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 رؤية الكمية
تخريج كوادر متميزة وبحث عممي متطور في شتى مجاالت العموـ الزراعية تسعى الكمية نحو 

 وتقديـ خدمات مجتمعية عالية الجودة لتنمية البيئة ومواكبة التقدـ العممي .
 

 رسالة الكمية
 

 وتزويدىـ بالمعارؼإعداد الكوادر البشرية المتخصصة في شتى مجاالت العموـ الزراعية 
 احتياجات المجتمع العممي لتمبيةفي سوؽ العمؿ واالرتقاء بمستوى البحث  ةالمؤىمة لممنافسوالميارات 

 والمساىمة في تنمية  البيئة.
 

 الغايات واألىداف اإلستراتيجية لمكمية 
زيادة كفاءة القدرة المؤسسػية وترسػيث اقافػة نػماف الجػودة والتطػوير المسػتمر بمػا ي( الغاية األولى)

 يتماشى مع معايير االعتماد .
 األىداؼ اإلستراتيجية

 ونع السياسات واألنشطة الداعمة لمخطة اإلستراتيجية. .1
تحػػػػػديث الييكػػػػػؿ التنظيمػػػػػي لمكميػػػػػة بصػػػػػفة دوريػػػػػة بمػػػػػا يتناسػػػػػب مػػػػػع أىػػػػػداؼ واحتياجػػػػػات  .2

 .تفعيؿ الشفافية واختصاصات  الكمية مع نماف
 زيادة فاعمية تحقيؽ العدالة وااللتزاـ بأخبلقيات المينة بصورة متميزة . .3
 زيادة دعـ النظاـ الداخمي لنماف الجودة وونع السياسات المنظمة لمعمؿ. .4
 زيادة فاعمية مواجية األزمات والمخاطر والكوارث بأسموب عممي .   .5

 
)الغايػة الاانيػػة( التطػوير المسػػتمر لمبػرامج التعميميػػة والمقػررات الدراسػػية بمػا يتواكػػب مػع احتياجػػات 

 لممعايير الحاكمة. سوؽ العمؿ واحتياجات المجتمع طبقاً 
 األىداؼ اإلستراتيجية

تػػػوفير خػػػدمات تعميميػػػة جاذبػػػة لمطػػػبلب ذات ارتبػػػاط وايػػػؽ باحتياجػػػات سػػػوؽ العمػػػؿ  .1
 والمجتمع الخارجي.  

 العمؿ عمى استحداث برامج جديدة ذات ارتباط باحتياجات سوؽ العمؿ .  .2
 

 داعمة ليما.)الغاية الاالاة(  تطوير إستراتيجية التعميـ والتعمـ والوسائؿ ال
 األىداؼ اإلستراتيجية
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توفير بيئة تعميمية جاذبة وكوادر بشرية متميزة لدييا القدرة عمى استخداـ الوسائؿ  .1
 التكنولوجية الحدياة في عمميتي التعميـ والتعمـ.

 تعظيـ دور التعمـ الذاتي وزيادة استخداـ المراجع في التدريس. .2
 رؽ التدريس.زيادة فاعمية سياسة التطوير المستمر في ط .3
 استخداـ أساليب التعميـ التعاوني فى العممية التعميمية والتدريب .  .4
 تعديؿ أنظمة تقويـ الطبلب . .5
 زيادة تعزيز وتطوير الدعـ والخدمات المقدمة لمطبلب . .6

 
)الغاية الرابعة ( اإلسياـ العممي والفكري في حؿ قنايا المجتمع عف طريػؽ بحػث عممػي تطبيقػي 

 أولويات االحتياجات الفعمية والواقعية لممجتمع .مبنى عمى 
 األىداؼ اإلستراتيجية

 ونع آلية لتنمية مصادر التمويؿ الذاتي لمبحث العممي ونماف التوزيع العادؿ ليا  . -1
ونػػػع آليػػػة لقيػػػاس كفػػػاءة العمميػػػة البحايػػػة ومػػػدى ارتباطيػػػا بحػػػؿ قنػػػايا ومشػػػكبلت المجتمػػػع  -2

 الفعمية.
 

الشػػػراكة الفعالػػػة مػػػع األطػػػراؼ المعنيػػػة والمسػػػتفيدة مػػػف بػػػرامج ووحػػػدات الكميػػػة  )الغايػػػة الخامسػػػة (
 طبلب ( . –مستامريف  –)قطاع خاص 

 األىداؼ اإلستراتيجية
تعزيز دور الوحدات ذات الطابع الخاص بالكمية لزيادة المساىمة في خدمة المجتمع الخارجي   -1
 . 
 وحؿ مشاكؿ وقنايا المجتمع المحيط . زيادة فاعمية دور الكمية في تطوير اإلنتاج -2
زيػػادة تعزيػػز القػػدرة عمػػى المشػػاركة المجتمعيػػة فػػي محػػو األميػػة الزراعيػػة وتبنػػي المشػػروعات  --3

 الصغيرة .
 

)الغايػة السادسػة (  تحقيػؽ التمييػػز عمػى مسػتوى كميػػات الزراعػة بصػعيد مصػػر متمامػة فػي اعتمػػاد 
 زية ( .بعض البرامج الخاصة ) برامج بالمغة االنجمي

 األىداؼ اإلستراتيجية
 االتجاه نحو اعتماد برامج بالمغة االنجميزية تمبى رغبات الطبلب واحتياجات المجتمع المحيط.
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 VALUESالقيم 
 

نماف العدالة وعدـ التمييز والمساواة بيف جميع العامميف بالكمية مف أعناء  .1
 ىيئة التدريس ومعاونييـ وعامميف 

الطبلب  في فرص التعميـ بغض النظر عف انتماءاتيـ نماف المساواة بيف  .2
 الدينية  أو مستواىـ االجتماعي .

 االلتزاـ بمعايير الجودة الشاممة في التعميـ والبحث والتطوير . .3
 نماف حرية الرأي ألعناء ىيئة التدريس والعامميف والطبلب . .4
 التعاوف والعمؿ بروح الفريؽ إلنجاز كافة  األعماؿ. . .5
 بقيـ وتقاليد المجتمع .االلتزاـ  .6
 االحتراـ المتبادؿ بيف جميع أفراد مجتمع الكمية. .7
 الوالء واالنتماء لمكمية والعمؿ عمى رفع مستواىا األكاديمي والتطبيقي. .8
 المصداقية والشفافية في اتخاذ القرارات المتعمقة بالنواحي المادية والمالية بالكمية. .9
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 التعميم والتعمم استراتيجية

 -: االستراتيجيةمفيوم 
أنماط مف  فيوتنعكس تمؾ القرارات  يتخذىا المعمـ،قرارات المجموعة مف  ىي االستراتيجية

 واالستراتيجيةوالعبلقة بيف األىداؼ التعميمية  ،التعميميالموقؼ  فياألفعاؿ يؤدييا المعمـ والطبلب 
 عمى أساس أنيا أنسب وسيمة لتحقيؽ األىداؼ. االستراتيجيةعبلقة جوىرية حيث يتـ اختيار  المختارة

 -التعمم: 
تغيير  أوبيدؼ اكتساب معرفة أو ميارة  بدونو،يقوـ بو المتعمـ بإشراؼ المعمـ أو  ذاتيىو نشاط 

 سموؾ.
 -التعميم: 

 فيتساعد المتعمـ عمى انجاز التغيير المرغوب فيو  التي )الخبرات(ىو التنظيـ المنظـ لمخبرة 
وىو عممية حفز واستاارة لقوى المتعمـ العقمية ونشاطو  المعمـ.يقودىا  التيإدارة التعمـ  ىيوعموما  األداء،
 التعميـ الجيد انتقاؿ أار التدريب والتعميـ يكفؿو  التعمـ،تمكنو مف التي وتييئة الظروؼ المناسبة  الذاتي

 -والتعمم: التعميم  استراتيجيةتعريف 
 المتعمميف،ومتتالية ومترابطة وشاممة ومرنة ومراعية لطبيعة  ةومتسمسمخطوات إجرائية منتظمة  -

لتحقيؽ  متاحة،لما يحدث داخؿ قاعة الدراس مف استغبلؿ إلمكانات  الحقيقيتماؿ الواقع  والتي
 المستيدفة.نواتج التعمـ 

ومتسمسؿ تيدؼ إلى تحقيؽ تحدث بشكؿ منتظـ  التيمجموعة تحركات المعمـ داخؿ قاعة الدراس  -
 األىداؼ التعميمية

 -الجيدة: التعميمية  االستراتيجيةخصائص 
 المتوقعة.أف تكوف شاممة بمعنى أنيا تتنمف كؿ المواقؼ واالحتماالت  -
 واالقتصادية.أف ترتبط ارتباطا وانحا باألىداؼ التربوية واالجتماعية  -
 نتيجة.أف تكوف طويمة المدى بحيث تتوقع النتائج وتبعات كؿ  -
 لمتطوير.أف تتسـ بالمرونة والقابمية  -
مف مخرجات  وما تنتجمف إمكانات عند التنفيذ مع  وما تحتاجأف تكوف عالية الكفاءة مف حيث مقارنة  -

 تعميمية.
 التعمـ.أاناء  فيأف تكوف جاذبة وتحقؽ المتعة لممتعمـ  -
 المتعمميف.وشراكة فعالة بيف  المتعمـ،ية مف بتوفر مشاركة إيجاأف  -

استخداـ تشكيمة كبيرة مف استراتيجيات التعميـ  فييطور مياراتو  الذيوالمعمـ الناجح ىو المعمـ 
 المختمفة.المواقؼ التعميمية  فيالمبلئمة  االستراتيجياتيجيد استخداـ  والذي والتعمـ،
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 مالتعميم والتعمونات استراتيجيات مك
 -:التعميميةاألىداف 
 0تدريسو  فيوينظميا ليسير وفقيا  الجامعييقوـ بيا المعمـ  التياإلجراءات  -
 األمامة واألنشطة والوسائؿ المستخدمة لتحقيؽ األىداؼ  -
 0لقاعة الدراسة  الصفيوالتنظيـ  التعميميالسياؽ  -
 0ينظميا المعمـ ويخطط ليا  التيأنواع استجابات الطبلب الناتجة عف المايرات  -
 0الطبلب  الستجاباتنمط التغذية الراجعة  -

 -الجيدة: مواصفات استراتيجيات التعميم والتعمم 
 . التعميميالموقؼ  فيبحيث تتنمف جميع المواقؼ واالحتماالت المتوقعة  الشموؿ، -
 0آلخر  دراسيبحيث يمكف استخداميا مف مستوي  لمتطوير،المرونة والقابمية  -
 0بأىداؼ تدريس المونوع األساسية االرتباط -
 .الدراسياالرتباط بنواتج التعمـ المستيدفة مف المقرر  -
 0ة الفروؽ الفردية بيف الطبلب امراع -
 0مراعاة اإلمكانيات المتاحة بالمؤسسة  -
 العميا.ميارات التفكير والعمميات العقمية تنمية  -
 والتعمـ لئلتقاف. الذاتيتحفيز الطبلب عمى التعمـ  -
 تتناسب وأعداد الطبلب  -

 -والتعمم: تصميم استراتيجية التعميم 
صورة خطوات اجرائية تراعى خصائص المتعمميف وفيـ الفروؽ الفردية  فيتصمـ االستراتيجية  -

 بينيـ.
 0 عند تنفيذىابالمرونة  االستراتيجيةيكوف لكؿ خطوة بدائؿ بحيث تتسـ  -
  0مرجوةالكؿ خطوة عمى جزئيات تفصيمية منتظمة ومتتابعة لتحقيؽ األىداؼ  تحتوي -

 -: والتعمماستراتيجيات التعميم 
ويمكف  والمتعمـ، كؿ مف المعمـ ةأدوار وأنشطتتعدد استراتيجيات التعميـ والتعمـ وتتبايف معيا 

 0النظر إلى استراتيجيات التدريس مف منظور انائى

   Teacher centered حول المعمم تتمركز مجموعة استراتيجيات -1
 العممية، ويستنبط،يعرض المادة  الذيوىو  المعرفة،يقوـ بنقؿ  الذيويكوف المعمـ ىو الخبير 

اإلصغاء  في( )المتعمـويتماؿ دور الطالب  المرجوة،ويشرح ويقدـ الدليؿ وصوال بالطبلب إلى األىداؼ 
 الطالب.مف وجية نظر  Reception االستقباؿوكتابة المبلحظات وتسمى سياسة 



7 

                               Learner centered )المتعمم(مجموعة استراتيجيات تتمركز حول الطالب  -2
 لممعرفة، ومكتشفا متأمبل متسائبلالمتعمـ  لمتعمـ، ويكوفحيث يكوف المعمـ مسيبل ومنسقا وموجيا 

والبحث سياسة الكشؼ و  مف جانب المعمـ Guidance والتوجيوالقيادة الطريقة أينا سياسة  ىذهوتسمى 
Inquiry or Discovery  0جانب المتعمـ  مف 

كما  التعمـ،مف  وال توجد استراتيجية وطريقة مامى يكتسب مف خبلليا الطالب أكبر أو أفنؿ قدر  
طريقة  أفنؿإف اـ يمكف القوؿ  الواحد، ومفالتخصص  فيلجميع المونوعات  طريقة تصمحال توجد 

لممونوع المستيدؼ وبأفنؿ استامار  طبلبويوفر فييا المعمـ بيئة تعمـ تيسر تعمـ  التيالطريقة  ىي
 لئلمكانيات المتاحة مف مصادر تعمـ وتكنولوجيا تعميـ.

 Learning stylesالتعمم أنماط 
 -التعمم: مفيوم نمط 

 ليا،وكيفية معالجة المث وتخزينو  المعموماتالفرد يجب أف يتمقى بيا  التيالطريقة المفنمة    -
تعد مؤشرات مستقرة نسبيا  التيوالنفسية  ،واالنفعالية المعرفية،وتعتمد عمى مجموعة السمات 

 يتعممو.لكيفية استقباؿ وتفاعؿ واستجابة الفرد لما 
طرقيـ  عمىحد االعتبارات الميمة في تشجيع الطمبة لممشاركة في التعمـ يتماؿ في التعرؼ أ -

عمميا في كاير مف  الجامعاتفمف الحقائؽ الميمة التي تتجاىميا  .وأساليبيـ المفنمة في التعمـ
ىو  يالتعميمبيا. والنمط  راألشياء والتفكياألحياف أف لؤلفراد أنماطا مختمفة يفنمونيا في تعمـ 

التعممية. ومع أف اإلنساف يستقبؿ  ةلتأدية الميمأو المنحى الفردي الذي يفنمو الطالب  باألسمو 
 ما يفنؿ حاسة معينة عمى الحواس األخرى. غالبا  المعمومات عبر حواسو المختمفة إال أنو

 learning stylesأنواع أنماط التعمم 
 حركيدراكية إلى نمط سمعي، ونمط بصري، ونمط لمسي/وتصنؼ األنماط التعممية اإل

 المتعمميف.% مف  65يماؿ  Visualالبصري التعمـ  -
 المتعمميف. % مف30يماؿ  Auditory   السمعيالتعمـ  -
 المتعمميف.%   مف  5يماؿ  Kinesthetic     الحركيأو  يممسالالتعمـ  -

 0خر آنوع  أيتؤكد البحوث أف المتعمميف البصرييف ىـ األكار شيوعا مف و 

 -التعمم: نتائج البحوث عن أنماط 
 0البعض وفقا ألنماط تعمميـ  عف بعنيـيتعمـ الطبلب بطريقة مختمفة  -
يحسف مف  لديؾ، مماتستطيع استخداـ األساليب المناسبة لؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى أنماط التعمـ  -

 0سرعة ونوعية تعممؾ
 0يعد التدريس بما يتناسب مع نمط تعمـ الفرد طريقة فعالة  -



8 

 0ة لتصميـ المقرر بستفاد مف أنماط التعمـ كمرشد وموج -
 0المواد الدراسية المختمفة بأنماط التعمـ  فييرتبط أداء الطبلب  -
  .يزداد تحصيؿ الطبلب عند ما يتـ تعميميـ باستخداـ مداخؿ تتماشى وأنماط تعمميـ -
أظيرت نتائج البحوث أف المدخؿ المتعدد الوسائط يعمؿ جيدا ألنو كمما زاد عدد الحواس  -

 -يحتفظوف:  المتعمميفوأف  أطوؿ،المستخدمة أاناء عممية التعمـ يحتفظ بالمعمومات لمدة 
 ( )القراءة(يقرؤوف% )مما 10
 يسمعوف )السمع(% مما 20
 يروف )البصر(% مما 30
 0 والبصر( )السمعويروف %مما يسمعوف  50
 0% مما يقولوف 70
 0% مما يقولوف ويفعموف 90

 Visual learner   البصريخصائص المتعمم 
 0يتعمـ عف طريؽ الرؤية  -
 .يراه ويستمتع بالقراءة  ممايتعمـ أفنؿ  -
 0خرائط / صور / رسوـ  البصرية:يستخدـ المواد  -
لمشاىدة لغة الجسد وتعبيرات يكوف لديو صورة وانحة عف المعمـ عندما ما يتحدث أمامو  -

 0والوج
 0النص  فييستخدـ األلواف لتونيح النقاط اليامة  -
 0يأخد مبلحظات أو يطمب مف المعمـ تقديـ أوراؽ -
 كتابتيا أو تونيحيا  قبؿ ذىنيشكؿ صورة أو شكؿ لعصؼ  فيأفكاره يونح  -
 صة ويونحيا.يكتب ق -
 يستخدـ الوسائط المتعددة. -
 0لممعمومات لمساعدة الحفظ  بصرييقرأ الكتب المصورة وينع تصور  -
 0يفيـ المحتوى  لكي الوجيييحتاج إلى رؤية الجسـ الخاصة بالمعمـ والتعبير  -
 0لتجنب التشويش البصرى الدراسيمقدمة الصؼ  فييميؿ إلى الجموس  -
 أشكاؿ بيانية، ويتعمـ أفنؿ مف خبلؿ العروض البصرية ماؿ: )صور، الصور،يفكر مف خبلؿ  -

إلث( وفى  000أوراؽ عمؿ  شفافيات، تونيحية،كتب بيا صور  عروض، زمنية، أفبلـ،خطوط 
 0فانيـ يفنموف أخذ مبلحظات الستيعاب المعمومات  المناقشة،أاناء المحانرة أو 

   Auditory learner السمعيخصائص المتعمم 
 0يتعمـ مف خبلؿ االستماع  -
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 0ب أف يسمع ما يتعممو حي -
 0المناقشات الصفية والمجادالت  فييحب المناقشة ويشترؾ  -
 0يستخدـ جياز التسجيؿ أاناء المحانرات بدال مف أخذ مبلحظات  -
 0يبتكر نغمات موسيقية لمساعدة الحفظ -
 0يبتكر معينات لمذاكرة لمساعدة الحفظ  -
 0يناقش أفكاره لفظيا  -
 0يممى أحد آخر أفكاره  -
 نظره. ةوجييستخدـ التحميبلت المفظية وسرد القصة لتونيح  -
يتعمـ أفنؿ عف طريؽ المحانرات المفظية / والمناقشات والتحدث عف األنواع المختمفة  -

 0خريف واالستماع الى ما يقولو اآل
 ى النمنية لمحديث عف طرؽ االستماع الى نبرة الصوت والنغـ والسرعة الث.نيفسر المعا -

  Tactile /kinesthetic learner حركي/ الممسيم خصائص المتعم
 0والممس  والعمؿيتعمـ عف طريؽ الحركة والفعؿ  -
 0ال يحب المفاجآت -
 0المادة النظرية يواجو صعوبة مع المجردات و  -
 التفاصيؿ.جيد مع ي -
 يعمؿ بيده.  -
 .حولو  الطبيعيواالستكشاؼ النشط لمعالـ  ،العممييتعمـ أفنؿ عف طريؽ المدخؿ  -
 يجد أنو مف الصعب أف يجمس لفترات طويمة.قد  -
 .ستكشاؼ قد يتشتت بسبب حاجتو لمنشاط واال -
 معروفة.حؿ المشكبلت باستخداـ طرؽ  ماؿ:يفنؿ تعمـ الحقائؽ  -

 أساليب جذب انتباه الطالب واالحتفاظ بو
 -عميو: طوات جذب االنتباه والمحافظة خ

 -الطالب: الحصول عمى انتباه  -1
 .تأمميطرح سؤاؿ  -
 قصة.رواية  -
 بوؽ.استخداـ اإلشارات الصوتية ماؿ جرس أو  -
 معينة.استخداـ اإلشارات المرئية ماؿ البلفتات المكتوبة أو الصور المعبرة عف أفعاؿ  -
 بالعيف.استخداـ التواصؿ  -
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 األسماء(. )كروتاستخداـ أسماء الطبلب  -

 -الطالب: تركيز انتباه  -2
 التعميمات.أاناء إعطاء  فياستخداـ استراتيجيات تخاطب الحواس المختمفة  -
 بونوح.التأكد مف أف الطبلب يسمعوف صوتؾ  -
 أاناء الشرح  فيواألشكاؿ التونيحية كمما أمكف ذلؾ  تالصور والرسومااستخداـ  -
 الشرح.استخداـ مؤشر لتركيز انتباه الطبلب عمى الكممات الميمة أاناء  -
 جعؿ الطبلب يدونوف النقاط اليامة أو يونحونيا بأشكاؿ تونيحية أاناء الشرح  -
 الشرح.أاناء  فيجعؿ الطبلب يقوموف بإكماؿ ميمات محددة  -

  -الطالب: بعة انتباه امت -3
 يرونؾ.قاعة الدراسة لمتأكد مف أف كؿ الطبلب  فيتجوؿ  -
 القاعة. فيجؿ تتر  كف مستعدا وال -
 أمكف.استخدـ األشياء الحقيقية والرسومات التونيحية واإلشارات والصور الجذابة كمما  -
 الطبلب.اسأؿ أسئمة تأممية تخاطب مستويات التفكير العميا والتفكير الناقد لدى  -
 الطبلب.مف كبلـ  وأكارقمؿ مف كبلمؾ  -
 بدال مف أف تسأؿ كؿ الطبلب. -خبر زميمؾا-استخدـ  -
 الطبلب.اطرح سؤاال وخذ إجابة جماعية مف  -
 ما.سؤاؿ عمى  لبلجابةأو األصابع  األيدياستخدـ البطاقات أو  -

 -الطالب: االحتفاظ بانتباه  -4
 التعميمات.التأكد مف ونوح  -
 المطموبة.المرور عمى المجموعات والتأكد مف أف كؿ الطبل ب يكمموف الميمة  -
 ومدحيـ.تشجيع الطبلب  -
 العمؿ.جعؿ الطبلب يستخدموف إشارات لطمب المساعدة أو طرح سؤاؿ أو إعبلف إنياء  -
 الطبلب.استخداـ التغذية الراجعة الفورية مع  -
  المكافآت.استخداـ  -

 - التعمم:المناسبة لنتائج  االستراتيجيات
صميـ استراتيجيات التعميـ والتعمـ فإف كؿ نشاط أنو عند اختيار أو ت االعتبار فيال بد مف األخذ 

