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 مـــــــــرحین الّ ــــحمالرّ  م هللاـــــبس

 

 اللّھّم من اھتدى بك فلن یضـلّ 

 ومــن استكثــر بــك فلــن یقـلّ 

 ومن استقوى بك فلن یضعــف

 ومن استغنـى بـــك فلن یفتقــر

 ومــن استنصر بــك فلن ُیخذل

 ومن استعــان بــك فلن ُیغـلب

 ومن توّكـــل علیك فلـن یخیب

 مالذه فلـن یضیع ومن جعلك

 اللّھّم فكن لنا ولّیا ونصیرا، وكن لنا معینا ومجیرا

اللّھّم صلي وسلّم وبارك على سّیدنا محّمد وعلى آلھ وصحبھ 
 وسلّم والحمد ہلّل رّب العالمین.

 



 

 

 

أّوال وقبل كلّ شيء نشكر ّهللا عّز وجلّ على نعمة الّصحة 
 والّتوفیق في إنجاز ھذا العمل.

بنا أن نتقّدم بخالص الّشكر والعرفان لكلّ من كما یجدر 
أساتذتي المشرفة والمنّقحة لھذا الموضوع "زیتوني كریمة" 

وإلى أستاذتي المحترمة "غول شھرزاد" الّتي وّجھتني في أّول 
 الّطریق، وإلى كافة أساتذة كلیة األدب العربي.

كما أھدي ثمرة جھدي إلى والدّي وإلى أخي العزیز والغالي 
 بیل" وإلى كل من أحّبھم قلبي ولم یكتبھم قلمي.    "ن
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تعّد العملیة الّتعلیمیة من أھّم المواضیع الّتي شّكلت محور اھتمام المسؤولین والمھتمین 

بالحقل الّتربوي كونھا عملیة متطّورة ومتفاعلة مع الّظروف الّتاریخیة واالجتماعیة واالقتصادیة، 

عن الّتعلّم والّتعلیم وتزوید المتعلّم بالمعارف والمھارات اللّغویة لذا تستدعي تھیئة المواقف 

والّتفكیریة والّسلوكیة، والعمل على خلق الّشخصیة المفّكرة والمبدعة والمرنة في حل والعملیة 

 المشاكل واتخاذ القرارات في المواقف المناسبة وإخراجھا من عالم الّتقلید واالستقبال.

المعرفي والّتربوي والّتعلیمي أصبح من الضروري صیاغة عمل ومن أجل نجاح ھذا ال

منھجیة ترسم أھداف وغایات مبتكرة ونفعیة تأخذ طابع العصر ومواكبة إلمكانیاتھ الّتكنولوجیة 

المتقّدمة وخاصة بعد أن أصبحت الكرة األرضیة قریة صغیرة بكثرة وسائل االّتصاالت وال یّتسق 

ائق الّتدریس ومراجعتھا، وذلك بالّرجوع إلى األنماط الّتعلیمیة المستقاة ھذا إّال بالعودة إلى طر كلّ 

من نظریات الّتعلّم وھذا ما نراه في واقع الّتعلیم في وقتنا الّراھن، وبانتقالھ من منھجیة المقاربة 

 باألھداف إلى منھجیة المقاربة بالكفاءات، لكن ما أثار انتباھنا ودفعنا للّتساؤل: أین یكمن دور

وفائدة الّنظریات اللّسانیة الحدیثة في الّتعلیم؟ وھل تغّیر المنھجیة والّطریقة ستغّیر الّنظریة 

 اللّسانیة تناسب ھذه المنھجیة واألكثر استعماال في الّتعلیم؟اللّسانیة المستخدمة؟ وأّي الّنظریات 

أثر الّنظریات  وبھذه الّتساؤالت سنحاول الوقوف علیھا من خالل بحثنا ھذا الموسوم بــ:
   اللّسانیة الحدیثة في الّتعلیم االبتدائي.

ومن أھّم الّصعوبات الّتي واجھتنا ھي: تشّعب الموضوع مما جعلنا في متاھة، لكن ھذا لم 

 یقف حاجزا أمامنا في معالجة موضوع البحث وفق الخطة اآلتیة: 

ات الّتطبیقیة"، حیث تطرقنا فیھ المدخل الذي عنوناه بــ "تعریف الّتعلیمیة في ضوء اللّسانی -

 إلى: تعریف اللّسانیات الّتطبیقیة، مصادرھا، مجاالتھا وخصائصھا.

 الّتعلیمیة "الّتعریف، األركان". 

 :أّما الفصل األّول فكان عنوانھ "بین الّتعلیم والّتعلم والّتدریس"، وكانت أھّم عناصره -

  تعریف الّتعلیم ومبادئھ الّنفسیة والّتربویة. 

 .تعریف الّتعلم وأھّم شروطھ 
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  .تعریف الّتدریس وأھّم مكّوناتھ 

 .مھنة الّتعلیم وأدوار المعلّم فیھا 

 .طرائق الّتعلیم وتصنیفاتھا 

أّما الفصل الثاني معنون بــ "ماھیة نظریات الّتعلم ومجالھا اإلجرائّي، وانطوى على  -

 العناصر اآلتیة:

  ،الفروع".الّنظریة الّسلوكیة "تعریف، مصطلحات 

 ."الّنظریة المعرفیة "نظریة بیاجیھ، نظریة جانییھ 

انعكاس الّنظریتین الّسلوكیة والمعرفیة في " الفصل الثالث ھو فصل تطبیقي معنون بــ -

 ، وكانت أھّم عناصره:-قراءة في أنشطة مختارة-الّتعلیم االبتدائي

 .نماذج مختارة من أنشطة الّتعلیم للّسنة الّرابعة ابتدائي 

 .الّتدریس وفق الّنظریتین الّسلوكیة والمعرفیة 

 ذیلنا بحثنا بخاتمة فیھا أھّم الّنتائج الّتي توّصلنا إلیھا كما انتھجت منھج وصفي تحلیلي. -

          



 طبیقیة.سانیات التّ علیمة في ضوء اللّ تعریف التّ    
I.  ّطبیقیة وخصائصھا.سانیات التّ تعریف الل 

 طبیقیة.انیات التّ ستعریف اللّ  .أ
 طبیقیة.سانیات التّ خصائص اللّ  .ب
 طبیقیة.سانیات التّ المصادر العلمیة للّ  .ج
 طبیقیة.سانیات التّ مجاالت اللّ  .د

II.  ّعلیمــــــة وأركانھـــــا.تعریـــــف الت 
 اصطالحا. –علیمة لغة تعریف التّ  -أ

 أركانھا.  -ب
 المادة العلمیة. -3-م/ بالمتعلّ  -2-م/ بالمعلّ  -1-أ

 علیمیة.قویم/ *األھداف التّ علیمیة/ *التّ المنھاج/ *الوسائل التّ *
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I. ا:ــــة وخصائصھـــطبیقیات التّ ــــسانیف اللّ ـــتعری 
ي عاریف واآلراء التّ التّ  سانیات بعد صھر كلّ أن تأخذه اللّ  تعریف یمكن أھمّ  لعلّ 

علمیة موضوعیة تقوم على  غة اإلنسانیة دراسةغة: ھي علم یدرس اللّ تناولھا علماء اللّ 

حلیل وكلمة علم ھنا "ذات داللة حاسمة ... أو الوصف العملي، ھو الذي الوصف والتّ 

یقوم على منھجیة، تقوم على أسس موضوعة باإلضافة إلى مالحظات یمكن التحقق منھا 

 .1وإثباتھا وكل ذلك في إطار نظریة مالئمة للحقائق والمعلومات التي حصل علیھا"

غة ھي الوصول إلى الھدف من الدراسة العلمیة للّ  "وواضح أنّ  حلمي خلیل:ویقول 

ي تجري علیھا اللغات ....، وھذه الدراسة العلمیة ھي دراسة وصفیة القوانین العامة التّ 

في ضوء نظریة لغویة معینة وھي ال تسعى إلى أھداف علمیة تطبیقیة مثل تعلیم اللغة أو 

 .2أو تحلیل األخطاء .... " تطویرھا أو تعدیل جوانب منھا

جرید تحتاج إلى تطبیق صف بالعموم والتّ د نظریات تتّ سانیات تبقى مجرّ اللّ  معناه أنّ 

 اللغة العام. غرات التي تركھا علمطبیقي لسد الثغة التّ م بھ علم اللّ وھذا ما أتّ 

"ولقد انتھى  سانیات:وكما یقول محمد یونس علي في كتابھ مدخل لمبادئ اللّ 

االتفاق على تقسیمھا إلى فرعین متالزمین ال یقوم  سانیات إلى أنّ الحدیث المنھجي في اللّ 

غة من جوانب مختلفة وفقا سانیون اللّ ل حیث یدرس اللّ  على قاعدة األوّ اني إّال الثّ 

عة واھتماماتھم المختلفة، وقد نتج عن ذلك فروع مختلفة للسانیات منھا ألغراضھم المتنوّ 

 .3اللسانیات التطبیقیة" –نظریة اللسانیات ال

سانیات بكل فروعھا تنقسم إلى قسمین متالزمین اللّ  نستخلص من خالل ما قیل أنّ 

والتي تدرس  lingeustique generalطبیقي" األول ھم اللسانیات العامة ظري، التّ "النّ 

 linguistique appliquéاللغة لذاتھا ومن أجل ذاتھا أما الثاني فھو اللسانیات التطبیقیة 

طبیقي: إذ ما تكمن ماھیة القسم الثاني؟ واذكر أھم خصائصھ؟ غة التّ أو ما تعرف بعلم اللّ 

 ثم ما ھي مصادره العلمیة ومجاالتھ؟

 
                                                           

، 1986، دار المعرفة الجامعیة، مصر، مصر، 1لیونز، نظریة تشومسكي اللغویة، تر: حلمي خلیل، طجون  - 1
 .36ص

 .72، ص2005حلمي خلیل، دراسة في اللسانیات التطبیقیة، دار المعرفة الجامعیة، جامعة اسكندریة، د، ط،  - 2
 .11، ص2004، 1الجدیدة المتحدة، لیبیا، طد یونس علي، مدخل لمبادئ اللسانیات، دار الكتاب محمّ  ینظر: - 3
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 ة:ــــطبیقیات التّ ــــسانیریف اللّ ــــتع )أ
في الوقت  1946سانیات العامة ظھر ھذا المصطلح سنة "ھي حقل من حقول اللّ 

 .1ة لألجانب"غات الحیّ االھتمام بمشاكل اللّ الذي ظھر 

طبیقیة لعبده الراجحي في كتابھ "علم اللغة التطبیقي سانیات التّ وأفضل تعریف للّ 

في ذاتھ لھ إطاره المعرفي الخاص ولھ  "ھو علم مستقلّ  غة العربیة" إذ یقول:وتعلیم اللّ 

ومعنى ن العلوم االخرى فھو بحاجة إلى نظریة مستقلة ع منھج ینبع من داخلھ، ومن ثمّ 

طبیقي لیس سلسلة من األسالیب واإلجراءات والعملیات على ان غة التّ علم اللّ  ذلك أنّ 

ھ علم وسیط یمثل جسرا یربط العلوم التي تعالج النشاط اللغوي االتجاه الغالب یرى انّ 

عندھا ھذه فس واالجتماع والتربیة، وأھم النقطة التي تلتقي غة والنّ اإلنساني كعلوم اللّ 

 .2العلوم وأشباھھا حین یكون األمر خاصا باللغة .... "

فیظھر ذلك من خالل كلمة تطبیق فھو لیس لھ نظریة معینة تصف أو تحلل، وإنما 

یسعى إلى أھداف نفعیة معتمدا على منھج خاص بھ نابعا منھ، فھو علم وسیط بمثابة إناء 

األسس العلمیة النظریة لھذه العلوم  تصب فیھ كل العلوم، فھو یستند في الحقیقة إلى

 ویستدعیھا لحل مشكلة ما.

  ي:ــــــطبیقات التّ ـــــسانیص اللّ ــــخصائ )ب
 طبیقیة نذكر ما یلي:سانیات التّ من أھم خصائص اللّ 

 م وكل ما یحرك المنتج ھا مرتبطة بحاجات المتكلّ ألنّ  ةـــفعیات النّ ــــالبرمجی

 الكالم. من معتقدات وظنون وأوھام إلنجاح

 علم.علیم والتّ یختار الباحث ما یراه مالئما للتّ  ة:ــــــاالنتقائی 

 علم.الة للتّ ھ یبحث في الوسائل الفعّ ألنّ  ة:ـــــــــالفعالی 

 3دراسة التداخالت بین لغات األم واللغات األجنبیة. 

 

                                                           
 .10، ص2009، 1صالح بلعید، دروس في اللسانیات التطبیقیة، دار الھومة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط - 1
 .17، ص2004، 2عبد الراجحي، علم اللغة التطبیقي وعلم اللغة العربیة، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان، ط - 2
 .12ت التطبیقیة، المرجع مذكور سابقا، صدروس في اللسانیاصالح بلعید،  - 3
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 ة:ــــة العلمیـــطبیقیات التّ ـــــسانیادر اللّ ــــــج) مص
 ة: ـــــغاللّ م ــــــعل -1

فروعھ ومصادره والمادة الخام واألرضیة واألساس ال یقوم علم  یعتبر من أھمّ 

طبیقي إال بوجود علم اللغة العام، "فھو العلم الذي یدرس اللغة على منھج مقدما غة التّ اللّ 

نظریة لغویة ووصفا لظواھرھا .... وقد شھد تغییرا جوھریا في النظریة وتمایزت حتى 

 نظریتا ھما:اآلن 

 التي بدأت عند دي سم سیر وازدھرت عند بلومفید ة:ــــــة البنائیـــــظریالنّ  )1

Bloomfield  وھي ترى دراسة المادة اللغویة التي أمامنا باعتبارھا الشيء

الحقیقي الملموس، ثم ترى دراستھا في إطار سلوكي یؤكد أي فعل ال یفھم إال 

 .résponceواالستجابة  stimilusفي ضوء المثیر 

على ید تشومسكي، فوصول إلى طبیعة ھذه اللغة ة: ـــــــحویلیة التّ ـــــظرینّ ال )2

 .1عن طریق القدرات اإلنسانیة الكامنة التي ال تظھر على السطح
 ي:ـــــفسة النّ ــــغم اللّ ــــــعل -2

ي تسبق العقلیة التّ فس "یدرس العملیات غة وعلم النّ فھو حلقة اتصال بین علم اللّ 

ر السلوك جھ كذلك إلى اكتشاف قوانین عامة تفسّ غویة المنطوقة، ویتّ صدور العبارات اللّ 

 .2دراك والقدراتل الظواھر العامة مثل التعلم واإلاإلنساني من خال

العلم ھو دراسة السلوك اللغوي للفرد، والمحوران األساسیان فیھ ھو  فمجال ھذا

 .performance 3واألداء اللغوي  isitionacquاالكتساب اللغوي 

 ي:االجتماعـــــــة ــــــغم اللّ ــــــعل -3
غة باعتبارھا تتحقق في مجتمع أي أنھ یدرس الظاھرة اللغویة حین یكون یدرس اللّ 

ھناك تفاعل لغوي، ولقد ازدھرت بحوثھ في اآلونة األخیرة مما أصبغ على الدرس 

 4اللغوي طابعھ اإلنساني.

                                                           
 .25-24عبد الراجحي، علم اللغة التطبیقي وتعلیم اللغة العربیة، المرجع مذكور سابقا، ص  - 1
 .22، ص1995، 3م النفس اللغوي، المكتبة األكادیمیة، القاھرة، مصر، طنوال محمد عطیة، عل - 2
 .26التطبیقي وتعلیم اللغة العربیة (المرجع السابق) صعبد الراجحي، علم اللغة  - 3
 .29المرجع نفسھ، صعبده الراجي، علم اللغة التطبیقي،  - 4
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واصل والتفاعل بین أفراد المجتمع "ونعني غة ھي الوسیلة للتّ اللّ  نعلم أنّ كما 

باالتصال والتفاعل االجتماعي ھنا جمیع االحتكاك والتواصل التي تفرضھا العالقات 

االجتماعیة واإلنسانیة وتدعم لھا األغراض الحیاتیة أو المعیشة للفرد والجماعة ... بما 

 .1تعلیمیة"في ذلك لألغراض التربویة وال

اللغة  - اھتماماتھ والتي لھا صلة وثیقة بتعلیم اللغة، اللغة والثقافة ومن أھمّ 

 التنوع اللغوي.  -الوظائف اللغویة  -واالتصال 

 ة):ــــربویات التّ ـــسانیوي (اللّ ـــــربة التّ ــــغم اللّ ــــــعل -4
"فاللسانیات التربویة حقل تعاوني ھذا العلم نتیجة اللقاء بین علم اللغة والتربیة 

تترامى أطرافھ وأبعاده إلى أبعد حدود البیداغوجیا، إذ تتفرع مجاالتھ واالھتمام فیھ یتبع 

مقاییس معینة كالمادة التعلیمیة والزمن والموضوع، وھي من أھم سیاقات اللسانیات 

 .2التطبیقیة عامة"

نعلّم؟ ولمن نعلّم؟ ویحرص على ك في ضوء ماذا نعلّم؟ وكیف ولماذا وھو یتحرّ 

 مراعاة الفروق الفردیة وعلى إتاحة الفرص واحترام المیول والرغبات.

سانیات التطبیقیة وخصائصھا ومصادرھا وفي ضوء ما ذكرناه آنفا من تعریف اللّ 

ھا ذلك الجسر الواصل بین كل العلوم: علم اللغة، علم االجتماع، علم النفس، العلمیة أنّ 

یة وھذه العالقة ال تكون مباشرة بل تعتمد على خاصیة االنتقاء وھذا ما نراه ربعلم التّ 

 علیمیة والتعلّمیة.مطبقا میدانیا في العملیة التّ 

 ة:ـــــــطبیقیات التّ ـــــسانیاالت اللّ ــــــد) مج
نظریة وتطبیقھا وأي مشكلة لغویة وتبحث لھا  فھي حقل شدید االتساع یستقبل أيّ 

مجاالتھ تعلیم اللغات األجنبیة، تعلیم اللغة الوطنیة، الترجمة، معالجة  عن حلول، ومن

 3صناعة المعاجم ....إلخ. -التعبیرتقنیات  –األمراض اللغویة 

                                                           
، عالم المعرفة، 1978، 213أحمد محمد المعتوق، الحصیلة اللغویة، أھمیتھا ومصادرھا ووسائلھا، تنمیتھا، العدد  - 1

 .72الكویت، ص
، 1983وب بین المعاصر والتراث، دار الغریب للطباعة والنشر، القاھرة، د، ط، أحمد درویش، دراسة في األسل - 2

 .98ص
 .11صالح بلعید، دروس في اللسانیات التطبیقیة، المرجع مذكور سابقا، ص - 3



 طبیقیةسانیات التّ ة في ضوء اللّ یعلیمتعریف التّ                                     المدخـــــــــل
 

 8 

لكن المجال األكثر تعمیما وبروزا وطغیانا في اللسانیات التطبیقیة ھو تعلیمیة 

مركز استقطاب بال منازع في اللغات فھو میدان علمي تعلیمي في آن واحد كما أنھ احتل 

الفكر اللساني المعاصر وبھذا یقول عبد السالم المسدي"إن اللسانیات التطبیقیة ھي 

استثمار للمعطیات العلمیة للنظریة اللسانیة واستخدامھا استخداما واعیا في حقول معرفیة 

یر طرائق مختلفة، أھمھا حقل تعلیمیة اللغات، وذلك بترقیة العملیة البیداغوجیة وتطو

 .1تعلیم اللغة للناطقین بھا ولغي الناطقین"

طبیقیة ھي تطبیق للسانیات النظریة ومن أكثر سانیات التّ كما أشرنا من قبل اللّ 

غات، وھذه األخیرة تصبح ھمزة وصل تجمع طبیق ھو تعلیمیة اللّ ضح ھذا التّ مجاالتھ یتّ 

 تھم الباحث اللساني فحسب عة واھتمامات كثیرة "تعلیمیة اللغات البین تخصصات متنوّ 

فساني والتربوي وھذا دلیل قاطع ساني والنّ ھي المجال المشترك الذي یجمع بین اللّ بل 

ابع الجماعي الذي یتمیز بھ البحث التطبیقي وھو الذي یضمن النتائج اإلیجابیة على الطّ 

 .2اجعةوالحلول النّ 

 إذن ما ھي التعلیمیة؟ وما ھي أھم عناصرھا؟ 

II. ا:ــــــة وأركانھــــــعلیمف التّ ــــــتعری 
 ة:ـــــــعلیموم التّ ـــــــمفھ -أ

 ة:ــــلغــــ -1
علیمیة التعلیم مأخوذة من فعل علم وقد وردت في القرآن الكریم (وعلّم آدم مادة التّ 

وعلم وفقھ أي تعلم وتفقھ  4وفي قولھ عز وجل (وعلمك ما لم تكن تعلم) 3األسماء كلھا)

أي ساد العلماء والفقھاء، وعلم بالشيء أي شعر بھ وعرف وتعني یّسر والتعلیم ھو 

 .5تیسیر وتذلیل

 

                                                           
 .50، ص1986عبد السالم المشدي، اللسانیات وأسسھا المعرفیة، دار التونسیة للنشر، تونس، د، ط،  - 1
، 2دراسات في اللسانیات التطبیقیة (حقل تعلیم اللغات)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، طأحمد حساني،  - 2

 .139، ص2009
 .31سورة البقرة، من اآلیة  - 3
 .113سورة النساء، من اآلیة  - 4
العلمیة، بیروت، جمال الدین أبو الفضل ابن منظور األنصاري، لسان العرب، تح عامر أحمد حیدر، دار الكتاب  - 5

 لبنان.
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 ا:ــــــــاصطالح -2
وذلك راجع  didactiqueغة العربیة توجد عدة مصطلحات مقابلة للمصطلح لّ لفي ا

التعلیمیة/علم التدریس/تعلیمات/علم رجمة وكذلك ظاھرة الترادف فنجد: د مناھج التّ لتعدّ 

 .1التعلیم/تدریسیة/الدیداكتیك

"ھي مجموعة الجھود عربیة اح في كتابھ تعلیمیة اللغة الفھا أنطوان صیّ یعرّ 

شاطات المنظمة والھادفة إلى مساعدة المتعلم على تفعیل قدراتھ في العمل على والنّ 

وعلى استثمارھا في تلبیة تحصیل المعارف والمكتسبات والمھارات والكفایات 

 .2الوضعیات الحیاتیة المتنوعة"

یقصد بالجھود أي جھود المعلمین في تحضیر المادة التعلیمیة مع اختیار الطریقة 

مة فھي مجموعة االعمال المنسقة داخل العملیة التعلیمیة شاطات المنظّ ا النّ المناسبة أمّ 

 اتھ الكامنة ولتنمیة مھاراتھ وكفایاتھ. م على تفعیل قدرف وتساعد المتعلّ داخل غرفة الصّ 

دریس وتقنیاتھ وألشكال مواقف التعلیم راسة العلمیة لطرق التّ وفي تعریف آخر "الدّ 

لمیذ قصد بلوغ األھداف المنشودة سواء على المستوى العقلي أو ي یخضع لھا التّ التّ 

 .3االنفعالي أو الحركي أو الحسي"

ویة موضوعھا التركیب بین عناصر الوضعیة ھا مادة تربفھا بأنّ وھناك من عرّ 

 .4البیداغوجیة وموضوعھا األساسي ھو تیسیر تعلمھم"

ق موضوعھ إعداد وتجریب وتصحیح ھا علم إنساني مطبّ فھا لیباندر"على أنّ ویعرّ 

 .5األنظمة التربویة" وعيتتیح بلوغ األھداف العامة وي االستراتیجیات البیداغوجیة التّ 

أن التعلیمیة علم مستقل بنفسھ ولھ عالقة وطیدة بعلوم عاریف ھذه التّ  من كلّ نستنتج 

دة محتویاتھ، نظریاتھ وطرائقھ دراسة علمیة علیم من جوانب متعدّ رس التّ أخرى وھو یدّ 

 إضافیة إلى ذلك علم مساعد للبیداغوجیا وعلم من علوم التربیة.

 
                                                           

 .08، ص2007، 1بشیر أبریر، تعلیمیة النصوص بین النظریة والتطبیق، عالم الكتب الحدیث، األردن، ط - 1
 .09، ص1، منشورات دار النھضة، بیروت، لبنان، ط2أنطوان صیاح، تعلیمیة اللغة العربیة، ج - 2
التعلیمیة، دار الكتاب الجامعي، اإلمارات العربیة المتحدة،  محمد الدریج، مدخل إلى علم التدریس تحلیل العملیة - 3
 .15، ص2003، 1ط
 .48، دار األمل، د، ط، ص1نحو استراتیجیة التعلم بالمقاربات، جرمضان أرزیل،  - 4
 .49المرجع نفسھ، ص - 5
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 ة:ـــــــعلیمیان التّ ـــــــأرك -ب
علّمیة في تاریخ مسیرتھا الطویلة إلى متغیرات عدة ھدف التّ  علیمیةلقد خضعت التّ 

منھا إلى تطویر ھذه العملیة نحو األفضل بما یحقق مصلحة الفرد ومن ثم مصلحة  كلّ 

 الجماعة ومن أھم أركانھا:

 م:ــــــــــالمعلّ  -1-ب
زارة م في المقاربة الجدیدة المقاربة بالكفاءات التي تبنتھا ور دور المعلّ لقد تغیّ 

التربیة والتعلیم وقد صار دوره یكمن في التنشیط والتنظیم والتوجیھ عكس ما كان یحدث 

 في المقاربة باألھداف وقد حصر منھاج اللغة العربیة دور المعلم في نقاط ھي:

 .تسھیل عملیة التعلم والتحفیز على الجھد والبتكار 

 .إعداد الوضعیات وحث المتعلم معھا 

  1المتعلم من خالل تقویم مجھوداتھمتابعة مسیرة. 

