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ً
 خُث جمثل هزه الاظتراجُجُاث خللت،ٌلذ جؼىس اظتراجُجُاث الخذسَغ أمشا خُىٍا وهاما كلى اإلاعخىي الخللُمي
 ومً خاللها ٌعخؼُم اإلاللم، فمً خاللها ًذًش اإلاللم كملُت الخذسَغ في حجشة الصف،الىصل الشئِعت بين اإلاللم واإلاخللم
 أصبذ لضاما كلى اإلاللم اهخلاء واخخُاس، وألن اإلاخللم أصبذ اإلادىس ألاظاط للملُت الخللم.اظدثاسة أفياس ومهاساث ػالبه
 وفي هزا الاججاه،الاظتراجُجُاث التي جدلم هزا الهذف وحعاكذ في جيشُؼه وجمىُىه مً مماسظت اللملُاث اللللُت اإلاخخلفت
 ومً هزا اإلاىؼلم وظلُا إلزشاء اإلاُذان التربىي،جأحي ئظتراجُجُاث الخللم اليشؽ داكمت بشيل هبير لخدلُم هزا الهذف
بصفت كامت ومللمي الللىم بصفت خاصت بملخؼفاث سئِعت كً ألادواس اإلاخىىكت التي ًيبغي أن ًماسظها اإلاللم واإلاخللم
جأحي هزه الذساظت اإلاخخصشة ُلخيىن لذي اإلاللم سؤٍت واضخت كما ًيبغي اللُام به هى،لخدلُم أهذاف الخللم اليشؽ
.واإلاخللمين لخؼبُم ئظتراجُجُاث الخللم اليشؽ اإلاخخلفت أزىاء جذسَعه
. الخللم الخلاووي/ الاظخىشاف/ اللصف الزهني/ اظتراجُجُاث الخللم اليشؽ/  الخللم اليشؽ:الكلماث املفخاحُت
Abstract:
The development of teaching strategies is vital and important at the educational level. These
strategies represent the main link between the teacher and the learner, through which the teacher
manages the teaching process in the classroom, through which the teacher can stimulate the ideas
and skills of his students. Because the learner has become the main focus of the learning process, it
is necessary for the teacher to select and choose strategies that achieve this goal and help to
stimulate and enable the exercise of different mental processes, and in this direction come
strategies of active learning are very supportive to achieve this goal, In this regard, in order to
enrich the field of education in general and science teachers in particular in the main extracts of
the various roles that should be exercised by the teacher and learner to achieve the goals of active
learning, this brief study to have a clear vision for the teacher to do what he and learners to
implement different learning strategies during Teaching.
Keywords: Active Learning / Active Learning Strategies / Brainstorming / Exploration /
Collaborative Learning.
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ملذمت:

