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o التعليم املتمايز  

 خطوات التعليم املتمايز •

  الفرق بني التعليم التقليدي والتعليم املتمايز •

 أشكال التعليم املتمايز •

  جماالت التمايز يف التعليم  •

o االستقصاء 

 خطوات طريقة االستقصاء •

o التعلم التعاوين  
 خطوات تنفيذ الدرس التعاوين •

 وط إعداد املهامشر •

 أمور تراعى يف الدرس التعاوين •

o حل املشكالت  
 خطوات حل املشكلة •

  حتليل إستراتيجية حل املشكلة  •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  التعليم املتمايز
  

هو تعليم يهدف إىل رفع مستوى مجيع الطالب ، وليس الطالب الذين يواجهون مشـكالت يف  

وهدفـه زيـادة   . خصائص الفرد وخرباته السـابقة  التعليم املتمايز يأخذ يف اعتباره . التحصيل 

توقعات املعلمـني مـن   : إن النقطة األساسية يف التعليم املتمايز هي . إمكانات وقدرات الطالب 

  .الطالب ، واجتاهات الطالب حنو إمكانام وقدرام 

  :ويرتبط مفهوم التعليم املتمايز مبا يلي 

 .م والنتائج التعليمية استخدام أساليب تدريس تسمح بتنوع املها .١

 .إعداد الدروس وختطيطها وفق مبادئ التعلّم املتمايز  .٢

 .حتديد أساليب التعليم املتمايز وفق كفايات املعلمني  .٣

  

  كيف يعلم مجيع الطالب علما بأن كل طالب خمتلف عن غريه ؟: إن التحدي الذي يواجه املعلم 

ن تقدمي تعليم متمايز هلم يعتمد على ضـرورة  إ. إن للطالب قدرات خمتلفة واهتمامات ، ودوافع 

معرفة كل طالب وعلى قدرة املعلم على معرفة استراتيجيات مالئمة لتدريس كل طالب ، فليس 

  .هناك طريقة واحدة للتدريس 

  . إن كل طالب يأيت إىل املدرسة حممال خبربات خمتلفة 

  :االختالفات بني الطالب 
  :الية ميكن التحدث عن االختالفات الت

 .اختالفات يف البيئة املرتلية  �

 .اختالفات يف الثقافة  �

 .اختالفات يف التوقعات من املدرسة  �

 .اختالفات يف اخلربات  �

 .اختالفات يف االستجابة ملتطلبات املدرسة  �

 .اختالفات يف طرق إدراك العامل  �

  :خطوات التعليم املتمايز 
 :ب حماوال اإلجابة عن السؤالني حيدد املعلم املهارات والقدرات اخلاصة بكل طال .١

 ما ذا يعرف كل طالب ؟  -أ 

 ماذا حيتاج كل طالب ؟  -ب 

بتكييف املنهج بل التعليم املتمايز ال يتم 

باختاذ الطرق املالئمة لتنظـيم تقـدمي   

املنهج بأساليب خمتلفـة تالئـم مجيـع    

 .الطالب 



خيتار املعلم استراتيجيات التدريس املالئمة لكل طالب أو اموعات لطالبه والتعديالت اليت  .٢

 .يضعها جلعل االستراتيجيات تالئم هذا النوع 

 . حيدد املهام اليت سيقوم ا الطالب لتحقيق أهداف التعلم .٣
 

  :الفرق بني التعليم التقليدي والتعليم املتمايز 
يف التعليم التقليدي يقدم املعلم مثريا واحدا أو هدفا واحدا يكّلف الطـالب بنشـاط واحـد    

  .ليحققوا نفس املخرجات 

إذا أراد املعلم أن يراعي الفروق الفردية فإنه يعمل على تقدمي نفس املثري للجميع ونفس املهمـة  

ففي هذه احلالة يراعي قدرات وإمكانات الطالب ، فهـم ال  . منهم خمرجات خمتلفة ولكن يقبل 

  .يستطيعون مجيعا الوصول إىل نفس النتائج أو املخرجات ألم متفاوتون يف قدرام 

فإنه يقدم نفس املثري ، ومهام متنوعة ليصـل إىل نفـس   . أما إذا أراد املعلم تقدمي تعليم متمايز 

  .املخرجات 

  