مف شأنو تقوية وتدعيـ تحقيؽ  الذي Form of Learningسوؼ ينتج عنو ما يسمى بشكؿ التعمـ 
 0الطالب لناتج التعمـ المستيدؼ
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 استراتيجية التعمم والتعميم المناسبة ناتج التعمم
  ذىنيعصؼ  –رحمة ميدانية  –محانرة  يصؼ
 عروض عممية  –قراءة مقاؿ مكتوب  يشرح 
 مشروع يدمج 
 لعب أدوار –دراسة حالة  -مشروع  يطبؽ

 حؿ مشكبلت  يحؿ مشكمة 
 بناء نموذج –كتابة ابداعية  -مشروع يبتكر  –يصمـ 

 مشروع  –تجربة  فترضي

 Student centered active learning حول الطالب النشط المتمركزمفيوم التعمم 
 يقرأوف،عف طريؽ التفاعؿ مع ما يسمعوف أو يشاىدوف أو  فاعؿ،ممارسة الطبلب لدور اف 
صدار  الفرنيات،وفحص  األفكار،وتوليد  والتفسير، والمقارنة، بالمبلحظة،ويقوموف  واكتشاؼ  األحكاـ،وا 

 الموقؼ فيالعبلقات ويتواصموف مع زمبلءىـ ومعمميـ بصورة ميسرة يعتمد عمى ايجابية المتعمـ 
وييدؼ إلى تفعيؿ دور المتعمـ مف حيث التعمـ خبلؿ العمؿ والبحث والتجريب واعتماد المتعمـ  ،التعميمي

 .واالتجاىاتميارات وتكويف القيـ الحصوؿ عمى المعمومات واكتساب ال فيعمى ذاتو 

 - النشط:خصائص التعمم 
 فعالة تتعدى كونيـ متمقيف سمبيف. عممية التعميـ والتعمـ بصورة فييشارؾ المتعمموف  -
يصاليا لممتعمميف  عمى نقؿىناؾ تركيز أقؿ  - حيف يزداد التركيز عمى تطوير  فيالمعمومات وا 

 0والمتقدمة وتنميتيا المتعمميف األساسيةميارات 
 0تشجيع الطبلب عمى استخداـ مصادر رئيسية وأولية متعددة  -
 0وحؿ المشكبلت  والتركيب،والتقويـ  التحميؿ،تفعيؿ ميارات واستراتيجيات التفكير العميا ماؿ  -
 التيويتيح العديد مف الوسائؿ واألساليب  الدراسة،داخؿ قاعة  ومناسب،فعاؿ  تعميميتييئة سياؽ  -

 0التعميـ والتعمـ  عمميتي فييمكف استخداميا 
 0لممتعمميف  الذاتيوتوظيؼ لمتقييـ  لتعميـ،بايرتبط  األصيؿ الذياستخداـ التقييـ  -
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 -: النشطوالتعميم  التقميديالفرق بين التدريس 
 

 التعميم النشط التقميديالتدريس  المقارنة وجو
  مصدر لمخبرة ميسر، موجة، محنر، نقؿ المعمومات وممقف لمطبلب  دور المعمـ 

 العممية التعميمية  في، مشارؾ إيجابي متمؽ لممعمومات فقط، سمبي دور المتعمـ 
نبط إدارة  فييتحكـ المعمـ منفردا  إدارة عممية التعميـ 

 عممية التعميـ
دارة عممية  فييشارؾ الطبلب  نبط وا 

  التعميـ 
 تحقيقيا فيمعمنة لمطبلب ويشاركوف  غير معمنة أىداؼ التعميـ والتعمـ

 المقرر،المعمـ، الكتاب  متنوعة:مصادر  المعمـ والكتاب المقرر مصادر التعمـ  
 .البيئة المحيطة نت،نتر اإلشبكة  المكتبة،

خطى باتجاه واحد مف المعمـ  التواصؿ
 0لمطالب 

مف المعمـ لمطالب  االتجاىاتجميع  في
 الطبلب ألقرانيـ لممعمـ، ومفمف الطالب 

غالبا ما تقتصر عمى المواد  تقنيات التعميـ
المطبوعة الكتب والمبلـز 

 والمذكرات 

تتنوع التقنيات طبقا ليدؼ عممية التعميـ 
اإللكترونية إنافة  وتشمؿ الموادوالتعمـ 

 إلى المواد الورقية 
  التفكير العميااستخداـ مستويات  حفظ وتذكر المعمومات  نتائج التعميـ 

حكـ النجاح أو  بإصداريقوـ المعمـ  التقويـ   
 الفشؿ عمى الطالب

 نواحياكتشاؼ  فييساعد المعمـ طبلبو 
القوة والنعؼ لدييـ خبلؿ التقويـ المستمر 

  لمعممية

 -: دراسيلتدريس مقرر  اختيار استراتيجية التعميم والتعمم
تحقؽ أىداؼ التدريس التي اختياره الستراتيجية التعميـ والتعمـ  فيأحد دالئؿ جودة المعمـ تتماؿ 

 أخرى،وتتبلءـ واحتياجات طبلبو مف ناحية  المقصودةوتكسب الطالب نواتج التعمـ  ناحية،ومحتواه مف 
 فيوقد يتشابو البعض منيا  البعض،قد يتداخؿ بعنيا  عديدة،باستراتيجيات  التربويف ؿ الميداحيث يعج

 اإلجراءات.تنفيذ 
تعمـ  عمبل معقدا ، حيث يتطمب ذلؾ مف المعمـ التفكير ويعد اختيار استراتيجيات التعميـ وال

أف  ينبغي التيالتعمـ نوء العديد مف المتغيرات المتشابكة كنواتج  فيوالموازنة بيف االستراتيجيات المتاحة 
يكتسبيا الطبلب ، والخبرة السابقة لدييـ ، وميوليـ واستعداداتيـ ، ويمكف لؤلستاذ عف طريؽ اختيار 

إلى تصورات عقمية ،وأف تصبح العممية  الدراسيالمحتوى أف يحوؿ  استراتيجة  مناسبة لمتعميـ والتعمـ
قاعة الدرس أكار خصوبة  في عياالجتمااستقصاء بناء بدال مف أف تكوف تمقيا سمبيا ، وأف يصبح المناخ 
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مف  وما بحوزتويتوقؼ اختيار المعمـ لبلستراتيجية عمى ئة ممتدة بدال مف أف تكوف مقيدة ، وبي
ويمكف لممعمـ الجيد تطبيؽ  تطويرىا وفى التوصؿ إلى استراتيجيات جديدة .في  جيودهاستراتيجيات وعمى 

ويتماؿ القاسـ المشترؾ بيف  التعمـ.قا لطبيعة نواتج طب أحدىمااستخداـ أو  معا،مزيج مف االستراتيجيات 
 الطالب:أف يكوف  فياالستراتيجيات الجيدة لمتعميـ والتعمـ 

 التعميمية.محور العممية  -
 ليا.اكتساب المعمومات وليس مستقببل فحسب  فيفاعبل  -
 التعميمية.القائـ عمى ممارسة األنشطة والمياـ  -
 .نوء نتائج ىذا التأمؿ  فيالمتأمؿ لسموكو ومستواه والمطور ألدائو   -
 .التعاونيوالتعمـ  الذاتيالمستمتع بالتعمـ  -
 القرارات.وحؿ المشكبلت واتخاذ  المعارؼ،البحث عف  فيئـ المفكر الدا -
 الميارات.يسعى لمزيد مف التعمـ واكتساب  لممعرفة،المنتج  -

 يكون:كما تتطمب االستراتيجيات الجيدة من المعمم أن 
 لممعرفة.التعميـ والتعمـ وليس ناقبل  لعمميتيميسرا  -
 لطبلبو. والتعاوني الذاتيحريصا عمى إتاحة فرص التعمـ  -
 الجيد.حريصا عمى بناء الشخصية المتكاممة ليـ ومحققا لمواصفات الخريج  -
 بينيـ.مراعيا لمفروؽ الفردية فيما  -
تتشابو بعض  المستيدفة، وقدطبيعة نواتج التعميـ  والتعمـ وفؽيتـ اختيار استراتيجية التعميـ  -

  الطالب.أف يكتسبو  ينبغياستخداـ االستراتيجية الواحدة وقد تختمؼ طبقا لما  فينواتج ال

  -: االستراتيجياتوتتضمن 
 المحانرات  -
 والحوار.المناقشة  -
 الذىنيالعصؼ  -
 العممية.العروض والتماريف  -
 التعاونيالتعميـ  -
 لعب األدوار  -
 الذاتيالتعميـ  -
 واالستكشاؼ االستقصاء -
 حؿ المشكبلت -
 المشروعات -
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 الحالة.دراسة  -
 والخريطة الذىنية  خرائط المفاىيـ -
 ىالمنظومالمدخؿ  -
 تعمـ األقراف  -

 المختلفه  استراتيجيات التعليم والتعلم

 -المحاضرة: 
األكار شيوعا في التدريس ألسباب متنوعة أبرزىا زيادة عدد الطبلب،  االستراتيجيةُتعد المحانرة 

  .وازدحاـ القاعات وارتفاع كاافتيا مما قد يجعؿ مف الصعب استخداـ إستراتيجية أخرى

  -المحاضرة: تعريف 
إلى طبلبو  المباشر( )التحدثصورة لفظية  فييقوـ بو المعمـ  الذي التعميميذلؾ النشاط  ىي

تقديـ  فيانطبلقا مف رغبة ذاتية لممعمـ  منطقيتسمسؿ  فيبغرض عرض مجموعة مف األفكار والمعارؼ 
أف المعمـ ىو العنصر الحاكـ  ىي الطريقةىذه  فيالغالبة والسمو  متماامةالو الميمة العممية المتكاممة 

 0كؿ نشاطاتو فيوالمؤار والمييمف عمى الدرس 

فترة و  بصرية.معززا باستخداـ وسائؿ  دراسية،ـ لمونوع دراسي، أو مادة تقديـ لفظي منظ وىي
مف المقدـ  واحد،طريقة تعميمية تتنمف تواصبل وتخاطبا باتجاه و المعمـ. متقطع مف مف الحديث غير ال

  المستمعيف.إلى 

 -: الجيدةشروط المحاضرة 
ومع ذلؾ نجد  المحانرة،وىذا الشرط مف األسس اليامة في  كاؼ:التحنير ليا قبؿ موعدىا بوقت  -1

 .وقد درسوه وتعمموه مف قبؿ سيحانروف،الكاير مف المعمميف ييممونو باعتبار أنيـ عمى عمـ بما 

عمى المعمـ الواعي أف يدرؾ أف طبلبو ليسوا مشغوليف بالمونوع الذي  المونوع:المدخؿ السميـ إلى  -2
وىذا الونع يفرض عمى  المحانرات،زدحاـ جدوؿ اليوـ الدراسي بالعديد مف نظرا ال بتدريسو،سيقـو 

ياير دافعية التعمـ لدى  أفويشترط في ىذا المدخؿ  لدرسو.المعمـ أف يبحث عف مدخؿ مناسب 
  الطبلب.

بحيث يستعيد الطبلب  السابقة،ربط مونوع المحانرة الجديدة بمونوع المحانرة أو المحانرات  -3
 وترابطو.وع وحدة المون

حتى ال يصيب الطبلب  القاعة،أف يظؿ ىو المتحدث األوحد في  المحانر،ليس كوف المعمـ ىو  -4
 بالممؿ.

 الطبلبالمعمـ أف يتابعو كؿ  يتوقع أففبل يجب  الواحد، مستوىمراعاة الفروؽ الفردية بيف طبلب ال -5
 نفسو.باالىتماـ 
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وجممو  بعناية،منتقيا أللفاظو  األسموب،بحيث يكوف جيد  :المعمـمراعاة جودة المغة التي يستعمميا  -6
  الفصحى.لذلؾ نؤكد دائما عمى استخداـ المغة العربية  بالفعؿ،د و مترابطة بحيث تؤدى المعنى المقص

إذ أف ىناؾ مف  القاعة،أال يقـو بأي نشاط آخر في  المحانرة،بع طريقة تي أف المعمـ ليس معنى-7
  الطريقة.الوسائؿ األخرى ما يدعـ ىذه 

 المحاضرة:إيجابيات طريقة 
 الدرس.لمعارؼ الجيدة حوؿ مونوع يعطى الطبلب مف خبلليا قدرا مف ا - 1
ربيـ المعمـ عمى عندما يد والفاعمية،كـ تستاير فييـ اإليجابية  االستماع،تنمى في الطبلب حب  - 2

 األسئمة.إلقاء 
 المكتبة.وميارة االستفادة مف  القراءة،أف ينمى في الطبلب عادة حب  خبلليا،مف  عمـيستطيع الم-3
والذيف شردت عقوليـ بعيدا عف  معو،مف خبلليا أف يتعرؼ عمى الطبلب المتيقظيف  عمـيمكف لمم -4

 الدرس.
وأف يبرز أىمية  المعاني،رفعا وخفنا أف يؤكد عمى بعض  صوتو،مف خبلؿ نبرات  عمـيستطيع الم -5

  المواقؼ.بعض 
  وباقافتو.تصطبغ المحانرة عادة بشخصية المعمـ  - 6
أف يتعرؼ عمى مستويات  حوار،وما ياار فييا مف أسئمة  المحانرة،مف خبلؿ  عمـيستطيع الم - 7

 .طبلبو
 .أف يمخص مف أفواه الطبلب أىـ النقاط التي وردت في المحانرة -8

 لمحاضرة:اسمبيات طريقة 
وليس إلى  ليا،يؤكد التربويوف عمى أف سمبيات أي طريقة ترجع في حقيقتيا إلى استخداـ المعمـ 

ف كاف أي طريقة ال تخمو مف  ذاتيا،الطريقة   -اآلتي: ومف سمبيات طريقة المحانرة  السمبيات،وا 

ونسى تماما أنو يجب إشراكيـ  المحانرة،وخصوصا إذا انيمؾ المدرس في  أنفسيـ، طبلبسمبية ال -1
 معو.

فقد يصبح ىو المصدر الوحيد لممعرفة يقدميا ليـ  ،والبحثإذا لـ يار المعمـ في طبلبو ميارة القراءة  -2
 الكسؿ.جاىزة فيستمرئوف 

فمقد ينتيي بو  يقوؿ،كي يختبر طبلبو ػ بأي طريقة كانت ػ فيما  المحانرة،إذا لـ يتوقؼ المعمـ أاناء  -3
 .وعدد كبير منيـ لـ يفيـ شيئا مما كاف يقوؿ األمر

فإف الطبلب قد  ذكية،أو مبلحظة  بسؤاؿ،دوف أف يقطعو المعمـ  المحانرة،إذا طاؿ زمف إلقاء  -4
 عنو.يممونو وينصرفوف 
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بسبب  القاعة،فقد ينيع الطبلب النعاؼ في  الطبلب،إذا لـ ينتبو المعمـ إلى الفروؽ الفردية بيف  -5
 الطبلب.ـ أاناء المناقشات في المحانرة عمى طائفة مف تركيز المعم

بحيث يجزئو عمى المحانرة، وعمى  المحدد،أف ينبط نفسو تماما عمى الوقت  عمـإذا لـ يستطع الم -6
 درسو.وال يحقؽ ما خطط لنفسو أف يحققو مف  الوقت،فقد يسرقو  والمناقشات،وعمى الحوار  األسئمة،

 منيا:المحاضرة  استراتيجيةأفكار ومقترحات لتحسين استخدام 
تونح ليـ فيو اليدؼ مف  Contractفى بداية المحانرة اعقد مع طبلبؾ اتفاقا  -

  لمسموؾ.وأدوارىـ والحدود المنظمة  وأدوارؾ المحانرة
يزود الطبلب ببناء تصوري عاـ وشامؿ  Advance Organizerقدـ لمحانرتؾ بمنظـ متقدـ  -

  ومتابعتيا.يساعدىـ عمى معرفة عناصرىا الرئيسية  المحانرة،لمونوع 
 .ومف األلفاظ إلى المرئيات  الصمت،نوع مف المايرات باستمرار ... مف الحديث إلى  -
  لمتفكير.اعتمد عمى الدىشة أحيانا بطرح مشكبلت ومواقؼ مايرة  -
  السابؽ.خبرات الطبلب وتعمميـ اربط مونوع المحانرة ب -
  ليا.تحسس المشكبلت والصعوبات قبؿ حدوايا واستعد  -
    . WHATوماذا ؟WHY لماذا ؟  HOW كيؼ؟استعف بتعبيرات ماؿ  -
بداء  -   الرأي.استخدـ المقارنة وقدـ رؤى منادة تاير الجدؿ وتشجيع التفكير وا 
  ليا.بديؿ  إذا استشعرت صعوبة تعوؽ فيـ طبلبؾ نقطة ما فأعط شرح -
.استعف بالمواد واألدوات المساعدة لتأكيد النقاط اليامة وتونيح  -   الرسـو
  منيا.وبداية جزء جديد  المحانرة،استخدـ األطر لتونح لمطبلب نياية جزء مف  -
  الجديدة.ونح صمة المحتوى وعناصره باألحداث واالكتشافات  -
التسجيبلت واألفبلـ  –النماذج  –حاوؿ استخداـ بعض الوسائؿ السمعية والبصرية ماؿ العينات  -

 لزيادة اإليناح وتعميؽ الفيـ. 
 غير النشاط األساسي بتزويد الطبلب بأوراؽ عمؿ يناقشونيا فرادى أو في جماعات صغيرة.  -
  أينا.وشجعيـ عمى طرح األسئمة  األسئمة،شجع مشاركة الطبلب بطرح  -
ف يكوف أاستخدـ عند الحاجة بعض الفكاىات البسيطة واذكر بعض الحكايات الشخصية عمى  -

  دافعة.لخمؽ بيئة تعميمية دافئة  تمقائيا،ذلؾ 
ىؿ يتحداوف مع  بالممؿ؟ىؿ يشعروف  يكتبوف؟حافظ عمى مبلحظة طبلبؾ ومراقبتيـ ىؿ  -

  بعنيـ؟
  المعرفة.واالستزادة مف  الذاتيالتعمـ أشر إلى مصادر المعرفة الحدياة لتوجيو الطبلب إلى  -
مما قد يساعدىـ  بالمحانرةذي عبلقة  نشاط فكر فياىتـ بصنع فرصة تجعؿ طبلبؾ ينشغموف  -

  التعمـ.إطار مجتمع  فيعمى الحوار وتبادؿ التعميـ والتعمـ 
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  انتييت عندىا واكتب مبلحظات ذاتية عف المحانرة. التيالنقاط  سجؿ  بعد المحانرة -

 .والاانيالمستوى االوؿ  فيمع االعداد الكبيرة  االستراتيجية ىذهوتصمح 

  -المتطورة: استراتيجية المحاضرة 
لتوصيؿ أكبر قدر ممكف مف المعمومات لممتعمميف وفقا  بالرغـ مف أف المحانرة طريقة مبلئمة

فانو مف الممكف أف تعدؿ منيا بما يسمح لممتعمميف فيـ واستيعاب األفكار الرئيسية  المعمـ،لوجية نظر 
 لمعرض بتزويدىا ببعض األسئمة والمناقشات.

 - المحاضرة:أساليب تطوير 
يسمح فيو لممتعمميف بتعزيز ما  دقيقتيف،الوقوؼ عدة مرات خبلؿ المحانرة مدة كؿ منيا  -

 ف؟اآلتعممناىا حتى  التيئيسية كأف يسأؿ ما األفكار الر  يتعممونو،
 إلييا.توصموا  التيومناقشتيـ بالنتائج  درجات(،رصد  )دوفتكميؼ المتعمميف بحؿ ميمة  -
 المحانرة.مجموعات صغيرة حوؿ مونوع  فييتخمميما مناقشة  فجزئييتقسـ المحانرة إلى  -
 بوينت بطريقة صحيحة. عرض الباوراستخداـ شرائح  -
 في ةاإلجابة الصحيحإعطاء اسئمة فكرية قبؿ المحانرة بيوـ وتكميؼ الطبلب بالوصوؿ إلى  -

 لكيالمحانرة  فيويطمب منيـ تقييـ إجاباتيـ أاناء سير المحانرة حيث يخصص وقت  ،منزؿا
انتباه  لكي يشدأاناء توقفات يصطنعيا المعمـ  في أيويفنؿ أف يكوف عمى مراحؿ  التقييـ،يتـ 

 المتعمميف.
بداية المحانرة مجموعة مف األسئمة المتعمقة بالمونوع اـ يطمب منيـ  في الطبلبيمكف إعطاء  -

 المحانرة،محاولة اإلجابة عمييا لمدة خمس دقائؽ اـ تترؾ ليـ وقفات لتقييـ إجابتيـ أاناء سير 
ومتابعة تدفع الطبلب عمى التفاعؿ  لكينياية المحانرة  فيوخذ اإلجابات بعد التصحيح 

 المحانرات.
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 -المناقشة:  استراتيجية
جوىرىا عمى الحوار، وفييا يعتمد المعمـ عمى معارؼ الطبلب  فياستراتيجية لفظية تقوـ  ىي
جابات الطبلب لتحقيؽ أىداؼ درسو وفييا  السابقة، فيوجو نشاطيـوخبرتيـ  مستخدما األسئمة المتنوعة وا 

والفعاؿ عند الطبلب وتنمية  العقميلمنشاط  استاارةوفيو  جديدة،وتابيت لمعارؼ  السابقة،إاارة لممعارؼ 
 0المستقؿ وتأكيد تفكيرىـ  ،انتباىيـ

 الدرس،حوار منظـ يعتمد عمى تبادؿ اآلراء واألفكار وتفاعؿ الخبرات داخؿ قاعة  ىيالمناقشة و 
يقدميا المتعمـ لدعـ  التيدلة تيدؼ إلى تنمية ميارات التفكير لدى المتعمميف مف خبلؿ األ فيي

 المناقشة.أاناء  فياالستجابات 

أحسف صورىا اجتماع عدد مف العقوؿ حوؿ مشكمة مف المشكبلت أو قنية مف  فيالمناقشة و 
 القنية. مونوع فيإلى رأى  واالىتداءالمشكمة، بقصد الوصوؿ لحؿ  منظمة،القنايا ودراستيا دراسة 

لئلجابة عمى  )الطالب(المستقبؿ  المعمـ()المرسؿ بيف طرفيف  الشفوينوع مف الحوار  ىيو 
أسموب يكوف فيو  ىيو  ، محددةفترة زمنية  فيتدخؿ نمف المنيج  التيمجموعة مف األسئمة اليادفة 

حيث يتـ طرح مونوع اـ يتناوؿ اآلراء اـ تعقيب المعمـ وتكوف  ،إيجابيموقؼ  فيالمعمـ والطالب 
وأاناء شرح الدرس لمتعرؼ عمى  سابؽ،ألحد الدروس أو مراجعة درس  لتمييدعند االمناقشة والتساؤؿ 
نياية  فيأو  أىداؼ،لمتعرؼ عمى مدى ما يحقؽ مف  ةنياية المحانر  فيأو  أىداؼ،مدى ما يحقؽ مف 

 0لدى الطبلب  الذاتيالمحانرة لمتعرؼ عمى ناتج التعمـ 

 -عمى: ويعمل أسموب المناقشة 
 الدرس.التعرؼ عمى مدى فيـ الطبلب  -
 الطبلب.تحديد الفروؽ الفردية بيف  -
 جذب انتباه الطبلب أاناء شرح الدرس.  -
واكتساب عادات النظاـ والتعاوف أاناء عممية  الدرس،مونوع  فيتدريب الطبلب عمى التفكير  -

