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الم على معلم الب�سرية وهاديها اإلى �سواء ال�سبيل.  الحمد هلل، وال�سالة وال�سَّ

ال( الذي ي�سدر في اإطار برنامج تهيئة المعلم الجديد، �سمن �سل�سلة  ي�سرنا اأن ن�سع بين يديك - اأخي المعلم واأختي المعلمة - هذا الدليل )دليل المعلِّم الجديد للتدري�ص الفعَّ
ت�ستهدف التركيز على المعلم في اإطار العملية التعليمية وم�ساعدته لي�سبح جزًءا من مجتمع يت�سم بالمهنية والفاعلية. ويعدُّ الدليل مكماًل للحقيبة التدريبية وداعًما للبرنامج 
التدريبي االإلكتروني المتاح على االإنترنت؛ حيث تجد العديد من االأفكار والمفاهيم عند الرجوع اإلى المحتوى االإلكتروني، مع اإتاحة فر�ص جديدة للقيام باالأن�سطة التي �سوف 

ا لم�ساعدتك على االرتقاء باالأداء طبًقا للمعايير المهنية للمعلم. ا اإجرائيًّ ت�ساعدك على تثبيت االأفكار وا�ستيعابها. ويقدم هذا الدليل �سرًحا عمليًّ
االإلمام ببع�ص  فاإنك لن تتمكن من  المهنية،  المعايير  اأدائــك ال�ستيفاء تلك  التي ت�ساعدك لترتقي بم�ستوى  المعلومات  بالكثير من  الدليل �سيزودك  اأن هذا  الرغم من  وعلى 
اء مع زمالئك  المعايير اإال من خالل النمو الذاتي والدرا�سات االإ�سافية التي تقوم بها لتطوير معرفتك، وممار�ستك العملية والتفاعل االإيجابي في الف�سل، ومن خالل التعاون البنَّ

في المدر�سة، ودعم الم�سرف التربوي.
ويبداأ كل ف�سل باالأهداف المراد تحقيقها، والتي تم ا�ستقاقها من المعايير المهنية للمعلم الجديد، ثم المعايير المهنية التي ي�ساعدك الف�سل في تحقيقها، ثم مقدمة تمهيدية 
تعطيك نبذة عامة عن محتوى الف�سل، ويتناول المحتوى العلمي للف�سل الكفايات المهنية الالزمة لتحقيق المعايير المرتبطة بها، وقد تم تعزيز المحتوى بالعديد من االأمثلة 
والنماذج والخطوات االإجرائية ذات عالقة مبا�سرة بتلك الكفايات والمعايير، وتحتاج اإلى درا�ستها ب�سكل دقيق لفهمها وا�ستيعاب عالقتها بالمحتوى، كما تحتاج اإلى مناق�ستها مع 
نك من تحقيق االأهداف المن�سودة. كما تم تعزيز المحتوى بالعديد من االأ�سكال والر�سوم التو�سيحية، و�سناديق اإر�سادية  زمالئك والتعاون معهم لبناء معارف وخبرات ومهارات تمكِّ
توفر لك معلومات اإ�سافية حول اإحدى النقاط المهمة. وختم كل ف�سل بخطوات ت�ساعدك على التاأمل في ممار�ساتك المهنية على �سوء المعايير المهنية والمحتوى الذي يت�سمنه 

الف�سل باال�ستفادة من خطوات التاأمل واأدواته التي ت�سمنها الف�سل االأول من الدليل. 
ا، وبالتعاون وال�سراكة مع زمالئك في المدر�سة، وتذكر اأن  وعليك اأن تتذكر دائًما اأن ال�سبيل لتحقيق اال�ستفادة الق�سوى من هذا الدليل مرهون باهتمامك وحر�سك على النمو ذاتيًّ

نجاحك في اأداء ر�سالتك العظيمة مرتبط بقدرتك ومهارتك والتزامك بالمعايير المهنية، وكذلك قدرتك على اال�ستفادة من المهارات واالأ�ساليب التي ي�ستخدمها المعلم الفعال.

مع تمنياتنا لك بالتوفيق وال�سداد ،،



التأمل الذاتي المهنيالتأمل الذاتي المهني

الفصل
األول
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األهداف:     

�سوف ي�ساعدك هذا الف�سل على اأداء عملك طبًقا للمعايير المهنية للمعلِّم.. و�ست�سبح في نهايته قادًرا على اأن:
ل الذاتي، ومميزاته، وم�ستوياته، وخطواته. تدرك مفهوم التاأمُّ 1 .

تبني اأدواتك التي ت�ساعدك على ممار�سة التاأمل الذاتي المهني الم�ستمر بوعي واقتناع.  2 .
تخطط لممار�سة التاأمل الذاتي المهني بكفاءة عالية في �سوء المعايير المهنية للمعّلم.  3 .

ت�ستثمر نتائج التاأمل في ممار�ساتك المهنية لتح�سين اأدائك المهني. 4 .
ن لنف�سك ملف اإنجاز، وتوظفه بفاعلية في تطوير اأدائك المهني. تكوِّ 5 .

تتعاون مع زمالئك في تنفيذ اأ�ساليب متنوعة لتطوير ممار�ساتك المهنية في اإطار مفهوم المجتمعات المهنية المتعلِّمة. 6 .

يغطي هذا الف�سل بع�ص المعايير المهنية المرتبطة بالتاأمل في الممار�سات المهنية وتقييمها، والمتمثلة فيما يلي:

المعايير المهنية المرتبطة بالفصل األول
المعايير الفرعيةالمعيارالرقم

المعيار
الحادي عشر

التاأمل في الممار�سات المهنية 
وتقييمها للو�سول اإلى تطوير 

مهني فاعل.

يلتزم بميثاق اأخالقيات مهنة التعليم في المملكة العربية ال�سعودية.
يتاأمل ب�سورة ناقدة في الممار�سات التعليمية والمهنية.

ي�سارك في التطوير المهني على الم�ستوى ال�سخ�سي وم�ستوى الزمالء. 
ي�ساهم في مجتمعات التعلم وال�سبكات المهنية االأخرى. 

ي�ساهم في الفرق المهنية الخا�سة بتحقيق مهام وم�سوؤوليات محددة على م�ستوى المدر�سة والعمل على تح�سين اأدائها.
يعمل مع االآخرين لرفع م�ستوى تعلم المتعلمين اإلى اأق�سى درجة.

يحدد االأولويات في احتياجاته التطويرية �سمن �سياق العمل.
م وفهم االأدوار التي يتوقع منهم القيام بها.  ي�سمن اأن زمالءه الذين يعمل معهم ي�ساركون في تعلُّ

ي�ساهم في تقييم االأداء المهني له ولزمالئه في المدر�سة وتطوير االأ�ساليب الم�ستخدمة في النمو المهني.
يملك نظرة مبدعة وبناءة نحو كيفية توجيه ممار�ساته حيثما تح�سل الفائدة ويتحقق التطوير.

يتاأمل ب�سورة ناقدة محتوى المنهج الدرا�سي ويقترح �سبل تطويره.

»روؤيــة الــذات حين تكون �سحيحة هي الخطوة 
االأولــى الإحــداث التغيير، فمن تعلَّم كيف يرى 
نف�سه لن يبقى في موقعه ال�سابق« توما�ص مان.
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تـوطئــة:     

واالإبداع  التفكير  ع�سر  هو  الحالي  الع�سر  الأن  ا؛  مهنيًّ المعلِّمين  بتنمية  مرهوًنا  االآن  االأمــم  تقدم  اأ�سبح 

ز واالنفتاح، وهو ما يقت�سي اأن تكون التنمية المهنية للمعلمين عملية م�ستدامة، وهذا يتطلَّب منهم اأن  والتميُّ

تنموية  ا من خــالل فر�ص  ذاتيًّ اأنف�سهم  تنمية  قادرين على  يكونوا  ُمقبلين عليه حتى  ذلــك  راغبين في  يكونوا 

متنوعة، قائمة على التاأمل والبحث؛ ليتمكنوا خاللها من اإنتاج المعرفة بداًل من تلقيها، خا�سة اأن االتجاهات 

الحديثة للتدريب ت�سير نحو عملية تنمية مهنية، ولي�ص مجرد تدريب حرفي يقت�سر على اإك�ساب المعلمين 

المهنية  التنمية  اأهـــداف  بين  مــن  ولــمــا كــان  اآلــيــة.  اأعمالهم بطريقة  يـــوؤدون  الــتــي تجعلهم  الــمــهــارات  بع�ص 

ر مفهومه عن  اأن يغيِّ الم�ستدامة تغيير وتعديل ممار�سات المعلِّم داخل حجرة الدرا�سة، فاإن ذلك يتطلَّب منه 

اأدائه  فــي  التح�سين  وفــر�ــص  قــوتــه،  مكامن  عــن  نف�سه  فــي  ُيفت�ص  واأن  وممار�ساته،  اأدواره  وعــن  م،  والتعلُّ التعليم 

معتمًدا في ذلك على عدة منطلقـات، من اأهمها ما يلي:

ل المهني )الذاتي والتعاوني( القائم على المعايير المهنية. التاأمُّ • 

الجودة في االأداء المهني المتفق مع المعايير المهنية. • 

التعاون والم�ساركة في اإطار مفهوم المجتمعات المهنية المتعلِّمة. • 

ل كاتجاه للتطوير المهني المستدام التأمُّ  
 

ف على جوانب القوة  م من ِقبل المعلم في ممار�ساته الواقعية من حيث معتقداته وقيمه وخبراته ومعارفه ومهاراته للتعرُّ ـل: هو اال�ستق�ساء الواعي والتفكير المتعمق والمنظَّ التاأمُّ
ن من بناء ت�سور للممار�سات المهنية المرغوب تحقيقها م�ستقباًل بهدف  اأدائــه، واإظهار الم�سكالت التي يواجهها في منطقة الوعي؛ للتمكُّ وجوانب ال�سعف وفر�ص التح�سين في 

د. تح�سينها والو�سول الأداء اأكثر فاعلية في �سوء معايير االأداء المهني الجيِّ

»المعلم ال يتعلَّم من خبراته واإنما من التاأمل في خبراته«.

أواًل:
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ل �سلوكيات وممار�سات قام بها، اأو يقوم  ا لعملية التنمية المهنية الم�ستدامة للمعلِّم، واإحدى اأدواته التي تجعل المعلم يقف اأمام نف�سه ليتاأمَّ ل عن�سًرا اأ�سا�سيًّ ل: يعد التاأمُّ مميزات التاأمُّ
بها، اأو �سيقوم بها؛ متبًعا في ذلك منهجية علمية منظمة تمكنه من المقارنة الواعية لتحديد الفجوة بين اأدائه والمعايير المتعلِّقة بمجال عمله؛ فيقوم بتطوير اأدائه م�ستقباًل في 

ل في خبراته، وا�ستخال�ص الدرو�ص منها للخروج بمعرفة جديدة، والتخطيط لممار�سات مهنية اأكثر ن�سًجا. له؛ لذلك فالمعلِّم ال يتعلَّم من خبراته واإنما من التاأمُّ �سوء نتائج تاأمُّ

ل في تنمية اأداء المعلِّم بعدة اأمور، منها: ويتميز التاأمُّ

ا. يجعل المعلِّم م�سارًكا فعااًل وم�ساعًدا في تنفيذ برامج تنميته مهنيًّ • 

يدفع المعلم اإلى تغيير �سلوكه، ولي�ص فقط اكت�ساب المعلومات والنظريات. • 

يربط النظرية بالتطبيق ربًطا وثيًقا. • 

له لممار�ساته المهنية. يرتكز على معايير مهنية محددة، ومتفق عليها، وتعد االأ�سا�ص الذي يعتمد عليه المعلِّم في تاأمُّ • 

ز قيم التعاون والم�ساركة وال�سفافية والمو�سوعية، وغيرها من القيم والمبادئ التي يرتكز عليها مفهوم  اتي والتعاوني في اإجراءات تنفيذه؛ مما يعزِّ يعتمد االأ�سلوبين الذَّ • 
المجتمعات المهنية المتعلمة.

ل يمكن مالحظتها على مختلف اأعمال المعلم، خا�سة في زيادة قدرته على تحديد اأولويات احتياجاته، وزيادة وعيه باأ�ساليب التدري�ص، واإعادة التفكير فيما  .. ولذا فاإن فوائد التاأمُّ
ل نجاح طالبه، ومراقبة مدى تطوره.  يحاول تدري�سه، وتجديد طرق التدري�ص، وابتكار نظريات تعليمية، وتاأمُّ

ل عادة في اأربعة م�ســتويات متدرجة من الب�سيط اإلى المعقد، على النحو التالي:  م�ستويات التاأمل: يتم التاأمُّ

مجرد كـتابة ي�سـف بها المعـلم ما قام به اأثناء عمله.الكتابة الوصفية

ل العمل ومحاولة تبريره بطرح حل واحـد.التأمل التفسيري تاأمُّ

حوار داخلي يقوم به المعلم الختبار الحلول والفرو�ص التي و�سعها لحل الم�سكالت التي تواجهه.التأمــل الحـــواري

ل جماعي قائم على م�سـاركة الزمالء، ويعدُّ محوًرا للتغيير اإال اأنه لي�ص �سرًطا له.التأمــل النــاقــد تاأمُّ
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الناقد(؛  )الــتــاأمــل  الــرابــع  الم�ستوى  اإلــى  اأكــثــر حاجة  و�ستكون  المهنية،  ممار�ساتك  فــي  تاأملك  عند  االأربــعــة  الم�ستويات  هــذه  اإلــى  �ستحتاج  اأنــك  فــي  المعلم-  -اأخـــي  �سك  وال 
الــزمــالء، و�سبكات المعلمين.. بـــاالأقـــران، ودعـــم  اأ�ــســالــيــب التعلم  اأفــكــارهــم وخــبــراتــهــم ومــمــار�ــســاتــهــم، مــن خــالل  الــزمــالء فــي  الـــذي يت�سارك فيه  الــتــاأمــل الجماعي  يــقــوم على   الأنـــه 

ولزيادة اإي�ساح فاعلية التاأمل الجماعي نعر�ص عليك جدول مقارنته بالتاأمل الذاتي: 

ل الذاتي والتأمل الجماعي مقارنة بين التأمُّ
ل الذاتيالمجال ل الجماعيالتأمُّ التأمُّ

المفهوم
والتعرف على محركات  ذاتــه  ا�ستك�ساف  المعّلم محاواًل  به  فــردي يقوم  ل  تاأمُّ

�سلوكياته وممار�ساته.
ل يمار�سه المعلم مع زمالئه حيث يت�ساركون مًعا في تحليل مواقف اأو ممار�سات   تاأمُّ

معينة قد تكون م�ستركة بينهم اأو تهم اأحًدا منهم.

األهمية
معينة  افــتــرا�ــســات  اأو  روؤى  اأو  �سلوكيات  مــن  ال�سخ�سي  موقفه  على  التعرف 
ومحاولة اكت�ساف اأعمق للذات؛ حيث ت�سهم في بناء ثقته بنف�سه وتنمية ح�سه 

لتقبل النقد.. ويعتبر اأكثر مالءمة في بداية عمل المعلم الجديد.

االنفتاح على اآراء االآخرين حول موقف محدد اأو �سلوك معين والنظر في وجهات النظر 
المتعددة، واكت�ساف الذات ب�سكل اأو�سح من خالل اإ�سقاط تحليالت المجموعة على 

الذات، ويتطلب �سيادة جو من الثقة بين زمالء المهنة.

أدواته
ملف االإنجاز الفردي، ال�سجل الق�س�سي، �سحائف التاأمل، المذكرات اليومية، 

.swot ساللم التقدير، قوائم ال�سطب، اأداة �سوات�
ملفات االإنجاز الجماعي، البحوث االإجرائية، التدريب المعرفي، موؤتمرات التاأمل.

ل أداءك المهني؟ كيف تتأمَّ

خطوات التاأمل في االأداء المهني:

ل المهني، والذي يمكنك ممار�سته  ل فعال نقترح عليك نموذج الخطوات ال�ست للتاأمُّ لتتمكن من اإجراء تاأمُّ

ا، اأو بالتعاون مع زمالئك المعلمين ذوي الخبرة، وفق االآتي: ذاتيًّ

اختر االأداة المالئمة للتاأمل في ممار�ساتك في �سوء المعايير المهنية. 1 .

ار�سد ممار�ساتك الواقعية في ذلك المجال من خالل تلك االأداة. 2 .

ل النتائج. حلِّل بمو�سوعية البيانات والمعلومات التي جمعتها، وتاأمَّ 3 .

قارن نتائج تحليل ممار�ساتك الواقعية بالمعايير المهنية للمعلم. 4 .

المعايير المهنية للمعلم

المعايير المهنية للمعلم

م

ململم لعلع عمعم للللل ة ن

خطوات التأمل 
الذاتي في األداء 

المهني

ار�سد 
ممار�ساتك 

الواقعية

حلل 
البيانات 

بمو�سوعية 
وتاأملها

قارن نتائج 
التحليل 
بالمعايير 

المهنية

نمو مهني مستمر

الزمالء 
ذوو 

الخبرة

برامج الدعم.

برامج التطوير المهني.

اإلشراف التربوي.

إدارة المدرسة.

ال اعاعاي عمعم ململ ا

د فجوة  حدِّ
االأداء

ا
اختر اأداة 
منا�سبة 
للتاأمل

�سع خطة 
للتح�سين



11

د فجوة االأداء بين ممار�ساتك الواقعية والمعايير المهنية المرتبطة بها.. 5 حدِّ
�سع خطة التح�سين، مراعًيا اأن تت�سمن:. 6

تحديد اأهداف التح�سين التي تطمح اإلى تحقيقها في �سوء المعايير المهنية للمعلم. • 
تحديد الطريقة الفعالة والمالئمة لتحقيق اأهداف التح�سين. • 

ل في ممار�ساتك الجديدة بتطبيق الخطوات ال�سابقة مرة اأخرى. التاأمُّ • 
ب الحلول التي اقترحتها لردم فجوة االأداء، مراعًيا البدائل التي و�سعتها في خطتك، واحر�ص على اال�ستفادة من التغذية الراجعة التي تتلقاها عن اأدائك  واأخيًرا، ا�ستعن باهلل وجرِّ

المهني من االإ�سراف التربوي واإدارة المدر�سة اإلى جانب برامج التطوير المهني وم�ساركة زمالئك من ذوي الخبرة في تقويم ممار�ساتك الجديدة، وعند ر�سدك لفجوة اأداء جديدة 

نن�سحك بتكرار خطوات التاأمل؛ حتى ت�سل اإلى النتائج المرغوبة.

بعض أدوات التأمل الذاتي:

تب�سيًرا باالأدوات التي يمكن اأن ت�ستعملها اأثناء تاأملك في ممار�ساتك المهنية، نقترح عليك االأدوات التالية:

1. أداة نافذة )جو - هاري(:
مــن اأنــت؟ �سوؤال قد يبدو للوهلة االأولى �سهاًل للغاية، لكنك لو توقفت لحظات وفكرت لوجدَت اأنه 
من ال�سعب الح�سول على اإجابة حقيقية عنه؛ اإذ ال بد اأن تمر على خطوة رئي�سة تحدد وجهتك وما 

تريده في عملك، وفي حياتك، ومع نف�سك، اأو مع االآخرين.. وحقيقة لن ي�ستطيع اأحد اأن يدرك من 

اأنت اإال اأنت، و�سوف نمدك هنا ببع�ص الالفتات التي ربما ت�ساعدك في تح�سين التفاهم واالت�سال مع 

االآخرين والوعي بذاتك من خالل اأربعة اأبعاد مختلفة ُتعرف بـ »نافذة جو - هاري«، وهي:

المنطقة العامة: � وتمثل هذه المنطقة ما يعرفه المعلم عن نف�سه، وما يعرفه زمالوؤه عنه ومثال 
ازدادت  زمالئه  المعلم مع  تفاعل  زاد  الظاهر.. وكلما  واأ�سلوبه  يكره  وما  وما يحب  ذلك هواياته 

م�ساحة ما يعرفونه عنه؛ مما يجعل الكثير من المعلومات معروفة عن المعلم في هذه المنطقة.

اختر بعناية االأدوات التي تعينك على التقييم الذاتي الأدائك التدري�سي وفق 
المعايير المهنية للمعلم، ودرِّب نف�سك على ا�ستخدامها، وا�ست�سر زمالءك 

وم�سرفك التربوي.

اأنـــت

 المنطقة
الخا�سة

 المنطقة
المجهولة

 المنطقة
العامة

 المنطقة
العمياء

الآخرون

 اأ�ستطيع
اأن اأراك
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المنطقة العمياء: � هذه المنطقة تمثل االأمور التي يراها االآخرون )المتعلمون، الزمالء، اأولياء االأمور( في المعلم و�سلوكه اإال اأنه لي�ص لديه وعي بها، ومثال ذلك كثير من 
الالزمات )الكلمات التي يرددها المعلم دون وعي اأو ق�سد كاأن يردد مثاًل كلمة: �سح كذا يا �سباب( والتي ت�ساحبه اأثناء اأدائه ال�سفي. ولكي نحقق الفاعلية هنا فال منا�ص 

من ا�ستخدام التغذية الراجعة؛ اأي طلب م�ساعدة االآخرين في اكت�ساف نقاط ال�سعف لدى المعلم؛ لتنتقل المعلومات بذلك من هذه المنطقة العمياء اإلى المنطقة االأولى 

المفتوحة. 

المنطقة الخا�سة: � وهي تمثل ما يحتفظ به المعلم لنف�سه وال يدركه االآخرون عنه؛ اأي فى منطقة ال�سعور والتفكير.. والحل هنا هو اأن تف�سح عنها لمن تثق به مما يجعل 
المعلومات تنتقل اإلى المنطقة العامة.

المنطقة المجهولة: � وتمثل االأمور التي ال يعلمها المعلم عن نف�سه وال يعلمها االآخرون كذلك، ومثال ذلك: المواقف التي يظهر فيها المعلم قدرات واأ�ساليب لم يكن يظن 
اأنها موجودة في �سخ�سه، حتى االآخرون لم يظنوا اأنها موجودة فيه.

وبناء على ما �سبق يمكننا القول باالآتي:

كلما َكبرت المنطقة المفتوحة كانت عالقاُتَك باالآخرين اأكبر، واأكثر اإيجابية. - 

كلما َكبرت المنطقة الخا�سة كانت عالقاتك باالآخرين �سعيفة، ومحدودة. - 

كلما َكبرت البقعة العمياء دلَّ ذلك على عدم تقبلك للن�سيحة من االآخرين وُبعدهم عنك. - 

كلما َكبرت المنطقة المجهولة كانت خبرتك بذاتك �سعيفة، وعالقاتك باالآخرين اأقل اإيجابية. - 

:swot 2. أداة سـوات
وهي اأداة رئي�سة في عمليات التخطيط، وتعتمد على تحليل الواقع من خالل جمع البيانات والمعلومات من م�سادر 
مختلفة، وت�ساعد على الحوار مع الذات بهدف التعرف على اأربعة اأمور، هي: جوانب القوة وال�سعف وتمثل نقاًطا داخلية 

في االإن�سان ذاته، والفر�ص والتهديدات في البيئة من حوله.
وكما تالحظ في ال�سكل المقابل، هناك عالقة مبا�سرة بين )نقاط القوة والفر�ص( كما اأن هناك عالقة مبا�سرة بين 
)نقاط ال�سعف والتهديدات(، كما توجد عالقة بين جميع تلك العوامل ب�سكل تكاملي؛ فمن خالل نقاط القوة ت�ستطيع 

ا�ستثمار )الفر�ص( لمعالجة )نقاط ال�سعف( والق�ساء اأو التخفيف من اأثر )التهديدات(. 

W    
نقاط ال�سعف

T  
المخاطر 

والتحديات

S  
نقاط القوة

O  
الفر�ص 

المتاحة

طة 
حي
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ظرو

ال

ية 
خارج
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ية 
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االأمور التي ال تجيدها 

وال ت�ستمتع باأدائها، اأو التي 

ال تتقنها بالدرجة الكافية 

وتعيق اأداءك.
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الخارجية الموجودة 

في البيئة والتي يمكن 

اأن تخطط ال�ستثمارها 

بال�سكل المنا�سب للتغلب 

على نقاط ال�سعف 

لديك.
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ل هذه االأداة و�سيلة للتخطيط ال�سليم المعتمد على التاأّمل العميق، والتحليل  ومثلها تماًما قد توؤثر )التهديدات( على )نقاط القوة( وتوؤدي اإلى تحولها لـ)نقاط �سعف(؛ لذا تمثِّ
الدقيق للواقع الذي تعي�سه من اأجل بلوغ الغاية التي تريدها بنجاح.

نقاط القوة )Strengths(: • وتمثل االأمور التي تجيدها وت�ستمتع بها، وهي الم�سوؤولة عن نجاحاتك، وترتبط بالخبرات التي تمتلكها وخلفيتك التعليمية ومهاراتك التي تمتاز بها، 
وعالقاتك االجتماعية و�سماتك ال�سخ�سية وعاداتك في العمل.

نقاط ال�سعف )Weaknesses(: • وتمّثل �سماتك ال�سخ�سية ال�سلبية، اأو االأمور التي ال تجيدها وال ت�ستمتع باأدائها، اأو التي ال تتقنها بالدرجة الكافية �سواء في خبراتك اأو مهاراتك 
اأو خلفيتك العلمية، وتمثل �سبب اإخفاقاتك في الما�سي، وقد تكون �سبًبا الإخفاقك م�ستقباًل.

الفر�ص المتاحة )Opportunities(: • وتمثل االإمكانات والفر�ص الخارجية الموجودة في البيئة، والتي يمكن اأن تخطط ال�ستثمارها بال�سكل المنا�سب للتغلب على نقاط ال�سعف 
لديك.. وقد تكون داخل مدر�ستك، اأو على م�ستوى المجتمع التعليمي الذي تعي�ص فيه، اأو على م�ستوى المجتمع المحلي المحيط بك.

التهديدات والمخاطر )Threats(: • وتمّثل الظروف المحيطة في بيئتك المدر�سية، اأو المجتمع المحلي، اأو قد تكون اأحياًنا في تغّير المناهج، اأو التجهيزات في مدر�ستك، اأو نظام 
ما اأو قرار اإداري، اأو �سيا�سة اإدارية تتبع في مدر�ستـــــــــــــك، اأو في االإدارة التعليمية التي تنتمي اإليها، اأو في عوامل اجتماعية واقت�سادية تخت�ص بها المنطقة التي تعمل فيها، اأو اأية 

عوامل خارجية اأخرى قد توؤثر ب�سكل ما على عملك، والتي تهددك وت�سكل خطًرا على اأدائك.
اأداة  ال�سابق وفق  تاأملك  الواقع، والتي يجب عليك عند ا�ستخدامها اال�ستفادة من نتائج  SWOT لتحليل  اأداة �سوات  ا للتاأّمل الذاتي وفق  وفيما يلي نقدم لك نموذًجا تو�سيحيًّ

)جو-هاري JO-HARI WINDOW( التي ت�ساعدك في الك�سف عن �سماتك ال�سخ�سية، والتي �ستكون اأحد مدخالتك الرئي�سة في تحديد )نقاط قوتك، نقاط �سعفك(.

SWOT نموذج لتطبيق أداة سوات
جوانب ضعفيجوانب قوتي

ما الذي اأقوم باأدائه ب�سكل جيد؟ - 
مــا الــ�ــســمــات الــمــمــيــزة الــتــي اأراهـــــا في  - 

نف�سي ويراها فيَّ االآخرون؟
ما ال�سيء المميز الذي يحكم اأدائي؟ - 

التعامل مع المتعلمين. - 
ت�سميم االأن�سطة التعليمية. - 

المثابرة، التحدي، ا�ستدامة التعّلم،  - 
االإبداع، االن�سباط.

ما ال�سيء الذي يجب اأن اأتجنبه؟ - 
مـــا جـــوانـــب الــ�ــســعــف الــتــي اأراهـــــا ويراها  - 

؟ االآخرون فيَّ
ما ال�سيء الذي اأوؤديه ب�سكل �سيئ؟ - 

�سرعة التطبيق للجديد دون البحث فيه من جوانبه  - 
العوامل  مــراعــاة كــل  وفـــق  والتخطيط  الــمــتــعــددة 

الموؤثرة.
عدم قدرتي على ا�ستخدام الحا�سب. - 

الت�سرع في اتخاذ القرارات اأحياًنا. - 
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كيف أتغلب على جوانب ضعفي؟كيف أستثمر جوانب قوتي؟
اإعداد ور�سة للمعلمين حول )كيف تعامل طالبك؟(. - 

اإعداد دليل االأن�سطة التعليمية في مادتي. - 
العمل والو�سول به الأكبر  المثابرة والتحدي واالإبــداع لتجويد  توظيف قيم  - 

فئة من الزمالء والمدار�ص االأخرى.

تطبيق اأداة معالجة االأفكار على كل فكرة جديدة. - 
ا�ست�سارة الزمالء والم�سرف التربوي. - 

االلتحاق بدورة حا�سب اآلي. - 
تو�سيف خطوات عمل ما وال�سير وفقها خطوة بخطوة في زمن محدد؛ منًعا للت�سرع. - 

التهديدات التي تقابلنيالفرص المتاحة لي
عادة  بيئتي  في  الموجودة  الفر�ص  ما  - 

واأ�ستغلها في اأدائي؟
ما الفر�ص الجديدة التي لم اأ�ستثمرها  - 

بعد؟
والتي  بيئتي  في  المتاحة  الفر�ص  ما  - 

احتجتها ولم اأتمكن من ا�ستثمارها؟

ـــــــالء )من  ــــ ــ�ــص الـــزمــــ ـــ ـــ خـــبـــــــــــــــرات بــعـــ - 
تخ�س�سات اأخرى(، اقتراحات مدير 

المدر�سة.
التوا�سل مع المجتمع المحلي. - 

دوًما  اإ�سغاله  وعـــدم  الــعــلــوم  مختبر  - 
واإمكانية  الــعــلــوم،  معلمي  قبل  مــن 

اال�ستفادة منه في تدري�ص المادة.

مـــا مــ�ــســادر الــتــهــديــد الـــمـــوجـــودة في  - 
بيئتي )المدر�سة / المجتمع المحلِّي( 

التي يمكن اأن ت�سر باأدائي؟
ا  ما الذي ي�سكل منها تهديًدا حقيقيًّ - 

ب�سكل وا�سح؟
تجاوزها  حاولت  التي  التهديدات  ما  - 

ولم اأتمكن من ذلك؟

�سلبية مجموعة التخ�س�ص )عدم تعاون زمالئي في  - 
التخ�س�ص/كلنا معلمون جدد ونفتقر اإلى الخبرة/ 
موقع مدر�ستنا ال ي�سمح لنا بالتوا�سل الم�ستمر مع 

الم�سرف التربوي(.
�ــســعــف جـــهـــود الــتــجــديــد فـــي تــقــنــيــات الــتــعــلــيــم في  - 

المدر�سة وعدم مالءمتها مع المناهج.
بمادة  المرتبطة  التعلم  مــ�ــســادر  مــن  كثير  اعــتــمــاد  - 
تخ�س�سي بالحا�سب االآلي الذي ال اأُح�سن ا�ستخدامه.

�سعف توا�سل اأولياء االأمور ب�ساأن اأبنائهم. - 

كيف أتغلب على التهديدات؟كيف أستفيد من الفرص المتاحة؟

اأ�ستفيد من خبرات الزمالء في الحا�سب االآلي لتدريبي اإن لم اأتمكن من ح�سور  - 
دورة تدريبية.

التوا�سل مع المجتمع المحلي الإيجاد اآليات اإبداعية في تحقيق توا�سل فعال  - 
مع اأولياء االأمور.

اأحتاج  التي  الح�س�ص  لتحديد  العلوم  معلمي  مع  العام  بداية  من  �ساأخطط  - 
اإليها في المختبر.

اال�ستفادة من ال�سمات القوية لديَّ في و�سع خطط لتحفيز مجموعة التخ�س�ص. - 
و�سع خطة للتعرف على التقنيات الحديثة وكيفية التعامل معها واالتفاق مع زميل لتدريبي  - 

ا ح�سة واحدة. يوميًّ



15

ا لتوظيف اأداة �سوات SWOT في تحليل الواقع، والتي اأبرزت مدى تواوؤم ممار�ساتك المهنية مع المعيار المهني الثالث. ويت�سمن الجدول التالي تطبيًقا عمليًّ

نموذج لتطبيق أداة سوات SWOT على التأمل في ضوء المعايير المهنية

المعيار المهني الثالث: توظيف استراتيجيات وطرائق التعليم والتعلم ومصادره التي تتمحور حول  المتعلم.

موقف صفي

الــجــديــد لــطــالبــي، قمت خــالل هــذا االأ�ــســبــوع  بتطبيق ا�ستراتيجية  كــعــادتــي فــي حــب تقديم 

)جيج�سو( على اثنين من ال�سفوف وقد اأح�سنت اختيار المحتوى الذي يتنا�سب مع مثل هذه 

اال�ستراتيجية، ومن خالله حددت مجموعات التعلم ومهام كل ع�سو فيها، وبعد اإتاحة فترة من 

اإليه اأعدت ت�سكيل المجموعات  الزمن لينجز فيها كل ع�سو فى المجموعة المهام الموكلة 

بحيث يجتمع اأ�سحاب كل مهمة فى مجموعة وبذلك كونت مجموعة الخبراء وبعد انتهائهم 

من مناق�سة المهام الم�ستركة اأعدت و�سعية المجموعات اإلى ما كانت عليه، ورغم تخطيطي 

وفق زمن محدد الإنجاز هذه المهمات فاإن تطبيق اال�ستراتيجية لم يكتمل اإال بزيادة ع�سر دقائق 

من الح�س�ص التالية وهذا اأ�ساء زمالئي في المدر�سة، الحظت تفاعل اأحد ال�سفوف معي ب�سكل 

كبير، كانت الفرحة تنطق من وجوه المتعّلمين والب�سمة ال تكاد تفارق محياهم، لكن �ساءني 

اإيجابي من طالب ذلك ال�سف كال�سف ال�سابق، لم  ال�سف االآخــر حيث لم يكن هناك تفاعل 

يتمكن خبراء ذلك ال�سف من اإي�سال مفاهيم المحتوى �سحيحة لزمالئهم وباتت المعلومات 

اأني قد  اأذهانهم، بعد انتهاء الح�سة عدت الأنماط تعلم طالب هذا ال�سف ووجــدت  مبتورة في 

واأنماط  اال�ستراتيجية  بين  المواءمة  اأن�سى  دائــًمــا  اإلــهــي!  يا  التاأملي.  النمط  �سمن  �سنفتهم 

المتعلمين!

* ا�ستراتيجية jigsaw ال�سفية 
هي اإحدى طرق التعلم التعاوني 
االأكـــثـــر فــاعــلــيــة ومــــاأخــــوذة من 
قطع اللغز )بــازل( اإذ تمثل كل 
كل  اإن  وحــيــث  متعلًما،  قطعة 
قطعة �سرورية الإكمال ال�سورة 
الــنــهــائــيــة فــكــذلــك كـــل طالب 

مهم لتحقيق النواتج النهائية.
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التأمل في األداء التدريسي
التهديداتالفرصالضعفالقوة

لديَّ دافعية وا�ستمرارية في التجديد. - 
اأنا متمكن من المواءمة بين المحتوى  - 

واال�ستراتيجية الم�ستخدمة.
اأطبق ا�ستراتيجيات تدري�ص متنوعة. - 

اأحتاج اإلى معرفة وتحديد دقيق الأنماط المتعلميـــن  - 
لعالقتهـا با�ستيعابهـم مفاهيم المادة.

المخططـــــات  تــوظــيــف  مـــهـــارة  امـــتـــالك  اإلــــى  اأحـــتـــاج  - 
والمنظمــــات التمهيديــــة وخرائط المفاهيم.

لم  اأنــي  غير  المتعّلمين،  احتياجات  لتلبية  جــيــًدا  اأخــطــط  - 
ا خالل تدري�سي. اأوظفها اإجرائيًّ

ا حول  وجود معلم في المدر�سة اأعد بحًثا علميًّ - 
ا�ستراتيجية )جيج�سو( وهو يمتلك خبرة في 

تطبيقها منذ �سنوات.
مــنــاهــج الـــعـــلـــوم والـــريـــا�ـــســـيـــات كــونــهــا تلهم  - 

بكيفية توظيف م�سادر متعددة في الح�سة.

الثاني  ال�سف  فــي  المتعلمين  ن�سف  - 
والذين  التاأملي  النمط  عليهم  يغلب 
التعلم  ا�ــســتــراتــيــجــيــات  تــنــا�ــســبــهــم  ال 
اكت�ساب  فــي  فاعليتها  رغــم  الن�سط 

مفاهيم المادة.

فجـــــــوة األداء

من خالل مطابقتي بين واقع تدري�سي و نقاط قوتي و�سعفي وبين المعيار المهني الثالث وجدت اأني اأفتقد بع�ص موؤ�سراته التي برزت الحاجة اإليها في هذه الح�سة، وهي:

التخطيط لدعم تعلم المتعلمين وفق احتياجاتهم. - 

توظيف اأنواع مختلفة من الم�سادر التعليمية التي تتيح للمتعلمين االنخراط في تعلم فاعل. - 

خطة التحسين

مؤشرات اإلنجازاإلجراءاتاألهداف

تحقيق تعلم فاعل للمتعلمين بناء على احتياجاتهم. - 
توظيف م�سادر تعليمية متعددة في الح�سة الدرا�سية. - 

تــقــديــــــم الـــــدر�ص مــــــن خــــــالل ا�ستخـــــــدام ا�ستراتيجيـــــة  - 
.)kwl( اال�ستيعاب الذاتي

عقد جل�سة ع�سف ذهني في نهاية الح�سة؛ بهدف اإحداث  - 
روابط اإبداعية بين المعرفة ال�سابقة والمعرفة الجديدة.

تقديـــــــم اختبار تقييـــــــم ال�ستيعاب مفاهيـــــــم الدر�ص في  - 
نهاية الح�سة.

ا�ستيعاب المتعّلمين مفاهيم الدر�ص من وجوه متعددة. - 
قـــدرة الــمــتــعــّلــم عــلــى اإيـــجـــاد الــعــالقــة بــيــن مــفــهــوم �سابق  - 

ومفهوم جديد.
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3. بطاقة التأّمل:
وهي اأداة ي�ستخدمها المعّلم للتاأّمل في الخبرة التي مّر بها، وي�سّجل فيها و�سًفا للحدث الذي مّر به م�سمًنا اإياه ما خالجه من م�ساعر وانفعاالت، كما يرفقها بت�ساوؤالته حول 

اأدائه وكيفية تح�سينه، و ا�ستف�ساراته حول كيفية تحقيق االن�سجام بين القيم وال�سلوك.

نمــــوذج بطاقـــة تأّمـــل

و�سف الموقف

اليوم هو االأول من االأ�سبوع الخام�ص لبدء الدرا�سة، كنت قد خططت للتمّكن من المعيار المهني الرابع 
)ت�سميم خبرات تعلم تتميز بالمرونة واالبتكار وتربط المتعّلمين ببيئتهم الطبيعية خارج المدر�سة(، 
وبداأت  في تنفيذ ما خططت له تقودني الحافزية اإلى اكت�ساب الموؤ�سر االأول )ي�سمم خبرات تعليمية 
اعتباري  في  و�سعت  وقــد  واهتماماتهم(،  الحياتية  وخبراتهم  ال�سابقة  المتعّلمين  معارف  على  تبنى 

ا�ستح�سار الموؤ�سر الثالث من المعيار الثالث لتقاُرِبه مع هذا الموؤ�سر الذي اأنا ب�سدد تنفيذه.
در�ص  و�سممت خبرات  للمتعّلمين   )kwl( الذاتي  اال�ستيعاب  م�سبًقا من خالل جــدول  لقد حــددت 
اليوم بناء على نتائج تحليل تلك االأداة، اإال اأنني فوجئت خالل الح�سة بغياب معارف �سابقة لدى 
المتعّلمين �سرورية للتو�سل لمفاهيم در�ص اليوم لم اأ�سعها في الح�سبان؛ وهو ما اأثر على خطة �سير 
الدر�ص نتيجة �سلوكي الع�سوائي ال�ستح�سار تلك الخبرة من المتعّلمين والذي جعلني اأ�ستغرق 
وقًتا في اختيار الطريقة االأن�سب لمواءمتها مع الخبرات التعليمية التي �سممتها لدر�ص اليوم، 

وقد الحظت على وجوه كثير من المتعّلمين عالمات تعجب وحيرة ا�ستمرت طوال الح�سة.

)KWL( المتعلمين  ي�ساعد جدول اال�ستيعاب الذاتي 
الن�ص  عليها  ي�ستمل  التي  بالمعلومات  التنبوؤ  على 
اأن  للمعلم  يمكن  كما  �سابقة،  بمعلومات  وربــطــهــا 
الــمــتــعــلــمــيــن حول  اهــتــمــام  اإثـــــارة  فـــي  ي�ستفيد مــنــهــا 
مو�سوع معين من خالل القراءة ومدى فهمهم لذلك 

المو�سوع وت�سويب المفاهيم الخاطئة لديهم.

)L( ما عرفته عن 
المو�سوع

)w( ما اأريد اأن 
اأعرفه

)k( ما اأعرفه عن 
المو�سوع

تف�سير الموقف
لها على الوجه االأكمل ولم اأحاول التاأكد  محاولتي التعرف على الخبرات ال�سابقة من خالل جدول اال�ستيعاب الذاتي )kwl( كانت جيدة، لكن يبدو اأني لم اأفعِّ
من ماهية  كل الخبرات الالزمة للدر�ص ولكن قد يكون لدي م�سكلة في تحديد ما يلزم الدر�ص من خبرات �سابقة، اأو قد يكون هناك عوامل م�ستحدثة لدى 

المتعّلمين اأجهلها تغّير من الت�سورات الذهنية حول الخبرة ال�سابقة.

الراأي

اأرى اأنه ال بد اأن اأعرف االأ�سباب التي لم تجعل جدول اال�ستيعاب الذاتي )kwL( فعااًل في التعرف على كل الخبرات ال�سابقة الالزمة لدر�ص اليوم، كما يبدو اأنني 
يجب اأن اأناق�ص تلك الخبرات قبل التدري�ص مع الزمالء ذوي الخبرة الذين قد يلهمونني باأبعاد الخبرة المرتبطة بالدر�ص لي�ص فقط من واقع المحتوى ولكن 
من واقع خبراتهم التدري�سية لمثل هذا المحتوى، ولعل من الرائع اأن اأقدم ا�ستطالع راأي للمتعلمين بعد الح�سة ليحدد كل واحد بمفرده المفاهيم التي لم 

ي�ستوعبها واأ�سباب ذلك، وهذا ي�ساعدني على معرفة الفاقد من المفاهيم والخبرات ال�سابقة، كما اأن هذا االإجراء يقلل من فر�ص التق�سير م�ستقباًل.
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ملف اإلنجاز  وتوظيفه بفاعلية في تطوير األداء المهني  
  

ملف االإنجاز �سجل مهني بنائي يت�سمن االأعمال المتميزة المنتقاة التي ت�سير اإلى جهود المعّلم، وما يجب اأن يقوم به، وما 
اأي نموه االأكاديمي  التاريخي لخبراته ومنجزاته؛  اأداة تعبر عن التطور  اأنه  اإلى  يعرفه، وما ينجزه، وكيفية االإنجاز، باالإ�سافة 

والمهاري والوجداني واالإبداعي.

وهكذا فاإن ملف االإنجاز يمثل مرجًعا للتاأمل في الممار�سات المهنية ال�سابقة وبناء الخبرة الذاتية؛ حيث اإن العودة لهذا الملف 
في كل مرة والتاأمل في المنجزات والخبرات بوعي وب�سيرة وتقييم تلك الممار�سات والخبرات مرة بعد اأخرى - �سيكون لها االأثر 

المحمود في الوعي بمكامن القوة وال�سعف وفر�ص التح�سين.

أهداف تكوين ملف اإلنجاز:
 

تتمثل اأهداف ملف اإنجاز المعلم فيما يلي:

تعزيز االتجاه االإيجابي نحو التح�سين والتطوير المهني الم�ستمر. • 
تكوين اإطار مرجعي للنمو المهني الم�ستمر يرتكز على المعايير المهنية.  • 

ت�سهيل التاأّمل المهني )الذاتي/التعاوني(. • 
ح�سر وتجميع الخبرات واالإنجازات ال�سخ�سية والمهنية، وتوثيقها، واختيار اأف�سل االأعمال. • 

اإثبات �سحة االختيار بال�سواهد واالأدلة؛ بق�سد تحقيق النمو المهني في االتجاهات والمعارف والخبرات والمهارات. • 
ا يبرز مدى التقدم قيا�ًسا بالمعايير المهنية. ر�سد التطور في االأداء المهني وفق ترتيب متتابع زمنيًّ • 

ودونيتو  ومــاكــورمــيــك  "اأنتونيك  يــعــّرف 
 Antonek, McCormmik & Donato,(

1997( ملف االإنجاز باأنه »توثيق التطوير 

المحترف  لــلــمــعــّلــم  الـــفـــكـــري  والــــتــــاأّمــــل 
معرفته  ليظهر  كمربٍّ  المتوقع  والمعّلم 
ومــهــارتــه، واإنــــجــــازه«. كــمــا يــعــّرفــه ياركز 
 Yerkes & Gunalianone,( وجو جليانون
الفكرية  لــلــتــاأّمــالت  »تجميع  بــاأنــه   )1998

الــفــريــدة واخــتــيــار لــالأعــمــال الــتــي �سنعها 
اإلى  الفكرية  التاأّمالت  هذه  وت�سير  الفرد، 
التقدم  اإبــراز  اإلى  الذاتية، وتقود  الخبرات 

وتحقق االأهداف اأو معايير االإنجاز«.

ثانًيا:

تــذكــر - اأخــــي الــمــعــلــم - اأن طــريــقــتــك في 
محتوياته  وا�ستكمال  اإنــجــازك،  ملف  اإعـــداد 
تعك�ص  بـــا�ـــســـتـــمـــرار  وتـــطـــويـــرهـــا  وتــحــديــثــهــا 

�سخ�سيتك ومدى تقديرك لذاتك.
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محتويات ملف اإلنجاز
ا الأهم محتويات ومكونات ملف االإنجاز: يت�سّمن الجدول التالي ملخ�سً

يحتوي على: الغالف، الفهر�ص، المقدمة.القسم العام

يحتوي على مجموعات من ال�سفحات المت�سّمنة: البيانات ال�سخ�سية، وال�سيرة الذاتية، والمهام واالأدوار والم�سوؤوليات العملية.القسم الشخصي

القسم المهني

   يحتوي على مجموعات من االأدلة وال�سواهد التي تر�سد اإنجازاتك لتحقيق المعايير المهنية من وجهات نظر متعددة، مع مراعاة اأن هذا الجزء 
يتكّون من جزئين رئي�سين؛ اأحدهما ثابت، واالآخر متطور.

الجزء الثابت يت�سمن: �
اأهم الوثائق والتعليمات الوزارية المتنوعة. 1 .

المعايير المهنية للمعّلم. 2 .

جداول المدى والتتابع المت�سمنة )االتجاهات، والمعارف والخبرات، والمهارات( الخا�سة بالمواد التي تدرِّ�سها. 3 .

الجزء المتطور: � �سيحتاج هذا الجزء اإلى التحديث بانتظام ليعطي اأمثلة متجددة عن ممار�ساتك المهنية، ومما ينبغي اأن يحتويه هذا الجزء:
نماذج من الخطط )الخطة ال�سنوية، والف�سلية، وخطط الدرو�ص بالوحدات( وح�سر للتقنيات وم�سادر التعّلم المتاحة في المدر�سة،  1 .

وخطة توظيفها للتدري�ص.
نماذج من االأعمال التي قمت باإعدادها لخدمة المادة الدرا�سية، مثل: االأن�سطة ال�سفية وغير ال�سفية، ور�ص العمل، اأوراق العمل، القراءات  2 .

الموجهة، الن�سرات التربوية، البحوث االإجرائية... اإلخ.
بيانات تقييم الم�ستوى التح�سيلي للمتعلمين، وتحليل البيانات المتعلقة بمدى اإنجازهم )�سجل التقويم، �سجالت متابعة ملفات اإنجاز  3 .
المتابعة  اأدوات  من  ونماذج  االأمـــور(،  واأولــيــاء  )للطالب،  الراجعة  التغذية  من  ونماذج  المتعّلمين(،  تح�سيل  بيانات  تحليل  المتعّلمين، 

والتقييم المختلفة )جداول الموا�سفات لالختبارات، ونماذج متنوعة من االختبارات(.
نماذج من اأدوات وتقارير االأداء الوظيفي، و�سجل توجيهات وتو�سيات )مدير المدر�سة/الم�سرفين التربويين( ونماذج من خطابات التزكية،  4 .

و�سهادات وخطابات ال�سكر والتقدير... اإلخ.
ا( اأو عن طريق مركز التدريب التربوي. تحليل لالحتياجات التدريبية، وخطة تحقيقها )ذاتيًّ 5 .



20

نماذج من العمليات واالإجراءات التعاونية )التي تم القيام بها بال�سراكة مع الزمالء في اإطار المجتمع المهني التعّلمي(. 6 .
مفكرة تحتوي على المالحظات، والتاأّمالت المهنية )اأداة �سوات، �ساللم وقوائم التقدير، قوائم ال�سطب، اأدوات قيا�ص ر�سا الم�ستفيدين... اإلخ(.. 7

نماذج من االإنتاج العلمي: ويت�سمن نماذج من اإنتاجك في مجاالت مختلفة، مثل: االإ�سهام في تطوير المقررات الدرا�سية، واالأبحاث العلمية،  8 .
والكتب )تاأليف، ترجمة(، واالأعمال االإبداعية )ت�سميم برمجيات، تقنيات وو�سائل تعليمية(، والم�ساركة في )الموؤتمرات والندوات، وور�ص 

العمل( وع�سوية المجال�ص والجمعيات العلمية في مجال التخ�س�ص... اإلخ.
االأعمال التطوعية وخدمة المجتمع: حمالت توعية وتثقيف، م�ساريع خدمة المجتمع، اإ�سهامات في جمعيات وموؤ�س�سات اجتماعية ... اإلخ. 9 .

مجتمعات التعلم المهنية  
  

ا لتطوير مهاراته المهنية، ويحر�ص على التعاون والم�ساركة الفّعالة مع زمالئه في كل ما يثري ويح�سن اأداءه المهني، وهذا بدوره  المعّلم الناجح ي�سعى دائًما اإلى التاأّمل ذاتيًّ

ا على  المتعلمين وعلى مجتمع المدر�سة التعلمي المهني كافة. ويو�سح ال�سكل الخ�سائ�ص المميزة  ي�سهم في بناء بيئة محفزة للتطوير المهني في المدر�سة؛ بما ينعك�ص اإيجابيًّ

لمجتمع المدر�سة التعلمي المهني.   

n  المجاالت المهنية التي يمكن تطويرها في اإطار مجتمع التعلم المهني
ر في تطوير خبرتك المهنية، فاإذا اأردت اأن تطور مهاراتك فاأنت بحاجة اإلى تنمية  اأخي المعلم، فكِّ
معارفك وخبراتك ب�سكل م�ستمر.. وتدعم مجتمعات التعلم المهنية مجاالت عديدة في عملية 

التطوير، تتمثل في:

المعرفـــــــة بالمـــــــادة الدرا�سية: • كمتابعة اآخـــــــر التطورات والم�ستجدات فـــــــي مجال تخ�س�سك، 
واالإلمام بجوانب المادة التي تدر�سها لمتعلميك.

المعرفة بالجانب التربوي والنف�سي: • كفهم اأنماط تعّلم المتعّلمين وخ�سائ�سهم، واكت�ساف 
احتياجاتهـــــــم، وميولهم، وكيفية الوفـــــــاء بها وفق المتطلبات الخا�ســـــــة بالمناهج اأو عمليات 
التقويـــــــم، وطريقة التعامل مع المفاهيم الخاطئة، وكيفية م�ساعدة المتعلمين على تخطي 

العقبات التي تعوق عملية التعّلم.

ثالًثا:

خصائص
المجتمع المهني المتعّلم

االنتماء

االعتماد

التعاونالثقة االلتزامالم�سداقيةاالأمانة

التاأّمل المهنيالمهنية العالية

التطوير الم�ستمرالمبادرات االإبداعية
المحا�سبية

االحترام ال�سفافية والمو�سوعية الم�سوؤولية الم�ستركة
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المختلفة، واالطالع على كل جديد لتحقيق التقدم. االإلمام بمهارات التدري�ص وا�ستراتيجياته: كالتمكن من مهارات طرائق التدري�ص واأ�ساليبه، وا�ستراتيجياته  •
اإتقان وا�ستخدام التقنيات وم�سادر التعّلم المختلفة، لتعزيز التعلم وتح�سين كفاءتك كمعّلم. فهم وا�ستخدام تقنيات التعليم وم�سادر التعّلم:  •

قدرتك على اال�سطالع بدور جديد: • مع ا�ستمرار المعّلم في اأدائه وتوليه م�سوؤوليات جديدة، فاإنه يواجه تحديات جديدة تحتاج اإلى الدعم بالتطوير المهني الم�ستمر.

n  ممار�سات التطوير المهني الم�ستمر في اإطار مجتمع التعلم المهني

اأخي المعلم، اإن تطوير خبراتك المهنية في الجوانب المذكورة �سابًقا �سيتطلب تطبيق بع�ص االأ�ساليب 
المختلفة، فقد تحتاج لبناء معرفتك بالمادة الدرا�سية. على �سبيل المثال من خالل: القراءة واالطالع، 
اأو القيام برحالت معرفية عبر االإنترنت، اأو الح�سول على موؤهل علمي اأعلى، اأو الم�ساركة في دورات 
تدريبية. اإال اأن المظاهر االأكثر فاعلية للتطوير المهني تتوافر في مكان العمل باعتباره جزًءا من 
االلتزام المهني للمعّلم، وُتعد مجتمعات التعلم المهنية نموذًجا جيًدا للتطوير المهني الم�ستمر في 
م المتعّلمين.. ويتخذ ذلك �سوًرا عديدة تعتمد على تعاونك  مكان العمل من اأجل التطوير ودعم تعلُّ

مع مدير المدر�سة وزمالئك، ومع الم�سرفين التربويين، ومنها على �سبيل المثال اأن:

تطلع على المعارف الجديدة من خالل القراءة المتخ�س�سة. • 
ت�سارك في  العمل الجماعي مع الزمالء. • 

تالحظ طرائق تدري�ص زمالئك واأ�ساليبهم وممار�ساتهم المهنية، ومناق�ستها معهم. •

ُتخ�سع درو�سك وممار�ساتك المهنية لمالحظة زمالئك، وتقويمهم، وتتلقى تغذية راجعة منهم. • 
تراقب ممار�سات زمالئك ذوي الخبرة في تح�سين تعّلم المتعّلمين وم�ستواهم التح�سيلي. • 

تتعاون مع زمالئك لحل الم�سكالت والم�ساركة في تطوير المنهج الدرا�سي. • 
ت�سارك في برامج االإ�سراف التربوي المختلفة المنعقدة في مدر�ستك، اأو خارجها، وت�سارك زمالءك  • 

في المدر�سة بخبراتك ومهاراتك المكت�سبة.
تجتمع مع زمالئك ب�سكل دوري للم�ساركة في حوارات حول التدري�ص؛ لت�سكيل لغة اأدق لو�سف  • 

تجربة التدري�ص بكل ما تنطوي عليه من تجارب وخبرات ثرية.

دراسة حالة
خالل العام االأول في م�سيرته المهنية، كان االأ�ستاذ مروان المعلم 
واجب  »التعلم  مبداأ  تر�سيخ  ا�ستطاعت  التي  الثانوية  المدار�ص  باإحدى 
على كل فرد« بين المعلمين، وقد اأدرك فريق الريا�سيات حاجة اأفراده 
جميًعا اإلى تطوير معرفتهم وخبرتهم في طريقة ت�سريع تعليم الريا�سيات 
واقترح  ا  تدريبيًّ يــوًمــا  المعلمين  اأحـــد  ح�سر  كما  المتعلمين.  الأمــهــر 
تلك  المدر�سة، حيث طــرح  اإلــى  بعد عودته  الجيدة  االأفــكــار  كثيًرا من 
االأفكار وناق�سها خالل اجتماع المعلمين. وقرر االأ�ستاذ مروان بعد ذلك 
ل�سل�سلة  الم�سترك  للتخطيط  الخبرة  اأحــد زمالئه من ذوي  العمل مع 
من الدرو�ص التي يتلقاها المتعلمون بال�سف االأول الثانوي، و�ساأل عما 
اإذا كان باإمكانه مالحظة ذلك الزميل اأثناء قيامه بال�سرح اأواًل، ليحاول 
لها،  يدرِّ�ص  التي  ال�سفوف  باأحد  ا�ستراتيجياته  بع�ص  بعد تطبيق  فيما 
مع التركيز ب�سكل خا�ص على طرح االأ�سئلة التي تحفز المتعلمين على 
التعبير عما يفكرون فيه. ويحتفظ االأ�ستاذ مروان بيوميات ي�سجل فيها 
مالحظاته حول عملية التعلم ويرجع اإليها ليعرف مدى تاأثير محاولته. 
ول�سمان قدرة االآخرين على التعلم من هذا االأ�سلوب، �سوف يعر�ص هو 

وزميله عملهما الم�سترك في اجتماع الحق للمعلمين.
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تتعاون مع زمالئك في التخطيط للوحدات والدرو�ص مًعا، وتقويم  • 
اأثر ذلك على التعّلم والتقدم الدرا�سي.

احتياجاتك،  تلّبي  التي  التدريبية  بالبرامج  االلــتــحــاق  اإلــى  تــبــادر  • 
وت�سارك زمالءك في الخبرات والمهارات التي اكت�سبتها.

التخ�س�سية عبر  المهنية  ال�سبكات  تحر�ص على االنتماء الإحــدى  • 
في  زمـــالءك  وتــ�ــســارك  المهنية،  قــدراتــك  لتطوير  االإنــتــرنــت  �سبكة 

المدر�سة بخبراتك ومهاراتك المكت�سبة.
وت�سارك  والتربوية،  العلمية  الجمعيات  اإحدى  اإلى  باالنتماء  تبادر  • 

زمالءك في المدر�سة بخبراتك ومهاراتك المكت�سبة.
ونقدم لك - اأخي المعلم - نموذجين للتاأمل في اأدائك المهني وو�سع 
اأولويات التطوير المهني الم�ستمر؛ حيث يمكنك النظر في ا�ستراتيجيات 

التدري�ص ومهاراته، وكذلك النظر في العمل مع المعلمين ذوي الخبرة:

n  تطوير ا�ستراتيجيات التدري�س ومهاراته
يعّد التعاون مع الزمالء من اأف�سل �سبل تغيير اأو تعديل الطريقة التي 
ف الدرا�سي. ومن االأ�ساليب الحديثة التي يمكنك  تدير بها التعّلم في ال�سّ
ممار�ستها بالتعاون مع زمالئك خا�سة ذوي الخبرة، اأ�سلوب »درا�سة الدر�ص 
ا بتبادل الدرو�ص التطبيقية. ويقدم هذا  Lesson Study« اأو ما يعرف اأي�سً

االأ�سلوب طريقة منظمة لتقويم طريقة التدري�ص الخا�سة بك ولالآخرين 
الذين يطبقون الطريقة نف�سها.. ومن اأبرز فوائده للمعلمين اأنه:

التلقائيــــــــــة؛  درا�ســــة �سلوكياتهــــــــم وممار�ساتهــــــــــم  ي�ساعدهــــــــم في  • 
المتعّلمين  ت�ساوؤالت  عن  واالإجــابــة  االأ�سئلة  في طرح  كطريقتهم 

واإعطائهم تغذية راجعة واإدارة ال�سلوك واأن�سطة التعّلم.

»Lesson Study مثال لتطبيق أسلوب »دراسة الدرس

  خطوات تطبيق اأ�سلوب )درا�سة الدر�ص(:
تقوم مجموعة من المعلمين )�سواء كانت تدرِّ�ص المادة نف�سها اأو مواد مختلفة( بتحديد م�سكلة �سائعة  • 

توؤثر على اأ�سلوب تعّلم المتعّلمين للدرو�ص، حتى ت�سبح هذه الم�سكلة بوؤرة التركيز واالهتمام.
يتم اختيار ف�سل درا�سي يحوي عدًدا قلياًل من المتعلمين واعتبارهم المجموعة »الم�ستهدفة«. • 

ت�سترك مجموعة المعلمين في التخطيط ل�سل�سلة من الدرو�ص. • 
تقوم المجموعة بمالحظة طريقة تقديم الدرو�ص فيما بينهم على نحو متبادل. • 

ا على تعلم المتعّلمين. يكون محور التركيز عند المالحظة من�سبًّ • 
اأحكام )ال�سيما عند نجاح  اإ�سدار  دون  ومناق�سته  المتعلمين  التعلم لدى  �سلوك  يتم مالحظة  • 
اإحدى طرائق التدري�ص اأو اأن�سطة الف�سل في تعزيز التعلم، اأو حتى اإذا لم تثبت جدواها(، ويكون 

التركيز في النقا�ص على ال�سوؤال التالي: »ما الطريقة التي اأثبتت نجاحها؟ ولماذا؟«.
يتم التخطيط لدرو�ص م�ستقبلية وتحفيز المعلمين الم�ساركين على ممار�سة مهارات جديدة  • 

والمالحظة المتاأنية لتاأثيرها على قدرة التعلم لدى المتعلمين والمعلمين على حد �سواء.
تتكرر الخطوات ال�سابقة ثالث مرات على االأقل. • 

يتم عر�ص »النتائج« ب�سورة اأو�سع على نطاق التخ�س�ص اأو المدر�سة باأكملها، وعادًة ما يكون هذا  • 
عن طريق عر�ص تقديمي ليوم تدريبي اأو اجتماع دوري يح�سره المعلمون اأو من خالل مقطع 
تو�سح  التي  المطروحة  للنقاط  وتلخي�ص موجز  الدرو�ص،  المهمة من  االأجــزاء  يعر�ص  فيديو 

تطبيقات كل طريقة من طرق التدري�ص التي ينتهجها المعلمون.
الــتــي تــطــور العملية التعليمية مــن خــالل اال�ــســتــراك مــع زمالئه  الــبــرامــج  يــ�ــســارك المعلم فــي  • 
يقوم  بحيث  المتعلمين  مــن  مختارة  مجموعة  على  تطبق  الــدرو�ــص  مــن  ل�سل�سلة  والتخطيط 
المعلمون بت�سجيل جميع المالحظات التي ت�سدر عن العينة المختارة. ويقوم المعلمون بعر�ص 

التجربة على المدر�سة للح�سول على مالحظاتهم.
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زهم على التعاون في مجموعات �سغيرة؛ بهدف اإيجاد طرق جديدة لتطوير ممار�ساتهم ال�سفية خالل فترة زمنية محددة. ُيحفِّ • 
اأ�سباب نجاحها، واختبار الممار�سات واال�ستراتيجيات الجديدة لتطوير  يتيح لهم تر�سيخ مبادئ الدعم والتعاون بين الزمالء، وتقويم الطرائق واالأ�ساليب الناجحة ومعرفة  • 

اأدائهم.

n  العمــل مــع المعلميــن ذوي الخبــرة 
وي�ساركهم  راجعة،  تغذية  لزمالئه  يقّدم  »الخبير« بحيث  دور  اأحدهم  تولى  اإذا  ة  والتزاًما، خا�سّ اأكثر جدية  بينهم  العالقة  ت�سبح  البع�ص،  بع�سهم  المعلمون  عندما يالحظ 

في عمليات التخطيط، وتطوير الممار�سات المهنية المختلفة، وتقويمها.. وعادًة ما يتمتع المعلمون المتمر�سون بخبرة اأكبر تمكنهم من اإر�ساد زمالئهم الجدد ودعمهم، اأو دعم 

المعلمين الذين يتولون م�سوؤوليات جديدة في المدر�سة. ومن فوائد العمل مع المعلمين ذوي الخبرة ما يلي:

نقل الخبرات المهنية فيما بين المعلمين. • 
رفع جودة الحوار المهني حول التعليم والتعّلم؛ حتى تتكون لدى المعلمين فكرة اأدق عن طرائق التدري�ص الناجحة واأ�سباب نجاحها. • 

التغيير والتح�سين الم�ستمران في االأداء داخل ال�سف الدرا�سي، وتطبيقهما على نطاق اأو�سع )في ال�سفوف الدرا�سية االأخرى(؛ نظًرا الأنه قد تم تجريب ذلك واإخ�ساعه للدرا�سة  • 
والبحث المتاأني.

ابدأ تجربتك في التأمل في ممارساتك المهنية وتقييمها للوصول إلى تطوير مهني فاعل  
  

ا، اأو بالتعاون مع االآخرين، ينبغي اأن تفكر من البداية في معيار الحكم على فاعلية ما تقوم به،  عندما تفكر في تطبيق التاأمل في ممار�ساتك المهنية لتطوير اأدائك المهني ذاتيًّ
وبكل تاأكيد �ستكون المعايير المهنية للمعّلم �سمن هذا الدليل هي المر�سد لك، وهي التي �سُيعتمد عليها في التاأكد من اأنك تمار�ص اأدوارك وم�سوؤولياتك المهنية بفاعلية، واإذا 
ما كانت االأن�سطة التي تقوم بها �ست�سهم في التح�سين ال�ّسامل على م�ستوى المدر�سة اأم ال؟ كما اأن التاأمل يجعلك تتاأكد من اأنك ا�ستفدت من التطوير ومن تحقيق الفائدة 

للمتعلمين الذين تدرِّ�ص لهم.

رابًعا:
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ويتطّلب تحقيق فاعلية التاأّمل منك القيام بالخطوات التالية:

كّون لنف�سك ملف اإنجاز، واحر�ص على ا�ستكمال جميع مكوناته. 1 .
حتى  حولها  زمالئك  مع  وتناق�ص  للمعلم،  المهنية  بالمعايير  االإلــمــام  على  احر�ص  2 .

ي�سهل عليك معرفتها وفهمها جيًدا.
بادر بت�سميم اأدوات لتقييم اأدائك المهني وفق المعايير المهنية للمعلم. 3 .

في  تطوير  اإلــى  تحتاج  التي  الجوانب  على  للتعّرف  مختلفة  تقييمية  و�سائل  طبِّق  4 .
اأدائك المهني.  

ار�ُسم خطة مف�سلة لتطويرك المهني ب�سكل فّعال وم�ستمر، و�سع اأهداًفا محددة لذلك. 5 .
احر�ص على اختيار ما ينا�سبك من و�سائل التطوير المهني لتلبية احتياجاتك، فعليك  6 .
التعلم  ومجتمعات  العمل  وور�ــص  كــالــدورات  المختلفة؛  التطوير  و�سائل  على  التعرف 
المهني، والتعلم عبر االإنترنت، وتاأكد من منا�سبتها للجوانب التي ت�سعى اإلى تطويرها.

ا�ستفد اإلى اأق�سى حد من م�ساركتك في الموقع االإلكتروني المخ�س�ص لك �سمن  7 .

هذا الم�سروع.

�ساهم مع زمالئك فى و�سع خطة عمل م�ستركة لتطوير االأداء المهني. 8 .

التدريب  مركز  فــي  المقامة  المهني  التطوير  دورات  فــي  الم�ساركة  على  احــر�ــص  9 .

التربوي.

�سارك زمالء التخ�س�ص بالمدار�ص االأخرى في عقد لقاءات تطويرية. 10 .

بــمــا لــديــك مــن تجارب  واأفـــدهـــم  ا�ستفد مــن تــجــارب زمــالئــك وخــبــراتــهــم المختلفة  11 .

وخبرات.

احر�ص على تقييم اأدائــك المهني با�ستمرار  في �سوء المعايير المهنية للمعلم في  12 .

االأبعاد الزمنية الثالثة للتاأمل )الما�سي، والحا�سر، والم�ستقبل(.

ونعر�ص عليك فيما يلي مجموعة من االأدوات المقترحة التي تمكنك من اإجراء 
عملية التقييم الذاتي الأدائك المهني في �سوء المعايير المهنية للمعلم، منها:

في  ال�سعف  وجوانب  القوة  جوانب  تحديد  على  ي�ساعدك  مقترح  نموذج   : اأوالاً
اأدائك وفق موؤ�سرات المعايير المهنية للمعلم، يتكون هذا النموذج من:

اأداء �ساغلي الوظائف التعليمية وتعين  المعيار الرئي�سي: � هو عبارة ت�سف 
والمجموعات  االأ�سخا�ص  م�ستوى  على  المهنية  للتنمية  التخطيط  على 
ذات  وهــي  المتعلمين،  لــدى  التعليم  مخرجات  على  اإيجابية  ب�سورة  وتوؤثر 
طبيعة �ساملة ت�سف المعارف والقدرات التي يحتاج اإليها �ساغلو الوظائف 
تعود  وتعليمية  تربوية  بخبرات  للقيام  مختلفة  م�ستويات  في  التعليمية 

بالفائدة على تعلم المتعلمين جماعاٍت كانوا اأو اأفراًدا.

المعيار األول: التمكن من التخصص وتدريس مادته وفق أهداف المنهج

املوؤ�سراتاملعايري الفرعيةم
م�ستوى حتقق املوؤ�سر

ال�ساهد والدليل
54321

ـــــــب المعرفـــــــة 1-1 يكت�ســـــ
المتجـــــــددة في مادة 
تخ�س�ســـــــه ويحافظ 

عليها.

يظهر اهتماًما بمتابعة الجديد في تخ�س�سه.

ي�سارك مع المعلمين في التخ�س�ص في نقا�ص 
الق�سايا ال�ساخنة من خالل منتديات النقا�ص 

اأو االإ�سدارات المتخ�س�سة.

ينتمي اإلـــــــى الجمعيات العلميـــــــة ذات العالقة 
بتخ�س�سه.

يظهـــــــر اهتماًمـــــــا بمتابعـــــــة نتائـــــــج الدرا�ســـــــات 
واالأبحاث  في مجال تخ�س�سه.

2 - 1
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جملة تت�سمن العنا�سر االأ�سا�سية من الممار�سات المهنية التي يغطيها المعيار، ويركز المعيار الفرعي على االأداء الذي يمكن مالحظته. المعايير الفرعية:  �

عبارات ت�سف االإنجاز اأو االأداء المتوقع من الفرد في �سوء المعيار. الموؤ�سرات:  �

م بالخ�سائ�ص اأو العالمات التي يبحث عنها ويتطلع اإليها، وتتدرج  م�ستويات االأداء: � هي قيا�ص و�سفي لتحديد م�ستوى االأداء في معيار معين. وتخبر هذه الو�سفات المقوِّ

ا = 1(، وتختار  ا جدًّ ا = 2  –  منخف�سً ا = 5 –  عالًيا = 4  –   متو�سًطا = 3  –  منخف�سً التقديرات على خط مت�سل يعك�ص م�ستوى جودة االأداء؛ فقد يكون م�ستوى اأداء )عالًيا جدًّ

عندئذ الم�ستوى الكيفي المالئم الأدائك.

ال�ساهد والدليل: � عبارة عن مجموعة من البراهين التي تدلل على و�سولك اإلى م�ستوى اأداء معين.

وفي �سوء تقديراتك الأدائك، يمكنك اعتبار الم�ستوى الرابع والم�ستوى الخام�ص جوانب قوة، بينما تعتبر الم�ستويات االأخرى )1-2-3( جوانب �سعف.

ا: بعد تحديدك جوانب القوة وجوانب ال�سعف يمكنك ا�ستخدام نموذج )�سوات swot( لتحديد الفر�ص والتهديدات في مقابل جوانب القوة وجوانب ال�سعف، و�سواًل اإلى  ثانياً

بناء خطة لتطوير اأدائك م�ستفيًدا من الفر�ص المتاحة ومتغلًبا على التهديدات التي تواجهك.

ا: نموذج مقترح لخطة تح�سين اأدائك المهني وفق المعايير المهنية للمعلم ثالثاً

خطة تحسين األداء المهني

المعيـــار:  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  

األهداف
 االستراتيجيات

)أنشطة تحقق األهداف(

 مؤشرات النجاح

)األدلة والشواهد(
التاريخ المتوقع لإلنجاز

المتابعة
مالحظات

لم يتمتم
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يتكون هذا النموذج من:

المعيـــار: � وهو المعيار الذي وجد جوانب �سعف في بع�ص موؤ�سراته.
االأهداف: � يمكنك �سياغة نقاط ال�سعف التي وقفت عليها في �سورة اأهداف اإجرائية.

اال�ستراتيجيات: � تمثل االأن�سطة التي ت�ساعدك على تحقيق االأهداف، فيمكن اأن تكون تدريًبا مبا�سًرا اأو تدريًبا غير مبا�سر اأو قراءات اإثرائية اأو ممار�سات مع الزمالء.
موؤ�سرات النجاح: � وهي االأدلة وال�سواهد التي ت�سير اإلى نجاح اال�ستراتيجيات في تحقيق االأهداف.

التاريخ المتوقع للإنجاز: � حيث يعد عامل الوقت من االأهمية بمكان لنجاح اأي خطة، فيجب عليك في �سوء واقعك تحديد الوقت المتوقع بدقة.
المتابعة: � اأنت من تتابع اأداءك فكن متابًعا جيًدا وحدد بدقة ما تم من الخطة وما لم يتم منها، مدوًنا في المالحظات االأ�سباب التي اأدت اإلى عدم تحقيق االأهداف. 

ا: بطاقة التاأمل المرتكز على اأبعاد ثلثة للتاأّمل في الممار�سات المهنية )الما�سي، والحا�سر، والم�ستقبل(، وذلك بتطبيقه على المعايير المهنية للمعّلم. رابعاً

التأّمل في المستقبلالتأّمل في الحاضرالتأّمل في الماضيالمجال

يمّكن المعلم من الوقوف على اأخطائه ويهيئه للتغييراألهمية
يمّكن المعلم من تحديد اأولوياته ومعرفة ما �سيقوم به 

م�ستقبال
يمّكن المعلم من ر�سم توقعات لنتائج اأفعاله

وقت 
االستخدام

عندما يريد المعلم معرفة اأثر اأدائه على االآخرين وما نواتج 
هذا االأداء

عندما يخطط المعلم وي�سمم ويتمرنعند قيام المعلم بالعمل في اإطار معايير محددة

إجراءاته
يتم فيه تجزئة االأحداث اأو االأفكار بحيث يمكن تمييز االأجزاء 

المتداخلة بعد حدوثها
يعتبر اأكثر تعقيًدا في�سعب ف�سل االأحداث ويتداخل فيه 

الفعل مع التفكير والتاأمل والعك�ص �سحيح
يتم فيه تجزئة االأحداث اأو االأفكار بحيث يمكن تمييز االأجزاء 

المتداخلة قبل حدوثها

أمثلة

ر معّلم في نتائج طالبه فالحظ اأن درجاتهم كلها متقاربة  تفكَّ
اأنها متباينة في باقي المواد الدرا�سية، ف�ساأل نف�سه  ا، مع  جدًّ

عن االأ�سباب:
�س: هل لم يراع االختبار ما بين طالبي من فروق فردية؟
�س: كيف اأتجاوز هذه الظاهرة في االختبارات الالحقة؟

اأثــنــاء تطبيق اخــتــبــار عملي حــيــث كـــان يجل�ص  تــفــّكــر مــعــّلــم 
ا  ا ال�ستقبال طالبه تباًعا وهو مدرك اأن عليه اأن يوفر جوًّ م�ستعدًّ
ا اآمًنا لهم بالكلمة الحافزة واالبت�سامة الظاهرة، والحظ  نف�سيًّ
باإ�سارات  فــبــادره  مــرتــجــًفــا،  محبًطا  يجل�ص  كـــان  اأحــدهــم  اأن 
اأنت ممتاز واالختبار �سهل،  التعزيز ولم�سات الدفء قائاًل له: 

هيا اأبدع وما هي اإال لحظات حتى �سرع المتعّلم في االإجابة.

ر معّلم في تخفيف درجة التوتر عند طالبه، ف�ساأل نف�سه  تفكَّ
االأ�سئلة االآتية، وو�سع لها اإجابات منطقية وعملية:

�س: ما الفئة التي ت�سعر بالتوتر؟
�س: كيف �ساأخفف من هذا التوتر؟



27

التأّمل الذاتي للفصل األول:

1. اأ�سف هذه االأداة اإلى ال�سجل الخا�ص بك، وخ�س�سها للتاأمل في المعايير الخا�سة بالمعلم الجديد.

مت لتعينك )بم�ساركة زمالئك( على التخطيط لمجاالت وفر�ص النمو المهني ب�سكل فّعال، وتت�سمن المحاور التالية: 2. هذه االأداة �سمِّ

)الهدف العام للتطوير المهني( يتم تحديده بم�ساركة فريق العمل، بما يتفق مع المعايير المهنية للمعّلم الجديد. � 

)الهدف الخا�ص للتطوير المهني( يتم تحديده بم�ساركة فريق العمل، بما يتفق مع المعايير المهنية للمعّلم الجديد، ويحقق الهدف العام. � 

)االأ�ساليب المقترحة للتنفيذ( يتم تحديدها بم�ساركة فريق العمل، وتتنوع ح�سب الهدف المراد تحقيقه، وقد تكون مبا�سرة )ور�سة عمل( اأو غير مبا�سرة )قراءة موجهة(. � 

)االأدوار المحققة لالأهداف( يتم تحليل المعيار المهني المراد اإحداث تغيير اأو تح�سين فيه، وتق�سم االأدوار اإلى )جوانب نظرية( اأو )جوانب عملية(. � 

)توزيع اإجـراءات التنفيذ على فريق العمل( يتم تحديدها باالتفاق بين اأع�ساء فريق العمل، وتكون ب�سكل تكليفات )فردية /جماعية(. � 

)اآلية التحقق من التغيير( بعد االنتهاء من البرنامج يتم تنفيذ االأ�سلوب المنا�سب لقيا�ص مدى تحقق االأهداف. � 

اأداة التخطيط لبرامج التطوير المهني الفاعل في اإطار مجتمع مهني تعّلمي
تح�سين مهارة المعلم على تنظيم العمل الجماعيالهدف العام للتطوير المهني

التمكن من اأ�ساليب ت�سكيل المجموعاتالهدف الخا�ص للتطوير المهني
ور�سة عملتبادل الزياراتحلقة نقا�صقراءة موجهةاالأ�ساليب المقترحة للتنفيذ

اإجراءات التخطيط واالإعداد والتنفيذ

الم�ساركوناالأدوار المحقـقـة للأهــداف
توزيع اإجـراءات التنفيذ على فريق العمل

اآليــة التحقــق مــن التغييــر
على الم�ستوى الجماعيعلى الم�ستوى الفردي

تجزئة االإطار النظري الخا�ص 
بالعمل الجماعي والكتابة فيه

اأهمية العمل الجماعيمحمد
اإعداد ورقة عمل متكاملة عما اأُنجز

حلقة نقا�ص حول المعلومات المكت�سبة وتقييم 
الذات وفقها

اأ�ساليب ت�سكيل المجموعاتعلي
كيفية تحقيق فاعلية العمل الجماعي�سامي

التعرف على اأ�ساليب  ت�سكيل 
المجموعات

اأ�ساليب ت�سكيل المجموعات الثنائيةمحمد
اإعداد جدول تبادل زيارات وتنفيذه

لة  اإعداد قوائم تقدير لمهارات المجموعة الُم�سكَّ
وتقييم الزميل وفقها

اأ�ساليب ت�سكيل المجموعات الرباعيةعلي
اأ�ساليب ت�سكيل المجموعات ال�سباعية�سامي



التخطيط الفعال للتعلم النشط 
)التخطيط للفهم(

التخطيط الفعال للتعلم النشط 
)التخطيط للفهم(

الفصل
الثاني
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األهداف:     

�سوف ي�ساعدك هذا الف�سل على اأداء عملك طبًقا للمعايير المهنية للمعّلم، و�ست�سبح في نهايته قادًرا على اأن:

ن ت�سوًرا عن فل�سفة التخطيط للفهم، و�سماته، وعنا�سره، ومعاييره، وخطواته.  تكوِّ 1 .

تبني خطًطا فعالة للتعلم الن�سط )التخطيط للفهم( بوعي واقتناع. 2 .

ا نحو التخطيط الفّعال للتعّلم الّن�سط )التخطيط للفهم(. ن اتجاًها اإيجابيًّ تكوِّ 3 .

توائم ممار�ساتك في التخطيط للفهم مع المعايير المهنية للمعّلم.  4 .

تخطط لوحدة درا�سية وفق نموذج التخطيط للفهم. 5 .

يغطي هذا الف�سل بع�ص المعايير المهنية المرتبطة بعملية التخطيط للتعليم والتعلم، والمتمثلة فيما يلي:

المعايير المهنية ذات الصلة بالفصل الثاني

المعايير الفرعيةالمعيارالرقمالمعايير الفرعيةالمعيارالرقم

المعيار 
األول

التمكن من 
التخ�س�ص وتدري�ص 
مادته وفق اأهداف 

المنهج.

اإلــــى حقائق  لتخ�س�سه  الــعــلــمــيــة  الـــمـــادة  بــنــيــة  يــحــلــل 
وي�ستخدمها  ويو�سحها  ونــظــريــات  ومــفــاهــيــم  ومــبــادئ 
المنهج  بــوثــائــق  الــمــعــرفــة  ويــوظــف  بــ�ــســورة �سحيحة، 
التخ�س�ص لتح�سين  والخا�سة بمادة  الداعمة  والمواد 
تعلم الطلبة، ويوظف مكت�سباته العلمية في تخ�س�سه 

في اأن�سطة تعليمية تربط المنهج بحياة التالميذ.

المعيار 
الرابع

تتميز  تعلم  خــبــرات  ت�سميم 
وتربط  واالبـــتـــكـــار  بــالــمــرونــة 
الطبيعيــة  ببيئتهــــم  الطلبـــــة 

خارج المدر�سة.

بالمرونة  تت�سم  تعلم  خــبــرات  يــوظــف 
ت�ساعد  تعلم  خبرات  ويوفر  واالبتكار، 
الطبيعية  ببيئتهم  الطلبة  ربــط  فــي 

خارج المدر�سة.

المعيار 
السادس

اآمنة  تـــعـــلـــم  بـــيـــئـــات  تـــهـــيـــئـــة 
لالبتكار  ومـــحـــفـــزة  وداعــــمــــة 

واالإبداع.

للطلبة  تـــتـــيـــح  تـــعـــلـــم  خــــبــــرات  يــــوفــــر 
الناقد  الـــتـــفـــكـــيـــر  مـــــهـــــارات  تـــوظـــيـــف 

ومهارات التفكير العليا.

المعيار
الثالث

توظيف ا�ستراتيجيات 
وطرائق التعليم  

والتعلم وم�سادره التي 
تتمحور حول المتعلم.

يحدد اأهداف تعلم تعك�ص المناهج و�سيا�سات المدر�سة، 
ويخطط لدعم تعلم الطالب وفق احتياجاتهم الفردية 
عند ت�سميم خبرات التعلم، وي�ستخدم الوقت بفاعلية 

في عملية التعليم والتعلم. 

المعيار 
التاسع

تقويم تعلـــــــم الطلبة وتوثيق 
تقدمهم.

يعــرف ا�ستراتيجيـــــــات واأدوات التقويــم 
المختلفة.

تذكر اأن الخطوات ال�سحيحة تاأتي بعد تحديد 
الهدف.. واختيار الوجهة.. ال قبل ذلك.
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توطئة:     

ظهرت الحاجة اإلى التعلم الن�سط نتيجة عدة عوامل، لعل اأبرزها حالة الحيرة و االرتباك التي ي�سكو منها المتعلِّمون بعد كل موقف تعليمي، والتي يمكن اأن تف�سر باأنها نتيجة 
عدم اندماج المعلومات الجديدة ب�سورة حقيقية في عقولهم بعد كل ن�ساط تعليمي تقليدي. ويمكن اأن تو�سف اأن�سطة المتعلِّمين في الطرق التقليدية بالتركيز على الحفظ 
والعمليات العقلية الدنيا واإن تم ممار�سة بع�ص العمليات العقلية العليا يكون ذلك ب�سكل مب�سط وبدون تدريب كاٍف لت�سبح لدى المتعلِّمين المهارات التي يحتاجون اإليها. هذا 
باالإ�سافة اإلى عدم مالم�ستها - في معظم االأحيان - للحياة اليومية، وهنا تظهر الحاجة اإلى نهج مختلف في عمليتي التعليم والتعلم يحقق الغاية المتمثلة في التعلم الم�ستمر 

المرتبط بالمهارات الحياتية.
وت�ستند فل�سفة التعلم الن�سط اإلى مفاهيم النظريات المعرفية والنظرية البنائية التي يعرفها المعجم الدولي للتربية باأنها: »روؤية في التعلم ونمو الطفل قوامها اأن الطفل يكون 

ن�سًطا في بناء اأنماط التفكير لديه نتيجة تفاعل قدراته الفطرية مع الخبرة«.  
ويمكن اأن يعرف التعلم الن�سط باأنه »التعلم الذي يحقق نواتجه الم�ستهدفة بفاعلية من خلل اإيجابية المتعلم في ممار�سة اأن�سطة متنوعة وثرية تحفز على التفكير 

وتت�سم بالفاعلية والمتعة«.

مبـادئ التعلـم النشـط
من اأهم مبادئ التعلم الن�سط ما يلي:

تمكين المتعلم من المهارات واالأدوات واال�ستراتيجيات التي تعينه على الو�سول  1 .
اإلى البيانات والمعلومات الحقيقية المترابطة ذات المعنى. 

ا م�ستقالًّ وم�ستق�سًيا ومتاأماًل ومتعاوًنا مع غيره في بناء تعلمه. اعتبار المتعلم �سخ�سً 2 .

ا�ستثمار احتياجات المتعلمين واهتماماتهم وميولهم في بناء تعلم مفيد ذي معنى. 3 .

ربط مواقف التعلم الن�سط بخبرات المتعلمين ال�سابقة. 4 .

