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معلةم متييةي ييةاير متال ةات الع ةر  إلحتةدا حترص كليةة الرتبيةة جامعةة ادلنوفيةة حتلةق حتقيةه رايتدةا اذلا فةة 
ضلو حتقيةه هة ا الرايةة حتةرص ال ليةة حتلةق  حتةم م ةو   اليعيوىف س يل ، ويرت ط مبجتيعه وهويته الثقافية

لةم لنرةر ت وكف ةار الرتبيةة وحتلةم الةنقل ىف تقةل التعلةيم و  و ةا ىف الرتبية العيلية كأسةا  لتا يةه ادلع
 .ال يئة ال قية

إىل التييةي   رلةا ت التعلةيم وال اةع العليةي و دمةة تيعق كلية الرتبية جامعة ادلنوفيةة ومن ه ا ادلناله 
اجملتيةةو وكلةة  مةةن  ةةبي تةةوفد بيئةةة ككا طيةةة مبييةةة للاةةبل ورحتايةةة اإلبةةداا والتييةةي وا بت ةةار   كافةةة 

التعلةةيم والةةتعلم والتعةةارا حتلةةق التعامةةل مةةو  حتيليةةيتديثةةة ىف  تا يةةه اسةةرتاتيجياتاجملةةا ت مةةن  ةةبي 
وتةدريب الاةبل حتلةق ال اةع العليةي والةتعلم  ادلوقف التعليم وإ ارة ال ف وحتيليات التقومي ال اياة

 .ال ايت ل ناء جيل من ادلعليني قا ر حتلق مواك ة التاور وا رتقاء مبنرومة التعليم مب ر

 قيه اذلدا ادلرجوه ا الدليل سي و   د معني حتلق حت ك وضليب 

 نيأي هللا  وام التوفيه ضلو تاوير حتيليات التعليم والتعلم
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 يمذيح

عليةةةني قةةةدرات ادل، وبةةةني الرتبويةةةة-التعليييةةةةتشةةةدد األ م األ ةةةدة، اتيةةةاحتاً   القجةةةوة بةةةني اتتياجةةةات الاةةةبل 
تيع تي ا  احلاجة إىل توظيف العديد من الوسايل واألساليب  ،اك ة التغيدات احلضارية اليريعة، حتلق مو ادلدنية

 واإل ةغاءحتلةق التق ةد وال اةع والنقةد  مدةارات الاةبلاحلديثةة، لليةعي ضلةو تاةوير  وا سةرتاتيجيات الرتبويةة
ومةن كجةل الو ةوي إىل ادلرتلةة ادلرجةوةى فعلةق ادلعلةم تاةوير مداراتةه     ن،ا نضة اط، إىل احلةد األق ةق ادلي ةو 

ا ت الرتبويةةة، وا هاهةةات ادلتعلقةةة بيةةا كحتيةةاع الاةةبل ومعرفةةة كرقةةق اليةة ل للو ةةوي إىل حتقةةوذلم كافةةة اجملةة
 وقلوهبم. 

لقد غةدت ادليةدة التعليييةة،   حت ةرا هة ا، مشةروحتًا إنيةانياً مويةل األمةد، رتةاج إىل حترية  ماقةات 
ومو كل ، فةن  ا هةاا  ،ا ابلدافعية والرغ ة لتاقيه كاتهالدا لية للاالب، من كجل مد    واإلبدااالعلم وال اع 

الرتبةوي اليةايد   العديةد مةن ادلتسيةات الرتبويةة احلاليةةة، مةا  اي يعتيةد حتلةق مةرع التلقةني والتعلةيم التقليديةةة، 
ن شةأ  الاالةب، وت ةةنو منةه متعليةاً إت اليةةاً سةل ياً، ينترةر  ورا  ومةةاً لليشةاركة، و  الوقة  الةة ي الةي تقلةل مةة

ه،   الوقة  الة ي الشعلة اإلبداحتيةة لديةوقد يت ي ه ا، إىل ك   مواه ه، وإمقاء  ،رد ا ادلعلم، ووفقًا دلا يراا
ة وج ابةةةة،  و    هةة ا األ م، وط ةةن الو ةةوي إليدةةا باةةرع سةةدل ادلعرفةةة والعلةةمم ةةا ر يتةةوافر وتتنةةوا فيةةه 

 ا حتتيا  حتلق ادلعلم للا وي حتليدا. 

إك كنةه  ةار  ،ل ا مل يعد  ور ادلعلم اذلام، مقت رًا حتلق تو يل ادلعلومات فقطى بةل يتعةدذ كلة  ب ثةد
وادليةتقلى الة ي ييةتايو الو ةوي إىل ادلعلومةات  والناقةد وادلق ةر ال اتةعلةب الاا شخ ةيةميةتوً  حتةن بنةاء 

، ا سةةرتاتيجيات التعليييةةةهةةي  إتةةدذ ادلدةارات اذلامةةة جةةدًا،   مدنةةة ادلعلةةم ، ومةةن هنةةا فةةن وتوسةيو ففاقةةه كاتيةةاً 
األ ةعدة فع الة ومتثرة، دلياحتدة الاالةب حتلةق التق ةد والةتعلم والتقةدم حتلةق  يةو  كأ اة تربويةومريقة توظيقدا  

وامل ادليئولة حتةن تةوفد ا ةو التعلييةي ادلبيةم، تيع سيتم التارع إىل كهم الع، وا جتياحتية والق رية اإلنيانية
 .، وك ل  مريقة ا تيارها من ق ل ادلعلملبسرتاتيجياتواألش اي ادلختلقة 

وتعتةا كليةةة الرتبيةةة هةةي ادلتسيةةة الرتبويةةة اذلامةةة الةةي يعتيةةد حتليدةةا   إحتةةدا  الاةةبل ادلعليةةني ادلةةتهلني 
ج للابل   مراتل التعليم ادلختلقةة، وا رتقةاء ابلعيليةة التعليييةة حتليًيا لنقل اخلاات   كافة األنشاة وادلناه

وكساليب تدرييدا هبدا الو وي إىل كحتلق ادليتو ت   األ اء وفقا لقدرات ادلتعليةني و  اي ةدم   سلتلةف 
 ادليتو ت التعلييية.
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 يصطهحاخ هايح

 اإلطتزاتيجيح يفهىو

كانة   ولة ا القيةا ةً  فةن : وتعةين إسةرتاتيجيو  اليوانيةة ال ليةة مةن مشةتقة كليةة إسةرتاتيجية كليةةتعةد  
 اسةتعيا اا ، واقت ةر القةا ة ك ةار طارسةدا الةي " ادلغلقة " ادلدارة إيل ت و  ما كقرل مويلة لقرتة اإلسرتاتيجية

 اخل ةوص وهب ا ، أل ر قايد من ت اين تعريقدا كيا ، احلرول بتاور مقدومدا وارت ط ، العي رية ادليا ين حتلي
 هي فا سرتاتيجية ، جامو واتد تعريف يقيدها   كنه ، تيع اإلسرتاتيجية  ينامي ية حتلي التأكيد من  بد فننه
 . للارل ادلثالية القواحتد حتن العليية ادلعلومات نرام ل وهنا كو األغراض لتاقيه ادلتاتة الوسايل استخدام فن

 كةل بةني قاسةم مشةرت  لي ةو  امتةد وإمنةا وتةدها العية رية ادليةا ين حتلةي قا راً  اإلسرتاتيجية استخدام يعد ومل
 ادلختلقة، وشلا يي ه ط ن تعريف ا سرتاتيجية حتلق كهنا: العلوم ميا ين   النشامات

 حتلةي األهةداا ادلرجةوة لتاقيةه مثلةي باريقةة ادلتاتةة والوسةايل اإلم ةاات اسةتخدام فةن هةي اإلسةرتاتيجية -
 معني. هدا لتاقيه حتيلية كساليب مدية كو م اشرة كو مش لة دلعا ة معينة مرع كهنا مبعين شل ن وجه كفضل

  انتذريض اطتزاتيجيح

 مية قاً، ابلتةدريل القايم خياادا الي التدريل إجراءات "حتن ط ن تعريف اسرتاتيجية التدريل حتلق كهنا حت ارة
 الي التدريل التدرييية دلنرومة األهداا لتاقيه ادلتاتة اإلم اات ضوء حتلي التدريل تنقي  تعينه حتلي حبيع
  ".شل نه فاحتلية وأبق ق ، ي نيدا

 
 يفهىو طزيمح انتذريض 

  ش  ك  مريقة التدريل هي إتدذ كهم ركايي العيلية التعلييية التعليية، واألسا  ال ي ين ين حتليه 
صلاتدا   حتقيه كهدافدا ادلنشو ة ابلش ل ادلالول. فقد تيايدت كمهيةة مريقةة التةدريل بعةد التاةور ال  ةد    

 كم وكيف ادلعرفة ادلعا رة، وتنوا وسايل نقلدا، وسرحتة تداوذلا. 

اريقة التدريل اليوم توسع  كهدافدا ومل تعةد رلةر  وسةيلة لنقةل ادلعلومةات مةن ال تةال ادلدرسةي إىل ف
ككها  ادلتعليني، بل كضا  وسيلة فاحتلة إلجيا  ال يئة ادلناس ة لتوليد التوا ل والتقاحتل  ادلوجةه  ةبي الةدر  

يقةةة التةةدريل هةةي  لةةة اإلجةةراءات بةةني رايةةة ادلةةتعلم مةةن جدةةة، و بةةني مةةا يقدمةةه ادلعلةةم مةةن جدةةة ك ةةرذ. ومر 
واألنشاة ادلختلقة وادلتنوحتة وادلت املة وادلتيامنة، الي يتم التخايط ذلا ختاياا  قيقا من ق ل ادلعلم، هبدا نقل 
ادلعلومات وادلدارات وكسةاليب التق ةد والقةيم لليةتعلم، وتةوفد ال يئةة ادلناسة ة لتقاحتةل حتنا ةر العيليةة التعليييةة 

  ل الغرفة الدراسية. التعليية  ا
 يفهىو أطهىب انتذريض 

ييتخدم بعة  العةاملني   الوسةط الرتبةوي كسةلول التةدريل للد لةة حتلةق مريقةة التةدريل، ول ةن هنالة  
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ا تبفا ك دا بني مريقة التدريل وكسلول التدريل. فاريقة التدريل هي ال يقية الي ينقل هبا ادلعلم ادلعلومات 
ول التةدريل فدةةو ال يقيةةة الةي ينقةة  هبةةا ادلعلةم مريقةةة التةةدريل. وكسةلول التةةدريل مةةرت ط إىل ادلةتعلم، كمةةا كسةةل

ب ورة كساسية ابخل ايص وادلوا قات الشخ ية لليعلم، وكل معلم لةه كسةلوبه اخلةاص ادلتقةر    تنقية  احل ةة 
رةةدث فرقةةا  الدراسةةية. وقةةد ييةةتخدم معليةةا  نقةةل الاريقةةة الدراسةةية ول ةةن ينقةة ها كةةل واتةةد أبسةةلول  ةةاص

واضةةاا   ميةةتوذ اسةةتيعال مببةةه. م يعةةة كسةةلول التةةدريل ادلرت اةةة ب ةةورة كساسةةية ابل ةةقات واخل ةةايص 
واليةةيات الشخ ةةية لليعلةةم تىلقضةةي إىل حتةةدم وجةةو  قواحتةةد وكسةةل زلةةد ة ألسةةاليب التةةدريل الةةي جيةةب حتلةةق 

و  كسةةاليب متنوحتةةة لتنقيةة  ت  ةةدم ادلعلةم ات احتدةةا كثنةةاء تنقيةة ا لاريقةةة التةةدريل ادليةتخدمة. وييةةتخدم ادلعليةة
مثةةةل : كسةةةلول الت ةةةرار، وكسةةةلول التأكيةةةد حتلةةةةق التغ يةةةة الراجعةةةة، وكسةةةلول التةةةدريل احلياسةةةي، وكسةةةةلول 

 التعييي،....اخل.
 انتذريض انجيذج  اطتزاتيجيحيعاييز 

  توجد مريقة تدريل واتدة منوكجية وفريدة ط ن ا حتتيا  حتليدا   كةل الةدرو  لتاقيةه األهةداا 
، فقد ت و  هنا  مريقةة تةدريل مناسة ة وفعالةة   موقةف تعلييةي تعليةي بعينةه، و ل ندةا تدريلالادلنشو ة من 

 غد مناس ة وغد فعالة   موقف تعلييي ف ر.

 وتعتيد حتيلية ا تيار مريقة التدريل ادلناس ة حتلق حتدة معايد مندا:  

الةي يىلةدر  فيدةا ادلعلةم، فيةا يناسةب ادلرتلةة ا بتداييةة قةد    ادلرتلة التعليييةك  تتناسب الاريقة مو  .1
 يناسب ادلرتلة اإلحتدا ية كو الثانوية.

لتعلم وكساليب التق د ومريقتدم   احلقة  بني ادلتعليني من تيع: ا القروع القر يةك  تراحتي الاريقة  .2
 والقدم، كيا تراحتي كحتيارهم وجنيدم و لقياام ا جتياحتية وا قت ا ية.

، فالاريقة ادلناس ة لتاقيه األهداا ادلعرفية   ت و  رلدية األهداا ادلنشو ةك  تتناسب الاريقة مو  .3
اليدوية كو ادليوي وا هاهات والقيم، ك ل  جيةب ك     تنيية التق د العليي و    اكتيال ادلدارات العيلية

تتوافةةةه الاريقةةةة مةةةو األهةةةداا الرتبويةةةة الةةةي ارتضةةةاها اجملتيةةةو، ومةةةو كهةةةداا ادلةةةا ة الدراسةةةية الةةةي يقةةةوم ادلعلةةةم 
 بتدرييدا. 

العليي للدر  وم يعة ادلا ة العلييةة، فل ةل مةا ة مريقةة تدرييةدا  نوا احملتوذك  تتناسب الاريقة مو  .4
 ناس ة، وكل زلتوذ حتليي رتاج لاريقة  ا ة.ادل

 وفليقة اجملتيو.  حتا ات وتقاليدك  تتناسب الاريقة مو  .5

مشةةاركة ك  تتوافةةه الاريقةةة مةةو نتةةايج ال اةةوث الرتبويةةة والنقيةةية احلديثةةة ، والةةي تتكةةد حتلةةق ضةةرورة  .6
  النشةةاط الةة ي جيةةري  ا ةةل غرفةةة ال ةةف الدراسةةي، ك  تشةةجو الاريقةةة روح التعةةاو  والدطقراميةةة  ادلتعليةةني

وحتيل القريه، وت عع نيحتة ا كتشاا واإلبداا لدذ ادلتعلم، كيا جيب ك  تياحتد الاريقة   إجيةا  بيئةة مناسة ة 
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 لتقاحتل وجدات نرر ادلتعليني مو ما يارته ادلعلم.
 تذريضان اطتزاتيجياختصنيفاخ 

   اسةةةرتاتيجياتتقيةةةييات  تالتةةةدريل   العيليةةةة التدرييةةةية تعةةةد    اسةةةرتاتيجياتانابقًةةةا مةةةن كمهيةةةة 
التةةةةدريل ت ًعةةةةا لتعةةةةد  األىلسةةةةل ادليةةةةتيدة مةةةةن النرةةةةر ت النقيةةةةية والقليةةةةقات الرتبويةةةةة، لةةةة ل  فقةةةةد  ىلةةةةنق  

 :التدريل إىل حتدة ت نيقات حتلق الناو التايل  اسرتاتيجيات
 : التدريل وفًقا للجدد ادل  وي إىل ثبثة كمناط  اسرتاتيجياتكوً  : تىل ن ف 

 . و  مشاركة التبمي  ،مثل مريقة اإللقاء ) احملاضرة: تىلركي حتلق جدد ادلعلم وتدا  اسرتاتيجيات (1
حبيةةع يتقانةةا  فيدةةا ا دةةد والعةةبء، كاريقةةة ادلناقشةةة  :تىلركةةي حتلةةق جدةةد ادلعلةةم وادلةةتعلم  اسةةرتاتيجيات (2

 .كتشاا ادلىلوج ه، وتل ادلش بت، والاريقة ا ستقرايية، والع ف ال هينواحلوار، وا  
كاريقةة التعلةيم الة ايت، تةل ادلشة بت، ادلشةروا، والتعلةيم : تىلركةي حتلةق جدةد ادلةتعلم  اسةرتاتيجيات  (3

 .ادلامج
 : التدريل وفقاً ألحتدا  ادلتعليني إىل مناني  اسرتاتيجياتاثنًيا: تىل ن ف 

يل ا يعةةي : وهةةي الاةةرع الةةي ختامةةب رليوحتةةة مةةن ادلتعليةةني   ف  واتةةد مثةةل التةةدر   اسةةرتاتيجيات (1
 .ادلناقشة واإللقاء واحلوار وتل ادلش بت والتعليم التعاوين

التةةدريل القةةر ي : وهةةي مةةرع تتعامةةل مةةو ادلتعليةةني كةةأفرا  ، حبيةةع يتقةةدم ادلةةتعلم     اسةةرتاتيجيات (2
 .قة التعليم ادلامج كو التعلم ابحلاسبتعليه وفقاً لقدراته واستعدا اته ، مثل مري

