أساليب التعليم والتعلم )التقليدية وغير التقليدية(
اوال أساليب التعليم التقليدية:
 -1المحاضرات النظرية:
ھي أحد أكثر األساليب شيوعا ً في عرض المعلومات في المجموعات الكبيرة .االتصال غالبا ً
يكون في اتجاه واحد :عند تقديم المحاضرة ينصت الحضور ويسجلون النقاط وعادة ما يتم طرح
األسئلة بعد نھاية المحاضرة.
المحاضرة تم ّكن من عرض قدر كبير من المعلومات في فترات قصيرة من الوقت.
ھذا يوضح مالئمة المحاضرة لألوضاع التي يكون فيھا الوقت محدوداً .ويمكن زيادة وتحسين
فعالية المحاضرة من خالل استخدام المعينات البصرية المناسبة من أدبيات تساعد المتلقي في
تكوين صورة ذھنية حول الموضوع المقدم وتجعله أكثر تركيزاً.
مميزات المحاضرة:
o
o
o
o

تختصر الكثير من الوقت.
تناسب مختلف أحجام المجموعات.
ال تحتاج إلى الكثير من المعدات.
يمكن تعديلھا لتناسب احتياج الطالب.

عيوب المحاضرة:
o
o
o
o

االتصال في اتجاه واحد يقلل من التغذية الراجعة والمداخالت.
االنتباه يقل كلما طالت المحاضرة.
معدل التذ ﱡكر واالستعادة يكون منخفضا ً.
غير مناسبة للتدريب على المھارات.

 -2الدروس العملية:
التدريب العملي أكثر ارتباطا ً بحاجات الطالب ،كما أنه يظھر بطريقة كبيرة عالقة التكامل بين
الجانب المھاري والجانب المعرفي في عملية التعليم.
المھارات المكتسبة:
 .1التخطيط والتصميم ،ويتضمنان صياغة األسئلة ،وتوقع النتائج ،وصياغة الفرضيات
وتصميم خطوات التجربة.
 .2األداء ،ويتضمن القيام بالتجربة والتعامل مع المواد واألجھزة المختبرية وتنفيذ التجربة
وتدوين النتائج ومالحظة المعلومات وتمحيصھا.
 .3التحليل والتفسير ،ويتمثالن في معالجة المعلومات وفحصھا وتفسير العالقات وعمل
التصميمات ومحددات التجربة وصياغة أسئلة جديدة بناء على نتائج التجربة.
 .4التطبيق ،ويتضمن عمل تنبؤات بأوضاع جديدة ووضع فرضيات في ضوء نتائج
التجربة وتطبيق األساليب المعملية في تقصي وحل المشكالت العملية الجديدة
مميزات الدروس العملية:
 .1اكتشاف الطالب للمعلومات :فيمكن باستخدام التجارب المعملية أن يكتشف الطالب
بأنفسھم بعض المعلومات الجديدة بالنسبة لھم.
 .2التحقق من بعض المعلومات التي سبق دراستھا وتطبيقھا في مواقف جديدة .
 .3تدريب الطالب على خطوات الطريقة العلمية في التفكير.
 .4إكساب الطالب المھارات العلمية المختلفة :فمن التجارب المعملية يمكن إكساب الطالب
المھارات العلمية المختلفة اليدوية مثل استخدام بعض األجھزة واألدوات  ،كما يمكن عن
طريق التجارب المعملية اكتساب المھارات العقلية مثل المالحظة والوصف والمقارنة
واالستنتاج ،والتحليل وغيرھا من المھارات.
 .5اكتساب الطالب الميول واالتجاھات العلمية :نتيجة استخدام التجارب المعملية والتوصل
إلى اكتشاف معلومات جديدة أو حل للمشكالت العلمية ،كل ھذا يؤدي إلى زيادة ميل
الطالب للمواد العلمية واستمرارھم في دراستھا واحتمال تخصصھم في المجاالت
العلمية مستقبالً كما أنھا قد تؤدي إلى اكتساب لالتجاھات العلمية مثل الدقة واألمانة
العلمية والموضوعية.
 .6تساعد على حل المشكالت العلمية لدى الطالب.
 .7التعلم عن طريق العمل :ففي المعمل يقوم الطالب بأنفسھم بإجراء التجارب بكل
تفصيالتھا ،وبذلك يكون التعلم لكل طالب منھم ويترتب على ذلك ،اكتساب الطالب
خبرات علمية حسية مباشرة مع بقاء المادة العلمية المتعلمة واالحتفاظ بھا مدة أطول.
 .8تساعد الطالب على حسن استخدام األجھزة المختلفة وصيانتھا وكذلك االعتدال في
استخدام المواد.
 .9احترام العمل اليدوي :تساعد تجارب المختبر على اكتساب الطالب المھارات والميول
للتجريب واحترام العمل اليدوي ويتحقق ھذا من خالل ممارستھم للتجربة واستمتاعھم
بمشاھدتھا وبخاصة في إجرائھا.
 .10التعاون بين الطالب :تساعد التجارب المعملية في تعويد الطالب على التعاون وتحمل
المسؤولية الفردية ،الجماعية واإلحساس بروح الجماعة نفسھا.
 .11تھيئ الفرصة في الدروس العملية للخبرة الحسية المباشرة ،فالطالب يلمس ويرى ويشم
ويتذوق ما يقوم به.

