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 رؤية الكلية
 المنافسة في مجال اإلبداع الفني والبحثي علىأن يكون خريجها قادرون تسعى الكلية نحو تخريج 

 .الصعيد المحلي والدولي علىلتنمية البيئة وخدمة المجتمع 

 

 رسالة الكلية
 

لمهني ايتمتع بمهارات إبداعية ابتكارية عالية في المجال تقدم برامج تعلمية متميزة إلعداد خريج 

 .والبحثي ويكون قادرا على المنافسة في السوق العمل بها وإعالنها

 

 الغايات واألهداف اإلستراتيجية للكلية
 :ي(الغاية األول)

زيادة كفاءة القدرة المؤسسسسسسية وترسسسية ضقافة لسسمان الجودة والتسوير المسسستمر بما يتما سسى مع  

 االعتماد.معايير 

 األهداف اإلستراتيجية

 السياسات واألنشسة الداعمة للخسة اإلستراتيجية.ولع  .1

تحسسديسسه الهيكسسل التنليمي للكليسسة بصسسسسسسفسسة دوريسسة بمسسا يتنسساسسسسسسسس  مع أهسسداف وا تيسسا سسات  .2

 تفعيل الشفافية. مع لمان واختصاصات الكلية

 متميزة.زيادة فاعلية تحقيق العدالة وااللتزام بأخالقيات المهنة بصورة  .3

 الجودة وولع السياسات المنلمة للعمل.زيادة دعم النلام الداخلي لضمان  .4

   علمي.زيادة فاعلية موا هة األزمات والمخاطر والكوارث بأسلوب  .5

 

 :()الغاية الثانية

التسوير المسسسسستمر للبرامج التعليمية والمقررات الدراسسسسسية بما يتواك  مع ا تيا ات سسسسسوق العمل 

 وا تيا ات المجتمع طبقاً للمعايير الحاكمة.

 اإلستراتيجيةاألهداف 

توفير خسسدمسسات تعليميسسة  سساببسسة للسالب بات ارتبسساط وضيق بسسا تيسسا سسات سسسسسسسوق العمسسل  .1

 والمجتمع الخار ي.  

 العمل.العمل على استحداث برامج  ديدة بات ارتباط با تيا ات سوق   .2
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 :)الغاية الثالثة( 

 تسوير إستراتيجية التعليم والتعلم والوسائل الداعمة لهما.

 األهداف اإلستراتيجية

توفير بيئسة تعليميسة  ساببسة وكوادر بشسسسسسسريسة متميزة لسديها القدرة على اسسسسسسستخدام  .1

 الوسائل التكنولو ية الحديثة في عمليتي التعليم والتعلم.

 تعليم دور التعلم الذاتي وزيادة استخدام المرا ع في التدريس. .2

 زيادة فاعلية سياسة التسوير المستمر في طرق التدريس. .3

 استخدام أسالي  التعليم التعاوني فى العملية التعليمية والتدري  .  .4

 تعديل أنلمة تقويم السالب . .5

 زيادة تعزيز وتسوير الدعم والخدمات المقدمة للسالب . .6

 

 :)الغاية الرابعة (

اإلسسسسسسسهسام العلمي والفكر  في  سل قضسسسسسسايسسا المجتمع عت طريق بحسسه علمي تسبيقي مبنى على  

 للمجتمع. ات الفعلية والواقعية أولويات اال تيا

 

 :األهداف اإلستراتيجية

 
 لها.آلية لتنمية مصادر التمويل الذاتي للبحه العلمي ولمان التوزيع العادل  ولع-1

 آلية لقياس كفاءة العملية البحثية ومدى ارتباطها بحل قضايا ومشكالت المجتمع الفعلية. ولع-2

الشسسسسسسراكة الفعالة مع األطراف المعنية والمسسسسسسستفيدة مت برامج وو دات الكلية  الخامسسسسسسسة )الغاية 

 طالب . –مستثمريت  –)قساع خاص 

 مساهمة في خدمة المجتمع الخار ي.دور الو دات بات السابع الخاص بالكلية لزيادة ال تعزيز-3

 المحيط.فاعلية دور الكلية في تسوير اإلنتاج و ل مشاكل وقضايا المجتمع  زيادة-4

 زراعية وتبني المشروعات التعزيز القدرة على المشاركة المجتمعية في محو األمية ال زيادة-5

 

 VALUESلقيم ا

 

لمان العدالة وعدم التمييز والمساواة بيت  ميع العامليت بالكلية مت أعضاء هيئة  .1

 التدريس ومعاونيهم وعامليت 

ة  النلر عت انتماءاتهم الديني لمان المساواة بيت السالب  في فرص التعليم بغض .2

 أو مستواهم اال تماعي .

 االلتزام بمعايير الجودة الشاملة في التعليم والبحه والتسوير . .3

 لمان  رية الرأ  ألعضاء هيئة التدريس والعامليت والسالب . .4

 التعاون والعمل بروح الفريق إلنجاز كافة  األعمال. . .5

 االلتزام بقيم وتقاليد المجتمع . .6

  ترام المتبادل بيت  ميع أفراد مجتمع الكلية.اال .7

 الوالء واالنتماء للكلية والعمل على رفع مستواها األكاديمي والتسبيقي. .8

 المصداقية والشفافية في اتخاب القرارات المتعلقة بالنوا ي المادية والمالية بالكلية. .9
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 سدريالتعليم والت استراتيجية

 -: االستراتيجيةمفهوم 

عال أنماط مت األف فيوتنعكس تلك القرارات  يتخذها المعلم،قرارات المجموعة مت  هي االستراتيجية

عالقة  لمختارةا واالستراتيجيةوالعالقة بيت األهداف التعليمية  ،التعليميالموقف  فييؤديها المعلم والسالب 

 على أساس أنها أنس  وسيلة لتحقيق األهداف. االستراتيجية وهرية  يه يتم اختيار 

 -التعلم: 

ير تغي أوبهدف اكتساب معرفة أو مهارة  بدونه،يقوم به المتعلم بإ راف المعلم أو  باتيهو نشاط 

 سلوك.

 -: دريس الت

 األداء، يفتساعد المتعلم على انجاز التغيير المرغوب فيه  التي )الخبرات هو التنليم المنلم للخبرة 

 لذاتياوهو عملية  فز واستثارة لقوى المتعلم العقلية ونشاطه المعلم. يقودها  التيإدارة التعلم  هيوعموما 

 التعليم الجيد انتقال أضر التدري  والتعليميكفل و التعلم،تمكنه مت التي وتهيئة اللروف المناسبة 

 -: دريسوالتالتعليم  استراتيجيةتعريف 

 ميت،المتعلومتتالية ومترابسة و املة ومرنة ومراعية لسبيعة  ومتسلسلةخسوات إ رائية منتلمة  -

ق لتحقي متا ة،لما يحدث داخل قاعة الدراس مت استغالل إلمكانات  الحقيقيتمثل الواقع  والتي

 المستهدفة.نواتج التعلم 

 قتحدث بشكل منتلم ومتسلسل تهدف إلى تحقي التيمجموعة تحركات المعلم داخل قاعة الدراس  -

 األهداف التعليمية

 -الجيدة: التعليمية  االستراتيجيةخصائص 

 المتوقعة.أن تكون  املة بمعنى أنها تتضمت كل المواقف واال تماالت  -

 واالقتصادية.أن ترتبط ارتباطا والحا باألهداف التربوية واال تماعية  -

 نتيجة.أن تكون طويلة المدى بحيه تتوقع النتائج وتبعات كل  -

 للتسوير.أن تتسم بالمرونة والقابلية  -

مت مخر ات  ما تنتجهمت إمكانات عند التنفيذ مع  ما تحتا هأن تكون عالية الكفاءة مت  يه مقارنة  -

 تعليمية.

 التعلم.أضناء  فيأن تكون  اببة وتحقق المتعة للمتعلم  -

 المتعلميت.و راكة فعالة بيت  المتعلم،ية مت أن توفر مشاركة إيجاب -

استخدام تشكيلة كبيرة مت استراتيجيات التعليم  فييسور مهاراته  الذ والمعلم النا ح هو المعلم 

 المختلفة.المواقف التعليمية  فيالمالئمة  االستراتيجياتيجيد استخدام  والذ  والتعلم،
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 دريسونات استراتيجيات التعليم والتمك

 -التعليمية: األهداف 

 .تدريسه  فيوينلمها ليسير وفقها  الجامعييقوم بها المعلم  التياإل راءات  -

 األمثلة واألنشسة والوسائل المستخدمة لتحقيق األهداف  -

 .لقاعة الدراسة  الصفيوالتنليم  التعليميالسياق  -

 .ينلمها المعلم ويخسط لها  التيأنواع استجابات السالب الناتجة عت المثيرات  -

 .السالب  الستجاباتنمط التغذية الرا عة  -

 

 -الجيدة:  دريسصفات استراتيجيات التعليم والتموا

 . التعليميالموقف  فيبحيه تتضمت  ميع المواقف واال تماالت المتوقعة  الشمول، -

 .آلخر  دراسيبحيه يمكت استخدامها مت مستو   للتسوير،المرونة والقابلية  -

 .بأهداف تدريس المولوع األساسية االرتباط -

 .الدراسياالرتباط بنواتج التعلم المستهدفة مت المقرر  -

 .ة الفروق الفردية بيت السالب امراع -

 .اة اإلمكانيات المتا ة بالمؤسسة مراع -

 العليا.مهارات التفكير والعمليات العقلية تنمية  -

 والتعلم لإلتقان. الذاتيتحفيز السالب على التعلم  -

 تتناس  وأعداد السالب  -

 -: دريسوالتتصميم استراتيجية التعليم 

صورة خسوات ا رائية تراعى خصائص المتعلميت وفهم الفروق الفردية  فيتصمم االستراتيجية  -

 بينهم.

 0 عند تنفيذهابالمرونة  االستراتيجيةيكون لكل خسوة بدائل بحيه تتسم  -

  0المر وةكل خسوة على  زئيات تفصيلية منتلمة ومتتابعة لتحقيق األهداف  تحتو  -

 -: دريسوالتاستراتيجيات التعليم 

يمكت النلر و كل مت المعلم والمتعلم، أدوار وأنشسةتتعدد استراتيجيات التعليم والتعلم وتتبايت معها 

 0إلى استراتيجيات التدريس مت منلور ضنائى

   Teacher centered حول المعلم مجموعة استراتيجيات تتمركز -1

يشرح و العلمية، ويستنبط،يعرض المادة  الذ وهو  المعرفة،يقوم بنقل  الذ ويكون المعلم هو الخبير 

ة اإلصغاء وكتاب في  )المتعلمويتمثل دور السال   المر وة،ويقدم الدليل وصوال بالسالب إلى األهداف 

 السال .مت و هة نلر  Reception االستقبالالمال لات وتسمى سياسة 
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                               Learner centered )المتعلم(مجموعة استراتيجيات تتمركز حول الطالب  -2

 لمعرفة،ل متأمال متسائال ومكتشفاالمتعلم  للتعلم، ويكون يه يكون المعلم مسهال ومنسقا ومو ها 

والبحه سياسة الكشف و مت  ان  المعلم Guidance والتو يهالقيادة السريقة أيضا سياسة  هذهوتسمى 

Inquiry or Discovery  ان  المتعلم  مت . 

كما ال  لم،التعمت  وال تو د استراتيجية وطريقة مثلى يكتس  مت خاللها السال  أكبر أو أفضل قدر  

 هي طريقة إن أفضلضم يمكت القول  الوا د، ومتالتخصص  فيلجميع المولوعات  طريقة تصلحتو د 

إلمكانيات للمولوع المستهدف وبأفضل استثمار ل طالبهيوفر فيها المعلم بيئة تعلم تيسر تعلم  التيالسريقة 

 المتا ة مت مصادر تعلم وتكنولو يا تعليم.

