
التعليم بالنمذجة

 

في ظل التعليم عن بعد



مقدمة
جاءت  نظرية التعليم االجتماعي لتقول بأن الناس

يتعلمون سلوكيات جديدة عن طريق التعزيز أو
العقاب الصريحين، أو عن طريق التعلم بمالحظة

المجتمع من حولهم. فحين يرى الناس نتائج
إيجابية ومرغوبة للسلوك الذي يالحظونه (من قبل

غيرهم)، تزداد احتمالية تقليدهم، ومحاكاتهم،
وتبنيهم لهذا السلوك.



 
    لقد ظهرت العديد من المفاهيم، واالستراتيجيات،

واألساليب التعليمية بهدف تطوير المعارف، وتطور المتعلمين.

ولعل منها ما هو قائم عىل استفادة المتعلمين من أدواتهم

اإلنسانية ومنها المالحظة. حيث يالحظ تعامل اآلخرين مع

األشياء والبيانات ويمارس نفس األساليب، أو عن طريق

التجربة والمحاولة والخطأ في التعلم. وهذا ما أظهر لنا التعليم

بالنمذجة أو المالحظة أو المحاكاة، وكأنه إبراز للنموذج الذي

يحاكيه المتعلم في تفكيره وأساليب تعلمه وحل مشاكله حتى

يستقي المعرفة الكاملة منه.



مفهوم التعليم بالنمذجة وأنواعه:
“اهتم العديد من علماء النفس بأهمية التقليد والمحاكاة
والتفاعل االجتماعي في حدوث التعلم، وكان من أشهرهم

العالم ألبرت باندورا (Bandura) الذي اقترن اسمه بنظرية

التعلم االجتماعي (Social Learning) أو ما يعرف بالتعلم

بالمالحظة أو النمذجة (Modeling)، والتي تشير إىل أن معظم

سلوك البشر متعلم من خالل المالحظة سواء بالصدفة أو

بالقصد، وأن التعلم ال يتم في فراغ بل في محيط اجتماعي.



مفهوم التعليم بالنمذجة وأنواعه
التعلم بالنمذجة, أو ما يعرف بالتعلم بالمالحظة, هو نوع من

أنواع التعليم, الذي يتم االعتماد من خالله عىل النماذج في نقل

فكرة او خبرة إىل فرد أو مجموعة أفراد, 

http://www.teachingskills.org/2015/05/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85/


انواع التعلم بالنمذجة
 

 النمذجة الحية أو المباشرة
 

النمذجة المصورة

 
النمذجة بالمشاركة
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مراحل التعلم بالنمذجة
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مراحل التعليم بالنمذجة

حدد باندورا أربع عمليات متضمنة التعليم بالنمذجة (المالحظة)

كما يلي:

أوالً: االنتباه: تتأثر عملية االنتباه للنموذج بعوامل كثيرة منها:

خصائص كل من النموذج والشخص القائم بالمالحظة

ومستوى الدافعية لدى األخير، والجاذبية المتبادلة من النموذج

والشخص، وإدراك كفاءة النموذج وتقّبله ومكانته وقوته

االجتماعية فضالً عن التشابه في العمر والجنس والمستوى

االجتماعي واالقتصادي.

 
 



مراحل التعليم بالنمذجة

ثانيا: االحتفاظ: يتضمن االحتفاظ اختزان استجابات النموذج
في ذاكرة المتعلم وذلك عن طريق عمليات الترميز أي عىل

شكل رموز وبخاصة التدوين اللفظي ثم تكرار المعلومات بما

يساعد عىل االحتفاظ بالتعلم.

 



مراحل التعليم بالنمذجة

ثالثا: األداء: عندما يتقبل سلوك النموذج عىل أنه مالئم بالنسبة
له ويرى أنه من المحتمل أن يؤدي إىل نتائج ايجابية فإن

الشخص يميل إىل تكرار سلوك النموذج وقد تعمل الصور

العقلية واألفكار المكتسبة خالل التعلم بالمالحظة بوصفها

منبهات داخلية شبيهة بالمنبهات الخارجية التي يقدمها

النموذج



مراحل التعليم بالنمذجة

رابعا: الدافعية: البد من توافر الدافع ألداء االستجابة المكتسبة

وهذا شرط مهم لحدث التعلم بالمالحظة فقد تتوافر شروط:

االنتباه واالحتفاظ واألداء وال تصدر استجابة التعلم نظراً لعدم

وجود دافع أو سبب فال تظهر استجابة كافية لها. (محمد،

(2007



ميزات التعليم بالنمذجة:
 

يرى جوريل وكابرون أن استراتيجية النمذجة المعرفية طريقة
قوية إلحداث وتوليد تغيرات دافعية مثل تدعيم الفاعلية الذاتية
واإلصرار على تحقيق المقاصد واألهداف، كما أن لها تأثيرات في

األداء. ونمذجة المعلم ال تعني مجرد تقليد الطالب للمعلم أو
مالحظته، بل أن يتعلم كيف يفكر المعلم وهو يحل مشكلة ما أو

يعبر ويفكر وينظم العمل من ناحية إدارة الوقت المخصص للمهمة
التعليمية التي يؤدونها الطالب. 



خطوات إستراتيجية 
النمذجة المعرفية

 
 
 

توضيح الهدف

الربط بالخبرة السابقة
ة ئ ي ه ت ل ا

يقوم المعلم بدور النموذج

المعلم يعرض سلوكياته

الطالب يحتذى بالمعلم
سطة ا و ب مذجة  ن ل ا

م ل ع م ل ا

يقوم الطالب بدور النموذج

يعبر بصوت عال

يصحح اخطاءة بصوت عال
سطة ا و ب مذجة  ن ل ا

ب ل طا ل ا

التنبية الخطاء المتعلم



تعديل السلوك لدى المتعلمين

تنمية عادات وقيم المتعلمين

تنمية المهارات الفنية والحرفية والرياضية لدى الفرد

التطبيقات التربوية  لنظرية التعلم بالنمذجة
 

 

 



مثال تطبيقي

 





النمذجة في التعلم عن بعد
التعلم عن بعد والنمذجة

يمكن أن تتم النمذجة في التعلم عن بعد، من خالل استخدام الوسائط
المتعددة للنماذج اإليجابية كي يتبعها المتعلم، أو بعرض النماذج السلبية
وأخطائها وعواقب تلك األخطاء كي يبتعد عنها المتعلم. وتعزيز القيم
في تحفيز المتعلمين على الصدق في أداء الواجبات وعدم الغش .

وال يمكن إغفال أهمية إبراز نموذج المعلم في البحث عن المعارف على
االنترنت ومن خالل األوعية المعلوماتية والتي يتعلم منها المتعلمون

الطريقة الصحيحة والخطوات المتبعة للبحث والتنقيب عن المعلومات
الثقة غير المضللة.



معلمي الكريم

جرب ان تعلمني بهذه الطريقة

فانت دوماَ قدوتي

وانا اتطلع دوما لطرق جديدة
في التعلم تحفزني وتثير الدافعية

لدي
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