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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 (:انرؼهٍى انهفظً ري انًؼُى فً(  David Ausubelٔظشيت دافيذ أوصوبً   

 
 

 :مقدمة
 يثح للمتعلم ادلعريف اجلانب على تركيز من نظريتو حتملو ما على بناء ادلعرفية ادلدرسة أصحاب من بلو أوز  يعد 

 ، ولديو احلاضرة ادلعرفة تنظيم ومدى عنده الوضوح مدى ىو ادلتعلم على التأثَت يف أمهية األكثر العامل أن يعترب

 ادلتقدمة ادلنظمات على تقوم أن جيب التعليمية العملية وأن مسبقا، ادلتعلم يعرفو ما على يقوم التعليم بأن يؤمن
 .معرفتهم بناء الطالب يستطيع حىت نظريات شكل على أي( نظري ىيكل) شكل على تكون اليت
بل من خالل ىذه النظرية تربيرا الستخدام التدريس ادلباشر عن طريق التلقي شلا جيعل التعليم و ويقدم أوز       

 . أكثر معٌت للطالب وقارن بُت التعلم باالستقبال والتعلم باالكتشاف وأيهما يوصل إىل التعلم ذي ادلعٌت التام
 

 

 :انرئيسية ومالحمها فكرجها اننظرية
 :وىو واحد مبدأ يف ادلعريف النفس علم كل بلو أوز  اختصر
 " ذلك على بناءً  لو ولندرس منو فلنتحقق بالفعل ادلتعلم يعرفو ما ىو التعلم يف مؤثر عامل أعظم نأ" 
 التعليمية للخربات عقلي تركيب للفرد أن وىو مبدأ على تقوم النظرية ىذه أن :نقول أن ديكن سبق ما خالل ومن
 لتصبح اجلديدة ادلعلومات دمج خالل من جديد من تشكيلو يعاد الًتكيب ىذا فإن جديدة خربة يف دير وعندما
 .منو يتجزأ ال جزءاً 
 
 

 :بموأوز ديفيد عند انحعهم
 وبُت دةجدي معلومة من للمتعلم يقدم بينما وارتباطات عالقات وإنتاج إدراك عملية: بأنو التعلم بلو أوز  يعرف 

 أن ديكن ما على كبَتة بدرجة يؤثر معرفة من ادلتعلم لدى فما للمتعلم، ادلعريف البناء يف بالفعل ادلوجودة ادلعلومات
 (يتعلمو أن ديكن ما على بالتايل ادلعرفية بنيتو على يضيفو

 

 

 



 :واٌجذوي اٌتاٌي يىضح ّٔظ اٌّتؼٍُ في سبظ اٌّؼشفت

 

 

 ذقذٌى انًؼشفح

الاالصرقثــــــ  االكرشـــــاف 
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 اٌفهُ

 وإدسان اٌّؼًٕ

: تؼٍُ باالستمباي لائُ ػًٍ اٌّؼًٕ * 

Meaningful Perception 

Learning 

ػٕذِا تمذَ اٌّؼشفت في صىسة واٍِت 

ٌٍّتؼٍُ فيمىَ بشبظ بٕيته اٌّؼشفيت 

 بطشيمت ِٕظّت

 :تؼٍُ باالوتشاف لائُ ػًٍ اٌّؼًٕ * 

Meaningful  Discovery 

Learning 

يحذث ػٕذِا يصً اٌّتؼٍُ ٌٍّؼشفت 

بٕفسه ويؼًّ ػًٍ سبظ بٕيته اٌّؼشفيت 

 بطشيمت ِٕظّت

 اٌحفــــــــظ

: تؼٍُ باالستمباي لائُ ػًٍ اٌحفظ* 

Rote 

Perceptional Learning 

ويحذث ػٕذِا تمذَ اٌّؼشفت في صىسة 

وٍيت ٌٍّتؼٍُ فيحفظها دوْ سبظ ببٕيته 

 اٌّؼشفيت

 

: تؼٍُ باالوتشاف لائُ ػًٍ اٌحفظ* 

Rote Discovery Learning 

يحذث ػٕذِا يصً اٌّتؼٍُ بٕفسه وٌىٓ 

 ال يشبطها ببٕيته وإّٔا يحفظها

 

