شخائق التجريذ
 -1مفيهم العلم والتكنهلهجيا :
العمع ىػ كل مشطع مغ السعخفة التي تتزسغ الحقائق كالسفاىيع كالقػانيغ كالشطخيات كالسبادئ
كىحا التعخيف يؤكج عمى الجانب السعخفي لمعمع كيشطخ إلى العمع بكػنو مادة .كىػ عبارة عغ شخيقة
لمبحث كالتفكيخ تاكيجا عمى الصخيقة العمسية في البحث في تعخيف العمع كيشطخ إلى العمع بكػنو
شخيقة .اف العمع ىػ تشطيع السعخفة كالسعمػمات التي تع إيجادىا عغ شخيق البحث كالتفكيخ كفقاً
ألسذ كقػاعج معتسجة كىحا التعخيف يؤكج عمى التكامل بيغ السادة (السعخفة العمسية) كالصخيقة (البحث
العمسي) أي يشطخ إلى العمع بكػنو مادة كشخيقة.
 1-1المعخفة العلمية (مكهنات العلم):
 -1الحقائق العلمية Scientific facts
الحقيقة العمسية نتاج عمسي مج أد ال يتزسغ التعسيع ثبتت صحتو في ضخكؼ كزماف معيشيغ.
كالحقائق دائسا تتغيخ كتتبجؿ حدب ما تدفخ عشو نتائج البحث السدتسخ .
مثاؿ  :يتكػف نيخ شط العخب مغ التقاء نيخي دجمة كالفخات .
 -2المفاىيم العلمية Scientific Concepts :
السفيػـ العمسي بشاء عقمي يشتج عغ إدراؾ العالقات بيغ الطػاىخ كاألحجاث كاألشياء لغخض
تشطيسيا في أصشاؼ اقل عجدا مشيا .
مثاؿ  :اليزبة  ،البحخ  ،االقميع  ،السصاط  ،القخية .
 -3التعميمات العلمية Generalization Scientific:
التعسيع العمسي جسمة أك عبارة تخبط بيغ مفيػميغ أك أكثخ عمى أساس الرفة السذتخكة بيشيا.
مثاؿ  :تداىع ىجخة الفالحيغ في تأخخ الدراعة .
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 -4المبادئ العلمية Scientific Principles :
السبجأ العمسي سمدمة مختبصة مغ السفاىيع العمسية التي ترف الطاىخة أك الحجث كصفا نػعيا.
مثاؿ  :الصاقة ال تفشى كال تدتحجث  ،يختبط االستقالؿ الدياسي باالستقالؿ االقترادي .
 -5القهاعج العلمية Scientific Rules :
القاعجة العمسية سمدمة مختبصة مغ السفاىيع العمسية التي ترف الطاىخة أك الحجث كصفا كسيا
كنػعيا.
مثل  :قاعجة ارخسيجس .
 -6القهانين العلمية Scientific Laws :
القانػف العمسي سمدمة مختبصة مغ السفاىيع التي ترف الطاىخة أك الحجث كصفا كسيا في صػرة
عالقة رياضية .
مثاؿ  :قانػف الجاذبية العاـ .
 -7النظخيات العلمية Scientific Theories :
الشطخية العمسية ترػر ذىشي مفتخض متكامل يػضح العالقة بيغ مجسػعة مغ الحقائق كالسفاىيع
كالسبادئ كالقػاعج كالقػانيغ لتفديخ ضاىخة ما.
مثاؿ :نطخية تكػف الحياة عمى االرض
أىمية تجريذ المفاىيم :
أ -السفاىيع أكثخ عالقة كارتباشا بحياة الصالب مغ الحقائق السشفرمة .
ب -تديل السفاىيع عسمية تخصيط السشيج كبشاءه .
ج -السفاىيع أسيل تحك اخ مغ الحقائق كأكث اخ بقاءاً مشيا .
د -تكػيغ السفاىيع عشج الصمبة يؤدي إلى تكػيغ تعسيسات أكسع كاكتداب السبادئ كالقػاعج
كالقػانيغ كالشطخيات .
ق -تجريذ السفاىيع يقمل مغ الجخػؿ في تفريالت ال مبخر ليا في عرخ يتزاعف حجع
العمػـ فيو باستسخار .
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أنهاع المفاىيم :
أ -مفاىيع بديصة  :كىي السفاىيع التي تذتق مغ السجركات الحدية مثل  :الشيخ .
ب -مفاىيع عالئقية  :كىي مفاىيع تذتق مغ السفاىيع البديصة مثل  :الكثافة.
ج -مفاىيع ترشيفية  :كىي مفاىيع مذتقة مغ خرائز ترشيفية مثل :البمجاف االسيػية  ,القارة
القصبية  ,الشباتات االستػائية .
د -مفاىيع إجخائية :كىي مفاىيع تتزسغ القياـ بعسمية معيشة مثل :االستيصاف  ,التمػث ,اليجخة.
ق -مفاىيع كججانية  :كتتزسغ مفاىيع تختبط بالسذاعخ كالقيع مثل مفاىيع  :التزحية ,
السدؤكلية  ,الذجاعة.
كالسخصط اآلتي يػضح ىخـ السعخفة العمسية :

كيسكغ تػضيح العالقة بيغ مكػنات السعخفة العمسية بالذكل اآلتي :
قانون
مبدأ
قاعدة

حقائق

مفاىيم

تعميمات
3

نظريت

 2-1خرائص العلم :
 -1حقائق العمع قابمة لمتعجيل أك التغييخ .
 -2العمع يرحح نفدو بشفدو .
 -3العمع تخاكسي البشاء .
 -4العمع يترف بالذسػلية كالتعسيع .
 -5العمع نذاط أنداني عالسي .
 -6العمع يستاز بالجقة كالتجخيج .
 -7العمع لو أدكاتو الخاصة بو .
 -8العمع يؤثخ بالسجتسع كيؤثخ بو .
 3-1أىجاف العلم :
 -1الػصف كالتفديخ . Description & Interpretation
 -2التشبػء . Prediction
 -3الزبط كالتحكع Control
 4-1ميارات التفكيخ العلمي Scientific Thinking Skills :
كتدسى أيزاً (عسميات العمع) كىي مجسػعة مغ العسميات العقمية الالزمة لتصبيق السعخفة
العمسية كىي :
 -1المالحظة :انتباه مقرػد كمشطع لمطػاىخ مغ اجل اكتذاؼ أسبابيا كقػانيشيا .
 -2القياس :عسمية استخجاـ األدكات لتقجيخ األشياء السختمفة .
 -3الترنيف :ترشيف السعمػمات كالبيانات إلى فئات أك مجسػعات اعتساداً عمى خػاص مذتخكة.
 -4التفديخ :تفديخ البيانات كالشتائج في ضػء السعمػمات الستػافخة .
 -5االستنتاج :الػصػؿ إلى أفكار معيشة اعتسادا عمى ما متػفخ مغ بيانات .
 -6االستنباط  :االنتقاؿ مغ العاـ إلى الخاص كمغ الجدء إلى األجداء .
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 -7االستقخاء  :االنتقاؿ مغ الخاص إلى العاـ كمغ الجدء إلى الكل .
 -8االترال  :نقل األفكار كالسعمػمات كنتائج البحػث إلى اآلخخيغ .
 -9التنبهء  :استخجاـ معمػمات سابقة لتػقع حجكث نتائج أك ضػاىخ مدتقبمية .
 -11وضع الفخوض  :كضع حل مبجئي لسذكمة ما كيذتخط فيو أف يكػف قابل لالختبار .
 -11التجخيب  :يتزسغ القجرة عمى القياـ باألنذصة العمسية باستخجاـ األجيدة كاألدكات .
 5-1االتجاىات العلمية:
ييجؼ تجريذ العمػـ االجتساعية إلى تكػيغ االتجاىات العمسية عشج الصمبة كاىع ىحه االتجاىات :
 -1حب االستصالع العمسي.
 -2السػضػعية.
 -3اإليساف باف لكل حادث سببا .
 -4البحث عغ األدلة .
 -5التػاضع كالذظ العمسي.
 -2األىجاف التخبهية:
تعخؼ األىجاؼ بأنيا ترػر فكخى مدبق عغ الحاالت أك الشتائج الشدبية لتص ػػػر ما يتع
اختيارىا كتحجيجىا مغ الػاقع السػضػعي كيتع تحقيقيا بػاسصة الشذاط الفاعل لإلنداف .لحلظ يتسيد
اليجؼ عغ الخغبة كالصسػح كاألمل في كػنو مسكغ التحقيق كال تمعب الرجفة تأثي اًخ مباش اًخ في تحقيقو
كيتصمب نذاشاً كاعياً لإلنداف مغ أجل بمػغو  .كتفيع األىجاؼ التخبػية عمى أنيا ترػر ذىشي مدبق
لحاالت مدتقبمية (خرائز ،سمػؾ ،مػاقف) لمذخرية كالتي يدعى السخبى في الشذاط التخبػي إلى
تصػيخىا في التالميح مغ خالؿ محتػى ككسائل تخبػية كبسخاعاة قػانيغ كضخكؼ التخبية كالشسػ.
كيعتبخ تحجيج األىجاؼ أكلى الخصػات كأىسيا في تخصيط السشيج  .فإذا كاف عميشا أف
نخصط لبخنامج تخبػي ناجح كأف تكػف لجيشا اإلمكانية لتقػيسو كتصػيخه باستسخار فيشبغي أف نستمظ
كضػحاً كافياً باألىجاؼ التي ندع ػػى إلييا .
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 2-2مرادر اشتقاق األىجاف:
كىشاؾ خسدة مرادر رئيدة الشتقاؽ األىجاؼ ىي :
 -1دراسة الستعمسيغ .
 -2دراسة الحاجة السعاصخة خارج السجرسة .
 -3اقتخاحات السختريغ في السادة الجراسية .
 -4الفمدفة التخبػية.
 -5سيكػلػجية التعمع .
 3-2ترنيف مدتهيات األىجاف :

