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        ::::مقدمة مقدمة مقدمة مقدمة 

 العمل سوق متطلباتو التنافسية، العولمة وعصر ،ةوالمتسارع العصر تحديات ظل في    
 من لها لما التعليمية، المنظومة تطوير إلى جاهدة األمم تسعى النادرة، العمل وفرص المتغيرة،

 .للفرد والمجتمعية االقتصادية الجوانب على مباشر تأثير
 على القادرين أبنائه إعداد في العالي التعليم مؤسسات على كبيرة بدرجة المجتمع ويعتمد   

 هذه توفر ذلك ضوء وفى .جديدة عمل وفرص المهن متطلبات وتوفير اته،احتياج تلبية
  .المختلفة بالمهن يعمل الذي الخريج بها يتحلى أن ينبغي التي المواصفات المؤسسات

ويتصف التعليم الجيد في عصر المعرفة باكتساب الطالب القدرة على اإلبداع واالبتكار،   
 ومن ثم التحول من نمط التعلم ، والتعلم مدى الحياة،يالذاتواستخدام التكنولوجيا والتعلم 

يجعل من الضروري تطوير المؤسسات األمر الذي إلى نمط التعلم الفعال وهو  التقليدي
 المهنية المستدامة للعاملين بها لتحقيق التميز ة بما في ذلك التنميةالتعليمية وفاعليها التعليمي

ونشر المعرفة وتنمية المهارات وتحويلها إلى مقدرات والتنافسية، ولتصبح قادرة على إنتاج 
  .اقتصادية فعلية تخدم خطط التنمية الشاملة

        ::::أهداف اخلطةأهداف اخلطةأهداف اخلطةأهداف اخلطة

   تحديد مفهوم إستراتيجية التعليم والتعلم-١
   معرفة كيفية تصمم إستراتيجية التعليم والتعلم-٢
 الدراسي رالمقر محتوى لتدريس ةوالتعلم المناسب التعليم استراتيجية  اختيار-٣
 :الجيدة االستراتيجية ت معرفة مواصفات ومتطلبا-٤
   وعيوب ومميزات كل منها تعرف أنواع إستراتيجيات التعليم والتعلم-٥
  والتعلم مكونات استراتيجيات التعليم تحديد -٦
   )بقاء أثر التعلم(متوسطات معدل االحتفاظ و  تعرف هرم التعلم-٧
  Learning Stylesالتعلم ) أساليب( تعرف أنماط -٨
  Visual Learner تعرف خصائص المتعلم البصري   -٩

  Auditory Learner تعرف خصائص المتعلم السمعي   -١٠
  Tactile/Kinesthetic Learner تعرف خصائص المتعلم الحسي حركي    -١١
  أنشطة التعليم والتعلم وشروط النشاط الجيدتحديد  -١٢
  والتعلم التعليم وإستراتيجيات التعلم  تصميم مصفوفة نواتج-١٣



 
  ���آ	 ��ن ا
��دة ���� -إ��اه�� ��س ا
	ه��ي .د.أ

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

� أ�م'&  ت/ د.ا
#ور ا!ول ����
 ٢٢٨٨/ ٢٢٨٤/٢٢٨٩:  دا�34 ٢٥٥٧٧٠٦٩:    ف٢٥٥٧٧٠٩٦: ر*�( ا

E-MAIL: QAC_2008@Yahoo.Com  

 

٣

 لها المقابلة وأنشطة التعليم والتعلم  نواتج التعلم  تصميم مصفوفة-١٤
لمقررات البرنامج  المقابلة  التعليم والتعلم واألنشطةت تصميم مصفوفة إستراتيجيا-١٥

  األكاديمي
        إسرتاتيجية التعليم والتعلمإسرتاتيجية التعليم والتعلمإسرتاتيجية التعليم والتعلمإسرتاتيجية التعليم والتعلم

ون شاملة ومرنة ومراعية لطبيعة  هي خطوات إجرائية منتظمة ومتسلسلة بحيث تك-
المتعلمين، والتي تمثل الواقع الحقيقي لما يحدث داخل قاعة الدراسة من استغالل إلمكانات 

  .متاحة ، لتحقيق مخرجات مرغوب فيها
 هي مجموعة تحركات المعلم داخل قاعة الدراسة التي تحدث بشكل منتظم ومتسلسل تهدف -

  .إلى تحقيق األهداف التعليمية
        يف تصمم إسرتاتيجية التعليم والتعلميف تصمم إسرتاتيجية التعليم والتعلميف تصمم إسرتاتيجية التعليم والتعلميف تصمم إسرتاتيجية التعليم والتعلمكككك

تصمم إستراتيجية التعليم والتعلم في صورة خطوات إجرائية بحيث يكون لكل خطوة بدائل،   
حتى تتسم اإلستراتيجية بالمرونة عند تنفيذها ، وكل خطوة تحتوى على جزيئات تفصيلية 

 عند تنفيذ إستراتيجية منتظمة ومتتابعة لتحقيق األهداف المرجوة، لذلك يتطلب من المعلم
  . التدريس تخطيط منظم مراعيا في ذلك طبيعة المتعلمين وفهم الفروق الفردية بنهم

 الدراسيالدراسيالدراسيالدراسي املقرراملقرراملقرراملقرر حمتوىحمتوىحمتوىحمتوى لتدريسلتدريسلتدريسلتدريس والتعلموالتعلموالتعلموالتعلم التعليمالتعليمالتعليمالتعليم اسرتاتيجيةاسرتاتيجيةاسرتاتيجيةاسرتاتيجية اختياراختياراختياراختيار

 أهداف تحقق التي والتعلم التعليم الستراتيجيه اختياره في يتمثل المعلم جودة دالئل   أحد
 طالبه واحتياجات وتتالءم المقصودة التعلم نواتج الطالب وتكسب ناحية، من تواهومح التدريس

 البعض، بعضها يتداخل قد عديدة، باستراتيجيات التربوي الميدان يعج حيث أخرى، ناحية من
 .اإلجراءات بعض تنفيذ في منها البعض يتشابه وقد

 التفكير المعلم من ذلك يتطلب حيث ، معقدا عمال والتعلم التعليم استراتيجيات اختيار   ويعد
 التعلم كنواتج المتشابكة المتغيرات من العديد ضوء في المتاحة االستراتيجيات بين والموازنة

 ويمكن ، واستعداداتهم وميولهم ، لديهم السابقة والخبرة ، الطالب يكتسبها أن ينبغي التي
 إلى الدراسي المحتوى يحول أن لتعلموا للتعليم مناسبة إستراتيجية اختيار طريق عن لألستاذ

 يصبح وأن سلبيا، تلقيا تكون أن من ال ً بد بناء استقصاء العملية تصبح وأن عقلية، تصورات
 .مقيدة تكون أن من ال ً بد ممتدة وبيئة خصوبة، أكثر الدرس قاعة في االجتماعي المناخ

 في جهوده وعلى اتيجيات،استر من بحوزته ما على يتوقف لإلستراتيجية المعلم واختيار
 .جديدة استراتيجيات إلى التوصل وفى تطويرها
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 استخدام أو معا، االستراتيجيات من مزيج تطبيق يمكنه الجيد المعلم أن بالذكر   ويجدر
 وحل الذهني العصف :االستراتيجيات هذه أهم ومن .التعلم نواتج لطبيعة طبقا إحداها

 .إلخ.....التعاوني والتعلم المشكالت
 :اجليدةاجليدةاجليدةاجليدة االسرتاتيجيةاالسرتاتيجيةاالسرتاتيجيةاالسرتاتيجية مواصفاتمواصفاتمواصفاتمواصفات