 : التدريل وفقاً لنوا ا تت ا  بني ادلعلم وادلتعلم إىل مناني  اسرتاتيجياتاثلثًا : تىل ن ف 
م اشةةرة : وهةةي الةةي يةةتم فيدةةا التعامةةل بةةني ادلعلةةم ومببةةه وجًدةةا لوجةةه مثةةل مريقةةة اإللقةةاء   اسةةرتاتيجيات (1

 .وادلناقشة والارع العيلية
غةةةةد م اشةةةةرة : وهةةةةي الةةةةي يةةةةتم التةةةةدريل فيدةةةةا حتةةةةن بىلعةةةةد كو حتةةةةا الشةةةة  ات والةةةةدواير   ياتاسةةةةرتاتيج (2

 .التليقييونية

 التدريل وفقاً حلاجة ادلعلم إليدا إىل مناني اثنني مها:  اسرتاتيجياترابًعا : تىل ن ف 
 ا ة: وهي مرع ييتخدمدا معليو كل خت ص حتلق تدا،  رت امدا مبةا ة التخ ةص،   اسرتاتيجيات (1

 .و  رتاجدا معليو ادلوا  األ رذ
 .حتامة: وهي الي رتاج إليدا  يو ادلعليني ، ب را النرر حتن خت  اام  اسرتاتيجيات (2

وادلعلةم النةاجه هةو الة ي ياةور  ادلييية، التدرييية إجراءااا مندا ل ل التدريل  اسرتاتيجيات من العديد ويوجد
وفييا يلي حترضا لعةد   مداراته   استخدام تش يلة ك دة من اسرتاتيجيات التدريل ادلبيية لليوقف التعلييي،

 التدريل   اجملاي الرتبوي.  اسرتاتيجياتمن 
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يصمق عمييا البعس شخيقة اإللقاء، كقج ارتبصت ىحه الصخيقة بالتجريذ مشػح أقػجـ العرػػر، 
عمى أساس أف السعمع ىػ الذخز الحي يستمػظ السعخةػة كأف السدػتسعيغ ظشتطػخكف أف ظمقػى عمػييع 
بعزػػا مسػػا عشػػجه، فيػػجؼ إةػػادتيع كتشس ػػة عقػػػليع، كىػػحا السعشػػى ظتبػػق كمبيػػـػ السجرسػػة باعتبارىػػا 

 غ عػامل نقل السعخةة إلى الصبلب. عامبل م

بيع مػغ اسػسيا أف السعمػع يحاطػخ شبلبػو مذػاةية كيذػخح ليػع السعمػمػات الججظػجة التػ  كي  
 تتعمق بسػطػع الجرس، كىحا ظبتعج فيا عغ أف تكػف عسم ة إمبلء مغ كتاب أك محكخة. 

لئليزػػاح، فػػل ك ك ػػة كالسعمػػع أاشػػاء  ػػخخو يدػػتخجـ قػػػتو بصبقاتػػو السختمبػػة، كسػػا يدػػتخجـ ظجيػػو 
 أعزاء الجدع، مخاع ا الحخكات الت  تعبخ خك قة عغ األةكار الت  ظخيج تػقيميا لمصبلب.

عػػػخض لبطػػػ ف أك  ػػػبي ف "كمػػػغ  ػػػبلؿ مػػػا سػػػبق يس ػػػغ تعخيػػػأ ىػػػحه الصخيقػػػة عمػػػى أنيػػػا 
مػغ السعمفػع إلػى كالحقائق ة  عبارات متدمدمة بحيث ظتع  خح السػطػػع السػخاد تجريدػو لمسعمػمات 

ػتا الدػس  ال ستعمفسيغ، ك يحا ةإفف الحػاسف السذاركة ة  استبلـ السعمػمػات مػغ قبػل السػتعمفع ىسػا خاسف
 ."كالبرخ برػرة رئ دة

كنجج أف الصخيقة التقميجية لئللقاء ى  أف يقػـػ السعمػع بذػخح السعمػمػات كتقػجيسيا لمتبلميػح 
ك حلظ  كخبطيا كاست عافيا كاستطيارىا.فيشسا يقتز دكر التبلميح عمى تمق  السعمػمات كاستكباليا، 

 الستحػػجث ىػػػ ةقػػ ، ةػػالسعمع متمك ػػا سػػمب ا ةييػػا ي ػػػف  كالسػػتعمع, السعمػػع ةييػػا األكبػػخ العػػ ء ظتحسػػل
 .كاإلقغاء اإلنرات إال الصبلب عمى كما... كيجي  كيدأؿ كيذخح ظتحجث الحي ىػ, الخسس 

 ةػ  كتسيفدىػا تصاليػا، الفتػ  كالسجػاالت فتبخفعاتيػا الغش فػة الصخائػق االلقائ ػة مػغ كت عج الصخيقػة
ػة، كإ بػار ككقػ  محاطػخة فػيغ كاالندجاـ التشػع  كاخػج كػلف  يذػ ل مجػاالت مػغ ذلػظ إلػى كمػا كقرف
 أنفيػا إالف  قػجميا مػغ الػخمع كعمػى الصخيقػة ىػحه أفف  إل ػو االلبػات ظشبغػ  كمػا فحاتػو، قائسػا   عالسػا   مشيا
يفػة مشيػا سػػاء االخت اجػات تمب ػة عمى قجرة كاألكثخ انتذارا   األكثخ الصخيقة تبقى  أك الشبدػ فة أك السادف

 .اإلندان  التػاقل خخكة ندج ة  األىعف  الشقصة كتعتبخ السعشػيفة،

 خطىاخ اإلنماء انجيذ 
كلك  ي ػف اإللقاء ةاعبل كمبيجا الفج مغ اإلعجاد الجيج لئللقاء، كتقد سو إلى  سذ 

  صػات أساس ة، ى :

كى  التسييج لمجرس كالتييئة لسا سػؼ يعخض مغ معمػمات، كر ػ  الػجرس الججظػج : السقجمة .1
 ة  التعمع، كيذتخط إلى كدةعيع الصبلب خساس إاارة ة  كبيخ دكر كلمتسييج كالجرس الدافق،
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لمػػجرس،  الصػػبلب عقػػػؿ لتػج ػػو ةتختػػو تخرػػز فػػل شػيمػػة زمش ػػة ةتػػخة يدػػتغخؽ  أال التسييػػج
 ليػا عامػة بأسػئمة أك, بالساطػ  الحػال  الػجرس فخ   أك قرة فحكخ التسييج ي ػف  أف كيس غ
 .بالجرس عبلقة

يعتبػػػخ العػػػخض محػػػػر عسم ػػػة االلقػػػاء، ةيػػػتع الذػػػخح كالػقػػػ  لحقػػػائق الػػػجرس : العػػػخض .2
 كأف قػػح حة السعمػمػات تكػػػف  أف لمػجرس عخطػو عشػػج ظخاعػ  أف السعمػػع كمعمػماتيػا. كعمػى

 مػػ , ةكػػخة إلػػى ةكػػخة مػػغ االنتقػػاؿ ةػػ  ظتػػجرج كأف لمصػػبلب كالبكػػخي  السعخةػػ  السدػػتػ   تشاسػػ 
 .الجرس ةعال ات ة  البرل شبلب جس   إ خاؾ عمى العسل

فػػيغ أجػػداء  كمػازنػػة مقارنػػة بعسػػل السعمػػع يقػػـػ ةبييػػا, كالسقارنػػة السػازنػػة  صػػػة كىػػ : الػػخ   .3
 كيعتبػخ .كالقجيسػة الججظػجة السعمػمػات الجرس بعزيا البعس ر صا تامػا كمتكػامبل  ككػحلظ فػيغ

 الخصػػػة كىػػحه, الدػػابقة السعمػمػػات مػػغ جػػدءا الججظػػجة السعمػمػػات لجعػػل طػػخكريا أمػػخا الػػخ  
 .الصبلب أذىاف ة  السعمػمات تخس خ عمى تداعج

كاسػتشباط الخرػائز اليامػة لمػجرس  اسػتشتاج ظػتع السخخمػة ىػحه ة : االستشباط أك االستشتاج .4
 برػػ امة الصػػبلب بسذػػاركة السعمػػع ـيقػػػ  خيػػث .مػػغ قاعػػجة أك نت جػػة أك مبيػػـػ أك تعخيػػأ

 لمصػبلب البخقػة ظت ح أف ىشا السعمع عمى أك .مبد  بأسمػب الخئ دة كاألةكار العامة القػاعج
 .اإلم اف قجر كاالستشباط كاالستشتاج البكخ إلعساؿ

كتعتبػػخ ىػػحه الخصػػػة أىػػع  صػػػات عسم ػػة االلقػػاءا ألنػػو عػػغ شخيقيػػا ظػػتع التعػػخؼ : التصبيػػق .5
التبلميح قج خققػػا نتػائج التعمػ ع التػ  تع ػذ األىػجاؼ الدػمػك ة التػ  كطػعت كالتأكج مغ أف 

 مػج  عمى لمػقػؼ الصبلب عمى األسئمة مغ عجد ليحا الجرس، كيتع التصبيق عغ شخيق شخح
 .أ خ   جية مغ أذىانيع ة  السعمػمات كتثبيت جية مغ لمجرس الصبلب ةيع

 انجيذ اإلنماءشزوط 

يػػجة، الفػػج أف تتػػػاةخ ةييػػا كج ةعفالػػةالتػػ  ظمقييػػا السعمػػع عمػػى شبلبػػو الصخيقػػة االلقائ ػػة لكػػ  تكػػػف 
 الذخكط التال ة: 

التحزيخ ليا قبل مػعجىا فػقت كاؼ : كىحا الذخط مغ األسذ اليامة ة  السحاطػخة، كمػ   - 1
، كقج درسػه كتعمسػػه مػغ سيمقػف ذلظ نجج الكثيخ مغ السعمسيغ ظيسمػنو باعتبار أنيع عمى عمع بسا 

 قبل. 
السػػج ل الدػػم ع إلػػى السػطػػػع: عمػػى السعمػػع الػػػاع  أف ظػػجرؾ أف شبلبػػو ل دػػػا مذػػغػليغ  - 2
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بالسػطػع الحي س قـػ فتجريدو ، نطػخا الزدخػاـ جػجكؿ اليػـػ الجراسػ  بالعجظػج مػغ الػجركس ، كىػحا 
ىػحا السػج ل أف، ظثيػخ  الػط  يبخض عمى السعمع أف ظبحث عغ مج ل مشاس  لجرسو. كيذػتخط ةػ 

   داةع ة التعمع لج  الصبلب .
الدػػابقة، بحيػػث يدػػتعيج الصػػبلب كخػػجة ات الػػجركس الججظػػج بسػطػػػع الػػجرسر ػػ  مػطػػػع  - 3

  السػطػع كتخابصو. 
ل ذ كػف السعمع ىػ السحاطػخ، أف يطػل ىػػ الستحػجث األكخػج ةػ  البرػل، ختػى ال يرػي   - 4

 الصبلب بالسمل. 
ظتػقػ  السعمػع أف ظتابعػو كػل   البخدية فيغ شبلب البرل الػاخج، ةػبل يجػ  أف مخاعاة البخكؽ  - 5

 التبلميح باالىتساـ نبدو. 
مخاعػػاة جػػػدة المغػػة التػػ  يدػػتعسميا السعمػػع: بحيػػث ي ػػػف جيػػج األسػػمػب، مشتك ػػا أللباضػػو  - 6

جاـ المغػة بعشاية، كجسمو متخابصة بحيث تؤد  السعشػى السقرػج بالبعػل، لػحلظ نؤكػج دائسػا عمػى اسػتخ
 العخ  ة البرحى. 

 . التعم س ةالػسائل  تجع ع اإللقاء باألنذصة دا ل البرل ككحلظ – 7
 . الحرةأف ظمخز مغ أةػاه الصبلب أىع الشقاط الت  كردت ة   - 8

 أطانية اإلنماء

 ظم :تتشػع أسالي  اإللقاء تبعا  لدغ الستعمسيغ كمدتػاىع العمس  كالجراس ، كمغ ىحه األسالي  ما 

 أسمػب الذخح كالػق : .1
ظتشاسػػ  الذػػخح أك الػقػػ  مػػ  مدػػتػ  تبلميػػح السخخمػػة االفتجائ ػػة كأعسػػارىع ةػػ  معطػػع السػػػاد 

ة السعمفع ةييا الجراس ة كيتشاكؿ  بذػ ل أجدائيػا مغ جدء كلف  كيذخح كالتػط ح بالتبديخ الجراس فة السادف
، ة جعل فيجؼ كذلظ تجريج ف  لمتأكفػج التعم س فػة األسػئمة اسػتخجاـ مػ  كمبيػمػو كاطحة الجراس فة السادف

ب ةيع مغ  .لمذخح الصبلف
ة إيزاح كمالبا  ما ظتع ، مرصمح أك كمسة، إيزاح: مثل كاطحة، بألباظ الغامزة السادف  أك عمس ف

، نػػزف  أك جسمػػة، ، خػػجظث أك قخآنػػ ف  يجػػػز كال الستعمفسػػيغ، مػػجارؾ مػػغ قخيبػػة بعبػػارات مقػػاؿ أك نبػػػيف
 السذخكح. عغ قعػ ة يقلف  ال مخي  بسخادؼ الذخح

 أسمػب السحاطخة: .2
ظتبلءـ ىحا األسمػب م  السخاخل التعم س ة الستقجمة، مثل السخخمة الثانػيػة كالجامع ػة، كيقتزػ  
ىحا األسمػب ق اـ السحاطخ بدخد السػطػع، كعمى الصبلب تدجيل الشقاط كالعشاقخ كاألةكار اليامػة 

طػػخة ي دػػسح لمصػػبلب بإلقػػاء األسػػئمة كالسشاقذػػة كاإلجابػػة أاشػػاء السحاطػػخة، ك عػػج االنتيػػاء مػػغ السحا



 جامعة ادلنوفية -الرتبية اسرتاتيجيات التعليم والتعلم والتقومي والتدريب                                          كلية 
 

- 16- 
 

 عشيا مغ قبل السحاطخ.

 :أسمػب الدخد القرر  .3

، كىػ  بذػ ل كالحقػائق السعمػمػات تقػجيع عمػى قائسػة تجريد فة شخيقة ى   الصخائػق مػغ قررػ ف
 كالحقػائق السعمػمػات مػغ الكثيخ كتكدبيع انتباىيع، جحب عمى تداعج كػنيا, الرغار لتعم ع السثمى

ة ر   كيج  كجحفابة،   قة برػرة كالخمك فة، التاريخ فة،  .تحك قو أجل مغ نػرده الفحي باليجؼ القرف

ة  البػغف  مػغ معيفشػة قػاعػج عمػى ت بشػى الخ اؿ أك الػاق  مغ مدتػخاة نثخيفة خ اية" ى  كالقرف
، ة، خػادث أك كاخجة بحاداة كت عشى األدف ف  آدم فػة بذخرػ فات تتعمفػق الخ ػاؿ أك الػاق  مغ ت دتسجف  عجف

 ةػ  نرػيبيا كي ػػف  الشفػاس، خ ػاة ةػ  التبػاظغ ىػػ كسػا خ اتيػا، أسػالي  ةػ  تتبػاظغ آدم فػة، ميخ أك
ة  .التأافخ أك التأايخ خيث مغ متباكت ا القرف

 تقػػجيع عمػػى تعتسػػج خيػػث اإلندػػاف اسػػتخجميا الفتػػ  كالتقميجيفػػة القجيسػػة الصػػخؽ  مػػغ كتعتبػػخ
ػػة إلػػى الػػجرس كتحػيػػل قررػػ ف  بذػػ ل كالحقػػائق كالسعػػارؼ السعمػمػػات  كالتػػ  كمذػػػقفة، مستعػػة قرف

 السعمػمػات كإكدػافيع الستعمفسػيغ انتبػاه جػحب عمػى تدػاعج كالفتػ  لمتعم ع، السثمى األسالي  مغ ت عتبخ
 .كالحقائق
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  وانحىار انًنالشح طزيمح
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ةدػػػؼ  السيػػع، الغيػػخ السسػػل الجػػجؿ بػػاب مػػغ كل دػػت ك شػػاءة ىادةػػة السشاقذػػة تكػػػف  عشػػجما
 كتػع ىادةػا الحػػار مػطػػع كػاف كمسػا ك التػال  كالسعخف ػة، الحىش ػة الصالػ  قجرات تداعج عمى تشس ة

 .الستعمع مرمحة ة  السصمػب اليجؼ خقق كمسا مشدق بأسمػب اعتساده

 خػػؿ الصخيقة ىحه تجكر خيث ،" سقخاط" البيمدػؼ عيج مشح التعم ع ة  األسمػب ىحا ع خؼ
 كاقتخاخػػاتيع، آرائيػػع اختػػخاـ مػػ  كالسشاقذػػة، لؤلسػػئمة البخقػػة كإتاخػػة الصػػبلب، كمذػػاركة تبكيػػخ إاػػارة
 فػيغ الحػػار عمػى كتقػـػ كمياريػا ككجػجان ا معخف ػا الصالػ   خرػ ة تشس ة ة  تداعج الصخيقة كىحه