كتتسيد األىجاؼ التخبػية العامة بالتجخيج كالعسػمية  ،كىي تؤدي دك اًر ىاماً في مداعجة مخصصي
السشاىج عمى إعجاد كثائق السشاىج التعميسية كتصػيخىا  ،كعمى ىحا األساس فيي تعتبخ مػجيات
عامة لتخصيط عسميتي التعميع كالتعمع( .إال أف صياغتيا  -بذكل عسػمي كمجخد  -ال يحجد بالزبط
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سخياف عسميتي التعميع كالتعمع بالرف  ،كىحا قج يؤدي إلى شخؽ تخبػية مختمفة  ،كل مشيا  ،يسكغ
أف يػصف كصفاً مختمفاً عشج تحجيج أىجاؼ الجرس كتقػيسو)
كمغ ىشا جاءت الجعػة إلى استخجاـ األىجاؼ الدمػكية في العسمية التجريدية  ،كذلظ لديػلة
مالحطتيا كقياسيا  .كمغ نتائج تمظ التصػرات  ،أف الستعمع أصبح محػر العسمية التعميسية  ،األمخ
الحي يتصمب مغ السعمع استخجاـ أساليب تعميسية فعالة تعسل عمى تييئة البيئة التعميسية السشاسبة
لسداعجة تعمع الصمبة  .مغ ىحه األساليب  ،استخجاـ األىجاؼ الدمػكية كاستخاتيجية لسا قبل التجريذ،
يجرس ليع  ،كتدييل عسمية تعمسيع .
لتييئتيع لسا َّ
تكمن أىمية األىجاف الدلهكية في التجريذ فيما يلي:
 -1تعبخ عغ التغيخات السخغػب إحجاثيا  ،في الجػانب الخئيدة لدمػؾ الستعمع .
 -2تديل عسمية التعمع مغ خالؿ تقجيسيا لمستعمع غخضاً دراسياً كاضحاً  ،فيعخؼ ما يتػقع أف
يقػـ بو نياية كل درس  ،مسا يقمل التخسيغ كبالتالي اخترار الػقت الالزـ لمتعمع.
 -3جعل الستعمع عمى عمع بسدتػى نجاحو في إنجاز األىجاؼ مسا يعدز السيل عشجه نحػ
الستابعة كاالستسخار في التعمع .
 -4تتفق مع الفمدفة الحجيثة لمتجريذ  ،كالتي تعتبخ الستعمع محػر العسمية التعميسية .
 -5تدتخجـ كجليل لمسعمع في عسمية تخصيط الجرس مغ حيث اختيار :
أ -بشية محتػى الجرس السشاسب لألىجاؼ .
ب -أفزل الصخائق التجريدية  ،كأندب األنذصة كالػسائل التعميسية .
ج -أدكات التقػيع الدميع نياية كل درس .
 -6تداعج السعمع عمى تعخؼ الفخكؽ الفخدية بيغ الستعمسيغ .
 -7تسثل الشتاجات الستػقعة مغ العسمية التعميسية  ،مسا يداعج السعمسيغ كالتخبػييغ عمى تقػيع
العسمية التعميسية لسعخفة مجى تحقق األىجاؼ التخبػية .
 -8تديل عسميات تقػيع  ،كبشاء  ،كتجخيب  ،السشاىج الجراسية برػرة دقيقة كمشطسة
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 4-2صياغة األىجاف الدلهكية
 .1أف ترف العبارة اليجفية الدمػؾ الستػقع.
 .2أف ترف العبارة اليجفية سمػكاً تديل مالحطتو كيسكغ قياسو.
 .3أف تبجأ العبارة اليجفية بفعل مزارع يذيخ إلى الشتيجة السخغػبة.
 .4أف تذتسل العبارة الدمػكية عمى فعل كاحج.
 .5أف يسثل اليجؼ نتاجاً تعمسياً كأف يحجد مدتػى األداء السقبػؿ لبمػغو.
ان ما ينبغي مخاعاتو في صياغة األىجاف يكمن فيما يلي :
 أف تكػف األىجاؼ كاضحة الرياغة كتحجد الكفايات التجريدية السقرػدة.
 عجـ صياغة األىجاؼ في صػرة محتػى الجرس.
 أف تذتسل األىجاؼ عمى السكػنات السختمفة لتصػيخ شخرية التمسيح مغ حيث البعج
السعخفي  /بعج القجرات كالسيارات كالبعج التخبػي.
 أف تكػف األىجاؼ مالئسة لسدتػى التالميح كتمبي رغباتيع كتصػيخ قجراتيع.
 تختيب األىجاؼ في اندجاـ كتعاقب مشصقي بحيث تجؿ عمى البشية التشطيسية لمجرس.
 أف تكػف األىجاؼ مسكشة التحقيق.
 -3طخائق التجريذ
شخيقة التجريذ ىي الكيفية التي تحقق األثخ السصمػب في الستعمع فتؤدي إلى التعمع أك ىي
األجخاءات السخصصة التي يؤدييا السجرس لسداعجة الستعمسيغ في تحقيق أىجاؼ محجدة
كتتزسغ الكيفيات (األساليب) كاألدكات كالػسائل التي يدتخجميا السجرس أثشاء العسمية التعميسية
تحقيقا ألىجاؼ محجدة .كتأخح الصخيقة أشكاال كصػ ار عجة مثل السشاقذة كالسحاضخة كاألستجػاب
كاألستقخاء ...الخ  ،كتعج مغ مكػنات األستخاتيجية كأحج عشاصخ السشيج كتسثل حمقة الػصل بيغ
الستعمع كالسشيج كعمييا يتػقف نجاح السشيج .كبحلظ فيي عسمية ىادفة مشطسة تتػلى تشطيع العػامل
السؤثخة في العسمية التعميسية كمػاد التعمع بالذكل الحي يحقق التعمع بالذكل الفعاؿ كالرحيح.
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 1-3إستخاتيجية التجريذ
تعخؼ بأنيا مجسػعة األجخاءات كالػسائل التي يدتخجميا السجرس لتسكيغ الستعمع مغ الخبخات
التعميسية السخصصة كتحقيق األىجاؼ التخبػية .كتعشي أيزا مجسػعة األجخاءات كالسسارسات
التي يتخحىا السجرس ليتػصل بيا إلى تحقيق السخخجات التي تعكذ األىجاؼ التي كضعيا
كىي بحلظ تذتسل عمى األساليب كاألنذصة كالػسائل كأساليب التقػيع التي تداعج عمى
تحقيق األىجاؼ التخبػية .كىي بحلظ تعشي خصة الديخ السػصل إلى اليجؼ كتتزسغ جسيع الخصػات
كاألجخاءات التي خصط ليا السعمع لغخض تحقيق أىجاؼ السشيج كتذتسل عمى:
 األجخاءات التي يقػـ بيا السجرس مدبقا ليجخي التجريذ بسػجبيا.
 التجريبات  ،الػسائل  ،السثيخات  ،التقشيات.
 بيئة السجرس كما يترل بيا مغ عػامل مادية كنفدية كشخيقة تشطيع.
 أستجابات الستعمسيغ ككيفية تعجيميا كالتعامل معيا مغ قبل السجرس.
كىحا يعشي أف األستخاتيجية مفيػـ شامل يشصػي عمى الصخائق كاألساليب كاألجخاءات الخاصة
بالتجريذ كما يترل بيا.
 2-3طخائق التجريذ المختبطة بالنظخيات المعخفية
أف التعمع بعشاه الجقيق يذيخ إلى عسمية عقمية مفتخض حرػليا  ,تتسثل في التغييخ الدمػكي
الثابت ندبياً  ,عبخ السػاقف السختمفة كضسغ شخكط كمتصمبات تداعج عمى ديسػمتو في الذخرية
اإلندانية .
كلجكر العسميات السعخفية في حرػؿ التعمع في السػاقف التصبيقية  ،ككسا ىػ ضاىخ في
تعخيفو أعاله  ،فأف التفديخ السعخفي لمتعمع قج أعصى معشى أشسل كتفدي اخ أكسع لجسيع تصبيقات
التعمع كخرػصاً في مػاقف التعميع الرفي في الػسط الجامعي كمغ التفديخات الشطخية السيسة في
ىحا السجاؿ نطخية أك نسػذج معالجة السعمػمات كالحي يعج مجخل التعمع الحي يتحجد بتكػيغ بشى
داخمية يشسي الستعمع تسثيالت داخمية لمعالع الخارجي – الخارجي السقرػد في مػاقف التعمع كالتعميع
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الرفي كتحجيجاً السزسػف السشيجي السصخكح فييا – كتعسل العسميات اإلدراكية كاالنتباىية عمى
تحجيج مقجار السعمػمات الستاحة  .التي تمعب دك اًر في تحقيق العسميات السعخفية السعقجة كتذسل
اإلدراك األعلى

metacognition

كيسثل عسمية التفكيخ حػؿ التفكيخ ،كيذيخ إلى معخفة

الذخز بعسمياتو السعخفية كأي شيء يترل بيا مغ قبيل تعمع خرائز السعمػمات الستزسشة في
السحتػى السشيجي .كتتزسغ االستخاتيجيات الالزمة لمشجاح عشج الستعمع كمتى يدتخجميا  .كلإلدراؾ
األعمى ثالثة أكجو ىي :
 -1التخصيط
 -2عخض أك الخصج
 -3التقػيع
يديع ذلظ في تشسية قجرة االستجالؿ الالزمة في تصػيخ الشسػ السعخفي في الػسط الجامعي – بيغ
الصمبة – ككأجخاء تصبيقي لحلظ يتصمب السػقف تفعيل السشاقذة كضسغ أشار السزسػف السشيجي ،
بكمسات أخخى أف مزسػف السشاقذة يتزسغ عخض لسػضػع الجرس السصخكح في السػقف التعميسي
كىي تداعج عمى تحقيق  ،فيع السحتػى كزيادة االىتساـ بالسػضػع كالجافعية لو  ،كتحديغ ميارات
حل السذكالت  ،كزيادة ميارات السشاقذة .
 3-3التجريذ باالستكذاف العملي-:
االستكذاؼ شخيقة في التعميع يسكغ أف ترف أي مػقف تعمسي يسخ فيو الصمبة كيكػنػف فيو
فعاليغ نذيصيغ  ،كىي الصخيقة التي تتيح ليع أف يكتذفػا بأنفديع أك يعيجكا استكذاؼ السفاىيع
كاألفكار عغ شخيق إفداح السجاؿ أماميع لسسارسة ىحه الصخيقة .

