
ٚاٌخعٍُاٌخع١ٍــُ  عرتاح١ج١ــبثإ



 strategy( اعرتاح١ج١ت ) وٍّت ِفَٙٛ

 وضع عمى القدرة  أي ، الحرب فن تعني التي (  strategy)  اليونانية  الكممة من مشتقة  الكممة 
دارة  الخطط . المعركة ساحة في القتال  وا 

 : اٌخع١ّ١ٍت االعرتاح١ج١ت ِفَٙٛ
  والقواعد المبادئ من جممة وتتضمن والتعميم التعمم مواقف في المستخدمة الطرائق أو األساليب من جممة 

 وتحقيق الصفي التعمم خبرات لتنظيم سعيو في  المعمم إجراءات توجو التي المتداخمة واألساليب والطرائق
. التعميمية األىداف

: ٚاٌخعٍُ ٚاٌخع١ٍُ اٌخذس٠ظ بني اٌفشق 
 التدريس سموك ويتضمن ، تحقيقو ميمة وتسييل التعمُّم إثارة إلى ييدف متواصبًل  نشاًطا التدريس يعتبر 

 الذي المعمم من مقصودة بكيفية وتوظيفيا ، استغبلليا يتم التي والقرارات ، التواصمية األفعال مجموعة
. تعميمي تربوي موقف إطار في كوسيط يعمل



 :  ُــــاٌخع١ٍ
 عمى تشتمل مقصودة بيئة في وعممياتو التعمم ومصادر المتعممين بين التفاعل خبلليا يتم عممية التعميم

 وشروط ظروف ظل في ، محددة سموكية أنماط أداء عمى تساعد ومضبوطة منظمة أحداث أو إجراءات
. التعميمي الموقف في معينة
 األحداث أو اإلجراءات بكافة تقوم التي التعمم مصادر مع مباشرة معمم وبدون بمفرده المتعمم يتفاعل وقد

  ." ذاتي أو فردي تعميم " العممية تسمى وىنا ، التعميمية
 التعميم أشكال من شكل ىو والتدريس  " تدريس " العممية تسمى وىنا ، اإلجراءات بيذه معمم يقوم وقد

 ومنظمة محكومة بيئة في التعميمية اإلجراءات بكافة المعمم ويقوم ، التعمم مصادر مع المتعمم فيو يتفاعل
  . معينة ظروف في محددة سموكية أنماط أداء عمى المتعممين تساعد ، ومضبوطة

 ىما رئيسيين مكونين من أساسا يتكون فالتعميم ثم   ومن ، التدريس من وأشمل أعم   فالتعميم ذلك وعمى
.التعميم تكنولوجيا عمم ىو ـ والعمميات المصادر  ــ المكونين ىذين ينتج والذي ، والعمميات المصادر

 برسم طالبو بحيث التدريس في األنظمة ألسموب المعمم إتباع ضرورة أكد الحديث بمعناه التعميم أن كما
 بعين األخذ مع محددة أىداف لتحديد التعميمية والوسائل التدريس طرق فيو تعمل الدرس الستراتيجية مخطط

  التبلميذ تجميع وطريقة الدراسة حجرة إعداد مثل االستراتيجية ىذه في تؤثر التي العناصر جميع االعتبار
 بتكنولوجيا الفعال التعميم ويرتبط ، واإللقاء الشرح مثل التدريس في التقميدية الطرق عن واالبتعاد ، الخ ....

. وتطويره التعميم تحسين إلى وتيدف بطبيعتيا منتجة فالتكنولوجيا ، التعميم



ُ  :ثب١ٔب 
ّ
 :اٌخعٍ

 النظم مع تفاعمو خبلل من ، واالتجاىات والميارات المعمومات يكتسب أن الفرد خبلليا من يستطيع التي العممية ىو
 بشكل إنسان لكل التعمم عمميات وتتم ، والممارسة والدراسة التفكير خبلل من وذلك ، بو المحيطة والثقافية االجتماعية

 أجل من تعممو الستثمار ؛ وثقافية اجتماعية ظروف من بو يحيط ما مع وقدراتو الشخصية ظروفو تتفاعل حيث ، تمقائي
. وقدراتو نفسو تطوير
 حيث من يختمف ، نمو ه مراحل من مرحمة كل في وىو ــ المحد إلى الميد من ــ اإلنسان حياة امتداد عمى التعمم ويمتد
 ، األوقات كل في يتم والتعمم ، عنو الناجمة واآلثار النواتج حيث ومن ، واألساليب الطرائق حيث من والمضمون الشكل
رادية ومقصودة واعية بصورة ويتحقق ، المجاالت جميع وفي  حيناً  إرادية وال مقصودة وغير عفوية وبصورة ، حيناً  وا 
.آخر

