
 طرائق التعليم والتعلم

 :مقدمة 

بأنها ) ويطلق عليها أيضا الطرائق األساسية للتدريس أو أساليب النشاط التدريسي وغيرها                       ( تفهم طرائق التعليم والتعلم       
مي                          األساليب الطرائقية األساسية لتنظيم         توى التعلي . طبيعة نشاطات التفاعل التدريسي للمعلمين والمتعلمين لنقل واكتساب المح

بر    . ، طريقة المحادثة والنقاش وطريقة العمل المستقل للتالميـذ                 ) طريقة العرض واإللقاء      ( ومن أمثلتها طريقة المحاضرة           وتعت
 ذات صالحية عامة لالستخدام في جميع التخصصات  طرائق التعليم والتعلم

فيمكن . لذلك يطلق عليها أيضاً طرائق التدريس العامة        ) كالكيمياء ، األحياء ، الرياضيات الجغرافيا ، واللغات وغيرها          (  
الخ ، إال إن هذا االستخدام ال      .. استخدام طريقة المحاضرة على سبيل المثال في الرياضيات والفيزياء والجغرافيا والتاريخ واللغات                     
لف     ). مادة تعليميــة  (يتم وفقاً لنمط واحد وثابت وإنما من خالل استخدام أساليب خاصة تتفق مع خصوصية كل علم أو                        فقـد تخت

غة                            أساليب المحاضرة في التاريخ عنها في اللغة العربية             فروع المختلفـة لل مثالً، وقد تختلف أساليبها أيضاً في إطار تدريس ال
ستقراء                    فتدريس القواعد بطريقة المحاضرة       . العربية ذاتها      تعتمد بصورة أساسية على استخدام أساليب وإجراءات منطقيـة كاال

نه يتـم       . الخ    والقياس واالستنتاج الخ ، بينما تستخدم في البالغة أساليب طرائقية مختلفة كالشرح والتوضيح والتفسير                                 لذلك فإ
نون طرائقيـة         . التمييز عادة بين طرائق التدريس العامة وطرائق التدريس الخاصة     ويقصد بطرائق التدريس الخاصة أسـاليب وف

 . خاصة للمعلم والتالميذ من أجل تدريس مادة تعليمية محددة ويطلق عليها أيضاً التكنيك

   :ويتم التمييز بين ثالثة أنواع رئيسة لطرائق التعليم والتعلم وهي      

 المحاضرة   طريقة .1 

 .طريقة المحادثة والنقاش .2 

 .طريقة العمل المستقل للتالميذ  .3 

  

 طريقة المحاضرة
 :تعريف المحاضرة 

قف                         صر المو تتميز طريقة المحاضرة بسيادة نشاطات المعلم في الدرس ويقت
ها                  التعلمي للتالميذ على االستقبال ، المعلم يعرض أو يلقي المعلومات والتالميذ يستقبلون

وتعتبر طريقة المحاضرة إلى جانب طريقة المحادثة والنقـاش              . ويختزنونها في ذاكرتهم    
يع                            ها جم لم في من طرائق التعليم والتعلم المميزة للدروس الجمعية والتي يخاطب المع
ساس                             التالميذ بصورة موحدة وفي وقت واحد وتتحدد إجراءات سير الدرس فيها على أ
هي                      ية  البنية المعرفية للموضوع المراد معالجته وتكون اللغة المعززة بالوسائل التعليم

 .واسطة النقل األساسية فيها

. للعـرض ) أو اللفظيـة  ( تفهم المحاضـرة على إنها جميع األساليب الشفوية            
ما           " ويعرف معجم أكسفورد المحاضرة بأنها       ضوع  حول مو مع    حديث يلقى أمام ج

   .ألغراض تعليمية ، ويكون عادة من أستاذ أو مدرس في جامعة 

 :بأنها ) 1983النوبان (كما يعرف آخرون المحاضرة 

 . حديث مركّز عن مسألة علمية يكون ثمرة قراءات واسعة وخبرات متراكمة"    •   

 .عطاء علمي عبر مواجهة مباشرة تم اإلعداد لها بعمق من مصادر شتى واستخالص نتائج     •   

