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 مقدمة
       :  وبعد ، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراالحمد هلل وحده

للتحديات التي واجهت التعليم بشكل عام أثر فاعل في تحوالت كثيرة في العملية التعليمية في القرن  

مملكة  الواحد والعشرين وفي ظل العولمة الحديثة وانفجار التقنية وتسارعها جعل صناع القرار في ال

العربية السعودية خاصة وفي العالم العربي عامة يعيدون النظر في بنية التعليم ومناهجه وأهدافه  

 بغية الوصول إلى مخرجات تنسجم مع متطلبات سوق العمل. 

وزارة التعليم للتعلم النشط في مبادرتها )الحقيبة األساسية: التعلم النشط( وتماشيا مع ما أولته 

ه الحقيبة بغية إلقاء  دور الطالب في تبني التعلم ومشاركته الفاعلة فيه، جاءت هذوالذي بدوره يبرز 

إبراز دوره في العملية   إلى والتي تهدفكنوع من أنواع التعلم، التعلم باالكتشاف  الضوء على

ودور الجهد المبذول من قبل الطالب في عملية التعلم، وتحمله للمسؤولية الكبرى تحت    ،التعليمية

 إشراف وتوجيه المعلم. 

 : التالية الحقيبة في األهدافوتكمن أهمية  •

 . يتعلم المتعلم من خالل اندماجه في دروس االكتشاف، للكشف عن أشياء جديدة بأنفسهم -1

المشكالت   -2 حل  في  استخدامها  يمكنهم  تدريبية،  واستراتيجيات  اتجاهات  المتعلم  لدى  ينمي 

 . واالستقصاء والبحث

 . زيادة قدراتهم على تحليل وتركيب وتقويم المعلومات بطريقة عقالنيةتساعدهم على   -3

الشعور بالثقة وتحقيق الذات عن الوصول إلى اكتشاف ما، وهذه تحفز المتعلم بصورة أكثر فعالية   -4

 وكفاءة أثناء سير الدرس. 

 . للمشاركين  أن يبارك في هذه الحقيبة لتكون دليالً مفيداً  للا أسأل 

 
 

  سعود الخليفي أ/ محمد بن 
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 إرشادات للمدربي 
 أخي المدرب:

المهمة التي تقوم بها مهمة كبيرة تتطلب منك بذل جهود ضخممة لتققي  أددا  الققيبة التدرببية  

والتقق  من انتقال أثر التدربب إلى المتدربين بأكمل صخخخورةذ لذا نأمل منك مرا اة ااراخخخاداة ا تية  

 تققي  أددا  البرنامج التدرببي: التي ستسا دك بإذن هللا  ز وجل  لى

قراءة الققيبخة بكخخخخدخل جيخد وتمقت كخل مقتوبخاتهخا بزبخد من كمخاءتخك التخدرببيخة وإدارتخك ل لسخخخخاة  .1

 التدربب وب نبك الدثير من القرج في قا ة التدربب.

ل إلى  .2 مقتوباتها  اصخخخطقب الققيبة التدرببية دا ما متى ما كني في قا ة التدربب  نك تقتاج دا ما

 التي أ دة لمسا دتك.

مرا اة الزمن في البرنامج بدقة والقرص  لى اسخخخختثمار الوقي كامفل وف  المطة الموضخخخخو ة   .3

 لدل جلسةذ  امل مسا د في تققي  أددا  البرنامج.

 إ طاء النكاطاة التدرببية حقها كامفل من الزمن بقق  أددافها. .4

ل ومدبر للقوار والنقاش داخل القا ة؛    تمعيل دور المتدرب في البرنامج بقيث بدون .5 المدرب منسقا

ل.  ب عل البرنامج التدرببي أكثر أثرال وتكوبقا

تكخديل الم مو اة بكخدل  كخوا ي بعد كل جلسخة تدرببية بسخها في القما   لى حيوبة المتدربين   .6

واالسخخختمادة من خبراة متنو ة؛ إال إذا اقتاخخخى النكخخخاط تكخخخديل م مو اة مت انسخخخة بقسخخخب 

 صت مثفل.التم

القرص  لى التقوبا التدوبني أثنخاء  مليخة التخدربخب بسخخخخا خد المتخدرب في بلوج أدخدا  ال لسخخخخة  .7

 التدرببية.

تلميت  مل الم مو اة بعد العرض والنقاش ووضعه  لى ادل نقاط  لى السبورة أو الكمافية   .8

لتي تسخخختثمر نتا ج  أو السخخخبورة الورقية وتوجيهه نقو الهد  من المهاراة التدرببية المهمة جدال ا

 التدربب بكدل فا ل.

القرص  لى الوصخخول في نهابة كل جلسخخة تدرببية إلى تقدبد خفصخخة للتعلا المتقق  بسخخها في  .9

 )باامدان استمدام جدول التعلا(. تأكيد التعلا.

ت خاو  خطوة أو مرحلخة في الققيبخة مخا لا بتخأكخد من القخد ا دنى من التمدن لخد    لى المخدرب  خدم  .10

 لمتدربين.جميع ا

باامدان اختزال وقي التنميذ لمطوة ما أو مرحلة ما  ند اخعور المدرب بأب دبتها لد  المتدربين   .11

 احترامال امداناتها وخبراتها.

 التوضيقية.مرا اة التمصصاة المتواجد في قا ة التدربب قدر اامدان في ا مثلة  .12

كان مكخرفا تربوبا أو معلما ليدون  ضخرورة أن بمار  المتدرب مهاراة التعلا باالكتكخا  سخواء  .13

 قادرا  لى نقلها إلى الطفب وتدرببها  ليها.

 لى تدوبن االت اداة ااب ابية   -  كلما سخخنقي المرصخخة -من المها أن بعمل المدرب بكخخدل دا ا  .14

لد  المعلمين والمكخخخخرفين ت ات التدربال باالكتكخخخخا ذ وبيان ما بترتب  ليه من نتاجاة تعليمية  

 نسبة للطالب.وتربوبة بال
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 إرشادات المتدرب

  أخي المشارك  

 : التالية  النقاط مراعاة منك  أتمنى الحقيبة التدريبية من الفائدة لتحقيق  

 

   .كن مشاركاً يف مجيع األنشطة ·
  .احرتم أفكار املدرب والزمالء ·
  أنقد أفكار املدرب والزمالء أبدب إن كانت هناك حاجة. ·
 .الوقتاحرص على استثمار  ·
  .تقبل الدور الذي يسند إليك يف اجملموعة ·
  .حفز أفراد جمموعتك يف املشاركة يف النشاطات ·
 . احرص على بناء عالقات طيبة مع املدرب والزمالء أثناء الربانمج التدريب  ·
  .احرص على ما تعلمته يف الربانمج وطبقه يف امليدان ·
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 : دليل الربنامج التدريبي

 التعلم باالكتشاف الربنامجاسم 
 تنمية مفاهيم ومهارات المتدربين حول التعلم باالكتشاف.  اهلدف العام 

 

 

 
 األهداف

 التفصيلية
 

 أن: التدريبي يتوقع من املتدرب  الربنامج نهاية يف

 . يوضح مفهوم التعلم باالكتشاف .1

 . يكون اتجاه إيجابي نحو التعلم باالكتشاف  .2

 دقيقا للموقف التعليمي. يخطط تخطيطا  .3

 يعد األنشطة التعليمية بشكل منظم.  .4

 (. المالحظة، والتجريب، والمشاهدة، واالستدالل العقلييستخدم طرق البحث األربع: ) .5

 يتمكن من خصائص التعلم باالكتشاف الموجه.   .6

 علم في التعلم باالكتشاف. أدوار الم يتقن .7

 أدوار المتعلم في التعلم باالكتشاف.  صنف ي .8

 م أنشطة وفق مادته الدراسية بالتعلم باالكتشاف. يصم .9

 

 
 ( ساعة 12)           أربعة أيام مدة البرنامج 

 المعلمون المستهدفون  

 ط وشر

 البرنامج 

 أن يكون المعلم مارس استراتيجيات تدريس في مادته الدراسية.  -1

 من ساعات البرنامج.   %85حضور  -2

 + أقالم ملونةأوراق عرض حائطية +عرض بوربوينت + شرائح حاسوب وسبورة +    الوسائل واألدوات 

 

 األنشطة 

 واألساليب  

 مناقشة  التقييم الذاتي

 األلعاب التدريبية  التطبيق العملي 

 ة تعاوني مجموعات  ورش العمل 

 العصف الذهني الخرائط الذهنية

  المحاضرة 
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 : منهاج احلقيبة
 الملحوظات  الزمن  موضوعها  جلسة ال وحدة ال يوم ال

 مدخل إلى التعلم باالكتشاف  األول 

  د 90 التعلم باالكتشاف  مفهوم األولى

  د 30 استراحة 

  د 90 أهمية ومبادئ التعلم باالكتشاف الثانية 

  د 30 الصالة 

 الثاني
التعلم   طرقو أنواع

 باالكتشاف 

  د 90 أنواع التعلم باالكتشاف  األولى

  د 30 استراحة 

  د 90 طرق االكتشاف  الثانية 

  د 30 الصالة 

 الثالث 
أدوار المعلم والمتعلم  

 في التعلم باالكتشاف 

  د 90 مجموعات وعمليات التعلم باالكتشاف  األولى

  د 30 استراحة 

  د 90 أدوار المعلم والمتعلم في التعلم باالكتشاف  الثانية 

  30 الصالة 

 باالكتشاف تطبيقات التعلم  الرابع

  د 90 دروس بالتعلم باالكتشاف  األولى

  د 30 استراحة 

  د 90 التعلم باالكتشاف   ضعفمزايا وأوجه  الثانية 

  د 30 الصالة 

 ساعات 16 د 960 المجموع الكلي للوحدات التدريبية 
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 اليوم األول: مدخل إلى التعلم باالكتشاف 

 د 90:  الزمن          ( التعلم باالكتشافمفهوم ) عنوان الجلسة:         ()األولىالجلسة:

 

 : ة التدريبية يتوقع من المشارك أنبنهاية الجلس :اجللسة  هدفأ

 مراحل النمو المعرفي للتعلم باالكتشاف.  ذكري -1

 مراحل تطور نظرية برونر. فسري -2

 أسباب االهتمام بالتعلم باالكتشاف.  لخصي -3

 

 ( األوىل) :اجللسة التدريبية  خطة تنفيذ

سة 
جل
 ال
ن
وا
عن

 

 عنوان النشاط رقم النشاط

 الزمن/د 

 عمل
 عرض 
 ومناقشة 

 مالحظة

ف 
شا
كت
ال
با
م 
عل
لت
 ا
وم
فه
م

 

  د30 افتتاح الدورة والتعارف  

  د12 د8 التاريخي  والتطور المعرفي المدخل 1/1

  د12 د8 برونر عند المعرفي  النمو مراحل 1/2

  د12 د8 أسباب االهتمام بالتعلم باالكتشاف 1/3

  د90 المجموع 
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 ( 1 / 1/ 1) رقم النشاط

 د 12 عرض ومناقشة  د8 عمل  الزمن

 تشاور(  - اقترن -استراتيجية )فكر  أساليب التنفيذ 

 التطور المعرفي والعلمي للتعلم باالكتشاف  المتدرب ذكريأن  أهداف النشاط

 

  رن( وبالتعاون مع أعضاء مجموعتكاقت-أخي المتدرب/ة باستخدام استراتيجية )فكر

في   ومن خالل قراءة النشرة رتب مراحل التطور المعرفي والعلمي للتعلم باالكتشاف

 . خريطة معرفية
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 ( 1/  1/1)المادة العلمية 

 المدخل المعرفي والتطور التاريخي

  تأييدا  واكتسب  بحثية،  وطرائق أفكار  مجموعة صورة  على البداية  في  المعرفي االتجاه  ظهر          

 . المعرفية الثورة اسم  المعرفة من الهائل  الكم  على  وأطلق  الخمسينات  أوائل منذ 

 ما أسباب الثورة المعرفية؟ 

  العمليات   جسدت  حيث  المعرفي  المنظور ظهور   في كبير  دور  له كان  والذي  الكمبيوتر  ظهور -1

  مع  الفرد  تعامل  إلى  والنظر المعلومات  معالجة أثناء البشري  المخ  في  تحدث   التي العقلية

  واالستجابة   المدخل هو المثير  أصبح فقد  الكمبيوتر  أجهزة في يحدث   ما  غرار  على المعلومات 

 . المعلومات  معالجة عملية  هو بينهما  يحدث  وما   المخرج هي

  شارك  والتفكير، ولقد   واإلدراك  التعلم بعملية  اهتموا  حيث " الجشطلت " النفس  علماء   تأثير -2

  تكون  أن  يجب  التعلم  دراسة نأ  في السلوكيين النفس  علماء  المعرفيون النفس علماء

 . التجريبي  البحث  نتائج  خالل  من  يتم   أن يجب   التعلم نظريات  تطور  وأن   موضوعية،

  السلوكية  واالستجابات  ،الخارجية المثيرات  مثل  للتعلم الخارجية  المظاهر على   السلوكيون ركز  حيث 

  االتجاه  لذلك انتقادات  النفس علماء  بعض  وجه   وقد  ، المناسبة االستجابة  يعقب   الذي والتعزيز   ،للمتعلم

  تفسير   في  تفشل بينما  األطفال لدى  تحدث   ان يمكن والتي   البسيط، التعلم  مواقف تفسير  على  القتصاره 

 واالستدالل.   والتفسير،  كالفهم، عقلية  عمليات  تشمل   التي المعقدة المواقف في  التعلم

  ،وتنظيمها ،المعرفة اكتسابه كيفية من  نفسه   المتعلم دماغ في يحدث  عما  للتنقيب  سعوا  المعرفيون  بينما  
 . والتفكير  التعلم  من  مزيد  تحقيق في  المعرفة لهذه واستخدامه  ،ذاكرته في  وتخزينها

 للتعلم: المعرفية من النظريات 

  تحولت   ثم بيولوجي،   عالم   األصل في  وهو  سويسري عالم(  1980 –  1896)  بياجيه   نظرية       

  لمدة العقلي  نموهم  ومراحل  األطفال  تعلم درس حيث   األطفال، عند  التفكير   تطور دراسة  إلى اهتماماته 

  مدرسة عن   وتتميز  ، الفكرية جنيف  بمدرسة تعرف   المجال هذا  في مدرسة  وكون .  عاما   خمسين 

  ".  فيجوتسكي"  رائدها كان التي  الروسية  المدرسة عن  وتتميز" برونر "  قادها التي  أمريكا  في  هارفارد 

 . أمريكا  في  ثم  بريطاني  في اإلنجليزية  إلى مترجمة كتاباته  وظهرت 

  الذي  األمريكي النفس  عالم "  برونر"  ومنهم االتجاه، لذلك األكبر االهتمام  األمريكان النفس  أظهر علماء 

  على الروسي  القمر نزول جراء  تخلف  من  بها  لحق لما  أمريكا  في  العلمية بالتربية  النهوض  إليه طلب 

  عام  كتاب  في  أفكاره أبرز  فيه  لخص   مؤتمرا" برونر"  وعقد  األمريكي، القمر قبل  القمر سطح

  ساعده مما  بياجيه   من  استفاد  وقد  األمريكية، العلمية بالتربية  والنهوض  التخلف ذلك لمعالجة( 1966)

 . بنفسه  المعرفة على  الفرد  حصول وهي "   باالكتشاف  التعلم نظرية "   نظريته  بلورة   على

  ذي  اللفظي  التعلم بأهمية ونادى   ،(1968)  عام  صدر  الذي كتابه  في  "  أوزبل "  التأثر في  وتبعه •

 . المعنى
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  هو التعلم  أن يرى اجتماعية، ثقافية  نظرية  قدم  الذي" فيجوتسكي "   رائدها كان التي  الروسية  المدرسة •

  المهارات  إبراز فيها على المعلم  يركز  والمتعلم  المعلم  بين  حوار في  تتم  ديناميكية اجتماعية  عملية 

 .والقدرات 

  من  المتعلم عقل  داخل تحدث   التي الداخلية العقلية  العمليات  بدراسة  المعرفية النظريات  تهتم  حيث       

   :ذاكرته  في  وتخزينها  وتنظيمها للمعرفة  اكتسابه كيفية

 . بناءة  نشطة   كعملية التعلم عملية   إلى تنظر . 1

 . التعلم في عليا مستويات  ذات  عمليات   عرض . 2

 . المتعلم لدى  السابقة المعرفة تلعبه  الذي المهم  والدور  للتعلم التراكمية  الطبيعة . 3

 . المعلومات  بها  تعرض   التي بالطريقة  االهتمام . 4

 . الذهنية العمليات  مع يتفق  بما واألداء  التعلم مهام بتحليل  االهتمام . 5

 م(2017)أحمد الحكمي،
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 ( 2 / 1/ 1) رقم النشاط

 د 12 عرض ومناقشة  د8 عمل  الزمن

 (  KWLالذاتي ) استراتيجية الجدول  أساليب التنفيذ 

 مراحل النمو المعرفي للمتعلم عند برونر  المتدرب فسرأن ي أهداف النشاط

 

  ( وبالتعاون مع أعضاء مجموعتكالجدول الذاتي للتعلمأخي المتدرب/ة باستخدام استراتيجية )

 .باختصار مراحل النمو المعرفي للمتعلم ي/فسر ومن خالل النشرة التي بين يديك 
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 ( 2/  1/1)المادة العلمية 

