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ء وھو من علما . 1915 عام Gerome . S . Brunerبرونر . س .          ولد جیروم 

النفس المعاصرين ، تخرج من جامعة ھارفارد وأسس فیھا مركزا للدراسات 

المعرفیة ، كتب عدة كتب ومقاالت تناول فیھا النظريات المعرفیة وأسس 

وكان اھتمامه عمیقا بالبحث عن طرق تحديث . استخدامھا وتطبیقاتھا التربوية 

 المتعلقة بالمناھج التربیة العلمیة والمنھجیة بالمدارس ، لذا انتشرت آراؤه

 . ونظرية التعلیم التي أوردھا في كتابه نحو نظرية للتعلیم 

  

         نادى برونر بضرورة وجود نظرية أو مجموعة من النظريات في مجال 

التعلیم كي تتكامل مع نظريات التعلم في رفع كفاءة العملیة التعلیمیة كما وكیفا 

 لتقديم المادة التعلیمیة للتالمیذ في من خالل تتبع األسس والخطوات الالزمة

   ) 173الزيات ، . ( صورة مناسبة 

  

           ومنذ أوائل الخمسینیات وحتى السبعینیات من ھذا القرن بدأ اھتمام 



برونر بالتعلم المعرفي ، حیث أدت أفكاره وكتاباته المتعددة إلى بلورة اللبنات 

 كتابه المعروف نحو نظرية للتعلیم األولى لنظريته في التعلیم والتي ظھرت في

.  

  

         وتنتمي ھذه النظرية إلى االتجاه المعرفي في التربیة والذي يھدف إلى 

تكوين صورة واضحة ومتكاملة لبنیة المادة الدراسیة لدى المتعلمین ، ويقصد 

برونر بھذه البنیة ، مجموع المبادئ والمفاھیم والعمومیات والنظريات الخاصة 

فرع أكاديمي ثم طرائق وأسالیب البحث التي أدت إلى التوصل لھذه بأي 

األساسیات المعرفیة ، فطرق البحث أكثر بقاء لدى المتعلم من الحقائق 

   )71سركز ، . (والعمومیات المعرفیة 

  

  أساسیات النظرية
  

 ـ يؤكد برونر على أن الطرق واألسالیب التي يقوم األطفال والكبار بتمثیل 1

  : من خاللھا ألنفسھم تأخذ ثالثة أشكال ھي الواقع 

   . Enactive ـ النشاط العملي 1

   . Iconic ـ النشاط التصوري 2

   . Sympl ـ النشاط الرمزي 3

  

. ـ يشیر النشاط العملي إلى عملیات التنفیذ الفعلیة لنشاط عقلي معین 2

فیه ، فاألشیاء تكتسب معناھا عند الطفل من خالل النشاط الذي يستخدمھا 

ومع نمو الطفل العقلي يبدأ في استخدام الشكل الصوري من التمثیل ، وھو 

شكل من التفكیر تستخدم فیه الصور العقلیة ، فالطفل في ھذه المرحلة ال يفكر 

من خالل الكلمات ولكن من خالل تصوره لحركة األشیاء ، أي من خال الصور  

 الشكل يعتبر بمثابة وضع ويصل منھا إلى الشكل الرمزي من التفكیر ، ھذا

األسماء على الصور والمفاھیم ، وھو يتضمن أيضا القدرة على تناول المفاھیم 

  . بما يتفق مع اللغة وقواعدھا 

  



ھناك فرق بین الكلمة المنطوقة أو ( ـ يختلف الرمز عن الشيء الذي يمثله 3

ولكن ) واقع المكتوبة ، وبین الشيء الذي تمثله ھذه الكلمة أو تدل علیه في ال

  قیمة ھذا الشكل الرمزي أنه يمكن الطفل من الحديث عن األشیاء في 

  . غیابھا ، كما يمكن الكبار من التأمل والتفلسف والتفكیر في حل المشكالت 

  

ھي التي تجعل ) اللغة (  ـ يؤكد برونر على أھمیة اللغة ، حیث أن الرموز 4

  .التفكیر ممكنا 

  