 Learning stylesالتعلم أنماط 

 -التعلم: مفهوم نمط 

وتعتمد  لها،ه نوكيفية معالجة المة وتخزي الفرد المعلوماتيج  أن يتلقى بها  التيالسريقة المفضلة    -

ة تعد مؤ رات مستقرة نسبيا لكيفي التيوالنفسية  ،واالنفعالية المعرفية،على مجموعة السمات 

 يتعلمه.استقبال وتفاعل واستجابة الفرد لما 

رقهم ط علىأ د االعتبارات المهمة في تشجيع السلبة للمشاركة في التعلم يتمثل في التعرف  -

فمت الحقائق المهمة التي تتجاهلها الجامعات عمليا في كثير مت األ يان  .وأساليبهم المفضلة في التعلم

أو  و األسلوبه التعليميبها. والنمط  األ ياء والتفكيرأن لألفراد أنماطا مختلفة يفضلونها في تعلم 

التعلمية. ومع أن اإلنسان يستقبل المعلومات عبر  لتأدية المهمةالمنحى الفرد  الذ  يفضله السال  

 سه المختلفة إال أنه غالبا ما يفضل  اسة معينة على الحواس األخرى.  وا

 learning stylesأنواع أنماط التعلم 

 وتصنف األنماط التعلمية اإلدراكية إلى نمط سمعي، ونمط بصر ، ونمط لمسي/ ركي

 المتعلميت.مت  % 30يمثل  Visualالبصر  التعلم  -

 المتعلميت. مت %30يمثل  Auditory   السمعيالتعلم  -

 المتعلميت.مت    % 40يمثل  Kinesthetic     الحركيأو  يلمسالالتعلم  -

 .خر آنوع  أ تؤكد البحوث أن المتعلميت البصرييت هم األكثر  يوعا مت و

 -التعلم: نتائج البحوث عن أنماط 

 .البعض وفقا ألنماط تعلمهم  عت بعضهميتعلم السالب بسريقة مختلفة  -

ت مت يحس لديك، مماتستسيع استخدام األسالي  المناسبة لك مت خالل التعرف على أنماط التعلم  -

 .سرعة ونوعية تعلمك

 .مع نمط تعلم الفرد طريقة فعالة  يعد التدريس بما يتناس  -

 .تعلم كمر د ومو ة لتصميم المقرر بستفاد مت أنماط ال -

 .لدراسية المختلفة بأنماط التعلم المواد ا فييرتبط أداء السالب  -

  .يزداد تحصيل السالب عند ما يتم تعليمهم باستخدام مداخل تتما ى وأنماط تعلمهم -
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أظهرت نتائج البحوث أن المدخل المتعدد الوسائط يعمل  يدا ألنه كلما زاد عدد الحواس المستخدمة  -

 -يحتفلون:  المتعلميتن وأ أطول،أضناء عملية التعلم يحتفظ بالمعلومات لمدة 

   )القراءة يقرؤون)مما  10%

 يسمعون )السمع مما  20%

 يرون )البصر مما  30%

 . والبصر  ويرون )السمعمما يسمعون % 50

 .مما يقولون  70%

 .مما يقولون ويفعلون  90%

 Visual learner   البصريخصائص المتعلم 

 .يتعلم عت طريق الرؤية  -

 .يراه ويستمتع بالقراءة  ممايتعلم أفضل  -

 .خرائط / صور / رسوم  البصرية:يستخدم المواد  -

 0هيكون لديه صورة والحة عت المعلم عندما ما يتحدث أمامه لمشاهدة لغة الجسد وتعبيرات الو  -

 .النص  فييستخدم األلوان لتوليح النقاط الهامة  -

 .ت أو يسل  مت المعلم تقديم أوراقيأخد مال لا -

 كتابتها أو توليحها  قبل بهني كل صورة أو  كل لعصف  فيأفكاره يولح  -

 صة ويولحها.يكت  ق -

 يستخدم الوسائط المتعددة. -

 .للمعلومات لمساعدة الحفظ  بصر يقرأ الكت  المصورة ويضع تصور  -

 .يفهم المحتوى  لكي الو هييحتاج إلى رؤية الجسم الخاصة بالمعلم والتعبير  -

 .لتجن  التشويش البصرى الدراسيمقدمة الصف  فييميل إلى الجلوس  -

 ،أ كال بيانيةويتعلم أفضل مت خالل العروض البصرية مثل: )صور،  الصور،يفكر مت خالل  -

إلة  وفى أضناء …أوراق عمل   فافيات، توليحية،كت  بها صور  عروض، زمنية، أفالم،خسوط 

 .ب المعلومات افانهم يفضلون أخذ مال لات الستيع المناقشة،المحالرة أو 

   Auditory learner السمعيخصائص المتعلم 

 .يتعلم مت خالل االستماع  -

 .  أن يسمع ما يتعلمه حي -

 .المناقشات الصفية والمجادالت  فييح  المناقشة ويشترك  -

 .المحالرات بدال مت أخذ مال لات  يستخدم  هاز التسجيل أضناء -

 .تكر نغمات موسيقية لمساعدة الحفظيب -

 .معينات للذاكرة لمساعدة الحفظ يبتكر  -

 .يناقش أفكاره لفليا  -
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 .يملى أ د آخر أفكاره  -

اللفلية وسرد القصة لتوليح يستخدم التحليالت  -

 نلره. ةو ه

يتعلم أفضل عت طريق المحالرات اللفلية / والمناقشات والتحدث عت األنواع المختلفة واالستماع  -

 .خريت الى ما يقوله اآل

 الضمنية للحديه عت طرق االستماع الى نبرة الصوت والنغم والسرعة الة. ىنيفسر المعا -

  Tactile /kinesthetic learner حركي/ اللمسيخصائص المتعلم 

 .واللمس  والعمليتعلم عت طريق الحركة والفعل  -

 .ال يح  المفا آت -

 .المادة النلرية يوا ه صعوبة مع المجردات و -

 التفاصيل.جيد مع ي -

 يعمل بيده.  -

 . وله  السبيعيواالستكشاف النشط للعالم  ،العملييتعلم أفضل عت طريق المدخل  -

 قد يجد أنه مت الصع  أن يجلس لفترات طويلة. -

 .ستكشاف قد يتشتت بسب   ا ته للنشاط واال -

 معروفة. ل المشكالت باستخدام طرق  مثل:يفضل تعلم الحقائق  -

 أساليب جذب انتباه الطالب واالحتفاظ به

 -عليه: طوات جذب االنتباه والمحافظة خ

 -الطالب: الحصول على انتباه  -1

 .تأمليطرح سؤال  -

 قصة.رواية  -

 بوق.استخدام اإل ارات الصوتية مثل  رس أو  -

 معينة.استخدام اإل ارات المرئية مثل الالفتات المكتوبة أو الصور المعبرة عت أفعال  -

 بالعيت.استخدام التواصل  -

 األسماء . )كروتاستخدام أسماء السالب  -

 -الطالب: تركيز انتباه  -2

 التعليمات.أضناء إعساء  فياستخدام استراتيجيات تخاط  الحواس المختلفة  -

 بولوح.التأكد مت أن السالب يسمعون صوتك  -

 أضناء الشرح  فيواأل كال التوليحية كلما أمكت بلك  الصور والرسوماتاستخدام  -

 الشرح.لتركيز انتباه السالب على الكلمات المهمة أضناء استخدام مؤ ر  -

  عل السالب يدونون النقاط الهامة أو يولحونها بأ كال توليحية أضناء الشرح  -

 الشرح.أضناء  في عل السالب يقومون بإكمال مهمات محددة  -
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  -الطالب: بعة انتباه امت -3

 يرونك.قاعة الدراسة للتأكد مت أن كل السالب  فيتجول  -

 القاعة. فيجل تتر كت مستعدا وال -

 أمكت.استخدم األ ياء الحقيقية والرسومات التوليحية واإل ارات والصور الجذابة كلما  -

 السالب.اسأل أسئلة تأملية تخاط  مستويات التفكير العليا والتفكير الناقد لدى  -

 السالب.مت كالم  وأكثرقلل مت كالمك  -

 بدال مت أن تسأل كل السالب. -خبر زميلكا-استخدم  -

 السالب.اطرح سؤاال وخذ إ ابة  ماعية مت  -

 ما.سؤال على  لال ابةأو األصابع  األيد استخدم البساقات أو  -

 -الطالب: االحتفاظ بانتباه  -4

 التعليمات.التأكد مت ولوح  -

 المسلوبة.المرور على المجموعات والتأكد مت أن كل السال ب يكملون المهمة  -

 ومد هم.تشجيع السالب  -

 العمل. عل السالب يستخدمون إ ارات لسل  المساعدة أو طرح سؤال أو إعالن إنهاء  -

 السالب.استخدام التغذية الرا عة الفورية مع  -

  المكافآت.استخدام  -
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 -التعلم: المناسبة لنتائج  االستراتيجيات

صميم استراتيجيات التعليم والتعلم فإن كل نشاط عند اختيار أو تاالعتبار أنه  فيال بد مت األخذ 

يق السال  مت  أنه تقوية وتدعيم تحق الذ  Form of Learningسوف ينتج عنه ما يسمى بشكل التعلم 

 .لناتج التعلم المستهدف

 

 استراتيجية التعلم والتعليم المناسبة ناتج التعلم

  بهنيعصف  –ر لة ميدانية  –محالرة  يصف

 عروض عملية  –قراءة مقال مكتوب  يشرح 

 مشروع يدمج 

 لع  أدوار –دراسة  الة  -مشروع  يسبق

  ل مشكالت  يحل مشكلة 

 بناء نموبج –كتابة ابداعية  -مشروع  يبتكر –يصمم 

 مشروع  –تجربة  فترضي

 

 Student centered active learning حول الطالب النشط المتمركزمفهوم التعلم 

 يقرأون،عت طريق التفاعل مع ما يسمعون أو يشاهدون أو  فاعل،ممارسة السالب لدور ان 

اكتشاف و األ كام،وإصدار  الفرليات،وفحص  األفكار،وتوليد  والتفسير، والمقارنة، بالمال لة،ويقومون 

 ،لتعليمياالموقف  فيلم العالقات ويتواصلون مع زمالءهم ومعلمهم بصورة ميسرة يعتمد على ايجابية المتع

 يفويهدف إلى تفعيل دور المتعلم مت  يه التعلم خالل العمل والبحه والتجري  واعتماد المتعلم على باته 

 .واالتجاهاتمهارات وتكويت القيم الحصول على المعلومات واكتساب ال

 -النشط: خصائص التعلم 

 فعالة تتعدى كونهم متلقيت سلبيت. عملية التعليم والتعلم بصورة فييشارك المتعلمون  -

 يت يزداد التركيز على تسوير  فيالمعلومات وإيصالها للمتعلميت  على نقلهناك تركيز أقل  -

 .والمتقدمة وتنميتها المتعلميت األساسيةمهارات 

 .دام مصادر رئيسية وأولية متعددة تشجيع السالب على استخ -

 .المشكالت  و ل والتركي ،والتقويم  التحليل،تفعيل مهارات واستراتيجيات التفكير العليا مثل  -

 لتياويتيح العديد مت الوسائل واألسالي   الدراسة،داخل قاعة  ومناس ،فعال  تعليميتهيئة سياق  -

 .التعليم والتعلم  عمليتي فييمكت استخدامها 

 .للمتعلميت  الذاتيوتوظيف للتقييم  لتعليم،بايرتبط  األصيل الذ استخدام التقييم  -
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الفرق بين التدريس  -النشط: والتعليم  التقليدي
 

 التعليم النشط التقليديالتدريس  المقارنة وجه
 مصدر للخبرة ميسر، موجة، محضر، نقل المعلومات وملقن للطالب دور المعلم

 العملية التعليمية في، مشارك إيجابي متلق للمعلومات فقط، سلبي دور المتعلم

ضبط  فييتحكم المعلم منفردا  إدارة عملية التعليم

 إدارة عملية التعليم

ضبط وإدارة عملية  فييشارك الطالب 

 التعليم

 تحقيقها فيمعلنة للطالب ويشاركون  غير معلنة أهداف التعليم والتعلم

 المقرر،المعلم، الكتاب  متنوعة:مصادر  المعلم والكتاب المقرر مصادر التعلم

 .ةالبيئة المحيط اإلنترنت،شبكة  المكتبة،

خطى باتجاه واحد من المعلم  التواصل

 0للطالب 

من المعلم للطالب  االتجاهاتجميع  في

 الطالب ألقرانهم للمعلم، ومنمن الطالب 

غالبا ما تقتصر على المواد  تقنيات التعليم

المطبوعة الكتب والمالزم 

 والمذكرات

تتنوع التقنيات طبقا لهدف عملية التعليم 

اإللكترونية إضافة  وتشمل الموادوالتعلم 

 إلى المواد الورقية

 التفكير العليااستخدام مستويات  حفظ وتذكر المعلومات نتائج التعليم

حكم النجاح  بإصداريقوم المعلم  التقويم

 أو الفشل على الطالب

 نواحياكتشاف  فييساعد المعلم طالبه 

القوة والضعف لديهم خالل التقويم 

 المستمر للعملية

 

 -: دراسيلتدريس مقرر  اختيار استراتيجية التعليم والتعلم

دريس ومحتواه تحقق أهداف التالتي اختياره الستراتيجية التعليم والتعلم  فيأ د دالئل  ودة المعلم تتمثل 

ل يعج  يه أخرى،وتتالءم وا تيا ات طالبه مت نا ية  المقصودةوتكس  السال  نواتج التعلم  نا ية،مت 

تنفيذ  يفوقد يتشابه البعض منها  البعض،قد يتداخل بعضها  عديدة،باستراتيجيات  التربو ن الميدا

 اإل راءات.