ًدعم اللصش الخالي باللذًذ مً الخغيراث العشَلت واإلاخالخلت والتي مً ظماتها الثىسة اإلاللىماجُت وظهىلت الىصىٌ
ئليها واهخلالها وجظاكفها ،ووان مً هخاحها هم هائل مً اإلاللىماث ومصادس الخللم اإلاخلذدة ،والىظائؽ واإلاعخدذزاث
الخىىىلىحُت التي غيرث هثير في أظالُب الخللُم والخللم واهخلل مدىس الاهخمام في اللملُت الخللُمُت مً اإلاللم ئلى اإلاخللم،
والترهيز كلى الىمى اإلاخيامل والشامل للمخللم أمشا أظاظُا ،هما فشطذ الخغيراث اإلادعاسكت والاهفجاس اإلالشفي اإلاعخمش كلى
التربىٍين أن ًخلاملىا مم الخللُم هلملُت لِعذ لها خذود صمىُت أو مياهُت ،وأن حعخمش مم الفشد لدعهل له الخىُف مم هزه
اإلاعخجذاث واإلاعخدذزاث .
وبالخالي أصبذ مً الظشوسي أن حعخخذم الاظتراجُجُاث الخللُمُت اإلاىاظبت في جذسَغ اإلاىاد اإلاخخلفت التي حعتهذف
حللُم الؼالب هُف ًخللم ،وهُف ًفىش ،وهُف ٌشاسن بفاكلُت مً خالٌ اظتراجُجُاث الخللم اليشؽ التى ججلل اإلاخللمين
أهثر فاكلُت وجىمى لذحهم اإلاهاساث الجذًذة التي حعاكذهم كلى الخىُف مم اإلاعخجذاث واإلاعخدذزاث ،ومً خاللها ًخدىلىن
مً الخالت العلبُت ئلى الخشهت ،واليشاغ  ،والخدذر ،واللشاءة  ،والىخابت ،وػشح ألاظئلت ،ومماسظت ألاوشؼت وكملُاث
الخفىير  ،واظخخالص ألافياس وكشطها ،والخلبير كً وحهاث الىـش مما ٌعاكذ كلى اهدعاب الخبراث الخللُمُت بؼشٍلت فلالت
وجيىًٍ الصخصُت اإلاخياملت وجىمُت مهاساث الخفىير لذحهم ( .صٍذ الهىٍذي ،2005 ،ص ) 199
وفى هزا ؤلاػاس هجذ اللذًذ مً الذساظاث التي أهذث كلى اظخخذام الخللم اليشؽ في اإلاىاد الذساظُت اإلاخخلفت ومنها
الذساظاث الاحخماكُت:
خُث أهذث دساظت فشٍضي ( ) 1984كلى أن الخللم اليشؽ اللائم كلى للب الذوس خلم ئًجابُت أهثر لذي ألاػفاٌ
اإلاىهىبين أهثر مً اظخخذام بلع الىمارج ألاخشي منها همىرج الىشة .
هما أهذث هخائج دساظت همبغ وبىسوى ( )1994كلى أن أظلىب اإلاىاؿشة وهى مً أظالُب الخللم اليشؽ ظاهم فى
جىمُت مهاساث الاجصاٌ الشفهي لذي الؼالب ولذي صمالئهم فى الصف ،وجيىًٍ اججاهاث ئًجابُت هدى اظخخذام اإلاىاؿشة أهثر
فلالُت مً الخللم باإلاداطشة .
وفى هزا ؤلاػاس جإهذ دساظت ظاهخاهى ( )1996كلى فاكلُت الخللم اليشؽ فى صٍادة الخدصُل والاججاه لذي جالمُز
الصف الشابم اإلاىهىبين ملاسهت بالؼشٍلت الخللُذًت فى مادة الذساظاث الاحخماكُت.
هما جإهذ هخائج دساظت حىسلتز ( )1997كلى فاكلُت بلع أظالُب الخللم اليشؽ -وهى اظخخذام سظىم الياسٍياجير
وجدلُلها مً كبل الؼالب ومخابلت ألاخذار الجاسٍت مً خالٌ الصخف الُىمُت – كلى جىمُت مهاساث الخفىير الىاكذ.
وأزبدذ دساظت هُفىج ( )1998فاكلُت اظخخذام الفُذًى فى اإلاىاكف الخللُمُت اللائمت كلى الخللم اليشؽ -التي
ًلىم فيها الؼالب باإلاشاسهت في اللملُت الخللُمُت مً خالٌ اإلاىاكشت والخىاس واللشاءة والىخابت  -كلى صٍادة الخدصُل وجىمُت
اججاههم هدى مادة الللىم في اإلاشخلت ؤلاكذادًت كىغ اظخخذام الفُذًى فى اإلاىاكف الخذسَعُت الخللُذًت.
وأزبدذ دساظت فاػمت العلذي ( )2001فلالُت وخذة كائمت كلى الخللم اليشؽ في جدصُل ػلبت الصف الثالث
ؤلاكذادي في مادة الخاسٍخ بعلؼىت كمان  ،خُث جم أكذاد وخذة مؼىسة كائمت كلى الخللم اليشؽ وجم جلذًمها للمجمىكت
الخجشٍبُت ملاسهت باإلاجمىكت الظابؼت التي دسظذ الىخذة بالؼشٍلت اإلالخادة.
ومً خالٌ الذساظاث العابلت ًخطح دوس الخللم اليشؽ في ئهعاب الؼالب اللذًذ مً حىاهب الخللم في اإلاىاد
الذساظُت اإلاخخلفت ،وباإلطافت ئلى رلً ؿهشث الخاحت ئلى الخللم اليشؽ الزي ًإهذ كلى فاكلُت اإلاخللم باظخمشاس ورلً مً
خالٌ:
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 اًجابُت اإلاخللمين وصٍادة دافلُتهم في ألاماهً راث الىثافت الؼالبُت اللالُت .
 خشص اإلاخللم كادة كلى فهم اإلالنى ؤلاحمالي للمىطىق.
ً
ً
 جخصُص وكخا وافُا للمخللم للخفىُـش فُما ًخللمه و بأهمُت ما ًخللمه .
ً داوٌ اإلاخللم سبؽ ألافياس الجذًذة بمىاكف الخُاة التي ًمىً أن جىؼبم كليها ..
ً شبؽ اإلاخللم ول مىطىق حذًذ ًذسظه باإلاىطىكاث العابلت.
ً داوٌ اإلاخللم الشبؽ بين ألافياس في مادة ما مم ألافياس ألاخشي اإلالابلت في اإلاىاد ألاخشي
 جىمُت اإلاهاساث اإلاشجبؼت بالخفىير و مهاساث البدث والاجصاٌ لذي اإلاخللمين.
 اهدعاب اإلاهاساث الخُاجُت التي جمىً اإلاخللمين مً الخلامل مم مخؼلباث الخُاة .
وفي ئػاس البدث كً أظالُب واظتراجُجُاث حذًذة حعاًش ما ًدذر في الخللُم والخللم كلى اإلاعخىي اللالمي والتي
جإهذ كلى صٍادة فاكلُت اإلاخللم وججلله كىصشا أظاظُا في كملُت الخللم  ،ومً طشوسة الترهيز كلى اليشاغ الزاحي والخفاكلي