ر تماما "من ناقل للمعلومات إلى دور متعدد الجوانب یشمل م تغیّ دور المعلّ  فإنّ 

 .2وجیھ وكذلك ھو مصدر خبرة لتالمیذه"حفیز والتّ شخیص والتّ على التّ 

 الیة:روط التّ ویجب أن تتوافر فیھ الشّ 

 الكفایة اللغویة التي تسمح لھ باستعمال اللغة التي امتالكھ ة: ـــــــــغویة اللّ ـــــــالكفای

 یرید تعلیمھا ویستعملھا استعماال صحیحا.

 وال تتحقق إال باالعتماد على الشرطین المذكورین ة: ــــــم اللغــــــارة تعلیــــــمھ

من جھة وبالممارسة الفعلیة للعملیة التعلیمیة واالطالع على النتائج الالحقة في 

 .3ث اللساني والتربوي من جھة أخرىمجال البح

ال أحد ینكر الدور الذي یحتلھ في العملیة التعلیمیة التعلّمیة وذلك یتوقف على 

تھ، تكوینھ، خصائصھ النفسیة واالجتماعیة والمعرفیة وأسالیب ممارستھ وطرائق ھویّ 

 تبلغیھ وأدائھ.

 
                                                           

 .09الجزائر، صمنھاج اللغة العربیة للسنة الثانیة ابتدائي، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة،  - 1
جیمس راسل، أسالیب جدیدة في التعلیم والتعلّم تصمیم واختیار وتقویم الوحدات التعلیمیة أحمد خیري كاظم، دار  - 2

 .49، ص1991النھضة العربیة، القاھرة، د، ط، 
 .141أحمد حساني، دراسات في اللسانیات التطبیقیة "(حقل تعلیمیة اللغات)"، المرجع السابق، ص  - 3
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 م:ـــــــالمتعلّ  -2-ب
یعد ذلك المستمع السلبي والمستقبل للمعلومات  م ضمن المقاربة بالكفاءات لمالمتعلّ 

م فرصة المشاركة النشطة.... وتناول المتعلم بنفسھ األدوات رت ھذه المقاربة للمتعلّ "ووفّ 

 ، وبھذا یكون ھو المحور األساسي في العملیة التعلیمیة.1علیمیة...."المواد والوسائل التّ 

لالنتباه واالستعاب وقابلیتھ في یمتلك قدرات وعادات واھتمامات فھو مھیأ سلفا 

  .2اكتساب الخبرات

  وى:ـــــــادة والمحتـــــــم المــــــوتقیی ة:ـــــــادة المعرفیـــــــالم -3-ب
ص ا یختّ بلیغیة والمنھاج وغیرھا ممّ واصلیة والتّ "ھي الوسیلة التّ ة: ــــــــــریقالطّ  -أ

العلمي الذي یساعد على تحقیق األھداف علیمیة لذلك فھي اإلجراء في العملیة التّ 

ریقة ھي المسار المعتمد في التعلیم أو ھي . ومن ھنا نقول الطّ 3البیداغوجیة لعملیة التعلّم"

مجموعة من األنشطة واإلجراءات التي یقوم بھا المعلم وتبدو آثارھا على ما یتعلمھ 

 .ونمالمتعلّ 

وسنفصل فیھا في  4توى والمعلّم"ریقة ھي اشتراك بین المنھج والطالب والمح"الطّ 

 الفصل األول.

 وى: ــــــــــالمحت -ب
ھ "ھو نوعیة المعارف والمعلومات التي یقع علیھا االختبار والتي تنظم نّ أیعرف ب

 .5على نوع معین سواء كانت المعارف مفاھیم أو حقائق أو أفكار..."

والقواعد وتعریف آخر "ھو مجموعة من المعارف التي تشمل المصطلحات 

سلسل المنطقي كما وأنھ یعد ترجمة والقوانین الذي یضمنھا المنھج أو المادة وتمتاز بالتّ 

 .6علیمیة المراد تحقیقھا خالل مدة زمنیة محددة"لألھداف التّ 

                                                           
 .51جیمس راسل، المرجع مذكور سابقا، ص - 1
 .142أحمد حساني، دراسة في السانیات التطبیقیة، ص - 2
 .42أحمد حساني، دراسات في اللسانیات التطبیقیة (تعلیمیة اللغات)، المرجع السابق، ص - 3
نظریة تطبیقیة، دار المسیرة عبد الرحمن عبد علي الھاشمي، فائزة فخري العزاوي، تدریس البالغة العربیة رؤیة  - 4

 .100، ص2005، 1للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، األردن، ط
سعدون محمود الساموك، ھدى علي جواد الشمري، مناھج اللغة العربیة وطرق تدریسھا، دار وائل، عمان، األردن،  - 5
 .62، ص2005، 1ط
 .63المرجع نفسھ، ص - 6
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ظریات والحقائق أو المھارات المحتوى ھو مجموعة من المعارف والنّ  نستنتج بأنّ 

مھا الفرد ویضمنھا المنھج بغیة الوصول إلى أھداف معینة ي یتعلّ أو االتجاھات أو القیم التّ 

شرط أن یكون مضبوطا وموزعا في وحدات تعلیمیة مع مراعاة تدرج الدروس والقواعد 

الخاضعة لنظام تعلم اللغة وكذلك قدرات المتعلمین المعرفیة والذھنیة مع احترام المدة 

 الزمنیة.

رھا، وكفاءة ح العناصر األربعة وتوفّ علیمیة مرھون بنجانجاح العملیة التّ  لعلّ 

م. لكن یوجد بعض العناصر ال یمكن االستغناء عنھا أو تجاھلھا في ھذه العملیة المعلّ 

  سنذكرھا.

 اج: ـــــــــالمنھ 

یعد المنھاج بعناصره المختلفة عنصرا مركزیا في العملیة التعلیمیة ویحتل مكانة 

علیم وتحسین نوعیتھ واالرتقاء إلى تطویر التّ ي تھدف ھامة في الخطط االستراتیجة التّ 

قافیة واالجتماعیة بویة والثّ رالتّ ربیة "مجموعة الخبرات فھ علماء التّ بمخرجاتھ یعرّ 

المیذ داخل المدرسة وخارجھا یقصد تأمین ربیة للتّ ئھا التّ ي تھیّ یة التّ یاضیة والفنّ والرّ 

ربویة المطلوبة إلى طبقا لألھداف التّ واحي وتعدیل نشاطھم امل في جمیع النّ نموھم الشّ 

 .1أفضل ما تستطیع قدراتھم"

ي تنظمھا لمیذ التّ خبرات التّ  ن كلّ وفي تعریف آخر "المنھج بمفھومھ الحدیث یتضمّ 

المدرسة وتشرف علیھا سواء اتخذت مكانھا داخل جدران المدرسة أو خارجھا وقد كان 

دما تطور الفكر الفلسفي التربوي عدیل في مفھوم المنھج أمرا طبیعیا بعھذا التّ 

 .2ربوي"فس التّ لت نظریات علم النّ واالجتماعي وتبدّ 

ي تعرفھا المدرسة بل راسیة التّ لم یعد المنھاج یعني الموضوعات والمقررات الدّ 

جوانبھا. وبدون منھاج تظل العملیة التعلیمیة ناقصة  م بكلّ أصبح الحیاة المدریة للمتعلّ 

 علم.إلى التّ ریق ھ یحدد الطّ ألنّ 

 

 
                                                           

 .20ص ،1995ن 1م الكتب، القاھرة، مصر، طبین النظریة والتطبیق، عالأحمد حسین اللقائي، المناھج  - 1
 .07، ص1981، 1وتطویرھا، مكتبة الفالح، الكویت، طفكري حسن ریان، تخطیط المناھج الدراسیة  - 2
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 ة:ـــــــعلیمیل التّ ـــــــالوسائ 
علم وترقیتھا وذلك بتدریب ھا "كل أداة یستخدمھا األستاذ لتحسین عملیة التّ تعرف بأنّ 

مین على اكتساب المھارات المختلفة واكتساب عادات معینة تمثل مرتكزا جوھریا المتعلّ 

 .1علیمیة"في العملیة التّ 

م ة تعتمد على مخاطبة حواس المتعلّ علیمیة أدوات حسیّ التّ وبتعریف آخر "الوسائل 

 .2مع والبصر، بغیة إبراز المعارف والمعلومات المراد تحصیلھا"خاصة حاستي السّ 

ي علیمیة ھي الوسائط التّ الوسائل التّ  عریفین نستخلص أنّ ومن ثنایا ھذین التّ 

دریب األفكار والمعاني أو التّ  م وتوضیحعلّ علیم والتّ م لتحسین عملیة التّ یستخدمھا المعلّ 

راسة أكثر إثارة وتشویقا وتجعل خبرتھ خبرة على المھارات وتوصیل الحقائق لجعل الدّ 

 م على بلوغ االھداف بدرجة عالیة من اإلتقان.ة وھادفة إضافة تساعد المتعلّ حیّ 

  ّم ــــــــقویالتEvaluation: 
 غوي قّوم الشيء عّدلھ.في تعریفھ اللّ 

ا، قویمي الذي یصدر لبیان صالحیة األشیاء كمّ "یعني ھذا المستوى الحكم التّ یعرف 

ھ قویم یعني أنّ م عندما یصل إلى مستوى التّ المتعلّ  أو نوعا في ضوء معاییر محددة، وأنّ 

 مقمة الترتیب الھرمي في تصنیف بلوأصبح قادرا أحكام على وقف معاییر... لذا فإنھ في 

 .3عقید"والتّ  المرتب على أساس الصعوبة

ربوي ھو نوع من األحكام المعیاریة تصدر على قویم التّ فھ خالد لبصیص "التّ ویعرّ 

ربویة لبیان مدى اقترابھا وابتعادھا عن األھداف التي جانب من الجوانب العملیة التّ 

 .4"سیطرت مسبقا وذلك التخاذ اإلجراءات المناسبة

غویة ج تعلیم المادة اللّ مرحلة في تدرّ قویم ھي آخر ویقول أحمد حساني "مرحلة التّ 

قویم ھو معرفة مدى نجاعة العملیة البیداغوجیة بعناصرھا المتكاملة والھدف من التّ 

                                                           
ة محمد وطاس، أھمیة الوسائل التعلیمیة في عملیة التعلم عامة وفي تعلیم اللغة العربیة لألجانب خاصة، المؤسس - 1

 .77، ص1988الوطنیة للكتاب، الجزائر، د، ط، 
 .405، ص2004، 5حسن شحاتة، تعلیم اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، ط - 2
، 1محسن علي عطیة، الكافي في أسالیب تدریس اللغة العربیة، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط - 3

 . 81، ص2006
خالد لبصیص، التدریس العلمي والفني الشفاف بمقاربة بالكفاءات واألھداف، دار التنویر للنشر والتوزیع، الجزائر،  - 4
 .149، ص2004، 1ط
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مین إلى توظیف الحصیلة ضح أكثر من خالل دفع المتعلّ ریقة، وقد یتّ الطّ  -مالمتعلّ  -مالمعلّ 

علم یمتلك الرصید ا جعل المتّ عبیر عن مواقف مختلفة القصد منھغویة واستثمارھا في التّ اللّ 

 .1غوي"روریة داخل المجتمع اللّ مھ ویستخدمھ في أغراضھ الضّ المعرفي الذي تعلّ 

ده "بلوم" فھو مجموعة قویم ھو أعلى درجة في الھرم الذي حدّ التّ  یمكن القول أنّ 

من اإلجراءات والعملیات المستعملة ألدوات من طرف شخص تكلف بتعلیم فئات معینة 

ظمة لتحدید المدى الذي یحقق فیھ التالمیذ األھداف التربویة بواسطة عملیة منّ أو ھو 

یخص المعلم والطریقة م وحده وإنما ھ ال یخص المتعلّ نعرف الخلل ونصلحھ ولكنّ 

ھائیة سواء حصة دراسیة میة وھو المرحلة النّ علیمیة التعلّ العناصر التّ  والوسیلة تقریبا كلّ 

 دراسیة.أو فصل دراسي أو سنة 

ھذا یكون أثناء العملیة قویم التكویني والبنائي التّ و قویم القبليالتّ وھو ثالث أنواع: 

یأتي في آخر  الختامي قویمعلیم والتّ علیمیة ویساعدنا على تحدید فعالیة طرائق التّ التّ 

   الحصة.

 ة: ــــــــعلیمیداف التّ ــــــــاألھ 
راسي، ألن جمیع العناصر المتبقیة األخرى مكونات المنھج الدّ  ل األھداف أھمّ تمثّ 

 تعتمد علیھا.

عمل تعلیمي فإذا صلحت كتابتھا وصیاغتھا  تعرف "ھي نقطة البدایة في أيّ 

صلحت طرائق تدریسنا وأنشطتنا ووسائلنا التعلیمیة وأسالیب تقویمنا، ألن ذلك كلھ یختار 

 .2في ضوء ما نحدده من أھداف..."

ي ریقة التّ ة لوصف الطّ بارات أو جمل مكتوبة بدقّ وبتعریف آخر "ھي بمثابة ع

راسي، وھي بذلك تصف راسیة أو المسار الدّ الب في نھایة الوحدة الدّ ف بھا الطّ سیتصرّ 

د ما نرید تحقیقھ لمیذ إنجازه في نھایة الوحدة وعندما نستطیع أن نحدّ ع من التّ ما یتوقّ 

 .3يء"د كیف نرید تحقیق ھذا الشّ یمكن لنا أن نحدّ 

                                                           
 .155اسات في اللسانیات التطبیقیة "(حقل تعلیمیة اللغات)"، المرجع السابق، صأحمد حساني، در - 1
 .43، ص2009، 1عبد اللطیف بن حسین فرج، التدریس الفعال، دار الثقافة، عمان، األردن، ط - 2
والتوزیع، یوسف قطامي، علم النفس التربوي النظریة والتطبیق األساسي، دار الفكر للنشر  عبد الرحمن عدس، - 3

 .38، ص2008، 4عمان، األردن، ط
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قویم دقیقا وال نستطیع اختیار المواد والمحتوى أو من دون األھداف ال یكون التّ ف

 م تحصیلھ أو أداءه بنفسھ.م ان یقیّ ریقة بشكل مناسب، وال یمكن للمتعلّ الطّ 

 ربویة بشكل خاص:علیمیة بشكل عام واألھداف التّ ومن فوائد االھداف التّ 

راسة المناسبة ومن یتم الدّ  علیمي ومضمونالمساعدة في اختیار المحتوى التّ  -1

 مساعدتھ على توجیھ الطالب.

المساعدة في اختیار الطرائق واالستراتیجیات التعلیمیة فاألھداف تحتاج إلى  -2

 طرائق تختلف باختالف أنماطھا.

 .1المساعدة في اختیار األدوات والوسائل واالختبارات المناسبة للقیاس والتقویم -3

األھداف فانعدامھا یلغي عمل المعلم ویكون دوره إضافة إلى ما قلناه سابقا عن 

 فاشال فال یستطیع أن یوجھ طالبھ الوجھة الصحیحة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
فخر الدین قال وآخرون، طرائق التدریس العامة في عصر المعلومات، دار الكتاب الجامعي، العین، اإلمارات  - 1

 . 408، ص2006، 1العربیة المتحدة، ط
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 م فیھا.علیم وأدوار المعلّ مھنة التّ  -4
 دریس وأسسھا.تعریف طرائق التّ   -أ  -5

 ریقة الناجحة.میزات الطّ  -ب
 دریس.تصنیفات طرائق التّ  -ج

      

 

 



 الفصــــــــل األّول                                                            بین التّعلیم والتّعلّم والتّدریس
 

 
17 

عوب ومواجھة مو القومي، فھم أھم وسیلة لبناء الشّ طور والنّ علیم وسیلة ھامة للتّ التّ  یعدّ 

یات الكبیرة للمستقبل كما أنھ البدایة الحقیقیة والعتبة األولى للتقدم حدّ المتغیرات الھائلة والتّ 

 واالزدھار.

علیم" یتبادر إلى أذھاننا عدة مصطلحات متشابكة معھ ولصیقة بھ وعند ذكر مصطلح "التّ 

دریس وأھم علم ونظریاتھ والتّ ضحة لھ أكثر أو تحصره في میدان معین مثل التّ ومالزمة وموّ 

 علیم كمھنة.طرائقھ، ونحن نقصد التّ 

 : Instructionم ـــــــــعلیف التّ ـــتعری  -1

 علیم بشكل منفرد وھو یأخذ عدة تعریفات منھا:علیمیة واآلن سنعرج إلى تعریف التّ فنا التّ عرّ 

علم علم في التّ لوك ثابت نسبیا وناتج عن التدریب حیث یتعرض المتّ سّ "تغییر وتعدیل في  -

 .1ل بتأثیر ما تعرض لھ"ر سلوكھ أو یتعدّ یتغیّ  ثمّ إلى معلومات أو مھارات و

شط مع عناصر البیئة فاعل النّ م على التّ ي تساعد المتعلّ فسیة التّ لمادیة والنّ روط ا"توفیر الشّ  -

ي جاھات والقیم التّ علیمي واكتساب الخبرة والمعارف والمھارات واالتّ علیمیة في الموقف التّ التّ 

 .2رق الممكنة"م وتناسبھ وذلك بأبسط الطّ یحتاج إلیھا ذلك المعلّ 

م علّ ل في كیفیة التّ اجح تتمثّ علیم النّ مشكلة التّ  ولھذا فإنّ م علّ وبتعریف آخر "تنظیم للتّ  - 

 .3صدیق"للوصول إلى أھداف حقیقیة موثوقة وجدیرة بالتّ 

م للوصول إلى األھداف علّ ھ "جھد شخصي لمساعدة الفرد على التّ ویمكن أن یعرف بأنّ 

اتي یة ونشاطھ الذّ العقل معلیم ھي عملیة تحفیز وإثارة قوى المتعلّ دة، فعملیة التّ ربویة المحدّ التّ 

م على القیام بتغییر في سلوكھ ي تساعد المتعلّ واإلمكانیات المالئمة التّ فیر األجواء باإلضافة إلى تو

 .4م"علّ ا یؤكد على حصول التّ اخلیة والخارجیة ممّ اتج عن المثیرات الدّ النّ 

                                                           
 .20، ص2008، 1حدیثة في التدریس، دار الشروق، طعبد الرحمن عبدو الھاشمي، استراتیجیات  - 1
، 2005، 1توفیق أحمد مرعي، محمد محمود الحیلة، طرائق التدریس العامة، دار المسیرة للنشر والطباعة، عمان، األردن، ط - 2

 . 21ص
 .80، ص2006، 1رذاخ الخطیب، أحمد الخطیب، التدریب الفعال، عالم الكتب الحدیثة، إربد، األردن، ط - 3
 .265، ص1997، 2عبد هللا الرشدان، نعیم جعنیني، المدخل إلى التربیة والتعلیم، دار النشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط - 4
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م إثارة دافعیة المتعلّ علیم نشاط تواصلي یھدف إلى التّ  عاریف أنّ نستنتج من ثنایا ھذه التّ 

ھدافھا ویتطلب جھدا ا أّنھ تنظیم لھذه العملیة ویحقق أعلیمي. كمم في الموقف التّ علّ ویسھل عملیة التّ 

م أي علّ علیم وتقنیاتھ وفھم العملیة واإلجراءات التي ینتج عنھا التّ وھو علم یھتم بدراسة طرق التّ 

المیول واالتجاھات والمھارات وإحداث تغیرات نقل المعارف والحقائق وتكوین المفاھیم واكتساب 

 مین.عقلیة ووجدانیة ومھاریة ومعرفیة للمتعلّ 

 ال:ــــم الفعّ ـــعلیا التّ ــوم علیھــي یقة التّ ــفسیة والنّ ـــربویادئ التّ ـــالمب

 ال ھو انتقال أثر التعلم والتدریب والممارسة وتطبیق المبادئ التي یحصلد والفعّ علیم الجیّ التّ 

علیم م في مجاالت أخرى من حیاتھ. وما حصل من تطور في أسالیب وطرق التّ علیھا المتعلّ 

 ال:علیم الفعّ علیمیة المتطورة أوجب على المعلم مراعاة المبادئ اآلتیة في التّ وتنوع الوسائل التّ 

  م:ــــل المعلّ ـــة من قبــــة الدقیقــــالمالحظ -1

ف كونھ المالحظة ویكون على درایة تامة بما یدخل داخل الصّ بقوة ز م أن یتمیّ على المعلّ 

م والوقوف على الطریقة مرشدا وموجھا وھذا یعني "أن تتوافر المالحظة الشافیة من قبل المعلّ 

ر بھا كل طالب وأن ال یقتنع المعلم بمجرد المالحظة البسیطة لمستوى أداء الطالب وأكثر ي یتأثّ التّ 

فالمالحظة تساعد المعلم على معرفة الفروق الفردیة  ،1لطالب وأھدافھ"من ھذا أن یعرف غایات ا

 على مستوى الذكاء والخلفیة المعرفیة والمیول.

م أن یثیر دوافع الطلبة للتعلم ویحافظ على ھذه الدوافع وأن یثبت على المعلّ ع: ــــشجیالتّ *

 قة بالنفس ویعزز سلوكھ باستمرار ویشعره بالنجاح.في الطالب الثّ 

اإلعادة –طبیق التّ دة كرار ھنا معاني متعدّ یأخذ التّ رار: ــكال على التّ ـم الفعّ ــعلیوم التّ ـــــیق*

وظیف ومراعاة الظروف بصیغة جدیدة وتكرار المبادئ والترجمة والترتیب والتحلیل والتّ 

المشفوع والشروط، والتكرار بالممارسة أفضل من التكرار بالمشاھدة أو المالحظة، والتكرار 

 بالدوافع واالستعدادات أفضل.

                                                           
 .60، ص1999، 1محمد محمود الحیلة، التعمیم التعلیمي نظریة ممارسة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط - 1
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أي ینظم محتواه تنظیما منطقیا یقوم على المفاھیم  ،مـم التعلّ ــال بتنظیــم الفعّ ــعلیوم التّ ــیق*

 والمبادئ فالتعمیمات أي من السھل إلى الصعب.

الحقائق م األساسیة ومن دون المفاھیم تكون علّ تشكل المفاھیم وحدات التّ  م:ــبالمفاھی مّ ــیھت*

 مركومة ال یستطیع المتعلم إدراك العالقات وتوظیفھا وتطبیقھا.

 ومسؤولیاتھ في ممارسة التعلیم. مــدور المعلّ ــب مّ ـــیھت*

م باكتشافھ ال ذي یقوم المتعلّ علم الّ ھو التّ  اء:ــاالستقص، افــال باالكتشــم الفعّ ــعلیالتّ  مّ ـتھی*

 .1الذي یقوم باستقبالھ

 قیل ھناك مبادئ أخرى تتمثل في: إضافة إلى ما

  ّعلیمیة.علیمیة واستراتیجیة التّ وجود تناسب بین الوسیلة والمادة الت 

  ّم على اإلبداع واالبتكار.ال في تمكین المتعلّ علیم الفعّ م في التّ یحرص المعل 

  تحدید األھداف التعلیمیة وتوضیحھا لمعرفة االتجاه المقصود مع اختیار الطریقة

 .2المناسبة

 م:ــعلّ ف التّ ـــتعری -2

م عند علماء النفس باختالف المدرسة التي ینتمون إلیھا سنذكر بعض علّ یختلف تعریف التّ 

 عاریف:التّ 

"فالتعلم ھو ذلك التغیر شبھ الدائم في األداء الذي ینتج استجابة لمثیر أو موقف أي یحدث 

 .3تحت تأثیر الممارسة أو الخبرة أو التدریب أو التمرین"

ویعرفھ محمد جاسم محمد "التعلم عملیة عقلیة داخلیة نستدل على حدوثھا عن طریق أثارھا 

أو النتائج التي تظھر عن عملیة التعلم، وتكون في صورة تعدیل أو تغیر یطرأ على السلوك 

اإلنساني سواء أكان انفصالیا مثل اكتساب قیم، اتجاھات، عواطف، میول جدید أو مثل اكتساب 

                                                           
 .63-61میم التعلیمي نظریة وممارسة (المرجع السابق)، صمحمد محمود الحیلة، التص - 1
 .36، ص2008، 1محسن علي عطیة، تكنولوجیا االتصال في التعلیم الفعال، دار المناھج للنشر والتوزیع، عمان األردن، ط - 2
 .239، ص1980فؤاد أبو حطب، علم النفس التربوي، مطبعة النھضة المصریة، القاھرة، د، ط،  - 3
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والمھارات واالستعانة بھا في التفكیر في مواقف حقیقیة لغرض الوصول إلى ھدف أو  المعلومات

 .1حل بعض المشكالت"

ومن ھنا نستنتج أن التعلم ھو تغیر أو تعدیل في األداء والسلوك اللذان یتأثران بالممارسة 

أن یكون  والتدریب. والتعلم ھو نوع من التكیف لموقف معین أو مھارة جدیدة وھذا التغیر إما

أما عقلي متعلق بالمعرفة اتجاھات میول. قیم، عقلیا فانفصال  سلبیا/انفصالیا أوإیجابیا أو 

 .واستثمارھا في مواقف أخرى

والتعلم الجید ھو ھضم وتمثیل ما تعلمھ ال مجرد تلقي وھذا یتطلب نشاط ومجھودا داخلیا 

 یقوم بھ المتعلم نفسھ.