كاالستكذاؼ يعشي أف ال تقجـ السعمػمات جاىدة الى الصمبة إنسا يكتذفػنيا بأنفديع كذلظ مغ
خالؿ تعميسيع كيف يتعمسػف بأنفديع  ،كاالستكذاؼ بيحا السعشى ال يعشي إنيع سيكتذفػف حقائق
كمعمػمات ججيجة تزاؼ الى السعخفة اإلندانية كإف ىحه السعمػمات غيخ معخكفة مغ قبل إنسا لع تكغ
معخكفة لجييع لكشيا ضيخت كتكػنت بسجيػدىع الذخري  ،كغالباً ما يحجث االستكذاؼ عغ شخيق
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االستشتاج  ،كاالستكذاؼ أساساً عسمية تفكيخ بشائي ألف ىجؼ ىحا التعميع ىػ تشسية تفكيخ الصمبة
كجعميع مشتجيغ لمفكخ أكثخ مسا ىع مدتيمكيغ لو.
خطهات التجريذ بطخيقة االستكذاف:
الخطهة األولى  :تحجيج األىجاؼ الدمػكية السصمػب تحقيقيا خالؿ كقت الجرس  ،كفي ىحه الحالة
ستكػف الغاية مغ أىجاؼ الجرس ىي تسكيغ الصمية مغ الػصػؿ الى الفكخة أك السفيػـ الحي حجده
السجرس كالسصمػب تعمسو بأنفديع.
الخطهة الثانية  :محاكلة استجعاء السعمػمات الدابقة لجى الصمبة  ،كالتي يسكغ االستفادة مشيا في
التػصل الى أىجاؼ الجرس كتكػف األسئمة عادة كسيمة لحلظ  ،أك يسكغ تحكخ السعمػمات عغ شخيق
استخجاـ عخكض عسمية أك كسائل تعميسية.
الخطهة الثالثة  :محاكرة السجرس شمبتو كاستحزار جسيع السعمػمات الدابقة لتػصيميع الى الفكخة أك
السفيػـ فإنو يبجأ بصخح أسئمة استشتاجية أك افتخاضية لكي يسكشيع مغ استكذاؼ الفكخة أك السفيػـ كلػ
بتعبيخىع الخاص.
ىناك نهعان من االستكذاف :
 -1االستكذاف المهجو  :في ىحه الصخيقة يتع تقجيع خصػات البحث كالحرػؿ عمى السعخفة .يتع
إعصاء الستعمع تػجييات تداعج في سيخ خصػات االستكذاؼ ،لحا سسي اكتذافاً مػجياً
 -2االستكذاف الحخ  :في ىحه الصخيقة يتخؾ لمستعمع حخية كاسعة في التخصيط لمتجخبة كالديخ في
خصػاتيا كسا يخيج .
مدايا وخرائص التجريذ بطخيقة االستكذاف
يسكغ تمخيز السدايا كالخرائز العامة الستخجاـ ىحا األسمػب فى تجريذ العمػـ فيسا يمى:-
 - 1يجعل الصالب محػر العسمية التعميسية كذلظ بتييئة الطخكؼ الالزمة لجعمو يكتذف السعمػمات
بشفدو بجالً مغ أف يدتسجىا مغ كتاب أك يتمقاىا مغ معمع
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 - 2يؤكج عمى التفكيخ العمسي في السختبة األكلى كيأتي السحتػى السعخفي فى السختبة الثانية .أي
يؤكج عمى كيفية التػصل إلى اإلجابات كالعسميات العقمية الالزمة لحلظ كليذ عمى اإلجابات
نفديا.
 - 3ييتع باكتداب الصالب ميارات التفكيخ العمسي الستشاسبة مع مدتػى نسػه.
 - 4يشطخ إلى العسمية التعميسية عمى أنيا مدتسخة ال تشتيي بسجخد تجريذ مػضػع معيغ  ،كلكغ
تكػف دراسة ىحا السػضػع نقصة انصالؽ لجراسات أخخى تختبط بسػضػع الجراسة
 - 5السذكالت التي يتع اكتذافيا البج أف يكػف مخصط ليا مدبقاً
 - 6تشاسب تخرز العمػـ حيث إف العمػـ قامت عمى البحث كاالستقراء.
 - 7تشسية الثقة في الشفذ لجى الستعمع.
 - 8تشسي قجرات الصالب في الحرػؿ عمى السعمػمات كعمى التفكيخ.
 -9تتشاسب مع ىحا العرخ عرخ التخاكع السعخفي الحي أصبح فيو السعمع عاج اًد عغ تقجيع كل
السعمػمات لمستعمع فالحل إذف نقل مدؤكلية التعميع مغ السعمع إلى الستعمع.
عيهب الطخيقة االستكذافية :
 - 1تحتاج إلى كقت شػيل (الستعمع يأخح كقتا في الحرػؿ عمى السعمػمة).
 - 2تكمفتيا السادية عالية.
 - 3ال تتشاسب مع الرفػؼ ذات الكثافة العالية.
 - 4ال يسكغ استخجميا في كل السػضػعات أك جسيع السخاحل الجراسية.
 - 5الحخية الستاحة لمتالميح قج تخمق صعػبات كبيخة في ضبط الرف ،مسا يعػؽ تحقيق
األىجاؼ السصمػبة
 4-3المحاضخة :
اشتق مرصمح محاضخة  Lectureمغ الكمسة الالتيشية  Lactareبسعشى يق أخ برػت عاؿ
كتعخؼ عمى انيا :تقجيع لفطي مشطع لسػضػع دراسي أك مادة دراسية معد از باستخجاـ كسائل برخية.
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كىي فتخة مغ الحجيث غيخ السشقصع لجى السعمع في شخيقة تعميسية تتزسغ تػاصال كتخاشبا باتجاه
كاحج مغ السقجـ إلى السدتسعيغ.
وتذمل المحاضخة من حيث اإلعجاد والتقجيم والتقهيم ما يلي :
أوال :تحجيج األىجاؼ الخاصة كالعامة لمسحاضخة :كتتسخكد حػؿ تقجيع معخفة لمصالب .كقج تكػف ىحه
السعخفة تقخيخية أك إجخائية .كالبج أف يشصمق اليجؼ مغ األىجاؼ العامة لمسادة الجراسية.
ثانيا :اختيار محتػى السحاضخة كتشطيسو في ضػء اليجؼ مشيا ،كشبيعة الصالب السدتيجفيغ .مسا
يداعجنا عمى حدغ محتػى السحاضخة ن اخعى فييا االخترار ،كقػة التأثيخ في اختيار
السعمػمات ذات العالقة بسػضػع السحاضخة.
ثالثا :االستعجاد لتقجيع السحاضخة مغ خالؿ اإلعجاد الجيج لمسػاد السداعجة مثل الذخائح أك أكراؽ
العسل كشخائط الفيجيػ كالتدجيالت كالبخمجيات .كالتأكج مغ تػافخ متصمبات استخجاـ تمظ السػاد
في قاعة السحاضخات .كمغ السفزل مخاجعة السالحطات السكتػبة كالتشفيح إللية العخض في
كقتيا السشاسب.
رابعا :تقجيع السحاضخة كتعتسج بالجرجة األكلى عمى الذخح  ،كىػ ميارة ميسة لتقجيع محاضخة فاعمة.
كيخاعى فيو فزال عغ حدغ استخجاـ الػقت الستاح كتػزيعو عمى عشاصخ السحتػى ما يمي :
 -1كضػح المغة كالتحجث بالدخعة السشاسبة.
 -2التأكيج عمى الشقاط كالعشاصخ الجػىخية .
 -3إبخاز الخكابط كالعالقات بيغ العشاصخ السختمفة لمسػضػع .
 -4االحتفاظ بانتباه الصالب كاىتساماتيع .
خامدا :مخاعاة سسات مقجمة السحاضخة األكلى بحيث تتزسغ ما يمي:
 تػضيح أىجاؼ السحاضخة كمحتػاىا كعشاصخىا الخئيدية كعخض السفخدات. إثارة انتباه الصالب كاىتساميع بسػضػع السحاضخة. دعع العالقة بالصالب كتأسيذ بيئة تعميسية ايجابية كمحفدة  ،كشخح كسائل االتراؿ بيشيعكبيغ السحاضخة مغ خالؿ(الداعات السكتبية –البخيج االلكتخكني)
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سادسا :السشاقذة كتكػف غالبا بعج انتياء شخح كل العشاصخ .كتيجؼ إلى االستجابة الحتياجات
الصالب كاستفداراتيع مغ جية ،كسا تديع مغ جية أخخى في حرػؿ السحاضخ عمى تغحية
راجعة حػؿ فيع الصالب بتػجو أسئمة إلييع كمصالبتيع بتقجيع تػضيحات.
سابعا :الغمق (خاتسة السحاضخة) كيتسثل عادة في صػرة تمخيز لمسحتػى كعشاصخه الخئيدية ،مع
إبخاز العالقات بيشيا ،كربصيا بسحتػى السحاضخات الدابقة ،كتػجيو الصالب إلى عسل أك
تكميفات ذات صمة بسػضػع السحاضخة.
ثامنا :تقػيع السحاضخة كيسكغ أف يتع بأساليب مختمفة
 -1شخح السحاضخ أسئمة عمى شالبو تختز بسا عالجو مغ مػضػع السحاضخة كيدسى التقػيع
السخحميformative Evaluation
 -2في مقابل التقػيع الشيائي summative Evaluationكيكػف في نياية السحاضخة كقج يكػف
في صػرة أسئمة شفػية أك تحخيخية أك اختبار قريخQuiz
 -3استخجاـ استبياف Questionnaireييجؼ إلى تعخؼ ردكد أفعاؿ الصالب كأرائيع حػؿ
الجػانب السختمفة لمسحاضخة كمجى إفادتيع مشيا كمشيا ضخكرة أف يقػـ السحاضخ بعج
السحاضخة بشػع مغ التقػيع أك التفكيخ الحاتي حػؿ أدائو كمجى نجاحو في تحقيق األىجاؼ
السشذػدة.
 -4يسكغ لمسحاضخ أف يدجل محاضخاتو أك جدء مشيا الستيفاء ىحا الغخض.
 -5يسكغ عسل استسارة لكل محاضخة تػزع عمى الصالب يكػف محتػاىا اآلتي-:
 5-3حل المذكالت:
أنهاع المذكالت :
تحرخ السذكالت في خسدة أنػاع ،استشاداً إلى درجة كضػح السعصيات كاألىجاؼ:
 1ػ مذكالت تػضح فييا السعصيات كاألىجاؼ بػضػح تاـ .
 2ػ مذكالت تػضح فييا السعصيات كاألىجاؼ غيخ محجدة بػضػح .
3ػ مذكالت أىجافيا محجدة ككاضحة  ,كمعصياتيا غيخ كاضحة .
14

