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 سؤيخ اىنييخ :
ميمي  في واإلقالمحمي  يعمى المستو  عموم الرياضة والتربية البدنيةوالتميز في  ةالرياد تحقيق     

 ضوء معايير الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد.
 سسبىخ اىنييخ :
تسعي كمية التربية الرياضية جامعة أسيوط إلعداد خريج في مجال عموم الرياضة      

والتربية البدنية، وذلك من خالل توفير نخب متميزة من أعضاء ىيئة التدريس في مجال 
عميمية جاذبة وبحث عممي تطبيقي وذلك من خالل مشاركة عموم الرياضة، وبنية ت

 مجتمعية فعالة. 
 إٔذاف اىنييخ:

* إعدددددداد معمدددددم التربيدددددة الرياضدددددية لمراحدددددل التعمددددديم المختمةدددددة ومددددددارس تعمددددديم ا نشدددددطة الرياضدددددية 
 بمؤسسات ومشروعات التنمية البشرية . 

 * إعداد المدرب الرياضي لألنشطة الرياضية المختمةة . 
 عداد ا خصائي في مجاالت اإلدارة الرياضية والترويح . *  إ

 * إعداد وتأىيل أعضاء ىيئة التدريس والباحثين والمتخصصين والخبراء في المجال الرياضي. 
* إجراء البحوث والدراسات العممية في مختمف مجاالت وميادين التربية الرياضية التي تسيم فى 

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة . 
رفع المستوى الميني والعممي لمعاممين في ميدان التربية الرياضية وتعريةيم باإلتجاىات التربوية * 

 الحديثة. 
* تقديم المشورة العممية لمييئات الحكومية وا ىمية فى مجاالت التربية الرياضية والتعاون فى 

 التربية الرياضية.دراسة القضايا الرياضية لتحقيق ا ىداف المشتركة التي تسيم فى تطوير 
* تبادل الخبرات والمعمومات مع الييئات والمؤسسات التعميمية والثقافية المصرية والعربية والدولية 

 والتعاون معيا فى معالجة القضايا الرياضية المشتركة . 
 
 
 
 



  
       

    

 

 ٍقذٍخ :
رك عدد من منطمق التعاون بين اعضاء ىيئة التدريس بالكمية وطالبيا والعاممين فييا فقد شا  

كبير من اعضاء ىيئة التدريس والطالب فى صياغة االىداف االستراتيجية الخاصة بالتعميم 
 -والتعمم وتتمخص إستراتيجية الكمية فى:

ا ستمرار فى تقديم خبرة تعميمية جيدة لمطالب ومن ثم المحافظة عمى مكانة الجامعة التعميمية 
 قميمية فيما تطرحو الكمية من مقررات وبرامج من أجل والبحثية وكذلك مواكبة التطورات العالمية وا

 ا وتركيز الخطة االستراتيجية عمىاعداد خريج قادر عمى المنافسة فى سوف العمل داخميا وخارجي
 -فروع رئيسية من النشاط: أربعة
 تقديم الدعم لعممية التدريس وا بحاث العممية . -1

 ىيئة التدريس ومعاونييم . تقديم الدعم والتطوير المينى المستمر العضاء -2

ربط التعميم بسوق العمل من خالل توفير الخبرات لتعزيز العمل التطوعى وتطوير  -3
 الميارات العامة لمتوظيف .

 دعم نجاح تقدم الطالب ذوى ا حتياجات الخاصة .   -4
 خبٍؼخ اسي٘ط –مييخ اىرتثيخ اىشيبضيخ  ٍالٍر اسرتاريديخ اىزؼييٌ ٗاىزؼيٌ

يق بين استراتيجية التعميم والتعمم ورؤية الكمية ورسالتيا والمعايير االكاديمية ىناك ارتباط وث 
القومية بما يساعد عمى تزويد ميدان سوق العمل بخريجين متميزين ، كما ان الكمية تعمل عمى 
تنمية الميارات الشخصية لمطالب وتعميق ا نتماء الوطنى والمحافظة عمى مبادئ المجتمع من 

 ة االنشطة المختمةة .خالل ممارس
ين الطالب من الحصول عمى خبرة تعميمية كوتيدف إستراتيجية التعميم والتعمم إلى تم 

متميزة وتحسين ىذه الخبرة فى ضوء احتياجات الطالب ، كما تيدف الى إشراك أعضاء ىيئة 
 دريس.والتميز فى الت قالتدريس والييئة المعاونة فى تنةيذ ىذه االستراتيجية ودعم التةو 

 السمات الرئيسية إلستراتيجية التعميم والتعمم :
تركز إستراتيجية التعميم والتعمم عمى تمكين الطالب فى تنمية قدراتيم الةكرية والشخصية  

 من خالل النقاط التالية :



  
       

    

 

 

 أٗال :متنني املزؼيَني ٍِ املؼبسف ٗاملؼيٍ٘بد املشرجغخ ثبىزخظظبد املخزيفخ ٍِ خاله :
 الرئيسية فى تخصصيم . ب بالمصطمحاتأن يمم الطال -

 تمكين الطالب من التعميم الذاتى ، وكيةية البحث عن المعمومة والتحقق من صحتيا. -

 تنمية التةكير الناقد لدى المتعممين . -

دارتيا وتقييميا . -  إشراك المتعممين فى التخطيط لمعممية التعميمية وا 

 املغي٘ثخ ملْٖخ اىزذسيس ٗرىل ٍِ خاله :ثبّيب : متنني املزؼيَني ثبملٖبساد األسبسيخ 
 إتاحة ا نشطة المختمةة لجميع الطالب لممارسة اشكال التعمم. -

 تزويد الطالب بأساسيات الميارة الالزمة لمبحث عن المعمومات . -

إتاحة الةرص لمطالب لتطوير مياراتيم الشخصية والمينية والخصائص المناسبة لمبرنامج  -
 التعميمى .

 ٌ اىذػٌ ٗاىز٘خئ ىيغالة ٍِ خاله :ثبىثب :رقذي

عقد لقاءات ترحيبية بالطالب فى بداية كل عام دراسى والتى تعطي فرصة لمطالب  -
 لمتعرف عمى الزمالء واالساتذة واالنشطة وبرامج الدعم التى تقدميا الكمية والجامعة .

رشادىم الم بالكمية تكوين لجنة إرشاد الطالب الستقبال الطالب وتعريةيم - اكن اقامة وا 
 المحاضرات .

ضمان توفير أعضاء ىيئة التدريس لدييم الحماس ضمن لجنة ارشاد الطالب لتعزيز  -
 التعمم عند الطالب .

 التأكيد عمى تةعيل دور الريادة العممية . -

 ساثؼب:ر٘فري جتبسة رؼييَيخ ٍزَيزح ىيزؼظيٌ ٍِ ٍشبسمخ اىغالة ٍِ خاله .

تاحتيا لمطالب مما توفير المقررات فى صورتيا اإللكترون - ية فى بعض التخصصات وا 
 يدعم التعميم عن بعد .

 تقويم الطالب بصورة موضوعية عن طريق ا ختبارات ا لكترونية . -

 الةرص لتعميم الطالب . توظيف البرامج التعميمية إلتاحة -

 خبٍسب : اششاك اىغالة فٚ اىؼَييخ اىزؼييَيخ ٍِ خاله :
 ت العمل المختمةة .تمثيل الطالب فى المجان ومجموعا -

 تطبيق ا ستبيانات واستطالع آراء الطالب عن أبعاد العممية التعميمية . -



  
       

    

 

 عقد المقاءات والندوات مع الطالب لمتعرف عمى ما يواجو الطالب من مشكالت . -

بالعممية  وضع صناديق شكاوى فى اماكن معروفة لمطالب لوضع الشكاوى الخاصة -
 عن ىذه الصناديق .وتكوين لجنة مسئولة  التعميمية

 قبئَخ إزَبٍبد اسرتاريديخ اىزؼييٌ ٗاىزؼيٌ :
 توفير بيئة تعميمية متميزة لمتعميم والتعمم . -

 توفير فرص تعميمية غير تقميدية كالتعمم الذاتى ، والتعمم االلكترونى. -

 . Feedbackاالىتمام بتقديم التغذية الراجعة  -

 جمبالد اىزسذيث ٗاىزغ٘يش:
طالب حول مدى مطابقة طرائق التدريس المستخدمة داخل المحاضرات استةتاء آراء ال -

 بإستراتيجية التعميم والتعمم .

مراجعة ا ستراتيجة من خالل المقاءات الدورية فى العام الدراسى ، وعرض تجارب بعض  -
 أعضاء ىيئة التدريس فى توظيف ىذه االستراتيجية وكيةية تطبيقيا.

 لة لجميع الطالب .توفير فرص تقييم موضوعية وعاد -

 ير كل مقرر نياية الةصل الدراسى.ر فحص توصيف المقررات وكذلك تق -

 املفبٕيٌ األسبسيخ :
 مةيوم التعميم والتعمم 

بغرض مساعدة الطالب عمى إحداث تعديل مقصود  نشاط تةاعمى بين المعمم وطالبو التعليم :* 
 ) معرفى ، وجدانى ،ميارى( فى سموكيم .

شبو دائم فى سموك المتعمم يحدث نتيجة تأثير ظروف الخبرة أو الممارسة أو  تغير التعلم :* 
التعميم . ولذلك فالتعمم ىو نظام شخصى يرتبط بالمعمم ،اى انو عمل شخصى يتصل بشخص 
المتعمم ؛ حيث تتم عمميات عقمية وسيكموجية داخمية نتيجة لممثيرات المحيطة بو، ونتيجة 

 الستعدادات الموجودة لديو .

ىى خطوات إجرائية منتظمة ومتسمسمة بحيث تكون شاممة  -استراتيجيات التعليم والتعلم :* 
ومرنة ومراعية لطبيعة المتعممين، والتى تمثل الواقع الحقيقى لما يحدث داخل قاعة الدراسة من 

 استغالل إلمكانات متاحة ،لتحقيق مخرجات مرغوب فييا .



  
       

    

 

الدراسة التى تحدث بشكل منتظم ومتسمسل تيدف الى ىى مجموعة تحركات المعمم داخل قاعة 
 تحقيق االىداف المرجوة .  

 إخزيبس اسرتاريديخ اىزؼييٌ ٗاىزؼيٌ ىزذسيس حمز٘ٙ املقشس اىذساسٚ :
والتعمم التى تحقق أىداف  الستراتيجية التعميم هأحد دالئل جودة المعمم يتمثل فى إختيار 

لب نواتج التعمم المقصودة وتتالئم واحتياجات طالبة من التدريس ومحتواه من ناحية ، وتكسب الطا
ناحية اخرى ، حيث يعج الميدان التربوى باستراتيجيات عديدة، قد يتداخل بعضيا البعض ، وقد 

 يتشابو البعض منيا فى تنةيذ بعض االجراءات .
التةكير  ويعد اختيار استراتيجيات التعميم والتعمم عمال معقدا ، حيث يتطمب ذلك من المعمم

والموازنة بين االستراتيجيات المتاحة فى ضوء العديد من المتغيرات المتشابكة كنواتج التعمم التى 
ينبغى أن يكتسبيا الطالب . والخبرة السابقة لدييم ، وميوليم واستعدادتيم ، ويمكن لالستاذ عن 

اسى الى تصورات طريق اختيار استراتيجية مناسبة لمتعميم والتعمم أن يحول المحتوى الدر 
عقمية ،وأن تصبح العممية استقصاء بناء بدال من أن تكون مقيدة ،واختيار المعمم لالستراتيجية 
يتوقف عمى ما بحوزتو من استراتيجيات ، وعمى جيوده فى تطويرىا وفى التوصل الى استراتيجيات 

 جديدة .
او استخدام يات معا ، يق مزيج من االستراتيجبالذكر أن المعمم الجيد يمكنو تطب جديرو 

إحداىا طبقا لطبيعة نواتج التعمم ، ومن أىم ىذه االسترتيجيات :العصف الذىنى وحل المشكالت 
 والتعمم التعاونى ......الخ .

