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 طرق التدريس اخلاصة باالقتصاد املنزيل واألنشطة التعليمية املصاحبة هلا

 المقدمة

ومتنوعة فمنها الطرق التقلٌدٌة الفلسفة العامة لعملٌة طرق التدرٌس عدٌدة  إن
ومنها الطرق الحدٌثة حسب المكان والزمان  ومنها الطرق الحدٌثة حسب المكان 

والزمان والفبة العمرٌة للمتعلمٌن وعلى المعلم إن ٌختار الفلسفة التً تتناسب 
بحٌث ٌستطٌع إدراكها وتطبٌقها على الوجه األكمل حسب طبٌعة األهداؾ التربوٌة 

حقٌقها والمناهج الدراسٌة المختلفة ولعل أهم ما ٌوضع فً االعتبار هً المراد ت
معرفة المفاهٌم والقوانٌن والنظرٌات التً تحدد الطرٌقة المناسبة للهدؾ المراد 
قٌاسه ومما ٌخلق نوع من التفاعل التلقابً بٌن المعلم والمتعلم لتطبٌق ذالك من 

. خالل استكشاؾ والتجرٌب والمالحظة
 

:  تدرٌسطرق ال
صىي ِجّىعح خطىاخ َرثعها اٌّعٍُ ٌرحمُك أهذاف  إْ طشَمح اٌرذسَش ٌُضد

ِشهىسج ٌٍرذسَش، فإْ رٌه َشجع فٍ األصً  وإرا وأد هٕان طشق ِرعذدج. ِعُٕح

راذها،   اٌثششَح، وعٓ طثُعح اٌّعشفح إًٌ أفىاس اٌّشتُٓ عثش اٌعصىس عٓ اٌطثُعح

ِا هٍ اٌرعٍُ، وهزا ِا َجعٍٕا  ء إٌفش عٓوّا َشجع أَضاً إًٌ ِا ذىصً إٌُه عٍّا

 . ٔمىي أْ هٕان جزوس ذشتىَح ؤفضُح ٌطشائك اٌرذسَش
 

 

إن طرق التدرٌس عدٌدة ومتنوعة فهناك الطرق التقلٌدٌة ، والطرق الحدٌثة ،      
جاء نتٌجة تطور فلسفة التربٌة وأهدافها مع االهتمام بؤسس التعلٌم  وهذا التنوع

هناك طرٌقة محددة للتدرٌس قد تصلح لفبة من المتعلمات  لٌست ونظرٌاته ، لذلك
: لمعلمة أن تختار منها ما ٌتناسب  عدٌدة ٌمكنطرق بمكان معٌن وإنما هناك 

 
. المعلمة وفلسفتها التربوٌة وقدراتها التعلٌمٌة -1
 .طبٌعة  األهداؾ المراد تحقٌقها  -2

 .طبٌعة الموضوع الذي سٌدرس 3 -
 .رسً والتربوي النظام المد4 -

 .مدى توافر الوسابل التعلٌمٌة فً المدرسة  -5
 .المتعلمة وإمكانٌاتها وقدراتها ومراحل نموها  -6
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تقرره عوامل عدٌدة تتؽٌر  مادة االقتصاد المنزلًإن اختٌار طرٌقة معٌنة لتدرٌس 

بتؽٌر الظروؾ لهذا فإن هناك مجموعة من المبادئ السٌكولوجٌة للتعلم تكون 
األسالٌب الفعالة فً التدرٌس، وهً العوامل األساسٌة أو الثابتة فً كل تعلم  وراء

 
: ومن هذه المبادئ ما ٌلً 

أهداؾ المادة وطبٌعة الفصل وحجمه ، وقدرة المعلمة وشخصٌتها ، ونوع الوحدة 
التعلٌمٌة ، وهذه كلها اعتبارات هامة فً تقرٌر أي الطرق ٌجب على المعلمة أن 

ؾ معٌن ، ولما كانت هذه العوامل تختلؾ من موقؾ آلخر ، كان تستخدم فً موق
. من الواضح أنه ال توجد طرٌقة ٌمكن أن تعتبر أفضل الطرق دابما 

 
لٌست مجموعة من الحقابق التً تجمعها مناشط  االقتصاد المنزلًمادة طبٌعة إن 

لٌها معٌنة ، و إنما هً جزء من المعرفة المنظمة التً أمكن الوصول إ  فكرٌه
تعتمد أساسا على المالحظة الدقٌقة والتجرٌب والتفكٌر المنطقً   لطرق موضوعٌة

مع تعتبر جزء ال ٌنفصل عن المادة ، ولهذا كان البد من التعامل   ، أي أن الطرق
 .باعتباره مادة وطرٌقة  مادة االقتصاد المنزلً

 
نظرٌات التً تبنى مجموعة من المفاهٌم والقوانٌن وال مادة االقتصاد المنزلًإن 

. من مجموعة من الحقابق ، حتى تحقق وظٌفة العلم على التفسٌر والتنبإ 
وتعتبر أفضل طرق التدرٌس هً تلك التً تهتم بالتفاعل بٌن المتعلم والمادة بحٌث 
تجد المتعلمة نفسها فً موقؾ ترٌد فٌه حقا أن تعرؾ وتمارس ألوانا من النشاط 

لتجرٌب واالستكشاؾ واالستقصاء ، ورإٌة العالقات التً تمكنها من المالحظة وا
والوصول إلى استنتاجات حتى تصل إلى إجابات عن التساإالت والموضوعٌة ، ثم 

تستخدم معرفتها الجدٌدة فً تفسٌر مواقؾ أخرى جدٌدة ، وبذلك ٌبتعد تدرٌس 
 عن التلقٌن والسرد والتسمٌع وٌركز على كٌفٌة الوصول مادة االقتصاد المنزلً

. إلى الحقابق ، وعلى كٌفٌة بناء تلك الحقابق 
 

مادة االقتصاد مفاهٌم أساسٌة لها معانً أكثر عمقا وشموال وطرق تدرٌس 
 :تستمد وجودها وكٌانها من  المنزلً

 
. المعلمة وطبٌعة عملها  -1
. المتعلمة وإمكاناتها وقدراتها ومراحل نموها وخصابص كل مرحلة   -2
تعلٌمها وطبٌعتها وكٌفٌة تحقٌقها لألهداؾ المقررة التً  المواد التً ٌراد -3

. تنشدها الدولة 
وجود مشكلة تهتم بها المتعلمة وتشترك فً البحث عن حلها اشتراكا فعاال  -4

 .على أن تكتسب ا لمهارة أو فهمها لمعنى ما ٌعٌنها على حل المشكلة 
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 :مادة االقتصاد المنزلًدور المعلمة فً تدرٌس 
 

مجموعة المتعلمات الالتً ستدرس لهن والحالة التً توجد علٌها هذه  دراسة 
المجموعة من حٌث معارفهن ومعلوماتهن السابقة ومدى فهمهن لما درسته عن 

لذلك كان ال بد من عمل القٌاس القبلً لتحدٌد  –المادة فً المقررات السابقة 
بحٌث  تكون  .لجدٌد مستوى المتعلمات الراهن الذي ستبنى علٌه المعلمة الدرس ا

من خالل  المادةعلى معرفة أكٌدة باألهداؾ التً من أجل تحقٌقها تقوم بتدرٌس 
 : القٌام بوضع الخطط التً تحقق هذه األهداؾ وهً 

 
كتابة الخطط لقٌاس مدى التقدم نحو تلك األهداؾ والنتابج التً حصلت علٌها ،  -

ى تحقٌق األهداؾ بنجاح تام وقد ٌستدعً األمر إعادة بعض الخطوات توصال إل
 ومستوى مقبول

االهتمام باستؽالل النشاط الذاتً للمتعلمات والعمل على تدعٌم فكرة التوجه  -
 .الذاتً لكل متعلمة 

 .االهتمام بالفروق الفردٌة بٌن المتعلمات  -
 .أن تجعل للمادة دورا وظٌفٌا فً حٌاة المتعلمة الخاصة والمستقبلٌة  -

