراء

3   .

ومعنى ذلك أن على المعلم توجیھ تالمیذه بجمع البیانات والمعلومات المتعلقة، 

والمالئمة للمشكلة واإلجراءات والتطبیقات الالّزمة لبدء حل المشكلة. 

 م، 2012، 1 سناء محمد أبوعاذر، اإلتجاھات الحدیثة في تدریس العلوم، دار الثقافة لّنش والتوزیع، عّمان، األردن/ ط  1
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كما على المعلم مساعدة طالبھ على صیاغة الفرضیات واختبارھا ولھذا قیل في ھذه 

الخطوة (یساعد المعلم الطالب على صیاغة الفرضیات واختبارھا المؤقتة وإجراء المزید 

من التجارب الختبار الفرضیات، ومواصلة التوصل والتركیز خالل عملیة المراجعة في 

المراحل السابقة، وتطبیق المعلومات التي ثم تعلمھا بالرجوع على المشكلة واستنباط 

72Fالنتائج)

1 .

وبعد المرور بكل تلك الخطوات السالفة الذكر على الطالب غربلة المعلومات أو ما 

یسمى حّل المشكلة (تطویر خّطة الحل، ھذه تتطلب من الطلبة غربلة المعلومات والتمییز 

لة الوثیقة بالمشكلة عن تلك الّتي لیست كذلك إلدماج المعرفة  بین المعلومات ذات الصِّ

73Fالمكتسبة حدیثا مع الفھم القائم، وتبادل نتائج البحوث مع أقرانھم)

2 .

وھذا معناه الوصول على نتائج نھائیة أي الحل، مع إدماج المعرفة الجدیدة مع 

المكتسبات القبلیة وتبادل نتائج البحوث مع زمالئھم. 

إجراءات مفیدة عند تدریس حلّ المشكالت: 

ھناك عدد من اإلجراءات المفیدة الّتي یمكن للمعلم استخدامھا لمساعدة التالمیذ في حل 

المشكالت، وسوف نقوم بعرض لھذه القواعد (أوال: التأكد من أن تالمیذك یفھمون المشكلة، 

من الصعب أن یضل التالمیذ مھتمین بالمشكلة إذا كانوا ال یفھمونھا لذا یجب أن یفھم 

التالمیذ السؤال المقدم إلیھم فھما كافًیا حتى یبدو الحل في متناول قدرتھم العقلیة، وھنا فقط 

یكون السؤال مشكلة، ألنھم حینئذ یفھمون ما یعنیھ السؤال واألسئلة تعد مرشًدا للمدرس في 

74Fھذا الشأن)

 :. ویمكن للمعلم أن یطرح أسئلة3

  - ھل یفھم التالمیذ  معنى األلفاظ الموجودة في المشكلة؟1

- ھل یأخذ التالمیذ في االعتبار كل المعلومات المعطاة للمشكلة؟ 2
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- إن معرفة المعلومات المعطاة في مشكلة ضروریة جًدا لتجمیع المعرفة التي لھا 3

عالقة بالحل، وكثیر من التالمیذ ال یستطیعون حّل المشكالت بسبب انھم یفشلون في تحدید 

الشروط المعطاة. 

- ھل یستطیع التالمیذ تحدید طبیعة المطلوب من المشكلة: تشیر الدالئل إلى أن 4

التالمیذ الّذین یفھمون المشكلة تكون لدیھم القدرة على تحدید طبیعة اإلجابة، ومعرفة طبیعة 

اإلجابة تزودھم باتجاه عندما یبدؤون في صیاغة إستراتیجیة للحل، كما تجعلھم یعرفون  

متى انتھوا من الحل. 

وھل یستطیع التالمیذ صیاغة المشكلة بأنفسھم، أي التعبیر عن المشكلة بألفاظھم؟. - 5

وھل یستطیع التالمیذ أن یوضحوا ھذه المشكلة برسم تخطیطي كلما كان ذلك - 6

مناسًبا؟ 

مساعدة التالمیذ على جمع األفكار المتصلة بالمشكلة یكمن في اإلجراء الثاني أما 

 (لحل المشكلة من الضروري تحدید ، والتي قیل عنھالمساعدتھم على ابتكار خطة للحل

المعلومات المناسبة للوصول إلى الحل، ومن الضروري إرساء لیس فقط ما ھو معطى في 

المشكلة، بل أیضا تعرف تضمینات تلك المعطیات أي العالقات التي تتبع من المعلومات 

 التي تتصل بحل األفكارالمعطاة، عن معرفة ھذه العالقات ھي إحدى طرق الحصول على 

المشكلة وھناك طریقة أخرى ھي أن نبسط المشكلة، ربما االستفادة من بعض ولیس  كل 

الشروط المعطاة، ویمكن أیًضا الحصول على المعلومات المرتبطة بالمشكلة عن طریق 

تعرف مشكالت مناظرة واستخدام طرق الحل التي وجدت ناجحة في حل مثل ھذه 

75Fالمشكالت)

1 .

اإلجراء في جمع المعلومات لحل المشكلة مثل حل المشاكل اللّفظیة.  ھذا یتمثل 

وسنقوم بعرض مناقشة بعض اإلجراءات الّتي تساعد في ھذا الشأن: 
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- مساعدة التالمیذ تحلیل الشروط المعطاة، وبعد تحدید كل الشروط المعطاة من 1

المھم أن یشجع المدرس التالمیذ على الحصول على كل المعلومات الّتي یمكن اشتقاقھا من 

تلك الشروط، حتى لو كان بعض ھذه المعلومات لن یستخدم في التوصل على الحل. 

- مساعدة التالمیذ في الحصول على معلومات عن طریق تحلیل مشكلة مناظرة، 2

أحیاًنا یمكن أن یخدم التحلیل الّذي استخدم في حل مشكلة كأساس لتحلیل مشكلة أخرى 

فبعض المشكالت تتشابھ تماًما. 

- ومساعدة التالمیذ على النظر إلى المشكلة برؤیة مختلفة، أحیاًنا یعتذر على التلمیذ 3

حل مشكلة ألنھ ال یستطیع اإلتجاه نحو مدخل یؤدي إلى الحل وقد یشتق القائم بالحل من 

المعطیات كثیرا من المعلومات، وربما أن معظمھا ال یساعد على حل المشكلة الّتي یكون 

بصددھا وعموًما مثل ھذا الوضع یؤدي إلى حالة یأس، وھنا یجب على المعلم أن یساعد 

التلمیذ على تبني وجھة أخرى قد تؤدي إلى الحل. 

