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 ملخص

والتد  تتللدا التلدوير رية صدمبالجامعدات العليميدة أهدم ركدا ا العمليدة الت  يحدداستراتيجيات التعليم والتعلم من إتعتبر   
 أن ذاك التلوير قدد يغد ل الئدا مين  لد  العمليدة التعليميدة والتربدويين نتا ج، إالال  أفضل للوصول إلالمستمر والدراسة  

 للوصول إل  التعليم المتميا. ابغ ل خاص، ولكن يتعين  ل  كل المغاركين بتلبيق نتا جه وا تباره منهاج
والتعلم باستخدام النماذج  غافون  والتعلم باالكت كالتعلم التعاون  والتعلم االلكتروالتعلم الحديثة م ي لالتعستراتيجيات وع اوتتن 

، تلدك االسدتراتيجيات تحئدق أهدداف العمليدة التعليميدة والتد  تنئسدم إلد  اقهدداف العئلنيدة واقهدداف المهاريدة وغيرها
 .واقهداف الوجدانية

، لمفهدوم لد   درا ا، ويركا ة التعلمكأداة لتحسين بي  المجسمات  باستخدام  التعلم    مومفهالبحث  لرح  نللق ي ن هذا المم 
تحدت مفداهيم الدتعلم  نويلرح استراتيجة التعلم التعاون  كاستراتيجية مساندة للدتعلم باسدتخدام المجسدمات واللتدان تنددرجا

 بجامعدة الفيدوم لكليداتلدلا بححددي الا لد  مجمو دة مدن سدمات باستخدام المج، ثم يل  ذلك تلبيق مفهوم التعلم النغل
 .لفيومومعهد المستئبل با

ثدم يئدوم بتحليدل هيم اقساسية للتعلم باستخدام المجسمات والتعلم التعداون  بحث دراسة نظرية يستعرا بها المفاالهج  وينت 
باسدتخدام االنغدا   لدر لتعليم  صه الخصو ل  وج سةكلية الهندت المصرية وب الجامعاة من ورش العمل الللبية ب أربع
باسدتخدام  ان ل المبدفد  أ مدا لدر  تدربيل اللدوا  ونغدالديم االولتع  البديلدة،  ماتمجسدستخدام البا  لجمالونات الفراغيةا

تحليدل تلدك ، ثدم يدتم أسس وأهداف التلبيق ثم  را خلوات العمل وتئيديم الدورشوضع    من خلل،  المجسمات الحئيئة
 .ل  منهجية التلبيقالورش للوصول إ

 ة تعلدم مئترندة بدالتعلم التعداون  لتحسدين العمليدة التعليميدةيجي والمجسمات كاسترات   تلبيق استخدام النماذج  البحث  ئترحي و
من خدلل مجسمات لتلبيق التعلم باستخدام اللية آمنهجية و  اقتراحب ويخلص البحث    لبية الكبيرة،د الل  اق دالت لا  للو

 .التعلم ةة تحسين بي  المكاني  التعاون التعلم 

 
 .الورش التعليمية -التعاون  التعلم -يةالتعليم المجسمات: الكلمات الدالة
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Abstract 
Educational and learning Strategies are considered one of the most basic pillars for the 

learning process in Egyptian Universities, in which they need continuous development to 

reach best results.  Despite being the role of educationists, development requires to engage all 

participants in applications and to consider it the methodology for achieving high qualified 

distinct learning. 

Various Learning Strategies, such as Co-operative learning, Electronic learning, Learning by 

Discovery and Learning Models… etc., are being applied to achieve the main three objectives 

of the learning process which are the Cognitive, Psychomotor and Affective objectives. 

 

The paper aims to focus on the strategy of "The Learning Models" as a tool to improve the 

learning environment; it also includes "The Co-operative Learning" as a complementary 

strategy, both proposed to act as an integrated Active Learning strategy. The study starts with 

a theoretical approach presenting main concepts and determining objectives of the selected 

strategies. Then, it analyzes four students' workshops in Egyptian universities, especially in 

faculties of Engineering in order to deal with and illustrate spatial designs such as learning the 
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structure of Space-truss through Alternative Modeling, and learning the process of Masonry 

bonding through Real Modeling. The analysis presents the application steps and workshops' 

evaluation to achieve the proposed methodology that will be applied and examined on groups 

of students in one of the faculties in Fayoum University and in the Future Institute in Fayoum. 

 

Finally, the study concludes that the proposed methodology could be considered as an 

applicable integrated method to enhance the learning process and to overcome problems due 

to huge numbers of students in the education process. 

Key words 
Learning models, cooperative learning, educational workshops. 

 مقدمة
ا منددذ  ة من اللر  التئليديددة والمتعددارف  ليهدد  ل  مجموبالجامعات المصرية  التعليم ف  الفترات السابئة    ا تمد

 لدد  المعلددم والددذي يعددد المصدددر م ات السنين كلريئة المحاضرة بغكل ر يس  وكذلك النئاش واللتان تعتمدددان  
العئل والجسددد والوجدددان   أهداف التعلم تخالايم، إال أن  ين ف  التعلترسخان مفهوم التلئللمعلومة واللتان    اقوحد

 Mahatma Gandhiويئددول  يددة واقهددداف الوجدانيددة،ن باقهددداف العئلنيددة واقهددداف المهارفيما تعددرف اآ
لتعليم ل بجانا اليس العم الهدف"  أنويرى  يةالتعليم  العملية أهم  ناصرتغكل أحد  أن الحرف    (1869-1948)

 تخدددم أهددداف من ذلك فددحن لريئددة المحاضددرة أصددبحت ال، (Kochhar, 2000)  "من خلل العملإنما التعليم 
م الحديثددة نها قد تضر بها حيث أنها تركا  ل  المعلم بينما تركا لر  واستراتيجيات التعلدديالعملية التعليمية بل أ

وتحددول دور المعلددم بغكل ذات     يلها وفهمهاالمعلومة وكذلك تحلاكه ف  الوصول إل    ل  اللالا والذي يتم اغر
توجيه ممددا يجعددل اللالددا هددو  ملية الوصول للمعلومة حيث يئوم بال الملئن إل  المرغد والذي يسهل لللالامن  

 .(1989)جابر،  الباحث الر يس  للمعلومة
 

مجسمات والتعلم ال التعاون  والتعلم باستخدام لمتعلالتعلم النغل كاق استراتيجيات التعلم الحديثة وتلبيفحن  من ذلك  
كالمحاضرة من حيث ضعف الفهددم يئض   ل  مغكلت تلبيق اللر  التئليدية  بالجامعات المصرية    كترون لالا

 .قف التعليم مغاركة الللا بالمودم ي يظهر من  لنسيان أو الملل الذالللب  أو ا
 

 االشكالية البحثية .1
 ف  التال : ص المغكلةلختت

 ف  وجود ا داد للبية كبيرة.التعلم باستخدام المجسمات استراتيجية  دم وجود منهجية لتلبيق   -
 غاركة مما يؤثر  ل  التحصيل اقكاديم .المدم لللب  نتيجة لعضعف االستيعاا ا -
 .وه  اقهداف المهارية أحد أهداف العملية التعليمية دم تحئيق  -
 تعلم مختلفة  ن التلئين.  للللا والت  تتللا استراتيجيات ية امغاركة الجم دم تحئيق ال -

إلدد   كنة ولددم يرتددقاالحالة السدد المصرية ما اال ف   ومما سبق ومن خلل الدراسة نجد أن التعليم ف  الجامعات  
 التعليم  والمستوي الللب .بي ة التعلم النغل والت  أضحت السبيل لتحسين النتاج 

 
 لدراسةأهمية ا .2

أهم التعرا  تأت   ف   الدراسة  تلك  تتالستراية  ف   ملية يجيات  الللا  وتغرك  التعلم  بي ة  تحسن  حديثة  علم 
تعل إل   للوصول  تركاالتعلم  والدراسة  نغل  الل  م  لت يير  ذلك  تلك   ل   لتلبيق  مساحة  لترك  بالجامعات  وا ح 

باإلضافاالستراتي اجيات،  تحسين  إل   بينة  االنسانية  خلل    لعلقات  من  كذلك الللا  التعاون   التعلم  تلبيق 
 .بين الللاتؤثر بدورها ف  تلوير التفا لت   والت
 

 أهداف البحث .3
 ومنها: من اقهداف الر يسيةيهدف البحث لمجمو ة 

كددالتعلم   حديثددةلددتعلم اليجيات اواسددتراتيم التئليديددة كالمحاضددرة والمناقغددة  ارنة بين اسددتراتيجيات التعلدد المئ -
 .ستخدام المجسماتوالتعلم با ون التعا

 المجسمات مع استراتيجية التعلم التعاون . التعلم بمسا دة دراسة دمج استخدام -
 .باستخدام المجسماتلم التع ل  مفهوم  التعرف -
 المئترح.بغكل  مل  للوصول إل  نتا ج تد م اللرح باستخدام المجسمات تلبيق مفهوم التعلم  -
 بالمستئبل. تتلبيق ورش التعلم باستخدام المجسماتسا د  ل  ة هجيومنالوصول إل  محددات  مل  -
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 البحث وهيكل يةمنهج .4
حليل  لمجمو ددة لم فالمنهج التيات التعاستراتيجظري الستعراا حثية غملت المنهج النانتهج البحث  دة مناهج ب

يات الددتعلم اتيجاسددتريبدددأ البحددث بعددرا ، حيددث ل   ينات بحثيددةمن ورش العمل فالمنهج المئارن والتلبيئ   
نمدداذج والددتعلم التعدداون  ثددم يتلددر  إلدد  العلقددة بددين اسددتراتيجيات التعلدديم ام الدختسدد الحديثة وباقخص التعلم با

 .م الحديثة متمثلة ف  التعلم التعاون  والنغلالتعلتئليدية واستراتيجيات  ال
 
االستراستعرا  يثم   تلك  مجتلبيق  خلل  من  التعليميتيجيات  الورش  من  غملت  ة  مو ة  تعليم حيث  ورغت  

الجم انغا   الفراغية  نولامفاهيم  بديلةات  اللوا    كمجسمات  تربيل  لر   تعليم  كمجسمات    بالبنا وورغت  
التلبيق  ل ،  حقيقية تم  للورغة ثم غرح لالا من خل  60لبية ف  حدود  أ داد ل  حيث  ل وضع اقهداف 
 ل مات    مجمو فتئسيم الللا إللمجسمات المللوبة  ل  غترالات الماديةاالل  ذلك وضع  تا ونظريتوي  المح
 لتحديد مكتسبات التعلم.  ستبيانات أو الملحظةفالتئييم من خلل االمتابعة العمل  مهام ثمتحديد الو

الدراسة تغمل    ن من التيوضع حل  ن هما الجمالونات الفراغية وتربيل بلوكات اللوادرسين مختلفييار  اخت  وكان
درس   المجسماتأوالهما  به  بالمو  البديلة  تستخدم  التلبيق  تسا  داالستحالة  درس  وثانيهما  بها قصلية،  تخدم 

 الملروحتين. الحالتينئيئة وبالتال  يمكن قياس النتا ج ومئارنتها ف  المجسمات الفعلية الح
 لبيق تلك الورش بالمستئبل.  ل  ت تسا د ومنهجية محددات  مل إل لتصل  نتا ج الورشتستخلص ثم 

لتلبيق   استنتاج آليةمع    ت مع د م التعلم التعاون اجسمملا  استخدامتلبيق استراتيجية التعلم بثم توضع منهجية  
 ح.اللر
 

 حديثةالتعلم الاستراتيجيات   .5
حيددث   جابيددةلحالددة االيلبية إلدد  انئل اللالا من الحالددة السدد لالنغل  التعلم    الحديثة  ل   يات التعلماتيجاستر  تعتمد

والددتعلم النمدداذج والمجسددمات ارات كمهدد لا مسددتخداوالددتعلم باالددتعلم التعدداون  تعتمددد مبددادت الددتعلم النغددل  لدد  
والددتعلم   (2007)حبيددا،     ل بينهم(التفامهم و)حيث يد م استخدام الحاسا اآل  تفكير الللا وتعلااللكترون 

وكذلك يعرف التعلم النغل (Kumari & Rao, 2004) ايارة الميدانيةباالكتغاف والتعلم بالمحاضرة والتعلم بال
 Valeh) ف   ملية الددتعلم. يةنعئلال تهقدراالمتعلم الستخدام  ل  أي مدي يتللا منإ حنغال  ئلن  يوضبأنه 