 ٍ٘اطفبد االسرتاريديخ اجليذح :
 الشمول ، بحيث تتضمن جميع المواقف االحتماالت المتوقعة فى الموقف التعميمى . -1

 ة لمتطوير ، بحيث يمكن استخداميا فى مواقف عديدة .المرونة والقابمي -2

 أن ترتبط بنواتج التعمم المستيدفة من المقرر الدراسى . -3

 مراعاة الةروق الةردية بين الطالب . -4

 مراعاة االمكانات المتاحة بالمؤسسة . -5

 تنمية ميارات التةكير والعمميات العقمية العميا . -6

 عمم لالتقان.تحةيز الطالب عمى التعمم الذاتى والت -7

 تتناسب وعدد الطالب . -8



  
       

    

 

فٚ ض٘ء رىل فإّٔ يزَثو اىقبسٌ املشرتك ثني االسرتاريديبد اجليذح ىيزؼييٌ ٗاىزؼيٌ فٚ أُ ينُ٘ 
 اىغبىت :
 محور العممية التعميمية . -1

 فاعال فى اكتساب المعمومات وليس مستقبال فحسب ليا . -2

 القائم عمى ممارسة االنشطة والميام التعميمية . -3

 تأمل لسموكو ومستواه والمطور  دائو فى ضوء نتائج ىذا التأمل .الم -4

 المستمتع بالتعميم الذاتى والتعميم التعاونى . -5

تخاذ القرارات . -6  المةكر الدائم فى البحث عن المعارف ، وحل المشكالت وا 

 المنتج لممعرفة ، ويسعى لمزيد من التعمم واكتساب الميارات . -7

 جليذح ٍِ املؼيٌ أُ ينُ٘ :مَب رزغيت االسرتاريديبد ا
 ميسرا لعمميتى التعميم والتعمم وليس ناقال لممعرفة . -1

 حريصا عمى اتاحة فرص التعمم الذاتى والتعاونى لطالبو . -2

 حريصا عمى بناء الشخصية المتكاممة ليم ومحققا لمواصةات الخريج الجيد . -3

 مراعيا لمةروق الةردية فيما بينيم . -4

 زؼيٌ إسرتاريديبد اىزؼييٌ ٗاى
 تنقسم الى :

 استراتيجيات االعداد الكبيرة مثل : -1

 العصف الذىنى  . -المناقشة والحوار      -المحاضرة                   -

 أستراتيجيات االعداد الصغيرة مثل : -2

 التعمم التعاونى  -حل المشكالت       -العروض العممية              -

 العصف الذىنى  -ة            المناقش -خرائط المةاىيم                -

 استراتيجيات التدريس الةردى مثل : -3

 التعمم الذاتى  -التعمم االلكترونى                -
)إضافة الى إستراتيجيات اخرى تحددىا المؤسسة طبقا لنوعية تخصصاتيا وطبيعة الدراسة فييا( 

عمم المقصودة ، وقد تتشابو بعض اتيجية التعميم والتعمم وفق طبيعة نواتج التر ويتخير المعمم است



  
       

    

 

النواتج فى استخدام االستراتيجية الواحدة وقد تختمف طبقا لما ينبغى أن يكتسبو الطالب . كما ىو 
 موضح عمى سبيل المثال فى المصةوفة التالية .

 ٍظف٘فخ ّ٘ارح اىزؼيٌ ٗإسرتاريديخ اىزؼييٌ ٗاىزؼيٌ
 

 ّ٘ارح اىزؼيٌ
 

 اسرتاريديخ اىزؼييٌ ٗاىزؼيٌ
اىؼظف 
 اىزٕىن

اىغشيقخ 
 املؼَييخ

اىزؼيٌ 
 اىزارٚ

اىزؼيٌ 
 اىزؼبّٗٚ

 احملبضشح
املْبقشخ 
 ٗاحل٘اس

 اخشٙ

ٌٖ
 ٗف

شفخ
ٍؼ

 

(1) √   √  √  
(2)  √      
(3)     √   

ْيخ
رٕ

د 
ٖبسا

ٍ
 

(1)   √   √  
(2) √   √  √  
(3) √  √     

ْيخ
ٍٖ

د 
ٖبسا

ٍ
 

(1)  √  √ √ √  
(2) √   √    
(3)  √  √    

ٍخ
 ػب

اد
ٖبس

ٍ
 

(1)   √   √  
(2) √   √    
(3)   √  √   

 

 بد إسرتاريديبد اىزؼييٌ ٗاىزؼيٌ؟ٍنّ٘

 . ا ىداف التعميمية.1

 . التحركات التي يقوم بيا المعمم وينظميا ليسير وفقيا في تدريسو.2
 . ا مثمة، والتدريبات والمسائل والوسائل المستخدمة لتحقيق ا ىداف.3
 السياق التعميمي والتنظيم الصةي لمدرس.. 4



  
       

    

 

. استجابات الطالب بمختمف مستوياتيم والناتجة عن المثيرات التي ينظميا المعمم ويخطط 5
ومن  تركز عمى المتعمم وتجعمو مركزا لعممية التعمم التيوىناك العديد من االستراتيجيات ، ليا

 : يميىذه االستراتيجيات ما 
 جبششاسرتاريديخ اىزذسيس امل

ه الطريقة ، وىذ، الذي يعّده ويديره المعّمماتيجية في التدريس المحكم البناءتستخدم ىذه االستر 
فتقّدم المادة الّتعميمّية من خالل طرح  تتحّكم بمجال االنتباه، خاّصة عند وجود قيود زمنّية،

ث تتوّجو استجابة ، حيعمى التغذية الّراجعة من الّطمبةا سئمة والعبارات التي تسمح بالوصول 
المحاضرة، عرض  منيا ولمتدريس المباشر أوجو عّدة، لممعمم ليكّيف الّدرس حسب الحاجةالطمبة 

اب المدرسي، كراس العمل، ، العمل في الكت، أسئمة وأجوبة، حمقة البحث، ضيف زائرتوضيحي
 اطةة.، البطاقات الخأوراق العمل، الّتدريبات والّتمارين، أنشطة القراءة المباشرة

ذسيس املجبشش 
ّ
  :خغ٘اد اىز

إخبددار الطمبددة بمددا سدديتعممون، وتزويدددىم بمعمومددات حددول الميددارات التددي سدديتعممونيا وكيةيددة 
التعامددل معيددا، وتقددديم نمدداذج مددن الميددارات عمددى شددكل أمثمددة توضدديحية ليددم، وتقددديم التغذيددة الراجعددة 

 وتقييم أنةسيم. 
 المسوغات 

ذ
ّ
خ اىز

ّ
 سيس املجبشش دمب يأري:رأري إَٔيخ اسرتاريدي

اليب اكتسداب تنمية قدرة الّطمبة لمواجية االنةجار المعرفدي والنمدو المتسدارع فدي وسدائل وأسد .1
 . المعمومات والميارات

، واالبتعدداد عددن المعمومددات غيددر مومددات، وتنظدديم المعمسدداعدة الّطمبددة فددى التّةكيددر بوضددوح .2
  . الضرورية لممشكمة

يصبحوا متعممين مستقمين معتمدين عمدى أنةسديم، عمى أن  تساعدىمتزويد الّطمبة بميارات  .3
 وعمى استمرارىم في النجاح في المدرسة والحياة اليومية.

إّن الّتدريس المباشر مطمب من المطالب الرئيسة التي يحتاجيا المجتمع ا ردني  .4
مواطن الماىر القادر عمى اإلسيام في معالجة مشكالت الخمق   المعاصر، من خالل 

  .تمع بالةكر والرأيالمج



  
       

    

 

م الكمي إلى التعمم إّن استراتيجّية الّتدريس المباشر تساعد الّطمبة عمى االنتقال من التعم  .5
، وتطوير لمعممية التعميمية التعممية ييدف إلى تأىيل المتعمم، بوصةو محوراً النوعي، الذي 

التعامل بةاعمية مع  من م، وتزويد الّطمبة بالميارات التي تمكنيالقدرات العقمية العميا
المعمومة من مصادرىا المختمةة، قاصدا فيم ىذه المعمومة واستخداميا في حل المشكالت 

 التي تواجيو.
  :املز٘قؼخ ئحاىْزب
 يتوقع من المتدربين بعد االنتهاء من هذا التدريب أن تتحقق لديهم النتاجات التعليمية اآلتية:  
 .ستراتيجية الّتدريس المباشرا تكوين صورة ذىنية عميقة لمةيوم -1
 معرفة المتدرب  ىمية استخدام استراتيجية الّتدريس المباشر في التدريس. -2
 .المباشر في الحياة العمميةأن يوظف الّتدريس  -3

جيدددداز عددددرض الشددددةافيات، جيدددداز الحاسددددوب، أداة العددددرض مددددن خددددالل " :المددددواد وا دوات الالزمددددة
 ، اإلنترنت.وى، أقالم، أوراق عملالحاسوب، السَّبُّورة، كرتون مق

ذسيس املجبشش
ّ
خ اىز

ّ
 :دٗس املزؼيٌ يف رْفيز اسرتاريدي

 اإلصغاء الةّعال. .1
 طرح ا سئمة لمتأكد من االستيعاب. .2

 لمتدريس.المساىمة بإعطاء مالحظات تضيف معمومات وأفكار وآراء جديدة  .3
 من ثّم باستقاللّية.ممارسة الميارات المكتسبة تحت إشراف المعّمم و  .4

 استخدام ميارات التقويم الّذاتي لمراقبة الّتعّمم. .5

ذسيس املجبشش
ّ
خ اىز

ّ
ٌ يف رْفيز اسرتاريدي

ّ
 :دٗس املؼي

 المادة العمميةتحديد المعرفة والميارات ا ولّية التي يحتاجيا الطّمبة الستيعاب  .1
 تنظيم العرض وتخطيطو في تسمسل منطقي. .2

 (طرح أسئمة مباشرة ) فحص استيعاب الّطمبة  .3

 مساعدة الطمبة الذين يواجيون صعوبات.  .4

 عرض نموذجي لمميارة وتوفير الةرص لممارستيا من قبل الّطمبة. .5

 ( خالل فترة الّتدريب عمى الميارة في أثناء الحّصة.م الّطمبة ) التّقويم الّتكوينيمراقبة تقدّ  .6

 ات عن أسئمة الطمبة.تخطيط الخطوات القادمة في التعّمم اعتمادًا عمى إجاب  .7



  
       

    

 

 :ّشبط رغجيقٚ
يقوم المدّرب بعرض مسّوغات المدادة التدريبّيدة وأىددافيا و مناقشدتيا مدع المتددّربين، بعدد تقسديميم    

ة أو أداة العددرض إلددى مجموعددات عمددل تتددألف كددّل مجموعددة مددن أربعددة إلددى خمسددة متدددّربين ) شددةافي
 .(دقائق 11) ( من خالل الحاسوب

 بضشحاحمل إسرتاريديخ  

ُتعدد المحاضددرة اإلسددتراتيجية ا كثدر شدديوعا فددي التددريس  سددباب متنوعددة أبرزىدا زيددادة عدددد 
ن الصددددعب اسدددددتخدام وازدحددددام الةصددددول والقاعدددددات وارتةدددداع كثافتيددددا ممددددا قدددددد يجعددددل مدددد الطددددالب،

  إستراتيجية أخرى.
  ف اىزي مينِ اسزْزبخٖب ىيَسبضشح:ٍِٗ اىزؼبسي

 .دام وسائل بصرية، معززا باستخأو مادة دراسية ظم لموضوع دراسي،تقديم لةظي من -

 .غير المتقطع من المعمم فترة من الحديث -

  .تضمن تواصال وتخاطبا باتجاه واحد، من المقدم إلى المستمعينطريقة تعميمية ت -
 دمب سجق يزضر أُ:

، الجديدة التي تتعمق بموضدوع الددرسالمعمم يحاضر طالبو مشافية ويشرح ليم المعمومات 
حو يسدتخدم صدوتو والمعمدم أثنداء شدر  ون عممية إمالء من كتاب أو مدذكرة،ا يبتعد بيا عن أن تكوىذ

، مراعيا الحركات التي تعبر بطبقاتو المختمةة، كما يستخدم يديو لإليضاح، بل وبقية أعضاء الجسم
  فكار التي يريد توصيميا لمطالب.حقيقة عن ا

 :ششٗط احملبضشح اجليذح
، ومدع شدرط مدن ا سدس اليامدة فدي المحاضدرة: وىدذا الل موعددىا بوقدت كدافتحضير ليا قبدال -1