 شخيقػة أك الحػاريفػة الصخيقػة أخ انػا   عمييػا ي صمػق لػحلظ مشاقذػة، أك أسػئمة قػرة ة  كالستعمفع السعمفع
 .السشاقذة

 خػػار بػإدارة السعمػع ق ػاـ عمػى تعتسػج شخيقػة" بأنيػا كالسشاقذػة الحػػار شخيقػة تعخيأ كيس غ
 ".ججظجة معمػمات أك ف انات إل  الػقػؿ فيجؼ التجريد ، السػقأ  بلؿ مغ  بػي 

 أشكال انًنالشح

السشاقذػػػة، كأكثػػػخ أ ػػػ اؿ لمسشاقذػػػة أ ػػػ اؿ كترػػػش بات متعػػػجدة، يحػػػجدىا دكر السعمػػػع ةػػػ  
 السشاقذة  يػعا  ى :

 أكال : الصخيقة الحػارية )الحػار الدقخاش (: 
أكثػخ أنػػػاع السشاقذػػة انتذػػارا ، كي ػػػف دكر السعمػػع السػجػػو كالسخ ػػج لمسشاقذػػة كيعػػج األسػػئمة 

 . الرح حة كيداعج الصبلب عمى اإلجابة
 اان ا : السشاقذة الحخة: 

خػج الصػبلب، كيشحرػخ دكره ةػ  السحاةطػة عمػى سػيخ السشاقذػة يذتخؾ السعمع ةػ  الحػػار كأ
 . ، كجحب االنتباه إلى مػطػع السشاقذةكالتشط ع

 انحررىار طزيمررح فاعهيررح يرر  تشيررذ انترر  انشررزوط

  وانًنالشح

 ةػػ  اسػػتخجاميا عشػػج ةعالػػة الصخيقػػة ىػػحه لجعػػل الذػػخكط مػػغ مجسػعػػة مخاعػػاة السعمػػع عمػػ 
 كاالعتبػارات الشقػاط ىحه كمغ خػليا الخأي كإفجاء الججؿ إل  تحتاج الت  السػطػعات، بعس تجريذ

 :ظم  ما

 العشاقخ ىحه مغ عشرخ كل عمى أسئمة كقغ لعشاقخ، الجرس مػطػع قدع. 
 اليجؼ ليحا مشاسبة تكػف  كأف تحك قو، ظخاد محجد ىجؼ ذات تكػف  أف. 
 الرح حة اإلجابة عمى تداعج ختى مشصك ا   تختيبا   مختبة الحػار أسئمة تكػف  أف. 
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 الصبلب عقم ة الحػار أسئمة تشاس  أف. 
  (نعع) أك( ال) ب اإلجابة تتصم  الت  األسئمة تجش 
  قجراتيع مغ الح  أك الصبلب إذالؿ إلى تؤدي الت  التعجيدية األسئمة تجش. 
  السشاقذة أاشاء معيشة إجابة تبش و إلى التمس ح أك فخأيو لئلدالء السعمع تجش. 
  فػشبذ اآلراء جس ػ  إلػى يدػتس  أف كعم ػو السشاقذػة، أاشػاء األخ ػاـ إقػجار مغ السعمع تجش 

 .االىتساـ
 األكل ة إجافتو ة  الشطخ إعادة لمصال  ظتدشى ختى لمتبكيخ الكاة  الػقت الصمبة إعصاء. 
 الػحي السػطػػع إلػى كالشقػاش الحػػار إلعادة الجمدة  بلؿ السعمع قبل مغ محجدة أسئمة شخح 

 .جانب ة مػطػعات مشاقذة ة  االستخساؿ الصمبة كيجش  خػلو، ظجكر
 بالتدػاكي  البػخص تػزيػ  ظخاعػى كأف الحػػار، جمدة عمى معيشيغ شبلب بد صخة الدساح عجـ 

 .الجس   عمى
 (.ال ظ يرغ  أف تح  كسا تساما   زميمظ إلى اإلقغاء أخدغ)  عار عمى التأكيج 
 التعم س ة. تجع سيا بالػسائل 
 إلػػى تػػؤدي ال ختػػى ةييػػا، مسػػػض ال كاطػػحة برػػػرة األسػػئمة قػػ امة عمػػى قػػادرا ي ػػػف  أف 

 . الصبلب أةكار تذػير
   شػخؽ  ةػ  ظشػػع أف لمسعمػع يدػسح ختػى األكثػخ عمػى دقائق العذخ عمى الحػار ظديج أال يج 

 بصػخؽ  ظتعمسػػف  التبلميػح مختمػ  أف تقػػؿ الح سػة ألف الصػبلب مػ  تعاممػو كأسالي  تجريدو
 .مختمبة
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 انعصف انذهن 
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 اإلفػجاع  التبكيػخ تذػجف  التػ  الحجظثػة الصػخؽ  مػغ التعمػ ع ةػ  الػحىش  العرػ  شخيقػة تعجف 
 كاألةكػار اآلراء كل بطيػر يدسح كاألماف الحخية مغ جػ ة  الستعمسيغ عشج الكامشة الصاقات كتصمق

كالسػطػػعات  القزػايا ةػ  الصخيقػة ىػحه كترػمح السػقػأ مػ  التباعػل قسػة السػتعمع ةػ  ي ػف  خيث
 الجسػاع  لمتبكيػخ كأسمػب الحىش  كيدتخجـ العر  قح حة، كاخجة إجابة ليا ل ذ الت  السبتػخة

 .الحىش ة كالعسم ات القجرات زيادة بقرج السختمبة، كالح ات ة السذ بلت مغ كثيخ خل ة  البخدي أك

 أي، معيشػة مذ مة لحل كالسجسػعات األةخاد مغ إفجاع ة كآراء أةكار كإنتاج تػليج بو يقرج
 األةكػار مػغ قػجر أكبخ لتػليج االتجاىات كل ة  لمتبكيخ كالجاىدية اإلاارة مغ خالة ة  الحىغ كط 
 اآلراء كػل بطيػػر يدػسح الحخيػة مػغ جػػ لمبػخد ظتػاح بحيػث السصخكح، السػطػع أك السذ مة خػؿ

 . كاألةكار

 أفخزىػا كمػغ العخ  ػة التخ ػيػة األدف ػات ةػ  أ ػخ   مدػس ات الػحىش  العر  عمى أشمق كلقج
 كالقرػ  ذىش ػا ، السذػ مة مياجسػة الػحىغ، قجح األةكار، استسصار الجماغ، كعر  األةكار، عر 
 الحىش 

 أف عمػى جس عػا تتبػق أنيػا إال الحىش  العر  عغ السختمبة السدس ات تمظ مغ الخمع كعمى
  ػبلؿ مػغ كذلػظ كالسبجعػة الججظػجة األةكػار مػغ عػجد اكبػخ أنتػاج إلى ظيجؼ الحىش  العر  أسمػب
 لكػػل كالتقيػػ ع الشقػػج أرجػػاء عمػػى اآلراء معطػػع اتبقػػت كأيزػػا الغػػخض ليػػحا كمقرػػػدة مشطسػػة مػاقػػأ
 لمجمدػة السحػجد الػقػت انتيػاء بعػج مػا إلى الحىش  العر  جمدات أك عسم ة  بلؿ السشتجة األةكار

 .الحىش  العر 

 الجسػاع  لمتػجري  قػسست التػ  الجساع ػة األسالي  أخج ىػ الحىش  العر  أسمػب يعتبخ
 ىػػػ أقػػبح فػػل  ػػاص فػجػػو كالرػػشاع  التجػػاري  العسػػل مجػػاؿ كةػػ  السختمبػػة العسػػل مجػػاالت ةػػ 

 االرتقػاء عمػى القػادة يداعج خيث السختمبة التشط س ة البيئات ة  كاستخجاما    يػعا   األكثخ األسمػب
 كثيػخا   عم ػو أد ػل كقػج ظشاقذػػنيا التػ  القزػايا تجػاه األةكػار مػغ ف س  مق كعمى أعساليع بسعطع

 السػاقػأ كة  الجامعات كشمبة السجارس تبلميح فيغ الجساع  لبلستخجاـ مبلئع لجعمو التعجيبلت مغ
 خمػػؿ عمػى التػقػل كةػ  لػجظيع كةػ  لج  بسا استبادة أقرى تحقيق عمى يقـػ السختمبة التعم س ة

 ججظجة.
 

 

 

 يثادئ انعصف انذهن 
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 الخئ د ة التال ة:يدتشج العر  الحىش  عمى السبادئ 
 انًثذأ األول: إرجاء

 انتمييى

انًثذأ انثان : انكًيح 

 تىنذ اننىعيح

تأجيػػل إقػػجار أ  خ ػػع عمػػى األةكػػار 
السصخكخػػة أاشػػاء السخخمػػة األكلػػى مػػغ 

 عسم ة العر  الحىش .
 

بسعشػػػػى أف األةكػػػػار الكثيػػػػخة السصخكخػػػػة 
ميسػػػػا كانػػػػت يس ػػػػغ أف تكػػػػػف مقجمػػػػة 

ميػػخ عاديػػة لمػقػػػؿ إلػػى أكػػار ق سػػة أك 
ةػػ  مخخمػػة الخقػػة مػػغ عسم ػػة العرػػ  

 الحىش .

 انًثذأ انثانث: إطالق
  انتفكيز حزيح

 عهً انًثذأ انزاتع: انثناء
 اآلخزي  أفكار

 التبكيػخ يعيػق قػج مسػا التحػخر أي
 مغ خالة إلى لمػقػؿ كذلظ اإلفجاع 

 ظديػج بسػا الػتحب  كعػجـ االسػتخ اء
 عمػػى اإلفجاع ػػة القػػجرات انصػػبلؽ
 ال جػػ ةػ  األةكػار كتػليػجالتخيػل 
 ، كالتقيػ ع الشقػج مػغ الحػخج يذػػ و
 األ صػاء أف إلػى ىػحا السبػجأ كيدػتشج

 قػج كالصخيبػة الغخيبػة الػاقع ػة ميػخ
 األ ػخاص عشػج أةزػل أةكػارا   تثيػخ

 اآل خيغ.

 كالخخكج اآل خيغ أةكار تصػيخ جػاز أي
 ل دػت السقتخخػة ةاألةكػار ججظػجة بأةكار
 ألي خػق ةيػ  أقػحافيا عمػى خ ػخا  

 مشيا أ خ   أةكار كتػليج تحػيخىال مذارؾ
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 خطىاخ تىظيف انعصف انذهن  ف  انتذريض

 :يس غ تػض أ ىحه االستخات ج ة دا ل البرل مغ  بلؿ تشبيح الخصػات التال ة

 لىاعذ انعصف انذهن 

 لك  ظشجح تصبيق ىحه االستخات ج ة، تػجج مجسػعة مغ االعتبارات، مشيا:
  الجرس بذ ل جيج.تييئة لسذ مة 
 .عجـ كط  عجد محجد لؤلةكار السصمػ ة 
 .اإلنرات باىتساـ لكل ةكخة ت صخح 
 .إتاخة البخقة لسذاركة جس   التبلميح قجر اإلم اف 
 . تخؾ كقت الجمدة مبتػح 
 .عجـ انتقاد أةكار األ خيغ أك االعتخاض عمييع 
 .عخض جس   األةكار بغس الشطخ عغ  صئيا أك قػافيا أك مخافتيا 
 .دمج األةكار الستذافية كتصػيخ بعزيا 
 .تختي  األةكار خد  األىس ة أك كاقع ة التشبيح 

  انذهن  انعصفدور انًعهى ف  أطهىب 

لػحا يجػ  أف تتػػةخ لجيػو القػجرة عمػى  الػحىش  العرػ ظمعػ  السعمػع دكرا  بػارزا   ػبلؿ جمدػة 
  ، مغ ىحه األدكار:اإلدارة الشاجحة كالك ادة الح  سة دا ل البرل

  كيشبغػ  أف تتػػػةخ ةػػ  ، اىع العقمػػ مصػبلب بصخيقػػة تتشاسػػ  مػ  مدػػتػ لاألر عػػة  السبػػادئ ػخح

ا تخ مذ مة أك 
 قز ة مثيخة لمتبكيخ

قدع البرل لسجسػعات 
كاشخح عمييع السذ مة 
 ة  قػرة سؤاؿ مبتػح

اشم  مغ السجسػعات 
انتاج أكبخ عجد مس غ 

مغ األةكار لحل 
 السذ مة

اشم  مغ كل 
مجسػعة عخض 

األةكار الت  
 تػقمت إلييا 

مشاقذة الصبلب لؤلةكار 
السصخكخة ال ت ار 

 األند 
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  .السعمع القجرة عمى الحػار كالسشاقذة
  يقـػ فجكر السعاكف لسجسػعات الصبلب بحيث يقـػ ب تابة األةكار الت  يقجميا الصبلب ة  أف

لتتع  الحىش  العر قػائع كةئات عمى الدبػرة ختى ظتع الخجػع إلييا بعج االنتياء مغ جمدة 
عسم ػػة مشاقذػػتيا كتقػيسيػػا خيػػث يدػػتبعج السعمػػع كػػل األةكػػار التػػ  ال تترػػل بحػػل السذػػ مة 

 .بصخيقة ميخ مبا خة ال يذعخ فيا الصبلب
  لمسشاقذة كتقجميايج  عمى السعمع أف ظػةخ لمتبلميح السشاخ السشاس  كالسبلئع. 
  ظشبغ  عمى السعمع أف ي ػف عارةا كممسا  ب ل تباقيل السذ مة كأف يزب  السػاقػأ السختمبػة

بأسمػب ىادئ كخ  ع دكف ةطاضة أك انبعاؿ فل عم و أف ي ػف بذػ ا  لسا ظبجيو الصبلب مػغ 
 .أةكار كخمػؿ  اقة بالسذ مة السخاد خميا

 كقبػػؿ أيػة ةكػخة تصػخح  الػحىش  العرػ ة  جمدات  تذج   الصبلب الستخددظغ عمى االنجماج
 .ة  البجاية مشيع

  يج  عمى السعمع أف يقدع البرل إلى مجسػعػات كيػطػح مػغ فجايػة الجمدػة ميسػة كػل ةػخد
 .السصمػب مشو ة  السجسػعة كالدمػؾ

  تػةيخ الػقػت الكػاة  لمتبلميػح لتقػجيع أةكػارىع كالتعبيػخ بحخيػة كشبلقػة عشيػا كتذػج   الحمػػؿ
 .الغيخ مألػةة

 تذج   التبلميح عمى كثخة كتػليج األةكار كذلظ مغ  بلؿ تأجيل عسم ة التقػيع. 
 ظبد  السذ بلت الخئ د ة إلى مذ بلت ةخع ة كيػطحيا لمصبلب. 
 كار شبلبو كذلظ بإعبلنو قخاخة أف أةكار الصبلب قج تربح أةزل مغ أةكػار ظبث الثقة ة  أة

 السجرس
  اختخاـ أةكار الصبلب كتقجظخىا كعجـ الدػخخية مشيػا فػل يحػث شبلبػو عمػى التعػاكف كالسذػاركة

 .باآلراء كاألةكار السختمبة

كأ يخا  نجج أنو لك  ظشجح السعمع ة  تحقيق إيجاف ة الصبلب ةػ  عسم ػة الػتعمع كةػ  تشس ػة  
 الػحىش  العرػ قجراتيع عمػى التبكيػخ الفػج مػغ اسػتخجامو العجظػج مػغ األسػئمة التػ  تشاسػ  أسػمػب 

ترػػػر  مػػاذا يحػػجث لػػػ ..  تخيػػل أف ....  لشعػػخض أف...  :كتحتػػاج إلػػى العجظػػج مػػغ اإلجابػػات مثػػل
 ما رأيظ ة  ....  أف.... 
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  انتعاون  انتعهى
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 الػتعمع، لعسم ػة كثيػخا تزػ أ التػ  كالستصػػرة الحجظثػة االستخات ج ات مغ التعاكن  التعمع يعج
 اال ػػخيغ، كالػػتعمع مػػ  بالتعػػاكف  تعمسيػػع ةػػ  اإليجاف ػػة السذػػاركة عمػػى بالقػػجرة الصػػبلب تػػدكد أنيػػا إذ

ا، ل ذ مبيـػ كاقعو ة  التعاكن   ظشدقػف  األقجمػف  كاف ةقج البذخي، الجشذ قجـ قجيع ىػ فل ججظج 
 .خاجاتيع كتؤمغ أمخاطيع تحقق الت  األعساؿ مغ كثيخ إنجاز عمى كيتعاكنػف  جيػدىع

ي عػػخفؼ الػػتعمع التعػػاكن  بأنػػو نسػػ  مػػغ الػػتعمع يعسػػل ف ػػو الصػػبلب معػػا  مػػغ  ػػبلؿ مجسػعػػات 
قػػغيخة ميػػخ متجاندػػة إلنجػػاز ميػػاـ محػػجدة، إذ ظتعػػاكف شػػبلب كػػل مجسػعػػة مػػ  بعزػػيع بعزػػا 

خػل السذػ بلت  كيتبادلػف األةكار كاآلراء كالسعمػمات الت  تداعجىع عمػى تشبيػح السيػاـ السصمػ ػة أك
اإليجػػاف  الستبػػادؿ فػػيغ أعزػػاء السجسػعػػة  دالسعخكطػػة عمػػييع، كسػػا أنػػو ظػػؤدي إلػػى زيػػادة االعتسػػا

 كتشس ة العجظج مغ السيارات االجتساع ة كذلظ تحت تػج و كإ خاؼ السعمع.