لخؼىٍش الخذسَغ  ،وججلله مً مجشد مادة حافه ظهلت للخفف واظخـهاس اإلاللىماث والخلائم وألاخذار ئلى اليشاغ واللمل
مً حاهب اإلاخللم  ،مما ًجلل مً مادة الذسط مادة خُت وراث وؿُفت في خُاة اإلاخللم جىعبه اللذًذ مً اإلاهاساث
الصخصُت والاحخماكُت واللللُت وألادائُت وغيرها مً مهاساث الخفىير وهى ما لم جدلله ألاظالُب والاظتراجُجُاث الخللُذًت
اإلاعخخذمت خالُا في مذاسظىا ومً هىا حاءث مشيلت الذساظت في العإاٌ الشئِس ي الخالي:
ما هى الخعلم اليشط؟ وما هي أهمُخه؟ وما هي أهم اظتراجُجُاجه؟،وما فاعلُت اظخخذام بعض اظتراجُجُاث الخعل ــم
اليش ــط في الخذسَغ لخىمُت مهاساث الخفكير والاججاه هحى املادة لذي الطالب ؟
 /1مفهىم الخعلم اليشط :ما اإلالصىد بالخللم اليشؽ ؟
هى فلعفت جشبىٍت حلخمذ كلى اًجابُت اإلاخللم في اإلاىكف الخللُمي ،وحهذف ئلى جفلُل دوس اإلاخللم مً خالٌ اللمل،
والبدث والخجشٍب ،واكخماد اإلاخللم كلى راجه في الخصىٌ كلى اإلاللىماث ،واهدعاب اإلاهاساث ،وجيىًٍ اللُم والاججاهاث ،فهى
ال ًشجىض كلى الخفف والخللين ،وئهما كلى جىمُت الخفىير واللذسة كلى خل اإلاشىالث ،وكلى اللمل الجماعي ،والخللم الخلاووي.
ً
جشي مازُى أن الخللم اليشؽ كباسة كً ػشٍلتً ،نهمً الؼالب مً خاللها في ألاوشؼت الصفُت اإلاخخلفت ،بذال مً ئن
ًيىن ً
ً
ظلبُا ًخللى اإلاللىماث مً غيره ،خُث ٌصجم الخللم اليشؽ كلى مشاسهت الؼلبت في الخفاكل مً خالٌ اللمل
فشدا
طمً مجمىكاث للمىاكشت ،وػشح ألاظئلت اإلاخىىكت.
وكذ كشفه مياش ي بأهه ٌلني :مشاسهت الؼالب بشيل مباشش ومإزش في كملُت الخللم هفعها مً خالٌ حصجُلهم كلى
اللمل باإلطافت ئلى الاظخماق وهخابه اإلاالخـاث ،وٍمىً أن ٌشاسن الؼالب في اللمل مم بلظهم البلع ،هما ًمىنهم
مماسظت اللشاءة والىخابت والخأمل بشيل مىفشد.
وٍزهش ظلادة أن مفهىم الخللم اليشؽ هى كباسة كً ػشٍلت حللم وحللُم في آن واخذ ،خُث ٌشاسن الؼلبت في
ألاوشؼت والخماسًٍ واإلاشاسَم بفاكلُت هبيرة ،مً خالٌ بِئت حللُمُت غىُت ومخىىكت ،حعمذ لهم باإلصغاء الاًجابي ،والخىاس
البىاء ،واإلاىاكشت الثرًت ،والخفىير الىاعي والخدلُل العلُم ،والخأمل اللمُم ليل ما جخم كشاءجه أو هخابخه أو ػشخه مً مادة
دساظُت ،أو أمىس ،أو كظاًا ،أو آساء ،بين بلظهم بلظا ،وٍذفلهم ئلى جدلُم ألاهذاف الؼمىخت للمىهج اإلاذسس ي ،والتي جشهض
كلى بىاء الصخصُت اإلاخياملت وؤلابذاكُت لؼالب الُىم وسحل الغذ.
وَلخبر كبذ الىاخذ والخؼُب أن الخللم اليشؽ مشجبؽ بمفاهُم الىـشٍت اإلالشفُت والىـشٍت البىائُت ،فالؼلبت
ًخللمىن مً خالٌ مشاسهتهم الفاكلت في اللملُت الخللُمُت خُث ًفىشون وٍدللىن وٍخدذزىن وٍىخبىن مما حللمىه ،وٍشبؼىهه
مً بدُاتهم الُىمُت مً خالٌ اإلاماسظاث الىاكلُت.
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وَلشف مىُنى الخللم اليشؽ بأهه " أظلىب جذسَس ي ًخؼلب مً اإلاخللم اللُام بلمل أهثر مً مجشد الاظخماق العلبى
للمللم".
هما كشف أخمذ الللاوى وكلى الجمل الخللم اليشؽ بأهه" رلً الخللم الزي ٌشاسن فُه اإلاخللم مشاسهت فلالت ،مً
خالٌ كُامه باللشاءة والبدث والاػالق  ،ومشاسهخه في ألاوشؼت الصفُت والالصفُت  ،وٍيىن فُه اإلاللم مىحها ومششذا
للملُت الخللم"( .أحمذ الللائي ،1999 ،ص) 259
وحلشف بذًش الخللم اليشؽ بأهه :همؽ جذسَغ ٌلخمذ كلى اليشاغ الزاحي واإلاشاسهت ؤلاًجابُت للمخللم والتي مً
خاللها ًلىم بالبدث معخخذما مجمىكت مً ألاوشؼت واللملُاث الللمُت اإلاخخلفت واإلاالخـت والاظخيخاج مً أحل الخىصل
ئلى اإلاللىماث اإلاؼلىبت بىفعه وجدذ ئششاف اإلاللم وجىحيهه وجلىٍمه (.بذًش ،2012 ،ص) 35
وَلشفه ظلادة وآخشون بأهه :كباسة كً ػشٍلت حللم وحللُم ٌشاسن الؼالب فيها في ألاوشؼت والخماسًٍ واإلاشاسَم
بفاكلُت هبيرة مً خالٌ بِئت حللُمُت غىُت ومخىىكت حعمذ لهم بمماسظت الخىاس البىاء  ،واإلاىاكشت  ،والخفىير الىاعي  ،و
الخأمل اللمُم ليل ما ًلشأ وٍىخب وٍؼشح في وحىد مللم ٌعاكذهم وَصجلهم كلى جدمل معإولُت حللم أهفعهم جدذ
ئششافه (.ظعادة ،2006 ،ص) 33
والخللم اليشؽ هما ًشاه الباخث في هزه الذساظت هى" :ػشٍلت جذسَغ حششن الؼالب بفاكلُت في كمل أشُ ــاء
جاسٍخُت وحصجلهم كلى الخفىير فُما ًخللمىهه  ،ورلً مً خالٌ وطم الؼالب في مىاكف حللُمُت جاسٍخُت جذفلهم ئلى اللمل
وبزٌ الجهذ واإلاشاسهت الفلالت اإلاعخمشة  ،وٍيىن فُه اإلاللم مىحها ومششذا ومصمما للمىاكف الالصمت للملُت الخللم".
 /2مبادئ وأظغ الخعلم اليشط :جخمثل مبادئ وأظغ الخللم اليشؽ في الخالي:
-