 اإلجابة.
 .االستماعحث الطبلب عمى المشاركة اإليجابية وتنمية ميارات  -
 لمطبلب. وتعميمي ونفسي مينيالمناقشة والتساؤؿ عممية توجيو  -

  -المناقشة:  فيدور المعمم 
 عدـ الخروج عف مونوع المناقشة. فيمساعدة الطبلب  -
 معاونة الطبلب عمى استخداـ كؿ المادة المتصمة بالمناقشة. -
 المناقشة نحو األىداؼ المتعمقة بيا. المحافظة عمى سير -
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 -المناقشة: أنماط 
 .المستقبؿ فيالتفكير والجواب بشكؿ يقود الطبلب إلى  السؤاؿ تؤكد عمى -: يةالتقميدالمناقشة  -1
شكؿ حمقة لمناقشة مونوع  الطبلب عمىفييا يجمس مجموعة مف  -الحرة: المناقشة الجماعية  -2

لينتج أكبر قدر مف  المناقشة،ويحدد قائد المجموعة أبعاد المونوع وحدوده ويوجو  جميعا،ييميـ 
 فيويحدد  المناقشة،والتعبير عف وجيات النظر المختمفة دوف الخروج عف مونوع  الفعالة،المشاركة 

 الجماعة.توصمت ليا  التيالنياية األفكار الميمة 
نصؼ دائرة أماـ  فيتتكوف مف مقرر وعدد مف الطبلب ال يزيد عددىـ عف ستة يجمسوف  -الندوة:  -3

 بقية الطبلب 
ـو أحدىما بدور السائؿ، واآلخر بدور المجيب ويناقشوف يقو  طالباف،وفييا يجمس  -الانائية: المناقشة  -4

 الطبلب. باقيمونوعا معينا أماـ 

 -المناقشة: مميزات 
 العممية.تدعـ وتعمؽ استيعاب المتعمميف لممادة  -
 واالستظيار.تعتمد عمى أسموب الفيـ وليس الحفظ  -
 التذكر.تقيس مستويات عقمية أعمى مف مستوى  -
  بأنفسيـ.ومف اـ زيادة اقتيـ  ،التعميميالموقؼ  فيمف فاعمية واشتراؾ المتعمميف  تزيد -
 أدائيـ.تزويد المتعمميف بتغذية راجعة فورية عف  -
 .الشفييتتيح لممتعمميف ممارسة ميارات التفكير واالستماع واالتصاؿ  -
 والممؿ.تمنع الرتابة  وبالتالي المتعمميف،تنمى روح التعاوف والتنافس بيف  -
 واالبتكارية.تتيح الفرصة الستاارة األفكار الجديدة  -
العتمادىا عمى الجوانب النفس حركية  المتعمميف،مراعاة الفروؽ الفردية بيف  فيتساعد المعمـ  -

 والوجدانية.والمعرفية 
 -ماؿ: تكسب المتعمـ العديد مف الميارات  -
 الشرح والتمخيص . –             األفكار.بناء  -
 اآلخريف.احتراـ رأى  –             الحوار.آداب  -
 والمتعمـ.تخمؽ نوعا مف التفاعؿ القوى بيف المعمـ  -
  عميؽ.والتتتيح لممتعمميف فرصة التعبير عف آرائيـ ووجيات نظرىـ وتبادؿ األفكار بالشرح  -
 الدرس.داخؿ قاعة  لبلتصاالتتفتح قنوات جديدة  -
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 -المناقشة: عيوب استراتيجية 
 العممية.المادة  في ؽال تتعم -
ة لتجنب وقوع بعض المشكبلت ناقشنبط الم فيميارات عالية  ذويتحتاج إلى معمميف  -

 االننباطية.
  األىداؼ.االىتماـ بالطريقة عمى حساب  -
 المتكمميف.قد تسبب الفونى ونياع الوقت بسبب كارة  -
تخطيط المعمـ لممناقشة يؤدى إلى االبتعاد عف  فيعدـ االستعداد الجيد لممناقشة أو القصور  -

 .األصميالمونوع 
 المناقشة.مف  ةعالمتوفعدـ االىتماـ البلـز مف المعمـ أو الطبلب يؤدى إلى نياع الفوائد  -
التعمـ ألنيا تتناوؿ مونوعات لفظية تتـ دوف استخداـ مواد  في تستبعد الخبرات المباشرة -

 تعميمية.محسوسة أو وسائؿ 
التعطى لممدرس الفرصة إلجراء بعض التطبيقات العممية لنيؽ الوقت وانشغاؿ المدرس بالرد  -

 الطبلب.عمى اإلجابة عمى أسئمة 
 قد تؤدى إلى مناقشات فرعية تخرج المعمـ والطبلب عف مونوع المحانرة  -

  -الفاعمة: لمناقشة ااستخدام  فيعتبارات ميمة ا
لتشجيع الطبلب عمى وذلؾ  الصعبة،واإلجراءات  تالتعقيداالحوار بعيدا عف  فيتوخى البساطة  -

  بحماسة.التطبيؽ 
عدد مف الطبلب بحيث ال  دقائؽ، ومعبحيث ال يزيد عف خمس  الطبلب،تقصير مدة الحوار مع  -

 دقيقة ليـ جميعا. 20تتعدى مدة المناقشة 
 بالممؿ.كأف يبلحظ المعمـ شعور الطالب  المناقشة،اختيار التوقيت المناسب لتطبيؽ  -
 الحوار إذا كانت غير دقيقة.  فيعدـ استيزاء المعمـ أو استخفافو بطريقة الطبلب  -
ء الحوار مع أكبر عدد مف الطبلب مف خبلؿ الحوار النشط بحيث ال يقتصر الحوار نرورة إجرا -

 الطبلب.عمى طالب واحد أو عدد قميؿ مف 
 والرىبة.إاارة جو مف الحب والتآلؼ مع الطبلب وليس الخوؼ  -
تشجع الطبلب عمى تحميؿ المونوع وطرح األسئمة  التياستخداـ الوسائؿ التعميمية المتنوعة  -

 المونوع.كار عمقا حوؿ األ
 التعميمية.طرح أسئمة متنوعة تناسب مستويات الطبلب  -
 الطبلب.سبة لمستوى قدرات اأف تكوف المونوعات من -
 نرورة نبط النظاـ داخؿ حجرة الدراسة خبلؿ عممية الحوار. -
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 -: الذىنيالعصف 
ىي و فكار وتسمى طريقة استمطار األ والصغيرة،المجموعات الكبيرة  فيمف الطرؽ المتبعة  ىي

خطة تدريسية تعتمد عمى استاارة المتعمميف وتفاعميـ انطبلقا مف خمفيتيـ العممية حيث يعمؿ كؿ واحد 
عداد المتعمميف لقراءة أو مناقشة أو كتابة مونوع ما وذلؾ إمنيـ كمدخؿ ألفكار اآلخريف ومنشط ليـ في 

 .المعمـفي وجود موجو لمسار التفكير وىو 

   -: الذىنية استراتيجية العصف يىمأ
 ما.يساعد عمى تنمية اإلبداع واالبتكار لحؿ مشكمة  -
 لمدرس.تأكيد المفاىيـ الرئيسية  -
 نقطة أكار عمقا. إلىنتقاؿ ىـ لئلتحديد مدى فيميـ لممفاىيـ ومدى استعداد -
 التعميمية.إاارة اىتماـ وتفكير المتعمميف في المواقؼ  -
 بالنفس.تنمية تأكيد الذات والاقة  -
 .تونيح نقاط واستخبلص األفكار أو تمخيص مونوعات -
 الحؽ.تييئة المتعمميف لتعمـ درس  -

   -: الذىنياستراتيجية العصف  فيدور المعمم 
 بالمنيج. وترتبط المتعمميف،إاارة مشكمة تيـ  -
 المبتكرة.تشجيع المتعمميف عمى طرح األفكار والحموؿ  -
 والمقترحات. والحموؿ، اإلجابات،قدر ممكف مف  أكبرتشجيع المتعمميف عمى طرح  -
 النيائية.والتوصؿ إلى الحموؿ  أفكارىـ،تحسيف  في مشاركة المتعمميف -
 إجابة.فكرة أو  أيفبل ييمؿ أو يتجاىؿ  إجابة،االىتماـ بكؿ  -
 نموذجية.عدـ التمسؾ بإجابة  -
 الدرس.إطار  فيمادامت  المقبولة، ءاألفكار واآلراتقبؿ  -
جابةاإلنصات باىتماـ لكؿ فكرة  -  لمطبلب.وىذا يعد تعزيزا ميما  ،وا 
 صحيحة.الحرص عمى التحدث بمغة  -

  -: الذىنياستراتيجية العصف  مبادئ
 -أوال: 
 الكيؼ.الكـ يولد  -
 االفكار.اكتب كؿ  -
 .ـال تحاكال تقيـ او  -
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 فقط.ونح  0000ال تناقش  -
 ال بأس مف التكرار.  -
 فكار. شجع كمية األ -
 االنياء.ال تستعجؿ  -
 .()ابداع ةباألفكار الطموحرحب  -

 نوعية.أفكار  –ساسية أأفكار  السمكة(سموب عظمة يجب تصنيؼ األفكار )أ -اانيا: 
 التكرار.تخمص مف  -االاا: 
 دمج االفكار. -رابعا: 

 تحديدىا.تـ  التياـ إعادة تحديد أىـ فكرتيف مف األفكار  80/20طبؽ قاعدة  -خامسا: 
الموارد  –التكاليؼ  –تحديد ايجابيات وسمبيات كؿ فكرة مف حيث )األىمية  -المفانمة: -سادسا: 

 المعايير(.وفائدتيا عمى المؤسسة وغيرىا مف  -المطموبة
 االفنؿ.تحديد الفكرة  -سابعا: 

   -: الذىنيخطوات استراتيجية العصف 
 يتناولونيا. التييحدد المعمـ مع طبلبو القنية أو القنايا  -
 السبورة.تسجؿ القنية أو القنايا عمى  -
 دقائؽ.القنية أو القنايا لعدة  فييطمب مف المتعمميف التفكير  -
 زمبلئيـ.يدعو المعمـ الدارسيف عدـ مقاطعة  -
 السبورة.يعيف أحد المتعمميف لتسجيؿ األفكار عمى  -
 .عندما يشعر أف المتعمميف غطوا جميع جوانب المونوع  الذىنيالعصؼ  ينتيي -
 فكرة.يطمب منيـ تونيح كؿ  -
 األولوية.وترتب حسب  فئات، فيتصنؼ األفكار  -
 عمييا.يناقش المتعمموف األفكار المتفؽ   -

 -: الذىنينجاح العصف  فيالعوامل المساعدة 
 والمتعة.أف يسود الجمسة جو مف خفة الظؿ  -
 وتشجيعيا.أاناء الجمسة  فيقبوؿ األفكار غير المألوفة  -
 والكيؼ(بالكـ  النقد، الترحيب )تجنب الذىنيالتمسؾ بالقواعد الرئيسية لمعصؼ  -
 الصياغة.اتباع المراحؿ المختمفة إلعادة  -
 إبداعية.التوصؿ إلى حموؿ  فيإيماف المسئوؿ عف الجمسة بجدوى ىذا األسموب  -
 تقييميا.أف يفصؿ المسئوؿ عف الجمسة بيف استنباط األفكار وبيف  -
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 الشخصية.أف تكوف الجمسة مونوعية بعيدة عف اآلراء والدفاعات  -
 المشاركيف.تدويف وترقيـ األفكار المنباقة عف الجمسة بحيث يراىا جميع  -
 األفكار.وعممية توليد األفكار حتى يجؼ سيؿ ىذه  الذىنياستمرار جمسة العصؼ  -
 شخصا. 12-6جمسات العصؼ بيف  فييجب أف يكوف عدد المشاركيف  -
 المشاركيف.التمييد لجمسات العصؼ وعقد جمسات إلزالة الحاجز بيف  -

 -: الذىنيالعصف  استراتيجيةمميزات 
 طويؿ.تحتاج إلى تدريب  سيمة التطبيؽ فبل -
 واألوراؽ.أكار مف مكاف مناسب وبعض األقبلـ  بتتطمال اقتصادية حيث  -
 تامة.حيث يتدرب الطالب عمى طرح آرائيـ بحرية  بالنفس،تنمى الاقة  -
 حميا.تنمى وعى الطبلب بمشكبلت الحياة وكيفية  -
 الطبلب.تنمف مشاركة أكبر عدد مف  -
 .عمى جو الدرس والتحديروح اإلاارة  تنفي -

 -: الذىنيالعصف  استراتيجيةعيوب 
يدعو لمسخرية، والظيور أماـ اآلخريف بمظير  الفشؿ،خوؼ الطالب مف  فيتتماؿ  نفسية:عوائؽ  -

قناع اآلخريف  فيوالسبب   بيا،ذلؾ ىو عدـ اقتو بنفسو وقدرتو عمى ابتكار أفكار جديدة وا 
عف غيره ممف  ؿال يقوأنو  ومواىبو،ولمتغمب عمى ىذا العائؽ يجب عمى الفرد أف يؤمف بقدراتو 

 واكتشفوا.أبدعوا واخترعوا 
 اآلخريف.وآراء  لبلفترانات،التسميـ األعمى  -
مف إحباط عندما يسمع ماؿ ىذه  الفكرةبو صاحب  بوما يصا األفكار،تقويـ  فيالتسرع  -

 العبارات:
 جدا؟(قديمة  وىي قبؿ،جربنا ىذه الفكرة مف  )لقد
 الفكرة؟(ينمف نجاح ىذه  )مف
 لوقتيا(الفكرة سابقة جدا  )ىذه
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 العممية:العروض 

المعمـ أو الطالب أو متخصص بغرض تعميـ وتعمـ تجربة  ويقوـ ب الذي التعميميىو ذلؾ النشاط 
 0إشراؼ المعمـ لتحقيؽ األىداؼ التعميمية  عممية تحت

 -إلى: وتنقسـ العروض العممية 
 عروض يقـو بيا المعمـ-أ

ياز جعند عرض جياز غالى )مرتفع الامف( أو عرض تجربة تحتاج إلى ميارات عالية أو وجود 
 0بداية الدرس لتدريب الطبلب عمى القياـ بيذه التجربة  فيالقسـ أو  فيواحد 
 0العروض لجميع الطبلب  ىذهوتتاح  المعمـ:عروض يقـو بيا الطبلب تحت اشراؼ  -ب

 -الطريقة:  ىذهمميزات 
 العرض.إاارة انتباه الطبلب نحو مونوع  -
 تابيت خبرات التعمـ لدى الطبلب. -
 النسياف.يزداد فيـ الطبلب لمدرس ويقمؿ مف  -
 العممية.يونح بعض العمميات  -
 يساعد الطبلب عمى اكتساب بعض الميارات العممية . -
 .العممييساعد الطبلب عمى اكتساب بعض ميارات التفكير  -
نفس  في العمميوأف يتزامف الشرح مع األداء  لمطبلب،ويجب أف يؤدى العرض بطريقة مفيومة  -

 0العرض كامبل وبونوح رؤيةواف يتمكف جميع الطبلب مف  الوقت،

 المعممية:طريقة الدراسة 
يا النشاط ، ويقصد بmethod  Lab = الدراسة المعممية = المعممي= العمؿ  العمميالتجريب 

المعمؿ بإجراء التجارب أو استخداـ األجيزة  في والطالب معتمدا عمى نفس بويقوـ  الذي التعميمي
جيا لمطبلب دور المعمـ مو  المعمـ، ويكوفنوء خطوات محددة مف قبؿ  في محددة نتائجلمحصوؿ عمى 
 .المعمميأاناء العمؿ 

 في نفسوممكنة العتماد الطالب عمى  ةبأكبر درجوتحقؽ الدراسة المعممية مبدأ ايجابية الطالب 
 0وتوفر الاقة بالنفس  أكبر،ويستخدـ الطالب حواسو بأقصى درجة ويكوف االستيعاب  العمؿ،

 المعممية:يادة فاعمية الدراسة ولز 
 التجارب.التأكد مف صبلحية المعمؿ إلجراء  -
 0لمتجربة قبؿ اجراءىا مف قبؿ الطبلب  النظريتونيح األساس  -
 .كؿ تجربة وقواعد تبلفييا  فيتونيح مظاىر الخطأ  -
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  المعمميصور متجانسة عند اجراء العمؿ  فيتقسيـ الطبلب إلى مجموعات أو فرادى  -
 الطبلب.متابعة المعمـ لطرؽ اجراء التجربة مف قبؿ  -
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 المشكالت:حل استراتيجية 
التدريس حيث ينمى ميارات عديدة لدى الطبلب  فييعتبر ىذا األسموب مف األساليب الشائعة 

طريقة  وىي وكأفراد،ولقد اتبع ىذا األسموب أو ىذه الطريقة بنجاح كمجموعات  الحياة،تبقى معيـ مدى 
 0عممية طبيعية تؤدى إلى التعمـ بخطوات محسوبة

حوؿ الطالب  التعمـ األساسية المتمركزةتماؿ عمميات وأنشطة حؿ المشكبلت أحد االستراتيجيات و 
الطبلب مف خبلؿ تنشيط بيئتيـ المعرفية واسترجاع خبراتيـ تفعيؿ أداء  ىتعتمد عم والتي، )المتعمـ(

  .واكتساب مفاىيـ جديدة معارؼ،السابقة لبناء 

حيث يتحدى الطبلب مشكبلت  العممية عف خطة تدريسية تتيح لممتعمـ الفرصة لمتفكير ر عبا وىي
ويجمعوف البيانات وينظمونيا ويستخمصوف منيا استنتاجاتيـ  وبحايا،فيخططوف لمعالجتيا  معينة،

سبؽ لو  التييقوـ بيا الفرد مستخدما المعمومات والمعارؼ  التيمجموعة مف العمميات  وىي الخاصة،
 عميو،السيطرة  في ةعمى موقؼ بشكؿ جديد، وغير مألوف التغمب فياكتسبيا  التيوالميارات  ميا،تعم

 لو.والوصوؿ إلى حؿ 

 -المشكالت: شروط إنجاح طريقو حل 
 الشروط. ىذهمقدمة  فييعتبر شعور الطبلب بالمشكمة  -
 بعد اإلحساس بالمشكمة يجب تحديدىا بدقة. -
 مقدورىـ وتتناسب مع مستوى ننجيـ العقمي واالجتماعي واالنفعالي.  فييجب أف تكوف المشكمة  -
 الطالب  يدرسو الذييجب أف يتماشى اختيار المشكمة مع المنيج المقرر  -
 حقيقية.أف تكوف مشكمة  -
 أف يكوف الوقت كافيا لبحث المشكبلت -

 - المشكالت: استراتيجية حل مبادئ
 (.ـ بالحياة ويشعر الطالب بفائدتياعمى ربط التعمي االستراتيجيةتؤكد زيادة الدافعية لمتعمـ ) -
التأكد مف معقولية  التعميـ، االختيار، الفحص، الفروض، التوقعات،تؤكد عمى عمميات التفكير ) -

 .الحموؿ ....(
 وفحصيا، المشكمة،ايجابية الطالب حيث يعطى فرصة لمتواصؿ مف خبلؿ دراسة  ىالتأكيد عميتـ  -

ف ودراستيا لموصوؿ إلى النتائج وكتابتيا  وصياغتيا، بالحموؿ،والتنبؤ  حوليا،وبناء التوقعات 
وفى كمييما البد مف التأكيد عمى  جماعيبشكؿ فردى أو  االستراتيجيةىذه  فيويمكف العمؿ 
 العمميات.مجموعة مف 

لموصوؿ إلى حؿ الموقؼ  باستقبللية،الطبلب العمؿ  المشكبلت مف استراتيجية حؿتتطمب   -
 ودراستيا.المشكؿ مف خبلؿ بناء التوقعات أو فرض الفروض 



27 

يقوـ الطبلب بعمؿ جمسة بناء التوقعات حوؿ المشكمة باإلنافة إلى استنتاج التعميمات المرتبطة  -
 بيا.