Gholami, Atena Attaran, Mostafa Morady Moghaddam, 2014) 
 اللر  التدريسية كما يل :بعا ويختص ذلك الجا  بعرا مفاهيم 

 
 تسماباستخدام المجأوال: التعلم  1. 5

غكل أللق   ية ف تعليم الوسا ل ال 1Edgar Daleصنف إدجار ديلحيث ليمية عتلالوسا ل ا تصنف المجسمات من
ا  من  أقسام  يتضمن  غرة  حيث  الخبرة،  مخرول  أو  الخبرة  مثلث  التلوسا  ليه  قا دة  ل  من  متدرجة  عليمية 

   ا ة رئلاو    تمثل اققوال  والت عال وحت  قمته  ة من اقفوكذلك يندرج الهرم من الئا د  المخرول إلى أ له )قمته(
(Beverly Davis, Michele Summers, 2014)تج تو متميع  م  مجمو ات  ثلث  ف   العغر  تالية  اققسام 

أساس   للمت لى  تهيؤها  الت   وه :الخبرة  المحسوعلم  الوسا ل  اقولى:  الخبرات    سة المجمو ة  بها  )ويندرج 
 (.4، والخبرات الممثلة3دلة ، الخبرات المع2المباغرة
الثالمجمو  المحسوسة  سا لولا   انية:ة  العملية،  غبه  العروا  بها  االرح  )ويندرج  المعارا  لت  لعلمية، 

 صوتية(.المتحركة، الصور الثابتة والتسجيلت ال لمتاحف، الصوروا
 ( 2004)سالم،  .(6ة ، والرموا اللفظي5)ويندرج بها الرموا البصرية  دةالمجمو ة الثالثة: الوسا ل المجر 

يتعامل مع الخبرة  لالا  ن القا دة الهرم وه  أفضل الوسا ل التعليمية ق  ة ف رغابة المالخبرويضع ادجار ديل  
والت  أ    الحئيئية  العكس  و ل   حواسه  بجميع  منها  الليستفيد  الرموا  فئل  ل   يركا  والذي  الهرم  ظية  فل  

 ( 2019)حلوان ،  .(1كما هو موضح يغكل )  والسمع

 
 . 1969فعام  9541ثم طوره عام  1946م  ط الخبرة عا مخرو وضع ادجار ديل  1
 في مواقف حقيقية ويستخدم بها حواسه المختلفة.  يتعرض لها المتعلمت التي اخبرلالخبرات المباشرة هي ا 2
 هي بديل مختصر للحقيقة مثل العينات والنماذج.   حقيقية وإنما لة هي خبرات ليستالخبرات المعد 3
 ومسرح العرائس.  حيرحة كالتمثيل المسري الخبرات الممسالخبرات الممثلة ه 4
 ط، والجداول. البيانية، الخرائ الرسوم ةموعجالرموز البصرية وهي م 5
ا  ر الكتاب المدرسي من أكثر المواد التعليمية اعتمادالتلميذ ويعتبء لها معاني عند الرموز اللفظية هي رموز مسموعة أو مكتوبة ألشيا 6

 ظية والبصرية. ز اللفعلي الرمو
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الخبرات الفعلية المباغرة،  مل معالتعاذي يوضح أهمية ل اومخرول الخبرة من تصنيف ادجار ديل  (1)غكل

 . (2019)حلوان ،  المصدر:
لتعامددل باقغدديا  المحسوسددة فدد  التدددريس هميددة ا لدد  أ  89erBrunوبرونددر  7Piagetدراسددات بياجيددة    دتأكو

ر لهددا أثدد   ةيدد التدددريس قن اقنغددلة المعمل  ت الحديثددة فدد  مجددالعمل كأحد االتجاهاوأيدت التدريس باستخدام الم
ليددة وكددذلك حددل العم مبددادتمسددتويات تمكددنهم مددن المفدداهيم والمهددارات والحصدديل اللددلا، وايجدداب   لدد  ت

  غددرول حدددوث الددتعلم.لدددوافع لدددي اللددلا باإلضددافة إلدد  النضددج مددن أهددم الممارسددة و، وتعتبددر االمغددكلت
 .(1994و جعنين ،  غدان)الر
 

ذلددك فدد  مواقددف  مليددة، لمبددادت وتلبيددق خلل اكتغدداف ا للا منلا فيهاويعتبر المعمل  بارة  ن بي ة يتعلم 
يئتصر دور المعلم فدد  واد، وهم الميديأاحة الفرصة للللا ك  يعالجوا بجل اتمن أ  وهو غرفة دراسية صممت

أو تصحيح االجابات الخال ة، ويحتددوي   يحةيت االجابات الصحالمعمل  ل  مراقبة استجابات الللا بهدف تثب
 اسددباتمددواد ملبو ددة وسددبورات  اديددة وذكيددة وبعددا الحسمعية وبصرية وتعليم مختلفة      وسا لل   المعمل
 Ifengspace Culture &Media) ا ل الددتعلم.ا لحفظ وسأو دواالي، كما يجا أن يحتوي  ل  مخاان يةاآل

Co., 2011) 

اسددتخدام يددة فدد  الددتعلم وااليجاب  عمدد هداف المعرفية والنفسحركية والوجدانية  ئيق اقإل  تح  وا التعلمويهدف أسل
 يا ولر  التدريس المستخدمة.أسال نة ف ل غير اللفظ  واتساع نظرة اللالا مع المروالتفا 
 فيايا يددة تجسدددها عملية ه  تمثيل محسددوس للمفدداهيم والمبددادت والمهددارات باسددتخدام أغدديا ة المقنغلبر اوتعت

أو   جدداجيددوم والاو قلا ددات االلومن)كئوالددا اللددوا أ  ئيئيددةحلااقغيا   سمات والنماذج ومنها  وتعتمد  ل  المج
، وكددذلك الخددرا لالمكعبددات  و  (د العاالددةلمعلئة أو نماذج ومنتجات المددواا  قسئفاذج اخغبية، أو نملئلا ات الا

قددلم قورا  واقدوات الهندسددية كدداأجهدداة العددرا واقوكددذلك تعتمددد  لدد  اللوحددات والصددور واقجهدداة و
 (2004)ابراهيم،  .اهروالمئصات وغي

 
لة التدد  تمثددل خبددرات تعليميددة تددرتبل غاقن اختيارتخليل وتنئيذ الدروس تحليل لبيعة محتوي الدرس وثل  ويم
اللددلا لللا مع تعلدديم  بئا للخصا ص العئلية والجسمية لتحديد اقسلوا المراد استخدامه لعليم ثم  هداف التبأ

 ل .روس بغكل  مدلام تلبيق  ثتخدام المعمل بكفا ة كيفية اس

 
 . 1965عام   ةاثيرنشأ مركز المعرفة الووأ 1980وتوفي عام  1896ولد بياجيه عام  7

 . 2016وتوفي عام  1915ام ولد برونر ع 8

وهي المستوي الحسي والتصويري  معؤفية انماط 3الل من خالتطور ا والتي وضح به 1966نشر في مقال حول تطور األطفال عام   9

 الرمزي.و
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 روضا امام الفصل ككددل،  أو للا  من الالمعلم أو اللالا أو مجمو ة    مولبيعة العمل تئدي  ليا سيرومن أسا
 ل  مغكلت العمل بغكل فردي  ل  مغكلة مغتركة، أو  العمل ف  مجمو ات ص يرة    فردا، أوبغكل من  العمل
 (2010)أبوالعل،  ة.فمختل
 

التمثيل المحسوس بها حيث يتوافر   هيم والمهارات من خللف  اكساا الللا المفاة  ئيرويسهم التعليم بتلك الل
 واقعيددة وبددين اقفكددار المجددردة.لحيدداة الصددل بددين اهمدداة الول اليدددوي مددع اقغدديا  وهددو  التعام  فرصة  لللال

 (2004)ابراهيم، 
)النجددار،  .مل غير المجبر  ل  فعلهعلاف  التعلم باللعا وهو    كما يذكر مارك توينمية  التعليلمجسمات  وتساهم ا

  تمكددن لتوابعاد  ي يد م أكثر ف  اللبا ة الثلثية اقلذوال  يبدال من التخ، وتمكن الللا من االدراك    (2017
وترفددع ركيددا واالبددداع  ة للتحليددل فالتوترفع مستوي اللددلا مددن مراحددل الملحظدد اللالا من اختبار النموذج  
 (Yale Poorvu center for teaching and Learning., 2019 ).   بداالا رقدرات الللا  ل  التفكي

تبعددد  ددن المهددارات و سددم وتئددويفا ة الرقي فصل وتتميا بأنها ترفع كر يس   ونمككة  الوسا ل التعليمي  وتأت 
ة يدد فيلددلا وكستخدم لتحسين قدددرات ومهددارات ومراقبددة الا يتعليمي  اردتعد موو  درس الئلق والملل بالفصل الم

 (Psychological science & research insights, 2018) .اهمة ف  تلويرهاسبهم للمعلومات والماستيعا

 
 ق كالتاليفي التطبي ماتالمجس  التعلم باستخدام سيؤثرومن ذلك 

 .البديلة لعابأو األتنوع استخدام المجسمات بين المجسمات الفعلية الحقيقية أو المجسمات المصغرة  -
 مع التعامل والتجريب اليدوي.موس دي ملكل مالطالب بشة اكراأهمية مش -
 عم التعلم.دة لل المعينة كأجهزة العرض والصور واألدوات الهندسيالوسائ استخدام -
 
 م التعاونيتعلال  ثانيا: 2. 5
 وظف ف تعاونية ص يرة ويلم التعاون  هو أحد أنواع التعلم الصف  الذي تئسم للا الصف إلى مجمو ات التع
وتتكون فيدده المجمو ددة   ما ية معا ،ت االجتالمهارااقكاديم  )الدراس ( ون التحصيل  كل م  تنميةل  صف أساسا  لا

  قدددراتهم اقكاديميددة ت التحصدديلية، أي ين فدد نددون غيددر متجانسدد د،  ادة ما يكوالتعاونية من فردين إل  ستة أفرا
تعليمية )قرا ة   TASKمة  مهللمجمو ة    لكل، ويول ومنخفض  التحصييكون بينهم متفوقين ومتوسل  التحصي

إجرا  تجارا أو نغال استئصا   ت كغف ، ا داد ة ت تمارين ت مسا ل،  حل مغكلدراس ،  موضوع ف  الكتاا ال
 ددة أهددداف جما يددة تسددعى لتحئيئهددا مددن خددلل ممارسددتها لتلددك المهمددة، مجمو.الدد ( ويكددون للبحث ت تئرير ..

ي مددن بيددنهم أالتفا ل المباغر فيمددا ف من خلل لتكليمحل اة رسة المهمامما  ف  راد كل مجمو ة معويتغارك أف
 لمددن صددور التفا دد   م، إلددى غيددر ذلددك، تبادل الخبرات، وتئديم العددون والت ذيددة الراجعددة لبعضددهل المناقغةخل
 .(2003يتون، )ا
 

بنية تخدم  ك يسا ، وكذلفلت مخهمة مختلفة أو  مل  بأنه "نموذج تدريس فريد؛ قنه يستخدم م  10 بد الحميدويعرفه  
مة أو تنظيمها يتللا من الللا أن يعملوا معا  ف  مهمة مغتركة ف  همنية ال، إن بسين تعلم الللامكافأة لتح
المكص يرة، وأن ت  جما ات الفردي" افراع بنية  الجهد الجمع  والجهد  رف وكذلك يع  (1999) بدالحميد،    .أة 
نهم  يذ العمل مع بعضهم البعا، والحوار فيما بيلمالت  دريس يتللا منت  جلتعاون  بأنه: نموذلم ا التع ل  أنه  

وأن الدراسية،  بالمادة  يتعلق  تن  فيما  الفعال  التفا ل  هذا  وأثنا   بعضا ،  بعضهم  مهارات غخصية  يعلم  لديهم  مو 
 ( 2016)الغمري،  .إيجابية واجتما ية

 
ام ف  اقنغلة بحيث االنضمين واالغتراك وآخرا  عين  ن العمل ما الراغبويهدف التعلم التعاون  لدمج اللل

 (D.John & Wheeler, 2008) .ية التفكير الناقد من خلل تبادل اقفكارث  ملدث االندماج وتحديح
علمدده حمدداس لفدد  المجمو ددة ب لالاويعمل كل بحيث ينجا كل منهم جا  من المهمة   بين الللاالعمل    يئسمو

مددل ل، وفدد  أثنددا  العن نجدداح المجمو ددة ككدد ا مسدد ول  دد همة، وإنمم المتعل  ف فئل  ن نجاحه  واليس مس بأنه ل
فدد    لالددام أدا  ال، ويتم تئيدديلوك كل منهميتناقغون حول سسلوك بعضهم البعا وبعد االنتها   للا  يلحظ ال