 برونر عند المعرفي النمو مراحل

 وهي:   المتعلم  لدى المعرفة لتكون مراحل  ثالث  برونر   اقترح

 : الحسي  التمثيل مرحلة . 1

  األشياء  مع  بنفسه  الطفل يمارسها   التي األنشطة خالل  من المرحلة هذه في  التعلم الطفل  يبدأ        

  شرائح  أو الرياضي الميزان  أو دينز قطع أو المنطقية  القطع ) مثل:  المحسوسة المصنعة  او الحقيقية

  صورة خالل  من يحدث   وال األشياء  لهذه الحسي التمثيل  خالل  من يحدث  هنا  فالتعلم ......( الكسور

  حواسه  مستخدما  األشياء مع  يتعامل  أن الطفل  برونر  ويرى   رموز أو كلمات  طريق عن   أو  لها  عقلية

 . تالي   تعلم ألي   األساس  هو   المرحلة  هذه في  التعلم  وأن 

 : الحسي  شبه التمثيل . 2

  بالصور   التعامل يستطيع  الوقت  نفس   وفي والرسوم   الصور  مع  المتعلم  يتعامل  المرحلة هذه  في           

  خلفية لديه  تكون  المرحلة  هذه في  الطفل و لغوي.  محتوى  شكل على  المعلومات  تكون  عند  الذهنية 

  على  قدرة أكثر  الطفل يكون   حيث  بذاتها األشياء  هذه  حضور  يستدعي ال  مما األشياء عن  مناسبة  حسية 

 المباشرة.  للخبرات  كبديل بالصور  التعلم

   : المجرد او  الرمزي التمثيل . 3

  األشياء مع  يتعامل  بحيث  العقلي  النضج  من  مرحلة  الى  وصل الطفل  يكون المرحلة  هذه في            

  في  العرض  يكون   حيث  الحسية شبه   أو الحسية خلفيتها  على   االعتماد  دون المجردة الرموز  بواسطة 

 . الحقيقية  األشياء أو  الصور  استخدام  بدون   األرقام أو  الكلمات  خالل من  المستوى  هذا

  اهتم  ولذلك به، المحيطة  البيئة  على   التعرف الفرد  يستطيع  السابقة  الثالث  المراحل هذه  خالل ومن 

  الى الوصول  على  المتعلم برونر)مساعدة عند   االستكشاف ومفهوم االستكشافي.  بالتعلم  كثيرا  برونر

  عن  والبحث   للتساؤل تدفعه  مشكلة  يتضمن موقف في المتعلم وضع  يقترح  فهو ولذلك  بنفسه(  المعارف

 المشكلة.  هذه  لحل الالزمة المعارف

 م(2017)أحمد الحكمي،
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 ( 3 / 1/ 1) رقم النشاط

 د 12 عرض ومناقشة  د8 عمل  الزمن

 الطاولة المستديرة  أساليب التنفيذ 

 . المتدرب أسباب االهتمام بالتعلم باالكتشاف لخصيأن  أهداف النشاط

 

وباستخدام استراتيجية الطاولة    أخي المتدرب/ة بالتعاون مع أعضاء مجموعتك

 . ) ملمصا إبادا في خربطة معرفية( د أسباب االهتمام بالتعلم باالكتشافالمستديرة عد  
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 ( 3/ 1/1)المادة العلمية 
 باالكتشاف: أسباب االهتمام بالتعلم  

أسس سليمة تالئم   ىاالهتمام الشديد الذي يشهده العصر بتطوير التعليم وبنائه عل -1
  التربية من ىالمالمح التي يتميز بها هذا العصر وما تفرضه هذه المالمح عل

 االهتمام الفعلي بالتعلم عن طريق االكتشاف.  ىمتطلبات دعت إل

والجامعات وزيادة دورهم اإليجابي في  االهتمام المتزايد بنشاط الطالب في المدارس  -2
  ى عملية التعليم بما في ذلك تحديد محتواه واألساليب المتبعة في تدريس هذا المحتو 

أنفسهم في التعلم ويتيح التعلم   ىوتعلمه مع قيام الطالب بالمبادأة واالعتماد عل
 باالكتشاف فرصًا كبيرة لتحقيق ذلك. 

يثير حماس الفرد ويستحوذ    حافزا قويًا للتعلم،أن الرغبة في االكتشاف رغبة فطرية و  -3
اهتمامه وميوله كما أن النجاح في عملية االكتشاف يوفر األثر القوي  ىعل

 المناسب الذي يعزز التعلم ويدفع المتعلم للمزيد من االكتشاف. 

من نموهم    ى ضرورة استخدام األطفال ألسلوب االكتشاف خاصة في المراحل األول -4
  ى المستو  ىالمعرفي إلكسابهم المفاهيم واألفكار البسيطة وذلك قبل أن ينتقلوا إل

 الخبرات السابقة من المفاهيم واألفكار.  ىالمجرد المعقد الذي يعتمد عل

فهم   ى للمتعلم والتحقق من مد  ى أن الطريقة االكتشافية ضرورية لتقديم المحتو  -5
 الطالب له.

لدراسات مثل أبحاث بياجيه والتأمالت النظرية له التي  ظهور نتائج العديد من ا -6
 ىحيث رأ  أهمية استخدام أسلوب االكتشاف خاصة في تعلم المفاهيم، ىتدعوا إل

في التفكير ليست بالضرورة متكافئة مع تلك التي   اأن الطفل يتبع طرقًا وأساليب 
العلماء ولم يجعل   ولذلك اتجه اتجاهًا مختلفًا عما اتبعه الكثير من  يتبعها الراشد،

المعايير التي يقاس بها عقل الراشد ملزمة له في دراسته لسيكولوجية الطفل وأكد  
لنا أن الطرق التي يتبعها في تعليم الراشد ليست بالضرورة مالئمة للطفل بل يجب  

)د زهير شاكر. نشرة.    أن تتبع طرقًا حديثة تصمم بحيث تالئم سيكولوجية الطفل.
 (  2014فيس بوك. 
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 د 90  :الزمن    أهمية ومبادئ التعلم باالكتشاف :عنوان الجلسة     الجلسة )الثانية( 

 :ة التدريبية يتوقع من المشارك أنبنهاية الجلس :اجللسة  أهدف

 يستنبط تعريفا للتعلم باالكتشاف.   -1

 . التعلم باالكتشاف يوضح أهمية  -2

 . يستنتج أهداف التعلم باالكتشاف -3

 . التي يستند عليها التعلم باالكتشاف مبادئال حددي -4

 . د شروط التعلم باالكتشافيعد   -5

 

 

 : الثانية  خطوات سري اجللسة التدريبية 

 عنوان النشاط رقم النشاط عنوان الجلسة

 د /الزمن

 عمل 
 عرض

 ومناقشة 
 مالحظة 

  التعلم مفهوم 
  د 20 د 10 تعريف التعلم باالكتشاف  (1/2/1) باالكتشاف 

  ومبادئ أهمية 
 باالكتشاف  التعلم

  د 12 د 10 أهمية وأهداف التعلم باالكتشاف (1/2/2)

  د 12 د8 المبادئ التي يستند عليها التعلم باالكتشاف  (1/2/3)

  د 10 د8 شروط التعلم باالكتشاف  (1/2/4)

  د 90 المجموع 
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 ( 1 / 2/ 1) رقم النشاط

 د 20 عرض ومناقشة  د 10 عمل  الزمن

 مجموعات النقاش المباشرة  التنفيذ أساليب 

 أن يستنبط المتدرب تعريفا للتعلم باالكتشاف وصياغته من التعاريف المعطاة في النشرة.  أهداف النشاط

 

التي بين  النشرة  ومن خالل  مجموعات النقاش المباشرةأخي المتدرب/ة باستخدام 

 يديك استنبط/ي تعريفا للتعلم باالكتشاف مع صياغته. 
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 (1/  1/2)المادة العلمية 

 التعلم باالكتشافتعريف  

هي عملية تفكير تتطلب من الفرد إعادة تنظيم المعلومات المخزونة لديه وتكييفها بشكل يمكنه من   -1

 ( 2012)حسن ظاهر خالد، رؤية عالقات جديدة لم تكن معروفة لديه من قبل. 

لى  إومات وتركيبها وتحويلها حتى يصل هي التعلم الذي يحدث كنتيجة لمعالجة الطالب المعل -2

  .ن يجد حقيقة رياضية أو أو تكوين فرض أالطالب من تخمين معلومات جديدة حيث تمكن  

  خرى.أية طريقة أ و أ و باستخدام المشاهدة واالستكمال أو االستنباط أباستخدام عمليات االستقراء  

 ( 2007)د عبد الواحد الكبيسي، 

طريقة تمكن التلميذ المتعلم من أن يذهب أبعد من هذه المعلومات. أو  هي عملية تنظيم المعلومات ب -3

هو الطريقة التي يتم فيها تأجيل الصياغة اللفظية للمفهوم أو التصميم المراد تعلمه حتى نهاية  

)أ.د سالم عبدهللا الفاخري،   المتابعة التعليمية التي يتم من خاللها تدريس المفهوم أو التعميم.

2018 ) 

ولة الفرد للحصول على المعرفة بنفسه، فهو يعيد لنا المعلومات بهدف التوصل الى  هو محا  -4

معلومات جديدة، فالتعلم باالكتشاف هو سلوك المتعلم لالنتهاء من عمل تعليمي يقوم به بنفسه دون  

 م. )علي عبدالسميع قورة( مساعدة من المعل

  ........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................ 
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 ( 2/ 2/ 1) رقم النشاط

 د 12 عرض ومناقشة  د 10 عمل  الزمن

 مجموعات النقاش المباشرة محاضرة +  أساليب التنفيذ 

 أهداف النشاط
 . نقاطعدة في  وصياغتها   أهمية التعلم باالكتشاف أن يحدد المتدرب  -1

 . أهداف التعلم باالكتشافأن يستنتج المتدرب  -2

 
التي بين  النشرة  ومن خالل  مجموعات النقاش المباشرةأخي المتدرب/ة باستخدام 

 . في نقاطوصياغتها حدد/ي أين تكمن أهمية التعلم باالكتشاف يديك 
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 ( 2/ 1/2)المادة العلمية 

 أهمية التعلم باالكتشاف

 البدداحثين اهتمددام لجددذب أهميددة الموضددوعات أكثددر مددن الددتعلم نظريددات تعددد        

 معرفيددة مهددارات اكتسدداب مددن الفددرد يددتمكن خاللهددا فمددن التخصصددات مختلددف فددي

 والصددعوبات التحددديات مواجهددة علددى يسدداعده ممددا متعددددة سددلوكية وأنمدداط جديدددة

 البيئدددة مدددع التكيدددف علدددى وقدرتددده اليوميدددة األنشدددطة مختلدددف فدددي يواجههدددا التدددي

 عليهددا صددوص مددن قددوانين إلددى التوصددل طريددق عددن وذلددك بدده المحيطددة االجتماعيددة

 .اإلنسان ظاهرة في  بطبيعتها  تتحكم

بددة علددى روع الطددرا التددي تسدداعد الطلأعتبددر طريقددة الددتعلم باالكتشدداف مددن وت         

 اذا بددددوره يولدددد عنددددهم شدددعورا بالرضددد نفسدددهم وهددد أاكتشددداف األفكدددار والحلدددول ب 

هدددم المجدددال الكتشددداف افكدددار جديددددة والرغبددة فدددي مواصدددلة العلدددم والدددتعلم ويفسدددح ل

 .نفسهمأب 

كمددا يؤكددد برونددر علددى أن طريقددة االكتشدداف تجعددل المددادة أكثددر قابليددة للفهددم        

وتقلددل مددن النسدديان، وهددذا يقودنددا إلددى التعددرف إلددى بعددض المبددررات التددي يراهددا 

هندداك أربعددة مبددررات السددتخدام نمددوذج  برونددر السددتخدام االكتشدداف حيددث يددرى أن

االكتشدداف: فهددو يبنددي القدددرة العقليددة، ويثيددر الدددوافع الداخليددة أكثددر مددن الخارجيددة، 

ويعلدددم الطدددالب إجدددراءات االكتشددداف ومبادئددده، ويسددداعد الدددذاكرة علدددى االحتفددداظ 

 كارين وصند  1980:( 83-81بالمعلومات على نحو أفضل. )  

ولقددد ذكددر )كددارين وصدددند( أن برونددر يددرى أن هنددداك أسددبابا تدددعو الطالدددب        

لطريقدددة االكتشددداف ألنددده ال يسدددتطيع أن يطدددور عقلددده إال باسدددتخدام تلدددك الطريقدددة، 

فددالمتعلم يجددب أن يتدددرب علددى االكتشدداف مددن أجددل أن يددتقن تقنيددات االكتشدداف، وأن 

 يتم دمجه في عملية التعلم.

 :فيباالكتشاف  تكمن أهمية التعلم و         

مدددن مسدددتقبل سدددلبي للبياندددات والمعلومدددات إلدددى متلقدددي نشدددط  مدددتعلمتحويدددل ال         

مهددارات التعامددل مددع المشدداكل الجديدددة  هن طريددق اكتسدداب يبحددث عددن المعرفددة عدد 

تسددداعده النظريدددة علدددى مواجهدددة المشدددكالت وحلهدددا بطريقدددة ، و وبنددداء شخصددديته

 مددتعلممدددى فهددم المددن  المعلددم وابتكاراتدده مددن خددالل تمكددن ،مجديددة، وتنميددة إبداعاتدده
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واالعتمدداد علددى أنفسددهم فددي مراحددل الوصددول إلددى  ه،تنميددة مواهبدد التددي تسدداعده علددى 

إثددارة الفضددول لددديهم حددول ، و وزيددادة دوافعهددم نحددو الددتعلم ،وتحفيددزهم ،المعلومددة

جديددد فددي نطدداا الددتعلم والتعددود علددى كيفيددة تحليددل  و لومددات وكددل مددا هدد اكتشدداف المع

 .وتركيب وتقويم المعلومات

يسدداعد االكتشدداف المددتعلم فددي تعلددم كيفيددة تتبددع الدددالئل وتسددجيل النتددائج وبددذا        

يددوفر للمددتعلم فرصددا عديدددة للتوصددل ، و يددتمكن مددن التعامددل مددع المشددكالت الجديدددة

، لتفكيدددر المنطقدددي سدددواء االسدددتقرائي أو االسدددتنباطيإلدددى اسدددتدالالت باسدددتخدام ا

يشددجع االكتشدداف التفكيددر الناقددد ويعمددل علددى المسددتويات العقليددة العليددا كالتحليددل و 

د المدددتعلم علدددى الدددتخلص مدددن التسدددليم للغيدددر والتبعيدددة ، و والتركيدددب والتقدددويم يعدددوا

الحتفدداظ فددي اكتشدداف المعلومددات ممددا يسدداعده علددى ا يحقددق نشدداط المددتعلم، التقليديددة

نحددو الددتعلم  مددتعلميزيددد مددن دافعيددة ال، و يسدداعد علددى تنميددة اإلبددداع واالبتكددار، و بددالتعلم

 .بمددا يددوفره مددن تشددويق وإثددارة يشددعر بهددا المددتعلم أثندداء اكتشددافه للمعلومددات بنفسدده

 136( ص  2013)فخري علي الفالح،
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 ( 3/ 2/ 1) رقم النشاط

 د 12 عرض ومناقشة  د8 عمل  الزمن

 ( اقترن-فكر) بنية تعاونية  التنفيذ أساليب 

 المتدرب المبادئ األساسية للتعلم باالكتشاف عند برونر  حددأن ي أهداف النشاط

 

 اقرأ النشرةومن خالل النشرة التي بين يديك  (اقترن-فكراستراتيجية )أخي المتدرب/ة باستخدام 

 .) ترقيما( على ترتيب المبادئ األساسية واتفقوا اقترن مع زمالئكومن ثم لوحدك 
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 ( 1/2/3)المادة العلمية 

 باالكتشاف  التعلم استراتيجية  إليها تستند   التي المبادئ

إن المبدأ الذي تسددتند إليه اسددتراتيجية التعلم باالكتشدداف هو أنه بدال من تقديم المعرفة جاهزة            

 -يسدتكشدف بنفسده مفاهيم وعالقات، وأفكار، وطرا حل جديدة  للمتعلم، ينبغي أن يفسدح له المجال لكي  

ة، فهي تسدمح للطلبة بالكثير من  سدبة لتقديم مفاهيم وتعميمات جديد ، إن هذه االسدتراتيجية منا  -مهارات 

المبادأة، واالندماج في الدرس، لذلك فهي ممتعة للطلبة، حيث تسداعدهم على اكتشداف األفكار والحلول  

وره يولد عندهم شدعورا بالرضدا والرغبة في مواصدلة العلم والتعلم، ويزيد من ثقتهم  بأنفسدهم، وهذا بد 

 (2010:117بأنفسهم، وينمي لديهم أساليب التفكير، ويسهم في انتقال أثر التعلم ) عفانة وآخرون، 

 

 مددن غيددره أو باالسددتقبال، الددتعلم علددى التدددريب  أو باالكتشدداف، الددتعلم" برونددر" يفضددل        

 واسدددترجاع المعلومدددات، حفدددظ علدددى المدددتعلم قددددرة مدددن يزيدددد  باالكتشددداف الدددتعلم ألن   الطدددرا 