 .شرح منظم لموضوع ما     •   

 . معلومات منتظمة ووافية حول موضوع معين الستعراض وبيان جوانبه النظرية والعملية    •   

 .مادة أساسية يقدمها أستاذ بناء على أبحاثه الخاصة أو المصادر والمراجع    •   
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 " .معارف جديدة يلقيها المحاضر أمام عدد من الطالب    •   

فيعرف المحاضرة بأنها حديث متصل للمعلم لفترة زمنية ال تقل عن )  29ص ،  ،Aschersleben1991(أما آشيرسليبين 
 .خمس دقائق كحد أدنى حول موضوع كامل من أجل تحقيق هدف تعلم محدد 

 :أنواع المحاضرة 

فقد أكد    على سبيل المثال      ) 13ص Miranda   ،1990(  مارسيل ميراندا    . اختلف الباحثون في تحديد األنواع المختلفة للمحاضرة              
 :على األنواع التالية للمحاضرة هي

  .المحاضرة التقريرية أو التلقينية 1.

 االستفهامية / المحاضرة السؤالية 2.

  .المحاضرة اإلشكالية 3.

  .الخُطبة / المحاضرة المقروءة 4.

  .المحاضرة التوضيحية 5.

 :ثالثة أنواع للعرض الشفوي عموماً هي ) 29، ص1991( ولخص آشيرسليبين       

 ). الخُطبة ( العرض المقرؤ  .1 

 . العرض الحر .2 

 . العرض الحر المعتمد على مفكرة  .3 
   
  
 :إيجابيات وسلبيات األنواع الثالثة للمحاضرة 

فيوفر العرض المقرؤ للمعلم إمكانية القراءة المباشرة من دفتر التحضير أو الكتاب                       . لكل من هذه األنواع إيجابياته وسلبياته          
وبصورة منظمة ويحافظ على الترابط والتسلسل المنطقـي              ، وبذلك يتمكن من نقل محتوى تعليمي كبير نسبياً في زمن قصير                 

 .لعناصر المحتوى ويقدم درسه بدون ثغرات ونواقص ويستفيد استفادة كاملة من زمن المحاضرة وااللتزام به 

لى                            إال أن من سلبيات هذا األسلوب هو الخوف من اإلسهاب والحشو الزائد الذي قد يؤدي إلى عدم استطاعة المستمعيـن ع
كون مـن                                   متابعة قراءة المحاضر وتضعف تدريجياً قدراتهم على المتابعة وإدراك الترابط بين عناصر موضوع المحاضرة ت

كما أن تركيز اهتمام المدرس على القراءة من الورقة أو الكتاب ال يساعد في اإلثارة والتشويق                   . نتيجته ضعف استيعابهم له      
ويرهق ذهن المستمعين فيسري فيهم التعب والملل ويضعف اهتمامهم بما يقوله المدرس وقد يشتغلون بالتفكير فـي أمـور                                     

 .جدوى وال يتحقق به هدف التعلم   أخرى ال عالقة لها بالدرس فال يكون لحديث المعلم

تدريسياً جيداً بيـن       وكذلك الحال بالنسبة للعرض الحر الذي وإن كان يوفر مجاالً واسعاً الرتجال العرض ويحقق اتصاالً                            
نب الرئيسـة لموضـوع                          جة الجوا المعلم والتالميذ ، إال إنه في الوقت ذاته يوفر إمكانية الخروج عن النص أو االبتعاد عن معال

اإللقاء الحر أو المرتجل باستخدام مفكرة هو              لذلك يعتبر الكثيرون إن     . المحاضرة واالنشغال بتفاصيل ليست لها عالقة مباشرة به             
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فاإلعداد الجيد للمحاضرة وكتابة أهم عناصرها في ورقة صغيرة أو مفكرة تساعد المعلم فـي تجـاوز                              . األسلوب األمثل    
 .سلبيات النوعين السابقين ويتحقق له إمكانية العرض الجيد والمنظم للمحاضرة وتحقيق أهدافها في الفترة الزمنية المحددة 