4ػ مذكالت تفتقخ إلى كضػح األىجاؼ كالسعصيات
 5ػ مذكالت ليا إجابة صحيحة كلكغ اإلجخاءات الالزمة لالنتقاؿ مغ الػضع القائع إلى الػضع
الشيائي غيخ كاضحة كتعخؼ بسذكالت االستبرار .
خطهات حل المذكالت :
أوالً  :الذعهر بالمذكلة
إف الذعػر بالسذكمة يسثل أكلى خصػات أسمػب حل السذكالت ،كىػ كجػد حافد لجى الذخز  ,أي
شعػره بػجػد مذكمة ما ،ككجػد الذعػر بالسذكمة يجفع الذخز إلى البحث عغ حل السذكمة ،كقج
يكػف ىحا الذعػر نتيجة لسالحطة عارضة  ،أك بدبب نتيجة غيخ متػقعة لتجخبة  ،كليذ شخشاً أف
تكػف السذكمة خصيخة  ،فقج تكػف مجخد حيخة في أمخ مغ األمػر ،أك سؤاؿ يخصخ عمى الباؿ،
كحقيقة األمخ يمقى اإلنداف في حياتو العجيج مغ السذكالت نتيجة تفاعمو السدتسخ مع البيئة
الخارجية ،كلكشيا ذات عالقة بسػضػعات السقخر.
معاييخ اختيار المذكلة :
أ– يجب أن تكهن المذكلة شجيجة الرلة بحياة التالميح  :حيث أنو كمسا كانت السذكمة شجيجة
أحذ بيا ،كأدرؾ أىسيتيا كقجر خصػرتيا .
الرمة بحياة التالميح كمسا َّ
ب ـ أن تكهن المذكلة في مدتهى التالميح وتتحجى قجراتيم  :كىحا يعشي أال تكػف السذكمة بديصة،
لجرجة االستخفاؼ بيا مغ قبل التالميح  ،كأال تكػف معقجة إلى ىحا الحج الحي يعػقيع مغ متابعة
التفكيخ في حميا .
ج ـ أن تختبط بأىجاف الجرس  :يشبغي أف تختبط السذكمة بأىجاؼ الجرس  ،ليكتدب التالميح مغ
خالؿ حل السذكالت بعس السعارؼ كالسيارات العقمية كاالتجاىات كالسيػؿ السخغػبة مغ الجرس
 ،األمخ الحي يداىع في تحقيق أىجاؼ الجرس .
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ثانياً  :تحجيج المذكلة وتهضيحيا :
يعج اإلحداس بالسذكمة شعػ اًر نفدياً عشج الذخز  ،نتيجة شعػره بػجػد شيء ما بحاجة إلى الجراسة
كالبحث  ،كىحا يتصمب تحجيج شبيعة السذكمة  ,كدكر السعمع ىشا مداعجة التالميح عمى تحجيج السذكمة
كصياغتيا بأسمػب كاضح  ،كأف تكػف السذكمة محجكدة  ،ألنيا قج تكػف شاممة كمتدعة  ،كصياغة
السذكمة في صػرة سؤاؿ كىحا يداعج عمى البحث عغ إجابة محجدة لمسذكمة .
ثالثاً  :جمع المعلهمات حهل المذكلة :
تأتي ىحه الخصػة بعج الذعػر بالسذكمة كتحجيجىا  ،حيث يتع جسع السعمػمات الستػافخة حػؿ السذكمة
 ،كفي ضػء ىحه السعمػمات يتع كضع الفخضيات السشاسبة لمحل .
وىناك مرادر مختلفة لجمع المعلهمات  ،وعلى المعلم تجريب تالميحه علييا وىي :
 1ػ استخجاـ السرادر السختمفة لجسع السعمػمات .
 2ػ تبػيب السعمػمات كمغ ثع ترشيفيا .
 3ػ االستعانة بالسكتبة السجرسية لمتعخؼ عمى كيفية الحرػؿ عمى السعمػمات الالزمة .
 4ػ تمخيز بعس السػضػعات التي يقخؤكنيا كاستخخاج ما ىػ مفيج في صػرة أفكار رئيدية .
 5ػ قخاءة الججاكؿ كعسل الخسػـ البيانية كشخيقة استخجاميا .
رابعاً  :وضع الفخوض المناسبة – حلهل مؤقتة للمذكلة-:
وتترف الفخوض الجيجة بما يأتي :
 -1مراغة صياغة لغػية كاضحة يديل فيسيا .
 -2أف تكػف ذات عالقة مباشخة بعشاصخ السذكمة .
 -3أال تتعارض مع الحقائق العمسية السعخكفة .
 -4تكػف قابمة لالختبار سػاء بالتجخيب أك بالسالحطة .
 -5تكػف قميمة العجد ال تحجث التذتت كعجـ التخكيد .
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خامداً  :اختبار صحة الفخوض عن طخيق المالحظة المباشخة أو عن طخيق التجخيب :
وللمالحظة شخوط أىميا :
 1ػ أف تكػف دقيقة .
 2ػ أف تتع تحت مختمف الطخكؼ .
 3ػ كفي ضػء اختيار صحة الفخكض ُيدتبعج الفخض غيخ الرحيح  ،كفي حالة عجـ التػصل إلى
حل لمسذكمة فإنو يكػف مغ الزخكري كضع فخكض ججيجة  ،كإعادة اختبارىا ،كعمى السعمع أف
يقػـ بجكر مداعج لمتمسيح باختبار صحة الفخكض  ،كتػفيخ األدكات كاألجيدة الزخكرية الالزمة
لمقياـ بالتجارب  ،كمغ ثع تػجيييع نحػ السالحطة كتجكيغ الشتائج .
سادساً  :التهصل إلى النتائج والتعميم :
مغ الس عمػـ أنو ال يسكغ تعسيع الشتائج إال بعج ثبػتيا عجة مخات  ،كالتأكج مغ مصابقتيا عمى جسيع
الحاالت التي تذبو كتساثل الطاىخة أك السذكمة  ،كعمى السعمع مداعجة التالميح عمى اكتذاؼ
العالقات بيغ الشتائج السختمفة  ،كتكخار التجخبة أكثخ مغ مخة لغخض مقارنة الشتائج  ،كذلظ قبل
إصجار التعميسات الشيائية.
مميدات أسلهب حل المذكالت :
 - 1يثيخ اىتساـ التالميح  ،ألنو يعسل عمى خمق حيخة  ،مسا يديج مغ دافعيتيع عمى حل السذكمة.
 - 2يداعج عمى اكتداب التالميح السيارات العقمية ،مثل السالحطة  ،ككضع الفخكض  ،كترسيع
كإجخاء التجارب كالػصػؿ إلى االستشتاجات كالتعسيسات .
 - 3يتسيد بالسخكنة  ،ألف الخصػات السدتخجمة قابمة لمتكيف .
 - 4يسكغ استخجاـ ىحا األسمػب في الكثيخ مغ السػاقف خارج السجرسة  ،كبحلظ يسكغ أف يدتفيج
التمسيح مسا سبق تعمسو في السجرسة  ،كتصبيقو في السجاالت السختمفة في الحياة .
 - 5يداعج التالميح في االعتساد عمى الشفذ  ،كتحسل السدؤكلية .
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 - 6يداعج التالميح عمى استخجاـ مرادر مختمفة لمتعمع  ،كعجـ االعتساد عمى الكتاب السجرسي ،
عمى أنو كسيمة كحيجة لمتعمع .
 6-3طخائق التجريذ المختبطة بالنظخيات الدلهكية،
المبادئ واإلجخاءات
 - 1اإلشخاط اإلجخائي  :كيصمق عميو مبادىء التعمع أنو يؤكج عمى االستجابات التي تؤثخ عمى
الفخد ،لحا فإف التعمع يحجث إذا عقب الدمػؾ حجث في البيئة يؤدي إلى إشباع حاجة الفخد كاحتساؿ

تكخار الدمػؾ السذبع في السدتقبل كىكحا تحجث االستجابة كيحجث التعمع أي الشتيجة التي تؤدي إلى

تعمع الدمػؾ.