وعلى النقیض من . إلشكال السابقة في التفكیر  ـ يستخدم اإلنسان كل ا5

بیاجیه يعتقد برونر أننا ال نستغني عن حاجاتنا للتفكیر في ضوء الشكل 

النشاطي والشكل الصوري ، ألنھما ھما الشكالن الذي ينبثق من خاللھما 

  . التفكیر الرمزي 

  

قدمھا الثقافة ـ اھتم بدور اللغة في التفكیر والتعلم ، واعتبرھا أداة التعلم  ت6

. والبیئة للطفل لتمكنه من توسیع استخدامات العقل أي تمكنه من التعلم 

فاللغة تزود الطفل بوسائل تشغیل المعلومات وكذلك تزوده بخبرات فردية في 

  . أشكال رمزية 

  

 ـ االرتقاء المعرفى عند الطفل يحدث من خالل اكتسابه لألسالیب التي تمكنه 7

نظیم واالتساق في األشیاء المحیطة به بدرجة جیدة ، ويتم من تمثیل مظاھر الت

استخدام اللغة والرموز في تخزين وتصنیف الخبرات بصفة عامة في المرحلة 

  . الثالثة من مراحل االرتقاء المعرفي 

  

 ـ للغة جذور مستقلة عن جذور التفكیر ، فاللغة تنبثق من أصول بیولوجیة ، أما 8

في عمر السادسة يستطیع الطفل أن . خبرة والتعلم التفكیر فھو ناتج عن ال

يفكر بسرعة من خالل اللغة ، حیث يستخدم الكلمات بكفاءة في حل المشكالت 

 .  

  



ـ يؤكد على أن األنشطة والصور العقلیة واللغة ھي األنشطة التي يطورھا 9

الطفل خالل تعلمه المدرسي ، حیث يقوم الطفل دائما بإعادة تنظیم طريقته 

  .  النظر إلى األشیاء الضرورية بما يتناسب مع اللغة التي يتعلمھا في

  

ـ األسالیب التي يستخدمھا الطفل لیست من إبتكاره ولكنھا مجموعة من 10

المھارات التي يحصل علیھا من المؤسسات التربوية ، ولذلك فإن االرتقاء 

  امل المعرفي يحدث نتیجة تفاعل العوامل الداخلیة في الفرد مع العو

  . الخارجیة في البیئة 

  

 ـ يؤكد على أن أي نظام يستخدمه اإلنسان في التعامل مع البیئة ، يجب أن 11

 مھارة مناسبة ضروريةيوجد له مقابل داخلي مناسب في الفرد ، أي يجب وجود 

لتنظیم النشاطات الحسیة الحركیة ، ولتنظیم األفكار والتصورات بما يتفق مع 

  . ستخدام والتطبیق في الواقع متطلبات أنظمة اال

  

تم انتقاؤھا تدريجیا خالل االرتقاء ) القدرات (  ـ ھذه المھارة الداخلیة الفطرية 12

، فاإلنسان يتحرك ويدرك ويفكر بطريقة تعتمد على األسالیب والتقنیات التي 

فالقدرات التي . تتعلمھا خالل تفاعالته مع البیئة والفرص التعلیمیة المتاحة له 

  . طورھا اإلنسان ھي التییعتمد علیھا في المھام األساسیة من التمثیل 

  

 ـ الذاكرة لیست مجرد عملیة تخزين للخبرات السابقة ، فاألكثر أھمیة ھو 13

كیفیة إستعادة ما ھو مناسب منھا لالستخدام في الوقت المناسب ، وھذا 

تشغیلھا بحیث تصبح يعتمد على الطريقة التي تم بھا ترمیز المادة السابقة ـ و

  .مناسبة حقا وقابلة لالستخدام عند الحاجة 

  

 ـ الناتج النھائي لھذا النظام من الترمیز والتشغیل ھو ما يسمیه برونر 14

  . بالتمثیل 

  

 ـ األشكال األساسیة للتمثیل ھي التمثیل النشاطي السلوكي ، والتمثیل 15

  .الصوري والتمثیل الرمزي 

  



ال خالل مراحل نمو الطفل بنفس الترتیب السابق ، وكل  ـ تظھر ھذه األشك16

  . شكل منھا يعتمد على ما سبقه حتى يحدث االرتقاء 

  