-

-

الخللم اليشؽ هى الزي ٌصجم الخفاكل بين اإلاللم واإلاخللمين :جبين أن الخفاكل بين اإلاللم واإلاخللمين ،ظىاء داخل غشفت
ً
الصف أو خاسحهاٌ ،شيل كامال مهما في اشتران اإلاخللمين وجدفيزهم للخللم ،بل ًجللهم ًفىشون في كُمهم وخؼؼهم
اإلاعخلبلُت.
ٌصجم كلى الخلاون بين اإلاخللمين :خُث وحذ أن الخللم ًخلضص بصىسة أهبر كىذما ًيىن كلى شيل حماعي .فالخذسَغ
الجُذ واللمل الجُذ الزي ًخؼلب الدشاسن والخلاون ولِغ الخىافغ والاولضاٌ.
وحذ أن اإلاخللمين ال ًخللمىن أال مً خالٌ ؤلاهصاث وهخابت اإلازهشاث ،وئهما مً خالٌ الخدذر والىخابت كما ًخللمىن
وسبؼها بخبراتهم العابلت ،بل وبخؼبُلها في خُاتهم الُىمُت.
ًلذم حغزًت ساحلت ظشَلت :خُث أن ملشفت اإلاخللمين بما ٌلشفىهه ٌعاكذهم كلى فهم ػبُلت ملاسفهم وجلُمها،
فاإلاخللمىن بداحت ئلى أن ًخأملىا فُما ًخللمىن ،وما ًجب أن ًخللمىه وئلى جلُُم ما حللمىه وجدذًذ ما ال ٌلشفىهه ،وهزا
بذوسه ًإدي ئلى الترهيز الشذًذ بمىطىق الخللم.
اإلاماسظت الخذسَعُت اليشؼت التي جىفش ً
وكخا ً
وافُا للخللم خُث أن الضمً والجهذ ًيخجان الخللم ،والتي جبين أن الخللم
ً
بداحت ئلى وكذ واف ،هما جبين أن اإلاخللمين بداحت ئلى حللم مهاساث ئداسة الىكذ خُث أن هزه اإلاهاسة حلخبر كامال مهما
في الخللم اليشؽ ًذسب كلى هُفُت اظخغالٌ الىكذ.
وٍزهش ظلادة بأن بىهً رهش كششة مبادئ للخللم اليشؽ وهي :