 عمى وتعمل ، مرناً  ديناميكياً  تجعمو التي الطاقة وىو ، والتجديد التغيير بعناصر السموك يزود الذي المصدر ىو والتعمم
. وترقيتو تحسينو

 العصور عبر اإلنساني المجتمع إلييا توصل التي العظيمة والحضارية الثقافية اإلنجازات تراكم إلى أدى الذي السبيل وىو
 الستمرار راسخة أسس توفيرو  ، جيل إلى جيل من نقميا ثم ومن وتطويرىا وحفظيا تسجيميا وبفضم استطاع والذي ،

. الحياة مجاالت شتى وفي والعمل المعرفة في ، والتكنولوجيا العمم مجاالت في واضطراده البشري التقدم



 عقمية متعددة سموكية مظاىر في ويتجمى ، منيا والمعقدة البسيطة السموكية األنماط عمى اإلنساني التعمم يشتمل
 في وتتمثل البشري الكائن لدى تحدث حيوية عممية إلى يشير افتراضي مفيوم فالتعمم . وحركية ولغوية وانفعالية واجتماعية

 مع والتكيف بو المحيطة البيئة عمى السيطرة الفرد يستطيع خبلليا ومن ، الخبرات وفي السموكية األنماط في التغير
 . المتغيرة أوضاعيا
 عمى يقتصر ال فيو  ، اليومية الحياة في استخداماتو من بكثير أوسع بمعنى  النفس عمم في التعمم  مصطمح ويستخدم

 ،وعواطف ، واتجاىات ،وأفكار ، ومعاني ، معارف من الفرد يكتسبو ما كل عمى يشتمل بل ، المقصود المدرسي التعمم
 عرضية بطريقة أو ، ومخططة متعمدة بطريقة االكتساب ىذا تم سواء ، وأساليب وطرائق واستراتيجيات ، وقيم ، وعادات
  . قصد دونما
 والجري المشي ونتعمم ، االنفعاالت عن التعبير وطرائق ، الكبلم وأساليب ، الظبلم من الخوف نتعمم فنحن ذلك وعمى

 وىذه . المنحرف والسموك السوي والسموك ، الكذب من والخجل ، الصدق قول ونتعمم ، والكتابة والقراءة ، والقفز والتسمق
. التعمم حاالت من نماذج كميا
 المختمفة والتربوية واالجتماعية النفسية النظريات عميو ترتكز الذي األساسي المحور الحالي الوقت في التعمم موضوع ويعد
. وتوجييو ضبطو وفي ، بو والتنبؤ اإلنساني السموك فيم في



o؟ التعمم عممية في فاعمة التعمم إستراتيجيات تعتبر لماذا  
  

 ؟ يتعممون كيف المتعممين تعميم يتضمن الجيد التعميم أن الباحثين  بين  عميو المتفق من
 التعمم مفيوم إلى أيضا ويشار ؟ دافعيتيم يستثيرون وكيف ؟ يفكرون وكيف ؟ يتذكرون وكيف
 مساعدتيم أن كما ، التعمم  إستراتيجيات الطمبة تعمم ألىمية آخر مرادفاً  باعتباره الحياة مدى
 باإلضافة ــ البيئة في المتراكمة المعمومات من  اليائل  الكم مع لمتعامل  فاعمة طرق تطوير في
 تتزايد سوف ــ التربوي لمنظام رئيسيا ىدفا تعتبر وىي ، بيم الخاصة التفكير عمميات إلى

. المستقبل في كبير بشكل أىميتيا
  يتمكن بحيث حديثا اكتسابيا يتم التي المعمومات تذكر عمى قدرة يتطمب التعمم وحدوث
 تعتبر فبل تذكرىا يتم ال التي المعمومات أم ا ، لذلك الحاجة عند المعمومات استرجاع من المتعمم
. خارجيا أم المدرسة داخل سواء  التعمم متطمبات مع التعامل في قيمة ذات