  ) :املثري(قدم املعلم درسه وكان اهلدف : ل مثا

 .أن يدرك الطالب أمهية التعاون واالعتماد املتبادل  �

  :ولتحقيق هذا اهلدف املشترك للجميع قسم الطالب جمموعات 

 .تكتب قصة عن املوضوع : اموعة األوىل  

 .ترسم لوحة عن املوضوع : اموعة الثانية  

 .ا متثيليا عن املوضوع تقدم موقف: اموعة الثالثة  

 .تقدم أمثلة واقعية عن حاالت تعاون : اموعة الرابعة  

 .تناقش موضوعا يف جملة يتحدث عن املوضوع : اموعة اخلامسة  

أما املخرجات فهي التأكد من أن الطالب يدركون أمهية التعاون واالعتماد املتبادل مع أم قاموا 

  .بأنشطة خمتلفة

  

  :املتمايز  أشكال التعليم
  :يتخذ التعليم املتمايز أشكاال متعددة منها 

وتعين أن يقدم املعلم درسه وفق تفضيالت الطالب : التدريس وفق أمناط الذكاءات املتعددة  .١

 . وذكاءام املتنوعة 



مسعي : يضيف بعض علماء النفس التربوي أمناط املتعلمني إىل : التدريس وفق أمناط املتعلمني  .٢

والتدريس وفق هذه األمناط شبيه بالتدريس . ي ، ويضيف بعضهم منطا حسيا وبصري وحرك

 .وفق الذكاءات املتعددة ، مبعىن أن يتلقى الطالب تعليما يتناسب مع النمط اخلاص به 

ميكن اعتبار التعلم التعاوين تعليما متمايزا إذا راعى املعلـم تنظـيم املهـام    : التعلّم التعاوين  .٣

 .مات الطالب ومتثيالم املفضلة وتوزيعها وفق اهتما
 

  :جماالت التمايز يف التعليم 
  :ميكن أن يتم التمايز يف أي خطوة من خطوات التعليم 

ميكن أن يضع املعلم أهدافا متمايزة للطالب ، حبيث يكتفـي بأهـداف   : يف جمال األهداف  .١

ـ  روق الفرديـة  معرفية لدى بعض الطالب وبأهداف حتليلية لدى آخرين ويف هذا مراعاة للف

 .حسب مستويام العقلية 

ميكن أن يكلف املعلم بعض الطالب مبهام يف التعليم الذايت ، كأن يقوموا : يف جمال األساليب  .٢

بدراسات ذاتية وعمل مشروعات وحل مشكالت ، يف حني يكلف طالب آخرين بأعمـال  

ا حسب اهتمامـات  وهذا النوع يسمى تعليما متمايز. وهكذا ... يدوية وآخرين مبناقشات 

 .الطالب 

كأن يكتفي مبخرجات حمددة حيققها بعض الطالب ، يف حني يطلب من : يف جمال املخرجات  .٣

ويف هذا . وينوع املعلم يف أساليب تقدمي هذه األهداف . آخرين خمرجات أخرى أكثر عمقا 

 .النوع يقبل املعلم ما بني الطالب من تفاوت عقلي 

  

ابقة من التعلم املتمايز ميكن حتقيقها ، ولكن االكتفاء بالتميز يف األهداف إن املستويات الثالثة الس

وميكن حتقيـق هـذا   . ال حيقق الغرض ، ألن اهلدف من التعليم املتمايز تقدمي تعليم لكل الطالب 

واستغالل جماالت قوم لتـدعيم جمـاالت   . التعليم إذا مت استغالل متثيالت الطالب وإمكانام 

  .ضعفهم 

  

  !لكنه حيب الرياضة . طالب ضعيف يف اللغة اإلجنليزية : ثال م

  كيف نستغل الرياضة لتدعيم تعلم اللغة اإلجنليزية ؟



طلب املعلم من الطالب أن يقدم أخبارا رياضية باللغة اإلجنليزية ، مـن خـالل إعطائـه    : احلل 

. مـام زمالئـه يوميـا    صار الطالب يبحث عن أخبار رياضية يقدمها أ. صحيفة باللغة اإلجنليزية

  .اكتسب ثقة بنفسه وبلغة اإلجنليزية

  

إننا هنا مل نعدل املنهج ، ومل نقبل مستوى متدنيا من هذا الطالب ، إمنا ركزنا على تنمية ضعفه من 

  .خالل استغالل نقاط قوته 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  االستقصاء
  