 نيبدد ف  الصف وليس   ات  لمجموبين اويتم التنافس    معتمدا  ل  أدا  المجمو ة وليس أداؤه الفردي فئلف  الص
 .(2005، ن)سليما فاد الصفرأ
 كددد مددن حدددوثا مددن المعلددم مددن اقولويددات اقولدد  للتألتعرف  ليهم جيدأسما  الللا وا  يعتبر التعرف  ل و

 (Macpherson, 2007) .لة الجمود بين الللا وبين المعلما مع كسر حاعلم بين اللل ملية الت
 

 
 . -شمس تربية جامعة عينربوي واستاذ بكلية العالم ت-دالحميد جابر عب 10



Learning models and cooperative learning in architectural education Maged Mohamed Aboul-Ela, P 20-45 

 

25 

 

 لي:اتلفي التطبيق كا تعاونيلاالتعلم   سيؤثرومن ذلك 
 هم.ديد مهام واضحة لمتساوية مع تح ي مجموعات عملسيم الطالب إلقت -
 ي.العمل علي تقييم الطالب بشكل جماعي والبعد عن التقييم الفرد -
 لفين في مستوي التحصيل األكاديمي.يث يكون طالبها مختاختيار المجموعة بح -
 ألمر.ا بالمجموعات اذا تطل بينمالحظة الطالب أثناء العمل مع التعديل  -
 

 لحديثةيجيات ااالستراتقليدية ويمية التت التعلاالستراتيجياالعالقة بين  .6
 ن المعلومة فيمددا معلم إل  بحثه بنفسه اللالا للمعلومات من ال  تحول المفهوم من التعليم إل  التعلم أي من تلئ 

تعلدديم الحديثددة ئليديددة ولددر  الالت ميالفوار  بين لر  التعليتأكد من خلله مفهوم التعلم الذات  وهذا هو أحد أهم 
 .لفرو  بين اللر  التئليدية واللر  الحديثةمن أهم امجمو ة  ( 1م)رق دولبالج وموضح

 واللر  التئليدية ف  التعليم  ات الحديثةالستراتيجي ا الفرو  بين ( أهم1جدول)

 االستراتيجيات الحديثة  الطرق التقليدية  

ال علم:دور الم - هو   ملية ل      رمسيلالمعلم 
والدارس   فهومليم  التع  الملئن 

 تعليم. دخلت اللجميع م

تتحدددد مهامدده ن المعلددم  وميسر فددح  ُمرغد  هو  معلملا
 أي  يددةميعمليددة التعلللمسددا د  الو  ف  كونه المعدداون

)جددابر،  ويدددير الموقددف التعليمدد ميسددر للددتعلم ال
1989). 

السددكون  اللالددا فدد  حالددة مددن دور الطالب: -
 التعليميددة  ليددةمعلك باوغير مغار

 ايجابية.ركة مغا

يئددوم اللالددا ول اللالددا حيددث  حدد   كام متمرالتعلي
قنغددلة ويبحددث ويتسددأل ويعدداا ردود أفعددال با

 امل ه.

العالقةةة بةةين الطالةةب -
 علم:والم

ثبات مكان المعلم  لدد  المنصددة 
وكدددذلك اللدددلا فددد  أمددداكنهم 

 بالمدرج دون حركة.

س وأيضددا لدرا  أثناوار  واللالا اقد  يتبادل المعلم
لدددرس ا منصددة الو الللاقماكن فئد يع  اداليتب  قد
 معلم بين الللاقد يتجول الالمدرج وأو 

الفرديةةةة والجماعيةةةة -
 علم:في الت

غددكل فددردي كددان الددتعلم سددابئا ب
المهددام لكددل لالددا حيددث تسددند 
  ل  حده.

الللا ف  مجمو ات  مددل متناسددئة تنغددكل   دمج
لنئددل وذلددك  مدد   يلعالت  ا مختلف  المسددتويمن لل

اللددلا   تغددجيعاين وتميدد المادة من  رات واالفالخب
 .ف  التحصيلضعي

داخددددل المدددددرجات والفصددددول  مكان التعلم:-
 التعليمية

داخلها أو خارجهددا فدد  غمل الفصول التعليمية  ي  قد
لهددوا  الللددق أو فدد  مواقددع العمددل فدد  حالددة ا

 ال فدد  حالددة الددتعلمالايارات الميدانية أو فدد  المندد 
  .رونتكلاال

لفددردي لتئيدديم ااال تمدداد  لدد  ا الب:تقييم الط-
 للللا.

يدديم الجمددا   حيددث يحصددل كددل لالددا  لدد  تئال
انجدداا المجمو ددة تئييمه بغكل جما   مددن خددلل  

 لدد  التئيدديم الفددرديلموكلة إليها باإلضددافة إالمهمة ا
 بما يغجع الللا  ل  العمل الجما  

يسةةةةية الطةةةةرق التدر-
 مة:المستخد

ع لمرجالمحاضرة ائة  يرلغكل  ت
قددد دريسددية ور يس  لللددر  التال

بالمعامددل   المعملدد   ا التعلميد مه
 لبحثية أو النئاش.ا

الددتعلم لددتعلم التعدداون  وتتنوع اللر  الحديثة مددن ا
الددتعلم االلكتروندد  والددتعلم م المجسددمات وباسددتخدا

باالكتغدداف والددتعلم المعملدد  والددتعلم بالايددارت 
ر  رهدددا مدددن اللددد وغي ناققدددرالميدانيدددة وتعلدددم ا

 ثة.لحديا

 رف.حث بتصباالالمصدر:  
 

دور   تمركز حول الطالب وتقليلية الحديثة والتي تدعم مفاهيم التعلم النشط تدعو لللطرق التدريسمن هذا فإن ا
 :اتيجيات عليحيث تعتمد االستر ملقن،إلي المرشد التعليمي وليس الالمعلم وتحول دوره 

دات وحدد يلددة أو الذج البدو النمدداجسددمات الفعليددة أل المن خددلتعليميددة مدد ة اليدد لملعادام المجسددمات فدد  تخاسدد  -
 المص رة.

 ج.قياس النتا   لة المكانيةومجسمات بديالتلبيق باستخدام مجسمات فعلية تنوع   -
 ع مسددتويلا ورفدد ن اللدد بدديبل  م التعاون  و مل المجمو ات كبديل التعلم الفردي لد م الددرواتلبيق التعل -

 ع الللا.المنخفا ولتغجيصيل حتلالللا ذووي ا
 ية التعليمية وتمركا اللالا كمحور للتعلم.للمعلم كميسر للعمالتأكيد  ل  دور ا -
 ن وليس التئييم الفردي.م الجما   لتغجيع التعاوئييلتد  ل  ااال تما -
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   الئددادمالجا  لكغ ة التعلم، ويتحسين بيوهذا يد و للتلبيق بغكل  مل  لرؤية بعا النتا ج الت  قد تساهم ف   

التعدداون بيددنهم كنددوع مددن اقنغددلة   يم اللددلا ولرفددع روحقسام العمارة ف  تعلوالذي تنتهجه أ  عمل يق الالتلب
 ( نماذج من ورش العمل.2غكل)موضح بكما هو   التعليمية االيجابية

   
ت قسم الهندسة  وفعاليا ةل)أنغ   البترا  اقردن.ماذج من ورش العمل والمنتجات الللبية بجامعة ن( 2غكل )

 (2020المعمارية، 

 لمجسمات والتعلم التعاونيم اخداستعلم بااهيم التتطبيق مف .5
 دة  بكلية الهندسة  الحديثة والت  تم تلبيئها    ات التعليمالستراتيجيل   التلبيق العميختص هذا الجا  من البحث ب

لاو  2018و ام    ،2015،  2012أ وام  مرات   بئسم  ثلاالفرقة  بئت  ل   لت   بكلية الهالثة  المعمارية  ندسة 
 .سة بالفيومدالعال  للهن معهد المستئبلب قة اقول  بالئسم ذاته بجامعة الفيوم ولفروا ومة الفيهندسة التابع لجامعال

 وغمل التلبيق نو ين من ورش التعليم كالتال :
 نات الفراغية. الجمالوانغا   بالمجسمات البديلة لتعليم لر ورش تعليم  -1
 . لر  تربيل اللوابالمجسمات الحئيئية لتعليم يم لتع شرو -2

 
 التالية: سسش اقالور وغمل تلبيق

تخدام المجسمات وبمساندة  ي باسحاضرة ثم التطبيق العملح والطرح النظري بالمالتطبيق من خالل الشر -
 التعاوني. التعلم

رسين مختلفين لتطبيق علي دا  جقياس نتائء المعماري لبمواد االنشاالتطبيق علي نوعين من الدروس   -
 تدقيق النتائج.وبالتالي 

 مجسمات البديلة كالجمالونات الفراغية. مات الفعلية كبلوكات الطوب واللمجسام استخداالتنوع بين  -

 تطبيق الورشة الثانية وهكذا.العتبار عند ورشة األولي مع أخذ النتائج في اق التطبي -

 لعاب أو المواد الحقيقية لقياس النتائج.أو األد المساندة اومعبات أو الات بين المكتنوع المجسم -

 .التعلم التعاوني تطبيق استراتيجيةي العمل في مجموعات وليز عكالتر -

والت - الدراسة  محددات  الوضع  وتجميع  واألهداف  خالطبيق  من  ومن  نتائج  ورشتين  في  االستبيان  ل 
 تين.المالحظة في الورشتين اآلخر

 الطرح بشكل جيد. يتين الختبار طالب ني ترق فالتطبيق علي  -

 
 ديلةلبا استخدام المجسماتونات الفراغية بجمالء الشاوال: تعليم مفاهيم انأ 1. 7

تم تلبيئها من خلل ورغت  ت   والالبديلة  المجسمات  ن خلل استخدام  تأت  ورش  مل الجمالونات الفراغية م
 ستخدام اق واد. دام اقلعاا وبا مل باستخ

الفورش  ال  لوتغم الجمالونات  مفاهيم  وتعليم  الوحدات  وتكرار  والهرم  وموديالراغية  بينهم  ول  وغملت  الربل 
 : الورغتين التال 

 . 2012استخدام المجسمات  ام ورش  مل لتعليم مادة الرسومات التنفيذية ب -1
 . 2015م م المجسمات المعمارية لفهم النظم االنغا ية  اباستخدا ورغة  مل -2

 (. 4)(3) غكلينبالالموضحة  Space trussن الفراغ  الجمالوفاصيل عليم تبت ةواختصت الورغ
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حديد الوحدة  مسئل لسئف الجمالونات الفراغية مع ت(  3غكل)

الهرم للتكوين  المصدر:الربا    اقساسية   ، 
(Architectural graphic standards, 2000) 

الكرات  (  4غكل) ربل  مع   Jointsتفاصيل 
 Architectural) در: مصلا،  membersالعص 

graphic standards, 2000) 

 :ورغتينال صيلوفيما يل  تف
 التطبيق األول 1. 1. 7

 2012عام  اتباستخدام المجسمتعليم مادة الرسومات التنفيذية ورش عمل ل
الثالثةلبئت   الفرقة  لللا  العمل  الم  مبئس  ورغة  اإلنغا   نظم  لفهم  واارة  الار  لجمعدن   ف   ة داممالونات 

 . (2013،)أبوالعل لرسومات التنفيذيةا
 الهدف من الورشة 

لونات  أو الجما  trussesتعرف  ل  مفهوم الجمالونات المعدنية بأنوا ها سوا  كانت الجمالوناتورغة لللت اهدف
 ات التركيا بها. و لق space trussفراغية  ال

 بيق الورشةتط أسس
  : لاتلمن الركا ا غملت ا قامت الورغة  ل  مجمو ة

 استخدام المجسمات واقدوات بالعمل لبئا لعناصر محددة. -
 للا.  7إل   5للا إل  مجمو ات من م اليتئس -
 جامعة الفيوم.  –ة الهندسة  كلي -لالا بالفرقة الثالثة بئسم  مارة 60التلبيق  ل  -
  2012فبراير  ن  م  لث سا ات  مل كل أسبو ينحدود ث  ة ف محددبالكلية ولمدة    العمل -

 11. 2012يو نويإل  
  ل  االستفسارات.  دالرالمتابعة من خلل  ضو هي ة التدريس والمعاونين و -
 تعاون .تلبيق استراتيجيات تعليم متنو ة غملت التعلم باستخدام النماذج، التعلم ال -