ه لديدده  الدافعيددة وتحفيددز ا، مفددرد ا يعتبددر ألندد   وتؤكددد  العقليددة، المددتعلم مقدددرة مددن يزيددد  كمددا خارجيدد،

 :باالكتشاف مللتعل األساسية األربعة المبادئ على التعلم في نظريته

ــز          أن يتطلددب و للتلميددذ، تعطددى أن يجددب  التددي العمليددات  مددن مهمددة عمليددة التعزيددز :التعزي

 للتغذيددة بددد  وال. األداء ذلددك ميقددوا  حددين أدائدده نتددائج يعددرف: أي راجعددة تغذيددة علددى التلميددذ  يحصددل

 فددي تددؤثر كمددا وتسدداعده، ليسددتفيد منهددا التلميددذ  قبددل مددن مفهومددة تكددون أن الراجعددة أو المرتدددة،

ا يكددون أن المددتعلم وعلددى نتائجدده، معرفددة خددالل مددن مالددتعل مسددار تصددحيح  تصددحيح علددى قددادر 

 .بنفسه مساره

ــابع أو التسلســل،           ــي التت ــادة عــرض ف ــية الم  بيددد  األخددذ  إال هددو مددا هنددا الددتعلمو :الدراس

 المددادة فهددم علددى قدرتدده مددن تزيددد  معرفددة اكتسدداب  مددن تبدددأ سلسددلة خددالل بدده والمعنددي التلميددذ،

 .جديدة مواقف في منها اإلفادة ثم صياغتها، وإعادة كدراستها، عليه المعروضة

 المعلددم علددى يجددب  فددال المتعلمددة، المددادة صددعوبة يناسددب  التسلسددل هددذا يكددون أن ويجددب         

 .الدنيا المستويات  المتعلمون يستوعب  أن دون المعرفة من عليا مستويات  إلى االنتقال

 الدددتعلم، فدددي ورغبتددده واسدددتعداده، التلميدددذ، قددددرة المبددددأ هدددذا يحددددد  الـــتعلم واالســـتطالع        

 يجددب  لددذلك الدراسددة  حجددرة داخددل اآلخددرين مددع والتفاعددل التعدداون، نحددو واتجاهدده واالسددتطالع،

 العمددل، فددي البدددء إلددى ودفعدده التلميددذ، تنشدديط علددى تسدداعد  بحيددث  المالئمددة الدراسددية البيئددة تهيئددة

 .فيه واالستمرار والمثابرة،

          

ــاء        ــادة بن ــة الم ــي المتعلم ــل، شــكل ف ــن أمث ــذ تمك ــن التلمي ــتيعابها م  المددادة تنظدديم وهددو ،اس

 عددن الفددرد  يسددتطيع طددرا ثددالث  هددذا ويتطلددب  فهمهددا، علددى يسدداعد  للتالميددذ  وتقددديمها الدراسددية،
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 العددرض، هددذا واقتصدداديات  المددادة، عددرض  طريقددة: وهددي المعرفددي، البندداء يصددف أن طريقهددا

 بواسددطتها يمكددن التددي الوسددائل إلددى العددرض  طريقددة وتشددير .وفاعليتدده كفاءتدده، ومدددى وقددوة

 والتمثيددل البصددرية، كالصددور العيدداني التمثيددل: أشددكال ثالثددة تأخددذ  وهددي المعلومددات، عددرض 

 الكلمددات، طريددق عددن المنطقددي الرمددزي والتمثيددل والمنحنيددات، كالجددداول، للمعلومددات  البيدداني

 . واألرقام

 أن المدددتعلم علدددى ينبغدددي التدددي المعلومدددات  مقددددار: العدددرض  هدددذا باقتصددداديات  ويقصدددد         

 لحددل مهيددأة المعلومددات  كانددت  وكلمددا المشددكالت، لحددل يسددتخدمها وأن عقلدده، فددي بهددا يحددتفظ

 .تناولها في أفضل كان والتطبيق المشكلة

 بسدديطة بطريقددة تعددرض  للتالميددذ  المقترحددة المعلومددات  أن: المددادة عددرض  بقددوة ويقصددد         

 .جديدة عالقات  يرى أن للمتعلم وتسمح للفهم، وسهلة
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 ( 4/ 2/ 1) رقم النشاط

 د 10 عرض ومناقشة  د8 عمل  الزمن

 الطاولة المستديرة  أساليب التنفيذ 

 أن يصمم خريطة ذهنية لشروط التعلم باالكتشاف  أهداف النشاط

 

 ومن خالل النشرة التي بين يديك   (الطاولة المستديرةاستراتيجية )أخي المتدرب/ة باستخدام 

 في خريطة ذهنية.  صمم شروط التعلم باالكتشاف
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 ( 1/2/4) المادة العلمية

 شروط التعلم باالكتشاف:

لكددي تكددون اسددتراتيجية االكتشدداف ناجحددة وفاعلددة، يددذكر "كددارن وصددند" أربعددة شددروط        

 (2009:19أساسية للتعلم بهذه االستراتيجية وهي )أبو لبدة، 

عددرض موقددف )مشددكلة( أمددام الطلبددة تثيددر تفكيددرهم وتتحددداهم، ويفضددل اسددتخدام األسددئلة  -1

 السابرة مفتوحة النهاية. 

الكتشددداف، حتدددى تتولدددد لديددده القناعدددة والحدددافز إعطددداء الحريدددة لممارسدددة التقصدددي وا -2

 الداخلي.

تدددوفير قاعددددة ثقافيدددة علميدددة مناسدددبة للطدددالب لتكدددون بمثابدددة انطالقدددة كافيدددة للبحدددث  -3

واالكتشدداف، كددذلك يجددب عليدده التدددرب مسددبقا علددى عمليددات العلددم ومهاراتدده، لكددي يكددون 

 بمقدوره أن يالحظ ويقيس ويصنف ويستنتج.

التقصدددي واالكتشددداف عقليدددا وعمليدددا حتدددى يكدددون قدددادرا علدددى الدددتعلم ب ة المدددتعلممارسدددم -4

 تقصي العلم واكتشافه.
 

 

)منية        إال  2012  مزيد وترى  أهدافه  يحقق  وال  ثماره  يؤتي  ال  باالكتشاف  التعلم  أن  م( 

 بالشروط التالية: 

يجددب علددى المعلددم تصددميم خطددة جيدددة يبدددأ بهددا، ويكددون لديدده القدددرة علددى انتقدداء األسددئلة  •

 المناسبة التي تثير الطلبة، وتوجههم ناحية االكتشاف.

 تشجيع الطلبة على المغامرة بالتخمين، وفحص تخميناتهم بعناية، للوصول إلى الحل. •

ال بدددد أن يدددزود الطلبدددة بمفددداتيح اإلجابدددة فدددي حدددال تعثدددرهم فدددي الوصدددول ل جابدددة  •

 الصحيحة.

  



 وزارة التعليم                
 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة األحساء   

 إدارة التدريب واالبتعاث  – الشؤون التعليمية )بنين( 
  مركز تدريب المعلمين بالهفوف        

25 

 

 

   باالكتشافوطرق التعلم   أنواع اليوم الثاني:

 د 90: الزمن      ( التعلم باالكتشاف  أنواع) عنوان الجلسة:      الجلسة:)األولى(

 : ة التدريبية يتوقع من المشارك أنبنهاية الجلس :اجللسة  أهدف

 . مقدار التوجيه الذي يقدمه المعلموفق د أنواع التعلم باالكتشاف  يعد   -1

العمليات )االستراتيجيات( التي تستخدم   وفقد أنواع التعلم باالكتشاف  يعد   -2

   .في االكتشاف

 ح مفهوم التعلم باالكتشاف الموجه. يوض   -3

 

 

 )األوىل(  :اجللسة التدريبية  خطة تنفيذ

سة 
جل
 ال
ن
وا
عن

 

 عنوان النشاط رقم النشاط

 الزمن/د 

 عمل
 عرض 
 ومناقشة 

 مالحظة

ع
وا
أن

 
لم
تع
ال

ف  
شا
كت
ال
با

 
 د20 د15 ( أنواع االكتشاف )أ (2/1/1)

 

  د20 د15 أنواع االكتشاف )ب(  (2/1/2)

  د10 د10 مفهوم التعلم باالكتشاف الموجه (2/1/3)

  د90 المجموع 
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عدد/ي ومن خالل النشرة التي بين يديك  اقترن(-استراتيجية )فكرأخي المتدرب/ة باستخدام 

مفهوم كل نوع، ملخصا الخطوات  ، وبيان أنواع االكتشاف وفق مقدار التوجيه الذي يقدمه المعلم

 . اإلرشادية

  

 (2/1/1) رقم النشاط

 د 20 عرض ومناقشة  د 15 عمل  الزمن

 اقترن( -)فكر أساليب التنفيذ 

 أهداف النشاط
، ويبين مفهوم كل نوع، وملخصا  ع التعلم باالكتشاف وفق مقدار التوجيه الذي يقدمه المعلمأنوا دأن يعد  

 .الخطوات اإلرشادية
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 ( 2/1/1)المادة العلمية 

 االكتشاف ب التعلم أنواع

ت إلى قسمين  مسفي ضوء الدراسات ذات العالقة، وقتوجد تقسيمات وأنماط عديدة ألنواع االكتشاف 
 أساسيين هما: 

 مقدار التوجيه الذي يقدمه المعلم.  (أ

 أنواع: ويقع تحت هذا القسم ثالثة 

 االكتشاف الموجه.  -1
 االكتشاف شبه الموجه.  -2
 االكتشاف الحر  -3

 الموجه  االكتشاف( 1)أ/  

د  فيدده         يضددمن وذلددك قيمددة، خبددرة علددى حصددولهم لضددمان تكفددي بتعليمددات  المتعلمددين يددزوا
 المعلددم ومقددي حيددث  العلميددة، والمبددادئ المفدداهيم الكتشدداف العقليددة قدددراتهم اسددتخدام فددي نجدداحهم
 .(2012 مزيد  منية) للمتعلم، المقدمة لألنشطة فقط والموجه المشرف بدور

 ويمثددل ،االكتشدداف خطددوات  مددن خطددوة كددل مددن الغددرض  المتعلمددون يدددرك أن ويشددترط      
 طالعهددماو، مباشددرة عمليددة خبددرات  خددالل مددن معددرفتهم بتطددوير للتالميددذ  يسددمح تعليميددا أسددلوبا
 العقليددة قدددراتهم اسددتخدام خددالل مددن للطددالب  المعلددم توجيدده طريددق عددن العمليددة تفاصدديل علددى
 ويجددب  اكتشددافها، يجددب  التددي والمعلومددات  والبيانددات  المطلوبددة المفدداهيم إلددى الوصددول بهدددف
 خددالل مددن الجيدددة الخبددرات  علددى محصددوله تضددمن التددي الكافيددة المعلومددات  توجيدده المعلددم علددى
 .الجيد  التعليمي أسلوبه

المسددتوى مجددرد تدددريب علددى اسددتخدام األدوات واألجهددزة والمددواد ويعددد العمددل علددى هددذا      
والتفاعددل مددع البيانددات والتعددرف علددى كيفيددة اسددتخالص النتددائج أي أن االكتشدداف الموجدده يحدددث 
مددن خددالل موقددف تعليمددي يحددرص فيدده المعلددم علددى توجيدده تلميددذه نحددو اكتشدداف أو التوصددل إلددى 

 .دام إمكانياته الفعليةعينة باستخمفهوم أو مبدأ أو تعميم ظاهرة م

 وممددا سددبق يتضددح أن المعلددم يقددود تفكيددر تالميددذه فددي اتجدداه المفهددوم المددراد اكتشددافه ولددذلك     
عنصددر  ، ويكددونافهم المفهددوم المتوقددع مددنهم تعلمددهالكتشدد كافيددةفهددو يقدددم لهددم التوجيدده بدرجددة 

سددبق أن خطددط المدددرس ، حيددث أن االكتشدداف الددذي يصددل إليدده يكددون قددد الذاتيددة والمبددادأة للتلميددذ 
، وبالتددالي فددرن فرصددة اختيددار الطالددب لطريقددة الوصددول لالكتشدداف للوصددول إليدده خطددوة بخطددوة

 .ر التلميذ بنوع من التشوا والرضاالمطلوب تكون محددة للغاية ولهذا يشع

 .اكتشاف بعض القواعد أو العالقات  ويفضل استخدام هذه الطريقة عند تدريب التلميذ على

 ية يمكن للمعلم إتباعها في هذه الطريقة: خطوات إرشاد

 أن يعرض المعلم بعض المعلومات أو البيانات التي ترتبط بعالقة ما. -1
أن يوجددده المعلدددم تالميدددذه خطدددوة بخطدددوة لدراسدددة وفحدددص المعلومدددات التدددي عرضدددها  -2

 إلدراك العالقة بين عناصرها.
 المطلوبة.أن يوجه المعلم تالميذه الكتشاف القاعدة أو العالقة  -3
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أن يتحقددق التالميددذ بمسدداعدة المعلددم مددن صددحة مددا توصددلوا إليدده بالنسددبة لحدداالت أخددرى  -4

 مماثلة.

 االكتشاف شبه الموجه ( 2)أ/  

فيدده يقدددم المعلددم المشددكلة للمتعلمددين ومعهددا بعددض التوجيهددات العامددة بحيددث ال يقيددده وال       
بصددورة أقددل  المتعلمددين بعددض التوجيهددات ، ويعطددي مدده مددن فددرص النشدداط العملددي والعقلددييحر

 .(2012من االكتشاف الموجه. )منية مزيد 

الحلدددول الممكندددة مدددن وتقدددديم  ميقدددوم مدددن خاللددده المعلدددم علدددى عدددرض المشدددكلة أمدددامه      
التوجيهددات والمعلومددات الكافيددة لمددنح أكبددر فرصددة للمتعلمددين للوصددول إلددى أفضددل طريقددة لحددل 

اآلخددر  المشددكلة مددن خددالل اسددتخدام النشدداط العقلددي والعملددي ولكددن تختلددف طبيعددة كددل فددرد عددن
 .في حل المشكلة

وضدددع الخطدددط ويقتصدددر دور المعلدددم علدددى مجدددرد المسددداعدة فدددي المالحظدددة واالكتشددداف و     
 المناسبة لحلها ومساعدة المعلم تكون عن بعد مثال ذلك:

أن يسدددأل المعلدددم التالميدددذ أسدددئلة تسددداعدهم علدددى التفكيدددر فدددي حدددل المشدددكلة بددددال  مدددن أن       
يخبددرهم بشددكل مباشددر مدداذا يفعلددون، وفددي هددذه الطريقددة تعطددى فرصددة للمددتعلم ليصددل إلددى 

خطددوة فيتدداح للمددتعلم فرصددة للمبددادأة أو التفكيددر لدده خطددوة ب علددماكتشدداف معددين دون توجيدده الم
 .الذاتي للوصول الكتشاف فيشعر بالرضا والتشوا

 :إتباعها عند استخدام هذه الطريقةخطوات إرشادية يمكن للمعلم 

 أن يهيئ المعلم الموقف التعليمي بحيث يتضمن بعض المعلومات والبيانات المناسبة. -1
معيندددة أو قاعددددة مدددا مدددن البياندددات المتاحدددة أن يطلدددب مدددن تالميدددذه اكتشددداف معلومدددة  -2

 ويتركهم يعملون دون تدخل منه.
 يتبادل التالميذ ما توصلوا إليه من اكتشاف. يأن يتيح المعلم الفرصة لك -3

االكتشاف الحر ( 3)أ/  
ونددوا قددد ، وال يجددوز أن يخددوض بدده المتعلمددين إال بعددد أن يكوهددو أرقددى أنددواع االكتشدداف       

، ثددم يطلددب مددنهم الوصددول يدده يواجدده المتعلمددون بمشددكلة محددددة، وفالنددوعين السددابقينمارسددوا 

منيددة مزيددد ) .يم التجددارب وتنفيددذهإلددى حددل لهددا ويتددرك لهددم حريددة صددياغة الفددروض وتصددم

 م(2012

علم مشددكلة معينددة يلددزم عليدده حلهددا مددن خددالل صددياغة الفرضدديات تيقصددد بدده مواجهددة المددو       

علم أوال دراسدددة أندددواع الدددتعلم تولكدددن يجدددب علدددى المددد ،بدقدددة للتحقدددق منهددداوتنفيدددذ التجدددارب 

 .باالكتشاف األخرى لمعرفة كيفية التعامل مع مثل هذا النوع في مواجهة تحدياته

ويختلددف هددذا النددوع مددن االكتشدداف عددن االكتشدداف الموجدده واالكتشدداف شددبه الموجدده فددي        

ي دراسددته حيددث يجددب أن تبدددأ هددذه الطريقددة مددن أن التالميددذ يحددددون أو ينشددئون مددا يرغبددون فدد
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، ولكددن لدده الطبيعددي والفضددول العلمددي للتالميددذ، وال تكددون البدايددة فيهددا للمعلددمحددب االسددتطالع 

 دور تربوي وهو إظهار االهتمام بما يفعله التالميذ وتشجيعهم وتقديم النصح لهم.