يقصد باالستقصاء أن يقوم الطالب ببذل جهـد يف  

على معلومات تفسر لـه املشـكلة الـيت    احلصول 

فالطالب حني يواجه سؤاال حمريا أو موقفا . يواجهها 

غامضا أو مشكلة حتتاج حال ، فإنـه يشـعر بعـدم    

املعرفة ، فيلجأ إىل خرباته السابقة والبحـث عـن   

إنـه يسـتخدم   . احللول وحماولة اكتشاف اإلجابة 

 حواسه وتفكريه إلزالة الغموض أو احلرية أو عـدم 

  .الوضوح 

  

إن الطالب يضع فروضا أولية لتفسري املوقف مث جيمع معلومات لفحص هذه الفروض والتأكد من 

  .صحتها أو عدم صحتها إىل أن يتوصل إىل احلل املناسب 

  

  :خطوات طريقة االستقصاء 
إن خطوات االستقصاء هي نفس خطوات البحـث  

  :العلمي 

١.  
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نضـع الطالـب أمـام     ::::������ ������

لة ال جيد تفسريا هلا أو سؤال حمري يسـتثري  مشك

الطالب إىل البحث عن حل أو إجابة كأن نقول 

 : للطالب املوقف التايل 

  كيف يتزايد السكان يف اململكة العربية السعودية ؟ 

  

ولذلك تقوم باملشاركة مع الطالب يف حتديد هذه املشكلة . هذه مشكلة غامضة حتتاج إىل حتديد 

.  

  

  

  االستقصاء

اجلهد الذي يبذله الطالب يف سبيل 

 احلصول على حل ملشكلة أو موقف

 .غامض أو اإلجابة عن سؤال

  املشكلة

هي موقف غامض أو سؤال مـثري  

يدفع الطالب إىل البحث عن حـل  

 .أو إجابة 



  

٢. �� ������ ������ ������ ����
���
���
���
 :يقوم الطالب جبمع معلومات حول املشكلة ، مثل :  ���

 .يتزايد السكان القرويون  �

 .يتناقص عدد سكان املدن األصلية  �

 .تتزايد أعداد الوافدين  �

 .يقل حجم األسرة يف املدينة بينما يزداد حجم األسرة القروية  �

 .ارتفع سن الزواج يف املدينة واخنفض يف القرى  �

  :فهل املشكلة هي . حباجة إىل حتديد  هذه معلومات متضاربة

 تزايد السكان بشكل عام ؟ أم تزايد الوافدين ؟ �

 هل هي اخنفاض سن الزواج ؟ أو زيادة حجم األسرة ؟ �

ما أثر اخنفاض سن الـزواج علـى   : (ولذلك يقوم الطالب مع املعلم بتحديد املشكلة كأن نقول 

  ) زيادة عدد السكان ؟

  .اضح ، لكنه حيتاج إىل إجابة إننا هنا أمام سؤال حمدد و

  . إننا ندفع الطالب إىل تقدمي إجابات من خالل خربام السابقة أو املعلومات اليت مجعوها 

  .وهذا ما يقودنا إىل اخلطوة الثالثة 

����....  
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�� ! ���"# $% &'�� ()$ 
�� ! ���"# $% &'�� ()$::::        
  : نطلب من الطالب إعطاء تفسريات أو إجابات عن السؤال احملدد 

  زواج على زيادة عدد السكان ؟ما أثر اخنفاض سن ال 

  :فقد حنصل على اإلجابات املبدئية التالية 

 .ال يؤثر سن الزواج على زيادة عدد السكان  �

 .يؤثر سن الزواج بشكل حمدد  �

 .يؤثر سن الزواج بشكل كبري جدا  �

 .اخنفاض سن الزواج ليس موجودا يف املدينة  �

 . ارتفاع مستوى التعليم هو الذي يؤثر على سن الزواج �

 .األميون لديهم الكثري من األطفال  �

  :كأن خنتار ما يلي . إننا أمام إجابات حمتملة كثرية ال بد من حتديدها واختيار األكثر منطقية منها 



إن اخنفاض سن الزواج شائع يف القرية أكثر من املدينة ، وأن املتعلمني ال يتزوجون يف سـن   �

 .مبكر 

  ولكن هل هو صحيح ؟ .هذا هو احلل املؤقت الذي اخترناه 

  .إننا ال نعرف ، فال بد من القيام بعمليات استقصاء وحبث عن املعلومات حىت نفحص هذا احلل 