 طبيعة عمل الطالب
 ة.  ولعمل والتئييم الجما   للمجمو ات اومجما   ام بالعمل الجمااللتا

 ة م داألدوات المستخ
 وضوع دراس  إال أنها تركات كالتال : مكل ت اقدوات المستخدمة لبئا للستراتيجية المستخدمة لو تن

الن - باستخدام  التعلم  تلبيق  ف   والعص   الكرات  لعبة  انغا   استخدمت  مفاهيم  لتعلم  ماذج 
 ونات الفراغية. الجمال

 ت.تحافلال نماذج الغبابيك ويصت نماذج قلا ات اقلومنيوم لغرح تفاخدماست -
وتعل - لغرح  التلر   محمول  ند  كومبيوتر  جهاا  مادة  ايم  استخدام  أبحاث  إلحدي  ققران 

  الرسومات التنفيذية.
 12خطوات العمل

 :تال لوا تعلمه كالجيات التعلم ولبئا للموضوع الملانئسمت خلوات العمل لبئا الستراتي
 التعلم باستخدام النماذج -أ

استخدام الألعادي  إح  تم  اقلفال  وذلنة  وكما  و صيان  كرات  الفراغيةمن  الجمالونات  محاضرة  ف   م  ه لف  ك 
الفراغية الجمالونات  إنغا   التنفيذية    لريئة  الرسومات  موضحبمادة  هو  خو  (6()5)  غكلينبال  كما  لل  من 

 الخلوات التالية: 

 
لمجسمات، التعلم  تنوعة )التعلم بالمحاضرة، التعلم باالكتشاف، التعلم باستخدام امة  استراتيجي  12د  دطبيق عتسي  اشمل الفصل الدر  11

ز علي كيملي( وسيتم الترالتعلم المعالتمثيل،  م ب ، التعلدانية ، الزيارات المينيات التعليمية، التعلم االلكترويم األقران، المسابقالتعاوني، تعل

 الورقة البحثية.  صدرج في تخص لتي تنحثية وابال ةفقط بالورق ثالث

ا  12 ترتيب  أتم  كل  تطبق  بحيث  العمل  تتابسبوعين  ستراتيجيات  شبشكل  يتم  بحيث  من رح  عي  التطبيق  يأتي  ثم  النظرية  المحاضرة 

   .يات الحديثةستخدام االستراتيجطالب باال
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 الفراغية. غرح محاضرة تفاصيل ومفاهيم الجمالونات  -1
 يا غكل الهرم الربا   بغكل فردي. كتر ةلولعص  لمحاالكرات وا للا بلعبةلا اد امد -2
 ل  تركيا وحدة االنغا  اقساسية.ول إ  للوصتعديل من خلل الاملالت ذية الراجعة وال -3
 .توثيق والتصوير للنماذج النها يةالت ذية الراجعة من المعلم مع ال -4
 دة االنغا . وحا لتركيلا الل ق  دد كبير مناالنتئال بين الللا وتلبي -5

  
تئ  يكاحدباللعا  التعلم    (6()5)ل  كغ مع  الملبئة  قدااالستراتيجيات  لمجمو ات  مل  الللا  مهمة سيم    

 المصدر: الباحث.  الفراغية.  الجمالوناتالوحدات اإلنغا ية ب يحد رم ربا   كحتجميع هدة كمحد

 التعلم باستخدام النماذج -ا
وذلك  ل  مدار اقسابيع   فيذيةلرسومات التنة ادام را أبحاث  ة ف   ختلفالم  لمواد التغلياتم استخدام  ينات  

جمو ة كل منها ف  حدود خمسة للا  اثنت   غرة م  إل   لفرقةثنا  الفصل الدراس  حيث تم تئسيم االمختلفة أ
 مل كالتال :وتم الع
كااللومنيوم، -1 المعروضة  للمواد  تجهيا  ينات  ها وغير  ضياتاقروالدهانات، و  للا من كل مجمو ة 

 يا المختلفة.تغللا من مواد
خل -2 من  البحث  بعرا  للبية  مجمو ة  كل  التئديمية  قامت  العروا  ام وباستخد  PowerPointل 

 (.7ضح بالغكل)، كما هو موح التفاصيل والمفاهيم اقساسيةلنماذج ف  غرا
 التعليق والتعئيا والت ذية الراجعة من المعلم. -3
 ق  المجمو ات. ل  با  هايع اوالمجمو ات وت واد مناستلم ملخصات غرح أبحاث الم -4

 
 ث. لباح، المصدر: ابحاث بمادة الرسومات التنفيذيةااللومنيوم ف  غرح أحد اقت ااذج لئلا استخدام نم( 7)غكل

 التعلم التعاون  -ت
  : أو بصاالت الرسم من خلل التال 13دم التعلم التعاون   دة مرات بتلبيئه ف  مدرج المحاضراتتخاس
تئسيم   -1 مكوت  ممو ا مج   لإالللا  تم  ف ل  ثلثة للا  من  التم  نة  اقسبعا  ومنها  ارين  بو ية 

 (.9()8) غكلينهو موضح بال، كما التخلص من المخلفات
 ن المعلم.ون مع تحديد قا د المجمو ة ومع المتابعة ملتعاا قامت المجمو ة بأدا  المهمة من خلل -2
 مهمة المللوبة.تم تحديد مدة امنية للتمرين وال -3
 . كلها مو ةللمجبعرا النتا ج جمو ة ث باسم المتحدملاقام  -4
 لامل .عئيا من خلل اق والتالتعلي -5
 الت ذية الراجعة من المعلم وتئييم المجمو ة ككل.  -6

 
تئليل  دد أفراد المجمو ة إل  ثلثة    التعاون  من خللالتعلم    جيةي لمللوبة ف  تلبيق استراتالفرش الفراغ ا  ئة لا  ل  لريتم الت  13

   والتحاور بينهم. للا فئل المكانية التغاور
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إل   اللل  تئسيم  (9()8غكل) كحمجموا  للا  ثلثة  من  مكونة  التعاون   يحد ة  التعلم  ،  استراتيجيات 

 ث.المصدر:الباح

 تعليم اققران -ث
البا وقام أحد  و ات مكونة من خمسة  غر لبع مجمإل  أر  يذيةلرسومات التنفبمادة ا  نا ف  بحثيم الللئسيت  مت

 لتال : من خلل ا  ناصر البحث لامل ه الللا بكل مجمو ة بغرح
 لالا بكل مجمو ة. 15لالا  إل   60كونة من دفعة المم التئسي -1
 ات.مو لمجل ااقبحاث يتللا غرحه تحديد موضوع من موضو ات -2
 لعمل. ا ف  اسيةاقسوضع الضوابل  تحديد مدة امنية مع -3
مجمو ة  -4 كل  من  لالا  بحث    قيام  موضوع  لغرح  الللبيةبحثية  المجمو ة  هو  إل   كما  موضح  ، 

 (.11()10) غكلينبال
 تلئ  استفسارات باق  الامل . -5
 ة من باق  الامل  ومن المعلم. الراجع ة ذيالت -6

  
بمهمة  ال  دحأقيام    (11()10)غكل الس للا  كتلبيق  الموضو ات  أحد  غرح  ف   تالمعلم  اققتراتيجية  ،  رانعليم 

   حث.الباالمصدر:  

 تقييم الورش ومكتسبات التعلم 
ملحظة لريئة   خلل جمالونات الفراغية والعلقات من  للا ورسمهم لتفاصيل الئييم الورغة من منتج الت  تم

 لقات الفراغية. سم الذي يعبر  ن الفهم للعالر ودقة امدي االستيعاا للللالرسم ومن خلل 
 كما يل : الالب17قام بمل ه خدمة بالفصل الدراس  وتسالم جياتغمل كل استراتيفة إل  استبيان ضاباإل

 ياناالستبنموذج  -أ
سومات التنفيذية  م والتعلم المطبقة في مادتي الرعلياستبيان لرصد آراء الطالب في استراتيجيات الت

 2011/2012عام الجامعي الفنية لل باتيكروالت
 التعلم التعاوني ألولي االستراتيجية ا 
اال 1 العدة  ستفاحجم  أثنا   من  مجمو ات  ف   مل 

 دراس  السابق الفصل ال
أقل من   % 69-60 % 79-70 فأكثر 80%

60 % 

10 7   

ال 2 بالنسبة  التعلمرؤيتك  التعاون     ستراتيجية 
 ف  مجمو ات والعمل  

  ركن ر يس 
 تعلم ال  ف

تحسن  
 التددعلم

التؤثر  ل   
 التعلم

تضر  
 م بالتعل

10 7   

 ران ليم األقعت ية االستراتيجية الثان 

تجرب  3 من  االستفادة  أثنا   حجم  اققران  تعلم  ة 
 سابق الدراس  الصل  الف

أقل من   % 69-60 % 79-70 فأكثر 80%
60 % 

4 5 3 5 

ر  ضت التؤثر  ل    تحسن التددعلميس   ن ر  كر اتيجية تعلم اققرانرؤيتك بالنسبة الستر 4
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 بالتعلم  التعلم التعلم  ف 

1 9 5 2 

 التعلم باللعب  الثة الث يجيةاالسترات  

االستفا 5 تجربة حجم  من  باللع  دة  أثنا   التعلم  ا 
 الدراس  السابق   الفصل

أقل من   % 69-60 % 79-70 فأكثر 80%
60 % 

6 7 3 1 

ركن ر يس    اللعام ب لعت ستراتيجية اللنسبة الرؤيتك با 6
 ف  التعلم 

 ل   التؤثر  تحسن التددعلم
 علمالت 

تضر  
 بالتعلم 

5 9 2 1 

 التعلم بالتمثيل  جية الرابعة االستراتي 

تجرب  7 من  االستفادة  بالت حجم  التعلم  أثنا  ة  مثيل 
 الفصل الدراس  السابق 

أقل من   % 69-60 % 79-70 رفأكث  80%
60 % 

14 2  1 

ركن ر يس    تمثيل راتيجية التعلم بال الست  ةرؤيتك بالنسب  8
 ف  التعلم 

التؤثر  ل    لتددعلمن اتحس
 التعلم

  تضر
 علم ت لبا

11 5  1 

 ج التعلم باستخدام النماذ ةاالستراتيجية الخامس 

تجربة التعلم باستخدام النماذج    تفادة منحجم االس 9
 ثنا  الفصل الدراس  السابق أ

  نم أقل  % 69-60 % 79-70 ثرفأك 80%
60 % 

15 2   

التعل 10 الستراتيجية  بالنسبة  باستخدام  رؤيتك  م 
 النماذج

ركن ر يس   
 لم التعف  

التؤثر  ل    لتددعلمتحسن ا
 التعلم

ر  تض
 بالتعلم 

13 4   

 المحاضرة  سادسة تراتيجية الساال 

أقل من   % 69-60 % 79-70 فأكثر %80 ة التعليم بالمحاضرة حجم االستفادة من تجرب  11
60 % 

2 7 7 1 

ركن ر يس    لمحاضرة رؤيتك بالنسبة الستراتيجية التعليم با  12
 ف  التعلم 

ؤثر  ل   الت  ددعلمالت  تحسن
 التعلم

تضر  
 بالتعلم 

8 6  3 

 لميدانية رات ا الزيا السابعة االستراتيجية  

تجربة  13 من  االستفادة  بالايارات    حجم  التعلم 
 دانية المي 

من   ل قأ % 69-60 % 79-70 أكثرف 80%
60 % 

12 3  2 

ال 14 الستراتيجية  بالنسبة  بالايارات  رؤيتك  تعلم 
 الميدانية 

س   ركن ر ي 
 لتعلم   اف

التؤثر  ل    تحسن التددعلم
 علمالت 

تضر  
 بالتعلم 

13 2 2  

 تقييم الزمالء  امنةيجية الثاالسترات  

االست  15 ت حجم  من  تئيي فادة  خلل  من  التعلم  م جربة 
 الامل 

أقل من   % 69-60 % 79-70 فأكثر 80%
60 % 

9 2 5 1 

م التعلم من خلل تئيي الستراتيجية    رؤيتك بالنسبة 16
  املال

ر يس    ركن
 ف  التعلم 

التؤثر  ل    لمتحسن التددع
 التعلم

  تضر
 لتعلم با

9 5 3  

 الب مساعدة الط المحاضرة ب االستراتيجية التاسعة   

م 17 االستفادة  التعلم  حجم  تجربة  ع  ة مرضابالمحن 
 للا مسا دة ال

أقل من   % 69-60 % 79-70 فأكثر 80%
60 % 

7 6 4  

بالنسبة   18 اراتي الست رؤيتك  بالمحاضرة  جية  لتعلم 
 ا بمسا دة اللل 

ركن ر يس   
 ف  التعلم 

التؤثر  ل    سن التددعلمحت 
 التعلم

تضر  
 بالتعلم 

6 9 2  

 كتشاف التعلم باال االستراتيجية العاشرة  

أقل من   % 69-60 % 79-70 فأكثر %80 باالكتغاف ن تجربة التعلم ة مدافحجم االست  19
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60 % 