ويعد اختيار استراتيجيات التعليم والتعلم  عمال معقدا ،  يه يتسل  بلك مت المعلم التفكير والموازنة 

أن يكتسبها  نبغيي التيالتعلم لوء العديد مت المتغيرات المتشابكة كنواتج  فيبيت االستراتيجيات المتا ة 

لألستاب عت طريق اختيار استراتيجة   السالب ، والخبرة السابقة لديهم ، وميولهم واستعداداتهم ، ويمكت

 إلى تصورات عقلية ،وأن تصبح العملية استقصاء بناء الدراسيالمحتوى أن يحول  مناسبة للتعليم والتعلم

ة ممتدة ئقاعة الدرس أكثر خصوبة ، وبي في اال تماعيبدال مت أن تكون تلقيا سلبيا ، وأن يصبح المناخ 

  هوده مت استراتيجيات وعلى ما بحوزتهتيار المعلم لالستراتيجية على ويتوقف اخبدال مت أن تكون مقيدة 

 ويمكت للمعلم الجيد تسبيق مزيج مت االستراتيجيات تسويرها وفى التوصل إلى استراتيجيات  ديدة .في 

عليم ويتمثل القاسم المشترك بيت االستراتيجيات الجيدة للتالتعلم. طبقا لسبيعة نواتج  أ دهمااستخدام أو  معا،

 السال :أن يكون  فيوالتعلم 
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 التعليمية.محور العملية  -

 لها.اكتساب المعلومات وليس مستقبال فحس   فيفاعال  -

 التعليمية.القائم على ممارسة األنشسة والمهام  -

 التأمل.لوء نتائج هذا  فيالمتأمل لسلوكه ومستواه والمسور ألدائه   -

 .التعاونيوالتعلم  الذاتيالمستمتع بالتعلم  -

 القرارات.و ل المشكالت واتخاب  المعارف،البحه عت  فيئم المفكر الدا -

 المهارات.يسعى لمزيد مت التعلم واكتساب  للمعرفة،المنتج  -

 يكون:كما تتطلب االستراتيجيات الجيدة من المعلم أن 

 للمعرفة.التعليم والتعلم وليس ناقال  لعمليتيميسرا  -

 لسالبه. والتعاوني الذاتي ريصا على إتا ة فرص التعلم  -

 الجيد. ريصا على بناء الشخصية المتكاملة لهم ومحققا لمواصفات الخريج  -

 بينهم.مراعيا للفروق الفردية فيما  -

نواتج التشابه بعض ت المستهدفة، وقدطبيعة نواتج التعليم  والتعلم وفقيتم اختيار استراتيجية التعليم  -

  السال .أن يكتسبه  ينبغياستخدام االستراتيجية الوا دة وقد تختلف طبقا لما  في

  -: االستراتيجياتوتتضمن 

 المحالرات  -

 والحوار.المناقشة  -

 الذهنيالعصف  -

 العملية.العروض والتماريت  -

 التعاونيالتعليم  -

 لع  األدوار  -

 الذاتيالتعليم  -

 واالستكشاف االستقصاء -

  ل المشكالت -

 المشروعات -

 الحالة.دراسة  -

 والخريسة الذهنية  خرائط المفاهيم -

 ىالمنلومالمدخل  -

 تعلم األقران  -
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 المختلفه والتدريساستراتيجيات التعليم 
 -المحاضرة: 

األكثر  يوعا في التدريس ألسباب متنوعة أبرزها زيادة عدد السالب،  االستراتيجيةتُعد المحالرة 

  .وازد ام القاعات وارتفاع كثافتها مما قد يجعل مت الصع  استخدام إستراتيجية أخرى

  -المحاضرة: تعريف 

ه بغرض إلى طالب المبا ر  )التحدثصورة لفلية  فييقوم به المعلم  الذ  التعليميبلك النشاط  هي

مة تقديم المه فيانسالقا مت رغبة باتية للمعلم  منسقيتسلسل  فيعرض مجموعة مت األفكار والمعارف 

أن المعلم هو العنصر الحاكم والمؤضر  هي السريقةهذه  فيالغالبة والسمه  متماضلةالوالعملية المتكاملة 

 .كل نشاطاته فيوالمهيمت على الدرس 

ترة فوبصرية. معززا باستخدام وسائل  دراسية،م لمولوع دراسي، أو مادة تقديم لفلي منل وهي

مقدم إلى مت ال وا د،طريقة تعليمية تتضمت تواصال وتخاطبا باتجاه ومتقسع مت المعلم. مت الحديه غير ال

  المستمعيت.

 -الجيدة: شروط المحاضرة 

ومع بلك نجد  المحالرة،وهذا الشرط مت األسس الهامة في  كاف:التحضير لها قبل موعدها بوقت  -1

 وقد درسوه وتعلموه مت قبل. سيحالرون،الكثير مت المعلميت يهملونه باعتبار أنهم على علم بما 

على المعلم الواعي أن يدرك أن طالبه ليسوا مشغوليت بالمولوع الذ   المولوع:المدخل السليم إلى  -2

 وهذا الولع يفرض على المحالرات،زد ام  دول اليوم الدراسي بالعديد مت نلرا ال بتدريسه،سيقوم 

  سالب.اليثير دافعية التعلم لدى  أنويشترط في هذا المدخل  لدرسه.المعلم أن يبحه عت مدخل مناس  

بحيه يستعيد السالب  السابقة،ربط مولوع المحالرة الجديدة بمولوع المحالرة أو المحالرات  -3

 وترابسه.و دة المولوع 

 لل.بالم تى ال يصي  السالب  القاعة،أن يلل هو المتحدث األو د في  المحالر،ليس كون المعلم هو  -4

 سالبالالمعلم أن يتابعه كل  يتوقع أنفال يج   الوا د،مراعاة الفروق الفردية بيت طالب المستوى  -5

 نفسه.باالهتمام 

 مله و بعناية،منتقيا أللفاظه  األسلوب،بحيه يكون  يد  المعلم:ودة اللغة التي يستعملها مراعاة   -6

  لفصحى.الذلك نؤكد دائما على استخدام اللغة العربية  بالفعل،د ومترابسة بحيه تؤدى المعنى المقص

ائل هناك مت الوس إب أن القاعة،أال يقوم بأ  نشاط آخر في  المحالرة،يتبع طريقة  أن المعلمليس معنى -7

  السريقة.األخرى ما يدعم هذه 

 المحاضرة:إيجابيات طريقة 

 لمعارف الجيدة  ول مولوع الدرس.يعسى السالب مت خاللها قدرا مت ا - 1

ى إلقاء ربهم المعلم علعندما يد والفاعلية،كم تستثير فيهم اإليجابية  االستماع،تنمى في السالب     - 2

 األسئلة.

 المكتبة.ومهارة االستفادة مت  القراءة،أن ينمى في السالب عادة     خاللها،مت  علميستسيع الم-3

 لدرس.اوالذيت  ردت عقولهم بعيدا عت  معه،مت خاللها أن يتعرف على السالب المتيقليت  علميمكت للم -4
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رفعا وخفضا أن  صوته،نبرات  مت خالل  علميستسيع الم -5

 المعاني،يؤكد على بعض   المواقف.وأن يبرز أهمية بعض 

تصسبغ المحالرة عادة  - 6  وبثقافته.بشخصية المعلم 

 .أن يتعرف على مستويات طالبه  وار،وما يثار فيها مت أسئلة  المحالرة،مت خالل  علميستسيع الم - 7

 أن يلخص مت أفواه السالب أهم النقاط التي وردت في المحالرة. -8

 المحاضرة:سلبيات طريقة 

إلى السريقة  وليس لها،يؤكد التربويون على أن سلبيات أ  طريقة تر ع في  قيقتها إلى استخدام المعلم 

 -اآلتي: ومت سلبيات طريقة المحالرة  السلبيات،وإن كان أ  طريقة ال تخلو مت  باتها،

 راكهم ونسى تماما أنه يج  إ المحالرة،وخصوصا إبا انهمك المدرس في  أنفسهم، سالبسلبية ال -1

 معه.

فقد يصبح هو المصدر الو يد للمعرفة يقدمها لهم  والبحه،إبا لم يثر المعلم في طالبه مهارة القراءة  -2

 الكسل. اهزة فيستمرئون 

نتهي به فلقد ي يقول،كي يختبر طالبه ـ بأ  طريقة كانت ـ فيما  المحالرة،إبا لم يتوقف المعلم أضناء  -3

 .هم  يئا مما كان يقولاألمر وعدد كبير منهم لم يف

فإن السالب قد يملونه  بكية،أو مال لة  بسؤال،دون أن يقسعه المعلم  المحالرة،إبا طال زمت إلقاء  -4

 عنه.وينصرفون 

بسب  تركيز  القاعة،فقد يضيع السالب الضعاف في  السالب،إبا لم ينتبه المعلم إلى الفروق الفردية بيت  -5

 السالب.المعلم أضناء المناقشات في المحالرة على طائفة مت 

بحيه يجزئه على المحالرة، وعلى  المحدد،أن يضبط نفسه تماما على الوقت  علمإبا لم يستسع الم -6

 رسه.دوال يحقق ما خسط لنفسه أن يحققه مت  الوقت،فقد يسرقه  والمناقشات،وعلى الحوار  األسئلة،

 منها:المحاضرة  استراتيجيةقترحات لتحسين استخدام أفكار وم

 وأدوارك المحالرةتولح لهم فيه الهدف مت  Contractفى بداية المحالرة اعقد مع طالبك اتفاقا  -

  للسلوك.وأدوارهم والحدود المنلمة 

يزود السالب ببناء تصور  عام و امل  Advance Organizerقدم لمحالرتك بمنلم متقدم  -

  ومتابعتها.يساعدهم على معرفة عناصرها الرئيسية  المحالرة،لمولوع 

 المرئيات.ومت األلفاظ إلى  الصمت،نوع مت المثيرات باستمرار ... مت الحديه إلى  -

  للتفكير.اعتمد على الدهشة أ يانا بسرح مشكالت ومواقف مثيرة  -

  السابق.اربط مولوع المحالرة بخبرات السالب وتعلمهم  -

  لها.والصعوبات قبل  دوضها واستعد  تحسس المشكالت -

    .WHATومابا ؟WHY لمابا ؟  HOW كيف؟استعت بتعبيرات مثل  -

  الرأ .استخدم المقارنة وقدم رؤى مضادة تثير الجدل وتشجيع التفكير وإبداء  -

  لها.إبا استشعرت صعوبة تعوق فهم طالبك نقسة ما فأعط  رح بديل  -

  الرسوم.استعت بالمواد واألدوات المساعدة لتأكيد النقاط الهامة وتوليح  -

  منها.وبداية  زء  ديد  المحالرة،استخدم األطر لتولح للسالب نهاية  زء مت  -

  الجديدة.ولح صلة المحتوى وعناصره باأل داث واالكتشافات  -
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الوسائل السمعية والبصرية مثل  اول استخدام بعض  -

التسجيالت واألفالم لزيادة   –النمابج  –العينات 

 اإليضاح وتعميق الفهم. 

 غير النشاط األساسي بتزويد السالب بأوراق عمل يناقشونها فرادى أو في  ماعات صغيرة.  -

  أيضا.و جعهم على طرح األسئلة  األسئلة، جع مشاركة السالب بسرح  -

لك ن يكون بأايات الشخصية على استخدم عند الحا ة بعض الفكاهات البسيسة وابكر بعض الحك -

  دافعة.لخلق بيئة تعليمية دافئة  تلقائيا،

  هم؟بعضهل يتحدضون مع  بالملل؟هل يشعرون  يكتبون؟ افظ على مال لة طالبك ومراقبتهم هل  -

  المعرفة.واالستزادة مت  الذاتيأ ر إلى مصادر المعرفة الحديثة لتو يه السالب إلى التعلم  -

هم مما قد يساعد بالمحالرةب  عالقة  نشاط فكر فياهتم بصنع فرصة تجعل طالبك ينشغلون  -

  التعلم.إطار مجتمع  فيعلى الحوار وتبادل التعليم والتعلم 

  انتهيت عندها واكت  مال لات باتية عت المحالرة. التيالنقاط  المحالرة سجلبعد  -

 .والثانيالمستوى االول  فيمع االعداد الكبيرة  االستراتيجية هذهوتصلح 

  -المتطورة: استراتيجية المحاضرة 

لتوصيل أكبر قدر ممكت مت المعلومات للمتعلميت وفقا  بالرغم مت أن المحالرة طريقة مالئمة

فانه مت الممكت أن تعدل منها بما يسمح للمتعلميت فهم واستيعاب األفكار الرئيسية  المعلم،لو هة نلر 

 للعرض بتزويدها ببعض األسئلة والمناقشات.