 م: ــــعلروط التّ ـــــــــش

والممارسة  الدافعیةللتعلم ھناك عدة شروط أساسیة لحدوث التعلم وھذه الشروط تتركز حول 

 والنضج واالستعداد وكل شرط یتصل باآلخر اتصاال وثیقا.

 Motirationة ـــــــافعیالدّ  -1

ھي مجموعة الظروف الداخلیة والخارجیة التي تحرك الفرد من اجل تحقیق حاجاتھ وإعادة 

 ا یختل.االتزان عندم

 أبعاد: في الموقف التعلیمي تأخذ ثالثووظیفتھا 

 الدافعیة تنشط السلوك تنقلھ من السكون إلى الحركة. -أ

 الدافعیة عامل توجیھ حیث توجھ سلوك المتعلم إلى غرض معین.  -ب

النظریة -ظریة االرتباطیةللدافعیة وظیفة تعزیزیة لنمط السلوك، ومن نظریاتھا: الن  -ج

 .2اإلنسانیةالنظریة -المعرفیة

 

                                                           
 .42، ص2004، 1مد جاسم محمد، نظریات التعلم، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، طمح - 1
محمد فرحات القضاة، محمد عوض الترتوري، أساسیات علم النفس التربوي (النظریة والتطبیق)، دار الحامد للنشر والتوزیع،  - 2

 .164، ص2006عمان، األردن، د، ط، 
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 دریب: ــــة والتّ ــــالممارس -2

، تعرف بأنھا كل ما یقوم بھ المتعلم من تدریبات في المجاالت المعرفیة والحركیة المختلفة

كما تعرف بأنھا إعادة موقف ما بتوجیھ مقصود نحو تغییر أداء للفرد في مظاھر النشاط وھي 

 نوعان:

التي یقوم بھا المتعلم بتوزیع المادة التعلیمیة أي ھي ة: ـــــــة الموزعــــــالممارس -أ

 ممارسة مرحلیة.

یتعلم المتعلم مرة واحدة دون استراحة وتستخدم في المواقف زة: ــــــة المركــــالممارس -ب

 .1تعلم القیم واالتجاھات-طرق التفكیر-المھارات-التعلیمیة، تعلم المعارف

 ج: ـــــــضالنّ  -2

التعلم ویتأثر بعوامل الوراثة والبیئة المختلفة كما توجد فروق  النضج شرط أساسي لحدوث

 فردیة، یعني وجود أنماط سلوكیة تحدث نتیجة عملیة نمو داخلیة ال عالقة لھا بالتدریب.

یعرفھ "ماركس" بأنھ مالئمة من الجانب العضوي للكائن الحي لالستجابة لدوافع داخلیة 

تعریف آخر ھو النمو الذي یحدث بالتدریج في وجھ وبمستقلة عن مؤثرات البیئة الخارجیة 

 .2التغیرات المختلفة للشروط البیئیة

ال یمكن أن یحدث التدریب والممارسة إن لم یكن ھناك ضج فالتدریب قبل الوصول إلى  -

مستوى النضج ال یمكن أن یؤدي إلى تحسین التعلم وإذا كان فھو مؤقت وأیضا یعوق التعلم في 

 المستقبل.

 داد: ـــــــالستعا -4

ھو قدرة الفرد الكامنة على أن یتعلم بسرعة وسھولة ویقصد بھ الحالة التي یكون فیھا 

المتعلم مستعدا استعدادا عاما أو خاصا لتلقي الخبرة التعلیمیة فإنھ "یتطلب من الفرد التحكم في 

تعداد یمكن أن القدرات والتحفیزات المالئمة ذلك ان القدرة نفسھا تكون مشروطة بوجود اس

 .3یتطور عن طریق التجربة والتكوین..."

 وھناك وجھات نظر مختلفة لمعنى االستعداد تبعا الختالف وجھات نظر العلماء.

                                                           
 .182محمد عوض الترتوري، المرجع مذكور سابقا، صمحمد فرحات القضاة،  - 1
 .184المرجع نفسھ، ص - 2
 .119، ص2004، 1محمد فاتحي، تقییم الكفایات، منشورات عالم التربیة (مطبعة النجاح الجدیدة)، المغرب، ط - 3
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ترى أنھ جسر الوصول لمستوى اإلجادة لمجموعة محددة  ة:ــــــــر البیئــــــة نظــــــوجھ

 من المھارات.

وظیفة معبرة عن المعاني والقیم المحددة بواسطة مجتمع  ما ھو إال ــــع:ن المجتمــا مـــــأم

 مدرسي معین.

ھو إجادة الطفل ألي من الوظائف المعبرة عن تطوره ة: ــــــر الفطریـــة نظـــــوجھأما 

 .1ونضجھ یعني أن االستعداد ھو أي استجابة تصدر من الطفل اتجاه عمل معین

تاج عملیة التعلم لكن ھناك بعض العوامل تؤثر ھذه الشروط متالزمة ومتالحمة ومتفاعلة إلن

 فیھا منھا موضوعیة وأخرى ذاتیة.

 طرق التعلم.  -الظروف البیئیة  -مادة التعلم والمعلم وكفایاتھ  ة:ـــــــالموضوعی

الخبرة  –العوامل العضویة المؤثرة في التعلم، الذكاء والقدرات والفھم  ة:ــــــــــالذاتیأما 

 .2السابقة وانتقال أثر التدریس

 س:ــــــــدریــــــــالت -3

 س: ـــــدریـــــف التـــــــتعری -أ

 یأخذ عدة تعاریف منھا:

"إن التدریس ھو عملیة تربویة ھادفة تأخذ في اعتبارھا كافة العوامل المكونة للتعلیم 

 .3باألھداف التربویة"ویتعاون خاللھا كل من المعلم والتلمیذ لتحقیق ما یسمى 

"ھو عملیة مدروسة ومخططة ومنظمة تتم وفق تتابع معین من اإلجراءات التي یقوم بھا 

المعلم وتالمیذه داخل المدرسة وتحت إشرافھا یقصد مساعدة التالمیذ على التعلم والنمو 

 .4المتكامل"

ومقصودة وھي ان التدریس عملیة تربویة منظمة \ویتبین لنا من خالل ھذین التعریفین 

مجموعة من النشاطات التي یؤدیھا المدرس في موقف تعلیمي لمساعدة المتعلمین في الوصول 

 ذتھ.یبذلھ المعلم من اجل تعلیم تالم إلى أھداف تربویة محددة أو ھو ذلك الجھد الذي

                                                           
 .188محمد فرحات قضاة، محمد عوض الترتوري، أساسیات علم النفس التربوي، المرجع السابق، ص - 1
 .26-21، ص2001، 2أحمد محمد عبد الخالق، مبادئ التعلم، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، ط - 2
محمد زیاد حمدان، أدوات التدریس مناھجھا واستعماالتھا في تحسین التربیة المدرسیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - 3

 .23د، ط، د س، ص
، 2005، 1لیم وتعلم مھارات التدریس في عصر المعلومات، عالم الكتب، القاھرة، مصر طصالح الدین عرفت محمود، تع - 4

 .07ص
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 س:ــــدریــــــات التـــــــمكون -ب
 تحكمھا وھي ممثلة في المخطط التالي: 1لعملیة التدریس عدة مكونات

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
عبد الحمید حسن، عبد الحمید شاھین، استراتیجیات التدریس المتقدمة واستراتیجیات التعلم وأنماط التعلم، كلیة التربیة بدمنھور  - 1

 .20، ص2010الجامعة اإلسكندریة، مصر، دـ ط، 

 التقویم

 مكونات عملیة التدریس

 المعلم
 المتعلم

أھداف الموقف 
 التدریسي

المحتوى 
 التعلیمي

الطرائق 
 واستراتیجیات

 نظریات التعلم

 عملیات وإجراءات 

 إدارة)-قیادة  –ضبط  –(تخطیط 
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 س.ــــدریـــالت –م ــــــالتعل –م ـــــات: التعلیــــــن المصطلحـــرق بیــــــالف -ج

 ثمة خطوط فاصلة بین ھذه المفاھیم 

ھو "عملیة مقصودة أو غیر مقصودة مخططة او غیر مخططة تتم داخل م ـــــــالتعلی

 .1المعلم أو غیر المعلم..." المدرسة أو غیر المدرسة في زمن محدد أو غیر محدد ویقوم بھا

من ھذا التعریف نستخلص أن التعلیم مجال أوسع من التدریس الذي عرفناه من قبل الذي 

من خصائصھ القصد والتخطیط ویشترط أن یكون بواسطة المعلم وفي زمن محدد محققا أھدافا 

مكان ومن أي والتعلیم یكون في ثالث المعارف، القیم واالتجاھات ویمكن أن یكون في أي 

 شخص عكس التدریس أي ھذا األخیر ھو جزء من األول.

 م:ـــــم والتعلـــــرق بین التعلیـــا الفــــــأم

إن التعلیم ھو عملیة من اإلجراءات التي تمارس والتعلم ھو نتاج التعلیم. والتعلم ما یكتسبھ 

 .2ما یحدث أو نفعل أو نالحظ الفرد بالخبرة والممارسة أم التعلیم فھو تعدیل في السلوك نتیجة

غالبا ال توجد فروق بل ھما مكمالن لبعضھما وبینھما عالقة تالزمیة ووجھان لعملة واحدة 

 ضل تعلم.ال یمكن أن یكون أحد من غیر وجود الثاني، فأفضل تعلیم ما یؤدي إلى أف

 ا:ــــم فیھـــــم وأدوار المعلــــة التعلیـــمھن -4

التعلیم الجید ھو أساس المجتمع المتقدم وال یتم إال بمعلم مؤمن بمھنتھ أحسن إعداده وتربیتھ 

ألنھ العمود الفقري في إنجاز العملیة التربویة. فمھنة التعلیم من المھن الصعبة تتطلب إرادة فقریة 

كبة ذات أدوار فھي مرآت، قائم ولما ھو ومیال ورغبة ودرایة وتدریبا مستمرا لممارستھا لما ھو 

كثیرة متداخلة تتعدد فیھ المسؤولیات وتكثر فیھا الواجبات "إنھا مسؤولیة مھنیة تتطلب الجدیة 

                                                           
 .08الدین عرفت محمود، تعلیم وتعلم مھارات التدریس، (المرجع نفسھ)، ص صالح - 1
، 2006، 1حسین علي عطیة، الكافي في أسالیب تدریس اللغة العربیة، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط - 2

 .56ص
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الفكریة الدائمة وتحفیز دوافع التطلع المعرفي، والقدرة على الحث واإلبداع والكفاءة العلمیة 

 .1واالبتعاد عن االختزال العلمي"

نعھدھا في ا واتخذت أشكاال مختلفة عن تلك التي كنا وإذا كانت مھنة معقدة فازدادت تعقید

الماضي "التفجر العلمي والتكنولوجي والتطور السریع الذي یشھده عصرنا الحاضر لم یعد یكفي 

أن یتقن المعلم المادة العلمیة التي یدرسھا بنجاح وفعالیة فھو لم یعد مجرد ملقن للمعرفة بل أصبح 

حاجاتھم وخصائص نموھم تعلیم المتعلمین وقادرا على فھم أن یكون موجھا ومنسقا ومحفزا ل

وعلى توجیھھم وإرشادھم وتأمین األجواء المناسبة لتسییر مشاركتھم الفعالة وتعلمھم الذاتي 

وتنمیة میولھم وقدراتھم ومساعدة نموھم المتكامل وإعدادھم لمواجھة مطالب الحیاة في عصر 

 .2سریع التغیر"

التعلیم مھنة متشابكة یجب توفر فیھا شروط المعلم الكفء وامتالكھ جل تبین لنا أن مھنة 

یجیة تمھارات التدریس، رغم تغیر دوره في عصر التكنولوجیا والمعلومات وضمن االسترا

الجدیدة "المقاربة بالكفاءات" من ملقن للمعرفة إلى المرشد والمنسق والموجھ إال أنھ یبقى الحجر 

لیمیة ومن اھم العناصر لنجاح التعلیم وتطویر األداء ورفع مستوى األساس في العملیة التع

 التالمیذ فلھ أثر ھائل في توجیھ تفطیرھم وتشكیل تصوراتھم، فھو یشبھ القائد في المعركة.

 ح:ـــاجــــم النــــات المعلـــــــكفای -

علیھا العلماء  المعلم الفعال ھو الذي یمتلك الكفایة األساسیة للتعلیم ویكاد یجمع ویتفق

 باشتمالھا على أربع مجاالت أساسیة:

تتضمن تحدید األھداف التعلیمیة الخاصة  ھــــــدرس وأھدافــــالتخطیط لل اتــــــكفای -1

 بالمادة التعلیمیة ومضمونھا والنشاطات والمسائل المالئمة لھا.

والنشاطات المرافقة  وتشتمل على تنظیم الخبرات التعلیمیةذ الدرس: ـــــات تنفیـــــكفای  -2

 لھا وتوظیفھا في العملیة التعلیمیة والتعلمیة .

 وتشتمل على إعداد أدوات القیاس المناسبة للمادة التعلیمیة. م: ــــــات التقویــــــكفای -3
                                                           

ھنة التعلیم مھنة تر: حامد عمار، دار المصریة باولو فریري، المعلمون بناة الثقافة "رسائل إلى الذین یتجاسرون على اتخاذ م - 1
 .41، ص2004اللبنانیة، القاھرة، مصر، د، ط، 

، 2005، 1خالد طھ أحمد، تكوین المتعلمین من اإلعداد إلى التدریب، دار الكتاب الجامعي، اإلمارات العربیة المتحدة، ط - 2
 .17ص
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وتتضمن بناء إنسانیة إیجابیة بین المعلم والطالب ة: ــــــات اإلنسانیــــات العالقــــــــكفای -4

 .1أنفسھموبین الطلبة 

وھكذا نستنتج أن كفایات المعلم الناجح تتوقف على ثالث مراحل التخطیط للدرس وتنفیذه 

 وعرضھ وتقویمھ وھذه تضم كل مھارات المدرس الكفؤ والجید.

 م:ــــــأدوار المعل 
المعلم البارع ھو بمثابة الممثل القدیر الذي یستوعب دوره بشكل جید ویستطیع أداءه على 

فھو ال یمارس األداء نفسھ والدور نفسھ في جمیع المواقف واالوقات ومع مختلف اكمل وجھ، 

الموضوعات الدراسیة. لذلك فالمعلم الناجح یدرك بوضوح أن علیھ أن یلعب أدوارا متنوعة 

 باختالف المستوى ونوعیة المادة التي یراد تدریسھا، سنذكر أھمھا:

 دریس:ــــر تــــم كخبیـــــالمعل*
المعلم أن یمتلك خبرة في التدریس ألنھ ھو المسؤول عن تحدید األھداف والطریقة على 

المناسبة لعرض الدرس "إن المعلم یتخذ مئات القرارات التدریسیة كل أسبوع إضافة على أنھ 

 .2یتوقع منھم أن یعرفوا إجابة عدد كبیر من األسئلة المتعلقة بالمادة الدراسیة"

 ة:ــــــــللدافعی رـــــم كمثیـــــالمعل*
یعتبر من أبرز األدوار التي یقوم بھا المعلم، والسؤال الذي یحتل مكانا جوھریا في عملھ، 

والذي یجب أن یطرحھ على نفسھ كل یوم ھو: كیف أحافظ على استمرار التفاعل النشط والفاعل 

 .3للطلبة في المواقف التعلیمیة والتعلمیة؟

ن فیھا التفاعل والمشاركة بعیدا عن الملل ومحاولة الخروج على المعلم أن ینتقي طریقة یكو

 من الروتین وأكثر من ھذا یجب أن تكون الطریقة معززة ومشجعة.

 د:ـــــــــم كالقائــــــــالمعل*
المعلم الناجح قائد ناجح یستثیر طاقة الطلبة في تطویر قدراتھم وتنمیتھا، وأن یكون حكما، 

العدوانیة واإلحباط، صدیق مخلص، القلق، وھو ھدف المشاعر  عرمحققا یعمل على تخفیض مشا

 ووالد عطوف وموضع ثقة الطالب، ویسھم بفاعلیة في تعزیز مفھوم الذات لدیھم.

 
                                                           

 .462النظریة والتطبیق األساسي)، المرجع السابق، صعبد الرحمن عدس، یوسف قطامي، علم النفس التربوي ( - 1
 .46، ص2006، 5صالح محمد علي أبو جادو، علم النفس التربوي، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، األردن، ط - 2
 .46المرجع نفسھ، ص - 3
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 د:ـــــــم كمرشــــــالمعل*
یجب على المعلم أن یكون مالحظا ذات حساسیة عالیة للسلوك اإلنساني وعلیھ أن یعرف 

لمساعدة اخصائي الصحة النفسیة والعقلیة، وكثیرا ما ینقل الطلبة متى یحتاج احد الطلبة 

مشكالتھم الشخصیة إلى المعلم وفضال عن ذلك یجب علیھ أن یكون قادرا على تطبیق اختبارات 

الذكاء المقننة واختبارات المیول واالستعداد والتحصیل والقدرة على تفسیرھا للطلبة أو أولیاء 

 .1أمورھم للوصول إلى حل

 ي:ـــــدس بیئــــم كمھنــــــالمعل*
البحوث التربویة تبین أھمیة تنظیم البیئة المادیة لمعرفة الصف في استثارة دافعیة الطلبة 

وتحسین البیئة النفسیة لكل طالب، ویتضمن ھذا اإلجراء كثیرا من التغیرات واللمسات الفنیة التي 

ت واأللوان وإضافة بعض الرفوف او تغییر یضیفھا المعلم إلى محتویات غرفة الصف، كالملصقا

 موضعھا وتنظیم المتحف...إلخ.

 وذج:ـــــــم كنمــــالمعل*
أّیا كان العمل الذي یقوم بھ المعلم، فإنھ سیكون نموذجا بالنسبة لطلبتھ لذا یجب علیھ ان 

 .2یحرص أشد الحرص على ن یكون نموذجا یصلح االقتداء بھ من قبل طلبتھ

الل عرض األدوار المتعددة التي یفترض في المعلم أن یكون قادرا على یتضح لنا من خ

القیام بھا بان التعلیم فن وعلم یحتاج إلى كثیر من الجھد المخطط والمنظم فضال عن الخبرة 

والتأھیل والتدریب واالطالع بشكل مستمر على آخر ما توصلت إلیھ البحوث التربویة 

 م والتعلیم.والنظریات العلمیة في مجال التعل

 دریس:ـــــق التـــــــطرائ -5
إن مھنة التدریس مھنة تحتاج إلى درایة مبنیة على الفطرة والتدریب وأصعب ما فیھا 

المواجھة، فمواجھة المدرس للطلبة داخل غرفة الصف لیس باألمر السھل ویجب اختیار طریقة 

واألسلوب إال انھا لیست قوالب جامدة ناجحة تقع على عاتق المدرسین، فھم الذین یحددون الكیفیة 

یتقید بھا المدرس في كل الظروف واالحوال المتصلة بطبیعة المادة او بیئة الطالب وذلك راجع 

 إلى مھارتھ وقدرتھ، إذ ما ھي ھذه الطرائق وما أسسھا؟ وأنواعھا؟

                                                           
 .47صالح محمد علي أبو جادو، عل النفس التربوي، المرجع نفسھ، ص - 1
 .48ع نفسھ، صالمرج - 2
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 س:ــــــف التدریــــتعری
ا المدرسون مع تالمیذتھم للوصول یعرفھا عبد الفتاح حسن البحة "ھي الخطة التي ینتھجھ

 بھم إلى الغایة المقصودة من تربیتھم وتعلیمھم"

وتعریف آخر "ھي األسلوب الذي یستخدمھ المعلم في معالجة النشاط التعلیمي لیحقق 

 .1وصول المعارف بأیسر الطرق وأقل الوقت والنفقات"

ھا المعلم أو المدرس "إن طرائق التدریس تمثل مجموعة من الخطوات التي یضعھا ویتبع

بھدف إیصال المادة العلمیة إلى التالمیذ مستعینا باألسالیب والوسائل المتاحة على أن تكون ھذه 

 .2وطبیعة التالمیذ وخصائصھم السلوكیة"الطرائق منسجمة ومستجیبة مع طبیعة المادة العلمیة 

وسیلة او الكیفیة التي وعلیھ نستخلص من ھذه التعاریف أن طرائق التدریس ھي األداة أو ال

یستخدمھا المعلم في توصیل محتوى المنھج للدارسین أثناء العملیة التعلیمیة، أو ھي اإلجراءات 

التي یتبعھا المعلم لمساعدة تالمیذه على تحقیق األھداف، أو ھي ما یتبعھ المعلم من خطوات 

 متسلسلة متتالیة لتحقیق ھدف أو مجموعة أھداف تعلیمیة.

 دریس:ـــــة التـــــــأسس طریق
یقصد باألسس القواعد العامة التي أثبتت التجارب نجاعتھا وصحتھا ألنھا تسیر وفق تدرج 

عقل التلمیذ وتطوره وتأخذ بعین االعتبار قدرات المتعلم وخبراتھ وإدراكھ، ویعد العالم اإلنجلیزي 

 لقواعد ھي:) وھذه االتربیةأول من وضع ھذه األسس في كتابھ ( ھوربرت أسبنسر

 السیر من المعلوم إلى المجھول. -1

 السیر من السھل إلى الصعب. -2

 السیر من البسیط إلى المركب. -3

 اسیر من المبھم إلى الواضح. -4

 السیر من المحسوس إلى المعقول. -5

 السیر من الخاص إلى العام. -6

     .  3السیر من المجمل إلى المفصل -7

                                                           
عبد الفتاح حسن البحة، أصول تدریس العربیة بین النظریة والممارسة (المرحلة األساسیة العلیا)، دار الفكر للطباعة والنشر،  - 1

 .10، ص1999، 1عمان، األردن، ط
 ص، 2004، 1أحمد رذینة عثمان، طرائق التدریس، منھج، أسلوب، وسیلة، دار المناھج، عمان، األردن، ط - 2
 .11عبد الفتاح حسن البحة، المرجع نفسھ، ص - 3
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 اجحة:ـــــدة والنـــــالجیة ـــــة التدریسیـــــزات الطریقــــــممی
طریقة التدریس ھي نقطة اتصال بین المعلم والمتعلم ویمكن إجمال ممیزاتھ في النقاط 

 التالیة:

 قادرة على تحقیق األھداف التربویة والتعلیمیة. -1

 مالئمة مع قدرات وقابلیات المتعلمین تستثیر دافعیتھم. -2

 إمكانیة استعمالھا في أكثر من موقف تعلیمي. -3

 ح استعمال الوسائل (ومواد تعلیمیة عدیدة) وأن تتنوع فیھا النشاطات التعلیمیة. تتی -4

 مراعاة الفروق الفردیة لدى المتعلمین ومیولھم وخصائصھم العقلیة والجسمیة. -5

 تستند إلى نظریات التعلم وقوانینھ وأنماطھ. -6

 مراعاة طبیعة المادة التدریسیة وموضوعاتھا. -7

 لمرجوة من المتعلم.مراعاة األھداف التربویة ا -8

 أن تزود المتعلم بالتغذیة الراجحة. -9

 1أن تشتمل على أسالیب تقویمیة واضحة ومحددة -10

ھذه مواصفات الطریقة الجیدة لكن ال ینبغي اعتماد طریقة واحدة واالنتقاء یتطلب جھدا من 

والرغبة في المدرس وأن یعرف المصادر والنظم وأسالیب التعلم ویتطلب منھ الذكاء والحماسة 

رفض ماال یالئم سواء أكان من القدیم أم من الحدیث وكیفیة طرحھ بحكمة بدال من اتباع طریقة 

 بعینھا وھي عدة أنواع.

وتختلف باختالف الھدف التعلیمي او النمط التعلیمي أو مستوى المتعلمین وقدراتھم 

.. إلخ. إذن ما ھي وخصائصھم النفسیة والتربویة وتوفر الوسائل والوقت وخبرة المدرس.

 لھا عدة تصنیفات وھي: تصنیفات طرائق التدریس ؟

  طرائق التدریس یكون دور المتعلم فیھا سلبیا وضعیفا ومستقبال: طریقة

 المحاضرة/طریقة التسمیع.

