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 مهارة تحميل المفاهيم
 : تعريف المفهوم:أوال

احتؿ المفيوـ مكانة رفيعة في األبحاث التربوية والنفسية, ُقّدمت مف خالليا جممة مف التعريفات 
 حّددت معالـ المفيوـ وصفاتو المميزة, نذكر منيا اآلتي:

المفيوـ عمى أّنو: "مجموعة مف األشياء  (Merrill&Tennyson,1977)يعّرؼ ميرؿ وتنسوف -
أو األحداث أو الرموز, التي تجمع معًا عمى أساس خصائصيا المشتركة الميّمة, التي يمكف أف 

 يشار إلييا باسـ أو رمز خاص".
بأنو: "صنؼ مف المثيرات التي يمكف أف يكوف مجموعة مف  (Dececco)ويعّرفو ديسيسكو  -

 تشترؾ معًا بخصائص عامة, وُيشار إلييا باسـ خاص".أشياء أو حوادث, أو أشخاص 
بأّنو: "تصور عقمي عاـ أو مجرد لموقؼ أو حادث أو شيء  (good)عمى حيف يعّرفو جود  -

ما" فالمفيوـ يحتاج إلى عمميات عقمية خاصة بو مثؿ التعميـ والتجريد, ومف دونيما ال يكوف 
 المفيوـ مفيومًا". 

" بأّنو: "كممة أو تعبير تجريدي موجز يشير إلى مجموعة الحقائؽ أو ويعّرفو "إبراىيـ وسعادة -
 األفكار المتقاربة".

ويرى "أبو حطب َوصادؽ" أّف المفيوـ: "عبارة عف فئة مف المثيرات بينيا خصائص مشتركة,  -
قد تكوف ىذه الخصائص ألشياء, أو أحداث, أو أشخاص, وجميع المفاىيـ تشير إلى فئات مف 

 المثيرات".
َـّ تجميعيا معًا عمى ويعّرؼ  - بأنو: "مجموعة مف األشياء أو الّرموز أو األحداث الخاصة التي ت

 أساس مف الخصائص المشتركة, والتي يمكف الداللة عمييا باسـ أو رمز معيف".
ويذكر "كموزماير" ورفاقو وصفًا لممفيوـ يقوـ عمى أساس وضع الموضوعات أو األحداث في  -

أساس الخصائص المعيارية المحددة ليا, ثـ ُيعطى ذلؾ التصنيؼ اسمًا محّددًا, تصنيفات عمى 
 في ضوء تمؾ الخصائص.

ُيالحظ مف التعريفات السابقة أّنيا تتفؽ في النظر إلى المفيوـ عمى أّنو اسـ أو كممة أو جممة 
خصائص قصيرة تدؿُّ عمى مجموعة مف األشياء, أو األحداث, أو المواقؼ التي تشترؾ معًا ب

عامة, في حيف يرى آخروف بأّف المفيوـ ىو "الصورة المجردة التي تشّكؿ الفيـ أو التفكير, 
 .تركة لتصورات فردية لمظاىر عامة"وتتضمف دالالت مش

ويمازج آخروف بيف النظرتيف لممفيـو فيعّرفونو عمى أّنو: "ما يتكوف لدى الفرد مف معنى وفيـ 
 .فيو مضموف مجرد لمعناصر المشتركة بيف عّدة مواقؼ"يرتبط بكممات أو عبارات معينة, 

 نجد مف التعريفات السابقة ما يأتي:



المفيوـ تركيب ذىني ُيبنى عمى تجريد الخصائص المشتركة لعدد مف األشياء أو الحوادث أو  -
 الشخصيات أو األفكار وتصنيفيا.

 ُيشار إلى المفيوـ بكممة أو رمز لمداللة عميو. -
ّنما داللة ىذه الكممة أو ىذا الرمز في الذىف.المفيـو لي -  س مجرد الكممة أو الرمز, وا 

 : السمات المميزة لممفهوم:ثانيا  
 يتضح المفيوـ, مف خالؿ معرفة سماتو اآلتية: 

ال يدؿ المفيوـ عمى فرد أو شيء معيف, إنما عمى الصنؼ العاـ الذي تنتمي إليو جموع ىذه  -
شيئًا قائمًا في عالـ الواقع, وليس حالة خاصة في عالمنا, بؿ ىو األشياء, والصنؼ العاـ ليس 

مجموعة مف المثيرات التي تتجمع وفؽ خصائص مشتركة لتشكؿ مفيومًا ما, وُيطمؽ عمى ىذه 
 .المثيرات اسـ يعّبر عف ذلؾ المفيوـ

فالمفاىيـ تعتمد المفاىيـ عمى الخبرات السابقة, فالمفاىيـ ليست في عزلة بعضيا عف بعض,  -
البسيطة تعتمد في تشكّميا عمى الحقائؽ, والمفاىيـ األكثر تعقيدًا تعتمد في تشّكميا عمى مفاىيـ 
أقؿ منيا تعقيدًا, ودوف خبرة سابقة ليا عالقة بالموقؼ الجديد ال يمكف أف يتـ تعمـ المفاىيـ 

 الجديدة.
الصعوبة مف صؼ إلى صؼ  إفَّ عممية تكويف المفاىيـ, ونمّوىا عممية مستمرة تتدرج في -

آخر, ومف مرحمة تعميمية إلى مرحمة أخرى, وذلؾ نتيجة لنمو المعرفة نفسيا, ولنضج الفرد 
 بيولوجيًا وعقميًا, وازدياد خبراتو التعميمية. 

 تتكوف المفاىيـ مف:  -
 اسـ: مثؿ, جزيرة.  -1
عمى أساسيا يتـ تمييز صفات: ُيقصد بيا "الخصائص المميزة ذات العالقة بالمفيوـ والتي  -2

 .أمثمة المفيـو ووضعيا في الصنؼ"
 .قواعد: تشير إلى الطريقة التي تنظـ صفات المفيـو بوساطتيا -3

مثاؿ: مفيوـ "الجزيرة", مف صفاتو: قطعة مف األرض, قاعدتو: قطعة مف األرض محاطة 
 بالمياه.

يتميز كؿ مفيوـ بخاصة أو سمة مميزة أو معيارية )قياسية(, وتبعًا ليذه الخاصية تصنؼ -
 األمثمة ضمف المفيـو أو تخرج عنو.

وبذلؾ تعتبر  -خاصة معيارية–مثاؿ: يتميز مفيوـ الطير بوجود الريش الذي يغطي جسمو 
بعًا لذلؾ الخفاش بأنَّو مثاؿ الدجاجة والعصفور واإلوزة أمثمة إيجابية عمى مفيـو الطير, ويعتبر ت

 .سمبي عمى مفيـو الطير



يختمؼ عدد قيـ الخصائص مف مفيوـ إلى آخر, فعمى سبيؿ المثاؿ عندما نقوؿ إف لدينا ثمرة -
تفاح صفراء, يكوف لمفيوـ الثمرة خاصيتاف ىما نسيج الثمرة ولونيا. وعندما نقوؿ إفَّ لدينا ثمرة 

قيـ ىي النسيج والموف والحجـ. ويستحسف عند تدريس تفاح صغيرة صفراء يكوف ليا ثالث 
المفاىيـ التي تتميز بأفَّ ليا عددًا كبيرًا مف قيـ الخصائص أف نختصر منيا ونؤكد عمى الخاصية 

 .المعيارية
 : أهمية تعمم المفاهيم:ثالثا  

ة تعمـ ( أىميBrunerتمتمؾ المفاىيـ أىمية كبيرة وخاصة مف الناحية التعميمية, فيمخص برونر)
 المفاىيـ في النقاط اآلتية:

يجعؿ تعمـ المادة الدراسية واستيعابيا أكثر  -المفاىيـ الرئيسية–إفَّ فيـ أساسيات العمـ  -1
 سيولة ويسرًا.

إف فيـ المفاىيـ واستيعابيا ىو األسموب األمثؿ لزيادة فاعمية التعمـ, مف خالؿ انتقاؿ أثر  -2
 جديدة.تعمميا إلى المواقؼ التعميمية ال

إذا لـ يتـ تنظيـ جزئيات المادة الدراسية وتفصيالتيا في إطار ىيكمي مفاىيمي, فإنيا سوؼ  -3
 تنسى بسرعة.

إف االىتماـ بأساسيات العمـ وفيميا يجعؿ أمر تضييؽ الفجوة بيف المعرفة السابقة لممتعمـ  -4
 والالحقة ممكنًا.

 وجاسـ فإنيما يمخصاف أىمية تعمـ المفاىيـ كاآلتي: أما جراغ
تسيـ المفاىيـ في عممية اختيار محتوى المنيج المدرسي, عمى أف يكوف المعيار األساسي  -1

في ىذا االختيار ىو مدى عالقة المفاىيـ بعضيا ببعض في تشكيؿ المفاىيـ الكبرى وتعمميا 
 واكتسابيا.

مدرسية متتابعة ومترابطة لممراحؿ التعميمية المختمفة, وبيذا تسيـ المفاىيـ في بناء مناىج  -2
 يتحقؽ معيار االستمرارية والتتابع في تمؾ المناىج.

تعد المفاىيـ وسيمة فعالة لربط المواد الدراسية المختمفة بعضيا ببعض, وبذلؾ يتحقؽ مفيـو  -3
 التكامؿ المعرفي.

 وف أف يختؿ التنظيـ المعرفي لممتعمـ.تسمح مرونة المفاىيـ بإضافة حقائؽ جديدة, د -4
 تساعد المفاىيـ كاًل مف المعمـ والمتعمـ عمى فيـ عميؽ لطبيعة العمـ. -5
إف المفاىيـ تساعد المتعمـ عمى تذكر ما يتعممو, وتقمؿ مف الحاجة إلى إعادة التعمـ نتيجة  -6

 النسياف.
والتكنولوجيا, باعتبار أف العمـ ىو أساس المعرفة, تسيـ المفاىيـ في توضيح الفرؽ بيف العمـ  -7

 وأف التكنولوجيا ىي تطبيقات ليذه المعرفة أو ىذا العمـ.



 ىو ما تحديد خالليا مف يتـ كذلؾ العمـ وتطوره, فيـ في األساس ىي المفاىيـ القوؿ أفّ  ويمكف
 إلى باإلضافة المناىج, تنظيـ في الرئيسة العناصر وتعتبر أحد منظـ, بشكؿ المعرفة مف ميـ

 المعرفة. لبنى المكونات األساسية احد كونيا
 مهارة تحميل المفاهيمرابعا : 

, وصفاتو, ومرتبتو بيف المفاىيـ  تفيد طريقة تحميؿ المفاىيـ في تعريؼ المعمـ عمى نوع المفيـو
عداد األمثمة الموجبة والسالبة عمى  المفيوـ. األخرى, ونوع التعريؼ الذي يصفو, واختيار وا 

 كاآلتي:وتتـ ىذه اإلجراءات بخطوات عديدة وىي 
  تحديد نوع المفهوم: -1

 يمكف تقسيـ المفاىيـ مف حيث تعمميا إلى نوعيف اثنيف ىما:
عف طريؽ الحواس, ويعّد ىذا النوع بالخبرة المباشرة المفاىيـ المادية أو الحسية: ويتـ تعمميا  -

 العممية التعميمية. مف أبسط أنواع المفاىيـ وأسيميا في
 مثاؿ: التفاحة, المقعد, الكتاب, الزىرة, الطيور, الصخور.....