واإلجراء الثالث یتمثل في تزوید التالمیذ بجو یقود إلى حّل المشكلة (التأكد من أن 

تلمیًذا قد فھم المشكلة وأنھ قد حصل على كل المعلومات التي لھا صلة بالحل ال یضمن أن 

التلمیذ سوف یحل المشكلة بالفعل وان حل المشكلة یتطلب درجة معینة من البصیرة الّتي 

یجب أن تتأتى من المجھود الفعلي وال یمكن للمدرس أن یزود التالمیذ بھذه البصیرة ولكنھ 

یستطیع أن یزودھم بجو یقود إلى تركیز التالمیذ على القدرات الخالقة لحل المشكلة قد 

یشجع المدرس التالمیذ على جھودھم في حل المشكلة بأن یشیر إلیھم أن خّطتھم سوف 

76Fتوصل الحل)

1 .

وكما أنھ في بعض األحیان، قد ترغب في إعطاء التالمیذ ملحوظة أو لمحة تساعد في 

الحل، وبصفة خاّصة التالمیذ الّذین تنتابھم حالة یأس وغیظ من متابعة خطط غیر موصولة 

للحل، في حالة ما یصل التالمیذ لدرجة الیأس تجعلھم یتركون المشكلة الّتي یكونون بصدد 

حلھا، فإنھ ال یكونوا  ھناك إثراء لمفھوم الذات لیدیھم، وعندما یصل التالمیذ على حالة یأس 

ال تنضجون علمًیا وال اجتماعیا كذلك یجب على المدرس مساعدة التالمیذ في صیاغة 

تخمینات وفحصھا إذ إنھ قد تبث أن صیاغة  تخمینات وفحصھا یقود إلى إستراتیجیة فعالة 
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لحل المشكالت، ویجب أن یشجع التالمیذ على التخمین، والتحقیق من صحتھ، أو التخلي 

عنھ أو تعدیلھ ویخطي المعلمون عندما یخفون البدایات الخاطئة والطرق المسدودة الّتي 

ا لدى التالمیذ بالیأس وعدم التشجیع في حین أنھم یجب دً مون إعتقانصادفتھم عن التالمیذ، في

أن یتحققوا تماًما أن المعلمین یستخدمون اإلجراءات الخاّصة نفسھا بحل المشكالت التي 

نشجعھم على استخدامھا، وإن تشجیع التالمیذ على صیاغة وفحص التخمینات یمكن أن 

یقودھم إلى التوصل إلى أكثر من حل للمشكلة، ورّبما یزیل الضغط الّذي یعاني منھ التالمیذ 

وا الطریق الصحیح الموصل لحل وبعد أن یساعد المدرس دالّذین یعتقدون أنھم یجب أن یج

التالمیذ على فھم المشكلة، وجمع األفكار المرتبطة بھا، وبعد ان یزودھم بالوقت الكافي، 

یجب أن ینتظر حتى یتوصلوا إلى الحل بأنفسھم.ورابعا تشجیع التالمیذ على التأمل في حّل 

المشكلة وإجراءات حلھا (إن تشجیع التالمیذ على تأمل جھودھم في حل المشكلة یشعرھم 

بالمتعة، والفھم العلمي لمشكلة یمكن ترقیتھ عن طریق التركیز على االتجاھات الموجبة 

بتشجیع التالمیذ على التحقق من صحة الحلول التي یكونون قد حصلوا علیھا بعملیات 

االستقراء، بالبحث عن وسیلة أو سبیل بدیل للوصول للحل، أو البحث في أسئلة لھا ارتباط 

77Fبالمشكلة)

1 .

ویمكن أن یستخدم المعلم بعض اإلجراءات منھا (تشجیع التالمیذ على بحث وتقدیم 

طرق بدیلة لحل المشكلة ویشجع المدرس تالمیذه الّذین یكتشفون طرقا بدیلة للحل، ویتیح 

لھم الفرصة لتقدیم تلك الحلول أمام باقي التالمیذ، والمدرس الّذي ال یفعل ذلك یعوق 

اإلبتكار والقدرة الخالفة عند التالمیذ وربما یحمل التالمیذ على اإلعتقاد بأن ھذه الطرق 

البدیلة للحل التي یقترحونھا غیر صحیحة، وبتشجیع المدرس لتالمیذه على تقدیم طرق 

78Fفعالة، یجد فرصة لتوضیح العالقات المتداخلة وفي نفس الوقت ینمي مفھوم الذات)

2 .

ویجب أن ال یقف المدرسون موقف المدافعین عن طرقھم في حل المشكالت، 

فاألفضل أن یمتدحوا ویشجعوا التالمیذ الّذین توصلوا بمھاراتھم إلى حلول أخرى. 
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تي تحكم النشاط الذھني عند حل المشكلة: الّ العوامل 

وھذا یعني العوامل التي تقرر نوعیة النشاط الذھني الذي یفرز، وھو یصدر نتیجة 

عّدة عوامل. 

ونبدأ أّوال بأن تكون المشكلة قابلة للحل (یجب أن تكون المشكلة موضوع البحث، 

قابلة للحل باستخدام إستراتیجیة ال تتوقف، على افتراض أن سعة الذھن أو التفكیر 

79Fمحدودة)

1 .

عة الذھنیة یواجھ األفراد عند معالجة (  والذي قیل عنھویظھر عامل آخر محدودیة السِّ

عة الذھنیة الّتي تظھر في صورة الفشل  المشكلة صعوبات متعددة ومتباینة، بسبب ضیق السِّ

في استخدام المعلومات المتعلقة بالموقف المشكل نسیان المحاوالت المبكرة للوصول على 

80Fالحل)

2 .

د صعوبة یجأي تكون لدى الفرد مشكلة السعة الذھنیة ال یستوعب المشكلة، وبالتالي 

 ، حیثفي حل المشكلة  الخبراء لألفرادفي الوصول للحل (مستوى الخبرة ودرجة المعرفة

یكون استیعابھم للمشكلة الّتي تواجھھم أیسر بسبب مھاراتھم ال تسمح لھم بحل المشكلة 

81Fبدرجة متدنیة من التوتر والضغط على عملیاتھم الذھنیة)

3 .

أي أن تكون المشكلة أسھل على مجربیھا (مستوى ذاكرة الفرد، ونوعھا فیما إذا كانت 

طویلة المدى أم قصیر المدى، ویفترض أن الفرد حینما یواجھ مشكلة تتطلب حالً یصبح في 

حالة ذھنیة تسمى دمج األھداف، وأحد ھذه األھداف ھو المیل نحو إكمال المھمة بالمستوى 

82Fالمحدد)

4 .

وھنا یمكننا أن نقول أن مستوى ذاكرة الفرد متفاوتة فھي تختلف من فرد آلخر فھناك 

طویلة المدى وقصیرة المدى، وھو حینما یواجھ مشكلة فغنھ یصبح في حالة ذھنیة تسمى 

األھداف. 
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. 70 المرجع نفسھ، ص  4
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- مجاالت استخدام طریقة حلّ المشكالت: 2

والقت لنداءات باعتماد المشكالت كمدخل لبناء معرفة متخصصة في المناھج 

الدراسیة، واستخدام طریقة حل المشكالت في التدریس استجابة من قبل عدد من الباحثین 

في التعلم والتعلیم. 