  انتعاون  انتعهى يثادئ

 التال ة:السبادئ  خػؿ ظتسخكد التعاكن  التعمع مجسػعات ة  التعم ع إف
 االعتمبد اإليجببي المتببدل (1

 مػغ التعم س ػة، كيتأكػجكف  السػادة ظتعمسػػف  بأنيع الصمبة يعتقج أف التعاكن ، التعمع متصمبات أكؿ إف
 بأنيع ظجركػف  بحيث السادة، ىحه ظتعمسػف  مجسػعتيع أعزاء جس   أف

ةػ   زمبلؤىػع ظػشجح لػع مػا ىػع ظشجحػػا أف يس ػغ ال بذػ ل السجسػعػة ةػ  زمبلئيػع مػ  مختبصػػف 
 عيجت الت  السيسة ي سمػا ختى مجسػعتيع ة  جيػدىع ظشدقػا أف ةعمييع ، السجسػعة

 . إلييع
 التفبعل المببشر (2

ا مبا خ ا تباعبل التعاكن  التعمع ظتصم   كنجػاخيع  بللو تعمسيع مغ يعدزكف  الصمبة، فيغ لػجو كجي 
ا بعزيع م   . ةييا اآل خيغ لتعمع السجسػعة ة  عزػ كل جيػد كمجح كتذج   فجعع كذلظ بعز 

 المسئىليت الجمبعيت والمحبسبت الفرديت (3
 كمغ مع ا، كالبخد السجسػعة إلى الشتائج كعدك ةخدي ا شال  كل أداء فتقػيع البخدية السداءلة تتع
 كمغ إلكساؿ السصمػب، كالتذج   السداعجة إلى يحتاج أعزائيا ِمغ َمغ السجسػعة تعخؼ أف السيع

 ما فتعم ع الصال  كق اـ شال  لكل ةخدي امتحاف إعصاء البخدية السدئػل ة تشط ع ة  الستبعة الصخؽ 
 . السجسػعة ة  اآل خيغ زمبلئو إلى تعمسو

 .المهبراث االجتمبعيت بين األشخبص داخل المجمىعبث الصغيرة (4

 السيارات،ىحه  تدتخجـ لع ةإذا التعاكن ، التعمع عشاقخ مغ ميس ا عشرخ ا االجتساع ة السيارات ت سثل
 كػاف السيػارات، ىػحه األعزاء استخجـ ككمسا كالسعاظيخ، السح ات مدتػ   دكف  السجسػعة أداء كاف
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 جػدة، كمغ ىحه السيارات: أكثخ التعمع
ا فبعزيع كيثقػا . يعخةػا1       . بعز 
           . مسػض كدكف  فجقة ظتػاقمػا .  2
ا بعزيع كيجعسػا يقبمػا .  3  . بعز 
 . فشاءة إيجاف ة بصخيقة فيشيع تق  الت  الخبلةات يحمػا .  4

 : المجمىعت عمل معبلجت (5

 عمػػى كمػػج  محاةطتيػػا أىػػجاةيا، تحقػػق كمػػج  السجسػعػػة، عسػػل تقػػػيع ةػػ  األ يػػخة الخصػػػة تعتبػػخ
 ةاعم ػة كتحدػيغ عمػى تػطػ ح السجسػعػات عسػل معالجػة كتعسػل أةخادىػا، فػيغ ةاعمػة عسل عبلقات

 .أىجاؼ السجسػعة تحقيق أجل مغ التعاكن ة بالجيػد اإلسياـ ة  األعزاء

  انعًم ويجًىعاخ انتعاون  انفزق تي  انتعهى

 :ى  قبات بخسذ قغيخة مجسػعات ة  العسل عغ التعاكن  التعمع ظتسيد
 .التعمع أاشاء بإيجاف ة البعس بعزيع عمى السجسػعة أةخاد يعتسج أف الفج .1
 ةػػ  ككعزػػػ كبػػخد عسمػػو عػػغ يدػػأؿ ةػػخد كػػل أف إال كسجسػعػػة ظػػتع العسػػل أف مػػغ بػػالخمع .2

 .السجسػعة
 .التعمع عمى كيذجعو كيؤازره اآل خ مشيع كل يداعج أف السجسػعة أعزاء مغ ظتػق  .3
عػخض   ػبلؿ مػغ السعمػع لػو يعمسػو مقرػد سمػؾ ىػ السجسػعة أةخاد فيغ التعاكن  الدمػؾ .4

 .سمػكيع كتقي ع متابعتيع اع التباعل ة  معيع كالسذاركة أماميع نسػذج
 العسػػل مػغ االنتيػاء ك عػػج الػبعس بعزػيع سػػمػؾ األةػخاد يبلخػ  السجسػعػػة ةػ  العسػل أاشػاء .5

 الػػحي الدػػمػؾ كمػػا كااليجاف ػػات الدػػمب ات السجسػعػػة ةػػ  مػػشيع كػػل سػػمػؾ خػػػؿ ظتشاقذػػػف 
 لتحدػػيغ  صػػة معػػا   كيزػػعػف  العسػػل عػػػؽ  الػػحي كالدػػمػؾ االنجػػاز عمػػى السجسػعػػة سػػاعج

 أدائيع.

 تي  انًتثادل اإليجات  االعتًاد تناء طزق 

 انطالب

  السجسػعة تكػف  ختى مشيا  يئا   ظشجد أف عزػ كل عمى معيشة كمياـ أعساؿ السعمع يز 
 ناجحة.

 السذػج  -السدػجل -القػارئ  مدؤكل ة ف و ظتحسل دكر عزػ لكل يحجد باف كذلظ األدكار تعييغ 
 العارض. – السمخز - السبلخ  –
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 : بلؿ مغ السجسػعة أةخاد فيغ الستبادؿ االيجاف  االعتساد تحقيق لمسعمع كيس غ 

 الس اةأة ة  السذاركة: 
 ي اةػأ ةسػثبل  .  ي اةػأ ال أك ي اةػأ ةالكل عشجئح الس اةأة نبذ عمى السجسػعة ة  ةخد كل يحرل عشجما

 تدػس ة أك التذػخيبات قائسػة ةػ  األسػساء كطػ  أك أشػػؿ، راخػة كقػت أك زيػادة، درجػات أك بجائدة،
 السػجح عبػارات اسػتخجاـ طػخكرة إلػى االنتبػاه مػ  جساع ػة، م اةػأة مػشح أك مسيػد، باسع السجسػعة
 .كالتذج  

 السػارد ة  السذاركة: 
 مػطػػػع مخخمػػة أك العسػػل مػػغ جػػدء إنجػػاز مػػشيع كػػل ةيتػػػلى السجسػعػػة أةػػخاد عمػػى األعسػػاؿ تػزيػػ 

 :كمشيا. السجسػعة باسع كتك ع تجس  التقي ع، اع
  السجسػعات. أةخاد عمى العسل أجداء تػزي 
  العسل. أاشاء السجسػعة أةخاد عمى محجكدة أدكار تػزي 
 الترح ح. أك التقػيع ة  السجسػعة عغ ليشي  السجسػعة أةخاد ألخج عذػائ  ا ت ار 

 :انفزديح انًظؤونيح تناء طزق 

 :مشيا شخؽ  بعجة البخدية السدؤكل ة مبجأ تصبيق لمسعمع يس غ
  مشبخدا شال  كل كيجي  ا تبارا يجخي. 
 سؤاال إل و كيػجو عذػائ ة بصخيقة اخجىع يختار. 
  اليجؼ لتحقيق مجسػعتو قامت ك أ لدمبلئو يذخح أف السجسػعة شمبة اخج مغ يصم 

 .مشيع السصمػب
 السجسػعة لعسل ةخد كل بو يديع الحي السجيػد قجر تحجظج. 
 كاألةخاد لمسجسػعات الخاجعة التغحية تقجيع. 
 أةخادىا فػاسصة الستكخرة السجيػدات تجش  عمى السجسػعات مداعجة. 
 الشيائ  الشاتج مدئػل ة ة  ةخد كل عمى التأكيج. 

  انتعاون  انتعهى ف  االجتًاعيح انًهاراخ

 السختمبة الشطخ كجيات تقبل. 
 التعبيخ عمى كالقجرة المغػية السيارات تحدغ. 
 السدؤكل ة، تحسل البخيق، فخكح العسل الحات، اختخاـ القخار اتخاذ مثل تعاكن ة ق سا   تعمع 

 .الجكر التداـ



 جامعة ادلنوفية -الرتبية اسرتاتيجيات التعليم والتعلم والتقومي والتدريب                                          كلية 
 

- 29- 
 

 الرف ة مداىساتيع كمغ السعمع عغ الصبلب استقبلل ة مغ ظديج. 

  انتعاون  انتعهى ف  انًعهى دور
ىشاؾ مجسػعة مغ األدكار كالسياـ السحجدة لمسعمع  بلؿ تشبيح التعمع التعاكن  دا ل البرػل بأنساشػو 

 التجريذ كأاشائيا ك عجىا مشيا ما ظم :السختمبة قبل عسم ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دور

انتعاون  انتعهى ف  انًتعهى  

 بعزػػيا ل  سػػل تػػػزع األدكار ىػػحه محػػجد، دكر السجسػعػػة ةػػ  عزػػػ لكػػل يدػػشج التعػػاكن  الػػتعمع ةػػ 
لمصػبلب،  األمػخ تخؾ مغ فجال الصبلب عمى األدكار فتػزي  فشبدو السعمع يقـػ أف األةزل كمغ بعزا ،

 :ظم  ما األدكار تمظ أمثمة كمغ
  الك اديLeader: الجس   مذاركة مغ كالتأكج الحػار كق ادة السيسة  خح كدكره. 
 السدجل Recorder :مغ السجسػعة إل و تتػقل ما كل كتجكيغ السبلخطات فتدجيل كيقـػ 

 .الشيائ  التقخيخ نتائج كندخ
  الباخثResearcher إلييػا تحتػاج التػ  كالسػاد السرادر كل تجييد ة  دكره : كيتمخز 

 السجسػعة

 . إجخائًيا تحجيًجا التعميسية بالسادة العالقة ذات التعميسية األهجاف تحجيج-
 طبيعدة عمد  يتؾقد  ذلدػ كدان وإن ، مجسؾعدة لكد  األفدخاد عدجد تحجيدج-

 . إليها السؾكمة والسهام الستاح والؾقت ، السجسؾعة
  مجسؾعة ك  أفخاد عم  والسدؤوليات السهام تؾزيع-
 . وتشغيسه الجراسي الفر  تختيب-
 .لمجرس الالزمة التعميسية السؾاد إعجاد-

لثم 

 انذرص

 . السجسؾعات في العس  عم  دافعيتهؼ وإثارة الظمبة تحفيد-
 . التعمؼ عم  الظمبة مداعجة-
 .التعميسية السجسؾعة فاعمية تفقج-
 الظمبدددة أسددد مة عمددد  اإلجابدددة مثددد  عسددد ، ألداء السدددداعجة لتقدددج ؼ التدددج  -

 . واستفداراتهؼ

 أثناء

 انذرص

 التأكج مؽ تحقق الظالب لألهجاف التعميسية.-
 اقتخاح بعض التؾجيهات لتحديؽ التعمؼ بالسدتقب .-
 .التقؾيؼ هحا عؽ راجعة تغح ة وتقج ؼ ، بالظال أداء تقؾيؼ-
 مكافأة السجسؾعات التي نفحت مهامها عم  أفز  وجه.-

 تعذ

 انذرص
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  :بديػلة. اآل خكف  يبيسيا بحيث ك باعم ة فػطػح البكخة عغ تعبيخهالقارئ 
 : تقبػػل عمػػى القػػجرة لجيػػو ي ػػػف  أف عمػػى كالسذػػاعخ األةكػػار ةػػ  لآل ػػخيغ مذػػاركتو السذػػج 

 األةخاد. فيغ الخبلةات اآل خيغ، خل كمذاعخ أةكار
 .السمخز: إعجاد ممخز أك تقخيخ عغ العسل الس م  فيا السجسػعة 

 انتعهى انتعاون  داخم انفصمصىر تطثيك 

عًم انطالب  (أ )

 STADف  فزق يتثاينح انتحصيم 
تعج ىحه االستخات ج ة مغ أبد  أ  اؿ التعمع التعاكن ، إذ ظػتع  بلليػا تقدػ ع الصػبلب إلػى ةػخؽ 
متباظشػػة، بحيػػث ظتكػػػف كػػل ةخيػػق مػػغ أر عػػة أعزػػاء ميػػخ متجاندػػيغ تحرػػيم ا  )أي مختمبػػيغ ةػػ  

أعزاء كل ةخيق فجراسة مػطػع معيغ، م  تػج و شبلب كل ةخيق إلى مدتػ  تحريمييع(، كي م  
أف ظتعاكنػا م  بعزيع البعس ةػ  دراسػة ذلػظ السػطػػع، كمدػاعجة كػل مػشيع لآل ػخ ةػ  تعمسيػع. 
كيتع تقػيع تعمع كل عزػ ة  السجسػعة لمسػطػع الس م  بو عغ شخيق تصبيق ا تبارات قريخة كل 

الحي تع تعمسو، كترحح ىحه اال تبارات كيعصى درجة لكل ةخد،  أسبػع مخة أك مختيغ خػؿ السػطػع
كيحدػػ  مدػػتػ  تحدػػغ الصالػػ  مػػغ  ػػبلؿ خدػػاب درجػػة تحدػػشو عػػغ متػسػػصاتو ةػػ  اال تبػػارات 
الدابقة. كترجر نذخة كل أسبػع تعمغ عغ البخؽ الت  خرمت عمى أعمى التقجظخات كالتبلميح الػحظغ 

 خققػا أكبخ تحدغ ة  الجرجات.

 Intergroup نجًاع  )تي  انًجًىعاخ( انتنافض ا (ب )

Competition 

 إلػى البرػل دا ػل التبلميػح تقد ع  بلؿ مغ السجسػعات فيغ التشاةذ عمى االستخات ج ة ىحه تعتسج
 مجسػعػة فػيغ تشػاةذ يحجث اع الجراس  السػطػع مجسػعة كل أةخاد ظتعمع خيث تعاكن ة مجسػعات

ترػحح السجسػعػات إلػى تقػجـ أسػئمة  ػبلؿ مػغ كأ ػخ   تعصػى مجسػعػة كػل إجابػات ك  اء  فشػ الجرجػة ك 
 أعمػى عمػى الحاقػمة ىػ  البػائدة الجساعػة بحيػث ت عتبػخ الجساعػة ةػ  عزػػ كػل إسػيامات عمػى

 .السجسػعات فيغ مغ الجرجات

 Jigasw انتكايم انتعاون  نهًعهىياخ انًجشأج (ج )
 كػل إلػى ةخع ػة ت قػجـ كميػاـ مػطػػعات إلػى الػاخػج السػطػػع تجػدئ  عمػى اإلسػتخات ج ة ىحه تعتسج
 إلػى إطػاةة السجسػعػات، عمػى اإل ػخاؼ السعمػع ميسة كتكػف  الػاخجة السجسػعة أعزاء مغ عزػ
 معيغ جدء تعمع متعمع كل مغ يصم  جسع  تعمع أسمػب  بلؿ مغ السجدأة السعمػمات فتكامل تسيدىا

 كىشػا ذلظ بعج لدمبلئو تعمسو ما شال  كل يعمع اع التعم س  السػقأ ة  دراستو السخاد السػطػع مغ
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 (تمسيػح كػل يعػػد لسيستيػا ةخع ػة مجسػعػة كػل إنجػاز كعق  .التبلميح فيغ الستبادؿ االعتساد يحجث
 إنجػاز قبػل األقػم ة مجسػعتػو إلػى البرػل مدػتػ   عمػى الستذػافية السيسػات أ ػحكا مشجكب( مسغ

 ةػ  كىػػ إياىػا، كيعمسيػع كأتقشيػا، تعمسيػا التػ  السيسػة ة  األقمييغ زمبلئو ظشاقر خيث السيسة،
  .أنجدىا الت  السيسة السجسػعة ة  ةخد كل مغ ظتعمع الػقت نبذ
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     انذهنيح انخزائط
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 االعتسػاد أىس ػة إلػى الحاجػة أضيػخت التػى الػجماغ نطخيػات كتصػػر السعمػمػات اػػرة ضل ة 
 االسػػتخات ج ات مػغ عػػجد التخ ػيػػف  كةػ  طػػػء ذلػظ شػػػر الػػتعمع، ةػ  الػػجماغ  ػق  فػػيغ الػخ   عمػى

 مشيا انصمق الت  ى  البكخة كىحه الصبلب، نذاشات ة  الجماغ جانب  تأايخ لجعع التجريد ة كالصخؽ 
 الحىش ة. بالخخيصة يدسى ما كق  ة " فػزاف تػن " العالع