 ـ التمثیل الصوري ھو مخطط صوري أو مكاني يساعد الطفل على أن يستقل 17

أما التمثیل الرمزي فھو مخطط مجرد يظھر . نسبیا عن القیام بالفعل أو بالنشاط 

  . التفكیر الرمزي األخرى في اللغة وأشكال 

  

  :  ـ تتلخص أفكار برونر حول التمثیل الرمزي فیما يلي 18

اللغة تجسد البنیة النھائیة للتفكیر ، وھي تسبق في نضجھا القدرات العقلیة ) أ 

  . األخرى 

التفكیر الناضج يحدث بشكل لفظي وبالتالي نجد له خصائص مشتركة مع )  ب 

  ) . لمرونة والتحفظ والقابلیة للتحويل اإلنتاجیة وا( اللغة مثل 

  

 ـ عندما تصبح اللغة أداة التفكیر يأخذ التفكیر شكل الكالم اللفظي ، ولكي 19

يستخدم الطفل اللغة كأداة للتفكیر فإنه يجب علیه أن يخضع عالم خبراته 

وبدون ذلك  ال ينتقل الطفل من الطفولة إلى . للتحكم الخاص بمبادئ التنظیم 

، ويظل معتمدا على األشكال النشاطیة والصورية من التمثیل بصرف الرشد 

  . النظر عن اللغة التي يتكلمھا 

  

 ـ ألن العملیات الضرورية لالرتقاء يمكن أن تقدم فقط من خالل اللغة ، فإن 20

اللغة تصبح جوھرية لالرتقاء المعرفي ، ومن ھنا تكون الحاجة ضرورية في 

إلعداد الطفل بشكل مناسب من خالل الخبرة والعملیات عملیات التربیة والتعلیم 

  . العقلیة األولى قبل التركیز على اللغة فقط 

  

 ـ الطفل عند ما يصبح قادرا على استخدام الرموز فإنه يستطیع في عمر 21

أن ) البیئة ( الخامسة أو السادسة ومن خالل المساعدة والمساندة المدرسیة 

  . لغته وعلى األشیاء المحیطة به يطبق القواعد األساسیة على

  



) حاالت التخلف العقلي (  ــ في حاالت األطفال ذوي القدرات المحدودة 22

وكذلك أطفال المناطق المحرومة مستوى الطفل في تعامله مع بیئته يظل 

  محصورا في المستوى النشاطي والصوري 

  

أن تخضع  ـ لكي تبلغ لغة الطفل مستوى التمثیل الرمزي فإنھا يجب 23

التجريد والتصنیف  ( مبادئ التنظیم التي تقوم على أساسلمجموعة من 

، ويجب أن يتم التمثیل الرمزي من خالل ) والترتیب والتنبؤ والسببیة والتعلیل 

  . التدريب والتعلیم ، فاستخدام اللغة المتطورة يسبق مرحلة التمثیل الرمزي 

  

لى مرحلة االستخدام الرمزي ، فإنھا  ـ لكي ترتقي اللغة من مرحلة الكالم إ24

يجب أن تخضع لمبادئ التنظیم السابقة التي ھي المبادئ األساسیة الحاكمة 

  .لعملیات التفكیر  

أي على دور المؤسسات (  ـ يؤكد برونر على دور العوامل البیئیة والثقافیة 25 

 نفس في االرتقاء المعرفي ، وھو في) التربوية المقصودة وغیر المقصودة 

االستعدادات العقلیة والقدرات ( الوقت ال يتجاھل دور العوامل الوراثیة والفطرية 

، حیث يختلف األفراد في األسالیب والمستويات التي يتمثلون بھا ) والذكاء 

الواقع ، ومرجع ھذا االختالف يعود إلى كل من العوامل التربوية البیئیة والعوامل 

   )204 _  201 ، سلیمان. ( الفطرية الوراثیة 

  

