
 )المحاضرة الثامنة(

          طرٌقة االستكشاف :

/ ٌعرف ) برونر ( طرٌقة االستكشاف ، بأنها تنظٌم الطالب لمعلوماته السابقه وتحوٌلها تحوٌال مناسبا 1

 بشكل ٌتمكن معه من رؤٌة واستبصار عالقات جدٌد أي اكتشافها 

/ هً إعادة ترتٌب األحداث ونقلها الى ذهن المتعلم بحٌث تتاح للمتعلم أو المكتشف فرصة أن ٌذهب أبعد 2

 من المعلومات المعطاة أو المتاحه له الى تكوٌن تعمٌمات جدٌده 

 :الفرق بٌن األشتكشاف واألستقصاء 

 / ٌستخدم بعض المختصٌن األستكشاف ألستقصاء بمعنى واحدا 1

 األستقصاء تقترب من طرٌقة حل المشكالت وخطواتها المعروفه / أن طرٌقة 2

 / ان األستكشاف عملٌه تسبق األستقصاء اي ان سلوكٌات العملٌه االستكشافٌه تسبق العملٌه االستقصائٌه 3

 خواص طرٌقة األستكشاف : 

 كبر/ تتٌح فعالٌه عقلٌه أ2    / تجعل الطالب مركز العملٌه التعلٌمٌه وبإدارة المعلم 1

 / تجعل الطالب اكثر اعتمادا على نفسه4        / تجل الطالب ٌفكر وٌنتج بدال من ان ٌستلم وٌعٌد 3

 / تشكل حافزا حقٌقٌا لعملٌة التعلم 6/ االهتمام ببعض المهارات الفكرٌه والعملٌات العقلٌه     5

 لٌب التجرٌب الفردي والجماعً / تهتم بأسا8/تحقق كفاٌه فً عملٌة التذكر واالسترجاع                7

 الشروط الواجب توافرها فً طرٌقة ) عملٌة ( االستكشاف :

 / وجود موقف ٌسعى الطالب الى استكشافه 1

 / اتاحة الحرٌه للطالب فً اقتراح مشكله أو موقف أو حاله لدراستها والتعبٌر عن رأٌه فٌها 2

 لمعالجة الموقف/ ضرورة تهٌئة المواد واألجهزه واألدوات الالزمه 3

 / استخدام االسئله التً تثٌر التفكٌر والتً لها اكثر من اجابه واحده )االسئله مفتوحة النهاٌه(4

 / ضرورة توافر الرغبه لدى الطالب فً الدراسه والتعلم 5

 

 



 / أن تكون المواقف أو المشكالت أو المالحظات المثاره مناسبه لمستوى الطالب 6

/ ضرورة تهٌئة المناخ الصفً بحٌث ٌشعر الطالب بالحرٌه فً القاء االسئله واالستفسار والتعبٌر عن 7

 آرائه 

 :ة االستكشاف قخطوات التدرٌس بطرٌ

بعملٌات العلم التً  ان التوصل الى اكتشاف معلومه أوموقف جدٌدٌتطلب مجموعه من المهارات المرتبطه

 ٌمارسها العلماء أثناء دراستهم لبعض الظواهر وتتضح هذه الخطوات بما ٌأتً :

وهً اول عملٌه عقلٌه ٌمارسها الطالب فً طرٌقة االستكشاف فمثال أثناء اللعب / المالحظه : 1

 خر ال تنجذب بالمغناطٌس والمواد المختلفه ٌالحظ ان هناك بعض المواد تنجذب للمغناطٌس والبعض اآل

ٌنتهً الطالب من المالحظه وبعدها ٌقوم بعملٌه عقلٌه ارقى تعتمد على استخالص  / التصنٌف :2

الخصائص المشتركه بٌن مجموعتً المواد وبالتالً ٌقوم بوضع كل مجموعه لها نفس الخصاص المشتركه 

د التً تنجذب والمواد التً على حده بمعنى آخر ٌقوم الطفل بتصنٌف المواد ) فً المثال السابق الموا

 التنجذب للمغناطٌس (

وفٌها ٌتمكن الطالب من الحكم على شًءغٌر معلوم قٌاسا على شًء معلوم لدٌه وبالتالً  / القٌاس :3

عندما ٌعرض علٌه ادوات لم تكن موجوده قبل ممارسة النشاط وسأل المعلم ما إذا كانت هذه المواد سوف 

الطالب ٌمكن أن ٌحدد االجابه دون أن ٌجرب مره اخرى قٌاسا على ماتكون ٌجذبها المغناطٌس أم ال؟إن 

 لدٌه من مفهوم عن جاذبٌة المغناطٌس 

وهنا ٌكون الطالب قادرا على ذكر مواد جدٌده لم تكن موجوده فً الخبره األولى تنجذب أ  / التنبؤ:4

 التنجذب للمغناطٌس 

 لخبره وبٌان خصائصها حٌث ٌستطٌع الطالب وصف الظاهره أو ا /الوصف :5

بناءا على ماقام به الطالب من مالحظه وتصنٌف وقٌاس وتنبؤ ووصف ٌصبح قادرا على  / االستنتاج :6

 االستنتاج وهً المرحله االخٌره من االستكشاف 

 

 

 

 

