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 إسرتاتيجيت حل املشكالث

ٚؽشػ  اٌزفى١ش اٌطالة ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ ٚ رؾف١ض ، رؼزّذ ػٍٝرذس٠غ١خ اعزشار١غ١خ حم انًشكالت

ٚ اٌفشػ١بد ٚاخزجبس٘ب. ف١جذأ اٌّؼٍُ ثطشػ رغبؤي أٚ ِشىٍخ رّضً رؾذ٠ب ػم١ٍب ٌٍطالة، اٌجذائً أ

٠ٚطٍت ُِٕٙ دساعخ ٘زٖ اٌّشىٍخ ِٚالؽظخ اٌظٛا٘ش اٌّزؼٍمخ ثٙب. ٚثؼذ رٌه ؽشػ فشػ١بد 

ٌزفغ١ش أٚ ؽً رٍه اٌّشىٍخ. صُ ٠جذأ اٌطالة ثبخزجبس رٍه اٌجذائً أٚ اٌفشػ١بد ٌٍٛطٛي ئٌٝ اٌؾً 

 ٚرٕذسط ٘زٖ االعزشار١غ١خ ػّٓ إٌّٙظ االعزمشائٟ ٌٍزذس٠ظ۔األِضً. 

أٗ أؽذ األعب١ٌت اٌزذس٠غ١خ اٌزٟ ٠مَٛ ف١ٗ اٌّؼٍُ ثذٚس ئ٠غبثٟ ٌٍزغٍت ػٍٟ طؼٛثخ ِب رؾٛي ث١ٕخ 
 : التذ يٍ تٕافش ثالثة عُاصشٚ ٌىٟ ٠ىْٛ اٌّٛلف ِشىٍخ ، ٚ ث١ٓ رؾم١ك ٘ذفٗ 

 ٘ذف ٠غؼٝ ئ١ٌٗ . *

 اٌٙذف . طؼٛثخ رؾٛي دْٚ رؾم١ك *

 سغجخ فٟ اٌزغٍت ػٍٟ اٌظؼٛثخ ػٓ ؽش٠ك ٔشبؽ ِؼ١خ ٠مَٛ ثٗ اٌطبٌت . *

 

 ٔيالحظ يا يهي :

رؼزّذ ػ١ٍّخ ؽً اٌّشىالد ػٍٟ اٌّالؽظخ اٌٛاػ١خ ٚاٌزغش٠ت ٚعّغ اٌّؼٍِٛبد ٚرم٠ّٛٙب  •

 ٟٚ٘ ٔفغٙب خطٛاد اٌزفى١ش اٌؼٍّٟ .

ٌغضء ئٌٟ اٌىً ثّؼٕٟ أْ ؽً ٠زُ فٟ ؽً اٌّشىالد االٔزمبي ِٓ اٌىً ئٌٟ اٌغضء ِٚٓ ا •

 اٌّشىالد ِض٠ظ ِٓ االعزمشاء ٚاالعزٕجبؽ .

ؽً اٌّشىالد ؽش٠مخ رذس٠ظ ٚرفى١ش ِؼبً ؽ١ش ٠غزخذَ اٌفشد اٌّزؼٍُ اٌمٛاػذ ٚاٌمٛا١ٔٓ  •
 ٌٍٛطٛي ئٌٝ اٌؾً .

ٚطٛالً ئٌٝ اٌؾً . ؽ١ش ٠ّبسط اٌّزؼٍُ ػ١ٍّخ  ٚاالوزشبف االعزمظبءرزؼبفش ػ١ٍّزٟ  •

 ع١ّغ اٌؾٍٛي اٌّّىٕخ ٠ٚىزشف اٌؼاللبد ث١ٓ ػٕبطش اٌؾً .فٟ  االعزمظبء

رؼزّذ ػٍٝ ٘ذف ثؾ١ش ػٍٝ أعبعٗ رخطؾ أٔشطخ اٌزؼ١ٍُ ٚرٛعٗ وّب ٠زٛفش ف١ٙب ػٕظش  •

  اٌزٞ ٠زؼّٓ ئػبدح رٕظ١ُ اٌخجشاد اٌغبثمخ . االعزجظبس

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1
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 اٌج١ئخ . ٌذٞ اٌّزؼٍُ ٚؽذٚس اٌزى١ف ٚاٌزٛاصْ ِغ االعزمشاسؽً اٌّشىالد ٠ؼٕٟ ئصاٌخ ػذَ  •

ربَ  ئدسانربَ ٌّؼٍِٛبد عبثمخ ، ٚػذَ  ئدسانِٚؼٕٝ رٌه أْ عٍٛن ؽً اٌّشىالد ٠مغ ث١ٓ • 

ٌّٛلف عذ٠ذ ِؼشٚع أِبِٗ ٠ّىٓ أْ ٠غزخذَ ف١ٗ ِب ٌذ٠ٗ ِٓ ِؼٍِٛبد ِٚٙبساد ، ٚأْ ٠ٕظُ 

. ِٚؼٍِٛبرٗ اٌغبثمخ ، ١ٌخزبس ِٕٙب ِب ٠طجمٗ فٟ اٌّٛلف اٌّشىٍخ اٌغذ٠ذ اٌزٞ ٠ٛاعٙٗ خجشارٗ  

 أًْية أستخذو أسهٕب حم انًشكالت :

ر١ّٕخ اٌزفى١ش إٌبلذ ٚ اٌزأٍِٟ ٌٍطالة وّب ٠ىغجُٙ ِٙبساد اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚؽً اٌّشىالد وّب  • 
 رّٕٝ سٚػ اٌزؼبْٚ ٚاٌؼًّ اٌغّبػٟ ٌذ٠ُٙ .