. 5 تحدي قدرات المتعلمين وا�ستثارة تفكيرهم في اإطار خيارات متعددة.

اعتبار المعلم مديًرا وموجًها ومي�سًرا لعملية التعلم. 6 .

تعزيز المهارات االجتماعية التفاعلية، والتاأ�سيل لحوار فاعل. 7 .

واالحتماالت  التحديات  مــن  حقيقي  �سياق  ذات  م�سكالت  على  التعلم  فــي  االرتــكــاز  8 .
وتقييم نواتجها وفق محكات ومعايير محددة م�سبًقا.

تعزيز مبادئ احترام الراأي االآخر والتب�سر في وجهات النظر المختلفة، واال�ستماع  9 .
اإلى االآخر باأذن واعية وعين ناقدة.

والتعلم الن�سط يت�سمن االأن�سطة التي تتعامل مع عقول المتعلمين وقدراتهم على تذكر خبراتهم، بينما ي�سمل التعلم غير الن�سط تلك االأن�سطة التي يمكن للنا�ص اأن يتعلموها 

وهي لي�ست دائًما فعالة مثل التعلم الن�سط.
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اأن يكونوا على قدر كبير من المرونة  وعلى ذلك، فاإن كل متعلم مختلف عن غيره، ويجب على المعلمين 
للتكيف مع اأ�سلوب كل متعلم في التعلم، والعمل على تلبية احتياجاتهم من خالل �سمان م�ساركتهم وتعزيز 

تعلمهم.

الفاعلية  مــن  مزيد  اإلــى  تـــوؤدي  التعليمية  العملية  فــي  الفّعالة  الم�ساركة  اأن  بو�سوح  التعلم  هرم  ويبين 
والبقاء على التعلم، والمعلم الفعال عند تخطيطه للدرو�ص واالأن�سطة ي�سع هذه المعلومات في اعتباره ل�سمان 
العملية وتعليم االآخرين  النقا�ص والممار�سة  التعلم، وتعد مجموعات  م�ساركة ن�سطة للمتعلمين في عملية 
االأ�ساليب فاعلية لالحتفاظ بالمعرفة الجديدة، فالتعلم الحقيقي يتطلب م�ساركة  اأكثر  ونقل الخبرة من 

المتعلم واكت�سافه لذاته.

والجدول التالي يو�سح اأهم خ�سائ�ص التعلم الن�سط، من حيث نواتجه واأدوار المعلم والمتعلم وفاعليته وجاذبيته:

جاذبيـة التعلــــمفاعلـيــة التعلـــمدور المتعلـــمدور المعلــــمنواتـــج التعلـــم

-  يــوظــف الــتــعــلــم الــفــهــم الــعــمــيــق لــحــل م�سكالت 
حقيقية اأو افترا�سية في مواقف متنوعة. 

التعلم - موجه ومر�سد ومي�سر للتعلم. فــي  يــ�ــســارك 
بفاعليــــــة واإيجابية 

ويتب�سر فيه.

المتعلمين على  اأن�سطة  يركز في 
اأهداف وا�سحة وجديرة ذات معنى. 

يوفر للمتعلمين ممار�سات عملية 
تــنــطــوي عــلــى �ــســيء مــن الغمو�ص 
التي تتحدى قدراتهم  والم�سكالت 

وت�ستثير تفكيرهم.

-  يهتم باإعداد المتعلم للحياة من خالل اإك�سابه 
مهارات حقيقية تعينه على التعامل مع م�سكالت 

الحياة المتغيرة.

بيئة  ويهيئ  التعليمي  الموقف  -  يدير 
اآمنة للمتعلمين وي�سركهم في و�سع 

قواعد ال�سلوك.

ي�سارك في تخطيط 
وتنفيذ التعلم.

م المتعلمين الهدف من العمل  ُيفهِّ
والمبرر له. 

ــًمــا يت�سم  تــعــلُّ لــلــمــتــعــلــمــيــن  يـــوفـــر 
بالتنوع والتمايز.

تعليمية - يركز على التعلم الم�ستمر مدى الحياة. ا�ــســتــراتــيــجــيــات  -  يــ�ــســتــخــدم 
تعلمية تتمحور حول المتعلم وتجعل 

منه عن�سًرا ن�سًطا في التعلم.

وفــــــق نمط  يــتــعــلــم 
التعلـــــــــــــم المف�ســـــــل 

لديه.

ُيمكن المتعلمين من تقديم نماذج 
واأمثلة دالة.

ــــــن المتعلميــــــن مـــــــن  تكييـــــف  يمكِّ
التحديات اأو تعديلها اأو �سخ�سنتها 

اإلى حدٍّ ما.

الم�سكــالت  مــــن  حــقــيــقــــــــي  ـــــاق  ـــــيـــ بــ�ــســـ ـــــط  -  يــرتــبـــ
المرتبطة  المعنى  ذات  الحقيقية  والتحديات 

ببيئة المتعلم.

تثير  تـــعـــلـــيـــمـــيـــة  مــــــواقــــــف  -  يـــ�ـــســـمـــم 
البحث  اإلــى  وتدفع  والتاأمل  التفكير 

والتق�سي.

ي�ستق�سي المعلومة 
بنف�ســـه مــــن م�سـادر 

مختلفة.

ي�ستند اإلى محكات وا�سحة ومعلنة 
تقدمهم  بتفقد  للمتعلمين  ت�سمح 

بدقة.

يحقـــــــــق التـــــــوازن بيـــــــــــن التعـــــــــاون 
والتناف�ص، وبين الذات واالآخرين.
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جاذبيـة التعلــــمفاعلـيــة التعلـــمدور المتعلـــمدور المعلــــمنواتـــج التعلـــم

-  يوؤكد على وحدة المعرفة بالنظر اإلى المو�سوع 
)المواد  محتملة  مختلفة  اأبــعــاد  مــن  الــواحــد 
اإلى  الــو�ــســول  مــن  المتعلم  تمكن  المختلفة( 

ال�سورة ال�ساملة للمو�سوع  والمهارة الواعية.

-  يهتم ببناء �سخ�سية المتعلم باأبعادها 
المــخــتــلــفــة؛ العقلـيــــــة والج�سميــــــــة 

والنف�سية واالجتماعية.

ا  اإيجابيًّ يثير نقا�ًسا 
للتعلم والفهم.

المحاوالت  اإلـــى  المتعلمين  يــدفــع 
التعلم  فــــي  والـــمـــجـــازفـــة  الـــــجـــــادة 
والعقاب،  الــخــطــاأ  مــن  تــخــوف  دون 

م�ستفيدين من اأخطائهم.

ي�ستخـــدم طرقــــًا تفاعليــة ت�ستثير 
تفكيـر المتعلميـــــن، مثـــــــــل: درا�ســـــة 
الحالة، التجارب، لعب االأدوار، اإلى 

غير ذلك من �سور التفاعل.

الجميع  تــعــلــم  مــ�ــســئــولــيــة  -  يــتــحــمــل 
بم�ستوى واحد من االإتقان.

ويتاأمل  ذاتــــه  يــقــّيــم 
في تعلمه.

يمار�سون  ا  فر�سً للمتعلمين  يهيئ 
تــعــلُّــم ثرية  اأنــ�ــســطــة وخـــبـــرات  فيها 
تنطوي على تحدٍّ حقيقي ذي معنى، 

ف. وتربطهم ببيئتهم خارج ال�سَّ

يــحــقــق لــلــمــتــعــلــمــيــن نـــتـــائـــج ذات 
م�سوؤوليــــة حقيــقــيــــــــــة الأنفــ�ســهـــــــم 

ولالآخرين.

االعتبـــــار   فـــي  ـــــذ  ـــ يــاأخـــ تــعــلــًمــا  -  يــديــر 
واحتياجاتهـــــــم  المتعلميــــــن  اأنمــــــاط 

وميولهــــــم المختلفة.

الم�سكالت  يفكر في 
ويحلها  الحقيقـيـــــة 
باأ�سلوب علمي ر�سين 

يت�سم باالإبداع.

يهيـــــئ للمتعلميــــن فر�ســــــًا متعـــددة 
الذاتي  الــتــقــيــيــم  فــيــهــا  يـــمـــار�ـــســـون 
من  تمكنهم  راجعة  تغذية  ظل  في 

تطوير خبراتهم وتعلمهم.

يوفر للمتعلمين ممار�سات عملية 
تــنــطــوي عــلــى �ــســيء مــن الغمو�ص 
التي تتحدى قدراتهم  والم�سكالت 

وتثير تفكيرهم.

-  يعزز روح التعاون والت�سارك في التعلم 
الجماعي  الــتــعــلــم  تقييم  خـــالل  مــن 
اإلـــى محكات  التقويم  فــي  واال�ــســتــنــاد 
اإلى  ا�ــســتــنــاًدا  الــمــتــعــلــم  تــقــدم  تقي�ص 

الم�ستوى المطلوب الو�سول اإليه.

يتخـــــــذ قـــــــرار تعلمه 
علـــــــى  بنـــــــاًء  بوعـــــــي 
حقيقية  معطيـــــــات 
ـــــــه  ـــــــط بحياتـــ ترتبـــــــــ

الواقعية.

التخطيـط الفعــال للتعلـم النشـط))(

ا الأي عمل من االأعمال فاإنه في العملية التربوية والتعليمية يعد في غاية االأهمية، ويجب اأن تتذكر اأن التخطيط الجّيد اأ�سا�ص االأداء المثمر  اإذا كان التخطيط اأمًرا �سروريًّ

وال�سبيل لتحقيق نواتج التعلم الم�ستهدفة من العملية التربوية والتعليمية، ويعد التخطيط للتعلم الن�سط )التخطيط للفهم( نهًجا من التخطيط الذي يعتمد على التفكير ب�سورة 

هادفة ودقيقة للو�سول اإلى الفهم العميق للمتعلم؛ بمعنى اأن الفهم هدٌف اأ�سا�سيٌّ له.

)1)   روعي في تقديم مادته العلمية توافقها مع المناهج والمقررات الدرا�سية المطّورة من خالل فل�سفة وا�ستراتيجية جديدة للتخطيط للدرو�ص الفّعالة، ترتكز على نواتج التعّلم والفهم، وهي االأكثر مالءمة للمناهج الجديدة.
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سمات التخطيط الفّعال للتعّلم الّنشط ) التخطيط للفهم(

يتحقق ب�سمان التكامل مع:
- البيئة.

- االأقران.
- االأفكار والمعارف.

- االإجراءات والو�سائل.

تتحقق ب�سمان:
التعلـــم  نواتـــج  -  تحقــــق 

المرغوبة.
- تلبية احتياجات المتعلم.
االأخطاء  تاأثير  من  -  الحد 

المتوقعة من المتعلم.
ــق الــمــتــعــلــمــيــن  ــي ــق ــح -  ت

لذواتهم.
- متعة التعلم اأثناء التعلم.

العنا�سر  كل  -  م�ساركة 
في التعلم.

- وعي المتعلم بما يفعل.

تتحقق ب�سمان:
ــروف  ــظ ال الــتــعــامــل مــع   -
الـــطـــارئـــة فـــي الــمــوقــف 

ال�سفي.
- اال�ستجابة للم�ستجدات.

يتحقق ب�سمان:
فيما  الــمــتــعــلــم  ـــاأمـــل  -  ت

يتعلم.
-  تاأمل المعلم في الممار�سة 

المهنية.

تتحقق ب�سمان:
والممار�ســــة  -  التطبيـــــق 

للتعلم.
- خ�سائ�س المتعلم.

بيــن  الفرديـــة  -  الفــــروق 
المتعلمين.

- بيئة التعلم.
- الزمن المتاح للتعّلم.

- خبرات الطلب ال�سابقة.

سمات التخطيط الفعال للتعلم النشط

التاأّملالفاعليةالتكامل الواقعّيةالمرونة

موؤثرين  خطاأين  تجنب  اإلى  تخطيطنا  في  ن�سعى 
في �سعف فاعلية التخطيط، وهما:

المحتوى  اإلــى  النظر  اأي  )التغطية(: •  االأول  الخطاأ 
خالل  مــن  ق�سد  غــيــر  مــن  �سطحية  نــظــرة  التعليمي 
في  التعمق  دون  ال�سطحية  التفا�سيل  التركيز على 
بمختلف  الــمــحــتــوى  اإلـــى  المتعلم  فينظر  مــنــهــا،  اأي 
اأنــه كمية  االأهمية على  القدر من  بنف�ص  م�ستوياته 
تــرتــيــب لالأهمية  الــحــقــائــق يــجــب تــذكــرهــا دون  مــن 
اأو االأولوية لما يجب تذكره، وتظهر في �سورة ذهنية 
مفككة ال يربطها معنى، وهي عملية يلجاأ اإليها المعلم 

بق�سد ا�ستكمال خطة المنهج في الزمن المتاح.

التخطيط هنا على  يرتكز  الثاني )الن�ساط(: •  الخطاأ 
اأن الن�ساط تعبير عملي بدون التفكير في اأي الخبرات 
جذابة ولكن قد ال تقود اإلى تب�سر اأو تح�سيل واٍع ورغم 
اأن االأن�سطة م�سلية ومثيرة اإال اأنها غالًبا ال تقود اإلى 
اأي ن�ساط ذهني.. والتخطيط المرتكز على االأن�سطة 
يفتقر اإلى تركيز وا�سح على اأفكار مهمة، واإلى اأدلة 
اأذهان  في  وب�سكل خا�ص  التعلم،  منا�سبة على حــدوث 
اأن مهمة المتعلمين  اإذ يعتقد المخطط  المتعلمين؛ 
تنح�سر في مجرد االنهماك في الن�ساط، ويعتقدون اأن 
هوا اإلى االعتقاد باأن  التعلم هو الن�ساط بداًل من اأن يوجَّ
التعلم ياأتي ويتحقق من خالل معرفة معنى الن�ساط 

ولي�ص من خالل الن�ساط نف�سه. 

)Grant Wiggins & Jay McTighe, 2004(
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عناصـر التخطيـــط الفعــال للتعلــم النشــط )التخطيط للفهم(:

الهدف والمبررات: يتاأكد من اأن المتعلمين يفهمون اإلى اأين يتجه الدر�س ولماذا.. 1

ميكن التحقق من ذلك باالإجابة عن:
ما المعرفة القبلية للمتعلم عن المو�سوع؟ • 

ما االأهداف التي ن�سعى اإلى تحقيقها؟ • 
لماذا ن�سعى اإلى تحقيق هذه االأهداف؟ • 

ما االلتزامات االأدائية التي �سيقوم بها المتعلم؟ • 
ما المحكـــات التي من خاللها نتحقق من م�ستوى االأداء؟ • 

الجذب واالحتفاظ: يجذب انتباه المتعلمين في البداية والحفاظ عليه طوال الدر�س. 2
اأغم�ص  اأن  يمكنني  التي  والمواقف  والق�سايا  والغرائب  والم�سكالت  الخبرات  ما  • 

المتعلم فيها ليتعلم بمتعة؟
ما الطرق التي تجذب اهتمام المتعلم بالمحتوى وتدفعه اإلى تق�سي المو�سوع؟ • 

ما الفر�ص التي �ستحافظ على ا�ستمرارية اهتمام المتعلم بالمو�سوع؟ • 
ما ال�سمات المنفرة للمتعلم التي تحد من خياله وجراأته على ال�سوؤال والمجازفة  • 

في التعلم؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟

والمعرفة  واالأدوات  بالخبرات،  الطــلب  د  يــزوِّ والتجهيـــز: . 3 والتمكيــن  االإمــداد 
واالإجراءات ال�سرورية لتحقيق اأهداف التعلم

كيــف �سينهـمـــك المتعلمـــون في تق�ســي االأفكار واالأ�سئلة االأ�سا�سية؟ • 
ما االأن�سطة التعلمية التي تعزز التعلم؟ • 

كيــف اأوجه تعلم المتعلمين اإلى تحقيق االأهداف؟ • 
اأداء مهماتهم  مــن  لتمكينهم  عليها  الــتــدريــب  اإلـــى  الــتــي يحتاجون  االأمـــور  مــا  • 

الم�ستهدفة؟

ما الن�ساط المنزلي والخبرات غير ال�سفيــة الالزمة لم�ساعدة المتعلمين في  • 
تنمية وتعميــق فهمهم لالأفكار المهمة؟

في  التفكيـر  الإعـادة  عديـدة  بفر�س  المتعلميــن  يــزود  والتاأمل: . 4 التفكير  اإعادة 
االأفكار الكبرى والتاأمل في التقدم ومراجعة العمل

كيف �سيتم توجيه المتعلمين الإعادة التفكير في االأفكار المهمة؟ • 
كيف يمكن تح�سين نواتج المتعلمين واأداءاتهم من خالل المراجعة الم�ستندة  • 

اإلى التقويم الذاتي والتغذية الراجعة؟
كيف �سيتم ت�سجيع المتعلمين على التاأمل في تعلمهم واأدائهم؟ • 

ا لتقييم التقدم والتقويم الذاتي. 5 التقييم: يتيح للمتعلمين فر�ساً
كيف �سيتم توجيه المتعلمين في عملية التقويم الذاتي؟ • 

كيف �سينهمك المتعلمون في عملية تقييم ذاتي نهائية لتعزيز الفهم وو�سع  • 
االأهداف الم�ستقبلية وتحديد التعلم الجديد؟

كيف �ستتم م�ساعدة المتعلمين في تقييم ما تعلموه وما يحتاج اإلى مزيد من  • 
التق�سي والتح�سين؟

الملءمة والتكييف:. 6 يعّد ب�سكل منا�سب ليعك�س المواهب واالهتمامات واالأ�ساليب 
واالحتياجات الفردية

كيف �سنمايز التعليم ال�ستيعاب احتياجات نمو المتعلمين واأ�ساليب تعلمهم  • 
وخبراتهم ال�سابقة واهتماماتهم المختلفة للو�سول بهم اإلى م�ستوى االإتقان 

المطلوب؟
اال�ستمتاع  درجــــات  اأقــ�ــســى  اإلـــى  لــلــو�ــســول  التعلمية  الــخــطــة  �سنكيف  كــيــف  • 

والفاعلية لدى جميع المتعلمين؟
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ا للو�سول اإلى الفهم العميق التنظيم:. 7 يكون منظماً
ما ت�سل�سل الخبرات التعلمية الذي �سينمي فهم المتعلمين ويعمقه ويقلل من المفاهيم الخاطئة المحتملة اإلى اأدنى حد؟ • 

كيف �سننظم ونرتب التعليم والتعلم بما يحقق مزيًدا من المتعة والفاعلية للتعلم اإلى الحد االأق�سى؟ •

خطوات التخطيط الفعال للتعلم النشط )التخطيط للفهم(:

ا في تفكيرنا ب�ساأن طبيعة عملنا، وي�ستلزم هذا التحول التفكير كثيًرا في نقاط التعلم  اإن التخطيط التعليمي المدرو�ص والمركز يتطلب منا كمعلمين اأن نحدث تحواًل مهمًّ
المحددة التي ن�سعى اإليها وفي الدليل على حدوث ذلك التعلم، وذلك قبل التفكير فيما �سنقوم به كمعلمين اأو نقدمه من اأن�سطة تعلمية تعليمية. وال �سك اأن ذلك يتطلب منا 

التحرر من نمطية التفكير الذي يركز على ما �سنفعله وكيف نفعله.
اإًذا فالتحول هنا ي�ستوجب منا التفكير ب�سكل منطقي يبداأ من النتائج التي ن�سعى لتحقيقها ثم التفكير في االأدلة وال�سواهد على تحقق تلك النتائج ثم التفكير في الخبرات 

واالأن�سطة التعليمية التعلمية، وهكذا فاإن هذا النمط من التفكير يحقق فكرة التركيز على الفهم.
فمن الطبيعي اأال ن�ستطيع اأن نقول كيف نعلِّم بهدف الفهم؟ واأّي المواد واالأن�سطة �سن�ستخدم؟ اإال بعد اأن تت�سح لنا تماًما نقاط الفهم التي ن�سعى اإليها، وكيف تبدو تلك 

النقاط في الواقع العملي.
اأمام منحى جديد من التخطيط والممار�سة التدري�سية، فبداًل مما  اأننا  وهنا يت�سح 
كان يفعله المعلمون من التركيز على التعليم بداًل من التعلم ويق�سون معظم اأوقاتهم 
في التفكير فيما �سيعلِّمونه وفي المواد التي �سي�ستخدمونها والمهام التي �سيطلبون من 
المتعلمين اأن يقوموا بها، وبداًل من اأن ننقل فهمنا لما يوؤديه المتعلمون، اأ�سبحنا ندرب 

المتعلمين وننمي قدراتهم على الفهم ثم تطبيق ذلك الفهم في ممار�ساتهم التعلمية.

قليل من خالل خطوات  اإليها منذ  اأ�سرنا  التي  المنحى  نلخ�ص فكرة  اأن  ويمكننا هنا 

التخطيط للفهم الثالث، وتتمثل في االآتي:

تحديد النتائج المرغوبة.. 1

تحديد البراهين واالأدلة على تحقق تلك النتائج. 2 .

التخطيط للخبرات التعليمية والتعّلمية. 3 .

تحديد النتائج المرغوبة.

تحديد البراهين والأدلة 

على تحقيق تلك النتائج.

التخطيط للخبرات 

التعليمية والتعلمية.
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فعندما نبداأ التخطيط للفهم نتاأمل النموذج المجاور الذي يت�سمن خطوات التخطيط الثالث ال�سابقة، 
وتت�سح اأبعاده فيما يلي:

: البيانات االأ�سا�سية: اأوالاً
تتمثل في عنوان الوحدة، والمادة، والمو�سوع، وال�سف، وعدد الح�س�ص المخ�س�سة لتدري�ص الوحدة.

ا: الخطوة االأولى، تحديد النتائج المرغوبة وتمييزها:  ثانياً
تمثل النتائج المرغوبة ما ينبغي اأن يعرفه المتعلمون ويفهموه، ويقدروا على عمله في مواقف جديدة 

م�ستمرة، وفق فهم عميق يمثل االأفهام الباقية المرغوب فيها.
وتتكون هذه الخطوة من عدة اأجزاء مترابطة ت�سكل في م�سمونها نتائج التعلم المرغوبة، وهي:

ا. االأهداف الر�سمية: وتمثل معايير المحتوى، اأو اأهداف المقرر، اأو كفايات المقرر، اأو مخرجات التعلم.

ل اإطاًرا   اأو لّب اأي محتوى درا�سي، وت�سكِّ ب. االأفكار الكبرى )االأفهام الباقية(: تعدُّ االأفكار الكبرى جوهر 

فكري  برباط  بينها  وتربط  الم�ستقلة  والمهارات  للحقائق  تعطي معنى  فهي  له؛  ًما  منظِّ ا  مفاهيميًّ

اأو�سع، ولها اأهمية ثابتة، وهي بطبيعتها قابلة لالنتقال اإلى مواقف و�سياقات اأخــرى، كما اأنها في 

حاجة اإلى تو�سيح وك�سف؛ لكونها مجردة وغام�سة وقد ي�ساء فهمها من قبل المتعلِّمين، ويق�سد بها 

ا- المفاهيم االأ�سا�سية، والمبادئ، والنظريات، والعمليات التي يجب اأن تعمل كمحور للمناهج  – اأي�سً
والتعليم، والتقويم.

ومــن خالل  مــا،  درا�سي  في مجال  اأهمية  االأكثر  والنقا�سات  الم�سائل  تلك  االأ�سا�سية: هي  االأ�سئلة  جـــ. 

تفح�ص تلك االأ�سئلة ينهمك المتعلمون في التفكير على نحو ي�سبه تفكير الخبراء وهي تت�سم باأنها 

مفتوحة ولها اأكثر من اإجابة �سحيحة وُيق�سد بها اإثارة التق�سي والنقا�ص ومزيد من االأ�سئلة، وهي 

قابلة الإثارتها على مدى الزمن، ويجب اأن يتم ت�سميم تلك االأ�سئلة على نحو ي�ستثير فكر المتعلمين 

وي�سركهم في تق�سيات مركزة وم�ستمرة تتوج باأداءات ذات معنى، وترتبط االأ�سئلة االأ�سا�سية ارتباًطا 

وثيًقا باالأفكار الكبرى.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � العنــــــــوان:  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  المــادة: 

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ال�سف: � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � المو�سوع: 

الخطوة األولى: تحديد نتائج التعلم المرغوبة
االأهداف الر�سمية: 

       ما االأهداف ذات ال�سلة التي �ستعالجها هذه الخطة )مثال: معايير المحتوى، اأهداف الم�ساق......(

االأفكار الكبرى )االأفهام الباقية( 
�سيفهم المتعلمون...... 

الكبرى؟ ما االأفكار  •
هذه  مـــا نــقــاط الــفــهــم الـــمـــحـــددة الــمــرغــوبــة بــ�ــســاأن  •

االأفكار؟
المتوقعة؟  ما المفاهيم الخاطئة  •

االأ�سئلة االأ�سا�سية:
اأثر  وانتقال  الفهم  �ستعزز  التي  المثيرة  االأ�سئلة  ما  • 

التعلم؟

�سيعرف المتعلمون:.....
التي �سيكت�سبونها  االأ�سا�سية  المعرفة والمهارات  ما  • 

كنتيجة لهذه الوحدة؟

�سيكون المتعلمون قادرين على... 
النهاية  مـــا الــــذي يــجــب عــلــيــهــم اأن يــقــومــوا بـــه فـــي  •

كنتيجة لتلك المعارف والمهارات؟

الخطوة الثانية: تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمات االأدائية:

من خالل اأي المهمات االأدائية �سيعر�ص المتعلم نقاط الفهم المرغوبة؟ • 

المحكات الرئي�سة:
باأي محكات �سيتم الحكم على اأداءات الفهم؟ • 

اأدلة اأخرى:
 – من خالل اأي االأدلة االأخرى )مثال: اختبارات فجائية ق�سيرة - اختبارات طويلة – التذكير االأكاديمي  •

المالحظات – الن�ساط المنزلي – المفكرات( �سيعر�ص المتعلمون تح�سيلهم للنتائج المرغوبة؟
ا؟ مون اأنف�سهم ذاتيًّ كيف �سيفكر )يتاأمل( المتعلمون في تعلمهم ويقوِّ • 

الخطوة الثالثة: الخبرات التعليمية والتعلمية
االأن�سطة التعليمية التعلمية:

�ستعمل  كيف  المرغوبة؟  االأهـــداف  تحقيق  من  المتعلمين  �ستمكن  التي  التعلمية  التعليمية  الخبرات  ما  • 
الخطة على ذلك؟

المعرفية لدى  الخلفية  ومــاذا يتوقع؟ وما  الوحدة؟  اأيــن تتجه  اإلــى  المتعلمين على معرفة  �ساأ�ساعد  كيف  • 
المتعلمين )معرفتهم القبلية واهتماماتهم(؟

كيف �ساأجذب جميع المتعلمين واأثير اهتماماتهم؟ • 
كيف �ساأعد المتعلمين واأ�ساعدهم في معاي�سة االأفكار االأ�سا�سية وا�ستق�ساء المو�سوعات اأو الق�سايا؟ • 

كيف �ساأتيح الفر�سة للمتعلمين الإعادة التفكير والمراجعة لفهمهم وعملهم؟ • 
ال�سماح للمتعلمين بتقييم عملهم وما ينطوي عليه من خ�سائ�ص. • 

كيف �ساأجعل اأن�سطة التعلم مالئمة )م�سخ�سنة( لالحتياجات واالهتمامات والقدرات المختلفة للمتعلمين؟ • 
ا؟ كيف �ستكون االأن�سطة منظمة على نحو يزيد الم�ساركة االأولية الم�ستمرة اإلى الحد االأق�سى والتعلم الفعال اأي�سً • 
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ا في مجال التخطيط: ما نودُّ من المتعلِّمين اأن يعرفوه، وت�سمل: )المفردات، والم�سطلحات، والتعريفات، والمعلومات الحقيقية الرئي�سة،  د. المعارف: نق�سد بالمعرفة اإجرائيًّ

والتفا�سيل المهمة، واالأحداث واالأ�سخا�ص المهمين، والت�سل�سل والخطوط الزمنية(.

ا: ما نودُّ من المتعلِّمين اأن يكونوا قادرين على عمله، وت�سمل: )المهارات العقلية كالمقارنة واال�ستنتاج والتحليل، والمهارات االجتماعية  هـ. المهارات: نق�سد بالمهارات اإجرائيًّ

كالتوا�سل والمهارات البين �سخ�سية والجماعية، والمهارات الحركية، كال�سباحة وقيادة ال�سيارة والزراعة...(.

ا: الخطوة الثانية، تحديد البراهين واالأدلة على تحقق نواتج التعلم: ثالثاً
ن�سعى في هذه المرحلة اإلى الوقوف على ما اإذا كان المتعلمون قد حققوا النتائج المرغوبة وتحديد ال�ساهد على مدى فهم الطالب وبراعته؛ حيث تعد ال�سواهد واالأدلة هي 

البراهين واالأ�سياء الملمو�سة والمرئية والم�سموعة التي يجب اأن يبحث عنها المعلم وياأخذها في اعتباره عند اإ�سدار اأحكام على جودة اأداء المتعلم من خالل التالى: 

ا. المهمة االأدائية، وهي الم�سكلة التي ُتعطى للمتعلم في �سورة هدف حقيقي يو�سع في �سياق حقيقي من التحديات واالحتماالت ليطور المتعلم ناتًجا اأو اأداء ملمو�ًسا لفئة 

م�ستهدفة )م�ستفيد حقيقي اأو افترا�سي(، وتكون المحكات التقييمية ومعايير االأداء منا�سبة للمهمة، ومعروفة م�سبًقا، وي�سمم المعلم المهمة االأدائية في �سورة �سيناريو 

ا الإظهار ما يعرفونه واإظهار ما هم قادرون على القيام به في �سياق الحياة الواقعية، وتقدم مهام االأداء الدليل على تحقق الفهم؛ حيث  متعدد االأبعاد يتيح للمتعلمين فر�سً

يتحقق الفهم من خالل الممار�سة والمعرفة وتطبيقهما في �سياق حقيقي. 

ب. االأدلة االأخرى )مثل: اختبارات فجائية ق�سيرة - اختبارات طويلة – التذكير االأكاديمي – المالحظات – الن�ساط المنزلي – المفكرات(؛ حيث تدلل على كيف �سيعر�ص 

ا. مون اأنف�سهم ذاتيًّ المتعلمون تح�سيلهم للنتائج المرغوبة.. وكيف �سيفكر )يتاأمل( المتعلمون في تعلمهم ويقوِّ

ا: الخطوة الثالثة، التخطيط للخبرات التعليمية والتعلمية: رابعاً
ال وفق المعايير المرعية.. واأن�سطة التعلم هي مجموعة االأداءات المخطط لها والتي يمار�سها المتعلمون  تعد اأن�سطة التعلم العن�سر االأهم في تحقيق الفهم اإذا ما بنيت ب�سكل فعَّ

في وقت محدد وفق ميولهم وا�ستعدادهم وقدراتهم وح�سب االإمكانات المادية المتاحة وتتم تحت اإ�سراف المعلم �سعًيا لتحقيق نواتج تعلم محددة.

وبعد اأن تاأملنا اأبعاد منوذج التخطيط للفهم، كيف ميكنك – اأخي املعلم – اأن تقوم بالتخطيط لوحدة درا�سية؟
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ا�ستمراًرا لتفعيل منهجية توظيف المعايير وال�سعي اإلى تبنيها في كل اأمورك، فاإن نقطة البدء هي التعرف على معايير التخطيط الفعال للتعلم الن�سط )التخطيط للفهم(، 
والتي تتمثل فيما يلي:

املعيار االأول: تركز اخلطة على االأفكار الكربى للمحتوى امل�ستهدف.
وموؤ�سرات ذلك:

تت�سف نقاط الفهم باأنها دائمة. • 
ت�ستند نقاط الفهم الم�ستهدفة اإلى اأفكار كبرى هي جوهر المحتوى الم�ستهدف. • 

تترك نقاط الفهم الم�ستهدفة اأثًرا على التعلم قاباًل لالنتقال. • 
تحتاج نقاط الفهم اإلى الك�سف. • 

ت�ساغ نقاط الفهم الم�ستهدفة على �سكل اأ�سئلة ت�ستثير اال�ستق�ساء والتفكير. • 
ت�سجع نقاط الفهم على انتقال اأثر التعلم. • 

تت�سف االأ�سئلة االأ�سا�سية باأنها مثيرة، وقابلة للجدل. • 
تحتمل االأ�سئلة االأ�سا�سية توليد ا�ستق�ساء حول االأفكار االأ�سا�سية. • 

تتحدد المعرفة والمهارات ذات ال�سلة بالوحدة. • 

 املعيار الثاين: تقــدم اأ�ساليـــب التقويـــم مقاييـــ�ص عادلـــة ومهمـــة وموثوقـــة وكافيـــة
للنتائج املرغوبة.

وموؤ�سرات ذلك:
يعر�ص المتعلمون فهمهم من خالل مهمات اأدائية حقيقية. • 

المتعلمين  نــواتــج  تقييم  محكات  اإلـــى  ت�ستند  منا�سبة  قيا�ص  اأدوات  ت�ستخدم  • 
واأداءاتهم.

ت�ستخدم اأ�سكال تقويم متنوعة ومنا�سبة لتوفير اأدلة اإ�سافية على التعلم. • 
ت�ستخدم التقويمات كتغذية راجعة لكل من المتعلمين والمعلمين. • 

ت�سجع المتعلمين على التقويم الذاتي. •

املعيار الثالث: تعترب اخلطة التعليمية فاعلة وجذابة.
وموؤ�سرات ذلك:

ف المتعلمين اإلى اأين يتجهون، و�سبب اأهمية المادة، وما هو مطلوب منهم. تعرِّ • 
تجذب المتعلمين نحو التعمق في االأفكار الكبرى. • 

ا ال�ستق�ساء االأفكار الكبرى ومعاي�ستها واالإعداد لالأداءات المرغوبة. تتيح فر�سً • 
ا كافية الإعادة التفكير في عملهم ومراجعته وتح�سينه  تتيح للمتعلمين فر�سً • 

ا�ستناًدا للتغذية الراجعة.

اأهداف  وو�سع  تعلمهم  في  والتفكر  عملهم  لتقييم  للمتعلمين  الفر�سة  تتيح  • 
الأنف�سهم.

تتالءم الخطة لتعالج اهتمامات جميع المتعلمين واأ�ساليب تعلمهم. • 
تـــزيـــد مـــن الــمــ�ــســاركــة والــفــاعــلــيــة اإلـــــى الـــحـــد االأقـــ�ـــســـى مـــن خــــالل التنظيم  • 

والت�سل�سل.
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بناء الخطوة االأولى، حتديد النتائج املرغوبة ومتييزها: لتحديد النتائج املرغوبة ومتييزها �ستحاول االإجابة عن عدة اأ�سئلة، هي:
ال�سوؤال االأول: كيف ميكنك اأن حتدد االأفكار الكربى التي ت�سكل اأ�سا�س املو�سوع 

ط لها؟ اأو الوحدة الدرا�سية التي تريد اأن تخطِّ
ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال نقترح الخطوات التالية:

اأ�سكال. 1  ثالثة  على  الم�ستمل  البياني  المنظم  من  واال�ستفادة  المحتوى  تحليل 
دائرية )دوائر االهتمام والتركيز في المحتوى الدرا�سي(؛ حيث يتطلب االأمر في 
بدايته المزيد من التاأمل فيما قمت بت�سنيفه وفق حلقات التركيز التالية التي 

تعمل على تحديد االإطار المرجعي النافع لتحديد اأولويات للمنهج التعليمي.

الحلقة ال�سغرى )االأفكار الكبرى والمفاهيم الثابتة(: ففي ال�سالة كركن من  • 
اأركان االإ�سالم وفري�سة من فرائ�سه تعد فكرة اأ�سا�سية ومفهوًما ثابًتا وكبيًرا.

ففي  والــمــهــارات(:  المعارف  مــن  بــه  والعمل  معرفته  يجب  )مــا  الو�سطى  الحلقة  • 
يعرفها  اأن  اأمـــوًرا يجب  والمبطالت  والــ�ــســروط  والــواجــبــات  االأركـــان  تعد  ال�سالة 

المتعلم ويعمل بها.

الحلقة الكبرى )ما يح�سن تعلمه واالإلمام به(: ففي ال�سالة مثاًل تعد معرفة االآثار الروحية وال�سحية واالجتماعية من المعارف  • 
الداخلة في هذا المعنى.

ا لما �سبق، ويعينك على محاكاته في جميع التخ�س�سات والمواد الدرا�سية من خالل  الة( تطبيًقا عمليًّ ح المثال على مو�سوع )ال�سّ ويو�سّ

تحليل المحتوى، وت�سنيفه، ثم تحديد موقعه بالن�سبة للنتائج المرغوبة وفق )الدوائر الثالث(.

والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  موقـــع  على  والمتوافــــرة  المنهـــج،  وثيقـــة  فــي  نـــة  الم�سمَّ والتتابـــع  المـــدى  م�سفوفـــة  اأهــداف  فــي  ل  التاأمُّ 2 .
http://www.moe.gov.sa، وكذلك التاأمل في اأهداف الوحدة الدرا�سية، و�سع دائرة حول االأ�سماء المتكررة في الأهداف الر�سمية 
االأفكار  الإبــراز  الطالب؛  كتاب  في  الدرا�سية  الوحدة  بداية  في  اأو  المعلم،  دليل  في  الــواردة  اأو  والتتابع،  المدى  م�سفوفة  في  الــواردة 
مها اإلى مواقف  الكبرى، وكذلك حول االأفعال المتكررة لتحديد المهمات المحورية، وتحديد المفاهيم التي يمكن اأن ينتقل اأثر تعلُّ

جديدة كالبيئة، التقنية، االختراع، ال�سداقة.

لمام به مه والإ ما يحسسن تعلُّ
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البحث عن اإجابة ل�سوؤال اأو اأكثر من االأ�سئلة  التالية للو�سول اإلى االأفكار الكبرى في محتوى الوحدة الدرا�سية:. 3

؟ وماذا يعني ذلك؟ م وحدة ������������������������������� • لماذا نعلِّّ
ما الذي يجعل درا�سة ������������������������������� • عالمية؟

اإذا كانت الوحدة عن ������������������������������� • ق�سة، فما مغزاها؟
؟ نة في مهارة ������������������������������� • ما الفكرة الكبرى المت�سمَّ

؟ ما المفهوم اأو الم�سكلة اأو المو�سوع الذي يندرج تحت ������������������������������� •
؟ ما الذي لن نتمكن من عمله اإذا لم نفهم ������������������������������� •

كيف ُي�ستخدم ويطبق ������������������������������� •   في العالم االأو�سع؟
؟ م ������������������������������� • ما اأهمية تعلُّ

البحث في المحتوى اأو االأهداف الر�سمية عن الثنائيات المقترنــة ببع�سهــا مثــل: )التركيب والوظيفة - المجموع  5 .
د اأفكاًرا كبرى؛ الأن هذه االأزواج  والفرق- المقارنة والمقابلة- المعنى والتركيب- العامل والنتيجة...( فهذا يولِّ
ت�سير اإلى التق�سي الذي ينبغي اأن ُيجرى، وتعد مدخاًل الإعادة التفكير الذي �سيحتاج اإليه المتعلمون من اأجل اأن 

يفهموا االأفكار وي�ستفيدوا منها.

ال�سوؤال الثاين:  كيف ميكنك بعد حتديد االأفكار الكربى اأن ت�سوغ االأ�سئلة االأ�سا�سية  امل�ستثرية التي �ستعزز البحث، والفهم، وانتقال اأثر التعلم؟
بما  االأ�سا�سية  و�سياغتها  باالأ�سئلة  والخروج منه  المحتوى  اأنف�سنا كمعلمين لتحليل  نِعدَّ  اأن  وعلينا  »االأ�سئلة االأ�سا�سية«،  الجذر ل�سياغة  »االأفكار الكبرى« بمثابة  تعدُّ 

يتنا�سب مع لغة المتعلمين وجعلها جذابة ومثيرة لعقولهم ووجدانهم قدر االإمكان.

قد يت�ساءل البع�ص: هل يجب اأن يكون لكل فهم �سوؤال اأ�سا�سي؟ لالإجابة عن ذلك يمكن القول اإنه لي�ست هناك حاجة الأن يكون مقابل كل فهم �سوؤال اأ�سا�سي، اإال اأنه من المهم اأن 
ندرك اأن هناك �سلة وثيقة ووا�سحة بين االأ�سئلة االأ�سا�سية واالأفهام؛ اإذ تعد االأ�سئلة االأ�سا�سية مدخاًل لتق�سي االأفكار الكبرى التي تقود اإلى االأفهام المطلوبة، وذلك يعني اأنه قد 

يكون هناك �سوؤال اأ�سا�سي واحد اأو اأكثر مرتبٌط باالأفهام المحددة.

ن المعلم من الك�سف عن فهم المتعلم ليقرر ما اإذا كان  قد  ولتقريب ال�سورة اإليك فاإننا نحثك على �سياغة االأ�سئلة االأ�سا�سية وفق االأوجه ال�ستة للفهم التي ت�سير  اإلى ما يمكِّ

ه لم يفهم. فهم ما تعلََّّمه اأو اأنَّ

ن�سع بين يديك مجموعة من المعايير التي ت�ساعدك 
في تحديد االأفكار الكبرى، وهي على النحو التالي:

بــاقــيــة تتعدى  لــهــا قيمة  فــكــرة مــحــوريــة  تمثل  1 .
ال�سوؤال  عن  لالإجابة  وت�سعى  الــدرا�ــســة،  حجرة 

االآتي: ما الجدير باأن يعرفه المتعلِّم؟
الدرا�سية؛ حيث  الــمــادة  اأو  العلم  قلب  في  تعدُّ  2 .
د المتعلمين با�ستب�سارات عن كيفية تولد  تزوِّ

المعرفة واختبارها.
ل المفاهيم  يتطلب الك�سف عنها االإبانة؛ حيث تمثِّ 3 .
المهمة، اأو العمليات التي يجد المتعلمون �سعوبة 

في اإدراكها وقد ي�سيوؤون فهمها.
ميولهم  واإثـــارة  المتعلمين  دمــج  اإمكانية  توفر  4 .

واال�ستحواذ على انتباههم.
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التعريف

ـــــــــم علـــــى  قــــــدرة المتعلِّ
عـــــــــــــر�ص  يتجـــــــــــاوز  اأن 
الـــــحـــــقـــــائـــــق وتــــقــــديــــم 
معلومات �سحيحة اإلى 
تبرز   رة  مبرَّ اآراء  تقديم 
ل اإلى هذه  كيف تو�سَّ
المعلومات؟ ولماذا هي 

�سحيحة؟

ــم عــلــى اأن  قـــــدرة الــمــتــعــلِّ
ي�سوغ باأ�سلوبه ال�سخ�سي 
الو�سول  ل  وي�سهِّ المعنى 
ال�سور  خــــالل  مـــن  اإلـــيـــه 
والق�ســــــــ�ص  والنمــــــــــــــاذج 
والتف�سـيـــــــــر  والقيـــــــــــــــا�ص 
بتعدد  اأوجـــــهـــــه  تـــتـــعـــدد 
يقت�سر  وال  المتعلِّميــن، 

على اإجابة واحدة.

ــــم  قـــــــــــــدرة الــــمــــتــــعــــلِّ
عـــــلـــــى ا�ـــــســـــتـــــخـــــدام 
بفاعلية  الــمــعــرفــة 
فــي مواقــف جديدة 
حقيقية   و�ــســيــاقــات 
مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة، وهــــــو 
الفهم  عــلــى  مــوؤ�ــســر 
يحظـــــــــى بالتقديـــر 

واالحترام.

تقديم  عـــلـــى  الــمــتــعــلــم  قــــــدرة 
نــقــد مــتــبــ�ــســر لـــــــالآراء الــــــواردة 
فــي مو�سوع مــا، ويـــرى وجهات 
وي�ستمع  الــمــخــتــلــفــة  الـــنـــظـــر 
واعية  اأذن  خـــــالل  مــــن  اإلـــيـــهـــا 
وعين ناقدة؛ فيميز بين وجهات 
النظـــــــــر االأخــــــــــــرى المعقولـــــــة 
مــنــهــا وغـــيـــر الــمــعــقــولــة؛ مما 
النظر  وجهة  قبول  من  يمكنه 
وجهة  تكوين  اأو  مخالفتها  اأو 

نظره الخا�سة.

قدرة المتعلِّم على اأن يرى االأمور 
بــمــو�ــســوعــيــة، ويــتــجــرد مـــن ذاته 
نف�سه  وي�سع  واأنــانــيــتــه،  وعرقيته 
ًـا  مكان االآخر �سخ�سـًا كــان اأو �سعبــ
اأو ثقافـــــة؛ ليفهــــم اآراءهـــم ويف�سر 
ا�ستجابة  لي�ص  وهذا  ت�سرفاتهم. 
يملك  ال  تــعــاطــًفــا  اأو  وجـــدانـــيـــة 
محاولة  اإنــه  بل  عليــــه،  ال�سيطرة 
كما  يـــ�ـــســـعـــر  الأن  مـــنـــ�ـــســـبـــطـــة 
ي�سعر االآخـــرون، واأن يــرى ما يراه 

االآخرون.

اأن  عــلــى  المتعلِّم  قـــدرة 
يفهم نف�سه، واأن يكت�سف 
المف�سل،  مه  تعلُُّّ نمط 
مه تقويًما  م تعلُّ واأن يقوِّ
ا، ويظهر وعًيا فوق  ذاتيًّ
مـــعـــرفـــي يـــــــدرك بــــه اأن 
اأنماط تفكيره و�سلوكه 
وتجعله  فــهــمــه  ــل  تــ�ــســكِّ
ًـــــا  ومـــدركـ ـــــــــــــــًزا،  متحيِّ

قـــــــــات فهمه. لمعوِّ

أسئلة 
الفهم 
الكاشفة

الرئي�ســـة  الفكـــــــــرة  مــــا 
االأمثلة  مـــــا  ـــــي...؟   ـــ ـــ ـــ فـــ
ال�سمـــــات  مــا  علــى...؟ 
ــــات لـــــــــــ....؟  والــــمــــكــــونـــــ
مــــــا الـــــــــذي �ــــســــبــــب...؟ 
مــا نــتــائــج...؟ كيف... 
يرتبط بـ...؟  ماذا يمكن 
مـــــــا  ...؟  اإذا  يحدث  اأن 
الخــاطــئــــة  المفاهيــــــم 
ب�ساأن....؟  ال�سـائــعــــــــــة 
كيف حدث....؟ لماذا 
يــــاأتــــي ذلـــــك عـــلـــى هذا 

النحو؟

مـــــــــــا مـــــــــــعـــــــــــنـــــــــــى...؟ مــــا 
مـــا الذي  مــ�ــســامــيــن...؟ 
ــــن...؟  ـــــ ـــــ يــــكــــ�ــــســــفــــه... عـــــ
مثل...  يــــكــــون...  كــيــف 
)ت�سبيه اأو مجاز(؟ كيف 
يــرتــبــط... بــي/بــنــا؟ ماذا 
ـــــاذا هو  ـــ يــعــنــي ذلــــك؟ لــمـــ

مهم؟

في  ق...  ُيطبَّ كيف 
الــــعــــالــــم االأو�ــــــســــــع؟ 
اأن  يــمــكــنــنــا  كـــيـــف 
ن�ستخدم... للتغلب 
كيف  ـــــــــى...؟  عـــــــــل
يمكننا اأن ن�ستخدم 
هـــــــــــــذه الـــــمـــــعـــــرفـــــة 
متى  الــعــمــلــيــة؟  اأو 
ن�ستعمل  اأن  يمكننا 
هـــــــــــــذه الـــــمـــــعـــــرفـــــة 

اأو العملية؟

المختلفة  الــنــظــر  وجــهــات  مــا 
اأن  بخ�سو�ص...؟ كيف يمكن 
يــبــدو هــذا مــن وجــهــة نظر...؟ 
عن...؟  ي�سبه/يختلف  كيف 
االأخــــــــرى  االأفـــــــعـــــــال  ردود  مـــــا 
نقاط  مــا  عــلــى...؟  المحتملة 
الدليل  مــــا  قــــوة/�ــــســــعــــف...؟ 
على...؟ هل الدليل موثوق به 

اأو كاٍف؟

الــ�ــســخــ�ــص عندما  يــ�ــســعــر  كــيــف 
ي�سع نف�سه مكان �سخ�ص اآخر ...؟ 
كيف يمكن لـ... اأن ي�سعر اإزاء...؟ 
كيف يمكننا اأن نتو�سل اإلى فهم 
ب�ساأن ...؟  ماذا كان... يحاول اأن 

يجعلنا ن�سعر ونرى؟ 

كيف اأعرف...؟ ما حدود 
معرفتي بـ...؟ ما النقاط 
الــعــمــيــاء الــخــا�ــســة بي 
يمكنني  كيف  اإزاء...؟ 
اأن اأعـــــــــــــــــــــــــر�ص عــــلـــــــــــــــى 
النحـــــــــــــــو االأف�ســــــــل...؟ 
نظرتي  ت�سكلت  كــيــف 
من  بـــــــخـــــــ�ـــــــســـــــو�ـــــــص... 
نقاط  مـــــا  خـــــــــــــالل...؟ 
قــــــــوتــــــــي؟ ومــــــــــا نــــقــــاط 

�سعفي؟
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األفعال 
األدائية 

 – اعــــــر�ص   – ا�ســــــــرح 
�سّمم   - �سف   – ا�ستق 
ـــــــــــــــــــــــر -  - اأظــهـــــــــــــــــر – عــبِّ
ر-  بــــــــــــــرِّ درِّ�ص-  اأِثـــــــــــــــر- 
اأثبـــت   - ـاأ  تنبَّ  - َنْمــــــِذج 
ــــم ـــب - َعلِّ ــــن - ركِّ - بيِّ

ن ت�سبيهات -  ر - كوِّ ف�سِّ
ح -  انقد- وّثق- قّيم- و�سّ
ن معنى من –  احكم- كوِّ
م مجازات لغوية-  ر- قدِّ برِّ
اقراأ بين ال�سطور- مّثل- 

ة - ترجم ا�سرد ق�سَّ

 - ـــــــــــِن  اب  - ــــــف  كــــــيِّ
ر-  ــح- قرِّ ن- نــقِّ كـــوِّ
ــــــــم - اعــــــــــر�ص-  �سمِّ
اأنتج   - اأدِّ  – اخــتــرع 
حــــّل-   – اقــــتــــرح   –

اختبر - ا�ستخدم

ــل- جـــادل - قـــارن - قــابــل -  حــلِّ
انقد - ا�ستنتج

العب دوًرا – اعتقد – كن مثل – 
ل-  انفتح على – انظر في – تخيَّ

اربط

كــن عــلــى وعـــي بـــ ... - 
 – ل  – تاأمَّ – مّيز  اأدرك 

ا م ذاتيًّ قوِّ

األسئلة غير األساسيةاألسئلة األساسية

ص
ــــ

ـائ
ــــ

ــــ
ص

ــــ
خ

ال

دة وتقت�سي اإجابة واحدة �سحيحةتعدُّ مفتوحة؛ اأي لها اأكثر من اإجابة �سحيحة تعدُّ محدَّ

تغطي ما في المو�سوع من اختالفات ووجهات نظرتك�سف ما في المو�سوع من اختالفات ووجهات نظر

م على نحو ي�ستثير تفكير  توؤدي اإلى ا�ستنتاجات يتو�سل اإليها المتعلِّم؛ اأي اأنها ُت�سمَّ
المتعلِّم وي�سركه في تق�سيات مركزة وم�ستمرة ُتتوج باأداءات ذات معنى 

توؤدي اإلى حقائق ي�سترجعها المتعلِّم من ذاكرته

تثير اأ�سئلة مهمة �سمن المادة الدرا�سية واأحياًنا كثيرة تعبر اإلى حدود مواد اأخرى؛ 
اأي اأنها تقيم عالقة ب�سياقات ومو�سوعات اأخرى

دة وغير قابلة لالنتقال اإلى مو�سوعات اأو �سياقات اأخرى ه اإلى حقائق مو�سوعات محدَّ توجَّ

تتكرر ب�سكل طبيعي ومنا�سب؛ حيث تكون �سالحة الإعادة طرحها طوال فترة التعلم في 
المراحل الدرا�سية المختلفة

ت�سطنع لغر�ص درا�سي ال يتجاوز  المادة الدرا�سية المخ�س�سة ل�سف معين

ـة
ـلـ

ـثـ
مـــ

األ

الون لجذب انتباه قرائهم؟ اب الفعَّ ماذا نق�سد بـ»التلميح«؟ هل يمكنك كيف يعمل الكتَّ
ة؟ اأن تجد مثااًل على التلميح في الق�سَّ

كم دقيقة في ال�ساعة؟ وكم �ساعة في اليوم؟كيف �ستكون الحياة مختلفة لو لم يكن بمقدورنا اأن نقي�ص الوقت؟

ما عدد اأرجل العنكبوت؟ ما العالقة بين »ال�سكل« و»الم�سمون« في علم االأحياء؟
كيف ي�ستخدم الفيل خرطومه؟
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معايري االأ�سئلة االأ�سا�سية:
ا ومالئًما بحًثا عن االأفكار الكبرى عن المحتوى االأ�سا�سي. ت�ستحث ا�ستق�ساًء حقيقيًّ 1 .

ا وا�ستق�ساًء م�ستديًما وفهًما جديًدا، وتثير اإجاباتها مزيًدا من االأ�سئلة. تثير تفكيًرا عميًقا ونقا�ًسا حيًّ 2 .

تتطلب من المتعلمين النظر اإلى البدائل وتقييم االأدلة ودعم اأفكارهم وتبرير اإجاباتهم. 3 .

ت�ستثير ب�سكل م�ستمر وحيوي اإعادة التفكير في االأفكار الكبرى واالفترا�سات والدرو�ص ال�سابقة. 4 .

تحث على عمل روابط ذات معنى مع التعلم ال�سابق والخبرات الذاتية. 5 .

ا لالنتقال اإلى مواد درا�سية اأخرى. تتكرر ب�سكل طبيعي متيحة فر�سً 6 .

تعك�ص اأ�سئلة حقيقية ي�ساألها النا�ص في حياتهم اأو في مجال اأعمالهم؛ بمعنى اأنها لي�ست م�سطنعة للدرا�سة فح�سب. 7 .

غَت االأ�سئلة بلغة »المتعلمين«  اإذا �سُ
ف�سيكون و�سولهم اإليها اأ�سهل. 



44

الكبـرى و�سياغـة االأ�سئلـة  الثالث: كيـف يمكنــك بعــد تحديــد االأفكار  ال�سوؤال 
على  القادرين  والمهارات  المتعلمون،  �سيكت�سبها  التي  المعارف  تحدد  اأن  االأ�سا�سية 

عملها كنتيجة لهذه الوحدة؟
�سمية، وفق الخطوات االإجرائية التي �سبق اأن  نت من تفكيك االأهداف الرَّ متى تمكَّ

الفهم - ف�سي�سهل عليك  الكبرى ونقاط  االأفكار  اإلــى تحديد  اأمــددنــاك بها، للو�سول 

وا�سحة على  رات  للمتعلِّمين موؤ�سِّ م ذلك  �سيقدِّ وبالتالي  االأ�سا�سية  االأ�سئلة  �سياغة 

م االأفكار الكبرى. المعارف والمهارات الالزمة لتعلُّ

المعرفة هي ما نريد من المتعلِّمين اأن يعرفوه، 

والمــ�ســطـــلــحـــــــــات،  )الــمـــفـــــــــــــــــردات،  وتـ�ســـمــــل: 

الرئي�سة،  الحقيقية  والمعلومات  والتعريفات، 

واالأ�سخا�ص  واالأحـــــداث  الــمــهــمــة،  والتفا�سيل 

المهمين، والت�سل�سل والخطوط الزمنية(.

والمهارات هي  ما نريد من المتعلِّمين اأن يكونوا 

قادرين على عمله، وت�سمل: )المهارات العقلية 

والمهارات  والتحليل،  واال�ستنتاج  كالمقارنة 

االجتماعيــــــة كالتوا�ســــــل والمهــــــــارات البيـــــــن 

�سخ�سيـــة والجماعيــــة، والمهـــــارات الحركيــــة، 

كال�سباحة وقيادة ال�سيارة والزراعة...(.

الموضوع/المخلوقات الحية

لماذا نعلِّم وحدة المخلوقات الحية؟ وماذا يعني ذلك؟
ما الذي يجعل درا�سة المخلوقات الحية عالمية؟

اإذا كانت الوحدة عن المخلوقات الحية ق�سة، فما مغزاها؟
ما الفكرة الكبرى المت�سمنة في مهارة ت�سنيف المخلوقات الحية؟
ما المفهوم اأو الم�سكلة اأو المو�سوع الذي يندرج تحت حاجة 

المخلوقات الحية للبقاء؟
ما الذي لن نتمكن من عمله اإذا لم نفهم الفرق بين المخلوقات 

الحية واالأ�سياء غير الحية؟
كيف ي�ستخدم ت�سنيف المخلوقات الحية ويطبق في العالم االأو�سع؟

ما اأهمية تعلم حاجات المخلوقات الحية؟

االأ�سئلة االأ�سا�سية:االأفهام/نقاط الفهم:
�سيفهم املتعلمون اأن:

 •الكائنات احلية لها حاجاتها االأ�سا�سية.
من  متكنها  واحلــيــوانــات  للنباتات  خمتلفة  تراكيب   •هــنــاك 

النمو والبقاء والتكاثر.
 •للنباتات واحليوانات دورات حياة ت�سمل: النمو والتكاثر، واملوت.

 •ما الفرق بني املخلوقات احلية واالأ�سياء غري احلية؟
 •ما الذي حتتاج اإليه املخلوقات احلية للبقاء؟

 •مـــا الــعــالقــة بـــني تــركــيــب املــخــلــوقــات احلـــيـــة وبــــني منوها، 
وبقائها، وتكاثرها؟

�سيكون املتعلمون قادرين على:�سيعرف املتعلمون:
املخلوقات احلية وحاجاتها. • 

النباتات واأجزاءها. • 
دورات حياة النباتات. • 

دورات حياة احليوانات. • 

ا�ستخدام منظمات بيانية لت�سجيل البيانات وحتليلها. • 
ف ماأوى اإن�ساني في بيئات خمتلفة. تطبيق االأفهام لتكيُّ • 

ما األسئلة األساسية التي يثيرها هذا الموضوع؟
ما ال�سيء - بالتحديد - الذي نود من املتعلمني اأن يفهموه عن املو�سوع؟

المعرفة الحقيقية:
تقريرية بطبيعتها. 	•

مبا�سرة ومقبولة. 	•
مها. ال ينتقل اأثر تعلُّ 	•

المهارات الم�ستقلة:
اإجرائية بطبيعتها. 	•

اإجراءات ب�سيطة وغير مترابطة. 	•
و�سيلة لهدف اأكبر. 	•

	انتقالها محدود. 	•
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ن يعرفها معارف يح�سن بالمتعلم اأ

ها
ل ب

عم
وي

ها 
لم

يتع
ن  ف ومهارات يجب على المتعلم اأ

معار

االأفهام الثابتة 
واالأفكار الكبرى بناء الخطوة الثانية، حتديد الرباهني واالأدلة على حتقق نواجت التعلم:

االآن  وت�سعى  المرغوبة،  التعلم  نواتج  بتحديد  اإنــك قمت  للفهم؛ حيث  التخطيط  الخطوة جوهر  تعد هذه 
م ولي�ص كمخطط لن�ساط ما،  لجمع االأدلة والبراهين التي تت�سم بال�سدق والثبات والموثوقية، فتفكر كمقوِّ
مع مالحظة اأنه يجب اأن يكون هناك توافق تام بين النتائج المرغوبة التي ن�سعى اإليها واالأدلــة التي نخطط 

لجمعها، وحاول اتباع الخطوات التالية:

انظر في اأدلة االأفهام: المعرفة والمهارات التي حددت في المرحلة االأولى، وحاول اأن تحدد اأدلة وبراهين  1 .

تدلل على تحققها.

حدد مهمات اأدائية واقعية، وقم ب�سياغتها وفق اأوجه الفهم ال�ستة بحيث تكون وا�سحة )ويمكن االنتقال  2 .

الف�سل  فــي  االأدائــيــة كما �سيرد  المهمة  نــمــوذج ت�سميم  اإلـــى  درا�ــســيــة  لــوحــدة  التخطيط  نــمــوذج  مــن 

الثالث(.

حدد المحكات الرئي�سة المنا�سبة التي يمكن ا�ستخدامها لو�سع مقايي�ص التقويم )التي �ستجد تفا�سيل  3 .

عنها في الف�سل الثالث(.

حدد اأدلة اأخرى �ستكون هناك حاجة اإليها )وقد عر�ص في الف�سل الثالث من هذا الدليل العديد من  4 .

هذه االأدلة(.

اختبر اأفكارك وطبِّق معايير التخطيط الخا�سة بالمرحلة الثانية، وتبين من مدى تحققها فيما اتخذت  5 .

من اأدلة وبراهين على تحقق نواتج التعلم المرغوبة.

والنموذج التطبيقي المقابل للخطوة الثانية على وحدة »ما وراء االأر�ص« في مادة العلوم لل�سف االأول المتو�سط، حيث تم تحديد مهمة اأدائية مرتبطة بالوحدة ويعدُّ ت�سميم 

محطة ر�سد جوية خا�سة تحدًيا للمتعلمين، حيث يقومون بخطوات رئي�سة لتنفيذها و�سحت في المحكات الرئي�سة، كما يالحظ في النموذج ا�ستخدام اأدلة اأخرى، مثل: ملف 

االإنجاز والمالحظات ال�سفية، والنقا�سات ال�سفية، واالختبارات الفجائية الق�سيرة، واختبار طويل، وهي تمثل اأدلة متنوعة على الفهم.

الخطوة الثانية: تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

املهمــة االأدائيــة:
•	يــ�ــســمــم الــمــتــعــلــمــون مــحــطــة ر�سد 
جوية خا�سة لجمع البيانات والتنبوؤ 
بالظروف الجوية، ويكونون فر�سية 
حول مدى دقة تنبوؤاتهم حول حالة 
با�ستعمال  الــمــ�ــســتــقــبــلــيــة  الــطــقــ�ــص 
الر�سد  مــحــطــة  فـــي  الــر�ــســد  اأدوات 

الجوي الخا�سة بهم.

اأدلــة اأخــرى:
•	ملف االإنجاز.

•	المالحظات ال�سفية.
•	النقا�سات ال�سفية.

•	االختبارات الفجائية الق�سيرة.
•	اختبار طويل.

المحكات الرئي�سة:
•	اإعداد خطة عمل، وتوزيع االأدوار.

بمحطة  الـــخـــا�ـــســـة  االأدوات  •	بـــنـــاء 
الر�سد الجوي. 

الــتــي تم  الــبــيــانــات  •	ت�سجيل وتــوثــيــق 
ت�سجيلها على مدار اليوم.

•	تحليل البيانات ومقارنتها والو�سول 
اإلى نتائج.

•	التحقق من �سحة الفر�سية.
•	عـــــــر�ص نتائـــــــج الر�ســــــد والتوقعـــات 

الم�ستقبليــة.

نموذج على وحدة »ما وراء األرض« – علوم - الصف األول المتوسط
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بناء الخطوة الثالثة: التخطيط للخربات التعليمية والتعلمية: 
ينبغي اأن تولي اأن�سطة التعلم العناية الفائقة التي تتنا�سب مع اأهميتها؛ فكثير من المعلمين ي�ستغرقون وقًتا اأكبر في التفكير فيما �سيفعلونه، بينما المهم هو اأن يفكروا كثيًرا 

ال. فيما �سيفعله المتعلم وما �سي�سل اإليه. وفيما ياأتي اأهم النقاط التي من المهم اأن تاأخذها بعين االعتبار عند بناء اأي ن�ساط ثري وفعَّ

  واالأن�سطة هي خربات تعلمية تعد و�سائل لبلوغ االأهداف والنتاجات التعلمية، ومتثل ما ينبغي اأن يكت�سبه املتعلمون ويحافظوا على ا�ستمراره معهم.

للتخطيط لبناء اأن�سطة التعلم ابداأ باالأ�سئلة االأربعة التالية:

ماذا يحتاج المتعلمون اأن يتعلموا؟ )نواتج التعلم( 1 .

ما اأولويات التعلم في المحتوى؟  2 .

كيف �سيفهم المتعلمون ويتذكرون المعارف الجديدة؟ )االحتياجات المعرفية( 3 .

ما و�سائل التعلم الطبيعية التي �سوف تدعم هذا العمل الفكري؟ )االحتياجات التفاعلية( 4 .

اأوجه الفهم ال�ستة لتوليد اأفكار جديدة لالأن�سطة التعليمية، و�سرورة النظر فيما يلزم الك�سف عنه في مقابل تغطيته،  واأن ا�ستخدام  اأن ت�ستخدم  اأنه يف�سل  اأن تعرف  ينبغي 
تقويمات ت�سخي�سية وتكوينية ي�ساعدك في مراقبة خطط ما وتعديلها )ويمكنك اال�ستفادة اأكثر في الف�سل الرابع(.

التأمل الذاتي للفصل الثاني:

1. اأ�سف هذه االأداة اإلى ال�سجل الخا�ص بك، وخ�س�سه للتاأّمل في المعايير الخا�سة بالمعّلم الجديد.
ا في مدى ا�ستيعابك للمعيار المهني، ومدى نجاحك في التخطيط للفهم وفق )اأوجه الفهم ال�ستة(، وتفتح لك  مت لتعينك )بم�ساركة زمالئك( على التاأّمل ذاتيًّ 2. هذه االأداة �سمِّ

المجال لفر�ص النمو المهني ب�سكل فّعال، وتت�سمن المحاور التالية:
 � )الهدف من اأداة التاأّمل المهني الذاتي: اأن يدمج المعّلم المعلومات الخا�سة بالمتعلمين لتنمية قدراته المهنية في عملية ت�سميم الخبرات التعليمية( كيفية ت�سميم 

الخبرات التعليمية، ويمكنك تحديدها بم�ساركة زمالئك ذوي الخبرة، بما يتفق مع المعايير المهنية للمعّلم الجديد.
 � )ال�سوؤال الرئي�ص للتاأّمل المهني الذاتي: كيف اأعبر عن فهمي لهذا المعيار؟(، ونعني به التعبير عن فهمك لمحتوى الف�سل، وما اكت�سبته من اتجاهات وخبرات ومعارف 

ومهارات عن التخطيط للفهم، ب�سورة عملية، وتوائم بينها وبين )اأوجه الفهم ال�ستة( وتحّولها اإلى ممار�سات �ستعتمد عليها في التخطيط للفهم.
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ممارساتي في التخطيط للفهم في ضوء المواءمة مع )أوجه الفهم الستة(.

اأن يفهم ا�ستراتيجيات اإدارة عمليات التعليم والتعلم. الهدف من اأداة التاأّمل المهني الذاتي

كيف اأعبر عن فهمي لهذا المعيار؟ال�سوؤال الرئي�ص للتاأّمل المهني الذاتي

توظيف ا�ستراتيجيات وطرائق التعليم  والتعلم وم�سادره التي تتمحور حول المتعلمالمعيار المهني )الثالث(

المعايير الفرعية
	يعرف ويفهم ا�ستراتيجيات اإدارة عمليات التعليم والتعّلم. •

	يوظف مجموعة متنوعة من طرائق التعليم والتعلم الإ�سراك المتعلمين في تعلم فاعل. •

معرفة الذاتالتقمص العاطفيوجهات النظرالتطبيقالتفسيرالشرحالمجال

 التعبير عن الفهم:
التعريف

اأحتاج اأن اأعرف

اأحتاج اأن اأكون قادًرا على

 االأدلة التي تو�سح
نجاحي وفهمي



الفصل الثالث: التقويمالفصل الثالث: التقويم

الفصل
الثالث

التقويم
الحقيقي
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األهداف:     

�سوف ي�ساعدك هذا الف�سل على اأداء عملك طبًقا للمعايير المهنية للمعلم، و�ست�سبح في نهايته قادًرا على اأن:
تدرك مفهوم التقويم الحقيقي واأهميته، واأ�ساليبه، واأدواته. 1 .

تخطط لممار�سة التقويم الحقيقي بكفاءة عالية، وا�ستثمار نتائجه لتح�سين اأدائك المهني. 2 .
ف المهام االأدائية لتقويم تعلم المتعلمين ب�سكل حقيقي. توظِّ 3 .

تتعاون مع زمالئك في تنفيذ اأ�ساليب متنوعة للتقويم الحقيقي. 4 .
تمار�ص التقويم الحقيقي بوعي واقتناع. 5 .

يغطي هذا الف�سل مجاالت من المعرفة والمهارات المهنية التي ت�ساعدك على تطوير ممار�ساتك طبًقا للمعايير المهنية للمعلم، ويعالج هذا الف�سل معيار تقويم تعلم المتعلمين وتوثيق تقدمهم.

المعيار المهني الرئيس للفصل الثالث
المعايير الفرعيةالمعيـــارالرقـــم

المعيار

التاسع

تقويم تعلم المتعلمين 
وتوثيق تقدمهم

يعرف ا�ستراتيجيات واأدوات التقويم المختلفة. • 
يعرف كيف ي�ستخدم معلومات االإح�ساءات لتقييم فعالية التعلم ومتابعة تقدم المتعلمين للو�سول بهم اإلى الم�ستوى الم�ستهدف. • 

ي�ستخدم بفاعلية ا�ستراتيجيات التقويم والمتابعة ويوثق عملياتها ونتائجها. • 
ي�ستخدم التقويم كجزء من عمليات التعليم لتحديد احتياجات المتعلمين.  • 
اءة تنا�سب المتعلمين وتالئم مراحل تطورهم. يقدم تغذية راجعة �سحيحة وبنَّ • 

يحدد متطلبات عملية التقويم بما يتنا�سب مع اأهداف التعلم.  • 
يدعم ويوجه المتعلمين ليتاأملوا في تعلمهم ويميزوا التطور الذي يحققونه. • 

ي�سمم موؤ�سرات متنوعة ومبتكرة للتقويم ت�سمل المعارف والمهارات واالتجاهات. • 
ي�سمم اأن�سطة تعلم اإثرائية لدعم نقاط القوة وتعزيزها. • 

ي�سرك االأ�سرة في تقويم المتعلمين لتح�سين تعلمهم واأدائهم. • 

المعيار
العاشر

بناء علقات �سراكة 
قوية مع االأ�سرة والمجتمع

يبني عالقة �سراكة قوية وفاعلة مع االأ�سرة من اأجل تح�سين تعلم اأبنائهم. • 

والتقييــــم  الــتـــــــــــدريــ�ــص  فــــــــي  الــبــديــلـــــــــــة  ـــــرق  ـــ »الــطـــ
اإلــــى الفهم، تـــــوؤدي  اأن   وحـــدهـــا هـــي الــتــي يــمــكــن 
ي ح�سيلتك فيها  والتحدي الحقيقي هو اأن تنمِّ

لتتاأكد من وجود البدائل لديك ب�سكل دائم«.
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توطــئـة:     

توؤكد االتجاهات التربوية المعا�سرة الحاجة اإلى نظام تعليمي يحقق الجودة النوعية والتميز في التعليم؛ لذلك 

كان من ال�سروري اإعادة النظر ب�سورة م�ستمرة في اأ�ساليب واأدوات التقويم التربوي وتطويرها؛ بحيث تحقق �سروط 

التقويم الحقيقي، الذي يت�سم باال�ستمرارية وال�سمول والواقعية، وتتنا�سب مع متطلبات التطور الم�ستمر للمجتمعات، 

واإعداد االإن�سان المبدع الواعي المدرك لم�سكالت مجتمعه، واحتياجاته، ومتطلبات نموه وتقدمه. 

وتمثل عملية التقويم اإحدى الحلقات الرئي�سة في المنظومة التعليمية؛ وذلك لتقويم االأداء، والتعرف على مدى 

تحقق نواتج التعلم ومعدالت النجاح ونواحي الق�سور واأ�سبابه، والم�ساعدة في و�سع الخطط للعالج، وكذلك التعرف 

على جوانب القوة وتدعيمها، فتخ�سع مكونات المنظومة اإلى المراجعة والتعديل الم�ستمر في �سوء نتائج التقويم 

التي تعتبر بمثابة تغذية راجعة لكل المعنيين بعملية التقويم، كما ت�ساعد نتائج التقويم في الوقوف على م�ستوى 

المعلمين  ال�سعف، فتعمل من خــالل  القوة وجوانب  الك�سف عن جوانب  المتعلم من خــالل  الــذي حققه  التح�سيل 

واأولياء االأمور على دعم وتعزيز نقاط القوة، ومعرفة اأ�سباب ال�سعف ومعالجتها.

 فالتقويــم الحقيقــي هــو الــذي يعطيـــك اإجابـــة عــــن هـــذا ال�ســــوؤال: هل تحققت نواتج التعلم الم�ستهدفة اأم ال؟،
وهو العملية التي يتم من خاللها جمع ال�سواهد حول تعلم المتعلم ونموه في �سياق حقيقي وتوثيق تلك ال�سواهد، 

زة للتقويم الحقيقي  مة المميِّ ويقي�ص بواقعية المعارف والمهارات التي يحتاج المتعلم اإليها للنجاح في حياته، وال�سِّ

هي: »اأن التقويم الحقيقي غير �سطحي اأو مت�سنع، ولكنه ماأخوذ من حياة االإن�سان ومحيطه، فبداًل من اأن يطلب من 

المتعلم الكتابة اإلى �سخ�ص غير موجود اأو متخيل، يطلب منه الكتابة ل�سخ�ص حقيقي ولتحقيق هدف معين«.. ولجعل 

ا ظهرت اأ�ساليب متنوعة، مثل: التقويم حقيقيًّ

. - )constructed response items( تقويم االأداء وا�ستخدام بنود في االختبارات التي تتطلب بناء ا�ستجابات
تقويم مهمات االأداء في مواقف طبيعية مماثلة الأن�سطة التعلم وفي ظل محكات متفق عليها. - 

تنوع  اأدوات التقويم الم�ستخدمة واأ�ساليبه. - 

 )Authentic Assessment( الحقيقــي  التقويــم 
وهو »العملية التي يتم من خاللها جمع ال�سواهد حول 
تعلم المتعلمين ونموهم في �سياق حقيقي، وتوثيق تلك 
تطوير  رابطة  تعرفه  اأو كما   )Ryan  1994( ال�سواهد« 
 Association for Supervision( والمناهج  االإ�ــســراف 
،)and Curriculum Development )2005 ASCD( 
باأنه »التقويم الذي يقي�ص بواقعية المعارف والمهارات التي 

نِّ الر�سد«. يحتاج اإليها المتعلم للنجاح في حياته في �سِ

ويطلق على هذا النوع من التقويم في بع�ص االأدبيات 
»تقويم االأداء«.
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خصائص التقويم الحقيقي

توؤكد اأدبيات القيا�ص والتقويم اأن فكرة التقويم الحقيقي تقوم على االعتقاد باأن تعلم المتعلم 

كالبحث  ن�سًطا،  ان�سغااًل  منه  تتطلب  ومــهــام  اأعــمــال  بوا�سطة  تقييمهما  يمكن  الــدرا�ــســي  وتــقــدمــه 

ي في الم�سكالت المعقدة، والقيام بالتجـارب الميدانية، والمهمات االأدائية المتنوعة.. ومن  والتحرِّ

اأبرز خ�سائ�ص التقويم الحقيقي ما يلي:

تكامل عملية التعليم والتقويم؛ بالتحول من قيا�ص قدرة الطالب على اإظهار ما اكت�سبه  • 
من معارف اإلى تقويم متعدد االأبعاد ي�سهم في تكامل التقويم مع العملية التعليمية.

مهام التدري�ص والتقويم لها عالقة بحياة المتعلم )تقويم حقيقي( وتقوم على معايير تعلم  • 
وا�سحة وتوفر قدًرا من التحّدي لقدرات المتعلمين، وتوظيف مهارات التفكير واال�ستدالل 

وحل الم�سكالت في اأداءات متنوعة وواقعية مثيرة الهتمام المتعلم.

الف�سل  فــتــرات معينة مــن  المتعلم فــي �سياقات مختلفة خــالل  بــه  يــقــوم  يــركــز على مــا  • 
الدرا�سي.

م�ساركة المتعلمين في فهم المحكات، واإدراك التوقعات والم�ستويات المطلوبة الأدائهم. • 
اإعطاء النتائج على �سكل ملف اإنجاز و�سفي يقدم �سورة تف�سيلية تركز على اأداء المتعلم  • 
ومهاراته، وفهمه وتنظيمه لبنيته المعرفية، وهو ما يتطلب اأ�ساليب واأدوات تقويم متعددة 

ومتنوعة؛ كمالحظة االأداء، وتقويمه لم�سروعاته، ونتاجاته وعرو�سه، وملف اأعماله، وتقديره للق�سايا على موازين متدرجة، وبذلك يت�سع نطاق المعلومات التي يتم جمعها 
عن المتعلمين وتوظيفها في تقويم اأ�ساليب تفكيرهم، ونمط اأدائهم، وتوثيق تعلمهم، وتحديد جوانب قوتهم وجوانب �سعفهم.

ال بما يقدمه من تغذية راجعة. تنمية قدرة المتعلم على التعلم الفعَّ • 
تقدير الدرجات لكل من النواتج والعمليات. • 

م�ساعدة المعلم على تكييف العملية التعليمية وفًقا الحتياجات المتعلمين. • 

خ�سائ�س 
التقويـــم 
الحقيقي

ي�سجع على 
نقل التعلم

ا  يعطي فر�سً
للتاأمل الذاتي

ي�سمح بالحلول 
المتعددة

يركز على حل 
الم�سكالت

ا  يحدد اأغرا�سً
بعينها

تتكامل فيه 
المعارف والمهارات

ا  يكون بنائيًّ
ا وم�ستمرًّ

واقعي 
وذو معنى

تتنوع طرائقه 
واأدواته

ي�سارك المتعلم 
في اختيار المهام

ُيحِدث تفاعاًل 
ا اإيجابيًّ

يركز على مهارات 
التفكير العليا

يبني المعرفة

تتنوع فيه االأداءات 
فردية وتعاونية
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التخطيط للتقويم الحقيقي:

تذكر - اأخي المعلم - اأنك عند التخطيط لوحدة درا�سية تمر بمراحل ثالث، بداأتها 

بتحديد نواتج التعلم المرغوبة، وقمت ب�سياغتها في �سورة اأفكار كبرى واأ�سئلة اأ�سا�سية، 

وحددت المعارف والمهارات المرتبطة بها، واأن الخطوة الثانية من خطوات التخطيط للفهم 

تمثلت  في تحديد البراهين واالأدلة على تحقق تلك النواتج؛ لذا �سن�سعى في ال�سفحات 

م تعمل على اإيجاد  التالية اأن نمدك باالإجراءات الالزمة التي ت�ساعدك في اأن تفكر كمقوِّ

التوافق التام بين النتائج المرغوبة التي ن�سعى اإليها واالأدلة التي نخطط لجمعها؛ لذا 

�سنعر�ص لك العديد من اأدوات واأ�ساليب التقويم التي يمكنك اأن ت�ستخدمها عند اإجراء 

المرحلة الثانية من التخطيط للفهم، و�سيتم ت�سنيفها اإلى ق�سمين وفق نموذج التخطيط: الق�سم االأول نتناول فيه مهمات االأداء، والق�سم الثاني نتناول فيه اأدلة وبراهين اأخرى 

على تحقق نواتج التعلم المرغوبة.

ات االأداء: اأوالاً - مهمَّ
لفئة  اأداًء ملمو�ًسا  اأو  ناتًجا  المتعلم  ر  ليطوِّ واالحتماالت  التحديات  �سياق حقيقي من  للمتعلم في �سورة هدف حقيقي يو�سع في  ُتعَطى  التي  الم�سكلة  االأدائية هي  المهمة 

م�ستهدفة )م�ستفيد حقيقي اأو افترا�سي(، وتكون المحكات التقييمية ومعايير االأداء منا�سبة للمهمة، ومعروفة م�سبًقا. 

ر والمدرِّب، وتعزز مهام االأداء التعلم بما يهدف اإلى تطوير المهارات والمحتوى  وتت�سف المهمة االأدائية باالأ�سالة والموثوقية و�سهولة التطبيق، ويلعب فيها المعلم دور المي�سِّ

المعرفي، والتحول من التمرين والممار�سة اإلى الفهم وتطبيق المعرفة، حيث تعالج م�ستويات متعددة من الفهم فتحولها من ال�سطحية اإلى العمق في التغطية، وتعتبر التغذية 

الراجعة اأ�سا�ص التعلم. 

ا الإظهار ما يعرفونه واإظهار ما هم قادرون على القيام به في �سياق الحياة الواقعية.  د االأبعاد يتيح للمتعلمين فر�سً وي�سمم المعلم المهمة االأدائية في �سورة �سيناريو متعدِّ

 التخطيط للخبرات

ُّمية. التعليمية والتعل

تحديد النتائج 

المرغوبة.

تحديد البراهين والأدلة 

على تحقق نواتج التعلم.
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خصائص مهام األداء:

من اأبرز خ�سائ�ص المهام االأدائية الحقيقية التي ت�ستخدم في التقويم الحقيقي، كما يحددها عالم )2001(، االآتي:

الواقعية: فالمواقف الم�ستخدمة في التقويم تطابق الطرق التي تختبر بها معرفة الفرد وقدراته في مواقف الحياة الطبيعية. 1 .

تتطلب الحكمة والتجديد؛ اإذ اإن المتعلم يطبق المعرفة والمهارة بحكمة وفاعلية لحل الم�سكالت. 2 .

تحاكي الم�سمون الذي تختبر فيه اأعمال الكبار �سواء كان ذلك في مكان العمل اأو الحياة ال�سخ�سية. 3 .

م قدرة المتعلم على ا�ستخدام المعلومات والمهارات بفاعلية ومهارة للتعامل مع مهمة معقدة.. 4 تقوِّ

ت�سمح بفر�ص للتدريب والممار�سة والح�سول على تغذية راجعة لما يمار�سه من اأعمال. 5 .

اأن يكت�سف  تتطلب من المتعلم العمل في المو�سوع بداًل من ا�سترجاع ما تعلمه، بل يجب عليه  6 .

ويعمل �سمن المقرر الذي يدر�سه.

معايير ت�سميم المهمات االأدائية:
منا�سبة الأهداف ونواتج التعلم. • 

ا في �سياق حقيقي من التحديات واالحتماالت. م�سكلة تمثل للمتعلم هدًفا حقيقيًّ • 

تدعم تعليم وتعلم المتعلمين. • 

تتيح الفر�ص للتقويم التكويني والمراجعة. • 

ى في �سياق الحياة الواقعية. توؤدَّ • 

تعزز الم�ساركة المجتمعية. • 

�سع دائًما ن�سب عينيك هذه المعايير عند ت�سميم اأي مهمة اأدائية؛ فالمعايير موجه ومر�سد ودليل لك.

كهرباء

معرفة 
الذات

اأعِط المتعلمين 
ا ثم تقويًما  تقويًما قبليًّ
م المفاهيم  ا لتقوِّ بعديًّ

الخاطئة ال�سائعة، واطلب منهم اأن 
يتاأملوا في فهمهم المتعمق

تكوين وجهة نظر
لماذا ت�ستخدم ال�سركة ال�سعودية 

للكهرباء التيار 220 فولت فقط في 
بع�ص المدن مثل مكة المكرمة؟

ما مزايا تيار 220 فولت 
على تيار 110 فولت؟

التطبيق
م دائرة كهربية  �سمِّ

لتحقيق مهمة محددة 
اأ�سلح دائرة كهربية بها خلل 

اأو عيب

الشرح
ا�سرح للمتعلمين بالف�سل 

 كيف تعمل البطارية على اإنارة
الم�سباح الكهربائي

التفسير
ا  ر ر�سًما بيانيًّ ف�سِّ

ا وتنباأ بالنتائج تخطيطيًّ

التعاطف
ف خبرة االإلكترون اأثناء �سريانه �سِ

 

عبر تيار ب�سيط
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عالقة مهام األداء بالتخطيط للفهم:

م الدليل على تحقق الفهم؛ حيث يتحقق الفهم من خالل الممار�سة والمعرفة، وتطبيقهما في �سياق حقيقي، كما اأنه يمكنك  تكمن عالقة مهام االأداء بالتخطيط للفهم في اأنها تقدِّ

 ا�ستدرار العديد من مهام االأداء من خالل االأوجه ال�ستة للفهم؛ حيث يتم دمج التعميمات المراد فهمها باأفعال منا�سبة، اإذ تحدد االأفعال اأنواع االأداءات الالزمة للك�سف عن الفهم )اأو غيابه(،

واالأفعال التي تركز على االأداء مدمجة في االأوجه ال�ستة للفهم، كالتالي:

علقة المهمات االأدائية بالتخطيط للفهم

الفهم الممارسة

المعرفة

المهمات األدائية

المهمات األدائية

ـــرا�ســـرح معرفــة الــذاتالتعاطف/التقم�س العاطفيوجهــة نظــرطّبـــقف�سّ

اعر�ص
ا�ستق
�سف
�سّمم
اأظهر
عّبر
اأِثر

درِّ�ص
ر برِّ

نمِذج
تنباأ
اأثبت
ـن بيِّ

ب ركِّ
علِّم

ن كوِّ
انقد
وّثق
قّيم

ح و�سّ
احكم

كّون معنى
بّرر

قّدم مجازات لغوية
اقراأ بين ال�سطور

مّثل
ا�سرد ق�سة

ترجم

كّيف
ابِن

كّون
ح نقِّ
قّرر

�سّمم
اعر�ص
اخترع

اأدِّ
اأنتج
اقترح
حّل

اختبر
ا�ستخدم

حّلل
جادل
قارن
قابل
انقد

ا�ستنتج

العب دوًرا
اعتقد

كن مثل
انفتح على
انظر في

تخيل
اربط

ُكن على وعي بـ
اأدِرك
ميّز
تاأمل

ا م ذاتيًّ قوِّ
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عنا�سر المهمة االأدائية: تت�سمن المهمة االأدائية ما يلي:
تعليمات للمتعلمين.     g 

المعايير(   g  – اأبعاد المهمة )الهدف – الدور - الجمهور -  الموقف – االأداء
مقيا�ص التقدير الم�ستخدم للحكم على م�ستويات االأداء. g 

يرتكز بناء المهمات االأدائية وت�سميمها على توافر االأبعاد التالية فيها:
الهدف: • ي�سمل تقديم بيان بالمهمة، وتحديد الهدف، والم�سكلة، والتحدي اأو العقبة 

في هذه المهمة.
الدور: • تحديد دور المتعلمين في هذه المهمة.