اٌخعٍـــُ  عرتاح١ج١ــــبثإأ١ّ٘ت 





 :اجل١ذة اٌخع١ّ١ٍت عرتاح١ج١تاإل خظبئض
 أن تكون شاممة بمعنى أنيا تتضمن كل المواقف واالحتماالت المتوقعة.
 أن ترتبط ارتباطًا واضحا باألىداف التربوية واالجتماعية واالقتصادية.
أن تكون طويمة المدى بحيث تتوقع النتائج وتبعات كل نتيجة. 
أن تتسم بالمرونة والقابمية لمتطوير.
 أن تكون عالية الكفاءة من حيث مقارنة ما تحتاجو من إمكانات عند التنفيذ مع ما تنتجو من

.مخرجات تعميمية
أن تكون جاذبة وتحقق المتعة لممتعمم أثناء عممية التعمم. 
أن توفر مشاركة إيجابية من المتعمم ، وشراكة فاعمة بين المتعممين. 

 
س ِٙبساحٗ يف اعخخذاَ حشى١ٍت وبرية ِٓ 

ّ
ٚادلعٍُ إٌبجخ ٘ٛ ادلعٍُ اٌزٜ ٠غٛ

ادلالئّت  عرتاح١ج١بثاإلاٌخع١ٍُ ٚاٌخعٍُ ، ٚاٌزٞ جي١ذ اعخخذاَ  عرتاح١ج١بثإ
 .ادلخخٍفتادلٛالف اٌخع١ّ١ٍت يف 



ُ و١ف
ّ
ظّ

ُ
 ؟ٚاٌخعٍُ  اٌخع١ٍُ عرتاح١ج١تإ ح
ُ
ّ
 حخغُ دىت ، بذائً خغٛة ٌىً ٠ىْٛ حب١ث إجشائ١ت خغٛاث طٛسة يف عرتاح١ج١تاإل حظّ
 ِٕخظّت حفظ١ٍ١ت جض٠ئبث عٍٝ حتخٛٞ خغٛة ٚوً ، حٕف١ز٘ب عٕذ ببدلشٚٔت عرتاح١ج١تاإل

 عرتاح١ج١تإ حٕف١ز عٕذ ــ ادلعٍُ ِٓ ٠خغٍب ٌزٌه ، ادلشجٛة األ٘ذاف ٌخذم١ك ِٚخخببعت
. ب١ُٕٙ اٌفشد٠ت اٌفشٚق ٚفُٙ ادلخعٍّني عب١عت رٌه يف ِشاع١ب   ِٕظُ ختغ١ظ ــ اٌخذس٠ظ

:ٚاٌخعٍُ  اٌخع١ٍُ عرتاح١ج١بثإ ِىٛٔبث
األ٘ذاف اٌخع١ّ١ٍت. 
 ٗاٌخذشوبث اٌخٟ ٠مَٛ بٙب ادلعٍُ ٠ٕٚظّٙب ١ٌغري ٚفمٙب يف حذس٠غ.
 األِثٍت ، ٚاٌخذس٠ببث ، ٚاألعئٍت ، ٚاٌٛعبئً ادلغخخذِت ٌخذم١ك األ٘ذاف.
ٌغ١بق اٌخع١ٍّٟ ٚاٌخٕظ١ُ اٌظفٟ ٌٍذسط ا.
ادلعٍُادلخعٍّني مبخخٍف ِغخ٠ٛبحُٙ اٌخٟ حٕخج عٓ ادلثرياث اٌخٟ ٠ٕظّٙب  عخجببتا.
 ( .اٌخم٠ُٛ ) أدٚاث ل١بط ِٕبعبت ٌشطذ ِب حتمك ِٓ أ٘ذاف
 



االستراتيجية يقرر  المنيج : أوال :
 ، التعميمية  الميمة طبيعة  تقررىا  اإلستراتيجية أن  ىي ، اإلستراتيجية اختيار تحكم التي األولى العامة القاعدة

 يقررون ذلك وبعد ، التعميمية والميمات المحددة  األىداف ثم ومن العامة المحتوى بأىداف يبدؤون  المعممين أن حيث
. فاعمية أكثر تكون التي المناسبة اإلستراتيجيات أنماط

 العامة لؤلىداف المناسب بالشكل اإلستراتيجية اختيار يحددان المذان ىما والميمة المحتوى فإن ، األساس وفي
جراءات األنشطة وأنماط والمحددة  يرى أن فقط الميم وليس توظيفو دليل أو المنيج في بيا الُموصى   التدريس وا 