  أنــواع النشاط االستكشافً :



 ستكشاف وهً :هناك ثالثة انواع ٌمارسها المعلم مع طالبه فً اثناء التدرٌس بطرٌقة اال

ٌكون للمعلم دور رئٌسً فً توجٌه الطالب خطوه خطوه الى أن ٌصلو الى  / االستكشاف الموجه :1

 اكتشاف المفاهٌم أو الحقائق وذلك على وفق اهداف محدده وأستخدام ادوات ومواد ٌقوم المعلم بتجهٌزها 

حاله محدده وتقدم للطالب بعض  فً هذا النمط ٌهًء المعلم موقفا ٌتضمن/ االستكشاف شبه الموجه : 2

التوجٌهات المحفزه لالستكشاف ولكن دون تقٌٌد حتى ٌتاح للطالب فرصة النشاط العقلً والعملً وٌشترط 

أال ٌكون للطالب معرفه سابقه بالنتائج المطلوبه للتوصل إلٌها وٌعتمد االستكشاف فً هذا النوع على فعالٌة 

 الطالب ولكن فً اطار واضح ومحدد  

فً هذا النوع ٌتولى المعلم تهٌئة الموقف االستكشافً وتشجٌع الطالب على  / االستكشاف الحر:3

 االستكشاف دون اٌة توجٌهات سابقه وٌكون تجهٌز االدوات والمواد حسب ماٌطلبه الطالب

 مٌزات / اٌجابٌات التعلم بطرٌقة االستكشاف :

 تاج / تنمٌة مهارات عقلٌه كالمالحظه والتنبؤ واالستن1

 / توفٌر االستمرارٌه فً التعلٌم الذاتً وزٌادة الدافعٌه نحو التعلم 2

 / زٌادة نشاط المتعلم وحماسه تجاه عملٌتً التعلٌم والتعلم 3

 / تمثل المعلومات وتكٌٌفها فً المواقف الجدٌده 4

 )مصدره الطالب (  مصدره المعلم ( الى دافع داخلًمن دافع خارجً )/ المساعده فً تحوٌل الدافع للتعلم 5

 / تزداد فاعلٌة التعلم باالستكشاف عندما ٌكون حجم المعرفه المتوافره قلٌل لدى الطالب 6

 / إن التعلم باالستكشاف ٌزٌد من فاعلٌة الطالب ذوي القدرات العقلٌه المتدنٌه 7

 القصور الذي تعانً منه طرٌقة االستكشاف :

ألجاب على الفور ) طرٌقة االستكشاف ( لكن هل أن هذا  لو سئل المعلم عن أفضل طرٌقه فً التدرٌس

النوع من التعلٌم متاح لجمٌع الطالب ؟ ٌرى بعض المدربٌن أن هناك معوقات أمام التعلم االستكشافً منها 

: 

 

  ضرورة توافر منهج دراسً مبنً على طرٌقة االستكشاف / المنهج الدراسً :1

ٌحتاج الموقف االستكشافً الواحد الى زمن لٌس بالقصٌر وسٌكون ذلك على حساب / محددات الزمن : 2

 تغطٌة المنهج 



تفترض الطرٌقه أن جمٌع الطالب لدٌهم الدره على االستكشاف وفً الواقع  / القدره على االستكشاف :3

 أن هناك فئات من الطالب التمكنها ظروفها على التعلم بهذه الطرٌقه 

ٌحتاج التعلم االستكشافً الى معلم مؤهل تسمح ل كفاٌاته التعلٌمٌه فً ممارسة هذا  ل :/ المعلم المؤه4

 النوع من التعلٌم 

تتطلب هذه الطرٌقه توافر مواد وأجهزه أو مختبرات ) كما فً درس العلوم ( وأن توفٌر / التسهٌالت : 5

 هذه التسهٌالت لٌس باالمر الٌسٌر 

 طرٌقة االستقراء :

هً احدى صور االستدالل بوساطة المالحظه ٌكون السٌر فٌها من الجزء الى االستقراء : تعرٌف طرٌقة 

الكل أو من األمثله الى القاعده أو من الخاص الى العام بهدف الوصول الى تعمٌمات من خالل دراسة عدد 

ا بشكل قانون كاف من الحاالت الفردٌه ومن ثم التوصل الى الخاصٌه التً تشترك فٌها الحاالت ثم صٌاغته

 أو قاعده أو نظرٌه ، وهو مٌزة العقل البشري 

 خطوات طرٌقة االستقراء :

/ ٌقوم المعلم بعرض الجزٌئات وضرب األمثال لعدد من الحاالت الفردٌه التً تشترك بخاصٌه ما 1

 واستخدام األسئله المثٌره 

فو الخاصٌات المشتركه فً تلك / ٌساعد المعلم فً دراسة الحاالت الفردٌه وتوجٌه الطالب حتى ٌكتش2

 الحاالت الفردٌه بالتعاون مع العلم 

/ ٌساعد المعلم الطالب على صٌاغة عباره أو قاعده عامه تمثل تجرٌدا للخاصٌات المشتركه والقٌام بذلك 3

 بأنفسهم 

 / التأكد من صحة القاعده التً ٌتم التوصل الٌها والتطبٌق على حاالت اخرى 4

 

 