 - 2التعديد أك التجعيع  :كيعتبخ ىحا السبجأ مغ أساسيات عسمية التعمع اإلجخائي كاإلرشاد الدمػكي
كيعج مغ أىع مبادىء تعجيل الدمػؾ ألنو يعسل عمى تقػية الشتائج السخغػبة لحا يصمق عميو أسع مبجأ

(الثػاب أك التعديد) فإذا كاف حجث ما (نتيجة) يعقب إتساـ استجابة (سمػؾ) يدداد احتساؿ حجكث

االستجابة مخة أخخى يدسى ىحا الحجث الالحق معدز أك مجعع.

 - 3التعميع بالتقميج كالسالحطة كالسحاكاة  :كتتخكد أىسية ىحا السبجأ حيث أف الفخد يتعمع الدمػؾ مغ
خالؿ السالحطة كالتقميج فالصفل يبجأ بتقميج الكبار يقمج بعزيع بعزاً كعادة يكتدب األفخاد سمػكيع
مغ خالؿ مذاىجة نساذج في البيئة كقياميع بتقميجىا في العسمية اإلرشادية تغييخ الدمػؾ كتعجيمو

إعجاد نساذج لمدمػؾ الدػي عمى أشخشة(كاسيت) أك أشخشة فيجيػ أك أفالـ أك قرز سيخ ىادفة
لحياة أشخاص مؤثخيغ ذكى أىسية كبيخة عمى الشاشئة كقرز العمساء كالحكساء مغ أىل الخأي
كالفصشة كالجراية.

 - 4العقاب :كيتسثل في الحجث الحي يعقب االستجابة كالحي يؤدي إلى أضعاؼ االستجابة التي
تعقب ضيػر العقػبة ،أك التػقف عغ ىحه االستجابة .

 - 5التذكيل  :كىي عسمية تعمع سمػؾ مخكب كتتصمب تعديد بعس أنػاع الدمػؾ كعجـ تعديد أنػاع
أخخى كيتع مغ خالؿ استخجاـ القػانيغ التالية:
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 االنصفاء أك اإلشفاء أك اإلغفاؿ أك السحػ :الصالب الحي ترجر مشو أحياناً كمسات غيخمشاسبة كالتشابد باأللقاب مثال مغ كسائل التعامل مع ىحا ىػ إغفالو كتجاىمو تساماً مسا
يؤدي إلى الكف عغ مسارسة ىحا الدمػؾ

 التعسيع  :كمثاؿ عمى تعسيع االستجابة :تتغيخ استجابة شخز إذا تأثخت استجابات أخخىلجيو فمػ امتجحشا ىحا الذخز لتبدسو (استجابة) فإنو قج يديج معجؿ الزحظ كالكالـ أيزاً
لحا فإف في تجعيع االستجابة يحجث كجػد استجابات أخخى(االبتدامة كالزحظ) عشج امتجاحة

في مػاقف أخخى.

 -التسيد :عشجما يتسكغ الفخد مغ إبعاد يجيو عغ أي شيء ساخغ كالشار مثالً .

 الكف الستبادؿ :كيقػـ أساسياً عمى كجػد أنساط مغ االستجابات الستشافخة كغيخ الستػافقة معبعزيا البعس مثل االستخخاء كالزيق مثالً

 االشتخاط التجشبي-

التعاقج الدمػكي (االتفاقية الدمػكية)

النظخية الدلهكية:
نطخية السثيخ كاالستجابة كنطخية التعمع السفاىيع األساسية لمشطخية الدمػكية:
 -1معطع سمػؾ اإلنداف متعمع

 -2السثيخ كاالستجابة  :أف لكل سمػؾ لو مثيخ كإذا كانت العالقة بيغ السثيخ كاالستجابة سميسة
كاف الدمػؾ سػياً.

 -3الذخرية  :ىي تمظ األساليب الدمػكية الستعمسة كالثابتة ندبياً .

 -4الجافع  :كىػ شاقة كامشة قػية بجرجة كافية تحخؾ الفخد نحػ الدمػؾ كالجافع إما كراثي أك
مكتدب.

 -5التعديد  :التجعيع عغ شخيق اإلثابة ،أي الثػاب كالسكافأة

 -6االنصفاء  :كىػ ضعف الدمػؾ الستعمع كخسػده إذا لع يسارس كيعدز
 -7العادة  :كىي رابصة كثيقة بيغ مثيخ كاستجابة

 -8التعسيع  :إذا تعمع الفخد استجابة كتكخر السػقف فإف الفخد يعسع اإلستجابة عمى استجابات
آخخى مذابية
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 -9التعمع كإعادة التعمع  :التعمع ىػ تغيخ الدمػؾ نتيجة الخبخة كالسسارسة كإعادة التعمع تحجث بعج
االنصفاء يتعمع سمػؾ ججيج

 7-3التعليم المبخمج  /الحاسهب:
يعج التعميع اإللكتخكني أسمػب مغ أساليب إيراؿ السعمػمة لمستعمع  ،كيتع فيو استخجاـ آليات
اإلتراؿ الحجيثة مغ حاسب آلي كشبكاتو ككسائصو الستعجدة مغ صػت كصػرة كرسػمات كآليات
بحت كمكتبات إلكتخكنية .ككحلظ بػابات اإلنتخنت سػاء كاف عغ بعج أك في الفرل الجراسي׃ أي
استخجاـ التقشية بجسيع أنػاعيا في إيراؿ السعمػمة لمستعمع بأقرخ كقت كأقل جيج كأكبخ فائجة  .كقج
جعمت ثػرة السعمػميات العالع أشبو بذاشة إلكتخكنية صغيخة في عرخ اإلمتداج بيغ تكشػلػجيا
اإلعالـ كالسعمػمات كالثقافة كالتكشػلػجيا  ،كأصبح اإلتراؿ إلكتخكنيا كتبادؿ األخبار كالسعمػمات بيغ
شبكات الحاسب اآللي حقيقة ممسػسة  ،مسا أتاح سخعة الػصػؿ إلى مخاكد العمع كالسعخفة كالسكتبات
كاإلشالع عمى الججيج لحطة بمحطة  ،كيتسيد ىحا الشػع مغ التعميع بعجة خرائز كمبادئ كخصػات
كأىجاؼ كأسذ كسمبيات كإيجابيات.
كقج بجأ مفيػـ التعميع اإللكتخكني يشتذخ مشح استخجاـ كسائل العخض اإللكتخكنية إللقاء
الجركس في الفرػؿ التقميجية كاستخجاـ الػسائط الستعجدة في عسميات التعميع الفرمي كالتعميع الحاتي
كإنتياء ببشاء السجارس الحكية كالفرػؿ اإلفتخاضية التي تتيح لمصالب الحزػر كالتفاعل مع
محاضخات كنجكات تقاـ في دكؿ أخخى.
خرائص التعليم المبخمج׃
 -1زيادة الفاعمية لمتعمع
 -2ارتفاع كفاءة لمتعمع
 -3تكػيغ اتجاىات إيجابية نحػ التعميع
 -4تحقيق نتائج التعميع
 -5اإلقتراد في زمغ التعمع.

20

أىميتو ׃
 -1إعصاء فخصة لجسيع الستعمسيغ في التعمع الحاتي
 -2زيادة تفاعل الستعمسيغ
 -3تقميل العبء الدائج عمى السعمع
 -4مخاعاة الفخكؽ الفخدية في سخعة التعمع كالكذف عشيا
 -5التغمب عمى األعجاد الكبيخة مغ الستعمسيغ
 -6اكتداب الستعمسيغ جػانب السعخفية في السشيج.
خطهاتو׃
 -1تحميل السادة العمسية كتفريميا إلى أجداء صغيخة
 -2إخزاع عسمية البخمجة لمقاعجة التي تدتػجب تكييف السادة لتتشاسب مع أعجاد كبيخة مغ الصالب
عغ شخيق التقػيع أك السخاجعة السدتسخة
 -3عسل البخنامج عمى ىيئة مػاقف تعميسية مرسسة لتعميع الصالب السشيج
 -4أف تكػف البخامج تمع الصالب بشتائج تعمسو مباشخة مع تقػيسو.
أىجافو׃
يسكغ مغ خالؿ التعميع اإللكتخكني تحقيق العجيج مغ األىجاؼ تتمخز أىسيا فيسا يمي׃
 -1زيادة فاعمية السجرسيغ كزيادة عجد شالب الذعب الجراسية .
 -2مداعجة السجرسيغ في إعجاد السػاد التعميسية لمصالب كتعػيس نقز الخبخة لجى بعزيع.
 -3إمكانية تعػيس الشقز في األشخ األكاديسية كالتجريبية في بعس القصاعات التعميسية عغ شخيق
الفرػؿ اإلفتخاضية.
 -4تػفيخ الكثيخ مغ أكقات الصالب كالسػضفيغ.
 -5نذخ التقشية في السجتسع كإعصاء مفيػـ أكسع لمتعميع السدتسخ.
 -6تقجيع الخجمات السدانجة في العسمية التعميسية مثل تػجيو الصالب.
سلبياتو ومداوئو׃
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 انعجاـ الحافد لمجراسة بدبب البعج السكاني كالدماني عغ السجرس كالدمالء  ،كىحا يؤدي إلىتخمف الصالب عغ زمالئو في السشيج  ،كلحا تكثخ حػادث اإلندحاب مغ البخنامج أك الخسػب.
 اإلنعدالية بدبب البعج السكاني كالدماني ليا أثخ سمبي عمى نفدية الصالب كلكغ إذا استصاعالصالب أف يتابع حمقات الشقاش فإنو يخفف مغ أثخىا.
 التعامل مع اآللة الرساء(لحاسػب) يختمف كثي اخ عغ التعامل مع البذخ فاآللة خالية مغالعػاشف أما البذخ فإف تعابيخ كجػىيع ليا أثخ نفدي شيب في فيع السقرػد.
 إذا لع يكغ السجرس عمى درجة عالية مغ إمكانية العصاء كإذا لع يدتخجـ كسائل الذخح السشاسبةفإف السحاضخة تربح جافة كصعبة الفيع.
 حل الػاجبات كاإلختبارات يتع عمى الذبكة نفديا كىحا يؤدي إلى إمكانية الغر فيياكإذا كانت ىحه مداكئ التعميع السبخمج أك عغ بعج فإف ىشاؾ دراسات عجيجة عغ فعالية شخيقة
اإلنتخنت في التعميع كلعل مغ أىع ىحه الجراسات دراسة قاـ بيا باحثاف مغ أساتحة معيج ماسذػستذ
لمتقشية (السذيػر عالسيا