طلدددب منددده إجدددراء ، وي  لمشدددكلة معيندددةتعلم يتعدددرض المدددتعلم وفدددي هدددذا الندددوع مدددن الددد         

فير كدددل مدددا يلزمددده مدددن أدوات التجدددارب المعمليدددة للوصدددول إلدددى حدددل لتلدددك المشدددكلة مدددع تدددو

تددده للنتدددائج النهائيدددة ، مدددع االحتدددراس أال يدددزود بأيدددة تعليمدددات أو توجيهدددات ودون معرفوأجهدددزة

ي فددي مراحددل ، ويمكددن القددول بددأن الكثيددرين يعتقدددون أن هددذا المسددتوى غيددر واقعددلحددل المشددكلة

و لقلددة الوقددت التددي قددد التعلدديم المختلفددة الحتمددال إمكانيددة عدددم وجددود خبددرة كافيددة لدددى المعلمددين أ

 .زة واألدوات الالزمة لحل المشكلةفر األجهتكون عاتقا في بعض األحيان أو لعدم تو

 : االنتقادات الموجهة لهذه الطريقة

إمكانيددات ماديددة ضددخمة ال تتناسددب مددع مددا قددد يصددل تحتدداج إلددى وقددت وجهددد كبيددر وتتطلددب       

، وهندداك مجموعددة اج األمددر هنددا لوضددع خطددوات إجرائيددةإليدده التالميددذ مددن معلومددات وال يحتدد

 :يالمعلم لهذا النوع من النشاط وهمن األسئلة المقترحة يمكن أن يستخدمها 

مصددطلح مددا هددي إذا كنددت معلمددا  لهددذا الفصددل وتختددار األشددياء األكبددر إثددارة لبحددث هددذا ال -1

 هذه األشياء؟

 ما هي بعض المشكالت التي ترتبط بمجتمعنا وترغب في دراستها؟ -2

 ، ما المشكالت التي ترغب في تجنبها فرديا  أو جماعيا ؟بعد تحديد تلك المشكالت  -3

 ، ما التجارب األخرى التي يمكنك إجراؤها؟ن بعد أن انتهيت من هذه التجربةاآل -4

، بط بدراسددتك، كددالتلوث وترغددب فددي مناقشددتهاع تددرتعندددما تددرى مشددكالت فددي المجتمدد -5

 أعدها في شكلها المناسب لمناقشتها في الفصل.

 ة العلمية التي ترغب في كتابتها؟ما نوع القص -6

غيدددر الفدددرا  ومدددن الجددددير بالدددذكر أنددده ال توجدددد فدددروا جوهريدددة بدددين تلدددك المسدددتويات         

ن جانددب المعلددم وحجددم النشدداط الفكددري األساسددي الددذي يبدددو واضددحا  جليددا  فددي كميددة التوجيدده مدد

 الذي يمارسه المتعلم للوصول للحل.

  



 وزارة التعليم                
 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة األحساء   

 إدارة التدريب واالبتعاث  – الشؤون التعليمية )بنين( 
  مركز تدريب المعلمين بالهفوف        

30 

 

 

ومن خالل النشرة التي بين يديك عدد/ي  اقترن(-استراتيجية )فكرأخي المتدرب/ة باستخدام 

، وبيان مفهوم كل نوع، ملخصا الخطوات  أنواع االكتشاف وفق مقدار التوجيه الذي يقدمه المعلم

 . اإلرشادية

  

 (2/1/2) رقم النشاط

 د 20 عرض ومناقشة  د 15 عمل  الزمن

 اقترن( -)فكر أساليب التنفيذ 

 أهداف النشاط
مفهوم أن يعدد أنواع التعلم باالكتشاف وفق العمليات )االستراتيجيات( التي تستخدم في االكتشاف، ويبين 

 كل نوع.
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 ( 2/1/2)المادة العلمية 

 )االستراتيجيات( التي تستخدم في االكتشاف. العمليات  (ب

 عمليات(: حت هذا القسم خمس استراتيجيات )ويقع ت

 االكتشاف االستقرائي.  -1
 االكتشاف االستنتاجي )االستنباطي(.   -2
 االكتشاف القائم على المعنى.  -3
 االكتشاف غير القائم على المعنى )االستظهاري(.  -4
 االكتشاف التحويلي.  -5

 االستقرائي. االكتشاف ( 1)ب/

هدددي التدددي يدددتم بهدددا اكتشددداف مفهدددوم أو مبددددأ مدددا مدددن خدددالل دراسدددة مجموعدددة مدددن       
مددن  ين األول يتكددونئيويشددتمل هددذا األسددلوب علددى جددز ،لمبدددأالنوعيددة لهددذا المفهددوم أو ا األمثلددة

إلدى االسدتنتاج موثدوا بده   الدالئل التدي تؤيدد االسدتنتاج الدذي هدو الجدزء الثداني وقدد تجعدل الددالئل

وهندداك عمليتدددان يتضدددمنها أي درس  أي درجددة كاندددت وهددذا يتوقدددف علددى طبيعدددة تلددك الددددالئل

علددى المعلددم القيددام بددالتركيز علددى االسددتقراء ي غددبنتقرائي همددا التجريددد والتعمدديم، وياكتشدداف اسدد
والتوصددل إلددى مفهددوم أو قددانون مددن خددالل دارسددة مجموعددة مددن األمثلددة النوعيددة لهددذا المفهددوم 

مدددتعلم أن يقدددوم باسدددتقراء الخدددواص المشدددتركة لهدددذه األمثلدددة وصدددوال  للقدددانون أو حتدددى يمكدددن لل
 المفهوم المراد اكتشافه.

عمليددة  ياالسددتدالل تسددير عكددس االسددتنباط وهددوتعتبددر هددذه الطريقددة شددكال  مددن أشددكال       
الوصددول للتعميمددات مددن خددالل دراسددة عدددد كدداف مددن الحدداالت أو المواقددف الفرديددة واسددتخراج 

ية التددي تشددترك فيهددا تلددك الحدداالت وصددياغتها فددي صددورة تعمدديم أو قاعدددة تنطبددق علددى الخاصدد
 فردية السابقة والمتشابهة أيضا .الحاالت ال

 : االستنتاجي )االستنباطي( االكتشاف  ( 2)ب/

هدددي التدددي يدددتم فيهدددا التوصدددل إلدددى التعمددديم او المبددددأ المدددراد اكتشدددافه عدددن طريدددق             
المنطقددي مددن المعلومددات التددي سددبق دراسددتها ومفتدداح نجدداح هددذا النددوع هددو قدددرة المعلددم االسددتنتاج 

اسددتنتاج المبدددأ الددذي يرغددب  إلددى مددتعلماالسددئلة الموجدده التددي تقددود ال علددى توجيدده سلسددلة مددن
رج فددي ذلددك حتددى الوصددول ويتددد  ةمددن االسددئلة السددهلة وغيددر الغامضدد بدايددةدريسدده فددي ت علددمالم
 ( بتصرف.2012زيد ) منية م المطلوب.إلى 

 االكتشاف القائم على المعنى:  (3)ب/

الطالددب فددي موقددف مشددكل يتطلددب حددل مشددكلة مددا، ويشددارك الطالددب  وهددو الددذي يضددع     

عمليددة االكتشدداف، وهددو علددى وعددي وإدراك لمددا يقددوم بدده مددن خطددوات ولمددا  مشدداركة ايجابيددة فددي

الددنمط يصددل المددتعلم إلددى حددل المشددكلة أو وفددي هددذا  المعلددم مددن إرشددادات وتوجيهددات، يشددير إليدده

، أي أن إدراكدده كل مسددتقل عمددا يقدددم لدده مددن معلومددات المعلومددات التددي يسددتخدمها فددي الحددل بشدد
للعالقدددات بدددين الموضدددوعات والعناصدددر يعتبدددر إضدددافة جديددددة عمدددا هدددو موجدددود فدددي الموقدددف 

 سابقة.التعليمي ثم يقوم بربط هذه المعلومات بشكل مستقل بما لديه من معلومات 

 االكتشاف غير القائم على المعنى:  (4)ب/
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الطالددب فددي موقددف مشددكل أيضددا تحددت  أمددا االكتشدداف غيددر القددائم علددى المعنددى ففيدده يوضددع     

لمددا يقددوم بدده مددن خطددوات، بددل عليدده أن ينفددذ  توجيدده المعلددم، ويتبددع إرشددادات المعلددم دون فهددم

تسلسددلها أو فددي مغزاهددا، وفددي هددذا النددوع مددن االكتشدداف يصددل  األسددئلة دون أن يفهددم الحكمددة فددي

المددتعلم إلدددى حدددل المشددكلة أو إلدددى المعلومدددات التددي يسدددتخدمها فدددي الحددل بشدددكل مسدددتقل عمدددا 
يعددرض عليدده أو يقدددم لدده مددن معلومددات ولكددن يحددتفظ بهددا كمددا هددي بدددون ربطهددا مددع المعلومددات 

 والمعارف األخرى التي تكون لديه في البناء المعرفي.

 التحويلي:  االكتشاف  ( 5)ب/

 

االبتكاريددة وهددذا  وأ يالددذي يركددز علددى التفكيددر التباعددد  يقصددد بدده ذلددك النددوع مددن االكتشدداف      
، ويندددر اسددتخدام هددذا موجدده أو اكتشدداف مطلددق أو االختددراعالددنمط يعددرف بأندده اكتشدداف غيددر 

 النمط في العملية التعليمية.

هندداك تفدداعال  بددين المعلددم لنددوع مددن االكتشدداف حيددث أن ويمكددن توجيدده انتقددادا  إلددى هددذا ا       
 المعلم موجها  في هذه الطريقة فيكون االكتشاف هنا موجها . أن، ووالطالب 
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ومن خالل النشرة التي بين   (مجموعات النقاش الجماعيةاستراتيجية ) أخي المتدرب/ة باستخدام 

 من بين التعريفات المعطاة.  تعريفا لالكتشاف الموجه ي/استخلصيديك 

  

 (2/1/3) رقم النشاط

 د 10 عرض ومناقشة  د 10 عمل  الزمن

 مجموعات نقاش جماعية محاضرة +  أساليب التنفيذ 

 تعريفا لالكتشاف الموجه من التعريفات المعطاة في النشرة أن يستخلص  أهداف النشاط
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 ( 2/1/3)المادة العلمية 

 الموجه الكتشاف تعريف ا

يعرفه صالح صادا بأنه ))مدخل تدريسي يقوم فيه المعلم بصياغة المشكلة وتحديدها، وتقدم   -

للمتعلم التوجيهات واإلرشادات الالزمة التي تتعلق بطرا تنظيم البيانات وتسجيلها((.  

 ( 1982)صادا،
التنظيمات والتعميمات  وتعرفه نظله خضر بأنه ))طريقة من طرا التعلم توجه المتعلم ليكتشف  -

 ( 1981والحلول عن طريق توجيهات وإرشادات المعلم أثناء الموقف التعليمي((. )خضر، 
أما بدير فتقول ))إن االكتشاف الموجه يزود المتعلمين بتعليمات تكفي لضمان حصولهم على خبرة   -

ب هذا  قيمة، ويشترط أن يدرك المتعلمون الغرض من كل خطوة من خطوات االكتشاف، ويناس

 ( 2008النوع تالميذ المرحلة التأسيسية((. ) بدير،  
االستراتيجية التي تعتمد على تقديم مجموعة من األسئلة في صورة مشكلة  ويرى وادي بأنه )) -

مصحوبة بكافة التوجيهات الالزمة لحلها، ويكون التلميذ إيجابيا في الوصول إلى حلها ويكون دور  

 ( 2006)وادي،المعلم التوجيه أثناء الدرس((. 
هي استراتيجية للتفكير كما أنها استراتيجية للتعلم، وتعتمد على المتعلم من أجل الوصول إلى   -

المفاهيم والتعميمات وأداء المهارات، وذلك من خالل المالحظة والتصنيف والوصف وإجراء  

لم، والتي تثير  العمليات، ويكون دور المعلم فيها عبارة عن تقديم عدد من األمثلة واألسئلة للمتع

تفكيره وتدفعه الستخدام الخبرات المعرفية المخزونة لديه لتعلم خبرات ومهارات جديدة. ) منية  

 م(  2012مزيد 
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 التعلم باالكتشاف وطرق  أنواع اليوم الثاني:

 د 90:  الزمن         ( التعلم باالكتشاف  طرق) عنوان الجلسة:      (الجلسة:)الثانية

 : ة التدريبية يتوقع من المشارك أنبنهاية الجلس :اجللسة  أهدف

   .لطرق التدريس  المفهوم الحديث شرحي -1

 يعد د طرق التدريس التي تهتم بالمشكالت التعليمية.  -2

 يبين عالقة التعلم باالكتشاف بطرق التدريس األخرى. -3

 . استخدام التعلم باالكتشاف   يحدد إرشادات -4

 

 (الثانية) :اجللسة التدريبية  خطة تنفيذ

سة 
جل
 ال
ن
وا
عن

 

 عنوان النشاط رقم النشاط

 الزمن/د 

 عمل
 عرض 
 ومناقشة 

 مالحظة

ف 
شا
كت
ال
با
م 
عل
لت
 ا
ق
طر

 

 التدريس لطرق  الحديث المفهوم (2/2/1)
 د15 د10

 

  د12 د10 طرق التدريس التي تهتم بالمشكالت التعليمية  (2/2/2)

  د13 د10 عالقة التعلم باالكتشاف بطرق التدريس األخرى (2/2/3)

  د10 د10 االكتشاف   طرق استخدام  عند إرشادات (2/2/4)

  د90 المجموع 
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ومن خالل النشرة التي بين   (النقاش الجماعيةمجموعات استراتيجية ) أخي المتدرب/ة باستخدام 

 . موضحا جوانب قوته مفهوما من المفاهيم المعطاة في النشرة وناقشها مع زمالئك ي/حدديديك 

  

 (2/2/1) رقم النشاط

 د 15 عرض ومناقشة  د 10 عمل  الزمن

 ( مجموعات نقاش جماعية)محاضرة +  أساليب التنفيذ 

 مفهوما من المفاهيم المعطاة في النشرة  شرحأن ي أهداف النشاط
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 ( 2/2/1)المادة العلمية 

 مفهوم طرق التدريس 

أساليب وإجراءات التشكيل المخطط والمنظم لعمليات العلم، وهي لذلك أساليب  -1

 ( 1976تنظيم وتنفيذ للتعليم والتعلم. ) كالفكي 

نظام من األفعال الواعية والهادفة من أجل تنظيم النشاط المعرفي والتطبيقي   -2

تشترط التأثير  طرائق التدريس  سابه الذاتي للمحتوى التعليمي. )للتلميذ، وتأمين اكت 

المتبادل المستمر بين المعلم والتلميذ، أي أن المعلم ينظم نشاط التعلم، ومن خالل  

 ( 1978هذا النشاط يكتسب التلميذ المحتوى التعليمي.( )دانيلوف 

هي األساليب واإلجراءات المساعدة في تحقيق تفاعل المعلمين والمتعلمين  -3

 (1984بمحتوى الدرس وتحقيق أهدافه. ) كنوشل 

األساليب واإلجراءات التي فيها وبها يكتسب المعلم والتالميذ الواقع الطبيعي   -4

 ( 1991واالجتماعي من حولهم على أساس الظروف المؤسسية. ) مايار 

هي سلسلة مركبة من إجراءات يقوم بها المعلمون والمتعلمون ويتم من خاللها   -5

البس  تائجه وتقويمه. )س والتعرف على نالنقل واالكتساب الهادف لمحتوى الدر

1978 ) 
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طرق   ي/عد دومن خالل النشرة التي بين يديك  اقترن(-استراتيجية )فكرأخي المتدرب/ة باستخدام 

 . التدريس التي تهتم بالمشكالت التعليمية مصمما لها خريطة مفاهيم مع زمالئك في المجموعة

  

 (2/2/2) رقم النشاط

 د 12 عرض ومناقشة  د 10 عمل  الزمن

 اقترن( -)فكر أساليب التنفيذ 

 أن يعدد المتدرب طرق التدريس التي تهتم بالمشكالت التعليمية مصمما لها خريطة مفاهيم  أهداف النشاط
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 ( 2/2/2)المادة العلمية 

 طرق التدريس التي تهتم بالمشكالت التعليمية 

علدددى طدددرا التددددريس التدددي تهدددتم بالمشدددكالت التعليميدددة، وطرائدددق التفكيدددر فدددي وتطلدددق         

إيجدداد حلددول علميددة لهددا، نتيجددة أعمددال العقددل، والتعدداون بددين الطلبددة أنفسددهم أوال، ومددن ثددم 

التعدداون مددع المعلددم وطلددب العددون مندده عنددد الضددرورة القصددوى. وفددي هددذه الطددرا يكددون دور 

ددا تحديدددا دقيقددا لجزئياتهددا، وموجهددا تالميددذه نحددو أفضددل المعلددم منظمددا للخبددرات التعليميددة ومحدد

إلددى أقصددى الدددرجات التددي  السددبل لتحقيددق األهددداف، مفسددحا المجددال أمددامهم فددي اسددتخدام عقددولهم

 يستطيعون إعمالها في اكتساب الخبرات، والحصول على المعلومات.

تعلمددين علددى اتبدداع يضدداف إلددى ذلددك، أن مثددل هددذه الطددرا باإلضددافة إلددى تعويدددها الم        

المددنهج العلمددي فددي التفكيددر فددي تحديددد المشددكالت التعليميددة وجمددع البيانددات والفددروض التددي 

تشددكل حلددوال لهددا، واختبددار هددذه الفددروض ثددم تخيددر المناسددب منهددا حددال للمشددكلة وتعمدديم النتددائج، 

د الطلبددة علددى ممارسددة العمددل الجمدداعي أثندداء انخددراطهم فددي مجموعددات تبحددث  وتنقددب فرنهددا تعددوا

وتجمددع المعلومددات والبيانددات وتعمددل بددروح الفريددق، فتسدداهم بددذلك فددي إضددفاء السددمة التعاونيددة 

 من خالل ممارسة البحث العلمي.