  :  ـ يؤكد على أن مالمح أية نظرية تعلیمیة تتحدد بناء على 26

الخبرات التي ينبغي غرسھا في الطفل لزيادة رغبته في اكتساب المعرفة ) أ 

  .بحیث يكون قادرا ومستعدا للتعلم ، عند التحاقه بالمدرسة 

 يساعد المتعلم الطرائق التي يتم بھا تنظیم المعارف والمعلومات بشكل)  ب 

  .على إدراكھا واستیعابھا 

  .التسلسل األمثل لعرض المادة التعلیمیة من أجل التعلم )   ج 

  طبیعة التعزيز الذي يحافظ على الرغبة في التعلم والمثابرة علیه وتوقیته ) د 

  

  :  ـ ھناك أربع مبادئ أساسیة لنظريته التعلیمیة ھي 27

  



لتعلیمي يعد موقفا استقصائیا ، يقوم فیه المتعلم المیل للتعلیم ، فالموقف ا) أ 

بالبحث عن حلول لمشكالت يتضمنھا ذلك الموقف ، وينبغي تفاعل المتعلم مع 

عناصر الموقف المشكل مما يستوجب توافر قدر كاف من المیل لديه ، ويتطلب 

  : ذلك 

لى  أن تؤدي التربیة البیئیة قبل المدرسة إلى غرس ھذا المیل ، ويساعد ع●

  . ذلك النمط الثقافي للبیئة والدافعیة الشخصیة 

 أن يساعد المعلم على إثارة المیل لدى المتعلم من خالل المواقف التدريسیة ، ●

تنشیط المتعلم ، المحافظة على مثابرة المتعلم ، ( ويستلزم ذلك قیام المعلم ب 

 مع المشكلة ، حیث ينبغي حث المتعلم على البدء في التفاعل) توجیه المتعلم 

المعروضة ، وإثارة حب االستطالع لديه بصیاغة الموقف التعلیمي بشكل يتحدى 

قرارات المتعلم المعرفیة فال يكون سھًال ال يرى فیه المتعلم شیئا يستحق 

البحث وال صعبًا  لدرجة يشعر معھا المتعلم بالفشل واإلحباط وفقدانه المیل 

تعلم في التفاعل مع الموقف ينبغي أن للتعلم ، وللمحافظة على ومثابرة الم

يتدخل المعلم كلما الحظ أن المتعلم يسیر في االتجاه الخاطئ لحل المشكلة 

تقود المتعلم نحو ) تلمیحیة ( بتقديم بدائل بصورة مباشرة أو غیر مباشر 

ويجب أن يظل التعلیم تحت ) . االستمرارية ( اكتشاف الحل الصحیح للمشكلة 

دة ما يكون أقل خطورة وضررا مما لو كان المتعلم يعلم نفسه قیادة المعلم عا

  . بنفسه 

  

بناء المعرفة ، فلكي تبنى المعرفة في ذھن المتعلم بطريقة صحیحة ) ب 

ينبغي أن تنظم المادة الدراسیة بشكل يسمح للمتعلم بتمثلھا ، ومن ثم يتمكن 

  : من فھمھا واستیعابھا ، عن طريق 

يتبعه المعلم في نقل المعرفة وتوصیلھا إلى تالمیذه ، الذي :  أسلوب العرض ●

ويمیز برونر بین ثالثة أسالیب لعرض المعرفة وفق خصائص النمو العقلي 

  : للمتعلمین في مراحله المختلفة ھي 

ويناسب طفل ما قبل المدرسة ) العیاني ( األسلوب العملي الواقعي = 

 من العمر ، وتعرض فیه وبالتحديد من سن المیالد وحتى السنة الثالثة

المعلومات عن طريق األفعال واألشیاء والنشاط الحسي ، ويمكن على سبیل 

  . بإعطائه خمس برتقاالت لیعدھا  ) 5( المثال تعلم الطفل لمكونات العدد 

  



باستخدام الصورة التجسیدية أي البصرية ) األيقوني ( األسلوب التصويري = 

 األطفال من سن الثالثة وحتى الثامنة في التعلیم ، حیث يرى برونر أن

يستطیعون تكوين صورة ذھنیة لألشیاء واألفعال ، فیصبحون أكثر قدرة على 

التعلم بالصورة ، كبديل للخبرات المباشرة ، ومثال ذلك يستطیع الطفل قرب 

  .، من غیر وجود برتقاالت أمامه  ) 5( نھاية ھذه المرحلة أن يتصور العدد 

   