الوصوؿ إلى نتائج ومحاولة تعميميا لبلستفادة  الطبلب المشكبلت مف استراتيجية حؿتتطمب  -
 أخرى.مواقؼ  يفمنيا 

تـ التوصؿ إلييا لبلستفادة مف  التيوالنتائج  وأفكارىـ، ء الطبلبآراالتأمؿ مف خبلؿ مناقشة  -
  البعض.بعنيـ 

ويجب  االنجاز،تماؿ جزءا مف ممؼ األداء و  والتي عمؿ،الطبلب خطة  أف يماؿ النروريمف  -
 إليو.تـ تخطيطو والتوصؿ  عمى الطبلب عرض ومناقشة ما

 -المشكالت: مراحل حل 
 واستيعابيا.تحديد المشكمة  -
 بالمشكمة.استدعاء المفاىيـ المرتبطة  -
 تطويرىا.اقتراح خطة الحؿ أو  -
 الحؿ.تنفيذ خطة  -
 ".تحقيؽ الحؿ " تقويمو -

 - المشكالت: استراتيجية حلمميزات 
 منطقيا.أنيا منطقية حيث ترتب األمور مف البداية ترتيبا  -
 الحقيقية.لحؿ المشكبلت  استطاعوا التوصؿلمطبلب وخاصة إذا ما  اإليجابيتؤكد عمى الجانب  -
 األصمية.تعمـ الطبلب الماابرة والبحث عف المعمومات مف مصادرىا  -
 حؿ بعض المشكبلت يجعؿ منيـ مواطنيف مسئوليف ميتميف بالمجتمع. فينجاح الطالب  -
 العمؿ.الطبلب سوؼ يتقاسموف  -
 .يالحقيقالواقع  فيالطبلب سوؼ يعيشوف  -
 .ومعمـبنفسو بدال مف أف يتمقاىا جاىزة مف كتاب توافر الظروؼ البلزمة لجعؿ الطالب يكتشؼ  -
 ليا.تيدؼ إلى أف يكوف المتعمـ منتجا لممعرفة ال مستيمكا  -
والوصؼ والتصنيؼ والتحميؿ المبلحظة واالستنتاج  0تؤكد عمى العمميات العقمية التعميمية -

 بدال مف المعرفة. .... وغيرىا(والتفسير والتنبؤ 
  المناقشة.ويديروف  أفكارىـ،وكيؼ ينظموف  يفكروف،تركز عمى تعميـ الطبلب كيؼ  -
فالتأكيد ال يكوف عمى إيجاد اإلجابات الصحيحة بؿ كيفية  لمتفكير،تؤكد عمى األسئمة المنشطة  -

 إيجادىا.
 والطبلب. عمـتقوى عبلقة األلفة واالنسجاـ بيف الم -
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والبحث والنقد، ويكوف  الجديدة، والكشؼعمو أكار قدرة عمى تقبؿ الخبرات تجتحقؽ ذاتية الطالب  -
 ابتكارية.أكار 

 العمؿ. فيومدى تقدميـ  أدائيـ،وتزويدىـ بتغذية راجعة عف  عمميـ،تمكف الطبلب مف تقويـ  -

 -المشكالت:  استراتيجية حلعيوب 
 المشكمة.وقت طويؿ تستغرقو دراسة  فيحصؿ عمييا الطبلب قمة المادة العممية التي ي -
 يتعمـ.ألنيا تدفع المتعمـ إلى المحاولة والخطأ إلى أف  معقدة،طريقة  -
ذا قاـ المعمـ بتحديدىا ربما  - صعب يإذا أسند تحديد المشكمة لمطبلب ربما يحددوف مشكمة تافية، وا 

 .حميا الطبلبعمى 
  المجرد. العمميتحتاج إلى التفكير  

 -:حل المشكالت فيتطوير ميارات الطالب  -
 مختمفة.السؤاؿ وتمخيصيا بصور  فيتونيح المعطيات والعبارات الموجودة  -
 السؤاؿ. فيالتأكد مف فيـ الطبلب لمخبرات السابقة الموجودة  -
 الطبلب.التأكد مف ونوح المطموب عند  -
 المسألة.تعبر عف  التيرسـ األشكاؿ والجداوؿ  فيمساعدة الطبلب عمى اكتساب الميارة  -
 ونيح المسألة.ت فيرسـ األشكاؿ قد يساىـ  فياستخداـ األلواف  -
 الطالب العممية.محاولة ربط المسألة بحياة  -
 مختمفة.مف زوايا تساعد الطبلب عمى تحميؿ المشكمة والنظر إلييا  التيجمع األفكار والوسائؿ  -
 مشابية.حؿ مشكبلت  فياالستفادة مف أساليب أخرى مماامة استخدمت  -
 المشكمة.تساعد عمى تبسيط  التيإعطاء بعض التمميحات  -
النظر عف صوابيا أو خطئيا ومف اـ  ضالمسألة بغونع الفرنيات لحؿ  الطبلب عمىتشجيع  -

 عدمو.مساعدة الطبلب عمى تبيف صحتيا مف 
 ذلؾ.حؿ المسألة بأكار مف طريقة إذا أمكف  الطبلب عمىتشجيع  -
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 -: التعاونيالتعمم 
تنـ مستويات  أي) متجانسة،استراتيجية تعمـ يتـ فييا تقسيـ الطبلب إلى مجموعات صغيرة غير  -

إطار  فيتحقيؽ ىدؼ أو أىداؼ مرسومة  فيوتتعاوف المجموعة الواحدة  (،معرفية مختمفة
 يعود عمييـ جماعة أو فردا بفوائد تعميمية متنوعة. اجتماعيأو  معرفياكتساب 

 الدراسية،يتطمب مف الطبلب العمؿ مع بعنيـ البعض أو الحوار فيما بينيـ فيما يتعمؽ بالمادة  -
ويتـ  0وأف يعمـ بعنيـ بعنا وأاناء ذلؾ تنمو لدييـ المعرفة ومختمؼ جوانب عممية التعمـ 

 (.افراد 5-3)تقسيـ الطبلب إلى مجموعات صغيرة 

 - :التعاونيخصائص التعمم 
 .التعاونيالمتبادؿ بيف أعناء مجموعة التعمـ  اإليجابييقوـ عمى التفاعؿ  :اإليجابيالتفاعؿ  -
 فرد.تحدد المجموعات التعاونية مسئولية لكؿ  الفردية:المسئولية  -
خصائصيـ  فييختمؼ أعناء المجموعة الواحدة  المجموعة: الشخصية ألعناءالخصائص  -

 وقدراتيـ. الشخصية
يقود المجموعة طالب وبالتبادؿ مع اآلخريف حتى يمكف تبادؿ تحقيؽ األىداؼ  قيادة المجموعة: -

 بيف الطبلب وتنظيـ العمؿ. 
ويتوقع أفراد المجموعة الحصوؿ عمى  غيره،يكوف المتعمـ مسئوال عف تعميـ  والتشجيع:التدعيـ  -

يارات حتاج الطالب إلى بعض المي االجتماعيةعنيـ البعض الميارات بع لوالتشجيالتدعيـ 
 0وحؿ الصراعات  ةادار اآلخريف،  ةاالتصاؿ، إاار  القيادة،االجتماعية ماؿ ميارات 

تواجييـ أاناء  التييقوـ المعمـ بمبلحظة أعناء المجموعة وتحميؿ المشكبلت  المعمـ:دور  -
 .العمؿ

 -: التعاونيمزايا التعمم 
 الطالب محور العممية التعميمية. يجعؿ -
 الدراسية.يصمح لمختمؼ المواد  -
 0ينمى المسئولية الفردية والجماعية لدى الطبلب -
دارة الوقت واالتصاؿيكسب الطالب ميارة القيادة  -   .والتواصؿ مع األخريف وا 
 الطبلب.يؤدى إلى زيارة روابط الصداقة وتطوير العبلقات الشخصية بيف  -
 بنفسو.  واقتوينمى مفيـو الذات لدى المتعمـ  -
تقاف ما يتعممو المتعمـ مف معمومات  -  وميارات.يساعد عمى تعمـ وا 
 0جماعىاليتيح فرصة لمعمؿ بروح الفريؽ والتعاوف والعمؿ  -
 يتيح لممتعمـ اف يتعمـ مف خبلؿ التحدث واالستماع والشرح والتفكير مع اآلخريف ونفسو.  -
 0تنمية القدرة عمى فيـ واتقاف المفاىيـ واألسس العامو -
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 0مواقؼ جديدة فيالطبلب  يتعمموالقدرة عمى تطبيؽ ما  -
 0عمى حؿ المشكبلت ينمى القدرة -
 يرفع تقدير الطبلب لذاتيـ.0بداع عمى اإل القدرةينمى  -
 .واالنتماءماؿ التقدير والتعاوف  بشجع الحاجات األساسية لمطبلب -

  -: التعاونيميارات التعميم 
 الاقة بالنفس  -
 القدرة عمى التفاىـ  -
 القيادة  -
  االختبلفاتالتعامؿ مع  -
 تقدير التعاوف  -
 البعد عف الذاتية  -
 التعاونيأسس التعمـ  -
 المتبادؿ  اإليجابياالعتماد  -
 معالجة عمؿ المجموعة  -
 التعاوف -
 المسئولية الفردية والجماعية  -
 التفاعؿ المعزز وجيا لوجو -
 التعاوني أنشطة التعمـ في الجامعيدور المعمـ  -
 ة وانحة.زمني ونع ارشادات وأطر -
 اإليجابية.عمى اكتساب السموكيات الجماعية  مساعدة الطبلب -
 المجموعات.تمخيص أنشطة عمؿ    -
 اإلقباؿ عمى المشاركة. عدـ أودعـ ومساعدة الطبلب ممف يشعروف بالخجؿ  -
 عف طريؽ المبلحظة. تعمـ الطبلبتقييـ عممية  -
 القاعة واالستماع. فيمتابعة الطبلب مف خبلؿ التحرؾ  -
 0ومتعددة القدراتمف تشكيؿ مجموعات مختمطة  التحنير لمجموعات العمؿ لمتحقؽ -
 0تجييز القاعة الدراسية لتسييؿ عمؿ المجموعات -
 
 

 -انشطة التعمم:  فيدور الطالب 
 تشجيع اآلخريف  -
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 تناوب األدوار  -
 االستماع النشط والتمخيص. -
 بشكؿ الئؽ االعتراض -

ال فسوؼ  سابقة،مف الطبلب أف يكوف لدييـ معارؼ  التعاونييتطمب التعمـ  -تحذير:  يتشاركوف وا 
 .الجيؿ

 -: التعاونيأساليب التعمم 
 رأى واحد مشترؾ،تفكير  -

ويفكر  سؤاالويطرح  6-1أو مف  4-1يعطى األفراد داخؿ كؿ مجموعة أرقاما مف 
المجموعات المختمفة لئلجابة عمى ىذا  فيكؿ طالب يحمؿ ىذا الرقـ  أي معا،المشاركوف 

 0السؤاؿ
 المائدة المستديرة  واحدة:قمـ واحد وورقة  -

 فيويطمب مف كؿ فرد ونع رأيو  واحدا،يعطى المعمـ لكؿ مجموعة ورقة واحدة وقمما 
يسيـ كؿ فرد  كيالمجموعة  في والقمـ الى زميمو يعطى الورقةاـ  ،شيء ةأو إنافالورقة 
 اإلجابة.

 شارؾ زواج،فكر،  -
 جماعي ،انائيفردى،  -

اـ يشارؾ مجموعتو لما  بجواره،، ويناقش اإلجابة مع زميمو يفكر كؿ طالب بشكؿ فردى
 و.توصموا الي

 مجموعات رباعية( في)فكر / زواج / شارؾ  -
 بشكؿ مستقؿ فكر: -
 ناقش مع شخص آخر  زواج: -
 شارؾ: ناقش مع اآلخريف  -
 القراءة أو المعمومات المجزأة  -

كؿ  فيالمجموعات بحيث يكوف كؿ فرد  فيتقسـ القراءات أو المعمومات عمى األفراد  -
 0مجموعة مسئوؿ عف جزء

 معا، االلتقاءيطمب مف أفراد المجموعة المسئوليف عف نفس الجزء مف جميع المجموعات  -
 0لدراسة ىذا الجزء وليساعد كؿ منيما األخر عمى تعمـ المونوع  الخبراء،وتسمى مجموعة 

ويعمموف األعناء اآلخريف ما  ،Home team األصميعود المتعمموف إلى فريقيـ ي -
 تعمموا.
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وتعامؿ  –تعمموىا  التيعف المواد  بمفرده( )كؿقصيرة  تبتقييمايتـ تقويـ المجموعات  -
تحصؿ عمى  التينتائج االختبارات الفردية عمى أنيا درجات لممجموعة وتفوز المجموعة 

 الدرجات.أعمى 

 المشتركة( )األرضية Learning togetherمعا  استراتيجية التعمم
 مجموعات فيوفييا يعمؿ الطالب  ،المفظيعمى تقويـ ميارات التفاعؿ  االستراتيجية ىذهتؤكد 

أو تعطى كؿ  ادورا معينكؿ طالب  عطيوي معينة،أفراد عمى تحقيؽ ميارات  4-2صغيرة مكونة مف 
 ككؿ،المعمـ المجموعات  ويكافئ التعميمية،مجموعة خطة العمؿ المتنمنة األىداؼ واألسئمة واألنشطة 

 .زيادة عمى تقويـ المجموعة ككؿ فردى،ويخنع الطبلب فييا الختبار 

 : الفردي الذاتيالتعمم استراتيجيات 
  التالية:اإلجابة عمى األسئمة  فيىذا النوع مف االستراتيجيات يكوف التركيز عمى الطالب  في

 تعرفو؟ ما الذي -
 تعرفو؟تود أف  الذيما  -
 تعممت؟ماذا  -

مما  عالية،تتيح توظيؼ ميارات التعمـ بفاعمية  التي التعمـ،مف أىـ أساليب  الذاتيعتبر التعمـ يو 
 العصر،ه بقدرات تمكنو مف استيعاب معطيات وتزويد ووجدانيا،تطوير الطالب سموكيا ومعرفيا  فييسيـ 

أف امتبلؾ ميارات التعمـ  ـوأف يتعم بنفسو، دما يريالطالب كيؼ يتعمـ  الذيوىو نمط مف أنماط التعمـ 
بالتربية  ؼما يعر وطوؿ العمر خارج الجامعة وداخميا وىو  تاألوقاكؿ  فيتمكنو مف التعمـ  ،الذاتي

 المستمرة.

بأنو النمط مف التعميـ المخطط والمنظـ والموجو فرديا أو ذاتيا ، والذى  الفرديويعرؼ التعميـ 
األىداؼ التعميمية يمارس فيو المتعمـ الفرد النشاطات التعميمية ، وينتقؿ مف نشاط إلى آخر متجيا نحو 

رشوتوجييات المعمـ  الذاتيمستعينا بالتقويـ تناسبو ،  التيالمقررة بحرية وبالمقدار وبالسرعة  حينما  واداتوا 
يمـز األمر ، وقد تشغؿ نماطات ىذا النمط الذى يطمؽ عميو البعض التعمـ المستقؿ جزءا مف حصتو أو 
حصتو كاممة أو مجموعة محددة مف الحصص ، كما أنيا قد تسبؽ نشاطات جماعية مشتركة أو تعقبيا ، 

 تنسيؽ الدقيؽ .ويخنع ىذا كمو لبصيرة المعمـ ومياراتو وقدرتو عمى التخطيط المرف وال

وىو ما يكتسبو الفرد بنفسو مف معمومات خبلؿ مؤسسات  معرفي بأنو نشاط الذاتيويعرؼ التعميـ 
تتيح توظيؼ ميارات التعمـ بفاعمية  التيوىو مف اىـ أساليب التعمـ  االستقبلليتعميمية عف طريؽ العمؿ 

 0تطوير اإلنساف سموكيا ومعرفيا ووجدانيا فيمما يسيـ 
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بيدؼ تنمية استعداداتو وقدراتو  برغبتو الذاتيةالمتعمـ مدفوعا  ويقوـ ب الذي التعميميوىو النشاط 
مكاناتو بما يحقؽ تنمية شخصيتو  والتفاعؿ الناجح مع مجتمعو عف طريؽ االعتماد عمى نفسو  وتكامميا،وا 

 تعممو.مف يحصؿ عمى مصادر و  يتعمـ،عممية التعميـ والتعمـ وفيو نعمـ الطالب كيؼ  فيبقدراتو  والاقة

 - :الذاتيأىمية التعمم 
يمقى اىتماما كبيرا مف عمماء النفس والتربية باعتباره أسموب التعمـ  ومازاؿكاف  الذاتيإف التعمـ  -

التعمـ ويعتمد عمى  فيألنث يحقؽ لكؿ طالب تعمما يتناسب مع قدراتو وسرعتو الذاتية  األفنؿ،
 لمتعمـ.دافعية الطالب 

 التعمـ. فييأخذ الطالب دورا إيجابيا ونشيطا  -
 بنفسو،الطالب مف إتقاف الميارات األساسية البلزمة لمواصمة تعميـ نفسو  الذاتييمكف التعمـ  -

 ويستمر معو مدى الحياة
 بأنفسيـ.إعداد األبناء لممستقبؿ وتعويدىـ تحمؿ مسئولية تعمميـ  -
يجاد بيئة خصبة  -  لئلبداع.تدريب الطبلب عمى حؿ المشكبلت وا 

مما يحتـ وجود  وطرقو،نظـ التعميـ  وال تستوعبباستمرار ف العالـ يشيد انفجارا معرفيا متطورا ا
 الحياة.ليستمر التعمـ معو خارج الجامعة مدى  ،الذاتيتمكف الطالب مف إتقاف ميارات التعمـ  استراتيجية

 - :الذاتيمقارنة بين التعميم التقميدي والتعمم 
 التعمم الذاتي التعميم التقميدي مجال المقارنة

 محور فعاؿ في التعمـ متمؽ سمبي المتعمـ
 يشجع االبتكار واإلبداع مّمقف المعمـ
 متنوعة تناسب الفرؽ الفردية واحدة لكؿ المتعمميف ؽر الط

 متعددة ومتنوعة سمعية بصرية لكؿ المتعمميف الوسائؿ
 لتفاعؿ مع العصر والييئةا وسيمة لعمميات ومتطمبات اليدؼ
 يقوـ بو المتعّمـ يقوـ بو المعمـ التقويـ

 :الميارات الضرورية لمتعمم الذاتي
 .بالرأيميارات المشاركة  -
 .الذاتيميارة التقويـ  -
 .لمتعاوفالتقدير  -
 .المحميةاالستفادة مف التسييبلت المتوفرة في البيئة  -
 .لمتعمـاالستعداد  -
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 :خبلؿو عمى التعمـ الذاتي مف ببلطوعمى المعمـ االىتماـ بتربية 

 .المفتوحةتشجيع المتعمميف عمى إاارة األسئمة  -
صدار  -  .األحكاـتشجيع التفكير الناقد وا 
المعاني اـ تنظيميا وترجمتيا    تنمية ميارات القراءة والتدريب عمى التفكير فيما يقرأ واستخبلص -

 .مكتوبة مادة إلى
 .التعمـ ربط التعمـ بالحياة وجعؿ المواقؼ الحياتية ىي السياؽ الذي يتـ فيو -
رسة وتوفير المصادر والفرص لمما واالستقصاء،إيجاد الجو المشجع عمى التوجيو الذاتي   -

 االستقصاء الذاتي
 .التعمـتشجيع المتعمـ عمى كسب الاقة بالذات وبالقدرات عمى  -
 .لمنقاشطرح مشكبلت حياتية واقعية  -

 - الذاتي:أىداف التعمم 
 0اكتساب ميارات وعادات التعمـ المستمر  -
 نفسو.يتحمؿ الفرد مسئولية تعميـ  -
 المجتمع. في الذاتيعممية التجديد  فيالمساىمة  -
 التعمـ.بناء مجتمع دائـ  -
 تحقيؽ التربية المستمرة مدى الحياة -

 -: الذاتيأنماط اتعمم 
   Programmed Instructionالمبرمج الذاتيالتعمم  -

ويقوـ الطالب بنفسو باكتساب قدر مف المعارؼ والميارات  المعمـ،يتـ بدوف مساعدة مف 
مواد  في التعمـ، وتتماؿبيف يديو مف خبلؿ وسائط وتقنيات  الذييحددىا  التي ـوالقيواالتجاىات 

مونوع معيف  في مرئيةأو عمى أشرطة صوتية، أو  الحاسوب،تعميمية مطبوعة أو مبرمجة عمى 
دراستو وفقا  فيالبرامج الفرص أماـ كؿ طالب ألف يسير  ىذهأو مادة أو جزء مف مادة وتتيح 

وتقديـ التعزيز المناسب لزيادة الدافعية وقد ظيرت  مستمرة،مع توافر تغذية راجعة  ةلسرعتو الذاتي
 منيا:أكار مف طريقة لبرمجة المواد الدراسية 

 البرمجة الخطية. -
وتقـو عمى تحميؿ المادة الدراسية إلى أجزاء تسمى كؿ منيا إطارا وتتوالى في خط مستقيـ 

ويكتب إجابتو اـ ينتقؿ إلى اإلطار التالي حيث يجد اإلجابة وتقدـ األسئمة بحيث يفكر المتعمـ 
 ... الصحيحة اـ يتابع وىكذا
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 التفريعية.البرمجة  -
ويكوف السؤاؿ مف نمط االختيار مف  فكرة،وىنا اإلطارات تتصؿ بإطارات فرعية تنـ أكار مف 

ذا كانت  الرئيسي،لتتابع والمتعمـ يختار اإلجابة فإذا كانت صحيحة يأخذ اإلطار التالي في ا متعدد، وا 
اإلجابة غير صحيحة يأخذ اإلطار الذي يفسر لو الخطأ مف بيف اإلطارات الفرعية اـ يوجو إلطار عمؿ 
محاوالت أخرى الختيار اإلجابة الصحيحة وبعد المرور عمى اإلطار العبلجي يعود إلى اإلطار الرئيسي 

 .ويتابع

  :Learning Packagesالحقائب التعميمية -
حيث تنتقؿ فييا العممية التعميمية مف االىتماـ  الفرديتعد الحقيبة التعميمية مف أىـ أساليب التعمـ 
حيث يتـ تقديـ المادة الدراسية لمدارسيف بشكؿ  نفسو،بالمعمـ والمادة الدراسية إلى االىتماـ بالطالب 

تعمـ  فيفالحقيبة التعميمية توفر لكؿ متعمـ الفرصة  الشخصية،وقدراتيـ وسماتيـ  ـاتيداستعدايتناسب مع 
 وال التعمـ، فيباإلنافة إلى أساليبو  التعمـ، فيالجزء المحدد مف المادة الدراسية حسب قدراتو وسرعتو 

 السابؽ.اسة جزء مف المادة الدراسية إال بعد إتقاف الجزء ينتقؿ الطالب إلى در 

عمى مادة معرفية  وتحتويوتوجو نشاط المتعمـ  الذاتيىى وحدة تعميمية تعتمد عمى نظاـ التعمـ 
بنشاطات  وذاتية ومدعمةسموكية ومعززة باختبارات قبمية وبعدية  بأىداؼومواد تعميمية منوعة مرتبطة 

 وتساندىا:تعميمية متعددة تخدـ المناىج الدراسية 

 سموكية.والحقيبة محددة األىداؼ بصورة  -
  وذاتيا.التعمـ مف خبلليا فرديا  -
 تراعى الفروؽ الفردية.  -
 متعددة.تشتمؿ عمى مواد تعميمية  -
 ومتنوعة.تشتمؿ عمى أنشطة وميارات ىادفة  -
 تتنوع فييا أساليب التقويـ وأوقاتو. -
 .العمميفييا دليؿ استخداـ مشتمبل عمى المحتوى  يتوافر -
 اإلتقاف.مستوى التعمـ المستيدؼ مف خبلليا ىو  -

 -التعميمية: مكونات الحقيبة 
 .الدراسييرتبط بمونوع التعمـ والمستوى  والذيعنواف الحقيبة  -
 التعميمية.كتيب تعميمات لكيفية استخداـ الحقيبة  -
 المونوع.مطويات تعطى معارؼ عف  -
 وغيرىا.أدوات تعميمية ماؿ شرائط التسجيؿ والفيديو  -
 والنشاط.أوراؽ العمؿ والقصص و ميمية مطبوعة ماؿ الكتب أدوات تع -
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 التقويـ.االختبارات ونماذج  -

 - :Modules )الموديوالت(الوحدات النسقية 
 فياـ يسير بتوجيو المعمـ  يتعمميا،يود أف  التيىذا النوع يبدأ الطالب بتحديد المونوعات  في

 - التالية:تنفيذ الخطوات 
 الطالب،يمتمكيا والتي قة المرتبطة بمونوع التعمـ، لتحديد الخبرة الساب القبميالتعرض لمتقويـ  -

 البلحقة.وفى نفس الوقت تحديد المتطمبات القبمية لتعمـ الخبرة 
ماؿ  التعميمية:ترتب بكيفية التعامؿ مع المواد  تعميمات،عمى  يحتوي والذيالتعرض لمموديوؿ  -

 المنزلية.الواجبات  التدريبات، بيانات،جمع  األنشطة،تنفيذ  عمؿ،قراءة أوراؽ 
 تعممو. ـما تلتحديد  البعديالتقويـ  -
 البعدية.وتحديد درجة الطالب عمى االختبارات  الذاتيالتقويـ  -
أو البحث عف مساعدات وأنشطة  أخرى،واتخاذ قرار باالنتقاؿ إلى مونوعات  النتائج،دراسة  -

 أخرى.