 

 :أوزبم نظرية عهيها بنيث انحي األساسية املفاهيم 
  Cognitive structure:المعرفية البنية (1

 الفرد تعلمها اليت والقضايا والنظريات والتعميمات علوماتوادل وادلفاىيم احلقائق من يتألف الذي وىي اإلطار
 .ادلناسب التعليمي ادلوقف يف واستخدامها استدعائها وديكن

 : Meaningful المعنى ذات المادة (2
تعترب ادلادة التعليمية اليت يتعرض ذلا الفرد ذات معٌت إذا كانت مرتبطة ببنية الفرد ادلعرفية ارتباطًا جوىريًا وغَت 

 " معٌت ذات تعلم"  إىل بلو أوز  لنظرية طبقاً  تؤديو رتباطياإل العالقةوائي وىذه عش
"  صم تعلم" إىل يؤدي وعشوائي جوىري غَت ضلو على ادلعرفية الفرد ببنية التعليمية ادلادة ارتباط فإن ادلقابل ويف

 .احلفظ على والقائم
 : Reception learningباالستقبال التعلم   (3
 ادلوقف يف الرئيسي الدور يكون حبيث النهائية صورهتا يف ادلتعلم على التعليمية ادلادة فيو تعرض الذي التعلم ىو

 . ادلادة ىذه استقبال على ادلتعلم دور ويقتصر للمتعلم يقدمها مث ادلادة وتنظيم بإعداد يقوم فهو للمعلم، التعليمي



 :Discovery learning باالكتشاف التعلم (4
 ادلوقف يف رئيسياً  دوراً  ادلتعلم يؤدي حبيث األولية صورهتا ادلتعلم يف على التعليمية ادلادة فيو ضتعر  الذي التعلم ىو

 .ادلعرفية بنيتو يف ودرلها وترتيبها وتنظيمها التعليمية ادلادة باكتشاف يقوم فهو التعليمي
 : Subsumptionالدمج   (5
 فينتج تعديلها هبا يتم بطريقة ادلتعلم لدى ادلعرفية البنية يف موجود ىو مبا اجلديدة ادلعلومات بدمج هتتم عملية ىو
 . وتطويرىا السابقة ادلعرفية البنية تساعد على منو  جديدة وأفكار مفاىيم عنها

 :المتسلسل التنظيم (6
 000 لألخص األعم من الًتتيب يبدأ كان ادلتعلم ذىن يف ادلعرفية البنية تنظيم بو يقصد اذلرمي ادلتسلسل التنظيم
 . ىكذاو 
 :Advanced organizer( المتقدمة المنظمات أو) المتقدم  المنظم (7
 بنية حول التعليمي، ادلوقف بداية يف تقدم سلتصرة، دتهيدية مادة أو مقدمة من طالبو ادلعلم بو يزود ما كلوىو  

 ما بُت وردمها سافةادل ربط خالل من بادلوضوع، ادلتصلة ادلفاىيم تعلم هبدف معاجلتها ادلراد وادلعلومات ادلوضوع
 :بل ادلنظمات ادلتقدمة إىل نوعُت وىيو ويقسم اوز  معرفتو حيتاجما و  قبل، من ادلتعلم يعرف

 (:واإليضاح العرض) الشارح المنظم - أ
 على ملتويش سابقة خربة أي فيو للتالميذ وليس دتاماً  جديداً  الدرس موضوع يكون عندما ادلعلم إليو يلجأ

 .يماتوالتعم ادلفاىيم تعريفات
 :المقارن المنظم  - ب
 ادلوضوع عن السابقة اخلربات بعض لديهم والتالميذ كلياً  جديد غَت الدرس موضوع يكون عندما ادلعلم إليو يلجأ 
 خالل من منظم عقلي نسق يف وتثبيتها سابقتها عن ودتييزىا اجلديدة ادلعلومات دمج يف فيسهم جوانبو بعض أو

 .ابينه واالختالف الشبو أوجو توضيح

 : نظرية اوزوبم عهى منظىمة املنهج تانعكاسا

 

   تٕظيــــُ اٌّحتـــــىي 

 : للوصول إىل تعلم قائم على ادلعٌت مبدأين لتنظيم احملتوى " أوزوبل " يقًتح 
 .التفاضل ادلتوايل  – 1