 ولذا ، الصفية األنشطة لتنفيذ ميمة  أنيا المتعممون يرى أن يجب ولكن ، لممنيج مفيدة االستراتيجيات ىذه أن المعمم
. المقررة المناىج لتدريس وحيويا أساسيا جزءاً  باعتبارىا اإلستراتيجيات ىذه إلى ينظر أن يجب

 
اإلستراتيجيات من قميل بعدد البدء : ثانيا :

 (اثنتين أو واحدة) االستراتيجيات من قميل بعدد البدء بضرورة تتعمق التعمم إستراتيجيات اختيار في الثانية القاعدة
 البدء بأىمية الباحثين بعض أوصى وقد . واحدة دفعة اإلستراتيجيات ىذه من كبير عدد تقديم  محاولة من بدال

 عمى يجب وعموماً  . تام بشكل األولى اإلستراتيجية إتقان من التأكد بعد إال أخرى إلى االنتقال وعدم ، واحدة باستراتيجية
 عدد استخدام في بالنجاح لمشعور لممتعممين الفرصة وتوفير ، اإلستراتيجيات تعمم في الفردية الفروق مراعاة المعممين
. أخرى استراتيجيات إلى االنتقال ثم ومن ، اإلستراتيجيات من محدود

 كانت السابقة االستراتيجية أن يدركون عندما التالية اإلستراتيجية تعمم إلى سيتطمعون المتعممين أن الواضح ومن
. والتشويق واألىمية الفائدة من كبيرة درجة عمى



قوي تجريبي سند ذات إستراتيجيات اختيار : ثالثا :
 من قوي دعم اإلستراتيجية ليذه يكون أن ، المناسبة التعمم إستراتيجية اختيار في الميمة الموجيات من
 تعود ال قد بمغامرة الحال ىذه في يقوم المعمم ألن ، ذلك بغير البدء المبلئم من أنو يعتقد وأال التجريبية الناحية
 . بالتعمم واالىتمام الدافعية استثارة أو بالفائدة المتعممين  عمى

 من النوع ذلك مع تستخدم أن يجب التجريبية البحوث تدعميا التي اإلستراتيجية فإن المثالية الناحية ومن
. اإلستراتيجيات ىذه مثل استخدام يناسبيم الذين المتعممين

 
 ًالصعوبة متوسطة ميمات استخدام :رابعا :

 ، الصعوبة من كبيرة درجة عمى نفسيا التعم م ميمة تكون أال   ، مناسبة إستراتيجية باختيار العبلقة ذات القواعد من
 إلى يتبادر وسوف ، مبكر وقت في النجاح بخبرة لممرور فرصة المتعممين لدى يكون لن ، الصعوبة بالغة الميمة كانت فإذا

 . مفيدة غير  اإلستراتيجية أن أذىانيم
 معو التعامل يمكن بحيث معقوالً  معينة استراتيجية خبلل من تعم مو المراد القراءة نشاط يكون أن يجب المثال سبيل عمى

 كبيراً  كم اً  احتوائو من بدالً  ، سابقاً  المتعممون يعرفيا التي المعمومات بعض األقل عمى يحتوي أن ويجب ، المتعممين قبل من
. المغوية التعقيدات إلى باإلضافة الجديدة المفردات من

 أفضل في حتى تفشل الصعوبة بالغة التعميمية والميمات المواد أن إلى الموضوع ىذا حول الخبرات وتشير
 إلى بسيولة المتعممين يقود الذي األمر ، تعمميا إنجاز وبالتالي استيعابيا عممية وتسييل تبسيطيا في اإلستراتيجيات

. باإلحباط الشعور



مختمفة مجاالت في استخداميا يمكن إستراتيجيات استخدام : خامسا :

  ىذه تثبت أن ىي التعمم إستراتيجية اختيار عند االعتبار في تؤخذ التي الخامسة القاعدة
 كانت فإذا مختمفة وموضوعات مجاالت في لبلستخدام القابمية حيث من فائدتيا اإلستراتيجية

 فإن ، االجتماعية والدراسات والرياضيات والعموم األدبية لمنصوص القرائي االستيعاب في مفيدة
 فقد وعموما ، خبراتيم من منظم كجزء االستراتيجية تبني في رغبة أكثر سيكونون المتعممين

 في التعمم إستراتيجيات استخدام أىمية إلدراك المعمم من وتوجيو إرشاد إلى المتعممون يحتاج
. مختمفة وموضوعات جوانب