8 8 1  

يس   ر   ركن راتيجية التعلم باالكتغاف سبة الست ن بال رؤيتك 20
 ف  التعلم 

 ل    التؤثر تددعلمتحسن ال
 لتعلما

تضر  
 بالتعلم 

10 6 1  

 كتروني التعلم االل اتيجية الحادية عشر ستراال 

أقل من   % 69-60 % 79-70 فأكثر %80 االلكترون ن تجربة التعلم ة مدافحجم االست  21
60 % 

14 2  1 

ركن ر يس    ستراتيجية التعلم االلكترون لنسبة الاب تك رؤي  22
 ف  التعلم 

 ل    ؤثرالت  ددعلمالت  تحسن
 التعلم

تضر  
 بالتعلم 

14 2 1  

 الطالبية   تالمسابقا التعلم ب االستراتيجية الثانية عشر  

بالمسابئات  اال   حجم 23 التعلم  تجربة  من  ستفادة 
 الللبية 

أقل من   % 69-60 % 79-70 فأكثر 80%
60 % 

5 7 3 2 

الستراتيج 24 بالنسبة  بالمسابئات  رؤيتك  التعلم  ية 
 بية للال

س   ركن ر ي 
 لتعلم ف  ا

التؤثر  ل    تحسن التددعلم
 تعلمال

تضر  
 بالتعلم 

2 11 2 2 

اال 25 من  االستفادة  بغكل  اتي رت سحجم  السابئة  جيات 
  ام 

أقل من   % 69-60 % 79-70 فأكثر 80%
60 % 

13 4   

 ان ستبياال نتائج -ب
س  ف  الددتعلم بينمددا كركن ر ياذج همية التعلم باستخدام النممن العينة  ل  أ  %88أكد حوال    -

 ق ل  ضرورة تلبي  %82ع  مثيل، وأجمل  أهمية تلبيق التعلم بالتمن العينة    %  82أظهر  
هدد   نة  ل  أن الايارات الميدانيددةالعيمن  % 70لم االلكترون ، بينما وضح اتيجية التعاستر
 أركان العملية التعليمية.أحد 

ف عاون  يحسن التعلم، وكذلك التعلم باالكتغان التعلم التينة البحثية  ل  أمن الع  %100أتفق   -
 من العينة. %94حوال  ي وافق  ل  تحسينه لبي ة التعلم الذ

وكددذلك ذات اال تمدداد اقكبددر  لدد    نحو االسددتراتيجيات اقكثددر تفا ليددة  الللاآرا    ت  اج -
 تغاف والتعلم االلكترون .سه كالتعلم التعاون  والتعلم باالكا نفللالا

ا تم  سبق  علي  مما  النااختيار  لتركيز  التعلم  وستراتيجيات  التعاوني  والتعلم  باستخ شط  مجسمات  ال  دامالتعلم 
 . 2015ي طبقت عام في الورشة الثانية والت بيقطتلالمكانية ا

 
 التطبيق الثاني  2. 1. 7

 2015ية عام لمعمارية لفهم النظم االنشائسمات االمجدام ورشة عمل باستخ
الع الفر لبئت ورغة  لللا  اقمل  اإلنغا     ول قة  نظم  لفهم  مبئسم  مارة  الار  ف   والجمالونات  ادة  المعدن  

 ماري. غا  المعاإلن
 رشة لومن ا فالهد

أو الجمالونات   trussesوناتجمالات المعدنية بأنوا ها سوا  كانت الهدفت الورغة للتعرف  ل  مفهوم الجمالون
 ها. و لقات التركيا ب space trussالفراغية  

 
 رشةأسس تطبيق الو

 ركا ا غملت التال : قامت الورغة  ل  مجمو ة من ال
 محددة.ناصر عل قدوات بالعمل لبئااستخدام المجسمات وا -
 للا.  7إل   5تئسيم الللا إل  مجمو ات من  -
 ة الفيوم. جامع –ة الهندسة كلي -  بئسم  مارةقولقة ا لالا بالفر 68التلبيق  ل   -
 سا ات  مل.  ثلثة محددة ف  حدود العمل بالكلية ولمد -
 االستفسارات. والمعاونين والرد  ل    ضو هي ة التدريس المتابعة من خلل  -

 البطل المع طبيعة
 مل والتئييم الجما   للمجمو ة. االلتاام بالعمل الجما   ومجمو ات الع
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 المستخدمة  تدوااأل
 (. 2رقم )دول بالج من كل مجمو ة كما هو موضح تم تحديد اقدوات المللوبة

 2015 ام االنغا ية  استخدام المجسمات لفهم النظم ( اقدوات المللوبة بورغة  مل 2) ول جد

 حظات الم عدد لا المطلوب  م

 جرام 200يفضل كانسون  واحد  سم  50*70فرخ كانسون أبيا  1

 مم2مم أو 3سمك  واحد  سم  80*120ن توكار ن أوفرخ ناصبيا 2

 يها حفاظا  ل  الترابياات ع  لللتئلي  اثنان  ية قلعة كارتون أو خغا أو غاس 3

  اثنان  ص للكانسون ئم 4

5 Cutter  اثنان  

 أي مسلرة تصلح للتئليع  وأ نان ث ا سم  30مسلرة معدنية  6

 حجم متوسل  ثلثة Uhuصمغ سا ل  7

 حجم متوسل  ة ثلث  Prittصمغ جاف  8

9 Tape  متوسل ليتا الصق المئصود سو اثنان 

  ادية نان ث ا Tمسلرة  10

 ة( درجة ) ادي  45و   30/60 6-5 اتمثلث  11

 لو يسهل العمل( أو منئلة )االرس اثنان  مثلث أرسلو  12

  ن نااث  اف فغ 13

  6-5 أقلم رصاص  14

 حجم متوسل  واحد  Blue tackصلصال أو  15

  ود  200  ل  االقل بها اثنان  Tooth picksنان سل اال  لبة خ  16

  ان اثن  استيكة ص يرة  17

 لعمل اق مدة سم  2*2*2ود المكعا ف  حد  60 و مكعبات خغا  يت أ  لا كبر 18

 اة وبها مساحة تخاينية أن تكون مجه جاوي  ري وللتص اثنان  موبايل  كاميرا أو  19

 الباحث.در:  المص
 خطوات العمل
الور بجا ت  غغة  الرعد  الجمالونات  للللا  ن  محاضرة  وح  بالمراجع  الللا  مد  مع  به  فراغية  ملخص 

خلل    ة الفهم ومند مت الورغ  ا لرسم الجمالونات، وأثنا  ذلكنغا ، تل  ذلك وضع تمرين للللاال  تفاصيل
 لتالية: وات الخلا

 مل بالورغة. وضع ميثا  العمل وغرح لريئة الع -1
 ة. الفراغية قبل الورغ كيا الجمالوناتل ترفاصيللا من الللا مراجعة ت -2
 ن اق مدة.أماكالمبن  وتحديد ا داد قا دة العمل مع تئسيم  -3
 هرم .لموديولية ذات الغكل ال ئسيم وحدات السئف اتجهيا اق مدة مع ت  -4
 ت التكرارية.مرا اة فهم الوحدا  راغية  ل  اق مدة معت الفا نوتركيا الجمال -5
 ا أنفسهم.مستمرمن الللر ال تصويتوثيق مراحل العمل بال -6
 عليم بالورغة. الت  ن الئا مين  ل لحظات من الامل  ومراجعة والمالت ذية ال -7
 متمياة ولكل الللا.اة للمجمو ات الالتغجيع والمكآف -8

 (. 17إلي) (12)ح باقغكال و موضكما ه

  
، المصدر:  بالمكعبات أ مدة الجمالونتجهيا ( 12غكل )
 الباحث.

( وضعه  ل   (  13غكل  قبل  الفراغ   الجمالون  غكل 
 اق مدة.
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 ث.لباح ، المصدر: اون فو  اق مدةالجمالتركيا  (15()14غكل )

  
 الباحث.صدر: ، المةغردن  ف  نهاية الومعالا للسئف  نماذج من أ مال اللل (17()16)غكل 

 تعلم ورشة ومكتسبات اللايم تقي
الورغ تئييم  وتم  المغاركين  الللا  واع  ل   استبيان  خلل  من  االستبي  68لغ  ددهم  الباة  وحلل  ان لالا 

 والت  أ لت مؤغرات آرا  الللا.  47حة والت  بلغ  ددها  كات الصحيللمغار
الورغة من خل قيمت  أنه  الملحظة مع رصد كما  للللا والتعا  حالة لا  ل  المجالعامة  بين ألراف  مو ات  ون 

ب الموكلة  ها  والت  ظهر  المهمة  أدا   إل  جانا  والرضا  المعدن   وه   التعاون  الجمالون   السئف  وت لية بنا  
 لوا باقدوات والمجسمات. فراغ الملال
 

 وفيما يل  تئييم االستبيان:
 وذج االستبياننم -أ

هذ ف   مليعرا  الجا   االستا  الذايبخص  مجمو ةن  واع  ل   االالل  ي  تلبيق  بعد  بنهايةلا    ستراتيجيات 
الللال آرا   الوقت  نفس  ف   يعرا  كما  الدراس   وا فصل  اا  الجا   فئل  تلخيص  وتم  بغرحلنتا ج،   لخاص 

 يجية والت  وضعت باالستبيان اقصل  كما يل :االسترات
ستديو المعماري والعمل الجماعي في اال سماتجملصد آراء الطالب لتطبيق استراتيجيات استخدام ااستبيان لر

 2014/2015اء المعماري للعام الجامعي نشلمطبقة في مادة االا
 التعلم التعاوني االستراتيجية األولي  

 مجمو ات  مل ف  ورغة  مل االنغا  المعدن . للا إل  تئسيم ال تم 

االست  1 أثنا  حجم  التعاون   التعلم  من  فادة 
 الفصل الدراس  السابق 

 %60أقل من  % 69-60 % 79-70 فأكثر 80%

24 15 6 2 

التعاون   رؤيتك   2 التعلم  الستراتيجية  بالنسبة 
 والعمل ف  مجمو ات 

ركن ر يس   
 ف  التعلم 

ن  تحس
 التددعلم

التؤثر  ل   
 التعلم

 تضر بالتعلم

20 24 2 1 

 المجسمات التعليمية  ثانية االستراتيجية ال 

االنغا  محاضرة  ن  غرح  ورغة  ملتم  ف   التلبيق  ذلك  وتل   المعدن   است لية  بالك     خلل  االدوات  من  خدام 
 والمجسمات لفهم الجمالونات الفراغية والجمالونات المعدنية

ا  3 المجسمات  حجم  تجربة  من  الستفادة 
 التعليمية أثنا  الفصل الدراس  السابق 

 %60أقل من  % 69-60 % 79-70 ثرفأك 80%

39 5 2 1 
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ب  4 استخدام  رؤيتك  الستراتيجية  النسبة 
 تعليميةالمجسمات ال

كن ر يس   ر
 التعلم  ف 

تحسن  
 التددعلم

التؤثر  ل   
 التعلم

 تضر بالتعلم

36 11   

ال 5 نجاح  وجهة  مدي  من  والورغة  تجربة 
 نظرك من حيث الترتيا واال داد 

 %60أقل من  % 69-60 % 79-70 فأكثر 80%

22 17 8  

امل 6 تعاون  ف   مدي  وخاصة   ك  الورغة 
 مجمو ة العمل  

 %60أقل من  % 69-60 % 79-70 فأكثر 80%

23 14 5 3 

 %40أقل من  % 59-40 % 79-60 فأكثر %80 غعورك بالسعادة والبهجة اثنا  الورغة  7

36 7 3 1 

 %40أقل من  % 59-40 % 79-60 فأكثر %80 غعورك بالملل والضيق أو االحساس بالنوم  8

3 2 6 36 

الورغة كعلقة  رضا   9 تلك  تئييمك ف   ك  ن 
 ككل المجمو ة بعمل 

 %40أقل من  % 59-40 % 79-60 ثرفأك 80%

21 23 3  

 التعلم النشط  االستراتيجية الثالثة  

اسبو   كجا  من اغراك    تم جذا الللا للمغاركة ف  رسم بعا التفاصيل والكروكيات  ل  السبورة بغكل  
 لتعليمية  عملية اا والتفا ل ف  الاللل

ا 10 تجربة  االستفادة من  الن حجم  أثنا   لتعلم  غل 
 فصل الدراس  السابق ال

 %60أقل من  % 69-60 % 79-70 فأكثر 80%

32 12 2 1 

ركن ر يس    بالنسبة الستراتيجية التعلم النغل رؤيتك  11
 ف  التعلم 

تحسن  
 التددعلم

ثر  ل   التؤ
 التعلم

 تضر بالتعلم

27 19 1  

 بيان ج االستنتائ -ب
 رغةأوال: تلبيق التعلم التعاون  بالو -
اللل  %83أكد   - أغار  من  التعاون  حيث  التعلم  من  االستفادة  حجم  حجم    % 51ا  ل   بأن  الللا  من 

من الللا   % 32ر  بينما أغا  %80ة من التعلم التعاون  بالورغة والفصل الدارس  بلغ أكثر من  اداالستف
 . %79إل  70حدود   بأنه بلغ ف 

يمثل    %42أوضح   - التعاون   التعلم  بأن  الللا  ر يس من  التعلم    ركن  بأن    % 51وأكد  ف   الللا  من 
 التعلم التعاون  يحسن التعلم. 