الجمهور: تحديد الجمهور الم�ستهدف والم�ستفيد من نتائج هذه المهمة. •
الموقف: • تعيين �سياق ال�سيناريو، و�سرح الو�سع.

االأداء )الناتج والغر�س(: • تو�سيح �سورة ما �سينتجه المتعلمون. 
المعايير )محكات النجاح(: • تزويد المتعلمين ب�سورة وا�سحة لمعايير االأداء المتوقع.

ويمكنك اأن تجمع هذه االأبعاد في الكلمة المخت�سرة التالية )فروقاع(، ويمكنك و�سع مزيد 
من المحددات لكل ُبعد من اأبعاد المهمة االأدائية الحقيقية وفق الجدول التالي:

المحددات  الُبعـــد
ت�سميم / تعليم / �سرح / اإعالم / اإن�ساء / اإقناع / الدفا ع / نقد / تح�سين....الهدف

معلن / م�سور / مدرب / مر�سح / طاٍه / مهند�ص / �ساهد عيان  / مذيع / محرر / م�سيف / �سيا�سي....الدور

الجمهور
اأع�ساء مجل�ص االإدارة  / الجيران / الزمالء / وكيل ال�سفر / �سخ�سية تاريخية / المجتمع / 

مجل�ص المدر�سة / الحكومة

في �سياق الحالة / الح�سول على �سيناريو من الحياة الواقعية...الموقف

األداء
الــكــرتــون / �سجل  النقا�ص / الفــتــة  مــن  الــعــرائــ�ــص /  اإعـــالن / لعب / ن�ص مكتوب / م�سرح 

الق�سا�سات  / اقتراح / كتيب / عر�ص ال�سرائح....

ما يبدو وكاأنه نجاح: دليل التقديرات / م�ستويات االأداء الو�سفية / االأمثلة على المو�سوع...المعايير

نموذج لمهمة أدائية للصف الخامس )الفصل الثالث-تنظيم البيانات وعرضها وتفسيرها(

اإحدى  في  دول  عــدة  المتعلمون في مجموعات ثالثية، تجمع كل مجموعة معلومات عن  يعمل 
القارات، من حيث: الم�ساحة، وعدد ال�سكان، والكثافة ال�سكانية، ومعدل دخل الفرد، وترتب االأعداد 
ا با�ستخدام اأحد التطبيقات التكنولوجية، ثم تحللها وت�سع عليها  وتقربها وتنظمها وتمثلها بيانيًّ
اأ�سئلة وتكتب تقريًرا ي�سمل المعلومات واالإجراءات التي تمت والمالحظات، وعر�ص ما تم التو�سل 

اإليه على بقية المجموعات.

الهدف: تجميع بيانات ت�ستمل على اأعداد يتم قراءتها وكتابتها والمقارنة بينها وتقريبها ف
ا، ثم تحليل وتف�سير هذه البيانات. وترتيبها وتنظيمها وتمثيلها بيانيًّ

الدور: باحث ومحلل اقت�سادي.ر

الجمهور: مجموعة من الباحثين والمحللين االقت�ساديين.و

ق
الــمــوقــف: الــ�ــســيــاق هــو �ــســيــاق الــبــاحــث والــمــحــلــل االقــتــ�ــســادي الـــذي يــحــاول جــمــع بيانات 
واال�ستفادة منها، والتحدي الذي يواجهه: الو�سول اإلى خال�سات و�سفية من االأعداد يمكن 

االعتماد عليها.

االأداء )الناتج(: تقرير ي�ستمل على المعلومات واالإجراءات، وعر�ص تقديمي.ا

ع
المعايير )محكات النجاح(:

	متثيل البيانات. •
	عر�ص املعلومات. •

	جتميع البيانات. •
	تنظيم البيانات ومقارنتها وحتليلها. •

المهمة وتعليمات المتعلمين
الهدفف

مة
مه

د ال
بعا

اأ الدورر

اجلمهورو

املوقفق

الناجت واالأداء والغر�صا

املعايري )حمكات النجاح(ع

مقياس التقدير المستخدم للحكم على مستويات األداء
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معايير ومحكات النجاح:

من القلق لدى  وتقلل  ونطاق التقييم،  والموؤ�سرات  المعايير  على  ت�ستمل  و�سفية  وهي  االأدائــيــة،  المهمة  في  المتعلمين  من  المتوقعة  التقدير  االأداء م�ستويات  محكات  تبين 
المتعلمين حول ما هو متوقع منهم، وتوفر تغذية راجعة محددة حول نوعية عملهم، وتوفر و�سيلة للو�سول اإلى التوقعات وتحديد م�ستوى تقدم كل متعلم في اأداء المهمة؛ وهو ما 

يوؤدي بهم اإلى تح�سين نوعية عملهم، وتعد مرجعية للتقييم.

مكونات مقاييس التقدير:

االأبعاد: • والتـــــي ي�ســــار اإليهــــا اأحيانــــًا بالموا�سفــــات، وت�سمـــــــل: المعــــارف، والمهارات، وفهم التقييم.
الموؤ�سرات: • والتــــــي تحــــــدد االأدلــــة الم�ستخدمـــــة للحكــــم علــــى الدرجــــة المعطاة في البعد.

معايير التقييم: والتي تميز بين مختلف م�ستويات االأداء. •

نموذج تحليل مقاييس التقدير :

ويتكون هذا النموذج من اأربعة م�ستويات )1، 2، 3، 4(، مع مالحظة اأن:
الم�ستوى الثالث هو الم�ستوى الدال على و�سول المتعلم اإلى الم�ستوى المطلوب تحقيقه؛ اأي  • 
القيام باالأداءات المطلوبة وفًقا للمعيار؛ اأي اأن المتعلم و�سل اإلى الم�ستوى المعياري لالأداء 

المطلوب واأنه يقوم باأداءات جيدة/ ذات كفاءة.
ا. الم�ستوى الرابع هو دليل التميز والتفوق، اأي اأن المتعلم قام باأداءات متميزة اأو جيدة جدًّ • 

الم�ستوى الثاني يعبر عن قيام المتعلم باأداءات اأقل من المطلوب تحقيقه )ناٍم(، وهو بحــاجة اإلى بــذل جهد للو�ســول اإلى الم�ستــوى الثالث.  • 
الم�ستوى االأول  ي�سير اإلى اأن المتعلم في حاجة اإلى بذل جهد اأكبر للو�سول اإلى الم�ستوى الثالث المطلوب تحقيقه؛ حيث اإنه يقوم باأداءات محدودة، وغير مر�سية )مبتدئ(. •

مقاييس التقدير الجيدة:
تت�سف مقايي�ص التقدير الجيدة بال�سفات التالية:

اأنها عبارة عن اأدوات. • 
تظهر م�ستوى جودة االأداء، وم�ستوى جودة المهمة. • 

معايير التوا�سل وا�سحة ومحددة. • 

تعطي المتعلمين توقعات محددة. • 
تتجنب العناوين الغام�سة والمفاهيم الخاطئة. • 

مت�سقة وموثوق بها. • 

تــ�ــســتــخــدم الــمــحــتــوى الــــذي يــتــطــابــق مــع المعايير  • 
ونقاط التركيز.

االأبعـــاد
مبتدئ

1
مبتدئ

2
كفء

3
متميز

4
ال�سواهد واالأدلة 
ومجموع النقاط

 تجميع
البيانات

جمع الفريق بيانات غير �سحيحة 
عن دولتين، كل واحد منفرًدا

جمع الفريق بيانات عن دولتين، 
وعر�ص كل ع�سو ما تو�سل اإليه 

على الفريق

جمع الفريق بيانات عن ثالث 
دول، وتم تبادلها بين اأع�ساء 

الفريق

جمع الفريق بيانات عن اأكثر 
من ثالث دول، وتم تبادلها بين 

اأع�ساء الفريق وعدلت وفق 
التغذية الراجعة بينهم

تنظيم 
البيانات 

ومقارنتها 
وتحليلها

رتب الفريق البيانات اأحياًنا 
ا واأحياًنا تنازلًيا ت�ساعديًّ

ا  رتب الفريق البيانات ترتيًبا ت�ساعديًّ
وتم تحليل النتائج

رتب الفريق البيانات ترتيًبا 
ا وتم تحليل النتائج  ت�ساعديًّ
وكتابة تاأثير هذه العوامل 

على ال�سكان

رتب الفريق البيانات ترتيًبا 
ا وتم تحليل النتائج  ت�ساعديًّ
وكتابة تاأثير هذه العوامل 

على ال�سكان وتبادل كل ع�سو 
التحليل مع باقي االأع�ساء

تمثيل 
البيانات

ا بنوع  قربت االأعداد ومثلت بيانيًّ
غير منا�سب من التمثيالت البيانية

ا بنوع  قربت االأعداد ومثلت بيانيًّ
منا�سب من التمثيالت

ا  قربت االأعداد ومثلت بيانيًّ
بنوع منا�سب من التمثيالت 

و�سمم عر�ص منا�سب لها

ا بنوع  قربت االأعداد ومثلت بيانيًّ
منا�سب من التمثيالت و�سمم 

عر�ص منا�سب لها، وتم التاأكد 
من �سحة البيانات وتنظيمها

عر�س 
المعلومات

قام اأحد اأع�ساء الفريق بعر�ص 
نتائج الدرا�سة وتقديم تقرير 

ال ي�سمل جميع النتائج

�سارك بع�ص اأع�ساء الفريق في عر�ص 
نتائج الدرا�سة وتقديم تقرير بذلك

�سارك بع�ص اأع�ساء الفريق 
في عر�ص نتائج الدرا�سة 
وتقديم تقرير مو�سح فيه 

النتائج

�سارك جميع اأع�ساء الفريق في 
عر�ص نتائج الدرا�سة وتقديم 

تقرير مو�سح عن كيف 
�ساعدت االأعداد الكبيرة في 

التعرف على اأ�سباب الم�سكالت 
االقت�سادية في بع�ص الدول
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ا- اأدلة وبراهين اأخرى على تحقق نواتج التعلم المرغوبة:    ثانياً
تتعدد اأ�ساليب واأدوات التقويم الحقيقي وتختلف تبًعا الختالف المهام التي نرغب في تقويمها، ويمكن تحديد اأبرزها - كما يذكرها زيتون )2007( - في الجدول التالي:

وصفه التفصيليأسلوب التقويم

العرو�ص
Presentation

عر�ص مخطط له ومنظم، يقوم به المتعلم، اأو مجموعة من المتعلمين لمو�سوع 
محدد، وفي موعد محدد، الإظهار مدى امتالكهم لمهارات محددة، وقدرتهم على 
وال�سرائح  والر�سوم  كال�سور  بالتقنيات  يدعموه  اأن  ويمكن  الجمهور،  مواجهة 

االإلكترونية.

االأداء العملي
Performance

اأداء  خالل  من  واالتجاهات  والمهارات،  المعرفة،  الإظهار  االإجراءات  من  مجموعة 
خريطة  اأو  مج�سم  عمل  منه  يطلب  كاأن  ا؛  عمليًّ ينفذها  محددة  مهمات  المتعلم 
�سيارة  محرك  �سيانة  اأو  محو�سب  برنامج  ت�سميم  اأو  جهاز  ا�ستخدام  اأو  نموذج  اأو 

اأو اإعداد طبق حلوى اأو حل م�سكلة واقعية حياتية.

المعر�ص
Exhibition

عر�ص المتعلمين الإنتاجهم الفكري والعملي في مكان ما ووقت متفق عليه؛ الإظهار 
مدى قدرتهم على توظيف مهاراتهم في مجال بعينه لتحقيق نتاج محدد؛ كاأن 
اأو منتجات  اأعمااًل فنية  اأو  اأو لوحات  اأو �سوًرا  اأو مج�سمات  يعر�ص المتعلم نماذج 

اأو اأ�سغااًل يدوية.

ال�سجل الق�س�سي
Anecdotal Records

عبارة عن و�سف ق�سير من المعلم؛ لي�سجل ما يقوم به المتعلم، والحالة التي تمت 
المتعلم  م�ساركات  بع�ص  المعلم  يدون  اأن  الممكن  من  مثاًل،  المالحظة.  عندها 
المالحظات  اأكثر  يدون  حيث  مجموعة؛  �سمن  المتعلم  عمل  كيف  اأو  ال�سفهية، 

اأهميًة حول مهارات العمل �سمن مجموعة الفريق.

المناظرة
Debate

لقاء بين فريقين من المتعلمين للمحاورة والنقا�ص حول ق�سية ما؛ حيث يتبنى 
الإظهار  المتعلمين(  )اأحد  محكم  اإلى  باالإ�سافة  مختلفة،  نظر  وجهة  فريق  كل 
الحجج  وتقديم  الفعال  واال�ستماع  والتوا�سل  االإقناع  على  المتعلمين  قدرة  مدى 

والمبررات الموؤيدة لوجهة نظرهم.

المقابلة
 Interview

على  الح�سول  فر�سة  للمعلم  يتيح  م�سبًقا  مــحــدد  والمتعلم  المعلم  بين  لــقــاء 
�سل�سلة  وتت�سمن  بعينه،  مو�سوع  نحو  واتجاهاته  المتعلم  باأفكار  تتعلق  معلومات 
من االأ�سئلة المعدة م�سبًقا: )االأ�سئلة واالأجوبة( اأو )اأ�سئلة مبا�سرة من المعلم اإلى 
المتعلم لر�سد مدى تقدمه، وجمع معلومات عن طبيعة تفكيره، واأ�سلوبه في حل 
والموقف  اللحظة  وليدة  االأ�سئلة  اأن هذه  المناظرة في  الم�سكالت(، وتختلف عن 

ولي�ست بحاجة اإلى اإعداد م�سبق.

وصفه التفصيليأسلوب التقويم

قوائم الر�سد/ال�سطب

عبارة عن قائمة االأفعال / ال�سلوكيات التي ير�سدها المعلم، اأو المتعلم اأثناء تنفيذ 
مهمة اأو مهارة تعليمية، وتعد من االأدوات المنا�سبة لقيا�ص مدى تحقق النتاجات 
الكلمتين من  اإحدى  المتعلمين. وي�ستجاب على فقراتها باختيار  التعليمية لدى 
نادًرا(  اأو  )غالبا  اأو ال(  )نعم  اأو خطاأ(  )�سح  المثال(،  �سبيل  )على  التالية:  االأزواج 
)موافق اأو غير موافق( )منا�سب اأو غير منا�سب(... اإلخ.. ويجب مالحظة عدم وجود 

تدريج في االإجابة عن فقرات هذه القوائم.

�سجل و�سف �سير 
التعلم

Learning Log

�ساهدها  اأو  اأ�سياء قراأها  الوقت عبارات حول  المتعلم عبر  �سجل منظم يكتب فيه 
اآرائه الخا�سة  اأو مرَّ بها في حياته الخا�سة؛ حيث ي�سمح له بالتعبير بحرية عن 

وا�ستجاباته حول ما تعلمه.

�سلم التقدير
Rating Scale

هو اأداة ب�سيطة ُتظهر ما اإذا كانت مهارات المتعلم متدنية اأو مرتفعة؛ حيث تخ�سع 
كل فقرة لتدريج من عدة فئات اأو م�ستويات، اإذ يمثل اأحد طرفيه انعدام اأو وجود 
ال�سفة التي نقدرها ب�سكل طفيف، ويمثل الطرف االآخر تمام اأو كمال وجودها، وما 

بين الطرفين يمثل درجات متفاوتة من وجودها.
خطوات اإعداد �سلم التقدير: تجزئة المهارة اأو المهمة اإلى مجموعة من المهام االأ�سغر، 
ال�سلوكيات  ترتيب   / المطلوبة  للمهارة  المكونة  ال�سلوكيات  من  مجموعة  اإلى  اأو 
قبل  من  تنفيذها  بح�سب  اأو  حدوثها،  ت�سل�سل  ح�سب  القيا�ص  قيد  للمهارة  المكونة 
المتعلمين / اختيار التدريج المنا�سب على �سلم التقدير مدى اإنجاز المهارة، وذلك وفًقا 

لطبيعة المهارة و مجموعة ال�سلوكيات المت�سمنة فيها و التي �سيوؤديها المتعلمون.

�سلم التقدير اللفظي
Rubric

اأحد اأ�ساليب ت�سجيل التقويم، وهو عبارة عن �سل�سلة من ال�سفات المخت�سرة التي 
اأنه  اإال  التقدير،  �سلم  تماًما  ي�سبه  اإنه  مختلفة؛  م�ستويات  في  المتعلم  اأداء  تبين 
عادة اأكثر تف�سياًل منه؛ مما يجعل هذا ال�سلم اأكثر م�ساعدة للمتعلم في تحديد 
اأن يوفر هذا ال�سلم موؤ�سرات وا�سحة للعمل  خطواته التالية في التح�سن، ويجب 

الجيد المطلوب.

ملف االإنجاز
Portfolio

ويعتبر خال�سة جميع تلك االأ�ساليب ال�سابقة؛ الأنه يت�سمن �سواهد واأدلة وموؤ�سرات 
متنوعة يجمعها المتعلم بعناية فائقة؛ للتعبير عن تقّدم تعلمه.. وقد �سبق تناول 
ل في الف�سل االأول من هذا الدليل، ويمكنك تدريب المتعلمين  المو�سوع ب�سكل مف�سّ
على اإعداده بالطريقة نف�سها التي قمت فيها باإعداد ملف اإنجازك، مراعًيا اأن يت�سمن 

ما ي�سير اإليه ال�سكل.
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وتت�سمن اأدوات التقويم الحقيقي  اأربعة عنا�سر رئي�سة، هي:

االأعمال ال�سفهـيــــة:. 1 وتت�سمن االأ�سئلة ال�سفهية الق�سيرة، والحوار ال�سفهي، والعر�ص ال�سفهي.
االأداءات العمليـــــــة:. 2 وتت�سمن االأداء العملي، والمهمات االأدائية، والم�سروعات.

االأعمال التحريرية:. 3 وتت�سمن الواجبات المنزلية، والتقارير، واالختبارات التحريرية بكل اأنواعها.
مه. ويت�سمن �سواهد واأدلة وموؤ�سرات متنوعة يجمعها المتعلم بعناية للتعبير عن مدى تقدم تعلُّ ملف االإنجاز: . 4

ومن اأمثلة اأدوات التقويم الحقيقي التي يمكنك توظيفها ما يلي:

األسئلة الشفهية القصيرة:

ويطرح  �سفهية،  بطريقة  عنها  ليجيب  المتعلم  على  اأ�سئلة  المعلم  يــطــرح 

قيا�ص  بهدف  المعرفية؛  الم�ستويات  االأ�سئلة مت�سمنة جميع  ا هذه  اأي�سً المعلم 

ا، ويمكن للمعلم ت�سجيل بيان و�سفي عن  مهارة المتعلم في اإلقاء االإجابة �سفهيًّ

م�ساركات المتعلم واإجاباته عن تلك االأ�سئلة في ال�سجل الق�س�سي.

الحوار الشفهي:

لدى  التعبيرية  القدرة  تنمية  اإلــى  تــوؤدي  التي  الجماعي  التفكير  اإحــدى طرائق 

المتعلم، واكت�ساب مهارات التحدث واالإ�سغاء والثقة بالنف�ص.. ويهدف هذا النوع اإلى 

قيا�ص مهارة المتعلم في التحدث والقدرة على التفكير، ويمكن للمعلم ت�سجيل بيان 

و�سفي عن م�ساركات المتعلم واإجاباته عن تلك االأ�سئلة في ال�سجل الق�س�سي.

موؤ�سرات جودة توجيه االأ�سئلة ال�سفهية:
توافر مناخ اآمن عند توجيه ال�سوؤال للمتعلم. • 

و�سوح �سياغة ال�سوؤال، واإعادة �سياغته اإذا لم يت�سح للمتعلم. • 
اإتاحة وقٍت للتفكير قبل طلب االإجابة. • 

عدم مقاطعة المتعلم اأثناء االإجابة اإال اإذا ابتعدت عن مو�سوع ال�سوؤال. • 
ال�سماح للمتعلم باال�ستر�سال في االإجابة اإذا رغب في ذلك. • 

اذكر المفيد...( عدم التعليق على االإجابة بكلمات محبطة، مثل: )خطاأ – كفى –  •
 • طرح مزيد من االأ�سئلة تي�سر عملية �سبر اأغوار االإجابة، مثل )ماذا تق�سد ...........؟

هل من اأ�سباب اأخرى؟(.

موؤ�سرات جودة احلوار ال�سفهي:
يتم بين طرفين اأو اأكثر، فالمعلم هنا يثير نقا�ًسا موجًها؛ هو خليط من �سرح المعلم  • 

والمتعلم ووجهات النظر واالأ�سئلة.
االإ�سارة اإلى الهدف من مثل هذا الحوار. • 

االإ�سارة اإلى المدة الزمنية للحوار الذي ينوي المعلم اإجراءه. • 
تلخي�ص اال�ستنتاجات في النهاية. • 

ت�سجيع المتعلمين واإبداء الت�سامح عند التعبير عن اأفكار خاطئة اأو غير منظمة. • 
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العرض الشفهي:

هو اأداة تقويمية ُتظهر قدرة المتعلم على تناول مو�سوع ما؛ 
الإظهـــــــار مدى امتالكه مهارات محـــــــددة وقدرته على مواجهة 
الجمهـــــــور.. ويمكـــــــن اأن يدعـــــــم بالتقنيات كال�ســـــــور والر�سوم 

وال�سرائح االإلكترونية.

ويمكن ا�ستخدام �سلم التقدير اللفظي كاأداة من اأدوات 
ت�سجيل التقويم عند تقويم العرو�ص، حيث اإنه عبارة عن �سل�سلة 
من ال�سفات المخت�سرة التي تبين اأداء المتعلم في م�ستويات 
اأنــه عادًة  اإال  التقدير العددي،  اأنــه ي�سبه �سلم  مختلفة، كما 
اأكثر تف�سياًل منه؛ وهو ما يجعل هذا ال�سلم اأكثر م�ساعدة 
اأن  للمتعلم في تحديد خطواته التالية في التح�سن، ويجب 

يوفر هذا ال�سلم موؤ�سرات وا�سحة للعمل الجيد المطلوب.

نموذج سلم  تقدير وصفي للعروض الشفهية
أقل من التوقعاتيحقق التوقعاتيتجاوز التوقعاتالمحور

التنظيم

الهدف  و�ـــــســـــوح  	 الــــتــــدفــــق الـــمـــنـــطـــقـــي مـــــع •
والدعم.

والجمهور،  	 للمو�سوع • يدل على فهم عميق 
والتدفق.

منطقي في معظم االأحيان  	 عدم وجود تدفق •
مع االأدلة على الفهم التام للمو�سوع.

	 اأحياًنا ي�سعب تمييز الهدف.•
	الدعم غير وا�سح وغير منطقي. •

	 التدفق غير منطقي.•
	 الهدف غير محدد اأو غير ملحوظ.•

يك�سف  غير �سحيح،  اأو  	 وا�ــســح • الــدعــم غير 
فـــي الــفــهــم للمو�سوع  اأ�ــســا�ــســي  عـــن نــقــ�ــص 

والجمهور، والتدفق.

المحتوى
على  	 كامل • ينجز المهمة مبا�سرة وب�سكل 

نحو ا�ستثنائي. 
التي تدعمها  	 يغطي كافة المو�سوعات الرئي�سة •

البيانات ذات ال�سلة.

 	 ينجز المهمة باقتدار.•
يفتقر  	 لكنه • الرئي�سة،  يغطي المو�سوعات 

اإلى الدعم المحدد والدقة، اأو ذي ال�سلة.

	 ينجز المهمة ب�سكل جزئي اأو غير مبا�سر.•
 	 ال توجد بيانات داعمة، اأو البيانات المقدمة•

ال تت�سل بالمو�سوع، اأو غير دقيقة.

  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �   المقّيم:  العار�ص: 
المو�سوع:  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �   التاريخ: � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  

تقييــم مهــارات العــر�س
تعليـــق–=+عن�ســـــر التقييــــم

االإعداد للعر�س
	خطة العر�ص •

	التنظيم •
	المواد •

	العر�ص المبدئي •

اأثناء العر�س
ال�سخ�سية

	لغة الج�سد •

	االإلقاء •
	القواعد النحوية •
	الكلمات الموؤثرة •

	التدفق •
	روح الحما�سة •

	ا�ستخدام مواقف محايدة •
	روؤية الجمهور •

	ا�ستخدام الكفين والذراعين •
	ال�سوت الموؤثر •
	توا�سل العين •

المجموعة
	التحكم •

	الم�ساركة •
	وعي الم�ستمعين •

مكونات العر�س
	المحتوى •

	ترابط المو�سوع •
	ا�ستخدام الو�سائل الب�سرية •

	توظيف الوقت نموذج لبطاقة تقييم العرو�س•

موؤ�سرات جودة العر�س ال�سفهي:
اعتماد الخبرات ال�سخ�سية للمتعلمين كمدخل  • 

للعر�ص ال�سفهي.
عدم فر�ص مو�سوع على المتعلم اأو االإجبار على  • 

العر�ص، بل يجب اأن تتنوع المواقف.
حتى  للعر�ص؛  ي�ستعد  المتعلم  نجعل  اأن  بــد  ال  • 

يتدرب على التخطيط لعملية الكالم.
من اأهم عنا�سر التقييم طريقة االإلقاء والتنظيم  • 

والمحتوى واللغة.
يجب اأخذ اأعمار المتعلمين الم�ساركين في هذه  • 

الفعالية بعين االعتبار.
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أقل من التوقعاتيحقق التوقعاتيتجاوز التوقعاتالمحور

التو�سيل
الحما�ص  	 مــــن • عـــــــاٍل  اإلـــــــى مـــ�ـــســـتـــوى  يـــ�ـــســـل 

والثقة. 
 	 ي�ستجيب ب�سكل كامل ودقيق اإلى االأ�سئلة.•

	 يولد اهتمام الجمهور وتفاعله.•

	 م�ستويات الحما�سة والثقة متفاوتة.•
بع�ص االأ�سئلة بفاعلية اأكثر  	 يتم الرد على •

من غيرها. 

	 م�ستويات الحما�سة والثقة منخف�سة. •
على نحو  	 غير قادر على االإجابة عن االأ�سئلة •

فعال.

 طريقة
االإلقاء

	 الـــ�ـــســـوت وقــــوتــــه، وحــ�ــســن الــنــطــق -  �ــســرعــة•
عنا�سر معززة للعر�ص.

	�ــســرعــة الــ�ــســوت وقــوتــه، والــنــطــق - مقبولة  •
لكنها ال تعزز العر�ص.

�سريعة  اأو  ا،  جـــــدًّ بــطــيــئــة  الــتــحــدث  	�ــســرعــة  •
ا، وال�سوت غير م�سموع يتخلله الح�سو  جدًّ

والح�سرجة، والنطق غير �سليم.

 التوا�سل غير
اللفظي

والحركة  	 واالإيــــــمــــــاءات، • الـــعـــيـــن،  نـــظـــرات 
فعالة.

والحركة تبعد  	 العين، واالإيماءات، • نظرات 
الجمهور عن المو�سوع.

فقد  مــالحــظ؛  غير  اللفظي  غير  	االتــ�ــســال  •
الـــ�ـــســـا�ـــســـة، ويجعل  مــــن  يــــقــــراأ مـــالحـــظـــات 
ا، وحركته  قــلــيــاًل جــــــدًّ بــالــعــيــن  االتـــ�ـــســـال 
المن�سة  وراء  فيقف  مــفــرطــة،  اأو  ب�سيطة 

اأو اأمام ال�سا�سة.

 اللغة
والتكنولوجيا

وا�سحة ومهنية. 	 المرئيات •
	 تعزز التكنولوجيا العر�ص.•

توجد اأخطاء اإمالئية اأو نحوية. 	 ل •

	 المرئيات و�سعت في ت�سميم جاهز.•
خطاأ  	 يوجد على االأقل خطاأ اإمالئي واحد اأو •

نحوي واحد.

غير  	 المرئيات غير وا�سحة، وغير جذابة، اأو •
مهنية. 

العر�ص. 	 ال تدعم •
االأخطاء االإمالئية  	 تحتوي على العديد من •

)الهجاء( والنحوية.

األداء العملي:

اأو نموذج  اأو خريطة  ا، كــاأن يطلب منه عمل مج�سم  اأداء المتعلم مهمات محددة ينفذها عمليًّ هو مجموعة من االإجـــراءات الإظهار المعارف، ومهارات، واالتجاهات من خالل 

اأو ا�ستخدام جهاز اأو ت�سميم برنامج محو�سب اأو �سيانة محرك �سيارة اأو اإعداد طبق حلوى، اأو حل م�سكلة واقعية حياتية.

وتعتبر الملحظة الم�ساهدة العيانية لالأداء اأو لل�سلوك اأو للظاهرة - من اأهم اأدوات تقويم المتعلم؛ فمن خالل اأ�سلوب المالحظة يتم و�سف ما يقوم به المتعلم فعاًل في المواقف 

الطبيعية، والتعرف على ما يتوافر لديه من نواتج تعلم.. وي�ستخدم اأ�سلوب المالحظة في قيا�ص الجوانب النف�ص حركية والوجدانية؛ بهدف قيا�ص االأداء الفعلي للمتعلم في موقف 

طبيعي، وتعد قوائم ال�سطب و�ساللم التقدير من االأدوات المنا�سبة لقيا�ص مدى تحقق النتاجات التعليمية لدى المتعلمين.

قائمة ملحظة لتقويم مهارة المتعلم في قيا�س حجم الماء
النعمالعمليات

1. يتخير المخبار المدرج المالئم لكمية الماء.

2. ي�سع كمية الماء بحر�ص في المخبار.

3. ي�سع المخبار على �سطح م�ستٍو.

4. ي�ستخدم ورقة بي�ساء كخلفية للمخبار.

5. ي�سع م�ستوى نظره في م�ستوى �سطح الماء.

6. يعين القراءة عند �سطح تقعر الماء.

7. يدون نتيجة القراءة في المكان المخ�س�ص لها.
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موؤ�سرات جودة ا�ستخدام الملحظة بمهارة:
تحديد نواتج التعلم التي ينبغي مالحظتها بو�سوح.  • 

تحديد الموقع الذي تتم فيه عملية المالحظة. • 
م. ال تختلف نتائج المالحظة باختالف المقوِّ • 

تت�سق اإجراءات المالحظة مع ما هو متوقع اأداوؤه. • 
م اإلى اآخر. و�سوح �سياغة الخطوات؛ حتى ال يختلف فهمها من مقوِّ • 

ت�سجيل نتائج المالحظات كتابًة. • 

الواجبات المنزلية:

هي مهام واأن�سطة من المقررات الدرا�سية، تحددها وتكلف المتعلم باأدائها في المنزل، مع �سرورة التركيز من خاللها على الق�سايا المحورية في المنهج الدرا�سي، ويراعى فيها 
اأن تكون منا�سبة لم�ستويات المتعلمين، وال ي�سترط توحيدها لهم جميًعا، وتتعدد �سور هذه المهام واالأن�سطة المنزلية ح�سب الوظيفة اأو الهدف المراد في عملية التعليم والتعلم، 

وتنق�سم اإلى: مهام واأن�سطة تح�سيرية، ومهام واأن�سطة تدريبية، ومهام واأن�سطة تطبيقية، ومهام واأن�سطة اإثرائية، ومهام واأن�سطة تقويمية.
وعليك - اأخي المعلم - اأن توؤمن باأهمية الواجبات المنزلية في عملية التعليم والتعلم، وتعتقد في تاأثيراتها االإيجابية في هذه العملية، وتعمل على اإحداثها، وت�سعى دوًما للحد 

ب المتعلمين فيها، وعليك مراعاة االآتي: من تاأثيراتها ال�سلبية، كما عليك اأن تتحم�ص لتلك الواجبات، وترغِّ
و�سع الئحة للواجبات المنزلية في مكان بارز بحجرة ال�سف، وتذكير المتعلمين بين الحين واالآخر بم�سمون هذه الالئحة من طريقة الت�سليم، والمناق�سة للواجبات،  • 

والمكافاآت والحوافز الممنوحة، والعواقب المترتبة على عدم ت�سليم الواجب، اأو الغ�ص، والنقل من الغير.
و�سع ت�سور للمهام واالأن�سطة التي يت�سمنها الواجب اأثناء تخطيطك للوحدة، ويراعى المعايير التالية: • 

ارتباط هذه المهام باأهداف الوحدة. �سياغة المهام بلغة �سهلة مفهومة.ا.  ب. 
د.  كونها متعددة قدر اال�ستطاعة، فت�سمل اأكثر من �سورة من �سور الواجبات المنزلية.جـ.  اأن يكون م�ستوى ال�سعوبة منا�سًبا، فيمكن اإنجازها من ِقبل كل المتعلمين.

ا. يمكن اإنجازها في وقت ق�سير ن�سبيًّ ا�ستمالها على مهام واأن�سطة موحدة، ومهام واأن�سطة اختيارية.هـ.  و. 
ا على مهام، واأن�سطة جماعية. ت�ستمل اأي�سً كونها قابلة للتعديل اأو االإ�سافة اإليها ح�سب �سير التدري�ص.ز.  ح. 

�سمولها مهام واأن�سطة من خارج الكتاب المدر�سي. ط. 

�سلم تقدير مقترح لتقويم اأداء المتعلم في مهارة كتابة حروف الباء والتاء والثاء

اممتازالعملياتم مقبولجيدجيد جّدً

يم�سك القلم على نحو �سحيح1

ي�ستخدم اليد اليمنى عند كتابة الحروف2

يكتب اأحرف الباء، والتاء، والثاء، على نحو �سحيح3

يكتب في المكان المحدد بخط وا�سح4

يحافظ على النظافة والترتيب5

يراعى الزمن المحدد له في الكتابة6
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مراعاة المبادئ التربوية الخا�سة باإعالم المتعلمين بالواجب المنزلي خالل تنفيذ الدر�ص، وهي: • 
اختيار الوقت المالئم لطرحها. اختيار االأ�سلوب المنا�سب لطرح الواجب المنزلي.ا.  ب. 

التمهيد لطرح الواجب والحث على اإنجازه. اإر�ساد المتعلمين وتزويدهم بالتعليمات المطلوبة؛ الإنجاز الواجب بنجاح.جـ.  د. 
الرد على ا�ستف�سارات المتعلمين. هـ. 

ت�سحيح كرا�سات واأوراق من الواجبات المنزلية، ويراعى اأثناء الت�سحيح المبادئ التالية: • 
زة. كتابة التعليقات المنا�سبة المحفِّ تحديد االأخطاء ال�سائعة في اأداء المتعلمين للواجب.ا.  ب. 

تقدير درجات للواجب لكل متعلم، اإن تطلَّب االأمر ذلك. تحديد اأ�سماء اأف�سل خم�سة متعلمين اأدوا الواجب.جـ.  د. 
هـ.  تحديد اأ�سماء المتعلمين الذين يعانون �سعوبات كبيرة في اأدائهم للواجب.

مراعاة المبادئ التربوية المتعلقة بمناق�سة الواجب المنزلي، ومن اأهمها: • 
تخ�سي�ص وقت كاٍف للمراجعة. اختيار االأ�سلوب المنا�سب للمراجعة.ا.  ب. 

ن االأخطاء ال�سائعة، ثم ت�سويبها لديهم. تبيُّ اإتاحة الفر�سة للمتعلمين لطرح اأي ا�ستف�سارات تخ�ص الواجب.جـ.  د. 
االإ�سادة بالمتعلمين الذين اأنجزوا الواجب بكفاءة. هـ. 

تخ�سي�ص وقت اأثناء الف�سحة، اأو نهاية اليوم الدرا�سي؛ لمقابلة المتعلمين الذين لديهم م�سكالت تتعلق بالواجب. •

:)Reporting( التقارير

اإعطاء �سورة وا�سحة عن تعلم المتعلمين،  حظيت التقارير التي تقدم باعتبارها نتيجة للتقويم باهتمام كبير؛ نظًرا الأهميتها في تح�سين التعلم داخل حجرة ال�سف وفي 
وي�ستفيد منها المتعلم وولي اأمره؛ فعلى الم�ستوى ال�سفي من المهم اأن تتحول التقارير  من »�سهادات« ودرجات اأو تقديرات عن م�ستوى اأداء المتعلم - اإلى توثيق مف�سل يعطي �سورة 
وا�سحة عن م�ستوى تعلم المتعلم لكل مهارة من المهارات، كما اأن تبني التقويم الحقيقي كروؤية جديدة يتطلب اأ�سكااًل جديدة من التقارير التي تقدم عن تح�سيل المتعلم؛ 
فالتقويم الذي يقدم معلومات وفرتها مهام اأدائية حقيقية باالعتماد على معايير اأداء م�سنفة وفًقا لمجاالت ومحكات محددة - يتطلب نظاًما جديًدا للتوا�سل مع المتعلمين واأولياء 

.)Wiggins 1998( اأمورهم وغيرهم حتى تتم اال�ستفادة من المعلومات التي وفرها التقويم ب�سكل كامل
اإن التقارير والدرجات لها غر�ص رئي�ص وهو جعل المتعلمين واأولياء اأمورهم قادرين على فهم اأدائهم الدرا�سي، ومعرفة ما هو المطلوب للتعلم الم�ستقبلي وللتقويم واالإتقان فيه، 

ويقدم »ويجنز« )Wiggins, 1998( مجموعة من المعايير يمكن ا�ستخدامها لت�سميم التقارير عن اأداء المتعلم والحكم على جودة تلك التقارير، ومن هذه المعايير:
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اأن تركز التقارير على النواتج المطلوبة لعملية التعلم. اأن تعطي التقارير �سورة وا�سحة وموثوًقا بها عن اأداء المتعلم باالعتماد على معايير االأداء المحددة. • • 
م التقارير مقارنة الأداء المتعلم بالمعايير والتوقعات من ال�سف  اأن تقدِّ • 
اإليه  ينتمي  الذي  الدرا�سي  الفوج  ومعايير  فيه،  يدر�ص  الذي  الدرا�سي 

اأو مزيج من هذه المعايير.

جعل الوزن الذي يعطى لمختلف عنا�سر التقويم لتحديد الدرجة اأو التقدير )كالتح�سيل والتقدم  • 
فيه والعادات وال�سلوكيات واالتجاهات( وا�سًحا ومطرًدا لجميع المتعلمين والمعلمين.

بال�سواهد  المتعلم  اأداء  عــن  الــتــقــاريــر  فــي  تــقــدم  الــتــي  االأحـــكـــام  دعـــم  • 
والبيانات.

اأن تاأخذ التقارير في الح�سبان الفروق الفردية بين المتعلمين وذلك من خالل التركيز في التقويم  • 
على مقارنة اأداء المتعلم الحالي باأدائه ال�سابق، والتقدم الذي اأحرزه لتحقيق معايير التعلم.

كيفية كتابة التقرير:

يتم تحديد المحاور االأ�سا�سية لكتابة التقرير وفًقا للغر�ص المق�سود منه، ويمكنك اأن تنطلق في كتابة التقارير االأدائية من المحاور االأ�سا�سية التالية:
معرفة الهدف من التقرير وحدوده، والجهة الموجه اإليها. جمع معلومات عن اأداء المتعلم بدقة ومو�سوعية.ا.  ب. 

جـ.  التو�سل اإلى نتائج وقناعات معينة بعد اال�ستنتاج والتحليل، وتلخي�ص نقاط القوة وال�سعف في تح�سيل المتعلم، وت�سجيل مالحظات موجزة تو�سح اأعماله و�سلوكه، 
وي�سار لالإجراءات التي �ستتخذ اأو اتخذت ب�ساأنه.

ال�سروع في كتابة التقرير وفق البناء الفني التالي: د. 
مقدمة مخت�سرة: تذكر فيها دواعي التقرير ومالب�ساته وظروفه. 1ـ 

2ـ  �سلب التقرير: وفيه العر�ص المرتب لبيانات وحقائق التقرير اأو االأحداث، وقد يت�سمن ذكر الزمان والمكان اإذا كان نوع التقرير ي�ستدعي ذلك.
خاتمة: وتت�سمن تو�سيات اأو مقترحات اأو مرئيات. 3ـ 

هـ.  تتم �سياغة التقارير في عبارات و�سفية تعطي موؤ�سرات وا�سحة عن م�ستوى المتعلم.

االختبارات الكتابية:

يمكن ت�سنيف االختبارات الكتابية اإلى اأنواع، وفق التالي:
االختبارات التح�سيلية • هي التي ت�ستخدمها في تقويم تح�سيل متعلميك، وهناك عدة اأنواع من االختبارات التح�سيلية ومن اأكثرها �سيوًعا في مدار�سنا ما يلي:

ا اأو با�ستخدام البطاقات اأو عن طريق االأجهزة )م�سجل اأو حا�سوب اأو تلفاز اأو غير ذلك(، �سريطة اأن ُيقدم  م االأ�سئلة اإلى المتعلمين �سفهيًّ االختبارات ال�سفهية:. 1 وفيها ُتقدَّ
ا. المتعلمون االإجابة �سفهيًّ

االختبارات االأدائية )العملية(:. 2 وهي االختبارات التي تقي�ص االأداء العملي.
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االختبارات التحريرية،. 3 وتنق�سم اأ�سئلتها اإلى االأنواع االآتية:

المقالية: • وُي�سمى هذا النوع بهذا اال�سم؛ الأن المتعلم يكتب فيه مقااًل كا�ستجابة للمو�سوع اأو الم�سكلة التي يطرحها ال�سوؤال، كما ُي�سمى اأحياًنا اختبارات التزويد؛ حيث 
ُيطلب من المتعلم اأن ُيزودنا باإجابة مكتوبة ل�سوؤال معين اأو عدد من االأ�سئلة.. ولالختبارات المقالية نوعان هما:

وصفهـــانمط األسئلة

وهو الذي يتطلب االإجابة بكلمة اأو جملة، مثل: اكتب جملة �سحيحة مت�سمنة للفعل »يكتب« يف كل حالة مما يلي: مفرد، مثنى، جمع مذكر �سامل.مقايل ق�سري االإجابة )اال�ستجابة املحددة(

وهو الذي يتطلب االإجابة كتابًة مبقال يتكون من عدة فقرات اأو جمل، مثل: قارن بني �سعر املهجر و�سعر مدر�سة الديوان من حيث اخليال واال�ستخدام اللغوي.مقايل طويل االإجابة )اال�ستجابة احلرة(

المو�سوعية: وت�سمل: •

وصفهانمط األسئلة

اأ�سئلة ال�سواب والخطاأ
وفي هذا النوع ي�سع المعلم جماًل بع�سها �سواب وبع�سها خطاأ، ويطلب من المتعلم اأن يحدد اإذا ما كانت هذه العبارات �سحيحة اأم خاطئة، وفيها يلعب الحظ 

والم�سادفة دوًرا كبيًرا؛ مما ي�ستوجب اأال تزيد اأ�سئلتها على 50% من مجموع اأ�سئلة االختبار، وكلما كانت اأقل كان اأف�سل.

االختيار من متعدد
ومنها اأن تكون فقرات ال�سوؤال ناق�سة جملة اأو عبارة؛ حيث يو�سع اأمامها عدد من البدائل وعلى المتعلم اختيار االإجابة ال�سحيحة منها، ومن عيوب هذا النوع من 
االأ�سئلة اأنها تقت�سر على الم�ستوى اللفظي لالأداء، كما اأن هناك �سعوبة في اإيجاد عدد كاٍف )4( من البدائل في المرحلة الثانوية تكون كلها قريبة في االأهمية 

والن�سبة اإلى االإجابة ال�سحيحة اإال اأن هذه ال�سعوبة تزول مع زيادة الخبرة في و�سع مثل تلك االأ�سئلة.

التكميل والتتمة

ويطلب من المتعلم هنا كتابة جملة اأو كلمة تكمل معنى ال�سوؤال الناق�ص، ومن مميزات هذا النوع من االأ�سئلة اأنها تقي�ص قدرات متعددة، منها التذكر واال�ستيعاب 
وربط المفاهيم واال�ستنتاج، ف�ساًل عن اأنها تغطي قدًرا كبيًرا من مفردات المادة الدرا�سية، كما اأنها �سهلة الو�سع وال�سياغة، ومن عيوبها اأنها ت�سمح بقدر من 
الذاتية في الت�سحيح اإذا كانت فقرات ال�سوؤال تحتمل اأكثر من اإجابة؛ ولذا ُيفتر�ص على المعلم وهو ُيخطط لمثل تلك االأ�سئلة اأن يراعي ت�سمينها اإجابة واحدة 

�سحيحة لت�سييق فر�سة التخمين والظن.

اإعادة الترتيب
وفي هذا ال�سرب من االختبارات المو�سوعية ن�سع عبارات اأو كلمات دون اأي ترتيب اأو نظام، وهذه الكلمات اأو العبارات بينها عالقة تتابع منطقي اأو زمني ونطلب من 

المتعلم ترتيبها ح�سب نظام معين، ومن مميزات هذا النوع من االأ�سئلة اأنها تقي�ص قدرة المتعلم على التذكر وربط المعلومات.

المزاوجة )المقابلة( 
بين جزئي الجملة

وفيها يعطي المعلم المتعلم قائمتين - اأو عمودين - من العبارات اأو الكلمات على اأن تكون القائمة االأولى لها عالقة بمحتويات القائمة الثانية، ويطلب من المتعلم 
المزاوجة بينها لقيا�ص قدرته على اإدراك العالقات والتعرف على الم�سطلحات وربط المعاني واال�ستنتاج، وينبغي اأن تكون االإجابات على الي�سار وتكون اأكثر من 
المطلوبة  باإجابة اأو اإجابتين على االأقل ليختار المتعلم ال�سحيحة منها منًعا للم�سادفة والتخمين والظن، ويالحظ في هذا النوع من االأ�سئلة اأال تقل العبارات 

عن خم�ص؛ حتى ال ت�سيع قيمة االأ�سئلة ل�سهولة حلها، وال تزيد على خم�ص ع�سرة عبارة؛ حتى ال توؤدي اإلى اإرباك المتعلم في تحديد االإجابة المطلوبة.
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عند ت�سميمك االختبارات التح�سيلية، عليك مراعاة التالي:
التاأكد من اأن المتعلمين يعرفون المهارات المراد اختبارهم فيها مقدًما. • 

اأن يقي�ص االختبار مختلف م�ستويات التفكير. • 
اأن يغطي االختبار جميع المهارات المتعلقة بالمادة الدرا�سية.. على  • 
�سبيل المثال، في مادة اللغة العربية تقويم كل من مهارة اال�ستماع 

والقراءة والكتابة.
في المواد العلمية يجب على المتعلمين اإثبات كفاءتهم في ا�ستخدام  • 

االأ�سلوب العلمي وفهمهم محتوى المادة الدرا�سية.

ملف اإلنجاز:

ويت�سمن  بعينها،  درا�سية  مجاالت  اأو  مجال  في  وتح�سيله  وتقدمه  جهوده  يبين  المتعلم  الأعــمــال  وهــادف  ز  مركَّ تجميع  هو 
�سواهد واأدلة وموؤ�سرات متنوعة يجمعها المتعلم بعناية فائقة؛ للتعبير عن تقدم تعلمه، ويت�سمن: االختبارات )التهيئة – االأداء - 

البعدية(، والواجبات المنزلية، واالأن�سطة اال�ستق�سائية، ومالحظات المعلم وانطباعاته، ومالحظات المتعلم وانطباعاته.

ا، لقد تم ا�ستعرا�ص مجموعة متنوعة من اأدوات واأ�ساليب التقويم التي �ست�ساعدك عند التخطيط للتدري�ص من  واأخيراً
تحديد اأ�ساليب التقويم المنا�سبة لالأن�سطة وت�سميم اأدوات التقويم الجيدة.. وتذكر عندما نتحدث عن ال�ساهد على الفهم 
اأثناء تدري�ص وحــدة درا�سية، ونحن  الــذي ُجمع عن طريق تقييمات منوعة نظامية وغير نظامية  ال�ساهد  اإلــى  فاإننا ن�سير 
ال ن�سير فح�سب اإلى االختبارات التي تطبق في نهاية التدري�ص اأو المهام االأدائية بل قد يكون ال�ساهد الذي ت�سعى لجمعه 
م�ستماًل على مالحظات وحوارات واختبارات ق�سيرة واختبارات طويلة ومهام اأدائية وم�سروعات، وكذلك التقييمات الذاتية 

التي يقوم بها المتعلمون التي تجمع عبر الزمن.

ن ال�سكل المقابل العالقة بين اأنواع التقويم واأ�ساليبه، مع دوائر التركيز، حيث يظهر العالقة المبا�سرة بين: ويبيِّ

االأفكار الكبرى واالأفهام )المفاهيم( الثابتة، وكذلك ما يجب على المتعلم معرفته والعمل به، مع اأ�ساليب التقويم المرتكزة على المهمات االأدائية والم�سروعات )المعقدة /  • 
مفتوحة النهاية / الحقيقية(.

ما يجب على المتعلم معرفته والعمل به، وكذلك ما يح�ُسن عليه االإلمام به، مع اأ�ساليب التقويم االأخرى كاالختبارات بكل اأنواعها. •

:)Gronlund,1991 تت�سف االختبارات بالفاعلية عندما تحقق ما يلي )جرونلند
تغطي كل جوانب التعلم ال جزئيات منه. • 

تغطي مجاالت مختلفة من المعرفة )اإجرائية، حقائق، مهارات تفكير(. • 
االختيار من متعدد... اإلخ(. تكون متنوعة و�ساملة لجميع اأنواع االأ�سئلة )المفتوحة –  •

ال تكون اأ�سئلتها م�سللة وال تحمل اأكثر من معنى. • 
تكون ت�سخي�سية وتعطي تغذية راجعة جيدة )مفيدة ومحفزة على التعلم، ولي�ست قائمة  • 

على المناف�سة والمقارنة بين المتعلمين(.

Gronlund. N. E. )1991( Constructing Achievement Tests, Englewood Clifs, 
NJ: Prentice Hall.

لمام به مه والإ ما يحسسن تعلُّ

به
ما يجب معرفته والعمل 

االأفكار الكبرى 
والمفاهيم 

الثابتة

المهمات االأدائية والم�سروعات:
معقدة. • 

ذات نهايات مفتوحة. • 
حقيقية. • 

 • االخــــــتـــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــارات 
الــتــــــــقـــلــيـــــــديـــــــــــــــــــــــــــة 

الــطـــويـــــــــلــــــــــــــــــــــة.
االختبارات الفجائيـة  • 

الق�سيرة.
اختبـــــــــــــارات القلـــــــــــــم  • 

والورقة.
اختـبـــارات االختيـــــــــار  • 

من متعدد.
االخـــتـــــــبــــــــــــــــــارات ذات  • 
االأجوبة التي ين�سئها 

المتعلم.

لمام به مه والإ ما يحسسن تعلُّ

به
ما يجب معرفته والعمل 

االأفكار الكبرى 
والمفاهيم 

الثابتة

المهمات االأدائية والم�سروعات:
معقدة. • 

ذات نهايات مفتوحة. • 
حقيقية. • 

االختبارات  • 
التقليدية الطويلة.

االختبارات  • 
الفجائية الق�سيرة.

اختبارات القلم  • 
والورقة.

اختبارات االختيار  • 
من متعدد.

االختبارات ذات االأجوبة  • 
التي ين�سئها المتعلم.

لمام به مه والإ ما يحسسن تعلُّ

به
ما يجب معرفته والعمل 

االأفكار الكبرى 
والمفاهيم 

الثابتة

المهمات االأدائية والم�سروعات:
معقدة. • 

ذات نهايات مفتوحة. • 
حقيقية. • 

االختبارات التقليدية الطويلة. • 

االختبارات الفجائية الق�سيرة. • 
اختبارات القلم والورقة. • 

اختبارات االختيار من متعدد. • 
االختبارات ذات االأجوبة التي ين�سئها المتعلم. • 
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أنواع التقويم:

ن روؤيتك الخا�سة في توظيف االأ�ساليب واالأدوات التقويمية اأثناء عملية التدري�ص،  ويمكنك  بعد اأن قمت - اأخي المعلم - بالتخطيط لتقويم الفهم لدى المتعلمين، ينبغي اأن تكوِّ

ذلك من خالل التعرف على ت�سنيف اأنواع التقويم وفق الغر�ص من ا�ستخدامها، وهي كالتالي:

التقويم التجميعي )الختامي(التقويم التكويني )المستمر / البنائي(التقويم القبلي )المبدئي(

يــهــدف الــتــقــويــم الــقــبــلــي اإلــــى تــعــرف ما 
لــــــدى الـــمـــتـــعـــلـــم مــــن خــــبــــرات قـــبـــل بدء 
المعلم من  درا�سة جديدة؛ حتى يتاأكد 
والمهارات  لديه  العلمية  الخلفية  توافر 
الدرا�سة،  فــي  للبدء  الــالزمــة  المدخلية 
ويحدث في بداية العام الدرا�سي، اأو بداية 
اأو بــدايــة كــل وحدة  كــل ف�سل درا�ــســي 
درا�سية.. ومن اأدواته االختبارات بمختلف 

اأنواعها.

وتحديد  المتعلمين،  اأداء  في  وال�سعف  القوة  جوانب  عن  الك�سف  اإلــى  التكويني  التقويم  يهدف 
اأ�ساليب العالج، وم�ساعدة  اأثناء تعليمه، واتخاذ ما يلزم من  التي يواجهها كل منهم  ال�سعوبات 
المتعلم في التعرف على قدراته واإمكاناته، واقتراح �سبل وو�سائل تح�سينها اإلى اأق�سى حد ممكن، 
التخطيط  �سوئها  على  يتم  التي  الراجعة  بالتغذية  والمتعلم  المعلم  البنائي  التقويم  ويـــزود 

الم�ستقبلي لالأن�سطة التعليمية لتح�سين التعليم والتعلم ومعرفة مدى تقدم المتعلمين.

ومن اأبرز خ�سائ�سه:
عملية تقويم م�ستمر. g 

التقويم اليومي لالأداء وفًقا للتغذية الراجعة. g 

g .ا حول اأدائهم ا وكتابيًّ يتم اأثناء عملية التعلم و يت�سمن توجيه المتعلمين �سفهيًّ
ي�ساعد المتعلمين على تح�سين اأدائهم. g 

يــهــدف الــتــقــويــم الــخــتــامــي اإلـــى تــحــديــد درجـــة تحقيق 
كما  مـــا،  مــقــرر  لتعلم  الرئي�سة  لــلــنــواتــج  المتعلمين 
يهدف اإلى تح�سين م�ستوى المتعلمين ومدى تحقيقهم 
اإعطاء  اأو  اأعلى،  اإلى �سف  لالأهداف تمهيًدا النتقالهم 

�سهادة اأو اتخاذ القرارات بنجاح ور�سوب المتعلم.

ومن اأبرز خ�سائ�سه:
ملخ�ص عن مدى تح�سن اأداء المتعلم. g 

واختبارات  الق�سيرة  االخــتــبــارات  درجــــات  ي�سمل  g 
نهاية العام والواجبات المنزلية... اإلخ.

قيا�ص مدى تقدم المتعلمين. g 

التقويم الذاتي:

من االتجاهات الحديثة في التقويم الحقيقي، والتي تندرج تحت التقويم التكويني )الم�ستمر( ما يعرف بالتقويـم الذاتـي، حيث ي�سرك المعلم الفعال المتعلمين ب�سكل تام في 
عملية التقويم، ولم�ساعدتهم على التقويم الذاتي بال�سكل االأمثل يجب  عليك مراعاة القيام بالتالي:

التاأكد من اأن نواتج تعلم الدر�ص وا�سحة. االإ�سارة اإلى نواتج التعلم في بداية كل ح�سة. - - 
تو�سيح التوقعات حول جودة العمل المطلوب تنفيذه.. ولم�ساعدة المتعلمين على فهم تلك التوقعات ُت�ستخدم عبارات، مثل: - 

ما اأبحث عنه هو... ما اأتوقعه من الجميع هو... • لتتمكنوا من النجاح ينبغي عليكم... • للح�سول على درجات عالية يجب عليكم... • • 
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لمام به مه والإ ما يحسسن تعلُّ

به
ما يجب معرفته والعمل 

االأفكار الكبرى 
والمفاهيم 

الثابتة

المهمات االأدائية والم�سروعات:
معقدة. • 

ذات نهايات مفتوحة. • 
حقيقية. • 

االختبارات التقليدية الطويلة. • 

االختبارات الفجائية الق�سيرة. • 
اختبارات القلم والورقة. • 

اختبارات االختيار من متعدد. • 
 • اختبارات ذات االأجوبة التي ين�سئها المتعلم.

موا اأعمالهم بعدة طرق، منها: وبعد اأن يعرف المتعّلمون العمل المطلوب منهم اإنجازه يطلب منهم اأن يقيِّ

�سرح ما اأح�سنوا عمله اأمام ال�سف باأكمله اأو لمجموعة منه، وما يمكن تح�سينه في اأحد االأن�سطة المكتملة لتوها. 9 
كتابة فقرة في نهاية جزء من العمل في اأحد كتب التدريبات تو�سح مدى نجاحه في تحقيق نواتج التعلم، وما اإذا كانت هناك طرق اأخرى لتح�سين العمل. 9 

المناق�سة مع متعلم اآخر حول كيفية تح�سين عملهما. 9 

ًما. 9 مناق�سة الموا�سع التي تحتاج منك اإلى تح�سين ب�سفتك معلِّ

وفي نهاية تقييم اأداء المتعلمين )مجموعة العمل التعاوني( اأو المتعلم الذي يعمل منفرًدا، يمكنك ا�ستخدام النموذج التالي للتقويم الذاتي لالأداء:

بطاقـــــة التقويـــــم الذاتــــي لــألداء فــي مهمـــة

شرح وتوضيح األسبابJKLمجاالت التقييم

تعرفت على الم�سكالت التي تحدث ب�سبب �سوء التغذية

اأ�ستطيع اأن اأقدم �سرًحا وتف�سيًرا جيدْين حول اأ�سباب الم�سكلة

اأعددنا بحًثا جيًدا توافرت فيه كل المعايير

�سعوري حول هذه المهمة

ا عن اأدائي K را�ٍص بدرجة متو�سطة عن اأدائي L غير را�ٍص عن م�ستوى اأدائي )في جميع الحاالت يجب عليك �سرح وتو�سيح االأ�سباب(. J را�ٍص جدًّ

اأف�سل �سيء تعلمته من هذه المهمة هو:
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أهمية استيعاب أنظمة التقويم وإجراءاته وعملياته:

اإذا لم يكن قد �سبق لك ا�ستخدام التقويم ب�سقيه البنائي والنهائي فعليك اأن تلم باالآليات واالإجراءات المتبعة لتطبيقها في مدر�ستك.. واإليك مجموعة من االأ�سئلة التي قد يكون 
من ال�سروري لك معرفة اإجاباتها:

هل اأنت على دراية تامة بما ن�ست عليه المادة الخام�سة من الئحة تقويم المتعلم؟ • 
هل تعرف عدد المرات التي يجب اأن تدون فيها درجات المتعلمين في دفتر الدرجات  • 

الخا�ص بك؟

هل ت�ستوعب الطريقة التي تنظم المدر�سة بها اختبارات نهاية الف�سل ونهاية العام؟ • 

هل اطلعت على المذكرة التف�سيرية والقواعد التنفيذية لالئحة تقويم المتعلم؟ • 
اأولياء  اإلــى  ُتر�َسل  التي  التقويم  بطاقة  في  المتبع  المدر�سة  نظام  جيًدا  تعي  هل  • 

االأمور؟ وهل تعلم موعد اإر�سالها اإليهم؟

هل تعقد المدر�سة اجتماع اأولياء اأمور في كل ف�سل درا�سي لمناق�سة م�ستويات اأبنائهم؟ • 

مبادئ أساسية من الئحة تقويم المتعّلم:

الئحة تقويم المتعلم: هي الوثيقة المعتمدة من اللجنة العليا ل�سيا�سة التعليم في المملكة، والمعتمدة من المقام ال�سامي برقم 10043/م ب وتاريخ 1426/8/13هـــ، وتخ�سع 
ن الالئحة �سرًحا مف�ساًل الأهداف التقويم، واأ�ساليبه، وتطبيقاته، وتعليماته، واإجراءاته  للتطوير والتقويم كل اأربع �سنوات ح�سب مرئيات الميدان وتطورات اأ�ساليب التقويم. وتت�سمَّ

نة فيها: في جميع مراحل التعليم العام، وال يجوز مخالفتها اأو تجاوز �سيء منها اإال بموجب تعميم من وزارة التربية والتعليم. ومن الخطوط العري�سة الم�سمَّ

اأن يتم التقويم في المرحلة االبتدائية ح�سب نظام التقويم الم�ستمر المحدد من ِقبل وزارة التربية والتعليم' حيث يدون المعلم ب�سفة م�ستمرة • مالحظاته حول م�ستوى 
اأداء المتعلم وتقدمه في اكت�ساب العلوم والمعارف والمهارات، وال�سعوبات التي يواجهها، والحكم بانتقاله من �سف اإلى �سف تاٍل يبنى على مدى تمكنه واكت�سابه الحد 
االأدنى لهذه المهارات.. وتقوم لجنة التوجيه واالإر�ساد بالمدر�سة بدرا�سة و�سع المتعلم الذي لم يتمكن من تحقيق الحد االأدنى، وتتخذ قراًرا اإما بترفيعه اأو اإبقائه عاًما اآخر 

ا. اأو تحويله اإلى البرامج الم�ساندة، ويكون قرار اللجنة نهائيًّ

اأن يتم التقويم في المرحلتين المتو�سطة والثانوية لكل مادة درا�سية بدون ا�ستثناء بمجموع 100 درجة، وبواقع 50 • درجة لكل ف�سل درا�سي ت�سمل اختبار نهاية الف�سل 
الدرا�سي، اإ�سافة اإلى اأعمال ال�سنة في المادة )ملف االإنجاز اأو ملف اأعمال المتعلم( ويتم َجمع مكونات الدرجة النهائية للمادة الدرا�سية بعد اختبار الف�سل الدرا�سي الثاني، 
ومن ثم يتقرر نجاح المتعلم اإذا ح�سل على درجة النهاية ال�سغرى على االأقل في جميع المواد الدرا�سية، وال ي�سترط ح�سوله على ن�سبة مئوية من درجات اختبار اأي من 

الف�سلين الدرا�سيين، غير اأنه ي�سترط لنجاحه في المادة الدرا�سية تاأديته اختبار نهاية كل ف�سل درا�سي. 
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التمكن من عمليات رصد بيانات التقويم:

اإن توثيق عمليات تقويم المتعلم اأمر مهم للغاية، ف�سرعان ما تكت�سف وجود كم هائل من بيانات التقويم ي�سعب تذكرها كافة، واأنه يجب عليك ت�سجيلها بطريقة ما؛ لذا 

ا�ستخدم دفتر الدرجات الخا�ص بك في ت�سجيل الدرجات وتدوين مالحظات كتابية حول اأداء المتعلمين، كما اأن ا�ستخدامك ال�سحيح ل�سجل تقويم المتعلم واإطالع ولي اأمره عليه 

ب�سفة م�ستمرة  يزودك اأنت وولي االأمر ب�سورة واقعية عن م�ستوى اأدائه.

م: الة )Effective Feedback( لرفع مستوى التعلُّ توظيف نتائج التقويم لتقديم تغذية راجعة فعَّ

في مقدمتها  ياأتي  التي  الأغرا�سه  التقويم  لتحقيق  اأ�سا�سي  عن�سر  عالية  جــودة  ذات  م�ستمرة  راجعة  تغذية  توفير  اإن 
ا معيًنا؛ ولذلك فهي مختلفة  تح�سين التعلم.. والتغذية الراجعة هي: معلومات عن مدى تحقيق الفرد هدًفا ما اأو غر�سً
عن اأ�سلوب المدح اأو االإطراء اأو الذم؛ فهي تهتم بتعديل االأداء بناء على معلومات مفيدة تقدم للمتعلم.. والتغذية الراجعة 
تقدم على �سكلين: بعد اأداء المتعّلم لمهمة معينة اأو تاأتي متزامنة مع اأن�سطة ومهام التقويم؛ فالتغذية الراجعة الفعالة 
تجعل لدى المتعلم القدرة على تعديل اأدائه للوفاء بمتطلبات االأداء؛ ولذلك ينبغي اأال يقت�سر تقديم التغذية الراجعة بعد 
التقويم فح�سب، بل اعتبارها محوًرا لعملية التقويم نف�سها؛ فالموؤ�سر الرئي�ص لفاعلية التقويم هو التعديل الذاتي الذي 

.)Wiggins 1998( يقوم به المتعّلم اأثناء االأداء للو�سول اإلى هدف معين وهذا ما يجب اأن توفره التغذية الراجعة

لذا ينبغي اأن يكون لديك اأ�سلوب متميز لت�سحيح اأعمال المتعلمين بانتظام، وللت�سحيح بطريقة �سليمة فوائد عديدة هي:

زيادة دافعية المتعلمين: • الأنهم يحبون الح�سول على تغذية راجعة تحفزهم على العمل الجاد.

ن ال�سلوك: • ي�سعر المتعلمون اأن عملهم يحظى بالتقدير اإذا تم ت�سحيحه باأ�سلوب �سليم؛ ولذلك َتِقلُّ احتماالت ال�سلوك ال�سلبي لديهم. تح�سُّ

ن نواتج التعلم للمتعلم: • ي�ساعد الت�سحيح الجيد المتعلمين في معرفة كيفية االأداء بطريقة اأف�سل تعبر عن فهمهم. تح�سُّ

ت�سحيح اأعمال المتعلمين بانتظام ومو�سوعية • يدعم الثقة بينك وبينهم؛ حيث يقدر المتعلِّمون قيمة الوقت الذي خ�س�سته لهم للقيام بهذا العمل، وعند ت�سحيح اأعمالهم 
تاأكد من تدوين المالحظات والتركيز على اإظهارها لهم؛ اإذ دائًما ما يركز المتعلمون على الدرجات فقط.

التغذية الراجعة من اأكثر الو�سائل فاعليًة لت�سجيع 
اأن تعزز بانتظام وتقدر  ثقافة موجهة بالهدف وهي 

ا وعالنية. الجهود المبذولة للتح�سين �سرًّ

Mike Schmoker Results: 
The key to Continuous School Improvement
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يعتبر اإعادة الواجب بعد ت�سحيحه فر�سة مثالية وحقيقية للمعلم لـ: • 
مراجعة المفاهيم التي �سبق تعلمها، واال�ستعانة باالإجابات الجيدة التي قدمها المتعّلمون كمدخل ل�سرح االأفكار ذات ال�سلة. - 

اإتاحة الفر�سة للمتعلمين ل�سرح اإجاباتهم المتميزة اأمام حجرة ال�سف. - 
اإن الت�سحيح يمنحك فر�سة حقيقية لالطالع على م�ستوى المتعلمين. كما يمكن اأن يعينك في االإجابة عن بع�ص االأ�سئلة المهنية الرئي�سة التالية: • 

هل نجحت خطتك للدر�ص؟ - 
هل كانت م�سادر التعلم �سعبة اأم �سهلة؟ - 

هل كان العمل يمثل تحدًيا للمتعلمين الموهوبين؟ - 

هل حقق المتعلمون تقدًما في النقاط التي حددتها كنواتج واأهداف للدر�ص؟ - 
هل ارتفع م�ستوى المتعلمين الذين يعانون �سعوبات تعلم؟ - 

واالأهم من ذلك: ما الذي يجب عليك فعله عند التدري�ص لهم في المرة التالية؟ - 

 المهارة في تقديم تغذية راجعة من أجل تعلم أفضل:

قد يخفق بع�ص المتعلمين في التو�سل للمعلومة اأو المهارة التي �سبق اأن �سرحتها، فتحدث اإثر ذلك فجوة بين م�ستوى االأداء المطلوب لتحقيق نواتج التعلم المرغوبة وبين 
اأداء المتعلم، وهدف التغذية الراجعة هو ردم تلك الفجوة من خالل تب�سير المتعلم بالمنطقة العمياء لديه، وبالتالي تنير له روؤية الفجوة في م�ستواه الفعلي الحالي  م�ستوى 
والم�ستوى المرغوب؛ لذا ينبغي اأن تكون تغذيتك الراجعة ومالحظاتك ال�سفهية اأو التحريرية التي تقدمها للمتعلمين اإيجابية، وت�سخي�سية )مثل الطبيب(؛ اأي ت�سخي�ص الطريقة 

ن المتعلمين من تح�سين اأدائهم. ومن �سروط التغذية الراجعة الفعالة االآتي: التي ُتمكِّ

اأن تركز  على نقطة التقويم. اأن تحدد للمتعلم الهدف المتعلق بالمهمة التي اأخفق فيها.. 1 2 .
د م�سوؤولية المتعلم، واأنه هو من يتحمل م�سوؤولية ت�سويب اأخطائه. اأن تحدِّ اأن تعطي للمتعلم عنا�سر محددة لم�ساعدته، وتناق�ص معه خطة عمل جديدة باإر�سادات وا�سحة.. 3 4 .

اأن توؤّكد النتائج ال�سحيحة، وجوانب القوة وتعززها وتحتفي بها. 5 .

ويت�سمن المثال التالي نماذج لتغذية راجعة فعالة في عدد من المواد الدرا�سية:

التغذية الراجعة اإليجابية

العلوم

قدمت الطالبة مها لمعلمة االأحياء واجب الر�سم المطلوب منها حول الجهاز التنف�سي، تناولت المعلمة الورقة وبداأت في تقديم تغذية راجعة مدعمة بكلمات 
�سب في الر�سم وحددت باالألوان واتجاه االأ�سهم دور االأوعية  تحدد العمل؛ وذلك بقولها: لقد اأح�سنِت عماًل يا مها؛ فقد ر�سمِت ب�سكل مرتب ومنظم، ولقد راعيت النِّ
الدموية في الكلية، كما اأنك اأو�سحت في الر�سم الجانبي التكبيري لوحدة كلوية ما الذي يحدث داخل الكلية، حتى يخرج لنا ما ي�سمى البول، والذي يت�سح 

م�ساره حتى ي�سل خارج الج�سم.. وما زاد من قوة ر�سمك هو معرفتك ال�سحيحة باأجزاء الجهاز البولي المتمثلة فيما كتبِته على الر�سم.
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اللغة 
العربية

قدمت معلمة اللغة العربية للمجموعات ن�ساًطا يتمثل في: )كتابة بطاقة تهنئة(، ثم مرت المعلمة على المجموعات وقدمت تغذية راجعة لهم بقولها: لقد 
مع  يتنا�سب  بما  �سممتموها  اأنكم  لها، كما  المنا�سبة  والتراكيب  العبارات  وا�ستخدمتم  لها،  لة  الممثِّ عنا�سرها  وا�ستوفيتم  ب�سكل �سحيح  البطاقة  كتبتم 

المنا�سبة ال�سعيدة.

الحاسب 
اآللي

ل معلمة الحا�سب بين الطالبات لمتابعة اإجاباتهن حول الفروقات بين وحدات االإدخال ووحدات االإخراج من خالل منظم المقارنة، وجدت اأن المتعلمة  اأثناء تجوُّ
نورا �سجلت المعلومات في ُجمل، �ساألت المعلمة نورا: »هل ترغبين في ا�ستخدام منظم المقارنة الخا�ص بهذه الجمل؟« )تركيز(.

اأجابت نورا: »اأحب كتابة الُجمل بداًل من المنظم الخا�ص بالمقارنة«.
ت المعلمة: »ولكن التعليمات تن�ص على كتابة الفروقات في منظم بحيث يظهر فيه اأوجه ال�سبه واالختالف بين وحدات االإدخال ووحدات االإخراج )تحديد  ردَّ
الهدف( وعملك يتمثل في اأن تريني اأنك قادرة على ا�ستخدام هذا المنظم الذي �سبق اأن تدربنا عليه كثيًرا )تحديد الم�سوؤولية(، واأن ت�سعي المكونات التي تتاألف 
منها كل وحدة )االإبالغ بعنا�سر محددة(، تحت هذه الُجمل التي كتبِتها.. ار�سمي المنظم و�سجلي فيه المعلومات )مناق�سة خطة العمل(، و�ساأعود مرة اأخرى 

الأرى نتيجة ما كتبِته )التاأكيد على النتائج(.

ل الذاتي للفصل الثالث: التأمُّ

ل في المعايير الخا�سة بالمعلِّم الجديد. اأ�سف هذه االأداة اإلى ال�سجل الخا�ص بك، وخ�س�سها للتاأمُّ 1 .

ن االآتي: ا في مدى ا�ستيعابك للمعيار المهني، ومدى نجاحك في مهارات التقويم، وتت�سمَّ ل ذاتيًّ مت لتعينك )بم�ساركة زمالئك( على التاأمُّ هذه االأداة �سمِّ 2 .

المعارف والممار�سات التي يجب اأن تكون محل تركيزي في مهمات االأداء الخا�سة بي لهذا الف�سل، وتنق�سم اإلى فرعين )المعارف / الممار�سات(. � 

�سيناريو مهمة االأداء الذاتية )فروقاع( التي �ستقوم بها في مجال التقويم. � 

المعارف والممارسات التي يجب أن تكون محل تركيزي في مهمات األداء الخاصة بي لهذا الفصل

الممارساتالمعارف

اأجمع اأدلة حول التقويم واأوثق العمليات والنتائج من خالل طرائق واأدوات عدة.اأعي مفاهيم جمع البيانات وطرقها واإجراءاتها.

اأ�سجل نتائج التقويم واأعالجها اإح�سائيا با�ستخدام اأنظمة تقنية منا�سبة.اأعرف دور التقنية في عمليات التعليم والتعلم ومنها عمليات التقويم.
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اأ�ستخدم نتائج التقويم في تحديد نقاط القوة والق�سور لدى المتعلمين.اأُلمُّ بمفاهيم الت�سخي�ص و التحليل الخا�سة بالتقويم.

اأ�سمم اأن�سطة تعلم عالجية لعالج نقاط الق�سور  واإثرائية لتعزيز نقاط القوة.األمُّ بالفروق الفردية بين المتعلمين  وطرق الك�سف عنها.

 اأقدم التغذية الراجعة الفعالة للمتعلمين بما يتالءم مع مراحل تطورهم ووفق نتائجاألمُّ بالمفاهيم الخا�سة بالتغذية الراجعة الفعالة وطرق تقديمها للمتعلمين.
التقويم.

اأرفع الأولياء االأمور تقارير تو�سح مدى تقدم المتعلمين  من خالل االإجراءات المتبعةاأعرف كيفية كتابة التقارير واإجراءات ر�سد تقدم تعلم المتعلمين.

الممارسةالمعرفة

ا با�ستخدام اأنظمة تقنية منا�سبةاأعرف دور التقنية في عمليات التقويم اأ�سجل نتائج التقويم واأعالجها اإح�سائيًّ

سيناريو مهمة األداء الذاتية  )فروقاع(

ع = المعايير اأو المحكاتا = االأداءق = الموقفو = الجمهورر = الدور اأو الوظيفةف = الهدف

اأ�ساعد نف�سي على  اأن  هدفي 
فهم دور التقنية في عمليات 
التقويم  بحو�سبة  التقويم. 
عــن طريق  الــخــا�ــص بطالبي 
 SPSS بـــرنـــامـــج  ا�ـــســـتـــخـــدام 
تخزين  فــــــي  واأ�ــــســــتــــخــــدمــــه 
التحليالت  وعــمــل  الــبــيــانــات 
الر�سوم  واإنــ�ــســاء  االإح�سائية 
النتائج  وا�ستخراج  البيانية 
والتقارير  بكل �سهولة وي�سر.

 اأنــــــــــا مـــــدخـــــل بـــــيـــــانـــــات في
الحا�سب االآلي.

الجمهور الم�ستهدف:
- زمالئي.

- المتعلمين.
- اأولياء االأمور.

ن فريًقا معي  اأحتاج اأن اأكوِّ
المدر�سة  فـــي  زمـــالئـــي  مـــن 
للتخطيط لحو�سبة التقويم 
في المدر�سة، ونحتاج اإقناع 
مدير المدر�سة باعتماد هذا 
م�ستوى  عـــلـــى  الــتــخــطــيــط 

المدر�سة.

االإلــمــام بمراحل  يجب عليَّ 
المعالجة في البرنامج:

بتحــــــديـــــــــد  -  التخطيــــــــــط 
الحجم ال�سحيح للعينة.

-  تجميع البيانات والدخول 
اإليها.

-  تح�سير البيانات واإدارتها.
-  تحليل البيانات وا�ستخراج 

النتائج والتقارير.

-  الـــــــدقـــــــة فـــــــي الــــبــــيــــانــــات 
الم�ستخرجة.

-  االإنجاز في وقت ق�سير.
-  التنفيذ ال�سحيح في كل 

الخطوات.



بناء وتصميم أنشطة 
التعلم الثرية

الفصل
الرابع
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األهداف:     

�سوف ي�ساعدك هذا الف�سل على اأداء عملك طبًقا للمعايير المهنية للمعلم الجديد.. و�ست�سبح في نهايته قادًرا على اأن:

تخطط لخبرات التعليم والتعلم وفق معايير محددة. 1 .

توظف اأوجه الفهم ال�ستة في توليد خبرات تعلمية فعالة. 2 .

ت�سمم اأن�سطة التعلم الثرية وفق معايير  محددة عن قناعة ووعي. 3 .

ت�ستثمر فهمك لخ�سائ�ص المتعلمين وذكاءاتهم المتعددة في بناء وت�سميم اأن�سطة التعلم الثرية. 4 .

توائم ممار�ساتك في بناء وت�سميم اأن�سطة التعلم الثرية مع المعايير المهنية للمعلم. 5 .

يغطي هذا الف�سل مجاالت من المعرفة والمهارات المهنية التي ت�ساعدك على تطوير ممار�ساتك في بناء وت�سميم اأن�سطة التعلم الثرية طبًقا للمعايير المهنية للمعلم التالية:

المعايير المهنية ذات الصلة بالفصل الرابع

المعايير الفرعيةالمعيارالرقمالمعايير الفرعيةالمعيارالرقم

المعيار 
األول

التمكن من التخ�س�ص 
وتدري�ص مادته وفق 

اأهداف المنهج.

يوظف مكت�سباته العلمية في تخ�س�سه 
في اأن�سطة تعليمية تربط المنهج بحياة 

المتعلمين.

المعيار 
الرابع

ت�سميم خبرات تعلم 
تتميز بالمرونة واالبتكار 

وتربط المتعلمين 
ببيئتهم الطبيعية خارج 

المدر�سة.

المتعلمين  مــعــارف  على  تبنى  تعلم  خــبــرات  ي�سمم 
وي�سرك  واهتماماتهم،  الحياتية  وخبراتهم  ال�سابقة 
المتعلمين في خبرات تعلم من �ساأنها تحقيق تكامل 
االأفكار والمفاهيم والمعلومات بين المواد الدرا�سية، 
ويوفر خبرات تعلم ت�ساعد في ربط المتعلمين ببيئتهم 
الطبيعية خارج المدر�سة، ويطور خبرات تعلم توؤهل 
المتعلمين الختبار خبراتهم الم�ستقبلية المتعلقة 
بالدرا�سة والعمل و�سبل الترفيه وتمحي�سها، وي�سمم 

خبرات تعلم تراعي روح المبادرة وت�سجعها.

المعيار 
السادس

تهيئة بيئات تعلم 
اآمنة وداعمة ومحفزة 

لالبتكار واالإبداع.

المتعلمين  تــمــكــن  تــعــلــم  بــيــئــة  يــهــيــئ 
مــن االنــخــراط فــي خــبــرات تعلم هادفة 
ومثيرة تتحدى تفكيرهم، ويوفر خبرات 
مهارات  توظيف  للمتعلمين  تتيح  تعلم 

التفكير الناقد ومهارات التفكير العليا.
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توطئـة:     

ال نزال ن�سير معك خطوة بخطوة نحو تحقيق التدري�ص الفعال، وقد بداأنا خطواتنا بالتخطيط للتعلم الن�سط الذي يمر بثالث مراحل رئي�سة هي: تحديد نواتج التعلم المرغوبة، 
ثم تحديد ال�سواهد واالأدلة على تحقق هذه النواتج.. واالآن ناأتي للخطوة الثالثة، وهي تحديد خبرات التعليم والتعلم حيث تمثل اأن�سطة التعلم الثرية االأداءات المخطط لها، والتي 

يمار�سها المتعلمون في وقت محدد، وفق ميولهم، وا�ستعداداتهم، وقدراتهم، وح�سب االإمكانات المادية المتاحة، وتتم تحت اإ�سرافك �سعًيا اإلى تحقيق نواتج التعلم المرغوبة. 
م العناية الفائقة التي تتنا�سب مع اأهميتها؛ فكثير من المعلِّمين ي�ستغرقون وقًتا اأكبر في التفكير فيما �سيفعلونه، بينما االأهم هو اأن يفكروا كثيًرا  وينبغي اأن ُتولي اأن�سطة التعلُّ
فيما �سيفعله المتعلم وما �سي�سل اإليه، وال يتحّقق ذلك اإال من خالل ا�ستيعابك وفهمك اأهمية اأن�سطة التعلم الثرية في تحقيق التعلم والفهم ومدى قدرتك على تحويل كل ما 

�سبق اإلى ممار�سات عملية يمكنك ت�سميمها وبناوؤها بال�سكل المنا�سب، وفق المعايير المرعية.

مبادئ الممارسات التدريسية الجيدة وعالقتها بأنشطة التعلم الثرية:

يتفق التربويون على عدة مبادئ اأ�سا�سية للممار�سات التدري�سية الجيدة، والتي يجب عليك االلتزام بها للو�سول اإلى نواتج التعلم المرغوبة، وتحقيق الفهم.. ولهذه الممار�سات 
التدري�سية عالقة مبا�سرة بما �سيتم تناوله عن بناء وت�سميم اأن�سطة التعلم الثرية، وهذه الممار�سات هي:

ت�سع وتف�سح عن توقعات عالية الأداء المتعلمين: فالتوقعات العالية لالأداء، واالإف�ساح عنها ي�سع المتعلمين في حالة ي�سعرون فيها باأهمية االإنجاز، وبالتالي يبذلون جهًدا  1 .
اأكثر في محاولة تحقيق هذا االإنجاز، ورفع )حاجز القفز( دائًما يجعلهم يبذلون جهوًدا اإ�سافية الكت�ساب مزيد من القدرات الالزمة لمحاولة تجاوزه.

اأنـــمـــاط تــعــلــم المتعلمين  تــراعــي الــتــمــايــز بــيــن  2 .
وميولهم،  واحــتــيــاجــاتــهــم،  خ�سائ�سهم،  وتــقــدر 
المتعددة  ذكــــاءاتــــهــــم  واأنـــــمـــــاط  ومـــواهـــبـــهـــم، 
واأ�ساليــــــــــــــب  Multiple Intelligence Types؛ 
في  مختلفة  اأ�ساليب  للمتعلمين  الأن  تعلمهم؛ 
الــتــعــلــم، وبــالــتــالــي فـــاإن مــراعــاة هـــذه االأ�ساليب 
وا�ستراتيجيات  طــرائــق  فــي  والــتــنــويــع  لــديــهــم، 
التدري�ص، وتقديم مهام مختلفة ومتنوعة - هذا 

ز التعلم الن�سط لديهم. كله من �ساأنه اأن يعزِّ



76

ا في رفع الحافز لدى المتعلمين واإك�سابهم  ف الدرا�سي اأو خارجها فهو يعدُّ عاماًل مهمًّ ع التفاعل بين المعلم والمتعلمين: حيث اإن هذا التفاعل �سواء كان داخل حجرة ال�سّ ت�سجِّ 3 .

ال في عملية التعلم، ويجعلهم اأكثر قدرة على تفعيل قدراتهم العقلية اأثناء الممار�سات التعليمية التعلمية. الثقة باأنف�سهم؛ وهو ما يدفعهم اإلى اال�ستراك الفعَّ

ز ب�سورة اأف�سل عندما يكون عمل المتعلمين داخل مجموعات تعاونية؛ فالتدري�ص الجيد كالعمل  ع الم�ساركة والتعاون بين المتعلمين: مما ال �سك فيه اأن التعلم ُيعزَّ ت�سجِّ 4 .

الجيد يتطلب الت�سارك والتعاون، ولي�ص التناف�ص واالنعزال.

ن اأن المتعلمين بحاجة اإلى طاقة لكي يتعلموا جيًدا، )فالوقت + الطاقة = تعلًما ن�سًطا(، وكل مهمة  ر وقًتا كافًيا للتعّلم: تبّين اأن التعلم يحتاج اإلى وقت كاٍف. كما تبيِّ توفِّ 5 .

بحاجة اإلى الوقت الكافي الإنجازها، وكل اإنجاز  يحتاج من المتعلم اأن يبذل طاقة لتحقيقه.

ع االإيجابية في ممار�سة االأن�سطة: اتفقت الدرا�سات العلمية والتربوية على اأن المتعلمين ال يتعلمون جيًدا من خالل الجلو�ص واال�ستماع للمحا�سرات، واإنما من خالل التحدث  ت�سجِّ 6 .

واإعمال العقل واليدين والتاأمل العميق، وربط ما تعلموه بخبراتهم ال�سابقة وتطبيقه على م�سكالت حياتية )ربط العلم بحياتهم الفعلية التي يعي�سونها(.

م تغذية راجعة اإيجابية في الوقت المنا�سب: الأن معرفة المتعلمين بما يعرفونه، وما ال يعرفونه ي�ساعدهم على تاأمل فهمهم وطبيعة معارفهم وتقييمها؛ فهم بحاجة اإلى اأن يتاأملوا  تقدِّ 7 .