  :اإللكترونيالتعميم 
وشبكاتو  آلينقؿ وايصاؿ المعمومات إلى استخداـ آليات االتصاؿ الحديث مف حاسب  ىي

إيصاؿ المعمومة لممتعمـ  فياستخداـ التقنية بجميع أنواعيا  أي والمتعمـ،ووسائطو التعميمية بيف المعمـ 
 0تعمـ والمحتوى ال إدارة نظـفيو استخداـ برامج  اإللكترونيبأقصر وقت وأقؿ جيد وأكبر فائدة أما التعمـ 

 -: اإللكترونيومف انواع التعميـ 

 أو chat آف واحد ليتـ اتصاؿ متزامف بينيـ بالنص فيالمعمـ مع الدارسيف  فيويجمع -المتزامف:  -1
 بالفيديو.بالصوت أو 

اتصاؿ غير متزامف يمكف المتعمـ مف ونع مصادر مع خطة تدريس وتقويـ  وىي -المتزامف: غير  -2
  متزامف اتصاؿاـ يدخؿ الطالب ويتبع ارشادات المعمـ دوف وجود  ،التعميميعمى الموقع 

يتـ تصميميا ويشمؿ  التيتشتمؿ عمى مجموعة مف الوسائؿ التعميمية  -المدمج:  اإللكترونيالتعميـ  -3
 .الذاتيمقررات التعمـ  رنت،نتاالالمقررات المعتمدة عمى  ،الفوري االفتراني التعاونيبرمجيات التعمـ 

 نوعين:وىو ينقسم الى  التفاعميلتعميم ا

 التعميمية.وكافة المصادر  التعميمييحدث بيف المتعمـ والمحتوى  :الفرديالتفاعؿ  –أ 
بيف المتعمـ واألشخاص اآلخريف والبرنامج بما فييـ المعمـ  : يحدثاالجتماعيالتفاعؿ  -ب

  إلى:والمتعمميف اآلخريف وينقسـ 



37 

 صغيرة(.مجموعات  في)مصغر  اجتماعيتفاعؿ  -
 كبيرة(.مجموعات  في)موسع  اجتماعيتفاعؿ  -

 البرنامج:مف النوعيف عمى أىداؼ  أيويتوقؼ استخداـ 

 0اليدؼ ىو المناقشة وتبادؿ الخبرات وتكوف المجموعات الكبيرة مناسبة 
 0مبلئمة أكاروحؿ المشكبلت وتكوف المجموعات الصغيرة  التعاونياليدؼ ىو تنمية ميارات التعمـ 

 -المشروعات:  استراتيجيات
المتعمـ خارج الجامعة  ايحيياى التيبالحياة  الجامعيتيدؼ استراتيجية المشروعات إلى ربط التعمـ 

وتطبؽ عمى األنشطة  ،االجتماعيبالمحيط  الجامعيوبعبارة أخرى تستيدؼ ربط المحيط  مع،وداخميا 
  العممية.تغمب عمييا الصبغة  التي

 -يمي: ويمكف تصنيؼ المشروعات كما 
 األولى.تغمب عمييا الصبغة العممية بالدرجة  التيوتستيدؼ األعماؿ  البنائية:المشروعات  -
مف ورائيا التمتع بيا كاالستماع  ـيرغب المتعم التيوتستيدؼ الفاعميات  االجتماعية:المشروعات  -

 ذلؾ.إلى الموسيقى أو إلى قصة أدبية وغير 
 فكرية.منيا حؿ معنمة  يستيدؼ المتعمـ المشكبلت:مشروعات  -
 المعرفة:أو بغرض الحصوؿ عمى بعض  الميارات،مشروعات تعمـ بعض  -

 قسميف:المشروعات بحسب عدد المشاركيف فييا إلى  وتنقسـ

 - الجماعية:المشروعات  أوال:
قاعة الدرس أو المجموعة  فييطمب فييا _ مف جميع الطبلب  التيتمؾ المشروعات  وىي

 منيـ.مطموب  تعميميكأف يقـو جميع الطبلب بعمؿ نشاط  واحد،القياـ بعمؿ  –الدراسية الواحدة 

 ىما:ىذه المشروعات بدورىا إلى نوعيف  اانيا: وتنقسـ
كأف يطمب مف كؿ طالب تمخيص  حده،مف جميع الطبلب تنفيذ المشروع نفسو عمى  األوؿ: يطمبالنوع 

 المدرس.كتاب معيف يحدده 
المجموعة الدراسية باختيار مشروع معيف مف مجموعة مشروعات مختمفة  فييقوـ كؿ طالب  :الاانيالنوع 

 معا.االانيف  الطبلب أويتـ تحديدىا مف قبؿ المدرس أو 
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 -المشروع: خطوات عمل 

 -المشروع: اختيار  األولى:الخطوة 
 المشروع،يعتبر اختيار المشروع مف أىـ خطوات انجازه، ألف االختيار الجيد يساعد عمى نجاح 

المراد  واألدوات ورغباتيـ، أغرانيـ،ىذه الخطوة بقياـ المدرس بالتعاوف مع طبلبو بتحديد وتبدأ 
 لمطالب.باختيار المشروع المناسب  وتنتيي المشروعات،تحقيؽ  فياستخداميا 

ألف ذلؾ  المدرس،يرغب فيو الطالب وليس  الذيويراعى عند اختيار المشروع أف يكوف مف النوع 
نجاز  الغالب سوؼ يشعر بنوع مف  فيألنو  المشروع،يدفع الطالب ويشجعو عمى القياـ بالعمؿ الجاد وا 

 الطالب.وميؿ  رغبة ىال يمب الذيإذا كاف المشروع مف النوع  صحيح،والعكس  إنجازه، فيالرنا والسرور 

أف الطالب  دما نجإذ كايرا  إنجازه،يمكف  الذياختيار المشروع أف يكوف مف النوع  فيكما يراعى 
 الطالب.إمكانات غير متوفرة لدى  أ،مشروع ما يحتاج إلى معدات  فييقحـ نفسو 

ويفنؿ أف يكوف عمى عبلقة  الطالب،يعود بالفائدة عمى  الذيويجب أف يكوف المشروع مف النوع 
 تربوية.يعود عمى الطالب بفائدة  لكي ،الدراسيمباشرة أو غير مباشرة بالمنيج 

  - الخطة: الثانية: وضعالخطوة 
 يناسبو، الذيالمشروع  فيتبيف سير العمؿ  مفصمة،البد لنجاح المشروع مف ونع خطة 

ويتبلءـ  يناسبو، الذيفبعد أف ينجز الطالب الخطوة األولى يختار المشروع  ،إلنجازهواإلجراءات البلزمة 
 المشروع.ويقـو بالتعاوف مع المدرس بونع خطة منفصمة لتنفيذ  رغباتو،مع 

بداء  فيالطبلب والبد مف مشاركة  الخطوات،ويجب أف تكوف الخطة وانحة  ونع الخطة وا 
ولكف ليس  نظرىـ،يسمع آراء الطبلب ووجيات  استشاريا،ويكوف دور المدرس  نظرىـ،آرائيـ ووجيات 
نما مف أجؿ توجيو الطبلب  التيكـ،مف أجؿ النقد أو   ومساعدتيـ.وا 

 - المشروع:تنفيذ  الثالثة:الخطوة 
حيث  محسوس،بنود المشروع إلى واقع  فيالمتماؿ  ،النظريىذه المرحمة ترجمة الجانب  فييتـ 
شرافو  بنود خطة ىذه المرحمة بتنفيذ فييقـو الطالب  ويقـو  وتوجيياتو،لمشروع تحت مراقبة المدرس وا 

والتحقؽ مف قياـ  الطبلب،المدرس بإرشاد الطبلب وحفزىـ عمى العمؿ وتنمية روح الجماعة والتعاوف بيف 
إعادة  مما يتطمب ذلؾ،إال إذا استدعت الظروؼ  عنيا،وعدـ الخروج  منيـ،كؿ منيـ بالعمؿ المطموب 

وعندما يقوـ المدرس بمناقشة المونوع مع الطبلب واالتفاؽ معيـ عمى التعديبلت  الخطة،بنود  فيالنظر 
 المناسبة.
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 - المشروع:الخطوة الرابعة: تقويم 
وفييا يقـو المدرس باالطبلع عمى كؿ ما أنجزه  عميو،تستيدؼ ىذه الخطوة تقويـ المشروع والحكـ 

 القادمة،المرات  فيتبلفييا وكيفية  فييا،وقع  التيواألخطاء  القوة،مبينا لو أوجو النعؼ وأوجو  الطالب،
 عميو،أو الحكـ  تقويـ المشروع وتعد ىذه أىـ فوائد لمطالب،بمعنى آخر يقوـ المدرس بتقديـ تغذية راجعة 

 معالجتيا.وقع فييا وطريقة  التيالطالب مدى إتقانو وال األخطاء  ؼال يعر ومف دونيما 

قد يطمب المدرس  الفرديفإذا كاف المشروع مف النوع  التقويـ،عممية  فيويشرؾ المدرس طبلبو 
ويقوـ الطبلب بمناقشتو مع مجموعة  الطبلب،نتائج مشروعو عمى بقية  ضأو يعر مف كؿ طالب أف يقوـ 

ف تعذر ذلؾ يقوـ المدرس  الطبلب،أخرى مف   بمناقشتو.وا 

 - المشروع: استراتيجيةات مميز 
المشروعات  فيكما ىو الحاؿ  والتعاوف، الجماعيتنمى طريقة المشروع روح العمؿ  -1

 الفردية.المشروعات  فيالجماعية، وروح التنافس الحر الموجو 
 المتعمميف. الفردية بيفتشجع عمى تفريد التعميـ ومراعاة الفروؽ  -2
وينفذه تحت  المشروع،يختار  الذيفيو  المدرس،بدال مف  التعميمية،يشكؿ محور العممية  -3

 المدرس.إشراؼ 
نظريا  وما تعمميترجـ خرج الجامعة بحيث  وتييئتو بإعداد الطالعمى  االستراتيجية ىذه تعمؿ -4

 العمؿ واإلنتاج. ىوتشجيعو عمإلى واقع ممموس، 
 المسئولية،االبداع واالبتكار، وتحمؿ وتشجيعو عمى  العمؿ،تنمى عند الاقة بالنفس وحب  -5

 .لعمميةحياتو ا في هما يساعدوكؿ 

  - المشروع:اسس اختيار 
 المتعمـ.ويجب أف تكوف القيمة التربوية مرتبطة باحتياجات  معينة،توافر قيمة تربوية  -1
يمكف روعات المفيدة ال كاير مف المشف المشروع، ذالبلزمة لتنفياالىتماـ بتوفير المواد  -2

ال كما يجب مبلحظة محؿ تنفيذ المشروع النرورية،وذلؾ لعدـ توفر المواد  تنفيذىا، ، وا 
 سدى.ناعت الجيود وذىب الوقت 

 المشروع.يجب أف يتناسب الوقت مع قيمة  -3
 .الدراسيالمشروع مع الجدوؿ  يتعارض أاليجب  -4
 ما.يحتاجيا الطالب لمشروع  التيالمواد تكاليؼ  فياالقتصاد  مراعاة -5
 المطموبة.مبلءمة المشروع لتحقيؽ القيـ التربوية  -6
 طويبل.وأال يستغرؽ وقتا  معقدا،يجب أال يكوف المشروع  -7
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وأال يتطمب ميارة معقدة أو  وتنفيذه،يجب أف يتناسب المشروع مع قابمية الطبلب لتصميمو  -8
 عمييا.الطبلب أف يحصموا  عال يستطيمعمومات صعبة 

 - األدوار:لعب  استراتيجية
تعمـ مف يتقمص فيو كؿ م واقعي،تعتمد عمى محاكاة موقؼ  التياستراتيجيات التعمـ  ىي
وقد يتقمص  بأدوارىـ،حدود عبلقة دوره  فيويتفاعؿ مع اآلخريف  األدوار، النشاط أخذ فيالمشاركيف 

 آخر. شيءالمتعمـ دور شخص أو 

 -األدوار: مميزات لعب 
 الحقيقية.إعطاء الفرصة لظيور المشاعر واالنفعاالت  -1
 وتقبميا.بمشاعر اآلخريف  والوعيزيادة الحساسية  -2
 واجتماعية.اكتساب ميارات سموكية  -3
 المتعمميف.تشجيع روح التمقائية لدى  -4
 الحدوث.عرض مواقؼ محتممة  -5
 التعميمية.سيولة استيعاب المادة  -6

 -: )االكتشاف(استراتيجية االستقصاء 
حيث أنو  الطمبة،لدى  العمميتنمية التفكير  فيمف أكار أساليب التدريس فاعمية  ءيعد االستقصا

وىنا يسمؾ المتعمـ  بأنفسيـ،االستقصاء  وعممياتو، ومياراتيتيح الفرصة أماـ الطبلب لممارسة طرؽ العمـ 
 النتائج.بحاو وتوصمو إلى  في )الصغير(سموؾ العالـ 

جانييو "أف امة يرى حيف  في واحد،واالكتشاؼ بمعنى  االستقصاء،يستخدـ بعض المختصيف  
المرحمة األساسية  فيفاالكتشاؼ ىو اليدؼ مف التدريس بشكؿ رئيس  واالستقصاء،فرقا بيف االكتشاؼ 

فاالستقصاء واالكتشاؼ وجياف لعممة  العميا،المرحمة األساسية  فيأما االستقصاء يمكف يبدأ  األولى،
 واحدة.

الطرؽ لحصوؿ تعمـ قوامو الفيـ  )االستقصاء( كأفنؿ ؼبطريقة االكتشا Brunerبرونر ونادى 
وقد أكدت الدراسات  ومامرا،ويكتسب تعمما فعاال  نشطا،مواقؼ االكتشاؼ يكوف متعمما  فيإذ أف الطالب 

التي  العمميى عند الطبلب ميارات االستقصاء أو االستفسار الحدياة أىمية االكتشاؼ كطريقة تعميـ تنم
والتصميـ، وتسجيؿ  والتقدير، والتفسير،والقياس،  والتنبؤ،والمقارنة،  والتصنيؼ،منيا ميارات المبلحظة، 

  .واختيار صدقيا الفرنيات،وتكوف  المعمومات،وتفسير  المبلحظات،
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 -)االكتشاف(: معنى االستقصاء 
 وتفكيره،معتمدا عمى جيده وعممو  بنفسو،ويقصد باالكتشاؼ أف يصؿ الطالب إؿ المعمومات 

مواجية المتعمـ  يركز عمى االستكشافيفالمدخؿ  الفكر،تنمى  التيأىـ االستراتيجيات  إنيا مفولذلؾ نقوؿ 
ممية استقصاء فيقوـ بع التساؤالت،عديدا مف  هوياير عند بالحيرة،ويوجد لديو الشعور  مشكؿ،بموقؼ 

 عمييا.وبحث ليجد اإلجابات 
يتحقؽ  ولكي جاىزة،تقدـ لو  وال بنفسو،فاالكتشاؼ ببساطة يعنى أف المتعمـ يكتشؼ المعمومات 

وربط عناصر  بيف األفكارالمطموب يتطمب ذلؾ مف المتعمـ فيـ العبلقات المتبادلة  االكتشاؼ بالوجوىذا 
يمكف أف يتنمف االكتشاؼ  عممية، كما ومبادئبما ىو جديد مف تعميمات  يأتي لكيالمونوع ببعنيا 

 معيف.مقارنة آراء وحموؿ لمشكمة معينة أو موقؼ 
ا ستراتيجيات أخرى تتآزر مع بعنيال مف استراتيجيات التعمـ يعد نتاجا كاستراتيجيةواالكتشاؼ 

فيو يتحمؿ  والتيالموجو ذاتيا  االستقصاء شكؿ مف أشكاؿ التعمـنشط و  تعميميالبعض لتخرج بموقؼ 
 -عف: الطبلب مزيدا مف المسئولية 

 تحديد ما يحتاجوف إلى تعممو -
 صورة.التعرؼ عمى المصادر وكيؼ يمكف التعمـ منيا بأفنؿ  -
عطاء تقارير عف  -  تعمميـ.استخداـ المصادر وا 
 التعمـ. فيتقييـ تقدميـ  -

ولحؿ  وانسجاـ،تكامؿ  فياالستقصاء يتطمب مف المتعمـ استخداـ حواسو وعقمو وحدسو و 
وىذا  يسمع،مما يشاىد أو  االندىاش، ىيوأوؿ خطوة يبدأ  ،بمونوعيةتواجيو  التيالمشكبلت المعرفية 

لى اليركف إلى اإلجابة السطح الذياالتجاه  أي، التساؤلييؤدى إلى الشؾ ونقصد بالشؾ ىنا االتجاه  ية وا 
واالعتماد عمى آراء  الحدياة،التأويبلت القديمة لمظواىر  يعتمد الظواىر، والتفسير  فيفكرة العامؿ الواحد 
  بنفسو.يسمع  او يشاىده،أف يجد تفسيرا لما  فيويكوف لديو الرغبة  نيائية،اآلخريف كحقائؽ 

مر  الماير( الذي )الموقؼأف يعرؼ الحقيقة نتيجة الشؾ  فيلدى اإلنساف الرغبة  وعندما تتولد
التعرؼ إلى طرؽ جديدة  أي والفرنيات، الممكنة،ومف اـ ونع الحموؿ  لممعرفة،فتتولد لديو الرغبة  بو،

 االندىاش،يمر بمرحمة  المستقصي بالخياؿ، ونجدلرؤية األشياء والتعامؿ معيا وبذلؾ يمتزج الفكر 
وينع الفرنيات  الحؿ، إليجاد يستعيف بالخياؿومف اـ الحدس حيث  فييا، عقميالوالتفكير  واإلحساس
 المدىش.ويستبعد الخطأ منيا لمتوصؿ إلى التفسير الصحيح لمموقؼ  ويجربيا،
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 -االستقصاء: مميزات 
تنقؿ مركز التعمـ مف المعمـ بعد تييئة الظروؼ إلى  التعممية،المتعمـ ىو محور العممية التعميمية  -1

 غيره،أو  الجامعيأو مف الكتاب  المعمـ،يتمقاىا جاىزة مف  الطالب ليكتشؼ المعمومات بنفسو وال
 مساعد.عامؿ  فييأما المادة  االكتشاؼ،وتؤكد عمى المتعمـ ال عمى المادة فالمتعمـ ىو عماد 

والمقارنة،  والتصنيؼ، والقياس، المبلحظة، أي)االكتشاؼ( ينمى لدى المتعمميف ميارات االستقصاء  -2
 والتنظيـ. الؿ، والتجريب،دواالست

 .العمميينمى لدى المتعمـ ميارات التفكير  -3
موحو وزيادة مستوى ط ،باإلنجازييتـ ببناء المتعمـ مف ناحية اقتو بنفسو واعتماده عمى ذاتو وشعوره  -4

 مواىبو.وتطوير 
 ينمى مفيـو الذات لدى المتعمـ. -5
 والتعمـ.وحماستو تجاه عممية التعميـ  المتعمـ،يزيد نشاط  -6
 الدراسية.يؤكد األىداؼ والغايات العامة لتدريس المواد  -7
عماؿ  -8  العقمية.وبذلؾ تنمو قدرات المتعمـ ومياراتو  الذىف،يتيح لمطالب مجاال لمتفكير وا 
ألف فنية السؤاؿ تؤدى إلى االكتشاؼ  عنيا،تؤكد عمى األسئمة وطريقة صياغتيا وليس اإلجابة  -9

ذاتو  حد فيوتعدد اإلجابات  المتعددة،تعنى ىذه الطريقة باألسئمة ذات اإلجابات و  واالبتكار.واالبداع 
مدارؾ الطالب  واانييما: اتساع المعمـ،إحكاـ صياغة األسئمة مف جانب  أوليما:عمى أمريف  يدلؿ

حيث يستطيع أف يجيب عف السؤاؿ الواحد بعدة إجابات تكاد تكوف كميا صحيحة ف أو  اقافتو،وعمؽ 
تتيح لممتعمـ التعبير بحرية عما  التييندرج تحت مسمى األسئمة المفتوحة  الذيمتقاربة تتعمؽ بالسؤاؿ 

 بذاتو.
نما يكوف ىذا  المونوع،بمجرد تدريس  ال تنتييتنظر إلى عممية التعمـ عمى أنيا مستمرة  -10 وا 

 بو.المونوع أو غيره نقطة انطبلؽ لدراسات أخرى ترتبط 

 -االستقصاء: استراتيجية  فيدور المعمم 
ويبدأ بيا عممية االكتشاؼ  دائمة،تاير تفكيره بصفة التي تزويد الطبلب باألسئمة مفتوحة النياية  -1

 ما.ألمر 
 عمييا.تقبؿ اإلجابات والتعميؽ  -2
نما يترؾ ليـ  وال لمتفكير،يعطى الطبلب وقتا كافيا  -3 جابات لطبلبو وا  فرصة يتسرع بتقديـ حموؿ وا 

 بأنفسيـ.والتوصؿ إلى المعمومات  االكتشاؼ
 فيأف يكوف عمى دراية تامة بطبيعة طبلبو مف حيث التفاوت بينيـ ومراعاة ما بينيـ مف فروؽ  -4

 المتعددة.القدرات والذكاءات 
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ومف اـ يرشدىـ ويشجعيـ ويتوصؿ معيـ إلى نتائج  والتخميف،إعطاء الطبلب فرصة لمتخيؿ  -5
 وميمة.جادة 

 -: )االكتشاف(أىمية االستقصاء 
ويذلؾ يتمكف مف التعامؿ مع  النتائج،وتسجيؿ  الدالئؿ،تعمـ تتبع كيفية  فييساعد الطالب  -1

 الجديدة.المشكبلت 
أو  االستقرائيسواء  المنطقييوفر لممتعمـ فرصا عديدة لمتوصؿ إلى استدالالت باستخداـ التفكير  -2

 .االستنباطي
 والتقويـ.وينمى المستويات العقمية العميا كالتحميؿ والتركيب  الناقد،يشجع التفكير  -3
 يعود الطالب التخمص مف التسميـ لمغير والتبعية التقميدية. -4
يجابيتو يحقؽ نشاط  -5  بالتعمـ.االحتفاظ  فيمما يساعد  المعمومات،اكتشاؼ  فيالطالب وا 
 واالبتكار.يساعد عمى تنمية االبداع  -6
اارة،يزيد مف دافعية الطالب نحو التعمـ بما يوفره مف تشويؽ  -7 أاناء  فييشعر بيا الطالب  وا 

 بنفسو.اكتشافو لممعمومات 

 -باالستقصاء: خطوات التعمم 
ويتحدى تفكيرىـ ويعجزوف عف تفسيره باستخداـ  الطبلب،ياير ذىف أسئمة أو عرض موقؼ  -1

 لدييـ.المخزونة  توالخبرا المعرفية،األنظمة 
تفسير الموقؼ الماير أو تجيب عف السؤاؿ أو  فيات تنجح حث الطبلب عمى تكويف فرني -2

 .األسئمة
وذلؾ ألنو عف طريؽ ىذه  التعمـ،يحدث بيا  التيالعممية  ىي الفرنية،إف عممية اختبار صحة  -3

واستعماليا وفكيا وتركيبيا والتعامؿ معيا بأساليب  المعمومات،العممية يقوـ المتعمـ بتحديد مكاف 
ومعرفة السابقة  اإلبداعية،وفى أاناء ذلؾ يستعمؿ المتعمـ خيالو، وتأمبلتو وتصوراتو  متعددة،

 والتأويؿ، )الترجمة،ىذه الخطوة تجميع األدلة وتشمؿ  وتتنمف جديدة، معانيويشتؽ مف ذلؾ 
 اختبارىا.تحميميا أو  يتـوتنظيميا  والتصنيؼ(

 وتفسيرىا.ومعقوليتيا  لمموقؼ،يقدميا الطبلب لموقوؼ عمى مبلءمتيا التي مناقشة الفرنيات  -4
ع المعمومات الجديدة لمتحقؽ مف فرنياتيـ ولجم بالمباشر والتجريإتاحة الفرصة لمطبلب لمعمؿ  -5