 حّل المشكالت في تدریس اللّغة العربیة، فھي یمكن استخدامھا أسلوبكما أنھ یتجلى 

في معظم فروع اللّغة العربیة، فیمكن استعمالھا في ( في تدریس القواعد النحویة، أو اللّغویة 

أو البالغیة إذ قد یثیر المدرس مشكالت یمكن أن تكون مواضیع دراسة مثل: أثر الخطأ 

 في سعة التعبیر ودقتھ. وأثرهالنحوي في داللة الجملة التقدیم والتأخیر 

في تدریس األدب یمكن أن تثار مشكالت مثل: أثر الحیاة السیاسیة في شاعریة 

المتنبي، العالقة بین حیاة الخطیئة االجتماعیة وأفكاره الشعریة، في النقد األدبي: مثل 

83Fمظاھر التجدید في شعر السباب، وغیر ذلك)

1 .

وھذا یعني أن التقدیم والتأخیر أساس الكالم، ویجب أن یكون مرتبا فھو یدرس لتحقیق 

الضوابط البالغیة الّتي تتحكم في الجملة، وإذا ما حدث خطأ نحوي في اللة الجملة یمكن أن 

 ھذا األسلوب متجلیا في تدریس األدب فنجد أشعار أیضایحدث فیھا تغیر جذریا، كما نجده 

الخطیئة مجرد أفكار تعكس حیاتھ االجتماعیة، وكما نجد من جھة أخرى في النقد األدبي، 

 فشعره یعكس مظاھر التحقیق. (أما كلین فیري في التجدید،فشعر السباب ال یخلوا من 

استخدام إستراتیجیة حل المشكالت فائدتین ھما: 

وصول المتعلم على حل للمشكلة یعني لھ تحقیق ھدف یسعى إلیھ، فتزید من ثقتھ 

بنفسھ وشعوره باإلنجاز، نجاح في حّل المشكلة یزید من نشاطھ وفاعلیتھ لتحقیق أھداف 

84Fجدیدة یسعى لتحقیقھا في حیاتھ)

2 .

أي أنھا تزید من فاعلیة ونشاط، وتزید من ثقة التلمیذ بنفسھ، (فھي ترفع من مستوى 

األداء لدى الطلبة وتھیأ الفرص أمامھم إلستخدام المعلومات في مواقف جدیدة تزید من قدرة 

.  142، ص 2006، 1 محسن علي عطیة، الكافي في أسالیب تدریس اللّغة العربیة، دار الشروق للنشر والتوزیع، ط  1
. 63ریاش، غسان یوسف قطیط، حّل المشكالت، ص   حسین محمد أبو 2
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الطلبة على التذكر واإلحتفاظ وتنمي مھارات التفكیر لدى  المتعلم، وتنمي عند الطلبة 

85Fعملیات العلم والبحث والتساؤل)

1 .

معنى ذلك أن الطلبة یبنون معرفتھم من خالل حلھم المشكالت حقیقیة ال من خالل 

مواقف نظریة. 

ایجابیات أسلوب حلّ المشكالت: 

ال تنحصر إیجابیة حل المشكالت على كونھا مھارة من مھارات التفكیر المعروفة، بل 

 عند تطبیقھا داخل العملیة التعلیمیة، كونھا أثبتت  جدارتھا أكثرتزداد ایجابیاتھا وأھمیتھا 

كطریقة تدریس معروفة. 

إن التعلم المستند إلى مشكلة تقدم للمعلمین في مختلف المواد الدراسیة طریقة منظمة 

لمساعدة طلبتھم على تطویر مھارات التفكیر وحل المشكالت، بینما یتعلم الطلبة أكثر 

محتوى المادة الدراسیة وبأسلوب ذي معنى، ومن جھة أخرى نجده یتیح تنظیم وعرض 

المادة الدراسیة للطلبة مزیدا من الحریة ویعرض لھم الدور النشط في الصف من خالل 

ربط المشكالت بالواقع المعاش، وقد أثبتت الدراسات والوقائع فوائدھا للمعلمین والمتعلمین، 

ویرى بعض المربین أن لھذه الطریقة فوائد كثیرة (فھي من أكثر طرق التدریس فعالیة، فقد 

ثّم استخدامھا بنجاح ولمرات عدیدة كنشاط فردي تارة وكنشاط جماعي تارة أخرى.. فھي 

تمثل نموذجا متطوًرا للتعلم بالتجربة الخطأ، بعد أن تمنح الطلبة فرصة التعلم، من نجاحھم 

وفشلھم، وبما أنھا تتیح للطلبة فرصة التعلم تلك فإنھا، تؤدي في الغالب إلى فھم حقیقي لما 

 على أسالیب الحفظ والتعلیق أن توصلھم على فھم مثل ھذا ویقومون بھ، في حین یبد

86Fالفھم)

2 .

ومعنى ذلك أن نجاحھا یتوقف على مدى فعالیتھا في تنشیط الطلبة فھي تتیح لھم 

فرصة التعلم، وبالتالي یتوصلون على الفھم وتثیُر حوافز الطلبة لموضوع مادة الدرس 

واھتمامھم بھ. (تعتبر من الطرائق المرنة، أي أنھا قابلة للتكیف لمختلف األسالیب للتدریس 
. 63، ص السابق المرجع  1
، 1 جودت أحمد سعادة، تدریس مھلرات التفكیر (مع مئات األمثلة التطبیقیة)، دار الشروق للنشر والتوزیع، األردن/ ط  2

. 475، ص 2003
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أو للتدریب لمواد عملیة. إذ یمكن أن تتم معظم حاالت المشكالت على أساس ذھني وعقلي 

فاألجھزة واألدوات والبیئة والمحیط الصفي أو المعملي لیست من األمور الضروریة في 

87Fھذه الطریقة عكس بعض طرائق التدریس األخرى)

1 .

88F الطلبة كونھم توصلوا غلیھا بأنفسھم)أذھانأیضا من میزاتھا (رسوخ المادة في 

2 .

وھذا معناه أن الطلبة عندما یبحثون عن الحل بأنفسھم، فإنھم یفھمون ویستوعبون ما 

یقومون بھ، وذلك محاولتھم لتطبیق حل تلك المشكلة على مشابھة على مشكلة ویرسخ في 

أذھانھم، ویصبح العلم ھنا أكثر إنتاجیة. 

یكتسب الطلبة بموجبھا طرق  صحیحة للتفكیر المنطقي إذا ما توصلوا إلى تطبیق 

طریقة حل المشكالت (تدفع التالمیذ وتزید من رغبتھم في البحث والتحلیل وجمع 

المعلومات. 