رمزي ، من خالل الكلمات أو األرقام بدال من استخدام الصور ، حیث األسلوب ال= 

يبدأ الطفل بعد سن الثامنة بتمثل العالم من حوله رمزيا في صورة لغة أو منطق 

أو رياضیات ، كما يستطیع استیعاب المفاھیم المجردة ، فمثال يمكنه استبدال 

  . ة أسماء العناصر برموز كیمیائیة أو األعداد برموز جبري

  

ألن التعلیم من وجھة نظره اكتشافیة يحدث :  االقتصاد في تقديم المعلومات ●

من خالل حل المشكلة ، وخطوات حل أي مشكلة تتناسب مع مقدار المعلومات 

المعروضة ، فكل ما زاد مقدار المعلومات زادت الخطوات التي يسلكھا المتعلم 

  ین مراعاة عامل االقتصاد في حل المشكلة ، األمر الذي يتطلب من المعلم

  .في عرضھم المادة التعلیمیة 

   

بحیث يبسط المعرفة العلمیة أمام المتعلمین فكلما كانت :  فعالیة العرض ●

المادة التعلیمیة مبسطة في عرضھا كانت أكثر تأثیرا في المتعلمین وأيسر 

لمادة استیعابا قبلھم ، وتنبع قوة التأثیر من االتساق المنطقي لمعلومات ا

  . المعروضة 

  

يرى برونر إن التسلسل في عرض : التسلسل في عرض الخبرات ) ج 

المعلومات وإعادة عرضھا للمتعلمین ينبغي أن تؤدي بھم إلى فھم بنیة المادة 

الدراسیة األمر الذي يقودھم إلى التمكن من تحويل المعرفة إلى صورة جديدة ، 

ئق التي تزودوا بھا في األصل ، أي يساعدھم على المضي إلى ما بعد الحقا

( ويكسب المتعلم القدرة على نقل المادة المتعلمة إلى مواقف أخرى جديدة 

، وعلى الرغم من تأكید برونر أھمیة التسلسل ، إال أنه يرى ) تطبیق المعرفة 

عدم وجود تسلسل يمكن أن يكون مثالیا لجمیع المتعلمین ، ألن مثالیة 

عوامل من بینھا الخبرات السابقة لمتعلمین ، التسلسل تتوقف على عدة 



ومراحل نموھم وطبیعة المادة الدراسیة ، وما بین المتعلمین من فروق فردية ، 

إال أن اتجاه سیر التسلسل المثالي ينبغي أن يتفق ومراحل نمو المتعلمین كما 

حددھا برونر ، بمعنى أنه يجب أن يسیر من العرض التجسیدي إلى األيقوني ثم 

  .الرمزي 

  

يتوقف التعلم الجید من وجھة نظر برونر على معرفة المتعلم نتائج : التعزيز ) د 

نشاطه التعلیمي ، وما يقدم له من تعزيزات ، وزمان ومكان تقديمھا ، ويمیز برونر 

  :بین نوعین من ھذه التعزيزات 

 خارجي ، يقدمه المعلم في صورة معلومات تصحیحیة تقدم في وقتھا ●

  . سب ، وفي صورة تتفق والمرحلة النمائیة المعرفیة للمتعلم المنا

  

 ذاتي ، يسمح للمتعلم بتصحیح مسار تعلمیه بنفسه وفقا لمحك يقارن به ●

  . نتائج إنجازه ويكشف أخطاؤه إن وجدت ويصححھا 

  

 ـ المتعلم وھو في المرحلة الرمزية يستطیع االنتقال إلى التتابع الرمزي في 28

 المرحلتین السابقتین حیث يمتلك في ھذه المرحلة نظاما رمزيا العرض متخطیا

  .يتیح له ذلك 

 ـ يرى أن التسلسل المثالي في عرض الخبرات ال يمكن تحديده مستقال عن 29

سرعة التعلم ، درجة : ( محك يمكن من خالله الحكم على مثالیة التتابع يتضمن 

على نقل ما تعلمه إلى مواقف مقاومة نسیان المادة المتعلمة ، قدرة المتعلم 

أخرى جديدة ، تحديد طريقة تعبیر المتعلم عما تم تعلمه ، االقتصاد فیما تم 

تعلمه وما ينشأ عنه من إجھادات ذھنیة ، قوة تأثیر ما تم تعلمه من حیث قدرته 

  ) .على إنتاج فرضیات وتراكیب جديدة 

   