 . التوفيق التكاملي  – 2
كثينينينينينر لينينينينينوالً إىل ادلفينينينينيناىيم األكثينينينينينر ويعينينينينينٍت ادلبينينينينيندأ األول أن يينينينينيننظم زلتينينينينينوى ادلينينينينينادة الدراسينينينينينية مينينينينينن ادلفينينينينيناىيم األ 

 . تفصيالً وختصصاً 
ادلعرفينينينينينينة السينينينينينينابقة ادلوجينينينينينينودة يف ويعينينينينينينٍت ادلبينينينينينيندأ الثينينينينينيناق أن تتكامينينينينينينل وتتوافينينينينينينق ادلعرفينينينينينينة اجلديينينينينينيندة مينينينينينينن زلتينينينينينينوى معينينينينينينُت مينينينينينينع 

 .  البنية ادلعرفية لعقل ادلتعلم

 

  ػٍّيت اٌتذسيس 

 Advancement ربة ادلتقينينينينينينيندميقينينينينينينينًتح أوزوبينينينينينينينل وفقينينينينينينيناً لنظريتينينينينينينينو إسينينينينينينينًتاتيجية معينينينينينينينينة تسينينينينينينينتخدم مينينينينينينيننظم اخلينينينينينينين

Experience Organizers   مقدمينينينينة شينينينيناملة دتهيديينينينينة تقينينينيندم للمينينينينتعلم قبينينينينل " أوزوبينينينينل " وىينينينينو كمينينينينا يينينينينرى
 تعلينينينينينم ادلعرفينينينينينة اجلديينينينينيندة وتكينينينينينون علينينينينينى مسينينينينينتوى مينينينينينن التجريينينينينيند والعموميينينينينينة والشينينينينينمول وبعبينينينينينارات مألوفينينينينينة لينينينينيندى ادلينينينينينتعلم

لمينينينينتعلم عينينينينينن طريينينينينينق الينينينينينربط بينينينينينُت األفكينينينينينار اجلديينينينينيندة ادلينينينينينراد حبيينينينينث تيسينينينينينر احتينينينينينواء ادلينينينينينادة اجلديينينينينيندة يف البنيينينينينينة ادلعرفيينينينينينة ل. 
 .تعلمها وبُت األفكار ادلوجودة يف البنية ادلعرفية للمتعلم 

 : وتنقسم ادلنظمات ادلتقدمة إىل منطُت  
 :   Explanative Advanced Organizers ادلنظمات ادلتقدمة الشارحة – 1

مهينينينينينا جديينينينينيندة دتامينينينينيناً وغينينينينينَت مألوفينينينينينة للمينينينينينتعلم حيينينينينينث ويسينينينينينتخدم ىينينينينينذا الينينينينيننمط حيينينينينينث تكينينينينينون ادلينينينينينادة ادلينينينينينراد تعل 
 . تزود ادلتعلم ببناء تصوري عن موضوع التعلم حبيث ديكن ربطو بتفاصيل ذلك ادلوضوع 

 :   Comparative Advanced Organizers ادلنظمات ادلتقدمة ادلقارنة – 2

ائص ىينينينينينينذا ويسينينينينينينتخدم ىينينينينينينذا الينينينينينيننمط حيينينينينينينث تكينينينينينينون ادلينينينينينينادة موضينينينينينينوع الينينينينينينتعلم مألوفينينينينينينة للمينينينينينينتعلم ومينينينينينينن خصينينينينينين 
 : النمط من ادلنظمات ادلتقدمة أنو 

 . يساعد ادلتعلم على إجياد تكامل بُت ادلفاىيم اجلديدة وادلفاىيم ادلوجودة يف بنيتو ادلعرفية * 
 . يساعد ادلتعلم على التمييز بُت األفكار اجلديدة واألفكار ادلوجودة يف بنيتو ادلعرفية* 