فيما تعلموه ويفكروا في طريقة تفكيرهم، وما يجب عليهم اأن يتعلموه، واإلى تقييم ما تعلَّموه؛ لذا فهم بحاجة اإلى تغذية راجعة م�ستمرة تبين لهم مدى تقدمهم في التعلم.

ااًل، ومما ال �سك فيه اأن التعلم الفعال والجاذب ي�ساعد المتعلمين على  من خالل ما �سبق، تالحظ اأن بناء وت�سميم اأن�سطة التعلم الثرية مطلب رئي�ص للنجاح في جعل التعلم فعَّ

اأن يكونوا اأكثر فاعلية واإنتاجية في تعّلمهم، ويدفعهم نحو الهدف محققين معايير عالية في االأداء ومتجاوزين التوقعات العادية، بما يعزز فهمهم ويطور مهاراتهم وقدراتهم العقلية 

وتاأملهم الذاتي، وهم بذلك ي�سلون اإلى تعلم حقيقي ذي قيمة اأكبر.

أوجه التقاطع بين الفاعلية والجاذبيةالمؤشرات الدالة على استمتاع المتعّلمين بما يتعّلمونه )الجاذبية(المؤشرات الدالة على فاعلية تعلم المتعلمين

وا�سحة  اأهــــداف  على  المتعلمين  ن�ساطات  ــز  تــركِّ 1 .
وجديرة.

ر له.  يفهم المتعلمون الهدف من العمل والمبرِّ 2 .
فهمهم  على  دالــة  واأمثلة  نــمــاذج  المتعلمون  م  ُيــقــدِّ 3 .

وتعلمهم.

ينطوي تعلم المتعلمين على ممار�سات عملية. 1 .
ينطوي تعلمهم على �سيء من الغمو�ص والم�سكالت. 2 .

يت�سم تعلمهم بالتنوع. 3 .
ي�ستمل تعلمهم على فر�ص لتكييف التحدي اأو تعديله اأو �سخ�سنته  4 .

اإلى حدٍّ ما.

بالنظر اإلى مجمـــــــوع الموؤ�سرات الدالة على 
ـــــــاع المتعلميـــن بتعلمهـــم والموؤ�سرات  ا�ستمتـــ
الدالة على فاعلية تعّلمهم - نجد اأنها تتاآزر 
في تحقيق غاية الجاذبية والفاعلية خا�سة، 

ويتبين ذلك من خالل النقاط التالية:
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أوجه التقاطع بين الفاعلية والجاذبيةالمؤشرات الدالة على استمتاع المتعّلمين بما يتعّلمونه )الجاذبية(المؤشرات الدالة على فاعلية تعلم المتعلمين

لهم  ت�سمح  وا�سحة ومعلنة  اإلــى محكات  ي�ستندون  4 .
بتفقد تقدمهم بكل دقة.

يبادرون بالمحاوالت الجادة ويجازفون في التعلم دون  5 .
ف من الخطاأ والعقاب، متعلمين من اأخطائهم. تخوِّ
م ثرية، ومهام اأدائية  يمار�سون ن�ساطات وخبرات تعلُّ 6 .

ف. الة تربطهم ببيئتهم خارج ال�سَّ فعَّ
يمار�سون التقييم الذاتي في ظل فر�ص متعددة وتغذية  7 .

نهم من تطوير خبراتهم وتعلمهم. راجعة تمكِّ

اأنف�سهم  وبــيــن  والــتــنــافــ�ــص،  الــتــعــاون  بــيــن  الـــتـــوازن  تعلمهم  يحقق  5 .
واالآخرين.

ينبني تعلمهم على تحدٍّ حقيقي اأو ذي معنى. 6 .
ي�ستمـــــــل تعلمهم على ا�ستخـــــــدام طرق تفاعليـــــــة ت�ستثير التفكير،  7 .
مثـــــــل: درا�سة الحالـــــــة، التجارب، لعـــــــب االأدوار،... اإلى غير ذلك من 

�سور التفاعل.
الأنف�سهم  حقيقيـــة  م�سوؤولية  ذات  نتائج  على  تعلمهم  ينطوي  8 .

ولالآخرين.

ذات  مل�سكالت حقيقية  •	التطبيق احلقيقي 
ا. معنى متثل حتدًيا حقيقيًّ

•	وجود فر�ص عملية لتطبيق املو�سوع.
•	احل�سول على تغذية راجعة اأثناء العمل.

التخطيط لخبرات التعليم والتعلم:
يعد التخطيط لخبرات التعليم والتعلم الخطوة الثالثة من خطوات التخطيط للفهم، وفي هذه الخطوة يتم التركيز على الخبرات التعلمية الالزمة لتحقيق النتائج المرغوبة )الخطوة االأولى( 

كما يت�سح فيها اأدلة التقويم التي �سُتجمع )الخطوة الثانية(، ويتم التخطيط لالأن�سطة من اأجل تنمية االأفهام الم�ستهدفة والمعارف والمهارات المحددة في الخطوة االأولى.

وتتم هذه المرحلة في عدة خطوات:
النظر فيما يلزم الك�سف عنه في مقابل تغطيته. مراعاة معايير التخطيط لخبرات التعليم والتعلم عند التخطيط لالأن�سطة.. 1 2 .

ا�ستخدام تقويمات ت�سخي�سية وتكوينية لتراقب خططك وتعدلها. ا�ستخدام اأوجه الفهم ال�ستة لتوليد اأفكار جديدة لالأن�سطة التعليمية.. 3 4 .
اختبار خطتك المقترحة طبًقا لمعايير التخطيط لخبرات التعليم والتعلم ومواءمتها. 5 .

معايير التخطيط لخبرات التعليم والتعلم:

تعرف المتعلمين اإلى اأين يتجهون، و�سبب اأهمية المادة، وما هو مطلوب منهم. تجذب المتعلمين نحو التعمق في االأفكار الكبرى، وتحافظ على انتباههم.. 1 2 .

ا ال�ستق�ساء االأفكار الكبرى ومعاي�ستها واالإعداد لالأداءات المرغوبة. تتيح فر�سً ا كافية الإعادة التفكير في عملهم ومراجعته وتح�سينه ا�ستناًدا للتغذية الراجعة.. 3 تتيح للمتعلمين فر�سً 4 .
تتيح الفر�سة للمتعلمين لتقييم عملهم والتفكر في تعلمهم وو�سع اأهداف الأنف�سهم. تتالءم مع الخطة لتعالج اهتمامات جميع المتعلمين واأ�ساليب تعلمهم.. 5 6 .
تزيد من الم�ساركة والفاعلية اإلى الحد االأق�سى من خالل التنظيم والت�سل�سل. 7 .
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إرشادات لتحقيق معايير التخطيط لخبرات التعليم والتعلم

ُتعرف المتعلمين اإلى اأين 
يتجهون، و�سبب اأهمية المادة، 

وما هو مطلوب منهم.

التشخيصاألهميةالتوقعاتاألهداف

اعــر�ــص الــنــتــائــج الــمــرغــوبــة في 
بداية التدري�ص للوحدة.

االأ�سا�سية  االأ�سئلة  وناق�ص  علِّق 
في بداية الوحدة.

النهائـيـــــــة  المتطلبـــــــــــات  م  قــــــــــدِّ
للمهمة االأدائية.

راجـــــع مقاييـــ�ص م�ستـــوى االأداء 
الم�ستخدمة في التقييم.

المتعلميـن في تحديــد  اأ�ســـــرك 
محكات التقييم االأولية.

بالن�سبة  الـــوحـــدة  فــوائــد  نــاقــ�ــص 
للمتعلمين.

حدد االأ�سخا�ص واالأماكن خارج 
ال�سف الم�ستفيدين من تطبيق 

المعرفة والمهارات.

ا في معارف المحتوى. اأعط اختباًرا قبليًّ
ا في المهارات. اأعط اختباًرا ت�سخي�سيًّ

 )kwl( الذاتي  اال�ستيعاب  جــدول  ا�ستخدم 
لتعرف ما يعرفه المتعلمون من قبل.

تجذب المتعلمين نحو التعمق 
في االأفكار الكبرى وتحافظ 

على انتباههم.

، اأو م�سكلة اأو ق�سية، اأو لعب اأدوار ومحاكاة،  من خالل: حقيقة غريبة، اأو �سيء غير عادي، اأو مثال يتعار�ص مع الح�ص البديهي، اأو غمو�ص، اأو تحدٍّ
اأو خبرات �سخ�سية....

ا ال�ستق�ساء االأفكار  تتيح فر�سً
الكبرى ومعاي�ستها واالإعداد 

لالأداءات المرغوبة.

النشاط المنزلي والخبرات الالصفيةالتعليم المباشرالتعلم االستقرائي والقائم على الخبرة

البحث  م�سروع  اأو  مفهوم،  اكت�ساب  مثل: 
الذاتي، اأو التق�سي التاريخي، اأو التجريب 
العلمي، اأو التعبير الخالق، اأو المحاكاة.

مـــ�ـــســـاعـــدة الــمــتــعــلــمــيــن فــــــي: مــــقــــارنــــة االأفـــــكـــــار 
اأو و�سع  الــبــحــث عــن مــعــلــومــة،  اأو  والــمــعــلــومــات، 
تنظيم  اأو  وقــتــهــم،  اإدارة  اأو  واخــتــبــارهــا،  فر�سيات 
ا�ــســتــراتــيــجــيــة حل  ا�ـــســـتـــخـــدام  اأو  الـــمـــعـــلـــومـــات، 

ا. الم�سكالت، اأو تقييم اأنف�سهم ذاتيًّ

مثل: التدريب على المهارات، اأو القراءة بهدف، 
اأو العمل على م�سروع اأو مهمة اأدائية، اأو التاأمل 
مراجعة  اأو  الــنــاتــج،  اأو  العملية  اأو  االأفـــكـــار  فــي 

العمل.

ا كافية  تتيح للمتعلمين فر�سً
الإعادة التفكير في عملهم 

ومراجعته وتح�سينه ا�ستناًدا 
للتغذية الراجعة.

التأمل في التعلم والتفكيرصقل المتعلمين لعملهم ومراجعتهإعادة المتعلمين للتفكير والتأمل

نظرهم،  وجــهــات  يــغــيــرون  تجعلهم:  كـــاأن 
اأو يعيدون النظر في االفترا�سات االأ�سا�سية، 
ملخ�ص  يــعــيــدون  اأو  اأدوار...،  يـــاأخـــذون  اأو 

الحجج واالأدلة، اأو يجادلون ويناق�سون.

مـــن خـــالل: جل�ســـات الكتابـــة والتحريــر، اأو النقــد 
اأو جل�سات  الــتــمــاريــن،  اأو  الـــزمـــالء،  مــن  الــمــوجــه 

التدريب، اأو التقويم الذاتي.

من خالل: المفكرات التاأملية و�سجالت التفكير، 
جل�سات  اأو  الــمــنــظــمــة،  الــذاتــيــة  الــتــقــويــمــات  اأو 
التفكير ب�سوت م�سموع، اأو اأوراق البحث الذاتي.
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تتيح الفر�سة للمتعلمين 
لتقييم عملهم والتفكر في 

تعلمهم وو�سع اأهداف الأنف�سهم.

اإتاحة الفر�سة للتقويم الم�ستمر، بما في ذلك فر�ص للمتعلمين للتقويم الذاتي،  ويمكن ا�ستخدام بع�ص االأ�سئلة كتلميحات توجه المتعلم 
في التقويم الذاتي والتاأمل، مثل: ماذا تفهم فعاًل عن...؟ / ما نقاط قوتك في.....؟ / ما عيوبك اأو نقاط �سعفك في....؟ / كم كان �سعًبا..... 

ر ما تعلمته تفكيرك؟ / كيف يرتبط ما تعلمته بالحا�سر والم�ستقبل؟ بالن�سبة لك؟/ كيف غيَّ

تتالءم مع الخطة لتعالج 
اهتمامات جميع المتعلمين 

واأ�ساليب تعلمهم.

الناتـــجالعمليــــةالمحتــــوى

م المعرفة والمهارات  في بداية الوحدة قوِّ - 
القبليــــــــــة للمتعلميـــــــــن واأعــــــــد اأن�سطــــــة 

متمايزة ال�ستيعاب م�ستوياتهم.
م للمتعلمين اأ�سئلة مفتوحة واأن�سطة  قدِّ - 
اإجابات  اإعــطــاء  فــي  ت�ساعدهم  ومــهــمــات 

مختلفة.
ا�ستخـــــــدم مجموعة متنوعـــــــة من المواد  - 

المرجعية.

اأ�ساليب  لــديــهــم  الـــذيـــن  الــمــتــعــلــمــيــن  ا�ــســتــوعــب  - 
فــر�ــص لهم  اإتــاحــة  مية مختلفة مــن خــالل  تعلُّ

للعمل ب�سكل فردي و�سمن مجموعات.
البحث  اأ�ــســئــلــة  و�ــســع  عــلــى  المتعلمين  �ــســجــع  - 
لفكرة  العميق  التق�سي  بــهــدف  بــهــم  الــخــا�ــســة 

اأو �سوؤال اأ�سا�سي.

  – ا�سمح للمتعلمين بخيارات للنواتج )ب�سرية  -
مكتوبـــة – �سفهيـــــة( فيمـــا يت�ســــل باالأن�سطـــة 

والمهمات.
من  الــفــهــم  لــعــر�ــص  بــخــيــارات  المتعلمين  زود  - 
خــالل نواتـج واأداءات متنوعـة بدون الت�سحية 

باالأهداف اأو المعايير.

تزيد من الم�ساركة والفاعلية 
اإلى الحد االأق�سى من خالل 

التنظيم والت�سل�سل.

منطق الك�سف: ما الذي يتم الك�سف عنه على نحو اأكثر مالءمة واأكثر فاعلية بالطريقة اال�ستقرائية التجريبية المركزة على التق�سي؟

فكر في الوحدة كق�سة اأو كم�سكلة تتك�سف �سيًئا ف�سيًئا. - 

ابداأ ب�سيء يجذب المتعلمين وعلِّم على اأ�سا�ص الحاجة، وال تقدم جميع المعلومات في البداية قبل التطبيق. - 

اجعل الت�سل�سل اأكثر مفاجاأة واأقل قابلية للتنبوؤ به. - 

تاأكد من اأن هناك دورات م�ستمرة من النمذجة والتدريب، والتغذية الراجعة، والتعديل مبنية في الوحدة. - 

ركز على االأفكار الكبرى القابلة للتطبيق. - 

انتقل بين الكل واالأجزاء في حركة مكوكية بداًل من تعليم جميع االأجزاء ال�سغيرة اأواًل خارج ال�سياق. - 
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والمثال التالي المو�سح لخبرات التعليم والتعلم للوحدة الرابعة »ما وراء االأر�ص« في مادة 
العلوم لل�سف االأول المتو�سط، قد خ�س�ص للوحدة )18( ح�سة يتم تغطيتها فيها.

تق�سي  على  وتحث  االأ�سا�سية  االأ�سئلة  تغطي  التي  االأن�سطة  من  اقتراح مجموعة  تم  وقد 
االأفكار الكبرى.

التغذية

معرفة 
الذات
تاأمل في:

اإلى اأي حد تمار�ص العادات 
ال�سحية في غذائك؟

ِبًعا اأف�سل  كيف يمكن اأن ت�سبح ُمتَّ
للعادات الغذائية؟

تكوين وجهة نظر
اأجِر بحًثا لتعرف اأثر االأغذية 

 المختلفة على ال�سحة
وطول العمر

التطبيق
�سع قائمة طعام 

لوجبة �سفية خفيفة تكون 
�سحية ولذيذة في الوقت ذاته

الشرح
قم باإعداد »برو�سور« لم�ساعدة 

المتعلمين ال�سغار على فهم ما 
يق�سد بالغذاء المتوازن

التفسير
ناق�ص ماذا تقول �سعبية 

االأغذية ال�سريعة عن الحياة 
المعا�سرة؟

التعاطف
ل: تخيَّ

كيف يمكن اأن ت�سعر اإذا قدر لك 
اأن تتعاي�ص مع تقييد غذائي 

ب�سبب حالة �سحية؟

الخطوة الثالثة: خبرات التعليم والتعلم
االأن�سطة التعليمية التعلمية:

تقديم االأ�سئلة االأ�سا�سية، ومناق�ستها مع المتعلمين. 1 .
عمل بطاقات للم�سطلحات والمفاهيم الجديدة بالوحدة. 2 .

وق�سرة  الجوي  الغالف  بين  الم�ستركة  الخ�سائ�ص  يــوجــدوا  اأن  المتعلمين  من  اأطلب  3 .
البي�سة، واأحدد لهم مكونات الغالف الجوي وطبقاته.

اأعر�ص المهمات االأدائية على المتعلمين، واأبين محكات التقييم الرئي�سة. 4 .
يقوم المتعلمون بعمل لوحات تمثل دورة الماء في الطبيعة، واأناق�سهم حولها. 5 .

ينفذ المتعلمون ن�ساط قيا�ص الرطوبة، ويربطون ذلك بظروف الطق�ص المختلفة. 6 .
الجوية  بــاالأحــوال  ذلك  ويربطون  منخف�ص،  �سغط  لمركز  نموذًجا  المتعلمون  ي�سمم  7 .

القا�سية.
ا يمثل االأو�ساع الن�سبية لكل من ال�سم�ص واالأر�ص. ي�سمم المتعلمون نموذًجا هند�سيًّ 8 .

عر�ص فيلم ا�ستك�سافي عن �سطح القمر، ومناق�سة المتعلمين في اأطواره. 9 .
عر�ص عملي لبيان خ�سوف القمر وك�سوف ال�سم�ص. 10 .

التي  ال�سور  بع�ص  طريق  عــن  ال�سم�سي،  النظام  فــي  الكواكب  بين  المتعلمون  يتجول  11 .
تعر�ص عليهم.

يقارن المتعلمون بين الكواكب واأقمارها في النظام ال�سم�سي. 12 .
تنفيذ ن�ساط ا�ستق�سائي حول ت�سور الطول الموجي للطيف الكهرومغناطي�سي، والتمييز  13 .

بين اأنواع المناظير.
عر�ص مقطع فيديو عن النجوم ومعوقات م�ساهدتها، ومراحل حياة ال�سم�ص. 14 .

يعمل المتعلمون في مجموعات؛ لتنفيذ نموذج مجرة حلزونية، ومناق�ستهم حولها.  15 .
ا�ستك�ساف المتعلمين انت�سار ال�سوء من خالل تجربة عملية، والتعرف على �سرعة ال�سوء. 16 .

ويمكن ا�ستخدام االأوجه ال�ستة للفهم لتوليد اأن�سطة تعلمية محتملة لجذب 
التفكير في  المرغوبة والإعــادة  لـــالأداءات  واإعــدادهــم  واإ�سراكهم  المتعلمين، 

االأفكار ال�سابقة.
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كما يقدم ال�سكل التالي مقترًحا بتنظيم التقويمات ومهمات االأداء وخبرات التعليم والتعلم في �سكل �سل�سلة تتكون من )18( حلقة ت�سمن انهماك المتعلمين في االأفهام:

تقديم االأ�سئلة االأ�سا�سية، ومناق�ستها  • 
مع المتعلمين.

والمفاهيم  عمل بطاقات للم�سطلحات  •
الجديدة بالوحدة.

يــــوجــــدوا  اأن  الـــمـــتـــعـــلـــمـــيـــن  مـــــن  اأطـــــلـــــب  • 
بــيــن الغالف  الــمــ�ــســتــركــة  الــخــ�ــســائــ�ــص 
لهم  ــدد  ـــ واأحـــ البي�ســة،  وقــ�ــســــــــرة  الــجــــــــوي 

مكونات الغالف الجوي وطبقاته.

ــــــــات االأدائــيـــــــــــة على  ــر�ــص الــمــهــمـــ ـــ اأعـــ • 
المتعلمين، واأبيـــــن محكــــات التقيـيـــم 

الرئي�سة.

تمثل  لوحات  بعمل  المتعلمون  يقوم  • 
واأناق�سهم  الطبيعة،  فــي  الــمــاء  دورة 

حولها.

قيا�ص  نـــ�ـــســـاط  الـــمـــتـــعـــلـــمـــون  يـــنـــفـــذ  • 
ذلــــك بظروف  ويـــربـــطـــون  الـــرطـــوبـــة، 

الطق�ص المختلفة.

نـــمـــوذًجـــا لمركز  الــمــتــعــلــمــون  يــ�ــســمــم  • 
�سغط منخف�ص، ويربطون ذلك باالأحوال 

الجوية القا�سية.

ًـّـا  ًــا هند�سيــ ي�سمــم المتعلمــــون نموذجـــ • 
يـــمـــثـــل االأو�ــــــســــــاع الــنــ�ــســبــيــة لـــكـــل من 

ال�سم�ص واالأر�ص.

القمر،  عر�ص فيلم ا�ستك�سافي عن �سطح  •
ومناق�سة المتعلمين في اأطواره.

ـــــر�ــص عــمــلــــــــــــــي لــبــيــان خــ�ــســوف القمر  ـــ عـــ • 
وك�سوف ال�سم�ص.

الكواكب  بــيــن  الــمــتــعــلــمــون  يــتــجــول  • 
طريــــــــق  عــــــــن  ال�سم�ســـــــي  النظام  في 

بع�ص ال�سور التي تعر�ص عليهم.

الكواكب  بــيــن  الــمــتــعــلــمــون  يـــقـــارن  • 
واأقمارها في النظام ال�سم�سي.

الف�سل  حـــول  ق�سير  اخــتــبــار  اإجـــــراء  • 
االأول، وتقديـــــــم التغذيـــــــــــة الراجعـــــــة 

الفورية الالزمة.

حـــــول  ا�ستق�سائــــــي  ن�ســــــــــاط  تنفيـــــــذ  • 
للطيف  الــــمــــوجــــي  الـــــطـــــول  تـــ�ـــســـور 
بين  والتمييز  الكـهـرومغنـــــاطي�ســـــــــي، 

اأنواع المناظير.

ـــــر�ــص مــقــطــــــــع فــيــديــو عـــن النجوم  عـــ • 
حياة  ومــراحــل  م�ساهدتها،  ومــعــوقــات 

ال�سم�ص.

في  المتعلمين  نتاجات  بع�ص  عر�ص  • 
المهمات االأدائية، ومناق�ستها.

يعمـــــــل المتعلمـــــــون فـــــــي مجموعـــــات  • 
ـــــــذ نمـــــــوذج مجـــــــرة حلزونية،  لتنفيـــــــــ

ومناق�ستهم حولها.

ال�سوء  انت�سار  المتعلمين  ا�ستك�ساف  • 
والتعرف  عملية،  تــجــربــة  خـــالل  مــن 

على �سرعة ال�سوء.

اإجــــــراء اخــتــبــار طــويــل عــلــى الوحدة  • 
باأكملها.

تقديم تغذية راجعة للمتعلمين وفق  • 
نتائج االختبار.

تصميم أنشطة التعلم الثرية:

تمثل اأن�سطة التعلم الثرية خبرات تعلمية فعالة وجذابة تعد و�سائل لبلوغ االأهداف وتحقيق نواتج التعلم، وتمثل ما ينبغي اأن يكت�سبه المتعلمون ويحافظوا على ا�ستمراره معهم، 
وال بد قبل التطرق لخطوات ت�سميمها اأن تتعرف على اأغرا�ص وخ�سائ�ص ومعايير اأن�سطة التعلم الثرية.
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أغراض
أنشطة التعّلم الثرّية 

ـم الثريَّــة  خصائــص أنشطــة التعلُّ
تلبي احتياجات المتعلم التفاعلية من حيث:تلبي احتياجات المتعلم المعرفية لـ:مبنية على معايير محددة

للمعـــــــــــــارف  الو�ســـــــــــــــــــــــول  • 
والمهارات الجديدة.

ا�ـــــســـــتـــــيـــــعـــــاب الـــــمـــــعـــــارف  • 
والمهارات الجديدة.

في  بــــــهــــــا  االحــــــــتــــــــفــــــــاظ  • 
الذاكرة طويلة المدى.

الــمــمــلــكــة العربية  الــتــعــلــيــم فـــي  �ــســيــا�ــســات  • 
ال�سعودية.

معايير المنهج التي تت�سمن المرغوب من  • 
)االتجاهات، والمعارف، والمهارات... (.

د نوع التفكير وم�ستواه  المعايير التي تحدِّ • 
المطلوبْين.

الو�سول لمعارف وا�سحة. • 
ا�ستك�ساف وتنظيم وربط المعارف الجديدة  • 

بال�سابقة.
مع  الــجــديــدة  الفكرية  الــمــهــارات  ممار�سة  • 

التغذية الراجعة.

التفاعل االجتماعي. • 
ا�ستك�ساف االأ�سياء والتعّرف عليها. • 

اال�ستك�ساف العملي. • 
تـــوافـــر الـــوقـــت الـــــالزم لــلــتــحــدث عـــن تعلمه  • 

الجديد والكتابة حوله.
االإبداع واال�ستمتاع والتحفيز. • 

خطوات بناء وتصميم أنشطة التعلم الثرية:

م لك الن�سائح التالية: لتتمكن - اأخي المعلم - من بناء وت�سميم اأن�سطة التعلم الثرية، بطريقة تحقق بها جميع ما �سبق طرحه من اأفكار، نقدِّ

لع على وثيقة منهج المادة الدرا�سية التي تدر�سها، وعلى دليل المعلم و�ستجد فيهما اإر�سادات مفيدة، ومادة ثرية تعينك على بناء وت�سميم اأن�سطة التعلم، وحاول فهم االأ�سلوب  اطَّ 1 .
فه بال�سكل االأمثل في درو�سك. ا�ص الن�ساط. وغالًبا �ستجد فيها بغيتك، وكل ما يفيدك لتوظِّ ر الدرا�سي �سواء في كتاب الطالب اأو كرَّ الذي انتظمت فيه �سمن بنية المقرَّ

نة  ا�ستفد من المعلومات التي وردت �سابًقا، ووظفها بال�سكل المنا�سب في انتقاء االأن�سطة المالئمة لدر�سك.. واإن احتجت اإلى ت�سميم ن�ساط يختلف عن تلك االأن�سطة الم�سمَّ 2 .
في الكتاب المقرر اأو كرا�ص الن�ساط اتبع الخطوات التالية:

د ما يمكن تعلمه باالكت�ساف، وما يمكن تعلمه بالت�سارك، وما ال يمكن تعلمه �سوى عن طريق االإلقاء، وهنا يتغير دورك بتغير نواتج التعلم، واالأهداف والمبررات، وكذلك  حدِّ • 
ره في ت�سميمك بما يعزز   طريقة التدري�ص. و�سمم اأن�سطة منا�سبة لبيئة التعلم )في مدر�ستك(، واإذا توافرت لديك م�سادر تقنيات المعلومات، فا�ساأل نف�سك: ما الذي �ستغيِّ

تعلم المتعلمين وفهمهم؟ اآخًذا في االعتبار نواتج التعلم، واأهداف المادة، والوحدة الدرا�سية.

ومن المفيد عند البناء والت�سميم االإجابة عن االأ�سئلة التالية:

موجهات اإلجابة عن السؤالالسؤال

ماذا يحتاج املتعلمون اأن يتعلموا؟
ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال عليك ا�ستخدام املعايري التالية: و�سوح االأفكار الكربى واالأ�سئلة االأ�سا�سية/حتديد معارف املحتوى/

حتديد املهارات، وبذلك تتحدد نواجت التعلم املرغوبة.
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موجهات اإلجابة عن السؤالالسؤال
تحدد االأولويات في �سوء نواتج التعلم الم�ستهدفة الم�ستندة اإلى االأفكار الكبرى واالأفهام الباقية.ما اأولويات التعلم في المحتوى؟

كيف �سيفهم ويتذكر املتعلمون املعارف اجلديدة؟ 
)كيف �ساألبي االحتياجات املعرفية؟(.

خبرات  للمتعلمين  قــدم   / التعّلم  مو�سوع  عن  ال�سابقة  المعارف  ن�سط  التالية:  الخطوات  ا�ستخدام  عليك  عنه  ولالإجابة 

ومعارف وتجارب تمدهم بمعلومات وا�سحة / امنحهم وقًتا لي�ستوعبوا المعلومات الجديدة / خطط للعمليات المعرفية، 

ويجب اأن ت�سمل: )تخطيط ال�سورة العامة: قم ببناء المعارف ال�سابقة واأ�سف اإليها، خطوة بخطوة / التخطيط الذهني: جهز 

نقا�ًسا لتوجيه فهم المتعلمين الإعطائهم تغذية راجعة على ما قاموا به من عمل فكري(.

ما و�سائل التعلم الطبيعية التي �سوف تدعم هذا 
العمل الفكري )االحتياجات التفاعلية(؟

ولالإجابة عليه عليك تحديد اال�ستراتيجيات المنا�سبة: التعلم باالكت�ساف / التعلم بالممار�سة / التفاعل االجتماعي / 

ا�ستخدام اللغة لدعم التفكير.

ما الذي يجب اأن يفعله املتعلمون ليتقنوا 
التقييم؟

ولالإجابـــــــة عليه عليـــــــك اأن تحدد اأدوار المتعلميـــــــن: الو�سول للمعلومـــــــات الجديدة / ربطها بالمعلومـــــــات ال�سابقة والمعارف 

الذاتية / ا�ستيعاب المعلومات عند م�ستوى التحليل / تاأدية مهمة التقييم / اال�ستجابة للتغذية الراجعة على اأدائهم.

اأجب عن هذه االأ�سئلة اأثناء بنائك وت�سميمك: • 
ما الهدف منه؟ ا. 

ما اأطراف التفاعل فيه؟ )متعلم مع اآخر يجل�ص بجواره.. اأو متعلم مع اآخر ال يعرفه؟ اأو مجموعة من المتعلمين؟(. ب. 
ما موعده؟ وكم من الزمن يلزم للقيام به: )بداية الح�سة، منت�سفها، نهايتها، اأو الح�سة باأكملها(؟ جـ. 

كيف �سيتم عر�ص الناتج النهائي )فردي / جماعي( والتعبير عن الفهم وتحقيق نواتج التعلم؟ وهل �سيعر�ص المتعّلمون  د. 
ا( واأفكارهم واأ�سئلتهم، اأم اأنهم �سيكتفون بالمناق�سة، اأم �ستكون هناك اأ�ساليب اأخرى؟ نواتجهم )كتابة / �سفهيًّ

هل �سُيعَطى المتعلمون وقًتا كافًيا )اأثناء الح�سة( للتفكير في اإجاباتهم ومناق�ستها؟ هـ. 
فاإن  ا  المو�سوع خالفيًّ لــو كــان  اأنــه حتى  )والحـــظ  ونواتجهم؟  اأدائــهــم  راجــعــة حــول  بتغذية  المتعلمون  د  �سيزوَّ هــل  و. 

المتعلمين بحاجة اإلى اأن يعرفوا راأي المعلم في المو�سوع اأو الق�سية اأو ال�سوؤال مو�سوع المناق�سة(.
ما اال�ستعدادات والتجهيزات واالأدوات وم�سادر التعلم الالزمة؟ ز. 

ما المطلوب من المتعلمين )توجيهات، تعليمات، اإر�سادات...( للم�ساهمة الفعالة؟ ح. 
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ابداأ بالتخطيط لبناء وت�سميم اأحد االأن�سطة بداية متوا�سعة وق�سيرة، وذلك باختيار اأحد االأن�سطة المنا�سبة وغير المعقدة، والتي ال تتطلب جهًدا كبيًرا في بنائها، وراِع  • 
المكونات الرئي�سة لبناء وت�سميم الن�ساط.

ر خطة البناء والت�سميم. ب( وفي �سوء النتائج التي تتو�سل اإليها طوِّ ل.. جرِّ ل.. عدِّ ب.. تاأمَّ ب )بنف�سك( الن�ساط الذي قمت ببنائه وت�سميمه واتبع الخطوات التالية: )جرِّ جرِّ • 
م.. تاأمل(، ونعني بها:  ه.. ادعم.. راقب.. قيِّ ح.. وجِّ انتقل اإلى المرحلة التالية، واتبع الخطوات االآتية )و�سِّ • 

ح( g للمتعلمين النواتج المتوقعة، واأهداف الن�ساط، وخطواته، واإجراءاته، واأ�سلوب تطبيقه.  )و�سِّ
ه( g اأعط المتعلمين تعليمات محددة لتنفيذ الن�ساط، وتاأكد من اأنها مفهومة من الجميع.  )وجِّ

)ادعم( g اأف�سح للمتعلمين عن توقعاتك العالية لتعّلمهم، وحّفزهم على ممار�سة الن�ساط والتفاعل معه. 
)راقب( g تجّول بين المتعلمين اأثناء تنفيذ الن�ساط، وتاأّكد من �سيرهم وفق ما خططت له.

م( g بعد االنتهاء من تنفيذ الن�ساط اتبع اأحد اأ�ساليب واأدوات التقييم المنا�سبة له، وليكن للمتعلمين دور  )قيِّ
فّعال في التقييم، وراِع اأن يكون التقييم على ثالثة محاور )النواتج، والن�ساط، واالأداء(.

اإليها في  ل( g اأعط نف�سك فر�سة للتاأّمل واإعــادة التفكير في الن�ساط، في �سوء النتائج التي تو�سلت  )تاأمَّ
تقييمه، وا�ستثمر نتائج تاأملك في تطوير االأن�سطة القادمة.

م بها جودة بناء وتصميم أنشطة التعلم الثرية: المعايير والمحكات التي تقيِّ

ينبغي اأن ُتبنى اأن�سطة التعلم وت�ستند اإلى املعايري واملحكات التالية:
قوي  ب�سكل  التعليمي  بالناتج  ترتبط  اأن  1 .

وتعمل على تحقيقه.
اأن ت�ستثير التفكير لدى المتعلم. اأن تثير الدافعية لدى المتعلم.. 2 3 .

اأن توظف اأكبر قدر من الحوا�ص. اأن تراعي خبرات المتعلمين.. 4 اأن تت�سم بالو�سوح بحيث ال يحتاج المتعلم اإلى مزيد من . 5 6 .
ال�سرح والتف�سير.

اأن ي�ستمتع المتعلم في تنفيذها. اأن تكون عملية وتطبيقية.. 7 اأن تتنا�سب مع خ�سائ�ص المتعلمين وقدراتهم.. 8 9 .
اأن تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين. اأن توظف التقنيات والو�سائط التعليمية بقدر االإمكان.. 10 اأن تتميز باالبتكار والتجديد في الطرح والفكرة.. 11 12 .

اأالَّ تتعار�ص مع القيم واالأخالق. اأن تتنا�سب مع الوقت المتاح.. 13 14 .
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نظرية الذكاءات المتعددة لـ»جاردنر« وعالقتها بأنشطة التعلم الثرية:

تتمتع نظرية الذكاءات المتعددة بخ�سائ�ص جعلتها ُتحِدث ثورة في مجال الممار�سة التربوية والتعليمية في اأمريكا عقب �سنوات قليلة من ظهورها؛ لما اأحدثته من تجديد 
وتغيير �ساعد على ا�ستثمار اإمكانات المتعلمين وتنميتها وتفعيل العمل التربوي وجعله يواكب التطور العلمي الذي حققته ال�سيكولوچيا المعرفية التي تتحرك هذه النظرية في 
تها بنف�ص جديد في مطلع االألفية الثالثة؛ حيث اأولت  اإطارها العلمي وعملت على اإدخال هواٍء جديد ومنع�ص على ال�سفوف الدرا�سية، وعلى الممار�سة التعليمية بوجه خا�ص، واأمدَّ
االهتمام للمتعلم قبل االهتمام بالمواد الدرا�سية، واأعطته الفاعلية المطلوبة واالأ�سا�سية للتعّلم، وقامت برعاية قدراته لتتبلور وتتفتح ب�سكل يحقق ذاته، كما اأنها وطدت عالقة 
التوا�سل بين المعّلم والمتعلم، واألغت االأحكام الم�سبقة على المتعلمين، وو�سفهم بنعوت �سلبية عندما ال ي�ستجيبون الإيقاعات تعليمية تعلمية معينة، كما اأنها عملت على مراجعة 

ا عنها، ويدعم المتعلم ويخدم ثقافته االجتماعية. ومن اأبرز خ�سائ�سها االآتي: ا جديًدا عو�سً مفاهيم الذكاء الكال�سيكية، وو�سعت مفهوًما اإجرائيًّ

مية. ت�ساعد على تح�سين مردود العملية التعليمية التعلُّ g 

ت�ساعد على رفع م�ستوى اأداء المعلمين. g 

تراعي طبيعة كل المتعلمين في ال�سف الدرا�سي. g 

تنطلق من اهتمامات المتعلمين وتراعي ميولهم وقدراتهم. g 

ت�ساعد على تنمية قدرات المتعلمين وتطويرها. g 

تن�سف كل المتعلمين، وتعتبر اأن لكل منهم قدرات معينة. g 

أهم مبادئ نظرية الذكاءات المتعددة في مجال الممارسة التعليمية التعلمية:

الذكاء غير المفرد؛ هو ذكاءات متعددة ومتنوعة، وخا�سع للتنمية والتغير.. 1

كل �سخ�ص لديه مزج فريد لمجموعة ذكاءات ن�سطة ومتنوعة. 2 .

تختلف الذكاءات كلها في النمو، داخل الفرد الواحد، اأو االأفراد وبع�سهم البع�ص. 3 .

ف على ذكاءاته المتعددة وتنميتها. يجب اإتاحة الفر�سة لكل �سخ�ص كي يمكن التعرُّ 4 .

ا�ستعمال اأحد اأنواع الذكاءات المتعددة يمكن اأن ي�سهم في تنمية وتطوير نوع اآخر من اأنواع الذكاءات المتعددة. 5 .

قيا�ص  المتعددة، وكذلك  الــذكــاءات  اأنـــواع  نــوع من  وراء كل  تقف  التي  المعرفية  العقلية  الــقــدرات  وتقييم  قيا�ص  يمكن  6 .

ال�سخ�سية وقيا�ص المهارات والقدرات الفرعية الخا�سة بكل نوع من اأنواع هذه الذكاءات.

يمكن التعرف على الذكاءات المتعددة، وقيا�سها، وتحديدها. 7 .
اأنواع الذكاءات المتعددة
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أنواع الذكاءات المتعددة:

تتاألف نظرية جاردنر في الذكاءات المتعددة من عدة اأنواع من الذكاءات، اأهمها حتى االآن ما يلي: 

نماذجـــهوصفــــهالذكــــاء

اللغوي

القدرة على تعلم اللغات، وا�ستعمال اللغة في تحقيق بع�ص االأهــداف، ف�ساًل عن اإنتاج وتاأويل مجموعة من العالقات 
الم�ساعدة على نقل معلومات لها داللة، واإدراك المعاني ال�سمنية، والقدرة على االإقناع.. كما ي�ستمل هذا الذكاء على 
القدرة على ا�ستعمال اللغة للتعبير عما يدور في النف�ص ب�سكل بالغي اأو �ساعري، ويحب اأ�سحاب هذا الذكاء القراءة 
اأن لهم مقدرة كبيرة على تذكر االأ�سماء واالأماكن والتواريخ  والكتابة ورواية الق�س�ص )االإنتاجات اللغوية(، كما 

واالأ�سياء قليلة االأهمية.

وال�سـعــــــراء،  والخطبـــــــاء  ــــاب  الكتَّ
ـــــــون، وكّتـــــــاب االإدارة،  والمعلمـــــــــ
ـــــــرة،  ـــــــن الحــــ ـــــــاب المهــــــــــ واأ�سحــــــــ

والفكاهيون، والممثلون.

المنطقي الريا�سي

القدرة على ا�ستخدام االأعداد اأو االأرقام بفاعلية، واإدراك العالقات المنطقية )ال�سبب والنتيجة(، والت�سنيف واال�ستنتاج، 
والتعميم واختبار الفرو�ص، وكذلك القدرة على التفكير المنطقى.. كما ي�ستمل الذكاء المنطقي الريا�سي على: 
ا؛ وهذا النوع من الذكاء  ا، وتنفيذ العمليات الريا�سية، وتحري الق�سايا علميًّ القدرة على تحليل الم�سكالت منطقيًّ
يغطي مجمل القدرات الذهنية التي تتيح لل�سخ�ص مالحظة وا�ستنباط وو�سع عديد من الفرو�ص ال�سرورية الإيجاد 
الحلول للم�سكالت، وكذا القدرة على التعرف على الر�سوم البيانية والعالقات التجريدية والت�سرف فيها.. والمتعلمون 

المتفوقون في هذا النوع من الذكاء يتمتعون بموهبة حل الم�سكالت، كما يطرحون االأ�سئلة ب�سكل منطقي.

العلمـــــــاء والعاملون فـــــــي البنوك 
بالريـــا�ســـــــيات  ـــــــون  والمهـتــــمـــــــــــــــ
ـــــــون  والمحامــ ـــــــون  والمبرمجــــــــــــــــ

والمحا�سبون.

الب�سري الف�سائي

ا وبطريقة ملمو�سة، كما يمّكن �ساحبه من اإدراك  القدرة على خلق تمثالت مرئية للعالم في الف�ساء وتكييفها ذهنيًّ
يتجلى  الذين  المتعلمين  اإن  عنه.  ت�سور  وتكوين  المجال  واإدراك  التفا�سيل،  واإبــراز  االأماكن،  على  والتعرف  االتجاه، 
اإلى  يحتاجون  كما  الجديدة،  المعلومات  لفهم  ملمو�سة  �سورة  اأو  ذهنية  �سورة  اإلــى  يحتاجون  الــذكــاء  هــذا  لديهم 
في  متفوقون  اأنهم  والمركبات، كما  المتاهات  األعاب  وتعجبهم  والــجــداول،  واللوحات  الجغرافية  الخرائط  معالجة 

الر�سم والتفكير فيه وابتكاره. 

الــمــخــتــ�ــســون فـــي فـــنـــون الخط 
والت�ساميم  الــخــرائــط  ووا�ــســعــو 
والمهنــد�ســــــــــــــــون المعمـــاريــــــــــــــون 

والر�سامون والنحاتون.

الج�سمي الحركي
القدرة على ا�ستخدام الج�سم باأكمله اأو اأجزاء منه لحل الم�سكالت، والقدرة على ا�ستخدام القدرات العقلية لتن�سيق 
حركات الج�سم، والقيام ببع�ص االأعمال والتعبير عن االأفكار واالأحا�سي�ص، كما يت�سمن هذ الذكاء مهارات ج�سمية 

معينة كالتن�سيق والتوازن والبراعة اليدوية اأو العقلية والقوة والمرونة وال�سرعة.

الـــــمـــــمـــــثـــــلـــــون والــــــريــــــا�ــــــســــــيــــــون 
والـــــــــجـــــــــراحـــــــــون والــــــمــــــقــــــلــــــدون 

والمو�سيقيون والراق�سون.
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نماذجـــهوصفــــهالذكــــاء

ال�سمعي

اأو الفهم التحليلي  اإدراك االأ�سوات وتحليلها والتعبير عنها، كما يعني الفهم الحد�سي الكلي لالأ�سوات،  القدرة على 
القيام  ي�ستطيعون  بهم، كما  المحيطة  باالأ�سوات  عــاٍل  اإح�سا�ص  لديهم  الذكاء  النوع من  والمتميزون في هذا  لها.. 
واإيقاعها، وكذا  اإيقاعها الزمني، واالإح�سا�ص بالمقامات ال�سوتية وَجْر�ص االأ�سوات  واإدراك  بت�سخي�ص دقيق للنغمات، 

االنفعال العاطفي لهذه العنا�سر ال�سوتية. 

المن�سدون والملحنون والقراء

التفاعلي 
االجتماعي 

يهتم هذا النوع من الذكاء بالقدرة على فهم نوايا ودوافع ورغبات االآخرين والتاأثير عليهم، واإدراك الحاالت المزاجية 
المختلفة  الموؤ�سرات  والتمييز بين  واالإيماءات،  الوجه  لهم ومقا�سدهم، ودوافعهم وم�ساعرهم، والح�سا�سية لتعبيرات 

التي تعد هاديات للعالقات االجتماعية ب�سورة عملية، ف�ساًل عن العمل بفاعلية مع االآخرين. 

المربــــــــــون ومندوبــــــــــو المبيعــــات 
والقادة  الــديــن  والــتــجــار ورجــــال 
والم�ست�ســـــــــــارون  ال�سيا�سيـــــــــــــــــــون 

واالأطبــــــاء.

الذاتي ال�سخ�سي

ونواياه  انفعاالته  فهم  على  الفرد  قــدرة  ويت�سمن  بمفرده،  العمل  وحــب  لها،  وفهمه  لذاته،  ال�سخ�ص  تاأمل  على  القدرة 
واأهدافه، والقدرة على التوافق مع النف�ص وفًقا لالإمكانات، والتوافق مع االآخرين، وتقدير الذات وتاأنيبها وقت الحاجة، 
ويتطلب ذلك اأن يكون لدى الفرد �سورة دقيقة عن نف�سه )جوانب القوة والق�سور( والوعي بحاالته المزاجية، وقدرته على 
ال�سبط، والفهم، واالحترام الذاتي.. والمتعلمون المتفوقون في هذا الذكاء يتمتعون باإح�سا�ص قوي باالأنا، ولديهم ثقة 

كبيرة بالنف�ص، ويحبذون العمل منفردين، ولديهم اأحا�سي�ص قوية بقدراتهم الذاتية ومهاراتهم ال�سخ�سية.

الفال�سفة، واالأطباء النف�سانيون، 
والزعماء الدينيون.

الطبيعي 
ا الح�سا�سية تجاه الظواهر الطبيعية االأخرى  القدرة على فهم الكائنات الطبيعية من نباتات وحيوانات، ويت�سمن اأي�سً
)مثاًل: ت�سكيالت ال�سحب والجبال(.. واالأ�سخا�ص المتميزون بهذا ال�سنف من الذكاء تغريهم الكائنات الحية ومالحظتها 

وت�سنيف االأ�سياء الطبيعية من نباتات وحيوانات، ويحبون اأن يكونوا دائًما جزًءا من الطبيعة. 

علمــــــــــاء الطبيعــــــــة، والرحالـــــون، 
ومربو الحيوانات، والمزارعون.
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كيف يمكن تقوية الذكاءات المتعددة لدى المتعلمين؟

يمكن تقوية الذكاءات المتعددة �سواء اأكانت قوية اأم �سعيفة من خالل تحديد االأنواع القوية منها وال�سعيفة با�ستخدام اأحد مقايي�ص الذكاءات المتعددة، وبعد تحديد جوانب 
القوة وال�سعف يمكن ا�ستخدام اأن�سطة تعليمية متعددة مرتبطة بكل نوع من اأنواع الذكاءات المتعددة لتقوية القدرات ال�سعيفة كما ياأتي:

الذكاءات وطبيعة األنشطة التي تناسبها
أمثلة من األنشطة الصفيةالذكاءم
نقا�سات، مناظرات، كتابة مفكرات، اجتماعات، مقاالت، ق�س�ص، ق�سائد �سعر، رواية ق�س�ص، اأن�سطة اإ�سغاء، قراءة.لغوي – لفظي1

اإجراء ح�سابات، جتارب، مقارنات، األعاب اأعداد، ا�ستخدام االأدلة، ت�سكيل الفر�سيات واختبارها، تفكري ا�ستنتاجي ا�ستقرائي.ريا�سي – منطقي2

خرائط املفاهيم، ر�سوم وخرائط بيانية، م�سروعات فنون، تفكري جمازي، تخيل، اأ�سرطة فيديو، �سرائح للعر�ص، عرو�ص ب�سرية.مكاين – ب�سري3

متثيل اأدوار، اأن�سطة ريا�سية بدنية، اأعمال يدوية، عر�ص عملية، متثيل املفاهيم باالإ�سارة دون كالم.حركي -  ج�سماين4

االإن�ساد، حتليل االأ�سوات، نربات االإلقاء.�سمعي5

م�سروعات جمتمعية، نقا�سات، تعلم تعاوين، األعاب جمموعات، تعليم واإ�سراف االأقران، اجتماعات، اأن�سطة اجتماعية، تبادل. اجتماعي6

كتابة املفكرات، تقييم ذاتي، تدري�ص �سخ�سي، درا�سة م�ستقبلية، نقا�ص حول امل�ساعر، تاأمل.ذاتي7

رحالت ميدانية بيئية، درا�سة بيئية، رعاية النباتات واحليوانات، عمل على الهواء الطلق، التعرف على االأمناط.طبيعي8

خطة دراسية حول عالمات الترقيم استناًدا إلى الذكاءات المتعددة

ال�سف: الرابع االبتدائي                                  المو�سوع: عالمات الترقيم 
الهدف: فهم وظائف اأربع عالمات ترقيم واالختالفات فيما بينها، وهي: عالمة اال�ستفهام، النقطة، الفا�سلة، عالمة التعجب.

)ذكاء لغوي( ي�ستمع المتعلمون اإلى �سرح لفظي لوظائف عالمات الترقيم، يقروؤون 
ُجماًل تت�سمن اأمثلة على كل واحدة من العالمات، يكملون ورقة عمل تطلب منهم و�سع 

عالمات الترقيم لفقرة خالية منه.

)ذكاء ريا�سي- منطقي( ي�سكل المتعلمون مجموعات من  4-6 اأفراد، لدى كل مجموعة �سندوق 
الترقيم. ت�سنِّف المجموعات  اأربــع غرف كل غرفة منها مخ�س�سة لواحدة من عالمات  اإلى  مق�سم 

نهايات الجمل بعالمات ترقيم مفقودة ) واحدة لكل نهاية( في الغرف االأربع وفًقا للترقيم المطلوب.
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)ذكاء مكاني- ب�سري(  ير�سم المعلم على ال�سبورة �سوًرا تو�سيحية تت�سل في معناها 
ب �سنارة(. و�سكلها بكل عالمة من عالمات الترقيم مثاًل )عالمة اال�ستفهام = كالَّ

اأن  المتعلمين  وبــاإمــكــان  اإجـــابـــة...  بتطلبها  تعلِّقنا  االأ�سئلة  الأن 
ي�سنعوا ت�سوراتهم الخا�سة بهم ثم ي�سعوها ك�سور في جمل مع 

تلوين عالمات الترقيم باألوان مميزة لها.

)ذكاء اجتماعي( ي�سكل المتعلمون مجموعات من 4-6 اأفراد، لدى كل متعلم اأربع بطاقات على 
كل واحدة منها اإحدى عالمات الترقيم مختلفة. ي�سع المعلم جملة تحتاج اإلى عالمة ترقيم معينة 
دائرة  مركز   في  المعينة  البطاقة  يرمون  الجملة  المتعلمون  يــرى  حالما  الراأ�سي.  العاك�ص  على 

مجموعتهم.
اأول متعلم في المجموعة يرمي بطاقة �سحيحة يح�سل على خم�ص نقاط والثاني على اأربع... وهكذا

)ذكاء حركي- ج�سمي(: يطلب المعلم من المتعلمين ر�سم عالمات الترقيم على 
ظهور بع�سهم البع�ص باالإ�سبع في الوقت الذي يقوم هو فيه بقراءة جمل.

)ذكاء ذاتي( ُيطلب من المتعلمين اأن ُين�سئوا ُجملهم الخا�سة بهم م�ستخدمين كل واحدة من 
عالمات الترقيم . ينبغي اأن تكون الجمل ذات �سلة بحياتهم ال�سخ�سية  )لعبة اجتماعية(.

ل عالمات الترقيم؛ وينطقونها  )ذكاء �سمعي(: ي�سنع المتعلمون اأ�سواًتا معينة تمثِّ
مًعا في اأثناء قراءة  متعلمين اآخرين لعينات من الجمل التي تقت�سي ا�ستخدام العالمات 

الم�ستهدفة.

يقوم  وعندما  ترقيم،  لكل عالمة  المتعلمين تخ�سي�ص �سوت حيوان  يطلب من  )ذكاء طبيعي( 
المعلم اأو اأحد المتعلمين بقراءة فقرة ما ي�سدر المتعلمون اأ�سوات الحيوانات الموافقة لكل عالمة 

ترقيم تواجههم.
يمكن اأن يخ�س�ص المتعلمون نباتات لعالمات الترقيم.

ل الذاتي للفصل الرابع: التأمُّ

اأ�سف هذه االأداة اإلى ال�سجل الخا�ص بك، وخ�س�سها للتاأّمل في المعايير الخا�سة بالمعّلم الجديد. 1 .
ا في مدى ا�ستيعابك للمعيار المهني، ومدى نجاحك في تحقيق المعيار الفرعي )ي�سرك المتعلمين في  مت لتعينك )بم�ساركة زمالئك( على التاأّمل ذاتيًّ هذه االأداة �سمِّ 2 .
عملية التخطيط لم�ستقبلهم(، من المعيار المهني الرابع )ت�سميم خبرات تعلم تتميز بالمرونة واالبتكار وتربط المتعلمين ببيئتهم الطبيعية خارج المدر�سة( وفق نموذج 

)فروقاع( وتفتح لك المجال لفر�ص النمو المهني ب�سكل فّعال.

ت�سميم خبرات تعلم تتميز بالمرونة واالبتكار وتربط المتعلمين ببيئتهم الطبيعية خارج المدر�سةالمعيار الرابع

ي�سرك المتعلمين  في عملية التخطيط لم�ستقبلهمالمعيار الفرعي

�ساأ�سعى اإلى بناء �سيناريو خا�ص بمهمة اأداء لهذا المعيار وفق )فروقاع(بناء مهمة االأداء الخا�سة بي

خطواتي في التخطيط لمهمة االأداء الخا�سة بي
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تطبيقاتـــــيتاأمــــلتيالمجـال

هدف 
ومبررات

ما الهدف الذي اأ�سعى اإليه من خالل 
هذا المعيار؟ ولماذا؟ وكيف؟

اأ�سعى اإلى تحقيق معيار )اإ�سراك المتعلمين في عملية التخطيط لم�ستقبلهم( وذلك كي اأ�سجع المتعلمين على تطوير 
نظرتهم التفاوؤلية والمتزنة للم�ستقبل وتنفيذها، وذلك من خالل تحفيزهم على:

- و�سع اأهداف �سخ�سية وخطط لتحقيق ذلك.
- اإتاحة الفر�ص للمتعلمين لتطوير مهاراتهم في �سناعة القرارات ال�سخ�سية، وتقييم الخيارات المتاحة في الحياة.

- البحث في اأماكن توافر المعلومات والخدمات المتعلقة بنمط الحياة وال�سحة والعالقات الب�سرية وتوظيفها.
- تقييم المهارات ال�سخ�سية لم�ساعدة المتعلمين في و�سع االأهداف والخطط. 

- تبني ا�ستراتيجيات معينة لتح�سين هذا الجانب من الممار�سة المهنية عند ال�سرورة.

جذب 
واحتفاظ

كيف �ساأجذب نف�سي اإلى تطبيق هذا 
العن�سر؟ وكيف �ساأنخرط فيه؟

�ساأ�سع لنف�سي طرًقا واأدوات اأقدمها لنف�سي اأحياًنا، واأخرى يدعمني بها زمالئي في المدر�سة وقت الحاجة؛  كاأن اأتقم�ص 
ا اأدوار طالبي، اأ�سع على �سجل تح�سيري عبارة )من �سنَّ �سنة ح�سنة ...( الأتذكر هذا المعيار لو ن�سيته.   عاطفيًّ

اإمداد
كيف �ساأقدم الدعم لذاتي؟ ومن 

�سيقدم لي الدعم الأ�ستمر في تنفيذ 
هذا المعيار في جميع ح�س�سي؟

اأجعل اأحد زمالئي يتابعني في درو�ص وحدات متتالية ليالحظ اأدائي لهذا المعيار وعدد مرات تطبيقه، ونمثل مًعا نتائج 
ذلك في منحنى تعلم ب�سكل م�ستمر.

تاأمل واإعادة 
تفكير

من �سيتيح لي تلقي تغذية راجعة عن 
تطبيقاتي حول هذا المعيار؟

اأ�سباب فترات التوقف - اإن وجدت -  اأدائــي كل ح�سة حول هذا المعيار، و�ساأتعرف على  �ساأتاأمل منحنى التعلم وم�ستوى 
واأخطط للتح�سين مبا�سرة.

كيف �ساأقيم ذاتي وعملي وخطتي تقييم
الم�ستقبلية الخا�سة بهذا المعيار؟

�ساأجعل على مكتبي محكات االأداء التي حددتها في �سيناريو )فروقاع(، واأ�سّمنها في اأداة تقويم ذاتي واأراقب اأدائي وفقها.

ملءمة
كيف �ساأجعل مهمتي االأدائية التي 

اأقوم بها مالئمة لنمط ذكائي وتعلمي؟ 
وكيف اأوائمها مع ذكاءاتي االأخرى؟

اأحدد نمط تعلمي وذكائي واأخطط لمهمة االأداء وفقها، وكذلك من خالل هذه المهمة اأنمي ذكاءاتي االأخرى؛ فمثاًل 
اأجعل  الــقــراءة حــول كيف  المعيار من خــالل  هــذا  نف�سي في  تنمية  اإلــى  اأ�سعى  ال�سمعي  اللغوي ونمطي  لتنمية ذكائي 

المتعلمين يخططون لتعلمهم الم�ستقبلي، اأ�سمع )�سي دي( الأحد الخبراء حول هذا المجال... اإلخ.

كيف �ساأجعل اإجراءات مهمتي تنظيم
مت�سل�سلة وذات جاذبية وفاعلية؟

اأفكر في مهمتي االأدائية الخا�سة بهذا المعيار وكاأنها ق�سة اأجعل لها بداية تجذبني باأن اأكتب ال�سيناريو الخا�ص بالمهمة باأكملها 
واأرتب خطوات بدايتي واأحدد اإجراءات الدعم من الزمالء ووقتها اأوائم في خطواتي بين التدريب والتغذية الراجعة والتعديل.



استراتيجيات التعلُّم النَّشط

الفصل
الخامس
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األهداف:     

�سوف ي�ساعدك هذا الف�سل على اأداء عملك طبًقا للمعايير المهنية للمعلم.. و�ست�سبح في نهايته قادًرا على اأن:
تتمّكن من مهارات تطبيق ا�ستراتيجيات التدري�ص )التعليم والتعّلم( وفق معاييرها العلمية؛ لتحقيق نواتج التعّلم المرغوبة،  1 .

و�سواًل اإلى الفهم.
توظف ا�ستراتيجيات التدري�ص )التعليم والتعّلم( لتحقيق اأهداف التعّلم الّن�سط بوعي وثقة. 2 .

توّظف ا�ستراتيجيات التدري�ص )التعليم والتعّلم( لتعميق فهم المتعلمين، ودعم تعّلمهم. 3 .
توائم ممار�ساتك في التخطيط لتوظيف ا�ستراتيجيات التدري�ص )التعليم والتعّلم(، مع المعايير المهنية للمعّلم. 4 .

تتعاون مع زمالئك في اإثراء خبراتكم ومعارفكم ومهاراتكم في مجال ا�ستراتيجيات التدري�ص )التعليم والتعّلم(، في اإطار فل�سفة المجتمعات المهنية المتعّلمة. 5 .

يغطي هذا الف�سل مجاالت من المعرفة والمهارات المهنية التي ت�ساعدك على تطوير ممار�ساتك في اختيار وتطبيق ا�ستراتيجيات التعلم الن�سط المنا�سبة لتنفيذ خبرات التعليم 
والتعلم طبًقا للمعايير المهنية للمعّلم التالية:

المعايير المهنية ذات الصلة بالفصل الخامس

المعايير الفرعيةالمعيارالرقمالمعايير الفرعيةالمعيارالرقم

المعيار 
األول

 التمكن من التخ�س�ص
 وتدري�ص مادته وفق

اأهداف املنهج.

-  يعرف اال�سرتاتيجيات املالئمـــــــة لتدري�ص التخ�س�ص 
التي تنا�سب خمتلف اأعمار املتعلمني وقدراتهم.

 المعيار
الثالث

توظيف ا�سرتاتيجيات 
وطرائق التعليم 

والتعلم وم�سادره التي 
تتمحور حول املتعلم.

-  يوظف مجموعة متنوعة من طرائق التعليم والتعلم الإ�سراك 
المتعلمين في تعلم فاعل، ويقيم مدى فاعلية ا�ستراتيجيات 

وطرائق التعليم والتعلم وم�سادرهما.
-  يعرف ويفهم ا�ستراتيجيات اإدارة عمليات التعليم والتعلم.
-  يخطط لدعم تعلم المتعلمين وفق احتياجاتهم الفردية.

المعيار 
السادس

تهيئة بيئات تعلم 
اآمنة وداعمة 

ومحفزة لالبتكار 
واالإبداع.

-  يهيئ بيئات تعلم ت�سجع المتعلمين على تحمل 
م�سوؤولية تعلمهم.

-  يهيئ بيئة تعلم تمكن المتعلمين من االنخراط في 
خبرات تعلم هادفة ومثيرة تتحدى تفكيرهم.

-  يوفر خبرات تعلم تتيح للمتعلمين توظيف مهارات 
التفكير الناقد ومهارات التفكير العليا.

المنا�سبــــة  اختيــــــارك لال�ستراتيجيــة  اإن 
مـــتـــعـــة، ويجعل  اأكــــثــــر  يــجــعــل عــمــلــك 
المتعلميــن اأكثـــر فاعليـــة ون�ساطـــًا، بـــل 

اأكثر فهًما وتطبيًقا لما تعلموه.
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توطئــة:     

ما زلَت معنا - اأخي المعلم - عبر ف�سول هذا الدليل ن�سعى للتخطيط الجيد للتعلم الن�سط وتنفيذه بفاعلية، وكثيًرا ما يجد المعلمون اأنف�سهم في حيرة حول اال�ستراتيجية 
التي �سي�ستخدمونها لتنفيذ خبرات التعليم والتعلم بفاعلية وجاذبية.

وتعد ا�ستراتيجيات التدري�ص عن�سًرا من عنا�سر المنهج،  فاإذا كانت االأهداف تجيب عن �سوؤال: لماذا نعلم؟ والمحتوى يجيب عن �سوؤال: ماذا نعلم؟ فاإن ا�ستراتيجية التدري�ص تجيب عن 
�سوؤال كيف نعلم ونتعلم؟ وال �سك اأن االأهداف والمحتوى الجيدْين ال يمكن اأن ي�سال بالمتعلم اإلى تحقيق نواتج التعلم المن�سودة بدون ا�ستخدام ا�ستراتيجية التدري�ص التي تحقق ذلك.

و�سنحاول من خالل هذا الف�سل التعرف على العديد من ا�ستراتيجيات التعلم الن�سط..

تعريف االستراتيجية:

يعتبر م�سطلح اال�ستراتيجية من الم�سطلحات الع�سكرية الذي يعرف بفن �سناعة الخطط الموجه نحو تحقيق االأهــداف.. وتعد اال�ستراتيجية في التربية خطًطا متكاملة 
تاأخذ في اعتبارها كل االإمكانات والبدائل المتاحة؛ لتحقيق اأهداف تربوية محددة، وبدرجٍة عالية من النجاح. ويتم اختيار اال�ستراتيجية على اعتبار اأنها اأن�سب و�سيلة لتحقيق 
االأهداف ونواتج التعلم المرغوبة، والمعلم الفعال هو الذي يطور مهاراته في ا�ستخدام ت�سكيلة كبيرة من ا�ستراتيجيات التعليم والتعلم، ويجيد ا�ستخدام اال�ستراتيجيات المالئمة 

منها في المواقف التعليمية المختلفة.
 وقد عرفت كوجك )1997م( اال�ستراتيجية في التعليم باأنها »خطة عمل عامة تو�سع لتحقيق اأهداف معينة، ولتمنع تحقيق مخرجات غير مرغوب فيها«، بينما اأ�سار  قنديل )1418هـ( 
اإلى اأن »ا�ستراتيجيات التدري�ص هي �سياق من طرق التدري�ص الخا�سة والعامة المتداخلة والمنا�سبة الأهداف الموقف التدري�سي، والتي يمكن من خاللها تحقيق اأهداف ذلك الموقف 

باأقل االإمكانات، وباأجود م�ستوى ممكن«.
وعلى ذلك تعد اال�ستراتيجية مجموعة من القرارات التي يتخذها المعلم، وتنعك�ص فى اأنماط من االأفعال يوؤديها المعلم والمتعلمون في الموقف التعليمي، وتكون �ساملة ومرنة 

وتراعي طبيعة المتعلمين، وتمثل الواقع الحقيقي لما يحدث داخل الف�سل.

ومن أهم خصائص االستراتيجية التعليمية الجيدة أنها:

�ساملة؛ بمعنى اأنها تت�سمن كل المواقف واالحتماالت المتوقعة. مرتبطة ارتباًطا وا�سًحا باالأهداف التربوية واالجتماعية واالقت�سادية.. 1 2 .
طويلة المدى بحيث تتوقع النتائج وتبعات كل نتيجة. مرنة وقابلة للتطوير.. 3 4 .

عالية الكفاءة من حيث مقارنة ما تحتاج اإليه من اإمكانات عند التنفيذ مع ما تنتجه من مخرجات تعليمية. 5 .
جاذبة وتحقق المتعة للمتعلم اأثناء عملية التعلم. توفر م�ساركة اإيجابية من المتعلم، و�سراكة فعالة بين المتعلمين.. 6 7 .
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معايير اختيار استراتيجية التدريس:

تتــــــالءم مـــــــــــع المتعلميـــــــــن وتنا�ســــــــــــب مراحلهــم العمريــــــــــــة  1 .
واحتياجاتهم المعرفية والمهارية والوجدانية.

ن من ا�ستخدام مجموعة متنوعة من المواد التعليمية المحفزة على  تمكِّ 2 .
التفكير واإ�سراك جميع المتعلمين فى الدر�ص.

تدعم اإيجابية المتعلم وم�ساركته في العملية التعليمية. تعمل على ا�ستثارة اهتمام المتعلم ودافعيته نحو التعلم.. 3 4 .

مع  تتوافق  بحيث  المتعلمين  بين  الفردية  الــفــروق  تــراعــي  5 .
ميولهم وا�ستعداداتهم وقدراتهم.

والتجربة  والمالحظة  بالعمل  التعلم  مثل:  التعلم،  قوانين  اإلــى  ت�ستند  6 .
والخطاأ.

تتنا�سب مع االأهداف التعليمية المراد تحقيقها. تتنا�سب مع طبيعة المادة الدرا�سية وخ�سائ�سها ومتطلباتها.. 7 8 .

تــتــنــا�ــســب مـــع االإطــــــار الــزمــانــي والــمــكــانــي لــلــدر�ــص، واأعـــــداد  9 .
المتعلمين داخل ال�سف.

واالأدوات  والو�سائل  للمدر�سة،  والب�سرية  المادية  االإمكانيات  تتنا�سب مع  10 .
التعليمية المتاحة. 

ن المعلم من تنفيذ اال�ستراتيجية بكفاءة بما ي�سمن تحقيق نواتج التعلم الم�ستهدفة، وهو ما يعني اأن المعلم ُمطالب بالتدرب على  تمكِّ 11 .
تنفيذ اال�ستراتيجية وتقويم ممار�ساتها لها مرة بعد اأخرى لتطوير االأداء.

اأو االأ�سلوب، وما الطرق واالأ�ساليب - في واقع االأمر - اإال جزء �سلوكي مما  اأو�سع مفهوًما وممار�سًة من الطريقة  اأن اال�ستراتيجية  على �سوء هذه الخ�سائ�ص والمعايير نرى 
تعنيه اال�ستراتيجية وتقوم بتوظيفه لتحقيق اأهدافها، وهناك حدود فا�سلة بين ا�ستراتيجيات التدري�ص، وطرائقه واأ�ساليبه؛ حيث يق�سد بطريقة التدري�ص مجموع الخطوات التي 
ي�ستخدمها المعلم في اإي�سال محتوى المنهج للمتعلم اأثناء قيامه بالعملية التعليمية، اأما اأ�سلوب التدري�ص فهو مجموعة االأنماط التدري�سية الخا�سة بالمعلم والمف�سلة لديه؛ 

اأي اأن اأ�سلوب التدري�ص يرتبط ارتباًطا وثيًقا بالخ�سائ�ص ال�سخ�سية للمعلم. 

ونعرض عليك بعض أهم استراتيجيات التدريس للتعلم النشط:

اإن ا�ستخدام ا�ستراتيجية تدري�ص واحدة لي�ص بكاٍف، والم�ستوى االأمثل لكل ا�ستراتيجية يختلف باختالف طبيعتك ومهمتك، ون�سعى خالل ال�سفحات التالية لتقديم عدد من اال�ستراتيجيات 
التعليمية التعلمية التي �ست�ساعدك في تنفيذ الخبرات التعليمية التعلمية بفاعلية وجاذبية، االأمر الذي يحث المتعلمين على االنهماك في التعلم، ويجعلهم م�سوؤولين عن تعلمهم، 
وقادرين على بناء اأفهامهم.. وتتمثل هذه اال�ستراتيجيات فيما يلي: التعلم التعاوني، وخرائط المفاهيم، والمناق�سة، واال�ستق�ساء، ولعب االأدوار، وحل الم�سكالت، والم�سروعات، وهذا ال يعني 

اأن هذه هي كل اال�ستراتيجيات التي تحتاج اإليها، اإال اأنها هي ما نراه اأولى بالتناول في هذا الدليل وهو ما �سمحت به الم�ساحة المتاحة لهذا الف�سل من هذا الدليل. 

يجـــــــب اأن تـــــــدرك - اأخـــــــي 
المعلـــــــم - اأنه لي�ص هناك 
تدريــــــ�ص  ـــــــة  ا�ستراتيجيــــــــ
ُمثلى، واأن اال�ستراتيجية 
التــــدريــــــــ�ص  فـــــــي  الجيدة 
التعلم  ُتحـــــــِدث  التي  هي 

باأق�سر ال�سبل واأي�سرها.
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أوالً: استراتيجية التعلم التعاوني:

ف ا�ستراتيجية التعلم التعاوني باأنها اإحدى ا�ستراتيجيات التعلم الن�سط التي تعتمد على التفاعل االإيجابي بين المتعلمين داخل مجموعات �سغيرة، ي�ساعد كل منهم االآخر،  ُتعرَّ
لتحقيق هدف تعليمي م�سترك ولي�سل جميع اأفراد المجموعة اإلى حد االإتقان. ويتم تقويم اأداء مجموعة المتعلمين وفق محكات مو�سوعة م�سبًقا يقوم فيها كل متعلِّم بدور محدد 

في اإطار الت�ساور، والمناق�سة، واإبداء الراأي عند حل م�سكلة ما، اأو القيام بمهمة ما.

مميزات التعلم التعاوني:

للتعلم التعاوني مميزات عديدة؛ حيث اأثبتت الدرا�سات واالأبحاث النظرية والعملية فاعليته، واأ�سارت تلك الدرا�سات لـ )جون�سون وجون�سون وهولبك، 2004( اإلى اأن التعلم التعاوني 
ي�ساعد على:

رفع م�ستوى التح�سيل الدرا�سي. • 
التذكر لفترة اأطول. • 

ا�ستعمال عمليات التفكير العليا بكثرة. • 
تقبل وجهات نظر االآخرين. • 

زيادة الدافعية الداخلية. • 

تنمية العالقات االإيجابية بين الفئات غير المتجان�سة. • 
تكوين مواقف اأف�سل تجاه المدر�سة. • 

تكوين مواقف اأف�سل تجاه المعلمين. • 
احترام اأعلى للذات. • 

م�ساندة اجتماعية اأكبر. • 
تنمية التوافق النف�سي االإيجابي. • 

تنمية ال�سلوكيات التي تركز على العمل. • 
اكت�ساب مهارات تعاونية اأكثر. • 

ولتكون – اأخي المعلم- على دراية تامة بمفهوم التعلم التعاوني، وحتى ال يختلط عليك بغيره من اأنواع التعلم التي تتم في مجموعات - ن�سوق اإليك اأ�س�سه المميزة التي يرتكز 
عليها وي�ستمد منها مفهومه؛ فالتعلم التعاوني اأكثر من اأن يجل�ص المتعلمون في مجموعات ويبلغوا بالعمل مًعا ولي�سوا فرادى، فاإنه من الممكن اأن يتناف�سوا واإن جل�سوا متقاربين؛ 

لذا ال بد من التاأكد من تطبيق اأ�س�ص التعلم التعاوني )اأبو الن�سر، وجمل، 2005(، وهي:

. االعتماد المتبادل االإيجابي: يق�سد به �سعور المتعلمين باحتياجهم لبع�سهم البع�ص؛ حتى يتمكنوا من اأداء المهام الموكلة اإليهم بنجاح •

. ا لوجه: �سعي المتعلمين اإلى زيادة تعلم بع�سهم من البع�ص االآخر وجًها لوجه وحدوث تفاعل اإيجابي بينهم الإنجاز المهمة المكلفين بها بنجاح • التفاعل المعزز وجهاً

. ا في التعلم حتى يتقن المطلوب منه تعلمه • الم�سوؤولية الفردية: ال�سعور بالم�سوؤولية الفردية اأثناء التعلم التعاوني بما يخدم م�سوؤولية المجموعة،  فهو ُمطالب باأن يبذل جهًدا فرديًّ

يتعزز االعتماد المتبادل والتفاعل االإيجابي وجًها لوجه بين اأع�ساء المجموعة اإذا كانت لديهم مهارات اجتماعية )القيادة، القدرة  المهارات االجتماعية  )البين�سخ�سية(:  •
على اتخاذ القرارات، بناء الثقة، التوا�سل، حل النزاعات، اإثارة التفكير،...( تماَر�ص اأثناء التعلم بطريقة تعاونية.



96

معالجة عمل المجموعة: • نظًرا الأن التعلم التعاوني يتطلب قيام اأفراد المجموعة باأداء مهمة معينة من خالل التفاعل االيجابي بينهم وجًها لوجه، والذي يعتمدون فيه 
على توظيف مهاراتهم االجتماعية.. فثمة احتمال وارد اأن تحدث اأخطاء في اأداء بع�ص اأو كل هوؤالء االأفراد هذه المهمة، ف�ساًل عن عدم اإتمام هذا التفاعل بال�سكل المطلوب 
ل�سعف في هذه المهارات؛ لذا تحتاج مجموعة التعلم التعاوني من المعلم اإلى تخ�سي�ص وقت محدد لمناق�سة عملها، وتقويم م�سار تقدمها، ومدى قدرتها على المحافظة 

على عالقات ات�سال جيدة بين اأفرادها.
ولتحقيق هذه االأ�س�ص ال بد اأن تعرف - اأخي المعلم - دورك لتحقيقها، ودور المتعلمين نحو ذلك.. وتتمثل االأدوار فيما يلي:

دور المتعلــــمدور المعلـــماألساس

االعتماد 
املتبادل 
االإيجابي

تــو�ســـــيــــــــــــح الــمــهـــمــــــــــــــــــة  1 .
التعليمية المطلوبة من 

المتعلمين.
االأداء  مــ�ــســتــوى  تــو�ــســيــح  2 .
المتوقع من المتعلمين.

حــــــث اأفـــــــراد المجموعــة  3 .
على التعاون.

اأهــــداف م�ستركة  و�ــســع  4 .
تــعــمــل الــمــجــمــوعــة على 

تحقيقها.
منـــــح اأفــــــــراد المجموعــة  5 .

تعزيزات م�ستركة.
االأدوار  تـــــــــــحــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــد  6 .

والم�سوؤوليات.
اإنجاز  يتطلبــه  ما  توفيـــر  7 .

المهمة من المواد.

اإنجاز الهدف المن�سود. 1 .
تنظيم الوقت.  2 .

التاأكد من فهم المجموعة ما ُطـــلــــب  3 .
منهم. 

حل الخالفات والنزاعات. 4 .
لــــزمــــيــــلــــه على  تـــ�ـــســـجـــيـــع كــــــل فــــــــرد  5 .

الم�ساركة االإيجابية.
ت�سجيل ما يدور من نقا�سات وما تتو�سل  6 .

اإليه المجموعة من نتائج وقرارات.
المــاديـــــــــــــــــة   الــبـــيـــــئـــــــــــــــــــــــــة  تنظيـــــــــــــــــــــم  7 .

للمجموعة.
مــــــــــن تقـــــــــــــــــدم المجموعة  الـــتـــــاأكـــــــد  8 .

نحو الهدف في الوقت المنا�سب.
تقبل النقد االإيجابي. 9 .

تن�سيق ن�ساطات المجموعة. 10 .
مراعاة العالقات المنطقية بين المهام  11 .

واالأدوار.

دور المتعلــــمدور المعلـــماألساس

التفاعل 
املعزز 
وجًها 
لوجه

علـــــى  المتعلميــــــن  حـــــــــث  1 .
عنا�سر التفاعل االإيجابي 
فـــــــــــي دور  )المو�سـحــــــــــــــــــة 

المتعلم(.
مالحظة حدوث التفاعل  2 .
االإيجابي بين المتعلمين 
اأثنــــــــــــاء التعلــــــم، وتقديم 
مكافــــــــاآت للمجموعـــــــــات 
التي ي�سود فيها مثل هذا 

التفاعل بين اأع�سائها.

تبادل الم�سادر والمعلومات فيما بينهم. 1 .
النقا�ص الفكري فيما بينهم. 2 .

م�ستوى  عن  راجعة  تغذية  وتلقي  تقديم  3 .
التقدم التح�سيلي فيما بينهم.

اتخاذ قرارات م�ستركة. 4 .
الجلــــو�ص علـــى نحـــــو متقـــــــارب حتـــى  5 .
ي�سهل عليهم التحدث عن كل جوانب 
المهام التي يكلفون بها وتبادل االأدوات 

والم�سادر.
الجهـــود  الم�ساعــــدة وت�سجيــــع  تبــــادل  6 .
التعلمية )من خالل ال�سرح والمناق�سة 

وتعليم كل واحد زمالءه ما يعرفه(.
الدعـــــــم والم�سانـــــــدة ال�سخ�سية )كل  7 .

متعلم ملتزم بدعم متعلم اآخر(.
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دور المتعلــــمدور المعلـــماألساس

امل�سوؤولية 
الفردية

التقويم الم�ستمر الأداء  1 .
ـــــــم، ومنـــح  ـــــــل متعلـ كــــــ

الدرجة للمجموعة.
اإعطــــــاء اختبــــــار فـــردي  2 .
لنــــا  )كتابـــي( يك�ســـف 
عن مدى اإتقان ما تعلمه 
اأو مـــــا كلــــــف بـــــه مـــن 
اأن يترتـــب  اأعمـــــال دون 

عليها تقييم.
ا  اختيار متعلم ع�سوائيًّ 3 .
�سرح  بتقديم  وتكليفه 
معلومة اأو عر�ص مهارة 
اأفراد مجموعته  لبقية 

اأو لل�سف باأكمله.
مالحظــــــة اأداء الفـــــــــرد  4 .
ومدى  مجموعتـــــــه  في 

تقدمه في التعلم.

القيام بدوره المحدد بدقة. 1 .
اال�ــســتــفــادة مــن زمــالئــه فــي تح�سيله  2 .

العلمي.
ا�ستيعاب عمل المجموعة كلها. 3 .

دعم بقية اأفراد المجموعة. 4 .

دور المتعلــــمدور المعلـــماألساس

املهارات 
االجتماعية

التاأكـــــــــــــد مــــــــــــــن اإدراك  1 .
حلـاجـتـهـــــــم  املتعلميــــــــن 

الفعلية للمهارة.
حتــــــــــديــــــــــد املــــــــــــهــــــــــــارات  2 .
الالزمـــــــة  االجتماعيـــــــة 

للمجموعة.
تدريبهم على املهارات. 3 .

ــــــــــــــن فهم  ـــــد مـــ ـــ ـــ ـــــاأكـــ ــتـــ الـــ 4 .
املتعلميــــن ماهيـــة املهارة 
ومتــــــــى يجـــــــــــب عليـــــهم 

ا�ستخدامها.
تدريبية  مــواقــف  اإيــجــاد  5 .
للت�سجيـــــــع علــــى اإتقـــان 

املهارة.
التاأكد من اأن املتعلمني  6 .
ويعرفون  املهارات  ميتلكون 
االإجـــــــــــــــــــراءات الـــــالزمـــــة 
مـــدى جناحهم  ملــعــاجلــة 

في ا�ستخدامها.
الــتـــاأكــــــد مـــــــــن مثابـــرة  7 .
ممار�سة  على  املتعلمني 
اأن ت�سبـــــح  اإلـــــــى  املهـــــارة 

ا. اإجراء عاديًّ

�سبط املجموعة. 1 .
تنظيم الوقت. 2 .

اإتاحة الفر�ص للجميع. 3 .
عر�ص االأفكار بو�سوح. 4 .

التخطيط وجدولة العمل. 5 .
قبول الراأي االآخر. 6 .

اإ�سغاوؤه للمتحدث واإقباله عليه. 7 .
م�ساعدته لالآخرين. 8 .

طرح اأ�سئلة مثرية للتفكري. 9 .
متحي�ص االأفكار. 10 .
ا�ستمطار االأفكار. 11 .

جمع املعلومات. 12 .
اقرتاح البدائل. 13 .

اختيار احلل. 14 .
دعم تنفيذ القرار. 15 .

متابعة التنفيذ. 16 .
التوفيق بني االآراء. 17 .

تدعيم التوا�سل. 18 .
اإ�سعار االآخرين باأهميتهم. 19 .

تكليفهم مبا ي�ستطاع. 20 .
اإعطاوؤهم فر�سة للنجاح. 21 .

مناق�سة ال�سلوك ال االأ�سخا�ص. 22 .
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دور المتعلمدور المعلماألساس

معاجلة 
عمل 

املجموعة

تفقــــــد عمـل املجموعــــات  1 .
اأثناء االأداء.

اإعطاء املجموعات تغذية  2 .
اأثناء  االأداء  راجعة حول 

العمل وبعده.
اإعطـــــاء الــ�ســـف باأكمله  3 .
تغذية راجعة عن جممل 

اإنتاجهم.
اإقامـــــــــة احتـفــاالت علـــــى  4 .
مـــ�ســــتـــــــــــــــــوى املجموعـــــــــة 

وم�ستوى ال�سف.
تقييــم نوعيـــــــة التفاعــــل  5 .
اأعـ�ســـــاء املجموعة  بيــــــن 
اأثنـــــــــــاء عملــــهم للو�سول 
ا اإلى  بتعلم بع�سهم بع�سً

حدوده الق�سوى.

و�ســـــع املجموعات اأهـــداًفا  1 .
تتعلـــــــق بكيفيــــة حت�سيـــن 

فاعليتها.
املجموعة  اأفراد  اأحد  حتدث  2 .
عــــن �سلـــــــوك اأو عمـــــل مــــا 
قـــــام بـــــه لرفـــــع م�ستوى اأداء 

جمموعته.
تقديـــم تقريـــر عــــن عـمـــل  3 .

املجموعة.
للمتعلــم  الدعــــم  تقديــــم  4 .

املتعرث في املجموعة.
تقدمي الدعم للمجموعة  5 .

املتعرثة.

مراحل استراتيجية التعلم التعاوني:

يمكن تلخي�ص مراحل ا�ستراتيجية التعلم التعاوني من خالل المخطط االن�سيابي المقابل:

يرجع المعلم محتوى 
التعلم والتخطيط 

للتعلم الن�سط

ي�ستخدم المعلم م�سادر 
التعلم المتنوعة

يمد المعلم المتعلمين 
بقواعد الحوار واإبداء 
الراأي وتحديد الزمن 
الالزم الإنجاز المهمة

يتدخل المعلم لتوجيه 
عمل المجموعات عند 

الحاجة

ل

ل

نعم

نعم

البداية

النهاية

ل

ل

نعم

البداية والنهاية

االأداء واالأدوار

م�سادر للتعلم

ت�ساوؤل يحتاج التخاذ قرار

ي�سجع المعلم اأفراد المجموعات على التفاعل والمناق�سة

ا وفق المحكات المتفق عليها معهم م المعلم المتعلمين تقويًما بنائيًّ يقوِّ

هل تم اإعالن خطة 
العمل بو�سوح؟

يحدد المعلم للمتعلمين المهام المطلوب اأداوؤها ويتابع تنظيم المجموعات

يقوم المعلم بالتهيئة المنا�سبة لتنفيذ الن�ساطات

هل تم التخطيط للتعلم 
بو�سوح والتاأكد من فاعليته 

وجاذبيته؟

يحدد المعلم طريقة تكوين المجموعات وتحريك المقاعد

يبني المعلم االأدلة وال�سواهد الدالة على تحقق نواتج التعلم

يحدد المعلم نواتج التعلم ون�ساطات التعلم والزمن الالزم الإنجازها

مراحل التعلم التعاوني
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متطلبات التعلم التعاوني:

يتطلب التعلم التعاوني عدة اأمور لنجاح هذه اال�ستراتيجية يو�سحها الجدول التالي:

العالقةالمتطلب

االن�سباط ال�سفي

من اأهم المتطلبات لنجاح هذه اال�ستراتيجية االن�سباط ال�سفي 
الذي يعنى به تفاعلك مع المتعلمين في تنفيذ هذه اال�ستراتيجية 
حتى ال تتطرق االأمور اإلى ق�سايا قد تزعجك اأنت والمدر�سة مًعا، 

وينطلق االن�سباط من اإدراكك والمتعلم لدورْيكما.

توافر الزمن 
الكافي

الزمن عامل مهم حتى ت�ستطيع تحقيق اأهداف التعلم التعاوني؛ 
اإجــــراءات تتطلب وقــًتــا داخــل زمــن الح�سة  اإن هناك عــدة  حيث 
ب�سكل  الــوقــت  لتوظيف  جهد  اأق�سى  بــذل  عليك  لــذا  الدرا�سية؛ 

منا�سب.

تنظيم غرفة 
ال�سف

بيئة  ليكون  الــغــالــب  فــي  المخ�س�ص  الــمــكــان  هــي  ال�سف  غــرفــة 
للعمل التعاوني فعليه يجب اأن تكون كل عنا�سر العمل التعاوني 

في مكانها المنا�سب داخل غرفة ال�سف.

عدد المتعلمين 
في ال�سف

التعلم  لــنــجــاح  ــا  ُيــعــد عــامــاًل مــهــمًّ الــ�ــســف  عـــدد المتعلمين فــي 
ا  التعاوني، فكلما تغير عدد المتعلمين في ال�سف زيادًة اأو نق�سً

لزم عليك تغيير تخطيطك وفق هذا العدد.