, ويعّد ىذا النوع أصعب مف المفاىيـ التجريد العقميالمفاىيـ المجردة: يتـ تعمميا عف طريؽ  -
 يكوف أساسًا في تعمميا.مرتكز عمى الخبرات المباشرة الحسية, لما تتطمبو مف تعمـ مسبؽ 

 الديمقراطية, الحرية, الكذب, الصدؽ, الجذر التربيعي......مثاؿ: 
 ويمتاز ىذا النوع بالميزات اآلتية:

التجريد: ُيقصد بو تمخيص العموميات أكثر فأكثر قبؿ إعادة تنظيميا شيئًا فشيئًا لوصؼ  -أ
 األشياء المتشابية لكي يصبح التجريد ثابتًا ضمف تسمية ثابتة.

يـ المجردة عمى درجة واحدة مف حيث التعقيد, فالمفاىيـ متباينة, فإما التعقيد: ليست المفاى -ب
ما أف يكوف بعضيا أكثر أو أقؿ تعقيدًا مف غيرىا.  أف يكوف بعضيا متساويًا مف حيث التعقيد, وا 

فالمفاىيـ تنقسـ إلى قسميف: أوليما بسيط, وثانييا معّقد, ودرجة التعقيد تحسب نسبة لعدد 
مفيومًا أكثر شمولية, فالمفيـو الذي يتضمف عددًا كبيرًا مف المفاىيـ األخرى  المفاىيـ التي تؤلؼ

والتي تكوف أساسًا في فيمو واستيعابو, تكوف درجة تعقيده أكبر مف الذي يتضمف عددًا أقؿ مف 
 .المفاىيـ

 .فتحديد نوع المفيوـ يسيؿ عمى المعمـ تحديد صفاتو المميزة وصياغة تعريفو, واختيار أمثمتو -
 تحديد اسم المفهوم: -2

وىو عبارة عف كممة جديدة ذات معنى خاص, وقد يتخذ اسـ المفيـو عدة كممات, أو جممة, كما 
 :اآلتيةقد ُيعّبر عنو برمز معّيف. ويمكف توضيح ذلؾ باألمثمة 

كممة: مثؿ, الشعر, البالغة, اإلعراب, الفعؿ, الحرب, الزراعة, الحجـ, الكثافة,  اسـ المفيوـ -
 االنصيار, المرّبع, الكرة, العدد......



اسـ المفيـو أكثر مف كممة أو جممة: النحو والصرؼ, بحور الشعر, الجممة الفعمية, االسـ  -
ة الحية, معادلة مف الدرجة المشتؽ, المعادلة الكيميائية, االنقساـ غير المباشر في الخمي

 األولى.......
اسـ المفيوـ رمز: )؟( االستفياـ, )!( التعّجب, َ)( الفتحة, ُ)( الضمة, ِ)( الكسرة, )+( الجمع,  -
 ( الطرح, )ـ( المتوسط الحسابي, الجذر التربيعي........-)
 صياغة تعريف المفهوم المراد تعميمه لمتالميذ: -3

 تُبنى تعريفات المفاىيـ عمى أسس أربعة رئيسية وىي كاآلتي:
 الصفات المشتركة لعناصر المفهوم: -أ

 مثاًل: مفيوـ "الثدييات" أمكف تعريفو بواسطة جمع أىـ الصفات المميزة لو.
 فالثدييات حيوانات فقارية, ذات دـ حار, ترضع صغارىا مف أثدائيا.

 أىـ الصفات المشتركة المميزة لمحيوانات الثديية.نالحظ أفَّ ىذا التعريؼ اشتمؿ عمى 
ومفيوـ آخر مثؿ "الطيور" يمكف تعريفيا بنفس األسموب عمى أنيا: حيوانات فقارية, تتكاثر 
بالبيوض, يغطي جسميا الريش, وليا زوجاف مف األجنحة, ومنقار, وتعتني بصغارىا حتى 

 تستطيع االعتماد عمى نفسيا.
 داماته:وظائف المفهوم واستخ -ب

يجد ىذا النوع مف التعريفات قبواًل واضحًا لدى تالميذ مرحمة التعميـ األساسي بصفة خاصة, إذ 
 إنيـ يصّنفوف األشياء عمى أساس استخداميـ ليا.

مثؿ: مفيوـ "المجير المركب" أمكف تعريفو عمى ىذا األساس بأنَّو: جياز ُيستخدـ في فحص 
 األجساـ الدقيقة في المختبر.

 لة المفهوم ومترادااته:دال  -ج
ؼ طّ مفمفيوـ مثؿ "التمميذ المؤّدب" يمكف أف يعّرؼ عمى أنَّو: ذلؾ التمميذ الذي يراعي اآلخريف ويت

 وال يسمؾ مسمكًا سّيئًا معيـ., معيـ ويتودد إلييـ
ىذه  ومثؿ ىذا التعريؼ ال يجد اتفاقًا كبيرًا عمى تمثيمو لممفيوـ وتحديد أمثمة معينة عميو, إاّل أفَّ 

 المفاىيـ كثيرة وتعد جزءًا مف التراث الثقافي العاـ.
 نذكر مف ىذه المفاىيـ مثاًل: الثقافة, التقاليد, العقيدة, الحضارة, الفضيمة......

 مسممات المفهوم أو نظرياته: -د
 إف ىذا النوع مف التعريفات ال يحدد صفات المفيوـ تحديدًا مباشرًا.

 "الخط المستقيـ" ُيعّرؼ بأنَّو أقصر مسافة بيف نقطتيف. مثاؿ: مفيوـ
 و ال يمكف رؤية الخط وال النقطتيف, ولكف يمكف تعريفيما نظريًا.حيث إنَّ 



بناًء عمى األسس السابقة يستطيع المعمـ اختيار األسس المناسبة لصياغة تعريؼ المفيـو  -
 المطموب تعميمو.

 تحديد الصفات المميزة لممفهوم: -4
قصد بيا "الخصائص المميزة ذات العالقة بالمفيوـ والتي عمى أساسيا يتـ تمييز أمثمة المفيـو يُ 

 ".ووضعيا في الصنؼ
أي عند تعميـ مفيوـ معيف لمتالميذ ال بد لممعمـ أف يقوـ بتحديد الصفات المميزة لممفيوـ والتي 

 بواسطتيا يتـ تصنيؼ األشياء أو المثيرات في صنؼ المفيوـ.
 فقد تكوف صفة واحدة كاالستدارة مثاًل عند مفيوـ "الدائرة" -
 أو قد تكوف مجموعة عديدة مف الصفات كمفيـو "األسماؾ" -

وبتحديد المعمـ لمصفات المميزة لممفيوـ فإنو سيتمكف مف التعّرؼ عمى الطريقة التي تنتظـ بيا 
, وبالتالي يستطيع تحديد أمثمة   المفيوـ.ىذه الصفات أو قاعدة المفيـو

 تحديد قاعدة المفهوم: -5
, وعمى أساس ىذه القواعد أمكف تحديد  تختمؼ القواعد المعرفية لممفيوـ باختالؼ طبيعة المفيـو

 أربعة أنواع مف المفاىيـ حسب القواعد التي ترتبط بيا صفاتيا المميزة وىي:
ا عمى صفة وحيدة مميزة, مًا نظرًا الشتماليوىي أسيؿ أنواع المفاىيـ تعمّ مفاهيم اإلثبات:  -أ

فوجود ىذه الصفة في الشيء تجعمو مثااًل عمى المفيوـ, وعمى أساس ىذه الصفة يتـ التمييز بيف 
 األمثمة الموجبة أو السالبة لممفيوـ.

زة عف غيره, وىي االستدارة لذلؾ فتعتبر مفيومًا مثاؿ: مفيوـ "الدائرة" ليا صفة واحدة ومميّ 
 إثباتيًا.
 و يشتمؿ عمى صفة واحدة ومميزة لو ىي الصالبة.يعتبر مفيومًا إثباتيًا ألنَّ مب" و"الصّ 

وىي المفاىيـ التي تتوفر فييا مجموعة مف الصفات تجتمع معًا في  المفاهيم المتصمة: -ب
 الشيء الذي نعتبره مثااًل لممفيوـ.

لمثاؿ فمزًا أو مثااًل مثاؿ: مفيوـ "الفمز" يجب أف تجتمع فيو العديد مف الصفات حتى يعتبر ىذا ا
عمى الفمزات, كالبريؽ, وقابميتو لمسحب إلى أسالؾ, وقابميتو لمطرؽ, وتوصيمو الجيد لمحرارة 

 والكيرباء....
: وىي المفاىيـ التي تشتمؿ عمى صفات ال يشترط توافرىا معًا في المفاهيم المنفصمة -ج

نما في حالة توفر أحد ىا أو بعض منيا فقط في الشيء الشيء ليصبح مثااًل عمى المفيوـ, وا 
 يجعمو مثااًل عمى المفيوـ.

 مثاؿ: مفيوـ "الفعؿ" يمكف أف يشير إلى الزمف الماضي أو الحاضر أو المستقبؿ.



ومفيوـ "الفاكية" يمكف أف تشير إلى ثمرة التفاح أو البرتقاؿ, إذ نالحظ أنيما يشتركاف في بعض 
 الصفات, ويختمفاف في الموف والنسيج.

يتكوف فييا المفيوـ عمى أساس وجود عالقة محددة بيف مكوناتو, أي التي  اهيم العالقات:مف -د
 ترتبط خصائصيا بعالقات مكانية أو زمانية أو مرتبطة بمفاىيـ أخرى.

كذلؾ مفيوـ "العصر" ترتبط خصائصو بعالقات زمانية, ومفيوـ "السرعة" ترتبط  مثاؿ:
فالسرعة تحدد العالقة بيف نقطتيف أو أكثر بالنسبة  خصائصو بمفاىيـ أخرى كالمسافة والزمف,

 لعامؿ الزمف المستغرؽ مف قبؿ جسـ متحرؾ بينيما.
 تحديد موقع المفهوم من المفاهيم األخرى: -6

( أف المفيـو ال ينشأ فجأة بصورة كاممة الوضوح ولكنو ينمو ويتطور طواؿ Beyerيرى بير)
بأمثمة إضافية لو, تكشؼ لديو خصائص جديدة عنو, الوقت, فكمما تعرؼ الفرد عمى المفيوـ 

وتعرؼ عمى العالقات التي تربطو مع مفاىيـ أخرى, ونتيجة لذلؾ تتغير صورة المفيـو لدى الفرد 
وتصبح أكثر وضوحا ودقة وتيذيبا وأكثر عمومية, بحيث تسمح لمخصائص أف تدخؿ ضمف 

 إطار المفيوـ المقصود.
تشكيؿ لدى المتعمـ مف خالؿ الخبرات التي مر بيا, ىو أف ومف ىنا نرى أف الذي يبدأ بال

الحروؼ تشكؿ كممة, وىذه الكممة ىي مفيوـ عاـ, والمفاىيـ األقؿ عمومية ىي اسـ وفعؿ 
وحرؼ, وتنمو ىذه المفاىيـ وتتطور وتزداد نموا عندما يدرؾ المتعمـ أف االسـ قد يكوف مذكرا أو 

مجازيا, والحقيقي ما دؿ عمى إنساف أو حيواف وىكذا....,  مؤنثا, وأف المذكر قد يكوف حقيقيا أو
 .وىذه المفاىيـ تأخذ صفة التدرج إلى أف تصؿ لممفيـو البسيط

فالمفيوـ البسيط ىو القائـ عمى فئة محددة مف الحقائؽ, وىي أبسط وحدات المعرفة وبتنامي 
 . ليكوف تنظيما بيف عدد مف المعرفة المكونة ليذا المفيوـ يتسع حجـ ونطاؽ ما يمثمو المفيـو

المفاىيـ البسيطة, لتصبح مفاىيـ كبرى وىي ذلؾ النظاـ الذي ينشأ مف العالقات الموجودة بيف 
عدد كبير مف المفاىيـ يؤدي إلى كميات تحمؿ معاني أكثر مما تحممو المفاىيـ البسيطة الصغرى 

 المكونة لو.
المستويات من حيث العمومية ويمكن تقسيم المفاهيم اي موضوع ما إلى مجموعة من 

: فتقع المفاىيـ المفتاحية التي تسمى باألفكار الرابطة في المستوى األوؿ, تمييا المفاىيـ والشمول
 العامة, فالمفاىيـ األقؿ عموما, ثـ المفاىيـ الخاصة أو األكثر تحديدا.