ب الًتكيينينينينينينيني يف عمليينينينينينينينة تنظينينينينينينينيم احملتينينينينينينينوى وعمليينينينينينينينة التينينينينينينيندريس حيينينينينينينينث اسينينينينينينينتخدام األسينينينينينينينلو " أوزوبينينينينينينينل " وىكينينينينينينينذا يينينينينينينينرى 
" ، وىكينينينينينذا يالحينينينينينظ أن أوزوبينينينينينينل يينينينينينرى عكينينينينينس مينينينينينا يينينينينينينراه ( مينينينينينينن البسينينينينينيط إىل ادلركينينينينينب)يبينينينينيندأ مينينينينينن العينينينينينام إىل اخلينينينينينا  

 :(كما ىو موضح بالشكل)يف تنظيم التعلم " جانييو 
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 :املحقدمة املنظمات فىائد
 :ومنها ادلتقدمة ادلنظمات حتققها اليت الفوائد من عدد( 2001) غلولالز  يذكر 
 .للمعلم التعليمية العملية تسهيل-1
 .ادلتعلمُت إىل ادلعلومات من كبَت مقدار نقل ادلعلم يستطيع -2
 .ذلم مألوفا وجعلو اجلديد للموضوع ادلتعلمُت هتيئة -3
 ليكون ادلعلومات وربط العالقات إلدراك اءواالستقر  االستدالل قدرة ادلتعلم عند تنمي ادلتقدمة ادلنظمات -4

 .تام معٌت ذا التعلم
 حيتفظ أنو حبيث ادلعريف، منوه يف وتسهم التعلم موضوع على السيطرة من ادلتعلم ادلتقدمة ادلنظمات دتكن -5

 .ادلعريف منوه ينمي شلا ادلعرفية بنيتو مع مًتابطة وجيعلها بادلعلومات

 
  :حىافض أو دوافغ اٌتحصيً وّا يشاها أوصوبً* 

للتحصيل واليت ترتبط فيما بينها بروابط ويتم تغيَتىا بنمو الفرد وتشمل ىذه  أكد على أن ىناك ثالثة دوافع
  :ادلكونات

  :ـ اٌذافغ اٌّؼشفي 1

يومية فإذا كان ادلتعلم يتصف حل ادلشاكل اليت تقابلو يف حياتو ال ىذا الدافع يعود حلاجة ادلتعلم ورغبتو األكيدة يف
 . ىذا الدافع قد يعمل على زيادة حتصيلو التعليمي هبذه الصفات فإن

  :ـ تحميك اٌزاث 2

 . يتضمن الدوافع للحصول على مكانة مرموقة يف اجملتمع والنجاح ادلستمر
  :اٌحاجت إًٌ االٔتّاء ـ 3

و وىذا قد يكون واضحاً عند األفراد الفعالُت يف في كل فرد حيس حباجة إىل االنتماء إىل اجملتمع الذي يعيش



 االىتمام والرعاية والتشجيع من كبار السن يف رلتمعهم ليحسوا أهنم جزء من ىذا اجملتمع فاألطفال حيتاجون إىل
 . اجملتمع

 

 

  أوزبم ننظرية انرتبىية انحطبيقات

ذه النظرية بشكل كبَت يف التخطيط الًتبية ىو تعلم الطالب احملتوى وسامهت ى يعتقد أوزوبل أن ىدف -1
والًتكيز كان  وتنفيذىا وتقوديها وتطوير طرق التدريس فهي تركز على نتاج العلم وليس عمليات العلم للدروس

 . منصب على احلقائق وادلفاىيم وادلبادئ العلمية والعالقة بينها
مسبقاً مث العمل على ربط  لدى ادلتعلمتركز على أمهية اىتمام معلم العلوم بالتعرف على ادلعلومات اليت  -2

 . ادلعلومات اجلديدة بتلك القددية
سهلة  بادلنظمات ادلتقدمة وأن تكون عامة وشاملة ومشوقة وعلى ادلعلم أن خيتم درسو مبراجعة يهتم أوزوبل -3

دة مبا يعرفو ادلعلومات اجلدي للمفاىيم الرئيسية للتأكد من حتقيق أىداف الدرس وأن عملية التعلم دتت بربط
 .عملية مهمة لتسهيل عملية التعلم الطالب من قبل وإعطاء الطالب واجبات وأسئلة تطبيقية

تدريس وقد كانت مبنية على نظرية أوزوبل للتمثيل اليف  حديثة ظهور اسًتاتيجياتوقد كان ذلا دور واضح يف 
 :ىي ادلعريف