 استعدادا القتراح فرنيات جديدة عف الموقؼ أو السؤاؿ 
عادة دورة  يواجيونو، الذيحث الطبلب عمى تقديـ فرنيات جديدة تفسر الموقؼ المحير  -6 وا 

 الحيرة.االستفسار السابقة حتى يتـ التوصؿ لمفيـ لمموقؼ يزيؿ منو 
نتج مف دورات االستفسار السابقة، أو صياغة  الذيصياغة المفيوـ  حث الطبلب عمى -7

 التعميمات أو القوانيف والنظريات الممكنة ذات العبلقة 
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مشابية إليو لمواقؼ جديدة أخرى  ؿالمتواصإتاحة الفرصة لمطبلب لنقؿ المفيوـ أو التعميـ  -8
  المختبر. ؼلمموق

 -االكتشاف:  استراتيجيةإجراءات تطبيق 
 قانونا.أو نظرية أو  يكوف قاعدةويحتمؿ أف  المتعمـ،أف يكتشفو  دما يرييحدد  -1
عمى أف يبدأ ىذا الموقؼ بتييئة مشوقة تدفع  االكتشاؼ،يصمـ موقفا تعميميا يمكف المتعمـ مف  -2

ويتنمف أنشطة ينفذىا المتعمـ ماؿ إجراء  واالجتياد،التفكير والبحث  فيإلى التعمـ والرغبة 
تجربة أو مبلحظة ودراسة مجموعة مف األمامة لقاعدة ما واستنتاج ىذه القاعدة أو القياـ بزيارة 

تصنيفيا  اـ المبلحظاتالنباتات المختمفة المزروعة بيا وتسجيؿ ىذه  لمحقوؿ ومبلحظةميدانية 
يجاد العبلقات بينيا و  طوة خطوة ويساعدىـ حتى يتوصموا إلى إدراؾ يوجو المعمـ طبلبو خوا 

لى االستنتاج واالكتشاؼ   المطموب.العبلقة بيف المعمومات وا 
وأف يتيح لطبلبو فرص التحقؽ مف  المتنوعة،يجب عمى المعمـ أف يعزز االكتشاؼ بالتطبيقات  -3

 .بالنسبة لحاالت أخرى مماامة ةأو العبلقصحة القاعدة 

  -: الحالةدراسة استراتيجية 
، أو عنصر متواجد بالفعؿ في البيئة الواقعية  تعتمد ىذه االستراتيجية عمى إاارة مونوع أو مفيـو

براز أىميةبيف المعمـ والطبلب؛ لتبرير  مناقشتوتتـ  لمطبلب. كمما  المونوع.إجراء دراسة حوؿ ىذا  وا 
 اقوامي استراتيجية وىي، الدراسةبأىمية المونوع، كمما زاد حماسيـ إلجراء أو تنفيذ ىذه  ببلطاقتنع ال

مشكمة تاير لدى المستفيديف الرغبة في بحايا. تقدـ أو  تحميؿ حالة محددة مصوغة في صيغة ونعية
الحالة في شكؿ ونعية ممموسة ذات صمة بمواقؼ حقيقية مستمدة مف المحيط المباشر، ُيطمب مف 

  .وؿ ليا انطبلقا مف خبرتيـ وما اكتسبوه مف معارؼالمستفيديف التفكير فييا وتحميميا ومناقشتيا واقتراح حم

 -الحالة: دراسة استراتيجية داف أى
  .تمكيف المستفيديف مف بناء معرفة أدؽ وأعمؽ وأشمؿ بقنايا محيطيـ المحمي ومشكبلتو -1
بداء الرأي والتحمي بالمونوعية في معالجة تمؾ القنايا والمشكبلت -2  .تعويدىـ عمى المناقشة وا 
إكسابيـ التفكير المنيجي المنظـ المتصؿ بمعالجة الحاالت والقائـ عمى انتقاء المعطيات  -3

 .األساسية والبلزمة، واستخداميا وتقويميا، الث
إكسابيـ القدرة عمى إدراؾ الحموؿ الممكنة واختيار أكارىا مبلءمة ونجاعة، واتخاذ القرار  -4

  .المناسب انطبلقا منيا
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 -الحالة: دراسة  استراتيجيةق يتحق يةكيف
اإللماـ بالخطوات المنيجية العامة لمنيج  عمـإف اعتماد أسموب التدريس بدراسة الحالة يقتني مف الم

دراسة الحالة، والتمكف، في الوقت نفسو، مف تصريفيا مف خبلؿ عمميات إجرائية تتخذ صيغة أنشطة 
مف استحنار خصائص البنية  المناسبة لؤلنشطة انطبلقايتطمب انتقاء المحتويات   .تعممية -تعميمية
  .المحمية

 -الحالة: دراسة استراتيجية خطوات 
 .انتقاء الحالة -1
  .عرض الحالة وتونيح مظاىرىا ومعطياتيا وتحديد المشكبلت التي تطرحيا -2
واعتمادا عمى البحث عف أسباب الحالة عف طريؽ استقصاء الواقع أو استحنار الخبرة الذاتية  -3

 .المعمومات المكتسبة
 .مناقشة الحالة في مختمؼ أبعادىا وتبياف اآلاار الناجمة عنيا -4
  .اقتراح الحؿ أو الحموؿ األكار مبلءمة لتجاوز الحالة -5

 - :الحالةالعمميات اإلجرائية لمتدريس بدراسة 
 :عمى مستوى اإلعداد

المونوع الذي سوؼ تتـ مناقشتو )يمكف أف يتـ ىذا التحديد مف قبؿ المستفيديف،  درسيحدد الم -1
  .(وقد يتـ باتفاؽ معيـ

 ة التصحرينتقي في نوء ذلؾ الحالة التي يمكف أف تجسد تجسيدا دقيقا وشامبل؛ مابل، مشكم -2
 الزراعية. األرانيزحؼ الرماؿ عمى و 

ة أو وايقة مكتوب) التي ستقترح بيا عمى المستفيديف المكوف الحالة في الصيغة النيائية -3
  :يصوغ المكوف الحالة بحيث تكوف قادرة عمى (سمعية/بصرية أو شريط سمعي

  .عكس المشكمة في أبعادىا الواقعية - أ
  .إاارة اىتماـ المستفيديف ورغبتيـ في معالجتيا إليجاد حؿ ليا - ب
 .توفير جميع المعطيات النرورية لمعالجتيا -ج
  .االستجابة الىتمامات المتعمميف -د
المدة الزمنية اإلجمالية التي ستستغرقيا دراسة الحالة ومدة كؿ فترة  المدرس مسبقايحدد  -ىػ

 3مف فترات الدراسة، وكذا أشكاؿ توزيع المستفيديف وتنظيميـ )عمؿ في مجموعات مف 
  .(أفراد 5أو 
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 :عمى مستوى اإلنجاز
الحالة لممستفيديف ويمكنيـ مف الوقت الكافي لمتعرؼ عمى مختمؼ جوانبيا  درسيقدـ الم -1

 .وأبعادىا
يدعو المستفيديف إلى التفكير في الحالة بيدؼ اكتشاؼ بعض مشكبلتيا وتحديدىا انطبلقا مف  -2

  الوقائع العينية التي تتنمنيا أو مف المعمومات التي يقدميا أو مف معمومات المتعمميف وخبراتيـ
المستفيديف إلى اإلفصاح عف آرائيـ وانطباعاتيـ وتفسيراتيـ الشخصية لمحالة،  درسيدعو الم -3

والتعبير عف الدالالت التي يصفونيا عمى وقائع الحالة وشخوصيا، وكذا أحكاميـ بخصوصيا 
  .والقرارات التي يرونيا مناسبة

صيغة مفاىيـ إجرائية أو مبادئ المستفيديف عمى الوصوؿ إلى استنتاجات تتخذ درس يشجع الم -4
  .عامة أو قواعد لمعمؿ قابمة لمتعميـ ولبلستعماؿ في مواقؼ وونعيات مماامة

يحث المستفيديف عمى تبني حموؿ معينة واتخاذ قرارات مبلئمة في نوء ما توافر لدييـ مف  -5
 .استنتاجات

  -: الحالةدور المعمم والمتعمم أثناء دراسة 
المعمـ في ىذه االستراتيجية محفز لطبلبو لموصوؿ إلى دراسة مكتممة تعتمد عمى معمومات 

يقوـ الطبلب  مونوعي.صحيحة، وموجو ليـ لكي يمارسوا عمميات التصنيؼ والتحميؿ بشكؿ 
 في مجموعات صغيرة بعمميات جمع المعمومات، وتنظيميا، وتحميميا؛ لموصوؿ لبياف كاؼ يعبر

 .لياعف طبيعة المونوع، أو إيناح لممفيوـ، أو تحديد أبعاد المشكمة واقتراح حموؿ مناسبة 

 -الحالة: دراسة  الستراتيجيةأمثمة 
يكمؼ المعمـ كؿ طالب أو كؿ مجموعة مف الطبلب  الزراعة.مراحؿ نمو النباتات في مجاؿ  -1

بدراسة متعمقة لنوع معيف مف أنواع النباتات، ويكتبوف تقريرًا عف ىذه المراحؿ مصاحب بالرسـو 
  والتعميقات.والصور 

تطبيقات التكنولوجيا الحيوية وما نشأ عنيا مف قنايا بيوأخبلقية تباينت حوليا وجيات النظر في  -2
 .التطبيقاتت ما بيف مؤيد ومعارض لتمؾ كافة التخصصا

حيث يكمؼ المعمـ طبلبو بدراسة متأنية لمعادات الغذائية في أسرة  األسرة.العادات الغذائية في  -3
كؿ منيـ لمدة أسبوع، ويقدموف تقارير يستخمصوف فييا أىـ وأشير العادات الغذائية في ىذه 

الطبلب ككؿ يمكف لمطبلب استخبلص وبمناقشة الحاالت المختمفة مع عدد مف  األسرة.
العادات الغذائية الشائعة في المجتمع، اـ يناقشوف المفيد منيا، وما يحتاج إلى تغيير لتحسيف 

 المجتمع.المستوى الغذائي في 
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 -المفاىيم: خرائط الخريطة الذىنية و 
القمة المفاىيـ األكار شموال وعمومية، اـ  فيرسوـ تخطيطية ليا قمة وقاعدة حيث يوجد  ىي

تتدرج المفاىيـ لتكوف أكار تحديدا نحو القاعدة، وترتبط المفاىيـ مع بعنيا بخطوط وأسيـ يكتب عمييا 
 كممات الربط لتونيح العبلقة بيف مفيـو وآخر.

 -الخريطة: مكونات 
تصورات ذىنية يكونيا الفرد  وأىرة لمظاينتج مف الصفات المشتركة  عقميبناء  -: العمميالمفيوـ 

 مربع. أودائرة  أو بيناويويونع المفيـو داخؿ شكؿ  لؤلشياء،
إلى،  وتنقسـ، تصنؼ ينقسـ،ماؿ  أكار،كممات تستخدـ لمربط بيف مفيوميف أو  وىي-الربط: كممات 
 .ث.... الويتركب مف  مف، فيتكو 
خط  هصور في وتماؿ  اليرميوصمة بيف مفيوميف أو أكار مف التسمؿ  عرنية: وىيوصبلت 

 .عرني
 -وتنقسـ إلى: 

 -اليرمية: خرائط المفاىيم  - أ
 ىرمية.يبيف العبلقة بيف المفاىيـ بصورة 

 -الحمزونية: خرائط المفاىيم المجمعة أو  - ب
 األقؿ.منتصؼ الخارطة يميو المفاىيـ أقؿ عمومية اـ  فييكوف المفيـو العاـ 

 متسمسل.المفاىيم بشكل  . وتكونةالمتسمسمخرائط المفاىيم -ج

 -وتساعد خرائط المفاىيـ عمى: 
 المفاىيـ.البحث عف العبلقات بيف  -1
 المفاىيـ.بيف  واالختبلؼالشبو  عف أوجوالبحث  -2
 السابقة.ربط المفاىيـ الجديدة بالمفاىيـ  -3
 تعممو.لما  تخطيطيإعداد ممخص  -4
 .الدراسيتقييـ المستوى  -5
 المشكبلت.حؿ  فيالمساعدة  -6
 المعنى. ذيتحقيؽ التعمـ  -7

 ؟وخريطة المفاىيمالفرق بين الخريطة الذىنّية 
إذ يكوف تصميميا بشكؿ عنكبوتي  المفاىيمية،أف الخريطة الذىنية أكار تبسيطًا مف الخرائط 

حيف أف الخرائط المفاىيمية تدور حوؿ عدة مفاىيـ في حيز قنية  الشجري. فيوتأخذ الطابع البنائي 
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تكوف الفكرة الرئيسة في األعمى اـ تنظـ فييا المفاىيـ بطريقة  ثىرمي، حيمعينة ويكوف تصميميا بشكؿ 
خريطة  رالفرعية. وتعتبىرمية )رأسية متعاقبة( بدءًا مف المفاىيـ العامة الشاممة وانتياًء بالمفاىيـ واألمامة 

 .تعقيدًا وتنظيمًا مف الخريطة الذىنيةالمفاىيـ أنسب لتنظيـ المونوعات المعرفية العممية وىي أكار 

بأنيا تقنية رسومية قوية تزود المتعّمـ بمفاتيح تساعده عمى استخداـ  الذىنيةكما تعّرؼ الخريطة 
ىو بناء عقمي ينتج مف الصفات المشتركة لمظاىرة أو  :لخريطة المفاىيـ والمفيوـ العممي طاقتو العقمية

وىناؾ  مربع.أو  دائريتصورات ذىنية يكونيا الفرد لؤلشياء، ويونع المفيـو داخؿ شكؿ بينوي أو 
مفاىيـ  عممية،مفاىيـ  تصنيفية،مفاىيـ  عبلقة،مفاىيـ  فصؿ،مفاىيـ  ربط،أنواع لممفاىيـ ىي: مفاىيـ 

 وجدانية  

  -لذىنية: امكونات الخريطة 
فإف فيمنا  اوأدؽ. لذتتألؼ مف نقطة مركزية وأذرع متفرعة فييا، ومف كؿ ذراع تتفرع أذرع أصغر 

أقرب في شكميا إلى  الذىنيةالسبب تكوف الخطط  اأكبر. وليذلمخمية العصبية يجعمنا نفيـ دماغنا بشكؿ 
 .العصبيةالخبليا 

 -المفاىيم: استخدام خريطة 
 ابتسبيًا دوف الحاجة إلى الرجوع لمكتستخدـ السترجاع كاير مف المعمومات في وقت قصير ن

يعتبر تمايؿ المعمومات مف خبلؿ المخططات العقمية ليس شيئا جديدا؛ ولكف المحاوالت الجادة لدراستو و 
ودوره في العمميات العقمية جاءت متأخرة في نياية بطرؽ بحاية بغية التعرؼ عمى طبيعة ىذا التمايؿ 

اىتماما بمونوع التصور   -بالذات-فقد أبدى عمماء النفس المعرفيوف  الخمسينات مف القرف العشريف.
)أو التخيؿ( العقمي باعتباره نوعا مف العمميات العقمية ذات العبلقة بالعديد مف األنشطة العقمية األخرى 

ولعؿ مف أوؿ المحاوالت في ىذا المجاؿ ىو ما يعرؼ    وفيـ المغة وتكويف المفاىيـ. ماؿ التفكير والتذكر
في بداية  Quillian وكويمياف Collins لمباحايف كولينز Semantic Network الدالليةالشبكات  بنظرية

  الستينات والتي تـ تطويرىا كنظرية لفيـ التعمـ اإلنساني عمى شكؿ شبكات متداخمة.

 موصمة أشياءفيي مخطط يستخدـ ليماؿ أفكار أو وظائؼ أو  Mind Map الذىنية الخريطة أما         
 Tony ببعض ومنظمة بشكؿ مشع حوؿ فكرة أساسية واحدة. ويعتبر عالـ النفس البريطاني توني بوزاف

Buzan .ـ األحياف وىناؾ مصطمح آخر يستخدـ معظ  مف اوائؿ مف كتب عف الخريطة الذىنية واىميتيا
عاـ  في Novak نوفاؾ حيث قاـ  .Concept Maps خرائط المفاىيـ كمرادؼ لمخريطة الذىنية وىو

في أمريكا،  Cornell بتطوير ىذا المصطمح )خرائط المفاىيـ( مع فريؽ مف الباحايف في جامعة 1972
  حيف تعمميـ لممفاىيـ في العموـ الطبيعية.ب بلطوذلؾ لقياس التغيرات والتطورات لمبنية المعرفية لدى ال

مف معرفة إال مف خبلؿ استخداـ طريقة التمايؿ  طالبولـ يكف ىناؾ وسيمة لفيـ ما يدور داخؿ مث كؿ 
وخرائط المفاىيـ عبارة عف أشكاؿ تخطيطية   والتصوير التخطيطي والتي أدت إلى والدة ىذه الطريقة.

http://vb1.alwazer.com/t67282.html
http://vb1.alwazer.com/t67282.html
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   ؽ خطوط أو أسيـ يكتب عمييا كممات تسمى كممات الربط.ببعنيا البعض عف طري المفاىيـ تربط
والفرؽ بيف خريطة المفاىيـ وبيف الخريطة الذىنية ىو أف الخريطة الذىنية أكار تبسيطا وتدور حوؿ فكرة 

بعكس خريطة المفيوـ التي تكوف حوؿ عدة  مشع وغير خطي رئيسية واحدة وتخرج منيا تفريعات بشكؿ
خطية  ددة في مجاؿ معرفي ما، وما يتنمنو مف مفيومات ليا عبلقةمفاىيـ في حيز قنية مح

 ببعض وىي أكار تعقيدا وتنظيما مف الخريطة الذىنية.  ىرمية

 -: المفيومالتي تقوم عمييا خرائط  الفرضية
عقؿ المتعمـ بناء معرفي منظـ، يتكوف مف أبنية معرفية منظمة مف المفاىيـ واألفكار الكبرى 

اليـر  رأس Themes العرينةبنية بشكؿ ىرمي، حيث تحتؿ األفكار الكبرى والمفاىيـ تترتب في ىذه األ
ومناطقو العميا، وبالنزوؿ إلى قاعدة اليـر تتدرج المفاىيـ مف الكبير إلى الصغير فاألصغر، ويماؿ كؿ 
بناء منيا وحدة تطور معرفي تبرز ما لدى المتعمـ مف استعدادات وقابميات وخبرات وأفكار، يسمييا جانييو 

   ىذه اإلمكانات. ويتفاعؿ الفرد ويتعمـ وُينتج في نوء Capabilitiesاإلمكانات 

وتتأار قدرة الطالب عمى تعّمـ المفاىيـ الجديدة بشكؿ كبير عمى المفاىيـ التي تعّمميا مسبقا والتي 
تكوف ذات عبلقة بالمفيوـ الجديد، ويجب أف ترتبط المعرفة الجديدة بالسابقة حتى تكوف ذات معنى، وىذا 

المفيومات الخاطئة التي إف وجدت فإنيا ستشّكؿ مانعا يتطمب أينا خمو المعرفة الجديدة والقديمة مف 
 لتكويف التعمـ ذي المعنى.

  -التعميمية: خرائط المفيوم  أىمية
خرائط المفاىيـ ونحوىا مف المخططات والخرائط الذىنية ىي مف األدوات الفاعمة في تمايؿ 

يا ومشاىدا سواء لمشخص نفسو أو المعرفة والبناء عمييا، فيي أدوات ىامة لجعؿ التعمـ المخفي عادة مرئ
في تحقيؽ التعمـ ذي المعنى، وىو التعمـ الحقيقي  دواإلبداعي، وتساعلآلخريف. وىي وسائؿ لمتفكير الناقد 

الذي نبتغيو نمطا مف أنماط التعمـ المدرسي. وبعض البحوث أشارت إلى أف ماؿ ىذه المخططات ترّسث 
لدى المتعمـ منيجا لمتفكير المنظـ الذي يتواءـ مع طبيعة الدماغ. فيي تحاكي الطريقة التي يعمؿ بيا 

أخرى، تنسجـ خرائط المفاىيـ مع النظرية البنائية في التعمـ حيث يبني  ومف ناحية  الدماغ البشري.
المتعمـ نسختو الخاصة بو مف المعرفة، فخريطة المفاىيـ مف الناحية النظرية تعبير عف اإلطار المعرفي 

أي تماؿ أو تعبر عف البنية المعرفية لمفرد مف حيث مكوناتيا وما بيف ىذه  وتنظيمًا،لمفرد محتوًى 
تطوير صور ذىنية لممعمومات  أف إلىوبعض الدراسات عمى الذاكرة أشارت   مكونات مف عبلقات.ال

٪ مف الناس يصنفوف كمتعمميف بصرييف. لذا  65المفظية يؤدي إلى مستويات أفنؿ لمتذكر، السيما واف 
 يتعمـ الناس بشكؿ أفنؿ عندما تقدـ ليـ المعمومات والمفاىيـ بشكؿ مرئي أو بصري.

  -: المفيومخرائط  اماتاستخد
 -: لمطالبأوال: 
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 .وسيمة مف وسائؿ تمخيص المحتوى المعرفي وكتابة المبلحظات والنقاط الميمة في المحانرة -1
 .اختصار كميات كبيرة مف المعمومات واختزاليا في مساحة محدودة يمكف متابعتيا بصريًا وذىنياً  -2
مما سيساعده بالتالي عمى تأدية االختبارات  مركز،تساعده عمى مراجعة المادة الدراسية بشكؿ  -3

 .بشكؿ يساعد عمى نجاحو فييا
دراؾ أوجو الشبو  والتمييز بيفالعمؿ عمى ربط المفاىيـ الجديدة بالقديمة،  -4 المفاىيـ المتشابية، وا 

 واالختبلؼ فيما بينيا.
 التحصيؿ الدراسي لدى الطمبة.المساعدة عمى تنمية  -5
 تساعد الطالب عمى إدراؾ العبلقات بيف المفاىيـ. -6
 تساعد الطالب في أف يكوف منظما ومصنفا لممفاىيـ. -7
تزيد مف ابات أمد التعمـ مف خبلؿ صورة بصرية يتماؿ فييا المحتوى التعميمي مما يعيف  -8

 المتعمـ.
التقاطعات الترابطية في االمتدادات العصبية في قشرة اإلدماج الحسي الذي يوفر زيادة في  -9

 الدماغ مما يتحقؽ معو ابات المحتوى التعميمي والبناء عميو واالشتقاؽ منو.
وجذبا، تعد تدريبا عمى التفكير التأّممي حيث تتنمف عممية بناء خرائط المفاىيـ دفعا لممفاىيـ  -10

إلى ذلؾ كريانة فكرية تشحذ أذىاف  رأخرى، وينظلبعنيا البعض وتفريقا مرة  اونم
 المتعمميف.