 ؽذٜ األرغب٘بد٠شاػٟ اٌفشٚق اٌفشد٠خ ػٕذ اٌزال١ِز وّب ٠شاػٟ ١ٌُِٛٙ ٚ ارغب٘برُٙ ٚ ٟ٘ ئ •

 اٌزشث٠ٛخ اٌؾذ٠ضخ 

٠ٕمك لذساً ِٓ اإل٠غبث١خ ٚ إٌشبؽ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٛعٛد ٘ذف ِٓ اٌذساعخ ٚ ٘ٛ ؽً  •

 اٌّشىٍخ ٚ ئصاٌخ ؽبٌخ اٌزٛرش ٌذٜ اٌطالة .

اٌزٟ لذ   رغبُ٘ ر١ّٕخ اٌمذساد اٌؼم١ٍخ ٌذٜ اٌطالة ِّب ٠غبُ٘ فٟ ِٛاعٙخ وض١ش ِٓ اٌّشىالد •
 فٟ ِؾ١ؾ اٌذساعخ أٚ فٟ خبسعٙب . رمبثٍُٙ فٟ اٌّغزمجً عٛاء

  

 

 اسرتاتيجيت اخلزيطت الذهنيت

( ٚع١ٍخ رؼج١ش٠خ ػٓ ٚعٙخ mental map)ثبإلٔغ١ٍض٠خ:  انخاسطة انعقهية أٚ انخشيطة انزُْية

إٌظش اٌشخظ١خ ثشأْ اٌؼبٌُ اٌخبص ثبألفىبس ٚاٌّخططبد ثذال ِٓ االلزظبس ػٍٝ اٌىٍّبد 

 ٚاألٌٛاْ فٟ اٌزؼج١ش ػٓ اٌفىشح۔فمؾ، ؽ١ش رغزخذَ اٌفشٚع ٚاٌظٛس 

ٟٚ٘ اٌطش٠مخ اٌفؼ١ٍخ اٌزٟ ٠غزخذِٙب اٌؼمً اٌجششٞ فٟ اٌزفى١ش: سثؾ اٌىٍّبد ِٚؼب١ٔٙب ثظٛس، 

ٚسثؾ اٌّؼبٟٔ اٌّخزٍفخ ثجؼؼٙب اٌجؼغ ثبٌفشٚع. ٟٚ٘ وزٌه رغزخذَ فظٟ اٌذِبؽ األ٠ّٓ 

 ٚاأل٠غش فزشفغ ِٓ وفبءح اٌزؼٍُ۔

 :ٗيًكٍ نخشائط انعقم أٌ تساعذك عه
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  اْ رىْٛ أوضش ئثذاػب -

  رٛف١ش اٌٛلذ  -

  ؽً اٌّشبوً  -

  ص٠بدح عشػخ ٚوفبءح اإلٔغبص  -

  سؤ٠خ اٌظٛسح ِٓ ع١ّغ عٛأجٙب  -

  اٌزشو١ض  -

  رٕظ١ُ أفىبسن ٚرٕم١زٙب  -

  رزوش األش١بء ثظٛسح أفؼً  -

  اٌزخط١ؾ  -

 

 خطٕات عًم انخشيطة انزُْية:

اٌىج١شح أِبِه، ٚفٟ ِشوض٘ب األفمٟ ٚاٌؼّٛدٞ اوزت وٍّخ ٚاؽذح أٚ وٍّز١ٓ رؼجش  ػغ اٌٛسلخ -1

 ػٓ اٌفىشح األعبع١خ

ؽشس ػمٍه ِٓ اٌم١ٛد. و١فّب رزذفك األفىبس اوزجٙب ػجش وٍّخ أٚ وٍّز١ٓ فٟ أفشع ِزفشػخ ِٓ  -2

 اٌذٚائش اٌفشػ١خ ِٓ اٌفىشح.

الخزظبس أوجش ٚلذ ِّىٓ، ٚأزمً ئٌٝ اٌفىشح  اعزخذَ اٌظٛس ٚاٌشِٛص ٚاٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ -3

 اٌزب١ٌخ.

ثؼذ أْ رٕزٟٙ رّبِبً ِٓ ٚػغ وً أفىبسن ، فٟ اٌخش٠طخ اٌز١ٕ٘خ، أػذ إٌظش ئ١ٌٙب ٔظشح  -4

 ِزفؾظخ، ٚلُ ثزشر١جٙب۔

 

 تعلن األقزاى إسرتاتيجيت

ٌّّبسعخ ِب  ٘ٛ اعزخذاَ األلشاْ فٟ األٔشطخ إٌّظّخ إلربؽخ اٌّض٠ذ ِٓ اٌفشص أِبَ اٌزال١ِز

٠ىٛٔٛا لذ رؼٍّٖٛ فٟ اٌّؾزٜٛ ، ٠ٚخزٍف ػٓ اٌزؼ١ٍُ اٌزؼبٟٚٔ فٟ أٔٗ ٠زطٍت أْ ٠مَٛ اٌّؼٍُ 