تلعب دوًرا كبیًرا في تدریب الطلبة والتالمیذ على حّل المشاكل والمواقف الّتي 

 تعزز العالقة ، تعمل على تنمیة القدرات االستنتاجیة والتحلیلیة للطلبة والتالمیذ،تواجھھم

وتقوي الثقة ما بین التالمیذ والمعلم وذلك من خالل اإلرشادات والتوجیھات الّتي یقدمھا لھم. 

تعمل على إثارة الطلبة والتالمیذ توجیھ تفكیرھم باتجاه المشكلة من اجل إیجاد الحل 

89Fالمناسب)

3 .

كما أنھا تساھم في تعوید الطلبة على إعمال العقل، ضمن مراحل منطقیة تبدأ بتحدید 

المشكلة وتنتھي بتطبیقاتھا وتعمیماتھا، (یكتسب الطلبة بموجبھا طرًقا صحیحة للتفكیر 

المنطقي إذا ما توصلوا إلى تطبیق طریقة حل المشكالت، ألن التفكیر ھو االداة والوسیلة 

، 2012، 1 سناء محمد أبوعاذره، تنمیة المفاھیم العلمیة ومھارات عملیات العلم، دار الثاقفة للنشر والتوزیع، األردن/ ط  1
. 176 ه، ص 1433

. 176 المرجع نفسھ، ص  2
. 334 جودت أحمد سعادة، تدریس مھلرات التفكیر (مع مئات األمثلة التطبیقیة)، ص  3
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النافذة في معالجة المشاكل والتغلب علیھا أو تبسیطھا في تدریبھم على أصول التفكیر 

90Fالعلمي)

1 .

ونجدھا أیضا تساھم في تعوید الطلبة على أنفسھم، وذلك بالرجوع على المصادر 

والمراجع المختلفة (تساعد الطلبة على االعتماد على أنفسھم  ویندفع الطلبة على استخدام 

المصادر والمراجع المختلفة للتعلم أو التدرب وعدم اإلكتفاء أو اإلعتماد على الكتاب 

91Fالمنھجي المقرر فقط)

2 .

وأیضا الطلبة مولعون بالتنقیب عن الحقیقة (تنمي فیھم روح البحث والتنقیب والتتبع 

92Fوالتحلیل واالستنتاج بحیث یصبحون مركًزا تدور حولھ المادة المنھجیة المقررة)

3 .

یجابیتھا خارج المدرسة، في مثل مواقف مشابھة، (إمكانیة إویمكن استخدام، فوائدھا و

االستفادة مما تدرب علیھ الطلبة في استخدام ھذه الطریقة في الكثیر من المواقف خارج 

93Fالمدرسة وتطبیقھ في المواقف التي ستصادفھم).

4 

مشكالت التي لكما أنھ لیس ھناك من دلیل على أن الطلبة غالبا ما یستطیعون حل ا

تواجھھم، أو التي یتم عرضھا علیھم، ومن ھنا تعرض عیوب ھذا األسلوب. 

إن أسلوب حل المشكلة ھو أسلوب یتمیز بقدرتھ على جعل المتعلم یمارس دوًرا جدیدا 

یكون فیھ فاعالً ومنظًما لمواضیع تعلمھ وخبراتھ لذلك قمنا بإدراج مسوغات تبرز أھمیة 

التدرب على ھذا األسلوب للتعلم (تنمیة  مھارات التفكیر العلیا لدى الطلبة خاّصة مھارات 

حل المشكالت وإتخاذ القرار، والتفكیر الناقد وزیادة قدرة الطالب على تطبیق المعلومات 

وتوظیفھا في مواقف حیاتیة جدیدة، خارج المدرسة، وحّل المشكالت العرضیة الّتي 

تواجھھم في حیاتھم العلمیة، وتنمیة اإلتجاھات العلمیة وحّب االستطالع والمواظبة على 

. 176 سناء محمد أبوعاذره، تنمیة المفاھیم العلمیة مھارات عملیات العلم ، ص 1
. 177 المرجع نفسھ، ص  2
. 177 المرجع نفسھ، ص  3
. 177 المرجع نفسھ، ص  4
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العمل من أجل حّل المشكلة دون ملل أو یأس، وزیادة قدرة الطالب على فھم المعلومات 

94Fوتذكرھا لفترة طویلة، وتنمي حّب البحث واإلعتماد على النفس في الطلبة).

1    

 أیضا لھ فوائد أخرى (تنمیة االتجاھات العلمیة وحّب االستطالع األسلوبوھذا 

والمواظبة على العمل من أجل حّل المشكلة دون ملل أو یأس، وكما أنھ یساھم في تعدیل 

البنیة المفاھیمیة لدى الطالب وتعیل الفھم الخطأ والبدیل لدیھم، وإثارة الدافعیة للتعلم لدى 

الطلبة واالستمتاع بالعمل. زیادة قرة الطالب على االستفادة من مصادر التعلم المتنوعة 

والمتعددة، بحیث ال یعتمد فقط على الكتاب الدراسي كمصر وحید للمعرفة، وزیادة قدرة 

الطالب على تحمل المسؤولیة وعلى تحمل الفشل والغموض وتثیر في الطلبة التفكیر في 

95Fالبحث عن حلول یتم اختیار ما ھو صحیح منھا)

2 .

 ینمي عند التالمیذ عملیات التساؤل واالستفھام والبحث األسلوبومعنى ذلك أن ھذا 

وعندما یكون التلمیذ وصل على المعلومة بنفسھ فإنھا سوف ترسخ في ذاكرتھ لمّدة طویلة 

 (أنھ یربط التدریس بواقع الحیاة  وقیل عنھارون على تحمل المسؤولیة،دومنھ یصبحون قا

كي یؤدي التدریس بھا وظیفة اجتماعیة وكما یمكن استخدامھا في عدد كبیر من المواد، 

وأیضا تساھم في تنمیة روح العمل الجماعي في الطلبة، ویكون دور الطالب فیھا ایجابیا 

متفاعالً، تلعب دوًرا في تدریب التالمیذ على الجمع الجماعي، والتعاون فیما بینھم من أجل 

96Fمواجھة المواقف والمشاكل المثارة)

3 .

 یربط التدریس بواقع الحیاة، ویصبح التالمیذ متعاونون األسلوبوھذا یعني أن ھذا 

مع بعضھم لمواجھة المواقف والوصول إلى الحل. 

وقد یقرأ التالمیذ قراءات نقدیة متباعدة عند توظیف حل المشكالت الخاطئة، (قد 

یؤدي توظیف حل المشكالت الخاطئ إلى میل التالمیذ إلى القراءة الناقدة وغلى قلة العنایة 

بالنشاط العلمي، ویستطیع المعلم أن یتغلب على ذلك بأن یتیح لتالمیذه فرًصا كثیرة یقومون 

، 2002، 1 حسن حسین زیتون، إستراتیجیات التدریس رؤیة معاصرة لطرق التعلیم والتعلم، عالم الكتب، القاھرة/ ط  1
. 334ص 

. 334 المرجع نفسھ، ص  2
. 141، ص 2006، 1 محسن علي عطیة، الكافي في أسالیب تدریس اللّغة العربیة، دار الشروق للنشر والتوزیع / ط  3
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خاللھا برسم الخرائط المختلفة، وعمل الرسوم البیانیة، وجمع الصور وغیر ذلك من 

األنشطة العملیة التي تساعدھم في فھم المشكالت المطروحة وتحقیق الغایة من توظیف ھذه 

97Fالطریقة)

1 .

