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استراتيجية التعلم باالكتشاف
 هو عملية تفكير تتطلب من الفرد إعادة تنظيم المعلومات المخزونة لديه وتكييفاها كلهكم يمكنه
من رؤية عالقات جديدة لم تكن معروفة لدي من قكم.

 هو التعلم الهي يدهدك كنتيجهة لمعالجهة الطالهب المعلومهات وتركيكاها وتدويلاها دتهي ي هم الهي
معلومههات جديههدة ديههك تمكههن الطالههب مههن تخمههين او تكههوين فههر

او ان يجههد دقيقههة ريا ههية

كاسههتخدام عمليههات ااسههتقرات او ااسههتنكاط او كاسههتخدام الملههاهدة وااسههتكمام او ايههة طريقههة

اخرى .

 ه ههو عملي ههة تنظ ههيم المعلوم ههات كطريق ههة تمكه هن التلمي ههي الم ههتعلم م ههن عن ي ههيهب عكع ههد م ههن ه ههي

المعلومهات .عو ههو الطريقهة التهت يهتم فياها تججيهم ال هيااة اللفظيهة للمفاهوم عو الت هميم المهراد
تعلم دتي نااية المتاكعة التعليمية التت يتم من خاللاا تدريس المفاوم عو التعميم.

 هو مداولة الفرد للد هوم علهي المعرفهة كنفسه ه فاهو يعيهد لنها المعلومهات كاهدت التو هم الهي
معلومات جديدةه فالتعلم كااكتلات هو سلوك المتعلم لالنتاات من عمم تعليمت يقوم ك كنفسه

دون مساعدة من المعلم

أهداف التعلم باالكتشاف
أهداف عامة :
يمكن إجمال األهداف العامة للتعلم باالكتشاف بأربع نقاط أساسية هي :
 تساعد دروس ااكتلات الطلكة علي زيادة قدراتام علي تدليم وتركيب وتقويم المعلومات
كطريقة عقالنية

 يتعلم الطلكة من خالم اندماجام فت دروس ااكتلات كع

الطرق واانلطة ال هرورية

للكلت عن عليات جديدة كجنفسام

 تنمت لدى الطلكة اتجاهات واستراتيجيات فت دم الملكالت والكدك
 الميم الي الماام التعليمية واللعور كالمتعة وتدقيق اليات عند الو وم الي اكتلات ما
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اهداف خاصة
أما األهداف الخاصة فحدث وال حرج فهي كثيرة نسرد منها ما يلي:
 يتوفر لدى الطلكة فت دروس ااكتلات فر ة كونام يندمجون كنلاط الدرس

 ايج ههاد انم ههاط مختلف ههة ف ههت المواق ههت المدسوس ههة والمج ههردة والد ههوم عل ههي المزي ههد م ههن
المعلومات

 يتعلم الطلكة

يااة استراتيجيات اثارة ااسئلة اير الغام ة واسهتخداماا للد هوم علهي

المعلومات المفيدة

 تساعد فهت انمهات طهرق فعالهة للعمهم الجمهاعت وملهاركة المعلومهات وااسهتماك الهي افكهار
ااخرين وااستئناس كاا

 تكون للماارات والمفاهيم والمكادئ التت يتعلماها الطلكهة اكثهر معنهي عنهدهم واكثهر اسهتكقات
فت الياكرة

 الماهارات التهت يتعلماها الطلكهة مهن ههي الطريقهة اكثهر سهاولة فهت انتقهام اثرهها الهي انلهطة
ومواقت تعلم جديدة

طرق االكتشاف
طريقة االكتشاف االستقرائي
وهت التت يتم كاا اكتلهات مفاهوم او مكهدع مها مهن خهالم د ارسهة مجموعهة مهن اامثلهة النوعيهة لاهيا
المفاوم او المكدع ويلتمم هيا ااسلوب علي جزئين ااوم يتكون مهن الهدائم التهت تؤيهد ااسهتنتا
الهي ههو الجهزت الثهانت وقهد تجعهم الهدائم ااسهتنتا موثهوق كه الهي ا درجهة كانهت وههيا يتوقهت
علههي طكيعههة تلههك الههدائم وهنههاك عمليتههان يت ههمناا ا
والتعميم.

درس اكتلههات اسههتقرائت همهها التجريههد
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طريقة االكتشاف االستداللي
هت التت يتم فياا التو م الي التعميم او المكدع المراد اكتلاف عن طريق ااستنتا المنطقت من
المعلومات التت سكق دراستاا ومفتاح نجاح هيا النهوك ههو قهدرة المهدرس او المعلمهة علهي توجيه
سلسلة من ااسئلة الموجاة التت تقود الطلكهة الهي اسهتنتا المكهدع الهي يراهب المهدرس او المعلمهة
فههت تدريس ه اكتههدات مههن ااسههئلة السههالة وايههر الغام ههة ويتههدر فههت يلههك دتههي الو ههوم الههي
المطلوب
االكتشاف القائم على المعنى :واالكتشاف غير القائم على المعنى:
فاألوم ي ع الطالب فت موقت ملكم يتطلب دهم ملهكلة مهاه ويلهارك الطالهب ملهاركة ايجاكيهة
فت عملية ااكتلاته وهو علي وعت وادراك لما يقهوم كه مهن خطهوات ولاها يلهير اليه المعلهم مهن
ارلادات وتوجيااته عما ااكتلات اير القائم علي المعني ففي يو ع الطالب فت موقت ملهكم
عي ا تدت توجي المعلمه ويتكع ارلادات المعلهم دون فاهم لمها يقهوم كه مهن خطهواته كهم عليه عن
ينفي األسئلة دون عن يفام الدكمة فت تسلسلاا او فت مغزاها.
أهمية التعلم باالكتشاف :
 يسههاعد ااكتلههات المههتعلم فههت تعلههم كيفيههة تتكههع الههدائم وتسههجيم النتههائ وكههيا يههتمكن مههن
التعامم مع الملكالت الجديدة .