  

 ومن الطرا التي تصنف في هذا المجال:

 الطريقة االستقصائية. -1

 الطريقة االستكشافية. -2

 طريقة المشروع. -3

 طريقة حل المشكالت. -4

 
 م( 2011جابر،)وليد أحمد 
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يك  يدومن خالل النشرة التي بين  (الطاولة المستديرةاستراتيجية )أخي المتدرب/ة باستخدام 

 .العالقة ما بين التعلم باالكتشاف وطرق التدريس األخرى ي/استنبط

  

 (2/2/3) رقم النشاط

 د 13 عرض ومناقشة  د 10 عمل  الزمن

 الطاولة المستديرة  أساليب التنفيذ 

 بطرق التدريس األخرى   التعلم باالكتشاف أن يستنبط المتدرب عالقة  أهداف النشاط
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 ( 2/2/3)المادة العلمية 

 عالقة التعلم باالكتشاف بطرق التدريس األخرى 

الذي يعرف بأنه حالة من الحيرة والشك والتردد التي  يرتبط االكتشاف بأسلوب حل المشكلة  -
تساعد على الوصول للحل، وهذا يعنى أن عملية االكتشاف  تتطلب البحث الستكشاف الحقائق التي  

أي أن االكتشاف خطوة تؤدى إلى حل   يع المتعلم أن يصل لحل المشكلة.يجب أن تتم أواًل حتى يستط 
الطرق التي يستخدمها    يالمشكلة وهذا هو األسلوب الذي يدرب التالميذ على المالحظة واالستقراء وه

 .العلماء في البحث للوصول للحقائق والتعميمات 
وكذا الطرق التي تعتمد على النشاط حيث   يرتبط بأسلوب حل المشكالت وطريقة المشروع  -

يكون التلميذ محور هذا النشاط فهو الذي يقوم بتنظيم عملية تعلمه وفقًا لقدراته واحتياجاته ويؤكد ذلك 
أن األداة الرئيسية للنمو المعرفي للطفل هو مصدر النشاط كما أن استثارة القلق   بياجيه حيث يرى 

المعرفي ينتج عنه اإلخالل باالتزان لدى الفرد مما يؤدى إلى المزيد من عمليتي المماثلة والموائمة، 
على  واكتساب المعلومات ليس هدفًا في حد ذاته ولكن اكتساب مهارة التفكير السليم وتنمية القدرة  

 . التفكير االبتكاري 
والفرق بينهما يتوقف على المعلومات  يرتبط التجريب العملي بأسلوب التعلم باالكتشاف -

، أما لتالميذ المعلومات حسب نوع العملللتالميذ حيث يعتمد الموقف الكشفي على تعريف ا ةالمعطا
يصلوا إليها بينما يجمع كل منهما  الموقف الثاني فإنه يعتمد على أن يذكر المعلم النتائج المفروض أن 

مة الخطوات بل بين الدراسة النظرية والدراسة العملية والتجريب هنا ال يعتمد على تجارب تقليدية مرسو 
 . هو مصدرًا للمعرفة

ودور المعلم هو التشجيع والتوجيه وتقديم المعرفة حينما تطلب منه، مع االهتمام بتدريب          
أسلوب البحث العلمي وإكسابهم المهارة في التخطيط وتعليمهم كيفية الحصول على  التالميذ على 

 . المعرفة من مصادرها
كما أن الطريقة الكشفية تشجع المناقشات الجماعية والفردية والتساؤالت الكثيرة من قبل المعلم          

 .للوصول إلى حل المشكلة التي يطرحها المعلم للتالميذ 
ن التوازن بين التعليم بالعرض وتقديم المعلومات الجاهزة وإخبار الطالب بكل ما ومما سبق يتضح أ

يحتاجون إلى معرفته وبين التعلم باالكتشاف أو بالبحث بمساعدة الطالب على أن يجدوا ألنفسهم ما  
 . يريدون، واحد من أكبر القرارات االستراتيجية، التي تتخذها في التعليم

 (  2011)مدونة. ياسمين فؤاد،  
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  ومن خالل النشرة التي بين يديك (الطاولة المستديرةاستراتيجية )أخي المتدرب/ة باستخدام 

 .إرشادات استخدام طريقة التعلم باالكتشاف ي/بين

  

 (2/2/4) رقم النشاط

 د 10 عرض ومناقشة  د 10 عمل  الزمن

 الطاولة المستديرة  أساليب التنفيذ 

 أن يبين المتدرب إرشادات استخدام التعلم باالكتشاف  أهداف النشاط
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 ( 2/2/4)المادة العلمية 

 التعلم باالكتشاف  ةارشادات عند استخدام طريق

على اختيار    هيساعد ل علم هن المو المفهوم المراد اكتشافه واضحا في ذ أن يكون المبدأ أ يجب  •

 سئلة التي سوف يقدمها. و األأمثلة األ

ن يقرر هل يستخدم  أاعتبارهم العوامل ذات الصلة قبل و المعلمة في أن يأخذ المعلم أ يجب  •

 م ال، فبعض المبادئ معقدة لدرجة تكون طريقة االكتشاف فيها غير فعالة. أ هذه الطريقة 

هما معا   و أم استدالليا أ رر هل يستخدم اكتشافا استقرائيا ن يقأتبار قبل خذ في االعيجب األ  •

االكتشاف االستقرائي وحده  قد يصعب تدريسها ب  )في الرياضيات( التباديلفمثال نظريات 

 . ينهما وكذلك بعض نظريات التكاملسهل بالخلط ب أولكنه 

مثلة بحيث تمثل المجال الذي  أار يفي حالة استخدام طريقة االكتشاف االستقرائي يجب اخت •

 سيعمل فيه المبدأ. 

 جبار الطلبة على التعبير اللفظي. إقة االكتشاف االستقرائي يجب عدم في حالة استخدام طري •

 جابات واالقتراحات غير المتوقعة من الطلبة. ن نهتم باإلأ يجب  •

المعلومات المطلوبة كالوقت  ال يستطيعون االكتشاف   نن نقرر متى نقول للطلبة الذي أ يجب  •

 . مثال

 افهم بالتطبيق مثال. يجب جعل الطالب يتأكدون من صحة استنتاجهم أو اكتش  •

 ( 2011)د سليم إبراهيم الخزرجي،  
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 أدوار المعلم والمتعلم في التعلم باالكتشاف  : لثالثاليوم ا

 د 90:  الزمن     ( مجموعات التعلم باالكتشاف ) عنوان الجلسة:      الجلسة:)األولى(

 : ة التدريبية يتوقع من المشارك أنبنهاية الجلس :اجللسة  أهدف

 . يستنتج مجموعات التعلم باالكتشاف -1

 يصمم خريطة مفاهيم لمجموعات التعلم باالكتشاف  -2

 أن يحدد عمليات التعلم باالكتشاف.  -3

 أن يبين نتائج اتباع عمليات التعلم باالكتشاف.  -4

 

 ( األوىل) :اجللسة التدريبية  خطة تنفيذ

سة 
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ن
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 عنوان النشاط رقم النشاط

 الزمن/د 

 عمل
 عرض 
 ومناقشة 

 مالحظة

ت 
عا
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ج
م

 
لم
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ف 
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با

 

 د20 د15 مجموعات التعلم باالكتشاف  (3/1/1)
 

  د20 د15 عمليات التعلم باالكتشاف  (3/1/2)

 يدمج  د10 د10 (1/1/ 4) خطوات التعلم باالكتشاف  (3/1/3)

  د90 المجموع 
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 ي/من خالل النشرة التي بين يديك استنتجو  اقترن(-استراتيجية )فكرأخي المتدرب/ة باستخدام 

 . وصمم لها خريطة مفاهيم مجموعات التعلم باالكتشاف 

  

 (3/1/1) رقم النشاط

 د 20 عرض ومناقشة  د 15 عمل  الزمن

 اقترن( -)فكر أساليب التنفيذ 

 أن يستنتج المتدرب مجموعات التعلم باالكتشاف. أهداف النشاط



 وزارة التعليم                
 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة األحساء   

 إدارة التدريب واالبتعاث  – الشؤون التعليمية )بنين( 
  مركز تدريب المعلمين بالهفوف        

46 

 

 ( 3/1/1)المادة العلمية 

 مجموعات التعلم باالكتشاف

فددي هددذه الطريقددة تقددع المسددؤولية الكبددرى فددي عمليددة الددتعلم علددى الجهددد المبددذول مددن         
 الطالب في المساهمة في هذه العملية.

وانطالقددا مددن هددذه النظددرة غيددر التقليديددة لدددور المددتعلم فددي المواقددف التعليميددة )مجددددي       

)يمكددددن التمييددددز بددددين مجمددددوعتين  م(2000ربويددددة،عزيددددز إبددددراهيم، موسددددوعة المندددداهج الت

 مثددل مجموعدددة أساسدديتين، تتوقددف كدددل منهمددا علددى مشددداركة التالميددذ فددي الموقدددف التدريسددي

مجموعددة الددتعلم الددذاتي، بالعمددل تحددت إشددراف وتوجيدده المعلددم، و االكتشدداف، حيددث يقددوم التالميددذ 

فددي أضدديق الحدددود، وذلددك لتدددارك حيددث يقددوم التالميددذ بالعمددل أيضددا، ولكددن ال يتدددخل المعلددم إال 

لدددبعض األخطددداء التدددي تواجددده بعدددض التالميدددذ، أو لتصدددحيح مسدددارات تفكيدددرهم، أو لتصدددحيح 

 بعض األخطاء التي يقع فيها بعض التالميذ.

وجددددير باإلشدددارة أن أسددداليب وطدددرا التعلددديم التدددي تتضدددمنها كدددل مدددن المجمدددوعتين         
ال فيمددا يقددوم السددابقتين تحمددل بددين طياتهددا أسدداليب تعلددم  بالنسددبة للتلميددذ، حيددث يكددون لدده دور فعددا

 المعلم بتعليمه، وقد يصل األمر أن ي علاِّم التلميذ نفسه بنفسه في مجموعة التعلم الذاتي.
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 ي/حددومن خالل النشرة التي بين يديك  اقترن(-استراتيجية )فكرأخي المتدرب/ة باستخدام 

ا نتائج استخدام هذه العمليات ومحددا الشروط التي على المعلم  بينعمليات التعلم باالكتشاف م

 .الدروساستخدامها في معظم 

  

 (3/1/2) رقم النشاط

 د 20 عرض ومناقشة  د 15 عمل  الزمن

 اقترن( -)فكر أساليب التنفيذ 

 أهداف النشاط
 باالكتشاف.أن يحدد عمليات التعلم 

  نتائج استخدام عمليات التعلم باالكتشاف. بينأن ي
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 ( 3/1/2)المادة العلمية 

 عمليات التعلم باالكتشاف

يتحقدددق نتيجدددة لعمليدددات ذهنيدددة انتقائيدددة عاليدددة  يإن الدددتعلم باالكتشددداف هدددو الدددتعلم الدددذ       

المسددتوى، يددتم عددن طريقهددا تحليددل المعلومددات المعطدداة، ثددم إعددادة تركيبهددا وتحويلهددا إلددى صددور 

 جديدة بهدف الوصول إلى معلومات واستنتاجات غير معروفة من قبل.

االسددتكمال هددي وتجدددر اإلشددارة إلددى أن عمليددات االسددتقراء أو االسددتنباط أو المشدداهدة أو       

العمليددات التددي يسددتخدمها المددتعلم كددي يقددوم بتخمددين ذكددي، أو يضددع فرضددا صددحيحا، أو يحقددق 

 حقيقة علمية.

ويتطلددب الددتعلم باالكتشدداف الموجدده قيددام كددل مددن المعلددم والمددتعلم بأنشددطة محددددة، تسددهم فددي      

 الوصول إلى االكتشافات التي يتم تحقيقها.

لتلميددذ باكتشدداف العالقددة التددي تددربط بددين المتغيددرات أو اكتشدداف وفددي هددذه الطريقددة يقددوم ا     

القاعدددة التددي يقددوم عليهددا الحددل، والددتعلم باالكتشدداف لدده مسددتويات. لددذا فمددن غيددر المعقددول تكليددف 

. وذلددك بسددبب وجددود الفددروا جميددع المتعلمددين بالقيددام باألعمددال نفسددها فددي مجددال االكتشدداف

هم. لدددذا فدددرن مدددن المفيدددد أن يراعدددي المعلدددم القددددرات الفرديدددة فدددي قددددراتهم العقليدددة واسدددتعداد 

المتفاوتددة لدددى طالبدده عنددد تهيئددة نشدداطات يمارسددونها مددن خددالل االكتشدداف حتددى تتناسددب مددع 

 إمكاناتهم ويستطيعون القيام بها بكفاءة.

ويمكددن أن تسددتخدم طريقددة االكتشدداف فددي معظددم الدددروس التددي يتعلمهددا الطلبددة شددريطة أن      
عددن تحديددد مددا يطلددب إلدديهم العمددل علددى اكتشددافه. سددواء عندددما يقددوم الطالددب  تراعددي قدددراتهم

كفددرد باسددتخدام االكتشدداف، أو أن يعمددل الطلبددة ضددمن مجموعددات متجانسددة فددي قدددراتهم العقليددة، 
 (2011)وليد جابر،رات.د تقوم كل مجموعة باكتشاف ما يتناسب مع هذه الق
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 ومن خالل النشرة التي بين يديك عدد/ي. اقترن(-استراتيجية )فكرأخي المتدرب/ة باستخدام 

  

 (3/1/3) رقم النشاط

 د 10 ومناقشة عرض  د 10 عمل  الزمن

 + ) بنية تعاونية(  محاضرة أساليب التنفيذ 

 يعدد المتدرب خطوات التعلم باالكتشافأن  أهداف النشاط
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 ( 3/1/3)المادة العلمية 

 خطوات التعلم باالكتشاف

المددتعلم باالكتشدداف للوصددول إلددى الهدددف المددأمول فددي أربددع خطددوات هددي )آليددة تنفيددذ يمددر       
 الدروس(:

 م( 2000كما أوردها )أبو عميرة،
 المرحلة األولى:  -1

 تتوفر العناصر التالية:مرحلة التحضير الخاصة بالمالحظة والتجريب وفيها 
 وجود دافع عند المتعلم. -
 وجود خلفية لدى المتعلم. -
 اعد على االكتشاف.توفر مناخ يس -

 المرحلة الثانية: -2
 يقدم المعلم مجموعة من األسئلة المختلفة للطلبة. -
يعددرض المعلددم رسددما أو صددورة مشددكلة بعددد اكتشدداف الطددالب للتعمدديم أو الفكددرة ويطلددب  -

 منهم التفكير فيها.
 المرحلة الثالثة: -3

 مرحلة تحقيق النتيجة وفيها:
توصددل إليهددا الطددالب، إمددا عددن طريددق البرهددان بطريقددة يتأكددد المعلددم مددن صددحة الحلددول التددي  -

 منطقية أو عن طريق التعميم في مواقف متعددة.
 المرحلة الرابعة: -4

 مرحلة التطبيق، وتأتي في نهاية مراحل االكتشاف، وفيها:
يقددوم المعلددم بتقددديم أمثلددة تطبيقيددة، ويستحسددن أن تكددون مددن واقددع الحيدداة اليوميددة، التددي تتصددل  -

 مع وبالمشكالت التي يعيشها الطالب.بمشكالت المجت
والمتتبددع لمراحدددل االكتشددداف وخطواتددده يالحدددظ أن الدددتعلم باسدددتخدام اسدددتراتيجية االكتشددداف      

الموجدده يسددير وفددق خطددوات إجرائيددة متتابعددة، فعلددى المعلددم أن يتددرك فرصددة كافيددة للطلبددة  كددي 
الددتعلم تعلمددا ذا معنددى حقيقيددا، يتدديح ينفددذوا أو يناقشددوا مددا توصددلوا إليدده مددن اكتشددافات حتددى يكددون 

 للطالب القيام بأدوار المالحظة والتجريب واالكتشاف.
( كمددا أورد سددالمة أندده يمكددن زيددادة قدددرة الطلبددة 1970وتوصددل هربددارت ويلددز )ويلددز،       

وفددق الخطددوات التاليددة، التددي عرفددت بخطددوات اسددتراتيجية علددى التعمدديم، باتبدداع تدددريب معددين 
 جه كما في الشكل التالي:االكتشاف المو
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 ( 1970الخطوات المتبعة في استراتيجية االكتشاف الموجه كما قدمها هربارت ويلز )ويلز  
 

فمددن الشددكل السددابق نالحددظ أن خطددوات الددتعلم باالكتشدداف الموجدده كمددا ذكرهددا هربددارت       
 -جمددع مزيددد مددن البيانددات -تنظدديم البيانددات -التمددارين المسدداعدة-المهمددة المعياريددة-ويلددز )المدددخل
 تمارين تثبيتية(. -اإلثبات  -الحل -تطبيق االكتشاف على المهمة -االكتشافالتعرف على 

 
  

 مهمة معيارية

 المدخل

متسلسلة تمارين مساعدة  

 تنظيم البيانات

 جمع مزيد من البيانات

 التعرف على االكتشاف

 تطبيق االكتشاف على المهمة

 الحل

 االثباتات

 المخرج تمارين تطبيقية ابدأ دائرة أخرى
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 أدوار المعلم والمتعلم في التعلم باالكتشاف  : الثالث اليوم

 د 90: الزمن     ( أدوار المعلم والمتعلم) عنوان الجلسة:      (الجلسة:)الثانية

 : المشارك أنة التدريبية يتوقع من بنهاية الجلس :اجللسة  أهدف

 . بأدوار المعلم في التعلم باالكتشاف عددي -1

 يعدد أدوار المتعلم في التعلم باالكتشاف.  -2

 يلخص الخصائص الواجب توافرها في المعلم.  -3

 

 (الثانية) :اجللسة التدريبية  خطة تنفيذ
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 عنوان النشاط رقم النشاط
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  د20 د15 أدوار المعلم (3/2/1)

  د20 د15 أدوار المتعلم (3/2/2)

  د10 د10 توافرها في المعلم أثناء العرض واجبالخصائص ال (3/2/3)

  د90 المجموع 
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ومن خالل النشرة التي بين   (مجموعات النقاش الجماعيةاستراتيجية ) أخي المتدرب/ة باستخدام 

 . بين أدوار المعلم في النشرة وما تم استمطاره من المجموعات ي/قارنيديك 

  

 (3/2/1) رقم النشاط

 د 20 عرض ومناقشة  د 15 عمل  الزمن

 عصف ذهني + مجموعات نقاش أساليب التنفيذ 

 أدوار المعلم في التعلم باالكتشاف المتدرب د أن يعد   أهداف النشاط
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 ( 3/2/1)المادة العلمية 

 أدوار المعلم
 تقدبد المماديا العلمية والمبادئ التي سيتا تعلمها وطرحها في صورة تساؤل أو مكدلة. -1

 أن بوفر للمتعلمين ا ددا  المنكودة والمراد تققيقها.  -2

المرصة أمام المتعلمين  ن طرب  إ داد البيئة التعليمية المكوقة اثارة  أن بقوم المعلا بتهيئة  -3

 الدافعية لفكتكا .