یة استكشافیة  لتعلم  ـ أسھمت نظرية برونر في تقديم استراتیجیة تعلیم30

المفاھیم والمصطلحات عرفت باسم استراتیجیة التعلم ، وفیھا تقدم المادة 

التعلیمیة للتالمیذ في شكل ناقص غیر متكامل وتشجعھم على تنظیمھا أو 

  . إكمالھا ، وھي عملیة تتضمن اكتشاف العالقات القائمة بین ھذه المعلومات 

  

  : تفكیر ھما  ـ يتضمن االكتشاف نوعین من ال31



  ويسیر التفكیر التحلیلي في ) العملي (  التفكیر التحلیلي ●

خطوات محددة ومتتابعة ، من تحديد المشكلة إلى الحل متبعا منطق االستقراء 

  . أو االستنباط 

 التفكیر الحدسي فھو نوع من االستبصار التخمیني الذي يقود المتعلم إلى ●

  .  المرور بخطوات التفكیر التحلیلي التوصل لحل فجائي للمشكلة من غیر

  

 ـ وضع أربع نظريات للتعلیم من خالل دراساته العلمیة مع أقران آخرين في 32

  : مجال الرياضیات ھي 

وتقتضي بناء تمثیل للقاعدة أو المفھوم المراد تعلمه ، ولذا يجب :  نظرية البناء ●

  . استخدام النشاط الملموس للمراحل التعلیمیة األولى 

  

ومؤداھا أن نظرية المعرفة يجب أن تقدم للمتعلمین في :  نظرية المفھوم ●

صورة مفاھیم مندرجة مألوفة لديھم بحیث تناسب مستويات نموھم العقلي بدءا 

من األشكال الملموسة وحتى الوصول إلى مستويات عالیة من التجريد وعدم 

  . األلفة 

  

فاھیم الجديدة يكون لھا معنى أفضل وتؤكد أن الم:  نظرية التباين واالختالف ●

في ذھن المتعلم حینما تتباين وتختلف مع مفاھیم أخرى ، لذا يجب تقديم 

  المفاھیم للتالمیذ مع مفاھیم أخرى تتباين معھا داخل المنھج 

  .الدراسي نفسه 

   

وتحث ھذه النظرية على ضرورة ربط المفاھیم الجديدة :  النظرية االرتباطیة ●

لسابق تعلمھا في المادة الدراسیة نفسھا ، حتى تتضح بنیة المادة بالمفاھیم ا

  . الدراسیة لدى المتعلمین 

  

 ـ قدمت نظرية برونر لواضعي المناھج الدراسیة والمعلمین خدمة جلیلة حین 33

، من ) المفاھیم ( قدمت تصورا لكیفیة تكون البنیات المعرفیة لدى المتعلمین 

( ء ، وأوجه الشبه واالختالف بینھما ، ثم إدراك خالل إدراكھم خصائص األشیا

   )81 - 71سركز ،. ( لھا ، وتبويبھا ، وترمیزھا فیما بعد ) األساس التصنیفي 

  



 ـ يعتبر النمو المعرفي سلسلة من النشاط العقلي المعرفي المتنامي 34

والمتسق تسبقه فترات من التركیز ، ينتظم حول ظھور قدرات معرفیة وال ينتقل 

الطفل من مستوى معرفي إلى مستوى معرفي آخر قبل أن يسیطر على 

  . المستوى الذي يسبقه 

  