 جىفير بُاهاث ومللىماث خام خلُلُت هثيرة كً اللذًذ مً اإلاىطىكاث والخىادر وألاشخاص وألاشُاء وألامىس.ً
 اكخباس اإلاخللم شخصا معخلال مً حهت ومعخلصُا لؤلمىس مً حهت أخشي.- 186 -
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الترهيز كلى اهخماماث الؼلبت اإلافُذة وراث اللالكت.
سبؽ مىاكف الخللم اليشؽ باإلالاسف العابلت للؼلبت.
جىفش كىصش الاخخُاس وكىصش الخدذي.
اكخباس اإلاللم مِعشا للملُت الخللم ومشاسوا للمخللم.
الترهيز كلى الخفاكل الاحخماعي والخىاس.
الاهخمام بالخللم اللائم كلى حلامل الؼلبت مم اإلاشىالث.
اكخماد وحهاث الىـش اإلاخلذدة.
الاكخماد كلى ول مً الخلاون ،والخفاوض ،والخأمل ،هأظغ مهمت للخللم اليشؽ( .ظعادة ،2006 ،ص) 47

 /3أهمُت الخعلم اليشط:
ًشي حبران أن أهمُت الخللم اليشؽ جـهش مً ؤلاهخاحاث ألادبُت التي ًدذثها كىذ اإلاخللم مً خُث اهدعاب اإلالشفت،
وجىمُت اإلاهاساث والاججاهاث لذًه؛ خُث ًىسد مجمىكت مً الىخائج التي جذٌ كلى أهمُت الخللم اليشؽ ،ومً أهمها:
 صٍادة وعبت اظدبلاء الؼلبت للملشفت.
 صٍادة الخفاكل داخل الصف.
 جىمُت اججاهاث اًجابُت لذي الؼالب هدى اإلاادة الخللُمُت ،وهدى أهفعهم واكشأجهم ومللميهم.
 جىمُت مهاساث الخفىير اإلاخخلفت.
 صٍادة جدصُل الؼلبت.
أًظا ًزهش بأن هىان أهمُت هبيرة للخللم اليشؽ ًجب أن حهخم بها التربىٍين ،واللمل كلى اظخخذام أظالُب
وئظتراججُاث الخللم اليشؽ؛ ورلً للذستها كلى جدلُم ما ًلي:
ٌ لؼي الخللم اليشؽ صىسة واضخت كً ألاهماغ التي ٌعخخذمها الخالمُز في الصف واالظخماق ،والفهم ،وجدلُل
اإلاللىماث ،وجفعيرها وجيامل ألافياس.
ً خللم الخالمُز باشتراههم في اللملُت الخللُمُت ،مً خالٌ هىكُت الجهذ الزهني والخشوي والىفس ي الزي ًىشظىهه أزىاء
حللمهم اليشؽ.
ً خدذر الخالمُز في الخللم اليشؽ كً ماهُت ما ًخللمىههً ،ىخبىن كً ،وٍشبؼىهه بخجاسبهم الخاصت وٍؼبلىهه في خُاتهم
الُىمُت ،وٍجللىا ما ًخللمىهه ً
حضء مً أهفعهم وهُىىهتهم.
ً خللم الخالمُز اإلافاهُم واإلاللىماث التي جثير اهخمامهم ،وٍخزهشون اإلاللىماث التي ًفهمىجها.
ً خللم الخالمُز في الخللم اليشؽ كً ػشٍم اللمل ،لخىؿُف اإلالشفت كً ػشٍم مماسظت ما حللمىه.
وٍزهش ظلادة أن هىان ً
كذدا مً ألاظباب ججلل مً الخللم اليشؽ رو أهمُت هبيرة وهي:
 أن اإلاشاسهت اليشؼت جلىي الخللم بصشف الىـش كً البِئت اإلاىحىدة فيها ،هما أن الخللم اليشؽ ًخؼلب حهذا رهىُا مً
الؼلبت وٍىفش لهم وظائل وئمياهُاث وأدواث حعاكذ كلى الخؼبُم الفللي للخللم اإلافُذ والفلاٌ ،وَغير مً اججاهاتهم.
ً شهض الخللم اليشؽ كلى مبذأ الخللم باللمل ،والدصجُم كلى الخللم اللمُم الزي ًفهم الؼالب بىاظؼخه اإلاادة الخللُمُت
بشيل أفظل ،وٍيىن ً
كادسا كلى ششخها أو جىطُدها بيلماجه الخاصت ،وٍؼشح ألاظئلت اإلاخخلفت ،وٍجُب كً أظئلت اإلاللم
وَلمل حاهذا كلى خل اإلاشىالث اإلاخىىكت بلذ الخلامل بفاكلُت ملها ،والصىٌ ئلى حلمُماث مفُذة بشأجها.
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 ئن الخللم اليشؽ ٌعاكذ كلى الاخخفاؾ باإلاادة واإلاللىماث بيعبت أكلي ،وأن الخللم ًىصب فُه كلى اللملُاث اللللُت
الللُا ،وأن اإلاخللم هى مدىس اللملُت الخللُمُت الخللمُت ،واهدباه الؼالب فُه أهثر ،ومشاسهخه في ألاوشؼت ،وحلاوهه مم
آلاخشًٍ بصىسة أهبر ،والترهيز فُه ً
دائما ًيىن كلى الخبراث والخؼىاث واإلاماسظت.
 أًظا هىان أهمُت هبيرة جخمثل في أن ألاوشؼت الىثيرة التي ٌلخمذ كليها هزا الىىق مً الخللم جللل مً ألاوشؼت الخللُمُت
العلبُت مثل:ؤلاصغاء العلبي ،واخز أو جذوًٍ اإلاالخـاث ػُلت وكذ اإلاداطشة(.جبران ،2002 ،ص)20
 /4مميزاث الخعلم اليشط :ملارا الخعلم اليشط؟
ً oضٍذ مً اهذماج الخالمُز أزىاء الخللم وٍجلل كملُت الخللم مخلت.
ً oدفض الخالمُز كلى هثرة ؤلاهخاج وجىىكه.
ً oىمي الثلت بالىفغ واللذسة كلى الخلبير كً الشاي.
ً oىمي الشغبت في الخللم ختى ؤلاجلان.
ً oىمي اللذسة كلى الخفىير والبدث.
ٌ oلىد الخلمُز كلى اجباق كىاكذ اللمل.
ً oىمي لذحهم اججاهاث وكُم ئًجابُت.
ٌ oعاكذ كلى ئًجاد جفاكل اًجابي بين اإلاخللمين.
ٌ oلضص سوح اإلاعئىلُت واإلابادئ لذي ألافشاد.
ٌ oلضص الخىافغ الاًجابي بين الخالمُز.
 /5دوس كل مً املعلم واملخعلم في الخعلم اليشط:
أوال :دوس املعلم
حغير دوس اإلاللم في الخللم اليشؽ خُث لم ٌلذ هى اإلاللً واإلاصذس الىخُذ للمللىمت بل أصبذ هى اإلاىحه واإلاششذ
واإلاِعش للخللم وال ٌعُؼش كلى اإلاىكف الخللُمي هما في الىمؽ الخللُذي ولىىه ًذًش اإلاىكف الخللُمي ئداسة رهُت وٍيهئ جالمُزه
وَعاكذهم جذسٍجُا كلى اللُام بأدواسهم الجذًذة واهدعاب الصفاث واإلاهاساث الخُاجُت ومً هىا هشي ن الخللم اليشؽ
ًخؼلب مً اإلاللم اللُام باألدواس الخالُت:
 اظخخذام اللذًذ مً ألاوشؼت الخللُمُت والىظائل الخللُمُت وفلا للمىكف الخللُمي ووفلا للذساث الخالمُز بما ًدلم
جىىكا في الخيلُفاث والخلُِىاث التي ًيلف بها الخالمُز بدُث حلؼي ليل جلمُز خعب ئمياهاجه وكذساجه مما ًإدي في
النهاًت ئلى وحىد بِئت وشؼت.
 ئدسان هىاحي كىة الخالمُز وهىاحي طلفهم بدُث ًىفش لهم الفشص إلاضٍذ مً الىجاح في الجىاهب الصلبت باليعبت لهم
بذسحت أفظل في اإلاجاالث التي هم هفأ ومخميزون فيها.
 الخىىَم في ػشق الخذسَغ التي ٌعخخذمها في الفصل بدُث حلخمذ هزه الؼشق كلى الخللم اليشؽ بذال مً اظخخذام
ػشٍلت اإلاداطشة ليل الخالمُز مما ًظمً حللم ول جلمُز وفلا ألهماغ حللمه ورواءاجه.
 جشهيز حهىده كلى جىحُه وئسشاد ومعاكذة جالمُزه كلى جدلُم أهذاف الخللم بذال مً أن ًللنهم فاإلاللم ٌللم جالمُزه
هُف ًفىشون ولِغ فُما ًفىشون.
 اللمل كلى صٍادة دافلُت الخالمُز للخللم.
 حلل الخلمُز مىدشفا ومجشبا وفلاال في اللملُت الخللُمُت.
 وطم الخلمُز دائما في مىاكف ٌشلش فيها بالخدذي وؤلازاسة إلاا لزلً مً زش في كملُت الخللم وئزاسة اهخمامه ودوافله وخفضه
هدى الخللم.
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ً خلاون مم صمالئه مً مللمي اإلاىاد الذساظُت وألاوشؼت اإلاخخلفت كلى حصجُم الخللم اليشؽ( .بذًش ،2012،ص) 233
ثاهُا :دوس املخعلم في الخعلم اليشط:
ئهؼالكا مً جشهيز الخللم اليشؽ كلى ئًجابُت ومشاسهت اإلاخللم وأهه صبذ مدىس اللملُت الخللُمُت ًمىً جدذًذ دوس
اإلاخللم في اإلاىكف الخللُمي اليشؽ بما ًلي:
ً خمخم الخلمُز في اإلاىكف الخللُمي اليشؽ باالًجابُت والفاكلُت.
ً يىن الخلمُز مشاسوا في جخؼُؽ وجىفُز الذسوط.
ً بدث الخلمُز كً اإلاللىمت بىفعه مً مصادس مخلذدة.
ٌ شاسن في جلُُم هفعه وٍدذد مذي ما خلله مً أهذاف.
ً ماسط الخالمُز أوشؼت حللُمُت مخىىكت.
ٌ شترن الخلمُز مم صمالئه في حلاون حماعي.
ً بادس الخلمُز بؼشح ألاظئلت أو الخللُم كلى ما ًلاٌ أو ًؼشح أ فياس أو آساء حذًذة.
ً يىن له اللذسة كلى اإلاىاكشت وئداسة الخىاس( .ظعادة ،2006 ،ص) 121
 /6ملاسهت بين الخعلم اليشط والخعلم الخللُذي :والجذول الخالي ًىضح رلك
بِئت الخعلم اليشط

بِئت الخعلم الخللُذي

الخالمُز مفكشون،مع وجىدآساء وهظشٍاث حىل ما ٌعخبر الخالمُز أوعُت فاسغت ،جمأل باملعلىماث؛ بىاظطت
املذسط.
ًحُط بهم مً العالم
ٌعملىن بطشٍلت إمالئُتً ،ىصعىن بها املعلىماث
املعلمىن ٌعملىن،مع خلم البِئت الخعلُمُت املىاظبت املعلمىن ِّ
بين الخالمُز.
للطالب.
حعطي عىاًت كبيرة ملخابعت أظئلت الطالب.

الحشص على الالتزام باملىهج بذسجت كبيرة.