تدريب المتعلمين 
على العمل التعاوني

وجب  التعاوني  التعلم  عــن  خبرة  �سابق  للمتعلمين  يكن  لــم  اإذا 
عليك اأن تدربهم على مهارته قبل اأن تتبنى هذه اال�ستراتيجية.

التمكن من مهارات 
التعلم التعاوني

من  قــدر  على  تكن  لــم  واإذا  اال�ستراتيجية  لــهــذه  المخطط  اأنـــت 
الــمــهــارات الــتــي تمكنك مــن تــوظــيــف هـــذه اال�ــســتــراتــيــجــيــة فلن 

ت�ستطيع النجاح في تنفيذها. 

العالقةالمتطلب

توافر م�سادر 
التعلم الالزمة

اال�ستراتيجية   هــذه  تنفيذ  فــي  ا  اأ�سا�سيًّ عن�سًرا  الم�سادر  تعتبر 
الـــهـــدف من  تــحــقــيــق   - غــالــًبــا   - ت�ستطيع  فــلــن  تــتــوافــر  لـــم  واإذا 

اال�ستراتيجية.

توافر �سجالت 
)تخطيط ـ تقويم ـ 

متابعة(

التوثيق في التعلم التعاوني ي�ساعدك على ال�سير بخطى وا�سحة، 
بالتعلم  الخا�سة  والــنــمــاذج  ال�سجالت  جميع  ا�ستخدام  فعليك 

التعاوني.

أدوار المعلم والمتعلم في عمليات التعلم التعاوني:

التعاوني،  التعلم  اإطــار  التعلم في  اأهــداف  المتعلم في تحقيق  واأدوار  اأدوارك  تتكامل 
وفيما يلي تو�سيح لهذه االأدوار: 

) 1 ( دور المعلم في التعلم التعاوني:

يوؤدي المعلم اأدواًرا مهمة تجعل من عمليات التعلم التعاوني تعلًما اأكثر فاعلية من 
خالل القيام بالتخطيط، والتنفيذ، والتفقد، والتدخل، والتقييم والمعالجة والغلق، وفق 

االإجراءات التالية:

اإلجراءاتدور المعلم
1 ـ التخطيط:

حتديد اأهداف 
الدر�ص

•	اخرت الدر�ص.
•	حلل املحتوى اإلى عنا�سره.

•	حدد االأهداف التعليمية املراد تدري�سها.
•	حدد اأهداف املهارات التعاونية.
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اإلجراءاتدور المعلم

حتديد 
عدد اأع�ساء 

املجموعة

•	�سع ت�سوًرا لعدد اأع�ساء املجموعة، مراعًيا:
اأن  احلد االأدنى اثنان  ويف�سل اأال يقل عن ثالثة وال يزيد على  ا. 

ا على العمل اجلماعي. اأربعة وما زاد على �ستة يوؤثر �سلبيًّ
االأهداف التعليمية املراد حتقيقها حتدد عدد اأع�ساء املجموعة. ب. 

اأنه كلما زاد عدد املجموعة كان هناك �سرورة الإيجاد فر�ص  جـ. 
اأكرب لكل ع�سو لي�سارك.

اأنــــــه كــلــمــا كـــــان الــــوقــــت قـــ�ـــســـرًيا تـــعـــنيَّ تــقــلــيــل عـــــدد اأع�ساء  د. 
املجموعة.

املتوافر من املواد الالزمة. هـ. 

توزيع املتعلمني 
على املجموعات 

•	اختيار الطريقة املنا�سبة لتوزيع املتعلمني، ومنها:
املتعلمني  اختيار  يتم من خاللها  التي  الع�سوائية  الطريقة  ا. 
بعد ترتيب م�ستوياتهم من االأعلى اإلى االأدنى ثم اخرت متعلًما 

ممتاًزا ومتعلًما متو�سًطا ومتعلًما �سعيًفا وهكذا.
الرقمي  الت�سل�سل  فيها  ي�ستخدم  التي  املت�سل�سلة  الطريقة  ب. 

للمتعلمني. 
من  الطلب  فيه  يتم  والـــذي  املعزولني  املتعلمني  عــدد  تقليل  جـ. 
املتعلمني اختيار من يحبون العمل معهم، ثم حدد املتعلمني 
املعزولني وكون جمموعة من املتعلمني املاهرين وامل�سجعني 

حول كل متعلم معزول.
وهناك طرائق عديدة غري ما ُذكر لتوزيع املتعلمني.

اإلجراءاتدور المعلم

ترتيب غرفة 
ال�سف

•	نظم املجموعات مبا ي�سمن تقارب املتعلمني مع توا�سلهم الب�سري 
ويعزز اجلهود الإجناز املهمة ويعطي فر�سة لتبادل املواد واالأفكار.

الت�سوي�ص مما  لتقليل  اأمكن  ما  املجموعات  تباعد  •	احلر�ص على 
ي�سهل للمعلم التجول بني املجموعات.

•	ترتيب املجموعات مبا ميكنهم من روؤية ما يعر�ص اأمامهم.

اإعداد املواد 
التعليمية 

•	جهز االأن�سطة اجلماعية، مع مراعاة:
و�سوحها للمتعلمني. ا. 

حتقيقها الأهداف الدر�ص. ب. 
منا�سبتها للزمن. جـ. 
اإمكانية تقوميها. د. 

توافر عن�سري الت�سويق والتحدي.  هـ. 
•	وفر الو�سائل واملواد الالزمة.

•	رتب االأن�سطة وفق ت�سل�سلها.

تعليم املهارات 
التعاونية

التي  لــلــمــهــارات االجــتــمــاعــيــة  امــتــالك المتعلمين  •	الــتــاأكــد مــن 
يحتاجون اإليها في التعلم التعاوني.

2. التنفيذ:

توزيع االأدوار 
داخل املجموعة 

•	حدد االأدوار املطلوبة ومنها: قائد ـ مقرر ـ معزز ـ ناقد ـ ميقاتي ـ 
من�سق ...

قدرة  مراعاة  مع  بينهم،  االأدوار  توزيع  جمموعة  كل  من  •	اطلب 
كل متعلم على القيام بدوره.
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اإلجراءاتدور المعلم

�سرح المهمة 
التعليمية 

•	و�سح  للمجموعة ما هو مطلوب منهم ب�سكل كامل.
•	و�سح ما هو مطلوب من كل فرد في المجموعة.

•	و�ســـــــح كيفية تقييـــــــم عمل المجموعـــــــة ل�سمان �سيـــــــر العملية 
التعاونية ب�سكل جيد.

بناء االعتماد 
المتبادل 

•	اأعط تعليمات وا�سحة باأن عليهم اأن يفكروا ب�سكل تعاوني ولي�ص 
ب�سورة فردية ومدى احتياجهم لبع�سهم البع�ص.

•	اأعط جزًءا من المهمة لكل متعلم بحيث يكمل مع زمالئه االأجزاء 
المتبقية ل�سمان التعاون االإيجابي في ا�ستخدام المعلومات.

اأو تناف�ص  اأن يكون هناك تعاون  •	ح�سب الموقف التعليمي، يمكن 
اإيجابي بين المجموعات.

بناء الم�سوؤولية 
الفردية

•	اأ�سعر كل فرد بم�سوؤوليته تجاه المجموعة.
•	اأكد على كل فرد باأنه ربما يمثل المجموعة في اأي وقت.
ا لالإجابة عن الن�ساط. •	اختر اأحد اأفراد المجموعة ع�سوائيًّ

بناء التعاون بين 
المجموعات 

•	اأعط اأهداًفا م�ستركة للمجموعات.
مجموعة  م�ساعدة  مهمتها  اأنجزت  التي  المجموعة  من  •	اطلب 

اأُخرى لم تنجز.
•	اطلب من المجموعات مقارنة اأعمالها مع االآخرين.

•	امنح عالمات اإ�سافية لالإنجاز الم�سترك.

�سرح محكات 
النجاح

م االأفراد من خاللها. •	حدد المعايير التي �سوف تقيِّ
•	و�سح المعايير للمتعلمين.

تحديد االأنماط 
ال�سلوكية المتوقعة 

حدد االأمناط ال�سلوكية املتوقعة من املتعلمني اأثناء العمل، مثل:•	
البقاء داخل المجموعة ـ الهدوء ـ االلتزام بالدور...

اإلجراءاتدور المعلم
3 ـ التفقد والتدخل:

تاأكيد التفاعل 
وجًها لوجه 

•	تفقد �سير عمل المجموعات.
•	تدخل في حاالت طارئة فقط مثل مالحظتك عدم التوا�سل الب�سري.

تفقد �سلوك 
المتعلمين 

التعلمي

•	تجول بين المجموعات اأثناء اأداء المهمة.
•	الحظ �سلوكهم وتفاعلهم.

•	تاأكد من فهمهم لما هو مطلوب.
•	قدم التغذية الراجعة عند الحاجة.

•	�سجع وادعم اأفراد المجموعة.

تقديم 
الم�ساعدة الأداء 

المهمة 

اإذا تاأكدَت اأن هناك م�سكلة في اأداء المهمة:•	
قدم تو�سيًحا. o 
اأعد التعليم. o 

تو�سع فيما يحتاج اإليه المتعلمون. o 

التدخل لتعليم 
المهارات التعاونية

•	اقترح اإجراء اأكثر فاعلية في حال طراأت م�سكلة تفاعلية بين 
اأفراد المجموعة.

4 ـ التقييم والمعالجة والغلق:

 تقييم تعلم 
المتعلمين

•	قّوم المتعلمين با�ستخدام نماذج تقويم التعلم التعاوني.
•	قدم تغذية راجعة لتح�سين عملية التعلم.

•	�سجع المتعلمين على تبادل االأوراق.
ز المتعلمين على طرح االأ�سئلة. •	حفِّ

•	اطلب من بع�سهم تلخي�ص ما تعلموه.
•	قدم غلًقا للدر�ص يبين اأهم المهارات التي تعلموها.
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) 2 ( أدوار المتعلم في التعلم التعاوني:

يوؤدي المتعلم اأدواًرا مهمة تجعل من عمليات التعلم التعاوني تعلًما اأكثر فاعلية من 
خالل القيام باالأدوار التالية:

اإلجراءات المطلوبة من المتعلمالمهمة

يتولى م�سوؤولية اإدارة املجموعة والتاأكد من املهمة التعليمية قائد املجموعة
وطرح اأ�سئلة تو�سيحية على املعلم وتوزيع املهام.

منظم بيئة التعلم 
)حامل االأدوات(

وهو  املجموعة  من  اإليها  يحتاج  من  اإلى  الالزمة  املواد  ينقل   
الوحيد امل�سموح له بالتجوال.

ميتدح االأعمال االإيجابية وي�سجع على االإجناز مب�ستوى اأف�سل.املعزز وامل�سجع

ا اأو كتابة.املقـــــــرر ي�سجل النتائج ويو�سلها للمعلم وللمتعلمني �سفهيًّ

ا على املالحظ يتابع اأو يراقب عمل املجموعة لر�سد اأي �سلوك يوؤثر �سلبيًّ
النتائج وينبه عليه.

 يحاول نقد اإجناز املجموعة ب�سكل مرحلي ونهائي ويعلن عن الناقد
امل�ستوى با�ستمرار للتحفيز واإثارة الدافعية.

يــتــولــى �ــســبــط وقــــت تــنــفــيــذ املــهــمــة ويــنــبــه اإلـــــى الـــوقـــت ب�سكل امليقاتي
م�ستمر.

ي�سعى اإلى تن�سيق ن�ساطات اأع�ساء املجموعة ويراعي العالقات املن�سق
املنطقية بني املهام واالأفكار.

ُيدرِّ�ص االأ�ستاذ جابر لف�سٍل في ال�سف الثالث االبتدائي، وكان المتعلمون يطالعون اأحد 
االأ�ستاذ  الق�سة، كان  في  الرابع عندما كانوا م�ستغرقين  الدر�ص  وبعد  القراءة،  ن�سو�ص 
جابر قد اأعدَّ ن�ساًطا وا�ستخدم في تنفيذه ا�ستراتيجية التعلم التعاوني على النحو التالي:

م المتعلمين اإلى مجموعات �سغيرة )ما بين 4 و5 اأفراد في كل مجموعة(، على اأن  ق�سَّ
ي�سم كل منها مزيًجا من القدرات يتم اختياره بعناية.

االأ�سئلة  مــن  وُحــزمــة  الق�سة،  مــن  معينة(  )�سخ�سية  مجموعة  لكل  �ص  خ�سَّ وقــد 
اال�ستقرائية تهدف اإلى اال�ستك�ساف بناًء على ما يعرفه المتعلمون من الق�سة حتى تلك 
اللحظة، ومن بين هذه االأ�سئلة: »كيف ت�سف �سخ�سيتك من حيث: المظهر وال�سمات 
اأو فعلتها«،  ال�سخ�سية واأ�سلوب الحديث؟«، »اذكر ثالثة اأ�سياء مهمة، على االأقل، قلتها 
ر بع�ص الكلمات للتعبير عن �سعورك تجاهها«،  »ما وجهة نظرك في �سخ�سيتك؟«، »تخيَّ

»ما الذي ترى اأنه �سوف يحدث ل�سخ�سيتك في نهاية الق�سة؟«، »لماذا تعتقد هذا؟«.

ة الح�سة في اإعادة قراءة الق�سة ومناق�سة اأفكارها، ثم تدون  تق�سي المجموعات بقيَّ
مالحظاتها )في نموذج ُمعدٍّ لذلك(.

يقوم بنف�سه االآن باإعادة تق�سيم المتعلمين اإلى اأربع مجموعات جديدة، يتكون كل منها 
اإخبار  على  المتعلمون  ويتعاقب  والميقاتي،  والمقرر،  االأدوات،  وحامل  المجموعة،  قائد  من: 
االآخرين عن ال�سخ�سية المحددة لكلٍّ منهم، والدعوة لم�ساركة اأي اأفكار واقتراحات اإ�سافية.

اأخيًرا، يكلِّف المجموعات الجديدة بتحديد �سوؤال واحد فقط يرغبون في طرحه بالفعل 
ل اأ�سا�ص الدر�ص التالي؛ حيث تتجمع المجموعات  على كلٍّ من ال�سخ�سيات، وهو ما ُي�سكِّ
التي ُطِرَحت ب�ساأن �سخ�سياتهم، ثم  االأ�سئلة  اأخرى ويح�سلون على جميع  االأ�سلية مرة 

يبدوؤون في االإجابة عنها.

وبذلك ا�ستطاع االأ�ستاذ جابر اأن يزيد من قدرة ا�ستيعاب وتفاعل المتعلمين في فهم 
ومعرفة اأبطال الق�سة عندما ق�سمهم اإلى مجموعات متفاوتة القدرات، وجعل كالًّ منهم 

ا اإحدى �سخ�سياتها. يجيب عن اأ�سئلة متنوعة عن الق�سة متقم�سً
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ثانًيا: استراتيجية خرائط المفاهيم:

ا لمجموعة المفاهيم المت�سمنة في المحتوى الدرا�سي على �سكل مخطط �سبكي تنظيمي ينقل من المفاهيم العامة اإلى المفاهيم االأقل  تعد خرائط المفاهيم تنظيًما بنائيًّ
 )Hagen 1980( عمومية، ويتم الربط بين المفاهيم بكلمات اأو عبارات رابطة دالة تظهر على �سكل خطوط ت�سف العالقة بين مفهومين بحيث تكون جملة ذات معنى.. وقد وجد هيجن
بي؛ فالمتعلمون يتعاملون مع المعلومات ب�سكل يتالءم مع الخرائط المفاهيمية التي ير�سمونها في ذاكرتهم اأو واقًعا على الورق،  اأن الخرائط المفاهيمية ت�سجع على التفكير الت�سعُّ
وغالًبا ما يرون االرتباطات بطرق من ابتكارهم، وعندما ي�ستخدمون الخرائط المفاهيمية ب�سفة منتظمة يبدوؤون في ت�سميم الخرائط الخا�سة بهم حول المفاهيم والمو�سوعات، 
م لهم خرائط مفهومية ناق�سة واطلب منهم اأن يبرزوا اأو  وهذا يعني اأنهم اأ�سبحوا قادرين على بناء المعرفة بداًل من �سّمها وا�سترجاعها.. ولكي ت�ساعد المتعلمين في التفكير قدِّ

يحددوا العالقات بين مكوناتها اأو ي�سفوا العالقات والظروف التي تن�ساأ فيها.

ا يظهر العالقات بين المفاهيم، وفي الوقت نف�سه يبّين المفهوم وامتداداته وتحوالته والظروف الالزمة لهذه التحوالت، ويتوقع  ا ب�سريًّ وبناء على ذلك، تعد خريطة المفهوم منظًما تمهيديًّ
اأن ي�ساعد ذلك المتعلم على ر�سم �سورة ذهنية وا�سحة للمفهوم؛ مما يوؤدي اإلى ربطه ب�سكل ناجح في البناء العقلي، وذلك يعني فهم المتعلم المفهوم وتحقق التعلم ذي المعنى.

مكونات خرائط المفاهيم األساسية:

ال�سفات  مــن  ينتج  عقلي  بــنــاء  هــو  العلمي:  . 1 المفهوم 
الفرد  يكونها  ذهنية  ت�سورات  اأو  للظاهرة  الم�ستركة 
لالأ�سياء، وت�سنف اإلى م�ستويات ح�سب درجة عموميتها: 
– المفاهيم  الــعــامــة  – الــمــفــاهــيــم  الــرئــيــ�ــص  الــمــفــهــوم 
الفرعية،  ويو�سع المفهوم داخل �سكل بي�ساوي اأو دائري 
الفعلية،  الجملة  اال�ــســمــيــة،  الجملة  مــثــال:  مــربــع،  اأو 

اال�سم، الفعل... اإلخ.

عبارة عن جمل اأو كلمات اأو حروف ت�ستخدم للربط بين  كلمات ربط:  . 2
مفهومين اأو اأكثر مثل: ينق�سم اإلى، ت�سنف اإلى، يتكون من، اإلى، هو، من، 

له ... اإلخ.

عبارة عن خطوط عر�سية ت�سل بين مفهومين اأو اأكثر  و�سلت عر�سية: . 3
في درجة واحدة من العمومية في الت�سل�سل الهرمي.

اأمثلة للمفاهيم،  التي تعبر عن  المحددة  االأفعال  اأو  االأحــداث  هي  اأمثلة: . 4
وغالًبا ما تكون تو�سيًحا لها، وال تحاط ب�سكل بي�ساوي اأو دائري.

ولي�ص  التو�سيح  به  ُق�سد  منها  لجزء  وهو  اأعــاله  المذكورة  المفاهيمية  للخارطة  االأ�سا�سية  للمكونات  تو�سيحي  مثال  المقابل  وال�سكل 
التمثيل النموذجي:

البحر األحمر

مــثـل

البحار

منها

المسطحات المائية
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تصنيف خرائط المفاهيم:  تتعدد اأ�سكال واأنواع خرائط املفاهيم بتعدد الوظائف واختالفها، وفيما يلي اأهم اأنواع خرائط املفاهيم:

النوع االأول: خرائط المفاهيم الهرمية

الصالة
لها

أركان

مثل

تكبرية االإحرام

لها

واجبات

الت�سهد االأول

مثل

لها

شروط

دخول الوقت

مثل

المفاهيم  بين  العالقة  ويبين  المفاهيم،  خرائط  من  والم�سهور  ال�سائد  النوع  وهو 
)اأعلى( يليه بعد ذلك  البداية  العام في  ولكن ب�سورة هرمية بحيث يكون المفهوم 

المفاهيم االأقل عمومية، ثم االأمثلة في النهاية.

النوع الثاني: خرائط المفاهيم النجمية
وهنـــــــا يتم و�سع المفهـــــــوم العام في منت�سف الخارطـــــــة، ثم يليه بعد ذلـــــــك المفاهيم االأقل 

عمومية ثم االأقل وهكذا حتى يتم بناء الخارطة، كما يت�سح من المثال التالي:
بحر ال�سيــن

مثـــل

مثـــــل

مثـــل

مثـــل

مثـــل

البحر امليت

النيـل

الخليج العربي

 المحيط
الهادي  المسطحات

المائية
البحار

المفتوحة

المغلقة

المحيطات

البحيرات

الخلجان األنهار
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النوع الثالث: خرائط المفاهيم المت�سل�سلة
هنا يتم و�سع المفاهيم ب�سكل مت�سل�سل، وغالًبا ما ن�ستخدم هذا النوع من الخرائط 
عندما نتحدث عن االأ�سياء التي بها عمليات مت�سل�سلة مثل دورة حياة كائن ما ودورة 

الماء و�سلوك ال�سوء واالنق�سامات في الخلية؛ كما يبينه المثال التالي:

الوضوء
البسملة

غسل اليدين
المضمضة 
واالستنشاق

غسل الوجه
مسح الرأس
غسل الرجلين ومنه األذنان

إلى الكعبين

النوع الرابع: خرائط المفاهيم الحلقية )الدائرية(
يمكـــــــن ا�ستخــــــدام هــــــذا المخطـــــط فـــــي حالـــــة 
في  ت�سير  مهمات  تتطلب  دوريــة  عمليات  تنفيذ 
�سكل دائــري )قطامي، 2005م(؛ كما في ال�سكل 

المقابل:

نهر أو واٍد

سحب

بحـــرمطر

تكثيف

ينزل اإلى

تبخر

ي�سب في
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إجراءات بناء خرائط المفاهيم في التدريس:
يمكن تحديد اإجراءات بناء خرائط المفاهيم في التدري�ص  في الخطوات االآتية:

توجيه المتعلمين لقراءة بع�ص الكتب والمراجع والمقاالت التي قد ترتبط بمو�سوع القراءة؛ وذلك الكت�ساب خلفية معرفية عن المو�سوع. 1 .

تقديم المو�سوع: في هذه الخطوة تقوم باإعالم المتعلمين بمو�سوع القراءة، وكتابة عنوانه في مكان وا�سح. 2 .

الع�سف الذهني: تقوم باإثارة معرفة المتعلمين ال�سابقة، وذلك بطرح بع�ص االأ�سئلة التي ترتبط بالمو�سوع، فيقوم المتعلمون بتقديم اإجابات، ومعلومات، واأفكار، ومفاهيم،  3 .
واأمثلة، وتواريخ، و�سخ�سيات... اإلخ مما قد يت�سمنه المو�سوع.

يتم كتابة المعلومات المقترحة على جانب من ال�سبورة. تناق�ص المتعلمين في هذه المعلومات، وذلك لت�سنيفها اإلى فئات ومجاالت مت�سابهة.. 4 5 .

تو�سع هذه الت�سنيفات في �سكل خريطة داللية تتفق وطبيعة المو�سوع. توجيه المتعلمين لقراءة المو�سوع قراءة �سامتة.. 6 7 .

ي�ستخرج المتعلمون من المو�سوع بعد قراءتهم له مزيًدا من المعلومات، واالأفكار،  8 .

ثم تناق�ص، وت�سنف في مجموعات مت�سابهة.

تو�سع هذه الت�سنيفات في �سكل خريطة لما بعد القراءة على النحو الذي مثلت به  9 .

خريطة ما قبل القراءة.

يقارن المتعلمون بين الخريطتين الإظهار اأوجه ال�سبه واالختالف بينهما. يوجه المتعلمين لن�سخ الخريطة، اأو التو�سل اإلى خريطة نهائية.. 10 11 .

يوجه المتعلمين لقراءة مو�سوع اآخر وعمل خريطة داللية كواجب منزلي. والتفا�سيل . 12 الــعــامــة،  االأفــكــار  بين  الــعــالقــات  لبيان  ملونة  اأقـــالم  ا�ستخدام  يمكنك  13 .

الجزئية، كما يمكنك ا�ستخدام اأ�سكال هند�سية كالدائرة، والم�ستطيل، والمثلث.
أدوار المعلم في استراتيجية خرائط المفاهيم:

تتعدد اأدوارك في ا�ستراتيجية خرائط المفاهيم، وهذه االأدوار تت�سم باالإيجابية من بداية التدري�ص اإلى نهايته، ومن بين اأهم اأدوارك:

تقويم مدى ا�ستعداد المتعلمين لدرا�سة المو�سوع الجديد، ثم اختيار كلمات اأ�سا�سية تدور حولها المادة المكتوبة. • 
اإثارة المناق�سة بين المتعلمين لت�سنيف هذه الكلمات اإلى فئات ومجموعات مت�سابهة. • 

تن�سيط خلفية المتعلمين المعرفية حول المو�سوع، حينما تطلب منهم التركيز لتقديم معلومات واأفكار وبيانات و�سخ�سيات ونوادر مرتبطة بالكلمات واالأفكار والمفاهيم  • 
م اإليهم. التي تقدَّ

تقديم ن�سخ غير كاملة من خرائط المفاهيم لبع�ص المو�سوعات للمتعلمين، وذلك الإكمالها بالتفا�سيل واالأفكار الفرعية عن طريق المناق�سة واإجراء حوار بينك وبينهم،  • 
وبين المتعلمين وبع�سهم.
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تقديم يد الم�ساعدة للمتعلمين )خا�سة في المراحل االأولى للتعلم( لخف�ص قلقهم وا�ستعادة توازنهم؛ وذلك باإعطائهم خريطة مب�سطة، ومطالبتهم بالنظر فيها ب�سع  • 
دقائق، وبعد ذلك ت�ستثيرهم لعمل خريطة من خالل مناق�سات تدور حول المو�سوع، وقد تطلب منهم على �سبيل الم�ساركة - اأن يعر�ص كل متعلم خريطته على زمالئه؛ 

مما ي�ستثيرهم لزيادة المناق�سة حول كيفية تنظيم المعلومات في الخريطة؛ وذلك للخروج بخريطة نموذجية توزع على جميع المتعلمين.

دور المتعلم في بناء الخريطة:

يقوم المتعلم بدور مهم في بناء خرائط المفاهيم؛ اإذ اإنه محور الن�ساط فيها، 
والمتحكم االأ�سا�سي في مدخالتها، كما اأنه الم�ستفيد من مخرجاتها، ومن اأهم 

اأدواره اأنه:

ر في تقديم المعلومات المطلوبة التي تدور حول الكلمات، واالأفكار  يفكِّ • 
االأ�سا�سية، والم�ستنبطة من المو�سوع.

يقرر المعلومات التي يجب ا�ستبعادها لعدم ارتباطها بالمو�سوع. • 

يقوم بن�ساط ترجمة، وتف�سير، ومناق�سة المعلومات ال�سابقة، وتجميعها،  • 
وتمثيل كل  الجديدة،  المعلومات  وبين  اأجزائها،  بين  العالقات  واإيجاد 

ذلك في �سكل خريطة ت�ساعده على �سرعة ا�ستدعاء هذه المعلومات.

التي �سيقدمها لبناء الخريطة من خالل جل�سة  المعلومات  يركز في  • 
تدور  واأمــثــلــة  واأفــكــار  معلومات  بتقديم  ُمــطــالــب  فهو  الــذهــنــي؛  الع�سف 
حول المو�سوع الرئي�ص، اأو محاكاة مجموعة من االأفكار واالأمثلة التي 

تقدمها له.

ويبين  ال�سابقة،  بمعارفه  ويربطها  الــجــديــدة  واالأفــكــار  المعاني  يتعلم  • 
العالقات بينها من خالل المناق�سة المتبادلة بينه وبين زمالئه، وبينه 

وبينك؛ للخروج من كل ذلك بخريطة داللية للمو�سوع.

ُيدِر�ص االأ�ستاذ عادل الدرا�سات االجتماعية والوطنية لل�سف الثالث المتو�سط، وعندما تعر�ص 
المملكة  »ملوك  در�ــص  يتناول  اأن  اأراد  ال�سعودية«  العربية  المملكة  وطني  »تاريخ  الثالثة  للوحدة 
يتناول  ن�ساًطا  ف�سمم  اأدائــهــم،  في  فاعلين  المتعلمين  يجعل  �سيقة  بطريقة  ال�سعودية«  العربية 
توجيه  على  حــر�ــص  قــد  وكـــان  ال�سعودية  العربية  المملكة  حــكــام  مفهوم  عــن  خريطة  ت�سميم 
المدر�سة؛  المتوافرة بمكتبة  الكتب  عــدًدا من  المملكة، وحدد لهم  للقراءة عن حكام  المتعلمين 
الكت�ساب خلفية معرفية عن المو�سوع، وعندما بداأت الح�سة قام باختيار مفردات واأفكار رئي�سة 
بنيت  وكــيــف  ال�سابقون؟  الحكام  ومــن  االآن؟  المملكة  يحكم  مــن  مــثــل:  الــمــو�ــســوع،  يـــدور حولها 
المملكة حتى و�سلت اإلى ما هي عليه؟ وكتب ذلك على ال�سبورة، ثم طلب من المتعلمين تقديم 
اأفكار، ومفاهيم، ومعلومات لها �سلة وارتباط باالأفكار والمفاهيم الرئي�سة التي قدمها، ثم ناق�سهم 
من خالل جل�سة الع�سف الذهني، وحثهم على و�سع مقترحاتهم في خريطة مبدئية واتفق معهم 

على ت�سميتها »خريطة ما قبل القراءة«.

ثم قام االأ�ستاذ عادل بتوجيه المتعلمين اإلى قراءة المو�سوع قراءة �سامتة لعدة دقائق، وحثهم 
علـــــــى التركيز فـــــــي المو�سوع ال�ستخراج مزيد مـــــــن المعلومات االأ�سا�سيـــــــة، والتفا�سيل ال�سرورية 

الإ�سافتها اإلى خريطة ما قبل القراءة واإكمالها. 

وبعد انتهائهم من القراءة، ا�ستثار االأ�ستاذ عادل مناق�ستهم؛ وذلك الإ�سفاء المزيد من المعلومات 
القراءة  بعد  ما  القراءة، وخريطة  قبل  ما  بمقارنة خريطة  المتعلمون  قام  ثم  ال�سابقة،  للخريطة 
المملكة  داللية مكتملة عن حكام  اإلــى خريطة  للتو�سل  بينهما؛  واالخــتــالف  ال�سبه  اأوجــه  الإظهار 

العربية ال�سعودية.



107

معايير تقويم خريطة المفاهيم:

يتوقف تقويم خريطة المفاهيم على المكونات التي يتوقع اأن تت�سمنها تلك الخريطة بناًء على بنية المعرفة التي تمثلها، وب�سورة عامة فاإن تقويم خريطة المفاهيم يمكن اأن 
يهتم بمدى الدقة في بنائها، وفيما يلي بطاقة تقويم مقترحة يمكن ا�ستخدامها في تقويم خريطة مفاهيمية هرمية عامة:

معيار التقويمالمجال

درجة التحقق
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ت ب
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عال
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هل حددت المفاهيم المكونة للخريطة ب�سورة �سحيحة 
من�سجمة مع المحتوى التعليمي؟

هل ربطت بخط )و�سلة( بين كل مفهومين بينهما عالقة؟

هل معنى العالقة بين مفهومين مو�سح على الخط الذي 
ي�سل بينهما )الو�سلة(؟

هل و�سف العالقة بين كل مفهومين دقيق؟

مي
هر

 ال
سل

ل�
ت�س

ال

هــل تــم تــحــديــد الــمــفــهــوم الــرئــيــ�ــص فــي الــخــريــطــة ب�سورة 
�سحيحة؟ 

هل تو�سح الخريطة الت�سل�سل الهرمي للمفاهيم؟ 

هل و�سع كل مفهوم في الم�ستوى المنا�سب له؟ 

هل كل مفهوم تــاٍل اأقــل عمومية واأكثر خ�سو�سية من 
المفهوم الذي فوقه؟

معيار التقويمالمجال

درجة التحقق
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�س
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الت
�س

لو
هل تو�سح الخريطة تو�سيالت �سحيحة بين المفاهيم ا

الهرمي  الت�سل�سل  �ــســمــن  المختلفة  الــمــجــمــوعــات  فـــي 
للخريطة؟

هل العالقة المبينة دقيقة؟

هل تم التو�سيل بو�سالت عر�سية بين جميع المفاهيم 
التي بينها عالقة؟

لة
مث

االأ
هل تعبر االأمثلة اأو االأحداث عن المفاهيم التي ربطت بها؟

التي  المفاهيم  المعرو�سة جميع  االأمثلة  ا�ستوعبت  هل 
يدعم المحتوى التعليمي التمثيل عليها؟

باإطارات  اإحاطتها  بعدم  المفاهيم  عــن  االأمــثــلــة  ميز  هــل 
متماثلة؟
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ثالًثا: استراتيجية المناقشة:

يمكن تعريف ا�ستراتيجية المناق�سة باأنها حوار منظم، يعتمد على تبادل االآراء واالأفكار، وتفاعل الخبرات بين االأفراد داخل قاعة الدر�ص؛ فهي تهدف اإلى تنمية مهارات التفكير 
اأو كطريقة تمثل جزًءا من معظم  اأثناء المناق�سة، وقد ت�ستخدم المناق�سة كا�ستراتيجية م�ستقلة،  لدى المتعلمين من خالل االأدلــة التي يقدمها المتعلم لدعم اال�ستجابات 

اال�ستراتيجيات التدري�سية االأخرى.

مميزات استراتيجية المناقشة:

دعم وتعميق ا�ستيعاب المتعلمين للمادة العلمية. زيادة فاعلية ا�ستراك المتعلمين في الموقف التعليمي؛ مما يزيد من ثقتهم باأنف�سهم. • • 
تزويد المتعلمين بتغذية راجعة فورية عن اأدائهم. اإتاحة الفر�سة للمتعلمين لممار�سة مهارات: التفكير، واال�ستماع، اأو االت�سال ال�سفهي. • • 

تنمية روح التعاون والتناف�ص بين المتعلمين، والق�ساء على الرتابة والملل. تنمية الفر�سة ال�ستثارة االأفكار الجديدة واالبتكارية. • • 
م�ساعدة المعلم على ت�سييق الفروق الفردية بين المتعلمين. وبناء  • والتلخي�ص،  وال�سرح،  الــحــوار،  اآداب  مثل:  الــمــهــارات،  من  مجموعة  المتعلمين  اإك�ساب  • 

االأفكار، واحترام اآراء االآخرين. 
تحقيق نوع من التفاعل القوي بين المعلم والمتعلمين. اإتاحة الفر�سة للمتعلمين للتعبير عن اآرائهم ووجهات نظرهم، وتناول االأفكار بال�سرح والتعليق. • • 

فتح قنوات جديدة لالت�سال داخل قاعة الدر�ص. • 

خطوات تنفيذ استراتيجية المناقشة:

د – اأخي املعلم -  اأهداف املناق�سة والغر�ص منها، وتقوم بدور القائد املوؤقت اإلى اأن يفهم املتعلمون اأهداف املناق�سة ومو�سوعها، واآدابها،  الخطوة االأولى- االإعداد والتهيئة  وفيها حتدِّ
وينبغي اأن يكون املو�سوع املختار للمناق�سة:

مثيًرا لتفكير المتعلمين واهتماماتهم. • 
مت�ساًل بالحياة. • 

منا�سًبا للمرحلة العمرية للمتعلمين. • 
منا�سًبا للوقت المخ�س�ص للمناق�سة، وللم�سادر المتاحة. • 

مرتبًطا بالمنهج الدرا�سي. • 

الن�ساط، وتكليف  اأفكار )عنا�سر( فرعية، وذلك بتحليل محتوى الكتاب المقرر، ودليل المعلم، وكتاب  اإلى عدة  ا - تق�سيم مو�سوع المناق�سة  – اأي�سً وعليك في هذه الخطوة 
المتعلمين بالقراءة حول المو�سوع ا�ستعداًدا للمناق�سة.
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واأخيًرا، يجب عليك اإعداد اأ�سئلة المناق�سة التي تت�سم بال�سحة العلمية واللغوية، وبا�ستثارتها لتفكير المتعلمين، ومنا�سبتها لخ�سائ�ص نموهم، وت�سل�سلها في النقا�ص، وات�سالها بالمو�سوع.

الخطوة الثانية- المناق�سة  ال�سفية وهنا ينبغي عليك التنبه لالأمور التالية:
م�ساعدة المتعلمين على عدم الخروج عن اإطار مو�سوع المناق�سة،  • 
وذلك بال�سوؤال بين اآٍن واآخر عن  جوهر المو�سوع، وتدوين العنا�سر 

االأ�سا�سية له، وتلخي�ص ما تم من مناق�سات حول كل عن�سر.
واإتاحة  المناق�سة  في  المتعلمين  م�ساركة جميع  الحر�ص على  • 

ا. الفر�سة لهم لمناق�سة بع�سهم بع�سً
بدور  واالكتفاء  المناق�سة،  في  االنغما�ص  عن  ا  تدريجيًّ االبتعاد  • 

التوجيه  والتي�سير وال�سبط.

المحافظة على �سير اتجاه المناق�سة نحو االأهداف المتفق عليها. •
معاونة المتعلمين على تقييم تقدمهم. • 

�سبط م�سار المناق�سة �سمن المو�سوع المحدد والزمن المخ�س�ص. • 
التدخل لت�سحيح بع�ص اأخطاء المتعلمين العلمية اأو اللغوية. • 

اإتاحة زمن انتظار ي�سمح للمتعلمين بالتفكير والتوا�سل في الحوار  • 
والمناق�سة.

اإ�سراك المتعلمين في تقديم خال�سة المناق�سة وربط عنا�سرها ببع�ص. • 

الخطوة الثالثة- التقييم  وفيها يتم تقييم النتائج التي خُل�ست اإليها المناق�سة، ومدى تحقيقها لالأهداف، كما يتم تقييم فاعلية المتعلمين في 
النقا�ص والتزامهم باآدابه، ودور االأ�سئلة في ا�ستثارة التفكير وتوجيه النقا�ص، ومدى التقيد بالزمن المخ�س�ص.

رابًعا: استراتيجية االستقصاء:

اال�ستق�ساء عبارة عن عملية تت�سمن اإيجاد االإجابات المنا�سبة لالأ�سئلة المطروحة؛ فيتعلم الفرد من خالل هذه 
الطريقة جوانب التعلم المختلفة كالمعلومات والمعارف والمهارات العلمية. وُي�ستخدم اال�ستق�ساء عندما يهدف 
اإلى تنمية مهارات البحث العلمي لدى متعلميه، ويعمل على م�ساعدة المتعلم في ا�ستخال�ص العالقات بين  المعلم 
المفاهيم في فرو�ص ت�سمى التعميمات. وفي اال�ستق�ساء يكون المتعلم هو محور العملية التعليمية ويحفزه المعلم  

على البحث والتحقق واال�ستق�ساء عن طريق االأ�سئلة المحفزة والمفتوحة.
يخفق بع�ص المعلمين في التمييز بين االكت�ساف واال�ستق�ساء، وي�ستخدم المعلمون اأحياًنا مفهوم االكت�ساف كمرادف 
اأو م�ساو لمفهوم اال�ستق�ساء، ويعتقد بع�سهم اأّن االكت�ساف هو نف�سه اال�ستق�ساء. اإّن االإخفاق في التمييز الدقيق بين مفهومي 

االكت�ساف واال�ستق�ساء قد يجعل المعلمين يركزون على عمليات االكت�ساف فقط واإهمال عمليات اال�ستق�ساء االأخرى. 

اإلعداد والتهيئة
شة

اق
من

 ال
ية

يج
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 تن

ت
وا

خط

المناقشة الصفية

التقييم

كيف نبدأ؟

ما االأ�سياء التي نود اأن نعرف عنها اأكثر؟
ما االأ�سئلة العميقة التي نريد اأن نجيب عنها؟

ما االأ�سياء التي نود اأن نعرف عنها اأكثر؟
ما االأ�سئلة العميقة التي نريد اأن نجيب عنها؟

تخطيط

 مرتبطة بنتاجات
المنهج والمحتوى

 الموارد
اللزمة

تحليلتعاون
ا�ستك�ساف

ملحظة

تطوير

تحقق
تحليل اأكثر

 تعرف على موارد
تو�سل اإلى نتيجة

ا�ستنباط
 يتأمل
ويراجع

 يتأمل
ويراجع
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ولجعلك قادًرا على التفريق بينهما نعر�ص عليك الجدول التالي: 

مقارنة بين التعلم االكتشافي والتعلم االستقصائي

التعلم االستقصائيالتعلم االكتشافي
يتم فيه ا�ستخدام عمليات عقلية اإ�سافة اإلى عمليات عملية.يتم فيه ا�ستخدام عمليات عقلية في التاأمل.

ت�ستخدم فيه عمليات عقلية اأكثر تعقيًدا.ت�ستخدم فيه عمليات عقلية.

اال�ستق�ساء عمليات قد ت�سبقها عمليات االكت�ساف.ي�ساعد المتعلم على التو�سل اإلى الفر�سية وهو بذلك يكون عملية �سابقة لال�ستق�ساء.

مبادئ االستقصاء:

تتمثل المبادئ التي يعتمد عليها اال�ستق�ساء فيما يلي:
مبداأ ال�سك:. 1 يعك�ص ال�سك ب�سفة عامة معار�سة قبول التف�سيرات التقليدية، ويمثل 
رغبة في و�سول الفرد بنف�سه اإلى الحقيقة. فال�سك هو ذلك ال�سعور الذي يحرر الفرد 
من القبول باالأ�سياء كما هي مقررة من الغير، ويرغبه في تاأجيل الحكم حتى ينتهي 

البحث. وال�سك ال ي�ساعد فقط في توليد اال�ستق�ساء، ولكنه يحفزه ويوجهه.
حب اال�ستطلع:. 2 يمثل اتجاه حب اال�ستطالع الرغبة في المعرفة ويت�سل ات�سااًل 
اأن  اأن عالم التفكير الخيالي يمكن الفرد من  وثيًقا بالتخيل وي�ستق منه؛ ذلك 
الممكنة  الحلول  ليفتر�ص  االأ�ــســيــاء  بها  تظهر  الــتــي  الــ�ــســورة  عــن  بعيًدا  يــذهــب 

للم�سكالت؛ اأي اأن حب اال�ستطالع والخيال وال�سك تولد اال�ستق�ساء وتوؤازره.
اأن  يعتقد  لم  ما  الفرد  ي�ستق�سي  اأال  المحتمل  من  المنطق:. 3  ا�ستخدام  احترام 
الفرد  اأعطي هذا  ما  واإذا  للتعلم.  اأف�سل طريقة  هو  العقالني  البحث  ا�ستخدام 
اأو م�سكلة  ال�سلطة عن �سوؤال جوهري  اإجابة  حرية االختيار بين االعتماد على 
حيوية واالعتماد على نف�سه في الح�سول على اإجابة من خالل اال�ستق�ساء فاإنه 
ا�ستعداد ال�ست�سارة  �سيختار الخيار االأخير )اال�ستق�ساء(. وبالطبع �سيكون على 

م�سادر المعلومات الموثوق بها، وفي الم�سكالت الجوهرية فاإنه �سوف ي�ستخدم 
هذه الم�سادر ليجد بنف�سه الحلول بداًل من حفظها بدون تفكير.

ويعد  احترام االأدلة كاختبار للدقة: هناك اختبارات كثيرة للحقيقة، اأحدها –. 4
الم�سكلة  اأو  بــالــتــ�ــســاوؤل  المت�سلة  االأدلــــة  وكــم  نــوع  هــو  لال�ستق�ساء-  ــا  �ــســروريًّ
اأيدينا. والم�ستق�سي الناجح هو الذي يعتبر االأدلة  اأو المهمة التي في متناول 
وال�سواهد المحدد النهائي لدقة االآراء اأو االفترا�سات، ولي�ص تاأكيدات مقوالت 

الكتب المدر�سية اأو متحدثي التلفزيون اأو مقوالت المدر�سين اأو الجيران.

وال�سواهد  االأدلـــة  عــن  البحث  يتعمد  اأن  الم�ستق�سي  على  ينبغي  المو�سوعية:. 5 
مها بعدالة  المتناق�سة مع توقعاته اأو مع ما يرغب في الح�سول عليه، وعليه اأن يقوِّ
ال�سخ�سي  بتحيزه  واعــًيــا  يــكــون  اأن  وعليه  اأهميتها،  تفقدها  عجلة  دون  وو�ــســوح 
ومحاباته، واأن يجاهد لتجنب تاأثيراتها لت�سويه الحقائق التي يتعامل معها اأو الطرق 

ا في ا�ستق�سائه كلما اأمكن ذلك. التي يتعامل بها معها؛ فعليه اأن يكون مو�سوعيًّ
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اأطــول لجمع  وقت  ا�ستغراق  التاأكيد على  تت�سمن  الحكم:. 6  تاأجيل  الرغبة في 
ال�سواهد واالأدلــة الكافية لبرهنة نقطة معينة بعيدة عن ال�سك العقلي. وعلى 
الــرغــم مــن اأن الــفــرد ال يمكنه اأن ينتظر فــي اتــخــاذ قـــراره اأو اإ�ــســدار حكمه حتى 
تتراكم لديه االأدلة وال�سواهد ب�سبب ندرة اإمكانية �سمان جميع المعلومات ذات 
اأن يكون متردًدا في الوثب  اأنه ينبغي على الفرد  اإال  ال�سلة بنقطة اال�ستق�ساء، 

على النتائج قبل فح�ص معلومات كافية. 

الرغبـــة فـــي التاأكــــد خا�سيــــة اإن�سانيــــة، والنــــا�ص  القدرة على تحمل الغمو�س: . 7
لديهم درجات مختلفة من قدراتهم على تحمل الغمو�ص والمواقف ذات النهايات  
المفتوحة. وبع�ص االأفراد ي�ستطيعون اأن يقفوا اأمام الغمو�ص دون رد فعل م�ساد، 
بينما ال ي�ستطيع بع�سهم االآخر القيام بذلك. وهذه القدرة - اأو عدم القدرة - على 

ا في اال�ستق�ساء اأو عدمه. ا واأ�سا�سيًّ تحمل الغمو�ص تلعب دورا حيويًّ

أنواع االستقصاء:

خل�ص بع�ص الباحثين من خالل تفح�سهم لدرا�سات التدري�ص اال�ستق�سائي اإلى تحديد ثالث �سور يمكن اأن تظهر في ال�سف عند ا�ستخدام ا�ستراتيجية اال�ستق�ساء في التدري�ص، 
وهذه ال�سور هي:

االستقصاء العادل )المحكم(االستقصاء الموجهاالستقصاء الحر
ا في اختيار طريقة  في هذا اال�ستق�ساء يكون المتعلم حرًّ
اال�ستق�ساء واأ�سئلته واأدواته ومواده التي تو�سله اإلى حل 
للفر�سية  نفي  اأو  اإثبات  اأو  ب�سددها،  التي هو  للم�سكلة 
التي و�سعها، اأو فهم ما يحدث حوله من ظواهر واأحداث، 
وفيه يكون المتعلم قادًرا على ا�ستخدام عمليات عقلية 
عليا تمكنه من و�سع اال�ستراتيجية المنا�سبة للو�سول 
اإلــى المعرفة؛ حيث يكون قــادًرا على تنظيم المعلومات 
وتــ�ــســنــيــفــهــا، ومــالحــظــة الـــعـــالقـــات الــمــتــ�ــســابــكــة بينها، 

واختيار ما ينا�سبه منها وتقويمها.

اإ�سراف  تـــحـــت  الــمــتــعــلــم  يـــقـــوم  فــــي هـــــذا اال�ــســتــقــ�ــســاء 
اأُعــدت مقدًما،  اأو �سمن خطة بحثية  المعلم وتوجيهه، 
بــاال�ــســتــقــ�ــســاء لــلــو�ــســول اإلــــى اإجـــابـــة عــن تــ�ــســاوؤل معين 
لغز  اأو  ظــاهــرة  اأو  لم�سكلة  اأو حــل  مــا  فر�سية  اختبار  اأو 
ا؛ حيث يعمل المتعلم هنا �سمن خطة معدة  يبدو غام�سً

�سلًفا تتحدد فيها االأهداف واالأدوات واالأدوار.

في  العادل  اال�ستق�ساء  نموذج  با�ستخدام  التدري�ص  يتم 
مراحل تبداأ بتق�سيم المتعلمين اإلى مجموعتين: تتبنى 
المو�سوع  تــجــاه  نــظــر مختلفة  وجــهــة  مــجــمــوعــة  كـــل 
باالإ�سافة  الــدر�ــص،  محتوى  فــي  المطروحة  الق�سية  اأو 
تـــقـــوم مـــقـــام هــيــئــة المحكمين؛  ثــالــثــة  اإلـــــى مــجــمــوعــة 
اإذ اإن عليها اال�ستماع اإلى مناق�سات متعلمي المجموعتين 
الحل  ب�ساأن  قــرار  اتــخــاذ  عليها  اأن  كما  المتعار�ستين، 

النهائي مع المعلم.
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االستقصاء العادل )المحكم(االستقصاء الموجهاالستقصاء الحر
و�سع عناوين الدر�س 

ب�سورة تدفع اإلى 
البحث

 طـــرح اأ�سئلـــة بدون
اإجابــات محــددة

)طرح الم�سكلة(

اختبار �سحة الفرو�س
تجارب - مقابلت - مراجع

تنظيم وت�سنيف البيانات تف�سير البيانات و�سياغة التعليمات

الك�سف عن علقات جديدة

فر�س الفرو�س
جمع البيانات

المفهوم )أو المفاهيم(

االأهداف ال�سلوكية

هدف )5) هدف )4)هدف )3) هدف )2) هدف )1)

ن�ساط تعليمي )2(ن�ساط تعليمي )1(

م�سكلة على �سكل �سوؤال رئي�س

�سوؤال فرعي ..........�سوؤال فرعي )3(�سوؤال فرعي )2(�سوؤال فرعي )1(

...............اإجابة 3اإجابة 2اإجابة 1

ن�ساط ............

ا�ستنتاجا�ستنتاجا�ستنتاج ا�ستنتاج

تق�سيم الف�سل اإلى )3( مجموعات

صياغة الموضوع في صورة قضية

المجموعة )1)

تتبنى وجهة النظر االأولى

البحث والتعرف على الق�سية

مناق�سة االأراء المجمعة

بناء قاعدة معلومات لوجهة النظر المرغوبة

تو�سيح القيم المتناق�سة وال�سراع مع المت�سابهات

تحديد القيم و�سلتها بالمو�سوع

المجموعة )2)

تتبنى وجهة النظر الثانية

المجموعة )3)

هيئة المحكمين + المعلم

تحديد الراأي المحايد

عمل مناظرة بين الفريقين

التطبيق

االتفاق على راأي وتدعيمه

وغالًبا ما ت�سير عملية اال�ستق�ساء الحر في الخطوات التالية:

تحديد الم�سكلة من ِقبل المعلم. 1 .

ِقبل  من  الم�سكلة  لحل  الممكنة  الفرو�ص  كتابة  2 .
المتعلمين.

وحل  الفرو�ص  الختبار  الالزمة  المعلومات  جمع  3 .
الم�سكلة الدور االأكبر للمتعلم.

مناق�سة حلول الم�سكلة. 4 .

تقويم الحلول. . 5

وغالًبا ما ت�سير عملية اال�ستق�ساء الموجه في الخطوات التالية:

تحديد الم�سكلة من ِقبل المعلم. 1 .

قبل  مــن  الم�سكلة  لحل  الممكنة  الــفــرو�ــص  كتابة  2 .
المعلم.

جــمــع الــمــعــلــومــات الـــالزمـــة الخــتــبــار الــفــرو�ــص وحل  3 .
الم�سكلة.

اختبار �سحة الفرو�ص. 4 .

حل الم�سكلة. 5 .

وغالًبا ما ت�سير عملية اال�ستق�ساء العادل في المراحل التالية:

المرحلة االأولى: التمهيد لعر�ص المو�سوع الق�سية.

 المرحلة الثانية: مرحلة البحث والتعرف على الق�سية 
محل الجدل، وا�ستي�ساح كافة جوانبها.

المرحلـــة الثالثــــة: مرحلـــــة مناق�ســــة المعلومــــات واالآراء 
المجمعة.

المرحلة الرابعة: المناظرة بين الفريق الموؤيد للق�سية 
والفريق المعار�ص لها.

 المرحلــــــة الخام�ســـــة: االتفـــــاق علـــى الـــــراأي وتدعيمــــــــه. 
المرحـلـــــــة ال�ساد�ســـــــة: التطبيق.
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االستقصاء العادل )المحكم(االستقصاء الموجهاالستقصاء الحر
يتمثل دور المعلم في اال�ستق�ساء الحر فيما يلي:

االإ�سراف والتوجيه. 1 .
ت�سجيع المتعلمين. 2 .

م�ساعدة المتعلمين وتقويم كل الخطوات. 3 .
عدم تقديم اإجابات للمتعلمين. 4 .

تقديم مكافاأة على العمل االبتكاري. 5 .

يتمثل دور المعلم في اال�ستق�ساء الموجه فيما يلي:

تقديم المو�سوع. 1 .
ت�سجيع المتعلمين لالهتمام بالمو�سوع. 2 .

تزويد المتعلمين باالأدوات. 3 .
توجيه االأ�سئلة وتنظيم االأفكار. 4 .

اقتراح اأن�سطة وتخطيط العملية التعليمية. 5 .
مناق�سة االأدوار وتوزيعها. 6 .

م�ساعدة المتعلمين وتقويم كل الخطوات. 7 .
عدم تقديم اإجابات نهائية. 8 .

االإجابة عن االأ�سئلة باأ�سئلة ت�ستثير تفكيرهم.  9 .
تقديم مكافاأة على العمل االبتكاري. 10 .

يتمثل دور المعلم في اال�ستق�ساء العادل فيما يلي:

التخطيط للمناظرة. 1 .
توزيع المتعلمين على ثالثة فرق. 2 .

الحيادية في الموقف من الطرفين اأو ت�سجيعهما مًعا. 3 .
االإ�سراف والتوجيه. 4 .
ت�سجيع المتعلمين. 5 .

م�ساعدة المتعلمين وتقويم كل الخطوات. 6 .
عدم تقديم اإجابات للمتعلمين. 7 .

تقديم مكافاأة على العمل االبتكاري. 8 .

يتمثل دور المتعلم في اال�ستق�ساء الحر فيما يلي:

التخطيط للتعلم. 1 .
اختيار طريقة اال�ستق�ساء. 2 .

فر�ص الفر�سيات اأو تحديد الم�سكالت. 3 .
اختيار االأدوات. 4 .

حل الم�سكلة اأو اإثبات اأو نفي الفر�سية. 5 .

يتمثل دور المتعلم في اال�ستق�ساء الموجه فيما يلي:

عر�ص وجهات النظر. 1 .
التخطيط والتنظيم. 2 .
االإجابة عن االأ�سئلة. 3 .

االت�سال واالبتكار. 4 .
ال�سعي لجمع المعلومات. 5 .

تنظيم المعلومات. 6 .

يتمثل دور المتعلم في اال�ستق�ساء العادل فيما يلي: 

التخطيط للتعلم. 1 .
الـــبـــحـــث فـــــي كـــــل مـــــا يــــدعــــم وجــــهــــة الـــنـــظـــر وما  2 .

يناق�سها.
فر�ص الفر�سيات اأو تحديد الم�سكالت. 3 .

اختيار االأدوات. 4 .
حل الم�سكلة اأو اإثبات اأو نفي الفر�سية. 5 .

الــبــحــث فـــي كـــل مـــا يــتــعــلــق بــالــمــو�ــســوع مـــن كل  6 .
جوانبه.
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مهارات المعلم في التعليم باالستقصاء:

يجب على المعلم القيام بها في التدري�ص اال�ستق�سائي وهي كالتالي:

مهارات التخطيط للدرس االستقصائي:

ويتم اإنجاز هذه المرحلة قبل ال�سروع في تنفيذ الن�ساط في ال�سف الدرا�سي من خالل الخطوات التالية:

تحديد مجال اأو الغر�ص من الن�ساط. 1 .

تحديـــــــد االأهـــــــداف التي يتوقع من المتعلـــــــم اأن يتعلمها من عمليـــــــات اال�ستق�ساء  2 .

)مالحظـــــــة، و�سف، مقارنة، ت�سنيف...( وما �سوف يكت�سفه من معلومات من جراء 

ممار�ستـــــــه تلك العمليات اأثنـــــــاء انخراطه في هذا الن�ساط، فمثـــــــاًل اأغرا�ص ن�ساط 

)ظاهرة التخمر( يكت�سب المتعلمون منه مهارات اال�ستق�ساء التالية: المالحظة، 

الت�ساوؤل، فر�ص الفرو�ص، التجريب، التف�سير(.

تحديد الم�سكلة:  ويقوم المعلم بعد تحديد اأغرا�ص الن�ساط باختيار الم�سكلة التي  3 .

يتمحور عندها الن�ساط اال�ستق�سائي، مثاله )ما الذي يجعل البالون تنتفخ؟(.

ويف�سل اأن تكون الم�سكلة من النوع الذي يعبر عن حدث متناق�ص اأو ظاهرة اأو لغز يبدو 

ا اأو غير ماألوف، اأو م�ساألة محيرة للحل لكونها ال تن�سجم مع ما لدى المتعلم من  غام�سً

معلومات �سابقة.. ومثال ذلك )مالحظة المتعلمين اأن الماء ال�ساخن اإذا و�سع في »فريزر« 

الثالجة يتجمد في زمن اأقل من الماء البارد(، ويجب على المعلم عند تحديد الم�سكلة 

مراعاة ال�سروط التالية:

اأن تكون الم�سكلة وثيقة ال�سلة بمو�سوع الن�ساط. • 
اأن تكون الم�سكلة مثيرة الأذهان المتعلمين وتحفز دافع حب اال�ستطالع لديهم. •

اأن تكون من النوع الذي يتطلب البحث عن تف�سير لها. • 
اأن تتنا�سب �سعوبة الم�سكلة مع قدرات المتعلمين وخلفياتهم المعرفية. • 

اأن تكون الم�سكلة محددة حول نقطة بعينها ولي�ست مت�سعبة اأو غير محددة  • 
بدقة؛ فم�سكلة )ما الذي يجعل البالون تنتفخ؟( م�سكلة مركزة حول نقطة 

التخمر  الناتجة عن عمليات  الغازات  اأن م�سكلة مثل )هل  بعينها، في حين 

ت�سبب حدوث االنتفاخ في االأ�سياء المطاطة؟( ُتعد م�سكلة مت�سعبة.

اختيار الو�سيلة التي يتم  بها عر�ص الم�سكلة: فبعدما يختار المعلم الم�سكلة  4 .

التي تمثل محور الن�ساط اال�ستق�سائي يبداأ في اختيار الو�سيلة )اأو الو�سط( 

التي �ستقدم من خاللها الم�سكلة للمتعلمين ومن ذلك: ال�سبورة، جهاز عر�ص 

فوق الراأ�ص، االأفالم، الر�سوم، ال�سحف والمجالت.
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مهارات تنفيذ الدرس االستقصائي
على المعلم اأن يقوم بالمهارات التالية اأثناء تنفيذ الدر�ص:

تهيئة البيئة التعليمية وكل االأدوات الالزمة للتعلم.. 1
عر�ص الم�سكلة من خالل الو�سيلة على المتعلمين؛ حيث التمهيد لها من خالل طرح �سوؤال عام اأو موقف محير، وينتهي التمهيد بدعوة المتعلمين اإلى تحديد الم�سكلة في عبارات واأ�سئلة قابلة  2 .

للبحث والتجريب، وعلى المعلم اأن يتاأكد من فهم المتعلمين الم�سكلة. ومن خالل االأ�سئلة الرئي�سة للم�سكلة تتم �سياغة اأ�سئلة فرعية، وُيطلب من المتعلمين التفكير في حلول لها.
فر�ص الفرو�ص وتجميع المعلومات: يقترح المتعلمون بع�ص الفرو�ص التي تمثل توقًعا اأو حالًّ للم�سكلة مو�سع اال�ستق�ساء، ومن ثم يجمعون بيانات اأو معلومات من م�سادرها  3 .
المختلفة )القراءة من الكتب اأو �سوؤال المعلم اأو المتخ�س�سين، اأو المالحظة المو�سوعية الدقيقة، اأو اإجراء تجربة م�سبوطة( للتحقق من �سحة الفرو�ص والتو�سل اإلى 
االإجابة ال�سحيحة، بطرح اأ�سئلة على المعلم من النوع الذي يجاب عنه بنعم اأو ال، من خالل مالحظتهم للم�سكلة، وت�ستمر االأ�سئلة  حتى تبداأ ب�سياغة الفرو�ص التي تقرر 
وجهة جمع البيانات والمعلومات، فاإذا دعمت الفر�ص الم�ساغ، اأبق عليه كحلٍّ اأو تف�سير للم�سكلة، اأما اإذا ُرف�ص الفر�ص ب�سبب اأن المعلومات ال توؤيده فاإنه ُيقترح فر�ص بديل 

يتم جمع بيانات اأخرى حول �سحته، وهكذا ت�ستمر تلك الحلقة.
الختام: تعد هذه الخطوة خاتمة لفر�ص الفرو�ص وجمع البيانات وتمثل ختام الن�ساط اال�ستق�سائي ويتوقع من المتعلمين من خاللها التو�سل اإلى حل للم�سكلة، واالإجابة عن  4 .
ال�سوؤال المطروح وتف�سير الظاهرة، وقد ال ي�سل المتعلمون اإلى تف�سير ير�سون عنه، فعلى المعلم اأن ير�سدهم اإلى جمع بيانات ومعلومات اأكثر، اأو اإجراء المزيد من التحليل 

للبيانات المتوافرة من خالل ن�ساط ا�ستق�سائي جديد.

مهارات تقويم الدرس االستقصائي:
يتم في هذه المرحلة الحكم ب�سكل كلي على مدى نجاح تدري�ص الن�ساط اال�ستق�سائي من خالل قيام المعلم بمالحظة هذا الن�ساط اأواًل باأول؛ فم�ساركة اأكبر عدد ممكن 
من المتعلمين في الن�ساط يدل على نجاحه. ويقوم المعلم بتقويم االأدلة المت�سلة بالم�سكلة، وتقويم كل متعلم على حدة باأن يتم عر�ص م�سكلة جديدة عليه ويطلب منه: فر�ص 

الفرو�ص، وطرح اأ�سئلة لجمع المعلومات وتو�سله اإلى تف�سير تلك الم�سكلة، وكذلك تقويم المعلم لنف�سه والأدائه ومدى تحقق اأهداف الدر�ص.

توفير المناخ المناسب للدرس االستقصائي:
»فالمعلم اليوم –من منطلق ا�ستق�سائي- ُمطالب باأن يتيح الفر�سة للمتعلم ليعبر عن اأفكاره واأحا�سي�سه في جو خاٍل من الت�سلط والتكبر وخلق جو ي�سوده االأمان والثقة والدعم، 

يمار�ص فيه المعلم دور الو�سيط بين التعلم والمتعلم؛ وهذا يعني:
تنظيم محتويات بيئة التعلم بطريقة تثير وت�سجع اهتمامات المتعلمين وميولهم واتجاهاتهم. 1 .

ال�سماح للمتعلمين باال�ستك�ساف في جو خاٍل من ال�سخرية والعقاب.. 2
مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، قيادة عملية التعليم بما يتنا�سب وم�ستوى كل متعلم. 3 .

ال�سماح للمتعلمين باال�ستعانة بكل ما لديهم من اإمكانات ال�ستك�ساف  4 .
العالقات من اأنواع مختلفة.

اإتاحة الفر�سة للتفاعل مع البيئة بجوانبها االجتماعية والبيئية. 5 .
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ال�سف الثالث المتو�سط، الف�سل الثاني ع�سر »المغناطي�سية«، الدر�ص االأول »الخ�سائ�ص العامة للمغناطي�ص«
الهدف: اأن ي�ستنتج المتعلم خا�سية المغناطي�ص.

الم�سكلة: و�سع المعلم ثالثة قوارب ورقية في الماء، واأح�سر �ساأل مغناطي�ًسا وقربه من القوارب 
الثالثة، فتحرك اأحدها فقط، ولم يتحرك القاربان االآخران، �ساأل المتعلمون: لماذا تحرك القارب 

ولم يتحرك القاربان االآخران؟
خربات املتعلمني ال�سابقة:

 م�سادفة.  هناك خيط مربوط بين المغناطي�ص والقارب.      
 يوجد محرك �سغير في القارب.  جاء هواء خفيف حرك القارب.       

دور املعلـم:
طلب من المتعلمين اختبار االإجابات لمعرفة مدى �سحتها. • 

قام ثالثة متعلمين بم�ساهدة القارب فلم يجدوا خيًطا مربوًطا. • 
فح�ص المتعلمون القارب فلم يجدوا محرًكا �سغيًرا. • 

بدلوا اأماكن القوارب، فلم يالحظوا وجود هواء خفيف. • 
النتيجة:

ا�ستبعد املتعلمون فكرة اخليط املربوط، والهواء اخلفيف واملحرك.
اأعاد المعلم التجربة، تحرك القارب نف�سه ولم يتحرك القاربان االآخران. - 

طلب المعلم من بع�ص المتعلمين فتح القاربين فلم يجدوا �سوى ورقة بي�ساء. - 
طلب المعلم فتح القارب الذي تحرك، فوجدوا فيه م�سماًرا �سغيًرا. - 

انده�ص المتعلمون. - 
اأعاد المعلم بناء اأحد القاربين القديمين وو�سع فيه م�سماًرا وو�سعه في الماء. - 

اأح�سر المغناطي�ص فتحرك القارب. - 
�ساأل المعلم: لماذا تحرك االآن ولم يتحرك من قبل؟

المتعلمون: الأن فيه م�سماًرا.
المعلم: ماذا فعل المغناطي�ص؟

المتعلمون: جذب الم�سمار فتحرك القارب.
التطبيق: طلب المعلم من المتعلمين عمل قارب ورقي وو�سع به م�سماًرا، واأعطاهم المغناطي�ص 

فتحرك القارب.
اال�ستنتاج: المغناطي�ص يجذب الحديد.

ربة« ال�سف الثالث االبتدائي، الف�سل ال�ساد�ص »موارد االأر�ص«، الدر�ص االأول »التُّ

بة با�ستخدام العد�سة املكربة. الهدف: يالحظ وي�سف مكونات الرتُّ
التخطيط امل�سبق: احل�سول على عينات كافية من الرتبة لتنفيذ الن�ساط اال�ستق�سائي، 

والتاأكد من خلو الرتبة من املخلوقات احلية التي ميكن اأن توؤذي املتعلمني.
اخلطوات:

اأخبر المتعلمين بعدم لم�ص التربة اأكثر مما ينبغي، وا�ستعمال الملعقة لتوزيع  • 
التربة في الطبق.

وجه انتباه المتعلمين اإلى مالحظة فتات ال�سخور وبقايا النباتات وبقايا الحيوانات،  • 
مع مراعاة اأن و�سف المتعلمين �سيتنوع اعتماًدا على نوع التربة.

اجعل المتعلمين يعملون في مجموعات ثنائية، واطلب منهم التوا�سل مع باقي  • 
المجموعات.

ي�ستنتج المتعلمون اأنه يمكن م�ساهدة قطع �سغيرة من ال�سخور والنباتات والحيوانات. • 
ا�ستق�ساء موجه:

هل اأنواع التربة كلها مت�سابهة؟ • 
والتربة  الرملية،  التربة  مثل:  التربة،  اأنـــواع  بع�ص  ال�ستك�ساف  المتعلمين  ادع  • 

الطينية، والتربة الطفالية.
يبني المتعلمون خطة لالإجابة عن ال�سوؤال. • 

ا�ستق�ساء مفتوح:
لتنمو، وحفزهم  التربة  النباتات من  اإليها  التي تحتاج  االأ�سياء  المتعلمين عن  ا�ساأل 
التربة، واطلب منهم  النبات من  اإليه  االأ�سئلة حول ما يحتاج  اأحــد  التفكير في  على 
اإلى  الحيوانات  اإ�سافة ف�سالت  ال�سوؤال: هل  لالإجابة عن  تجربة  وتنفيذ  و�سع خطة 

التربة ي�ساعد النباتات على النمو ب�سكل اأف�سل؟
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خامًسا: استراتيجية تمثيل األدوار )لعب األدوار(
اأو عن اأحد اآخر في موقف محدد، بحيث يتم ذلك في بيئة اآمنة وظــروف يكون فيها  تقوم هذه اال�ستراتيجية على افترا�ص اأن للمتعلم دوًرا يجب اأن يقوم به معبًرا عن نف�سه 
المتعلمون متعاونين ومت�سامحين ويميلون اإلى اللعب. ويق�سد بـ »ا�ستراتيجية لعب االأدوار« اأنها عبارة عن خطة من خطط المحاكاة في موقف ي�سابه الموقف الواقعي، ويتقم�ص 
كل فرد من الم�ساركين في الن�ساط التعليمي اأحد االأدوار الموجودة في الموقف الواقعي، ويتفاعل مع االآخرين في حدود عالقة دوره باأدوارهم، ويقوم بهذا الن�ساط اأكثر من فرد 

ح�سب اأدوار الموقف التعليمي، ويمثل تقم�ص المتعلم هذا الدور وجها من اأوجه الفهم ال�ستة التي يمكن له اأن يعبر من خالله عن فهمه. 

مميزات استراتيجية لعب األدوار:
لدى  واالنــفــعــاالت  الــــذات،  عــن  التعبيــر  فــر�ص  تتيــح  1 .

المتعلمين.
اهتمامهم بمو�سوع  وتزيد  المتعلمين،  الدافعية لدى  ُتثير  2 .

الدر�ص؛ الأنهم يتقم�سون ال�سخ�سية التي يمثلونها.

ُتك�سب المتعلمين قيًما واتجاهات وتعدياًل ل�سلوكهم،  3 .
وت�ساعدهم على ح�سن الت�سرف في المواقف الطارئة 

التي يمكن اأن يتعر�سوا لها.

ت�ساعد في تنمية التفكير والتحليل لدى المتعلمين. 4 .

ُت�سفي روح المرح والحيوية على الموقف التعليمي.  ت�ساعد على اكت�ساف الموهوبين وذوي القدرات.. 5 6 .

اإح�ســــــا�ص المتعلميــــــــــن باالآخريـــــــن، وتــــراعـــــي  تقــــــوي  7 .
م�ساعرهم، وتحترم اأفكارهم.

عن  وتــعــبــر  النف�سية،  المتعلمين  م�سكالت  حــل  فــي  ت�سهم  8 .
ذواتهم دون رهبة من الجمهور.

ت�ساعد على اإي�ساح العالقات بين عنا�سر المفهوم الواحد والعالقة بين المفاهيم المختلفة. 9 .

كيف يتم تنفيذ هذه االستراتيجية؟

يتم تنفيذ هذه اال�ستراتيجية  من خالل ت�سع خطوات:

الخطوة االأولى -  التهيئة: ت�سمل هذه الخطوة عر�ص م�سكلة على المتعلمين ليتعرفوا عليها. 
الخطو الثانية - اختيار الم�ساركين: يقوم المعلم بو�سف ال�سخ�سيات المختلفة للمتعلمين، ثم يطلب منهم التطوع الأداء االأدوار.

الخطوة الثالثة - تهيئة الم�سرح: يحدد العبو االأدوار هنا الخطوط العري�سة للمنظر، لكنهم ال يح�سرون حواًرا محدًدا.
الخطوة الرابعة - اإعداد الملحظين: ُيعد المعلم المالحظين ليكونوا م�ساركين بفاعلية في العمل وذلك من خالل تجريبهم التمثيل اأواًل، ثم التحليل الحًقا.
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خطــوات التدريــس باستخــدام 
استراتيجيــة لعــب األدوار

التهيئة

اختيار الم�ساركين

اإعادة التمثيلالمناق�سة والتقويمتهيئة الم�سرح

التعميم

المناق�سة والتقويمالتمثيلاإعداد الملحظين
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الخطوة الخام�سة - التمثيل: يتقم�ص الم�ساركون االأدوار، ويوؤدونها بتلقائية، ويديرون حواًرا يت�سم بالواقعية.
الخطوة ال�ساد�سة - المناق�سة والتقويم: تتركز المناق�سة في البداية على تف�سيرات مختلفة لالأداء التمثيلي واالختالف على الكيفية التي تم اأداء االأدوار بها.

الخطوة ال�سابعة -  اإعادة التمثيل: قد تحدث عملية اإعادة التمثيل عدة مرات وي�سارك المعلم والمتعلمون في عمل ترجمات جديدة لالأدوار.
الخطوة الثامنة - المناق�سة والتقويم: يطرح المعلم اأ�سئلة حول منطقية الحل الذي ات�سح من خالل التمثيل والحوار، ومدى اإمكانية تحققه على اأر�ص الواقع.

ع المعلم المناق�سة حتى يبداأ المتعلمون في تعميم النتائج التي تو�سلوا اإليها على المواقف الم�سابهة.  الخطوة التا�سعة - التعميم: ينوِّ
وكل خطوة لها هدف ت�سهم به في االإثراء اأو التركيز على الن�ساط التعليمي.

أنماط لعب الدور :

لعب الدور التلقائي: • وفيه يمار�ص االأفراد االأدوار في ن�ساطات حرة غير مخطط لها يقوم المتعلمون فيها بلعب الدور دون اإعداد م�سبق.
وهنا يمكن اأن يكون الحوار قد تم اإعداده من م�سادر اأخرى ويقوم المعلم بتوجيه المتعلمين الأداء هذه االأدوار في الموقف التعليمي. لعب الدور المخطط له:  •

محددات التطبيق في الموقف التعليمي:

اأن يتم اختيار مو�سوع ي�سلح للتطبيق على اأر�ص الواقع. • 
اأن يكون المو�سوع مرتبًطا بواقع المتعلمين. • 

اأن تكون الم�ساركة تطوعية، ولي�ست اإجبارية من المتعلمين. • 
اأن يبدي المتعلمون اآراءهم بحرية في حدود االأنظمة ال�سرعية واالأخالقية. • 

اأن يتم االلتزام بالق�سية المطروحة. • 
اأال يتم تمثيل جانب دون االآخر )ال�سمولية(. • 
اأن ي�سمح بتعدد وجهات النظر )واختالفها(.  • 

اأن تعقد جل�سة تقويم للنتائج بعد تدوينها، وا�ستخال�ص االآراء المتفق عليها. • 

عند ا�ستخدام اأ�سلوب تمثيل االأدوار يجب على المعلم مراعاة التالي:
اعلم اأن اأ�سلوب تمثيل االأدوار هو اأ�سلوب يقوم فيه الم�ساركون بتمثيل اأدوار محددة  • 

لهم في �سكل حالة اأو �سيناريو وذلك كمحاولة لمحاكاة الواقع.
حدد اأواًل ما الهدف الذي تريد الو�سول اإليه با�ستخدام هذا االأ�سلوب.. وما المو�سوع  • 
الذي تود التركيز عليه.. وبمعنى اآخر ينبغي اأن تكون الحالة التمثيلية مرتبطة 

بمو�سوع الدر�ص واأهدافه.

حدد دور كل فرد، وما المطلوب منه. • 
ا�سرح باإيجاز للم�ساركين مو�سوع الم�سهد واالأدوار التي �سيتم القيام بها. • 

اذكر للم�ساركين ماذا تريد منهم عند االنتهاء من روؤية الم�سهد التمثيلي، هل تريد  • 
االإجابة عن اأ�سئلة معينة اأو اإيجاد حلول معينة اأو االنتباه لممار�سات معينة؟
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اكتب ال�سيناريو وحدد االأدوار التي �سيتم تمثيلها. • 
يمكنك اال�ستعانة بالم�ساركين في كتابة ال�سيناريو. • 

كي  للم�ساركين  الفر�سة  بــاإتــاحــة  واالكــتــفــاء  ال�سيناريو  كتابة  عــدم  يمكنك  • 
يجتهدوا في التمثيل دون االلتزام الدقيق بن�ص مكتوب.

ينبغي اأن تكون الحالة التمثيلية وا�سحة ومفهومة للم�ساركين. • 
ي�ستح�سن اأن يكون ال�سيناريو ق�سيًرا ومركًزا. • 

اختر االأفراد الذين �سيقومون بالتمثيل، وعادة يكون هوؤالء من االأفراد الم�ساركين اأنف�سهم. • 
يمكنك تكليف مجموعة اأو بع�ص المجموعات بالقيام بهذه التمثيلية. • 

حدد زمن الم�سهد التمثيلي، وكذلك زمن االإجابة عن االأ�سئلة اأو الحوار الذي يتبع  • 
ذلك الم�سهد.

ا، ولكن يح�سن  ا ولي�ص خياليًّ احر�ص على اأن يج�سد الم�سهد التمثيلي واقًعا حقيقيًّ • 
ا�ستخدام اأ�سماء م�ستعارة للممثلين بداًل من اأ�سمائهم الحقيقية.

اأن يتقم�ص الــدور المكلف به ب�سدق واإتــقــان، واأن ي�سع نف�سه  اطلب من كل ممثل  • 
مكان ال�سخ�سية التي يمثلها واأن يتخيلها بعمق، واأن يت�سرف بالطريقة نف�سها.

ي�ستح�سن اأن ُيطعم الم�سهد ب�سيء من الفكاهة واالإثارة. • 
اطلب من الم�ساهدين التزام الهدوء وعدم التعليق. • 

أمثلة على مستويات لعب األدوار:

أمثلةصفتهالمستوى

يكلف المعلم اأحد المتعلمين اأن يتخيل نف�سه مكان اإحدى ال�سخ�سيات التي يدر�سها، األول
ويعبر عن اإح�سا�ص هذه ال�سخ�سية )فردي(.

متعلم يتقم�ص �سخ�سية  الكريم، ويعبر عن �سعوره وانفعاالته.

مجموعة من المتعلمين يمثلون م�سهًدا عن فتح مدينة الريا�ص.يكلف المعلم بع�ص المتعلمين بتمثيل موقف تاريخي اأو اجتماعي يدر�سونه )جماعي(.الثاني

الثالث
يكلف المعلم بع�ص المتعلمين بتمثيل م�سهد يعبر عن حياة اأفراد اأو اأ�سر في مجتمعات 

مختلفة ) يعبر عن مجتمع اآخر ولي�ص المجتمع الذي يعي�ص فيه(.. )جماعي(.
رون عن معاناة �سكان البادية في الح�سول على  مجموعة من المتعلمين يعبِّ

الماء.

يكلف المعلم المتعلمين بتمثيل م�سهد لموقف اجتماعي يم�ص حياتهم ال�سخ�سية الرابع
الحالية )جماعي(.

مجموعة من المتعلمين يعبرون عن م�سكلة االإ�سراف في ا�ستخدام الماء.
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سادًسا: استراتيجية حل المشكالت:

يعتمد المنهج العلمي على حل الم�سكالت؛ حيث يقوم على مجموعة من الخطوات التي تمكن من ا�ستق�ساء الم�سكلة وحلها، 
وهذا المنهج العلمي في حل الم�سكالت يمار�ص ب�سكل كبير في العلوم التطبيقية والبحتة، كما يمار�ص في العلوم االإن�سانية، 

وفي التربية جاءت ا�ستراتيجية حل الم�سكالت م�ستقة من هذا المنهج العلمي في حل الم�سكالت. 

وت�ساعد ا�ستراتيجية حل الم�سكالت المتعلمين على اإيجاد االأ�سياء باأنف�سهم؛ والأنف�سهم، حيث اإن نجاحهم في معالجة الق�سايا 
هم للنجاح في معالجة الق�سايا والم�سكالت التي ت�سادفهم في حياتهم اليومية، و�سوف تقترب اإلى  والم�سكالت وحلها �سوف ُيعدُّ
اال�ستق�ساء  ا�ستراتيجيتي  مع  تتداخل  الم�سكالت  ا�ستراتيجية حل  اأّن   )1996( زيتون  ويــرى  الحقيقية.  العالم  �سفات  اأذهانهم 
واالكت�ساف، لدرجة اأن كثيًرا من المخت�سين في التربية يعتبرونها جزًءا ال يتجزاأ من طريقة اال�ستق�ساء واالكت�ساف، اأو اأّنها 
اأّن ا�ستراتيجيتي اال�ستق�ساء واالكت�ساف تتطلبان موقًفا  اإذا ما علمنا  امتداد لها، وبالتالي ي�سعب التفريق بينهما، وبخا�سة 
ا ي�ستثير تفكير المتعلم ويتحدى عقله بحيث يدفعه ليبحث ويتق�سى ويت�ساءل ويجمع المعلومات ويف�سر  م�سكاًل اأو �سوؤااًل تفكيريًّ

وي�ستنتج ويجرب للو�سول اإلى حل الم�سكلة.

ويمكن اأن نقول اإن حل الم�سكالت بال�سرورة يتطلب اإيجاد وتحديد حل، في حين اأن اال�ستق�ساء لي�ص �سرًطا اأن يحل م�سكلة بقدر التحقق من �سحة معلومة.

ويمكن تلخي�ص عملية حل الم�سكالت بالن�سبة للمتعلِّم في الخطوات التالية:

مي قبل حدوث اأي اإعداد اأو درا�سة. يواجه المتعلم الم�سكلة اأواًل في ال�سياق التعلُّ م الم�سكلة للمتعلم بالطريقة نف�سها التي تحدث فيها على اأر�ص الواقع.. 1 ُتقدَّ 2 .

يعمل المتعلم على الم�سكلة بطريقة ت�سمح بتحدي وتقييم قدرته على التفكير  3 .

مه. وتطبيق المعرفة على نحو يتنا�سب مع م�ستوى تعلُّ

ها للدرا�سة الفردية. م الالزمة لحل الم�سكلة وت�ستخدم دلياًل اأو موجِّ د نواحي التعلُّ ُتحدَّ 4 .

ُيعاد تطبيق المهارات والمعرفة المكت�سبة عن طريق هذه الدرا�سة على الم�سكلة  5 .

م وتعزيزه. ُبغية تقييم فاعلية التعلُّ

يتم تلخي�ص ودمج التعّلم الذي نتج عن حل الم�سكلة وعن الدرا�سة الفردية مع  6 .

مهارات ومعرفة المتعلم الحالية.

ولعلك - اأخي المعلم- ت�ساأل – هنا- لماذا ن�ستخدم حل الم�سكالت في التدري�ص داخل ال�سف؟
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اإجابة لت�ساوؤلك نقول: اإننا ن�ستخدم  التدري�ص امل�ستند اإلى حل امل�سكالت داخل ال�سف؛ الأنه:

ما اأمكن-  من المواقف الحياتية الواقعية. يعالج الم�سكالت القريبة –  •
يزيد من م�ساركة المتعلمين الن�سطة في التعلم. • 

ز التعلم الم�ستمل على مو�سوعات متداخلة ومتعددة. يعزِّ • 
ن المتعلمين من اأن يتعلموا باأنف�سهم، ويعملوا متعاونين للبحث عن حل للم�سكلة. يمكِّ • 

ينقل المتعلمين اإلى معايير اأعلى واأداء اأف�سل وتفكير �سمن الم�ستويات العليا له. • 

ز التعلم الذاتي للمتعلمين. يعزِّ • 
ينمي مهارات المتعلمين التي ينتج عنها زيادة في الفهم والحفظ. • 

ي�سجع على التقييم الذاتي وتقييم االأقران. • 
ينمي روح التق�سي والبحث العلمي لدى المتعلمين. • 

وبعد اأن تبين لنا اأهمية التدري�ص الم�ستند اإلى حل الم�سكالت، فاإن ال�سوؤال المنطقي التالي:

ما العناصر األساسية المشتركة في  الطريقة العلمية لحل المشكالت؟

العنا�سر االأ�سا�سية الم�ستركة في الطريقة العلمية لحل الم�سكالت هي: ال�سعور بالم�سكلة اأّما ا�ستراتيجية حل الم�سكالت 
فهي ت�ساعد المتعلمين على اإيجاد االأ�سياء باأنف�سهم والأنف�سهم بحيث اإن نجاحهم في معالجة الق�سايا والم�سكالت وحلها 
�سوف يوؤهلهم للنجاح في معالجة الق�سايا والم�سكالت التي ت�سادفهم في حياتهم اليومية، و�سوف تقترب اإلى اأذهانهم 
اال�ستق�ساء  ا�ستراتيجيتي  مع  تتداخل  الم�سكالت  حل  ا�ستراتيجية  اأّن   )1996( زيتون  ويــرى  الحقيقية.  العالم  �سفات 
واالكت�ساف لدرجة اأّن كثيًرا من المخت�سين في التربية يعتبرونها جزًءا ال يتجزاأ من طريقة اال�ستق�ساء واالكت�ساف، 
واالكت�ساف  اال�ستق�ساء  ا�ستراتيجيتي  اأّن  علمنا  ما  اإذا  وبخا�سة  بينهما،  التفريق  ي�سعب  وبالتالي  لها  امتداد  اأّنها  اأو 
ويت�ساءل  ويتق�سى  ليبحث  يدفعه  ويتحدى عقله بحيث  المتعلم  تفكير  يثير  ا  تفكيريًّ �سوؤااًل  اأو  م�سكاًل  موقًفا  تتطلبان 

ويجمع المعلومات ويف�سر وي�ستنتج ويجرب للو�سول اإلى حل الم�سكلة.

وميكن اأن نقول اإن حل امل�سكالت بال�سرورة يتطلب اإيجاد وحتديد حل امل�سكلة وفق اخلطوات التالية:

تحديد الم�سكلة. جمع بيانات عن الم�سكلة.. 1 2 .
اقتراح حلول للم�سكلة )فر�ص الفرو�ص(. اختبار الحلول المقترحة للم�سكلة.. 3 4 .

التو�سل اإلى الحل االأمثل للم�سكلة )اال�ستنتاج(. تطبيق اال�ستنتاجات والتعميمات في مواقف جديدة.. 5 6 .
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نك من ا�ستخدام ا�ستراتيجية حل الم�سكالت: واإليك تف�سيل هذه الخطوات التي تمكِّ

تحديد الم�سكلة: 1 .
ب�سكل  الم�سكلة  تحديد  المتعلمين  مــن  وتطلب  مــا،  م�سكلة  يت�سمن  موقًفا  ت�سمم 
نهم المتعلم من ال�سير في خطوات حلها، ويمكنك  وا�سح؛ الأن تحديدها ب�سكل جيد يمكِّ

تكليفهم ب�سياغة الم�سكلة وكتابتها في عبارات وا�سحة ومحددة.