 .Metacognitiveمفيدة لمتفكير حوؿ التفكير  استراتيجيةخريطة المفيوـ تعد  -11

 -: لممعممثانيا:  
لمعرفة يمكف استخداميا كأسموب منظـ تمييدي، يبدأ بيا المعمـ درسو ليربط المعرفة الجديدة با -1

 المخزونة في عقؿ المتعمـ.
مونوع واحد، أو في  فييمكف استخداميا لتونيح العبلقات اليرمية بيف المفاىيـ المتنمنة  -2 

فيي تماؿ تمايبلت مختصرة ألبنية المفاىيـ التي يدرسيا الطبلب، وىو  مقرر،وحدة دراسية أو 
 األبنية.األمر الذي يزيد مف احتمالية إسياميا في تسييؿ تعمـ ىادؼ لتمؾ 

 التعمـ ذي المعنى مف خبلؿ ربط المعرفة الجديدة بالمعرفة القديمة.تسيؿ حدوث  -3
تبرز صورة البنية المفاىيمية لمونوع معيف والعبلقات الموجودة بيف مكوناتو بشكؿ يساعد  -4

 بينيا.الفرد المتعمـ عمى الربط الواعي 
وتنيؼ مفاىيـ جديدة  تعمؿ كجسر بيف الفجوات المفاىيمية الموجودة في البناء المعرفي لممتعمـ -5

 سابقًا.إلى ذىف المتعمـ لـ يكف يتصورىا 
تشجع كبًل مف المعمـ والمتعمـ عمى تحميؿ المادة الدراسية بشكؿ ُمفصؿ ودقيؽ مما سيعطي  -6

 المعني.صورة وانحة لمبناء العقمي لمطالب في المونوع 
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يتقدماف  ـاآلخر، اا ماذا لدى تحقيؽ المعنى المشترؾ بيف المعمـ والمتعمـ حيث تكشؼ لكؿ منيم -7
 إلى األماـ بوعي وقصد.

تفيد في بناء المناىج بناء تسمسميا صحيحا يتنح فيو بصورة منيجية المدى والتتابع لممفاىيـ  -8
 يمكف أف يعطي امتدادا أفقيا لبناء التكامؿ مع حقوؿ المعرفة األخرى. اتدريسيا، كمالمراد 

 -لمتقويم: ثالثا: كأداة 
عف المونوع بدال مف  ببلطاستخداـ خرائط المفاىيـ كأداة تشخيصية لتقويـ تعمـ ال يمكف -1

 المكتوبة.االختبارات التقميدية 
تبيف كمية  ثبالفعؿ، حيتقويـ تحصيؿ المتعمميف بشكؿ حقيقي يونح أيف وصؿ المتعمـ  -2

تبييف  عخاطئة، مإذا كانت ىذه العبلقة صحيحة أو  بينيا، وماالمفاىيـ لدى الشخص والعبلقات 
 مونع الخطأ.

إما مف خبلؿ  misconceptionsتعد أدوات فعالة وبصورة ممحوظة إلظيار المفاىيـ الخاطئة  -3
معرفة معاني المفاىيـ وبالتالي يتنح إدراؾ الخطأ، أو تحديد المفاىيـ المفقودة التي سببت الفيـ 

 تحديد العبلقات الخاطئة التي سببت الفيـ الخطأ. والخطأ، أ
في دعـ االبتكار، فعند بنائيا يمكف تطوير  ـإبداعيا، وتساىيتنمف صنع خرائط المفاىيـ نشاطا  -4

أو عمى األقؿ معاف لـ تكف مدركة بصورة  –عبلقات مفاىيمية جديدة، وبالتالي معاف جديدة 
 شعورية.

 -: المفيومخرائط  خصائص
وتعني اليرمية أف المفاىيـ األكار  اليرمية،أنيا ىرمية ومنظمة: تتميز خرائط المفيوـ بسمة  -1

 خصوصية.شموال تأتي في قمة الخريطة وتعمو عمى المفاىيـ والقنايا األقؿ شموال واألكار 
وترتسـ صورة اليرمية في نوء العبلقات التي يبلحظيا معد الخريطة بيف المفاىيـ المستيدفة 

البناء اليرمي لمخريطة إمكانية اندماجيا مع خرائط مفيومية أخرى إلعطاء  حالتعمـ. ويتيب
 خريطة أوسع وأكبر تبرز الصورة الشمولية التكاممية لمونوع معيف.

فيناؾ ترابط بيف المفاىيـ واألفكار والقنايا المذكورة في الخريطة وىذا  ومفّسرة:أنيا مترابطة  -2
 احبيا عبارات تفسر ىذه العبلقاتصبلت الخطية واألسيـ التي تصالترابط يكوف عبر الو 

أنيا تكاممية: حيث أف المفاىيـ واألفكار والقنايا واألمامة المذكورة نمف الخريطة تعمؿ لتتكامؿ  -3
 بياف محتوياتو وجوانبو المختمفةفي شرح مونوع محدد و 

أي أنيا تدور وتتمركز حوؿ مفيومات وأفكار رئيسية يندرج تحتيا عدد مف  مفاىيمية:أنيا  -4
 المفيومات واألفكار الفرعية واألمامة. فوحدة البناء ىي المفاىيـ.

 - المفيوم:خرائط  مكونات
المفاىيـ أو األفكار الرئيسية: وىذه يجب إحاطتيا بإطارات متماامة )سواء دائرية او بيناوية او  -1
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 أي شكؿ(مربعة او 
المفاىيـ أو األفكار الفرعية وما تفرع منيا: وىذه يجب اينا إحاطتيا بإطارات متماامة )سواء  -2

 دائرية او بيناوية او مربعة او أي شكؿ(
 ىذه األمامة ال تحاط بإطارات. إنما فقط وصبلت خطية. تواريث:األمامة مف أشياء أشخاص  -3
 ط بيف األجزاء المختمفة في الخريطةوصبلت خطية: خطوط ترمز إلى االرتبا -4
وصبلت أسيـ: أسيـ مصحوبة بعبارات تدؿ عمى نوع العبلقة بيف كؿ مفيوميف او فكرتيف او  -5

يؤار في، ينقسـ، يتكوف مف، يتنمف،  ماؿ:قنيتيف وتعبر عف مدى فيمؾ لمعبلقات بينيا، 
 . الث.لو.

ىناؾ الكاير مف اإلشكاؿ ولكف أكارىا فائدة  شكؿ الخريطة العاـ والخرائط الصغيرة التابعة ليا: -6
 ىنا إما:

 اليرمية )األفكار الرئيسة في األعمى وتتشجر أسفؿ منيا المفاىيـ والخرائط األصغر( -أ
أو العنكبوتية المتشجرة مف الوسط بشكؿ أفقي اـ تمتد بشكؿ عامودي ألعمى أو ألسفؿ.  -ب

 ويمكف الجمع بينيما بحسب طريقة تفكيرؾ.

 -: المفاىيمتصميم خريطة  أشكال
ىناؾ الكاير مف األشكاؿ واألنماط التي يمكف أف تتبع عند تصميـ الخريطة، ومنيا: الشكؿ 
العنكبوتي، الشكؿ اليرمي، الشكؿ المنظومي، الشكؿ الخطي الممتد، الشكؿ ذو الابلاي األبعاد والمتعدد 

إال انو   في خريطة واحدة حسب تصميمؾ.ويمكف الجمع بيف أكار مف واحد مف ىذه األشكاؿ   األبعاد.
 ىنا ييمنا شكميف:

الشكؿ العنكبوتي: وذلؾ بونع محور المفيوـ أو الفكرة األساسية في الوسط وكمركز لمخريطة،  -1
مااؿ عمى شكؿ  وتتفرع منو المفاىيـ واألفكار األخرى مف جميع الجيات وتنتشر بشكؿ شعاعي.

 خريطة مفاىيـ عنكبوتيو
، وتنحدر تحتو  -2 الشكؿ اليرمي: ونع محور المفيـو أو الفكرة األساسية في األعمى كرأس ىـر

يوـ أو فكرة رئيسية وميمة ما يتعمؽ المفاىيـ األخرى الرئيسية واألكار أىمية، وينحدر مف كؿ مف
. مااؿ عمى شكؿ  بيا مف مفاىيـ وقنايا وىكذا. فاألفكار الرئيسية والميـ تقع قرب أعمى اليـر

 خريطة مفاىيـ ىرمية

 - مفاىيم:صنع خريطة  خطوات
 المرحمة األولى: مرحمة جمع المعمومات

 )اليدؼ في ىذه المرحمة ىو توليد أكبر قائمة محتممة مف المفاىيـ(
 التجييز واإلعداد لممسودة األولى لمكتابة عمييا، وىنا خياريف: -1

http://www.pgce.soton.ac.uk/IT/Teaching/Diagrams/5.gif
http://www.pgce.soton.ac.uk/IT/Teaching/Diagrams/5.gif
http://www.pgce.soton.ac.uk/IT/Teaching/Diagrams/5.gif
http://ksi.cpsc.ucalgary.ca/KAW/KAW96/flores-mendez/IMG00002.GIF
http://ksi.cpsc.ucalgary.ca/KAW/KAW96/flores-mendez/IMG00002.GIF
http://ksi.cpsc.ucalgary.ca/KAW/KAW96/flores-mendez/IMG00002.GIF
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 أو:إما في ورقة واحدة كاممة،  )أ( 
واحد بما يتعمؽ بو مف  )ب( قطع ورؽ صغيرة أو بطاقات الصقة بحيث كؿ بطاقة تحوي مفيوما

 أفكار وتفريعات
مع مبلحظة أف محور الخريطة الرئيسي سيكوف "عمـ  بالقراءة المتأنية مف بداية الوحدة دأاب  -2

 1المنيج" الذي ىو عنواف الوحدة رقـ 
قـ بتحميؿ منموف محتوى المونوع خبلؿ قراءتؾ بيدؼ استخراج المفاىيـ واألفكار والنقاط   -3

 أىمية تنمينيا في الخريطة ىالتي تر 
اكتب ما يصادفؾ مف مفاىيـ وأفكار وأمامة عمى شكؿ نقاط ورؤوس أقبلـ متفرعة ومتسمسمة   -4

 مع تسجيؿ مبلحظات جانبية عف نوع العبلقة واالرتباط بينيا.
 استمر بالقراءة والكتابة حتى نياية قراءتؾ لموحدة تماما.  -5

 مالحظة ىامة في ىذه المرحمة:
بعناية الفكرة الرئيسة واألفكار  الحظ -في الخريطةيا عمى المعمومات الميمة التي ستنع ركز

 العبلقات بيف األفكار. تصور -عنيا الفرعية المنباقة 

 -: التنظيمالمرحمة الثانية: مرحمة 
 )اليدؼ في ىذه المرحمة ىو التجييز واإلعداد لممسودة الاانية وىي بناء خريطة أولية(

 (2واالستعداد لرسـ مسودة خريطة )مسودة البدء  -1
 طولي أـ عرني؟( ؟:اختار نوع التصميـ المناسب لمخريطة التي سترسميا )ىرمي أو عنكبوتي -2
 بناء عمى الخياريف السابقيف أ و ب: -3

محاولتؾ األولى في تحويؿ ما جمعتو مف رؤوس أقبلـ إلى شكؿ خريطة بصرية عمى  أخيار أ : ابد
 )يفنؿ استخداـ قمـ رصاص لممسح والتعديؿ( جديدة.ورقة 

ة وحرؾ البطاقات حتى تصؿ ألفنؿ توزيع منندخيار ب: نع ىذه البطاقات عمى سطح ورقة أو 
 ليا عمى الخريطة

 اآلف يمكف إعادة صياغة بعض العبارات التي جمعتيا لتكوف أكار اختصارا. -4
ومجموعات فرعية وما يتفرع منيا مف  المفاىيـ،اصنع مجموعات رئيسية وما يتفرع منيا مف  -5

 المفاىيـ.
كؿ الخريطة اليرمي أو شكؿ وأعيد تشكيؿ وترتيب وتصنيؼ ىذه المجموعات بحسب ش -6

 العنكبوتي.
بعض المفاىيـ ستسقط في عمميات التجميع والتصنيؼ المتعددة في ىذه المرحمة، لكنيا قد  -7

 تصبح ميمة في مرحمة التصميـ التي ستأتي. 
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 -: التصميمالمرحمة الثالثة: مرحمة 
 (2)اليدؼ في ىذه المرحمة ىو التجييز واإلعداد لممسودة الاالاة بناء عمى مسودة 

حدد نمط وشكؿ الورقة التي سيكوف عمييا تصميـ الخريطة طولي )لميرمية( أو عرني  -1
الرئيسية؛ ويجب أف نع اإلطارات المناسبة حوؿ المفاىيـ واألفكار والقنايا  -2 )لمعنكبوتية(

تكوف متماامة الشكؿ )فإذا اخترت الشكؿ البيناوي لفكرة رئيسية يجب أف تختار نفس الشكؿ 
 لمفكرة الرئيسية األخرى(.

نع اإلطارات المناسبة حوؿ المفاىيـ واألفكار والقنايا الفرعية؛ ويجب أف تكوف متماامة  -3
 الشكؿ.

في القمة )إف كانت خريطتؾ ىرمية(، أو قرب  نع تدرجا ينع المفاىيـ األكار عمومية - 4
الوسط )إف كانت خريطتؾ عنكبوتيو(، والمفاىيـ األصغر في المجموعات األقؿ  المركز/

 عمومية؛ قرييا إلى بعنيا لتسيؿ مبلحظة العبلقات بينيا.
 استخدـ الوصبلت الخطية ووصبلت األسيـ لمتوصيؿ وعرض العبلقة بيف المفاىيـ الموّصمة. -5
 العبلقة بيف المفاىيـ واألفكار.كتب كممة أو عبارة قصيرة بجوار كؿ سيـ لتحديد ا -6
 في إعادة ترتيب األشياء في أي وقت خبلؿ ىذه المرحمة. اكف حر  -7

 -: النيائيالمرحمة الرابعة: الصياغة واإلخراج 
 (3)اليدؼ ىنا ىو عمؿ النسخة األخيرة بناء عمى المسودة رقـ 

 وراجع خياراتؾ واختياراتؾ 3و 2مسودة ركز عمى فحص  -1
أعيد ترتيب المجموعات والمقاطع في الخريطة مع التركيز عمى التنظيـ والمظير ومراعاة  -2

 المسافات بيف اإلطارات.
ارسـ واكتب النسخة األخيرة )سواء بيدؾ أو عبر برنامج( بشكؿ وانح ومنسؽ ومتجانس   -3

 وجذاب.
وط مختمفة في كتابة المفاىيـ واألفكار المتشابية أو في تحديد يمكف استخداـ ألواف أو خط -4

 اإلطارات حوليا.
 مؼ إذا كانت تمّاؿ عبلقات ميمة.يمكف إبراز بعض األسيـ بشكؿ أو لوف مخت -5
يمكف أينا استخداـ أي مف البرامج التي صممت خصيصا لعمؿ الخرائط الذىنية التجارية منيا  -6

 أو المفتوحة المصدر.
 -: المفاىيمالخاصة لصنع خرائط  امجالبر 

مع انو يمكف استخداـ برامج التحرير الكتابي ماؿ وورد وغيرىا في صنع خريطة، إال أف ميزة 
ىذه البرامج الخاصة إنيا صنعت خصيصا لعمؿ المخططات مف خرائط مفاىيـ وخرائط ذىنية وغيرىا، 

طة مع قوتيا حيث السيولة في التعامؿ معيا وانسيابية التغيير والتحريؾ في اإلطارات المختارة داخؿ الخري
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مكانية حفظ الخريطة عمى شكؿ صورة بأي  في إخراج الشكؿ النيائي وتوفر المؤارات الكايرة األخرى وا 
ولعؿ المشكمة الوحيدة ىو في عدـ دعـ معظـ   (.GIF - JPEG امتداد مف االمتدادات المشيورة )ماؿ

 ىذه البرامج لمغة العربية.

 -: المنظوميالمدخل 
معا ككؿ نحو  تبادلية تعمؿعبلقات شبكية  فيتترابط مع بعنيا  التي التعميميةالخبرات تنظيـ 

تحقيؽ أىداؼ معينة ف وتتنح فييا كافة العبلقات بيف مفيوـ أو مونوع وغيره مف المفاىيـ 
 سميمة.و والمونوعات مما يؤدى إلى تكويف بنية معرفية مترابطة 

عند  المنظوميعممية تعميـ وتعمـ ىو مستويات اكتساب ميارات التفكير  أي في الرئيسيواليدؼ 
التحميؿ  وىيولف يتحقؽ ىذا اليدؼ إال بالتعميـ عند المستويات العميا لتقسيـ بمـو  وحميا،مشكمة  أياوؿ نت

السائد ولكف يمكف تناوليا  التقميدييصعب الوصوؿ إلييا باستخداـ التدخؿ  والتيوالتركيب والتقويـ 
 0المستويات ىذهيؤدى إلى سرعة اكتساب المعرفة والميارات عف  الذي المنظوميباستخداـ المدخؿ 

الطريقة قادرا عمى بناء واستنباط عبلقات جديدة فيما يتعممو وما سوؼ  ىذه فيويصبح الطالب 
بمقدرة  المنظوميالمدخؿ  في التعمـويقاس  المنظوميمما يؤدى إلى اكتساب ميارات التفكير  يتعممو،

منظومة وعمى توليد المعرفة وليس تقميدييا أو  أيالطالب عمى التعرؼ عمى العبلقات بيف مكونات 
 0استظيارىا

 إنتاج الغذاء: في المنظوميالمدخل  مثال:
تنـ المنظومة الغذائية أبعادا بيولوجية وفيزيقية واقتصادية واجتماعية تتداخؿ مع بعض النظـ 
الفرعية وتتفاعؿ مع بعنيا مف ناحية ومع البيئة مف ناحية أخرى تنـ المنظومة الغذائية النظـ الفرعية 

 مع: تفاعمي إطار فيؾ التسويؽ واالستيبل –النقؿ  –التصنيع  – اإلنتاج(مستمزمات  – )اإلنتاجالتالية 

  واليواء(والطاقة والماء  )االرضالبيئة البيولوجوفيزقية -أ
 االقتصاديةالسياسات  –النرائب  –األسواؽ  –الماؿ  )رأسب البيئة االقتصادية والسياسية 

 الحكومية(
 –ية الصحية الرعا –التكنولوجيا  –التعميـ  –نظـ المعمومات  – )القيـالبيئة االجتماعية والاقافية  -ج

 .الحياة(أساليب 

 -: االقراناستراتيجية تعمم 
أساس أف التعميـ  عمىتعمـ االقراف ىو نظاـ لمتدريس يساعد فيو المتعمموف بعنيـ البعض يبني 
اندماج الطالب  عمىموجو ومتمركز حوؿ المتعمـ مع األخذ في االعتبار بيئة التعمـ الفعالة التي تركز 

قياـ المتعمميف بتعميـ بعنيـ بعنا تحت اشراؼ  عمىيعتمد  التعاوني،بشكؿ كامؿ في عممية التعمـ 
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تحمؿ ميمة التدريس لبعنيـ البعض وذلؾ بتنظيـ الموقؼ التعميمي بشكؿ  فيالطبلب  اشتراؾو  .المعمـ
دارة الموقؼ التعميمي  يجعميـ يتحمموف مسؤولية التعميـ والتعمـ والحصوؿ عمى المادة التعميمية وعرنيا وا 

عمـ، عف طريقة القرف/ المعمـ، ويتـ اتباع األسموب التبادلي لؤلقراف حيث يقوـ كؿ طالب بدور القريف/ الم
أسموب لمتدريس ال يقوـ بو المعمـ ولكف الطبلب الكبار الذيف سبؽ ليـ و  التواليالمتعمـ عمى  /والقريف

دراسة منيج ما أتقنوا مادتو العممية ومياراتو المتنمنة فيو ويتـ ىذا األمر بتخطيط وتوجيو مف المعمـ، 
عمى قياـ المعمـ بالشرح المختصر  أسموب يعتمد ىوو  .رلمطبلب الكباكما أنو يحتاج إلى تدريب مسبؽ 

الموقؼ  فيرات المتنمنة انائيات لمتطبيؽ والتدريب عمى الميا فيالطبلب  اشتراؾلمموقؼ التعميمي اـ 
 .التعميمي

ىو أسموب تدريبي يقوـ مف خبللو الطالب المعمـ المدرب بمبلحظة زميمو المتدرب أاناء قيامو و 
ىو و  .الدرس مع تقديـ التغذية الراجعة البناءة وفقًا لخطوات محددةبالتدريب عمى التدريس داخؿ قاعة 

أسموب يعتمد عمى التدريس خبلؿ مجموعات صغيرة نسبيًا حيث يقوـ أحد الطبلب المعمميف بعرض 
المونوع الدراسي عمى أقرانو اـ يعقب عممية العرض مناقشة بيف الطالب المعمـ وزمبلئو والمشرؼ 

و أسموب يعنى قياـ المعمـ بتناوؿ الي ان باإلنافة .دريسي لمطبلب المعمميفبغرض تحسيف األداء الت
الموقؼ  فيالموقؼ التعميمي حتى يتأكد مف تمكف نصؼ الطبلب عمى األقؿ مف إتقاف الميارة المتنمنة 

التعمـ النشط مما يساعد  فيالطبلب  انغماسانائيات بيدؼ  فيالتعميمي اـ يتدرب الطبلب عمى الميارات 
  .مى تشجيع الطبلب عمى مساعدة كبًل منيـ اآلخرع

 - :األقرانأىمية أسموب تدريس 
إف تعمـ األقراف طريقة فعالة لزيادة الدافعية لمتعميـ لدى الطبلب مف خبلؿ تشجيع األقراف عمى  -

مونوع الدراسة، حيث يبذؿ القريف المعمـ الجيد إلتقاف المادة  انتقاؿ فيمساعدة بعنيـ البعض 
التي سيدرسيا ألقرانو المتعمميف كما يبذؿ القريف المتعمـ الجيد لمتوصؿ إلى المستوى الذي عميو 

  .تدريس المادة التعميمية فيالقريف المعمـ ليتبادؿ الدور معو 
 متفاوتيا لدراسية ذات األعداد الكبيرة مف الطبلب  المستويات فييساعد المحانر خاصة  -

 .القدرات
يخفؼ العبء عمى المحانر فيما يتعمؽ بالكاير مف األعماؿ الروتينية وبالتالي يوجو أنشطتو  -

 .ألعماؿ أكار أىمية لمطبلب
يجعؿ قاعة المحانرات مركزًا لمطبلب بداًل مف كونيا مركزًا لممحانر بحيث يصبح لمطبلب  -

 .اركة وفعالية وغير سمبييفأكار مش
يفيد تعمـ األقراف بشكؿ خاص وبدرجة كبيرة مع المتعمميف الذيف ال ياقوف بأنفسيـ حيث ينمى  -

القناعة لدييـ بأنو إذا كاف الزميؿ قادرًا عمى التعمـ فإنو مف السيؿ عمييـ التعمـ أينًا ىذا إنافة 
يد طبلب ممااميف ليـ  فيبأف القيادة  إلى تشجيعيـ عمى القياـ بدور القريف/ المعمـ لشعورىـ
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 يد المعمـ التقميدي. فيوبالتالي فمف الوصوؿ إلييا عما إذا كانت 
يتيح الفرصة لكؿ مف التعاوف والتنافس حيث يعمؿ الطبلب معًا نحو ىدؼ مشترؾ ومف اـ  -

وف لو رأيو يتعاونوف أو ربما يتباروف معًا ومف اـ يتنافسوف. فنجد الطالب مع أقرانو يحاوؿ أف يك
أف يفرنو عمى أقرانو وبيذا يتيح أسموب تعمـ األقراف الفرصة لتنمية  فيالخاص بو الذي يرغب 

 واألخذ والعطاء. الجماعيأف الطالب وكما تعممو العمؿ 
التأاير عمى سموؾ الطالب إذا يصبح ىؤالء الرفاؽ وسيمة إلظيار التقبؿ أو  فييعتبر مركز ىاـ  -

 االتجاه فية أو العقاب لمف يسايروف أو ينحرؼ عنيا وتشكؿ سموؾ الطالب النبذ وبالتالي اإلااب
  .الذي ترغبو الجماعة مع مده بالنموذج الذي يجب أف يحتذى بو

 .يقني عمى الممؿ ويجعؿ المادة التعميمية مايرة لمتعمـ حيث أنيا طريقة تتسـ بالجاذبية والتشويؽ -
الذات وتولد اإلحساس بالجماعة وتعمـ المتعمميف والتعاوف  عمى تقديريشجع ىذا األسموب  -

 .صنع قرار فيوالمشاركة 
وكذلؾ يمكف  واالنفعالية االجتماعيةإف لتدريس األقراف تأاير كبير عمى نمو الطبلب مف الناحية  -

كما  الميارىمستوى األداء  ارتفاعلمطبلب باإلنافة إلى  المعرفيالنمو  فيمساىمة ىذا األسموب 
نحو تعمـ المواد الدراسية  الوجدانيأو البعد  المعرفيالمتعمميف سواء عمى البعد  فيف لو أار أ

  .بصفة عامة
كؿ  فيبحيث يتـ التركيز  إلى مياراتيعتمد ىذا األسموب عمى تجزئة مونوع الدرس وتحميمو  -

قيدات موقؼ تعميمي عمى إحدى ىذه الميارات مما يساعد الطالب المعمـ عمى التخمص مف تع
 فيالموقؼ التدريسي ككؿ ويتيح لو فرصًا أكبر مف خبلؿ عمميات التقويـ والتغذية الراجعة 

  .المواقؼ التعميمية األخرى فيتحسيف أدائو 
يوفر تعميمًا فرديًا ناجحًا يعتمد عمى التفاعؿ اإليجابي لمطبلب مع أقرانيـ فيجيبوف بسرعة ويقمدوف  -

أقرانيـ مف خبلؿ المبلحظة كما يساعد تدريب األقراف عمى توفير جو مف الطمأنينة وعدـ الرىبة 
أينًا فإف بتقويـ المعمموف  االىتماـالفيـ دوف  فيبالقصور  االعتراؼفيو يشجع الطبلب عمى 

 التفاعؿ مع قريف آخر يوفر الفرصة لممناقشة والتساؤؿ والتغذية الراجعة المباشرة.