كالسعخكؼ أنو أفزل جامعة في العمػـ عمى مدتػى العالع)

بعسل مقارنة بيغ التعميع التقميجي

كالتعميع عغ شخيق اإلنتخنت

كقج قاما

كأعصت السقارنة الشتائج التالية أف

متػسط درجات شالب اإلنتخنت كاف أفزل مغ متػسط شالب السحاضخات

كلعل مغ أسباب ذلظ

أف شالب اإلنتخنت تػفخت ليع السدايا التالية׃
 -بإمكاف الصالب أف يأخج السحاضخة في الػقت الحي يجج فيو نفدو مختاحا كالشئ يذغموكاإلحراءات دلت أف الصالب استخجمػا الذبكة في كل األكقات كقج كاف ىشاؾ أكقات مفزمة
عمى غيخىا.
 عشجما يذعخ الصالب بأنو لع يفيع جدءا مغ السحاضخة فإنو يعيج اإلشالع عميو قبل الستابعة إلىما بعجه.
 بإمكاف الصالب اال يأخج السحاضخة دفعة كاحجة فإذا شعخ بالسمل تخكيا كانذغل بذئ آخخ ثع عادإلييا .عمى أنو ال يجب أف نأخج نتائج ىحا البحت لتصبيق عمى أي مجسػعة مغ الصالب فصالب
السعيج السحكػر ىع مغ الصالب الستفػقيغ في العادة.
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 8-3التعليم التعاوني :
التعمع التعاكني ىػ مشيج لتشطيع األنذصة الريفية إلى تجارب أكاديسية كاجتساعية .كيختمف
عغ العسل الجساعي ،حيث كصف أنو "تشطيع تػافق إيجابي .فيشبغي عمى الصالب العسل في
مجسػعات إلنجاز السياـ بذكل جساعي لتحقيق األىجاؼ األكاديسية .فبخالؼ التعمع الفخدي ،الحي قج
يكػف
تشافديا بصبيعتو  ،فقج يؤدي التعمع التعاكني إلى استفادة الصالب مغ مرادر كميارات بعزيع
ً
البعس (سؤاؿ بعزيع البعس لمحرػؿ عمى معمػمات كتقييع أفكارىع ،كرصج عسميع ،كما إلى

ذلظ) .فزالً عغ ىحا ،يتغيخ دكر السعمع مغ إعصاء السعمػمات لمصالب إلى محاكلة تيديخ عسمية
تعمسو .كمغ ثع ،يشجح كل فخد في السجسػعة عشجما تشجح السجسػعة.
 9-3المناقذات الجماعية:
لق ج جاءت التخبية خالصة لفكخ اإلنداف الحي يبشي مع غيخه مغ الشاس قػاعج الحقيقة العمسية
كاالجتساعية .كالحق أف اإلنداف اجتساعي بصبعو ال يدتصيع أف يترخؼ بسفخده دكف الخجػع إلى
كيقيع صالحيتيا كيذارؾ في تغييخىا كتعجيميا كتصػيخىا.
غيخه ،كسا يتفاعل مع القػاعج االجتساعية ّ
ككضعيا في قػاعج ججيجة لرالح مجتسعو .في مصمع القخف العذخيغ ،شالب جػف ديػي بتحػيل
السجرسة إلى مخكد ديسقخاشي صغيخ يتيح الفخصة العجاد الستعمع في مجتسع ديسقخاشي ،يتعمع في
ضػئو الجيسقخاشية الدميسة كمسارستيا باألسمػب العسمي في السػاقف التعميسية مسا ُيثخي حياة الستعمع
السدتقبمية كىكحا ضيخت شخيقة الحػار كالسشاقذة بذكميا الججيج .إف السشاقذة مغ الصخائق التجريدية

محػر مخكدًيا تجكر حػلو العسمية التعميسية كتتيح الحخية لمحػار
ًا
التي تعتسج عمى الستعمع بػصفو
الجساعي كىي معاييخ أساسية تدتسجىا مغ مبادئ التخبية الحجيثة.

 11-3المذاريع:
شخيقة السذخكع ىحه ىي إحجى شخائق التجريذ التي أخحت بػادرىا في الطيػر مع بجاية ىحا القخف .
كقج ضمت استخجامات ىحه الصخيقة محجكدة  ،حيث اقترخت عمى األمػر العسمية كاألشغاؿ اليجكية
كالدراعية إلى أف ادخمت إلى السجارس كصخيقة لتجريذ الصمبة .
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أنهاع المذاريع:
تشقدع السذاريع بحدب عجد السذاركيغ فييا  ،عمى األقل  ،إلى قدسيغ :
أوالً  :المذاريع الجماعية -:
كىي تمظ السذاريع التي يصمب فييا إلى جسيع الصمبة في غخفة الرف أك السجسػعة الجراسية الػاحجة
بالقياـ بعسل كاحج .كأف يقػـ جسيع الصمبة بتسثيل مدخحية أك ركاية معيشة كسذاركة مشيع في
احتفاالت السجرسة أك كأحج الػاجبات الجراسية السصمػبة مشيع .
ثانياً  :المذاريع الفخدية -:
كتشقدع بجكرىا إلى نػعيغ ىسا :
النهع األول :يصمب مغ جسيع الصمبة تشفيح السذخكع نفدو كل عمى حجه  .مثل أف يصمب مغ كل
مشيع أف يخسع خارشة الػشغ العخبي أك أف يمخز كتاباً معيشاً مغ مكتبة السجرسة يحجده السعمع .
النهع الثاني :ىػ عشجما يقػـ كل شالب في السجسػعة الجراسية باختيار كتشفيح مذخكع معيغ مغ
مجسػعة مذاريع مختمفة يتع تحجيجىا مغ قبل السعمع أك الصالب أك االثشاف معاً .
 11-3األلعاب التعليمية :
كمغ اإلتجاىات الحجيثة في التجريذ استخجاـ األلعاب التعميسية  ،حيث أنيا تديج مغ دافعية
الستعمع كتزسغ تفاعمو مع السادة التعميسية التي تقجـ بأسمػب مدل كمستع بغية تحقيق األىجاؼ
السخجػة مشيا كتعسل ىحه األلعاب عمى إشخاؾ الستعمع ايجابياً في عسمية التعمع أكثخ مغ أية كسيمة
تعميسية أخخى .
كتعتبخ مادة الخياضيات كقػاعج المغة العخبية مغ السػاد التى تحتاج إلى استخجاـ استخاتيجيات
كأساليب مبتكخة كغيخ تقميجية يتع اشخاؾ الستعمع فييا كأسمػب القرة كالسػاقف التعميسية كلعب األدكار
كاأللعاب التعميسية  ..الخ  ،لسا تحتػيو مادة الخياضيات مغ مفاىيع مجخدة كرمػز يجب ربصيا بالػاقع
الحى يعيذو الستعمع .
كيختمف األشفاؿ كأفخاد فى أى سغ فى الكفاية كالدخعة التى يتسكشػف بيا مغ إنجاز أعساؿ معقجة ،
كخرػصا ماكاف مشيا متزسشا استعساؿ المغة أك الخمػز  ،ككمسا كاف تقجيخ األشفاؿ مختفعا فى حل
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السذكالت السعقجة كاأللغاز بكافة أنػاعيا  ،ككمسا تدع مجى معمػماتيع كمحرػليع المغػى بالسقارنة
بأقخانيع فى الدغ  ،ارتفعت درجتيع عمى اختبار" الحكاء " السكػف مغ ىحه العشاصخ

.