 
 عليمية ف  التعليملتثانيا: استخدام المجسمات ا -
نها مما يغير  م  %80سمات التعليمية تخل   مجمن الللا بأن حجم االستفادة من استخدام ال  % 83أظهر   -

 يق.مية التلبقه
استراتيجية  %77ذكر   - بأن  الللا  المعمارية    من  باق  المجسمات  وأغار  التعلم،  ف   ر يس   ركن  ه  

 الللا بأنها تحسن التعلم.
اللل  % 83أكد   - بنسبة تايد  ن  ا   من  الترتيا واال داد  التجربة والورغة من حيث    %   70ل  نجاح 

 . %80  النجاح  ن أوضحوا بأنها تايد ف %47م نهم
  % 79و70بأنه تراوح بين    %31بينما ذكر    %80خل   الللا رأيهم بأن تعاون الامل  تمن    %51أبدي   -

 للا.ال  من % 82كوجهة نظر  % 70مما يغير بأن حجم التعاون أكثر من 
لنغلة  عبر  ن الحالة االيجابية اي  من الللا  ن غعورهم بالسعادة والبهجة أثنا  الورغة مما  %77أ لن   -

، وهو  أثنا  الورغة  وا بالملل أو الضيقعربأنهم لم يغ  %77وكذلك أوضح    .%80  جاوابنسبة تت  ف  التعليم
ويعل  فرصة للتحرر من الواقع    ية،جا  من سيكولوجية اللعا حيث يساهم ف  تلور العلقات االجتما 

   (.2014الغوربج ، ) .وا د، كما أنه يايل التوترلئوا الملئ بااللتاامات والئيود واالحبالات
 . %60بأكثر من  الورغة كعلقة  مل بالمجمو ة ييم هم  ن تئالللا  ن رضامن   %94 أ را -
 
 ثالثا: تلبيق التعلم النغل -
االستفا  %68أظهر   - حجم  بأن  الللا  امن  تلبيق  من  باستراتيجيادة  النغل  من  لتعلم  أكثر  بلغ    % 80ته 

 يم.نه يحسن التعللللا بأمن ا %40ر يس  ف  التعلم بينما أوضح تعلم النغل ركن بأن ال%58ورأي 
 

االظهرت   تطبيق  للأهمية  األولي  بالورشة  تحديد  ستراتيجيات  في  للتطبيق مساهمة  األفضل  االستراتيجيات 
 ة.ا بالورشة الثانيلم التعاوني والتعلم النشط والتي تم تطبيقهالمجسمات والتععلم باستخدام  واألكثر فاعلية كالت

 بديلةباستخدام المجسمات ال ي العملمقارنة تطبيق ورشت 3. 1. 7
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ديدة بالورغة اقول  بعا الئصور مما دفع إل  التركيا  ل  ثلثة خلل تلبيئات استراتيجيات التعلم العر من  ظه
مما حسنجيااستراتي الثانية  بالورغة  التركيا  ل     ت  تم  فئد  التعلم  التعانتا ج  مليات  بالمجسمات  ستراتيجيات  لم 

التعاو التعلم بصن  والتعوالتعلم  بي ة  النغل وجا ت  أفضل ملم  الرسم  الدراسيةالعم  ناالت  بالمدرجات  كما هو   ل 
 . (3دول رقم )موضح بالج

 بديلةمل باستخدام المجسمات ال( العالقة بين تطبيق ورشتي الع3جدول)

 ةالبديل لجمالونات الفراغية باستخدام المجسماتاورشتي تعليم مفاهيم انشاء   وجه المقارنة

رسومات ادة الم مورش عمل لتعلي الورشةنوع 
جسمات عام التنفيذية باستخدام الم
2012 

المعمارية لفهم ورشة عمل باستخدام المجسمات 
 2015النظم االنشائية عام 

 ونات الفراغيةلفهم نظم انغا  الجما   الجمالونات الفراغيةفهم نظم انغا هدف الورغة 

 بديلة تبيق باستخدام مجسماالتل لةالتلبيق باستخدام مجسمات بدي

بالعمل لبئا  استخدام المجسمات س التلبيق أس
 دة.لعناصر محد

يجيات تعليم متنو ة  تلبيق استرات
 اققران التعلم التعاون  وتعليم ك

قدوات بالعمل لبئا لعناصر  استخدام المجسمات وا
 محددة.

 للا.  7إل   5لا إل  مجمو ات من لتئسيم ال

 لالا  68 لا لا 60 ة باللل دد 

 سا ات لمدة يوم واحد  3ورغة لمدة  أغهر  3ل أسبو ين لمدة مرة ك بيق مدة التل

لبيعة  مل 
 الللا

 جمو ات  مل.  مل جما   وم  مل جما   ومجمو ات  مل. 

اقدوات 
 المستخدمة

 لعبة الكرات والعص . 
 البنا . نماذج قلا ات مواد

 ل . اآ الحاسا

 ل. افرخ الكارتون والصلصا 
 قسنان  لا خل او  كبريت أو مكعبات خغا لا 

 ق. كاميرات للتوثي

ا تمدت  ل  غرح المحاضرة، ثم  لعملخلوات ا
س وليات، فبدأ الللا تحديد الم
، ثم الراجعة  را الت ذية، واخيالتركيا

 المكآفاة والتغجيع.

لعمل اق مدة ا غرح المحاضرة، ا داد أدوات 
يق، ثم  والتوث ركيا، والوحدات الفراغية، ثم الت
 غجيع.المكآفاة والت

وحدات  ال
 اقساسية

  
 أ واد خل االسنانلصال ووحدات من الص  لعبة الكرات والعص   

 ت الرسم صاال المدرج الدراس   بي ة التعلم 

 الملحظة لألدا .  التئييم أساليا 
   .استبيان نها 

 ا  دالملحظة لآل
 استبيان للورغة 

تعلم  ت  ل  أهمية المن العينة أكد %88 نتا ج التئييم
 لنماذج.باستخدام ا

ثية  ل  أن  من العينة البح % 100أتفق 
 . التعلم التعاون  يحسن التعلم

من  ادةمن الللا بأن حجم االستف % 83أظهر 
 . %80استخدام المجسمات التعليمية تخل  

 مصدر: الباحث.ال
 

 الحقيقية اتم المجسمتعليم طرق تربيط الطوب باستخدا ا:ثاني 2. 7
لبيق لها باستخدام ن لللالا التوالت  يمكموسة من المجسمات د التلبيئات الملربل اللوا كأح تأت  ورش تعليم
تم توجيهها لنظم انغا  يصعا  الت   ن الورغتين السابئتين وكس معللوا وذلك  ل  البلوكات امواد حئيئية ك

 .ا باستخدام المواد الفعليةبهالتلبيق 
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ا  ورش  وتتميا تربيل  اس مل  المجسماتللوا من خلل  تلبيئها من خلل ورغت   والت   الحئيئية    تخدام  تم 
فعليا اقحمر  اللوا  وباستخدام  المكعبات  باستخدام  تعل،   مل  الورش  المتعامدة  وتغمل  الحوا ل  ربل  يم 

 لتال : ت المختلفة وغملت الورغتين اناحوا ل ذات التخاوالمتئالعة ولر  رص اللوا لل
 . 2012بنا   ام تربيل اللوا بال كعبات لفهم لر م المجسمات والم مل باستخدا ورغة -1
 . 2018بلوكات اللوا لفهم تربيل اللوا بالبنا   ام  ورغة  مل باستخدام -2

الورغ خ وتختص  من  البنا   ف   اللوا  تربيل  بتعليم  لقات  التخانات  ة  ذات  الحوا ل  مختلفة و لقات اللل 
 .(19()18)ين غكلبالكما هو موضح تلفة لمخالتربيل ا

  

النجلياي بحا ل  قة الااوية ف  الربال ا ل(  18)غكل
لتنفيذ   صدر:  الم،  سم38سمك   المصري  )الكود 

 ( 2008، 2005 -204ود ك-وتصميم أ مال المبان 

 ل ياي بحا لقة الااوية ف  الربال االنجل(  19)غكل
لتنفيذ   المصدر:  ،  سم50سمك   المصري  )الكود 

 ( 2008، 2005 -204ود ك-ل المبان وتصميم أ ما

 ولالتطبيق األ 1. 2. 7
 2012عام  ورشة عمل باستخدام المجسمات والمكعبات لفهم طرق تربيط الطوب بالبناء

ادة اإلنغا  ار مف  ال  بالبنا ت تربيل اللوا  لفهم  لقا   بئسم  مارة  ا الفرقة اقول  ورغة العمل للل  لبئت
 .المعماري

 لهدف من الورشة ا
الورغة   اللوا  آللتلبيق  هدفت  تربيل  البنا   يات  الحوا ل وللت ند  وربل  والغناوي  اآدية  مفاهيم  عرف  ل  

 ايا.التربيل العمودية والمتئالعة وذات الاوسم( وفهم  لقات 50، 38، 25، 12بالتخانات المختلفة مثل)
 أسس تطبيق الورشة

  ا غملت التال : ة  ل  مجمو ة من الركالورغقامت ا
 كعبات بالعمل.مات والماستخدام المجس -
   الللا مع الت ذية الراجعة وتعليم اققران. ي  لتلبيق الفردال -
 جامعة الفيوم.  –ندسة كلية اله -بئسم  مارة لالا بالفرقة اقول  15التلبيق  ل  -
 . لمدة محددة ف  حدود سا تين  ملالعمل بالكلية و -
 فسارات. ل  االست ة التدريس والمعاونين والرد  متابعة من خلل  ضو هيال -

 ل الطالبطبيعة عم
 بين الللا. بحيث يحدث التغارك الورغة  ل  الللا بغكل منفرد مع االستعانة بتوجيهات اققران بئت ل
 

 مستخدمة األدوات ال
 ة إل  التال : ضافمكعبات الملونة كبديل لللوا باإللبالبلوكات واتم االستعانة 

 بيضا  للرسم وللكتابة  ليها.سبورة  -
 رة للرسم. سبولم أق -
 مراجعة وللت ذية الراجعة بعد تجربة تركيا المكعبات. ا للتربيل اللو تفاصيل -

 خطوات العمل
بع الورغة  لجا ت  للللا  ن  محاضرة  غرح  الللد  مد  مع  اللوا  تربيل  و لقات  بالمراجع ر   ا 

   مت الورغة الفهم ذلك د   لللا لرسم تلك العلقات، وأثنا تل  ذلك وضع تمرين ل بل،  وملخص به تفاصيل الر
 ات التالية: لخلوومن خلل ا

وال -1 البلوكات  اللالتعرف  ل   ونصف  الكاملة  اللوبة  بين  التئسيم  كيفية  توضيح  مع  وبة مكعبات 
 اا  مع توضيح لريئة التركيا. واقج

 سم مثل متعامدين. 25بة بين حا لين سمك مللوالعلقة الولتركيا  توجيه اللالا لرسم -2
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 فسه دون مسا دة.للمكعبات بنالللا والتركيا تفكير احة لترك مس -3
 علقة ف  صورة مسئلين أفئيين متتاليين. يئوم اللالا برسم تلك ال -4
 والتصحيح. خلا  إن وجد مع للا المراجعة النئد وتوضيح اق والامل  يللا من باق  الللا -5
 الورغة. ه قبل  رفق ل الملخص المات التركيا مرة آخري من ا مراجعة خلوللاليللا من ا -6
 ل التصوير والت ذية الراجعة من المعلم.سبق من خل توثيق ما -7
 بادل الللا الموقف التعليم  ليغمل جميع الللا.ت -8

 (. 23( إلي )20)ل كما هو موضح باقغكا

  
تئسيم التعر(  20)غكل ولر   البلوكات  ف  ل  
 وا.الل

ال(  21)غكل المكعبات  ل   البيضا  تركيا  سبورة 
 للوضوح.