 
 
 



 اختيار األمثمة اإليجابية والسمبية لممفهوم: -7
تقػػػػديـ عػػػػدد كػػػػاؼ مػػػػف األمثمػػػػة عػػػػف المفيػػػػـو المػػػػراد تعممػػػػو أمػػػػر ميػػػػـ فػػػػي تعمػػػػـ المفػػػػاىيـ,  إف

ممػػػػػا يسػػػػػاعد عمػػػػػى تعػػػػػرؼ الخصػػػػػائص المشػػػػػتركة والتمييػػػػػز بػػػػػيف الصػػػػػفات المرتبطػػػػػة بػػػػػالمفيـو 
 وتمؾ التي ال عالقة ليا بو. 

 ىناؾ نوعاف مف أمثمة المفيـو ىما: األمثمة اإليجابية, واألمثمة السمبية.
ألمثمػػػػػػة اإليجابيػػػػػػة: تمػػػػػػؾ األمثمػػػػػػة التػػػػػػي تشػػػػػػتمؿ عمػػػػػػى عناصػػػػػػر ذات صػػػػػػمة مباشػػػػػػرة ويقصػػػػػػد با

بػػػػػالمفيوـ. مثػػػػػاؿ: "الجمػػػػػؿ" ُيعتبػػػػػر مثػػػػػااًل إيجابيػػػػػًا عمػػػػػى مفيػػػػػوـ الفقاريػػػػػات, وكػػػػػذلؾ "الغرانيػػػػػت" 
 مثاًل يعتبر مثااًل إيجابيًا عمى الصخور النارية.

ات صػػػػػػػػمة مباشػػػػػػػػر أمػػػػػػػػا األمثمػػػػػػػػة السػػػػػػػػمبية: ىػػػػػػػػي األمثمػػػػػػػػة التػػػػػػػػي ال تشػػػػػػػػتمؿ عمػػػػػػػػى عناصػػػػػػػػر ذ
.  لممفيـو

 مثاؿ: "المثمث" يعتبر مثااًل سمبّيًا عمى مفيوـ الشكؿ الرباعي.
ف األمثمة السمبية لمفيوـ ما يمكف أف تكوف نفسيا أمثمة إيجابية لمفيوـ آخر.   وا 

 مثاؿ: "المثمث" يعتبر مثااًل إيجابيًا عمى مفيوـ الشكؿ الثالثي.
خػػػػػػػرى سػػػػػػػمبية لممفيػػػػػػػـو المػػػػػػػراد تعممػػػػػػػو, ألف عمميػػػػػػػة يجػػػػػػػب إعطػػػػػػػاء التالميػػػػػػػذ أمثمػػػػػػػة إيجابيػػػػػػػة وأ

التمييػػػػز لمعناصػػػػر المشػػػػتركة بػػػػيف نػػػػوعي األمثمػػػػة تتطمػػػػب مػػػػف التالميػػػػذ عمػػػػاًل عقميػػػػًا يػػػػؤدي إلػػػػى 
فيػػػػػػػـ أعمػػػػػػػؽ لمعالقػػػػػػػات بػػػػػػػيف ىػػػػػػػذه العناصػػػػػػػر, وىػػػػػػػذا يجعميػػػػػػػا ذات معنػػػػػػػى بالنسػػػػػػػبة لمتالميػػػػػػػذ 

 فيسيؿ تعمميا.
 تطبيق المفهوم عمى مواقف جديدة: -8

لمعمػػػػػػـ لممفيػػػػػػـو ينبغػػػػػػي لػػػػػػو أف يضػػػػػػع فػػػػػػي حسػػػػػػبانو أف تعمػػػػػػـ المفيػػػػػػـو واكتسػػػػػػابو عنػػػػػػد تحميػػػػػػؿ ا
 يمكف أف يفيد طالبو في تطبيؽ ىذا المفيوـ عمى مواقؼ أخرى جديدة.

مثػػػػػػاؿ: التمميػػػػػػذ الػػػػػػذي اكتسػػػػػػب مفيومػػػػػػًا مثػػػػػػؿ "الثػػػػػػدييات" ينبغػػػػػػي لػػػػػػو أف يكػػػػػػوف قػػػػػػادرًا عمػػػػػػى أف 
 لؾ.يتعامؿ مع جميع الثدييات األخرى, وال يجد صعوبة في ذ

والتمميػػػػػذ الػػػػػذي اكتسػػػػػب مفيومػػػػػًا معينػػػػػًا ينبغػػػػػي لػػػػػو أيضػػػػػًا أف يكػػػػػوف قػػػػػادرًا عمػػػػػى معرفػػػػػة موقػػػػػع 
 ىذا المفيـو مف المفاىيـ األخرى والتي تنتمي لو أو ليا عالقة معو.

اذا اكتسػػػػػب التمميػػػػػذ مفيومػػػػػًا مثػػػػػؿ "األسػػػػػماؾ" فػػػػػال بػػػػػد أف يكػػػػػوف قػػػػػادرًا عمػػػػػى معرفػػػػػة  -مثػػػػػاؿ: 
يوانػػػػػػػات أـ نباتػػػػػػػات, حيوانػػػػػػػات فقاريػػػػػػػة أـ ال فقاريػػػػػػػة, تصػػػػػػػنيؼ األسػػػػػػػماؾ مػػػػػػػف حيػػػػػػػث: إنيػػػػػػػا ح

 حيوانات ذات دـ حار أـ ذات دـ بارد.



التمميػػػػذ الػػػػذي اكتسػػػػب مفيومػػػػًا مثػػػػؿ "الضػػػػغط الجػػػػوي" ينبغػػػػي لػػػػو أف يسػػػػتطيع التوصػػػػؿ إلػػػػى  -
مبػػػػػدأ: "الضػػػػػغط الجػػػػػوي يقػػػػػؿ كممػػػػػا ارتفعنػػػػػا لاعمػػػػػى", كمػػػػػا يسػػػػػتطيع اسػػػػػتخداـ ىػػػػػذا المبػػػػػدأ فػػػػػي 

 القة.حؿ المشكالت ذات الع
بعػػػػػد اسػػػػػتعراض خطػػػػػوات تحميػػػػػؿ المفيػػػػػـو السػػػػػابقة يمكػػػػػف أف نعتمػػػػػد النمػػػػػوذج اآلتػػػػػي لتحميػػػػػؿ و 

 المفيـو وىو:
 نموذج تحميل المفهوم  

 ..........................الموضوع:.......................................مجاؿ 
........................................... :  .......................اسـ المفيـو
 .........................الصفات المميزة لممفيوـ: ..............................
 .......................قاعدة المفيوـ: .........................................
 ........................األمثمة اإليجابية لممفيوـ: ..............................
 .........................األمثمة السمبية لممفيوـ: .................................

 ...عالقة المفيوـ مع مفيوـ آخر: ...............................................
 

 العوامل المؤثرة اي تعميم وتعمم المفاهيم:خامسا : 
عمميػػػػة تعمػػػػـ المفػػػػاىيـ ىػػػػي عمميػػػػة عقميػػػػة يقػػػػـو بيػػػػا الفػػػػرد, وتتػػػػأثر ىػػػػذه العمميػػػػة بالعوامػػػػؿ  إف

المميػػػػػػزة لكػػػػػػؿ فػػػػػػرد مػػػػػػف األفػػػػػػراد اآلخػػػػػػريف, وليػػػػػػذه العوامػػػػػػؿ أىميتيػػػػػػا فػػػػػػي ربػػػػػػط عمميػػػػػػة تعمػػػػػػـ 
 المفاىيـ بكيفية توجيو التدريس مف أجؿ تكوينيا ومف ىذه العوامؿ: 

 عدد األمثمة:  -
ألمثمػػػػة عػػػػف المفيػػػػـو المػػػػراد تعممػػػػو أمػػػػر ميػػػػـ فػػػػي تعمػػػػـ المفػػػػاىيـ, إف تقػػػػديـ عػػػػدد كػػػػاؼ مػػػػف ا

ممػػػػػا يسػػػػػاعد عمػػػػػى تعػػػػػرؼ الخصػػػػػائص المشػػػػػتركة والتمييػػػػػز بػػػػػيف الصػػػػػفات المرتبطػػػػػة بػػػػػالمفيـو 
 وتمؾ التي ال عالقة ليا بو. 

 األمثمة اإليجابية واألمثمة السمبية:  -
د تعممػػػػػػو, ألف عمميػػػػػػة يجػػػػػػب إعطػػػػػػاء التالميػػػػػػذ أمثمػػػػػػة إيجابيػػػػػػة وأخػػػػػػرى سػػػػػػمبية لممفيػػػػػػـو المػػػػػػرا

التمييػػػػز لمعناصػػػػر المشػػػػتركة بػػػػيف نػػػػوعي األمثمػػػػة تتطمػػػػب مػػػػف التالميػػػػذ عمػػػػاًل عقميػػػػًا يػػػػؤدي إلػػػػى 
فيػػػػػػػـ أعمػػػػػػػؽ لمعالقػػػػػػػات بػػػػػػػيف ىػػػػػػػذه العناصػػػػػػػر, وىػػػػػػػذا يجعميػػػػػػػا ذات معنػػػػػػػى بالنسػػػػػػػبة لمتالميػػػػػػػذ 

 فيسيؿ تعمميا. 
 