:  اٌخعٍُ إعرتاح١ج١بث حع١ٍُ
: لتعميم االستراتيجية ىي   مراحل رئيسيةأو خطوات   الباحثون باستخدام منيجية تتضمن خمس  يوصي

.   ٚحٛع١ع جمبي االعخخذاَ،  ٚاٌخم٠ُٛ،   ٚادلّبسعت،   ٚاٌخمذ٠ُ،   اإلعذاد
:فيما يمي   تناول ىذه المراحلوسيتم 

 
اإلعذاد : األولي المرحمة  :

 ألن ، الدرس موضوع في  توظيفيا يمكن السابقة معارفو  بأن المتعمم وعي تطوير ىو  اإلعداد مرحمة من اليدف
 ، الحالية بإستراتيجياتيم المتعممين وعي تطوير يعني وىذا ، التعمم استراتيجيات عمى ينصب الدروس ىذه تركيز

 الذكاء أو الجيد نتيجة يحدث التعمم أن يعتقدون كانوا إذا ما ومعرفة ، التعمم عمى تساعدىم  التي الخاصة واألساليب
. التعمم في إستراتيجية ألساليب النظامي التطبيق نتيجة أو ،  الحظ أو الفطري
 وأىمية ، المتضمنة باألنشطة الوعي أو المعرفية فوق القدرات بتشجيع المعممون يقوم اإلعداد مرحمة وخبلل
 أن أيضا المتعممون يفيم أن ويمكن التعمم أىداف تحقيق في لممساعدة اإلستراتيجيات من وافرة حصيمة امتبلك
  فيم ويمكن ، ليم مبلءمة األكثر التعمم منحى اختيار ىو كمتعممين دورىم وأن ، لمتعمم طريقة من أكثر ىناك

. واستخداميا فاعمة إستراتيجيات اختيار عن ينتج الفاعل التعمم أن إدراك طريق عن أىميتيا وتقدير اإلستراتيجيات
 



اٌخمذ٠ـــُ : اٌثب١ٔت  ادلشدٍت :
 وخبلل ، استخداميا حول المناسب التوجيو وتوفير ،  لئلستراتيجية الصريح التدريس أسموب  المرحمة ىذه في يستخدم 

 إلى الصريح التدريس ويؤدي ، التعمم في استخداميا كيفية ويوضح ، تعمميا المراد اإلستراتيجية المعمم ُيسمي التعميم عممية
. التعمم وحدوث اإلستراتيجية استخدام بين وبالعبلقة ، الميمة بمتطمبات المعرفي فوق المتعممين وعي زيادة

 ثم ومن ، اإلعداد مرحمة في تمت التي  اإلستراتيجيات مناقشة حول المتعممين ذاكرة تنشيط طريق عن البدء المعمم يستطيعو 
 غرفة في األنشطة بتعمم عبلقة عمى تواصل بناء من والمتعممين المعمم يمك ن اسما إعطاءىا أن إذ لئلستراتيجية اسما يقترح
. الفصل

ادلّبسعـــت  : اٌثبٌثت  ادلشدٍت :
 مقارنة االستراتيجية حول المتعممون يمتمكيا التي الخبرات طبيعة عمى بناء الممارسة أو التطبيق مرحمة في المعمم دور يختمف

 سحبيا يتم وتدريجيا ، المساندة األدوات واستخدام ، اإلستراتيجية استخدام في وبراعة خبرة أكثر المتعممون يصبح عندما يفعمون بما
. الميمات أداء في واالستقبللية الميارات من مزيدا المتعممون يكسب عندما

 عند المثال سبيل فعمي فاعل بشكل إستراتيجيات واستخدام المتعممين تعمم لضمان كافية تدريبية أدوات المعمم يوفر البداية في
 بين الربط وكيفية الرئيسة األفكار تحديد كيفية حول مكثفة معمومات المتعممون يحتاج ما غالبا ، المبلحظات أخذ إستراتيجية تعمم

. األفكار وىذه التفاصيل
  أو مفقودة مفردات عمى تحتوي ، األفكار ىذه من تقريبا مكتممة بقائمة المتعممين تزويد المعممون يستطيع وىنا
 ، اإلستراتيجية ىذه استخدام في الميارات من المزيد اكتسبوا قد المتعممين أن المعمم يتأكد عندما الحقة مرحمة وفي ناقصة معمومات