 .التعليمي الموقف في المتوقعة واالحتماالت المواقف جميع تتضمن بحيث الشمول، -١
 .عديدة مواقف فى استخدامها يمكن بحيث للتطوير، والقابلية المرونة-٢
 .الدراسي المقرر من المستهدفة التعلم بنواتج ترتبط أن-٣
 .طالبال بين الفردية الفروق مراعاة-٤
 .بالمؤسسة المتاحة اإلمكانات مراعاة-٥
 .العليا العقلية والعمليات التفكير مهارات تنمية-٦
 لإلتقان والتعلم الذاتي التعلم على الطالب تحفيز-٧
 .الطالب وعدد تتناسب-٨

 أن في والتعلم للتعليم الجيدة االستراتيجيات بين المشترك القاسم يتمثل فإنه ذلك ضوء  في

  :البالط يكون

  .التعليمية العملية محور-١
 .لها فحسب مستقبال وليس المعلومات اكتساب في فاعال-٢
 .التعليمية والمهام األنشطة ممارسة على القائم-٣
 .التأمل هذا نتائج ضوء في ألدائه والمطور ومستواه لسلوكه المتأمل-٤
 .التعاوني والتعلم الذاتي بالتعلم المستمتع-٥
 .القرارات واتخاذ المشكالت وحل المعارف، عن البحث في الدائم المفكر-٦
 .المهارات واكتساب التعلم من لمزيد يسعى للمعرفة، المنتج-٧

 :يكون أن المعلم من الجيدة االستراتيجيات تتطلب كما

 .للمعرفة ناقال وليس والتعلم التعليم لعمليتي ميسرا-١
 .البهلط والتعاوني الذاتي التعلم فرص إتاحة على حريصا-٢
 .الجيد الخريج لمواصفات ومحققا لهم المتكاملة الشخصية بناء على حريصا-٣
  .بينهم فيما الفردية للفروق مراعيا-٤
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        إسرتاتيجيات التعليم والتعلمإسرتاتيجيات التعليم والتعلمإسرتاتيجيات التعليم والتعلمإسرتاتيجيات التعليم والتعلم

  :تنقسم إلى

  :  استراتيجيات األعداد الكبيرة مثل-١

  .العصف الذهني-        المناقشة والحوار-                   المحاضرة -

  : استراتيجيات األعداد الصغيرة مثل-٢

   التعلم التنافسي- التعلم التعاوني        -     حل المشكالت-        العروض العملية        -

  العصف الذهني- المناقشة               - المدخل المنظومى-       خرائط المفاهيم          -

  :استراتيجيات التدريس الفردي مثل-٣

   التعلم الذاتي-    علم اإلليكتروني الت-
  

)8 و;��'& ا
#را:& 8�9<==>< &����
 ?�; &@:A�
� إ:�Dا>���ت أ��ى >B#ده ا
  ).إ�9& إ

 تتشابه وقد المقصودة، التعلم نواتج طبيعة وفق والتعلم التعليم استراتيجية المعلم   ويتخير
 يكتسبه أن ينبغي لما طبقا تختلف وقد الواحدة اإلستراتيجية استخدام في النواتج بعض

  :التالية المصفوفة في المثال سبيل على موضح هو كما .الطالب
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 مصفوفة مصفوفة مصفوفة مصفوفة 

        والتعلموالتعلموالتعلموالتعلم التعليمالتعليمالتعليمالتعليم وإسرتاتيجياتوإسرتاتيجياتوإسرتاتيجياتوإسرتاتيجيات التعلمالتعلمالتعلمالتعلم نواتجنواتجنواتجنواتج

    إستراتيجيات التعليم والتعلم
  نواتج التعلم

  
العصف 
  الذهني

الطريقة 
  المعملية

التعلم 
  الذاتي

التعلم 
  يالتعاون

المناقشة   المحاضرة
  والحوار

  أخرى

)١(  �      �    �    
)٢(   �           

هم
 وف

رفة
مع

  )٣(         �     
)١(      �      �    
)٢(  �     �    �    

ت 
ارا

مه
نية

ذه
  )٣(  �    �         

)١(    �    �  �  �    
)٢(  �     �     

نية
مه

ت 
ارا

مه
  

لية
عم

و
  )٣(    �   �     

)١(     �    �    
)٢(  �    �       

ت 
ارا

مه
مة

عا
  

)٣(     �   �     
  

        والتعلموالتعلموالتعلموالتعلم مكونات اسرتاتيجيات التعليممكونات اسرتاتيجيات التعليممكونات اسرتاتيجيات التعليممكونات اسرتاتيجيات التعليم

   األهداف التعليمية-١
  . التحركات التي يقوم بها المعلم وينظمها ليسير وفقها في تدريسه-٢
  . األمثلة، والتدريبات والمسائل والوسائل المستخدمة لتحقيق األهداف-٣
   السياق التعليمي والتنظيمي الصفي للدرس-٤
الب بمختلف مستوياتهم والناتجة عن المثيرات التي ينظمها المعلم ويخطط  استجابات الط-٥
  .لها
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        هرم التعلمهرم التعلمهرم التعلمهرم التعلم
  

        

�,����ت ا���01�2

����ا����ر�3 ا�


�
 78!ی6 أو ا4�3)ام ��ري ��4!ات ا����9

ا�!وض

��ا���3ئ= ا��>!ی� ا�;�

ا��!اءة

ا��?�ض!ة

  Learning Styleما منط التعلم؟ ما منط التعلم؟ ما منط التعلم؟ ما منط التعلم؟ 

  .  الطريقة التي يحب أن يتلقى بها الفرد المعلومات-١
   مداخل مختلفة أو طرق مختلفة للتعلم-٢
مجموع السمات المعرفية ، واالنفعالية ، والنفسية التي تعتبر مؤشرات ثابتة على كيفية  -٣

  استقبال وتفاعل واستجابة الفرد لما يتعلمه
  . يتعامل نمط التعلم على وجه الخصوص مع كيفية معالجة المخ وتخزينه للمعلومات-٤
  

١٠%  

٥%  

٢٠%  

٣٠%  

٥٠%  

٧٥%  

٩٠%  

  

   )بقاء أثر التعلم( متوسطات معدل االحتفاظ 
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        Learning Stylesالتعلم التعلم التعلم التعلم ) ) ) ) أساليبأساليبأساليبأساليب((((أمناط أمناط أمناط أمناط 

  من المتعلمين%    ٦٥                    Visual          بصري              
  من المتعلمين%   ٣٠                                   Auditoryسمعي         
  من المتعلمين%    ٥                      Kinesthetic         حسي حركي  

  .كثر شيوعا عن أي نوع آخر وتؤكد البحوث العلمية على أن المتعلمين البصريين هم األ
        مباذا ختربنا البحوث حول أمناط التعلم؟مباذا ختربنا البحوث حول أمناط التعلم؟مباذا ختربنا البحوث حول أمناط التعلم؟مباذا ختربنا البحوث حول أمناط التعلم؟

  . أن الطالب يتعلمون بطرق مختلفة عن بعضهم البعض-١
 أن أداء الطالب في المواد الدراسية المختلفة يرتبط بكيف تتماشى وتشبع أساليب التعلم -٢

  .لديهم، فإن تحصيلهم يزداد بصورة دالة
علم أنتج مكاسب دالة في صورة التحصيل في القراءة والرياضيات  أن مراعاة أساليب الت-٣

  .عند استخدام االختبارات المعيارية المقننة
وقد أظهرت البحوث أن المدخل المتعدد يعمل جيدا ألننا كلما زاد عدد الحواس التي نستخدمها 

  : بـ تفظونأثناء عملية التعلم كلما احتفظنا بالمعلومات لفترة أفضل، وأن المتعلمين يح
  همما قرؤو % ١٠ -١
  مما سمعوه% ٢٠ -٢
  مما رأوه% ٣٠ -٣
  مما رأوه وسمعوه% ٥٠ -٤
  مما قالوه% ٧٠ -٥
  مما قالوه وفعلوه  % ٩٠ -٦
  

        Visual Learnerخصائص املتعلم البصري   خصائص املتعلم البصري   خصائص املتعلم البصري   خصائص املتعلم البصري   