ثزؼ١ٍُ اٌزال١ِز و١ف ٠ّىُٕٙ أْ ٠مِٛٛا ثأداء األٔشطخ اٌّطٍٛثخ ،٠ٚزطٍت أْ ٠غٍه اٌزال١ِز ػٍٝ 
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 أُٔٙ ِزذسث١ٓ ِٚذسث١ٓ

زٟ ٠زُ ثٛاعطزٙب رذس٠ظ اٌز١ٍّز ٘ٛ أؽذ ؽشق اٌزذس٠ظ اٌ Peer tutoring رذس٠ظ األلشاْ

ثٛاعطخ صِالئٗ فٟ اٌظف اٌذساعٟ أٚ اٌّذسعخ. ٚلذ ٚعذ أٔٗ ٠غُٙ ثشىً فؼبي فٟ ر١ّٕخ 

ِٙبساد اٌطبٌت فٟ ِؼظُ اٌغٛأت األوبد١ّ٠خ خبطخ ئرا رُ رٛع١ٗ اٌطبٌت اٌزٜ ٠مَٛ ثؼ١ٍّخ 

 اٌزذس٠ظ ئٌٝ و١ف١ٗ اٌزؼبًِ ِغ اٌطبٌت اٌّزؼٍُ.

 :عهى األقشاٌ تششٔط استخذاو 

 . رذخً اٌّؼٍُ ثشىً فؼبي ٚفٟ أٚلبد ِٕبعجخ -

 . رؾذ٠ذ اٌّؼٍُ ٌٍذسط ٚٚػغ خططٗ صُ ٠زجؼٙب اٌزال١ِز ثبٌزٕف١ز -

 (3،56،،2ِالؽظخ أداء وً ِٓ اٌز١ٍّز اٌّؼٍُ ٚاٌز١ٍّز اٌّزؼٍُ . )وّبي ص٠زْٛ، -

 .مخأْ ٠فُٙ اٌّذسط ٚاٌز١ٍّز اٌّؼٍُ ٚاٌزال١ِز اٌّزؼ١ٍّٓ أ٘ذاف ٘زٖ اٌطش٠ -

  .أْ ٠زمٓ اٌز١ٍّز اٌّؼٍُ أعظ اٌّبدح اٌزٟ ع١مَٛ ثزذس٠غٙب ٌضِالئٗ -

 .الثذ ِٓ ئصبثخ اٌز١ٍّز اٌّزفٛق اٌّؼٍُ ثاػطبئٗ شٙبدح رمذ٠ش ِضالً  -

  

ِٓ إٌٛاؽٟ  ؼبً ٚلذ صجذ أْ ٘زٖ اٌطش٠مخ فؼالً ػٓ فبئذرٙب ٌٍز١ٍّز ثطٟء اٌزؼٍُ رف١ذ اٌّزفٛق أ٠

 : اٌزب١ٌخ

 اوزغبة ِغزٜٛ ؽّٛػ أػٍٝ۔     -       . ثٟ ٔؾٛ اٌّذسعخرى٠ٛٓ ارغبٖ ئ٠غب -

 ۔اٌّمذسح ػٍٝ رؾًّ اٌّغئ١ٌٛخ ٚص٠بدح اٌضمخ ثبٌٕفظ -  . اوزغبة خجشاد فٟ ِغبػذح ا٢خش٠ٓ -

 

  أًْية تعهيى انقشاٌ

اٌّزجب٠ٕخ ػٍٝ  أٔٗ ٠غبػذ ِؼٍُ اٌفظٛي راد األػذاد اٌىج١شح ٚرٜٚ اٌّغز٠ٛبد اٌزؾظ١ٍ١خ  -1

 .رؾم١ك أ٘ذاف اٌزؼٍُ

أٔٗ ٠خفف اٌؼتء ػٓ اٌّؼ١ٍّٓ ٠ٚغبػذُ٘ ػٍٝ رٛع١ٗ ٔشبؽُٙ ٌٍزفبػً ِغ اٌزال١ِز ٚاال٘زّبَ   -2
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 . ثُٙ

٠غؼً أٔشطخ اٌزؼٍُ ِشوضح ؽٛي اٌّزؼ١ٍّٓ ثذأل ِٓ رشو١ض٘ب ؽٛي اٌّؼ١ٍّٓ ثؾ١ش ٠ظجؼ   -3

 .١ٍّخ اٌزؼٍُاٌّزؼ١ٍّٓ أوضش ئ٠غبث١خ فٟ اٌّشبسوخ اٌفؼبٌخ فٟ ػ

 

 . ثبٌّؼ١ٍّٓ فؾغت ِٕٗٛؽٚ٘زا ٠إوذ أْ ِغئ١ٌٛخ اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌفظً ١ٌغذ 

ٚرف١ذ فٟ رٛع١ٗ اال٘زّبَ اٌفشدٞ ٌٍمش٠ٓ ثاربؽخ فشطب أفؼً ٌٗ ٌٍزؼٍُ ٚفمب ٌمذسرٗ ٚعشػزٗ فٟ 

،  أداء اٌّٙبَ اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب ، ٚغبٌجب ِب ٠ىْٛ ششػ اٌمش٠ٓ ٌمش٠ٕٗ ِزٕبعت ِغ ِغزٛاٖ اٌزؾظ١ٍٟ

اٌمشٔبء .  داٌّغزّشح ٌزظؾ١ؼ ِغٙٛ Feed back ٚفٟ ٘زٖ اٌطش٠مخ رزبػ فشطخ اٌزغز٠خ اٌّشرذح