 الخبرات السابقة لممتعمم:  -
براتػػػػو السػػػػابقة, ممػػػػا يسػػػػاعده عمػػػػى رؤيػػػػة العالقػػػػات يتػػػػأثر تعمػػػػـ المفيػػػػـو بمعمومػػػػات التمميػػػػذ وخ

بػػػػيف عناصػػػػر الموقػػػػؼ الجديػػػػد ويقػػػػوـ بنػػػػاء المفػػػػاىيـ اسػػػػتنادًا إلػػػػى تتػػػػابع الخبػػػػرات, فمكػػػػي يػػػػزداد 
المفيػػػػوـ عمقػػػػًا واتسػػػػاعًا يمػػػػـز دائمػػػػًا أف تكػػػػوف ىنػػػػاؾ حقػػػػائؽ جديػػػػدة تػػػػرتبط بيػػػػذا المفيػػػػوـ, تبنػػػػى 

ح لعناصػػػػػػػر الموقػػػػػػػؼ الجديػػػػػػػد معنػػػػػػػى عمػػػػػػػى أسػػػػػػػاس الحقػػػػػػػائؽ السػػػػػػػابقة ليػػػػػػػا... وبالتػػػػػػػالي يصػػػػػػػب
بالنسػػػػػػػبة لممػػػػػػػتعمـ, وتصػػػػػػػبح الخبػػػػػػػرات السػػػػػػػابقة وظيفيػػػػػػػة فػػػػػػػي تعميػػػػػػػؽ فيمػػػػػػػو وتيسػػػػػػػير تعممػػػػػػػو 

 لمموقؼ الجديد. 
 الفروق الفردية بين المتعممين:  -

وىػػػػذا يعنػػػػي أنػػػػو مػػػػف ناحيػػػػة عمينػػػػا تعػػػػرؼ الفػػػػروؽ الفرديػػػػة ومػػػػداىا, ومػػػػف ناحيػػػػة ثانيػػػػة عمينػػػػا 
دة المسػػػػػػتويات حتػػػػػػى يبػػػػػػدأ كػػػػػػؿ مػػػػػػتعمـ بالنقطػػػػػػة التػػػػػػي يجػػػػػػدىا أف نقػػػػػػدـ لمتالميػػػػػػذ خبػػػػػػرات متعػػػػػػد
 مناسبة الستمرار نمو مفاىيمو. 

 الخبرات المباشرة والبديمة:  -
يػػػػػرتبط إلػػػػػى حػػػػػد كبيػػػػػر  -وخاصػػػػػة فػػػػػي المراحػػػػػؿ األولػػػػػى مػػػػػف النمػػػػػو  -إف تكػػػػػويف المفػػػػػاىيـ 

ىيـ مػػػػػف بػػػػػالخبرات المباشػػػػػرة التػػػػػي يمػػػػػر بيػػػػػا المػػػػػتعمـ وال يعنػػػػػي ذلػػػػػؾ أنػػػػػو ال يتكػػػػػوف لديػػػػػو مفػػػػػا
خػػػػالؿ الخبػػػػرات غيػػػػر المباشػػػػرة )البديمػػػػة(  التػػػػي تعػػػػد عػػػػاماًل ميمػػػػًا فػػػػي تكػػػػويف خبػػػػرات الطفػػػػؿ 
فػػػػػػي كػػػػػػؿ مراحػػػػػػؿ حياتػػػػػػو )االسػػػػػػتماع لمػػػػػػا يقولػػػػػػو اآلخػػػػػػروف, قػػػػػػراءة مجػػػػػػالت وكتػػػػػػب, مشػػػػػػاىدة 

 برامج تمفزيونية.... الخ(. 
القراءة العممية:  -  

تعػػػػد القػػػػراءة الواعيػػػػة مػػػػف العوامػػػػؿ التػػػػي ليػػػػا تػػػػأثير إيجػػػػابي فػػػػي تعمػػػػـ المفػػػػاىيـ, ولكػػػػي يكػػػػوف 
الػػػػػتعمـ المفظػػػػػي ذا معنػػػػػى فػػػػػي تعمػػػػػـ المفػػػػػاىيـ, يجػػػػػب أف يكػػػػػوف المػػػػػتعمـ متمكنػػػػػًا مػػػػػف ميػػػػػارات 
المغػػػػة الخاصػػػػة بفػػػػروع العمػػػػـو المختمفػػػػة, وأف يكػػػػوف لديػػػػو أسػػػػاس معقػػػػوؿ مػػػػف المعمومػػػػات ذات 

 تي تجعمو أكثر قدرة عمى متابعة تنمية مفاىيمو عف طريؽ القراءة. العالقة بالموضوع ال
 إف تحقيؽ ىذا األمر يتطمب أمريف: 

أف تػػػػػدعـ المنػػػػػاىج بمجموعػػػػػة كبيػػػػػرة مػػػػػف القػػػػػراءات بقصػػػػػد المسػػػػػاعدة فػػػػػي تكػػػػػويف المفػػػػػاىيـ  -
 المطموبة.

الخػػػػػػػارجي إلكسػػػػػػػابيـ العػػػػػػػادات واالتجاىػػػػػػػات المصػػػػػػػاحبة  تعويػػػػػػػد التالميػػػػػػػذ عمػػػػػػػى اإلطػػػػػػػالع -
 لمقراءة الواعية.

 



 نوع المفهوم:  -
ىنػػػػػاؾ عالقػػػػػة بػػػػػيف نػػػػػوع المفيػػػػػوـ, وبػػػػػيف درجػػػػػة صػػػػػعوبة تعممػػػػػو, وليػػػػػذه العالقػػػػػة تػػػػػأثير عمػػػػػى 

 دور المعمـ في مساعدتو لتالميذه عمى تعمـ المفاىيـ. 
 نوعيف: -كما ذكرنا سابقاً –تقسـ المفاىيـ 

ـ المادية أو الحسية: ويتـ تعمميا عف طريؽ الحواس, ويعّد ىذا النوع مف أبسط أنواع المفاىي -1
 المفاىيـ وأسيميا في العممية التعميمية.

 مثاؿ: التفاحة, المقعد, الكتاب, الزىرة, الطيور, الصخور.....
عب مف المفاىيـ المجردة: يتـ تعمميا عف طريؽ الخبرة غير المباشرة, ويعّد ىذا النوع أص -2

 المفاىيـ الحسية, لما تتطمبو مف تعمـ مسبؽ يكوف أساسًا في تعمميا.
 مثاؿ: الديمقراطية, الحرية, الكذب, الصدؽ, الجذر التربيعي..

 فتحديد نوع المفيوـ يسيؿ عمى المعمـ تحديد صفاتو المميزة وصياغة تعريفو, واختيار أمثمتو. -



 املفاهيمخرائط 
 تمهيد:

َأضافت الثورة العممية إلى الحضارة البشرية حصيمة ضخمة مف المعرفة العممية في 
مجاالت كثيرة، وتزايدت ىذه الحصيمة كمًا وكيفًا يومًا بعد يوـ، لذا اتجيت الدراسات الحديثة إلى 
البحث عف أساليب جديدة لمتعميـ والتعمـ مؤكدة عمى ضرورة تحويؿ مسار عممية التعمـ مف 

 الستظيار إلى التعمـ ذي المعنى. الحفظ وا
أوزوبؿ أوؿ مف صاغ نظرية متكاممة في التعمـ تركز عمى التعمـ ذي المعنى فأكد عمى  ويعد  

أف  التفاعؿ بيف المعرفة الجديدة وما سبؽ أف تعممو الفرد مف قبؿ، ولحدوث ذلؾ التعمـ ال بد  
 ترتبط المعمومات الجديدة بما يماثميا مف مفاىيـ ومعمومات مختزنة في البنية المعرفية لمفرد. 

عبارة عف إطار يتضمف  Ausubelوعمى ذلؾ فالبنية المعرفية لممتعمـ مف وجية نظر أوزوبؿ 
ؿ مجموعة منظمة مف الحقائؽ والمفاىيـ والقضايا والتعميمات والنظريات ذات تنظيـ ىرمي تحت

فيو المفاىيـ واألفكار العامة المجردة قمة ىذا التنظيـ وتندرج تحتيا المفاىيـ األقؿ عمومية 
 وشمواًل إلى أف تحتؿ المعمومات البسيطة قاعدة ىذا التنظيـ.

ويؤكد أوزوبؿ عمى أف عمميات التعمـ ذي المعنى تتمتع بأفضمية ألنيا تعطي نواتج أكثر ثباتًا 
 ىذه إلى:ويعود سبب حالة الثبات 

إن يا عممية تختزؿ حجـ المعمومات المطموب تذكره ألداء ميمة تعممية، وبالتالي يقؿ العبء  -
عمى الذاكرة، فالمتعمـ بحاجة لتذكر العالقة الجوىرية بداًل مف تذكر محتوى كامؿ وسمسمة مف 

 المعمومات المفظية العشوائية.
المتعممة التي تـ إرساؤىا مسبقًا بعالقات شاممة إف  التعمـ ذي المعنى يمتحـ ويرتبط بالمادة  -

 ووثيقة في بنية المتعمـ المعرفية.
أف كؿ مفيوـ جديد يتعممو المتعمـ يتأثر بالمفاىيـ األخرى السابقة لدى  Piagetويفترض بياجيو 

 المتعمـ، والمتعمـ يجب أف يربط ذىنيًا المفيوـ الذي فيمو ونماه حديثًا مع المفاىيـ األخرى في
 شبكة عالقات.

عادة التنظيـ لمتراكيب المعرفية لدى المتعمـ  إف  عممية إدخاؿ تغييرات مستمرة ومتزايدة، والتنظيـ وا 
 تولد تراكيب جديدة بعد فترة تؤدي إلى النمو العقمي لمفرد.

مف التعمـ  مف ىنا يتضح اتفاؽ كثير مف أعالـ التربية عمى ضرورة الربط بيف الجديد والسابؽ
وأىمية التصنيؼ والترميز لمحقائؽ، ومف ثـ إدراجيا في البنية المعرفية، وأثر ذلؾ عمى التعمـ 

 ذي المعنى والنمو المعرفي السميـ.



قد طو ر نوفاؾ فكرة التمثيؿ اليرمي لممفاىيـ التي قدميا أوزوبؿ إلى ما أسماه بالخرائط و 
 المعرفية أو خرائط المفاىيـ. 

 تعريف خرائط المفاهيم:أواًل: 
 شمولية:  ىاوأكثر  ياط المفاىيـ، لذا سنقوـ بعرض أىمتعددت اآلراء حوؿ تعريؼ خرائ

يا شكؿ توضيحي لمعالقات اليرمية بيف المفاىيـ ومف خالليا تكتسب عر فيا نوفاؾ عمى أن  
 المفاىيـ معنى جديدًا نتيجة ليذا االرتباط. 