 ي ػػف  السػخدكد ةػإف مػجركس، بذػ ل شاقاتػو اسػتغبلؿ تع كإذا ذاتو، خج ة  معجدة البذخي  العقل
 مػػغ قػجر بػأكبخ تحك قػػو أقرػج ك الشجػاح الدػم ع، التخصػػ   ىػػ مذػخكع أي نجػػاح سػب  كلعػل ،رائعػا  

 السيسة م  ظتبق بسا لؤلةكار تشط ع إال ىػ ما الػاق  ة  كالتخص   مس غ، كقت أقرخ  بلؿ البعال ة
 . إنجازىا السخاد

 قػج عشػجؾ، مػجػػد رابػ  بدب  أ خ   إلى ةكخة مغ تشتقل أنظ ةدتجج تبكخ، نبدظ م  جمدتَ  إذا
 ةػ  تبكػخ أنػظ الشيايػة ةػ  تجػج كقػج معيشػة، رائحػة أك معيغ لرػت تحكخؾ بدب  األةكار عبخ تشتقل
 إلػى انتقمػتَ  قػج دمػتَ  مػا كلكغ مشيا، فجأتَ  الت  األساس ة بالشقصة عبلقة ذا ميخ ضاىخيا   ظبجك   ء

 .أ خ   أةكار عبخ لخ صيسا ما شخيقة كجج قج عقمظ أف ةبلفج البكخة،

 متبخعة كأذرع مخكدية نقصة ليا العرب ة الخم ة أف الػاطح مغ الرػرة، مغ األيسغ لمجدء انطخ
 بذػ ل دمامشػا نبيػع يجعمشػا العرػب ة لمخم ػة ةيسشا إف كأدؽ، أقغخ أذرع تتبخع ذراع كل كمغ مشيا،
  .العرب ة الخبليا إلى   ميا ة  أقخب الحىش ة الخص  تكػف  الدب  ليحا كر سا أكبخ،

 
 كتػػحكخا ارت اخػػا تجػػج سػػػؼ ةانػػظ العقػػل كادارة تختيػػ  عسم ػػة ةػػ  الصخيقػػة ىػػحه نبػػذ اسػػتخجمت ةػػاذا

 قػػرة ى  ةيحه الجدع دا ل العقل عسل لصخيقة قػرة تع ذ الصخيقة فيحه ألنظ لمسعمػمات سخيعا
 كاأليدخ. األيسغ الذق  اقة الجماغ كضائ  لتبعيل ةعالة

ةػػ  كقػػ  مػػا يدػػسى بالخخيصػػة " فػػػزاف تػػػن "مشيػػا العػػالع  انصمػػق كىػػحه البكػػخة ىػػ  التػػ 
 كمتتال ة، شػيمة مدتك سة  صػط   ل عمى أي اآلل ، الحاس  مثل يبكخ ال عقمظ أف كى لحىش ة، 
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 ألةكػػار كمخكػد ةكػػخة الػقػت نبػػذ ةػ  ىػػ  قػػرة، أك كمسػػة ةكػل كمذػػعة، متػىجػة بصخيقػػة يبكػخ فػل
 :التال  الذ ل ة  كسا أ خ ،

 

 
 األيسػغ محجدة، ةالجدء كضائ  عغ مدئػؿ مشيسا ككل )كأيدخ ةراف )أيسغ عقمظ ة  لجيظ

الحػ (،  –السذػاعخ  –السػسػ قى  –األقػػات  –الخسػع  –األلػػاف  –)الخ اؿ  السخ مدئػؿ عغ مغ
 األيسػغ السػخ مػغ اسػتكباليا ليػتع ال دػخ   بإذنػو ةكمسػو ب ػبلـ شيػ  يحبػو إندػاف تخبخ أف أردت ةإذا

 .بخ الو كيرػرىا ب بلمظ كثيخا ف دعج

القػػائع( لػحلظ  –التبكيػخ  –األرقاـ  –السشصق  –الحدابات ( السخ ةسدئػؿ عغ مغ اإليدخ أما الجدء
 السخ. مغ اإليدخ الجدء مغ استكبالو ليتع ال سشى أذنظ عمى ةزعو اليات  ة  التباكض أردت إذا

 تعزيف انخزيطح انذهنيح 

فخسػسو باسػتخجاـ الػشز كالرػػر كالخمػػز أسمػب مبتكخ لمتعبيخ عػغ أةكارنػا عبػخ مخصػ  نقػـػ 
كاأللػاف، لحلظ تس ششا مغ قخاءة السعمػمة ب اةة  قييا ب امل ببر و األيسغ كاأليدخ ك حلظ تخة  مغ 
كباءة التعمع كاالست عاب، كمغ اع ظتع تخديغ السعمػمات ة  الجماغ ألشػؿ ةتخة مس شػة ألنيػا جسعػت 

مبة فبعزيا البعس عبخ البخكع السدتخجمة، كليحا نجػج فيغ الرػر كالكمسات كر صت السعان  السخت
 .تذافيا كبيخا فيغ الخم ة العرب ة كالخخيصة الحىش ة

 أنًاط رطى انخزيطح انذهنيح
 الحىش ة: الخخائ  لخسع نسصاف ظػجج

 اليجكية الحىش ة الخخائ  .1
 البكػػخة تسثػػل دائػػخة فخسػػع كتبػػجأ الدػػبػرة، عمػػى باليػػج الخسػػع كالقمػػع أك الػرقػػة تدػػتخجـ كىػػى التػػ  

 أف السخكديػة، كي بزػل البكػخة مػغ السشبثقػة الخئ دػة لؤلةكػار ةخكعػا   مشيػا تخسع اع السخكدية لمسػطػع
 تقػخب ةػخع كػل عمػى أك رمػػز قػػر كط  كيس غ عشو، لمتعبيخ ةخع كل عمى ةق  كاخجة كمسة ت كت 

 .األةكار ةخكع مغ ةخع لكل لػف  تخر ز م  معشاه،
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 الخقس ة الحىش ة الخخائ  .2
 ترػس سيا ةػ  تعتسػج أنيػا ميػخ اليجكيػة، الحىش ػة الخػخائ  رسع نبذ  صػات عم و ىحا الشس  تشصبق

 مػغ البكػخة السشبثقػة لؤلةكػار اندػ اف ة ةػخكع تمقػائ  بذػ ل تػلػج التػ  الحاسػ ، عمى فػخامج كرسسيا
 .عمييا كالخمػز الرػر كإطاةة كتحخي يا تعجظميا إم ان ة م  السخكدية،

 أةكػار رئ دػة، كاسػتخخاج أةكػار إلػى السػطػػع تقدػ ع ةكػخة عمػى الخقس ة الحىش ة الخخيصة كتقـػ
 إنسػا ةق  كالبخع ة الخئ د ة األةكار التقد ع عشج ظتػقأ كال الخئ دة، األةكار مغ ةكخة كل مغ ةخع ة
 .خجسا   أقل أةكار مشيا يخخج الجدئ ة كاألةكار لؤلةكار البخع ة جدئ ة أةكار إلى يستج

 الخػخائ  لخسػع اإلنتخنػت عمػى الحاسػ  ة البخامج إقجارات مغ العجظج ضيخت األ يخة، اآلكنة كة 
 كىػػػ الحىش ػػة، الخػػخائ  م تبػػة مػقػػ  ترػػش أ خدػػ  أةزػػميع iMindMap  فخنػػامج كيعػػج الحىش ػػة،

، 33 لسجة السجان  االستخجاـ ظت ح تجاري  فخنامج  رسع ة  كاإلفجاع ة الديمة البخامج أخج كي عج ظـػ
 ي عػج الػحي فػػزاف تػػن  لرػاخبيا ThinkBuzan   ػخكة إنتػاج مػغ كىػػ الخقس ػة، الحىش ػة الخخائ 

 التبكيػخ ميػاـ لكاةة مثال ة أداة البخنامج مغ األ يخة اإلقجارات كت عج الحىش ة، الخخائ  افتكخ مغ أكؿ
 تقػجيع كختػى السيػاـ كإدارة كدراسػة كالتشطػ ع، كالتخص  ، كتجكيغ السبلخطات، الحىش ، العر : مثل

 السػ اظػػل كأجيػػدة الس تب ػػة األجيػػدة عمػػى البخنػػامج كيعسػػل فخنػػامج، كي س ػػغ األبعػػاد، ابلا ػػة العػػخكض
 اإلنتخنت. كعبخ الحك ة

 خطىاخ إنشاء انخزيطح انذهنيح

 السشتر  مغ افجأ .1
 الحخيػة مػغ بسديػج نبدػو عػغ كيعبػخ, االتجاىػات جس ػ  ةػ  ليتحػخؾ لػحىششا الحخية نعص  فحلظ ألنشا

  كالتمقائ ة.
 السخكدية البكخة عغ لمتعبيخ الرػر إخج  أك األ  اؿ أخج استخجـ .2

 تذػ ل السخكديػة كالرػرة,   الظ استخجاـ عمى تداعجؾ أنيا كسا, كمسة أل  مغ أةزل الرػرة ألف
  .التخكيد عمى كتداعجؾ انتباىظ مػاقمة عمى تحاة  كتجعمظ أكبخ إاارة

 الحىش ة الخخيصة رسع أاشاء األلػاف استخجـ .3
", الػحىغ  ػخائ " عمػى كالح ػاة القػة تزب  أنيا كسا, الرػر مثل الحىغ إاارة عمى تعسل األلػاف ألف

 ىائمة. شاقة اإلفجاع  تبكيخؾ كتسشح
 السخكدي  بالذ ل الخئ د ة البخكع قل .4

 رئ دػ ة كمسػة ةػخع لكػل كخػجد الخئ دػ ة، األةكػار لتسثػل الخخيصػة مخكػد مغ تشصمق تبخعات فػط  قع
 كالثالػػث الثػػان  السدػػتػييغ ةػػخكع لمبػػخكع، كقػػل السختمبػػة األلػػػاف باسػػتخجاـ السدػػتصاع قػػجر كاخػػجة
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 قسػػت كإذا", الػػحىش  الػػخ  " يعسػػل بصخيقػػة الػػحىغ ألف. كى ػػحا....  كالثػػان  األكؿ السدػػتػييغ ببػػخكع
  أكبخ. بديػلة كتتحكخىا األمػر مغ الكثيخ تبيع ةدػؼ البخكع فيغ بالتػقيل
 .السدتك سة الخصػط مغ فجال   السشحش  الذ ل تتخح البخكع اجعل .5

 كالستخابصػة السشحش ة البخكع أما, بالسمل الحىغ يري  كخجىا السدتك سة الخصػط عمى االقترار ألف
  النتباىيا. إاارة كأكثخىا, لمعيغ جاذف ة أكثخ ةي  -األ جار ةخكع مثل-

 سصخ كل ة  كاخجة رئ د ة كمسة استخجـ .6
  كالسخكنة. القػة مغ السديج" الحىغ  خيصة" تسشح السبخدة الخئ د ة الكمسة ألف

 الخسع أاشاء الرػر استخجـ .7
 كػل ألف استخجـ قػرة رمدية عمػى كػل ةػخع مػغ البػخكع تعبػخ عػغ السعشػى كتدػاعجؾ عمػى التخكيػد،

  خيصػة عمػى ةقػ  قػػر عذػخ لجظشا كاف ةإذا, كمسة أل  مغ أةزل -السخكدية الرػرة مثل- قػرة
 السبلخطات. مغ كمسة آالؼ عذخة تعادؿ العذخ الرػر ةتمظ الحىغ

  األخطاء انشائعح ف  رطى انخزائط انذهنيح

 أال تتػسصيا قػرة أك عبارة رئ دة. 
 أف تكػف بخصػط مدتك سة. 
 أف تكػف  ال ة مغ األلػاف. 
 أف تدتخجـ جسل كعبارات شػيمة. 
  كالػاج  كتافتيا عمى البخعأف تكت  الذخح أك الكمسات ة  نياية البخع. 
 عجـ كجػد عشػاف رئ د  لكل ةخع. 
 عجـ اتراؿ البخكع فبعزيا. 
 عجـ كجػد قػر تػط ح ة. 

 انزلًيح انذهنيح انخزائط يًيشاخ اطتخذاو

 :كى  كالتعمع ة  التعم ع الخقس ة الحىش ة الخخائ  الستخجاـ أنذصة اسان ة ظػجج 
 .الجراس ة عغ السػطػعات الستكاممة الذسػل ة كالشطخة التحميم ة الشطخة تكػيغ  بلؿ مغ: الشطخة
 كاألةكػار كالسيػارات كالسبػادئ كالكػ ع، كالشطخيػات، السبػال ع  ػخح ةػ  ةعالة كسيمة ت عج خيث: الذخح

 .الجراس  السػطػع ة  الستزسشة
 خزػػر  ػبلؿ كالخصػػات كتشط سيػا كالتعم سػات السبلخطػات تػجكيغ ةػ  ةعالة أداة ت عج خيث: التجكيغ

 .تحكخىا يديل ك ذ ل كالسؤتسخات، كالشجكات السحاطخات
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 الستزػسشة كالقزػايا كالػخكاب  كاألةكػار، العبلقػات، ككذػ  إضيػار ةػ  ةعالػة أداة ت عػج خيث: اإلضيار
 .الجراس  السػطػع ة 

 .الجراس  بالسػطػع ذات العبلقة كاألةكار كاألمثمة، الخبخات استسصار ة  قػية أداة ت عج: االستسصار
 عػغ الكذػ  ةػ  الخقس ػة تدػاعجؾ الحىش ػة الخخائ  ةإف ما، مػطػع لجراسة التخص   عشج: التخص  

 .بديػلة كتشط سيا ىحا السػطػع دراسة عشج فيا االىتساـ يج  الت  السعمػمات كاةة
 ةإف متباعجة، أك دراس ة متقار ة مػطػعات عغ كاألةكار السعمػمات مغ كبيخ كع جس  عشج: التشط ع
 .معالجتيا أكلػيات كتختي  كاألةكار، ىحه السعمػمات تشط ع ة  تداعج الخقس ة الحىش ة الخخائ 

 لبل تبػػارات كسػػخيعة اسػػتعجادا   قػيػػة مخاجعػػات عسػػل ةػػ  الصػػبلب الحىش ػػة الخػػخائ  تدػػاعج: السخاجعػػة
 (2313 الباس ، عبج )خديغ أك الجساع ة. البخدية السقاببلت إلجخاء أك كالذبي ة التحخيخية
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  انًشكالخ حم اطتزاتيجيح
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 خػػؿ الستسخكدة األنذصة ة  األساس ة االستخات ج ات أخج السذ بلت خل كأنذصة عسم ات تسثل
  بخاتيع كاستخجاع السعخف ة، فيئتيع تشذ    بلؿ مغ التبلميح أداء تبعيل عم  تعتسج كالت  التمسيح،

 تػجريذ كإسػتخات ج ة السذػ بلت خػل كتتزػسغ ججظػجة مبػال ع كاكتدػاب معػارؼ، لبشػاء الدػابقة،
 .متعجدة كأنذصة عسم ات

 شخيػق عػغ خمػو أك إجافتػو يس ػغ ال ٬ مخ ػظ مػقػأ أك محيفػخ سػؤاؿ : بأنيػا السذػ مة ت عػخفؼ
 .السػقأ أك الدؤاؿ ىحا ظػاجو الحي الذخز لج  الجاىدة السعمػمات كالسيارات

 : السذ بلت خل استخات ج ة تعخيأ
 ليػا خمػػؿ إيجػاد إلػى ف دػعى(  سػؤاؿ أك مدػألة) مذػ مة الصالػ  ف ػو ظػاجػو تعم س  نذاط ى 

 مشيا كيرل ، كالتبكيخ البحث ة  الصخيقة  صػات تساال..  ندق ة  مختبة بخصػات يقـػ أف كعم و
  ليا خبل   يعتبخ مبجأ أك تعس ع إلى

 ي ػػف  ةالبخد ٬ الذخز بو يسخ الحي السػقأ كق   بلؿ مغ السذ مة مبيـػ تػط ح كيس غ
شػو مػا الػجكاة  مػغ كلجيػو ذلظ استصاعتو كة  إل و الػقػؿ ظخيج ىجؼ لجيو كاف مذ مة إذا ة   يس ف
 بعػس مؤقتػة برػبة كلػػ تػجػج كلكػغ ٬ ف و كاالستسخار اليجؼ ذلظ إلى الػاع  لمػقػؿ البحث مغ

 .العػائق ىحه عمى ظتغم  أف مشو ظتصم  مسا ٬ بدخعة ىجةو إلى مغ الػقػؿ تسشعو الت  العػائق

 إيجازىػا يس ػغ ٬ رئ دػة  صػػات أك مخاخػل أر ػ  مػغ السذػ بلت لحل العامة االستخات ج ة تتكػف 
  :ظم  ف سا

  انًشكهح فهى :األونً انًزحهح

 ٬تبيسػو ال سػؤاؿ عمػى اإلجابػة الخصػأ مػغ إنػو إذ ٬خميػا عسم ة ة  األكلى الخصػة يعج السذ مة ةيع
 الصبلب ةيع مغ التأكج لمسعمع كيس غ ٬خميا ة  التبكيخ قبل ي كر طخ   خط ككطػخيا السذ مة ةبيع

 ٬كإدراكيا السذ مة ةيسيع مغ التأكج  بلليا مغ ظتع   ٬ليع األسئمة مغ عجد تػج و  بلؿ مغ لمسذ مة
 :ظم  بسا الك اـ عمى الصال  قجرة مغ التأكج  بلؿ مغ ذلظ كيتحقق

 .السذ مة قخاءة .1
 .الخاقة الصال  فمغة السذ مة ق امة إعادة .2
 .عم و كالسصمػب السعص ات كتػط ح ٬ رسسا تتصم  الت  لمسذ مة   ل رسع .3
 .السذ مة لحل السعصاة السعمػمات كباية مج  تحجظج .4

 خطرح اتتكرار) انًشركهح نحرم خطح وضع :انثانيح انًزحهح
 (انحم

 إلػى الػقػػؿ ىػػ السذػ مة خػل ةػ  الػخئ ذ ةالجدء ٬ السذ مة خل مخاخل أىع السخخمة ىحه تعج
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 مخخمة كتعج ، البا ل السحاكالت بعس الحل ةكخة إلى الػقػؿ يدبق أف كيس غ .الحل  صة أك ةكخة
 الحػل ةكػخة إلى ليتػقل يداعجه أف لمسعمع ظشبغ  كلحلظ ،الصال  عمى السخاخل أقع  الخصة افتكار
 أف يس ػغ التػ  األسػئمة كمػغ ٬ ا ت ارىا سب  ظجرؾ كال يبيسيا ال  صة ةخض أك إقحاـ دكف  فشبدو

 :ظم  ما الخصة افتكار عمى لسداعجتو السخخمة ىحه ة  لمصال  السعمع ظػجييا
 قبل  مغ السذ مة ليحه مساامة مذ مة رأظت ىل  
 الحال ة  بالسذ مة عبلقة أك قمة ذات مذ مة تعخؼ ىل  
 السذ مة  ىحه تبد   يس غ ىل  
 األ خ   الذخكط كخقق الذخكط بعس مؤقتا   أىسل.  