حعخمذ ألاوشطت على املعلىماث ألاولُت؛مً خالل حعخمذ ألاوشطت على الكخب املذسظُت وكخاب الخماسًٍ.
مصادس حعلم غير معخادة.
عمل الطالب في ألاظاط ًكىن فشدًا.
عمل الطالب في ألاظاط ًكىن مً خالل
مجمىعاث.
املعلمىن ٌعخمعىن لىجهت هظش الطالب؛لكي ًفهمىا املعلمىن ًبحثىن عً ألاظاظُاث الصحُحت ،لُلُمىا
آساءه الحالُت ،جمهُذا الظخخذامها في الذسوط الخالُت .مذي حعلم الخالمُز
ًلذم املىهج ككل ثم ًخعشض لألجضاء الصغيرة مع ًلذم املىهج ألاجضاء الصغيرة ،ثم ًيخلل إلى الكل؛ مع
الخأكُذ على املهاساث ألاظاظُت.
التركيز على املفاهُم العامت
عملُت جلُُم الطالب جذخل طمً عملُت الخذسَغ ،عملُت جلُُم الطالب حعخبر عملُت
وجظهش مً خالل مالحظت املعلم لخالمُزه في العمل ،مىفصلت ،وجظهش عادة في صىسة امخحاهاث.
ومً خالل معاسض الطالب وأوساكهم.
ة
( الضاًذي ،1431،ص) 44
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 /7معىكاث جطبُم الخعلم اليشط:
جخمدىس ملىكاث ألاخز بالخللم اليشؽ خىٌ كذة أمىس ،منها :فهم اإلاللم لؼبُلت كمله وأدواسه ،كذم الاسجُاح والللم
الىاجج كً الخغُير اإلاؼلىب ،وكلت الخىافض اإلاؼلىبت للخغُير.
وٍمىً جلخُص جلً اللىائم في الىلاغ الخالُت:
الخىف مً ججشٍب أي حذًذ.كصش صمً الخصت.صٍادة أكذاد اإلاخللمين في بلع الصفىف.هلص بلع ألادواث وألاحهضة.الخىف مً كذم مشاسهت اإلاخللمين ،وكذم اظخخذامهم مهاساث الخفىير الللُا.كذم حللم مدخىي واف.الخىف مً فلذ العُؼشة كلى اإلاخللمين.كلت مهاسة اإلاللمين إلاهاساث ئداسة اإلاىاكشاث.الخىف مً هلذ آلاخشًٍ لىعش اإلاألىف في الخللُم ( .ظعادة  ،2006 ،ص) 403 /8اظتراجُجُاث الخعلم اليشط:
حعشٍفها :
هي خؼت كمل كامت جىطم لخدلُم أهذاف ملُىت وجمخم مخشحاث غير مشغىب فيها هي مجمىكت كشاساث ًخخزها اإلاللم
وجىلىغ جلً اللشاساث في اهماغ مً ألافلاٌ ًإدحها اإلاللم والخالمُز في اإلاىكف الخللُمي.
مىاصفاث الاظتراجُجُاث الجذًذة:
أن جيىن شاملت بملنى أجها جخظمً ول اإلاىاكف والاخخماالث اإلاخىكلت.أن جشجبؽ اسجباػا واضخا باألهذاف التربىٍت والاحخماكُت والاكخصادًت.أن جيىن ػىٍلت اإلاذي بدُث جخىكم الىخائج وجبلاث ول هدُجت.أن جدعم باإلاشوهت واللابلُت للخؼىٍش.أن جيىن حاربت وجدلم اإلاخلت للمخللم أزىاء كلمُت الخللُم.أن جىفش مشاسهت ئًجابُت مً اإلاخللم وششاهت فلالت بين اإلاخللمين.مالخـت :لِعذ هىان ئظتراجُجُت ملُىت أفظل مً غيرها ولىً هىان اظتراجُجُاث جدلم بلع ألاهذاف للخللم اإلايشىد في
مىكف حللُمي ما أفظل مً غيرها.
اظتراجُجُاث الخللم اليشؽ
مفهىمها :مجمىكت كشاساث ًخخزها اإلاللم و جىلىغ جلً اللشاساث في أهماغ مً ألافلاٌ ًإدحها اإلاللم والخالمُز في اإلاىكف
الخللُمي
جصمُمها :جصمم في صىسة خؼىاث ئحشائُت وٍىطم ليل خؼىة بذائل حعمذ باإلاشوهت كىذ الخىفُز وجخدىٌ ول خؼىة مً
خؼىاث ؤلاظتراجُجُت ئلى أظالُب حضئُت جفصُلُت جخم في
جخابم ملصىد و مخؼؽ في ظبُل جدلُم ألاهذاف اإلادذدة و هىزا
االظتراجُجُاث:
 .1ئظتراجُجُت الخىاس واإلاىاكشت
 .2ئظتراجُجُت اللصف الزهني
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 .3ئظتراجُجُت خل اإلاشىالث
 .4ئظتراجُجُت الاهدشاف
 .5ئظتراجُجُت الخللم الخلاووي
 .6ئظتراجُجُت حللم ألاكشان
 .7ئظتراجُجُت الخللم الزاحي
 .8ئظتراجُجُت معشخه اإلاىهج
 .9ئظتراجُجُت للب ألادواس
 .10ئظتراجُجُت الخشائؽ الزهىُت
ومً أهم الاظتراجُجُاث اإلاعخخذمت مً ػشف التربىٍين في اإلاجاٌ التربىي هزهش:
 -1إظتراجُجُت الحىاس واملىاكشت
ًمىً حلشٍف ػشٍلت اإلاىاكشت كلى أجها خىاس مىـم ٌلخمذ كلى جبادٌ آلاساء وألافياس وجبادٌ الخبراث بين ألافشاد
داخل كاكت الذسط فهي تهذف ئلى جىمُت مهاساث الخفىير لذي اإلاخللمين مً خالٌ ألادلت التي ًلذمها اإلاخللم لذكم
الاظخجاباث في أزىاء اإلاىاكشت.
مميزاث املىاكشت
 .1جذكم وحلمم اظدُلاب اإلاخللمين للمادة الللمُت.
 .2جضٍذ مً فاكلُت واشتران اإلاخللمين في اإلاىكف الخللُمي ومً زم صٍادة زلتهم بأهفعهم.
 .3جضود اإلاخللمين بخغزًت ساحلت فىسٍت كً أدائهم.
 .4جدُذ للمخللمين مماسظت مهاساث الخفىير والاظخماق والاجصاٌ الشفهي.
 .5جىمي سوح الخلاون والخىافغ بين اإلاخللمين وبالخالي جمىم الشجابت واإلالل.
 .6جدُذ الفشصت الظدشاسة ألافياس الجذًذة والابخياسٍت.
 .7حعاكذ اإلاللم في مشاكاة الفشوق الفشدًت بين اإلاخللمين.
 .8جىعب الخللم كذًذا مً اإلاهاساث مثل بىاء ألافياس -الششح والخلخُص – آداب الخىاس -اخترام سأي آلاخشًٍ.
 .9جخلم هىكا مً الخفاكل اللىمي بين اإلاللم واإلاخللم.
 .10جدُذ للمخللمين فشص الخلبير كً آسائهم ووحهاث هـشهم وجبادٌ ألافياس بالششح والخللُم.
 .11جفخذ كىىاث حذًذة لالجصاٌ داخل كاكت الذسط.
 -2إظتراجُجُت العصف الزهني:
حلذ ئظتراجُجُت اللصف الزهني ئحشاءا حللُمُا ًخم مً خالله ئكؼاء اإلاخللمين(مجمىكاث هبيره أو صغيرة) كظُت
أو مىطىق  ،أو ظإاٌ ،أو مشيلت ،جشجبؽ باإلاادة الذساظُت ،وٍؼلب منهم اظخذكاء أهبر كذس مً اإلاللىماث أو ألافياس أو
ؤلاحاباث أو الخلىٌ خعب اإلاهمت اإلالؼاة لهم دون مىاكشت أو هلذ جلً اإلاللىماث أو ألافياس أزىاء جىلُذها أو ابخياسها ،وبالخالي
فاللصف الزهني ًلىم كلى كُام اإلاخللم بخىلُذ أهبر كذد مً ألافياس أو الاكتراخاث أو الخلىٌ للظُت أو مىطىق أو مشيلت
وبؼشٍله حعمذ بالخلبير كنها دون الخلُذ بملاًير مدذدة جدذ مً الخفىير ،وبالخالي فهي جلىم كلى ئسحاء الخلىٍم ،وئػالق
خشٍت الخفىير ،الىم كبل الىُف ،البىاء كلى أفياس آلاخشًٍ.) Lindaman,2001, 1 ( .
ألاظغ التي جلىم عليها إظتراجُجُت العصف الزهني ( ،Scott,1999 ، Kuckkan ,1995الىُىمى، 47-45 ، 2002 ،
العلُذ الجىذي:)10-9 ، 2004،
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الخمهُذ لجلعت اللصف الزهني وتهُئت اإلاشاسهين فيها .
جأحُل الخىم كلى ألافياس :خُث أن حصجُم جىلُذ ألافياس وجأحُل الخىم كليها ألن كىغ رلً ًإدي ئلى ألاحجام كً
اإلاشاسهت ،ألن أفياس اإلاشاسهين ظخيىن كشطت للىلذ والخلُُم.
الىم ًىلذ الىُف :ئػالق خشٍت ألافياس وكبىلها واخترامها خُث أن هثرة ألافياس ًمىً أن جإدي ئلى أفياس أهثر حذة
وفلالُت.
البىاء كلى أفياس آلاخشًٍ وجؼىٍشها :خُث ًمىً البىاء كلى أفياس آلاخشًٍ لخؼىٍشها  ،وجلذًم أفياسا وخلىال حذًذة.
جدذًذ اإلاشيلتً :جب أن جيىن اإلاشيلت مدذدة ولِعذ كامت .
هما جخؼلب ئحشاءاث وجىفُز اللصف الزهني ( :ؤلاكذاد والتهُئت  ،ػشح اإلاشيلت ،جىلُذ ألافياس ،جلىٍم ألافياس).