يتم اختيار الم�سكالت التي تتميز بالخ�سائ�ص التالية:
تحقق اأهداف المنهج الرئي�سة. • 

ت�ساعـــــــد على بناء مهـــــــارات التفكير  • 
واال�ستنتاج لدى المتعلمين.

ترتبط بالحياة. • 

تنبثق من احتياجات المتعلمين وت�ستثيرهم. • 

تتنا�سب مع م�ستوى النمو العقلي للمتعلمين. • 

يمكن حلها با�ستخدام الم�سادر المتاحة. • 

جمع البيانات والمعلومات عن الم�سكلة:. 2
بعد تحديد الم�سكلة تاأتي مرحلة جمع المعلومات والبيانات ذات ال�سلة بالم�سكلة، 
اإلى الم�سادر والمراجع المختلفة.. وتتطلب هذه المرحلة من المتعلم  وذلك بالرجوع 

القيام بعدة اأمور، منها:

انتقاء البيانات ذات ال�سلة بالم�سكلة، وا�ستبعاد ما عداها. • 
االعتماد على م�سادر موثوق بها في الح�سول على هذه البيانات. • 

الممكنة  الحلول  اقتراح  من  ليتمكن  واعًيا؛  تحلياًل  وتحليلها  المعلومات  ت�سنيف  • 
للم�سكلة.

اقتراح حلول للم�سكلة )فر�س الفرو�س(:. 3
فـــــــي هـــــــذه المرحلة يقترح المتعلمـــــــون حلواًل للم�سكلـــــــة با�ستخـــــــدام المعلومات التي 
تو�سلـــــــوا اإليها، ويمكن ا�ستخـــــــدام ا�ستراتيجية الع�سف الذهني في هـــــــذه المرحلة؛ حيث 

يتمكن المتعلمون من توليد اأكبر قدر ممكن من الحلول.

مناق�سة الحلول المقترحة للم�سكلة:. 4
وفح�ص  المقترحة،  الحلول  في  المتعلمين  بمناق�سة  قيامك  الخطوة  هــذه  تتطلب 
المنا�سب  الحل  اختيار  بهدف  المنطقية؛  وبــاالأدلــة  علمية  بطريقة  االفترا�سات  كافة 

للم�سكلة.

التو�سل اإلى الحل االأمثل للم�سكلة:. 5
وغالًبا  للم�سكلة،  االأمثل  الحل  اإلــى  المتعلمون  يتو�سل  ال�سابقة؛  الخطوة  بناء على 
ما ياأتي في �سورة ا�ستنتاجات اأو تعميمات يمكن ا�ستخدامها في مواقف جديدة م�سابهة.

تطبيق اال�ستنتاجات والتعميمات في مواقف جديدة:. 6
 اإن القيمة االأ�سا�سية للمعلم لي�ست في اأن يبحث عن حلول لم�سكالت طارئة جزئية، 
بل في و�سوله اإلى مجموعة من الحقائق والنظريات التي يمكن ا�ستخدامها في مواقف 

جديدة م�سابهة.

م المتعلمين با�ستراتيجية  واأخالك قد تطرق اإلى ذهنك ال�سوؤال التالي: كيف اأعلِّ
حل الم�سكلت؟

اإلــى م�سكلة  الم�ستند  التعلم  الــذي ي�ستخدم  الدر�ص  اأن نجاح  اأخــي المعلم -  اعلم - 
لتحفيز  االإر�ـــســـادات  مــن  و�ــســع مجموعة  فــي  - على نجاحك  اإلـــى حــد كبير   - يتوقف 
اأنه يتعين  الم�ساركة، وحر�سك على تو�سيح  المختلفة على  القدرات  المتعلمين ذوي 

ا حول ذلك: عليهم اأن ياأخذوا الدور القيادي اأثناء حل الم�سكلة.. واإليك مثااًل تطبيقيًّ
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يقوم االأ�ستاذ عبداهلل بتدري�ص اللغة العربية لل�سف الرابع االبتدائي وقد اقترح عند تدري�ص وحدة »ال�سحة والغذاء« ن�ساًطا يت�سمن م�سكلة واقعية يلم�سها المتعلمون، وتتعلق بالوجبات 
التي يقدمها المق�سف المدر�سي.

وقد بداأ الح�سة بمحاولة ربط المتعلمين بالم�سكلة وتنمية �سعورهم بها، من خالل مناق�سة اأولية، ت�سمنت �سوؤالهم عن و�سع الوجبات الغذائية التي يقدمها المق�سف، ومدى توفيره 
لوجبات غذائية اآمنة، فانق�سم المتعلمون بين موؤيد للوجبات التي تقدم وبين معار�ص لكل ما ُيقدم، وبين معتدل يطالب بالتطوير، وعندما تيقن االأ�ستاذ عبداهلل اأن جميع المتعلمين 
الذين اأرادوا الحديث اأتيحت لهم الفر�سة - اأعلن الم�سكلة بال�سياغة التالية: »ذكر كثير من المتعلمين واأولياء االأمور ومديري المدار�ص اأن الوجبات التي تقّدمها المقا�سف المدر�سية 

لي�ست �سحية، وغير اقت�سادية للمدار�ص، وقد طلبت االإدارة التعليمية منكم اإعداد تقرير حول هذا المو�سوع«.

وقد اأكد االأ�ستاذ عبداهلل على المتعلمين اأنهم �سيتولون م�سوؤولية حل الم�سكلة، وعر�ص 
عليهم جدواًل يمثل اإطار العمل، وطلب من اأحدهم ت�سجيل ما يتم ذكره اأثناء التفكير، وتم 
الحلول  »االأفكار«  الجدول؛ حيث تت�سمن  المتعلمون كما يو�سح  اإليه  ت�سجيل ما تو�سل 
المقترحة، وتت�سمن »الحقائق« ما يعرفه المتعلمون من معلومات لحل الم�سكلة، وتت�سمن 
»المو�سوعات التعلمية« مزيًدا من التو�سع في التعريف والبحث، وتت�سمن »خطة العمل« 
طريقة الإيجاد المعلومات التي يحتاجون لمعالجتها، وبعد اأن تاأكد االأ�ستاذ عبداهلل من 
اإنجاز المتعلمين بداأ في تفقد الم�سكلة معهم من خالل عنا�سر الجدول، وتم اإعادة تفقد 
الم�سكلة على م�ستوى جميع المتعلمين في ال�سف، وطلب منهم تفح�ص اأفكارهم االأ�سلية، 
ثم طلب من المتعلمين اأن يقدموا حالًّ وتقريًرا واحــًدا، وفي حالة عدم االتفاق على حل 

واحد فليكتب المخالفون – االأقل ن�سبة- ر�سالة تتق�سى �سبب االختالف في الموقف.

وفي نهاية الدر�ص. �سّجع االأ�ستاذ عبداهلل على تقييم اأداء المتعلمين واأداء المجموعات، 
وتحديد حجم الم�سكلة، و�سعى لتزويدهم ب�سحيفة تقييم ذاتي.

وقــد ق�سدنا مــن هــذا الــنــمــوذج اأن يــكــون دلــيــاًل ولي�ص اإجـــراء مــقــيــًدا؛ فهو يــقــدم نقطة 
االنطالق للمعلم؛ كي يبدع في التناول والعر�ص.

خطة العملالمو�سوعات التعلميةالحقائقاالأفكار
تـــــقـــــديـــــم بــــيــــتــــزا  - 

اأكثر
ماأكوالت  تقديم  - 

عربية
مع  الـــــــتـــــــعـــــــاقـــــــد  - 

مطاعم م�سهورة
الــــــــتــــــــعــــــــاقــــــــد مــــع  - 
طباخين �سعوديين 

يعرفون ما ناأكل
تنويع الوجبات  - 

ننـــ�ســـــئ محكمـــــة  - 
غذائية

   ال يحــب المتعلمون 
معظــــــــم الطعـــــــام 

م المقدَّ

االأطعمــــة    بعـــــــــ�ص 
اأف�سل من غيرها

النا�ص  من  كثير   
وجباتهم  يتناولـــــــــــون 

في المقا�سف

 تغطي الوزارة ثمن 
بع�ص الوجبات

   هل الوجبات التي تقدم في 
المقا�سف �سحية؟

اأن  التي تحتاج  الوجبات    ما 
تكون �سحية اأكثر؟

 هل الوجبات اقت�سادية؟
 كم وجبة يجب اأن ناأكل؟

 مـــا عــــــــــــــدد ال�سعـــــــــرات التــــي 
نحتاج اإليها؟

  ما االأغذية التي تعدُّ اأف�سل 
من غيرها؟

  الهرم الغذائي

  هــــــل هنــــــــاك درا�ســـــــات  حــــــــول 
المحتوى الغذائي لالأطعمة؟

  التوجه للمطاعم المختلفة؛ 
قوائـــــــــم  علـــــــــى  للح�ســـــــــول 

الطعام
اأ�سعــــــــار  علـــــــــــى    الح�ســـــــــول 
المقا�سف  مـــــــن  الوجبـــــــات 

والم�سادر القريبة
 تفقد ال�سعرات الحرارية

 تفقد الهرم الغذائي
الحرارية  ال�سعــــرات    تفقـــــــد 
التي يحتاج اإليها المراهقون
  اإعداد جداول تقارن المعلومات
  التحــــدث مـــع اأخ�سائــي فــي 

التغذية
 التحدث مع اأطباء
 قراءة بع�ص الكتب

 م�سح اآراء المتعلمين
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 سابًعا: استراتيجية المشروعات:

تهدف ا�ستراتيجية الم�سروعات اإلى ربط التعليم المدر�سي بالحياة التي يعي�سها المتعلم خارج المدر�سة وداخلها مًعا.. وبعبارة اأخرى، ت�ستهدف ربط المحيط المدر�سي بالمحيط االجتماعي، 
وتطبق على االأن�سطة التعلمية التي تغلب عليها ال�سبغة العملية، وهذه اال�ستراتيجية واإن كانت تبداأ من داخل ال�سف  وتنتهي فيه اإال اأن اأكثر خطواته تتم في بيئة المتعلم وحياته الطبيعية. 

تنقسم المشروعات بحسب عدد المشاركين فيها إلى قسمين:

اأواًل - الم�سروعات الجماعية: هي تلك الم�سروعات التي يطلب فيها من جميع المتعلمين في غرفة ال�سف - اأو المجموعة الدرا�سية الواحدة – الت�سارك للقيام بعمل واحد، كاأن 
يقوم جميع المتعلمين بتمثيل م�سرحية، اأو رواية معينة، اأو كم�ساركة منهم في احتفاالت المدر�سة، اأو كاأحد الواجبات الدرا�سية المطلوبة منهم.

ثانًيا - الم�سروعات الفردية: وتنق�سم هذه الم�سروعات بدورها اإلى نوعين هما:
النوع االأول: • حيث يطلب من جميع المتعلمين تنفيذ الم�سروع نف�سه، كل على حدة، كاأن يطلب من 

كل متعلم عمل مج�سم لخارطة الوطن العربي، اأو تلخي�ص كتاب معين يحدده المعلم.
: يقوم كل متعلم في المجموعة الدرا�سية باختيار م�سروع معين من مجموعة م�سروعات  النوع الثاني •

مختلفة، يتم تحديدها من ِقبل المعلم اأو المتعلم اأو االثنين مًعا.

خطوات عمل المشروع:

متر عملية اإجناز امل�سروع باأربع خطوات رئي�سة هي:

الخطوة االأولى – التخطيط للم�سروع:
التخطيط للم�سروع من اأهم خطوات اإنجازه؛ الأن التخطيط الجيد ي�ساعد على نجاح الم�سروع.

اأهــداف الم�سروع ونواتجه المتوقعة،  تبداأ هذه الخطوة بقيام المعلم بالتعاون مع المتعلمين بتحديد: 
والزمن المتوقع الإنجازه، واالأدوات المراد ا�ستخدامها في تحقيق النواتج، وتنتهي باختيار مو�سوع الم�سروع 

المنا�سب للمتعلم.
ويراعى عند اختيار مو�سوع الم�سروع اأن يكون من النوع الذي يرغب فيه المتعلم ال المعلم؛ الأن ذلك يحث 
الر�سا  الغالب �سوف ي�سعر بنوع من  الم�سروع؛ الأنه في  واإنجاز  القيام بالعمل الجاد  المتعلم وي�سجعه على 

التخطيط للم�سروع
أهدافه ونواتجه - مو�)اأهدافه ونواتجه - مو�سوعه - اأدواته - زمنه المتوقع الإنجازه(

1

خطوات تنفيذ استراتيجية المشروع

تقويم 
الم�سروع

مر
�ست

 م
يم

قو
ت

و�سع خطة الم�سروع 
التف�سيلية

تنفيذ الخطة 
للو�سول للنواتج

التح�سينات التي تمت من خالل التقويم

الم�
ع خطة الم�سع خطة الم�سع خطة الم�4 سو�سو�

2

تنفيذ الخطة 
3

اأ�سا�ص لـ

اأ�سا�ص لـ

اأ�سا�ص لـ

تنقيحات متبادلة

تنقيحات متبادلة

تنقيحات متبادلة

تنقيحات متبادلة

تفعيل اأدوات 
التقييم

معالجة 
االأخطاء

اإتقان اأداء 
المتعلم

تحقق 
الأهداف

تنقيحات متبادلة
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وال�سرور في اإنجازه، والعك�ص �سحيح، اإذا كان مو�سوع الم�سروع من النوع الذي ال يلبي 
رغبة اأو مياًل لدى المتعلم.

كما يراعى في اختيار مو�سوع الم�سروع اأن يكون من النوع الذي يمكن اإنجازه، اإذ كثيًرا 
ما نجد اأن المتعلم يقحم نف�سه في م�سروع ما، وال ي�ستطيع اإنجازه الأ�سباب تتعلق بالم�سروع 

نف�سه، اأو الأن هذا االإنجاز يحتاج اإلى معدات، اأو اإمكانات غير متوافرة لديه.
ويجب اأن يكون الم�سروع من النوع الذي يعود بالفائدة والنفع على المتعلم، ويف�سل 
اأن يكون على عالقة مبا�سرة، اأو غير مبا�سرة بالمنهج الدرا�سي؛ لكي يعود المتعلم بفائدة 
اأن  االأقــل  اأو على  فيه،  المبذولين  والجهد  التكلفة  اأعلى من  مـــردوًدا  واأن يحقق  تربوية، 

تتوازن التكلفة والجهد مع االأهداف.

الخطوة الثانية - و�سع خطة الم�سروع التف�سيلية:
واالإجراءات  فيه،  العمل  �سير  تبين  مف�سلة،  و�سع خطة  من  البــد  م�سروع  اأي  لنجاح 
الالزمة الإنجازه، وتحقيق نواتجه، فبعد اأن ينجز المتعلم الخطوة االأولى ويختار الم�سروع 
الذي ينا�سبه ويتالءم مع رغباته، يقوم بالتعاون مع المعلم بو�سع خطة مف�سلة لتنفيذ 

الم�سروع.
يجب اأن تكون الخطة وا�سحة الخطوات، وال بد من م�ساركة المتعلمين في و�سع هذه 
ا؛ ي�سمع اآراء المتعلمين  الخطة واإبداء اآرائهم ووجهات نظرهم، ويكون دور المعلم ا�ست�ساريًّ
ووجهات نظرهم، ويعلق عليها، ولكن لي�ص من اأجل النقد اأو التهكم، واإنما من اأجل تقييم 

المتعلمين وم�ساعدتهم.

الخطوة الثالثة – تنفيذ الخطة للو�سول للنواتج:
الم�سروع  بــنــود خطة  فــي  المتمثل  الــنــظــري  الــجــانــب  ترجمة  المرحلة  هــذه  فــي  يتم 
لم�سروع  بنود خطة  بتنفيذ  المرحلة  هــذه  المتعلم في  يقوم  واقــع مح�سو�ص؛ حيث  اإلــى 
وتحفيزهم  المتعلمين  باإر�ساد  المعلم  ويقوم  وتوجيهاته،  واإ�سرافه  المعلم  مراقبة  تحت 

على العمل وتنمية روح الجماعة والتعاون بين المتعلمين، والتحقق من قيام كل منهم 
بالعمل المطلوب منهم.. ويجب اأن يلتزم المتعلمون ببنود خطة الم�سروع وعدم الخروج 
عنها، اإال اإذا ا�ستدعى االأمر ذلك؛ مما يتطلب اإعادة النظر في بنود الخطة، وعندها يقوم 

المعلم بمناق�سة المو�سوع مع المتعلمين واالتفاق معهم على التعديالت المنا�سبة.

الخطوة الرابعة – تقويم الم�سروع:
ت�ستهدف هذه الخطوة تقويم الم�سروع والحكم عليه، وفيها يقوم المعلم باالطالع على 
كل ما اأنجزه المتعلمون، مبيًنا لهم اأوجه ال�سعف واأوجه القوة، واالأخطاء التي وقعوا فيها، 
اآخــر، يقوم المعلم بتقديم تغذية راجعة  وكيفية تالفيها في المرات القادمة.. بمعنى 
للمتعلمين، وتعد هذه من اأهم فوائد تقويم الم�سروع اأو الحكم عليه، ومن دونها ال يعرف 

المتعلمون مدى اإتقانهم لعملهم، وال االأخطاء التي وقعوا فيها وطريقة معالجتها.
وي�سرك المعلم المتعلمين في عملية التقويم، فاإذا كان الم�سروع من النوع الفردي 
قد يطلب من كل متعلم اأن يقوم اأو يعر�ص نتائج م�سروعه، وما قام به على بقية زمالئه 
الم�سروع  اإذا كان  اأما  واآرائهم،  تعليقاتهم  وتقديم  الم�سروع  بمناق�سة  المتعلمون  ويقوم 
ا فيمكن مناق�سته مع مجموعة اأخرى من المتعلمين، واإن تعذر ذلك يقوم المعلم  جماعيًّ

بمناق�سته.

مميزات استراتيجية المشروع:

في  الحال  هو  كما  والتعاون،  الجماعي  العمل  روح  الم�سروع  ا�ستراتيجية  تنمي  - 
الم�سروعات الجماعية، وروح التناف�ص الحر الموّجه في الم�سروعات الفردية.

ت�سجع على تفريد التعليم، وت�سييق الفروق الفردية بين المتعلمين. - 
يختار  الـــذي  فهو  المعلم؛  مــن  بـــداًل  التعليمية،  العملية  مــحــور  المتعلم  ي�سكل  - 

الم�سروع، وينفذه تحت اإ�سراف المعلم.
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ا اإلى واقع عملي ملمو�ص، وُيقِدم على العمل واالإنتاج. تعمل هذه اال�ستراتيجية على اإعداد المتعلم وتهيئته خارج اأ�سوار المدر�سة؛ حيث يترجم ما تعلمه نظريًّ - 
ل الم�سوؤولية، وكل ما ي�ساعده في حياته العملية. تنمي لدى المتعلم الثقة بالنف�ص وحب العمل، وت�سجعه على االإبداع واالبتكار، وتحمُّ - 

أسس اختيار المشروعات:

االأ�س�ص الواجب اأخذها بعني االعتبار عند اختيار امل�سروعات ميكن تلخي�سها فيما يلي:

توافر قيمة تربوية مرتبطة باحتياجات المتعلم. - 
توافر المواد الالزمة لتنفيذ الم�سروع. - 

تنا�سب الوقت مع طبيعة الم�سروع. - 
توافق الم�سروع مع الجدول المدر�سي. - 

توازن التكلفة المادية والجهد المبذول مع االأهداف والنتائج المتوقعة. - 
تحقيق القيم التربوية المطلوبة. - 

توافق المهارات المطلوبة لتنفيذ الم�سروع مع قدرات المتعلمين وخ�سائ�ص نموهم. - 

و�سوف نعطي مثاال على ا�ستخدام ا�ستراتيجية الم�سروع في التدري�س:

الخطوة االأولى: التخطيط للم�سروع من اأهدافه، ومو�سوعه، وزمنه، واأدواته.
مو�سوع الم�سروع: زراعة االأ�سجار حول المدر�سة )مرتبط بمادة االأحياء(.

ا. ا وجماليًّ  الهدف: تح�سين البيئة المحيطة بالمدر�سة �سحيًّ
الزمن: ف�سل درا�سي.

االأدوات: تربة، و�ستالت وف�سائل، و�سماد، واأدوات زراعية.

الخطوة الثانية: الخطة التف�سيلية لهذا الم�سروع:
التعرف على اأهداف الم�سروع وفوائده. 1 .

تحديد مهام العمل ومتطلبات كل مهمة.  2 .

تحديد اأماكن زراعة هذه االأ�سجار وكيفية الح�سول عليها وعلى المعدات الالزمة.  3 .

توزيع العمل على المتعلمين. 4 .

ت�سجيع المتعلمين على العمل وتحفيزهم. 5 .

بناء محكات واأدوات التقويم والمتابعة. 6 .

الخطوة الثالثة: تنفيذ الم�سروع:
يتم في هذه المرحلة ترجمة الجانب النظري المتمثل في بنود خطة الم�سروع اإلى واقع عملي مح�سو�ص؛ حيث تت�سافر جهود المعلم والمتعلم لتنفيذ الم�سروع وتحقيق 

االأهداف المحددة، وفيما يلي نعر�ص اأدوار كل من المعلم والمتعلم في هذه الخطوة.
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أوالً: أدوار المتعلم:

تتمثل اأدوار المتعلم في تنفيذ الم�سروع فيما يلي:

تنفيذ المهام الموكلة اإليه وفق الخطة التي و�سعها. 1 .

درا�سة البيئة والمناخ. 2 .

. 3 تحديد نوع ال�ستالت والف�سائل المنا�سبة للبيئة والمناخ.

تحديد نوعية التربة المنا�سبة لل�ستالت الم�ستهدفة بالدرا�سة. 4 .

جمع المعلومات حول ال�ستالت والف�سائل وطبيعة نموها ودورة حياتها. 5 .

زراعة ال�ستالت والف�سائل ومتابعة نموها. 6 .

كتابة تقرير دوري عن تطور نمو النباتات. 7 .

كتابة تقرير ختامي للم�سروع. 8 .

ثانًيا: أدوار المعلم:

تتمثل اأدوار المعلم في تنفيذ الم�سروع فيما يلي:

التحقق من قيام كل متعلم بالمهمة الموكلة اإليه. 1 .

التاأكيد على �سرورة التزام المتعلمين ببنود خطة الم�سروع وعدم الخروج عنها  2 .

اإال اإذا طراأت ظروف ت�ستدعي اإعادة النظر في بنود الخطة وعندها يقوم المعلم 

بمناق�سة المو�سوع مع المتعلمين واالتفاق معهم على التعديالت الجديدة.

ا�ستثارة دافعية المتعلمين وتحفيزهم على االإنجاز.  3 .

الخطوة الرابعة: تقويم الم�سروع: 

يتم متابعة الم�سروع وتقويمه من البداية وفق الخطة التي تم اإعدادها في الخطوة االأولى ويتم التقويم على م�ستويين:

الم�ستوى االأول: التقويم البنائي:
اأداء المتعلمين في مراحل يحددها المعلم م�سبًقا؛ للتاأكد من مدى تقدم المتعلمين ب�سكل �سحيح وفق الخطة المتفق عليها، ويقدم لهم التغذية  وفيه يتم تقويم 

الراجعة الالزمة المعززة بالت�سجيع والتحفيز.

الم�ستوى الثاني: التقويم الختامي:
وفيه يتم تقويم الم�سروع في �سورته النهائية وفق المحكات المحددة م�سبًقا في الخطوة االأولى، ويقدم بناء على ذلك تغذية راجعة للمتعلمين ت�سهم في تطوير تعلمهم، 

وي�ستثمر نتائج التقويم في تطوير خطط وم�سروعات التعلم الم�ستقبلية.
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م اأداء المتعلمين اأن ياأخذ في االعتبار مجموعة من النقاط المهمة: ويجدر بالمعلم عندما يقوِّ

اإي�ساح اأوجه القوة واأوجه ال�سعف لدى المتعلمين، وتعزيز نقاط القوة، ومعالجة نقاط ال�سعف. • 
ي�سرك المعلم المتعلمين في تقويم اأنف�سهم. • 

ي�سرك المتعلمين في تقويم زمالئهم وفق المحكات المعلنة والمحددة. • 
من عنا�سر تقويم المتعلم التي يجب اأخذها بعين االعتبار: قدرة المتعلمين على عر�ص وتقديم نتائج الم�سروع ب�سورة تنمُّ عن فهم متعمق لما قاموا بتنفيذه والنتائج المترتبة عليه. • 

التأّمل الذاتي للفصل الخامس:

1. اأ�سف هذه االأداة اإلى ال�سجل الخا�ص بك، وخ�س�سه للتاأّمل في المعايير الخا�سة بالمعّلم الجديد.
ا في مدى ا�ستيعابك للمعيار المهني، ومدى نجاحك في توظيف ا�ستراتيجيات التدري�ص )التعليم والتعّلم(، وفق  مت لتعينك )بم�ساركة زمالئك( على التاأّمل ذاتيًّ 2. هذه االأداة �سمِّ

)اأوجه الفهم ال�ستة( وتفتح لك المجال لفر�ص النمو المهني ب�سكل فّعال، وتت�سمن المحاور التالية:
محور الت�ساوؤالت: � ويت�سّمن الت�ساوؤالت التي �ستطرحها على نف�سك في تاأّملك الذاتي )اأو التعاوني(.

التي قد تعيق توظيفك  الجوانب  اأو  الحلول للم�سكالت  �ستكون بمثابة  والتي  ت�ساوؤالتك،  بها لالإجابة عن  �ستقوم  التي  )الواقعية(  االإجــراءات   محور االإجراءات: � ويت�سّمن 
ال�ستراتيجيات التعليم والتعّلم.

وقد تم تق�سيم االأداة اإلى ثالث مراحل، هي:
1. مرحلة التخطيط لتوظيف ا�ستراتيجيات التعليم والتعّلم )ما قبل التدري�ص(.

2. مرحلة التنفيذ في توظيف اال�ستراتيجيات خالل الموقف التعليمي )مرحلة التدري�ص(.
3. مرحلة التقويم لمعرفة مدى توظيفك لال�ستراتيجيات بال�سكل المخطط له )ما بعد التدري�ص(.

مرحلة )التخطيط لتوظيف ا�ستراتيجيات التعّلم الّن�سط واأ�ساليبه( ما قبل التدري�ص: وتتطّلب منك التاأّمل في ممار�ساتك واالإجابة عن االأ�سئلة التالية: • 
لماذا؟ – )�ست�ستخدم ا�ستراتيجيات التعليم والتعّلم(: وهذا يتطّلب تحديد اأهدافك من توظيفها، وتعتمد كما مّر معك على عوامل كثيرة، من اأهمها نواتج التعّلم التي 

ترغب في تحقيقها، واالأهداف التي قمت ب�سياغتها لتحقيق ذلك.
ما؟ – )ا�ستراتيجيات التعليم والتعّلم التي �سوف ت�ستخدمها(: وهذا يتطّلب منك التاأّمل في نواتج التعّلم، واالأهداف، وخ�سائ�ص المتعلمين، واأنماط ذكائهم، وتعّلمهم، 

وغيرها من العوامل التي �ستوؤثر ب�سكل مبا�سر على قرارك.
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هل؟ – )�ستواجهك �سعوبات خالل ا�ستخدام ا�ستراتيجيات التدري�ص التي اخترتها(: وهذا يتطّلب اإدراك )المخاطر اأو التهديدات( التي �ستوؤثر على اختيارك، وغالًبا ما تتعّلق 
بخبراتك ومعارفك ومهاراتك، اأو بالمتعّلمين وقدراتهم، اأو بالبيئة التعليمية ومكوناتها، وتجهيزاتها، اأو غيرها من العوامل وفق ما تم تناوله في هذا الف�سل.

كيف؟ – )�ستعالج ال�سعوبات وتتغلب على العقبات التي قد تواجهك(: وهذا يعني اأن تهيئ نف�سك وتوِجد الحلول المنا�سبة لكل م�سكلة قد تعتر�سك، وكما �سربنا لك 
مثاًل في نموذج تطبيق اال�ستق�ساء، قد تكون الم�سكلة �سعف قدرات المتعلمين  في القراءة اأو الكتابة، وهذا يعني التعاون مع معلمي اللغة العربية اأو غيرهم لمعالجة 

تلك الم�سكلة من خالل اتباع ا�ستراتيجيات مثل ا�ستراتيجية تومبكنز )Tompkins( للتعبير الكتابي با�ستخدام المراحل الخم�ص للكتابة.

وقيا�ًسا على ما اأ�سير اإليه في المرحلة االأولى )التخطيط: ما قبل التدري�ص( فاإنك �ست�ستخدم االأداة وفق ما تت�سّمنه من اأمثلة تو�سيحية، وقد تم اإرفاق نموذجين؛ االأول يت�سّمن 

ا على مجاالت  �سرًحا وافًيا الأ�سلوب ا�ستخدام االأداة الثاني فهو نموذج فارغ ت�ستطيع ا�ستخدامه في عملية تاأمّلك الذاتي، مع االأخذ بعين االعتبار اأن هذا النموذج يمكن تطبيقه اأي�سً

اأخرى غير توظيف ا�ستراتيجيات التعليم والتعّلم؛ حيث يمكن توظيفه فيما يتعّلق باأن�سطة التعّلم والمهام االأدائية، اأو اأ�ساليب التقويم، وغيرها من العمليات التدري�سية.

نموذج تطبيقي الأداة التاأمل الذاتي للف�سل الخام�ص )ا�ستراتيجيات التعّلم الّن�سط واأ�ساليبه(
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منوذج تطبيقي الأداة التاأمل الذاتي للف�سل اخلام�ص )التنوع يف طرائق التعليم والتعّلم(
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ج

مرحلة )التقومي( ما بعد التدري�صمرحلة )التنفيذ( التدري�صمرحلة )التخطيط( ما قبل التدري�صامل
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األهداف:     

�سوف ي�ساعدك هذا الف�سل على اأداء عملك طبًقا للمعايير المهنية للمعلِّم.. و�ست�سبح في نهايته قادًرا على اأن:
ا نحو دمج تقنيات المعلومات واالت�ساالت في عمليات  ن اتجاًها اإيجابيًّ تكوِّ 1 .

التعليم والتعلم لتحقيق اأهداف التعّلم الّن�سط.
تمار�ص اأدوارك بوعي  وفهم في ع�سر تقنية المعلومات واالت�ساالت. 2 .

ت�ستخدم الحا�سب االآلي والتقنيات بحيوية في عمليات التعليم والتعلم. ُتعد المتعلمين لدمج تقنية المعلومات واالت�ساالت في عمليات التعلم.. 3 4 .
المعلومات  تقنيات  لــدمــج  الــ�ــســت  االأ�ــســا�ــســيــة  الــمــهــارات  المتعلمين  تك�سب  5 .

واالت�ساالت في التعلم.
م اأداء المتعلمين في دمج تقنيات المعلومات واالت�ساالت في تعلمهم في �سوء محكات  تقوِّ 6 .

وا�سحة مبنية على المهارات االأ�سا�سية ال�ست.

يغطي هذا الف�سل مجاالت من المعرفة والمهارات المهنية التي ت�ساعدك على تطوير ممار�ساتك حول دمج تقنيات المعلومات واالت�ساالت في عمليات التعليم والتعلم طبًقا 
للمعايير المهنية للمعّلم.

المعايير المهنية ذات الصلة بالفصل السادس

المعايير الفرعيةالمعيارالرقم

المعيار 
الخامس

دمج تقنية 
المعلومات 

واالت�ساالت في 
التعليم والتعلم 

واإدارة عملية تعلم 
المتعلمين

دمج  اأبحاث  نتائج  يطبق   / الحديثة  التقنية  للتطورات  الم�ستمر  النمو  ويواكب  بالتقنية،  المتعلقة  االأ�سا�سية  والمهارات  المفاهيم  يمتلك 
التقنية في عمليات التعليم والتعلم عند التخطيط للتعلم وبيئاته / يحدد الم�سادر التقنية ويقيمها من حيث �سحتها وموثوقيتها / يخطط 
الإدارة الم�سادر التقنية �سمن �سياق اأن�سطة التعلم / يخطط الإدارة ا�ستراتيجيات تعلم المتعلمين  في البيئة المدعمة بالتقنية / يطبق التقنية 
لتطوير مهارات االإبداع والتفكير العليا لدى المتعلمين لزيادة اإنتاجيتهم / ي�ستخدم التقنية لدعم ا�ستراتيجيات التعلم المتمحور حول المتعلم  
والتي تلبي احتياجات المتعلمين المختلفة / ي�ستخدم اأ�ساليب مختلفة للتقويم بتطبيقات تقنية / ي�ستخدم الم�سادر التقنية لجمع وتحليل 
البيانات وتف�سير النتائج لتح�سين التطبيقات للو�سول للحد االأق�سى للتعلم / ي�ستخدم طرًقا متعددة في التقويم لتحديد اال�ستخدام المنا�سب 
من قبل المتعلمين للتقنية �سواء في االإنتاج اأو االت�سال والتعلم / ي�ستخدم الم�سادر التقنية للم�ساركة في برامج التطوير المهني / يقيم 
واأولياء االأمــور والمجتمع من  اأثر الممار�سات التقنية على تعلم المتعلمين / ي�ستخدم التقنية للتوا�سل والتعاون مع االأقــران  ب�سكل م�ستمر 
خ ويعلم الممار�سات القانونية واالأخالقية المتعلقة با�ستخدام التقنية / ي�سجع اال�ستخدام االآمن وال�سّحي  اأجل رعاية تعلم المتعلمين / ير�سِّ

ا متكافئة لجميع المتعلمين للو�سول لم�سادر التقنية. لم�سادر التقنية / يوفر فر�سً
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توطئــة:     

لم يعد ال�سف الدرا�سي مح�سوًرا بين اأربعة جدران بف�سل تكنولوجيا المعلومات واالت�ساالت، لقد اأ�سبح باإمكان المتعلمين والمعلمين اأن يتجاوزوا حدود هذه الجدران اإلى اآفاق 

ا عبر العالم في دقائق معدودات، حيث يمكنهم التجول في قعر المحيط واالنتقال  اأرحب حول العالم، لقد عملت التقنية على تقريب الم�سافات وتمكين المتعلمين من التنقل افترا�سيًّ

اإلى القطب المتجمد ال�سمالي، ومن ثم اإلى قمة جبل اإفر�ست، وم�ساهدة الحيوانات في بيئتها الطبيعية، كما باإمكانهم اأن ي�ساهدوا خارطة العالم و�سكل الكرة االأر�سية ب�سورتها 

ا قادرون على اأن ي�سلوا اإلى كمٍّ كبير وهائل من المعلومات المدعومة  الواقعية، اإلى جانب التوا�سل مع االآخرين في اأي مكان بالعالم وتبادل المعلومات وال�سور معهم، وهم اأي�سً

بال�سور الحية والثابتة دون اأن يتحركوا من اأماكنهم. لقد مكنت تكنولوجيا المعلومات واالت�ساالت المتعلمين من البحث عن المعرفة من م�سادر �ستى، وتبادل االأفكار مع اأقرانهم 

ا من االطالع  في بلدانهم اأو في اأنحاء العالم، كما مكنتهم من الح�سول على الم�ساعدة عن بعد من المعلم اأو المر�سد اأو الزمالء في العديد من مجاالت التعلم، كما مكنتهم اأي�سً

على الكتب االإلكترونية المدعومة بال�سور والخرائط واالأ�سكال واالأفالم الحية والتفاعل في �ستى العلوم، وهم اإلى جانب ذلك باإمكانهم الح�سول على الكتب والمقررات الدرا�سية عبر 

ال�سبكة العالمية للمعلومات واالت�ساالت »االإنترنت« في �سورة تفاعلية جميلة، وروابط ت�سعبية تقودهم اإلى محتوى ثري يدعم المعلومة ويثري المعرفة ويب�سط المفهوم من خالل 

ال�سرح والتو�سيح والو�سائط المتعددة والمختلفة، وهي اإلى جانب ذلك كله تمكن المتعلم من ا�ستثمار برامج المحاكاة الجغرافية والمعامل والمختبرات االفترا�سية التي ت�سل 

بالمتعلم اإلى م�ستوى متقدم من محاكاة الواقع وا�ستيعاب كل تفا�سيله باأمان و�سهولة وي�سر.

المعلومات،  االأفــكــار، وجمع  لتوليد  والمعلومات  االت�ساالت  لتقنية  المتعلمين  ا�ستخدام  المهمة عن كيفية  االأفكار  بع�ص  اإلــى  �ستكون محتاًجا  اأنــك  �سك  واأمــام هذا كله ال 

وتنظيمها، الإنجاز مهماتهم االأدائية التعلمية.

ــا كانت اأهدافك فاإنه ال �سك اأنك �ستكون بحاجة اإلى المزيد من المعرفة والمهارة التي من �ساأنها اأن تعينك على الو�سول اإلى م�ستوى متقدم في دمج تقنية المعلومات  واأيًّ

واالت�ساالت في عمليات التعليم والتعلم بفاعلية، وتحقيق المعايير المهنية للمعلم، وال �سك اأن ذلك يتطلب منك جهًدا جيًدا في تطوير اأدائك المهني في هذا االتجاه من خالل 

اكت�ساب الخبرات من الزمالء واالأقران، وااللتحاق بالعديد من البرامج المتخ�س�سة، واالطالع على المزيد من المعرفة والتجارب الثرية من م�سادر �ستى. 

ونحن في هذا الدليل نفتر�ص اأنك تمتلك مهارات ا�ستخدام الحا�سب االآلي ب�سكل خا�ص وتقنيات التعليم واالت�سال ب�سكل اأعم، ذلك اأن برامج اإعداد المعلمين في كليات وجامعات 

المملكة العربية ال�سعودية تت�سمن مناهج درا�سية يدر�ص فيها المتعلم الذي يعد ليكون معلًما مواد الحا�سب االآلي وتقنيات التعليم بكل اأنواعها وتطبيقاتها.
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دور المعلم في عصر التقنية المتقدمة:

ا في عملية التعليم والتعلم، فهو الذي ي�ساعد المتعلم، على التعلم و يهيئه الكت�ساب الخبرات التربوية المنا�سبة، ويوجهه وي�سرف على تعلمه. �سحيح  يلعب المعلم دوًرا محوريًّ
اأن المتعلم هو محور العملية التعليمية، واأن كل �سيء يجب اأن يكيف وفق ميوله وا�ستعداداته و قدراته وم�ستواه التح�سيلي، اإال اأن المعلم ال يزال ال�سخ�ص الذي ي�ساعد المتعلم 
على التعلم، وال يزال الم�سوؤول عن تحقيق اأهداف الموؤ�س�سة التعليمية التي يعمل فيها، ومن ثم تحقيق اأهداف وزارة التربية و التعليم، فبدون م�ساعدة المعلم واإ�سرافه ال ي�ستطيع 

المتعلم اأن يتعلم بال�سكل ال�سحيح مهما كانت المرحلة التعليمية التي يتعلم فيها.

ولقد تغير دور المعلم كثيًرا بعد اأن تغيرت النظرة اإلى المتعلم، وظهرت روؤى وتقنيات جديدة للتعليم �سهلت الح�سول على المعلومة وو�سعت من الفجوة المعرفية حتى لم يعد 
باإمكان المدر�سة وحدها اأن تقوم بدور التعليم، فالثورة المعرفية التي �ساحبت تطور تقنيات االت�ساالت والمعلومات، والتجدد المت�سارع في تلك المعرفة تتطلب اأدواًرا جديدة للمعلم 

والمتعلم في اآٍن مًعا. 

فبعد اأن كان المعلم يقوم بدور تح�سير الدرو�ص وتقديمها و�سرحها وفق خطة الكتاب المدر�سي المقرر م�ستخدًما الو�سائل التعليمية ثم و�سع االختبارات واإ�سدار االأحكام على 
اأ�سبح دوره يركز على تخطيط العملية التعليمية وت�سميمها، بما يحقق الفهم للمتعلمين، فهو المخطط والموجه والمر�سد والمدير  المتعلمين وفق نتائج اختباراتهم، فقد 
ن المتعلم من الم�ساركة بحرية اأكبر واكت�سابه  المهارة و القدرة على االت�سال وا�ستثارة دافعيته وتحفيزه، وتن�سيط طاقاته وقدراته وبناء  والمقيم للعملية التعليمية، بما يمكِّ
�سخ�سيته وتمكينه من الح�سول على اأحدث ما تو�سل اإليه العلم في �ستى المجاالت، وال �سك اأن هذا كله يتطلب من المعلم اأن يكون على معرفة بالبيئة التعليمية وخ�سائ�ص 

المتعلمين ومهاراتهم وقدراتهم، واال�ستراتيجيات والطرق التدري�سية المنا�سبة، والمهارة العالية في توظيف ودمج تقنيات االت�ساالت والمعلومات في عمليات التعليم والتعلم. 

ومن خالل ذلك يمكن اأن نجمل دور المعلم في ع�سر تقنية المعلومات واالت�ساالت في المجاالت االأربعة التالية:

تخطيط وت�سميم التعليم والتعلم. دمج تكنولوجيا االت�ساالت والمعلومات في عمليات التعليم والتعلم.. 1 2 .
اإدارة عمليات التعليم والتعلم، وتحفيز المتعلمين وت�سجيع تفاعلهم. تعزيز وتطوير مهارات التعلم الذاتي لدى المتعلمين.. 3 4 .

تقويم التعليم والتعلم، وا�ستثمار ذلك في التطوير الم�ستمر. 5 .

وهكذا يتبين لنا اأن اأحد االأدوار المهمة للمعلم في ع�سر تقنيات المعلومات واالت�ساالت هو دمج وتوظيف تقنيات المعلومات واالت�ساالت في عمليات التعليم والتعلم. 

إًذا ما مفهوم الدمج؟

قبل اأن نتو�سع في هذا المو�سوع �سنكون بحاجة اإلى تكوين لغة م�ستركة وفهم م�سترك حول مفهوم دمج تقنية المعلومات واالت�ساالت في عمليات التعليم والتعلم. 
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ويمكن القول اإن ما نعنيه هنا بدمج تقنية المعلومات واالت�ساالت في عمليات التعليم والتعلم: هو االنت�سار المنظم الهادف لتقنيات المعلومات واالت�ساالت الم�ستحدثة داخل 
ا، من اأجل االرتقاء بم�ستوى  المنظومة التعليمية التعلمية بكامل عنا�سرها واأبعادها وفًقا لمعايير محددة، بحيث ت�سبح هذه التقنيات مندمجة فيها، ومرتبطة بها ارتباًطا حيويًّ

التح�سيل الدرا�سي للمتعلمين، وزيادة فاعلية التعلم وكفاءته.
ا، واإنما هو اأمر حيوي ومبرر؛ نظًرا لما يترتب على ذلك من فوائد كبيرة للمتعلمين  ودمج تقنية المعلومات واالت�ساالت في عمليات التعليم والتعلم لي�ص ترًفا وال اأمًرا ثانويًّ

ا، ومن تلك المبررات التي يمكن االإ�سارة اإليها هنا ما يلي: وللمعلمين اأي�سً
يجعل التعلم اأكثر �سرعة وتكيًفا. يحول التعليم اإلى عملية اإنتاجية.. 1 ي�سبح التعليم اأكثر واقعية.. 2 3 .

يتيح الفر�سة للجميع اأن يتعلم. يثري التعلم بم�سادر وو�سائط للتعلم متعددة ومتكاملة ومتنوعة.. 4 5 .
يزيد الم�ساركة االإيجابية للمتعلمين في عملية التعلم. يراعي الفروق الفردية للمتعلمين.. 6 7 .

يوفر اأنماًطا غير تقليدية للمتعلمين )التعلم االإلكتروني ـــ التعلم التعاوني، التعلم الفردي(. يتيح للجميع التعلم بفر�ص مت�ساوية وعادلة.. 8 9 .
يوفر م�سادر معلومات متعددة داخل القاعات الدرا�سية وخارجها. 10 ..   يح�سن   تعليم وتعلم المواد الدرا�سية . 11

العمل الحديثة، وي�سمل ذلك  القدرة على: يطور مهارات المتعلمين االأ�سا�سية للنجاح في بيئات   . 12
. g  االت�سـال با�ستخدام االأنواع   المختلفة من الو�سائط. g  النفاذ اإلى المعلومات وتبادلها بطرق مختلفة. g  جمع   المعلومات وتنظيمها وتحليلها وتاأليفها  

بناء على  g    ا�ستخال�ص النتائج والخروج بالتعميمات 
المعلومات التي يتم جمعها .

جمع  g    معرفة محتوى المادة الدرا�سية والقدرة على   
المعلومات االإ�سافية ح�سب ما  تقت�سيه الحاجة . 

. g  اإعداد المتعلم المعتِمد على   ذاته    

.» g  الم�ساركة والتعاون في »عمل الفريق . g  التفاعل مع االآخرين بطرق اأ�سيلة   ومنا�سبةg  .زيادة الدافعية نحو التعلم 
الدرا�سية  g    للف�سول االجــتــمــاعــي  التنظيم   تغيير 

بحيث تكون متمركزة حول  المتعلم. 
 g  تعزيــــــــز التفاعــــــــل بيــــــــن المتعلميـــــــن والمعلميـــــن  

 والمدار�ص االأخرى . 
. g  تحفيز االإبداع والعمل التعاوني 

 وقد اأظهرت نتائج   الدرا�سات اأن بع�ص هذه االأهداف تتحقق فعاًل من خالل دمج  التقنية في التعليم والتعلم،   وعلى �سبيل المثال تبين اأن المتعلمين الذين ي�ساركون في  مواقف 
تعلم من خالل االإنترنت   يظهرون م�ستويات اأكبر من الدافعية، وفهًما اأعمق  للمفاهيم، وا�ستعداًدا اأكبر للتعامل مع   االأ�سئلة ال�سعبة، كما اأظهرت مراجعة لما  يزيد عن )100) 

.)Joanne Capper 2003( :درا�سة اأن ا�ستخدام الحا�سب   واالإنترنت في المدار�ص والف�سول  الدرا�سية يحقق ما يلي

 . g  تح�سين اتجاهات   المتعلمين وزيادة م�ستوى الثقة لديهم  
 . g  تقديم فر�ص تعلمية ال تتوفر بدون   الحا�سب  

. g  زيادة م�ساركة المتعلمين في الم�ساريع التعليمية  

. g  تح�سين مهارات حل   الم�سكالت لدى المتعلمين ب�سكل وا�سح  
. g  اإعداد المتعلمين لمعظم الوظائف والمهن  

g  . التحول في اأنماط التعليم من االأ�ساليب التقليدية المبا�سرة اإلى االأ�ساليب المتمحورة   حول المتعلم  
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و�سيكون تركيزنا في هذا الف�سل على م�ساعدتك ودعمك لتحقيق المعايير المهنية المرتبطة بدمج تقنية المعلومات واالت�ساالت في عمليات التعليم والتعلم، بالقدر 
الذي توفره الم�ساحة المخ�س�سة لهذا الف�سل في هذا الدليل.

ا على هذه  وعلى اعتبار اأن الحا�سب االآلي هو التقنية التي يتمحور حولها الكثير من التطبيقات التقنية التي ت�ستخدم في عمليات التعليم والتعلم؛ ف�سيكون التركيز من�سبًّ
التقنية وما يتمحور حولها من تقنيات مختلفة. 

وي�ستخدم الحا�سب االآلي والتقنيات المتمحورة حوله في عدة مجاالت حيوية في التعليم والتعلم هي:

ت�سميم التعليم والتعلم. تقديم المعرفة وعر�سها.. 1 2 .
م�سدر للمعلومات. التوا�سل والتعاون وبناء العالقات بين االأفراد.. 3 4 .

تقويم التعليم والتعلم. تنظيم البيانات والمعلومات وحفظها والتحكم بها.. 5 6 .

ا على كيفية توظيف الحا�سب االآلي في كل مجال من هذه المجاالت التالية: وفيما يلي �سيكون التركيز من�سبًّ

)1( ت�سميم التعليم والتعلم:

بعد اأن تكون قد اأتقنت مهارات ا�ستخدام الحا�سب االآلي �سي�سبح ا�ستخدام تكنولوجيا االت�ساالت والمعلومات اأي�سر، و�ستبداأ في ت�سميم الدرو�ص والم�سروعات والوحدات الغنية 
بالتقنيات. وتبداأ عملية دمج تقنيات المعلومات واالت�ساالت في التعليم بفاعلية عندما تبداأ بتحديد نواتج التعلم، وت�ستطيع بمجرد تو�سيح هذه النواتج ا�ستك�ساف كيف تدعم 

االأدواُت التقنية المتوافرة التعلَم وتعززه وتو�سعه.

اأ�سلوًبا لت�سميم الوحدة الدرا�سية، �سيكون بمقدورك التعديل  وفي الحقيقة اإنه ال توجد طريقة واحدة لت�سميم الوحدة الدرا�سية المدمجة بالتقنية، ويمكننا هنا اأن نقترح 
والتطوير على هذا االأ�سلوب، اأو االأخذ باأ�سلوب اآخر، وفيما يلي نعر�ص االأ�ساليب المقترحة لت�سميم وحدة درا�سية مدمجة بالتقنية: 

حدد نواتج التعلم: راجع نواتج التعلم المنا�سبة، وحدد نواتج التعلم التي تريد من المتعلمين تحقيقها )ومعرفتها، واأن يكونوا قادرين على تنفيذها( بنهاية الوحدة. ا. 
ر في اإ�سراك المتعلمين في اختيار المفهوم. اختر مفهوًما: حدد المو�سوع اأو المفهوم الكبير اأو الفكرة الكبيرة في الوحدة، ثم اختر »الفكرة االأ�سا�سية« التي قد تهم المتعلمين وفكِّ ب. 

ا: �سغ �سوؤااًل اأ�سا�سيًّ جـ. 

�سغ »ال�سوؤال االأ�سا�سي« اأو مجموعة االأ�سئلة االأ�سا�سية التي تريد من المتعلمين االإجابة عنها بعد البحث والتفكير الم�ستفي�سين في المو�سوع.  • 
�سع االأ�سئلة التي تت�سل بال�سوؤال االأ�سا�سي؛ ويعني ذلك االأ�سئلة االإ�سافية التي ترتبط بال�سوؤال االأ�سا�سي وت�ساعد المتعلمين في المحافظة على تركيزهم وت�سفية فكرهم. • 
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حدد نوع ال�سواهد واالأدلة على تحقق نواتج التعلم: د. 
حدد المهمة االأدائية الحقيقية التي يعر�ص من خاللها المتعلمون نقاَط الفهم  • 
المرغوبة، وحدد المحكات التي �سيتم الحكم ا�ستناًدا اإليها على اأداءات المتعلمين 

الدالة على الفهم. 

حدد االأدلة االأخرى التي �سيبرهن المتعلمون من خاللها على تحقيق نواتج التعلم.  • 

ا.  حدد كيف �سيتاأمل المتعلمون تعلمهم ويقومونه ذاتيًّ • 
حدد المعايير الم�ستخدمة لتقويم اأداء المتعلمين فيما يتعلق بالمو�سوع وعملية  • 

البحث والتكنولوجيا.

�سمم مقايي�ص الدرجات لكل ن�ساط من اأن�سطة التقويم والتقييم. • 

�سمم االأن�سطة واال�ستراتيجيات التدري�سية: ابداأ في الع�سف الذهني لتحديد االأفكار واال�ستراتيجيات الممكنة ال�ستخدامها في ت�سميم الوحدة، وذلك بالن�سبة اإلى ما يلي: هـ. 
ال�سوؤال المو�سوعي/االأ�سا�سي. g .عملية البحث g .التقنيات المتاحة g 

حدد نوع االأن�سطة التي ت�سمح للمتعلمين تو�سيح مدى تحقيقهم لنواتج التعلم، والتي قد ت�سمل التقويم اأو مجموعة من التقويمات المتعددة التي تقود اإلى ن�ساط عام يدمج 
جميع اأن�سطة التقويم، ثم حدد ا�ستراتيجيات التدري�ص التي �ست�سممها لتوجيه المتعلمين تجاه تحقيق نواتج التعلم المحددة.

ا�ستعر�ص عملك وراجعه وعدله: راجع االأ�سئلة والتقويمات والمهام ومقايي�ص الدرجات للتاأكد من تكامل جميع االأجزاء لتكوين وحدة مترابطة. و. 

)2( تقديم المعرفة وعر�سها ون�سر االأفكار:  

تتيح ثروة كبيرة من البرمجيات واأدوات التقنية مثل الكاميرات الوثائقية، واأجهزة عر�ص البيانات، والتطبيقات البرمجية للعرو�ص التقديمية، والما�سحات ال�سوئية واآالت 
الت�سوير الرقمية - للمعلم اأن يعر�ص الدرو�ص على المتعلمين ب�سكل �سل�سل وم�سوق وجذاب، اإلى جانب ما تتيحه هذه التقنية من ا�ستخدام و�سائط متعددة، وخرائط رقمية، واأ�سكال 
تنظيمية وان�سيابية، وخرائط مفاهيمية، ور�سوم بيانية، كما تتيح للمتعلمين اإن�ساء عرو�ص تقديمية بالو�سائط المتعددة وعر�سها داخل حجرة ال�سف، ون�سرها على االإنترنت اأو 
من خالل و�سائل اإعالم اأخرى. فيمكن للمتعلمين مثاًل اإ�سافة ال�سور واأ�سوات ومقاطع فيديو ور�سوم متحركة ون�ص ت�سعبي الأعمالهم وعرو�سهم المن�سورة. وت�ستطيع مجموعات 
ا من خالل اإ�سافة بع�ص العنا�سر اإلى اأعمال بع�سهم البع�ص، وتحريرها ثم ن�سر النتائج على الموقع االإلكتروني كعر�ص تقديمي  نة مركزيًّ المتعلمين العمل على الملفات المخزَّ

متعدد الو�سائط اأو فيديو رقمي اأو في ن�سخة مطبوعة.

ومن اأمثلة توظيف الحا�سب االآلي والتقنيات المتمحورة حوله في تقديم المعرفة وعر�سها ون�سر االأفكار، اأن يقوم معلم الريا�سيات مثاًل، بت�سوير الزوايا بكاميرا رقمية في بيئة 
المتعلم المحيطة، وعر�سها على المتعلمين كمعلومة اأو ن�ساط تعلم ينبني عليه مجموعة من االأ�سئلة من خالل برامج وتطبيقات العرو�ص التقديمية، وكذلك اأن يقوم معلم 
الجغرافي وت�ساري�سها وحدودها،  ال�سعودية  العربية  المملكة  »االإنترنت« في در�ص موقع  العالمية للمعلومات واالت�ساالت  ال�سبكة  اإرث( على  با�ستخدام برنامج )جوجل  الجغرافيا 

وعر�ص ذلك من خالل جهاز عر�ص البيانات )Data Show Projector( لعر�سها على المتعلمين.
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)3( م�سدر للمعلومات:
ا �سواء المتاحة على االإنترنت، اأو المتاحة على الو�سائط الثابتة؛ مثل االأ�سطوانات المدمجة، اأو االأقرا�ص ال�سلبة، فهو يوفر للمتعلمين  يوفر الح�سول على المعلومات اإليكترونيًّ
كمية من المعلومات لم يكن الأحد اأن يحلم بها منذ عقد م�سى. ويمكن للمتعلمين ا�ستخدام االإنترنت لقراءة اأحدث التقارير االإخبارية، اأو اال�ستماع اإليها والح�سول على المعلومات 
االإح�سائية الحديثة من م�سادرها االأ�سلية والو�سول اإلى بع�ص المواد مثل الدوريات والمجالت االإلكترونية، كما يمكن للمتعلمين من خالل الزيارات االفترا�سية التجول في 
متحف ما وم�ساهدة المجموعات االأثرية، والحفريات واال�ستك�سافات البحرية، والح�سول على المعلومة المبا�سرة والثرية عن كل قطعة،  كما يمكن تتبع رحالت رواد الف�ساء 
اإلى الف�ساء الخارجي، والتجول في مدينة ما من خالل برنامج )جوجل اإرث( اأو القيام بزيارة افترا�سية لمنجم ما، والتعرف على طبيعة العمل بهذا المنجم ومراحله، كما يمكن 

للمتعلمين اأن يقوموا برحلة �سفاري افترا�سية في الغابات التي تعي�ص فيها مختلف الحيوانات وفي بيئتها الطبيعية.
 وهكذا فاإن تقنية االت�ساالت واملعلومات بتطبيقاتها املتعددة، قد نقلت التعلم اإلى اأفق اأرحب واأ�سمل.

)4( التوا�سل والتعاون وبناء العالقات بين االأفراد: 
ت�ستطيع با�ستخدام تقنية االت�ساالت والمعلومات التوا�سل مع العلماء والخبراء واالأقــران في مواقع �ستى من الكرة االأر�سية، وهو ما يمكنك من الح�سول على المعلومة من 
م�سادرها وفي وقت قيا�سي دون عناء، كما اأن ذلك ي�سهل لك تبادل الخبرات والتجارب، وتبادل المعلومة االأحدث، كما ي�ستطيع المتعلمون با�ستخدام تقنية االت�ساالت اأن يتوا�سلوا 
مع غيرهم من المتعلمين في جميع اأنحاء العالم، ويمكنهم طرح االأ�سئلة على الخبراء والح�سول على ن�سائح من معلمين في مجاالت مختلفة. ويمكن للمتعلمين اال�ستراك في 

القوائم البريدية لتبادل االأفكار حول مو�سوعات مهمة، كما يمكنهم اال�ستراك في المناق�سات االإلكترونية اأو موؤتمرات الفيديو التي تعطيهم فر�سة التعامل مع جمهور حقيقي.
كما اأن تقنية المعلومات واالت�ساالت تتيح لك التوا�سل مع اأولياء االأمور من خالل و�سائط مختلفة، واإطالعهم على م�ستويات اأبنائهم، والتعاون معهم للو�سول بالمتعلمين اإلى 
م�ستويات اأف�سل من التح�سيل الدرا�سي، كما اأن باإمكانك التوا�سل مع زمالئك في التخ�س�ص ومن خالل ال�سبكات المهنية؛ لتتعرفوا على بع�سكم البع�ص مهما تباعدت م�سافاتكم، 

واأن تتبادلوا الخبرات والتجارب الثرية، والمعرفة التخ�س�سية الحديثة، وتناق�سوا م�سكالتكم. 
وهكذا فاإن تقنية المعلومات واالت�ساالت تمكنك من  التوا�سل والتعاون وبناء العالقات الوثيقة مع االآخرين ب�سور مختلفة ومن خالل و�سائط متعددة.

)5( تقويم التعليم والتعلم:
والتقويم هو المجال الذي يتعلق بالحكم على مدى تعلم المتعلمين، ومدى تحقيقهم لنواتج التعلم ولالأهداف التعليمية، اإلى جانب تقويم العملية التعلمية التعليمية بكل 
عنا�سرها، وهذا يتطلب ت�سميم االختبارات وبناء الن�ساطات التقويمية المختلفة �سواء كانت القبلية اأو البنائية اأو النهائية، وبالتالي تقديم التغذية الراجعة وتحديد مواطن القوة 

والعمل على تعزيزها، وتحديد مواطن ال�سعف والعمل على معالجتها.
ا في عمليات التقويم من خالل التطبيقات البرمجية التي تخدم عمليات التقويم، �سواء فيما يتعلق بطرح االأ�سئلة من خالل  وهنا تلعب تقنية المعلومات واالت�ساالت دوًرا مهمًّ
بنوك االأ�سئلة اأو الت�سحيح االإلكتروني، اأو تقديم التغذية الراجعة على التقويمات االإلكترونية، اأو من خالل تقديم االأدلة وال�سواهد على تحقيق نواتج التعلم التي تمثل مجموعة 

ات التي ي�ستند اإليها في التقويم الحقيقي. اإلى جانب التطبيقات التي ت�ستخدم في ر�سد النتائج اأو تحليل البيانات اأو تف�سير النتائج ...  من المحكَّ
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وهكذا فاإن تقنية المعلومات واالت�ساالت قد نقلت التقويم وعملياته اإلى ف�ساء اأرحب واأ�سمل، و�سهلت الكثير من العمليات المعقدة والتي تتطلب جهًدا م�سنًيا ووقًتا طوياًل وفرًقا 
كبيرة من العاملين.

)6( تنظيم البيانات والمعلومات وحفظها والتحكم بها:
لقد اأحدثت تقنية المعلومات واالت�ساالت نقلة نوعية في تنظيم البيانات والمعلومات وحفظها واإدارتها، والحديث عن تلك النقلة �سيطول، لكننا في هذه اللمحة نحاول اأن ن�سير 

اإلى �سور من تنظيم البيانات والمعلومات وحفظها والتحكم بها.

حيث يمثل الحا�سب االآلي بمكوناته ونظمه الت�سغيلية وتطبيقاته البرمجية �سورة م�سغرة لتنظيم البيانات والمعلومات وحفظها والتحكم بها، وهي ال�سورة االأقرب اإليك والتي 
تتعامل معها ب�سكل م�ستمر.

الفهار�ص  المكتبات  ا�ستبدلت معظم  البحث، حيث  ومحركات  االإلكترونية  اأو  الحا�سوبية  الفهار�ص  بها،  والتحكم  وحفظها  والمعلومات  البيانات  لتنظيم  االأخــرى  ال�سور  ومن 
االإلكترونية بالفهار�ص التقليدية، واأ�سبحت ت�ستخدم باالإ�سافة اإلى ذلك المقتنيات المتاحة على الخط المبا�سر. وتتيح بطاقة فهر�ص الحا�سوب البحث با�سم الموؤلف اأو المو�سوع 
اأو العنوان. ويمكنها ح�سر بحثك عن معلومات قد تكون ن�سرت من قبل اأو معلومات ن�سرت في تاريخ محدد. وتتكون مقتنيات المكتبة االإلكترونية من م�سادر المعلومات االإلكترونية 

المختزنة على االأقرا�ص المرنة، اأو االأقرا�ص المدمجة )CD-ROM(، اأو المتوفرة من خالل البحث باالت�سال المبا�سر اأو عبر ال�سبكات كاالإنترنت. 

ا المواد المرجعية االإلكترونية، وتتنوع م�سادر المواد المرجعية االإلكترونية واأوعيتها، فقد يتطلب الح�سول عليها ا�ستخدام البحث باالت�سال المبا�سر، اأو اأقرا�ص  ومن ذلك اأي�سً
الليزر المترا�سة )CD-ROM( اأو االإنترنت اأو الو�سائط المتعددة، اأو الدوريات االإلكترونية، اأو اأقرا�ص الـ )DVD(، ومن المواد المرجعية االإلكترونية التي قد تجدها على اأقرا�ص الليزر 

المترا�سة اأو على �سبكة االإنترنت: المو�سوعات، والحوليات، والدوريات، والمعاجم االإلكترونية، واأدلة االأ�سماء والمعلومات ال�سخ�سية، و�سفحات المواقع ال�سخ�سية وغيرها.

إعداد المتعلمين لدمج تقنية المعلومات واالتصاالت في عمليات التعليم والتعلم:

ال �سك اأن دمج تقنية المعلومات واالت�ساالت في عمليات التعليم والتعلم يحتاج اإلى العديد من المهارات �سواء ما كان منها متعلًقا با�ستخدام الحا�سب، اأو االإنترنت، اأو ما كان 
منها مرتبًطا بمهارات الدمج والتعلم.

وال �سك اأن هذه المهارات مطلوبة في حق المعلم والمتعلم، لكنها في حق المعلم اآكد؛ اإذ بدوره يمكنه اأن يك�سب المتعلم ما يحتاج اإليه من مهارات اال�ستخدام اأو التوظيف والدمج.

ونحن هنا نفتر�ص مرة اأخرى اأن المعلم والمتعلم يمتلكان المهارات االأ�سا�سية في ا�ستخدام الحا�سب االآلي واالإنترنت وما يرتبط بهما من تطبيقات برمجية، ولذلك �سنتجاوز هذه المهارات 
لالعتبار ال�سابق، اإ�سافة اإلى ما اأتيح لهذا الف�سل من م�ساحة في هذا الدليل والتي ال يمكن معها عر�ص كل ما يتعلق بمفهوم دمج تقنية المعلومات واالت�ساالت في عمليات التعليم والتعلم.

وعليه ف�سيكون تركيزنا فيما �سياأتي على المهارات االأ�سا�سية التي يحتاجها المتعلم لدمج تقنية المعلومات واالت�ساالت في التعلم. 
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المهارات الست األساسية لدمج تقنية المعلومات واالتصاالت في التعلم:

المهارات ال�ست االأ�سا�سية هي نموذج عملي يبين كيف يمكن لنا اأن نحل م�سكلة معلوماتية ما، حيث يت�سمن 
هذا النموذج �ست مهارات للحل الناجح للم�سكلة المعلوماتية. 

وهذه المهارات ال�ست هي:
المهارة الثانية: • ا�ستراتيجيات البحث عن المعلومات.المهارة االأولى: • تحديد المهمة.

المهارة الثالثة: •  تحديـــد مكـــان المعلومـــات 
وكيفية الو�سول اإليه.

المهارة الرابعة: • ا�ستخدام المعلومات.

المهارة ال�ساد�سة: • تقييم المعلومات.المهارة الخام�سة: • تركيب المعلومات.

أواًل: تحديد المهمة:

ويق�سد بها تحديد الغر�ص من المعلومات، وطبيعة الحاجة اإليها، وهي الخطوة التي يقرر فيها المتعلمون 
ما يجب عمله، وما يحتاجونه من معلومات، وهذه الخطوة تمثل اإحدى الم�سكالت التي يواجهها المتعلمون في 

ا�ستخدام تقنية المعلومات واالت�ساالت في التعلم، اإذا لم يحدد لهم ما يتوقع منهم اإنجازه. 

وتحت هذه المهارة اأنت بحاجة اإلى اإك�ساب المتعلمين مهارتين اثنتين هما: 

الصور التي تمثل اكتساب المتعلمين  لهذه المهارةوصف المهارةالمهارات الفرعية

  وهذا هو ال�سوؤال االأول الذي ينبغي على المتعلمين1. تحديد الم�سكلة

 اأن يجيبوا عنه، وتتمثل االإجابة في تحديد الغر�ص

من المعلومة، وطبيعة الحاجة اإليها.

يظهر المتعلمون القدرة على تحديد ما هو مطلوب في مهمة ما.  _ 

يظهر المتعلمون القدرة على معرفة اأن هناك حاجة للمعلومات الأداء المهمة.  _ 

يظهر المتعلمون القدرة على اختيار المو�سوعات، اأو تحديدها، اأو تو�سيعها.  _ 

المفاهيم   اأو  االأفكار  اأو  المو�سوعات  اإلــى  ت�ستند  اأ�سئلة  �سياغة  على  القدرة  المتعلمون  يظهر  _ 

الرئي�سة والمو�سوعات الفرعية. 

المعلوماتا�ستخدام 

تحديد الم�سكلة

تحديد الم�سادر المحتملةتحديد المعلومات اللزمة

اختيار اأف�سل الم�سادر

تركيب 

المعلومات

تقييم 
المعلومات

تحديد مكان 
المعلومات 
وكيفية 

الو�سول اإليها

الحكم 
على 

النتيجة

الحكم 
على 

العملية

تحديد 
الم�سادر 
المختارة

الح�سول 
علـــــى 

المعلومة 
منـهـــا

االنهماك في المعلومة 

ا�ستخل�س المعلومات

االنهماك في المعلومة 

ا�ستخل�س المعلومات
ا�ستراتيجيات البحث 

عن المعلومات

تنظيم المعلومات

تقديم النتيجة

المهارات 
الست 
الكبرى
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2.  تحديد المعلومات 
اللزمة

الالزمة  المعلومات  هــي  مــا  الــ�ــســـــــــــوؤال:  يــكــون  وهــنــا 
المهم  ولــذا فمن  الــقــرار؟  اأو ل�سنع  الم�سكلة،  لحل 
المعلوماتية  االحتياجات  المتعلمون  ي�سخ�ص  اأن 
قبل اأن يوا�سلوا اإلى المهارة التالية، وهنا من المهم 
االإ�سارة اإلى اأن جمع كم كبير من المعلومات حول 
اأمــًرا محموًدا، واإنما قد ُيعد جهًدا  كل �سيء لي�ص 
اأن تحدد طبيعة  مهدرا ال قيمة له. لذا من المهم 

وحجم ونوع المعلومات التي تحتاج اإليها.

يظهر المتعلمون قدرة على تمييز الكلمات االأ�سا�سية )المفتاحية( المت�سمنة في ال�سوؤال اأو المهمة. _ 

معلومات  تتطلب  بها  يكلفون  التي  االأدائــيــة  المهمة  اأن  معرفة  على  قــدرة  المتعلمون  يظهر  _ 

حقيقية )تعبر عن حقائق( من ثالثة م�سادر معلوماتية على االأقل. 
يظهر المتعلمون قدرة على تحديد الجمل التي تحتاج اإلى اأدلة م�ساندة.  _ 

اأ�سلوب  خــالل  مــن  االأفــــراد،  مــن  معلومات  لجمع  الحاجة  اإدراك  على  قـــدرة  المتعلمون  يظهر  _ 

المقابلة، اأو الم�سح، اأو اال�ستبيان. 

ثانًيا: استراتيجيات البحث عن المعلومات:
يق�سد با�ستراتيجيات البحث عن المعلومات، تحديد م�سادر المعلومات المتوفرة والبديلة والمنا�سبة لطبيعة المعلومات التي نحتاجها، وتعد هذه المهارة مدعاة للتو�سع في 

التفكير ب�سكل اأ�سمل وبطريقة اإبداعية. 

وتحت هذه المهارة اأنت بحاجة اإلى اإك�ساب المتعلمين مهارتين اثنتين هما: 

الصور التي تمثل اكتساب المتعلمين  لهذه المهارةوصف المهارةالمهارات الفرعية
تحديد جميع  1 .

الم�سادر 
المحتملة

وهنا يكون المطلوب اأن يحدد المتعلمــــــون جميــــــع 
المطلوبة،  للمعلومـــــــــــات  المحتملــــــــــــــــــــة  الم�سادر 
الخيال  علــى  تنطــوي  مهمـة  اأ�سا�سيــة  مــهــارة  وهــي 

واالإبداع.

يظهر المتعلمون القدرة على و�سع قائمة بم�سادر المعلومات المحتملة، الب�سرية، والمكتوبة، لغر�ص ما.  	
يظهر المتعلمون القدرة على خو�ص التجربة باأنف�سهم لجمع المعلومات للغر�ص المحدد. 	

االإنترنت«   « العالمية للمعلومات واالت�ساالت  ال�سبكة  اإمكانات  اإدراك  المتعلمون قدرتهم على  يظهر  	
)الت�سفح، البحث، البريد االإلكتروني، خدمات الن�سر، الكتب االإلكترونية، خدمات ال�سوؤال والجواب، 

منتديات النقا�ص المخت�سة...( في الو�سول اإلى المعلومات.
يظهر المتعلمون القدرة على �سوؤال المعلم اأو اأمين م�سادر التعلم اأو االأقران اأو المخت�سين، عما اإذا  	

كان هنالك م�سادر جديدة عبر �سبكة االإنترنت للح�سول على المعلومة الم�ستهدفة.
بالغر�ص  عالقة  ذات  معلومات  تت�سمن  التي  االإلكترونية  الم�سادر  تحديد  على  القدرة  المتعلمون  يظهر  	
ال�سلبة  االأقرا�ص  والمعلومات،  البيانات  قواعد  المدمجة،  )االأقرا�ص  مثل  عنها،  يبحث  التي  الم�سكلة  اأو 

الخا�سة بمركز م�سادر التعلم...(
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اختيار اأف�سل  2 .
الم�سادر

اأف�ســـــــــــل  هـــــــــــي  مــــــــــا  االأ�ــســا�ــســي:  الــ�ــســوؤال  يكــــون  وهنــــا 
هذا  على  واالإجــابــة  للمعلومات؟  المحتمـــلة  الم�ســـــــــادر 
ال�سوؤال تمثل مهارة اأ�سا�سية مهمة للمتعلم لتحديد مدى 
توفر الم�سادر وفح�سها بهدف اختيار ما يحتمل اأن يكون 
والموثوقية  الجــــــودة  ذات  بالمعلومـــات  غنًى  اأكثر  منها 

والحداثة.

يظهر المتعلمون القدرة على تحديد اأي الم�سادر اأف�سل في الح�سول على المعلومة الم�ستهدفة  	
المرتبطة بالمهمة االأدائية.

يظهر المتعلمون القدرة على اختيار المقاطع اأو ال�سور اأو االأ�سكال اأو الر�سوم البيانية االأن�سب  	
لطبيعة المعلومة. 

يظهر المتعلمون القدرة على ا�ستثمار مجموعات النقا�ص في اإثراء المعلومة وتناولها من اأبعاد  	
مختلفة، وا�ستثمار ذلك في المهمة االأدائية المطلوبة منهم.

المعلومة  على  للح�سول  منا�سبة  االأكــثــر  الم�سادر  تمييز  على  الــقــدرة  المتعلمون  يظهر  	
الموثوقة، والحديثة، والمفهومة، والوا�سحة، والمفيدة، والمتوفرة.

ثالًثا: تحديد مكان المعلومات وكيفية الوصول إليه:

 وهنا يكون المق�سود اإيجاد م�سادر المعلومات وكيفية الو�سول اإلى معلومات محددة �سمن الم�سادر. 
وتحت هذه المهارة اأنت بحاجة اإلى اإك�ساب المتعلمين مهارتين اثنتين هما: 

الصور التي تمثل اكتساب المتعلمين  لهذه المهارةوصف المهارةالمهارات الفرعية

الم�سادر تحديد الم�سادر. 1 يــوجــد  اأن  المتعلم  مــن  مــطــلــوًبــا  يــكــون  وهــنــا 
المادية اأو االإلكترونية، اأو الب�سرية، من خالل:

في  الم�سادر  تلك  بها  نظمت  التي  الطريقة  	تحديد 
الت�سنيف  لـــديـــوي،  الــعــ�ــســري  )الــتــ�ــســنــيــف  اأمــاكــنــهــا، 

الهجائي للموؤلف اأو العنوان ...(. 
	تحديد االأدوات التي تمكنه من الو�سول اإلى الم�سادر، �سواء 

كانت اإلكترونية مرتبطة باالإنترنت، اأو غير اإلكترونية.
ــا فــهــل يــمــكــن الــو�ــســول اإليه  	اإذا كـــان الــمــ�ــســدر �ــســخــ�ــسً
البريد  اأو من خــالل  الهاتف  اأو من خــالل  ب�سكل مبا�سر 

االإلكتروني... 

يظهر المتعلمون القدرة على تحديد مواقع الم�سادر في مراكز م�سادر التعلم. 	
يظهر المتعلمون القدرة على ا�ستخدام محركات البحث المختلفة عبر ال�سبكة العالمية للمعلومات  	

واالت�ساالت »االإنترنت«. 
يظهر المتعلمون القدرة على اإيجاد م�سادر من خالل ت�سنيف ديوي الع�سري. )المرحلة الثانوية(. 	

يظهر المتعلمون القدرة على اإيجاد م�سادر مختلفة من اأنحاء مختلفة في مجتمعهم.  	
يظهر المتعلمون القدرة على التخطيط لمقابلة م�سادر المعلومات الب�سرية، مثل )مخت�ص في مجال ما،  	

اأو م�سوؤول، اأو ممار�ص ميداني،...(.
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الح�سول على  2 .
المعلومات من 
داخل الم�سدر

وهــنــا يــكــون الــمــطــلــوب هـــو الـــو�ـــســـول الــفــعــلــي اإلى 

والموثقة في م�سدرها، حيث  الدقيقة  المعلومات 

المعلومات  يـــجـــدوا  اأن  الــمــتــعــلــمــيــن  عــلــى  يــتــعــيــن 

المحددة التي يحتاجون اإليها. 

يظهر المتعلمون القدرة على ا�ستخدام فهار�ص الكتب في تحديد المعلومة المرغوبة.  	
يظهر المتعلمون القدرة على ا�ستخدام جداول المحتويات.  	

يظهر المتعلمون القدرة على تحديد اأماكن محددة على الخريطة.  	
اأو  الجزء  اإلــى  للو�سول  اإلكترونية  اأداة بحث في مو�سوعة  ا�ستخدام  القدرة على  المتعلمون  يظهر  	

المعلومة المرغوبة. 
يظهر المتعلمون القدرة على ت�سفح المواقع االإلكترونية للح�سول على المعلومة المرغوبة. 	
يظهر المتعلمون القدرة على ا�ستخدام اأدوات بحث مختلفة في المواقع االإلكترونية.  	

رابًعا: استخدام المعلومات:

وهنا يكون المق�سود هو تطبيق تلك المعلومات بهدف اإنجاز المهمة المعلوماتية المحددة، تحت اإ�سراف المعلم. 
وتحت هذه المهارة اأنت بحاجة اإلى اإك�ساب المتعلمين مهارتين اثنتين هما:

الصور التي تمثل اكتساب المتعلمين  لهذه المهارةوصف المهارةالمهارات الفرعية
مع  االنـــهـــمـــاك  1 .
الـــمـــعـــلـــومـــات 
ا�سمـــع،  )اقــــراأ، 

�ساهد(

ي�سمعوا اأن  املتعلمني  على  اأن  املق�سود  يكون   وهنا 

واملحددة املتاحة  املعلومات  يقروؤوا  اأو  ي�ساهدوا،   اأو 

ا يرتتـــب عليــــها  ومعاجلتها، وهي مهارة مهمـــــة جــــدًّ

 بنــــاء ت�سور حمــــدد حـــــول هــــذه املعلومـــات واأهميتها

 ومدى منا�سبتها وما يجب اأن تخ�سع له من معاجلة

  وتطوير.

	يظهر المتعلمون القدرة على االإ�سغاء والفهم. 
	يظهر المتعلمون القدرة على م�ساهدة فلم وثائقي تلفزيوني وتمييز المعلومات المرغوبة وذات ال�سلة.

	يظهر المتعلمون القدرة على اإجراء مقابلة �سخ�سية للح�سول على المعلومة من خالل اللقاء 
اأو محادثات ال�سوت  اأو موؤتمرات الفيديو  اأو عبر و�سائل االت�سال المختلفة؛ الهاتف  المبا�سر 

وال�سورة اأو ال�سوت فقط عبر االإنترنت...
	يظهر المتعلمون القدرة على الح�سول على المعلومات من الم�سادر الب�سرية من خالل االت�ساالت 

االإلكترونية غير التزامنية، من خالل البريد االإلكتروني، والر�سائل الن�سية، وال�سبكات االجتماعية.
	يظهر المتعلمون القدرة على قراءة اأ�سكال بيانية مختلفة وفهمها وتف�سيرها. 

	يظهر المتعلمون القدرة على التفاعل مع موقع اإلكتروني تفاعلي. 
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ا�ستخل�س  2 .
المعلومات ذات 

ال�سلة

اأن نـــحـــدد الــمــعــلــومــة التي  وهـــنـــا يـــكـــون الــمــقــ�ــســود 
لــهــا عــالقــة مــبــا�ــســرة بــالــمــهــمــة، وهـــي مــهــارة مترتبة 
اأن  للمتعلم  يمكن  ال  حيث  ال�سابقة،  الــمــهــارة  على 
ي�ستخل�ص المعلومة المنا�سبة دون اأن يكون قد قراأ 

اأو �سمع اأو �ساهد هذه المعلومة. 

	يظهر المتعلمون القدرة على �سرد النقاط االأ�سا�سية ذات ال�سلة بمو�سوع اأو �سوؤال محدد. 
اأو موقع  اإبــراز جملة المعلومات ذات ال�سلة من مجلة علمية،  	يظهر المتعلمون القدرة على 

اإلكتروني، اأو اأي م�سدر اآخر. 
ا ال يخل بالمعنى.  	يظهر المتعلمون القدرة على تلخي�ص المعلومات ذات ال�سلة تلخي�سً

	يظهر المتعلمون القدرة على ق�ص ول�سق المعلومات ذات ال�سلة من م�سدر اإلكتروني، في حدود 
االقتبا�ص الم�سموح به، وتوثيق م�سدرها ب�سكل �سحيح. 

	يظهر المتعلمون القدرة على تنزيل الملفات المرفقة والق�سا�سات الفنية. 
	يظهر المتعلمون القدرة على اإيراد المعلومة المنا�سبة في المكان المنا�سب من اأي م�سدر من 

م�سادر المعلومات. 

خامًسا: تركيب المعلومات:

وهنا يكون المق�سود تاأليف اأو دمج المعلومات من م�سادر متنوعة وتقديمها لتحقيق الحاجة المعلوماتية كما هي محددة.  

وتحت هذه المهارة اأنت بحاجة اإلى اإك�ساب المتعلمين مهارتين اثنتين هما:

الصور التي تمثل اكتساب المتعلمين  لهذه المهارةوصف المهارةالمهارات الفرعية
تنظيـــــــــــم  1 .
المعلومــــات 
الواردة مــــن 
عدة م�سادر

 وهــنــا يــكــون الــ�ــســوؤال االأ�ــســا�ــســي، هـــو: كــيــف تتواءم
اأن هذه مــًعــا؟ مبعنى  املــ�ــســادر  مــن جميع   املعلومات 
 املــــهــــارة تـــركـــز عــلــى كــيــف نـــحـــدد اأفـــ�ـــســـل الطرق
 لتوحيد املعلومات ذات ال�سلة من م�سادر خمتلفة،
املهمة. حتقيق  اأجـــل  مــن  وننظمها  بينها   ونــكــامــل 

يظهر المتعلمون القدرة على الربط بين المعلومات الم�ستقاة من م�سادر مختلفة.  	
يظهر المتعلمون القدرة على تنظيم اأجزاء مختلفة من المعلومات باأ�سكال مختلفة وفي �سور  	

كلية منطقية. 
يظهر المتعلمون القدرة على ا�ستخدام معالج الكلمات لمراجعة الت�سل�سل واالن�سياب، اأو خطة  	

المحتوى في تقرير ما، اأو بحث اأو م�سروع.
يظهر المتعلمون القدرة على جمع معلومات من مجموعات من الم�سادر المختلفة، الورقية،  	

واالإلكترونية، اأو المالحظات ال�سخ�سية.
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يظهر المتعلمون القدرة على ترتيب واإعادة ترتيب المعلومات با�ستخدام برنامج )البور بوينت(  	
اأو اأي برنامج عر�ص تقديمي اآخر، متعدد الو�سائط.

تقديــــــــــــم  2 .
النتيجـــــة

نقدم اأن  لنا  كـيـــف  هـــو  املق�ســـــود  يكــــون   وهنــا 
اأن ذلــــك  ويعنــــي  �ســـــورة؟  اأف�سل  على   املعلومة 
 نحــدد اخلـيـــــارات املتعلقــــــــة بالتقديـــــــم اأو العــــــــر�ص
بيانية، متعددة،  و�سائط  م�سموعة،   )مكتوبــة، 

�سفوية(، وكيف ننجز تلك اخليارات

التطبيقات  اأو  المتعددة،  الو�سائط  با�ستخدام  عرو�ص  تقديم  على  الــقــدرة  المتعلمون  	يظهر 

االإلكترونية االأخرى للعرو�ص البيانية. 

	يظهر المتعلمون القدرة على تمثيل �سور �ساكنة في و�سائط مختلفة. 

	يظهر المتعلمون القدرة على ا�ستخدام برنامج )البوربوينت( اأو اأي برنامج عر�ص اآخر في عر�ص 

البيانات والمعلومات.

	يظهر المتعلمون القدرة على اإعداد خرائط وتعيين االأ�سماء عليها. 

	يظهر المتعلمون القدرة على اإعداد اأ�سكال تمثيلية للمعلومات الجغرافية. 

	يظهر المتعلمون القدرة على ا�ستخدام برامج الن�سر المكتبي اأو اأدوات اأخرى لتمثيل البيانات التي 

تم جمعها اأثناء مهمة اأدائية تتمثل في تجربة علمية، اأو م�سروع عمل، اأو بحث اإجرائي، ...

اأو  	يظهر المتعلمون القدرة على االإيــراد المنا�سب لم�سادر المعلومات االإلكترونية في ال�سياق 

اأو  اأو فكرة معينة  اأو وطن  اأو نا�سر  في القوائم الببليوغرافية )قائمة بالكتب الخا�سة بموؤلف 

مو�سوع معين(.

سادًسا: تقييم المعلومات:

وهنا يكون المق�سود هو اإ�سدار اأحكام على م�ساألتين مختلفتين هما:

اإلى اأي درجة تم حل الم�سكلة المعلوماتية. - 

عملية حل الم�سكلة المعلوماتية ذاتها. - 
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وتحت هذه المهارة اأنت بحاجة اإلى اإك�ساب المتعلمين مهارتين اثنتين هما: 

الصور التي تمثل اكتساب المتعلمين  لهذه المهارةوصف المهارةالمهارات الفرعية

الحكم على النتيجة  1 .
)الفاعلية(

 وهنـــا يكــــون المق�ســـود تحديـــد مـــا اإذا كانـــت

 الم�سكلة قد ُحلت، والمهمة قد اأُنجزت، وهو ما

 يعني اأن على المتعلمين اأن يتفقدوا تقدمهم

ا وب�سكل م�ستمر.  في اإنجاز المهمة ذاتيًّ

ومن ال�سور التي تمثل اكت�ساب المتعلمين لهذه المهارة ما يلي:

	يظهر المتعلمون القدرة على تقييم عرو�ص الم�سادر المتعددة، فيما يتعلق بالمحتوى وال�سكل.

	يظهر المتعلمون القدرة على تقييم م�سارهم في تجاربهم العلمية، اأو م�سروعاتهم التعلمية، اأو اأداء 

مهامهم االأدائية، ... 

	يظهر المتعلمون القدرة على تقييم م�سادر مختلفة )عر�ص تليفزيوني، قاعدة بيانات اإلكترونية، 

االأن�سب منها، )ثالثة  اإلكتروني، كتاب ورقي، مجلة علمية،..(، وتحديد  اإلكتروني، كتاب  موقع 

م�سادر على االأقل(.

	يظهر المتعلمون القدرة على تقييم م�ساريعهم ا�ستناًدا اإلى محكات محددة م�سبًقا. 