 .طرائق التدریس یكون دور المتعلم إیجابیا وھي: طریقة المناقشة 

                                                           
سعد علي زایر، داود عبد السالم صبري، محمد ھادي حسن، طرائق التدریس العامة، دار الصفا، للنشر والتوزیع، عمان،  - 1

 .51-50، ص2014، 1األردن، ط
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  :الطریقة االستقرائیة/الطریقة القیاسیة.طرائق التدریس یكون دور المتعلم نشط وھي 

  طرائق التدریس یكون دور المتعلم رئیسیا وأكثر اعتمادا على نفسھ: طریقة

 .1االستقصاء، المشاریع، حل المشكالت، االكتشاف

 سنحاول التفصیل في بعض الطرائق

 رة:ـــــــة المحاضــــــــطریق -1

فھي عرض شفوي مستمر یقوم بھ المدرس تعد طریقة المحاضرة من أقدم طرائق التدریس 

للخبرات والمعارف واآلراء واألفكار على الطلبة من دون مقاطعة أو استفسارات إال بعد االنتھاء 

ودور المتعلمین االستماع والفھم وتدوین المالحظات والمدرس ھو محور ومركز العملیة 

 .2التعلیمیة

 ا:ــــــــن میزاتھــــــوم

 تقدیم موضوع جدید أو فكرة جدیدة.طریقة ناجحة في  -

 توفیر الوقت. -

 ا:ـــــــن عیوبھـــــــوم
 شعور الطلبة بالملل والضجر. -

 قلة مشاركة الطلبة للمعلم المحاضر. -

عدم القدرة على التعرف على مدى استیعاب الطلبة مشجعة لالستظھار وال تضع  -

 .3مسؤولیة التعلم على الطلبة أنفسھم

 ار):ـــــــظ واالستظھـــــــــع (الحفــــــسمیة التّ ــــــــطریق -2
ھي طریقة قدیمة ویعود جذورھا إلى أسلوب التعلیم في الكتاب وینصب فیھا االھتمام على 

 حفظ المتعلم موضوعا معینا یكلف بحفظھ من المدرس او المعلم ومن میزاتھا:

ضروریة في بعض المواضیع مثل التعمیمات والقوانین تستدعي الحفظ واالستظھار في *

مواقف معینة، وحفظ النصص الشعریة واألدبیة واألحادیث والنصوص القرآنیة تكسب طالقة 

                                                           
 .101صمحسن علي عطیة، الكافي في أسالیب تدریس اللغة العربیة، (المرجع السابق)،  - 1
 .102، صالمرجع نفسھ - 2
 .107، صالمرجع نفسھ - 3
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اللسان وتنمي القدرة على االستشھاد وصیاغة الحجج، عمال بمقولة (على قدر المحفوظ تكون 

 .1جودة المقولة)

 ا فــ:ـــــــا عیوبھــــــــأم
ھذه الطریقة ال تستجیب لمیول الطلبة ورغباتھم، قد یجبرون على حفظ بعض المواضیع *

 . 2دون فائدة، وال تنمي القدرة على التعبیر اإلبداعي وھي تخالف النظریات التربویة الحدیثة
 ةــــــــة: الحواریـــــــة المناقشـــــــطریق -3

تعلمیة محورة أو معدلة لحد كبیر، وتعد من الطرائق واألسالیب التي تضمن  طریقة تعلیمیة

اشتراك الطلبة إیجابیا ولذا ینظر إلى المناقشة كأسلوب تعلیمي شائع في تعلیم جمیع المواد 

التعلیمیة وتعلمھا، وقد تكون مقیدة أو حرة وھي طریقة محددة في األھداف والنشاطات وموجھة 

بنبرة مثیرة من المعلم أو سؤال أو عرض نماذج أو عینات حقیقیة أو بالتخطیط  توجیھا محددا تبدأ

تعتمد على التنفیذ رسوم أو أشكال بشكل جذاب أي یتبع أسلوب مثیر لالنتباه وبعدھا تأتي مرحلة 

توضیح التجارب العلمیة وتفسیرھا والرحالت المیدانیة والتقاریر المكتوبة، والتحقق من النتائج، 

اختیار معلومات الطلبة السابقة المتعلقة بموضوع الدرس وأیضا تساعد  التقویممرحلة  وأخیرا

 .3المناقشة في اكتشاف نوعیة الطلبة ومستویاتھم وقدراتھم

 ا:ــــــــن أنواعھـــــــوم
 تقسم المناقشة إلى عدة أنواع.

 ن:ــــــــث المشاركیـــــن حیـــــم -1

 تكون بین المعلم والمتعلم أو بین متعلمین إثنین.ة: ــــــــنائیة الثّ ــــــــــالمناقش -أ

تعتبر من اكثر األنواع شیوعا وتعد األفضل لما توفره  ة:ـــــــة الجماعیـــــالمناقش -ب

 من فرص للمشاركة.

 وع:ــــــث الموضـــــن حیــــــم -2

المبتكرة المفاجئة التي تھدف إلى تحصیل األفكار الجدیدة ة: رّ ـــــة الحـــــــــالمناقش -أ

 تأتي نتیجة العصف الذھني في قضیة ما.

                                                           
 .111-108محسن علي عطیة، الكافي في أسالیب تدریس اللغة العربیة، (المرجع السابق)، ص - 1
 .111المرجع نفسھ، ص - 2
للنشر والتوزیع،  عامر إبراھیم علوان وآخرون، الكفایات التدریسیة وكفایات التدریس (مفاھیم وتطبیقات)، دار الیازوري - 3

 .123، ص2011، 1عمان، األردن، ط
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ھي أسلوب یسعى إلى الوصول لألفكار والمعلومات  ة:ـــــھة الموجّ ــــــالمناقش -ب

مین أنفسھم، غیر أنھا تقع على موضوع معین من أجل الوصول إلى قرار أو حل من المتعلّ 

سؤال معین أي غیر حر ومن المستبعد تولید أفكار فكیر محدد المسار في قضیة ما أو أي التّ 

 .1جدیدة غیر متوقعة وھذا األسلوب ھو السائد في التدریس

 :اــــزایاھــــمطریقة مزایا وعیوب ومن  لكلّ 

  ّھا تشرك الطلبة وتحرك عقولھم وتعودھم التفكیر.إن 

  ّف على مستوى الطلبة واستعداداتھم.عرّ رس التّ ن المدّ تمك 

  ّالقدرات الفكریة والمعرفیة وتدربھم على التحلیل واالستنتاج والحوار والجرأة.ي تنم 

 .یكون فیھا الطالب إیجابیا تساعد على اكتساب مھارات االتصال 

 ي:ــــــل فـــتتمثّ ــا فـــــا عیوبھـــــأمّ 

  ّشدید على طریقة المناقشة یؤدي إھمال أھداف الدرس.الت 

  الصفي.تؤدي إلى اختالل الضبط 

 .تكرار بعض األفكار والطروحات یؤدي إلى الملل وتشتت االنتباه 

 .ال تسمح كل المواد باختبار مشكلة صالحة للنقاش 

 2تستغرق وقت طویل. 

یمكن أن نستنتج أن میزات طریقة المحاضرة ھي عیوب المناقشة والعكس صحیح 

 فالطریقتان متعاكستان.

 ة:ـــــــة االستقرائیـــــــریقالطّ 

ھو استدالل او استنتاج قضیة من قضیة أخرى وقضایا  Inductionاالستقراء  معروف أنّ 

متعددة، وھذا االستدالل ھو صاعد یتدرج فیھ الذھن من المواقف الجزئیة المحدودة إلى المواقف 

 الكلیة األكثر عمومیة.

                                                           
 .115علي عطیة، الكافي في تدریس أسالیب اللغة العربیة، المرجع السابق، ص سنمح - 1
 .117، صالمرجع نفسھ - 2
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والقواعد العامة في "ومفھوم الطریقة االستقرائیة معرفة القوانین والمفاھیم والنظریات 

الحیاة عن طریق المالحظة والتجریب، وتقوم على التدرج المنطقي في الوصول إلى نتیجة او 

مجموعة نتائج عن طریق المالحظة واكتشاف العالقات المتشابھة والمختلفة بین أجزاء المادة 

لعلمیة یتم التعلیمیة من خالل األمثلة المتعلقة بالموضوع أو من خالل مشاھدة التجارب ا

 .1استخالص القانون أو التعمیم..."

ھذه الطریقة یكثر استخدامھا في تدریس المواد العلمیة تكنولوجیة والتراكیب النحویة 

 باختصار: خطواتھاوالصرفیة والبالغیة وحتى اإلمالئیة ونذكر 

  التمھید، یعد أھم خطوة یكون فیھ إثارة اھتمام الطلبة ودافعیتھم وشوقھم للدرس

 جدید.ال

 .عرض األمثلة والربط بینھا واستخراج نقاط التشابھ واالختالف 

 .استنتاج القاعدة أو التصمیم 

  ّ2طبیقالت  

من میزاتھا تكون أكثر ثباتا واستمراریة الن المتعلم یستخرج القاعدة بنفسھ  نستنتج أنّ 

د ال تصلح لھا إضافة إلى ذلك تنمي مھارة التفكیر وال تخلو أي طریقة من العیوب، فبض الموا

 وتتطلب مھارة في صیاغة األسئلة ومناقشة األمثلة.

 ة:ـــــــة القیاسیـــــــریقالطّ 

ي یكون فیھا الطالب نشیطا وھي عكس الطریقة االستقرائیة دریسیة التّ رائق التّ من الطّ  تعدّ 

ألنھا تقد القاعدة أو المفھوم كمسلمة أو حقیقة جدیدة مصوغة بدقة ووضوح وھي طریقة تفكیریة 

مھمة في تدریس الكثیر من المواد وتعلم القوانین والمبادئ التي ال یستطیع المتعلم معرفتھا من 

عد األكثر مالئمة لتعلیمھا ألنھا تقد القانون كال متكامال ثم التحقق خالل المالحظة أو التجریب، وت

                                                           
 .119، صیب اللغة العربیة، المرجع السابقعلي عطیة، الكافي في تدریس أسال سنمح - 1
 120المرجع نفسھ، ص - 2
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من صحتھ، ثم تعرض الجزئیات المكونة للمضمون الكلي لیعید المتعلم بناء الشيء المعروض 

 .1علیھ

 اء:ـــــة االستقصــــة أو طریقـــــة االستقصائیـــــــالطریق

 ویین، ھما تولید الفرضیات واختیارھا.یعد االستقصاء بأنھ عملیة حل مشكلة ذات محت

"وطریقة االستقصاء طریقة حدیثة علمیة في البحث والتفكیر والتحلیل وصوال إلى 

االستنتاجات یكون الطالب فیھا نقطة االرتكاز للفعالیات واألنشطة، إذ یوضع موقف یتطلب منھ 

ماد على نفسھ في الوصول إلى تفكیرا عمیقا للوصول إلى األھداف المنشودة وتوفر لھ قاعدة االعت

 .2الحقائق واألفكار من خالل المالحظة والتجربة"

 ي:ــــــا فــــــل خطواتھــــوتتمث

 .تحسین المشكلة، أي اإلحساس بالمشكلة 

 .تحدید المشكلة بوضوح وبكل جوانبھا وأبعادھا 

 .عرض عملیة االستقصاء 

 .تحدید الفروض 

 ھا.جمع المعلومات ومناقشتھا والربط بین 

 .اختیار الفروض والحلو المقترحة 

 3االستنتاجات والمقترحات 

 ا:ــــــاھــــن مزایـــــــوم

 .تنمي القدرات العقلیة والذاتیة والتفكیر المنظم وعلى جمع المعلومات وتبویبھا 

 .تنمي القدرة على تحسس المشكالت 

 .تدرب الطلبة على أسالیب جمع البیانات وتفسیرھا والبحث عنھا 

 .تعزز انتقال أثر التعلم 

                                                           
 .122علي عطیة، الكافي في تدریس أسالیب اللغة العربیة، المرجع السابق، ص محمد - 1
 .125-124المرجع نفسھ، ص - 2
 .126المرجع نفسھ، ص - 3
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 ا:ـــــــوبھــــــــعی

 .تستغرق وقتا أطول 

 .تعد صعبة لبعض الطلبة ألنھا تتطلب خلفیة معرفیة قد ال تتوافر لدى الجمیع 

  ّ1رسا مؤھالتقتضي مد. 

 روع:ــــــة المشـــــــطریق

مقصود س ھذه الطریقة على مبدأ ربط التعلیم المدرسي بالحیاة والمشروع عمل تتأسّ 

صال بالحیاة وھو عمل میداني یقوم بھ المتعلم تحت إشراف المعلم، وطریقة ن ھدفا معینا متّ تتضمّ 

 نفیذ للمناھج الموضوعة.دریس، والتّ المشروع ھي أسلوب من أسالیب التّ 

  ا:ـــــــجابیاتھن إیــــــم

 .تعود الطلبة على تحمل المسؤولیة وتزیدھم الثقة بأنفسھم 

  المتعلمین وتظھر الفروق الفردیة.تكشف مواھب 

 .تربط بین المدرسة والمجتمع والتدرب على حل المشكالت العملیة 

 .تعود الطلبة على المثابرة والجد في العمل وتنمي روح التعاون بینھم 

 ا:ـــــاتھـــــن سلبیــــــوم
  قد یحتاج المشروع إلى إمكانیات مادیة وتسھیالت إداریة ال توفرھا المؤسسة

 .2علیمیة وھذه الطریقة تستغرق وقتاالتّ 

 اف:ــــــة االكتشـــــطریق
ھ العملیات العقلیة القائمة على تمثیل المفاھیم والمبادئ العلمیة في العقل یعرف االكتشاف بأنّ 

 صنیف والقیاس والتنبؤ والوصف.ل العالقات العقلیة في المالحظة والتّ وتتمثّ 

م تتطلب منھ إعادة تنظیم بأعمال الفكر لدى المتعلّ  طریقة االكتشاف تھتمّ  ومن ھنا نقول أنّ 

معلوماتھ السابقة وتحویرھا بشكل یمكنھ من إدراك عالقات جدیدة في الموقف لم تكن معروفة 

                                                           
 .128محمد علي عطیة، الكافي في تدریس اللغة العربیة، المرجع السابق، ص - 1
 .134-129، صالمرجع نفسھ - 2
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لدیھ من قبل، والتعلیم باالكتشاف ھو تعلیم یتحقق بعملیات ذھنیة عالیة المستوى، وعن طریق 

 .1اط، المشاھدةاالستقراء واالستنب

 ي:ــــا یلـــا فیمــــخطواتھ مّ ــــل أھـــــوتتمثّ 

 معن واالنتباه.ركیز والتّ مة مرافقة بالتّ قیقة المنظّ المالحظة الدّ  -1

 تصنیف المعلومات واكتشاف االرتباطات بین عناصر األشیاء التي تتم مالحظتھا. -2

 م.القیاس تقاس بأشیاء معلومة لدى المتعلّ  -3

 م على ذكر مواد جدیدة لم تكن موجودة في الخبرة السابقة.المتعلّ ؤ، یقدر التنبّ  -4

 الوصف واالستنتاج. -5

 ا:ـــــــن میزاتھـــــوم
  ّي القدرات العقلیة في التحلیل والتركیب والتقویم.فس، وتنمّ تنمي االعتماد على الن 

  تنمي اتجاھات واستراتیجیات تدریسیة لدى المتعلمین یمكنھم استخدامھا في حل

 مشكالت واالستقصاء والبحث.ال

 ا:ـــــھــــــن عیوبوم

 .تحتاج إلى وقت طویل 

  ّمین وال تناسب تدریس كل الموضوعات.ال تالئم جمیع المتعل 

  ّب مدرسین من ذوي القدرات القیادیة في إدارة الصفتتطل. 

 الت:ــــــالمشك لّ ـــــــة حـــــــــطریق
 فكیر في إجاد حلول علمیة لھا.علیمیة والتّ المشكالت التّ  بحلّ  ي تھتمّ رائق التّ من الطّ  تعدّ 

مین ل من المتعلّ زمة الكتشاف ذلك الحّ والكیفیات الّال  د على أسلوب الحلّ شدّ تفھي طریقة 

رس وتوجیھھم إذا اقتضى األمر ذلك. وتكون سبیال الكتشاف مھارات تساعد تحت إشراف المدّ 

 علیمیة.م على مواجھة مواقف حیاتیة أو تالمتعلّ 

تقوم ھذه الطریقة على إثارة مشكلة تثیر اھتمام متعلمین وتستھوي انتباھھم وتدفعھم إلى 

 .2فكیر والبحث عن حل علمي لھاالتّ 

 
                                                           

 .138-135اللغة العربیة، المرجع السابق، صمحمد علي عطیة، الكافي في تدریس  ا - 1
 .141-138، صالمرجع نفسھ - 2
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 ا:ــــــخطواتھ مّ ـــــن أھــــوم

 الشعور بالمشكلة وتحدیدھا بوضوح. -1

 وضع الفرضیات. -2

 جمع المعلومات أو البیانات. -3

 وتبویبھا.عرض المعلومات ودراستھا  -4

 االستنتاجات العامة. -5

 ي:ـــــا یلــــا فیمـــــن میزاتھــــوتكم
  ّدریس بواقع الحیاة ولذا یصبح لھ وظیفة اجتماعیة.تربط الت 

 .یمكن استخدامھا في معظم المواد 

 .تنمي روح العمل الجماعي وحب البحث واالعتماد على النفس 

 ا:ـــــــا عیوبھـــــــأمّ 
 قد ال تتوافر لدى المتعلمین ویحتاجون إلى تدریب طویل للعمل  تتطلب خبرة عالیة

 بموجبھا. 

دة ومتنوعة ومتداخلة في آن واحد وھي دریس متعدّ طرائق التّ  ا سبق سالفا أنّ ن لنا ممّ یتبیّ 

تختلف باختالفھا وموادھا ووسائلھا وتوقیتھا والفیئة المستھدفة، ونمط المحتوى التعلیمي، ولھذا 

رس ال توجد طریقة واحدة م أو المدّ طریقة مزایاھا وعیوبھا، ومن المھم أن یعرف المعلّ  كان لكلّ 

طریقة واحدة  الي قد یستعملروط المحیطة وبالتّ روف والشّ دریس تقابل جمیع الظّ مثلى في التّ 

دریسیة ولھ اجح الذي یمتلك المھارات التّ م الكفء والنّ لتحقیق ھدف واحد، وھذا من عمل المعلّ 

 علیم.م والتّ علّ درة على االنتقاء وعلى درایة بنظریات التّ الق



 

 
 علم ماھیتھا ومجالھا اإلجرائيالتّ  نظریات

 الفروع" –مصطلحات  –عریف لوكیة "التّ ظریة السّ النّ  -1

 ظریة المعرفیة وفروعھا.النّ  -2
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دارة في علم النفس حظي باالھتمام البالغ لدى مشاھیر علیم واحتاللھ الصّ ة التّ نظرا ألھمیّ 

وجان -بوریس سكنر-كالرك ھل-ادوین جثري-إدوارد ثورندایك-فس أمثال: إیفان بافلوفعلماء النّ 

بذلھم جھودا كبیرة في محاولتھم تفسیر عملیة وذلك من خالل وغیرھم .......وأوزوبل -بیاجیھ

ل ھذه العملیة وتنظم حقائقھا ى ذلك إلى ظھور عدة أفكار ومدارس ونظریات تحلّ م أدّ علّ التّ 

  وتتنبؤ لھا.وتشرحھا 

یدة ظریة السلوكیة الجدلوكیة والنّ ظریة السّ فس أشھرھا النّ وھناك العدید من نظریا علم النّ 

تطبیقا في الفصول الدراسیة ھي ظریات ن أكثر تلك النّ  أّ ظریة اإلنسانیة إّال ظریة المعرفیة والنّ والنّ 

فصیل في ھذا الفصل، لكن ث عنھما بالتّ ظریة المعرفیة لھذا سنتحدّ لوكیة والنّ ظریة السّ النّ 

 ظریة بشكل عام:عرف على النّ سنستبقھما بالتّ 

 تعریف النظریة:
ظریة بمفھومھا العام من مصادر العلوم الطبیعیة وحتى یتضح لنا مفھومھا نّ تعددت تعریف ال

 عریفات:نعرض مجموعة من التّ 

النظریة "بأنھا منطق أعید بناؤه لیبدو كأداة لتفسیر ونقد وتوجیھ  kablanیعرف "كابالن" -

القوانین الراسخة وتطویعھا لتتناسب مع البیانات الغیر متموقعة في تكوینھا ثم توجیھ السعي نحو 

 .1اكتشاف تعمیمات جدیدة ...."

عریفات النظریة "مجموعة من المفاھیم والتّ  إلى أنّ  kerlingerكیرالنجر ویذھب -

ي تؤثر م نظرة نظامیة إلى الظواھر یتم فیھا تحدید المتغیرات التّ واالفتراضات المترابطة التي تقدّ 

التي تؤثر في كل منھا والعالقات بین ھذه المتغیرات في كل منھا والعالقات بین ھذه المتغیرات 

 .2بھدف وصف الظواھر وشرحھا والتنبؤ بھا"

عة منظمة من الحقائق والمفاھیم التي تفسر مر بتعریف آخر "ھي إطار عام یضم مجمو-

وبذلك یمكن القول أن النظریة بمثابة نسق  3الظواھر بشكل عام والظواھر النفسیة بشكل خاص"

یشمل على مفاھیم وقضایا وتعمیمات وقوانین مستخلصة من نتائج البحث وھي تعطي معنى 

 للحقائق الموزعة والمنعزلة.

                                                           
 .37، ص2005، 1للنشر والتوزیع عمان، األردن، طإیناس عمر محمد أبو حتلة، نظریات المناھج التربویة، دار الصفاء  - 1
 .38المرجع نفسھ، ص - 2
 .87، ص2001، 2حسن منسي، سیكولوجیة التعلم والتعلیم "مبادئ ومفاھیم" دار الكندي للنشر والتوزیع، ط - 3
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 :1التي تمیزھا وتجعلھا جیدة سم بعض الصفاتظریة تتّ والنّ  -

 أن تكون قابلة للتطبیق والتجریب. )1

 الوضوح وسھولة الفھم. )2

 استثارة األبحاث العلمیة. )3

 دقیقة ومختصرة وشاملة. )4

 2ل دور النظریة فیما یلي:ویتمثّ -

 أي أنھا تتناول مترتبات الحدث أو ما ینتج عنھ.ظریة توجھ العمل النّ  )1

 أي النظریة المفیدة تفتح أبواب جدیدة للدراسة والبحث.ظریة دلیل للمعرفة الجدیدة النّ  )2

 ظریة دلیل لجمع الحقائق.النّ  )3

 النظریة تساعد على النمو من خالل الخبرة. )4

 :تعریف، مصطلحات والفروع لوكیةالسّ  ظریةالنّ  -1

 لوكیة:ظریة السّ تعریف النّ  -أ
تعتمد على  ي كانتابقة التّ فس السّ ظریة كرد فعل على نظریات علم النّ جاءت ھذه النّ 

ل الفرد فیما یجري في فسیرات العقلیة البحتة ومنھج االستبطان الذي یقوم على تأمّ راسات والتّ الدّ 

شعوره وما یدور في باطنھ، ومن ھنا تعرف "بأنھا نظریة نفسیة أثرت بشكل حاسم في 

 –ة الممارس –حیث ترى أن التعلم یقف على ثالث دعائم: السلوك  3یكولوجیة المعاصرة"السّ 

عزیز، وتفسر التعلیم بأنھ "تغیر في سلوك المتعلم نتیجة تكرار االرتباطات بین االستجابة التّ 

والمثیرات في البنیة الخارجیة باستخدام التعزیزات سواء كانت االستجابة شرطیة كالسیكیة أو 

 .4إجرائیة"

ء الذین امومن العلوسي "إیفان بافلوف" ظریة إلى العالم الفسیولوجي الرّ وتعود جذور النّ 

 .5ساھموا في بناء ھذه النظریة ثور ندایك وجون واسطون، سكینر ..."

 

                                                           
 .88حسن منسي، سیكولوجیة التعلم والتعلیم "مبادئ ومفاھیم"، المرجع مذكور سابقا، ص - 1
 .30-29، ص2005، 1محمود قطامي، نظریات التعلم والتعلیم، دار الفكر، عمان، األردن، طیوسف  - 2
 .22صالح بلعید، دروس في اللسانیات التطبیقیة (المرجع مذكور سابقا) ص - 3
 .45محمد جاسم محمد، نظریات التعلم، المرجع مذكور سابقا، ص - 4
، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، كویت، 1لم، دراسة مقارنة، جعلي حسني حجاج، عطیة محمود ھنا، نظریات التع - 5

 من المقدمة. 1980، 70س
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 ظریة:المصطلحات األساسیة لھذه النّ  -ب
-ھناك عدة مصطلحات سلوكیة أصبحت مألوفة ومتداولة لطالب علم النفس مثل المثیر

 التعزیز والعقاب.-االنطفاء-االستجابة

الكائن الحي یطرأ على المستقبل  ھ تغییر في نشاطبأنّ یعرف المثیر : stimulusالمثیر -1

دثا أو المرتبط بھذا المثیر ومن الناحیة الوظیفیة فإن المثیر یمثل ح sensory receptorي الحسّ 

، بمعنى أن المثیر ھو كل عمل مادي أو معنوي یؤثر في الكائن 1موضوعا یعمل لحدوث الّسلوك

 التصرف بشكل من األشكال. الحي عامة واالنسان خاصة ویدفعھ إلى

ف االستجابة بأنھا إفراز غدي أو فعل عضلي أو أیمظھر تعرّ  :responseاالستجابة -2

ل ردود األفعال الصادرة من الفرد ، وھي تمثّ د موضوعیا في سلوك الكائن الحيّ سلوكي یحدّ 

ان: وھناك نوع 2ض لھ ھذا الفرد في موقف ما.نتیجة لوجود مثیر أو موضوع معین یتعرّ 

 رطیة.رطیة واالستجابة غیر الشّ االستجابة الشّ 

م الجدید والذي یحدث نتیجة اقتران في االنعكاس المتعلّ رطیة االستجابة الشّ ل تتمثّ   -

رطي وھذا االقتران بین المثیرین ھو أحد المقومات رطي مع المثیر غیر الشّ المثیر الشّ 

 3األساسیة لالشتراط البافلوفي.

ي یحدثھا وجود المثیر دة التّ فھي االستجابة الطبیعیة والمؤكّ رطیة شّ الغیر االستجابة ا أمّ  -

ي تظھر بسرعة ورة الحقیقیة لالستجابات االنعكاسیة اآللیة التّ رطي، فھي الصّ غیر الشّ 

  4وقت حدوث المثیر غیر الشرطي.

حدوثھا عم المعنوي والمادي الذي یرافق االستجابة ویعمل على تقویة ھو الدّ عزیز: التّ -3

 .5واستدعائھا عن طریق المكافأة والجزاء"

عزیز ھو القصد لتقویة االستجابة فھو العالقة بینھا وبین أن التّ  ومن ھنا نستطیع أن نقول

 المثیر، وسنفصل فیھ في نظریة االشتراط اإلجرائي لسكنجر .