 :أساليب المحاضرة 
ومن . لطريقة المحاضرة عدداً من األساليب التدريسية التي يتمكن المعلم من خاللها معالجة درسه معالجة منظمة وناجحة                    

 :هذه األساليب يمكن ذكر ما يلي

 . التقليد أو المحاكاة .1 

 . العرض التوضيحي .2 

 .القصص .3 

 . الوصف  .4 

 .الشرح والتوضيح .5 

 .إثارة المشكالت وتوجيه األسئلة البالغية .6 

 :المحاكاة والتقليد  -1

يم األساســي             تعتبر المحاكاة والتقليد حالة خاصة بالعرض واإللقاء ولها فاعلية تدريسية في                      الصفوف الدنيا مــن التعل
 . بصورة خاصة

ونقصد بالمحاكاة قيام المعلم ببعض األفعال أو النشاطات ويرددها التالميذ من بعده ، أو يقلدون ما يفعله المعلم ، يقرأ المعلـم       
جملة ما فيرددها التالميذ ، ينطق المعلم كلمة ما ويتبعه في ذلك التالميذ ويعزف مقطعاً موسيقياً أو يقوم بحركات رياضية معينـة                                       

 . ويقلده التالميذ وهكذا

باز ، السباحـة ،                                               ويستخدم أسلوب التقليد أو المحاكاة لتطوير القدرات والمهارات كما هو الحال بالنسبة لدروس اللغـات ، الجم
ومن مميزات هذا األسلوب إنه يتم بدون صعوبات كثيرة وال يحتاج إلى عناء كبير إذا ما أحسن المعلم اإلعداد                                  . الموسيقى وغيرها     

والتهيئة الجيدة للدرس ، كما إنه من األساليب الجيدة لتحفيز التالميذ وإثارتهم ، فكل تلميذ يشعر بأنه ملزم بإعادة وتكرار ما يقوله                 
أو يفعله المعلم وهو ما يتطلب منه االنتباه الجيد واإلصغاء واإلنصات بتركيز للتعليمات وتوضيح المعلم ، وكذا االنتباه والمشاهـدة                         

 . والمتابعة الدقيقة ألفعال ونشاطات المعلم حتى يتمكن من تقليدها بإتقان

 : العرض التوضيحي  - 2

يخدم العرض التوضيحي توضيح الحقائق والظواهر والعمليات من خالل مشاهدة التالميذ المباشرة لها أو لنماذج حية أو                                  
 :رمزية وتعبيرية عنها وذلك على النحو التالي

ماذج مـن                                      •  يقوم المعلم بعرض نموذج حي أو أصلي للموضوع المراد معالجته ، كأن يقوم بعرض كمية مـن القطـن أو ن
صلية                                      الساعات أو جهاز راديو أو تسجيل أو لموتور كهربائي أو عرض نماذج توضيحية لها إذا تعذر إحضار نماذجها األ

كما يمكن معالجة موضوع أو ظاهرة أو عملية ما من خالل معايشة التالميذ المباشرة لها بعد زيارة                      .إلى غرفة الدرس الخ     
لح        علمية إلى مصنع ، كمصنع الغزل والنسيج مثالً للتعرف على المراحل المختلفة لصباغة األقمشة                     أو زيارة مؤسسة الم

جوى بالمطـار للتعـرف علـى                      للتعرف على عمليات الحصول على الملح وتنقيته من الشوائب أو زيارة مركز األرصاد ال
 . الخ.. األجهزة المختلفة لرصد الظواهر الطبيعية 

 .الخ.. أن يقوم المعلم بإجراء تجربة في الصف لتوضيح بعض العمليات أو الظواهر أو للتعريف بخصائصها ومميزاتها    •   

 . عرض فيلماً سينمائياً أو تلفزيونياً أو تشغيل جهاز التسجيل كما هو الحال في دروس األدب واللغات والموسيقى   •   

 . الخ..عرض وسائل تعليمية ساكنة كالصور والرسومات    •   

 : القصص   - 3
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يعتبر القصص أو سرد الحكايات من التقاليد التدريسية القديمة ، ومن أبسط األساليب لنقل المحتوى التعليمي ذي الطبيعة                               
ويهدف سرد القصص والحكايات      . النفسية والوجدانية ، ويستخدم عادة كأسلوب للتدريس في الصفوف الدنيا من التعليم األساسي                         