 
 : هم األسس والممٌزات العامة للطرق الحدٌثة فً التدرٌس فٌما ٌلًإٌجاز أ وٌمكن

 
استقالل نشاط المتعلم ومنحه الفرصة للتفكٌر والعمل والحصول على 1 - 

 . بنفسه المعلومات
 .تنوٌع األنشطة لمواجهة الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن فً أثناء التدرٌس 2 - 
 .ر العلمً والتفكٌر الناقدتنمٌة قدرة المتعلمٌن على التفكً 3 - 
الحواس على المالحظة كؤساس لتنمٌة كافة قدرات العقل من تخٌل  تدرٌب 4 - 

 .وإصدار أحكام عند معالجة القضاٌا المختلفة وتعلٌل واستنتاج
 .العمل الجماعً والتعاونً تشجٌع المتعلمٌن على األخذ بروح5 - 

 
التدرٌس نذكر  عند اختٌاره لطرق لمهناك العدٌد من العوامل التً ٌتؤثر بها المع

 : منها
 

 . أهداؾ تدرٌس المواد اإلجتماعٌه -1 
   .قدرات المتعلمٌن واستعداداتهم وخبراتهم السابقة ودرجة نضجهم العقلً  -2 

 .الوسابل واألدوات التعلٌمٌة  -3
 . إمكانٌات البٌبة المحلٌة  -4
 . الخارجٌة القراءات  -5
 . التربوي فً المدرسةاإلشراؾ اإلداري   -6
 .التربوي التوجٌه الفنً واإلشراؾ  -7
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طرابق التدرٌس القابمة على جهد المعلم والمتعلم 
 :معٌار جهد المعلم والمتعلم إلً ما ٌلً وتصنٌؾ هذه الطرابق بناًء على

 
  :  تتضمن المعلم و طرابق التدرٌس القابمة على جهد -
 .التربوي التوجٌه الفنً واإلشراؾ -
 

 طرابق التدرٌس القابمة على جهد المعلم والمتعلم
 :معٌار جهد المعلم والمتعلم إلً ما ٌلً وتصنٌؾ هذه الطرابق بناًء على

 
  :  تتضمن المعلم و طرابق التدرٌس القابمة على جهد  -1
 . طرٌقة المحاضرة -أ

 .الطرٌقة اإللقابٌة -ب
 

 :وتتضمنتعلم طرٌقة التدرٌس القابمة على جهد المعلم والم - 2
 . التعلم التعاونً –أ 
 .التدرٌس المصؽر -ب
 .العروض العلمٌة –ج 
 .المشروع –د 
 

 :التدرٌس القابمة على جهد المتعلم وتتضمن طرابق  –3
 . الحقابب التعلٌمٌة –أ 
 .التعلٌم المبرمج ب
 .المجمعات التعلٌمٌة –ج 
 . التعلم باستخدام الحاسوب –د 
 . التعلم اإلنقابً -هـ

 
 :ومن أهمها ما ٌؤتً  كثٌرة ومنوعة مادة االقتصاد المنزلًطرق تدرٌس  
 

 .الطرٌقة اإللقابٌة  -1
 .طرٌقة المناقشة  والحوار -2
 .طرٌقة حل المشكلة  -3
  .طرٌقة اللعب  -4
 (اإلٌضاح العملً)الدروس العملٌة   -5
 .طرٌقة التعلم الذاتً   -6
 .طرٌقة العاصفة الذهنٌة   --7
. ٌقة تمثٌل األدوار  طر -8
 طرٌقة التعلم التعاونً -9
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 : -  Lectureالطرٌقة اإللقابٌة: أوال 
 

وٌعد ( كل حدٌث مخطط أو مرتجل ٌلقٌه المعلم على المتعلمٌن ) ٌقصد باإللقاء 
اإللقاء من أقدم األسالٌب فً التدرٌس وهو ٌقوم على عرض أو تقدٌم المعلم 

بصورة من صور اإللقاء المختلفة ، وهذا ٌعنً  للمتعلمٌن" جاهزة " المعلومات 
أن العبء األكبر من العملٌة التعلٌمٌة ٌقع على كاهل المعلم ، وقد ٌطرح المعلم 
أثناء اإللقاء أو فً نهاٌته بعض األسبلة على المتعلمٌن بهدؾ لفت انتباههم أو 

ألسبلة التؤكد من فهمهم لما ٌقوله ، وقد ٌسمح المعلم للمتعلمٌن بطرح بعض ا
االستفهامٌة أثناء اإللقاء أو فً نهاٌته ،ومن الممكن أن ٌستخدم المعلم بعض 

. الوسابل التعلٌمٌة التً تساعده على توضٌح ما ٌقوله وإعطاء الدلٌل على صحته 
 
 

: - وٌتخذ اإللقاء فً التدرٌس األشكال المختلفة التالٌة 
.  المحاضرة التقلٌدٌة -القصة   -الوصؾ   -الشرح   -

 
: - شروط اإللقاء الجٌد 

أن ٌتناسب صوت المعلم من حٌث ارتفاعه وانخفاضه مع سعة ؼرفة الصؾ  -
. قلة  وعدد المتعلمٌن كثرة أو

أال ٌكون اإللقاء سرٌعا ٌتعذر على المتعلمٌن متابعته وال بطٌبا ٌدعو إلى الملل  -
 .والضجر ، بل ٌكون معتدل السرعة

ر الهامة فً درسه وأن ٌكررها بؤسالٌب مختلفة فً أن ٌركز المعلم على األفكا -
 .محاولة لترسٌخها فً أذهان المتعلمٌن 

أن ٌراعً المعلم معلومات المتعلمٌن وخبراتهم السابقة وٌستؽلها فً تعلٌمهم  -
 .بؤن ٌربط بها حقابق الدرس الجدٌد ومادته ربطا وثٌقا 

م المتعلمٌن ، وبكل ما ٌجعلهم ٌنبؽً أن ٌعنً المعلم كل العناٌة باستثارة اهتما -
مشتركٌن فً الدرس اشتراكا فعلٌا مٌالٌن إلى االستؽراق فٌه وبذل كل جهد فً 

 .تفمهه وحسن إدراكه 
 

 : االنتقادات الموجهة لإللقاء عندما ٌستخدم وحدة فً التدرٌس
 
اإللقاء المستمر من قبل المعلم ال ٌثٌر اهتمام المتعلمٌن وال ٌستطٌعون تركٌز  -

ون عن حدٌث المعلم وال انتباههم على امتداد الحصة الدراسٌة وبالتالً ٌنصرؾ
بسبب الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن فإن بعضهم ال ٌستطٌع مجاراة ٌتابعونه 

 .حدٌث المعلم واستٌعاب المعلومات بالسرعة نفسها التً ٌعرضها المعلم 
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المعلومات جاهزة للمتعلمٌن  فاإللقاء ٌعنً تقدٌم: ٌفقد المعلم دوره التوجٌهً  -
الذٌن تقتصر مهمتهم على حفظها ، لذلك فإن اعتماد اإللقاء بشكل ال ٌعطً فرصة 

 .للمتعلمٌن للعمل على تحصٌل المعرفة بإشراؾ المعلم وتوجٌهه 
ٌجعل اإللقاء حفظ المعلومات ؼاٌة فً حد ذاته وهذا ٌتنافى مع أهداؾ التدرٌس  -

المالحظة ، التفكٌر ، التطبٌق ، التحلٌل ، ) ارات التً تإكد على تنمٌة المه
 بل إن معطٌاتها تتبدل مع الزمن  خاصة إن طبٌعة المعلومات ؼٌر ثابتة( التركٌب 

ٌسهم اإللقاء فً حرمان المتعلمٌن من فرصة البحث والتنقٌب عن المعلومات  -
ي وجماعً التً تناسبه وٌشعر بالحاجة إلٌها وبذلك ٌحرمه اإللقاء من نشاط فرد

 .له دوره الكبٌر فً نموه المتكامل المرؼوب فٌه 
 

 :من ممٌزات اإللقاء 
. ٌمكن تؽطٌة أكبر قدر من المادة العلمٌة فً وقت معٌن  -
 تتمٌز بالنظام والهدوء وهً جٌدة فً تدرٌس المجموعات الكبٌرة من المتعلمٌن  -
 
 

 ثانٌا ًطرٌقة المناقشة والحوار
 

وقد ، والحوار وسٌلة االتصال الفكري بٌن المعلم والمتعلم تعد طرٌقة المناقشة 
وهو أسلوب قدٌم فً التعلٌم ٌرجع ،ٌكون الحوار بٌن الطرفٌن موقفا تعلٌمٌا فعاال 