98Fكما أنھا (تتطلب خبرة عالیة قد ال تتوافر لدى الجمیع، وتتطلب وقتا طویال)

2 .

ید أن تصل إلى الحل فإنك تمر بمراحل وھنا تتطلب فترة من الزمن رأي عندما ت

وأیضا (قد تتجھ إلى جوانب الشكلیة في المشكلة وتغفل األمور الجوھریة في معالجتھا 

99Fویحتاج الطلبة بموجبھا على تدریب طویل للعمل)

3 .

تتجھ إلى الجوانب الشكلیة فال تصل إلى الحل (قد ال یتمكن الطلبة والتالمیذ من 

الوصول إلى الحلول الصحیحة، وھذا سوف یؤثر على حالتھم النفسیة وعلى قدراتھم الذھنیة 

وعلى مستواھم التعلیمي، وقد ال تكون المعلومات الّتي اكتسبھا التالمیذ من البیئة المحیطة 

والمعلومات التي قاموا بجمعھا كافیة للوصول على الحلول الصحیحة، وال تسمح للتالمیذ 

100Fبفھم المادة الدراسیة بشكل مفصل ودقیق)

4 .

لى الحل، فمھما كان ھذا الحل فھو یتبادر إلیھم إیعني أن التالمیذ یھتمون بالوصول 

أنھ األمثل والصواب. 

ر مھمة (قد یتحول توظیف ھذه ي، ولكن قد تكون غللحلوتنتھي ھذه الطریقة للوصول 

الطریقة على مجرد جھود تبذل لدراسة موضوعات تنتھي بنتائج تكون في الغالب غیر 

 تكون المشكلة ذات معنى أنمھمة بالنسبة للتالمیذ، ویمكن تجنب ذلك إذا راعى المعلم 

للتالمیذ، وأنھم یرغبون في معالجتھا، ویھیأ لھم فرصا تمكنھم من فھم المشكالت فھًما 

. 178، ص السابق المرجع  1
. 142 حسن حسین زیتون، إستراتیجیات التدریس رؤیة معاصرة لطرق التعلیم والتعلم، ص  2
. 143 المرجع نفسھ، ص  3
 عثمان یوسف، طرائق التدریس منھج أسلوب وسیلة، دار لمناھج للنشر والتوزیع، األردن/ ینة رد، حذام عثمان یوسف 4
. 96 ه، ص 1425 م، 2005، 1ط 
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 وأیضا (قد یؤدي توظیف طریقة حل المشكالت إلى اختیار موضوعات صعبة أو 1صحیًحا)

.  2موضوعات بال قیمة وال تؤدي على دراسة ما یجب أن یدرس)

صعبة، فال تكون محطة دراسة.  وھذا یعني أنھ عندا اختیار موضوعات عشوائیة أو

حل المشكالت مطلب أساسي في حیاة الفرد، فكثیر من المواقف الّتي تواجھنا في 

 أشكال السلوك أكثر األخیرالحیاة الیومیة مواقف تتطلب حل المشكالت. ویعتبر ھذا 

اإلنساني تعقیًدا وأھمیة. إذ أنھ الھدف النھائي في النتاجات التعلیمیة التي تسعى المدرسة إلى 

تحقیقھا لدى المتعلمین، وبھدف تعلیم حل المشكالت تمكین الطلبة من اتخاذ القرارات 

السلیمة في حیاتھم، فالحیاة الّتي نعیشھا لیست ذات طبیعة ثابتة أو روتینیة، ولو كانت كذلك 

 ألصبح من السھل تدریب الطلبة على تأدیة أدوار محددة. 

ولكن تجد أن الحیاة متغیرة ومعقدة وتتطور باستمرار، ولن تكون الحال في المستقبل 

على ما ھي علیھ الیوم، ومن ھنا ندرج عوامل نجاح طریقة حل المشكالت وھي كما یلي 

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

یكون المعلم قادرا على توظیف طریقة حل المشكالت، وأن تكون المشكالت متنوعة من 

حیث مجاالتھا وطبیعتھا، وأن تكون مصادر المعرفة ووسائلھا متوفرة لدى الطالب وأن 

یكون المعلم على علم بھا، وأن یكون المعلم ملًما بالمشكلة من جمیع جوانبھا حتى یستطیع 

توجیھ الطالب الوجھة السلیمة، أیضا أن یستخدم المعلم طریقة مناسبة لتقویم تعلم التالمیذ 

103Fأسلوب حل المشكالت)

3  .

معنى ذلك أنھ إذا ما استخدمت ھذه العوامل بشكل صحیح فإنھا تساھم في نجاح ھذا 

األسلوب، (أن یتأكد المعلم ومن وضوح المتطلبات األساسیة لحل المشكالت قبل الشروع 

في تعلیمھا، كإتقان الطالب للمفاھیم والمبادئ األساسیة التي یحتاجونھا في التصدي 
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للمشكالت المعروضة، وأیضا أن تكون متحدیة لتفكیر الطالب، وأن تشمل على خبرات لھا 

104Fدور في نمو الطالب وتفكیرھم)

1 .

وبأسلوب آخر یمكن القول أن یفھم التالمیذ المشكلة، ومتطلبات الحل قبل الشروع في 

العمل. 

: تطبیق وتقییم

إن أسلوب حل المشكلة ھو أسلوب یّضع المتعلم في موقف حقیقي یعملون فیھ أذھانھم 

للوصول إلى حالة اتزان معرفي وتعتبر حالة االتزان المعرفي حالة دافعیة یسعى الطفل إلى 

تحقیقھاـ وتتم ھذه الحالة عند الوصول على إجابة أو اكتشاف. 

وتحدد أھمیة استخدام حل المشكلة فیما یلي (یكتسب األطفال المھارات العلمیة 

المعرفیة والعلمیة األساسیة الالّزمة لتعلم الخبرات المختلفة، عن طریق توظیف ھذه 

لمسائل الّتي تواجھھم، إن التدریب المستمر على استخدام ھذا االمھارات في الوصول إلى 

األسلوب یعتبر أسلوبا موجًزا نحو العمل، ویطور األطفال الثقة بأنفسھم، واالعتماد علیھا، 

ویكون ذلك عن طریق مواجھة المشكالت ھذه بأنفسھم، مما یھیأ لھم دافعیة داخلیة نحو 

المبادرة بالعمل المستقل، وینمي لدیھم شعوًرا بالقدرة واالستعداد على حل المشكلة التي 

105Fیواجھونھا)

2 .