  .يتعلم عن طريق الرؤية-١
  .يتعلم أفضل من ما يراه ويستمتع بالقراءة-٢
  .رسوم، صور، خرائط: يستخدم المواد البصرية-٣
يكون لديه صورة واضحة عن المعلم عندما يتحدث أمامه لمشاهدة لغة الجسم و تعبيرات -٤

  .الوجه
  .يستخدم األلوان لتوضيح النقاط الهامة في النص-٥
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  .يأخذ مالحظات أو يطلب من المعلم تقديم أوراق-٦
  .أو توضيحهايوضح أفكاره في شكل صورة أو فقاعة لعصف ذهني قبل كتابتها -٧
  .يكتب قصة و يوضحها-٨
  .يستخدم الوسائط المتعددة-٩

  .يقرأ الكتب المصورة و يضع تصور بصري للمعلومات لمساعدة الحفظ-١٠
  .يحتاج إلى رؤية لغة الجسم الخاصة بالمعلم و التعبير الوجهي لكي يفهم المحتوى-١١
  .البصرييميل إلى الجلوس في مقدمة الصف الدراسي لتجنب التشويش -١٢
أشكال ، صور: (يفكر من خالل الصور و يتعلم أفضل من خالل العروض البصرية مثل-١٣

... ،أوراق عمل، شفافيات، كتب بها صور توضيحية، عروض، أفالم، خطوط زمنية، بيانية
فإنهم يفضلون أخذ مالحظات الستيعاب ، و في أثناء المحاضرة  أو المناقشة الصفية) إلخ

  .المعلومات
  

        Auditory Learnerص املتعلم السمعي   ص املتعلم السمعي   ص املتعلم السمعي   ص املتعلم السمعي   خصائخصائخصائخصائ

  .يتعلم من خالل االستماع-١
  .يحب أن يسمع ما يتعلمه-٢
  .يحب المناقشة و يشترك في المناقشات الصفية و المجادالت-٣
  .يقدم خطباً و تقديمات صفية-٤
  .يستخدم جهاز التسجيل أثناء المحاضرات بدالً من أخذ مالحظات-٥
  .ساعدة الحفظيبتكر نغمات موسيقية لم-٦
  .يبتكر معينات للذاكرة لمساعدة الحفظ-٧
  .يناقش أفكاره لفظياً-٨
  .يملي أحداً أخر أفكاره-٩

  .يستخدم التحليالت اللفظية و سرد القصة لتوضيح وجهة نظره-١٠
يتعلم أفضل عن طريق المحاضرات اللفظية و المناقشات و التحدث عن األمور المختلفة -١١

  .وله اآلخرينواالستماع إلى ما يق
.... ، السرعة، النغم، يفسر المعاني الضمنية للحديث عن طريق االستماع لنبرة الصوت-١٢
  .إلخ
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        Tactile/Kinesthetic Learnerخصائص املتعلم احلسي حركي    خصائص املتعلم احلسي حركي    خصائص املتعلم احلسي حركي    خصائص املتعلم احلسي حركي    

  .يتعلم عن طريق الحركة و الفعل أو العمل و اللمس-١
  .يحب تعلم الحقائق و يستخدم الطرق المعروفة-٢
  .حب المفاجآتال ي-٣
  .يواجه صعوبة مع المجردات و المادة النظرية-٤
  .جيد مع التفاصيل-٥
  .يحفظ الحقائق و يعمل بيده-٦
  .االستكشاف النشط للعالم الطبيعي حوله، هذا المتعلم يتعلم أفضل عن طريق المدخل العلمي-٧
  .قد يجد أنه من الصعب أن يجلس لفترات طويلة-٨
  .لنشاط و االستكشافقد يتشتت بسبب حاجته ل-٩

  .حل المشكالت باستخدام طرق معروفة: يفضل تعلم الحقائق مثل-١٠
  .ال يحب التعقيدات-١١
  .صبور مع التفاصيل-١٢
  .لديه قدرة جيدة على تذكر الحقائق و يفضل التعلم المرتبط بالحياة الحقيقية-١٣
  .دنييحب الحركة أثناء التعلم يتعلم عن طريق الفعل و االشتراك الب-١٤
  .يأخذ فترات راحة متكررة من المذاكرة-١٥
  .يتحرك حوله لتعلم األشياء الجديدة-١٦
  .يعمل في وضع القيام-١٧
  .يستخدم األلوان الصارخة لتوضيح األفكار في قطعة قراءة-١٨
يقوم بتصفح المادة المقروءة للحصول على األفكار األساسية قبل البدء في قراءة -١٩

  .التفاصيل
        ::::ملناسبة لناتج التعلمملناسبة لناتج التعلمملناسبة لناتج التعلمملناسبة لناتج التعلماألنشطة ااألنشطة ااألنشطة ااألنشطة ا

البد من األخذ في االعتبار أنه عند اختيار أو تصميم أنشطة التعليم و التعلم فإن كل نشاط 
 الذي من شأنه تقوية و تدعيم         Form of Learningسوف ينتج عنه ما يسمى بشكل التعلم
  . تحقيق الطالب لناتج التعلم المستهدف
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  م المناسبةأنشطة التعليم والتعل  ناتج التعلم

   رحلة ميدانية-محاضرة   يصف
   عروض عملية-قراءة مقال مكتوب   يشرح
  مشروع  يدمج
   دراسة حالة-مشروع   يطبق

  حل مشكالت  يحل مشكلة
   كتابة إبداعية-مشروع    يبتكر-يصمم

   مشروع-تجربة   يفترض
        

أوالأوالأوالأوال
ًً ًً

        اسرتاتيجية احملاضرةاسرتاتيجية احملاضرةاسرتاتيجية احملاضرةاسرتاتيجية احملاضرة: : : : 

  :التعريف

المعلم بإلقاء المعلومات مع استخدام السبورة في بعض األحيان، في  هي استراتيجية تعتمد على قيام 
الوقت الذي يقوم فيه الطالب باالستماع بهدوء إلى حديثه، وقد يدونون بعض المالحظات البسيطة، 

  " .أي أسئلة" وعادة تنتهي المعلم بعبارة
  :مميزات استراتيجية المحاضرة

  : اقتصادية-١
   تمكن المعلم من تغطية جزء كبير من المنهج- في وقت قصير تقديم كثير من المعلومات-أ

  ..... ال تتطلب إنشاء معامل علمية وشراء مواد ومعدات  تعجز عن توفيرها إمكانيات الجامعة-ب
  . توفر لجميع الطالب حدا أدنى من المعلومات ،وبترتيب معين-٢
  .الجيد توفر جو من الهدوء والنظام في المدرج حيث تتطلب اإلنصات -٣
  : تعتبر استراتيجية مشوقة نسبيا إذا-٤
  . تمتع المعلم بلغة خطابية جيدة وأسلوب عرض ناجح شخصية قوية جذابة النتباه الطالب-أ

  . استطاع المعلم تدعيمها بالوسائل التعليمية السمعية والبصرية المناسبة-ب
  . تعليم عدد كبير من الطالب في زمن محدد-٥

  :حاضرةعيوب استراتيجية الم

  . يكون الطالب فيها سلبيا، حيث إن المعلم هو المرسل وملقن ومحور العملية التعليمية-١
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  . التركيز على التعلم المعرفي وبخاصة أدنى مستوياته وهو التذكر-٢
  . على العرض اللفظيز إهمال أهمية استخدام الوسائل التعليمية في التعلم والتركي-٣
  . إلى شرود الطالب ذهنيا تؤدى في كثير من األحيان-٤
  . ال تساعد على مواجهة الفروق الفردية بين الطالب-٥
  . ال تحقق بعض أهداف التدريس المهمة مثل التفكير العلمي-٦
  . ال توفر الجانب العملي التطبيقي-٧

        ::::إسرتاتيجية املناقشة واحلوارإسرتاتيجية املناقشة واحلوارإسرتاتيجية املناقشة واحلوارإسرتاتيجية املناقشة واحلوار::::ثانياثانياثانياثانيا