إلى أرسطو وسقراط حٌث كانا ٌتبعاه فً توجٌه تفكٌر المتعلمٌن وتشجٌعهم على 
والمناقشة أسلوب وتعتبر طرٌقة الحوار . البحث فً القضاٌا المطروحة علٌهم 

إذ تعتمد على  لون من ألوان الحوار ، معدل عن طرٌق اإللقاء او المحاضرة 
فهً تنقل المتعلم من ، الشفوي بٌن المعلم والمتعلم أثناء عرضة للمادة التعلٌمٌة 

الدور السلبً المتمثل بتلقً المعلومات إلى الدور االٌجابً الذي ٌسهم فٌه مع 
 ، داء الرأي المعلم فً التفكٌر وإب

 
 :وٌمكن أن ٌحقق هذا األسلوب عدة أؼراض منها 

 
التعرؾ على معلومات المتعلم السابقة التً ٌمكن للمعلم اتخاذ أساسا للتعلم  -

 .الجدٌد 
إثارة اهتمام المتعلمٌن بالدرس عن طرٌق توجٌه أنظارهم إلى بعض المشكالت  -

 التً تدعو للتفكٌر وإٌجاد الحلول المناسبة لها
توجه المتعلمٌن إلى كٌفٌة وضع خطة لبحث مشكلة ما تفسر البٌانات والحقابق  -

 .الناتجة من خبرتهم 
 .الوقوؾ على مدى تتبع المتعلمٌن للدرس وتصحٌح أخطاء فهمهم  -
 تطبٌق المبادئ و المفاهٌم التً تعلموها فً مواقؾ جدٌدة  إلىتوجٌه المتعلمٌن  -
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ر على األسبلة التً ٌوجهها المعلم للمتعلمٌن وٌقوم أسلوب المناقشة والحوا  
ٌعرؾ المعلم كٌؾ ومتى ٌسال  أنولذلك ٌنبؽً ، المتعلمون  التً ٌوجهها واألسبلة
. متعلمٌه 

 
 : أنواع األسبلة

 
ٌمكن تصنٌؾ األسبلة التً ٌطرحها المعلم على متعلمٌه اعتمادا على الهدؾ 

: المرجو منها ما ٌلً 
وهً األسبلة التً ٌطرحها المعلم بحٌث تدور حول : ابق أسبلة تدور حول الحق -1

 .حقابق سبق للمتعلمٌن دراستها او معرفتها من خالل خبراتهم فً الحٌاة 
 

ٌهدؾ هذا النوع من أسبلة إلى توجٌه تفكٌر : أسبلة تدور حول المشكالت   -2
شرط أال و ٌنبؽً إن تتحدى األسبلة تفكٌر المتعلمٌن ب، المتعلمٌن نحو حل مشكلة 

أي ٌمكن للمتعلمٌن اإلجابة عنها فً ، تكون مستوٌاتها أعلى من مستوٌاتهم 
. ضوء عالقات بٌن معلوماتهم السابقة والمعلومات الجدٌدة 

 
تهدؾ هذه األسبلة للتعرؾ على أراء المتعلمٌن حول : إبداء الرأي  أسبلة -3

إجابة صحٌحة بعٌنها  إلىوان هذه األسبلة ال تحتاج ، قضٌة معٌنة  أوموضوع ما 
لذلك فان هذه األسبلة تتٌح فرصا للمتعلمٌن كً ٌعبروا عن أرابهم وتدرٌبهم ، 

 .على سماع واحترام الرأي اآلخر 
 

وهً األسبلة التً ٌلقٌها المعلم لجذب انتباه : أسبلة لجذب انتباه المتعلمٌن  -4
 .متعلمٌه وزٌادة دافعتٌهم للتعلم 

 
ي ٌلقٌها المعلم لٌتحقق التوهً األسبلة : تطلبات القبلٌة أسبلة التحقٌق من الم -5

، موقؾ تعلٌمً جدٌد  أوالقبلٌة لموضوع ( المتطلبات ) من مدى توفر المعلومات 
 .وذلك لربط تلك المعلومات بالمعلومات الجدٌدة 

 
تفكٌر  إلثارةوهً األسبلة التً ٌلقٌها المعلم : أسبلة إلثارة تفكٌر المتعلمٌن -6

 .وهً أفضل أنواع األسبلة ، لمٌن وتشجٌعهم على البحث والتقصً المتع
 

وهً األسبلة التً ٌستخدمها المعلم الختبار : أسبلة لتقوٌم تعلم المتعلمٌن -7
تشكل هذه  أنوٌمكن ، نهاٌته  أوالمتعلمٌن وتقوٌم تحصٌلهم سواء خالل الدرس 
االعتماد علٌها فً تصحٌح وٌمكن ، األسبلة دافعا المتعلمٌن وتشجٌعهم على التعلم 

. األخطاء لدٌهم 
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 : ممٌزات طرٌقة المناقشة والحوار
 

. ٌشٌر األدب التربوي إلى العدٌد من الممٌزات لطرق الحوار والمناقشة 
: ومن هذه الممٌزات

 
واستخدام األسبلة لٌس طرٌقة قابمة ، ال توجد طرٌقة تعلٌمٌة تخلو من األسبلة  -

 .المناقشة الحوار فً طرٌقة   إالبذاتها 
إلى الدور االٌجابً ،تنقل المتعلمٌن من الدور السلبً المتمثل بتلقً المعلومات  -

 ،المتمثل بالمشاركة وإبداء الرأي من خالل حوار ومناقشة المعلم وزمالبه 
وخاصة ، تساعد المتعلمٌن على اكتساب مهارات االتصال والتواصل والتفاعل  -

وإدارة الحوار العلمً مما ٌسهم فً اكتسابهم األسلوب  مهارات الحدٌث والتعبٌر
 ،تجعل من عالقة المعلم بمتعلمٌه عالقة قابمة على االحترام المتبادل  العلمً

 .الخلفٌة العلمٌة والثقافٌة لدى متعلمٌه إلىتتٌح للمعلم فرص للتعرؾ  -
جاهاتهم األسبلة المطروحة وإجابات المتعلمٌن عنها تسهم فً تقدٌر وقٌاس ات -

والتً  وتقٌس مدى تحقٌق لألهداؾ التعلٌمٌة المنشودة،نحو المادة التعلٌمٌة 
فاألسبلة المدروسة والمعدة ، تسهم األسبلة فً إثارة التفكٌر العلمً لدى المتعلمٌن

تثٌر تفكٌر المتعلمٌن وتدفعهم للبحث عن ، جٌدا والمطروحة بشكل صحٌح 
 .اإلجابات المناسبة لها 

، معلم فً تقوٌمه لتعلم متعلمٌه ومدى تحقٌقهم لألهداؾ المنشودة تساعد ال -
 .وبالتالً العمل على سد الثؽرات لدٌهم 

وإدارة دفه الحوار  األسبلةعن توجٌه  مسبوالٌصبح المعلم فً طرٌقة المناقشة  -
 نحو تحقٌق األهداؾ المنشودة

 
 

طرٌقة حل المشكالت : ثالثا 
لطرق التً ٌتم التركٌز علٌها فً عملٌة التدرٌس تعتبر طرٌقة حل المشكالت من ا

، إذ أن هذه الطرٌقة تشجع المتعلمات على البحث واكتشاؾ المعرفة بؤنفسهم من 
خالل حلهم للمشكالت المطروحة علٌهن ، فإن نجاح المتعلمة فً معالجة 

المشكالت المطروحة علٌهم ٌعدهم لمعالجة القضاٌا والمشكالت التً تواجههم فً 
إعداد جٌل قادر على حل مشكالت المجتمع للحاق  إلىتهم مما ٌسهم فً النهاٌة حٌا

. بالدول المتقدمة من العالم 
. وعرفت المشكلة بؤنها موقؾ محٌر ٌثٌر الشك وعدم الٌقٌن لدى المتعلم 

 
 :معاٌٌر للمشكالت التً تستحق الدراسة 

 حلول ممكنة إلىصول استخدام مشكالت تثٌر الشك لدى المتعلم وتتطلب البحث للو
 طرح مشكالت ذات أهمٌة للمتعلم والمجتمع
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تقوم طرٌقة حل المشكالت على إٌجاد الحلول الممكنة والمناسبة للمشكالت التً )
 :وذلك بهدؾ  (تقدم للمتعلم