  :وهذا يقودنا إىل اخلطوة التالية 

****....  +�,�� -.� /01 +�,�� -.� /01 +�,�� -.� /01 +�,�� -.� /01.... 
يف هذه املرحلة نطلب من الطالب مجع املعلومات لفحص احلل ، فنكلف جمموعات من الطـالب  

  :باستقصاءات حول 

 .دل سن الزواج يف املدينة مع �

 .معدل سن الزواج يف الريف  �

 .معدل سن الزواج لدى من حيملون مؤهالت علمية عالية  �

 .معدل سن الزواج لدى من حيملون مؤهالت علمية متدنية  �

 .حجم األسرة يف املدينة ، ويف القرية  �

. تؤثر على حجم األسـرة   إننا جنمع هذه املعلومات وننظمها يف جدول لتبين لنا أي العوامل اليت

  وما أثر املدينة والقرية ؟

  وما أثر اآلباء واألمهات حسب مؤهالم العلمية ؟

  :فإذا وجدنا مثال ما يلي 

  

  القرية  املدينة  

  إناث  ذكور  إناث  ذكور

معدل سن 

  الزواج
١٥  ١٨  ٢٥  ٢٧  

  .ملدينة والقرية إن هذه املعلومات اليت توصلنا إليها تشري إىل وجود يف سن الزواج بني ا

  

  

  

  

  



  :مث ننظم املعلومات األخرى حسب مؤهالت اآلباء واألمهات يف جدول خاص 

  سن الزواج  مؤهالت األمهات  سن الزواج  مؤهالت اآلباء 

  درجة جامعية فما فوق

  شهادة متوسطة

  شهادة ابتدائية

  أمي

٣٠  

٢٥  

٢٣  

١٩  

  درجة جامعية فما فوق

  شهادة متوسطة

  شهادة ابتدائية

  أمي

٢٦  

١٩  

١٨  

١٨  

  

  .إن هذه املعلومات تشري إىل أن سن الزواج يرتفع بارتفاع درجة تعليم األب واألم 

  .ومن هنا ميكن التوصل إىل النتيجة وهي اخلطوة التالية 

  

2222....  
3��4�� 
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3��4��:::: 
 :إن املعلومات اليت جاء ا الطالب وكما نظمت يف اجلداول السابقة تشري إىل النتائج التالية 

 .يرتفع سن الزواج لدى ذكور وإناث املدينة :  النتيجة األوىل �

 .يرتفع سن الزواج بارتفاع املؤهالت العلمية للزوجني : النتيجة الثانية  �
 

5555....  
���4�� 
���4�� 
���4�� 
���4��:::: 
وماذا ميكن أن يستفيدوا منـها ؟ وكيـف   . يثري املعلم نقاشا حول ما تعنيه هذه النتائج للطالب 

الظواهر املرتبطة ا ؟ وميكن أن يثري املعلم  ميكن أن يستخدموها ؟ وكيف ميكن أن يفسروا بعض

  :سؤاال حول 

  ما القرار الذي ستتخذه بشأن سن الزواج ؟. لو كنت صاحب قرار 

  

  

  

  

  

  

  

  



  التعلم التعاوني
  

. يقصد بالتعلم التعاوين أن يعمل الطالب يف جمموعات أو يف أزواج لتحقيق أهـداف الـتعلم    

  :سس التالية ويستند هذا النوع من التعلم إىل األ

 .التعاون واالعتماد املتبادل بدال من التنافس  .١

يعمل الطالب يف فريق ويقيمـون عالقـات    .٢

 .اجتماعية قوية بتفاعل قوي 

ضرورة العمل معا حلل مشكالت يصعب حلها  .٣

 .فرديا 

 .حتقيق االلتزام بالعمل مع اآلخرين  .٤

  .املساواة الفردية لكل عضو يف اجلماعة  .٥

  

  :درس التعاوني خطوات تنفيذ ال
  :مير الدرس التعاوين خبطوات متعددة هي 

١١١١.... ����� 7')'! ����8������ 7')'! ����8������ 7')'! ����8������ 7')'! ����8�.... 
  :يتم اختيار موضوع الدرس وفق األسس التالية 

 .أن يرتبط الدرس حباجة تثري اهتمام الطالب  �

حىت يتمكنوا من دراسته ذاتيا ، أن ميتلك الطالب خربات سابقة ذات صلة مبوضوع الدرس  �

 .وحىت حياولوا إجياد نقاط أساسية للبدء منها 

 .أن ميكن تقسيم الدرس إىل جمموعة مهام متكاملة  �

9999.... :�;! 
<'=> ?# ����� @��,A:�;! 
<'=> ?# ����� @��,A:�;! 
<'=> ?# ����� @��,A:�;! 
<'=> ?# ����� @��,A.... 