الحكم على العملية  2 .
)الكفاية(

وهنا يكون المق�سود تقييم مهاراتهم في حل 

اأكثر  يكونوا  اأن  يمكنهم  وكيف  الم�سكلة، 

فاعلية واأكثر كفاءة في تنفيذ كل مهارة 

من المهارات االأ�سا�سية. 

ومن ال�سور التي متثل اكت�ساب املتعلمني  لهذه املهارة ما يلي:

	يظهر المتعلمون القدرة على و�سع محكات لتقييم عمليات ما، مثل بحث في الن�ساط ال�سكاني في 

المملكة العربية ال�سعودية. 

	يظهر المتعلمون القدرة على تقييم ثقتهم في نتائج اختبارات تجريبية في �سياق متقدم لمادة 

التاريخ مثاًل. 

االإلكترونية  الم�سادر  ال�ستخدام  اإجادتهم  مــدى  في  بعمق  النظر  على  الــقــدرة  المتعلمون  	يظهر 

بكفاءة طوال فترة العمل في م�سروع ما.

الذي  الزمن  وبين  المفتر�ص الأداء مهمة ما،  الزمن  بين  المقارنة  القدرة على  المتعلمون  	يظهر 

ا�ستغرقوه الأداء نف�ص المهمة.

	يظهر المتعلمون القدرة على التفكير في م�ستوى الجهد والوقت اللذين بذلوهما في اأداء المهمة. 
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ال�سابقة �ستكون قد حققت للمتعلمين نتائج مهمة، وعــززت لديهم مهارات مهمة و�سرورية للتعلم، يمكن  ال�ست االأ�سا�سية  وهكذا فاإنك عندما تنمي في المتعلمين المهارات 
اإجمالها في النقاط التالية:

تنمية مهارات حل الم�سكالت، والتفكير المركب، ومهارات اإدارة المعلومات.  تمكينهم من ا�ستخدام تقنيات المعلومات واالت�ساالت بثقة وقناعة باأهميتها في . 1 2 .
م�ساعدتهم في اأداء مهماتهم واأعمالهم وتعلمهم. 

المعرفة  الح�سول على  وتمكنهم من  والفردي،  الذاتي  التعلم  تعزيز مهارات  3 .
من م�سادر متنوعة.

تنمية التعلم التعاوني الت�ساركي الن�سط الذي ي�سبح المتعلمون فيه قادرين على  4 .
التوجيه الذاتي لتعلمهم.

كما اأن اإتقان المتعلمين لهذه المهارات ال�ست يعود بالفائدة عليك في اأمور كثيرة، نجملها في النقاط التالية:

التعليم  واالت�ساالت في عمليات  المعلومات  تقنية  يي�سر عليك عملية دمج  1 .
والتعلم، على اعتبار اأن المتعلمين يمتلكون المهارات التي تمكنك من ذلك. 

اإلــى مــدرب وموجه ومر�سد ومدير  للمعلومة،  تغيير دورك من مقدم  ي�ساعدك في  2 .
لعمليات التعلم. 

ي�ساعدك في توظيف اأدوات التقنية في عمليات التعليم والتعلم ب�سهولة حتى ولو لم يكن المتعلمون متقنين ا�ستخدام تلك االأدوات. 3 .

محكات مقترحة لتقييم أداء المتعلمين وفق المهارات الست:

ينبغي اأن ت�ساغ المحكات على �سورة جمل محددة بو�سوح لنتاجات التعلم الم�ستهدفة، كما يجب اأن ت�سف هذه المحكات م�ستوى االأداء المطلوب، و اأن ت�سمم من اأجل اأن تقي�ص 
مدى تحقيق المتعلمين لالأهداف التعليمية، كما اأنه من المهم اأن تكون المحكات مرتبطة بقدرات المتعلمين على تطبيق المهارات ال�ست االأ�سا�سية على اأهداف تعلم المحتوى.

ولم�ساعدتك على ت�سميم وبناء محكات التقييم، نورد لك جملة من المحكات المرتبطة بكل مهارة من المهارات ال�ست االأ�سا�سية، وهي محكات يمكنك اال�ستناد اإليها في تقويم 
مهارات المتعلمين ال�ست االأ�سا�سية في دمج تقنية المعلومات واالت�ساالت في التعليم والتعلم، وهذه المحكات هي عبارة عن عينة من المحكات ناأمل اأن ت�ساعدك على بناء محكات 
تقويم اأكثر دقة واأكثر منا�سبة لطبيعة التخ�س�ص الذي تدر�سه، وطبيعة م�ستوى المهارات التي يتقنها المتعلمون في مدر�ستك، وهذه المحكات هي مرتبة وفق المهارات ال�ست 

االأ�سا�سية، وهي على النحو التالي:

المهارة األولى: تحديد المهمة:
في هذه المهارة يتوقع من المتعلم اأن يظهر القدرة على:

تحديد الغر�ص اأو الم�سكلة التي نبحث عن معلومات ذات �سلة بها. تحديد المهمة بو�سوح.. 1 2 .
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تحديد العنا�سر الرئي�سة والهامة للمهمة االأدائية.  اإظهار فهم الأبعاد المهمة كاملة واأجزائها.. 3 4 .
ا�ستخراج الكلمات االأ�سا�سية )المفتاحية( المت�سمنة في �سوؤال ما. طرح اأ�سئلة جديدة.. 5 6 .

فهم ومتابعة تعليمات مكتوبة اأو �سفهية. 7 .

المهارة الثانية: استراتيجيات البحث عن المعلومات: 
في هذه المهارة يتوقع من المتعلم اأن يظهر القدرة على:

و�سع طريقة للبحث عن مجموعة متنوعة من المواد. تحديد م�سادر المعلومات االأكثر اأهمية / واالأقل اأهمية.. 1 2 .
تحديد م�سادر المعلومات االأكثر مالءمة/ واالأقل مالءمة. اإظهار معرفة بالم�سادر ذات ال�سلة بالم�سكلة.. 3 4 .

بما في  المعلومة من م�سادر عديدة،  الح�سول على  اإمكانية  اإدراك  5 .

ذلك البحث والمالحظة. 

اإدراك وفهم اأهمية الم�سادر االإن�سانية. 6 .

ا�ستخدام المحكات المنا�سبة الختيار الم�سادر، بما في ذلك �سهولة القراءة، وطبيعة المجال، والموثوقية، والحداثة، والفائدة العلمية، وال�سكل، والنمط. 7 .

المهارة الثالثة: تحديد أمكنة المعلومات وكيفية الوصول إليها:
في هذه المهارة يتوقع من المتعلم اأن يظهر القدرة على:

جمع م�سادر ب�سكل م�ستقل. طرح اأ�سئلة للح�سول على معلومات.. 1 2 .
تحديد الم�سادر المتوفرة. الو�سول اإلى نظم المعلومات المنا�سبة، بما في ذلك قواعد البيانات عبر ال�سبكة العالمية للمعلومات واالت�ساالت »االإنترنت«، . 3 4 .

الفهار�ص، الو�سائط االإلكترونية المتعددة.

المهارة الرابعة: استخدام المعلومات:
في هذه المهارة يتوقع من المتعلم اأن يظهر القدرة على:

المكتوب،  الم�سدر:  ياأخذها من  التي  الرئي�سة  الفكرة  اإعــادة �سياغة  1 .
والب�سري، وال�سفوي، ب�سكل �سحيح.

تلخي�ص الفكرة الرئي�سة التي ياأخذها من المـ�سدر: المكتوب، والب�سري، وال�سفوي. 2 .

التفريق بين الحقائق واالآراء. جمع المعلومات بعناية )يقراأ، ي�سغي، ي�ساهد(.. 3 4 .
توثيق الم�سادر ب�سكل �سحيح ودقيق. 5 .
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المهارة الخامسة: التركيب: 
في هذه المهارة يتوقع من المتعلم اأن يظهر القدرة على:

اإعداد قائمة �سحيحة للمراجع والم�سادر )االإنترنت، والم�سادر االأخرى(. تنظيم المعلومات. . 1 2 .
تقديم المعلومات. اإعداد جداول، ور�سوم بيانية، واأ�سكال تو�سيحية، ومخططات هيكلية اأو اإن�سيابية.... 3 4 .

المقابلة والمقارنة بين وجهات النظر من الم�سادر المختلفة. تلخي�ص المعلومات من الم�سادر المختلفة واإعادة �سردها.. 5 6 .

المهارة السادسة: التقييم:
في هذه المهارة يتوقع من المتعلم اأن يظهر القدرة على:

تقييم الم�ساريع من حيث نقاط القوة ونقاط ال�سعف.  تقديم تو�سيات لتح�سين نتيجة الحل.. 1 2 .

الحكم على الحلول والقرارات. تقييم مدى ا�ستيفائه للمهمة االأدائية.. 3 4 .

مراجعة ونقد الخطوات الم�ستخدمة في حل الم�سكلة. 5 .

التأّمل الذاتي للفصل السادس:

اأ�سف هذه االأداة اإلى ال�سجل الخا�ص بك، وخ�س�سه للتاأّمل في المعايير الخا�سة بالمعّلم الجديد. 1 .
يتعّلق التاأّمل الذاتي بتفعيلك الإحدى تطبيقات االإنترنت في عملية التعليم والتعّلم. 2 .
باإمكانك اال�ستفادة مما جاء فيه، لمحاكاته مع مواقع تطبيقات اأخرى في االإنترنت. 3 .

تعاون مع زمالئك لن�سر ثقافة التوظيف االإيجابي لتقنية االإنترنت في عمليات التعليم والتعّلم. 4 .

المعيار المهني الخامس: دمج تقنية المعلومات واالتصاالت في التعليم والتعلم وإدارة عملية تعلم المتعلمين 

المعيار الفرعي: يشرك المتعلمين في استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت وإيجاد مصادر تعلم واستخدامها لتعزيز التفكير

Google Earth :التقنية المختارة
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Google Earth من المفاهيم التي يجب اأن اأعرفها عنGoogle Earth من اال�ستخدامات التي يجب اأن اأعرفها عن

Google Earth اأنه برنامج يمكنك من معرفة المزيد عن اأي موقع جغرافي وي�سع 
المعلومات الجغرافية في العالم في متناول يدك

فهو يحلق بك اإلى اأي مكان في العالم بمجرد ت�سغيل البرنامج وتحريك الماو�ص 
واكت�ساف  والمدار�ص  والمطاعم  الم�ست�سفيات  عن  البحث  ت�ستطيع  فمن خالله 

المدينة التي ت�سكنها اأو اأي مدينة تريد البحث عنها. 
وهو برنامج يقوم بعر�ص الكرة االأر�سية عن طريق االأقمار ال�سناعية ولكن لي�ست 
مبا�سرة اإنما التقطت قبل ذلك وو�سعت في قاعده البيانات وزودت بالمعلومات وال�سور 

ال�ستدعائها حينما يقوم م�ستخدم باال�ستف�سار عن المعلومات التي يريدها.

	جمع المعلومات عن المواقع الجغرافية.  •
	تحديد المواقع الجغرافية بدقة.  •

	اإ�سقاط الخرائط على الم�سورات الف�سائية للبرنامج. •
	ر�سم الكروكيات. •

	تحديد خطوط ال�سير ور�سم وت�سميم خطوط ال�سير. •
	 تحديد عدد من النقاط )مدار�ص، م�ست�سفيات، مراكز بيع ...( على برنامج طلب الم�ساعدة  •

من االآخرين وتقديم الم�ساعدة لهم.
	اإعطاء �سورة حقيقية عن طبيعة الت�ساري�ص.  •

اإجراءاتي مع زمالئي في المدر�سة ومدار�ص الحي 
لتفعيل Google Earth في عمليات التعليم والتعلم

Google Earth ن طالبي من التعبير عن الفهم من خالل كيف اأمكِّ

التطبيقاتاأوجه الفهم

. 	 •Google Earth تحديد المعلومات التي تخدم المنهج في
التعليم  	 في  •Google Earth تناولت تطبيقات  التي  والبحوث  الدرا�سات  اأجمع 

والتعلم.
	اأعـــر�ـــص عــلــى زمــالئــي مــا تــو�ــســلــت اإلـــيـــه، ونــتــبــادل الــخــبــرات حـــول اال�ستخدام  •

والتطبيق االأمثل.
	اأدرب المتعلمين على ا�ستخدام البرنامج بال�سور ال�سحيحة. •

	 في �سياق  •Google Earth اأكلف المتعلمين بمهمات اأدائية توظف تطبيقات
حقيقي من حياتهم الطبيعية.

ال�سرح
الــعــربــي مــثــال، مــن خــالل اال�ستعانة  الــجــغــرافــي للعامل  الــمــوقــع  اأهــمــيــة  ي�سرح 

بـ Google Earth في دعم ما يقول. 

التف�سير
يوفرها  الــتــي  بال�سور  اال�ستعانة  خــالل  مــن  مــحــددة  ت�ساري�سية  ظــاهــرة  يف�سر 

.Google Earth

يعر�ص تطبيًقا الأحد مفاهيم الدر�ص م�ستخدًما فيه Google Earth.التطبيق

وجهات 
النظر

الدر�ص على  يبحث مع زمالئه عن وجهتي نظر متعار�ستين حول معلومة في 
Google Earth ويقدم وجهة نظره التي كونها اأو تبناها في �سكل  مناظرة مع 

زمالء اآخرين يتبنون وجهة نظر مختلفة.

التقم�ص 
العاطفي

الم�ساحة في رفع م�ساحي لموقع جغرافي  دور مهند�ص  اأن يتقم�ص  نه من  اأمكِّ
معين.

يحدد جوانب القوة وال�سعف في مهاراته الجغرافية ذات العالقة بالوحدة الدرا�سية.معرفة الذات



إدارة بيئة التعلم

الفصل
السابع
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األهداف:     

�سوف ي�ساعدك هذا الف�سل على اأداء عملك طبًقا للمعايير المهنية للمعّلم.. و�ست�سبح في نهايته قادًرا على اأن:
ن عالقات اجتماعية ومهنية فّعالة في البيئة ال�سفية. تكوِّ 1 .

تتمّكن من ا�ستراتيجيات واأ�ساليب اإدارة الف�سل، وت�ستثمرها بال�سكل االأمثل لتح�سين تعّلم المتعلمين وتح�سيلهم. 2 .
تتمّكن من مهارات واأ�ساليب التوا�سل مع المتعّلمين واأولياء االأمور، وت�ستثمرها ب�سكل اإيجابي في اإدارة بيئة التعّلم لتح�سين تعّلم المتعلمين وتح�سيلهم. 3 .

ُتح�سن التعامل مع االأنماط المختلفة ل�سلوك المتعلمين في بيئة التعّلم، في �سوء معرفتك باالأنظمة واللوائح المتعلقة بها. 4 .
توائم ممار�ساتك في اإدارة بيئة التعّلم مع المعايير المهنية للمعّلم الجديد.  5 .

تتعاون مع زمالئك في اإثراء خبراتكم ومعارفكم ومهاراتكم لمعالجة م�سكالت المتعّلمين في اإطار فل�سفة المجتمعات المهنية المتعّلمة. 6 .
يغطي هذا الف�سل مجاالت من المعرفة والمهارات المهنية التي ت�ساعدك على تطوير ممار�ساتك في اإدارة بيئة التعلم طبًقا للمعايير المهنية للمعّلم.

المعايير المهنية ذات الصلة بالفصل السابع
المعايير الفرعيةالمعيارالرقمالمعايير الفرعيةالمعيارالرقم

المعيار 
الثاني

توظيف المهارات 
اللغوية في تح�سين 

تعلم المتعلمين.

اأفكاره بثقة وطالقة/يتحدث بلغة �سحيحة  يعبر عن 
و�سليمة/ يعر�ص فكرته وي�سوغها ب�سكل جيد/ يجيب 
عن اأ�سئلة اال�ستيعاب والفهم المتعلقة بالن�ص/ يجيد 
ا  الكتابة االإمالئية ال�سليمة/ يعر�ص المو�سوع كتابيًّ

باأ�سلوب وا�سح ولغة �سليمة.

المعيار 
السابع

قيادة تعلم المتعلمين 
بم�سوؤولية ومهنية.

يحمل م�سوؤولية تعلم جميع المتعلمين بم�ستوى واحد من 
االإتقان والتقدم/ يتعاون مع االآخرين لبناء مجتمع تعلمي 
لل�سيا�سات  االإيجابي  التغيير  في  بفعالية  ي�ساهم  مهني/ 

والممار�سات التي توؤثر في تعلم المتعلمين.

المعيار 
السادس

 تهيئة بيئات تعلم
 اآمنة وداعمة ومحفزة

لالبتكار واالإبداع.

يهيئ بيئات تعلم اآمنة وداعمة ت�سجع المتعلمين على 
تحمل م�سوؤولية تعلمهم/ يدعم المتعلمين لتمكينهم 
من تكوين هوية �سخ�سية وتقدير ذاتي و�سورة اإيجابية 

عن الذات. 

المعيار 
العاشر

بناء عالقات �سراكة 
قوية مع االأ�سرة 

والمجتمع.

اأجل  من  االأ�سرة  مع  وفاعلة  قوية  �سراكة  عالقة  يبني 
ًـّـا  �سحيــ المتعثريـــــن  ودعـــــم  المتعلميــــــن  تعلــــم  تح�سيـــــن 
على  والحفاظ  ال�سبــاب  وحمايـــة  ــا  فكريًّ اأو  ــا  اجتماعيًّ اأو 

ا. ا وفكريًّ ا واجتماعيًّ �سالمتهم �سحيًّ

المعيار 
الثامن

 التوا�سل مع الطالب
 واأولياء االأمور

والزمالء

مراحلهـــم  بمختـلـــف  الطـــالب  مـــــع  بفاعلية  يتوا�ســل 
االأمــــور/ يحترم م�ساركة  واأولـــيـــاء  الــعــمــريــة، وزمــالئــه 
تنمية وتطوير  االأمـــور وقدراتهم على  واأولــيــاء  الــزمــالء 

قدرات الطالب ورفع م�ستوياتهم.

المعيار 
الثاني 

عشر

 االإلمام باللوائح والنظم
 التي تحكم عملية التربية

 والتعليم في المملكة
العربية ال�سعودية

يدرك ما له من حقوق وما عليه من واجبات وظيفية.
يدرك �سيا�سات واإجراءات مدر�سته وي�سترك في الم�سوؤولية 

الجماعية لتطبيقها.

: »اإن اهلل لم  قال ر�سول اهلل 
ـــــــا وال متعنًتا  يبعثنـــــــي ُمعّنًت

ًرا« ًما مي�سِّ ولكن بعثني معلِّ
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توطئــة:     

ا من عنا�سر  اإن�سانية �ساملة، وعن�سًرا مهمًّ الحديثة وعملية  التربية  ال�سفية مظهًرا من مظاهر  االإدارة  تعد 
العملية التعليمية للمعلم؛ فالمعلم الذي ال ي�ستطيع اإدارة �سفه ال ي�ستطيع اأن يحقق فاعلية في تعليمه للمتعلمين، 
كما اأن الحكم على اإنجازات المعلمين في اأدائهم لعملية التعلم مرتبط باإدارة ال�سف و�سبطه. وال �سك في اأن هناك 
عالقة وثيقة بين مفهوم اإدارة ال�سف و�سبطه من خالل تركيز االإدارة على ا�ستثمار كل طاقات المتعلمين ب�سكل 
اأن ي�ستثمر ب�سكل  اإيقافه، وبالتالي يفتر�ص  اأو  اأو تراكمه  اإحالله  الوقت مورًدا نادًرا ال يمكن  عام، وكذلك لكون 

فعال لتحقيق االأهداف المحددة في الفترة الزمنية المخ�س�سة لذلك. 
اإن عملية اإدارة ال�سف ال تتوقف عند حفظ النظام واالن�سباط بل تتعدى ذلك اإلى مهام و اأعمال اأخرى كثيرة؛ 

اإذ ت�ستمل على جوانب كثيرة منها: ال�سلوكية واالجتماعية والنف�سية والفيزيقية ومواقف التعلم..
ولعل زخم االإنتاج الفكري الخا�ص باإدارة البيئة ال�سفية يدلل بما ال يدع مجااًل لل�سك على اأن اإدراة البيئة تمثل 
القاعدة الرئي�سة التي تنطلق منها عملية اإ�سالح التعليم وتح�سين مخرجاته؛ اأي اإعطاء اأهمية خا�سة لما يحدث 

داخل ال�سف الدرا�سي.
وفي هذا الف�سل نحاول – اأخي المعلم - اأن نمدك بالمعارف والمهارات التي تمكنك من اإيجاد المناخ المنا�سب 
ال�سفية  والقوانين  القواعد  وتاأ�سي�ص  واالجتماعية  الفيزيقية  البيئة  تنظيم  من خالل  نواتجه  وتحقيق  للتعلم، 
يبين  المقابل  وال�سكل  المنا�سط..  في  واإ�سراكهم  المتعلمين  انتباه  على  واال�ستحواذ  التعلمية  الخبرات  وتوفير 

العالقة التفاعلية التعاونية بين المعلم والمتعلم في �سيا�سة االإدارة ال�سفية.

مفهوم اإلدارة الّصفية:

ا به كي تكون  ناجًحا، ومفهوم اإدارة ال�سف اأكبر واأ�سمل من بع�ص المعاني كاالن�سباط والهدوء  ينظر اإلى اإدارة ال�سف على اأنها فن له علم وله اأ�سول ينبغي عليك اأن تكون ملمًّ
اأثاث وتجهيزات ومواد  اإنها تعني قيامك بالعديد من االأعمال والمهام كحفظ النظام وتوفير المناخ العاطفي واالجتماعي، وتنظيم البيئة الفيزيقية من  وااللتزام بالتعليمات؛ 
وو�سائل وا�ستثمار للخبرات التعليمية وح�سن التخطيط لها، وهي بذلك ت�سمل كل ما يت�سل بالمتعلم والمعلم والمنهاج المدر�سي واالأهداف التربوية والعالقات االإن�سانية، وت�سكل 
ا متكاماًل ال بد من اإتقانه.. ومن هنا نقول: اإنه من الطبيعي اأن يتعر�ص المتعلم داخل غرفة ال�سف اإلى منهاجين؛ اأحدهما اأكاديمي واالآخر غير اأكاديمي،  ا تربويًّ في مجموعها فنًّ

م�ساركة المتعلمين في �سيا�سة 
االإدراة ال�سفية

قواعد وقوانين وا�سحة ومتفق عليها.

بيئــة اآمنــة وجاذبــة ومالئمــة لتعلـــــم 
المتعلميـــــن وم�سجعـــــــــة ل�سلوكهـــــــم 

وات�سالهم االإيجابي.

ا�ستراتيجيـــــــات ان�سبــــاط اإيجابيـــــة 
وتعليم فعال وتعلم ن�سط.

م�ساركة المعلمين في �سيا�سة 
االإدراة ال�سفية

تعلم ن�سط وان�سباط ذاتي

تعليم فّعال

حقوق وواجبات

حقوق وواجبات

باط ذاتي

عناصر سياسة اإلدارة الصفيَّة

تعاونتعاون

عمليات االإدارة ال�سفّية
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فهو يكت�سب اتجاهات مثل:

االن�سباط الذاتي والمحافظة على النظام، وتحمل الم�سوؤولية، والثقة بالنف�ص. •

اأ�ساليب العمل التعاوني، وطرق التعاون مع االآخرين، واحترام اآرائهم وم�ساعرهم. • 

اإن مثل هذه االتجاهات ي�ستطيع المتعّلم اأن يكت�سبها اإذا عا�ص في اأجوائها واأ�سهم في ممار�ستها، فمن خالل االإدارة ال�سفية يكت�سب المتعّلم هذه االتجاهات وذلك في حالة مراعاة 

المعلم لها في اإدارته ل�سفه، وخال�سة القول اأنه اإذا ما اأريد للتعليم ال�سفي اأن يحقق اأهدافه بكفاءة وفاعلية فال بد من اإدارة �سفية فعالة.. ومن هنا يمكن اأن نعّرف االإدارة ال�سفية 

باأنها )جميع الخطوات واالإجراءات والقواعدالالزمة لبناء وتطوير بيئة �سفية اآمنة وجاذبة ومالئمة لعمليتي التعلم والتعليم تاأخذ بعين االعتبار االأبعاد النف�سية واالجتماعية 

والعقلية والج�سمية للمتعلم(.

عناصر اإلدارة الصفية:
المعّلــم والمتعلــم: • وهما العامالن في االإدارة ال�سفية؛ فالمعّلم هو القائد واالأداة المنفّذة والموّجهة، اأما المتعلمون 

فهم عنا�سر التفاعل ومبرر وجودها.
االإطار التنظيمي: • نق�سد به )القواعد ال�سلوكية( المنظمة للعمل والعالقات بين عنا�سر التفاعل في الموقف 
اإذا تم االتفاق  اأهميتها  اأنف�سهم، وتكت�سب  اأو بين المتعلمين  التعليمي، �سواء كان ذلك بين المعّلم والمتعلمين، 

عليها واإقرارها من ِقبل عنا�سر التفاعل.
ف الدرا�سي(: • هي المكان الذي تمار�ص فيه عمليات التعّلم بما فيه من خ�سائ�ص فيزيقية )التهوية،  بيئة التعّلم )ال�سّ
اأخــرى مثل: �ساحة  اأماكن  اأثــاث وتجهيزات، وي�سمل  واالإ�ــســاءة، ودرجــة الــحــرارة، والم�ساحة...( وما يحتوي عليه من 

المدر�سة، والمعامل، والمختبرات، ومركز م�سادر التعّلم، واأي مكان تتم فيه عمليات التعليم والتعّلم.
الوقت: • عامل رئي�ص يو�سع على اأ�سا�سه خطة عمليات التعليم والتعّلم، وُتنتقى بناًء عليه اإجراءات التنفيذ، وطبيعتها، 

واأ�سلوبها، �سواء داخل المدر�سة اأو خارجها.
المواد اأو االأجهزة التعليمية: • وت�سمل االأجهزة التعليمية والمواد، واالآالت، والو�سائل والتقنيات التعليمية، وال تكون 
جزًءا من مكونات االإدارة ال�سفّية اإال اإذا كان هناك �سمن خطة واإطار العمل - ما يمنح المتعلمين حق ا�ستخدامها، 

وتوظيفها، واإدارة ا�ستخدامها باأنف�سهم.
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أهداف عامة لإلدارة الصفية:

الة اإلى تحقيق مجموعة من االأهداف التربوية، وت�ستثمر االإمكانيات والموارد من  ت�سعى االإدارة ال�سفية الفعَّ
اأجل تحقيقها، وهي:

تحقيق نواتج التعّلم المرغوبة، واالأهداف المحددة، و�سواًل بالمتعّلمين اإلى الفهم، وتحقيق الغاية في  1 .
التح�سيل الدرا�سي.

تنظيم الجهود المبذولة لتحقيق الكفاءة والتوازن والتكامل بين مكونات وعنا�سر الموقف التعليمي، وا�ستخدام  2 .
عنا�سر االإدارة ال�سفية )الوقت، وبيئة التعّلم، وا�ستراتيجيات التدري�ص... اإلخ(؛ الإحداث التعّلم الن�سط.

تعزيز الم�سوؤولية الفردية، في االن�سباط واالحترام المتبادل بين المعّلم والمتعلمين، وبين المتعلمين  3 .
اأنف�سهم، واإيجاد روح التعاون وممار�سة العمل الجماعي في ال�سف الدرا�سي. 

أهمية إدارة الصف المدرسي:

اإن اإدارة ال�سف الدرا�سي تعّد من اأهم غايات المعّلم التدري�سية، بل اإنها تعّد من اأهم الكفايات والمهارات التي 
يجب عليه التمّكن منها؛ الرتباطها الوثيق بتغيير �سلوك المتعلمين، وتعّلمهم، وتح�سيلهم، كما اأن مهارات اإدارة 

ال�سف الدرا�سي هي اأ�سا�ص التدري�ص الفّعال، وهذه المهارات هي:

قيادة و�سبط �سلوك المتعلمين:. 1 وت�سمل )التنبوؤ به، ال�سيطرة عليه، توجيهه( بهدف حفظ النظام داخل ال�سف.
تهيئة بيئة تعّلم اآمنة، وجو تعليمي وتعّلمي منا�سب لتلبية احتياجات المتعلمين، وت�سمل:. 2 )معرفة خ�سائ�ص المتعّلمين، واأنماط تعّلمهم، وذكاءاتهم المتعددة(.

التخطيط للدر�س قبل الدخول اإلى ال�سف الدرا�سي:. 3 وت�سمل )تحديد نواتج التعّلم المرغوبة، واالأهداف، واأن�سطة التعّلم الثرية، والمهام االأدائية، ومراعاة تنا�سب المحتوى 
مع الزمن، واحتياجات المتعّلمين...(.

مهارات التدري�س اللزمة في عملية التعليم والتعّلم، وت�سمل االآتي:. 4 )التمّكن من ا�ستراتيجيات التعليم والتعّلم، والتمّكن من مهارات التقويم، واإعداد التقارير عن كل متعلم 
وتنظيمها في ملفات(.

وو�سائل  التعّلم داخله، وي�سمل تنظيم بيئة ال�سف الدرا�سي من مقاعد وممرات . 5 ترتيب وتنظيم ال�سف الدرا�سي لتوفير المناخين االجتماعي والوجداني الم�سجعْين على 
اإي�ساح، وتنظيم عملية التعلم واأ�ساليب التفاعل التنظيمي اأثناء العملية التعليمية.

عوامل نجاح اللوائح والقوانين الصفية

اإلجراءالمجال

الهدف
	تحقيق التعلم الفعال من خالل تعزيز االن�سباط. •

	تنمي لدى المتعلم روح المبادرة الذاتية. •
	تحقق تفاعاًل بين المتعلمين اأنف�سهم من جهة وبينهم وبين المعلم من جهة اأخرى. •

الصياغة
	تكون بكلمات اإيجابية وتعبر عن �سلوكيات اإيجابية. •

	تكون مخت�سرة ومعبرة. •
	تعتمد على لغة �سهلة ومفهومة. •

الشروط

	تكون واقعية ومنطقية وي�سهل تطبيقها. •
	تمثل مهارات يمكن التدرب عليها. •

	تمكن المتعلم من نمذجتها ونقل ممار�ساتها للمواقف الحياتية. •
	يراعى فيها التنوع ومواءمتها مع اأنماط المتعلمين المختلفة. •

	تن�سجم وتتوافق مع االأحداث ال�سفية. •

شراكة 
المتعلم

	ي�سارك في �سياغة القوانين. •
	تعبر عن وجهة نظره. •

المخرجات

	تحقيق االلتزام واالن�سباط الذاتي لدى المتعلم. •
	تنمية الثقة بالنف�ص. •

	البحث الذاتي عن كل ما هو اإيجابي. •
	الرغبة في ا�ستمرارية االإنجاز. •

	يولد لديه احترام االآخرين واالأنظمة داخل المدر�سة وخارجها. •
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 مهام اإلدارة الصفية:

التخطيط:. 1 هو اأ�سا�ص كل العمليات االإداريــة ويعتمد عليه في 
اليوميـــة،  الــــدرو�ص  تح�سيــــــر  التخطيـــــــط  ويت�سمـــــن  نجاحها، 

وتحديــــد االأن�سطــــة واالحتياجات ومهارات المتعلمين.

التنظيم:. 2 ي�سمل تنظيم المتعلمين للتعّلم؛ حيث يتم توزيعهم 
على مجموعات؛ مع مراعاة المبادئ التي تحكم ذلك وتنظيم 

بيئة التعّلم بكل ما تحويه من اأثاث وو�سائل وتجهيزات.

وقواعد  وقوانين  لوائــــــح  علـــى  المتعلمين  مع  االتفاق  التن�سيق:. 3 
مـــحـــددة لــتــنــظــيــم الــ�ــســلــوك والـــروتـــيـــن الــ�ــســفــي كــتــرتــيــب اأدوار 
المتعلمين وانتقالهم من مكان الآخر والتنوع في االأن�سطة... اإلخ.

التوجيــه واالن�سبــاط:. 4 تت�سمـــــــن هذه المهمـــــــة التحكم في 
تنفيذ الخطـــــــط واالأحكام واالإجـــــــراءات الخا�ســـــــة بالتعليم، 
وتوجيه ال�سلوك ال�سفي ال�سعيف اأو ال�سلوك غير االإيجابي.

الت�سجيل والتدوين:. 5 وت�سم في العادة بع�ص العمليات كتدوين الح�سور والغياب، وت�سجيل اأداء المتعلمين للمهام، ونتائج تقويم 
التعّلم واالختبارات... اإلخ.

مقومات اإلدارة الصفية ومؤثراتها:

تعد االإدارة ال�سفية مظهًرا من مظاهر التربية الحديثة وعملية اإن�سانية �ساملة، لها مجموعة من العوامل والمقومات يقوم كل منها بدوره، ومقومات اأ�سا�سية ت�سنف على النحو التالي:

مراعاة التوازن بين مكونات وعنا�سر الموقف  التوازن والمرونة: . 1
الــتــعــلــيــمــي، والــتــكــّيــف حــ�ــســب ظــــروف هـــذا الــمــوقــف وتــغــّيــر تلك 

الظروف الموؤثرة في االإدارة ال�سفية.

اإتاحة المزيد من فر�ص الحوار  الم�ساركة االإيجابية: . 2
وجعلهم  المتعلمين،  بين  العالقات  وتنمية  والمناق�سة 

اأكثر اإيجابية.

الكفاءة والكفاية:. 3 الكفاءة في القدرة على الو�سول اإلى الغايات 
)الكفاية( في �سوء االأهداف؛ اأي الو�سول الأعلى ناتج باأقل تكلفة 

وذلك باال�ستخدام االأمثل لالإمكانيات.

والنظـــــــرة  والتنبـــــــوؤ  التوقـــــــع  والم�ستقبليــة:. 4  التنبــوؤ 
الم�ستقبليـــــــة، والتحـــــــرك لالأمام في �ســـــــوء تحليل وتاأّمل 
الما�ســـــــي والحا�ســـــــر، ور�ســـــــم خطـــــــوات هادفـــــــة لمعالجة 

االأخطاء ال�سابقة.

العلمية والفاعلية:. 5 تاأ�سي�ص كل �سلوك اإداري �سفي على اأ�ســـــا�ص علمي �سواء في التخطيط اأو التنظيم اأو اتخاذ القرار اأو التغلب 
على الم�سكالت، والفاعلية في تحقيق ذلك.

التنسيق

التخطيط

التنظيم

التنسيق

التوجيه 
واالنضباط

التسجيل 
والتدوين

مقومات 
اإلدراة الصفية

التوازن 
والمرونة

المشاركة 
اإليجابية

الكفاءة 
والكفاية

التنبؤ 
والمستقبلية

العلمية 
والفاعلية
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االتجاهات الحديثة في اإلدارة الصفية:

تعميق روح االنتماء للجماعة والوالء لها. اإيجاد نظام لالت�سال الفعال داخل الف�سل وخارجه.. 1 2 .
ممار�سة االأ�ساليب االإدارية المنا�سبة لمواقف التعليم والتعّلم. ا يعمل على اإثراء المنهج الدرا�سي الذي ي�سارك في تنفيذه . 3 اعتبار المعلم قائًدا تربويًّ 4 .

مع المتعلمين.
االإر�سادات  وتقبل  االإيــجــابــيــة  الم�ساركة  اإلـــى  يـــوؤدي  بما  ال�سفي  التفاعل  اإيــجــاد  5 .

والتوجيهات بنف�ص را�سية.
ا�ستخدام االإمكانيات المتاحة كافة لدى المعلم �سواء اأكانت ب�سرية اأم مادية في  6 .

خدمة العملية التربوية.
م�ساركة المتعلمين في �سنع القرارات المت�سلة بمواقف التعليم والتعلم، وبذلك  7 .

يقبل المتعلمون على تنفيذها.
اإقامة عالقات اإن�سانية بين المعلم والمتعلمين وبين المتعلمين وبع�سهم لتوفير جو  8 .
من الود واالألفة االجتماعية بينهم؛ لتحقيق ال�سحة النف�سية للمعلم والمتعلمين.

المجاالت المهمة لإلدارة الصفية:

اإن المعلم الفّعال هو الذي يهتم باإدارة �سوؤون �سفه من خالل ممار�سته للمهمات التي ت�ستمل عليها هذه العملية باأ�سلوب ديمقراطي يعتمد على مبادئ العمل التعاوني والجماعي 

بينه وبين المتعلمين في اإدارة هذه المهمات، والتي يمكن اأن تكون اأبرز مجاالتها على النحو التالي:

المهمات االإدارية العادية في اإدارة ال�سف: • هناك مجموعة من المهمات العادية التي ينبغي على المعلم ممار�ستها واالإ�سراف على اإنجازها وفق تنظيم يتفق عليه مع المتعلمين، 
ومثل هذه المهمات واإن بدت �سهلة وب�سيطة اإال اأنها مهمة واأ�سا�سية، واإنجازها ي�سمن �سير العملية التعليمية ب�سهولة وي�سر، ويوفر على المعلم والمتعلمين كثيًرا من الم�سكالت، 
باالإ�سافة اإلى توفير الجهد والوقت، في حالة اعتماد المعلم لتنظيم وا�سح ومحدد ومتفق عليه بينه وبين المتعلمين الإنجاز هذه المهمات على اأ�سا�ص اعتماد مبداأ تفوي�ص الم�سوؤولية 

ومن بينها: تفقد الح�سور والغياب، وتاأمين الو�سائل والمواد التعليمية، والمحافظة على ترتيب منا�سب للمقاعد، واالإ�سراف على نظافة ال�سف وتهويته واإ�ساءته... اإلخ.

المهمات المتعلقة بتنظيم عملية التفاعل ال�سفي: • يعد التعليم عملية توا�سل وتفاعل دائم ومتبادل ومثمر بين المعلم والمتعلمين اأنف�سهم، ونظًرا الأهمية التفاعل ال�سفي 
في عملية التعليم فقد احتل هذا المو�سوع مكانة مهمة في مجاالت الدرا�سة والبحث التربوي، وقد اأكدت نتائج كثير من تلك الدرا�سات على �سرورة اإتقان المعلم مهارات 
التوا�سل والتفاعل ال�سفي، فالمعلم الذي ال يتقن هذه المهارات ي�سعب عليه النجاح في مهماته التعليمية.. ويمكن القول باأن اأغلب اأن�سطة المعلم في غرفة ال�سف لفظية 
وي�سنف البع�ص االأنماط الكالمية التي تدور في غرفة ال�سف اإلى كالم تعلمي، وكالم يتعلق بالمحتوى، وكالم ذي تاأثير عاطفي. وي�ستخدم المعلم هذه االأنماط ال�ستثارة 
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اهتمام المتعلمين للتعلم ولتوجيه �سلوكهم واإي�سال المعلومات اإليهم. و�سنف البع�ص االآخر ال�سلوك ال�سفي داخل ال�سف اإلى:

كالم المتعلمكالم المعّلم

كالم غير مباشركالم مباشركالم غير مباشركالم مباشر

اإتاحة  الكالم الــذي ي�سدر عن المعلم دون 
راأيه  عــن  للتعبير  المتعلم  اأمــــام  الــفــر�ــســة 
حريته،  مــن  يحد  هنا  المعلم  اأن  اأي  فــيــه؛ 
اال�ستجابة..  مــن  ويمنعه  جماحه  ويكبح 

ومن اأنماط هذا الكالم:
اإعـــــــــــالن،  ـــــــراءة  االإداري كقــــــــــــ الكــــــــــالم  1 .
اأ�سمائهم، واإ�ســـــــدار التعليمات  اأو قراءة 

للمتعلمين.
اأو يعطيها،  المعلومات  يحا�سر وي�سرح  2 .
والمتعلمـــــون  يتكـلــــــــــم  فالمعلـــــــم هنـــــــــا 
تفاعلهم  فـــــاإن  وبـــالـــتـــالـــي،  يــ�ــســتــمــعــون. 
واالآراء  الحقائق  ا�ستقبال  عند  يتوقف 

والمعلومات.
وتوجيهات،  راجعة  تغذية  يعطي  اأو  ينتقد  3 .
يكون الق�سد منها تعديل اأداء اأو �سلوك 

المتعلمين.

اأنـــمـــاط الــكــالم الــتــي تــتــيــح الــفــر�ــســة اأمام 
بُحرية  والـــكـــالم  لــال�ــســتــجــابــة  المتعلمين 

داخل غرفة ال�سف، ومنها:
المتعلمين  مـــ�ـــســـاعـــر  عـــلـــى  يـــحـــافـــظ  1 .
اأكانت  �ـــســـواء  اإحــــــراج،  دون  ويــتــقــبــلــهــا 
يهزاأ  فــال  �سلبية،  اأم  اإيــجــابــيــة  مــ�ــســاعــر 
يحتويها  واإنـــمـــا  بــمــ�ــســاعــرهــم  الــمــعــلــم 

ويقوم بتوجيهها.
وي�سجعها،  الــمــتــعــلــمــيــن  اأفـــكـــار  يــتــقــبــل  2 .
اإلـــى تو�سيحها ويــ�ــســهــم في  يــــوؤدي  بــمــا 

تطويرها.
التنبوؤ  يــمــكــن  �ــســيــقــة  اأ�ـــســـئـــلـــة  يـــطـــرح  3 .
باإجابتها، اأي محدودة االإجابة وال تتطلب 

ا�ستخدام مهارات التفكير العليا.
االإجابة  تتطلب  عري�سة  اأ�سئلة  يطرح  4 .
عنها ا�ستخدام مهارات تفكيرية مختلفة؛ 
كالتحليـــــل والتركيـــــــــب واال�ستنتــــــاج 
فيها  المتعلمون  يعبر  والتي  والتقويم، 
واتجاهاتهم  وم�ساعرهم  اأفــكــارهــم  عــن 

ال�سخ�سية. 

يكون  التي تظهر حين  الكالمية  االأنــمــاط 
الكالم �سادًرا عن المتعلمين، ويبدو ذلك في 
االأ�سئلة اأو اال�ستف�سارات؛ اأي اأنهم ياأخذون 
زمــام الــمــبــادرة فــي الــكــالم، كما تــاأتــي على 
ال�سيقة  المعلم  الأ�ــســئــلــة  ا�ستجابة  �سكل 
ا�ستجاباتهم  اأو  الــ�ــســلــبــيــة  وا�ــســتــجــابــاتــهــم 

الجماعية، وم�ساركاتهم التلقائية.

االأنماط الكالمية التي تاأخذ �سكل التعبير 
واأحكامهم  واأفــكــارهــم  المتعلمين  اآراء  عــن 
ومــ�ــســاعــرهــم واتــجــاهــاتــهــم. وهـــنـــاك حالة 
والفو�سى؛  الت�سوي�ص  عليها  يطلق  اأخـــرى 
حيث ينقطع االت�سال والتوا�سل االإيجابي 
الفّعال بين االأطراف المتعددة داخل غرفة 

ال�سف.
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 أنماط كالم المعّلم )التفاعل اللفظي وغير اللفظي( لإلدارة الصفية:

توؤكد االأبحاث التربوية على وجود نوعين اأ�سا�سيين الأنماط الكالم ال�سادر عن المعّلم )التفاعل اللفظي، والتفاعل غير اللفظي( وتكون في اتجاهين اأحدهما اإيجابي مطلوب منه 
في،  اإتقان مهاراته ليتمكن من التفاعل والتوا�سل االإيجابي مع المتعلمين، وثانيهما �سلبي ينبغي عليه تجّنبه، والحذر منه؛ الأنه غالًبا ما يوؤدي اإلى حدوث م�سكالت في التفاعل ال�سّ

ح ذلك: والجدول التالي يو�سّ

األنماط الكالمية السلبية التي ال تشجع على حدوث التفاعل الصّفياألنماط الكالمية اإليجابية المشّجعة على التفاعل الصّفي

اأن ينادي المعلم المتعلمين باأ�سمائهم. 1 .
�سكًرا،  تف�سل،  ف�سلك،  من  مثل:  والتقدير،  باالحترام  المتعلم  ُت�سعر  التي  االألــفــاظ  ي�ستخدم  اأن  2 .

اأح�سنت... اإلخ.
اأن يتقبل اآراء واأفكار المتعلمين ويحتوي م�ساعرهم، بغ�ص النظر عن كونها �سلبية اأو اإيجابية.  3 .

اأن يكثر من ا�ستخدام اأ�ساليب التعزيز االإيجابي الذي يحفز على الم�ساركة االإيجابية لدى المتعلم. 4 .
االإجابة  اإال  تحتمل  ال  التي  ال�سيقة  االأ�سئلة  من  يقلل  واأن  وعري�سة  وا�سعة  اأ�سئلة  ي�ستخدم  اأن  5 .
المحددة، مثل: ال اأو نعم اأو كلمة واحدة محدودة.. وعليه اأن يكثر من االأ�سئلة التي تتطلب تفكيًرا 

وا�سًعا وا�ستثارة للعمليات العقلية العليا.
اأن ي�ستخدم النقد البناء في توجيه المتعلمين، وينبغي اأن يوجه المعلم النقد لمتعلم محدد واأالَّ  6 .

يعمم.
اأن يتيح للمتعلمين الوقت الكافي للفهم واأن يتحدث ب�سرعة مقبولة وبكلمات وا�سحة تتنا�سب مع  7 .

م�ستوياتهم.
اأن ي�سجع المتعلمين على طرح االأ�سئلة واال�ستف�سار. 8 .

ا�ستخدام عبارات التهديد والوعيد. 1 .
اإهمال اأ�سئلة المتعلمين وا�ستف�ساراتهم وعدم �سماعها. 2 .

فر�ص اآرائه وم�ساعره الخا�سة على المتعلمين. 3 .
اال�ستهزاء اأو ال�سخرية من اأي راأي ال يتفق مع راأيه ال�سخ�سي. 4 .

الت�سجيع واالإثابة في غير موا�سعها ودونما ا�ستحقاق. 5 .
ا�ستخدام االأ�سئلة ال�سيقة. 6 .

اإهمال اأ�سئلة المتعلمين دون االإجابة عنها. 7 .
اإتـــاحـــة الفر�سة  ِقــبــل الــمــعــلــم دون  احــتــكــار الــمــوقــف الــتــعــلــيــمــي مـــن  8 .

للمتعلمين للكالم.
النقد الجارح للمتعلمين �سواء بالن�سبة ل�سلوكهم اأو الآرائهم. 9 .

الت�سلط بفر�ص االآراء اأو ا�ستخدام اأ�ساليب االإرهاب الفكري.  10 .

لغة الج�سد )التوا�سل غير اللفظي(: و اأخيًرا ال بد من االإ�سارة اإلى اأمر هام ال يجوز اإغفاله عند الحديث عن االأ�ساليب الفعالة لت�سجيع المتعلمين على التفاعل في الموقف 
التعليمي، وهذا االأمر يتعلق بو�سائل االت�سال غير الكالمية مثل حركات المعلم واإ�ساراته وتعبيرات وجهه، فينبغي عليه اأالَّ ي�سدر اأي حركة اأو اإ�سارة من �ساأنها اأن ت�سعر المتعلم 

باال�ستهزاء اأو ال�سخرية اأو الخوف؛ الأن هذا يوؤدي اإلى عدم ت�سجيعه على الم�ساركة في عملية التفاعل ال�سفي.
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المهمات المتعلقة بإثارة الدافعية للتعلم: 

اإلى بذل الجهد لتحقيق االأهــداف التعليمية  اإثارة الدافعية للتعّلم لدى المتعلمين باعتبارها تمثل الميل  اأهمية  توؤكد معظم نتائج الدرا�سات والبحوث التربوية والنف�سية 
المن�سودة في الموقف التعليمي. ومن اأجل زيادة دافعية المتعلمين للتعّلم ينبغي على المعّلمين ا�ستثارة انتباه المتعلمين والمحافظة على ا�ستمراره من دون ت�ستت، واأن يقنعوهم 
بوجوب االلتزام لتحقيق االأهداف التعليمية، واأن يعملوا على ا�ستثارة الدافعية الداخلية للتعّلم، ف�ساًل عن ا�ستخدام اأ�ساليب التحفيز الخارجي للمتعلمين الذين ال يحّفزون للتعّلم 

ا.. ويرى علماء النف�ص التربويون وجود م�سادر متعددة للدافعية، منها: داخليًّ

ا يدفع المتعلم لال�ستمرار في الن�ساط التعليمي.. فعلى �سبيل المثال: المتعلم الذي يتفوق اأو ينجح في اأداء مهمته التعليمية  االإنجاز كدافع للتعّلم: • وي�سكل دافًعا داخليًّ
يوؤدي به ذلك ويدفعه اإلى متابعة تفوقه ونجاحه في مهمات اأخرى، وهذا يتطلب من المعّلم العمل على اإ�سعار المتعلم بالنجاح وحمايته من ال�سعور بالخوف من الف�سل.

ا وتقدًما وازدهاًرا،  القدرة كدافع للتعّلم: • وهي اأحد اأهم الحوافز الداخلية، وتتمّثل في �سعي الفرد اإلى �سقل قدرته؛ حيث ي�ستطيع القيام باأعمال في مجتمعه وبيئته، تك�سبه نموًّ
ا مع بيئته لتحقيق اأهدافه، فعندما ي�سعر المتعلم اأن �سلوكه الذي يمار�سه في تفاعله مع بيئته يوؤدي اإلى �سعوره بالنجاح تزداد  ويتطلب هذا الدافع من الفرد تفاعاًل م�ستمرًّ
ثقته بقدراته وذاته، واأن هذه الثقة الذاتية تدفعه وتحفزه لممار�سة ن�ساطات جديدة، فالر�سا النف�سي الناتج عن االأداء واالإنجاز يدعم الثقة بقدرته الذاتية ويدفعه اإلى بذل 
جهد اأكبر لتحقيق تعلم جديد وهكذا.. وهذا بدوره يتطلب من المعّلم العمل على تحديد جوانب القوة وال�سعف لدى المتعلمين وم�ساعدتهم على اختيار اأهدافهم الذاتية في 

�سوء قدراتهم الحقيقية وتحديد الن�ساطات واالأعمال الفعلية التي ينبغي عليهم ممار�ستها لتحقيق اأهدافهم وم�ساعدتهم على اكت�ساب مهارات التقويم الذاتي.

االحتياجات  �سلم  قمة  في  الــذات  تحقيق  اإلــى  الحاجة  التربويين  بع�ص  و�سع  لقد  للتعّلم: •  كدافع  الــذات  تحقيق 
االإن�سانية؛ فهم يرون اأن االإن�سان يولد ولديه ميل اإلى تحقيق ذاته، ويعتبرونه قوة دافعية اإيجابية داخلية تتوج �سلوك 
الفرد لتحقيق النجاح الذي يوؤدي اإلى �سعوره بتحقيق ذاته، وي�ستطيع المعلم ا�ستثمار هذه الحاجة في ا�ستثارة دافعية 
التعليمي،  التي يمار�سها في الموقف  الن�ساطات  اأمامه لتحقيق ذاته عبر  الفر�سة  اإتاحة  المتعلم للتعلم من خالل 

وبخا�سة تلك الن�ساطات التي تبعث في نف�سه االإح�سا�ص بالثقة واالحترام واالعتبار والتقدير واالعتزاز. 

الت�سجيع وا�ستخدام الثواب المادي كحافز للتعّلم: • وهو من اأ�ساليب التحفيز الخارجي الإثارة الدافعية لدى المتعلمين، 
ويكون بالثواب االجتماعي اأو النف�سي، ومنها تقديم تغذية راجعة تت�سّمن الثناء والمدح اأو االإطــراء المّتزن، واإبداء 
ال�سهادات  ومنها منح  المحّفزة،  بالحركات  اأو  الكالم،  اأو  المكتوبة،  العبارات  با�ستخدام  االإنجاز  اأو  بــاالأداء  االإعجاب 

اأو تقديم امتيازات خا�سة، وغيرها من االأ�ساليب التي تبعث الحما�ص في نفو�ص المتعلمين للتعّلم.
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تغيير البيئة التعليمية كحافز للتعّلم: • على المعّلم اأن يحر�ص على تغيير بيئة التعّلم كلما �سنحت له الفر�سة؛ الأن ذلك كفيل بطرد الملل من نفو�ص المتعلمين؛ فباإمكانه 
- ح�سب ظروف مدر�سته - اإعطاء الدر�ص مرة على االأقل كل اأ�سبوع في مكان مختلف.

تغيير االأ�ساليب والطرائق التعليمية كحافز للتعّلم: • كاالنتقال من اأ�سلوب المحا�سرة اإلى النقا�ص فالحوار، ثم العودة اإلى المحا�سرة مرة اأخرى، اأو عن طريق تنويع و�سائل 
التوا�سل مع المتعلمين �سواًء كانت لفظية اأو غير لفظية اأو با�ستخدام مواد وو�سائل تعليمية متنوعة، اأو عن طريق تنويع اأنماط االأ�سئلة المحفزة على التفكير واالنتباه، 

باالإ�سافة اإلى توفير البيئة النف�سية واالجتماعية والمادية المنا�سبة في الموقف التعليمي.

ونقّدم لك فيما يلي اإر�سادات واقتراحات ت�ستر�سد بها في عملية ا�ستخدام الثواب اأو العقاب الأهميتها في عملية ا�ستثارة الدافعية للتعلم:

اأن الثواب له قيمته االإيجابية في ا�ستثارة دافعية المتعلمين وانتباههم في الموقف  1 .
التعليمي، وي�سهم في تعزيز الم�ساركة االإيجابية في عملية التعلم، وهذا يتطلب 
منك اأن تكون قادًرا على ا�ستخدام اأ�ساليب الثواب ب�سورة فّعالة، واأن تحر�ص على 
ا�ستعماله في الوقت المنا�سب، واأال ي�سعر المتعلمون باأنه اأمر روتيني.. فعلى �سبيل 
اأو ممتاز… من دون منا�سبة،  المثال، هناك معلمون يــرددون عبارات مثل: ح�سًنا 

وبالتالي فاإن هذه الكلمات تفقد معناها واأثرها.

ينبغي عدم االإ�سراف في ا�ستخدام اأ�ساليب الثواب، والحر�ص على اأن تتنا�سب االإثابة  2 .
ا اإثابة ممتازة، واأن تعطي في  مع نوعية ال�سلوك، فال يجوز اأن تعطي �سلوًكا عاديًّ

الوقت ذاته االإثابة نف�سها ل�سلوك متميز.
الداخلي،  التحفيز  عــلــى  ب�سكل كبير  واالعــتــمــاد  الــثــواب  اأ�ــســالــيــب  تــنــويــع  يــجــب  3 .
وتو�سيحك �سبب االإثابة، واأن تربطها باال�ستجابة اأو ال�سلوك الذي جاءت االإثابة 

ب�سببه، واأن تربطه بنوعية التعلم.

ولكن اأهمية ا�ستخدام اأ�ساليب الثواب ال تعني عدم لجوء المعلم اإلى ا�ستخدام اأ�ساليب العقاب، فالعقوبة تعد الزمة في 
ا ال مفر منه.. ولكن ينبغي عليك مراعاة المبادئ التالية في حالة ا�سطرارك ال�ستخدام العقاب: بع�س المواقف، وتعد اأمراً

يعد العقاب اأحد اأ�ساليب التعزيز ال�سلبي الذي ي�ستخدم من اأجل تعديل �سلوك المتعلمين من خالل محو اأو اإزالة اأو تثبيط  1 .
تكرار �سلوك غير م�ستحب لديهم، وبعبارة اأخرى ي�ستخدم العقاب لتحقيق انطفاء ا�ستجابة غير مرغوب فيها.

ومعنوية،  اجتماعية  عقوبات  وهناك  والتاأنيب،  واللوم  واللفظي  البدني  العقاب  منها:  متنوعة،  اأ�سكااًل  العقاب  ياأخذ  2 .
وبالتالي فاإن العقوبات تتدرج في �سدتها.

ا لهذا ال�سلوك لدى المتعلم، ويعد هذا نمًطا من  ي�سكل اإهمال المعلم ل�سلوك غير م�ستحب في بع�ص االأحيان تعزيًزا �سلبيًّ 3 .
اأنماط العقوبة، كما يمثل تعزيز المعلم لل�سلوك االإيجابي لدى متعلم عقوبة لالآخر الذي يقوم ب�سلوك �سلبي.

االنطفاء،
 التعزيز

ال�سلبي

النمذجة
 التعزيز

االإيجابي

 التعزيز

باالإنابة

 استراتيجيات
 إضعاف السلوك

 السلبي لدى
المتعلمين

العقابالتجاهل
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ا. ويجب اأال يت�سم العقاب  ا وتهذيبيًّ ينبغي اأن يقترن العقاب بال�سلوك غير الم�ستحب، على اأال تاأخذ العقوبة �سكل التجريح واالإهانة، بل يجب اأن يكون الهدف منها تعليميًّ 4 .
بالق�سوة، واأال يوؤدي اإلى االإيذاء الج�سمي اأو النف�سي اأو ياأخذ �سفة الت�سهير بالمتعلم.

يجب التذكر دائًما اأن االأ�ساليب الوقائية التي توؤدي اإلى تجنب المتعلمين الوقوع في الخطاأ اأو الم�سكالت - اأجدى واأنفع من االأ�ساليب العالجية. 5 .

يجب االبتعاد عن العقوبات الجماعية وينبغي اأال توؤثر عملية العقوبة على الموقف التعليمي. 6 .

العالقة بين النظام واالنضباط في اإلدارة الصفية:

في الحديث عن االن�سباط ال�سفي يجب تذكر اأن االن�سباط ال يعني جمود المتعلمين وانعدام الفاعلية والن�ساط داخل غرفة ال�سف؛ وذلك الأن بع�ص المعلمين يفهمون االن�سباط على 

مت والهدوء وعدم الحركة واال�ستجابة اإلى تعليمات المعلم، كما اأن بع�سهم ال يزالون يخلطون بين مفهومين هما )مفهوم النظام ومفهوم االن�سباط(: اأنه التزام المتعلمين بال�سّ

ا ولي�ص نابًعا من المتعلمين اأنف�سهم. • مفهوم النظام: يعني توفير الظروف الالزمة لت�سهيل حدوث التعّلم وا�ستمراره في غرفة ال�سف، وغالًبا ما يكون م�سدره خارجيًّ
ا لتحقيق اأهدافه واأغرا�سه. • مفهوم االن�سباط: ي�سير اإلى العملية التي ينظم فيها المتعلم �سلوكه ذاتيًّ

وبالتالي فاإن هناك اتفاًقا بين مفهومي النظام واالن�سباط باعتبارهما و�سيلة و�سرًطا الزمْين لحدوث عملية التعّلم وا�ستمرارها في اأجواء منظمة وخالية من الم�ستتات اأو العوامل 

المنفرة اأو المعيقة للتعّلم، ولكن الفرق يكمن في م�سدر الدافع لتحقيق النظام اأو االن�سباط؛ فالنظام م�سدره خارجي اأما االن�سباط فم�سدره داخلي من ذات الفرد، وال �سك اأن 

االن�سباط الذاتي في غرفة ال�سف رغم اأهميته و�سرورته للمحافظة على ا�ستمرارية دافعية المتعلمين للتعّلم فاإنه 

يعد هدًفا ي�سعى المربون اإلى م�ساعدة المتعلم على اكت�سابه لي�سبح قادًرا على �سبط نف�سه بنف�سه. ولعل من 

اأبرز )االأنظمة( والممار�سات التي يتوقع منك القيام بها لتحقيق االن�سباط ال�سفي الفعال؛ بهدف اإتاحة فر�ص 

التعلم الجيد للمتعلمين ما يلي:

توقعاتك  عن  وتف�سح  للمتعلمين،  التعليمي  الموقف  اأهــداف  وتو�سح  المرغوبة،  التعّلم  نواتج  تحّدد  اأن  1 .
العالية الأدائهم واإنجازهم.

اأن تو�سح للمتعلمين النتائج المبا�سرة والبعيدة من وراء تحقيق االأهداف التعليمية للموقف التعليمي. 2 .

اأن تحدد االأدوار التي يتحملها المتعلمون في �سبيل بلوغ االأهداف التعليمية المرغوبة، وتوزع الم�سوؤوليات  3 .
عليهم جميًعا، كل على ح�سب قدراته واإمكاناته.

بط نف�سه بنف�سه. ولعل من 

إتاحة فر�ص 

توقعاتك  عن  ح 

ؤوليات 

التغيير الم�ستمر في 
ا�ستراتيجيات التعليم 

والتعلم، واأن�سطته، 
البيئة اأو الموقف 

التعليمي من العوامل 
المعينة على الحد من 

ال�سلوك المزعج.
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اأن تو�سح القاعدة االأخالقية لل�سلوك المرغوب فيه وموا�سفات هذا ال�سلوك ومعاييره، واأن تناق�ص المتعلمين في اأهمية و�سرورة ال�سلوك المرغوب وعواقب اإهماله. 4 .

اأن تتعرف على احتياجات المتعلمين وم�سكالتهم، وت�سعى اإلى م�ساعدتهم على مواجهتها. 5 .

اأن تنظم العالقات االجتماعية بين المتعلمين، وتنمي بينهم التعامالت التي تقوم على الثقة واالحترام المتبادل وتزيل عنهم العوامل التي توؤدي اإلى �سوء التفاهم. 6 .

اأن ت�ستخدم اأ�ساليب التعزيز االإيجابي باأ�سكالها المختلفة )لفظي، غير لفظي(. 7 .

اأن تثير ده�ستهم وحّب اال�ستطالع لديهم من خالل االأ�سئلة التي تدفعهم اإلى االنتباه وتوجههم نحو االأدوار المطلوبة منهم. 8 .

اأن ت�ستخدم اأ�سلوب ال�سدمة اأو اال�ستثارة ال�سادقة، ويق�سد به و�سع المتعلم في موقف تحدٍّ يجعله في موقف )الحائر المت�سائل(، وخلق ال�سدمة من �ساأنه اإعطاء ا�ستثارة اأقوى. 9 .

ا محدًدا. اأن ت�ستخدم ا�ستراتيجيات تعليمية متنوعة، فتغير وتنوع في اأ�ساليبك التعليمية وال تعتمد اأ�سلوًبا اأو نمًطا تعليميًّ 10 .

اأن ت�ستخدم اأ�ساليب التفاعل ال�سفي التي ت�سجع على م�ساركة المتعلمين واأن تغير وتنوع في و�سائل االت�سال والتفاعل �سواء في الو�سائل اللغوية اأو غير اللغوية، وعليك اأن  11 .
تغير نبرات �سوتك تبًعا لطبيعة الموقف التعليمي.

اأن تعتمد في تعاملك مع المتعلمين اأ�ساليب االإدارة الديمقراطية مثل العدل والت�سامح والت�ساور، وت�سجع اأ�ساليب النقد البناء واحترام اآراء االآخرين. 12 .

اأن ت�ساعد المتعلمين على اكت�ساب اتجاهات اأخالقية اإيجابية كاحترام المواعيد واآراء االآخرين، والمواظبة، واالجتهاد، والثقة بالنف�ص واالن�سباط الذاتي. 13 .

اأن تجّنب المتعلمين العوامل التي توؤدي اإلى ال�سلوك الفو�سوي، وتعالج حاالت الفو�سى وانعدام النظام ب�سرعة وحزم، �سريطة اأن تحافظ على اتزانهم االنفعالي. 14 .

اأن تلجاأ اإلى تق�سيم المتعلمين اإلى مجموعات وفرق �سغيرة وفق متطلبات الموقف التعليمي. 15 .

اأن تنوع في الو�سائل الح�سية لالإدراك فيما يخت�ص بال�سمع واللم�ص والب�سر. 16 .

اأن توفر اأجواء �سفية ت�سودها الجدية والحما�ص، واتجاهات العمل المنتج. 17 .

اأن تف�سح المجال اأمام المتعلمين لتقييم �سلوكهم وت�سرفاتهم على نحو ذاتي. 18 .
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 العوامل المؤثرة على اإلدارة الصفية:

تتاأثر االإدارة ال�سفية )اإدارة بيئة التعليم والتعّلم( بعدد من العوامل التي تقرر اإلى حد كبير نجاح االإجراءات االإدارية اأو ف�سلها.. وهذه العوامل والموؤثرات هي:

المجالم
مؤثرات وعوامل خاصة بالمعّلم 

)داخلية(

مؤثرات وعوامل خارجية

البيئة والمجتمع المحلياألنظمة والتشريعاتالمدرسة

1

ية
ص

خ
ش

ص 
صائ

خ
ت و

ما
س

ونعني بها المدر�سة بجميع عنا�سرها؛ من ال�سبر والحلم واالأناة
كادر اإداري وتعليمي، وطبيعة العالقات 
المتعلمين،  وبــيــن  وبينهم  بينهم،  فيما 
والــ�ــســيــا�ــســة الــمــتــبــعــة فـــي الــتــعــامــل مع 
والمجتمع  االأمـــور،  واأولــيــاء  المتعلمين، 
المحيط، ونوع التعامالت التي تدور في 
المجتمع المدر�سي، باالإ�سافة اإلى باقي 
ومرافق،  وتجهيزات  مبنى  من  مكوناتها 
وي�سبق ذلك كله ال�سيا�سة التي تدار بها 
تعاونية...(،  مرنة،  )�سلطوية،  المدر�سة 
وطــــريــــقــــتــــهــــا فــــــي تـــطـــبـــيـــق االأنــــظــــمــــة 
بعمليات  يت�سل  مــا  وكـــل  والــتــعــلــيــمــات، 
التعليم والتعّلم واالأن�سطة وغيرها؛ مما 
على  مبا�سر  غير  اأو  مبا�سر  ب�سكل  يــوؤثــر 

االإدارة ال�سفية.

والتعليمات  الــتــنــظــيــمــات  بــهــا  ويــقــ�ــســد 
الـــنـــظـــامـــيـــة والــــثــــقــــافــــة الــــ�ــــســــائــــدة في 
الوزارة،  مــن  ابــتــداء  التعليمي  المجتمع 
وانتهاء باإدارات التربية والتعليم، ومكاتب 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، ومـــدى احـــتـــرام تلك 
االأنظمة لمبادئ حقوق االإن�سان كالحق 
اإلـــخ. وطبيعة  والــمــ�ــســاواة...  التعليم  فــي 
التعامل االإداري مع المعلم )والمدر�سة( 
ومدى اإ�سهامها في تعزيز مكانة المدر�سة 
عليه،  انفتاحها  وطبيعة  المجتمع،  في 
وتــلــبــيــتــهــا الحـــتـــيـــاجـــاتـــه، وتــفــاعــلــهــا مع 
متغيراته، وغيرها من القرارات واالأنظمة 
الموؤثرة ب�سكل مبا�سر اأو غير مبا�سر على 

)المدر�سة( واالإدارة ال�سفية.

)االكتظاظ  الــ�ــســكــانــيــة  الــعــوامــل  تــوؤثــر 
واال�ستقرار  الــمــوالــيــد  ون�سبة  والــكــثــافــة 
المجتمع  عـــالقـــة  عــلــى  الـــتـــنـــقـــل...(  اأو 
العملية  انــــتــــظــــام  وعــــلــــى  بـــالـــمـــدر�ـــســـة 
ال�سائدة  الثقافة  ذلــك  ويـــوؤازر  التربوية، 
الــوعــي بواجباته  الــمــجــتــمــع، ومــــدى  فــي 
الـــتـــربـــويـــة والــتــعــلــيــمــيــة، وتـــفـــاعـــلـــه مع 
المدر�سة، وتعاونه معها في اأداء ر�سالتها، 
وي�ســـــــــاف اإليهــــــــــــا �سمـــــــــــــات وخ�سائــــــــ�ص 
المجتمع المحلي المادية وغير المادية، 
التربية  االأ�ــســرة في  اأ�ساليب  فــاإذا كانت 
مركزية و�سلطوية، اأو غير تربوية، فاإن 
البيئة  هــذه  في  )غالًبا(  ال�سفية  االإدارة 
وتحاكيه؛  الــمــجــتــمــع  �ــســمــات  تــتــقــّمــ�ــص 

لتتعاي�ص معه، وتتجنب اال�سطدام به.

ال�سحة النف�سية والج�سمية2

المرونة واتزان ال�سخ�سية3

الذكاء المنا�سب و�سرعة البديهة4

العدل واالإن�ساف والم�ساواة والمو�سوعية5

القدوة الح�سنة واالهتمام بالمظهر6

المهارات االجتماعية وبناء العالقات االإن�سانية7
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الوالء للمهنة والرغبة في العمل بالتدري�ص

المعرفة الكافية بقدراته واإمكاناته9

التمكن من مادة تخ�س�سه10

التمكن من مهارات التدري�ص والخبرة التربوية11

المعرفة الكافية بمتعلميه12
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مواقف وإجراءات في اإلدارة الفّعالة للّصف والتعامل مع سلوك المتعلمين:

ف الأول مرة؟ ماذا تفعل عندما تقابل المتعلمين في ال�سّ

مقابلة ال�سّف للمرة االأولى فر�سة ال تفّوت؛ وذلك لترك االنطباع الذي �سير�ّسخ �سورة معينة عنك في اأذهان المتعلمين، وعليك اأن توؤمن باأنه لي�ست هناك فر�سة اأخرى لكي تحدث 
ا جيًدا؛ فاالنطباعات االأولى في اأي عمل يتم مع اأي مجموعة من االأفراد في غاية االأهمية، خا�سة المتعلمين، والمقولة القديمة التي تقول: »ال تبت�سم حتى ياأتي يوم  انطباًعا اأوليًّ
العيد« تت�سمن بع�ص ال�سدق؛ فمن ال�سهل اأن ترخي فيما بعد عن اأن تبداأ في محاولة فر�ص النظام عندما يكون المتعلمون قد قرروا اأنك �سعيف ال�سخ�سية وهناك ت�سّور خاطئ لدى 
بع�ص المعلمين )ذوي الخبرة( هو اأن مخاطر تجربة اللقاء االأول قد تجاوزوها بمجرد مرور ال�سنة االأولى من خدمتهم، و�سبب ذلك الت�سّور الخاطئ هو ن�سيانهم اأن مجرد انتقالهم من 
مدر�سة اإلى اأخرى، اأو من مرحلة اإلى اأخرى، اأو من �سفوف درا�سية لم يكونوا يدّر�سون لها، هي بالن�سبة لهم تجربة جديدة مع اللقاء االأول، كما اأنه مع بداية كل عام درا�سي هناك 
ف االأول المتو�سط، اأو االأول الثانوي( لقاوؤك بهم في حد ذاته هو تجربة جديدة، كل ما تغّير اأنك اكت�سبت مع  ف الرابع االبتدائي، اأو ال�سّ مجموعة من المتعلمين )مثاًل: من ال�سّ
ا بالن�سبة لهم تجربة جديدة، اأو لنُقل كائًنا غريًبا عليهم اكت�ساف االأ�سلوب الذي �سيتعاملون  كثرة تجاربك اآليات وممار�سات تعينك على اجتياز تجربتك الجديدة معهم، واأنت اأي�سً
به معك، وغالًبا ما �سيلجئون اإلى جمع معلومات عنك، وعن طريقتك واأ�سلوبك، ومميزاتك وعيوبك، بل قد يتجاوز االأمر هذه الحدود في�ساألون حتى عن االأ�سياء الم�سحكة اأو الغريبة 

في ت�سرفاتك، وكاأني بهم في الف�سحة االأولى يتهام�سون عنك وعن كل معّلم جديد بالن�سبة لهم؛ لذا �سنقّدم لك بع�ص االإر�سادات التي تعينك على اجتياز هذا التحّدي:

تهّج ا�سمك واكتبه على ال�سبورة اإذا لزم االأمر، فعادة ما يعرف متعلمو المدر�سة االبتدائية معلميهم ب�سكل  ال تن�س اأن تقدم نف�سك:  •
جيد، فهم يرون نف�ص المعلمين بن�سبة من الوقت اأكبر بكثير مما يحدث في التعليم الثانوي، ومن الممكن اأن يمثل �سغًطا على 

المتعلمين اأن يبدوؤوا التعلم في مدر�سة جديدة اأو في عام درا�سي جديد وهم يلتقون ع�سرين معلًما جديًدا في نطاق اأ�سبوع واحد.

اأعلن بو�سوح ما تتوقعه من المتعلمين: • ما يمكن اأن يفعلوه داخل الف�سل وما ال يمكن اأن يفعلوه، اأ�س�ص عدًدا ب�سيًطا من قواعد 
ا في اأن تطلب منهم تقديم اقتراحاتهم الخا�سة من اأجل قواعد اأ�سا�سية اإ�سافية. ال�سلوك والتزم بها دائًما، قد ترغب اأي�سً

ا اأكثر  احفظ اأ�سماء المتعلمين باأ�سرع ما ت�ستطيع: • فاأي تعليم �سيكون اأكثر فاعلية اإذا وجه نحو الفرد، و�سيكون عملك اأي�سً
فاعلية اإذا تعّودت على مناداتهم باأحب االأ�سماء اإليهم.

�ساعد المتعلمين على اأن يحفظ بع�سهم اأ�سماء بع�س: • اإن لم يكونوا يعرفونها بالفعل، واإحدى الطرق التي يمكن بها عمل ذلك هي اأن تجعل المتعلمين  ي�سكلون دائرة كبيرة 
واأن تطلب من كل متعلم اأن يقول )على �سبيل المثال(: »ا�سمي محمد، وهذا �سديقي علي، وهذا هو محمود وهذا عمر«، وترى من ي�ستطيع اأن يذكر معظم االأ�سماء، و�سي�ساعدك 

ا. ا على اأن تحفظ اأ�سماءهم اأي�سً هذا اأنت اأي�سً

كل 
ا على 

ا من قواعد 

أكثر 
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�ساعد المتعلمين على اأن يتعرف بع�سهم اإلى بع�س: • )في الوقت نف�سه �سوف ي�ساعدك ذلك في التعرف اإليهم(.. فعلى �سبيل المثال، قم بت�سكيل حلقة لل�سف تدور حول الُجمل 
التالية: »ا�سمي عبدالرحمن والقراءة هي اأف�سل �سيء لدي في العالم، وكرة القدم هي ريا�ستي المف�سلة«.

ن للمتعلمين اإلى اأين يتوجهون: • قدم لهم فكرة وا�سحة عما �سيقومون بتعلمه في االأ�سابيع القليلة القادمة ومبررات قيامهم بذلك، و�ساعدهم على اأن يتفهموا كيف اأن عملك  بيِّ
معهم ي�سير وفًقا للمقرر وللبرامج الدرا�سية.

تاأكد من اأن المتعلمين يعرفون كيف �سيتم تقييمهم: • واأي االأعمال التي تمثل اأهمية اأكبر في التقييم، واأي المجاالت تعد مراجعة للمواد التي قاموا بدرا�ستها بالفعل. 
ا اإذا كان هناك تقييم م�ستمر. د حاجتهم اإلى اأن يعتنوا باأعمالهم ويتحملوا م�سوؤولية تقدمهم، خ�سو�سً اأكِّ

ا�ستخدم الدرو�س االأولى لتكت�سف ما يعرفه المتعلمون بالفعل عن المادة: • وابن على ذلك في تخطيطك للدرو�ص فيما بعد، ويمكنك اأن تقوم بذلك في �سكل اختبار، اأو اأن 
ا بالن�سبة لهم يمكن اأن ي�ساعدك في التعرف اإليهم. تطلب منهم اأن يكتبوا �سيًئا �سخ�سيًّ

ن اأي االأدوات يمكن اأن تكون متاحة للمتعلمين كي ي�ستخدموها: • اأي تلك االأدوات يمكنهم ا�ستخدامها باأنف�سهم، واأي تلك االأدوات يمكن الح�سول عليها من المعلم اأو من  بيِّ
المكتبة اأو من مركز الم�سادر Resources Centre، و�سجعهم على اأن يتحملوا الم�سوؤولية عن جلب االأدوات في الف�سل.. على 

�سبيل المثال، التاأكد من عدد الم�ساطر واالأقالم والممحاة...  وهكذا.. والتاأكد من اأن المتبقي منها يكفي على مدار العام.

في  ا  مهمًّ هــذا  ويعد  المتعلمين: •  بم�ساركة  و�سعتها  التي  ال�سلوك  قواعد  من  اأي  انتهكت  لو  ا  �سديداً فعلك  رد  ليكن 
ا الأن تتجاهل اأي �سيء،  االأ�سابيع االأولى ب�سفة خا�سة، اأو�سح لل�سف اأنك تالحظ كل �سيء يجري، واأنك ل�ست م�ستعدًّ
)ال تذكر( ا�سم المتعلم الذي فعل �سيًئا ال تحبه، ولكن كن على معرفة ب�سخ�سية كل متعلم، والحظ اإن كان ما تقوله 
له تاأثير كبير على اأي من المتعلمين اأم ال؛ فقد ت�سطر اإلى اأن تتعامل بحر�ص مع المتعلمين الذين ي�سعرون بالخوف 

Insecure اأو التوتر، وال تتورط في مجادالت، فعندما تعرف المتعلمين ب�سكل اأف�سل يمكنك اأن تكون اأكثر مرونة. 

ماذا تفعل عندما يرفض متعلم أو مجموعة من المتعلمين تنفيذ تعليماتك أو أوامرك؟

عدم  اإلــى  والثانوية(  المتو�سطة  المرحلتين  في  )خا�سة  ال�سفية  المنا�سبات  من  عــدد  في  المتعلمين  بع�ص  يميل  قد 

ا  تنفيذ ما يقوله المعلم اأو ما يطلبه منهم فرادى كانوا اأو مجموعات، وذلك اإما بتجاهل اأوامره اأو بمعار�ستهم لها لفظيًّ

ا لروتين الف�سل ومناخه  بمواجهته اأو م�سادمته. ولما كانت تعليمات المعلم اأو اأوامره تخ�ص عادة ناحية درا�سية اأو نظاًما مهمًّ
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ا على عالقات  العام - فاإن مخالفة اأولئك المتعلمين لها وعدم تنفيذهم لمتطلباتها يوؤدي في اأغلب االأحوال اإلى نتائج �سلبية تتعلق بالتعلم والتعليم، وقد تتطّور لتوؤثر اجتماعيًّ

المعّلم مع المتعلمين اأو بين المتعلمين بع�سهم مع بع�ص.

مظاهر ال�سلوك: • يبدو رف�ص )المتعلم / المتعلمين( تعليمات واأوامر المعلم في االأ�ساليب ال�سلوكية التالية:
تجاهل التعليمات اأو اأوامر المعلم بعدم الرد اأو التعليق، ثم عدم التنفيذ. 1 .

الّرد على المعلم باألفاظ �سلبية تعار�ص تعليماته وتوؤكد عدم اإطاعته لها. 2 .
تنفيذ )في الحاالت المتطرفة( عك�ص ما يطلبه المعلم في تعليماته واأوامره. 3 .

الموؤ�سرات والعوامل المحتملة: • قد ترجع عوامل رف�ص )المتعلم /المتعلمين( تعليمات اأو اأوامر المعلم اإلى ما يلي:
كون المعلم غير موؤثر ال�سخ�سية في الف�سل نتيجة: 1 .

عدم جّده اأو اإخال�سه في التدري�ص؛ اإذ ُيفقده هذا احترام وطاعة بع�ص المتعلمين اإن لم يكن معظمهم. - 
طبيعته غير الجادة في التفاعل مع المتعلمين ومعاملتهم؛ حيث ت�سودها النكتة والت�ساهل غير المنا�سبين. - 

محاباته لبع�ص المتعلمين ومعاملته غير العادلة للبع�ص االآخر. - 
�سعفه العام في مادة تخ�س�سه اأو اأ�سلوبه التعليمي اأو �سخ�سيته. - 

كون المعلم غير محبوب من ِقبل المتعلم؛ ل�سفة في مظهره اأو �سكله اأو طريقة حديثه. 2 .
ا لديه اأو عدم اأهميتها في حياته، حيث يفقدها ذلك في الحالتين اهتمامه بها وي�سعف لديه حوافز تعلمها. ا اأو كليًّ عدم رغبة المتعلم في المادة الدرا�سية ل�سعوبتها جزئيًّ 3 .

خبرة المتعلم لم�سكلة اأ�سرية اأو �سخ�سية نتج عنها �سحن نف�سي، ولم يتمكن من التنفي�ص عن نف�سه من جراء هذا ال�سحن اإال في الف�سل اأو للمعلم. 4 .

الحلول االإجرائية المقترحة: • قد يتغلب المعلم على م�سكلة رف�ص البع�ص لتعليماته واأوامره ال�سفية، وذلك بمراعاته الحلول التالية:
االإخال�ص في التدري�ص نظاًما وتطبيًقا وذلك بااللتزام حين دخول الح�سة والخروج منها في مواعيدها، والحر�ص على ا�ستغالل الوقت بما يفيد تعلم المتعلمين ونمو  1 .
ف االأول االبتدائي( يرجع اأحياًنا اإلى �سعورهم بعدم اإخال�سه  �سخ�سياتهم. ويجب اأال ي�ستغرب المعلم باأن اإعرا�ص البع�ص عنه وعدم تعاونهم في تنفيذ اأوامره )حتى في ال�سّ

اأو جّده العام في التدري�ص وفقدانهم بالتالي المبرر ل�سماعه اأو احترام �سلطته.
اأن التعليم يلزمه المرونة والحزم  اأو قا�سًيا فتك�سر(، ويغني عن القول هنا  االتــزان والمرونة البّناءة في تعليماتك ومعاملتك للمتعلمين؛ بمعنى )ال تكن ليًنا فتع�سر،  2 .

والت�ساهل والنكتة والحر�ص.. كل في وقته ومنا�سبته، وح�سب نمط المتعلمين.

متعلمين ومعاملتهم؛ حيث ت�سودها النكتة والت�ساهل غير المنا�سبين.
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حقوق  له  نــاٍم  اإن�سان  مدار�سنا  في  متعلم  كل  الأن  المتعلمين؛  مع  معاملتك  في  والــعــدل  المو�سوعية  3 .
المعلم  فــاإذا كان لدى  الح�سة.  الطبيعي في وقت  واأكثرها مبا�سرة هو حقه  اأب�سطها  واجبات،  وعليه 
يبلغ حوالي  له  المعلم  وانتباه  الوقت  فــاإن معدل حق كل متعلم من  )20( متعلًما  المثال  �سبيل  على 
دقيقتين )باعتبار الح�سة الدرا�سية 45 دقيقة( واإن حرمان المعلم الأي متعلم من هذا الحق ينتج عنه 

ال�سعور بالغبن وعدم الم�ساواة والمقاومة التلقائية لما يقوله المعلم اأو يعمله.

التخطيط واالإعــداد والتح�سير الجّيد لمادتك، واطالعك الم�ستمر على الجديد من االأ�ساليب  4 .
التعليمية في تخ�س�سك، وا�ستراكك - كلما اأمكن ذلك - في الدورات التدريبية المنا�سبة التي 
تنظمها الجهات التربوية الر�سمية عادة. الأن ذلك ي�سفي على �سخ�سيتك التدري�سية نوًعا من 
القوة والتاأثير تجذب معهما احترام المتعلمين لك وانتباههم اإليك، وتتج�سد االإجراءات التعديلية 

التي تم ذكرها في مبداأين تطبيقيين عليك مراعاتهما لتجعل �سخ�سيتك موؤثرة، وهما: 

اإزالة الظروف غير المرغوبة وتغيير منبهات ال�سلوك ال�سلبية باإدخال اأخرى اإيجابية. - 

والج�ستالتي  واالإنــ�ــســانــي  الواقعي  الموجه  كالعالج  اأخـــرى  عالجية  ومــبــادئ  و�سائل  اعتماد  - 
واالجتماعي لتغيير �سلوكه اأو بع�ص �سفاته، ولتكوين �سخ�سية تربوية اإن�سانية.

مقابلـــــــة المعلـــــــم للمتعلـــــــم والتعرف علـــــــى م�سكلتـــــــه االأ�سريـــــــة اأو ال�سخ�سية ومـــــــدى عالقة ذلك  5 .
ب�سلوكـــــــه ال�سفـــــــي الحالي، ثـــــــم اال�ستجابة لهـــــــا بما ينا�ســـــــب طبيعتهـــــــا ومتطلباتهـــــــا التربوية 
واالإن�سانيـــــــة )من المهم في حال وجـــــــود مر�سد طالبي في المدر�سة اأن ي�ساركك في هذا االإجراء؛ 

الأن هذا من �سمن اخت�سا�ساته التي تم تاأهيله لممار�ستها ب�سكل علمي وتربوي(.

مقابلة المتعلم والتعرف على اأ�سباب معار�سته لك اأو ميوله ال�سلبية تجاهك )مع مراعاة االأمانة واالإن�سانية  6 .
والمو�سوعية في اإجرائك للمقابلة لتتمكن من الو�سول اإلى االأ�سباب الحقيقية للم�سكلة( فاإذا تبّين لك:

اأن ال�سبب يرجع اإلى �سفة في �سخ�سيتك، عندئذ يتحتم عليك المحاولة الذاتية المخل�سة لتعديل  - 
ذلك للتغلب على م�ساعر المتعلم ال�سلبية، ولتكوين قبول نف�سي لك ول�سلطتك وم�سوؤولياتك.

حقوق  له   
المعلم  إذا كان لدى 
يبلغ حوالي  له  المعلم  وانتباه  الوقت  إن معدل حق كل متعلم من 
أي متعلم من هذا الحق ينتج عنه 

إن�سانية 
ن لك:

ة لتعديل 
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اأن ال�سبب هو عدم رغبة المتعلم في المادة الدرا�سية ل�سعوبتها اأو ل�سعوره بعدم اأهميتها في حياته، حينئذ تعمد اإلى اإجراء ما يلي: - 
تحديد مواطن ال�سعوبة في المادة الدرا�سية )وغالًبا( �سيتمّثل ذلك في عدم ا�ستيعابه بع�ص المفاهيم والمبادئ االأ�سا�سية التي تخ�ص ناحية اأو مرحلة منها؛ وعليه  ا. 
ا  تكون قدرته االإدراكية لما يليها من مفاهيم ومعلومات م�سو�سة ومحدودة وعاجزة عن التعميم من موقف الآخر اأو من مهمة اإلى اأخرى. ما يجب على المعلم مبدئيًّ
عمله في هذه الحالة هو تعليم المتعلم المفاهيم والمبادئ التي يفتقدها اأو لديه دراية غير تامة بها، ثم تدريبه على ا�ستعمالها في مواقف م�سابهة ومختلفة 

لتنمية قدرته التعميمية والتطبيقية.
اإقناع المتعلم باأ�سلوب تربوي، واإن�ساني واال�ست�سهاد باأمثلة واقعية ومنطقية - بفائدة المادة الدرا�سية في حياته ال�سخ�سية والوظيفية، والنفع الذي �سيعود عليه   ب. 