  :التعريف

بين (ل لفظي بين طرفين أو أكثر داخل المحاضرة،تعتبر من االستراتيجيات اللفظية، حيث  تسمح بتفاع
وهى بذلك تتيح للطالب فهم ) الطالب والمعلم، بين عدد من الطالب أنفسهم تحت إشراف المعلم وتوجيهه

  .أعمق للمادة العلمية وتتيح لهم نشاط وفاعلية ال تتوافر في استراتيجية المحاضرة
   خطوات استراتيجية المناقشة والحوار-

  دمة أو التمهيد المق-أ

  .بحيث يتصف بمناقشة والمعلومات مع إعطاء فرص للطالب لالستنتاج والتفسير والتعليم:  العرض-ب
من خالل المقارنات بين الموضوعات السابقة والموضوعات الجديدة واستكشاف أوجه :   الموازنة-ج

  .التشابه واالختالف بينهما مما يتيح للطالب فهم الحقائق 
 أو ةوهى خطوة مهمة يستطيع الطالب بعد دراستهم للدرس الجديد التوصل لمفهومات شامل : التعميم-د

  . التعميمات للطالبجتعميمات عن طريق االستنتاج ، ومن األفضل إتاحة فرص استنتا
وفيها يستفيد الطالب من استنتاجاتهم للتعميمات والمفاهيم الجديدة وذلك بتطبيقها على  : التطبيق-ج

  .كالت تواجههم في المجتمعمواقف ومش
  :مزايا استراتيجية المناقشة والحوار

  . إثارة انتباه الطالب وجذبهم للمشاركة أثناء الدرس-١
 اكتساب الطالب للكثير من المعلومات والقدرة على التفكير والميول واالتجاهات والتقدير العام -٢

  .للعلماء
  . من حيث التفوق أو الضعفما بينه مساعدة المعلم على معرفة طالبه والتميز فيم-٣
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 تجعل التقويم يسير جنبا إلى جنب مع التدريس، فعن طريق األسئلة والمناقشة يمكن للمعلم تقويم -٤
طالبه، وبالتالي يستطيع تقويم طريقته، مما يساعده على االستمرار في نفس االستراتيجية أو التعديل 

  .فيها 
  .ماعية ، مثل القدرة على المناقشة والتعبير عن الرأي تنمى عند الطالب المهارات االجت-٥
 تنمى لدى الطالب مفهوم الذات من خالل إحساسهم بالقدرة على المشاركة والفهم والتفاعل -٦

  .االجتماعي
  . مساعدة الطالب على تعليم بعضهم بعضا، حيث يستفيدون من إجابات زمالئهم-٧
  .معلم وطالبه تساعد في تقوية الروابط والصلة بين ال-٨

  عيوب استراتيجية المناقشة والحوار

 قد يكون الحوار على درجة عالية من التجريد حيث يعتمد في غالبيته على اللغة اللفظية دون -١
  .استخدام مواد محسوسة

 قد تكون األسئلة موزعة توزيعا غير عادل على الطالب، فقد يستأثر عدد قليل منهم باألسئلة دون -٢
  .غيريهم

  .قد تصاغ األسئلة بطريقة غير سليمة أو غير واضحة -٣
  . تحتاج إلى وقت طويل وبخاصة عند التطرق لمناقشات جانبية خارج الموضوع-٤
  . تحتاج إلى معلمين ذو درجة عالية من المهارة في إدارة المحاضرة-٥
  .لمعملية تهمل إلى حد كبير التعلم المهاري الخاص بمهارات استخدام األدوات واألجهزة ا-٦
 تحتاج إلى معلمين ذو درجة عالية في صياغة األسئلة وطرحها بحيث يمكن للمعلم أن يعيد صياغة -٧

  .السؤال الواحد بأكثر من صورة لمراعاة الفروق الفردية
ثالثاثالثاثالثاثالثا
ًً ًً
        اسرتاتيجية العصف الذهنياسرتاتيجية العصف الذهنياسرتاتيجية العصف الذهنياسرتاتيجية العصف الذهني::::

 :التعريف

درتهم العقلية من خالل   تقوم على تشجيع الطالب على إنتاج عدد كبير من األفكار بهدف تنمية ق
 المتتابعة والمتنوعة في نفس الوقت حول قضية ما، أو مشكلة ما تطرح رالتدريب على توليد األفكا

  .عليهم جميعا في أثناء المحاضرة
   وهى عبارة عن مؤتمر إبداعي ذي طبيعة خاصة من أجل إنتاج قائمة من األفكار يمكن استخدامها 

  .شكلة ومن ثم تؤدى إلى تكوين حل لهاكمفاتيح تقود إلى بلورة الم
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   وتعتمد على أفكار جماعية متحررة من القيود والحرج، وتساعد الطالب على أن يكونوا أكثر 
استرخاء وأقل تحفظا ، وبالتالي زيادة القدرة على التخيل وتوليد األفكار في ظل تخفيف ضغوط النقد 

  .والتقويم
  العصف الذهنيمبادئ مهمة في التعلم بإستراتيجية -

  :المبدأ األول 

األمر الذي يؤدى إلى تلقائية األفكار وبنائها، ومن ثم عدم الخوف من النقد : تأجيل الحكم على األفكار
وهذا يساعد على اكتساب الطالب اتجاهات إيجابية نحو الجماعة ويقلل من اإلحساس بالفردية أو التنافس 

  .الفردي
  . األهداف الفردية-.  األهداف الجماعية -  :المبدأ، هماوهناك مسلمتين يقوم عليهما هذا 

  : المبدأ الثاني

  الكم يولد الكيف، حيث يتم انتقاء األفكار العديدة التي يطرحها الطالب في أثناء الجلسة، ومن ثم يساعد 
  .تدفق األفكار بكم كبير على إنتاج بعض األفكار التي تتميز بالجدة واألصالة

  :بإستراتيجية العصف الذهني  قواعد التعلم -

  : يترتب علي المبدأين السابقين الستخدام استراتيجية العصف الذهني أربع قواعد تتلخص فيما يلي 
ضرورة تجنب النقد، أو التقييم في أثناء جلسات العصف الذهني، حيث إن النقد يؤدي إلي الحد مـن                  -١

 .الخيال وتوليد األفكار 

رحيب بكل األفكار مادامت متصلة بالمشكلة، وهذا الجزء من التفكير إطالق حرية التفكير والت-٢
اإلبداعي يسمي بالطالقة الفكرية ، والغرض من ذلك مساعدة الطالب ان يكون أكثر استرخاء، وأكثر 

  تخففا من ضغوط النقد والتقييم 
ـ         -٣ ن مجموعـة  الكم المطلوب، حيث تؤكد هذه االستراتيجية علي معني زيادة األفكـار المطروحـة م

 .الطالب، ويؤدي ذلك غلي الوصول إلي أكبر قدر من األفكار األصيلة 

حيث تهتم استراتيجية العصف الذهني بأفكار اآلخرين، بحيـث يـتم البنـاء             : تطوير أفكار اآلخرين    -٤
  ) .المعلم أو أحد الطالب ( ويمكن ذلك من خالل مسجل الجلسة . عليها، وتطويرها، وتحسينها

  :  العصف الذهني مراحل جلسة-

  :مرحلة صياغة المشكلة-١

 يقوم المعلم في جلسة العصف الذهني بطرح سؤال المشكلة وشرح ومناقشة كل جوانبها حتى يتأكد من 
  .فهم كل الطالب للمشكلة 
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  :مرحلة إعادة صياغة المشكلة -٢

المشكلة واستبعاد  إن إعادة صياغة المشكلة يزيدها وضوحا، وبالتالي يتم تقديم حلول مقبولة لحل 
  .الحلول التي ال تقود إلي الحل 

  :مرحلة العصف الذهني للمشكلة -٣

 وهي خطوة هامة، ألنها تقدم كما من األفكار التي يطرحها الطالب في الجلسة، وهذا الكم يولد الكيف 
  .الذي يقود إلي حل المشكلة أصالً 