 إلى اإلستراتيجية تعمم من متقدمة مرحمة في يصل أن إلى ، المساعدة المفتاحية والكممات التمميحات استخدام من يقمل أن يمكنو
 عمى كامل بشكل وتوظيفيا اإلستراتيجية ىذه باستخدام ليقوموا توجيو أو مساعدة أية من تخمو فارغة بورقة المتعممين تزويد

. مسؤوليتيم
 ويفضل اإلستراتيجية وتطبيق الستخدام الفرصة ليم تتوفر ،حيث جماعية أو فردية تكميفات المتعممين يعطي الممارسة مرحمة وخبلل

. السابقة المرحمة في اإلستراتيجية خبلل من قد مت التي الميمات نوع مع التكميفات ىذه تتشابو أن



اٌخم٠ٛــــُ : اٌشابعت ادلشدٍت : 
   ، استخداميا في نجاحيم بسبب حققوه الذي والتقدير ، استخدموىا التي اإلستراتيجية المتعممون يتأمل  التقويم  مرحمة في
. تعمميم تيسير في وفرتيا التي المساىمة عن فضبل 

 يحثوا أن المعممون ويستطيع اإلستراتيجية استخدام وتقويم لمراقبة التخطيط المتعممين من طمب قد المعمم يكون وبداية
  عمل كيفية إلى واإلشارة ، التعميمية والميمات األنشطة تنفيذ خبلل استخدموىا التي اإلستراتيجيات تدوين عمى المتعممين

 بتوجيو المعمم يقوم ثم ومن الفصل، غرفة في بداية وصفوىا التي الطريقة خبلل من فييا تغييرات أي ومبلحظة ، اإلستراتيجية
. المحددة التعممية والميمات األنشطة تنفيذ يتم كي لممتعممين فائدة األكثر اإلستراتيجيات نحو الصفية النقاشات
 ويعمقون ، القسم رئيس أو زمبلئيم عمى وعرضيا ، اإلستراتيجية استخدام حول بمذكرات  االحتفاظ المتعممون ويستطيع ىذا

 الحال وبطبيعة ، عمييا التغمب وكيفية واجيتيم التي والصعوبات اإلستراتيجية استخدام في نجاحيم مدى عمى المذكرات ىذه في
 تنفيذىا في استخدموىا التي الميمات بين المقارنة لممتعممين يمكن حيث الدراسي العام مدار عمى المذكرات بيذه  االحتفاظ يفض ل

 االستراتيجيات إلى لئلشارة رصد قائمة استخدام يمكنيم كما ، استراتيجيات استخدام دون نفذت التي وتمك استراتيجيات
. المختمفة التعممية المواقف في استخدموىا التي
ــــع : اخلبِغت  ادلشدٍت

ّ
: اٌخٛع

 في استخدمت التي األصيمة األمثمة من جزءا تكن لم مواقف في اإلستراتيجيات المعممون يستخدم  التوسع مرحمة في
 في جزءا كانت إستراتيجية باستخدام لتذكيرىم التوجييات بعض المتعممين إعطاء المعممون يستطيع حيث الصفي التدريس  عممية
 إستراتيجيات تجريب محاولة عمى المتعممين وتشجيع ، ذلك األمر اقتضى كمما البلزمين والدعم المساعدة وتوفير ، التقديم مرحمة

 في فاعميتيا ومقارنة ، مختمفة إستراتيجيات تجريب عمى المتعممين  تشجيع المعممون ويستطيع ، أخرى دراسية موضوعات في
 المناقشات ىذه نتاجات تصبح أن ويمكن ، لمناقشتيا أمثمة إحضار أيضا المتعممون ويستطيع ، المنشودة التعمم أىداف تحقيق
. معينة إستراتيجية استخدام يمكن (؟ متى)و (؟ أين) تحديد في فتساعدىم لممتعممين موجيات مثل أو بمنزلة



:اٌخعٍُ ٚاٌخع١ٍُ  إعرتاح١ج١بثاألِٛس اٌٛاجب ِشاعبحٙب يف 
 

: إٌٛع١ـتادلؤششاث : أٚال 
فعب١ٌت اٌغش٠مت ادلٕبعبت يف اٌخع١ٍُ ٟٚ٘ اٌخٟ حغّٝ عٍٝ  ٕ٘بن ِعب٠ري ميىٓ اعخببس٘ب وّؤششاث ٌٍذالٌت