من جراء قيامه باالأن�سطة المتعلقة بها والتي يطلبها عادة المعلم.

ماذا تفعل عندما يفقد جميع المتعلمين أو مجموعة من المتعلمين دافعيتهم للتعّلم؟

عادة ما يبدو بع�ص المتعلمين متحم�سين ب�سورة طبيعية للتعلم، ولكن العديد منهم يحتاجون )اأو يتوقعون( من معلميهم اأن يبثوا فيهم الروح، ويتحّدونهم وي�ستثيرونهم، وكما 

قال اإريك�سين )1978(: »التعلم الفعال في الف�سل يعتمد على مقدرة المعلم على اأن يحافظ على عن�سر الت�سويق الذي يجلب المتعلم اإلى الحلقة الدرا�سية في المكان االأول«، ومهما 

يكن م�ستوى الدافعية التي ياأتي بها متعلموك اإلى الف�سل فاإنها �سوف تتحول اإلى االأح�سن اأو االأ�سواأ عن طريق ما يحدث في الف�سل. 

وبالطبع، لي�ص كل المتعلمين تثار دافعيتهم بنف�ص المقادير والحاجات والرغبات.. بع�ص متعلميك �سيتم ا�ستثارة دافعيتهم عن طريق اال�ستح�سان من االآخرين، وبع�سهم عن طريق 

التغلب على التحديات، ول�سوء الحظ لي�ص هناك و�سفة �سحرية فريدة ال�ستثارة دافعية المتعلمين.. وقد اأو�سح الباحثون )لومان 1984، لوكا�ص 1990، وينروت و كلو 1987، بالي 1971( اأن 

الممار�سات التعليمية اليومية الجيدة يمكن اأن تعمل الكثير بالن�سبة لملل المتعلمين الم�ساك�سين اأكثر من الجهود الخا�سة التي تتناول الدافعية ب�سورة مبا�سرًة. فكثير من المتعلمين 

اإيجابية لمقرر درا�سي منظم جيًدا ويتم تعليمه بوا�سطة معلم متحم�ص لديه اهتمام حقيقي بالمتعلمين وبما يتعلمونه. ويقترح الباحثون مجموعة من االإجراءات  ي�ستجيب ب�سورة 

لت�سجيع المتعلمين لي�سبحوا متعلمين ا�ستقالليين لديهم دافعية ذاتية؛ الأن هناك عدًدا من العوامل المختلفة والمتنوعة توؤثر في ا�ستثارة دافعية المتعلمين للعمل والتعّلم، منها:

اأن يقدموا تغذية راجعة ماألوفة ومبكرة واإيجابية ت�ساعد المتعلمين على االعتقاد  1 .
باأنهم ي�ستطيعون العمل ب�سورة جيدة.

اإتاحة الفر�ص لنجاح المتعلمين عن طريق تخ�سي�ص مهام لي�ست  اأن ي�سمنوا  2 .
ا. ا اأو ال�سعبة جدًّ بال�سهلة جدًّ

اأن ي�ساعدوا المتعلمين على اإيجاد معنى وقيمة �سخ�سية في المادة. ا.. 3 اأن يخلقوا مناًخا مفتوًحا واإيجابيًّ 4 .

مي. اأن ي�ساعدوا المتعلمين على ال�سعور باأنهم اأع�ساء ذوو قيمة في المجتمع التعلُّ 5 .
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استراتيجيات عامة الستثارة الدافعية الذاتية لدى المتعلمين للتعّلم

فيما يلي نقّدم لك مجموعة من اال�ستراتيجيات العامة ال�ستثارة الدافعية الذاتية لدى المتعلمين، ويمكنك تفعيل اال�ستراتيجية المنا�سبة، اأو الجمع بين اأكثر من ا�ستراتيجية 
في اآٍن واحد، وفق ما ينا�سب خططك للتدري�ص:

وصفهـــا وإجراءاتهـــااالستراتيجيــة

ا�ساأل املتعلمني اأن يحللوا ما 
يجعل �سفوفهم اأكرث اأو اأقل 

دافعيًة

تين )في اأي تخ�س�ص درا�سي(: يَّ �ساأل »�سا�ص« )1989( المتعلمين اأن يتذكروا ح�ستين �سفِّ

ح�سة درا�سية كانوا فيها ذوي دافعية منخف�سة. ح�سة درا�سية كانوا فيها ذوي دافعية عالية.               –  	 
د  وقد عمل كل متعلم قائمة خا�سة بالح�ستين، وبعد ذلك تقابل المتعلمون في مجموعات �سغيرة للو�سول اإلى اتفاق على المميزات )الخ�سائ�ص( التي تزوِّ
بدافعية عالية اأو منخف�سة. فيما يزيد على ع�سرين مادة درا�سية، لوحظ اأن ثماني مميزات بعينها تبرز باعتبارها ت�سارك ب�سفة رئي�سة في دافعية المتعلمين، 

وكان ترتيبها كاالآتي:

12345678

تنظيم المنهج منا�سبة المادةحما�ص المعلم
الدرا�سي

الم�ستوى المنا�سب 
ل�سعوبة المادة

الم�ساركة 
االإيجابية 
للمتعلمين

التنوع في اأ�ساليب 
التدري�ص

االألفة بين المعلم 
والمتعلمين

ا�ستخدام االأمثلة 
المنا�سبة 

والواقعية التي 
يمكن فهمها

بناء املقرر الدرا�سي ليثري 
دافعية املتعلمني

ويمكنك لتحقيق ذلك القيام باالآتي:
خا�سة في المرحلة الثانوية- بالت�سجيل لمادتك الدرا�سية؟  اعمل ابتداًء من نقاط القوة لدى المتعلمين واهتماماتهم: اكت�سف لماذا قام المتعلمون –. 1
وكيف ي�سعرون نحو مو�سوع البحث؟ وما توقعاتهم؟. بعد ذلك حاول اأن تبتكر االأمثلة، ودرا�سات الحالة ، اأو المهمات التي تربط محتوى المادة الدرا�سية 

باهتمامات المتعلمين وخبراتهم.
اجعل للمتعلمين راأًيا في اختيار ما ُيدَر�ص، وكيف يدر�ص؛ كاأن تعطهم - مثاًل - خيارات في اأوراق ف�سلية اأو مهمات اأخرى )ولكن لي�ست على �سورة اختبارات(،  2 .
ن  وتدعهم يقررون بين مو�سعين اأيهما ينّفذ في رحلة ميدانية، اأو اأعطهم حق اختيار اأي المو�سوعات يتم �سرحها بعمق اأكبر.. واإذا كان ذلك ممكًنا، �سمِّ

اأن�سطة ومهام اأدائية اختيارية اإلى المقرر الدرا�سي.
ي�سعر فيها  التي  المرة  الدرا�سي. وفي  الف�سل  بداية  ا للنجاح في  للمتعلمين فر�سً اأتح  الدرا�سي:  الف�سل  باعتبار ذلك من نجاحات  المادة  زد من �سعوبة  3 .
المتعلمون اأن باإمكانهم النجاح، يمكنك اأن تزيد بالتدريج من م�ستوى ال�سعوبة. اإذا ا�ستملت المهمات واالختبارات على اأ�سئلة اأ�سهل واأ�سعب، فاإن كل متعلم 

�سينال فر�سة في النجاح وممار�سة التحدي.
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ع من م�ساركة المتعلمين اليقظة في المقرر الدرا�سي ومن دافعيتهم، واك�سر الروتين عن طريق اإيجاد التنوع  ع في طرق التدري�ص التي ت�ستخدمها: نوِّ نوِّ 4 .
في االأن�سطة والطرق التعليمية في م�ساقك الدرا�سي )لعب االأدوار، المناظرات، الع�سف الذهني، المناق�سة، االإي�ساحات، درا�سات الحالة، العرو�ص با�ستخدام 

الو�سائل ال�سمعية والب�سرية، المتحدثون ال�سيوف، والعمل في مجموعة �سغيرة(.

م اختبارات ت�سجع على  �سمِّ
نوع من التعلم الذي تريد من 

املتعلمني اأن ينجزوه

ر التفا�سيل؛ فاإنهم �سيركزون على  كثير من المتعلمين يتعلمون اأي �سيء �سروري للح�سول على الدرجات التي يتمنونها. اإذا اأ�س�ست اختباراتك على تذكُّ
تذكر الحقائق، واإذا ركزت اختباراتك على التركيب والتقويم للمعلومات ف�سيكون المتعلمون متحفزين ليمار�سوا هاتين المهارتين عندما يذاكرون.

ا�ستفد من وجود احتياجات 
للمتعلمني

يتعلم المتعلمون ب�سورة اأف�سل عندما تنا�سب مثيرات التعلم في الف�سل بواعثهم في الم�ساق الدرا�سي.. وعليك اأن تدرك اأن اأهم احتياجات المتعلمين تكمن في:
تعلم �سيٍء ما من اأجل اإتمام مهمة خا�سة اأو ن�ساط خا�ص. - 

الحاجة  اإلى خبرات جديدة ومهارات كاملة. - 
الحاجة اإلى اأن ي�سبحوا موؤهلين للتغلب على التحديات. - 

الحاجة للنجاح والعمل ب�سورة جيدة. - 
الحاجة لل�سعور بالم�ساركة والتفاعل مع االآخرين. - 

م مهمات في االأن�سطة ال�سفية واأ�سئلة  والتالوؤم مع هذه الحاجات يعد في حد ذاته مكافاأة، وهذه المكافاآت ت�ساند التعلم بفاعلية اأكثر من اإعطاء الدرجات. �سمِّ
المناق�سة؛ لتحديد هذه االأنواع من الحاجات.

عّزز الدافعية الذاتية 
للمتعلمني

األِغ الر�سائل التي تعزز قوتك كمعلم، اأو التي توؤكد على المكافاآت الخارجية:
ا بتفاعلك. د قائاًل: اأعتقد اأنك �سوف تجد، اأو �ساأكون مهتمًّ بداًل من اأن تقول: اأنا اأطلب، اأو يجب عليك، اأكِّ - 

كن متحم�ًسا ملو�سوعك

ا. وب�سورة نموذجية، فاإن حما�ص المعلم  حما�ص المعلم عامل حا�سم في دافعية المتعلمين. اإذا اأ�سبحت متبرًما اأو فاتًرا فاإن المتعلمين �سيكونون كذلك اأي�سً
ياأتي من الثقة، واال�ستثارة حول المحتوى، وال�سعادة الحقيقية في التعليم. اإذا وجدت نف�سك غير مهتم بالمادة فارجع بذاكرتك اإلى ما جذبك لهذا المجال، 
واأح�سر تلك التوقعات حول مو�سوع البحث اإلى الحياة من اأجل المتعلمين. اأو تحدَّ نف�سك كي تبتكر اأكثر الطرق ا�ستثارة في تقديم المادة، مهما يبدو لك 

من عدم و�سوح المادة نف�سها.
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األِغ خلق ال�سعور بالتناف�ص 
بين المتعلمين

ر بالي )1970( اأن المتعلمين يكونون  التناف�ص ينتج عنه القلق الذي يتعار�ص مع التعلم؛ لذا عليك اأن تقلل من ميول المتعلمين لمقارنة اأنف�سهم باالآخرين. قرَّ
اأكثر انتباًها، وُيظِهرون ا�ستيعاًبا اأف�سل، وُينتجون عماًل اأكثر، ويكونون اأكثر محبًة لطريقة التعليم - عندما يعملون بطريقة تعاونية في مجموعات، اأكثر 

منه عندما يتناف�سون كاأفراد. وعليك اأن تحجم عن االنتقادات العامة الإنجاز المتعلمين، وعن التعليقات اأو االأن�سطة التي ت�سعهم �سد بع�سهم البع�ص.

اجعل المتعلمين م�ساركين 
فعالين في التعلم

يتعلم المتعلمون عن طريق العمل والكتابة والت�سميم واالإبداع والتحليل. وال�سلبية )التلقي منك فقط( تكبح دافعيتهم وف�سولهم؛ لذا عليك دائًما اأن:
تطرح اأ�سئلة، وال تخبرهم باأي �سيء عندما يكون باالإمكان �سوؤالهم عنه.  - 

ت�سجعهم على اأن يقترحوا حلواًل لم�سكلة اأو يخمنوا نتائج تجربة.  - 
ت�ستخدم مجموعة عمل �سغيرة )التعلم التعاوني( باعتبارها طريقة توؤكد على الم�ساركة االإيجابية. - 

احتفظ بتوقعات عالية ولكن 
واقعية لطالبك

اأو�سح الباحثون اأن توقعات المعلم لها تاأثير قوي على اإنجاز المتعلم.. اإذا عملَت وكاأنك تتوقع من المتعلمين اأن يكون لديهم دافعية ويعملون بجد ويهتمون 
ا اأو ُتجري مناق�سات اأو ت�سنف  بالمادة الدرا�سية، فمن المرجح ب�سورة كبيرة اأن يكونوا كذلك؛ لذا �سع توقعات واقعية لهم عندما ت�سع مهمات اأو تقدم عرو�سً
ا  ز المتعلمين ليبذلوا اأق�سى ما ي�ستطيعون في العمل، ولكن لي�ست عالية جدًّ اختبارات في هذا ال�سياق؛ بمعنى اأن تكون معاييرك عالية بالقدر الكافي.. حفِّ
بحيث يكون من الموؤكد اأن المتعلمين �سيكونون محبطين في محاولتهم التالوؤم مع هذه التوقعات، ولتطوير االندفاع نحو االإنجاز يحتاج المتعلمون اأن يوؤمنوا 

باأن االإنجاز ممكن، وهذا يعني اأنك تحتاج اأن تزودهم بفر�ص مبكرة للنجاح.

�ساعد المتعلمين في و�سع 
اأهداف العمل الأنف�سهم

االإخفاق في الح�سول على اأهداف غير واقعية يمكن اأن يحبط المتعلمين ويثبط من عزيمتهم؛ لذا:
�سجع المتعلمين على اأن يركزوا على تح�سنهم المتوا�سل ولي�ص على مجرد درجاتهم في اأي اختبار اأو مهمة. - 

�ساعدهم على تقويم تقدمهم عن طريق ت�سجيعهم على اأن يتاأّملوا عملهم وينقدوه. - 
اأن يحللوا م�سادر قوتهم واأن يعملوا حتى في حاالت �سعفهم. - 

اأخبر المتعلمين بما 
يحتاجونه للنجاح في 

م�ساقهم الدرا�سي

ال تدع المتعلمين يجاهدون في ت�سور ما هو متوقع منهم، وطمئنهم اأن باإمكانهم اأن يعملوا ب�سورة جيدة في مادتك الدرا�سية، واأخبرهم بو�سوح ما الذي يجب 
عليهم عمله حتى ينجحوا. قل �سيًئا حول حقيقة اأنه اإذا كنت ت�ستطيع اأن توظف االأمثلة في �سحائف العمل هذه فباإمكانك اأن تجتاز االمتحان.. من يواجه 
�سعوبة في هذه االأمثلة يمكنه اأن ي�ساألني حتى اأ�ساعده اإلى اأق�سى حد، اأو بداًل من اأن تقول للمتعلم: طريقتك غير �سحيحة، اأخبره باأن هناك طريقة واحدة 

يمكن اأن ت�سلكها في تعلم المادة. كيف يمكنني اأن اأ�ساعدك؟
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عدم الرتكيز على الدرجات

النقاط، وين�سحون كذلك بعدم محاولة  الخا�سة بر�سيد  المعقدة  االأنظمة  التخل�ص من  الدرجات وذلك عن طريق  التركيز على  الباحثون بعدم  يو�سي 
ع له درجات،  ا ال تو�سَ م عماًل كتابيًّ ا�ستخدام الدرجات ل�سبط ال�سلوك غير االأكاديمي )على �سبيل المثال: درجات اأقل لل�سفوف المهملة( بداًل من ذلك �سمِّ
د على التفوق والتعّلم اأكثر من االهتمام بالدرجات.. ويقدم  ز على القناعة ال�سخ�سية في اأداء المهمات، و�ساِعد المتعلمين على اأن يقي�سوا تقدمهم؛ لذا �سدِّ وركِّ

اإيمز واإيمز )1990( تقريًرا حول اثنين من معلمي الريا�سيات في المرحلة الثانوية.

المعّلم الثانيالمعّلم األولما قام به

اإلجراء
اأعطى درجات لكل ن�ساط منزلي، 
واحت�سب 30% من درجة المتعلم 

النهائية للن�ساط المنزلي.

اأخبر المتعلمين باأن يق�سوا وقًتا محدًدا في ن�ساطهم المنزلي )30( دقيقة في الليلة، واأن يح�سروا اأ�سئلة اإلى 
الف�سل حول الم�سكالت التي حالت دون اإتمامها، وو�سع درجات الن�ساط المنزلي على اأ�سا�ص )واٍف اأو غير واٍف( 

واأتاح للمتعلمين فر�سة ليغيروا �سيغة مهماتهم، واحت�سب 10% من الدرجة النهائية للن�ساط المنزلي.

النتيجة
تح�ســــــن بعـــــــ�ص المتعلميـــــــن في 
مقابل مخاطرة بم�ستوى اأقل في 

تقويم قدراتهم.

تحفيز  في  نجاًحا  اأكثر  كان  اأنه  اإال  الدرا�سية،  المادة  درجة  من  جزء  اأقل  كان  المنزلي  الن�ساط  اأن  مع 
اأدوا فيه  الوقت الذي  اإذ لم يكونوا يجازفون بكل ثروتهم من  المتعلمين على الميل نحو ن�ساطهم المنزلي؛ 

ن�ساطهم المنزلي، ولكنهم كانوا اأكثر �سعًيا للتعلم، وظهرت االأخطاء كاأ�سياء مقبولة واأ�سياء نتعلم منها.

قلل من ا�ستخدام الدرجات 
كتهديد

ي�سير ماك كي�سي )1986( اإلى اأن التهديد بخف�ص الدرجات يمكن اأن يدفع بع�ص المتعلمين ليعملوا بجد، لكنَّ االآخرين منهم يمكن اأن يلجئوا اإلى عدم االأمانة 
)الغ�ص(، كما يمكن لهذا االأمر اأن ي�سمح بالتاأخر في اأداء العمل، واأن يوؤدي اإلى عمل غير منتج.

اإثارة دافعية املتعلمني عن 
طريق التجاوب مع عملهم

ونق�سد بذلك التغذية الراجعة الفّعالة، ويمكنك اتباع التالي:
اأعِط المتعلمين تغذية راجعة باأ�سرع ما يمكن:. 1 اأِعد االختبارات واالأوراق فوًرا، وكافئ على النجاح ب�سورة عامة وحااًل. واأعِط المتعلمين بع�ص االإ�سارات 
حول كيفية العمل ب�سورة جيدة وكيف يتح�سنون. يمكن اأن تكون المكافاآت ب�سيطة كالقول باأن ا�ستجابات المتعلمين كانت جيدة، مع تو�سيح لماذا 
كانت جيدة، اأو االإ�سارة اإلى اأ�سماء الم�ساركين وطبيعة االإنجاز، مثل: النقطة التي اأ�سار اإليها )اأحمد( حول التلوث لّخ�ست في الحقيقة االأفكار التي 

ناق�سناها.

كافئ على النجاح:. 2 كل من التعليقات االإيجابية وال�سلبية يوؤثر في الدافعية، ولكن يو�سح البحث بجالء اأن المتعلمين يكونون اأكثر تاأثًرا بالتغذية 
ف على الجهود ال�سادقة حتى لو كان الناتج  الراجعة االإيجابية والنجاح، والمدح يبني ثقة المتعلمين باأنف�سهم وكفاءتهم وتقديرهم لذواتهم. تعرَّ

اأقل من الممتاز.. اإذا كان اإنجاز المتعلم �سعيًفا فدعه يعرف اأنك تعتقد اأنه يمكنه اأن يتح�سن وينجح بعد مدة.
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اأطِلع المتعلمين على العمل الجيد الذي قام به اأقرانهم:. 3 اأ�سِرك المتعلمين كافًة في االأفكار والمعرفة واالإنجازات التي قاموا بها المتعلمين كاأفراد:
ر قائمة بمو�سوعات البحث التي اختارها المتعلمون كي يتعرفوا على اأية حال يكتب االآخرون اأبحاًثا مهمة بالن�سبة لهم. مرِّ - 

اعمل ُن�َسًخا متاحة للجميع الأف�سل االأبحاث واالمتحانات المقالية. - 
اأتح وقًتا من الح�سة للمتعلمين لقراءة االأبحاث اأو االإنجازات المقدمة من الزمالء. - 

اطلب من المتعلمين كتابة مقالة نقدية مخت�سرة حول بحث اأحد الزمالء. - 
�سع جدواًل يتحدث باخت�سار عن المتعلم الذي مار�ص اأو عمل مقالة بحثية في مو�سوع ذي �سلة بمحا�سرتك. - 

قلل من تقدمي حلول 
للمتعلمني مل�سكالت الن�ساط 

املنزيل من اأجل اإ�سعادهم

عندما تعطي المتعلم �سعيف التح�سيل الحل، فاإنك ت�سلبه فر�سة التفكير بنف�سه؛ لذا ا�ستخدم االأ�سلوب االأكثر اإنتاجية، مثل:
- ا�ساأله حول اأ�سلوب واحد لحل الم�سكلة.

- اأهمل بلطف قلقه حول عدم اإعطائه االإجابة عن طريق اإعادة تركيز انتباهه على الم�سكلة المطروحة.
- ا�ساأله اأن يعتمد على ما يعرفه حول الم�سكلة.

- قاوم اإجاباته )الخاطئة( بطرح اأ�سئلة، مثل �سوؤال: هل هذا �سحيح؟ ثم اقترح عليه طريقة لت�سويب االإجابة بنف�سه.
- اأثِن على الخطوات ال�سغيرة ال�سحيحة التي قام بها.

كن دقيًقا عند اإعطاء تغذية 
راجعة �سلبية

ي �سلبي. فيما اإذا حددَت �سعف اأحد المتعلمين، اجعله وا�سًحا اأن تعليقاتك ترتبط بمهمة  ا، ويمكن اأن توؤدي اإلى مناخ �سفِّ التغذية الراجعة ال�سلبية قوية جدًّ
خا�سة اأو اإنجاز خا�ص، ولي�ست موجهة للمتعلم ك�سخ�ص. حاول اأن تلطف التعليقات ال�سلبية بتتمة حول اأوجه المهمة التي نجح فيها المتعلم.

جتنب التعليقات الغام�سة
كثير من المتعلمين في ف�سلك يمكن اأن يكونوا قلقين حول اإنجازهم وقدراتهم. كن رقيًقا في كيفية �سوغ تعليقاتك ، وقلل من المالحظات الفورية التي 

من الممكن اأن تجرح م�ساعرهم بخ�سو�ص عدم التالوؤم.

حفز املتعلمني على القراءة

بطرح  للقراءة  ف�سولهم  ا�ستثارة  ويحاولوا  لي�ستعدوا  الوقت  من  مت�سًعا  المتعلمين  اأعــِط  تتم مناق�ستها:. 1  اأن  االأقل قبل  للقراءة جل�ستين على  حدد 
ا باأن اأعرف ما الذي تفكر فيه. لها، و�ساأكون مهتمًّ تعليقات واإر�سادات اأو توجيهات، مثل: »هذه االأداة واحدة من االأمور التي اأَُف�سِّ

حدد اأ�سئلة الدرا�سة:. 2 لتنبيه المتعلمين اإلى النقاط المفتاحية في التعيين القرائي، ولكي تزودهم بالحفز الخارجي - اأخبرهم باأنك �ستعتمد في اأ�سئلة 
االختبار على اأ�سئلة الدرا�سة.
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ا، فاأعِط المتعلمين لفتة في ملحظات مخت�سرة في يوم القراءة يمكنهم ا�ستخدامها اأثناء االختبارات:. 3 في بداية كل �سّف  اإذا كان �سفك �سغيراً
اطلب من المتعلمين اأن يقدموا بطاقة مقا�ص 3×5 مع موجز وتعريفات واأفكار مفتاحية اأو اأية مادة من التعيين القرائي لهذا اليوم. وبعد خروجهم �سحح 
البطاقات، ثم اأعدها لهم في فترة جل�سة ال�سف في ن�سف الف�سل الدرا�سي. ويمكن اأن ي�سيف المتعلمون بعد ذلك اأية مادة يريدونها اإلى البطاقات، ولكن 
ال يمكنهم تعيين بطاقات اإ�سافية. تعاد البطاقات مرة ثانية اإليك لتقوم بتوزيعها عليهم اأثناء االختبار. �ستالحظ اأن عدًدا من المتعلمين الذين اأكملوا 

موا هذه »البطاقات الباقية«. القراءة قفزوا من 10 اإلى 90%، وهوؤالء المتعلمون ب�سورة خا�سة قد قيَّ
اطلب من المتعلمين اأن يكتبوا مالحظة )بطاقة( من كلمة واحدة اأو جملة من كلمة واحدة، باأن يختاروا كلمة مفردة تلخ�ص باأف�سل �سورة القراءة،  4 .
ية. ويمكن اأن تطلب من  وبعد ذلك يكتبون �سفحة اأو اأقل ت�سرح اأو تبرر اختيارهم للكلمة. هذا االإنجاز يمكن اأن ي�ستخدم بعد ذلك كاأ�سا�ص للمناق�سة ال�سفِّ
المتعلمين اأن يكتبوا جملة معقدة واحدة في اإجابة عن �سوؤال ت�سعه عن القراءات، واأن يزودوا بثالثة م�سادر ت�ساعد على البرهان »مثال: في جملة واحدة 

د نمط التفكير االأخالقي«. المفردات الم�ستخدمة في مادته: )جوع، ِغَنى، ف�سيلة( ا�ست�سهد بثالث قطع ُتظهر هذا النمط من التفكير االأخالقي. حدِّ
اطرح اأ�سئلة غير تهديدية حول القراءة:. 5 بادئ ذي بدء �سع اأ�سئلة عامة ال تخلق اإح�سا�ًسا اأو �سعوًرا بالمقاومة، مثل:

- اأي ق�سم من القراءة تعتقد اأننا يجب اأن نراجعه؟ هل يمكن اأن تعطيني عبارة واحدة اأو اثنتين من الف�سل تبدو مهمة؟  -
- اأي محاور الف�سل يمكن اأن ت�ساف اإلى خبرتك؟  اأي عبارة من القراءة اأده�ستك؟       -

ا�ستخدم وقت ال�سف كح�سة قراءة:. 6 اإذا كنت تحاول اأن تقود مناق�سة، ووجدت عدًدا قلياًل من المتعلمين قد اأكمل مهمة القراءة، خذ بعين االعتبار 
اأن تطلب منهم اأن يقروؤوا المادة حتى انتهاء ما تبقى من وقت الح�سة. اأعطهم قراءة �سامتة، اأو ادعهم للقراءة الجهرية، وناق�ص النقاط المفتاحية. 

واجعل من الوا�سح للمتعلمين اأنك تاأخذ هذه الخطوة غير العادية بتردد؛ الأنهم لم يكملوا االإنجاز بعد.
جهز �سوؤال االختبار على القراءات التي لم تناَق�س:. 7 كاأن ت�ساأل طالب ال�سّف فيما اإذا قاموا بالقراءة؟ اإذا كانت االإجابة بالنفي فاإنك تقول: يجب 
ر ال�سف بما حدث في  ن قراءة جديدة، وُتَذكِّ عليكم اأن تقوموا بقراءة المادة، وتوقعوا �سوؤااًل في االختبار التالي يغطي القراءة. في المرة القادمة ُتعيِّ

المرة ال�سابقة، و�ستالحظ اأن المتعلمين قاموا فعاًل بالقراءة وكانوا م�ستعدين.
المادة  لم يقروؤوا  الذين  المتعلمون  القراءة.  اأكمل  ن  الح�سة عمَّ بداية  ت�ساأل في  ا للمتعلمين الذين لم يقوموا بالقراءة:. 8 كاأن  اأعِط عملاً كتابيًّ
ا ويتم عزلهم، واأولئك الذين قروؤوا المادة يبقون وي�ساركون في المناق�سة. العمل الكتابي ال يمنح درجات، ولكن فقط يقدم ال�سكر.  ُيعَطون عماًل كتابيًّ

هذه التقنية يجب اأال ُت�سَتخدم اأكثر من مرة في الف�سل الدرا�سي.

ا اأن ي�سربوا اأكرث واأن يعملوا بال�سرعة املنا�سبة لهم. وبوا�سطة  اإذا تابعت هذه اخلطوات ف�سوف يتعلم طالبك اأنه لي�ص من ال�سواب احل�سول على اإجابة جاهزة، �سوف يتعلمون اأي�سً
العمل من خالل امل�سكلة �سيتحقق لدى املتعلمني �سعور باالإجناز والثقة التي تزيد من دافعيتهم للتعلم.
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ماذا تفعل عندما تشعر أن بين المتعلمين ذوي احتياجات خاصة )الموهوبين(؟

ينبغي عليك اأن تعي عند التخطيط للدرو�ص اأن للمتعلمين الموهوبين احتياجات خا�سة، ويحتاجون اإلى اكت�سافهم بعناية وتحفيزهم على التعلم؛ لذا يهتم معلمو هذه الفئة 

م بعمق. عادة ما يتمّيز المتعلمون الموهوبون عن اأقرانهم داخل ال�سف الواحد بقدرات ومهارات عقلية اإدراكية  اهتماًما بالًغا بم�سادر التعلم واالأن�سطة المنا�سبة التي تتيح التعلُّ

)عقلية و�سعورية(، تجعلهم قادرين على اال�ستيعاب واالإفادة مما ُيعر�ص عليهم في ح�سة الدر�ص بوقت ق�سير وباأقل جهد، وبالتالي يتبقى لديهم طاقات ووقت اإ�سافي )وقد يوؤدي ذلك 

اإلى الت�سوي�ص على زمالئهم االأقل قدرات منهم، في�سبحون م�سدر اإزعاج للمعّلم، ولزمالئهم في اآٍن واحد( لذا: ماذا يجب عليك اأن تقوم به ال�ستثمار تلك الطاقات والقدرات الممّيزة 

واال�ستفادة منها وتحويلها من م�سدر اإزعاج اإلى م�سدر اإلهام وتفاعل اإيجابي؟ 

وُيمكن اأن ُي�ستفاد منهم بتوجيه واإر�ساد منك في اأن�سطة ثرّية اأخرى، ومهام اأدائية خا�سة بهم، لت�ستثمر طاقاتهم في عمليات عقلية اأخرى من اأجل التن�سيط الدماغي وتحفيزهم  

ا طيلة الفترة الزمنية للح�سة.  ا ووجدانيًّ ليتوا�سلوا عقليًّ

وهنا ال بد من و�سع االإجراءات وت�سميم االأن�سطة التي تكفل االرتقاء الدائم بالحاجات، والرغبات، وكذلك القدرات، والمهارات وبما ينا�سب ميولهم واتجاهاتهم؛ بل العمل على 

:  »ما اأنت بمحدث قوًما حديًثا ال تبلغه عقولهم اإال كان لبع�سهم  توجيه تلك الميول واالتجاهات وجهة �سحيحة. وتاأكيًدا على وجوب التعليم بح�سب تلك الفروق يقول النبي 

فتنة  «. فاعلم اأن من حق هوؤالء الموهوبين اأن يتعّلموا بما ينا�سب قدراتهم ومهاراتهم وا�ستعداداتهم الج�سمية والعقلية والنف�سية.

مفهوم المتعلمين الموهوبين: • هم فئة من المتعلمين يتميزون عن اأقرانهم في الفئة المتو�سطة )العادية( من المتعلمين بقدرات ومهارات عليا، وكذلك في الميول واالتجاهات، 
وتقع هذه الفئة في منطقة م�ستوى اأعلى من المتو�سط في الخط الم�ستقيم الذي يبداأ باالإعاقة وينتهي بالعبقرية، والفرا�سة، والحكمة، وهم بذلك اإحدى فئات المتعلمين من 
ذوي االحتياجات الخا�سة. ويقع على المعلم عبء كبير في كيفية الك�سف عن المتعلمين الموهوبين الذين يمكن و�سفهم عادة باأنهم متعلمون متفاعلون، يكثرون االأ�سئلة 
في �سبر اأغوار مو�سوعات الدرا�سة، ويحوزون قدرات ومهارات اأعلى من اأقرانهم في نواٍح عديدة، وهم الذين يعطون الحياة في المجتمع ال�سفي ن�ساًطا وحيوية دائمة خالل عر�ص 

الدر�ص، ويمكنهم قيادة زمالئهم االآخرين في جعل ح�سة الدر�ص خلية نحل ال يهداأ لها دوي.

يمكن و�سف معلم الموهوبين باأنه معّلم مبدع لديه القدرة الدائمة على اختيار الوقت المنا�سب لتعديل نبرة �سوته و�سرعته في الدر�ص، ويعرف متى يتحدى  ماذا عليك اأن تفعل؟  •
عقول المتعّلمين، وُيقيم عالقات ناجحة معهم، ويثري دافعيتهم، ويحّول در�سه من مجرد مثيرات وا�ستجابات اإلى موقف اإن�ساني يملوؤه الدفء، واالحتواء، والك�سب، والتحّدي 

المت�ساعد حتى ي�ستمر المتعّلمون في حالة من الن�ساط العقلي.. والمعّلم الفّعال ي�ستطيع ممار�سة االآتي للتوا�سل مع هوؤالء الموهوبين:
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مجال مراعاة 
اإلجراءات التي عليك القيام بهااحتياجاتهم

البيئة الصفّية
قد يكون المناخ التربوي الُمحفز باأن�سطة تربوية متنوعة من اأهم عوامل االرتقاء بدافعية المتعلمين الموهوبين نحو التعليم والتعلم.. ودافعية المتعلمين العالية 
تتجه بهم نحو تحقيق اأهدافهم وغاياتهم التربوية والتعليمية بهّمة عالية واأن�سطة ترقى بقدراتهم ومهاراتهم؛ منًعا لالإحباط الذي يمكن اأن يواجهوه في حالة التعامل 

معهم كباقي المتعلمين العاديين.

استراتيجيات 
التدريس 
والتقويم

فالمتعلمون الموهوبون يمتلكون من القدرات والمهارات التي ي�ستطيعون بها فهم م�ستويات ُمحددة من البناء الهرمي لمو�سوعات الدرو�ص، ومع ذلك فهم في حاجة 
اإلى ا�ستراتيجيات تغو�ص بهم الكت�ساف اآفاق متعمقة في عنا�سر تلك المو�سوعات الدرا�سية، واأن�سب اال�ستراتيجيات لذلك الع�سف الذهني بعد م�ساهدات العرو�ص 
ا اأو تطوير اأفكار جديدة،  العملية، والزيارات الميدانية، والمناق�سات اال�ستق�سائية لق�سايا بحثية ُتو�سع للمتعلمين على ب�ساط البحث، لُيعدوا حولها تقريًرا اأو ُملخ�سً
ويمكن القيام بدرا�سات تقويمية من قبل م�ساركاتهم في مو�سوعات يبدون فيها اآراءهم من خالل تحقيق هدف بناء ال�سخ�سية البحثية لهم. فال بد اإذن من توظيف 
اأ�ساليب وا�ستراتيجيات تنمية التفكير اال�ستداللي، والتفكير االبتكاري )االإبداعي(، اأي التي تركز على عمليات التفكير العقلية العليا التي تعتمد على تكوين المعاني 

والمفاهيم، ويتمثل ذلك في اإدراك العالقات.
وُتعتبر المتابعة والتقويم عمليتي التاأكد من مدى تحقق االأهداف والغايات في كل مرحلة من مراحل عملية عر�ص الدرو�ص، وخا�سة للمتفوقين. ومن خالل المتابعة 
ا ما اأمكن،  والتقويم يتم تحديد نقاط القوة للعمل على تر�سيخها وتعميمها واالإفادة من نتائجها االإيجابية، والك�سف عن نقاط ال�سعف للحد منها ومعالجتها جذريًّ
ويتم ذلك في كل خطوة من خطوات �سير الدر�ص حتى ي�سل  الموهوبون اإلى التعلم بالتمكن. اأما التطوير فهو عملية مهمة لتقوية نقاط القوة في مراحل وخطوات 

عر�ص الدرو�ص، ومعالجة نقاط ال�سعف، ومن ثم الو�سول اإلى الحالة االأف�سل دوًما.

األنشطة الثرية 
والمهام األدائية

من االأن�سطة المنا�سبة للمتعلمين المتفوقين: العرو�ص العملية، والتجارب الميدانية، وتنويع م�ستويات مخاطبة المتعلمين لتنا�سب جميع الم�ستويات من قدرات 
اأن�سطة من خالل برامج متنوعة، وتجميع  ومهارات، والمواد العلمية الدرا�سية الم�ستقلة لهم )جزء من م�سروع التعلم الذاتي(، وطرح التناق�سات المعرفية، وعر�ص 
مواد من خامات البيئة المحلية، وتلخي�ص مو�سوعات ُمحددة، وتوظيف االإذاعة المدر�سية، والم�ساركات الطالبية من خالل الزيارات والرحالت والر�سوم، والم�سابقات 

وغيرها.

التقنيات 
والوسائل 
التعليمية

وال يخفى علينا االأثر الكبير الذي يلعبه التنوع في توظيف و�سائل وتقنيات التعليم والتعلم في جذب اتجاهات هوؤالء المتعلمين نحو العمل التربوي والتعليمي بما 
الو�سائل  تنوع  المتفوقين  للمتعلمين  تعنى  الم�سمار  المق�سودة في هذا  التنوع  وعملية  لديهم.  ورغبات م�ستركة  اإنجاز حاجات  في  الوجدانية  م�ساركاتهم  يحقق 
والتقنيات التي تنا�سب تفوق قدراتهم ومهاراتهم تجاه تحليل وتف�سير المو�سوعات التي يتعر�سون لها خالل عملية التعليم والتعلم. وال نبالغ اإذا قلنا اإن عملية التنوع 

تلك تعمل على توظيف م�ستويات مختلفة من قدرات المتعلمين، وهو ما يتيح لهم تفعيل اأدائهم بتفاعل و�سائله وتقنياته.
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ماذا تفعل عندما تشعر أن بين المتعلمين.. ذوي احتياجات خاصة )صعوبات التعّلم(؟

اكت�سافهم  اإلــى  ويحتاجون  زمالئهم،  باقي  عن  تختلف  متطلبات  التعّلم(  )�سعوبات  الخا�سة  االحتياجات  ذوي  للمتعلمين  اأن  للدرو�ص  التخطيط  عند  تعي  اأن  عليك  ينبغي 

 ،Dyslexia بعناية وتحفيزهم على التعّلم لتمكينهم من مجاراة زمالئهم. وب�سفة عامة، فاإن اأبرز فئات التربية الخا�سة التي قد توجد في ال�سفوف الدرا�سية مثل �سعوبة القراءة

 Attention Deficit and وا�سطراب ت�ستت االنتباه الم�سحوب بالن�ساط الزائد ،Dyspraxia وا�سطراب التاآزر الحركي ،Dyscalculia و�سعوبة الح�ساب ،Dysgraphia و�سعوبة الكتابة

Hyperactivity Disorder، وا�سطراب التوحد بدرجة خفيفة Autism. وغالًبا ما يواجه هوؤالء المتعّلمون م�سكالت تتعلق بتقدير الذات؛ فالتركيز على اإتاحة فر�ص النجاح الدرا�سي 

م. واالعتقاد ال�سائد بين بع�ص المعّلمين باأن توظيف ا�ستراتيجيات ت�ستهدف متو�سطي القدرة يتوافق  وحده ال يكفي، حيث اإن هناك حاجة ُملحة لفهم الجوانب الوجدانية للتعلُّ

مع احتياجات جميع المتعلمين اعتقاد خاطئ؛ الأن المتعلمين الذين يعانون �سعوبات تعلم �سوف يعانون في هذه الحالة؛ لذا فالتحدي يكمن في التدري�ص باأ�سلوب يتعامل مع كل 

المتعلمين على اختالف قدراتهم، ولكل مدر�سة اأ�سلوبها الخا�ص لتلبية االحتياجات الفردية لكل المتعلمين؛ لذا عليك اأن تتحدث مع مدير المدر�سة اأو مع اأحد المعلمين من ذوي 

الخبرة لتعرف االإجراءات القيا�سية للتعامل مع الم�سكالت الدرا�سية وال�سحية وال�سخ�سية لكل متعلم، وينبغي اأن ت�سمل المو�سوعات التي يجب عليك اال�ستف�سار عنها ما يلي:

المعلومات ال�سحية المتعلقة بكلِّ متعلم. • 
ما اإذا كان بالمدر�سة عاملون متخ�س�سون مثل: معلم لذوي االحتياجات الخا�سة، ومعلم للموهوبين، ومر�سد طالبي. • 

اأ�سلوب المدر�سة في التعامل مع المتعّلمين الذين يعانون �سعوبات تعّلم )من هم المتعلمون؟ ما نوع �سعوبات التعّلم لديهم؟ ما البرامج التي تقّدم لهم؟(. • 
ا من اأقرانهم، وذلك الإعادتهم ال�سنة التى لم يح�سنوا  ا، فقد تجد اأن بع�ص طالبك اأكبر �سنًّ اأ�سلوب المدر�سة في التعامل مع المتعلمين المعيدين. وُيَعد هذا االأ�سلوب مهمًّ • 
اأ�سباب الم�سكالت التي واجهتهم في العام الما�سي، وهــذه المعلومات  اأجــل فهم  اإلــى هــوؤالء المتعلمين ومنحهم مزيًدا من االهتمام من  ف  اأداءهــم فيها؛ لذا ينبغي التعرُّ
�ست�ساعدك على الو�سول بهم الأعلى م�ستوى اأداء هذا العام، والحظ اأن بع�ص المتعلمين الذين يعيدون ال�سنة يعانون من �سعف دافعيتهم، وغالًبا ما يتغيبون، لذا احتفظ 

ب�سجل تحرر فيه معدالت غيابهم.  

ًدا حتى تعي احتياجاتهم الفردية، وتحدث اإلى المعلم الذي درَّ�ص لهم قبلك واطلب م�سورته ب�ساأن ذوي االحتياجات الخا�سة، مع ا�ست�سارة المر�سد  حاول اأن تعرف المتعلمين جيِّ
ن المالحظات في دفتر درجاتك عن الذين دائًما ما يجدون �سعوبة في اأجزاء معينة من العمل، وابحث عن اأي اأنماط الأدائهم في االختبارات وغيرها من اأ�سكال التقويم،  ا. دوِّ الطالبي اأي�سً
ا ب�سكل م�ستمر اأو يجدون �سعوبة في اأداء اأنواع معينة من االأن�سطة. واإذا كانت لديك اأي مخاوف فا�ست�سر المخت�سين ومن  ا المتعلمين الذين دائًما ما يكون اأداوؤهم منخف�سً وحدد اأي�سً
هم اأكثر منك خبرة للح�سول على »راأي اآخر«، كاأن تتحدث مثاًل اإلى معلمي المواد االأخرى اأو اأخ�سائي �سعوبات التعلم اإن وجد في المدر�سة لمعرفة ما اإذا كان هناك متعلم معين 

ف على احتياجاتهم الخا�سة. ا في التعرُّ يعاني م�سكلة مماثلة في ف�سل اآخر. ف�ساًل عن ذلك، فاإن ت�سجيع المتعلمين على التحدث عما يجدونه �سعًبا ي�ساعد اأي�سً
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: ت�سم جميع الف�سول تقريًبا بع�ص المتعلمين الذين يعانون م�سكالت عامة في عملية التعلم، ولكنك �ستقابل بع�ص المتعلمين ممن  االحتياجات الخا�سة و�سعوبات التعلم •
ا، وفي بع�ص االأحيان لن تكون هذه الحاالت قد تم التعرف عليها اأو ت�سخي�سها بالكامل، و�سوف تتمكن من الم�ساعدة في هذا من خالل مناق�سة  يعانون حاالت خا�سة جدًّ
اأية اأعرا�ص تالحظها مع اأخ�سائي �سعوبات التعلم، ومع المر�سد الطالبي بالمدر�سة. ويقدم الجدول التالي �سرًحا موجًزا لبع�ص فئات التربية الخا�سة التي قد توجد بين 

متعلمي ف�سلك وما ينبغي عليك القيام به تجاهها:

ما ينبغي عليك القيام بهشــرح الحالــة وأعــراضهـــاالحالــة

�سعوبة القراءة
Dyslexia

هذه الحالة عبارة عن ا�سطراب ع�سبي مزمن ي�سيب قدرة االإن�سان 
ف على الرموز المكتوبة ومعالجتها. و�سعف في ذاكرة  على التعرُّ
المدى الق�سير، و�سعوبة وا�سحة في القراءة، حيث يجد بع�سهم 
الطباعة  اإن  ويــقــولــون:  ال�سفحة  فــي  الن�ص  متابعة  فــي  �سعوبة 

»تتحرك«، وقد يرون الكلمات اأو الحروف ب�سكل عك�سي.

عليك التن�سيق مع فريق التربية الخا�سة في المدر�سة ومناق�سة الطرق 
العربية  الــلــغــة  معلمي  مــع  الف�سل  فــي  اتــبــاعــهــا  يمكن  الــتــي  المنا�سبة 
القراءة  مع  التعامل  في  موحد  اأ�سلوب  على  التركيز  مع  واالإنجليزية، 
والكتابة، وتحديد الكلمات الرئي�سة التي �سوف تتم تغطيتها في اأي ن�ساط 
ي  مع م�ساركة المتعلمين، واإدراك اأن العمل غير المرتب و�سعف التهجِّ

ال يكونان دوًما نتيجة للتق�سير في بذل الجهد.

خلل االأداء اأو ا�سطراب املهارات احلركية
Dyspraxia or Developmental 
Coordination Disorder )DCD(

بالحركة.  المتعلقة  والــمــهــارات  الحركي  التنا�سق  فــي  مــا  خلل 
الجيد«  الحركي  »التحكم  االتــزان و�سعف  عــدم  وحالة عامة من 

وهو ما يوؤدي غالًبا اإلى رداءة خط اليد.

ر  ر مقعًدا بارتفاع منا�سب، اأف�سل ت�سميم له اأن يكون �سطحه مائاًل، ووفِّ وفِّ
و�سائل بديلة لتدوين االأعمال، �سجع المتعلم وبث فيه الثقة بنف�سه.

ا�سطراب نق�ص االنتباه
Attention Deficit Disorder (ADD)

وا�سطراب نق�ص االنتباه امل�سحوب بفرط احلركة
 Attention Deficit Hyperactivity

Disorder )ADHD(

الن�ساط  ومفرطو  لت�سخي�سه.  طبيًبا  يتطلب  عـ�ســبي  ا�سـطراب 
تكون  قد  وغير منظمين، كما  االنتباه  نق�ص  ويعانون  ومندفعون 
ا  لذواتهم منخف�سً وتقديرهم  ا  االجتماعية �سعيفة جدًّ مهاراتهم 

للغاية.

التعامل معهم بنف�ص االأ�سلوب المتبع مع الم�سكالت ال�سلوكية االأخرى 
تقريًبا، وبناء عالقة اإيجابية مع المتعلمين.

د ا�سطراب طيف التوحُّ
Autistic Spectrum Disorder

حالة ت�سمل �سعوباٍت في التفاعل مع االآخرين وم�سكالٍت في التوا�سل. 
وعدم قدرتهم على ا�ستيعاب ال�سلوك االجتماعي ال�سادر عن االآخرين، 
ا؛ ولهذا  و�سعف اإدراكهم لطريقة الت�سرف باأ�سلوب مقبول اجتماعيًّ
واالرتباك،  باالإحباط  د  التوحُّ يعانون  الذين  المتعلمون  ي�ساب  فقد 

عاب المرا�ص اأو ك�سالى. فنعتقد خطاأً اأنهم غير مطيعين اأو �سِ

مناق�سة حالته مع اأخ�سائي �سعوبات التعلم والمر�سد الطالبي، وت�سجيع 
ال�سفية متوقعة  االآخرين، جعل تجربتهم  التفاعل مع  المتعلمين على 

ومنظمة قدر االإمكان.
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�سعف الب�سر
Visual Impairment

ت�سييق  دائًما عن طريق  التركيز  المتعلم  ويحاول  الروؤية.  ا�سطراب 
العينين، ميل دائم في راأ�سه، الحكة الدائمة في العين وكثرة الدموع.

التاأكد من اأن المتعلمين يرتدون النظارات، واجعلهم يجل�سون في مقدمة 
ر الخط في مواد القراءة اإذا دعت الحاجة. الف�سل بالقرب من ال�سبورة، وكبِّ

�سعف ال�سمع
Hearing Impairment

ويبذل  ب�سهولة.  ويمكن عالجه  الو�سطى،  االأذن  في  ال�سوائل  زيادة 
جهًدا ليفهم ما يقوله المعلم، يطلب اإعادة الكالم دائًما، يف�سل اأن 

ينظر اإليه االآخرون عند محادثتهم اإليه.

عن  بعيًدا  مجل�سه  واجعل  منك،  بالقرب  المتعلم  جلو�ص  على  احر�ص 
طنين مكيف الهواء، واال�ستعانة باأ�سلوب التعلم بـ »االأقران« بحيث يعرف 

اأحد اأقرانه في الف�سل كيفية م�ساعدته.

وفي كثير من المدار�ص يوجد )اأخ�سائي �سعوبات التعلم( ومهمته هي معالجة الم�سكالت التي يعاني منها �سريحة المتعلمين الذين ُيطلق عليهم ذوو �سعوبات التعلم، )ويالحظ 
فون عادة باأنهم يعانون من ا�سطرابات في: عدم ت�سمن التعريف لالإعاقات ال�سمعية والب�سرية والعقلية وهي االإعاقات التي ُيخ�س�ص الأ�سحابها مدار�ص خا�سة( وي�سنَّ

القراءة واالإمالء والريا�سياتاال�ستماع، التفكري، الكالمفهم اأو ا�ستخدام اللغة املكتوبة اأو املنطوقةعملية فكرية اأو اأكرث

البرامج العالجية للذين يعانون صعوبات تعلم:

ا�ستخدم طرق وا�ستراتيجيات التدري�ص للذين يعانون �سعوبات تعلم: 1 .

طريقة التعليم ال�سخ�سي )كلر(: - وهذه الطريقة تتطلب الو�سول اإلى م�ستوى التمكن، في كل در�ص من البرنامج العالجي المقترح لهم، وذلك قبل االنتقال اإلى الدر�ص 
التالي، وفي حالة عدم تمكن المتعلم من الو�سول اإلى م�ستوى التمكن )الدرجة النهائية( يعيد درا�سة الدر�ص مرة اأخرى.

طريقة التعلم المعملية الفردية: - حيث يجهز معمل الريا�سيات بالمواد اليدوية، وباألعاب واألغاز وو�سائط �سمعية وب�سرية، على اأن تكون الدرا�سة فردية وت�سخي�سية وباأ�سلوب 
اإر�سادي، وتتيح للمتعلم التقدم في مو�سوع الدر�ص ح�سب �سرعته الخا�سة، وباتباع تعليمات مكتوبة والتنوع في المواد للتغلب على الم�ساعر ال�سلبية نحو الريا�سيات.

منظمات الخبرة المتقدمة: - حيث تقدم مواد مدخلية للمتعلمين على م�ستوى من التعميم والتجريد وال�سمول، وهي تعد اإ�سهاًما في عالج ظاهرة �سعوبة التعلم في بع�ص 
المو�سوعات الريا�سية، كما تقدم منظمات خبرة بعدية لتلخي�ص المو�سوعات الريا�سية، وم�ساعدة المتعلمين على اإعادة تنظيم اأفكارهم.

التدري�ص المبا�سر: - وفيه يتم تقديم اأن�سطة تدري�سية ت�ستهدف اأموًرا اأكاديمية ذات اأهداف وا�سحة لدى المتعلم، ويمنح المتعلم الوقت الكافي لتغطية المحتوى، كما 
يراقب اأداء المتعلم، وتكون االأ�سئلة ذات م�ستوى فكرى منخف�ص حتى تكثر االإجابات ال�سحيحة، ويقوم المعلم بتقديم تغذية راجعة فورية موجهة نحو المادة االأكاديمية، 

ويتحكم في االأهداف التدري�سية، ويختار المادة المنا�سبة لقدرات المتعلم. ورغم اأن التدري�ص يتم تحت �سيطرة المعلم فاإنه يدور في جو اأكاديمي ُمريح.
التدري�ص الت�سخي�سي الو�سفي: - حيث يقدم للمتعلمين قائمة كبيرة من االأهداف ال�سلوكية، ويختبر المتعلمين لتحديد م�ستواهم وت�سخي�ص جوانب ال�سعف، ومن ثم 
تحديد االأن�سطة التعليمية التي تعالج �سعفهم، وبالتالي ت�سير هذه الطريقة وفق الخطوات التالية: )تحديد االأهداف / اختيار المحتوى / و�سع اختبارات ت�سخي�سية / 

و�سع اأن�سطة عالجية / و�سع اختبارات معيارية لتحديد مدى تحقيق االأهداف(.
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م  م:. 2 �سوف ي�ستفيد المتعلمون من ا�ستخدام تقنية المعلومات واالت�ساالت لزيادة دافعيتهم للتعلُّ وّظف تقنية المعلومات واالت�ساالت في تعلم المتعلمين الذين يعانون �سعوبات تعلُّ
اأجهزة الحا�سوب والبرمجيات المتخ�س�سة لم�ساعدة  اأو ال�سوت، كما تتيح  اأنماًطا مختلفة للتعّلم مثل: الر�سوم البيانية الت�سويرية  اإذا ما كان المحتوى ممتًعا وجذاًبا، وتتيح 
الذين يعانون �سعوبات تعلم في الو�سول اإلى المعلومات وذلك للتغلب على ما يواجههم من عوائق في عملية التعلم حيث يمكن تكبير حجم الخط، و�سبط لوحة المفاتيح )خا�سية 

المفاتيح الال�سقة »تثبيت االأزرار« ومفاتيح التر�سيح »مع التكرار« و»تجاهل ال�سغط المتكرر على المفاتيح« و»اإبطاء �سرعة تكرار اال�ستجابة لل�سغط على المفاتيح«(.

ا�ستخدام كتب م�سممة بطريقة خا�سة:. 3 حيث ُت�سمم كتب خا�سة منا�سبة تراعي انخفا�ص م�ستوى تح�سيلهم؛ ولذا فالمحتوى اأ�سغر من محتوى كتب المتعلمين العاديين.
ا. 4 )تحليل المهمة(. ا�ستخدام خطوات اأ�سغر حجماً

تكييف البرنامج ل�سمان النجاح، وذلك ي�سمل:. 5
	 تنمية العقل من خالل اخلربات احل�سية واليدوية.
	 جعل املقرر �سهاًل عند بداية التعلم لكل املتعلمني.

	 جعل الواجبات املنزلية والتدريبات الريا�سية �سهلة ل�سمان النجاح.

	 تقدمي كل مهمة �سعبة على حدة.
	 تقبل املعلم ملبداأ العمل مع كل متعلم ح�سب م�ستوى منوه.

عالج م�سكلة �سعف تقدير الذات لدى المتعلمين الذين يعانون �سعوبات تعلم:. 6 غالًبا ما يعاني هوؤالء المتعلمون م�سكالٍت تتعلق بتقدير الذات؛ ولهذا عليك اأثناء عملية التقويم 
ا بحيث تتمكن من اغتنام اأية فر�سة �سانحة لبناء تقديره لذاته. ومن الممكن تقديم مزيد من الفر�ص لهم  ا ن�سبيًّ وتحديد الم�ستوى محاولة اإدراك النقاط التي يعتبر فيها المتعلم قويًّ
في ح�س�ص المواد العادية وفي �سفوف التعليم العام، اإال اأن الطريقة الُمثلى لتقديم هذا الدعم هي اأن يكون بـ)اأ�سلوب خفي( فال تلفت انتباه بقية متعلمي الف�سل اإلى الدعم االإ�سافي 

الذي يح�سل عليه هذا المتعلم، حيث ينزعج المتعلمون الذين يعانون �سعوبات تعلم للغاية من فكرة اختالفهم عن اأقرانهم، وهو اأمر مرتبط بتقدير الذات.
التوا�سل مع اأولياء االأمور للتعامل مع المتعلمين الذين يعانون �سعوبات تعلم:. 7 حاول اإ�سراك اأولياء اأمورهم في عملية تعلمهم، فاأولياء االأمور باإمكانهم لعب دور مهم للغاية في 
تطوير مهارات اللغة؛ حيث يمكنهم اال�ستماع للقراءة وت�سجيع المتعلمين على التحدث عن عملهم. ولكنهم يتباينون كثيًرا فيما يتعلق بم�ستوى تعلمهم، لذا ال تلزمهم باأي 

�سيء قد يجدونه �سعًبا في تعاملهم مع اأبنائهم. وقد اأثبتت االأبحاث اأن اأهم ما ي�ستطيع اأولياء االأمور القيام به لم�ساعدة 
المتعلمين هو التحدث اإليهم عن عملهم واأدائهم فيه، وينبغي االهتمام بم�ساعر اأولياء االأمور واحترام اأفكارهم واآرائهم في 

اأي �سكل من اأ�سكال االجتماعات اأو التوا�سل داخل المدر�سة. ونراعي اأن بع�ص اأولياء االأمور ربما:

	 كانوا قلقني مما قد تقوله كمعلم.	 واجهوا �سعوبات م�سابهة عندما كانوا باملدر�سة.
	 كانوا غا�سبني ب�سبب ال�سعوبات التي يواجهها املتعلم املرتبط بهم.

ا تذكر –اأخي املعلم - اأن االإدارة ال�سفية تتمحور حول اجلوانب التي يو�سحها ال�سكل التايل: واأخرياً

االنتباه 
ال�سفي

�سلوك 
المتعلمين

القواعد والقوانين البيئة الفيزيقية
ال�سفية

جوانب اإلدارة 
الصفية

البيئة االجتماعية 
والنف�سية
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و�سنعر�ص عليك فيما يلي نماذج لتقييم اأدائك في كل جانب منها بما يمكنك من اال�ستفادة من هذه االأداءات في ممار�ساتك الإدارة �سفك:

نموذج تقييم أداء المعلم في مجال إدارة سلوك المتعلم:

أداء المعلم
مستويات التقدير

نادًراأحياًنادائًما

تح�سين  على  تعتمد  وقائية  ا�ستراتيجيات  يوظف    .1
جودة التعليم؛ وذلك لمنع ظهور م�سكالت �سلوكية 

في غرفة ال�سف.

يدرك اأنه الم�سوؤول االأول عن التعامل مع الم�سكالت  2 .
ال�سفية التي تواجهه.

الأ�سبابها  الدقيق  فهمه  بعد  الم�سكلة  مــع  يتعامل  3 .
والعوامل المحركة لها.

ا لتدريب المتعلمين على القيام بال�سلوك  يتيح فر�سً 4 .
المقبول.

يــقــّدم و�ــســًفــا دقــيــًقــا لــلــ�ــســلــوك الــمــقــبــول المطلوب  5 .
االلتزام به.

كيفية  فــيــه  يعلمهم  للمتعلمين  نــمــوذًجــا  يـــقـــّدم  6 .
ال�سلوك بطريقة مقبولة.

تتما�سى  التعلمية  المهمات  من  متبايًنا  مًدى  يوّفر  7 .
مع قدرات المتعلمين وذكاءاتهم المتعددة، واأنماط 

تعلمهم المختلفة.

أداء المعلم
مستويات التقدير

نادًراأحياًنادائًما

دون  هم  الذين  للمتعلمين  اإ�سافية  م�ساعدة  يقّدم  8 .
م�ستوى ال�سف.

م�ستوى  دون  هــم  مــن  )خــا�ــســة  المتعلمين  جميع  د  يــــزوِّ 9 .
ال�سف( بتلميحات ت�ساعدهم في تنفيذ مهام التعلم.

يــــــوّزع االأ�ـــســـئـــلـــة بــيــن الــمــتــعــلــمــيــن بــالــتــ�ــســاوي قدر  10 .
الم�ستطاع.

ي�ستخدم لغة تراعي م�ستويات المتعلمين. 11 .

يعّزز جميع المتعلمين على �سلوكهم المقبول. 12 .

ا دون تمييز. يقترب من المتعلمين ج�سديًّ 13 .

يــتــجــنــب قــــول عـــبـــارات تــحــمــل تــوقــعــات �ــســلــبــيــة عن  14 .
المتعلمين.

يرّكز على نقاط قوة المتعلمين وي�سجعهم عليها. 15 .

ا للمتعلمين الجدد في ال�سف. يعطي انتباًها خا�سًّ 16 .
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أداء المعلم
مستويات التقدير

نادًراأحياًنادائًما

اأدائهم  يزّود جميع المتعلمين بتغذية راجعة حول  17 .
من دون تمييز.

بطريقة  الــمــقــاعــد  فــي  للجلو�ص  المتعلمين  يــــوّزع  18 .
تخدم عملية التعّلم.

ُيظهر توقعات عالية وقابلة للتحقيق. 19 .

ـــظـــهـــر تــــوقــــعــــات مـــتـــبـــايـــنـــة تـــتـــنـــا�ـــســـب مـــــع قــــــدرات  ُي 20 .
المتعلمين.

يتجاهل المتعلمين عندما يحاولون الح�سول على  21 .
انتباهه بطريقة غير مقبولة.

يتاأّكد من اإ�سباع المتعلمين الحتياجاتهم االأ�سا�سية  22 .
كي ال تتعار�ص مع عملية التعّلم.

يتابع التزام المتعلمين بالتعليمات. 23 .

ُيحافظ على هدوئه وي�سبط انفعاالته عند التعامل  24 .
مع الم�سكالت ال�سلوكية.

الطارئة حفاًظا  الم�سكالت غير  التعامل مع  ل  ُيوجِّ 25 .
على وقت التعّلم.

واأحياًنا يطلب- م�ساعدة اأطــراف اأخــرى في  يقبل – . 26
حل الم�سكالت ال�سلوكية ال�سفية.

يتاأّكد من عدم تعار�ص تعليماته وقواعده مع تعليمات  27 .
وقواعد باقي زمالئه والمدر�سة ب�سكل عام.

أداء المعلم
مستويات التقدير

نادًراأحياًنادائًما

تعّلمية  بــنــ�ــســاطــات  الــمــوهــوبــيــن  المتعلمين  ُيـــــزّود  28 .
اإ�سافية اأو بن�ساطات ذات م�ستوى مرتفع يتنا�سب مع 

قدراتهم العالية.

االأ�سيلة- التي  ُيظهر تفهًما للطرق غير الماألوفة – . 29
ي�ستخدمها المتعلمون المبدعون في حل الم�سكالت 

وتنفيذ المهام.

يوجهها  التي  والغريبة  الكثيرة  بالت�ساوؤالت  يرحب  30 .
المتعلمون المبدعون.

نموذج تقييم أداء المعلم في مجال وضع التعليمات والقواعد الصفية:

أداء المعلم
مستويات التقدير

نادًراأحياًنادائًما
ي�سع قواعد وتعليمات تخبر المتعلمين بما هو متوقع  1 .

منهم.

القواعد  و�ــــســــع  عــمــلــيــة  فــــي  الــمــتــعــلــمــيــن  ُيـــ�ـــســـرك  2 .
والتعليمات ال�سفية.

ي�سوغ التعليمات ب�سكل اإيجابي يو�سح ال�سلوك المراد  3 .
االلتزام به.

ي�سوغ تعليمات منطقية قابلة للتطبيق. 4 .
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أداء المعلم
مستويات التقدير

نادًراأحياًنادائًما
يراجع التعليمات والقواعد للتحقق من مدى مالءمتها. 5 .

ياأخذ ظروف المدر�سة في االعتبار عند و�سع التعليمات. 6 .

والتعليمات  القواعد  المتعلمين  تعليم  يحّمل م�سوؤولية  7 .
ال�سفية ويتفق معهم عليها.

على  ال�سفية  القواعد  المتعلمين  تعليم  في  ي�ستمر  8 .
امتداد العام الدرا�سي.

ــن الــقــواعــد الــ�ــســفــيــة الــعــواقــب الــتــي �ستلحق  يــ�ــســمِّ 9 .
بالمتعلمين عند خرقها اأو مخالفتها.

يحّدد الم�سوؤوليات الرئي�سة للمتعلمين. 10 .

يــ�ــســع تــرتــيــبــات داخـــــل الــ�ــســف تــ�ــســهــل عــمــلــه وعمل  11 .
المتعلمين.

ينتقد �سلوك المتعلم غير المقبول ولي�ص المتعلم نف�سه. 12 .

ن القواعد ال�سفية  وقت تنفيذها وكيفيته. ُي�سمِّ 13 .

لدعم  اللفظي  غير  االتــ�ــســال  ا�ستراتيجيات  ــف  يــوظِّ 14 .
قواعده اللفظية.

يدعم قواعده اللفظية بالعواقب المترتبة في حاالت  15 .
المخالفة.

وتعديلها  القوانين  لتغيير  للمتعلمين  الفر�سة  يتيح  16 .
ح�سب احتياجات ال�سف والظروف الم�ستجدة.

يتيح للمتعلمين فر�سة و�سع قوانين خا�سة بالمعلم،  17 .
ا. وقوانين لبع�سهم بع�سً

أداء المعلم
مستويات التقدير

نادًراأحياًنادائًما
يــ�ــســوغ عـــواقـــب وا�ــســحــة ومــنــطــقــيــة، وتــحــافــظ على  18 .
من  وتزيد  للتعلم،  دافعيته  وتزيد  المتعلم،  كرامة 

م�سدر ال�سبط الداخلي لديه.

نمــوذج تقييــم أداء المعلــم فــي مجــال إدارة المناخ النفســي 
واالجتماعي داخل الصف

أداء ات المعلم
مستويات التقدير

نادًراأحياًنادائًما

ــا يـــركـــز عـــلـــى الـــتـــعـــاون ال على  يــبــنــي مـــنـــاًخـــا تــعــلــيــمــيًّ 1 .
التناف�ص.

ينفذ اأن�سطة تعارف بين المتعلمين. 2 .

يــنــفــذ اأنــ�ــســطــة تـــزيـــد مـــن مــ�ــســتــوى االنـــ�ـــســـجـــام بين  3 .
المتعلمين داخل ال�سف وخارجه.

ـــــــا لتقييم درجة ر�ســـــــا المتعلمين عن  ي�ستخدم طرًق 4 .
عالقتهم به.

ي�سارك المتعلمين بجزء من خ�سو�سياته. 5 .

ي�سارك المتعلمين في ن�ساطاتهم. 6 .
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أداء ات المعلم
مستويات التقدير

نادًراأحياًنادائًما

يلفظ اأ�سماء المتعلمين ويناديهم بها. 7 .

تواجه  الــتــي  الم�سكالت  على  الــتــعــرف  على  يحر�ص  8 .
المتعلمين ويحاول م�ساعدتهم في تجاوزها.

اأنــ�ــســطــة تــ�ــســهــم فـــي تــعــزيــز عــالقــتــه التربوية  يــنــفــذ  9 .
بالمتعلمين، �سواء داخل غرفة ال�سف اأو خارجها.

يتجنب ا�ستخدام عبارات اأو اأو�ساف مهينة للمتعلمين  10 .
وت�سيء اإلى عالقته بهم، ولو من باب المزاح.

يـــحـــاول الـــتـــعـــرف عــلــى جـــوانـــب �ــســخــ�ــســيــة مـــن حياة  11 .
المتعلمين التي يمكن اأن تعزز �سلته باأولياء اأمورهم.

ونظافة  بــجــمــال  الــعــنــايــة  عــلــى  المتعلمين  ي�سجع  12 .
ال�سف.

ي�سغي لما يقوله المتعلمون لت�سجيعهم على التعبير  13 .
عن اآرائهم.

يتقبل اأفكار المتعلمين دون ال�سخرية منهم. 14 .

ي�ستخدم المناق�سات الجماعية لحل الم�سكالت ال�سفية. 15 .

يبث الثقة في المتعلمين الذين م�ستواهم دون ال�سف. 16 .

ب�سورة  المتعلمين  تــجــاه  م�ساعره  عــن  ب�سدق  ر  يعبِّ 17 .
لفظية اأو غير لفظية.

نموذج تقييم أداء المعلم في مجال البيئة المادية للتعلم:

أداء المعلم
مستويات التقدير

نادًراأحياًنادائًما

عن  والفو�سى  الت�سوي�ص  م�سادر  غياب  من  يتاأكد  1 .
الغرفة ال�سفية.

ل حركته  يرتب االأثاث في غرفة ال�سف بطريقة ت�سهِّ 2 .
وحركة المتعلمين.

يـــرتـــب الــمــقــاعــد بــطــريــقــة تـــتـــالءم وطــبــيــعــة مهمة  3 .
التعلم.

المقاعد بطريقة ت�سمح لهم  المتعلمين على  يــوزِّع  4 .
جميًعا بروؤيته وروؤية اللوحة اأو و�سيلة العر�ص.

يقوم بتبديل اأماكن جلو�ص المتعلمين من وقت الآخر  5 .
الإعطاء جميع المتعلمين فر�سة الجلو�ص في االأمام.

يـــــوزع الــمــتــعــلــمــيــن عــلــى الــمــقــاعــد بــطــريــقــة تاأخذ  6 .
باالعتبار طبيعة العالقات االجتماعية بينهم.

ي�سجع المتعلمين على االإ�سهام في تنظيف الغرفة  7 .
ال�سفية وتزيينها.

الــمــعــلــم لــوحــة خــا�ــســة فــي غــرفــة ال�سف  يخ�س�ص  8 .
لعر�ص نماذج من اأعمال المتعلمين.

ي�سع االأدوات والمواد التي ت�ستخدم بكثرة في اأماكن  9 .
ي�سهل الو�سول اإليها.
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ي�سع طاولته وكر�سيه في المكان الذي يق�سي فيه   10 .
معظم وقته.

يراعي الظروف الفيزيقية من تهوية، واإ�ساءة، ودرجة  11 .
حرارة، ولون الجدران، وزخرفة الغرفة وتجميلها.

نموذج تقييم أداء المعلم  في مجال جذب انتباه المتعلمين:

أداء المعلم
مستويات التقدير

نادًراأحياًنادائًما

ي�سل اإلى غرفة ال�سف في الموعد المحدد. 1 .

يدخل غرفة ال�سف بهيئة واثقة. 2 .

يلقي التحية على المتعلمين في بداية الدر�ص. 3 .

يح�سر معه كل االأدوات الالزمة لتنفيذ الدر�ص. 4 .

ينجح في تهيئة المتعلمين للدر�ص باأ�سرع وقت ممكن. 5 .

ي�ساعد في جذب  ن�ساط ممتع  اأو  بمهمة  الدر�ص  يبداأ  6 .
انتباه المتعلمين ب�سرعة.

يتحرك في الغرفة ال�سفية بطريقة ت�سهم في الحفاظ  7 .
على انتباه المتعلمين ويقظتهم.

الفردية  والمحا�سبة  الم�ساءلة  ا�ستراتيجيات  يوظف  8 .
)طرح اأ�سئلة للتحقق من االنتباه، ...(.

ي�ستخدم االت�سال الب�سري للحفاظ على انتباه المتعلمين. 9 .

أداء المعلم
مستويات التقدير

نادًراأحياًنادائًما

المتعلمين  اأنـــظـــار  لــلــفــت  مــوجــهــة  كــلــمــات  ي�ستخدم  10 .
للنقاط المهمة في الدر�ص.

ع�سوائي  ب�سكل  المتعلمين  على  والمهام  االأ�سئلة  يــوّزع  11 .
)ال يراعي ترتيًبا معيًنا يحفظه المتعلمون فيت�ستتوا(.

يتعامل مع اأ�سباب اإثارة توتر المتعلمين و�سعورهم بعدم  12 .
االأمن.

م تاأخذ بعين االعتبار التباين الموجود  ُيِعد اأن�سطة تعلُّ 13 .
بين المتعّلمين من حيث القدرات.

م تاأخذ بعين االعتبار التباين الموجود  ُيِعد اأن�سطة تعلُّ 14 .
بين المتعّلمين من حيث نمط التعلم المف�سل.

م تاأخذ بعين االعتبار التباين الموجود  ُيِعد اأن�سطة تعلُّ 15 .
بين المتعّلمين من حيث الميل.

الــمــاديــة لل�سف مــن مثيرات  البيئة  يــتــاأّكــد مــن خلو  16 .
يمكن اأن ت�ستت انتباه المتعلمين.

ئ المهام الطويلة اأو ال�سعبة للمتعلمين ممن هم  ُيِجزِّ 17 .
دون م�ستوى ال�سف.

داخل  ال�سائدة  التفاعل  اأو  االتــ�ــســال  اأ�ــســكــال  فــي  ُيــنــّوع  18 .
ف. ال�سَّ

ُيبدل و�سائط االت�سال ليفر�ص على المتعلمين الحاجة  19 .
لتبديل الم�ستقبالت الح�سية الالزمة للتعلم.

ي�ستخدم فترات ال�سمت لجذب انتباه المتعلمين. 20 .
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التأّمل الذاتي للفصل السابع:

ل الذاتي، اأ�سف هذه االأدوات اإلى ال�سجل الخا�ص بك، وخ�س�سها للتاأمل في المعايير الخا�سة بالمعلم الجديد. ل الذاتي توظيف ثالث اأدوات للتاأمُّ ن التاأمَّ يت�سمَّ
مت لتعينك على التخطيط لمجاالت وفر�ص م�ساركة اأولياء االأمور في متابعة تقدم تعلم اأبنائهم ب�سكل فعال، وتت�سمن ثالثة محاور: مِّ االأداة االأولى: �سُ

- )اأريده متوا�ساًل( ت�سمنها اأفكارك حول تفعيل دور اأولياء االأمور في التوا�سل والمتابعة الم�ستمرة  
ِمهم ب�سكل فعال - )اأريده م�سارًكا( ت�سمنها اأفكارك حول تفعيل دور اأولياء االأمور ليكونوا م�ساركين في عمليات تعلم اأبنائهم، وتقويم تقدُّ  

ِمهم ب�سكل فعال م اأبنائهم، وتقويم تقدُّ - )اأريده موجًها( ت�سمنها اأفكارك حول تفعيل دور اأولياء االأمور ليكونوا مراقبين وموجهين لعمليات تعلُّ  
تعتمد االأداة على قدرتك ومهارتك في تحويل المعايير المهنية المرتبطة بمجال )ال�سراكة مع اأولياء االأمور( واإبداعك في ابتكار اأفكار لتعزيز �سراكتهم في عمليات التعلم، وتقويمها. 1 .

اتجاهاتهم  االأداة على اكت�ساف  واأن فكرهم وتوجهاتهم لي�ست واحدة، لذلك �ستعينك هذه  الوعي واالهتمام،  الدرجة من  االأمور لي�سوا على نف�ص  اأولياء  اأن  تذكر جيًدا  2 .
واهتماماتهم وقدراتهم واإمكاناتهم، وتوظيفها بال�سكل المنا�سب لدعم اأبنائهم. 

تحتاج االأداة اإلى تعزيز التعاون مع المعلمين عامة، وذوي الخبرة ب�سكل خا�ص، لطرح اأفكار منا�سبة لتحقيق االأهداف المن�سودة. 3 .

ل ذاتي للتخطيط لتفعيل مشاركة أولياء األمور أداة تأمُّ

الموؤ�سرات
اأفكار حول خيارات تعزيز ال�سراكة مع ولي االأمر

ااأريده متوا�سل ااأريده م�ساركاً اأريده موجهاً

يبني عالقة قوية وفعالة مع االأ�سرة 
من اأجل تح�سين تعلم اأبنائها

في  مرتين  اجتماٍع  في  ابنه  م�ستوى  -  يناق�ص 
الف�سل الدرا�سي.

لع  على منجزات ابنه اليومية من خالل  -  يطَّ
اآلية محددة.
-  مقترحاتك:

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

- ي�سارك في تقييم م�ساريع المتعلمين.
-  ي�سارك في تقديـــــم الدعم لعمليات التعليم 
مــــع  يتوافـــق  مــا  تقديم  خــالل  مــن  والتعلم 

خبراته ومجال عمله.
- مقترحاتك:

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

الأولياء  اال�ست�ساري  المجل�ص  لقاء  -  يح�سر 
االأمور الذي يعده المعلم وي�سهم في تحليل 
نتائج المتعلمين واقتراح الحلول المنا�سبة 

للتح�سين.
- مقترحاتك:

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �



188

ي�ستثمر عالقات ال�سراكة مع االأ�سرة 
المتعثرين  الــمــتــعــلــمــيــن  دعــــم  فـــي 

ا. ا وفكريًّ ا واجتماعيًّ �سحيًّ

المعلم  يــعــدهــا  تثقيفية  نــ�ــســرات  عــلــى  يطلع 
حول هذه المجاالت.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

المجاالت  تــثــقــيــفــيــة حــــول  يـــقـــدم مــحــا�ــســرة 
المحددة.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

يراقب �سلوك المتعلمين الغذائي في المنزل 
وي�سهم في و�سع خطة عالجية.
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بناء على مالحظتك  ق  وتطبَّ المختلفة،  التعليمية  المواقف  المتعلمين في  �سلوك  اإدارة  تواجهك في  التي قد  الم�سكالت  لتعينك على تحديد  مت  االأداة �سمِّ االأداة الثانية:  هذه 
ل�سلوكهم )اإذا( وتحليلك له بطريقة �سحيحة، )قد( ثم قدرتك على تحديد االإجراء المنا�سب لمعالجة ذلك ال�سلوك )فاإن(، وفق االآتي:

الة أداة تحليل سلوك المتعلمين )إذا..  قد..  فإن(  وإدارته بطريقة فعَّ
فاإن عليَّ اأنقد يكون ال�سبباإذا كان املتعلمم

1
من�سرًفا عن االهتمام 

باأن�سطة الدر�ص

- الن�ساط ال يعربِّ عن حتدٍّ للمتعلم.
-  املتعلم يعاين من �سعوبة تعلم متنعه من التفاعل.

-  الن�ســــاط اأعلـــى مـــــــن م�ستـــــــوى وقــــــدرات املتعلم.

-  اأتحرك باتجاه المتعلم واأقف اأمامه واأكلفه بمهمة في الن�ساط تحمله م�سوؤولية معينة.
- اأ�ستعين بالمر�سد الطالبي للتعرف على حالة المتعلم.

ل الن�ساط ليتنا�سب مع قدرات المتعلم. - اأعدِّ

ت�ساهلي في اإدارة الح�سةيرد عليَّ بطريقة �سلبية2
اأبحث عن طرق وا�ستراتيجيات لمعالجة �سلوك المتعلم بطريقة      

)ال تكن ليًنا فتع�سر .. وال قا�سًيا فتك�سر(
3
4
5
6
7

ا في جميع ف�سول الدليل، كل ما عليك فعله هو: ملحظة: يمكنك توظيف هذه االأداة لتقويم اأدائك ذاتيًّ
ن، في حقل )اإذا كان المتعلم(. اإدراج ال�سلوك الذي تم ر�سده من المتعلمين في موقف تعليمي معيَّ 1 .

اإدراج ال�سبب الرئي�ص اأو االأ�سباب االأخرى التي قد تكون لها عالقة ب�سدور ال�سلوك عن المتعلمين، في حقل )قد يكون ال�سبب(. 2 .
اإدراج الحلول والمقترحات التي تراها منا�سبة لتعديل ذلك ال�سلوك ال�سادر عن المتعلمين، في حقل )فاإن عليَّ اأن(. 3 .

ا اال�ستفادة من هذه االأداة في مراقبة وتعديل ال�سلوك ال�سادر عنك اأنت في مواقف تعليمية معينة. يمكنك اأي�سً 4 .
تذكر اأن نجاحك في تطبيق االأداة يعتمد على قدرتك على مالحظة �سلوك المتعلمين، وفهمه وتحليله بطريقة �سحيحة، والقدرة على اإيجاد الحلول المنا�سبة لمعالجته بحكمة.
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ل واإعادة التفكير والتخطيط في مجالين هما: مت لتعينك على التاأمُّ مِّ االأداة الثالثة: وهي اأداة تجمع بين مميزات االأداتين ال�سابقتين، و�سُ
ل اأ�سباب �سلوك المتعلمين  غير المرغوب، واأ�ساليب عالجه. ، من خالل تاأمُّ -  مجال اإدارة ال�سفِّ

-  مجال فر�ص م�ساركة اأولياء االأمور في متابعة تقدم تعلم اأبنائهم ب�سكل فعال، وقد �سّنفت اأولياء االأمور من حيث توا�سلهم وتفاعلهم اإلى ثالث فئات: فئة ) ا ( ولي االأمر 
نت اأمثلة على اأفكارك حول تفعيل دور اأولياء االأمور في التوا�سل والمتابعة الم�ستمرة. المتوا�سل، فئة ) ب ( ولي االأمر الم�سارك، فئة ) ج ( ولي االأمر الموجه. كما �سمِّ

الت مماثلة، الإيجاد حلول مالئمة وفق ظروف مدر�ستك. - ويمكنك محاكاة االأداة في اإجراء تاأمُّ

بناء علقات �سراكة قوية مع االأ�سرة والمجتمعتهيئة بيئات تعلم اآمنة وداعمة ومحفزة للبتكار واالإبداعالمعيار الرئي�س

المعيار الفرعي
اإدراك االحتياجات االجتماعية والوجدانية للمتعلمين وتمكينهم من التقدم والتح�سيل 

الدرا�سي كنتيجة للتطبيق الفعال الإدارة ال�سلوك باإيجابية.
يدرك اأن التوا�سل مع اأولياء االأمور يبداأ باحترام وجهة 

نظرهم.

ت�سوري لعالج م�سكلة �سفية لدى متعلم  ما

اإجراءاتي لحل الم�سكلة ال�سفيةتاأمالتي حول الم�سكلة ال�سفية

ما هي االأ�سباب الخفية وراء 
�سلوك المتعلم؟

البحث في اأ�سباب ما وراء ال�سلوك والك�سف عن احتياجاته االجتماعية والنف�سية والتعرف على عالقتها ب�سلوك المتعلم  وذلك عن طريق االندماج 
مع المتعلم  من خالل بناء عالقات �سداقة معقولة معهم واالهتمام بمعرفة ميولهم و ما يحبونه ويكرهونه واالإ�سغاء الجيد الآرائهم.

كيف يمكن اأن اأ�سرك 
المتعلم  في حل الم�سكلة 

الخا�سة به؟

اأحاور المتعلم  الإقناعه بم�سئوليته تجاه ال�سلوك ودوره في العالج الحقيقي للم�سكلة .
عقد اجتماع فردي مع المتعلم  لو�سع ت�سور لخطة عالجية يت�سح فيها م�سئوليتي وم�سئوليته تجاه اإجراءات الحلول .

بناء عقد تعاون بيني وبين المتعلم  لاللتزام بما تم االتفاق عليه في االجتماع.

كيف يمكن اأن اأ�سرك ولي 
االأمر في العالج؟

مراجعة دليل ال�سراكة مع ولي االأمر في تح�سين تعلم المتعلمين  والذي اأعددته بداية العام الدرا�سي في ور�سة عمل مع اأولياء االأمور  والذي 
حددت معهم فيه فئات م�ساركة اأولياء االأمور وممار�سات واأدوار ولي االأمر المرتبطة بكل فئة، ومن ذلك دوره في حالة حدوث م�سكلة �سفية .

تحديد م�ستويات عالج الم�سكلة وفق تدرج اأدوار فئة الم�ساركة على النحو التالي:

فئة ) ج ( ولي االأمر الموجهفئة ) ب ( ولي االأمر الم�ساركفئة ) ا ( ولي االأمر المتوا�سل

ا مع ولي االأمر الم�سكلة  اأتابع هاتفيًّ
ال�سفية وتطورات التح�سين.

اأعقد اجتماًعا مع ولي االأمر للتعديل على 
الخطة العالجية التي تم و�سعها وفق وجهة 

نظر ولي االأمر.

اأعيد بناء عقد التعاون لحل الم�سكلة ال�سفية 
لت�سمل الخطة العالجية ثالثة اأطراف )المعلم، 

ولي االأمر، المتعلم(، والتي يكون فيها دور ولي االأمر 
موجًها لتعديل ال�سلوك داخل الح�سة الدرا�سية.
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خارطة مواضع الدعم لتحقيق المعايير المهنية في منتجات مشروع المعلم الجديد

المعيار المهني

موا�سع الدعم لتحقيق املعايري املهنية

دليل املعلم اجلديد للتدري�ص الفعالاحلقيبة التدريبية

الف�سلاليوم

123451234567

999999التمكن من التخ�س�ص وتدري�ص مادته وفق اأهداف المنهج.1

99توظيف المهارات اللغوية في تح�سين تعلم الطالب.2

9999999توظيف ا�ستراتيجيات وطرائق التعليم والتعلم وم�سادره التي تتمحور حول المتعلم.3

9999ت�سميم خبرات تعلم تتميز بالمرونة واالبتكار وتربط الطلبة ببيئتهم الطبيعية خارج المدر�سة. 4

9دمج تقنية المعلومات واالت�ساالت في التعليم والتعلم واإدارة عملية تعلم الطلبة. 5

99999999تهيئة بيئات تعلم اآمنه وداعمة ومحفزة لالبتكار واالإبداع.6

999999قيادة تعلم الطالب بم�سئولية ومهنية. 7

9التوا�سل مع الطالب واأولياء االأمور والزمالء.8

99999تقويم تعلم الطلبة وتوثيق تقدمهم. 9

99بناء عالقات �سراكة قوية مع االأ�سرة والمجتمع. 10

9999التاأمل في الممار�سات المهنية وتقييمها للو�سول اإلى تطوير مهني فاعل.11

9االإلمام باللوائح والنظم التي تحكم عملية التربية والتعليم في المملكة العربية ال�سعودية. 12
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