  : مرحلة تقييم األفكار -٤

الجدة واألصالة : فكار والحلول التي قدمها الطالب، من هذه المعايير  تستخدم معايير في تقييم األ
وفي ضوء هذه المعايير تختار . إلي غير ذلك ...والحداثة والمنفعة والمنطق والتكلفة والعائد واألداء 

  .األفكار والحلول الجيدة 
  شكل جلسة العصف الذهني 

أو ( علم الجلسة، ويسجل استجابات الطالب يجلس الطالب في جلسة علي شكل دائرة، ويقود الم-١ 
  ).يكلف أحدهم بهذا التسجيل 

  .يبدأ المعلم بطرح القضية أو المشكلة المراد إيجاد حل لها-٢
  .يبدأ الطالب األول في طرح فكرته أو حله-٣ 
  .ثم يأتي الطالب الثاني لينقح فكرة أو حل زميله األول، أو ليطرح فكرة جديدة أو حالً جديداً-٤ 

ثم يبدأ الطالب األول من جديد في طرح أفكاره أو .     وتستمر األمور هكذا حتى ينتهي كل الطالب
  .وهكذا... ثم الطالب الثاني . حلوله بعدما سمع ألفكار وآراء اآلخرين

   ويمكن أن يتكرر هذا العمل عدة مرات حتى يتم التوصل إلي آراء وأفكار وحلول يرضاها كل 
 راء وتلك األفكار والحلول جاءت نتيجة لتركيز الفكر الجماعي لكل الطالب، وليسالطالب، وهذه اآل

  .لفكر واحد منهم
  :مميزات استراتيجية العصف الذهني 

  .جمع المعلومات بصورة سريعة -١
 .تشجيع كل طالب علي المشاركة -٢

  .اإلجابات التلقائية الحرة من الطالب -٣
  .ات وتقييمها تحت توجيه المعلم قيام كل طالب بمناقشة االستجاب-٤ 
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  سلبيات استراتيجية العصف الذهني 

 . تسجيل بعض االستجابات غير المتعلقة بالموضوع-١

 .تؤدي أحياناً إلي تشتيت األفكار وفقدان التركيز-٢

  .قد تسبب أحياناً سيطرة الفرد علي المجموعة -٣
رابعارابعارابعارابعا
ًً ًً
        إسرتاتيجية التعلم التنافسيإسرتاتيجية التعلم التنافسيإسرتاتيجية التعلم التنافسيإسرتاتيجية التعلم التنافسي::::

 :التعريف

ف التعليمي الذي يعمل فيه الطالب ضد بعضهم البعض، ويناضل كل منهم ليكون أحسن من هو الموق
زمالئه، والفائدة تعود على أحد الطالب دون غيره، ويكون فيه االرتباط سالبا بين تحقيق الفرد لهدفه 

 .وتحقيق لآلخرين ألهدافهم

 مميزات التعلم التنافسي

 .ارة الدافعية لدى الطالب تعمل مواقف التعلم التنافسي على إث-١

  .تساعد مواقف التعلم التنافسي على الشعور بالمتعة بعيدا عن المكسب والخسارة-٢
  .تساعد مواقف التعلم التنافسي على زيادة مستوى تحصيل الطالب-٣
  . يساعد المناخ التنافسي على استقاللية الطالب في عمله-٤
  . يؤدى التنافس إلى زيادة مستوى األداء في المهارات التي يتطلب أدائها سرعة-٥
  . يساعد التنافس على تقوية الدوافع الداخلية والخارجية لتعليم الطالب-٦
  . يساعد التنافس على تحقيق النجاح وزيادة اإلنجاز واإلبداع-٧

 مظاهر التعلم التنافسي

 .امل أداء الطالب فرادى للعمل بالك-١

  . بذل الطالب ألقصى جهد لتحقيق هدفه والفائدة الشخصية له-٢
  . االعتماد المتبادل السلبي وعدم حدوث أي تفاعالت أو مساعدات من جانب التالميذ وبعضهم-٣
  . مكافأة الطالب الفائز في تحصيل أعلى الدرجات وتجاهل جهود اآلخرين-٤
  .بهدف التأثير السلبي عليهم محاولة الطالب التشكيك في قدرات زمالئهم -٥
 زيادة معدل القلق وانخفاض معدل الثقة ، وتولد شعور الكراهية والصراع بين الطالب نتيجة -٦

  .اإلحباط
  .إصدار تعليقات هدامة من جانب الطالب لتثبيط عزائم اآلخرين-٧
 أنماط التعلم التنافسي  اختبار كل طالب بمفرده لقياس تحصيله-٨
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 )بين الفرق(تعلم التنافسي الجماعيأسلوب ال: أوالً

  يعتمد على تعلم المجموعة الواحدة تعاونيا لتحقيق أعلى درجة في التحصيل ، أو هدف المجموعة ثم
 التنافس مع المجموعات األخرى لبيان أي المجموعات أكثر تحصيالً أو تحقيقًا للهدف بناء على 

  .المقارنة بين طالب المجموعات
  )داخل المجموعة(لم التنافسي الفرديأسلوب التع:ثانيا

   يقوم على تنافس الطالب داخل المجموعة الواحدة، وبذل كل فرد ألقصى جهده لدراسة الموضوع-١
  . المحدد بمفرده بهدف تحقيق أعلى درجة

  .أهداف الطالب تتعارض مع أهداف اآلخرين فعندما يفوز الطالب يخسر اآلخرونمع مالحظة أن 
  . د وتكوين خبرات فاشلة لدى الغالبية العظمى من الطالبحفردي عن فائز واويسفر التنافس ال

ينتقل الطالب في كل موضوع من مجموعة إلى أخرى تتشابه معه في الدرجات أو المركز الذي -٢
  .األمر الذي يزيد من حدة التنافس التي تزيد من إعاقة الطالب لآلخرين نحو تحقيق أهدافهمحققه،

الفردي من دافعية التعلم ويولد باعثًا ذاتيا لزيادة الجهود التي تولد لدى الطالب مشاعر يزيد التنافس -٣
  العداء والحقد والضغينة

خامساخامساخامساخامسا
ًً ًً
        إسرتاتيجية التعلم التعاونيإسرتاتيجية التعلم التعاونيإسرتاتيجية التعلم التعاونيإسرتاتيجية التعلم التعاوني::::

 :التعريف

 استراتيجية تدريس تقوم على التفاعل االيجابي بين المتعلمين داخل المجموعة حيث يظهر هي 
ر ويتأثر بآراء اآلخرين وبذلك تتاح للمتعلمين مساحة كبيرة للمناقشة كل متعلم كعضو نشط يؤث

  و القيام بنشاط ماأوإبداء الرأي لحل مشكلة ما 
معرفية  تضم مستويات ( غير متجانسة  مجموعات صغيرة    إلىطالب يتم فيه تقسيم ال   حيث
 المجموعة طالبن أفراد ، ويتعاو ٦-٤ مجموعة ما بين   ، يتراوح عدد أفراد كل)مختلفة 

  .  أهداف مشتركة   تحقيق هدف أو الواحدة في 
   إستراتيجية التعلم التعاونيمميزات

 مساعدة المتعلمين على تنمية قدراتهم على العمل الجماعي وتقبل آراء اآلخرين-١
 التوصل إلى استنتاجات قيمة من خالل المناقشة الجماعية-٢
 ثل الخجل الزائد لدى بعض المتعلمينالتخلص من بعض المشكالت الشخصية م-٣
  قيام المتعلمين ببناء المعرفة بأنفسهم وعدم استقبالهم بصورة سلبية من اآلخرين وكذلك-٤
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  القدرة على اتخاذ القرار
 منح الفرصة للمعلم لمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين-٥
  لي اكتساب الثقة بالنفس زيادة دافعية المتعلمين نحو انجاز المهام المطلوبة وبالتا-٦