 :ادلؤششاث إٌٛع١ت ِٚٓ ٘زٖ ادلؤششاث 
oفغب١عت اٌخع١ٍُ يف   ٌخٕف١ز أٔشغت اٌذسط ،  ٚاٌضشٚس٠ت  حٛظ١ف ادلعٍُ دلظبدس اٌخعٍُ ادلخٛافشة

.ِعب   عٍٝ حنٛ ِخالصَ ِٚخضآِ  سبظ إٌظش٠ت ببٌخغب١ك عٍٝ حمَٛاحلبضش   اٌٛلج
oاألٔشغت  رٌهمبب يف  ادلخغٍغٍتاإلجشائ١ت   ِٕظِٛت ِٓ اخلغٛاث  اٌخذس٠ظ عٍٝ شىً عش٠مت ظٙبسإ

بأ٘ذاف  ادلخظٍتٚاٌخم٠ُٛ ٚاٌخغز٠ت اٌشاجعت  اٌم١بط ٚٚعبئًاٌخع١ّ١ٍت ، ٚحٛظ١ف ِظبدس اٌخعٍُ ، 
.اٌخعٍُ 

  
:ٌٍخعٍــُ   إٌفغ١تاألعــظ   ِشاعبة:ثب١ٔب  
oاٌخعٍُ ٚٔشبعٗ اٌزاحٟ  ِشاعبة فبع١ٍت.
oٌٍّخعٍُ  حٛفري فشص إٌجبح  .
oٌٍّخعٍُ   حٛفري اٌذافع١ت اٌذاخ١ٍت.
oادلخعٍُ  ٌذٜ اٌزاحٟ  االٔضببط ح١ّٕت.
o ببٌرتو١ض عٍٝ دبعت ٚادذة فمظ   ادلخعٍُ دٛاطجتٕب إس٘بق. 
o ٚوزٌه طذخٗ إٌفغ١ت   اٌظذت اجلغ١ّت ٌٍّخعٍُِشاعبة. 



 : ٌٍّخعٍّني اخلبطت ٚاحلبجبث اٌفشد٠ت  اٌفشٚق ِشاعبة :  ثبٌثب

oالتعمم مصادر  تنوع .
oالتعممية / التعميمية الميمات تنوع .
oاألىداف تنوع .
oالتقويم إجراءات تنوع .
oالتواصل عمميات تنوع .
oوقدراتو المتعمم استعدادات  مراعاة .

 

 : ادلخعٍّني بني  اجل١ذة  اٌعاللبث  ح١ّٕت: سابعب
 

oالمتعممين بين التعاون فرص إتاحة .
oالمتعممين لدى والرضا الراحة من جو   توفير .
oمستمتعا المتعمم يكون أن االعتبار في األخذ .
oلآلخر منيما كل وتقب ل والمتعمم  المعمم من لكل النشط اإلصغاء .
oبموضوعية واألخطاء والمشاعر األفكار تقب ل .
oاإليجابي النقد اعتماد .

 



 : ِٚغخ٠ٛبحٗ أٔٛاعٗ بىً اٌخفىري ِٙبساث ح١ّٕت : خبِغب
oاألشياء ومعالجة واالكتشاف لمتفكير الكافي الوقت  تخصيص .
oمتنوعة ميمات في واالنيماك لمتعمم  متنوعة مصادر الستخدام لممتعمم الفرصة إتاحة .
oالتفكير ميارات تنمية عمى يساعد مما متنوعة نشاطات ممارسة .
oالعميا التفكير عمميات وأسئمة لمتفكير المثيرة األسئمة استخدام .

 

 : األٔشغت : عبدعب
oعمل مجموعات شكل عمى الفصل تنظيم .
oوتوظيفيا االجتماعية الميارات اكتساب عمى التأكيد .
oالمشكبلت حل في والمشاركة األفكار تبادل عمى لحثا.
 

 : ٌٍخع١ٍُ ِٚغبٔذة إجيبب١ت طف١ت ب١ئت حٛفري  : عببعب
oلممتعمم واالجتماعية النفسية الحاجات إشباع .
oوقدراتو المتعمم إمكانات احترام .
oوالتوتر القمق يثير ما كل وتجنب والثقة واالحترام التقبل جو   إشاعة  .
oواالجتماعي الفردي النمو تشجيع .
oفاعل بشكل المخصص الوقت استثمار .
oاآلخر والرأي الرأي احترام .