 . ٚرٍؼت اٌؼاللبد اٌشخظ١خ اٌم٠ٛخ ث١ٓ األلشاْ ٚاٌّؼ١ٍّٓ دٚسا ِّٙب فٟ رؾم١ك أ٘ذاف اٌزؼٍُ

 ٠ٚف١ذ ثشىً خبص ِغ اٌزال١ِز رٜٚ ِغز٠ٛبد اٌطّٛػ إٌّخفؼخ ٚاٌز٠ٓ رمً صمزُٙ ثأٔفغُٙ ألْ

٘زٖ اٌطش٠مخ رّٕٝ ٌذ٠ُٙ لٕبػخ ثأٔٗ ئرا وبْ لش٠ٓ وً ُِٕٙ لبدس ػٍٝ اٌزؼٍُ فأٗ ِٓ اٌغًٙ ػ١ٍُٙ 

 .ضمٛا أوضش فٟ لذسرُٙ ػٍٝ اٌزؼٍُ أْ ٠زؼٍّٛا أ٠ؼب ٠ٚ

 :انعٕايم انًؤثشة عهٗ انتعهى تطشيقة األقشاٌ

 . اٌزؼٍُعٕظ اٌمش٠ٓ: ئرا وبْ األلشاْ ِٓ ٔفظ اٌغٕظ فاْ ٘زا لذ ١٠غش ػ١ٍّخ   -1

ئرا وبْ األلشاْ ِٓ ٔفظ اٌّغزٜٛ االعزّبػٟ اٌضمبفٟ فاْ رؼٍُ األلشاْ ٠ىْٛ أفؼً ِٕٗ   -2

 .ػٕذِب رزجب٠ٓ ٘زٖ اٌّغز٠ٛبد

وٍّب صاد ػّش اٌمش٠ٓ اٌّؼٍُ ػٓ ػّش اٌمش٠ٓ اٌّزؼٍُ أدٜ رٌه ئٌٝ رؾغ١ٓ اٌزؼٍُ ثؾ١ش ال  -3

 . عٕٛاد ٠3ض٠ذ ٘زا اٌفشق ػٓ 

ؼ١ٍُ األلشاْ وٍّب صادد ئِىب١ٔخ رؾم١ك أ٘ذاف اٌزؼٍُ ٠ٚىْٛ اٌزؼٍُ وٍّب رىشسد عٍغبد ر  -4

أوضش فبئذح ػٓ اٌغٍغبد األلً رىشاسا فٟ خالي فزشح ِؾذدح ِٓ اٌضِٓ أِب ثبٌٕغجخ ٌطٛي اٌغٍغخ 

 .فأٗ ٠زفبٚد ٚفمب ٌطج١ؼخ اٌّبدح اٌذساع١خ ٚػّش األلشاْ

د طغ١شح فٟ ثؼغ اٌّغبالد اٌذساع١خ اٌزؼ١ٍُ اٌّضدٚط أوضش فؼب١ٌخ ػٓ اٌزؼ١ٍُ فٟ ِغّٛػب  -5
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ِضً اٌمشاءح. أِب ثبٌٕغجخ ٌزؼ١ٍُ اٌىزبثخ فمذ ٠ىْٛ اٌزؼ١ٍُ ثطش٠مخ اٌّغّٛػبد اٌظغ١شح أفؼً ِٓ 

 .اٌزؼ١ٍُ اٌّضدٚط

لجٛي األلشاْ ٌجؼؼُٙ اٌجؼغ . وٍّب اصداد اٌزٛافك اٌشخظٟ ٚاالعزّبػٟ ث١ٓ األلشاْ ،   -6

االرغب٘بد ٚاٌم١ُ ٚا٢ِبي ٚاٌخظبئض اٌشخظ١خ وٍّب ٚوٍّب اشزشوٛا ِؼب فٟ ثؼغ ا١ٌّٛي ٚ

 . صادد فشص االعزفبدح اٌزشث٠ٛخ ػٓ رفبػٍُٙ ِؼب

ٌٍزذس٠ت فبئذح وج١شح ثبٌٕغجخ ٌزؼ١ٍُ األلشاْ ؽ١ش أْ رذس٠ت األلشاْ اٌّؼ١ٍّٓ ٠ؾغٓ ِٓ   -7

 . فؼب١ٌزُٙ فٟ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌزؼ١ٍُ

 :أشكال تعهيى األقشاٌ يٍ حيث

 . ( أػّبس ِخزٍفخ –) ٔفظ اٌؼّش  -ؼٍُ ٚاٌمش٠ٓ اٌّزؼٍُ:ػّش اٌمش٠ٓ اٌّ -

 .( ِغّٛػخ طغ١شح –) اصٕبْ -ػذد اٌّشزشو١ٓ فٟ اٌزؼٍُ : -

 .(دٚس رجبدٌٝ –) دٚس صبثذ  -اٌّغئ١ٌٛبد ) األدٚاس (: -

 (رى١ٍّٟ –) وً  -ٔٛع اٌّشبسوخ: -

 ،21،  3،،2،  ػٓ ثؼذ ( . ) ِؾّٛد ١ِٕغٝ –ٚعٙب ٌٛعٗ  –ٔٛع اٌزؼ١ٍُ ) فشدٜ خظٛطٟ -

 :211) 

 

ٚلذ أصجزذ اٌذساعبد اٌّزؼذدح ، فبػ١ٍخ ٚوفبءح أعٍٛة اٌزذس٠ظ ػٓ ؽش٠ك اٌضِالء ، فٟ ثشاِظ 