أهمُت إظتراجُجُت العصف الزهني :جشحم أهمُت ئظتراجُجُت اللصف الزهني ئلى أجها حعاكذ كلى:
-

جىمُت الخلىٌ والابخياسٍت للمشىالث خُث حعاكذ الخالمُز كلى ؤلابذاق والابخياس.

-

ئزاسة اهخمام وجفىير الخالمُز في اإلاىكف الخللُمي وجىمُت جأهُذ الزاث والثلت بالىفغ لذحهم.

-

جأهُذ اإلافاهُم ألاظاظُت التي ًدىاولها الذسط.

-

جدذًذ مذي فهم الخالمُز للمفاهُم واإلابادئ وجدذًذ اظخلذادهم لالهخلاٌ ئلى هلؼت أهثر كملا.

 جىطُذ هلاغ واظخخالص أفياس أو جلخُص مىطىكاث. -3إظتراجُجُت حل املشكالث
هلذ مهاساث أو مىاحهت اإلاشىالث والخصذي لها ومداولت خلها مً اإلاهاساث ألاظاظُت التي ًيبغي أن ًخللمها ؤلاوعان
اللصشي لُىاحه بها جدذًاث اإلاعخلبل ومشىالجه ومً هىا أصبذ أظلىب خل اإلاشىالث مً الاظتراجُجُاث الفلالت في
الخللُم والخللم.
مميزاث اظخخذام إظتراجُجُت حل املشكالث
-

جىفش الـشوف الالصمت لجلل الخلمُز ًىدشف اإلاللىماث بىفعه بذال مً ن ًخللاها حاهضة مً هخاب و مً مللم أي أجها
تهذف ئلى أن ًيىن اإلاخللم مىخجا للملشفت ال معتهليا لها.

-

جإهذ كلى أن اللملُاث هذف لللملُت الخللُمُت بذال مً مجشد اإلالشفت ومً هزه اللملُاث اإلاالخـت – الاظخيخاج-
الىصف -الخصيُف -الخىـُم – الخدلُل – الخيبإ – وغيرها.

-

جشهض كلى حللُم الخالمُز هُف ًفىشون وهُف ًىـمىن أفياسهم وٍذًشون اإلاىاكشت.

-

جإهذ كلى ألاظئلت اإلايشؼت واإلادفضة للخفىير فالخأهُذ ال ًيىن كلى ئًجاد الاًجابُاث الصخُدت بل كلى هُفُت ئًجادها.

-

جلىي كالكت ألالفت والاوسجام بين اإلاذسط والخالمُز.

-

جدلم راجُت الخلمُز وججلله أهثر كذسة كلى جلبل الخبراث الجذًذة والىشف والبدث والىلذ وٍيىن أهثر ابخياسٍت.

-

جخالءم هزه الؼشٍلت مم الخُاة ئر أن مىاحهت اإلاشىالث ومداولت ئًجاد خلىٌ لها مً الخبراث التي ًىاحهها الفشد في
خُاجه الُىمُت لزلً فان اظخخذام هزه ؤلاظتراجُجُت حلذ الفشد للخُاة.