يا رسـو تخطيطية ىرمية ثنائية األبعاد توضح االرتباطات بيف المفاىيـ وعر فيا آخروف بأن  
دريس، وتستخدـ الخاصة، والبعض اآلخر عر فيا عمى أنيا استراتيجية ضرورية لمتخطيط والت

كأداة لمتغير المفاىيمي لمطالب، وتساعدىـ عمى التعمـ ذي المعنى وتنظيـ المعمومات قبؿ 
تعمميا، وأنيا استراتيجية لمتدريس تساعد عمى تمثيؿ وتوضيح البناء المعرفي في شكؿ تخطيطي 

 مرتب ومنظـ. 
ؿ مجموعة مف يمث   ط مفاىيميوقد عر فت في معجـ المصطمحات التربوية كما يمي: ىي مخط  

المفاىيـ المتضمنة في موضوع ما، ويتـ ترتيبيا بطريقة متسمسمة ىرميًا بحيث يوضع المفيـو 
العاـ أو الشامؿ في أعمى الخريطة ثـ المفيوـ األقؿ عمومية بالتدريج في المستويات التالية، مع 

في مستوى واحد، ويتـ مراعاة أف توضع المفاىيـ ذات العمومية المتساوية بجوار بعضيا البعض 
الربط بيف المفاىيـ المرتبطة بخطوط أو أسيـ يكتب عمييا بعض الكممات التي توضح نوع 

 العالقة بينيا. 
 ف خرائط المفاىيـ ينظر إلييا كاآلتي:أاستنادًا إلى التعريفات السابقة يمكف القوؿ 

 ط اليرمي بيف المفاىيـ في البنية المعرفية. ف االرتباكشكؿ تخطيط ىرمي يبي   -
 كاستراتيجية لمتدريس.  -
 .كخطوات لمساعدة المتعمـ عمى إدراؾ المفاىيـ -

 أهمية خرائط المفاهيم:ثانيًا: 
 :يأتيأىمية خرائط المفاىيـ لكؿ مف المتعمـ والمعمـ كما  رزبت

 :أىميتيا بالنسبة لممتعمـ 
 البحث عف أوجو الشبو واالختالؼ بيف المفاىيـ. -1
 توفير جو مف التعمـ التعاوني. -2
3- .  إعطاء األمثمة المناسبة لممفيـو



 إعداد ممخص تخطيطي لما تـ تعممو. -4
 اكتساب بعض عمميات العمـ. -5
 زيادة التحصيؿ الدراسي واالحتفاظ بالتعمـ. -6
 اتجاىات المتعمميف نحو المواد الدراسية.تنمية  -7

  :أىميتيا بالنسبة لممعمـ 
 اختيار األنشطة المالئمة، والوسائؿ المساعدة في التعمـ. -1
 المتعمميف. لدىتوفير مناخ تعميمي جماعي لممناقشة  -2
 .مؽ الذي يجب أف تكوف عميو الدروستحديد مدى االتساع والع -3

ػػػػػػ يػػػػػػا تسػػػػػػيـ فػػػػػػي ارتقػػػػػػاء الػػػػػػتعمـ ة كبيػػػػػػرة، إذ أن  لخػػػػػػرائط المفػػػػػػاىيـ أىمي ػػػػػػ أف   :ا سػػػػػػبؽنالحػػػػػػظ مم 
والتعمػػػػػػػيـ، كمػػػػػػػا أف  اسػػػػػػػتخداميا فػػػػػػػي التػػػػػػػدريس يػػػػػػػؤدي إلػػػػػػػى التعػػػػػػػر ؼ عمػػػػػػػى البنيػػػػػػػة المعرفيػػػػػػػة 

 لعممية التعمـ.لممتعمـ، وتحديد األطر الرئيسية 
 استخدامات خرائط المفاهيمثالثًا: 

نظػػػػػػرًا لمرونػػػػػػػة خػػػػػػػرائط المفػػػػػػاىيـ فأنػػػػػػػو يمكػػػػػػػف أف تسػػػػػػػتخدـ لتحقيػػػػػػؽ أىػػػػػػػداؼ تعم ميػػػػػػػة عديػػػػػػػدة، 
 نذكر منيا ما يمي:

 أداة منهجية: -1
يمكػػػػػػف اسػػػػػػتخداـ خػػػػػػرائط المفػػػػػػاىيـ عنػػػػػػد التخطػػػػػػيط لتطػػػػػػوير المنػػػػػػاىج، وتسػػػػػػتخدـ إطػػػػػػارًا عامػػػػػػًا 

 الموضوعات التي سوؼ تندرج في ىذا المنياج. تبنى حولو المفاىيـ أو
فقػػػػد يػػػػتـ تضػػػػميف المفػػػػاىيـ فػػػػي المنيػػػػاج ممػػػػا يسػػػػيـ بدرجػػػػة كبيػػػػرة فػػػػي ظيػػػػور محتػػػػواه بطريقػػػػة 

 منظمة، كذلؾ يمكف استخداميا عند التخطيط عمى مستوى وحدة دراسية.
 أداة تدريسية: -2

خالليػػػػا الػػػػربط بػػػػيف المفػػػػاىيـ يمكػػػػف اسػػػػتخداـ خػػػػرائط المفػػػػاىيـ أثنػػػػاء التػػػػدريس، حيػػػػث يػػػػتـ مػػػػف 
الفرعيػػػػة بػػػػروابط وعالقػػػػات معينػػػػة ممػػػػا يػػػػؤدي إلػػػػى الػػػػتعمـ ذي المعنػػػػى، وتكػػػػويف بنيػػػػة معرفيػػػػة 
صػػػػػػحيحة لػػػػػػدى المػػػػػػتعمـ، كػػػػػػذلؾ يمكػػػػػػف اسػػػػػػتخداميا كطريقػػػػػػة ناجحػػػػػػة أثنػػػػػػاء القيػػػػػػاـ بمراجعػػػػػػة 

 الدروس السابقة أو تمخيصيا.
 
 
 



 أداة تقويمية: -3
تشخيصػػػػػػػية لتقػػػػػػػويـ عمميػػػػػػػة تعمػػػػػػػـ التالميػػػػػػػذ لمفػػػػػػػاىيـ يمكػػػػػػػف اسػػػػػػػتخداـ خػػػػػػػرائط المفػػػػػػػاىيـ كػػػػػػػأداة 

دراكػػػػو لموضػػػػوع  مختمفػػػػة وارتباطيػػػػا بعضػػػػيا بػػػػبعض، فيػػػػي تمك ػػػػف المػػػػتعمـ مػػػػف تعميػػػػؽ فيمػػػػو وا 
 معيف، وذلؾ عف طريؽ بناء أو إكماؿ خرائط مفاىيـ غير مكتممة.

 أداة لفهم طبيعة العمم: -4
، لمتعػػػػػرؼ عمػػػػػى الفيػػػػػـ الخطػػػػػأ تسػػػػػتخدـ خريطػػػػػة المفػػػػػاىيـ كػػػػػأداة لتكثيػػػػػؼ المعمومػػػػػات العمميػػػػػة،

دراؾ طرائؽ التعميـ المختمفة  .وا 
 منظم متقدم: -5

تسػػػػتخدـ خريطػػػػػة المفػػػػاىيـ كمػػػػػنظـ متقػػػػدـ بحيػػػػػث يػػػػتـ تعريػػػػػؼ المتعممػػػػيف عمػػػػػى الفكػػػػرة العامػػػػػة 
ػػػػػة الػػػػػدروس قبػػػػػؿ ، وتوضػػػػػيح عالقػػػػػات التػػػػػرابط والتماسػػػػػؾ القائمػػػػػة بػػػػػيف مفػػػػػردات محتػػػػػوى والميم 

 .أوؿ كؿ درس الشروع في
 أداة تحميل الكتب المدرسية: -6

خريطػػػػػػػة المفػػػػػػػاىيـ طريقػػػػػػػة جيػػػػػػػدة لمقارنػػػػػػػة البنيػػػػػػػة التنظيميػػػػػػػة والتوضػػػػػػػيحية لموضػػػػػػػوعات  تعػػػػػػػد  
معينػػػػػة فػػػػػي الكتػػػػػاب المدرسػػػػػي، ممػػػػػا يػػػػػؤدي إلػػػػػى الكشػػػػػؼ عػػػػػف نػػػػػواحي القصػػػػػور فػػػػػي الكتػػػػػب 

 والتي قد تتمثؿ في:
 وجود تصورات غير صحيحة لممفاىيـ. -
 وجود مصطمحات أو مفاىيـ مضممة. -
 .نقص التوضيحات الكافية لمعالقات المتبادلة بيف المفاىيـ -

 مكونات خرائط المفاهيم األساسية:رابعًا: 
 تتألؼ خريطة المفاىيـ مف المكونات التالية:

تصػػػػػػورات ذىنيػػػػػػة  : ىػػػػػػو بنػػػػػػاء عقمػػػػػػي ينػػػػػػتج مػػػػػػف الصػػػػػػفات المشػػػػػػتركة لمظػػػػػػاىرة أوالمفيػػػػػػوـ -1
نيا الفرد لألشياء، ُتصن ؼ إلى مستويات حسب درجة عموميتيا إلى:  يكو 

المفيػػػػػـو الرئيسػػػػػي: ىػػػػػو ربػػػػػط بػػػػػيف العناصػػػػػر المشػػػػػتركة الجزئيػػػػػة فػػػػػي األشػػػػػياء أو المواقػػػػػؼ  -
 المتشابية، وىو شامؿ، مثاؿ )المركبات العضوية(.

بمجموعيػػػػػا ذلػػػػػؾ المفيػػػػػـو الرئيسػػػػػي، المفػػػػػاىيـ الفرعيػػػػػة: ىػػػػػي مجموعػػػػػة مػػػػػف المفػػػػػاىيـ تكػػػػػو ف  -
مثػػػػػاؿ )السػػػػػكريات، الدسػػػػػـ، البروتينيػػػػػات، الحمػػػػػوض النوويػػػػػة( ىػػػػػذه المفػػػػػاىيـ بمجموعيػػػػػا ُتشػػػػػك ؿ 

 مفيـو )المركبات العضوية(، وتتفرع المفاىيـ الفرعية إلى مفاىيـ خاصة.



المفيػػػػػػـو الخػػػػػػاص: ىػػػػػػو أصػػػػػػغر عبػػػػػػارة اليمكػػػػػػف أف تتفػػػػػػرع إلػػػػػػى مفيػػػػػػوميف فػػػػػػرعييف، مثػػػػػػاؿ  -
 روجيف(.)الييد

ة أو صػػػػػػػػناديؽ مربعػػػػػػػػات أو دائريػػػػػػػػ ة أوبيضػػػػػػػػوي ةؿ ىندسػػػػػػػػياشػػػػػػػػكأـ داخػػػػػػػػؿ يىاوضػػػػػػػػع المفػػػػػػػػتُ و 
  ...مستطيالت

: ىػػػػػػػػي عبػػػػػػػػارة عػػػػػػػػف جمػػػػػػػػؿ أو كممػػػػػػػػات أو حػػػػػػػػروؼ تسػػػػػػػػتخدـ لمػػػػػػػػربط بػػػػػػػػيف كممػػػػػػػػات ربػػػػػػػػط -2
 مفيوميف أو أكثر، مثؿ )ينقسـ إلى، ُتصن ؼ إلى، يتكو ف مف،.....(

عبػػػػػارة عػػػػػف خػػػػػط عرضػػػػػي يصػػػػػؿ بػػػػػيف مفيػػػػػوميف أو أكثػػػػػر فػػػػػي : ىػػػػػي وصػػػػػالت عرضػػػػػية -3
 درجة واحدة مف العمومية في التسمسؿ اليرمي.