  خطوات تنفيذ استراتيجية التعلم التعاوني

  :  ما يليوفق  يتم التعلم التعاوني بصورة عامة  -
  .  مرحلة التعرف: المرحلة األولى   
والوقت  المطروحة وتحديد معطياتها والمطلوب عمله إزاءها   يتم تفهم المشكلة أو المهمة وفيها  

  .  ترك لحلهاللعمل المش المخصص 
  .  معايير العمل الجماعي مرحلة بلورة: المرحلة الثانية   
  وليات الجماعيةئاألدوار وكيفية التعاون، وتحديد المس هذه المرحلة االتفاق على توزيع   ويتم في 
الالزمة    المشترك ، وكيفية االستجابة آلراء أفراد المجموعة والمهارات القرار وكيفية اتخاذ  

  المطروحة ل المشكلةلح

  : العمل التعاوني عناصر نجاح

  التعاوني شيء أكثر من مجرد ترتيب جلوس الطالب ، فتعيين الطالب في إن التعلم
 أن   يعملوا معاً ال يؤديان بالضرورة إلى عمل تعاوني ، فيمكن مثالً وإبالغهم بأن  مجموعات 

حتى    م البعض ، وكذلك يمكن أن يتحدثوابعضه يتنافس الطالب حتى لو أجلسناهم بالقرب من 
الطالب    على نحو يجعل لو طلبنا إليهم أن يعمل كل منهم بمفرده ، ولذا فإن بناء الدروس 

العمل    يعملون بالفعل بشكل تعاوني مع بعضهم بعضاً يتطلب فهماً للعناصر التي تجعل
المعلمين أن    على  ناجحاً فإنه يجبولكي يكون العمل التعاوني عمالً. التعاوني عمالً ناجحاً  

  :  العناصر هي   وهذه كل الدروس عناصر العمل التعاوني األساسية ، يبنوا بوضوح في 
 : االعتماد المتبادل اإليجابي  -   ١ 

العناصر، يجب أن يشعر الطالب بأنهم يحتاجون لبعضهم بعضاً ،    في هذه وهو أهم عنصر
  :  وعة، ويمكن أن يكون مثل هذا الشعور من خاللالمجم   مهمة من أجل إكمال

  .   مشتركة  وضع أهداف-أ 
  .    إعطاء مكافآت مشتركة-ب 
ورقة واحدة أو كل عضو يحصل على    لكل مجموعة (  المشاركة في المعلومات والمواد-ج 

 ) العمل الالزمة ألداء جزء من المعلومات 
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   تعيين األدوار  -  د
  :لية الفردية والزمريةالمسؤو  -   ٢ 

يجب   عن تحقيق أهدافها وكل عضو في المجموعةمسئولةتكون    المجموعة التعاونية يجب أن
عندما يتم تقييم  ولية الفرديةئبنصيبه في العمل ، وتظهر المس    عن اإلسهاممسئوال أن يكون 

من هو في حاجة إلى م إلى المجموعة والفرد من أجل التأكد النتائج    أداء كل طالب وتعاد
  .  مساعدة

    :التفاعل المباشر  -   ٣ 
على زيادة نجاح بعضهم بعضاً    القيام بعمل حقيقي معاً ، يعملون من خالله يحتاج الطالب إلى

  .  مساعدة وتشجيع بعضهم على التعلم  ، من خالل
    :معالجة عمل المجموعة  -   ٤ 

تحقيق أهدافها وفي حفاظها     لمناقشة تقدمها فيالمجموعات إلى تخصيص وقت محدد تحتاج
 يبنوا مهارة معالجة عمل   فاعلة بين األعضاء ويستطيع المعلمون أن عالقات عمل  على

  :  المجموعة من خالل تعيين مهام مثل
  .  العضو وساعدت على نجاح المجموعة تصرفات على األقل قام بها    سرد ثالثة- أ

  .   نجاحا غداأكثرالمجموعة  يمكن إضافته لجعل    سرد سلوك واحد- ب
تغذية راجعة حول تقدم األعضاء في عملهم  المجموعات وإعطائها   ويقوم المعلمون أيضاً بتفقد

  .  على مستوى الصف المجموعة كذلك العمل   بعضا في مع بعضهم 
  تعاونيال  غيرتعلموالتعاوني التعلم الالتمييز بين 

  : ي التعلم اللذين نتحدث عنهما ، ال بد أن نكون قادرين على تمييز اآلتيللتمييز بين نوع
 لطالبه على أساس تعاوني، وبين المعلم ةأن نميز بين المعلم الذي بنى األهداف التعلمي-١

  . الذي بناها على أساس تنافسي، أو فردي
،أو تقليدية ، وبين  أن نميز بين الطالب الذين يعملون على شكل مجموعات تعلمية زائفة -٢

  .  تعاونيةةالطالب الذين يعملون على شكل مجموعات تعلمي
التمييز بين كل عنصر من عناصر التعلم التعاوني األساسية التي تم تنفيذها في الدرس -٣

  . بالصورة الناجحة
التمييز بين المدرس الذي يستخدم التعلم التعاوني كمهندس ، وبين المعلم الذي يستخدمه -٤

  . كفني
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  :  معالجة عمل المجموعة-٥
ة، وكيف يمكنهم التحسن باستمرار في مي وفيه يناقش الطالب مدى فاعلية مجموعتهم التعل

عملهم على المهمة ، وجهودهم في العمل الجماعي ، والمشاركة حسب قدراتهم وأدوارهم في 
 .التعلم والتحصيل 

م ، وفي القيام بمهام تربوية متكاملة ،  وتشمل هذه المشاركة تحقيق أهداف موحدة للتعلي
 التعليم المساعدة إلنجاح كنولوجياواستخدام الوسائل التعليمية المعينة ، واألجهزة الالزمة ، وت

   ةالعملية التعلمي
  العناصر األساس للتعلم التعاوني

  : ـ االعتماد المتبادل اإليجابي أ
  سيفشلون معاويعني إدراك الطالب بأنهم سيجتازون معا ، أو 

  : ب ـ المسؤولية الفردية
  أن كل طالب مسئول عن تعلم المادة المعينة ومساعدة أعضاء المجموعة اآلخرين على تعلمها

   : ج ـ التفاعل المشجع وجها لوجه
ويقصد به العمل على المزيد من إنجاح الطالب بعضهم بعضا، من خالل مساعدة وتبادل 

  . علمودعم جهودهم بأنفسهم نحو الت
و ما يعرف باالستخدام المناسب للمهارات الزمرية، أو أد ـ المهارات االجتماعية ، 

حيث يقدم الطالب مهارات القيادة واتخاذ القرار ، وبناء الثقة ، وحل المنازعات : البينشخصية 
  . الالزمة للعمل بفاعلية

  تشكيل المجموعة التعلمية
مصادفة ، بل ال بد أن تنبني تلك  المجموعة أو إن تشكيل أي مجموعة تعلمية ال يأتي 

  المجموعات المطلوبة على أسس وقواعد ضرورية ومهمة، ويمكن
  :  حصر هذه األسس في التالي

  . الشعور باالنتماء والقبول واالهتمام بالعمل في إطار المجموعة-١
   يحدث إن إقامة العالقات مع اآلخرين الذين يقدمون لك الدعم والمساعدة ال-٢

   بطريقة سحرية ، وإنما يحتاج إلى مزيد من التضحية لكي تتواءم وجهات النظر ،
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  .  واألفكار الالزمة لحل المشكلة
  .  على المدرسة نفسها أن تعد بعناية خبرات الطالب بهدف بناء مجتمع تعلمي-٣
  ن يكونوا جزاء من أ يتعين على الطالب أن ينتموا إلى نظام بينشخصي، و-٤

   .  النظام ، ليساعدهم على التحصيل والنمو بطرق جيدةهذا
 األخذ بعين االعتبار ما يعرف بحركية الجماعة ومبادئها ، وهي تعني الكشف عن مدى -٥