، وقدد درسددوه عتبدار أنيدم عمددى عمدم بمدا سيحاضددرونذلدك نجدد الكثيددر مدن المعممدين ييممونددو با
 .وتعمموه من قبل

المدددددخل السددددميم إلددددى الموضددددوع: عمددددى المعمددددم الددددواعي أن يدددددرك أن طالبددددو ليسددددوا مشددددغولين  -2
، المحاضدراتاليوم الدراسي بالعديدد مدن ، نظرا الزدحام جدول م بتدريسوموضوع الذي سيقو بال

، ويشدددترط فدددي ىدددذا وىدددذا الوضدددع يةدددرض عمدددى المعمدددم أن يبحدددث عدددن مددددخل مناسدددب لدرسدددو
  .المدخل أن، يثير دافعية التعمم لدى الطالب

د عي، بحيددث يسددتسددابقةربددط موضددوع المحاضددرة الجديدددة بموضددوع المحاضددرة أو المحاضددرات ال -3
 .الطالب وحدة الموضوع وترابطو



  
       

    

 

يظل ىوالمتحددث ا وحدد فدي المحاضدرة، حتدى ال يصديب ، أن ليس كون المعمم ىو المحاضر -4
 .الطالب بالممل

يتوقدع المعمدم أن يتابعدو كدل  ق الةردية بين طالب المجموعة الواحد، فدال يجدب أنمراعاة الةرو  -5
 باالىتمام نةسو. الطالب

، بحيث يكون جيدد ا سدموب، منتقيدا  لةاظدو بعنايدة :ة التي يستعمميا المعممجودة المغمراعاة  - 6
مددى اسددتخدام المغددة ، لددذلك نؤكددد دائمددا عبحيددث تددؤدى المعنددى المقصددد بالةعددل وجممددو مترابطددة

 العربية الةصحى.
 . ىم النقاط التي وردت في المحاضرةأن يمخص من أفواه الطالب أ -7

 إجيبثيبد عشيقخ احملبضشح :
 .المعارف الجيدة حول موضوع الدرس طى الطالب من خالليا قدرا منيع .1

يدربيم المعمم ، عندما تستثير فييم اإليجابية والةاعمية، كم ستماعتنمى في الطالب حب اال  .2
 .عمى إلقاء ا سئمة

وميارة االستةادة من  ،ة، أن ينمى في الطالب عادة حب القراءيستطيع المحاضر من خالليا .3
 .المكتبة

يم ، والذين شردت عقوليتعرف عمى الطالب المتيقظين معو من خالليا أنالمحاضر مكن ي  .4
 .بعيدا عن الدرس

ا وخةضا أن يؤكد عمى بعض المعاني، وأن ، رفعستطيع المحاضر من خالل نبرات صوتوي  .5
 . يبرز أىمية بعض المواقف

 . ضرة عادة بشخصية المعمم وبثقافتوتصطبغ المحا  .6

، أن يتعرف عمى ة ، وما يثار فييا من أسئمة حوارن خالل المحاضر مالمحاضر يستطيع   .7
 .مستويات طالبو

 
 
 
 
 



  
       

    

 

 سيجيبد عشيقخ حملبضشح :
حقيقتيا إلى استخدام المعمم ليا، وليس  يؤكد التربويون عمى أن سمبيات أي طريقة ترجع في       

ن كإلى الطريقة ذاتيا بيات طريقة المحاضرة ومن سم، ان أي طريقة ال تخمو من السمبيات، وا 
 اآلتي:
ونسى تماما أنو  ،المحاضر في المحاضرة، وخصوصا إذا انيمك سمبية التالميذ أنةسيم -1

 .يجب إشراكيم معو
، فقد يصبح ىو المصدر الوحيد لممعرفة م في طالبو ميارة القراءة والبحتإذا لم يثر المعم -2

 يقدميا ليم جاىزة فيستمرئون الكسل .
، فمقد ت د فيما يقول، كي يختبر طالبو د بأي طريقة كانوقف المعمم أثناء المحاضرةلم يت د إذا3

 .ينتيي بو ا مر وعدد كبير منيم لم يةيم شيئا مما كان يقول
ن ، فإإذا طال زمن إلقاء المحاضرة، دون أن يقطعو المعمم بسؤال، أو مالحظة ذكية -4

 .الطالب قد يممونو وينصرفون عنو
طالب الضعاف في ، فقد يضيع الم إلى الةروق الةردية بين الطالببو المعمإذا لم ينت -5

 .في المحاضرة عمى طائةة من الطالب، بسبب تركيز المعمم أثناء المناقشات الةصل
جزئو عمى ، بحيث يضبط نةسو تماما عمى الوقت المحددأن ي المعممإذا لم يستطع -6

، وال يحقق ما خطط اقشات، فقد يسرقو الوقتالمحاضرة، وعمى ا سئمة، وعمى الحوار والمن
 .أن يحققو من درسو لنةسو

 اسرتاريديخ احل٘اس ٗاملْبقشخ
 تعريف االستراتيجية

يمكددن تعريددف المناقشددة عمددى أنيددا حددوار مددنظم يعتمددد عمددى تبددادل اآلراء وا فكددار وتةاعددل 
عممين مدن خدالل ا دلدة الخبرات داخل قاعة الدرس، فيى تيدف الى تنمية ميارات التةكير لدى المت

 التى يقدميا المتعمم لدعم االستجابات فى أثناء المناقشة .
 -ْٕبك ػذح دميزاد السزخذاً املْبقشخ ّزمش ٍْٖب ٍب ييٚ :

 عاب المتعممين لممادة العممية.يتدعم وتعمق است -1
 .تزيد من فاعمية واشتراك المتعممين فى الموقف التعميمى ، ومن ثم زيادة ثقتيم بأنةسيم -2

 .ن آدائيم المتعممين بتغذية راجعة فورية ع تزود -3



  
       

    

 

 ميارات التةكير واالستماع واالتصال الشةيى.تتيح لممتعممين ممارسة  -4

 والتنافس بين المتعممين وبالتالى تمنع الرتابة والممل.تنمى روح التعاون  -5

 تتيح الةرصة الستثارة ا فكار الجديدة واالبتكارية. -6

 بين المتعممين لةروق الةردية تساعد المعمم فى مراعاة ا -7

 مثل :تكسب المعمم العديد من الميارات  -8

 الشرح والتمخيص -11    بناء ا فكار -9

 احترام رأى ا خرين -12    آداب الحوار -11

 تخمق نوعا من التةاعل القوى بين المعمم والمتعمم . -13

 والتعميق.تتيح لممتعممين فرصة التعبير عن أرائيم ووجيات نظرىم وتبادل ا فكار بالشرح  -14

 تةتح قنوات جديدة لإلتصال داخل قاعة الدرس. -15

 : املْبقشخ اسرتاريديخ ػي٘ة

  . العممية المادة في تتعمق ال .1

 المشدكالت بعدض وقدوع لتجندب الةصدل ضدبط فدي عاليدة ميدارات ذوي معممدين إلدى تحتداج .2

 . االنضباطية

  الةرديدة الةدروق اعداةلمر  طريقة من بأكثر الواحد السؤال صياغة في خبرة ذوي معممين تتطمب .3
 . التالميذ بين

  .ا ىداف حساب عمى بالطريقة االىتمام .4

  .المتكممين كثرة بسبب الوقت وضياع الةوضى تسبب قد .5

 عدن االبتعداد إلدى يدؤدى لممناقشدة المعمدم تخطيط في أوالقصور لممناقشة الجيد االستعداد عدم .6

 .ا صمي الموضوع

  .المناقشة من المستوفاة الةوائد ضياع إلى يؤدى لتالميذا أو المعمم من الالزم االىتمام عدم .7

  مدواد اسدتخدام دون تدتم لةظيدة موضدوعات تتنداول  نيدا الدتعمم فدي المباشدرة الخبدرات تسدتبعد .8
 .تعميمي وسائل أو محسوسة

 المددرس وانشدغال الوقدت لضديق العمميدة التطبيقدات بعدض إلجدراء الةرصدة لممددرس تعطدي ال .9

 . الطالب أسئمة عمى اإلجابة عمى بالرد

  .الدرس موضوع عن والطالب المعمم تخرج فرعية مناقشات إلى تؤدى قد .11



  
       

    

 

 خطوات تنةيذ المناقش
 
 
 
 
 

 أّ٘اع املْبقشخ :
 أواًل : تبعا لطبيعة الموضوع :

 المقيدة : تدور حول الموضوعات المقررة عمى المتعممين فى المنيج الدراسى المناقشة  -1
  .: تدور حول موضوعات ومشكالت وقضايا عامةوحة )الحرة(تلمةالمناقشة ا -2

 ثبّيًب : رجؼب ىغشيقخ إداسح املْبقشخ فٚ اىفظو 
ثددم يعمددق المعمددم احددد المتعممددين فيجيددب المناقشددة االستقصددائية  :يطددرح فييددا المعمددم سددؤاال  -1

 لشكل: ؛ وىكذا كما باآخر باالجابة متعمم ويقوم ؛ ثم يطرح سؤاال آخر ؛ عمى االجابة 

 
 

ييخض املزؼيَُ٘ ٍب مت اىز٘طو اىئ ٍغ سثظ املفبٕيٌ 
 ٗاألفنبس

يسزخيض املزؼيَُ٘ االسزْزبخبد ٗاىز٘طيبد فٚ ض٘ء 
 ػْبطش املْبقشخ

نزجٕع انٗ انكزبة )يًكٍ نهًؼهى ا

 انًقزر ٔدنيم انًؼهى(

 )إيداد انًزؼهًيٍ ثقٕاػد انًُبقشخ(

يُبقش انًزؼهًٌٕ كم ػُصز ػهٗ حدِ فٗ 

 ٕفيز يصبدر انزؼهى انًُبسجخ()ر ضٕء األسئهخ انًطزٔحخ

 حيذد املؼيٌ إٔذاف املْبقشخ

يقسٌ املؼيٌ ٍ٘ض٘ع املْبقشخ اىل ػذح 
 ػْبطش

 طيبغخ أسئيخ رْبست ػْبطش املْبقشخ

 يغشذ املؼيٌ األسئيخ ػيٚ املزؼيَني



  
       

    

 

 

 
 

 
 
 

ويتدرك يطدرح المعمدم سدؤاال مدن المناقشدة فدى ىدذا الندوع عمى نمط لعبو كدرة السدمة: المناقشة  -2
والتةاعل المةظى مع بعضيم البعض القتراح الحمول الممكنة الحرية فى المناقشة لممتعممين 

لمتصدحيح  ويتدخل المعمم من حدين آلخدرالى االستنتاجات فيم يضعون البدتئل ويتوصمون 
 عند الضرورة لذلك كما بالشكل.

 
 
 
 

  
 

 متعمما فاكثر او فى حالة جمع االراء حول قضية عامة تيم المتعممين  -3

كثافدة قاعدة حيدث تسدخدم فدى حالدة مدا اذا كاندت المجموعات الصغيرة )مجموعة التشداور(:  -4
عمددى عمددى شددكل  افددراد( 7 -5)حيددث تجمددس كددل مجموعددة متعممددا ؛  31اقددل مددن الدددرس 

   Uشكل دائرى او حرف

حيدددث تنددداقش كدددل مجموعدددة او نسدددتخدم فدددى حالدددة الموضدددوعات ذات العناصدددر المتعدددددة ؛  -5
الموضدددوع وتقددددم كدددل مجموعدددة تقريدددرا عمدددا توصدددمت اليدددو فدددى نيايدددة عنصدددرا مدددن عناصدددر 

 المناقشة.
تخدم فدى الددرس كبيدرة جددا او تسدكثافدة قاعدة حيث تستخدم فدى حالدة مدا اذا كاندت الندوة :  -6

التددى يمكددن خالليددا استضددافة بعددض الشخصدديات البددارزة حيددث يندداقش حالددة الموضددوعات 
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المتعممددون اعضدداء الندددوة فددى العتاصددر المطروحددة ويددنظم المعمددم دفددو الحددوار بددين اعضدداء 
 الندوة والمتعممين.