                                                           
 سامي محمد ملحم، سیكولوجیة التعلم والتعلیم (األسس النظریة والتطبیقیة)، دار المسیرة عمان. - 1
 .58المرجع نفسھ، ص - 2
 .58مذكور سابقا، ص أحمد حساني، دراسات في اللسانیات التطبیقیة، المرجع - 3
 .148، ص2003، 1عماد زغلول، نظریات التعلم، دار الشروق، عمان، األردن ط 4
 .48أحمد حساني، دراسات في اللسانیات التطبیقیة، المرجع السابق، ص - 5
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االستجابة للمثیرات التي وقف عن ة التّ م الكائنات الحیّ عندما تتعلّ : extinctionنطفاء اال-4

، وھذا األخیر یعني نطفاءاسم اال ھ یطلق على ھذه الظاھرةعزیز، فإنّ لم تعد قادرة على إعطاء التّ 

االستجابة  رعي، فإنّ ھ عندما یعطي مثیر شرطي بصورة متكررة وال یعقبھ المثیر غیر الشّ أنّ 

 1ف في نھایة األمر.تتوقّ 

 لوكیة:ظریة السّ فروع النّ  -ج

من الصعوبة الحدیث : evan pavlovنظریة االشتراط الكالسیكي إلیفان بافلوف  -1-ج

 1904نتذكر العالم النفسي إیفان بترفیتش بافلوف الذي نال جائزة نوبل  عن التعلم دون أن

ألبحاثھ على الجھاز الھضمي ولھذه النظریة عدة مرادفات: التعلم بالفعل المنعكس الشرطي أو 

"أن الكائن الحي لدیھ رد فعل طبیعي  التعلم الكالسیكي أو ما یعرف باالشتراط االستجابي یعني

 .2ا"غیر مشروط لمثیر م

یوجد عوامل تؤثر في عملیة االشتراط  رة في االشتراط الكالسیكي:لعوامل المؤثّ  -1-1-ج

 :3الكالسیكي

دریب إلى عدد مرات اقتران المثیر الشرطي بالمثیر غیر ة التّ تشیر كمیّ ة التدریب: كمیّ -1

رطي ثیر الشّ رطي، وقد بینت نعظم تجارب االشتراط الكالسیكي أن كمیة اللعاب المستجرة بالمالشّ 

 تتزاید على نحو منتظم نتیجة تزاید عدد مرات اقتران المثیر الشرطي بالمثیر غیر الشرطي.

تلعب الفترة الزمنیة الفاصلة بین تقدیم المثیر  مني بین تقدیم المثیرات:الفاصل الزّ -2

 الشرطي وغیر الشرطي دورا مھما في حدوث االشتراط.

أكدت نتائج الدراسات بوجود عالقة بین شدة المثیر غیر الشرطي وقوة  ة المثیر:شدّ -3

 االشتراط، إذ یكون االشتراط أقوى.

تشیر نتائج بعض الدراسات إلى أن الكائنات  دور التعلیمات في االشتراط الكالسیكي:-4

البشریة التي تتعرض لعملیات االشتراط الكالسیكي قد تغیر مستوى أدائھا في حال إصدار 

 تعلیمات لفظیة إلیھا.

                                                           
 .222، ص2007، 1حسین أبو ریاش، زھریة عبد الحق، علم النفس التربوي، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط - 1
 .220المرجع نفسھ، ص - 2
 .170صالح محمد علي أبو جادو، علم النفس التربوي، المرجع مذكور سابقا، ص - 3
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یمكننا االستفادة من بعض التطبیقات التربویة طبیقات التربویة لنظریة بافلوف: التّ  -2-1-ج

 في عملیات التعلم والتعلیم.

تات االنتباه في غرفة الصف، فقد تبین أن االشتراط یحصل بشكل ضرورة حصر مشتّ -1

ي ال ف ال تكثر فیھ المثیرات المحایدة التّ رطي في موقرطي وغیر الشّ م المثیر الشّ أیسر حین یقدّ 

 علیمي.عالقة لھا بالموقف التّ 

 ضرورة ربط تعلم التالمیذ بدوافعھم من جھة وتعزیز العمل التعلیمي من جھة أخرى ألنّ -2

 مة.رطي یؤدي إلى انطفاء االستجابة المتعلّ غیاب المثیر غیر الشّ 

ة التي یمكن االستفادة منھا في تفسیر كثیر المھمّ  ز من العملیاتعمیم والتمیّ تعتبر عملیتا التّ -3

علم اإلنساني، وأن التمییز بین الوحدات غیر المتشابھة واختالف االستجابات لتباین من مظاھر التّ 

 ة مناھج دراسیة.المثیرات یعتبر من األسالیب المھمة في تعلم الحقائق والمفاھیم والمبادئ في أیّ 

بافلوف عن انطفاء االستجابة في إبطال العادات السیئة التي یمكن االستفادة من أفكار -4

 .1المیذ أثناء القراءة أو الكتابة أو الحسابتظھر عند التّ 

أن نستخلص لنظریة بافلوف الفضل في بدایة تیار جارف من التجارب العلمیة وأخیرا یمكن 

كیفیة تكوین شروط عرف على خصائص االستجابة الشرطیة وفس، كما ساھم في التّ في علم النّ 

عزیز ومتى یمكن أن یحدث االنطفاء والتمیز والتعمیم، ولكن أھمیتھا ال تكمن استدعائھا وتأثیر التّ 

ي أعطت أبعاد كثیرة لتفسیر السلوك وبما أن ة منھا والتّ ما من القواعد المستمدّ في استخدامھا وإنّ 

خدامھ بشكل مباشر لكن علم المدرسي یحدث في ظروف ومواقف متغیرة لذا یصعب استالتّ 

 بصبغات أخرى مثل نظریة سكنر/ثور ندایك .....

 : tridanderrorنظریة المحاولة والخطأ (نظریة االرتباط)  -2-ج

من أنصار  الذي یعدّ  )1874-1939یك (اادوارد ثور ندمة نظریة إلى العّال ترجع ھذه الّ 

لوك جریبي على دراسة السّ المنھج التّ الذین أدخلوا فس لوكیة ومن أوائل علماء النّ المدرسة السّ 

لوك عملیة تبدأ، تنبت من "السّ  م)، فھو یرى أنّ تائج على اإلنسان (المتعلّ الحیواني وتطبیق النّ 

ینتقل األثر من األطراف العصبیة إلى االعصاب المصدرة للمخ  ثمّ  طح الحسي للكائن الحيّ السّ 

وعلى ذلك ففي نظره "كل مثیر البد أن یعطي والذي یصدر بدوره تعلیمات بعمل استجابة معینة" 

                                                           
 .171صالح محمد علي أبو جادو، علم النفس التربوي، المرجع مذكور سابقا، ص - 1
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استجابة وقد تكون ھذه االستجابة ذھنیة أو حركیة، وأن الحیاة سلسلة من المثیرات واالستجابات 

 .1البسیطة والتحقق من افتراضاتھ"

یك" بعمل العدید من التجارب من أشھرھا تجربة القطط حیث صمم صندوقا اقام "ثور ند

وأتى بقط جائع  -ضغط على زر-بابھ بأكثر من طریقة تحریك ساقطة میكانیكیا یمكن فتح 

ووضعھ في ذلك الصندوق ووضع لھ طعامھ خارج الصندوق، وبدأ یالحظ سلوكھ، وحصل على 

 عدة مالحظات:

  .الحركات العشوائیة واألخطاء لدى القط تقل تدریجیا كلما تقدم في المحاوالت 

  لب القط على ھذه المشكلة.محاولة تكفي لیتغ 20وجد ثور ندیك أن 

  ینتقي القط االستجابات الصحیحة ومن وسط االستجابات الھائلة التي قدمھا واإلبقاء

 2على الناجح منھا والتي تحقق ھدفھ

من خالل ھذه التجربة توصل ثور ندیك إلى أن الحیوانات غیر قادرة على العملیات العقلیة  

طریق المحاولة والخطأ، حیث تستبعد االستجابات  العلیا كفھم واالستبصار، وإنما تتعلم عن

 الخاطئة وتبقى االستجابات الصحیحة.

وفي ھذا الصدد یقول أحد الدارسین "إن تعبیر السلوك بالمحاولة والخطأ، خاطئ واألصح 

 .3أن یقال سلوك باسقاط االستجابة الفاشلة غیر الالزمة واإلبقاء على االستجابات الناجحة المفیدة"

خالل القول نستخلص أن المحاولة الخاطئة ھي استجابة فاشلة بینما المحاولة الناجحة من 

  ھي استجابة إیجابیة معززة بالنجاح وبتحقیق الغایة من اكتساب مھارة أو خبرة.

 قوانین ثور ندایك األساسیة:  -1-2-ج

 الخطأ، وھي:م بالمحاولة ویرى ثور ندایك أن ھناك ثالث قوانین جوھریة تتحكم في التعلّ 

یتعلق ھذا القانون بحالة المتلقي أثناء العملیة التعلیمیة، فإذا لم یكن قانون االستعداد: -1

م م مھیأ نفسیا للتقي من أجل اكتساب الخبرة أو المھارة المقصودة فإن التواصل بین المعلّ المتعلّ 

ي ھي أساسا محاولة والخطأ التّ م سوف ینعدم، فعدم االستعداد والتھیؤ یعیق عملیة التعلم بالوالمتعلّ 

 .4قائمة على تجاوز العوائق والصعوبات لدى المتعلم

                                                           
 .54محمد جاسم محمد، نظریات التعلم (المرجع مذكور سابقا)، ص - 1
 .55ھ، صالمرجع نفس - 2
 .62أحمد حساني، دراسات في اللسانیات التطبیقیة (المرجع مذكور سابقا)، ص - 3
 .63، صالمرجع نفسھ - 4
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         ین:   وتنقسم إلى جزأ دریب المران:قانون التّ -2

االرتباط بین المثیر واالستجابة یقوى بواسطة  على أنّ  ینصّ قانون االستعمال:  -أ

 ھذا االرتباط.داول واالستعمال والتمرن وكلما زادت الممارسة قوي التّ 

االرتباطات بین المثیر واالستجابة تضعف نتیجة عدم  على أنّ  ینصّ  قانون اإلھمال: -ب

التوقف عن التدریب یؤدي إلى ضعف حدوث  االستعمال أو عدم الممارسة أي أنّ 

 .1االستجابة

یرى "ثور ندایك " الذي یؤدي إلى التعلم ھو تكرار االرتباط المعزز أو المدعم ویجعلھ 

 وھنا جاء بفكرة الممارسة المعززة. ناجحا

یتوخى ھذا القانون مبدأ األثر الناتج عن المحاولة فالمتعلم یحتفظ قانون األثر: -2

ي ال أثر لھا في جابیا ویسقط من اھتماماتھ االستجابات التّ ي تترك أثرا إیاجحة التّ باالستجابات النّ 

ط قابل للتعدیل بین موقف واستجابة یزداد خبرتھ والفاشلة، "وینص ھذا القانون على أن أي ارتبا

قانون  . فھذا القانون یضمّ 2إذا ما صاحبتھ حالة إشباع ویضعف إذا ما صاحبتھ حالة ضیق"

 .االستعداد والتمرین معا فھو محور ھذه النظریة

 قوانین نظریة "ثور ندایك" الفرعیة: 2-2-ج

عامة  عندما یكون الكائن الحيّ  تقوم فكرة ھذا القانوندة: قانون االستجابات المتعدّ -1

 ي یستطیع أن یؤدیھا.لدیھ عددا من االستجابات التّ  م خاصة في موقف ما فإنّ والمتعلّ 

ھذا القانون یشبھ قانون االستعداد، زعة (قانون الموقف أو االتجاه): ؤ والنّ قانون التھیّ -2

اتجاه المتعلم وموقفھ من بعض القضایا التعلیمیة وغیر ذلك، یحدد بطریقة مسبقة من  ویعتبر أنّ 

 مجموعة االستجابات التي یؤدیھا في الموقف.

تقوم فكرة ھذا القانون على أن في موقف التعلم قانون العناصر السائدة النشاط الجزئي: -3

بدایة المحاوالت األولى وفي یختار وینتقي بعض عناصر الموقف ویركز انتباھھ علیھا منذ 

 .الموقف ذاتھ یھمل باقي عناصر الموقف، أي التركیز على المقصود أي الجزء من الكلّ 

                                                           
 . 214حسین أبو ریاش، زھریة عبد الحق، علم النفس التربوي، المرجع مذكور سابقا، ص - 1
 .324، ص1986د، ط، عبد المجید نشواتي، علم النفس التربوي، دار الفرقان للطباعة، األردن،  - 2
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یعتبر ھذا القانون أن المتعلم یستجیب للموقف الحالي في  مثیل:قانون االستجابة بالتّ -4

سھ فكرة انتقال أثر ضوء ما سبق من خبراتھ في الموقف المشابھ أو المماثل، وھذا القانون ھو نف

 التدریب.

ن ھذا القانون إمكانیة حدوث تحول في یتضمّ صمیم): قانون االنتقال االرتباط (التّ -5

ي كانت تصدر في مواجھة مثیر ما إلى مثیرات جدیدة تماما بحیث ترتبط االستجابات التّ 

 .1ابقة بمثیرات جدیدةاالستجابات السّ 

القوانین الرئیسیة شرط أساسي للتعلم بالمحاولة والخطأ وال  ا سبق أنّ یمكننا أن نستخلص ممّ 

یمكن تجاھلھا، أما القوانین الثانویة تستحضر كلما استدعت الحاجة وحسب الموقف التعلیمي وھذا 

 ال یعني االستغناء عنھا.

 ربویة لنظریة ثور ندایك داخل الصف:طبیقات التّ التّ  -3-2-ج

م بالمحاولة والخطأ لھ العدید من التطبیقات التربویة التي علّ التّ  أنّ  ربویةتشیر الممارسة التّ 

راسي، یرى ثور ندایك یتعلم من خالل عملیة المحاولة والخطأ یمكن االستعانة بھا في الفصل الدّ 

م لممارسة ھذه المحاوالت ومساعدة المتعلم على تعرف م توفیر الفرص للمتعلّ ولھذا فمھمة المعلّ 

 ّ والفاشلة، ولھذا اھتم "بثالث مسائل أساسیة تؤثر في استفادة المعلم منھا في جحة االستجابات النا

 راسي وھي ثالث أمور:الفصل الدّ 

 تحدید الروابط بین المثیرات واالستجابات التي تتطلب التكوین أو التقویة أو اإلضعاف. -أ

 روف التي تؤدي إلى الرضا أو الضیق عند المتعلمین.تحدید الظّ -ب

 .2ضا أو الضیق في التحكم لسلوك التالمیذالرّ استخدام -ج

 ظریة في المجال التربوي التعلیمي منھا:یوجد تطبیقات تربویة أخرى لھذه النّ 

  األخذ بعین االعتبار أن تكوین الروابط ال یحدث بمعجزة، ألنھ یحتاج إلى جھد وفترة

 یمارس فیھا المتعلم ھذه االستجابة عدة محاوالت.

 م القائم على األداء ولیس القائم على اإللقاء.التركیز على التعل 

  إعطاء فرص كافیة لممارسة المحاولة والخطأ مع عدم إغفال أثر الجزاء المتمثل في

 قانون األثر لتحقیق السرعة في التعلم والفاعلیة.

                                                           
 . 216-215حسین أبو ریاش، زھریة عبد الحق، علم النفس التربوي، المرجع مذكور سابقا، ص -1
 .161صالح محمد أبو جادو، علم النفس التربوي، المرجع مذكور سابقا، ص - 2
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  ّعلیمي من السھل إلى الصعب والبسیط إلى المعقد.درج التّ االھتمام بالت 

  ّلى نحو یجعلھا مشابھة لمواقف الحیاة ذاتھا.م ععلّ تصمیم مواقف الت 

  ّ1م أن یأخذ في االعتبار ظروف الموقف التعلیمي الذي یوجد فیھ المتعلمعلى المعل. 

 نظریة االشتراط اإلجرائي لــ"سكنر": -3-ج

الذي تعتبر أكثر السلوكیین المعاصرین شھرة سكنر من أظھر ھذا االتجاه العالم  أولّ 

وبرمجة التعلیم وانتشارا في الوقت الحاضر وقد تركزت كتاباتھ على االشتراط اإلجرائي 

لوك، والذي أعطاه أھمیة بین علماء النفس، ولھذا النظریة نجدھا بعدة جریبي للسّ والتحلیل التّ 

جرائیة/نظریة التعزیز اإلجرائي/النظریة رطیة اإلجرائیة/النظریة اإلظریة الشّ تسمیات: النّ 

 السلوكیة الحدیثة/االشتراط اإلجرائي الوسیلي.

 تعریف االشتراط اإلجرائي: -1-3-ج

ن معالجة نتائج االستجابة المتضمنة بالطریقة التي االشتراط اإلجرائي ھو "عملیة تتضمّ 

ائي نظرا إلى االستجابات تؤدي إلى زیادة أو نقص احتمالیة ظھور تلك االستجابة وسمي باإلجر

ھا اإلجراءات أو العملیات التي یقوم بھا الفرد في البیئة لكي یحصل على نة فیھ على أنّ المتضمّ 

عزیز ... وتقاس قوة االشتراط اإلجرائي بمعدل االستجابة أي بعدد مرات تكرارھا ولیس بقوة التّ 

 .2المثیر الذي یستجرھا ..."

األساسیة "قانون األثر" وأعطاه رؤیة حدیثة وواضحة ولكنھ  بدأ "سكنر" بفكرة "ثور ندایك"

قاربات المتسلسلة المصحوبة بتعزیز لتغییر وتعدیل السلوك ظامي أو التّ أضاف اإلجراء النّ 

لوك محكوم بنتائجھ" حیث یرى سكنر "إذا راقبنا السلوك عن قرب "السّ  وصاغھ على صورة أنّ 

م لھ نتائج بصورة أخرى، فإننا إذا قدمنا مكافأة تلحق بسلوك شيء یقدّ  م أيّ نا نرى الفرد یتعلّ فإنّ 

لوك یزداد ظھوره بشكل متكرر، وإن السلوك الذي ال یتبعھ تعزیز نا نالحظ ذلك السّ معین، فإنّ 

 .3یتناقض"

فرد لھ قدرة على التعلم وذلك یرجع إلى التعزیز فھو الذي  كلّ  ن لنا من خالل القول أنّ یتبیّ 

 الممارسة أو اإلھمال كما ھو في "قانون التدریب لثور ندایك".یخلق االستعمال و

 : ھي م عند سكنرعلّ روط العامة للتّ الشّ ومن 
                                                           

 .162صالح محمد أبو جادو، علم النفس التربوي، المرجع مذكور سابقا، ص - 1
 .227زھریة عبد الحق، علم النفس التربوي، المرجع مذكور سابقا، ص حسین أبو ریاش، 2
 .125یوسف محمود قطامي، نظریات التعلیم والتعلم، المرجع مذكور سابقا، ص - 3
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  ّلوك.توافق موقف حدث فیھ الس 

  ّلوك نفسھ.حدوث الس 

  ّ1لوكظھور نتائج الس. 

 شراط اإلجرائي بخاصیتین ھما:یتم میز االشراط اإلجرائي: خصائص اال -2-3-ج

عرفناه سالفا ھو حدث من أحداث المثیر إذا ظھر في عالقة زمنیة مالئمة كما عزیز: التّ -1

مع االستجابة أو السلوك، أو للتوقف عنھما، والتعزیز بھذا یكون في نوعین: إیجابي یزید من 

 ، فالتعزیز نوعان ھما:2احتمال تكراریة االستجابة المطلوبة وتعزیز سلبي"

قدیم مثیر معین إلى زیادة قوة االستجابة یحدث عندما یؤدي تعزیز اإلیجابي: التّ  -أ

 ومحافظة علیھا، والتعزیز الموجب یشیر إلى الحصول على مكافأة.

یحدث عندما یؤدي استبعاد أو غیاب مثیر معین، والمثیر المزعج  لبي:عزیز السّ التّ  -ب

ر، والتعزیز السالب یشیر إلى الحصول على االرتیاح ویعرف ھو المثیر المنفّ 

لبي یؤدي إلى تقدیمھ للتلمیذ للتقلیل من حدوث السلوك غیر المطلوب، سّ عزیز ال"التّ 

 .3ویزید تلقائیا من احتمال حدوث نقیضھ السلوك اإلیجابي"

ب االشراط اإلجرائي من الكائن أداة استجابة مناسبة قبل تقدیم التعزیز، یتطلّ االقتران: -2

 . 4االقتران)عزیز على استجابة معینة یسمى (عالقة واعتماد التّ 

ما یمكن إضافتھ المعززات أو المدعمات تختلف من حیث التأثیر فھي (إیجابیة وسلبیة)  -

 أما من ناحیة المصدر فھي تنقسم إلى أولیة وأخرى ثانویة. 

 ربویة لنظریة سكنر: طبیقات التّ التّ  -3-3-ج

التربیة وتطبیقاتھا في مجال یص مساھمات نظریة التعلم الشرطي اإلجرائي یمكن تلخ

 .5والتعلیم

اال في تدریب الحیوانات ویمكن استخدامھ مع رطي اإلجرائي فعّ علیم الشّ وجد سكنر التّ -1

األطفال والكبار لذا یؤكد التحدید الكامل ألھداف الفصل الدراسي قبل حدوث التعلم ویجب أن 

                                                           
 .90محمد جاسم محمد، نظریات التعلم، المرجع مذكور سابقا، ص - 1
 .60، ص1997ي التربیة، دار التربیة الحدیثة، دمشق، د، ط، محمد زیاد حمدان، نظریات التعلم، تطبیقات علم النفس التعلم ف - 2
 .65المرجع نفسھ، ص - 3
 .229حسین أبو ریاش، زھریة عبد الحق، علم النفس التربوي، المرجع مذكور سابقا، ص - 4
 .95-94-93محمد جاسم محمد، نظریات التعلم، المرجع مذكور سابقا، ص - 5
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ز كل واحد توضع بشكل أھداف إجرائیة وسلوكیة وتقسم إلى عدد كبیر من مھمات صغیرة وتعزی

 منھا.

كغیره من السلوكیین فھو یبدأ من البسیط إلى المعقد ویرى أن السلوك المعقد یتكون من -2

 أشكال بسیطة وطریقة سكنر في تقدیم المادة التعلیمیة یتمثل بالتعلیم المبرمج.

المعلم في التعلم الشرطي اإلجرائي یتجنب استخدام العقاب فھو یثبت السلوك المناسب -3

 ویھمل السلوك غیر المناسب.

رطي ھو منھج محدد وخاص أن مفتاح التعلم الناجح ھو م الشّ علّ المنھج المستند على التّ -4

تحلیل طبیعة المھمة التي ستعمم وتصمم أسالیب تتعامل مع العملیة بثبات ووضع اقتراحات 

 محددة معززة یساعد على الضبط الدقیق للسلوك.

أو الفعل أو االستجابة نر أھمیتھا فقط من خالل تحدیدھا للسلوك افعیة عند سكتكتسب الدّ -5

 زة.معزّ  ي تعدّ التّ 

ال یولي "سكنر" اھتماما للمثیر الذي یرتبط باستجابات معینة قدر االھتمام الذي یولیھ كل -6

  من "ثور ندایك"

  علیم المبرمج:علیم البرنامجي / التّ التّ 
م عامة ونظریة االشتراط اإلجرائي علّ أنتجتھا نظریات التّ  يربویة التّ طبیقات التّ یعتبر من التّ 

علیم المبرمج والمناھج المبرمجة على جور نظریة االشراط الفعال، خاصة حیث "تقوم أسالیب التّ 

 .1االستجابة المحدودة الممكنة من الفرد ثم تعزیز المباشر لھذه االستجابة عند حدوثھا"

 ومن خصائص التعلیم المبرمج:

 المادة في خطوات صغیرة تتقدم بالتدریج نحو أھداف معرفیة محددة.تعرض  -1

 حظات الصغیرة من الدارس أن یحقق إجابات صحیحة.ب ھذه اللّ تتطلّ  -2

لبي أو العقاب ویتم تصحیح األخطاء فورا عندما ینتقل الطالب عزیز السّ ال یستعمل التّ  -3

 من فترة إلى أخرى.

رض للمتعلم بتعزیزات فوریة وھذا شكل من ع االستجابات على الفقرات التي تعتتتبّ  -4

 عزیز اإلیجابي.أشكال التّ 
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 .1تستعمل التعلیمات لتساعده على تحقیق وضمان اإلجابات الصحیحة -5

 علیم: ربیة والتّ إنتقادات سكنر للتّ  4-3-ج

م الصفي وكانت تجاربھ ومالحظاتھ مكرسة لتنفیذ علّ اھتم سكنر بتطبیق نتائج أبحاثھ في التّ 

لوك المدرسي وضبطھ وتغییره وقدم مجموعة من إلیھ من تحلیل السلوك فھدف فھم السّ ما وصل 

 ھا:االنتقادات في الجو التعلیمي أھمّ 

لمثیرات الصفیة المنفرة المقترنة بسلوك حدد سكنر بعض االمثیرات الصفیة المنفرة: -1

 ل معززا سلبیا وبالتالي استجابة غیر مرغوبة، سنورد منھا علیمیة تشكّ م أو المادة التّ المعلّ 

 یلي: ما

 .السخریة من استجابات الطالب 

 .الوظائف المنزلیة اإلضافیة الكثیرة والصعبة 

  ّالب الجلوس بصمت.إلزام الط 

  ّ2الب على القیام بنشاطات ال یرغب فیھاإجبار الط. 