 -المحاضرة: أساليب تطوير 

 تعلمونه،ييسمح فيه للمتعلميت بتعزيز ما  دقيقتيت،الوقوف عدة مرات خالل المحالرة مدة كل منها  -

 ن؟اآلتعلمناها  تى  التيئيسية كأن يسأل ما األفكار الر

 إليها.توصلوا  التيومناقشتهم بالنتائج  در ات ،رصد  )دونتكليف المتعلميت بحل مهمة  -

 المحالرة.مجموعات صغيرة  ول مولوع  فييتخللهما مناقشة   زئييتتقسم المحالرة إلى  -

 بوينت بسريقة صحيحة. عرض الباوراستخدام  رائح  -

 ،منزلا يف اإل ابة الصحيحةإعساء اسئلة فكرية قبل المحالرة بيوم وتكليف السالب بالوصول إلى  -

 التقييم،تم ي لكيالمحالرة  فيويسل  منهم تقييم إ اباتهم أضناء سير المحالرة  يه يخصص وقت 

 ت.لميالمتعانتباه  لكي يشدأضناء توقفات يصسنعها المعلم  في أ ويفضل أن يكون على مرا ل 

بداية المحالرة مجموعة مت األسئلة المتعلقة بالمولوع ضم يسل  منهم  في السالبيمكت إعساء  -

 رة،المحالمحاولة اإل ابة عليها لمدة خمس دقائق ضم تترك لهم وقفات لتقييم إ ابتهم أضناء سير 

تدفع السالب على التفاعل ومتابعة  لكينهاية المحالرة  فيوخذ اإل ابات بعد التصحيح 

 المحالرات.
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 -المناقشة:  استراتيجية

استراتيجية لفلية  هي وهرها على الحوار،  فيتقوم 

السابقة، السالب وخبرتهم  وفيها يعتمد المعلم على معارف 

المتنوعة وإ ابات السالب  مستخدما األسئلة  فيو ه نشاطهم

 العقلياط للنش استثارةوفيه   ديدة،وتثبيت لمعارف  السابقة،لتحقيق أهداف درسه وفيها إضارة للمعارف 

 .المستقل وتأكيد تفكيرهم  ،انتباههموالفعال عند السالب وتنمية 

 الدرس، وار منلم يعتمد على تبادل اآلراء واألفكار وتفاعل الخبرات داخل قاعة  هيالمناقشة و

ات يقدمها المتعلم لدعم االستجاب التيتهدف إلى تنمية مهارات التفكير لدى المتعلميت مت خالل األدلة  فهي

 المناقشة.أضناء  في

أ ست صورها ا تماع عدد مت العقول  ول مشكلة مت المشكالت أو قضية مت  فيالمناقشة و

 ة.القضي مولوع فيإلى رأى  واالهتداءالمشكلة، بقصد الوصول لحل  منلمة،القضايا ودراستها دراسة 

لإل ابة على  )السال  المستقبل  مرسل )المعلم البيت طرفيت  الشفو نوع مت الحوار  وهي

أسلوب يكون فيه المعلم  هيو محددة،فترة زمنية  فيتدخل لمت المنهج  التيمجموعة مت األسئلة الهادفة 

 يه يتم طرح مولوع ضم يتناول اآلراء ضم تعقي  المعلم وتكون المناقشة  ،إيجابيموقف  فيوالسال  

وأضناء  رح الدرس للتعرف على مدى ما  سابق،أل د الدروس أو مرا عة درس  عند التمهيدوالتساؤل 

نهاية المحالرة  فيأو  أهداف،للتعرف على مدى ما يحقق مت  نهاية المحالرة فيأو  أهداف،يحقق مت 

 .لدى السالب  الذاتيللتعرف على ناتج التعلم 

 -على: ويعمل أسلوب المناقشة 

 الدرس.التعرف على مدى فهم السالب  -

 السالب.تحديد الفروق الفردية بيت  -

  ذب انتباه السالب أضناء  رح الدرس.  -

واكتساب عادات النلام والتعاون أضناء عملية  الدرس،مولوع  فيتدري  السالب على التفكير  -

 اإل ابة.

 .االستماع ه السالب على المشاركة اإليجابية وتنمية مهارات  -

 للسالب. وتعليمي ونفسي هنيمالمناقشة والتساؤل عملية تو يه  -

  -المناقشة:  فيدور المعلم 

 عدم الخروج عت مولوع المناقشة. فيمساعدة السالب  -

 معاونة السالب على استخدام كل المادة المتصلة بالمناقشة. -

 المناقشة نحو األهداف المتعلقة بها. المحافلة على سير -

 -المناقشة: أنماط 

 .قبلالمست فيالتفكير والجواب بشكل يقود السالب إلى  السؤال علىتؤكد  -: التقليديةالمناقشة  -1

 كل  لقة لمناقشة مولوع يهمهم  السالب علىفيها يجلس مجموعة مت  -الحرة: المناقشة الجماعية  -2

لينتج أكبر قدر مت المشاركة  المناقشة،ويحدد قائد المجموعة أبعاد المولوع و دوده ويو ه   ميعا،

هاية الن فيويحدد  المناقشة،والتعبير عت و هات النلر المختلفة دون الخروج عت مولوع  الفعالة،

 الجماعة.توصلت لها  التياألفكار المهمة 
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وعدد مت السالب ال يزيد عددهم  تتكون مت مقرر  -الندوة:  -3

ف نص فيعت ستة يجلسون  دائرة أمام بقية السالب 

وم أ دهما يقو طالبان،يجلس   وفيها -الثنائية: المناقشة  -4

 السالب. باقيبدور السائل، واآلخر بدور المجي  ويناقشون مولوعا معينا أمام 

 -المناقشة: مميزات 

 العلمية.تدعم وتعمق استيعاب المتعلميت للمادة  -

 واالستلهار.تعتمد على أسلوب الفهم وليس الحفظ  -

 التذكر.تقيس مستويات عقلية أعلى مت مستوى  -

  بأنفسهم.ومت ضم زيادة ضقتهم  ،التعليميالموقف  فيمت فاعلية وا تراك المتعلميت  زيدت -

 أدائهم.تزويد المتعلميت بتغذية را عة فورية عت  -

 .الشفهيتتيح للمتعلميت ممارسة مهارات التفكير واالستماع واالتصال  -

 والملل.تمنع الرتابة  وبالتالي المتعلميت،تنمى روح التعاون والتنافس بيت  -

 واالبتكارية.تتيح الفرصة الستثارة األفكار الجديدة  -

العتمادها على الجوان  النفس  ركية  المتعلميت،مراعاة الفروق الفردية بيت  فيتساعد المعلم  -

 والو دانية.والمعرفية 

 -مثل: تكس  المتعلم العديد مت المهارات  -

 الشرح والتلخيص . –             األفكار.بناء  -

 اآلخريت.ا ترام رأى  –             الحوار.آداب  -

 والمتعلم.تخلق نوعا مت التفاعل القوى بيت المعلم  -

  ليق.والتعتتيح للمتعلميت فرصة التعبير عت آرائهم وو هات نلرهم وتبادل األفكار بالشرح  -

 الدرس.داخل قاعة  لالتصاالتتفتح قنوات  ديدة  -

 

 -المناقشة: عيوب استراتيجية 

 العلمية.المادة  في ال تتعمق -

ة لتجن  وقوع بعض المشكالت ناقشلبط الم فيمهارات عالية  بو تحتاج إلى معلميت  -

 االنضباطية.

  األهداف.االهتمام بالسريقة على  ساب  -

 المتكلميت.قد تسب  الفولى ولياع الوقت بسب  كثرة  -

تخسيط المعلم للمناقشة يؤدى إلى االبتعاد عت  فيعدم االستعداد الجيد للمناقشة أو القصور  -

 .األصليالمولوع 

 المناقشة.مت  ةعالمتوفعدم االهتمام الالزم مت المعلم أو السالب يؤدى إلى لياع الفوائد  -

التعلم ألنها تتناول مولوعات لفلية تتم دون استخدام مواد محسوسة  فيتستبعد الخبرات المبا رة  -

 تعليمية.أو وسائل 
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الفرصة إل راء بعض التعسى للمدرس  -

لضيق الوقت وانشغال المدرس  التسبيقات العملية 

بالرد على اإل ابة على  السالب.أسئلة 

 قد تؤدى إلى مناقشات فرعية تخرج المعلم والسالب عت مولوع المحالرة  -

  -الفاعلة: لمناقشة ااستخدام  فيعتبارات مهمة ا

ى لتشجيع السالب علالصعبة، وبلك واإل راءات  التعقيداتالحوار بعيدا عت  فيتوخى البساطة  -

  بحماسة.التسبيق 

عدد مت السالب بحيه ال  دقائق، ومعبحيه ال يزيد عت خمس  السالب،تقصير مدة الحوار مع  -

 دقيقة لهم  ميعا. 20تتعدى مدة المناقشة 

 بالملل.كأن يال ظ المعلم  عور السال   المناقشة،اختيار التوقيت المناس  لتسبيق  -

 الحوار إبا كانت غير دقيقة.  فيعدم استهزاء المعلم أو استخفافه بسريقة السالب  -

لرورة إ راء الحوار مع أكبر عدد مت السالب مت خالل الحوار النشط بحيه ال يقتصر الحوار  -

 السالب.على طال  وا د أو عدد قليل مت 

 والرهبة.لف مع السالب وليس الخوف إضارة  و مت الح  والتآ -

كثر تشجع السالب على تحليل المولوع وطرح األسئلة األ التياستخدام الوسائل التعليمية المتنوعة  -

 المولوع.عمقا  ول 

 التعليمية.طرح أسئلة متنوعة تناس  مستويات السالب  -

 السالب.سبة لمستوى قدرات اأن تكون المولوعات من -

 ل  جرة الدراسة خالل عملية الحوار.لرورة لبط النلام داخ -

 

 -: الذهنيالعصف 

هي وفكار وتسمى طريقة استمسار األ والصغيرة،المجموعات الكبيرة  فيمت السرق المتبعة  هي

خسة تدريسية تعتمد على استثارة المتعلميت وتفاعلهم انسالقا مت خلفيتهم العلمية  يه يعمل كل وا د منهم 

عداد المتعلميت لقراءة أو مناقشة أو كتابة مولوع ما وبلك في إكمدخل ألفكار اآلخريت ومنشط لهم في 

 .المعلمو ود مو ه لمسار التفكير وهو 

   -: الذهنية استراتيجية العصف يهمأ

 ما.يساعد على تنمية اإلبداع واالبتكار لحل مشكلة  -

 للدرس.تأكيد المفاهيم الرئيسية  -

 نقسة أكثر عمقا. إلىنتقال هم لإلتحديد مدى فهمهم للمفاهيم ومدى استعداد -

 التعليمية.إضارة اهتمام وتفكير المتعلميت في المواقف  -

 بالنفس.تنمية تأكيد الذات والثقة  -

 .واستخالص األفكار أو تلخيص مولوعاتتوليح نقاط  -

 ال ق.تهيئة المتعلميت لتعلم درس  -
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استراتيجية  فيدور المعلم    -: الذهنيالعصف 

 بالمنهج. وترتبط المتعلميت،إضارة مشكلة تهم  -

 المبتكرة.تشجيع المتعلميت على طرح األفكار والحلول  -

 والمقتر ات. والحلول، اإل ابات،قدر ممكت مت  أكبرتشجيع المتعلميت على طرح  -

 النهائية.والتوصل إلى الحلول  أفكارهم،تحسيت  في مشاركة المتعلميت -

 إ ابة.فكرة أو  أ فال يهمل أو يتجاهل  إ ابة،االهتمام بكل  -

 نموب ية.عدم التمسك بإ ابة  -

 الدرس.إطار  فيمادامت  المقبولة، األفكار واآلراءتقبل  -

 للسالب.وهذا يعد تعزيزا مهما  ،وإ ابة اإلنصات باهتمام لكل فكرة -

 صحيحة.الحرص على التحدث بلغة  -

  -: الذهنياستراتيجية العصف  مبادئ

 -أوال: 

 الكيف.الكم يولد  -

 االفكار.اكت  كل  -

 .ال تحاكمال تقيم او  -

 فقط.ولح  0000ال تناقش  -

 ال بأس مت التكرار.  -

 فكار.  جع كمية األ -

 االنهاء.ال تستعجل  -

 .)ابداع  باألفكار السمو ةر    -

 نوعية.أفكار  –ساسية أأفكار  السمكة سلوب علمة يج  تصنيف األفكار )أ -ضانيا: 

 التكرار.تخلص مت  -ضالثا: 

 دمج االفكار. -رابعا: 

 تحديدها.تم  التيضم إعادة تحديد أهم فكرتيت مت األفكار  80/20طبق قاعدة  -خامسا: 

 -مسلوبةالموارد ال –التكاليف  –تحديد ايجابيات وسلبيات كل فكرة مت  يه )األهمية  -المفاللة: -سادسا: 

 المعايير .وفائدتها على المؤسسة وغيرها مت 

 االفضل.تحديد الفكرة  -سابعا: 

   -: الذهنيخطوات استراتيجية العصف 

 يتناولونها. التييحدد المعلم مع طالبه القضية أو القضايا  -

 السبورة.تسجل القضية أو القضايا على  -

 دقائق.القضية أو القضايا لعدة  فييسل  مت المتعلميت التفكير  -

 زمالئهم.يدعو المعلم الدارسيت عدم مقاطعة  -

 السبورة.يعيت أ د المتعلميت لتسجيل األفكار على  -
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عندما يشعر أن المتعلميت غسوا  الذهنيالعصف  ينتهي -

 ميع  وان   المولوع.