٣.  أشخاص خمتلفني يف اهتمامام وقدرام  ٦ـ٤، حبيث تضم اموعة من  C� -���A='>ـ� C� -���A='>ـ� C� -���A='>ـ� C� -���A='>ـ�

  .من أشخاص متقاربني يف حاالت معينة  أو ميكن عمل جمموعات متجانسة

٤.    ميكن توزيع نفس املهمة لكل جمموعة كما ميكن توزيـع مهـام   .  �E'A) ��;ـ�: >�ـC� D='>ـ�   �E'A) ��;ـ�: >�ـC� D='>ـ�   �E'A) ��;ـ�: >�ـC� D='>ـ�   �E'A) ��;ـ�: >�ـC� D='>ـ�

متباينة ، وذلك يعتمد على عوامل عديدة مثل هدف الدرس وطبيعته والوقـت املخصـص   

 .وفيما إذا كان العمل يتم داخل الفصل أو خارجه . للنشاط 

  االعتماد املتبادل

أنا ما هو موجود عندك احتاج إليه 

وما هو موجود عندي حتتاج إليه . 

 أنت فلماذا ال نعمل معا ؟

  املسؤولية الفردية

كل عضو يف اجلماعة مسؤول عن 

 .النتيجة النهائية لعمل اموعة 



  : إعداد املهام ما يلي و يشرتط يف
 .أن تكون املهمة حمددة ومثرية ومقبولة من الطالب  �

 .أن تكون متشعبة حبيث تتطلب تضافر جهود وليس جهدا فرديا  �

٥. 
<'=> -F G�HI JK! L�$ /MN
<'=> -F G�HI JK! L�$ /MN
<'=> -F G�HI JK! L�$ /MN
<'=> -F G�HI JK! L�$ /MN  . ويطلب منها تقرير مفصل عن أعماهلا. 

٦.  �O�=<% 
<'=> -F PQKA �O�=<% 
<'=> -F PQKA �O�=<% 
<'=> -F PQKA �O�=<% 
<'=> -F PQKA .الية وميكن أن يكون العرض بإحدى الوسائل الت: 

 .عرض تقرير شفوي أو باستخدام أجهزة العرض  �

 .طباعة التقرير وتوزيعه على الطالب  �

 . تعليق التقرير يف مكان بارز ومناقشته مع من يرغب �

٧. R���$ R��'F �<'=C� &�=<% @�K�� @S�,�R���$ R��'F �<'=C� &�=<% @�K�� @S�,�R���$ R��'F �<'=C� &�=<% @�K�� @S�,�R���$ R��'F �<'=C� &�=<% @�K�� @S�,�  . موعة على تقييم مشتركفأعضاء . وحتصل ا

ويعملون معا للحصول على إجناز وتقيـيم  .  اموعة ليسوا متنافسني ، بل يدعمون بعضهم

 .أفضل وقد مييز املعلم بني أفراد اموعة إذا وجد ما يربر ذلك 

  :أمور تراعى يف الدرس التعاوني 
  :يراعي املعلم عدا من القضايا اهلامة يف إعداد الدرس التعاوين وتنفيذه 

١.   
مع . إىل ستة أو سبعة أعضاء  ميكن أن تتكون اموعة من عضوين أو أكثر:  �3ـ@ �C='>ـ
  �3ـ@ �C='>ـ
  �3ـ@ �C='>ـ
  �3ـ@ �C='>ـ

ولكن إذا كان حجـم العمـل   . مراعاة أن اموعة قليلة العدد ميكن أن تعمل بكفاءة أكثر 

وينصح املربون أن تكون اموعة املالئمـة مـن   . كبريا ميكن تشكيل جمموعات أكرب عددا 

 .أعضاء  ٥ـ٤

٢. 
<'=C� -���A
<'=C� -���A
<'=C� -���A
<'=C� -���A  : ، موعة بشكل عشوائي غري مقصودفال يفتـرض أن تشـكل   تشكل ا