  . اختالف سلوك األفراد عندما يصبحون أعضاء في جماعات ، وعن سلوكهم وهم فرادى
  . تحقيق مزيد من اإلنتاج مراعاة العوامل الالزمة والضرورية التي تساعد على -٦
   اتباع األساليب الفعالة للمناقشة والتخطيط ، والتقويم الجماعي-٧

 معاونة األفراد على فهم ما يحدث بالجماعة، وتحملهم مسؤولياتهم كأعضاء فيها ، وتعلم -٨
  . أساليب القيادة الجماعية

 قائم على أساس مشاركة كل معرفة المبادئ والظروف األساسية للعمل الجماعي الفعال ال-٩
فرد في الجماعة ، وتتمثل هذه المبادئ في وضع الجماعة ألهدافها ، وتحديد األنشطة التي 

  .ستعمل على تحقيقها ، واإليمان بقدرة الجماعة على حل مشاكلها
سادساسادساسادساسادسا
ًً ًً
        إسرتاتيجية التعلم الذاتيإسرتاتيجية التعلم الذاتيإسرتاتيجية التعلم الذاتيإسرتاتيجية التعلم الذاتي::::

 التعريف

دمج المتعلم بمهمات تعليمية تتناسب هو مجموعة من اإلجراءات إلدارة عملية التعليم بحيث ين
  .وحاجاته وقدراته الخاصة ومستوياته المعرفية والعقلية

  مبـررات التعلم الذاتي 
 كما أن ضعف مستويات ،قيام بمسؤولياتها كما ينبغيالإن كثرة الطالب أعجزت المدرسة عن 

 باإلضافة ،سه بنفسهالمعلمين وخريجي الجامعات العلمي والمهني أثار فكرة تعليم الطالب نف
إلى أن التربية المعاصرة بدأت في إعفاء المعلم من واجباته الروتينية وحملته مسؤوليات 

  أخرى 
  أهداف التعلم الذاتي

 . تطويع التعلم وتكييفه للطالب حسب قدراته واستعداداته-١
 من حيث عرض المعلومات بشكليات مختلفة تتيح للطالب حرية اختيار النشاط الذي يناسبه-٢

  خلفيته للمعرفة السابقة بالموضوع وسرعة تعلمه وأسلوبه في التعلم
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تحقيق األهداف التربوية والتعليمية المرغوب فيها إلى درجة اإلتقان تحت إشراف محدود  -٣
  . من المعلم

  مبادئ التعلم الذاتي
 . الخبرة السابقة ضرورية للطالب لبناء خبرات الحقة-١
 . ة والضعف لتعزيزها ومعالجتها ليسهل التعلمتحديد نقاط القو -٢
 . التغذية الراجعة ذات أثر كبير في تثبيت وفعالية التعلم-٣
 . كل طالب له سرعة تعلم خاصة وفقاً لقدراته الخاصة-٤
 . إتقان التعلم السابق شرط إلتقان التعلم الالحق-٥

  األسس العامة للتعليم المبرمج
م صياغة المادة التعليمية في صيغة سؤال أو عبارة توجه إلى حيث ت :المثير واالستجابة-١

  الطالب وعليه أن يجيب عليها بصورة صحيحة ينتقل بعدها الطالب إلى التعزيز
وذلك من خالل معرفة الطالب الفورية لنتيجة استجابته لتشجيعه لالنتقال إلى  :التعزيز-٢

 . الخطوة التالية بحماس شديد
وفيه يسير الطالب وفق سرعته في عملية التعلم حيث ال يحدد مدة  :صةقدرات الطالب الخا-٣

 زمنية ثابتة لدراسة وفهم البرنامج ألنها تختلف من طالب إلى آخر تبعاً للفروق الفردية

حيث يقوم كل طالب نفسه بنفسه خالل تعرفه بأخطائه التي وقع فيها ويعلم  :التقويم الذاتي-٤
 . ته للمثير المعروف عليه دون مقارنه أو أنه بزمالئهأن مدى تعلمه مشروط باستجاب

  إجراءات إعداد البرنامج في التعليــم المبرمج
 . تحديد الموضوع الدراسي وأهدافه العامة والسلوكية-١
  . تحديد خصائص الطالب من حيث خبراتهم السابقة وحاجاتهم التعليمية واستعداداتهم-٢
إلى عناصرها الفرعية ثم إلى أفكارها الرئيسية وأفكارها تحليل خصائص المادة التعليمية -٣

 . ية لموضوع الدرسمالثانوية حتى أصغر جزء في المادة العل
  ترتيب السلوكيات في صورة تسلسلية تؤدي إلى تحقيق الهدف السلوكي-٤
إعداد األنشطة المساعدة التي يرجع إليها الطالب قبل وأثناء دراسة األداة مثل قراءة -٥
 . ردات الدرس أو مشاهدة فيلم تصويري له أو تسجيل صوتيمف
 . تحديد نوع البرمجة المستخدمة ثم كتابة اإلطارات التي تتناسب مع نوع البرمجة-٦
 .تجريب البرنامج على عينة من الطالب للتأكد من دقة صياغة العبارات وترتيب الخطوات=٧
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 . إعــداد البرنامج في صورته النهائية-٨
اد االختبارات التعليمية التي يمر بها الطالب قبل دراسته للبرنامج واالختبارات إعــد-٩

 . البعدية التي يتم تقييم تحصيل الطالب النهائي فيه ابعد دراسته للبرنامج
  كتابة اإلطارات التي تشمل المادة العلمية ، المثير ، االستجابة، والتعزيز-١٠

 لياآل التعليم والتعلم باستخدام الحاسب

 ثم ،وهي عبارة عن برامج في مجاالت التعلم يمكن من خاللها تقديم المعلومات وتخزينها
ال أن تكاليف هذه البرامج إ. يعمل الطالب على قراءتها وفهمها ويجيب على األسئلة بنفسه 

 .دى إلى التقليل من أهميتها أوإغفالها لعنصر التفاعل البشري 
 :أنواعها 

 سبق أن هقدم للطالب سلسلة من األمثلة للتطبيق على افتراض أني : التمرين والممارسة-١
و بالخطأ وهو تعلم أما بالصح إوتعزز كل إجابة ينتهي منها الطالب . قرأ الدرس وفهم قاعدته 

 . الشتمال حصول الطالب على الخبرة المربية
دة سؤاالً خاص وذلك بتقديم المعلومات في وحدات صغيرة يتبع كل وح :البرامج التعليمية-٢

ثم يقوم الحاسوب بتحليل استجابة المتعلم ويقارنها باإلجابة الصحيحة وهو تعلم الحتوائه على 
  . معلومات ومعارف جديدة تقدم للطالب

فإن كانت تعليمية فهي ذات واقعية . والتي قد تكون تعليمية أو ترفيهية  :برامج األلعاب-٤
    اإلداريقوية ويمكن استخدامها في مجال التدريب

 وهي توفر للمتعلم موقفاً شبيها لما يواجهه في الحياة العامة وتدريباً حقيقياً :برامج المحاكاة-٥
 . دون التعرض ألخطار أو أعباء مالية

وهي على نوعين مشكلة يكتبها الطالب يكتب بعدها حلة للمشكلة  :برامج حل المشكالت-٦ 
  .ة الراجعة إما بصحة الحل أو بخطئه ثم يقدم له الحاسوب التغذي. على الحاسوب 

ما النوع اآلخر فهو أن يقوم الحاسوب بطرح المشكلة وتكون وظيفة الطالب بمعالجتها بطرح أ
  . الحل أو مجموعة من الحلول

 يتفاعللالفيديو ا-٧
حديثة   في تقنية وهو من أحدث أدوات التعلم الذاتي والذي تم فيه دمج الحاسوب والفيديو

 ويكون جهاز الفيديو موصوالً بالحاسوب الذي يعمل  س تعليمية على شريط فيديولتسجيل درو
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على ضبط حركة الفيديو ويتطلب من الطالب استجابة عن طريق لوحة مفاتيح كما يسمح له 
  . ومستواه المعرفي هباالشتراك بفاعلية فيما يقدمه الفيديو من دروس تعليمية تتناسب وقدرات