: ىػػػػػي األحػػػػػداث أو األفعػػػػػاؿ المحػػػػػددة التػػػػػي تعب ػػػػػر عػػػػػف أمثمػػػػػة لممفػػػػػاىيـ، وغالبػػػػػًا مػػػػػا أمثمػػػػػة -4
 .تكوف توضيحًا ليا، وفي خريطة المفاىيـ ال ُتحاط األمثمة بشكؿ ىندسي

 .أشكال خرائط المفاهيم خامسًا: 

 فيناؾ شكالف لخرائط المفاىيـ:كاؿ خرائط المفاىيـ وتتنوع صورىا، تتعدد أش

، فػي ترتيػب يكػوف يرتبطػاف بػروابط منطقيػةتتكػوف مػف مفيػوميف  أحادية البعدد: مفاهيم خريطة -

 .اً رأسي   خطاً 

فػي شػكؿ متفػرع شػجري توضػع  وتكػوف، يـ كثيػرةمػف مفػاىتتكػوف  ثنائية البعدد:مفاهيم خريطة  -

 .فيو المفاىيـ المصنفة تحت المفيوـ العاـ بشكؿ متسمسؿ واضح العالقة

 



حتى  ، ثـ تتدرج المفاىيـ تنازلياً عند قمة الخريطة وفي ىذا الشكؿ تظير المفاىيـ األكثر شموالً 
 لخريطة،تظير األمثمة عند قاعدة ا وقد، حيث تظير المفاىيـ األكثر خصوصيةقاعدة الخريطة 

 .ت التي تربط ىذه المفاىيـ ببعضياوتدؿ الخطوط التي تصؿ بيف المفاىيـ عمى العالقا
مف المفيوـ العاـ )الرئيس( الذي يوجد عمى قمة اليـر إلى أسفؿ، حيث وبذلؾ تنساب الخريطة 

توجد مستويات مف المفاىيـ الفرعية، ويزداد كؿ مستوى مف مستويات المفاىيـ تخصصًا وىو 
وبذلؾ يتقدـ لألسفؿ، وكؿ الخطوط الرابطة بيف المفاىيـ يكوف مكتوبًا عمييا الكممات الرابطة، 

وع الخريطة مف قمتو حتى آخره في نياية الخريطة، وغالبًا في نياية يمكف قراءة كؿ فرع مف فر 
كؿ فرع مف فروع الخريطة توجد أمثمة لممفيوـ الطرفي الذي يسبقيا مباشرة، وىذه األمثمة تدعـ 

 .الخريطة

 بناء خرائط المفاهيم.سادسًا: 
عممية بناء خرائط المفاىيـ ليست بػاألمر السػيؿ كمػا يبػدو لمػبعض، لكنيػا نشػاط إبػداعي يتسػـ  إف  

بالصػػعوبة، وعمػػؽ التفكيػػر، ووضػػوح المعػػاني، وتكامػػؿ التفاصػػيؿ والتفكيػػر بعػػدة اتجاىػػات، وعمػػى 
 المستويات كافة.

 تمثؿ الخصائص التي تميزىا، وىي: ثالثة معاييروتعتمد عممية بناء خرائط المفاىيـ عمى 
حيث يتـ تعريؼ المفاىيـ الرئيسية وترتيبيا مف المفاىيـ العامة لألقؿ عمومية، : البنية الهرمية -1

ويتـ الربط بيف المفاىيـ بخطوط يكتب عمييا جممة أو كممة رابطة، وتستخدـ رؤوس األسيـ في 
الرابطة لإلشارة إلى اتجاه العالقة بيف المفاىيـ والتي تساعد عمى تطوير  نياية الخطوط
 يف المفاىيـ المرتبطة بشكؿ دقيؽ.االرتباطات ب

وىي عممية التعمـ التي يستطيع بيا المتعمـ التمييز بيف المفاىيـ عندما يتعمـ  :التمايز التقدمي -2
ي تظير في الخريطة مف خالؿ التسمسؿ اليرمي لمقضايا بحيث يتـ االنتقاؿ مف أكثر عنيا، والت

 المبادئ والمفاىيـ العامة المجردة إلى الخصائص والتفاصيؿ المحددة.
جراء تعديؿ لتوليد  :التوفيق التكاممي -3 ويتضمف قياـ المتعمـ بالربط بيف مفيوميف أو أكثر وا 

مفيوـ مستحدث يحمؿ معنى جديدا يوفؽ بيف التعمـ السابؽ والالحؽ ويتميز عنيما، فينظر 
المتعمـ إلى المفاىيـ نظرة متكاممة عف طريؽ الربط بينيا سواء كانت عمومية أو أقؿ عمومية، 

بدورىا إلى  دتوى مف التصنيؼ اليرمي والتي تقو وكذلؾ بيف المفاىيـ التي تقع في نفس المس
د  راؾ أكثر قوة.فيـ وا 



 ويمكن بناء خرائط المفاهيم بثالث طرق, وهي:
وفييػا ُيمػد  المتعممػوف بقائمػة مػف المفػاىيـ بينيػا وبػيف بعضػيا عالقػة، وُيطمػب الطريقة األولى:  -

األكثػػػر عموميػػػة وشػػػمولية عمػػػى قمػػػة الخريطػػػة، ثػػػـ توضػػػع المفػػػاىيـ األقػػػؿ مػػػنيـ وضػػػع المفيػػػـو 
عمومية وشمولية في المستويات األدنى في تتابع ىرمي، وعمؿ الػروابط والوصػالت بػيف المفػاىيـ 

 وبعضيا، ويجب أف يقرر المتعمموف بأنفسيـ أحسف ترتيب لممفاىيـ وأفضؿ كممات ربط.
تعممػػوف المفػػاىيـ المتضػػمنة فػػي المحتػػوى، وبعػػد ذلػػؾ ُتسػػتخدـ وفييػػا يحػػدد الم الطريقددة الثانيددة: -

 ىذه المفاىيـ لتشكيؿ الخريطة اليرمية المناسبة.
وفييػػػا يقػػػـو المػػػتعمـ ببنػػػاء خريطػػػة المفػػػاىيـ بنفسػػػو مػػػف دوف إعطائػػػو قائمػػػة  الطريقدددة الثالثدددة: -

مفػاىيـ وبعضػيا، بالمفاىيـ، فيو الذي يقـو باستخالص المفاىيـ وعمػؿ الوصػالت والػروابط بػيف ال
وربما يتطمب بناء خريطة المفاىيـ إبداعًا أكثر مف ذلؾ مف خالؿ بنائيا مف دوف قائمة بالمفاىيـ، 
أو مػػف دوف محتػػوى لمموضػػوع، ولكػػف ُيعتمػػد فقػػط عمػػى ذخيػػرة المػػتعمـ المعرفيػػة بالنسػػبة لمموضػػوع 

 (.35، 2007)السيد، 
يـ فينػػػاؾ خطػػػوات أساسػػػية لبنائيػػػا، وىػػػي وميمػػػا كانػػػت الطريقػػػة المتبعػػػة فػػػي بنػػػاء خػػػرائط المفػػػاى

 كاآلتي:
 الخطوة األولى: -

اختيػػػػار الموضػػػػوع المػػػػراد إعػػػػداد خريطػػػػة مفػػػػاىيـ لػػػػو، وىػػػػذا الموضػػػػوع يمكػػػػف أف يكػػػػوف صػػػػفحة 
 أو درسًا أو فصاًل.

 الخطوة الثانية: -
بيدؼ التعرؼ إلى المفاىيـ  ىي تحميؿ مضموف الموضوع الدراسي أو الوحدة المختارة وذلؾ

 ئيسية والفرعية والخاصة والعالقات فيما بينيا.الر 
 الخطوة الثالثة: -

 : كاآلتيىي ترتيب المفاىيـ إلرساء خريطة المفاىيـ ويتـ ذلؾ 
ترتيػػػػػػب المفػػػػػػاىيـ مػػػػػػف األكثػػػػػػر عموميػػػػػػة فػػػػػػي قمػػػػػػة الخريطػػػػػػة إلػػػػػػى األقػػػػػػؿ عموميػػػػػػة، بحيػػػػػػث  -

 توضع المفاىيـ  المجردة في قمة الخريطة ويوضع تحتيا األقؿ تجريدًا. 
 لديؾ المفاىيـ التالية: القطر، القرية، المحافظة، المدينة.مثاؿ: 

 لفرعية( كما يأتي:يمكف ترتيبيا ىرميًا ) مف المفيوـ الرئيس إلى المفاىيـ ا
 المفاهيم تحت الفرعية المفاهيم الفرعية المفهوم الرئيس

 المدينة المحافظة  القطر 
 القرية



توضػػػػػع المفػػػػػاىيـ التػػػػػي ىػػػػػي عمػػػػػى الدرجػػػػػة نفسػػػػػيا مػػػػػف العموميػػػػػة، أو التجريػػػػػد عمػػػػػى الخػػػػػط  -
 البعض بالقرب مف بعضيا البعض. نفسو أفقيًا والمفاىيـ التي ليا عالقة ببعضيا 

: )الميػػػػػػػاه، ميػػػػػػػاه سػػػػػػػطحية، ميػػػػػػػاه جوفيػػػػػػػة، محيطػػػػػػػات، بحػػػػػػػار، اآلتيػػػػػػػةالمفػػػػػػػاىيـ  نالػػػػػػػدي مثػػػػػػػاؿ:
 :اآلتييتـ ترتيبيا عمى الشكؿ  أنيار، سيوؿ، ينابيع، آبار(.

 المياه                        ؿ )المفيـو الرئيس(:المستوى األو 
 مياه جوفية       مياه سطحية             )المفاىيـ الفرعية(:   المستوى الثاني 

 ينابيع   آبار   سيوؿ  أنيار   بحار   محيطات الثالث )المفاىيـ تحت الفرعية(:المستوى 
 مختمؼ حسب المستوى الذي تقع فيو. توضع المفاىيـ ضمف شكؿ ىندسي -

المسػػػػػتوى الثػػػػػاني مػػػػػثاًل: وضػػػػػع المفيػػػػػوـ الػػػػػرئيس فػػػػػي المسػػػػػتوى األوؿ داخػػػػػؿ مربػػػػػع، ومفػػػػػاىيـ 
)المفػػػػػاىيـ الفرعيػػػػػة( داخػػػػػؿ أشػػػػػكاؿ بيضػػػػػوية، أمػػػػػا المسػػػػػتوى الثالػػػػػث )المفػػػػػاىيـ تحػػػػػت الفرعيػػػػػة( 

 وما يميو مف مستويات فتوضع مفاىيمو داخؿ مستطيالت كما يأتي:
 

 المستوى األول:                                
 

 المستوى الثاني:
 

 لث:المستوى الثا
 
وضػػػػػع األمثمػػػػػة أسػػػػػفؿ الخريطػػػػػة فػػػػػي نيايػػػػػة كػػػػػؿ فػػػػػرع مػػػػػف الخريطػػػػػة، وىػػػػػذه األمثمػػػػػة توضػػػػػح  -

 المفيـو الرأسي، فاألمثمة تدعـ الخريطة.
 الخطوة الرابعة: -

إقامػػػػػػة الػػػػػػروابط بػػػػػػيف المفػػػػػػاىيـ، وتسػػػػػػمية ىػػػػػػذه الخطػػػػػػوط بطريقػػػػػػة توضػػػػػػح األفكػػػػػػار، فالخريطػػػػػػة 
ت بػػػػيف األجػػػػػزاء الميمػػػػػة لممفػػػػاىيـ، وبػػػػػذلؾ يمكػػػػػف قػػػػراءة كػػػػػؿ فػػػػػرع مػػػػػف الكاممػػػػة توضػػػػػح العالقػػػػػا

الخريطػػػػػة مػػػػػف القمػػػػػة إلػػػػػى أسػػػػػفؿ، ويفضػػػػػؿ وضػػػػػع سػػػػػيـ فػػػػػي خػػػػػط الػػػػػربط ليوضػػػػػح أف األفكػػػػػار 
 ليست ذات اتجاىيف.

 تقـو عممية الربط عمى ثالثة كممات مفتاحية ىي:
 المفيـو -جالرابط                        -ب                 المفيوـ -أ

 المياه

 مياه جوفية مياه سطحية

 بحار أنهار سيول ينابيع آبار محيطات



 توضيح المقصود بو سابقًا.أما المفيـو فقد تـ 
 أما الرابط: فيو الذي يمث ؿ العالقة بيف مفيوميف.