 اسرتاريدئ اىؼظف اىزٕىن
ه وتةدداعميم انطالقددا مددن خميةددتيم ثاره تةكددار تدريسدديو تعمددد عمددى اسددنىددى خطددة : تعريددف االسددتراتيجية

 اىميو االستراتجيو العصف الذىنى :العمميو 
 :ٖب رسبػذ ػيّٚرشخغ إَئ اسرتاريدئ اىؼظف اىزٕىن اىل ا

 .التالميذ عمى االبداع و االبتكارتنميو الحمول االبتكاريو لممشكالت حيث تساعد  -

و بددالنةس  ةو تأكيددد الددذات والثقددوقددف التعميمددى و تنميددتاثدداره اىتمددام وتةكيددر التالميددذ فددى ال -
 .لدييم

 تأكيد "المةاىيم الرئيسو التى يتناوليا المدارس . -

تحديد مدى فيم التالميدذ المةداىيم والمبدادئ ، وتحديدد ومددى اسدتعدادىم لالنتقدال الدى نقطدو  -
 اكثر عمقا .

 توضيح نقاط و استخالص افكار ، او تمخيص و موضوعات . -

 ال حق .تييئو المتعممين لتعمم درس  -

 خغ٘اد رفيز اسرتاريدئ اىؼظف اىزٕىن 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حيذد املؼيٌ األٕذاف ٗاملشنيخ املغي٘ة 
 دساسزٖب

 

 اىل جمَ٘ػبد قسٌ اىغالة

 جيَغ املزؼيَُ٘ املؼيٍ٘بد ز٘ه املشنيخ

يغشذ املزؼيَُ٘ مو األفنبس املزؼيقخ حبو 
 املشنيخ

يزذخو املؼيٌ ىزظسير ٍسبس رفنري املزؼيَني 
 ػْذ اىضشٗسح

 رجذأ اجملَ٘ػبد فٚ إىغبء األفنبس املقشسح

 

 يزبثغ املؼيٌ اىؼَو ثني اجملَ٘ػبد

يشزت أفشاد اجملَ٘ػخ ثنو األفنبس املغشٗزخ 
 املشرجغخ ثبمل٘ض٘ع

رؼشع مو جمَ٘ػخ قبئَخ مبب ر٘طيذ اىئ 
 ٍِ أفنبس ّٖبئيخ

خالص األفنبس يسؼبد املؼيٌ اىغالة فٚ اسز
 اىْٖبئيخ



  
       

    

 

 :اىزٕىن اىؼظف إسرتاريديخ ٍزايب إٌٔ
 .طويل تدريب إلى تحتاج فال التطبيق سيمة .1

 .وا وراق ا قالم وبعض مناسب مكان من أكثر تتطمب ال حيث اقتصادية  .2

 .تامة بحرية رائيمآ طرح عمى الطالب يتدرب حيث بالنةس، الثقة تنمى .3

 .حميا وكيةية الحياة بمشكالت الطالب وعى تنمى  .4

 .الطالب من عدد أكبر مشاركة تضمن  .5

 .والتحدى اإلثارة روح الدرس جو عمى تضةى  .6

 :اىزْٕي اىؼظف اسزخذاً ٍؼ٘قبد

 يددعو بمظيدر اآلخدرين أمدام والظيدور الةشدل، مدن الطالدب خدوف فدي تتمثدل نةسدية، عوائدق .1

قنداع جديدة أفكار ابتكار عمى وقدرتو بنةسو ثقتو عدم ىو ذلك في ببوالس لمسخرية،  اآلخدرين وا 

 غيدره عدن يقدل ال وأنو ومواىبو، بقدراتو يؤمن أن الةرد عمى يجب العائق ىذا عمى ولمتغمب بيا،

 .واخترعوا واكتشةوا أبدعوا ممن

 . اآلخرين وآراءت لالفتراضا ا عمى التسميم .2

 ىدذه مثدل يسدمع عنددما إحبداط مدن الةكدرة صداحب بدو يصداب ومدا فكدار،ا  تقدويم فدي التسدرع .3

 الةكدرة ىدذه نجداح يضدمن مدن ).( ! جدداً  قديمدة وىدي , قبدل مدن الةكدرة ىدذه جربندا لقد ): العبارات

 .( لوقتيا جداً  سابقة الةكرة )ىذه! ( ؟

 اسرتاريدئ زو املشنالد
  تعريف االستراتيجية: 

عينددو . مشددكالت م الطددالبرصددو لمتةكيددر العممددى حيددث يتحدددى خطددو تدريسددو تتدديح لممددتعمم الة
ستخمصددددون منيددددا اسددددتنتاجاتيم ويويجمعددددون البيانددددات و ينظمونيددددا ، فيخططددددون لمعالجتيددددا وبحثيددددا

 .الخاصو
 زو املشنالد : دميزاد اسزخذاً اسرتاريديخ

اىزه يكتشددف المعمومددات بنةسددو بدددال مددن ات يمتقاىددا جدد الطالددبتددوفر الظددروف االزمددو لجعددل  -1
  .او انيا تيدف الى ان يكون المتعمم منتجا لممعرفو ال مستيمكا ليا ،من كتاب او من معمم



  
       

    

 

تؤكددددد عمددددى ان العمميددددات العقميددددو التعميميددددو بدددددال مددددن مجددددرد المعرفددددو و مددددن ىددددذه العمميددددات  -2
و التنظدددددددددديم و التحميددددددددددل و التةسددددددددددير المالحظددددددددددو و االسددددددددددتنتاج و الوصددددددددددف و التصددددددددددنيف 

 .رىاالتنبؤ ......وغيو 
 . نظمون افكارىم  ويديرون المناقشوكيف يةكرون و كيف ي الطالبتركز عمى تعميم  -3
جابددات الصددحيحو بددل . فالنأكيددد ال يكددون عمددى ايجدداد االاالسددئمو المنشددطو لمتةكيددرتؤكددد عمددى  -4

 . كيةيو ايجادىا
 . واالنسجام بين المدرس و التالميذتقوى عالقو االلةو  -5
 ،، والكشدف والبحدث والنقدديذ تجعمدو اكثدر قددره عمدى القبدل الخبدرات الجديدده تحقق ذاتيو التمم -6

 .ويكون اكثر ابتكاربو
تدددتالءم ىدددذه الطريقدددو مدددع الحيددداه اذ ان مواجيدددة المشدددكالت ومحاولدددة ايجددداد حمدددول ليدددا مدددن  -7

رد ه االسدتراتيجيو تعدد الةد، لذلك فان اسدتخدام ىدذيواجييا الةرد فى حياتو اليوميو الخبرات التى
 .لمحياه

مدددى تقدددميم نحددو و راجعددو عددن ادائيددم .و ، وتددذودىم بتغذيدديددذ مددن تقددويم عمميددم تمكددن التالم -7
 الحل.

 :اإلسرتاريديخ ٕزٓ ػي٘ة
 .المشكمة دراسة تستغرقو طويل وقت في الطالب عمييا يحصل التي العممية المادة قمة -

 تعمم.ي أن إلى والخطأ المحاولة إلى المتعمم تدفع  نيا معقدة، طريقة -

ذا ، تافيدة مشدكمة يحدددون ربمدا لمطدالب المشدكمة تحديدد أسدند إذا  -  ربمدا بتحديددىا المعمدم قدام وا 

 . الطالب عمى تصعب

 .المجرد العممي التةكير إلى تحتاج -

 :خغ٘اد زو املشنيخ
 :تحديد المشكمة  -1

تحديددد  الطددالب. ويطمددب مددن معمددم بتصددميم موقددف يتضددمن مشددكمو مددافددى ىددذه الخطددوه يقددوم ال
 مشكمو بشكل واضح.ال
 :ع البيانات والمعمومات عن المشكمةجم -2



  
       

    

 

بعددد تحديددد المشددكمو تددأتى مرحمددو جمددع البيانددات ذات الصددمو بالمشددكمو وذلددك مددن خددالل الرجددوع 
 :القيام بعدة امور اىميا الطالبوتتطمب ىذه المرحمو من  ،الى المصادر والمراجع المختمةو

 .المشكمو واستبعاد ما عداىاانتقاء البيانات والمعمومات ذات الصمو ب - أ
  .االعتماد عمى مصادر موثوق بيا فى الحصول عمى تمك البيانات - ب
 تصنيف المعمومات وتحميميا تحميال واعيا ليتمكن من اقتراح الحمول الممكنو لممشكمو. - ت
 ) فرض الةروض (  اقتراح حمول لممشكمة -3

، و معمومدددات التدددى توصدددموا إلييددداام  الفددى ىدددذه المرحمدددو يقتدددرح التالميدددذ حمدددوال لممشدددكمو بأسدددتخد
در مدن توليددد اكبدر قدد الطددالبيمكدن اسددتخدام اسدتراتيجيو المصددف الدذىنى فددى المرحمدو حيددث تدنمكن 

 . ممكن من الحمول
  ةلممشكم مناقشة الحمول المقترحة -4

، وفحددددص كافددددو الطددددالب فددددى الحمددددول المقترحددددوقيددددام المعمددددم بمناقشددددو وتتتطمددددب ىددددذه الخطددددوه 
 مميو باالدلو المنطقيو بيدف اختيار الحل المناسب لممشكمو .االفتراضات بطريقو ع

 :. ةالتوصل الى الحل االمثل لممشكم -5
الى الحل االمثل لممشكمو . وغالبا مدا يدأتى فدى صدوره  الطالببناء عمى الخطوة السابقو يصل 

 جديده مشابيو . فى مواقف يااستنتاجات او تعميمات يمكن استخدامات
 التعميمات فى مواقف جديده.تطبيق االستنتجات و   -6

يبحدددث عدددن حمدددول لمشدددكالت طارئدددو او  ان حيدددث ان القيمدددو القيمدددو االساسددديو لمعمدددم ليسدددت فدددى
زئيو ، بل القيمو وصولو الى مجموعو من الحقائق و القوانين و النظريات والتى يمكن استخداميا ج

 .ةفى مواقف جديده مشابي
 اجتئ االمزشبفاسرت

 تعريف االستراتيجية:
عمدددى جيدددوده وعممدددو  معتمدددداالمعمومدددات بنةسدددو ، الدددى  الطالدددبقصدددد باالكتشددداف ان يصدددل وي

 قول انيا من اىم االستراتيجيات التى تنمى التةكير و االستقصاء .نوتةكيره ولذلك 
 : اسرتاريدئ االمزشبف ٍٗزيبٕب ٍزايب

 :يمىما االكتشاف ومن اىميا ةجييتتعدد مزايا استرات



  
       

    

 

نةسددو وال لعمددم بعددد تييئددو الظددروف الددى التمميددذ ليكتشددف المعمومددات بتنقددل مركددز الددتعمم مددن ا -1
 .من الكتاب المدرسى او غيره ، اويتمقاىا جاىزه من العمم

 .االستنتاج و المقارنو و التنظيم تؤكد عمى الناحيو العقميو و المالحظو و -2

ة فيدى عامدل ىدو مدن عمداد االكتشداف. امدا المداد. فدالمتعمم تؤكد عمى المتعمم ال عمى المادة -3
  مساعد. 

صددياغتيا ولدديس االجابددو منيددا . الن فنيددو السددؤال تددؤدى الددى تؤكددد عمددى االسددئمو و طريقددو  -4
 واالبداع و االبتكار .االكتشاف 

تنمى ىدذه الطريقدو باالسدئمو ذات االجابدات المتعددده التدى تتديح لممدتعمم والتعبيدر بحريدو عمدا  -5
 بذىنو 

ره ال تنتيى بمجرد تدريس الموضوع وانمدا يكدون ىدذا تنظر الى عمميو التعمم عمى انيا مستم -6
 ترتبط بو . الموضوع او غيره نقطو انطالق لدراسات اخرى 

 يقوم المتعمم فى تمك االستراتيجيو بدور فعال فى التعمم والتواصل . -7

و المعمومددات مددن  ت و التوصددل الددى المعرفددة و المعرفددةاالعتمدداد عمددى الددذا الطالددبيتعددود  -8
ليس بالضروره ان تكون المعمومات المكتشةو غير معروفو  حد ولكن الميم تمقاء نةسو ، و 

 ان تكون جديده بالنسبو لمكتشةييا .