يدة قيـام           . تمكين التالميذ من تطوير تصورات واضحة حول األحداث والوقائع والمعايشة الداخلية لها                 صة الج ومن متطلبات الق
المعلم بالسرد التفصيلي للوقائع واألحداث واستخدام عنصر التشويق والتحفيز والدراما والعمل على إثارة الغبطة والسـرور فـي                                        

توى                         . نفوس التالميذ  كما ينبغي على المعلم أيضاً استخدام اللغة بأسلوب مشوق وبما يتناسب وطبيعة الموضوع مع مراعـاة مس
 .التطور العقلي للتالميذ ، إضافة إلى مراعاة القواعد العامة لإللقاء والتي سنستعرضها الحقاً

 :الشرح والتوضيح   - 4

والمقصود بذلك توضيح ما غمض على التالميذ              . الخ  .. التوضيح ، التفسير ، توضيح المعنى ، التعريف             : يعني الشرح   
مة                        . بهدف تيسير فهمهم واستيعابهم للدرس           كل كل إن فهم محتوى الدرس وانطباعه في أذهان التالميذ يشترط معرفتهم لمغزى 

وإلدراكهم للترابط بين عناصر الموضوع أو النص وهو ما ينبغي أن يحرص المعلم على تحقيقه من خالل إعداده الجيد للموضوع                                    
المراد معالجته وتطوير معارفه حوله واستيعابه جيداً ، وأن يحرص على التعرف على الجوانب األساسية والجوهرية في الموضوع                        
ساليب              مام بأ ويعطيها جل اهتمامه أثناء الشرح وان يبتعد عن الجوانب الثانوية أو تلك التي ال تستحق الشرح ، كما إن عليه اإلل
وفنون العرض والتدرب المستمر عليها وأن يحرص على استخدام الوسائل التعليمية وأن يكثر من األمثلة التوضيحية وأن يستخدم                             

 .الوصف والمقارنة لتدعيم وتعزيز شرحه 

 :الوصف   - 5

فإن        . يفهم الوصف على أنه التعريف أو التصوير أو التوضيح ، إنه فعل أو نشاط تصويري لشيء ما بالكلمـة                              بذلك  و
سواء                                   الوصف مشابه للقصص أو الشرح إال إن ما يميزه عنهما هو إنه يتطلب االستخدام الفاعل للغة باعتبارها وسيلته الرئيسة 
توفرت الوسيلة التعليمية أم لم تتوفر ، كأن يصف المعلم دورة العرق في جسم اإلنسان في دروس علم األحياء أو يصف خصائص                            
بعض العناصر الكيميائية ، أو عملية الهضم في جسم اإلنسان ، أو وصف األوضاع االجتماعية والثقافية للعرب في شبه الجزيـرة                               
العربية قبل اإلسالم ، أو وصف الثورات والحروب في دروس التاريخ ، أو بعض الحقائق والظواهر في دروس الجغرافيا كظاهرتي                         

وتتوقف فاعلية الوصف على قدرة المعلم على رسم صورة واضحة وجلية عن الحقيقة أو الظاهرة أو                 . الخ .. الكسوف والخسوف  
 .العملية التي يصفها ومدى استطاعته لقيادة التالميذ للتفاعل النشط مع حديثه ومتابعته واالستمتاع به وانطباعه في أذهانهم 

 :إثارة المشكالت وتوجيه األسئلة البالغية   -6

صغاء                                         لى اإل من االنتقادات التي توجه للمحاضرة هو محدوديتها في تحقيق فاعلية التعلم نتيجة لعدم قدرة التالميـذ ع
لذلك ينصح المحاضر بتنويع أساليب المحاضرة بحيث ال                . دقيقة هي زمن الحصة الدرسية في المدرسة          50أو   45والمتابعة خالل  

سئلة                                     تقتصر على أسلوب الشرح والوصف واإلمالء والشرح أو الشرح و اإلمالء وأن يستخدم أسلوب طرح المشكالت وإثارة األ
وال يعني إثارة المشكـالت        . كلما كان ذلك ممكناً وأن يوازن بين مختلف األساليب من أجل تقديم درس ناجح                         ) التحفيزية( البالغية  