جمموعة للطالب األقوياء ، وأخرى للمتوسطني ، فاموعات املتجانسة ليست ضرورية ، إننا 

نريد أن تشكل اموعة حبيث تتوافر فيها طالب من اهتمامات خمتلفة وقدرات خمتلفة ألـم  

 ...، املشجع  سيمارسون أدوارا خمتلفة مثل املنسق ، امللخص ، املقوم ، املسجل ، املالحظ

٣.     ، ويوزع املهام ، ويوضحها قبـل أن ينصـرف الطـالب إىل     �UKـ�K�� Tـ@ Fـ- �����K=ـ�    �UKـ�K�� Tـ@ Fـ- �����K=ـ�    �UKـ�K�� Tـ@ Fـ- �����K=ـ�    �UKـ�K�� Tـ@ Fـ- �����K=ـ�

ألنه لن يتمكن من توصيل ما يريد إذا انتقل الطالب إىل اموعات مما سيضطره . جمموعام 

ن وهذا يستهلك وقتا طويال ال لزوم له ويفضـل أ . أن مير عليهم مجيعا إلعطائهم التعليمات 

 .تعطى التعليمات مكتوبة 



****....  
������ :�;��� �<'=C� -=< G�4V% @�K�� :',� 
������ :�;��� �<'=C� -=< G�4V% @�K�� :',� 
������ :�;��� �<'=C� -=< G�4V% @�K�� :',� 
������ :�;��� �<'=C� -=< G�4V% @�K�� :',�:::: 
 .وقد جيلس مع بعضها إذا وجدها حباجة إىل مساعدة . يتجول بني اموعات  �

 .حيافظ على وجود جو إجيايب ، مثري للعمل ، بعيد عن الصخب والفوضى  �

 .ريا حيفز بعض الطالب على املشاركة إذا وجد أن ذلك ضرو �

٥. 
���V �<'=> @W4� X% @�K=�� Y�Z
���V �<'=> @W4� X% @�K=�� Y�Z
���V �<'=> @W4� X% @�K=�� Y�Z
���V �<'=> @W4� X% @�K=�� Y�Z  ، موعةفيما يسمح بإقامة عالقات وثيقة بني أفراد ا ،

 .حبيث تبقى اموعة تعمل معا فترة طويلة على مدى فصل دراسي أو عام 

كما ميكن للمعلم أن يغير من تشكيل اموعات إلتاحة الفرصة أمـا الطـالب بااللتقـاء    

حبيـث  . وميكن للمعلم أن يستخدم الشكلية بـني فتـرة وأخـرى    . كبرية والتفاعل مع أعداد 

مث يشكل جمموعات وقتية ملناقشة مشـكالت  . يستخدم جمموعات ثابتة على مدى شهر أو أكثر 

  .حمددة يف حصة أو وقت زمين حمدد 

٦.  Lـ�'�� &�'[ �<'=> 	 \]U�� -=K� X% ^K� _ T`$�K��� @��K��� X# Lـ�'�� &�'[ �<'=> 	 \]U�� -=K� X% ^K� _ T`$�K��� @��K��� X# Lـ�'�� &�'[ �<'=> 	 \]U�� -=K� X% ^K� _ T`$�K��� @��K��� X# Lـ�'�� &�'[ �<'=> 	 \]U�� -=K� X% ^K� _ T`$�K��� @��K��� X#     إىل بل قـد يلجـأ املعلـم

استخدام اموعات يف جزء من احلصة أو يف بعض احلصـص ، وميـارس االسـتراتيجيات    

 .األخرى يف حصص أخرى 

  

  .فليس املطلوب حتويل كل التعليم إىل تعلّم تعاوين ، إالّ إذا كانت تلك سياسة املدرسة وفلسفتها 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  حل املشكالت
  

والتلقني هو وضعهم أمام مشكالت حقيقية شـعروا   إن أبرز االجتاهات لنقل الطالب من احلفظ 

فالتعليم التقليدي قد يوفر فرصة احلفظ والتذكر لفترة حمددة ، لكنـه ال يـوفر   . ا أو عايشوها 

فالعلم مـن خـالل املشـكلة    . فرصا للفهم واالستخدام والتطبيق يف مواقف مماثلة أو غري مماثلة 

ألن الطالب يتعلمون من خالل العمل ويف مواجهة يكسب الطالب معلومات ومهارات حياتية ، 

  .مواقف واقعية 

تبسـيط أسـلوب حـل املشـكلة مبـا  وميكن
  :يلي

وضع الطالب أمام املشكلة كمـا وردة يف املنـاهج    .١

 .والكتب املدرسية 

تقدمي املشكلة للطالب على أا مشكلة واقعية حياتية  .٢

. 