 انخطح تنفيذ: انثانثح انًزحهح

 السذػ مة خػل شخيػق ةػ  كبيػخا    ػػشا قصػ  قػج ي ػػف  ٬الخصػة كرسػع الحل ةكخة الصال  أدرؾ أف بعج
ل قج ي ػف  عشجما ك اقة ٬الصال  عمى الديمة األمػر مغ يعتبخ الخصة ةتشبيح  الحل ةكخة إلى تػقف
 إذا ٬كبيػخا   الحل لخصة الصال  ند اف اختساؿ ي ػف  فيشسا ٬الخصة كط  ة  ةعفاؿ فجكر قاـ أك فشبدو
 عسم ػات عػغ عبػارة السخخمػة ىػحه ةػ  الصالػ  بػو يقػـػ كمػا .السعمػع مػغ عم ػو ة خطػت قػج كانػت

 أك تبخيخىػا كيس ػغ ٬قػح حة فيػا يقػـػ  صػػة كػل أف مغ ظتأكج أف يج  كلكغ ٬كاطحة ك ػارزم ات
 .سم سة كالعسم ات الحدابات كأف ٬قحتيا إابات

 (انحم صحح ي  انتحمك) انحم يزاجعح : انزاتعح انًزحهح

 ظشتيػ  السذػ مة خػل أف يعتقػجكف  ألنيػع ٬السخخمػة ىػحه الجيػجظغ ختػى الصػبلب مػغ كثيػخ ظيسػل
 ةإنو كلحلظ ٬السذ مة خل ة  ةائجة كأكثخ ميسة جػان  الصبلب يبقج كىحا ،الحل إلى الػقػؿ بسجخد
مػا الت  الشت جة ة  الشطخ إعادة عمى الصبلب تذج   لمسعمع ظشبغ   ة  كالتسعفغ ٬كةحريا إلييا تػقف

 ٬السذػ بلت خػل عمى قجرتيع كتدداد ٬ تخكيدا   الصبلب معمػمات تدداد ك حلظ ٬إلييا أدت الت  الخصػات
 :ظم  ما السخخمة ىحه ة  الصال  عمى السعمع يصخخيا أف يس غ الت  األسئمة كمغ

 الشت جة  قحة مغ تتحقق أف يس غ ىل  
 السذ مة   خكط يحقق الحل ىل  
 (أ خ   بصخيقة السذ مة خل يس غ ىل) أ خ   بصخيقة لمشت جة الػقػؿ يس غ ىل . 
 أ خ   مذ بلت خل ة  االستخات ج ة أك الصخيقة ىحه استخجاـ يس غ ىل 
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     األدوار نعة اطتزاتيجيح
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ت عتبخ استخات ج ة لع  األدكار إخج  استخات ج ات الػتعمع الشذػ ، كىػ  أسػمػب لمتعمػ ع  ػبلؿ 
مػقػأ مرػصش  كمخصػ  لػو سػمبا، كيقػـػ السذػتخكػف  ػبلؿ ىػحه االسػتخات ج ة فتسثيػل األدكار التػػ  
ي مبػػػف فيػػا بذػػ ل تمقػػائ ، كيشػػجمجػف  ػػبلؿ تسثػػيميع ختػػى ظبػػجك السػقػػأ التعم سػػ  كأنػػو خك قػػة، 

ميػػارات معخف ػػة، ةػػ  جػػػ آمػػغ ك يئػػة يطيػػخ ةييػػا الصػػبلب التعػػاكف كالتدػػامح مػػ   إكدػػافيعبغػػخض 
 بعزيع البعس.

كة  ىحه االستخات ج ة أيزا يصػر الصبلب قػجراتيع ةػ  التعبيػخ الػحات  كالتباعػل االجتسػاع  
 م  اآل خيغ، ما يدسح فتصػيخ  خر اتيع السختمبة، كتتع ىحه السسارسة ة  م اف كزماف محػجدظغ

 ، خد  مجسػعة مغ القػاعج السعخكةة .

تستاز استخات ج ة لع  األدكار بأنيا تدػسح لمصػبلب لمتعبيػخ عػغ ذكاتيػع كانبعػاالتيع بحخيػة،      
 إطاةة إلى مجسػعة أ خي مغ السسيدات مشيا:

   إاػػارة داةع ػػة الصػػبلب، كزيػػادة اىتسػػاميع بسػطػػػع الػػجرس نت جػػة تقسرػػيع كانػػجماجيع ةػػ
  ة.أدكارىع التسثيم

  ػػا كاتجاىػػات ججظػػجة، كسػػا تس ػػشيع مػػغ تعػػجظل ي تدػػ  الصػػبلب  ػػبلؿ ىػػحه االسػػتخات ج ة ق س 
 سمػكيع.

 .ت زب  عم  السػقأ التعم س  جػا مغ السخح كالصسأنيشة كالحيػية 
 .تداعج ة  الكذ  عغ السػاى ، كالصبلب ذكي القجرات اإلفجاع ة، كتحجظج ميػليع 
 ب، كاختخاـ أةكار بعزيع البعس.تديج مغ التباعل االجتساع  فيغ الصبل 
 .تديع ة  تخمز الصبلب مغ مذ بلتيع الشبد ة 
 . ت ديع ة  تصػيخ السشيج كالسقخر الجراس 

 
 أنىاع اطتزاتيجيح نعة األدوار

 
تػجػػج أنػػػاع مختمبػػة مػػغ لعػػ  األدكار دا ػػل اسػػتخات ج ة لعػػ  األدكار، خدػػ  كجػػػد نػػز أك عجمػػو، 

 كىحه األنػاع ى :
 
 األدكار السقيج: كف و ظتقيج الصبلب بالشز أك الحػار مػطػع الجرس.لع   – 1
 لع  األدكار ة  نز ميخ خػاري: كي ػف عشجما يسثل الصبلب قرة أك مػطػع ما. -2
لع  األدكار الحخ: كف و يعبخ الصبلب تسث بل كل بأسمػ و الخاص  بلؿ مػقأ تػع رسػع  صػشػو  -3

 العخيزة ليع.
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  ة لع  األدكار مغ  بلؿ خدمة مغ اإلجخاءات مشيا :ظتع تشبيح استخات ج    
 معخةة كتحجظج سب  المجػء الستخجاـ استخات ج ة لع  األدكار.    
 ةيع كتحجظج اليجؼ مغ استخجاـ استخات ج ة لع  األدكار.    
 تحجظج السيسات السصمػب تشبيحىا.    
 تػةيخ زمغ يس غ الصبلب مغ قخاءة أدكارىع التسثيم ة.    

 قخاءة التعم سات، كتحجظج األنذصة الت  يس غ مسارستيا ة  البيت.    
 ك عج كل ىحه اإلجخاءات، ظتع أ يخا تشبيح األنذصة السصمػ ة.    

 خطىاخ نعة انذور

 ظتكػف نذاط لع  الجكر مغ عجة  صػات كى  :
 تييئة الصبلب الستخات ج ة لع  األدكار. .1
 ا ت ار السذاركيغ مغ الصبلب. .2
 كتييئة السدخح أك الس اف لمسػقأ التسثيم  .إعجاد  .3
 تييئة الصبلب السذاىجظغ. .4
 تسثيل كأداء مجسػعة الصبلب. .5
 إجخاء مشاقذة كتقػيع لمشذاط. .6
 التسثيل مخة أ خ . .7
 إجخاء مشاقذة كتقػيع لمشذاط مخة أ خ  . .8

 كتججر اإل ارة إلى أف كل  صػة مغ  صػات لع  الجكر تكػف محجدة فيجؼ.    

طىاخ  لف خ ف  انًى عة األدوار  طتزاتيجيح ن يك ا تطث

 انتعهيً 

 
 ا ت ار مػطػع يرمح لتصبيق استخات ج ة لع  األدكار، كمختبصا كمسا أم غ فػاق  الصبلب. .1
 مذاركة الصبلب ة  تشبيح استخات ج ة لع  األدكار تصػع ة، كل دت إجبارية. .2
 ظبجي الصبلب آراءىع ة  جػ تدػده الحخية. .3
 لت  يصخخيا السػطػع أك الجرس.االلتداـ بالقز ة ا .4
  سػل ة تسثيل السػطػع أك الجرس، كعجـ االنتقاء فتسثيل جان  كإمباؿ اآل خ. .5
 تػةيخ فيئة تدسح فتعجد كجيات الشطخ كتباظشاتيا.     .6
 عقج جمدة تقػيع لمشتائج.     .7
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تسثيػل األدكار مخاعػاة أف يحػجد بذػ ل مدػبق  مػا ىػػ اليػجؼ  ألسػمػب اسػتخجاموكعمى السعمػع عػغ 
الػحي ظخيػػج الػقػػػؿ إل ػػو مػػغ  ػبلؿ ىػػحا األسػػمػب   كمػػا ىػػػ السػطػػع أك القزػػ ة التػػ  ظخمػػ  ةػػ  

ظشبغػػ  عمػػى السعمػػع أف يعػػخؼ مػػاذا ظخيػػج مػػغ الصػػبلب السذػػاركيغ ةػػ  ، كسػػا التخكيػػد كالتأكيػػج عمييػػا
ثيم ، ىل ظػد اإلجابة عػغ أسػئمة معيشػة، أـ البحػث عػغ خمػػؿ الشذاط، بعج االنتياء مغ أدائيع التس

 لقزايا معيشة، أـ االنتباه  كالتححظخ مغ مسارسات سمب ة .
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  انتعهى انذات 
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 انتعهى انذات 

ػػتعمع ةػػ  الح ػػاة   دة أمػػخا  طػػخكريا  لشجػػاح الس  ي عػػج اكتدػػاب العمػػع كالسعخةػػة مػػغ مرػػادر متعػػجف
ػد عمػى دكره  العسم ة، لحا كاف ال فجَّ مغ االنتقاؿ مغ التعم ع التقميجي الحي ظتسحػر خػؿ الس عمػع كيخكف

ػر خػػؿ الصالػ  كطػخكرة إ ػخاكو ةػ  العسم ػة التعم س ػة، كمػغ  الصػخؽ التػ  إلى مخخمة ججظجة تتسحف
التػ  ي سػارس الس ػتعمع  self-learning تدػاعج ةػ  إ ػخاؾ الصالػ  ةػ  الػتعمفع شخيقػة الػتعمفع الػحات 

ػػػو لحاجاتػػػو التعم س ػػػة  ةييػػػا الشذػػػاشات التعم س ػػػة بسبػػػخده مػػػغ مرػػػادر مختمبػػػة مػػػغ  ػػػبلؿ تذخ ر 
كذلػظ لتشس ػة  كق امة أىجاةو كقجرتو عمى تحجظػج كسػائل الػتعمفع، التػ  ت دػاعجه ةػ  تحقيػق أىجاةػو،

قجراتػػو كمياراتػػػو ةػػ  الػػػتعمفع، إذ ظشبغػػ  تذػػػج   الصػػبلب عمػػػى الػػتعمفع بذػػػ ل مدػػتقل عػػػغ الػالػػػجظغ 
 كالس عمسيغ.

يعػػج الػػتعمع الػػحات  أخػػج أ ػػ اؿ التعمػػ ع كي ػػػف ف ػػو الصالػػ  محػػػر العسم ػػة التعم س ػػة كمدػػتقبل  ةػػ  ك 
عجه عمػى تحقيػق األىػجاؼ كنيايػة  فتقيػ ع تعم سو، افتجاء  مغ تحجظج أىجاةو كا ت ار الػسائل الت  ت دا

كسا ي س غ اعتبار التعمفع الػحات  أخػج أ ػ اؿ الػتعمفع القائسػة عمػى خػل  ،نبدو فػسائل التقي ع السشاسبة
السذ بلت، ةعشج محاكلة الصال  الػقػؿ إلى تحقيػق أىجاةػو ةإنػو يحتػاج إلػى مسارسػة ميػارات خػل 

ك ػبلؿ الػتعمفع  .شاسبة لمتعمفع ككسػائل التقيػ ع السشاسػبةالسذ بلت كالبحث عغ الػسائل كالسرادر الس
الحات  السبا خ ظتعمفع الصال  ميارات ججظجة، كسػا يدػتص   متابعػة التصػػرات باسػتسخار كمػغ مرػادر 

 تعف تػةيخىا لمصبلب: ظمختمبة، كمغ أىع مرادر التعمفع الحات  الت  
عبػػخ الكسبيػػػتخ، كترػػس ع كتػػ  يس ػػغ لمصالػػ   السػاقػػ  التعم س ػػة عبػػخ اإلنتخنػػت، كالبػػخامج التعم س ػػة

دراسػػتيا ذات ػػا ، كميخىػػا مػػغ السرػػادر التػػ  تػػعف إعػػجادىا بدػػب  أىس ػػة الػػتعمفع الػػحات  كانتذػػاره خػػػؿ 
 العالع. 