 فكرة.يسل  منهم توليح كل  -

 األولوية.وترت   س   فئات، فيتصنف األفكار  -

 عليها.يناقش المتعلمون األفكار المتفق   -

 -: الذهنينجاح العصف  فيالعوامل المساعدة 

 والمتعة.أن يسود الجلسة  و مت خفة اللل  -

 وتشجيعها.أضناء الجلسة  فيقبول األفكار غير المألوفة  -

 والكيف بالكم  النقد، التر ي  )تجن  الذهنيالتمسك بالقواعد الرئيسية للعصف  -

 الصياغة.اتباع المرا ل المختلفة إلعادة  -

 إبداعية.التوصل إلى  لول  فيإيمان المسئول عت الجلسة بجدوى هذا األسلوب  -

 تقييمها.أن يفصل المسئول عت الجلسة بيت استنباط األفكار وبيت  -

 الشخصية.مولوعية بعيدة عت اآلراء والدفاعات  أن تكون الجلسة -

 المشاركيت.تدويت وترقيم األفكار المنبثقة عت الجلسة بحيه يراها  ميع  -

 األفكار.وعملية توليد األفكار  تى يجف سيل هذه  الذهنياستمرار  لسة العصف  -

  خصا. 12-6 لسات العصف بيت  فييج  أن يكون عدد المشاركيت  -

 المشاركيت.عصف وعقد  لسات إلزالة الحا ز بيت التمهيد لجلسات ال -

 -: الذهنيالعصف  استراتيجيةمميزات 

 طويل.تحتاج إلى تدري   سهلة التسبيق فال -

 واألوراق.أكثر مت مكان مناس  وبعض األقالم  ال تتسل اقتصادية  يه  -

 تامة. يه يتدرب السال  على طرح آرائهم بحرية  بالنفس،تنمى الثقة  -

  لها.تنمى وعى السالب بمشكالت الحياة وكيفية  -

 السالب.تضمت مشاركة أكبر عدد مت  -

 .على  و الدرس والتحد روح اإلضارة  تضفي -

 -: الذهنيالعصف  استراتيجيةعيوب 

ة، يدعو للسخريواللهور أمام اآلخريت بملهر  الفشل،خوف السال  مت  فيتتمثل  نفسية:عوائق  -

وللتغل   ،بهابلك هو عدم ضقته بنفسه وقدرته على ابتكار أفكار  ديدة وإقناع اآلخريت  فيوالسب  

عت غيره ممت أبدعوا  ال يقلوأنه  ومواهبه،على هذا العائق يج  على الفرد أن يؤمت بقدراته 

 واكتشفوا.واخترعوا 

 اآلخريت.وآراء  لالفترالات،التسليم األعمى  -
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به صا    وما يصاب ار،األفكتقويم  فيالتسرع  -

 العبارات:مت إ باط عندما يسمع مثل هذه  الفكرة

  دا؟ قديمة  وهي قبل، ربنا هذه الفكرة مت  )لقد

 الفكرة؟ يضمت نجاح هذه  )مت

 لوقتها الفكرة سابقة  دا  )هذه

 

 العملية:العروض 

المعلم أو السال  أو متخصص بغرض تعليم وتعلم تجربة  هيقوم ب الذ  التعليميهو بلك النشاط 

 .لمعلم لتحقيق األهداف التعليمية إ راف ا عملية تحت

 -إلى: وتنقسم العروض العملية 

 عروض يقوم بها المعلم-أ

هاز  عند عرض  هاز غالى )مرتفع الثمت  أو عرض تجربة تحتاج إلى مهارات عالية أو و ود 

 .السالب على القيام بهذه التجربة ية الدرس لتدري  بدا فيالقسم أو  فيوا د 

 .العروض لجميع السالب  هذهوتتاح  المعلم:عروض يقوم بها السالب تحت ا راف  -ب

 -الطريقة:  هذهمميزات 

 العرض.إضارة انتباه السالب نحو مولوع  -

 تثبيت خبرات التعلم لدى السالب. -

 النسيان.يزداد فهم السالب للدرس ويقلل مت  -

 العلمية.يولح بعض العمليات  -

 يساعد السالب على اكتساب بعض المهارات العملية . -

 .العلمييساعد السالب على اكتساب بعض مهارات التفكير  -

 نفس في العمليوأن يتزامت الشرح مع األداء  للسالب،ويج  أن يؤدى العرض بسريقة مفهومة  -

 0العرض كامال وبولوح رؤيةوان يتمكت  ميع السالب مت  الوقت،

 المعملية:طريقة الدراسة 

ها النشاط ، ويقصد بmethod  Lab = الدراسة المعملية = المعملي= العمل  العلميالتجري  

المعمل بإ راء التجارب أو استخدام األ هزة للحصول  في هالسال  معتمدا على نفس بهيقوم  الذ  التعليمي

 ها للسالب أضناء العمل دور المعلم مو المعلم، ويكونلوء خسوات محددة مت قبل  في محددة نتائجعلى 

 .المعملي

 يف نفسهممكنة العتماد السال  على  بأكبر در ةوتحقق الدراسة المعملية مبدأ ايجابية السال  

 .وتوفر الثقة بالنفس  أكبر،ويستخدم السال   واسه بأقصى در ة ويكون االستيعاب  العمل،

 المعملية:يادة فاعلية الدراسة ولز

 التجارب.التأكد مت صال ية المعمل إل راء  -

 .جربة قبل ا راءها مت قبل السالب للت النلر توليح األساس  -

 .كل تجربة وقواعد تالفيها  فيتوليح ملاهر الخسأ  -
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صور  فيمجموعات أو فرادى تقسيم السالب إلى  -

  المعمليمتجانسة عند ا راء العمل 

 السالب.متابعة المعلم لسرق ا راء التجربة مت قبل  -

 

 المشكالت:حل استراتيجية 

التدريس  يه ينمى مهارات عديدة لدى السالب تبقى  فييعتبر هذا األسلوب مت األسالي  الشائعة 

طريقة عملية  وهي وكأفراد،ولقد اتبع هذا األسلوب أو هذه السريقة بنجاح كمجموعات  الحياة،معهم مدى 

 0طبيعية تؤدى إلى التعلم بخسوات محسوبة

لسال   ول ا التعلم األساسية المتمركزةتمثل عمليات وأنشسة  ل المشكالت أ د االستراتيجيات و

ة السالب مت خالل تنشيط بيئتهم المعرفية واستر اع خبراتهم السابقتفعيل أداء  تعتمد على والتي، )المتعلم 

  .واكتساب مفاهيم  ديدةمعارف، لبناء 

شكالت  يه يتحدى السالب م العلمية عت خسة تدريسية تتيح للمتعلم الفرصة للتفكير رعبا وهي

لخاصة، اويجمعون البيانات وينلمونها ويستخلصون منها استنتا اتهم  وبحثها،فيخسسون لمعالجتها  معينة،

 تعلمها،سبق له  التيعلومات والمعارف يقوم بها الفرد مستخدما الم التيمجموعة مت العمليات  وهي

وصول إلى وال عليه،السيسرة  في على موقف بشكل  ديد، وغير مألوفة التغل  فياكتسبها  التيوالمهارات 

 له. ل 

 -المشكالت: شروط إنجاح طريقه حل 

 الشروط. هذهمقدمة  فييعتبر  عور السالب بالمشكلة  -

 بعد اإل ساس بالمشكلة يج  تحديدها بدقة. -

 مقدورهم وتتناس  مع مستوى نضجهم العقلي واال تماعي واالنفعالي.  فييج  أن تكون المشكلة  -

 السال   يدرسه الذ يج  أن يتما ى اختيار المشكلة مع المنهج المقرر  -

  قيقية.أن تكون مشكلة  -

 أن يكون الوقت كافيا لبحه المشكالت -

 -المشكالت:  استراتيجية حل مبادئ

  .هام بالحياة ويشعر السال  بفائدتعلى ربط التعلي االستراتيجيةتؤكد للتعلم )زيادة الدافعية  -

لية التعميم، التأكد مت معقو االختيار، الفحص، الفروض، التوقعات،تؤكد على عمليات التفكير ) -

 .الحلول .... 

 ا،حصهوف المشكلة،ايجابية السال   يه يعسى فرصة للتواصل مت خالل دراسة  التأكيد علىيتم  -

 نودراستها للوصول إلى النتائج وكتابتها  وصياغتها، بالحلول،والتنبؤ   ولها،وبناء التوقعات 

وفى كليهما البد مت التأكيد على مجموعة   ماعيبشكل فردى أو  االستراتيجيةهذه  فيويمكت العمل 

 العمليات.مت 

كل للوصول إلى  ل الموقف المش باستقاللية،السالب العمل  المشكالت مت استراتيجية  لتتسل    -

 ودراستها.مت خالل بناء التوقعات أو فرض الفروض 

يقوم السالب بعمل  لسة بناء التوقعات  ول المشكلة باإللافة إلى استنتاج التعميمات المرتبسة  -

 بها.
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الوصول إلى نتائج ومحاولة تعميمها لالستفادة منها  السالب المشكالت مت استراتيجية  لتتسل   -

 أخرى.مواقف  في

 تم التوصل إليها لالستفادة مت بعضهم التيوالنتائج  وأفكارهم، ء السالبالتأمل مت خالل مناقشة آرا -

  البعض.

ويج   تمثل  زءا مت ملف األداء واالنجاز، والتيعمل، السالب خسة  أن يمثل الضرور مت  -

 إليه.تم تخسيسه والتوصل  على السالب عرض ومناقشة ما

 -المشكالت: مراحل حل 

 واستيعابها.تحديد المشكلة  -

 بالمشكلة.استدعاء المفاهيم المرتبسة  -

 تسويرها.اقتراح خسة الحل أو  -

 الحل.تنفيذ خسة  -

 تحقيق الحل " تقويمه". -

 -المشكالت:  استراتيجية حلمميزات 

 منسقيا.أنها منسقية  يه ترت  األمور مت البداية ترتيبا  -

 ة.الحقيقيلحل المشكالت  استساعوا التوصلللسالب وخاصة إبا ما  اإليجابيتؤكد على الجان   -

 األصلية.تعلم السالب المثابرة والبحه عت المعلومات مت مصادرها  -

  ل بعض المشكالت يجعل منهم مواطنيت مسئوليت مهتميت بالمجتمع. فينجاح السال   -

 العمل.السالب سوف يتقاسمون  -

 .الحقيقيالواقع  فيالسالب سوف يعيشون  -

 .لمومعبنفسه بدال مت أن يتلقاها  اهزة مت كتاب توافر اللروف الالزمة لجعل السال  يكتشف  -

 لها.تهدف إلى أن يكون المتعلم منتجا للمعرفة ال مستهلكا  -

والوصف والتصنيف والتحليل والتفسير المال لة واالستنتاج  0تؤكد على العمليات العقلية التعليمية -

 بدال مت المعرفة. .... وغيرها والتنبؤ 

  المناقشة.ويديرون  أفكارهم،وكيف ينلمون  يفكرون،تركز على تعليم السالب كيف  -

فالتأكيد ال يكون على إيجاد اإل ابات الصحيحة بل كيفية  للتفكير،تؤكد على األسئلة المنشسة  -

 إيجادها.