يت حيدد الطالب إجراءات حل املشكلة واملعلومات ال .٣

 .حيتاجون إليها 

يطبق الطالب إجراءات احلل من خالل عملـهم يف   .٤

 .جمموعات تعاونية

  

  :وهكذا ميكن اعتبار املشكلة على أا 

طريقة منظمة يقوم من خالهلا الطالب بالتفكري حبل مشكلة يشعرون بوجودها وحباجتهم إىل حلها 

 .م ومشكالم وليس من أجل تقدمي اختبـار  فهم يكتسبون معلومات ومهارات ذات صلة حبيا

  .والنجاح فيه 

  

  :فعند وجود مشكلة ما نتخذ اخلطوات التالية حللها 
يناقش املعلم هذه املشكلة ويطلب من الطالب أن يذكروا احلقائق اليت يعرفوا حول هـذا   .١

وبعد االنتهاء من هذه املقترحات . ويف هذه املرحلة يقدم الطالب مقترحات أولية . املوضوع 

 .ينتقل املعلم م إىل املرحلة التالية 

يكتســب الطــالب يف حــل 

املشكلة معرفة أساسية حتفـظ  

وتســترجع يف أي وقــت ويف 

 .سياق عملي 

الطالب يف حـل املشـكلة ال   

يقرؤون ويعملـون كهـدف   

بـل توجـه   . ينتهون عنـده  

جهودهم حنو إجنـاز العمـل   

 .وحتسني أحواهلم 



حيث يطلب املعلم من الطالب أن يذكروا احلقـائق الـيت   . احلقائق املعروفة حول املوضوع  .٢

احلقائق كما يطرحها الطالب هي حقائق هامة بال شك ، ولكنـها  . يعرفوا حول املوضوع 

إلبالغهم ا ، بل يتركها هلم ال  يتدخل املعلم .ليست شاملة وهناك حقائق أخرى ال يعرفوا 

بعد هذه اخلطوة ينتقل املعلم م إىل اخلطـوة التاليـة   . كي يكتشفوها يف أثناء حل املشكلة 

 ماذا حتتاجون ملعرفة املعلومات املطلوبة ؟: لإلجابة عن سؤال 

 يقود املعلم نقاشا حول مـا حيتـاج إليـه   : املعلومات اليت حيتاج إليها الطالب حلل املشكلة  .٣

إن . وبعد النقاش يعرب الطالب عن احلاجة إىل اإلجابة عن العديد مـن األسـئلة   . الطالب 

واخلطوات التالية هي وضع خطة العمـل الـيت   . الطالب قطعوا شوطا هاما يف إاء املشكلة 

 .تقودهم إىل حل املشكلة 

ـ : خطة العمل  .٤ ة عـن  يطلب املعلم مقترحات من الطالب حول كيفية احلصول على اإلجاب

 :  األسئلة ، واحلصول على املعلومات اليت ال يعرفوا ، واملصادر اليت سيلجئون إليها 

 .قراءة جمالت متخصصة يف موضع املشكلة   -أ 

 .مقابلة متخصصني يف موضوع املشكلة   -ب 

 .الدخول إىل اإلنترنت   -ج 

 .إجراء جتربة   -د 

  

  :ايل وبعد ذلك ينظم املعلم والطالب املعلومات يف جدول على النحو الت

  املقترحات األولية
احلقائق واملعلومات 

  املعروفة

املعلومات اليت حيتاج 

  إليها الطالب
  خطة العمل واملصادر
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  .ويستطيع الطالب يف هذه املرحلة إضافة أية معلومات وحقائق وأفكار حول هذا اجلدول 

  

  كيف تنفّذ خطة العمل ؟



خاصة إذا كان للمشـكلة  عملية فردية ، إن حل املشكلة يف األساس عملية تعاونية ، أكثر منها 

، ووضع خطة عملها ، ولذلك ميكن بدء التنفيـذ  شارك اجلميع باختيارها وحتديدها ،طبيعة عامة