تمارس داخل و خبرة حل المشكالت  لألفراد الممارسین لھذا األسلوب نأوھذا یعني 

الصف والمدرسة وخارجھا، وھذا  یتطلب القیام بنشاطات الصفیة، مما یعمق عملیة الربط 

بین المفاھیم التي یتفاعل معھا المتعلم واألنشطة الالّصفیة، مما یدعم أھداف التعلم 

المدرسي. 

ولھذا األسلوب أھمیة أخرى أیضا (تتوافر في إستراتیجیة حل المشكلة واألنشطة التي 

یمارسھا الطفل لتحقیق ذلك فرص جیدة من العمل الفردي والجماعي، إذ عن طریق العمل 
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الجماعي یتعلم األطفال التعاون فیما بینھم، ویطورون اتجاھات ترتبط بذلك، فشعور 

األطفال بأنھم یواجھون مًعا مشكلة أو مسألة، وأن ھدفھم المشترك موجھ نحو حل ھذه 

المسألة، یشعرھم بالوحدة والتفرد لمواجھتھا یحل جماعي، ویفرض ھذا علیھم أسلوب 

106Fالتعاون كأسلوب للعمل)

1 .

ویشكل ھذا األسلوب أسلوبا مبدئیا من أسالیب التعلم، وتطویر المّعرفة، ولذلك یمكن 

  .استخدام

أسالیب مختلفة مثل: أسلوب االستكشاف واالستقصاء أو التعلم الذاتي أو المناقشة، ولذلك 

یبدأ موقف التعلم في مثل ھذه المواقف عادة بموقف معالجة المشكلة والبحث فیھا. 

إن من أبرز مبررات توظیف طریقة حل المشكالت في التعلیم ما یلي: 

بدایة ھذا األسلوب یشجع الطلبة على التعلم بأنفسھم (تشجیع االستقاللیة لدى الطلبة، 

وتوجیھھم إلى الذاتي، فیقومون بدور إیجابي یتمثل في تحدید مشكلة الدراسة، وجمع 

المعلومات المتعلقة بھا، ووضع الحلول والتوصل إلى النتائج، فیزدادون بذلك علًما 

107Fویكتسبون مھارة)

2  .

كما أنھا تنمي عّدة مھارات (تنمیة القدرة على التفكیر المنطقي وغیره من المھارات 

، وتزید من ثقة المتعلمین بأنفسھم وبقدراتھم على مواجھة اإلبداعيكالتفكیر الناقد والتفكیر 

الصعاب والعراقیل، ومن ھنا تعزز معنویاتھم، كما تزید من نشاط التالمیذ ومھارات العمل 

التعاوني وترغیبھم في العمل بروح الفریق الواحد، وتنمیة مھارات التفكیر عند المتعلم 

108Fومساعدتھ على توظیف الطرق العلمیة في التفكیر)

3 .

تثیر دافعیة الطلبة للتعلم، حیث یولد لدیھم الرغبة في التفكیر من أجل التوصل إلى 

الحل السلیم، (تجعل المتعلمین یدركون القیمة الوظیفة للعلم، وأھمیة المعرفة للحیاة لتذلیل 

المشكالت التي تواجھھم في حیاتھم وتنمیة روح التجدید واالبتكار عند المتعلمین، وتساھم 
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أیضا في تدریب المتعلم على اتخاذ القرارات المتعلقة بحیاتھ العلمیة، وإثارة دافعیة الطلبة 

للتعلم، حیث یولد لدیھم الرغبة في التفكیر من أجل التوصل إلى الحل السلیم، وتنمیة 

القدرات والمھارات فإذا أتقن المتعلمون أسلوب حل المشكالت، وتدربوا على استخدامھ، 

109Fفإنھم سیستفیدون منھ في حیاتھم العلمیة للتغلب على المشكالت الّتي تواجھھم)

1 .

وإن موقف حل المشكلة ھو بمثابة موقف یسھم في بناء وتطویر خبرات تسھم في 

تطور األبنیة المعرفیة لدى المتعلم، كما یمكن تطبیق اإلستراتیجیة الّتي تستخدم في حل 

المشكلة على مشاكل أخرى مماثلة موجودة في بیئة المتعلم، وتساھم في زیادة المعارف لدى 

بنیة المعرفیة وزیادة مخزونھ. األالمتعلم وتساعده على تطویر 

عوائق استخدام إستراتیجیة حلّ المشكالت: 

تشترك عّدة عناصر في إعاقة استخدام  إستراتیجیة حل المشكالت تشمل كل من: 

المعلم، الطالب والبیئة المدرسیة والمناھج الدراسي. 

) المعلم: 1

یعد المعلم عنصًرا أساسیا لنجاح حّل المشكالت، ألن یتبنى إستراتیجیة حّل المشكالت 

كأسلوب في تدریسھ یكون فاعالً في الغرفة الصفیة، ولكن عندما ال یقتنع المعلم بھذا 

األسلوب فإن نواتج التعلم تكون ذات مستوى متدني. 

كما أن العدید من المعلمین یمتنعون عن استخدام ھذه اإلستراتیجیة (ألنھا تحتاج إلى 

وقت طویل أثناء تنفیذ الموقف التعلیمي، إضافة إلى أن المعلم مطالب بأن یغطي جمیع 

الموضوعات في الوقت المحدد، وعلى المعلم مراعاة ما یلي: 

توجیھ األسئلة الّتي تساعد الطالب وتثیر تفكیرھم. 

استخدام حّل المشكالت في الموضوعات الّتي یكون حّل المشكالت ھو األمثل 

لتدریسھا إلمام المعلم الكافي بمھارات حل المشكالت، وطرق ضبط النظام الصفي. 
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حرص المعلم على استخدام الطالب لقدراتھ ومھارتھ في عملیة حّل المشكالت. 

110Fتوجیھ الطالب التوجیھ السلیم نحو حّل المشكالت)

1 .

وھذا یعني أن المعلم یشكل الحجر األساسي في ھذا األسلوب وھذه المعیقات تجعلھ 

یمتنع عنھا الطالب: 

یحتاج استخدام إستراتیجیة حّل المشكالت على قدرات من الطلبة تمكنھم على التعلم 

من خالل بذل مزید من التعب والجھد في سبیل الوصول إلى حل مقبول للمشكلة (وبذلك 

یرى بعض التربویین إن استخدام إستراتیجیة حّل المشكالت غیر ناجحة وال یعطي النتائج 

المرجوة وخاّّصة للطلبة الّذین یمتازون بالخصائص اآلتیة: الّذین ال یمتلكون المھارات 

111Fاألساسیة لحل المشكالت)

2 .

بطيء التعلم، وخاّصة أن بعض التالمیذ بطئي التعلم صعب استخدام ھذا األسلوب 

معھم. 