ػالط طؼٛثبد اٌزؼٍُ ثظفخ ػبِخ ،ٚوزٌه فٟ رؼٍُ اٌّٙبساد االعزّبػ١خ ، أٚ فٟ اٌظفبد 

 . اٌشخظ١خ

 

 اسرتاتيجيت متثيل األدوار )) لعة الدور ((

" ٔشبؽ ئسادٞ ٠إدٞ فٟ صِبْ ِٚىبْ ِؾذد٠ٓ ، ٚفك لٛاػذ ٚ أطٛي ٠مظذ ثٍؼت اٌذٚس 
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 ِؼشٚفخ ٠ٚخزبس ف١ٙب اٌّشبسوْٛ األدٚاس اٌزٟ ٠مِْٛٛ ثزأد٠زٙب۔

ر١ّٕخ  ٠ٚطٛس اٌطالة فٟ ِّبسعخ ٘زا إٌشبؽ ِٓ لذسارُٙ ػٍٟ اٌزؼج١ش ٚاٌزفبػً ِغ ا٢خش٠ٓ ،

 عٍٛو١بد ِشغٛة ف١ٙب ، ٚرط٠ٛش شخظ١برُٙ ثأثؼبد٘ب اٌّخزٍفخ .

 أًَاط نعة انذٔس

 : نعة انذٔس انتهقائي أٔالً :

ٚف١ٗ ٠ّبسط األفشاد األدٚاس فٟ ٔشبؽبد ؽشح غ١ش ِخطؾ ٌٙب ٠مَٛ اٌطالة ف١ٙب ثٍؼت اٌذٚس 

 دْٚ ئػذاد ِغجك .

 : نعة انذٔس انًخطط نّ  ثاَياً :

ْ اٌؾٛاس لذ رُ ئػذادٖ ِٓ ِظبدس أخشٜ ٠ٚمَٛ اٌّؼٍُ ثزٛع١ٗ اٌطالة الداء ٕٚ٘ب ٠ّىٓ أْ ٠ىٛ
 ٘زٖ األدٚاس فٟ اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ .

 خطٕات نعة انذٔس

 ٠زىْٛ ٔشبؽ ٌؼت اٌذٚس ِٓ ػذح خطٛاد ٟٚ٘ :

 ر١ٙئخ اٌّغشػ أٚ اٌّىبْ . •     اخز١بس اٌّشبسو١ٓ . •    ر١ٙئخ اٌّغّٛػخ . •

 إٌّبلشخ ٚاٌزم٠ُٛ . •       اٌزّض١ً أٚ األداء . •     اٌّشب٘ذ٠ٓ .ئػذاد اٌّشالج١ٓ  •

 اٌّشبسوخ فٟ اٌخجشاد ٚاٌزؼ١ُّ . •     إٌّبلشخ ٚاٌزم٠ُٛ ِشح أخشٜ . •    ئػبدح اٌزّض١ً . •

 ٚوً خطٖٛ ٌٙب ٘ذف رغُٙ ثٗ فٟ اإلصشاء أٚ اٌزشو١ض ػٍٟ إٌشبؽ اٌزؼ١ٍّٟ . •

 عُذ استخذاو أسهٕب تًثيم األدٔاس يجة عهٗ انًعهى يشاعاة انتاني :

٠مَٛ ف١ٗ اٌّشبسوْٛ ثزّض١ً أدٚاس ِؾذدح ٌُٙ فٟ   اػٍُ أْ أعٍٛة رّض١ً األدٚاس ٘ٛ أعٍٛة •

 شىً ؽبٌخ أٚ ع١ٕبس٠ٛ ٚرٌه وّؾبٌٚخ ٌّؾبوبح اٌٛالغ .

األعٍٛة ؟ ِٚب ٘ٛ اٌّٛػٛع ؽذد أٚال ِب ٘ٛ اٌٙذف اٌزٞ رش٠ذ اٌٛطٛي ئ١ٌٗ ثبعزخذاَ ٘زا  •
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اٌزٞ رٛد اٌزشو١ض ػ١ٍٗ ؟ ٚثّؼٕٝ آخش ٠ٕجغٟ أْ رىْٛ اٌؾبٌخ اٌزّض١ٍ١خ ِشرجطخ ثّٛػٛع اٌذسط 

 ٚأ٘ذافٗ .

 اوزت اٌغ١ٕبس٠ٛ ٚؽذد األدٚاس اٌزٟ ع١زُ رّض١ٍٙب . •

 ٠ّىٕه االعزؼبٔخ ثبٌّشبسو١ٓ ٌىزبثخ اٌغ١ٕبس٠ٛ . •

ثاربؽخ اٌفشطخ ٌٍّشبسو١ٓ وٟ ٠غزٙذٚا فٟ اٌزّض١ً ثذْٚ  ٠ّىٕه ػذَ وزبثخ اٌغ١ٕبس٠ٛ ٚاالوزفبء •
 اٌزضاَ دل١ك ثٕض ِىزٛة .