 والسالب. علمتقوى عالقة األلفة واالنسجام بيت الم -

يكون والبحه والنقد، و الجديدة، والكشفتجعله أكثر قدرة على تقبل الخبرات تحقق باتية السال   -

 ابتكارية.أكثر 

 العمل. فيومدى تقدمهم  أدائهم،وتزويدهم بتغذية را عة عت  عملهم،تمكت السالب مت تقويم  -
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 استراتيجية حلعيوب  -المشكالت: 

 المشكلة.وقت طويل تستغرقه دراسة  فيحصل عليها السالب قلة المادة العلمية التي ي -

 يتعلم.ألنها تدفع المتعلم إلى المحاولة والخسأ إلى أن  معقدة،طريقة  -

صع  يإبا أسند تحديد المشكلة للسالب ربما يحددون مشكلة تافهة، وإبا قام المعلم بتحديدها ربما  -

   لها السالبعلى 

  المجرد. العلميتحتاج إلى التفكير  -

 -: المشكالتحل  فيتطوير مهارات الطالب  -

 مختلفة.السؤال وتلخيصها بصور  فيتوليح المعسيات والعبارات المو ودة  -

 السؤال. فيالتأكد مت فهم السالب للخبرات السابقة المو ودة  -

 السالب.التأكد مت ولوح المسلوب عند  -

 المسألة.تعبر عت  التيرسم األ كال والجداول  فيمساعدة السالب على اكتساب المهارة  -

 وليح المسألة.ت فيرسم األ كال قد يساهم  فياستخدام األلوان  -

 السال  العملية.محاولة ربط المسألة بحياة  -

 فة.مختلمت زوايا تساعد السالب على تحليل المشكلة والنلر إليها  التي مع األفكار والوسائل  -

 مشابهة. ل مشكالت  فياالستفادة مت أسالي  أخرى مماضلة استخدمت  -

 المشكلة.اعد على تبسيط تس التيإعساء بعض التلميحات  -

النلر عت صوابها أو خسئها ومت ضم  المسألة بغضولع الفرليات لحل  السالب علىتشجيع  -

 عدمه.مساعدة السالب على تبيت صحتها مت 

 بلك. ل المسألة بأكثر مت طريقة إبا أمكت  السالب علىتشجيع  -

 

 -: التعاونيالتعلم 

مستويات  تضم أ ) متجانسة،استراتيجية تعلم يتم فيها تقسيم السالب إلى مجموعات صغيرة غير  -

 إطار اكتساب فيتحقيق هدف أو أهداف مرسومة  فيوتتعاون المجموعة الوا دة   ،معرفية مختلفة

 يعود عليهم  ماعة أو فردا بفوائد تعليمية متنوعة. ا تماعيأو  معرفي

وأن  اسية،الدريتسل  مت السالب العمل مع بعضهم البعض أو الحوار فيما بينهم فيما يتعلق بالمادة  -

ويتم تقسيم  0يعلم بعضهم بعضا وأضناء بلك تنمو لديهم المعرفة ومختلف  وان  عملية التعلم 

  .افراد 5-3)السالب إلى مجموعات صغيرة 
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 -: التعاونيخصائص التعلم 

 .اونيالتعالمتبادل بيت أعضاء مجموعة التعلم  اإليجابييقوم على التفاعل  :اإليجابيالتفاعل  -

 فرد.تحدد المجموعات التعاونية مسئولية لكل  الفردية:المسئولية  -

خصائصهم  فييختلف أعضاء المجموعة الوا دة  المجموعة: الشخصية ألعضاءالخصائص  -

 وقدراتهم. الشخصية

يقود المجموعة طال  وبالتبادل مع اآلخريت  تى يمكت تبادل تحقيق األهداف بيت  قيادة المجموعة: -

 السالب وتنليم العمل. 

ويتوقع أفراد المجموعة الحصول على  غيره،يكون المتعلم مسئوال عت تعليم  والتشجيع:التدعيم  -

 هاراتحتاج السال  إلى بعض الماال تماعية يعضهم البعض المهارات بع لوالتشجيالتدعيم 

 0و ل الصراعات  اآلخريت، ادارة االتصال، إضارة القيادة،اال تماعية مثل مهارات 

 .توا ههم أضناء العمل التييقوم المعلم بمال لة أعضاء المجموعة وتحليل المشكالت  المعلم:دور  -

 -: التعاونيمزايا التعلم 

 السال  محور العملية التعليمية. يجعل -

 الدراسية.يصلح لمختلف المواد  -

 .ية الفردية والجماعية لدى السالبينمى المسئول -

  .والتواصل مع األخريت وإدارة الوقت واالتصاليكس  السال  مهارة القيادة  -

 السالب.يؤدى إلى زيارة روابط الصداقة وتسوير العالقات الشخصية بيت  -

 بنفسه.  وضقتهينمى مفهوم الذات لدى المتعلم  -

 ومهارات.ا يتعلمه المتعلم مت معلومات يساعد على تعلم وإتقان م -

 .الجماعىيتيح فرصة للعمل بروح الفريق والتعاون والعمل  -

 يتيح للمتعلم ان يتعلم مت خالل التحدث واالستماع والشرح والتفكير مع اآلخريت ونفسه.  -

 .هيم واألسس العامهتنمية القدرة على فهم واتقان المفا -

 .مواقف  ديدة فيالسالب  يتعلمهالقدرة على تسبيق ما  -

 .على  ل المشكالت ينمى القدرة -

 يرفع تقدير السالب لذاتهم.و.بداععلى اإل القدرةينمى  -

 .واالنتماءمثل التقدير والتعاون  بشجع الحا ات األساسية للسالب -

  -: التعاونيمهارات التعليم 

 الثقة بالنفس  -

 القدرة على التفاهم  -

 القيادة  -

  االختالفاتالتعامل مع  -

 تقدير التعاون  -

 البعد عت الذاتية  -

 التعاونيأسس التعلم  -
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 المتبادل  اإليجابياالعتماد  -

 معالجة عمل المجموعة  -

 التعاون -

 المسئولية الفردية والجماعية  -

 التفاعل المعزز و ها لو ه -

 التعاوني أنشسة التعلم في الجامعيدور المعلم  -

 ة والحة.زمني ولع ار ادات وأطر -

 اإليجابية.على اكتساب السلوكيات الجماعية  مساعدة السالب -

 المجموعات.تلخيص أنشسة عمل    -

 اإلقبال على المشاركة. عدم أودعم ومساعدة السالب ممت يشعرون بالخجل  -

 عت طريق المال لة. تعلم السالبتقييم عملية  -

 القاعة واالستماع. فيمتابعة السالب مت خالل التحرك  -

 0ومتعددة القدراتمت تشكيل مجموعات مختلسة  ات العمل للتحققالتحضير لمجموع -

 0تجهيز القاعة الدراسية لتسهيل عمل المجموعات -

 

 -انشطة التعلم:  فيدور الطالب 

 تشجيع اآلخريت  -

 تناوب األدوار  -

 االستماع النشط والتلخيص. -

 بشكل الئق االعتراض -

 .لجهليتشاركون اوإال فسوف  سابقة،مت السالب أن يكون لديهم معارف  التعاونييتسل  التعلم  -تحذير: 

 -: التعاونيأساليب التعلم 

 رأى وا د مشترك،تفكير  -

ويفكر المشاركون  سؤاالويسرح  6-1أو مت  4-1يعسى األفراد داخل كل مجموعة أرقاما مت 

 .هذا السؤال المختلفة لإل ابة علىالمجموعات  فيكل طال  يحمل هذا الرقم  أ  معا،

 المائدة المستديرة  وا دة:قلم وا د وورقة  -

 فيويسل  مت كل فرد ولع رأيه  وا دا،يعسى المعلم لكل مجموعة ورقة وا دة وقلما 

 يسهم كل فرد اإل ابة. كيالمجموعة  في والقلم الى زميله يعسى الورقةضم  ، يء أو إلافةالورقة 

  ارك فكر، زواج، -

  ماعي ،ضنائيفردى،  -

ضم يشارك مجموعته لما  بجواره،، ويناقش اإل ابة مع زميله يفكر كل طال  بشكل فردى

 ه.توصلوا الي
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 مجموعات رباعية  في)فكر / زواج /  ارك  -

 بشكل مستقل فكر: -

 ناقش مع  خص آخر  زواج: -

  ارك: ناقش مع اآلخريت  -

 القراءة أو المعلومات المجزأة  -

 كل فيالمجموعات بحيه يكون كل فرد  فيتقسم القراءات أو المعلومات على األفراد  -

 0مجموعة مسئول عت  زء

 معا، االلتقاءيسل  مت أفراد المجموعة المسئوليت عت نفس الجزء مت  ميع المجموعات  -

 ل منهما األخر على تعلم المولوع لدراسة هذا الجزء وليساعد ك الخبراء،وتسمى مجموعة 

 ويعلمون األعضاء اآلخريت ما تعلموا. ،Home team األصليود المتعلمون إلى فريقهم يع -

عامل وت –تعلموها  التيعت المواد  بمفرده  )كلقصيرة  بتقييماتيتم تقويم المجموعات  -

لى تحصل على أع التينتائج االختبارات الفردية على أنها در ات للمجموعة وتفوز المجموعة 

 الدر ات.

 المشتركة( )األرضية Learning togetherمعا  استراتيجية التعلم

 اتمجموع فيوفيها يعمل السال   ،اللفليعلى تقويم مهارات التفاعل  االستراتيجية هذهتؤكد 

أو تعسى كل  دورا معيناكل طال   ويعسي معينة،أفراد على تحقيق مهارات  4-2صغيرة مكونة مت 

 ككل،المعلم المجموعات  ويكافئ التعليمية،مجموعة خسة العمل المتضمنة األهداف واألسئلة واألنشسة 

 .زيادة على تقويم المجموعة ككل فردى،ويخضع السالب فيها الختبار 

 : الفردي الذاتيالتعلم استراتيجيات 

  الية:التاإل ابة على األسئلة  فيهذا النوع مت االستراتيجيات يكون التركيز على السال   في

 تعرفه؟ ما الذ  -

 تعرفه؟تود أن  الذ ما  -

 تعلمت؟مابا  -

مما  الية،عتتيح توظيف مهارات التعلم بفاعلية  التي التعلم،مت أهم أسالي   الذاتيعتبر التعلم يو

 العصر، اته بقدرات تمكنه مت استيعاب معسيوتزويد وو دانيا،تسوير السال  سلوكيا ومعرفيا  فييسهم 

 ،لذاتياأن امتالك مهارات التعلم  وأن يتعلم بنفسه، ما يريدالسال  كيف يتعلم  الذ وهو نمط مت أنماط التعلم 

 المستمرة.بالتربية  ما يعرفوطول العمر خارج الجامعة وداخلها وهو  األوقاتكل  فيتمكنه مت التعلم 

بأنه النمط مت التعليم المخسط والمنلم والمو ه فرديا أو باتيا ، والذى  الفرد ويعرف التعليم 

يمية األهداف التعليمارس فيه المتعلم الفرد النشاطات التعليمية ، وينتقل مت نشاط إلى آخر متجها نحو 

 ينما  اداتهإر ووتو يهات المعلم  الذاتيمستعينا بالتقويم تناسبه ،  التيالمقررة بحرية وبالمقدار وبالسرعة 

يلزم األمر ، وقد تشغل نماطات هذا النمط الذى يسلق عليه البعض التعلم المستقل  زءا مت  صته أو  صته 

كاملة أو مجموعة محددة مت الحصص ، كما أنها قد تسبق نشاطات  ماعية مشتركة أو تعقبها ، ويخضع 

 تنسيق الدقيق .هذا كله لبصيرة المعلم ومهاراته وقدرته على التخسيط المرن وال
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وهو ما  معرفي بأنه نشاط  الذاتيويعرف التعليم 

خالل مؤسسات تعليمية عت  يكتسبه الفرد بنفسه مت معلومات 

 يفتتيح توظيف مهارات التعلم بفاعلية مما يسهم  التيوهو مت اهم أسالي  التعلم  االستقالليطريق العمل 

 0تسوير اإلنسان سلوكيا ومعرفيا وو دانيا

دراته بهدف تنمية استعداداته وق برغبته الذاتيةالمتعلم مدفوعا  هيقوم ب الذ  التعليميوهو النشاط 

والتفاعل النا ح مع مجتمعه عت طريق االعتماد على نفسه  وتكاملها،وإمكاناته بما يحقق تنمية  خصيته 

 علمه.تمت يحصل على مصادر و يتعلم،عملية التعليم والتعلم وفيه نعلم السال  كيف  فيبقدراته  والثقة