المنھاج الدراسي: 

یقّدم المعلمون أعذاًرا كثیرة عن استخدامھم ھذه اإلستراتیجیة ألن المعلم مطالب بأن 

یغطي جمیع الموضوعات في الوقت المحدد، ورغم ذلك ھذا ال یعطي المعلم المبرر إلھمال 

ھذه اإلستراتیجیة إذ یمكن استخدامھا في الحاالت اآلتیة: 

تدریس المواضیع الّتي یحتاج تنفیذھا وقتا طویالً في توزیع الخّطة (المنھج). 

تدریس الموضوعات التي لھا عالقة مباشرة بحیاة الطالب. 

لى الحل. إمن خالل تقدیم مشكالت حیاتیة معاصرة بحاجة 

األنشطة التعلیمیة القائمة على البحث والتجریب. 
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البیئة التعلیمیة: 

یتطلب استخدام ھذه اإلستراتیجیة توفر العدید من األدوات والمواد، (منھا اآلتي: 

المواد واألدوات الضروریة إلجراء األنشطة واختبار األفكار 

األدوات المخبریة والمكتبیة للبحث واإلكتشاف 

البیئة الصفیة من طاوالت ومقاعد وأجھزة حاسوب، بحیث تسھم في نجاح استخدام 

112Fحّل المشكالت)

1 .

وھذا یعني أن األجھزة والمعدات واألدوات واآلالت والبیئة والمحیط الصفي أو 

المعلمي أو المختبري لیست ھي من األمور الضروریة أو المھمة في ھذا األسلوب. 

إذ عندما یستخدم المدرس أسلوب حل المشكالت لدراسة موضوع معین من مواضیع 

المادة المقررة لطلبة الصف فقد ال یستوجب بذلك وجود أو توافر ماكنات أو أجھزة أو 

اآلالت أو عدد طالما توافرت مصادر حیة أو مطبوعة والتحیز في جمع المعلومات، والمیل 

لتصدیق بعض الفروض مع عدم وجود أدلة كافیة، (كما توجد صعوبة اختیار المشكلة، 

113Fبحیث یتم أحیانا  اختیار مشكلة سطحیة أو تافھة ال تستحق البحث)

2 .

وھذا معناه أن بعض المشكالت یوجد غموض في تحدیدھا وتعریفھا، وعدم مناسبة 

المشكلة للمستوى المعرفي لدى المتعلم. 

ولقد اختلفت وجھات نظر المربین في مدى السماح للطلبة بمزاولة طریقة حل 

المشكالت فمنھم من یؤكد الحاجة على فسح المجال لھم لممارستھا ویستندون بذلك إلى عدة 

أمور منھا (إن اإلتجاه التربوي الحدیث یؤكد التفكیر العلمي والتحلیل المنطقي والتعبیر 

الشخصي، وتبحث المؤسسات ودور الصناعة عن األشخاص الّذین لدیھم روح اإلبداع 
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 أو تنفیذ إتباعواالبتكار دون األشخاص ال یكون اعتمادھم على التقلید أو النسخ في 

114Fالتعلیمات أن الطرائق التدریسیة في الموضوعات العلمیة ھي طرائق تقلیدیة عقیمة)

1 .

معنى ذلك أن طرائق التدریس والتدریب التقلیدیة المتبعة قد وجدت في معظم أشكالھا 

خالل مدة طویلة من الخبرة والتجارب، وغن السماح للطلبة بمحاولة الكشف عن طرائق 

وھا، یعتبر حسب وجھة نظرھم مضیعة للوقت والجھود. فجدیدة لم یال

ومن مآخذ ھذا األسلوب عدم اإلحاطة الكاملة بجوانب الموضوع أو المشكلة المراد 

بحثھا أو التوصل إلیھا من قبل الطلبة أنفسھم وذلك بسبب قلة خبراتھم في بدایة استخدامھا. 

ویعاب علیھا أیضا (أن معظم الطلبة تعود وإتباع التعلیمات   الّتي تعطى لھم بدال من 

 أو طرائق جدیدة، وسیخسرون أو یفقدون استمراریتھم أسالیبأن یكتشفوا أو یوجد ألنفسھم 

على ما ھو متبع إذا ما طلب منھم أخذ المباردة بأنفسھم، ھذا ونحن نحبذ أن یحتمل طلبة 

 على أنفسھم وحل عدد من المشاكل واالعتمادالمدارس األساسیة مسؤولیة أكبر للتفكیر 

115Fوالصعاب)

2 .

یتضح من كل ما تقدم أن نجاح استخدام ھذا األسلوب یتوقف على: 

إثارة رغبة وولع الطلبة في المعلومات التي یتلقونھا والفعالیات الّتي یؤذونھا 

وقدرة المدرس على اإلرشاد ومعاونة الطلبة على الوصول إلى المعلومات والحقائق 

العلمیة الكافیة أو حلول علمیة وفق أسس مدروسة وعلى مقدرة وقابلة الطلبة. 

وما یمكننا إجمالھ بأن أسلوب حّل المشكالت  في التعلیم بأنھ أسلوب تدریس ییسر تعلم 

الطالب لمھارات حّل المشكالت والمحتوى الدراسي مًعا من خالل مواجھتھم بمشكلة 

تتحدى تفكیرھم وذات عالقة بما یدرسونھ من موضوعات وذات معنى وأصلیة ولھا أكثر 

من حل فیتلون بتوحید جھودھم تحدیدھا وبتضافرھم یجمعون بیانات ومعلومات متصلة بھا 

واقتراح حلول مؤقتة لھا، ومن ثّم اختیار الحل األفضل والتخطیط لھ وتنفیذه وتقییمھ. 

، 1 ھاشم السامرئي وآخرون، طرائق التدریس العاّمة وتنمیة مھارات التفكیر، دار األمل للنشر والتوزیع، األردن، ط 1
. 90م، ص 1994ه، 1414
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          أسلوب حل المشكالت في التعلیم      الفصل الثاني                          
 

وتتضح لنا المعالم األساسیة لھذا األسلوب والتي من أبرزھا: 

أن التدریس بھذا األسلوب یستھدف أصالً تنمیة مھارات حّل المشكالت وما  -

  تعلم محتوى دراسي في أثناء ممارسة خطوات حّل المشكلة.نیصاحب ذلك م

أن المعلم في ضوء ھذا األسلوب ھو المرشد والمسیر والموجھ للتعلم، ولیس الملقي  -

ل أسئلة وییسر البحث واالستقصاء والحوار أوالملقن للمعلومات فھو یطرح مشكالت ویس

بین الطالب ویزود الطالب بسقاالت معرفیة عند اللّزوم إضافة على أنھ یوفر بیئة منفتحة 

 تتیح تولید األفكار ومناقشتھا وتقییمھا دون خوف.