 
المعرفة أكثر من المعرفة  إلىالتركٌز على العملٌات العقلٌة التً ٌجرٌها المتعلم  -

 .ذاتها
لم على ممارسة أنواع مختلفة من األنشطة مثل جمع المعلومات تشجٌع المتع -

 .وإجراء التجارب ، وتفسٌر النتابج وتعمٌمها 
من أسالٌب التفكٌر التً ٌستخدمها المتعلم لحل المشكالت فً مواقؾ  االستفادة -

 .الٌومٌة  حٌاتهأخرى فً 
 

 :فوابد استخدام طرٌقة حل المشكالت 
مشكلة ٌعنً له تحقٌق هدؾ ٌسعى إلٌه فتزٌد من ثقتة وصول المتعلم إلى حل ال -

 .بنفسة وشعوره باإلنجاز 
نجاح المتعلم فً حل المشكلة ٌزٌد من مشاطه وفاعلٌته لتحقٌق أهداؾ جدٌدة  -

 .ٌسعى الى تحقٌقها فً حٌاته
 

 :- خطوات حل المشكالت
 

 :الشعور بالمشكلة 
ة فً التساإل ٌعرض المعلم مواقؾ تثٌر فً المتعلم الشك والرؼب

 
 : تحدٌد المشكلة

ٌصٌػ المعلم المشكلة من خالل تساإالت المتعلمٌن واستفساراتهم فً عبارة 
واضحة تبٌن عناصر المشكلة 

 : جمع المعلومات ذات الصلة بالمشكلة
ٌوفر المعلم بعض المراجع للمتعلمٌن لمراجعتها وجمع المعلومات المتعلقة 

. بالمشكلة المراد حلها
 :وض كحلول للمشكلة وضع الفر

ٌقدم المتعلمٌن تفسٌرات للمشكلة بهدؾ اختبارها كما ٌساعد المعلم المتعلمٌن فً 
ذات العالقة بالمشكلة والتً تقود إلى حلها من خالل المناقشة  اختبار الفروض

. والتجرٌب
 

 : اختبار الفرضٌات
. ا ٌوجه المعلم المتعلمٌن الختبار الفرضٌات تجرٌبٌا للتحقق من صحته

 :الوصول إلى حل المشكلة وتعمٌمه 
بٌن المتعلمٌن للتعرؾ على ما توصلوا إلٌه  للمناقشة والحوارٌوفر المعلم فرصا ً 

 . استنتاجاتمن 
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 :- Gamesطرٌقة اللعب :رابعا ً 
 

و مع تطور . تهدؾ طرٌقة اللعب كطرٌقة تدرٌس إلى جعل التعلم متعة 
حدثت ألعاب  عدٌدة ٌمكن استخدامها فً التكنولوجٌا الصناعٌة والتربوٌة است

مواقؾ تعلٌمٌة ومواد دراسٌة وألعمار مختلفة وٌستطٌع المعلم أن ٌصنع بنفسه 
بعض األلعاب البسٌطة ، أو ٌشترك المتعلمٌن أنفسهم فً صناعة اللعبة أو تجمٌع 

متطلباتها وهً بذلك ال تتكلؾ كثٌرا ، وتزٌد من مشاركة وحماس  
 .اتهم وتفاعلهم فً الدرس المتعلمٌن وإٌجابً

 
 :-أنواع األلعاب التعلٌمٌة 

:- تختلؾ األلعاب التعلٌمٌة من حٌث 
عدد اإلفراد المطلوب اشتراكهم فً اللعبة ، فهناك ألعاب فردٌة ، وألعاب ثنابٌة ، 

وهناك  ألعاب تحتاج لفرٌقٌن أو أكثر للتنافس أو السباق على  .وألعاب جماعٌة 
. الفوز 

ٌعتمد علٌها فً اللعب ، فهناك ألعاب تعتمد على النظر وألعاب تعتمد  الحواس التً
كذلك . ومنها ما تشترك فٌه أكثر من حاسة ... على السمع ، أو الشم أو اللمس 

. هناك ألعاب تحتاج إلى حركات عضلٌة وبعضها ٌعتمد على التفكٌر الذهنً 
. المكان الالزم لتنفٌذ اللعبة 
. ٌذ اللعبة الزمن الذي ٌحتاجه لتنؾ

الهدؾ من اللعبة ، فهناك ألعاب تهدؾ إلى تنمٌة الجانب المعرفً ، وبعضها ٌهدؾ 
بعض . التنمٌة الجانب المهاري  ، وبعضها  ٌهدؾ إلى تنمٌة الجانب الوجدانً 

 .األلعاب له أهداؾ مركبة أي ٌجمع بٌن جانبً من جوانب النمو 
 

 :-أمثلة لبعض األلعاب التعلٌمٌة 
 .ألعاب الورق  –األلعاب الجماعٌة  -األلعاب الفردٌة   –ت المسابقا

 
 :- الدروس العملٌة:   خامسا 

 
من المسلم به أننا نتعلم الشًء بواسطة عمله بالفعل أكثر مما نتعلمه عن طرق 
سماعه أو القراءة عنه  لذلك فإن التدرٌس العملً ٌعتبر جزءا هاما فً توصٌل 

س العملٌة تحت اإلشراؾ الفنً الواعً تهٌا المعرفة إلى كل متعلم فالدرو
الخطوات األولى فً االرتقاء بالمهارات الٌدوٌة واإلدارٌة ، كما تنمً المقدرة على 

. التفكٌر وتحصٌل المعلومات عن طرٌق التجربة 
 : -أنواع الدروس العملٌة 
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 :-إلى ثالثة أنواع ربٌسٌة هً  تنقسم الدروس العملٌة
 

وهً تهدؾ إلى تنمٌة المقدرة على إنتاج القطع : اإلنتاجٌة الدروس العملٌة  -1
التً ٌتم تنفٌذها فً دروس المفروشات المنزلٌة وتدوٌر النفاٌات وتصمٌم المنزل 

 .وؼٌرها 
 

وتستخدم فً توضٌح الحقابق العملٌة كما فً : الدروس العملٌة التجرٌبٌة  -2
 (حدٌد نوعه اختبار احتراق النسٌج لت)  حالة عمل التجارب مثال

 
وهً تعمل على تنمٌة القدرة على تمٌٌز : دروس المشاهدة أو المالحظة  -3

 (كٌفٌة تحدٌد وجه النسٌج)قٌمة كل منها مثالالصفات عند فحص األشٌاء وتقدٌر 
 
 

 :-مراحل الدروس العملٌة 
سواء كانت الدروس عملٌة إنتاجٌة أو تجرٌبٌة أو مشاهدة فإن األساسٌات التً 

 :-فً إدارتها وتنظٌمها واحدة تقرٌبا وهً تستخدم 
 
. مرحلة التخطٌط  -
 .مرحلة اإلعداد والتنفٌذ  -
 .مرحلة التلخٌص والتقٌٌم  -
 

ومما ٌجدر مالحظته أنه سواء كانت مادة الدرس تحتاج إلتمامها فى درس واحد 
أو عدة دروس فإنه ٌجب عند تحضٌر الدرس التفكٌر فً المراحل الثالث على أنها 

 .وحدة واحدة مكملة لبعضها بعضا 
 
 :مرحلة التخطٌط  -أ

وهً مرحلة ٌضع فٌها المعلم مع المتعلمٌن الخطة التً ٌسٌر علٌها العمل فعلٌها 
أن تتؤكد من وضوح الهدؾ من الدرس ومن وضوح الطرٌقة التً ستتبع أثناء 

فترة العمل وضوحا تاما فٌكون التخطٌط شامال لجمٌع خطوات العمل بحٌث ٌحدد 
به ، وعلٌه أن ٌشترك لكل عضو من المجموعة عمله بالضبط وطرٌقة القٌام 

المتعلمٌن فً هذا العمل التخطٌطً إلى أقصى حد ممكن ، فإن المناقشة فً هذه 
. المرحلة تساعد المتعلمٌن على تفهم أهدافه لفترة العمل الالحقة 