 -: الذاتيأهمية التعلم 

يلقى اهتماما كبيرا مت علماء النفس والتربية باعتباره أسلوب التعلم  ومازالكان  الذاتيإن التعلم  -

مد على التعلم ويعت فيألنة يحقق لكل طال  تعلما يتناس  مع قدراته وسرعته الذاتية  األفضل،

 للتعلم.دافعية السال  

 التعلم. فييأخذ السال  دورا إيجابيا ونشيسا  -

ويستمر  سه،بنفالسال  مت إتقان المهارات األساسية الالزمة لمواصلة تعليم نفسه  الذاتييمكت التعلم  -

 معه مدى الحياة

 بأنفسهم.إعداد األبناء للمستقبل وتعويدهم تحمل مسئولية تعلمهم  -

 لإلبداع.تدري  السالب على  ل المشكالت وإيجاد بيئة خصبة  -

م و ود مما يحت وطرقه،نلم التعليم  ال تستوعبهباستمرار ن العالم يشهد انفجارا معرفيا متسورا ا

 حياة.الليستمر التعلم معه خارج الجامعة مدى  ،الذاتيتمكت السال  مت إتقان مهارات التعلم  استراتيجية

 - :الذاتيعليم التقليدي والتعلم مقارنة بين الت

 التعلم الذاتي التعليم التقليدي مجال المقارنة

 محور فعال في التعلم متلق سلبي المتعلم

 يشجع االبتكار واإلبداع ملّقت المعلم

 متنوعة تناس  الفرق الفردية وا دة لكل المتعلميت السرق

 متعددة ومتنوعة سمعية بصرية لكل المتعلميت الوسائل

 لتفاعل مع العصر والهيئةا وسيلة لعمليات ومتسلبات الهدف

 يقوم به المتعلّم يقوم به المعلم التقويم
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المهارات الضرورية للتعلم  :الذاتي

 .بالرأ مهارات المشاركة  -

 .الذاتيمهارة التقويم  -

 .للتعاونالتقدير  -

 .المحليةاالستفادة مت التسهيالت المتوفرة في البيئة  -

 .للتعلماالستعداد  -

 :خاللوعلى المعلم االهتمام بتربية طالبه على التعلم الذاتي مت 

 .المفتو ةتشجيع المتعلميت على إضارة األسئلة  -

 .األ كامتشجيع التفكير الناقد وإصدار  -

 متها المعاني ضم تنليمها وتر   تنمية مهارات القراءة والتدري  على التفكير فيما يقرأ واستخالص -

 .مكتوبة ادةم إلى

 .التعلم ربط التعلم بالحياة و عل المواقف الحياتية هي السياق الذ  يتم فيه -

وتوفير المصادر والفرص لممارسة  واالستقصاء،إيجاد الجو المشجع على التو يه الذاتي   -

 االستقصاء الذاتي

 .التعلمتشجيع المتعلم على كس  الثقة بالذات وبالقدرات على  -

 .للنقاشواقعية طرح مشكالت  ياتية  -

 -الذاتي: أهداف التعلم 

 0اكتساب مهارات وعادات التعلم المستمر  -

 نفسه.يتحمل الفرد مسئولية تعليم  -

 المجتمع. في الذاتيعملية التجديد  فيالمساهمة  -

 التعلم.بناء مجتمع دائم  -

 .تحقيق التربية المستمرة مدى الحياة -

 -: الذاتيأنماط اتعلم 

   Programmed Instructionالمبرمج الذاتيالتعلم  -

ويقوم السال  بنفسه باكتساب قدر مت المعارف والمهارات  المعلم،يتم بدون مساعدة مت 

مواد  يف التعلم، وتتمثلبيت يديه مت خالل وسائط وتقنيات  الذ يحددها  التي واالتجاهات والقيم

مولوع معيت  مرئية فيأو على أ رطة صوتية، أو  الحاسوب،تعليمية مسبوعة أو مبرمجة على 

دراسته وفقا  فيالبرامج الفرص أمام كل طال  ألن يسير  هذهأو مادة أو  زء مت مادة وتتيح 

وتقديم التعزيز المناس  لزيادة الدافعية وقد ظهرت  مستمرة،مع توافر تغذية را عة  لسرعته الذاتية

 منها: أكثر مت طريقة لبرمجة المواد الدراسية

 البرمجة الخطية. -

وتقوم على تحليل المادة الدراسية إلى أ زاء تسمى كل منها إطارا وتتوالى في خط مستقيم 

وتقدم األسئلة بحيه يفكر المتعلم ويكت  إ ابته ضم ينتقل إلى اإلطار التالي  يه يجد اإل ابة 

 ... الصحيحة ضم يتابع وهكذا
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البرمجة  - التفريعية.

بإطارات فرعية تضم أكثر مت  وهنا اإلطارات تتصل 

والمتعلم  متعدد،االختيار مت  ويكون السؤال مت نمط  فكرة،

صحيحة يأخذ اإلطار التالي في  يختار اإل ابة فإبا كانت 

وإبا كانت اإل ابة غير صحيحة يأخذ اإلطار الذ  يفسر له الخسأ مت بيت اإلطارات الفرعية  الرئيسي،التتابع 

 ه إلطار عمل محاوالت أخرى الختيار اإل ابة الصحيحة وبعد المرور على اإلطار العال ي يعود ضم يو

 .ويتابعإلى اإلطار الرئيسي 

  :Learning Packagesالحقائب التعليمية -

تمام  يه تنتقل فيها العملية التعليمية مت االه الفرد تعد الحقيبة التعليمية مت أهم أسالي  التعلم 

   يه يتم تقديم المادة الدراسية للدارسيت بشكل يتناس نفسه،بالمعلم والمادة الدراسية إلى االهتمام بالسال  

تعلم الجزء  يففالحقيبة التعليمية توفر لكل متعلم الفرصة  الشخصية،وقدراتهم وسماتهم  استعداداتهممع 

ينتقل  الو التعلم، فيباإللافة إلى أساليبه  التعلم، فيلمادة الدراسية  س  قدراته وسرعته المحدد مت ا

 السابق.اسة  زء مت المادة الدراسية إال بعد إتقان الجزء السال  إلى در

ية على مادة معرف وتحتو وتو ه نشاط المتعلم  الذاتيهى و دة تعليمية تعتمد على نلام التعلم 

اطات بنش وباتية ومدعمةسلوكية ومعززة باختبارات قبلية وبعدية  بأهدافومواد تعليمية منوعة مرتبسة 

 وتساندها:تعليمية متعددة تخدم المناهج الدراسية 

 سلوكية.والحقيبة محددة األهداف بصورة  -

  وباتيا.التعلم مت خاللها فرديا  -

 تراعى الفروق الفردية.  -

 متعددة.لى مواد تعليمية تشتمل ع -

 ومتنوعة.تشتمل على أنشسة ومهارات هادفة  -

 تتنوع فيها أسالي  التقويم وأوقاته. -

 .العلميفيها دليل استخدام مشتمال على المحتوى  يتوافر -

 اإلتقان.مستوى التعلم المستهدف مت خاللها هو  -

 -التعليمية: مكونات الحقيبة 

 .الدراسييرتبط بمولوع التعلم والمستوى  والذ عنوان الحقيبة  -

 التعليمية.كتي  تعليمات لكيفية استخدام الحقيبة  -

 المولوع.مسويات تعسى معارف عت  -

 وغيرها.أدوات تعليمية مثل  رائط التسجيل والفيديو  -

 والنشاط.أوراق العمل ليمية مسبوعة مثل الكت  والقصص وأدوات تع -

 التقويم.االختبارات ونمابج  -
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Modules: -  الموديوالت(الوحدات النسقية( 

السال  بتحديد المولوعات  هذا النوع يبدأ  في

 -التالية: تنفيذ الخسوات  فيضم يسير بتو يه المعلم  يتعلمها،يود أن  التي

وفى  السال ،متلكها يوالتي قة المرتبسة بمولوع التعلم، القبلي لتحديد الخبرة السابالتعرض للتقويم  -

 الال قة.نفس الوقت تحديد المتسلبات القبلية لتعلم الخبرة 

مثل قراءة  ية:التعليمترت  بكيفية التعامل مع المواد  تعليمات،على  يحتو  والذ التعرض للموديول  -

 المنزلية.الوا بات  التدريبات، بيانات، مع  األنشسة،تنفيذ  عمل،أوراق 

 تعلمه. ما تملتحديد  البعد التقويم  -

 البعدية.وتحديد در ة السال  على االختبارات  الذاتيالتقويم  -

أو البحه عت مساعدات وأنشسة  أخرى،واتخاب قرار باالنتقال إلى مولوعات  النتائج،دراسة  -

 أخرى.

  :اإللكترونيالتعليم 

ه و بكاته ووسائس آلينقل وايصال المعلومات إلى استخدام آليات االتصال الحديه مت  اس   هي

ر وقت إيصال المعلومة للمتعلم بأقص فياستخدام التقنية بجميع أنواعها  أ  والمتعلم،التعليمية بيت المعلم 

 0التعلم والمحتوى  إدارة نلمفهو استخدام برامج  اإللكترونيوأقل  هد وأكبر فائدة أما التعلم 

 -: اإللكترونيومت انواع التعليم 

بالصوت  أو chat آن وا د ليتم اتصال متزامت بينهم بالنص فيالمعلم مع الدارسيت  فيهيجمع -المتزامت:  -1

 بالفيديو.أو 

اتصال غير متزامت يمكت المتعلم مت ولع مصادر مع خسة تدريس وتقويم على  وهي -المتزامت: غير  -2

  تزامتم اتصالضم يدخل السال  ويتبع ار ادات المعلم دون و ود  ،التعليميالموقع 

شمل يتم تصميمها وي التيتشتمل على مجموعة مت الوسائل التعليمية  -المدمج:  اإللكترونيالتعليم  -3

علم مقررات الت االنترنت،المقررات المعتمدة على  ،الفور  االفترالي التعاونيبرمجيات التعلم 

 .الذاتي

 نوعين:وهو ينقسم الى  التفاعليلتعليم ا

 التعليمية.وكافة المصادر  التعليمييحدث بيت المتعلم والمحتوى  :الفرد التفاعل  –أ 

بيت المتعلم واأل خاص اآلخريت والبرنامج بما فيهم المعلم  : يحدثاال تماعيالتفاعل  -ب

  إلى:والمتعلميت اآلخريت وينقسم 

 صغيرة .مجموعات  فيمصغر ) ا تماعيتفاعل  -

 كبيرة .مجموعات  في)موسع  ا تماعيتفاعل  -

 البرنامج:مت النوعيت على أهداف  أ ويتوقف استخدام 

 .وتكون المجموعات الكبيرة مناسبة الهدف هو المناقشة وتبادل الخبرات 

 .مالئمة أكثرو ل المشكالت وتكون المجموعات الصغيرة  التعاونيالهدف هو تنمية مهارات التعلم 
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 -األدوار: لعب  استراتيجية

تعتمد على محاكاة موقف  التي استراتيجيات التعلم  هي

م مت تعليتقمص فيه كل م واقعي، النشاط أخذ فيالمشاركيت 

ويتفاعل مع اآلخريت  األدوار، بأدوارهم، دود عالقة دوره  في

 آخر.  يءوقد يتقمص المتعلم دور  خص أو 

 -األدوار: مميزات لعب 

 الحقيقية.إعساء الفرصة للهور المشاعر واالنفعاالت  -1

 وتقبلها.بمشاعر اآلخريت  والوعيزيادة الحساسية  -2

 وا تماعية.اكتساب مهارات سلوكية  -3

 المتعلميت.تشجيع روح التلقائية لدى  -4

 الحدوث.عرض مواقف محتملة  -5

 التعليمية.سهولة استيعاب المادة  -6

 -)االكتشاف(: استراتيجية االستقصاء 

 يه أنه يتيح  ة،السلبلدى  العلميتنمية التفكير  فيمت أكثر أسالي  التدريس فاعلية  يعد االستقصاء

وهنا يسلك المتعلم  بأنفسهم،االستقصاء  وعملياته، ومهاراتالفرصة أمام السالب لممارسة طرق العلم 

 النتائج.بحثه وتوصله إلى  في )الصغير سلوك العالم 

مة فرقا  انييه "أن ضيرى  يت  في وا د،واالكتشاف بمعنى  االستقصاء،يستخدم بعض المختصيت  

 األولى، المر لة األساسية فيفاالكتشاف هو الهدف مت التدريس بشكل رئيس  واالستقصاء،بيت االكتشاف 