  
ا  (22غكل) ربل   بلريئةلمدماكين  تركيا 
 الباحث.  ،المصدر:اللوا

ل(  23)غكل السبورة  اللواالرسم  ل   ، مدماك  
 المصدر: الباحث.

 سبات التعلم تتقييم الورشة ومك
لريئة الرسم  وا والعلقات من خلل ملحظة  الل   للا ورسمهم لتفاصيل تربيلتم تئييم الورغة من منتج ال

 لذي يعبر  ن الفهم للعلقات الفراغية ولريئة الربل.دقة الرسم ا دي االستيعاا للللا وومن خلل م
اتخ في  الورشة  قراوأثرت  حقاذ  وطوب  فعلية  بمجسمات  التطبيق  الفهم  ر  لتحسين  الثانية  الورشة  في  يقي 

 . للطالب
 
 ني التطبيق الثا 2. 2. 7

 2018عام  لطوب بالبناءالطوب لفهم تربيط ا ل باستخدام المجسمات وبلوكاتة عمورش
والفرقة بئسم  مارة  اقول   الفرقة  لللا  العمل  اللوا    لبئت ورغة  تربيل  لفهم  لقات  مدن   بئسم  الثانية 

 ة اإلنغا  المعماري.دالار مابالبنا  ف  
 الهدف من الورشة 

مفاه  لتلبيق  الورغة  وللتعت  وآلياتيم  هدفت  البنا   اللوا  ند  اآدية  ربيل  مفاهيم  وربل  رف  ل   والغناوي 
مثل)الحو المختلفة  بالتخانات  وفهم  لقات  سم50،  38،  25،  12ا ل  وذات (  والمتئالعة  العمودية  التربيل 

 الاوايا. 
 ورشةأسس تطبيق ال

 الورغة  ل  مجمو ة من الركا ا غملت التال :  امتق
 .ئيةكمادة بنا  حئي سم6*12*25اس ئأحمر ملوا وكات بلاستخدام  -
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 ية الراجعة وتعليم اققران.   الللا مع الت ذالتلبيق الفردي  ل -
اق  18  التلبيق  ل  - بالفرقة  بئ  38ئسم  مارة وول  بلالا  الثانية  بمعهد بالفرقة  سم مدن  

 .بالفيوم -ال  للهندسةالعمستئبل ال
  مل.   تينولمدة محددة ف  حدود سا لمعهدالعمل با -
  ل  االستفسارات.  تدريس والمعاونين والردلمتابعة من خلل  ضو هي ة الا -

 طبيعة عمل الطالب
تغارك الستعانة بتوجيهات وتعليم اققران والامل  بحيث يحدث اللبئت الورغة  ل  الللا بغكل منفرد مع ا

 لللا.ين اب
 

 األدوات المستخدمة 
للبنا    مادة اقساسية ف  الورغةكمادة من مواد البنا  وه  الأحمر    ت لواا تمدت الورغة  ل  استخدام بلوكا

 ريئة البنا  ولريئة تربيل اللوا. لتعليم ل
 خطوات العمل
 من خلل مجمو ة من الخلوات كما يل :  قامت الورغة

 وا والعلقات التركيبية المختلفة للحوا ل. يا اللرص وترتغرح محاضرة  ن لر   -1
 للوا.لوحة خاصة بتفاصيل تربيل ا مل رسمن خل التلبيق العمل  -2
 لئا مين  ل  التدريس. اجعة للوحة من االد م والت ذية الر  -3
 ستخدام اللوا اقحمر لفهم لر  التربيل.د م ما سبق من خلل التلبيق الفعل  با -4
 غكل فردي مع د م الامل . جريا بغة والت مل الللا بالور -5
سم   25ا ل ذات سمك  متتال  بمعن  غرح ربل الحو  لا بغكتلبيئهلرح العلقات المللوا دراستها و -6

الت غثم  ذلك  وتل   سمك  لبيق  ذات  الحوا ل  العل  38رح  جميع  استخدام  مع  التلبيق  ثم  قات سم 
 (. 72) ( إل 24ال ) وضح باقغكم، كما هو المتئالعة والعمودية وغيرها وهكذا

  
ذات     لقات(  25)غكل المصدر: الباحث.، اللواغرح لر  رص  (24غكل) الحوا ل  ف   المدماكين 

 .صدر: الباحث، المسم25سمك 

  
بحا ل    (26غكل) الثان   بالمدماك  اللوا  ، سم25غرح رص 

 الباحث.المصدر:  
بحا ل  غرح    (72)غكل اللوا  ،  سم50رص 

 المصدر: الباحث.

 سبات التعلم تقييم الورشة ومكت
يل اجابة الللا  ن هذا الجا   لل تحلمن خو العام  الورغة من خلل رصد نتاج الللا باختبار آخر  قيمت  

مثل لمن    %20  والذي  وذلك  االدراالختبار  تم  تحليل  حيث  الللب ،  والنتاج  والبالغ اك  الللا  أجابات  جمع 
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نسبة الدرجة الت  حصل  ليها ودراسة    المعمارية  لالا بئسم الهندسة  18الهندسة المدنية و    بئسم  38 ددهم  
 . درجته  اللالا من اجمال 

 
 ل من خلل : التحلي وتم

 بات. رصد النتاج الللب  واالجا -أ
 رج الللا.الدرجة النها ية بالسؤال وتدحاصلين  ل  يد نسا الللا التحد -ب
اللال -ت حصل  ليه  ما  نسبة  حصل  لتحديد  ما  إل   بالورغة  الخاص  السؤال  ف   كاجمال   ا  يه 

 درجات.
 وفيما يل   را لتحليل مكتسبات التعلم:

 لمخرجاتواب  ج الللالنتا -أ
وتوضح الصور التالية    تربيل اللواص برص و لقات وؤال الخاتم تجميع وتصوير كل اجابات الللا للس

 (. 29()28هو موضح بالغكلين )كما من تلك االجابات نماذج 

  
، المصدر:  سم  38نموذج لحا ل ااوية سمك  (  28)غكل
 باحث.ال

الفلمنك   نموذج  (29غكل) للربل  ، لمدماكين 
 المصدر: الباحث.

 جة النها يةين  ل  الدرا الحاصلسا الللتحديد ن -ا
 لسؤال ونتج  نها التال : للالا الحاصلين  ل  درجة السؤال كاملة باتم تحديد نسا ا

 لالا .  56من أصل ة النها ية لالا  ل  الدرج 23حصول  -
 . سؤال ال ابة من اج % 80لالا  ل  أكثر من  14حصول  -
   ل.من درجة السؤا %50للا فئل  ل  أقل من  3حصول  -

 
الواق السا داد  ه   للبية  الل بئة  الللا  أ داد  الللنفس  االتئان  يوضح  مما  الورغة  حضروا  ب  ذين 
 ن.بة  ل  السؤال الخاص بالورغة ف  االمتحاللجا
وحصول  مما   اتئان  وبنسبة    37يعبر  ن  اللل  % 66لالا  أا  من  العلمية  دللما  %80  منكثر   ل   ة 

  صلوا  ليها.لت  حا درجاتهم اونستوايع الللا ( يوضح 4)، وفيما يل  جدول موضوع الدراسة
 ية العام جدول توايع نسا درجات الللا باختبار نها(  4جدول )

 نسبة م وية اجمال  قسم الهندسة المعمارية دنيةقسم الهندسة الم نسبة االجابة

100 % 14 9 23 41 % 

80-99 % 10 4 14 25 % 

60-79 % 9 3 12 21.5 % 

50-59 % 4 - 4 7 % 

 % 5.5 3 2 1 % 50من أقل 
 ث. الباحالمصدر: 

 ليه اللالا إل  ما حصل  ليه كاجمال : تحديد نسبة ما حصل   -ت
من اجمال  ما حصل  ليه من درجات، حيث مثل السؤال  دراسة ما حصل  ليه اللالا كنسبة م وية  تم  
إال  من االجمال  20% اللل  % 91أن     أكثر من  من  اجاباتهم  %20ا حصلوا  ل    % 7م  ووصل منه  من 

مما  بر  ،%30ل  إ25درجات تراوحت من من الللا  ل   %46حصل ، ول من االجما %35قكثر من 
ت أكثر من ن  السؤال  الللا للجابة  ل   لم تلبق   مكن  والت   المئرر  أس لة  باق   للجابة  ل   تمكنهم 

 .اجابة الللتوايع نسا ا( يوضح 5)وفيما يل  جدول  الورغة، ة لتلك مماثل  ليها ورش
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 العام ت باختبار نهايةلللا كعلقة باجمال  الدرجاتوايع نسا اجابات ا ( جدول5جدول )

ال    نسبة االجابة
 اجمال  االجابات

  قسم الهندسة
 المدنية

  اجمال  قسم الهندسة المعمارية
 الللا

 نسبة م وية
 للاال  الالجم

 % 7 4 3 1 % 35أكثر من 

30-35 % 3 2 5 9 % 

25-29 % 18 8 26 46.5 % 

20-24 % 13 3 16 28.5 % 

15-19 % 3 - 3 5.5 % 

 % 3.5 2 2 - % 15أقل من 
 الباحث. المصدر: 

ؤال الخاص بعلقات وتربيل اللوا  ن باق  أجاا   مما سبق اتضح تفو  الللا ف  االجابة  ل  الس
 . ف  العملية التعليميةد أهمية استخدام المجسمات ة لتؤكالمنهج بنسا جلي

 لحقيقيةتطبيق ورشتي العمل باستخدام المجسمات ا قارنةم 3. 2. 7
ال  اتضح استيعاا  الورغة  أن  تلبيق  المكعباتللا  ند  من  تأثيرا  أكثر  اللوا  كماباستخدام  بي ة    ،  أن 

أثرال بغكتعلم  ات  من  أكثر  بالفنا   العمل  ايجاب   ند  الدل  اللفصل  بنتا ج  ذلك  واتضح  ف   راس   للا 
العامامتحانات   االج  أخر  السؤا  ند  الل لابة  ل   تربيل  بموضوع  باق   الخاص  المبان   ن  ف   وا 
 (.6موضح بالجدول رقم ) ، كما هو و اتالموض

 ية  العمل باستخدام المجسمات الحئيئ ( العلقة بين تلبيق ورغت 6جدول)

 الحقيقية لطوب باستخدام المجسماتيط اطرق ترب ورشتي تعليم  وجه المقارنة

ستخدام المجسمات عمل باشة ور نوع الورشة
والمكعبات لفهم طرق تربيط الطوب 

 2012بالبناء عام 

لوكات الطوب  خدام المجسمات وبشة عمل باستور
 2018عام   ءلفهم تربيط الطوب بالبنا

 ل اللوا بالبنا  قات تربيفهم  ل فهم  لقات تربيل اللوا بالبنا   هدف الورغة 

 ستخدام مجسمات حئيئيةبيق بالتلا التلبيق باستخدام مجسمات حئيئة  

 ل.عبات بالعماستخدام المجسمات والمك أسس التلبيق 
ا مع الت ذية  التلبيق الفردي  ل  اللل

 الراجعة وتعليم اققران. 

 خدام بلوكات اللوا اقحمر الفعلية. است
لت ذية الراجعة   ا لا معالتلبيق الفردي  ل  الل

 عليم اققران.تو

 لالا  56 لالا 15 بة اللل دد 

 يوم واحدين لمدة سا تورغة لمدة  ورغة لمدة سا تين لمدة يوم واحد مدة التلبيق 

لبيعة  مل 
 الللا

تلبيق منفرد مع االستعانة بتوجيهات 
 عليم اققرانوت

تلبيق منفرد مع االستعانة بتوجيهات وتعليم 
 ن اققرا

ات اقدو
 المستخدمة

 بلوكات ومكعبات ملونة بديلة اللوا.
 وأقلم سبورة. بيضا  رة سبو

 . تفاصيلالملخصات 

  اقساسية ا أحمر كمادة البنااستخدام بلوكات لو
 لريئة تربيل اللوا. ف  الورغة لتعليم

خلوات 
 لعملا

المحاضرة، ثم التعرف  ل   غرح
وجيه ، رسم العلقات  ل   ت، تالبلوكا

 .ثم التركيا، والتوثيق السبورة،

لوحة   عمل  ورسمثم التلبيق ال رة،غرح المحاض
تفاصيل، ثم التلبيق العمل  والتجريا لرص 

 ا.اللو

الوحدات  
 اقساسية

  
 بلوكات اللوا الفعلية مكعبات مماثلة لللوا 

 فنا  الكلية صاالت الرسم   بي ة التعلم

 عام ج الللا باختبار نهاية الليل نتا تح الملحظة لآلدا   التئييم أساليا 

من منتج الللا  يم الورغةتم تئي  نتا ج التئييم
صيل تربيل اللوا ورسمهم لتفا

يئة ودقة  والعلقات من خلل ملحظة لر
 الرسم. 