 :ثبالمزشبف اىزؼيٌ ) طؼ٘ثبد ( ػي٘ة

 · .نسبيا طويال زمنا باالكتشاف التعمم طبيعة تتطمب -1

 تقميدل كننداويم أخطداء، فدى المتعممدون قدعي  مدا فعادة ا خطاء مشكمة االكتشاف طريقة تالقى -2

 مواقدف فدى الدتحكم المعمدم عمدى يجدب وكدذلك الموجدو، االكتشداف بمددخل باالسدتعانة ا خطاء
 .التعمم مع تتعارض التى المتعممين إحباطات من ليقمل التعمم

 · واإلرشاد والمتابعة القيادة مثل االتجاىات من العديد فى بمرونة يعمموا أن المعممين فشل -3

 · . الةردية الةروق كمةومش التعمم بطيئ ا فراد -4

 اخشاءاد رغجيق اسرتاريدئ االمزشبف :
لمددددتعمم الددددى اكتشدددداف قاعددددده عامددددو او نظريددددو قددددانون ، عمددددى ان المعمددددم ان يتبددددع لكددددى يصددددل ا
 الخطواط التاليو :

  .او قانونا متعمم و يتحمل ان يكون . او نظريةيحدد ما يريد ات يكتشةو ال -1



  
       

    

 

عمددى ان يبدددأ ىنددا الموقددف بتييئددو مشددوقو تدددفع الددى ، يصددمم موقعددا تعميميددا مددن االكتشدداف -2
ا المددتعمم مثددل ىينةددذالددتعمم و الرغبددو فددى التةكيددر و البحددث و االكتشدداف و يتضددمن انشددطو 

 . ة من االمثمة لقاعدة ما و استنتاج ىذه القاعدةمجموع ةو دراس ةاو مالحظ تجربو إجراء
 اسرتاريديخ اىزؼيٌ اىزؼبّٗٚ

 تعريف االستراتيجيه:
صغيره فدى تةاعدل ايجدابى ف تعميمى / تعممى يعمل فيو التالميذ عمى شكل مجموعات موق

 متبادل يشعر فيو كل فرد انو مسئول عن تعممو وتعمم االخرين بغيو تحقيق اىداف مشتركو .
 بّٗٚ :.ؼٍزايب اسرتاريدئ اىزؼيٌ اىز

 .  ةالتعميمي محور العممية الطالبتجعل  -1
مددددين جميعددددا فاالعتمدددداد المتبددددادل يقتضددددى ان يسدددداعد تددددوفر فرصددددا لضددددمان نجدددداح المتعم -2

 بعضيم فى تعمم المةاىيم و اتقان الميارات التى تتعمميا المجموعو. المتعممون 

تتدديح المددتعمم ان يددتعمم مددن خددالل التحدددث و االسددتماع و الشددرح والتةسددير و التةكيددر مددع  -3
 االخرين مع نةسو 

فكدار و تعمدم فدن االسدتماع و النقدد والبنداء و و منافشو االتتيح لممتعمم فرصو اثاره االسئمو  -4
 فضال عن عن توفير فرص لتمخيص ما تعممو فى صورة تقرير . 

 تنمى المسئوليو الةرديو والمسئوليو الجماعيو لدى التالميذ . -5

 ميارات القياده و االتصال و التواصل مع االخرين .  الطالبتكسب  -6

 لعمل الجماعى .تتيح فرصو لمعمل بروح الةريق و التعاون و  -7

 تؤدى الى كسر الروتين وخنق الحيويو و النشاط لموقف التعميمى .  -8

 الطددددالبتقدددوى روابدددط الصدددداقو و تطدددور العالاقدددات و تطدددور والعالقدددات الشخصددديو بدددين  -9
 .بين أفراد المجموعةوتؤدى النمو الود و االحترام 

وعددددة وتطددددور بأعضدددداء المجم تدددربط بطيددددئ الددددتعمم والددددذين يعددددانون مددددن صددددعوبات الددددتعمم -11
 .انتباىيم

 .ء الرأى والحصول عمى تغذية راجعةعمى إبدا الطالبتدرب  -11

 .تنمى الثقة والشعور بالذات -12

 عمى اإلسيام والمشاركة فى حل المشكالت . الطالبتدرب  -13



  
       

    

 

 عمى إحترام أراء اآلخرين وتقبل وجيات نظرىم .الطالب تدرب  -14

ىتمامات التالميذ . -15  تتيح لممعمم فرصة لمتابعة وتعرف حاجات وميول وا 

 اىزؼييٌ اىزؼبّٗٚ ازوٍش
 ٍشزئ االّٖبء ٍشزئ االّزبخئ ٍشزئ اىجي٘سٓ ٍشزئ اىزؼشف

وفييا يتم تةيم المشدكمو 
او الميمددددو والمطروحددددو 
و تحديدددددددد معطياتيدددددددا ، 
ووضدددددددددع التكميةدددددددددات و 

قددددددددت و االرشددددددددادات و ال
 ىاالمخصص لتنةيذ

وفييا يدتم االتةداق عمدى 
توزيدددع االدوار و كيةيدددو 
التعدددددددددداون و تحديددددددددددد و 

الجماعيدددددو المسدددددئوليات 
واتحدداد القددرار المشددترك 
والسدددددددددددددددددددددددددددددددددددتجابو  راء 
المجموعددددددو و ميددددددارات 

 حل لمشكمو 

حيدددددددث يدددددددتم فدددددددى ىدددددددذه 
المرحمددددو االنخددددراط فددددى 
العمددددل مدددددن قبدددددل افدددددراد 
المجموعددددددو و التعدددددداون 
فددددددى انجدددددداز المطمددددددوب 
حسدددددددددددددددب االسدددددددددددددددس و 

 عمييا معايير والمتةق ال

يتم فييا كتابو التقرير 
اذا كانت الميمو 
تتطمب ذلك او 

العرضما توصمت اليو 
المجموعو فى جمسو 

 الحوار العام .
  

 ٍب اىزٙ جيؼو اىزؼيٌ اىزؼبّٗٚ رؼيَب ّبخسب ؟    
 االعماد المتبادل االيجابى : - أ

اكمددال ميمددو  بحيددث يشددعر الطددالب بددأنيم يحتدداجون الددى بعضددعم الددبعض مددن اجددل
المجموعددو ويمكددن ان يكددون مثددل ىددذا الشددعور مددن خددالل وضددع اىددداف مشددتركو او اعطدداء 

واحدده او كدل ) لكل مجموعو ورقدو مكافأت مشتركو او المشاركو فى فى المعمومات والمواد 
 عضو يحصل عمى جزء من المعمومات الالزمو  داء العمل ( او تعيين االدوار 

 لجماعيه : المسئوليه الفرديه و ا  - ب
المجموعو التعاونيو يجدب ان تكدون مسدئوال عدن االسديام بنصديبو فدى العمدل وتظيدر  

المسددئوليو الةرديددو عندددما يددتم تقيدديم اداء كددل طالددب وتعدداد النتددائج الددى المجموعددو والةددر مددن 
 اجل التأكد ممن ىو فى حاجو الى مساعدة. 

 : بين اعضاء المجموعةالتفاعل والتواصل الجيد  -جـ 
مددن خاللددو عمددى زيدداده نجدداح حتدداج الطددالب الددى القيددام بعمددل حقيقددى معددا يعممددون  ي 

مدن خدالل مسداعده و تشدجيع بعضديم عمدى الدتعمم ، واحتدرام اراء االخدرين بعضيم بعضا ، 
 ونقد االفكار ال نقد اصحابيا ، وتقديم المعونو لمن يطمبيا 



  
       

    

 

 : معالجه عمل المجموعه -د 
قددت محدددد لمناقشددو تقدددميا فددى تحقيددق اىدددافيا تحتدداج المجموعددات الددى تخصدديص و 

وفى حةاظيدا عمدى عالقدات عمدل فاعميدو مدع االعضداء مدن خدالل تعيدين ميدام مثدل : سدرد 
ثالثددو تصددرفات عمددى االقددل قددام بيددا العضددو وسدداعد عمددى نجدداح المجموعددو وا سددرد سددموك 

 حا . اواحد يمكن اضافتو لجعل المجموعو اكثر نج
 ىزؼيٌ اىزؼبّٗٚ:.  ادٗاس خمزيفٔ فٚ جمَ٘ػبد ا

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 ٍفًٖ٘ اىزؼيٌ اىزاري 

تعددددت تعريةدددات الدددتعمم الدددذاتي بتعددددد المددددارس التربويدددة والنةسدددية ، وطبقدددًا الخدددتالف الدددرؤى        
وا طر الةكرية لمباحثين، ورغم ىذا إال أن ىذه التعريةدات ال تخدرج عدن اإلطدار العدام لمةيدوم الدتعمم 

 لذاتي بمعناه الواسع ، وسوف نتعرض لبعض  ىذه التعريةات: ا
أنددو نظددام تعميمددي ييسددر لممددتعمم المددرور بأنشددطة تعميميددة مختمةددة ، تسدداعده  Gleosonيددرى  

 عمى تحقيق ا ىداف ، لتغيير شخصيتو نحو مستويات أفضل من النماء واالرتقاء . 

يزٕنٗ يسئٕنيّ ادارِ انًجًٕػّ ٔٔظيفّ انزأكد يٍ انًًّٓ انزؼهيًيّ ٔطزح 

اٖ اسئهّ رٕضيحيّ ػهٗ انًؼهى ٔكذنك رٕسيغ انًٓبو ػهٗ افزاد انًجًٕػّ 

 ّ فٗ اثُبء انؼًمثبالضبفّ انٗ يسئٕنيزّ انًزؼهقّ ثأجزاءاد االيٍ ٔ انسالي
 القبئد

حبيم االدٔاد ٔيزٕنٗ يسئٕنيّ احضبر جًيغ رجٓيشاد ٔيٕاد انُشبط يٍ 

يكبَٓب انٗ يكبٌ ػًم انًجًٕػّ .ْٕٔ انطبثم انٕحيد انًسًٕح نّ ثبنزجٕال 

 داخم انفصم .
 مسئول المواد

انكبرت يزٕنٗ يسئٕنيّ جًغ انًؼهٕيبد انالسيّ ٔرسجيهٓب ثطزيقّ يُبسجّ 

 كم رسٕو ثيزًيّ أ جدأل أ اشزطّ رسجيم .ػهٗ ش
 المسجل 

يزٕنٗ يسئٕنيّ رسجيم انُزبئج ٔيقدو ػًم يجًٕػزّ ٔيب رٕصهذ انيّ يٍ 

 المقرر َزبئج نجقيّ انًجًٕػبد .

يزٕنٗ يسئٕنيّ رُظيف انًكبٌ ثؼد اَزٓبء انُشباط ٔ اػبدِ انًٕاد ٔاالجٓشِ 

 انٗ ايبكُٓب انًحددح .
  مسئول الصيبنه

يزأكد يٍ يشبركّ انجًيغ ٔ يشجؼٓى ػهٗ انؼًم ثؼجزاد رشجيغ ٔ رؼشيش 

ٔيحسٓى ػهٗ اَجبس انًًّٓ قجم اَزٓبء انًجًٕػبد االخزٖ ٔيحززو انجًيغ 

 ٔيُجُت احزاجٓى . 