 

 . خشائظ اٌّفاهيُ ـ 1

 . ـ شبىاث اٌّفاهيُ 2

 .v ىَ اٌتخطيطيت راث اٌشىًـ اٌشس 3

 . ـ اٌشسىَ اٌتخطيطيت اٌذائشيت ٌٍّفهىَ 4

 

 :مفهىمها  واهميحها خريطة املفاهيم
 

 :ادلفاىيم خرائط مفهوم
 . ادلعرفة فروع من فرع مفاىيم بُت ادلتسلسلة العالقة توضح األبعاد ثنائية ختطيطية رسوم عن عبارة ادلفاىيم خرائط
 :ادلفاىيم خرائط أمهية
 .صعبة أهنا أدركوا اليت ادلفاىيم ضلو اجتاىاهتم وتغَت ادلتعلمُت عند القلق تقلل -1
 .للمتعلم ادلعرفية بالبنية اجلديدة ادلفاىيم ربط على تساعد -2
 .البتكاري التفكَت على ادلتعلمُت تساعد -3



 .العليا التفكَت مستويات قياس على ادلعلم تساعد -6 
 .منها االستفادة على والقدرة للمعلومات اذلرمي التنظيم على تساعد -4
 .تعلموه عما مبلخص ادلتعلمُت تزود -5
 .ادلراجعة ألغراض تستخدم -7

 :خطىات بناء خريطة املفاهيم 

 

 :يعتمد بناء خريطة ادلفاىيم على رلموعة من اخلطوات ىي
 .اختيار ادلوضوع الدراسي ادلراد وضع خريطة مفاىيم لو -1
 .ضوع الستخراج ادلفاىيم الرئيسة والفرعية ادلتضمنة فيوحتليل زلتوى ادلو  -2
 .وضع ادلفهوم األكثر عمومية ولواًل يف ادلوضوع على قائمة اخلريطة -3
 (تنازليا من أعلى إىل أسفل حسب لوذلا)ترتيب ادلفاىيم من األكثر عمومية حىت األكثر جتريدا  -4
 . مثلة يف أشكالمستطيلة مع مراعاة عدم ضع األ ية أورسم اخلريطة مع وضع ادلفاىيم يف أشكال بيضاو  -5
وذلك لوضعها على اخلطوط ...تتكون من، تشمل على، :لربط ادلفاىيم مثل (وصلة)اختياركلمات مناسبة  -6

 .ببعضاليت تصل ادلفاىيم 
 .مراجعة اخلريطة اليت مت تصميمها للوصول إىل أفضل تنظيم ذلا -7

  

 :بمجىانب اننقد عهى نظرية اوزو
 

 :إيجابياث إٌظشيت

  .تساعد يف بقاء أثر التعلم لفًتة أطولين  1
 . ادلرتبطة بادلفاىيم اليت تكون البنية ادلعرفية للفرد زيد من كفاءة الفرد يف تعلم ادلزيد من ادلعلومات اجلديدةتين  2
اليت  ظة بادلعاق اجلديدةادلفاىيم األساسية بعض عناصرىا الفرعية وتبقى ادلفاىيم زلتف ين عند النسيان تفقد 3

 .اكتسبها وبذلك تستمر يف أداء دورىا اذلام يف تسهيل دخول معلومات جديدة
 

 :سٍبياث إٌظشيت

أعطت أمهية كربى  تعلم باالستقبال وتعلم باالكتشاف ولكنها  : صلد أهنا قسمت التعلم ذي ادلعٌت إىل نوعُت. 1
 .التعلم باالستكشاف للتعلم باالستقبال وأغفلت



الوالدين أو ادلعلمُت أو األفراد يشَت إىل نوع  كما أهنا ترفض مبدأ التعزيز على الرغم من أن رضا واستحسان. 2
إدتام العمل التعليمي ادلطلوب حتقيقو والشعور بالرضا أو االقتدار الذي يلي  من التعزيز كما أن حل ادلشكلة أو

 . نوع من التعزيز ذلك ىو
التعليم الثانوي واجلامعي أكثر من تعليم األطفال  اللغوية يف عرض األفكار جيعلها تناسبتركيزىا على الناحية . 3