 مثاؿ:
)السػػػػػػكر يعطػػػػػػي طاقػػػػػػة( فالسػػػػػػكر ىػػػػػػو مفيػػػػػػوـ، والطاقػػػػػػة مفيػػػػػػوـ، والػػػػػػرابط بينيمػػػػػػا ىػػػػػػو كممػػػػػػة 

 )يعطي( وتسمى "رابطًا".
 )الطاقة تساعد الجسـ( فالطاقة مفيوـ، والجسـ مفيوـ، وكممة )تساعد( تسمى "رابطًا".

 اؿ: مفيومي "اإلنساف" و "الماء":مث
فقػػػػد يكػػػػوف مفيػػػػوـ "اإلنسػػػػاف" ىػػػػو المفيػػػػـو الرئيسػػػػي، ومفيػػػػـو "المػػػػاء" ىػػػػو المفيػػػػـو الفرعػػػػي كمػػػػا 

 )اإلنساف يشرب الماء( :يأتي
وقػػػػػد يكػػػػػوف مفيػػػػػـو "المػػػػػاء" ىػػػػػو المفيػػػػػـو الرئيسػػػػػي، ومفيػػػػػوـ "اإلنسػػػػػاف" ىػػػػػو المفيػػػػػـو الفرعػػػػػي 

 : )الماء يشرب منو اإلنساف(يأتيكما 
يمكف الربط بيف المفاىيـ في األفرع والمستويات المختمفة، وذلؾ في حاؿ وجود عالقة بينيا،  -

"، وىذه الوصالت ذات أىمية الوصالت العرضيةوتسمى األسيـ التي تربط ىذه المفاىيـ باسـ "
 بالغة ألنيا تعبر عف مدى فيمنا لمفاىيـ المادة الدراسية والعالقات القائمة بينيا.

يػػػػػػػتـ ترتيػػػػػػػب عػػػػػػػدة مفػػػػػػػاىيـ مرتبطػػػػػػػة بػػػػػػػروابط، فأنيػػػػػػػا تشػػػػػػػك ؿ مػػػػػػػا يسػػػػػػػمى بخريطػػػػػػػة وعنػػػػػػػدما  -
.  المفيـو
 مثاؿ: 

 
 تصنؼ إلى                                              

 
 

                                
                                                               تقسـ إلى                                                     تقسـ إلى                    

 
 

              
       

 تصب في   

مياه سطحية 

 سطحية

 مياه جوفية  

 بحار أنهار سيول ينابيع آبار محيطات

 المياه



ويجػػػػػػػػب التأكيػػػػػػػػد عمػػػػػػػػى أف ىػػػػػػػػذه الخطػػػػػػػػوات تتػػػػػػػػأثر إلػػػػػػػػى درجػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػرة بأحكػػػػػػػػاـ صػػػػػػػػانع  -  
مػػػػف فػػػػروع المعرفػػػػة، واسػػػػتخدامو لممعػػػػاني الخريطػػػػة، وذلػػػػؾ بنػػػػاء عمػػػػى نظرتػػػػو لبنيػػػػة ىػػػػذا الفػػػػرع 
           المختزنة لديو لتحديد المفاىيـ األكثر شمولية وعمومية

 من النقاط التي ينبغي اإلشارة إليها عند تصميم خرائط المفاهيم, وهي: وهناك العديد
ال يكتمؿ الشكؿ النيائي لخريطة المفاىيـ عند إعدادىا مف أوؿ محاولة، ولكف األمر يحتاج  -

إلى العديد مف المحاوالت ليتـ إعدادىا بشكؿ جيد. ومف الممكف أف يضاؼ مفيوـ جديد في 
 المحتوى حتى تكوف خريطة المفاىيـ واضحة. خريطة المفاىيـ لـ يكف في

 أحيانًا ُتصاغ المفاىيـ بشكؿ مختمؼ عما جاء في المحتوى أو المادة التعميمية. -
ليس شرطًا أف تكوف خرائط المفاىيـ المعد ة لمحتوى ما متشابية مع بعضيا بعضًا، إذ يعتمد  -

تمؼ مف بيف المفاىيـ، والتي تخشكؿ الخريطة عمى معالجة التفصيالت والعالقات الموجودة 
 .خريطة إلى أخرى

 أف يكوف شكؿ خريطة المفاىيـ معب رًا بطريقة مختصرة منطقية عف المفاىيـ. -
أف تبرز الخريطة معاني المفاىيـ بدرجة واضحة تقترب مف الصحة، إذ أن و ال توجد خريطة  -

 مفاىيـ صحيحة تمامًا.



 التدريس وأصوله ومكوناته وتاريخه بين الماضي والحاضر

 األهداف التعليمية

عزيزي الطالب، في هذا الفصل سنقف عند معنى التدريس وأصوله ومكوناته وتاريخه بين 

 .على العديد من األسئلة حول هذا الموضوعالماضي والحاضر، وسنحاول اإلجابة 

يس وما مكوناته وما الفرق بين ما معنى التدريس، وما معنى أصول التدر. 1

 التدريس وأصوله والتعليم والتعلم والطريقة ؟

إذ قد يظن المرء للوهلة األولى أنه ال فرق بين التدريس وأصوله، ولكن المتفحص لمعنى كل 

منهما يجد أن الفرق واضح بينهما من جهة وبينهما وبين التعليم والتعلم والطريقة من جهة 

 .أخرى

 صد بالتدريس؟ ماذا نق1 .1

وفي ) الثانوية والجامعية(هو عملية يقوم بها المدرس في المراحل التعليمية المتقدمة: التدريس

 .»التدريس يتم تعليم الطرائق واألساليب التي يتمكن بواسطتها من الوصول إلى الحقائق

  ما المقصود بأصول التدريس؟2 .1

 الهامة التي تؤدي إلى تحسين التعلم *ريسالبحث في تنظيم مكونات التد هي :أصول التدريس

 »وتنظيم المواد وعرض النماذج) الطرائق والتقانات(كاألهداف واالستراتيجيات 

  ما مكونات التدريس؟3 .1

 :إن مكونات التدريس هي 

 

 

 

 

 

 

 البيئة )المادة التعليمية(المنهاج الطالب المعلم

االجتماعية

 المحلية
 الصفية المدرسية



تعمل متكاملة في العملية التعليمية ) المعلم والطالب والمنهاج والبيئة(وهذه المكونات األربعة 

البيئة االجتماعية المحلية (لتعلمية وفي التعليم النظامي حيث نقسم البيئة إلى فئات ثالث هي ا

 .)والبيئة المدرسية والبيئة الصفية

 ما المقصود بالتعليم؟ 4 .1

وهذا نجده في » اتصال منظم ومستمر هادف بين المعلم والمتعلم إلحداث تعلم  هو:التعليم

 .م النظاميوزارة التربية ويسمى بالتعلي

ويقوم به المعلم ويتلقى المتعلم المعلومات غالباً .  يتم بمراحل التعليم كافة والتعليم النظامي

دون مشاركة أو تفاعل، وهذا مايتم في المدرسة االبتدائية حيث يكون في األغلب المتعلم 

 .سلبياً

 عرضنا التعليم النظامي، هل هناك تعليم غير نظامي؟

 .امي كما أنه يوجد تعليم ال نظاميعليم غير نظالجواب نعم هناك ت

 . فإنه يتم خارج المؤسسات الرسمية وفي المؤسسات الثقافيةوأما التعليم غير النظامي

وأما التعليم الالنظامي فإنه يتم من خالل االحتكاك بأفراد األسرة والمجتمع ومن خالل 

 .المطالعة ويحصل عليها الفرد بخبرته الذاتية

 هو التعلم إذاً؟ فما 5 .1

 .التعلم هو تعديل للسلوك عن طريق الخبرة والنشاط الذاتي للمتعلم

 :وكنتيجة نقول

اإلحاطة بالمعارف المكتشفة : من مفهوم التعليم ألنه ينطوي علىمفهوم التدريس أعم وأشمل 

 :ليأوالً واكتشاف تلك المعارف ثانياً باإلضافة إلى أن التدريس أكثر تحديداً في كل مما ي

 .في السلوك الذي نرغب في تعليمه 

وفي الشروط التي نرغب في أن يتم السلوك في إطارها سواء أكان ذلك في المتعلم أم  

 .في المدرسة واألجهزة والزمن وغير ذلك

وفي درجة التحكم في بيئة المتعلم بما يحقق له االستجابة الكاملة عن طريق استخدام  

 .أساليب التشويق

 



 د بكلمة الطريقة؟ماذا نقص 6 .1

شكل من أشكال تنظيم التدريس تنظيماً يتفق مع الغاية التي نسعى إليها، وتسعى   هيالطريقة

وقد تكون . علياإلى تحسين فاعلية التدريس وكفايته بغية الوصول إلى أهداف التدريس بفاعلية 

 طرائق التدريسوحدة انظر إلى الطريقة في . تقليدية أو حديثة

 عام فالتعليم والتدريس والتعلم مفاهيم مترابطة قد تتمايز وتتوضح عن طريق وبشكل.. إذاً

 .الطريقة والتفاعل بين المتعلم والمعلم

 :ومما تقدم نستنتج

) المعلم والمتعلم والمادة الدراسية(كلما كان التفاعل إيجابياً وكبيراً بين العناصر الثالثة  

 .اقتربت العملية من التدريس

 .المستوى إلى تأكيد فعالية عنصر المعلم ، اقتربت العملية إلى التعليمكلما هبط هذا  

 .كلما ارتفعت فعالية المتعلم وضعفت مشاركة المعلم وفعاليته اقتربت العملية إلى التعلم 

 .هنا نالحظ بوضوح أن التعليم يسبق التدريس والتدريس يسبق التعلم.. إذاً

 هل التدريس علم أم فن؟. 2

  علمالتدريس فن و

المربون الذين افترضوا أن التدريس فن فقد أسندوا ذلك إلى المعلم ومواهبه وقدراته وتمكنه 

 .من صقل شخصيات طالبه

 علم من العلوم مثل الهندسة والطب فقد رأوا أن ربون الذين افترضوا أن التدريسوأما الم

ون من مدخالت ومخرجات المعلم يستند إلى أسس علمية، ولهذا فقد أصبح التدريس نظاماً يتك

 .وعلى المعلم أن يلم بالمتغيرات التي تؤثر في التعليم... 