 المعسز او المشجع

 الميقبتى  يزٕنٗ ٔقذ رُفيذ انُشبط 



  
       

    

 

المتعممددددون بتعمدددديم أنةسدددديم بأنةسدددديم  بأنددددو " العمميددددة التددددي يقددددوم فييددددا  Rountreeويعرفددددو  
 مستخدمين التعميم المبرمج وغيره لتحقيق أىداف واضحة دون عون مباشر من المعمم"

          إَٔيخ اىزؼييٌ اىزاري:
العتبدداره أسددددموب  الددتعمم الددذاتي كددان ومددا يددزال يمقددى اىتمامددا كبيددرا مددن عممدداء الددنةس والتربيددة      
ق لكددل مددتعمم تعمددم يتندددداسب مددع قدراتددو وسددرعتو الذاتيددة فددي الددتعمم ويعتمدددد ا فضددددل  نددو يحقدد الددتعمم
 دافعيتو وبذلك لو العديد من المميزات نمخص أىميا في ا تي : عمى
يأخذ المتعمم فيو دورا ايجابيا ونشيطا في التعمم  – 1   

ة تعميم نةسو يمّكن التعمم الذاتي المتعمم من إتقان الميارات ا ساسية الالزمة لمواصم -2
  بنةسو ويستمر معو مدى الحياة

إعداد ا بناء لممستقبل بتعويدىم تحمل مسؤوليتيم بأنةسيم  -3  

تدريب التالميذ عمى حل المشكالت -4  

إيجاد بيئة تعميمية خصبة لإلبداع -5  

يشيد العالم انةجار معرفي متطور باستمرار ال تستوعبو نظم التعمم وطرائقيا مما يحتم  -6
التعمم الذاتي ليستمر التعمم معو خارج   د إستراتيجية تمكن المتعمم من إتقان مياراتوجو 

 المدرسة وحتى مدى الحياة.
التعمم الذاتي يتيح الةرصة لمكشف عن مواىب وقدرات التالميذ ، واالستغالل ا مثل  -7

 لطاقات كل فرد ، وذلك يعكس أحد أىم أىداف تكنولوجيا التعميم . 
الذاتي يييئ المناخ التعميمي الكتساب ميارات التةكير وميارات التكنولوجيا التعمم  -8

 اإلنسانية واكتساب طرق االستةادة من المعرفة اإللكترونية .    
 خظبئض اىزؼيٌ اىزاري: 

السدابقة لمدتعمم الدذاتي نصدل إلدى الخصدائص التدي تميدز الدتعمم الدذاتي  التعريةداتفي ضدوء          
 ي : وتتمثل فيما يم
 مراعاة الةروق الةردية بين المتعممين .  -1
تحمددل المددتعمم المسددئولية فددي اتخدداذ قراراتددو التددي تتصددل باختيددار ا سدداليب المختمةددة  -2

 وا وقات المناسبة لتحقيق ا ىداف . 



  
       

    

 

مراعددداة الخطدددو الدددذاتي لمدددتعمم ، فدددالمتعمم يسدددير حسدددب قدراتدددو الذاتيدددة فدددي تحصددديل  -3
 وء االستعداد وسرعة االنجاز . المعرفة ويترك زمن التعمم في ض

مراعاة التوجدو الدذاتي ، أي إعطداء المدتعمم الحريدة الكاممدة فدي تقريدر مدا يريدد تعممدو  -4
 مما يزيد من دافعيتو نحو التعمم . 

تةاعدددل المعمدددم اإليجدددابي مدددع المحتدددوى التعميمدددي مدددن خدددالل أنظمدددة التغذيدددة الراجعدددة  -5
 والتعزيز المباشر . 

ثراء التعمم . توفير بدائل وأنشطة ُتس -6  يم في تةعيل وا 

 التقويم الذاتي مما يحقق لممتعمم االستقاللية .  -7

يتميدددز الدددتعمم الدددذاتي باسدددتخدامو المعيدددار ا ديدددومتري ) محكدددي المرجدددع ( كأسدددموب  -8
لمتقويم ، حيث أنو يراعدي الةدروق الةرديدة ، فضداًل عدن أندو يحقدق مةيدوم الدتعمم مدن 

  . Learning for Masteryأجل التمكن 

 إٔذاف اىزؼيٌ اىزاري : 
تتندوع وتتعددد ا ىددداف التدي يمكدن تحقيقيددا مدن خددالل الدتعمم الدذاتي بتنددوع وتعددد المجدداالت         

 التي تخدميا ، ومن أىم ىذه ا ىداف : 
 أىداف مرتبطة بالتخطيط لمتعمم الذاتي :   -1

فراد عمى التعمم وذلك من خالل حيث أن الوظيةة الرئيسية لمتربية تتمثل في زيادة مقدرة ا          
تبني المةاىيم المناسبة في ىذا المجال وأن التعمم الذاتي يمثل أحد تمدك المةداىيم وفيدو يتدولى ا فدراد 

 المسئولية ا ولى عن التخطيط لتعمميم ... 
 أىداف تتعمق باستخدام مصادر المعمومات وتوظيةيا :  -2
ىو الذي تعمدم كيدف يدتعمم وكيدف يتكيدف ويتغيدر وىدو  يرى كارل روميز أن الرجل المتعمم فقط     

 الذي يدرك أنو لو معرفة مضمونة ... 
 أىداف مرتبطة بالتقييم الذاتي :  -3

يحتاج المتعمم بصةة عامة وفي إطار التعمم بصةة خاصة إلى زيادة قدرتو عمى تقويم نةسو       
عارفو ومستوى ميارتو ومن ثم إدراك بنةسو وذلك يستمزم بالضرورة زيادة قدرتو عمى تقدير مستوى م

مكا مكانياتو فضاًل عن إدراك حدود قدرات اآلخرين وا   .نياتيم .....حدود قدراتو وا 
 أىداف متعمقة باتجاىات المتعممين :  -4



  
       

    

 

من الضروري اكتساب المتعمم اتجاىدات إيجابيدة نحدو الدتعمم ب صدةة عامدة ونحدو مينتدو بوجدو     
ذا كاندددت المقدددررات الت ربويدددة مدددن شدددأنيا تعدددديل اتجاىدددات المتعممدددين نحدددو ميندددتيم ، فدددإن خددداص ، وا 

اسددددتخدام أسددددموب الددددتعمم الددددذاتي فددددي تدددددريس تمددددك المقددددررات يسدددديم فددددي تنميددددة اإلحسدددداس بالكةدددداءة 
 . حساس بالرضاء والسرور ........ الشخصية واإلنجاز والثقة بالنةس فضاًل عن تأكيد الذات واإل

             
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 



  
       

    

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 رٗٙ اىقذساد احملذٗدح اسبىيت اىزؼييٌ ٗاىزؼيٌ ىيغالة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



  
       

    

 

   -اىَْزخخ :  
وتعني إتاحة نموذج سموكي مباشر ) شخص ( لممتدرب ، حيث يكون اليدف توصيل       

كسابو  معمومات حول لنموذج السموكي المعروض لممتدرب بقصد إحداث تغيير في سموكو وا 
 .سموكًا جديدا 

     ىي عممية التقاط واكتساب وترميز وتكرير ونقل الميارات واإلمكانيات اإلنسانية       

وىنا يجب التةريق بين النمذجة وعممية التعميم التقميدية  ن كالىما يزعم نقل الميارات            
يم التقميدي الميارة واإلمكانيات ، والةرق يكمن في نوعية اإلمكانيات والميارات المنقولة . في التعم

تأتي من النظرية والخبرة . بينما في النمذجة الميارة واإلمكانيات تأتي من فك لترميز التمكن غير 
 الواعي لمشخص صاحب الميارة واإلمكانية . وفي الحالتين الخبرة تنتقل عبر التدريب غالبا .

   -أّ٘اع اىَْزخخ :

 )أ( النمذجة المباشرة أو الصريحة :- 
من  المطموب إتقانو أو قدوه رمزية  حيث توجد قدوة فعمية أو شخص يؤدي النموذج السموكي      

خالل فيمم أو مجموعة من الصور المسمسمة بطريقة تكشف عن خطوات أداء السموك أو يقوم 
 النموذج بيذا السموك في مواقف فعمية أو رمزية .

 )ب( النمذجة الضمنية : -
ج تقوم بالسموكيات التي يرغب المدرب أن يمقنيا لممتدرب .وفييا يتخيل المتدرب نماذ                 

 )ج( النمذجة بالمشاركة  -:
وفييا يتم عرض السموك المرغوب بواسطة نموذج ، كذلك أداء ىذا السموك من جانب     

 المتدرب، مع توجييات تقويمية من جانب المدرب .
   -ثانيا: مستويات النمذجة :

البسيطة  : اكتشاف الطريقة ونقميا، طريقة السموك، وتركز عمى ماذا فعل صاحب  النمذجة -1
الخبرة أو الميارة حتى وصل . وتكون عبر اكتشاف مجموعة فروقات ، طرق ، عمميات ، كيف 

  حصمت الحصيمة .

النمذجة العميقة  :   تركز عمى كيف فعل صاحب الميارة ميارتو وتعرف بمراقبة مجموعة  -2
ات، معايير، برامج عقمية عميا، فسيولوجيات امكانات ا نظمة التمثيمية، االستراتيجيات التي معتقد



  
       

    

 

 .ولدت الةرو قات والطرق العمميات التي حصمت في النمذجة البسيطة

 

 :ثبىثب : أثؼبد اىَْزخخ األسثؼخ 
 .النمذجة المةصمة : إرىاف حواس لكل )ماذا( يعمل صاحب الميارة  -1

 . الكمية: كميات ما تنمذج الصورة الكميةالنمذجة  -2
النمذجة الواعية : البقاء في موقع ميتا العموي ) اآلخر والمراقب( ومراقبة ما يعممو صاحب  -3

 . الميارة

النمذجة غير الواعية : االتصال القوي با لةة العميقة بالشخص المقابل واالنتقال إلى موقعو  -4
 .عرف بذلك عمى نموذجو لمعالم، أو بعضووبالتالي الدخول في حالتو والت

  -: اىَْزخخ ميف رظجر زقيقخ
ومالحظة الةوارق يساعد عمى                                تحديد واختيار النموذج أو النماذج لمخبرة المراد نمذجتيا  -1

ك إمكانية إيجاد الصةات المميزة ونحتاج أن نأتي بالشخص ونقيضو وعمى أمثمة مختمةة فتكون ىنا
 .مالحظتيم وبالتالي التأكد من صحتيا

استخراج مركبات الخبرة والقوة في سموك النموذج ) مالحظة الةروق ( وجمع ىذه التةريقات  -2
مبنية عمى الحواس فأرىف حواسك لتعرف الةروق المطموبة ولمقيام بذلك فإنك تحتاج إلى خطوتين 

  وىما

تةككيا إلى مركبات يمكن استيعابيا واستحضارىا وبالتالي الخطوة ا ولى : تةكيك الخبرة فأنت 
إيجاد تعاقب صحيح ليا ومن ثم تطبيقيا، وىذا يحتاج إلى مراقبة لصاحب الخبرة حال أدائيا في 
 .بيئتيا، ومعرفة حدود الخبرة متى تبدأ ومتى تنتيي واتجاىيا والميارات الجزئية المرافقة

شخص صاحب الخبرة ) تحمياًل وتشخيصيًا ( وىي التي تحتوي الخطوة الثانية: مراقبة ومقابمة ال
عمى الجزء ا كبر امسك الجزئية وراقبو فييا وقابمو واسألو ثم راقبو فييا مرة ثانية وقابمو وكرر حتى 
تتأكد أن ىذه الجزئية واضحة مستخدما مةاتيح جمع المعمومات ) حركات العين، اإليماءات الوقةة، 

الصوت باإلضافة لمسموك الخارجي محددا االعتقاد والمعايير واالستراتيجيات طرق التنةس، نقالت 
لمسموك والتوجو العام والبرامج العقمية في كل حالة من خالل تردد المقابمة والمراقبة ويعمل ذلك مع 

  أكثر من نموذج وضده
 
 



  
       

    

 

 -:رشميت اىَْ٘رج  -3
المختمةة من اجل التعرف عمى الشكل الخطوة ا ولى: مقابمة المعمومات المحصمة من النماذج 

النيائي لمخبرة مةككو لعناصر واضحة أو مرتحل كل منيا يشكل مجموعة عناصر ووضع شكل 
  تقريبي لشكل الخبرة

الخطوة الثانية: تحديد المركبات الحرجة لمخبرة وذلك من خالل الرسوم وا مثمة المعاكسة فمثال 
لك الكتشاف الشكل العميق لمخبرة مع متعمقاتيا من القيم ماذا لو كنت ال تممك الدافعية ؟ وكل ذ
 .والمعتقدات والبرامج العقمية والتوجو العام

الخطوة الثالثة: تركيب تسمسمي لممركبات الحرجة لمسموك وبالتالي تحديد ترتيب أو نظام لممركبات 
  .يتداخل بشكل النموذج السموكي

 )ت إلى المعمومات الكافية من خالل ىذه ا سئمةالتأكد من الحصيمة:) كيف تعرف انك وصم  -4

  ىل ىذه المعمومة محددة خاصة بيذا السموك أو غيره ؟ -

  ىل ىذه المعمومة يكةي وجودىا إلحداث ىذا السموك وعدميا لعدمو وىل ىي شرط؟ -

رة تسجيل الخب -ىل يوجد آلية لمتغذية الرجعية بحيث تعرف قربك أو بعدك من فيم السموك مثال  -
 .ومن ثم مناقشتيا

 :جرب النموذج المركب -5
جرب ذلك النموذج عمى نةسك أو عمى أحد المتدربين أو أكثر ، ىل يعطي نةس النتائج التي      

يصل إلييا صاحب الخبرة أو أكثرىا ، إذا أعطى النتيجة فقد اكتمل النموذج وان لم يعط ابحث عن 
  مرة أخرى الخمل ، قد تحتاج لمعودة لجميع المعمومات

  :بسط النموذج واجعمو أكثر انسيابا -6
ما ىي العناصر التي يمكن حذفيا ليذا الغرض مع المحافظة عمى نةس النتيجة ، ماىي       

العناصر التي يمكن إضافتيا إلضافة نتيجة أفضل ، قد يخدم في ذلك تدريب عدد من المتدربين 
  عمى النموذج ومالحظة العناصر السابقة.