 الطالب أو تعاونھم مع بعضھم Collaborationتتم عملیة التعلم من خالل تضافر  -

  مجموعات كبیرة.أو مجموعات صغیرة أوسواء في صورة أزواج 

إن محور التعلم طبقا لھذا األسلوب ھو مشكلة تتحدى تفكیر الطالب وال عالقة بما  -

یتم دراستُھ من محتوى دراسي وذات مغزى شخصي أو اجتماعي لدیھم وواقعیة وتحتمل 

 أكثر  من حل صحیح واحد.

یلعب الطالب دوًرا أساسیا في إنجاز التعلم من خالل ممارستھم للعدید من  -

ا.  األنشطة، وھم یتحملون مسؤولیة إلى ّحد كبیر جّدً

كما یعتبر ھذا األسلوب من الطرق العلمیة في التفكیر، كونھ یْعتمد على الطالب 

وُیعطیھ دوًرا كبیًرا عن طریق إثارة تفكیره وخیالھ باإلضافة إلى تدریبھ على حل المشكالت 

ه حّب االستطالع والبحث.    يالتي تواجھھ، كما ُیولد لد
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 حّل بیداغوجیاتناولنا في ھذا البحث أھم األسالیب التعلیمیة المعاصرة وركزنا على 

لى النتائج اآلتیة: إ وقد خلصنا في نھایة البحث ،المشكالت في التعلیم

تأتي ھذه األسالیب استجابة لحاجة قائمة في مجال التربیة والتعلیم تتمثل في حاجة  -

 وخبرات إمكانات المتضمن استثمار ،لى أّدلة تعینھم في عملھمإالمتعلمین والمدربین 

 الجماعات وتوظیفھا والتشارك والعمل كفریق في عملیات التخطیط والتنفیذ والتقویم.

 تعمل ھذه األسالیب على تنمیة مھارات التفكیر لدى المتعلمین. -

 والقیادة لدى الطالب، وتنمي لدیھم الوعي االتصالتنمي ھذه األسالیب مھارات  -

 بأھمیة الوقت.

 استخدام القدرات العقلیة مثل التركیب، وزیاّدة التحصیل ودافعیة التعلم. -

تشجع مھارات النقد والمقارنة والتحلیل والتقییم لألفكار، وبالتالي الوصول إلى  -

 الحلول.

ف إلى تمكین المتعلم من التفكیر اإلبداعي القائم دإن التدریس بالعصف الذھني یھ -

 على وضع الذھن في أعلى درجات الفاعلیة.

تدریب الطلبة على األسلوب العلمي في المناقشة وتنمیة الثقة بالنفس لدى المتعلمین  -

 وإثارة الدافعیة والنشاط والحیویة.

تنمیة روح التعاون والعمل الجماعي للطالب وتوفیر الحریة للطلبة للتعبیر عن  -

 آرائھم.

تعتمد ھذه األسالیب التعلیمیة على أھمیة دور المتعلم، وطرق معالجتھ للمعرفة،  -

 وكیفیة بناء المعرفة من قبل المتعلم، طرق تحسین قدراتھ العقلیة.

أن لكل مرحلة من مراحل التعلیم أسالیب تدریس مناسبة، لذا فالمعلم مطالب أن  -

 حلة تعلیمیة.ریختار األسلوب المناسب لكل م

أثرت ھذه األسالیب المعاصرة على فن التدریس فأصبحت عملیة إبداع للمعرفة  -

 لمتعلم.لتعمل على إحداث تغییرات جوھریة في البنى المعرفیة 

 تنمي االتجاھات العلمیة وحّب االستطالع والمواظبة على العمل. -

 تثیر دافعیة الطلبة واستمتاعھم بالعلم، وتنمي التفكیر ما وراء المعرفة لدى لمتعلم. -
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 تزید من فھم الطلبة للمعلومات وبقاء أثرھا ألطول فترة ممكنة. -

إن األسالیب المعاصرة في التعلم والتعلیم والبحث تعمل مظلة لعدد من  -

 وغیر اعتمادیین لیؤدي ،اإلستراتیجیات الّتي ینشط فیھا الطلبة ویصبحوا متعلمین مستقلین

 بھم ذلك إلى عدم حاجتھم للمعلم.

 األساس الّذي یعتمد علیھ لنجاح العملیة التعلیمیة ھو األسالیب المتبعة في التدریس. -

یعتبر أسلوب حّل المشكالت من الطرق العلمیة في التفكیر، عن طریق إثارة تفكیر  -

 ، وتنمیة قدرتھ على حل المشكلة في الحیاة الواقعیة.التلمیذ

 ھذه األسالیب تمكن الطلبة من الوصول إلى المعرفة بأنفسھم. -

تعتمد األسالیب المعاصرة على التفاعل النشط واإلیجابي للمتعلم بتوجیھ وإرشاد من  -

 المعلم.

دور المعلم ھو المرشد والمیّسر والموجھ للتعلم، وتولید األفكار بشكل تلقائي  -

 وسریع وحریة.

 لھا دور في تنمیة مھارات عملیات العمل األساسیة والتكاملیة. -

تتم عملیة التعلم من خالل تضافر وتعاون الطالب، وتنمیة قدرة األفراد على حّل  -

 المشكالت بشكل إبداعي.

 یولد لدى التلمیذ حّب االستطالع والبحث. -

 وتنمیة تفكیر الطلبة وقدراتھم متدریب الطالب على حل المشكالت التي تواجھھ -

 العقلیة.

تنمي المھارات الضروریة لحّل المشكلة مثل جمع البیانات وتحلیلھا والوصول إلى  -

 النتائج.

  لتحدید مستوى تعلمھ. األخطاءیساعد المعلم في اكتشاف أخطاء التالمیذ وتقویم ھذه  -

 إن التعلیم بھذه األسالیب یجعل عملیة التعلیم والتعلم عملیة واحدة محورھا الطالب. -

 تنمي في التالمیذ القدرة على اتخاذ القرارات وإعطاء البدائل المناسبة. -

تنمي فیھم المعرفة والخبرة ولمھارات بحیث یصبحون قادرون على مواجھة  -

 مشاكل البیئة المحیطة بھم وممارسة الدیمقراطیة.
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یتحمل المتعلم المسؤولیة في عملیة التعلم فدوره انھ مشارًكا في الموقف  -

 التدریسي.

تمكن ھذه األسالیب من معرفة المعلمین بأسالیب تعلم طلبتھم وتزویدھم  -

 بإستراتیجیات تدریسیة تالئم تفضیالتھم الدراسیة.

وفي األخیر نأمل أن نكون قد وفقنا باإللمام فیما یخص األسالیب التعلیمیة المعاصرة، 

وإن بدت منا أخطاء أو زالت فھذا من باب السھو أو نسیان، وھدفنا تنمیة مھارات التفكیر 

  یدرسوا الموضوع من جھة أخرى.أنعند المتعلمین، وفي ھذا المقام یمكن للباحثین 
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