ترريثيز انررتعهى انررذات  يماتررم انررتعهى 

 تانًحاضزاخ 

دة الستخجاـ مرادر الػتعمفع السختمبػة بسػا ظتشاسػ  مػ  مياراتػو  ظ ت ح التعمفع الحات  لمصال  ةخقا  متعجف
كأىجاةػو التػ  ظ خيػػج إنجازىػا فشبدػػو دكف إ ػخاؼ مػغ الس عمػػع، إذ أف الصالػ  يدػػتص   الجراسػة بسبػػخده 
ػػدات لمػػتعمفع مثػػل الخسػػـػ الب ان ػػة كالخسػػـػ التػطػػ ح ة،  بدػػب  مػػا تػػػةخه ىػػحه االسػػتخات ج ة مػػغ محبف

إلى السعمػمة بذ ل كاطػح كدقيػق،  كالرػر الػاقع ة، كمسارسة األنذصة الت  تداعج عمى الػقػؿ
إطاةة  إلى قجرة الصال  عمى تػض أ السعمػمات كالخبخات ةػ  الح ػاة العسم ػة كالتعم س ػة، لػحا ظشفبغػ  
عمى الس عمػع إدراؾ ةعال فػة ىػحه االسػتخات ج ة، كاالعتسػاد عمػى الػتعمفع الػحات  كػسػيمة تكسيم ػة لمعسم ػة 

  دا ل الغخةة الرف ة.التعم س ة ة  إعصاء السحتػ  التعم س  
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  تعض اطتزاتيجياخ انتعهى انذات  
يعتقػػج الكثيػػخ مػػغ الس عمسػػيغ كالستعمفسػػيغ أف التحرػػيل األكػػاديس  العػػال  ظشػػتج عػػغ زيػػادة الدػػاعات 
الجراس ة إال أنو كة  الحك قػة يعتسػج بذػ ل أساسػ  عمػى اتبػاع مجسػعػة مػغ االسػتخات ج ات لديػادة 

 :االستخات ج اتةاعم ة التعمفع، كمغ تمظ 

 :  انتعهى انًعشس تاالختثار 
التعمع باال تبار أك استخجاع السعمػمات ، ةقج تكػف ا تبارات تحخيخية كتكػف ةييا  تعتسج عمى تعديد

 .اإلجابات أكثخ إسيابا  كتبر بل ، كيتع ةييا تشذ   السعخةة كاستخجاع السعمػمات لمسحتػ  التعم س 

 : انتفظيز انذات  انتفصيه 
عمى الصال  ة  إاارة األسئمة خػػؿ السحتػػ  التعم سػ  لتحبيػد الػحاكخة كالتػحفكخ، كالتػ  فػجكرىا تعتسج 

ػد اسػػتخجاع السعمػمػات، مسػػا يدػػاعج عمػى ةيػػع السػػادة بذػ ل أةزػػل كاسػػتخجاـ السعخةػة ةػػ  خػػل  ت حبف
 .السذ بلت

 : انًًارطح انًىّسعح
خ السعمػمات ة  السحتػ  التعم سػ  تدتخجـ  لبتػخة شػيمػة، كي ػػف ذلػظ فتجدئػة السحتػػ  لزساف تحكف

الجراس  كتػزي  الجيج كدراستو عمى جمدػات مختمبػة، مسػا يذػ ل القػجرة عمػى اسػتخجاع السعمػمػات 
لبتخة شػيمة، ةعمى سػبيل السثػاؿ ظ شرػح عشػج دراسػة السػادة لبلمتحػاف فتقدػ سيا إلػى أجػداء لجراسػتيا 

  .ػيمة قبل االمتحافعمى ةتخة زمش ة شػيمة كل ذ بالتكخار لداعات ش
 : انًًارطح انًتذاخهح

عمػػى دراسػػة مػاطػػ   مختمبػػة أك مػػػاد متعػػجدة ةػػ  الػقػػت ذاتػػو فػػجال  مػػغ دراسػػة نبػػذ السػػادة  تعتسػػج
كالتخكيد عمييا جيجا  قبل االنتقاؿ لجراسة السػاد اال خ ، كتعتبخ ىحه الصخيقة أكثخ ةاعم ػة ةػ  تشس ػة 

ش أ، كالقػػجرة عمػػى نقػػل السعمػمػػات التػػ  تػػع اكتدػػافيا، ميػػارات العقػػل عمػػى خػػل السذػػ بلت كالترػػ
 .كاالختباظ فيا لسجة شػيمة

 

 



 جامعة ادلنوفية -الرتبية اسرتاتيجيات التعليم والتعلم والتقومي والتدريب                                          كلية 
 

- 48- 
 

 

 
    انتمىيى  اطتزاتيجياخ
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التقػيع عشرػخ ميػع مػغ عشاقػخ السػشيج، ظػتبلءـ مػ  العسم ػة التخ ػيػة مشػح فػجء التخصػ   لػتعمع أي 
مقػخر دراسػػ ، كإجادتػػو دليػػل عمػى رقػػ  الشسػػػ السيشػػ  لمسػػجرس، كييػجؼ التقػػػيع ةػػ  ميػػجاف التخ  ػػة 

نذصة كالتعم ع إلى تقخيخ ما تحقق مغ األىجاؼ التخ ػية السخصصة بعج مخكر الصال  ة  الخبخات كاأل 
التعم س ة كلسا كانت األىجاؼ التعم س ة تخم  إلى إخجاث تغييخات مخمػب ةييا ة  األنسػاط الدػمػك ة 

، ةإف التقػيع ظيجؼ إلى تحجظج الجرجة (السجاؿ السعخةى، السجاؿ السيار ، كالسجاؿ الػججانى)لمصمبة 
 الت  تحجث فيا ةعبل ىحه التغيخات ة  سمػكيع.

التقػػػيع بجسػػ  معمػمػػات خػػػؿ مػطػػػع مػػا كتشتيػػى باتخػػاذ قػػخار خػػػؿ ىػػحا كعػػادة مػػا تبػػجأ عسم ػػو 
 السػطػع، كيحجد التقػيع فػجو عاـ مج  القخب أك البعج ةى عغ ىحه األىجاؼ.

ي عج التقػيع ىػ الػسيمة الت  يس غ مػغ  بلليػا الح ػع عمػى مػج  تحقػق األىػجاؼ التعم س ػة 
كقػػجرات لػػج  الصػػبلب كالكذػػ  عػػغ ميػػػؿ  كسػػا تدػػاعج السعمػػع ةػػ  تحجظػػج نػػػاخ  القػػػة كالزػػع 

ةػالتقػيع عسم ػة إقػجار خ ػع عمػى ةاعم ػة الخبػخات التعم س ػة ةػ  طػػء ، كاستعجادات ىػؤالء الصػبلب
 األىجاؼ التعم س ة السحجدة.

 أنىاع انتمىيى:

الذػػامل أك التجس عػػ ، كف سػػا  كالتقػػيع  ،التكػػػيش  لمتقػػيع ابلاػػة أنػػػاع: التقػػيع التذخ رػػ ، كالتقػػػيع
 ظم  تػط ح ليحه األنػاع:

 أوالً: انتمىيى انتشخيص  )انمثه (:

 كيتع قبل البجء ة  التجريذ فيجؼ:   
 معخةة ما لج  الصبلب مغ معمػمات عغ السػطػع قبل تجريدو. -
 الكذ  عغ تس غ الصبلب مغ معمػمات كميارات أساس ة لتعمع الجرس الججظج. -
 التعمع.  معخةة ميػؿ الصبلب كاىتساماتيع كأساليبيع ة  -

 ثانًيا: انتمىيى انتكىين :
ظتع مغ  بلؿ التجريذ، خيث ظدكد كػل مػغ السعمػع كالصالػ  فتغحيػة راجعػة خػػؿ أ صػاء الصػبلب    

 كقعػ ات التعمع لجظيع، كمج  تحقيق األىجاؼ التعم س ة.  
 ثانثا: انتمىيى انشايم )انتجًيع (:

مغ التجريذ مقخر دراس  أك ةرل دراس  أك  االنتياءكيدسى بالتقػيع الشيائ ، كىػ يحجث بعج    
كخػػجة دراسػػ ة، كييػػجؼ إلػػى معخةػػة مدػػتػ  تحرػػيل الصػػبلب الشيػػائ  بعػػج الػػتعمع، كيدكدنػػا التقػػػيع 

 التجس ع  بأساس لػط  الجرجات أك التقجظخات بصخيقة عادلة.
 أطانية انتمىيى:
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ا لؤلىجاؼ التعم س ة، ةمكل مجاؿ مغ ال    سجاالت التعم س ة أدكات لتقػيسو، لمتقػيع عجة أسالي  كةق 
 كف سا ظم    ل ظػطح أنػاع أسالي  التقػيع لكل مجاؿ مغ السجاالت التعم س ة. 

 
 أنىاع االختثاراخ:

ظتبيغ مغ الذ ل الدافق أسػالي  التقػػيع السدػتخجمة لك ػاس األىػجاؼ السختمبػة، كنتشػاكؿ ف سػا    
 البخنامج:الت  ظتبشاىا السختمبة  تاال تباراظم  أنػاع 

 أوالً: االختثاراخ انشفهيح:

يدػػتخجـ السعمػػع اال تبػػارات الذػػبي ة ةػػ  ق ػػاس تعمػػع الصػػبلب أاشػػاء الػػجركس عػػغ شخيػػق تقػػجيع    
اسئمة مبا ػخة، أك باسػتخجاـ البصاقػات لتشس ػة القػجرة المغػيػة لػج  الصػبلب، كالثقػة بػالشبذ كسػخعة 

ػا أك ا تبػار  التبكيخ لج  الستعمع، كيبيج اال تبار الذبيى  اقة بعػج إعصػاء الصػبلب إ تبػار ا تحخيخي 
 ميارات خيث ظتع مشاقذاتيع ة  إجاباتيع كيجج الصبلب ةخقة التعبيخ عغ آرائيع.

 ثانًيا: االختثاراخ انتحزيزيح:

 تتزسغ ىحه اال تبارات نػعيغ مغ األسئمة: مقال ة كمػطػع ة نػجدىا ف سا ظمى.   
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 األسئمة السقال ة:  -1
كتتصم  اإلجابة عغ ىحه األسئمة كتابػة عػجة سػصػر خػػؿ السػطػػعات التػ  تتشاكليػا األسػئمة،    

 كى  تدتخجـ ب باءة ة  ق اس مدتػيات متشػعة ة  السجاؿ السعخة ، كتشقدع ىحه األسئمة إلى:
 أسئمة السقاؿ القريخ: -أ 

 خة.يعص  الصال  إجابات دق قة كمخترخة قج تكػف عبارة أك جسمة أك ةقخة قغي -
 لخز. –عخؼ  –تبجأ ىحه األسئمة ببعل أمخ مثل: قارف  -

 أسئمة السقاؿ الصػيل: -ب 
 يعص  الصال  إجابات تتكػف مغ عجة جسل أك عجة ةقخات. -
 تك ذ قجرة الصال  عمى التعامل م  السدتػيات العم ا ة  التبكيخ. -
 ا خح ك أ. –خمل  –تبجأ األسئمة ببعل أمخ مثل: ناقر  -

 :ا تبار الكتاب السبتػح -ج 
 يدتعيغ الستعمع بسا يذاء مغ كت  كمحكخات كججاكؿ ااشاء اال تبار. -
 يك ذ اال تبار القجرة عمى استخبلص الحقائق كتصب قيا ة  خل مذ بلت معيشة بالح اة. -

 أمثمة:
 ماذا يحجث لػ ..................... -

 اال تبارات  ارج خجخة الجراسة: -د 
 قاعة الجرس. يعج الستعمع االجابة عغ اسئمة اال تبار  ارج -
 قج يدتعيغ الستعمع بسا يذاء مغ كت  كمخاج  ة  خجكد عجد معيغ مغ الداعات. -

 األسئمة السػطػع ة: -2
تتسيػػد األسػػئمة السػطػػػع ة بدػػيػلة ترػػح حيا، كعػػجـ تااخىػػا فحات ػػة السرػػحح، كتشقدػػع األسػػئمة 

 السػطػع ة إلى األنػاع التال ة:
 أسئمة الرػاب كالخصأ: -أ 

ىحه األسئمة تحجظج ما إذا كانت العبارة قح حة أـ  اشئة، م  ترح ح يصم  مغ الستعمع ة   -
 الخصأ إف كجج.

 ظتزسغ الدؤاؿ ةكخة كاخجة. -
 تك ذ ىحه األسئمة السدتػيات الجن ا ة  التبكيخ. -
 لتجش  عسم ة التخسيغ ة  اإلجابة يصم  مغ الستعمع تعميل إجافتو أك ترح ح الخصأ. -

 أسئمة التكسيل: -ب 
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ةػ  ىػحه األسػئمة إكسػاؿ الػشقز ةػ  العبػارة السعصػاه فػطػ  كمسػة أك كمسػات يصم  مغ السػتعمع  -
محجدة ة  السداخة الخال ػة السخررػة لػحلظ كيبزػل أف تكػػف قػخب نيايػة العبػارة كلػ ذ ةػ  

 أكليا.
ىػػحا الشػػػع مػػغ األسػػئمة يكػػ ذ مدػػتػ  التػػحكخ ةقػػ ، كلمتغمػػ  عمػػى ذلػػظ يبزػػل كتابػػة العبػػارة  -

 يخ ا لتبكيخ الستعمسيغ.بصخيقة تجعل الجدء الشاقز مث
 أسئمة التختي : -ج 
ا لمحجع أك الشػػع أك  - تتصم  ىحه األسئمة أف ظخت  الستعمع مجسػعة مغ العبارات أك الكمسات كةق 

 األىس ة أك أي أساس أ خ.
 ظتع تحجظج أساس التختي  ة  مقجمة الدؤاؿ. -
 أسئمة الرػر كالخسػمات: -د 

األ ػ اؿ التػطػ ح ة أك تكسيػل أجػداء الخسػع، أك يصم  مغ الستعمع ةػ  ىػحه الحالػة رسػع بعػس  -
 إعصاء ف انات عمى الخسع.

 يصم  مغ الستعمع معمػمات إطاف ة عغ الب انات مثل كض بتيا أك أىسيتيا. -
 أسئمة اال ت ار مغ متعجد: -ق 

 تتصم  ىحه الدئمة أف يختار الستعمع اإلجابة الرح حة مغ فيغ عجة إجابات. -
 جة لمتبكيخ.تك ذ ىحه األسئمة مدتػيات عجظ -
 أسئمة السقافمة أك السداكجة: -ك 

ظتكػف الدػؤاؿ مػغ قػائستيغ مػغ الكمسػات أك العبػارات، تسثػل إخػجاىسا السثيػخ )عسػػد أ(، كتسثػل  -
 األ خ  االستجابة )عسػد ب(. 

يصم  مغ الستعمع أف يقافل فيغ كل مثيخ ةى القائسة األكلى كاالستجابة الت  تشاسبو ة  القائسة  -
 الثان ة.

 ي ػف عجد االستجابات أكبخ مغ عجد السثيخات. يج  أف -
 يك ذ ىحا الشػع مغ  األسئمة السدتػيات السشخبزة مغ التبكيخ. -
 يس غ رة  مدتػ  ىحه األسئمة بإطاةة عسػد االث. -

 :يىاصفاخ االختثار انجيذ
 لبل تبار الجيج الجيج بعس السػاقبات نػجدىا ف سا ظم :   

 الرجؽ: بسعشى أف ي ػف محتػ  اال تبار قادق ا يك ذ بالبعل ما يبتخض أف يك دو.  -1
 الثبات: يعش  اختباظ نتائج اال تبار فثباتيا ة  خالة إعادة تصبيق اال تبار مخة أ خ  .  -2
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السػطػع ة: أي ي ػف الترح ح ة  طػء مح ات  ارج ة، كإذا أعصى اال تبػار ألي مرػحح   -3
 جرجة.ةإنو يحرل عمى نبذ ال

ا لقجراتيع، كىػحا   -4 القجرة عمى التسييد: أي قجرة اال تبار عمى التسييد فيغ الصبلب كترش بيع كةق 
 يعش  مخاعاة درجة الديػلة كالرعػ ة.

 مشاسبة خجع اال تبار م  الدمغ السحجد لئلجابة.  -5
 كطػح الر امة المغػية كتحجظج التعم سات السراخبة ألسئمة اال تبار.  -6
 كل سؤاؿ ظجكر خػؿ ةكخة كاخجة بسا ظتبق م  أىجاؼ الػخجة أك الجرس.  -7
 تحجظج زمغ اال تبار لمستعمع.  -8
 عجـ إيحاء األسئمة باإلجابة.  -9

إعػػجاد نسػػػذج لئلجابػػة أاشػػاء إعػػجاد اال تبػػار متزػػسش ا تػزيػػ  الػػجرجات لمػػتخمز مػػغ ذات ػػة  -13
 السرحح.