 ٠ٕجغٟ أْ رىْٛ اٌؾبٌخ اٌزّض١ٍ١خ ٚاػؾخ ِٚفِٙٛخ ٌٍّشبسو١ٓ . •

 ٠ؾغٓ أْ ٠ىْٛ اٌغ١ٕبس٠ٛ لظ١شاً ِٚشوضاً . •

 ٔفغُٙ.اخزش األفشاد اٌز٠ٓ ع١مِْٛٛ ثبٌزّض١ً ، ٚػبدح ٠ىْٛ ٘إالء ِٓ األفشاد اٌّشبسو١ٓ أ •

 ٠ّىٕه رى١ٍف ِغّٛػخ أٚ ثؼغ اٌّغّٛػبد ثبٌم١بَ ثٙزٖ اٌزّض١ٍ١خ . •

 ؽذد دٚس وً فشد ، ِٚب ٘ٛ اٌّطٍٛة ِٕٗ •

 اششػ ثا٠غبص ٌٍّشبسو١ٓ ِٛػٛع اٌّشٙذ ٚاألدٚاس اٌزٟ ع١زُ اٌم١بَ ثٙب . •

اإلعبثخ ػٓ اروش ٌٍّشبسو١ٓ ِبرا رش٠ذ ُِٕٙ ػٕذ االٔزٙبء ِٓ سؤ٠خ اٌّشٙذ اٌزّض١ٍٟ ، ً٘ رش٠ذ  •

 أعئٍخ ِؼ١ٕخ أٚ ئ٠غبد ؽٍٛي ِؼ١ٕخ أٚ االٔزجبٖ ٌّّبسعبد ِؼ١ٕخ .

 ؽذد صِٓ اٌّشٙذ اٌزّض١ٍٟ ، ٚوزٌه صِٓ اإلعبثخ ػٓ األعئٍخ أٚ اٌؾٛاس اٌزٞ ٠زجغ رٌه اٌّشٙذ  •

اؽشص أْ ٠غغذ اٌّشٙذ اٌزّض١ٍٟ ٚالؼبً ؽم١م١بً ال خ١ب١ٌبً ، ٌٚىٓ ٠ؾغٓ اعزخذاَ أعّبء ِغزؼبسح  •

 ض١ٍٓ ثذالً ِٓ أعّبئُٙ اٌؾم١م١خ .ٌٍّّ

اؽٍت ِٓ وً ِّضً أْ ٠زمّض اٌذٚس اٌّىٍف ثٗ ثظذق ٚئرمبْ ، ٚأْ ٠ؼغ ٔفغٗ ِىبْ  •
 اٌشخظ١خ اٌزٟ ٠ّضٍٙب ٚأْ ٠زخ١ٍٙب ثؼّك ، ٚأْ ٠زظشف ثٕفظ اٌطش٠مخ .

 ٠ؾغٓ رطؼ١ُ اٌّشٙذ ثشٟء ِٓ اٌفىب٘خ ٚاإلصبسح . •

 ٚػذَ اٌزؼ١ٍك .اؽٍت ِٓ اٌّشب٘ذ٠ٓ اٌزضاَ اٌٙذٚء  •
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 ٔفيًا يهي انُقاط األساسية انتي تظٓش أًْية استعًال ْزِ انطشيقة ، ْٔي:

ٚرؼًّ ٘زٖ اٌطش٠مخ ػٍٝ سفغ دسعخ اٌؾّبط ٚاٌشغجخ ػٕذ اٌّزؼٍُ -1  

ؽش٠مخ رّض١ً األدٚاس ِٓ اٌطشائك اٌغ١ذح ٌزؼ١ٍُ اٌطٍجخ اٌم١ُ االعزّبػ١خ -2  

اٌطٍجخ ػٍٝ االرظبي ٚاٌزٛاطً ف١ّب ث١ُٕٙ ٚاٌزؼٍُ ِٓ ثؼؼُٙ اٌجؼغ ثغغ إٌظش  رشغغ -3

 ػٓ االخزالفبد اٌضمبف١خ ٚاالعزّبػ١خ ف١ّب ث١ُٕٙ

٠غزط١غ اٌّؼٍُ، ِغزخذِبً ٘زٖ اٌطش٠مخ،أْ ٠زؼبًِ ِغ ِخزٍف فئبد اٌطٍجخ ثغغ إٌظش ػٓ  -4
ٌّزؼ١ٍّٓلذسارُٙ.فٟٙ ؽش٠مخ ع١ذح ٌٍزؼبًِ ِغ اٌفشٚق اٌفشد٠خ ث١ٓ ا  

 دٔس انًعهى يٍ أجم تفعيم أسهٕب نعة األدٔاس:

ال ٠ىْٛ ِم١ّب فٟ سدح فؼٍٗ ػٍٝ اعزغبثبد اٌز١ٍّز۔ ثً ٠ىْٛ ِؼ١ٕب ٌُٙ۔ -1  

٠ىْٛ ِششذا ِجبششا أصٕبء ٌؼت اٌذٚس۔ -2  

٠م١ُ األدٚاس ٚإٌّبلشبد ؽٛي ؽج١ؼخ اٌّٛلف اٌزٞ عٛف ٠إدٜ۔ -3  

٠شغغ اٌزفغ١شاد اٌجذ٠ٍخ ٌألدٚاس۔ -4  

٠ششػ ٠ٚؼجش ػٓ سدح فؼٍٗ ػٍٝ اعزغبثبد اٌزال١ِز ِٓ أعً ص٠بدح ٚػ١ُٙ ٌٛعٙبد إٌظش  -5

 ٚاٌّشبػش ٚاٌم١ُ اٌزٟ رُ اٌزؼج١ش ػٕٙب

  

 

 

 

 اسرتاتيجيت األلعاب التعليويت

 تعشف إستشاتيجية األنعاب انتعهيًية عهٗ أَٓا :
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ّْٛ رؾذ ئششاف ٚرٛع١ٗ ِغّٛػخ ِٓ األٔشطخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؼم١ٍخ أٚ اٌجذ١ٔخ ٠مَٛ ثٙب اٌّزؼٍ

اٌّؼٍُ، ٚفٟ ػٛء ِغّٛػخ ِٓ اٌمٛاػذ ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌٛاػؾخ ٚاٌّؾذدح اٌزٟ رٛػؼ خطٛاد 

 ع١ش اٌٍؼجخ ِٚؾذداد اٌفٛص ف١ٙب، ٚرٌه ثٙذف رؾم١ك غب٠خ رؼ١ّ١ٍخ أٚ رشث٠ٛخ ِؾذدح.