 إ داد المواد التعليمية الف مة لتنميذ الدر . -4

 صياغة المكدلة  لى ديئة أسئلة فر ية بقيث تنمي مهارة فرض المروض لد  المتعلمين.  -5

لها وتثير تمديردا الستمرار  ملية االكتكا ذ أن بزود المعلا المتعلمين بأسئلة مقمزة تتقد   قو -6

وبركز المعلا  لى ا سئلة الممتوحة ذاة ااجاباة المتكعبةذ لدي بستمدم المتعلا  قله فيسهل  ليه  

التمدير الناقد والمبتدرذ وتظهر العدبد من الموادب ا خر  و ادة ما بنتظر المعلا وقتال اجابة 

التعلا إلى خمال ثوان حتى بستطيع ااجابة  لى ا سئلة التي  التلميذ حيث بقتاج التلميذ بطيء

 بوجهها المعلا إجاباة أكثر ابتداربة وفى جمل واضقة ومتداملة. 

أن بسترجع المعلا مع المتعلمين الموضو اة السابقة المرتبطة بالموضوع مع ربط الققا     -7

 الكتكا . ال دبدة بالمبراة المعرفية السابقة لد  التفميذ ليمدنها من ا

بزود المتعلمين بالمعلوماة ا ساسية " التلميقاة العلمية " التي تسا ددا  لى بدء البقث مع  دم   -8

إخباردا بالممهوم أو القا دة التي بتوقع أن بتعلمودا وتؤجل الصياغة اللمظية إلى أن بدتكمها  

 التفميذ بأنمسها. 

 لمتعلمون. تقدبد ا نكطة أو الت ارب االكتكافية التي سينمذدا ا -9

ل من خفل خطة  امة ارااد الطلبة  -10 أن بمتلك المعلا قيادة النكاط التعليمي إراادال وتوجيها

 وتوجيهها أثناء القيام بالنكاطاة العلمية االستدكافية أو حل المكدفة العلمية المطروحة. 

ل بالمماديا والممططاة المماديمية التي بصل إليها  -11 التفميذ  ندما تقل المكدلةذ أن بدون ملما

و ندما بع ز المتعلا  ن التقدمذ فعلى المعلا أال بقدم ااجاباةذ بل بقدم طرق العفج التي تمدن  

 التفميذ من استمرار أبقاثها.

أن بمبر التلميذ بما حققه في حل المكدلة  ن طرب  إ فمه بالهد  المتامن وفى أي مرحلة  -12

 دو في طرب  تقق  دذا الهد .

ب ب أن بدون المعلا ذكيال وصبورال ومرنا  ن التعلا باالكتكا  ال بتقق  فى   لة وكثيرال ما   -13

ل مقبطا.  ل بطئا  بدون بطيئا

 تقوبا المتعلمين ومسا دتها  لى تطبي  ما تعلموت في مواقف جدبدة.  -14
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من خالل النشرة التي بين يديك  و (مجموعات النقاشاستراتيجية ) أخي المتدرب/ة باستخدام 

 . بين أدوار المتعلم في النشرة وما تم استمطاره من المجموعات ي/قارن

  

 (3/2/2) رقم النشاط

 د 20 عرض ومناقشة  د 15 عمل  الزمن

 + مجموعات النقاش ذهني عصف  أساليب التنفيذ 

 أدوار المتعلم في التعلم باالكتشاف المتدرب د أن يعد   أهداف النشاط
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 ( 3/2/2)المادة العلمية 

 أدوار المتعلم

يعتبر المتعلم في هذه الحالة مصددر الفاعلية والنشداط وهو الذي يقوم بالدور األسداسدي لذا فعليه   -1
 ولغة سهلة باختصار. ونظام، أن يدون المالحظات بدقة،

اإلجابة بأنفسدهم عن العديد من األسدئلة التي يوجهها المعلم لهم عن الموضدوع المراد أن يحاولوا   -2
 بحثه.

 يوجهون أسئلة للمعلم لالستزادة من معلوماتهم السابقة في موضوع البحث. -3

 يشترك المتعلمون بالبحث واالكتشاف. -4

صدددددددها وكيف يسدددددتنتج المتعلمون من معلوماتهم السدددددابقة حتى يتعرفوا على المواقف التي هم ب -5
 يمكنهم التصرف فيها بشكل فعال.
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ومن خالل النشرة التي بين يديك   (الطاولة المستديرةاستراتيجية )أخي المتدرب/ة باستخدام 

 .في تصميم خريطة مفاهيم أثناء العرض الخصائص الواجب توافرها في المعلم عدد/ي

  

 (3/2/3) رقم النشاط

 د 10 عرض ومناقشة  د 10 عمل  الزمن

 الطاولة المستديرة  أساليب التنفيذ 

 خريطة مفاهيم في الخصائص الواجب توافرها في المعمل أثناء العرض.المتدرب أن يصمم  أهداف النشاط
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 ( 3/2/3)المادة العلمية 

 توافرها في المعلم أثناء العرض الواجبالخصائص 

 . أن يكون متحمسًا عند بداية العرض وأن يشعر تالميذه بذلك -1

 . أن يكون قادرًا على استخدام التعزيز اإليجابي والفوري في نفس الوقت للتالميذ المجيدين -2
 .أال يدلى كثيرًا بتعليمات أو بمعلومات للمتعلمين حتى يترك لهم فرص اكتشافها -3
 .بة نتائج ما توصل المتعلمون إلى اكتشافه في جانب من السبورةأن يقوم بكتا  -4
أن يقوم بتشجيع تالميذه على التفكير ويدربهم على الصياغة الجيدة لما يصلون إليه وإضافة  -5

 . كل ما هو ضروري والتمعن في حذف بعض العبارات غير الضرورية
يًا أثناء عملية التعليم بعيدًا عن  أن يهتم بالمتعلمين ويحسن اإلنصات إليهم ويجب أن يكون طبيع  -6

 .التوتر
أن يقوم بحث ودفع المتعلمين على المشاركة في العرض ومنحهم الفرصة لتقديم األمثلة سواء  -7

 .كانت موجبة أم سالبة
 .أن يقوم بإعادة العبارات المقدمة من المتعلمين على أن يطلب منهم شرحها وتفسيرها -8
الة توضيح األسباب على أن يبدأ في التعليق بعد االنتهاء  أال يقاطع الطالب مطلقًا حتى في ح -9

 .من عرض الدرس
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 : تطبيقات التعلم باالكتشاف الرابعاليوم 

 د 90: الزمن         ( دروس بالتعلم باالكتشاف) عنوان الجلسة:      الجلسة:)األولى(

 : ة التدريبية يتوقع من المشارك أنبنهاية الجلس :اجللسة  أهدف

 . خطوات درس بالتعلم باالكتشاف يعرض -1

  .التعلم باالكتشافب  وسيحضر در -2

 

 ( األوىل) :اجللسة التدريبية  خطة تنفيذ
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  د15 د15 خطوات درس بالتعلم باالكتشاف (4/1/1)

  د30 د30 تحضير دروس بالتعلم باالكتشاف (4/1/2)

  د90 المجموع 
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 ي/من خالل النشرة التي بين يديك حددو  اقترن(-)فكراستراتيجية أخي المتدرب/ة باستخدام 

 .وعارضا إحدى الخطوات خطوات درس بالتعلم باالكتشاف

  

 (4/1/1) رقم النشاط

 د 20 عرض ومناقشة  د 20 عمل  الزمن

 تعلم تعاوني +  محاضرة أساليب التنفيذ 

 خطوات درس التعلم باالكتشاف  المتدرب عرض يأن  أهداف النشاط
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 ( 4/1/1)المادة العلمية 

 خطوات درس بالتعلم باالكتشاف 
العمليات إعداد دروس مخططة بطريقة تمكن التلميذ من أن يكتشدددف ويتوصدددل للمعرفة من خالل       
  التي تتم في مرحلة التعليم  يوه  النتائج  تفسير- التطبيق-ؤ التنب- االستنتاج-المالحظة:  التي تشمل  العقلية

ع الدراسدة وضدحيث يتم إنماء عمليات العلم لدى الدارس ليصدبح سدلوك التفكير موجه إلى حل المشدكلة م
، وبعد هذه المرحلة يكون التلميذ قادرًا على أن يكون التوجيه من داخل الفرد وهو ما يعرف باالكتشددددددددداف

 .للتجريب وهو ما يعرف باالستقصاء نفسه فيستخدم جانب مع العمليات العقلية باإلضافة
مجموعة من مهارات تتكون من   التعلم باالكتشااافوعمومًا فإن العمليات العقلية التي تسددتخدم في      

 :( على النحو التالي1989)  ,KauchandJacobson, Eggen التي قامت بتصنيفها التفكير
- المقارنة -وتشدددددددددددددمل: المالحظة Essential Cognitive process العمليات المعرفية األسددددددددددددداسدددددددددددددية-1

 .االستدالل-االستقراء-فرض الفروض -التعميم-الستنتاجا
تفكير  ال-وتشدددمل حل المشدددكالت: إصددددار األحكام Higher order cognitive المعرفية العلياالعمليات  -2

 .ي النقدي والتفكير االبتكار 
 .عبارة التفكير من أجل التفكير يه: و Meta cognitive ما وراء العمليات المعرفية-3

 

حتى يصددددددددددددددل إلى  وتركيبها وتحويلهاوهو التعلم الذي يحدث كنتيجة لمعالجة الطالب المعلومات        
عمليدات  يجددد حقيقددة بداسددددددددددددددتخدددام   طدالدب من تخمين أو تكوين فرض أومعلومدات جدديددة حيددث تمكن ال

 .المشاهدة واالستكمال أو أية طريقة اخرى  االستقراء أو االستنباط أو باستخدام
، هدذه المعلومدات  يدذهدب أبعدد منهو عمليدة تنظيم المعلومدات بطريقدة تمكن التلميدذ المتعلم من أن         

أو التصددددددددددددميم المراد تعلمه حتى نهاية   ،أو هو الطريقة التي يتم فيها تأجيل الصددددددددددددياغة اللفظية للمفهوم
أو هو محاولة الفرد للحصددددددددددددددول على    ،تدريس المفهوم أو التعميم المتابعة التعليمية التي يتم من خاللها

هو   ف التوصدددددددل إلى معلومات جديدة، فالتعلم باالكتشددددددداففهو يعيد لنا المعلومات بهد  المعرفة بنفسددددددده،
 المعلم. سلوك المتعلم لالنتهاء من عمل تعليمي يقوم به بنفسه دون مساعدة من

تنظيم المعلومدات المخزوندة لدديده وتكييفهدا بشددددددددددددددكدل يمكنده   هو عمليدة تفكير تتطلدب من الفرد إعدادة      
التعلم بداالكتشدددددددددددددداف    ةومن خالل اسددددددددددددددتراتيجيد  ،قبدللم تكن معروفدة لدديده من   من رؤيدة عالقدات جدديددة

المواقف    ةالمعلم بتهيئد ذاتهم في عمليده التعلم وذلدك من خالل قيدام  ىالطالب يتعودون االعتمداد عل فدان
 تلقاء أنفسهم. المعرفة والمعلومات من ىالتوصل إل ىالتي تساعدهم عل

 باالكتشاف   التعلم وخطوات  مراحل
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 :وهي رئيسية مراحل 3 في باالكتشاف التعلم سير إجمال يمكن أنه برونر يرى        

 .المحسوسة األشياء مع مباشرة المتعلم يتعامل وفيها: النشاط مرحلة – 1

  المباشددر  التعامل  دون  بينها العالقات   وفي  األشددياء  في  ذهنيا  المتعلم  يفكر:  الذهنية  الصددور  مرحلة  –  2

 .معها

 .مجردة وبطريقة بالرموز المتعلم يتعامل حيث : الرمزية المرحلة – 3

 

 :التالي الشكل على عملية خطوات إلى المراحل هذه تفصيل ويمكن هذا        

  أسدئلة  أو  سدؤال  شدكل  على العرض   هذا  يتم  ما  وغالبا  المهمة  بهذه المدرس  يتكلف:  المشدكلة  عرض   –  1

  الدراسدي   كالمنهاج  األمور  من  مجموعة المشدكلة  اختيار  عند  المدرس  ويراعي  تفسديرا،  أو  جوابا  تتطلب 

  السددؤال في  ويشددترط…للحصددة  الزمنية  والمدة  المعرفية  ومسددتوياتهم  وعددهم  المتعلمين  وخصددائص 

 .للفضول مثيرا يكون أن المطروح

  اإلنترنت   شدبكة  أو  بالمكتبة  االسدتعانة  أو  والتواصدل  والمناقشدة  الحوار  طريق  عن:  المعلومات   جمع  –  2

 (.كويست  الويب )

  موضدوع  الظاهرة  لتفسدير  مناسدبة  يرونها  التي  الفرضديات   المتعلمون  يصدوغ:  الفرضديات   صدياغة  –  3

 .الدرس

  مع  بمناقشدددتها  جمعها،  تم  التي  المعلومات   صدددحة  من  بالتحقق ذلك  ويتم:  الفرضددديات   من  التحقق  –  4

 .ممكنا ذلك كان إن التجريب  طريق عن أو بالمقارنة أو المدرس، على بعرضها أو الزمالء،

  القضدددية  أو  المطروح السدددؤال  عن  مرضدددية  إجابة  إلى  للوصدددول:  وتفسددديرها  المعلومات   تنظيم  –  5

  لمن  المسددددداعددة  وتقدديم  الطالب   توجيده  على  المرحلدة  هدذه  في  المددرس  ويحرص   البحدث،  موضدددددوع

 .يحتاجها

  ومن  المتبعدة،  الخطوات   سدددددالمدة  من والتدأكدد   الفرضددددديدات   الختبدار  تقويميدة  مرحلدة  وهي:  التحليدل –  6

 .االستنتاجات  صحة

 .إليه التوصل تم الذي الحل وتسجيل القرار التخاذ : النتيجة إلى الوصول – 7

 ما  و  طالبه  يناسددددب   ما  واختيار  فيها  التصددددرف  للمعلم  ويمكن  لالسددددتئناس،  طبعا  هي  الخطوات   وهذه

 .فيها يشتغلون التي التعليمية البيئة يوافق

 :االكتشاف دروس من المتوقعة النتائج – 9

  والنتائج  األهداف  هذه  ومن  باالكتشدداف  التعلم  طريقة  باسددتعمال  عديدة  أهداف  تحقيق  المدرسددون  يتوخى

 :نذكر المتوقعة
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 .والتوقع والتمييز والتصنيف النقد  على قادرين ليصبحوا للطالب  العقلية القدرات  زيادة –

 .المسائل وحل واالكتشاف البحث  أساليب  استعمال على القدرة –

 .ومتعة وتشويق سهولة أكثر وجعلها الطالب  نفوس إلى العلمية المواد  تحبيب  –

 .العقالني التحليل مهارة اكتساب  –

 .البحث  أثناء يعيشونه الذي الحماس نتيجة متعة أكثر التعلم جعل –

 مدرسددي  وخصددوصددا المدرسددين،  قبل  من  كبيرا  اسددتحسددانا  تالقي  باالكتشدداف  التعلم  طريقة  باختصددار،