 من الللا  ل  الدرجة النها ية %41حصول 
 ال. للسؤ

مثل أكثر  من الللا  ل  درجات ت %91حصول 
 الدرجات.من اجمال    % 20من 

 مصدر: الباحث. ال
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 مجسمات لالتعلم باستخدام ايق تطبمنهجية . 8
العي التعليمية وتحليلها من  الورش  الهعتبر تلبيق  لتلوامل  باستخدام امة لوضع منهجية  التعليم  استراتيجية  بيق 

لبيق  مل تسهل تللوصول إل  محددات  السابئة  نتا ج  التأت  أهمية مئارنة  اون ، والمجسمات مع د م التعلم التع
 تال : اتضح ال مئارنةالخلل من و ئبلتلك الورش بالمست

اتم   - نظم  لتعليم  التعليمية  اقهداف  الفراغيةالالتركيا  ل   بالجمالونات  بالبنا     نغا   اللوا  تربيل  وتعليم 
تلبيق استوجا  ا  والذي  الجمالونات لتاستراتيجية  ف   بديلة  مجسمات  خلل  من  المجسمات  باستخدام  علم 

 .بالبنا .ربيل اللوا مفاهيم ولر  تمجسمات فعلية ف  غية ولفراا
ية من خلل تئليص ة الثانقول  ف  تلبيق الورغدة مرات مع االستفادة من نتا ج الورغة اغة  لبئت الور -

والت  التعليم  واستراتيجيات  إعلم  لر   التعاون  الملبئة  والتعلم  المجسمات  باستخدام  التعلم  استراتيجيات  ل  
 ل.النغ تعلموال

الللا إل     رصد وتحليل النتا ج، مع تئسيم  سا د  ل ذلك الذي  أكبر  ددا  ة  للبيالتلبيق  ل   ينات  تم   -
 .للا 5إل    3مو ات  مل من مج

 م.  ملية التعلد م مما المختلفة  يجيات التعليم مل المجمو ات والتعلم التعاون  مع استرات  ارتبل -
بديلة  المواد الإال أن استخدام    ،تعلمساهم ف  المما  كاللوا اقحمر    فعليةد الاستخدام المجسمات والموا  وجعر -

الللا    كالمكعبات أكبر  تجذا  باللعا    كأحد بغكل  التعلم  واالستمتاع    أضفتوالت   استراتيجيات  البهجة 
 ة التعلم. لا أثنا   مليللل

اتم   - المحاضرة،  خلل  من  الفهم  لد م  التعليمية  العملية  مراحل  اللتلبتأكيد  المجسمات، يق  واستخدام  عمل  
يم تئيالت  سا دت ف   ل النتا ج  التوثيق وتحليلتغجيع، مع  تئييم فالمكآفاة واقران، والية الراجعة، تعليم اقالت ذ

 الموقف التعليم  ورصد مكتسبات التعلم.
التعل   ةتم تهي - العمل والبي   ت غملبحيث    مبي ة  العمل بصاالت الرسم وورش  كالفنا     فتوحةالم  اتالتنوع من 

 . لكا ذ ندم تللمل ف  المدرج الخارج  مع تلويع الع
ل  متتخداس - كاالستب أساليا  والتئييم  النتا ج  الممع  والملحظة،  يان  رصد  للللا  توثيق  النها    وتحليل نتج 

 .التعلممن  المرجوةهداف اق الت  حئئتالنتا ج 
 (. 03)بالغكل هو موضح كما  سماتالمجمن ذلك تم وضع منهجية لتلبيق التعلم باستخدام 

 
 : الباحث.صدر مت مع د م التعلم التعاون ، العلم باستخدام المجسماتيجية التجية تلبيق استرامنه (03غكل)
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 الطرح آلية تطبيق. 9
الت  سا دت  ل  تفعيل االسددتراتيجيات والتدد  يمكددن أن  ن اقسستم اتباع مجمو ة ممن خلل تلبيق اللرح   

 مواقف تعليمية آخري كما يل : ئها ف   تلبيتسا د  ل
 

 المدخلت أوال:
ة تخدام المجسددمات وبمسددا دن خددلل اسدد تعليم  من حيث تعليم اللددلا الموضددو ات مدد يد الهدف التحد .1

 علم التعاون .الت
 تعلم التعاون  والتعلم االلكترون  والتعلم باالكتغاف. ل  ال دمج مفاهيم التعلم النغل المعتمدة .2
 ليم. ملية التع كا تتمحور حولهميسر للعملية التعليمية واللالا كمردور المعلم كتحديد  .3
يل ددم المددواد عليميددة وسددم بمددا يتناسددا مددع المهمددة التالر تل وصدداالتهي ددة بي ددة الددتعلم وتجهيددا الفصددو .4

 .التعليموالمجسمات المللوا دمجها ب
 ثانيا: أسس التلبيق

لالددا ت يمكددن الفصددل بينهددا لسددهولة تلئدد  الاهج إلدد  مكوندد اال تماد  ل  وحدات الددتعلم وتئسدديم المددن -1
 المعلومات.

 قكاديم .ف  المستوي امختلثلثة إل  خمسة للا ن ات  مل مجمو ا إل  متئسيم اللل -2
تلفدد  السددلبيات ود ددم  لدد  يسددا د  ورش العمددل بمددا يكسددا اللددلا الخبددرة العمليددة وبمددا تكددرار -3

 االيجابيات.
 للا.تنوع االدراك  للبديلة بما يحئق ال ات فعلية أوالتنوع بين استخدام مجسم -4
 تلبيقأ: الثالث

 الحديثة. ستراتيجياتاال مع تلبيقماد  ل  لريئة المحاضرة ف  البداية  تاال -1
 وية ف  التلبيق.ات اليداد  ل  التلبيق العمل  ورفع اال تماد  ل  المهاراال تم -2
 ة التعليمية.ليتحسين العمأثنا  التلبيق لالت ذية الراجعة للللا  تئديم -3
 عد العمل.ا أثنا  وبيمية وتئويم اللليق المواقف التعلثتو -4
 المخرجات :رابعا
 بلية.ت المستئلستفادة منها ف  التلبيئافة لعليمية بين الورش المختلمراجعة المواقف الت -1
   لمجمو ات العمل.الجما   التئييم -2
 ولحصول حالة التعلم المللوبة. ئبلستف  الم م وتوضيح االيجابيات والسلبيات للتداركالتئوي -3
 ات التعلم.فع الروح المعنوية لدي الللا ولتحفياهم لعمليالمستمرة لروالمكآفاة  التعايا -4

 
 نتائج الدراسة.  10
  اتيجيات الحديثة والتعلم النغل ف  التعلدديم وركددات  لدد السترا ت الورقة البحثية لتأكيد أهمية مفاهيم تلبيق اج

 :ورقة التال اون  واستنتجت الم المجسمات مع د مها بالتعلم التعدااتيجية استختلبيق استر
 اقهدافال:  ل  مستوي أو

 تعليم .التعليم الحديثة بالمنهج ال  ربل استراتيجيات تم -
المددواد وخاصددة مددواد االنغددا  خدام المجسمات لد م ة استاستراتيجي  لبئتأهداف التعليم بحيث    حددت -
 لمعماري.ا
 ليم.ن التعام المجسمات لتحسيلم التعاون  مع استراتيجية استخدلتعتراتيجية ااس تدمج -

 
  ل  مستوي أسس التلبيقثانيا:  

فدد    اقلعددااكددالتنوع بددين  والحئيئيددة    البديلددةالمجسددمات  التنوع بين  التعليمية مع  ات  المجسم  تماستخد -
 .بيل اللواوبين اللوا الفعل  ف  تعليم لر  تر عليم نظم الجمالونات الفراغيةت
 ا.ف  حدود خمسة للة  تعليميالللا  ل  غكل مجمو ات  عوا -
اد  لدد  الفرديددة اال تم دما تم نمن التغارك  الفردي مع الت ذية الراجعة من اققران كنوع ملالع  قلب -

 ف  بعا المواقف التعليمية.
يددا تجرمسدداحة لل  تتركدد   ماالددرد  لدد  االستفسددارات بعدددالراجعددة والت ذيددة  مع  ة من المعلم  متابعالم  ت -

 .للللاالعمل  
 

   قخلوات التلبي تويثالثا:  ل  مس
اتيجيات المسددتخدمة للتئددديم يئددة المحاضددرة ولددرح موضددو ات الدراسددة أحددد االسددترتعتبددر لر -
  نها الستراتيجية التعلم باالكتغاف.عاضة ت الدراسة والتعليم والت  يمكن كذلك االستموضو ال
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 حل.أحد أهم المراكان اال داد  ع اقخذ ف  اال تبار أنمم داية التعلي ة الللا والتحفيا لبتهتم  -
 ملية التعلم.  أحد النئال الفاصلة لتحسينكهداف التعليمية اق وضعت -
  ملية التعلم.ار ستمرئييم والتئويم والتعايا بالمكآفاة أهمية كبيرة المراحل الت  مثلت -

 
 ييمرابعا:  ل  مستوي التئ

أن  الملونددة إال ليددة مددن المكعبددات الفعلية مثل لوا البنا  أكثر فا اذجتخدام النمباس اتضح أن التلبيق -
 ل.تكمال  ملية التعلم بغكل أفضالدمج بين اللريئتين والمواد يسا د  ل  اس

ثددر فدد  العلقددات أروح التعاون بين الللا ممددا رفع وسا د  والذي  يم الجما    اال تماد  ل  التئيتم   -
 حسن  ملية التعلم. هدورب ذيوال ااالجتما ية بين اللل

 ا دت فدد سن، تحليل نتا ج الللا وغيرها من اللر  الت  ة، االستبياالملحظكعدة لر   بالتئييم  تم   -
 قياس النتا ج.

مجمو ةجا ت   - تئييم  ا  نتا ج  انغا   نظم  لتعليم  الورش  الفرنولجمالمن  لر  غاات  تعليم  وورش  ية 
 : وا البنا  كما يل تربيل الل

العي  %88  أكد - انة  من  لتعليم نظم  العمل  االبحثية بورش  الجمالونات  التعلم   ل2012   ام  لفراغيةنغا   أهمية    
 .ن  يحسن التعلم  أن التعلم التعاومن العينة البحثية  ل  % 100ق أتفوباستخدام النماذج، 

ة من  فادحجم االست  بأن  2015ا بورغة  مل تعليم نظم االنغا  للجمالونات الفراغية  ام  الللمن    %83أظهر   -
 . %80تخل   استخدام المجسمات التعليمية

تربيل   منتج الللا ورسمهم لتفاصيل  من2012يم الللا لر  تربيل اللوا بالبنا   ام  يم ورغة تعلتم تئي -
 لقات الفراغية. عرسم، والذي اتضح بها االتئان وفهم القة القات من خلل ملحظة لريئة وداللوا والعل

ا الللا  ل  من   %41  حصل - والس   الخاص  للجا   النها ية  النلدرجة  باالختبار  لورغة  ؤال  تربيل ها    تعليم 
حصل  2018اللوا  ام   كما  ا  91%،  ممن  أكثر  تمثل  درجات  در  %20ن  لللا  ل   اجمال   جات من 
 االمتحان.

 
 الخالصة
لتدد  تسددا د  لدد    اد أهددم اللددراون  أحدد ق استراتيجية التعلم باستخدام المجسمات مع د م التعلم التعدد تلبييمثل  
تحئيق أحددد االستيعاا الللب  ورفع التحصيل اقكاديم ، و  ضعفة وكذلك  د الللبية الكبيرتواجد اق دا لج  

 .، وتحسين العملية التعليميةلللا ية للجماعليمية وه  اقهداف المهارية، وتحئيق المغاركة اأهداف العملية الت
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