 :-أنماط تعمم االقران
توجد انماط كايرة مف تعمـ االقراف وذلؾ الف استراتيجية تدريس او تعميـ االقراف عادة لمقابمة  

والتميز االساسي في تمؾ البرامج ىو العمر أو المستوي  محددة،حاجات محددة لمطبلب في مواقؼ 
 :ىذه األنماط معو،المشاركيف  لؤلقراف الدراسي

 - :األولالنمط 
بالتقسيـ االفقي حيث  يما يسماو  األقساـأو بيف  العمميىو تدريس االقراف مف العمر نفسو عبر القسـ  

بحيث يكونوا في المستوي العمري نفسو وتوجد  االصمييقـو الطبلب بمساعدة زمبلء آخريف خارج قسميـ 



58 

 :أشكاؿ مختمفة لمتفاعبلت الممكنة بيف األقراف في ىذا النمط كالتالي
 .توزيع المتعمميف واقرانيـ في أزواج توزيعا عشوائيا او في مجموعات توزيعا عشوائيا – 
 .اختيار المتعمـ لقرنيو أو المجموعة لقرنائيا مف القسـ اآلخر – 
حيث  التحصيؿ. – الشخصية -الجنس ماؿ:أزواج وفقا لمعايير محددة  فيتوزيع المتعمـ والقريف   –

مستوي المجموعات شريطة أف يكوف ىناؾ  عمىأساس تمؾ المتغيرات سواء  عمىتتـ المزاوجة 
فروؽ في المستوي بينيا حيث يتـ مزاوجة المتعمميف ذوي الصعوبة في التعمـ مع مرتفعي التحصيؿ 

 .اوىكذ

 :النمط الثاني
بالتنظيـ الرأسي وفييا يكوف "الطالب المعمـ" وآخريف  يما يسمىو تدريس األقراف وفؽ السف أو  

 .سنوات عديدة إلىبيف سنو  فالمعمـ والقريحيث يتراوح الفرؽ بيف "الطالب  الدراسيمختمفيف في المستوي 

 :النمط الثالث 
وفيو يقوـ الطالب المعمـ األكبر سنا  رسمية،وىو اندماج األقراف وفؽ السف في برامج غير  

تساعد مجموعة مقابمة  عمريا،باإلشراؼ أو المساعدة لمتعمـ أصغر منو سنا أو مجموعة أعمي مستوي 
 .أقؿ مستوي عمريا في أنشطة خارج نطاؽ برنامج الدراسة

 :-أىداف أسموب تدريس األقران
الميارة  فيإتاحة الفرصة ألداء النشاط التعميمي مع القريف اآلخر مف خبلؿ األداء المشترؾ  -1

 .المادة العممية فيالمتنمنة 
ممارسة النشاط التعميمي تحت ظروؼ الحصوؿ المباشر عمى التغذية الراجعة مف القريف  -2

 .اآلخر
 .الراجعة إلى القريف اآلخر إكساب المتعمـ القدرة عمى تصحيح األخطاء وتقديـ التغذية -3
والتعاونية بيف المتعمميف وتطويرىا مف خبلؿ األداء عمى ىيئة  االجتماعيةتنمية العبلقات  -4

 .مجموعات صغيرة وانائيات
فحص إدراكات طالب عممية تدريب األقراف والتقييـ الذي يشمؿ ابلث مستويات: تقييـ  -5

 .متابعة العممية التعميمية فيىما يساىماف األقراف، تقييـ المحانرات، تقييـ الذات و 
 .ىاـ ءشيكؿ مظاىر تعميميـ قد أعتبر  فيأف يابت لمطبلب أف تدخميـ  -6
 .االتصاؿإكساب الطبلب لدور لتحدث وميارات  -7
 .تطوير فكرىـ الناقد واإلبداعي فيمساعدة الطبلب  -8
 ) .تنمية ميوؿ الطبلب نحو المشاركة والتعاطؼ مع أقرانيـ -9

 .توفير الفرص لمتوحد مع األعناء األخريف -10



59 

 .عف األخريف واالختبلؼالوجود والتعبير عف ذاتو  فيحرية كؿ فرد  -11
 .منيـ االستفادةإتاحة الفرصة لمعطاء لؤلخريف وكذلؾ  -12
 القرارات الجماعي. اتخاذإتاحة الفرصة لمتأاير عمى  -13
بعيدًا عف الراشديف كذلؾ  واالىتماماتية الخبرات لمطبلب وتنم االجتماعيةتوسيع اآلفاؽ  -14

وتوقعات وذلؾ  اتجاىاتمختمفة وما يرتبط بيا مف  اجتماعيةمحاولة إكساب الطبلب أدوار 
 مف خبلؿ ممارساتيـ لتمؾ األدوار. 

 - :لألقرانخصائص التدريس 
 االستمرارإف التدريس لؤلقراف يجعؿ القريف المعمـ عمى درجة كبيرة مف المرونة بحيث يستطيع  -1

ممارستو لعممية التدريس مف  فيالتعميـ فيكتسب المعارؼ والميارات المختمفة التي يحتاجيا  في
لتجريب كؿ فكر جديد مع طبلبو أو أف يتقبؿ أسئمة طبلبو بصدر رحب وأف  االستعدادحيث 

درؾ أف الطبلب ال يريدوف معممًا يعرؼ اإلجابة عف كؿ أسئمتيـ بقدر حاجاتيـ إلى معمـ ي
 .التفاعؿ معيـ وأف يراعي الفروؽ الفردية بينيـ ويتقبؿ كؿ أشكاؿ النقد البناء فيصادؽ 

عندما يتيح المعمـ لؤلقراف الفرصة لكي يعمـ بعنيـ بعنًا يحقؽ كايرًا مف النتائج اإليجابية  -2
العممية التعميمية  فيالمرغوبة فذلؾ يتيح لو أواًل فرصة تغيير الدور التقميدي لممعمـ كمسيطر 

لؾ يعنى مصدر السمطة. وكذ باعتبارهاألمر الذي يقمؿ مف التوتر الذي ينشأ لدى الطبلب نحوه 
تدريس األقراف المعمـ مف كاير مف األعماؿ مما يتيح لو وقتًا كافيًا ألداء دوره اإلنساني الذي 

بالمتعمميف كأفراد وحايـ عمى بذؿ الجيد والعمؿ ومساعدتيـ عمى  االىتماـإظيار  فييتماؿ 
 مواجية الصعوبات التي تقابميـ والتغمب عمى ما يعترنيـ مف عقبات.

 positive inter) اإليجابي المتبادؿ االعتمادتحقيؽ مبدأ  فياألقراف  يفيد تدريس -3
dependence) جماعات األقراف مسئوؿ عف عممو كفرد وأينًا مسئوؿ عف عمؿ  فيفرد  كؿ

المجموعة وذلؾ ألف فرد يؤار عمى اآلخر مف حيث تشكيؿ وتعزيز وتعميؽ أفكار  فيغيره 
 .الذاتي المرغوب توافره بيف المتعمميفنوع مف ديناميكية التحكـ  وىياآلخريف 

يفيد تدريس األقراف بشكؿ خاص وبدرجة كبيرة مع المتعمميف الذيف ال ياقوف بأنفسيـ حيث ينمي -4
القناعة لدييـ بأنو إذا كاف الزميؿ قادر عمى التعمـ فإنو مف السيؿ عميو التعميـ أينًا ىذا 

يد طبلب  فيباإلنافة إلى تشجيعيـ عمى القياـ بدور القريف المعمـ لشعورىـ بأف القيادة 
 يد المعمـ التقميدي. فيمااميف ليـ وبالتالي فمف السيؿ الوصوؿ إلييا عما إذا كانت م

فترة  فيالتدريب عمى ميارة تدريسية محددة  فييتيح التدريس لؤلقراف الفرصة أماـ الطالب المعمـ  -5
إلى أدوات  استناداالحصوؿ عمى تغذية راجعة وفورية  فيزمنية قصيرة مع إتاحة الفرصة 

حالة التدريب  فيية مما يوفر لمطالب المعمـ دورة تعمـ قصيرة إذا ما قورنت بدورة التعمـ مونوع
المواقؼ الفعمية وىذا يعني أف الطالب المعمـ يتمقى تقويمًا وتدعيمًا أكار ىذا  فيعمى التدريس 
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ية مف مرة حتى يتقف الميارات التدريس راأكباإلنافة إلى أف ىناؾ فرصة لتكرار دورة التعمـ 
 .التي يتدرب عمييا

إف التفاعؿ المباشر المشجع بيف جماعات األقراف يؤدي إلى تونيح الكاير مف المفاىيـ وكيفية   -6
مواجية المشكبلت وتزويد القريف المعمـ بخبرات متعددة تنقمو مف مستوى التجريب إلى مستوى 

عمى كؿ عمؿ يقوـ بو معنى وتجعؿ  تنفييعرؼ فيو سبب كؿ عمؿ ومغزى كؿ أداء وبيذا 
داللة باإلنافة إلى أف التفاعؿ بالمواجية يوفر فرصة لظيور مجموعة واسعة مف المؤارات 

أجواء ىذا  فييجد أف طريقًا ليـ  االجتماعيفالعوف والمساعدة والدعـ  االجتماعيةواألنماط 
 .التفاعؿ

لحاجة وحسب ما يتبلءـ وظروؼ الموقؼ يتصؼ التدريس لؤلقراف بالمرونة ويمكف تكييفو حسب ا-7
التدريبي واإلمكانات المتاحة مف ىذا المنطمؽ يأخذ التدريس لؤلقراف أشكااًل متعددة يمكف 

  -يمي: تونيحيا كما 
مف حيث مستوى عمر القريف )القريف المعمـ والقريف المتعمـ( يمكف أف يكوف مف نفس  -أ 

 .العمر أو مف أعمار متفاوتة
  .عدد األقراف: يمكف أف يكوف زوجيًا أو مجموعة صغيرةمف حيث  -ب 
مف حيث األدوار )المسئوليات( يمكف أف تكوف تبادلية أو دور اابتًا )إما قريف معمـ /  -ج 

  (.قريف متعمـ
مف حيث حجـ المشاركة: إما أف يقوـ القريف المعمـ بمساعدة المعمـ األساسي بأف  -د 

فترة زمنية محددة أو يكوف تدريس األقراف بشكؿ كمي  فييدرس جزءًا مف المقرر 
 يقـو القريف/ المعمـ بمسئوليات التدريس المتكاممة أيومتكامؿ 

 - :رانـــــــاالقم ـــــا تعمـــــمزاي
فرؽ تعميمية محترفة والعمؿ كفريؽ واحد وكذلؾ كيفية إدارة أوناع  فييعمـ الطبلب كيفية العمؿ  -1

  .قاعة المحانرات أاناء عممية تدريب األقراف
التعمـ وذلؾ لتشجيع مستوى أعمؽ مف  فيوالمعرفية  االجتماعيةإصبلح المخرجات  فييساعد  -2

 التفكير المنظـ ولتطوير الميارات التعاونية 
 عممية التعمـ والتعميـ فييحسف ميارات ما وراء المعرفة لمساعدة الطبلب عمى التأمبلت النقدية  -3
عممية  فيالمشاركة بشكؿ فعاؿ  كيفيةيتيح الفرصة لمطبلب لتصميـ محتوى المنيج ويعرفو  -4

 .يؤدي تدريب األقراف إلى التعمـ النشط -5 .التعمـ
التمكف مف  فياألخطاء التي يقع فييا المتعمـ يساعد  تشخيص وعبلج فياألقراف  استخداـ -6

  .مونوع الدراسة
يعتبر ىذا األسموب بماابة توفير مدرس لكؿ متعمـ وذلؾ عف طريؽ ما يقدمو القريف مف تغذية  -7
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  .راجعة فورية لزميمو
والفشؿ دوف عقاب ودوف  واالستكشاؼيوفر أسموب تدريب األقراف بيئة آمنة لمتجريب والمحاولة  -8

  .إيذاء اآلخريف
النفس والميؿ إلى العمؿ مع اآلخريف وكؿ ذلؾ  فيتدريب األقراف يؤدي إلى شعور المتعمـ بالاقة  -9

 .إيجابية نحو تعمـ الميارات اتجاىاتيؤدي إلى تكويف 
 .التحفيز عمى التعمـ مف خبلؿ المشاركة مع المعمميف -10
لب ألىمية اإلرشاد التعميمي كمصدر التعميـ وأف الطبلب ليسوا يساعد عمى إدراؾ الطا -11

  .التعميميةالعممية  فيمستقبميف فقط ولكف مساعديف 
 .معو ومتشابييفيعطي ىذا األسموب فرصة التعامؿ مع طبلب متساوييف  -12
بأقرانو ماؿ  احتكاكوالطالب سموكيات أخبلقية نتيجة  اكتسابيتيح أسموب تدريب األقراف  -13

 التعاوف وحب الغير وتقديـ المساعدة والعوف لآلخريف.
الشخصي عف الوالديف وعف سائر ممامي  االستقبلؿيساعد الطالب إلى الوصوؿ إلى مستوى   -14

كسابو   .المناسبة االجتماعيةواألدوار  االتجاىاتالسمطة وا 
 .ىو جديد دوف خشية مف الراشديفيماؿ تدريب األقراف ميدانًا يجرب فيو أعناؤىا كؿ ما   -15
لتكويف جماعات  يييئو أيفصؿ دراسي معيف وكيؼ يختار مينة يمارسيا عقب التخرج  في -16

  .حياتو فيمتعددة متدرجة 
ليا كيفية مواجية المواقؼ المعقدة مع أشخاص أكبر أو أصغر منو سنًا  المنتمييعمـ الطالب  -17

 .ويبدوف غرباء ومختمفيف عنو فيتعمـ منيـ نروب توافؽ جديدة
  .جماعة فييمنح أسموب تدريب األقراف الشعور بالقوة حينما يكونوف األقراف   -18
اليوية ماؿ ميارات حؿ تأكيد  فيكما يحقؽ أسموب تدريب األقراف عددًا مف األىداؼ  -19

النجاح وميارات التعبير عف  فيالمشكبلت وميارة الحوار والمناقشة وأساليب صنع القرار والاقة 
  .الطالب يواجوالمشاعر وتخفيؼ جدة التوتر والقمؽ الذي 

وتحمؿ المسئولية وتحقيؽ اليوية ورسـ األىداؼ المستقبمية  االستقبلليةيساعد عمى تحقيؽ  --20
  .الدراسة أو العمؿ أو التفاعؿ مع اآلخريف بصفة عامة فيسواء 

مكانياتو ومواىبو -21  .يتيح لمطالب الفرصة إلظيار قدراتو وا 
 .اآلخريف عنو اختبلؼوتقبؿ  عالياالنفيعمـ الطالب النبط  -22
 .يساعد عمي تحمؿ المسئولية-32
 .يتيح الفرص لتقويـ األفراد والجماعات -24
 والتنظيـتطوير ميارات اإلدارة  عمىيساعد  -25
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 - :عيوب أسموب تدريس األقران
 .الوقت المستيمؾ لتدريب األقراف يكوف عمى حساب تدريس محتوى القرص -1
بعض المجموعات ليس لدييا الميارات التعاونية المبلئمة لمعمؿ بشكؿ فعاؿ وليس لدييا الخبرة  -2

  .المتابعة والتقييـ فيالقدرات والمستويات وبالتالي  فيعممية التعمـ، فالطبلب يختمفوف  في
بعض الطبلب ليس لدييـ القدرة عمى ونع العبلقة بيف عممية تدريب األقراف ودورىـ  -3

  .كمعمميف
صعوبة تقييـ األقراف لبعنيـ البعض ألف األقراف يقيموف بعنيـ بأعمى الدرجات حتى ال  -4

 .العممية التعميمية فييستياف بيـ 
  .زيادة مسئولية الطالب وزيادة العمؿ المحدد لو -5
التي يستخدميا المعمموف لتدريب األقراف ما زالت غير كافية وغير متطورة  االستراتيجيات -6

 .لمتدريب
  .ال توجد مناىج تجارية متاحة ومتوفرة لتدريب األقراف -7
بأف تمؾ  يالتقميد االعتقادحرص اآلباء عمى أبنائيـ فعممية التدريس بالنسبة ليـ تسير حوؿ  -8

  .المعرفة تنتقؿ مف البالغيف إلى الطبلب وبطرؽ مخطط ليا مسبقاً 
التكمفة العالية لتدريب األقراف والتي تشمؿ عمى تخطيط الوقت وتدريب المعمميف وتدريب  -9

مدربي األقراف  الختيارمجموعات األقراف فيي تتطمب موارد متعددة مف أمواؿ وميارات وزمف 
دارة شئوف تعميميـ أاناء عممية األقراف  ..)الطبلب المعمميف( وتدريبيـ وا 

 .ىذه العممية في تمراراالسإحتماؿ صعوبة -10
  .يميؿ أسموب تدريب األقراف إلى التركيز عمى تعزيز النوعية بداًل مف تغيير السموؾ -11

 - :عممية تدريس األقران فيدور المعمم 
التعميـ التقميدي فالمعمـ ىنا ىو  فيىذا األسموب عف الدور الذي يقوـ بو  فييختمؼ دور المعمـ 

 - :الحاجةالمنظـ لممجموعات والمرشد والمعيف وقت 

يقوـ المعمـ بتحنير األدوات والوسائؿ البلزمة لعممية التدريب مع تخصيص الزمف البلـز  -1
 .لكؿ نشاط والمكاف المناسب لتطبيقو

 .الطالب المعمـتحديد األىداؼ المتطمبة والتي يسير عمى أساسيا العمؿ مع  -2
تحديد طريقة التعامؿ مع الطالب المتعمـ وأساليب التعزيز المناسبة لممواقؼ التعميمية  -3

  .المختمفة
الطالب مف األسموب  استفادةالدرس يدوف فييا مدى  فيعمؿ بطاقات مبلحظة لكؿ نشاط   -4

رى تكوف أكار النعؼ والسمبية لتجنبيا أو إعادة النشاط بطرؽ مختمفة أخ نواحيمع ذكر 
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 .فاعمية مع الطالب
 فيالدرس مف الخمؼ مع مراعاة عدـ التدخؿ إلى  فييظؿ المعمـ متابعًا لسير النشاط  -5

األوقات التي تتطمب تدخؿ إيجابي منو وذلؾ لتصحيح مسار نشاط أو تغيير األداة أاناء 
 الدرس.

 

 :التنافسيالتعمم  -
محدد يفوز بتحقيقو طالب واحد أو مجموعة  عميميتيتنافس الطالب فيما بينيـ لتحقيؽ ىدؼ 

 0وفؽ منحنى مدرج مف األفنؿ إلى األسوأ التنافسيالتعمـ  فيويتـ تقويـ الطبلب  قميمة،

 - :التنافسيخصائص الموقف 
وأف الفرد المتنافس  المتنافسة،بوجود تفاعؿ بيف االفراد  الفردييتسـ التنافس  -الوجدانية: الخصائص 

نحو التعمـ وذلؾ لوجود أفراد يحققوف درجات مرتفعة عف  خارجيةيكوف لدية دافعية 
 0اآلخريف 

 0الوصوؿ إليو  فيويعمؿ عمى فشؿ اآلخريف  ىدؼ،كؿ فرد يسعى لموصوؿ إلى  -المعرفية: الحقائؽ 

 -: التنافسيأساليب التعمم 
 (الجماعي )التنافسمجموعات  فيالتنافس 

ويتميز ىذا األسموب  التحصيؿ، فيويؤكد ىذا األسموب عمى تحقيؽ أعناء الجماعة درجة أعمى 
تحقيؽ اليدؼ بيف أعناء الجماعة الواحدة ووجود اعتماد سممى متبادؿ  فيمتبادؿ  إيجابيبوجود اعتماد 

 الجماعات.فيما يخص اليدؼ بيف 

 -: الفرديالتنافس 
وعندما يوزع الطبلب عمى الجماعات تتكوف مف ابلاة افراد  بفاعمية،ويمكف استخداـ ىذا االسموب 

دراسة المونوع  فيكؿ ابلاة طبلب عمى المركز األوؿ  سالتخاطبية، ويتنافالقدرة  فيغير متجانسة 
لقاء التعميمات عمييـ ويجب عند صياغة الدرس  0الواحد ودور المعمـ ىو تنظيـ الطبلب وتوجيييـ وا 

 -: التنافسي
 التعميمية.تحديد األىداؼ  -
 متجانسة.مجموعات غير  فيتقييـ الطبلب  -
 المياـ.تخطيط  -
 االفراد  ابلايةتناسبية  مجموعات فيتقسيـ الطبلب  -
 التعميمية.إعداد الموارد  -

 