مم برنامجا تدريبيا نيائيا لمجموعة منتقاة بعناية لمناسبة ىذا التمرين محتويا عمى ص -7
  .احتياجاتيم الخاصة من المعتقدات والمعايير ....... مزيال المعوقات فييم

 ( . أسئمة تةكيك الخبرة:  (درب وطور -8

 ما ىي الخبرة بوجو خاص؟ -1



  
       

    

 

 صف لي كيف تعمل ىذه الخبرة؟ -2

 تعمل الخبرة؟ارني كيف  -3

 ما ىي فمسةتك لةعل الخبرة؟ -4

 كيف سأعل أنك تعمل الخبرة؟ -5

 كيف تبدأ الدخول في الخبرة؟ -6

 كيف تعمم أنك تنتيي من عمل الخبرة؟ -7

 كيف أستطيع أن اعمل ىذه الخبرة؟ -8

 ماذا تشعر عندما تعمل ىذه الخبرة؟ -9

 ؟كيف تشعر عندما تعمل الخبرة -11
 دميزاد اىَْزخخ :

 واضحة .و ميارة قابمة لمتعمم ال أومةيوم الالمعمم كنموذج يجعل -1

، وصعوبات معموماتاسترجاع الو تجييز و يوفر لمطالب الذين يعانون من مشاكل االنتباه، -2
 الوصول إلى ما وراء المعرفة "خارطة التعمم".

 اال.تباس أقل احتملخمط واالالمباشرة بين الميارات الةرعية، مما يجعل تربط -3
 .وفر لمطالب وسائط متعددة الحواس لعممية التعممت -4

 ميف رَْزج ٍٖبسح؟
 اختر ميمة محددة وحدد خطوات تةكيرك فييا. -1

استنتاج  -اسال نةسك كيف تةكر عند معالجة سؤال ما أو حل مشكمة معينة.)إعراب جممة -2
ة تحديد أحد أمراض الصح -حل معادلة كيميائية -حل مسألة رياضية -حكم فقيى

 –النةسية من خال ل أعرض موصوفو 

 حدد خطوات تةكيرك. اكتب الخطوات بصورة واضحة.  -3

تحيرت  -توترت -صف مشاعرك فى اثناء التةكير. سجل مشاعرك فى كل خطوة تعجبت  -4
 وغيرىا.

 سر وراء االحتماالت التى تتولد فى أثناء محاوالت الحل   -5

 صف كيف تحققت منيا . -6

 لك سيرك وراء احتمال آخر بالدليل المنطقى.عمل رفضك الحتمال معين وكذ -7



  
       

    

 

 وضح كيف توصمت إلى الحل وأيد حمك با دلة. -8

 صف شعورك عند الوصول إلى الحل .  -9

 رؼشيفٖب اسرتاريديخ اىزسبؤه اىزاري :
ىي استراتيجية تقوم عمى توجيو المتعمم مجموعو من ا سئمة لنةسو في اثناء معالجو             

مو اكثر اندماجا مع المعمومات التي يتعمميا ويخمق لديو الوعى بعمميات التةكير المعمومات مما يجع
لبناء عالقات بين اجزاء المادة موضوع الدراسة وبين معمومات الطالب وخبراتو ومعتقداتو من جانب 

 والموضوعات الدراسية من جانب اخر .
 إذافٖب:
 : ا تي تحقيق إلى االستراتيجية تمك تيدف       

 تعرف ما لدى الطالب من معرفو سابقو حول موضوع الدرس واثاره اىتمامو . -1
تساعد المعمم في تشكيل خبرات التعمم ومساعده الطالب عمى الوصول الى المةيوم المقبول  -2

 عمميا .
تخمق توجيا عقميا معينا لدى الطالب وتخمق لدييم دليل يوجييم فى التعمم وفى معالجو  -3

 عمومات .البيانات والم
تساعد عمى تنظيم معمومات الطالب وتذكرىا وتوليد افكار جديده مما يجعمو يةكر في  -4

 الخطوات التي تساعده عمى حل المشكمة من جوانبيا المختمةة .
 تنشيط عمميات ما وراء المعرفة التي توجد لدى الطالب . -5
وتنظيميا مما يؤدى الى اكتساب ربط المعرفة السابقة بالمعمومات الجديدة وتحميميا بعمق  -6

 المعرفة وتكامميا .
 دٗس املؼيٌ : 

 يتيح الةرص لجميع التالميذ ان يدلوا براييم .-
 يراجع افكار التالميذ .-
 يطمب من الطالب كتابة البيانات في الجدول ليعرف ما لدييم من معرفة سابقو .-
 تشجيع المتعمم في التحدث عن افكاره .-
 ف السابقة لممتعمم وتشجيعو عمى استحضارىا .استثاره المعار -
 تقديم التغذية الراجعة في الوقت المناسب .-



  
       

    

 

يناقش الطالب في النتائج التي يتوصل الييا من خالل اثاره بعض التساؤالت التي تساعده عمى -
 تناول المعمومات وتحميميا وتقييميا وتحديد كيةيو االستةادة منيا في مواقف حياتيو اخرى .

 دٗس املزؼيٌ : 
 ربط المعرفة السابقة لدييم بالمعرفة الجديدة .-
 القدرة عمى التنبؤ بكل ما ىو جديد .-
 معالجة البيانات التي توجد لدييم وربطيا بالمعرفة الجديدة .-

 : مميزاتيا 
 تساعد الطالب عمى ان يةكروا بدقة اكثر وبعناية وبأسموب منتظم .-
 فيم العممية ومياراتيم ومواقةيم الشخصية .تساعد الطالب عمى تةحص معار -
تساعد الطالب عمى االستماع الى انةسيم وىم يةكرون حيث يصبحون اكثر وعيا بنقاط قوتيم -

 وضعةيم .
تزيد من تحكم الطالب في انةسيم كمتعممين وتمكنيم من تحسين آدائيم االكاديمي وغير -

 االكاديمي .
 ػي٘ثٖب :

 الضبط الذاتي .ضعف قدرة المتعممين عمى -
 الطالب الذين تعودوا عمى الحةظ يجدون صعوبة بالغة في تعمميا .-

 اسرتاريديخ رؼيٌ االقشاُ :
تعمم االقران ىو نظام لمتدريس يساعد فيو المتعممون بعضيم البعض يبني عمي اساس ان          

لةعالة التي تركز عمي التعميم موجو ومتمركز حول المتعمم مع االخذ في االعتبار بيئة التعمم ا
اندماج الطالب بشكل كامل في عممية التعمم التعاوني ، يعتمد عمي قيام المتعممين بتعميم بعضيم 

 بعضا تحت اشراف المعمم .
  -امنبط رؼيٌ االقشاُ : 

توجد انماط كثيرة من تعمم االقران وذلك الن استراتيجية تدريس او تعميم االقران عادة               
 أوابمة حاجات محددة لمطالب في مواقف محددة، والتميز االساسي في تمك البرامج ىو العمر لمق

  -المستوي الصةي لالقران المشاركين معو، ىذه االنماط :



  
       

    

 

ىو تدريس االقران من العمر نةسو عبر الةصول او بين الةصول او مايسمي  -: النمط االول
زمالء اخرين خارج فصميم االصمي ؛ بحيث يكونوا بالتقسيم االفقي حيث يقوم الطالب بمساعدة 

  في المستوي العمري نةسو وتوجد أشكال مختمةة لمتةاعالت الممكنة بين االقران .

ىو تدريس ا قران وفق السن أو مايسمي بالتنظيم الرأسي وفييا يكون "الطالب  -: النمط الثاني
الةرق بين "الطالب المعمم"والقرين بين سنو  المعمم" واقرين مختمةين في المستوي الصةي حيث يتراوح

 الي سنوات عديدة .
وىو اندماج االقران وفق السن في برامج غير رسمية ، وفيو يقوم الطالب المعمم  -: النمط الثالث

ا كبر سنا باالشراف أو المساعدة لمتعمم أصغر منو سنا او مجموعة اعمي مستوي عمريا، تساعد 
  وي عمريا في أنشطة خارج نطاق برنامج الدراسة .مجموعة مقابمة أقل مست

  -: مزايا تعمم ا قران
 يساعد عمي تحمل المسئولية -1 
 يتيح الةرص لتقويم االفراد والجماعات -2 

يساعد عمي تطوير ميارات االدارة والتنظيم - 3 .  

 -دٗس املؼيٌ فٚ ػَييخ رذسيس األقشاُ :
عن الدور الذي يقوم بو فى التعميم التقميدي فالمعمم ىنا ىو يختمف دور المعمم فى ىذا ا سموب    

  -المنظم لممجموعات والمرشد والمعين وقت الحاجة :
يقوم المعمم بتحضير ا دوات والوسائل الالزمة لعممية التدريب مع تخصيص الزمن الالزم لكل  -1

 نشاط والمكان المناسب لتطبيقو .
  يسير عمى أساسيا العمل مع الطالب المعمم تحديد ا ىداف المتطمبة والتي  -2

تحديد طريقة التعامل مع الطالب المتعمم وأساليب التعزيز المناسبة لممواقف التعميمية  -3 
   .المختمةة

عمل بطاقات مالحظة لكل نشاط فى الدرس يدون فييا مدى إستةادة الطالب من ا سموب مع  -4
إعادة النشاط بطرق مختمةة أخرى تكون أكثر فاعمية مع ذكر نواحى الضعف والسمبية لتجنبيا أو 

 الطالب .

يظل المعمم متابعًا لسير النشاط فى الدرس من الخمف مع مراعاة عدم التدخل فى ا وقات  -5
  التي تتطمب تدخل إيجابي منو وذلك لتصحيح مسار نشاط أو تغيير ا داة أثناء الدرس .