وأما الذين رأوا أن التدريس علم تطبيقي فقد استندوا إلى قوانين ومبادئ ونظريات نفسية 

ولهذا فالتدريس مدين إلى عدد من العلوم اإلنسانية والتطبيقية وهو حقل عملي . وتربوية محددة

 .ضافة إلى كونه فناً من الفنونمتخصص باإل

ودعا المربين والباحثين إلى » علم التربية وعلم نفس الطفل«في كتابيه ) بياجيه(وهذا ما أكده 

جعل التدريس فرعاً  علمياً حياً يستطيع أن يحتل مكانه الصحيح بين فروع المعرفة التطبيقية 

 .األخرى التي تعتمد على الفن والعلم معاً



 لى تطور التدريس قديماً وحديثاً؟رة التاريخية إما النظ. 3

لقد كان التعلم يتم بالمشافهة قبل تعلم الكتابة حيث كان اإلنسان ال يعرف : التعليم بالمشافهة

 . ، وظلت المعارف تنقل مشافهة لمدة خمسين ألف سنة%100القراءة والكتابة ونسبة األمية 

عليم والتعلم منذ خمسة آالف سنة واقتصر تعلمها على  الكتابة والقراءة في الت:اختراع الكتابة

نوع خاص من سكان المدن ومن الكهنة والموظفين والتجار وهم أقلية منفصلة عن الشعب، 

 . وبعدها تقدمت الكتابة لتسد حاجات المحاسبين في المعابد والتجار في ظل الحضارة الزراعية

 : واسمحوا لنا أعزاءنا الطالب أن نقدم إليكم

بعض النماذج القديمة لتطور التعليم عند اإلغريق والمصريين القدامى والرومان والعرب 

 .)ساطع الحصري مثاالً(ور الحديثة المسلمين، وفي العص

 تعليم في العصور القديمة ال1 .3

 عند اإلغريق  1 .1 .3

با وحضارتها، ازدهر التعليم عند اإلغريق حيث خلف تراثاً فلسفياً وعلمياً أثر في حياة أورو

 :    وخلف أعظم طريقتين من أعظم الطرائق فاعلية في التعليم هما

في القرن الخامس قبل الميالد ) المأساة والملهاة(طريقة استخدام المسرح كوسيلة للتعليم  

حيث تعرضت المأساة للمشكالت األخالقية وركزت الملهاة على الجوانب االجتماعية، 

 .وكان هدفها التعليم والتسليةوكلها مستمدة من الواقع، 

ت بالطريقة الجدلية، فالحقيقة وسمي) سقراط(طريقة الحوار التي ابتدعها واستخدمها  

التي تجري بين باحثين أو تجري مع الباحث ) المناظرة(تدرك إال عن طريق الحوار ال

ر طرائق التفكيوحدة انظر إليها في . (سه ويجيب عنهانفسه إذ يوجه األسئلة إلى نف

 )..والتدريس التفاعلية والتعلم الذاتي المفتوح

  عند الرومان 2 .1 .3

 : اتصفت التربية عند الرومان بصفتين أساسيتين هما

حيث . مهمة التعليم في بث النظام الخلقي المسيحي للمسيحيين الجدد: تبني الكنيسة 

 .كانت هذه المهمة تسند قبل انتشار المسيحية إلى البيت



كاتو (حيث انتشر التعليم بين الطبقات كافة وكانت خطب :  والمكتباتانتشار الكتب 

تنتشر على نطاق واسع باإلضافة إلى نشر تعليمات حول الفالحة والري )  أوشيشرون

 ...والتدريب العسكري 

 التعليم عند المصريين القدامى  3 .1 .3

 :  انطلق المصريون القدامى في نظرتهم للتعليم من نقاط ثالث هي

االهتمام بالعمل وتدريب المتعلمين على اختيار المهن وإتقانها وهذا مايسمى بالتلمذة  

 .المهنية

 .الترغيب والترهيب في توجيه السلوك 

 .اتباع أسلوب الكتابة األدبية 

  عند العرب المسلمين 4 .1 .3

 :اتصف التعليم عند العرب المسلمين بصفات متعددة من أهمها ثالث صفات هي

فرص في التعليم حيث كان يتم في المساجد، ويعامل الفقير معاملة الغني فالكل تكافؤ ال 

سواسية والفضل للمجد، وربما تفوق الفقير وأصبحت فرصه أكبر من غيره وبخاصة 

 .بعد انتشار المدارس في الدول العربية

 إلى التوجيه التعليمي واالهتمام بالمواهب، فإما أن يتجه المتعلم بعد المرحلة األولى 

إتمام التحصيل العلمي، أو اختيار الحرفة حسب استعداده وقدراته، وقد ذكر 

 .أن المعلم يساعد المتعلم في هذا االختيار) الزرنوجي(

إذ لم يكن هناك سن محددة لطلب العلم، لكن المربين العرب دعوا : التعليم مدى الحياة  

 .إلى التبكير في تلقي العلم لما له من فائدة عظيمة

 :لرسول العربي محمد صلى اهللا عليه وسلم والتربيةا

دعا الرسول العربي محمد عليه السالم إلى أساليب تربوية إسالمية متعددة منها النصح 

واإلرشاد والتذكير والقدوة والحوار والقياس وضرب األمثلة بين النظري والعملي والممارسة 

 .رغيب والترهيب والتوبة والغفرانالعملية وغير ذلك من القصص والحكم القصيرة والت

 التعليم في العصور الحديثة 2 .3

حدثت في العصور الحديثة مفاجآت كبيرة لها آثار بعيدة المدى على التدريس من أهمها أربع 

 :مفاجآت هي



 .ابتكار فن الطباعة مما ساعد على انتشار الكتاب 

سمى بالطبقة البورجوازية ي أو ما(بروز الطبقة الوسطى وتردي أحوال الطبقة الدنيا  

 ).التي ازدادت ثراء وتوصلت إلى السلطة

الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر وتعليم الطبقات الفقيرة في معاهد صناعية بغية  

 .إيجاد السلع الجيدة والمنافسة

جان جاك روسو الذي اهتم بالطبيعة وبالقيم الفردية : ظهور العديد من المربين مثل  

الذي نادى بضرورة تعلم التدريس على شكل مراحل ) هربارت(و) اميل(من خالل 

التي أكدت أهمية العطف والمحبة النابعة من المعلم على تالمذته و ) وبستالوزي(

 .وساطع الحصري) فروبل(الذي دعا إلى التعلم بالنشاط و ) جون ديوي(

لما تركه من أثر في الحياة ساطع الحصري الذي يعد رائداً للمربين العرب في العصر الحديث 

الفكرية والتربوية العربية المعاصرة باإلضافة إلى المنهج العلمي الذي سار عليه حيث يرى 

 .أن التدريس فن يبحث عن أفضل طرائق التدريس

 ما القواعد التي نادى بها في التعليم؟ 1 .2 .3

 :وقد نادى ساطع الحصري بعدد من القواعد بلغت ثماني قواعد هي

هذه القواعد كلها تتالقى وتتداخل وغايتها مساعدة المعلم على إعداد خطة عامة وتحديد و

 .طريقة تدريسية بموجبها

 .السير بالتدريج في جميع الدروس 

 .االعتناء بتحريك شوق األطفال وجذب انتباههم إلى الدروس  

 .تعليم األبحاث بصورة إجمالية ثم العودة إلى تفصيلها 

 .افتجنب التكرار الج 

 .ربط الدروس ببعضها 

 .أن يكون التدريس في البداية عيانياً  بالمحسوسات والمشخصات 

 .اإلفادة من تاريخ تطور العلوم والفنون في طرائق التدريس واختيارها 

 .التفكير في فوائد كل موضوع والعناية بحسن اختياره وتفهيمه 



  ما الغاية التي ينشدها الحصري من التعليم؟ 2 .2 .3

ر الحصري إلى أن الغاية من التعليم في المدارس االبتدائية ليست تعليم كل مايمكن تعليمه يشي

بل هي تعليم كل ماال يجوز جهله معتبراً أن معرفة التدريس هي معرفة االصطفاء 

 .واالقتصار

 ما موقف الحصري من طرائق التدريس؟ 3 .2 .3

لعامل األول في التربية فأوجد اإللقاء دعا الحصري إلى دمج طرائق التدريس وجعل المتعلم ا

االستقرائي واإللقاء االستنتاجي كما أوجد أيضاً الكشف االستقرائي والكشف االستنتاجي 

والهدف من ذلك هو تالفي سلبيات هذه الطرائق للوصول إلى فعالية المتعلم كما في طريقة 

 .المشروع مع مراعاة الفروق الفردية

التي دعت إلى التخلي عن نظام الصفوف، ودعا إلى ) نيتكاو(وقد رفض الحصري طريقة 

التمهيد والعرض والربط (وخطواته إلى حد كبير في ) هربارت(طريقة االستقراء متبعاً طريقة 

 ).والموازنة واالستنتاج والتعميم والتطبيق

 ما نظرة استراتيجية تطوير التربية العربية للتدريس؟. 4

وف عند استراتيجية تطوير التربية العربية ونظرتها إلى في هذا الصدد ال بد من الوق

وذلك بعد أن حدث انقالب جذري في أصول التدريس حيث تحول فيه االهتمام من . التدريس

التعليم إلى التعلم ومن المدرس إلى الطالب، وجميعها تسعى إلى تحويل التدريس إلى علم قائم 

 .على منهجية علمية واتجاهات محددة

 : بالجوا

لقد لخصت استراتيجية تطوير التربية في البالد العربية هذه االتجاهات باتجاهات في المنهجية 

بنداً ) 12(العلمية أوالً واالتجاهات التطبيقية للمنهجية العلمية ثانياً، وقد سارت متسلسلة في 

 :وثالثة اتجاهات

 ربية؟ ما البنود التي دعت إليها استراتيجية تطوير التربية الع1 .4

 :البنود هي السير في التعليم من

 ).ومن الغموض إلى التخطيط السليم(من العفوية إلى القصد  

 .من الجزئية والتشتت إلى الشمول والتكامل 

 .من محض التعليم إلى التعلم 



 .من االقتصار على المعرفة إلى تحول العناية بالخلق واإلرادة والعمل 

 )ة واالجتماعيةاإلنساني(من اللفظية إلى الوظيفية  

 .من تعليم النخبة إلى تعليم الجميع 

 .من الجمود إلى الحيوية 

 .من النمطية إلى التنوع 

 .من الثبات واالستقرار إلى التطور واالبتكار 

 .من العمل واالنقطاع إلى الوصل واالستمرار 

 .من االنعزال إلى المالءمة مع المجتمع 

 .سن استثمارهامن تبديد الطاقات والموارد إلى تنظيمها وح 

  ما االتجاهات التي نادت بها استراتيجية تطوير التربية العربية؟2 .4

 :االتجاهات هي

 .عد التدريس نظاماً كامالً متكامالً 

 .التركيز على التعلم المتقن وذلك بزيادة نشاط المتعلم باستخدام نشاطات متنوعة 

 ).تمرةالتغذية الراجعة المس(إبراز مفهوم التقويم البنائي أو  

 

 :تدريبات

 :امأل الفراغات التالية

أصول التدريس يبحث في تنظيم مكونات التدريس األربعة اآلتية المعلم والطالب والمنهاج . 1

 ..و

 ما يمكن كلأشار الحصري إلى أن الغاية من التعليم في المدارس االبتدائية ليست تعليم  .2

 ...تعليمه بل هو تعليم كل ما ال يجوز

 



 خيرةكلمة أ

 :أعزائي الطالب في نهاية هذا اللقاء لنا كلمة في التدريس

ال بد من إعادة النظر بأساليب التدريس المتبعة، والبحث عن سبل لتطويرها وبخاصة ونحن 

نعيش في عصر األتمتة العلمية والتفجر المعرفي وانتشار الحاسوب وشبكات االتصاالت 

 .ت وغير ذلكاإللكترونية واألقمار الصناعية واإلنترن

ولهذا فلم يعد التعليم مقتصراً على التعليم النظامي، بل أصبح متعدد الجوانب واألغراض 

وبخاصة بعد تعدد القنوات الفضائية وانتشار الجامعات المفتوحة والتعلم عن بعد، وغير ذلك، 

 وسائط ومن هنا فال بد من مواجهة الغزو الثقافي الهدام والمتعدد األغراض والوقوف في وجه

 .انتقالها وذلك بغية المحافظة على تراث األمة العربية وقيمها األصيلة

 