كيخى البعس أف المعبو الخياضيو ىي نػع مغ الشذاط اليادؼ السستع يقػـ بو الصفل أك مجسػعة
صغيخة مغ األشفاؿ فى ضػء قػاعج معيشة بقرج تعمع بعس السيارات الخياضية كالتجريب عمييا.
كتعخؼ المعبة الخياضية بأنيا نػع مغ الشذاط اليادؼ الحى يتزسغ أفعاال معيشة يقػـ بيا الصفل أك
مجسػعة مغ األشفاؿ فى ضػء قػاعج معيشة يتبعيا بقرج إنجاز ميسة محجدة كقج تتزسغ نػعا مغ
التشافذ البخئ بيغ شفميغ أك فخيقيغ مغ األشفاؿ لبمػغ اليجؼ السحجد.
كىشاؾ نػعيغ مغ األلعاب مختمفتاف فى شبيعة كل مشيسا كىسا األلعاب ( ذات القػاعج ) ك(األلغاز).
 -4المختبخ في تجريذ العلهم
اف لمسختبخ في تجريذ العمػـ أثخ عمى تكػيغ االتجاىات كالسيػؿ كاكتداب السيارات
كالسعمػمات لجى الصمبة كفػائج السختبخ تتمخز في عجة جػانب كمغ أىسيا
 -١أف العسل السخبخي يداعج عمى فيع شبيعة العمع كأىسية التجخيب.
 -٢إضفاء الػاقعية عمى بعس السعمػمات كاألفكار الشطخية التػي يتعمسيػا الصالب
 -٣استخجاـ الحػاس أثشاء العسل السخبخي كإتاحة الفخصة لمخبػخة الحدػية السباشخة .
 -٤تجريب الصالب عمى شخؽ استخجاـ األجيدة السخبخية الخئيدية ككيفيػة السحافطة عمييا كالعشاية
بيا كالتعخؼ عمى ترسيسيا كتخكيبيا
 -٥التجرب عمى كيفية التغمب عمى الرعػبات العمسية التي يتصمبيػا العسػل السخبخي
 -٦تجريب الصالب عمى االحتياشات التي يجػب إتباعيػا أثشػاء التجخيػب لمحرػؿ نتائج دقيقة .
 -٧مخاعاة قػاعج الدالمة كاألماف أثشاء التجخيب العسمي كتػػخي الحيصػة كالححر أثشاء استخجاـ بعس
السػاد كاألجيدة
 -٨تعػيج الصالب عمى بعس العادات الحدشة كالتختيب كالتشطػيع كإعػادة األشياء إلى أماكشيا بعج
استخجاميا
 -٩تشسية السقجرة عمػى السالحطػة الجقيقػة السباشػخة كتدػجيل الشتػائج كالسالحطات بصخيقة عمسية
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 -١١تشسية التفكيخ السشصقي لمتػصل إلى الشتػائج السالئسػة مػغ السذػاىجات كالسعمػمات التي يتع
الحرػؿ عمييا أثشاء التجخبة.
- ١١تشسية االتجاىات العمسية كالجقة في الشتائج كالقجرة عمى التعبيخ.
- ١٢تشسية حب الشاشئة لمعمع ككسائمو كأدكاتو مػغ خػالؿ إجػخاء الصػالب لمتجارب بأنفديع.
- ١٣تخسيخ السعمػمات الشطخية في أذىاف الصالب فتخة أشػؿ عػغ شخيػق العسل السخبخي
كالتجخيب.
- ١٤إثارة السيػؿ كتشسية االىتسامات لجى الصالب
أىمية المختبخ ودوره البارز فـي تـجريذ العلهم وتأثيخه على نهاتج التعلم لجى الطلبة:
 -1تشسية التفكيخ اإلبجاعي كالقجرة عمى حل السذكالت.
 -٢تشسية شخؽ العمع كعسمياتو كمياراتو.
 -٣تكػيغ السفاىيع العمسية كتصػيخ القجرات العقمية.
 -٤تشسية السيػؿ كاالتجاىات العمسية كإثارة حب االستصالع العمسي باإلضػافة إلى تقجيخ جيػد العمساء
 -٥تشسية السيارات العسمية السخبخية السختمفة كامتالؾ القجرة عمى التعامل مػع التقشيات
ويحقق المختبخ األىجاف التالية
 -1إثباتا صجؽ السعمػمات كالسعخفة العمسية بأشكاليا التي كاف الصالب يتعمسيػا في كقت سابق.
 -٢تصبيق مفاىيع عمسية سبق لمصالب أف تعمسيا في مػاقف ججيجة.
- ٣تشسية بعس السيارات الججيجة كعسميات العمع عشج الصالب.
- ٤يتػصل مشو الصالب إلى معخفة عمسية صادقة يقيشية.
- ٥يدتخجـ لمتصبيق كتعديد أىجاؼ تعمسيا الصالب برػرة مدبقة.
- ٦التجرب كاكتداب ميارات عسميات العمع.
- ٧تحقيق مبجأ التعمع عغ شخيق العسل.
- ٨اكتداب االتجاىات كالسيػؿ العمسية.
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معهقات استخجام المختبخ المجرسي
- ١عجـ كجػد حرة خاصة بالسختبخ في البخنامج الجراسي.
- ٢كثخة عجد الحرز التي يجرسيا السعمع في األسبػع.
- ٣كثخة عجد التالميح في الرف الػاحج.
- ٤شػؿ السشيج – كبخ حجع السادة الجراسية.
- ٥عجـ تػفخ الػقت الكافي لتحزيخ التجارب كإعجادىا.
- ٦قمة األدكات كاألجيدة السخبخية.
- ٧عجـ تػفخ كسائل األمغ كالدالمة في السختبخ.
- ٨عجـ كجػد محزخ مختبخ لمقياـ بإعجاد التجارب كالتحزيخ لألنذصة.
- ٩عجـ تػفخ التسجيجات الزخكرية مغ ماء ككيخباء كمرادر لمح اخرة فػي السختبخ.
- ١١عجـ كفاية السػارد السالية لتسػيل التجارب السخبخية.
 -5التقنيات التعليمية
التقشيات التعميسية ( ُ ) Instructional Technologyيصمق عمى العسميات التي تتعمق بترسيع
عسمية التعميع كالتعمع كتشفيحىا كتقػيسيا  .كالتقشيات التعميسية ىي مجسػعة فخعية مغ التقشيات التخبػية

 .ايزاً ىي عسمية متكاممة معقجة ( مخكبة ) تذسل األفخاد ( العامميغ ) كاألساليب كاألفكار كاألدكات
كالتشطيسات التي تُتبع في تحميل السذكالت كاستشباط الحمػؿ السشاسبة ليا كتشفيحىا كتقػيسيا كإدارتيا