 
 :-اإلعداد والتنفٌذ  -ب

فً هذه المرحلة ٌعمل الصؾ إما فً مجموعات صؽٌرة أو كل متعلم على انفراد 
التً وضعت فً فترة التخطٌط ، وعلى المعلم أن ٌالحظ عمل كل متعلم  تبعا للخطة



 14 

على انفراد وعمل كل مجموعة على حدة مع إعطاء المجموعة األكثر احتٌاجا إلى 
. المساعدة انتباها أكثر وفٌما عدا ذلك توزع إشرافها بالتساوي على الجمٌع 

المبادئ األساسٌة للتعلٌم تعتبر هذه المرحلة مرحلة التدرٌس الفردي وفترة تطبٌق 
فترشد المتعلمة إلى تنفٌذ ما خططته وتساعد على التؽلب على ما ٌصادفها من 

. الصعوبات دون أن ٌقوم المعلم بإنجاز العمل للمتعلمٌن 
تعتبر هذه المرحلة مرحلة تنمٌة المستوى الرفٌع للعمل ، لذا ٌجب أن ٌكون المعلم 

 –حٌحة ، استعمال الكشتبان فً الخٌاطة متٌقظ ألمور كثٌرة مثل الجلسة الص
الخ .. إتباع األمن والسالمة  –تنظٌم ونظافة مكان العمل 

كما أنه فً هذه الفترة ٌقوم المعلم بحث المتعلمٌن على التحصٌل الدراسً 
 .واكتساب المهارات 

 
 : -مرحلة التلخٌص والتقوٌم  -ج

وتقٌٌم األعمال التً أنجزت ، فً هذه المرحلة ٌقوم المعلم مع المتعلمٌن بتلخٌص 
فإن كان الدرس من النوع اإلنتاجً ٌجب أن ٌقوم كال من أسلوب العمل وما تم من 

إنتاج وذلك على أساس مستوٌات أعلى توصل إلٌها المتعلمٌن أثناء العمل وهذا 
التقوٌم ٌتم بوساطة المتعلمٌن فقط ، حٌث ٌتٌح للمتعلمٌن تنمٌة القدرة على 

. م السلٌم التمٌٌز والحك
أما إذا كان من النوع التجرٌبً فإن فترة التقوٌم تكون مناسبة لتلخٌص النتابج 
وتوضٌح األسس والقواعد المحتوٌة علٌها التجربة وتطبٌق تلك القواعد على 

. حاالت أخرى 
 

وإذا كان الدرس من دروس المشاهدة أو المالحظة تخصص فترة التقوٌم لتلخٌص 
. تاجها أثناء مرحلة المالحظة والمشاهدة النتابج التً تم استن

إن فترة التقوٌم هذه تعتبر فترة تبلور المعلومات والقواعد العامة التً تحتوي 
. علٌها العملٌات المختلفة فً الدروس 

 
 

 :-تنظٌم العمل فً الدروس العملٌة 
 

: ٌتوقؾ انتظام العمل فً الدروس العملٌة على ما ٌؤتً 
. ضوعة له ، وعلى مدى فهم كل متعلم لدوره فً العمل مدى إحكام الخطة المو

تحدٌد األعمال اإلضافٌة اعتبار من أول الفصل الدراسً وتعوٌد المتعلمٌن على 
 .تدوٌر هذه األعمال والقٌام بها بشكل روتٌنً 

 
أن ٌقوم المتعلم بالعمل مستقل كلما أمكن ذلك حٌث ٌقوم كل متعلم بخٌاطة ثوب 

فهناك بعض المعلمٌن ٌقوم بشرح العملٌات على مشؽوالت الخاص بها،  الصالة
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إحدى المتعلمٌن وهذا ٌعنً أن المتعلم لم ٌتح له الفرصة للتمرٌن على العمل و 
 .اكتساب المقدرة على القٌام بها 

 
 .تعوٌد المتعلمٌن على االهتمام بالتخطٌط لنهاٌة العمل مثل اهتمامه بتخطٌط بداٌته 

تلخٌص المعلومات الالزمة وتدوٌن خطة العمل مقرونة  أن ٌستعٌن بالسبورة فً
بالتخطٌط الزمنً للعملٌات المختلفة كما علٌه أن ٌراقب الوقت بنفسه وٌنبه فً 

هدوء المتعلم البطًء إلى ضرورة اإلسراع فً العمل ، كما علٌه أن ٌعود 
 .المتعلمٌن على مراجعة الوقت بنفسه 
ل على المتعلمٌن العمل دون ارتباك أو ضٌاع ترتٌب األدوات والخامات ترتٌبا ٌسه

 للوقت
ترك المتعلمٌن ٌعملون فً سهولة روتٌنٌة وال ٌوقؾ العمل إلعطاء المالحظات أال 
عند الضرورة القصوى، ومن ذلك ٌتبٌن أهمٌة تخطٌط العملٌات واستٌفاء البٌانات 

الشخصٌة والمعلومات الالزمة ، كما ٌساعد الدرس العملً على الحركة وتنمٌة 
. وإٌجاد الروح المرحة أثناء العمل 

 
 :مراحل اإلٌضاح العملً 

. فترة تحضٌر ٌوضح فٌها الؽرض و الحاجة إلى استعمال النموذج المعروض
 .فترة اإلٌضاح العملً لخطوات عمل النموذج

 .فترة تدرٌب المتعلمٌن على العملٌات الموضحة
 

المعلم ومعه المتعلم أو أكثر ، أو قد وقد ٌقوم المعلم وحده باإلٌضاح العملً، أو 
 .تقوم به إحدى المتعلمٌن

 
: فترة التقدٌم أو التحضٌر   -أ

إن تقدٌم النموذج ٌجب أن ٌعطً المتعلمٌن صورة واضحة للؽرض منه كما ٌوضح 
. تسلسل العمل الذي سوؾ ٌتبعه 

 .ى نهاٌتهالنموذج العملً الناجح ٌشد انتباه و اهتمام المتعلمٌن من بدء العمل إل
 

: فترة اإلٌضاح العملً لخطوات عمل النموذج   -ب
 :ٌتمٌز اإلٌضاح العملً الناجح بما ٌلً 

 
أن ٌعمل على تحسٌن طرٌقة العمل المتبعة و ٌبٌن خطواتها بدقة ووضوح و   –1

تحدٌد و نظام متسلسل فإذا ما دونت هذه الخطوات على السبورة بالصورة التً 
 ك ٌساعد المتعلمٌن على تتبع تلك الخطوات أثناء العملاتبعت فً العمل فان ذل

  
أن ٌصاحب تنفٌذ كل خطوة من خطوات العمل الشرح الخاص بها مع مالحظة  -2

بٌن الكالم والحركة حتى ٌكون العرض ناجحا ، وعلى القابم بالعمل أن  التوازن
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تً تلً ذلك ٌلقً من األسبلة ما ٌحث المتعلمٌن على  التفكٌر واقتراح الخطوات ال
 .واقتراحات الستخدام الخبرة فً المواقؾ المماثلة 

 
أن تكون اللؽة المستعملة صحٌحة وسهلة والمعلومات مناسبة لمستوى  -3

 .المتعلمٌن حتى ٌكون الشرح مفهوما للجمٌع 
 

لك التً أن تكون األدوات والخامات المستعملة فً العرض مشابهة لت -4
أن تكون النماذج المعروضة والتً تمرر على  ٌجبٌستخدمها المتعلمٌن كما 

 .المتعلمٌن من النوع نفسه الذي سٌستخدمه المتعلمٌن 
 

ٌس  األدوات ، ٌجب أن ٌكون مكان العمل منظما طول الوقت ، وعدم تكد -5
 .الخٌوط واألقمشة والورق أوال فؤوال والتخلص من بقاٌا 

 
لمٌن وأال تحجب األدوات أن تكون جمٌع خطوات العمل واضحة أمام المتع -6

المتعلمٌن وإذا تعذر ذلك ٌقوم المعلم بعرض العمل على ة الرإٌا عن المستعمل
العرض بوضوح كما ٌحدث فً  مشاهدةمجموعات صؽٌرة تمكن كل متعلم من 

 .األزرار مثال تركٌب 
 

دوات تإخر أن تكون األدوات صالحة وجاهزة لالستعمال ، فالبحث عن األ -7
 .ضعٌفا وٌإدي إلى فقد اهتمام المتعلمٌن بالعمل عل العرض تجربتها وٌج