  
       

    

 

  ٍيز طؼ٘ثبد اىزؼيٌأثش اىزذسيس ٍِ قجو األقشاُ ػيٚ رال

 : تمهيد 
 اة الةروق الةردية بينيم، وفينبع أىمية تطوير أساليب التدريس، وفقًا لحاجة المتعممين ومراع    

ميدان التربية الخاصة يحتاج طمبة صعوبات التعمم إلى اكتساب الميارات ا ساسية المتصمة    
دية لذلك ىم بحاجة إلى التنوع في طرق بالمنيج، وذلك لمسايرة بقية أقرانيم في الصةوف العا

التدريس واستحداث طرق بديمة في تدريس طالب التربية الخاصة ومن ىذه الطرق التدريس 
 .با قران

  : ٍفًٖ٘ اىزذسيس ثبألقشاُ
ىو طريقة من طرق التدريس المستحدثة، تتمثل في طالب مدرب يقوم بتدريب طالب ذي           

رت البحوث في العقود الثالثة الماضية إلى أن أحد ا ساليب الةعالة لزيادة مستوى أقل أكاديميا، شا
فرص التعمم المتاحة لمطمبة ذوي صعوبات التعمم أسموب التدريب بوساطة ا قران، ويتضمن قيام 
طالب بتدريس طالب آخر تحت إشراف المعمم وقد يكون الطالب المدرب أكبر سنًا من الطالب 

ن نةس المستوى الصةي ولكنو أكثر قدرة وميارة وقبل البدء بتنةيذ البرامج المتدرب وقد يكون م
التدريسية من ىذا النوع، يقوم المعمم بتوضيح ا ساليب وا دوات التي سيستخدميا الطالب المدرب 
ويستمر بذلك حتى يطمئن إلى أمو أصبح يمتمك الميارات المطموبة وقد تتمثل ا ىداف المنشودة 

بواسطة ا قران في تحسين الميارات ا كاديمية أو الميارات االجتماعية لمطالب، كذلك من التدريب 
 . يمكن استخدام ىذا ا سموب لممساعدة في تعديل السموك

 : خغ٘اد رْفيز ثشاٍح رذسيس االقشاُ
 . تحديد التالميذ الذين يحتاجون إلى تدريس خاص من ا قران -1
قناعات تامة من قبل مدير المدرسة والمعممين بأن تدريس  تييئة المدرسة بحيث تكون ىناك -2

 . ا قران لن يخل بالعممية التعميمية

 تحديد وقت التدريس عن طريق ا قران. -3
 . يجب معرفة ا ىل عن البرنامج وتزويدىم بتجارب حول ىذه الطريقة -4
  تصميم الدروس التي سيقوم ا قران بتدريسيا -5

 . لذين سيقومون بتدريس زمالئيمتدريب التالميذ ا -6
 . الحةاظ عمى اندماج الطالب المدرب بالعممية -7



  
       

    

 

 : جتبسة ٗاجيبثيبد ز٘ه رذسيس األقشاُ 
إن أفضل طريقة لتعميم شيء أن تدرسو لشخص آخر، وأشار كموارد في دراستو إلى ارتةاع  -     

أشار إلى أن تدريس ا قران   المستوى الصةي لمتالميذ، نتيجة الستخدام أسموب تدريس ا قران، و 
يمكن أن يكون بنةس الةاعمية بالنسبة لمتالميذ الذين لدييم نواحي عجز والتالميذ الذين ليس لدييم 

 51ىذه النواحي، عمى سبيل المثال قدم ماىيدي وآخرون برنامج تدريس ا قران في الصف كمو لد 
سنة  17-15حت أعمار المجموعات من طالبًا في الصف العاشر في الدراسات االجتماعية وتراو 

وأظيرت النتائج إلى ارتةاع تقديرات الطالب العاديين وطالب ذوي صعوبات التعمم عمى 
 االختبارات المختمةة

إن تدريس ا قران يضع مسؤولية التعمم عمى عاتق الطالب وىذا تغيير قوي لو أثره بالنسبة  -
 ا متعممين سمبيينلطالب صعوبات التعمم الذين غالبًا ما يكونو 

ىؤالء الذين تعودوا مجون عمى نحو مباشر في تعمميم عندما يتوافر لمطالب معمم من أقرانيم يند -
كما يوفر تعميم القران تعميمًا فرديًا ،  ى مقاعدىم منتظرين توجيو المعممأن يجمسوا بمةردىم عم

يذ عمى االعتراف بقصور في والجانب المطمئن وغير الميدد في تدريس ا قران أنو يشجع التالم
 الةيم دون االىتمام بتقويم الطالب المعمم

 . العمل مع طالب آخر يوفر فرص لممناقشة والتساؤل والتقميل من فرص اإلحباط -

 أثر تطبيق البرنامج في تعديل السموك لطالب صعوبات التعمم -

 . في كثير من التجارب ساىم في التنمية االجتماعية، وتنمية الصداقة والنمو االجتماعي- 

 . يتعمم الطالب المواقف االيجابية والقيم والميارات من خالل االقتداء با قران -

 . تعمم الطالب التعاطف مع اآلخرين -

 ا قران كان ليم تأثير قوي عمى اإلنجاز. - 

    قصبالنصعوبات التعمم الناتجة عن الشعور قمل البرنامج من بعض المشاكل السموكية لطالب -
 

 : اىز٘طيبد 
 نجاح تجربة تدريس ا قران قد ال تنطبق عمى الجميع -1

 ال يمكن تطبيق البرنامج عمى الطالب االنطوائيين إال بشروط -2

 . قد ال تناسب الطريقة نمط تعمم الطالب -3



  
       

    

 

طرق تدريس طالب صعوبات التعمم بحاجة إلى تطوير مستمر، وا فضل التجريب قبل  -4
 . التطبيق

 :ي٘ة أسي٘ة رذسيس األقشاُػ
 .الوقت المستيمك لتدريب ا قران يكون عمى حساب تدريس محتوى القرص -1

بعض المجموعات ليس لدييا الميارات التعاونية المالئمة لمعمل بشكل فعال وليس لدييا الخبرة  -2
 .تقييمفى عممية التعمم، فالطالب يختمةون فى القدرات والمستويات وبالتالي فى المتابعة وال

بعض الطالب ليس لدييم القدرة عمى وضع العالقة بين عممية تدريب ا قران ودورىم  -3
 .كمعممين

صعوبة تقييم ا قران لبعضيم البعض  ن ا قران يقيمون بعضيم بأعمى الدرجات حتى ال  -4
 .يستيان بيم فى العممية التعميمية

 .زيادة مسئولية الطالب وزيادة العمل المحدد لو  -5
اإلستراتيجيات التي يستخدميا المعممون لتدريب ا قران ما زالت غير كافية وغير متطورة  -6

 .لمتدريب

 .ال توجد مناىج تجارية متاحة ومتوفرة لتدريب ا قران -7
حرص اآلباء عمى أبنائيم فعممية التدريس بالنسبة ليم تسير حول اإلعتقاد اتقميدي بأن تمك  -8

 .بالغين إلى الطالب وبطرق مخطط ليا مسبقاً المعرفة تنتقل من ال
التكمةة العالية لتدريب ا قران والتي تشمل عمى تخطيط الوقت وتدريب المعممين وتدريب  -9

مجموعات ا قران فيي تتطمب موارد متعددة من أموال وميارات وزمن إلختيار مدربي ا قران 
دارة شئون تعميميم أ  ثناء عممية تدريس ا قران .)الطالب المعممين( وتدريبيم وا 

 .يميل أسموب تدريب ا قران إلى التركيز عمى تعزيز النوعية بداًل تغيير السموك-11

 صعوبة امتالك ا قران لحسن اإلصغاء لآلخري . -11
 :إٔذاف أسي٘ة رذسيس األقشاُ

  -ييدف أسموب تدريب ا قران إلى تحقيق مجموعة من ا ىداف ومن أىميا ما يمي :     
إتاحة الةرصة  داء النشاط التعميمي مع القرين اآلخر من خالل ا داء المشترك فى الميارة  -1

 .المتضمنة فى المادة العممية



  
       

    

 

ممارسة النشاط التعميمي تحت ظروف الحصول المباشر عمى التغذية الراجعة من القرين  -2
 .اآلخر

 .تغذية الراجعة إلى القرين اآلخرإكساب المتعمم القدرة عمى تصحيح ا خطاء وتقديم ال -3

تنمية العالقات اإلجتماعية والتعاونية بين المتعممين وتطويرىا من خالل ا داء عمى ىيئة  -4
 مجموعات صغيرة وثنائيات .

  :خظبئض اىزذسيس ىألقشاُ
 إن التدريس لألقران يجعل القرين المعمم عمى درجة كبيرة من المرونة بحيث يستطيع اإلستمرار فى
التعميم فيكتسب المعارف والميارات المختمةة التي يحتاجيا فى ممارستو لعممية التدريس من حيث 
اإلستعداد لتجريب كل فكر جديد مع تالميذه أو أن يتقبل أسئمة تالميذه بصدر رحب وأن يدرك أن 

فى التالميذ ال يريدون معممًا يعرف اإلجابة عن كل أسئمتيم بقدر حاجاتيم إلى معمم صادق 
 .التةاعل معيم وأن يراعي الةروق الةردية بينيم ويتقبل كل أشكال النقد البناء

عندما يتيح المعمم لألقران الةرصة لكي يعمم بعضيم بعضًا يحقق كثيرًا من النتائج اإليجابية  -2
ا مر المرغوبة فذلك يتيح لو أواًل فرصة تغيير الدور التقميدي لممعمم كمسيطر فى العممية التعميمية 

الذي يقمل من التوتر الذي ينشأ لدى التالميذ نحوه بإتباره مصدر السمطة. وكذلك يعنى تدريس 
ا قران المعمم من كثير من ا عمال مما يتيح لو وقتًا كافيًا  داء دوره اإلنساني الذي يتمثل فى 

مى مواجية إظيار اإلىتمام بالمتعممين كأفراد وحثيم عمى بذل الجيد والعمل ومساعدتيم ع
 الصعوبات التي تقابميم والتغمب عمى ما يعترضيم من عقبات .

 positive inter) يةيد تدريس ا قران فى تحقيق مبدأ اإلعتماد اإليجابي المتبادل -3

dependence)  كل فرد فى جماعات ا قران مسئول عن عممو كةرد وأيضًا مسئول عن عمل
عمى اآلخر من حيث تشكيل وتعزيز وتعميق أفكار غيره فى المجموعة وذلك  ن فرد يؤثر 

 اآلخرين وىى نوع من ديناميكية التحكم الذاتي المرغوب توافره بين المتعممين .

يةيد تدريس ا قران بشكل خاص وبدرجة كبيرة مع المتعممين الذين ال يثقون بأنةسيم حيث  -4
فإنو من السيل عميو التعميم أيضًا ىذا ينمي القناعة لدييم بأنو إذا كان الزميل قادر عمى التعمم 

باإلضافة إلى تشجيعيم عمى القيام بدور القرين المعمم لشعورىم بأن القيادة فى يد طالب مماثمين 
 .ليم وبالتالي فمن السيل الوصول إلييا عما إذا كانت فى يد المعمم التقميدي



  
       

    

 

ريب عمى ميارة تدريسية محددة فى يتيح التدريس لألقران الةرصة أمام الطالب المعمم فى التد -5
فترة زمنية قصيرة مع إتاحة الةرصة فى الحصول عمى تغذية راجعة وفورية إستنادًا إلى أدوات 
موضوعية مما يوفر لمطالب المعمم دورة تعمم قصيرة إذا ما قورنت بدورة التعمم فى حالة التدريب 

المعمم يتمقى تقويمًا وتدعيمًا أكثر ىذا عمى التدريس فى المواقف الةعمية وىذا يعني أن الطالب 
باإلضافة إلى أن ىناك فرصة لتكرار دورة التعمم أثر من مرة حتى يتقن الميارات التدريسية التي 

 .يتدرب عمييا

إن التةاعل المباشر المشجع بين جماعات ا قران يؤدي إلى توضيح الكثير من المةاىيم  -6
رين المعمم بخبرات متعددة تنقمو من مستوى التجريب إلى وكيةية مواجية المشكالت وتزويد الق

مستوى يعرف فيو سبب كل عمل ومغزى كل أداء وبيذا تضةى عمى كل عمل يقوم بو معنى 
وتجعل داللة باإلضافة إلى أن التةاعل بالمواجية يوفر فرصة لظيور مجموعة واسعة من المؤثرات 

م اإلجتماعي يجد أن طريقًا ليم فى أجواء ىذا وا نماط اإلجتماعية فالعون والمساعدة والدع
 .التةاعل

يتصف التدريس لألقران بالمرونة ويمكن تكييةو حسب الحاجة وحسب ما يتالءم وظروف  -7
الموقف التدريبي واإلمكانات المتاحة من ىذا المنطمق يأخذ التدريس لألقران أشكااًل متعددة يمكن 

 توضيحيا كما يمي :
عمر القرين )القرين المعمم والقرين المتعمم( يمكن أن يكون من نةس العمر أو من حيث مستوى  -أ 

 .من أعمار متةاوتة
 .من حيث عدد ا قران: يمكن أن يكون زوجيًا أو مجموعة صغيرة -ب 

من حيث ا دوار )المسئوليات( يمكن أن تكون تبادلية أو دور ثابتًا )إما قرين معمم  قرين  -ج 
 .متعمم(

ث حجم المشاركة: إما أن يقوم القرين المعمم بمساعدة المعمم ا ساسي بأن يدرس جزءًا من حي -د 
من المقرر فى فترة زمنية محددة أو يكون تدريس ا قران بشكل كمي ومتكامل أى يقوم القرين 

 المعمم بمسئوليات التدريس المتكاممة.
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