  :  ـ  خصائص نمط التعلم بالعمل أو بالنشاط كالتالي 35

 أنه نمط من التعلم يقوم على التعلم من خالل العمل أو النشاط أو الممارسة ●

  . أو معالجة األشیاء واالستجابة لھا 

دم ھذا النمط صغار األطفال حیث يعتبر األسلوب الوحید الذي  غالبا ما يستخ●

من خالله يتعلم األطفال في المرحلة الحس حركیة ، وقد يستخدمه الكبار عندما 

  . يحاولون تعلم المھام النفس حركیة وغیرھا من العملیات المعقدة 

 أو  يعتمد تعلم العديد من األشیاء على ھذا النمط من التعلم كتعلم الرسم●

  .التلوين 

 يمكن للمدرسین تشجیع استخدام ھذا النمط بإعطاء تطبیقات أو تدريبات أو ●

تقديم النماذج أو األنشطة المتعلقة بممارسة األدوار المختلفة مع األدوات 

  .والمواد الالزمة للقیام بھا 

   

  : نمط التعلم األيقوني أو التصويري ـ خصائص 36

أو الصور في اكتساب المفاھیم وتتزايد أھمیة  يقوم على استخدام التصوير ●

نمط التعلم التصويري مع تزايد العمر حیث الحاجة إلى تعلم المفاھیم والمبادئ 

فمثال معرفة خصائص وحیاة الشعوب . التي ال يسھل تقديم نماذج تطبیقیة لھا 

  . األخرى 

  يمكن للمدرسین تدريس أي محتوى بتقديم صور ونماذج ورسوم مرتبطة●

بالموضوع وخرائط وربما نماذج مجسمة أو مصورة تساعد الطالب على تكوين 

  . صور ذھنیة أو تصورات عقلیة لما يراد تعلمه 

 يفید التصوير أو التمثیل األيقوني األطفال في مرحلتي ما قبل العملیات ●

المحسوسة كما أنه مفید أيضا بالنسبة للكبار ممن يدرسون المھارات 

كبة ، وبصورة عامة يأخذ ھذا النمط زمنا أقل من نمط التعلم والمفاھیم المر

  . بالعمل 



 تعتمد فاعلیة ھذا النمط على استخدام المدرس للشرائح والشفافیات ●

  . واألفالم وغیرھا من المعینات البصرية 

  

  : نمط التعلم الرمزي  ـ خصائص 37

 الكلمة المكتوبة  ھو نمط من التعلم يشبه تقريبا التعلم اللفظي أي من خالل●

  . أو المنطوقة 

 يصبح ھذا التعلم أكثر فائدة وكفاية مع انتقال لفرد من مرحلة العملیات ●

  . الحسیة إلى مرحلة العملیات الشكلیة 

  

  :  ـ وظائف التصنیف  38

  .  إحداث تنظیم وتكامل بین المعلومات الجديدة والمعلومات السابق تعلمھا ●

يب استراتیجیة ھامة وضرورية يتعامل من خاللھا الفرد يمثل التصنیف أو التبو ●

  . مع مختلف األشیاء والموضوعات واألحداث واالنطباعات واالتجاھات 

تشیر الدراسات والبحوث إلى ان التعلم القائم على استخدام استراتیجیة  ●

  . التصنیف يعتمد على الصیغة التي تقدم بھا المادة أو المواد موضوع التعلم 

ساعد التصنیف في تبسیط البیئة واستیعاب معظم محدداتھا حیث يصبح  ي●

  . العالم غريبا إذا كنا سنعطي لكل شجرة في أي مكان اسما خاصا تنفرد به 

 التصنیف يساعدنا على اكتشاف المتماثالت فقصف الرعد وھدير صوت محرك ●

لھا بأنھا السیارة وغیرھا من األصوات التي تسبب الضوضاء ، يمكن أن توصف ك

  . صوت أو ضوضاء بالرغم من اختالف مصادرھا 

 يسمح التصنیف باستخالص المعاني المرتبطة بالمفاھیم المختلفة من حیث ●

داللتھا وما تشیر إلیه والسلوك المتوقع أو المترتب على كل منھا فكلمة خطر 

  تشیر إلى إيقاعات معینة ترتبط كلھا بحدوث ناتج معین مثل حوادث 

  . اء الكھرب

 يؤدي التصنیف إلى تحسین مستوى القدرة على توضیح العالقات بین األشیاء ●

واألحداث والموضوعات في ضوء اإلطار المرجعي الذي يتم التصنیف على ضوئه 

 .  