 
إعطاء الفرصة للمتعلمٌن بإلقاء األسبلة أثناء العرض على أن تكون فً صلب  -8

 .الموضوع 
 

أن ٌكون تلخٌص الخطوات التً ٌنتهً من شرحها أوال فؤول وٌستحسن  -9
 .ل بوضوح للتؤكد من أن الجمٌع قد فهم العمبواسطة المتعلم أو أكثر 

 
ٌفضل ترك األدوات التً استخدمت والنموذج الذي تم عمله معروضا أمام  -10

 .أحدا خطوة من الخطوات فٌرجع إلٌها  ٌنسى المتعلمٌن لربما
 

 (تدرٌب المتعلمٌن : ) الفترة التالٌة لإلٌضاح العملً  -ج
 

ٌتبع هذا  دوٌة فٌجب أنإذا كان الهدؾ من اإلٌضاح العملً هو إعطاء المهارة الً
تدرٌب عملً للمتعلمٌن تحت إشراؾ أو رقابة مباشرة ، وهذا التدرٌب قد  العرض

ٌصاحب اإلٌضاح العملً للمعلم وٌسٌر معه خطوة بخطوة بالتبادل كما فً الحاالت 
التً تشتمل على خطوات عمل كثٌرة مثل درس التدوٌر  الخ ، أو ٌتمم العرض 

. التنفٌذ بكامله ثم ٌقوم المتعلمٌن بعد ذلك ب
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ق المتبعة فً العمل ونتابج ٌجب أن ٌتاح لكل متعلم الفرصة لٌقوم بنفسه الطر
إنه عندما ٌكون الفرد رأي لنفسه ثم ٌقارن رأٌه هذا بآراء اآلخرٌن حٌث  العمل

. القدرة على الحكم السلٌم فإنه ٌعطً لنفسه الفرصة لتنمٌة  
 

 :دالبل نجاح اإلٌضاح للدرس العملً 
: ضاح للدرس العملً ناجحا بقدر ما ٌحققه من النقاط التالٌة ٌعتبر اإلي

سهولة سٌر المرحلة العملٌة بالدرس تدل على أن تخطٌط الموضوع لتلك  -
. المرحلة كان تخطٌطا جٌدا 

 .قٌام المتعلمٌن بالعمل مستقال ومتعاونا مع فهم الهدؾ الذي ٌعمل من أجله  -
 .قت قٌام المتعلمٌن بالعمل دون إضاعة و -
شعور المتعلمٌن بالمسبولٌة تجاه األعمال اإلضافٌة والقٌام بها على المستوى  -

 .المطلوب 
 .استمرار شعور المتعلمٌن بالرؼبة والعمل طوال فترة التدرٌس  -
 .تقوٌم المتعلمٌن  لمرحلة العمل تقوٌما مبنٌا على التفكٌر والحكم السلٌم  -
 .نجاح العمل اإلنتاجً  -
 .المتعلمٌن إلى مستوى التنمٌة التً ٌرمً إلٌها الدرس الوصول ب -
 

 :-  طرٌقة التعلم الذاتً: سادسا
 

هو من أهم أسالٌب التعلم التً تتٌح توظٌؾ مهارات التعلم بفاعلٌة عالٌة مما 
ٌسهم فً تطوٌر اإلنسان سلوكٌا ومعرفٌا ووجدانٌا ، وتزوٌده بسالح هام ٌمكنه 

ادم ، وهو نمط من أنماط التعلم الذي ٌتعلم فٌه من استٌعاب معطٌات العصر الق
مهارات المتعلم كٌؾ ٌتعلم ما ٌرٌد هو نفسه أن ٌتعلمه ، كما أن امتالك وإتقان  

التعلم الذاتً تمكن الفرد من التعلم فً كل األوقات وطول العمر خارج المدرسة 
 .وداخلها وهو ما ٌعرؾ التنمٌة المستمرة 

 
 

 :مفهوم التعلم الذاتً 
هو النشاط التعلٌمً الذي ٌقوم به المتعلم مدفوعا برؼبته الذاتٌة بهدؾ تنمٌة 

استعداداته وإمكانٌاته وقدراته مستجٌبا لمٌوله واهتماماته بما ٌحقق تنمٌة 
شخصٌته وتكاملها والتفاعل الناجح مع مجتمعه عن طرٌق االعتماد على نفسه 

 .والثقة بقدراته فً عملٌة التعلٌم والتعلم 
 
 
 
 
 



 18 

 
 مقارنة بٌن التعلٌم التقلٌدي والتعلٌم الذاتً

 

التعلم الذاتً التعلٌم التقلٌدي مجال المقارنة 

المتعلم 
 المعلم

 الطرابق
 الوسابل
 الهدؾ

التقوٌم 

متلق سلبً 
ملقن 

واحدة لكل المتعلمٌن 
سمعٌة بصرٌة لكل المتعلمٌن 

وسٌلة لعملٌات ومتطلبات 
ٌقوم به المعلم 

لم محور فعال فً التع
ٌشجع على االبتكار واإلبداع 

متنوعة تناسب الفروق الفردٌة 
متعددة ومتنوعة 
التفاعل مع العصر 
ٌقوم به المتعلم 

       
 :-ممٌزات التعلم الذاتً 

. ٌساعد المتعلم على السٌر فً تعلمه بالسرعة التً تناسب قدراته و امكاناته  -
 .ا بعناٌة ٌساعد على تحقٌق أهداؾ محددة مسبقا ومخطط له -
 .ٌساعد على التوجٌه الذاتً والتقوٌم الذاتً للمتعلم  -
 .ٌساعد على تحمل المسبولٌة واتخاذ القرارات المناسبة  -
 .ٌراعً الفروق الفردٌة  -
 .تدرٌب المتعلمٌن على حل المشكالت وإٌجاد بٌبة خصبة لإلبداع  -
 .تحقٌق التربٌة المستمرة مدى الحٌاة  -

: التعلم الذاتً دور المعلم فً 
 

 : للمعلم دور أساسً فً عملٌة التعلم الذاتً ، ولذلك ٌجب علٌه 
 
 .المتعلمٌن ومٌولهم واتجاهاتهم  التعرؾ على قدرات ( – 1)

اسٌة لحل المشكالت مساعدة المتعلمٌن على اكتساب بعض المهارات األس ( –2) 
 .التً تواجههم 

 .ناسب مع قدرات المتعلمٌن ٌتتخطٌط المواقؾ التعلٌمٌة بما  ( – 3) 
 .متعلم وتقوٌم تقدمه فً الدراسة  تشخٌص حاجات كل ( –4) 
 .خطط الدراسة الفردٌة وتطوٌرها  وضع ( – 5) 
خلق بٌبة  تخطٌط الصؾ الدراسً والحصص الدراسٌة وتنظٌمها ، بؽٌة ( – 6) 

  .مالبمة وفعالة للتعلم 
 

     
 
 
 
 



 19 

 :تً من قبل المعلم ٌتطلب منه وكذلك لتحقٌق أهداؾ التعلم الذا 
 

 .تقدٌم المشورة والتوجٌه لهم   –( 1) 
لة أو إطار استنتاجً استثارة التفكٌر وتحدٌه من خالل تقدٌم مشك ( – 2) 

 .واستقرابً 
ة ، ووضع خطط االستماع الجٌد لمشكالت الطلبة وهمومهم الدراسً ( – 3) 

 .واقعٌة لمعالجتها 
، وباألسلوب الذي ٌرتبٌه  املة للمتعلم للتعبٌر عن ذاتهإعطاء الحرٌة الك ( – 4) 

 .للحل 
وال ٌعنً التعلم الذاتً تعلم الفرد لنفسه بانفراد عن اآلخرٌن ، وإنما من خالل 

أشكال مختلفة ، ٌقدمها المعلم بٌن المتعلم وؼٌره من المتعلمٌن ، سواء فً 
ذٌة راجعة سرٌعة مجموعات كبٌرة أو صؽٌرة ، بحٌث ٌستطٌع أن ٌحصل على تػ