 يههوفر للمههتعلم فر هها عديههدة للتو ههم إلههي اسههتداات كاسههتخدام التفكيههر المنطقههت س هوات
ااستقرائت عو ااستنكاطت .

 يلهجع ااكتلهات التفكيهر الناقهد ويعمهم علهي المسهتويات العقليهة العليها كالتدليهم والتركيهب
والتقويم .

يعود المتعلم علي التخلص من التسليم للغير والتكعية التقليدية .

ّ
 يدقق نلاط المتعلم وايجاكية فت اكتلات المعلومات مما يساعد علي اادتفاظ كالتعلم .
 يساعد علي تنمية اإلكداك وااكتكار .
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 يزيهد مهن دافعيههة الطالهب ندههو الهتعلم كمهها يهوفر مهن تلههويق واثههارة يلهعر كاهها المهتعلم عثنههات
اكتلاف للمعلومات كنفس .

أنواع التعلم باالكتشاف :
هنههاك عههدة طههرق تدريسههية لاههيا النههوك مههن الههتعلم كدسههب مقههدار التوجي ه الههي يقدم ه

المعلههم

للطالب وهت :
( )1االكتشاف الموجه :
يزود المتعلمين كتعليمات تكفت ل مان د ولام علي خكرة قيمة ه ويلك ي من نجادام فت
وفي ّ
اس ههتخدام ق ههدراتام العقلي ههة اكتل ههات المف ههاهيم والمك ههادئ العلمي ههة ه ويل ههترط عن ي ههدرك المتعلم ههون
الغهر

مههن كههم خطههوة مههن خطهوات ااكتلههات ويناسههب هههيا األسههلوب تالميههي المردلههة التجسيسههية

ويمثههم عسههلوكا تعليميهها يسههمم للتالميههي كتطههوير مع هرفتام مههن خههالم خك هرات عمليههة مكال هرة .
( )2االكتشاف شبه الموجه :
وفي يقدم المعلم الملكلة للمتعلمين ومعاا كع

التوجياات العامهة كديهك ا يقيهد وا يدرمه مهن

فرص النلاط العملت والعقلت ه ويعطت المتعلمين كع

التوجياات.

( )3االكتشاف الحر :
وهههو عرقههي عن هواك ااكتلههات ه وا يجههوز عن يخههو

ك ه المتعلمههين إا كعههد عن يكون هوا قههد مارس هوا

النوعين الساكقين ه وفي يواج المتعلمون كملكلة مدددة ه ثم يطلهب مهنام الو هوم إلهي دهم لاها
ويترك لام درية

يااة الفرو

وت ميم التجارب وتنفييها .
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دور املعلم يف التعلم باالكتشاف :
 تدديد المفاهيم العلمية والمكادئ التت سيتم تعلماا وطرداا فت
 إعداد المواد التعليمية الالزمة لتنفيي الدرس .


يااة الملكلة علي هيئة عسئلة فرعية كديك تنمت ماارة فر

ورة تساؤم عو ملكلة
الفرو

لدى المتعلمين

 تدديد األنلطة عو التجارب ااكتلافية التت سينفيها المتعلمون .
 تق ه ههويم المتعلم ه ههين ومس ه ههاعدتام عل ه ههي

تطكي ه ههق م ه هها تعلم ه ههو ف ه ههت مواق ه ههت جدي ه ههدة

.

ارلادات عند استخدام طريق التعلم كااكتلات

 يجب ان يكون المكدع او المفاوم المراد اكتلاف وا دا فت يههن المهدرس ويلهك يسهاعد علهي

اختيار اامثلة او ااسئلة التت سوت يقدماا

 يجب ان يجخي المعلم او المعلمة فت اعتكارهم العوامم يات ال لة قكم ان يقرر ههم يسهتخدم
هي الطريقة ام ا

فكع

المكادئ معقدة لدرجة تكون طريقة ااكتلات فياا اير فعالة

 اي ها يجهب ااخهي فهت ااعتكهار قكهم ان يقهرر ههم يسهتخدم اكتلهافا اسهتقرائيا ام اسهتداليا او
هما معا فمثال نظريات التكادلت قد ي عب تدريساا كااكتلات ااستقرائت ودد ولكن اسام
كالخلط كيناما وكيلك كع

نظريات التكامم

 فت دالة استخدام طريقة ااكتلات ااستقرائت يجب اختكار امثلهة كديهك تمثهم المجهام الهي

سيعمم في المكدع

 فت دالة استخدام طريقة ااكتلات ااستقرائت يجب عدم اجكار الطلكة علي التعكير اللفظت
 يجب ان ناتم كاإلجاكات وااقترادات اير المتوقعة من الطلكة

 يجب ان نقرر متي نقوم للطلكة الي ا يستطيعون ااكتلهات المعلومهات المطلوكهة كالوقهت
مثال

 يجب جعم الطلكة يتجكدون من

دة استنتاجام او اكتلافام كالتطكيق مثال