 

      تتحذد يشاحم خطٕات إستشاتيجية األنعاب انتعهيًية في اآلتي :

اٌٍؼجخ: ؽ١ش ٠زُ اخز١بس اٌٍؼجخ ثٕبًء ػٍٝ أ٘ذاف اٌذسط ِٚالئّخ اٌٍؼجخ ٌّغز٠ٛبد  اخز١بس -1
 اٌزال١ِز، ِٚذٜ رٛافش ػٕظش اٌزش٠ٛك ف١ٙب.

رظ١ُّ اٌٍؼجخ: ٚرٌه فٟ ؽبٌخ ػذَ رٛافش أٌؼبة عب٘ضح ِٕبعجخ ٌٍّٕٙظ، ٚرٌه ٠زطٍت ِٓ  -2

 اٌّؼٍُ ػذح لذساد، ِٕٙب:

 ئدسان اٌؼاللبد ث١ٓ أ٘ذاف إٌّٙظ ٚاٌٍؼجخ.•                        رؾ١ًٍ ِؾزٜٛ إٌّٙظ. •

 اٌمذسح ػٍٝ االثزىبس ٚاٌزخ١ً.•            ِؼشفخ أوجش لذس ِٓ ِظبدس اٌزؼٍُ اٌّزظٍخ ثبٌٍؼجخ. •

رمذ٠ُ اٌٍؼجخ: ؽ١ش ٠غت رٛػ١ؼ ؽج١ؼخ اٌٍؼجخ، ٚأ٘ذافٙب ٚلٛاػذ اٌؼًّ ف١ٙب، ٚاٌّفب١ُ٘  -3

 ٚاٌّشىالد اٌزٟ لذ رؾز٠ٛٙب.

رٛص٠غ األدٚاس: ٠ٚغت أال رزُ ػ١ٍّخ االخز١بس ثطش٠مخ ػشٛائ١خ، ثً ٠غت أْ رزٛافش ٌذٜ  -4
 اٌّؼٍُ ِجشساد االخز١بس ٚرٛص٠غ األدٚاس.

اٌّالؽظخ ٚاٌزغغ١ً: ؽ١ش ٠مَٛ اٌّؼٍُ ثشطذ وبفخ عٛأت األداء ٌٍزال١ِز فٟ أصٕبء رٕف١ز  -5

 اٌٍؼجخ.

٠ُ ِشؽٍٟ(، ٚثؼذ االٔزٙبء ِٓ اٌٍؼجخ )رم٠ُٛ ٔٙبئٟ(، رم٠ُٛ اٌٍؼجخ: ٠ٚزُ رٌه أصٕبء اٌٍؼجخ )رمٛ -6

ؽ١ش ٠ؾذد ِذٜ طالؽ١خ اٌٍؼجخ ِٚذٜ االعزفبدح ِٕٙب. ٠ٚغت أْ ٠شزشن اٌزال١ِز فٟ ػ١ٍّخ 
 ئطذاس اٌؾىُ ٚاٌزم١١ُ.

 ٔفيًا يهي تعض انًُارج ٔاأليثهة ألنعاب تعهيًية أٔ تشتٕية، ٔيُٓا:

اٌغ١بساد، ٚاٌمطبساد، ٚاٌؾ١ٛأبد، ٚا٢الد، ... أٌؼبة األشىبي اٌّغغّخ: ِٕٚٙب اٌذِٝ، ٚ -1

 اٌخ.
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 األٌؼبة اٌؾشو١خ: ِٕٚٙب: أٌؼبة اٌغجبق، ٚاٌغشٞ، ٚاٌىشح ثأٔٛاػٙب، ٚاٌمفض، ٚاٌزغٍك ... اٌخ. -2

أٌؼبة اٌزوبء ٚؽً اٌّشىالد: ِضً: األٌغبص، ٚاٌشعَٛ، ٚاألشىبي اٌّخزف١خ ثذاخٍٙب،  -3

 غٍُ ٚاٌضؼجبْ، ٚأٌؼبة اٌزخ١ّٓ.ٚاٌىٍّبد اٌّزمبؽؼخ، ٚاٌذ١ِٕٚٛ، ٚاٌ

 األٌؼبة اٌف١ٕخ: ِضً: اٌزّض١ً، ٚاٌشلض، ٚاٌغٕبء، ٚاٌّغشػ، ٚأداء األدٚاس. -4

اٌّغبثمبد: ؽ١ش ٠مغُ اٌفظً ئٌٝ فش٠م١ٓ، أٚ ٠زُ رشى١ً فش٠م١ٓ ٠ٚزُ اٌزجبسٞ ث١ّٕٙب فٟ  -5
 اإلعبثخ ػٓ األعئٍخ، ٚرزخز دسعبد اٌزمذ٠ش طٛسح ٔمبؽ رؾغت ٌىً فش٠ك.