ثانيا أساليب التعليم غير التقليدية:
 -1المشاريع العملية:
• تنتج المشروعات من األسئلة المثيرة للتحدي والتي ال يمكن اإلجابة عنھا بالتعليم القائم
على التذكر.
• كما تضع المشروعات الطالب في دور فعال ھو حالل المشكالت ومتخذ القرار
والمتقصي والموثﱢق .
• يصبح الطالب أكثر تعمقًا في التعليم عندما تتاح لھم الفرصة لمواجھة مشكالت معقدة
ومثيرة للتحدي وحتى أكثرھا فوضى والتي تشبه الحياة اليومية بشكل كبير.
• يتجاوز التعليم المعتمد على المشروعات العملية فكرة إثارة اھتمام الطالب فقط حيث
تشجع المشروعات جيدة التصميم عملية االستفسار النشط واالرتقاء بمستوى التفكير.
بالنسبة إلى الطالب ،تشمل مزايا التعليم المعتمد على المشروعات العملية ما يلي:
 .1زيادة نسبة الحضور وزيادة االعتماد على الذات وتحسن التوجھات نحو التعليم
 .2فوائد أكاديمية تساوي تلك الناتجة عن النماذج األخرى أو تكون أفضل منھا ،وذلك من
خالل اشتراك الطالب في مشروعات وتحمل مسئولية تعلمھم على نحو أكبر مما يحدث
أثناء أنشطة الفصول الدراسية التقليدية
 .3فرص تنمية المھارات المعقدة مثل مھارات التفكير العليا وحل المشكالت والتعاون
والتواصل

 -2األبحاث والتقارير:
يتم تقسيم الطالب إلى مجموعات وتكليف كل مجموعة بعمل بحث علمي عن موضوع معين من
موضوعات المنھج الدراسي وقيام القائمين بالتدريس بتقييم تلك األبحاث والتقارير من الجوانب
التالية:
 .1المادة العلمية
 .2األسلوب والصياغة
 .3حداثة المعلومات والبيانات
 .4األخطاء اإلمالئية والنحوية
 .5اإلخراج الفني
 .6عنوان البحث
 .7عدد الصفحات
 .8التدرج في معالجة األفكار وتسلسلھا
 .9المراجع العلمية
ويھدف ھذا النشاط لقياس قدرة الطالب على البحث واالستقصاء وتجميع المعلومات من
مصادرھا المختلفة مثل:
• شبكة االنترنت
• الكتب والمراجع
• المجالت والدوريات العلمية
• رسائل الماجستير والدكتوراه

 -3حضور ورش العمل والندوات والدورات والمؤتمرات العلمية:
يكلف الطالب بحضور ورش العمل والندوات والدورات والمؤتمرات العلمية سواء بالجامعة او
بالجامعات األخرى ومطالبته بكتابة تقرير عن ھذه الندوات والمؤتمرات للوقوف على مدى
استفادته من حضورھا وتحقيق الھدف منھا
أھداف ورش العمل والندوات والدورات والمؤتمرات:
• تحديث الثقافة الصيدلية
• اكتساب الجديد من العلوم الصيدلية
• التبادل الفكري بين كل العاملين في المجال الصيدلي والتعرف على طرق جديدة
ومھارات وخبرات اآلخرين من كافة الدول المشاركة...باإلضافة لسماع آراء أساتذة
دوليين واالستفادة من أقوالھم وخبراتھم..

 -4القيام بعمل العروض التقديمية:
يكلف الطالب بعمل عرض تقديمي لشرح ومناقشة موضوع معين امام جمھور من الطالب
واألساتذة ويتم تقييمه من الجوانب التالية:
 .1التمكن من المادة العلمية وشرحھا بطريقة جيدة
 .2مساھمة العرض التقديمي في وضوح وثبات المعلومة وسرعة وصولھا
 .3اإللمام بمھارات االتصال الفعال والتواصل مع اآلخرين
 .4القدرة على اإلجابة على تساؤالت الحضور بطريقة موضوعية
 .5اإللمام بمھارات تصميم العروض التقديمية

أھمية تقديم عروض جيدة
تنبع أھمية مھارات تقديم العروض من أنھا احد الوسائل التي يستخدمھا الطالب لنقل المعلومات
ولعرض عمله وإلقناع اآلخرين.
وبالتالي فقد يكون الطالب ممتازاً في عمله ولكن عندما ي ُطلب منه أن يعرض نتائج عمله في
عرض تقديمي ال يستطيع عرضه بشكل جيد فيؤخذ عنه انطباع سيء .لذلك فمن األمور األساسية
للطالب أن يكون لديه القدرة على تقديم عروض جيدة وفعالة.