-

جمىً الخالمُز مً جلىٍم كملهم وجضوٍذهم بخغزًت ساحلت كً أدائهم ومذي جلذمهم هدى الخل.
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خطىاث حل املشكلت:
 جدذًذ اإلاشيلت. حمم البُاهاث كً اإلاشيلت. اكتراح خلىٌ للمشيلت. مىاكشت الخلىٌ اإلالترخت للمشيلت. -الخىصل ئلى الخل ألامثل للمشيلت (الاظخيخاج).

 جؼبُم الاظخيخاحاث والخلمُماث في مىاكف حذًذة . -4إظتراجُجُت الاكدشاف:
وٍلصذ باالهدشاف أن ًصل الخلمُز ئلى اإلاللىمت بىفعه ملخمذا كلى حهذه وكمله وجفىيره ولزلً هلىٌ أجها مً
أهم الاظتراجُجُاث التي جىمي الخفىير فاإلاذخل الاظخىشافي ًشهض كلى مىاحهت اإلاخللم بمىكف مشيل ًىحذ لذًه الشلىس
بالخيرة وٍثير كىذه كذًذا مً الدعاؤالث فُلىم بلملُت اظخلصاء وبدث لُجذ ؤلاحاباث كنها
وٍىلعم الخللم باالهدشاف ئلى هىكين
 /1الاكدشاف املىجه :خُث ًلىم اإلاللم بخىحُه الخالمُز أزىاء كملُت الاهدشاف ورلً مً خالٌ مجمىكت مً ألاظئلت
وؤلاسشاداث والخىحيهاث التي جلىد اإلاخللمين ئلى اهدشاف اللالكت أو اللاهىن أو اإلاىطىق مدل الذساظت.
 /2الاكدشاف الحش :خُث ال ًلذم اإلاللم خالله أي جىحُه.
 -5إظتراجُجُت الخعلم الخعاووي:
الخللم الخلاووي هى أظلىب حللم ًخم فُه جلعُم الخالمُز ئلى مجمىكاث صغيرة مخجاوعت أو مخجاوعت أي جظم
معخىٍاث ملشفُت مخخلفت خُث ًتراوح كذد أفشاد ول مجمىكت ما بين  9-4أفشاد وٍخلاون جالمُز اإلاجمىكت الىاخذة في
جدلُم هذف أو أهذاف مشظىمت في ئػاس اهدعاب ملشفي أو احخماعي ٌلىد كليهم حماكت وأفشاد بفىائذ حللُمُت مخىىكت
أفظل مما ٌلىد كليهم في أزىاء حللمهم الفشدي؟
مضاًا إظتراجُجُت الخعلم الخعاووي:
 ججلل الخلمُز مدىس اللملُت الخللُمُت. جىفش فشصا لظمان هجاح اإلاخللمين حمُلا فاالكخماد اإلاخبادٌ ًلخض ي أن ٌعاكذ اإلاخللمىن بلظهم البلع في حللماإلافاهُم وئجلان اإلاهاساث التي جخللمها اإلاجمىكت.
 جدُذ للمخللم أن ًخللم مً خالٌ الخدذر والاظخماق والششح والخفعير والخفىير مم آلاخشًٍ ومم هفعه. جدُذ للمخللم فشص ئزاسة ألاظئلت ومىاكشت ألافياس وحللم فً الاظخماق والىلذ البىاء فظال كً جىفير فشص لخلخُص ماحللمه في صىسة جلشٍش.
 جىمي اإلاعئىلُت الفشدًت واإلاعئىلُت الجماكُت لذي الخالمُز. جدُذ فشص لللمل بشوح الفشٍم والخلاون واللمل الجماعي ( .بذًش ،2012 ،ص ) 151أهمُخه:
 -1صٍادة معاخت حعاؤالث الؼالب.
 -2مىاكشت ألافياس.
 -3جصخُذ ألاخؼاء.
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 -4حللم ؤلاهصاث.
 -5الاظخماق باهخمام لآلخشًٍ.
 -6جلذًم الىلذ البىاء.
 -7جىمُت الجىاهب الاهفلالُت.
 -8اإلاهاسة في الخلبير كً الىفغ ( .بذًش ،2012 ،ص ) 151
خاجمت:
وما ًمىً اظخخالصه مً الؼشح العابم أن الخللم اليشؽ للي اهخماما متزاًذا في كالم الُىم خُث اهخلل باللملُت
الخللُمُت مً الاهخمام باإلاللم همصذس للملُت الخللم ئلى اإلاخللم أي جدىٌ بزلً اإلاخللم مً وطم اإلافلىٌ به العلبي ئلى
وطم الفاكل اإلاشاسن واإلافىش واإلاخلاون بصىسة ئًجابُت  ،ومعاكذجه كلى جىمُت مهاساث الخفىير الللُا فخىمُت مهاساث الخفىير
لذي الؼالب هي في الىاكم جذسٍب الفشد كلى ابخياس أهماغ جفىير حذًذة أو ئكادة جىـُم اإلالاسف ،هما أن جىمُت هزه اإلاهاساث
ٌعاهم في صٍادة وعي الفشد الؼالب بلذساجه وٍىعبه زلت في هفعه حلُىه كلى الخغلب كلى مشاول الخُاة في اإلاعخلبل وهزا
ًخمثل في غاًت التربُت.
وبىاءا كلى الذساظت الىـشٍت الخالُت ًمىً ػشح بلع الاكتراخاث والخىصُاث الخالُت:
 طشوسة الاهخمام بخىكُت الؼالب واإلاللمين واإلاعئىلين بأهمُت الخللم اليشؽ لخىمُت مهاساث الخفىير والاججاه وهى ماًيخلص أخُاها مً أظالُب الخللُم اإلاخخلفت .
 جذسٍب الؼالب واإلاللمين في كلى اظتراجُجُاث الخللم اليشؽ . جلذًم همارج جذسَعُت للمللمين أزىاء الخذمت كائمت كلى اظتراجُجُاث الخللم اليشؽ . طشوسة جىؿُف اظتراجُجُاث مخىىكت ومخخلفت لخىمُت مهاساث الخفىير وؤلابذاق لذي الؼالب. -جىفير البيُت الخدخُت التي حعاكذ كلى جفلُل اظتراجُجُاث الخللم اليشؽ أزىاء الخذسَغ.
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