  .اتباستخدام عمل اموع

 .يوزع الفصل إىل جمموعات  �

 .ختتار كل جمموعة أحد النشاطات  �

 .حتدد فترة زمنية الجناز العمل  �

 .ة بالطريقة املناسبة يتم تبادل اجنازات كل جمموع �

  :حتليل إسرتاتيجية حل املشكلة 
نتناول يف هذا التحليل دور املعلم ودور الطالب وخصائص التعلم بأسـلوب حـل املشـكالت    

  .وآثاره ، ومتطلبات حتقيقه 

 :دو	�א���מ�ودو	�א�ط��� .١

إلدارة الصـفية  يف هذه اإلستراتيجية ، ال جمال للحديث عن الدور التقليدي للمعلم ، ومتطلبات ا

  :التقليدية ، ويتحدد دور املعلم اجلديد مبا يلي 

 .يئة عدد من املشكالت على ضوء ما يراه من حاجات الطالب  �

 .إثارة اهتمام الطالب باملشكالت املطروحة ، وتنظيم إسهامام يف وضع خطة العمل  �

 .رات الالزمة هلم ربط املشكلة وحلها باملعلومات اليت حيتاج إليها الطالب ، وباملها �

 .توزيع األدوار  �

 .مراقبة الطالب ومتابعتهم وهم يعملون  �

 .تقييم أداء الطالب  �

فاملعلم إذا يتدخل يف اختيار املشكلة ، وتقدمي صياغة أولية هلا ، مراعيا يف ذلك ارتباطها بكل من 

  .حاجات الطالب وباملنهج املدرسي 

دراسية واحدة ، أو يف جمموعة حصص ، أو حىت وقد تكون املشكلة قصرية ميكن حلها يف حصة 

ميكن أن حتل خارج إطار احلصص ، كما ميكن أن تكون مشكلة حتتاج إىل وقت أطول شـهر أو  

  .إن هذا يعتمد على طبيعة املشكلة . فصل دراسي 

  .وقد تكون املشكلة مرتبطة مبادة دراسية واحدة أو بعدة مواد دراسية 

ميكن أن تربط املشكلة بعدد مـن املـواد   :�د	א����	�ط�א�����������	��ن���د�� .٢

 الدراسية 

  



�מ�����و���ل�א������� .٣�  :يتميز إستراتيجية حل املشكلة مبا يلي �:! ��ص�א�

إن التعلم هو تعلم ذو معىن ، مستند إىل حاجات الطالب ومشكالت واقعية اليت عاشـوها ،    -أ 

 .ويعاجل وضعا مرتبطا بواقع معايش 

لى خربات الطالب السابقة وتوظيفها يف البحث عـن حلـول ملشـكالت    إنه تعلم يعتمد ع  -ب 

جديدة ولذلك يكون التعلم نشطا ، يقوم الطالب من خالله باملشاركة يف حتديـد املشـكلة   

 .وبذل اجلهد يف متابعتها ، والعمل مع زمالئهم حللها 

مشكالم خـارج   أنه ميكن أن يربط بني مواد دراسية خمتلفة ، مما ميكّن الطالب من مواجهة  -ج 

فمن يريد أن . املدرسة ، فاملشكالت خارج املدرسة ال يعتمد حلها على مادة دراسية واحدة 

 :يشتري خضارا على سبيل املثال حيتاج إىل معلومات 

 .عن األسعار : رياضية  �

 .عن موطن هذه اخلضار : جغرافية  �

 .عن األمسدة األوكسينات املستخدمة : كيميائية  �

 .اطب مع البائع التخ: لغوية  �

 .عن مهارات التواصل : اجتماعية  �

إن تقدمي التعلم كمشكلة مترابطة مع أكثر من مادة يساعد الطالب على التكيف مع مشـكالت  

  .احلياة وحلها 

  

�מ��$�ط���#د��غ� .٤�ألنه ميكّن الطالب من اختيار املادة الدراسية والنشاط الـذي   ؛&$%�

فهو تعلم أكثر انسجاما مع مبادئ عمل الدماغ ألنـه   يرغب فيه ، والوقت الذي يعمل فيه ،

وكلها . يقدم خيارات للطالب ، وميكّن الطالب من االتصال بزمالئه ، كما ميكّنه من احلركة 

  .عوامل مساندة لتنشيط الدماغ 