  أو  العرض   أو  اإللقداء  طريقدة  من  متعدة  أكثر  أنهدا  كمدا  للطالب   تفداعدل  من  تضدددددمنده  لمدا  العلميدة  المواد 

 .المحاضرة
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ومن خالل النموذج الذي بين يديك حضر درسا  (التجزئةاستراتيجية )أخي المتدرب/ة باستخدام 

 .معتمدا خطوات درس التعلم باالكتشاف السابقة ي/في تخصصك 

  

 (4/1/2) رقم النشاط

 د 25 عرض ومناقشة  د 25 عمل  الزمن

 التجزئة  أساليب التنفيذ 

 باالكتشاف أن يحضر المتدرب درس بالتعلم  أهداف النشاط
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 ( 4/1/2)المادة العلمية 

 نموذج مفرغ لتحضير درس
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 تطبيقات التعلم باالكتشاف  : اليوم الرابع

 د 90:  الزمن   ( التعلم باالكتشاف ضعفمزايا وأوجه ) عنوان الجلسة:  (الجلسة:)الثانية

 : ة التدريبية يتوقع من المشارك أنبنهاية الجلس :اجللسة  أهدف

 .يوضح مزايا التعلم باالكتشاف  -1

 . د جوانب القصور في التعلم باالكتشافيحد   -2

 . لجوانب القصور في التعلم باالكتشاف حلواليطرح  -3

 

 (الثانية) :اجللسة التدريبية  خطة تنفيذ
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 د25 د20 مزايا التعلم باالكتشاف  (4/2/1)
 

  د25 د20 أوجه ضعف التعلم باالكتشاف  (4/2/2)

  د90 المجموع 
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ومن خالل النشرة التي بين   (مجموعات النقاش الجماعيةاستراتيجية ) أخي المتدرب/ة باستخدام 

 . مزايا التعلم باالكتشاف وضعها في خريطة مفاهيم ي/لخصيديك 

  

 (4/2/1) رقم النشاط

 د 25 عرض ومناقشة  د 20 عمل  الزمن

 محاضرة+ مجموعات نقاش جماعية  أساليب التنفيذ 

 مزايا التعلم باالكتشاف. المتدرب  أن يلخص  أهداف النشاط
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 ( 4/2/1)المادة العلمية 

 مزايا التعلم باالكتشاف 
 

  مع التعامل من  يتمكن  وبذلك  النتائج وتسجيل   الدالئل  تتبع  كيفية تعلم في  المتعلم  االكتشاف  يساعد ●  
 .الجديدة المشكالت 

  أو االستقرائي سواء  المنطقي  التفكير  باستخدام  استدالالت  إلى  للتوصل عديدة  فرصا  للمتعلم  يوفر ●  
 . االستنباطي

 . والتقويم والتركيب   كالتحليل العليا  العقلية  المستويات  على   ويعمل الناقد  التفكير االكتشاف  يشجع ●  

د ●    . التقليدية  والتبعية  للغير التسليم  من  التخلص  على المتعلم  يعوا

 . بالتعلم  االحتفاظ على  يساعده  مما  المعلومات  اكتشاف في وإيجابيته المتعلم  نشاط يحقق ●  

 . واالبتكار   اإلبداع تنمية   على يساعد ●  

  اكتشافه  أثناء  المتعلم بها  يشعر  وإثارة  تشويق  من يوفره بما   التعلم نحو  التلميذ  دافعية من  يزيد ●  
 . بنفسه  للمعلومات 

 . التعليمية  العملية  في  مشاركا   التلميذ  يجعل●  

 . المتعلم إلى  المعلم من  التعليمية العملية  مركز  ينقل ●  

 . فقط المعرفة من  بدال    العلم عمليات   ممارسة  على   يؤكد ●  

 . اإلجابة من  أكثر التساؤل على   يؤكد ●  

 . اإلجابة مغلقة األسئلة  من بدال   المتشعبة  باألسئلة   يهتم●  

 . التعلم  عملية   واستمرارية  االستكشافي التجريب  على   يؤكد ●  

  وتقويم  العالقات  ورؤية  والتحليل  النقد  على قادرا   فيصبح  للطالب  اإلجمالية العقلية  القدرة  يزيد ●  
 . عقالنية   بطريقة المعلومات 

 . المشكالت  وحل   واالستقصاء البحث  أساليب  استخدام على القدرة  الطالب  يكسب   ●

  دافعا   لدية يخلق  مما  ما  اكتشاف  إلى  توصله   لدى الطالب  عند  الذات  وتحقيق   بالمتعة   الشعور  ينمى●  
 . وتعلمها   الرياضيات  نحو اتجاهاته  من  ويحسن   التعلم عملية   في لالستمرار قويا  

  عند  معنى  أكثر وتكون  طويلة  لفترة بها  واالحتفاظ  المعلومات  تذكر  على  الطالب  قدرة من  يزيد ●  
 .جديدة  مواقف إلى  تعلمها  أثر  انتقال على  يساعد  مما الطالب 

 (: 1996ولهذه االستراتيجية العديد من المزايا كما يراها )زيتون،

 يعتبر الطالب محورا أساسيا في عمليتي التعلم والتعليم.  -1
تنمي مهارات االستقصاء واالكتشاف واالستفسار العلمي كالمالحظة والقياس والتصنيف   -2

 والتجريب. والتفسير واالستدالل  
 تنمي التفكير العلمي لدى الطالب عن طريق تهيئة المواقف التعليمية التعلمية.  -3



 وزارة التعليم                
 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة األحساء   

 إدارة التدريب واالبتعاث  – الشؤون التعليمية )بنين( 
  مركز تدريب المعلمين بالهفوف        

69 

 

 تنمية المهارات الفكرية والعمليات العقلية لدى الطالب.  -4

 تؤكد على استمرارية التعلم الذاتي، ودافعية الطالب نحو التعلم.  -5
 ر. تهتم ببناء الثقة النفسية لدى الطالب والشعور باإلنجاز والتطو -6
 تزيد نشاط الطالب وحماسهم تجاه التعلم والتعليم.  -7

 تنمية االتجاهات والميول العلمية وتقدير العلماء.  -8
يقدم تعزيزا مستمرا للتلميذ بعد التقدم من خطوة إلى خطوة أخرى، مما يؤدي إلى زيادة   -9

 . الدافعية والرغبة في االستمرار، مما يجعل التعزيز لدى التلميذ داخليا وليس خارجيا 
 

 ( 2012ولهذه االستراتيجية العديد من المزايا كما تراها ) منية مزيد، 

جعل التعلم ذا معنى وذا قيمة حقيقية حيث يقوم المتعلم بربط المادة التي يتعلمها بما يعرفه   -1

سابقا، وما هو مخزون في البنية المعرفية لديه، مما يعمل على تنظيم البنى المعرفية لديه  

 معرفية جديدة مما يطور فكره وعقله وعلمه. وتكوين بنى 

االهتمام بمهارات وأنماط التفكير المختلفة: حيث إن االكتشاف يهتم بالبحث عن أساليب  -2

تركز على البنية المعرفية وعلى استخدام العمليات العقلية العليا من التفكير، للتعامل مع  

تلبيه استراتيجية االكتشاف  ما يواجه المتعلمين من مشكالت تثير تفكيرهم، وهذا ما  

الموجه، حيث إن طبيعتها تتطلب عمليات متعددة ومتنوعة، مثل البحث والمالحظة  

والمقارنة واالستنتاج والتصنيف والتنظيم والتفسير والتنبؤ وغير ذلك من أهداف تسعى  

 استراتيجية التعلم باالكتشاف الموجه إلى إكسابها للطلبة. 

الذي يعتمد على قدرات المتعلم ومدى اندفاعه للتعلم، حيث أنه  تؤكد على التعلم الذاتي و -3

من الصعب على خبراء المناهج والمعلمين أن يقدموا كل المعارف للمتعلمين، والحفاظ  

على الثقافة من جيل إلى جيل عبر عقول المتعلمين، بل تغيرت النظرة إلى العقل البشري  

لة لبناء العقل والذات وتشكيل شخصية الفرد وبالتالي إلى المعرفة ذاتها، واعتبارها وسي

 بعد أن كانت هدفا وغاية لذات المعرفة فقط. 

تعرض المتعلم إلى أنواع وأساليب متنوعة من األسئلة والتي تثير فضوله وتنمي لديه   -4

روح التنافس والمبادرة والبحث عن المعلومة، وتنمي لديه مهارة التقويم المستمر له  

التعليمي، مما يساعده على معرفة أين هو وماذا يحتاج ليكون، وهذا ما يضمن  وللموقف 

له التفوا والنجاح، ويجعل بينه وبين الفضل مسافات بعيدة، وأيضا هذا يؤكد على تعلم  

 كيفية الوصول إلى اإلجابة، وليس إيجاد اإلجابة الصحيحة فقط. 
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النشرة التي بين  من خالل و (مجموعات النقاش الجماعيةاستراتيجية ) أخي المتدرب/ة باستخدام 

 . ألوجه القصور جوانب القصور في التعلم باالكتشاف مقترحا حلوال ي/يديك حدد

  

 (4/2/2) رقم النشاط

 د 25 ومناقشة عرض  د 20 عمل  الزمن

 عصف ذهني+ مجموعات نقاش جماعية  أساليب التنفيذ 

 أهداف النشاط
 جوانب القصور في التعلم باالكتشاف. المتدرب أن يحدد 

 حلوال ألوجه القصور في التعلم باالكتشاف. المتدرب  أن يطرح
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 ( 4/2/2)المادة العلمية 

 أوجه ضعف التعلم باالكتشاف

على الرغم من مميزات التعلم باالكتشددددداف والترحيب الكبير الذي القته من المربين إال أنها قد         

واجهت الكثير من العقبات، وبعض أوجه القصدور التي حالت دون التوسدع في اسدتخدامها والتي يمكن  

 (:2010( )عفانة وآخرون،1996( )زيتون، 2002أن يكون من بينها ما يلي )اشتيه،

 تاج إلى وقت طويل نسبيا مقارنة بالطرا العادية.تح -1
 تفترض أن جميع الطلبة قادرون على االستقصاء العلمي. -2
 الحرية المتاحة للتالميذ. -3

 صعوبة استخدامه في كل المواقف التعليمية. -4
 الكتب المدرسية التقليدية. -5

 تحتاج هذه االستراتيجية إلى نوع خاص من المعلمين. -6
 د.نظام االمتحانات السائ -7

 

 التالي: (2012)منية مزيد،  إلى أوجه القصور في التعلم باالكتشاف كما تراها وأضافت        

 يصعب استخدام هذه االستراتيجية في الصفوف ذات الكثافة الطالبية. -1

 تحتاج إلى تكلفة مادية عالية، لتجهيز الصفوف الدراسية وتوفير الوسائل التعليمية وغيرها. -2
مقدرة فائقة من جانب المعلم لعرض المواقف المشدكلة أو األسدئلة التفكيرية السدتثارة  تحتاج إلى   -3

 تفكير الطلبة، وحثهم على البحث واالستقصاء العلمي.

إن التعلم باالكتشداف صدعب لبعض الطلبة وخصدوصدا بطيئي التعلم وذلك عندما يتطلب األمر   -4

 القيام بأنشطة كشفية مخبرية.
ات العلمية التي يتناولها المنهاج والذي قد ال يكفي الفصددل الدراسددي الكم الهائل من الموضددوع -5

 لتعليمها باستخدام االكتشاف أي أن الخطة الزمنية ال تسمح.
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 : مادة إثرائية

 التعلم باالكتشاف 

 مقدمة: 

يشهد العصر الذي نعيش فيه اآلن تطورًا سريعًا في كافة مناشط الحياة ،والذي          
كثيرًا إعادة النظر في النظام التعليمي بوجه عام والتعليم الجامعي بوجه خاص  يتطلب 

والذي أدي بدوره إلي تطوير وظيفة   حتى يتسنى للفرد مواكبة هذا التطور والسير في ركبه، 
التعليم الجامعي الذي لم يعد كما في السابق مجرد نقل المعارف و المعلومات للطالب بل  

لذا أصبح  وتربيته تربية متكاملة،  ،اووجدانيً  االب عقليًا ومهاريً أصبح يهتم بإعداد الط
الهدف األساسي للتعليم الجامعي تدريب الطالب علي كيفيه استخدام األسلوب العلمي في  

  التفكير وحل المشكالت التي تواجههم. 

ات المعرفة ذاتيًا وإكسابهم المهار  ىوصول الطالب إل ىفالتدريس الناجح يعمل عل       
الالزمة للممارسة الحياتية واكتشاف الحقائق وتطبيق ما تعلموه في جو دراسي و ديمقراطي  

والبحث عن التجديد واالبتكار مما يفرض علي المعلم تقديم   يتيح حرية المناقشة والحوار،
مادة دراسية بأسلوب مثير للتفكير والتساؤل والبحث واالكتشاف، ولتحقيق ذلك البد من  

ليب حديثة تنمي الملكات والمهارات الالزمة للنشاط واإلبداع وتكوين العقول  اختيار أسا
 االستكشافية االستقصائية. 

وتتميز مادة االقتصاد المنزلي عن غيرها من المواد بأنها موضوعاتها ترتبط ارتباطًا        
عادات  تكوين  ى كما أنها تساعد عل  ،علية واالهتمامات الشخصية للطالبوثيقًا بالحياة الف

لذا يقع علي   واتجاهات الطالب وتنمية المهارات األساسية الالزمة في كافة مناشط الحياة،
  من يقوم بتدريسها الدور األكبر واألهم في اختيار الموضوعات التي تهدف إلي تنمية

 أي القدرة علي تطبيق ما يتعلموه في الحياة الشخصية.: التفكير االستقرائي واالستداللي

يعد االتجاه الكشفي من االتجاهات التدريسية الحديثة التي تتيح الفرصة أمام و       
الطالب الكتشاف المعرفة بأنفسهم عن طريق قيامهم بأنشطة ذاتية موجهة في المواقف 
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حل وعلي الطالب أن يخطط   ىوضع الطالب أمام مشكالت تحتاج إلالتعليمية حيث ي 
 بنفسه لحل هذه المشكالت تحت إرشاد وتوجيه المعلم. 
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لتطور التاريخي للتعلم باالكتشاف ا  

  يري البعض أن االتجاه الكشفي في التعليم هو اتجاه حديث ظهر في القرن الحالي،      
ات مفهوم  ولكن في الحقيقة أن الدعوة إلي مساعدة الطالب في اكتشاف الحقائق والتعميم

ليس بجديد علي التربية، فقد عرف سقراط بطريقته التوليدية أثناء استعماله الطريقة  
الحوارية في التعليم فكان يوجه سلسلة من األسئلة المتتابعة للمتعلم ليجيب عليها ومن  

فسقراط يري أن    خالل إجاباته يكتشف ما قد وقع فيه من أخطاء ويطور أفكاره و يعدلها، 
الب بالعديد من األسئلة يوجههم نحو اكتشاف الحلول الذاتية و حل المشكالت  إثارة الط

 ،وهذه الفلسفة دعوة نحو االكتشاف الموجه بداًل من التلقين. 

أن الدور الصحيح الذي يجب أن تلعبه البيئة هو أن   جان جاك روسووقد ذكر       
هات المعلمين يجب أن  تتجنب التدخل في العمليات الداخلية للنضج التلقائي، وتوجي

 روسووقد صاغ  ،ح للمتعلم أن يدرك الحقيقة بنفسه تستبدل بنوع من الحرية التي تتي 
عوا األسئلة في متناول  توجيهًا محددًا لدور المتعلم في التعلم باالكتشاف حيث يقول" ض

بنفسه ليكتشف  بل ألنه فهمه   ،ناقلوها ليعلم ما يعلم ليس ألنكم دعوه يجيب عليهالتلميذ و 
 العلم بداًل من أن يحفظه وعندئذ فسوف يستعمل عقله بداًل من أن يعتمد علي عقل غيره. 

باستخدام طريقة الحوار والمناقشة والجدل التي توفر طرق   أفالطون  ىكما ناد        
واقف المشاركة في مواقف  االكتشاف واالستقصاء أمام كل من المعلم والمتعلم لتحقيق م

 تنمية الجوانب العقلية المتعددة كاالستنتاج واالستدالل. التعلم و 

أهمية توجيه األطفال ليقوموا باالستفسار واالستنتاج مع مدهم بأقل قدر   ى عل سبنسروأكد 
ولذلك   ، مكنهم من اكتشاف الحقائق بأنفسهمت تثير اهتمامهم و  يلمعلومات والتممكن من ا

الحكم   ىن تتبع الحاالت الخاصة وصواًل إلأ مفقد اتبع طرق التدريس االستقرائية التي تبد
 أو الحاالت العامة. 

 

المناهج التي تدرس في المدارس وإعادة  أنه يمكن تحديد جميع برونرويعتقد       

األفكار الرئيسية  المعرفية أي المفاهيم و  يةالبن ى شكل منظومة تحتوي عل ى صياغتها عل
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تقل المتعلم عموديًا في المنهج وينتقل من فرقة وكلما ين التي تحكم الظاهرة أو سير التعلم 

  ىن يعمل علتتاح له الفرصة أل ى مرحلة تعليمية أخر  ىومن مرحلة تعليمية إل ى أخر  ىإل

 . ( بالمنهج اللولبي)  :برون هذا ما سماه لمفاهيم ولكن بشكل أكثر تعمقًا وتعقيدًا و نفس ا

 االهتمام بالتعلم باالكتشاف أسباب 

أسس سليمة تالئم   ىالعصر بتطوير التعليم وبنائه عل لشديد الذي يشهدهاالهتمام ا -1
التربية من   ىالعصر وما تفرضه هذه المالمح عل المالمح التي يتميز بها هذا

 االهتمام الفعلي بالتعلم عن طريق االكتشاف.  إلىمتطلبات دعت 

وزيادة دورهم اإليجابي في  االهتمام المتزايد بنشاط الطالب في المدارس والجامعات  -2
  ى ليب المتبعة في تدريس هذا المحتو عملية التعليم بما في ذلك تحديد محتواه واألسا

أنفسهم في التعلم ويتيح التعلم   ىم الطالب بالمبادأة واالعتماد علوتعلمه مع قيا
 باالكتشاف فرصًا كبيرة لتحقيق ذلك. 