التعزیز اإلیجابي فور حدوث االستجابة المرغوبة إن تأخیر تقدیم عزیز اإلیجابي: ندرة التّ -2

غالیا ما یكون نادر الحدوث في المدارس، ویرى سكنر أن ما یتم تذكره من خبرات تعلیمیة أو 

 .3أنشطة أو ممارسات صفیة، ھي الممارسات التي تتبع بمدیح أو تشجیع أو مكافأة أو استحسان
تؤدي إلى قلة السلوك والتعلم المرغوب فیھ ن لنا أن قلة التعزیز اإلیجابي ومن ھنا یتبیّ  -

م بدون تعزیز، وأن االستجابات المفیدة تتبع دائما بمعزز لذا على المعلم ال تعلّ  ھألنّ 

 عزیز اإلیجابي ومالزمتھ لتعلیمھ. اإلكثار من التّ 

شراطي اإلجرائي ھو تعلم خطوات متتابعة متسلسلة الّتعلیم االغیات تسلسل الخطوات: -3

دریج من خالل سلسلة من الوحدات السلوكیة المتقاربة والمثالیة لوك بالتّ ل السّ حیث یتشكّ صغیرة، 

عاقب كل خطوة في السلسلة ینبغي تتبع بتعزیز، وھذا التّ  م المھارة والمعروف أنّ تعلّ  حتى یتمّ 

 .4أجیل أو النسیانسلسل یكاد ینعدم في الصفوف االبتدائیة وذلك بسبب التشویش أو التّ والتّ 

                                                           
 .90محمد جاسم محمد، نظریات التعلم، المرجع مذكور سابقا، ص - 1
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فیما سبق تحدثنا عن ندرة التعزیز  اجعة:غذیة الرّ لوك وتقدیم التّ ر الوقت بین السّ تأخّ -4

ر الوقت بین السلوك والتغذیة الراجعة، ویعتبر التعزیز سواء اإلیجابي واآلن سنقف عند تأخّ 

تأثرا  لوك، وجمیع ھذه الحاالت تصبح أقلّ إیجابي أو سلبي والعقاب من حاالت تغذیة راجعة للسّ 

عندما یكون ھناك تأخر في الوقت بین ظھور السلوك واالستجابة، وحتى تكون ھذه التغذیة فاعلة 

 .1یجب أن تلبي ظھور السلوك دون تأخر

ا سلف أن االنتقادات التي أتى بھا سكنر في مجال التربیة وتعلیم كلھا أخطاء ونستخلص ممّ 

من أجل تفادیھا تجنب العقاب المادي تمارس في الصفوف التعلیمیة وباألخص االبتدائي و

والمعنوي واإلكثار من التعزیز اإلیجابي قدر المستطاع وتقدیم التغذیة الراجحة في الوقت 

المناسب لمعرفة المتعلم خطأه وتصحیحھ وال ننسى اتباع الطریقة المناسبة للتعلیم والتزام 

 بمقوماتھا.

 نقد نظریة سكنر:  -
 2ثال فیما یلي:ُوجھت لھذه النظریة نقدا متم

 ك سكنر بالمنھج العلمي بمعناه الدقیق واعتمد على المنھج الوضعي الوصفي.یتمسّ  -1

یمكن االستفادة من نظریة سكنر في معرفة كراھیة الطفل للمادة أو عدم اھتمامھ بدراسة  -2

 أي مادة كما یمكن االستفادة منھا في التفكیر وكیفیة التعلم خاصة الطفل.

عرفة وذلك ألنھا تقدم المادة مواد تعلمھا في وحدات صغیرة لذا من عیوبھا تفتت الم -3

 یصعب الربط بینھا.

 .ظریة من المعززاتم بالقدر الذي تتطلب النّ عب تزوید المتعلّ من الصّ  -4

 الفرق بین االشراط الكالسیكي واالشراط اإلجرائي: -
فھناك فروقا بینھما رغم انتماء االشراط الكالسیكي واإلجرائي إلى نفس االتجاه السلوكي 

 :3وسنبینھا من خالل الجدول اآلتي

 

 

                                                           
 .135یوسف محمود قطامي، نظریات التعلم والتعلیم، المرجع مذكور سابقا ، ص - 1
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 االشراط  اإلجرائي االشراط الكالسیكي

  ّة االشراط الكالسیكي بقوة تقاس قو
 ر.المثی
  ّلوك یتضمن االشراط الكالسیكي الس

لذي غالبا یكون المسؤول إرادي واّ الّال 
 عنھ الجھاز العصبي المركزي.

 عالقة  العالقة بین المثیر واالستجابة
المثیرات تنتزع  حتمیة بمعنى أنّ 

 االستجابة.
  ّدة بشكل دقیق.المثیرات محد 
  ّم سلبي.موقف المتعل 
  ینتظر االشراط الكالسیكي المثیر

رطي والمثیر غیر الشرطي حتى الشّ 
 یستجیب.

  ّز بافلوف على المثیرات لذا سمیتیرك 
 .نظریتھ باالشتراط من نوع المثیر

  ّاإلجرائي بمعدل ة االشراط تقاس قو
 االستجابة عدد مرات تكرارھا.

  ّن االشراط اإلجرائي السلوك یتضم
 اإلرادي.

  العالقة بین المثیر واالستجابة عالقة
الفرصة  المثیرات تھیئّ  احتمالیة أي أنّ 

 لوك.لظھور السّ 
 .المثیرات غیر محددة 
  ّم إیجابي حیث ال یتمّ موقف المتعل 

 بھ.  إذا قام بسلوك مرغوبتعزیزه إّال 
  ّوع اإلجرائي.لوك من النّ معظم الس 
  ّز سكنر على االستجابة لذا سمیت یرك

 نظریتھ باالشراط من نوع االستجابة.

 

ھذه كانت أھم الفروق لكن ھذا ال یعني أن االشراط الكالسیكي واالشراط اإلجرائي 

بافلوف ھو متضادان فھما مكمالن لبعضھما البعض والثاني جاء لتطویر األول، وكما نعلم أن 

الذي أسس النظریة السلوكیة لكن سكنر ھو الذي أحیاھا بعد انھیارھا واختفائھا مت الساحة 

  التربویة.

 :وفروعھا المعرفیة ظریةالنّ  -1
النظریات السلوكیة تأسست على أساس المثیر واالستجابة ویركزون على  كما نعلم أنّ 

، لذا ظھرت النظریات اكتساب المعرفةفي ل والعقلوك المالحظ ویھملون اإلرادة والرغبة السّ 

فعل لھا ولما أھملتھ، لتعید لھ االعتبار وھو ربط العملیات الداخلیة "التذكر، التخیل،  المعرفیة كردّ 

 اإلدراك ..." بالبیئة.

ومن أبرز رواد النظریة المعرفیة أو النمو المعرفي ھم بیاجیھ وجاینیھ وبرونو ... إلخ 

 فصیل نظریات ھؤالء العلماء بتطبیقاتھم التربویة.يء من التّ وسنتناول فیما یلي بش
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 مو المعرفي:نظریة بیاجیھ في النّ  -أ

ساعدت دراسات بیاجیھ في إعادة االعتبار لموضوع طبیعة المعرفة في مجال علم النفس 

فاعل المستمر بین الفرد وبیئتھ ھو المعرفة أي ان المعرفة عملیة ولیست شیئا فیرى أن "التّ 

 .1جامدا"

المعرفي من زاویتین ھما البنیة العقلیة والوظائف العقلیة وال یتم إلى مو ینظر بیاجیھ إلى "النّ 

فكیر التي توجد لدى الفرد في مرحلة من مراحل البناء العقلي ھي حالة التّ  ، بمعنى أنّ 2بمعرفتھما"

عند تفاعلھ مع مثیرات البیئة، ویعتقد ا الوظائف العقلیة ھي العملیات التي یلجأ إلیھا الفرد مو، أمّ النّ 

ا البیئة العقلیة تتغیر مع مرور الوقت وذلك لتفاعل ر أمّ الوظائف العقلیة ثابتة ال تتغیّ  بیاجیھ أنّ 

الفرد مع البیئة كما یشیر "أن ھناك وظیفتین أساسیتین للتفكیر تابتتین ال تتغیران مع تقدم العمر، 

 ".adaptation والتكیف organisationھما التنظیم 

 المفاھیم األساسیة في نظریة بیاجیھ:  -1-أ

 ھناك مصطلحات أساسیة في نظریة بیاجیھ وھي:

 مو المعرفي: النّ -

"ھو تحسن ارتقائي منظم لألشكال المعرفي التي تنشأ من حصیلة خبرات الفرد، یھدف إلى 

ھ عبارة عن سلسلة من "أنّ . كما یعتبره بیاجیھ 3تحسین التوازن بین عملیتي التمثل والمواءمة"

مثل عملیات اختالل التوازن واستعادة التوازن أثناء التفاعل مع البیئة، وذلك باستخدام عملیتي التّ 

، بمعنى یصبح الفرد أكثر قدرة على تناول األشیاء البعیدة واستخدام 4والمالءمة بصورة متكاملة"

 لى المرحلة العلیا.الطرق غیر المباشرة أي االنتقال من المرحلة الدنیا إ

 البنى المعرفیة: -

ي تحیط ھي مجموعة قواعد یستخدمھا الفرد في تمثل العالم أو معالجة الموضوعات التّ  

 باإلنسان وھي موجودة في أبنیة أو تراكیب متكاملة.
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 :العملیات -
ي یحیط ي یقوم بھا الطفل في العالم الذل الصورة الذھنیة لألعمال واألداءات المختلفة التّ تمثّ  

 .1بھ من اجل تحقیق الفھم وحل المشكالت التي تواجھھ

 ھنیة":السكیما "المخططات الذّ  -

ل في تصنیف وتنظیم الخبرات ھي مخطط ذھني لحالة المعرفة الموجودة لدى الطفل، تتمثّ  

 الجدیدة التي یدخلھا الطفل في أبنیة الذھنیة المعرفیة، وھي طریقة یستخدمھا الطفل في تمثل العالم

 واألحداث بصورة ذھنیة.

  :organisationنظیم التّ  -

یعتبر التنظیم أولى الوظائف العقلیة عند بیاجیھ، فھو نزعة الفرد إلى ترتیب العملیات العقلیة 

اتي الذي یشكل استعدادا یجعل الطفل ، بمعنى أنھ ذلك المیل الذّ 2وتنسیقھا في أنظمة كلیة متناسقة

 ھنیة بشكل أكثر كفاءة.طات الذّ یقوم بأحداث الترابط بین المخط

 :adaptationكیف التّ  -

یشیر ھذا المفھوم إلى الوظیفة العقلیة الثانیة، "وھم عبارة عن عملیة توفیق بین األبنیة  

، بمعنى أنھ یمثل نزعة الفرد إلى التالؤم والتآلف مع البیئة 3اخلیة لخصائص الموقف المحدد"الدّ 

 ي یعیش فیھا.التّ 

 المواءمة: -

المواءمة ھي عملیة تغییر أو مراجعة السكیمات الموجودة لدى الفرد في ضوء الخبرات  

الجدیدة. والمواءمة او االستیعاب ھي نزعة الفرد لتغییر استجابتھ كي تتناسب مع البیئة المحیطة 

ر الفرد ما في عقلھ لیواجع مطالب البیئة أو یغیر ما في نفسھ لیتناسب مع المثیر بھ، كأن یغیّ 

 .4الجدید الذي یتعرض لھ
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 équilibrationوازن التّ  -

لوك وضبط التفكیر على مستویات ثالث للنشاط ھو عملیة مستمرة لتنظیم وضبط السّ  

ف لما یواجھ الفرد یومیا/ظھور المعرفي وھذه المستویات تتمثل في العالقات بین: التمثیل والتكیّ 

 .1المعرفیة لدى الفرد والنظام المعرفي الكاملاألنظمة الجزئیة لمعرفة الفرد/األجزاء 

 :assimilationمثل التّ  -

ھو عملیة تعدیل الخبرات والمعلومات الجدیدة لتالئم ما یعرفھ الفرد على نحو مسبق أو ھو  

خبرات جدیدة إلى  عملیة تطویر الوضع كي یتسق مع البنى المعرفیة الحالیة للفرد أو تغییر

 .2خبرات مألوفة

 :intelligenceكاء الذّ  -

ینظر إلیھ بیاجیھ نوع من التوازن تسعى إلیھ التراكیب العقلیة أي تحقیق االتزان المتناسق  

 .3نسانیات العقلیة والظروف المحیطة باإلبین العمل

 مو المعرفي عند بیاجیھ: مراحل النّ  -2-أ

إلیھا یتقدمون في ظر عن الثقافة التي ینتمون جمیع األطفال وبغض النّ  یعتقد بیاجیھ أنّ 

 نموھم المعرفي ویمرون بأربع مراحل أساسیة:

مرحلة الحس حركیة/ومرحلة ما قبل العملیات/مرحلة العملیات المادیة/مرحلة العملیات 

المجردة، مؤكد أن األعمار المرتبطة بھذه المراحل تقریبیة ولیست جامدة وسنمثلھا في الجدول 

 :4اآلتي

 الخصائـــــــــص العمر التقریبي المرحلة

 

 

 الحس حركیة

 

 

من الوالدة إلى 
 سنتین

  ّقلید والذاكرة والفكر.البدء باالستفادة من الت 
  البد بمعرفة أن األشیاء تستمر في بقائھا حتى وإن

 اختفت.
  االنتقال من األفعال المنعكسة إلى النشاطات

 الھادفة.
  ّن تناسق االستجابات الحركیة. یتحس 

                                                           
 .261والتعلیم، المرجع مذكور سابقا، صیوسف محمود قطامي، نظریات التعلم  - 1
 .104صالح محمد أبو جادو، علم النفس التربوي، المرجع مذكور سابقا، ص - 2
 .104، صنفس المرجع - 3
 .102نفس المرجع، ص - 4



 جرائیةنظریات التّعلم ماھیتھا ومجاالتھا اإلالفصــــــــل الثّانـــي                                          
 

 
56 

 ما قبل العملیات
 ما قبل المفاھیم-
 ور الحسيالطّ -

 سنوات 2-7
 سنوات 2-4
 سنوات 4-7

 

  ّفكیر غة والقدرة على التّ دریجي للّ طور التّ الت
 الرمزي.

  ّفكیر المنطقي في اتجاه واحد.القدرة على الت 
  ّفل وتفكیره في ھذه المرحلة متمركزان لغة الط

 ات.حول الذّ 
 

 العملیات المادیة

 

 سنة 7-11

  ّالمشكالت المادیة الملموسة  القدرة على حل
 بطریقة منطقیة.

  فھم قوانین االحتفاظ والقدرة على التصنیف
 رتیب.والتّ 
 ."اكتساب مبدأ المقلوبیة "المعكوسیة 

العملیات 

 المجردة

 

 سنة 11-15

  القدرة على حل المشكالت المجردة بطریقة
 منطقیة.

 .یصبح التفكیر علمیا بدرجة أكبر 
  .القدرة على حل مشكالت لفظیة وفرضیو معقدة 

 

 ربویة لنظریة بیاجیھ: طبیقات التّ التّ  -3-أ

تعتبر نظریة بیاجیھ من أعظم النظریات التي حاولت أن تفسر النمو المعرفي عند األطفال 

 :1ولھا فضل كبیر في التعلیم، ومن أھم المبادئ التربویة المستمدة من نظریة بیاجیھ

المواد المحسوسة في غرفة الصف یعد أمرا أساسیا في تنظیم تعلم األطفال لما لھ توفیر  -1

 من قیمة في اكتشاف طرق األطفال في التفكیر.

ضرورة بناء مواقف تربویة تتسم بالتحدي المعقول لقدرات األطفال المعرفیة بحیث ال  -2

 ل.تصل مواقف التحدي ھذه إلى حد تعجیز الطلبة وشعورھم باإلحباط والفش

ضرورة االستفادة من أخطاء الطالب في بناء مواقف تعلیمیة تتجاوز من خاللھا جوانب  -3

 الضعف في األداء.

تتفاعل الخیرات الجدیدة التي یتعرض لھا المتعلم على بناه المعرفیة الستثارة اھتمامھ  -4

 وتطویر قدرتھ على الفھم واالستیعاب، وینبغي أن تتالءم الخبرات الجدیدة مع الخبرات

 المكتسبة.

                                                           
 .136-135حسین أبو ریاش، زھریة عبد الحق، علم النفس التربوي، المرجع مذكور سابقا، ص - 1
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مو المعرفي وخصائص كل منھا مصممي المناھج على وضع مواد تساعد مراحل النّ  -5

 دراسیة تتفق مع طبیعة العملیات العقلیة ألطفال المراحل التعلیمیة المختلفة.

 ق على تطوره المعرفي.ب عملیات عقلیة تتفوّ فل بمشكالت تتطلّ یجب أن ال نواجھ الطّ  -6

تابع بحسب قدراتھم وسرعة سلسل والتّ سق من التّ ھذا النّ  ینبغي أن یسیر المتعلمون في -7

لمیذ أن یلعب دورا فاعال في تنظیم خطواتھ دون إكراه ویشیر ذلك ة التّ منھم، وعلّ  كلّ 

م بمفرده وبما یناسب میولھ م أن یتعلّ متعلّ  علم المفرد الذي یتیح لكلّ إلى أھمیة التّ 

 والمیسر والمرشد. واھتماماتھ وھنا یكون المعلم الموجھ والمنظم

 مو المعرفي: یة في النّ نظریة جانی -ب
فس التجریبیین البارزین، إذ یفسر النمو المعرفي بناء على یعتبر جانییھ واحد من علماء النّ 

راكمي، حیث یرى أن النمو المعرفي "حصیلة عملیة طویلة المدى ناتجة م المعرفي التّ علّ نمط التّ 

المشكالت لیس معرفة لفظیة بل ھم مجموعة منظمة  ھیم والمبادئ وحلّ م المفاتعلّ  م وأنّ من المتعلّ 

ب قدرات خاصة من المھارات أو القدرات العقلیة تمكن المتعلم من أداء مھمات تعلمیة معینة تتطلّ 

ھ یھتم بتنظیم استراتیجیات ، كما أنّ 1ھذه القدرات ذات مستویات ھرمیة متنوعة ..." بھا، ویرى أنّ 

علیمیة بحیث یمكن تحدید سلسلة من المتطلبات اعتمادا على بنیة مضمون المھمة التّ تعلیمیة 

 ابقة للوصول إلى الھدف النھائي.السّ 

 جوانب العملیة التربویة لجانییھ: -1-ب

 یحدد جانییھ أربعة جوانب للعملیة التربویة متمثلة فیما یلي:

رات التي تلزم المتعلمین قبل كیفیة تخطیط المعلم لألھداف التربویة، وأن یحدد القد -1

 إقبالھم على موقف التعلم.

أن یدیر المعلم موقف التعلم بحیث یثیر دوافع التلمیذ للتعلم ویساعده على االستمرار في  -2

 االنغماس فیھ.

كیفیة تخطیط إجراءات التعلم بحیث یستطیع أن یختار الشروط الخارجیة المحیطة  -3

 بالتلمیذ.

                                                           
 .127ادو، علم النفس التربوي، المرجع مذكور سابقا، صصالح محمد علي أبو ج - 1
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ط التعلم للمواد الشفویة والتحریریة واألدوات السمعیة كیفیة اختیار المعلم وسائ -4

والبصریة والكتب وأدوات التعلیم والتي تتیح أكبر قدر من الفاعلیة لتحقیق األھداف 

 .1التربویة

  نستنتج من خالل ھذه الجوانب التي أتى بھا جانییھ تخص المعلم وكفایاتھ التدریسیة

 ا لب التدریس.ویعطي أھمیة كبیرة للھدف والتخطیط ألنھم

 ربویة:علیمیة والتّ م ومضامینھا التّ علّ أنماط التّ  -2-ب

لقد حدد جانییھ ثمانیة أنماط مختلفة للتعلم، ولكل نمط منھا تتوافر فیھ حالة معینة لدى 

التلمیذ، ولكل نمط ظروف معینة داخلیة ومھارات یتطلبھا واتجاھات ومجموعة من الشروط 

 المعلومات وتوافرھا للتغذیة، وقد نظم التعلم في نظام ھرمي.الخارجیة مثل طرق عرض 

 م اإلشاري:علّ ل التّ مط األوّ النّ  -

م اإلشاري أدنى المستویات، ویشیر إلى اكتساب االستجابات االنفعالیة أو علّ ل التّ یمثّ  

أو فال، شراطي عند األطكالخوف اإل إرادیة، باستخدام عملیات االشراط الكالسیكيالعاطفیة الّال 

 جابیة نحو موضوع معین ارتبط بنتائج سارة أو مؤلمة.االتجاھات السلبیة أو اال

 علم المثیر واالستجابة:اني تّ مط الثّ النّ  -

االستجابة إلى اكتساب استجابات إرادیة أكثر تحدیدا من اكتسابات  –یشیر تعلم المثیر  

عملیات التعلم بالمحاولة والخطأ، وذلك باستخدام عملیات االشراط اإلجرائي أو التعلم اإلشاري، 

 فھو مھم جدا في مجال التعلم الكثیر من المھارات األساسیة في الحساب والقراءة.

 سلسل الحركي:مط الثالث التّ النّ  -

 -ة من ارتباطات المثیرم القدرة على ربط سلسلم إلى اكتساب المتعلّ علّ یشیر ھذا التّ  

رتیب االرتباطات في وضع صحیح یؤدي إلى تحقیق االستجابة، وتظھر ھذه القدرة في إعادة ت

السلوك المرغوب فیھ، ویقتصر على أداء سلسلة من االستجابات السلوكیة غیر اللفظیة كسلسلة 
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زمة الستخدام بعض األدوات الفنیة أو زمة للكتابة بخط واضح أو االستجابات الّال االستجابات الّال 

 .1الریاضیة استخداما صحیحا

  غوي":رابط اللّ فظیة "التّ رابطات اللّ م التّ ابع تعلّ مط الرّ النّ  -

ابط فیھ یحدث بین المثیرات واالستجابات اللفظیة، الرّ  ابق، غیر أنّ مط السّ ھذا النمط یشبھ النّ 

غویة، تربط بین مجموعة فظیة أو اللّ م على أداء سلسلة من االستجابات اللّ ویظھر في قدرة المتعلّ 

الجمل بحیث یكون قادرا على إعادة ترتیبھا في شكل أو نظام أو نسق من الكلمات أو المقاطع أو 

 یؤدي معنى ما، األمر الذي یبین قدرة المتعلم على إدراك العالقات القائمة بین تلك االستجابات

 مییز:م التّ نمط الخامس تعلّ الّ  -

المثیرات،  مییز مجموعة متداخلة منم على تم في قدرة المتعلّ علّ وع من التّ ل ھذا النّ یتمثّ  

من ھذه المثیرات باستجابة محددة ومناسبة، وتعتبر القدرة على ھذا النوع من  بحیث یستجیب لكلّ 

التمییز مھمة في مجال التعلم ألنھا تمكن المتعلم من االستجابة على النحو المناسب، لیس فقط 

 .2لمتداخلةللمثیرات المتباینة، بل تمكن من االستجابة الصحیحة للمثیرات المتشابھة وا

  م المفاھیم:ادس تعلّ مط السّ النّ  -

ب تجاھل الفروق بین األشیاء ھ یتطلّ مییز، ألنّ م التّ م المفھوم نمطا مكمال لتعلّ یعتبر تعلّ 

ر في الفرد من حیث أن م المفھوم یؤثّ تعلّ  شابھ ویقول جانییھ "إنّ ركیز على نواحي التّ والوقائع والتّ 

ھذا التعلم یشیر إلى القدرة على االستجابة بإعطاء االسم أو وره من سیطرة مثیرات نوعیة"، یحرّ 

 .3الفیئة لمجموعة من المثیرات المتنوعة التي قد تختلف في أشكالھا وألوانھا ومادتھا

  م القاعدة:م المبادئ/تعلّ مط السابع تعلّ النّ  -

فظي وتوجیھ االنتباه إلى وع إلى العالقات بین المفاھیم ویتحقق بالتوجیھ اللّ یشیر ھذا النّ 

مغزى المفاھیم المتضمنة في القاعدة ویتحقق بالخبرة بما یوجد في عالقات بین المفاھیم ویزودنا 

 جانییھ بخمس قواعد تعلیمیة تسیر تعلم القاعدة وھي: 

                                                           
 .137صالح محمد أبو جادو، علم النفس التربوي، المرجع مذكور سابقا، ص - 1
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تعلم حل 
المشكالت

تعلم المبادئ

تعلم المفاھیم

تعلم التمیز

تعلم الترابطات اللفظیة

تعلم السالسل الحركیة

االستجابة-تعلم المثیر 

التعلم اإلشاري

 علم الناجح.م بمعلومات عن طبیعة التّ تزوید المتعلّ  -1
 م.علّ للتّ ز المكونات األساسیة یم على تمیمساعدة المتعلّ  -2

 تزوید المتعلم بتعلیم وتوجیھات لفظیة تسیر تكوین سالسل عن المفاھیم المناسبة. -3

 ح القاعدة بمثال.م على أن یوضّ استخدام أسئلة موجھة تشجع المتعلّ  -4

 .1م على أن یقدم صیاغة لغویة للغایةتشجیع المتعلّ  -5

 المشكالت: مط الثامن حلّ النّ  -
التعلیمیة عند جانییھ، ویشیر إلى قدرة المتعلم على استخدام یقع ھذا النمط في قمة البنیة 

المبادئ أو القواعد في سلسلة من السلوكیات أو الحوادث التي تؤدي إلى تحقیق ھدف ما، وقد 

 .2تختلف المشكالت من حیث حجمھا ودرجة تعقیدھا

البسیط في  ي وضعھا جانییھ في ھرم فھي تبدأ منعلم التّ أنماط التّ  ا سبق أنّ نستخلص ممّ 

ھرم فھي تبدأ من البسیط إلى المعقد وذلك من االتجاه السلوكي االشراط الكالسیكي ثم المحاولة 

والخطأ ثم سكنر، وبعدھا ینتقل إلى االتجاه المعرفي حتى یص إلى أعلى مستوى وھو حل 

یفكر  المشكالت والذي یراه ذو أھمیة بالغة وأولویة كھدف للتربیة، ویتضح ھذا حین نعرف كیف

ّ التّ   لي یوضح األنماط التي اقترحھا روبرت جانییھ:   المیذ أثناء تعلیمھم والنموذج التا

 

 

 

 

 

 

 

 

 ربیة لنظریة جانییھ میة والتّ ھرم األنماط التعلّ             
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 ربویة لنظریة جانییھ: طبیقات التّ التّ  -3-ب

العملیة التعلیمیة التعلمیة، تعتبر نظریة جانییھ في النمو المعرفي ذات أھمیة كبیرة في 

 ضمینات التربویة لھذه النظریة:وسنذكر أكبر التّ 

م م الذي یشیر إلى ما یتوافر لدى المتعلّ علّ یتھ للتّ ز نظریة جانییھ على االستعداد وأھمّ تركّ  -1

مرحلة من مراحل تعلم عمل معین، كما ركزت على أھمیة االنتباه  من المقدرات في أيّ 

ف الواحد وھذا یتطلب من المعلم أن یبدأ في تعلیمھ للطلبة للفروق الفردیة بین طلبة الصّ 

 علم.من حیث ھم وبما لدیھم من قدرات واتجاھات وأسلوب وطریقة في التّ 

، سواء في المنھج أو في الكتاب راسیةة لتنظیم المادة الدّ لنظریة جانییھ ضرورة ملحّ  -2

المدرسي تنظیما منطقیا وذلك حرصا على أن تكون النتاجات التعلیمیة متراكمة 

 ومتدرجة بطریقة ھرمیة.