 

 يزايا إستشاتيجية األنعاب انتعهيًية:

رغبػذ ػٍٝ رىبًِ إٌّٛ اٌغغّٟ، ٚرم٠ٛخ اٌؼؼالد، ٚاٌزخٍض ِٓ اإلفشاصاد اٌضائذح  -1

 اٌؼبسح.

 رغزة أزجبٖ اٌّزؼٍُ ٚرض٠ذ ِٓ دافؼ١زٗ ٌٍزؼٍُ ٚاػزّبدٖ ػٍٝ ٔمغٗ. -2

 رمٛٞ سٚػ اٌزفبػً االعزّبػٟ ػٕذ اٌّزؼٍُ، ٚرغؼٍٗ ٠زٛاطً ِغ ا٢خش٠ٓ. -3

 رٙزة اٌخٍك فٟ عٛ اٌزفبػً االعزّبػٟ ٚرظمً اٌغٍٛن اٌفشدٞ. -4

رٛفش فشص اٌّشبسوخ اإل٠غبث١خ فٟ األٔشطخ االعزّبػ١خ، ٚفٟ اٌزؼبًِ ِغ ا٢خش٠ٓ ثشٚػ  -5

 رؼب١ٔٚخ ؽ١جخ.

رؼ١ك اٌٙٛح ث١ٓ اٌزال١ِز رٚٞ اٌمذساد اٌذساع١خ اٌّخزٍفخ فٟ اٌفظً اٌٛاؽذ. -6  

 اٌّغ١طش ػٍٝ اٌفظً، ؽ١ش ٠ٕشؾ اٌز١ٍّز ٠ٚشبسن فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ.رإدٞ ئٌٝ وغش اٌشٚر١ٓ  -7

رؾمك ػذح أ٘ذاف رؼ١ّ١ٍخ. -8  

 رّٕٟ ِٙبساد اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٌذٜ اٌزال١ِز. -9

رٛفش اٌّشٚٔخ فٟ اٌزذس٠ظ ِٓ خالي اٌزفبػً ِغ اٌخجشاد ٚاٌّٛالف اٌّزؼذدح اٌزٟ رٛفش٘ب  -،1
 اٌٍؼجخ
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ِغز٠ٛبد ػٕذ ثذا٠خ اٌٍؼجخ ٚأصٕبء اٌزفبػً ِؼٙب. رغبػذ ػٍٝ أْ ٠زؼٍُ اٌزال١ِز ػٍٝ -11  

رز١ؼ اٌفشطخ ٌّٕٛ اٌزخ١ً ٌذٜ اٌزال١ِز ِٓ خالي ٌؼت اٌذٚس فٟ األٌؼبة ، وأعٍٛة اٌؼًّ  -12

 ٚاٌزفبػً ِغ اٌّؾزٜٛ اٌؼٍّٟ ٌٍّبدح.

رغبػذ اٌزال١ِز رٚٞ اٌّشىالد اٌخبطخ ِضً ثط١ئٟ اٌزؼٍُ ِٚٓ ٌذ٠ُٙ طؼٛثبد فٟ اٌمشاءح  -13
ش اٌمبدس٠ٓ ػٍٝ اٌزشو١ض ٚاالعزّبع اٌّشوض ٌششػ اٌّؼٍُ.، ٚغ١  

  :انششٔط انٕاجة تٕافشْا في األنعاب انتشتٕية

 .ِٕبعجزٙب ٌؼّش ٚصمبفخ اٌالػج١ٓ  -1

 .ٚػٛػ رؼ١ٍّبرٙب ٚلٛا١ٕٔٙب  -2

 .عٌٙٛخ اٌزؼبًِ ِؼٙب  -3

 .عٌٙٛخ ؽفظٙب  -4

 .أْ رىْٛ ػ١ٍّخ  -5

 .عبرث١خ شىٍٙب  -6

 ػٍٝ ثطبلخ رم١١ُ رارٟ ئؽزٛاؤ٘ب -7
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 :عـاملزاج
  

1995، أعب١ٌت اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٝ ػّبْ : داس اٌششٚق ،   ػب٠ش ص٠زْٛ •  

ِبداْ ِٛ٘بْ ، سٚٔبٌذا . ً٘ ) ِؾشس ( ، رفش٠ذ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ فٝ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك رشعّخ  •

1997اثشا١ُ٘ ِؾّذ اٌشبفؼٝ ، اٌى٠ٛذ ، ِىزجخ اٌفالػ ،  

–، اٌى٠ٛذ  1وّبي ٠ٛعف اعىٕذس ِٚؾّذ رث١بْ غضاٜٚ : ِمذِخ فٝ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ، ؽ  •

1995داس اٌفالػ ،  

ِؾّذ اعبػ١ً ػجذ اٌّمظٛد : رذس٠ظ اٌذساعبد االعزّبػ١خ ، رخط١طٗ ، ٚرٕف١زٖ ٚرم٠ُٛ ػبئذٖ  •

1،،2اٌزؼ١ٍّٝ ، االِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذٖ ، ِىزجخ اٌفالػ ،  

ٓ: اٌزذس٠ظ اٌفؼبي، ِششٚع ر١ّٕخ لذساد أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌم١بداد، ِغّٛػخ ِإٌف١ •

.5،،2اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍغبِؼبد ، اٌمب٘شح ،  