 دة.وا فاالستقصاء واالكتشاف و هان لعملة  العليا،المر لة األساسية  فيأما االستقصاء يمكت يبدأ 

السرق لحصول تعلم قوامه الفهم  )االستقصاء  كأفضل بسريقة االكتشاف Brunerبرونر ونادى 

ات وقد أكدت الدراس ومثمرا،ويكتس  تعلما فعاال  نشسا،مواقف االكتشاف يكون متعلما  فيإب أن السال  

منها ي التي العلمالحديثة أهمية االكتشاف كسريقة تعليم تنمى عند السالب مهارات االستقصاء أو االستفسار 

جيل والتصميم، وتس والتقدير، والتفسير،والقياس،  والتنبؤ،والمقارنة،  والتصنيف،مهارات المال لة، 

  .واختيار صدقها الفرليات،وتكون  المعلومات،وتفسير  المال لات،

 -)االكتشاف(: معنى االستقصاء 

لذلك و وتفكيره،مله معتمدا على  هده وع بنفسه،ويقصد باالكتشاف أن يصل السال  إل المعلومات 

م بموقف موا هة المتعل يركز على االستكشافيفالمدخل  الفكر،تنمى  التيأهم االستراتيجيات  إنها متنقول 

يجد فيقوم بعملية استقصاء وبحه ل التساؤالت،عديدا مت  ويثير عنده بالحيرة،ويو د لديه الشعور  مشكل،

 عليها.اإل ابات 

يتحقق هذا  ولكي  اهزة،تقدم له  وال بنفسه،فاالكتشاف ببساطة يعنى أن المتعلم يكتشف المعلومات 

ر وربط عناص بيت األفكارالمسلوب يتسل  بلك مت المتعلم فهم العالقات المتبادلة  االكتشاف بالو ه

 ضمت االكتشافيمكت أن يت علمية، كما ومبادئبما هو  ديد مت تعليمات  يأتي لكيالمولوع ببعضها 

 معيت.مقارنة آراء و لول لمشكلة معينة أو موقف 
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مت استراتيجيات  كاستراتيجية واالكتشاف 

ا البعض أخرى تتآزر مع بعضه ات ستراتيجيال التعلم يعد نتا ا

االستقصاء  كل مت أ كال و نشط  تعليميلتخرج بموقف 

يتحمل السالب مزيدا مت  ه في والتيالتعلم المو ه باتيا 

 -عت: المسئولية 

 تحديد ما يحتا ون إلى تعلمه -

 صورة.التعرف على المصادر وكيف يمكت التعلم منها بأفضل  -

 تعلمهم.استخدام المصادر وإعساء تقارير عت  -

 التعلم. فيتقييم تقدمهم  -

كالت ولحل المش ام،وانسجتكامل  فياالستقصاء يتسل  مت المتعلم استخدام  واسه وعقله و دسه و

وهذا يؤدى إلى  يسمع،مما يشاهد أو  االندهاش، هيوأول خسوة يبدأ  ،بمولوعيةتوا هه  التيالمعرفية 

اليركت إلى اإل ابة السسحية وإلى فكرة العامل  الذ االتجاه  أ ، التساؤليالشك ونقصد بالشك هنا االتجاه 

واالعتماد على آراء اآلخريت  الحديثة،قديمة لللواهر التأويالت ال يعتمد اللواهر، والتفسير  فيالوا د 

  بنفسه.يسمع  او يشاهده،أن يجد تفسيرا لما  فيويكون لديه الرغبة  نهائية،كحقائق 

 به،ر م المثير  الذ  )الموقفأن يعرف الحقيقة نتيجة الشك  فيلدى اإلنسان الرغبة  وعندما تتولد

رؤية التعرف إلى طرق  ديدة ل أ  والفرليات، الممكنة،ومت ضم ولع الحلول  للمعرفة،فتتولد لديه الرغبة 

 ساسواإل  االندهاش،يمر بمر لة  المستقصي بالخيال، ونجداأل ياء والتعامل معها وبذلك يمتزج الفكر 

 يجربها،وويضع الفرليات  الحل، إليجاد يستعيت بالخيالومت ضم الحدس  يه  فيها، العقليوالتفكير 

 المدهش.بعد الخسأ منها للتوصل إلى التفسير الصحيح للموقف ويست

 -االستقصاء: مميزات 

تنقل مركز التعلم مت المعلم بعد تهيئة اللروف إلى السال   التعلمية،المتعلم هو محور العملية التعليمية  -1

لى وتؤكد ع غيره،أو  الجامعيأو مت الكتاب  المعلم،يتلقاها  اهزة مت  ليكتشف المعلومات بنفسه وال

 مساعد.عامل  فهيأما المادة  االكتشاف،المتعلم ال على المادة فالمتعلم هو عماد 

رنة، والمقا والتصنيف، والقياس، المال لة، أ )االكتشاف  ينمى لدى المتعلميت مهارات االستقصاء  -2

 والتنليم. واالستدالل، والتجري ،

 .ميالعلينمى لدى المتعلم مهارات التفكير  -3

مو ه وزيادة مستوى ط ،باإلنجازيهتم ببناء المتعلم مت نا ية ضقته بنفسه واعتماده على باته و عوره  -4

 مواهبه.وتسوير 

 ينمى مفهوم الذات لدى المتعلم. -5

 والتعلم.و ماسته تجاه عملية التعليم  المتعلم،يزيد نشاط  -6

 الدراسية.يؤكد األهداف والغايات العامة لتدريس المواد  -7

 العقلية.وبذلك تنمو قدرات المتعلم ومهاراته  الذهت،يتيح للسال  مجاال للتفكير وإعمال  -8

ألن فنية السؤال تؤدى إلى االكتشاف واالبداع  عنها،تؤكد على األسئلة وطريقة صياغتها وليس اإل ابة  -9

على  لباته يدل  د فيوتعدد اإل ابات  المتعددة،تعنى هذه السريقة باألسئلة بات اإل ابات واالبتكار. و

 ضقافته،مدارك السال  وعمق  وضانيهما: اتساع المعلم،إ كام صياغة األسئلة مت  ان   أولهما:أمريت 

 يه يستسيع أن يجي  عت السؤال الوا د بعدة إ ابات تكاد تكون كلها صحيحة ن أو متقاربة تتعلق 

 ذاته.بتتيح للمتعلم التعبير بحرية عما  التييندرج تحت مسمى األسئلة المفتو ة  الذ بالسؤال 
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بمجرد  ال تنتهيأنها مستمرة  تنلر إلى عملية التعلم على  -10

يكون هذا المولوع أو غيره  وإنما  المولوع،تدريس 

نقسة انسالق لدراسات  به.أخرى ترتبط 

 -االستقصاء: استراتيجية  فيدور المعلم 

الكتشاف ويبدأ بها عملية ا دائمة،تثير تفكيره بصفة التي تزويد السالب باألسئلة مفتو ة النهاية  -1

 ما.ألمر 

 عليها.تقبل اإل ابات والتعليق  -2

رصة فيتسرع بتقديم  لول وإ ابات لسالبه وإنما يترك لهم  وال للتفكير،يعسى السالب وقتا كافيا  -3

 بأنفسهم.مات والتوصل إلى المعلو االكتشاف

 يفأن يكون على دراية تامة بسبيعة طالبه مت  يه التفاوت بينهم ومراعاة ما بينهم مت فروق  -4

 المتعددة.القدرات والذكاءات 

ومت ضم ير دهم ويشجعهم ويتوصل معهم إلى نتائج  ادة  والتخميت،إعساء السالب فرصة للتخيل  -5

 ومهمة.

 -)االكتشاف(: أهمية االستقصاء 

المشكالت  ويذلك يتمكت مت التعامل مع النتائج،وتسجيل  الدالئل،تعلم تتبع كيفية  فييساعد السال   -1

 الجديدة.

أو  الستقرائياسواء  المنسقييوفر للمتعلم فرصا عديدة للتوصل إلى استدالالت باستخدام التفكير  -2

 .االستنباطي

 م.والتقويليا كالتحليل والتركي  وينمى المستويات العقلية الع الناقد،يشجع التفكير  -3

 يعود السال  التخلص مت التسليم للغير والتبعية التقليدية. -4

 بالتعلم.اال تفاظ  فيمما يساعد  المعلومات،اكتشاف  فييحقق نشاط السال  وإيجابيته  -5

 واالبتكار.يساعد على تنمية االبداع  -6

ناء اكتشافه أض فييشعر بها السال   وإضارة،يزيد مت دافعية السال  نحو التعلم بما يوفره مت تشويق  -7

 بنفسه.للمعلومات 

 -باالستقصاء: خطوات التعلم 

ويتحدى تفكيرهم ويعجزون عت تفسيره باستخدام األنلمة  السالب،يثير بهت أسئلة أو عرض موقف  -1

 لديهم.المخزونة  والخبرات المعرفية،

 .تفسير الموقف المثير أو تجي  عت السؤال أو األسئلة فيات تنجح  ه السالب على تكويت فرلي -2

وبلك ألنه عت طريق هذه  التعلم،يحدث بها  التيالعملية  هي الفرلية،إن عملية اختبار صحة  -3

واستعمالها وفكها وتركيبها والتعامل معها بأسالي   المعلومات،العملية يقوم المتعلم بتحديد مكان 

ابقة ومعرفة الس اإلبداعية،وفى أضناء بلك يستعمل المتعلم خياله، وتأمالته وتصوراته  متعددة،

 والتأويل، )التر مة،وتتضمت هذه الخسوة تجميع األدلة وتشمل   ديدة، معانيويشتق مت بلك 

 تبارها.اختحليلها أو  يتموتنليمها  والتصنيف 

 رها.وتفسيومعقوليتها  للموقف،يقدمها السالب للوقوف على مالءمتها التي مناقشة الفرليات  -4

جديدة ع المعلومات الللتحقق مت فرلياتهم ولجم المبا ر والتجري إتا ة الفرصة للسالب للعمل  -5

 استعدادا القتراح فرليات  ديدة عت الموقف أو السؤال 

وإعادة دورة  يوا هونه، الذ م فرليات  ديدة تفسر الموقف المحير  ه السالب على تقدي -6

 الحيرة.االستفسار السابقة  تى يتم التوصل للفهم للموقف يزيل منه 
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نتج مت  الذ صياغة المفهوم    ه السالب على -7

السابقة، أو صياغة التعميمات أو  دورات االستفسار 

القوانيت والنلريات  الممكنة بات العالقة 

 موقفمشابهة للإليه لمواقف  ديدة أخرى  المتواصلإتا ة الفرصة للسالب لنقل المفهوم أو التعميم  -8

  المختبر.

        

 :التنافسيالتعلم  

 ليلة،قمحدد يفوز بتحقيقه طال  وا د أو مجموعة  تعليمييتنافس السال  فيما بينهم لتحقيق هدف 

 0وفق منحنى مدرج مت األفضل إلى األسوأ التنافسيالتعلم  فيويتم تقويم السالب 

 -: التنافسيخصائص الموقف 

لمتنافس يكون وأن الفرد ا المتنافسة،بو ود تفاعل بيت االفراد  الفرد يتسم التنافس  -الو دانية: الخصائص 

يحققون در ات مرتفعة عت نحو التعلم وبلك لو ود أفراد  خار يةلدية دافعية 

 .اآلخريت 

 0الوصول إليه  فيويعمل على فشل اآلخريت  هدف،كل فرد يسعى للوصول إلى  -المعرفية: الحقائق 

 -: التنافسيأساليب التعلم 

 (الجماعي )التنافسمجموعات  فيالتنافس 

ويتميز هذا األسلوب  التحصيل، فيويؤكد هذا األسلوب على تحقيق أعضاء الجماعة در ة أعلى 

تحقيق الهدف بيت أعضاء الجماعة الوا دة وو ود اعتماد سلمى متبادل  فيمتبادل  إيجابيبو ود اعتماد 

 الجماعات.فيما يخص الهدف بيت 

 -: الفرديالتنافس 

وعندما يوزع السالب على الجماعات تتكون مت ضالضة افراد  بفاعلية،ويمكت استخدام هذا االسلوب 

ع دراسة المولو فيكل ضالضة طالب على المركز األول  التخاطبية، ويتنافسالقدرة  فيغير متجانسة 

اغة الدرس ويج  عند صي 0الوا د ودور المعلم هو تنليم السالب وتو يههم وإلقاء التعليمات عليهم

 -: التنافسي

 التعليمية.تحديد األهداف  -

 متجانسة.مجموعات غير  فيتقييم السالب  -

 المهام.تخسيط  -

 االفراد  ضالضيةتناسبية  مجموعات فيتقسيم السالب  -

 التعليمية.إعداد الموارد  -
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