لبة على التفكیر أثناء تنظیم تعلمھم للحقائق والمفاھیم والمبادئ االھتمام بتنمیة قدرات الطّ  -3

 ب الحفظ اآللي غیر الواعي.والقواعد، وتجنّ 

فكیر وذلك درب على المھارة بعد تعلمھا بطریقة تنمي التّ ظریة على أھمیة التّ ت النّ زركّ  -4

 باستخدامھا في معالجة مواقف جدیدة.

سق الواحد، وضمن سلسلة الھرم وذلك كي قویم المرحلي المتنامي داخل النّ توفیر التّ  -5

ال إلى تنظیم نشاطات تعلیمیة نیا قبل االنتقم الدّ علّ م ألنماط التّ م المتعلّ م من تعلّ د المعلّ یتأكّ 

 .1للمقدرات العلیا

وفي األخیر یمكن أن نستنتج ما یلي: لنظریة جانییھ أو ما تعرف نظریة التعلم الھرمي 

علیم، فھي ال تحدد أنماط التعلم فقط بل تقد لنا نسقا شامال ل مساھمة كبرى في مجال التّ تشكّ 

تعلم الضروریة وأیضا تحدد استراتیجیات ومفصال ومدروسا لتحدید األھداف وتوضیح شروط ال

 تعلیمیة معینة.

 مو المعرفي:مقارنة بین نظریتي بیاجیھ وجانییھ في النّ  -ج
فنا فیما سبق على نظرتي بیاجیھ وجانییھ في النمو المعرفي وسنقوم بالمقارنة بینھما تعرّ 

 التربویة لھما.على مستوى النمو المعرفي وطبیعة المستویات المعرفیة والتنظیمات 
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 ھــــــــجانیی ھــــــــبیاجی ةـــھ المقارنــوج

 

مستوى النمو 
 المعرفي

م خالل سلسلة من المتعلّ  یمرّ 
دا "الحس بة ترتیبا جیّ المراحل المرتّ 

حركیة" قبل العملیات المادیة، 
 العملیات المادیة، المادیة، المجردة.

ال توجد ھناك مراحل عامة بل 
المھمة نفسھا تبدأ مراحل ضمن 

م اإلشاري وتنتھي بتعلم حل علّ بالتّ 
 المشكالت.

 
طبیعة المستویات 

 المعرفیة

مرحلة تصبح جزءا من المراحل  كلّ 
فل مع ي تتبعھا وعندما یتعامل الطّ التّ 

ھ یتعامل معھا بناء على مھمة، فإنّ 
 المستوى الذي ھو فیھ.

أھمیة المراحل تظھر من خالل 
فل ي یجلبھا الطّ التّ  ابقةالمعلومات السّ 

فل علیمي یبدأ الطّ معھ إلى الموقف التّ 
عادة من حیث تنتھي معلوماتھ 

 ابقة.السّ 
یتنقل الطفل كیف 

إلى مستویات 
 معرفیة أعلى.

من خالل تفاعل النضج البیولوجي 

 بالخبرة.

عن طریق المشكالت الجدیدة 

 والسیطرة على مفاھیم كل مستوى.

 
 ربویةنظیمات التّ التّ 

م مھمات في للمتعلّ  میجب أن تقدّ 
مستواه بحیث یمكنھ أن یتعلمھا، ھذه 

الي في المھمات سوف تسرع بالتّ 
 انتقالھ.

 م كلّ م قد تعلّ المتعلّ  أكد بأنّ یجب التّ 
المتطلبات المسبقة قبل تعلمھ لمھمات 

علیم یجب أن یسیر حسب جدیدة، والتّ 
 تسلسل واضح.

 

م كي یفھم الخصائص المعرفیة ھي وجھات نظر مھمة الزمة للمعلّ ظریات ن لنا أن النّ ویتبیّ 

وجھ التّ  م أي أنّ سبة للمعلّ نظیم المعرفي بالنّ ظریات على أھمیة التّ د ھذه النّ المعرفیة لتالمیذه، وتؤكّ 

  م ینبغي أن یبدأ من البسیط إلى المركب مع مراعاة البیئة.علّ في التّ 
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ظریات ما تفسیره، تختلف النّ علم وإنّ لیس مصدر اختالف نظریات التّ علم التّ  ن لنا أنّ یتبیّ 

 لوكیة عن النظریات المعرفیة فیما یلي:السّ 

تھتم بالعملیات الداخلیة الذھنیة كما الثانیة لوك المالحظ والمحسوس أما بالسّ  تھتمّ  األولى

الفرد في نظرھم أبینة لوكیون ما یتم تعلمھ ھو عبارة عن عادات أم المعرفیون یتعلم یشیر السّ 

معرفیة ومعلومات حقیقیة مع تفاعلھ مع البیئة، لكن كلتا النظریات ال تلغي الخبرة لكن تنظر إلیھا 

 بوجھة نظر خاصة في حل المشكالت.

زھا عن األخرى وتحاول نظریة خصائصھا وفرضیاتھا تمیّ  لكلّ  وفي األخیر نستخلص أنّ 

 ن إلى نفس االتجاه أو الحقل.  اإلتیان بالجدید وحتى ولو كانوا ینتمو

 

 

 

 

 



 
 علیم االبتدائيلوكیة والمعرفیة في التّ ظریتین السّ انعكاس النّ 

 قراءة في األنشطة المختارة

 ابعة ابتدائي.نة الرّ علیم االبتدائي للسّ نماذج مختارة من أنشطة التّ -أ

 والمعرفیة.لوكیة ظریتین السّ دریس وفق النّ التّ -ب
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دریس عملیة اتصال وسیلتھا الرئیسیة ھي اللغة، أي أن التدریس یتعین علیھ التّ  كما نعلم أنّ 

إرسال رسالة معینة إلى فئة معینة وفقا للحظة معینة، ویكون ذلك بواسطة مھارات وكفاءات 

لغویة، ورغم تغیر دور المعلم من منھجیة المقاربة باألھداف إلى منھجیة المقاربة بالكفاءات ومن 

ھ المرشد والمیّسر وھذا ال یمنع أنھ تخلى عن مھامھ إلى دور الموجّ اضر دور الملقن المح

دریسیة داخل غرفة الصف وباألخّص كفایاتھ "التخطیط، التنفیذ، التقویم بكل أنواعھ، ومھاراتھ التّ 

"التخطیط للتدریس ھو بمثابة مشروع یقوم ببنائھ المعلم وھو یشكل مخططا معیاریا  باعتبار أنّ 

ة معرفیة لدى التالمیذ لذلك عملیة التخطیط تعتبر ذات أھمیة للمعلم والمتعلم معا" إلیصال أبنی

دریس ال یعني وضع مذكرة یومیة أو سنویة فقط  بل تحدید األھداف والوسائل خطیط للتّ والتّ 

طریقة نمطا تعلیمیا معینا  لكلّ  علیمي، مع العلم أنّ ي تناسب الموقف التّ علیمیة التّ ریقة التّ والطّ 

نظریات التعلم والتعلیم، ومن ھنا سنتعرف على عدة بطاقات بیداغوجیة یستعین بھا ارجا إلحدى د

المعلم لتقدیم درسھ خاصة یقسم السنة الرابعة ابتدائي، باعتبارھا العمود الفقري للتعلیم االبتدائي، 

 لكن السؤال المطروح أي نمط یمكن أن یسلكھ المعلّم لتقدیم درسھ في أحسن صورة.

 :4علیم سماذج مختارة من أنشطة التّ ن -1

 نشاط القراءة: -1-أ

غویة األربعة بعد االستماع الثة من المھارات اللّ المرتبة الثّ  القراءة تحتلّ  كما نعلم أنّ 

"القراءة عملیة عقلیة انفعالیة دافعیة تشمل  حسن شحاتةفھا فوي" ویعرّ عبیر الشّ والمحادثة "التّ 

یتلقاھا القارئ عن طریق عینھ، وفھم المعاني والربط بین الخبرة  سوم التيموز والرّ تفسیر الرّ 

. یعني أن القراءة 1السابقة وھذه المعاني واالستنتاج والنقد والحكم والتذوق وحل المشكالت"

عملیة مركبة تتألف من عملیات متشابھة یقوم بھا القارئ وھي وسیلة الكتساب خبرات جدیدة كما 

االستماع، لكن  –الجھریة  –لیم ولھا عدة أنواع من حیث األداء: الصامتة أنھا مفتاح التعلم والتع

األكثر استخداما في التعلیم االبتدائي الجھریة واالستماع أما الصامتة تبرمج في حصص المطالعة 

 الموجھة.

 

                                                           
 .111حسن شحاتة، تعلیم اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق، المرجع مذكور سابقا، ص - 1
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 بتدائيابعة انة الرّ لقراءة: المستوى: السّ وسنعرض مذكرة ا

 الحصة: ....         شاط: قراءة                    النّ 

 د45اءة البطلة                المدة: الموضوع: العدّ 

 .علیمي: یتوصل إلى القراءة الجّیدة والفھمالھدف التّ 

 شریط فیدیو ... –الصور  –لمیذ الوسائل: كتاب التّ 

 التقویم النشاطات المقترحة المراحل

 

 

 وضعیة االنطالق

 عرض الصور المرافقة لنص القراءة.
 فھي عن الصورة.عبیر الشّ التّ  -
خول إلى مین للدّ طرح أسئلة تمھیدیة لتھیئة المتعلّ  -

 ص.دریس وتوضیحا للنّ جو التّ 
ر ویجیب لیسھل على المعلم معرفة م یعبّ المتعلّ  -

 رصیده المعرفي. 

 

 

 مبدئي

 

 

 

 بناء التعلّمات

قراءة النص من طرف المعلم قراءة جھریة  -
القراءة تعبیریة نموذجیة مع شد االنتباه وتكون 

 إیحائیة عن كل موقف.
ترك المجال للمتعلمین االستمتاع بالقراءة الصامتة  -

 لمدة معینة مع استخراج الكلمات الصعبة.
قراءات فردیة تتخللھا شرح الكلمات الصعبة مع  -

 اإلجابة عن األسئلة التي یطرحھا المعلّم.
استخراج الفكرة العامة واألفكار األساسیة تسجیل  -

 فكرة على السبورة تشجیعا للبقیة.   أفضل 

 

 

 

 

 بنائي

إثراء اللغة بإنجاز التمارین من الكتاب إنجاز  - استثمار المكتسبات
 التمرین األول من كراس النشاطات اللغویة.

 ختامي

 – لوكالسّ لوكیة ضمن ثالث دعائم: ظریة السّ لنّ م في نظر اعلّ التّ  كما أشرنا من قبل أنّ 

رة أّن مھ بشكل متسلسل نالحظ من ھذه المذكّ عزیز، وبما أن القراءة نشاط یتم تعلّ التّ  - الممارسة

 استخدام النظریة الّسلوكیة فیما یلي:
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 مھیدیة ــــــــــ مثیراتم التّ أسئلة المعلّ  -

 مین ــــــــــــــــــ استجاباتأجوبة المتعلّ  -

 استجابات ــــــــ عبیریة اإلیحائیة ــــــــ مثیر/قراءات فردیةالقراءة التّ  -

 م.ي یقولھا المعلّ كر التّ عزیز ــــــــــــ تسجیل أفضل فكرة/كلمات الشّ التّ  -

كرار واستخدام نظریة المحاولة والخطأ وأیضا ربط المثیر التّ  القراءة الفردیة ـــــــــــــــ -

 مع استجابة.

خالل احتفاظھ بالمعلومات  التدریب على القراءة األثر من االستعداد توافر القوانین الرئیسیة:

 الصحیة واالستغناء علن الخاطئة بقانون اإلھمال.

لطالما أن القراءة عملیة عقلیة تھدف للوصول للفھم والمعنى، حیث نلمس النظریة المعرفیة 

من خالل استنتاج الفكرة العامة واألفكار األساسیة وإنجاز التمارین اللغویة المعتمدة على الفھم 

  لتخیل وترتیب األفكار والمعارف.واإلدراك وا

 عبیر الشفھي: نشاط التّ  -ب

 ي تقوم على تعلیم فنّ علیمیة التّ غة كما یعرف "ھو العملیة التّ عبیر ھو اإلنجاز الفعلي للّ التّ  

ق تعبیرا جیدا یجب أن یكون الموضوع ، ولكي تحقّ 1واصل وتنمیة مھارة الحدیث واالستماع"التّ 

ومعّبرا عن قضایاه مثیرا الھتمامھ ووجود ظروف مالئمة للمشافھة وإبداء ذا صلة بحیاة المتعلم 

 الرأي.

 ابعة ابتدائينة الرّ المستوى: السّ                شاط: تعبیر شفھي                          النّ 

 الحصة:                     الموضوع: وصف بطل ریاضي        

 د.30 –د 45بلغة سلیمة وواضحة     المدة:  الھدف التعلّمي: یعّبر عن أفكاره

 المكتسبات القبلیة. –الوسیلة: نص القراءة 

 

                                                           
، 2005 ،1طھ حسین الدیلمي، سعاد عبد الكریم، عباس الوئیلي، اللغة العربیة مناھجھا وطرق تدریسھا، دار الشروق، الطبعة  - 1

 .138ص
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 التقویم النشاطات المقترحة المراحل

أذكر أبطال ریاضیین في العدو؟ سؤال المعلّم ھل تفضل  وضعیة االنطالق
 عداء معین؟

 م یجیبالمتعلّ 

 

 مبدئي

 

 

 ماتبناء التعلّ 

من أبطال الجزائر في  الموضوع: لقد شاھدت بطال
ث كیف جرى ھذا السباق في العدو مستعینا العدو، تحدّ 

 بالعناصر اآلتیة:
 كثرتھ" –حماسھ  –"تصفیقة  الجمھور -
 تھ، لیاقتھ، فرحتھ"اء "سرعتھ، قوّ العدّ  -
االنطالق  الملعب "حجمھ، المدرجات، خطّ  -

 والوصول.
 صحیح لألخطاء.تكوین جمل، فقرات مع التّ  -

 

 

 

 بنائي

استثمار 

 المكتسبات

ورة تشجیعا لبقیة تسجیل أفضل العبارات على السبّ 
 مین.المتعلّ 

 ختامي

عبیر الشفھي التّ  مع والبصر فإنّ باألصوات ودائما تعتمد السّ  لوكیة تھتمّ ظریة السّ النّ  بما أنّ 

 أحد سبلھا وتظھر من خالل ما یلي:

 مھیدیة تعتبر ـــــــــــ مثیراألسئلة التّ  -

   مین تعتبر ــــــــــ استجابةالمتعلّ إجابات  -

 شجیع یعتبر ــــــــــــــــــــــــ تعزیزاالتّ  -

عبیر الصحیح وذلك باالعتماد على تصحیح األخطاء تعتبر محاوالت للوصول إلى التّ  -

قوانین "ثور ندایك" "التدریب" وذلك لتعزیز مشاعر الثقة وإزالة الخوف والخجل، وھذا 

ب المثیرات المنفرة داخل م بما جاء بھ "سكنر" من محاولة تجنّ علّ یقف على التزام الم

 ف.الصّ 

 استجابة لمثیرات داخلیة. م عن رأیھ واھتمامھ یعدّ تعبیر المتعلّ  -

ظریة المعرفیة مھما كانت أنواعھ ألنھ یقف على تداخل عبیر عن النّ كما ال یمكن سلخ التّ 

ر واإلبداع لمعاني جدیدة والتخلص من الرواسب المھارات وانسجامھا ویساعد المتعلم على االبتكا

 والمعاني المتداولة.
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 عبیر الشفھي:نشاط التّ  -ج
ابقة وتنقسم إلى غویة فھي حصیلة المھارات السّ كما نعلم أن الكتابة ھي آخر المھارات اللّ 

اني ألّن الصنف نف األّول والثّ حدث عن الصّ عبیر الكتابي، ال داعي للتّ التّ  ثمّ  ثالث: اإلمالء، الخطّ 

 فھما.الث یضمھما ویوظّ الثّ 

دا أفكاره م مكتسباتھ مجسّ علیمیة حیث یجند فیھ المتعلّ عبیر الكتابي تتویجا للوحدة التّ یأتي التّ 

م را عن أحاسیسھ في إطار یبرز شخصیتھ، فھو المرتع الخصب الذي یدمج فیھ المتكلّ ومعبّ 

راكیب ، المحفوظات، التّ یر الشفوي، اإلمالء، الخطّ عبابقة كالقراءة، التّ تحصیالتھ في الحصص السّ 

 ى نشاط المطالعة.حویة والّصرفیة وحتّ النّ 

انیة ة الثّ حریر والحصّ تین األولى للتّ مة إلى حصّ عبیر الكتابي مقسّ رة التّ سنعرض مذكّ 

 صحیح.للتّ 

 ة األولى: تحریر فقرة، نص.الحصّ 

 ّیات جدیدة معقّدة.الھدف التعلّمي: یجند المكتسبات ویوّظفھا في وضع

 النشاطــــــات المقترحـــــــة  المراحل

 

 وضعیة االنطالق

 علیمیة.استذكار بعض المعارف والقیم المرتبطة بالوحدة التّ  -
ساؤل الستنتاج الفكرة العامة لموضوع استدراج المتعلّمین من خالل التّ  -

 عبیر.  التّ 
 

 

 بناء التعلّمات

 علیمة.مرفوقا بالتّ ند على الّسبورة عرض السّ  -
 القراءات الفردیة للسند. -
 ركیز على األساسیات.بسیط مع التّ الشرح والتّ  -
 وضع تصمیم مناسب للموضوع "مقدمة، عرض، خاتمة". -
 وضع الموضوع على شكل عناصر متفرقة. -
علیمات الواجبة االحترام "الترابط، تسلسل األفكار، توظیف التذكیر بالتّ  -

 المفردات الجدیدة.
 الظواھر النحویة والصرفیة واإلمالئیة. توظیف -

 مراقبة ومتابعة اإلنجاز مع التصحیح والتعدیل لمتن التعبیر. مرحلة االستثمار

 یستثمر المتعلم كل مكتسباتھ ویوظفھا لتحریر فقرة. 
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م على تصحیح صحیح والھدف التعلّمي منھا، قدرة المتعلّ انیة خاصة بالتّ ا الحصة الثّ أمّ  -

     عابھا.یاألخطاء واست

 النشاطــــــات المقترحـــــــة المراحل

 ذكیر.ذكیر بموضوع التّ التّ  - وضعیة االنطالق

 علیمة.  ذكیر بالسند والتّ التّ  -

 

 بناء التعلّمات

تقدیم مالحظات عامة حول مواضیع "تسلسل األفكار، احترام قواعد  -

 اللّغة.

 رسم جدول خاص بتصحیح األخطاء الشائعة. -

األخطاء والطلب من المتعلمین تصویبھا، تدریب تدوین بعض  -

 المتعلمین على التقویم الذاتي.

 

 مرحلة االستثمار

 قراءة بعض المواضیع من قبل المتعلمین. -

 لتصحیح الفردي لألخطاء مع المراقبة والتوجیھ.   -

 كتابة أحسن فقرة على الّسبورة لتكون المثل األعلى. -

 

العاكسة للمتعلم ویمّكنھ من إظھار أفكاره ومعارفھ وسلوكاتھ عبیر الكتابي ھو المرآة التّ 

وعاداتھ، كما نعلم أن نشاط اإلدماج ھو ما سعت إلیھ المقاربة بالكفاءات والتعبیر الكتابي ھو ذلك 

 أن یقّیم الّتلمیذ بإمكانھ أن یقّیمھ من خالل نشاط التعبیر الكتابي.شاط، وإذا أراد األستاذ النّ 

المذّكرتین أن وجود نظریة ثور ندایك "المحاولة الخطأ" من خالل تعلم  نالحظ من خالل-

عادات وتجمیعھا إلنتاج شيء جدید مثل اإلطار الخارجي "مقدمة، عرض، خاتم" الخط الواضح 

 والتسلسل المنطقي وأیضا االحتفاظ باالستجابات الصحیحة من خالل تصحیح األخطاء.

" الموجود لدى نظریة سكنر من خالل التشجیع ر أھم عنصر "الّتعزیزوال ننسى توفّ -

 المعنوي أو المادي ألفضل تعبیر.

لوكیة ال تھتم بالمواضیع الداخلیة العقلیة تستثمر في نشاط التعبیر ظریة السّ النّ  وبما أنّ -

الكتابي بشكل محدود ألّنھا تلغي الخیال واإلدراك لذا نالحظ وجود النظریة المعرفیة من خالل 

 نتاج فقرة بتوظیف القواعد للّغة والتخّیل والّسرد واإلتیان بأفكار جدیدة.ر وإالتذكّ 
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وفي األخیر یمكن في ھذه المنھجیة االستغناء عن النظریة السلوكیة ما عدا الّتعزیز لنظریة 

 سكنر وتطبیق نموذج جانییھ ألنھ یضم السلوكیة والمعرفیة معا لبلوغ مستوى عالي من التعلّم. 

 ت:نشاط المحفوظا
المحفوظات نصوص مختارة نثریة أو شعریة وغالبا ما تكون شعریة  كما معروف أنّ 

درب على حسن إلقائھ، "ومن مناسبة ص والتّ م من استظھار النّ ن المتعلّ لسھولة حفظھا، فھي تمكّ 

تصل بمناسبة أو موقف حیاتي أو حدث یومي وتكون مالئمة لمستوى الطلبة، وأن ھا تّ اختیارھا: أنّ 

 .1تراكیبھا سھلة مترابطة األفكار وأن تتضّمن قیما محّببة"تكون 

 ابعة ابتدائي.نة الرّ شاط: محفوظات                                       المستوى: السّ النّ 

 01ة: الموضوع: العصافیر                                     الحصّ 

 د30المدة:      الوسائل: الّسبورة، المقطوعة "مسموعة، مكتوبة"  

الھدف التعلّمي: القدرة على فھم المضمون واالستئناس بالموضوع واالستظھار والتذوق 

 الفني. 

 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة التعّلمیة األھداف الوسیطیة المراحل

تدوین المقطوعة  
 على السبورة قبلیا.

یسأل المعلم عن أنواع الطیور/فیجیب 
 المعلم

البلبل، الھدھد، العصفور، ثم الغراب، 
 یبرز المعلم المقطوعة "العصافیر".

أن یجیب المتعلم -
 .عن األسئلة

م في أن یركز المتعلّ -
 المقطوعة.

 قراءة نموذجیة 
 

 شرح المقطوعة
 

 دریب على القراءةالتّ 
 

 حفیظالتّ 

 یقرأ المعلّم المقطوعة بصوت واضح-
 والمتعلمون یستمعون

المقطوعة بتوضیح م یشرح المعلّ -
  مضمونھا وشرح الكلمات الصعبة.

یترك المعلم المتعلمین یقرؤون قراءات -
 فردیة وأحیانا یقسمھا لسھولة حفظھا.

بعد التقسیم یبرز المعلّم بیتین أو ثالث -
 ذتھ. یقرأ المعلّم ویرددون وراءه تالمثم 

أن المتعلّم -
 للمقطوعة وشرحھا.

 
أن یقرأ المتعلّم -

 المقطوعة.
أن یحفظ المتعلّم -

بالّتردید خلف 
 المعلّم.

استظھار ما حفظ  الّتقویم
 فردیا

م من المتعلّمین استظھار ما یطلب المعلّ -
 تم حفظھ.

 

 

                                                           
 .305علي محسن عطیة، الكافي في أسالیب تدریس اللّغة العربیة، المرجع مذكور سابقا، ص - 1
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شاط أن دور المعلّم یطغوا بشكل كبیر فھو الملقّن والّشارح أّما ما نالحظ من خالل ھذا النّ 

وفي المرحلة الّتمھیدیة أسئلة المعلّم تعتبر  دور المعلّم فھو الّسامع ومستقبل وحافظ للمقطوعة

مخّیرات وأجوبتھم استجابة، كما نالحظ یغلب علیھا عامل التدریب والتكرار من أجل التحفیظ وال 

 ننسى تتخللھا المحاولة والخطأ، وما نستنتجھ أن النظریة السلوكیة تظھر بشكل واضح.