 وإعطاء دروس عالجية بدالً ، التشعب اعتماداً على استجابة الطالبعليلتفاويمكن للفيديو ا 
 إلى لتفاعلي وعند إقفال الطالب الدرس يتفرع الفيديو ا.من العودة إلى المعلومات األصلية

  .دروس جديدة أكثر تقدماً 
  نظام اإلشراف السمعي-٨

  اسية في مركز مصادروهي دروس وموضوعات يتم تسجيلها سمعياً ثم تدار إما في حلقة در
  ويناقشها مع زمالئه والمعلم وتوضع   أو يستمع إليها الطالب)مناهل المعرفة(التعلم

  . أنشطة الدراسة بشكل متسلسل كما تعرض األهداف على الطالب من خالل ورقة مكتوبة
 التعلم الموصوف-٩

 ثم يوفر ،يليويتلخص في إعطاء الطالب اختبار مستوى قبلي للتعرف على مستواهم التحص
د علكل طالب الوحدة المناسبة للتعلم حسب قدراته يقوم بدراستها ثم يعطى له اختبار بعدي ب

  .. إتمام دراسته الوحدة للتعرف على مدى التقدم الذي أحرزه
  

سابعاسابعاسابعاسابعا
ًً ًً
        إسرتاتيجية حل املشكالتإسرتاتيجية حل املشكالتإسرتاتيجية حل املشكالتإسرتاتيجية حل املشكالت::::

 :التعريف

ارف التي سبق له تعلمها هي مجموعة العمليات التي يقوم بها الفرد مستخدماً المعلومات والمع
، والمهارات التي اكتسبها في التغلب على موقف بشكل جديد ، وغير مألوف له في السيطرة 

  .عليه ، والوصول إلى حل له
   فيه أذهانهم بهدف الوصول إلىون في موقف حقيقي يعِملينضع المتعلمت وهذه االستراتيجية

 إلى المتعلم فيهاحالة دافعية يسعى هذه لمعرفي  حالة اتزان معرفي ، وتعتبر حالة االتزان ا
 . تحقيقها وتتم هذه الحالة عند وصوله إلى حل أو إجابة أو اكتشاف

  أنواع المشكالت
  .  مشكالت تحدد فيها المعطيات واألهداف بوضوح تام-١
    مشكالت توضح فيها المعطيات ، واألهداف غير محددة بوضوح-٢
  . اضحة ، ومعطياتها غير واضحة مشكالت أهدافها محدد وو-٣
  .  مشكالت تفتقر إلى وضوح األهداف والمعطيات-٤
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 مشكالت لها إجابة صحيحة ، ولكن اإلجراءات الالزمة لالنتقال من الوضع القائم إلى -٥
  الوضع النهائي غير واضحة ، وتعرف بمشكالت االستبصار

 طرق حل المشكالت

طريقة أقرب إلى هي و  :ادي االتفاقي أو النمطي طريقة حل المشكالت باألسلوب الع-١
  .أسلوب الفرد في التفكير بطريقة علمية عندما تواجهه مشكلة ما

  :وعلى ذلك تعرف بأنها 

  كل نشاط عقلي هادف مرن بتصرف فيه الفرد بشكل منتظم في محاولة لحل المشكلة

  :وفق الخطوات التالية
 . أ ـ إثارة المشكلة والشعور بها

 . ديد المشكلةب ـ تح
 . ج ـ جمع المعلومات والبيانات المتصلة بالمشكلة

 . د ـ فرض الفروض المحتملة
  . هـ ـ اختبار صحة الفروض واختيار األكثر احتماالً ليكون حل المشكلة

  . طريقة حل المشكالت باألسلوب االبتكاري ، أو اإلبداعي-٢

 في تحديدها )من يتعامل مع المشكلة( أو ممتعلـ تحتاج إلى درجة عالية من الحساسية لدى ال أ
  أو األفراد ، وذلك ما أطلق عليه / وتحديد أبعادها ال يستطيع أن يدركها العاديون من التالميذ 

 . أحد الباحثين الحساسية للمشكالت
ب ـ كما تحتاج أيضاً إلى درجة عالية من استنباط العالقات واستنباط المتعلقات سواء في 

 .  أو التوصل إلى الناتج االبتكاريصياغة الفروض
  خطوات حل المشكلة

 مرتبة  نشاط حل المشكالت هو نشاط ذهني معرفي يسير في خطوات معرفية ذهنية إن
  :ومنظمة في ذهن الطالب والتي يمكن تحديد عناصرها وخطواتها بما يلي

 :  الشعور بالمشكلة-١
 . دون الوصول إلى هدف محددوهذه الخطوة تتمثل في إدراك معوق أو عقبة تحول 

 : تحديد المشكلة-٢
  هو ما يعني وصفها بدقة مما يتيح لنا رسم حدودها وما يميزها عن سواها
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 : تحليل المشكلة-٣
التلميذ على العناصر األساسية في مشكلة ما، واستبعاد العناصر / التي تتمثل في تعرف الفرد 

 . التي ال تتضمنها المشكلة

  :ل اقتراح الحلو-٤
 . وتتمثل في قدرة التلميذ على التمييز والتحديد لعدد من الفروض المقترحة لحل مشكلة ما

 :  دراسة الحلول المقترحة دراسة نافذة-٥
وهنا يكون الحل واضحاً ، ومألوفاً فيتم اعتماده ، وقد يكون هناك احتمال لعدة أبدال ممكنة ، 

  . افيتم المفاضلة بينها بناء على معايير نحدده
 :  الحلول اإلبداعية-٦
لوفة أو ربما تكون غير مالئمة لحل المشكلة ، ولذا يتعين التفكير في أقد ال تتوافر الحلول الم 

حل جديد يخرج عن المألوف ، وللتوصل لهذا الحل تمارس منهجيات اإلبداع المعروفة مثل 
   )العصف الذهني ـ تآلف األشتات(

 والتعلموالتعلموالتعلموالتعلم التعليمالتعليمالتعليمالتعليم أنشطةأنشطةأنشطةأنشطة

 . محددة تعلم نواتج أو أهداف لتحقيق ما لعمل الطالب ممارسة بأنه عامة بصفة شاطالن يعرف
 التعلم نواتج اكتسابه بهدف الطالب يمارسها التي والمهام األعمال النشاط مضمون ويحدد

  .المنشودة
 :على تشتمل محددة خطوات وفق الطالب يمارسها التي التعليمية لألنشطة التخطيط ويتم

 . النشاط من األهداف أو دفاله تحديد-١
 .النشاط في المستخدمة والمواد األدوات تحديد-٢
 .النشاط إجراءات تحديد-٣

 الجيد النشاط شروط

 .ودافعيتهم الطالب انتباه يثير-١
 .الطالب حواس جميع يستثمر-٢
  .الطالب قبل من النشاط أداء يتيسر-٣
 .واإلبداع التفكير فرص لهم يتيح-٤
 .قدراتهم ويتحدى الطالب نضج مستوى في يكون-٥
 .االتصال مهارات تنمية فرص يتيح-٦
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 .والتعلم التعليم عمليتي على واقعية يضفى-٧
  .العملية المهارات اكتساب على التدريب فرص يتيح-٨
 .الفريقي العمل مهارات ينمى-٩

 إجراء البحوث، إجراء القراءة، :منها عديدة إجراءات والتعلم التعليم أنشطة تشتمل    وقد
 أنشطة تكون وقد .إلخ.....ماكيت، تصميم المشروعات المقاالت، كتابة العملية، التجارب
 نواتج لمصفوفة مثال يلي وفيما .التعلم نواتج لتحقيق الطالب يمارسها إضافية أو إثرائية
  .لها المقابلة واألنشطة التعلم
  

 مصفوفةمصفوفةمصفوفةمصفوفة
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