يثير حماس الفرد ويستحوذ    ،وحافزا قويًا للتعلمة في االكتشاف رغبة فطرية أن الرغب  -3
لقوي اهتمامه وميوله كما أن النجاح في عملية االكتشاف يوفر األثر ا ىعل

 يدفع المتعلم للمزيد من االكتشاف. المناسب الذي يعزز التعلم و 

وهم  من نم  ى األول ضرورة استخدام األطفال ألسلوب االكتشاف خاصة في المراحل -4
  ى المستو  ىالبسيطة وذلك قبل أن ينتقلوا إل األفكارهم المفاهيم و المعرفي إلكساب 

 . ررات السابقة من المفاهيم واألفكاالخب  ىالمجرد المعقد الذي يعتمد عل
فهم   ى للمتعلم والتحقق من مد  ى االكتشافية ضرورية لتقديم المحتو أن الطريقة  -5

 الطالب له.

والتأمالت النظرية له التي   بياجيهظهور نتائج العديد من الدراسات مثل أبحاث  -6
 ىحيث رأ  ،االكتشاف خاصة في تعلم المفاهيم  أهمية استخدام أسلوب ىدعوا إلت 

كافئة مع تلك التي  في التفكير ليست بالضرورة مت  اأن الطفل يتبع طرقًا وأساليب 
ولذلك اتجه اتجاهًا مختلفًا عما اتبعه الكثير من العلماء ولم يجعل   ،يتبعها الراشد
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المعايير التي يقاس بها عقل الراشد ملزمة له في دراسته لسيكولوجية الطفل وأكد  
لنا أن الطرق التي يتبعها في تعليم الراشد ليست بالضرورة مالئمة للطفل بل يجب  

 جية الطفل. أن تتبع طرقًا حديثة تصمم بحيث تالئم سيكولو 

 : Discovery Learning Strategy استراتيجية التعلم باالكتشاف
 

، والقدائم على تزويدد التقليدديلى نموذج التعليم  ثورة ع التعلم ُيعدد هدذا األسددددددددددددددلوب في       
مباشددرة تقيس   ، ومن ثم اختباره بمحتواها بأسددئلة إنشددائيةلحفظهابالمعلومات الجاهزة   المتعلم

المختزنددددددة التفكيرالمعلومددددددات  طرائق  وفي  السددددددددددددددلوك  في  التغير  وليس  التعلم  ويهدددددددف  ، 
طروحددة أمددامدده  إلى تشددددددددددددددجيع المتعلم على التفكير في بنيددة المسدددددددددددددددألددة الم بدداالكتشددددددددددددددداف

، مما يترتب عليه تطوير قدراته على التصدددددددددددنيف وتدريبه  عناصدددددددددددرها بنفسددددددددددده الكتشددددددددددداف
 فهمها. ممارسة مهارات التفكير االستقرائي مما يمكنه من إزالة تعقيداتها ويسهل عليه على

 مفهوم التعلم باالكتشاف 

تعريفات مفاهيم االكتشاف تتعدد فيما بينها إال أننا يمكننا تقسيمها إلى    يمكن القول أن  
 : اع ثالثة أنو 

النوع   :النوع األول  تعريفات اهتمت باالكتشاف كسلوك أو عملية عقلية ويرتبط هذا 
 . علم النفس والدراسات السيكولوجية ببحوث  

 . التعلم الواجب توافرها في عملية تعريفات اهتمت بالشروط :النوع الثاني
، ويرتبط  ف كمعالجة تعليمية وكأسلوب تدريستعريفات اهتمت باالكتشا :النوع الثالث 

،  بين هذه األنواع هذا النوع بالدراسات المتعلقة بالمناهج وطرائق التدريس ويصعب الفصل  
 . ثاني واالرتباط بينهما وثيق جداً كما أن النوع الثالث ما هو إال تطبيقًا للنوع األول وال

 : باالكتشاف كسلوك أو كعملية عقلية : التعريفات التي تهتم أوال
( أن االكتشاف عملية إدراك  1969) Kerapulus & Herbert كربلس وهربرتيرى  

لها  العالقات بين عدة مالحظات والوصول إلى تعميمات يمكن أن يصل المتعلم من خال
 . إلى القاعدة والمبدأ العلمي

http://www.start-o.net/vb/showthread.php?t=18890
http://www.start-o.net/vb/showthread.php?t=18890
http://www.start-o.net/vb/showthread.php?t=18890
http://www.start-o.net/vb/showthread.php?t=18890
http://www.start-o.net/vb/showthread.php?t=18890
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األدلة   Bruner 1961 برونريعرف   تنظيم  إعادة  عملية  أنه  على   االكتشاف 
Evidences وتحويلها transforming  إلى ما هو أبعد    بطريقة تمكن الفرد من أن يذهب

 . من األدلة ذاتها
ليس شيئًا خارجًا عن المتعلم ولكن االكتشاف    " برونر "أي أن االكتشاف في نظر  

تناسقا أكثر لياقة بين هذه    ينه لكي يبنالمعروفة سابقًا في ذهيتضمن إعادة تنظيم لألفكار  
الجديد الذي يقابله والذي يجب    يءدة في ذهنه وبين التعليم الموجود، وفى الشاألفكار الموجو 

 . ظيمًا جديدًا يتفق معه أن يطوع تفكيره له ببنائه تن
  ، فالبد أن تتاح له فرصة التدريب علىاالكتشاف عند المتعلم يويرى أنه إذا أردنا أن ننم 

- التفسير-التنبؤ -القياس-عقلية المختلفة أثناء التعلم مثل: المالحظة ممارسة العمليات ال
 .الوصف-االستنتاج

 : جب توافرها في عملية التعلمثانيًا: التعريفات التي اهتمت بالشروط الوا
م المتعلم  بخلق مواقف تعليمية أما تعنى  االكتشاف كطريقة للتعلم Taba هليدا تاباتعرف  

لديه الشعور بالحيرة ويقوم بعد ذلك بعملية استقصاء دون   يبحيث تتضمن مشكالت تنم
 . ثاإلعالن عن المعلومات أو التعميمات من أجل استدعاء السلوك الذي يؤدى للبح 

 :ثالثا: التعريفات التي اهتمت باالكتشاف كمعالجة تعليمية وأسلوب تدريس
نب طرق التدريس  منها على جانب معين من جوا تعددت التعريفات في هذا النوع وركز كل 

 : على النحو التالي
: هي التي ال يقدم فيها للمتعلمين خبرات التعلم كاملة وإنما يبذلون جهدًا  طريقة االكتشاف

ذلك   ويؤكد  بأنفسهم  عليها  والحصول  الكتسابها  هندام حقيقيًا  الشرط بقوله  رسمي  إن   :
المادة على التلميذ في شكلها النهائي إذ ينبغي    األساسي للتعلم باالكتشاف هو أال تعرض

 . ن يعيد تنظيمها أو يقوم بتحويلهاعلى المتعلم أ
طريقة االكتشاف بأنها تصميم الدرس    Sund & Lesliell 1973 صند وليزيلييويعرف  

صة  بحيث يستطيع المتعلم أن يكتشف المفاهيم والمبادئ العلمية باستخدام عمليات عقلية خا
 . حظة والوصف والتصنيفمثل المال
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أن التعلم باالكتشاف هو الطريقة التي يصل بها المتعلمون    حسين طاحون ويرى         
إلى المفاهيم والنظريات من خالل األسئلة والمناقشة الموجهة التي يقوم بها المعلم ويأخذ  
الطابع االستقرائي أو االستنباطي على أن يقوم المعلم بعد ذلك بصياغة المفاهيم التي وصل  

 . هنا توجيه التالميذ نحو االكتشافالمعلم  إليها التالميذ صياغة صحيحة، فمهمة
تضع المتعلم في    طريقة االكتشاف بأنها الطريقة التي  Frazer 1969 فرازرويعرف        

، فيفرض الفروض ويضع خطة التجارب التي تمكنه من التحقق من  موضوع االستقصاء
 . ل الفصلوقف على توجيه المعلم داخ صحة هذه الفروض بمفرده أو مع آخرين وهذا يت
 

ومن خالل المفاهيم السابقة يتضح أن الطريقة الكشفية )االستقصائية( في التدريس        
العلمية المالحظة  استخدام  على  األنشطة  تعتمد  أن    باستخدام  على  التالميذ  تساعد  التي 

قل  يتوصلوا إلى المعرفة من تلقاء أنفسهم وهذه الطريقة تتيح للتلميذ الفرصة للتفكير المست 
في موقف المكتشف وليس المنفذ حيث   ""المتعلمتضع   يللحصول على المعرفة بنفسه وه و 

م لحلها  أن المعلم يضع أمام المتعلمين مشكالت تحتاج إلى حل وعليهم أن يخططوا بأنفسه
 . من خالل أنشطتهم العقلية

مخططة        دروس  إعداد  خالل  من  التدريس  في  االستكشافي  النشاط  استخدام  ويمكن 
التي تشمل    العمليات العقليةبطريقة تمكن التلميذ من أن يكتشف ويتوصل للمعرفة من خالل  

التي تتم في مرحلة التعليم    ي وه  تفسير النتائج   - التطبيق  - التنبؤ   -االستنتاج   - المالحظة:  
ع إنماء  يتم  حيث  حل  األولى  إلى  التفكير موجه  سلوك  ليصبح  الدارس  لدى  العلم  مليات 

باالكتشافالمشكلة موض الدراسة وهو ما يعرف  التلميذ قادرًا  ع  ، وبعد هذه المرحلة يكون 
 على أن يكون التوجيه من داخل الفرد نفسه فيستخدم جانب مع العمليات العقلية باإلضافة

 .للتجريب وهو ما يعرف باالستقصاء
مجموعة  تتكون من    التعلم باالكتشافمًا فإن العمليات العقلية التي تستخدم في  وعمو     

Jacobson, Eggen, Kauchand (1989  ) التي قامت بتصنيفها  من مهارات التفكير
 : على النحو التالي
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األساسية -1 المعرفية  - المالحظةوتشمل:   Essential Cognitive process العمليات 
 . االستدالل -االستقراء-فرض الفروض-التعميم-االستنتاج-لمقارنةا

العليا -2 المعرفية  إصدار Higher order cognitive العمليات  المشكالت:  حل   وتشمل 
 . ي تفكير النقدي والتفكير االبتكار ال-األحكام

 . يرعبارة التفكير من أجل التفك  يه: و Meta cognitive ما وراء العمليات المعرفية -3
حتى يصل   وهو التعلم الذي يحدث كنتيجة لمعالجة الطالب المعلومات وتركيبها وتحويلها

يجد حقيقة   إلى معلومات جديدة حيث تمكن الطالب من تخمين أو تكوين فرض أو أن
المشاهدة واالستكمال أو أية طريقة   باستخدام عمليات االستقراء أو االستنباط أو باستخدام

 اخرى. 

هذه   عملية تنظيم المعلومات بطريقة تمكن التلميذ المتعلم من أن يذهب أبعد منهو       
أو التصميم   ، أو هو الطريقة التي يتم فيها تأجيل الصياغة اللفظية للمفهوم  .المعلومات

  أو التعميم. ،تدريس المفهوم المراد تعلمه حتى نهاية المتابعة التعليمية التي يتم من خاللها
فهو يعيد لنا المعلومات بهدف التوصل   لفرد للحصول على المعرفة بنفسه،أو هو محاولة ا

هو سلوك المتعلم لالنتهاء من عمل تعليمي يقوم   إلى معلومات جديدة، فالتعلم باالكتشاف
 المعلم.  به بنفسه دون مساعدة من

ل  تنظيم المعلومات المخزونة لديه وتكييفها بشك هو عملية تفكير تتطلب من الفرد إعادة
التعلم   ةومن خالل استراتيجي   ،لم تكن معروفة لديه من قبل يمكنه من رؤية عالقات جديدة

ذاتهم في عمليه التعلم وذلك من خالل   ىالطالب يتعودون االعتماد عل باالكتشاف فان
تلقاء   المعرفة والمعلومات من ىالتوصل إل ىتساعدهم عل  المواقف التي ةالمعلم بتهيئ  قيام

 أنفسهم. 
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 التقويم القبلي  

  سنوات اخلربة  املدرسة  االسم

لإلسهام يف تطوير وحتسني الربامج التدريبية باختيار  التقويم القبليأخي املتدرب الكريم آمل املشاركة يف استمارة * 

 .اإلجابة الصحيحة يف األسئلة التالية: متنياتي لكم بالتوفيق 

 

 : المظاهر الخارجية للتعلم مثليركز السلوكيون على  1

 جميع ما ذكر د ردة الفعل  ج المثيرات الداخلية ب المثيرات الخارجية  أ

 :سعى المعرفيون للتنقيب عما يحدث في دماغ المتعلم نفسه من 2

 ج تخزين المعرفة في ذاكرته ب االستجابات السلوكية  أ
التعزيز الذي يعقب  

 االستجابة
 جميع ما ذكر د

 : تهتم نظرية بياجيه 3

 جميع ما ذكر د تطور تفكير األطفال  ج تطور استجابات األطفال  ب تطور شعور األطفال  أ

 : تعنى نظرية التعلم باالكتشاف حصول الفرد على المعرفة  4

 جميع ما ذكر د معونة األسرة والمدرسة ب ج معونة المعلم ب ب بنفسه أ

 : )برونر( راحل النمو المعرفي عند م 5

 جميع ما ذكر د التمثيل الرمزي أو المجرد ج التمثيل شبه الحسي  ب التمثيل الحسي أ

 : من المبادئ التي تستند إليها استراتيجية التعلم باالكتشاف  6

 جميع ما ذكر د التعزيز  ج تقديم المعرفة جاهزة  ب عرض موقف أ

 : شروط التعلم باالكتشافمن  7

 جميع ما ذكر د عرض موقف ) مشكلة( ج عدم ترك المتعلم لوحده  ب العمل بدون خطة أ

 : أنواع التعلم باالكتشاف 8

 ليس ما ذكر  د الحر  ج شبه الموجه  ب الموجه   أ

 :طرق التدريس التي تهتم بالمشكالت التعليمية 9

 جميع ما ذكر د حل المشكالت ج المشروع ب االستقصائية أ

 :عملية التعلم على الجهد المبذول منتقع المسؤولية الكبرى في  10

 جميع ما ذكر د المتعلم واألسرة ج المتعلم ب المعلم والمتعلم أ
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 بعدي التقويم ال

  سنوات اخلربة  املدرسة  االسم

لإلسهام يف تطوير وحتسني الربامج التدريبية باختيار  بعديالتقويم الأخي املتدرب الكريم آمل املشاركة يف استمارة * 

 .اإلجابة الصحيحة يف األسئلة التالية: متنياتي لكم بالتوفيق 

 

 : يركز السلوكيون على المظاهر الخارجية للتعلم مثل 1

 جميع ما ذكر د ردة الفعل  ج الداخليةالمثيرات  ب المثيرات الخارجية  أ

 :سعى المعرفيون للتنقيب عما يحدث في دماغ المتعلم نفسه من 2

 ج تخزين المعرفة في ذاكرته ب االستجابات السلوكية  أ
التعزيز الذي يعقب  

 االستجابة
 جميع ما ذكر د

 : تهتم نظرية بياجيه 3

 جميع ما ذكر د تطور تفكير األطفال  ج األطفال تطور استجابات  ب تطور شعور األطفال  أ

 : تعنى نظرية التعلم باالكتشاف حصول الفرد على المعرفة  4

 جميع ما ذكر د معونة األسرة والمدرسة ب ج معونة المعلم ب ب بنفسه أ

 : راحل النمو المعرفي عند )برونر( م 5

 جميع ما ذكر د الرمزي أو المجردالتمثيل  ج التمثيل شبه الحسي  ب التمثيل الحسي أ

 : من المبادئ التي تستند إليها استراتيجية التعلم باالكتشاف  6

 جميع ما ذكر د التعزيز  ج تقديم المعرفة جاهزة  ب عرض موقف أ

 : شروط التعلم باالكتشافمن  7

 جميع ما ذكر د عرض موقف ) مشكلة( ج عدم ترك المتعلم لوحده  ب العمل بدون خطة أ

 : أنواع التعلم باالكتشاف 8

 ليس ما ذكر  د الحر  ج شبه الموجه  ب الموجه   أ

 :طرق التدريس التي تهتم بالمشكالت التعليمية 9

 جميع ما ذكر د حل المشكالت ج المشروع ب االستقصائية أ

 :تقع المسؤولية الكبرى في عملية التعلم على الجهد المبذول من 10

 جميع ما ذكر د المتعلم واألسرة ج المتعلم ب والمتعلمالمعلم  أ
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