. جابته ، وعن التقدم الذي أحرزه عن مدى إ
 

:  دور اإلدارة المدرسٌة فً التعلم الذاتً ، ٌتضح من خالل اآلتً 
 

 .تعلم الذاتً فً الخطة الدراسٌة إبراز مكان لل ( – 1) 
  .ؾ بتطبٌق التعلم الذاتً وتدرٌبه توجٌه المعلم المكل ( – 2) 
  .تعلم الذاتً لٌب التطوٌر أسا ( – 3) 
تشجٌع المعلم على اإلقدام ، وبث الشعور بالثقة لدٌه ، عندما ٌطبق  ( – 4) 

 .دٌدة فً عملٌة التعلٌم والتعلم األسالٌب الج
 

:   التعلم الذاتً  فوابد
 

 : ٌإدي التعلم الذاتً فوابد كثٌرة منها 
 

 . التعلٌم ٌإدي برنامج التعلم الذاتً إلى استكمال برنامج ( – 1) 
 .االستمرار فً التعلم والنمو   –( 2) 
 .بات المجتمع العامة من الشخصٌة استفراد متطل ( – 3)

 .نماء للجانب القوٌة فً الشخصٌة ٌهٌىء مزٌداً من التعزٌز واإل ( – 4) 
التوظٌؾ األمثل لطاقات الشخصٌة وإمكانٌاتها الطٌبة ، التً قد ال تحقق  ( – 5) 

 .م التعلٌم العافً برنامج 
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 :- Brain Storming الذهنً  صؾطرٌقة الع: سابعا
 

أصٍىب ذعٍٍُّ وذذسَثٍ َمىَ عًٍ حشَح اٌرفىُش وَضرخذَ ِٓ أجً  اٌعصف اٌزهٍٕ

األفىاس ٌّعاٌجح ِىضىع ِٓ اٌّىضىعاخ اٌّفرىحح ِٓ اٌّهرُّٓ  ذىٌُذ أوثش وُ ِٓ

  .لصُشجخالي جٍضح  أو اٌّعُُٕٓ تاٌّىضىع
 

ترجع هذه المسمٌات الؽرٌبة لطبٌعة تنظٌم هذا النوع . ٌة النحل وتسمى أحٌانا خل
من المناقشات ، حٌث تعتمد العاصفة الذهنٌة على التفكٌر السرٌع دون إعداد 

. سابق ، وإبداء أكبر عدد من اآلراء حول موضوع معٌن 
 
فً هذا النوع من المناقشات ٌبدأ المعلم  بطرح المشكلة وتوضٌح أبعادها و

ا وٌطلب من المتعلمٌن أن ٌقترح كل منهم حال للمشكلة أو أن ٌبدي فٌها وجوانبه
وٌشجع المعلم على التعبٌر الفوري عما ٌدور بؤذهانهم دون تردد أو إعادة . رأٌا 

وٌتحول الفصل إلى خلٌة نحل فعال حٌث . النظر فً الفكرة قبل اإلفصاح عنها 
كل منهم العثور على فكرة جدٌدة ٌتسابق المتعلمٌن فً اإلبداء بآرابهم ، وٌحاول 

. أو رأى مبتكر لم ٌسبقه أحد من الزمالء 
 

والمعلم فً هذه الحالة ٌنظم المناقشة حتى ال ٌنقلب الفصل إلى الفوضى ، وحتى 
وقد ٌعاونه فً عملٌة . ٌتمكن من تسجٌل ما ٌصدر من آراء لالستفادة منها 

رة الزمنٌة التً تخصص للعاصفة ٌجب أال تزٌد الفت. التسجٌل هذه أحد المتعلمٌن 
تجمع فً نهاٌتها اآلراء وتلخص وفقا . الذهنٌة عن خمس دقابق على األكثر 

. للهدؾ الذي ٌنشده المعلم 
 

: الذهنًأهداؾ العصؾ 
 : تهدؾ جلسات العصؾ الذهنً إلى تحقٌق اآلتً 

 
.  ـ حل المشكالت حال إبداعٌا  1
.  ـ خلق مشكالت للخصم  2
  .جدٌدةأو مشارٌع  الت،مشكـ إٌجاد  3
 ـ تحفٌز وتدرٌب تفكٌر وإبداع المتدربٌن 4
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 :-ممٌزات العصؾ الذهنً 
 

 :تسهم هذه الطرٌقة فً تنمٌة خصابص تعد أساسٌة للتفكٌر منها 
 

وتتمثل بقدرة المتعلم على إنتاج أفكار وحل المشكالت بطرٌقة  :-األصالة  -1
  ابتكارٌه

                             .             ؼٌر مؤلوفة
عندما ٌبحث المتعلم عن ؼٌر المؤلوؾ وؼٌر المتوقع فإنه ٌالحظ  :-االستقالل  -2

 .ؼٌر ما ٌالحظه  اآلخرون ، إنه ٌقلب األفكار وٌخمن الحلول لٌرى إلى أٌن تقوده 
 .ٌنتج عن عصؾ الدماغ توافر األفكار بطالقة وحرٌة  :-الطالقة  -3
ٌترك الشخص الفكرة فً ذهنه تتخمر بعد محاوالت خاببة  :-الفكر  إشراقة-4

. لحلها 
حٌث ٌقوم المتعلم بعزل الحلول ؼٌر العملٌة عن  :-موازنة األحكام والقرارات  -5

. طرٌق موازنتها إذ توجد حلول بدٌلة ممكنة تعمم وٌكون لها قٌمة وشؤن 
 

 :- صعوبات استخدام طرٌقة العصؾ الذهنً فً التدرٌس
 

 شكلة المناسبة لقدرات المتعلمٌن ط جدوى جلسة عصؾ الذهنً فً اختٌار المترتب
 ن فرصة مشاركة الجمٌع فً النقاش كثرة عدد المتعلمٌن فً الصؾ الواحد ٌقلل م

 .قد تتشعب عملٌة عصؾ الذهنً وتدخل فً تداعً األفكار فال تحقق الهدؾ منها 
دام العاصفة الذهنٌة فً بعض وقد تلجؤ معلمة علوم األسرة والمستهلك إلى استخ

الدروس كمقدمة للدرس تجمع فٌها أكبر قدر من آراء المتعلمٌن حول موضوع 
أو تخصص خمس دقابق لعاصفة ذهنٌة تجمع فٌها أفكار من المتعلمٌن ، . معٌن 

أو تتوصل من خاللها إلى بدابل متعددة لحل مشكلة ما ، أو للتعرؾ على اتجاه 
 .لنسبة لقضٌة ما الرأي بٌن المتعلمٌن با

 
 : - طرٌقة تمثٌل األدوار: ثامنا

 
من طرق التدرٌس الحدٌثة التً بدأت تؤخذ مكانتها بٌن طرق التدرٌس التقلٌدٌة 
وأظهرت البحوث أن هذه الطرٌقة ذات أثر فعال فً مساعدة المتعلمٌن على فهم 

 .أنفسهم وفهم اآلخرٌن 
ٌلً قصٌر لوصؾ حدث حقٌقً أو هو أسلوب تعلٌمً ٌتم من خال تقدٌم مشهد تمثو

وٌمكن أن ٌكون المشهد  تؽٌٌره،محتمل الوقوع بهدؾ فهم سلوك شخص ما أو 
. ارتجالً أو مبنٌا على موقؾ افتراضً

وتسمح هذه الطرٌقة للمتعلمٌن بدخول مواقؾ حٌاتٌة تساعدهم على رإٌة ما 
. ٌعٌشونه
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المتعلمٌن وتختبر  وتتمٌز هذه الطرٌقة عن الطرق األخرى بؤنها تلمس أحاسٌس
. الحالةوهو ما ال ٌتوافر فً طرق أخرى كالمناقشة والتحلٌل ودراسة  مشاعرهم،

أن كثٌر من المعلمٌن ٌتجنبون استخدام هذه الطرٌقة فً فصولهم ، إما خوفا من 
عدم قدرتهم فً التحكم فً ضبط الفصل خالل هذه الفترات التمثٌلٌة أو لعدم 

 فً المواقؾ التعلٌمٌة المختلفة  ستفادة من هذه الطرٌقةمعرفتهم الكافٌة بكٌفٌة اال
أن أهمٌة هذه الطرٌقة فً تدرٌس المواقؾ االجتماعٌة والمشكالت األسرٌة ، 

وأهمٌتها فً خلق جو من الحٌوٌة والتفاعل والمشاركة اإلٌجابٌة من المتعلمٌن 
. مما ٌإدي إلى تعلم أفضل