في مػاقف يكػف التعميع فييا ىادفاً كمػجياً كيسكغ التحكع فيو  .كسا عخفت اليػندكػ التقشيات
التعميسية ( تكشػلػجيا التعميع ) بأنيا " مشحى نطامي لترسيع العسمية التعميسية كتشفيحىا كتقػيسيا ككل
،تبعاً ألىجاؼ محجدة نابعة مغ نتائج األبحاث في مجاؿ التعميع كاالتراؿ البذخي كمدتخجمو السػارد
البذخية كغيخ البذخية مغ أجل إكداب التعميع مديجاً مغ الفعالية (أك الػصػؿ إلى تعمع أفزل ،
كأكثخ فعالية ) .
كالتقشيات التعميسية تحسل في شياتيا ثالثة معاف :
 -1التقشيات كشطاـ ىجفو تصبيق السعخفة العمسية.
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 -2التقشيات كشاتج.
 -3التقشيات مديج بيغ الشاتج كالشطاـ.
كمسا سبق ندتشتج اف التقشيات التعميسية ىي تحديغ عسيمتي التعميع كالتعمع كالبج مغ التخصيط
السشطع كاالستخجاـ الحكيع اليادؼ الساىخ لسشتجات التقشيات عامة كتقشيات التعميع خاصة .
 -6التخطيط في التجريذ
مفيهم التخطيط للتجريذ :
التخصيط برفة عامة أسمػب عمسى تتخح بسقتزاه التجابيخ العسمية لتحقيق أىجاؼ معيشة مدتقبمية
كالتخصيط يعج مغ أىع العسميات فى عسمية التجريذ  ،كالحى يقػـ بو السجرس قبل مػاجية تالميحه فى
الفرل  ،حيث يقػـ برياغة مخصط عسل لتشفيح التجريذ  ،سػاء أكاف شػاؿ الدشة أك لشرف الدشة
أـ لذيخ أك ليػـ  ،كتخجع أىسية التخصيط لمجرس عمى أف ىحا التخصيط السدبق لمجرس أك السقخر
الجراسى  ،يشعكذ برػرة مباشخة أك غيخ مباشخة عمى سمػؾ السجرس فى الفرل أك أماـ تالميحه
فذتاف ما بيغ أستاذ يجخل الفرل دكف أدنى تخصيط أك تحزيخ لمجرس  ،كأستاذ أعج كحزخ الجرس
 ،فشجج األكؿ يتخبط بيغ األفكار  ،كبالتالى يذػش عمى فكخ مدتقبميو  ،كىع التالميح  ،أما الثانى
فشجج أنو يمقى درسو بكل سالسة  ،كيخبط بيغ األفكار نتيجة التخصيط السدبق الحى قاـ بو  ،كمغ ثع
تجج شالبو مجركيغ لسا يقػؿ فى الغالب .كمغ الخصأ الكبيخ ججاً أف يعتسج السعمع عمى حفطو لمجرس
كتسكشو مشو فيتكاسل فى تحزيخ دركسو  ،فكل درس ميسا يكغ بديصاً فإنو يتصمب مغ السجرس رسع
خصة لتجريدو  ،كإعجاد مادتو كتعييغ حجكده .
خرائص التخطيط الفعال
قج يقػـ معمع بإعجاد خصة غيخ قابمة لمتشفيح بخغع جػدتيا نطخياً  ،كقج يقػـ آخخ بعكذ ذلظ  ،كمغ
أجل ضبط ىحه االحتساالت عمى السعمع أف يخسع خصتو بخرائز أساسية بحيث تكػف :
 –1مكتهبة :عمى السعمع أف يعتسج عمى خصط مفرمة  ،حيث أنو ال يدتصيع أف يتحكع فى األفكار
التى تص أخ عمى ذىشو  ،كذلظ ضساناً لعجـ الذخكد أثشاء التجريذ .
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 – 2مهقهتة :يجب أف يخاعى السعمع فى خصة الجرس عشرخ الدمغ  ،بسعشى أف خصة الجرس يجب
أف تعصى أنذصة أك مػاد كافية لتغصية كل زمغ الحرة  ،كحلظ أف يكتب فى خصة الجرس
الدمغ الالزـ لكل نذاط أك إجخاء كذلظ لتحقيق الزبط كالفعالية فى التجريذ.
 – 3مخنة :يجب أف تتدع خصة الجرسة بالسخكنة  ،ككحلظ يجب أف تخاعى الخصة الطخكؼ التى قج
تحجث فى أثشاء التجريذ  ،كتحػؿ دكف إكساليا مثل اجتساع شارئ لسجمذ السجرسة.
 – 4مدتمخة  :عسمية التخصيط يجب أف تكػف مدتسخة  ،حيث أشخنا إلى كجػب اعتساد السعمع
الخبيخ عمى التخصيط السفرل  ،مثمو فى ذلظ مثل السعمع السبتجئ  ،لتحقيق السخكنة  ،كمػاكبة
التغييخ  ،كعجـ التزحية بفعالية التجريذ  ،كبالتالى استس اخرية عسمية التخصيط .
أىمية تخطيط التجريذ :
يسكغ أف نمخز أىسية تخصيط التجريذ فى الشقاط التالية :
 – 1يذعخ السعمع كسا يذعخ غيخه مغ العامميغ فى السيغ االخخى أف التجريذ عسمية ليا
متخررػىا كيمغى الفكخة التى سادت عغ التجريذ زمغ شػيل بأف التجريذ ميشة مغ ال ميشة
لو.
 – 2يدتبعج سسات االرتجالية كالعذػائية التى تحيط بسياـ السعمع  ،كيحػؿ عسل السعمع إلى ندق مغ
الخصػات السشطسة الستخابصة السرسسة لتحقيق أىجاؼ جدئية ضسغ إشار أشسل ألىجاؼ التعميع.
 – 3يجشب السعمع الكثيخ مغ السػاقف الصارئة السحخجة  ،التى تخجع إلى الجخػؿ فى التجريذ اليػمى
دكف كضع ترػر كاضح لو.
 – 4يؤدى إلى نسػ خبخات السعمع العسمية كالسيشية برفة دكرية كمدتسخة  ،كذلظ لسخكره بخبخات
متشػعة فى أثشاء القياـ بتخصيط الجركس.
 – 5يؤدى عمى كضػح الخؤية أماـ السعمع  ،إذ يداعج عمى تحجيج دقيق لخبخات التالميح الدابقة
كأىجاؼ التعميع الحالية.
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 – 6يداعج السعمع عمى اكتذاؼ عيػب السشيج السجرسى  ،سػاء ما يتعمق باألىجاؼ أك السحتػى ،
أك شخؽ التجريذ  ،أك أساليب التقػيع  ،كمغ ثع يسكشو عغ شخيق تقجيع السقتخحات الخاصة
بحلظ لمدمصات السعشية.
 – 7يتيح التحزيخ كاإلعجاد لمسعمع فخصة االستدادة مغ السادة كالتثبت مشيا  ،كتحخى كجػه الرػاب
فييا عغ شخيق رجػعو إلى السرادر السختمفة لتػضيح الشقاط الغامزة فى الجرس.
 – 8يعصى السعمع فخصة تحقيق بعس السعمػمات  ،سػاء مشيا ما كرد فى الجرس أك اكتدبو السعمع
مغ الدساع دكف دراسة أك بحث.
 – 9يداعج السعمع عمى التسكغ مغ السادة  ،كتحجيج مقجار السادة الحى يشاسب الدمغ السخرز.
 – 10التخصيط كالتحزيخ يداعجاف السعمع عمى تشطيع أفكاره كتختيب مادتو كإجادة تشطيسيا بأسمػب
شبيعى مالئع.
 – 11يكذف التخصيط كالتحزيخ لمسعمع عسا يحتاج إليو مغ كسائل تعميسية تثيخ تذػؽ التالميح
إلييا  ،كتػضح الجرس كتحسل عمى السذاركة اإليجابية فيو.
 – 12يعج التحزيخ سجالً لشذاط التعميع  ،سػاء أكاف ذلظ مغ جانب السعمع أـ التمسيح  ،كىحا
الدجل يفيج السعمع  ،إذ يسكشو مغ الخجػع إليو إذا ندى شيئاً فى أثشاء سيخ الجرس  ،كسا يسكغ
أف يحكخه فيسا بعج بالشقاط التى تست تغصيتيا أك دراستيا فى السػضػع.
 – 13يعج التحزيخ كسيمة يدتعيغ بيا السػجو الفشى  ،أك مذخؼ السادة اك التخبية العسمية فى
متابعة الجرس كتقػيسو.
 – 14ييدخ التحزيخ عمى السعمع عسمية السخاجعة كالتعجيل كالتشقيح إذا كجج ضخكرة لحلظ.
االفتخاضات التى استجعت الحاجة إلى تخطيط التجريذ :
يدتشج التخصيط إلى عجد مغ االفتخاضات األساسية السدتسجة مغ بحػث التجريذ كمغ أىسيا ما يمى :
 – 1يحتاج السعمسػف السبتجئػف إلى إعجاد خصط درس مكتػبة كمفرمة .
 – 2تحتاج بعس مجاالت السعخفة كالسػضػعات إلى خصط أكثخ تفريالً مغ غيخىا.
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 – 3يقػـ بعس السعمسيغ مغ ذكى الخبخة بتعخيف األىجاؼ كالسخامى بذكل كاضح فى أذىانيع
بالخغع مغ عجـ كتابتيا ضسغ خصط الجرس .
 – 4العسق السعخفى لمسعمع حػؿ السادة أك السػضػع يؤثخ عمى كسية التخصيط الزخكرية لمجرس .
 – 5ميارة السعمع فى كصل حبل أفكاره أثشاء مػاقف االرتباؾ سيؤثخ عمى كسية التفاصيل الالزمة
عشج تخصيط االنذصة .
 – 6ال يػجج نسط معيغ أك ندخة يحتاجيا كل السعمسيغ لالىتجاء بيا عشج كتابة الخصط  ،كبعس
القائسيغ عمى بخامج غعجاد السعمسيغ كافقػا عمى صػر معيشة لخصة الجرس لصالبيع السعمسيغ .
 – 7يستمظ كل السعمسيغ الفعالييغ نسصاً مخصصاً لمتعميع لكل درس  ،سػاء أكاف ىحا مكتػباً أـ ال .
مدتهيات تخطيط التجريذ :
يأخح التخصيط لمتجريذ مدتػيات مختمفة  ،فإذا كاف السعمع يعمع فى صف مغ الرفػؼ
االبتجائية األكلى  ،فيػ يخصط ليػـ تجريذ كاحج باعتباره معمع صف  ،أما إذا كاف السعمع يعمع مبحثاً
دراسياً محجداً  ،فيػ يخصط لحرز تجريدية محجدة .
كفى التجريذ البج لمسجرسيغ مغ تخصيط التجريذ  ،بحيث يزعػف خصصاً لمسقخرات كتدمدميا
كمحتػياتيا  ،كلمػحجات التى يجب تجريديا  ،كلألنذصة التى يجب استخجاميا  ،كلالختبارات التى
يجب اعصاؤىا  ،كال يشكخ إال القميل مغ السجرسيغ أىسية التخصيط كضخكرتو  ،لكغ السجرسيغ يختمفػف
فى مجى التخصيط كشبيعتو  ،كالحقيقة أف الستخرريغ يختمفػف ىع أيزاً حػؿ مجى التخصيط
الزخكرى  ،فبعزيع يذعخ أف تخصيط الػحجات يغشى تقخيباً عغ تخصيط الجركس  ،فى حيغ يؤكج
البعس اآلخخ أىسية تخصيط الجركس  ،كيقمل مغ أىسية تخصيط الػحجة الػحجات الجراسية .
كيختمف التخصيط باختالؼ الفتخة الدمشية التى يتع فى ضػئيا تشفيح الخصة فيشاؾ تخصيط
عمى مدتػى حرة دراسية كتخصيط لذيخ دراسى  ،أك لدشة دراسية  ،كيسكغ القػؿ أف ىشاؾ
مدتػييغ مغ التخصيط ىسا :
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 التخطيط بعيج المجى  :مثل الخصط الدشػية كالفرمية  .يصمب مغ السعمع إعجاد خصة سشػية
يػضح فييا خصة سيخ العسمية التعميسية عمى مجار العاـ الجراسى لتشطيع عسمو فى تشفيح أىجاؼ
العمسية التعميسية فى مشاىج السباحث السصمػب مشو تعميسيا  ،كىكحا فالخصة الدشػية بسثابة الجليل
الحى يقػد عسل السعمع  ،حيث يتزسغ ىحا الجليل األىجاؼ  ،كالخبخات  ،كاألساليب ،
كاالجخاءات التعميسية  ،كالفتخة الدمشية  ،كأكلػيات العسل  ،فيى تحجد لمسعمع معالع الصخيق الحى
سػؼ يدمكو عمى مجى العاـ الجراسى.
 التخطيط قريخ المجى  :مثل التخصيط لحرة دراسية أك السبػع  ،أك لػحجة دراسية .كىػ
التخصيط الحى يتع خالؿ فتخة كجيدة كالتخصيط األسبػعى  ،أك التخصيط اليػمى الحى يتع مغ
أجل درس كاحج أك درسيغ .
كيفزل عادة القياـ بتخصيط عاـ لكل أسبػع فى األسبػع الدابق لو مباشخة  ،كذلظ لتجييد
مدتمدمات التجريذ  ،إذ يداعج ىحا التخصيط السعمع عشج كضعو لخصة الجرس اليػمية .
التخطيط اليهمى للجرس  :يعجد تخصيط الجركس مغ اىع كاجبات السعمع كخاصة السعمع السبتجئ فيػ
يعجه مقجماً عقمياً كانفعالياً لسا يػؽ يقػـ بو السعمع فى الفرل  .فالسادة التى سيقػـ بتجريديا كاألسئمة
التى سػؼ يثيخىا التالميح كالسذكالت التى يحتسل أف تقابمو ككيفية التغمب عمييا  ،كل ىحه أمػر
يترػرىا فى مخيمتو كىػ يخصط دركسو اليػمية  ،كقجر كبيخ مغ مقجار نجاح السعمع فى كضع
خصط دركسو يتػقف عمى مجى تخيمو لسا سػؼ يكػف عميو السػقف فى الفرل  .كعمى ىحا فميذ
السقرػد بالجرس كتابة السادة التى سيقػـ بتجريديا أك الشقاط التى سيحاكؿ شخحيا بل إنو أكثخ شسػالً
مغ ىحا ،كإف كانت عسمية الكتابة (فيسا يدسى بكخاسة التحزيخ) تعج فى حج ذاتيا جدءاً فى التفكيخ.
كعمى ذلظ فإف خصة الجرس اليػمية تتدع بالخرائز التالية :
 – 1ضساف إجخاء االجخاءات العادية بصخيقة ناجحة فى حجخة الجراسة .
 – 2كضع الخصػط العخيزة لمشذاشات اليػمية .
 – 3ضساف تػافخ السػاد الزخكرية .
 – 4تحجيج الدمغ الالزـ لكل نذاط مغ الشذاشات.
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