  

  :  ـ مبادئ التعلیم ھي 39



حیث يعتمد التعلم على حالة االستعداد لدى المتعلم واتجاھه : مبدأ الدافعیة  ●

   . نحو التعلم

ترتبط فاعلیة التعلم ت بمدى دقة اختیارنا لنمط وأسلوب : مبدأ البنیة المعرفیة  ●

  التعلیم الذي يناسب مستوى النمو المعرفي 

  . للمتعلم ومستوى إدراكه أو فھمه لما يقدم إلیه 

ويؤكد على أن ترتیب محتوى مواد التعلم يؤدي إلى يسر : مبدأ التتابع  ●

ن يأخذ التعلم مكانه بشيء يسیر من الجھد من قبل كل وسھولة تعلمه ، وإلى أ

  . من المعلم والمتعلم 

تعزيز السلوك في االتجاه المرغوب يزيد من احتمال تكرار ذلك : مبدأ التعزيز  ●

  : الفرض األول . السلوك عند تكرار الموقف 

يحدث النمو المعرفي اعتمادا على التتابع والتكامل أي تتابع المعلومات أو 

  . المعرفة وتكاملھا 

  

 ـ التعلم باالكتشاف أكثر فاعلیة من التعلم القائم على الحفظ الصم أو التفكیر 40

التقاربي أو المحدد لما يتمیز به ھذا النمط من التعلم من محاولة تلبیة حاجات 

  المتعلم واستثارة دوافعه الداخلیة 

  

  :  ـ خصائص التعلم باالكتشاف 41

نواتج التعلم باالكتشاف داخل البناء المعرفي للمتعلم لمدة تبقى :  الديمومة ●

التلقي ـ : أطول من نواتج التعلم القائمة على الطرق التقلیدية األخرى مثل 

  . الحفظ 

يؤدي التعلم باالكتشاف إلى أن يكون دور المتعلم نشط :  إيجابیة المتعلم ●

متاع المتعلم بما يتعلم وإيجابي ومشارك في عملیة التعلم كما أنه يزيد من است

وھذا من شأنه تنمیة الجوانب االنفعالیة األخرى التي تعد معززات ذاتیة أو 

  . داخلیة ذات تأثیر موجب 

يساعد التعلم باالكتشاف المتعلم في تكوين تعمیمات :  تنمیة المرونة الذھنیة ●

  . تعلم ومبادئ وعالقات جديدة كما يساعد على تنمیة المرونة الذھنیة لدى الم

  

  :  ـ تتمثل أھمیة المفاھیم فیما يلي 42

   أنھا تشكل األساس البنائي للمادة التعلیمیة وأسالیب التفكیر المرتبطة بھا  ●



  تعكس في العادة الثقافة أو اإلطار الثقافي التي ينشأ فیه الفرد  ●

يقوم الفرد بعملیة إستدخال لألفعال والصور والرموز الموجودة في ثقافته  ●

والتي تبنى على المفاھیم السائدة التي تشكل أساس النمو المعرفي للفرد 

  . كما وكیفا ، مما ينعكس على خصائص البناء المعرفي له 

  

  :  ـ تخضع عملیة اكتساب المفاھیم للمحددات التالیة 43

 خصائص المفھوم من حیث كونه محسوسا أو مجردا ومدى وضوح األمثلة ●

  . ة المنتمیة وغیر المنتمی

مدى شیوع المفھوم واستخداماته وارتباطاته وتكراراته في البیئة التي ينتمي  ●

  . إلیھا الفرد 

 استعدادات الطالب وقدراتھم على اكتساب المفاھیم والتعبیر عنھا بصورة ●

مالئمة ، وطبیعة المرحلة العمرية لھم ومدى اتساق نمو عمرھم العقلي مع 

  . عمرھم الزمني 

 المجتمع معرفیا وثقافیا ومدى تجديده لثقافته ، وتقبله للمدخالت  إيقاع تقدم●

   )329 -  318الزيات ، ( . الثقافیة األخرى سواء أكانت قائمة أو مشتقة 
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