 
 : طرٌقة التعلم التعاونً: تاسعا

 
التربوٌون فً السنوات األخٌرة اهتماما ً متزاٌدا ً بطرابق وأسالٌب التدرٌس  أولى

التً ٌكون فٌها المتعلم محورا ً للعملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة ، ومن هذه الطرابق 
طرٌقة التعلم التعاونً فً هذا النوع من طرابق التدرٌس ٌتم توزٌع متعلمٌن 

ٌقومون به مجتمعٌن ، نشاط تعلٌمً  الصؾ فً مجموعات صؽٌرة وتكلٌفهم بتنفٌذ
وٌتراوح عدد أفراد . متعاونٌن سعٌا وراء تحقٌق هدؾ أو أهداؾ تعلٌمٌة منشودة

كل مجموعة مابٌن أربعه إلى سبع أفراد وذلك اعتمادا على عدد المتعلمٌن فً 
الصؾ وطبٌعة المهمة التً سٌقومون بها وٌعود االهتمام بالتعلم التعاونً لما له 

بد فً تعلم المتعلمٌن إذ أن تعلمهم بهذه الطرٌقة ٌحدث فً أجواء مرحة من فوا
خالٌه من التوتر وٌكسبهم مهارات اجتماعٌه مرؼوبة وترتفع لدٌهم الدافعٌة للتعلم 

كما إن هذه الطرٌقة تشجع على التعلم الفعال تعلما ذي معنى إذ أنها تعمل على 
صة امامهم للنقاش وتقمص شخصٌات تنمٌة التفاعل بٌن المتعلمٌن كما تهٌا الفر

مختلفة أثناء أداء األدوار المخصصة لكل منهم 
 

تعرٌؾ التعلم التعاونً 
نموذج تعلٌمً ٌتطلب من المتعلمٌن العمل مع بعضهم فً مجموعات : بؤنه 

صؽٌرة والحوار فً ما بٌنهم لٌعلم بعضهم بعضا لتحقٌق األهداؾ المنشودة وأثناء 
 .م مهارات شخصٌة واجتماعٌة هذا التفاعل تنمو لدٌه
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: معاٌٌر نجاح طرق التدرٌس
 

 :الدٌمقراطٌة 
أي أن تسلك المعلمة سلوكا دٌمقراطٌا فً أثناء الدرس ، بحٌث تترك حرٌة 

المتعلمٌن دون أي استثناءات ، أن ٌكون هناك الحرٌة فً  المشاركة لجمٌع
 .المجال إلبداء وجهات النظر التخطٌط والعمل بٌن المتعلمٌن والمعلم مع ترك 

 
 :الوظٌفة 

بمعنى ربط الحٌاة النظرٌة والعملٌة لما ٌدرس للمتعلم داخل الفصل بحٌاته الٌومٌة 
، وذلك من خالل استخدام وتوظٌؾ كل ما ٌتعلمه المتعلمٌن فً المواقؾ الٌومٌة 

ي فقط لحٌاته ، لذلك من الخطؤ أن تكون عملٌة التدرٌس قابمة على األسلوب النظر
بل من األهمٌة أن ترتبط بالبٌبة المحلٌة للمتعلمٌن  لذلك فإن عملٌة الربط بٌن 
مواقؾ الحٌاة الخارجٌة سوؾ تجعل من التعلم عنصرا مشوقا ومن التدرٌس 

عنصرا مثٌرا وأٌضا نجد هذا الربط ٌعطً قٌمة لنشاط المتعلم وفاعلٌتها من خالل 
 .توجٌه جهودها لما فٌه فابدة لها 

 
 :اعاة الفروق الفردٌة مر

إن اختالؾ نسب ذكاء المتعلمٌن تجعل المعلم ٌحرص كل الحرص على اختٌار 
وتعدد طرق التدرٌس التً ٌستخدمه ، والتً تراعً هذا بحٌث تركز على الفبات 

من المتعلمٌن الذٌن ٌعانون من عدم القدرة على االستٌعاب ، كذلك مراعاة الفروق 
ام إلى المٌول واالستعدادات والقدرات الخاصة لكل متعلم الفردٌة حٌث تولً االهتم

 .، والذي من شؤنه أن ٌعمل على تعزٌز عملٌة التعلم لكل متعلم 
 

 :إكساب المتعلمٌن القدرة على التفكٌر العلمً 
إن أسلوب التفكٌر والتحلٌل والمقارنة واالستنتاج من األسالٌب الحدٌثة التً 

لتفكٌر العلمً والذي ٌعتبر من أنجح وأهم طرق تكسب المتعلمٌن القدرة على ا
. التدرٌس التً ٌجب أن ٌراعٌها المعلم الناجح عند اختٌاره 

 
 :إكساب المتعلمٌن الثقة بالنفس 

إن المعلم الناجح ٌعمل على تشجٌع المتعلمٌن على حرٌة المشاركة والمناقشة 
التصرؾ بواقع وأن ٌتعلم . بحٌث تزٌد من ثقته بنفسه وفً أقواله وأعماله 

. االهتداء بتفكٌره ولٌس بتؤثٌر من اآلخرٌن 
 

 :استؽالل نشاط المتعلم وفعالٌتها 
ٌجب أن تركز طرق التدرٌس على المتعلم ولٌس على المادة الدراسٌة ، حٌث إنها 
محور العملٌة التربوٌة ، فالمتعلم ال ٌتعلم إال إذا ارتبط ما ٌتعلمه بحاجاته ومٌوله 

. ٌشارك فً جمع المعلومات ولٌس فً استقباله  ، ولذلك ٌجب أن
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أن األنشطة لها عدة مستوٌات فمنها اإلجابة عن األسبلة أو جمع مادة علمٌة أو 
المشاركة فً حل مشكلة أو دراسة بعض الموضوعات بطرٌقة ذاتٌة ، والواضح 
أن أي طرٌقة تدرٌس تؽفل هذه الحقٌقة تعد قاصرة وبعٌدة عن األهداؾ التربوٌة 

 .المرسومة 
 
 االنشطة التعليمية المقترحة -
 

. ششح إٌشاط  فٍ اٌعٍُّح اٌّادج ذزوش ال 

 .اٌىاحذ اٌذسس خالي واحذج ذعٍُُّح وصٍُح عًٍ اٌرشوُز عذَ -

  - . اٌّمرشحح اٌرعٍُُّح االٔشطح ٔهاَح فٍ تاٌرٍخُص االهرّاَ

 أهذاف ثالثح ِٓ أوثش إٌشاط َحمك ال أْ -

 .ذذسَشاي طشق فٍ اٌرٕىع -

حضة ذضٍضً ششح  اٌّمرشحح اٌرعٍُُّح االٔشطح ضّٓ ِٓ َزوش اٌىراب ٔشاط -

 .اٌّادج اٌعٍُّح 

 .االهذاف ٌرحمُك ِالئُ إٌشاط َىىْ اْ -

 جهح ِٓ تشلُ ذحممه اٌزٌ واٌهذف آٌُُّ جهح ِٓ إٌشاط ذضٍضً َشلُ أْ َجة -

  –اٌرذسَش لحطشٌ  –اٌّرعٍّح دوس  –اٌّعٍّح دوس)  عًٍ َحرىٌ واْ اٌُضاس

 .(اٌّضرخذِح اٌىصٍُح

 

 
 الخاتمة

 
طرق التدرٌس هً الطرق الذي تنٌر درب المعلم حسب المعاٌٌر األساسٌة 

والسلٌمة وفقا لألهداؾ الخاصة لكل وحده تدرٌسٌة تخلق نوع من التشوٌق 
واإلبداع والمنافسة الفعلٌة لالرتقاء نحو التمٌز واختٌار أفضل السبل وأسهلها 

بات ومواجهة الفروق الفردٌة للمتعلم والعمل على إنماء المهارات لتخطً عق
المختلفة بعد أن ٌراعى الفترة الزمنٌة المناسبة لتطبٌق ذلك حسب واقعٌتها وإٌجاد 
الحلول المناسبة لتخطً جمٌع العقبات التً ٌمكن تدفع بها خطوات المعلم للوصول 

 .لمعلم إلى التنوٌع واالبتكار وٌحسن المستوى الفعلً ل
 

 