الكثیر من المتعلّمین یجب أن یفھموا  لكن ھذا ال یعني توفر عامل الفھم واإلدراك ألنّ 

 وبعدھا یحفظا وھذا یعني ال یمكن إلغاء النظریة المعرفیة.

 لوكیة، المعرفیة".ظریتین "السّ دریس وفق النّ التّ -2

 ظریة الّسلوكیة:دریس وفق النّ التّ -أ
الّسلوكات ابق أّن الّنظریة الّسلوكیة تعّرف التعلّم على أّنھ تغّیر في كما أشرنا في الفصل السّ 

المالحظة على المتعلّم كما أّنھا تنظر للّتعلیم على أساس مثیر واستجابة یتبعھ الّتعزیز، والمعرفة 

عند أصحاب ھذه النظریة قائمة على التجربة والمالحظة وبعیدة عن الّذات، واعتمادا على كل ما 

كیف تنظر الّنظریة  سبق من الفصل الّنظري وعلى ما تّم عرضھ من بطاقات بیداغوجیة تتساءل:

 الّسلوكیة للمعلّم والمتعلّم؟ وأّي الطرائق نلتمس بصمة ھذه الّنظریة؟

یعطي الّسلوكیون األولویة للمعلّم باعتباره مسّیر للعملیة الّتعلیمیة "ھو مركز عملیة المعلّم: 

الّتلمیذ كما یقوم الّتعلّم، وھو المتحّكم فیھا وتقع علیھ مسؤولیة بناء البیئة والذي یصّحح سلوك 

بتعزیز وتعدیل ھذا الّسلوك مستخدما مبادئ تعدیل الّسلوك، كما أّن المعلّم مراقب ومتابع لعملیة 

 .1الّتعلیم الفردي"

نستنتج أّن المعلّم "المدّرس" یحتّل دورا بارزا في العملیة الّتعلیمیة وھو المسؤول عن 

ھ المدّبر للمعرفة والمالك لھا ھذا ما یشیر إلیھ الّتدریس، فھو الذي یخطط وینفّذ ویقّیم، كما أنّ 

"المعارف بضاعة یمتلكھا المعلّم ویجتھد في نقلھا بفن ووضوح إلى المتعلّم الذي أنطوان صیاح 

 .2كان علیھ أن یعید إنتاجھا مثبتا أّنھ تلقّنھا وتسلّمھا وأّنھ قادر على تمریرھا بدوره"

المتعلّم فینظر النظریة السلوكیة ھو مخزون یجب أن یعّبأ بمجموعة من المعارف المتعلّم: 

ودوره االستماع والتنفیذ واالحتفاظ بما تعلّم، یتبّین لنا من خالل ما یلي "المتعلّم مجرد مستجیب 

                                                           
، جامعة اسكندریة، 1ط ة،یربمنظور النظریة الجنائیة، كلیة الححسن حسین زیتون، كما عبد الحمید، التعلم والتدریس من  - 1

  .129مصر، ص
 .17العربیة، المرجع مذكور سابقا، صأنطوان صیاح، تعلّمیة اللّغة  - 2
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ك ، بمعنى أّنھا تراه ذل1للمثیرات أو معالج للمعلومات ودوره سلبي غیر إیجابي في عملیة الّتعلّم"

 الشيء الذي یقع علیھ فعل الّتعلّم وكأّنھ مجرد آلة.

ننتقل إلى الطرائق الّتدریسیة: الّنظریات الّسلوكیة دائما تنتھج الّطرائق الّتي تعتمد على -

 حاستي الّسمع والبصر مثل طریقة المحاضرة.

بارات سواء للّتقویم یقوم على قیاس كمیة االستجابات المتعلّمة عن طریق االخت أّما بالّنسبة

 في الحصص الیومیة أو في نھایة الفصل الّدراسي.

یتبّین لنا أّن الّتدریس وفق الّنظریات الّسلوكیة یتبّنى منھجیة المقاربة باألھداف حیث یركز 

 المعلم على الھدف الّتعلیمي دون مراعاة المتعلّم والفروق الفردیة والبیئة الّتعلیمیة.

میدان الّتعلیم عموما والّتدریس خصوصا ھي المثیر  ومن أسس المدرسة الّسلوكیة في

 االستجابة، الّتعزیز، الّتدریب، الّتكرار.

لكي یكون ھناك تعلّم یجب أن یتوفر المثیر، ومن مھام المدّرس أن المثیر االستجابة: -

یختار المثیرات ویخطط لھا ویتوقع استجاباتھا وھذا ما نلمسھ ي نظریة االشتراط والمتوفرة في 

 عّدة مذّكرات الّتدریس وغالبا ما تكون في بدایة الّدرس من أسئلة، نبرة الّصوت في القراءة ...

أّما بالّنسبة لالستجابات فینتجھا المتعلّم مع تفاعلھ مع المثیرات المقّدمة لھ، وقد تكون 

ھا ویبطلھا صحیحة أو خاطئة فالمعلّم ھو الذي یقّیمھا إّما أن یعّززھا بقانون االستعمال أو یطفی

 بقانون اإلھمال المتواجدین لدى نظریة ثور ندایك.

ال تجد أّي سلوك جّید أو تعلیم یخلو من عالم الّتعزیز وظھر ھذا المصطلح في الّتعزیز: -

نظریة ثور ندایك، اّما في نظریة سكنر كان أوضح وأعمق ألّن عامل الّتعزیز ھو الذي یخلق مبدأ 

ك على المعلّم اّال یستغني عن ھذا العامل، وتقّید باالنتقادات الّتي أتى بھا الّدافعیة لدا المتعلّم، لذل

 سكنر للّتربیة والّتعلیم الذي طرحناه سابقا.

ال یمكن فصل أّي تعلّم عن الّتكرار فاكتساب أّي مھارة أو كفاءة أو الّتدریب "الّتكرار": -

وكیة أساسي ومرتكزا مھما لھ الفضل في عادة یعتمد على ھذا العامل، لذا تعتبره الّنظریات الّسل

تثبیت المعلومات المراد تعلّمھا وتعلیمھا، فالّسلوكیون یعتبرون أّن الّتدریب المستمر یتحّول إلى 

عادة ومھارة دون إجھاد العقل وھذا ما نراه في تعلیم القراءة والخط واإلمالء وبعض القواعد 

د بالّشواھد" ولھذا فالمعلم یتدّرب على مھارة االستماع الّنحویة والّصرفیة وكما یقال "تحفظ القواع
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الجّید والكالم الّسلیم والقراءة المسترسلة والحفظ اآللي ولیس لھ الحّق في المناقشة والّتفكیر 

 العمیق واإلبداع. 

 الّتدریس وفق الّنظریات المعرفّیة: -ج
سالبا یستمع ویحاكي ویكرر ما  انطالقا من ھذه المقولة "الّنظریات المعرفیة ال ترى اإلنسان

یستمع إلیھ فحسب بل إّنھ كائن فاعل في عملیة اكتساب اللّغة، وال تجري علیھ قوانین الّتعلّم الّتي 

، معناه أّن الّتعلم المعرفي نشاط ذھنّي یفترض اإلدراك والفھم 1اشتقت من الّتجریب على الحیوان"

ار وال یمكن في إضافة معارف جدیدة فقط بل تشكیل واالستنباط ولیس االستماع والمحاكاة والّتكر

تلك المعارف وتنظیمھا وتغییرھا، فھو نتاج الّتفاعل بین المتعلّم والبیئة الّتعلیمیة، إذا الّتعلیم في 

نظر علماء الّنظریات المعرفیة ال یكون كامال إّال بتغییر المتعلّم طریقة تفكیره وبنائھ المعرفي 

لنا ھو: ھل توّظف الّنظریات المعرفیة في الّتدریس؟ وكیف للمعلّم أن والسؤال الذي یتبادر 

 یستثمرھا في طرائقھ الّتدریسیة؟ وما ھي نظرتھا للمعلّم والمتعلّم معا؟

من خالل عرضنا لمذّكرات الّتعلیم وما تطرقنا إلیھ في الفصل األّول من رائق الّتعلیم  -

ا أّن دور المدّرس تغّیر بتغّیر المنھجیة أال وھي "المقاربة وأدوار المعلّم في مھنة الّتدریس یتبین لن

بالكفاءات" ولم تعد تكمن مسؤولیتھ في نقل المعرفة إلى المتعلّمین وھو الملقّن والمفّسر والّشارح 

 والمستنتج بل أصبح الموّجھ والمرشد والمنّظم.

العملّیة الّتعلیمیة الّتعلمیة بل  وھذا ال یعني أّن الّنظریة المعرفیة تستغني عن دور المعلّم في -

تعطیھ مكانة في محتواھا وأسسھا وھذا ما نراه عند "بیاجیھ"، یرّكز على أّن دور المعلّم ھو دور 

منّظم للخبرات المختلفة الّتي تتضمن مشكالت مفیدة وینبغي على المعلّم تقدیم أمثلة مخالفة لما 

مثلة المخالفة أن تعكس حلولھم الّسریعة باإلضافة تتضّمنھ استجابات األطفال بحیث یمكن لھذه األ

 إلى الكثیر من الّتطبیقات الّتربویة تساعد المعلّم على تقدیم دروسھ.

وال ننسى اھتمامات "بیاجیھ" بتحدید الجوانب العملّیة الّتربویة الخاصة بالمعلّم وكفایاتھ  -

 وسائل الّتعلیمیة المالئمة.الّتدریسیة وكیفیة الّتخطیط للّتدریس وتحدید األھداف وال

 المتعلّم: 

یرّكز المعرفیون على المتعلّم كونھ مركز العملیة الّتعلیمیة التعلّمیة فھو یساھم في مراحل  -

الّتدریس "الّتخطیط، الّتنفیذ، الّتقییم"، ویخرجونھ من دائرة االستماع والحفظ اآللي والّروتین 
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م یتنّبأ لألھداف التعلّمیة، تنظر لھ على أساس عنصر الیومي، فالّنظریة المعرفیة تجعل المتعلّ 

مفّكر نشیط یعمل على بناء فھمھ للعالم المحیط بھ بطریقتھ الخاصة مّما لھ الحق للمشاركة في 

 بناء المنھاج الّدراسي.

أّما بالّنسبة لطرائق الّتدریس نجد جّل المدّرسین یستخدمون الّطرائق الّتي یكون فیھا  -

 صرا فاعال ونشیطا مثل: االستكشافیة، االستنباطیة، االستقرائیة، المناقشة.المتعلّم عن

كما نعلم كما نعلم أّن العملّیة لیست مجرّد التقاء مدّرس بتالمذتھ وتقدیمھ لبعض المعلومات 

وإنما ھي لقاء بین خبرتین حول موضوع الّدرس، خبرة المعلّم الّتي اكتسبھا بطرق متعّددة 

لمتعلّمین، ولكي یتحقق ھذا على المعلّم كیف یتعلّم طّالبھ وماذا یتعلّمون؟ وكیف ومختلفة وخبرة ا

یستخدموا ما تعلّموه؟ وللحصول على كل ھذا علیھ أن یكون على درایة بنظریات النمو المعرفي، 

ویمّیز الّتدریس وفق ھذه الّنظریات تولي اھتماما بالغا بالمتعلّم وما یحیط بھ تفاعل وتكشف عن 

عتھ المزّیفة وھذا ما سعى إلیھ العالم الّشھیر "بیاجیھ" عندما حّدد لنا مراحل وعوامل مؤثرة في أقن

 الّنمو المعرفي وسنعرضھا في المخّطط اآلتي:

    

   
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العوامل المؤّثرة في الّنمو المعرفي

 المالءمة

 الّتكّیف الّتنظیم

 الّتوازن البیئــــة الّنضـــج

 الماّدیة

 االجتماعیة

 المدرسیة

 مراحل الّنمو

 الّتمثیل

 .مخطط یمّثل عوامل الّنمو المعرفي لبیاجیھ
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من خالل الّتطبیقات التربویة الّتي عرضناھا في الفصل السابق للنظریات المعرفیة في  -

باإلضافة إلى التي لم تتسنى لنا الفرصة بتقدیمھا كنظریات "برونز"، "أوزیل"، الّتربیة والّتعلیم 

 یتبّین لنا الّتدریس وفق ھذه والّنظریات یقف على األسس الّتالیة:

 تركز الّنظریات المعرفیة على االستعداد وأھمیتھ للّتعلّم. -

یذ لما لھا من قیمة في تؤكد ھذه الّنظریات على توفیر المواد المحسوسة في تعلّم التالم -

اكتشاف طرقھم الّتفكیریة، كما تؤكد على توفیر األلعاب التربویة وتطعیم األنشطة الّتعلیمیة بروح 

اللّعب التي تتمثل في الحریة وتلقائیة والمتعة وباألخص لدى الصفوف االبتدائیة الدنیا، من القسم 

 الّتحضیري إلى نھایة السنة الثانیة.

إعطاء مشكالت تتطلب عملیات عقلیة تفوق تطوره المعرفي أي مراعاة تجنب المعلّم  -

 مراحل النمو والفروق الفردیة.

یجب على المعلم الّتأكد بأّن المتعلم قد تعلّم كل المتطلبات القبلیة قبل تعلّمھ المھمات  -

 الجدیدة، والّتعلم یجب أن یسیر حسب تسلسل واضح وذلك لتجبن التراكم المعرفي.

بل تجعل من المتعلّم كیفیة الّنظریات المعرفیة ال تلغي الخطأ في بناء المواقف الّتعلمیة  -

 االستفادة من أخطائھ لبلوغ مستوى أعلى من التعلّم ومن ال یخطئ فال یصیب.

تعطي النظریات المعرفیة الجزئیة للمتعلّم في تنظیم خطواتھ في الّتفكیر وما یناسب میولھ  -

 وقدراتھ ویكون دور المعلم في الّتوجیھ والّتیسیر والّتنظیم.واھتماماتھ 

تؤكد ھذه النظریات على ضرورة بناء مواقف تربویة ّتتسم بالّتحدي المعقول لقدرات  -

 المتعلّمین، بحیث ال تصل مواقف الّتحدي ھذه إلى حد تعجیز الّطلبة وشعورھم باإلحباط والفشل.

نجده بأشكال متنّوعة عند علمائھا كالعالم برونز، یستخدم  ھذه النظریات ال تلغي الّتشجیع، -

 المتعلّم البیئة الّتي یعیش فیھا.الّتشجیع في اكتشاف 

 جدول المقارنة بین الّتدریس وفق الّنظریة الّسلوكیة والّتدریس وفق الّنظریة المعرفیة:
وفق الّنظریتین بعد ھذه المسیرة وما قلناه سلفا سنحاول الخروج بمقارنة بین الّتدریس 

  "الّسلوكیة، المعرفیة".
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 الّتدریس وفق الّنظریة المعرفیة الّتدریس وفق الّنظریة الّسلوكیة
ھو مركز العملیة الّتعلیمیة الّتعلّمیة المعلّم:  -

 دوره المنّسق شارح، مفّسر، مستنتج.
 دوره المستمع، المستقبل، سلبي. المتعلّم: -
الّسمعیة البصریة، المحاضر،  الّطریقة: -

 التحفیظ.
قیاس كمیة االستجابات الّصحیحة  الّتقویم: -

 .عن طریق االختبارات
  الّتكرار والّتدریب أسلوب أساسي

 وضروري.
  تعطي الّشكل والبنیة اھتماما أكثر من

 المعنى.
 .الّتعزیز یكون بعد االستجابة أي بعد الّتعلّم 
  عادات الخبرة تكون عن طریق ّتعلّم

 ومھارات.
 .القراءة والكتابة بعد تعلّم المحادثة 

 

دوره مرشد، موجھ، مشرف، المعلّم:  -
 المنشط، المیّسر، المنّظم.

ھو محور العملیة الّتعلیمیة  المتعلّم: -
 التعلّمیة دوره إجابي.

االستقرائیة، االستقصائیة،  الّطریقة: -
 المناقشة، حل المشكالت.

 ل المعرفيقیاس كمیة الّتحصی الّتقویم: -
  الّتكرار یكون بشكل تلقائي المعنى

 والّتفكیر ھما أساسیان فیھا.
  الّتشجیع یكون قبل الّتعلّم ألّنھ ھو الذي

 یولّد الّدافعیة في الّتعلم.
  الخبرة تكون في كیفیة الّتعامل مع

 مشكالت جدیدة.
  یمكن البدء بالقراءة والكتابة منذ أّول

 مّرة. 
 

الفروق في الّتدریس بین الّنظریتین، لكن رغم االختالف الموجود بین ھذه كانت أھّم    

الّنظریتین إّال أّنھ یوجد تداخل وتكامل بینھما، فالّنظریة المعرفیة لم تأتي من عدم أتت على أنقاض 

 الّنظریة الّسلوكیة، ولھذا ینبغي على المعلّم اإللمام بنظریة الّتعلیم لما تحتویھ من أھّمیة في حیاتھ

المھنیة وبواسطتھا یتعّرف على مھارات الّتدریس وتساعده على اختیار الّطریقة المناسبة وطرح 

األسئلة ذات مستوى عالي من الّتفكیر والقیام بعملیة الّتقییم بشكل صحیح، كما أّنھ بواسطتھا 

وفق مبدأ یتعّرف على كیفیة صیاغة األھداف الّسلوكیة وتحلیل المحتوى الّتعلیمي وتنظیم أجزائھ 

واحد باإلضافة إلى ذلك فھذه الّنظریة تساعده على اختیار االستراتیجیة الّتي تناسب طّالبھ 

والمحتوى الّتعلیمي الذي یرغب بتعلیمھ وتھیئة الفرص المناسبة للمنافسة والّتزوید بالّتغذیة 

 الّراجحة.

وفي األخیر على المعلم اإللمام بھذه الّنظریة وااللتزام بمحتواھا وستجعلھ معلّما كفؤا واثقا 

 بنفسھ، قادرا على مھنة الّتعلیم ومشقّاتھا دون مشاكل الّتذكر واإلحراج والّتوتر.  
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 وقد توصلنا في نھایة بحثنا إلى جملة من النتائج و المالحظات نوردھا فیما یلي:          

أن التعلیمیة ھي میدان علمي تعلیمي في أن واحد كما أنھا علم مستقل بذاتھ، وھو  -

یدرس التعلیم من جوانب متعددة: محتویاتھ ،نظریاتھ وطرائقھ دراسة علمیة إضافة إلى ذلك 

المتعلم والطریقة و  -علم مساعد للبیداغواجیا، كما ال تكمن عناصرھا في المثلث" المعلم

 تھ بالوسائل التعلیمیة األھداف التعلیمیة و التقویم و المنھاج المعرفة" بل تجاوز

كما استخلصنا أن التعلیم مھنة مركبة ذات أدوار كثیرة و متداخلة فیھا المسؤولیات و  -

 تكثر فیھا الواجبات كما تتطلب تحفیز دوافع التطلع المعرفي و الكفاءة العلمیة.

و الحدیثة وھذه األخیرة لیست طرائق خاصة كما تحدد طرائق التدریس منھا التقلیدیة -

تعتمد على أسس محددة بل ھي محاولة اإلفادة من إیجابیات الطرائق التقلیدیة ومع تطور 

اللسانیات التطبیقیة مستقبال و التطور التكنولوجي ستصبح الحدیثة ھي التقلیدیة بظھور طرق 

 جدیدة و مبتكرة.

ت على أساس المثیر و االستجابة و تبیذ األفكار یتبین لنا أن النظریة السلوكیة تأسس -

غیر القابلة للمالحظة و القیاس، وھي تأكد أن كل معرفة مقدمة للتالمیذ ال بد أن تكون قادرة 

على إنارة اھتمامھ ومیولھ وحوافزه ویتم ذلك بالتفكیك وتقییم المادة الدراسیة على إجراء وفق 

وثم تقدیسھا إلى المتعلم بتسلسل وتدرج، أما النظریة  معطیات وواقع یمكن وضع العالقة بینھما

المعرفیة جاءت لتكمل ما أھملتھ النظریة السلوكیة من اإلرادة والعقل والرغبة في اكتساب 

 اإلدراك بالبیئة".  -التخیل-المعرفة وتربط العملیات الداخلیة" التذكر

مة في التدریس وذلك نالحظ من خالل تحلیلنا لھذه األطروحة أن لھذه النظریات بص

بوضع تطبیقات تربویة في العملیة التعلیمیة التعلمیة حیث تعتمد النظریة السلوكیة على سلوك 

المتعلم من خالل ثنائیة المثیر و االستجابة وما یلحقھا من تعزیز وما یتوسطھما من تدریب و 

 تكرار وذلك لتحصیل المعرفة

معرفة التي تھدف إلى كشف عن أقنعة المتعلم كما تعطي السیادة للمعلم بعكس النظریة ال

و الوصول إلى طریقة تفكیره  وذلك تعتبره ھو محرر العملیة التعلمیة.إضافة إلى ذلك ترى 
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ھذه النظریة المتعلم لیس بحاجة إلى أن یتعلم فقط بل كیف یتعلم ؟ولماذا یتعلم وكیف یستثمر ما 

 تعلمھ؟

ن اإلختالف الموجود بین التدریس وفق النظریتین ومع كل مقلناه وحللناه سابقا وبالرغم م

ال نستطیع إلغاء أي منھما وخصوصا في التعلیم اإلبتدائي.لطالما نحن في مسیرة منھجیة 

 المقاربة بالكفاءات إذن " النظریة الطاغیة و األكثر استعماال في التعلیم ھي النظریة المعرفیة"

لطریقة الجیدة و الناجحة علیھ أن یكون وفي األخیر لكي یسھل على المتعلم انتقاء ا -

 على درایة بنظریات التعلم درایة تامة أي نظریا وتطبیقیا.

 وفي ختام ھذا العمل أسأل هللا تعالى أن یجعلھ خالصا لوجھھ الكریم.
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 القرآن الكریم :بروایة ورش.

 المراجع و المصادر.

أحمد حساني، دراسات في اللیسانیات التطبیقیة، حقل تعلیمیة اللغات دیوان -1

 .2000المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة األولى 

اللقائمي، المناھج بین النظریة و التطبیق، عالم الكتب القاھرة ، مصر أحمد حسین -2

 .1995الطبعة األولى 

أحمد رذیتة عثمان، طرائق التدریس منھج، أسلوب، وسیلة،دار المناھج -3

 .2004عمان،األردن، الطبعة األولى،

الطبعة أحمد محمد عبد الخالق، مبادئ التعلم،دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة ، -4

 .2001الثانیة،

أنطوان صیاح، تعلیمة اللغة العربیة،منشورات دار النھضة بیروت،لبنان، الطبعة -5

 األولى.

إیناس عمر محمد أبو حتلة، نظریات المناھج التربویة، دار الصفاء للنشر و    -6

 .2005التوزیع ،عمان،األردن،الطبعة األولى،

ترجمة حامد عامر، دار المعرفة اللبنانیة باولو فریري، المعلمون بناة الثقافة -7

 مترجم. 2004القاھرة،د.ط   

بشیر ایدیر، تعلیمیة النصوص بین النظریة و التطبیق، عالم الكتب الحدیث األردن -8

 .2007الطبعة األولى 

توفیق أحمد مرعي ،محمد محمود الحیلة،طرائق التدریس العامة  دار النشر المسیرة -9

 .2005عمان األردن، الطبعة األولى،للنشر و التوزیع، 

أحمد حیدرة، دار  جمال الدین أبو الفضل ابن منظور، لسان العرب، تحقیق عامر-10

 بیروت ،لبنان. الكتب العلمیة،
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اختیار وتقویم الوحدات جمیس راسل، أسالیب جدیدة في التعلم والتعلیم وتعمیم و-11

 1991العربیة، القاھرة دون طبعة التعلیمیة، ترجمة أحمد خیري كاظم، دار النھضة 

 .مترجم

دار المعرفة  ترجمة خلیل حلمي، جون لیونز، نظریة نظریة تثومسكي اللغویة،-12

 .1986الجامعیة، مصر، الطبعة األولى 

مصریة اللبنانیة، حسن شحاتة، تعلیم اللغة العربیة بین النظریة و التطبیق، الدار ال-13

 .2004الخامسة القاھرة الطبعة

 حسین أبو ریاش، زھریة عبد الحق، علم النفس التربوي، دار المسیرة، للنشر-14

   . 2007األردن، الطبعة األولى ، التوزیع، عمان،و

، األردن الطبعة األولى تعلم والتعلیم، دار الفكر، عمانحسین منسي، سیكولوجیة ال-15

2005. 

فاف بمقاربة بالكفاءات و األھداف، دار خالد لبصیص التدریس العلمي و الفني الش -16          

 .2004التنویر  للنشر و التوزیع، الجزائر، الطبعة األولى،

اسكندریة  دار المعرفة الجامعیة، دراسات في اللسانیات التطبیقیة، خلیل حلمي، -17     

   .2005د.ط.، مصر

التطبیقیة، دار یة والتعلم والتعلیم األسس النظرسامي محمد ملحم، سیكولوجیة -18         

 .2006المسیرة، عمان، األردن، الطبعة الثانیة

سعد علي نرایر، داود عبد السالم صبري، محمد ھادي حسن، طرائق التدریس -19 

 .2014العامة،دار الصفاء للنشر والتوزیع،عمان، األردن، الطبعة األولى ،

طباعة و النشر، الجزائر، صالح بلعید،دروس في اللسانیات التطبیقیة، دارالھومة لل-20 

 .2009الطبعة الرابعة،
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صالح محمد علي أبو جادوا ، علم النفس التربوي،دار المسیرة للنشر والتوزیع، -21
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