في المحاضرة أنه يقوم التالميذ بحلها بصورة ذاتية ومستقلة كما هو الحال بالنسبة لطريقة المحادثة والنقاش أو العمل المستقـل                                       
ويأتي إثارتها في المحاضرة بهدف تحفيز النشاط الذهني للطلبة وتطوير رغباتهم وجذب انتباههم للتفاعـل مـع محتـوى                                 للطلبة

الموضوع الذي تعالجه المحاضرة ولهذا نتحدث عن المحاضرة اإلشكالية ، أي المحاضرة التي يتبع فيها المحاضر أسـلوب إثـارة                       
 .مشكلة ويعمل من خالل اإلجراءات المختلفة لحلها إكساب التالميذ معارف جديدة وتطوير قدراتهم ومهاراتهم 

هه تجـاه                                         وكذلك الحال بالنسبة للسؤال البالغي الذي ال يتوقع من الطالب اإلجابة عنه وإنما يحفز نشاطه الذهني ويوج
 . الموضوع الذي سيعالجه المحاضر 

 : قواعد وإرشادات لتطوير فاعلية المحاضرة 

 :ما يلي   من أجل تحقيق الفاعلية التدريسية للمحاضرة فإنه ينبغي مراعاة

   على المعلم التحضير الجيد لموضوع الحصة الدرسية وان يمتلك وضوحاً كافياً حوله ويستوعبه جيداً وأالّ يكتفي بما يعرضه
 .الكتاب المدرسي وبخاصة عند معالجة الحقائق النظرية بأسلوبي الوصف والشرح 

                                           حتى يتعرفـوا علـى ُينصح المعلمون حديثو التخرج إضافة لما ورد في أعاله بأن يتدربوا على إلقاء الدرس في المنزل 
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غي                                     جوانب الضعف أو النقص في التحضير وليتعودوا على أسلوب اإللقاء وكيفية الموازنة بين حجم وعمق المعارف التي ينب
عليهم عرضها وبين الزمن المحدد لها في الحصة الدرسية مـــع مراعاة أن عرض الدرس في الصف يحتـاج لزمـن                                   

 . أطول نسبياً

  توجيه التالميذ لمعرفة هدف الدرس وتحديد المشكلة أو الموضوع الذي ستتم معالجته بصورة واضحة. 

                      ترتيب المحاضرة وتقسيمها إلى مفاصل أو خطوات لكل منها عنوان فرعي كلما أمكن ذلك وعدم االنتقال من خطـوة إلــى
 .أخرى إال بعد تثبيتها وتسجيل أهم أفكارها على السبورة 

  عدم اإلسهاب أو اإلفراط في العرض كما ينبغي تجنب االختصار المبتذل. 

   الحرص على النوعية العلمية لموضوع المحاضرة. 

  ربط المعارف الجديدة بالمعارف السابقة وبخبرات ومشاهدات التالميذ. 

   استخدام أساليب التحفيز والتشويق واإلثارة. 

  االستخدام الفاعل للوسائل التعليمية. 

                                      يذ االبتعاد عن االستخدام المباشر للكتاب واعتماد العرض الحر باستخدام مفكرة ليتمكن المحاضر من مشاهدة جميع التالم
 .والعمل على إثارة وتحفيز نشاطهم وشد انتباههم ليتمكنوا من متابعة حديثه 

   توجيه األسئلة المحفزة للنشاط الذهني للطلبة. 

   تكليف التالميذ بتسجيل أهم أفكار المحاضرة. 

                            التركيز على المسائل الجوهرية وعدم المبالغة في عرض التفاصيل التي ال مبرر لها سوى إضاعة زمن المحاضرة وتشتيت
 .تفكير التالميذ 

   التثبيت المستمر من خالل المراجعة والملخصات. 

   التحدث بلغة سليمة وواضحة. 

  اإليماء والتمثيل أثناء اإللقاء وبخاصة أثناء سرد الحكايات أو القصص.. 
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