 رس.    ارتباط اال تبار باألىجاؼ الدمػك ة لمػخجة أك الج -11

 تصًيى االختثار انتحصيه :

 يسخ فشاء اال تبار التحريم  بعجة  صػات نػجدىا ف سا ظم :   
 تحميل محتػ  السادة الجراس ة أك الػخجة الجراس ة السخاد عسل ا تبار ا تبار ةييا:    -1

إلػػى  ظػػتع تحميػػل محتػػػ  السػػادة الجراسػػ ة أك الػخػػجة الجراسػػ ة السػػخاد إجػػخاء ا تبػػار تحرػػيم  ليػػا   
جػانػػ  الػػتعمع األساسػػ ة )تحميػػل السحتػػػ ( خيػػث ظػػتع تحجظػػج السبػػال ع كالتعس سػػات كالسيػػارات التػػ  

 تتزسشيا الػخجة الجراس ة.
تحجظػػػج األىػػػجاؼ التعم س ػػػة فيػػػحه السػػػادة أك ىػػػحه الػخػػػجة )أي تحجظػػػج الػػػػزف الشدػػػب  لؤلىػػػجاؼ   -2

 التعم س ة(:
اؼ التعم س ػة الستزػسشة ةػ  السػادة الجراسػ ة أك لبشاء ا تبار تحريم  جيػج ظشبغػ  مخاعػاة األىػج   

 الػخجة الجراس ة، كيتع تحجظج الػزف الشدب  لؤلىجاؼ التعم س ة لكل درس أك لكل مػطػع.
 فشاء ججكؿ السػاقبات:  -3

ػػا،     جػػجكؿ السػاقػػبات ىػػػ جػػجكؿ اشػػائ  البعػػج ظػػخ   فػػيغ األىػػجاؼ التعم س ػػة كشػػػاتج تعمػػع أةك  
 الحي تع تجريدو رأس  ا، كييجؼ ججكؿ السػاقبات إلى: كمػطػعات السحتػ  الجراس 

 ترش أ كل مبخدة )سؤاؿ( مغ مبخدات اال تبار خد  األىجاؼ التعم س ة. -
ا لؤلىجاؼ التعم س ة. -  معخةة عجد مبخدات )أسئمة( اال تبار لمحرػؿ عمى ا تبار متػازف كةق 
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 ا : تمىيى اننًى انًهاري: نثثا
 كتتع بصخيقتيغ ىسا: الصخيقة التحميم ة، كالصخيقة التخكيب ة.: تقػيع السيارات اليجكية 
  الصخيقة التحميم ة: -أ 

كةييا ظتع تحميل السيارة السخكبة إلى عجد مغ السيارات البخع ة أك األداءات الدمػك ة، 
 كعسػما ظتصم  استخجاـ تمظ الصخيقة الك اـ باإلجخاءات التال ة:

 السخاد مبلخطاتيا، كالتى يج  أف يقـػ كل فيا كل شال  .تحجظج السيارات العسم ة اليجكية  -
 تحميل كل ميارة إلى مجسػعة مغ الخصػات الدمػك ة. -
 ق امة الخصػات ةى عبارات تر  أةعاؿ الصال  ةى كل  صػة -
 كط  ىحه العبارات ةى قائسة. -
بلب تخر ز م اف أماـ كل عبارة يز  ةييا السعمع أك القائع بالسبلخطة رأية ةى ق اـ الص -

( ✔فيحا األداء أك البعل مغ عجمو، كقج ي تب  أخ انا فػط  إ ارة تجؿ عمى خجكث البعل )
 مثبل، أك تحجد درجة ألداء كل  صػة.)×( أك عجـ خجكاة 

 : الصخيقة التخكيب ةب( 
كةييا تقـػ السيارة عمى أساس ق اس قجرة الصال  عمى الجس  فيغ السيارات البخع ة لتمظ السيارة 

 سيارة الكم ة بذ ل متقغ.ألداء ال
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  انًيذان   انتذرية اطتزاتيجياخ
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  : التػط ح ة : الجركس التصب ك ة  أكال
هدددي أسدددمؾب  عتسدددج قيددده عمدددي تقميددد  الفجدددؾة  ددديؽ الشغخيدددة و التظبيدددق مدددؽ  دددالل  يدددام       

أو معمدددؼ ذو  بددخة  تظبيددق أسددداليب تقشيددة ججيددجة أو تؾسدددي  طخيقددة تدددجريذ  مذددخف تخيددؾ  
  تعميسية حجيثة. مبتكخة أو استخجام وسائ  

وتذدددك  الدددجروس التؾسددديحية أسدددمؾيًا االدددخاقيًا  فعددداشر اذا مدددا أحددددؽ السذدددخف التخيدددؾ        
العسميددة اشالددخاقية، فهددي تتددي  الفخاددة امددام السعمددؼ لمددتعمؼ مددؽ  ددالل العددخ   تؾعيفدده فددي 

تعميسيدددة محدددجدة يدددتؼ أداؤهدددا لددده بعشا دددة لسهدددارات وأنسدددا  سدددمؾكية  العسمدددي السدددشغؼ والسخظددد  
تعمسيددة طبيةيدددة بعيددجة عدددؽ التكمدد ، وتعدددج مثدد  هدددح   برددؾرة فعميددة وفدددي مؾاقدد  تعميسيدددة / 

  الجروس مؾاق  تجريبية حقيقية لمسعمسيؽ.
  يهجف الجرس التظبيقي التؾسيحي الي تحقيق األهجاف التالية:و       
اشفكدددار وألسددداليب التدددي  تعظدددي الدددجروس التؾسددديحية الدددجلي  عمدددي إمكانيدددة تظبيدددق  -1 

  عشها السذخف. يتحجث 
تتددددي  مشاقذددددة اشفكددددار والرددددعؾيات التددددي تعتددددخ  عسميددددة التظبيددددق وإمكانيتدددده فددددي   -2 

  الغخوف. مختم  
  إثارة دافةية السعمسيؽ لتجخيب وإستخجام طخق ججيجة.  -3 
لغددددخوف إتاحددددة الفخاددددة لمسذددددخف إل تبددددار فاعميددددة أفكددددار  وإمكانيددددة تظبيقهددددا فددددي ا  -4 

  الستاحة. السؾسؾعية 
وتؾثيدق الردمة  يدشهؼ مدؽ  دالل التعداون  تدجرييؽالتؾاا  اش جدا ي  ديؽ السذدخف وال  -5 
  السذتخك في التخظي  والتشفيح وتقؾيؼ نتائج التظبيق. 

  : الخصػات اإلجخائ ة لتشط ع الجركس التصب ك ة كتشبيحىا

اإلعجاد و  تها في اجب عمي السذخف مخاعتؾجج العجيج مؽ الخظؾات اإلجخائية التي        
التخظي   والتشفيح والتقؾيؼ لهحا األسمؾب اإلالخافي، والح  يؤد  القيام  ها الي تحقيق 
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  الشتائج السخغؾية مشها: 

والتي ستذك  محؾرًا لمجرس التظبيقي وأهجافًا  ستجرييؽاجات التجريبية لمتيحتحجيج اإل  -1 
  له.

التظبيقي بحيث يتزسؽ تحج  السؾق  التعميسي ومكانه وزمانه التخظي  لمجرس   -2 
 تجرييؽوالس ومؽ سيقؾم بعخسه السذخف والتالميح الحيؽ سيتؼ تشفيح الجرس عميهؼ،  ومجته 

  الحيؽ سيحزخونه ومؾسؾع الجرس.

اإلعجاد والتحزيخ لتشفيح الجرس ويذتس  هحا اإلعجاد عمي وسع  ظة الجرس   -3 
لسؽ سيقؾم  تشفيح  عمي أداء السهارات التي عقج الجرس مؽ أجمها مع الالزم  والتجريب 

  إتقان هح  السهارات وفق معاييخ األداء السحجدة لها. التأكيج عمي 

إعجاد الشساذج واألدوات الخااة بسالحغة الجرس التؾسيحي وتؾفيخها لسؽ سيقؾم   -4 
  .تجرييؽبسذاهجة الجرس مؽ الس 

السذاهجيؽ لتهي تهؼ لسذاهجة السؾق  وتدويجهؼ  تجرييؽعقج اجتساع مع الس  -5 
السختبظة بإجخاءات الجرس ومزاميشه وآداب السذاهجة والشقاش التي تمي  هات يبالتؾج

 عخ  الجرس.

تهي ة التالميح الحيؽ سيظبق عميهؼ الجرس بذك  يؤد  الي تظبيق الجرس برؾرة  -6
  طبيةية. 

لح  يمي تشفيح الجرس لسشاقذته والح   فز  التخظي  لعقج اشجتساع البعج  ا  -7
فتخة زمشية تأتي بعج تشفيح  مباالخة في جؾ إنداني تدؾد  الخوح اإل جا ية   عقج  في 

التعخ  لمسعمؼ الح  نفح  والتؾجيه نحؾ إعتساد السعاييخ السؾسؾعية لمجرس وأهجافه دون 
  . الجرس
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 : الديارات الرف ةاان ا 
مؽ األساليب الفخد ة السباالخة ف   الر  الجراسييؾى لمسعمؼ ف  تعتبخ زيارة السذخف التخ 

إلطالع عم  لبرؾرتها السباالخة تداعج السذخف  والديارة الرفية   اإلالخاف والتؾجيه، 
الت   التعميسية  الظالب والبي ة الت   عسمؾن فيها والؾسائ  واألدوات عس  السعمؼ وعس  
تعميسية كثيخة تعتسج الديارة الرفية كؾسيمة  جج أنغسة . ولحلػ نوالتعمؼ  تدتخجم ف  التعميؼ

  أول  لإلالخاف والتؾجيه.
  :تعخيأ الديارة الرف ة

لسعمؼ ف  قاعة الر  ليخى عم  الظبيعة ا لمظالب ه  زيارة  قؾم  ها السذخف التخيؾ  
وكيف يتعمؼ التمسيح ومخا بة التفاع  الرفي ألهسية ذلػ ف  رسؼ  كيف يتؼ التجريذ 

لسعمسيؽ والتعخف عم  ا لمظالب الحقيقية البخنامج اإلالخاف  ف  سؾء الحاجات 
  احتياجاتهؼ التجريبية وتقؾيؼ أدائهؼ والؾقؾف عم  أثخة ف  التالميح

 كتتحجد أىجاؼ الديارات الرف ة ف سا ظم  :
تقؾيؼ أعسال الظالب السعمسيؽ: وذلػ مؽ  الل السؾق  التعميسي  هجف وسع  -1

  تحديؽ نؾعية التعميؼ عؽ طخيق : ة متكاممة تؤدى إل   ظة إالخاقي
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  التعخف عم  األساليب الت   دتخجمها السعمؼ ف  تجريده والشهؾ   ها. •

  أنؾاع التفاع  الرفي ومجى مالءمتها لألهجاف السخاد تحقيقها. •

  الؾسائ  السعيشة الت   دتعيؽ  ها السعمؼ ومجى كفايتها. •

السعمسيؽ بسؾسؾعية ودقة متشاهية ويححر الجيج حت  ترب   تقجيخ جهؾد الظالب -2 
حؾافد تثيخ قا ميتهؼ  لمعس  ش مثبظات تفتخ هسسهؼ، مع تمسذ مؾاطؽ  تمػ التقجيخات 

  وتقجيخها مهسا كانت محجودة. اإل جاع لإلالادة  ها 

 اكتذاف نقا  القؾة والزع  لمظالب السعمسيؽ حت  يتؼ تجريبهؼ وتشسية قجراتهؼ  -3 

التخيؾى إعجاد  خنامج  اإلعجاد لتخظي   خنامج إالخاف  فسؽ سسؽ مدؤوليات السذخف  -4 
إالخافي متكام  لمعس  به طيمة العام الجراس  وهحا يتظمب زيارة الظالب السعمسيؽ 

واشلتقاء  هؼ والتعخف عم  حاجاتهؼ ومذاهجة تفاعمهؼ مع تالميحهؼ وجسع مالحغات  
امجه اإلالخاف . ومؽ ثؼ اشطالع عم  ما تؼ تشفيح  ومجى مادة لبخن معيشة  جع  مشها 

  التدامهؼ بالخظة الدشؾية الت  تؼ إعتسادها مؽ قب  السذخف التخيؾى.

نق  الخبخات  يؽ الظالب السعمسيؽ أثشاء زيارتهؼ ف  فرؾلهؼ مؽ أساليب ججيجة  -5  
  السعخفة و األفكار. وأفكار مهسة تؤدى إل  تبادل 

 الرفية عم  اؾرتيؽ وهسا :وتتؼ الديارات 

: وه  الديارة الت  تتؼ  شاء عم  تخظي  مدبق  يؽ السعمؼ والسذخف   الرػرة األكلى
قزا ا تتعمق بالسعمؼ والتمسيح، أو بالسشهج ومجى  وذلػ لجسع مالحغات عامه ومشاقذة 

ث ألنه يشادى به اإلالخاف الحجي مالءمته لمتالميح أو بديخ العسمية التعميسية. وهؾ الحى 
   قؾم عم  التذاور والتعاون.
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وه  الديارة الت   قؾم  ها السذخف دون إالعار أو اتفاق مدبق لمؾقؾف  : الرػرة الثان ة  
مؽ الظالب السعمؼ وتتؼ برؾرة مفاج ة ، حيث  فاجأ  عم  السؾق  التعميسي دون تكم  

 السذخف الستجرب بالحزؾر 

 مخاخل الديارة الرف ة )إجخاءاتيا(:

 خخمة األكلى: قبل الديارة:الس

اشجتساع مع الظالب السعمسيؽ ووسع مجسؾعة مؽ السبادئ واألساسيات التي  -1
 سيتؼ العس  في سؾئها 

 إعظاء الظالب معمؾمات كاقية عؽ كيفية إعجاد الجروس إعجادا جيجا  -2
 قجم أحج الظالب  درس مرغخ أمام زمالئه الظالب لمتجريب عم  مؾاجهة  -3

 الظالب 
 الهجف مؽ الديارة.تحجيج  -4
ه اليؾميددة وطسأنتدده تددالسعمددؼ الستؾقددع زيارتدده لالطددالع عمدد   ظالظالددب اشجتسدداع ب  -5

 تؾطيددددج العالقددددة معدددده ألجدددد  تحقيددددق أداء طبيعددددي دا دددد  غخفددددة الردددد  وتحجيددددج 
 حرص الديارة.

 

 السخخمة الثان ة: أاشاء الديارة:

لسعمؼ عم  أش لظالب ا فز  أن يج   السذخف التخيؾى  جا ة الحرة بعج است حان ا -1
 يؤثخ د ؾله عم  سيخ الجرس.

أن  جمذ ف  السكان السشاسب الحى  دس  له بسالحغة ك  ما يجور دا   الر   -2
 مؽ تفاع .

السعمؼ، وش يتج   ف  سيخ الحرة ولؾ إلاالح  ظأ، ويتخك الظالب أن ش  قاطع  -3
 ذلػ بعج انتهاء الحرة.

ف عم  مدتؾيات التالميح وليكؽ ذلػ ف  مخحمة السعمؼ لمتعخ الظالب أن  دتأذن  - 4
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 التقؾيؼ أ خ الحرة.
وحت   تجربتتذتت أفكار السش بظخيقةسالحغات أثشاء سيخ الحرة حت  التجويؽ  - 5

 ش تشرخف أفكار الظالب إليه، 
 والتالميح بةبارات حافدة عشج السشاقذة وقب  اشنرخاف. تجربتؾجيه الكخ لمس - 6

 بعج الديارة:السخخمة الثالثة: ما 
 أن يجون السذخف التخيؾى ا خز األنذظة الت  تست ف  الحرة ومالحغاته عميها. -1
تدددؼ التؾاددد  إليددده أثشددداء زيارتددده لتحدددديؽ  قيسدددا تهؼلسشاقذددد ظالب السعمسددديؽاشجتسددداع بدددال -2

 العسمية التعميسية.
 الفخاة ف  التعبيخ عؽ رأ ه بحخية تامة. تجربإعظاء الس-3
لمتؾاد  إلد  مقتخحدات لهدؼ فد  تحدديؽ األداء  تدجربالردفي مدع الس ان  حم  السؾقد  -4

 لسعمع.ا لمظالبالرفي 

 ة : العبلج  لديارات: ااالثا
، إش  فددي التخكيددد عمدد  السالحغددة الرددفية ةالتقميج دد ديدداراتمددع ال ةالةياد دد ديدداراتذددتخك الت

  والسذددخف فددي عسميددات التخظددي  تددجربأن الهددجف فددي هددحا اشسددمؾب تخكيددد فعاليددة دور الس
 والتحمي  والتقؾيؼ والعالج  والسالحغة

 مخاخل الديارات العبلج ة : 
فهدؾ يتجده إلد  تحميد  هدحا السعمدؼ يبتعج هحا اشسمؾب عؽ التخكيد عم  تقؾيؼ عس  الظالب 

العس  مؽ أج  زيادة الخغبة في التغييخ عشج السعمسيؽ لتغييخ أنسدا  سدمؾكهؼ التعميسدي عدؽ 
يددق تسددثمهؼ تددجريجيا تغييددخات تذددك  بسجسؾعهددا فددي نها ددة األمددخ طخيقددا تعميسيددا ججيددجا ، طخ 

 : ةالةياد  دياراتوقيسا يمي مخاح  ال
 .والظالب السعمسيؽ  عالقة  يؽ السذخفال ؾطيجت

 التخظي  لعسمية اشالخاف.
 التخظي  ألساليب السالحغة الرفية.

 القيام بالسالحغة الرفية
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 عسمية التجريذ تحمي  السعمؾمات عؽ
 التخظي  ألسمؾب الشقاش الح  يتمؾ السالحغة والتحمي 

 مشاقذة نتائج السالحغة
 التخظي  لمخظؾات التالية

 : تػج و األقخافرابعا 
معتسددجيؽ فدد  لمستددجرييؽ  هسهشيددالتشسيددة لم التددجريب السيددجاني وذلددػ فدد   أسددمؾب  دددتخجمهددؾ 

الخبددخات برددؾرة تعاونيددة قيسددا  يددشهؼ فدد  ذلددػ عمدد  اسددتثسار  بددختهؼ الحاتيددة ، وتبددادل هددح  
بسالحغددددة آداء  تدددجرييؽإطدددار مدددؽ الثقددددة واشحتدددخام الستبدددادليؽ ، وذلددددػ مدددؽ  دددالل  يددددام الس

 هددجف التحميدد  العسيددق لمسؾاقدد  الرددفية وتبددادل  جريذفدد  أثشدداء  يامدده بعسميددة التدد ؼزمدديمه
ا زيدددارات ادددفية تقدددج ؼ السدددداعجة التددد  تدددؤدى الددد  تحدددديؽ هدددحا اشداء ، اى انهدددو الخبدددخات 

 متبادلة.

  :  صػات تصبيق أسمػب تػج و االقخاف
   تؾفيخ اجؾاء الثقة واشحتخام -1
اشجتسدددددداع القبمدددددد  ويددددددتؼ قيدددددده تحجيددددددج الجؾانددددددب السددددددخاد مالحغتهددددددا وتحجيددددددج ادوات  -2

   السالحغة وتؾفيخها
   مذاهجة السؾق  التعميس  وتدجي  السالحغات -3
   التعميس  واعظاء التؾايات السقتخحة التحديشية اشجتساع البعجى وتحمي  السؾق  -4
 تجرب تقؾيؼ اشسمؾب و ياس مجى التقجم الحى احخز  الس -5
  استخجام التغح ة الخاجعة ف  التحديؽ والتظؾيخ لهحا اشسمؾب -6

 

 