 . لعدم وصوذلم دلرحلة التجريد
 .حقائق ومفاىيم ومعارف تركزيها على احملتوى فاذلدف من الًتبية عند أوزوبل كان ىو تعليم احملتوى مبا فيو من. 4
 

   بم يفوجطبيقي عهى نظرية أوز مثال
 

 اٌثأي ِتىسظ: اٌصف   اٌظً وإٌىس: اٌّىضىع      تشبيت فٕيت : ّادةاٌ

 :خطىاث بٕاء خشائظ اٌّفاهيُ: أوال

 اٌضىء واٌظً وهُا حذدَا دسسدسس،  –كراب  -قذ ٌكىٌ وحذج :انًىضىع .1

 .أيثهح –ذحد فشػٍح  –فشػٍح  –أصاصٍح  –سئٍضح  :ذحذٌذ أَىاع انًفاهٍى .2

 انظم وانُىس :شئٍضحانًفاهٍى ان 

 انُىس –انظم : صاصٍحانًفاهٍى األ 

 انضىء انًشغ – (انضاطغ)انضىء  – انظم انضاقظ – انظم انحقٍقً :فشػٍحانًفاهٍى ان 

 .ذشذٍة انًفاهٍى يٍ انؼاو إنى األقم ػًىيٍح .3

 .ذحذٌذ انؼالقح تٍٍ انًفاهٍى يٍ خالل كهًاخ أو جًم .4

 :سصى انخشٌطح كايهح فً ضىء انؼالقح تٍٍ انًفاهٍى كًا ٌهً .5

 



    
  

 :إجشاءاث اٌتذسيس ٌخشائظ اٌّفاهيُ: ثأيا

 :األهذاف اٌسٍىويت

 .وانًفاهٍى انًُذسجح ذحرها، انضىء وانظمأٌ ٌؼشف انطانة  .1

شكالً يؼٍُاً وٌؼٍٍ نه يصذس افرشاضٍاً نهضىء وٌحذد تانرهىٌٍ وانرظهٍم انًرذسج أٌ ٌشصى انطانة  .2

حضة انزاوٌح  انضاقظ ( اقظ وانضىء انًُؼكش وانضىء انًشغوانظم انضانظم انحقٍقً )كال يٍ 

 .تًهاسج وإذقاٌ، يُها انضىء

 :اٌىسائً اٌتؼٍيّيت

 .انرجشتح انؼًهٍح+  األقالو انًهىَح+  انضثىسج+ سصىياخ نطالب صاتقٍٍ+ انصىس وانًُارج 

 

 :ٌهًذثذأ اإلجشاءاخ كًا (  اَظش انخشٌطح) تؼذ االَرهاء يٍ سصى انخشٌطح 

 (.ػًهٍح انرًهٍذ)اصرخذاو انخشٌطح كًُظى يرقذو  .1

 انرذسٌش أثُاء تحٍث َذسس انًفاهٍى وال َؼهق انخشٌطح فً: ذذسٌش انذسس تخشائظ انًفاهٍى .2

 .إنى أٌ ذكرًم خشٌطح انًفاهٍى كم يا َذسس يفهىو َرشكه ػهى انضثىسج يُفصمنكٍ و كايهح

، وذؼرثش (فً خراو انذسس)هٍى وانشتظ  تٍُها فً َهاٌح انذسس ٌطهة يٍ انراليٍز ذشذٍة انًفا .3

 .، حرى ٌصم انطالب فً انُهاٌح إنى خشٌطح انًفاهٍى انصحٍحح(يُظى يرأخش) انخشٌطح هُا

 :َضرخذو انخشٌطح فً ذقىٌى انذسس كًا ٌهً .4

 

 :اٌتمىيُ

 :أكًم انفشاغاخ تًا ٌُاصة فً خشٌطح انًفاهٍى انرانٍح: 1س

  

 

 انضىء وانظم 

 انظم انضىء

 ضوء ساطع شعاع ضوئي ظم حقٍقً ظم صاقظ

 ػباسة  ػٓ     
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 .الرياض

 وصًٍ هللا ػًٍ ٔبيٕا ِحّذ وػًٍ آٌه وصحبه وسٍُ                          

 انضىء وانظم 
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